
  
  תקנו� ההתאגדות

   של

  ,מ"בע פלגי שרו�: ש� החברה

  צור יגאל� של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר�מיסוד

English Name: Palgey Sharon Ltd. 

By the establishment of the cities of Kafar Saba & Kochav Yair – Zur Yigal   

   מוגבלת במניות פרטיתחברה 

   תה  ג  ד  ר  ו 

מלבד א� משתמעת כוונה אחרת , בתקנו� זה יהיו למונחי� הבאי� הפירושי� המובאי� בציד� .1

  :מתו� הקשר הדברי� או הדבק�

� של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר�מיסוד, מ"פלגי שרו� בע � "החברה"

במקרה שתחלי  או שתשנה את , או כל ש� אחר אשר יהא שמה צור יגאל

 .שמה

לרבות התקנות והכללי� שהותקנו , 2001� א"התשס, חוק תאגידי מי� וביוב � "קחוה"

   מזמ� לזמ�כתוקפ�,   ויותקנו מכוחו

לרבות התקנות והכללי� שהותקנו ויותקנו ,  1999�ט "תשנ, חוק החברות �  "חוק החברות"

 .מזמ� לזמ�כתוקפ� , מכוחו

הנחיות , הכללי�, לרבות התקנות, 1975�ה"שלת, חוק החברות הממשלתיות "חוק החברות הממשלתיות"

 .מזמ� לזמ�כתוקפ� ,  שהותקנו ויותקנו מכוחו,ש לממשלה''היועמ

לרבות התקנות והכללי� שהותקנו , 1992 –ב "תשנ, חוק הביקורת הפנימית  "חוק הביקורת הפנימית"

   מזמ� לזמ�כתוקפ�,   ויותקנו מכוחו

לרבות התקנות והכללי� שהותקנו ויותקנו , 1992� ב"שנת, חוק חובת מכרזי�  "חוק חובת מכרזי�"

   מזמ� לזמ�כתוקפ�,   מכוחו

לרבות התקנות והכללי� שהותקנו , 1985�ה"תשמ, חוק יסודות התקציב  "חוק יסודות התקציב"

  כתוקפ� מזמ� לזמ�, ויותקנו מכוחו

 או יוחל  מזמ� לזמ�כפי שיתוק� , תקנו� התאגדות זה � "התקנו�"

, בפקסימיליה, במברק, בטלקס, בצילו�, במכונת כתיבה, בדפוס, בכתב יד   � "בכתב"

או המופק בכל תחלי  , בדואר אלקטרוני או בכל אופ� אחר הנית� לקריאה

יוב� " חתו�"ו, לרבות בשילוב של שני אופני� ויותר, ויזואלי אחר לכתיבה
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 .יכלול ג� חתימה אלקטרונית, ולמע� הסר ספק, בהתא�

   לחוק 110ממונה על ענייני החברות לשירותי מי� וביוב  כקבוע בסעי  ה  "הממונה"

 יא לחוק 124מועצת הרשות הממשלתית למי� וביוב שהוקמה לפי סעי    "מועצת הרשות"

  .  1959 –ט "תשי, המי�

 זכות וטו"/ ''אישור הממונה''

�"של הממונה  

ש ובכתב לא תתקבל ללא אישור מרא, כי החלטה בנושא זה בחברה, משמעה

   של הממונה

  הכללי� שייקבעו על ידי הממונה מעת לעת    �" הכללי�"

  או יוחל   מזמ� לזמ�כפי שיתוק� , הרשיו� שנית�  לחברה מאת הממונה    "הרשיו�"

   להל�2כמשמע� בתקנה   "מטרות החברה"

  . להל�40כמשמעה בתקנה    �" החלטה רגילה"

 וטו של הממונה וכ� כל החלטה שאישורה הוא כאמור החלטה הכפופה לזכות   �" החלטה מיוחדת"

  . להל�40בתקנה 

  . להל�98.2כמשמעה בתקנה    �" התחייבות לשיפוי"

 ואינו עובד של רשות  כלשהי דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית  "דירקטור חיצוני"

   כלשהימקומית

עד להחלטה אחרת .  בחברההאסיפה הכללית תכלול את כל נציגי בעלי המניות  אסיפה כללית

נציגיה� של , תומקומיהות וירשאחת מהבכל  הרשות המקומית של מועצת 

רשות מורשי החתימה מטע� היהיו באסיפה הכללית הרשויות המקומיות 

באסיפה הכללית יפעלו בהתא� רשויות המקומיות נציגי ה. המקומית

שאי� לעשות ובכפו  לכ� יהיו רשל הרשויות המקומיות ת ומועצהלהנחיות 

רשאית לעשות אילו רשות המקומית כל מה שה, רשות המקומיתבש� ה

מקומית  רשות לעני� זה נציג מוסמ� של .הייתה יחיד שהינו בעל מניות בחברה

  . י מלוא חלקה היחסי בס� מניות החברה"עפרשות יחשב כמייצג את ה

  

/ "המקומית הרשות"

  ''הרשויות המקומיות''

  ' _____________שות מס יי–עיריית כפר סבא 

  ' ___________ יישות מס–צור יגאל –מועצה מקומית כוכב יאיר 

וכל האמור במי� זכר א  מי� , וכ� להיפ�, א  הרבי� במשמע, כל האמור בתקנו� זה בלשו� יחיד

והוא כשאי� בתקנו� זה הוראה ; רוש� בני  אד� תכלולנה ג� תאגידי�יומלי� שפ, נקבה במשמע

  .דבר שאינו מתיישב ע� משמעות זו, או בהקשר הדברי�, ת ואי� בגו  העניי�מפורשת אחר

  .  במשמעו או מכוחוג� הפניות לתקנות שהותקנו על פי, בהפניות בתקנו� זה לחוק החברות
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תהיה לה� בתקנו� זה אותה , המוגדרי� בחוק החברות, מונח או ביטוי, כל מילה, בכפו  לעיל

דבר שאינו , או בהקשר הדברי�,  והוא כשאי� בגו  העניי�משמעות שיש לה� בחוק החברות

  .מתיישב ע� משמעות זו

  מטרות החברה

 :כדלקמ�מטרות החברה ה�  .2

צור יגאל �שירותי ביוב לתושבי העיר כפר סבא והישוב כוכב יאיר לבצע פעילות של מת�   )א(

עיר כפר סבא המי� בושירותי  צור יגאל בלבד הואיל � לתושבי הישוב כוכב יאירשירותי מי�ו

 . ניתני� על ידי אגודת המי� של כפר סבא

החברה תהא רשאית לבצע פעילות של מת� שירותי מי� לתושבי העיר כפר סבא א� על ידי 

סבא או א� על ידי שילוב האגודה בחברה וזאת �שילוב פעולה ע� אגודת המי� של כפר

   .בהתא� ובכפו  לעקרונות שיאושרו על ידי הממונה

הולכה ומכירה של קולחי� לשימושי� , השבה,  הפקת מי�כגו�ויות נוספות פעיללבצע   )ב(

כל פעילות ניקוז ותיעול מי גשמי� ושטפונות ו, ניצול בוצה ומכירתה, חקלאיי� ואחרי�

אחרת בתחומי� הקשורי� למשק המי� והביוב וכ� פעולות נלוות הקשורות במישרי� 

בכפו  להוראות , ו ויינתנו לה על ידי הממונהוהכל על פי הרשיונות שניתנ, בפעילויות כאמור

 .לכללי� ולהוראות כל די�, החוק

 .תפורש לאור מטרות החברה והוראות החוק" טובת החברה "  )ג(

 החברה לא תבצע כל פעילות שאינה על פי הרשיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה   )ד(

  . כאמור

  אחריות בעלי המניות

התחייבו לשל� עבור מניות   אותו,ברה מוגבלת לגובה הסכו�אחריות בעלי המניות לחובות הח .3

  .שטר� נפרע, החברה הרשומות על שמ�

  חברה פרטית 

 : מבלי לגרוע מ� האמור. החברה היא חברה פרטית על פי חוק החברות .4

שניי� או ,  זה�לעניי. מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה באיזה זמ� שהוא על חמישי� .4.1

 . יראו אות� כבעל מניות אחד, ה או מניות בחברהיותר שיש לה� יחד מני

 . ותהא כפופה לאישור הממונה ,הזכות להעביר מניות בחברה מוגבלת .4.2

ח אלא א� יינת� אישור מראש ובכתב על "אי� להציע לציבור איגרות חוב או סטוק של אג .4.3

 . ידי הממונה ובתנאי� שיקבע והכל בכפו  להוראות החוק

  הו� המניות

  .כל  אחת. נ.ח ע"ש 1.� רגילות בנות מניות 100,000בס� רשו� של החברה הוא הו� המניות ה .5
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, למניות בחברה, כ"בד, כל אחת צמודות כל הזכויות הצמודות. נ.ח ע" ש1.� למניות הרגילות בנות  .6

והזכות לקבל , להשתת  ולהצביע בה�, לרבות הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה

וה� תהיינה שוות , ועוד  רכוש החברה בעת פירוקה, החזר חלק ההו�, טבהמניות ה, דיבידנדי�

 .לכל דבר ועני�, באופ� יחסי לערכ� הנקוב, בינ� לבי� עצמ�, זכויות

  מבוטל .7

 מבוטל .8

  המניות

  .לחוק החברות לא יחול על החברה ובעלי מניותיה 290סעי   .9

 :חלוקת הו� המניות תתבצע בהתא� לשיעורי� הבאי� .9.1

המועצה המקומית כוכב   ר סבאעיריית כפ

  יאיר צור יגאל

  כ"סה

87.43%  12.57%  100%  

, וגודל האוכלוסיה) נטו(חלוקת הו� המניות תקבע על בסיס הנכסי� המועברי�   )א(

בתא� לנתוני� שנמסרו על פי מינהל האוכלוסי� במשרד הפני� ערב הקמת 

 .וזאת בהתא� לנוסחת ההממונה , החברה

 של חלוקת הו� המניות כעבור חמש שני� מיו� החברה תבצע בחינה מחודשת  )ב(

  ל"היווסדה והו� המניות יחולק בהתא� לשינויי� שיחלו עד למועד הנ

   והתקנו�שינוי ההו�

או להחלי  את /או לשנות ו/ה לתק� והחברה רשאית בהחלטה רגיל, חוק החברותהוראות ממבלי לגרוע  

  : כדיממונהבכפו  לזכות וטו של ה, או להוסי  עליו/תקנו� זה ו

 יותר  למניות בנות ער� נקוב  גדול) כולו או מקצתו(לאחד ולחלק מחדש את הו� מניותיה  .9.2

  .קוד� להחלטה, מהער� הנקוב של המניות הקיימות

כולו , את הו� מניותיה, כול� או מקצת�, לחלק על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות .9.3

  .רכ� הנקוב קוד� להחלטהלמניות בנות ער� נקוב קט� יותר מע, או מקצתו

  .כפי שתקבע, להגדיל את הו� המניות הרשו� בסוגי מניות .9.4

לרבות , ובלבד שאי� התחייבות של החברה, לבטל הו� מניות רשו� שטר� הוקצה .9.5

 .להקצות את המניות, התחייבות מותנית

תהא לדירקטוריו� הסמכות להחליט ביחס לשברי ,  לעיל9 תקנהקיבלה החברה החלטה כאמור ב .10

כפי , 9 תקנהעקב שינוי ההו� על פי , וביחס לכל שאלה אחרת שתתעורר, ככל שיהיו או יווצרו, מניות

 :לרבות בי� היתר על ידי שימוש באחת או יותר מהדרכי� הבאות, שימצא לנכו�
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 .לקבוע אילו מהמניות שהוקצו יאוחדו למניה בער� נקוב גדול יותר .10.1

מניות או שברי מניות אשר יספיקו ,  אחרתבקשר ע� איחוד כזה או כל פעולה, להקצות .10.2

 .כדי להשלי� או למנוע החזקת שברי מניות

, ובהתא� להוראות חוק החברות ותקנו� זה, במקרה של מניות הניתנות לפדיו�, לפדות .10.3

 . מניות או שברי מניות באופ� מספיק כדי להשלי� או למנוע החזקת שברי מניות

לי מניות מסוימי� לבעלי מניות אחרי� באופ� על ידי בע, לגרו� להעברת שברי מניות .10.4

 ולגרו� לכ� שהנעברי� ישלמו ,הטוב ביותר כדי להשלי� או למנוע החזקת שברי מניות

והדירקטוריו� מוסמ� בזאת לפעול , למעבירי� מחיר הוג� עבור שברי המניות הנעברות

ע כל הוראה כדי לבצ) י� במקומו/ע� סמכות למנות אחר(כסוכ� של המעבירי� והנעברי� 

  .הדרושה לביצוע הוראות תקנה משנה זו

  תעודות  מניה

או מהיו� שבו כתב העברת מניות הוגש  , תו� חודשיי� מיו� ההקצאה, כל בעל מניות זכאי לקבל .11

אול� ,  תעודת מניה אחת לגבי כל המניות מאותו הסוג אשר הוקצו או הועברו על שמו,לרישו�

לאחר שבעל המניות ישל� את הסכו�  (תעודות מניה אחדותהדירקטוריו� רשאי להסכי� להוצאת 

  .או מספר מניות מאותו סוגאחת כל אחת לגבי מניה , )שהדירקטוריו� יקבע מזמ� לזמ�

תעודות המניה תנקובנה במספר המניות הכולל לגביה� ה� הוצאו ובפרטי� אחרי� שידרשו על פי  .12

  .ה חתימה של דירקטור אחד לפחותא� בכלל ותישאנ, או לדעת הדירקטוריו�, חוק החברות

תימסר לידי אותו האד� ששמו מופיע , תעודת מניה הרשומה בשמותיה� של שני אנשי� או יותר .13

  .")ראש השותפי�: "להל� (ראשונה במרש� ביחס לבעלות המשותפת

תוציא , תושמד או תושחת והדבר יוכח להנחת דעתו של הדירקטוריו�, א� תעודת המניה תאבד .14

 �שתינתולאחר  א� ייקבע, על פי שיקול דעתו, רת תשלו� שיקבע על ידי הדירקטוריו�החברה תמו

תעודת מניה חדשה במקו� אותה תעודה , כמספקת התחייבות לשיפוי לנזקי� שתראה לדירקטוריו�

  .לאד� הזכאי לה רתימסוהיא 

   דרישות תשלו�

במועדי� , בעד מניותיה�בעלי המניות ישלמו לחברה תשלומי� על חשבו� הכספי� שטר� סולקו  .15

, א� לא נקבעו מועדי� לתשלו� כאמור, או בכל מסמ� אחר או/שנקבעו בתנאי הקצאת המניות ו

  ").דרישת תשלו�: "להל�(אזי במועדי� שנקבעו בהחלטת דירקטוריו� החברה 

בה יצוי� למי צרי� לשל� את ,  יו� לפחות14 הודעה מוקדמת בכתב של �תינתעל כל דרישת תשלו� 

על ידי הודעה , כל עוד לא נפרע התשלו� יוכל הדירקטוריו�. מועד התשלו� ומקומו, כו� הנדרשהס

  .הפירעונלבטל את הדרישה או לדחות את מועד , בכתב

בעלי� שותפי� במניה יהיו אחראי� כול� ביחד וכל אחד לחוד לשל� את כל הסכומי� שטר�  .16

  .סולקו על חשבו� המניה
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ישל� בעל המניה , ניה לא שול� במועד שנקבע לכ� או קוד� לכ�א� הסכו� הנדרש על חשבו� מ .17

החל מ� היו� שנועד , בשיעור שיקבע הדירקטוריו� מזמ� לזמ�, ריבית על הסכו� המגיע ממנו

  .כולה או מקצתה, הדירקטוריו� יהיה רשאי לוותר על תשלו� הריבית. �הפירעו וכלה ביו� �לפירעו

   שעבוד ועכבו�

וכ� על , וד ראשו� ועכבו� ראשו� על כל מניה שטר� סולק מחירה המלאלחברה תהא זכות שעב .18

 בגי� להבטחת הכספי� המגיעי� לה מבעל המניה, ההכנסה ממכירתה ודיבידנדי� שיוכרזו בגינה

, �פירעונ ובי� שלא הגיע זמ� �פירעונבי� שהגיע זמ� , או שהוא זכאי לה�/מניות החברה שבבעלותו ו

אול� הדירקטוריו� יכול להצהיר בכל ,  בזמ� קבועעלהיפרו שהוא עומד בי� שתשלומ� כבר נדרש א

  . עת שמניה כלשהי פטורה כולה או מקצתה מהוראות תקנה זו

כל א� התקיימו , או זכות עכבו� עליה�/החברה רשאית למכור מניות שיש לחברה זכות שעבוד ו .19

חס אליו קיימת זכות השעבוד  של איזה סכו� שבי�הפירעוהגיע זמ� ) 1: ( במצטברהתנאי� הבאי�

לסלק ,  או לזכאי להה יו� אחרי שנמסרה דרישה בכתב לבעל המני14עברו ) 2 (;או זכות העכבו�/ו

 להיות מחולטת או ה צפויה כי במקרה של אי תשלו� תהיה המני,ל המציינת"את הסכו� הנ

מורה ועד למכירת התשלו� האמור לא נפרע לחברה במהל� התקופה הא) 3(; להימכר על ידי החברה

 .הממונה נת� הסכמתו מראש ובכתב  למכירת מניות החברה כאמור לעיל ) 4 (; .ההמני

 קלסילואגרה או היטל חובה תשמשנה , לאחר ניכוי הוצאות המכירה וכל מס, הכנסות המכירה .20

 וכל ופירעונאו זכות העכבו� שהגיע זמ� /אותו חלק מהסכו� שלהבטחתו קיימת זכות השעבוד ו

בתנאי שא� טר� סולק מחיר� המלא ,  או לזכאי לההתשול� לבעל המני, א� בכלל, רשתישאה יתר

 טר� �פירעונ שזמ� ,בגי� מניות, של המניות וכ� א� נותרו סכומי� לתשלו� מבעל המניות לחברה

הקונה . כדי הסכו� הנדרש, תהא לחברה זכות שעבוד ראשו� ועכבו� ראשו� על היתרה כאמור, הגיע

ואי� זה מחובתו להשגיח על אופ� השימוש בהכנסות הקניה או על אופ� רישומו , ותעל המניירש� כב

,  מחמת איזה פסול או פג� במכירהותבמרש� בעלי המניות וכ� לא תגרע ולא תיפגע זכותו למני

  .ונגדה בלבד, ידי המכירה תהיה רק בתביעת נזיקי� מ� החברה�ותרופתו של כל אד� שנפגע על

במקרה של מכירה או העברה לש� הוצאה לפועל של זכות שעבוד ,  לעיל20ות תקנה בכפו  להורא .21

כתב העברת המניה לחתו� על  יהיה הדירקטוריו� רשאי למנות אד�,  עכבו� לפי פרק זהאו/ו

העברת המניה ולוודא כי הקונה ירש� במרש� שנמכרה או כל מסמ� אחר שנדרש לצור� מכירת או 

 . העני�לפי , שנמכרה או הועברהבעלי המניות כבעל המניה 

יוכל הדירקטוריו� לבטל את מימוש זכותו באות� תנאי� , כל עוד לא נמכרה או הועברה המניה  

  .שימצא לנכו�

  חילוט מניות

דירקטוריו� החברה יהיה רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה ,  לעיל20בכפו  להוראות תקנה  .22

ובתנאי� לא ניתנה במועד , כולה או מקצתה, ניהא� התמורה שהתחייב לה בעל המ, ולמכור אותה

 לחוק החברות ובשינויי� 181הוראות סעי  ו או בתקנו�/ה והמניבתנאי הקצאת  ושנקבע

  .המניהיחולו על חילוט , הוראות פרק שעבוד ועכבו� כאמור לעילג� , המחויבי�

  העברת מניות ומסירת�
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יהיה כל בעל מניות ,  ולהוראות כל די�הממונהלזכות וטו של ,  זהבכפו  להגבלות הכלולות בתקנו� .23

  .ליתר בעלי המניות הקיימי� בחברה, כול� או חלק�, רשאי להעביר את מניותיו בחברה

 28ונית� אישור הדירקטוריו� כאמור בסעי  , היה בעל מניות מעוניי� להעביר מניותיו לצד שלישי .24

בעלי המניות מתחייבי� . אות כל די�ולהורתהא העברה זו כפופה לזכות וטו של הממונה , להל�

   .להעביר מניות לצד שלישי שהינו רשות מקומית שתצטר  לתאגיד על פי הנחיות הממונה

על פי כתב העברת תיעשה העברת מניות , או הנחיות הממונה כאמור לעיל/ניתנו אישור הממונה ו .25

 יחד ע� תעודת המניות ,אשר יימסר לחברה במשרד, חתו� על ידי המעביר ומקבל ההעברה, מניות

וכ� כל אות� הראיות האחרות שתידרשנה על , או מכתב הקצאת המניות אליה� מתייחסת ההעברה

או זכותו להעביר את , ידי הדירקטוריו� להוכחת זכות הקני� של המעביר במניות המועברות

 . המניות

  :נוסח כתב העברת מניות יהיה בצורה דלקמ� או בכל נוסח דומה

  _____ ,")מקבל ההעברה: "להל�(_____ מעביר בזה ל ") המעביר: "להל�(__ ____אני "
 חברה. מס, מ"בע______________ של כל אחתער� נקוב ח " ש1. �בנות/מניות בת/מניה

בא כוחו ומקבל , להיות בידי מקבל ההעברה, ח"ש_____ בתמורה לס� של , ________
  .במניות נשוא כתב זה/י אני במניהעל פי כל התנאי� שלפיה� החזקת, העברה ממנו

  .ל"ל על פי התנאי� הנ"מניות הנ/מסכי� בזה לקבל את המניה,  מקבל ההעברה, ואני

  :ולראיה באנו על החתו�

______________       ________________  

           מקבל ההעברה                  המעביר

  "______שנת _________ בחודש __ היו� 

  . המניה עד הירש� שמו של מקבל ההעברה במרש� ביחס למניה המועברתהמעביר יחשב כבעל

לא יהא תוק  להעברת המניה ללא , מקו� ששני אנשי� או יותר רשומי� כמחזיקי מניה במשות  .26

כל שות  זכאי להעביר את זכותו , ע� זאת. הסכמת כל השותפי� הרשומי� כמחזיקי� במניה

  .במניה לאחר

תרש� הבעלות במניה במרש� לפי סדר השותפי� כפי שה� , מניהבמקרה של בעלי� משותפי� ב .27

באופ� , לפי סדר הופעת� בכתב העברת המניה, יודיעו על כ� בכתב לחברה ובהעדר הודעה כאמור

  .שהשות  המצוי� בראש הרשימה יחשב כראש השותפי�

מקרה ב. כל העברת מניות בחברה טעונה אישור הדירקטוריו� וכפופה לזכות וטו של הממונה .28

ימסור על כ� הודעה וכ� את , ונתקבל אישור הממונה והדירקטוריו� סירב לרשו� העברה כאמור

אישר . נימוקיו לבעל המניות המעביר בתו� חודשיי� ממועד קבלת כתב העברת המניות במשרד

הדירקטוריו� את ההעברה או לא קיבל החלטה כלשהי בתו� חודשיי� ממועד קבלת כתב העברת 

 .� המקבל כבעל מניות בחברה תחת בעל המניות המעביר בגי� המניות המועברותהמניות ירש

תשנה החברה את רישו� הבעלות במרש� בכל אחד ,  לעיל25ה בנוס  על העברת מניות כאמור בתקנ .29

, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.  לחוק החברות299מ� המקרי� הנוספי� המנויי� בסעי  

שיקול הדעת הבלעדי לקבוע א� הומצאו הוכחות וראיות מתאימות לדירקטוריו� החברה יינת� 

 . לחוק החברות299ומספקות לשינוי הרישו� על פי סעי  
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הדירקטוריו� רשאי להפסיק את רישומ� במרש� של העברות של מניות , בכפו  להוראות כל די� .30

י� הקודמי�  הימ14ובלבד שלא יעשה כ� במהל� ,  יו� בשנה30שלא תעלה על , לתקופה קצובה

 או להשתת  בחלוקה על למועד קובע לזכאות להצביע באסיפה כללית או לקבל דיבידנד מ� החברה

 .ידי החברה

דיווח מפורט על ביצוע שינוי במרש� בעלי המניות יימסר לידי נאמ�  מחזיקי אגרות החוב בסמו�  .31

  . לביצוע שינוי כאמור

  ניירות ער" הניתני� לפדיו�

בכפו  לזכות וטו של הממונה והוראות כל די� החלטת דירקטוריו� החברה החברה רשאית על פי  .32

 לחוק החברות יחולו על הנפקת ניירות ער� 312להנפיק ניירות ער� הניתני� לפדיו� והוראות סעי  

 .כאמור

מעת לעת והוא יית� , הדירקטוריו� יקבע אילו ניירות ער� מבי� ניירות ער� הניתני� לפדיו� יפדו

המועד והתנאי� של , ל על המקו�" ימי� לפחות לבעלי ניירות הער� הנ14עה בכתב של על כ� הוד

  .הפדיו�

  אסיפות כלליות

 חודש לאחר האסיפה השנתית 15� לא יאוחר מ, דירקטוריו� החברה יכנס אסיפה שנתית אחת לשנה .33

 . לא יחולו על החברהלחוק החברות) א(61הוראות סעי  .  האחרונה

והוא יהא מחויב לעשות כ� על , לכנס אסיפה מיוחדת, כל אימת שימצא לנכו�, הדירקטוריו� רשאי .34

 .או על פי דרישת הממונה/ו  לחוק החברות63פי דרישה בהתא� לסעי  

  .  דירקטוריו� החברה יזמ� את הממונה להשתת  בכל אסיפת בעלי מניות .35

יו� שעליו נמסרת  למעט היו� שבו נמסרת ההודעה ולרבות ה,� לפחותמיי 7הודעה מוקדמת בת  .36

באופ� לכל האנשי� הזכאי� לקבל הודעה כאמור תינת� , בדבר כינוסה של אסיפה כללית, ההודעה

או בהוראות כל  ל " לחוק החברות והיא תכלול פרטי� כאמור בהוראות הסעי  הנ68הקבוע בסעי  

גביה לממונה כללה ההודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית בסדר היו� החלטה ל. אחרדי� רלוונטי 

א� נית� , תכלול ההודעה  מידע זה וכ�  נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנו� זה, זכות וטו

הודעה להשתת  באסיפת בעלי המניות לגביה לא יתקיי� האמור , למע� הסר ספק. אישור כאמור

יתנה ובמקרה כאילו לא נ, על א  האמור בתקנו� זה או על פי הוראות כל די� אחר, בסעי  זה תיחשב

 . וכונסה אסיפה בניגוד לאמור בסעי  זה ההחלטות שתתקבלנה באסיפה זו תהיינה בטלות מדעיקר�

או טעות מקרית במסירת או / קיבל את ההודעה עקב השמטה והעובדה שבעל מניות כלשהו לא 

  .בקבלת ההודעה לא תפסול את ההחלטות שנתקבלו באסיפה הכללית

ולגבי אסיפה , כאי� לקבל הודעות על האסיפה הכללית ולהצביע בהבהסכמת כל בעלי המניות הז

תוכל האסיפה הכללית ,  ג� בהסכמת הממונה� כללית בה תידו� החלטה שלממונה זכות וטו לגביה 

  . ימי�7�להתכנס ג� א� ניתנה הודעה של פחות מ
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מניי� חוקי  .חוקיאלא א� כ� נוכח מני� , מקורית או נדחית, אי� לפתוח בשו� דיו� באסיפה הכללית .37

במקרה בו לא נכח  .שני בעלי מניות לפחות, כח�ידי בא�בי� בעצמו ובי� על, יתהווה בעת שיהיה נוכח

היא ,  בתו� מחצית השעה מ� המועד שנקבע לאסיפהמני� חוקי באסיפה כללית מקורית כאמור

� א� ורק חית יעמדו לדיובאסיפה נד. באותה שעה ובאותו מקו�, תתקיי� ביו� העסקי� הבא

,  לא נכח מני� חוקי כאמור באסיפה הנדחית.נושאי� שנכללו בסדר היו� של האסיפה המקורית

 . תתבטל האסיפה הכללית, בתו� מחצית השעה מ� המועד שנקבע לה

, לרבות החלטה בכתב או בטלפו�, בכל אמצעי, מקורית או נדחית, לא יובא לדיו� באסיפה כללית .38

ל אישור הממונה לנוסח ההחלטה ומת� האישור הובא לידיעת החלטה  מיוחדת אלא א� התקב

  .בעלי המניות של החברה ונכלל בסדר היו�

או מי , החברהשל שיפתח על ידי דירקטור , ר האסיפה תיעשה בתחילת הדיו� באסיפה"בחירת יו .39

   .שימונה לצור� כ� על ידי הדירקטוריו�

החלטות  . קולות�במנייבהצבעה הצעת ההחלטה שהעמידוה להצבעה באסיפה כללית תתקבל  .40

 .אלא א� כ� נקבע רוב אחר בדי� או בתקנו� זה, כהחלטות רגילותהאסיפה הכללית תתקבלנה 

 של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה א� זכתה ברוב דעות רגיל "החלטה רגילה"

 של החברה "החלטה מיוחדת". לפחות של בעלי המניות הנוכחי� באסיפה והמצביעי� על ההחלטה

הנוכחי� באסיפה והמצביעי�  לפחות של קולות בעלי המניות 3/4תתקבל באסיפה כללית ברוב של 

 .קולות הנמנעי� לא יובאו בחשבו� במניי� קולות המצביעי�, בכל מקרה.   על ההחלטה

לקיי� אסיפה כללית באמצעות שימוש , בהסכמה פה אחד, רשאית במקרי� חריגי� בלבד ברהחה .41

כולי� לשמוע זה את זה בו י �כ� שכל חברי האסיפה הכללית המשתתפי, י תקשורתבכל אמצע

  .בזמ�

באסיפות הזכאי� להצביע , י כל בעלי המניות של החברה באותו זמ�"כל החלטה בכתב החתומה ע .42

יהיה דינה כדי� החלטה רגילה  או שכל בעלי המניות כאמור הסכימו עליה בכתב, הכלליות

 .ג� מבלי שנתקיימה אסיפה כללית של החברה, תשנתקבלה באסיפה הכללי

הדיו� , להחליט על דחיית האסיפה, ר אסיפה כללית יוכל בהסכמת האסיפה שיש בה מני� חוקי"יו .43

ומחובתו לעשות זאת א� , מזמ� ולזמ� וממקו� למקו�, או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היו�

� ורק נושאי� שנכללו בסדר היו� של אבל באסיפה נדחית יעמדו לדיו� א, האסיפה תדרוש כ�

לא תידרש החברה לתת הודעה , בכפו  להוראות כל די�. על הדחיההאסיפה המקורית בה הוחלט 

  .  על המועד החדש של האסיפה הכללית

   ומעמד הממונהקולות החברי�

בכפו  להוראות , בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל בעל מניות קול אחד לכל מניה שבבעלותו .44

  .קנו� זה בדבר קביעת זכויות הצבעה שונות לסוגי� שוני� של מניותת

ר האסיפה לא יהיה קול נוס  או קול מכריע מעבר לקולות לה� הוא זכאי מכוח מניות החברה "ליו .45

  .א� בכלל, שבבעלותו

ולא תתקבל דעת� של יתר ,  תתקבל דעתו של ראש השותפי�,במקרה של בעלי� משותפי� במניה .46

 .השותפי�
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 �וה� תהיינה  החלטות מיוחדות כמשמע, ונה תהיה זכות וטו בהחלטות בנושאי� הבאי�לממ .47

 : לעיל40בתקנה 

 .שינוי  הוראה מהוראות התקנו� .47.1

 .הפסקת פעילות החברה או שינוי עסקי החברה ומטרותיה .47.2

 .פירוק מרצו� .47.3

 . חלוקה של נכסי החברה אגב הלי� של פירוק .47.4

 .החלטה בדבר הסדר נושי� .47.5

 .  וכל עסקה אחרת הדומה במהותה למיזוג ופיצולפיצול, מיזוג .47.6

, כל פעולה שאינה כלולה במישרי� במטרות החברה או על פי הרשיו� שנית� לחברה  .47.7

 . של נכסי החברה, במישרי� ובעקיפי�, לרבות כל העברה ומכירה

 .לרבות שינוי ההו� הרשו� והמונפק של החברה, שינוי מבנה ההו� של החברה .47.8

 טר הו�  שהנפיקה החברהכל שינוי בתנאי ש .47.9

 .  לעיל23העברת מניות בחברה כאמור בסעי   .47.10

לרבות תנאי פרישה והטבות , תק� כח האד� בחברה ומדיניות השכר בחברהאישור  .47.11

 .יות אחרותכספ

 . הקמת חברה בת .47.12

 החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה  .47.13

להוראות חוק דיבידנד ופירעו� מוקד� של הלוואות הבעלי� בכפו  , חלוקת מניות הטבה .47.14

 החברות 

 כהגדרת� בחוק החברות, כל עסקה ע� בעלי עניי� .47.15

 . או הלוואות על ידי החברה/מת� ערבויות ו .47.16

 .או חוב כספי בדר� אחרת/או הלוואות ו/לקיחת ערבויות ו .47.17

 שעבוד איזה מנכסי החברה  .47.18

 . נהלי החזר הוצאות לדירקטורי� .47.19

  .ממונהכל החלטה המחייבת על פי הוראות כל די� את אישור ה .47.20

�או חסוי , או א� בעל המניות הוא תאגיד, כוחו�בעל מניות יכול להצביע בי� בעצמו ובי� על ידי בא .48 

 . נציגו של תאגיד או נציג החסוי רשאי� להצביע בי� בעצמ� ובי� באמצעות בא כוח�. נציגידי �על

  .מבוטל .49
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  דירקטורי�

 .   9 ולא יעלה על 5 �מספר הדירקטורי� בחברה לא יפחת מ .50

ולא , לא יותר משני שלישי� מחברי הדירקטוריו� יהיו חברי מועצה ועובדי� ברשויות מקומיות .51

בהרכב הדירקטוריו� יינת� . יותר מרבע מחברי הדירקטוריו� יהיו חברי מועצה ברשות מקומית

 . ככל שהדבר נית� בנסיבות העני�,ביטוי הול� לייצוג� של בני שני המיני�

 . בהתא� להוראות הדי�, מטעמ� דירקטורי� בחברהבעלי המניות בחברה ימנו  .52

 :כשיר לכה� כדירקטור בחברה  אד� שמתקיימי� בו כל אלה .53

 א לחוק החברות הממשלתיות 16מתקיימי� בו תנאי הכשירות הקבועי� בסעי    )א(

 ועל פי הוראות חוק החברות חוק החברותלכה� כדירקטור בחברה על פי פסול  הוא אינו  )ב(

 כל די� הוראות פי  או על /הממשלתיות ו

 הוא איננו מכה� כראש רשות מקומית  )ג(

 הוא איננו מהנדס הרשות   )ד(

או /או מבקר הפני� ברשות ו/ש הרשות ו''או יועמ/ל הרשות ו''או מנכ/הוא איננו גזבר הרשות ו  )ה(

המונע ממנו מטעמי ניגוד ענייני� להיות בעל חובת נאמנות , בעל תפקיד סטטוטורי אחר ברשות

 . פני חובת נאמנות לרשותמוחלטת לחברה על

 עובד החברה ומי שמועסק בשירותההוא איננו   )ו(

  או ,מועצת הרשותמי מעובדי או יועצי עובדי הממונה או יועצי או הוא איננו הממונה או מי מ  )ז(

 זולת א� החברה ,מי מעובדי או יועצי משרד הפני� או משרד התשתיות או משרד האוצר

 .  במסגרת הפעלת סמכויות הממונה לפי החוק בהלי� של פירוק או חיסול עסקיה או

כהונה כחבר . עיסוקיו האחרי� אינ� עלולי� ליצור ניגוד ענייני� ע� תפקידו כדירקטור בחברה  )ח(

או כעובד רשות מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה לא של רשות מקומית מועצה 

 .כיוצרת ניגוד ענייני� כאמורכשלעצמה תיחשב 

 ירה שיש עימה קלו� או המחייבת את אי מינויוהוא לא הורשע בעב  )ט(

דירקטור שחדל לכה� ; דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שני� מתחילת תוק  מינויו .54

כהונת . מינוי מחדש כמוהו כמינוי על כל המשתמע מכ� .על ידי מי שמינהו יכול להתמנות מחדש

 הודעה  .יקבע בהחלטה בדבר מינויוישכפי , דירקטור תתחיל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר

 . על מינוי דירקטור תמסר בדירקטוריו� החברה

מינוי חברי הדירקטוריו� יאושר במועצת הרשויות המקומיות בכפו  לכ� שהחברי� עומדי� בתנאי  .55

 . תקנו� זההמפורט בהכשירות הקבועי� על פי החוק ועל פי 

 .:הבאי� כהונתו בקרות אחד או יותר מהמקרי� משרת דירקטור תתפנה מאליה לפני תו� תקופת .56

 . הממשלתיות לחוק החברות22 בסעי  מנויי�האיזה מהמקרי�   )א(
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  .לחוק החברות לא יחול על החברה ובעלי מניותיה) א (230סעי    )ב(

 . נעשה בלתי שפוי או פסול די�, הדירקטור נפטרבמקרה ש    )ג(

  נבצר ממנו למלא תפקידו     )ד(

ש ישיבות בתקופה של שנה אחת שופות של הדירקטוריו� או מ ישיבות רצארבעהוא נעדר מ    )ה(

, ברוב קולות חבריו,  ימי� מיו� מסירת ההודעה על כ�45אלא א� כ� אישר הדירקטוריו� בתו� 

 . כי הסיבה להיעדרות היתה מוצדקת

 דל מהיות עובדכלשהי וחאו חבר מועצה של רשות מקומית תמנה בהיותו עובד הדירקטור ש    )ו(

שרה יאלא א� כ� א,  לחברההמועצת הרשות המקומית צה כאמור החל  מהודעתאו חבר מוע

דל להיות עובד או חבר מועצה שלה למרות שח, מחדש את מינויו  המקומיתמועצת הרשות

 .והוועדה לבדיקת מינויי� אישרה את המינוי מחדש

התא� להוראות כל בחברה בדירקטורי� חיצוניי� יהיו זכאי� לתשלו� עבור כהונת� כדירקטורי�   .57

או חברי מועצת רשות /שהינ� עובדי רשות מקומית וטורי� דירק.  ובהתא� לכללי הממונהדי�

למעט החזר הוצאות שהוצאו ,  כדירקטורי� בחברה לא יהיו זכאי� לתשלו� עבור כהונת�מקומית

פי  אשר אושרו מראש על ידי דירקטוריו� החברה על ,י�באופ� ישיר לצור� כהונת� כדירקטור

   .כל די�ובכפו  להוראות , כהחלטה מיוחדת, על ידי האסיפה הכלליתהנהלי� שייקבעו 

 ההסדרי� הקבועי� בחוק החברות ובחוק החברות הממשלתיות למת�  אישור להתקשרות בי�  .58

או דירקטור בחברה  לא יהיו רשאי� /החברה ו. החברה לבי� דירקטור בחברה לא יחולו על החברה

החלטה ). למעט התקשרות הנובעת מהכהונה כדירקטור(בשו� התקשרות שהיא  ביניה�להתקשר 

או /בדבר התקשרות בי� דירקטור לחברה לא תוכל כלל לבוא לדיו� בפני דירקטוריו� החברה ו

  . האסיפה הכללית של החברה

  :לי� ירשמו ויישמרו בדברוקוטוהדירקטוריו� יגרו� לכ� כי פר  .59

  י� בישיבות דירקטוריו� וועדות דירקטוריו�שמות הדירקטורי� הנוכח  )א(

  שמות בעלי המניות הנוכחי� באסיפות  )ב(

בישיבות ועדות של הדירקטוריו� , ההליכי� והחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריו�  )ג(

  .ובאסיפות הכלליות

ת או מועצדירקטור . בלבדדירקטור רשאי להשתת  בישיבות הדירקטוריו� ולהצביע בה� בעצמו   .60

באורח בי� בי� לישיבה שתצוי� במיוחד ו,  חלי אינ� רשאי� למנות,  לפי העני�, הרשות המקומית

  .קבע

  פעולות הדירקטורי�

 .לפחות אחת לחודשיי�ישיבות הדירקטוריו� יתקיימו   .65
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הממונה או  ,יו� דירקטורשלושה חברי י� יכול,  לחוק החברות98בנוס  למקרי� המנויי� בסעי    .66

 באיזה מהענייני� שה� בגדר  לש� דיו�לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריו�, בכל עתהרשות מועצת 

 . ובתקנו� זהבחוק החברות, בחוק על פי הקבוע  סמכות�

 ימי� מיו� 7תתקיי� הישיבה בתו� , דרשו הממונה או מועצת הרשות כינוס דירקטוריו� כאמור  .67

בישיבה יידונו הענייני� המפורטי� בדרישה , רזולת א� דרש לקיימה בתו� זמ� קצר יות, הדרישה

  .  לפי העני�, וההחלטות יובאו מיד לידיעת הממונה או מועצת הרשות

תינת� בלבד שו, בכתב, בכפו  להוראות הדי�, תוכל להיותכל הודעה על ישיבה של הדירקטוריו�   .68

 ,הסכימו כל הדירקטורי�אלא א� כ� , לפני המועד הקבוע לישיבה שעות )72 (שבעי� ושתיי�לפחות 

 על הודעה , ובמקרה ובסדר היו� נכללה החלטה לגביה לממונה זכות וטו  ג� הסכמת הממונה

ר הדירקטוריו� "או במקרה שלדעת יו, קצרה יותר או ויתרו כליל על קבלת הודעה על הישיבה

, יהיה זכאי דירקטור שיעדר מהאר3 באיזו עת שהיא לא .נדרשת לקבל החלטה דחופה בעני� מסוי�

 . לקבל הודעה על כינוס ישיבה, במש� ימי העדרו

תכלול , כללה ההודעה בדבר כינוס הדירקטוריו� בסדר היו� החלטה לגביה לממונה זכות וטו  .69

. א� נית� אישור כאמור, ההודעה  מידע זה וכ�  נוסח מאישור הממונה לגביה כקבוע בתקנו� זה

על א  , וריו� לגביה לא יתקיי� האמור בסעי  זה תיחשבהודעה להשתת  בדירקט, למע� הסר ספק

כאילו לא ניתנה ובמקרה וכונס הדירקטוריו� , האמור בתקנו� זה או על פי הוראות כל די� אחר

 .  בניגוד לאמור בסעי  זה ההחלטות שתתקבלנה בדירקטוריו� תהיינה בטלות מדעיקר�

מני� חוקי כאמור לא נכח . ב חברי הדירקטוריו�המני� החוקי לפתיחת ישיבת הדירקטוריו� הוא רו  .70

תידחה הישיבה בשעה מהמועד אליו , בישיבת דירקטוריו� בתו� מחצית השעה מ� המועד שנקבע לה

המני� החוקי ,  לפחות7א� מספר חברי הדירקטוריו� בחברה הוא . באותו מקו� וזומנה באותו היו�

המני� . ורי� ובה� לפחות דירקטור חיצוני אחד דירקט5בפתיחת ישיבת הדירקטוריו� הנדחית יהיו 

 . שלושה דירקטורי�החוקי לקבלת החלטות הדירקטוריו� יהיה  

 הנוכחי� המשתתפי� הדירקטוריו� תוכרענה ברוב דעותבישיבות שתועמדנה להצבעה שאלות   .71

 .מכריער הדירקטוריו� לא יהיה קול נוס  או " ליו.כאשר לכל דירקטור בחברה קול אחד, בהצבעה

לרבות ישיבה טלפונית או החלטה , בכל אמצעי שהוא, לא תובא לדיו� בפני הדירקטוריו�  ולהחלטה  .72

החלטה הכפופה לזכות וטו של הממונה אלא א� נית� אישור הממונה מראש ובכתב ומת� ,  בכתב

 .האישור נכלל בהודעה על ישיבת הדירקטוריו�

 כדי לנהל את ישיבות וריו� מבי� חברי הדירקטוריו�דירקטלר "יוימנו  ו�הדירקטוריחברי   .73

א  לפני תו� תקופת ( לחוק החברות ויהיו רשאי� לפטרו 96הדירקטוריו� על פי האמור בסעי  

 לא נבחר .וזאת בכפו  להוראות תקנו� זה והוראות כל די�, אחר תחתיוולמנות ) א� נקבעה, כהונתו

טורי� זכאי� לכנס את הדירקטוריו� ולקבוע את סדר ר דירקטוריו� כאמור יהיו שלושה מהדירק"יו

בכפו  , י חברי הדירקטוריו�"ר חדש ע"יבחר יו, ר הדירקטוריו�"במקרה של התפטרות יו. היו� שלו

 .להוראות כל די�
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 : לחוק החברות בנושאי� הבאי�92דירקטוריו� החברה יעסוק בנוס  על תפקידיו הקבועי� בסעי    .74

  ת ההשקעות והפיתוח של החברה וכל שוני בהאישור שנתי של תוכני  )א(

 י בה�וניאישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה וכל ש  )ב(

פיקוח על ביצוע תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה ומידת התאמת� להוראות   )ג(

 הממונה

לרבות תנאי פרישה והטבות כספיות , תק� כח האד� בחברה ומדיניות השכר בחברה  )ד(

 . בכפו  לאישור הממונהכל שינוי במדיניות זוו, אחרות

 עת סמכויותיה�יקביעת וועדות הדירקטוריו� וקב  )ה(

 מעקב אחר ביצוע החלטות המנהל הכללי של החברה  )ו(

למעט מהסמכויות , לאצול מסמכויותיובכפו  להוראות חוק החברות רשאי הדירקטוריו�   .75

  .ה של שלושה לפחות מבי� חבריולוועד) ו(ו ) ה(, )ד(,  )ב(, )א (74המפורטות בתקנה 

הדירקטוריו� יהיה חייב למנות מבי� חבריו ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה על פי    .76

1992� ב"תשנ, הקבוע בחוק הביקורת הפנימית .  

שלגביה� אי� זכות וטו של הממונה יכול שתתקיי� באמצעות הטלפו� ישיבת הדירקטוריו� בענייני�   .77

ובלבד שכל הדירקטורי� המשתתפי� יכולי� לשמוע זה את זה בו , ל אמצעי תקשורת אחראו בכ

  .בזמ�

, ללא התכנסות בפועלשאינ� כפופות לזכות הוטו של הממונה א  הדירקטוריו� רשאי לקבל החלטות   .78

שלא הסכימו ,  שהובא להחלטה�בעניי שכל הדירקטורי� הזכאי� להשתת  בדיו� ולהצביע ובלבד

לרבות ההחלטה שלא , פרוטוקול ההחלטותייער� במקרה כאמור . �ס לדיו� באותו עניילהתכנ

 .הדירקטוריו�ר "יווייחת� בידי , להתכנס

 . מבוטל  .79

 ידיעות על עניני החברה ועל ו לפי דרישתלממונהלמסור , על א  כל די� אחר, דירקטור חייב  .80

 . פעולותיו בה

 או בחוק החברות או בכל די�, רה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוקנודע לדירקטור על עני� של החב  .81

 .  ושל הממונה את הדבר ללא דיחוי לידיעת� של יושב ראש הדירקטוריו�יביא, בטוהר המידות

  המנהל הכללי ומנהלי� אחרי�

   המנהל הכללי ימונה . לחוק68 על פי הקבוע בסעי  מנהל כללי לחברהימנה הדירקטוריו�   )א  (  .82
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, בתו� תקופת הכהונה הראשונה של המנהל הכללי.  ארבע שני�א תעלה עלתקופה שלל

 פע� אחת בלבד לתקופת כהונה נוספת וזאת ל''מנות את המנכהדירקטוריו� רשאי ל

  . ארבע שני� נוספותא תעלה על לתקופת כהונה של

  ת� הרישיו�  חודשי� ממועד מ3המנהל הכללי הראשו� של החברה ימונה לא יאוחר מתו�   )ב  (

  .לחברה

  ימונה מנהל כללי לחברה לא , הופסקה או תמה תקופת כהונת המנהל הכללי של החברה  )ג             (

 חודשי� ממועד הפסקת או סיו� תקופת הכהונה של המנהל הכללי 3יאוחר מתו� 

וזאת בכפו  להוראות תקנו� זה בקשר ע� מינוי מנהל כללי ובכפו  להוראות כל , כאמור

 .י�ד

 :כדלקמ�, מינוי המנהל הכללי על ידי הדירקטוריו� ייעשה באחד משני ההליכי�  .83

בכפו  לכ� שהכללי� בדבר דרכי המכרז ופרטיו נקבעו על ידי , בדר� של מכרז פומבי   )א(

 ; הדירקטוריו� מראש

אשר תפעל בשקיפות , הדירקטוריו� ימנה ועדת חיפוש מיוחדת לאיתור מנהל כללי לחברה  )ב(

שאחד ,  דירקטורי�3הוועדה תמנה לפחות . ודעה פומבית לצור� הלי� האיתורויפרס� מ

הדירקטוריו� ינחה את הוועדה בדבר הכללי� לפיה� תפעל . ר הדירקטוריו�"מה� הוא יו

תביא , בתו� הלי� האיתור ומיו� המועמדי� על ידי הוועדה. לאיתור המנהל הכללי כאמור

ות שני מועמדי� שנבחרו על ידה כמתאימי� ביותר הועדה לדיו� ולאישור הדירקטוריו� לפח

 וועדת האיתור והדירקטוריו� יתעדו את כל הליכי האיתור .לתפקיד המנהל הכללי

, ראיונות, פסילת מועמדי� מטעמי אי כשירות, בפרוטוקולי� בכתב ולרבות פתיחת מעטפות

 . נימוקי� והמלצות

לעיל והנחיות הדירקטוריו� בדבר ) א(83הכללי� בדבר דרכי המכרז ופרטיו כאמור בתקנה   )ג(

לעיל ) ב(83הכללי� לפיה� תפעל וועדת הדירקטוריו� לאיתור המנהל הכללי כאמור בתקנה 

מאפייני� , כישורי� מקצועיי� ועסקיי�, ניסיו�, לרבות השכלה, יכללו קריטריוני� ותנאי ס 

 שימצא הדירקטוריו� וכל קריטריו� נוס  אחר) כולל התייחסות ליושר ולאמינות(אישיותיי� 

א לחוק החברות 16הס  שייקבעו יעלו בקנה אחד ע� הוראות סעי  תנאי שובלבד , לנכו�

 .הממשלתיות

 . הלי� בחירת המנהל הכללי יתועד בכתב והחלטת הדירקטוריו� בדבר המינוי תהיה מנומקת  )ד(

רשות  או עובד של שהוא חבר מועצת רשות כלשהיהדירקטוריו� לא ימנה למנהל כללי מי   )ה(

 .מקומית כלשהי

הדירקטוריו� לא ימנה למנהל כללי מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אי� הוא   )ו(

 שני� מיו� גזר הדי� או מיו� שגמר לרצות 10וטר� חלפו , ראוי להיות מנהל כללי בחברה

 .לעונש כאמור, בפסק די� סופי, עונש מאסר בפועל א� הוא נדו�
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 :לכה� כמנהל כללי בכל אחת מאלההמנהל הכללי יחדל   .84

ר הדירקטוריו� אלא " יו� מיו� שהתפטר מתפקידו במסירת כתב התפטרות ליו60תו�   )א(

  כ� קבע הדירקטוריו� מועד אחרא� 

הדירקטוריו� החליט במהל� שנת כהונתו הראשונה של המנהל הכללי כי איננו מתאי�   )ב(

 .הממונה ובכפו  לאישור לתפקידו ברוב של שני שליש מבי� חבריו

   שנבצר מהמנהל הכללי למלא את תפקידו �באישור הממונה�הדירקטוריו� מיו� קביעת   )ג(

 .ברוב של שני שליש מבי� חברי הדירקטוריו�

כי ,  ולאחר קבלת עמדת המנהל הכללילאחר בירורי� שנערכו, מיו� שהדירקטוריו� קבע  )ד(

טריוני� שנקבעו חדלו להתקיי� במנהל הכללי תנאי כשירות שהיוו חלק מהותי מהקרי

 .לעיל ובכפו  לאישור ההמונה) ג( 83 הדירקטוריו� כאמור בתקנה על ידי

ר הדירקטויו� כי המנהל הכללי הורשע בעבירה שיש עימה "מיו�  שנמסר או נודע ליו  )ה(

 .קלו�

ש כי החברה החלה בהלי� של פירוק או "מיו� קבלת החלטת החברה או החלטת בימ  )ו(

 ראות כל די�מונה לה מנהל מיוחד על פי הו

רשאי הדירקטוריו� למנות לחברה מנהל כללי ,  לעיל84פקעה כהונת המנהל הכללי כאמור בתקנה   .85

 3מש� כהונת  מנהל כללי בפועל לא יעלה על . בפועל עד למינוי מנהל כללי בהתא� לקבוע בתקנו� זה

 .חודשי�

דיניות שקבע הדירקטוריו� המנהל הכללי אחראי לניהול השוט  של ענייני החברה במסגרת המ  .86

למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות . והוא יהיה נתו� לפיקוחו של הדירקטוריו�, ובכפו  להנחיותיו

כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או , הניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנו� זה

הדירקטוריו� . ידי הדירקטוריו��בתקנו� זה לאורג� אחר של החברה וכ� כל סמכות שהוקנתה לו על

אינו רשאי לאצול מסמכויותיו ולהעביר לסמכות המנהל הכללי החלטות הכפופות לזכות וטו של 

 .הממונה

לא . רשאי הדירקטוריו� להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניי� מסוי�, מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .87

להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע רשאי הדירקטוריו� , קיי� המנהל הכללי את ההוראה

 .ההוראה במקומו

 .רשאי הדירקטוריו� להפעיל� במקומו, נבצר מ� המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו  .88

. לאחר או לאחרי� הכפופי� לו, לאצול מסמכויותיו, באישור הדירקטוריו�, המנהל הכללי רשאי  .89

בי� בהחלטה מסוימת ובי� במסגרת , עניי� מסוי�אישור כאמור יכול שינת� בי� באישור כללי ובי� ל

 .נהלי הדירקטוריו�

, בנושאי�, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריו� דיווחי�, מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל די�  .90

 .בי� בהחלטה מסוימת ובי� במסגרת נהלי הדירקטוריו�, כפי שיקבע הדירקטוריו�, במועדי� ובהיק 
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כללי הממונה , החוקבכפו  להוראות , ידי הדירקטוריו�� המנהל הכללי יקבעו עלכהונתו שלתנאי   .91

  . והוראות כל די�

 

  ועובדי� נושאי משרה

, ימנה את נושאי המשרה בחברהל "המנכ , לחוק69 ולסעי  בכפו  להוראות תקנו� זה  92.1  .92

לפטר י וכ� יהיה רשא,  תקופת ותנאי כהונת� ואת סמכויותיה� וחובותיה�יקבע את

  . נושא משרה ולמנות אחר תחתיו

מובהר בזה כי מינוי ופיטורי בעלי תפקידי� בכירי� בחברה יער� על ידי דירקטוריו�   92.2   

 .החברה בכפו  להוראות הרשויות המוסמכות והוראות כל די�

ות כל להסיר או להשע, �לפי שיקול דעת,  למנות וכ�כי� מוסמויהיאו המנהל הכללי הדירקטוריו�   .93

כפי , בי� א� ה� מועסקי� בקביעות או זמנית או לשירותי� מיוחדי�, עובד אחר או מורשה

 .ורותיה�וכ� להגדיר את סמכויותיה� וחובותיה� ולקבוע את משכ,  מפע� לפע� לנכו�וימצאש

כול� , רשאי הדירקטוריו� להאציל מסמכויותיו, בכפו  להוראות חוק החברות ולהוראות תקנו� זה  .94

לנושא משרה בחברה או ) ו(ו ) ה(, )ד  (,)ב(, )א (74למעט מהסמכויות המפורטות בתקנה , ו חלק�א

 .האצלת סמכויות הדירקטוריו� יכול שתהיה לעניי� מסוי� או לפרק זמ� מסוי�. לאד� אחר

   מכרזי��  התקשרויות

י ''התקנת כללי� ע עד ל. הממונהעל התקשרויות החברה יחולו הוראות חוק חובת המכרזי� וכללי  .95

. החברה תמנה וועדת מכרזי�. הממונה יחולו הוראות תקנות חובת המכרזי� בשינויי� המחויבי�

האחראי  הבכיר , ל החברה''בראשה יעמוד מנכ. 5 – חברי� ולא יותר מ 3 –וועדה תמנה לא פחות מ 

ידה והוא עובד במ, בחברה העוסק בענייני כספי� יהיה חבר בוועדה וכ� יוע3 משפטי של החברה

לא יהיה היוע3 המשפטי חבר בוועדה ואול� , במידה והחברה מעסיקה יוע3 משפטי חיצוני. החברה

או מי /בכל ישיבה כזו יהיה נוכח היוע3 המשפטי ו. הוא יזומ� לכל ישיבה של ועדת המכרזי�

� או עמדת האחראי הבכיר בחברה לנושאי כספי.  ועדת המכרזי� תשמש ג� כועדת פטור. מטעמו

3 המשפטי או נציגו בועדת המכרזי� עמדת היוע. נציגו בועדת המכרזי� תכריע בנושאי� תקציביי�

נמק את תעד בכתב את פעולתה וחייבת לועדת המכרזי� חייבת ל. תכריע בענייני� משפטיי�

  .החלטתה

אישור החוק  וה� תהיינה כפופות לעל התקשרויות החברה ע� מי בעלי מניותיה יחולו הוראות   96 

  .הממונה

החברה אינה רשאית להתקשר ע�  נושאי משרה בבעלי מניותיה או קרוביה� כהגדרת� בחוק   .97 

  החברות

  שיפוי וביטוח, פטור
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  :כפי שישונו מעת לעת, בכפו  להוראות חוק החברותסעי  זה ייקרא   .98

 פטור

 כל ארוע  אשר בשל, כולה או מקצתה, החברה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו   98.1

, מת� פטור בגינו יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות בעת הרלוונטית לאישור הפטור

    .וייקבע על ידי דירקטוריו� החברה כמוצדק בשי� לב לנסיבות ולתוצאות האירוע

  שיפוי

לרבות עקב פעולה , ")התחייבות לשיפוי: "להל�(  רשאית לשפות נושא משרה בההחברה  98.2

כי סכו� השיפוי , ובלבד, או מטעמה בתאגיד אחר/ו תוק  היותו נושא משרה בהשעשה ב

ל שתשל� החברה במצטבר למקרה על פי כל כתבי השיפוי אשר יוצאו על ידה הכול

� לא יעלה על סכו� השווה ל, בניכוי תשלו� תגמולי הביטוח, לטובת נושאי משרה בחברה

פיי� המאוחדי� המבוקרי� חותיה הכס"לפי דו,  מההו� העצמי של החברה25%

  .שפורסמו לפני מועד תשלו� השיפוי בפועל, האחרוני�

 לרבות עקב ")היתר לשיפוי: "להל�(החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד    98.3

 כקבוע בתקנה או מטעמה בתאגיד אחר/ו פעולה שעשה בתוק  היותו נושא משרה בה

  . להל�98.4

,  תהיה רשאית לשפות את נושאי המשרה בההחברה, די�ת כל ובכפו  להוראו, בכל מקרה  98.4

הוצאה או , חבות, עילה, בגי� כל ארוע, בי� מכח התחייבות לשיפוי ובי� מכח היתר לשיפוי

או בעת הרלוונטית להוצאת , נזק ברי שיפוי על פי חוק החברות בעת הרלוונטית לשיפוי

  :לרבות בשל כל אחת מאלה,  כתב השיפוי

לרבות פסק די� , פי פסק די��על, בות כספית שהוטלה עליו לטובת אד� אחרח   98.4.1

  . שנית� בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט

שהוציא נושא משרה , לרבות שכר טרחת עור� די�, הוצאות התדיינות סבירות   98.4.2

, עקב חקירה או הלי� שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הלי�

שר הסתיי� ללא הגשת כתב אישו� נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית וא

או שהסתיי� ללא הגשת כתב אישו� נגדו א� בהטלת , כחלופה להלי� פלילי

חבות כספית כחלופה להלי� פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה 

   .פלילית

 – "סיו� הלי� ללא הגשת כתב אישו� בעני� שנפתחה בו חקירה פלילית"  

או עיכוב הליכי� ,  לחוק סדר הדי� הפלילי62משמעו סגירת התיק לפי סעי  

חבות כספית . " לחוק האמור231בידי היוע3 המשפטי לממשלה לפי סעי  

 משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה –" כחלופה להלי� פלילי

ל עבירה קנס ע, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, להלי� פלילי

  .עיצו� כספי או כופר, שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדי� הפלילי



� 19 � 

שהוציא נושא משרה , לרבות שכר טרחת עור� די�, הוצאות התדיינות סבירות   98.4.3

בהלי� שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או , או שחויב בה� בידי בית משפט

או באישו� פלילי שבו הורשע , וכהאו באישו� פלילי שממנו ז, בידי אד� אחר

 .בעבירה שאיננה דורשת מחשבה פלילית

  ביטוח

 להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו ,א� נתקבל לכ� אישור הדירקטוריו�, החברה רשאית   98.5

בכפו  לכ� שתשלומי הפרמיה בשל ביטוח אחריות נושא המשרה , של נושא משרה בה

הביטוח יכול להתייחס לאחריות . עילותההינ� בהיק  סביר לעסקי החברה ולהיק  פ

 עקב פעולה שעשה בתוק  לרבות,  נושא המשרהבשל חבות שתוטל על, כולה או מקצתה

הוצאה או , חבות, עילה, בגי� כל ארוע, או מטעמה בתאגיד אחר/ והיותו נושא משרה בה

 : מאלהדבכל אחלרבות , נזק ברי ביטוח על פי חוק החברות

 ;רות כלפי החברה או כלפי אד� אחרפרת חובת זהיה   )א (

והיה לו יסוד , פרת חובת אמוני� כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתו� לבה   )ב(

 ;סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה 

  .בות כספית שתוטל עליו לטובת אד� אחרח   )ג(

,  לעיל98.5נה  לעיל  ותנאי הפוליסה כהוראת תק98.4מת� השיפוי בפועל כהוראת תקנה    98.6

  : כפופי� לקיו�  התנאי�  הבאי�

  מההו� העצמי של החברה 25%השיפוי של נושא המשרה לא יעלה על   )א(

השיפוי של נושאי המשרה ימומ� מתו� סכומי� שנית� לחלק� כדיבידנד או   )ב(

  כהחזר הלוואת בעלי�

 החברה  עומדת בתוכנית ההשקעות ומקיימת את החוק והכללי�  )ג (

החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפוי נושאי משרה בה בכפו  בהתקיי� התנאי�   98.7

  :הבאי�

 דירקטוריו� החברה אישר מת� שיפוי נושאי המשרה מראש   )א (

החלטת הדירקטוריו� קובעת קריטריוני� ברורי� לסוגי אירועי� שנית� לצפות�   )ב(

 מראש

    לעיל98.6ה מת� השיפוי בפועל יותנה בהתקיי� האמור בתקנ  )ג(

  החתימהזכויות 
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ובתנאי שמדובר בצרו  שתי חתימות של מורשי חתימה , כפי שיקבע דירקטוריו� החברה מעת לעת    .99      

 .בצרו  חותמת החברה, יחדיו

  .מבוטל  .100

   ואחרי�דוחות כספיי�

עדי� ובמו תקופתיי� ושנתיי� במתכונת שתקבע בחוקדוחות כספיי� ותגיש חברה תערו� ה  . 101

  העתקי� של הדוחות הכספיי� יישלחו לבעלי מניות החברה. הקבועי� במתכונת הדיווח שתקבע

30� א� תקוי� ולא יאוחר מ, לא יאוחר מחמישה ימי� לפני מועד כינוס האסיפה השנתיתולממונה  

 .בא� לא תתקיי� אסיפה שנתית, י דירקטוריו� החברה"יו� לאחר אישור� ע

ת הכספיי� או בדוחות אחרי� בהגשת� היא חייבת על פי הוראות כל די� פרטי� החברה תציג בדוחו  .102

שהאינטרס הציבורי מחייב לדעת הממונה או מועצת הרשות את הצגת� וכ� את עמדת הממונה או 

בנושא שהאינטרס הציבורי מחייב זאת פרטי� העל דר� הצגת מועצת הרשות במקרה וה� חולקי� 

  .  מונה או מועצת הרשותעל ידי החברה להנחת דעת המ

, במתכונת ובמועד שנקבעו בחוק, דוחות פעילות , לפי העני�, החברה תערו� ותגיש לממונה ולמועצה  103 

 .או על פי דרישת הממונה או המועצה מעת לעת, בכללי�

  חשבו� מבקר�רואה

האמור בתקנו� זה סמכויותיו ושכרו ייקבעו לפי , מנה רואה חשבו� מבקר ותפקידיוהדירקטוריו� י  .104

  .כפי שיקבע הדירקטוריו�, ובכפו  להוראות חוק החברות ובאי� הוראה מפורשת

 , ע� זאת. תקופת כהונת הדירקטוריו�ימונה ויכה� בתפקידו עד לתו� המבקר רואה החשבו�   .105

  . רשאי למנות רואה חשבו� מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותרהדירקטוריו�

בהתא� לה מונה מבקר לפני תו� התקופה החשבו� ה רשאי לסיי� את כהונת רואה ו�הדירקטורי  .106

  . בשינויי� המחויבי�להוראות חוק החברות

  . הוראות כל די�לבכפו  ,  המבקר החשבו�ההדירקטוריו� יהא מוסמ� לקבוע את שכר רוא  .107

  מבקר פנימי

 הדירקטוריו�. 1992 –ב "תשנ, פנימיתהחברה תמנה מבקר פנימי  על פי הוראות חוק הביקורת ה  .108

המבקר הפנימי יהיה כפו  ליושב ראש  .יקבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי

 .חותיו והצעותיו לדירקטוריו�"הדירקטוריו� ולמנהל הכללי ויגיש את דו

  כללי� בדבר ניגוד ענייני� וטוהר המידות

ו הכללי� בדבר מניעת ניגוד ענייני� והעסקת קרובי על חברי הדירקטוריו� ועובדי החברה יחול  .109

ובכלל זה ההודעה בדבר כללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי , משפחה החלי� ברשויות המקומיות

 .שנקבעו על ידי מרכז השלטו� המקומי בישראל, הציבור ברשויות המקומיות
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 שמירה על טוהר המידות החלות על חברי הדירקטוריו� ועובדי החברה יחולו ההוראות בדבר  .110

 והחוק לעידוד טוהר 1979��"תש, )מתנות(ברשויות המקומיות ובכלל זה חוק שירות הציבור 

 .  והצווי� והתקנות שפורסמו מכוח�1992�ב"תשנ, המידות בשירות הציבורי

 הגבלת אשראי

, יסודות התקציבאו אשראי מכל סוג שהוא אלא על פי חוק /החברה לא תיקח הלוואה כלשהי ו  .111

 .  ובהתא� לכללי�בכפו  לאישור הממונה

 הגבלה על שעבוד נכסי�

נכסי� פיזיי� או תפעוליי� או , לרבות תזרי� מזומני� עתידי, החברה לא תשעבד איזה מנכסיה  .112

  . ובהתא� לכללי�בכפו  לאישור הממונה , אלא על פי חוק יסודות התקציב, כל נכס אחר שלה

  פירעו� מוקד� של הלוואת הבעלי�ת דיבידנד וחלוק

רשאי , ולזכות וטו של הממונה  ולכללי� כפי שיהיו בתוק  מעת לעתבכפו  להוראות חוק החברות  .113

לרבות חלוקת , פירעו� מוקד� של הלוואת הבעלי� וכ� על חלוקהדירקטוריו� החברה להחליט על 

המועד הקובע , לרבות שיעורו,  ועל כל הענייני� הקשורי� בכ� במזומ�דיבידנדמניות הטבה ו

ל " וכ� הסדרת כל קושי היכול להתעורר ביחס לחלוקה כנב"מועד תשלומו וכיו, לזכאות לדיבידנד

  וכ� לפרוע בפירעו� מוקד� את הלוואת הבעלי�

באופ� יחסי לער� הנקוב על פי הקבוע בכללי� ודיבידנד ומניות הטבה יחולקו לבעלי מניות החברה   .114

  מתו� ס� הער� הנקוב של ההו� המונפק והנפרע בחברה�של מניותיה

  הודעות

רשו� החברה יכולה למסור הודעה לבעל מניות בי� על ידי מסירה לידו ובי� על ידי משלוח בדואר   .115

תחשב ההודעה כאילו נמסרה א� , א� נשלחה הודעה על ידי הדואר .לפי כתובתו הרשומה  במרש�

וישלחו על ידי הדואר את המכתב המכיל את כנדרש יקו בולי� ידב, יכתבו את הכתובת הנכונה

שני אחרי היו� שבו עסקי� התחשב המסירה כאילו נעשתה ביו� ה, וא� לא הוכח להיפ�, ההודעה

דבר דואר ששוגר כאמור יחשב כנמסר ג� א� חזר למשרדי החברה ,  למע� הסר ספק.נשלח המכתב

  . ידי רשות הדוארעל) בכתובת אותה מסר(עקב אי איתור הנמע� 

  .לראש השותפי�די יהיה במסירת הודעה , במקרה של שותפי� במניה  .116

  פירוקפיצול ו, מיזוג, הסדר נושי�

או הסדר נושי� תהא כפופה לזכות הוטו /או הפסקת פעילות החברה ו/כל החלטה על פירוק מרצו� ו  .117

 . של הממונה

� בעלי המניות בשיעור יחסי לסכו� שנפרע או שזוכה יחולקו נכסיה העודפי� בי  בפירוק החברה  .118

   .ובהתחשב בזכויות הצמודות לכל מניה, כנפרע על ערכ� הנקוב של המניות
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לחלק את ,  ובכפו  להוראות הדי�,בכפו  לזכות וטו של הממונה, בפירוק החברה יהיה רשאי המפרק  .119

היה רשאי להורות על העברת כל נכס באופ� יחסי בי� בעלי המניות וכ� י,  העודפי�נכסי החברה

  .בעלי המניותלמע� יחזיקוהו בנאמנות עבור , שהוא של החברה לנאמני�

  רשויות נוספות כבעלות מניות בחברהצירו) 

ויות מקומיות כבעלות מניות בחברה על פי הוראות או רש/החברה מתחייבת לצר  רשות מקומית ו  .120

 . המקומיות ברוב חבריה� הממונה בכפו  לאישור מועצות הרשויות
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