
 

  מ "החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
עסקה ( בהתאם לתקנות ניירות ערך שנתית ומיוחדת דוח עסקה והודעה על כינוס אסיפה כללית

  2001-א"התשס) בין חברה לבין  בעל שליטה בה
  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(בהתאם לתקנות ניירות ערך ו

 לתקנות ניירות ערך ,1970 –ל "התש, )יים ומיידייםדוחות תקופת(בהתאם לתקנות ניירות ערך  .1
תקנות ו ,")תקנות בעלי שליטה: "להלן  (2001 –א "התשס) עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(

ניתנת בזאת , ")תקנות ההקלות: "להלן (2000 -ס"התש, הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(החברות 
 יםהנושא נושבה ידו, של בעלי המניות של החברה שנתית ומיוחדתעל כינוס אסיפה כללית הודעה 
, 2011 באפריל 13ביום  תתקיים שנתית והמיוחדתהאסיפה הכללית ה. ח זה להלן" בדויםהמפורט

  .בתל אביב) 27קומה , הבניין משולש (2 במשרדי החברה במרכז עזריאלי 11:00בשעה 
 .")בזק" או "ההחבר": להלן( מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"  :שם החברה .2

 .")אס.בי.די" :להלן (מ" בע)1998(שרותי לווין . אס.בי.די
 :תמצית הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה ותיאור עיקריהם .3

 2010ח הדירקטוריון לשנת "חות הכספיים ובדו"דיון בדו 3.1
  'סומך חייקין ושותרואי חשבון משרד מינוי  3.2

ועד  2011רואי החשבון המבקרים לשנת מינוי רואי חשבון המבקרים של החברה כ
דיווח כן למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרם ו

  .2010ח המבקר בשנת "ט רו"על שכ
  בחירת דירקטורים 3.3

-אורנה אלוביץ, אור אלוביץ: ה הבאים לכהונה נוספת כדירקטורים בחברה"לבחור בה
, )דירקטור מקרב העובדים(יהודה פורת , לי הולצמןא, אלדד בן משה, אריה סבן, פלד

 יהושע רוזנצוויג, )דירקטור מקרב העובדים(רמי נומקין , פליקס כהן, עמיקם שורר
ב העתקי הצהרות "מצ – )ביחס לכל דירקטור בנפרדתבוצע ההצבעה . (שאול אלוביץו

   .הכשירות של הדירקטורים
  אישור חלוקת דיבידנד 3.4

לאשר לחלק לבעלי המניות של , 7.3.10ריון החברה מיום בהמשך להמלצת דירקטו
המהווים נכון ליום החלטת , ח" מיליון ש1,163החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 

.  מהונה המונפק והנפרע של החברה43.26234% –למניה ו ₪ 0.4326234הדירקטוריון 
הון ביהיה שמספר המניות שישולם בפועל יקבע בהתאם ללמניה  הדיבידנד סכום

: להלן (2011 במאי 4-המניות המונפק והנפרע של החברה בתום יום העסקים של ה 
 הדיבידנד ישולם לבעלי המניות של החברה שיהיו רשומים בפנקס .")היום הקובע"

 ויום 2011 במאי 5 -יהיה ה " אקס"יום ה. בעלי המניות של החברה בתום היום הקובע
   .2011 במאי 19 -התשלום יהיה  ה

 ר הדירקטוריון " ליומתן מענקאישור  3.5
י "עפהמירבי לשנה  מענק את ה,שלמה רודב מר,  הקודםר הדירקטוריון"לאשר ליו

בגובה , 1.6.08כפי שאושר באסיפה הכללית ביום , 2010שנת  בגין הסכם ההעסקה שלו
פרטים נוספים לעניין זה ראה דיווח מיידי . ₪ אלפי 3,507 - של כבסך,  משכורות18
 7 סעיף וכן במסגרת) 2011-01-072933 מספר אסמכתא( 8.3.11פרסמה החברה ביום ש
  .)2011-01-072924 מספר אסמכתא ( שפרסמה החברה באותו יוםלדוח השנתי' פרק דל

 ) יהודה פורת-דירקטור מקרב העובדים(אישור מתן מענק למנהל אגף הביטחון בחברה  3.6
 מענק בגין שנת טיחות וביטחון בחברהלאשר למר יהודה פורת בתפקידו כמנהל אגף ב

' לפרטים נוספים ר. חוות דעת מנהלל לעמידה ביעדים ובהתאם ₪ 100,000 בגובה 2010
  .לדוח זהנספח 

 הענקת כתב שיפוי למבקר הפנים של החברה מר ליאור סגל 3.7
בנוסח , מר ליאור סגל, מראש למבקר הפנים של החברהמתן כתב שיפוי , לאשר

  .לדוח זהשאי המשרה של החברה והמצורף כנספח  לנוליתר המקובל 
 רכישת ספקי כח 3.8

 לרכישת") אס.בי.די("מ "בע) 1998(אס שירותי לווין .בי.אישור התקשרותה של די
 - ומ")יורוקום("מ " תקשורת דיגיטלית בע מיורוקוםyesMaxHDספקי כח לממירי 

Advanced Digital Broadcast SA ("ADB")  ,עלות  ב31.5.12-תקופה של עד הל
  .131,000$ של עדכוללת 

 :רכישת ממירים 3.9
, ADB - ומ מיורוקוםyesMaxHDממירים מסוג אס של .בי.י די"ה ערכישאישור  3.9.1

חלקי ( וכן שדרוג   מיליון דולר9.6 -בעלות כוללת של כ  ,קייםבהתאם להסכם מסגרת 
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ות  בעלשל הדיסק הקשיח של הממירים) אס.בי. לפי החלטת דיאו מלא אופציונלי
 . דולר מיליון 0.8-ככוללת של 

") תקופת האשראי הנוסף(" יום 60קבלת אשראי ספקים דולרי לתקופה נוספת של  3.9.2
תנאי התשלום .  כאמור לעילממיריםהמיורוקום תקשורת דיגיטלית בקשר עם רכש 

כאשר בגין תקופת האשראי הנוסף ,  יום35+ שנקבעו בהסכם המסגרת הינם שוטף 
היקף האשראי ).  במונחים שנתיים נומינלים6% (1%ית בשיעור  אס ריב.בי.תשלם די

 -ותשלום הריבית השנתי מוערך לכן בכ, ח" מיליון ש11 -כאמור מוערך בממוצע בכ
  .ח" אלף ש578

ח "ובמסגרת דו, אס.בי.אישור אסיפת בעלי המניות של די טעונה לעיל 3.9התקשרות 
 .ה כללית זו בעד ההתקשרותזה מוצע לאשר את אופן הצבעתה של החברה באסיפ

 יובאו לאישור , לעיל3.8-3.9 פיםההתקשרויות המפורטות בסעי, למען הזהירות
לאור ,  לחוק החברות 275האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לפי סעיף 

התנאים שנקבעו באישור משרד התקשורת במסגרת עסקת רכישת השליטה בחברה על 
  .ידי בי קומיוניקיישנס

 )עסקת מסגרת (טוח נושאי משרהבי 3.10
להתקשרות , 13.4.14 ועד ליום 14.4.11 שנים החל מיום 3לתקופה של , "עסקת מסגרת"

לכיסוי אחריות , בפוליסות ביטוח עתידיות, של החברה במהלך העסקים הרגיל
לרבות דירקטורים ונושאי משרה , כפי שיהיו מעת לעת, דירקטורים ונושאי משרה

" עסקת מסגרת" בדרך של -והכל , להיחשב בעלי שליטה בחברהשהינם או עשויים 
 מיליון 100החברה תרכוש פוליסה בגבול אחריות של  . ההקלותכמשמעותה בתקנות 
 מיליון דולר לתביעה ולסך כל התביעות 20וכן עד , כ לכל שנת ביטוח"דולר לתביעה ובסה

 גבול האחריות לחברות ,בנוסף. לתקופת הביטוח בגין הוצאות משפטיות בישראל בלבד
). כחלק מגבולות האחריות האמורים לעיל(ל "בנות הינו במצטבר מחצית מהסכום הנ

ב בתוספת " דולר ארה185,000סכום הפרמיה השנתית שתשלם החברה לא יעלה על סך 
החברה תהא רשאית לרכוש ביטוח בגבול .  מהסכום האמור20%סכום המהווה עד 

דולר ובלבד שסכום הפרמיה השנתית שתשלם החברה לא  מיליון 100-אחריות גבוה מ
כל .  מהסכום האמור20%ב בתוספת סכום המהווה עד " דולר ארה185,000יעלה על סך 

י ועדת הביקורת ודירקטוריון "רכישה חדשה של פוליסת ביטוח עתידית כאמור תאושר ע
  .אשר יקבעו כי היא עומדת בתנאי עסקת המסגרת המפורטים לעיל, החברה

  פוליסה שוטפת– ביטוח נושאי משרה 3.11
התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לשנה החל מיום 

 185סכום הפרמיה השנתית שתשלם החברה הינו עד . 13.4.2012 ועד ליום 14.4.2011
כ לכל שנת ביטוח " מיליון דולר לתביעה ובסה100גבול אחריות הינו . ב"אלף דולר ארה

 מיליון דולר לתביעה ולסך כל התביעות לתקופת הביטוח בגין הוצאות 20וכן עד 
גבול האחריות לחברות בנות במצטבר הינו מחצית , בנוסף. משפטיות בישראל בלבד

ביחס לדירקטורים שהם בעלי  ).כחלק מגבולות האחריות האמורים לעיל(ל "מהסכום הנ
. לתקנות ההקלות) 5(ב1 ההתקשרות בהתאם לתקנה תאושר, שליטה או קרוביהם

תהיה , לתקנות ההקלות) א(ג1במקרה בו תוגש התנגדות כאמור בתקנה , בהתאם
ההתקשרות טעונה ביחס לתחולת הפוליסה לגבי דירקטורים שהם בעלי שליטה או 

  . לחוק החברות275אישור האסיפה הכללית ברוב הקבוע בסעיף , קרוביהם
8.3-  ביחס לנושאיםהעניין האישי ומהות רותהתקששם בעל השליטה שיש לו עניין אישי ב    .4

  :1 לעיל10.3
  9.3- ו8.3נושאים ביחס ל

לאור היותה של ,  אישי בעסקהןעניי, בעלת השליטה בחברה, לחברת בי קומיוניקיישנס
   .2חברה קשורה לבי קומיוניקיישנס, )שהינה צד לעסקה (םיורוקו

  10.3ביחס לנושא 
שנחשבים (פלד -אורנה אלוביץ, הדירקטורים אור אלוביץ ר הדירקטוריון שאול אלוביץ וכן"יו

שהם הנהנים  משום בהתקשרות בעלי עניין אישי הינם, )או קרוביהם/בעלי שליטה בחברה ו
  .מביטוח נושאי המשרה האמור לעיל

 :עניין אישי לדירקטורים .5
  9.3- ו8.3נושאים ביחס ל

 בנו של שאול –אור אלוביץ ; קשורתביורוקום ת) בשרשור( בהיותו בעל השליטה –שאול אלוביץ 
, וכן אלי הולצמן,  אשתו של אור אלוביץ וכלתו של שאול אלוביץ–פלד -אורנה אלוביץ, אלוביץ

                                                 
  . להלן4ראו פירוט בדבר מהות העניין האישי לדירקטורים הנחשבים לבעלי שליטה בסעיף  1
 בעלת שהינה, ")ום תקשורתיורוק: "להלן (מ" הינה חברה הנשלטת בידי חברת יורוקום תקשורת בעיורוקום 2

  ).בעלת השליטה בחברה(בבי קומיוניקיישנס ) בשרשור(השליטה 
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או נושאי משרה בחברות בקבוצת יורוקום / שלושתם עובדים ו–פליקס כהן ועמיקם שורר 
  ). או מצויות באותה שליטה/י יורוקום תקשורת ו"דהיינו חברות הנשלטות ע(

  10.3ביחס לנושא 
שהם הנהנים מביטוח נושאי המשרה  משום בהתקשרות בעלי עניין אישי כל הדירקטורים הינם

  . האמור לעיל
 :ותאסיפה כללית והרוב הנדרש לקבלת ההחלט .6

 בשעה 2011 באפריל 13 של בעלי המניות של החברה ליום שנתית ומיוחדתזומנה אסיפה כללית 
אשר על סדר , )27קומה , הבניין המשולש(תל אביב , 2 עזריאלי  במשרדי החברה במרכז11:00
 . לעילים המפורטים הנושא,בין היתר, יומה

.  הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה לעילותהחלטההרוב הנדרש לקבלת 
) א(ג1כאמור בתקנה  התנגדות ש במקרה בו תוג3.11וכן ביחס לסעיף  3.8-3.10ביחס לסעיפים 
הינו רוב רגיל הרוב  ,1999 - ט"התשנ, לחוק החברות) 3)(א (275בהתאם לסעיף ו לתקנות ההקלות

מבלי להביא בחשבון , הרשאים להצביע והצביעו בה, מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה
 :ובלבד שיתקיים אחד מאלה, את קולות הנמנעים

ות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפח )1
במניין כלל הקולות של בעלי ; המשתתפים בהצבעה, בעלי עניין אישי באישור העסקה

 ;המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים
לעיל לא יעלה על ) א(סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה  )2

 .ל זכויות ההצבעה בחברהמכל) 1%(שיעור של אחוז אחד 
 - ט"התשנ, לחוק החברות) ב(182י סעיף "המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה עפ

 מסך כל זכויות 5%כמות המניות המהווה "). המועד הקובע  ("2011 במרץ 15 יחול ביום 1999
 מסך כל 5%כמות מניות המהווה . מניות רגילות של החברה 134,413,887ההצבעה בחברה הינה 

 לחוק החברות 268זכויות ההצבעה בחברה שאינן מחוזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 
  .מניות רגילות של החברה 93,703,310הינה 

 :עיון במסמכים .7
במסמכים הנוגעים לעסקה האמורה , לפי בקשתם, חברה יוכלו לעייןבעלי המניות של ה
שעל סדר לנושאים ל חומר רלבנטי אחר בנוגע  לתקנות בעלי שליטה וכן בכ5 המפורטים בתקנה

, הבניין המשולש,  אביב- תל2במזכירות החברה במרכז עזריאלי , היום של האסיפה הכללית
  ).03-6262200: טלפון( ובתיאום מראש 10:00-15:00בין השעות ' ה- בימים א) 27קומה (
  
  

                      ______________     
  ד"עו,   לינור יוכלמן                                                 
      מזכירת החברה              
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  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" זקב"

  שנתית ומיוחדת דוח עסקה והודעה על כינוס אסיפה כללית

  2001-א"התשס)  בעל שליטה בהעסקה בין חברה לבין (בהתאם לתקנות ניירות ערך 

  1970-ל"התש, )ופתיים ומיידייםדוחות תק(בהתאם לתקנות ניירות ערך ו

  לתקנות ניירות ערך,1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(בהתאם לתקנות ניירות ערך 

תקנות ו ,")תקנות בעלי שליטה: "להלן  (2001 –א "התשס) עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(

ניתנת  , ")ות ההקלותתקנ: "להלן (2000 -ס"התש, הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(החברות 

 נושבה ידו,  של בעלי המניות של החברהשנתית ומיוחדתעל כינוס אסיפה כללית בזאת הודעה 

 13ביום  תתקיים שנתית והמיוחדתהאסיפה הכללית ה. ח זה להלן" בדוים המפורטהנושאים

ל בת) 27קומה , הבניין משולש (2 במשרדי החברה במרכז עזריאלי 11:00 בשעה 2011באפריל 

  .אביב

   הנושאים שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות המוצעות–' חלק א

  ;2010ח הדירקטוריון לשנת "חות הכספיים ובדו"דיון בדו 1.1

  'סומך חייקין ושותרואי חשבון משרד מינוי  1.2

 ועד למועד 2011מינוי רואי חשבון המבקרים של החברה כרואי החשבון המבקרים לשנת 

דיווח על כן ית השנתית הבאה והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרם והאסיפה הכלל

  .2010ח המבקר בשנת "ט רו"שכ

  בחירת דירקטורים 1.3

- אורנה אלוביץ, אור אלוביץ: ה הבאים לכהונה נוספת כדירקטורים בחברה"לבחור בה

, )דירקטור מקרב העובדים(יהודה פורת , אלי הולצמן, אלדד בן משה, אריה סבן, פלד

שאול  ויהושע רוזנצוויג, )דירקטור מקרב העובדים(רמי נומקין , פליקס כהן,  שוררעמיקם

ב העתקי הצהרות הכשירות " מצ–) ביחס לכל דירקטור בנפרדתבוצע ההצבעה . (אלוביץ

  . של הדירקטורים

  אישור חלוקת דיבידנד 1.4

לאשר לחלק לבעלי המניות של , 7.3.10בהמשך להמלצת דירקטוריון החברה מיום 

המהווים נכון ליום החלטת , ח" מיליון ש1,163חברה דיבידנד במזומן בסך כולל של ה

.  מהונה המונפק והנפרע של החברה43.26234% –למניה ו ₪ 0.4326234הדירקטוריון 

הון המניות בכמות המניות שתהיה שישולם בפועל יקבע בהתאם ל למניה  הדיבידנדסכום

היום : "להלן (2011 במאי 4- סקים של ה המונפק והנפרע של החברה בתום יום הע

 הדיבידנד ישולם לבעלי המניות של החברה שיהיו רשומים בפנקס בעלי המניות .")הקובע

 ויום התשלום יהיה  2011 במאי 5 -יהיה ה " אקס"יום ה. של החברה בתום היום הקובע

  . 2011 במאי 19 -ה

 ר הדירקטוריון " ליומתן מענקאישור  1.5

י הסכם "עפהמירבי לשנה  את המענק ,שלמה רודבמר ,  הקודםקטוריוןר הדיר"לאשר ליו

 18בגובה , 1.6.08כפי שאושר באסיפה הכללית ביום , 2010 בגין שנת ההעסקה שלו

פרטים נוספים לעניין זה ראה דיווח מיידי שפרסמה  .₪ אלפי 3,507 -  של כבסך, משכורות

' פרק דל 7 סעיף וכן במסגרת )2011-01-072933 מספר אסמכתא( 8.3.1011החברה ביום 

  ).2011-01-072924 מספר אסמכתא (יום שפרסמה החברה באותו לדוח השנתי
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 ) פורת יהודה-דירקטור מקרב העובדים( למנהל אגף הביטחון בחברה מתן מענקאישור  1.6

לאשר למר יהודה פורת בתפקידו כמנהל אגף בטיחות וביטחון בחברה מענק בגין שנת 

' לפרטים נוספים ר, בהתאם לעמידה ביעדים ולחוות דעת מנהל ₪ 100,000 בגובה 2010

  .לדוח זהנספח ה

 הענקת כתב שיפוי למבקר הפנים של החברה מר ליאור סגל 1.7

בנוסח המקובל , מר ליאור סגל, מתן כתב שיפוי מראש למבקר הפנים של החברה, לאשר

  .לדוח זההניתן לנושאי המשרה של החברה והמצורף כנספח 

 ספקי כחרכישת  1.8

  .לדוח זה להלן' כמפורט בחלק ב

 רכישת ממירים 1.9

   .לדוח זה להלן' כמפורט בחלק ב

  עסקת מסגרת-ביטוח נושאי משרה 1.10

  .לדוח זה להלן' כמפורט בחלק ב

  פוליסה שוטפת– ביטוח נושאי משרה 1.11

 ועד 14.4.2011התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לשנה החל מיום 

גבול . ב" אלף דולר ארה185סכום הפרמיה השנתית שתשלם החברה הינו עד . 13.4.2012ליום 

 מיליון דולר לתביעה 20כ לכל שנת ביטוח וכן עד " מיליון דולר לתביעה ובסה100אחריות הינו 

גבול , בנוסף. ולסך כל התביעות לתקופת הביטוח בגין הוצאות משפטיות בישראל בלבד

כחלק מגבולות האחריות (ל "טבר הינו מחצית מהסכום הנהאחריות לחברות בנות במצ

 ההתקשרות תאושר, ביחס לדירקטורים שהם בעלי שליטה או קרוביהם ).האמורים לעיל

   זכאי בעל מניהג לתקנות ההקלות1בהתאם לתקנה  .לתקנות ההקלות) 5(ב1בהתאם לתקנה 

הודיע ל,  ההצבעה בחברהאחד או יותר המחזיק אחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות

על התנגדותו למתן ההקלה כאמור ובלבד שההתנגדות הוגשה לחברה בכתב לא יאוחר 

במקרה בו תוגש התנגדות כאמור בתקנה , בהתאם. ח זה" דוממועד פרסום מארבעה עשר ימים

תהיה ההתקשרות טעונה ביחס לתחולת הפוליסה לגבי דירקטורים , לתקנות ההקלות) א(ג1

 לחוק 275אישור האסיפה הכללית ברוב הקבוע בסעיף , שליטה או קרוביהםשהם בעלי 

  .החברות
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  פרטים בהתאם לתקנות בעלי שליטה בקשר עם ההחלטות המוצעות הנזכרות–' חלק ב

  'וג'  ב',ת איו התקשרו,להלן בהתאמה, ' לחלק א-10.1 ו 9.1, 8.1בסעיפים 

  

 ").בזק" או" החברה": הלןל( מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"  :שם החברה .1

 .")אס.בי.די: "להלן (מ"בע) 1998(שרותי לווין . אס.בי.    די

 : תיוהצדדים להתקשרו .2

  'וב' להתקשרויות א

   )קשורתאגיד ( 3מ"בע) 1998 (ןשרותי לווי. בי אס. די

  ")יורוקום("מ "יורוקום תקשורת דיגיטלית בע

  'להתקשרות ג

  החברה

 :רויותההתקש  ומהותתיאור עיקרי .3

  :'התקשרות א

, ADB- מיורוקום ומyesMaxHD ספקי כח לממירי לרכישתאס .בי.אישור התקשרות די

 .131,000$ של עדעלות כוללת  ב31.5.12-תקופה של עד הל

  :'בהתקשרות 

, ABD - ומ מיורוקוםyesMaxHDממירים מסוג  אס של.בי.י די"ה ערכישאישור  .1

 ובהסכם 10.4.2008 שתוקן בהסכם מיום כפי, 3.8.2000בהתאם להסכם מסגרת מיום 

המחיר שנקבע הינו להובלה ימית ( מיליון דולר 9.6 -בעלות כוללת של כ , 20.4.2000מיום 

אס .בי.תשא די, ובמקרה שהחברה תבקש הקדמת מועדי אספקה באופן שיצריך הטסתם

 חלקי או מלא אופציונלי(וכן שדרוג  )בעלות בתשלום נוסף ליורוקום בגין עלויות ההטסה

 מיליון 0.8  בעלות כוללת של עדשל הדיסק הקשיח של הממירים) אס.בי.לפי החלטת די

 .דולר

") תקופת האשראי הנוסף(" יום 60קבלת אשראי ספקים דולרי לתקופה נוספת של  .2

תנאי התשלום שנקבעו בהסכם . מיורוקום תקשורת דיגיטלית בקשר עם רכש ממירים

אס ריבית .בי.כאשר בגין תקופת האשראי הנוסף תשלם די,  יום35+ גרת הינם שוטף המס

 - היקף האשראי כאמור מוערך בממוצע בכ).  במונחים שנתיים נומינלים6% (1%בשיעור  

  .ח" אלף ש578 -ותשלום הריבית השנתי מוערך לכן בכ, ח" מיליון ש11

ח זה מוצע "ובמסגרת דו, אס.בי. של דיאישור אסיפת בעלי המניות הטעונ לעיל 'בהתקשרות 

 . בעד ההתקשרות.אס.בי. של דילאשר את אופן הצבעתה של החברה באסיפה כללית

 275האסיפה הכללית של החברה ברוב הקבוע בסעיף ת לאישור ו מובא'וב' התקשרויות א

לאור התנאים שנקבעו באישור משרד התקשורת במסגרת , למען הזהירותלחוק החברות 

  .רכישת השליטה בחברה על ידי בי קומיוניקיישנסעסקת 

  :'התקשרות ג

במהלך ,  להתקשרות של החברה14.4.11לתקופה של שלוש שנים החל מיום " עסקת מסגרת"

כפי , בפוליסות ביטוח עתידיות לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה, העסקים הרגיל

ם או עשויים להיחשב בעלי שליטה לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינ, שיהיו מעת לעת

                                                 
 .אס.בי. ממניות חברת די49.78%החברה מחזיקה ב 3
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נושאי משרה מטעם ,  או יותר50%כל נושאי המשרה בחברות שבהן החברה מחזיקה , בחברה

 ועובדים בכירים שאינם נושאי משרה 50% -החברה בחברות שבהן מחזיקה החברה פחות מ 

תה כמשמעו" עסקת מסגרת" בדרך של -והכל , לגבי פעולות ניהוליות המבוצעות על ידיהם

  : בתנאים כדלקמן2000 -ס "התש) הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(בתקנות החברות 

בכפוף לאמור בסעיף ( מיליון דולר לתביעה 100החברה תרכוש פוליסה בגבול אחריות של   .1

 מיליון דולר לתביעה ולסך כל התביעות 20עד  וכן ,כ לכל שנת ביטוח"ובסה)  להלן3

אחריות לחברות בנות הגבול . פטיות בישראל בלבדלתקופת הביטוח בגין הוצאות מש

  ).כחלק מגבולות האחריות האמורים לעיל(ל "מחצית מהסכום הנבמצטבר הינו 

ב בתוספת " דולר ארה185,000 סכום הפרמיה השנתית שתשלם החברה לא יעלה על סך .2

 . מהסכום האמור20%סכום המהווה עד 

 לעיל ובלבד 1 גבוה מהאמור בסעיף החברה תהא רשאית לרכוש ביטוח בגבול אחריות .3

 . לעיל2האמור בסעיף סכום הפרמיה השנתית שתשלם החברה לא יעלה על ש

י ועדת הביקורת "כל רכישה חדשה של פוליסת ביטוח עתידית כאמור תאושר ע .4

 .אשר יקבעו כי היא עומדת בתנאי עסקת המסגרת המפורטים לעיל, ודירקטוריון החברה

הקלות (החברות  כהגדרתה בתקנות, החלטה לאישור עסקת מסגרתההחלטה האמורה תהווה 

הביטוח לדירקטורים ולנושאי  –אשר יאפשרו את חידוש , )2000ס "התש, בעסקאות עם בעלי ענין

בהתאם לתנאים , שיהיו מעת לעת כפי, משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם

 .ככל שהדבר נדרש על פי דין, המפורטים לעיל

  :4י ומהות העניין האישהתקשרות השליטה שיש לו עניין אישי בשם בעל .4

  'ב+'התקשרות א

 םלאור היותה של יורוקו,  אישי בעסקהןעניי, בעלת השליטה בחברה, לחברת בי קומיוניקיישנס

  . 5חברה קשורה לבי קומיוניקיישנס, )צד לעסקהשהינה (

  'גהתקשרות 

שנחשבים (פלד -אורנה אלוביץ, אור אלוביץ םהדירקטוריר הדירקטוריון שאול אלוביץ וכן "יו

הנהנים שהם  משום בהתקשרות בעלי עניין אישי הינם, )או קרוביהם/בעלי שליטה בחברה ו

  .מביטוח נושאי המשרה האמור לעיל

 הדרך שבה נקבעה התמורה .5

 :'התקשרות א

שת מוצרים ברכי. אס.בי.המחירים נקבעו במסגרת משא ומתן ובהסתמך על ניסיון רב שנים של די

 לספק כחהמחיר , כמפורט לעיל. מספקים אחריםוכן  ADB–או דומים מיורוקום ומ/זהים ו

  .ה קודמתהזמנבלספק כח דומה מחיר שנקבע מה נמוךבמסגרת ההתקשרות המוצעת 

  :'בהתקשרות 

ברכישת מוצרים . אס.בי.המחירים נקבעו במסגרת משא ומתן ובהסתמך על ניסיון רב שנים של די

המחיר לממיר הינו זהה למחיר .  וכן מספקים אחריםADB–או דומים מיורוקום ומ/זהים ו

                                                 
  . להלן4ראו פירוט בדבר מהות העניין האישי לדירקטורים הנחשבים לבעלי שליטה בסעיף  4
 בעלת שהינה, ")יורוקום תקשורת: "להלן (מ"בע הינה חברה הנשלטת בידי חברת יורוקום תקשורת יורוקום 5

  ).בעלת השליטה בחברה(בבי קומיוניקיישנס ) בשרשור(השליטה 
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לרכישת ממירים , טרם הפכה בי קומיוניקיישנס לבעלת שליטה בחברה, שנקבע בעבר בין הצדדים

  .המחיר לשדרוג הדיסק הקשיח מבוסס על מחירי שוק . מסוג זה

  :'גהתקשרות 

  .לו במשא ומתן שנערך עם מספר חברות ביטוחעל סמך אינדיקציות שנתקבהתמורה נקבעה 

  ההתקשרויותאישורים לביצוע  .6

  .28.2.11אישור ועדת הביקורת של דירקטוריון החברה ניתן ביום 

  .7.3.11אישור דירקטוריון החברה ניתן ביום 

  אשר מזומנת בהתאם אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברהכן נדרש להתקשרויות 

  .13.4.11  ליוםח זה"דול

  עסקאות דומות .7

  :'אהתקשרות 

כמפורט בדיווח , 23.6.10אס שאושרה בדירקטוריון החברה ביום .בי.ראה התקשרות דומה של די

  .  )2010-01-530841מספר אסמכתא (די מאותו יום המי

  :'בהתקשרות 

 על,  במשך שנים רבותADB -אס רוכשת ממירים מיורוקום ומ.בי.דילעיל  )1(3כאמור בסעיף 

ראה דיווח מיידי של החברה בדבר אישור האסיפה , כןכמו .  2000בסיס הסכם מסגרת משנת 

-2010-01מספר אסמכתא  (29.7.10מיום ) מסוג אחר(הכללית להתקשרות דומה לרכישת ממירים 

569784.(  

  :'גהתקשרות 

סוי גם כללו כי אשר, החברה רכשה מעת לעת פוליסות לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה

  .לדירקטורים ונושאי משרה העשויים להיחשב כבעלי שליטה בה

 : שהשתתפו בדיוניםושמות הדירקטורים נימוקי ועדת ביקורת והדירקטוריון .8

 :'התקשרות א

  .אס.בי.דיהעסקה היא לטובת  .1

   .ספקי הכח נדרשים לשם השמשת ממירים .2

  .רכישה מספק אחר תפגע באחריות הקיימת על הממירים .3

  .23.6.10ל ביחס להזמנה הקודמת שאושרה ביום המחיר הוז .4

 :'בהתקשרות 

  .אס.בי.דיהעסקה היא לטובת  .1

 על פי תכנית העבודה של 2011-  ל לממיריםהעסקה נדרשת על מנת לעמוד בצפי הביקושים .2

  .2012 ולביקושים שעשויים להיות מעבר לכך וכן לביקושים הצפויים בתחילת שנת אס.בי.די

 הזמנה מספק אחר באופן שיאפשר קבלת הממירים בלוחות הזמנים לא קיימת אפשרות לבצע .3

  .הנדרשים

טרם הפכה בי קומיוניקיישנס , המחיר לממיר הינו זהה למחיר שנקבע בעבר בין הצדדים .4

המחיר לשדרוג הדיסק הקשיח מבוסס על . לרכישת ממירים מסוג זה, לבעלת שליטה בחברה

פת עולה כתוצאה מצרכי תזרים המזומנים הצורך בתקופת אשראי ספקים נוס. מחירי שוק

אס אין ביכולתה להשיג .בי.אס ולהערכת די.בי. ולשם שיפור בהון החוזר של די.אס.בי.של די

  .אשראי זה בתנאים טובים יותר
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   :'גהתקשרות 

ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מקובלת בחברות ציבוריות  .1

ההתקשרות הינה לטובת החברה מאחר שיש בה כדי לאפשר . טבישראל בכלל ובחברה בפר

פי - לנושאי המשרה למלא את תפקידם כראוי בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות על

ולאור התחייבות לשיפוי מהחברה יקטין הכיסוי הביטוחי בפוליסה זו , דין המוטלת עליהם

 .את חשיפת החברה בגין התחייבות זו

צע הינו סביר בנסיבות העניין ומתאים לחברה בהתחשב בסוג והיקף גבול האחריות המו .2

וכן הוא תואם לגבולות אחריות של חברות מסוגה , הפעילות של החברה ונושאי המשרה שלה

 .סכום הפרמיה הינו סביר ובתנאי שוק, כמו כן. של החברה

ל בדרך ש, משרה נושאי אחריות לביטוח בפוליסת להתקשר לחברה המאפשרת החלטה .3

 נושאי אחריות לביטוח בפוליסות החברה של הליכי ההתקשרות את תייעל, "עסקת מסגרת"

שיידרש וזאת בדומה לעסקת המסגרת שאושרה  ככל, ביטוח נוספות לתקופות, משרה

  .26.12.07באסיפה הכללית של החברה ביום 

ן  להשפיע באופצפויה אינה בפוליסות ביטוח בהתאם לעסקת המסגרתהתקשרות החברה  .4

 .או התחייבויותיה, רכושה, מהותי על רווחיות החברה

ללא עדיפות לבעלי השליטה , הביטוח יינתן לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בתנאים זהים .5

 .או קרוביהם/בחברה ו

  . עריכת פוליסת ביטוח משותפת לחברה ולחברות הבנות שלה מביאה לחיסכון בעלויות .6

   

מרדכי קרת  :השתתפו חברי ועדת הביקורת התקשרויותהבדיוני ועדת הביקורת בדבר אישור 

' התקשרויות אבדיוני הדירקטוריון בדבר אישור .   ויהושע רוזנצוויג)צ"דח(יצחק אידלמן , )צ"דח(

 ומרדכי) צ"דח( אידלמן יצחק,  בן משהאלדד,  סבןאריה,  נומקיןרמי,  פורתיהודה :השתתפו' וב

, יהודה פורת, רמי נומקין :השתתפו' אישור התקשרות גבדיוני הדירקטוריון בדבר  .)צ"דח(קרת 

 קרת מרדכי, )צ"דח ( אידלמןיצחק, יהושע רוזנצוויג, משה- אלדד בן, אלי הולצמן, אריב סבן

 .שאול אלוביץ, עמיקם שורר, אור אלוביץ, אורנה אלוביץ פלד, )צ"דח(

 :עניין אישי לדירקטורים .8

  'ב+'התקשרות א

 בנו של שאול –אור אלוביץ ; ביורוקום תקשורת) בשרשור(השליטה  בהיותו בעל –שאול אלוביץ 

, וכן אלי הולצמן,  אשתו של אור אלוביץ וכלתו של שאול אלוביץ–פלד -אורנה אלוביץ, אלוביץ

דהיינו (או נושאי משרה בחברות בקבוצת יורוקום / שלושתם עובדים ו–פליקס כהן ועמיקם שורר 

  ). או מצויות באותה שליטה/רת וי יורוקום תקשו"חברות הנשלטות ע

  'התקשרות ג

הנהנים מביטוח נושאי המשרה הם היות ו בהתקשרות בעלי עניין אישי כל הדירקטורים הינם .9

 .האמור לעיל
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   הודעה על כינוס האסיפה הכללית–' חלק ג

  

 :אסיפה כללית והרוב הנדרש לקבלת ההחלטות .1

בשעה  2011 באפריל 13ות של החברה ליום  של בעלי המני ומיוחדתשנתית אסיפה כללית זומנה

אשר על סדר , )27קומה , הבניין המשולש(תל אביב , 2במשרדי החברה במרכז עזריאלי  11:00

 .הנושאים המפורטים לעיל יומה

. לקבלת ההחלטות לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפההרוב הנדרש 

) א(ג1 במקרה בו תוגש התנגדות כאמור בתקנה 1.11 לסעיף יחסכן בו 1.8-1.10ביחס לסעיפים 

הינו  הדרוש הרוב ,1999 - ט"התשנ, לחוק החברות) 3)(א (275ובהתאם לסעיף  לתקנות ההקלות

מבלי להביא , הרשאים להצביע והצביעו בה, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה

 :יים אחד מאלהובלבד שיתק, בחשבון את קולות הנמנעים

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם  )1

הקולות של בעלי  במניין כלל ;המשתתפים בהצבעה, ההתקשרויותבעלי עניין אישי באישור 

 ;ו בחשבון קולות הנמנעיםהמניות האמורים לא יובא

לעיל לא יעלה על שיעור ) א(רים בפסקת משנה סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמו )2

 .מכלל זכויות ההצבעה בחברה) 1%(של אחוז אחד 

  .תבוצע בנפרדמהנושאים הצבעה ביחס לכל אחת ה
  

שני חברים המחזיקים ביחד ( מניין חוקי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצאאם כעבור חצי 

 באותה ,2011 באפריל 20אסיפה ליום תדחה ה)  לפחות מהון המניות המונפקות של החברה51%

לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע . שעה ובאותו מקום

  . תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא, לה

 מינויו יופקד במשרדה כתבכל בעל מניות יכול להשתתף באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוחו ש

  .הרשום של החברה

 - ט"התשנ, לחוק החברות) ב(182י סעיף "לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה עפמועד הקובע ה

כל המחזיק במניות בסוף המסחר ביום , דהיינו, ")המועד הקובע ("2011 במרץ 15  ביום יחול1999

יהיה זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה כנגד הצגת אישור בדבר בעלותו במניות  2011 במרץ 15

הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה ( ערוך בהתאם לתקנות החברות ,במועד הקובע

   .2000 -ס"התש, )כללית

רגילות של  134,413,887 מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה מניות 5%כמות המניות המהווה 

 מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מחוזקות בידי בעל 5%כמות מניות המהווה . החברה

  .מניות רגילות של החברה 93,703,310 לחוק החברות הינה 268רתו בסעיף שליטה כהגד

  

  כתב הצבעה והודעות עמדה .2

תאפשרנה גם באמצעות כתב ת המפורטים לעיל 1.5-1.11 וכן 1.3ים הצבעות ביחס לנושא .1

 כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של. הצבעה

 .ההפצה
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פצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך כתובות אתר הה .2

אתר ההפצה של : מ שמצויים בהם נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה"אביב בע-בתל

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך . www.magna.isa.gov.il: רשות ניירות ערך

:  ואתר האינטרנט של החברה בכתובתwww.maya.tase.co.il: מ"אביב בע-בתל

www.bezeq.co.il. 

קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי , בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, חבר בורסה ישלח .3

לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם , באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, העמדה

אם הודיע בעל המניות כי ,  אותו חבר הבורסהבעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל

ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם , הוא מעוניין בכך

 . למועד הקובע

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות  .4

 .העמדה

 לקבל את אישור הבעלות מחבר זכאי, בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה .5

בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו , הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו

בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות . אם ביקש זאת, תמורת דמי משלוח בלבד

 .ערך מסוים

 .25.03.11הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה הינו המועד האחרון להמצאת  .6

  .30.03.11המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון  להודעות העמדה הינו  .7

 יש להמציא )כמפורט בכתב ההצבעה( אליו את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף .8

הינו " מועד ההמצאה"לעניין זה .  שעות לפני מועד כינוס האסיפה72למשרדי החברה עד 

  . שיש לצרף אליו למשרדי החברההמועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים

  .מסירת כתב הצבעה והודעת עמדה תתבצענה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום .9

 : רשות ניירות ערך סמכות .3

ח זה רשאית רשות ניירות ערך או " מיום הגשת דו ימים21בתוך , בהתאם לתקנות בעלי שליטה

ידיעות , הסבר, עד שתקבעבתוך מו, להורות לחברה לתת") הרשות"(עובד שהיא הסמיכה 

באופן ובמועד , ח מיידי זה"וכן להורות לחברה על תיקון דולהתקשרויות ומסמכים בנוגע 

  .שתקבע

ראשית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא , כאמור, ניתנה הוראה לתיקון

התיקון לדיווח לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד ימים ממועד פרסום 

  .המיידי

 :נציג החברה .4

  :נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח עסקה זה הינה

   מזכירת החברה-לינור יוכלמן ד "עו

  .אביב–תל , 2מרכז עזריאלי : מען

  03-6262200: טלפון

  03-6262209: פקס



  

     
 מ" החברה הישראלית לתקשורת בע–בזק 

- 12-  

 :עיון במסמכים .5

 ,שרויות לעיללהתקבמסמכים הנוגעים , לפי בקשתם, בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין

שעל סדר לנושאים  לתקנות בעלי שליטה וכן בכל חומר רלבנטי אחר בנוגע 5 בתקנה המפורטים

בית ", הבניין המשולש,  אביב- תל2במזכירות החברה במרכז עזריאלי ,  הכלליתהאסיפההיום של 

  .)03-6262200: טלפון ( ובתיאום מראש10:00-15:00בין השעות  'ה-בימים א) 27קומה " (בזק

 

                            ______________

  ד"עו, לינור יוכלמן                                                           

  מזכירת החברה                       
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  -נספח-
 על סדר 1.6נושא  ( יהודה פורתפרטים בנוגע לאישור מענק  לדירקטור מקרב העובדים מר 

 )היום
  2010מענק בגין שנת מוצע להעניק לו . גף הביטחון של החברהמר פורת מכהן בתפקיד מנהל א )1

 וכמקובל ביחס נקבע בהתאם לעמידה ביעדים וחוות דעת מנהלאשר  ₪ 100,000  שלבסך
   .לבעלי תפקידים אחרים במעמדו של מר פורת

 החברה ביוםדירקטוריון י "עו 6.3.11וביום , 28.2.11 ביוםהביקורת  י ועדת" עהמענק אושר )2
  . לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברהףכפווא וה, 7.3.11

  
  :נימוקים לאישור הבונוס

 והינו בטווח הבונוס למר פורת ניתן בגין עבודתו המוערכת כמנהל אגף הביטחון של החברה .1
 . המקובל לבעלי תפקיד מקבילים למר פורת בחברה

 ןגון ושינוי עמוק בתפיסת הביטחוביצע מר פורת תהליך אר, בעבודתו כמנהל אגף הביטחון .2
והשירות של האגף  תוך יישום מהלך נרחב של פתרונות טכנולוגיים המחליפים אבטחה 

, התוצאה לאורך השנים הינה שיפור דרמטי ברמת האבטחה של מתקנים ועובדים. אנושית
אגף , כמו כן. תוך כדי התייעלות של עשרות אחוזים בהוצאות התפעול ובמצבת כח האדם

,  תוך כדי עמידה במרבית היעדים תוך כדי2010הביטחון הצליח לבצע את כל משימותיו לשנת 
  .והמשך התייעלות בהוצאות

  

























 -נוסח סופי "בזק"  -

8491/0/301298/3 

 
 -----------תאריך: 

 
 

 לכבוד
 "(נושא המשרה)להלן: " מר ליאור סגל

 
 
 
 

 כתב התחייבות לשיפוי
 
 
 

"( החברה)להלן: " בע"מ "בזק" החברה הישראלית לתקשורתהואיל והנך מכהן כ"נושא משרה" ב
 ;"(חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 1כהגדרת מונח זה בסעיף 

 
ברה אשר אושרה על ידי מוסדותיה המוסמכים, מתחייבת החברה בזה, ובהתאם להחלטת הח

בהתחייבות בלתי חוזרת כלפיך, לשפות אותך בגין חבות כספית שתוטל עליך ובגין הוצאות 
התדיינות סבירות בהן תעמוד, בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם פעילותך כנושא משרה של 

 ן: והכל בהתאם לתנאים המפורטים להל, החברה
 
 השיפוי .1

 
בתקנון  קבועבדיעבד בהתאם ל נושא המשרה את מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפות

בשל כל חבות או  את נושא המשרה לשפותמראש החברה, מתחייבת בזאת החברה 
, לרבות פעולות של נושא משרה בחברה ובתוקף היות יועקב פעולות ווטל עליתהוצאה, ש

ברה קשורה בה פעל נושא המשרה עפ"י מינוי של החברה נושא המשרה בחברה בת או בח
 :, כמפורט להלןכדירקטור, דירקטור חליף, משקיף או בתפקיד דומה אחר

 לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות על נושא המשרה  תוטלחבות כספית ש 1.1
ובלבד שפעולות  פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט

, אשר לכתב זה בתוספתאחד או יותר מהאירועים המפורטים לאלה נוגעות 
הם צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן קבע כי דירקטוריון החברה 

לא בגין כלל החבויות לפי סעיף זה שהסכום המרבי של השיפוי כן ו ההתחייבות,
סביר  ואהקבע כי אשר דירקטוריון החברה  להלן 2.2בסעיף  הקבועיעלה על 

 יבות העניין;בנס

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שיוציא נושא המשרה  1.2
בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך,  ותנהל נגדיעקב חקירה או הליך ש

חבות כספית  וטל עליתוומבלי ש וסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדיואשר 
אך בהטלת חבות  ואישום נגדלא הגשת כתב בסתיים יכחלופה להליך פלילי, או ש

 ;כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית
"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה  –לעניין זה 

 260פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" כהגדרת מונחים אלה בסעיף 
 לחוק החברות;

נושא המשרה וציא ית, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שהוצאות התדיינות סבירו 1.3
בידי החברה או בשמה או  ונגדשיוגש חויב בהן בידי בית משפט, בהליך יאו ש

ורשע יזוכה, או באישום פלילי שבו יבידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו 
 ;בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

 בית משפט בישראל ו/או בחו"ל.  -משמעו  -" בית משפטלעניין כתב שיפוי זה, " 1.4
 

 תנאים וחריגים .2
 

 השיפוי לא יחול על המקרים החריגים המפורטים להלן: 2.1
 

יסוד  היה לובתום לב ו אלא אם נושא המשרה פעלהפרת חובת אמונים,  2.1.1
 סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
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לפי אדם אחר, שנעשתה בכוונה הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כ 2.1.2
 ;, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבדאו בפזיזות

 
 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; 2.1.3

 
 .על נושא המשרה קנס או כופר שהוטל 2.1.4

 
לכל נושאי בהתאם לכתב שיפוי זה אותו מתחייבת החברה לשלם סכום השיפוי  2.2

( מההון העצמי של יםאחוז השיעשרים וחמ) %25 -מוגבל להמשרה, במצטבר, 
השיפוי  מתןשפורסמו לפני  של החברההאחרונים החברה לפי הדוחות הכספיים 

 "(.סכום השיפוי המירבי)להלן: " בפועל
 

אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם, יעלה על סכום השיפוי  
היה קיימת באותה עת(, המירבי או על יתרת סכום השיפוי המירבי )כפי שזו ת

בין נושאי המשרה ראטה -פרויחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי העניין, 
שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה, 

שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושא המשרה בגין בפועל, יחושב עפ"י היחס 
ליו לשאת כתוצאה מההליך המשפטי לבין סכום החבויות ו/או ההוצאות בהן ע

השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, בגין החבויות ו/או ההוצאות בהן 
  עליהם לשאת כתוצאה מההליך המשפטי, במצטבר בגין אותו אירוע.

 
התחייבות השיפוי של החברה לא תחול לגבי אירוע, שמבטח הכיר באחריות  2.3

טוח ושילם לנושא המשרה את הסכום הנדרש. אולם, אם לגביו על פי פוליסת בי
חויב נושא המשרה, בשל אירוע בר שיפוי, בסכום העולה על הסכום ששילם לו 
המבטח, תשפה אותו החברה בהפרש. לא הכיר מבטח באחריותו כאמור, לא 
יהיה בשיפוי נושא המשרה משום ויתור של החברה על טענה כלפי המבטח, כי 

 ביטוח.האירוע הוא בר 
 

באשר להתחייבות לשיפוי נושא משרה בגין פעולותיו בחברה בת או בחברה  
קשורה כאמור במבוא לכתב שיפוי זה, הרי שהתחייבות החברה לא תחול גם 
לגבי אירוע, שחברת הבת או החברה הקשורה שיפתה את נושא המשרה. אולם, 

הסכום המצטבר  אם חויב נושא המשרה, בשל אירוע בר שיפוי, בסכום העולה על
 ששולם לו ע"י החברה הבת/הקשורה ו/או המבטח, תשפה אותו החברה בהפרש.

 
התחייבויות החברה לפי כתב השיפוי יעמדו לזכות נושא המשרה מתחילת  2.4

ו/או  כהונתו בפועל כנושא משרה ותשתרענה גם לאחר סיום עבודתועבודתו ו/או 
או המחדלים, אשר בקשר להם  בחברה, ובלבד שהפעולות ו/או המעשים כהונתו

בחברה או מתייחסים לתקופה ו/או כהונתו יינתן השיפוי, אירעו בתקופת עבודתו 
 זו.

 
 למען הסר ספק, נקבע בזאת, כי אין בהתחייבות זו לשיפוי כדי: 

 
לבטל או לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שנושאי המשרה זכאים לו  2.4.1

ל דין או על פי כל התחייבות אחרת, מכל מקור אחר, על פי הוראות כ
 לכתב שיפוי זה. 2.3והכל בכפוף להוראות סעיף 

 
להגביל את החברה או למנוע ממנה ליתן לנושאי המשרה בחברה שיפוי  2.4.2

או שיפויים נוספים או מיוחדים ובלבד שלא יהא בכך כדי לגרוע או 
ים נוספים או לפגוע בהתחייבות לשיפוי נשוא כתב זה וכי שיפוי או שיפוי

 מיוחדים אלה, יאושרו על ידי דירקטוריון החברה ועל פי דין.
 

 הטיפול בתביעות ומקדמות .3
 

בכל מקרה שבגינו עשוי נושא המשרה להיות זכאי לשיפוי, כאמור לעיל, יפעלו הצדדים  
 כדלהלן:

 
נושא המשרה יודיע לחברה על כל הליך משפטי שייפתח נגדו ועל כל חשש או  3.1

ם שהליך משפטי כאמור ייפתח נגדו, וזאת במהירות הראויה לאחר שייוודע איו
לו לראשונה על כך, ויעביר אל החברה או אל מי שהיא תורה, ללא דיחוי, העתק 

 של כל מסמך שיימסר לו בקשר לאותו הליך;
 

החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה, בהודעה שתימסר לנושא המשרה, את  3.2
פטית של נושא המשרה במסגרת אותו הליך ו/או למסור את הטיפול בהגנתו המש
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הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה )פרט לעורך דין שלא 
, ובמקרה , לרבות ניגוד ענייניםיהיה מקובל על נושא המשרה מסיבות סבירות

כזה, ייקבע עורך הדין המטפל על ידי נושא המשרה בכפוף להסכמת החברה, 
להינתן מראש ובכתב לזהות עורך הדין ותנאי שכרו(. החברה ו/או כל החייבת 

עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור באופן בלעדי )אך 
תוך דיווח שוטף לנושא המשרה והיוועצות עמו ועם יועציו המשפטיים(, וכן יהיו 

בו  -הליך פלילי זכאים להביא את ההליך לידי סיום, כפי שיראו לנכון, למעט ב
תידרש הסכמת נושא המשרה, מראש ובכתב, לרבות ביחס להודאה באיזה מן 
האישומים בשם נושא המשרה או הסכמה לעסקת טיעון. לפי בקשת החברה 
יחתום נושא המשרה על כל מסמך שיסמיך את החברה ו/או כל עורך דין כאמור 

הקשור בכך, על פי  לטפל בשמו בהגנתו במסגרת אותו הליך ולייצג אותו בכל
האמור לעיל; עורך הדין שימונה על ידי החברה לטפל בתביעות נגד נושא המשרה 
יהיה חייב בנאמנות לחברה ולנושא המשרה, ובמקרה של ניגוד עניינים, יודיע על 
כך לצדדים, ואז יהיה נושא המשרה זכאי למנות עו"ד מטעמו במגבלות שכר 

 להלן. 3.5טרחה כקבוע בסעיף 
 

נושא המשרה ישתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור בכל אופן  3.3
סביר שיידרש ממנו על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, 

בהתייצבות בפני הגורם המוסמך עפ"י דין, לרבות במסירת מידע ככל שיידרש, 
בד שהחברה תדאג בחתימה על בקשות, תצהירים, ייפוי כוח וכל מסמך אחר, ובל

לכיסוי מלא של כל ההוצאות שיהיו כרוכות בכך באופן שלא יידרש מנושא 
 המשרה לשלמן או לממנן.

 
לאחר שהודיעה החברה לנושא המשרה כי בכוונתה לנהל בלעדית את ההגנה,  3.4

לעיל, לא תחוב החברה כלפי נושא המשרה על פי כתב שיפוי זה  3.2כאמור בסעיף 
התדיינות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה בגין כל הוצאות 

 להגנת ענייניו לאחר מכן.
 

לעיל, החברה לא  3.2אם תוך ארבעה עשר יום מקבלת הודעה כאמור בסעיף  3.5
נטלה על עצמה את הטיפול בהגנה על נושא המשרה בפני ההליכים שנפתחו נגדו, 
יהיה נושא המשרה רשאי למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שבחר לעצמו 

רקליט "(, ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לפהפרקליט האחר)להלן: "
לכתב השיפוי. לא  3.7האחר יהא טעון אישור מראש של החברה, כאמור בסעיף 

אישרה החברה את מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש, ונושא המשרה החליט 
אם ירצה  -שלא לוותר על שירותיו של הפרקליט האחר, יהיה נושא המשרה זכאי 

תשולם על ידי לקבל מהחברה את סכום שכר הטרחה שאושר לו, והיתרה  -בכך 
 נושא המשרה על חשבונו.

 
נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה או להעברת ההליך להכרעה בבוררות  

 אלא אם החברה תסכים לכך, מראש ובכתב.
 

החברה לא תסכים לעריכת פשרה, שבעטייה יידרש נושא המשרה לשלם סכום  
ב של נושא שאינו מכוסה על פי כתב שיפוי זה, אלא בהסכמתו המוקדמת בכת

 המשרה.
 

להלן, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה,  3.7בלי לגרוע מהוראות סעיף  3.6
אך לא חייבת, לשפות את נושא המשרה על פי כתב שיפוי זה בגין סכומים 
ששולמו על ידו ביישוב כל טענה, תביעה או הליך אחר שהושגו ללא הסכמת 

 החברה בכתב.
 

לעיל ואם לאו, תדאג החברה  3.2ותה על פי סעיף אם תממש החברה את זכ 3.7
לכיסוי מלא של כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם, שיהיו כרוכים 
בטיפול בהגנתו המשפטית של נושא המשרה, באופן שלא יידרש לשלמם או 
לממנם בעצמו, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לו על פי 

 האמור בכתב השיפוי.
 

על אף האמור לעיל, נושא המשרה יהיה חייב לקבל מראש ובכתב את אישורה של  
החברה לכל הוצאות התדיינות משפטית, בהן הוא צפוי לעמוד בעצמו, לצורך 

 הגנתו המשפטית בקשר עם האירוע נשוא כתב שיפוי זה.
 

לפי בקשת נושא המשרה, תשלם החברה לנושא המשרה כמקדמה סכום )או  3.8
, שנושא המשרה נדרש לשלמו/ם ואשר אושר/ו על ידי החברה כאמור סכומים(

 לעיל. 3.7בפסקה השנייה של סעיף 
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לעיל וסעיף זה יצטרפו לכל  3.7מובהר בזאת, כי הסכומים שישולמו על פי סעיף  

סכום אחר שישולם לנושא המשרה על פי כתב שיפוי זה וביחד לא יעלו על 
 השיפוי.לכתב  2.2התקרות הקבועות בסעיף 

 
שילמה החברה לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם על פי כתב השיפוי בקשר  3.9

להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן התברר כי אינו זכאי לשיפוי מאת החברה בגין 
אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לו על ידי החברה, שיהיה עליו 

חירים לצרכן, וזאת מיד לכשיידרש על ידי לפורעה, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המ
 החברה, בכתב, לעשות כן. 

 
עם חתימת נושא המשרה על לאחר אישורו כדין ע"י החברה וכתב שיפוי זה ייכנס לתוקף  .4

 עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה. 
 

 א המשרה בחברה.כתב השיפוי יחול על אירועים שאירעו החל מיום תחילת כהונתו של נוש
 
ובכל עת, לבטל את  , בכפוף לכל דיןהחברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי .5

התחייבותה לשיפוי על פי כתב התחייבות זה, או להפחית את סכום השיפוי המירבי על פיו, 
או לצמצם את האירועים עליהם הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם 

נתנה לנושא המשרה שובלבד  -וא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינויככל שה
יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף.  60הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב 
לת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב השיפוי התחייבות זה או לבטלו, לא תהא בע

טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע 
טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר אירע אשר 

 שינויו או ביטולו של כתב השיפוי. 
 
נקבע בזאת כי כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן למניעת ספקות  .6

של נושא  להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה )חו"ח(, כתב שיפוי זה יחול על עיזבונו
 .המשרה ביחס לתקופה בה כיהן כנושא משרה בחברה

 
ידי נושא המשרה  שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על .7

לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויות על פי כתב השיפוי ועל פי כל דין, ולא ימנעו מצד 
 כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

 
הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה  .8

 כות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.הסמ
 
לחוק ניירות ערך, ולחוק החברות לתקנון החברה, המונחים בכתב שיפוי זה יפורשו בהתאם  .9

 התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.. , לפי העניין1968-התשכ"ח
 

 שהוסמכו כדין.לראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, ו
 
 

________________________________ 
 בע"מ רתו"בזק" החברה הישראלית לתקש                                     

 
 הריני מאשר קבלת כתב שיפוי זה

 והנני מתחייב לפעול על פי הוראותיו
 

___________________ 
 סגלליאור  שם:

 מבקר פנימי תפקיד: 
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  "בזק" -רועים אי - תוספת

 :עליהם יחול כתב השיפוי בכפוף להוראות הדין, אלה האירועים

הצעה פרטית, הנפקת  הנפקת ניירות ערך, לרבותהצעת ו/או הליכים הנוגעים ל .1
 מניות הטבה או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.

ובכלל זה, משא  לחוק החברות 1כמשמעותה בסעיף  "עסקההליכים הנוגעים ל" .2
להתקשרות בעסקה, העברה, מכירה, רכישה או שעבוד של נכסים או  ומתן

התחייבויות )לרבות ניירות ערך(, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת 
אשראי ומתן בטחונות, וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה 

 כאמור.

ו/או מכוח  על פי יםהמוגש לרשויות לרבות דיווחיםדיווח הליכים הנוגעים ל .3
או על פי כללים או הנחיות  1968-חוק החברות או חוק ניירות ערך, התשכ"ח

הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר 
 מנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור.יעניינים דומים ו/או ה

המונח  , כהגדרת)או אי ביצועה( חלוקהביצוע החלטה בדבר עים לגהליכים הנו .4
 בחוק החברות. "חלוקה"

שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע הליכים הנוגעים ל .5
אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, הסדר בין 
החברה לבין בעלי מניותיה ו/או נושיה לפי חוק החברות, שינוי בהון החברה, 

 או מכירתן, הקצאה או חלוקה. הקמת חברות בנות פירוקן

התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה הליכים הנוגעים ל .6
בתום לב ע"י נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת 

 ישיבות הדירקטוריון או ועדה מועדותיו.

מעביד לרבות משא -פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובדהליכים הנוגעים ל .7
ן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים, ומת

פעולה או החלטה וכן הליכים הנוגעים ל לעובדים לרבות הקצאת ניירות ערך
 בטיחות בעבודה ו/או תנאי העבודה.בתחום 

גיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות הליכים הנוגעים ל .8
 ולספקים.לעובדים, ללקוחות 

חוק לרבות לפי , איכות הסביבהבתחום החלטות ו/או פעולות להליכים הנוגעים  .9
 2006-חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו ,1965-התשכ"ה התכנון והבניה,

, חוק 1980-ותקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(, התש"מ
, פקודת הנזיקין 1992-למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות(, התשנ"ב

 , ולרבות תקנות ו/או צווים מכוחם.1968-)נוסח חדש( תשכ"ח

 1981-חוק הגנת הצרכן התשמ"אעפ"י החלטות ו/או פעולות הליכים הנוגעים ל .11
 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו. 

 1988-נושאים המוסדרים בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"חהליכים בעניין  .11
או ניצול מעמד מונופולין לרעה,  , מיזוג הסדר כובל טענה לקיומו שלובכלל זה 

 והכל בתחום עיסוקה של החברה.

)או שהחברה סברה בתום  הליכים הנוגעים לפעולת החברה בהתאם לרישיונה .12
ו/או שירותי החברה, לרבות פרסומים  לב כי פעולתה הינה בהתאם לרשיונה(
 בנוגע לשירותי החברה ותעריפי החברה.

 לרבות טענות בדבר הפרתן.לזכויות קניין רוחני,  כים הנוגעיםהלי .13

 -הליכים הנוגעים להחלטות ו/או פעולות עפ"י חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  .14
 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו. 1981
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