
סלקום ישראל בע"מ 

("החברה")

תשקיף מדף

מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין, ובכללם: מניות רגילות 

של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של 

החברה, כפי שתהיינה מעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות 

של אגרות חוב להמרה למניות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, 

כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות 

להמרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף 

במועד הרלבנטי (כל אלה יכונו יחד להלן: ״ניירות הערך הכלולים בתשקיף"). 

הצעתם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, 

באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות הרכב היחידות המוצעות 

ויתר פרטי ותנאי ניירות הערך המוצעים ואופן הצעתם, בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה, בהתאם לתקנון והנחיות 

הבורסה, כפי שיהיו באותה עת.  

גורמי הסיכון שהחברה מעריכה כי הינם בעלי השפעה גדולה על פעילותה הם:  גורמים ענפיים: (א) תחרות אגרסיבית 

– שוק התקשורת מאופיין בתחרותיות רבה ברבים מתחומיו. תחרות זו בתחומי פעילותה של החברה, הובילה לשיעור 

נטישה גבוה של לקוחות, עלייה בעלויות הרכשת ושימור לקוחות, המשך שחיקת מחירים, ופגיעה בהכנסות וברווחיות 

החברה; (ב) שינויים בחקיקה והתערבות רגולטורית גבוהה –  שוק התקשורת בישראל מאופיין בהתערבות רגולטורית 

גבוהה בעסקי החברות הפועלות בתחום. לשינויים בחקיקה, להתערבות רגולטורית בשוק התקשורת ובפעילות החברה 

ולהחלטות בתי המשפט עלולה להיות השפעה לרעה באופן מהותי על תוצאות פעילות החברה; ו- (ג) ירידה משמעותית 

ברווחיות עקב שינויים מהותיים בסביבה הרגולטורית והעסקית – הגורמים העיקריים שהובילו לירידה המתמשכת 

בתוצאות פעילות החברה בשנים האחרונות, היו התפתחויות רגולטוריות שנועדו להגביר את התחרות בשוק 

התקשורת הישראלי אשר גרמו לשחיקה משמעותית במחירים הנגבים עבור שירותים סלולריים. ככל שימשכו 

השפעות כאמור על הסביבה הרגולטורית והעסקית של החברה,  הם עשויים  להשפיע לרעה  על מצבה הפיננסי. גורמים 

מיוחדים לחברה: הסכם שיתוף הרשתות – התמורה מהסכם שיתוף הרשתות של החברה עם מרתון 018 אקספון 

בע"מ הינה מהותית לתוצאות הפעילות של החברה. אם הסכם השיתוף יבוטל או תנאיו ישונו באופן שהתשלומים 

לחברה מכוחו יופחתו מהותית או לא ישולמו התשלומים לחברה על פי ההסכם לאורך זמן, מכל סיבה שהיא, הדבר 

עלול להביא להשפעה מהותית לרעה על תוצאות הפעילות של החברה. לפרטים נוספים אודות גורמי הסיכון החלים 

על פעילותה של החברה ראו סעיף 26 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2020, כפי שפורסם ביום 17 במרץ, 2021 (מס' 

אסמכתא: 2021-01-037260) ("הדוח התקופתי לשנת 2020"), אשר תוכנו נכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה. 

לפירוט בדבר מגבלות על חלוקת דיבידנדים על-ידי החברה, לרבות מגבלות על חלוקת דיבידנדים שנקבעו בשטרי 

הנאמנות של אגרות החוב של החברה (סדרות ח'-יב') ומגבלות שנקבעו בהסכמי מימון (לרבות אמות מידה פיננסיות 

בהן התחייבה החברה לעמוד במסגרת שטרי הנאמנות והסכמי המימון כאמור), ראו סעיף 18.4 לפרק א' לדוח 

התקופתי לשנת 2020. לפרטים בדבר מגבלות על חלוקת דיבידנדים על-ידי החברה שמקורן ברישיון החברה למתן 

שירותי תקשורת סלולריים, ראו סעיף 4.4 בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2020.  



 

למועד התשקיף, לחברה דירוג מנפיק "ilA" עם אופק שלילי, שניתן על ידי אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ 

 ."ilA" ("מעלות"), וכן אגרות החוב של החברה (סדרות ח'-יב'), הנסחרות בבורסה, מדורגות על ידי מעלות בדירוג

לפרטים נוספים בדבר דירוג החברה ואגרות החוב שלה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 23 בנובמבר, 2020 (מס' 

אסמכתא: 2020-15-125607).  

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 18 בינואר, 2021, ביום 8 בפברואר, 2021, מניות החברה נמחקו וולונטרית 

 NYSE  -לפרטים אודות מחיקת מניות החברה מהמסחר ב .("NYSE") New York Stock Exchange -ממסחר ב

(delisting) ראו סעיף 1.1 בפרק א' ל לדוח התקופתי לשנת 2020. 

 ,(de-registration) למועד תשקיף זה ועד להשלמת מחיקת מניות החברה מרישום תחת חוקי ניירות הערך בארה"ב

ככל שתושלם, מדווחת החברה הן לפי חובות הדיווח הישראליות, החלות על חברה שמניותיה אינן רשומות למסחר 

דואלי והן לפי חובות הדיווח האמריקאיות. כמו כן, חל הדין האמריקאי לענין אחריות כלפי ציבור משקיעי החברה, 

גם מהבחינה המהותית, לצד הדין הישראלי.  

אלא אם נאמר אחרת בדו"ח הצעת מדף, הצעת ניירות ערך על-פי תשקיף מדף זה תיעשה בישראל בלבד ולא תיעשה 

United -שהותקנה מכוח ה Regulation S-כהגדרתם ב U.S. Persons -בארה"ב ו/או לאדם הנמצא בארה"ב ו/או ל

States Securities Act of 1933, כפי שתתוקן מעת לעת ("Regulation S" וה- "Securities Act", בהתאמה).  

כל זמן שמניות החברה רשומות (registered) בארה"ב בהתאם להוראות חוקי ניירות ערך בארה"ב, כל רוכש של 

ניירות הערך שיוצעו על-פי דוח הצעת מדף שיפורסם מכח תשקיף מדף זה ייחשב כמי שהצהיר כי הוא תושב ישראל, 

כי אינו U.S. Person, כי אינו רוכש את ניירות הערך שיוצעו בדוח הצעת מדף כאמור עבור U.S. Person ו/או אדם 

הנמצא בארה"ב, כי לא שהה בארה"ב בעת שהגיש בקשה לרכוש את ניירות הערך שיוצעו בדוח הצעת מדף כאמור וכי 

אינו רוכש את ניירות הערך שיוצעו בדוח הצעת מדף כאמור עם כוונה לבצע "Distribution" בארה"ב (כמשמעו של 

מונח זה בחוקי ניירות הערך האמריקאים). המפיצים עימם תתקשר החברה, ככל שתתקשר, להפצת ניירות הערך 

הכלולים בתשקיף, חברות קשורות שלהם וכל מי שפועל מטעמם, יצהירו כי יציעו את ניירות הערך הכלולים בתשקיף 

לתושבי ישראל בלבד ולא למי שהוא U.S Person וכי לא ביצעו ולא יבצעו בארה"ב כל פעולה או פרסום בקשר עם 

קידום מכירתם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף. על אף האמור לעיל, לפי נסיבות העניין, תיתכן הצעת ניירות ערך 

במסגרת דוח הצעת מדף שיפורסם מכח תשקיף מדף זה, אשר לא תהיה מוגבלת לתושבי ישראל בלבד ולכן לא ייחשב 

כל רוכש של ניירות הערך שיוצעו על-פי דוח הצעת מדף כאמור כמי שהצהיר כי הוא אינו תושב ישראל, וכן לא יצהירו 

המפיצים כאמור כי יציעו את ניירות הערך לתושבי ישראל בלבד, הכול כפי שיפורט בדוח הצעת המדף.  

על תשקיף מדף זה ודוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוחו ועל הצעת ניירות הערך ורכישתם על-פיהם וכל הנובע ו/או 

הקשור בתשקיף מדף זה ובדוחות הצעת המדף שיפורסמו מכוחו, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ולא יחולו דינים 

אחרים כלשהם, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הקשור לעניינים האמורים מוקנית אך ורק לבתי המשפט 

המוסמכים בישראל ולהם בלבד והניצעים בהסכמתם לרכוש את ניירות הערך שיוצעו על-פי תשקיף מדף זה ודוחות 

הצעת המדף שיפורסמו מכוחו, מקבלים על עצמם סמכות שיפוט בלעדית זו וברירת דין זו. 

כל זמן שמניות החברה רשומות (registered) בארה"ב בהתאם להוראות חוקי ניירות ערך בארה"ב , רכישת ניירות 

ערך שיוצעו על-פי דוח הצעת מדף שיפורסם מכח תשקיף זה תהיה כפופה להגבלות על מכירה חוזרת בהתאם לסעיף 

904 ל- Regulation S כפי שיפורט בדוחות הצעת מדף שיפורסמו על-פי תשקיף זה.  

 U.S. Persons -תשקיף זה ודוחות הצעת מדף על-פיו אינם מיועדים לפרסום ו/או הפצה ו/או חלוקה בארה"ב ו/או ל

כהגדרתם ב- Regulation S ואף אדם אינו מוסמך לפעול למכירת ניירות הערך שיוצעו על-פי דוחות הצעת מדף 

שיפורסמו מכוח התשקיף בארה"ב. תשקיף מדף זה לא הוגש לרשות לניירות ערך בארצות הברית ודוחות הצעת המדף 

שיפורסמו על-פיו לא יוגשו לרשות לניירות ערך בארצות הברית. כפוף לאמור להלן, ניירות הערך שיוצעו על-פי דוחות 

הצעת המדף שיפורסמו מכוח התשקיף יכול ולא יירשמו בהתאם ל- Securities Act בארצות הברית ואסור לבעלי 

ניירות הערך שיוצעו על-פי דוחות הצעת המדף שיפורסמו מכוח התשקיף להציעם ו/או למכרם בארצות הברית ו/או 



 

ל- U.S. Person, אלא אם יירשמו בהתאם ל- Securities Act או אם קיים פטור מדרישת הרישום בהתאם ל- 

  .Securities Act

ניתן לעיין בנוסח המלא של התשקיף באתר רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה 

בת www.tase.co.il.בכתו  

 

תאריך התשקיף: 21 באפריל, 2021 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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א - 1   

פרק 1 - מבוא 

49574-3533533v3 

 הגדרות 1.1. 

 

 

בתשקיף מדף זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת: 

New York Stock ) הבורסה לניירות ערך בניו יורק, ארצות הברית  -  "NYSE"

 .(Exchange

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.   - "הבורסה" או "הבורסה בתל 
אביב" 

גולן טלקום בע"מ.   - "גולן" 

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 31 בדצמבר, 2020, הנכלל   - "דוח הדירקטוריון" 

בפרק 6 לתשקיף זה.  

הדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, שפורסם ביום 17 במרץ, 2021  -  "הדוח התקופתי לשנת 
(מס' אסמכתא: 2021-01-037260), הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.    "2020

הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2020, אשר   - "הדוחות הכספיים" 

מצורפים בפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2020.  

דולר ארה"ב.   - "דולר" 

חברת השקעות דיסקונט בע"מ, בעלת השליטה בחברה באמצעות כור,   - "דסק"ש" 

חברה בת בבעלותה המלאה של דסק"ש.  

סלקום ישראל בע"מ.   - "החברה" 

גולן טלקום בע"מ, דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מ וסלקום   - "חברות הבת" 

תקשורת קווית, שותפות מוגבלת וכן, חברות בת נוספות שאינן מהותיות. 

חוק החברות, התשנ"ט-1999.    - "חוק החברות" 

חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.   "חוק התקשורת"  

חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.   - "חוק ניירות ערך" 

החברה וחברות הבת.   - "הקבוצה" 

כור תעשיות בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של דסק"ש.  "כור"  

רשיון כללי למתן שירותי בזק המאפשר מתן שירותים מסוגים שונים   - "רישיון אחוד" 

שניתן לסלקום תקשורת קווית ש.מ.. 

רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן) שניתן   - "רישיון הרט"ן" 

לחברה על ידי משרד התקשורת ביום 27 ביוני 1994, כפי שתוקן מעת לעת. 

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.   - "תקנות דוחות תקופתיים 

ומיידיים" 

תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז-2007.   - "תקנות הודעה משלימה" 

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי  "תקנות לקבלת רישיון  

אחוד), תשע"א-2010  אחוד" 

תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה),   - "תקנות פרטי תשקיף" 

התשכ"ט-1969. 

תשקיף מדף זה.   - "התשקיף" או "תשקיף 
המדף" 

יחידות מניה חסומות.   -  "RSUs"
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 החברה התאגדה בישראל בשנת 1994 כחברה פרטית על פי חוקי מדינת ישראל, תחת השם סלקום 1.2.1. 

ישראל בע"מ. בחודש פברואר 2006 נרשמו לראשונה אגרות חוב של החברה למסחר בבורסה בתל אביב, 

בחודש פברואר 2007 נרשמו לראשונה מניות החברה למסחר בבורסת NYSE ובחודש יולי 2007, נרשמו 

מניות החברה למסחר דואלי בבורסה בתל אביב על פי מסמך רישום בהתאם להוראות פרק ה'3 לחוק 

ניירות ערך.  

1.2.2. בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 18 בינואר, 2021, ביום 8 בפברואר, 2021, נמחקו וולונטרית 

  .(delisting) NYSE מניות החברה ממסחר בבורסת

לצורך ביטול רישום מניות החברה בארה"ב (de-registration) וסיום חובות הדיווח ל- SEC (אשר אינן 

Securities  -בהתאם להוראות ה NYSE -מסתיימות על אף מחיקת מניותיה של החברה ממסחר ב

Exchange Act of 1934), החברה תידרש להגיש ל- SEC טופס הפסקת דיווח (Form 15F) (בסעיף זה: 

"הטופס") ולפרסם דיווח מיידי בדבר החלטת החברה להגיש ל-SEC את הטופס. ביטול הרישום 

והפסקת חובות הדיווח כפופה לתקופת המתנה של עד 90 יום. במהלך תקופת ההמתנה חובות הדיווח 

של החברה ל-SEC יושעו זמנית באופן מיידי ויבוטלו בתום תקופת ההמתנה במידה וה-SEC לא תתנגד 

לכך.  

לשם הגשת הטופס, על החברה לעמוד בתנאים הבאים: (1) החברה הייתה כפופה לדרישות הרישום 

בארה"ב במשך שנה, והגישה את כל הדיווחים המוטלים עליה במשך שנה זו, לרבות דו"ח שנתי; (2) 

החברה לא הנפיקה ניירות ערך רשומים בארה"ב במשך שנה לפני מועד הגשת הטופס (למעט מספר 

גיוסים פטורים כגון מכירה לעובדים בתנאים מסוימים); (3) במשך תקופה של שנה לפחות לפני מועד 

הגשת הטופס, מניות החברה נסחרו בבורסה מחוץ לארה"ב בהיקף של לפחות 55% מהמסחר היומי 

הממוצע הכלל עולמי במניות החברה; ו- (4) אחד משניים: (א) במשך שנה לפני המחיקה, היקף המסחר 

בארה"ב היה נמוך מ- 5% מהמסחר היומי הממוצע הכלל עולמי במניות החברה, או (ב)  בתאריך כלשהו 

במהלך 120 ימים לפני מועד הגשת הטופס, מניות החברה הוחזקו על ידי פחות מ- 300 אנשים בארה"ב 

או בכל העולם.  

בהקשר זה יצוין כי נכון למועד התשקיף, החברה אינה עומדת בתנאים כמפורט לעיל. בהתאם, החברה 

תידרש להמתין לפחות 12 חודשים ממועד מחיקת מניות החברה מבורסת NYSE עד לבחינת עמידתה 

בתנאים הדרושים לשם הגשת הטופס.  

לאחר מחיקת מניותיה של החברה מהמסחר ב- NYSE, עברה החברה למתכונת דיווח על פי הוראות 

פרק ו' לחוק ניירות ערך החלה על תאגידים המדווחים בישראל, חלף דיווח לפי הוראות פרק ה'3 לחוק 

ניירות ערך שחלו על החברה בהיותה חברה דואלית. יחד עם זאת, עד השלמת ביטול חובות דיווח 

החברה ל- SEC כאמור לעיל, החברה תמשיך לדווח גם בהתאם להוראות חוקי ניירות ערך בארה"ב. 

לאחר ביטול חובות דיווח החברה ל- SEC, החברה תידרש להמשיך לתרגם את דיווחיה לשפה האנגלית, 

כל עוד מתקיימים תנאים מסוימים, אך לא תידרש לעמוד בדרישות הדיווח בהתאם לדין בארה"ב.  

הערכות החברה בדבר מחיקת מניות החברה מרישום בארה"ב, סיום חובות הדיווח ל- SEC ולוחות 

הזמנים להשלמת תהליכים כאמור, הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. הערכה זו 

עשויה שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מהצפוי, בין היתר, עקב דרישות ו/או מגבלות שונות 

שיוטלו על ידי ה-SEC ו/או שינויים במדיניות החברה. 
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1.3.1. החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין לפרסום תשקיף מדף 

זה. הצעת ניירות הערך לציבור במסגרת תשקיף המדף כאמור בסעיף 23א לחוק ניירות ערך, תיעשה על 

פי דוחות הצעת מדף, אשר יוגשו בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות 

ערך) התשס"ו-2005, בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה. 

1.3.2. אין בהיתרה של הרשות לניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או 

אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים. 

1.3.3. החברה קיבלה מהבורסה את האישור העקרוני המתייחס לניירות הערך הכלולים בתשקיף מדף זה 
ואשר יוצעו, ככל שיוצעו, על פי דוחות הצעת מדף.  

1.3.4. אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או 

לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים או על 

המחיר בו יוצעו. 

1.3.5. מתן אישור עקרוני זה אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר, והרישום למסחר של 

ניירות הערך יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על פי דוח הצעת מדף, 

אשר יפורסם בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005. 

1.3.6. אין במתן אישור עקרוני זה משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על 

פי דוח הצעת מדף. על אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על פי דוח הצעת מדף, יחולו 

הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר כאמור. 

 הון החברה 1.4. 

 הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה נכון למועד התשקיף:  1.4.1. 

סוג המניות 
הון מניות רשום 

(בש"ח) 

הון מניות מונפק ונפרע לתאריך התשקיף (בש"ח) 

בדילול מלא 1ללא דילול 

מניות רגילות בנות 
 300,000,000

0.01 ש"ח ע.נ. כ"א 
 162,775,743 177,659,080

 

 הון החברה ליום 31 בדצמבר, 2020, על פי דוחותיה הכספיים (במיליוני ש"ח):  1.4.2. 

 2 הון מניות 

 790 פרמיה על מניות וקרן הון 

 1,088 עודפים 

 1,880 סך ההון 

 

  

                                                
1 מעודכן לתאריך ה-31 במרץ, 2021.  1
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לפרטים בדבר סדרות אגרות החוב (סדרות ח׳-יב׳) שהינן במחזור למועד התשקיף, ראו סעיף 16 בפרק 

ב' לדוח התקופתי לשנת 2020. 
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פרק 2 - הצעת ניירות ערך 

 

בהתאם להוראות תקנה 25א לתקנות פרטי תשקיף, הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר הצעת 

ניירות ערך, הקבועים בפרק ג' לתקנות פרטי תשקיף, יובאו במסגרת דוח הצעת המדף על פיו יוצעו 

ניירות ערך לציבור ובו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, והכול בהתאם להוראות כל דין 

ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך, כפי שיהיו באותה עת, ובהתאם 

לסוג ניירות הערך שיוצעו על פי הדוח כאמור. 
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פרק 3 - הון החברה 

3.1. הון המניות של החברה 

3.1.1 הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד התשקיף 

3.1.1.1. הון המניות הרשום של החברה הינו 300,000,000 (שלוש מאות מיליון) 

מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ כל אחת.  

3.1.1.2. למועד התשקיף, הון המניות המונפק והנפרע (במלואו) של החברה הינו 

162,775,743 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת.  

3.2. השינויים שחלו בהון המניות של החברה  

3.2.1 שינויים שחלו בהון המניות הרשום של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד 

התשקיף: 

בשלוש השנים אשר קדמו למועד התשקיף, לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה.   
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3.2.2 שינויים שחלו בהון המניות המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף 

בשלוש השנים אשר קדמו למועד התשקיף, לא חלו שינויים בהון המונפק והנפרע של החברה, למעט כמפורט להלן:  

מהות השינוי תאריך 

סה"כ הון לאחר השינוי 
תמורה 

שהתקבלה  
כתבי מניות 

אופציה 
(סדרה 1) 

כתבי 
אופציה 

(סדרה 2) 

כתבי 
אופציה 

(סדרה 3) 

כתבי 
אופציה 

(סדרה 4) 

אופציות לא 
רשומות 

יחידות 
מניה 

חסומות  
 -  -  963,665  -  -  -  -  101,044,557 יתרה ליום 1 בינואר, 2018  

כ-280  הנפקה לציבור בישראל של  - 12,121,200 מניות רגילות, 3,030,300   963,665  -  -  3,030,300  3,030,300 מיליון ש"ח  113,165,757 )(1)כתבי אופציה (סדרה 2)  כתבי אופציה (סדרה 1) ו-3,030,300 

שנת 2018 

מימוש 23,633 אופציות לא רשומות 
 940,032 - אשר הוענקו בהתאם לתכנית התגמול   -  -  -  3,030,300  3,030,300 ההוני באמצעות מנגנון מימוש נטו,  113,166,457 

כך שהוקצו בפועל 700 מניות.   (2)
פקיעת 159,700 אופציות לא רשומות 

- שהוענקו בהתאם לתכנית התגמול   -  780,332  -  -  3,030,300  3,030,300  113,166,457 י(2) ההוני
 

כ-59 מיליון  - מימוש 3,030,272 כתבי אופציה   780,332  -  -  3,030,300  28 ש"ח 116,196,729  (סדרה 1) 
- פקיעת 28 כתבי אופציה (סדרה 1)   -  780,332  -  -  3,030,300  -  116,196,729 אשר לא מומשו. 

הנפקה לציבור בישראל של 
כ-312  - 30,600,000 מניות רגילות, 7,038,000   780,332  6,426,000  7,038,000  3,030,300  - מיליון ש"ח 146,796,729  כתבי אופציה (סדרה 3) ו-6,426,000 

כתבי אופציה (סדרה 4))(4) 

שנת 2019 

הקצאות פרטיות של 2,944,197 
- אופציות (לא רשומות) ו- 1,019,400   1,019,400  3,724,529  6,426,000  7,038,000  3,030,300  -  146,796,729 יחידות מניה חסומות בהתאם 

.(3)לתכנית התגמול ההוני. 
986,741 3,563,800 פקיעת 160,729 אופציות לא רשומות  - ו- 32,659 יחידות מניה חסומות    6,426,000  7,038,000  3,030,300  - ההוני   שהוענקו בהתאם לתכנית התגמול  146,796,729 

 - כ- 4 מיליון    986,741  3,563,800 6,426,000 מימוש 491,717 כתבי אופציה (סדרה  6,546,283  3,030,300 ש"ח  147,288,446      (3 
 986,741 - פקיעת 3,030,300 כתבי אופציה  147,288,446  3,563,800  6,426,000 6,546,283  - (סדרה 2) אשר לא מומשו.   - 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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מהות השינוי תאריך 

סה"כ הון לאחר השינוי 
תמורה 

שהתקבלה  
כתבי מניות 

אופציה 
(סדרה 1) 

כתבי 
אופציה 

(סדרה 2) 

כתבי 
אופציה 

(סדרה 3) 

כתבי 
אופציה 

(סדרה 4) 

אופציות לא 
רשומות 

יחידות 
מניה 

חסומות  
כ-5 מיליון   986,741 3,563,800 הנפקה לציבור בישראל של 2,220,000  147,288,446 6,546,283  8,646,000  - ש"ח -  כתבי אופציה (סדרה 4))(5).    

שנת 2020 
 

הקצאות פרטיות של 11,490,865 
 1,615,729  15,054,665  8,646,000 - אופציות (לא רשומות) ו- 628,988  147,288,446 6,546,283  - יחידות מניה חסומות בהתאם      - 

.(6)לתכנית התגמול ההוני.  
פקיעת 1,612,510 אופציות לא 

1,413,184  רשומות ו- 202,545 יחידות מניה   13,442,155 חסומות שהוענקו בהתאם לתוכנית  147,288,446    
התגמול ההוני 

מימוש 27,358 אופציות לא רשומות 
אשר הוענקו בהתאם לתכנית התגמול 

1,104,397 ההוני באמצעות מנגנון מימוש נטו,  147,598,257  13,414,797  8,646,000 6,546,283  -  -  - והבשלת 308,787 יחידות מניה      כך שהוקצו בפועל 1,024 מניות  
חסומות אשר הוענקו בהתאם לתכנית 

התגמול ההוני.  
כ- 139 מימוש 6,532,477 כתבי אופציה   1,104,397  13,414,797  1,019  13,806  -  -  162,775,715 מיליון ש"ח (סדרה 3) ו- 8,644,981 כתבי אופציה  (סדרה 4)   

 1,104,397  13,414,797 - פקיעת 14,825 כתבי אופציה (סדרות   -  -  -  - 3 ו- 4) אשר לא מומשו   162,775,715 
הקצאה פרטית של 604,746 אופציות 

 -  1,104,397  14,019,543  -  -  -  -  162,775,715 (לא רשומות) בהתאם לתכנית 
התגמול ההוני..(6)  

שנת 2021 

פקיעת 197,628 אופציות לא רשומות 
- ו- 42,293 יחידות מניה חסומות   1,062,104  13,821,915  -  -  -  -  162,775,715 שהוענקו בהתאם לתוכנית התגמול 

ההוני 
מימוש 682 אופציות לא רשומות אשר 

- הוענקו בהתאם לתכנית התגמול   1,062,104  13,821,233  -  -  -  -  162,775,743 ההוני באמצעות מנגנון מימוש נטו, 
כך שהוקצו בפועל 28 מניות  

 -  1,062,104  13,821,233  -  -  -  -  162,775,743 יתרה נכון ליום 31.3.2021 
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(1) ניירות הערך הוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 26 ביוני 2018, שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 10 באוגוסט 2017 ("תשקיף המדף"), 

במסגרתו הוצעו לציבור עד 14,430,100 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש״ח ע.נ. כל אחת של החברה, עד 3,607,525 כתבי אופציה (סדרה 1) ועד 3,607,525 כתבי 

אופציה (סדרה 2) הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה והונפקו בפועל 12,121,200 מניות רגילות, 3,030,300 כתבי אופציה (סדרה 1) ו-3,030,300 כתבי אופציה 

(סדרה 2). 

(2) לפרטים בדבר תכנית תגמול הוני לעובדים, נושאי משרה ונותני שירותים של החברה ראו סעיף 3.8 להלן. 

(3) לפרטים אודות הקצאות מכוח תכנית התגמול ההוני של החברה בשנת 2019 ראו סעיף 3.8.4.1 להלן. 

(4) ניירות הערך הוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 5 בדצמבר 2019, שפורסם על פי תשקיף המדף, במסגרתו הוצעו לציבור עד 36,267,600 מניות רגילות 

בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, עד 8,341,548 כתבי אופציה (סדרה 3) ועד 7,616,196 כתבי אופציה (סדרה 4) הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה והונפקו 

בפועל 30,600,000 מניות רגילות, 7,038,000 כתבי אופציה (סדרה 3) ו-6,426,000 כתבי אופציה (סדרה 4).  

(5) ניירות הערך הוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 11 במאי 2020, שפורסם על פי תשקיף המדף, במסגרתו הוצעו לציבור עד 2,711,950 כתבי אופציה 

(סדרה 4) הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה. 

(6) לפרטים אודות הקצאות מכח תכנית התגמול ההוני של החברה בשנת 2020 עד למועד פרסום התשקיף, ראו סעיפים 3.8.4.2 עד 3.8.4.4 להלן.

Dummy Text
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3.3. החזקות בעלי עניין בחברה בניירות הערך של החברה 

לפרטים אודות החזקות בעלי עניין בניירות ערך של החברה בסמוך למועד התשקיף, ראו 

דיווח מיידי מיום 7 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-059412), הנכלל בתשקיף זה על 

דרך ההפניה.  

3.4. השליטה בחברה  

3.4.1 למועד התשקיף, בעלת השליטה בחברה היא דסק"ש, חברה ציבורית שניירות הערך 
46.1% מהון המניות המונפק של החברה ובכ- 1 שלה נסחרים בבורסה, המחזיקה בכ- 

48.2% מזכויות ההצבעה בה, באמצעות כור תעשיות בע"מ ("כור"), חברה בת 2

בבעלותה המלאה. למיטב ידיעת החברה, עד לחודש נובמבר 2017, בעלת השליטה 

בדסק"ש הייתה אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("אי די בי פתוח"), שהחזיקה באותו 

מועד כ- 70% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בדסק"ש. למיטב ידיעת 

החברה, מלוא הון המניות המונפק וזכויות ההצבעה באי די בי פתוח במועד האמור, 

הוחזקו על ידי תאגידים הנשלטים בעקיפין על ידי מר אדוארדו אלשטיין.  

3.4.2 למיטב ידיעת החברה, בחודש נובמבר 2017 הושלמה עסקה להעברת השליטה 

בדסק"ש מאי די בי פתוח לחברת Dolphin Netherlands BV ("דולפין הולנד"), 

באמצעות דולפין איי אל השקעות בע"מ ("דולפין איי אל"), חברה בבעלותה המלאה 

המאוגדת בישראל. עד חודש ספטמבר 2020, למיטב ידיעת החברה, דולפין הולנד 

החזיקה בכ- 82.26% מהון המניות המונפק וזכויות ההצבעה בדסק"ש. בעל השליטה 

בדולפין הולנד הינו מר אדוארדו אלשטיין, באמצעות תאגידים בשליטתו.  

3.4.3 ביום 25 בספטמבר, 2020 מינה בית המשפט כונסי נכסים למניות דסק"ש שבבעלות 

דולפין איי אל, אשר שועבדו לטובת בעלי אגרות החוב של אי.די.בי פתוח, המהוות כ- 

70.14% מהון המניות של דסק"ש וכן, ביום 12 באוקטובר, 2020 מונה כונס נכסים 

זמני נוסף למניות משועבדות נוספות של דסק"ש בבעלות דולפין איי אל המהוות כ- 

12.12% מהון המניות של דסק"ש ("המניות המשועבדות של דסק"ש"). ביום 20 

בנובמבר, 2020 אישר בית המשפט מכירת כ-82.26% ממניות דסק"ש (תחת הליך 

כינוס) לקבוצת משקיעים בראשות מגה אור החזקות בע"מ ("מגה אור" ו"קבוצת 

המשקיעים") כפוף להשגת האישורים הדרושים על-פי דין ("עסקת מגה אור"). ביום 

15 במרץ 2021 ניתן אישור משרד התקשורת להעברת השליטה כאמור. בהתאם 

לאישור, עם השלמת העברת אמצעי השליטה בקבוצה, אחזקות מגה אור בדסק"ש 

יהיו עד 29.9% מהון המניות של דסק"ש והיא תשמש כ"בעל מניות מייסד או חליפו" 

לצד כור וכ"גורם הישראלי", כהגדרתם ברשיון הרט"ן. ביום 16 במרץ ניתן אישור 

רשות התחרות (בתנאים) לביצוע עסקת מגה אור. בהתאם להודעת דסק"ש, אודות 

דו"ח שהגישו כונסי הנכסים לבית המשפט, השלמת העסקה מתבצעת בשני שלבים, 

הראשון מביניהם הושלם ביום 25 במרץ 2021, במסגרתו הועברו כ-47.4% מהון 

                                                           

 לפרטים אודות הסכם בין דסק"ש לבין בלכר תקשורת בע"מ וביאור תקשורת בע"מ, המסדיר עסקת השאלה של 5% 1
מהון המניות המונפק של החברה ראו סעיף 3.5.1 להלן. 

2  מתוכם כ-2.1% מכוח הסכם עם בעלי מניות אחרים של סלקום. 
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המניות של דסק"ש לקבוצת המשקיעים, מתוכן הועברו 24.9% מהון המניות של 

דסק"ש לידי מגה אור.  

3.5. הסכמים בין בעלי המניות בחברה  

3.5.1 הסכם השאלת מניות - ביום 22 בינואר 2018, לאחר שהתקבל אישורו של משרד 

התקשורת, נחתם מזכר עקרונות בין דסק"ש לבין החברות הנעברות (כהגדרתן להלן) 

(בסעיף זה: "ההסכם"), במסגרתו הוסכם על מתווה, שימלא את דרישות ההחזקה 

הישראלית הכלולות ברישיון הרט"ן (המתווה"). במסגרת המתווה, העבירה כור 5% 

מהון המניות המונפק של החברה ("המניות המועברות"), בדרך של עסקת השאלה, 

לשתי חברות פרטיות שהתאגדו בישראל (2.5% לכל חברה), ביאור תקשורת בע"מ 

ובלכר תקשורת בע"מ, שמטרתן הינה החזקת מניות החברה ואשר הינן בבעלותם 

המלאה של שני גורמים ישראלים (האחד הוא מאוריסיו ביאור, המכהן כנושא משרה 

בחברה ובאותו מועד גם כנושא משרה בדסק"ש; והשני הינו מריו בלכר, אשר כיהן 

באותו מועד כנושא משרה בדסק"ש וכנושא משרה באי די בי פיתוח, שנכון למועד 

חתימת ההסכם, הייתה חברה בשליטת מר אלשטיין) ("החברות הנעברות" או 

"הגורמים הישראליים"). הודעה על סיום הסכם זה ניתנה עם השלמת השלב 

הראשון של עסקת מגה אור המשמשת כ"גורם הישראלי" בהתאם לרשיון הרט"ן.  

3.5.2 הסכם בין כור ובעלי מניות מיעוט – למיטב ידיעת החברה, דסק"ש ובעלי מניות 

מיעוט, המחזיקים בכ-2.1% אחוזים מהון המניות המונפק של החברה (בסעיף זה - 

"בעלי מניות המיעוט") קשורים בהסכם במסגרתו הועברו זכויות הצבעה. דסק"ש 

הסבה את זכויותיה מכח ההסכם לכור. בהתאם להסכם כאמור בעלי מניות המיעוט 

העניקו את זכויות ההצבעה מכוח המניות המוחזקות על ידם לכור. כמו כן, בהתאם 

להוראות ההסכם האמור, בעלי מניות המיעוט אינם רשאים להעביר את מניותיהם 

ללא אישור מראש בכתב של כור וכן לכור זכות סירוב ראשונה לרכישת מניותיהם. 

בנוסף, במסגרת ההסכם התחייב כל אחד מבעלי מניות המיעוט לאי תחרות, במישרין 

או בעקיפין, עם עסקיה הסלולריים של החברה כל עוד הוא מחזיק במניות החברה 

ולמשך תקופה של 12 חודשים לאחר מכן.  

3.6. שער המניה בבורסה  

להלן נתונים אודות שער הנעילה הגבוה והנמוך של מניות החברה בבורסה בתל אביב בשנים 

2019,2020 ו-2021 (עד מועד פרסום התשקיף) (באגורות):  

תאריך (שער נמוך) שער נמוך תאריך (שער גבוה) שער גבוה שנה 
22 בספטמבר,   718.8 1 בינואר, 2019   2,221  2019 2019

12 במרץ, 2020   791 23 בנובמבר, 2020    1,701   2020
8 באפריל, 2021 2021 (עד מועד   1,168 13 בינואר, 2021   1,700 פרסום התשקיף) 
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3.7. התחייבויות בקשר להנפקה או קבלת מלווה 

החברה לא התחייבה להנפיק ניירות ערך או להימנע מהנפקתם או מהצעתם, בדרך כלל או 

בתנאים מסוימים, או להימנע מקבלת מלווה, למעט האמור להלן:  

3.7.1 לפרטים בדבר התחייבויותיה של החברה במסגרת שטרי הנאמנות של אגרות החוב 

(סדרות ח'-יב'), ראו הנספח לדוח הדירקטוריון בפרק ב' לדוח התקופתי לשנת 2020.  

3.7.2 לפרטים אודות תכנית תגמול הוני לעובדים, נושאי משרה ונותני שירותים לחברה, 

ראו סעיף להלן.   3.8 

3.8. תכנית תגמול הוני לעובדים, נושאי משרה ונותני שירותים  

3.8.1 בחודש מרץ 2015, אישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות (שאינן סחירות) 

ויחידות מניה חסומות לעובדים, נושאי משרה, יועצים וקבלני משנה של החברה ושל 
חברות הקשורות לחברה ("התכנית" או "תכנית התגמול ההוני" ו- "הניצעים", 3

בהתאמה). תכנית התגמול ההוני מנוהלת על ידי הדירקטוריון וועדת האופציות, אשר 

דירקטוריון החברה הסמיך למטרה זו בהתאם לתנאי התכנית (בסעיף זה 

הדירקטוריון והועדה כאמור יכונו: "הדירקטוריון"). התכנית תעמוד בתוקף עד 

למוקדם מבין: (1) חודש מרץ 2025; או (2) המועד בו כל האופציות ו/או יחידות 

המניה החסומות יפקעו בשל אירוע האצה כמפורט בסעיף 3.8.3.1 להלן.  

3.8.2 תכנית התגמול ההוני הינה בהתאם למסלול נאמן רווח הון בהתאם לסעיף 102(ב) 

לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 ("הפקודה").  

3.8.3 בהתאם לתכנית התגמול ההוני ובכפוף לכל דין, הדירקטוריון רשאי להקצות לניצעים 

כתבי אופציה לא סחירים למימוש למניות החברה ("כתבי האופציה" או 

"האופציות") ו/או יחידות מניות חסומות (RSUs – Restricted Stock Units). כמו 

כן, בהתאם להוראות התכנית, הדירקטוריון יחליט, בין היתר, על זהות הניצעים, 

כמות האופציות/ יחידות המניה החסומות שיוקצו, מועדי הבשלתן ומחיר 

מימושן/רכישתן.  

תכנית התגמול ההוני קובעת בין היתר כדלקמן: 

3.8.3.1.  תוקף והבשלה - אלא אם נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון, ובכפוף לתנאי 

התכנית, האופציות ו/או יחידות המניה החסומות שהוענקו מכוח התכנית 

יפקעו בתום שש (6) שנים ממועד הקצאתן ("מועד הפקיעה") ויבשילו 

בשלושה חלקים שווים בתום השנה הראשונה, השנייה והשלישית ממועד 

ההענקה.  

 מימוש - אלא אם נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון, אופציות יהיו ניתנות 3.8.3.2. 

למימוש על-ידי הניצע, בכל עת, החל ממועד ההבשלה ועד למועד הפקיעה 

                                                           

"חברה קשורה" משמעה חברה שהיא: (1) בעלת שליטה בחברה (בהתאם להגדרת המונח בס' 102 לפקודה); (2) 3
בשליטת החברה; (3) שבעלת השליטה בחברה הינה בעלת השליטה בה. 
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באמצעות מנגנון מימוש נטו. על פי מנגנון מימוש נטו, בעת המימוש, הניצע 

אינו משלם את תוספת המימוש אך יונפקו לניצע מניות בכמות הנמוכה 

ממספר האופציות שמימש, המייצגות את ההפרש שבין מחיר השוק של 

המניה בעת המימוש למחיר המימוש של האופציה.  

3.8.3.3. סיום ההתקשרות עם הניצע - אלא אם נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון, 

בכל מקרה של סיום יחסי העבודה, סיום הכהונה כדירקטור או נושא משרה 

או סיום התקשרות בהסכם למתן שירותים של איזה מהניצעים לפי 

התכנית, כל אופציה ו/או יחידת מניה חסומה שטרם הבשילה על פי מועדי 

ההבשלה נכון למועד סיום ההתקשרות, תפקע באופן מיידי במועד האמור. 

אופציות אשר הבשילו לפני מועד סיום ההתקשרות יהיו ניתנות למימוש על 

ידי הניצע עד למוקדם מבין חלוף 6 חודשים ממועד הסיום או מועד פקיעת 

האופציות, זאת למעט במקרים של מוות, נכות, פרישה, סיום התקשרות 

בשל עילה, לגביהם נקבעו הסדרים ספציפיים בתכנית.  

 האצה במקרה של עסקה - בקרות אירועים מסוימים, ביניהם מיזוג 3.8.3.4. 

(כהגדרתו בתוכנית התגמול ההוני), מכירת כל או עיקר נכסי החברה או נכס 

מהותי שלה או מכירת כל או עיקר מניותיה, תואץ הבשלתן של כל אופציה 

ו/או יחידת מניה חסומה שטרם הבשילה על פי מועדי ההבשלה, כך שכל 

האופציות ויחידות המניה החסומות כאמור יבשילו במועד סמוך לקרות 

אירוע האצה, כפי שנקבע בתכנית.  

 התאמות בגין חלוקת דיבידנד במזומן - בכל מקרה של תשלום דיבידנד 3.8.3.5. 

במזומן, כאשר התאריך הקובע יחול לאחר מועד הקצאת האופציה אך לפני 

מועד מימושה, יופחת מחיר המימוש של כל אופציה במועד חלוקת 

הדיבידנד בפועל, במלוא סכום הדיבידנד שחולק למניה.  

3.8.4 להלן פירוט בדבר הענקות שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם 

לתכנית התגמול ההוני בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף:  

 בחודשים מאי ויוני 2019, אישר דירקטוריון החברה הענקות כדלקמן, 3.8.4.1. 

לרבות בהתאם להסכם קיבוצי בו התקשרה החברה עם נציגות עובדי 
: (1) 2,944,197 אופציות במחיר 4 החברה וההסתדרות בחודש מאי 2019

מימוש של 15.66 ש"ח לעובדי החברה (שאינם נושאי משרה או דירקטורים) 

ו- (2) 1,019,400 יחידות מניה חסומות לעובדי החברה ולעמותה למען רווחת 

עובדי החברה. האופציות ויחידות המניה החסומות אשר הוענקו לעובדי 

החברה יבשילו בארבע מנות שוות בתום השנה הראשונה, השנייה, 

השלישית והרביעית ממועד ההענקה. המנה הראשונה של האופציות תהיה 

ניתנת למימוש במשך 18 חודשים ממועד הבשלתה, והמנות השנייה, 

השלישית והרביעית תהיינה ניתנות למימוש במשך 12 חודשים ממועד 

הבשלתן. יחידות המניה החסומות אשר הוענקו לעמותה למען רווחת עובדי 

                                                           

4 לפרטים אודות ההסכם הקיבוצי מחודש מאי 2019, ראו סעיף 14.6 בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2020.  
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החברה יבשילו בשתי מנות שוות בתום השנה הראשונה והשנייה ממועד 

ההענקה. למועד התשקיף, חלק מהאופציות ויחידות המניה החסומות 

שהוענקו כאמור פקעו, לפרטים בדבר סך האופציות ויחידות המניה 

החסומות הניתנות למימוש למניות החברה, שהוענקו בהתאם לתכנית 

התגמול ההוני, הקיימות בהון החברה, ראו בטבלה המופיעה בסעיף 3.3 

לעיל. 

 בחודש פברואר 2020 התקשרה החברה בהסכם קיבוצי חדש עם נציגות 3.8.4.2. 

עובדי החברה וההסתדרות במסגרתו התחייבה החברה להקצות אופציות 5
, בכפוף לקבלת 6 ויחידות מניה חסומות לעובדיה בשווי של כ- 14 מליון ש"ח

כל האישורים הדרושים על פי דין ולהתקיימותם של תנאים מתלים, בשלוש 

הקצאות כדלקמן: (1) הקצאה ראשונה בוצעה ביום 4 ביוני 2020 (ללא 

תנאים מתלים), לאחר אישור דירקטוריון החברה; (2) הקצאה שניה תתבצע 

ככל שהרווח הנקי של החברה ברבעון הרביעי לשנת 2020, כפי שישתקף 

בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2020, יהיה חיובי; (3) הקצאה שלישית 

תתבצע ככל שהרווח הנקי של החברה לשנת 2021, כפי שישתקף בדוחות 

הכספיים ליום 31 בדצמבר 2021, יהיה חיובי. ככל שלא יתקיים התנאי 

המתלה לביצוע ההקצאה השנייה, אך יתקיים התנאי המתלה לביצוע 

ההקצאה השלישית, יבוצעו שתי הקצאות אלו יחד במועד ההקצאה 

השלישית. ככל שאחד או שני התנאים המתלים כאמור לא יתקיימו, אך 

הרווח הנקי של החברה לשנת 2022, כפי שישתקף בדוחות החברה ליום 31 

בדצמבר 2022, יהיה חיובי, תבוצע/נה ההקצאה/ות שלא בוצעה/ו קודם לכן. 

ככל שלא יתקיים גם תנאי מתלה זה, ההקצאה/ות הרלוונטית/ות יבוטלו. 

האופציות ויחידות המניה החסומות יבשילו בארבע מנות שוות בשנה 

הראשונה, שניה, שלישית ורביעית ממועד הענקתן. המנה הראשונה תהיה 

ניתנת למימוש במשך 18 חודשים ממועד הבשלתה, והמנות השנייה, 

השלישית והרביעית תהיינה ניתנות למימוש במשך 12 חודשים ממועד 

הבשלתן. למועד התשקיף, טרם התקיימו התנאים המתלים כאמור. למועד 

התשקיף, חלק מהאופציות ויחידות המניה החסומות שהוענקו כאמור 

פקעו, לפרטים בדבר סך האופציות ויחידות המניה החסומות הניתנות 

למימוש למניות החברה, שהוענקו בהתאם לתכנית התגמול ההוני, הקיימות 

בהון החברה, ראו בטבלה המופיעה בסעיף 3.3 לעיל. 

 ביום 5 במרץ 2020 אישרה האסיפה הכללית של החברה, בהמשך לאישור 3.8.4.3. 

דירקטוריון החברה וועדת התגמול, הענקת 4,153,472 אופציות למר אבי 

גבאי, מנכ"ל החברה. האופציות יבשילו בחמש מנות כמפורט להלן: (1) 

967,993 אופציות יבשילו בתום שנה ממועד ההענקה ויהיו ניתנות למימוש 

למניות החברה במחיר מימוש של 14.20 ש"ח למניה; (2) 937,030 אופציות 

                                                           

5 לפרטים אודות ההסכם הקיבוצי מחודש פברואר 2020, ראו סעיף 14.6 בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2020. 
אופציות בשווי של כ- 7 מיליון ש"ח לפי חישוב על פי נוסחת B&S ויחידות מניה חסומות בשווי של כ- 7 מיליון ש"ח, 6 

הכל בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.  
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יבשילו בתום שנתיים ממועד ההענקה ויהיו ניתנות למימוש למניות החברה 

במחיר מימוש של 14.99 ש"ח למניה; (3) 805,570 אופציות יבשילו בתום 

שלוש שנים ממועד ההענקה ויהיו ניתנות למימוש למניות החברה במחיר 

מימוש של 16.10 ש"ח למניה; (4) 762,509 אופציות יבשילו בתום ארבע 

שנים ממועד ההענקה ויהיו ניתנות למימוש למניות החברה במחיר מימוש 

של 17.25 ש"ח למניה; ו- (5) 680,370 אופציות יבשילו בתום חמש שנים 

ממועד ההענקה ויהיו ניתנות למימוש למניות החברה במחיר מימוש של 

17.25 ש"ח למניה. כל האופציות יהיו ניתנות למימוש במשך שלוש שנים 

לאחר מועד הבשלתן.  

 בחודשים3.8.4.4.  יוני, ספטמבר, נובמבר 2020 וחודש פברואר 2021, אישר 

דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול ביחס לנושאי משרה, 

הענקת כ-5.5 מיליון אופציות לנושאי משרה (שאינם דירקטורים) ומנהלים 

בכירים, במסגרת תכנית התגמול ההוני, שיבשילו ב- 3 מנות שוות בחלוף 

שנה, שנתיים ו-3 שנים ממועד ההענקה במחירי מימוש הנעים בין 13.03 ל- 

16.26 ש"ח למנה הראשונה, 14.07 ל- 17.57 ש"ח למנה השנייה ו- 15.25 ל- 

19.03 ש"ח למנה השלישית. אופציות המנה הראשונה ניתנות למימוש תוך 

18 חודשים ממועד הבשלתן ואופציות המנה השנייה והשלישית ניתנות 

למימוש תוך 12 חודשים ממועד הבשלתן.  

 

למועד התשקיף, הבורסה נתנה את אישורה לרישום למסחר של כל המניות שתנבענה 

ממימוש האופציות (הלא רשומות) ו/או יחידות מניה חסומות כמפורט בטבלה 

המופיעה בסעיף 3.3 לעיל, בהתאם לתכנית התגמול ההוני כמפורט בסעיף זה לעיל. 
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פרק 4 - הזכויות הנלוות למניות החברה 

4.1. הוראות בתקנון החברה המתייחסות לזכויות הנלוות למניות החברה 

לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה, לרבות התנאים והשיעורים להשתתפות 

בחלוקת דיבידנד ומניות הטבה, הזכות להשתתף בחלוקת רכוש החברה בעת פירוקה, תנאי 

הפדיון של מניות הניתנות לפדיון, הזכות למינוי דירקטורים, הזכות לקבל הודעות על אסיפות 

בעלי המניות של החברה, לרבות זכות השתתפות והצבעה בהן והמנין החוקי הדרוש בהן, 

הגבלות על העברת מניות, התנאים לשינוי הזכויות הנלוות אל מניות החברה והיות מניות 

החברה על שם או למוכ"ז, ראו את הוראות תקנון החברה המצורף לדיווחה המיידי של 

החברה מיום 9  בפברואר, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-016387), הנכלל בתשקיף זה על 

דרך ההפניה ("התקנון או "תקנון החברה"). לפרטים נוספים בדבר מגבלות על העברת מניות 

החברה מכוח הרישיונות אשר ניתנו לחברות הקבוצה ראו סעיף 21.3 בפרק א' לדוח התקופתי 

לשנת 2020.  

4.2. הסדרים בתקנון החברה בהתאם להוראות חוק החברות 

להלן תיאור הסדרים מסוימים שנקבעו בתקנון החברה המתייחסים לזכויות הנלוות למניות 

החברה לפי חוק החברות. יובהר כי התיאור להלן הינו תיאור תמציתי של תקנון החברה ואינו 

מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה: 

4.2.1. שינוי התקנון (סעיף 20 לחוק החברות): תקנה 27(b) לתקנון החברה קובעת כי 

החלטה באסיפה הכללית של החברה בדבר תיקון תקנון החברה, תתקבל ברוב רגיל. 

"רוב רגיל" משמעו רוב של למעלה ממחצית מבעלי המניות המצביעים באסיפה 

באופן אישי או באמצעות בא-כח. בנוסף, בהתאם לתקנה 31(e) לתקנון החברה, ככל 

שמדובר בנושאים אשר ניתן להצביע לגביהם באמצעות כתב הצבעה, בהתאם לחוק 

החברות או החלטת דירקטוריון החברה, הצבעה באמצעות כתב הצבעה אשר הושלם 

ונמסר כראוי לחברה, תיחשב כהצבעה באסיפה הכללית של החברה.  

4.2.2. הגבלת אפשרות שינוי התקנון (סעיף 22 לחוק החברות): תקנון החברה אינו כולל 

הוראה שמגבילה את החברה לשנות הוראה מהוראותיו. 

4.2.3. העברת סמכויות בין אורגנים (סעיף 50 לחוק החברות): תקנה 49 לתקנון החברה 

קובעת כי הדירקטוריון רשאי להחליט, בכפוף להוראות חוק החברות וכל חוזה 

הקיים בין המנהל הכללי לבין החברה, כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו 

לסמכותו, והכל לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים. תקנון החברה אינו כולל הוראה 

המתירה לאסיפה הכללית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר בהתאם להוראות 

סעיף 50(א) לחוק החברות.  

4.2.4. מנין חוקי לקיום אסיפה כללית (סעיף 81 לחוק החברות): תקנה 25 לתקנון החברה 

קובעת כי אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי. מנין 

חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי בא-כוח, שני בעלי מניות או 

יותר, שלהם שליש לפחות מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור שעה מן המועד 

שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה 
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שעה ובאותו מקום, אלא אם לא צוין כך בהודעה המקורית על האסיפה, שאז היא 

תידחה למועד אחר שיוחלט על ידי יו"ר האסיפה הכללית בהסכמת רוב מבין בעלי 

המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או על ידי בא-כח ומצביעים בנושא דחיית האסיפה 

("אסיפה נדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה 

מהמועד הקבוע לאסיפה, די בשני (2) בעלי מניות בכדי למלא את דרישת המניין 

לצורך קיומה של האסיפה. כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי מניות כאמור 

בסעיפים 63 או 64 לחוק החברות, המנין החוקי באסיפה הנדחית יקבע בהתאם 

להוראות חוק החברות.  

4.2.5. רוב לקבלת החלטות האסיפה הכללית (סעיף 85 לחוק החברות): תקנה 27(a) לתקנון 

החברה קובעת כי בכפוף להוראות חוק החברות והוראות תקנון החברה בדבר רוב 

 (a)64 אחר, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל (כהגדרתו לעיל). תקנה

לתקנון החברה קובעת כי פירוק החברה מרצון יאושר ברוב של 75% מבין בעלי 

המניות המצביעים באסיפה באופן אישי או באמצעות בא-כח. 

4.2.6. מגבלות על חלוקת דיבידנד (סעיף 301 לחוק החברות): תקנה 54 לתקנון החברה 

קובעת כי בכפוף להחלטת דירקטוריון החברה, החברה יכולה לחלק דיבידנד, באופן 

מלא או חלקי, על ידי חלוקה של מזומן, נכסים ספציפיים של החברה או על ידי 

חלוקה של ניירות ערך של החברה או של כל חברה אחרת, בכל אחת או יותר 

מהדרכים האמורות. 

4.2.7. החלטה על חלוקת דיבידנד (סעיף 307 לחוק החברות): תקנה 51(a) לתקנון החברה 

קובעת כי החלטת החברה על חלוקת דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה. 

4.2.8. התנאה לעניין מיזוג (סעיף 324 לחוק החברות): תקנון החברה אינו כולל התחייבות 

או התנאה ביחס לביצוע מיזוג. 

4.2.9. להסדרים מסוימים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה המתייחסים 

לדירקטוריון החברה, ראו סעיף 7.4 בפרק 7 בתשקיף זה.  
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פרק 5 - תמורת ההנפקה וייעודה 

 

במועד תשקיף זה, החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם, ולפיכך לא תהיה כל תמורה מיידית 

בעקבות פרסום תשקיף המדף. בהתאם להוראות סעיף 25א לתקנות פרטי התשקיף, הפרטים בדבר 

השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים הקבועים בפרק ו' לתקנות פרטי תשקיף יובאו במסגרת 

דוח הצעת המדף על פיו יוצעו. 

במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף מדף זה, תמורת 

ההנפקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית והשקעותיה של החברה ו/או על-פי החלטות 

דירקטוריון החברה כפי שיתקבלו מעת לעת.  

אם יקבע ייעוד ספציפי לתמורת ניירות הערך על פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה, הוא יפורט 

בדוח הצעת המדף, לרבות מדיניות החברה בקשר עם השקעת תמורת ההנפקה עד למועד השימוש 

בה בפועל. 
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 כללי  6.1. 

לתיאור עסקי הקבוצה, ראו פרק א' לדוח התקופתי לשנת 2020, שתוכנו נכלל בתשקיף מדף 

זה על דרך ההפניה.  

 שינויים וחידושים מהותיים6.2.  

בתקופה שלאחר פרסום הדוח התקופתי לשנת 2020 ועד למועד פרסום התשקיף, לא אירעו 

שינויים וחידושים מהותיים בעסקי הקבוצה, למעט כמפורט בדיווחיה המיידים של החברה 

המפורטים להלן, הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה:  

תוכן הדיווח מספר אסמכתא תאריך 

הארכת תקופת הגישור בין החברה לבין 

מרתון (018) אקספון בע"מ ("אקספון") 
 2021-01-039339  21.3.2021

במסגרת צו מניעה זמני שהגישה החברה נגד 

אקספון.  

השלמת השלב הראשון בעסקה להעברת 

מניות דסק"ש, בעלת השליטה בחברה, 

במסגרתו הועברו מניות המהוות כ-47.4% 

מהון המניות של דסק"ש לקבוצת משקיעים 
 2021-01-047790  25.3.2021

בראשות מגה אור החזקות בע"מ. מתן הודעה 

על סיום עסקת ההשאלה שבין כור ל"גורמים 

הישראלים" כמפורט בסעיף 3.5.1 בפרק 3 

לתשקיף. 

לאחר שהגישור בין החברה לבין אקספון 

כשל, בית המשפט הורה על מתן צו מניעה 

זמני האוסר על אקספון להוציא לפועל את 

ביטול הסכם השיתוף או להתקשר בהסכם 

נוגד להסכם השיתוף עם החברה, שיעמוד   2021-01-061737  12.4.2021

בתוקפו עד להכרעה בתביעה העיקרית. כמו 

כן, אקספון לא שילמה את התשלום החודשי 

שהיה אמור להשתלם עבור חודש ינואר 

  1.2021

פרק 6: תיאור עסקי התאגיד 

 __________________________
 יצוין, בהמשך לאמור בסעיף 32ד לדוחות הכספיים בדבר הסכם השיתוף עם אקספון, ההכנסות שנזקפו בדוחות 1

הכספיים של החברה בגין הסכם השיתוף כאמור לשנת 2020 מסתכמות לסך של כ-67 מיליון ש"ח. 
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 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה6.3.  

בהתאם להוראות תקנה 44א לתקנות פרטי תשקיף, לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, ראו חלק ב' לדוח התקופתי לשנת 2020, הנכלל 

בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה. 

Adjusted  לעניין סעיף 4.1 לדוח הדירקטוריון כאמור, יובהר ביחס לדרך חישוב מדד

EBITDA, כי מדד זה מייצג את הרווח הנקי לפני: ריבית (הוצאות מימון, נטו), מיסים, 

הכנסות (הוצאות) אחרות שאינן חלק מהפעילות השוטפת של החברה, פחת והפחתות, רווחים 

(הפסדים) מחברות כלולות ותשלומים מבוססי מניות. ה-Adjusted EBITDA כולל הכנסות 

(הוצאות) אחרות שהינן חלק מהפעילות השוטפת של החברה כגון הכנסות ריבית בגין עסקאות 

מכירה בתשלומים והוצאות בגין תוכנית פרישה מרצון.  

לעניין סעיף 4.4 לדוח הדירקטוריון כאמור, יובהר ביחס להסברי החברה להכנסה החודשית 

הממוצעת למנויי סלולר (ARPU) במסגרת ה"מדדים תפעוליים מרכזיים - מגזר נייד", כי אי 

הכללת מנויי הדאטה במצבת המנויים הפעילים של החברה החל מהרבעון הרביעי בשנת 2020 

(כמתואר בהערת שוליים 3), הביאה לגידול של 0.5 ש"ח ב- ARPU לשנת 2020.  

 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון  6.4. 

דוח מצבת התחייבויות החברה על פי מועדי פירעון ליום 31 בדצמבר 2020, אשר פורסם ביום 

17 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-037377), נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה. 

 פרטים אודות חברות בת וחברות קשורות מהותיות של החברה 6.5. 

לפרטים אודות החברות הבנות והחברות הקשורות של החברה, מניותיהן, ההשקעה בהן 

ותיאור ההחזקה בהן, ראו תקנה 11 לפרק ד' וביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים 

בפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2020.  
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פרק 7 - ניהול החברה 

 דירקטוריון החברה 7.1. 

להלן פרטים אודות חברי דירקטוריון החברה:  

אהרון קאופמן ערן שנער ורדה ליברמן שמואל האוזר גוסטבו טרייבר מאוריסיו ביאור דורון כהן, יו"ר שם הדירקטור 
029509825 מספר ת.ז.   05369319  053488342  011148426  017211517  056681562 015139827

3 במרץ, 1970 תאריך לידה  17 באוגוסט, 1972  1 בפברואר, 1948  13 במאי, 1955  3 בנובמבר, 1961  23 באוקטובר,  27 בספטמבר, 
 1956  1960

מגדל TOHA, יגאל מען להמצאת  אגוז 78, נווה ירק  פעמוני 8, תל אביב  אמירים 19, סביון  רופין 39, תל  הגביש 10, נתניה   ,TOHA מגדל
אלון 144, תל אביב כתבי בי דין  אביב  יגאל אלון 144, 

תל אביב 
ישראלית נתינות  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית 

וארגנטינאית 
1 1 ועדת בטחון חברות בוועדות   -  ; ועדת ביקורת  ; ועדת ביקורת ועדת ביקורת1;  ועדת מעקב  ועדת בטחון; 

ועדת מעקב; ועדת הדירקטוריון  ועדת מעקב; ועדת  ועדת מעקב;  וועדת אופציות 
אופציות; ועדת  ביטחון; ועדת  ועדת ביטחון; 

תגמול  תגמול;  ועדת חשיפות; 
ועדת חשיפות  ועדת תגמול 

לא האם דירקטור  לא  דירקטורית חיצונית  דירקטור חיצוני  דירקטור בלתי  לא  לא 
תלוי חיצוני, חיצוני 

מומחה או בלתי 
תלוי 

12 במאי, 2020 תחילת הכהונה  14 בספטמבר, 2020  29 במרץ, 2019  29 במרץ, 2019  28 במרץ, 2019  29 בינואר, 2017  23 במרץ, 2020 
כדירקטור 

- האם בעל   - בעלת כשירות  בעל מומחיות  בעל מומחיות  בעל מומחיות  בעל מומחיות 
מקצועית מומחיות  חשבונאית ופיננסית   חשבונאית  חשבונאית ופיננסית  חשבונאית 

ופיננסית חשבונאית  ופיננסית 
פיננסית או 

                                                 
1 המשמשת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים. 
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אהרון קאופמן ערן שנער ורדה ליברמן שמואל האוזר גוסטבו טרייבר מאוריסיו ביאור דורון כהן, יו"ר שם הדירקטור 
כשירות מקצועית 

בוגר במשפטים, השכלה  בוגר תואר ראשון  בוגרת  בוגר בסטטיסטיקה  בוגר במדעי  בוגר בכלכלה  בוגר בכלכלה 
אוניברסיטת תל  בכלכלה  בסטטיסטיקה  וכלכלה,  המדינה ויחסים  וחשבונאות,  וחשבונאות, 

אביב.  וחשבונאות,  ומתמטיקה,  האוניברסיטה  בינלאומיים,  אוניברסיטת תל  אוניברסיטת תל 
אוניברסיטת תל  אוניברסיטת תל  העברית בירושלים;  האוניברסיטה  אביב; מוסמך  אביב; 
אביב; מוסמך  אביב; מוסמכת  מוסמך במימון  העברית  במנהל עסקים,  מוסמך במשפטים 

במנהל עסקים עם  במתמטיקה  מנהל עסקים,  בירושלים;  אוניברסיטת תל   ,(M.A.)
התמחות במימון,  אוניברסיטת תל  האוניברסיטה  מוסמך במנהל  אביב.  אוניברסיטת בר 

אסטרטגיה ויזמות,  אביב; דוקטורט  העברית בירושלים;  עסקים,  אילן. 
אוניברסיטת תל  במתמטיקה,  דוקטורט,  התמחות 

אביב.   אוניברסיטת תל  אוניברסיטת טמפל  במימון, המרכז 
אביב.  (פלורידה).  הבינתחומי 

הרצליה. 

2016 - היום: עיסוקים  2015- היום: יזם  1995 - היום: אשת  2006– היום: משנה  2006 – היום:  2016 – 2020: יו"ר  2020 - היום: 
סמנכ"ל ויועץ עיקריים ב- 5  ובעלים בסט  סגל בבית ספר  לנשיא הקריה  בעלים בטרייבר  וסגן יו"ר  מנכ״ל דסק"ש, 

משפטי בדסק"ש; השנים האחרונות  מדיקל בע"מ  אריסון למנע"ס,  האקדמית אונו;  השקעות בע"מ;  דירקטוריון  בעלת השליטה 
והמרכז הרב  המרכז הבינתחומי  1995 - היום:  2014 - היום:  שופרסל;   2015 -אפריל בעקיפין בחברה 

תחומי  הרצליה (בדרגת  פרופסור למימון,  בעלים ומנכ"ל,  2020:סמנכ"ל ויו"ר   :2020 - 2016
לגסטרואנטרולוגיה פרופ'); 2016 -  אוניברסיטת בן  ספרד-ישראל  ויועץ משפטי באי דירקטוריון   דירקטור בשופרסל 

 ; היום: מייסדת  גוריון בנגב;  השקעות בע"מ;  די בי חברה לפתוח אפסילון בית  נדל"ן; 
וראש תכנית ה-  :2014 - 2010 בע"מ; השקעות בע"מ;  2010- היום: יועץ  2011 -2018: יו"ר  MBA בחדשנות 2016 -  2020:  סגן  כלכלי ועסקי מנכ"ל ושותף  רשות ניירות ערך;  אפריל 2020 – 2015 - היום:  בתחום הבריאות, יו"ר ישראייר  ספטמבר 2020: 2020- היום: יועץ סאן טים גרופ  תעופה ותיירות  המרכז הבינתחומי שותף מייסד  מנכ"ל אי די בי לחברת eToro בע"מ.   בע"מ; 2014 - 2020  הרצליה; 2012 - בחברת קרדיטו  חברה לפתוח   2006- היום:  דירקטור חליף  היום: ראש התחום בע"מ. 

בע"מ.  מנכ"ל ויו"ר נרטיב  בקבלת החלטות, בדסק"ש; 2019 -  2015-2019: יו"ר 
בע"מ.  בית ספר אריסון 2020 דירקטור  דירקטוריון 

למנע"ס, המרכז חליף באי.די.בי   :2011-2018 באיי.בי.סי 
הבינתחומי חברה לפיתוח  יו"ר משותף של איזראל  הרצליה; 1995 - בע"מ.  המוסד לתקינה ברודבאנד קומפני 

היום: ראש לימודי  חשבונאית (2013) בע"מ. 
המתמטיקה - הישראלית; -2011

סטטיסטיקה,  2018 חבר בוועדה 
המרכז הבינתחומי  המייעצת למפקח 
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אהרון קאופמן ערן שנער ורדה ליברמן שמואל האוזר גוסטבו טרייבר מאוריסיו ביאור דורון כהן, יו"ר שם הדירקטור 
הרצליה; עוסקת  על הבנקים; 2017-
במתן הרצאות  היום: חבר בוועדה 
בנושא קבלת  המייעצת לרשות 

החלטות; מספקת  שוק ההון, ביטוח 
ייעוץ ואימון  וחסכון; 
לארגונים.   :2019-2020

חבר ועדה מייעצת 
 CyberRight של

 ;Tech
2020- היום: 

חבר ועדת השקעות 
של המכון 
הישראלי 

לדמוקרטיה  
דירקטור באפסילון תאגידים נוספים  דירקטור בחברות  דירקטורית  דירקטור חיצוני  דירקטור חיצוני  דירקטור בחברות  דירקטור בחברות 

בית השקעות בהם מכהן  הבאות: בסט  חיצונית  בגזית-גלוב בע״מ;  באדמה  הבאות: ביאור  הבאות: חברה 
בע"מ, דירקטור כדירקטור  מדיקל רפואה  באקוואריוס  דירקטור בלתי  פתרונות  תקשורת בע"מ,  לנכסים ולבנין 

בחברות פרטיות  מתקדמת בע"מ;  מנועים (א.מ)  תלוי באלרוב נדלן  לחקלאות  Inversiones Y  בע"מ, אלרון
בבעלות מלאה של  אמ בי איי ניהול  בע"מ.  ומלונאות בע״מ;  בע"מ.  Representacione תעשיה 

דסק"ש.   ויזמות בע"מ.   יו"ר דירקטוריון  s Sociedad  אלקטרונית 
בפוקטפול בע"מ;   ,Anonima בע"מ, מהדרין 

 ,("IRSA") חבר דירקטוריון בע"מ, אפסילון 
Banco  חיתום והנפקות Quantex (ושותף)

 Hipotecario S.A.,  Expectedבע"מ, המכללה 
BH sociedad  -ו Returns. האקדמית 
 de inversion להנדסה אורט 

 בראודה (יו"ר  
חבר הנאמנים);  

נציבות שירות 
המדינה (חבר 
ועדת מינויים 

וחבר ועדת 
שירות);  קרדיטו 
בע"מ; וחברות 

פרטיות בבעלות 
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אהרון קאופמן ערן שנער ורדה ליברמן שמואל האוזר גוסטבו טרייבר מאוריסיו ביאור דורון כהן, יו"ר שם הדירקטור 
מלאה של 

דסק"ש.   
סמנכ"ל ויועץ האם הוא עובד  לא  לא  לא  לא  דירקטור ב-  מנכ"ל דסק"ש. 
משפטי בדסק"ש.    של החברה, של  IRSA; דירקטור 

ב-  Bancoחברה בת, או 
Hipotecario S.A, חברה קשורה 

חברה בשליטת שלה או של בעל 
IRSA.  עניין בה, 

והתפקידים 
שממלא כאמור  

לא  לא האם בן משפחה  לא  לא  לא  לא  לא 
של בעל עניין 

בחברה 
כן  כן  לא  האם החברה  לא  לא  כן  כן 

רואה בו בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית לצורך 
עמידה במספר 
המזערי שקבע 

הדירקטוריון לפי 
סעיף 92(א)(12) 
לחוק החברות 
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 נושאי משרה בכירה  7.2. 

להלן פרטים אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה, שאינם דירקטורים:  

יניב קוריאט אילן סיגל  נדב אמסלם אורלי פסקל ליאת מנחמי שי אמסלם אבי גבאי שם נושא המשרה 
 22061238  025218355  59777920 מספר ת.ז. 

 038551586  038304127  027443043  025001116  
12 בפברואר,  7 בדצמבר, 1975  6 באוקטובר, 1974  30 בנובמבר, 1972  23 באוקטובר, 1966  29 במאי, 1973  22 בפברואר, 1967  תאריך לידה 

 1976
15 במרץ, 2020  1 בפברואר, 2021  1 באוגוסט, 2017  1 בינואר, 2020  16 במרץ, 2006  13 בספטמבר,  19 בינואר, 2020  תאריך תחילת 

 2020 כהונה 
סמנכ"ל  סמנכ"ל פיתוח  סמנכ״ל לקוחות  סמנכ״ל משאבי  סמנכ"ל יעוץ משפטי  מנכ"ל  מנהל כספים  תפקיד שממלא 

טכנולוגיות   עסקי   עסקיים  אנוש  ומזכירת החברה  ראשי  בחברה 

 

דירקטור  מנכ"ל גולן טלקום  דירקטור בחברות   - דירקטורית  סמנכ"ל כספים  דירקטור בחברות  תפקיד שממלא 
בחברות  בע"מ  הבאות: סיפווי   באיי.בי.סי.  בגולן טלקום  הבאות:  בחברה בת, 

הבאות:  פתרונות אבטחת  איזראל ברודבאנד  בע"מ;  סלקום אחזקות  בחברה קשורה או 
סי.אמ.ג'י  מידע בע"מ;  קומפני (2013) בע"מ  דירקטור  (2001) בע"מ;  בבעל עניין בחברה 

ניהול נטוורק  Cellcom Fixed  בחברות דינמיקה רשת חנויות 
בע"מ; סי.  Line  :הבאות תקשורת בע"מ; 
ג'י ניהול  Communications  סלקום מובילאב טכנולוגיות 

נטוורק בע"מ   Inc. אחזקות (2001)  בע"מ; נטוויז'ן 
בע"מ;   בע"מ; 013 נטוויז'ן 
סי.אמ.ג'י ניהול   תקשורת נייחת 2006 

נטוורק בע"מ;  בע"מ; איי.בי.סי. 
סיפווי –  החזקות ש.כ. בע"מ; 
פתרונות  איי.בי.סי. איזראל 

אבטחת מידע  ברודבאנד קומפני 
בע"מ;  (2013) בע"מ; גולן 

איי.בי.סי.  טלקום בע"מ ; גולן 
החזקות ש.כ.  טלקום בינלאומי 

בע"מ  בע"מ; גולן טל 
תקשורת (2011) 

בע"מ 
לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  האם בן משפחה 

של נושא משרה 
בכירה בחברה או 
של בעל עניין אחר 
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יניב קוריאט אילן סיגל  נדב אמסלם אורלי פסקל ליאת מנחמי שי אמסלם אבי גבאי שם נושא המשרה 
בחברה 

בוגר בהנדסת  בוגר תואר ראשון   - בוגרת במדעי  בוגרת במשפטים,  בוגר בכלכלה  בוגר בכלכלה,  השכלה 
אלקטרוניקה  במנהל עסקים עם  המדינה,  אוניברסיטת  ומנהל עסקים  האוניברסיטה 

וחשמל ,  התמחות  האוניברסיטה  חיפה; בוגרת  עם התמחות  העברית בירושלים; 
אוניברסיטת  בתקשורת ושיווק,  העברית  בשפה וספרות  בחשבונאות,  מוסמך במנהל 

אריאל  המסלול האקדמי  בירושלים;  אנגלית וצרפתית,  המסלול  עסקים, 
בשומרון;  המכללה למנהל;  מוסמכת במנהל  אוניברסיטת חיפה.  האקדמי  האוניברסיטה 
בוגר תואר  מוסמך במנהל  עסקים עם  המכללה  העברית בירושלים. 

 ,(MBA) שני עסקים, הקריה  התמחות בייעוץ  למנהל. 
באוניברסיטה  האקדמית אונו.  ארגוני, המסלול  מוסמך במנהל 

הפתוחה.  האקדמי המכללה  עסקים עם 
למנהל.  התמחות 

במימון, 
המסלול 
האקדמי 
המכללה 
למנהל. 

  :2020 - 2015 2021 – היום:  יולי 2017-היום:  ינואר 2020-היום:  סמנכ"ל יעוץ  ספטמבר 2020-  ינואר 2020-היום: 
מנהל תחום  סמנכ"ל פיתוח  סמנכ"ל לקוחות  סמנכ"ל משאבי  משפטי ומזכירת  היום: מנהל  מנכ"ל החברה 

הנדסת  עסקי בחברה  עסקיים בחברה;  אנוש בחברה  החברה    כספי ראשי  2014 - 2019: מספר 
רשתות  ומנכ"ל גולן  2014 -2017: מנהל   :2020 -2017 בחברה; 2017-  תפקידי מפתח 
תנועה  טלקום בע"מ  מחלקת לקוחות  סמנכ"לית משאבי  היום: סמנכ"ל  בפוליטיקה וביניהם: 

בחברה.   ינואר 2019- ינואר  אסטרטגיים  אנוש בכירה  כספים בגולן  יו״ר מפלגת העבודה, 
2020: סמנכ"ל   בחברה.  בשווקים  טלקום בע"מ  השר להגנת הסביבה 

שיווק ופיתוח  הבינלאומיים   – 2012-2016 וחבר במפלגת כולנו.  עיסוק בחמש 
עסקי בחברת יס –  ובפונקציות המטה  סמנכ"ל  השנים האחרונות  
די.בי.אס. שירותי  הגלובליות בחברת  הכספים של 

לווין (1998) בע"מ  טבע תעשיות  קבוצת טיב 
ינואר 2019- ינואר  פרמצבטיות  טעם 

2020: סמנכ"ל  בע״מ; 
שיווק ופיתוח   :2017 – 2015

עסקי בחברת בזק  סמנכ"לית משאבי 
בינלאומי בע"מ  אנוש אזורי בכיר 
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יניב קוריאט אילן סיגל  נדב אמסלם אורלי פסקל ליאת מנחמי שי אמסלם אבי גבאי שם נושא המשרה 
 :2020 -2016 בישראל 

סמנכ"ל שיווק  ובפונקציות המטה 
בחברת פלאפון  הגלובליות בחברת 

תקשורת בע"מ  טבע תעשיות 
2006-2010: מנהל  פרמצבטיות 

אגף שיווק של  בע״מ. 
מגזר פרטי וסוהו 

בבזק החברה 
הישראלית 

לתקשורת בע"מ 
 

רונן שלז  יצחק רביד אלי אדדי ויקטור מלכה טימורז רומשווילי עטרה ליטבק שחם שם נושא המשרה 
 23077316  052761384  033141383  069478923  313974123  28813095

 מספר ת.ז. 
9 בנובמבר, 1967  24 באוגוסט, 1954  26 באוגוסט, 1976  7 באוגוסט, 1956  1 בינואר, 1979  20 בספטמבר, 1971  תאריך לידה 
1 בדצמבר, 2014  14 במרץ, 2017  23 בנובמבר, 2020   18 במרץ, 2020  23 באוקטובר, 2011  5 במרץ, 2020  תאריך תחילת 

כהונה 
חשב  מבקר הפנים  סמנכ"ל קמעונאות   סמנכ"ל מערכות מידע  סמנכ״ל מכירות  סמנכ"ל מצוינות 

ופעילות בינלאומית תפקיד שממלא  וחדשנות ומ"מ 
סמנכ"ל שיווק בחברה 

דירקטור בחברות  מבקר פנימי של  מנכ"ל דינמיקה רשת   -  - דירקטורית בחברות 
הבאות:  דסק"ש; מבקר פנימי  חנויות תקשורת בע"מ  הבאות: 

ג.ב. אחזקות לווין  של אלרון תעשיה  ודירקטור במובילאב  סלקום אחזקות 
בע"מ; ברק אי.טי.סי.  אלקטרונית בע"מ;   טכנולוגיות בע"מ  (2001) בע"מ;  (1999) – החברה תפקיד שממלא  דינמיקה רשת   בחברה בת, בחברה 

לשירותי בזק  בינלאומיים (אחזקות קשורה או בבעל  חנויות תקשורת  בע"מ; מובילאב  לווין) בע"מ; עניין בחברה  טכנולוגיות בע"מ. 
Cellcom Fixed Line 

Communications 
 Inc.
לא  לא  לא לא  לא  לא  האם בן משפחה 

של נושא משרה 
בכירה בחברה או 
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רונן שלז  יצחק רביד אלי אדדי ויקטור מלכה טימורז רומשווילי עטרה ליטבק שחם שם נושא המשרה 
של בעל עניין אחר 

בחברה 

בוגר בחשבונאות  בוגר תואר ראשון  בוגר תואר ראשון  בוגר במתמטיקה  בוגר בכלכלה וניהול,  בוגר במדעי 
ומנהל עסקים,  בחשבונאות וכלכלה,  במנהל עסקים,  (BSc), הטכניון –  האוניברסיטה  ההתנהגות, 

המסלול האקדמי  אוניברסיטת תל  אוניברסיטת בן  מכון טכנולוגי  לכלכלה בקייב,  אוניברסיטת בן 
המכללה למנהל.  אביב  גוריון בנגב; מוסמך  לישראל ; מוסמך  אוקראינה.  גוריון בנגב; 

במנהל עסקים עם  (MSc) בחקר  מוסמכת במנהל  השכלה 
התמחות בשיווק,  ביצועים וניתוח  עסקים, 
אוניברסיטת בן  מערכות, הטכניון -  האוניברסיטה 

גוריון בנגב.  מכון טכנולוגי  העברית. 
 לישראל. 

חשב החברה  שותף מנהל במשרד  2011 – היום: מנכ"ל  מרץ 2020-היום:   :2020 -2011 מרץ 2020-היום: 
רו"ח רווה רביד  דינמיקה רשת  סמנכ"ל מערכות  Pre- סמנכ״ל פעילות סמנכ"ל מצוינות 

ושו"ת  חנויות תקשורת  מידע בחברה;  Paid בחברה  וחדשנות ומ"מ 
בע"מ.   2019 - 2020: יועץ סמנכ"ל שיווק 

תקשורת פעיל; 2012 בחברה; 
-2019: מנהל אגף  2018 – סמנכ"לית 

מערכות מידע  שיווק של נובה 
בחטיבת  לומוס בע"מ; 2015 –  עיסוק בחמש 

הטכנולוגיות בבזק  2017: סמנכ"לית  השנים האחרונות 
החברה הישראלית  שיווק ומנועי צמיחה 
לתקשורת בע״מ;  של פרטנר תקשורת 

2012 - 2017: מנהל  בע"מ. 
אגף מערכות הניהול 

בבזק החברה 
הישראלית 

לתקשורת בע״מ. 
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 מורשי חתימה עצמאיים 7.3. 

למועד התשקיף, בחברה אין מורשי חתימה עצמאיים, כהגדרת מונח זה בסעיף 37(ד) לחוק 

ניירות ערך.  

7.4. עיקרי הוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה 

לפרטים בדבר הוראות תקנון החברה בדבר המספר המזערי והמירבי של הדירקטורים 

בחברה, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי 

ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן, ראו את הוראות תקנון החברה 

המצורף לדיווחה המיידי של החברה מיום 9 בפברואר, 2021 (מס' אסמכתא: -2021-01

016387), הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה ("התקנון או "תקנון החברה").  

בנוסף על האמור לעיל, להלן הסדרים ספציפיים המתייחסים לדירקטוריון החברה בהתאם 

לחוק החברות שנקבעו בתקנון החברה. הנוסח המובא בסעיף זה אינו מהווה תחליף לעיון 

בנוסח המלא של תקנון החברה: 

7.4.1. אופן מינוי הדירקטורים (סעיף 59 לחוק החברות):  

בסעיף זה למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה לצידם: 

רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה   - "רישיון הרט"ן" 

התאית (רט"ן) שניתן לחברה על ידי משרד התקשורת 

ביום 27 ביוני 1994, כפי שתוקן מעת לעת.  

רישיונות שניתנו או יינתנו לחברה על ידי משרד   - "רישיון אחר" 

התקשורת, למעט רישיון הרט"ן, כפי שיתוקנו מעת 

לעת.  

דירקטור שמונה על-ידי בעלי המניות הישראלים   - "דירקטור ישראלי" 

מבין בעלי המניות המייסדים. 

לגבי יחיד – מי שהוא אזרח ותושב מדינת ישראל; (ב)   - "גורם ישראלי" 

לגבי תאגיד - תאגיד שהתאגד בישראל ויחיד שהוא 

אזרח ישראל ותושב בה, שולט בו, במישרין או 

בעקיפין ובלבד שהשליטה בעקיפין תהיה רק 

באמצעות תאגיד שהתאגד בישראל, אחד או יותר. 

ואולם, לעניין אחזקה בעקיפין, רשאים ראש 

הממשלה ושר התקשורת לאשר אחזקה באמצעות 

תאגיד שלא התאגד בישראל, ובלבד שאותו תאגיד 

אינו מחזיק במישרין במניות החברה, והכל אם 

שוכנעו שלא יהיה בכך כדי לפגוע במטרות סעיף זה. 
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דסק"ש ונעבריה, לרבות נעבר שהוא גורם ישראלי,   - "בעל מניות מייסד" 

בהינתן כי כל נעבר עומד בכל התנאים הבאים: (א) 

בעל המניות אושר בכתב על ידי שר התקשורת כחליפו 

של בעל מניות מייסד לצורך רישיון הרט"ן (חילוף 

כאמור ייכנס לתוקף במועד עליו יחליט שר 

התקשורת); (ב) התחייב כלפי החברה להחזיק 

במספר מינימלי של מניות רגילות בהתאם לאישור 

שר התקשורת; ו- (ג) התקשר בהסכם, אחד או יותר, 

עם בעלי המניות המייסדים האחרים, המבטיח את 

המשך עמידת החברה בתנאיו של סעיף 22א לרישיון 

הרט"ן. 

תקנה 38(a) לתקנון החברה קובעת כי ככל שהדבר נדרש על ידי רישיון הרט"ן או 

רישיון אחר, לפחות עשרה אחוזים (10%) מבין חברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים 

ישראלים, אשר ימונו או יפוטרו על ידי בעלי מניות מייסדים שהינם בעלי מניות 

ישראלים, באמצעות מסירת הודעה בכתב לחברה, כדלהלן: (א) במקרה בו 

דירקטוריון החברה כולל ארבעה עשר (14) דירקטורים ומטה, ימונה כאמור דירקטור 

ישראלי אחד; ו- (ב) במקרה בו דירקטוריון החברה כולל בין חמישה עשר (15) 

לעשרים וארבעה (24) דירקטורים, ימונו כאמור שני (2) דירקטורים ישראלים.  

במידה ויש רק בעל מניות מייסד אחד שהוא גם גורם ישראלי, ההודעה בכתב תימסר 

על ידו. במידה ויש שני בעלי מניות מייסדים או יותר שהם בעלי מניות ישראלים, 

ההודעה בכתב תימסר במשותף, על ידי המחזיק או המחזיקים ברוב המניות הרגילות 

של החברה מבין בעלי המניות המייסדים שהם בעלי מניות ישראלים. יתר הוראות 

 .(a)38 תקנה 38 כמפורט להלן, לא יחולו על דירקטורים אשר מונו בהתאם לתקנה

תקנה 38(b) לתקנון החברה קובעת כי הדירקטורים ימונו בכל אסיפה כללית שנתית 

של החברה. דירקטורים חיצוניים ימונו בהתאם להוראות חוק החברות.  

תקנה 38(c) קובעת, על אף האמור בהוראות אחרות הקבועות בתקנון החברה, כי 

דירקטור אחד או יותר, יכול שימונו על ידי דירקטוריון החברה או על ידי החלטה 

שהתקבלה באסיפה כללית מיוחדת.  

7.4.2. הצבעה בדירקטוריון (סעיף 105 לחוק החברות): תקנה 35(b) לתקנון החברה קובעת 

כי החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב מבין הדירקטורים הנוכחים בישיבה 

והזכאים להצביע בה.  

7.4.3. קבלת החלטות בדירקטוריון (סעיף 107 לחוק החברות): נוסף על האמור בסעיף 7.4.2 

לעיל, תקנה 47(a) לתקנון החברה קובעת כי דירקטוריון החברה יבחר מעת לעת יושב 

ראש דירקטוריון. עם זאת, כל זמן שחברים בקבוצה הינם בעלי המניות הגדולים 

ביותר בחברה ומחזיקים, לכל הפחות, ב-35% מזכויות ההצבעה בה, יושב ראש 

הדירקטוריון ימונה בהודעה בכתב על-ידי דסק"ש. תקנה 47(c) לתקנון החברה 

קובעת כי במידה ויושב ראש הדירקטוריון מונה כאמור על-ידי דסק"ש, ליושב ראש 
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הדירקטוריון יהיה קול מכריע במקרה בו הקולות יהיו שקולים בהצבעה 

בדירקטוריון.  

7.4.4. תקופת כהונת דירקטורים (סעיף 222 לחוק החברות): תקנה 38(b) לתקנון החברה 

קובעת כי דירקטורים ימונו בידי האסיפה הכללית השנתית ויכהנו עד תום האסיפה 

הכללית השנתית הבאה, אלא אם תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות תקנון 

החברה. ביחס לדירקטורים החיצוניים יחולו הוראות חוק החברות. כהונת 

הדירקטורים כאמור תחל עם סיום האסיפה הכללית השנתית בה מונו, אלא אם 

נקבע בהחלטה בדבר מינויים כי כהונתם תחל במועד מאוחר יותר. 

תקנה 38(c) לתקנון החברה קובעת כי דירקטור אשר מונה על ידי הדירקטוריון או 

על ידי אסיפה כללית מיוחדת, יסיים את כהונתו בתום האסיפה השנתית שתתקיים 

לאחר מינויו.  

תקנה 38(e) לתקנון החברה קובעת כי דירקטורים שנסתיימה תקופת כהונתם יוכלו 

להתמנות שוב, למעט דירקטורים חיצוניים, שתקופת כהונתם תהיה בהתאם 

למגבלות הדין. 

7.4.5. פטור לנושא משרה בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות (סעיף 259 לחוק החברות): 

תקנה 61(b) לתקנון החברה קובעת כי החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה, 

מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, בכפוף 

להוראות חוק החברות.   

7.5.  פרטים נוספים  

7.5.1. עורכי הדין של ההנפקה: הרצוג פוקס נאמן, עורכי דין, רחוב ויצמן 4, תל אביב-יפו, 

 .6423904

7.5.2. רואי החשבון של החברה: קסלמן וקסלמן, רואי חשבון (PWC ישראל), רחוב מנחם בגין 

146, תל אביב-יפו, 6492103. 

7.5.3. משרדה הרשום של החברה: הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה. 
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פרק 8 - בעלי ענין ונושאי משרה בכירה בחברה 

8.1. תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה 

8.1.1. לפרטים אודות התגמולים שניתנו בשנת 2020 לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר 

מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה בשליטתה (בכללם לפחות שלושה נושאי משרה 

בכירה בחברה עצמה), ואשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או בחברה בשליטתה, לפי 

העניין,  ראו תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2020, שפורסם ביום 17 במרץ, 2021 (מס' 

אסמכתא: 2021-01-037260) ("הדוח התקופתי לשנת 2020"), אשר המידע המובא בו נכלל 

בתשקיף זה על דרך ההפניה.1  

8.1.2. להלן פירוט התגמולים שניתנו לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי 

המשרה הבכירה בחברה או בחברה בשליטתה (בכללם לפחות שלושה נושאי משרה בכירה בחברה 

עצמה), ואשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או בחברה בשליטתה, לפי העניין, בשנת 2019 

(הסכומים באלפי ש"ח): 

להלן פרטים נוספים אודות תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה הבכירה המנויים בטבלאות לעיל:  

(א) מר ניר שטרן כיהן כמנכ"ל החברה החל מינואר 2012 ועד ינואר 2020. בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, 

מר שטרן היה זכאי לתנאים הבאים: (א) משכורת חודשית בסך של 120,000 ש"ח (צמוד למדד 

                                                           

1 יצוין כי תשלום המענק השנתי במזומן לנושאי משרה בכירה בחברה נקבע על בסיס ביצועי החברה בפועל ומידת העמידה של 
נושא המשרה ביעדים שנקבעו לו. שיעור העמידה ביעדים הינו שקלול תוצאות עמידת נושא המשרה בכל קבוצת יעדים 
(כמפורט במדיניות התגמול של החברה), בהתאם למשקל שנקבע לכל יעד. שיעור העמידה ביעדים של מר אבי גבאי, מנכ"ל 

החברה, בשנת 2020, הינו כ-91%.  
2 רכיב השכר כולל את הרכיבים הבאים: שכר ברוטו, הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל בחברה (כגון ימי חופשה, ימי מחלה, 2

דמי הבראה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, פנסיה, פיצויי פיטורין, ביטוח חיים, ביטוח אובדן כושר עבודה, תשלומים עבור 
ביטוח לאומי, רכב, ביטוח רפואי, טלפון, גילום למס בגין ההטבות וכיוצא בזה).  

הסכום הנקוב בטבלה לעיל בטור "תשלום מבוסס מניות" מבטא את ההוצאות שנרשמו בדוחות הכספיים המאוחדים של 3 
החברה לתקופה הרלוונטית בשל תגמול מבוסס מניות, בהתבסס על השווי ההוגן של האופציות הרלוונטיות במועד הענקתן, 

בהתאם לכללי חשבונאות בקשר עם תגמול מבוסס מניות.  

סה"כ תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים 

היקף תפקיד שם 
משרה 

שיעור 
החזקה 
בהון 

מענק שכר 2
תשלום 
מבוסס 

מניות 3

דמי 
ניהול 

דמי 
דמי ריבית אחר עמלה ייעוץ 

אחר שכירות 

 1,948  1,948  -  100% מנכ"ל   - ניר   -  -  -  -  -  -  -  - שטרן (א)
 1,271  1,271  -  100% מנהל  שלומי 

- (ב)  -  -  -  -  -  -  -  - כספים  פרילינג 
ראשי  

 
 1,153  1,153  -  100% סמנכ"ל  - רון   -  -  -  -  -  -  -  - טכנולוגיות (ג) שבילי 
 1,087  1,087  -  100% סמנכ"ל  שרון 

- (ד)  -  -  -  -  -  -  -  - משאבי  עמית 
אנוש  

 1,083  1,083  -  100% סמנכ"ל  ליאת 
יעוץ (ה) מנחמי 

 -  -  -  -  -  -  -  -  - משפטי 
ומזכירת 
החברה 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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המחירים לצרכן)4; (ב) ימי חופשה, ימי מחלה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות כמקובל בחברה; (ג) 

רכב מטעם החברה; (ד) ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, שיפוי ופטור כמקובל ביחס לנושאי 

המשרה והדירקטורים בחברה. כמו כן, במסגרת ההסכם נקבעו הוראות בדבר אי תחרות לתקופה של 

12 חודשים מתום תקופת ההעסקה וכן הוראות בדבר שמירת סודיות. 

(ב) מר שלומי פרילינג – לפרטים ראו סעיף (ה) בתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2020. 

(ג) מר רון שבילי כיהן כסמנכ״ל טכנולוגיות של החברה החל מיום 1 בנובמבר, 2013 ועד ליום 15 במרץ, 

2020. בגין כהונתו כסמנכ"ל הטכנולוגיות היה מר שבילי זכאי לתנאים הבאים: (א) שכר חודשי בסך 
; (ב) תנאים נלווים מקובלים, ובכללם ימי חופשה, ימי 5 של 78,000 ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן)

מחלה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות כמקובל בחברה; (ג) רכב מטעם החברה; (ד) ביטוח אחריות 

דירקטורים ונושאי משרה, שיפוי ופטור כמקובל ביחס לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה. כמו 

כן, במסגרת ההסכם נקבעו הוראות בדבר אי תחרות לתקופה של 12 חודשים מתום תקופת ההעסקה 

וכן הוראות בדבר שמירת סודיות.  

(ד) גב' שרון עמית כיהנה כסמנכ"לית משאבי אנוש החל מיום 1 בנובמבר, 2011 ועד יום 31 בדצמבר 

2019. עבור כהונתה כסמנכ"לית משאבי אנוש היתה זכאית גב' עמית לתנאים הבאים: (א) שכר חודשי 

בסך של 68,000 ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן)6; (ב) תנאים נלווים מקובלים, ובכללם ימי 

חופשה, ימי מחלה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות כמקובל בחברה; (ג) רכב מטעם החברה; (ד) ביטוח 

אחריות דירקטורים ונושאי משרה, שיפוי ופטור כמקובל ביחס לנושאי המשרה והדירקטורים 

בחברה. כמו כן, במסגרת ההסכם נקבעו הוראות בדבר אי תחרות לתקופה של 12 חודשים מתום 

תקופת ההעסקה וכן הוראות בדבר שמירת סודיות.  

(ה) גב' ליאת מנחמי - לפרטים ראו סעיף (ב) בתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2020. 

8.2. תגמולים לבעלי עניין  

לפרטים בדבר גמול דירקטורים ראו "תגמולים לבעלי עניין" בתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי 

לשנת 2020.  

בגין שנת 2019 שילמה החברה לכלל הדירקטורים גמול בסכום כולל של כ- 1,696 אלפי ש"ח. 

תנאי תגמול אלה עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.  

8.3. פטור, שיפוי וביטוח  

לפרטים בדבר פטור, שיפוי וביטוח לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה ושיכהנו בה מעת 

לעת, ראו תקנה 29א בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020.  

 

 

                                                           

החל ממאי 2019, הופחת שכר הבסיס של נושאי המשרה בחברה בשיעור של 10% לתקופה מוגבלת, במסגרת תנאי ההסכם 4 
הקיבוצי אשר נחתם בין החברה, נציגי העובדים וההסתדרות החדשה ביום 1 במאי, 2019 ("ההסכם הקיבוצי"). פרטים 

נוספים בדבר ההסכם הקיבוצי, ראו סעיף 6.14.7 בפרק 6 לסעיף זה.   
ראו ה"ש 4 לעיל.  5 
ראו ה"ש 4 לעיל.  6 
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8.4. מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה  

ביום 12 באוגוסט 2020, אשררה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר המלצת ועדת 

התגמול ואישור דירקטוריון החברה, את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה ועדכונה באופן 

שתכלול את תיקוני כתב הפטור ובנוסף הוחלט כי הענקת יחידות מניה חסומות לנושאי משרה של 

החברה תהא מותנית בעמידה ביעדי ביצוע שתקבע החברה. מדיניות התגמול מצורפת כנספח לפרק 

זה. 

8.5. עסקאות עם בעלי השליטה או שלבעלי השליטה יש עניין אישי באישורן  

לפרטים בדבר השליטה בחברה, ראו סעיף 3.4 לפרק 3 לתשקיף זה.  

להלן פירוט אודות עסקאות עם בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן, 

בהן החברה, חברות בשליטתה או חברות קשורות שלה התקשרו במהלך השנתיים שקדמו לתאריך 

התשקיף, או שהינן בתוקף במועד התשקיף:  

(א) עסקאות המנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות 

8.5.1. לפרטים אודות הסדרי פטור, שיפוי וביטוח המוענקים לדירקטורים המכהנים בחברה 

מטעם בעל השליטה בה, ראו תקנה 29א בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2020. 

8.5.2. לפרטים אודות תנאי כהונתם של דירקטורים המכהנים מטעם בעלת השליטה בחברה ראו 

תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2020. 

 

(ב)  עסקאות שאינן מנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות   

לפרטים בדבר עסקאות שאינן מנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות עם בעל השליטה בחברה 

או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן, בהן החברה, חברות בשליטתה או חברות קשורות 

שלה במהלך השנים 2018 ו- 2019, ראו ביאור 35 לדוחות הכספיים השנתיים.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ח - 4 

8.6. החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה  

8.6.1. לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה בסמוך 

למועד התשקיף, ראו דיווח מיידי מיום 7 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-059412), 

הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.  

8.6.2. החזקות של בעלי ענין או נושאי משרה בכירה בחברה בניירות ערך של החברה, בתאריך 31 

במרץ 2020, למיטב ידיעת החברה: 

שם בעל 
העניין/ 
נושא 

המשרה 
הבכירה 

המחזיק 

שם נייר הערך מס' חברה/ ת.ז. 
מס' ניירות 

הערך 
המוחזקים 

שיעור ההחזקה בדילול שיעור ההחזקה 
מלא 7

בהצבעה בהון בהצבעה בהון 

מניה רגילה בת  מאוריסיו 
8 0  0  0  0  0 0.01 ש"ח ע.נ.   017211517 ביאור 

של החברה   

 
מניה רגילה בת 

9 0  0  0  0  0 0.01 ש"ח ע.נ.   17194804 מריו בלכר9 
של החברה 

2.47% אופציות (לא   2.47%  0  0  4,153,472  059777920 רשומות) אבי גבאי  

 

0 אופציות (לא   0  0  0  2,462 רשומות) 
 038551586 יניב קוריאט

0 יחידות מניה   0  0  0  579 חסומות 

0.03% אופציות (לא   0.03%  0  0  52,622  03314383 רשומות) אלי אדדי 

0.01% יחידות מניה   0.01%  0  0  12,065 חסומות   

 0.02%  0.02%  35,768 0 אופציות (לא   0 רשומות)  
 23077316 0 רונן שלז   0 0 יחידות מניה   0  8,201 חסומות 

                                                           

7 החישוב בהתייחס לשיעור ההחזקה של בעלי עניין ונושאי משרה בדילול מלא הינו בהנחה תיאורטית בלבד (בחישוב של הקצאת 7
מניה אחת כנגד מימוש אופציה אחת), הואיל ועל־פי תנאי האופציות האמורות, מספר המניות שיוקצו בפועל בעקבות מימוש 
Net ) אופציות כאמור יהיה בכמות אשר תשקף את שווי ההטבה הכספי שיהיה גלום במימוש האופציות במועד המימוש

 .(Exercise
 מר ביאור, המכהן כדירקטור בחברה, מחזיק במניות החברה, באמצעות ביאור תקשורת בע"מ (חברה בבעלותו המלאה), יחד 8

עם בלכר תקשורת בע"מ, חברה בבעלותו המלאה של מר מריו בלכר ויחד עם דסק"ש, בעלת השליטה בחברה, זאת מכוח 
הסכם השאלת מניות בו התקשרה ביאור תקשורת בע"מ עם בלכר תקשורת בע"מ וכור, ביחס למניות המהוות 5% משיעור 
ההחזקה בהון ובהצבעה (2.5% לכל חברה). החזקות כאמור מפורטות תחת דסק"ש, כפי שמפורט בה"ש 19. לפרטים אודות 

הסכם השאלת המניות והודעה על סיומו שנמסרה לחברה, ראו סעיף 3.5.1 בפרק 3 לתשקיף.  
מר בלכר מחזיק במניות החברה, באמצעות בלכר תקשורת בע"מ (חברה בבעלותו המלאה), יחד עם ביאור תקשורת בע"מ, 9

חברה בבעלותו המלאה של מר מאוריסיו ביאור ויחד עם דסק"ש, בעלת השליטה בחברה, זאת מכוח הסכם השאלת מניות בו 
התקשרה בלכר תקשורת בע"מ עם ביאור תקשורת בע"מ וכור, ביחס למניות המהוות 5% משיעור ההחזקה בהון ובהצבעה 
(2.5% לכל חברה). החזקות כאמור מפורטות תחת דסק"ש, כפי שמפורט בה"ש 19. לפרטים אודות הסכם השאלת המניות 

והודעה על סיומו שנמסרה לחברה, ראו סעיף 3.5.1 בפרק 3 לתשקיף. 
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שם בעל 
העניין/ 
נושא 

המשרה 
הבכירה 

המחזיק 

שם נייר הערך מס' חברה/ ת.ז. 
מס' ניירות 

הערך 
המוחזקים 

שיעור ההחזקה בדילול שיעור ההחזקה 
מלא 7

בהצבעה בהון בהצבעה בהון 

מניה רגילה בת  10
11 42.31% דסק"ש   40.28%  47.72%  45.44%   67,777,268 0.01 ש"ח ע.נ.   520023896 של החברה  

מניה רגילה בת 
 0.1%  0.1%  0.12%  0.12%  183,219 0.01 ש"ח ע.נ. 

של החברה 12

מנורה 
מבטחים 

 520007469 החזקות 
בע״מ-

נוסטרו 

- אגרות חוב   -  -  -  13,362,885.83 (סדרה ח')  13

- אגרות חוב   -  -  -  26,402,104 (סדרה יא')  14

- אגרות חוב   -  -  -  8,035,152 (סדרה יב')  15

 

מניה רגילה בת 
 5.11%  5.11%  6.09%  6.09%  9,088,599 0.01 ש"ח ע.נ. 

של החברה 16 מנורה 
מבטחים 
החזקות 

 520007469 בע״מ- קקוופפוותת
גמל וחברות 

לניהול 
קופות גמל 

 57,844,911.64 - אגרות חוב   -  -  - (סדרה ח') 17

 20,347,683.11 - אגרות חוב   -  -  - (סדרה ט') 18

 493,000 - אגרות חוב   -  -  - (סדרה י')  

                                                           

1 דסק"ש מחזיקה במניות באמצעות כור תעשיות בע"מ ("כור"), חברה בת בבעלות המלאה. לפרטים אודות ההחזקה של דסק"ש 10
בהון החברה ובדבר השליטה בדסק"ש ראו סעיף 3.4 בפרק 3 לתשקיף. למיטב ידיעת החברה, 5% מהזכויות שיש לדסק"ש 
בהון ובהצבעה של החברה, מוחזקות על ידי בלכר תקשורת בע"מ, חברה בבעלותו המלאה של מר מריו בלכר ועל ידי חברת 
ביאור תקשורת בע"מ, חברה בבעלותו המלאה של מר מאוריסיו ביאור, המכהן כדירקטור בחברה (2.5% לכל חברה), וזאת 
מכוח הסכם השאלת מניות שבין כור לבין החברות הנ"ל. בהתאם, מר ביאור ומר בלכר נחשבים ל"מחזיקים יחד" עם דסק"ש. 
לפרטים בדבר הסכמים בין בעלי המניות בחברה, לרבות הסכם השאלת המניות שהודעה על סיומו נמסרה לחברה, ראו סעיף 

3.5 בפרק 3 לתשקיף. 
 למיטב ידיעת החברה, נכון ליום 31 במרץ 2020, 2.3% מזכויות ההצבעה שיש לדסק"ש בחברה הינם מכוח הסכם עם בעלי 11

מניות מיעוט של החברה המחזיקים בכ-2.3% אחוזים מהון המניות המונפק של החברה, במסגרתו הועברו זכויות הצבעה 
לדסק"ש. למיטב ידיעת החברה, דסק"ש הסבה את זכויותיה מכח ההסכם לכור. לפרטים נוספים ראו סעיף 3.5.2 בפרק 3 

לתשקיף.  
145,569 ע''נ מוחזק ע''י מנורה מבטחים ביטוח ח.פ. 520042540 ו- 24,450 ע''נ מוחזק ע''י שומרה חברה לביטוח ח.פ. 12 

510015951 שהינן חברות בת של מנורה מבטחים החזקות ח.צ. 520007469. 
 10,602,551.97 ע''נ מוחזק ע''י מנורה מבטחים ביטוח ח.פ. 520042540, 1,033,061.13 ע''נ מוחזק ע''י מנורה מבטחים פנסיה 13

וגמל ח.פ. 512245812 ו- 1,727,272.3 ע''נ מוחזק ע''י שומרה חברה לביטוח ח.פ. 510015951 שהינן חברות בת של מנורה 
מבטחים החזקות ח.צ. 520007469. 

1 19,671,724 ע''נ מוחזק ע''י מנורה מבטחים ביטוח ח.פ. 520042540, 266,093 ע''נ מוחזק ע''י מנורה מבטחים פנסיה וגמל ח.פ. 14
512245812  ו- 5,320,000 ע''נ מוחזק ע''י שומרה חברה לביטוח ח.פ. 510015951 שהינן חברות בת של מנורה מבטחים החזקות 

ח.צ. 520007469. 
 6,070,550 ע''נ מוחזק ע''י מנורה מבטחים ביטוח ח.פ. 520042540 ו-500,000 ע''נ מוחזק ע''י שומרה חברה לביטוח ח.פ. 15

510015951 שהינן חברות בת של מנורה מבטחים החזקות ח.צ. 520007469. 
החזקות כוללות החזקות של שותפות שכל בעלות הזכויות בה הינן חברות קבוצת דיווח מוסדית מקבוצת מנורה מבטחים 16 

(כמות של 9,088,599 ע.נ). השותפות עצמה אינה חברה לניהול קופות גמל. בהתאם להסכם השותפות בין בעלות הזכויות 
בשותפות, שיעור ההחזקה של בעלות הזכויות בשותפות משתנה באופן תדיר, בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם השותפות. להלן 

שיעורי ההחזקה ליום 31 במרץ 2020 בסל מניות בארץ: 15.14% עמיתי משתתפות ברווחים 84.86% פנסיה+גמל. 
ההחזקות כוללות החזקות ישירות (כמות של 2,698,039.89 ע.נ.) וכן החזקות של שותפות שכל בעלות הזכויות בה הינן חברות 17 

קבוצת דיווח מוסדית מקבוצת מנורה מבטחים (כמות של 55,146,871.75 ע.נ). השותפות עצמה אינה חברה לניהול קופות גמל. 
בהתאם להסכם השותפות בין בעלות הזכויות בשותפות, שיעור ההחזקה של בעלות הזכויות בשותפות משתנה באופן תדיר, 
בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם השותפות. להלן שיעורי ההחזקה ליום 31 במרץ 2020 בסל אג"ח קונצרני בארץ: 31.48% 

עמיתי משתתפות ברווחים 68.52% פנסיה+גמל. 
ההחזקות כוללות החזקות ישירות (כמות של 328,031.15 ע.נ.) וכן החזקות של שותפות שכל בעלות הזכויות בה הינן חברות 18

קבוצת דיווח מוסדית מקבוצת מנורה מבטחים (כמות של 20,019,651.96  ע.נ). ראו ה"ש 17 לעיל.  
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שם בעל 
העניין/ 
נושא 

המשרה 
הבכירה 

המחזיק 

שם נייר הערך מס' חברה/ ת.ז. 
מס' ניירות 

הערך 
המוחזקים 

שיעור ההחזקה בדילול שיעור ההחזקה 
מלא 7

בהצבעה בהון בהצבעה בהון 

 85,739,000 - אגרות חוב   -  -  - (סדרה יא') 19

מנורה 
מבטחים 
החזקות 

אגרות חוב  - בע״מ-   -  -  -  849,174.4 (סדרה ט')  520007469  חשבונות 
ביטוח חיים 

משתתף 
ברווחים 

מניה רגילה בת 
 0.01%  0.01%  0.02%  0.02%  24,024 0.01 ש"ח ע.נ. 

של החברה 

אפסילון 
511576209 ניהול קרנות  נאמנות 

 (1991)

- אגרות חוב   -  -  -  100,000 (סדרה ח')  

- אגרות חוב   -  -  -  54,861 (סדרה ט') 

- אגרות חוב   -  -  -  2,164,597 (סדרה י')  

- אגרות חוב   -  -  -  3,195,225 (סדרה יא')  

אגרות חוב 
 3,535,560

 -  -  -  - (סדרה יב')  

 

                                                           

ההחזקות כוללות החזקות ישירות (כמות של 10,739,000 ע.נ.) וכן החזקות של שותפות שכל בעלות הזכויות בה הינן חברות 19 
קבוצת דיווח מוסדית מקבוצת מנורה מבטחים (כמות של 75,000,000 ע.נ). ראו ה"ש 17 לעיל.  
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Cellcom Israel Ltd. 

Compensation Policy 

 

Preamble  

The Company’s compensation policy is designed to align executive officer compensation with the 

Company’s performance and to reflect best practices in executive officer compensation. The Company has 

created a pay-for-performance policy that is designed to align executive officer and shareholder interests by 

reinforcing the long-term growth, value creation and sustainability of the Company. The structure is designed 

to encourage a high degree of execution and rewards individuals for the achievement of objectives that 

ultimately create shareholder value. The structure is further designed to prevent executive officers from taking 

unnecessary risks in order to enlarge their compensation. The objective of the compensation policy is to attract, 

motivate and retain a talented management team that will continue providing unique solutions in a highly 

competitive and rapidly changing marketplace and deliver long-term value for all shareholders.  

The Company's executive officer compensation policy refers to three main elements of compensation 

that include base salary, cash bonus compensation and equity-based compensation. The compensation package 

for each of our executive officers will include these three components. 

The Compensation Committee and Board of Directors approve, periodically review and oversee the 

application of the Company's executive officer compensation programs.  

Our Board of Directors monitors our executive officers' compensation structure annually in order to 

ensure that target total compensation for our executive officers is appropriate, considering our peer companies, 

overall company performance, individual executive officer's scope and size of responsibilities and performance 

during the previous year.  

The compensation policy does not grant any rights to the Company’s directors and executive officers, 

and the adoption of the compensation policy does not grant any of the Company’s Directors and executive 

officers a right to receive any elements of compensation set forth in the compensation policy. The elements of 

compensation to which a director or executive officer will be entitled, will be exclusively those that are 

determined specifically in relation to him or her in accordance with the requirements of the Companies Law, 

and the regulations promulgated thereunder.  

Executive Officer Pay for Performance  

The Company’s compensation philosophy is to encourage our executive officers to make sound 

decisions and drive long-term value creation for our shareholders. For our executive officers, we believe that 

in order to increase shareholder value, our compensation structure must:  

  

  •   Have a substantial portion of pay “at risk” (i.e., pay that is not guaranteed); and  

 

•   Link “at risk” pay to performance objectives that are directly aligned to the Company’s short and long-
  

term performance objectives as well as strategic initiatives.  

Effectively aligning the objectives of executive officer compensation with the interests of shareholders 

requires adopting compensation programs that motivate leadership to drive company performance to achieve 

sustainable top performance. To that end, our Board of Directors, at the recommendation of our Compensation 

committee, will establish cash and equity-based compensation plans with targets focused on rewarding 

individuals for strong company performance. In addition, because we believe that individuals should be 

rewarded based on the results of their contributions, we also consider individual performance in awarding 

incentive compensation.  
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Compensation Philosophy and Strategy 

Our Board, at the recommendation of our Compensation Committee, has defined the following key objectives 

of our compensation programs for executive officers: 

 

  •   Drive the Company’s overall business strategy and results as they relate to long-term value creation;  

 

•   PPaayy  ffoorr  ppeerrffoorrmmaannccee  bbyy  lliinnkkiinngg  ttoottaall  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  ddeeffiinneedd  ppeerrffoorrmmaannccee  oobbjjeeccttiivveess,,  bbootthh  aatt  tthhee 
  

Company level and for each executive officer individually;  

 

•   Attract and retain key executive officers by providing competitive total compensation opporttuunniittiieess,, 

  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  CCoommppaannyy''ss  ssiizzee,,  nnaattuurree  ooff  ooppeerraattiioonnss  aanndd  mmaarrkkeettppllaaccee,,  wwhhiillee  aavvooiiddiinngg  uunnnneecceessssaarryy  rriisskk 

taking by executive officers; and  

 

•   Align executive officer and investor interests by focusing executive officer behavior on driving long-
  

term value creation.  
 

Compensation Risk Assessment  

In designing our compensation policy, we reviewed our compensation policies and practices in order to 

determine whether they create risks that are likely to have a material adverse effect on the Company. We 

concluded that our compensation programs do not create risks that are reasonably likely to have a material 

adverse effect on the Company. Among the elements evaluated were the following:  

•   TThhee  mmuullttiippllee  eelleemmeennttss  ooff  oouurr  ccoommppeennssaattiioonn  ppaacckkaaggeess  ffoorr  eexxeeccuuttiivvee  ooffffiicceerrss,,  iinncclluuddiinngg  bbaassee  ssaallaarryy,,

annual cash incentive and equity-bbaasseedd  ccoommppeennssaattiioonn  pprrooggrraamm  wwhhiicchh  vveesstt  oovveerr  aa  nnuummbbeerr  ooff  yyeeaarrss  aanndd 
  

provide a balance of short-term and long-tteerrmm  ccoommppeennssaattiioonnss  wwiitthh  ffiixxeedd  aanndd  vvaarriiaabbllee  ccoommppoonneennttss  tthhaatt

promote the long-term sustainability of our business;  

•   Equity-basseedd  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  oouurr  eexxeeccuuttiivvee  ooffffiicceerrss  aalliiggnnss  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  ooffffiicceerrss  wwiitthh 
  

those of our shareholders;  

  •   Independent oversight by the Compensation Committee;  

•   Inclusion of claw-bbaacckk  pprroovviissiioonnss  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  mmaatteerriiaall  rreessttaatteemmeenntt    ooff  oouurr  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ffoorr 
  

our financial performance based compensations;  

•   Effective management processes for developing strategic and annual work plans, and strong internnaall 
  

controls over financial reporting;  

•   The structure of our Annual Cash Bonus (as defined hereinafter) and equity-bbaasseedd  ccoommppeennssaattiioonn,, 

 wwhhiicchh  iiss  bbaasseedd  oonn  aa  nnuummbbeerr  ooff  ddiiffffeerreenntt  ppeerrffoorrmmaannccee  mmeeaassuurreess  ttoo  aavvooiidd  eemmppllooyyeeeess  ppllaacciinngg  uunndduuee 

 emphasis on any particular performance measure at the expense of othheerr  aassppeeccttss  ooff  tthhee  bbuussiinneessss;;  aanndd 
  

 The cap on our executive officers' Annual Cash Bonus and equity-bbaasseedd  ccoommppeennssaattiioonn,, 

• commensurable to objectives which do not motivate increased risk taking. 

 

Compensation Principles  

Peer Group Analysis. We use benchmarking as one of the tools for setting and reviewing our 

compensation system. To attract and retain our key executive officers, our goal is to provide compensation 

opportunities at competitive market terms. The Company’s peer group is made up of a minimum of 10 

companies, including telecommunications companies and companies operating in other markets whose 

turnover are similar to the Company's, as recommended by the Company's independent compensation 

consultant. When using the benchmarking, our intent is to create a compensation structure that generally targets 

the median of our selected peer companies, but also allows total compensation to exceed the median when 

warranted due to company performance and/or individual experience, responsibilities and exceptional 

performance. 

 Additional Considerations. When deciding on or periodically reviewing each executive officer's total 

compensation, our Compensation Committee and Board of Directors consider the following: (1) each 

executive officer's individual attributes, including his/her education, skills, expertise, professional experience 

and achievements, the executive's role, his/her areas of responsibility and previous compensation arrangements 

(when applicable); (2) the ratio between our executive officer total target compensation and the total 
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compensation of the rest of the company's employees and the Subcontractors' Employees engaged by the 

Company (as such term is defined under the Companies Law), and specifically the ratio to the average total 

compensation and the median total compensation of such employees, and the influence of those gaps on the 

working relations in the Company, taking into consideration the Company's size, nature of operations, 

employees composition, marketplace and comparative data. Our Compensation Committee and Board of 

Directors considered these ratios in the Company and determined that they do not adversely influence the 

working relations in the Company. 

  

Caps and limitations. Our compensation policy sets the target total compensation comprising of the 

base salary, a 100% performance score for the Annual Cash Bonus award and maximum equity-based 

compensation for our executive officers, as well as a cap for the Special Cash Bonus, as detailed hereunder. 

Our Compensation Committee and Board decide on each executive officer's total actual compensation which 

is limited by the target compensation, based on performance metrics as detailed hereunder. Our Board will not 

reduce the compensation package approved or any of its components, and will not place additional limitations, 

not detailed in this compensation policy, other than in unusual circumstances according to our Compensation 

Committee's and Board of Directors' discretion.  

Compensation Recovery ("Claw back"). If our financial statements are materially restated within 4 years 

from publication thereof (other than restatement required due to changes in financial reporting standards), then 

the executive officers will repay prior payouts, in an amount of the excess over what the executive officer 

would have received according to the restated financial statements.  

Change in Compensation at CEO Discretion. A change in the compensation package of an executive 

officer who reports to the CEO, which results in an increase of such executive officer's 

total compensation package by no more than 2.5%, may be approved solely by the CEO, provided all elements 

of compensation of such executive officer will continue to meet the requirements of the compensation policy.  

Overview of Executive officer Compensation –the Elements of Pay 

Elements of Executive officer Compensation. In line with the philosophy described above, the following 

elements compose the compensation of our executive officers:  

 Base salary; 

 An Annual Cash Bonus award and possible Special Cash Bonuses;  

 Equity-based compensation awards; and 

 Termination arrangements. 

 

Compensation Mix. Base salary, Annual Cash Bonus and equity-based compensation awards make up 

the main elements of our executive officers’ total compensation package. The Company strives to ensure that 

a substantial portion of each executive officer’s total compensation is comprised of “at-risk” pay, with the 

targeted weight of each element out of the total compensation package of an executive officer being as follows:  

 

 base salary – 30%-50% for our CEO and 40%-60% for other executive officers;  

 Annual Cash Bonus - 25%-45% for our CEO and 20%-40% for other executive officers; and  

 equity-based compensation* - 15%-45% for our CEO and 10%-40% for other executive officers. 
*calculated per year, based on fair value at date of grant, with the value of the options amortized as compensation over 

the vesting period. 
 

The ranges stated above represent the targeted compensation mix desired by the Company; however, 

the actual ratio between fixed and variable elements may vary based on performance.  For example, in a year 

with no or limited Annual Cash Bonus, the percentage of base salary out of total compensation may be higher 

than stated above. The ranges above do not consider any Special Cash Bonus that our Compensation 

Committee and Board of Directors (and shareholders – in relation to our CEO) may decide to grant to an 

executive officer, as detailed under Special Cash Bonus below. 
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Our cash bonus and equity-based compensation awards are considered “at-risk” pay because they are 

not guaranteed and the recipients of the Annual Cash Bonus awards must achieve specific performance 

objectives at corporate and individual levels to receive any payment.  
 

Total compensation cap. The Company's CEO's total annual compensation shall not exceed NIS 6 

million, out of which the fixed element shall not exceed NIS 3 million. Each of the Company's other executive 

officers' total annual compensation shall not exceed NIS 3.6 million, out of which the fixed element shall not 

exceed NIS 1.8 million.* 

* The value of equity-based awards refers to their value at the date of grant (in accordance with acceptable 

accounting principles) per each vesting annum (calculated on a linear basis).  
 

Base Salary. The base salary varies between executive officers, and is individually determined 

according to past performance, educational background, prior business experience, qualifications, role and the 

business responsibilities of the executive officer. Since a competitive base salary is essential to our ability to 

attract and retain highly skilled professionals, we will seek to establish a base salary that is competitive with 

the base salaries paid to executive officers of a peer group of companies.   

 

Accordingly, base salary shall generally target the 25%-75% percentiles of each executive officer's peer 

group salary, taking into consideration the aforementioned individual characteristics, as shall be reflected in a 

peer group analysis conducted by an independent consultant and reviewed by our Compensation Committee 

and Board of Directors, when such salary is set and/or updated.  
 

The base salary may be linked to the Israeli Consumer Price Index, or CPI.  

 

Benefits and Perquisites. The following benefits and perquisites may be granted to the executive officers 

in order, among other things, to comply with legal requirements: 

 Vacation of up to 30 days per annum; 

 Sick days of up to 30 days per annum; 

 Convalescence pay equivalent to up to 10 days per annum; 

 Monthly remuneration for an education fund, as allowed by applicable law; 

 Contribution on behalf of the executive officer to a manager's insurance policy or a pension fund, as 

allowed by applicable law; and 

 Contribution on behalf of the executive officer towards work disability insurance, as allowed by 

applicable law. 
 

We may offer additional benefits and perquisites to the executive officers, which will be comparable to 

customary market practices, such as: company cellular phone and the costs of the use thereof; company car 

benefits; gifts for holidays and personal occasions (such as nuptials or birth of a child or grandchild), or for 

special projects; medical insurance, annual medical examination, professional associations membership fees 

etc., including tax gross-ups; provided however, that such additional benefits and perquisites shall be 

determined in accordance with our policies and procedures and with reference to the practice in peer group 

companies. The value of such additional benefits shall not exceed 30% of the executive officer's base salary. 

Annual Cash Bonus. The Compensation Committee sets the annual cash bonus performance objectives 

and target annual bonus for each executive officer, at the start of each year, which are then reviewed and 

approved by the Board ("Annual Cash Bonus").  For our CEO, these objectives are based on the Company's 

annual work plan and objectives. For our other executive officers, these objectives are based on the Company’s 

annual work plan and objectives at the corporate level and key strategic objectives each executive officer is 

expected to achieve during that year at the individual level, based on each executive officer's position and 

scope of responsibilities.  

The Annual Cash Bonus payout is determined based on actual performance of the Company and the 

executive officer in question (after elimination of material one time and reevaluation influences), in each of 

the performance objectives set for each executive officer, measured on a performance matrix. The results for 

each group of objectives (as detailed hereunder) are then combined into one performance score, based on the 

weight each performance objective was given.  



 

 

 

 

5 
 

  

    CCoorrppoorraattee  ppeerrffoorrmmaannccee  oobbjjeeccttiivveess  mmaayy  iinncclluuddee  aaddjjuusstteedd  EEBBIITTDDAA,,**  nneett  iinnccoommee,,  ffrreeee  ccaasshh  ffllooww**aanndd 

other Company performance objectives which the Company decides too  ffooccuuss  oonn  iinn  aa  ssppeecciiffiicc  yyeeaarr.. 

OOuurr  CCEEOO''ss  ccoorrppoorraattee  ppeerrffoorrmmaannccee  oobbjjeeccttiivveess  wweerree  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  oouurr  sshhaarreehhoollddeerrss  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg 

to be the Company's adjusted EBITDA target for the relevant year.** CCoorrppoorraattee  ppeerrffoorrmmaannccee
  

objectives weigh between 30% to 50% of thhee  oovveerraallll  ppeerrffoorrmmaannccee  ssccoorree  ooff  eeaacchh  eexxeeccuuttiivvee  ooffffiicceerr 

aanndd  8800%%  ffoorr  oouurr  CCEEOO..  IInn  eexxttrreemmee  ccaasseess,,  ssuucchh  aass  mmaajjoorr  cchhaannggeess  iinn  oouurr  mmaarrkkeett  lleeaaddiinngg  ttoo  aannnnuuaall 

wwoorrkk  ppllaann  oorr  bbuuddggeett  aaddjjuussttmmeennttss,,  oouurr  CCoommppeennssaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  aanndd  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  mmaayy

update the objectives to match such changes, during the first half of the relevant year. 

 

    QQuuaannttiittaattiivvee  iinnddiivviidduuaall  ppeerrffoorrmmaannccee  oobbjjeeccttiivveess  mmaayy  iinncclluuddee  tthhee  bbuuddggeett  ffoorr  tthhee  uunniitt  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee 

executive officer, revenues from sales by the unit, recruiting subscribers by the uunniitt  aanndd  qquuaalliittyy  ooff 

nneettwwoorrkk..  TThheessee  oobbjjeeccttiivveess  wweeiigghh  bbeettwweeeenn  3300%%  aanndd  5500%%  ooff  tthhee  oovveerraallll  ppeerrffoorrmmaannccee  ssccoorree  ooff  eeaacchh 

executive officer.  

 

 QQuuaalliittaattiivvee  iinnddiivviidduuaall  ppeerrffoorrmmaannccee  oobbjjeeccttiivveess  mmaayy  iinncclluuddee  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee,,  rriisskk
  

management, leadership, response to maajjoorr  bbuussiinneessss  cchhaannggeess,,  eexxeeccuuttiinngg  ssppeecciiaall  pprroojjeeccttss,,  aass  ppeerr  tthhee 

CCEEOO''ss  eevvaalluuaattiioonn  ooff  eeaacchh  eexxeeccuuttiivvee  ooffffiicceerr  aanndd  aass  ppeerr  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  CCEEOO  bbyy  tthhee

CCoommppeennssaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..  TThhiiss  ccoommppoonneenntt  wwiillll  wweeiigghh  uupp  ttoo  2200%%  ooff 

the overall performance score of each executive officer (including the CEO). 

 

 
 

*Adjusted EBITDA and Free Cash Flow are non-IFRS measures. For a definition of adjusted EBITDA, see section 4 footnote 

(5) under "Item 5. Operating and financial review and prospects – Results of operations – Comparison of 2017, 2018 and 

2019". For a definition of Free Cash Flow see under "Item 5. Operating and financial review and prospects – A. Operating 

results – Overview – General". 

Any payout of Annual Cash Bonuses for any year will be subject to an additional minimum requirement 

of achieving an annual adjusted EBITDA of not less than 75% of the Company's adjusted EBITDA for the 

previous year. Such minimum requirements are in no way indicative of the Company's expectations or 

estimations for any fiscal year, and are provided in order to assure shareholders that no Annual Cash Bonuses 

will be paid to office holders according to the Compensation Policy in years when the Company’s performance 

has deteriorated materially compared to the prior year. 

Our Compensation policy sets a minimal threshold score of 75% of the combined target performance 

and a target Annual Cash Bonus of 10 monthly salaries for our CEO and 5-7 monthly salaries for our other 

executive officers ("Target Bonus") for the target performance objectives, in line with each executive officer's 

capability to influence the Company's results of operations. Performance below the minimum threshold results 

in no payout. Performance score under the combined performance target and above the threshold results in a 

linear reduction in which a 5% reduction of the combined performance score represents a reduction of 10% of 

the Target Bonus (i.e. down to 50% of the Target Bonus for a performance score of 75% of the combined 

performance target). Performance score above the combined target performance rewards the executive officer 

with a linear addition to the Target Bonus in which a 5% addition of the combined performance score represents 

an addition of 10% to the Target Bonus and up to a maximum of 150% of the Target Bonus.  

 

Following is a graphic representation of the Annual Cash Bonus our executive officers may be entitled 

to:  
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Notwithstanding the aforesaid, for our executive officers, except the CEO, the Compensation 

Committee and the Board of Directors will have full discretion to determine the final Annual Cash Bonus 

payout based, among other things, on the Annual Cash Bonus performance score and/or additional 

considerations relevant to the performance and objectives of the Company and the relevant executive officer, 

including qualitative criteria. 

Subject to the conditions and limitations set above, an executive officer who ceases to perform his/her 

role as an executive officer but has provided services to the company for at least 6 months of the relevant year, 

will be entitled to receive an Annual Cash Bonus for that year, relative to the period in which he/she performed 

their duties during the relevant year. An executive officer who provides services to the Company for less than 

6 months during the relevant year of cessation, will not be entitled to an Annual Cash Bonus for that year. An 

executive officer who joins the Company during the relevant year, will be entitled to a portion of the Annual 

Cash Bonus, relative to the period in which he/she performed their duties during the relevant year and provided 

such period is at least 6 month long. 

The aggregate maximum payout of all of the executive officers' Annual Cash Bonuses per annum shall 

not exceed 2% of the adjusted EBITDA for that calendar year (after elimination of material one time and 

reevaluation influences). In case of a positive adjusted EBITDA but negative net profit in a particular year, the 

Compensation Committee and the Board of Directors of the Company shall examine the circumstances leading 

to a negative net profit and shall consider reducing or cancelling the Annual Cash Bonus for that year.  

 

Special Cash Bonus. The Company may grant, subject to approvals required by law, a special bonus to 

one or more executive officers that have shown a special contribution, considerable efforts or special 

achievements, in relation to a unique or extraordinary business activity or other special circumstances, in 

advancement of the Company's goals (the "Special Cash Bonus"). The Special Cash Bonus is a separate bonus 

from the Annual Cash Bonus mentioned above. The Special Cash Bonus will be determined by quantitative 

and/or qualitative parameters, and while considering the personal contribution of the executive officer.  The 

maximum payout for the Special Cash Bonus during the term of the Compensation Policy with respect to any 

executive officer will be the greater of: (a) 9 base salaries for our CEO and 7 base salaries for our other 

executive officers, or (b) 150% of the Target Bonus minus any Annual Cash Bonus payout for the relevant 

year. Any Special Cash Bonus with respect to the CEO will require approval by our shareholders' meeting in 

addition to the Compensation Committee and board of directors' approval. The aggregate maximum payout 

cap for Annual Cash Bonuses of all of the executive officers, as described in the previous section of this policy, 

shall apply also to the aggregate payout of the Special Cash Bonus of all of the executive officers, so that the 

aforesaid cap shall apply to the aggregate payout of all cash bonuses under this policy.  

Equity-based compensation Plan. Under the Company's 2015 Share Incentive Plan or under any equity-

based compensation plan adopted by the Company in the future, the Compensation Committee and Board may 

resolve to grant, from time to time, options or restricted share units ("RSUs"), or other instruments of equity-

based compensation, to our executive officers.  
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The decision on equity-based compensation grant shall take into consideration each executive officer's 

position, scope of responsibilities, as well as its past performance and contribution to the Company.  

In order to align executive officer and investor interests for creation of long term value, equity-based 

awards will include the following terms:  

 Awards will vest linearly over a minimum period of three years beginning on the first anniversary of the 

grant date. The terms of such equity-based awards may include provision for acceleration of vesting in 

certain events, such as in the event of a merger, a consolidation, a sale of all or substantially all of our 

consolidated assets, change of controlling shareholder, or the sale or other disposition of all or substantially 

all of our outstanding shares. 

 The exercise price of equity-based awards will be set so as to induce an incentive for long term value 

creation, but in any case, not lower than the higher of 5% above the average market price of the Company's 

share during the 30 day period preceding the date of grant, and the market price of the Company's share at 

the end of the trading day preceding the date of grant, and will be subject to customary adjustments 

including for dividend distributions.  

 The value of equity-based awards at the date of grant (in accordance with acceptable accounting principles) 

per each vesting annum (calculated on a linear basis), in addition to the Target Bonus (whether or not 

actually paid), will not exceed 70% of our CEO's and 60% of our other executive officers' total cost of 

employment in that calendar year. We believe a grant date cap is more appropriate than an exercise date 

cap as it better aligns long term value creation objectives.  

 The annual exercise of shares reserved for issuance upon the exercise of options of all the Company's executive 

officers will not dilute the Company's shareholders by more than 2% (in regards to option plans which contain 

a 'net exercise mechanism') of the Company's outstanding share capital for the year in which such options may 

be exercised. In addition, our board of directors committed to DIC that the Company will not issue options or 

shares pursuant to executive officers or employees' compensation, which may lead to a dilution of the 

Company's shareholders by more than 0.5% of the Company's outstanding share capital for the year in which 

such options may be exercised. 

 the grant of restricted share units  to the Company's executive officers shall be conditioned by the 

Company setting performance objectives for such grant.  

Termination and Retirement. Our executive officers may be entitled to up to a 3 months advance notice 

period upon termination of their employment with the Company if worked in the Company for up to 3 years, 

or up to 6 month advance notice period if worked in the Company for over three years and will be required to 

provide the Company with the same notice when they initiate retirement from their position. The executive 

officer is obligated to work during such period and Company may decide, at its sole discretion, to waive actual 

work during that period, in whole or in part. Under special circumstances, the Company may, as approved by 

our Compensation Committee and Board of directors, grant an executive officer who worked in the Company 

for a minimum of two years and was not terminated for cause, a termination bonus equal to up to 3 monthly 

salaries of the executive officer, including benefits or an adjustment period of up to 3 month during which the 

executive officer will be entitled to continue to enjoy all compensation and benefits. In case the executive 

officer worked in the Company for a minimum period of five years, such termination bonus or adjustment 

period, may be up to 6 monthly salaries or 6 months, respectively. In deciding on the grant of a termination 

bonus or the like, our Compensation Committee and Board of Directors shall take into consideration the 

executive officer's term of employment, his/her compensation during his/her employment with the Company, 

the Company's performance during that period, the contribution of the executive officer to achieving the 

Company's objectives and increasing its profits and the circumstances of termination.  

The Company may approve, upon termination of an executive officer’s employment, amendment of the 

terms in connection with the executive officer’s equity-based compensation grants, such as extending the 

period for exercise of equity-based compensation upon termination, for longer periods than as set forth in the 

applicable plan, enabling acceleration of vesting of unvested equity-based compensation, while considering 

the same considerations stated above for a termination bonus. 
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The Company will not pay its executive officers any non-competition fees for post termination periods, 

although executive officers may be bound by post termination non-competition obligations.  

 

Compensation for our directors 
 

All directors (other than Executive Directors, as defined hereinafter), including external directors, 

independent directors, directors who are affiliated with our controlling shareholder or nominated or appointed 

by our controlling shareholders ("Controlling Shareholder Directors") and other directors, will be entitled to a 

directors fees in accordance with the amounts of statutory compensation to an external director of a dual-listed 

company allowed by the applicable Israeli law and regulations (as shall be updated from time to time and up 

to the maximum amounts allowed) and will not receive cash bonuses or equity-based compensation. Such 

directors' fees in relation to Controlling Shareholder Directors may be paid either directly to the director or to 

the controlling shareholder through a management agreement (if such agreement is in effect). 
 

Our Controlling Shareholder Directors who hold an active role in the Company ("Executive Directors"), 

which may include the chairman of the Board of Directors, may be entitled to compensation from the Company 

(instead of the above directors fees) which may include an annual fixed payment and equity-based 

compensation. The provisions regarding our CEO's base salary and equity–based compensation detailed above 

in this policy, shall apply mutatis mutandis to the annual fixed payment and equity-based compensation such 

Executive Directors shall receive for their services, assuming a full time position as our Executive Directors. 

A part-time position may entitle our Executive Directors to a corresponding portion of annual fixed payment 

  and equity-based compensation. Our Executive Directors are not entitled to receive a cash bonus. 
 

Indemnification 

 

Exemption from liability and liability insurance policy. Our articles of association allow us to exempt in advance 

a director and executive officer, or office holders, from liability to the company, in whole or in part, for a breach 

of his or her duty of care (except in connection with distributions) and we may enter into a contract for insurance 

against liability of any of our office holders with respect to certain breaches of his/her duties and certain financial 

liabilities and litigation expenses. As of August 12, 2020, such exemption from liability may not be granted in 

relation to a decision or a transaction in which a the controlling shareholder or any office holder of the company 

has a personal interest, as such terms are defined in the Companies Law.  

We maintain a liability insurance policy for the benefit of our office holders. Our directors and executive officers' 

coverage will not exceed US$100 million per claim and in the aggregate, and additional reasonable expenses in 

connection with defending lawsuits, and the premium will not exceed US$ 2 million per annum in any renewal or 

extension or substitution of the policy and the deductible will not exceed US$ 5 million per claim . Any such 

renewal or extension or substitution of the liability insurance policy for the benefit of our office holders (including 

those who are or are related to controlling shareholders or in respect of whom our controlling shareholders have a 

personal interest, who shall be insured under identical terms) does not require a separate approval of the Company's 

shareholders, in addition to the approval of this compensation policy (which in itself requires approval once every 

three years) if our compensation committee resolves that such renewal or extension or substitution upholds the 

limitations set above.  

Indemnification. Our articles of association provide that we may indemnify our office holders against certain 

financial liability and litigation expenses. We have undertaken to indemnify our office holders for certain events 

listed in the indemnification letters given to them. Excluding reasonable litigation expenses, as noted above, the 

aggregate amount payable to all directors and officers and other employees who may have been or will be given 

such indemnification letters as of August 12, 2020, will not exceed an amount equal to 25% of the shareholders' 

equity of the Company as per its most recent consolidated financial statements prior to the date of the 

indemnification payment.  

 

The above exemption, indemnification and insurance coverage, are subject to the limitations set in the Companies 

Law. 

The changes entered to the compensation policy as of August 12, 2020, shall not derogate from earlier letters of 

exemption and indemnification between the company and the office holders. 
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פרק 9 - דוחות כספיים 

   

 

9.1. דוחות כספיים 

9.1.1.  בפרק זה נכללים, על דרך ההפניה, דוחותיה הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

31 בדצמבר, 2020 וכן, דוחותיה הכספיים מאוחדים פרופורמה ליום 31 בדצמבר, 2020, אשר פורסמו 

ביום 17 במרץ, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-037260) כפי שנכללו בדוח התקופתי לשנת 2020.  

9.1.2.  בנוסף, בהתאם לתקנה 9ג לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, נכלל, על דרך ההפניה, דוח כספי נפרד 

מבוקר של החברה ליום 31 בדצמבר, 2020 אשר פורסם ביום 17 במרץ, 2021 (מס' אסמכתא: -2021

01-037260) כפי שנכללו בדוח התקופתי לשנת 2020.   

9.2. דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

בהתאם להוראות תקנה 60ה ו-6ב לתקנות פרטי תשקיף, בתשקיף מדף זה נכלל על דרך ההפניה דוח 

אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 (לרבות הצהרות המנהל הכללי ונושא 

המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה), כנדרש לפי תקנה 9ב לתקנות הדוחות, כפי שנכלל בדוח 

התקופתי לשנת 2020. 

9.3. מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר 

לחברה ניתנה הסכמתם של רואי החשבון המבקרים של החברה להכללת ו/או צירוף, לפי העניין, של דוח 

רואה החשבון המבקר ביחס לדוחות הכספיים המפורטים בסעיף 9.1 לעיל ("מכתב ההסכמה"). מכתב 

ההסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה מצורף כנספח לפרק זה.  

9.4. מכתב הסכמה של מעריך שווי 

בהתאם להוראות תקנה 62ב לתקנות פרטי תשקיף, בתשקיף זה נכללת על דרך ההפניה  הערכת שווי בעניין 

בחינה לירידת ערך מוניטין הרשום במאזני החברה ומיוחס לפעילות מגזרי הנייד והנייח, ליום 31 בדצמבר 

2020 ("הערכת השווי"). לחברה ניתנה הסכמתם של BDO זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ ("מעריך השווי"), 

לצירוף הערכת השווי כאמור בתשקיף זה. מכתב ההסכמה של מעריך השווי מצורף לפרק זה. התקופה 

שחלפה מתאריך תוקפה של הערכת השווי ועד למועד תשקיף מדף זה עולה על 90 ימים. יצוין כי לא חלו 

שינויים מהותיים מיום תוקף הערכת השווי ועד למועד התשקיף אשר עשויים לשנות באופן מהותי את 

מסקנות הערכת השווי.  

להלן פירוט ביחס לחברות ההשוואה המוצגות במסגרת הערכת השווי:  

Name unlevered BETA  (D/V) מינוף
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM 0.36 52.9%  CO

 PARTNER COMMUNICATIONS CO 0.75 27.5% 

 CELLCOM ISRAEL LTD 0.61 54.2% 

ממוצע  0.57 44.9% 
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9.5. דוח אירועים 

   

 

בהתאם להוראות תקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף, מובא להלן דוח אירועים של החברה, כהגדרתו בתקנה 

56א לתקנות פרטי תשקיף, בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים, קרי, מיום 17  

במרץ, 2021 ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף המדף. 



 

סלקום ישראל בע"מ 

("החברה") 

דוח אירועים 

 

כמשמעו בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), תשכ"ט-1969  

ממועד חתימת הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לתקופה של שנים עשר חודשים שהסתיימה ביום 

31 בדצמבר, 2020, קרי מיום 17 במרץ, 2021 ועד למועד הגשת טיוטת תשקיף המדף, לא חלו בחברה אירועים 

מהותיים שיש לתת עליהם גילוי במסגרת דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי 

התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), תשכ"ט, 1969, מלבד כמפורט להלן:   

 ביום 25 במרץ, 2021, דיווחה חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("דסק"ש"), בעלת השליטה בעקיפין 1. 

בחברה, על השלמת השלב הראשון בעסקה להעברת אמצעי השליטה בקבוצת סלקום, במסגרתו הועברו 

מניות המהוות כ-47.4% מהון המניות של דסק"ש לקבוצת משקיעים בראשות מגה אור החזקות בע"מ 

("מגה אור"), מתוכן הועברו מניות המהוות כ-24.9% מהון המניות של דסק"ש, לידי מגה אור. עוד עדכנה 

דסק"ש כי עם השלמת השלב הראשון לעסקה כאמור, היא נתנה הודעה, באמצעות כור תעשיות בע"מ 

(חברת בת בבעלות מלאה של דסק"ש) ("כור"), על סיום עסקת ההשאלה שבין כור ל"גורמים הישראלים" 

כמפורט בסעיף 3.5.1 בפרק 3 לתשקיף. כמו כן, החל ממועד זה, דסק"ש הינה חברה ללא בעל שליטה 

ואינה מהווה עוד "חברת שכבה" כמשמעות מונח זה בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, 

התשע"ד -2013 ("חוק הריכוזיות"). החל ממועד זה, החברה נחשבת ל"חברה שכבה ראשונה" (כהגדרת 

מונח זה בחוק הריכוזיות) ומגה אור נחשבת כ"בעל מניות מייסד או חליפו", לצד כור וכ"גורם הישראלי" 

(במקום הגורמים הישראליים הקודמים), כהגדרת מונחים אלו ברישיון הרט"ן של החברה.  

 כ"גורם הישראלי" ממנה מגה אור דירקטור לדירקטוריון החברה ובשל כך החלה מגה אור להיות בעלת 

עניין בחברה.  

 ביום 4 באפריל, 2021 דיווחה החברה על התפטרותו של מר יורם טורבוביץ' מתפקידו כדירקטור בחברה 2. 

החל מיום 1 באפריל 2021.  

 ביום 12 באפריל, 2021 הודיעה החברה כי לאחר שהגישור בין החברה לבין מרתון (018) אקספון בע"מ 3. 

("אקספון") כשל, ניתנה ביום 11 באפריל 2021 החלטת בית המשפט המורה על מתן צו מניעה זמני האוסר 

על אקספון להוציא לפועל את ביטול הסכם השיתוף או להתקשר בהסכם נוגד להסכם השיתוף עם 

החברה, שיעמוד בתוקפו עד להכרעה בתביעה העיקרית. כמו כן, נכון למועד הדיווח אקספון לא שילמה 

את התשלום החודשי שהיה אמור להשתלם עבור חודש ינואר 2021. 

     

שי אמסלם  אבי גבאי   דורון כהן  

מנהל כספים ראשי  מנכ"ל    יו"ר דירקטוריון  

 

 

תאריך: 20 באפריל, 2021 



 

קסלמן וקסלמן, דרך מנחם בגין 146, תל-אביב 6492103, ישראל, ת.ד 7187 תל-אביב 6107120   
 www.pwc.com/il ,++972-3-7954556 :טלפון: 972-3-7954555+, פקס

 
            Kesselman & Kesselman is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity

 
 

 
20 באפריל 2021 

 
 

לכבוד 
הדירקטוריון של סלקום ישראל בע"מ, 

הגביש 10,   
נתניה 42140 

 
א.ג.נ 

 
 

תשקיף מדף של סלקום ישראל בע"מ (להלן - החברה) המיועד להתפרסם            הנדון: 
בחודש אפריל 2021 

 
 

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים 
להלן: 

 
(1) דוח רואה החשבון המבקר מיום 17 במרץ 2021 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 

בדצמבר 2020 ו-2019 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. 
 

(2) דוח רואה החשבון המבקר מיום 17 במרץ 2021 על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה 9ג' 
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 לימים 31 בדצמבר 2020 ו-2019 ולכל אחת 

משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. 
 

(3) דוח רואה החשבון המבקר מיום 17 במרץ 2021 על אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה וחברות הבנות 
ליום 31 בדצמבר 2020 בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 911 של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי 

בקרה פנימית על דיווח כספי". 
 

(4) דוח רואה החשבון המבקר מיום 17 במרץ 2021 על הרווח הכולל המאוחדים בפרופורמה של החברה וגולן טלקום 
בע"מ לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 בהתאם להוראות תקנה 9א' לתקנות 

ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970. 
 
 
 

 
בברכה, 

 
קסלמן וקסלמן  

רואי חשבון 
 PwC Israel

http://www.pwc.com/il


 

 

 

 
 
 
 
 

20 באפריל, 2021 

 

לכבוד 

סלקום ישראל בע"מ ("החברה") 

 

א.ג.נ., 

 

הנדון : אישורנו לצירוף הערכת שווי לתשקיף מדף של החברה מיום 21 באפריל, 2021 ("תשקיף") 

 

בהתאם לרשום בנדון, הרינו לאשר בזאת לחברה לכלול (לרבות בדרך של הפנייה) את הערכת השווי שנעשתה 

עבורה בעניין בחינה לירידת ערך מוניטין הרשום במאזני החברה ומיוחס לפעילות מגזרי הנייד והנייח, ליום 31 

בדצמבר, 2020, בהתאם להוראות IAS36, אשר צורפה לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2020, 

בתשקיף.  

 

 

אנו מסכימים כי מכתבנו זה ייכלל בתשקיף. 

 

 

 

 

בכבוד רב, 

מוטי דטלקרמר, רו"ח,  

BDO זיו האפט, ייעוץ וניהול בע"מ 
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פרק 10 - פרטים נוספים 

 חוות דעת עורך-דין10.1.  

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה: 

 

 

 

לכבוד:    

סלקום ישראל בע"מ ("החברה") 
הגביש 10, ת.ד. 4060  

נתניה 

               

 

א.ג.נ., 

הנדון: תשקיף מדף של החברה מיום 21 באפריל 2021 ("תשקיף המדף") 

       

20 באפריל, 2021    

לבקשתכם, הרינו לאשר בזאת כי הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים 

בתשקיף המדף. 

הרינו לאשר את הסכמתנו כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף. 

 

 

בכבוד רב, 

אאללייננהה  ששככטטרר,,  עעוו""דד        ניב סיון, עו"ד  אילנית לנדסמן-יוגב, עו"ד   

הרצוג, פוקס, נאמן, עורכי דין 

 

 www.herzoglaw.co.il | 03-696 6464 :רח' ויצמן 4, בית אסיה, תל אביב 6423904 | טל': 2020 03-692, פקס
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 דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים10.2.  

בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, לא שילמה החברה או התחייבה לשלם, דמי עמילות 

כלשהם בקשר לחתימה או החתמה על ניירות ערך שהנפיקה.  

 הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה למזומנים10.3.  

בשנתיים שקדמו לתשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא 

בתמורה מלאה למזומנים, למעט האמור להלן:  

(א) בחודש מרץ 2015, אישר הדירקטוריון של החברה תכנית אופציות (שאינן סחירות) 

ויחידות מניה חסומות לעובדים, נושאי משרה, יועצים וקבלני משנה של החברה ושל 

חברות הקשורות לחברה. לפרטים נוספים בדבר התוכנית ולפירוט ההענקות שאושרו על 

ידי האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם לתכנית ממועד אימוצה ועד למועד 

התשקיף, ראו סעיף 3.8 בפרק 3 לתשקיף. 

(ב) ביום 5 בדצמבר, 2019 הנפיקה החברה לציבור 7,038,000 כתבי אופציה (סדרה 3) ו- 

6,426,000 כתבי אופציה (סדרה 4) במסגרת הנפקת חבילה יחד עם 30,600,000 מניות 

בתמורה מיידית המסתכמת לסך כולל של כ-312 מיליון ש"ח, כך שמחיר כל יחידה אשר 

כללה 100 מניות, 23 כתבי אופציה (סדרה 3) ו- 21 כתבי אופציה (סדרה 4) עמד על 1,021 

ש"ח.   

(ג) ביום 12 במאי, 2020 הנפיקה החברה לציבור 2,220,000 כתבי אופציה (סדרה 4) במסגרת 

הנפקת חבילה יחד עם 222,000,000 ע.נ. אגרות חוב (סדרה יב') במסגרת הרחבת סדרה, 

בתמורה מיידית המסתכמת לסך כולל של כ- 201 מיליון ש"ח, כך שמחיר כל יחידה אשר 

כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יב') ו- 10 כתבי אופציה (סדרה 4) עמד על 

907 ש"ח.   

 עיון במסמכים10.4.  

העתק מהתשקיף, מההיתר לפרסומו וכן העתק מכל דו"ח, אישור וחוות דעת הכלולים או 

הנזכרים בתשקיף זה, עומדים לעיון במשרדי החברה ברחוב הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 

בשעות העבודה המקובלות. כמו כן, ניתן לעיין בתשקיף זה באתר האינטרנט של רשות ניירות 

ערך (מגנ"א) בכתובת  www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך 

  .www.maya.tase.co.il בתל אביב בע"מ בכתובת

 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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פרק 11 – חתימות  

 

 

 

 החברה: 

 
סלקום ישראל בע"מ 

הדירקטורים: 
 

 
דורון כהן 

 
מאוריסיו ביאור 

 
גוסטבו טרייבר 

 
שמואל האוזר 

 
ורדה ליברמן 

 
ערן שנער 

 
אהרון קאופמן 
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