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 24.7.2022   תאריך חתימת הבקשה:
 
 43652-09-20חדל"ת                                 בבית המשפט המחוזי                                                                 
 __ בקשה מס'                                                                                                                  תל אביב יפוב 

 
 עו"ד אופיר נאור : ובעניין

 )בפירוק( )"החברה"(   אי די בי חברה לפתוח בע"מנאמן               
 גרשט, עורכי דין -ממשרד נאור              
 ע"י ב"כ עוה"ד רנן גרשט ו/או טלי שלו                
 678906( תל אביב A)כניסה  6מרח' מיטב               
 03-5447405פקס:   ;03-5447404טל':               

 הנאמן                                                                                    
 

 : הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכליובעניין
 ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות               
 , תל אביב 2מרח' השלושה              

 הממונה

 

   בקשה למתן הוראות

 בנוגע להליך משפטי שננקט על ידי חברת אקוואריוס נכסי הון בע"מ ואח'

נאמן החברה מתכבד בזאת להגיש לבית ,  2018-ושיקום כלכלי, תשע"ח  לחוק חדלות פירעון  (1))א(44בהתאם לסעיף  

 למתן הוראות, במסגרתה בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות כדלהלן: המשפט הנכבד בקשה  

ב' לכתב התביעה שהוגש על  -א' ו  9לסעדים המפורטים בסעיפים  מן להסכים בשם החברה  להסמיך את הנא  (א)

-51468יפו, ת.א  -החברה ואח' בבית המשפט המחוזי בתל אביב  גד ידי אקווראריוס נכסי הון בע"מ ואח' נ

05-22  " כל החובות כלפי השותפות  התובענה)להלן:  לפיו  דין הצהרתי  ובכלל כך להסכים למתן פסק   )"

"( ו/או מי מטעמה ו/או מי שמכוחה  השותפות)להלן:" 55-0012769קרן הון שותפות מוגבלת מס'  –כללית 

, נפרעו וסולקו במלואם ועומדת לתובעות הזכות  ובענהעפ"י הסכם ההשקעה ואיגרת החוב, כמפורט בת

ומחיק סלהסרת  עוה"ד  את  למנות  וכן  השעבודים  )מ.ר  ו ת  קשאני  של  46272ניה  המשפטית  היועצת   ,)

נות לה את הסמכות לפעול להסרת השיעבודים ומחיקתם  קהתובעות, לכונסת נכסים ולנכסי השותפות, ולה

ולהסמיך אותה לחתום על כל בקשה ו/או מסמך ו/או אישור ו/או הסכמה בשם השותפות שיידרשו לכך,  

ו/או דרישה,  וזאת מב כאשר תנאי להסכמה זאת הינה כי החברה לא  לי להודות בכל טענה ו/או עובדה 

ואחריות הסרת  תחויב בכל הוצאות מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד התובעות בתביעה  

 . השעבודים ועלויות הסרת השעבודים )לרבות אגרות( לא יחולו על החברה ו/או מי מטעמה

לבצע את כל הפעולות הנדרשות בשל כך, לרבות הסמכת הנאמן לחתום על כל מסמך  הנאמן  להסמיך את   (ב)

 שיידרש ו/או להגיש כתבי בי דין לבית המשפט שדן בתובענה. 

 

 :בקשהואלה נימוקי ה
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 התובענה העומדת במרכזה של בקשה זוא. 

אקוואריוס נכסי הון בע"מ ואקוואריוס ייזום    יפו -לבית המשפט המחוזי בתל אביב   הגישו   2022במהלך מאי   .1

"( תובענה כנגד החברה, כלל תעשיות בע"מ, כלל החזקות  אקוואריוסופיתוח נכסים בע"מ )להלן ביחד: "

עסקי ביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ ואזורים חברה להשקעות בפיתוח ובבניין בע"מ כתב תביעה  

עניינה של התובענה הינו במחיקת שעבודים שנרשמו לטובת    הצהרתי ובקשה למינוי כונס נכסים.  לסעד

כ לפני  שניתנה  הלוואה  בגין  רישום    שנים   27- הנתבעות  לשכות  ישראל,  מקרקעי  רשות  החברות,  ברשם 

 המקרקעים ורשם המשכונות )כמפורט בכתב התביעה(.  

 . 51468-05-22ת ת.א  כפי שהוגש במסגר העתק כתב התביעה – 1נספח 

 להלן יפורטו בתמצית טענותיה של אקוואריוס, כפי שנטענו במסגרת כתב התביעה.  .2

 הינן חברות בקבוצת לוינשטיין, העוסקת, בין השאר, בהשקעה, ניהול ופיתוח נכסי נדל"ן.  - התובעות .3

 קרן הון שותפות מוגבלת.  –השותפות בכללית הינן מי שהיו בשעתו  - הנתבעות .4

כי היא היתה בעלת הון המניות המונפק בחברת כללית מימון והשקעות בע"מ, שהיתה    כלפי החברה נטען .5

ין שותף מוגבל  ר"(, וזאת בנוסף להיותה של החברה במישהשותף הכלליהשותף הכללי בשותפות )להלן: "

 בשותפות. 

נוספים מהשותפות, כאשר    20%- והחברה החזיקה ב  מהשותפות  20%- הכללי החזיקה ב  ףעוד נטען כי השות .6

 יתר הנתבעות היו גם הן שותפות מוגבלות בשותפות שהחזיקו ביתרת הזכויות בשותפות.

, נחתם הסכם השקעה ואיגרת חוב אשר מכוחם נרשמו שעבודים  13.1.1995  ביום,  שנים  27- למעלה מלפני   .7

 תפות.ולתובעתה של הש 

חובות התובעות לשותפות מכוח הסכם ההשקעה ואיגרת החוב סולקו במלואם אך  עוד נטען בתובענה כי   .8

 השעבודים שנרשמו מכוחם על התובעות ונכסיהן לא הוסרו.

וחברת כללית מימון    7.8.2005במסגרת התובענה נטען כי השותפות נמחקה לבקשת השותפות בה ביום   .9

 . 8.7.2010לה ביום וחוס   3.11.2009שהיתה השותף הכללי בה פורקה מרצון ביום  

במסגרת התביעה נטען כי השותפות לא הסירה את השיעבודים שהתובעות עשו לטובתה והם עודם רשומים   .10

 .רישום המקרקעין ורשם המשכונותבספרי רשם החברות, רשות מקרקעי ישראל, לשכת 

 

 מאמציו של הנאמן לייתר את ניהול ההליך המשפטיב. 

הקובעות כי לא יהיה ניתן  חוק חדלות פירעון  ל(  5) 29למרות הוראות סעיף  תובענה זו הוגשה כנגד החברה   .11

 לפתוח בהליך משפטי נגד החברה, אלא באישור בית המשפט הנכבד. 

התובעות אף לא פנו לנאמן בטרם הגשתה של התובענה והנאמן גילה אודות התובענה והטענות המפורטות   .12

 שם רק לאחר הגשתה. 
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 עם זאת, הנאמן השקיע מאמצים וזמן רב על מנת לנסות ולייתר את ניהולו של ההליך המשפטי.  .13

מדובר  .14 כי  לכך  לב  בשים  התובענה,  במסגרת  שהועלו  לטענות  בנוגע  מידע  הנאמן  בידי  היה  שלא  לאור 

  ובאג"ח לגביו נטען כי נפרע במלואו שנים,    27-בשעבודים שנרשמו על בסיס הסכמים שנחתמו למעלה מ

 החל הנאמן בהליך איסוף נתונים ומידע. שנים  18לפני 

ועם עוה"ד סוניה קשאני,    עוה"ד דב בורנשטיין  שיחה ותכתובות עם ב"כ התובעות ערך  הנאמן  בכלל כך,   .15

 היועצת המשפטית של התובעות ומי שבמסגרת התובענה מבוקש למנותה ככונסת נכסים.

האם אגרות    –במסגרת השיחה ביקש הנאמן לקבל הבהרות שונות בנוגע לנטען בכתב התביעה, ובראשן   .16

נפרעו במלואן. נרשמו השעבודים  כי    החוב שלהבטחת פירעונן  נתונים  סוכם  ובאי כוחן יאתרו  התובעות 

 שות לו. ולקבל את ההבהרות הדרו  ומסמכים נוספים על מנת שהנאמן יוכל לבחון את הסוגיות שעל הפרק

מידע בנוגע לטענות שנטענו  פנה הנאמן גם אל מי מנושאי המשרה הקודמים בחברה על מנת לקבל    בנוסף .17

התביעה כתב  היום  במסגרת  עד  נמחקו  לא  ומדוע  במלואן  נפרעו  החוב  אגרות  האם  הבהרות  ובפרט,   ,

 השעבודים העומדים במרכזה של התובענה. 

לאחרונה, שלח ב"כ התובעת אל הנאמן שורה של מסמכים שנועדו להצביע על כך כי אגרות החוב נפרעו   .18

לשנים   הון  נכסי  אקוואריוס  של  כספיים  דוחות  נשלחו  כך,  בכלל  של    2003-2005במלואן.  כרטסת  וכן 

 . 2002-2004אקוואריוס נכסי הון המתייחסת לשנים 

 ות: בנוסף, שלח ב"כ התובעת את ההודעות הבא .19

  –  לתובענה(  4-ו  3)הנתבעות    החזקות עסקי ביטוח בע"מ וכלל חברה לביטוח בע"מכלל  הודעתה של   (א)

לפיה הן מודיעות על הסכמתן למתן פסק דין הצהרתי על פי התביעה ולמינויה של עו"ד סוניה קשאני  

ת על  לכונסת נכסים על פי המבוקש בתביעה. הובהר כי ההסכמה ניתנה בהמשך לויתורן של התובעו 

 עתירתן לחיוב בהוצאות ושכר טרחת עו"ד התובעות בתביעה. 

לפיה היא נותנת    -  לתובענה(  5הודעתה של אזורים חברה להשקעות בפיתוח ובבניין בע"מ )הנתבעת   (ב)

לתביעה וכן למינויה של עו"ד סוניה    9את הסכמתה למתן פסק דין הצהרתי ע"פ העתירה שבסעיף  

ש בבקשה, תוך שהובהר כי ההסכמה ניתנת לפנים משורת הדין  שאני לכונסת נכסים על פי המבוקק

רן של התובעות על עתירתן  ותויומבלי להודות בכל טענה ו/או עובדה ו/או דרישה ובכל מקרה כתנאי לו

 לחייב אותה בהוצאות ושכ"ט עו"ד התובעות בתביעה. 

, שהינן חברות  למהנתבעות הנ"חלק  ת  ולאחר שהנאמן קיבל את ההבהרות שהתבקשו, ובשים לב להודע  .20

נתנו את הסכמתן למבוקש  לאחר מכן  סולבנטיות, אשר סביר להניח כי בחנו את הנטען בכתב התביעה ו

ובשים לב לכך כי אין בידי הנאמן כל מידע בקשר לאירועים הנטענים, ובפרט, אין בידו  במסגרת התביעה,  

 החברה ליתן הסכמתה למחיקת השעבודים.כל מידע כי אגרות החוב לא נפרעו, סבור הנאמן כי על 
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ניהול הליכים משפטיים לצורך בירור הנסיבות בהן נתנו אגרות החוב .21   זאת, בפרט, אל מול החלופה של 

מו למעלה  לפני  להבטחתן  שניתנו  וחברות    ,  שנים  27- השעבודים  בשותפויות  מדובר  כי  לכך  לב  ובשים 

 בידי הנאמן כל מידע בנוגע אליהן. שפורקו וחוסלו כבר לפני שנים רבות, אשר אין 

 

 

 

   _____________________________ 

 אופיר נאור, עו"ד   

 נאמן חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ   

 גרשט, עורכי דין -נאור

 . 2202, יליו ב 24: היום
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   העתק כתב התביעה – 1נספח 

 51468-05-22ת ת.א כפי שהוגש במסגר
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.23.5.2022ביוםנחתם

תביעהכתב

ת.א.המחוזיהמשפטבבית
בתל-אביב-יפו

בע'ימהוןנכסיאקוואריוס=.1בענין:

בע'ימ(החזקותלוסטיגפדני)לשעבר:
511862674ח.פ.

בע'"ימנכסיםופיתוחייזוםאקוואריוס=2

בע'"ימ(אחזקותאקוואריוס)לשעבר:
511589012ח.5.

6618356אביבתל,23בגיןמנחםמדרךשתיהן

03-7100222פקסי,03-7100200טלי

9671מ.ר.בורנשטייןד.עו'ידב'יכע"יושתיהן

6473921תל-אביב,21הארבעהמרחוב

03-7118615פקס:,03-7118600טל:

]1.00.01ח0)9(צ00מייל:
התובעת

-דגנ-

)בפירוק(בע"מלפיתוחחברהאידיבי1
בע'"מ(ישראלכלל)לשעבר:

520032285חברהמסי

המשולש,המגדלעזריאלי,ממרכז
67023אביבתל,44קומה

נאוראופירעוידהנאמן,עייי

דיןעורכיגרשט,-נאורממשרד

678906אביבתל(8)כניסה6מיטבמרחי

בע'"ימתעשיותכלל2

בע'"ימ(והשקעותתעשיותכלל)לשעבר:
520021874חברהמסי

המשולש,המגדלעזריאלי,ממרכז
67023אביבתל,45קומה

בע'"ימביטוחעסקיהחזקותכלל3

520036120חברהמסי

אביבתל,36ולנברגראולמרחי

בע'ימלביטוחחברהכלל4

520024647חברהמסי

אביבתל,36ולנברגראולמרחי

1



2

בע'ימובבנייןבפיתוחלהשקעותחברהאזורים=5

520025990חברהמסי

אביבתל,22ארניהמרחי

הנתבעים

תביעהכתב

נכסים.כונסלמינויובקשההצהרתיסעדהתביעה:מהות

.₪להערכהניתןובלתיכספיסעדללאהתביעה:סכום

)אגרות(,המשפטבתילתקנותלתוספת10לפרטבהתאם,1,179₪לשלם:שישהאגרהסכום
התשסייז-7002.

דומה.עובדתיתלמסכתבקשרדין,בביתאומשפטבביתנוסףהליךקייםלא

לדיןהזמנה
נגדך,זהתביעהכתבהגישובע'ימנכסיםופיתוחייווםאקוואריוסוחביבע'ימהוןנכסיאקוואריוסוחביהואיל
.זהתביעהכתבלךשהומצאמיוםימים60בתוךהגנהכתבלהגישמוזמן/תאת/ה

תהיההתשע'יט-8102האזרחי,הדיןסדרלתקנות130תקנהלפיאזיהגנה,כתבתגיש/ילאאםליבך,לתשומת

בפניך.שלאדיןפסקלקבלהזכותלתובעות

2
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שניחלק

הדין:בעלישלתמציתיתיאור

נדליץ.נכסיופיתוחניהולבהשקעה,השארביןהעוסקתלוינשטין,בקבוצתחברותהינןהתובעות.1

שותפותהוןקרן-כלליתהמוגבלת:בשותפותהשותפותבשעתושהיומיהינןהנתבעות2

כלבעלתבשעתושהיתהחברההינה1הנתבעת'יהשותפות"(.)להלן:55-0017769מסימוגבלת

בשותפותהכלליהשותףשהיתהבע'ימ,והשקעותמימוןכלליתבחברתהמונפקהמניותהון

בשותפות.מוגבלשותףבמישרין1הנתבעתשללהיותהבנוסףוזאתהכללי(,'י"השותף)להלן:

מהשותפות.נוספים20%ב-החזיקה1והנתבעתמהשותפות20%ב-החזיקההכלליהשותף

בשותפות.הזכויותשביתרתשהחזיקובשותפותמוגבלותשותפותהןגםהיו7-5הנתבעות

השותפותבהתפרקשותףכלשלזכותוהתשלייה-5791,חדש[,]נוסחהשותפויותלפקודת50סעיףעפייי.

השותפותשנכסיכשותפים,זכויותיהםבשלתביעהמכוחםלושישמיכלוכלפיהשותפיםשארכלפי

שינוכהלאחרלשותפיםהמגיעלסילוקישמשוהעודפיםשהנכסיםהשותפות,שלחיוביהלסילוקישמשו

הנתבעיםזותביעהנשואלענייניםולמעשה,בה,שותפיםהיותםבשללשותפותמהםהמגיעכלממנו

לנעליה.שנכנסוומיהשותפותשלממשיכיההינם

המבוקש:הסעד

מכוחםהשותפותשללטובתההתובעותעייישנעשושיעבודיםומחיקתביטולהינוזותביעהשלעניינה4

התובעותעללתביעה11-2כנספחיםומסומניםהמצייב13.1.1995מיוםחובואיגרתהשקעהשלהסכם

החוב"(.'יאיגרתו-ההשקעה"ייהסכם)להלן:

שיעבודיםאךבמלואם,סולקוהחובואיגרתההשקעההסכםשלמכוחםלשותפותהתובעותחובות.5

הוסרו.לאונכסיהןהתובעותעלמכוחםשנרשמו

והשותפויותהחברותרשםמאישור)כעולה7.8.2005ביוםבההשותפותלבקשתנמחקההשותפות6

,3.11.2009ביוםמרצוןפורקהבההכלליהשותףשהיתהמימוןכלליתוחברתלתביעה(3כנספחהרצייב
לתביעה.4כנספחהרצ'יבהחברהבתדפיסכמפורט,8.7.2010ביוםוחוסלה

כעולההנייל,החובאיגרתלפרעוןבהמשךבשותפותהשותפותעיייהתקבלההשותפותלפרוקההחלטה7
ביוםוהשותפויותהחברותלרשםשהוגשבשותפות,השותפותחתמועליו18.1.2005מיוםמהפרוטוקול

לתביעה.5כנספחמצייבהניילוההודעההפרוטוקולהעתק.7.8.2005ביום

התובעותשללהתחייבותןבהתאםלטובתהעשושהתובעותהשיעבודיםאתהסירהלאהשותפות8

מקרקעירשותהחברות,רשםבספריהיוםעדרשומיםאלוושיעבודיםהחוב,ואיגרתההשקעהבהסכם
איגרתפירעוןלמרותוזאתייהשיעבודיםי(,:)להלןהמשכונותורשםהמקרקעיןרישוםלשכותישראל,

לפעולבכוונתןכיהתובעותבפניהתריעולאאףהנתבעות,ובכללןבה,השותפותו/אוהשותפותהחוב.
בהפקדתביןהשיעבודים,להסרתמנגנוניםיצירתשיבטיחוללאהשותפותאתופרקוהשותפותלפירוק

אחרת.וביןכחיפויי

3
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מתבקש:המשפטכביביתעלכןאשר9

ההשקעההסכםעפייישמכוחהמיו/אומטעמהמיו/אוהשותפותכלפיהחובותכלכילהצהירא.
הנייל.השיעבודיםומחיקתלהסרתהזכותלתובעותועומדתבמלואםוסולקונפרעוהחובואיגרת

שלהמשפטיתהיועצת,(040972655ת..,46772רישיון)מסיקשאניסוניההדיןעורכתאתלמנותב.

השיעבודיםלהסרתלפעולהסמכותאתלהולהקנותהשותפותלנכסינכסיםלכונסתהתובעות,

השותפותבשםהסכמהו/אואישורו/אומסמךו/אובקשהכלעללחתוםאותהולהסמיךומחיקתם

כך.לשםשידרשו
זאת.בתביעההתובעותעויידושכייטבהוצאותהנתבעותאתלחייבביהמיישכבייתבקשכןג.

נולדה:ומתיהתביעהעילתלביסוסהנחוצותהעובדות

הסכםשלומכוחוהשותפות,עםההשקעהבהסכםהשותפותעם15.1.1995ביוםהתקשרה1התובעת.0

1התובעתהחוב,ואיגרתההשקעההסכםשלמכוחםהשותפות.לטובתהחובאיגרתאתעשתהזה

שלאיגרתמכוחההמגיעיםבסכומיםהחוב,אגרתפירעוןלהבטחתהניילהשיעבודיםאתעשו2והתובעת

המשכונות.ורשםהמקרקעיןרישוםלשכותישראל,מקרקעירשותהחברות,רשםבספרישנרשמוהחוב,

לתביעה.7ו-6כנספחיםמצ'יבהחברותרשםאצלהתובעותשלרישוםתמציות

בבקשהמנתבעותלמיפנוהןעוד,קיימותאינןהכלליהשותףוהןהשותפותהןכילתובעותכשהוברר.1
לתביעה.8מצ'יבהפניותהעתקיהשיעבודים.אתלהסירבידןשייסייעו

העוסקיםבקרבגבריחילופיהזמן,חלוףבשלגםהנראה,ככלכיהובררהתובעותעייישנעשומברורים.2
אףעלוזאתלסייע,מהנתבעותנבצרהכללי,והשותףהשותפותשלופרוקםהנתבעותאצלבדבר

ניפרעה.החובאיגרתכיהכחישולאשהנתבעות

בנכסיםזכויותיהאתלמצותממנהנמנעועומדים,רשומיםהניילהשיעבודיםעודכלכייטענוהתובעות.

כבדים.נזקיםלהונגרמיםאלובנכסיםהקנייניותזכויותיהנפגעותהמשועבדים,

זאת.בתביעהידןעלהנתבעיםלסעדיםזכאיותהינןכייטענוהתובעותלמעלה,המפורטיםהטעמיםמכל.4

ו/אוהדבריםהדבקלפיהכללחילופין,ו/אובמצטברנטענותזהתביעהבכתבהתובעתטענותכל.5

הקשרם.

זובתביעהלדוןענייניתסמכותישאביבתלבמחוזיפואביבתלבהמחוזיהמשפטלבית.6

מקומיתוסמכות1984-תשמ"דמשולב[,]נוסחהמשפטבתילחוק40סעיףלהוראותבהתאם
כתובתגםכמוהחוב,ואיגרתההשקעהבהסכםההתקשרותומקוםהואילבתביעהלדון

אביב.בתלהנתבעות,

4



5

ולחודביחדכנגדםולפסוקלדיןהנתבעיםאתלהזמיןמתבקשהמשפטביתכבודכןעלאשר.7
ושכייטבתביעההתובעתהוצאותלרבותזה,תביעהכתבבמסגרתהמבוקשיםהסעדיםאת

ערייד.

ער"ידבורנשטיין,דב
התובעתב'"כ

5
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נספחיםותוכןרשימה

מוגבלתשותפות

-והתיהאההו מוגבלתשותפות
7

הכ|ההושיהתואריתתמהשצתוהא7|
ל|-הה]המסמוהאשוההההההמחם+ה

האוויויא8

:
6
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השקעההסכם
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השקעההסכם
1995ינוארבחודש13ביוםבתל-אביבונחתםשנערך

בין--

בע"מהחזקותלוסטיגפדני
51-186267-4ח.פ

תל-אביב,92אלוןיגאלמרחוב1
"החברה"()להלן:

אחד;מצד
ביון-ל-

מוגבלתשותפות-הוןקרןכללית
55-0012769שותפותמספר

תל-אביב.,5דרויאנובמרח'1

"המשקיעה"()להלן:ן
שני;מצד

והכלהאמורה,החובאגרתאתלרכושמעוניינתוהמשקיעהחובאגרתלמשקיעהלהנפיקמעוניינתוהחברההואיל
להלן;זהבהסכםכמפורטובאופןבתנאים

כדלקמן:הצדדיםביןוהותנההוצהרהוסכם,לפיכך

בללי1./

|
סעיפיו.יתרעםכאחדויקראוממנונפרדבלתיחלקמהוויםונספחיוזהלהסכםהמבוא11

\

פרשנות.לצורכיישמשוולאיחייבוולאבלבד,נוחותלצורכיהםהסעיפיםכותרות12

זה:הסכםלצורך13

בע"מ.בתל-אביבערךלניירותהבורסה-"הבורסה"

בעקיפין,אובמישריןמוחזק,שלהןהמונפקהמניותמהוןלפחות50%אשרחברות-החברה""קבוצת
החברה.ידיעל

/התשכ"ח-8691.ערך,ניירותבחוקכמשמעו-ענין""בעל

\1ק/
ּ/\

/,|
//17איוים025רזאםוא710סם.\50\6.6308סם\ן

/

וֹו/
8/
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החברההצהרות2

כדלקמן:בזהמצהירההחברה

רישומןישראללוכימדינתדינילפיפרטיותכחברותכדיןמאוגדותהחברהקבוצתוחברותהחברהכי21
כנגדןנפתחולאכילמחקן,כוונהבדברהודעהכלקיבלולאהןכימלא,בתוקףהינוהחברותברשם
לפירוקבקשהכנגדןהוגשהלאכיחלקם,אוכולםשלהן,מהותייםנכסיםכינוסאופירוקהליכי

ולאכאמור,בהליכיםלפתוחכוונהעלהתראהאוהודעהכלנתקבלהולאכאמור,נכסיםלכינוסאו
)להלן:בע"מאחזקותאקוואריוסשלההבתוחברותהחברהוכילכך,לגרוסהעשויהסיבהכלעלידוע

בע"מאחזקותופידיאסבע"מאחזקותאיקסיוןבע"מ,(1993)השקעותלוסטיגפדני"אקוואריוס"(,
והכלבעסקיהןולעסוקבנכסיהןלהחזיקדיןכלפיעלומוסמכותרשאיותהבת"(,"חברות)להלן:
להסכם.ב'כנספחהמצ"בלהלן8בסעיףכהגדרתההתשקיףבטיוטתלאמורבכפוף

אקוואריוסושלהחברהשלהעדכניבנוסחםותקנוןותזכירההתאגדותתעודותשלונכוניסמלאיםעותקים
ג'.כנספחזהלהסכםמצורפים

החובאגרתוהקצאתזהבהסכסלהתקשרלחברהאחרתאוחוזיתחוקית,מניעהאיןכי)א(22

הפרהמהוויםואינםהחברה,שלההתאגדותלמסמכיבסתירהעומדיסלאפיועלוהמניות

לו.צדשלההבתחברותו/אוהחברהאשראחרמסמךכלאוהסכםאוהתחייבותשל

וכסדרן.במלואןזהבהסכםלעמודבהתחייבויותיהכמפורטוהאמצעיםהיכולתאתכיישלה)ב(

וכיפיועלהחובאגרתהנפקתואתזהבהסכםהחברההתקשרותאתאישרהחברהדירקטוריוןכי203

התקשרותלצורךלחברההדרושאחראישורכלו/אודיןכלפיעללחברההדרושיםהאישוריםכלהתקבלו
זה.בהסכםהחברה

ש"ח1בנותרגילותמניותל-000,000,02המחולקש"ח20,000,000הינוהחברהשלהרשוםההוןכי24

"המניות"(.)להלן:כ"אע"נ

וכישם,עלרשומותמניות10,000,000זההסכםלמועדהינוהחברהשלוהנפרעהמונפקההוןכי5

זה.להסכםבהתאםשתונפקהחובאגרתהמרתלצורךגםמספיקהחברהשלהרשוםההון

הסכםחתימתלמועדנכוןהחברהבמניותהחזקותיהםופירוטהחברהשלהמניותבעלירשימתלהלן

זה:

בהוןאחוזהרגילותהמניותמספרהמחזיקשם
ובהצבעהכ"אע"נש"ח1בנות

-אא3667...בע"מבלהפקעתהברהלוסמדנ -ה|אש59רהה|0או\ההיימססהעחק
-ה|אואלההה|ש0שדהההרהי]אלופתי \ר|אאאלהההרלשלההההריפדגי|בנעל
|ה|מעקרה |אקאר.בע"מ.אחקתשגרד \ה|אאאר|88ר\.בע"מהשקעות|עדעי הה|אאאיהראא\הההההי..לאראיסי

)בנאמנות(בע"מ(1987)ונאמנותלניהולחברהתאגידים

-ר|אאאשהור|אקשרהיי.אלהוקמר
שו4שש0]800קההווסששש

7
2

[
94

/
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להסכםו-)2(ד')1(כנספחיםמצורפיםלהלןהמפורטיםהדוחותשלומלאיםנכוניסהעתקים61
זֶה.

.31.12.93ליוםהחברהשלהמבוקריםהכספייםהדוחות-ד')1(
ודוחות31.3.94ליוםובמאוחד()בנפרדהחברהשלמסוקריסבינייםכספייםדוחות-ד')2(

.30.6.94ליוםובמאוחד()בנפרדהחברהשלמסוקריםתמציתייםבינייסכספיים

לאלמשקיעהיוגשו1994בדצמבר31ליוםהחברהשלמבוקריםשנתייםכספייםדוחות
בסעיףהאמורלגביהםויחולד')3(כנספחזהלהסכםויצורפו1995במרס31מיוםיאוחר
להלן.2

ומלאיםנכוניםוהינםהחברהדירקטוריוןידיעלאושרולעילהמפורטיםהכספייםההדוחות2
מקובליםחשבונאייםעקרונותלפיונערכוחתימתםבמועדמתייחסיםהםאליהלתקופה
מלאבאופןמשקפיםד')1(-)2(נספחיםבדוחותהמופיעיםהנתוניםעקבי.באופןשיושמו

החברה,שלהעסקיותוהתוצאותההוןהחובות,ההתחייבויות,הזכויות,הנכסים,מצבאתונכון
להםליתןשנהוגכפיוהכלחתימתםבמועדמתייחסיםהסאליהלתקופהמאוחד,בסיסעל

כאמור.כספייםבדוחותביטוי

מאוחד,בסיסעלבכללותם,החברהבעסקישינוימהותילרעהחללאהחברה,למיטבידיעת3
.1994ביוני30ליוםהכספייםבדו"חותהנסקרתהתקופהתוסלאחר

קרמר.ואפריםמיוחסגיאפדני,אילןלוסטיג,יצחקה"ההינםבחברההדירקטורים27

זהלהסכםמצורפתהתשקיף"(טיוטת"מועד)להלן:1994באוגוסט30מיוםהחברהתשקיףטיוטת28
התשקיף"(."טיוטת)להלן:ב'כנספח
בה,הכלוליםהכספייםהדוחותלרבותהחברה,דירקטוריוןידיעלכדיןאושרהאשרהתשקיףטיוטת
אתמשקפתתשקיף,בטיוטתלכלולישדין,כלהוראותפיעלאשרוהמידעהפרטיםכלאתכוללת

וכןואקוואריוסהחברהשנתנוהערבויותואתואקוואריוסהחברהנכסיעלהרשומיםהשעבודים
ההון,החובות,ההתחייבויות,זכויותיהן,נכסיהן,ואתהחברהשלהבתוחברותהחברהעסקיאת

החברהשלאחריםמהותייםופרטיםהמשפטייםההליכיסהמהותיים,ההסכמיסהעסקיות,התוצאות
לתאריךנכוןוהכלבחברהעניןלבעליתשלומיהןו/אועסעסקותיהןואתהחברהשלהבתוחברות

הענין.לפיבטיוטה,כנקובאחרמועדלכלאו1994באוגוסט30היינוהטיוטה,

חוצביםהרונכסיבע"מאחזקותפידיאסאקוואריוס,החברה,נכסיעלהרשומיםהשעבודיםתאור29

ה'.כנספחזהלהסכםמצורףזה,הסכםחתימתלמועדבע"מ,

עלבמצטבר,ו/אובנפרדעולה,שוויןואשראקוואריוסו/אוהחברהנתנואשרהערבויותשלתאור0
ו'.כנספחזהלהסכםמצורףזה,הסכםחתימתלמועדנכון,ארה"בשלדולרמיליון2שלסך

התחייבויותלהבטחתהחברה,קבוצתחברותיתרנתנואשרהערבויותסךעולהלאהחברה,ידיעתלמיטב
6.9בסעיףהמפורטותהערבויותלמעטאךענין,בעלילרבותהחברה",ל"קבוצתמחוץגורמיםשל

:ארה"ב.שלדולרמיליון2עלהתשקיף,לטיוטת

החברהשלתשלומיםו/אוהחברהקבוצתחברותו/אולחברהבחברהעניןבעליביןעסקאותשלעדכוןע1
חתימתלמועדועדהתשקיףטיוטתמועדמאזנעשואשרבחברההחברהלבעליעניןקבוצתו/אוחברות

זה.להסכםז'כנספחמצורףזה,הסכם

בטיוטתהמתוארותאקוואריוסשלו/אוהחברהשלמהותיותבעיסקאותשחלושינוייםשלעדכון2

היקפןאשרהמהותץותהעסקאותופירוטארה"בשלדולרמיליון2עלעולההיקפםאשרהתשקיף,
התשקיףטוטתמועדמאזאקוואריוסו/אוהחברההתקשרובהןארה"בשלדולרמיליון2עלעולה

/זה.להסכםח'כנספחמצורףזההסכםחתימתלמועדועד
\\
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כאמור,משפטייםבהליכיםאיומיםו/אודרישותלרבותבהליכיםהמשפטיים,שחלושינוייםשלעעדכון3
הסכםחתימתלמועדועדהתשקיףטיוטתמועדמאזהבתחברותושלאקוואריוסו/אוהחברהשל
להסכםט'כנספחמצורףארה"בשלדולרמיליון2עלעולהבמצטבר,ו/אובנפרדהיקפס,ואשרזה

זה.

יוגשוהשנתיים"(,"הדוחות)להלן:1994לשנתהחברהשלמבוקריםשנתייםכספייםדוחות.4

.1995במרס31מיוםיאוחרלאלמשקיעה

"תקופת)להלן:למשקיעההשנתייםהדוחותהגשתמועדלאחריום45במשךויתגלהבמידה.1
מהפרטיםבאחדלרעהמהותישינויקייםכיהשנתיים,הדוחותעלובהסתמךהבינייס"(
למשקיעהידועהיהלאאשרלהלן,ו-3151.2.לעילעד2.1בסעיפיםהמפורטיםהמהותיים

בס"קכמפורטזכותהביניים,תקופתבמשךלמשקיעה,תעמודזה,הסכםעלהחתימהבעת
להלן.ג.

זה:ס"קלצורך
כספיים,במונחיסלהעריכוניתןשיהיהוככללרעהשינוי/יםמהותי/ים-לרעת"מהותי"שינוי

לפחות.דולר,מליון2שלבהיקףיהא

הזכותלמשקיעהעומדתלעיל,ב.בס"קהאמוריסםהתנאיםובהתקייסהבינייםתקופתבמשךג.5
צמודכשהואש"ח12,108,000היינוהחוב,אגרתלהנפקתבתמורהשניתןהסכוםלהשבת

ובצירוףריביתא'כנספחהמצ"בהחוב,אגרתבתנאי6בסעיףכאמורלצרכן,למדדהמחירים
הנפקתמועדאוזהמועדלפניהאחרוןהריביתתשלוםמיוסתזקףאשר4.5%בשיעורשנתית
"סכום)להלן:זהס"קפיעלההשבהלמועדועדהמועדים,מביןהמאוחרהחוב,אגרת

ההשבה"(.
הביניים,תקופתבמשךוזאתבכתבהודעהלחברה,המשקיעהתגישהאמורהזכותהמימושלשם

אתהדורשתהביניים,תקופתתוסשלאחרהראשוניםהעסקיםימי(5)חמשתבמהלךאו
קבלתממועדעסקיםימי7תוךההשבהסכוםאתלמשקיעהתשיבהחברההזכות.מימוש
הבטחונותשחרורלשםידרשאשרמסמךכלעלהמשקיעהחתימתוכנגדכאמור,הודעה

להלן.5בסעיףכאמורהשונות,ברשויותהמשועבדיםהנכסיםעלשנרשמו
המונפקתהחובואגרתלסיוםזההסכםשלתוקפויבואלמשקיעהההשבהסכוסהחזרתעם
משנהו.כלפיתביעהמהצדדיםלמיתהיהולאתבוטלפיו,על

מוותרתהמשקיעהלעיל,ו-ג.ב.ס"קעלפילההנתונההזכותתנצלאתלאוהמשקיעהבמידהד.
לה,שתהאזכותכלעלהביניים,תקופתתוםלאחרלהלן,(2)בס"קלאמורבכפוףבזאת,

מיאוהחברהמנהליו/אוהחברהכלפיבטענהו/אובדרישהו/אובתביעהלבואתהא,אם7
2.1בסעיפיםהמפורטיםהמהותייםמהפרטיםבאחדלרעהמהותישינויקיוםעקבמהם,

לעיל.ב.בס"קכאמורוהכלהשנתייםהדוחותעלבהסתמךלעיל,2.13עד

נעשתהזהבהסכםההתקשרותכייובהרבובמקרהיחוללאזהב'-ד'2.14בסעיףהאמורה.
שלתשל"ג-3791,כללי(,)חלקהחוזיםחוקפיעלכהגדרתההטעיהו/אומרמהשלבנסיבות

דין.כלהוראותיחולוזהובמקרהממנהליהמיו/אוהחברה

וידועבכללותההחברה"ול"קבוצתלחברהבקשרמהותישלכלפרטונאותמלאגילוילמשקיעהנעשה51
וההתחייבויותהמצגיסםההצהרות,עלמסתמכתזה,בהסכםלהתקשרבהחלטתהכיהמשקיעהלחברה

בנספחיו.לרבותולהלן,לעילזהבהסכםהכלולים
בחברה.השקעההשוקלסבירלמשקיעחשובלהיותהעשויפרט-זהסעיףלצורךמהותי""פרט

תיירותמלונאותלטופזאינסמתייחסיםזה2בסעיףכאמורהחברהמצגיוהתחייבויותכיבזאתמחובהר6
את1994,בדצמבר30מכרה\ביוםאקוואריוסשכןשלהבנותוחברות"טופז"()להלן:בע"מונופש
בטופז.החזקותיהמלוא
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המשקיעההצחרות.3

כדלקמן:בזהמצהירההמשקיעה

בישראל.כדיןרשומהמוגבלתשותפותהינהכי11

כדלקמן:הינםהשותפותבהוןהחזקותיהםושיעורבמשקיעההשותפים22

20%-כללישותף-בע"מוהשקעותמימוןכללית
20%-|מוגבלשותף-בע"מ)ישראל(כלל
20%-\מוגבלשותף-בע"מתעשיותכלל
10%-\מוגבלשותף-בע"מבטוחעסקיהחזקותכלל

10%- מוגבלשותף-בע"מובניןבפיתוחלהשקעותחברהאזורים
10%-\מוגבלשותף-בע"מלביטוחחברהכלל

10%-\מוגבלשותף-בע"מסחרכללשלולנאמנותלניהולהחברה

וכסדרן.במלואןזהבהסכםכמפורטבהתחייבויותיהלעמודוהאמצעיםהיכולתאתלהישכי3

פיועלהתחייבויותיהולביצועזה,בהסכםלהתקשרותהאחרתאוחוזיתחוקית,מניעהכלאיןכי3.4
הסכםאוהתחייבותשלהפרהמהוויסאינםפיועלוביצועהתחייבויותיהזהבהסכםהתקשרותהוכי
לו.צדהמשקיעהאשראחרמסמךכלאו

אישורכלאודיןכלפיעלהמשקיעה,התאגדותמסמךפיעלהדרושיםהאישוריםכלהתקבלוכי5
פיו.עלהשקעתהוביצועזהבהסכםהמשקיעההתקשרותלצורךהדרושאחר

כלאתוקיבלהלהלן,ב.בס"קלאמורבכפוףלה,הדרושהמידעכלאתדרשההמשקיעהא.26
עלאצלוהרשומותהזכויותבדברישראלמקרקעימינהלאישור)למעטדרשהאשרהמידע

נערכואשרעניןבעליעםהעסקאותאתהמאשרופרוטוקולאחיסמךמקרקעיהמכונההנכס
עדלמשקיעהיומצאוואשרזההסכםחתימתמועדלפניהאחרוניםהחודשים12במהלך

להתקשרהחלטתהלשםלנכון,שמצאהכפיהבדיקות,כלאתוערכה(1995בינואר31ליום
ההשקעהאתמצאההחברה,נתנהאשרוהמסמכיםהמצגיםלנכונותובכפוףזהבהסכם

למטרותיה.מתאימהזההסכםפיעל

באוגוסטה-03לאחרהתשקיף)היינוטיוטתשלאחרלתקופהכיבהתייחסהצדדיםעלמוסכם-

מהסכמתהושפעוידה,עלשנערכווהבדיקותהמשקיעהידיעלהתבקשאשרהמידע(4
במצטבראובנפרדארה"בשלדולרמיליון2)זהמועדלאחרהמצגיםבדברמהותיותהצדדים

לעיל.2.9-2.13בסעיףכמפורטוהכלמצג(,כללגבי

לעיל.המפורטיםהמצגיםעלזהבהסכםלהתקשרבהחלטתהמתבססתהחברהכילמשקיעהידוע7

והתמורהההקצאה.4

במניותלהמרהוהניתנתש"ח12,108,000שלנקובבערךחובאגרתלמשקיעהבזהמנפיקההחברה41
בנספחמפורטיםהחברהתנאיהמרתהלמניותלרבותהחובתנאיאגרתהחוב"(."אגרת)להלן:החברה

זה.להסכםב'

ביוםיועבר"הקרן"()להלן:,108,000היינוהחוב,אגרתשלהנקובערכהסכוםמלואא.402
יועברובנקשפרטיולחשבוןבבוקר00;10עדלשעהבנקאיתבהעברהלחברה1995בינואר7

למשקיעהבָנקאיותערבויותהמצאתכנגד,1995בינואר15עדליוםלמשקיעההחברהעלידי
/להלן.ב.בס"קכמפורט

* /}\(5
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בס"קכמפורטהקרן,סכוםהעברתכנגד,1995בינואר17ביוםלמשקיעהתמציאהחברהב
בנוסחהמחיריםלמדדוצמודותמותנותבלתיאוטונומיות,בנקאיותערבויות4לעיל,א.

כדלקמן:"הערבויות"(,יחדיו:)להלןזהלהסכםיג'כנספחהמצורף

ממועדחודשים6למשךבתוקףתהיינהאשרש"ח448,600,5שלכוללבסךערבויות()
כדלקמן:הפירוטלפיהמצאתן

א1"(."ערבות)להלן:ש"ח3,329,700שלבסךערבותם(
א2"(."ערבות)להלן:ש"ח2,118,900שלבסךערבות(1)

המצאתהממועדחודשים6בתוקףלמשךתהאש"חאשר3,541,590שלבסךערבות(2)

ב'"(."ערבות)להלן:

המצאתהממועדחודשים6למשךבתוקףתהאאשרש"ח010,1,907שלבסךערבות(3)

ג'"(."ערבות)להלן:

המצאתהממועדחודשים12למשךבתוקףתהאאשרש"ח1,210,800שלבסךערבות(4)

ד'"(."ערבות)להלן:

2.5ב.בסעיףהאמוריםהבטחונות1995בינואר17ליוסעדלמשקיעהיומצאובובמקרה8
האפשריתבמהירותיומצאואשרהחברותמרשםהשעבודיםרישוםתעודותלמעטלהלן,ו-ד.

כשעליהןהענין,לפיכאמור,השעבודיםרישוםבדברהחברותלרשםהודעותיומצאותחתןואשר
הערבויותהעברתכנגדהחובאגרתקרןאתהמשקיעהתעביר"נתקבל",חותמתמוטבעת

בלבד.לעילו-)4((3))ב()1(,בס"קהמפורטות

2.5א.בסעיףהמפורטיםהשעבודיםרישוםכנגדלחברהותוחזרתפקעא1ערבות()א.43
שעבודיםירשמולאבובמקרההערבות.המצאתממועדחודשים4תוךלהלןו-ד.

המועדאתולהאריךלמשקיעהלפנותהחברהרשאיתכאמור,חודשים4תוךאלה
א1ערבותשלתוקפןשמשךבתנאיוזאתנוספיםחודשיםב-2השעבודיםלרישום
כאמורהארכההרישום"(."תקופת)להלן:נוספיםחודשיםב-2יוארךא2וערבות
בלבד.אחתפעםתבוצע
מקרקעיושומתלמשקיעההחברהתמציאשבובמקרהלחברהותוחזרתפקעא2ערבות
ואשרעלהצדדיםתוסכםזהותואשראחרמקרקעיןשמאיאוסערברוךבידיערוכה

דמי)כוללסבאכפרנכסעלהמוטליםוההיטליםהמסיסלכלהיתר,ביןתתייחס,

המקרקעיןששומתובלבדוכו'(החכירהתקופתהארכתבגיןחכירהדמיהסכמה,
רואהדעתחוותפיעלמקרקעיןמוכרעליחולואשרמסיםבניכוילעילכאמור

בסעיףכמפורטלצרכןהמחיריםלמדדצמודש"ח5,448,600כדיתגיעהחברה,חשבון.
וזאתכללמקרקעיןשומתלחברהתומצאלאבובמקרהזה.להסכםא'לנספח6

א2.ערבותאתלממשהזכותלמשקיעהתהאהרישוםתקופתתוך
למדדש"חצמוד5ל-006,844,השווהמסךכאמורלעילתפחתהמקרקעיןושומתהיה

ערבותהחברהתמציאזהלהסכםא'לנספח6בסעיףכמפורטלצרכןהמחירים
5,448,600שביןלהפרשהשווהסךעלזהלהסכםיג'כנספחהמצורףבנוסחבנקאית

כאמורהמקרקעיןשומתשווילביןלעיל,כאמורלצרכןהמחיריםלמדדצמודש"ח

צמודש"ח3,329,700שלסךעליעמודלמקרקעיןהמוסכםשהשוויובלבדלעיל

לעיל.כאמור

סכוםיהיהששוויונוסףנכסעלשיעבודרישוםכנגדלחברהותוחזרתפקעזוערבות

במקרהאולםהחוב,לתנאיאגרתבסעיף2.41כמפורטבאופןוהכללפחות,הערבות
מגורסזה,הסכםחתימתמועדלאחרבעליו,ידיעלנרכשאשרנכסיהאזהנכסבו

כאמור.רכישתושוויפיעליקבעהנכסשלשוויובחברה,עניןבעלאינואשר

יוארךשתוקפהובלבדלעתמעתערבות.זושלתוקפהאתלחדשרשאיתהחברה
פעם.בכלחודשים12שללתקופות
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אתחידשהלאהחברהבובמקרהוזאתזוערבותלממשזכאיתתהאהמשקיעה

מ-5מאוחרשאינולמועדעדכאמורחודשים12שללתקופהזוערבותשלתוקפה
פקיעתה.למועדקודםעסקיםימי

צמודש"חל-006,844,5השווהסךעלתעלהלעילכאמורהמקרקעיןושומתהיה
להפרשהשווהבסכוסחלקה,אוד',ערבותאתלשחררהזכותלחברהלעיל,כאמור

בכלאךהדעתחוותפיעלהמקרקעיןשווילביןלעילצמודש"ח0שבין
המחיריםלמדדצמודש"ח1,210,800שלסכוםעלהמקסימליההפרשיעלהלאמקרה

א'.לנספח6בסעיףכאמורלצרכן

במועדלהלןו-ד.2.5א.בסעיףהמפורטיםהשעבודיםאתרשמהלאוהחברההיה(2)
בכפוףו-א2,א1ערבותאתלממשהזכותתתגבשלמשקיעה)1(לעיל,בס"קכמפורט

להלן.(3)בס"קלאמור

הארכתבדברלהסכמההגיעולאוהצדדיםלעיל,(2)ס"קהוראותהתקיימובובמקרה(3)
בטחונותהמצאתבדבראוו-ד.2.5א.בסעיףהמפורטיםהשעבודיםלרישוםהמועד

הזכותלמשקיעהתהאהחוב,אגרתלתנאי14.2בסעיףכמפורטלמשקיעהחלופיים
מועדלפניאחרוניםעסקיםימימ-5מוקדםלאוזאתו-א2א1ערבותאתלממש

פקיעתה.

ב.5.2בסעיףהמפורטיםהשעבודיסרישוםכנגדלחברהותוחזרתפקעב'ערבות()ב
הערבות.המצאתממועדחודשיסם2תוךלהלןו-ד.

במועדלהלןו-ד.ב.5.2בסעיףהמפורטיםהשעבודיםאתרשמהלאוהחברההיה(2)
בכפוףב',ערבותאתלממשהזכותלמשקיעהתתגבשלעיל,(1)בס"קכמפורט
להלן.(3)בס"קלאמור

הארכתבדברלהסכמההגיעולאוהצדדיםלעיל,(2)ס"קהוראותהתקיימובובמקרה(3)

המצאתבדבראולהלןו-ד.2.5ב.בסעיףהמפורטיםהשעבודיםלרישוםהמועד
למשקיעהתהאהחוב,אגרתלתנאי14.2בסעיףכמפורטלמשקיעה,חלופייםבטחונות

מועדלפניאחרוניםעסקיםימימ-5מוקדםלאוזאתב'ערבותאתלממשהזכות
פקיעתה.

2.5ג.בסעיףהמפורטיםהשעבודיםרישוםכנגדלחברהותוחזרתפקעג'ערבות()ג
הערבות.המצאתממועדחודשים2תוךלהלןו-ד.

במועדלהלןו-ד.2.5ג.בסעיףהמפורטיםהשעבודיםאתרשמהלאוהחברההיה(2)
לאמורבכפוףג',ערבותאתלממשהזכותלמשקיעהתתגבשלעיל,(1)בס"קכמפורט

להלן.(3)בס"ק

הארכתבדברלהסכמההגיעולאוהצדדיםלעיל,(2)ס"קהוראותהתקיימובובמקרה(3)
המצאתבדבראולהלןו-ד.2.5ג.בסעיףהמפורטיםהשעבודיםלרישוםהמועד

למשקיעהתהאהחוב,אגרתלתנאי14.2בסעיףכמפורטלמשקיעה,חלופייסבטחונות
מועדלפניאחרוניםעסקיםימימ-5מוקדםלאוזאתג'ערבותאתלממשהזכות

פקיעתה.

יהיהששוויונוסףנכסעלשעבודרישוםכנגדלחברהותוחזרתפקעד'ערבות()ד.

אגרתלתנאי6בסעיףכאמורלצרכן,המחיריםלמדדצמודש"חלפחות,0
נכסבובמקרהאולםהחוב,אגרתלתנאי14.2בסעיףכמפורטבאופןוהכלהחוב

אשרמגָורםזה,הסכםחתימתמועדלאחרבעליו,ידיעלנרכשאשרנכסיהאזה
באמוררכישתושוויפיעליקבעהנכסשלשוויובחברה,עניןבעלאינו
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יוארךשתוקפהובלבדלעתמעתד'ערבותשלתוקפהאתלחדשרשאיתהחברה(2)
פעם.בכלחודשים12שללתקופות

חידשהלאהחברהבובמקרהוזאתד'ערבותאתלממשזכאיתתהאהמשקיעה(3)
למועדקודםעסקיםימימ-5מאוחרשאינולמועדעדזוערבותשלתוקפהאת

פקיעתה.

להלן4.4סעיףבהוראותלפגועבכדיהערבויותלמימושלעילהקבועיסבמועדיםיהיהלאה.
החוב.אגרתלתנאי15וסעיף

14.1.1ובסעיףלהלן5.1בסעיףכהגדרתםהמשועבדיםמהנכסיםכחלקעניןלכלתחשבנההערבויות44
זה.להסכםא'כנספחהמצ"בהחובאגרתלתנאי

המשקיעה,ידיעליתקבלאשרהערבותסכוםיחשבחלקן,אוכולןהערבויות,מימוששלמקרהבכל.5
העומדיםהסכומיםייפרעוראשיתכדלקמן:החובאגרתפיעלהמשתלמיםהסכומיםבגיןכפרעון
בצירוףאשרהחובאגרתמקרןמתאיםחלקלפרעוןתשמשיתרהכלהערבות.מימושבמועדלפרעון
יתרה.אותהכדיעולהמועד,לאותועדנצברואשרבגינוומע"מריביתהצמדה,הפרשי

לאאךהזכות,למשקיעהתעמודהמשקיעה,ידיעלכולן,אוחלקןהערבויות,ימומשובומקרהבכל06
המרהשלבמקרהאו8סעיףפיעלהחובאגרתאתלהמירהמשקיעהזכאיתבובמקרההחובה,

מומשלאכאילומומש,אשרהערבותסכוםבגיןהמרהלקבלמניותהחוב,אגרת9ללתנאייפיסעיףעל
לחברהתעבירשהמשקיעהלכךבכפוףוהכללמניותהמומרתהחובמאגרתחלקעדייןמהווהוהוא

כמפורטההלוואהתנאיפיעלהצמדהוהפרשיריביתבתוספתשמומשההערבותסכוםמלואאת
ההמרה.מניותקבלתליוםועדהערבותמימושמיוםהחוב,אגרתבתנאי

בטחון5
המשועבדים:הנכסיםפירוטלהלן1

סבאבכפרמקרקעיןבנכסהחכירהמזכויותמחציתהמהוותאקוואריוס,שלהחכירהזכויותא.
9,10,11וחלקות7535בגוש11,12,14,24-16כחלקותוהידועמ"רכ-000,221ששטחו

לאקוואריוס,אשרישהחוזיותוהזכויותסבא"(כפר"נכס)להלן:7557בגוש60מחלקהוחלק
סבא.כפרנכסעםבקשרלאקוואריוסיהיו,אשראו

מחציתוהמהוותישראלמקרקעימינהלבפנקסיהרשומותאקוואריוסשלהחכירהזכויות3
כחלקמ"רוהידועכ-004,99ששטחואחיסמך,לישובבסמוךמקרקעין,בנכסהחכירהמזכויות
החוזיותהזכויותאחיסמך"(,"נכס)להלן:ו-4455,4627,46423464בגושיםשונותמחלקות

המקרקעיורישוםבלשכתאחיסמךבנכסהחכירהזכויותכבעלתלהרשםאקוואריוסשל
בקשרלאקוואריוס,יהיואשראולאקוואריוס,ישאשרהאחרותהחוזיותהזכויותכלוכן
אחיסמך.נכסעם

21מס'כחלקההידועבתל-אביב,21החשמלברח'בבניןאקוואריוסשלהבעלותזכויותג.
ישאשרהחוזיותהזכויותוכן(21החשמל"נכס)להלן:מ"רכ-462ששטחה6940בגוש

.21החשמלנכסעסבקשרלאקוואריוס,יהיואשראולאקוואריוס,

בע"מ(1989)נכסיםלאחזקתחברהלוסטיגופדניבע"מאחזקותתזאוסשלהבעלותזכויותד.
מ"רכ-462ששטחה6940בגוש20מס'כחלקהידועבתל-אביב,12א'החשמלברח'בבנין

יהיואשראו,לאקוואריוס,ישאשרהחוזיותהזכויותוכן12א'"(החשמל"נכס)להלן:

12א'.החשמלנכסעםבקשרלאקוואריוס,

החברה.שלש"ח1בןפקדוןה.

/&\| |
| :

| ] / [ 0 7

`\"\ / /
:

/ 5



16

הצמדה,הפרשיהפיגוריסם,ריביתהריבית,החוב,אגרתקרןסכומישלוהמדוייקהמלאלתשלוםכבטחון502
תנאייתרשלוהמדוייקהמלאהקיוםולהבטחתהחובאגרתידיעלהמובטחיםגביהוהוצאותמע"מ
וכןכדלקמןבטחונותלמשקיעהיומצאוכיהחברהתגרוםזהלהסכםא'כנספחהמצ"בהחובאגרת

הענלן,לפיהמשעבדות,החברותשלהדירקטוריוןאסיפותשלעו"ד,ידיעלמאושריםפרוטוקולים
השעבודים:רישוםאתהמאשרות

סבאבנכסכפראקוואריוסשותפיוהסכמתישראלמקרקעימינהלהסכמתתומצא(1)א.
כנספחיא')1(המצורףבנוסחבסכוס,הגבלהללאראשונה,בדרגהמשכנתאלרישום
כאמורמשכנתאתרשםהמשקיעה.לטובתסבא,כפרנכסעלזהלהסכם)0(-ת1(

רישוםנסחויומצאהחברותוברשםהמקרקעיןרישוםבלשכתסבאכפרנכסעל

השעבודרישוםותעודתמאושרמשכנתאשטרלמשקיעה,סבאכפרנכסשלמעודכן
החברות.מרשם

הגבלהללאכללית,זכויותוהמחאתראשוןמשכוןבדרגה,ראשוןקבועשעבודירשם(2)
ת(-ת5(יא')2(כנספחהמצורףהנוסחפיעלהמשכונותוברשםהחברותברשםבסכום,
לאקוואריוס,אשריהיואולאקוואריוס,ישאשרהחוזיותהזכויותכלעלזהלהסכם

מרשםהאמורהשעבודרישוםתעודתלמשקיעהתומצאסבא.כפרנכסעםבקשר
המשכונות.מרשסהמיוחדיםוהתנאיםהמשכוןרישוםעלואישורהחברות,

לישראלאגודבנקלטובת21החשמלנכסעלהרשומהראשונהבדרגהמשכנתאשימחקולאחר3
משכנת(אולרישוםהתחייבותלהבטחת12א'החשמלנכסעלהרשומהאזהרהוהערתבע"מ

הבאים:הבטחונותירשמולישראל,אגודבנקלטובת

להסכםיא')3(המצורףכנספחבנוסחבסכום,הגבלהללאראשונה,בדרגהמשכנתא()
בלשכתכאמורהמשכנתארישוםלאחרהמשקיעה.לטובת,21החשמלנכסעלזה,

נכסשלמעודכןרישוםנסחלמשקיעהיומצאהחברותוברשםהמקרקעיןרישום
החברות.מרשםהשעבודרישוםותעודתמאושרמשכנתאשטר,21החשמל

להסכםיא)4(כנספחהמצורףבנוסחבסכום,הגבלהללאראשונה,בדרגהמשכנתא(2)
בלשכתכאמורהמשכנתארישוםלאחרהמשקיעה.לטובת12אא',החשמלנכסעלזה,

נכסשלמעודכןרישוםנסחלמשקיעהיומצאהחברותוברשםהמקרקעיןרישום
מאושרמשכנתאשטרכאמור,משכנתאאקוואריוסלרישוםהסכמת12א',החשמל

החברות.מרשםהשעבודרישוםותעודות

בסכוס,הגבלהללאכללית,זכויותוהמחאתראשוןמשכוןבדרגה,ראשוןקבועשעבוד(3)
להשסכסםו-יא')6(יא')5(כנספחהמצורףהנוסחפיעלהמשכונותוברשםהחברותברשס

אקוואריוסביןהסכםפיעל12א'החשמלבנכסאקוואריוסשלהחוזיותהזכויותעלזה
מיוםבע"מ(1989)נכסיםלאחזקתחברהלוסטיגופדניבע"מאחזקותלתזאוס

יהיואשראולאקוואריוס,ישאשרהחוזיותהזכויותכלעלוכן1994בדצמבר2
למשקיעהתומצאוכן12א',החשמלונכס21החשמלנכסעםבקשרלאקוואריוס,

המשכוןרישוםעלואישורהחברות,ברשסלעילהאמורהשיעבודרישוםתעודת
המשכונות.מרשםכאמורהמיוחדיםוהתנאים

ללאראשונה,בדרגהמשכנתאלרישוםישראלמקרקעימנהלשלהתחייבותתומצא()ג
אקוואריוסשלהחכירהזכויותשיירשמולאחרמידאחסימךנכסעלבסכום,הגבלה

המקרקעין.רישוםבלשכתאחיסמךבנכס

הגבלהללאכללית,והמחאתזכויותראשוןמשכוןבדרגה,ראשוןשעבודקבועירשם(2)
להסכםכנספחיא)7(המצורףהנוסחעלפיהמשכונותוברשםהחברותברשםבסכום

ישראלמקרקעימנהלעםחכירההסכםפיעלאקוואריוסשלהחוזיותהזכויותעלזה,
אשראולאקוואריוס,ישאשרהחוזיותהזכויותיתרכלעלוכןאחיסמךלנכסביחס

האמורהשיעבוָדרישוםתעודתתומצאאחיסמך.נכסיעםבקשרלאקוואריוס,יהיו.
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מרשםכאמורהמיוחדיםוהתנאיסהמשכוןרישוםעלואישורהחברות,מרשם
המשכונות.

אגרתעלפיוזאתהחברותברשםהחברהשלש"ח1בןפקדוןעלבדרגהראשוןשעבודירשם"
כאמור.השיעבודרישוםתעודתותומצאזֶהלהסכםא'כנספחהמצ"בהחוב

מידעוקבלתדירקטורמינוי6

אגרתלתנאי9או8בסעיףכאמורהחברהשלרגילותלמניותהחובאגרתהמרתלאחרמידא.1
בס"קכמפורטבשיעורהחברהבמניותתחזיקהמשקיעהעודוכלא'כנספחהמצ"בהחוב,

)להלן:החברהלדירקטוריוןמטעמהאחדדירקטורלמינויהזכותלמשקיעהתהיהלהלן,ב.
המשקיעהידיעלימונהאשרהדירקטורזמני.אוקבועחליףדירקטורלוולמנותהמינוי"("מועד

הממונהאולעת,מעתשיהיהכפיבע"מוהשקעותמימוןכלליתמנכ"ליהיהלעיל,כאמור
החברהדירקטוריוןידיעלתאושרזהותואשראחראדםאובע"מ)ישראל(כללמטעםעליו
סבירים.מנימוקיסםאלאכאמור,אישורואתמלתתימנעלאאשר

ב-%5תחזיקהמשקיעהלעילכלעודא.בס"קכאמורדירקטור,למינויהזכותתהאלמשקיעה3
אשרהמשקיעההחזקותבדילוללהתחשבומבליהחברהשלהמונפקהמניותמהוןלפחות

להשתתף.למשקיעהאפשרותהיתהלאבהבחברהשלמניותמהקצאהפרטיתינבעוכתוצאה

החברהשלמניותמהנפקתכתוצאההחברהבמניותהמשקיעההחזקותידוללובובמקרה
המשקיעהעודכללעיל,א'בס"קכאמורדירקטור,למינויהזכותלמשקיעהתהאלציבור
החברה.שלהמונפקהמניותמהוןלפחותב-%3תחזיק

תצא2.3לעיל,בסעיףכאמורבמשקיעההכלליבשותףוהשליטההיהלעיל,6.1בסעיףהאמורלמרות2
לעיל.6.1סעיףהוראותיחולולאשלה,בנותחברותאובע"מ)ישראל(כללחברתמידי

החברהדירקטוריוןיתכנסלעיל,6.1בסעיףהאמורפיעלדירקטורלמינויזכותלמשקיעהעודכל.3
לפחותשעות72לדירקטוריםתמסרהדירקטוריוןבדברישיבותהודעהלפחות.חודשיםלשלושהאחת
האמורה.ההודעהלמסירתהמועדלקיצורהדירקטוריםכלהסכמתהושגהאםאלאהישיבה,מועדלפני

פעילותעלקצרדיווחהכוללרבעונידוחחודשים,לשלושהאחתהמשקיעהתקבלהמינוילמועדעד04
לרבעוןהחברהשלהכספייםדוחותיהבצירוףהדוחלמועדקדמואשרהחודשיםבשלושתהחברה

המבוקרהשנתיהכספיהדוחבצירוףשנהבסיוםהענין,לפיאו,הדוחהגשתמועדלפניהסתייםאשר
כאמוריערכולעילהאמוריםהכספייםהדוחותהדוח.הגשתמועדלפנישנסתיימהלשנההחברהשל.

להלן.13בסעיף

לומיידי""דוחלשלוחאמורההחברההיתהבגינםאשרהארועיםריכוזיכלוללעילכאמורדוחכל
שלכלהעסקאותפירוטוכןשחלפוהחודשיםלשלושתבהתייחסבבורסהנסחריםשלההערךהיוניירות

בחברהעניןבעליהחברהלביןקבוצתו/אוחברותהחברהשביןשחלפוהחודשיםשלושתבמהלךשנעשו
משפחותיהם.בניו/או

בכלשימושכלתעשהולאשלישיצדלכלתעביראותגלהלאכיהחברהכלפימתחייבתהמשקיעה5
לחזקתההגיעאשראחרמידעכלו/אולעיל6.4בסעיףהאמורהדיווחפיעללידיעתההגיעאשרמידע

עלהמשקיעהלהשקעתבקשראלאהכלל,נחלתשהינומידעלמעטהחברה,עםמקשריהכתוצאה
זה.הסכםפי
אשרשלהמוגבליםשותפיםו/אולשותףכאמורמידעתעביראותגלהלאכיהמשקיעהמתחייבתכן

למעטהמלונאות,ו/אוהנדל"ןבתחוסהרלוונטי,במועדיהיהאוהינו,העיקרייםמעיסוקיהםאחד
השקעתסעלכלליכמידעכאמור,מוגבליםשותפיםו/אולשותףדרושיםיהיואשרכספייםנתוניס

לכלוללנכוןימצאהמשקיעהחשבוןרואהאשרמידעאובמשקיעה,החזקותיהםבמסגרתבחברה,
המוגבלים.לשותפיםכמקובל,ימסרואשרהמשקיעהשלהכספייםבדוחותיה
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דיבידנדחלוקת7

מדיניותכימוסכםזה,להסכםא'כנספחהמצ"בהחוב,אגרתלתנאי17.8סעיףלהוראותבכפוף71
תחלקלאהחברהוכילחלוקההראוייםמהרווחים50%שלבגובהשנתידיבידנדלחלקהינההחברה
הראוייםשנה,לאותההחברהרווחימסך50%עלהעולהכוללבשיעורשנתידיבידנדמניותיהלבעלי

המשקיעה.שלובכתבמראשהסכמהללאכדיבידנד,לחלוקה

החוב.אגרתשלהסופילפרעוןעדבתוקףהינוזהסעיף72

דיבידנדלעיל,7.1בסעיףלאמורבנוסףלחלק,רשאיתתהיההחברהלעיל,7.1בסעיףהאמורלמרותו

מלונאותבטופזחלקהעםבקשרזכויותיהממימוששינבעמס,תשלוסלאחרנטו,הוןרווחכלבגין
במישריןביןוהכלבע"מונופשתיירותמלונאותטופזשלרכושהממימושו/אובע"מונופשתיירות

כאמור,הזכויותממימושהתמורהבגיןשיתקבלחלקלכליחסיבאופןבשיעוריםוזאתבעקיפיןובין
זה.להסכםא'כנספחהמצ"בהחובאגרתלתנאי17.8סעיףלהוראותבכפוף

עניןבעלי8

המצוייםאחריםותאגידיםוחברותהואכיזהלהסכםיב'כנספחהמצורףבנוסחיתחייבלוסטיגיצחקמר1

בבעלותנמצאיםאשראחריםותאגידיםחברותכייכולתו,כמיטבלגרום,וכןבשליטתוו/אובבעלותו
כדלקמן:ינהגו"המתחייבים"()להלן:פדני,ובנימיןאילןה"הושלשלומשותפתבשליטהו/או

התאגיד.שלוהנפרעהמונפקמההוןלפחות50%שלהחזקהזה:8.1סעיףלצורך"בעלות"

מגוריםו/אוו/אותעשיתייםמסחרייםמתחמיםבתחוםשלהמתחייביםכלהפעילותהעתידיתא.
פרוייקטים,יזוםהכוללותזהבתחום)כוללפעילויותבישראלחקלאייםו/אומלוןו/אולבתי

קבוצתאוהחברהבאמצעותורקאךתתבצעוניהולם(מכירתםהשכרתם,נכסים,אחזקת
החברה.

לפחותבנוימ"ר1,500שלבהיקףמבניסריכוזאומבנהפירושו-"מתחם"זהסעיףלענין
לפחותמ"ר1,500שלבהיקףבניהמאפשרתעליההחלהעריםבניןתוכניתאשרקרקעאו
1,000,000הינושוויואשרמקרקעיןנכסאולפחותמ"ר50,000שלבהיקףחקלאיתקרקעאו

לפחות.ארה"בשלדולר

500,000עלהעולהבשוויהנדל"ן,בתחוםהשקעהלמעטהחברה,עיסוקיתחומיבכלהשקעהכלב
החברהבאמצעותורקאךתבוצעבניהולהפעילחלקיטלוואשרהמתחייביםארה"בשלדולר/

החברה.קבוצתאו

למשקיעההחברהתמסורלעיל,6בסעיףכאמורדירקטור,למינויהזכותלמשקיעהתהיהלאעודכל2
96סעיפיםפיעלאשרבחברהעניןבעלעסעיסקהאישורלצורךכלליתאסיפהכינוסבדברהודעה

ותזמיןהחברהמניותבעלישלהכלליתהאסיפהשלאישורטעונהחדש(,)נוסחהחברותלפקודתלג-לו
כאמורהכלליתהאסיפהקיוםלאחרכאמור.הכלליתבאסיפהכמשקיפהנוכחתלהיותהמשקיעהאת

כאמור.הכלליתהאסיפההחלטתבדברדיווחלמשקיעההחברהתמסור

תנאיהן.פיעלאלאיוגדלולאזהלהסכםז'בנספחהמפורטותעניןבעלישלחובהיתרותא.3

ענין.לבעליחדשותחובהיתרותיפתחולא

משפחותיהםלבניאובחברהעניןלבעלהחברהקבוצתחברותו/אוהחברהשלתשלוםכלב
כחלוקתיעשהזה,הסכםבמועדחתימתהקיימיםעלפיהסכמיםלמעטשולחנם,עלהסמוכים

אםלמעטהחוב,אגרתלתנאי17.8ובסעיףלעיל7בסעיףלאמורבכפוףבלבד,דיבידנד

ובכתב.מראשהמשקיעהאישורהתקבל
\
\
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חלוקתכלבגיןיקוזזוזהלהסכםז'בנספחהמפורטיםהעניןמבעליאחדכלשלהחוביתרות.
חלוקתמהיקףלשלישלפחותהשווהבסכוסמהס,למיאוכאמורהעניןלבעלידיבידנד,

המלא.לסילוקןעדוזאתעניןבעללאותוהדיבידנד

בבורסה.החברהשלערךניירותיסחרובולמועדעדבתוקףהינהזה8.3סעיףהוראתז

להשקעותחברהלוסטיגפדנינתנהאשרדולרמליון2עד1שלבהיקףבטחונותיוסרובובמקרהא.4
זהלהסכסי'כנספחהמצורףבנוסחלוסטיג,יצחקמריתחייבלאקוואריוסבע"מבבנין

דרכיכלשמוצוולאחראקוואריוסאוהחברהפיצורכיעללאקוואריוס,אולחברהלהעמיד

בהתאמה.דולר,מיליוןל-1דולראלפי500ביןשלבגובהערבותהחלופיות,המימון

כהגדרתוהמינימליהחברהשווייויפחתזויעמודבהתחייבותולאלוסטיגיצחקמרבובמקרה;

לגובהדולרמליון1שביןלהפרשהשווהבש"חבסכוסהחובאגרתלתנאי8.5.1.2בסעיף
בפועל.לוסטיגמרהעמידאשרהערבות

אוהחובאגרתלתנאי8.1בסעיףכהגדרתהההמרהתקופתלתוםעדבתוקףהינוזהסעיף.
לוסטיגפדנישלחובהיתרתחיסולעדאוהחברהשלערךניירותשללציבורלהנפקהעד

זה.להסכםז'בנספחכמפורטהמוקדם,לפיבע"מ,בבניןלהשקעותחברה

פרטיתהנפקה9־

פרטיתהנפקהומראש,בכתבהמשקיעההסכמתללאלערוך,שלאבזאתמתחייבתהחברהא.91
פיעללמניותהמיריםערךניירותאומניותשללציבור,ערךניירותהצעתבמסגרתשלא
מצ"בכנספחהחוב,)1(לתנאיאגרתבסעיף1.1.5.8כהגדרתוהחברהמשוויהנמוךחברהשווי
)להלן:ש"חמ-000,053,151הנמוךחברהשוויפיעללאמקרהובכל,25%בהפחתתא',

לתנאי6בסעיףכאמורלצרכןהמחיריםלמדדצמודזהמינימליכששווימינימלי"("שווי
בעלייהיולאאשרלגורמיםפרטיתהנפקהלמעטזה,להסכםא'כנספחהמצ"בהחובאגרת

למדדצמודש"ח000,3,027שלסךעליעלהלאאשרכוללובהיקףמועדבאותובחברהענין
1994דצמברחודשמדדשביןהצמדההפרשיהנ"ללסכוםשיוספובאופןלצרכןהמחירים

כאמור.הנפקהמועדלפנילאחרונהיפורסםאשרלצרכןהמחיריםמדדלבין

בשינוייםאקוואריוס,שלערךניירותשלפרטיתהנפקהעלגםיחוללעילא'בס"קהאמורב

שלמשליטתהתצאבע"מ(1993)השקעותלוסטיגפדניבושבמקרהובלבדהמחוייבים,
אקוואריוסלצורךשוויההמינימלישליתואםהחברהקבוצתמרה-ארגוןכתוצאהאקוואריוס

בהתאם.פרטיתהנפקה

משליטתהתצאבע"מ(1993)השקעותלוסטיגפדניבובמקרהכימובהרספק,הסרלמען
(1993)השקעותלוסטיגפדנישלפרטיתהנפקהעלזהסעיףהוראותיחולולאאקוואריוסשל

בע"מ.

אגרתלתנאי8.1בסעיףכהגדרתהההמרהתקופתלסיוםעדבתוקףהינוזה9.1סעיףג.

א'.כנספחהחוב,המצ"ב

להסכםא'כנספחהמצ"בהחובאגרתלתנאי9או8בסעיףכאמורהחובאגרתהמרתביצועלאחר02
להשתתף,הזכותלמשקיעהתהאבבורסהלמסחרהחברהשלהערךניירותירשמובולמועדועדזה

המניותלבעליפרטיתבהנפקהביןהחברה,שלערךניירותשלפרטיתהנפקהבכלתנאים,באותם
המשקיעהשלהחזקותיהלשיעוריחסיבאופןוזאתחיצוני/יםלמשקיע/יםפרטיתבהנפקהוביןהחברהשל

לעיל.כאמורהפרטיתההנפקהביצועלמועדעוברהחברה,שלהמונפקהמניותבהון

חילוקישלבמקרהאסטרטגיים.למשקיע/יםפרטיתהנפקהשלבמקרהיחוללא2.9זהבסעיףהאמור
למרמהם,מישלהראש.גנָהלדרישההצדדים,יפנואסטרטגימשקיעהיותבדברהצדדיםביןדעות
יזו.במחלוקתכבוררלשמשסוארייצחק

///,.
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כנספחהמצ"בהחובאגרתלתנאי9או8בסעיףכאמורהחובאגרתהמרתביצועלפניבובמקרה3

החברהתודיעלעיל,9.2בסעיףכאמורפרטיתהנפקהביצועבפניהחברהתעמודזה,להסכםא'

כאמור.הנפקהביצועבפניעומדתהיאכילמשקיעה
להמירכוונתהבדברהודעהלחברההמשקיעהתמסורכאמורההודעהמיוםיום15תוךבובמקרה

מהמועדיום30תוךבפועלתבוצעוההמרההחובאגרת8לתנאייבסעיףכאמורהחובלמניות,אגרתאת
ולמשקיעה,לחברההחוב,אגרתלתנאי8.5.1.1בסעיףכהגדרתההכלכלית,הדעתחוותהוגשהבו

9.2בסעיףכאמורהפרטיתההנפקהמועדלפניהחובאגרתאתהמירהכאילוהמשקיעהאתיראו
לעיל.9.2סעיףפיעללההנתונההזכותלמשקיעהותעמודלעיל
מחייבתאינהלמניות,החובאגרתאתלהמירכוונתהבדברלחברההמשקיעההודעתספק,הסלמען

החוב.אגרתאתבפועללהמירהמשקיעהאת

המצ"בהחובאגרתלתנאי8.1בסעיףכהגדרתהההמרהתקופתלסיוםעדבתוקףהינוזה9.3סעיף

אי.כנספח
מניותיהלרכישתאופציותהחברהתנפיקלציבור,החברהשלערךניירותהנפקתלפניבסמוךבובמקרה04

ביצועעסלמשקיעההחברהתנפיקמהס,למיאומועד,באותושיהיוכפיהחברה,שלהמניותלבעלי
כאמורבתנאיסזהיסלתנאיההנפקהאופציותהחוב,9לתנאיאגרתבסעיףכמפורטהחובאגרתהמרת
ביצועלאחרהחברהשלהמונפקהמניותבהוןהמשקיעהשללחלקהיחסיובאופןהמניות,לבעלי

כאמור.ההמרה
המצ"בהחובאגרתלתנאי8.1בסעיףכהגדרתהההמרהתקופתלסיוםעדבתוקףהינוזה9.4סעיף

א'.כנספח

פעולהשיתוף.0

קונסורציוםכמנהלחתמיםגוףעםהתקשרותעלהחברהשלבנותחברותאוהחברהתחליטבומקרהבל1
לציבורהחברה,שלבנותחברותשלאוהחברה,שלערךניירותבהנפקת"המנהל"()להלן:חתמים

בנותלחברותתגרוםאוהמנהלעםההתקשרותתנאיאתשסיכמהלאחרהחברהתפנהתשקיף,עלפי
%05מניהוללהותציעהמשקיעה,למימטעמהכפישתורהאולמשקיעהלפיהענין,כאמור,לפנותשלה

להתקשרהענין,לפיהבת,חברותאוהחברהעומדתלפיהםלתנאיםזהיםבתנאיםהקונסורציום
לעיל.כאמורהמנהלעם

בהנפקה,הקונסורציוםשלהראשיהמנהלשיקבלכפיעמלותזה:סעיףלצורךקונסורציום"מניתול50%"
התחייבותלהיקףיחסיבאופןיקבעשיעורהאשרנוספתעמלהכלו/אוהפצהעמלותחיתום,עמלותלמעט

במקרההאמוריס.הערךניירותלהפצתו/אובהנפקההמוצעיסהערךניירותלחיתוםהעמלהמקבל
שיעוריהיהעלשנייםיעלהמטעמה(,מיאוהמשקיעהעם)ביחדהחתמיםקונסורציוםמנהלימספרבו

שלהראשיהמנהליקבלאותןהעמלותלשיעורזהההמשקיעה,תקבלאותןלעיל,כמפורטהעמלות,,
הראשיים.המנהליםמביןכראשוןהרשוםבהנפקה,הקונסורציום

יפנו,51-1804155ח.פ.בע"מ,(1993)השקעותלוסטיגופדניהמשקיעהפעולה,לשתףרצוןממתוך2
בנקינג"ה"מרצ'נטבתחוםמשותפותהשקעותלביצועהנוגעבכלעסקיותהזדמנויותלשניהאחת

נלווים.ובתחומים
שפדנילכךהחברהתגרוםהחברה,שלבתחברההינהבע"מ(1993)השקעותלוסטיגפדניעודכל

ותקיימה.דלעילההתחייבותאתעצמהעלתקבלבע"מ(1993)השקעותלוסטיג

בדילוללהחזיק,זכותלהתהאאובפועלהמשקיעהתחזיקעודכלבתוקףהינןזה10סעיףהוראות3
ינבעואשרהמשקיעההחזקותבדילוללהתחשבומבליהחברהשלהמונפקמההוןלפחותב-%5מלא

זה.הסכםחתימתמועדשלאחרבתקופהבחברה,מניותמהקצאתכתוצאה
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שיפוי.1

להשייגרםארה"ב,שלדולרל-000,001השווהבש"חסךעלהעולהנזקכלבגיןהמשקיעהאתתשפההחברה
מדוייקים,בלתינכונים,בלתיזהבהסכםמהנספחיםנספחאומהמצגיםמצגאומההצהרותהצהרההיותבשל

בסעיףכהגדרתההביניים,תקופתבתוסלמשקיעהידועהיהלאזהומידערשלנייםאוכוזביםשלמים,בלתי
לעיל.4

לציבורהנפקה.2

ראיהוצפייהכיהחברהתוךנעשתהזהבהסכםהמשקיעהשלהתקשרותהכילהשידועומאשרתמצהירההחברה

החברה.ומצבהשוקלתנאיבהתאםיקבעהמועדכאשרלציבור,ערךניירותבעתידתנפיק

כספייםדוחות.3

דוחותלערוךהחברהמתחייבתבבורסההחברהשלהערךניירותיסחרובולמועדועדזההסכםחתימתממועד

ניירותחוקפיעלערוכיםוכולםמבוקריםשנתייםודוחותמסוקריםלאאךפנימיים,מלאיס,בינייםכספיים

הדיןהוראותלרבותהתשנ"ג-3991,שנתיים(,כספייםדוחות)עריכתערךניירותותקנותהתשכ"ח-8691ערך,
מכוחס.

עמלות.4

כעמלהש"ח151,350שלסך51-112741-7ח.פ.בע"מוהשקעותמימוןלכלליתלשלםבזאתמתחייבתהחברה
1995בפברואר17ביוםהחברהידיעלתשולסזועמלההחוב.אגרתבהנפקתוטיפולבריכוזשירותיהבגין

לחברה.בפועלהועברההחובאגרתשקרןלכךבכפוףוזאת
לחברה.תוחזרלאזועמלהספק,הסרלמען

מכרהצעת.5

מניותשלמכרהצעתלהתבצעעשויהלציבורהחברהשלערךניירותשלהראשונהההנפקהבמסגרתב1

כאמור,ההנפקהביצועלפנישיהאכפיהחברהשלהמונפקמההון10%עדשלבשיעורלציבורהחברה
החברה.שלהבלעדידעתהשיקולפיעלוהכלמלא,בדילול

שלערךניירותשלראשונההנפקהבמסגרתתבוצע,בובמקרהלעיל,15.1בסעיףלאמורבבכפוף2
כאמור,מכרבהצעתלהשתתףהזכותלמשקיעהתהאהחברה,מניותשלמכרהצעתלציבור,החברה
המכר.הצעתביצועלפניהחברה,שלהמונפקבהוןהחזקותיהלשיעוריחסיבאופן

וחיוביםזכויותהמחאת.6

לגורמיםחיוביהשלבמקביללהמחאהבכפוףזכויותיהאתלהמחותרשאיתהמשקיעהכיבזהמוסכם1
קיבלהבומהמועדעסקיםימי5חלוףלפניזוזכותהאתתפעיללאהמשקיעהאולםלהלן,כמפורט
"תקופת)להלן:זההסכםפיעלוחיוביהזכויותיהאתלהמחותהמשקיעהכוונתבדברהודעההחברה

הנמחה:זהותאתתפרטאשרההודעה"(,

אשרלתאגידיםלמעטבע"מ,)ישראל(כללשלבעקיפין,אובמישריןבשליטתה,תאגידיםא.

מלונאות.ו/אוהנדל"ןבתחוםהינוהעיקרייסמעיסוקיהםאחד

%\ץ14-

-[\|/.
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-
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היאכילמשקיעההודיעההחברהאםאלאוזאתפנסיהוקרנותגמלקופותביטוח,חברותב
כאמור,להמחאהתתנגדלאהחברהההודעה.תקופתבמהלךכאמור,להמחאהמתנגדת

המוצע.הנמחהבזהותהקשוריםסבירים,מנימוקיםאלא

התאגיד.פעילותאתלכווןוהיכולתהתאגידמהוןלפחות50%שלהחזקה-זה16סעיףלצורךשליטהמש2

בהוצאותונשיאהביול.17

ברישוםהכרוכותההוצאותבכלוכןממנו,הנובעיםהמסמכיםוכלזההסכםשלביולובעלותתישאהחברה
בבורסהלמסחרמניותיהאתהחברהתרשוםבובמקרהבבורסה,למסחרהחוב,אגרתמהמרתשיתקבלוהמניות

כאמור.המניותשלובהקצאתן

בהכנתהמטפליםושות'חודקגרוס,פרופ'הדיןעורכימשרדטרחתשכרבהוצאותשוויםבחלקיםישאוהצדדים
אלה,הוצאותלמעט)כולל(.1995בינואר8ליוםעדבפועלהוצאואשרפיועלההשקעהובביצועזההסכם

זה.להסכםבקשרבהוצאותיוצדכליישאזה,בהסכםאחרתנאמרלאעודכל

בוררות88

יחידדןבוררבפניתובאפרשנותואוזההסכםלהוראותבקשרהצדדיםביןשתתעוררכלמחלוקת1
מהמועדימים10תוךבוררזהותבדברהסכמהבהעדרבהסכמה.הצדדיםידיעלשימונהכפיבתל-אביב

בהתאםבישראלהדיןעורכילשכתראשידיעלהבוררימונההצדדיםאחדידיעלדרישהכךעלשבאה
אליו.מהצדדיםמילפניית

חייבויהיההמהותילדיןכפוףיהיהאולםהראיות,ודיניהדיןסדרילהוראותכפוףיהיהלאהבוררה2

ופסקו.החלטותיואתלנמק

התשכ"ח-8691.הבוררות,חוקלהוראותבהתאסבוררותהסכםמהווהזההסכסעלהצדדיםחהתהתימת3

אגרתפיעלזכויותיהפיעללפעולהמשקיעהתבקשבומקוםיחוללאזהסעיףספק,הספרלמען4
א'.כנספחהמצ"בהחוב

שונות.9

הסכסםאובעל-פההסכמהכלאתומבטלבמקוםבאוהואהצדדיםהסכמותכלאתמשקףזההסכם1
הצדדים.ביןשנעשהקודםמסמךאו

אלאלפיו,אוזהמהסכםגריעהאותוספתשינוי,מצב,ארכה,הנחה,ויתור,לכלתוקףלאיהיה2
הצדדים.שניידיעלונחתמובכתבנעשואס

במבוא.כמפורטהינןזההסכםלצורךהצדדיםכתובות3
יאוחרלאלנשגרהגיעהכאילוותראהשליחידיעלתשלחלמשנהואחדצדידיעלשתשלחהודעהכל

שנשלחה.מיוםאחדעסקיםמיוס

74/
-

:

///,

2
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בכללאומסוייםבמקרהזההסכםפיעללהםהמוקניתבזכותמלהשתמשמהצדדיםמיהימנעותה4
גזרהממנהילמדוולאזתקדיםתהווהלאבכלל,אומקרהבאותוזכותאותהעלכויתורתפורשלא.

אחר.למקרהשווה

החתוםעלהצדדיםבאוולראיה

/ //
לו/

מורשותפותהון,קרןכללין
ו-והשקעותכװוֹ/ו,)ג{וןכ';.בע"מקות;ל\ססיג;6־ו.

2;־יפסןוהךתי-
מוגבלתשותפות-חוןכללית/קֶר|/מע"מזקותש'פ

27

/
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ת
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?נספח

החובאיגרת

(25-41)בעמי
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.י,.'

בע"מהחזקותלוסטיגפדני

א'(1995)חובאגרת

אחתכלשלבדצמבר31ביוםשוויםתשלומיםב-7לפרעוןעומדתש"ח12,108,000שלנקובבערךחובאגרתהנפקת
למדדוריבית()קרןצמודההחוב,אגרתבתנאיכקבועבשיעורשנתיתריביתנושאת)כולל(2004עד1998מהשנים

כ"אע"נש"ח1בנותשס,עלרשומותרגילותלמניותלהמרהניתנת,1994דצמברחודשבגיןשפורסםלצרכןהמחירים
החוב.אגרתבתנאיכקבועובמועדיםהמרהשערלפי

"ששושההההטיההדדההו

להלן.המפורטיםלתנאיםבכפיפותמונפקתזהחובאגרת«י

13.1.1995םשהוטםוקקברהבחותמתנחתש

עו\םבחןק-יג\ך\

/82702681/15ר
יבנוכחות:.

:/-
5:';־י

:דירקטור:דירקטור:

.%.
לגלחח

”!3-זקוהמ)ימשרך=י
ב!אוצףה3והשותפיותהחררותרשם

בוליםבמסהלובזהפשמןו
תיהףל*58י

-בו5-01-8
י

המס..סבוםהסעיף,||הסעיף]
:3|בשקליםאץפתבמסמךווו
ל6!א/:ֶ 115/:ו=)4לוב/

0ההר

וּ||5
..

-וֹי־וֹ
.ם:1

|--
.."

[פגוריםמי
+ \// הכלסך!חתימה

/.\\\1\,\{\ן\1
|9ל.הכבה-6זבאחו-!=קסל"ההק'קימ-סא,

פד
9-טות9!0000ה0

התאגידים
|אלקכ\רוֹנית,החתוםזהשמסמךאישור

המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהווה
התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביום

55
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.ל.4

1
:-

א'(1995)תחובאגרתתנאיי.

|9.
.כללי1,

פרשנות.לצורכיישמשוולאיחייבוולאבלבד,נוחותלצורכיהםהסעיפיםכותרות1

האסיפההחלטותפיעליעשוזוחובאגרתתנאיפיעלהחוב,אגרתמחזיקישלהחלטותו/אופעולות12,
אחרת.נאמראםאלארגילה,בהחלטהיתקבלואשרהחובאגרתמחזיקישלהכללית\

הגדרות2י

\להלן:האמורההמשמעותזוחובאגרתבתנאיתהיההבאיסלמונחיס.

אלה.תנאיםפיעלהמונפקתא'(1995)החובאגרת-חחוב""אגרת

.הוןקרןכלליתלביןבע"מהחזקותלוסטיגפדניבין13.1.1995מיוםההשקעההסכם-ההשקעה""הסכם. שלו.א'נספחמהוויםזוחובאגרתתנאיאשרמוגבלתשותפות

.1995בינואר17היינוהחוב,אגרתהנפקתבגיןהתמורההעברתמועד-חקובע""חיום

ופירותירקותהכולללצרכן"המחירים"מדדבשםהידועהמחיריםמדד-"המדד"אולצרכן"המחירים"מדד.
ידיעליפורסםאםאףמדדאותווכוללכלכלי,ולמחקרלסטטיסטייקההמרכזיתהלשכהידיעלוהמפורסם

: שעליהםהנתוניסאותםעלבנוייהיהאםביןבמקומו,שיבוארשמימדדכלכוללוכןאחר,רשמימוסדאוגוף.
גוףואותוכאמור,מוסדאוגוףידיעלשיפורסםאחרמדדבמקומויהאאםלאו.אסוביןהקייםהמדדבנוי, וֹלסטטייסטייקה,המרכזיתהלשכהידיעלהיחסייקבעהמוחלף,המדדלביןשבינוהיחסאתקבעלאמוסדאו :

המשקיעה,חשבוןרואהעםבהתייעצותהחברה,שלרו"חיקבעאזיכאמור,יקבעלאיחסואותוובמקרה
המוחלף.למדדהאחרהמדדשביןהיחסאת4

חשבוןעלכלשהותשלוםשלהפרעוןזמןהגיעלפנילאחרונהשיפורסםלצרכןהמחיריםמדד-החדש""תמדד
הענין.לפיזו,חובאגרתתנאיפיעלסכוםחישובמועדלפניאוריביתאוקרן, ,

\
לצרכןהמחיריםמדדהיינו,ההשקעה.הסכסעלפיהחובאגרתהנפקתבמועדהידועהמדד-הבסיסי""המדד.

=.

| .1994דצמברחודשבגין15.1.1995ביוםשפורסס

.עסקאות.לביצועלציבורפתוחיםבישראלבנקיםשבויום-עסקים""יום..
יחזיקאשר.אחרגורםכלאו"המשקיעה"()להלן:מוגבלתשותפותהוןקרןכללית-החוב"אגרת"מחזיקי«
עת.בכלהחוב,אגרתשלהקצאהבמכתבי'
החובאגרתהמרתבגיןהוקצואשרבמלואןנפרעותהחברהשלשםעלרשומותרגילותמניות-חמרח""מניות..

.להלן.9.1או8.1בסעיףכמפורט:

]
:ההנפקתתנאי3\
\

\
וסכומיכלפרעוןולהבטחתלחברה,כהלוואהשנתנוש"ח0שללסךבתמורהמונפקתהחובאגרת.\ 3כמפורטהחובאגרתתנאיכלומילויההצמדה,והפרשיהריביתבגיןומע"מההצמדההפרשיהריבית,הקרן,: :

יבה.

ו

\ש////.27 ו"/,,..- .

.,שות' .
אתאגידים

אלקטרונית,החתוםזהשמסמךאישור.

המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהווה.
התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביום

|
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הו.

.הריביתוה.

בשיעורשנתיתריביתהחובאגרתקרןתישא1998בפברואר28ליוםועדהקובעמהיום)א(41 להלן.)ג(בס"קלאמורבכפוף,1.5%של-
שנתיתריביתהחובאגרתקרןשלמסולקתהבלתיהיתרהתישא1998במרס1מיום)ב(

.4.5%שלבשיעור

ליוםעדוזאתלהלן8בסעיףכאמורהחברהלמניותהחובאגרתקרןתומרלאבובמקרה)ג(
עלויעמודלעיל)א(בס"קהאמורהריביתשיעוררטרואקטיביתיתוקן1998באפריל0

%.
ביוני30.8991ביוםהחובאגרתלמחזיקיוישולםהחברהעלידייחושבהריביתבגובהההפרש

הענין.לפילעיל,)ג(או)ב()א(,בס"קהאמורההריבית"הריבית":-זהמסמךלצורך)ד(
להלן.6בסעיףכאמורצמודהתהיההריבית42
.שנהכלשלבדצמברוב-13בספטמבר30ביוני,30במרס,31ביוםחודשים,3מידיתשולםהריבית3 לתשלוםפרטבכלל,ועד2004בדצמבר31ליוםעדיוםבאותושהסתיימהחודשים3שלהתקופהבעד'

התשלוםבמועדומסתיימתהקובעמחיוםהמתחילההתקופהבעד1995במרס31ביוםשיעשההראשון
זו.בתקופההימיםמספרלפיבשנהימים365שלבסיסעלמחושבתכאמור,הראשון

לחברהימציאואשרדיןפיעלממסהפטוריםלגופיםלמעטכדיןהכנסהמסינוכהריביתתשלוםמכל במקור.מסמניכויפטורעלאישורלחברהימציאואשרולגופיםמתאים,אישור.

אגרתתנאיפיעללתשלומוהקבועבמועדזוחובאגרתפיעלכלשהותשלוםישולםלאבומקרהבכל4
אשרלהלןכמפורטבשיעורפיגוריםריביתהחובלתשלוםתתווסף"החוב"()להלן:העניןלפיזו,חוב

התשלוסלמועדועדלשלמוהחברהעלהיהחובהבומהמועדיום,מידיהחוב,סכוסבגיןותחוייבתחושב
פיגורים"(:"ריבית)להלן:בפועל

פיגוריס.ריביתבתשלוםתחוייבלאהחברה-אחדעסקיםיוםשלפיגורבגין.
.2%ועודפרייםשלבשיעורשנתיתריבית-עסקיםימי7ועדעסקיםימי2שלפיגורבגיןב.
.10%ועודפרייםשלבשיעורשנתיתריבית-ואילךעסקיםימי8שלפיגורבגיןג.

כחוק.מע"מתשלוסיתווסףהצמדההפרשיו/אופיגוריםריביתריבית,תשלוםלכל.5

.
.החובאגרתקרןפרעוןמועד5

הנקובערכהמקרןהחברהשביעיתתפרע)כולל(2004ועד1998מהשניםאחתשלכלבדצמבר31ביום51 :

להלן.6בסעיףהמפורטיםההצמדהלתנאיבכפיפותבמחזור,עדייןושתהיההחובאגרתשל

החברהתהיהלהלן8.1בסעיףכהגדרתההחמרהתקופתתוסלאחרלעיל,5.1בסעיףהאמוראףעל2.
לתשלוםבכפוףמוקדס"(,"פרעון)להלן:מסולקתהבלתיהחובאגרתקרןמלואאתלפרוערשאית

מוקדם"(פרעון"עמלת)להלן:מסולקתהבלתיהחובאגרתלקרןבנוסףהחובאגרתלמחזיקינוסףסכום
כדלקמן:

תקופתתוםשלאחרהראשוניםהחודשים12במהלךיבוצעהמוקדםהפרעוןבובמקרה)א(
מע"מ.בצירוףש"ח378,375בסךמוקדםפרעוןעמלת-ההמרה

תוטתקופתשלאחר)כולל(ה-42עדה-31החודשיםבמהלךהמוקדסיבוצעבוהפרעוןבמקרה)ב(
מע"מ.בצירוףש"ח227,200בסךמוקדםפרעוןעמלת-החמרה

\./
\// 30// אָ/'ו/ש

.רשות.
4

התאגידיםי,
|-אלקטרונית,החתוםזהשאשמךור

|המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהחיק

התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביים

7
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הה.
|הסם

תוסשלאחרהשניההשנהתוסלאחריבוצעהמוקדסהפרעוןבובמקרהספקהסרלמען)ג(-
.

מוקדם.פרעוןבעמלתהחברהתחוייבלאההמרהתקופת.

בשינוייםלהלן,ו-6.45.6סעיףהוראותיחולולעילו-)ב()א(בס"קהמפורטיסהסכומיסםעל)ד(
המחוייבים.

4.3בסעיףהמפורטותהערבויותהחובאגרתמחזיקיידיעלימומשובומקרהבכלספק,הסרלמען.3
כפרעוןהחוב,אגרתמחזיקייתקבלעלידיאשרהערבותסכוסיחשבחלקן,אוכולןההשקעה,להסכס

במועדהעומדיסלפרעוןהסכומיםראשיתיפרעוכדלקמן:החובאגרתעלפיהסכומיסהמשתלמיםבגין
הצמדה,הפרשיבצירוףאשרהחובאגרתמקרןמתאיסחלקלפרעוןתשמשיתרהכלהערבות.מימוש
יתרה.אותהכדיעולהמועד,לאותועדנצברואשרבגינוומע"מריבית

ההצמדהתנאי6

.הבסיסי.למדדצמודיםיהיווהריביתהחובאגרתקרן1

חיוגדלתשלוםשכלבאופןהצמדההפרשילתשלוםיתווספוהחובאגרתריביתו/אוקרןתשלוםבמועד2.
הבסיסי.המדדלעומתהחדשהמדדעלייתבשיעור

תשלסממנו,נמוךאוהבסיסילמדדזחההחדשהמדדכיריביתו/אוקרןשלתשלוםבמועדאסיתברר3

החוב.באגרתהנקובהסכוסלפיהריביתאוהקרןשלשיעוראותוהחברה.

הפרשיאלהבתנאיסהמצוייןהמקורילסכוםיתווספוזוחובאגרתתנאיעלפיסכומיםחישובבמועדי4
הבסיסי.המדדלעומתהחדשהמדדעלייתבשיעוריוגדלשהסכוםבאופןהצמדה

המחושבהסכוםיהאממנו,נמוךאוהבסיסלמדדזהההחדשהמדדכיהחישובבמועדיתברראם65
זו.חובאגרתבתנאיהנקובהסכום

מועדיםדחיית7

ליוסהמועדיידחהעסקים,יוםשאינוביוםזוחובאגרתתנאיפיעלכלשהותשלוםלפרעוןהנקובמועדחל
תשלום.תוספתללאאחריוהבאהעסקיס

.למניותהמרהזכות8.
תהיהההמרה"(,"תקופת)להלן:)כולל(30.4.1998ליוםועדהקובעמהיוםהחלעסקים,יוםבכל1

מועד,לאותועדאליהשנצברוהצמדההפרשיבצירוףעתבאותהבמחזורהנמצאתהחובאגרתקרן
כ"אע"נש"ח1בנותשםעלרשומותרגילותבמניותהחוב,באגרתהמחזיקיםידיעללהמרה,ניתנת־

להמרהזכותזוחובאגרתעודתישאלאההמרהתקופתתוסלאחרבמלואן.נפרעותהחברהשל
שינוי.ללאישארוהחובאגרתתנאייתרזה.8סעיףפיעלהחברהלמניות

|
ש"ח1בנותהרגילותלמניותועניןדברבכלהקצאתן,לאחרבזכויותיהןשוותיהיוההמרהמניות2

וכלהדיבידנדבמלואההשתתפותזכויותמלואאתלבעליהןותקננההחברהשלבהונההקיימותע"נ
לאחריו.אוההמרהתאריךהואלקבלתםהזכותאתהקובעשהתאריךאחרתחלוקה

י
ן./|.

/\:ן4 /'.\\\צקי//-'

.רשות.ז
התאגידים

אלקטרונית,החתוםזהשמסמךאישור
המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהווה
התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביום
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\
|"המחזיק"(,)להלן:להלן10בסעיףכאמורהחברהבפנקסירשוםיהיהאשרהחובבאגרתמחזיק3בז

.

במשרדהלחברהבמישריןבכתבהמרההודעתיגישכולה,אתאוהחובחלק.מאגרתלהמירהמבקש
י.

בכליחתוםהמחזיקההודעה"(.קבלת"מועד)להלן:החברהתודיעעליואחרמקוסובכלהרשום
להקצאותתוקףמתןלשםדיןכללהוראותבהתאםהדרושנוסףמסמךעלכלהחברהעלידישידרשעת

ההמרה.מניות

הודעתפיעללהמירזכותתנתןולאלשינויאולביטולניתנתאינהלחברהשהוגשההמרההודעת4
ל-000,000,1השווהחדשיםבשקליםמשווינמוךהנקובערכואשרהחובמאגרתחלקאחת,המרה

ישראלבנקידיעליפורססאשרהדולרלעומתהש"חשלהיציגהשערפיעלמחושבארה"בשלדולר\
בחברה.ההמרההודעתקבלתמועדלפנילאחרונה?

ההמרהשער5

זה:8סעיףשמשצורך1

-החברת""שווי1

.אלה:מביןהגבוהיהאהחברהשוויא.י
ובהעדרהחובאגרתלמחזיקיהחברהביןשיסוכםכפיהחברהשווי(0

ן
אוכלכלית;דעתחוותידיעלשיקבעכפיהסכמה

,

תבצעההמרהשלפניהימיס60שלבתקופהאובמקבילבובמקרה(2)
בעליהאלאאשרשלישילצדשלמניותיהפרטיתהנפקההחברה

בהנפקההחברהשווי-הפרטיתההנפקהבמועדבחברהענין
הפרטית.

וזֶה:8.5.1.1לענין

עלהמוסכםכלכלןידיעלתערךאשרדעתחוות-כלכלית"דעת"חוות
החברהשוויבדברהסכמהבהעדרכדלקמן:החברהועלהחובאגרותמחזיקי
למינויבבקשהלחברההחובאגרתמחזיקייפנולעילא)1(בס"קכאמור
הכלכלןזהותבדברהסכמהבהעדרהחברה.שוויאתיעריךאשרכלכלן
ימונהכאמור,כלכלןלמינויפניהשבאהמהמועדעסקיםימי3תוךוזאת

בישראל.החשבוןרואילשכתידינשיאעלימונהאשרבוררעלידיהכלכלן
.1998בפברוארה-82הינוכאמורכלכלןלמינויהאחרוןהמועד

.מינוימיוסיום30תוךהחובאגרותלמחזיקיתוגשהכלכליתהז'עתחוות.
.1998במרסמה-13יאוחרלאמקרהובכלכאמורכלכלן

י
כדלקמן:הענין,פיעלתחול,לעילכאמורהכלכלן,שלשכרועלות

חוותהכנתבעקבותזה8סעיףפיעלהמרהתבוצעבובמקרה-
החברה.על-הכלכליתהדעת

החוב.אגרותמחזיקיעל-כאמורהמרהתבוצעלאבובמקרה-

לאמקרהובכללעיל8.5.1.1בסעיףכמוגדרהחברהמשווי75%-המרח""?שער2
המחיריםלמדדצמודכששווימינימליזהש"ח151,350,000שלמשווימינימליפחות

החברהשלהמונפקותהמניותבמספרמחולקוג6:'5/לעיל,6.4בסעיףכאמורלצרכןי
ההמרה.למועדעובר

,|ְ .--

\.5-
1\\\מ//'ה,2

1
5

/-\09[
/..\וי

.רשות.'
התאגידים

אלקטרונית,החתוםזהשמסמךאישור
המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהווה
התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביום
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זה:9סעיףלצורך02י.

סמוךהענין,לפילעיל,ג.אוב.א.9.1בס"קהמפורטיסמהמקריםאחדבהתקיים-החמרת""מועד- יהיואשרהתנאיםכלשיתקיימוולאחרבבורסהלמסחרהחברהשלהערךניירותרישוםמועדלפני
ניירותרשותאסאלאבבורסה,למסחרהחברהשלהערךניירותרישוםלשםעתבאותהדרושים

יתנהתשקיף,לפרסוםהיתרקבלתלשםדרושיהיהאישורואשראחרגורםכלאוהבורסהאוערך
הדיןעורךדעתחוותפיעלאותשקיףלפרסוםההיתרמתןלפניהחובאגרתבהמרתאישורואת ההנפקהביצועלצורךלחברה,עדיפותתהאלפיהלציבורהחברהשלהערךניירותבהנפקתיטפלאשר לפניהניתןככלסמוךהחובאגרתתומראזכיכאמורהנפקהערבהחובאגרתאתלהמירלציבור,

בהנפקתיטפלאשרהדיןעורךיקבעאותומהמועדיאוחרולאתשקיףלפרסוםההיתרקבלתמועד ההמרה.לביצועביותרהמאוחרהנאותכמועדלציבורהחברהשלהערךניירות

למסחרירשמולאהחברהשלהערךוניירותהחברהשלתשקיףפרסוםלפניההמרהתבוצעבובמקרה\
תפנהההמרה,בוצעהלפיהאשרלעילג.אוב.,1.לא.,בס"קהמתוארתהחלופהפיעלבבורסה
בבקשההמוסמךהמשפטלביתהחוב,אגרתמחזיקישלהראשונהולבקשתםחשבונהעלהחברה, לאותועדלגביהשנצברוהצמדההפרשיבצירוףהחובאגרתגובהבשיעורהחברהשלהונהאתלהפחית

למניות.הומרהואשרההפחתה"("סכום)להלן:מועד
ה. שהונהאתהחברהתפחיתלעיל,כאמורהחברההוןלהפחתתהמשפטביתאישוריתקבלבובמקרה זהסכוסועללהמרהעוברחלקופיעלאחדכלהחוב,אגרתלמחזיקייוחזרההפחתהוסכוםכאמור. המרה.כללבוצעהלאכאילוזוחובאגרתתנאייחולו

במספרמוכפללציבורבהנפקההחברהמניותשלהאפקטיביהמחיר-לציבוף"בתנפקההחברה"שווי.
לציבור.ההנפקהערבהחברהשלהמונפקותהמניות

כאשרואולםהחברה,בתשקיףשיקבעכפילציבור,בהצעההמניהמחיר-מניח"שלאפקטיבי"מחיר
כפילמניה,האפקטיביהמחיראחרים,ערךניירותגםהכוללתהנפקהיחידתבמסגרתמוצעתהמניה

החברה.תפרסםאשרבתשקיףשיקבעוהכלכפיבאותהעתכפישיהיוהבורסהפיהנחיותעלשיחושב

האפקטיביהמחיריהיההבורסה,להוראותבהתאסאפקטיבייםמחיריםמספרויהיוהיהספק,הסרלמען האפקטיביים.המחיריםשביןהנמוךהאפקטיביהמחיר

כדלקמן:בחישובתעשה9.1סעיףפיעלההמרה3
לביצועעדשנצברוהצמדההפרשיבצירוףמסולקתהבלתיהחובאגרתקרןשלהנקובערכהסכום

כמפורטלהתאמות)כפוףהעניןלפי)ג(או)ב(1.9)א(,בס"קכמפורטההמרהבשערמחולקהחמרה,
מהחמרה.כתוצאהיתקבלואשרההמרהמניותלמספרשווהיהאלהלן(ו-17.58.71בסעיפים

"ההודעה"(.)להלן:החמרהביצועעלהחובאגרתלמחזיקיבכתבהחברהתודיעההמרהביצועעס4. ותמסורזכאייהיהלהןההמרהמניותאתמחזיקלכלהחברהתקצהההודעהממועדימיעסקיםתוך3 בגיכן.מניהתעודתלו
זה.9סעיףפיעלהחובאגרתהמרתשלבמקרהיחולולעילו-8.2,8.78.8סעיפיםהוראות5י

תשאלאזהמועדלאחרכייובהר)כולל(.1998בפברואר28ליוםעדבתוקףהינן9זהסעיףהוראות66
שינוי.ללאישארוהחובאגרתתנאייתרלמניות.להמרהחובהזוחובאגרתעוד

.)4

.-\\//]/|

\0₪ 8.
.רשות.

|התאגידים.

.
אלקטרונית,החתוםזהשמסמךאישור

המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהווה..
התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביום
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החובאגרתמחזיקיפנקס.10-

החוב,אגרתמחזיקישמותיירשמובוהחוב,אגרתמחזיקיפנקסהרשוםבמשרדהתנהלהחברה14.
העברתכלבפנקסהחברהתרשוםכןשמס.עלהרשוםהחובאגרתחלקשלהנקובוערכהכתובותיהם

להלן.11בסעיףלאמורבכפוףחלקה,אוהחובבאגרתבעלות
מכללאמפורשת,נאמנותבדברהודעהשוסהחובאגרתמחזיקיבפנקסלרשוסתהיהחייבתלאהחברהה2

זכותאוקיזוזאותביעהשביושר,זכותכלאושהואוסוגמיןמכלשעבודאומשכוןאומשוערת,או
נרשמהשבשמוהאדסשלהחזקהבזכותרקתכירהחברהחלקה.אוהחובלאגרתבקשרכלשהי,אחרת
המחזיקשלצוואתומבצעיאועזבונומנהליהחוקיים,שיורשיותמידבתנאיחלקהאוהחובאגרת

עקב-תאגידשל)ובמקרהרגלפשיטתעקבחלקהאוהחובלאגרתזכאישיהיהאדםוכלהרשום
החברהמנהלישלדעתהוכחותמתןלאחרכמחזיקהלהרשסרשאייהארשום,מחזיקכלשלפירוק(

האמורות.החובאגרתשלכמחזיקלהירשםזכותואתלהוכיחכדיתספקנה.

בהאמור.בפנקססבירזמןבכללעייןרשאייהיההחובבאגרתמחזיקכל3
\

|לתקופותאולתקופהפעסמידיהעברותבולהתירולאלזמןמזמןהפנקסאתלסגוררשאיתהחברה(4
ו'בשנה.יום30עלביחדתעלינהשלא.

והעברתההחובאגרתפיצול.11
הכמותשלבכפולותאולהלן,כמוגדרהמינימליתבכמותיוצאוהחובאגרתשלההקצאהמכתבי|מ1'

אגרתלגביהמינימלית""הכמותכזאת.תהיהאםהיתרה,בגיןנוסףהקצאהומכתבהמינימלית,
סכוסעליוצאואשרההקצאהמכתביכלסךיעלהלאובסה"כחובאגרתע"נש"ח100הינההחוב
החוב.אגרתשלהנקובערכה

הנקוביסהקרןסכומיכלסךאשרהקצאהלמכתבילפיצולניתניםהחובאגרתהקצאתמכתביכל2
שמכתביסובלבדמתבקש,שפיצולוההקצאהבמכתבהחובאגרתשלהנקובהקרןלסכוםשווהשלהן

אחדמכתבעםיחדהמינימליתהכמותשלבכפולותאוהמינימליתבכמותאלאיוצאולאכאמור
המחזיקידיעלחתומהפיצולבקשתמסירתכנגדיעשההפיצולכזאת.תהיהאסהיתרה,בגיןנוסף

ביצועלשםהרשוםבמשרדהלחברהנתבקש,שפיצולומכתבאותובצירוףהחוקייס,אונציגיוהרשום,
כאלה,יהיואםאחרים,חובהותשלומיבוליםמסלרבותבפיצול,הכרוכותההוצאותכלהפיצול.

\עסקיםימי7בתוךיעשההחברהידיעלהחובאגרתהקצאתמכתביפיצולהפיצול.מבקשעליחולו

הפיצול.לצורךלעילהמפורטיםהמסמכיסכלקבלתממועד

יאגרתמחזיקיאולםכדלקמן,לגורמיםיהיוניתניסלהעברה,החובאגרתשלההקצאהמכתבי131י הודעההחברהקיבלהבומהמועדעסקיםימי5חלוףלפניזוזכותםאתיפעילולאהחוב
זכויותאתאשרתפרטההודעה"(,"תקופת)להלן:ההקצאהמכתביאתכוונתסלהעבירבדבר

הנעבר:
ן

לתאגידיםלמעטבע"מ,)ישראל(כללשלבעקיפין,אובמישריןבשליטה,תאגידיסא.
מלונאות.ו/אוהנדל"ןבתחוםהינוהעיקרייםמעיסוקיהסאחדאשר

לכווןוהיכולתהתאגידמהוןמ-%05יותרשלהחזקה-"שליטת"זה,ס"קלצורך
התאגיד.פעילותאת

למחזיקיהודיעההחברהאםאלאוזאתפנסיהוקרנותגמלקופותביטוח,חברותב.
כאמור,להעברהתתנגדלאהחברהכאמור.להעברהמתנגדתהיאכיהחובאגרת
הנעברבזהותהקשוריםסביריםמנימוקיםאלא

.99/ 4- .רשות..
התאגידים

אלקטרונית,החתוםזהשמסמךאישור
המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהווה

התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהבייםו
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המפורטייםמאלהאחריסלגורמיסלהעברהניתניסיהיולאהחובאגרתשלההקצאהמכתבי2
.החברה.שלובכתבמראשלהסכמהבכפוףאלאלעיל,.

המחזיקידיעלכיאותחתוסמקובל,בנוסחהעברהכתבעלפיתעשהההקצאהמכתבישלכלהעברה4 אגרתחלקהקצאתמכתביבצירוףהרשוםבמשרדלחברהימסראשרהחוקיים,נציגיואוהרשום
המעבירשלזכותוהוכחתלשםהחברהמנהליידיעלשתידרשאחרתהוכחהוכלפיועלהמועברהחוב לחברהימסרוהחובאגרתשלהעברהכתבעלאחרחובהתשלוסכלאובוליסמסיחולאסלהעברתו.

החברה.מנהלישלדעתסלהנחתשתהיינהתשלומסעלהוכחות

«והריביתקרןתשלומי.2

שלהמחזיקיםבפנקטרשומיסיהיושמותיהםאשרלמחזיקיםישולםהריביתחשבוןעלכלתשלום1
אחתכלשלבדצמבר,29אובספטמבר28אוביוני28אובמרס29יוםבתוםכמחזיקיםהחברה

7הענין.לפילהלן,12.3בסעיףלאמורבכפוף,2004עד1995מהשנים

'החברהשלהמחזיקיסבפנקסרשומיםיהיואשרשמותיהםלמחזיקיםישולםהקרןחשבוןעלכלתשלום2 12.3בסעיףלאמורבכפוף,2004עד1998מהשניםאחתכלשלבדצמבר29יוסבתוסםכמחזיקיס.
להלן.

ההקצאהמכתבימסירתכנגדיעשההאחרוניםוהריביתהקרןשלהאחרוןהתשלוםלעיל,האמורלטמרות>3 החברה,תודיעעליואשראחרמקוסבכלאוהחברהשלהרשוםבמשרדההחברהלידיהחובאגרתבגין־ יעשההריביתשלהאחרוןהתשלוםהאחרון.התשלוסלפרעוןהקבועהמועדלפניעסקיםימי5לפחות
למניות.ימירהולאהחובאגרתאתשיפדהלמירק

שלו,הבנקחשבוןלזכותבנקאיתבהעברהאובשיקיםייעשהלמחזיקהחובאגרתפיעלכלתשלום4
יכחשבוןלהלן,12.5בסעיףלאמורבהתאסמועד,מבעודלחברהבכתבימסורשהואבפרטיםשיצויין

החוב.אגרתפיעלהתשלומיםאתלהעבירישלזכותואשר
כמחזיקההחברהשלהמחזיקיםבפנקסרשומהתהיהמוגבלתשותפותהוןקרן-כלליתבובמקרה באגרתהחזקתהבגיןהתשלוםלעיל,12.2ו/או12.1בסעיףכאמורבמועדבחלקה,אוהחובבאגרת

יהודהבןסניףהפועלים,בבנק243340שמספרובנקלחשבוןבנקאיתבהעברהאובשיקיעשההחוב
להלן.12.5בסעיףכאמוראחרתתודיעאםאלאבתל-אביב,,(689)

אגרתפיעלבתשלומיםלזיכויוהבנקחשבוןפרטיאתלחברהלהודיעשירצההחובבאגרתמחזיק54
בהודעהכןיוכללעשותהענין,לפיאווכתובתו,האמורהחשבוןפרטייאתלשנותאולעיל,כאמורהחוב 'שהמועדתשלומיםלגביורקאךהודעתופיעלתפעלהחברהאולסלחברה,רשוסבדוארשתשלח הרשום.למשרדהלחברההגיעהשהודעתומיוםלפחותימים30תוםלאחריחוללתשלומםהקבועי

לעיל,כאמורהמחזיקהודעתבמועדלגביהןנתקבלהשלאהחובבאגרתלמחזיקתשלומיםביצועלגבי להלן.12.6בס"קכאמורהחברהתפעל
שלזכותושלו,הבנקחשבוןבדברבכתבפרטיסמועד,מבעודלחברה,כאמורלתשלוםהזכאימסרלא6'

לכתובתורשוםבדוארשישלחבשיקכזהתשלוםכלייעשההחוב,אגרתפיעלתשלומיםלהעביריש\ לכלייחשבכאמור,רשוםבדוארלזכאישיקמשלוחהחוב.אגרתמחזיקיבפנקסהרשומההאחרונהו
הצגתועםנפרעשהשיקובלבדכאמור,בדוארשיגורובתאריךבו,הנקובהסכוםכתשלוסועניןדבר

לגביה.
»
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.רשות. התאגידיםי
אלקטרונית,החתוםזהשמסמךאישור

המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהווה
|

(התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביום

ש'=

2



33

1

0ו

החמרהמועדעדשנצברווריביתהצמדההפרשי.3ת

-
`

בגינוהמניותהקצאתממועדהחלההמרה,במועדלמפרעבטליהיההחברהלמניותשהומרחובאגרתחלק ההמרהלמועדועדהאחרוןהריביתתשלוםממועדשנצברההצמודהלריביתהזכותאתבולמחזיקיםיקנהולא כלשהי.אחרתזכותאוההצמדהלהפרשיו/אוהחובאגרתקרןפרעוןבמועדמהקרןכלשהוחלקלתשלוסאו

שעבוד.4

זו:חובאגרתתנאישלצורך111

יהיהאשראחרתאגידכלאו"אקוואריוס"()להלן:בע"מאחזקותאקוואריוס-"המשעבד" הענין.לפיהמשועבדים,הנכסיםבעל

-המשועבדים""תנכסים

מקרקעיןבנכסהחכירהמזכויותמחציתהמהוותאקוואריוס,שלהחכירהזכויות. '7535בגוש11,12,14,24-16כחלקותוהידועמ"רכ-000,221ששטחוסבאבכפר והזכויותסבא"(כפר"נכס)להלן:7557בגוש60מחלקהוחלק9,10,11וחלקות.
סבא.נכסכפרעםבקשרלאקוואריוסיהיו,אשראולאקוואריוס,ישאשרהחוזיות

והמהוותישראלמקרקעימינהלבפנקסיהרשומותאקוואריוסשלהחכירהזכויותב..
כ-004,99ששטחואחיסמך,לישובבסמוךמקרקעין,בנכסהחכירהמזכויותמחצית )להלן:ו-4455,4456,4627,46423464בגושיםשונותמחלקותכחלקוהידועמ"ר החכירהזכויותכבעלתלהרשםאקוואריוסשלהחוזיותוהזכויותאחיסמך"("נכס

אשרהאחרותהחוזיותהזכויותכלוכןהמקרקעיןרישוםבלשכתאחיסמךבנכס
אחיסמך.נכסעסבקשרלאקוואריוס,יהיואשראולאקוואריוס,יש

כחלקההידועבתל-אביב,21החשמלברח'בבניןאקוואריוסשלהבעלותזכויותג. החוזיותהזכויותוכן(21החשמל"נכס)להלן:מ"רכ-462ששטחה6940בגוש21מס'
.21החשמלנכסעסבקשרלאקוואריוס,יהיואשראולאקוואריוס,ישאשר

(1989)נכסיםלאחזקתחברהופדנילוסטיגבע"מאחזקותתזאוסשלהבעלותזכויותד. ששפיחה6940בגוש20מס"כחלקהידועבתל-אביב,12א'החשמלברח'בבניןבע"מ
לאקוואריוס,ישאשרהחוזיותוהזכויות12א'"(,החשמל"נכס)להלן:מ"רכ-462

12א'.החשמלנכסעםבקשרלאקוואריוס,יהיואשראו
. החברה.שלש"ח1בןפקדוןה..

הפיגוריס,ריביתהריבית,החוב,אגרתקרןסכומישלוהמדוייקהמלאלתשלוםכבשטחון2
:

המלאהקיוםולהבטחתזוחובאגרתעלידיהמובטחיםגביהוהוצאותמע"מהצמדה,הפרשי.
בטחונותהחובאגרתלמחזיקייומצאוכיהחברהתגרוםהחובאגרתתנאייתרשלוהמדוייק
.כדלקמו:

-

בנכסאקוואריוסשותפיוהסכמתישראלמקרקעימינהלהסכמתתומצא()א.
בנוסחבסכום,הגבלהללאראשונה,בדרגהמשכנתאלרישוםסבאכפר

לטובתסבא,כפרנכסעלההשקעהלהסכם1(-ת1(יא'ן1(כנספחהמצורף
בלשכתסבאכפרנכסעלכאמורמשכנתאתרשםהחוב.אגרתמחזיקי
נכסשלמעודכןרישוםנסחויוצאהחברותוברשםהמקרקעיןרישום

רישוםותעודתמאושרמשכנתאשטרהחוב,אגרתלמחזיקיסבאכפר
\החגוֹ*רות.מרשםהשעבוד

10
/

\\.ח;//. '..,/ .רשות.//7 התאגידים1
אלקטרונית,החתוםזהשמסמךאישור

המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהווה .
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כללית,זכויותוהמחאתראשוןמשכוןבדרגה,ראשוןקבועשעבודירשם(2)..
\ 1המצורףהנוסחפיעלהמשכונותוברשםהחברותברשםבסכום,הגבלהללא8 1

ישאשרהחוזיותהזכויותכלעלההשקעהלהסכסם0(-ת1,יא')2(כנספח
תומצאכפרסבא.נכסבקשרעםלאקוואריוס,יהיואשראולאקוואריוס,.'

ואישורהחברות,מרשםכאמורהשעבודרישוםתעודתהחובאגרתלמחזיקי
;החברות.מרשםהמיוחדיםוהתנאיםהמשכוןרישוםעל

בנקלטובת21החשמלנכסעלהרשומהראשונהבדרגהמשכנתאשימחקולאחרב. התחייבותלהבטיחת12א"החשמלנכסעלהרשומהאזהרהוהערתבע"מלישראלאגוד
הבאים:הבטחונותירשמולישראל,אגודבנקלטובתמשכנתאלרישום

יא')3(כנספחהמצורףבנוסחבסכום,הגבלהללאראשונה,בדרגהמשכנתא() לאחרהחוב.אגרתמחזיקילטובת,21החשמלנכסעלההשקעה,להסכם
יומצאהחברות.וברשסהמקרקעיןרישוםבלשכתכאמורהמשכנתארישום

משכנתאשטר,21החשמלנכסשלמעודכןרישוםנסחהחובאגרתלמחזיקי
החברות.מרשםהשעבודרישוםותעודתמאושר

יא')4(כנספחהמצורףבנוסףבסכום,הגבלהללאראשונה,בדרגהמשכנתא(2) .החוב.אגרתמחזיקילטובתא',21החשמלנכסעלההשקעה,להסכם החברות,וברשםהמקרקעיןרישוםבלשכתכאמורהמשכנתארישוםלאחרי
12א',החשמלנכסשלמעודכןרישוםנסחהחובאגרתלמחזיקייומצא

ותעודותמאושרמשכנתאשטרכאמור,משכנתאלרישוםאקוואריוסהסכמת
החברות.מרשםהשעבודרישוםי

'

ללאכללית,זכויותוהמחאתראשוןמשכוןבדרגה,ראשוןקבועשעבוד(3)
להסכםו-יא')6(יא')5(כנספחהמצורףהנוסחפיעלבסכום,הגבלה

פיעל12א'החשמלבנכסאקוואריוסשלהחוזיותהזכויותעלההשקעה
לאחזקתחברהבע"מופדנילוסטיגאחזקותאקוואריוסלתזאוסביןהסכס
החוזיותהזכויותכלעלוכן1994בדצמבר2מיוםבע"מ(1989)נכסים

החשמלנכסעסבקשרלאקוואריוס,יהיואשראולאקוואריוס,ישאשר
רישוםתעודתהחובאגרתלמחזיקיתומצאוכן12א',החשמלונכס1

.והתנאיםהמשכוןרישוםעלואישורהחברות,ברשםהאמורלעילהשעבוד
המשכונות.ברשםכאמורהמיוחדים

בדרגהמשכנתאלרישוםישראלמקרקעימנהלשלהתחייבותתומצא(ג.
זכויותשיירשמולאחרמידאחסימךנכסעלבסכום,הגבלהללאראשונה,־

יהמקרקעין.רישוםבלשכתאחיסמךבנכסאקוואריוסשלהחכירה כללית,זכויותוהמחאתראשוןמשכוןבדרגה,ראשוןקבועשעבודירשס(2)י המצורףהנוסחפיעלהמשכונותוברשםהחברותברשםבסכום,הגבלהללאן
עלאקוואריוסשלהחוזיותהזכויותעלההשקעה,להסכםיא)7(כנספח עלוכןאחיסמךלנכסביחסישראלמקרקעימינהלעםחכירההסכםפיי

לאקוואריוס,יהיואשראולאקוואריוס,ישאשרהחוזיותהזכויותיתרכל
מרשםהאמורהשעבודרישוםתעודתתומצאאחיסמך.נכסיעסבקשר

המשכונות.מרשסהמיוחדיםוהתנאיםהמשכוןרישוםואישורעלהחברות,
ותומצאזוחובאגרתפיעלהחברהשלש"ח1בןפקדוןעלבדרגהראשוןשעבודירשםד.

כאמור.השעבודרישוםתעודת

;/
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1

\חלופיתבבטוחהחלקם,אוכולםהמשועבדים,הנכסיםעלהשעבודיםאתלהחליףרשאיתהחברהה2
|עלמוסכמתתהיהזהותואשרשמאיידיעלשתערךמקרקעיןשומתעלערכה,אשראחרתסבירהי\ עללחולהעשוימססכוםכלבניכוימכרעת,תהאהחלטתוואשרהחובאגרתמחזיקיועלהחברה-

ושלושים)מאהמ-%031נמוךיהיהלאהחברה,שלהחשבוןרואידעתחוותעלפימכירה,בגיןהמוכר
בסעיףכאמורלמדדצמודהכשהיאהחובאגרתבגיןמסולקתהבלתיהחוביתרתשלמערכהאחוז(

לעיל.6
השמאי.שלשכרועלותלרבותהשעבוד,בהחלפתהכרוכותהוצאותיהבכלתישאהחברה
יאגרתפיעלנדרשתשלומםאשרהסכומיםמלואשלהסופילפרעוןעדכיבזאתמתחייבתהחברה

פקדוןשיהיהאפשר)אשרהחברהשלכלשהונכסהחובאגרתמחזיקילטובתהחברהתשעבדהחוב
חוב.כאגרתזהמסמךשלאופיושמירתלצורךוזאתש"ח(1של

להבטחתנוספים,בשעבודיםהמשועבדיםהנכסיםאתלשעבדרשאיםהמשעבדו/אוהחברהה3
הבאים:התנאיםשיתקיימוובלבדהתחיבויותיהם

שיהיוהמשועבדיםבנכסיםנוספיםשעבודיסליצוררשאיםיהיולאהמשעבדו/אוהחברהא.
לעיל.14.1סעיףפיעלשנוצרולשעבודיםשווהאועדיפהבדרגה

.חברתאובנקאינואשרנושהלטובתהמשועבדיםהנכסיםעלבדרגהנחותנוסףקבועשעבודב.'
ומחזיקיומראשבכתבהחוב,אגרתמחזיקיאישורבקבלתמותנהיחיהגמלקופתאוביטוח

סבירים.מטעמיסאלאהסכמתסאתימנעולאהחובאגרת.

הנחותהשעבודכאשרנדרשתאינההחובמחזיקיאגרתהסכמתזה,בס"קהאמורלעיללמרות.
הנכס.השבחתלצורךהדרושמימוןקבלתלשםפיננסייםלגופיםיכתןהנוסף

מחזיקיהנושה.ידיעללמימושוהחובאגרתמחזיקיהסכמתבקבלתיותנההנוסףהשעבודג.
*

סבירים.מנימוקיםאלאהסכמתםאתמלתתימנעולאהחובאגרת
השעבודלמימושהסכמתסאתלקבלבבקשההחובאגרתלמחזיקיהנושהיפנהבובמקרה
עסקיםימי10תוךוהנושההחברהידיעלהתקבלהלאהחובאגרתמחזיקיותגובתכאמור
כאמורפניההשעבוד.למימושמסכימיםהחובאגרתמחזיקיכיחזקהכאמור,הפניהממועד
וֹזה.קטןסעיףהוראותשלפירוטתכלול

חשבחתם,לשםהנדרשתסבירהפעולהכלהמשועבדיםבנכסיםלעשותרשאייסיהיוהמשעבדו/אוהחברהה4
!פעולהכלויעשוכאמורסבירהפעולהלכלאישורסםאתיתנוהחובאגרתומחזיקימימושם,למעט

ועלהחברהשלהראשונהלדרישתההמשועבדים,הנכסיסהשבחתלצורךדרושהתהיהאשרסבירה
המחזיקים.שלבזכויותיהםאוהמשועבדיםהנכסיםבשווילפגועכדיבכךיהיהשלאובלבדחשבונה,

]

'חוזילמעטדין,כלפיעלמוגנתבשכירות)שלאלהחכירו/אולהשכיררשאיםהמשעבדו/אוהחברה5.
להשתמשרשותלתתו/אוהמשועבדיםבנכסיםהזכויותאתהקובע(היוםלפינחתמואשרמוגנתשכירות

שכירותאוחכירהשבהסכםובלבדמקצתןאוכולןלזולת,אחרותזכויותבהםלהקנותו/אובהם
אוהחכירהדמילקיזוזהשוכראוהחוכרזכותבמפורשתישללהקובע(היוםלאחריחתם)אשרכזו

עלהחובאגרתלמחזיקיתדווחהחברהכלפיו.המשעבדו/אוהחברהחבותכנגדהעניןלפיהשכירות.
ההתקשרות.לאחרבסמוךכאמורהסכםכל

אחתעלהעולהלתקופהמראש,יגבו,אשרוכו'שימוש/חכירה/שכירותדמיכללעילהאמורלמרות
ואשרהחובאגרתמחזיקילטובתישועבדאשרהחברה,שלבנקבחשבוןיופקדוהבאותמהחלופות

החברה:ידיעלוינוהלהמשועבדים,מהנכסיםחלקיהווה

שנה.עלהעולהתקופהעבור.4

השכירות.שנותלמספרמחולקהשכירותלכ?”נ;קופתהשכירותדמיסךעלהעולהסכוםב.

;.
:

2-\\///%9..9 .רשות.,
התאגידים

אלקטרונית,החתוםזהשמסמךאישור
המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהווה
|התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביום
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אגרתמחזיקיכלפיהזכויותבשעבודהןגםכלולותיהיוכנ"להסכםבכלהמשעבדו/אוהחברהזכויותברסה.
החוב.20

'
השעבודבמימושאלאהשכירותאוהחכירהלדמייזכאיסיהיולאהמחזיקיםכיספק,הסרלמעןמובהר,

החוב.אגרתבגיןמסולקתהבלתיהחוביתרתפרעוןלשםוזאתהמשועבדיםבנכסיםהזכויותעל

יופקעולהם,הנלוותאובהסםמהזכויותאיזואוחלקס,אוכולםהמשועבדים,הנכסיםבובבמקרה6
החברהשלבנקבחשבוןבמלואו,הפיצוייםסכוםיופקדפיצוייס,לתשלוסבתמורההרשויותידיעל

. החברה.עלידיוינוהלהמשועבדיםמהנכסיםחלקיהווהואשרהחובאגרתמחזיקייאשרישועבדלטובת

השעבודלמימושו/אומיידילפרעוןהזכות.5

|ו/אומסולקתהבלתיהחובאגרתקרןאתמיידילפרעוןלהעמידרשאיסיתיוהחובאגרתמחזיקי[1

באסיפהשנתקבלהמיוחדתהחלטהפיעלוזאתחלקם,אוכולםהמשועבדים,הנכסיםאתלממש
להלן.המנוייםהמקריסםמןיותראואחדבקרותהחוב,אגרתמחזיקישלכללית

־התראהלחברהשנתנולאחראלאזה15.1סעיףפיעלזכותםאתיפעילולאהחובאגרתמחזיקי ימיעסקים3תוךבהתראההאמוראחרמילאהלאוהחברהכאמור,זכותםאתלהפעילכוונתםבדבר.
הענין.לפילהלן,15.1.1-7.15.1בסעיפיםהמפורטתהזמןתקופתבמסגרתימנואשרקבלתה,מיום

.לתנאי)בכפיפותהחובלאגרתבקשרממנהשיגיעשהואכלסכוסתפרעלאהחברהאם1

;פרעונו.זמןשהגיעלאחריום35תוךההצמדה(,.

ו/אוהחברהלפירוקתוקףבתהחלטהתתקבלאומשפטביתידיעלסופיצוינתןאס2
רה-אירגוןשלבנסיבות)למעטהמשעבדו/או"אקוואריוס"()להלן:בע"מאחזקותאקוואריוס

להלן(.15.1.5סעיףלהוראותובכפוףהמשעבדו/אואקוואריוסו/אוהחברה
כונסמינויו/אומרצוןפירוקבהחלטתהמשעבדו/אואקוואריוסו/אוהחברהיקבלואם3

)זמנינכסיםכונסאוקבוע(או)זמנימפרקמפרק,קדסלהסימונהאסו/אומרצוןנכסים
לרכושו/אולעסקנכסיםכונסו/אומפרקלמינויבקשהנגדםהוגשהאסו/אוקבוע(או

.הבקשהממועדיוס45תוךבוטלולאכאמורהמינויו/אווהבקשהמהםחלקכלאושלהם

וֹכאמור.המינויאו
'כולםנגדם,לפועלהוצאהשלפעולהתבוצעאוהמשועבדיםהנכסיסםעלעיקוליוטלאס4

המשעבדו/אואקוואריוסו/אוהחברהשלאחריסנכסיםעלעיקוליוטלאםמקצתם.או
יעלעולהבמצטברסכומםאשרבע"מחוצביסהרנכסיו/אובע"מאחזקותפידיאסו/או אלהנכסיםכנגדלפועלהוצאהשלפעולהתבוצעאולפחות,ארה"בשלדולר0.
תוךיוסרלאוהעיקוללפחות,ארה"בשלדולר2,000,000במצטבר,ששוויה,חבותבגין

לשעבוד.סכנהבכךיראוהחובאגרתומחזיקיבוצע,אושהוטללאחריום5

אתלצמצסכדיבהשישפעולההענין,לפיהמשעבד,ו/אואקוואריוסו/אוהחברהעשואס5'
אגרתתנאיעלפילעמודבהתחייבויותיהםביכולתםלפגועהעלולבאופןהעיסקיתפעילותם

אתלקייםביכולתסלפגועכדיבו,שישבאופןהכלכליתיכולתםנפגמהו/אוזוחוב
זו.חובאגרתתנאיפיעלהתחייבויותיהם

סכנהנשקפתכיהחובאגרתמחזיקייחששוממנוכתוצאהאשרענייניםמצביתהווהאס6
אגרתתנאיפיעלהחברההתחייבויותלהבטחתלטובתםשועבדואשרהמשועבדים,לנכסים

שמאאי,דעתחוותפיעלוזאתניכרבשיעורהמשועבדיםהנכסיםשלערכםירדאםו/אוזוחוב
דרישהכךעלשבאהמהמועדעסקיםימי3תוךהסכמהובהעדרהצדדיםעליוסכםאשר

תל-אביב.באוניברסיטתמקרקעילןושמאותהתוכניתןלכיהולראשיושבידיעלימונהאשרשמאי

..\'/ 7/'/"
9-שות9'/\//7

התאגידים
אלקטרונית,החתוםזהש;סמןאישו

המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקה'
|התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביום
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ההההההההייהההיההההההההההאיההההההההההההאאההההאאתווהוווווווווווווווווווההה ווווווו
,

5.0ק מהותישוניקייסכייתברראםאויסודיתבהפרהההשקעההסכסאתתפרהחברהאם7בכי0.ך
|

.

ההשקעהבהסכםהמפורטיסבאחדמהמצגיםארה"בלפחות,שלדולר3מיליוןשהיקפולרעה 1

להלן:לאמורובכפוףההשקעההסכםחתימתלמועד.

החוב.אגרתלפרעוןממשיתסכנהבכךיראוהחובאגרתמחזיקיא.]

מקוריכצדאםביןההשקעה,להסכםצדהחובאגרתמחזיקייהלוההפרהבמועדב.
האמורכלעלההשקעההסכםפיעלוהחיוביםהזכויותמהמחאתכתוצאהובין
בו.

תנאילמעטהחוב,באגרתהכלוליםהתחייבותאותנאיכלתמלאלאאותפרהחברהאס838
ומחזיקיהענין,לפילעיל,15.1.1-15.1.7סעיפיםמתייחסיםאליהסכאמורהתחייבותאו

החוב.אגרתלפרעוןממשיתסכנהבכךיראוהחוב,אגרת
לאחראלאזהס"קפיעלזכותםאתהחובאגרתמחזיקייפעילולאלעיל,האמורלמרות
האמוראחרמילאהלאוהחברהכאמורלפעולכוונתםבדברמראשהתראהלחברהשנתנו

עסקיםימי15תוךאויסודית,הפרהשלבמקרהקבלתהמיוםעסקיםימי3תוךבהתראה!
יסודית.אינהאשרהפרהשלבמקרהו

חשעבודמימושאופן.6.

בתוקףשתהיינההדיןלהוראותובכפוףלעיל15.1בסעיףהמפורטיםמהמקריםיותראואחדבקרות14
הצעדיסבכלמידלאחוזהבלעדי,דעתסשיקוללפירשאיים,החובאגרתמחזיקייחיועת,באותה.

חלקאוכלפרעוןלהבטחתוזאתחלקס,אוכולםהמשועבדים,הנכסיםמימושלשםלנכוןשימצאו
דעתםשיקוללפיולמועיללנכוןשימצאואופןבכלזו,חובאגרתפיעללהםהמגיעיםמהטכומים

באמצעותלמנותרשאיםהחובאגרתמחזיקייהיוהאמור,בכלליותלפגועומבליוביחוד,הבלעדי
כולםהמשועבדים,הנכסיםעלנאמןו/אומנהלו/אומפרקאונכסיםכונסהמוסמךהמשפטבית

וֹ
מקצתס.או

לכלבקשרלקבועמלאהסמכותמטעמםלמיאוהחובאגרתלמחזיקיתהיההדיןלהוראותכפוף42
באלה,וכיוצאהקניןאוהבעלותלהוכחתאוקניןאובעלותלזכותהנוגעיםמיוחדיםתנאיםמכירה\
אושנעשהמכרחוזהכללבטלאולשנותהמלאההסמכותלהסתהיהכןלנכון.שימצאוכפיהכלו
למכורוכןזוחובאגרתבתנאילאמורבניגודמקצתם,אוכולםהמשועבדים,הנכסיםבגיןנחתס:
כך.ידיעללהגרםהעלולשהואכללהפסדאחראיסלהיותמבלימחדש,כאלהנכסים!

לשםפשרה,כלולבצעלהתפשרהמלאההסמכותמטעמם,למיאוהחובאגרתלמחזיקיכןתהיה3
יהמסמכים,כלעלולחתוםהפעולותכלאתולבצעלעשותמקצתן,אוכולןלעיל,האמורותהמטרותן |לנכון.שימצאוכפיהכל.:

דרישה,ממכירה,שנתקבלוהכספיסםעלמטעמס,מיאוהחובאגרתמחזיקיע"ישתנתןכלקבלה4
כלאוהקוניסאוהקונהאתתשחררלו,ששולמואחריסכספיםאולעיל,כאמורמימוש,אוגביה

מלהשיגפטוריםיהיוהאמוריםוהאנשיםכאמור,הכספיסאתששילמואחריםאנשיסאואחראדם.\
בכספיםהוגןבלתימשימושכתוצאהלהפסדאולנזקאחריותומכלהנ"לבכספיםהנכוןהשימושעל

.החוב.אגרתמחזיקיידיעלהאמורים

ו

כאמורבהם,יחזיקואוהמשועבדיםהנכסיםאתיתפסומטעמסמיאוהחובאגרתשמחזיקילאחר5
יהיוזו,חובאגרתתנאילפיימומשואויגבוידרשו,ימכרו,המשועבדיםהנכסיםכלאשרועדלעיל

והדבריסכלהפעולותלגרוםלעשייתאולעשותבתוקף,כפישיהיוהדיןלהוראותבכפיפותהסרשאים,
יכוליםשהיוכפיולהפעלתםמקצתם,אוהמשועבד&%:וּומלםלנכסיםבנוגעהסכמיםבכלולהתקשר

האמורים.הנכסיםשלהמוחלטיםבעליהםהיואילולעשותם

\ח////-*5 9./־.\\/ן,140:
9-טות9,

התאגידים
אלקטרונית,החתוםזהשמסמךאישור המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהווה]

התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביום
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נכסיםכונסמינוי68

המשפטלביתלפנותלמימוש,יהיוניתניסשהשעבודיםלאחרבכלעתרשאים,יהיוהחובמחזיקיאגרת.
המשפטלביתולפנותולחזורמקצתס(או)כולםהמשועבדיםהנכסיםעלנכסיםכונסלמנותולבקשו

הבאות:ההוראותותחולנההחלפתואוכזהמינויביטוללשם

כולםהמשועבדים,הנכסיםאתיתפסוהחובאגרתשמחזיקילפנילהעשותיוכלכזהמינוי1
מכן.לאחראובהס,יחזיקואומקצתס,או

שימצאוכפיוהסמכויותהכוחותכלאתהנכסיםלכונסלהקנותרשאיסיהיוהחובאגרתמחזיקי2
.למתאים.

.המשפט.ביתהנחיותפיעליפעלהנכסיםכונס3

מעשהכלבגיןאחראיתתהיהלבדוהיאלענין,בהתאםהחברהשלשלוחהיהיההנכסיםכונס+4
המשפט.ביתשיקבעוכפישכרובגיןלאחריותהנוסףשלו,מחדלאו

..למילויערובהלהםלתתהנכסיםמכונסלפעםמפעסלדרושרשאיםיהיוהחובאגרתמחזיקי525.

וסכומה.הערובהטיבאתולקבועכיאות,תפקידיו

עלהמשועבדיםמהנכסיםההכנסותכלאתולקבללדרושהסמכותתהיההנכסיםלכונס6
אגרתמחזיקיבשםביןהחברהבשםביןאחר,באופןאולפועלהוצאהעיקול,תביעה,ידי.

באותוהמשועבדים,הנכסיםוהחברהלעניןהחובאגרתמחזיקישלכוחסבאבתורוביןהחוב
לתתהסמכותהנכסיםלכונסתהיהכןזאת.לעשותיכולההיתהעצמהשהחברהכפיהאופן
\מתאימות.קבלות

ההמרתבתקופתהחובאגרתמחזיקילהגנתהוראות.7

ההמרהתקופתמתוסיאוחרלאמקרהבכלאולםהחוב,אגרתתפרעאותומרלאעודוכלהקובעמהמועד
.הבאות:ההוראותתחולנהלעיל,8.1בסעיףכהגדרתה.

.
ההקצאהלהבטחתהרשום,בהונהע"נש"ח1בנותרגילותמניותשלמספקתכמותתשמורהחברה1

תגרוסהצורךובמקרהלזמן,מזמןשבמחזורהחובאגרתכלהמרתבגיןלהגיעהעשויותהמניותכלשל
בהתאם.שלההרשוםההוןלהגדלתהחברה

י
.הנקוב.לערכההמרהמתחתמחירמניתלהפחתתלהביאהעלולותהטבהמניותמחלוקתתמנעהחברהה2.

החברהכךעלתודיעהפירוק"("החלטת)להלן:מרצוןהחברהפירוקעלהחלטהקבלתשלבבמקרה3!
רצונו,לפיזכאי,יהיהחובאגרתמחזיקכלבכתב.הודעהמשלוחידיעלהחוב,באגרתהמחזיקיםלכלֶ!

החלטיתקבלתערבבמניות,ידועלהמוחזקתהחובאגרתבגיןההמרהזכותאתמימשכאילולהחשב.
החלטיתעלההודעהקבלתמתאריךחודשיםשלושהתוךזהרצונועלבכתביודיעאםוזאתהפירוק,
הפירוק.

:

)לאחרבפירוקהחברהשלרכושהעודףבחלוקתלהשתתףהאמורהמחזיקזכאייהיהזה,במקרה\
מניותבעלחיהלוהחברהבפירוקמקבלשהיהבסכוםוזאתמניותיה,בעליביןחובותיה(כלסילוק

.לאחרהמניותוקבלתשברשותוהחובאגרתחלקהמרתאותועקבהפירוקהחלטתקבלתערבבחברה

הפירוקהחלטתבתאריךחובאגרתחלקאותוגיןששוכ%)וההצמדהוהפרשיהריביתסכומיניכויוֹ
שולמואסאףהפירוק,החלטתתאחיךלפנישהצקברוהצמדהוהפרשיריביתלמעט)אךלאחריהאו|
.,לאחריה(.אוהפירוקהחלטתבתאריךי

4
//ףַ\- \\ץ//,/.,5 [.

ו./.
'רשותי,.

התאגנידים
אלקטרונית,החתוםזהשמסמךאישור

המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהווה
התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביום
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פרעונושזמןהחוב,אגרתפיעלתשלוםלכלזכאיעודיהיהלאהחובאגרתאתהמיראשרמחזיק₪
ההחלטה.תאריךלאחרחל

הזכאיותחדשמסוגמניותתנפיקאוהרגילותלמניותהנילוותהזכויותאתתשנההחברהבומקרהבכלב4-\
מהסוגיםמניותהחובאגרתלמחזיקיהחברהתנפיקפירוק,בעתהחברהשלרכושהבעודףלהשתתף`
החובאגרתלמחזיקייקנההכוללזכויותיהןאגדואשרהחברהבהוןמועדבאותוקיימיםיהיואשרו
\לביצועבכפוףוזאתכאמורהשינוילמועדעובררגילותמניותלהםהוקצוכאילוזכויותאותןאת: החוב.אגרתמחזיקיזכויותתפגענהשלאבאופןוהכללעיל9או8סעיףפיעלההמרהו
ו

להשקעותחברהלוסטיגפדנינתנהאשרדולרמליון2עד1שלבהיקףבטחונותיוסרובובמקרה.54 .

ההשקעהכנספחי'להסכסהמצורףבנוסחלוסטיג,יצחקמרלאקוואריוסיתחייבבע"מבבנין
דרכיכלשמוצוולאחראקוואריוס,אוהחברהפיצורכיעללאקוואריוס,אולחברהלהעמיד
בהתאמה.דולר,מליוןל-1דולראלפי500ביןשלבגובהערבותהחלופיות,המימון

כהגדרתוהמינימליהחברהשוויייפחתזובהתחייבותויעמודלאלוסטיגיצחקמרבובמקרהב.
לגובהסכוםההתחייבותשביןלהפרשהשווהבש"חבסכוסהחובאגרתבסעיף2.1.5.8לתנאיי

בפועל.לוסטיגמרהעמידאשרהערבות

'החוב,אגרתלתנאי8.1בסעיףכהגדרתהההמרהתקופתלתוסעדבתוקףהינוזהסעיףג..
לוסטיגפדנישלחובהיתרתחיסולעדאוהחברהשלערךגיירותשללציבורלהנפקהעדאו

ההשקעה.להסכטז'בנספחכמפורטבע"מבבניןלהשקעותחברה!

החברה,שלערךניירותלרכישתזכויותאוהטבהאומניותדיבידנדמניותיהלבעליתחלקלאהחברה16.
החוב.אגרתלמחזיקיהודעשהדברלאחרלפחותיום15יהיהלקבלתםהקובעהמועדאםאלא

)להלן:דיבידנדלחלקכוונתהעלהחובאגרתלמחזיקיהודיעהשהחברהלאחריום15תוךבובבמקרה7
למניות,החובאגרתאתלהמירכוונתםבדברלחברההודעההחובאגרתמחזיקיימסרו"ההודעה"(,

הכלכליתהדעתחוותהוגשהבומהמועדיום30תוךבפועלתבוצעוההמרהלעיל8בסעיףכאמור
במועדההמרהבמניותהחזיקוכאילוהחובאגרתמחזיקיאתיראוהחוב,אגרתולמחזיקילחברה
אלה.מניותבגיןדיבידכדלהסתחלקוהחברהכאמורהדיבידנדחלוקתלצורךהקובע

למניותהחובאגרתאתלהמירכוונתםבדברלחברההחובאגרתמחזיקיהודעתספק,הסרלמען
כאמור.החובאגרתאתבפועללהמירהמחזיקיסאתמחייבתאיננהוֹ
יֶוֹ
בשיעורשנתידיבידנדהחברהתחלקבומקרהבכלההשקעה,להסכם7בסעיףלאמורבכפוף.8\
)להלן:לעילו-6.45.6בסעיףכאמורלצרכןהמחיריםלמדדצמודש"ח540,500,4עלהעולה,

\עלהמרהשלבמקרהלעיל,8.5.1בסעיףכהגדרתוהחברהשווייופחתהמותר"("השיעור
1.כשהואלעיל,האמורהשיעורעלהעולההדיבידנדלסכוסםהשווהבסכוםלעיל,8סעיףפי

1לעיל.ו-6.45.6בסעיףכאמורלצרכןהמחיריםלמדדצמוד.

יווסףהמותר,השיעורמלואאתמסויימת,שנהבגיןהחברה,תחלקלאבובמקרהיובהרכי
\שלאחרהשנהבגיןהמותרלשיעורבפועל,חולקאשרלדיבידנדהמותרהשיעורשביןההפרש; הלאה.וכךמכןי

עדשלבשיעורלדיבידנדביחסלעילא.ס"קהוראותתתקיימנהלאלעיל,האמורלמרותב.
החברהתחלקאשרלעיל,ו-6.45.6בסעיףכאמורלצרכןהמחיריםלמדדצמודשר"ח0

מלונאותבטופזחלקהעםבקשרזכויותיהממימוששינבעמס,תשלוםלסאחרנטו,הוןרווחבגין
ונופשתיירותמלונאותטופזידיעלשיחולקמדיבידנדכתוצאהו/אובע"מונופשתיירות\-וֹ

התמורהבגיןשיתקבלחלקלכליחסיובשיעװ־יכ\:ז;”כאופןבעקיפיןוביןבמישריןביןוהכלבע"מ
כאמור.הזכויותמימושבגין

יונר0
'6

/%\\/ן --י4
.רשות־

התאגידים
אלקטוֹיכית,החתוםזהשמסמךאישור

המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהווה.
התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביום

9



40

...

1©שש החוןהלימות88יֶ

מראשאישורללאבכלעת,יעלהלאפיננסייםומוסדותמבנקיםתקבלהחברהאשראשראישלהכוללהסכום
להלן:המפורטיסמהסכומיםהגבוהעלהמשקיעה,שלובכתב

מועד.לאותוהחברהבספרישרשוםכפיהחברהשלהעצמימההון(6)פישישה1

החברה.שלהמשוערךהעצמימההון(3)שלושהפי2

שוויםשערוךבסיסעלמחושבכשהואמועד,לאותוהחברה,שלעצמיהון-משוערך"עצמי"הון
לגביכדלקמן:יקבעאשרהשוקשוויפיעלבעקיפין,אובמישריןידהעלהמוחזקיםהחברה,נכסישל

ניירותלגביהצדדים;עלמוסכםיהיהאשרמקרקעיןשמאיידיעליקבעאשרהשווי-מקרקעיןנכסי
ולגביהצדדיםעלמוסכםיהיהאשרכלכלןעלידייקבעאשרהשווי-בבורסהנסחריםאינםאשרערך

המסחר09ימיבמשךאושווייםסהממוצעהחישובבמועדבבורסהשוויםבבורסה-הנסחריטערךניירות
ייחושבהשוויבבורסההנסחריםערךניירותלגביהשניים.מביןהגבוההחישוב,למועדקדמואשר

רלוונטי.יוםכללגביערךניירשלהסגירהשערפיעל
.

אאא.

/%
!.

ו

\/ ל.| \../
.רשות.

התאגידים
אלקטרונית,החתוםזהשמסמךאישור

המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהווה
התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביום

סנםנפ
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והשותפויותהחברותרשםאישור

שותפותהון-קרןכלליתלמחיקת
מוגבלת

(43-44)בעמ'

2
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ישראלמדינת
|

='11'4'ס158811
`

המשפטיםמשרדהחברותרשם
.

צהיר51א1ואיוספטנסו'1980151858עס8₪1א₪00?4

5)=₪,
.תשסייהבייאב.

550012769תאגיד:מסי

:לכבוד
י

מוגבלתשותפותהוןקרן-כללית
געזריאלימרכז.

67023אביבתל
י

|

`
\

הוןקרן-כלליתהנדון:
מוגבלתשותפות

.07/08/2005תשסייה,אבביביוםנמחקההשותפותכילאשרהריני

רב,בכבוד0

עויידאילנה,בטיש
החברותב/רשסם,

אָ.,//91340ירושלים,(13)קומה97יפורחיכלל,מרכז
,.־ןשװ,'ןץ6זת60(|וג1-(ת631(,)זסס1ת041197,מז6125ויו0.

י
?2781מיקוד87182,ירושליםת'יד,02-6209444טל'י

סו.8שמסמדה,,שוו
המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהווה3

התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביוםיֶ.
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1נספח

מימוןכלליתחברתתדפיס
בעיימוהשקעות

(46-47)בעמי
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ה
מניותמניות|התאגידשל\בתקנוןסטטוסם\החברה\שעבודיםאגרותחוב

==7תאגידמספר
פרטיתחברהסוג

מרצוןמחוסלתהתאגידשלמשפטיסטטוס
מוגבלתמוגבלתסוג

11770006הרישוםתאריך
בע"מוהשקעותמימוןכלליתהתאגידשם
זא.די(דזתסאאוחזת8ד5ת3צותאמזא15נד.1לועזי:שם

משולש,מגדל,אצל67023מיקודישראל3עזריאלימרכזיפו-אביבתל !התאגידכתובת
44קומה

ממשלתיתלאחברהממשלתיתחברה
29/07/07ליום:מעודכןמהחברהשהתקבלהאחרון,השנתיהדו"ח
29/07/07ביום:מהתאגידהתקבלהאחרוןהשנתיהדו"ח
וטכנולוגיהמדעבפיתוחלעסוק-בתקנוןשפורטועיסוקבסוגילעסוקהתאגידמטרות

תאריךהשםשינוי. לועזישםקודםשם|
₪21בע"מלנהולחברהסי.אס.אמ.

בע"מויסאג'
|

₪1386

\\שנתיתאגרהשלחובותלתשלוםאוןלחבה\|

.-.

-

₪ם..00לצכה ההעיםהסכ
ולב"משהוצאהכמות. כמותמניות|||סוגמטבע\ערך| סוגהמניות\

-2,000\2000שקלחדש100\רגילות

מחזיק,כתובת|התמ.הה|שם
:עזריאלימרכזיפו-אביבתל?

רגילומניות2,000א(*לפתוחחברהבידיאי
בע"מ

רגילההחזקה-501ישראל3המשולשהמגגדל5חברה
הכאה

ר

|

`י"רפ"0ייר44קומה32076,אצלמיקוד|

לראשי

המינויתאריך|כתובתת.ז.\שםה
|תפקיד\

[582714מיקוד13השומרחולון\024931453טבוךחיים
`

:

בימ"שמס'צו\|ההחלטהתמצית| ת.רישום\\ ת.החלטה\|
לתקנון081אתקנההוספת₪7₪7

|

והשקעות.גו:מימוןכלליתרשם22-ץ1-51\34[-714721115תדפיס14:20:41]

6
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\לתקנון90בתקנהשינוי₪71777

-התקנוןהחלפת₪1373₪13
י:החברהשםשינוי1111₪1

שםשינוי₪1186₪376
-

החברהנכסיעלשיעבודיםרשומיםלאהחברותברשם
|

עברתאגיד\|
|||

תאריךתאריךתאריך
\

צותאריךמס'תיק\מקום

\ביהמ"שביהמ"ש|ביהמ"ש\התצהיר\הפעולה\הרישום\ לסטטוס\|

:פירוקלקראת

|19/05/09מרצון

9
|

903717009מרצוןפירוק
.

:!22/07/1008/0710\חיסול

תארך|סהסוגכתובת|תשם
|מינוי\מפרק*₪-

מפרקטל':999806-30,,ישראל2ויצמןיפו-אביבתלקרן
03/11/09מפרק=הפאקס:9099806-30באר*%%7052

שלולעדכניותםלנכונותםאחראיתאינהמנחהקוהחברות.רשםממחשביסופקלעילהמפורטהמידע
בההכלולוהמידעהמחשבבאמצעותהניתנתהרישוםתמציתכי,יודגשהנ"ל.במידעהמופיעיםהנתונים

למידעתחליףמהווהאינווזההחברותרשםאצלהחברהבתיקלעיוןכלשהואתחליףמהווהאינה
0........הציבורלעוןוהפתוחיםהרשום,במשרדההמצוייםעצמםהחברהשבפנקסי

,15/01/20170ב:בוצעההתדפיסמידעשליפת,17:3416/01/217ב:בוצעההתדפיסהפק
0|06:0216/08/2010ב:החברותברשםלאחרונהעודכןזהבתדפיסהמידע

שנתידו"חבעקבותבוצע-(*)

בע"מותקשורתמידעשירותי-מנחהקו
.638828803פקס:.638820503טל'.67778אביבתל12חרוציםידרח'

וור]ו.00.11100719.

1ת:והשקעות.מימוןכלליתרשם22-ץ1-51\84[-714721115תדפיס14:20:41]
47
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החלטהעלוהודעהפרוטוקול
הון-קרןכלליתשותפותלפרוק

מוגבלתשותפות

(49-52)בעמי
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02ההע,

מוגבלתשותפותהוןקרןכללית.
.לכבוד

השותפויותרשם
'

13קומה-כללבנין,97יפוברחוב
|

ירושלים

א0עע,ה
.

מוגבלתשותפותהוןקרןכלליתהנדון:
..)'יהשותפות'(550012769שותפותמספר

-:כדלקמןאליכםלפנותמתכבדתהרינימוגבלתשותפותהוןקרןכלליתבשם

אתולחלקהשותפותאתלפרקהשותפותשלהכלליתהאסיפההחליטה2005בינואר,18ביום1
נכסיה.

להסמיךהחליטההשותפותשלהכלליתוהאסיפההשותפות,נכסיכלחולקו,2005ביולי,ביום+/2 האסיפה.החלטתא'כנספחמצ'"בהשותפות,פירוקעלהשותפויותלרשםלהודיעהכלליהשותףאת

השותפות.במחיקתועדכוננוהרשםרישומילעדכוןנודה.3

רב,בכבוד..
בע'ימוהשקעותמימוןכללית, .

הכלליהשותף
|

מוגבלתשותפותהוןקרן%ללית

.ו/

א. המשפטיםמשרד\*
{וחשותפויותהחברותרשם 5-08-07

--

ן
.נתקבלא

\
המלדודשששמלהוההפשפפשיפרי|חוהדופולהי.ה-חמיודיהלו*ודי.הוחוןליילחדיון|ייוההדהוההיחיהלה-ההדו..₪0ססהמיששהאסהלסדסד5ודוססמסיהשאהחרחיהדואשסדחסמהיוטו

3ופוח7הו,8=זא66=(!ס0אאוחזאוסטוטםמשולשבנין,3,עזריאלימרכזי
""י54וםחססוםדלוצא-1567023ו67023אביבתל-45קומה`

ופד:972-3-6075673:א60755738-03886:פקס.03--6075673:טלפון
ו....

.רשות־
התאגידים

אלקטרונית,החתוםזהשמסמךאישור.
7

המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהווה959.
התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביום

\
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ושי-.-
---כסס6יטש'.'4 "+יש6

|
|

ְמוגבלתשותפותחוןקרןכללית|

|
ְ

ו.
.0פרוטוקול0י0ב
---

||
18ביוםבתל-אביבשנערכההשתתפותיחידותבעוישלתכלליתהאטימהמסישיבת

.2008בינוארהרוון|

,0
וסבלוֹ.חוןנכסיאקווריוסחברתשלהחובאגרותמפרעוןהכספיםחלוקת\(1)הוםסדרעלההווו )0 .

.

|ויחל:ק\ז.חראוייםנכסיהיתרתוחלוקתהקרןפירן|

-.ווס

נורהוהה\>.כהכלףמישאתכויתאסיפהכיססגדברמחדמתלצרעלהודעה\!ה נוש.זכויותאתלתרחיבאולצפצםלשנות,הכלריהשותףרשאייפףןר5,8לסעיףבהתאם\2הי(/- הההוב

.נתקבללנךאםהכלזת.במתארהחבועותהוראותקיישללוותרוכןתמובליםתשותפים8

האסיפהשרמיוחדתבהחלסההחשתתפות,ביחידותהאוחיקיסשלכלדיתאסיפהאישור=|.
-

|
0

.המוגברים.השותפיםשלהכללית

\!
|

אקווריוסחברתשלהחובאגרותפרעטבגיןבקופתהעסבך\אשרהכספיםחלוקתעלהוחלס8 . בקרן..השותפיםשלחדקםרש"ת,3,310.000בסךבצ"סחוןנכסי0.
.

הארכתבדבר2002אוקטוברמחודשהכלליתחאסיפהבהחלטתהתנאיםהתקייםותעםוהסו| -חברתשלהאנ"חופרעון"מספטל"בענייןהתביעהסיוםמבין'למאוחרעדחזרןתספת0| יתרתוחלוחתחקרןפיחקעלהחריסהקרושלהכרףהשותףבע"מ,הוןנכסיאקווריום1
.

|השותפים,ביןלהלוקחהראוייםנכסיח

`ה0 יתרתוחדוקתחקרןפירוקבדברהכלליהשותףתמלצתאתלקברהוחלסרעיל.האפורלאוד5 .
|

השותפים,ביןלהלוקהראוייםנכסיה
`-

בע":לביטוהמבקרבע"םוחשקעותגלל
4

-

־"־,־־1־'
(

בלמ/יוֹ:«אַעוהשחאזוריםבע"מביסוהעסקיוובַ

,

ששהההה ; המשפטיםמשרד\ו*
\\י/;והשותפויותהחברותרשם

.

.

;ו

ו ֶ"-כ8|
התאגידים.כפ.םװןוֹצטבסיוֹ::,־פז-צס־פ החתוּם־אלק%כ”אָי;וזה5אמהפספמטמךג%:81ספסֶםסלפל י/

פתקב,*
למצורק{'אי#י)מקורמסמךשלופפיבהעתק|<6=ל1 56'ה=ךז:9ק-0ב-ב=8-6008

התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביום
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ה0מוגבלתשותפותחוןקרןכללית--

'

פווטוקול1/2002.-.- ביבתל-אבופשנערכהההשתתפותיחידותשלבעלותהכלליתאסיפהמישובת
ביוםבתל-אביוב2008ביולו4|

)יהשותפותיו(מוגבלתשותפותהזןקרןכלליתנכסיחלוקת היום:סדרעל

|הכלל,מןיוצאתכלליתאסיפהכינוסכֶדבךמוקדמתלותרעלהחדעת\.02

'

פירוק.בדברלהחלטה|בהתאם.
.חשותגות

|

אתלחלק,2005/2בפרוטוקולכמפורטחשותפותלרדקהששלהחזקותיח||

|לתליאתךבקתאםההשהתטותיחידותבג"מןביןבעליבטלטאתפותלה.
-

-בבזרהאע.מניות740444"בע"מסלטראש

|

.

-מורי/"מ6־,[[ך־י%--|

|

עיימלהברהב.
ה

לית(,שיתםית..,'װ'יתמש”

.7מיװשקשחבל2

ְג'!\יװייוֹגג:3ב

.

.
1

.
:

.
1מץל%וּ?ל\%\.

.ש)=₪ 'קוסקמ-"הפיתזוךוםלהקיסלהטיקעותאזוו/ם,קברהבפלמצוטוזעסקיתחזקותבקק יללרי

ה\ה0
לךחנר\דס/ הה0.

* המשפטיםמשור+
./\|והשותפויותהחברותרשם'

|

.ֶ..
9""ה5-08-070.;

,.ןלהתוֹאנ"ד'ם,1וּ 1תפצו.העתק(או)מקורמסמךשלהעתקמחוזת51\נתקבל -.
הוחייייחחח"וההחיייןחוחוהחוח

.

(התאגידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביוס,
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אקוואריוסחברתרישוםתמצית
בעיימהוןנכסי

(54-56)בעמי
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התאגידיםרשות..1ד
וו5"6!פחסוז18זסקזס;2(עזוזסח1טספססו

בלבד10₪שלבעלותחברה/שותפותנסחלהפיקשאפשראותךלשתףלנוחשוב
נסח""הפקתלשירותבכניסההחברות"התאגידים-רשם"רשותבאתר

שעצעצ//:506וחצסף.ץחםקחחס6/8ס6וציזם5/סח/וו.ז08א8הקישור:באמצעותאו

פעיליםולאפעיליםשיעבודיםכוללחברה,פרטיעלמידע

חברהפרטי
10/10/1993רישום:תאריךפעילהמשפטי:סטאטוס511862674חברה:מספר

בע"מהוןנכסיאקוואריוסחברה:שם

5טוםאהטסה.דופה6וא56ודה=סס0חהםד!באנגלית:חברהשם
מוגבלתמניות:בעליאחריותפרטיתחברהחברה:סיווגישראליתחברה:סוג

6618356מיקוד:יפו-אביבתל23בגיןדרךהתאגיד:כתובת

בתקנוןשפורטועיסוקבסוגילעסוקהתאגיד:מטרותעיקרי
08/12/2021בתאריך:נרשם2021לשנת:הוגשאחרוןשנתידוח

הוןהרכב
חדששקלמטבע:1נקוב:ערךרגילותמניה:סוג

12,882,463מוקצה:הון20,000,000רשום:הון20,000,000מניות:כמות

מניותבעלי

520033424מס'זיהוי:=וקבלנותהנדסהלוינשטיןמשולםשם:
בעװמ

19/03/2009מינוי:תאריךחברהזיהוי:סוג
6618356מיקוד:יפו-אביבתל23בגיןמנחםדרךכתובת:

רגילהבהחזקהחדש,שקל1בנותרגילות,מסוגמניות12,882,463ב:מחזיק

דירקטורים
27247535זיהוי:מס'עירןעמרם0שם:.1

01/01/2018מינוי:תאריךישראליאזרחזיהוי:סוג
6618356מיקוד:יפו-אביבתל23בגיןדרךכתובת:

33345125זיהוי:מס'יעללוטןליבניה7שם:2
27/07/2006מינוי:תאריךישראליאזרחזיהוי:סוג

6618356מיקוד:יפו-אביבתל23בגיןדרךכתובת:

7660764זיהוי:מס'שאוללוטןש7ם:3
15/04/2002מינוי:תאריךישראליאזרחזיהוי:סוג

6618356מיקוד:יפו-אביבתל23בגיןדרךכתובת:

4
3מתוך1עמוד
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התאגידיםרשות..1ד
וו68ז5ופחסוו8זסקוסססהוש07סלו.

בחברהתפקידיםבעלי

שותפותזיהוי:סוג540072378זיהוי:מס'ושות'קנהפאהןשם:

04/10/2020מינוי:תאריךחשבוןרואהתפקיד:סוג
6721118מיקוד:יפו-אביבתל32המסגרכתובת:

שנתית*אגרהלתשלוםפעיליםחובותלתאגיד*אין

פעיליםשעבודים
לשעבוד.השינוייםרשימתעםיחדהבטוחהתיאוראתלקרואישעדכני,למצב-12/11/2017לפנישנרשמובשעבודים
המאוחריםהשינוייםאתוכוללהעדכניהבטוחהמצבאתמשקףהבטוחהתיאור-12/11/2017אחרישנרשמובשעבודים

שבוצעו.השינוייםסוגואתהשינוייםעדכוןתאריכיאתמציינתלשעבודשינוייםרשימתהבטוחה.רישוםליום

13/01/1995יצירה:תאריך16/01/1995רישום:תאריך1שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

חובאגרתהשעבוד:מהות16/01/1995רישום:תאריך

חדששקל12108000.00המובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

ערךניירותכספים/כספיים/פקדונותהנכס:סוג16/01/1995רישום:תאריך\.1
ניתנתלפרעוןעומדותש"ח12.108.000שלבערךחובאגרתהנפקתהנכס:תיאור

השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אתףהנכס:=סו16/01/1995רישום:תאריך.2
00הההווו

אחתכלע.נ.ש"חבנות1.שםעלרגילותלמניותלהמרההנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
550012769בנק/תאגיד:מס'16/01/1995רישום:תאריך

מוגבלתשותפותהוןקרן-כלליתהמלווה/נאמן:שם

קודמיםשמות
28/05/1998החלטה:תאריך28/05/1998השינוי:תאריך

בע"מהחזקותפדני-לוסטיגבעברית:קודםשם
סודפטו-ואאסאם56אוסםוסחד!םבאנגלית:קודםשם

בחברהשינויים

שםשינוי

28/05/1998החלטה:תאריך28/05/1998רישום:תאריך
55

3מתוך2עמוד
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התאגידיםרשות.ש
וו5"6!פחסוז18זסקזס;2(עזוזסח1ט0099?וֹ?”י\

בתקנוןשינוי
01/08/2007החלטה:תאריך21/08/2007רישום:תאריך1

01/09/2007החלטה:תאריך02/09/2007רישום:תאריך.2

סטאטוס*שינויי*אין

18:07בשעה01/05/2022ביוםהחברותרישוםבמחשבהאגורהמידעמתוךהוכנהזותמצית

שהתקבלמידעפיעללציבור,כשירותהניתןהתאגידים,רשותשלהממוחשבהנתוניםממאגרמידעתמציתמהווההשותפותאוהחברהנסח
מהמרשמיםאחדמהווהמשאינובנסח,הנתוניםעללהסתמךאיןמעודכן.בלתיאומדויקבלתיחסר,להיותעלולבנסחהמידעברשות.

דין.פיעלהתאגידיםרשותשמנהלת
בתיקהמצויהמידעכייודגשהתאגיד.בתיקלעייןישבחוק,כנדרשהשותפויותלרשםאוהחברותלרשםשהוגשווהדיווחיםהמידעלבירור

במרשםלעיוןתחליףמהווהואינובלבדדקלרטיביאופיבעלהינונוספים,מידעפרטיגםכמובחברה,ודירקטוריםמניותלבעליביחסהחברה
הרשום.במשרדההציבורלעיוןהפתוחיםהחברה,שמנהלתהדירקטוריםובמרשםהמניותבעלי

הניתןהמשפט,בתיומערכתהרשמיהכונסוהגבייה,האכיפהרשותכדוגמתהמדינה,מרשויותשהתקבלמידעתמציתגםלכלולעשויהנסח
המוסמכת.המדינהרשותאצלבמידעולעייןלפנותוישעליולהסתמךאיןמעודכן,לאאוחלקילהיותעשויהמידעלציבור.כשרותהואאף

00
3מתוך3עמוד
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אקוואריוסחברתרישוםתמצית
בעיימנכסיםופיתוחייזום

(58-75)בעמי
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00-

התאגידיםרשות..שו
וו5"6!פחסוז18זסקזס;2(עזוזסח1טספססו

בלבד10₪שלבעלותחברה/שותפותנסחלהפיקשאפשראותךלשתףלנוחשוב
נסח""הפקתלשירותבכניסההחברות"התאגידים-רשם"רשותבאתר

שעצעצ//:506וחצסף.ץחםקחחס6/8ס6וציזם5/סח/וו.ז08א8הקישור:באמצעותאו

פעיליםולאפעיליםשיעבודיםכוללחברה,פרטיעלמידע

חברהפרטי
15/07/1991רישום:תאריךפעילהמשפטי:סטאטוס511589012חברה:מספר

להתמזגמיועדת-מיזוגבקשתהוגשהסטאטוס:תת

בע"מנכסיםופיתוחייזוםאקוואריוסחברה:שם

5טוחאטסהתדאם=קוה5הטו6א=חהס5זהסאאו=6צ\6םשופסזא=זס56ודם6ס0ח8םבאנגלית:חברהשם
סזו.

מוגבלתמניות:בעליאחריותפרטיתחברהחברה:סיווגישראליתחברה:סוג

6618356מיקוד:יפו-אביבתל23בגיןדרךהתאגיד:כתובת

בתקנוןשפורטועיסוקבסוגילעסוקהתאגיד:מטרותעיקרי
08/12/2021בתאריך:נרשם2021לשנת:הוגשאחרוןשנתידוח

הוןהרכב
חדששקלמטבע:1נקוב:ערךרגילותמניה:סוג

128,465מוקצה:הון200,000רשום:הון200,000מניות:כמות

מניותבעלי

511862674זיהוי:מס'בע"מהוןנכסיאקוואריוסשם:
22/04/2009מינוי:תאריךחברהזיהוי:סוג

6618356מיקוד:יפו-אביבתל23בגיןדרךכתובת:

רגילהבהחזקהחדש,שקל1בנותרגילות,מסוגמניות128,465ב:מחזיק

דירקטורים
27247535זיהוי:מס'עירןעמרםשם:\.1

28/12/2017מינוי:תאריךישראליאזרחזיהוי:סוג
4722844מיקוד:השרוןרמת30מוריהכתובת:

33345125זיהוי:מס'יעללוטןליבני7ם:.2
27/07/2006מינוי:תאריךישראליאזרחזיהוי:סוג

6618356מיקוד:יפו-אביבתל23בגיןדרךכתובת:

7660764זיהוי:מס'שאוללוטןשם:3
24/04/2002מינוי:תאריךישראליאזרחזיהוי:סוג

6618356מיקוד:יפו-אביבתל23בגיןדרךכתובת:

8
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בחברהתפקידיםבעלי

שותפותזיהוי:סוג540072378זיהוי:מס'ושות'קנהפאהןשם:

04/10/2020מינוי:תאריךחשבוןרואהתפקיד:סוג
6721118מיקוד:יפו-אביבתל32המסגרכתובת:

שנתית*אגרהלתשלוםפעיליםחובותלתאגיד*אין

פעיליםשעבודים
לשעבוד.השינוייםרשימתעםיחדהבטוחהתיאוראתלקרואישעדכני,למצב-12/11/2017לפנישנרשמובשעבודים
המאוחריםהשינוייםאתוכוללהעדכניהבטוחהמצבאתמשקףהבטוחהתיאור-12/11/2017אחרישנרשמובשעבודים

שבוצעו.השינוייםסוגואתהשינוייםעדכוןתאריכיאתמציינתלשעבודשינוייםרשימתהבטוחה.רישוםליום

09/11/1992יצירה:תאריך22/11/1992רישום:תאריך3שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

חובאגרתהשעבוד:מהות22/11/1992רישום:תאריך

הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

ערךניירותכספים/כספיים/פקדונותהנכס:סוג=22/11/1992רישום:תאריך\.1
הזכויותהכספיםכלעלהשעבודדרךעלוהמחאהקבועשעבודהנכס:תיאור

השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אחרהנכס:סו=22/11/1992רישום:תאריך2

ב29/7/41-בניהםשנחתםשכירותחוזהעפ"יבע"ממוטורסיוניוןהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אתףהנכס:=סו22/11/1992רישום:תאריך.3
000הההו

מאתהמשעבדתלחברהשיגיעוו/אוהמגיעיםאחריםוהתשלומיםהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
520000118בנק/תאגיד:מס'22/11/1992רישום:תאריך

בע"מהפועליםבנקהמלווה/נאמן:שם

25/06/1993יצירה:תאריך19/07/1993רישום:תאריך4שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

משכנתאהשעבוד:מהות19/07/1993רישום:תאריך

הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

9
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המשועבדיםהנכסים

מקרקעיןזכויותהנכס:סוג19/07/1993רישום:תאריך
77חלקה6095גושעלראשונהבדרגהמשכנתאהנכס:תיאור

השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
520000118בנק/תאגיד:מס'19/07/1993רישום:תאריך

בע"מהפועליםבנקהמלווה/נאמן:שם

לשעבודשינוייםרשימת
מלווה/נאמןהוספתהשינוי:סוג17/06/2010עדכון:תאריך\.1

נוסףכלווה511134298בע"מנכסיםלוינשטייןהוספתהשינוי:תיאור
000000מלווה/נאמןהוספתהשינוי:=סג27/06/2010עדכון:תאריך.2

000ה0

נוסףכלווה511134298בע"מנכסיםלוינשטייןהוספתהשינוי:תיאור

13/01/1995יצירה:תאריך17/01/1995רישום:תאריך24שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

מישכוןהשעבוד:מהות17/01/1995רישום:תאריך
הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

אחרהנכס:סוג17/01/1995רישום:תאריך\.1

6940בגוש20כחלקההידועבת"אא'21החשמלברחובמקרקעיןהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

ערףכספים/ניירותכספיים/פקדונותהנכס:=סג17/01/1995רישום:תאריך.2
-

לנכסהקשורותהלווההזכויותכלעלראשונהבדרגהמשכוןהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אהףהנכס:סו17/01/1995רישום:תאריך.3
0000הוווו

הקניוניותהזכויותלמעטהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
550012769בנק/תאגיד:מס'17/01/1995רישום:תאריך

מוגבלתשותפותהוןקרן-כלליתהמלווה/נאמן:שם

13/01/1995יצירה:תאריך17/01/1995רישום:תאריך25שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

0
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מישכוןהשעבוד:מהות17/01/1995רישום:תאריך
הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

אחרהנכס:סוג17/01/1995רישום:תאריך\.1

הזכויותלמעט6940בגוש21כחלקההידועת"א21החשמלשברחובהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

ערףכספים/ניירותכספיים/פקדונותהנכס:=סו17/01/1995רישום:תאריך.2
--

מקרקעיןלנכסהקשורותהלווההזכויותכלעלראשונהבדרגהמשכוןהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אהףהנכס:סו17/01/1995רישום:תאריך.3
000ההה0

הקניוניותהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
550012769בנק/תאגיד:מס'17/01/1995רישום:תאריך

מוגבלתשותפותהוןקרן-כלליתהמלווה/נאמן:שם

13/01/1995יצירה:תאריך17/01/1995רישום:תאריך26שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

מישכוןהשעבוד:מהות17/01/1995רישום:תאריך
הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

ערךניירותכספים/כספיים/פקדונותהנכס:סוג17/01/1995רישום:תאריך\.1
ת"א21החשמלברחובבנכסבעלותעלראשונהבדרגהמשכנתאהנכס:תיאור

השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אהףהנכס:סו17/01/1995רישום:תתאריך.2
00ההההוו0

6940בגוש21כחלקההידועהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
550012769בנק/תאגיד:מס'17/01/1995רישום:תאריך

מוגבלתשותפותהוןקרן-כלליתהמלווה/נאמן:שם

1
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13/01/1995יצירה:תאריך31/01/1995רישום:תאריך27שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

מישכוןהשעבוד:מהות31/01/1995רישום:תאריך
הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

מקרקעיןזכויותהנכס:=סו31/01/1995רישום:תאריך\.1
הלווהזכויותכלעלבסכוםהגבלהללאראשונהבדרגהמשכוןהנכס:תיאור

השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אהףהנכס:סו31/01/1995רישום:תאריך.2
0000ההווו

103-92ח,ח4455כגושהידועהמ"ר99.400בשטחבקרקעהקשורותהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אתףהנכס:=סו31/01/1995תאריךרישום:.3
000הה

בעינבהדגבאכמגרשיםהידועים565554ח"ח4642גוש55-61הנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אתףהנכס:=סו31/01/1995תאריךרישום:.4
000ההווו

ח"ח4643גוש1361391373332292625ח"ח4627גוש14552הנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אהףהנכס:סו31/01/1995תאריךרישום:.5
00הההווו

(החכירהמחצית)מזכויות4598בגושמחלקהחלקוכןהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
550012769בנק/תאגיד:מס"31/01/1995רישום:תאריך

מוגבלתשותפותהוןקרן-כלליתהמלווה/נאמן:שם

לשעבודשינוייםרשימת
לשעבודמשפטישינויהשינוי:סוג23/08/1995עדכון:תאריך
4643בגוש61-55חלקותעלהרובץהשעבודהסרתהשינוי:תיאור

23/04/1995יצירה:תאריך27/04/1995רישום:תאריך28שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

משכנתאהשעבוד:מהות27/04/1995רישום:תאריך

הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

2
18מתוך5עמוד



63

00%/

התאגידיםרשות..1
וו68ז5ופחסוו8זסקוסססהוש07סלו.

המשועבדיםהנכסים

אחרהנכס:סו=27/04/1995רישום:תאריך\.1

למעט7535בגוש11121416-24כחלקותהידועבקרקעהקשורותהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

0000000מקרקע"ןזכויותסוגהנכס:=27/04/1995רישום:תאריך.2
000ה

הלווההזכויותעלבסכוםהגבלהללאראשונהבדרגהמשכנתאהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אתףהנכס:=סו27/04/1995תאריךרישום:.3
000והוו

הקניוניתהזכויותהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
550012769בנק/תאגיד:מס'27/04/1995רישום:תאריך

מוגבלתשותפותהוןקרן-כלליתהמלווה/נאמן:שם

23/04/1995יצירה:תאריך27/04/1995רישום:תאריך29שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

משכנתאהשעבוד:מהות27/04/1995רישום:תאריך

הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

מקרקעיןזכויותהנכס:=סו27/04/1995רישום:תאריך\.1
הידועלקרקעהקשורותהלווההזכויותעלבדרגהראשונהמשכנתאהנכס:תיאור

השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אתףהנכס:=סו27/04/1995רישום:תאריך.2
0000ההוו0

הקניניותהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אהףהנכס:=סו27/04/1995תאריךרישום:.3
000הה

הזכויותלמעטמחצית7557בגוש60מחלקהוחלק11109כחלקההנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
550012769בנק/תאגיד:מס'27/04/1995רישום:תאריך

מוגבלתשותפותהוןקרן-כלליתהמלווה/נאמן:שם

13/04/1995יצירה:תאריך30/04/1995רישום:תאריך30שעבוד:מס'

3
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לשעבודכללייםפרטים
מישכוןהשעבוד:מהות30/04/1995רישום:תאריך

הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

מקרקעיןזכויותהנכס:=סו30/04/1995רישום:תאריך\.1
הלווהזכויותכלעלבסכותהגבלהללאראשונהבדרגהמשכוןהנכס:תיאור

השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אהףהנכס:סו30/04/1995רישום:תאריך.2
0000הוווו

מחציתהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אהףהנכס:=סו30/04/1995רישום:תאריך.3
0ה0ההההוו0

5757בגוש60מחלקהוחלק11109כחלקההידועהלקרקעהקשורותהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
550012769בנק/תאגיד:מס'30/04/1995רישום:תאריך

מוגבלתשותפותהוןקרן-כלליתהמלווה/נאמן:שם

13/04/1995יצירה:תאריך30/04/1995רישום:תאריך31שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

מישכוןהשעבוד:מהות30/04/1995רישום:תאריך
הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

ערךניירותכספים/כספיים/פקדונותהנכס:סוג30/04/1995רישום:תאריך\.1
!=הלווהזכויותכלעלבסכוםהגבלהללאראשונהבדרגהמשכוןהנכס:תיאור

השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אהףהנכס:=סו30/04/1995רישום:תאריך.2
00הההווו

7535בגוש11121416-24כחלקותהידועלקרקעהקשורותהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
550012769בנק/תאגיד:מס'30/04/1995רישום:תאריך

מוגבלתשותפותהוןקרן-כלליתהמלווה/נאמן:שם

4
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03/03/1998יצירה:תאריך25/03/1998רישום:תאריך38שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

חובאגרתהשעבוד:מהות25/03/1998רישום:תאריך

הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

מקרקעיןזכויותהנכס:סוג=25/03/1998רישום:תאריך\.1
א'בנספחכמפורטשכירותחוזיע"פזכויותעלושוטףקבועשעבודהנכס:תיאור

השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אתהנכס:סו25/03/1998רישום:תאריך.2
000ההווו

לציוןראשוןהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אהףהנכס:=סו25/03/1998רישום:תאריך.3
0000הוווו

המקרקעיןעלהבנויבבניןהמצוייםלנכסיםהמתייחסיםהחובלאגרתהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אהףהנכס:סו25/03/1998רישום:תאריך4
000ההווווו

אליהורמתהתעשיהבאזור77חלקה6095כגושהידועיםהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
520000118בנק/תאגיד:מס'25/03/1998רישום:תאריך

בע"מהפועליםבנקהמלווה/נאמן:שם

03/03/1998יצירה:תאריך25/03/1998רישום:תאריך39שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

חובאגרתהשעבוד:מהות25/03/1998רישום:תאריך

הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

ערךניירותכספים/כספיים/פקדונותהנכס:סוג=25/03/1998רישום:תאריך\.1
אבנספחכמפורטשכירותחוזיפיעלזכויותעלושוטףקבועשעבודהנכס:תיאור

השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים
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אהףהנכס:סו25/03/1998רישום:תאריך.2
000ההווו

בנתניה16שכטרמןברחוב25חלקה8236כגושהידועיםהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

אהףהנכס:=סו25/03/1998רישום:תאריך.3
000הההווו0

המקרקעיןעלהבנויבבניןהמצוייםלנכסיםהמתייחסיםהחובלאגרתהנכס:תיאור
השעבודבעליהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
520000118בנק/תאגיד:מס'25/03/1998רישום:תאריך

בע"מהפועליםבנקהמלווה/נאמן:שם

09/04/2002יצירה:תאריך13/05/2002רישום:תאריך44שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

מישכוןהשעבוד:מהות13/05/2002רישום:תאריך
הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

מקרקעיןזכויותהנכס:סוג13/05/2002רישום:תאריך
25חלקה8236גושעלבסכוםהגבלהללאראשונהבדרגהמשכנתאהנכס:תיאור

השיעבודבעלהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
520000118בנק/תאגיד:מס'13/05/2002רישום:תאריך

בע"מהפועליםבנקהמלווה/נאמן:שם

25/12/2003יצירה:תאריך12/01/2004רישום:תאריך48שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

חובאגרתהשעבוד:מהות12/01/2004רישום:תאריך

הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

ערךניירותכספים/כספיים/פקדונותהנכס:סוג12/01/2004רישום:תאריך
המפורטיםמוגנתבלתישכירותחוזעפיעלהזכויותעלראשונהבדרגהקבועשעבודהנכס:תיאור

כגושהידועיםהמקרקעיןעלהבנויבמבנההמצוייםלמושכריםבקשרלאג"חא'בנספח
נתניה16שכטרמןברחוב25חלקה6
השיעבודבעלהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

0
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מלווה/נאמן
520000118בנק/תאגיד:מס'12/01/2004רישום:תאריך

בע"מהפועליםבנקהמלווה/נאמן:שם

לשעבודשינוייםרשימת
הבטוחהפרטיעדכוןהשינוי:סוג22/11/2017עדכון:תאריך\.1

בקשרשנחתמונוספיםשכירותהסכמיפיעלהחב'זכויותהוספתבטוחה:עדכוןהשינוי:תיאור
השעבודלתחולתלמקרקעין

הבטוחהפרטיעדכוןהשינוי:סוג17/06/2020עדכון:תאריך2

שמתווספתכךחובלאגרתשצורפההממושכניםהנכסיםרשימתתיקוןבטוחה:עדכוןהשינוי:תיאור
במקומהובאההקודמתהרשימהאתהמחליפההשכירותהסכמישלחדשהרשימה

25/12/2003יצירה:תאריך12/01/2004רישום:תאריך49שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

חובאגרתהשעבוד:מהות12/01/2004רישום:תאריך

הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

ערךניירותכספים/כספיים/פקדונותהנכס:סוג12/01/2004רישום:תאריך
המפורטיםמוגנתבלתישכירותחוזיפיעלהזכויותעלראשונהבדרגהקבועשעבודהנכס:תיאור

כגושהידועיםהמקרקעיןעלהבנויבמבנההמצויםלמושכריםבקשרלאג"חא'בנספח
לציוןראשון43צביבןברחוב77חלקה5
השיעבודבעלהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
520000118בנק/תאגיד:מס'12/01/2004רישום:תאריך

בע"מהפועליםבנקהמלווה/נאמן:שם

18/03/2004יצירה:תאריך01/04/2004רישום:תאריך50שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

חובאגרתהשעבוד:מהות01/04/2004רישום:תאריך

הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

7
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המשועבדיםהנכסים

ערךניירותכספים/כספיים/פקדונותהנכס:=סו01/04/2004רישום:תאריך
והזכויותהרכושתקבוליםעלשעבודדרךעלוהמחאהראשונהבדרגהושוטףקבועשעבודהנכס:תיאור

מסהפרוייקטחשבוןלרבותחיפהבמפרץו-282חלקות11637כגושהידועיםבמקרקעין
הבנקשלהיהלוםבסניף2

השיעבודבעלהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
520000118בנק/תאגיד:מס'01/04/2004רישום:תאריך

בע"מהפועליםבנקהמלווה/נאמן:שם

18/03/2004יצירה:תאריך01/04/2004רישום:תאריך51שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

חובאגרתהשעבוד:מהות01/04/2004רישום:תאריך

הגבלהללאהמובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

ערךניירותכספים/כספיים/פקדונותהנכס:סוג01/04/2004רישום:תאריך
ביוםשנחתםזכויותהמחאתכתבפיעלהזכויותעלראשונהבדרגהקבועשעבודהנכס:תיאור

אקוואריוסוביןנכסיםוניהולפיתוחמוגבלתשותפותאלעדלביןהחברהבין4
הזכויותכלולאקוואריוסלחברהאלעדידיעלהומחולפיובע"מנכסיםופיתוחייזום

במבנההמצויםלמושכריםבקשרלאג"חא'בנספחהמפורטיםלנכסיםבקשרוהחובות
11637בגושו-282מחלקותכחלקהידועיםהמקרקעיןעלהבנוי

השיעבודבעלהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
520000118בנק/תאגיד:מס'01/04/2004רישום:תאריך

בע"מהפועליםבנקהמלווה/נאמן:שם

04/04/2012יצירה:תאריך19/04/2012רישום:תאריך59שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

הסכםהשעבוד:מהות19/04/2012רישום:תאריך

חדששקל578000.00המובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

8
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המשועבדיםהנכסים

מקרקעיןזכויותהנכס:סוג19/04/2012רישום:תאריך
החניוןבקומתג'4/8ג',4/6ג',4/5ויחידותהקרקעבקומת4/10ביחידההלווהזכויותכלהנכס:תיאור

החתולעיןברחוב40002בגוש49מחלקהחלקוהמהווההארז"כ"ביתהידועבמבנה
ללווה.המלווהביןשנחתם4.4.2012מיוםהסכםפיועלבאילת
השיעבודבעלהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
512190257בנק/תאגיד:מס'19/04/2012רישום:תאריך

בע"מיונתןיוסיהמלווה/נאמן:שם

18/06/2012יצירה:תאריך07/08/2012רישום:תאריך62שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

מישכוןהשעבוד:מהות07/08/2012רישום:תאריך
חדששקל1800000.00המובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

מקרקעיןזכויותהנכס:סוג07/08/2012רישום:תאריך
הידועהנכסלגבי4.6.1997מיוםהסכםלפיהחוזיותהזכויותעלראשונהבדרגהמשכוןהנכס:תיאור

בקומתהמצויהמ"ר534שלרצפהבשטח(5/23כיחידהגם)ידועה23מס'כיחידה
תרשיםכפיבאילת,החתולעיןברח'4000בגוש49בחלקההבנויהמבנהשלהקרקע

מס'ביחידהיחסיחלקצמודאליהממנו,נפרדבלתיחלקוהמהווהא'להסכםהמצורף
בפנקסישירשםוכפיכרשוםאליהושיוצמדהצמודכלעלהמבנהשלהחניוןבקומת4

הממשכניםזכויותכלועל60071606מ'מס'המינהלבתיקמנוהלשרישומוהמקרקעין,
אליהםושיחוברהממושכניםהנכסיםאלהמחוברכללרבות,המשכוןבשטרכמפורט

הנובועתוהזכויותבניהזכויותלרבותבגינםהזכויותיתרוכלפירותיהםכלואתבעתיד
כלפילממשכניםשתהיהולפיצוילשיפויזכותכלעלכןוכמוהממושכניםהנכסיםמביטוח

לכלאוולנכסביחסכלשהםהקלההנחה,פטור,לקבלתהממשכניםזכויותוכלשלישי,צד
שהוא.סוגמכלהפסדיםולקיזוזבו,עסקה
השיעבודבעלהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
520018078בנק/תאגיד:מס07/08/2012רישום:תאריך

בעמלישראללאומיבנקהמלווה/נאמן:שם

19/06/2012יצירה:תאריך07/08/2012רישום:תאריך63שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

מישכוןהשעבוד:מהות07/08/2012רישום:תאריך
חדששקל1800000.00המובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

9
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המשועבדיםהנכסים

מקרקעיןזכויותהנכס:=סו07/08/2012רישום:תאריך
הידועהנכסלגבי4.6.1997מיוםהסכםלפיהחוזיותהזכויותעלראשונהבדרגהמשכוןהנכס:תיאור

הקרקעבקומתהמצויהמ"ר534שלרצפהבשטח(5/2כיחידהגם)ידועה2מס'כיחידה
יחסיחלקצמודאליהבאילת,החתולעיןברח'40002בגוש49בחלקההבנויהמבנהשל

וכפיכרשוםאליהושיוצמדהצמודכלעלהמבנהשלהחניוןבקומת5/44מס'ביחידה
כלועל03071606מ'מס'המינהלבתיקמנוהלשרישומוהמקרקעין,בפנקסישירשם

הממושכניםהנכסיםאלהמחוברכללרבות,המשכוןבשטרכמפורטהממשכניםזכויות
בניהזכויותלרבותבגינםהזכויותיתרוכלפירותיהםכלואתבעתידאליהםושיחובר
שתהיהולפיצוילשיפויזכותכלעלכןוכמוהממושכניםהנכסיםמביטוחהנובועתוהזכויות

כלשהםהקלההנחה,פטור,לקבלתהממשכניםזכויותוכלשלישי,צדכלפילממשכנים
שהוא.סוגמכלהפסדיםולקיזוזבו,עסקהלכלאוולנכסביחס

השיעבודבעלהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
520018078בנק/תאגיד:מס'07/08/2012רישום:תאריך

בעמלישראללאומיבנקהמלווה/נאמן:שם

18/06/2012יצירה:תאריך07/08/2012רישום:תאריך64שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

מישכוןהשעבוד:מהות07/08/2012רישום:תאריך
חדששקל1050000.00המובטח:הסכום--השעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

מקרקעיןזכויותהנכס:=סו07/08/2012רישום:תאריך
הידועהנכסלגבי3.6.1996מיוםהסכםלפיהחוזיותהזכויותעלראשונהבדרגהמשכוןהנכס:תיאור

בקומתהמצויהמ"ר336שלרצפהבשטח4ג'01(כיחידהגם)ידועה10מס'כיחידה
הצמודכלעלבאילת,החתולעיןברח'40002בגוש49בחלקההבנויהמבנהשלהקרקע

מס'המינהלבתיקמנוהלשרישמוהמקרקעין,בפנקסישירשםוכפיכרשוםאליה,ושיוצמד
המבנהשלהחניוןבקומת4ג'8ו,4ג'46ג'פ,מס'יחידותצמודות"""ואליה70
הנ"ל

הנכסיםאלהמחוברכללרבות,המשכוןבשטרכמפורטהממשכניםזכויותכלועל
לרבותבגינםהזכויותיתרוכלפירותיהםכלואתבעתידאליהםושיחוברהממושכנים

לשיפויזכותכלעלכןוכמוהממושכניםהנכסיםמביטוחהנובועתוהזכויותבניהזכויות
הנחה,פטור,לקבלתהממשכניםזכויותוכלשלישי,צדכלפילממשכניםשתהיהולפיצוי
שהוא.סוגמכלהפסדיםולקיזוזבו,עסקהלכלאוולנכסביחסכלשהםהקלה

השיעבודבעלהסכמתללאלהעביראולשעבדאיןמיוחדים:תנאים

מלווה/נאמן
520018078בנק/תאגיד:מס'07/08/2012רישום:תאריך

בעמלישראללאומיבנקהמלווה/נאמן:שם

23/07/2018יצירה:תאריך2818[02/08רישום:תאריך65שעבוד:מס'
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לשעבודכללייםפרטים
צף/ספציפישיעבודהשעבוד:מהות02/08/2018רישום:תאריך

הגבלהללאהמובטח:הסכוםראשונהדרגההשעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

אחרהנכס:סוג02/08/2018רישום:תאריך

על:השעבודדרךעלוהמחאהראשונהמדרגהקבועשעבודהנכס:תיאור
רשותלביןהממשכןביןשנחתם7522025(0א()מספרחכירההסכםפיעלהזכויותכל.1

היתר,וביןלובנוסףאובמקומושיבואהסכםכללרבות29.8.2017ביוםישראלמקרקעי
שהיאדרךבכלההסכםפיעללושתהיינהאוהקיימותשהואסוגמכלזכויותיוכלאת

להסכםהמצורףבתרשיםהמתוארהמגרשאו77חלקה6095כגושהידועלנכסבקשר
לקבלזכותואתוכןלציוןראשוןב-מ"ר49689שלבשטחרצ/231/1עירבניןתוכניתלפי

1/1994מהשיתוףהסכםעלפיהזכויותכלוכןההסכםביטולשלמקרהרמ"ימאתכספים
וכמפורטבע"מ(1989)ובנייןנכסיםא.ש.ו-בע"מלבטוןברזליעקבילביןבינושנחתם
אובגינםוהפירותההכנסותהפידיון,דמיתמורותיהם,וכןהחוב,לאגרת"1"בנספח

וכן-מהםמאיזההנובעים
המשועבדהרכושנזקאואובדןבשלאחרותוזכויותלשיפויאולפיצויהממשכןזכויות2

שלזכותוכוללמסהמפחיתקיזוזאוניכויהנחה,הקלה,לפטור,הממשכןזכויותכל.3וכן-
הרכושאוהשעבודממימושהפסדיםלקיזוזאובהפסדיםשימושלעשותהממשכן

לנצלם.אםברירהאובכללאוהמשועבד
החוב.באגרתכמפורטוהכל

מלווה/נאמן
12-878בנק/תאגיד:מס'02/08/2018רישום:תאריך

878סניףבע"מ,הפועליםבנקהמלווה/נאמן:שם

10/02/2020יצירה:תאריך01/03/2020רישום:תאריך66שעבוד:מס'
לשעבודכללייםפרטים

צף/ספציפישיעבודהשעבוד:מהות01/03/2020רישום:תאריך
הגבלהללאהמובטח:הסכוםראשונהדרגההשעבוד:דרגת

מיוחדיםתנאים

השעבוד.בעלהסכמתללאנכסיםהעברתאושעבודאיסור

המשועבדיםהנכסים

אחרהנכס:סו=25/05/2020עדכון:תאריך

כגושהידועיםבמקרקעיןאקוואריוס(להלן)בע"מנכסיםופיתוחייזוםאקוואריוסזכויותכלהנכס:תיאור
הזכויותכללרבותהתיקוןבכתבכמפורט112ו-111,80,ו-3396חלקות4

וקיימתככלמהםחלקכלו/אוהופקעואוניזוקואםהנ"ל,מהמקרקעיןהנובעיםוהזיכיונות
ו/אושהוענקוהמענקסכומילהבטחתוהכולכךבשללשיפויאולפיצויזכותלאקוואריוס

המלווהע"י5200334242מ.חבע"מוקבלנותהנדסהלוינשטייןלמשולםיוענקו

11
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מלווה/נאמן
30בנק/תאגיד:מס'01/03/2020רישום:תאריך

ישראלמדינתהמלווה/נאמן:שם

לשעבודשינוייםרשימת
הבטוחהפרטיעדכוןהשינוי:סוג25/05/2020עדכון:תאריך

פעיליםלאשעבודים
סילוק:3991/21/42תאריך\07/01/1992יצירה:תאריך28/01/1992רישום:תאריך1שעבוד:מס'

הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

07/01/1994סילוק:תאריך\06/02/1992יצירה:תאריך19/02/1992רישום:תאריך2שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

27/06/1994סילוק:תאריך\02/12/1993יצירה:תאריך22/12/1993רישום:תאריך5שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםמישכוןהשעבוד:מהות

סילוק:5991/40/81תאריך02/12/1993יצירה:תאריך22/12/1993רישום:תאריך6שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםמישכוןהשעבוד:מהות

סילוק:5991/10/50תאריך\02/12/1993יצירה:תאריך22/12/1993רישום:תאריך7שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםמישכוןהשעבוד:מהות

27/06/1994סילוק:תאריך\02/12/1993יצירה:תאריך22/12/1993רישום:תאריך8שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםמישכוןהשעבוד:מהות

31/05/2004סילוק:תאריך\30/12/1993יצירה:תאריך09/01/1994רישום:תאריך9שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםמישכוןהשעבוד:מהות

סילוק:5991/10/30תאריך\30/12/1993יצירה:תאריך10/01/1994רישום:תאריך10שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםמישכוןהשעבוד:מהות

סילוק:5991/10/30תאריך\14/01/1994יצירה:תאריך23/01/1994רישום:תאריך11שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםמישכוןהשעבוד:מהות

סילוק:2102/40/32תאריך\30/12/1993יצירה:תאריך06/02/1994רישום:תאריך12שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

סילוק:2102/40/32תאריך\30/12/1993יצירה:תאריך06/02/1994רישום:תאריך13שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

סילוק:2102/40/32תאריך\30/12/1993יצירה:תאריך06/02/1994רישום:תאריך14שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכום|השעבודדרךעלזכותהמחאתהשעבוד:מהות

08/06/1994סילוק:תאריך\22/02/1994יצירה:תאריך13/03/1994רישום:תאריך15שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:רפסךכוםמישכוןהשעבוד:מהות

18מתוך15עמוד
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סילוק:6991/80/82תאריך\20/03/1994יצירה:תאריך03/04/1994רישום:תאריך16שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםמישכוןהשעבוד:מהות

סילוק:2102/40/32תאריך\13/06/1994יצירה:תאריך30/06/1994רישום:תאריך17שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

סילוק:-5991/20/01תאריך\11/09/1994יצירה:תאריך11/10/1994רישום:תאריך18שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

31/05/2004סילוק:תאריך\17/10/1994יצירה:תאריך14/11/1994רישום:תאריך19שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

31/05/2004סילוק:תאריך\30/10/1994יצירה:תאריך21/11/1994רישום:תאריך20שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםמישכוןהשעבוד:מהות

סילוק:2102/40/32תאריך\24/11/1994יצירה:תאריך04/12/1994רישום:תאריך21שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

סילוק:2102/40/32תאריך\24/11/1994יצירה:תאריך04/12/1994רישום:תאריך22שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

סילוק:2102/40/32תאריך\24/11/1994יצירה:תאריך04/12/1994רישום:תאריך23שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכום\השעבודדרךעלזכותהמחאתהשעבוד:מהות

סילוק:2102/40/32תאריך\09/07/1997יצירה:תאריך31/07/1997רישום:תאריך32שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

סילוק:2102/40/32תאריך\22/09/1997יצירה:תאריך09/10/1997רישום:תאריך33שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

סילוק:2102/40/32תאריך\22/09/1997יצירה:תאריך27/10/1997רישום:תאריך34שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

סילוק:2102/40/32תאריך\22/09/1997יצירה:תאריך27/10/1997רישום:תאריך35שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםהשעבודדרךעלזכותהמחאתהשעבוד:מהות

סילוק:2102/40/32תאריך\30/11/1997יצירה:תאריך17/12/1997רישום:תאריך36שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

סילוק:2102/40/32תאריך\30/11/1997יצירה:תאריך05/02/1998רישום:תאריך37שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכום|השעבודדרךעלזכותהמחאתהשעבוד:מהות

18/11/2001סילוק:תאריך\28/11/1997יצירה:תאריך13/07/1998רישום:תאריך40שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםמשכנתאהשעבוד:מהות

31/05/2004סילוק:תאריך\22/11/1998יצירה:תאריך29/11/1998רישום:תאריך41שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:?:סךכוםמשכנתאהשעבוד:מהות
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74

- 0 0

התאגידיםרשות.1ד
וו5"6!פחסוז18זסקזס;2(עזוזסח1טספסס?םוֹ'וּ;'י\

סילוק:4002/21/10תאריך09/03/1999יצירה:תאריך12/04/1999רישום:תאריך42שעבוד:מס'
חדששקל6000000.00המובטח:הסכוםמשכנתאהשעבוד:מהות

14/04/2004סילוק:תאריך03/07/2000יצירה:תאריך17/05/2001רישום:תאריך43שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםמשכנתאהשעבוד:מהות

17/05/2004סילוק:תאריך\22/07/2002יצירה:תאריך29/07/2002רישום:תאריך45שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםמישכוןהשעבוד:מהות

סילוק:2102/40/32תאריך\10/12/2002יצירה:תאריך26/12/2002רישום:תאריך46שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

סילוק:2102/40/32תאריך\10/12/2002יצירה:תאריך26/12/2002רישום:תאריך47שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכום|השעבודדרךעלזכותהמחאתהשעבוד:מהות

26/03/2017סילוק:תאריך\23/03/2004יצירה:תאריך18/04/2004רישום:תאריך52שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםמשכנתאהשעבוד:מהות

סילוק:4102/70/32תאריך29/05/2005יצירה:תאריך05/07/2005רישום:תאריך53שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

סילוק:0102/70/50תאריך\17/06/2009יצירה:תאריך01/07/2009רישום:תאריך54שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

18/01/2018סילוק:תאריך\22/06/2009יצירה:תאריך02/07/2009רישום:תאריך55שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםחובאגרתהשעבוד:מהות

סילוק:2102/10/61תאריך\23/06/2009יצירה:תאריך16/08/2009רישום:תאריך56שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםמשכנתאהשעבוד:מהות

סילוק:3102/50/10תאריך\13/05/2010יצירה:תאריך30/05/2010רישום:תאריך57שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםמשכנתאהשעבוד:מהות

23/04/2017סילוק:תאריך\04/04/2012יצירה:תאריך19/04/2012רישום:תאריך58שעבוד:מס'
חדששקל918000.00המובטח:הסכוםהסכםהשעבוד:מהות

23/04/2017סילוק:תאריך\04/04/2012יצירה:תאריך19/04/2012רישום:תאריך60שעבוד:מס'
חדששקל917000.00המובטח:הסכוםהסכםהשעבוד:מהות

סילוק:9102/90/01תאריך\17/07/2012יצירה:תאריך02/08/2012רישום:תאריך61שעבוד:מס'
הגבלהללאהמובטח:הסכוםהסכםהשעבוד:מהות

4
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קודמיםשמות
17/05/1998החלטה:תאריך17/05/1998השינוי:תאריך

בע"מאחזקותאקוואריוסבעברית:קודםשם
5טוחאטוסהת5סאוםפוסחד!םבאנגלית:קודםשם

בחברהשינויים

שםשינוי

17/05/1998החלטה:תאריך17/05/1998רישום:תאריך

בתקנוןשינוי
31/07/2007החלטה:תאריך24/03/2008רישום:תאריך.

22/12/2008החלטה:תאריך20/04/2009רישום:תאריך2

סטאטוס*שינויי*אין

פתוחותבקשות

יעדחברתמרצוןמיזוגהבקשה:סוג04/04/2022נתקבל:תאריך

18:07בשעה01/05/2022ביוםהחברותרישוםבמחשבהאגורהמידעמתוךהוכנהזותמצית

שהתקבלמידעפיעללציבור,כשירותהניתןהתאגידים,רשותשלהממוחשבהנתוניםממאגרמידעתמציתמהווההשותפותאוהחברהנסח
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הניתןהמשפט,בתיומערכתהרשמיהכונסוהגבייה,האכיפהרשותכדוגמתהמדינה,מרשויותשהתקבלמידעתמציתגםלכלולעשויהנסח
המוסמכת.המדינהרשותאצלבמידעולעייןלפנותוישעליולהסתמךאיןמעודכן,לאאוחלקילהיותעשויהמידעלציבור.כשרותהואאף
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הידועהקרקע
וחלק9-11כחלקה

בגוש60מחלקה
למעטמחצית,7
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בנושא.ידעלמישהוישאםלראותאליכםראשיתפנינוכללעםהכרותנוולאורלטפל,חייביםשאנחנולמצבהגענוכרגע

המשכנתא.לביטולבשותפותהשותפותכלשלבהסכמההזהבמקרהיסתפקוהםהאםולראותלטאבולפנותאנסה
יותר.פשוטיהיההדברשותפותשלשבמקרהמקווהאותה.להחיותחובהשישיודעתאניחברהפירוקשלבמקרים

במקריםטיפולשיאפשרחוזרבלתיכחיפויעללהחתיםדואגיםחברה,פירוקבעתשלעיתיםהיאזאת,בכלשפניתיהסיבה
בעתיד.שיתעוררו

יודע./מכירמישהובמקרהאםלראותרציתילכן

האחרות.לשותפותגםאפנההסכמתםאתשאקבלוככללטאבו,אפנהמקרה,בכל

אותך.אעדכן

אשמח.יודע/מכיר/שטיפלמישהומגלהואתוככל

שמחוחגרבהתודה
עו"דקשאני,סוניה
משפטיתיועצת

.בוה4ק3יההמצחר.בסלל8ז416ברוננגורים
פווישמוישסש.כמצוה-אפאמסם]גרהיהתתמוו-

.שוחום1חום68סם..1הבייםבאדדבקרו

סוני

:חוסיוםאסדוא[ס5חו-|ב|606₪וו.ס<דו0>וו.06,5חו-||606
:זח65,ץ%8058ט1סזסס1:462020,6ואס

:סדפסו06.5חו-]810₪;וו.וחס5וחםח58<וה05<הו6ז5חוץפו0(<>וו.ס6.
06:ואאססקו.06.5חו-18ו6₪

606]85:508:כלל-שפורקהשותפותלטובתמשכנתא

שמח,חגסוני,הי

ששלחת.ולמייללשיחתכםבהמשךניראלייפנה

בשותפות.מעורביםשהיוהחזקותוכללביטוחלכללבנוסףנוספיםגורמיםכמהשישלינדמהשצורפומהמסמכים

אםולבררלנסותכדיבארגוןלגורמיםפניתיהמשכנתא.לביטולמסמכיםעללחתוםסמכותלכללאיןמהמסמכיםהבנתילמיטב
לשותפות.בקשרהפעילותאתולשחזרלסייעשיוכלגורםיש
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|המשכנתא.לביטולהתנגדותלנושאיןאוהתנגדותלנוישהאם-מענהלתתנוכלהיותרלכלדברשלבסופומקרהבכל

?הנוספיםלגורמיםפניתהאם

שמח,חגישירות.אליילפנותבנוחתרגישי

דנית

|בברכה,

אפלדניתעו"ד
משכנתאותכלל-משפטיתיועצתמחלקה,מנהלת

ורגולציהמשפטיייעוץאגףכנף,תחום
052-8829996:נייד|03-6251003:טלפון

ששהה--ופינבסים.ביטוחהככב+

הכרחילאזהאםתדפיסואלהסביבה,עלאחריותקחו,5

:חוסו[דקלניר
,ץה0560ד:זח65ז6מ016ס12:462020,6ואס

:סדאפלס<דניתדו6סה>וו,06.5חו-ו6₪]8
60]508+:[\/:כלל-שפורקהשותפותלטובתמשכנתא

דניתהי

לוינשטיין.שלהמשפטיתהיועצתהיאסוני
פונה.היאזהבענייןלאאבלשבעבבארמשרדיםגדלפרויקטאיתםלנויש

כלל.שלישנהשותפותלטובתשרשומהישנהמשכנתאלמחוקמבקשתהיא
אצלנו?להלעזוריכולמי

בברכה,

דקלגיר
נדל"ןהשקעותמנהל

השקעותחטיבתישראל,נדל"ןענף
050-7773115:נייד|03-7611933:טלפון

-0--ופיננסיםביטורככ

הכרחילאזהאםתדפיסואלהסביבה,עלאחריותקחו5

:חוסיוםוח05וח8ח58<וה05<חו015חוץ0|8(<60>ון.
:זח65,ץ805601זסססז12:192020,660ואוק

:סדדקל60זו<ניר00.5חו-!|6₪>וו,
:666ןמט5כלל-שפורקהשותפותלטובתמשכנתא

נור,הװ

נשמע?מה
לעזרתך.מאודאודהכשבועלפנישערכנולשיחהבהמשך

בע"מ.אחזקותאקוואריוסחברתהיאאצלנובקבוצההבנותמהחברותאחת
סבא.בכפרחקלאייםבמקרקעיןמחזיקההחברה

)מהנסח550012769שותפותמספרמוגבלתשותפותהוןקרןכלליתלטובתישנהמשכנתארשומההשונותהחלקותעל
מ-59(.המשכנתאכינראה
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היוהנ"לבשותפותהשותפותהחברותביןוכי2005בשנתפורקההנ"להשותפותכיליהסתברואזהשותפותתיקאתהזמנתי
בע"מ.ביטוחעסקיהחזקותוכללבע"מוהשקעותתעשיותכללבע"מ,לביטוחחברהכלל

הנ"ל.מהמשכנתאהנסחאתלנקותצריכיםואנומהקרקע,חלקהשבתשלרמ"ימולהליכיםמיניבכלשםאנחנו
לי.לעזורויוכלבעברבזההתעסקשאוליבכלללמישהואותילהפנותתוכלאםלעזרתךאשמחמאוד

המדוברים.המקרקעיןשלטאבונסחוכןשהזמנתיהתיקמתוךהשותפותפירוקבדברהמכתבאתלךמצרפת

שמח!וחגרבהתודה
עו"דקשאני,סוניה
משפטיתיועצת

סוסק4ההסצחוששסקם254"0לב*פ[לבשם* +1154פרשה!יםו₪כואפא"המרכם%ן4*,;"ן;;ן"ך'י`ד:־{?&,;::3:ם;;?;.וֹ:;]%

ושחום6+פחושם!.סם.ו.הבייםבסבקרן

המוסאסםםוההוסם

וובווח8ז15055/5.

5וחד6ק855סחח85זח65םוו666ה05"8ח!ס6תחוזסחהחסו5ח6קקטסזסוהו5
זופו5ט81חששע//:ם]ו.06.1ו816]9.

סחדהסוזההוסזחוחו5וחזח-6סחהץח58זח6ההח568118ו,|הוזח60ו7ח06ץהחחסםץוו386!,)0686ווצוום
0ח8ץ8חזהוה+חס6רחוסזחוהסוזהסוחץי5ו061661סזוססחטסחז6הוקחסו68זסיום6.

!5ו060חזחוץו6ו05זסזחז800765586וס8007855865
וטסץסזהזסחחה060ח6זחו,זחסוקו0סז6586ום061616סחז088556חח0ח8ץח4הסההח568118

סחדסחסחזץ60ח0165:ץ"וםצוו605ורחץחה85טזס8וט50ו65ו010סח51זהסזחס016וסחזו56ו067וזסח+ט8חט0ח8ץבחח6
וטזים!חט

סשווסוס/סח858ט01סחזחסוז8חחיוס+חו,חוסזסחזסהזסזסחז65סקןוטקז581חחססם08חסשוו60,חס0ז501טו+5ח306ובהוחחוחס
ס6ז1ס

ווחח5056+5/5.

פוחד688556רח85זח65םו6!863ה8וט5חו6סח8חוזסחהחסו5ח6קקטסזסם']ו8וו!5
ופו5ט8+וח/:ם/שששםו8וס.זוו.06.

מחידחסוזהרחוס?חוחו5וחז|ובחח-6סחהץח54זח6רחח568118ו,|בו1ח60וזחס6ץהחזסםץוו896!,0086ווצוזם
סחץהַחחחוהזחס6חסוז8חח"וסזח!תסוחש5ו06ז06זסזםססחוסחזסוקהסו666+סיוק0.

!+5ו060ח6זחוץ05!16זסזפחז80065566ח80078550850
!טסץ8ז2זסחח0804ח6זחו,זהסוקוססז6586וק810!06סחז608556חח0ח4ץח8והח568114ה

סחסח6חזו80ח065?:ץ"ופצוו605וחוחה65טזססיוט50ו65ו0זססח+5זח6זחס016וסחזום5ו067ווסחזט8חט0ח8ץהַחז6
.ט7ש4!חט

עזסטווסםזס/סחה0158סחזהסוזההיוסזחו,חוסיוסזסחוסזסחז85סקוטםןו5חהססםסוום,חסז56+טוז5ח406)ההוחווזס
.8סח6זס
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כוחייפוי

(89)בעמי
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כחיפוי

מבע"מנכסיםופיתותייזוםאקוואריוסו-בע'ימהוןנכסיאקוואריוס\התימאני

מרחובבורנשטיין-נעמןעוה"דמשרדאתבזאתממנהתל-אביב,3בגיןמנתםדרך

מדרךמן-קשאניסוניו/אולוטןיעלעוה"ידאתו/או7118600טל.תל-אביב,,21הארבעה

שלנושלבמשפטכחיבאילהיותלחוד(מהםאחדוכליחד)כולםתל-אביב,3בגיןמנחם

שיעבודיםבטלותעלהצהרתילסעדתביעהבעניןבע"מלפיתוחחברהבידיאינגד
לששותשובסשו=םהצהרהלסעדתביעה\הקיולהה=₪2חברההאידיבי

לעשותרשאיכחיבאיהיההניילהמינויבכלליותלפגועמבלינכסיםכונסלמינויובקשה
חיםההורלמה---ובקשה
והנובעהנייללעניןבקשרהכלומקצתןכולןהבאות,הפעולותבכלובמקומיבשמיולפעול

כדלקמן:ממנו

רשותלמתןבקשההתנגדות,הגנה,בקשה,כלו/אושכנגד,תביעהאותביעהכלולהגישעללחתום.1

מןיוצאללאהניילמהליךהנובעאוהנוגעאחרהליךכלאותובענהטענה,הודעה,ערעור,לערער,

הכלל.

גוףפרוקאורגל,פשיטתהכרותלדרושאחרות,אונוטרלוניותהתראותלשלוחו/אועללחתום2

חנ'יל.מהעניןוהנובעותחקשורותהפעולותכלאתולעשותמשפטי

אחריםמוסדותאולמיניהםדיןבתיהמשפט,בתיכלבפניהניילמהפעולותאחתלכלבקשרלהופיע3

אחרונה.לדרגהעדאחריםוהןממשלתייםהו

כחישבאכפיבורריןשטרעלולחתוםלבוררותלעילהאמורמהעניןהנובעאוהנוגעעניןכללמסור.4

ולמועיל.לנכוןימצא

עלולחתוםכחיבאשלדעתושקוללפילעילהאמוריםמחעניניםהנובעאוהנוגעעניןבכללהתפשר.5

לו.מחוצהאובביחמיישכוופשרה

שכרבימיישהוצאותלרבותהניילמהעניניםעניןבכלאחרסכוםכלאוהתביעהסכוםאתלגבות6

לנכוןימצאכחישבאכפיושחרוריםקבלותולתתוחפמסמךכלבשמילקבלעוייד,טרתת

ולמתאים.

הפעולותכלולעשותמאסרפקודותאומכירהצווילדרושצואוהחלטהאופסיידכללפועללהוציא7

לפועל.ההוצאהחוקעפיייהמותרות

בעללנכוןימצאכחיבאאשרהכללמןיוצאבליכתבאומסמךכלעלולחתוםהפעולותבכללנקוט8

הנייל.מהעניןהנובעענין

ולהיפך.הרביםאתתכלולנהביחידהבאותהמלים
הו*

2022ש[לחדש75יוםהיוםהחתום,עלבאתיולראיה

ר

ייזוםו
נֶע"מ;]ןוךחאנךכ/סןס.

חתימהע"הוןנכסיחתימה
בע'"מנכסיםופיתוחייזוםסאקווארימו5ע"ימא

עו'ידלוטן,יעל

34697רשיוגימסיהנ'יל.מרשיחתימתאתמאשרהנני
ת'"יא,23בגיןחסדרך

עורך-דיו
(13/6/93)ב/1/02/7,-6
(30/12/03)(7?/3/7()2/5/99()10/7/00)ב/0-1/02/7
(22.5.27)פ/2-2/274

/
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