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 לכבוד     לכבוד 

 בורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ה  רשות ניירות ערך 
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 רה חבל ה ניות ששל בעלי המ שנתיתמון אסיפה כללית י בדבר זי דו"ח מייד הנדון:

 

"(,  האסיפה)להלן: "  של בעלי המניות של החברה  שנתית ה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית ברהח

הדין  במשרד  ,11:00בשעה    2023  בינואר  10  ,ג'ביום  תיערך  אשר   בכתובת    SBL Lawyers  עורכי 

Oosteinde 27, 1017 WT Amsterdam, the Netherlands :להלן(  משרדי" SBL").   

 

   :להלן יםהמנוי  יםהנושאול את כלי הפסיבא םסדר היו .1

 

 )ללא החלטה(  , הערוך בהתאם לדין ההולנדי  2021ח השנתי של החברה לשנת "דיון בדו ( א)

 

ו (ב) הדודיון  לשנת  "אימוץ  החברה  של  הסטטוטורי  השנתי  הכספי  ל2021ח  הערוך  ה,  דין פי 

את    –  )החלטה(  ההולנדי לאמץ  המוצע  השהדו"ח  הסטטוטורי  כספי  ל  לשנתי  ת  נ שהחברה 

ההולנדי,  2021 לדין  בהתאם  הסטטוטורי")להלן:    הערוך  הכספי  הכספי  הדו.  ("הדוח  "ח 

 . 20221  באוקטובר  23 יוםבפורסם  הסטטוטורי

 ך ורהע  , 2022  לשנת  החברה  של  הסטטוטורי  השנתי  הכספי  הדוח  להכנת   התקופה  תהארכ (ג)

התקופה    -  )החלטה(  ולנדיהה  לדין  תאםהב את  להאריך  השנתי    יפהכס   הדוח  להכנתמוצע 

חודשים עד ליום  בחמישה  ם לדין ההולנדי  הערוך בהתא  2022טורי של החברה לשנת  סטטוה

 . 2023באוקטובר  31

 

 Deloitte  אתמחדש  מוצע למנות     -  )החלטה( בישראל    יםקרחשבון מב  יארומחדש של  י  מינו (ד)

זה  - אלמגור  הדו  ושות'  רבריטמן  לביקורת  האחראים  החיצוניים  החשבון  חות  "כרואי 

לבחה  של  םתיינשה הערוכ 2022ת  נשרה  פ ,  על  תקנות  ים  תקופתיים  י  )דוחות  ערך  ניירות 

  .("תקנות הדוחות")להלן:  1970-"לשתידיים(, ה ומי

 

לביצוע    לפטורמוצע    -  החלטה( )מאחריות  פטור   (ה) מאחריותם  הדירקטוריון  חברי  את 

בשםפעולותיה ה,  שביצוע  2021ם  כספי נת  ככל  משתקף  פעולות,  הכ" בדו  אלה  י  ספח 

   .2021חברה לשנת של ה ירוט והסטט

 
 .[ 104529-10-2022 סמכתא]מס' א  1
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נתיות של  כלליות שבאסיפות    תה סטנדרטימובהר כי החלטה זו המובאת לאישור הינה החלט

ב  מניות  מהל בעלי  כחלק  הדו"ח  הולנד.  אימוץ  בהולנד  יך  נהוג  חברי    לפטורהכספי,  את 

ת  אוז  יהםידפק רה לביצוע תטנציאלית, בין היתר כלפי החבו פו מת אקיי  תהדירקטוריון מחבו

תפ  ךא שביצוע  ככל  בורק  משתקף,  אלה  ככל  "דוקידים  או  החברה  של  השנתי  שהובאו  ח 

  הפטור. היקף  2021שנת  כספי של החברה לדו"ח ה, קודם לאישור הה הכלליתעת האסיפ ידלי

אף    עקרונות סבירות והגינות,ות וזהירבת  וחיהיה כפוף למגבלות הדין הכללי ההולנדי, כגון  

אמור עשויים,  ההגינות כעקרונות הסבירות ו  בעניין זה. כמו כן,  קחו בת  יפציפ ס הוראה  כי אין  

מסוימובנסיב פטורתמלמנוע    ,תות  מאחל  ן  הדירקטוריון  אינו  ור  כאמ  הפטורריות.  חברי 

ניירו דיני  הוראות  על  להתנות  כדי  בו  ואין  ג'  צד  כלפי  על    ראל,ביש  ערך  תמחייב  החלים 

  יותיה.נמי לבעלוחם כ קנות מהזכויות המו החברה, לרבות 

 

ש ( ו) הון  מדיניות  וכימור  השמורה  הקרן  וייעוד  )סכום  ואופ סכן  וחלוקה  ללא  )  החלוקה(  ןום 

 אין לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד.  - (החלטה

 

י  כ  2022  בנובמבר  17  ביוםחליט  דירקטוריון החברה ה  –  )החלטה(  2021הקצאת רווחי שנת   (ז)

זבש של  לב  עסקיו תפיה  ה החברה  ח  מעוחבר,  להרחיב  ניינה  ההת  בסיס  ושלה   וןאת  כן  ,  על 

בגין  וחים הכל הרוה,  סיפהא  ישורבכפוף לא   ,כידירקטוריון החברה  חליט  ה ניתנים לחלוקה 

   .של החברה לרווחים הצבוריםפו יתווס  2021 שנת

 

דירקטור שאינו  )  אקזקוטיבי  קטורדיר   ושאינ  כדירקטור  טירהרון    רמשל  מחדש  ו  מינוי   (ח)

   .החלטה()  (חיצוני

 

מ שך  בהמ מייילדיווח    לתקנון  (i)12.5סעיף  להוראות    תאםה בו  22021  טוברבאוק  18ום  די 

ספרה מאסטר   –  רה ת בחבמניו  יבעלמס'  ,  2022  בנובמבר  8ם  ביובכתב  ברה  חל  פנו,  רהחבה

וכן מר   5ארקין תקשורת בע"מ     ,4Fund L.Phera Small Cap Sp,  3פנד, שותפות מוגבלת 

רחמים אופ   מניות   840,876  -ו   1,073,189  ,42,800,  1,129,789-בסה"כ    ים יקז המח  -  6יר 

 
 .[127102-01-2022אסמכתא ]מס'   2
ות מוגבלת  "( הינה שותפפרהס)להלן: "  ra Master Fund LPSpheהחברה וכפי שנמסר לה מבעלת העניין,  יעת  למיטב יד    3

ש הבפטורה  הבתולה  באיי  רשום  התאגדה  )מס'  והי234ריטיים  בפנ  ה נ(  השורשומה  )מסיו תפוקס  בישראל  שותפות  ת   '
.  Sphera GP L.Pכללי בספרה הינה  תף המישרין. השו חו"ל מוגבלת, המחזיקה במניות החברה ב שותפות  ( כ530215987

א שהתאגדהשהינה  )להלן: "באיי הבתולה הב  ף היא שותפות מוגבלת  ללי בשותף  "(. השותף הכותף הכלליהשריטיים 
( על ידי ספרה ניהול  100%)ת מלאה  בבעלוזקת  חמוישראלית החברה פרטית    נה שהיבע"מ,  רה ג'י פי  פסהכללי הינה קרן  

אחד מהם    בעלי מניות אשר אף  8בבעלות    "(, שהינה חברה פרטית ישראליתיהול קרנותרה נספ)להלן: "  קרנות בע"מ
וכע ישל התאגיד האמור. למיטב ידמהון המניות המונפק    24.99%-חזיק יותר מאינו מ מבעלת    להסר  פי שנמת החברה 

   זו. ליטה בחברה המניות בספרה ניהול קרנות ואין בעל שן בעלי עה ביהצב יכמ ן, אין הסהעניי
4 Sphera Small Cap Fund L.P   שו שמספהינה  קיימן  באיי  הרשומה  השMC-48466רה  תפות  הוא  .  בה  הכללי  ותף 

Sphera Capital GP L.Pלי בה הוא כלף הר השות קיימן, אש  י י, שותפות מוגבלת הרשומה באSphera Capital GP Ltd  ,
פר אשר  חברה  בישראל,  המאוגדת  ה   100%טית  המונפ מהון  וה מניות  בע"מ  ק  קפיטל  ספרה  ידי  על  מוחזק  שלה  נפרע 
בעלי מניות אשר    8ת  והינה בבעלו  514605310ישראל ואשר מספרה  פרטית שהתאגדה ב "(, חברה  ספרה קפיטל)להלן: "
ר. למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר  יד האמוהתאג  ק שלפ ונהמניות הממהון    24.99%-מתר  זיק יוהם אינו מחמ   אף אחד

העניילה   אמבעלת  ק ן,  בספרה  המניות  בעלי  בין  הצבעה  הסכמי  ז ין  בחברה  שליטה  בעל  ואין  לו.   פיטל  כי,  מען  יצוין 
נ ל וספרספרה קפיט  ת וחברות והרכב הדירקטוריון בזהות בהרכב בעלי המני  בשל   -הזהירות    Sphera  -ול קרנות  יהה 

Small Cup  ו-Sphera Master Fund  בי כ"מחזיקות  להיחשב  במניות  עשויות  "החזקה  החברחד"  המונח  כהגדרת  ה, 
 ין בחברה.ן תיחשב לבעלת עני, ולפיכך כ"א מה1968-חוק ניירות ערך, התשכ"חל 1ביחד" בסעיף 

תקש 5 הארקין  בע"מ  ידיעינה,  ורת  וכפי   ת למיטב  העניין,מ  לה  שנמסר  החברה  פרט  בעלת  ובבעל  יתחברה    בשליטתו ותו 
 ארקין.משה המלאות של מר  

 המכהן כמנכ"ל משותף בחברה.  6
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בהתאמההחברה ת  למנו  בבקשה חברה  ב ההצבעה    ות מזכוי   17.05%-כסה"כ  המהוות    ,, 

דירקטור  ור  כדירקט  טירה ן  רו  את מר מחדש     (ניצויח דירקטור  נו  שאי )  וטיביזקאק שאינו 

למנו,  כךפי ל   .    החברה  בדירקטוריון מר  מחדש  ת  מוצע  טירהאת    שאינו ר  קטודירל  רון 

 . וןקטוריריד ( בחיצוני  רשאינו דירקטו) אקזקוטיביור רקטדי

 

המנ בתקנהלפרטים  רחס  בי  ותוחדהתקנות  ל  26  ויים  בפרק    26תקנה  ראו    טירהון  למר 

נו , אשר פורסם  2021דוח התקופתי של החברה לשנת  ספים על החברה" שצורף ל"פרטים 

 .("2021י "דוח תקופת)להלן:   20227בפברואר  23ם ביו

 

לכי  וין  צי בסעיפים  בהתאם  הקבועות  החברות)ב241-ו  )ב(ב224,  )א( ב224הוראות  לחוק   )  

ה לתקנ   14.1ולסעיף   רון    הצהיר,  החבר ון  י  רהטימר  ה  ולש  כי  הדרושים  ישוריכ את  ם 

ים כאמור וכי לא  שור יכ את ה  רטופי  , וקידצוע תפלשם בי  זמן הראוי הקדיש את הלת להיכוו

 לחוק החברות.  227-ו  226 םיפי עבס ת וההגבלות הקבוע  ולגבי תמתקיימו

 

 (. " טירההצהרת ": הלן)ל רומכא  טירהרון  רמ לש וצהרתלדו"ח זה ה  'אנספח מצ"ב כ

ר  טמר  דירקטור רה  יון  לגמול  המרי מהסכובגובה  ים  זכאי  המפורטיםבי ם  בתוספת    ים, 

"ס  התש  יים(,חיצונ  םרקטורידיל  והוצאות ש  גמול  בדבר   יםללהחברות )כ  ות נק תל  הרביעית

פת  בתוספורט  כמ  וגת החברה,סומ  בהש  לדרגה  התאםוב,  ("(להגמו  תקנותן: ")להל   2000  –

   .לת הגמו תקנוהראשונה ל

 

שאינו  )   אקזקוטיבי  ורדירקט  ושאינ  כדירקטור  Peter Bodis  רמשל    דש מחו  מינוי ( ט)

   .טה(חל)ה(  דירקטור חיצוני

 

  וןלתקנ  (i)12.5  עיףס להוראות    ובהתאם  82021באוקטובר    18מיום    מיידי  לדיווחך  בהמש

9rdia Co  –ברה  בח  ות מני  יבעל   ינ ש,  2022  אוקטוברב  19ביום    בבכתרה  לחבו  פנ  ,החברה

al ZrtInternation  120,538-וב  2,669,604-ב   יםיקהמחז  -  10נורית וגל אחזקות נדל"ן בע"מ ו  

ות  למנבקשה  ה בחברב   הצבעהיות הומזכ   15.4%-כסה"כ  ת  המהוו  , בהתאמה מניות החברה

א ממחדש  ח דירקטוינו  שא)  אקזקוטיבידירקטור    שאינו   טורירקכד   Bodisר  ת  (  נייצור 

ר  דירקטו  שאינודירקטור  ל  Bodisמר  מחדש את    ותלמנוצע  לפיכך, מ  .החברהוריון  קטבדיר

 . ( בדירקטוריוןרקטור חיצונייד ינו שא) אקזקוטיבי

ק  בפר  26תקנה  ראו  ,  Bodisלמר  חס  בי  הדוחות ות  נתק ל  26  הנ קבת  יםוי המנ   טיםלפר

 . 2021 תקופתיספים על החברה" שצורף לדוח  "פרטים נו

 
 .[733021-01-2022]מס' אסמכתא  7
 .[127102-01-2022אסמכתא   ']מס 8
9 Zrt rdia InternationalCo   :להלן("Cordia International"  )הונ פרטית  חברה  בבעלו הינה  ובשליטת  98%) תגרית   )

Cordia Holding BV  . מבדיעת  י   בלמיט לה  שנמסר  וכפי  העניין,  החברה  פרטית  חברהינה    Cordia Holdingעלת  ה 
פויפין(  בעק   76%-)כ  תדית בבעלו הולנ גאבור  בניירות הערך האמורים  מ  Cordia International  טו.ובשליטת מר  חזיקה 

( )  26,313במישרין  וכן בעקיפין  )להלן:    European Residential Investments KFTמניות( באמצעות    2,643,291מניות( 
"ERIו  )"-Cordia European Residential Investments KFT   " ות פרטיות  הינן חבר  CERI-ו  ERI  ."(CERI)להלן: 

    (.100%הונגריות בבעלותה ובשליטתה המלאות )
ותו של  טית בבעלה פרחברת,  ת המניועלמסר לה מבוכפי שנ חברה  הינה, למיטב ידיעת ה  נורית וגל אחזקות נדל"ן בע"מ 10

 ווים(.)בחלקים שנורית  גל עמית ורעייתומר 
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כי   בסעייצוין  הקבועות  להוראות    חברותה וק  לח  ()ב241-ו  ב)ב(224ב)א(,  224פים  בהתאם 

יש  כ  Peter Bodisמר    הצהיר ,  ון החברהלתקנ  14.1  ולסעיף ה שוריהכי  את   לוי  שים  דרום 

ישורים כאמור וכי לא  את הכ   רטופי,  ולשם ביצוע תפקיד  ת הזמן הראוי הקדיש אלוהיכולת  

 ות.לחוק החבר  227-ו  226ים בסעיפ ות ועההגבלות הקב  ומתקיימות לגבי

 

 (. "Bodisצהרת הלהלן: ") כאמור isPeter Bodמר של  ורתצהלדו"ח זה ה  ב'נספח מצ"ב כ

 

השנייה  בתוספת    יםהמפורט   ,יםבים המר ימהסכובגובה    יםל דירקטורזכאי לגמו  Bodisמר   

בתוססומ   בהש  לדרגה  התאםוב  הגמול   ותנק תל  תוהשלישי כמפורט  החברה,  פת  וגת 

   .לת הגמו תקנוהראשונה ל

  

   נדרש וב ההר .2

ינו רוב  ה  ל לעי(ז)1-ו   )ה( 1  ,)ד(1  ,)ג(1)ב(,  1ים  בסעיפ   יםרט והמפ  יםהנושא דרש לאישור  רוב הנה 2.1

בע בהצבעיומנ הי  ל קולות  והמשתתפים  הנוכחים  ב)בעצ  ה ת  או  מינמם  כתב    ו א וי  אמצעות 

כמצאבא האלקטרוניות  ההצבעה  במערכת  הצבעה  באמצעות  או  הצבעה  הקולות  ה  .(תתב  יו 

 . נדחיתכ  לטההח השקולים, יראו את  

תנאים שלהלן  מה  דאחש  נדרש  עילל (ט)1-ו  (ח) 1  םסעיפיב  יםורטהמפ   יםהנושא אישור    לצורך 2.2

ם בעצמ)ה  צבעהם ב וכחים והמשתתפינמניות הבעלי ה( קולות  1/3א( יותר משליש ): )מוי יתקי

או   כתב הצבעה  באמצאות  או  מינוי  כתב  ההצבעה    צעותמבאאו באמצעות  במערכת  הצבעה 

המינוי  ת( וניקטרהאל אישור  בעד  בע.  מחדש  יצביעו  של  הקולות  כלל  המניות  במניין  לי 

י  וור המינם לאיש)ב( סך קולות המתנגדי  -או    ים;נע מבחשבון קולות הנ  ובאורים לא יהאמו

 .רה( מהון המניות המונפק והנפרע בחב50%ישים אחוזים ) ל חמר שיעוש עלה לא עלמחדש 

 

כי  יו למועער  זה ד  נכון  מיידי  מניו  דוח  בעל  בחאין  מחצית  המ  רהב ת  יותר  50%)חזיק  או   )

ה בחברמזכויות  אוהצבעה  לדירדירקת  למנומהזכות    ה  הוטקטורים  מהזכוריון  או  ת חברה 

 רה. ליטה בחבל שעאין ב ל החברה ולפיכךי ש מנהלה הכלל למנות את

 

 בעעד הקווהמ .3

סעיף    להוראת  לחו182בהתאם  הח)ג(  לתקק  ובהתאם  )הצבעה  לתקנו  3  נה ברות  החברות  ת 

יה בעל  השימי    , כל לנדיההו  נטיות בדין הרלב  וההוראות  2005-שס"ות עמדה(, התדעו הווכתב  ב

המסחבתום  רה  ב חבמניות   זכאי   2022  בדצמבר   13  ,ג'ביום  ר  יום  סיפה  בא  ף להשתת  יהיה 

 יופה כח.או על ידי מאישית צביע בה ולה

להנחת  מ  העתקאו    המינוי  כתב  ידעת  מנו,  במופקהדירקטוריון,  ב  SBLי  שרד ד  משרדי  או 

פחות  א  , ל("י שמעונוב"משרד  )להלן:, תל אביב  56מזא"ה  ברחוב  עונוב ושות', עורכי דין  שמ

  , רההחב  יק לא רשום במניותזחחילת האסיפה, או ביחס למלת  בועעד הקשעות לפני המו  48-מ

  2ק ז'לפרי סימן ב'  ונית )לפצבעה האלקטרההערכת  ב הצבעה שיועבר לחברה במבאמצעות כת

  ת לפנישעו  6( עד  עה האלקטרונית"בצ ת הה"מערכהלן:  )ל (  1968-ך, התשכ"ח ניירות ער  קלחו

כינ האמועד  באמסיוס  או  ההצבפה,  כתב  המ צעות  לצורעה  )להלן:  ף  זה  מיידי   בת"כדו"ח 
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עד  ההצבעה" ל ושע   4(  כינוס  פנית  להוהאסיפה  מועד  בכפוף  וזאת  ב,  במניות  על כחת  ותו 

לת החברובהתאם  ) קנות  בעלהוכחת  לצות  במניה  באת  הצבעה  התה  סיפהורך  -ש"סכללית(, 

2000   . 

 

   מניין חוקי .4

 תפים שהוא. שתספר מבכל מ יים תתק פההאסי 

 

 סדר היום של האסיפה ב פיםם נוסהכללת נושאי .5

 
יות  בעל  או  אחד  לפח  שלו  ר,מניה,  אחד  בחברה,אחוז  ההצבעה  מזכויות  לבקש  י  שאר  ות 

ה ר מדירקטו לכלול  חביון  היובסא  נושרה  ובלבהאסיפה  של  ם דר  שהנו,  משד  להיות  תא א  ים 

ל  בקשה של בע.  ("ושא הנוסףהנלן: "לה )  החברה וריון  אסיפה, בהתאם לקביעת דירקטבדון  נ

בסלכות  מני הנוסף  הנושא  תוהדר  לול את  האסיפה  של  עדלח  אמציום    ימים עה  שב(  7)  ברה 

האסיפ זימון  זה.פ  על ה  לאחר  דוח  כאמורב  הוגשה   אם  י  הקשה  הנונושא ,    עשויים   פים ס ים 

  :יירות ערךרשות ניהם יופיעו באתר ההפצה של ט ופר  של האסיפה וםהי   רסף לסדלהתוו

 il.ovwww.magna.isa.g  ( " :צהפההאתר  להלן") .    ן  דכ אין בפרסום סדר היום המעויובהר, כי

 . ובעועד הק מת את הלשנו   ן, כדיעודכ שי , ככל(פיםסם הנואיכולל את הנושה(

 

 בכתב   עההצב .6

 פורט להלן. כמעה צבעות כתב ה, באמצמניות רשאים להצביע באסיפה בעלי א.

הא ב. ה ם  שבהתרים  כתובות  כתב  נוסח  את  למצוא  העמצבעהניתן  והודעות  מעותן  כמש  דהה 

כד  88בסעיף   הינם  החברות  הר  תרא  לקמן:לחוק  של  לנייההפצה  ערך:  שות  רות 

www.magna.isa.gov.il  " ההפצה)להלן:  את אתר  הבורסה  "(,  א  ותיירלנ ר  בתל  ביב  ערך 

 www.tase.co.ilבע"מ: 

 פצה.באתר הה , כפי שפורסםעהצבתב ההעל גבי החלק השני של כה בכתב תיעשה  צבעה .ג

 הצבעה והודעות העמדה. הכתב  ה את נוסח מנבל מות לחברה ולקלפנות ישיר  ת רשאימניועל ב ד.

בורח ה. ישלח,  בר  ת בלסה  בדואר  מוא  קישרה,  וכתבי    סח לנוורית  אלקטרוני,  ההצבעה  כתב 

לכל  באת  העמדה, ההפצה,  רש מנ  לבער  שאיננו  המניות  יות  בעלי  במרשם  תיו  יו מנואשר  ום 

דעה  ובלבד שההו,  בכך  הוא מעוניין   המניות כי  לדיע בעם הו, אחבר בורסהצל אותו  רשומות א

 ועד הקובע. למדם  קום ובמועד ך מסוייתנה לגבי חשבון ניירות ער נ

מחבר הבורסה    לותע הבקבל את אישור  י לא רשומות אצל חבר בורסה, זכו  ותי שמני   בעל מניות ו.

ת דמי  רנו תמו ל מער אה או בדואבר הבורס, בסניף של חיוותת מנישבאמצעותו הוא מחזיק א

 מסוים. ות ערךזה תינתן מראש לחשבון נייר נייןת. בקשה לע זאיקש ח בלבד, אם במשלו

האחרון  מוה  . ז ה עד  כתבי  לפ ארבע)  4הינו    11ה בר לח  הצבעה להמצאת  שעות  מנ(  כינוס  י  ועד 

 .  היפ האס

האח ח.  עמדהמועד  הודעות  להמצאת  לחברון  עד    ,1רהה  י   10הינו  לפני  )עשרה(  ד  מועמים 

 סיפה.הא

 
 עונוב.או למשרדי שמ SBLרדי למש 11

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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ר . ט להמציא  החברה  ערךת  לרשושאית  את  וולב   ניירות  שתכלול  עמדה  הודעת  תגובת  רסה 

 פה. ימישה( ימים לפני מועד האס )ח  5 ות עד)ג( לחוק החבר88ר בסעיף  מוכא וןהדירקטורי

 םבמסמכיעיון  .7

של    עליב לפ המניות  לעיין,  יוכלו  בקשתםהחברה   Bodis-ו   טירה  ה"ה של    םבהצהרת,  י 

ה שמ שרדי  אש במאום מרבתי בשעות  לעיין דה המקובלותבועעונוב,  ניתן  של  יהם  ת והר בהצ  . 

שבאת  גםו  SBLשרדי  מב  גם  Bodis-ו  טירהה"ה   ההפצה  נייררשל  ר  ערך: ו ות   ת 

lia.isa.gov.n.magwww  . 

 

 

 

 

 , רב בכבוד

 

 . ן.ויאטיז רפרופ גואר

 ,  מיםרח  ואופיר  ל טננבאוםע"י ה"ה ג 

 בחברה   פיםמשות יםנכ"ל מ

http://www.magna.isa.gov.il/
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 א'נספח 

 טירה רת הצה
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 ב'נספח 

 Bodisת הצהר


