תאריך_______________ :
לכבוד
__________________
נכבדי,
הנדון :כתב שיפוי
הואיל ותקנון טוגדר חדשנות עסקית ( )2018בע"מ (להלן" :החברה") מתיר לחברה לשפות את
נושאי המשרה של החברה ובחודש [___]  2020אישרו האורגנים הרלבנטיים של החברה את
ההחלטה האמורה;
והואיל וכיהנת ו/או הנך מכהן ו/או עתיד לכהן כנושא משרה בחברה ו /או בחברות בנות של החברה
ו/או בחברות קשורות של החברה.
לפיכך ,מאשרת ומתחייבת החברה כלפיך ,בכפוף להוראות הדין ותקנון החברה ,כדלקמן:
בכתב שיפוי זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הנקובה בצידם:
"חוק" או "חוק חוק החברות התשנ"ט ,1999-כפי שתוקן או יתוקן מזמן לזמן ,וכן התקנות
שהותקנו או שיותקנו מכוחו.
החברות"
"חוק ניירות ערך"

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-כפי שתוקן או יתוקן מזמן לזמן ,וכן
התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחו.

"נושא משרה"

כמשמעותו בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך ולרבות נושא משרה
בחברות הבנות ו/או לפי בקשת החברה ,נושא משרה בחברה אחרת ו/או כל
עובד ,קבלן או יועץ שהחברה תחליט להעניק לו כתב שיפוי.

"החברות הבנות"

החברות אשר בשליטה של החברה וכן חברות בנות או נכדות שלהן ,כפי
שיהיו מעת לעת.

כל האמור בלשון זכר ,אף נקבה במשמע.
 .1התחייבות לשיפוי
בהיותך נושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ,כפי שתהיינה מעת
לעת ,מתחייבת בזה החברה ,באופן בלתי חוזר ועד כמה שהדבר מותר על פי דין ,לשפות אותך
בשל כל חבות או הוצאה ,כמפורט בסעיף  2להלן ,שתוטלנה עליך ו/או תוציא עקב פעולות ו/או
מחדלים שעשית ,ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה ,בגין כל מקרה או פעולה שמותר
בגינם לבטח מאחריות לפי החוק ולפי כל דין.
 .2עילת שיפוי
.2.1

חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם/גוף אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין שיינתן
בפשרה או פסק דין בורר שיאושר בידי בית משפט ,ובלבד שהחבות הכספית כאמור תהא
קשורה ,במישרין או בעקיפין ,לאחד או יותר האירועים או כל חלק מהם או כל הקשור
בהם ,המפורטים בתוספת א' לכתב זה ,המהווה חלק בלתי נפרד הימנו ("התוספת")
ובלבד שסכום השיפוי לא יעלה על המפורט בסעיף  3להלן.

.2.2

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שתוציא עקב חקירה או הליך
שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר הסתיים בלא הגשת

כתב אישום נגדך ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים
בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה
שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;
בפסקה זו – סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית –
משמעו סגירת התיק לפי סעיף  62לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-
(בסעיף קטן זה – חוק סדר הדין הפלילי) ,או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי
לממשלה לפי סעיף  231לחוק סדר הדין הפלילי;
"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך
פלילי ,לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1985-קנס על עבירה
שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי ,עיצום כספי או כופר;
.2.3

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורכי דין ועלות השתתפות עצמית,
שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט ,בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בשמה או
בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו תזוכה ,או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה
שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
בפסקה זו" -אדם אחר" – לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגדך על דרך של תביעה
נגזרת.

.2.4

תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך;

.2.5

הוצאות שתוציא או שתחויב בהן בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו,
לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
בפסקה זו" -הליך אכיפה מנהלית" – הליך לפי פרקים ח'( 3הטלת עיצום כספי בידי
רשות ניירות ערך) ,ח'( 4הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית)
ו/או ט'( 1הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים ,המותנית בתנאים)
לחוק ניירות ערך ,ו/או הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי של חוק החברות
כפי שיתוקן מעת לעת ,ו/או כל הליך דומה לאלו בכפוף לדין.

 .3סכום השיפוי
.3.1

סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה במצטבר על פי כל כתבי השיפוי
שהוצאו ויוצאו להם על ידי החברה מעת לעת (להלן" :כתבי השיפוי") ,בגין אחד או
יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת ,לא יעלה על  25%מההון העצמי של החברה
[ ,בנטרול הפרשה שבוצעה בגין שיפוי כאמור ,על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים אשר
אושרו קודם לכן בסמוך ליום מתן השיפוי (להלן" :סכום השיפוי").

.3.2

מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל
תגמולי ביטוח בגין סוגי האירועים הקבועים בכתב השיפוי המבוטחים בחברת ביטוח,
שהחברה תקבל עבורך מזמן לזמן ,אם תקבל ,במסגרת כל ביטוח של אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

.3.3

מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח
שישולמו ע"י המבטח ,ככל שכאלה ישולמו .כמו כן מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה
חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא אינה ניתנת להמחאה ,ולא תהא
לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על פי
הסכם ביטוח שנערך עמו למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.

.3.4

אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם בגין העילה נשוא סעיף  2לעיל
יעלה על סכום השיפוי ,יחולק סכום השיפוי ,או יתרתו ,לפי העניין ,בין נושאי המשרה
שיהיו זכאים לשיפוי ,באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה בפועל

יחושב על-פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה לבין סכום
השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים במצטבר.
.3.5

שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בגובה סכום השיפוי ,לא תשא החברה
בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושר באורגנים בחברה
שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על פי דין במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף
לתקנון החברה.

 .4תשלומי ביניים
.4.1

עם קרות אירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל ,תעמיד
החברה לרשותך ,מעת לעת ,את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים
האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי ,לרבות בהליכי חקירה ,באופן
שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך ,והכל כפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי
זה.

.4.2

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר
להליך משפטי כאמור ,ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם
סכומים יחולו הוראות סעיף  5.9להלן.

 .5תנאי השיפוי
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב זה כפופה לתנאים שלהלן:
.5.1

הודעת השיפוי
א .אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי ו/או מנהלי ו/או חקירה בידי רשות
המוסמכת לנהל חקירה ,או הליך אחר שייפתח נגדך ,או על כל התראה בכתב או כל
חשש או איום שהליך כאמור ייפתח נגדך בקשר לכל אירוע שבגינו עשוי לחול השיפוי
(להלן ביחד ולחוד" :הליך משפטי") וזאת במהירות הראויה לאחר שייוודע
לראשונה על כך ,ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך כל מסמך שיימסר לך בקשר
לאותו הליך משפטי (להלן" :הודעת השיפוי").
ב .אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה
מהתחייבויותיה על פי כתב שיפוי זה ,למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי
כאמור תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה של החברה ובאפשרותה להתגונן בשמה
(במקרה שגם היא תתבע באותו הליך) ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה
האמור.

.5.2

הטיפול בהגנה
א .החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי
ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה ,בתנאי
החברה הודיעה תוך  45ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור בסעיף  5.1לעיל (או
תקופה קצרה יותר -אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך),
כי היא תשפה את מחזיק כתב השיפוי בהתאם לאמור בכתב זה .החברה ו/או עורך
דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול הנ"ל לפי שיקול דעתם הבלעדי
ולהביא את ההליך הנ"ל לידי סיום; עורך הדין שימונה כאמור יפעל ויהיה חייב
חובת נאמנות לחברה ולך .מקום שלדעתך או לדעת עורך דין החברה ,יווצר ניגוד
עניינים בינך לבין החברה ,יודיע על כך עורך הדין ,ואתה תהיה רשאי לקחת לעצמך
עורך דין מטעמך ,ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לו יאושר על ידי האורגנים
המוסמכים בחברה שיבחנו את סבירותו ,והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות
שיהיו לך בגין מינוי כאמור.
ב .במקרה שהחברה תבחר להביא לסיום ההליך המשפטי בדרך של פשרה ו/או הסדר,
היא תהיה רשאית לעשות כן ,ובלבד שכל התנאים הבאים ימולאו( :א) יוסרו
במלואם התביעה נגדך ו/או האיום בתביעה נגדך כאמור בסעיף  5.1לעיל; (ב) החיוב

הכספי הסופי לא יהא גבוה מסכום השיפוי המגיע לך ,אלא אם כן ניתנה הסכמתך
בכתב; (ג) אין בהסכמה לפשרה ו/או להסדר בכדי להודות בחבות נושא המשרה.
ג .החברה לא תהיה רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה
בדרך של בוררות ,אלא בהסכמתך המוקדמת לכך ,בכתב ,ובלבד שלא תסרב לתת
הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב .למען הסר ספק ,אף אם
תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של בוררות או בכל דרך אחרת,
החברה תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך.
ד .על אף האמור לעיל במקרים של אישומים פליליים נגדך ,החברה לא תהיה רשאית
להביא לסיום את ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את
המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור
אלא אם תתן לכך את הסכמתך מראש ובכתב .אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך
האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך.
ה .אם החברה לא תודיע לך בתום  14יום ממועד קבלת הודעת השיפוי כאמור לעיל ,כי
היא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך המשפטי כאמור ,או אם תתנגד
לייצוגך על-ידי עורכי הדין של החברה מטעמים סבירים או מחשש לניגוד עניינים,
אתה תהא זכאי למנות עו"ד מטעמך ,ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לו יאושר
על ידי האורגנים המוסמכים בחברה שיבחנו את סבירותו ,וכל הוראת כתב שיפוי
זה יחולו בהתאם ,לרבות ההוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור.
.5.3

שיתוף פעולה עם החברה
א .לפי בקשת החברה ,תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור
לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך ,בהתאם לאמור
לעיל.
ב .אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל וכן תקיים את כל
הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות דירקטורים ונושאי משרה שהחברה
ו/או אתה תתקשרו בה בקשר עם ההתגוננות בהליך המשפטי ,בכל אופן סביר
שיידרש ממך על-ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי ,ובלבד
שהחברה או חברת הביטוח ,לפי העניין ,תדאג לכיסוי כל ההוצאות שלך שתהיינה
כרוכות בכך ,באופן שאתה לא תידרש לשלמן או למנות בעצמך ,והכל כפוף לאמור
בכתב שיפוי זה.

.5.4

כיסוי החבויות :בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף  5.2לעיל ובין אם לאו ,היא
תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף  5.2לעיל,
באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך ,וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע
מהשיפוי המובטח לך על-פי האמור בכתב זה ו/או בפוליסת הביטוח שתרכוש החברה
מעת לעת ,אם תרכוש ,והכל כפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

.5.5

אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה ללא הסכמת החברה :השיפוי שלך
בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך ,כאמור בכתב זה ,לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך
בעקבות פשרה או בוררות ,אלא אם כן החברה תסכים מראש ובכתב לאותה פשרה או
לקיום אותה בוררות ,לפי העניין ,החברה לא תסרב לאותה פשרה או לקיום אותה
בוררות ,לפי העניין ,מטעמים שאינם סבירים.

.5.6

אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי:
החברה לא תידרש לשלם על-פי כתב זה כספים ששולמו בפועל לך או עבורך או במקומך
בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח (שרכשה החברה) או התחייבות שיפוי של צד שלישי
כלשהי זולת החברה .למען הסר ספק יובהר ,כי סכום השיפוי על-פי כתב זה יחול מעבר
(ובנוסף) לסכום שישולם (אם וכל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור.

.5.7

תשלום השיפוי :עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על-פי כתב זה ,תנקוט
החברה את כל הפעולות הנחוצות על-פי דין לתשלומו ,ותפעל להסדרתו של כל אישור
שיידרש בקשר לכך ,אם יידרש ,לרבות אישור בית המשפט ,אם וככל שיידרש .אם יידרש
אישור כלשהו לתשלום כאמור ,ואותו תשלום לא יאושר מכל סיבה שהיא ,יהיה תשלום

זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור ,כפוף לאישור בית המשפט והחברה תפעל
להשגתו.
.5.8

תקופת השיפוי :התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך לרבות לזכות עיזבונך
ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה
בחברה ובחברות הבנות ו/או בחברות קשורות של החברה ,לפי המקרה ,ובלבד
שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לשיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת העסקתך בחברה ו/או
כהונתך כנושא משרה.

.5.9

החזרת סכומי שיפוי ששולמו :במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם
במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור ,ולאחר מכן יקבע שאינך זכאי לשפוי
מאת החברה על אותם סכומים ,ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על-ידי
החברה ,אשר תהיה צמודה למדד המחירים ולצרכן ,ויהיה עליך להחזיר את הסכומים
הללו לחברה כשתידרש בכתב על-ידיה לעשות כן ,ולפי הסדר התשלומים שהחברה
תקבע.

 .5.10אי תחולה :ההתחייבות לשיפוי כאמור בכתב התחייבות זה כפופה להוראות הדין (כפי
שיהיה מעת לעת) ובכלל זה לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
א .הפרת חובת אמונים ,אלא אם כן פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה
לא תפגע בטובת החברה;
ב .הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;
ג .פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
ד .קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שהוטל עליך שלא בקשר לפעילותך כנושא
משרה בחברה ,ככל וניתן ע"פ דין;
ה .הליך אכיפה מנהלית למעט לעניין כאמור בסעיף  2.4ו 2.5 -לעיל.
 .6שונות
.6.1

התחייבויות החברה על-פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ,ככל
שמותר על-פי דין ,לשם התכלית שלה נועדו .במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב
שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתנה להתנות עליה ,לשנותה או להוסיף עליה ,תגבר
הוראת הדין האמורה ,אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות
בכתב שיפוי זה.

.6.2

כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת
העותק החתום לחברה ,אך לא לפני מועד אישור כתב שיפוי באורגנים המוסמכים של
החברה ,כנדרש ע"פ הוראות הדין כפי שיהיו מעת לעת .אם קיבלת כתב התחייבות ו/או
התחייבות קודמת לשיפוי מהחברה ,כתב שיפוי זה מחליפם ובא במקומם.

.6.3

מודגש כי התחייבות זו לשיפוי ופטור אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח
כלשהו והיא אינה ניתנת להמחאה ,ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של
החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על-פי הסכם ביטוח שנערך עמו ,למעט השתתפות
העצמית הנקובה בהסכם כאמור.

.6.4

אין בכתב שיפוי ופטור זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את הסכום
השיפוי בשל אירועים נשוא השיפוי ,בין מחמת שסכומי הביטוח על-פי פוליסת ביטוח
אחריות נושאי המשרה יוקטנו ,בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה
שיכסה את האירועים נשוא השפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד
שההחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בדין.

.6.5

כתב שיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד ,על-פי הוראת כל
דין.

.6.6

התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.6.7

הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה
הסמכות הבלעדית ,לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.

.6.8

כל האמור בלשון זכר בכתב שיפוי זה ,משמעו גם נקבה.

ולראיה באה החברה על החתום ,באמצעות מורשי החתימה שלה ,שהוסמכו כדין.
______________
אני מאשר קבלת כתב זה ,ומאשר את הסכמתי לתנאיו.
___________________

תאריך________________:

תוספת א' [שוקי – אנא עבור על האירועים ותראה אם אתה רוצה להוסיף]
כפוף להוראות הדין ,אלה סוגי האירועים הבאים:
 .1הצעה ,הנפקה ,מכירה ו/או רכישה עצמית של ניירות ערך על – ידי החברה או על ידי
החברות הבנות או חברה קשורה (להלן בתוספת זו "החברה") או על ידי בעלי מניות של
החברה ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הצעת ניירות ערך לציבור על פי
תשקיף או בדרך אחרת ,הצעה פרטית ,או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי (לרבות
הנפקת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל).
 .2אירועים שהשפיעו או עלולים להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכושה או
זכויותיה או חובותיה.
 .3עסקאות ופעולות כמשמעותן בסעיף  1לחוק החברות (להלן בתוספת זו "עסקה" או
"פעולה") בישראל ומחוצה לה ,וכן פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור,
ובכלל זה ,משא ומתן להתקשרות בעסקה ,קבלת אשראי ,העברה ,מכירה או רכישה של
נכסים או התחייבויות ,לרבות ניירות ערך או זכויות או קבלת זכות בכל אחד מהם ,לרבות
הצעת רכש ו/או הצעת מכר מסוג כלשהו או מיזוג של החברה צד לה ובין אם אינה צד לה.
לרבות כל תביעה או דרישה בעניין זה ביחס לחוות דעת הדירקטוריון לשיקול דעתו,
לפרוצדורה בה נשקלה העסקה ,או הימנעות ממתן חוות דעת כאמור.
 .4כל תביעה או דרישה המוגשות בקשר לעסקה ,בין שהינה במהלך העסקים הרגיל או בין
שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ,לרבות בגין קבלת אשראי ,מכירה ,השכרה,
העברה ,רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות ,וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה,
השכרה ,העברה שעבוד או רכישה של נכסים או התחייבויות כאמור.
 .5אירועים הקשורים לביצוע השקעות על ידי החברה ו/או חברה אחרת בגופים כלשהם
(לרבות השקעות שלא יצאו אל הפועל) ,לפני ,במהלך ואחרי ביצוע ההשקעה ,במהלך
ההתקשרות ,החתימה ,פיקוח ומעקב אחריהם ,לרבות עסקאות ו/או פעולות הנעשות בשם
החברה כדירקטור ,נושא משרה ,עובד או משקיף בדירקטוריון בתאגיד בו מבוצעת
ההשקעה.
 .6פעולה בקשר עם הוצאת רישיונות והיתרים.
 .7החלטה ו/או פעולה בקשר לאישור עסקה עם נושא משרה ו/או עם בעל שליטה בחברה ו/או
בחברה קשורה.
 .8כל פעולה ו/או מחדל שנעשו בתום לב על ידי נושא משרה בחברה ,במסגרת תפקידו בחברה
במהלך העסקים הרגיל.
 .9פעולות הנעשות כדירקטור ו/או נושא משרה בחברה.
 .10התבטאות ,אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה
במהלך תפקידו ומכוח תפקידו ,ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או ועדה מוועדותיו.
 .11כל תביעה או דרישה בקשר עם פעולה או החלטה ,בנושאים הקשורים ,במישרין או
בעקיפין ,להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים ,מיזוגים ומונופולין .לרבות אך מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אישורים ו/או פטורים הנוגעים להגבלים עסקיים.
 .12פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין עם סוגי עסקים שונים ,לרבות יחסי עבודה ויחסי
מסחר של החברה ,ובכלל זה עם עובדים ,קבלנים ,לקוחות ,ספקים ונותני שירותים ,לרבות
פעולות שעשה נושא משרה בחברה ובחרות הקשורות בתוקף תפקידו לצורך יחסי עבודה
ו/או מסחר אלו.
 .13פעולה או החלטה של נושא המשרה בקשר לעמידת או אי עמידת החברה בחוקים כלשהם,
ובכלל זה בקשר עם אחריות נושאי משרה המוטלת מכח חוקים כאמור ,לרבות חוקי
עבודה ,חוקי בטיחות ,חוקי איכות סביבה ,חוקי הגבלים עסקיים (כאמור לעיל) ,חוקי
צרכנות ,מכר ואחריות יצרן ,חוקים הקשורים להיתרים הנדרשים בחברה כגון רשיונות
עסק ,רישיון ,כיבוי אש ,היתרי רעלים וכיו"ב.

 .14כל פעולה בקשר עם יחסי עובד -מעביד לרבות משא ומתן ,התקשרות ויישום הסכמי עבודה
אישיים ,בקרנות פנסיה ,קופות גמל ,קופות ביטוח וחסכון הטבות לעובדים ,אופציות ,תנאי
עבודה והעסקה.
 .15פעולה בקשר עם דיווחים או הודעות המוגשים על ידי החברה ו/או על ידי חברות בשליטתה
של החברה ,על פי כל דין ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,חוק החברות או חוק
ניירות ערך (ככל ויהיה רלוונטי לחברה) ,לרבות תקנות שהותקנו מכוחם ,או על פי כללים
או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה
כאמור.
 .16פעולה הקשורה להעברת מידע כלשהו של החברה לצדדים שלישיים.
 .17משא ומתן ,כריתה וביצועם של חוזים מכל מין וסוג עם לקוחות ,שוכרים ,משכירים,
ספקים ,מפיצים ,סוכנים ,קבלני כוח אדם ,קבלני שירותים ,קבלני בניין ,קבלני שיפוצים
וכיוב'.
 .18התבטאות ,אמירה לרבות הבעת עמדה ו/או דעה ו/או הצבעה שנעשתה בתום לב ע"י נושא
המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו ולרבות במסגרת ישיבות כאורגן של החברה ו/או
חברות קשורות ולרבות במסגרת ישיבות האסיפה הכללית ,הדירקטוריון ו/או ועדה
מוועדותיו.
 .19תביעה או דרישה ,המתייחסות להחלטה או פעילות של החברה או של נושא המשרה
במסגרת תפקידו בחברה ,לרבות החלטות שהתקבלו בדירקטוריון החברה או באחת
מוועדותיו ו/או בניגוד למסמכי ההתאגדות של החברה.
 .20פעולות בקשר לניהול שוטף של החברה.
 .21אירועים הקשורים בבטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה ,בין אם גרמו לנזקי גוף ,מחלה,
מוות ,ובין אם גרמו לנזקי רכוש לרבות אובדן בשימוש בו.
 .22גיבוש תוכניות עבודה ,תקציבים ,לרבות תמחור ,שיווק ,הפצה ,הנחיות לעובדים ,ללקוחות
ולספקים ושיתופי פעולה כלשהם.
 .23נסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי המכס ,איכות הסביבה ,תקנות ,רישיונות
סביבתיים ,היתרים ,או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי המכס ,איכות הסביבה,
רישיון עסקים ,הגנת הצרכן והגנת הפרטיות.
 .24כל תביעה או דרישה המוגשות ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה
ביחס לזכות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה.
 .25פעולות הקשורות לקניין רוחני של החברה והגנה עליו ,לרבות רישום או אכיפה של זכויות
קנייניות והגנה בתביעות אליהן.
 .26כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי עובדים ,יועצים ,סוכנים ,משווקים ,יחידים אחרים
ו/או גוף המועסק ו/או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או
נזקים ו/או חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם
החברה או בקשר למכרז שהוציאה החברה ,ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה
של עובדים וביחסי עובד – מעביד לרבות קידום עובדים ,טיפול בהסדרים פיננסיים ,קופות
ביטוח וחיסכון ו/או הטבות אחרות.
 .27פעולה הנוגעת לעריכת או אישורם של הדוחות הכספיים של החברה תכניות עסקיות או
תחזיות בקשר לחברה ו/או לחברות קשורות ,לבקרה על תהליך עריכתם ,לאופן עריכתם,
לטעויות בהם ,ולאישורם.
 .28כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס
אישי לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה ,או בהתאמה
לעובדיה ,סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה.
 .29כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר לפעולה שבוצעה בידי החברה
ו/או על ידי נושאי המשרה ,המנהלים ו/או העובדים של החברה ,בכל הנוגע לתשלום ,דיווח
ו/או תיעוד מסמכים ,של אחת מרשויות המדינה (שיפוטיות ומנהליות לרבות הממונה על
שוק ההון ביטוח וחסכון ,הרשות להגבלים עסקיים ,רשם מאגרי המידע ,רשם החברות

וסימני המסחר ,רשם המשכונות ,רשם המקרקעין ,רשות ניירות ערך והבורסה לניירות
ערך) ,רשות חוץ ,רשות מוניציפאלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל,
לרבות תשלומי מס על הכנסה ,מס מכירה ,מס שבח ,מסי העברה ,בלו ,מס ערך מוסף ,מס
בולים ,מכס ,ביטוח לאומי ,משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים,
לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.
 .30כל תשקיף ,מתאר ,דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות ,חוק ניירות ערך (לרבות
תקנות שהותקנו מכוחם או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל),
הנחיות רשות ניירות ערך ,תקנון הבורסה או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה
בישראל או מחוצה לה ו/או הימנעות מהגשת תשקיף ,מתאר דיווח ו/או טעות בדיווח או
הודעה כאמור.
 .31כל דיווח או הודעה המוגשים או שאמורים להיות מוגשים על או על פי הוראות דיני המס
החלים על החברה ,לרבות הימנעות מהגשת דיווח ו/או טעות בדיווח או הודעות כאמור.
 .32כל פעולה מנהלתית ,ציבורית ,שיפוטית ,צווים ,פסקי דין ,תביעות ,דרישות ,מכתבי
דרישות ,הנחיות ,טענות ,חקירות ,הליכים ו/או הודעות של חוסר ציות ו/או הפרה של
פעולה של רשות שלטונית ו/או גוף אחר הטוענים לאי מילוי הוראת חוק ,תקנה ,צו ,פקודה,
כלל ,נוהג ,הוראה ,רישוי ,הנחיה ,מדיניות ו/או פסק דין על ידי החברה ו/או של נושאי
המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה ,בישראל או מחוצה לה.
 .33כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים .כל תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או
מחדל שגרם לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר למו"מ ,התקשרות
עם מבטחים והפעלת פוליסות ביטוח.
 .34כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם
לדין ,או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור לצדדים שלישיים ובכלל זה למכס,
מס הכנסה ,מס ערך מוסף ,ביטוח לאומי ,רשויות מקומיות ,משרד לאיכות הסביבה,
למחזיקי ניירות הערך של החברה וכל גורם ממשלתי או מוסדי אחר ,לרבות בכל הנוגע
להנפקה ,הקצאה ,חלוקה ,רכישה ,החזקה או זיקה לניירות ערך של החברה או כל פעילות
השקעה אחרת המערבת או מושפעת מניירות הערך של החברה.
 .35כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקה ובכלל זה בקשר עם רכישת מניות החברה ובלבד
שאין בשיפוי בגין פעולה שכזו הפרה של כל דין וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת
דיבידנדים לבעלי המניות של החברה.
 .36כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים ,בעלים ,משכירים ,שוכרים או מחזיקים
אחרים של נכסים או מוצרים של החברה ,או יחידים העוסקים עם המוצרים האמורים,
עבור נזקים או הפסדים או פגמים (לרבות ביחס לאיכות המוצר) הקשורים לשימוש בנכסים
או במוצרים האמורים.
 .37כל תביעה או דרישה ,המתייחסות לשינוי מבנה החברה ו/או חברות קשורות או ארגונן
מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ליעל ,מיזוג
פיצול ,שינוי בהון החברה /הקמת חברות בנות או חברות קשורות ,פירוקן (לרבות מינוי
כונס נכסים או הסדר נושים) או מכירתן לצדדים שלישיים ,הקצאה של נייר ערך מכל סוג
בחברה ,בחברה בת או בחברה קשורה או ביצוע חלוקה (כמשמעותה בחוק החברות) או
הצעת רכש על ידי או בקשר עם מי מהן.
 .38תיקונים ,שינויים וגיבוש הסדרים בין החברה לבין בעלי המניות ,מחזיקי אגרות חוב (ככל
שקיימים) ,כתבי אופציה ,בנקים ו/או נושים של החברה ,ובכלל זה תיקונים בשטרי
הנאמנות ובאגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם.
 .39פעולות נוגעות לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א 1981-ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו ,וכן כל
חוק אחר בעל אופי צרכני וחקיקת משנה שתחול מכוחו ו/או מכל דין זר בתחום זה.
 .40כל אחד מסוגי האירועים או הפעולות המפורטים לעיל ,בקשר להעסקתך או כהונתך כנושא
משרה בחברות הבנות ו/או חברות קשורות ו/או חברות אחרות.
 .41כל עסקה ,פעולה ,אירוע ,או כל דבר אחר אשר ניתן ע"פ הוראות הדין לשיפוי בקשר
להעסקתך או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות הבנות ו/או חברות קשורות ו/או
חברות אחרות.

 .42תובענות בקשר למסמכים הקשורים לעניינים המנויים לעיל ,או בקשר לפעולות או
החלטות הקשורות לעניינים המנויים לעיל ,או בקשר למצגים והתחייבות שניתנו בקשר
לעניינים המנויים לעיל ,לרבות מצגים והתחייבות כאמור שניתנו כלפי צדדים שלישיים או
כלפי החברה ו/או חברות קשורות ,או כלפי מי מטעמן (לרבות כלפי יועציה ,כגון רואי
חשבון ,עורכי דין וכו').
 .43תובענות נגזרות או תובענות ייצוגיות בקשר עם החברה ו/או חברה אחרת.
 .44כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך
(תיקוני חקיקה) ,התשע"א2011-
כל הוראה בתוספת זו לעיל –
-

שעניינה ביצוע פעולה מסוימת ,תפורש כמתייחסת גם לכל נגזרת של הפעולה או לאי
ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה ,והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה
מסוימת אינו סובל פירוש כזה.
מתייחסת גם לפעולות שנעשו על ידך בתקופות העסקתך בחברה ו/או בתקופות כהונתך
כנושא משרה בחברה או בחברות הבנות ו/או קשורות של החברה.

נספח ב'
כתב פטור

תאריך_______________ :

לכבוד
__________________
כתב פטור
הואיל

ותקנון טוגדר חדשנות עסקית ( )2018בע"מ (להלן" :החברה") מתיר לחברה לפטור,
מראש ,נושא משרה בה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת חובת
הזהירות כלפיה;

והואיל

ובחודש [_____]  2020אושר כתב הפטור האמור ע"י האורגנים המוסמכים
בחברה ,בהתאם לתנאי הפטור המפורטים בכתב זה;

והואיל

והינך מכהן כנושא משרה בחברה.

לשם הנוחיות ,כתב פטור זה כתוב בלשון זכר ,אך הוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
המונחים בכתב פטור זה יפורשו בהתאם לחוק החברות ,תשנ"ט( 1999-להלן "חוק החברות") ,כפי
שיתוקן מעת לעת ,ובאין הגדרה בחוק החברות ,בהתאם לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח ,1968 -כפי
שיתוקן מעת לעת .החברה מאשרת ומתחייבת כלפיך ,בכפוף לכל מגבלה שבדין ,כדלקמן:
 .1בכפוף להוראות כתב פטור זה ולהוראות כל דין החל על החברה ,החברה פוטרת אותך בזאת
מראש מכל אחריות כלפיה בלבד ,הנובעת מנזק שנגרם או ייגרם לה ,במישרין או בעקיפין,
על ידי הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה ,בפעילותך בתום לב בתוקף תפקידך כנושא משרה
של החברה ו/או מי מחברות הבנות שלה ו/או כל חברה קשורה ,כפי שיהיו מעת לעת (למען
הנוחות ,כל אחד מהם ייקרא להלן" :נושא משרה") או בשל כל הפרה אחרת שהדין מתיר
לחברה לפטור נושא משרה בגינה.
 .2התחייבויות החברה המבוססות על כתב פטור זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן,
בהיקף המותר על פי כל דין ,במטרה שלשמן נועדו .במקרה של סתירה כלשהי בין הוראה כתב
פטור זה לבין הוראת כל דין החל על החברה ,אשר אינה ניתנת להתניה ,לשינוי או להוספה,
הוראת הדין החל תגבר על האמור בכתב פטור זה ,אולם אין בהתגברות זו כדי לפגוע או לגרוע
משאר האמור בכתב בפטור זה.
 .3אין באמור בכתב פטור זה כדי לגרוע מהתחייבות החברה לשפות אותך בהתאם להוראות כתב
שיפוי שעשויה החברה להעניק לך ,במידה ויוחלט לעשות כן.
 .4החברה אינה פוטרת אותך מראש בשל כל אחד מאלה( :א) הפרת חובת הזהירות בחלוקה; (ב)
הפרת חובת אמונים; (ג) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה
ברשלנות בלבד; (ד) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; (ה) קנס ,קנס אזרחי,
עיצום כספי או כופר שהוטל עליך; (ו) הליך אכיפה מנהלית למעט תשלום לנפגע הפרה כאמור
בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך
אכיפה מנהלית ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין; (ז) ביחס
להפרת חובת הזהירות בקבלת החלטה או באישור עסקה שלבעל/י השליטה או נושא משרה
כלשהו בחברה (לרבות נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב פטור זה) יש בה עניין אישי.
 .5במידה ובעתיד ישתנה הדין החל על החברה כך שיאפשר לחברה להרחיב את היקף כתב פטור
זה אשר החברה רשאית להעניק לך ,אזי יראו את השינוי בדין כחל גם עליך ,וכתב פטור זה
ייחשב אוטומטית (ללא צורך בכל פעולה או החלטה נוספת) כמתוקן כאילו הוא מכיל כל שינוי
כאמור במידה המכסימלית המותרת בחוק.
 .6החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל כתב פטור זה ובלבד שניתנה לך הודעה של
לפחות  7ימים לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף .מובהר בזאת כי לכל ביטול כאמור לא
תהא תחולה רטרואקטיבית.
_____________________
טוגדר חדשנות עסקית ( )2018בע"מ

אני מאשר קבלת כתב פטור זה ,ומאשר את הסכמתי לתנאיו.
_________________ תאריך_________________ :

