
 

בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") 

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות הבנק 

 1
 

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק אשר תיערך ביום 
ב', 23 בדצמבר 2019, בשעה 14:00, במשרדי הבנק אשר בבית לין, רח' יהודה הלוי 35, תל-

אביב )להלן: "האסיפה"(. 

1. רשימת הנושאים שעל סדר היום  

1.1. נושאים מס' 1 ו-2 שעל סדר היום - מינוי דירקטור חיצוני אחד (1) (בהתאם לקבוע 

בחוק החברות) לדירקטוריון הבנק 

באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד )1( לדירקטוריון הבנק, בהתאם 
לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999 )להלן בהתאמה: "חוק החברות" ו- "דח"צ"(, 
לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי 
דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות )רישוי(, 
תשמ"א-1981 )להלן: "חוק הבנקאות"( ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד)א()1( ו- )2( 
לפקודת הבנקאות, 1941 )להלן בהתאמה: "פקודת הבנקאות" ו- "הוועדה למינוי 

דירקטורים"(. 

המועמדים אשר הוצעו ע"י הועדה למינוי דירקטורים לבחירה כדח"צ הינם כדלקמן:  

1.1.1. מר יצחק אידלמן; דח"צ מכהן שיסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 1 

בפברואר 2020 ומועמד לבחירה מחדש.  

1.1.2. מר מרדכי רוזן.   

ההחלטות המוצעות: 

נושא מס' 1 

למנות את מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, 
התשנ"ט-1999, לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על 
הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 2 בפברואר 2020 )לאחר מועד סיום תקופת 

כהונתו הראשונה(. 

נושא מס' 2 

למנות את מר מרדכי רוזן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-
1999, לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי 

התנגדותה, ולא לפני יום 2 בפברואר 2020. 

ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע 
עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. 



 

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, לרבות הצעות 
להחלטה בנושאים מס' 1 ו-2 שעל סדר יומה של האסיפה, ראה סעיפים 1.1 ו-2.1 
לדו"ח זימון האסיפה הכללית שפורסם על ידי הבנק ביום א' ה- 10 בנובמבר, 2019 

)אסמכתא:2019-01-096531( )להלן: "דוח זימון האסיפה"(. 

1.2. נושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום - מינוי דירקטור אחד (1) במעמד "דירקטור אחר" 
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לדירקטוריון הבנק 

באסיפה כללית זו עומדים לבחירה דירקטור אחד )1( במעמד "דירקטור אחר" 
)דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד)א()2( לפקודת הבנקאות 1941 
)להלן: "פקודת הבנקאות", "דירקטור במעמד דירקטור אחר"( לתקופה של שלוש 

שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים. 

בין המועמדים אשר הוצעו ע"י הועדה למינוי דירקטורים לבחירה כדירקטור במעמד 
11 : דירקטור אחר הוצעו המועמדות להלן

1.2.1. גב' אסתר דומיניסיני, דירקטורית מכהנת שתסיים תקופת כהונה ראשונה 

ביום 16 בינואר 2020 ומועמדת לבחירה מחדש; 

1.2.2. גב' אירה סובל.  

 
ההחלטות המוצעות: 

נושא מס' 3 

למנות את גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של 
3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא 

לפני יום 17 בינואר 2020 )לאחר מועד סיום תקופת כהונתה הראשונה(. 

נושא מס' 4 

למנות את הגב' אירה סובל כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר" לתקופה של 3 
שנים. מועד תחילת כהונתה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי 

התנגדותה , ולא לפני יום 17 בינואר 2020.   

ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע 
עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. 

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, לרבות הצעות 
להחלטה בנושאים מס' 3 ו- 4 שעל סדר יומה של האסיפה, ראה סעיפים 1.2 ו-2.1 

לדוח זימון האסיפה. 

 

                                              
 בין המועמדים שהוצעו על ידי הועדה למינוי דירקטורים לכהונה כדירקטור במעמד אחר נכלל גם ד"ר יצחק שריר אשר 1

סיים כהונתו בבנק ביום 7.11.2019 )לפרטים בדבר החלטת הועדה למינוי דירקטורים ראה דיווח מיידי מיום 5.5.2019 
)מס' אסמכתא 2019-01-043441( ולפרטים בקשר עם סיום כהונתו של ד"ר שריר ראה דיווח מיידי שפורסם ביום 7.11.2019 
)מס' אסמכתא 2019-01-095424(. בהמשך לסיום כהונתו של ד"ר שריר החליט הדירקטוריון ביום 5.11.2019 להעמיד 
לבחירה דירקטור אחד במעמד דירקטור אחר )חלף 2 דירקטורים במעמד זה כפי שפורסם בהודעה המקדימה כהגדרתה 

בסעיף 2.1.3 לדוח זימון האסיפה(. לפירוט נוסף ראה סעיף 2.1.4 לדוח זימון האסיפה. 



 

1.3. נושא מס' 5 שעל סדר היום- אישור מדיניות תגמול 
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ההחלטה המוצעת: 

לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת כמפורט בנספח א' לדוח זימון האסיפה, 
שתהיה בתוקף החל מתחילת שנת 2020 ועד לתום שנת 2022, על פי הקבוע בסעיפים 
267א ו-267ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 )להלן: "חוק החברות"( ובהתאם 
להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי ובהתאם לחוק 
תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי 
מס בשל תגמול חריג(, התשע"ו-2016 )"חוק מגבלת התגמול"(. עוד לאשר, על פי 
הקבוע בסעיף 2 לחוק מגבלת התגמול כי התגמול לנושאי משרה בבנק יכול שיעלה 
בהתאם להחלטת ועדת הביקורת והדירקטוריון על הרף הקבוע בסעיף 2)א( לחוק 
מגבלת התגמול, ובמקרה כזה חלק מהשכר של אותם נושאי משרה לא יוכר כהוצאה 

לצורכי מס, בהתאם לקבוע בסעיף 32)17( לפקודת מס הכנסה. 

לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול המעודכנת, ראה סעיפים 1.3 ו-2.2 לדוח 
זימון האסיפה. 

1.4. נושא מס' 6 שעל סדר היום- אישור תנאי העסקה של יו"ר הדירקטוריון  

ההחלטה המוצעת: 

לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 )להלן: "חוק 
החברות"( ובסעיף  2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד 
ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג(, התשע"ו-2016 )להלן: "חוק מגבלת 
התגמול"(, את תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק, בהתאם 
למדיניות התגמול המצ"ב כנספח א', וכמפורט בנספח ב' לדוח זימון האסיפה, אשר 
יכנסו לתוקף במועד תחילת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של הבנק )רטרואקטיבית 
מיום 22 ביולי 2019(, והם יהיו בתוקף כל עוד הוא מכהן כיו"ר הדירקטוריון של 
הבנק או, ככל שהדבר יתחייב בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים בעניין זה עד 

סוף שנת 2020 או מועד אחר שייקבע בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים. 

לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, ראה סעיפים 
1.4 ו- 2.3 לדוח זימון האסיפה. 

1.5. נושא מס' 7 שעל סדר היום- אישור תנאי הכהונה והעסקה של המנכ"ל  

ההחלטה המוצעת:  

לאשר, על פי הקבוע בסעיף 272)ג1( לחוק החברות, התשנ"ט-1999 )להלן: "חוק 
החברות"( ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד 
ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג(, התשע"ו-2016 )להלן: "חוק מגבלת 
התגמול"(, את תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הנכנס )לרבות הענקת כתב 
התחייבות לשיפוי מתוקן בנוסח המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה( בהתאם 
למדיניות התגמול המעודכנת המצ"ב כנספח א', וכמפורט בנספח ג' לדוח זימון 

האסיפה.  

בכפוף לאישור האסיפה הכללית יכנסו לתוקף תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל 
הבנק במועד תחילת כהונתו כמנכ"ל הבנק )רטרואקטיבית מיום 1.11.2019(. 



 

לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, ראה סעיפים 1.5 ו-
2.4 לדוח זימון האסיפה. 

1.6. נושא מס' 8 שעל סדר היום- עדכון רשימת אירועים לכתב השיפוי  
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ההחלטה המוצעת: 

בכפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת, כמפורט בנושא מס' 5 שעל סדר היום, 
מוצע לאשר תיקון לרשימת האירועים לכתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים 
המכהנים בבנק, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת על פי נוסח רשימת האירועים 

לכתב ההתחייבות לשיפוי המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה. 

יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של 
הבנק לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בבנק.  

לפרטים נוספים אודות תיקון כתבי ההתחייבות לשיפוי, ראה סעיפים 1.6 ו- 2.5 לדוח 
זימון האסיפה.  

2.1. מניין חוקי ואסיפה נדחית  

2.1.1. בהתאם לתקנון הבנק, המניין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של 
שלושה בעלי מניות או יותר, הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח, תוך 

מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.  

2.1.2. לא נמצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, היא 
תידחה לתאריך 30 בדצמבר 2019, באותו מקום, בשעה 14:30. 

2.1.3. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהוו שני בעלי המניות 
הנוכחים בעצמם מניין חוקי והם יהיו רשאים לעסוק בעניינים שלשמם 

נקראה האסיפה. 

2.1.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולותיהם של בעלי מניות אשר 
הצביעו באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, וכן 
יובאו בחשבון קולותיהם של בעלי מניות לא רשומים אשר הצביעו 

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

2.2. המועד הקובע 

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע באסיפה הכללית לעיל, 
כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות 
עמדה(, התש"ס-2005 )"תקנות הצבעה בכתב"(, הינו ביום ב', 18 בנובמבר 2019, עד 

לתום יום המסחר בבורסה. 

2.3. כתב הצבעה והודעות עמדה 

2.3.1. בעלי מניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי 
בחירתם, באחת הדרכים הבאות: )1( להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם או 
למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומם, על פי כתב מינוי וייפוי 
כח; כתב מינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית יש להפקיד 
לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי הבנק; )2( להצביע באמצעות 
כתב הצבעה בהתאם לחוק החברות ולתקנות הצבעה בכתב. המועד האחרון 
להמצאת כתבי ההצבעה לבנק הנו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, 
עד לשעה 10:00 בבוקר ביום ב', 23 בדצמבר 2019; )ג( בעל מניות המחזיק 



 

מניותיו באמצעות חבר בורסה יהיה רשאי גם להצביע באמצעות מערכת 
ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, 
תשכ"ח-1968, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד לשעה 8:00 

בבוקר ביום ב', 23 בדצמבר 2019.  

2.3.2. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הנו ביום ו', 13 בדצמבר 2019 
)כולל(. 

 

לפירוט נוסף ראה דו"ח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום א', ה-10 בנובמבר, 2019 
)מספר אסמכתא: 2019-01-096531( בעניין כינוס האסיפה באתר ההפצה של רשות 
ניירות ערך בכתובת http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה 
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 http://maya.tase.co.il לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת

 

 

 

ליבנת עין-שי וילדר, עו"ד 

מזכירת הבנק והקבוצה 

סגנית ראש חטיבת הייעוץ המשפטי 
 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/

