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ועל  2001 –א "התשס, )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(ניירות ערך על פי תקנות דוח מיידי   : הנדון
התקשרות הארכת בדבר  ,1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(פי תקנות ניירות ערך 

  זימון אסיפה שנתית של החברהובדבר החברה בעסקה עם בעל שליטה בחברה 
  

עסקה בין חברה לבין בעל (לתקנות ניירות ערך , ")חוק החברות" - להלן( 1999-ט"תשנ ,ם לחוק החברותבהתא
דוח  זהמוגש ב, 1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(תקנות ניירות ערך לו, 2001-א"התשס, )שליטה בה

הארכת ישור א ,בין היתר, שעל סדר יומהשל בעלי המניות של החברה שנתית מיידי בדבר זימון אסיפה כללית 
כמפורט בדוח זה ובדוח העסקה המוגש בד ובד , על שליטה בחברהבהתקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מ

   .עם דוח זה
  

במשרדי החברה שברחוב  9:30בשעה   2010 ,בדצמבר 29 -ה, 'דהאסיפה השנתית של בעלי המניות תתקיים ביום 
  .02-5822338: 'פקס; 02-5484444: טלפון .ירושלים, חוצבים-הר, 6הרטום 

  
 :על סדר יומה של האסיפה השנתית עומדים הנושאים שלהלן .1
 

 .2009של החברה לשנת יון בדוחות הכספיים ובדוח  הדירקטוריון ד .1.1
 

ר "ד: ה"ה) למעט הדירקטורים החיצוניים(הדירקטורים המכהנים בחברה של מינויים מחדש  .1.2
מר רון , מר ישי דוידי, מר גרשון סקופ, קיר אפרים סקמס"ד, ר אפרים גרינפילד"ד, יעקב זרם

 .דירקטורים בחברהכ ,מר אבי זיגלמן ומר שלמה שלו, חיים-בן
  

י האורגנים המוסמכים "ע שאושרו בעברכפי , תנאי כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה
  :הינם כדלקמן, ואשר מובאים לידיעה בלבד בחברה

  
אשר ) גרינפילד ויעקב זרם אשר עובדים בחברה למעט אפרים(שכרם של הדירקטורים בחברה 

תקנות (" 2000 –ס "תש, )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(אושר בהתאם לתקנות החברות 
שהינו בגובה (₪  31,700גמול שנתי בסך של : הינו 18.11.2009וביום  6.8.2008ביום ") ההקלות

, )והוצאות לדירקטורי חיצוני כללים בדבר גמול(כהגדרתו בתקנות החברות " סכום המזערי"ה
  .  ₪ 1,800וגמול ההשתתפות בסך של  2000-ס"תש

  
י בעלי "החברה התקשרה בהסכמי שיפוי ופטור עם כל הדירקטורים בחברה בנוסח אשר אושר ע

' מס 25.5.2008ראה דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת מיום ( 3.7.2008המניות ביום 
' מס 3.7.2008ודוח מיידי בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום  2008-01-143868אסמכתא 
   .)2008-01-191445 אסמכתא

  
שהינה החברה רכשה פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה , כמו כן

בהמשך לאישור וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום  ,3.5.2011בתוקף עד ליום 
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בדבר עסקה עם בעל  25.5.2010בדוח מיידי מיום כמפורט , י תקנות ההקלות"עפ 25.5.2010
  ).2010-01-493599 :אסמכתא' מס(שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית 

  
 'כנספח אלחוק החברות מצורפות ) א(ב224הצהרות הדירקטורים בהתאם להוראות סעיף 

  . לדוח זה
  

לתקנות הדיווח מצורפים  26ורים כאמור בתקנה בנוגע לדירקט ,למיטב ידיעת החברה, פרטים
  .לדוח זה 'כנספח בכנספח לכתב ההצבעה המצורף 

  
הצבעה לגבי מינוי כל אחד משמונת הדירקטורים שמינויים מובא לאישור האסיפה הכי , יובהר

  .תתבצע בנפרד הכללית
  

כרואי החשבון  ,רואי חשבון, את קסירר גבאי קוסט פורר, רואי החשבון חידוש מינוי  משרד .1.3
  .2009וקבלת דיווח על שכרם בשנת  המבקרים של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה

  
 2009אשר שולם לבעלי המניות בשנת  ח"שמיליון ) 8(שמונה על דיבידנד הביניים בסך הכרזה   .1.4

 .2009כדיבידנד סופי לשנת , בהתאם להחלטת הדירקטוריון
  

דירקטור  ,ר אפרים סקמסקי"דעם ם לקבלת שירותי התקשרות החברה בהסכםהארכת אישור  .1.5
דוח ל 2סעיף וב לדוח זה 2כמפורט בסעיף בתנאים , לחמש שנים נוספות ,ובעל שליטה בחברה

 .העסקה המוגש בד ובד עם הגשת דוח זה
  

 
 ):5.1סעיף ") (סקמסקי("ר אפרים סקמסקי "קבלת שירותים מדהארכת הסכם לתיאור תמציתי של  .2

  
ודירקטוריון וועדת הביקורת בהמשך לאישור , אסיפת בעלי המניות של החברהאישרה  16.1.2007ביום 
סקמסקי ) א: (כדלקמן העם סקמסקי אשר תמצית עקרונותיו הינבהסכם התקשרות החברה את   ,החברה

כקבלן עצמאי ") השירותים" –להלן (ייתן לחברה שירותי עריכת פטנטים ושירותי ייעוץ בנושא פטנטים 
י "השירותים יינתנו לחברה מעת לעת עפ) ב(; מעביד-ני מבלי שיתקיימו בינו לבין החברה יחסי עובדוחיצו

+ $ 150תמורת השירותים תשלם החברה לסקמסקי שכר טרחה של ) ג(; דרישת החברה בהתאם לצרכיה
 י"עמראש הוצאות שהוצאו על ידו בפועל במהלך מתן השירותים ואשר אושרו וכן החזר  מ לשעה"מע

לכל שנה $ 30,000סך כל התשלומים שישולמו לסקמסקי בגין השירותים לא יעלה על סכום של ) ג(; החברה
כל ) ה(; 31.12.2010עד ליום ו 1.1.2006מיום תקופה של חמש שנים ההסכם יהיה בתוקף ל) ד(; קלנדארית

  .לצד השני ימים מראש 30מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב של בכל עת צד יכול לסיים את ההסכם 
  

את הארכת  11.8.2010בהמשך לאישור וועדת הביקורת מיום דירקטוריון החברה  אישר 16.11.2010ביום 
לתקופה נוספת של חמש שנים כמפורט לעיל התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים עם סקמסקי 

בשינויים  ,ילבתנאים זהים לתנאים המפורטים לע 31.12.2015וסיומה ביום  1.1.2011שתחילתה ביום 
  :הבאים

בהתאם לתעריף המשולם לסקמסקי תעריף חברה תהא רשאית לעדכן במהלך תקופת ההסכם את הה) א(
  . לשעה$ 200שגובה סקמסקי מלקוחות אחרים ובלבד ששכר הטרחה לא יעלה על 

דו ל אשר ישולמו על י"בגין חשבונות של עמיתים בחו 10%סקמסקי יהיה זכאי לדמי טיפול בסך של ) ב(
 .חברהבמסגרת מתן השירותים ל

  
דוח העסקה ל 2סעיף התקשרות החברה בהסכם עם סקמסקי מופיעים בהארכת פרטים נוספים בדבר 

 .המוגש בד ובד עם הגשת דוח זה
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 האישי םומהות עניינ 2המתוארות בסעיף ת יוין אישי בהתקשרויענשהם בעלי השליטה  יבעל מותש .3
 

, )"המייסדים": להלן(ר אפרים סקמסקי "ר יעקב זרם וד"ד ,ר אפרים גרינפילד"ה ד"בין ה .3.1
, מהונה המונפק של החברה 29.27%הוא זה  דוחאשר שיעור החזקתם המשותף נכון למועד 

שותפות ישראלית מוגבלת בשליטתה של קרן פימי , FIMOphir Limited Partnershipלבין 
קיים , של החברה מהונה המונפק  20.34%המחזיקה נכון למועד זימון זה ") פימי: "להלן(

הצבעה בנוגע , בין היתר, המסדיר) "הסכם ההצבעה": להלן( 2008הסכם הצבעה מחודש יולי 
, היוועצות מוקדמת ביחס להחלטות המובאות לאסיפה הכללית, למינוי דירקטורים בחברה

רה על וקביעת מנגנונים של זכות הצעה ראשונה וזכות הצטרפות בקשר עם מכירת מניות החב
ובנייר עמדה  2002 -בהחלטה שפרסמה ב, רשות ניירות ערך. ידי הצדדים להסכם ההצבעה

אישי  ןהציעה לחברות לאמץ פרשנות מרחיבה בנוגע לנסיבות בהן מתקיים עניי, מאוחר יותר
ולפיכך בעלי עניין אישי באישור " מחזיקים ביחד"צדדים להסכם הצבעה ייחשבו כ, אשר לפיה

 .דים האחרים להסכם ההצבעהעסקאות עם הצד
 

נוכח הסכם . 2ר אפרים סקמסקי עניין אישי בשל היותו צד להתקשרות המפורטת בסעיף "לד .3.2
ובהתחשב בעמדת הרשות לניירות ערך ניתן לראות בפימי ובמייסדים , ההצבעה האמור לעיל

ר העסקה ולכן אישו, מהונה המונפק של החברה נכון למועד דוח זה 49.61% -ב" יחדמחזיקים "
ר "לד, ר זרם"לד, קרי(לדוח זה נעשה בהתאם לפרשנות על פיה למייסדים  2המפורטת בסעיף 

  . לעיל 2עניין אישי בהתקשרות המפורטת בסעיף , ולפימי) ר אפרים סקמסקי"גרינפילד ולד
 

 ומהות עניינם האישילעיל  2ת בסעיף המתוארין אישי בהתקשרות יענשהם בעלי  הדירקטוריםשמות  .4
  

 .צד להתקשרותהינו בעל עניין אישי בהתקשרות בשל היותו  ר אפרים סקמסקי"ד .4.1
 

, המייסדים ופימי, לעיל 3.1נוכח הסכם ההצבעה בין המייסדים לבין פימי כמתואר בסעיף  .4.2
כל המייסדים מכהנים כדירקטורים ". מחזיקים ביחד"יחשבו לפי עמדת רשות ניירות ערך כ

למען , לאור זאת. פימי מכהנים בדירקטוריון החברה שלושה נציגים של, בחברה וכמו כן
דירקטורים תיתכן פרשנות לפיה גם לשני ה, הזהירות ובהתאם לעמדת רשות ניירות ערך

, דירקטורים מטעם פימילר יעקב זרם וכן "דו ר אפרים גרינפילד"ד, קרי, האחרים המייסדים
   . עניין אישי בעסקהש אבי זיגלמן ימר לחיים ו- מר רון בןל, מר ישי דוידיל, קרי

  
, היות שלפי הפרשנות המרחיבה כמפורט לעיל, לחוק החברות 278בהתאם להוראות סעיף   .4.3

השתתפו באישורה כל חברי הדירקטוריון , למרבית חברי הדירקטוריון יש עניין אישי בעסקה
י "פעל אף האמור לעיל ומעבר לדרוש ע. והעסקה טעונה אישור אסיפת בעלי המניות של החברה

לא , צד להתקשרות אפרים סקמסקי אשר הינור "ד, על מנת לאפשר דיון פתוח בנושא, חוק
    .לעיל 2נוגע להתקשרות המפורטת בסעיף בדיון ובהצבעה ב ףהשתת

 
 

 הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה .5
 

לתקנות החברות הצבעה בכתב  3לתקנה ו לחוק החברות) ב(182בהתאם להוראות סעיף  .5.1
זכאות להשתתף ולהצביע באסיפה עניין ההמועד הקובע ל, 2005- ו"התשס, )עמדהוהודעות 
וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה הוא תום יום המסחר בניירות הערך של  הכללית

 ). "המועד הקובע": להלן( 1.12.2010 החברה בבורסה ביום 
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, א למשרדי החברהימצי, בעל מניות המחזיק במניות החברה באמצעות החברה לרישומים .5.2

אישור מאת חבר , עות לפני המועד הקבוע לאסיפה הכלליתש 72בכתובת הנקובה לעיל עד 
באישור יכללו . בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה

הוכחת בעלות במניה לצורך (שבתוספת לתקנות החברות  1ובטופס  2הפרטים הנקובים בתקנה 
   . 2000- ס"התש, )באסיפה הכלליתהצבעה 

  
חייבים להפקיד את כתב המינוי , בעלי מניות המעוניינים להצביע באסיפה באמצעות מיופה כוח .5.3

שעות לפני המועד הקבוע  24בכתובת הנקובה לעיל לפחות , ברהאו עותק ממנו במשרדי הח
 . לאסיפה

  
 הצבעה בכתב .6
 

תתבצע באמצעות כתב , 1.5 -ו, 1.2טים בסעיפים  הצבעה באמצעות כתב הצבעה לגבי העניינים המפור
כתבי ההצבעה נמצאים באתר האינטרנט של . לדוח מיידי זה 'כנספח אי החברה "הצבעה בנוסח שפורסם ע

 www.maya.tase.co.ilא "ושל הבורסה לניירות ערך בת lwww.magna.isa.gov.i : הרשות לניירות ערך
הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה . www.ophiropt.com  האינטרנט של החברה שכתובתו רובאת

עות לפני מועד ש 72 - לא יאוחר מבצירוף אישור בעלות , רק אם תתקבל בכתובתה של החברה כמפורט לעיל
  .כינוס האסיפה

  
 עד ליום, דהיינו, ימים לאחר המועד הקובע 10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד 

ימים לאחר  5-מועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הוא לא יאוחר מה. 11.12.2010
    .16.12.2010דהיינו עד ליום , את הודעות עמדההמועד האחרון להמצ

  
 מניין חוקי ואסיפה נדחית .7
 

בעצמם או על ידי באי , מנין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, י תקנון החברה"עפ .7.1
 25%לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות , או באמצעות משלוח כתב הצבעה, כוחם

 . מזכויות ההצבעה בחברה
 

תידחה האסיפה , אסיפה לא יימצא מניין חוקישעה מהמועד שנקבע למחצית האם כעבור  .7.2
 מבלי שתהא חובה להודיע באותו המקום ובאותה השעה, שבוע הבאבלאותו יום , וע אחדבבש

או שעה אחרת כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה לבעלי /לכך לבעלי המניות או לכל יום אחר ו
שעה מן המועד הקבוע מחצית האם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור . המניות
מנין , הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, יהיו שני בעלי מניות בעלי זכות הצבעה, לאסיפה
    . חוקי

 
 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות .8
 

הינו רוב רגיל מכלל , לעיל 1.4עד  1.2לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים הרוב הנדרש  .8.1
מבלי להביא , הרשאים להצביע והצביעו בה קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית

 .בחשבון את קולות הנמנעים
 

ף בסעיהמפורטת  הלאישור ההחלטהרוב הנדרש , לחוק החברות 275בהתאם להוראות סעיף  .8.2
שיתקיים  ובלבדבעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית רוב קולות הוא לעיל  1.5

ו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי במניין קולות הרוב יכלל) א: (אחד מאלה
בעלי המניות ין כלל הקולות של יבמנ; המשתתפים בהצבעה, עניין אישי באישור ההתקשרות

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות ) ב(או ; האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים
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.מכלל זכויות ההצבעה בחברה לא עלה על שיעור של אחוז אחד) א(האמורים בפסקת משנה 
     

  
על בין חברה לבין בעסקה (החברות לתקנות  10ח תקנה והוראה שנתנה הרשות או עובד שהסמיכה מכ .9

 .עשויה לעכב כינוס האסיפה הכללית, 2001 –א "התשס, )בה שליטה
 

 מיידי זה ין הטיפול בדוח יהחברה לענ ינציג .10
  

 החברהומזכירת היועצת המשפטית , שרון- ד ענבל דהן"עו ההינהחברה לעניין הטיפול בדוח מיידי זה ת נציג
    . 02-5822338: פקס 02-5484444: טל, ירושלים 6הרטום ' רח, הוא הר חוצבים האשר מען משרד

 
   עיון במסמכים .11

  
עומדים לעיון בעלי המניות במשרדי , הדוח המיידי ועותק מכל מסמך הנוגע להתקשרויות נשוא הדוח המיידי

מיכל דוידיאן ' בתיאום מראש עם החברה באמצעות גב 10:00-15:00בין השעות ' ה- 'מים אביהחברה 
  .וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית) 02-5484344: בטלפון(

  
  

  
  
  

  ,בכבוד רב
  

  מ"אופיר אופטרוניקה בע
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  לכבוד  לכבוד

  מ"הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע  רשות ניירות ערך
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  2010, בנובמבר 23                            

  ,.נ.ג.א
  
  
  

   קהעסח "דו         :דוןהנ  
  2001 –א "התשס, )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(ע "בהתאם לתקנות ני

  
      

 .")החברה: "להלן(מ "אופיר אופטרוניקה בע   :רהשם החב .1
 
    העסקתיאור עיקרי ה  .2
  

 ")סקמסקי("ר אפרים סקמסקי "בהסכם לקבלת שירותים מדהחברה התקשרות הארכת 
 

הארכת את , 11.8.2010יום בהמשך לאישור וועדת הביקורת מ ,החברה אישר דירקטוריון 16.11.2010ביום 
מכהן בה הבעל שליטה בחברה , מסקמסקי )כהגדרתם להלן(ם התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי

עד ליום , לחמש שנים נוספות, 16.1.2007י בעלי המניות של החברה ביום "אשר אושר ע, כדירקטור
31.12.2005 .  

  
  :תנאיו המהותיים של ההסכםפירוט להלן 

  
אחד ממייסדי החברה וממציאי הטכנולוגיה שלה , פטנטים רשוםשהוא עורך  ,סקמסקי – ירותים והיקפםהש 2.1

י "עפמעת לעת , ייתן לחברה, ומעמיק בנוגע לטכנולוגיה של החברה והפטנטים שלה, חיוני, ובעל ידע רחב
 –להלן (שירותי עריכת פטנטים ושירותי ייעוץ בנושא פטנטים , דרישת החברה בהתאם לצרכיה

כקבלן עצמאי וחיצוני מבלי שיתקיימו בינו לבין , י סקמסקי באופן אישי"ע השירותים יינתנו"). השירותים"
שיגרמו לה בשל קביעה כי  האו הוצא/סקמסקי ישפה את החברה בגין כל נזק ו .מעביד- החברה יחסי עובד
  .מעביד בינו לבין החברה-התקיימו יחסי עובד

  
עד  .ממשרדי עורכי פטנטים נוספיםקי וכן מסקמסהחברה מקבלת שירותי עריכת פטנטים , נכון למועד דוח זה

עבד סקמסקי כשכיר באחד ממשרדי עורכי הפטנטים אשר נותנים שירותי עריכת פטנטים לחברה  2005לשנת 
 .י משרד זה ניתנו באמצעותו"וחלק מהשירותים שניתנו ע

 
שכר טרחה תמורת השירותים תשלם החברה לסקמסקי  -  עלות השירותים לחברה לפני ההתקשרות ואחריה 2.2

החזר הוצאות שהוצאו על ידו בפועל במהלך מתן השירותים ואשר , מ כחוק"בתוספת מעלשעה $ 150של 
ל "מסך חשבונות המשולמים על ידו לעמיתים בחו 10%וכן דמי טיפול בסך של  י החברה"אושרו מראש ע

ם לא יעלה על סכום סך כל התשלומים שישולמו לסקמסקי בגין השירותיש ,ובלבד ,במסגרת מתן השירותים
חברה תהא רשאית לעדכן במהלך תקופת ההסכם את ה, על אף האמור לעיל .לכל שנה קלנדארית$ 30,000של 
בהתאם לתעריף שגובה סקמסקי מלקוחות אחרים ובלבד ששכר הטרחה לא המשולם לסקמסקי תעריף ה

 . לשעה$ 200יעלה על 
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מת לעורכי פטנטים אחרים עבור שירותים דומים נקבעה תוך התחשבות בתעריפים שהחברה משלהתמורה 
בתעריפים הנהוגים בשוק וכאמור לעיל של סקמסקי וניסיונו בכישוריו היא הוגנת וסבירה בהתחשב ו

לפני ההתקשרות עם סקמסקי שילמה החברה עבור . י סקמסקי"השירותים הניתנים עסוג לשירותים מ
על חשבונות המשולמים  25%של בשיעור שעה וכן עמלה מ ל"מע+  250$ -כשל ממוצע ט "אותם שירותים שכ

 . ל"הפטנטים לעמיתים בחו י עורכי"ע
  

תקופת סיום יד לאחר מ, 1.1.2011ביום ההסכם ייכנס לתוקף  -  משך ההתקשרות והתנאים להפסקתה 2.3
ד ויהיה בתוקף לתקופה של חמש שנים ע) 31.12.2010אשר הינו בתוקף עד ליום (ההסכם הקודם עם סקמסקי 

כל צד יכול לסיים את ההסכם בכל עת מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב , על אף האמור לעיל. 31.12.2015ליום 
 .ימים מראש לצד השני 30של 

 
סקמסקי מכהן כדירקטור בחברה ולפיכך זכאי –י החברה לבעל השליטה "תשלומים נוספים המשולמים ע 2.4

לדוח זימון אסיפה  1.2כמפורט בסעיף , רים בחברהלגמול דירקטורים השווה לגמול שמקבלים שאר הדירקטו
  . כללית המוגש בד ובד עם הגשת דוח זה

  
 

    האישי  ןומהות הענייהתקשרויות אישי ב ןבעלי השליטה שיש להם עניי שמות .3
 

אשר , )"המייסדים": להלן(ר אפרים סקמסקי "ר יעקב זרם וד"ד, ר אפרים גרינפילד"ה ד"בין ה .3.1
לבין , מהונה המונפק של החברה 29.27%הוא זה  דוחכון למועד שיעור החזקתם המשותף נ

FIMOphir Limited Partnership , להלן(שותפות ישראלית מוגבלת בשליטתה של קרן פימי :
קיים הסכם הצבעה , מהונה המונפק של החברה  20.34%המחזיקה נכון למועד זימון זה ") פימי"

הצבעה בנוגע למינוי דירקטורים , בין היתר, המסדיר) "הסכם ההצבעה": להלן( 2008מחודש יולי 
וקביעת מנגנונים של זכות , היוועצות מוקדמת ביחס להחלטות המובאות לאסיפה הכללית, בחברה

. הצעה ראשונה וזכות הצטרפות בקשר עם מכירת מניות החברה על ידי הצדדים להסכם ההצבעה
הציעה לחברות לאמץ , עמדה מאוחר יותרובנייר  2002 -בהחלטה שפרסמה ב, רשות ניירות ערך

צדדים להסכם הצבעה ייחשבו , אישי אשר לפיה ןפרשנות מרחיבה בנוגע לנסיבות בהן מתקיים עניי
 .ולפיכך בעלי עניין אישי באישור עסקאות עם הצדדים האחרים להסכם ההצבעה" מחזיקים ביחד"כ

 
נוכח הסכם ההצבעה . 2המפורטת בסעיף ר אפרים סקמסקי עניין אישי בשל היותו צד להתקשרות "לד .3.2

" מחזיקים יחד"ובהתחשב בעמדת הרשות לניירות ערך ניתן לראות בפימי ובמייסדים , האמור לעיל
-ו 1.5אישור העסקה המפורטת בסעיף  ולכן, מהונה המונפק של החברה נכון למועד דוח זה 49.61% -ב
ר אפרים "ר גרינפילד ולד"לד, ר זרם"לד, קרי(לדוח זה נעשה בהתאם לפרשנות על פיה למייסדים  2

 . לעיל 2עניין אישי בהתקשרות המפורטת בסעיף , ולפימי) סקמסקי
  

  

    התמורה ההדרך שבה נקבע .4
נקבעה תוך התחשבות בתעריפים שהחברה משלמת לעורכי י סקמסקי "הניתנים עהתמורה בגין השירותים 

בתעריפים בכישוריו ובניסיונו של סקמסקי וירה בהתחשב היא הוגנת וסבעבור שירותים דומים ו פטנטים אחרים
לפני ההתקשרות שילמה החברה , כאמור לעיל. י סקמסקי"השירותים הניתנים עסוג הנהוגים בשוק לשירותים מ

 .משכר הטרחה המשולם לסקמסקיאופן ניכר שכר טירחה הגבוה ב
 

 ישורים נדרשיםא .5
אישור האסיפה  הטעונ יארת ודירקטוריון החברה והי וועדת הביקו"ע הלעיל אושר הההתקשרות האמור

    .להלן 9בסעיף שזומנה כמפורט , הכללית של בעלי המניות של החברה
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 פירוט עסקאות דומות .6
של הסכם שירותים קיים בין ) בשינויים מסוימים כמפורט בדוח זה(העסקה המובאת לאישור הינה הארכה 

י בעלי המניות של החברה ביום  "ואשר אושר ע 31.12.2010החברה לבין סקמסקי שהינו בתוקף עד ליום 
16.1.2007 .    

 
     :נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון .7

 
מר יהודה חרץ , )צ"דח(שלמון - ציפי סמט' גב: שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת הביקורת .7.1

    .ומר גרשון סקופ) צ"דח(
 

, ר יעקב זרם"ד, )צ"דח(שלמון - ציפי סמט' גב: ות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת הדירקטוריוןשמ  .7.2
.מר גרשון סקופ, מר שלמה שלו, מר אבי זיגלמן, חיים-מר רון בן, מר ישי דוידי, ר אפרים גרינפילד"ד

   
 

וועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו פה אחד  :עסקהימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור הנ  .7.3
 :מהנימוקים הבאים, קבלת שירותים עם סקמסקיהחברה בהסכם להתקשרות הארכת את 

, חיוני, הינו אחד ממייסדי החברה וממציאי הטכנולוגיה שלה והוא בעל ידע רחבקמסקי ס .7.3.1
 ;ומעמיק בנוגע לטכנולוגיה של החברה והפטנטים שלה

ידע וניסיון בעריכת פטנטים ובייעוץ בנושאי ובעל סקמסקי הינו עורך פטנטים רשום   .7.3.2
 .פטנטים

ות הינה לטובת החברה הן לאור האמור לעיל והן לאור העובדה שהחברה משלמת ההתקשר .7.3.3
התמורה שנקבעה היא בתנאי . דומים ט גבוה יותר עבור שירותים"לעורכי פטנטים אחרים שכ

 . שוק והיא סבירה והוגנת בנסיבות העניין
 

 ומהות עניינם האישייל לע 2המתוארות בסעיף ין אישי בהתקשרויות יענשהינם בעלי  הדירקטוריםשמות   .8
  

 .ר אפרים סקמסקי הינו בעל עניין אישי בהתקשרות בשל היותו צד להתקשרות"ד .8.1
 

יחשבו לפי , המייסדים ופימי, לעיל 3.1נוכח הסכם ההצבעה בין המייסדים לבין פימי כמתואר בסעיף  .8.2
, וכמו כןכל המייסדים מכהנים כדירקטורים בחברה ". מחזיקים ביחד"עמדת רשות ניירות ערך כ

למען הזהירות ובהתאם לעמדת , לאור זאת. שלושה נציגים של פימי מכהנים בדירקטוריון החברה
ר אפרים "ד, קרי, תיתכן פרשנות לפיה גם לשני הדירקטורים המייסדים האחרים, רשות ניירות ערך

חיים ומר אבי -מר רון בן, מר ישי דוידי, קרי, ר יעקב זרם וכן לדירקטורים מטעם פימי"גרינפילד וד
   . זיגלמן יש עניין אישי בעסקה

  
למרבית , היות שלפי הפרשנות המרחיבה כמפורט לעיל, לחוק החברות 278בהתאם להוראות סעיף   .8.3

השתתפו באישורה כל חברי הדירקטוריון והעסקה טעונה , חברי הדירקטוריון יש עניין אישי בעסקה
על מנת לאפשר , י חוק"ור לעיל ומעבר לדרוש עפעל אף האמ. אישור אסיפת בעלי המניות של החברה

לא השתתף בדיון ובהצבעה בנוגע , ר אפרים סקמסקי אשר הינו צד להתקשרות"ד, דיון פתוח בנושא
 .לעיל 2להתקשרות המפורטת בסעיף 

  

  אסיפה כללית   .9
 
במשרדי החברה  9:30בשעה   2010, בדצמבר 29 -ה', ביום דשל בעלי המניות של החברה תתקיים שנתית סיפה א

  .02-5822338: 'פקס; 02-5484444: טלפון. ירושלים, חוצבים- הר, 6שברחוב הרטום 
  

 :על סדר יומה של האסיפה השנתית עומדים הנושאים שלהלן
 

 .2009דיון בדוחות הכספיים ובדוח  הדירקטוריון של החברה לשנת  9.1
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, ר יעקב זרם"ד: ה"ה) ים החיצונייםלמעט הדירקטור(מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה   9.2

מר אבי זיגלמן , חיים-מר רון בן, מר ישי דוידי, מר גרשון סקופ, ר אפרים סקמסקי"ד, ר אפרים גרינפילד"ד
 .כדירקטורים בחברה, ומר שלמה שלו

כרואי החשבון המבקרים של , רואי חשבון, את קסירר גבאי קוסט פורר, רואי החשבון חידוש מינוי  משרד 9.3
 . 2009ברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרם בשנת הח

  
בהתאם  2009ח אשר שולם לבעלי המניות בשנת "מיליון ש) 8(הכרזה על דיבידנד הביניים בסך שמונה   9.4

 .2009כדיבידנד סופי לשנת , להחלטת הדירקטוריון
  

דירקטור ובעל , ם סקמסקיר אפרי"אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים עם ד 9.5
 .לדוח זה 2בתנאים כמפורט בסעיף , לחמש שנים נוספות, שליטה בחברה

  

 הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה .10
 

לתקנות החברות הצבעה בכתב והודעות  3ולתקנה  לחוק החברות) ב(182בהתאם להוראות סעיף  10.1
וכן לצורך  הצביע באסיפה הכלליתזכאות להשתתף ולעניין ההמועד הקובע ל, 2005- ו"התשס, )עמדה

הצבעה באמצעות כתב הצבעה הוא תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום  
 ). "המועד הקובע": להלן( 1.12.2010

 
בכתובת , ימציא למשרדי החברה, על מניות המחזיק במניות החברה באמצעות החברה לרישומיםב  10.2

אישור מאת חבר הבורסה אשר , ד הקבוע לאסיפה הכלליתעות לפני המועש 72הנקובה לעיל עד 
באישור יכללו הפרטים הנקובים . בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, אצלו רשומה זכותו למניה

הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה (שבתוספת לתקנות החברות  1ובטופס  2בתקנה 
   . 2000-ס"התש, )הכללית

  
חייבים להפקיד את כתב המינוי או , צביע באסיפה באמצעות מיופה כוחבעלי מניות המעוניינים לה 10.3

 . שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה 24בכתובת הנקובה לעיל לפחות , ברהעותק ממנו במשרדי הח
  

 הצבעה בכתב .11
 

תתבצע באמצעות כתב , 9.5 -ו, 9.2הצבעה באמצעות כתב הצבעה לגבי העניינים המפורטים בסעיפים  
כתבי ההצבעה נמצאים באתר האינטרנט של . לדוח מיידי זה 'כנספח אי החברה "שפורסם ע הצבעה בנוסח

 www.maya.tase.co.ilא "ושל הבורסה לניירות ערך בת lwww.magna.isa.gov.i : הרשות לניירות ערך
הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק . www.ophiropt.com ובאתר האינטרנט של החברה שכתובתו 

שעות לפני מועד  72 - בצירוף אישור בעלות לא יאוחר מ, אם תתקבל בכתובתה של החברה כמפורט לעיל
  .כינוס האסיפה

  
 עד ליום, דהיינו, ימים לאחר המועד הקובע 10עמדה לחברה הוא עד  המועד האחרון להמצאת הודעות

ימים לאחר  5-ועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הוא לא יאוחר מ. 11.12.2010
   16.12.2010דהיינו עד ליום , את הודעות עמדההמועד האחרון להמצ

  

 מניין חוקי ואסיפה נדחית .12
 

, בעצמם או על ידי באי כוחם, ין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחיםמנ, י תקנון החברה"עפ 12.1
מזכויות  25%לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות , או באמצעות משלוח כתב הצבעה

 . ההצבעה בחברה
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בשבוע תידחה האסיפה , שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקימחצית האם כעבור  12.2
לכך לבעלי  מבלי שתהא חובה להודיע באותו המקום ובאותה השעה, שבוע הבאבום לאותו י, אחד

אם . או שעה אחרת כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה לבעלי המניות/המניות או לכל יום אחר ו
יהיו שני , שעה מן המועד הקבוע לאסיפהמחצית הבאסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור 

    . מנין חוקי, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, צבעהבעלי מניות בעלי זכות ה
 

 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות .13
 

הינו רוב רגיל מכלל קולות , לעיל 9.4עד  9.2לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים הרוב הנדרש  13.1
מבלי להביא בחשבון את , בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה

 .עיםקולות הנמנ
 

 9.5ף בסעיהרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת , לחוק החברות 275בהתאם להוראות סעיף  13.2
שיתקיים אחד  ובלבדבעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית רוב קולות הוא לעיל 
במניין קולות הרוב יכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין ) א: (מאלה
בעלי המניות האמורים ין כלל הקולות של יבמנ; המשתתפים בהצבעה, באישור ההתקשרותאישי 

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים ) ב(או ; לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים
     .לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה) א(בפסקת משנה 

  

עסקה בין חברה לבין בעל (לתקנות החברות  10סמיכה מכח תקנה הוראה שנתנה הרשות או עובד שה .14
 .עשויה לעכב כינוס האסיפה הכללית, 2001 –א "התשס, )שליטה בה

 
 נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח מיידי זה  .15
  

היועצת המשפטית ומזכירת החברה , שרון- ד ענבל דהן"נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח מיידי זה הינה עו
    . 02-5822338: פקס 02-5484444: טל, ירושלים 6הרטום ' רח, הוא הר חוצבים הען משרדאשר מ

 
   עיון במסמכים .16

  
עומדים לעיון בעלי המניות במשרדי , הדוח המיידי ועותק מכל מסמך הנוגע להתקשרויות נשוא הדוח המיידי

מיכל דוידיאן ' ת גבבתיאום מראש עם החברה באמצעו 10:00-15:00בין השעות ' ה- 'בימים אהחברה 
  .וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית) 02-5484344: בטלפון(

              
  
                          

  
    מ"ופטרוניקה בעא פירוא
  

יועצת משפטית  , שרון-ענבל דהן
  ומזכירת החברה



- 11 - 

  'נספח ב

  מ"אופיר אופטרוניקה בע

   שנתיתהכתב הצבעה להצבעה באסיפה הכללית 
  2010, בדצמבר 29 -ה', ד הקבועה ליום

  ")התקנות(" 2005-ו"התשס, )הצבעה בכתב והודעות עמדה(לפי תקנות החברות 
  

  חלק ראשון

 מ"אופיר אופטרוניקה בע: שם החברה .1

 

 . החברהשל בעלי המניות של שנתית כללית סיפה א: המועד והמקום לכינוסה ,סוג האסיפה הכללית .2
, חוצבים-הר, 6 הרטום במשרדי החברה שברחוב 9:30בשעה   2010 ,בדצמבר 29 -ה, 'דביום האסיפה תתכנס 

 .ירושלים

  

 :כתב הצבעהפירוט ותיאור תמציתי של הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות  .3

ר "ד, ר יעקב זרם"ד: ה"ה) למעט הדירקטורים החיצוניים(ים המכהנים בחברה מינויים מחדש של הדירקטור 3.1
מר אבי זיגלמן ומר , חיים-מר רון בן, מר ישי דוידי, מר גרשון סקופ, ר אפרים סקמסקי"ד, אפרים גרינפילד

 .כדירקטורים בחברה, שלמה שלו
  

 .ההצבעה תתקיים בנפרד בנוגע לכל אחד מהדירקטורים
  

בנוגע רטים למיטב ידיעת החברה פ: לכהונת דירקטור יםמועמדהלגבי , דיעת החברהלמיטב י, פרטים
לתקנות הדיווח מצורפים לכתב ההצבעה זה  26כאמור בתקנה מועמדים למינוי מחדש כדירקטורים בחברה ל

ת לכתב ולחוק החברות מצורפ )א( ב224ם של הדירקטורים בהתאם להוראות סעיף יהתוהצהר .'אכנספח 
 . 'בכנספח ה הצבעה ז

  
ר אפרים סקמסקי שתמצית עקרונותיו "אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים עם ד  3.2

 –להלן (סקמסקי ייתן לחברה שירותי עריכת פטנטים ושירותי ייעוץ בנושא פטנטים ) א(: הינה כדלקמן
השירותים ) ב(; מעביד-ובדכקבלן עצמאי וחיצוני מבלי שיתקיימו בינו לבין החברה יחסי ע") השירותים"

תמורת השירותים תשלם החברה ) ג(; י דרישת החברה בהתאם לצרכיה"יינתנו לחברה מעת לעת עפ
החזר הוצאות שהוצאו על ידו בפועל במהלך מתן השירותים  ,מ לשעה"מע+ $ 150לסקמסקי שכר טרחה של 

ונות המשולמים על ידו לעמיתים חשבסכום המ 10%וכן דמי טיפול בסך של  י החברה"ואשר אושרו מראש ע
חברה תהא רשאית לעדכן במהלך תקופת ההסכם את ה, על אף האמור לעיל .ל במסגרת מתן השירותים"בחו
בהתאם לתעריף שגובה סקמסקי מלקוחות אחרים ובלבד ששכר הטרחה לא המשולם לסקמסקי תעריף ה

ן השירותים לא יעלה על סכום של סך כל התשלומים שישולמו לסקמסקי בגי) ג(; לשעה$ 200יעלה על 
ועד ליום  1.1.2011ההסכם יהיה בתוקף לתקופה של חמש שנים מיום ) ד(; לכל שנה קלנדארית$ 30,000

ימים מראש  30כל צד יכול לסיים את ההסכם בכל עת מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב של ) ה(; 31.12.2015
  .לצד השני

 
      

ניתן לעיין בדוח המיידי שפרסמה : ח המלא של ההחלטות המוצעותהמקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוס .4
, )דוחות תקופתיים ומיידיים(בהתאם לתקנות ניירות ערך שנתית החברה בדבר כינוסה של אסיפה כללית 

' במשרדי החברה  ברח, רלוונטי אחר להחלטהובכל מסמך  בדוח עסקה עם בעל שליטה, 1970 -ל"התש
מיכל דוידיאן ' באמצעות גבבתאום מראש  15:00 – 10:00בין השעות ', ה-'אבימים , ירושלים, 6הרטום 

  . וזאת עד למועד כינוס האסיפה )02-5484344: בטלפון(
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  :שעל סדר היום ותהחלטההרוב הדרוש לקבלת  .5

הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות , לעיל 3.1לאישור ההחלטה המפורטת בסעיפים הרוב הנדרש  5.1
 .מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, יפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בההנוכחים באס

לעיל הוא  3.2הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף , לחוק החברות 275בהתאם להוראות סעיף   5.2
במניין ) א: (ובלבד שיתקיים אחד מאלהבעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית רוב קולות 

, הרוב יכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות קולות
או ; בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעיםבמניין כלל הקולות של ; המשתתפים בהצבעה

ל אחוז אחד לא עלה על שיעור ש) א(סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה ) ב(
     .מכלל זכויות ההצבעה בחברה

 
ו של עניין אישי באישור העסקה המפורטת או היעדר ושל כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומ' בחלק ב .6

את מהות יתאר או לא יסמן כאמור כי בעל מניות שלא , מובהר. עניין האישיולתיאור מהות ה 3.2בסעיף 
 .ן הקולותלא תבוא הצבעתו במניי, עניין האישיה

 

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם יצורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום : תוקף כתב הצבעה .7
מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי , קרי(

אם בעל המניות , ת ההתאגדותדרכון או תעוד, או צילום תעודת זהות, )המניות על שם החברה לרישומים
  .שעות לפני האסיפה 72יש להמציא אישור בעלות או צילום כאמור עד . רשום בספרי החברה

  

 .חברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנטה : הצבעה באמצעות האינטרנט .8

 

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הינו : מען להמצאת כתבי ההצבעה והודעות עמדה .10
 .ירושלים, חוצבים-הר, 6הרטום ' רח, י החברהמשרד

  

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות  .11
 עד ליום: קרי, לאחר המועד הקובעימים  10עד : המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עמדה

ימים לאחר  5 -לא יאוחר מ: רקטוריון להודעות עמדההמועד האחרון להמצאת תגובת הדי. 11.12.2010
 .16.12.2010קרי עד ליום , המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות

  

    כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה .12
שבהם ניתן למצוא את נוסח מ "אביב בע- כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל

אתר (" http://www.magna.isa.gov.il: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: הינם כדלקמן, כתב ההצבעה
ואתר האינטרנט  ww.maya.tase.co.ilhttp://w: מ"אביב בע-אתר הבורסה לניירות ערך בתל; ")ההפצה

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב . www.ophiropt.com : של החברה שכתובתו
  . ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה

  

בורסה שבאמצעותו  זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר, בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה .13
אם ביקש , בסניף של חברה הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, הוא מחזיק במניותיו

 . בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. זאת

  

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות  .14
אלא אם כן הודיע לחבר , מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אתר ההפצההעמדה ב

הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת 
 .הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה; תשלום
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 :עיון בכתבי הצבעה .15

ניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בעל מ
וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה , בחברה

מות כ . ותלתקנ 10זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה , לחוק החברות 268בחברה כהגדרתו בסעיף 
מות המניות כ .מניות רגילות של החברה 1,296,800בחברה הינה מסך זכויות ההצבעה  5%המניות המהוות 

מניות  653,401מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה  5%המהוות 
  .רגילות של החברה

-ו"תשס, )הצבעה בכתב והודעות עמדה(ות לתקנות החבר 3לחוק החברות ולתקנה ) ג( 182בהתאם לסעיף  .16
המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות הינו סוף יום , 2005

באם לא "). המועד הקובע: "להלן( 1.12.2010ביום מ שיחול "אביב בע- המסחר בבורסה לניירות ערך בתל
  . בע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זההמועד הקו אזי, יתקיים מסחר במועד האמור

אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו , הצבעה בכתב תעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה .17
 .לכתב הצבעה זה 3לגבי ההחלטות שעל סדר היום המפורטות בסעיף 
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  כתב ההצבעה –חלק שני 

  .מ"אופיר אופטרוניקה בע: שם החברה

  .ירושלים, חוצבים- הר, 6הרטום ' רח ):סירה ומשלוח כתבי הצבעהלמ(מען החברה 

  52-003668-2: החברה' מס

  ; 9:30בשעה , 2010, בדצמבר 29', דיום : מועד האסיפה

   ;שנתיתכללית אסיפה : סוג האסיפה

  .1.12.2010ֹ ',דבתום יום המסחר בבורסה של יום : המועד הקובע

  

  :פרטי בעל המניות

  ____________: זהות' מס______________________ __: שם בעל המניות

  ________________ : דרכון' מס –אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

  ._______________בתוקף עד _____________ המדינה שבה הוצא 

  .___________מדינת ההתאגדות ___________, תאגיד ' מס –אם בעל המניות הוא תאגיד 

  

  : צבעהאופן הה

ר "הארכת התקשרות החברה עם דלעניין   1אופן ההצבעה הנושא שעל סדר היום
 –) לחוק החברות 275סעיף (אפרים סקמסקי 

  2עניין אישי באישור העסקההאם אתה בעל 

  3כן  לא  נמנע  נגד  בעד  

             יםמינוי דירקטור 3.1

            יעקב זרם

            אפרים גרינפילד

            אפרים סקמסקי

            דוידי ישי

            חיים-רון בן

            אבי זיגלמן

            שלמה שלו

            גרשון סקופ

החברה תקשרות ה 3.2
בהסכם קבלת 
ר "שירותים עם ד

  אפרים סקמסקי

          

  

    _____________________:מניות חתימת בעל       _______________: תאריך

                                                 
1

  . אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא 
2

  .הצבעתו לא תבוא במניין, בעל מניות שלא ימלא טור זה 
3

  .בעמוד הבאעניין האישי יתאר את מהות העניין אישי  בעל מניה שציין שהוא בעל 
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כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא , או לשלחו בדואר רשום, היש למסור כתב זה לחבר
  .יאוחר משבעים ושתיים שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית

החוקי להצבעה ולא ייספר  ןכתב הצבעה שיגיע מאוחר יותר לא ייחשב כנוכחות באסיפה לצורך קיום המניי
  .בהצבעה

  .כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות –צעות חבר בורסה לבעלי מניות המחזיקים במניות באמ

כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת  –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 
  .תעודת התאגדות/דרכון/הזהות

  
  פירוט

ם בקשר פרטי ר אפרים סקמסקי להלן"אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מדלעניין ההחלטה ל
  בעל עניין אישי באישור העסקהלהיותי 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  

    _____________________:חתימת בעל  מניות      _______________: תאריך
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  פרטי הדירקטורים 
  

ר יעקב זרם"ד :שם הדירקטור )1(
  00114119-1  .:ז.ת' מס  
23.7.1940 :תאריך לידה  
ישראלית :נתינות  
  ר לפיזיקה "ד :השכלה   

 האוניברסיטה העברית ירושלים
  96467ירושלים   , 13 ברגמן:דין- מען להמצאת כתבי בית  
1976:תאריך תחילת כהונתו  
 ר הדירקטוריון של החברה "ל ויו"מנכ:עיסוקו בחמש השנים האחרונות  
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן   

 :כדירקטור
Ophir Optronics LLC, Ophir Japan, JC 

Technologies, C.D.O  ,מ"י בע'אופטיקל מטרולוג, 
Ophir-Spiricon LLC.  

חברות בוועדה או וועדות   
 :הדירקטוריון

  אין

חברה , חברת בת, עובד של החברה  
 :קשורה או בעל עניין

   ר הדירקטוריון של החברה"ל ויו"מנכ

קרבה משפחתית לבעלי עניין   
 :אחרים

אין 

בעל מומחיות /דירקטור חיצוני  
  חשבונאית פיננסית

  

  לא

      
לדר אפרים גרינפי"ד :שם הדירקטור )2(

  012314027    .:ז.ת' מס  
9.12.1943 :תאריך לידה  
ישראלית :נתינות  
 B.A. Mathematics Wayne State University :השכלה  

Detroit MI USA 
MSc. Physics University of Chicago 

PhD  Physics Hebrew University 
 ירושלים, 57חזקיהו המלך :דין- מען להמצאת כתבי בית  
1976:תחילת כהונתו תאריך  
מדען  – 2009החל משנת ; מנהל מחקר ופיתוח בחברה:עיסוקו בחמש השנים האחרונות  

 ראשי של קבוצת מדידות לייזר של החברה
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן   

 :כדירקטור
Ophir Optronics LLC., Ophir Japan  

 מ "י בע'אופטיקל מטרולוג 
חברות בוועדה או וועדות   

 :דירקטוריוןה
ר וועדת תרומות"יו

חברה , חברת בת, עובד של החברה  
 :קשורה או בעל עניין

  מדען ראשי של קבוצת מדידות לייזר של החברה

קרבה משפחתית לבעלי עניין   
 :אחרים

אין 

בעל מומחיות /דירקטור חיצוני  
  חשבונאית פיננסית

  לא
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ר אפרים סקמסקי"ד :שם הדירקטור )3(
   01 273284 -8    .:ז.ת' מס  
28.07.42 :תאריך לידה  
בריטית, ישראלית :נתינות  
  ר לפיזיקה"ד :השכלה  

  אוניברסיטת לונדון
B.Sc., D.I.C., Ph.D.  

  ירושלים, 55חזקיהו המלך :דין- מען להמצאת כתבי בית  
  1976:תאריך תחילת כהונתו  
  עורך פטנטים:עיסוקו בחמש השנים האחרונות  
ם נוספים בהם הוא מכהן תאגידי  

 :כדירקטור
C.D.O  

 
חברות בוועדה או וועדות   

 :הדירקטוריון
אין

חברה , חברת בת, עובד של החברה  
 :קשורה או בעל עניין

לא

קרבה משפחתית לבעלי עניין   
 :אחרים

אין

בעל מומחיות /דירקטור חיצוני  
  חשבונאית פיננסית

  לא

      
גרשון סקופ :שם הדירקטור )4(

  0-50260223    .:ז.ת' מס  
31.8.1950 :תאריך לידה  
ישראלית :נתינות  
, בוגר כלכלה ומנהל עסקים האוניברסיטה העברית :השכלה  

 .ירושלים
נתניה, 31זנגביל :דין- מען להמצאת כתבי בית  
  1995:תאריך תחילת כהונתו  
ות ומכהן כדירקטור כיהן כדירקטור בחברות ציבורי :עיסוקו בחמש השנים האחרונות  

 בחברות פרטיות שונות
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן   

 :כדירקטור
אין

חברות בוועדה או וועדות   
 :הדירקטוריון

  וועדת הביקורת של החברה
  וועדת השקעות של החברה

 וועדת מאזן של החברה
חברה , חברת בת, עובד של החברה  

 :קשורה או בעל עניין
לא

בעלי עניין קרבה משפחתית ל  
 :אחרים

אין

בעל מומחיות /דירקטור חיצוני  
  חשבונאית פיננסית

  
  

  דירקטור בעל מומחיות חשבונאית פיננסית
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  ישי דוידי  :שם הדירקטור  
  .057523367  .:ז.ת' מס  
  1962  :תאריך לידה  
  ישראלית  :נתינות  
אוניברסיטת  –ייה וניהול תעש, תואר ראשון בהנדסה  :השכלה  

  . תל אביב
  .אילן-אוניברסיטת בר –תואר שני במנהל עסקים 

  הוד השרון, 21הסוכנות ' רח  :דין-מען להמצאת כתבי בי  
   8.7.2008  :שנת תחילת כהונה  
השנים  5עיסוקו במהלך   

  :האחרונות
  .ל ושותף בכיר בקרן פימי"מנכ

התאגידים בהם הוא משמש   
  :כדירקטור

, אמ די טי מוצרי יהלום, מרחב, בגיר גרופ, ליקסריט
פימי , קבוצת סקופ מתכות, תפרון, אינרום תעשיות

, מ"בע IV 2007פימי , מ"בע 2005פימי , מ"בע 2001
  .מ"בע 2004. פי. י'פייט ג

  חבר בוועדת התרומות של החברה  :חברות בוועדות דירקטוריון  
חברה , חברת בת, עובד של החברה  

  בעל עניין קשורה או
 FIMOphirבעל השליטה בקרן פימי השולטת ב 

Limited Partnership בעלת עניין , שותפות מוגבלת
אפרים , בחברה הקשורה בהסכם הצבעה עם יעקב זרם

  .גרינפילד ואפרים סקמסקי
, קרבה משפחתית לבעל שליטה  

  :בעל עניין או נושא משרה
  לא

בעל מומחיות חשבונאית   
  :פיננסית

  מחיות חשבונאית פיננסיתבעל מו

  
  

    

  
  

  חיים-רון בן  :שם הדירקטור

  .024528655  .:ז.ת' מס  
  .7.10.1969  :תאריך לידה  
  ישראלית  :נתינות  
אוניברסיטת  –תעשייה וניהול , תואר ראשון בהנדסה  :השכלה  

  .תל אביב
MBA – יורק- אוניברסיטת ניו.  

  .40691מיקוד , 139. ד.ת, מושב חרות  :דין-מען להמצאת כתבי בי  
   8.7.2008  :תאריך תחילת כהונה  
השנים  5עיסוקו במהלך   

  :האחרונות
  .יורק-ניו, מריל לינץ, בנקאי השקעות
  .יורק- ניו, קומפס אדוירזרס, בנקאי השקעות
  . שותף בקרן פימי

התאגידים בהם הוא משמש   
  :כדירקטור

, מרחב, מטרו מוטור מרקטינג, מ"נירלט צבעים בע
י 'אופטיקל מטרולוג, אלוני. תשלובת ח, ם תעשיותאינרו
  .אס.סי.רבל אי, גניגר מוצרי פלסטיק , מ"בע

  .חבר בוועדת השקעות של החברה  :חברות בוועדות דירקטוריון  
חברה , חברת בת, עובד של החברה  

   קשורה או בעל עניין
 FIMOphir Limitedשותף בקרן פימי השולטת ב 

Partnership בעלת עניין בחברה , בלתשותפות מוג
אפרים גרינפילד , קשורה בהסכם הצבעה עם יעקב זרם

  .ואפרים סקמסקי
, קרבה משפחתית לבעל שליטה  

  :בעל עניין או נושא משרה
  .לא

בעל מומחיות חשבונאית   
  :פיננסית

  .בעל מומחיות חשבונאית פיננסית
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  אבי זיגלמן  :שם הדירקטור  
  054082581  .:ז.ת' מס  

  18.6.1956  :ריך לידהתא  
  ישראלית  :נתינות  
 -תואר שני בכלכלת עסקים עם התמחות במימון  :השכלה  

 - תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה. א"אוניברסטית ת
  א "אוניברסטית ת

  69080א "ת, 8אורי קיסרי ' רח  :דין-מען להמצאת כתבי בי  
   18.11.2009  :תאריך תחילת כהונה  
ם השני 5עיסוקו במהלך   

  :האחרונות
חבר הוועדה ; חברות בדירקטוריונים וייעוץ פיננסי

חבר המועצה , המקצועית של המוסד לתקינה בחשבונאות
  . המקצועית של לשכת רואי החשבון

התאגידים בהם הוא משמש   
  :כדירקטור

כלל , מ"תפרון בע, )צ"דח(מ "בנק מזרחי טפחות בע
אפקון , )צ"דח(מ "תעשיות ביוטכנולוגיות בע

, , מ"בע 1גינדי השקעות , )צ"דח(מ "לקטרומכאניקה בעא
עורב , מ"שמחה אוריאלי ובניו חברה להנדסה וקבלנות בע

סיאלו טכנולוגיה ישראל , )צ"דח(מ "בע) 1977(טכנולוגיות 
  ). צ"דח(מ "בע

  חבר וועדת מאזן של החברה  חברות בוועדות דירקטוריון  
, חברת בת, עובד של החברה  

  בעל עניין חברה קשורה או
  .לא

, קרבה משפחתית לבעל שליטה  
  :בעל עניין או נושא משרה

  .לא

בעל מומחיות חשבונאית   
  :פיננסית

  .בעל מומחיות חשבונאית פיננסית

  
  שלמה שלו  :שם הדירקטור  
  057708422  .:ז.ת' מס  
  1962  :תאריך לידה  
  .ישראל  :נתינות  
  .גוריון-ןאוניברסיטת ב –תואר ראשון בכלכלה   :השכלה  

MBA – אוניברסיטת סן פרנסיסקו.  
  .רחובות, 20הס ' רח  :דין-מען להמצאת כתבי בי  
  8.7.2008  :תאריך תחילת כהונה  
השנים  5עיסוקו במהלך   

  :האחרונות
  . חברת אמפל -ל בכיר להשקעות"סמנכ

  . יועץ חיצוני לחברות
התאגידים בהם הוא משמש   

  :כדירקטור
  

  .ר וועדת השקעות של החברה"יו  קטוריוןחברות בוועדות דיר  
, חברת בת, עובד של החברה  

  חברה קשורה או בעל עניין
  .לא

קרבה משפחתית לבעל   
בעל עניין או נושא , שליטה
  :משרה

  .לא

בעל מומחיות חשבונאית   
  :פיננסית

  .בעל מומחיות חשבונאית פיננסית
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