
 תאריך: 4 בנובמבר, 2020

בנק ירושלים בע"מ )להלן: "הבנק"( 

דוח מיידי בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק. 
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ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 )"חוק החברות"(, לחוק ניירות ערך, 

תשכ"ח – 1968 )"חוק ניירות ערך"(, לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג 

בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, תש"ס-2000 )"תקנות הודעה על אסיפה"(, ולתקנות 

ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל-1970 )"תקנות דוחות מיידים"(, בדבר כינוס אסיפה 

כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק שתתקיים ביום א' ה- 22 בנובמבר, 2020 בשעה 10:00, בחדר 

הישיבות של הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה )קומה 4(  )להלן: "האסיפה" ו- "דוח זה", 

1  . בהתאמה(

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות המוצעות: 

1.1. לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון וההנהלה על מצב ענייני הבנק 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.  

 פירוט הנושא: 

ניתן לעיין בדוח השנתי של הבנק באתר מגנא של רשות ניירות ערך ובאתר הבנק 

)www.bankjerusalem.co.il(. כמו כן ניתן לקבל עותק ע"י פניה למשרד מזכיר הבנק, 

במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, 

בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096010/011/012. 

בעניין זה לא תערך הצבעה, אלא ייערך דיון בלבד. 

1.2. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק ודיווח על שכרם 

א. נוסח החלטה המוצעת: 

למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר )EY(, כרואי החשבון 

המבקרים של הבנק לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד 

לתום האסיפה השנתית הבאה של הבנק, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את 

שכרם. 

ב. פירוט הנושא: 

מוצע למנות מחדש את רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר )EY( כרואי החשבון 

המבקרים של הבנק לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד 

לתום האסיפה השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם;  

כמו כן, יימסר באסיפה דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2019. 

1.3. אישור חלוקת דיבידנד  

א. נוסח החלטה המוצעת: 

לאשר  כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים שחולק בסכומים ובמועדים, כדלקמן:  

                                                           
 לאור הנחיית רשות לניירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שתחולנה במועד האסיפה מגבלות על התנועה, תערך האסיפה 1

במתכונת טלפונית. פרטי החיבור הינם כדלקמן: יש להיכנס לחדר וועידה באמצעות מס' הטלפון 03-6114789 ולהקיש 
בהמשך 201969 סולמית. 



 סך של 3.7 מיליוני ש"ח )ברוטו( במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם 

לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 בספטמבר, 2019. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 

31 לדצמבר 2019, לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 17 לדצמבר, 2019. 

 סך של 11.8 מיליוני ש"ח )ברוטו( במזומן על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם 

לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר, 2019. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 

16 לאפריל 2020, לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 30 במרץ, 2020.  

ב. פירוט הנושא:  

לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים שחולק בסכומים ובמועדים, כאמור בהצעת 

ההחלטה לעיל.  

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות 
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2.1. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום לעיל נדרש רוב רגיל מכלל 

קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח הרשאים להצביע 

ושהצביעו באסיפה ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. 

3. מנין חוקי  

3.1. מנין חוקי יהיה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או ע"י באי – כח, שני חברים שכח ההצבעה 

שלהם מצטרף ל- 51% מכלל כח ההצבעה הנתון בידי כל בעלי המניות באותו זמן. 

3.2. אם כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, לא יהיה נוכח מנין חוקי, תידחה האסיפה 

לאותו היום בשבוע שלאחריו, לאותו זמן ולאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא יהיה 

נוכח מנין חוקי כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, ייחשבו החברים הנוכחים למנין 

חוקי. בקביעת המנין החוקי ומנין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים 

בהצבעה אלקטרונית.  

4. "המועד הקובע" והוכחת בעלות 

4.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית 

כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו: ביום 12 בנובמבר 2020 )להלן: "המועד הקובע"(. 

4.2. בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, 

התש"ס- 2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת 

בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חבר הבורסה, ימציא לבנק אישור 

בעלות מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד 

הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות כאמור.  

5. אופן ההצבעה 

5.1. בנוסף לאפשרות להצביע באמצעות נציג או בא כח או כתב הצבעה כאמור להלן, רשאי 

בעל מניה הזכאי להיות נוכח ולהצביע באסיפה, להצביע באמצעות מערכת ההצבעה 

האלקטרונית כמפורט בסעיף 6 להלן.  

5.2. כל בעל מניות המעוניין להשתתף באסיפה הנ"ל באמצעות נציג או בא כח, יפקיד את יפוי 

הכוח להצבעה והשתתפות באסיפה, או העתק מאושר ממנו, במשרדי הנהלת הבנק 

ברחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה הנ"ל. 



5.3. בהתאם להוראות סעיף 83 )ד( לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, 

תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח 

תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.  

5.4. יצוין, כי למיטב ידיעת הבנק בעת ההחלטה על כינוס האסיפה הכללית, בעלי השליטה 

בבנק מחזיקים, במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית, מניות המקנות את השיעור 

הנדרש לקבלת ההחלטות שבסעיפים 1.2, 1.3, שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, גם 

בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.  

6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית 
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6.1. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 44 יא2 לחוק ניירות ערך הינה 

https://votes.isa.gov.il )להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית"(. 

6.2. חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 

44יא4)א()3( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות 

ערך באמצעותו במועד הקובע )להלן: "רשימת הזכאים להצביע במערכת"(; ואולם חבר 

בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 

12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע 

במערכת. 

6.3. חבר הבורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה 

האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת )להלן: "אישור 

מסירת הרשימה"(, לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת 

ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות 

התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה 

במערכת. עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס 

לנושאים שעל סדר יום האסיפה, או לחילופין, יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות 

המערכת לבנק לצורך הוכחת בעלות במניותיו ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל 

להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות. 

6.4. בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק 

במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר 

חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת 

ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל. הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך 

ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון. 

6.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד 

כינוס האסיפה. 

7. הוספת נושא לסדר היום 

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש 

מהדירקטוריון, עד 3 ימים לאחר זימון האסיפה הכללית, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה 

הכללית של הבנק ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. 

https://votes.isa.gov.il/


מצא הדירקטוריון כי הנושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, 

יכין הבנק סדר יום ויפרסם אותם לא יאוחר מיום 14 בנובמבר, 2020. יובהר כי אין בפרסום סדר 

היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה זו.  

8. עיון במסמכים 
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ניתן לעיין בדוח המיידי שפירסם הבנק בדבר כינוס האסיפה ובנוסחן המלא של הצעות ההחלטה, 

במשרדי הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, בשעות העבודה 

המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096010/11/12, ובאתר האינטרנט של הבנק 

 .www.bankjerusalem.co.il :בכתובת

 בכבוד רב, 

  בנק ירושלים בע"מ 

שמות החותמים ותפקידם: 

עו"ד שרית וייסטוך, היועצת המשפטית 

עו"ד יובל מרקו-שתיוי, מזכיר הבנק 

 

 


