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  לכבוד    לכבוד

  ניירות ערך רשות    מ"אביב בע-הבורסה לניירות ערך בתל
  )א"באמצעות המגנ(    )א"באמצעות המגנ(

  
  ,.נ.ג.א

  דוח מיידי –") החברה("מ "דורי בניה בע. א: הנדון

  

- ו" 'בחלק ד 21תקנה (" 2009של הדוח התקופתי לשנת ' בחלק ד 21כי תקנה , החברה מתכבדת להודיע

, )2010-01-419577מספר אסמכתא ( 2010במרס  18שפרסמה החברה ביום ) בהתאמה, "הדוח התקופתי"

  :תתוקן באופן המפורט להלן

  .אלא אם כן צויין אחרת, בדוח זה תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה בדוח התקופתי

תתוקן באופן שלטבלה יתווספו התגמולים שניתנו ' בחלק ד 21לתקנה . 1הטבלה המופיעה בסעיף  .1

, ל באינובייט"בקשר עם כהונתו כמנכ 1,")ייטאינוב("מ "ל אינובייט בע"מנכ, למר אבנר קינל

בקשר עם כהונתו , ל הנדסה בחברה"סמנכ, ומהטבלה יוסרו התגמולים שניתנו למר אלעד כץ

כפי שיופיעו , להלן תיאור התגמולים שניתנו כאמור למר אבנר קינל. ל ההנדסה בחברה"כסמנכ

 :בטבלה האמורה

                                                      
ידי רום -מהונה המונפק מוחזק על 50.1%אשר נכון למועד הדוח , מ הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל"אינובייט בע   1

, מ"החזקות בע) ר.י.א(ידי אפיק מודולרי - ויתרת הונה המונפק מוחזקת על, ")רום גבס("מ "בע) 1997(גבס חיפוי וקירוי 
רום גבס הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל אשר . בשליטה מלאה של מר אבנר קינל, שהינה למיטב ידיעת החברה

  .הינה בבעלות מלאה של החברה



  תגמולים אחרים   )*ח"באלפי ש( תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים
כ "סה

באלפי (
 מענק שכר שיעור החזקה בהון התאגידהיקף משרה תפקיד שם  )ח"ש

תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי ניהול
דמי  ריבית **אחר עמלה וייעוץ

שכירות
 אחר

 975 - - - 83 - - - 194 698 -  100%  ל אינובייט"מנכ  )3(אבנר קינל 
  .במונחי עלות לחברה הרלוונטיתסכומי התגמולים מוצגים   *

  .בין אם ניתנת למימוש מיידי ובין אם לאו, זכות לקבלת כסף או שווה כסף  **
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 :יוחלף בנוסח דלהלן' בחלק ד 21בתקנה ) 3.(1סעיף  .2

. 2001המועסק באינובייט החל מחודש מאי , ל וכדירקטור באינובייט"מר אבנר קינל מכהן כמנכ

ל החברה הינם בהתאם להסכם העסקה מחודש אוגוסט "בנר קינל כמנכתנאי העסקתו של מר א

 1ואשר הוראותיו הינן בתוקף מיום ") הסכם ההעסקה(" 2011אשר תוקן בחודש נובמבר , 2010

  :להלן עיקריו של הסכם ההעסקה. 2007במאי 

. ח ברוטו צמודה למדד המחירים לצרכן"ש 45,000משכורת חודשית בסך של : התמורה ]א[

במקרה של הפסקת . מהרווח לפני מס של אינובייט 5%ישולם בונוס שנתי בסך של  ,בנוסף

 .פי הדוחות הרבעוניים של אינובייט-הבונוס ישולם בחלקו היחסי על, פעילות

ח "אלפי ש 300נר קינל רכב בשווי של עד אינובייט תעמיד למר אב :הוצאות רכב וטלפון ]ב[

כמפורט בהסכם , ותישא בכל ההוצאות הכרוכות ברכב, מכל סוג שיבחר, )צמוד למדד(

אינובייט תספק למר אבנר קינל , בנוסף. ההעסקה ותגלם אותן במלואן לצרכי מיסוי

 .טלפון סלולארי ותישא בהוצאות האחזקה והשימוש במכשיר

, ימי חופשה שנתיים 28כגון , נר קינל זכאי לתנאים סוציאלייםמר אב: תנאים סוציאליים ]ג[

מנוי , החזר הוצאות אחזקת טלפון ביתי, החזר הוצאות סבירות אשר הוצאו לצרכי עבודה

ל כנגד הצגת חשבונית מס "ל בגין נסיעות עבודה לחו"לעיתונים והחזר מלוא הוצאות אש

ח המנהלים ולאובדן כושר עבודה אינובייט תפקיד כספים לביטו, בנוסף. או קבלות/ו

מר אבנר קינל יהא זכאי לפיצויי פיטורים בכל מקרה  .ותבצע הפרשות לקרן השתלמות

כפי שתתעדכן , פי המשכורת בלבד-וזאת על, שבו תופסק או יפסיק את עבודתו באינובייט

ולמעט במקרים , בינו לבין אינובייט, מראש ובכתב, אלא אם כן יסוכם אחרת, מעת לעת

פי -בהם מר אבנר קינל פעל בנסיבות שיש בהם כדי לשלול ממנו פיצויי פיטורים כאמור על

 .כל דין

מר אבנר קינל התחייב במסגרת הסכם העסקתו : עובדים תחרות ואי שידול- אי, סודיות ]ד[

וכן על אי תחרות , לשמירה על סודיות במשך תקופת עבודתו באינובייט ובכל עת לאחריה

ם במהלך עבודתו באינובייט ובמשך תקופה של שישה חודשים ממועד ועל אי שידול עובדי

 .סיום העסקתו באינובייט מכל סיבה שהיא

אינובייט ומר אבנר . הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי קצובה :תקופת ההסכם וסיומו ]ה[

תקופת ("יום מראש  120קינל יהיו רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בהודעה בכתב בת 

אינובייט רשאית שלא להעסיק את מר אבנר , על אף האמור לעיל"). ההודעה המוקדמת

ובמקרה זה תשלם אינובייט למר , )כולה או חלקה(קינל בתקופת ההודעה המוקדמת 

ויחסי העבודה בין מר אבנר קינל לאינובייט , אבנר קינל את כלל התנאים המגיעים לו

 .יבואו לכלל סיום במועד מתן ההודעה המוקדמת

  ,בכבוד רב                    

 מ"דורי בניה בע. א                    
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