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 ,1970-תש"להערוך על פי תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(,  דוח מיידי הנדון:

ועל פי  2001-על פי תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א

בדבר  2000-התש"ס (,הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומהתקנות ניירות ערך )

 , בין היתר, ת של החברה, שעל סדר יומהשל בעלי המניו שנתיתזימון אסיפה כללית 

, ואישור הצעה פרטית מהותית  ת שלבעל השליטה עניין אישי באישורןיואישור התקשרו

 והכל כמפורט בדוח מיידי זה להלן

 תיאור תמציתי של ההתקשרויות המוצעות .1

 החברה תקנון תיקון –ההתקשרות הראשונה המוצעת  .1.1

 תקנוןל 23.3-ו 23.2 סעיפיםתיקון  מוצע לאשרבמסגרת ההתקשרות הראשונה המוצעת,  .1.1.1

על הוצאות שהוציא נושא משרה גם את תחולת הביטוח והשיפוי  שיבהירהחברה באופן 

)לשעבר חוק  1988-לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח 1בקשר עם הליך לפי פרק ז'

, "הכלכלית  התחרותחוק  "-" ותיקון התקנון" ( )להלן:1988-ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

 .(לפי העניין

לא ניתן יהיה לשפות או לבטח אדם בגין  ,טז לחוק התחרות הכלכלית50סעיף בהתאם ל

לחוק התחרות הכלכלית, וזאת למעט בגין הוצאות  1עיצום כספי שהוטל עליו לפי פרק ז'

התדיינות סבירות, ובכלל שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו, לרבות בגין הוצאות 

זה שכר טרחת עורך דין, ולרבות בדרך של שיפוי מראש. וביחס להתחייבות לשיפוי או 

 לביטוח כאמור לנושא משרה בתאגיד, בתנאי שנקבעה לכך הוראה בתקנון המתירה זאת.

 גרסת מהדורותמסומן ב ,לדוח זה 'א נספחכ"ב מצ החברה לתקנון המוצע התיקון נוסח .1.1.2

 .לעומת תקנון החברה שבתוקף נכון למועד דוח זה

 ."המוצעת הראשונהההתקשרות ההתקשרות האמורה תקרא להלן: " .1.1.3
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 המשרה לנושאי לשיפוי ההתחייבותהפטור וכתבי עדכון  –ההתקשרות השנייה המוצעת  .1.2

 בחברה

ובכפוף לאישור ההתקשרות הראשונה המוצעת, במסגרת ההתקשרות השנייה המוצעת,  .1.2.1

)יו"ר  אליהו בן איתןלנושאי המשרה בחברה, קרי ה"ה מוצע לאשר כי החברה תעניק 

נבון )דירקטור(,   ארזקריב )מנכ"ל ודירקטורית(, ירון נאור )דירקטור(,    יפעתדירקטוריון(,  ה

 רויטלטשקין )דירקטור(, ורפאל אנגל פ דן)דירקטור(, ירון רצון )דירקטור(,  ססלר עמינדב

 (הכספים)סמנכ"ל    קליין  וטוני(  חיצוני)דירקטור    הראל רונן(,  חיצונית)דירקטורית   אבירם

מינויו כדירקטור בלתי בכפוף לוכן למר יצחק אשכנזי )  "(המכהנים  המשרה  ינושא)להלן: "

בנוסח התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, פטור ו, כתב להלן( 2.5בסעיף כאמור תלוי 

 על הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עםגם את תחולת השיפוי  שיבהירבאופן מעודכן 

 )להלן: 1999-הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי של החלק התשיעי לחוק החברות, התשנ"ט

, וכן באופן שיבהיר הכלכליתלחוק התחרות  1הליך לפי פרק ז'"( ובקשר עם חוק החברות"

-()א( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה בהליך כאמור בסעיף הכי 

כתב השיפוי " )להלן:לחוק ניירות ערך  4הינו לפי פרק ח' "(חוק ניירות ערך" )להלן: 1968

 . ("לשיפוי ההתחייבותאו " "המתוקן

לעומת נוסח   גרסת מהדורותמסומן ב  ,לדוח זה  'בנספח  מצ"ב כהמתוקן  שיפוי  הנוסח כתב   .1.2.2

 .ושניתנה לנושאי המשרה נכון למועד דוח זה 1ההתחייבות לשיפוי שבתוקףהפטור וכתב 

, עמינדב נאור ירון"ה העם  בקשרשתוענק  המתוקןשיפוי הכתב  פי-עלההתחייבות לשיפוי 

לעניין  יםנחשב אשר ,קליין וטוני קריב, איתן בן אליהו, יפעת נבון ארז, רצון ירון, ססלר

 לחוק  268  בסעיף  המונח  כהגדרת"  שליטה  בעל"-כההתקשרויות המוצעות )כהגדרתן להלן(  

תפקע בתום שלוש שנים ממועד אישורה  "(,המחזיקים המשרה נושאי" )להלן: החברות

תאושר, ותמשיך לחול ביחס לאירועים שעילתם שעל ידי האסיפה הכללית של החברה, ככל  

תקופה   בחלוף, גם אם ההתקשרות כאמור לא תחודש בעתיד.  כאמור  שנים  שלוש  לתוםעד  

נוספת, יוותר   לתקופה  המתוקןפי כתב השיפוי    עללשיפוי    ההתחייבות  אושרהזו, וככל שלא  

 .זה דוח למועד עובר המחזיקים המשרה לנושאיבתוקפו כתב השיפוי הקיים שניתן 

 כמקשה נעשיתהענקת כתב השיפוי המתוקן לנושאי המשרה  אישור על ההצבעה כי יצוין

. כמו כן, ולמען הסר ספק, אשכנזייצחק ולמר  המכהנים נושאי המשרה לכל ביחס אחת

)לרבות עקב כך שלא  המתוקן האסיפה הכללית את הענקת כתב השיפויככל שלא תאשר 

לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפו של כתב השיפוי , ההתקשרות הראשונה המוצעת(תאושר 

 .עובר למועד דוח זה )לפי העניין(המכהנים הקיים שניתן לנושאי המשרה 

ויחד עם ההתקשרות ";  ההתקשרות השנייה המוצעתההתקשרות האמורה תקרא להלן: " .1.2.3

 ".ההתקשרויות המוצעות: "לעיל ולהלן הראשונה המוצעת

  

 
כתב השיפוי " לפרטים אודות תנאי כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי שהינם בתוקף נכון למועד זה )להלן:  1

 (.2019-01-036787)מספר אסמכתא:    2019באפריל    15החברה מיום  "(, ראו נספח ב' לדוח המיידי של  הקיים
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 רויות המוצעות ומהות עניין זהתקשהשמות בעלי השליטה שלהם עניין אישי ב .1.3

 מניות 8,191,564 של בסך מחזיק נאור ירון מרידיעת החברה, נכון למועד דוח זה  למיטב .1.3.1

 המונפקמהון המניות  33.28%-כהמהוות  "(מניות" )להלן: החברה של"נ ע ללא רגילות

וירון  ססלר עמינדב"ה ה, "(החברה הון" )להלן: בה ההצבעה ומזכויות החברה של והנפרע

 מרהחברה לכ"א,  מהון 8.45%-"א המהוות ככ מניות 2,079,243של  סךב מחזיקיםרצון 

 אליהו  בן  איתן  מר  ,החברה  מהון  0.42%-מניות המהוות כ  103,734מחזיק בסך של    נבון  ארז

 המחזיק קריב יפעת' הגב ,החברה מהון 0.32%-כ המהוות מניות 80,000מחזיק בסך של 

טוני קליין מחזיק בסך של  ומר החברה מהון 0.17%-מניות המהוות כ 103,734בסך של 

-כלעניין ההתקשרויות המוצעות  יםנחשבו ,החברה מהון 0.02%-מניות המהוות כ 5,750

 .החברות לחוק 268 בסעיף המונח כהגדרת" שליטה"בעל 

 ינושא םבהתקשרויות המוצעות נובע מהיות נושאי המשרה המחזיקיםהעניין האישי של  .1.3.2

על פי פוליסת ביטוח ועל פי התחייבות לשיפוי  יםמוטב ומשרה בחברה, אשר יכול שיהי

, בהתאם להתקשרות הראשונה המוצעת וההתקשרות השנייה המוצעת, לפי העניין כאמור

 .  (תיקון התקנוןבכפוף למובא לאישור )כתב השיפוי המתוקן 

 המוצעותת יוהתמורה והדרך שבה נקבעה בקשר עם ההתקשרו .1.4

נושאי המשרה המוצעות מובאות לאישור האסיפה הכללית ללא תמורה מצד  התקשרויות  ה

, והן מובאות לאישור כחלק מתנאי ומר אשכנזי המכהנים יתר נושאי המשרה המחזיקים,

 , באותם תנאים ביחס לכל נושאי המשרה המכהניםכהונתם והעסקתם של נושאי המשרה

 . מר אשכנזילו

 ההתקשרויות המוצעותאישורים נדרשים בקשר עם  .1.5

אישרו  2019בספטמבר  1-ו 2019באוגוסט  27 ,2019 אוגוסטב 19 ,2019 יוליב 28 מיםבי

כניסתן . ההתקשרות השנייה המוצעתאת  )לפי העניין(ודירקטוריון החברה התגמול ועדת 

לתוקף של ההתקשרויות המוצעות מותנית בקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה, 

 להלן. 2המזומנת על פי דוח מיידי זה, כמפורט בסעיף 

, בין החברה לבין בעל ןהמוצעות או עסקאות דומות להההתקשרויות של  העסקאות מסוג .1.6

השנתיים שקדמו למועד  עניין אישי, שנחתמו בתוך ןהשליטה או שלבעל השליטה היה בה

על ידי דירקטוריון החברה ו/או שהינן בתוקף נכון ההתקשרות השנייה המוצעת אישור 

 למועד זה

לדירקטורים אישרה האסיפה הכללית הענקת כתבי שיפוי ופטור  2017באוגוסט  3ביום 

ולנושאי משרה שיכהנו החל ממועד קבלת ההחלטה, מעת לעת, בחברה ו/או בתאגיד אחר 

 מיידידיווח    ראונוספים  לפרטים    כלשהו בו תחזיק החברה בניירות ערך כלשהם מעת לעת.

 ביולי 31מיום  מיידיודיווח  (2017-01-080004אסמכתא  )מספר 2017באוגוסט  3מיום 

 (.2017-01-078840אסמכתא  פרמס) 2017

לדירקטורים אישרה האסיפה הכללית הענקת כתבי שיפוי ופטור  2018באוגוסט  30ביום 

 30לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  , מעת לעת.בחברה ולנושאי משרה שיכהנו
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 2018באוגוסט  29( ודיווח מיידי מיום 2018-01-083037)מספר אסמכתא  2018באוגוסט 

 (.2018-01-082200)מספר אסמכתא 

 16.12-ו  16.11,  7.3,  1.2את תיקון סעיפים  הכללית    האסיפה  אישרה  2018בנובמבר    29  ביום

)מספר אסמכתא   2018בנובמבר    29מיום    מיידי. לפרטים נוספים ראו דיווח  לתקנון החברה

-2018-01)מספר אסמכתא  2018בנובמבר  25מיום  מיידי( ודיווח 2018-01-115626

113391.) 

לדירקטורים אישרה האסיפה הכללית הענקת כתבי שיפוי ופטור  2019באפריל  16ביום 

ראו דיווח מיידי של החברה מיום נוספים לפרטים  ., עליהם נמנה מר נאוראי משרהולנוש

 15של החברה מיום ודיווח מיידי ( 2019-01-037963)מספר אסמכתא  2019באפריל  16

 (.2019-01-036787)מספר אסמכתא:  2019באפריל 

 המוצעתנימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות השנייה  .1.7

אישרו  2019בספטמבר  1-ו 2019 באוגוסט 27, 2019 אוגוסטב 19, 2019 יוליב 28 בימים

, כאמור,  המוצעת  השנייה  ההתקשרות( את  הענייןודירקטוריון החברה )לפי    2התגמולועדת  

 :להלן מפורטת שתמציתם מהנימוקים

ציבוריות בישראל, לצד ביטוח התחייבות לשיפוי הינו מקובל בקרב חברות  פטור ומתן כתב   .1.7.1

 אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

הדירקטורים לכלל  תההתחייבות לשיפוי הינה בתנאים זהים להתחייבות לשיפוי שניתנ .1.7.2

 ונושאי המשרה בחברה ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנון החברה.

רים ונושאי התחייבות לשיפוי, בדומה לביטוח, נועדה לאפשר לדירקטוכתב פטור והענקת  .1.7.3

 המשרה בחברה סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף למגבלות חוק החברות.

ההתחייבות לשיפוי, והחבות הכספית מכוחה, מוגבלת לאירועים שלדעת ועדת התגמול  .1.7.4

והדירקטוריון ניתן לצפותם, בהתחשב בנסיבות העניין, וכן לסכומים שלדעת ועדת התגמול 

 לכל אירוע בנפרד ומקובלים בנסיבות העניין.והדירקטוריון הינם סבירים, ביחס 

במתן ההתחייבויות לשיפוי משמשת החברה כמבטח עצמי ובכך חוסכת עלויות כספיות  .1.7.5

הכרוכות בתשלום לחברת הביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לדירקטורים ולנושאי 

 המשרה בחברה.

 השמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החבר .1.8

 הנדונ ןבה 2019באוגוסט  27ובהחלטתה מיום  2019 יוליב 28 וםביועדת התגמול  תבישיב

(, חיצונית)דירקטורית    אבירם  רויטל  המוצעת, השתתפו ה"ה  השנייה  ההתקשרות הואושר

 . (תלויה בלתי דירקטורית) נוקד אוריתו (חיצוני)דירקטור  הראל רונן

 2019בספטמבר  1ובהחלטתו מיום  2019 אוגוסטב 19דירקטוריון החברה מיום  בישיבת

)יו"ר  אליהו בן איתןהשתתפו ה"ה , המוצעותהשנייה ההתקשרות  הואושר הבהן נדונ

ססלר  עמינדבשרון אדיב )דירקטור(, , קריב )מנכ"ל ודירקטורית( יפעתדירקטוריון(, ה

 
 .2019באוגוסט  15-ו 2019ביולי  28דיוני ועדת התגמול התקיימו בימים   2
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 נוקד אוריתטשקין )דירקטור(, ורפאל אנגל פ דןירון רצון )דירקטור(,  )דירקטור(,

)דירקטור  הראל רונןו( חיצונית)דירקטורית  אבירם רויטל(, תלויה בלתי דירקטורית)

 .(חיצוני

חברי ועדת רוב )ב( לחוק החברות, לאור עניינם האישי של 278בהתאם לאמור בסעיף 

התגמול והדירקטוריון באישור ההתקשרות השניה המוצעת, היו רשאים להשתתף כל חברי 

ועדת התגמול והדירקטוריון, לפי העניין, בדיון ולהצביע על אישור ההתקשרות השניה 

 המוצעת.

 ין אישי בהתקשרויות המוצעות ומהות עניין זהשמות הדירקטורים בעלי עני  .1.9

עניין אישי בהתקשרות ,  , למעט למר שרון אדיב והגב' אורית נוקדבחברה  הדירקטורים  לכל

קריב, ירון  יפעת, אליהו בן איתןה"ה  . קרי,על פיה יםמוטבהיותם המוצעת בשל השנייה 

 אבירם  רויטלטשקין,  ורפאל אנגל פ  דןירון רצון,    ססלר,  עמינדבנבון, שרון אדיב,    ארזנאור,  

 .הראל ורונן

 של בעלי המניות של החברה שנתיתכללית זימון אסיפה  .2

: )להלן החברה של מניותה בעלי של שנתית כללית האסיפ זימוןמודיעה בזאת על  החברה

 שמעונוב במשרדי, 11:00 בשעה, 2019 באוקטובר 10 ,'ה ביום ךתיער אשר ("ההאסיפ"

 34 קומה, דרומי מגדל, הארבעה מגדליב ,אביב תל, 30 המרחוב הארבע ,עורכי דין –ושות' 

 :להלן המפורטים הנושאים אישורו דיון יומה סדר שעל, ("םמשרדיה: ")להלן

 ההתקשרות הראשונה המוצעת  .2.1

 1.1כאמור בסעיף  )תיקון תקנון החברה( מוצע לאשר את ההתקשרות הראשונה המוצעת

 לעיל.

 ההתקשרות השנייה המוצעת  .2.2

ההתחייבות לשיפוי הפטור וכתבי עדכון )המוצעת  השנייהמוצע לאשר את ההתקשרות 

 לעיל. 1.2כאמור בסעיף ( לנושאי המשרה בחברה

 8201בדו"ח התקופתי של החברה לשנת  דיון .2.3

הכספיים המבוקרים של  ותדו"חה את היתר בין הכולל, החברה של התקופתי"ח בדודיון 

 פרק,  2018, דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת  2018בדצמבר    31החברה ליום  

פרטים נוספים של החברה כפי שפורסם על ידי החברה ביום  ח"ודו התאגיד עסקי תיאור

 "(.התקופתי הדוח( )להלן: "2019-01-027700 :אסמכתא)מספר  2019 במרץ 27

 שכרו בדבר דיווח וקבלת לחברה מבקר חשבון רואה מינוי .2.4

 (PwC Israel)רואי חשבון  וקסלמן קסלמןהחשבון  רואילמנות מחדש את משרד  מוצע

 והיקף שכרו בדבר דיווח יינתן באסיפה, כן כמו. החברה שלכרואי החשבון המבקרים 

 .המבקר החשבון רואה של עבודתו
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 החברה לדירקטוריון, חיצוניים דירקטורים שאינם דירקטורים מינוי .2.5

המכהנים נכון למועד זה בדירקטוריון  ,הבאים הדירקטורים את מחדשלמנות  מוצע

)המכהן כיו"ר דירקטוריון  אליהו בן איתןה"ה  :החברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(

רקטור(, נבון )די ארזקריב )מנכ"ל ודירקטורית(, ירון נאור )דירקטור(,  יפעתהחברה(, 

וכן  ,טשקין )דירקטור(ורפאל אנגל פ דןוססלר )דירקטור(, ירון רצון )דירקטור(  עמינדב

היק"ר, ובכפוף לאישור מינויו על ידי  למנות את מר יצחק אשכנזי )כדירקטור בלתי תלוי

 2020בינואר  1, וזאת עד ליום "(הממוניםהדירקטורים : "ביחד)להלן ( כהגדרתה להלן

 .3לתקנון החברה 16.3.8בסעיף כמפורט 

ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, לתקנות  26תקנה ל בהתאם הנדרשים פרטיםל

 .לדוח זה 'ג נספח וראהמכהנים  לדירקטורים ביחס, 1970-תש"ל

ב לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים 224בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 

הזמן הראוי לשם ביצוע  אתהמכהנים כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש 

תפקידו ופרט את הכישורים כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 

לדוח מיידי זה הצהרות הדירקטורים המכהנים   'ד  נספחלחוק החברות. מצ"ב כ  227-ו  226

 "(.הדירקטורים הצהרות)להלן: "

 כדירקטור בלתי תלויייחשב  מר יצחק אשכנזי, יצוין כי הממוניםהדירקטורים  מבין

תנאי הכשירות   וכי מתקיימים לגבי  הצהיר אשר,  (החברות  לחוק  1  בסעיף  המונח)כהגדרת 

 הביקורת וועדת )ב( עד )ו( לחוק החברות240למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 

מר יצחק . כאמור והצהרתל בהתאם בתנאים ועמידת את 2019 באוגוסט 27 ביום אישרה

זאת יצוין, כי החברה לא אימצה בתקנונה את   עם.  בדירקטוריון החברהטרם כיהן    אשכנזי

הוראות הממשל התאגידי המומלצות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים כמפורט 

 .החברות לחוק הראשונה לתוספת 1 בפרט

 מהדירקטורים אחד כל למינוי ביחס הכללית באסיפה להצביע יוכלו המניות בעליכי  יצוין

 באופן נפרד. ,הממונים

 עדכון מדיניות התגמול של החברה .2.6

לאשר עדכון למדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה,   מוצע

לדוח זה )להלן:  'ה כנספחא)א( לחוק החברות, בנוסח המצורף 267כמשמעותה בסעיף 

 "(. המעודכנת התגמול מדיניות"

 באסיפההתגמול המעודכנת תהיה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה  מדיניות

 .החברות לחוקא)ד( 267 סעיף להוראות בהתאם, 4הכללית כאמור

מחליפה את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה שאושרה  המעודכנתהתגמול  מדיניות

 התגמול תמדיניו)להלן: " 2017באוגוסט  3על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 

 "(.הקיימת

 

(, אשר המידע על פיו מובא 054790-01-2019)מספר אסמכתא:  2019ביוני  2כפי שפורסם בדוח מיידי מיום   3
 בזימון זה בדרך של הפניה.

 תשונה קודם לכן. אלא אם   4
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הגדלת תקרת השכר הקבוע  : )א(עיקרי השינויים במדיניות התגמול המעודכנת הינם

לנושאי המשרה שאינם דירקטורים )למעט יו"ר דירקטוריון פעיל( בחלוקה לתפקידים 

 70עד  –אלפי ש"ח וסמנכ"ל  100עד  –אלפי ש"ח, מנכ"ל  100עד  –)יו"ר דירקטוריון פעיל 

( ג)(; ( קביעת האפשרות למתן תגמול משתנה )מענקים ותגמולים הונייםבאלפי ש"ח(; )

ביטוח פרמיה שתשולם בגין תקרת קביעת ( ד)-ו ;פרישה מענק למתן האפשרות תקביע

המצ"ב   המעודכנת  התגמולכמפורט במדיניות    לווהכ  ,בחברה  הדירקטורים ונושאי המשרה  

 .לדוח זה כאמור

 המעודכנת התגמול מדיניות ואישור דיון הליכי

, דיוןועדת התגמול  ערכהוגיבוש המלצותיה,  המעודכנתבמסגרת הכנת מדיניות התגמול 

ב לחוק החברות 267שקלה בין היתר את כל השיקולים המפורטים בסעיף  במסגרתואשר 

ובחנה והתייחסה לעניינים הדורשים התייחסות במדיניות התגמול כאמור בחלק א' ובחלק 

כללם: מבנה לחוק החברות, וכן בחנה ושקלה היבטים נוספים ובא' ב' לתוספת הראשונה 

התגמול בחברה, יחסי השכר והתגמול בחברה, הרכיבים המשתנים בתגמול ומדגם 

השוואתי ביחס לתגמול נושאי משרה בחברות הדומות לחברה בתחום פעילותן. להלן 

יו"ר הדירקטוריון הפעיל, נימוקי ועדת התגמול לאישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של 

 המנכ"ל והסמנכ"לים:

ועדת התגמול בחנה את רכיבי התגמול הרצויים עבור נושאי המשרה המכהנים  .א

 וליעדים אחריותם ותחומי תפקידםו/או שיכהנו בחברה, באופן התואם את 

התגמול  ועדת, כן כמו. תפקידם מילוי במסגרת להם המוצבים, להשגה הניתנים

ות העבודה כניו, תחברהמטרות ה קידוםאת רכיבי התגמול הרצויים לאור  בחנה

 לשם מובנה והטבות תמריצים מערך ;, בראייה ארוכת טווחהומדיניות השל

 דעת שיקול הבניית אופן ;ארוך לטווח בחברה האיכותיים המשרה נושאי שימור

בחברה, בקשר לקביעת תנאי כהונתם והעסקתם של  הרלוונטיים האורגנים של

נושאי המשרה בחברה, על בסיס עקרונות ופרמטרים מוגדרים, בהתחשב בגודלה 

ת יחס הולם יהתווי ;של החברה, באופי פעילותה, ובמדיניות ניהול הסיכונים בה

בין תרומתו של נושא המשרה, בהתאם לתפקידו בחברה לבין השגת יעדי החברה 

 התגמול רכיבי בין ראוי איזון יתיהתווו ;וחיותה בראיה ארוכת טווחוהשאת רו

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לקחו בחשבון .  בחברה  המשרה  לנושאי  השונים

בעל כוח אדם בהיקף מצומצם ואת הפעילות קטן  תאגידאת היותה של החברה 

פעילות הרבה המבוצעת על ידי נושאי המשרה ובפרט לאור הגידול המשמעותי ב

 .הקנאביסהחברה בתחום 

הישיבות האמורות הובאו בפני ועדת התגמול, בין היתר, הנתונים  במסגרת .ב

ההעסקה והסכמים קודמים  תקופתתפקיד, תחומי אחריות, ה אופי)א( הבאים: 

 של לתפקידו נטיתווהרל הפעילות, החברה גודל; )ב( בחברההמשרה  יעם נושא

 נושא של תרומתורכיבי תגמול משתנים,  לעניין; )ג( הואופי פעילות המשרה נושא

בראייה ארוכת טווח ובהתאם   והכל,  הולהשאת רווחי  החברה  יעדי  להשגת  המשרה

 עובדיההשתכרות של  לרמת היחס; )ד( הרלוונטי לתפקידו של נושא המשרה

ברמה ו בתפקידזה נתונים אודות תגמול נושאי משרה  ובכלל – ומנהליההחברה 
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 5ועובדי הקבלן החברהשל עובדי  החציוני, השכר הממוצע והשכר חברהדומה ב

תוספת הראשונה א' של החלק א' ב)כהגדרת מונחים אלו    החברההמועסקים אצל  

( והיחס בין כל אחד מאלה לבין התגמול שמוצע לאשר לנושא לחוק החברות

המשרה והשפעת הפער בין תנאי הכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של 

 ההשתכרות לרמת; )ה( השוואה בחברה, על יחסי העבודה בחברהשאר העובדים 

 של הכספי מצבה)ו( -; ו6בחברות דומות דומים בתפקידיםשל נושאי משרה 

 .החברה

 וסבירים ראוייםהמפורטים במדיניות התגמול  יםועדת התגמול, היחס להערכת .ג

במאפייני החברה נכון למועד זה ואין בהם כדי להביא לפגיעה ביחסי  בהתחשב

עובדים ונושאי המצומצם של ה פםהיקלבשים לב  היתר בין, העבודה בחברה

 .בחברהמשרה ה

 ומדיניותה בראייה ארוכת טווח:קידום מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה  .ד

מדיניות תקרת תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה המוצעים על פי  

, הינם סבירים והוגנים בהתחשב בהיקף פעילות החברה, גודלה התגמול המעודכנת

, ומתפתח חדשבתחום  ואופייה, מצבה הכספי, יעדיה והאתגרים הניצבים בפניה

מנכ"ל וסמנכ"לים ותנאי "ר דירקטוריון פעיל, וימורכבות תפקידיהם של 

למנכ"ל , פעיל"ר דירקטוריון ליוהעסקתם הכוללים. סך עלות ההעסקה 

ולסמנכ"לים, לרבות השכר החודשי והתגמול המשתנה הינה סבירה והוגנת, 

והולמת את תפקידיהם ותחומי אחריותם. בהקשר זה יצוין, כי בפני חברי ועדת 

מנכ"לים וסמנכ"לים, "ר דירקטוריון פעילים, יושל שכר התגמול הוצגה סקירה 

הפועלות בענף בו נסחרת לרבות זכאותם למענק משתנה, בחברות ציבוריות 

ואשר הינן  ,הקנאביסובכלל זה תחום בבורסה לניירות ערך בתל אביב החברה 

בעלות מאפייני פעילות דומים למאפייני הפעילות של החברה, אשר נבחנה על ידם 

"ר יוממנה עולה כי תנאי הכהונה המעודכנים המוצעים ביחס לתפקיד  ואשר

המנכ"ל והסמנכ"לים, ובכלל זאת רכיבי התגמול המשתנה, הדירקטוריון הפעיל, 

הינם סבירים והוגנים בהתחשב בגבולות הטווח של שכר בעלי תפקידים מקבילים 

 . שנבחנו בשווקים

כון למועד עדכון המדיניות, הדברים מקבלים משנה תוקף לאור העובדה כי נ

ולגידול קנאביס לשימוש רפואי  לריבויהחברה רישיונות מוגבלים  קיבלה

 המהווה  דבר,  "("רהיק" להלן:לעיל ו)  הבריאות  במשרד  רפואי  לקנאביסמהיחידה  

האישור המלא לשם עמידה בדרישות היק"ר, לצורך קבלת   קבלתאבן דרך בתהליך  

רישיון קבוע לחוות הריבוי וחוות  הוצאתו IMC-GAPלעמידה בתקן  אישור

  .הנוכחית של החברההפעילות , אשר מרחיב את היקף 7הגידול

 

 נכון למועד זה, לא מועסקים בחברה עובדי קבלן.  5
חברות דומות לעניין זה משמען חברות הדומות לחברה מבחינת אופי וענף הפעילות ונתונים כספיים   6

רלוונטיים כגון שווי שוק, סך מאזן, היקף הכנסות ו/או מכלול פרמטרים אלו בהתאם לאופי החברה הנבחנת, 
 סוג פעילותה.גודלה ו

(, אשר 066322-01-2019)מספר אסמכתא:  2019ביולי  1לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום   7
 המידע על פיו מובא בדוח זימון זה בדרך של הפניה.



 

- 9 - 

 

 לטווח  בחברה  המשרה  נושאי  שימור  לשם  מובנה  והטבות  תמריצים  מערך  התווית .ה

, המשלבת בין תגמול המעודכנת ועדת התגמול סבורה כי מדיניות התגמול :ארוך

הכולל  מבוסס מניות המבוסס הן על מענקים והן על תגמול הוניקבוע ומשתנה )

, מתמרצת נושאי משרה איכותיים להישאר בתפקידם (שונות ת "הבשלה"ותקופ

תוכניות ולהוציא אל הפעול להם ליצור מאפשרת בחברה לטווח ארוך ובתוך כך 

בתחום פעילותה החברה עסקיה של אסטרטגיות ארוכות טווח אשר תפתחנה את 

המשקפים את מטרות בין שיקולים הראוי איזון ההבטחת תוך  . זאת,לאורך זמן

 .רטגיה שלה בטווח הקצר והארוךהחברה והאסט

 עקרונות בסיס על, בחברה המשרה נושאי של והעסקתם כהונתם תנאי קביעת .ו

 ובמדיניות, פעילותה באופי, החברה של בגודלה בהתחשב, מוגדרים ופרמטרים

 המשרה נושאי של שכרםעלות  כיועדת התגמול סבורה  :בה הסיכונים ניהול

יעדים  יםמבוסס)י ביצועים יתלו יםלמענק םובכלל זאת הרחבת זכאות בחברה

המשרה  לנושאימהווה תמריץ נוסף  (ניותמ יםמבוסס) יםהוני יםותגמולמדידים( 

המשרה  נושאיזהות אינטרסים בין תוך יצירת  לפעול להשאת רווחיה של החברה

 תחום את המאפיינים והסיכוניםנוכח האתגרים  מניותיהובין החברה ובעלי 

גובה המענק השנתי מותנה בעמידה ביעדים כפי שיקבעו כש החברה של הפעילות

תנאי סף שמטרתם להוות תמריץ  זאת ובכלל, מדי שנה על ידי מוסדות החברה

לפעול להשאת רווחי החברה וכלל בעלי מניותיה. ועדת התגמול  המשרה לנושאי

רכיבי תגמול הכוללים  לכאלהבועים כי שינוי התמהיל של תנאי כהונה ק סבורה

משתנה מבוסס ביצועים הינו נכון והוגן ותואם את מטרות החברה לקידום יעדיה 

 את התואמים מחושבים סיכונים נטילת הבטחת תוך, העסקיים לטווח הארוך

 .ופעילותה החברה מאפייניה

 המשרה לנושאיהשכר המקסימאלי שעשוי להיות משולם  ,באשר לגודל החברה

)לא כולל רכיבי תגמול הוניים אשר למדיניות התגמול המעודכנת  בהתאם בחברה

החברה )במאוחד(  מאזןביחס ל סבירלא משולמים ממקורות תזרימיים( הינו 

 והיקפי פעילותה. 

 החברה יעדי השגת לבין בחברה לתפקידו בהתאם, המשרה נושא של תרומתו .ז

בהתאם לפעילות החברה והמבנה שלה : טווח ארוכת בראיה רווחיותה והשאת

בין היתר על התחומים הבאים: עבודה שוטפת אל מול  חברהה"ל מנכאחראי 

בחו"ל תוך מעורבות בקבלת החלטות ניהוליות הנוגעות ו בארץשותפי החברה 

בקשר   בחברה  המייעצת  המדעית  הוועדה  על; פעילות בקרה ופיקוח  ולגידול  לריבוי

מעורבת החברה; יישום האסטרטגיה שמתווה דירקטוריון עם מחקרים בהם 

מס; ניהול ה שלטונות"ר ומול היקמול  םהחברה; ניהול וטיפול שוטף בהליכי

שוטף של הליכי בקרה ואכיפה במסגרת פעילות החברה; קידום ופיתוח עסקי 

, בין היתר, על אחראי בחברה פעיל דירקטוריון"ר יו. "לובחוהחברה בארץ 

 ,מדיניות התוויית, ייזום עסקי פיתוחו ניהול, ייעוץשירותי שלהלן:  הנושאים

על קשרי  פיקוח ירקטוריון,חיזוק הקשר בין בעלי המניות המהותיים בחברה לד

 לתפקידי בנוסף וזאת, שידרשכנושא משרה בחברות בנות ככל  כהונהמשקיעים, 
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הדיון באסיפות  פתיחתהקבועים בחוק החברות, ביניהם  יו"ר הדירקטוריון

ישיבות דירקטוריון החברה וקביעת  ניהולהכלליות של בעלי מניות החברה; 

 על חתימה; החברה דירקטוריון ישיבות כינוסהנושאים שעל סדר יומו; 

 המבקר  על  הארגוני  הממונה  ולהוות;  החברה  דירקטוריון  ישיבות  של  פרוטוקולים

 המשימות שארובין  היתר בין, םאחראי"לי החברה סמנכ. החברה של הפנימי

 ההון שוק עם והקשר בכלל הון גיוס תהליכי על"ל, המנכ ידי על עליהם שתוטלנה

של החברה והצעת הפיננסיות  והחולשות; על ניתוח החוזקות בפרט בישראל

פעולות מתקנות; על מעקב אחר תזרים המזומנים וטיפול בתכנון הפיננסי של 

-למנכ"ל בהכנת תחזיות, ניתוח עלות יםסייעמ; שלה הוןה ההחברה, כגון מבנ

מפתח של פרופיל   רכיביעל הפחתת    םתועלת וקבלת מימון ליוזמות שונות; אחראי

 הסיכון של החברה.

רכישת  הגדלת תקרת הכיסוי של ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה:ל ביחס .ח

כיסוי ביטוחי הולם לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות של 

אשר הינו בתנאי שוק וכמקובל בקרב חברות ציבוריות בישראל משרתת  החברה,

את החברה. בהתאם להמלצת יועצי הביטוח של החברה, הגידול המשמעותי 

דורש ועל מנת לאפשר לחברה לפעול גם מחוץ לישראל,  החברה פעילותבהיקף 

 הרחבה של תקרת הכיסוי הביטוחי של נושאי המשרה.

סמך בחינה של כל השיקולים, העניינים והפרמטרים המוזכרים לעיל, חברי  על .ט

ת ועדת התגמול וועדת התגמול גיבשו את מסקנותיהם והמלצתם במסגרת ישיב

, תוך שהם מגיעים למסקנה 2019באוגוסט  15-ו 2019 יוליב 28בימים  ושהתקיימ

לצת, אשר יש בה מדיניות תגמול ראויה ומומהיא  המעודכנתתגמול הכי מדיניות 

כדי להתוות מבנה תגמול הולם לנושאי משרה בחברה בהתאם למטרות שפורטו 

היתר, את מאפייני החברה,  ביןבמדיניות התגמול ואשר מביאה לידי ביטוי, 

 בהתבסס  השאר  בין  וזאתתחזיותיה העסקיות והיעדים והאסטרטגיה של החברה,  

 התחייבויותיהו נכסיה במצבת, החברה בפעילות שחל המשמעותי הגידול על

לאשר  ועדת התגמול העבירה את המלצתה לדירקטוריון החברה. העצמי ובהונה

( לחוק החברות. 1ב)118, בהתאם לסמכותה לפי סעיף את מדיניות התגמול

פה והחלטתם התקבלה  כל חבריההשתתפו  ותת ועדת התגמול האמורובישיב

 .אחד

באוגוסט  19דירקטוריון החברה ביום  ידי עלהתגמול נדונה ואושרה  מדיניות .י

, וזאת לאחר שדירקטוריון החברה בחן את כל השיקולים, העניינים 2019

 והפרמטרים לעיל ושקל את המלצת ועדת התגמול.

מועד קביעת מדיניות נכון להכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה  תנאי .יא

כפוף לאישור , תואמים את מדיניות התגמול הקיימת ובהמעודכנתהתגמול 

"ר ויו"ל המנכמדיניות התגמול המעודכנת יכנסו לתוקף תנאי התגמול של 

 .בהתאמה, להלן 2.8-ו 2.7 פיםכמפורט בסעיהדירקטוריון 
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 הקיימתיישום מדיניות התגמול  אופן .יב

תגמולים  לבין הקיימתיצוין היחס בין תקרות שנקבעו במדיניות התגמול  להלן

 : החברה של הכספים"ל וסמנכ"ל מנכ, הדירקטוריון"ר ליו בפועלששולמו 

 תפקיד
 רכיב

 התגמול
 הקיימתמדיניות התגמול 

 תגמול רכיב
 לשנה ממוצע

(2017-2019) 

בין תקרה  יחס
שנקבעה במדיניות 

 הקיימתהתגמול 
לבין סכום ששולם 

 בפועל

"ר וי
 הדירקטוריון

 ל.ר 0 אלפי ש"ח 50 שכר רכיב
 מענק
 שנתי

 ל.ר. ל.ר. ל.ר.

 ל.ר. ל.ר. ל.ר. אופציות

 "לנכמ

 50% 25 אלפי ש"ח 50 שכר רכיב
 מענק
 שנתי

 ל.ר. ל.ר. ל.ר.

 ל.ר. ל.ר. ל.ר. אופציות

 "ליםמנכס

 32% 16 אלפי ש"ח 50 שכר רכיב
 מענק
 שנתי

 ל.ר. ל.ר. ל.ר.

 ל.ר. ל.ר. ל.ר. אופציות

 התגמולביחס למדיניות המעודכנת השינויים העיקריים במדיניות התגמול  .יג

 :הקיימת

 מדיניות התגמול המעודכנת מדיניות התגמול הקיימת התגמול רכיב תפקיד

ו"ר י
 הדירקטוריון

 

 אלפי ש"ח 100 אלפי ש"ח 50 שכר רכיב
 ***תמורות חודשיות 6 ל.ר. שנתי מענק

 *תמורות חודשיות** 3 ל.ר. מענק מיוחד*
 ****פעמים עלות השכר הקבוע השנתי 4 ל.ר. **אופציות

 נכ"למ

 אלפי ש"ח 100 אלפי ש"ח 50 שכר רכיב
 *תמורות חודשיות** 6 ל.ר. שנתי מענק

 **תמורות חודשיות* 3 ל.ר. מענק מיוחד*
 ****פעמים עלות השכר הקבוע השנתי 4 ל.ר. **אופציות

 מנכ"ליםס

 אלפי ש"ח 70 אלפי ש"ח 50 שכר רכיב
 *תמורות חודשיות** 3 ל.ר. שנתי מענק

 **תמורות חודשיות* 3 ל.ר. מענק מיוחד*
 ****פעמים עלות השכר הקבוע השנתי 2.5 ל.ר. **אופציות

והמענק המיוחד, לא יעלו יחד בשנה על השנתי  יובהר ויודגש כי סך המענקים לנושא המשרה, המענק מבוסס   *
 תקרת המענק השנתי הכולל.

 .תקרת השווי השנתית **
 .מונחי עלות, נכון לדצמבר של השנה הקלנדארית בגינה מוענק התגמולב ***
 .מונחי עלות השכר הקבוע, במועד ההקצאה ****

, בחברה ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בגין שתשולם פרמיהקביעת תקרת אודות  לפרטים

 זה לעיל. 2.6סעיף  ראו

באישורה  מותנית המעודכנת התגמול מדיניות של לתוקף כניסתה, זה למועד נכון .יד

לא שזה )או לחלופין, ככל  מיידיהכללית המזומנת על פי דוח  האסיפהעל ידי 

יתקבל אישור האסיפה הכללית כאמור, באישורה על ידי ועדת התגמול 

א)ג( 267ודירקטוריון החברה, בהתאם לסמכותם לעשות כן על פי הוראת סעיף 

 לחוק החברות(. 
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תחול על כלל נושאי המשרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות. התגמול  מדיניות .טו

נושא משרה בתאגיד בשליטת גמול, בהתאמה, על בנוסף, תחול מדיניות הת

 .התאגיד, אשר יש לנושא המשרה השפעה מהותית על התאגיד

המעודכנת  התגמול במדיניות הוועדה בדיוני שהשתתפו התגמול ועדת חברי זהות .טז

 החברה לדירקטוריון המלצתה לצורך

 ןבה 2019באוגוסט  15-ו 2019 יוליב 28בימים  וועדת התגמול שהתקיימ תובישיב

מדיניות התגמול המעודכנת והתקבלה ההחלטה להמליץ לדירקטוריון  ידונהנ

(, צ"דח) אבירם רויטל"ה ה :חברי ועדת התגמול כל, השתתפו ההחברה על אישור

 ועדת התגמולחברי  כל .(הבלתי תלוי ית)דירקטור נוקד אוריתו( צ"דח) הראל רונן

מדיניות התגמול  המליץ לדירקטוריון החברה לאשר אתשהשתתפו בהחלטה ל

 .בעדההצביעו  המעודכנת

 התגמול מדיניות אושרה בה הדירקטוריון בישיבת שהשתתפו הדירקטורים זהות .יז

 המעודכנת

 ואושרה נה, בה נדו2019 באוגוסט 19שהתקיימה ביום  הדירקטוריון בתבישי

 ה"ה: הבאים החברה דירקטוריון חברי השתתפוהמעודכנת,  התגמול מדיניות

קריב )מנכ"ל  יפעת)המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה(,  אליהו בן איתן

ססלר )דירקטור(, ירון רצון  עמינדבודירקטורית(, שרון אדיב )דירקטור(, 

 הראל רונן(, צ"דחרויטל אבירם ) טשקין )דירקטור(,ורפאל אנגל פ דן)דירקטור(, 

חברי הדירקטוריון שהשתתפו  כל .(תלויה בלתי דירקטורית) נוקד ואורית (צ"דח)

 .בעדההצביעו  המעודכנתבהחלטה לאישור מדיניות התגמול 

 אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה .2.7

מועד " )בסעיף זה להלן: 2019 ביולי 1לאמור בדיווח המיידי של החברה מיום  בהמשך

 לתפקיד' יפעת קריב הגב של מינויה, בדבר 2019-01-066325, מס' אסמכתא "(המינוי

 ודירקטוריון התגמול ועדת אישורל בהמשךו"( "להמנכ: "ולהלן)לעיל  החברה"ל מנכ

 "להמנכ כהונת תנאי את לאשר מוצע, בישיבותיהם כאמור הכהונת תנאי את החברה

ביטוח אחריות  בפוליסות הכללתה, הכוללים בין השאר את משרה( 100%)בהיקף של 

, )בנוסח כתב השיפוי המתוקן( שיפויל התחייבותפטור ונושאי משרה והענקת כתב 

 כדלקמן:

; תנאים נלווים "(השכר החודשי" :בס"ק זה  )להלן  "חשאלפי    46בהיקף  )ברוטו(    חודשישכר   .2.7.1

, ימי חופשה בשנה 24 ,שכר המיוחסת למעסיק, רכב עלות, מנהלים וקרן פנסיה)ביטוח 

 עבור כל שנה קלנדריתשנתי מענק ; ש"חאלפי  66-כ( בהיקף מצטבר של וכיוצ"ב הבראה

בכפוף לעמידה ביעדי ו פעמים השכר החודשי חמשלעד בסכום השווה  (2020)החל משנת 

דירקטוריון החברה מראש תכנית העבודה השנתית של החברה, כפי שייקבעו על ידי 

 ;"(המענק השנתי" )להלן בס"ק זה:  בתחילת כל שנה )ולא יאוחר מחודש אפריל של כל שנה(

ביצועים בשנה קלנדרית, בגין  ,פעמים השכר החודשישלוש אשר לא יעלה על מיוחד מענק 

 , מנימוקים שיירשמוועדת התגמול ודירקטוריון החברה ידי-לייקבע עכפי ש, יוצאי דופן
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כתבי  188,147להענקת ; בנוסף, תהא זכאית המנכ"ל "(המענק המיוחד" )להלן בס"ק זה:

ש"ח למניה )מחיר   9.84-שנים, ויהיו ניתנים למימוש בתמורה ל  3לו על פני  יאופציה אשר יבש

, כמפורט בסעיף (2019באוגוסט    19על מחיר המניה ליום    41%-מימוש המשקף פרמיה של כ

 .להלן 3

תיכלל וכן  המנכ"ל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה נכללת, בנוסף .2.7.2

 של התגמול מדיניות תנאיב תעמודנה אשר, לעת מעת שתהיינה כפיבפוליסות עתידיות, 

 תהא וכן, 9בחברה המשרה נושאי ליתרביחס ו להזהים לאלה שאושרו  בתנאים, 8החברה

כתב השיפוי המתוקן, כמפורט מראש ובדיעבד, בנוסח  התחייבות לשיפוי,    כתבלמתן    תזכאי

 .לעיל 1.2בסעיף 

ביניים, כפי שאושר על ידי ועדת  תגמולמנכ"ל נכון למועד זה, שולם להחל ממועד המינוי ו .2.7.3

 תגמול" , לפי העניין )להלן:2019באוגוסט  19-ו 15התגמול ודירקטוריון החברה בימים 

תקנות החברות לתקנות החברות ) 4ב1לתקנה "(. תגמול הביניים אושר בהתאם הביניים

הקלה בעניין אישור התקשרות החברה עם ) 2000-)הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס

 2019ביוני  2יום ב שהחלה התקופה בגין, (דירקטור או מנהל כללי בידי האסיפה הכללית

ועד למועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זימון  (10מנכ"ל החברה)מועד מינויה כמ"מ 

להשלמת ההפרש שבין המנכ"ל תהיה זכאית  . היה ותאושר מדיניות התגמול המעודכנתזה

בגין התקופה שהחלה  וזאת תגמול הביניים ששולם לה בפועל,ובין  תגמול שיאושר להה

ובהר כי מ .מנת על פי דוח זימון זההמזו ועד למועד אישור האסיפה 2019ביוני  2ביום 

ו/או כנושאת משרה  המנכ"ל לא תהא זכאית לתגמול נוסף בגין כהונתה כדירקטורית

לפרטים נוספים אודות תגמול  .)לרבות בשרשור( החברההמוחזקות על ידי בחברות 

-2019-01)מספר אסמכתא:  2019באוגוסט  20הביניים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.071889

 תקופתיים)דוחות  ערך ניירות לתקנות השישית התוספת לפי נוספים פרטים יובאו להלן .2.7.4

לפי   שנתיים  במונחים"ל )המנכזכאית    תהאהכולל לו    גמולתה  אודות  1970-"לתש(,  ומיידיים

 :(משרה 100%

 

 מקסימאלי מענק בהינתן* 

 ** כולל הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים

 

 כפי שתהא בתוקף מעת לעת.  8
-ו  2019באפריל    15,  2018באוגוסט    30,  2018באוגוסט    29לפרטים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים    9

-2019-01-ו 2019-01-036787, 2018-01-083037, 2018-01-082200)מספרי אסמכתא:  2019באפריל  16
 , בהתאמה(.037963

 (. 054787-01-2019)מספר אסמכתא:  2019ביוני  2של החברה מיום  לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי  10
 סכומים ששולמו בפועל.  11

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

לשנה 
)באלפי 

 היקף תפקיד שם (ש"ח
 משרה

 שיעור
 החזקות

 בהון
 התאגיד

 שכרעלות ה
 תשלום *מענק הקבוע**

 מניות מבוסס
 דמי/  ניהול דמי

 עמלה/  ייעוץ

/  ריבית
 דמי

 שכירות
 אחר /

 1,538 - - 375 368 795 0.17% 100% "למנכ יפעת קריב
בעל התפקיד 

 300 - - - - 30011 8.45% 100% מנכ"ל הקודם
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 :נימוקי ועדת התגמול לאישור תנאי כהונת המנכ"ל .2.7.5

ועדת התגמול בחנה בין היתר, את וההעסקה של המנכ"ל,  הכהונהלאשר את תנאי  בבואה

ב)א( לחוק החברות, תוך התייחסות לעניינים המפורטים 267השיקולים המנויים בסעיף 

ראשונה א' לחוק החברות. להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול לאישור הבחלק א' לתוספת 

 של המנכ"ל: תהוהעסק התנאי כהונת

 – ת העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווחקידום מטרות החברה, תוכני .א

 .לעיל.ד 2.6 בסעיףכמפורט 

 בחברה המשרה נושאי שימור לשם מובנה והטבות תמריצים מערך התווית .ב

 .לעיל ה.2.6 בסעיףכמפורט  – ארוך לטווח

 עקרונות בסיס על, בחברה המשרה נושאי של והעסקתם כהונתם תנאי קביעת .ג

 ובמדיניות,  פעילותה  באופי,  החברה  של  בגודלה  בהתחשב,  מוגדרים  ופרמטרים

 .לעיל ו.2.6 בסעיףכמפורט  – בה הסיכונים ניהול

תרומתו של נושא המשרה, בהתאם לתפקידו בחברה לבין השגת יעדי החברה  .ד

 .לעיל .ז2.6 בסעיףכמפורט  – והשאת רווחיותה בראיה ארוכת טווח

מנכ"לים, לרבות זכאותם למענק   בפני חברי ועדת התגמול הוצגה סקירה של שכר .ה

בבורסה לניירות בו נסחרת החברה בענף הפועלות משתנה, בחברות ציבוריות 

ואשר הינן בעלות מאפייני פעילות   הקנאביסובכלל זה תחום  ערך בתל אביב בע"מ  

דומים למאפייני הפעילות של החברה, אשר נבחנה על ידם ואשר ממנה עולה כי 

המעודכנים המוצעים ביחס לתפקיד המנכ"ל, ובכלל זאת רכיבי תנאי הכהונה 

התגמול המשתנה, הינם סבירים והוגנים בהתחשב בגבולות הטווח של שכר בעלי 

 תפקידים מקבילים בשוק.

 – "להמנכשל  ההמקצועי והישגי ה, ניסיונה, מומחיותה, כישוריההשכלת .ו

 הל. והן במגזר הפרטי , הן במגזר הציבורינצברועסקי  מקצועילמנכ"ל ניסיון 

בכך כדי לקדם מטרות החברה ויכולת מוכחת לתרום לפיתוח עסקיה של החברה,  

כנית העבודה של הנהלת החברה ומדיניותה בראייה ובכללותה, בהתאם לת

של המנכ"ל כאמור כוללת בין היתר את הניהול השוטף של   הארוכת טווח. כהונת

גרת המדיניות כפי שתקבע על ידי במס שלהענייני החברה ושל החברות הבנות 

דירקטוריון החברה ו/או החברות הבנות )לפי העניין( מעת לעת ובכפוף 

לניהולה השוטף של החברה, על רבדיה השונים,  תלהנחיותיו. המנכ"ל אחראי

סמכויות ניהוליות נרחבות ואחריות רבה, בעוד פעילותה של החברה  תבעל הוהנ

 האמורים הדברים. באתגרים משמעותיים יםוהמבנה המורכב שלה מאופיינ

אשר מתפתח  יחסי באופן חדש תחום הקנאביס תחום של היותו נוכח מתחדדים

 . בקצב מהיר

נושא  ההעסקה והסכמים קודמים עם תקופתתפקיד, תחומי אחריות, ה אופי .ז

, בין היתראחריות נרחבים, הכוללים  תחומימנכ"ל ללעיל,  כאמור – המשרה

שוטפת אל מול שותפי החברה בארץ ובחו"ל תוך מעורבות העבודה העל  אחריות

פיקוח על הבקרה והבקבלת החלטות ניהוליות הנוגעות לריבוי ולגידול; פעילות 
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הוועדה המדעית המייעצת בחברה בקשר עם מחקרים בהם מעורבת החברה; 

שוטף הטיפול הניהול והיישום האסטרטגיה שמתווה דירקטוריון החברה; 

בקרה השוטף של הליכי הניהול הק"ר ומול שלטונות המס; בהליכים מול הי

עסקי החברה בארץ  שלפיתוח הקידום והאכיפה במסגרת פעילות החברה; הו

 ובחו"ל.

שיעור הרכיב המשתנה )תקרת המענק   –  היחס בין הרכיבים המשתנים לקבועים .ח

והמענק ההוני מבוסס המניות המסתכם אלפי ש"ח  368-המסתכמת לסך של כ

של  המכלל עלות העסקת 48%-לשנה( עומדת על כאלפי ש"ח  375-כ לסך של

המנכ"ל. ועדת התגמול סבורה כי הרכיב המשתנה בחבילת התגמול של המנכ"ל 

הינו סביר והוגן, בין היתר, בהתחשב בעובדה כי המענק השנתי מוגבל בסכום, 

 .90%-0%ובכך שמדיניות התגמול המעודכנת מגדירה כי יחס זה יעמוד בין 

היחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לשכר של שאר עובדי  .ט

היחס שבין עלות  – החברה והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה

שכרו של המנכ"ל )הכולל את רכיבי התגמול המשתנה המקסימליים( לבין השכר 

, 12%-ו 18%הממוצע בחברה ולבין השכר החציוני של שאר עובדי החברה הינו 

והאחריות   ה, מומחיותה. ועדת התגמול סבורה, בין היתר לאור ניסיונ12בהתאמה

המוטלת על המנכ"ל, וביחס לתמהיל מרבית עובדי החברה, כי אין בפערי השכר 

היקף לבשים לב האמורים בכדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה, וזאת בעיקר 

ניכר כי לא ניתן ובדה שולאור הע בחברהמצומצם של עובדים ונושאי משרה ה

כל מינוי ו/או משום שלאמוד באופן מדויק את יחסי השכר בחברה, בין היתר, 

עשוי לשנות באופן לפי העניין, סיום כהונה של נושא משרה נוסף ו/או קיים, 

 .משמעותי את הרכב יחסי השכר כאמור

גמול לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול בדעה, כי בנסיבות העניין, הת .י

 למנכ"ל הינו סביר והוגן.

 הביטוח בפוליסות"ל המנכ הכללת .2.7.6

וכן  בפוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה נכללת"ל המנכלעיל,  כאמור

 של התגמול מדיניות בתנאי תעמודנה אשר, לעת מעת שתהיינה כפיבפוליסות עתידיות, 

 .14בחברה המשרה נושאי ליתר וביחס לה שאושרו לאלה זהים בתנאים, 13החברה

 "ללמנכהתחייבות לשיפוי  כתב מתן .2.7.7

 המתוקןהשיפוי  כתב מתן אתהתגמול ודירקטוריון החברה אישרו  ועדתכאמור לעיל, 

ליתר  הניתןזהה לכתב השיפוי הכתב השיפוי המתוקן בנוסח מראש ובדיעבד, , "למנכל

ולמר יצחק  חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה המכהנים נכון למועד דוח זה בחברה

 

 חלקיות תשלומים המשולמים על בסיס שנתי.  לרבות, 2019 אוגוסטלחודש מבוסס על עלות השכר    12
 כפי שתהא בתוקף מעת לעת.  13
-ו  2019באפריל    15,  2018באוגוסט    30,  2018באוגוסט    29לפרטים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים    14

-2019-01-ו 2019-01-036787, 2018-01-083037, 2018-01-082200)מספרי אסמכתא:  2019באפריל  16
 , בהתאמה(.037963
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בסעיף   כמפורטהמתוקן  השיפוי    כתבמתן  לאישור  , ובכפוף  לעיל(  2.5אשכנזי )כאמור בסעיף  

 .זה לעיללדוח  1.2

ודירקטוריון נימוקי ועדת התגמול ובכלל זה  לשיפוי ההתחייבות תנאילפרטים אודות 

 ב המתוקן המצ" השיפוי בכתבולעיל  1.2בסעיף  ראו החברה לאישור ההתחייבות לשיפוי

 . זה לדוח

 אישור תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה .2.8

מועד " )בסעיף זה להלן: 2019 ביוני 2לאמור בדיווח המיידי של החברה מיום  בהמשך

"ר יולתפקיד    אליהו  בן  איתן  מרשל    ומינוי  בדבר,  2019-01-054775  אסמכתא'  מס,  "(המינוי

 ודירקטוריון התגמול ועדת לאישור ובהמשך"( "רהיו)לעיל ולהלן: " החברה דירקטוריון

, משרה( 40%)בהיקף של  "רהיו, מוצע לאשר את תנאי כהונת וכהונת תנאי את החברה

בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה והענקת כתב  והכללת את השאר בין הכוללים

 , כדלקמן:)בנוסח כתב השיפוי המתוקן( התחייבות לשיפוי

; "(הניהול דמי" )להלן: )בתוספת מע"מ כדין( "חש אלפי 35בהיקף  חודשייםניהול  דמי .2.8.1

דמי פעמים  חמשבסכום השווה לעד  (2020)החל משנת  עבור כל שנה קלנדריתשנתי מענק 

בכפוף לעמידה ביעדי תכנית העבודה השנתית של החברה, כפי שייקבעו על ידי ו הניהול

)להלן  דירקטוריון החברה מראש בתחילת כל שנה )ולא יאוחר מחודש אפריל של כל שנה(

 ,דמי הניהולפעמים שלוש אשר לא יעלה על מיוחד מענק  "(;המענק השנתי" בס"ק זה:

ועדת התגמול ודירקטוריון  ידי-לייקבע עכפי ש, ביצועים יוצאי דופןבשנה קלנדרית, בגין 

המענק " , ובכפוף לאישור האסיפה הכללית )להלן בס"ק זה:, מנימוקים שיירשמוהחברה

 3על פני  יבשילוכתבי אופציה אשר  508,125להענקת בנוסף יהיה זכאי היו"ר  "(;המיוחד

ש"ח למניה )מחיר מימוש המשקף פרמיה של  9.84-שנים, ויהיו ניתנים למימוש בתמורה ל

  .להלן 3בסעיף , כמפורט (2019באוגוסט  19על מחיר המניה ליום  41%-כ

בפוליסות  יכללוכן  בפוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה "רהיו, נכלל בנוסף .2.8.2

, 15החברה של התגמול מדיניות בתנאי תעמודנה אשר, לעת מעת שתהיינה כפיעתידיות, 

זכאי למתן  האי וכן, 16וביחס ליתר נושאי המשרה בחברה ול שאושרו לאלה זהים בתנאים

מתן  לאישור, ובכפוף המתוקןמראש ובדיעבד, בנוסח כתב השיפוי התחייבות לשיפוי,  כתב

 .זה לעיללדוח זימון  1.2בסעיף  כמפורט המתוקןהשיפוי  כתב

. כלשהו בגין כהונתו בתפקיד תגמולהחל ממועד המינוי ונכון למועד זה, לא שולם ליו"ר  .2.8.3

, ולהשלמת התגמול שאושר ל "רהיוזכאי  האיהיה ותאושר מדיניות התגמול המעודכנת, 

המזומנת על פי דוח   האסיפה  אישור  למועד  ועד  המינוי  במועד  שהחלה  התקופה  בגין,  למפרע

 .זימון זה

 

 כפי שתהא בתוקף מעת לעת.  15
-ו  2019באפריל    15,  2018באוגוסט    30,  2018באוגוסט    29ל החברה מהימים  לפרטים ראו דיווחים מיידיים ש  16
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יובאו פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  להלן .2.8.4

לפי  שנתיים במונחים) "רהיוזכאי  יהאאודות התגמול הכולל לו  1970-ומיידיים(, תש"ל

 :(משרה 100%

 

 מקסימאלי מענק בהינתן* 

 :"רהיונימוקי ועדת התגמול לאישור תנאי כהונת  .2.8.5

, ועדת התגמול בחנה בין היתר, את "רהיולאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של  בבואה

המפורטים ב)א( לחוק החברות, תוך התייחסות לעניינים 267השיקולים המנויים בסעיף 

בחלק א' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות. להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול לאישור 

 :היו"רשל  תהוהעסק התנאי כהונת

 – קידום מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח .א

 .לעיל.ד 2.6 בסעיףכמפורט 

 בחברה המשרה נושאי שימור לשם מובנה והטבות תמריצים מערך התווית .ב

 .לעיל.ה 2.6 בסעיףכמפורט  – ארוך לטווח

 עקרונות בסיס על, בחברה המשרה נושאי של והעסקתם כהונתם תנאי קביעת .ג

 ובמדיניות,  פעילותה  באופי,  החברה  של  בגודלה  בהתחשב,  מוגדרים  ופרמטרים

 .לעיל.ו 2.6 בסעיףכמפורט  – בה הסיכונים ניהול

המשרה, בהתאם לתפקידו בחברה לבין השגת יעדי החברה תרומתו של נושא  .ד

 .לעיל .ז2.6כמפורט בסעיף  – והשאת רווחיותה בראיה ארוכת טווח

, לרבות זכאותם למענק "ריםיובפני חברי ועדת התגמול הוצגה סקירה של שכר  .ה

בבורסה לניירות בו נסחרת החברה בענף הפועלות משתנה, בחברות ציבוריות 

ואשר הינן בעלות מאפייני פעילות   הקנאביסובכלל זה תחום  "מ  ערך בתל אביב בע

דומים למאפייני הפעילות של החברה, אשר נבחנה על ידם ואשר ממנה עולה כי 

, ובכלל זאת רכיבי "רהיותנאי הכהונה המעודכנים המוצעים ביחס לתפקיד 

בעלי התגמול המשתנה, הינם סבירים והוגנים בהתחשב בגבולות הטווח של שכר  

 תפקידים מקבילים בשוק.

 "ריול – "ריוהשל  והמקצועי והישגי ו, ניסיונו, מומחיותו, כישוריוהשכלת .ו

יכולת  לוועסקי נצבר, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.  מקצועיניסיון 

בכך ו, עסקיה מצבו הנהלתהדירקטוריון החברה על  לבקרתמוכחת לתרום 

כנית העבודה של והחברה בכללותה, בהתאם לתמטרות  אתלקדם ו לקבוע

 ידי על שתקבענה כפי, הנהלת החברה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח

כוללת בין היתר )שהינו יו"ר פעיל(  כאמור    "רהיושל    ו. כהונתהחברה  דירקטוריון

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

 לשנה
)באלפי 

 היקף תפקיד שם "ח(ש
 משרה

 שיעור
 החזקות

 בהון
 התאגיד

 *מענק שכר
 תשלום
 מבוסס
 מניות

 ייעוץ דמי/  ניהול דמי
 עמלה /

/  ריבית
 דמי

 שכירות
 אחר /

 בן איתן
 אליהו

"ר יו
 420 1,014 280 - 0.32% 40% הדירקטוריון

 - 1,714 

 התפקיד בעל
 הקודם

"ר יו
 - - - - 8.45% - הדירקטוריון

 - - 
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 מדיניות את מתווה אשר, החברה דירקטוריוןאת הניהול השוטף של ענייני 

פעילות בעוד ש,  החברה  ענייני  מצב  על  רבה  השפעה  ולו,  עהביצו  על  ומפקח  החברה

 הדבריםבאתגרים משמעותיים.  יםהחברה והמבנה המורכב שלה מאופיינ

 יחסי באופן חדש תחום הקנאביס תחום של היותו נוכח מתחדדים האמורים

 . אשר מתפתח באופן מהיר

ההעסקה והסכמים קודמים עם נושא  תקופתתפקיד, תחומי אחריות, ה אופי .ז

שירותי , הכוללים בין היתר,  רביםאחריות    תחומי  "ריוכאמור לעיל, ל  –  המשרה

התוויית מדיניות, חיזוק הקשר בין בעלי המניות ייזום    ,עסקי  פיתוחו  ניהול,  ייעוץ

המהותיים בחברה לדירקטוריון, פיקוח על קשרי משקיעים, כהונה כנושא משרה 

בחברות בנות ככל שידרש, וזאת בנוסף לתפקידי יו"ר הדירקטוריון הקבועים 

; החברה  מניות  בעלי  של  הכלליות  באסיפות  הדיון  פתיחתבחוק החברות, ביניהם  

 כינוס; יומו סדר שעל הנושאים וקביעת החברה דירקטוריון יבותיש ניהול

 דירקטוריון ישיבות של הפרוטוקולים על חתימה; החברה דירקטוריון ישיבות

  .החברה של הפנימי המבקר על הארגוני הממונה ולהוות; החברה

שיעור הרכיב המשתנה )תקרת המענק   –  היחס בין הרכיבים המשתנים לקבועים .ח

מסתכם ה המניותההוני מבוסס  והמענקאלפי ש"ח  280-המסתכמת לסך של כ

של  ומכלל עלות העסקת 76%-אלפי ש"ח לשנה( עומדת על כ 1,014-של כ סךב

הינו  "רהיו. ועדת התגמול סבורה כי הרכיב המשתנה בחבילת התגמול של "רהיו

סביר והוגן, בין היתר, בהתחשב בעובדה כי המענק השנתי מוגבל בסכום, ובכך 

 .100%-0%שמדיניות התגמול המעודכנת מגדירה כי יחס זה יעמוד בין 

היחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לשכר של שאר עובדי  .ט

ן עלות היחס שבי – החברה והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה

)הכולל את רכיבי התגמול המשתנה המקסימליים( לבין השכר "ר היושכרו של 

 ,11%-ו 16%הממוצע בחברה ולבין השכר החציוני של שאר עובדי החברה הינו 

והאחריות   ה, מומחיותה. ועדת התגמול סבורה, בין היתר לאור ניסיונ17בהתאמה

, כי אין בפערי השכר , וביחס לתמהיל מרבית עובדי החברה"רהיוהמוטלת על 

היקף להאמורים בכדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה, וזאת בעיקר בשים לב 

ניכר כי לא ניתן ש העובדה ולאור בחברהמצומצם של עובדים ונושאי משרה ה

כל מינוי ו/או ש משוםלאמוד באופן מדויק את יחסי השכר בחברה, בין היתר, 

העניין, עשוי לשנות באופן  לפייים, סיום כהונה של נושא משרה נוסף ו/או ק

 משמעותי את הרכב יחסי השכר כאמור.

לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול בדעה, כי בנסיבות העניין, התגמול  .י

 הינו סביר והוגן. "רליו

  

 
 חלקיות תשלומים המשולמים על בסיס שנתי.  לרבות, 2019 אוגוסט לחודשמבוסס על עלות השכר    17
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 הביטוח בפוליסות היו"ר הכללת .2.8.6

וכן בפוליסות   נכלל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה  "רהיולעיל,    כאמור

, 18החברה של התגמול מדיניות בתנאי תעמודנה אשר, לעת מעת שתהיינה כפיעתידיות, 

 19בחברה המשרה נושאי ליתר וביחס לה שאושרו לאלה זהים בתנאים

 "ריולהתחייבות לשיפוי  כתב מתן .2.8.7

מראש , "רליו המתוקןהשיפוי  כתבהתגמול ודירקטוריון החברה אישרו את מתן  ועדת

ובדיעבד, בנוסח זהה לכתב השיפוי שניתן ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה 

כתב השיפוי המתוקן כמפורט מתן המכהנים נכון למועד דוח זה בחברה, ובכפוף לאישור 

 .זה לעיללדוח  1.2בסעיף 

ודירקטוריון נימוקי ועדת התגמול ובכלל זה  לשיפוי ההתחייבות תנאילפרטים אודות 

המתוקן המצ"ב  השיפוי בכתבו לעיל 1.2בסעיף  ראו החברה לאישור ההתחייבות לשיפוי

 . זה לדוח

על פי תקנות ניירות גילוי    –  הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה וליו"ר הדירקטוריון .3

 ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(

להלן יובאו פרטים נוספים ביחס  ,זה לעיללדוח  2.8-ו 2.7 פיםבהמשך לאמור בסעי

וביחד  "ניצע)להלן: " , לפי הענייןליו"ר הדירקטוריוןלמנכ"ל החברה ולהקצאה הפרטית 

 )להלן:  על פי תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(,  ("הניצעים"

 :"(ההקצאה הפרטית"

 ניירות הערך המוצעים .3.1

, לא סחירים, )סדרה א'(  כתבי אופציהשל    508,125,  איתן בן אליהומר  ,  יו"רלהקצאה   .א

  .מניות רגילות ללא ע"נ של החברה 508,125-הניתנים למימוש ל

, לא סחירים, '(ב)סדרה    כתבי אופציה  188,147  של  למנכ"ל, הגב' יפעת קריב,הקצאה   .ב

 .מניות רגילות ללא ע"נ של החברה 188,147-הניתנים למימוש ל

 ".האופציות" :יחד  כתבי האופציה )סדרה א'( וכתבי האופציה )סדרה ב'( יקראו להלן

מסך   (1/3שליש ): )א(  יבשילו באופן הבא  כתבי האופציה )סדרה א'( אשר יוקצו ליו"ר .ג

)להלן:  2019 באוגוסט 19יום חודשים מ 12תבשלנה בתום  )סדרה א'( אופציותה

מסך ( 1/12עשרה )-מנות בשיעור של אחד חלקי שתיים)ב( -ו"(; האישורמועד "

 36ועד לתום  בכל שלושה חודשים לאחר מכןתבשלנה אשר )סדרה א'( אופציות ה

 . חודשים ממועד האישור

 (1/3שליש ))א(  יבשילו באופן הבא: למנכ"ל'( אשר יוקצו בכתבי האופציה )סדרה  .ד

 (1/3שליש ))ב(  ;  ממועד האישורחודשים    12בתום  תבשלנה  )סדרה ב'(  אופציות  המסך  

שליש )ג( -; והאישורחודשים ממועד  24תבשלנה בתום )סדרה ב'( אופציות המסך 

 

 כפי שתהא בתוקף מעת לעת.  18
-ו  2019באפריל    15,  2018באוגוסט    30,  2018באוגוסט    29לפרטים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים    19
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  .האישורחודשים ממועד  36תבשלנה בתום )סדרה ב'( אופציות המסך  (1/3)

תקופה של עשר שנים החל ממועד לממש את האופציות ב יםזכא ויהי יםהניצע .ה

 ."(מימושהתקופת " )להלן:האישור 

ידי -ובין אם על ניצע, לפי העניין, ידי-לעבין אם  ,השירותים הפסקתבמקרה של  .ו

לממש את האופציות אשר הבשילו עד לתום  הניצע הרלוונטי, יהיה זכאי החברה

בת שלושה חודשים מראש בלבד, וזאת בתקופה שתסתיים  הודעה מוקדמתתקופת 

שלאחריה האופציות שטרם , מתום תקופת ההודעה המוקדמת חודשים 24בתום 

 .תפקענהמומשו 

 כהגדרתה) "מוצדקת"סיבה  בשל ידי החברה-במקרה של הפסקת השירותים על .ז

למועד לממש את האופציות אשר הבשילו עד  הניצע הרלוונטיזכאי  יהיה (,בהסכם

יום  30וזאת בתקופה שתסתיים בתום , הודעת החברה על הפסקת השירותים בלבד

שלאחריה האופציות שטרם ממועד הודעת החברה על הפסקת השירותים כאמור, 

 .תפקענהמומשו 

עקב אובדן כושר השתכרות או  מ  (חו"ח)כתוצאה    ניצעכהונתו של  הפסקת    במקרה של .ח

יהיה זכאי  "(,בשל אירוע השירותים הפסקת)להלן בס"ק זה: " אותו ניצעשל  ומות

לממש את  )או יורשיו, עזבונו או נעברים אחרים עפ"י דין/צוואה( אותו ניצע

למועד הפסקת השירותים בשל אירוע בלבד, וזאת האופציות אשר הבשילו עד 

ממועד הפסקת השירותים בשל אירוע,  חודשים 24בתקופה שתסתיים בתום 

 .תפקענהשלאחריה האופציות שטרם מומשו 

כל במקרה של אירוע אקזיט )כהגדרתו להלן(, תואץ הבשלתן של כלל האופציות של  .ט

יהיה רשאי לממשן  ואותו ניצע, האופציות תבשלנה באופן מיידי ניצע, לפי העניין

 באופן מיידי.

בקשר עם כתבי ( 1ין האירועים הבאים: )משמעו כל אחד מב – "אירוע אקזיט"

תהא העברה  ןעסקה, או סדרה של עסקאות, שתוצאת –האופציה )סדרה א'( בלבד 

 לאדם ו/או ליישות)לרבות בשרשור סופי(  בחברהמהון המניות  35%-למעלה משל 

רכישת "-לא יראו כלעניין זה,  לא ימשיך בתפקיד.  והיו"ר  ,  "(רכישת שליטה" )להלן:

שליטה בחברה על ידי גורם שנמנה על בעלי מבוצעת רכישת שליטה" אירוע שבו 

או על יחידי קבוצת המשקיעים אשר השקיעו האישור העניין בחברה נכון למועד 

בקשר עם כתבי (  2);  20"(יחידי קבוצת המשקיעים)להלן: "  2019ביוני    2בחברה ביום  

אות, שתוצאתה תהא העברת עסקה, או סדרה של עסק –האופציה )סדרה ב'( בלבד 

, והמנכ"ל לא תמשיך בתפקיד. לעניין "שליטה" )כהגדרתה בחוק ניירות ערך( בחברה

"העברת שליטה" אירוע שבו נרכשת שליטה בחברה על ידי גורם -זה, לא יראו כ

 שנמנה על בעלי העניין בחברה נכון למועד האישור או על יחידי קבוצת המשקיעים

של כל או עיקר הנכסים של החברה לאדם ו/או ליישות, אשר   ( מכירות או העברות3)

או שאינם נמנים האישור  אינם, במישרין או בעקיפין, בעלי עניין בחברה, נכון למועד  

( מיזוג של החברה עם 4; )לא ימשיך בתפקיד והניצעעל יחידי קבוצת המשקיעים, 

ג יחזיקו פחות חברה אחרת, אשר עם השלמתו בעלי המניות של החברה ערב המיזו

 
)מספרי  2019באפריל  16-ו 2019באפריל  15לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים   20

 ., בהתאמה(2019-01-037963-ו 2019-01-036787אסמכתא 
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, ממחצית מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הממוזגת

 לניצע( הפיכת החברה לחברה פרטית, שאז תעמוד 5); לא ימשיך בתפקיד והניצע

ימים לממש את כלל האופציות כאמור, אשר לאחריה האופציות  30תקופה בת 

  שטרם מומשו תפקענה.

 )בכפוף לתקופות ההבשלה למניה רגילה אחת יתן למימושכל כתב אופציה יהא נ .י

ש"ח, לא  9.84-תשלום במזומן של סך השווה לכנגד  (ד' לעיל-המפורטות בס"ק ג' ו

 net (“cashless”)על בסיס מימוש "נטו" ) (הניצע)לפי בחירת  צמוד, ולחילופין

exercise),  לא יהא במחיר שובכל מקרה  להלן 3.5בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף

)להלן:  נמוך ממחיר המימוש המינימאלי הקבוע בתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו

. אופציות שלא תמומשנה עד לתום תקופת המימוש, תפקענה ולא "(מימושהמחיר "

 תהיה למחזיק בהן שום זכות.

תוענקנה באמצעות נאמן במסלול הוני האופציות בכפוף לאישור רשות המיסים,  .יא

 לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. 102)רווחי הון( בהתאם לקבוע בסעיף 

 ן( תהוונה, בהנחת מימוש"מניות המימוש" )להלן:האופציות המניות שתנבענה ממימוש  .3.2

מהון   2.73%-ת ההצבעה בה )כמזכויו  2.75%-מהון החברה וכ 2.75%-המיידי )כשלעצמן( כ

 מזכויות ההצבעה בה בהנחת דילול מלא(. 2.73%-החברה וכ

 כתבי האופציה הינם אישיים ולא יהיו ניתנים להעברה או למכירה לצד ג' כלשהו. .3.3

האופציות על אף האמור לעיל, בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, לא ניתן יהיה לממש את  .3.4

למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת 

אירוע דיבידנד, לאיחוד הון לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "

ירוע חברה, לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא ניתן "(; אם חל "יום האקס" של אחברה

 .יהיה לממש את כתבי האופציה למניות החברה ביום האקס כאמור

דיבידנד מניות הטבה, הנפקת זכויות, התאמות כתבי האופציה המוצעים עקב חלוקת  .3.5

 במזומן, איחוד ופיצול

ימוש ו/או מספר מה, מחיר מימושהועד לתום תקופת לניצע  האופציותממועד הקצאת 

המניות שתוקצינה בגין מימוש כל אופציה יותאמו במקרים ובאופן כדלקמן, ובלבד 

 :האופציות שהמועד הקובע לעניין המקרים המפורטים להלן יחול לפני יום מימוש

אם החברה תחלק מניות הטבה אשר התאריך הקובע לחלוקתן יחול  –מניות הטבה  .א

ניצע יהא זכאי להם בעת המימוש יגדל כל שימוש מניות המלפני יום המימוש, מספר 

ניצע היה זכאי להם כמניות הטבה אילו מימש את כל שבמספר המניות מאותו סוג 

 שטרם מומשו. האופציות

לא ישתנה כתוצאה מהגדלת מספר  השטרם מומשאופציה מחיר המימוש של כל 

אחת עקב חלוקת מניות הטבה אך התשלום עבור כל  ןניצע זכאי להכל שהמניות 

 מימוש יפחת בהתאם. שיטת ההתאמה כמפורט לעיל אינה ניתנת לשינוי.הת ומנימ

יובהר כי מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי הניצע יותאם רק במקרה של חלוקת 

לבעלי מניות הטבה כאמור אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן )כולל הנפקות 
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 עניין(.

אם תציע החברה לבעלי מניותיה ניירות ערך מכל סוג שהוא בדרך של   –  הנפקת זכויות .ב

האופציות )בגין  יםהנפקת זכויות, על החברה להציע או לגרום לכך כי יוצעו לניצע

שטרם מומשו( אותם ניירות ערך בתנאים זהים להצעה לבעלי המניות ויראו את 

 .שטרם מומשו ופציותהאכאילו מימשו את  יםהניצע

אם החברה תבצע, בתקופת קיום זכות המימוש, חלוקת דיבידנד,  – דיבידנד במזומן .ג

מימוש יופחת ה"(, אזי מחיר החלוקהכהגדרתה בחוק החברות, במזומן בלבד )להלן: "

יובהר כי בכל מקרה מחיר המימוש  .בסכום הדיבידנד למניה בש"ח ברוטו )לפני מס(

 .לא יפחת מערכן הנקוב של מניות המימוש )ככל שיהיה להן ערך נקוב(

אם החברה תאחד את המניות הרגילות ללא ע"נ  – איחוד ופיצול ההון של החברה .ד

שבהונה המונפק או תחלקן בחלוקת משנה או שתשנה את תקנונה באופן שבו ישונה 

ת רגילות בעלות ע"נ כלשהו ולאחר מכן תאחד את המניות הונה הרשום והמונפק למניו

הרגילות בעלות ע"נ אשר תהיינה בהונה המונפק למניות בנות ע"נ גדול יותר או תחלקן 

בחלוקת משנה למניות בנות ע"נ קטן יותר, יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות 

ר פעולה כאמור. לאחהאופציות עקב מימוש  יםניצעכל אחד מהלהמימוש שיוקצו 

לא יוכל לקבל חלק ממניה שלמה אחת ושברי המניות שיתהוו ניצע כל במקרה כזה 

 .יטופלו כפי שדירקטוריון החברה ימצא לנכון

פרט להתאמות המפורטות לעיל לא תהיה התאמה של מחיר המימוש ו/או מספר מניות 

 המימוש בכל מקרה אחר.

 החברהל הבחינות למניות הרגילות של מניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן מכ .3.6

שתהיינה קיימות בהון החברה במועד ההקצאה, ואשר מקנות למחזיקיהן, בין השאר, 

זכויות שוות לקבלת הזמנות לאסיפות הכלליות של החברה, להשתתף ולהצביע בהן, לקבל 

 .דיבידנדים או כל חלוקה אחרת וכן להשתתף בעודפי רכוש החברה במקרה של פירוק

תאם לתקנון הבורסה והנחיותיה מניות המימוש תרשמנה במרשם בעלי המניות של בה .3.7

או כל חברה לרישומים אחרת בע"מ )לרישומים מזרחי טפחות חברה החברה על שם 

 .(שתבוא בנעליה

, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס האופציותהשווי ההוגן של  .3.8

 לחישובו

ש"ח  מיליון 3-השווי ההוגן של האופציות, מחושב לפי מודל בלק אנד שולס, הינו כ .א

)סדרה ש"ח עבור האופציות    מיליון  1.1-ליו"ר וכ  שתוקצינה)סדרה א'(  אופציות  העבור  

 .שתוקצינה למנכ"לב'( 

, תקופות מימוש ש"ח 9.84השווי ההוגן האמור חושב בהתבסס על מחיר מימוש של  .ב

 .1.63%, שיעור ריבית חסרת סיכון של 100%של  שנתיתטיית תקן שנים, ס עשרשל 
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 העסקה הכוללת במסגרתה נעשית ההקצאה הפרטית .3.9

, לרבות לעניין פרטים בדבר העסקה הכוללת במסגרתה נעשית ההקצאה הפרטית לפרטים

-התש"להנדרשים לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  

 .לעיל 2.8-ו 2.7 פיםסעי ו, רא1970

, של בעלי ענין בחברה יםשל הניצע  הםהון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותי .3.10

 וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה

 -הון המניות המונפק והנפרע של החברה, נכון למועד דוח מיידי זה, מורכב מ .א

 .ללא ערך נקוברגילות  מניות 24,617,188

ר תיהאופציות והמיידי של כל  ןמיד לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית ובהנחת מימוש .ב

בהנחת דילול מלא(, הון המניות המונפק קרי, )ניירות הערך ההמירים של החברה 

  .ללא ערך נקוברגילות  מניות 25,594,375-והנפרע של החברה יורכב מ

, בעלי העניין והציבור במניות החברה יםלמיטב ידיעת החברה, החזקות הניצע .ג

ובניירות הערך ההמירים למניות החברה סמוך לפני ההקצאה הפרטית, לאחר 

של החברה  האופציות ויתר ניירות הערך ההמיריםההקצאה הפרטית, בהנחת מימוש 

 , הינן כדלקמן:בהנחת דילול מלא(קרי, )
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 בעל המניות

 החזקות בעלי העניין והציבור מיד לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית החזקות בעלי העניין והציבור סמוך לפני ההקצאה הפרטית

החזקות בעלי העניין 
והציבור בהנחת מימוש 

בהנחת דילול ) האופציות
 (מלא

 כתבי אופציה מניות

שיעור 
בהון 

מונפק 
ונפרע 

ובזכויות 
 ההון

שיעור 
בזכויות 
 הצבעה

 כתבי אופציה מניות
שיעור בהון 

מונפק ונפרע 
 ובזכויות ההון

שיעור בזכויות 
 הצבעה

שיעור בהון 
מונפק ונפרע 

ובזכויות 
 ההון

שיעור 
בזכויות 
 הצבעה

 32.01% 32.01% 33.28% 33.28% 0 8,191,564 33.28% 33.28% 0 8,191,564 נאור ירון

 8.12% 8.12% 8.45% 8.45% 0 2,079,243 8.45% 8.45% 0 2,079,243 ססלר עמינדב

 8.12% 8.12% 8.45% 8.45% 0 2,079,243 8.45% 8.45% 0 2,079,243 אדיב שרון

 8.12% 8.12% 8.45% 8.45% 0 2,079,243 8.45% 8.45% 0 2,079,243 רצון ירון

 0.41% 0.41% 0.42% 0.42% 0 103,734 0.42% 0.42% 0 103,734 נבון ארז

 ניצעת) קריב יפעת
במסגרת ההקצאה 

 הפרטית(
41,494 0 0.17% 0.17% 41,494 188,147 0.17% 0.17% 0.9% 0.9% 

 אליהו בן איתן
 במסגרת)ניצע 

 (הפרטית ההקצאה
80,000 0 0.32% 0.32% 80,000 508,125 0.32% 0.32% 2.3% 2.3% 

 59.98% 59.98% 59.53% 59.53% 696,272 14,654,521 59.53% 59.53% 0 14,654,521 סה"כ בעלי עניין

סה"כ ציבור )כולל 
 משרה נושאי

 עניין בעלי שאינם
 לתקנון בהתאם
 21(הבורסה

9,962,667 280,915 40.47% 40.47% 9,962,667 280,915 40.47% 40.47% 40.02% 40.02% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 977,187 24,617,188 100.00% 100.00% 280,915 24,617,188 סה"כ

 

 מזכויות ההון וההצבעה בחברה. 0.02%-של החברה המהוות כמניות  5,750למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דוח זה מחזיק סמנכ"ל הכספים של החברה, מר טוני קליין,   21
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 ההתמורה והדרך שבה נקבע .3.11

והינו תואם , ים )לפי העניין(הניצעמימוש נקבע במשא ומתן בין החברה לבין המחיר  .א

את הוראות מדיניות התגמול המעודכנת של החברה ביחס לקביעת מחיר מימוש 

מחיר המניה הממוצע בבורסה במהלך על בסיס בתגמול הוני. מחיר המימוש נקבע 

אי הכהונה וההעסקה שלושים ימי המסחר שקדמו למועד אישור ועדת התגמול את תנ

 . כאמורוהמנכ"ל  היו"רשל 

 .מניות המימוש תהיינה מונפקות ונפרעות במלואן .ב

ונה הלפרטים בדבר נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בקשר עם תנאי הכ .ג

 לעיל.לדוח זה  2.8-ו 2.7סעיף , ראו יםוההעסקה של הניצע

בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, ענין שמות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה   .3.12

 אישי בהקצאה הפרטית ובתמורה, ומהות עניינם האישי

, והגב' יפעת קריב איתן בן אליהומר בהקצאה פרטית זו,  יםלמיטב ידיעת החברה, לניצע

, עניין אישי בנושא זה שעל וכמנכ"ל ודירקטורית, בהתאמה כיו"ר הדירקטוריון ניםהמכה

לאור האמור לעיל ובהתאם לסעיף בהקצאה הפרטית.  יםניצע םלאור היות ,סדר היום

בהחלטת דירקטוריון החברה בה נדונה  יםהניצע פוהשתת)א( לחוק החברות, לא 278

 ואושרה ההקצאה הפרטית.

 האישורים והתנאים המתלים הנדרשים  .3.13

ים ההקצאה הפרטית כפופה לקיומם המלא והמצטבר של כל האישורים והתנאים המתל

 המפורטים להלן:

באוגוסט  19-ו 15בימים אשר התקבלו  –ודירקטוריון החברה התגמול אישור ועדת  .א

2019; 

ים של הניצע  םוהעסקת  םלתנאי כהונתאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה   .ב

ובכלל זה להקצאה הפרטית ) לדוח זה לעיל 2.8-ו 2.7 פיםבסעי, כאמור )לפי העניין(

 ;לפי העניין( ,יםלניצע

 אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש; .ג

אישור רשות המיסים לשם הענקתן במסלול הוני )רווחי הון( באמצעות נאמן בהתאם  .ד

ימים ממועד   90)לעניין זה די בחלוף    לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[  102לקבוע בסעיף  

 .כמאושרת על ידו(מסירת התוכנית לפקיד השומה על מנת שיראו את התוכנית 

 למען הסר ספק, יובהר כי ההקצאה ליו"ר ולמנכ"ל אינן תלויות זו בזו.

 לבין מחזיקים בניירות הערך של החברה יםהסכמים בין הניצע .3.14

, לא קיימים הסכמים, בין בכתב יםלמיטב ידיעת החברה, לאחר שבדקה זאת עם הניצע

בנוגע   ,עצמם  לבין  הניצעים  בין  או,  מניות בחברהבלבין מחזיק    יםהניצע  מיובין בעל פה, בין  

  לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.
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 מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים .3.15

 ניירות ערךמגבלות מכוח חוק  .א

ג 15-א ו15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )פרטים לענין סעיפים 15על פי סעיף 

  :ים, יראו כהצעה לציבור של הניצע2000-לחוק(, התש"ס

הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש )להלן בסעיף זה:  . 1א.

תקופת ן: ""(, אם טרם חלפו ששה חודשים מהיום בו הוקצו )להלמניות"

 "(;החסימה המוחלטת

הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות, אם טרם חלפו שישה רבעונים  .2א.

עוקבים, שימנו החל מתום התקופה האמורה בפסקה )א( לעיל )להלן: 

"(, וזאת אם בכל אחת מהתקופות הנוספות בתקופת תקופת הטפטוף"

 הטפטוף התקיים אחד מאלה:

ה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי כמות המניות שהוצע (1)

של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה בתקופה בת שמונה 

 שבועות שקדמו ליום ההצעה;

מההון המונפק  1%הכמות המוצעת של המניות, בכל רבעון, עלתה על  (2)

 והנפרע של החברה.

ל ניירות ערך למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה ש –" הון מונפק ונפרע" 

 המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

במהלך תקופת החסימה   יםהאמור לעיל יחול גם על מניות שתירכשנה מהניצע .3א.

המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך 

 המסחר בבורסה.

ג לחוק 15הוראות סעיף    חומכ  הםלקיים את המגבלות המוטלות עלי  והתחייב  יםהניצע

 ניירות ערך.

 יםעל עצמם הניצע ומגבלות שנטל .ב

 םעל עצמ וטליי יםהניצעבהתאם לתוכנית האופציות שעל פיהן תוקצינה האופציות 

  :את המגבלות שלהלן בקשר עם פעולות באופציות ומניות המימוש אשר תנבענה מכוחן

להעביר ו/או להסב ו/או להקנות לצד שלישי  םרשאי ולא יהי יםהניצע . 1ב.

כלשהו כל זכות בכתבי האופציה ו/או בזכויות הנובעות מהם, כולן או 

את המס החל בגין  מומקצתן )לרבות במניות המימוש(, לפני ששיל

את כתבי האופציה או מניות המימוש,  הםלידי והקצאתם ולפני שיקבל

 ;לפי העניין

את האופציות ו/או את מניות המימוש המוקצות על  ולא יעביר יםהניצע . 2ב.

, העברה שחל לגביה פטור ת מס הכנסה ]נוסח חדש[לפקוד 102פי סעיף 

ת )א( לפקוד97ב' או  104א' או  104פטור ממס לפי סעיפים    וממס ולא ידרש

בשל העברת האופציות או המניות שתנבענה מס הכנסה ]נוסח חדש[ 

 .את המס החל בגינן מוממימושן, לפני ששיל
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 מועד ביצוע ההקצאה הפרטית .3.16

החברה תקצה לניצע את ניירות הערך המוצעים, סמוך לאחר התקיימות כל התנאים 

 .)אם וככל שיתקיימו( לעיל 3.13המתלים המפורטים בסעיף 

 באסיפה להצביע הזכאות .4

לתקנות החברות )הצבעה בכתב  3)ג( לחוק החברות ובהתאם לתקנה 182לסעיף  בהתאם

 בספטמבר 12 ,'הביום מניות החברה  בעל היה, כל מי שי2005-והודעות עמדה(, התשס"ו

על ידי   או  אישית  בה  ולהצביע  באסיפה  להשתתף  זכאי  יהיה"(,  הקובע  המועד)להלן: "  2019

העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה )או מי שהוסמך על   או, על פי כתב מינוי  שלוח

שעות לפני המועד הקבוע לתחילת  48-לא פחות מ, ידו(, אשר יופקד במשרדי החברה

, באמצעות כתב הצבעה שיועבר 22האסיפה, או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה

-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  2האלקטרונית )לפי סימן ב' לפרק ז'לחברה במערכת ההצבעה  

 23שעות לפני מועד כינוס האסיפה 6"( עד האלקטרונית ההצבעה מערכת( )להלן: "1968

וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם  "(,בכתב להצבעה האחרון המועד)להלן: "

 .2000-הכללית(, התש"ס לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה

 חוקי מניין .5

החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, המחזיקים ביחד  המניין

)כולל נוכחות באמצעות שלוח או כתב   מזכויות ההצבעה של החברה(  25%)  מרבעבלא פחות  

 , תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. הצבעה(

לא נכח באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תידחה 

"(, לאותה שעה ולאותו מקום, והיא הנדחית האסיפה)להלן: " ימים בשבועהאסיפה 

לא נכח באסיפה הנדחית מניין חוקי כעבור שעה  .2019 באוקטובר 17 ,'ה ביוםתתקיים 

  לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

 הנדרש הרוב .6

לעיל הינו רוב קולות  2.8-ו 2.5 ,2.4הרוב הדרוש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 

 לחוק החברות. 85בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה כאמור בסעיף 

לעיל הינו בהתאם לסעיף  2.2-ו 2.1בסעיפים  יםהמפורט יםהרוב הדרוש לאישור הנושא

רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד  –לחוק החברות  (3)א()275

מאלה: )א( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות שיתקיים אחד 

בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל 

הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין 

ות; )ב( סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות לחוק החבר  276אישי יחולו הוראות סעיף  

 האמורים בפסקה )א( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 
 .החברות לחוק( 1)177 לסעיף בהתאם כמשמעותו  22
 .ערך ניירות רשות לקביעת בהתאם, האלקטרונית ההצבעה מערכת נעילת מועד  23
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לעיל הינו בהתאם לסעיף  2.7-ו 2.6בסעיפים  יםהמפורט יםהרוב הדרוש לאישור הנושא

צבעה ובלבד רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בה –א)ב( לחוק החברות 267

הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות  קולותשיתקיים אחד מאלה: )א( במניין 

בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, 

המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון 

ברות, לחוק הח 276קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

בשינויים המחויבים; )ב( סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )א( 

 לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה לאישור   276יודגש כי בהתאם להוראות סעיף  

יל יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, לע 2.7-ו 2.6, 2.2, 2.1בסעיפים הנושא המפורט 

על גבי כתב ההצבעה, אם הוא נמנה על בעלי  –אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה 

באישור הנושא שעל סדר היום  , לפי העניין,השליטה בחברה ו/או אם יש לו עניין אישי

 כאמור אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

 ת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפההכלל .7

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

מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון  

של בעל מניות    "(. בקשה הנושא הנוסף באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה )להלן: " 

ימים לאחר   שבעה ( 7לכלול את הנושא הנוסף בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד ) 

זימון האסיפה על פי דוח זה. אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף  

לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  

www.magna.isa.gov.il   " :(. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן  אתר ההפצה )להלן"

 ספים(, ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע )כהגדרתו לעיל(. )הכולל את הנושאים הנו 

 הצבעה בכתב .8

-ו, 2.7, 2.6, 2.5, 2.2, 2.1 פיםבסעי יםהמפורט יםבנושאבעל מניות רשאי להצביע באסיפה 

מתן כתבי ההתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה תיקון תקנון החברה, ) לעיל 2.8

עדכון ,  לדירקטוריון החברה  יםחיצוני  דירקטורים  שאינם  יםדירקטור  מינוי  ,בנוסח מתוקן

אישור ומדיניות התגמול של החברה, אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה 

באמצעות כתב הצבעה ( , בהתאמהעסקה של יו"ר דירקטוריון החברהתנאי הכהונה והה

  כמפורט להלן:

כתב הצבעה והודעת העמדה  כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח .א

לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה )כהגדרתו  88-ו 87כמשמעותן בסעיפים 

אתר )להלן: " maya.tase.co.ilאביב בע"מ -לעיל( ואתר הבורסה לניירות ערך בתל

 "(.הבורסה

הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר  .ב

 ההפצה.

מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות בעל   .ג

 העמדה.
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חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה  .ד

וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות 

בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע 

 ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר  .ה

הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל 

ת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון מענו תמור

 ניירות ערך מסוים.

)עשרה( ימים לפני מועד  10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד  .ו

 האסיפה.

במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו  המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה .ז

ס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה )שש( שעות לפני מועד כינו  6

 .שעות לפני מועד כינוס האסיפה 4במסירה ידנית לחברה הינו עד 

החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת 

 האסיפה.)חמישה( ימים לפני מועד  5)ג( לחוק החברות עד 88הדירקטוריון כאמור בסעיף 

 סמכות רשות ניירות ערך .9

ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהיא  עשרים ואחדבתוך 

"( להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, הרשותהסמיכה )להלן: "

לדוח מיידי  2.2-ו 2.1להתקשרויות המוצעות המתוארות בסעיפים ידיעות ומסמכים בנוגע 

וכן להורות לחברה על תיקון לדוח מיידי זה  3זה וכן להקצאה הפרטית המתוארת בסעיף 

 דוח מיידי זה באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד 

( ימים ממועד 35( ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה )3ר שלושה )שיחול לא לפני עבו

 פרסום התיקון לדוח המיידי.

 נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי .10

החברה לעניין הטיפול בדוח מיידי , סמנכ"ל הכספים של החברה, הוא נציג  "ח טוני קלייןרו

 .09-9786120ימיליה: ; פקס09-7720420תל אביב; טלפון: , 7הפלך  כתובת:זה.

 במסמכים עיון .11

, 2018התקופתי של החברה לשנת  בדוח,  בקשתם  לפי,  לעיין  יוכלו  החברה  של  המניות בעלי

שעל סדר יומה של האסיפה  לנושאיםובכל מסמך אחר הנוגע  הדירקטורים בהצהרות

, אצל 34  קומה,  דרומי  מגדל,  הארבעה  מגדלי, ב, תל אביב30רח' הארבעה   בכתובת  הכללית  

-03:  )טלפון  מראש  בתיאום,  המקובלות  העבודה  בשעות  עורכי דין  –ושות'    שמעונובמשרד  

הדירקטורים ובדוח התקופתי של החברה לשנת  בהצהרות לעיין ניתן, כן כמו(. 6111000

 .www.magna.isa.gov.il – ערך ניירות רשות של ההפצה באתר 2018

 

http://www.magna.isa.gov.il/
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 ,רב בכבוד

 מ"בע קנביט פארמסוטיקלס

 ודירקטורית"ל מנכ, קריב יפעת: באמצעות
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 'א נספח

 )גרסת מהדורות( נוסח מתוקן של תקנון החברה
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 שם החברה .1

 “Cannbit Pharmaceuticals Ltd.”, ובאנגלית: "בע"מ קנביט פארמסוטיקלס"הינו בעברית שם החברה 

 מטרות החברה .2

 לעסוק בכל עיסוק חוקי.הינן מטרת החברה 

 אחריות מוגבלת .3

אותו נדרשו לשלם לחברה בעד המניות  בות החברה תהא מוגבלת לסכום המלאאחריות בעלי המניות לחו

 ואשר טרם שולם על ידם.

 יות החברה והזכויות הצמודות למניותנהון מ .4

)להלן:  נקוב ערך ללאמניות רגילות  (100,000,000) מאה מיליוןמ מורכבההון הרשום של החברה  .4.1

 "(.הרגילות המניות"

 –המניות הרגילות תקנינה לבעליהן  .4.2

זכות שווה להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, בין אסיפות רגילות ובין  .4.2.1

אסיפות מיוחדות, וכל אחת מהמניות בחברה תזכה את בעליה, הנוכח באסיפה 

 באמצעות כתב הצבעה, לקול אחד;ומשתתף בהצבעה, בעצמו, באמצעות שליח או 

ן במניות הטבה, בחלוקת זכות שווה להשתתף בחלוקת דיבידנדים, בין במזומן ובי .4.2.2

 המניות המוחזקות על ידם; כמותל ייחסבאופן נכסים או בכל חלוקה אחרת, 

 כמותל ייחסבאופן זכות שווה להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה  .4.2.3

 המניות המוחזקות על ידם.

הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול  .4.3

הניתנים להמרה  ניירות ערךהון המניות הרשום של החברה. לעניין חישוב גבול ההון הרשום יראו 

 או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד הנפקתם.

 שותפות במניות ותעודות מניה .5

הרשום במרשם בעלי המניות רשאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך תקופה של שלושה  ותל מניבע .5.1

חודשים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה תעודת מניה אחת שנחתמה בחותמת החברה לגבי כל 

המניות הרשומות על שמו, אשר תפרט את מספר המניות. במקרה של מניה בבעלות משותפת תוציא 

אחת לכל הבעלים בשותפות של המניה, ומסירת תעודה כזו לאחד השותפים  החברה תעודת מניה

 תיחשב כמסירה לכולם.

כל תעודת מניה תיחתם בחתימת ידם של שני דירקטורים או של דירקטור ומזכיר החברה בצירוף 

 חותמת החברה או שמה המודפס.

ש ובויות כפי שתדרתעודת מניה שהושחתה, הושמדה או אבדה מותר לחדשה על סמך הוכחות וער .5.2

 החברה מעת לעת.

 סעדי החברה ביחס למניות שלא נפרעו במלואן .6

לא ניתנה התמורה שהתחייב בעל המניה לשלם לחברה תמורת מניותיו, כולה או מקצתה, במועד  .6.1

להלן רשאית  6.2ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצאת מניותיו ו/או בדרישת התשלום האמורה בסעיף 

החברה, בהחלטת הדירקטוריון, לחלט את המניות שתמורתן לא שולמה במלואן. חילוט המניות 

ימים  7יבוצע ובלבד שהחברה שלחה לבעל המניות התראה בכתב על כוונתה לחלט את מניותיו תוך 

ת ממועד קבלת ההתראה במידה והתשלום לא יבוצע במהלך התקופה שנקבעה במכתב לפחו

 ההתראה.

הדירקטוריון רשאי בכל עת לפני המועד שבו מניה שחולטה נמכרה, הוקצתה מחדש או הועברה 

 בדרך אחרת, לבטל את החילוט בתנאים שיראה לנכון.

 ימכרו לאחר.ידי החברה כמניות רדומות או  המניות שחולטו יוחזקו על
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אם לפי תנאי ההוצאה של מניות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאי  .6.2

הדירקטוריון לדרוש מדי פעם בפעם דרישות תשלום מבעלי המניות בגין הכספים אשר טרם סולקו 

ממנו  יהא חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש ותעבור המניות שהם מחזיקים בהן וכל בעל מני

להלן: ד ומקום התשלום )ועיום על מ 14במועד שנקבע כאמור, ובלבד שיקבל הודעה מוקדמת של 

"(. ההודעה תפרט כי אי התשלום במועד הקובע או לפניו במקום המפורט, יכולה דרישת תשלום"

דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחייה למועד  לגרור חילוט המניות שביחס אליהן נדרש התשלום.

 ידי הדירקטוריון. חר, הכל כפי שיוחלט עלא

לא יהא זכאי לקבל דיבידנד או להשתמש  ותבעל מניבהעדר קביעה אחרת בתנאי הקצאת המניות,  .6.3

 בגין מניות שטרם שולמו במלואן. ותבעל מניבכל זכות כ

אנשים שהינם בעלים משותפים של מניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום הסכומים המגיעים  .6.4

 בגין המניה. לחברה

שלא פרע את חובו  ותבעל מניאין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר של החברה כלפי  .6.5

 לחברה בגין מניותיו.

 העברת מניות .7

 מניות החברה ניתנות להעברה. .7.1

טרם קבלת האישורים  2ו/או בעל עניין אפקטיבי 1במקרה בו יהפוך בעל מניות לבעל עניין בחברה .7.2

הנדרשים על פי דין להחזקתו במניות החברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור היק"ר ומשטרת ישראל, 

לחלט, ללא בין אם הרי, לאור הוראות הרישיון שניתן לחברה על ידי היק"ר תקום לחברה הזכות 

ו/או חילוט האחר חלק מהמניות המוחזקות על ידי אותו בעל מניות כך שלו/או להרדים תמורה, 

 חברה. בהמניות לא יהיה בעל המניות בעל עניין הרדמת 

תוך שככל ויינתן תתקבל על ידי דירקטוריון החברה חילוט ו/או הרדמת המניות ההחלטה בנוגע ל

היק"ר ומשטרת ישראל להחזקת המניות על ידי אותו בעל מניות יבוטל חילוט המניות אישור של 

 ו/או הרדמתן. 

כן, לא תוקצינה מניות של החברה לניצע כלשהו שיהפוך לבעל עניין ו/או בעל עניין אפקטיבי כמו  .7.3

בחברה כתוצאה מההקצאה, אלא אם טרם ההקצאה יתקבלו בידי החברה כל האישורים הנדרשים 

 על פי דין להחזקתו של הניצע במניות החברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור היק"ר ומשטרת ישראל.

 –יות חייבת להיעשות בכתב והיא לא תירשם אלא אם העברת מנ .7.4

לחברה במשרדה הרשום שטר העברת מניות תקין ביחד עם תעודות המניות  ויימסר .7.4.1

ידי המעביר ובחתימת עד  שעומדים להעבירן, אם הוצאה. שטר העברה יהא חתום על

המאמת את חתימת המעביר. במקרה של העברת מניות שלא שולמו במלואן במועד 

מקבל המניות ובחתימת עד המאמת את  על ידיברה ייחתם שטר ההעברה גם ההע

 חתימת מקבל המניות; או 

 יימסר לחברה צו של בית משפט לתיקון הרישום; או .7.4.2

 הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבת הזכות במניה. .7.4.3

לתת אישורו לפי העברת מניות שלא שולמו במלואן טעונה אישור הדירקטוריון, אשר רשאי לסרב  .7.5

 שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת נימוקים לכך.

 מקבל העברה יחשב כבעל המניות ביחס למניות המועברות מרגע רישום שמו במרשם בעלי המניות. .7.6

יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עיזבון או אפוטרופוסים, ה בעל מניהאפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של  .7.7

ה תכיר ריורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר יהיו היחידים שהחבבני האדם שיש להם זכות בתור 

 בהם בתור בעלי זכות במניה שהיתה רשומה על שם הנפטר.

 
 .1999-החברות, תשנ"טכהגדרתו בחוק  –"בעל עניין"  1
 .1999-מהותי כהגדרת אלו בחוק החברות, תשנ"ט מניהבעל שליטה בבעל עניין ו/או בעל  –"בעל עניין אפקטיבי"  2
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או בשותפים  םרשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיינ .7.8

ל שם מספר נרשמה מניה ע .הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה

 כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו. ףתבעלים במשו

החברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או בפירוק  .7.9

כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות למניות הרשומות באו בנאמן בפשיטת רגל או 

 ת כזה.על שמו של בעל מניו

כל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות,יהיה זכאי, בהראותו הוכחות על קיום  .7.10

צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות שנפטר, 

 אותן מניות. להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר את

כונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן בפשיטת רגל או  .7.11

בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא אותן הראיות שידרוש ממנו  כל כונס נכסים של

רגל, הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק או בפשיטת 

בהסכמת הדירקטוריון, להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, 

 להעביר אותן מניות.

 שינוי הון .8

 האסיפה הכללית רשאית, ברוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית:

קיים או מסוג חדש, להגדיל את הון המניות הרשום של החברה על ידי יצירת מניות חדשות מסוג  .8.1

 והכל כפי שיקבע בהחלטת האסיפה הכללית.

לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית,  .8.2

 להקצות את המניות.

ן כיות בנות ערך נקוב גדול מסכום ערנלאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה, או כל חלק ממנו, למ .8.3

 המניות הקיימות.הנקוב של 

לחלק על ידי חלוקה מחדש של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו,  .8.4

 למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מן הערך הנקוב של המניות הקיימות.

להפחית את הון מניותיה וכל קרן שמורה לפדיון הון באופן ובאותם התנאים ובקבלת אותו האישור  .8.5

 חוק החברות ידרשם.ש

בגין  הלהפחית מניות בהון המונפק של החברה, באופן שמניות אלה יבוטלו, וכל התמורה ששולמ .8.6

היה, לכל דבר ועניין, הנקוב של המניות שבוטלו כאמור תרשם בספרי החברה כקרן הון, שדינה י ןערכ

 פק של החברה.ונכדין פרמיה ששולמה על המניות שיוותרו בהונה המ

 שינוי זכויות של סוגי מניות .9

כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות ובכפוף להוראות כל דין, ניתן לשנות זכויות סוג מניות  .9.1

הכללית של בעלי המניות כלשהו, לאחר קבלת החלטה של דירקטוריון החברה ובאישורה באסיפה 

מאותו סוג או הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מאותו סוג. הוראות תקנון החברה בדבר אסיפות 

 , בשינויים המתאימים, על אסיפה כללית של בעלי הסוג.יחולוכלליות 

הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג מסוים שהוצאו בזכויות מיוחדות, לא יחשבו כאילו  .9.2

ידי יצרתן או הוצאתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימהן, מלבד אם מותנה אחרת בתנאי  על שונו

 ההוצאה של אותן המניות.

 אסיפות כלליות .10

 –החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית  .10.1

 שינויים בתקנון; .10.1.1

 תפקידו;ר מהדירקטוריון למלא את בצהפעלת סמכויות הדירקטוריון בשעה שנ .10.1.2

 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו; .10.1.3
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  ;דירקטורים חיצוניים מינוי .10.1.4

 ;להלן 16.2בהתאם לאמור בסעיף  כשירדירקטור  מינוי .10.1.5

אישור האסיפה הכללית לפי הוראות חוק החברות אישור פעולות ועסקאות הטעונות  .10.1.6

 וכל דין אחר;

 הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו; .10.1.7

 ;מיזוג כהגדרתו בחוק החברות .10.1.8

הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או   .10.1.9

להפעיל את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש 

 )ג( לחוק החברות.121טוריון או להפעיל את סמכויותיו, כאמור בסעיף הדירק

 כינוס אסיפות כלליות .11

 ,ידי הדירקטוריון אסיפות כלליות שנתיות תכונסנה לפחות אחת לשנה במקום ובמועד שיקבע על .11.1

חודשים לאחר האסיפה הכללית השנתית האחרונה. אסיפות כלליות אלה  15 -אך לא יאוחר מ

 ות שנתיות". יתר האסיפות הכלליות של החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות".תקראנה "אסיפ

האסיפה השנתית תמנה רואה חשבון מבקר, תמנה את הדירקטורים לפי תקנון זה ותדון בכל  .11.2

העניינים האחרים אשר יש לדון בהם באסיפה הכללית השנתית של החברה, לפי תקנון זה או לפי 

 שיקבע הדירקטוריון. חוק החברות, וכן בכל עניין אחר

הדירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן חייב לכנס אסיפה מיוחדת אם יקבל   .11.3

 "(.דרישת כינוס"להלן: דרישה בכתב של כל אחד מאלה )

 שני דירקטורים המכהנים; ו/או .11.3.1

 , אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.ותבעל מני .11.3.2

ידי  דרישת כינוס צריכה לפרט את המטרות שלשמן יש לקרוא לאסיפה ותהא חתומה עלכל  .11.4

הדורשים ותימסר למשרד הרשום של החברה. אפשר שהדרישה תהא מורכבת ממספר מסמכים 

 ידי דורש אחד או יותר. בנוסח זהה אשר כל אחד חתום על

ימים מיום שהוגשה לו דרישת דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד  .11.5

 להלן ובכפוף לכל דין. 14.6הכינוס, למועד שיקבע בהזמנה לפי סעיף 

החברות )פרסום  תהודעה לחברי החברה אודות כינוס אסיפה כללית תפורסם בדרך שנקבעה בתקנו .11.6

כל דין. החברה אינה  על פיו 2000 –הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית(, תש"ס 

חייבת למסור הודעות אישיות על כינוס אסיפה לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות של 

 החברה.

 הדיון באסיפות הכלליות .12

אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מניין חוקי  .12.1

ים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות שלהם עשר)או יותר( הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות 

ההצבעה )כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה(, תוך מחצית השעה מן המועד 

 שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תידחה  .12.2

תו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צוין האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאו

 "(.האסיפה הנדחית"להלן: בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה )

 ין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.יהמנ .12.3

המשתתפים  על ידייו"ר הדירקטוריון ישמש כיו"ר האסיפה הכללית, ובהעדרו ייבחר יו"ר האסיפה  .12.4

 באסיפה בתחילת האסיפה.
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אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למקום אחר ולמועד אחר  .12.5

קבועה בדרך שתקבע, ובמקרה כזה יפורסמו הודעות על המקום והמועד האמורים בדרך הפרסום ה

 –)פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית(, תש"ס  ותשנקבעה בתקנות החבר

2000. 

 הצבעה באסיפה הכללית .13

בחברה רשאי יהיה להצביע באסיפות הכלליות בעצמו או באמצעות שלוח או בכתב  הבעל מני .13.1

 הצבעה.

 על ידיבעלי המניות במועד שייקבע בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הם 

 הדירקטוריון בהחלטה לזמן אסיפה כללית, ובכפוף לכל דין.

)קול אחד למניה  בכל הצבעה יהיו לכל בעל מניות מספר קולות בהתאם למספר המניות שבבעלותו .13.2

 .לעיל( 5.2 כאמור בסעיף

 החברות או בתקנון זה.החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב רגיל אלא אם נקבע רוב אחר בחוק  .13.3

הכרזת יו"ר האסיפה כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או נדחתה או שלא נתקבלה ברוב  .13.4

 ים תהיה ראיה לכאורה לאמור בה.ומס

היו הקולות באסיפה שקולים לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת, וההחלטה  .13.5

 שהועמדה להצבעה תידחה.

להצביע באסיפה כללית )לרבות  בכל עניין שעל סדר יומה של האסיפה המניות בחברה רשאיםבעלי 

לחוק  87פי סעיף -באסיפת סוג( באמצעות כתב הצבעה, בנושאים בהם הינם רשאים לעשות כן על

 החברות, כפי שיהיה מעת לעת.

ות לפני מועד שע 48רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולמסרו לחברה עד  הבעל מני .13.6

שעות  48את אופן הצבעתו, אשר הגיע לחברה  ותבעל מניתחילת האסיפה. כתב הצבעה שבו ציין 

שעות לפני מועד האסיפה הנדחית(,  48 –לפחות לפני מועד תחילת האסיפה )וביחס לאסיפה נדחית 

 לעיל. 11.1ייחשב כנוכחות באסיפה, לרבות לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 

"(. תאגיד יצביע באמצעות נציגיו ייפוי כוחמינויו של שליח יהיה בכתב בחתימת הממנה )להלן: " .13.7

 "(.מינויכתב ידי מסמך שיחתם כדין על ידי התאגיד )להלן: " שימונו על

הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הפך פסול דין, התפרק,  .13.8

פשט את הרגל, או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן, אלא אם כן 

ט את נתקבלה הודעה בכתב במשרד לפני האסיפה כי בעל המניה מת, הפך פסול דין, התפרק, פש

 הרגל, או ביטל את כתב המנוי או העביר את המניה כאמור.

כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מהם יימסרו למשרד הרשום של החברה )במסירה אישית או   .13.9

( שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית 48באמצעות פקס( לפחות ארבעים ושמונה )

 פיו.שבו מתכוון האיש הנזכר במסמך להצביע ל

בעל מניות בחברה יהא זכאי להצביע באסיפות החברה באמצעות מספר שליחים, שימונו על ידיו  .13.10

יות. לא תהא כל נה בגין חלקים שונים של מניות המוחזקות על ידי בעל המונובלבד שכל שליח ימ

 אסיפות החברה באופן שונה.במניעה שכל שליח כנ"ל יצביע 

ידי חבר נאמניו, מקבל נכסיו, אפוטרופסו הטבעי  הוא להצביע עלרשאי  ,הינו פסול דין הבעל מניאם  .13.11

 או אפוטרופוס חוקי אחר והללו רשאים להצביע בעצמם או על ידי שליח או באמצעות כתב הצבעה.

במקום ששני אנשים או יותר הינם בעלים משותפים במניה, הרי בהצבעה על כל עניין יתקבל קולו  .13.12

 על ידים בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, בין בעצמו ובין של האיש ששמו רשום ראשונה במרש

 שליח, והוא הזכאי למסור לחברה כתבי הצבעה.

  



 

7 
 

 

 תיקון התקנון .14

החלטה לתיקונו של תקנון זה תהיה טעונה רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית שעל סדר 

 יומה יעמוד תיקון התקנון.

 הדירקטוריון .15

הכללי ופעולותיו. סמכות של החברה  ברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהלהדירקטוריון יתווה את מדיניות הח

לפרק זמן הנדרש בנסיבות  שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנון לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה

 .העניין

 קת כהונהסמינוי דירקטוריון והפ .16

( יקבע מעת לעת על ידי כשירדירקטור ו רקטורים חיצונייםמספר הדירקטורים בחברה )כולל די .16.1

ולא  מארבעהיפחת להלן(, ובלבד שלא  16.3וסעיף  16.2האסיפה הכללית השנתית )וכפוף לסעיף 

  .שלושה עשריעלה על 

 כשיר דירקטור מינוי .16.2

הינו דירקטור בלתי תלוי, אשר סווג ככזה  –" לעניין תקנון זה כשיר דירקטור" .16.2.1

ב לחוק החברות ואשר יכהן, ביחד עם הדירקטורים 249בהתאם להוראות סעיף 

החיצוניים של החברה, בועדת התגמול, ועדת הביקורת וועדת המאזן של החברה. 

 הדירקטור הכשיר ייבחר בהתאם לאמור בסעיף זה להלן. 

ן , ויכה, ברוב רגיליבחר באסיפה שנתית ו/או באסיפה מיוחדת הדירקטור הכשיר .16.2.2

תום האסיפה השנתית יתפטר בעד תום האסיפה השנתית הקרובה )קרי,  ותשרבמ

עד אותה האסיפה, בכפוף לאמור בסיפא להלן(  ןהחברה שכיהשל  הכשירהדירקטור 

על פי הוראות התקנון או כל דין,  ואו עד אשר יתפטר או עד אשר יחדל לכהן בתפקיד

 יכהנוה לא רכללית של החבהאסיפה מועד ההכל לפי המוקדם מביניהם. היה וב

הכשיר הדירקטור  ךשנקבע לפי התקנון, ימשי יהמינימאלדירקטורים חדשים במספר 

על ידי האסיפה הכללית של  ו, עד להחלפתועד אותה אסיפה, לכהן במשרת ןשכיה

  החברה.

במקום כשיר רשאי למנות דירקטור  יוןלעיל, הדירקטור 16.2.2ור בסעיף בנוסף לאמ .16.2.3

שמשרתו התפנתה ו/או כתוספת לדירקטוריון ובכפוף למספר כשיר דירקטור 

לעיל. מינוי דירקטור  16.1בדירקטוריון כאמור בסעיף  יהדירקטורים המקסימאל

על ידי הדירקטוריון יהיה בתוקף עד לאסיפה השנתית הקרובה או עד אשר כשיר 

 פי המוקדם מביניהם.לדין, הכל יחדל לכהן בתפקידו על פי הוראות התקנון או כל 

ו לפני תום תקופת ממשרת כשיר האסיפה הכללית רשאית להעביר כל דירקטור .16.2.4

לעיל ובין  16.2.2מונה על ידה מכוח סעיף הכשיר ין אם הדירקטור כהונתו, וזאת ב

לעיל, ובלבד  16.2.3מונה על ידי הדירקטוריון מכוח סעיף הכשיר אם הדירקטור 

 הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.הכשיר שניתנה לדירקטור 
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 ממונה ורדירקט מינוי .16.3

לעיל בדבר מספר הדירקטורים המירבי )כולל דח"צים  16.1בכפוף לאמור בסעיף  .16.3.1

בעל/י מניות )אחד או יותר( המחזיק/ים יחד במניות המהוות ודירקטור כשיר(, 

)או יותר( מהון מניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה  10%לפחות 

 למינוי המינימאלי הזכאות שיעור" ,"הממנה המניות בעל)להלן: "( מלא א בדילול)ל

 יו/יהיה( ", בהתאמהוההצבעה ההון זכויות"-" והממונה הדירקטור, ""דירקטור

כאמור בהודעה  10%למנות דירקטור אחד לדירקטוריון החברה על כל  ם/רשאי

)היינו, בעל מניות ממנה שיחזיק  להלן 16.3.4שתינתן לחברה בהתאם לאמור בסעיף 

 20%אחד, בעל מניות ממנה שיחזיק ממונה או יותר יהיה זכאי למנות דירקטור  10%

"( מינוי הודעת)להלן: " וכך הלאה(ממונים דירקטורים  2או יותר יהיה זכאי למנות 

הפסקת  הודעת)להלן: "להלן  16.3.6כאמור בסעיף  וכן יהיה זכאי לפטרו בהודעה

  ."(כהונה

 בעל אם)מיידי או עתידי( שינקב בהודעת פיטורים  במועד יפקעהדירקטור  מינוי .16.3.2

 להלן 16.3.6בסעיף  כאמורהמניות הממנה הודיע על פיטוריו של הדירקטור הממונה 

של בעל המניות הממנה פחתו משיעור  החזקותיומהמועד שבו  עסקים ימי 5 םבתו או

תום  עדאם  אלא לעיל 16.3.1כאמור בסעיף  הזכאות המינימלי למינוי דירקטור

והוא  ורדירקטהזכאות המינימלי למינוי  שיעוראת  שקףשבו ל החזקותיוזו  תקופה

)מיידי או  במועד או להלן 16.3.4לחברה כאמור בסעיף  אותתהמציא על כך אסמכ

הממונה  הדירקטור בהודעת התפטרות של דירקטור הממונה אם קבנשייעתידי( 

דין,  כלאו  התקנוןפי הוראות  על אחר אופן בכלתפקע  שכהונתו או מתפקידו יתפטר

 . מביניהםלפי המוקדם  הכל

 ההחזקותבמניות החברה יפחת משיעור  החזקותיומניות ממנה ששיעור  בעל .16.3.3

בתוך יום עסקים אחד  לחברה כך עלהמינימלי למינוי דירקטור יהיה מחויב להודיע 

  .הממונה הדירקטור של כהונה הפסקת הודעת בצירוףמהמועד האמור 

טור הממונה תכלול את שם הדירק אשר לחברהמניות מממנה ישלח הודעת מינוי  בעל .16.3.4

 להלן: המפורטים המסמכים בצירוףופרטיו וכן 

המוכיח  ,המינוי הודעת למועד נכון, הממנה המניות בעל שלבעלות  אישור (א)

  ;דירקטור למינוי המינימאלי הזכאות בשיעורכי הינו מחזיק 
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את: )א( מספר המניות  הכוללת הממנה המניות בעל של הצהרה (ב)

המוחזקות על ידו ואת שיעור החזקתו בהון המניות המונפק והנפרע של 

"(; )ב( בגין כל וההצבעה ההון זכויותהחברה וזכויות ההצבעה בה )להלן: "

שיעור זכאות מינימלי למינוי דירקטור, איזה דירקטור ממונה על ידי בעל 

 בזכויות 30% מחזיק הממנה המניות שבעל לככ –המניות הממנה )לדוג' 

 שכבת בגין ממונה דירקטור איזה יציין המניות בעל וההצבעה ההון

 שכבת ובגין( 20%) השנייה ההחזקה שכבת בגין(, 10%) הראשונה ההחזקה

"((; )ג( החזקה שכבת)להלן: " הלאה וכך( 30%) השלישית ההחזקה

שינוי בהחזקתו  התחייבות של בעל המניות הממנה לדווח לחברה על כל

במניות החברה אשר עלול להפקיע את זכות בעל המניות הממנה למינוי 

דירקטור ממונה וזאת אף אם שינוי בהחזקה כאמור אינה טעונה חובת 

 "(ערך ניירות חוק)להלן: " 1968-, התשכ"חדיווח על פי חוק ניירות ערך

והתקנות על פיו; )ד( הצהרה לפיה ידוע לבעל המניות הממנה כי מינוי 

 מלהחזיק יחדל הממנה המניות שבעל ככלהדירקטור הממונה יפקע 

 ימי 5 תוך אם אלא ממונה דירקטור למינוי המינימלי הזכאות בשיעור

על פקיעת כהונתו של דירקטור ממונה  הממנה המניות בעל הודיע עסקים

 הדירקטורובמקרה כאמור  אחרתידו בגין שכבת החזקה אחר שמונה על 

 (.מונה בגינה ההחזקה שכבת לעניין לנעליו יכנס שיוותר

ב לחוק החברות 224 סעיףבהתאם להוראות  הממונה הדירקטור הצהרת (ג)

 227עד  225 בסעיפים המפורטים התנאים בו מתקיימים כי הצהרה לרבות

 ;לחוק החברות

 ומשטרת הבריאות משרדהמסמכים הנדרשים בהתאם לדרישת  כל (ד)

 ;דרשנהיככל שת ,ישראל

אישורו של  לצורךללא דיחוי , תפעל החברה רהבחב המינוי הודעת קבלת עם  .16.3.5

ימי  10באופן שבתוך  ישראל ומשטרת הבריאות משרדהדירקטור הממונה על ידי 

"ר את כל המסמכים הנדרשים ליקעסקים ממועד קבלת הודעה המינוי החברה תגיש 

וככל  אם .(כאמור אישורים נדרשים המינוי שבמועד)ככל  לצורך אישור המינוי

שמשרד הבריאות ומשטרת ישראל לא יאשרו את הדירקטור הממונה מטעם בעל 

המניות הממנה, כי אז בעל המניות הממנה יהיה  זכאי למנות דירקטור ממונה תחתיו 

 לעיל. 16.3.4ויחול האמור בסעיף 

אשר תודיע על הפסקת כהונתו  לחברה הפסקת כהונהמניות ממנה ישלח הודעת  בעל .16.3.6

ן בעל של הדירקטור הממונה מטעמו. ככל שבמועד הודעת הפסקת הכהונה ברצו

מנה למנות דירקטור ממונה תחת הדירקטור המפוטר יחול האמור בסעיף המניות המ

אחד  בקרות, הפסקת כהונה של דירקטור ממונה יכול שתעשה ויובהר. לעיל 16.3.4

אין הכללית של החברה  אסיפהוללהלן  16.9או יותר מהמקרים המפורטים בסעיף 

 סמכות לפטר דירקטור ממונה מתפקידו.
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מחובותיו של בעל מניות ממנה כאמור בתקנון זה לעיל ולהלן )לרבות  לגרוע מבלי .16.3.7

או /ו קלנדרית שנה לכל במרץ 1 ליום עד לשנה אחתלעיל(,  16.3.3האמור בסעיף 

קרות אירוע  בכלזה  ובכלל  ,החברה דירקטוריון ידי על ושייקבע יםאחר יםמועדב

באופן שידלל את שיעור  בחברה המניות בעלי החזקות שיעור את לשנותאשר עשוי 

תהיה רשאית לפנות לבעל  החברה, האירוע בקרותהחזקות בעלי המניות כפי שיהיו 

 למינוי המינימלי הזכאות שיעור על אישורהמניות הממנה על מנת לקבל ממנו 

ימי  5"(. בעל המניות הממנה ימסור לחברה בתוך החברה הודעת)להלן: " דירקטור

קבלת הודעת החברה או במועד מאוחר יותר כפי שייקבע על ידי  ממועדעסקים 

המינימלי למינוי  ההחזקותבעלות המעיד על החזקתו בשיעור  אישורהחברה, 

 ויחול האמור להלן: דירקטור

ה כי אז שבעל המניות הממנה לא ימציא אישור בעלות כאמור לחבר ככל (א)

 16.3.2 בסעיףהאמור  ויחול יפקע ידו על הממונה הדירקטור של מינויו

 . הממונים על ידי בעלי המניות החדל למנות לדירקטורים ביחס לעיל

המינימלי  ההחזקותשבעל המניות הממנה חדל מלהחזיק בשיעור  ככל (ב)

המניות  בעל: ")ב( יקרא להלן ביחד-"ק )א( ובס האמור)למינוי דירקטור 

 לדירקטורים ביחס לעיל 16.3.2האמור בסעיף  יחול"( תלמנו החדל

 . הממונים על ידי בעלי המניות החדל למנות

פקיעת כהונה של  בעקבותו היה, לעיל 16.3.2 בסעיףאף האמור  על (ג)

 בחברה  יכהנו לאידי בעלי המניות החדל למנות  עלהדירקטורים הממונים 

רשאי  יהיהשנקבע לפי התקנון,  יבמספר המינימאל דירקטורים

 במספר עמידה לצורך וזאתדירקטוריון החברה למנות דירקטור 

 .כאמור נימאליהמי

וכן יתר ההוראות בתקנון זה  16.3 ובסעיף 16.2 בסעיףהמפורטות  ההוראות .16.3.8

 1ייכנסו לתוקף החל מיום המתייחסות למינוי דירקטור כשיר ו/או דירקטור ממונה 

", התקופה שבין אישור תקנון זה על ידי האסיפה הקובע המועד)להלן: " 2020בינואר 

"(. בתקופת הביניים תקופתהמועד הקובע תיקרא " לביןוכניסתו לתוקף הכללית 

הביניים הרכב הדירקטוריון יהיה כפי שיאושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי 

"( הקיימים הדירקטורים)להלן: "למועד אישור תקנון זה  עדהמניות של החברה 

. במועד הקובע תפקע כהונתם של להלןבס"ק )א( עד )ג( המפורטות  הוראותה ויחולו

והדירקטורים ימונו בהתאם להוראות  הדירקטורים הקיימים )למעט הדח"צים(

 תקנון זה. 

בו במהלך תקופת הבינויים התפטר דירקטור מתפקידו ו/או נבצר  במקרה (א)

דירקטור מלכהן  חדלמדירקטור למלא את תפקידו כדירקטור ו/או 

בתפקידו על פי הוראות הדין, כי אז ככל שמספר הדירקטורים המכהנים 

, לעיל, כי אז 16.1ור בסעיף לא פחת מהמספר המינימלי שנקבע כאמ

רשאי למנות דירקטור במקום  הדירקטוריוןהביניים בלבד,  בתקופת

דירקטור שמשרתו התפנתה. מינוי דירקטור על ידי הדירקטוריון יהיה 

ות עד אשר יחדל לכהן בתפקידו על פי הורא אוהקובע  למועדבתוקף עד 

 .מביניהםלפי המוקדם  הכלהתקנון או כל דין, 
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תקופת הביניים פחת מספר הדירקטורים מהמספר  ובמהלך היה (ב)

 כדי ורק אך לפעול רשאים הנותרים הדירקטורים יהיו"ל, הנהמינימלי 

 אסיפה לזמן כדי או לעיל כאמור שהתפנה הדירקטור מקום את למלא

 לשם לפעול יוכלו כאמור הכללית האסיפה לכינוס עד, החברה של כללית

 .דיחוי סובלים שאינם בעניינים רק החברה עסקי ניהול

דירקטור במהלך תקופת הביניים יהיה כפוף לקבלת האישורים  מינוי (ג)

 להלן. 16.10המפורטים בסעיף 

ובלבד שבחירתו  , שנסתיימה תקופת כהונתו, יוכל להיבחר שובכשיר ו/או דירקטור ממונה דירקטור .16.4

 .תהיה בהתאם להוראות התקנון

ידי האסיפה השנתית ו/או  תחל במועד מינויו עלכשיר ו/או דירקטור ממונה כהונתו של דירקטור  .16.5

ובכפוף לקבלת  ו/או בעל המניות הממנה )לפי העניין( האסיפה המיוחדת ו/או הדירקטוריון

או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד זה בהחלטת המינוי  (להלן 16.10 בסעיף םת)כהגדר יםאישורה

)לפי  של בעל המניות הממנהו/או  של האסיפה השנתית ו/או האסיפה המיוחדת ו/או הדירקטוריון

 .העניין(

ריון. אם לא נבחר יו"ר או אם יו"ר אינו נוכח הדירקטוריון יבחר מבין אחד מחבריו יו"ר דירקטו .16.6

 תדקות לאחר המועד הקבוע לישיבה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים באחד מביניהם להיו 15בתום 

 יו"ר באותה ישיבה, והנבחר ינהל את הישיבה ויחתום על פרוטוקול הדיון.

)ג( לחוק 121סעיף יו"ר הדירקטוריון לא יהיה מנכ"ל החברה אלא בהתקיים התנאים המנויים ב

 החברות.

במקרה שהתפנתה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפעול כל עוד לא  .16.7

של הדירקטורים שנקבע בתקנון.  יהמינימאלים ממספרם רירד מספרם של הדירקטורים הנשא

הנ"ל, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים  יהמינימאלבמקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהמספר 

 כדילעיל או  16.2.3שהתפנה כאמור בסעיף הכשיר את מקום הדירקטור  למלאלפעול אך ורק כדי 

עד לכינוס האסיפה הכללית כאמור , לצורך מינוי דירקטור כשיר החברה של כללית אסיפה לזמן

  יוכלו לפעול לשם ניהול עסקי החברה רק בעניינים שאינם סובלים דיחוי.

)במקרה שמדובר בדח"צים ו/או דירקטור כשיר(  כל חבר דירקטוריון רשאי, בהסכמת הדירקטוריון .16.8

למנות לעצמו ממלא מקום )להלן: )במקרה שמדובר בדירקטור ממונה(  בעל המניות הממנה או

 "( בכפוף להוראות הדין.דירקטור חליף"

המינוי או הפסקת הכהונה של דירקטור חליף, תעשה במסמך בכתב בחתימת יד הדירקטור שמינהו, 

כהונתו של דירקטור חליף תופסק אם יקרה לדירקטור החליף אחד המקרים אולם, מכל מקום, 

להלן או אם משרתו של חבר הדירקטוריון שהוא משמש כממלא  16.9המפורטים בפסקאות בסעיף 

 מו תתפנה מאיזו סיבה שהיא.מקו

דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור ויחולו עליו כל הוראות הדין והוראות תקנון זה, למעט 

 ההוראות בדבר מינוי ו/או פיטורי דירקטור הקבועות בתקנון זה.

 משרתו של דירקטור תתפנה בכל אחד מהמקרים הבאים: .16.9

גש לחברה והמפרט את הסיבות ידי מכתב חתום בידו שהו הוא התפטר ממשרתו על .16.9.1

 להתפטרותו;

הגורם הממנה )אסיפה כללית ביחס לדח"צים ו/או ידי  הוא הועבר ממשרתו על .16.9.2

  ;דירקטור כשיר, ובעל מניות ממנה ביחס לדירקטור ממונה(

 לחוק החברות; 232הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף  .16.9.3

 לחוק החברות; 233לפי החלטת בית משפט, כאמור  .16.9.4

 הוכרז פסול דין;הוא  .16.9.5
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החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו  –הוא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד  .16.9.6

 פירוק.

כל האישורים  ני שהתקבלופלא תחל ל של דירקטור ו/או מנהל כללי בחברה או בחברה בתכהונתו  .16.10

הכללי בחברה, דין לכהונה של המועמד כדירקטור ו/או המנהל תקנון זה ו/או על פי  הנדרשים על פי

"(ובמקרה האישורים: "להלןו לעילובכלל זה, אך לא רק, אישור משרד הבריאות ומשטרת ישראל )

יצהיר הדירקטור ו/או  או על ידי בעל מניות ממנה )לפי הענין( של הארכת כהונה באסיפה שנתית

המנהל הכללי כי לאחר מועד קבלת האישורים ונכון למועד ההארכה, לא חל כל שינוי הרלוונטי 

  למתן האישורים.

באסיפה שנתית של החברה יצהיר המנהל הכללי של החברה, כי כל האישורים הנדרשים מהיק"ר  .16.11

לעיל, קיימים ותקפים נכון למועד האסיפה הכללית ולא  16.11 -ו 7.3, 7.2לחברה כמפורט בסעיפים 

העוסקים, המנהלים, בעלי המניה המהותיים ובעלי העניין מעת תנאי הכשירות של חל שינוי כלשהו ב

 ינתן האישורים.ה

 ישיבות דירקטוריון .17

 הדירקטוריון יתכנס לישיבה לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חודשים. .17.1

בנוסף,  ., בכפוף לאמור להלןעת ליושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכ .17.2

 הדירקטוריון יקיים ישיבה, בנושא שיפורט, במקרים הבאים:

לפי דרישת שני דירקטורים, אולם אם באותו מועד מונה הדירקטוריון חמישה  .17.2.1

 לפי דרישת דירקטור אחד; –דירקטורים או פחות 

לפי דרישת דירקטור אחד אם הוא ציין בדרישתו לכנס את הדירקטוריון כי נודע לו  .17.2.2

 על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין;

 פעולה של הדירקטוריון;לריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי הצ .17.2.3

הודיע רואה החשבון המבקר ליו"ר הדירקטוריון על ליקויים מהותיים בבקרה  .17.2.4

 החשבונאית של החברה.

לפני מועד כינוס הדירקטוריון או  שבועהודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו לפחות  .17.3

ת כל הדירקטורים. ההודעה תימסר למענו של הדירקטור שנמסר בהודעה מראש קצרה יותר בהסכמ

מראש לחברה, ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל 

 סדר היום.

 אף האמור, רשאי הדירקטוריון להתכנס לישיבה ללא הודעה, וזאת בהסכמת כל הדירקטורים.-על

דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון. לא נכח בישיבת  המניין החוקי לפתיחת ישיבת .17.4

הדירקטוריון בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה מנין חוקי, תידחה הישיבה 

למועד אחר עליו יחליט יו"ר הדירקטוריון, או בהעדרו הדירקטורים שנכחו בישיבה שזומנה, ובלבד 

מראש לכל הדירקטורים. המניין החוקי  ימי עסקים 2 שעל מועד הישיבה הנדחית תימסר הודעה של

לפתיחת ישיבה נדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא. למרות האמור לעיל, המניין החוקי לדיון 

והחלטה בדירקטוריון בדבר הפסקת או השעיית המבקר הפנימי מתפקידו יהיה רוב חברי 

 הדירקטוריון.

שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות  .17.5

 המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים  .17.6

להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך )היינו הסכימו שההחלטה תתקבל 

ראש הדירקטוריון  חלטות כאמור בסעיף זה, ירשום יושבבפועל(. התקבלו ה ללא התכנסות

פרוטוקול ההחלטות ובו יצוינו אופן הצבעתו של כל דירקטור בעניינים שהובאו להחלטה וכן העובדה 

 כי כל הדירקטורים הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכנסות.
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ונושאי  עסקי החברה בידי המנהל הכלליאחת לשנה לפחות, דיון לעניין ניהול  םדירקטוריון יקייה .17.7

לאחר  לרבות ללא נוכחות בעל השליטה אם מכהן כדירקטור, המשרה הכפופים לו, בלא נוכחותם,

 .שניתנה להם הזדמנות להביע את עמדתם

 הצבעה בדירקטוריון .18

 בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. .18.1

קולות. ליו"ר הדירקטוריון לא תהיה זכות דעה נוספת או החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב  .18.2

 מכרעת ובמקרה של שוויון קולות תדחה ההחלטה שהועמדה להצבעה.

 סמכויות ללוות .19

הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, בשיקול דעתו הבלעדי, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות 

להבטיח את הסילוק של כל סכום או סכומים כאלה באותו החברה. דירקטוריון החברה יהא רשאי להשיג או 

רבון, אגרות חוב, יהאופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצא לנכון, ובמיוחד על ידי הוצאת אגרות ע

קבועות או נפדות, סטוק אגרות חוב, או כל משכנתא, שעבוד או שעבוד שוטף או כל בטחון אחר על הרכוש 

, בין בהווה ובין בעתיד, לרבות הון המניות שטרם נדרש תשלומו והון המניות של החברה, כולו או מקצתו

 שנדרש תשלומו אך עדיין לא שולם.

 ועדות דירקטוריון .20

ועדת חברים מקרב חברי הדירקטוריון )להלן: " ןרשאי להקים ועדות ולמנות לההחברה דירקטוריון  .20.1

תן האם לועדת כון בתנאי הסמיקבע הדירקטורי ,"(. הוקמו ועדות דירקטוריוןדירקטוריון

הדירקטוריון יואצלו סמכויות מסוימות של הדירקטוריון באופן שהחלטת ועדת הדירקטוריון 

תיחשב כהחלטת דירקטוריון או האם החלטת ועדת הדירקטוריון תהיה בגדר המלצה בלבד הכפופה 

 112בעניינים המנויים בסעיף ו לוועדה סמכויות החלטה ללאישור הדירקטוריון, ובלבד שלא יואצ

 לחוק החברות.

על הישיבות והדיונים של כל ועדת דירקטוריון המורכבת משני חברים או יותר, תחולנה ההוראות  .20.2

הכלולות בתקנון זה בדבר ישיבות של הדירקטוריון וההצבעה בהן, בשינויים המחויבים ובכפוף 

 החלטות כאלה(. תהיינה להחלטות הדירקטוריון בעניין סדרי ישיבות הועדה )אם

 ועדת ביקורת .21

דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה  .21.1

יהיו חברים בה. לחברי הועדה לא ימונה יו"ר והדירקטור הכשיר וכל הדירקטורים החיצוניים 

ירותים דרך קבע או בעל השליטה הדירקטוריון וכל דירקטור שמעוסק על ידי החברה או נותן לה ש

 בחברה או קרובו.

 –תפקידי ועדת הביקורת יהיו  .21.2

לעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה, בין היתר תוך התייעצות עם המבקר  .21.2.1

הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ולהציע לדירקטוריון דרכים 

 לתיקונם;

 אישור ועדת ביקורת לפי חוק החברות.להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות  .21.2.2
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 ניהול החברה .22

לדירקטוריון החברה תהיה הסמכות למנות וכן, בשיקול דעתו, לפטר או להשעות נושאי משרה  .22.1

רשה, בין אם הם מועסקים בקביעות או ואו מ עו"ד)למעט דירקטורים(, מנהל כללי, מזכיר, פקיד, 

שהדירקטוריון ימצא מעת לעת לנכון, וכן להגדיר את זמנית או לשירותים מיוחדים, כפי 

סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם ושכרם ולדרוש בטוחות, באותם המקרים 

 ובאותם הסכומים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

הדירקטוריון המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף על ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע  .22.2

 .ובכפוף להנחיותיו

 פטור ביטוח ושיפוי .23

 פטור מאחריות .23.1

החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות, לפטור מראש, נושא משרה בה 

למרות האמור לעיל, החברה אינה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה. 

 קב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו ע

 ביטוח אחריות .23.2

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה 

או מקצתה, בכל  הבה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כול

 אחת מאלה:

 ר;הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אח .23.2.1

הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעם בתום לב והיה לו יסוד סביר  .23.2.2

 להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

 ;חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר .23.2.3

 ;פעולה אחרת המותרת בביטוח על פי חוק החברות .23.2.4

אכיפה מנהלי  "הליך"הוצאות שהוציא נושא המשרה, או שחויב בהן, בקשר עם  .23.2.5

 שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

לחוק ניירות ערך, הליך לפי  1ט'-ו 4, ח'3הליך לפי פרקים ח' –לעניין תקנה זו "הליך" 

התחרות לחוק  1סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות והליך לפי פרק ז'

 .1988-, התשמ"חהכלכלית

בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה חוק ייעול הליכי אכיפה מנהלי הליך  -"אכיפה מנהלי "הליך

, לרבות עתירה מנהלית או ערעור בקשר עם 1968-אכיפה וחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 ההליך האמור.

)תיקוני חקיקה(, חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך  -"חוק ייעול הליכי אכיפה"     

 , כפי שיעודכן מעת לעת.2011-התשע"א

לחוק  4לפי פרק ח' ()א( לחוק ניירות ערך1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  .23.2.6

תשלום )להלן: " , כפי שתוקן בחוק ייעול הליכי האכיפה1968-, התשכ"חניירות ערך

 "(.לנפגע הפרה

אחריתה של החברה, תהא לנושאי המשרה זכות ככל שחוזה הביטוח הנזכר בסעיף זה יכסה את 

 קדימה, על פני החברה, בקבלת תגמולי הביטוח.

 שיפוי .23.3

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות, 

ב פעולה שעשה בתוקף קלשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו ע

 שא משרה בה:היותו נו
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יו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן חבות כספית שהוטלה על .23.3.1

, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט

לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן 

ידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מ

ינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים צובנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי י

לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר 

 הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

ר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכ .23.3.2

ת לנהל חקירה או הליך, ואשר מכסחקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המו

הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך 

פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה 

 –ילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו להליך פל

ם הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנחקרה בו חקירה פלילית" י"סו (א)

לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,   62משמעו סגירת התיק לפי סעיף 

(, או עיכוב "חוק סדר הדין הפלילי" -בסעיף קטן זה ) 1982 -תשמ"ב 

לחוק סדר הדין  231ועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף הליכים בידי הי

 הפלילי;

חבות כספית שהוטלה על פי חוק  –"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  (ב)

כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, 

, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר 1985 -תשמ"ו 

 הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

ו הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה א .23.3.3

רה או בשמה או בידי אדם בשחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי הח

אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה 

 דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

)כהגדרתו בתקנה הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך  .23.3.4

שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל ה מנהלי אכיפ(לעיל 23.2.5

 זה שכר טרחת עורך דין.

 תשלום לנפגע הפרה. .23.3.5

 חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי כל דין. .23.3.6

החברה רשאית להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה, ובלבד שהתחייבות לשיפוי  ..23.3.723.3.6

בכללותו תוגבל לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע  23.3בנוגע לאמור בסעיף 

התחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת בכי הם סבירים בנסיבות העניין, וש

ו הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן התחייבות וכן הסכום א

כמו כן, סכום  אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו 

להם על ידי החברה, על פי החלטת השיפוי ביחס לחבויות שיוטלו עליהם כאמור 

ידי הביטוח  סכומים אשר לא כוסו עלגבל אך ורק ללעיל יו 24.3.1-.5624.3בסעיפים 

 .ולא שולמו בפועל

, בכפוף לאמור לעיל בסעיף החברה רשאית לשפות את נושא משרה בה בדיעבד ..23.3.823.3.7

67.3.432. 
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 מבקר פנימי .24

דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת. לא יכהן כמבקר פנימי  .24.1

נושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאלה, וכן רואה החשבון בחברה מי שהוא בעל עניין בחברה, 

 המבקר או מי מטעמו.

 הדירקטוריון יקבע איזה נושא משרה יהיה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי. .24.2

תוכנית הביקורת הפנימית שיכין המבקר תוגש לאישור ועדת הביקורת, אולם רשאי הדירקטוריון  .24.3

 ירקטוריון.לקבוע כי התוכנית תוגש לאישור הד

 רואה חשבון מבקר .25

האסיפה השנתית תמנה רואה חשבון מבקר עבור החברה ורואה החשבון המבקר ישמש בתפקידו  .25.1

 עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.

שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון יהיה  .25.2

 קטוריון.רשאי להאציל סמכות זו לוועדה של הדיר

 הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר. .25.3

 חתימה בשם החברה .26

 זכויות החתימה בשם החברה תקבענה מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה. .26.1

 החותם בשם החברה יעשה כן בצירוף הטבעה של חותמת החברה או על גבי או לצד שמה המודפס. .26.2

 דיבידנד ומניות הטבה .27

 ת החברה על חלוקת דיבידנד ו/או חלוקת מניות הטבה תתקבל על ידי דירקטוריון החברה.החלט .27.1

בעלי המניות הזכאים לדיבידנד הם בעלי המניות במועד ההחלטה על הדיבידנד או במועד מאוחר  .27.2

 יותר אם נקבע מועד אחר בהחלטה על חלוקת הדיבידנד.

ה או פקודת חאידי המ יהיה לשלם כל דיבידנד על, מותר אם לא נקבע על ידי הדירקטוריון אחרת .27.3

תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של בעל המניה או האדם הזכאי לו, או במקרה של 

ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות  ותבעל מניבעלים משותפים רשומים לאותו 

נשלחת. קבלה של אדם אשר בתאריך  המשותפת. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא

הכרזת הדיבידנד רשום שמו במרשם בעלי המניות כבעלים של כל מניה או, במקרה של בעלים 

משותפים, של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש אישור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה 

 מניה ולגביהם נתקבלה הקבלה.

רשאי דירקטוריון החברה ליישב לפי ראות עיניו כל  לשם ביצוע כל החלטה לפי הוראות סעיף זה, .27.4

קושי שיתעורר בנוגע לחלוקת הדיבידנד ו/או מניות ההטבה, ובכלל זה לקבוע את השווי לצורך 

החלוקה האמורה של נכסים מסוימים ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לחברים על סמך 

 -סכומים קטנים משל תשלום -או ביחס לאילשברי מניות השווי שנקבע כך, לקבוע הוראות ביחס 

 במקרים אלו, יוותרו הסכומים בחברה. ₪. 200

 ניירות ערך בני פדיון .28

החברה רשאית בכפוף לכל דין להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים שיקבע הדירקטוריון, ובלבד שינתן 

  אישור האסיפה הכללית להמלצת הדירקטוריון והתנאים שקבע.

 תחשבונו .29

 ולפי כל דין. 1968-, תשכ"חהחברה תנהל חשבונות ותערוך דוחות כספיים לפי חוק ניירות ערך .29.1

שהדירקטורים ימצאו  רפנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או באותו מקום אח .29.2

 לנכון, ויהיו פתוחים לביקורת הדירקטורים בשעות העבודה הרגילות.
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 פירוק החברה .30

אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון זה או  –במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי 

 תחולנה ההוראות הבאות: –בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי 

ל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה )נכסי החברה לאחר תשלום חובותיה המפרק ישתמש תחילה בכ .30.1

 "(.הנכסים העודפים" :יקראו להלן

כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין בעלי המניות  .30.2

 המניות. לכמותבאופן יחסי פרי פסו 

לפחות מקולות בעלי המניות,  50%ל באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב ש .30.3

רשאי המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין וכן 

 למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.

 הודעות .31

שהחברה תמסור ואשר היא רשאית או נדרשת לתת לפי בכפוף לכל דין, הודעה או כל מסמך אחר  .31.1

הוראות תקנון זה ו/או חוק החברות, ימסרו על ידי החברה לכל אדם בין באופן אישי, בין על ידי 

במרשם בעלי המניות או  ותמשלוח בדואר במכתב ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מני

כתובת למסירת הודעות או מסמכים אחרים ובין לפי אותה כתובת שבעל המניה ציין בכתב לחברה כ

על ידי משלוח בפקסימיליה לפי מספר שבעל המניה ציין כמספר למסירת הודעות בפקסימיליה. 

הודעות שהחברה תפרסם לכל בעלי המניות יפורסמו על ידי פרסום בשני עיתונים יומיים המופיעים 

 בישראל.

תינתנה, ביחס למניות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו כל הודעה שיש ליתן לבעלי המניות  .31.2

נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, וכל הודעה שנתנה באופן זה תהא הודעה 

 מספקת לבעלי אותה מניה.

ימי  3יחשבו כאילו הגיע לייעודם תוך  32.1כל הודעה או מסמך אחר שישלח לפי הוראות תקנה  .31.3

וגרו בדואר רשום ו/או בדואר רגיל בישראל, ואם נמסרו ביד או נשלחו באמצעות אם ש –עסקים 

פקסימיליה יחשב כאילו הגיעה לייעדם ביום העסקים הראשון לאחר קבלתם. כשבאים להוכיח את 

המסירה יהיה מספיק להוכיח שהמכתב שנשלח בדואר המכיל את ההודעה וכי המסמך מוען 

ואר כמכתב נושא בולים או כמכתב רשום נושא בולים, ולגבי לכתובת הנכונה ונמסר למשרד הד

 –פקסימיליה די להמציא דף אישור משלוח מהמכשיר השולח. ביחס להודעה שתפורסם בעיתונים 

 יום הפרסום בעיתון יחשב ליום מסירתה של ההודעה לכל בעלי המניות.

דבר המשלוח, כרשום כל רישום אשר נעשה באופן רגיל במרשם החברה יחשב כראיה לכאורה ל .31.4

 באותו מרשם.

כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא,  .31.5

 יבוא יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה.

 תרומות .32

 החברה רשאית לתרום סכום כסף סביר למטרה ראויה.

 פרשנות .33

להיפך, כל אמור במין זכר אף במין נקבה במשמע וכן כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן  .33.1

 להיפך.

למעט אם נכללו בתקנון זה הגדרות מיוחדות למונחים מסוימים, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון  .33.2

זה, המשמעות הנודעת להם בחוק החברות, אלא אם כן יש בדבר משום סתירה לנושא הכתוב או 

 לתוכנו.

ים שהוסדרו בחוק החברות באופן שניתן להתנות על ההסדרים להסרת ספק מובהר כי לגבי עניינ .33.3

 תחולנהלגביהם בתקנון, ותקנון זה אינו כולל לגביהם הוראות שונות מהוראות חוק החברות, 

 לגביהם הוראות חוק החברות.
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 'ב נספח

 כתב השיפוי המתוקן

  



 לכבוד

_______________ 

 ___________תאריך: 

 כתב פטור והתחייבות לשיפוי 

אסיפת בעלי המניות של החברה את התחייבות החברה למתן בהתאם ובהמשך לאישור דירקטוריון החברה ו

והכל בחברה מעת לעת,  כהנונושאי משרה שי , לרבותשיפוי מראש של כל נושאי המשרה בחברהפטור ו

מאשרת החברה ומתחייבת,  ,מפורט בכתב התחייבות זהכחוק החברות ולתקנון החברה, ובהתאם להוראות 

ליתן לנושאי המשרה בה את השיפוי והפטור מאחריות כמפורט  בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לתקנונה,

 "(.כתב ההתחייבותלהלן בכתב התחייבות זה )לעיל ולהלן: "

  פרשנות

 ים הפירושים שבצדם:למונחים הבא יהיוהתחייבות כתב הב

 בע"מ; סלקנביט פארמסוטיק -  -"החברה" 

 ;1999-תשנ"טהחוק החברות,  -  -"חוק החברות" 

 ;1968-, התשכ"חחוק ניירות ערך   -" חוק ניירות ערך"

, כהגדרתו של בחברה מי שכיהן או שמכהן מעת לעת כנושא משרה -  -"נושא משרה" 

ד שבשליטת החברה או תאגירה במונח זה בחוק החברות, נושא מש

בתאגיד קשור של החברה, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, 

 ףברה הכפועל פי בקשת החברה וכן בעל תפקיד בח ובתפקיד ןהמכה

 ציההחברה ויועבמישרין למנכ"ל )לרבות המבקר הפנימי של 

 (;יםהמשפטי

לעת על מעת רסם מדד המחירים לצרכן )המדד הכללי( כפי שהוא מתפ - -"המדד" 

ידי הלשכה המרכזית למחקר וסטטיסטיקה שליד משרד ראש 

 הממשלה;

על ידי האסיפה הכללית המיוחדת של  ההתחייבות זכתב מועד אישור   -"המועד הקובע" 

 בעלי המניות בחברה; 

 לרבות מעשה ו/או החלטה ו/או מחדל )או כל נגזרת שלהם(.  -"פעולה" או "פעולות" 

 4)הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך(, ח' 3הליך לפי פרקים ח'   -י" "הליך מנהל

 1)הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית( או ט'

)הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית 

הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק בתנאים( לחוק ניירות ערך, 

הכלכלית,  לחוק התחרות 1ת והליך לפי פרק ז'התשיעי לחוק החברו

 .מעת לעתשיתוקנו שיתוקן כפי , 1988-התשמ"ח

"פוליסת ביטוח " או 

  -" "פוליסה

פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה שנרכשה או שתירכש על ידי  

 החברה, בין שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת.
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 פטור מאחריות .1

משרה מאחריותו בשל נזק שנגרם ו/או יגרם על ידו לחברה הנושא  תאהחברה פוטרת מראש  .1.1

היה לפטור מראש את תן יא נילמעט במקרים בהם ל ,הפיכלשלו עקב הפרת חובת הזהירות 

, ובכלל זה עקב הפרת חובת הזהירות על פי דין נושא המשרה מאחריותו כלפי החברה

  ."בחלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות

כדי לגרוע מזכאות נושא המשרה לשיפוי כאמור בכתב  תחולתו באי אוהפטור אין במתן  .1.2

ובכפוף  )כהגדרתו להלן( כהע מזאירוההתחייבות, ככל שפעולת נושא המשרה הינה בגדר 

 דין. להוראות כל

 התחייבות לשיפוי .2

בזאת, החברה מתחייבת כל דין, התחייבות ולהוראות הבכפוף לתנאים המפורטים בכתב  .2.1

 2.2בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף בה כל נושא משרה  תי חוזר, לשפותבאופן בל

יותו נושא משרה )לרבות פעולות קף הבתו להלן, שתוטל עליו עקב פעולות שעשה או יעשה

(, הקשורות במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים שנעשו עובר למועד הקובע

או כל חלק מהם או כל הקשור  ("התוספת" :)להלןזה  המפורטים בתוספת לכתב התחייבות

השיפוי ום ל סכבהם, במישרין או בעקיפין ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה ע

 .המירבי )כהגדרתו להלן(

חבות או הוצאה,  לעיל, תחול בגין 2.1ההתחייבות לשיפוי נושא המשרה כאמור בסעיף  .2.2

 כדלקמן:

 פסק דין,המשרה לטובת אדם אחר על פי  כל חבות כספית שתוטל על נושא .2.2.1

ו פסק בורר שאושר בידי לרבות פסק דין שניתן בפשרה א בישראל ומחוצה לה,

 .שפטבית המ

לרבות שכר טרחת עורך דין, שנושא המשרה הוציא  ,הוצאות התדיינות סבירות .2.2.2

או חויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי 

ורשע בעבירה האחר, או באישום פלילי שממנו זוכה או באישום פלילי שבו אדם 

 שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

עקב  ו על ידוות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאסבירנות הוצאות התדיי .2.2.3

בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך,  ותנהל נגדחקירה או הליך שה

חבות כספית  ועלי ובלי שהוטלה וום נגדסתיים בלא הגשת כתב אישואשר ה

אך בהטלת  וסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדכחלופה להליך פלילי, או שה

להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה  לופהת כחחבות כספי

 , או בקשר לעיצום כספי.פלילית

 -בפסקה זו 

 -" ליתחה בו חקירה פליתסיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפ"

לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,  62משמעו סגירת התיק לפי סעיף 
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או עיכוב הליכים בידי היועץ  "(,יחוק סדר הדין הפליל: "להלן) 1982-התשמ"ב

 לחוק סדר הדין הפלילי; 231המשפטי לממשלה לפי סעיף 

חבות כספית שהוטלה על פי חוק  -" חבות כספית כחלופה להליך פלילי"

חוק העבירות המינהליות,  פה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפיכחלו

ק סדר ת חווראו, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי ה1985-התשמ"ו

 .הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר

)לרבות כנושא משרה בכירה כהגדרתו משרה החבות כספית שהוטלה על נושא  .2.2.4

()א( לחוק 1נד)א()52בסעיף ה כאמור נפגע הפרלבשל תשלום בחוק ניירות ערך( 

הוצאות שהוציא נושא משרה ו/או  לחוק ניירות ערך 4לפי פרק ח' ניירות ערך

 מנהליבקשר עם הליך ערך( רות ניי )לרבות כנושא משרה בכירה כהגדרתו בחוק

בכלל זה שכר ובעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, או מתנהל שהתנהל 

 .טרחת עורך דין

 או הוצאה אשר בגינן ניתן ו/או יהיה ניתן לשפות נושא משרה.  בותל חכ .2.2.5

נושא  , ואשר בגינובתוספת אירועים המפורטיםהאירוע אשר הינו בגדר אחד מ עם קרות .2.3

 "(, תעמידאירוע מזכהלעיל )להלן: " לאמור בהתאם לשיפויי להיות זכאי עשו משרהה

 האחרים צאות והתשלומיםי ההולכיסו הדרושים הכספים לעת, את , מעתוהחברה לרשות

שנושא המשרה לא  חקירה, באופן בהליכי משפטי, לרבות הליך באותו בטיפול הכרוכים

 תחייבות. הנאים ולהוראות בכתב התל וףבכפ , והכלובעצמ לממנם לשלמם אויידרש 

אירוע אשר ייחשב כאירוע מזכה ואשר ניתן יהיה לשייכו, במועד קרות האירוע או בכל עת  .2.4

, ייחשב לאירוע תוספתד מאוחר יותר, ליותר מאירוע אחד מהאירועים המפורטים בבמוע

וי השיפבסכום שיפוי אשר אינו עולה על סכום  ת נושא המשרהיזכה אמזכה אחד אשר 

 .מרבי, כהגדרתו להלןה

שניתן  , אין בה כדי לגרוע מהוראות פטורת נושא המשרההתחייבות זו של החברה לשפות א .2.5

 מקנים אתהגדר התנאים הינה ב נושא המשרה ככל שפעולתי החברה, לפכ לנושא המשרה

 פטור ובכפוף להוראות כל דין.ה

 סכום השיפוי .3

בלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, שיתקמים סכום השיפוי שתשלם החברה )בנוסף לסכו  .3.1

במסגרת ביטוח שרכשה החברה( לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כתב ההתחייבות 

הגבוה מבין )א(  לא יעלה עלאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת,  הנוכחי, בגין

ל חד שהמאומההון העצמי של החברה במועד תשלום השיפוי בפועל, לפי הדוח הכספי  25%

 "(.סכום השיפוי המירבימיליון דולר ארה"ב  )להלן: " 3החברה; או )ב( 

 כללי )כולל כל המרכיבים( -רכן המחירים לצ סכום השיפוי המירבי יהיה צמוד למדד

מן המדד האחרון שפורסם לפני  ,ידי הלמ"ס )או כל מדד שיבוא במקומו(-המפורסם על

 .עד ביצוע התשלוםי מולפנ המועד הקובע עד המדד האחרון שפורסם
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אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם יעלה על סכום השיפוי המירבי או  .3.2

לעיל, יחולק  3.1י המירבי )כפי שתהיה קיימת באותה עת( לפי סעיף על יתרת סכום השיפו

ן באופהענין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי 

פי היחס שבין סכום -כום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה, בפועל, יחושב עלשס

החבויות או ההוצאות בהם עליו לשאת השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה בגין 

ן סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, בגין כתוצאה מההליך המשפטי לבי

אה מההליך המשפטי, במצטבר בגין אותו כתוצשאת החבויות או ההוצאות בהם עליהם ל

 אירוע.

במקרה שבו נושא המשרה יקבל סכום כלשהו מאת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי  .3.3

ינתן השיפוי לגבי ההפרש שבין סכום החבות הכספית יהמשרה בגין האירוע נשוא השיפוי, 

יב בהן, שחו א אושהוטלה על נושא המשרה ו/או ההוצאות המשפטיות שנושא המשרה הוצי

לעיל, לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו עניין, ובלבד שסכום  3.2כאמור בסעיף 

 פי כתב התחייבות זה לא יעלה על סכום השיפוי המירבי.השיפוי שהחברה תחויב בו ל

 הטיפול בתביעה .4

חברה ה וההמשרבכל מקרה שבגינו עשוי נושא המשרה להיות זכאי לשיפוי כאמור לעיל, יפעלו נושא 

 להלן:דכ

, נגדו ושנפתח)לרבות בוררות(  או חקירה נושא המשרה יודיע לחברה בכתב על כל הליך .4.1

על כל  יפוי על פי כתב התחייבות זה,אירוע שבגינו עשוי לחול שלמיטב ידיעתו, בקשר עם 

ועל נסיבות שהובאו )לרבות בוררות(  כאמוראו חקירה הליך התראה לפתיחת חשש או 

כאמור או חקירה )לרבות בוררות( , למיטב ידיעתו, לפתיחת הליך ת להביאלולוו העלידיעת

ודע לו נבסמוך ככל האפשר לאחר שאת וז ,("ההליך"להגשת הליך משפטי נגדו )להלן:  נגדו

לראשונה על כך, ויעביר ללא דיחוי לחברה או לכל מי שיקבע על ידי החברה העתק של כל 

 .הליךמסמך שיימסר לו בקשר לאותו 

נושא המשרה ישתף פעולה באופן מלא עם החברה ועם כל מי שייקבע על ידי החברה, לרבות  .4.2

וכן  הליךה, וימסור כל מידע שיידרש בקשר עם העם המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשר

הליך. נושא המשרה יפעל, ככל שהדבר תלוי בו, יקיים את יתר הוראות הפוליסה בקשר עם ה

דיין תנושא המשרה לא יסכים לה לו הוא זכאי ממקור אחר.טוח ו בילקבלת שיפוי ו/א

 בבוררות מבלי לקבל לכך את הסכמת החברה בכתב ומראש.

ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה המשפטית על נושא )אך לא חייבת( זכאית החברה תהיה  .4.3

ברה י החהמשרה מפני ההליך ולמסור את ההגנה לטיפולו של עורך דין שזהותו תיקבע על יד

לפי שיקול דעתה ותוך התחשבות בחובות החברה על פי פוליסת ביטוח נושאי המשרה 

 (."פרקליט החברה": ואפשרות מינוי עורך דין מטעם המבטח )להלן

לעיל, נושא המשרה יהא רשאי להתנגד לייצוגו על ידי פרקליט  4.3חרף האמור בפסקה  .4.4

לדעת פרקליט החברה קיים או  משרההחברה מטעמים סבירים או בנסיבות שלדעת נושא ה

 ניגוד עניינים בין הגנתו לבין הגנת החברה.
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לעיל, החברה )או המבטח(  4.1קה יום מקבלת הודעה כאמור בפס (ארבעה עשר) 14אם תוך  .4.5

לא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנה על נושא המשרה בפני ההליך או אם נושא המשרה 

 4.4רקליט החברה בנסיבות האמורות בפסקה די פעל יו/או פרקליט החברה התנגדו לייצוגו 

לן: לעיל, יהיה רשאי נושא המשרה למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שבחר לעצמו )לה

(, ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לפרקליט האחר יהא טעון אישור "הפרקליט האחר"

הטרחה שכר כי  . מוסכםותנמק את החלטתה החברה שתבחן את סבירותו דירקטוריוןשל 

אשר סוכם עם פרקליט החברה ייחשב כבסיס סביר לבחינת שכר טירחת הפרקליט האחר. 

ולטעון בפני הדירקטוריון. לא אושר מלוא סכום שכר לנושא המשרה תינתן אפשרות להופיע 

אחר, יהיה הטרחה המבוקש, ונושא המשרה החליט לא לוותר על שירותיו של הפרקליט ה

לקבל מהחברה את סכום שכר הטרחה הסביר שאושר  -צה בכך יר אם -זכאי נושא המשרה 

 ידי נושא המשרה על חשבונו.-לו, והיתרה תשולם על

, הליךאם פוליסת ביטוח נושאי המשרה חלה על ה ,לעיל 4.5 -ו 4.4קאות על אף האמור בפס .4.6

בהתאם להוראות הפוליסה בכל הקשור בחילוקי דעות עם ונושא המשרה החברה  ונהגי

פי הוראות הפוליסה אם מסירת הטיפול לפרקליט -ר זהות הפרקליט המייצג עלבדב מבטחה

ו או להקטינה, והוראות הפוליסה האחר בנסיבות הענין תאפשר למבטח להשתחרר מחבות

אולם החברה תעשה כל מאמץ  ;יגברו בענין זה על כל סיכום שבין נושא המשרה והחברה

 לכבד את רצון נושא המשרה.  מנת-על ליסהפי הפו-סביר במסגרת אפשרויותיה על

אם החליטה החברה ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה בפני ההליך ונושא המשרה לא  .4.7

, יחתום נושא המשרה, לבקשת החברה, על כתב הרשאה שיסמיך את החברה כמו התנגד לכך

זו, גנה ברה, לטפל בשמו בהגנה בפני ההליך ולייצג אותו בכל הקשור בהגם את פרקליט הח

והחברה ופרקליט החברה יהיו רשאים לטפל באמור באופן בלעדי )אך תוך דיווח שוטף 

המשפטיים( ויהיו רשאים להביא את ההליך לידי לנושא המשרה והיוועצות עמו ועם יועציו 

 להלן.  4.16 -ו 4.15 אותסיום, כפי שיראו לנכון, בכפוף לאמור בפסק

ט החברה בכל אופן סביר שיידרש על ידי רקליעם פנושא המשרה ישתף פעולה עם החברה ו .4.8

מי מהם במסגרת טיפולם בקשר להליך, לרבות חתימה על בקשות, תצהירים, וכל מסמך 

 ר.אח

אם החליטה החברה ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה מפני ההליך ונושא המשרה לא  .4.9

שא שנו אופןהתנגד לכך, תשא החברה בכל ההוצאות והתשלומים שיהיו כרוכים בכך, ב

המשרה לא יידרש לשלמם או לממנם בעצמו, והחברה לא תחוב כלפי נושא המשרה על פי 

טיות לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיוציא נושא כתב התחייבות זה בגין כל הוצאות משפ

 ההליך.  במסגרתהמשרה 

ים הדרושסבירים סכום )או סכומים(  ,כמקדמה ,החברה שלם לות ,לפי בקשת נושא המשרה .4.10

יסוי הוצאות שבהם עומד נושא המשרה, לרבות שכר טרחת עורך דין ואשר לגביהם ו לכל

 זה. זכאי נושא המשרה לשיפוי על פי כתב התחייבות

ההתחייבות, בין כמקדמה ובין בדרך כתב שילמה החברה לנושא משרה סכום כלשהו מכוח  .4.11

כך שהוא לא בשל תו, ולאחר מכן התברר שעל נושא המשרה להחזירו, כולו או מקצ ,אחרת
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לחוק החברות או בשל כל הוראת דין אחרת, ישא  263היה זכאי לשיפוי בשל הוראות סעיף 

בשיעור המינימלי , וכן ריבית כללי -המחירים לצרכן  סכום ההחזר הפרשי הצמדה למדד

)ט( לפקודת מס הכנסה 3שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת לעניין סעיף 

ושא לנ, מן היום שבו שולם הסכום בצירוף מע"מ על הריבית 1961 -)נוסח חדש( תשכ"א

 ועד יום החזרתו.ידי החברה -המשרה על

לאחר מכן בוטל החיוב ההתחייבות, וכתב שילמה החברה לנושא משרה סכום כלשהו מכוח  .4.12

שבגינו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, ימחה נושא המשרה לחברה את 

השבה של הסכום מאת התובע בהליך ויעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו מלוא זכויותיו ל

יהיה פטור מהחזרת הסכום שהזכות  -תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה, ומשעשה כן 

יהיה חייב נושא המשרה להחזיר את הסכום, או את חלקו,  -א עשה כן להשבתו הומחתה. ל

לתקופה שלפיהם הוא זכאי להחזר לפי הענין, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ו

 הסכום מאת התובע.

ייצג פרקליט החברה בהליך את החברה ואת נושא המשרה, ולאחר מכן התברר כי נושא  .4.13

לחוק החברות או בשל כל הוראת דין  263וראות סעיף המשרה לא היה זכאי לשיפוי בשל ה

משפט או בדבר  והתעוררה מחלוקת בדבר חובתו של נושא המשרה להחזיר הוצאות ,אחרת

סכומי ההחזר, תועבר המחלוקת להכרעת בורר שעליו יסכימו הצדדים. החברה תישא 

הבורר יקבע אלא אם  עד לסכום סביר, בהוצאות הבוררות לרבות שכר טרחת עורכי הדין

פי -ה עלבהחלטתו כי נושא המשרה עשה שימוש בהליכי הבוררות שלא בתום לב. הבורר יתמנ

 .4.15 הנוהל המפורט בסעיף

נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה או להעברת ההליך להכרעה בבוררות, אלא אם  .4.14

גם  החברה הסכימה לכך מראש ובכתב, ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח, אזי התקבלה

 . הסכמת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה

ה ו/או את החברה לא תסכים לעריכת פשרה אלא אם הסכם הפשרה לא יחשוף את החבר .4.15

לא ש ךכבכפוף לוו/או מי מטעמם או התובעים ו/נושאי המשרה לתביעות נוספות מצד התובע 

א ההליך. החברה יהיה בהסכם משום הודאה או הכרה באחריות נושאי המשרה לעילות נשו

תביא לידיעת נושא המשרה את פרטי הסכם הפשרה. במקרה בו תתעורר מחלוקת בין 

שאלה אם הסכם הפשרה עונה על הוראות סעיף זה, תובא החברה לבין נושא משרה ב

המחלוקת להכרעה מהירה בפני בורר שיתמנה על פי דרישת החברה או נושא משרה. הבורר 

ימים מיום דרישת אחד הצדדים למסירת המחלוקת )שבעה(  7יתמנה בהסכמת הצדדים תוך 

בע זהות הבורר להכרעת בורר ואם לא הושגה הסכמת הצדדים בקשר לזהות הבורר תק

)שיהיה שופט בית המשפט המחוזי בדימוס או שופט בית המשפט העליון בדימוס( ע"י יו"ר 

 שכר טרחת עורכי הדין.לשכת עורכי הדין בישראל. החברה תישא בהוצאות הבוררות לרבות 

לא יסכימו לעריכת פשרה שסכומה עולה על סכום השיפוי  ,כמו גם פרקליט החברה ,החברה .4.16

ושא המשרה יהא זכאי לו, אלא בהסכמתו המוקדמת בכתב של נושא המשרה, שנהמירבי 

 אזי גם בהסכמה המוקדמת של המבטח. -יהיה צורך בהסכמת המבטח ככל שו
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 תוקף ההתחייבות .5

הן ביחס להליכים שינקטו נגד נושא המשרה תוך כדי עבודתו  ,ףקותב אהיייבות ההתחתב כ .5.1

ו לאחר מועד סיום עבודתו או כהונתו ובלבד שהם או כהונתו והן ביחס להליכים שינקטו נגד

או עקב היותו נושא משרה או כתוצאה  במהלך כהונתומתייחסים לפעולות שנעשו על ידו 

 זכות יורשי נושא המשרה וחליפים אחרים שלו על פי דין.עמוד גם ליההתחייבות כתב מכך. 

ועל או עבורו או בפיהיה זכאי לקבל )החברה לא תידרש לשלם כספים שנושא המשרה  .5.2

שרכש תאגיד בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח שרכשה החברה או במסגרת ביטוח  (במקומו

תחייבות שיפוי כנושא משרה על פי בקשת החברה( או ה ו)אם נושא המשרה מכהן ב אחר

 או מאן דהוא אחר זולת החברה. תאגיד אחרשל כלשהי 

לפי דרישת החברה ימחה אזי ל, כל ששילמה החברה סכומים כאמור בסעיף זה לעיכאם ו

נושא המשרה לחברה את זכויותיו לקבלת סכומים מהתאגיד האחר ו/או על פי פוליסת 

ים אלו בשמו ככל שהסמכה שכזו הביטוח של התאגיד האחר ויסמיך את החברה לגבות סכומ

תידרש לקיום סעיף זה. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי במקרה בו לאחר 

תחייבות השלום כספים לנושא המשרה על ידי החברה בגין אירוע בר שיפוי על פי כתב הת

נושא ישולם לנושא המשרה סכום ממקור כלשהו )להוציא החברה( בגין אירוע כאמור, ישיב 

 לעיל.  3.3המשרה לחברה כל סכום ששולם לו שהינו מעבר לאמור בסעיף 

התחייבויות החברה על פי כתבי ההתחייבות תחייבות כדי לפגוע או לגרוע מהה בכתבאין  .5.3

ככל שניתנו לנושאי המשרה לפני כניסתו לתוקף של כתב ההתחייבות הנוכחי, 

רה לא תחויב לשפות את נושאי המשרה שההתחייבויות כאמור תקפות לפי דין, ובלבד שהחב

 פעמיים בגין אותו אירוע. 

אחר שנושא או פטור כל שיפוי תחייבות כדי לבטל או לגרוע או לוותר על האין בכתב ה .5.4

בכפוף  ,המשרה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל התחייבות אחרת

 לעיל. 5.3לסיפא של סעיף 

כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה ליתן לנושא המשרה שיפוי או  התחייבותהאין בכתב  .5.5

לגרוע או לפגוע בהתחייבויות השיפוי שיפויים נוספים ומיוחדים ובלבד שלא יהא בכך כדי 

 נשוא כתב התחייבות זה.

אין בכתב התחייבות זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי  .5.6

עים נשוא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על פי פוליסת ביטוח נושאי המירבי בשל האירו

ג ביטוח נושאי משרה שיכסה את המשרה יוקטנו, בין מחמת שהחברה לא תוכל להשי

האירועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד שהחלטה כאמור 

 תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות.

בא להרחיב את זכאות נושאי המשרה לשיפוי ולפטור ולא לצמצמה ולפיכך כתב ההתחייבות  .5.7

בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן,  ופי-התחייבויות החברה עליש לפרש את הוראותיו ואת 

ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב 

נות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת התחייבות לבין הוראת דין שלא ניתן להתה
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ראות בכתב הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההו

 התחייבות.ה

 התחייבות אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה.הכתב   .5.8

 זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.התחייבות לכתב  התוספת .5.9

 לחוק החברות. 263נו חל על המקרים המפורטים בסעיף כתב ההתחייבות אי .5.10

במקום המיועד  על עותק הימנו נושא המשרה ייכנס לתוקף עם חתימתההתחייבות כתב  .5.11

 לכך, ומסירת העותק החתום לידי החברה. 

 

    

 בכבוד רב,

 

 

 

  בע"מ סלקנביט פארמסוטיק   

 

 

 

    

     

 .ומאשר את הסכמתי לכל התנאים הכלולים בוזה  אני מאשר קבלת כתב התחייבות לשיפוי

  

     

  חתימת נושא המשרה  שם נושא המשרה 

 

 תאריך:___________

 

 

  



 

 

 תוספתה

 סוגי האירועים

הנפקת ניירות ערך, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על פי  .1

 רך אחרת כלשהי.ך בדתשקיף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ער

ובכלל זה קבלת  הסדר או, לחוק החברות 1כמשמעותה בסעיף  ",עסקה" בביצוע הקשורות פעולות .2

רה, מכירה או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך או מתן או קבלת אשראי, העב

 זכות בכל אחד מהם, וכן פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור.

במסגרת הליכים משפטיים של החברה או נגדה, ובכלל זה )מבלי לגרוע מכלליות האמור(, כל לות פעו .3

שראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, הליך משפטי או מנהלי, בין בי

 .לפעילותה

לים להגבכל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין,  .4

 עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין.

רוע מכלליות האמור לעיל, על פי חוק , אך מבלי לג, לרבותכל דיןדיווח או הודעה המוגשים על פי  .5

תקנות  החברות ו/או חוק ניירות ערך ו/או פקודת מס הכנסה ו/או חוק מס ערך מוסף, לרבות

ות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל, או על פי כללים או ותקנשהותקנו מכוחם, או על פי חוקים 

ו/או  מהגשת דיווח או הודעה כאמור נעותהנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה ו/או הימ

פגם בגילוי שנכלל בהם או במועד הגשתם ו/או הפרת הוראות של אותם דינים )ומבלי לגרוע מכלליות 

האישיות של נושא המשרה הנוגעות לחברה ו/או לתאגיד אחר  ותיוהאמור לעיל גם ביחס להצהר

 ולדיווחיהן, הנדרשות על פי דין(.

גונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות שינוי מבנה החברה או אר .6

 קה.חלו האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה או

פעולות בקשר להשקעות שמבצעת החברה המתבצעות בשלבים שלפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה  .7

עה, פיתוחה, המעקב והפיקוח עליה לרבות פעולות בשם החברה לצורך התקשרות בעסקה, ביצו

משרה בתאגיד נשוא ההשקעה וכדומה, וכן, פעולות הקשורות בכספים ומימון,  כדירקטור או כנושא

יצוע השקעות פיננסיות, פעולות של הגנות פיננסיות, התקשרויות עם מוסדות פיננסיים, זה בובכלל 

הנוגעת לדוחות הכספיים של החברה ולאישורם וכן לבקרה הפנימית  מלווים או נושים; וכן כל פעולה

בחברה; וכן פעולות הקשורות לניהול סיכונים )לרבות סיכוני אשראי, מטבע, ביטוח, סיכונים 

 ותפעוליים( ולכיסוי ביטוחי.  טייםמשפ

ם פעולות הקשורות לתפקיד נושא המשרה בחברה, שיש להן השלכה על האירועים הבאים הנובעי .8

 מכונתו כנושא משרה:

אירועים הקשורים בבטיחות בעבודה, פגיעות בעבודה ואיכות מוצר, הן נזקי גוף והן נזקי  .8.1

 רכוש.

נעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה עה שהתבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או ד .8.2

 ו.ועדה מועדותיבמהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או 



 

 

 

מידע, מצגים, חוות דעת, דוחות כספיים, דיווח או הודעה בקשר עם פעילות החברה, לכל צד שלישי  .9

חוצה לה )לרבות הימנעות מהגשת ל ומו/או לרשות שלטונית ו/או לרגולטורים ו/או לגוף אחר, בישרא

 דיווח או הודעה כאמור ו/או פגם בגילוי שנכלל בהם או במועד הגשתם(.

ם באופן ישיר או עקיף לפעולה ו/או מחדל של החברה ו/או של נושא המשרה אירועים הקשורי .10

לה,  חוצהבמסגרת תפקידו בחברה כאמור, שיש בה חוסר ציות ו/או הפרה של דין, בין בישראל ובין מ

ובכלל זה )מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל( של הוראות חקיקה )לרבות חקיקת משנה(, וכן חוסר 

ל ידי החברה ו/או על ידי נושא המשרה של הוראה ו/או הנחיה ו/או היתר ו/או כתב ציות ו/או הפרה ע

וף אחר, בין כל גהסכמה ו/או פסק דין ו/או צו שניתן על ידי רשות שלטונית או רגולטורית ו/או 

 בישראל ובין מחוצה לה. 

 כל פעולה בניגוד להחלטות ו/או למסמכי ההתאגדות של החברה. .11

גדרתה בחוק מניות ו/או בעלי הזכויות בחברה, לרבות בקשר עם חלוקה )כהפעולות מול בעלי ה .12

 החברות( לבעלי המניות, לרבות חלוקה באישור בית משפט.

 העברת מידע לבעלי עניין בחברה. .13

 לות בקשר לניהול השוטף של החברה.פעו .14

כויות קניין פעולות הקשורות לקניין הרוחני של החברה והגנה עליו, לרבות רישום או אכיפה של ז .15

 רוחני והגנה בתביעות בקשר אליהן. 

הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות, אך לא רק, פטנטים, מדגמים, זכויות מטפחים, סימני  .16

 וצרים וכיוצ"ב.ות ימסחר, זכוי

כל תביעה ו/או דרישה בקשר עם החלטה ו/או פעולה בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין,  .17

הליכי ייצור, הפצה, הובלה, אחסון, טיפול יבה ובנושאים הקשורים להגנה על בריאות, לאיכות הסב

 או שימוש בחומר מסוכן, ולרבות בגין נזקי גוף, רכוש ונזקים סביבתיים.

נאותים ו/או לאי עריכת סידורי בטיחות  ביטוחטה ו/או פעולה שהביאה לאי עריכת סידורי החל כל .18

 מספקים.

מוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי כל תביעה או דרישה ה .19

צרי במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, לרבות עקב שימוש במו לרבות אובדן השימוש בו

ולרבות הפרעה עסקית במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה  וכלי החברה

ים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה, בין אם הנזק נובע לעובדיה, סוכניה או אנשים אחר

 מאירוע תאונתי או בין אם הנזק נובע מתהליך הדרגתי ומצטבר.

ו/או צווים ו/או תקנות מכוח, וכן כל חוק אחר  1981-אתשמ"פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ה .20

 תחום זה.צרכני, וחקיקת משנה שתחול מכוחו ו/או מכל דין זר ב אופיבעל 

אי קיום דרישות חוק כלשהן, לרבות בקשר לאספקת והפצת המוצרים )כולל אי עמידה בתקנים  .21

להתקשרויות עם צדדים חם ו, אי מתן אזהרות כנדרש וכיוצ"ב(, לייצורם, לפיתוהרלוונטיים

 .שלישיים

כל מסמך אימוץ ממצאי חוות דעת חיצוניות לצורך הוצאת דיווח מיידי, תשקיף, דוחות כספיים או  .22

 גילוי אחר.

מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה -או החלטה בקשר ליחסי עובדפעולה  .23

 רות ערך לעובדים.ניי אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים, לרבות הקצאת



 

 

 

פעולות בקשר עם ביצוע מחקרים רפואיים ו/או ניסוי מוצרים ו/או מכירתם, הפצתם, רישויים או  .24

 במוצרים כאמור. שימוש

 ה הנוגעת לחבות במס של החברה ו/או חברה בת ו/או בעלי המניות של מי מהן. פעול .25

 

חס גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של מתייכל אירוע בתוספת זו שעניינו ביצוע פעולה מסויימת יפורש כ

 ו/או היעדר החלטה בקשר עם אותה פעולה.  אותה פעולה וכן להחלטה
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 'ג נספח

 1970-"להתש(, ומיידיים תקופתיים וחות)ד ערך ניירות לתקנות 26 תקנה לפי נדרשים פרטים

  



 'גנספח 
 

 :1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 26תקנה ל בהתאםפרטים 

דן רפאל אנגל  ירון רצון  עמינדב ססלר ארז נבון  ירון נאור  יפעת קריב איתן בן אליהו  שם:
 יצחק אשכנזי  פוטשקין 

יו"ר   תפקיד:
 דירקטור בלתי תלוי דירקטור דירקטור דירקטור דירקטור דירקטור דירקטור ומנכ"ל הדירקטוריון 

 054645072 022216071 059135384 059620237 027222413 27885888 025582693 000212340 מספר זיהוי: 
 2.4.1957 3.12.1965 26.10.1964 30.3.1965 17.4.1974 11.8.1970 23.11.1973 10.9.1944 תאריך לידה:

,  17ארלוזורוב  מען:
, 6המדע  ,  הרצליה 2 המנופים תל אביב 

 הרצליה
, תל 1השופטים 
 , יהוד15קפלנסקי  , ראש העין 63בזלת  , תל אביב13סוקולוב  , תל אביב5רחל  אביב

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות: 

התאריך בו החלה 
 2.6.2019 18.11.2018 18.11.2018 2.6.2019 2.6.2019 19.3.2019 2.6.2019 כדירקטור:הכהונה 

מועד אישור  
האסיפה המזומנת  

 לפי דוח זה 

חברות בוועדות 
 לא לא לא לא לא לא לא דירקטוריון: 

מיועד להתמנות  
כחבר בוועדת 
הביקורת )גם  

בכובעה כוועדת 
התגמול של החברה( 

והוועדה לבחינת  
 הדוחות הכספיים

האם הינו דירקטור בלתי 
תלוי, דירקטור חיצוני או  
 דירקטור חיצוני מומחה

דירקטור בלתי  לא לא לא לא לא לא לא
 1תלוי

האם הינו דירקטור 
חיצוני בעל מומחיות  

חשבונאית ופיננסית או  
 בעל כשירות מקצועית:

 לא לא לא לא לא לא כשירות מקצועית לא

האם הינו עובד של  
התאגיד, של חברה בת 
שלו, של חברה קשורה 
 שלו, או של בעל עניין בו: 

 לא

 .מנכ"ל החברה
גב' קריב עובדת ה

קנדה -בחברת ישראל
)ט.ר( בע"מ, חברה 

בשליטתו של מר ברק 
"(  רוזן" )להלן: רוזן  

אשר התקשר בהסכם 
 2עם החברה

 לא

משמש  מר נבון 
של מר  פושותכ

רוזן בתחומי  
וכן מייעץ   ,הנדל"ן

לחברה 
 שבשליטתו

 לא לא לא לא

 
 .2019באוגוסט  27סווג על סמך הצהרתו בידי ועדת הביקורת של החברה ביום   1
של דרך אשר המידע על פיהם מובא בדוח ב(, 012811-01-2019מספר אסמכתא: ) 2019בפברואר  13-( ו010917-01-2019מספר אסמכתא: ) 2019בינואר  30דיווחים מיידיים של החברה מהימים  ראו לפרטים נוספים   2

 הפניה.
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דן רפאל אנגל  ירון רצון  עמינדב ססלר ארז נבון  ירון נאור  יפעת קריב איתן בן אליהו  שם:
 יצחק אשכנזי  פוטשקין 

 השכלה:

בוגר כלכלה 
ומנהל עסקים 
מאוניברסיטת  

 בר אילן.
בוגר אסטרטגיה  

ויחסים  
בינלאומיים  

מאוניברסיטת  
 תל אביב

עבודה   – מוסמך
סוציאלית, אוניברסיטת  

 בר אילן.
עבודה  –  בוגר

סוציאלית, אוניברסיטת  
 בר אילן.

  קורס בוגרת
  ונושאי דירקטורים

,  בתאגידים משרה
,  אביב תל אוניברסיטת

 .מנהלים פיתוח להב
  ניהול קורס בוגרת

  תל אוניברסיטת, פיננסי 
 פיתוח להב, אביב

 מנהלים

בוגר במנהל 
עסקים 

מהמכללה 
 למנהל.

בוגר במשפטים 
מהאוניברסיטה 

 העברית.
מוסמך במנהל 

עסקים מהתוכנית  
לאוניברסיטאות  
נורת'ווסטרן ותל  

 אביב

תואר ראשון בכלכלה 
מאוניברסיטת קליפורניה;  
תואר שני )מוסמך( במנהל  
 עסקים מאוניברסיטת ייל

בוגר תואר ראשון במדעי  
המדינה מאוניברסיטת תל  

במנהל  אביב; תואר שני 
עסקים מאוניברסיטת תל 

 אביב

B.A במנהל עסקים .
)התמחות בשיווק  

מהמכללה  ובמימון(
 למנהל.

M.A  במנהל .
 עסקים

מאוניברסיטת תל  
 אביב.

השתלמות בניהול 
השירות, קורס  

יועצי ביטוח בריאות  
וסיעוד, השתלמות  

  -לדירקטורים 
המרכז הבינתחומי  

 הרצליה

לימודי רפואה  
באוניברסיטה  

בירושלים;  העברית
התמחות ברפואת 

עיניים בבית  
החולים שיבא; 

תעודת הצטיינות  
במנהל ציבורי  

ממכללת הגליל; 
מוסמך במנהל 

ציבורי  
מאוניברסיטת  

הרווארד; תעודת 
הצטיינות  

באופתלמולוגיה  
מבית החולים 
שיבא; תעודה 

מהמכללה לביטחון 
לאומי; מוסמך 

בהצטיינות במדעי  
החברה 

 מאוניברסיטת חיפה  

השנים   5-יסוקיו בע
 האחרונות: 

כיום: -2018
דח"צ בש.י.ר 
שלמה נדל"ן 

 בע"מ.
: יו"ר 2012-2018

דירקטוריון  
אירונאוטיקס  

 בע"מ.
: יו"ר 2015-2017

דירקטוריון  
כרונוס  

טכנולוגיות  
 סייבר בע"מ

 מנהלתכיום: -2019
  עירונית התחדשות

.ר(  טקנדה )-בישראל
 "מ.בע

 חברתכיום: -2018
 בהוד העיר מועצת

 . השרון
: מרצה 2017-2019

לקורס מדיניות  
ציבורית בביה"ס 

לעבודה סוציאלית 
 באוניברסיטת תל אביב.

"ל סמנכ: 2016-2018
 וחברת עסקי פיתוח
)אדיר  בדנאל הנהלה

 "מ.בע( יהושע
 חברת: 2013-2015

 כנסת

בעלים ומנכ"ל 
של חברת נאור 

 אחזקות

כיום: -2008
בעלים של חברת 
טי.אר.איי טרה 

 קות. החז
2009-2018 :

דירקטור חיצוני  
בחברת הכשרת 
היישוב מלונות  

 בע"מ

כיום: מנכ"ל א.ל. -2001
 פריוריטי השקעות בע"מ

 מנכ"ל קנביט בע"מ.
מנהל השירות הבולאי  

 בדואר ישראל

סמנכ"ל  שיווק  
ופיתוח עסקי  

באסותא מרכזים 
 רפואיים. 

מנכ"ל הרצליה 
 מדיקל סנטר

הכנת ברזיל לחירום  
האולימפיאדה בעת 
(2013-2017 ;)

פעילות עולמית 
בתחום אסונות,  

פעילות הומניטרית  
 2007והצלת חיים )
 ועד היום( 



3 

דן רפאל אנגל  ירון רצון  עמינדב ססלר ארז נבון  ירון נאור  יפעת קריב איתן בן אליהו  שם:
 יצחק אשכנזי  פוטשקין 

תאגידים בהם משמש  
 כדירקטור:

בש.י.ר שלמה 
 נדל"ן בע"מ.
טי די )טרנט  
 .דזגניישן( בע"מ

אי בי טי  
אינטרנשיונל  
 .טכנולוגי בע"מ
איסט ווסט  
 .וינדירס בע"מ

דיימונד קפיטל  
 בע"מ

 ל.ר. ל.ר.

טי.אר.איי טרה 
בשדרה בע"מ, 

טי.אר.איי טרה 
ברוטשילד בע"מ, 
טי.אר.איי טרה 
אחזקות בע"מ, 
טי.אר.איי טרה 
נדל"ן והשקעות 
בע"מ, עם הפנים 
ליפו נדל"ן בע"מ, 
טי.אר.איי טרה 
פלורנטין בע"מ, 
טי.אר.איי טרה 
גאולה בע"מ, 

בולוווארד טרה 
ארלוזורוב ייזום  

 בע"מ

ניהול נכסים  פריוריטי 
 .בע"מ

א.ל. פריוריטי השקעות  
 בע"מ

המרכז האקדמי  ל.ר. דירקטור קנביט בע"מ
 למשפט ועסקים

האם הוא בן משפחה של 
 לא לא לא לא לא לא לא לא בעל עניין אחר בתאגיד: 

האם הינו דירקטור 
שהחברה רואה כבעל 
מומחיות חשבונאית  

ופיננסית לעניין המספר 
 המזערי: 

 לא לא לא כן כן כן לא לא

 



 

- 34 - 

 

 'ד נספח

 הדירקטורים הצהרות
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 דירקטורכשירות הצהרת 
 

 תקנותו ,("החברות "חוק)להלן:  1999-לחוק החברות, התשנ"ט 227- א224על פי סעיפים 
החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל 

לתקנות  33-)ב( ו34, 26לצורך גילוי בהתאם לתקנות וכן , 2005-כשירות מקצועית(, התשס"ו
סעיפים לצורך עמידה בהוראות הו 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"לניירות ערך 

 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ בחברתהמיועד לכהונה  )ד( לחוק החברות,219-ו( 12)א()92
 "(החברה)להלן: "

 
 מועד אישור האסיפה הכללית             תאריך המינוי: 

 
 

 _____בן אליהו_                   ____איתן__המועמד:           שם
 משפחה                                  פרטי          

 
 ___EITAN_____    ___BEN ELIAHU_           באנגלית כפי שמופיע בדרכון:המועמד שם 

 משפחה       פרטי      
 

 ___000212340___         : זיהוימס' 
 

 ____ישראלית__נתינות:   ___10.09.44___               תאריך לידה: 
 

 ____6248906__          תל אביב  _____17ארלוזורוב _ : כתבי בי דיןמען להמצאת 
  ______ 
 מיקוד  עיר   רחוב                             

 
 :1הצהרות

 

 הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה. .א
 
הרלוונטיים לשם בחינה  3, כישורי וניסיוני המקצועי2להלן פרטים אודות השכלתי .ב

האם יש בידיי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור בחברה 
והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או 
להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה )יחד להלן: 

 "(:הדרישות המקצועיות"
 
 שנות שרות בחיל אוויר כולל ר' מטה חיל האוויר ומפקד חיל האוויר 39_

 ר' אג"מ מבצעים במטה הכללי של צה"ל
 סנטרי טכנולוג'י גרופ )פרטית(_מייסד מנל חברת 

 יו"ר חברת אירונאוטיקס
 בוגר תואר בכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן

 ____בוגר קורס מנהלים מתקדם באוניברסיטת הארווארד
 

___________________________________________________________ 
 .זה '* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב

 

 
 יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.   1
יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או   2

התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות 
חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות -גבוהה והבנה בנושאים עסקיים

 הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה  יפורטו,  3

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של -בנושאים עסקיים
 החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
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 : 4התעסקותי בחמש השנים האחרונות
 

 ___2017יו"ר אירונאוטיקס חברה פרטית שהונפקה בבורסת ת"א בשנת ___
 

 : 5כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונותחברות אחרות בהן אני מכהן ו/או 
 יו"ר חברת "כרונוס" )פרטית

______ 
 

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו  .ג
חשבונאיים ודוחות  –וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים 

כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר 
 דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

 
, מיומנות י, להערכתלייש  יו/או כישורי יסיוניו/או נ ימצהיר, כי בשל השכלת הנני

 :6והה והבנה בנושאים המפורטים להלןגב
 
              שבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלתסוגיות ח [_]

 החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;       
 
 תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;   [_]
 
-ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח החברות חוקהכנת דוחות כספיים ואישורם לפי    [_]

 1968; 
 
 אף אחד מהמפורטים לעיל; [ _]
 

, לשמש כדירקטור בעל מומחיות יכשיר, למיטב הבנת הנניולאור האמור לעיל, 
 חשבונאית ופיננסית:

 
 [       כן_]
 
[X_לא      ] 
 

ו/או סיוני יהנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או נ .ד
כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של 

 החברה:
 
[X_]   כן 
 
 לא   [_]

 :7יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים .ה

[_X]   כן 
 
 לא    [_]

  

 
 קום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.יצוינו התפקיד, שם מלא של מ  4
יש לפרט את שמותיהן המלאים  של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את   5

 יש לציין זאת מפורשות. כדירקטור חיצוניתקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה  
 יש לסמן במקום הרלוונטי.  6
 במקום הרלוונטי.יש לסמן   7
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לכהן כדירקטור  החברות הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק .ו
 ובכלל זה הנני מצהיר כי:, בחברה

 
 אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר. .1

 
יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע  .2

תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של 
 החברה ולגודלה. 

ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור  לא ייצרותפקידיי או עיסוקיי האחרים  .3
 בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.ולא יהיה 

 
בעבירות המפורטות להלן ואם בערכאה ראשונה הורשעתי בפסק דין  לא .4

שבית המשפט קבע, בעבירות המפורטות להלן, הרי בפסק דין הורשעתי בעבר 
אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות במועד ההרשעה או 

אין אני מנוע , ירהבבות שבהן נעברה העסיובשים לב בין היתר, לנ ,להלן
 או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית

קצרה תקופה  או חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתיאו ש
או בחברה פרטית מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית אני  יותר במהלכה

 :לפי קביעת בית המשפט שהיא חברת איגרות חוב
 

, 428עד  422-ו 420עד  418, 415, 392, 297עד  290עבירות לפי סעיפים  .א
לחוק  54-)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 

"( או כל עבירה חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-התשכ"ח, ניירות ערך
 .החברות )ג( לחוק226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 

 

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות  .ב
 מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

 
לעיל   4שאינה מנויה בסעיף בעבירה  לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה .5

אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי 
 או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לשמש כדירקטור בחברה ציבורית

ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו 
תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט חמש שנים מיום מתן פסק הדין או 

או בחברה פרטית  במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית
 .שהיא חברת איגרות חוב

 
לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן  .6

 או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, כדירקטור בכל חברה ציבורית
ברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה ו/או בח

 שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.
 לעניין זה: 

נו לחוק ניירות ערך, 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  –"אמצעי אכיפה" 
לחוק הסדרת העיסוק  2לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 4שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995-בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 , לפי העניין;1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

לב)א( לחוק ניירות 52ועדה שמונתה לפי סעיף הו –"ועדת האכיפה המינהלית" 
 ערך.

 
לכהונתי  החברות י תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוקיאם חדל להתקיים לגב .7

כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור 
בס"ק בעבירה כאמור בערכאה ראשונה , לרבות עקב הרשעה בפסק דין בחברה

 או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל/לעיל ו 5)א( או 4
ידוע לי, כי  אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. –

הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת , החברות לחוק 234בהתאם לסעיף 
 חברה.לחובת אמונים שלי 
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 לא רלוונטי :8מצהיר כדלקמן הננידירקטור בלתי תלוי,  הנניה אם חינלצורך הב .ז
 

 בעל השליטה בחברה; לש 9אינני קרוב [_]
 
אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או  [_]

לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד 
או לקרוב של בעל השליטה, המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה 

שמחזיק  ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי ,או לתאגיד אחר ,במועד המינוי
גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש  –שליטה  בדבוקת

הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר 
 בתחום הכספים;

 
 זה:' ולעניין ההצהרה לפי סעיף 

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או  -"זיקה" 
הונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן שליטה, וכן כ

כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט 
 ,2006-חריגים על פי תקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז

 ;כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ולמעט
 

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו  -"תאגיד אחר" 
 למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה. 

 
אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל,  [_]

שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים 
גם אם  קה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל,מי שאסורה זילעסקיים או מקצועיים 

הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף 
החברות )כללים , בהתאם לתקנות כאי ולהחזר ההוצאותעל הגמול לו אני ז

, כל תמורה, במישרין או 2000-בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס
 בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו  תתקבלקוימו קשרים ו/או יידוע לי כי באם  
בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי 

 תלוי.
 

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח  
 לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.  

 
צרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יו [_]

 תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

 

, ובכלל בלתי תלוידירקטור כאינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן  [_]
 אחד מהדירקטורים בחברה. זה דירקטור חיצוני,

 
 ד של בורסה בישראל.אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עוב [_]
 
 אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. [_]
 

 זה:ו' לעניין ההצהרה לפי סעיף 
 ינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.אלא יראו בהפסקת כהונה ש

 
קיים את כל התנאים מלעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור ה

 לעיל.' ובסעיף המבחנים ו
 

ולפיכך  ,הנקובים לעילהתנאים והמבחנים מכל או חלק  ילגבי מיםלא מתקיי [_]
 אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

 
 יש לסמן במקומות הרלוונטים.  8
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן  –"קרוב"   9

 זוגו של כל אחד מאלה. 
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 11מוחזקתשל החברה, חברה אחרים  ניירות ערךבבמניות ו/או  10האם הנך מחזיק .ח
ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו  אם פעילותה מהותית לפעילות החברה שלה

, שביצועו יגרום 12להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה
לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת 

תהינה כמפורט להלן ו/או האם קיימים שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, 
הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה 

 : 13אם כן, אנא פרט, שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן

 
 ___________לא_
 

 ניירות הערךי ברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחב .ט
ועל  אם פעילותה מהותית לפעילות החברה או של חברה מוחזקת שלהשל החברה, 

 .כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל
 
 

שלה או  16שלה, חברה קשורה 15של החברה, חברה בת  14בעל תפקיד/עובד האם הנך .י
 :אם כן, אנא פרטבחברה,  17של בעל עניין

 
 __________.לא__

 
במישרין לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם,   10

ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהנך מחזיק בהם, 
 ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם. 25%במישרין או בעקיפין,

עותם בכללי חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמ -"חברה מוחזקת"  11
 .החשבונאות המקובלים

 לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.  12
 יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.  13
  .1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  –לרבות "מורשה חתימה עצמאי"   14
המוצא  רה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניותחב -בת" -ה"חבר  15

 .ת למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלהרשאישלה או מכוח ההצבעה שבה או 
וחמישה אחוזים או זיקה בעשרים מח -אם שלה -ינה חברהשא -רה, אשר החברה חב -ה קשורה" "חבר  16

הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה מן  יותר
קיעה בה סכום הש -אם שלה -ינה חברהשא -מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה ר אחוזים או יות

במניות ובין בדרך אחרת, למעט  ם או יותר מההון העצמי של החברה, ביןחוזיהשווה לעשרים וחמישה א
 הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה  -"בעל ענין"  17
בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן  
כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר  
ם או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזי 
 . וכן חברה בת של החברה מהדירקטורים שלו 
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 דירקטורכשירות הצהרת 
 

 תקנותו ,("החברות "חוק)להלן:  1999-לחוק החברות, התשנ"ט 227- א224על פי סעיפים 
החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל 

לתקנות  33-)ב( ו34, 26לצורך גילוי בהתאם לתקנות וכן , 2005-כשירות מקצועית(, התשס"ו
סעיפים לצורך עמידה בהוראות הו 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"לניירות ערך 

 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ בחברתהמיועד לכהונה  )ד( לחוק החברות,219-ו( 12)א()92
 "(החברה)להלן: "

 
 מועד אישור האסיפה הכללית             תאריך המינוי: 

 
 

 _אשכנזי_                   ___יצחק_המועמד:           שם
 משפחה                                  פרטי          

 
 _ISAAC_    ASHKENAZI           באנגלית כפי שמופיע בדרכון:המועמד שם 

 משפחה       פרטי      
 

 _054645072         : זיהוימס' 
 

 ישראלנתינות:   02/04/1957       תאריך לידה: 
 

 5620008   יהוד   15קפלנסקי  : מען להמצאת כתבי בי דין
 מיקוד  עיר   רחוב                             

 
 :1הצהרות

 

 הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה. .א
 
הרלוונטיים לשם בחינה האם  3, כישורי וניסיוני המקצועי2להלן פרטים אודות השכלתי .ב

יש בידיי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור בחברה והאם 
מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או 

הדרישות להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה )יחד להלן: "
 "(:המקצועיות

 

______ 
 צורפו ונשלחו

___________________________________________________________ 
 .זה '* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב

 

 
 יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.   1
יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה   2

מיומנות גבוהה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, 
חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות -והבנה בנושאים עסקיים

 הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
 יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה  3

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של -בנושאים עסקיים
 החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
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 : 4התעסקותי בחמש השנים האחרונות
 1982 – 1975 :בהדסה ירושלים עתודה לרפואה

 2007 – 1982: שירות בצה"ל
 1995 – 1987רפואת עיניים: 

 2013 – 2001 הרווארד:אוניברסיטת במנהיגות מנהל תחום 
 2017 - 2013ברזיל לחירום בעת האולימפיאדה: הכנת 

 .היוםעד  – 2007: תחום אסונות, פעילות הומניטרית והצלת חייםבעולמית פעילות 
 

: 5ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות מכהןחברות אחרות בהן אני 
 המרכז האקדמי למשפט ועסקים

______ 
 

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו  .ג
חשבונאיים ודוחות  –וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים 

ם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק
 דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

 
, מיומנות י, להערכתלייש  יו/או כישורי יסיוניו/או נ ימצהיר, כי בשל השכלת הנני

 :6והה והבנה בנושאים המפורטים להלןגב
 
              שבו פועלתסוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף  [_]

 החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;       
 
 תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;   [_]
 
-ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח החברות חוקהכנת דוחות כספיים ואישורם לפי    [_]

 1968; 
 
[X ] ;אף אחד מהמפורטים לעיל 
 

, לשמש כדירקטור בעל מומחיות יכשיר, למיטב הבנת הנניר לעיל, ולאור האמו
 חשבונאית ופיננסית:

 
 [       כן_]
 
[Xלא      ] 
 

סיוני ו/או יהנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או נ .ד
כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של 

 החברה:
 
[X]   כן 
 
 לא   [_]

 :7יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים .ה

[X   כן 
 
 לא    [_]

 
 יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.  4
יין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את יש לפרט את שמותיהן המלאים  של החברות, לצ  5

 יש לציין זאת מפורשות. כדירקטור חיצוניתקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה  
 יש לסמן במקום הרלוונטי.  6
 יש לסמן במקום הרלוונטי.  7
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לכהן כדירקטור  החברות הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק .ו
 ובכלל זה הנני מצהיר כי:, בחברה

 
 אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר. .1

 
יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע  .2

תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של 
 החברה ולגודלה. 

ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור  לא ייצרותפקידיי או עיסוקיי האחרים  .3
 בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.ולא יהיה 

 
בעבירות המפורטות להלן ואם בערכאה ראשונה הורשעתי בפסק דין  לא .4

שבית המשפט קבע, בעבירות המפורטות להלן, הרי בפסק דין הורשעתי בעבר 
במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות 

מנוע מלכהן אין אני , ירהבבות שבהן נעברה העסיובשים לב בין היתר, לנ ,להלן
או  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב כדירקטור בחברה ציבורית

קצרה יותר תקופה  או חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתיש
או בחברה פרטית שהיא אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית  במהלכה

 :לפי קביעת בית המשפט חברת איגרות חוב
 

, 428עד  422-ו 420עד  418, 415, 392, 297עד  290ם עבירות לפי סעיפי .א
לחוק  54-)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 

"( או כל עבירה חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-, התשכ"חניירות ערך
 .החברות )ג( לחוק226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 

 

משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות הרשעה בבית  .ב
 מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

 

לעיל   4שאינה מנויה בסעיף בעבירה  לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה .5
אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי 

 או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ציבוריתלשמש כדירקטור בחברה 
ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו 
חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט 

או בחברה פרטית שהיא  במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית
 .חברת איגרות חוב

 
לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן  .6

ו/או  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, כדירקטור בכל חברה ציבורית
בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה 

 ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.
 לעניין זה: 

נו לחוק ניירות ערך, שהוטל 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  –יפה" "אמצעי אכ
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 4לפי פרק ח'

לחוק השקעות  1, או לפי פרק י'1995-השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 , לפי העניין;1994-משותפות בנאמנות, התשנ"ד

לב)א( לחוק ניירות 52הוועדה שמונתה לפי סעיף  –" "ועדת האכיפה המינהלית
 ערך.

 
לכהונתי  החברות י תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוקיאם חדל להתקיים לגב .7

כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור 
בס"ק בעבירה כאמור בערכאה ראשונה , לרבות עקב הרשעה בפסק דין בחברה

 – לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל 5)א( או 4
ידוע לי, כי  אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה.

הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת , החברות לחוק 234בהתאם לסעיף 
 חברה.לחובת אמונים שלי 
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 :8מצהיר כדלקמן הננידירקטור בלתי תלוי,  הנניה אם חינלצורך הב .ז
 

[X] בעל השליטה בחברה; לש 9אינני קרוב 
 
[X]  אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או

לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד 
במועד או לקרוב של בעל השליטה, המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה 

 מי שמחזיק בדבוקתובחברה שאין בה בעל שליטה או  ,או לתאגיד אחר ,המינוי
גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל  –שליטה 

 הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;
 

 זה:' ולעניין ההצהרה לפי סעיף 
קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או  -"זיקה" 

כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן  שליטה, וכן
כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט 

 ,2006-חריגים על פי תקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז
 ;כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ולמעט

 

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו  - "תאגיד אחר"
 למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה. 

 
[X]  ,אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל

שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים 
גם אם  קה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל,מי שאסורה זילעסקיים או מקצועיים 

הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על 
החברות )כללים בדבר , בהתאם לתקנות כאי ולהחזר ההוצאותהגמול לו אני ז

, כל תמורה, במישרין או 2000-גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס
 בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו  תתקבלקוימו קשרים ו/או יידוע לי כי באם  
נוי או לכהונתי כדירקטור בלתי בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למי

 תלוי.
 

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי  
 הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.  

 
[X]  תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם

 כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.תפקידי כדירקטור ואין בהם 

 

[X]  ובכלל זה בלתי תלוידירקטור כאינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן ,
 אחד מהדירקטורים בחברה. דירקטור חיצוני,

 
[X] .אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל 
 
[X]  ברציפות.אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים 
 

 זה:ו' לעניין ההצהרה לפי סעיף 
 ינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.אלא יראו בהפסקת כהונה ש

 
קיים את כל התנאים מלעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור ה

 לעיל.' ובסעיף המבחנים ו
 

ולפיכך  ,הנקובים לעילהתנאים והמבחנים מכל או חלק  ילגבי מיםלא מתקיי [_]
 אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

 
 יש לסמן במקומות הרלוונטים.  8
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן  –"קרוב"   9

 זוגו של כל אחד מאלה. 
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 שלה 11מוחזקתשל החברה, חברה אחרים  ניירות ערךבבמניות ו/או  10האם הנך מחזיק .ח
ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן,  אם פעילותה מהותית לפעילות החברה

, שביצועו יגרום לכך 12לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה
שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה 
אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ו/או האם קיימים הסכמי 
הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד 

 לא: 13אם כן, אנא פרט, להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן

 

 ניירות הערךי ברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחב .ט
ועל כל  אם פעילותה מהותית לפעילות החברה מוחזקת שלהאו של חברה של החברה, 

 .התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל
 
 

שלה או  16שלה, חברה קשורה 15של החברה, חברה בת  14בעל תפקיד/עובד האם הנך .י
 לא :אם כן, אנא פרטבחברה,  17של בעל עניין

 
בחברה,  או של בעל עניין 19של נושא משרה בכירה בחברה 18בן משפחה ךהנהאם 

 לא  כמפורט להלן:
 

הריני לאשר כי נכון למועד אישור האסיפה הכללית, לא חל כל שינוי הרלוונטי למתן  .יא
האישורים הנדרשים על ידי משרד הבריאות ומשטרת ישראל לכהונתי כדירקטור 

 בדירקטוריון החברה. 

 

והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו לאחר שקראתי בעיון  .יב
אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי 

המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי  החברות וכי ידוע לי כי הוראות חוק
 חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

 
ו/או על כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור כמו 

קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן 
וודע יאם י וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. בלתי תלויכדירקטור 

 לחברה.לי פרט כאמור אודיע על כך מיד 
 

    
22.08.2019           __________________ 

  חתימה              תאריך   
              

 
לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או   10

תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהנך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות 
 ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם. 25%בעקיפין,

חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי  -"חברה מוחזקת"  11
 .החשבונאות המקובלים

 החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.לרבות   12
 יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.  13
 . 1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  –לרבות "מורשה חתימה עצמאי"   14
המוצא  מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניותרה אשר החברה חב -בת" -ה"חבר  15

 .ת למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלהרשאישלה או מכוח ההצבעה שבה או 
 זיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותרמח -אם שלה -ינה חברהשא -רה, אשר החברה חב -ה קשורה" "חבר  16

הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה  הערך הנקוב שלמן 
קיעה בה סכום הש -אם שלה -ינה חברהשא -מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה ר אחוזים או יות

ם או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט חוזיהשווה לעשרים וחמישה א
 יתנת בדרך העסקים הרגילה.הלוואה הנ

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה  -"בעל ענין"  17
בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן  
כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר  
ם או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזי 
 . וכן חברה בת של החברה מהדירקטורים שלו 

 בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה; -"בן משפחה"    18
 .1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  – "נושא משרה בכירה"  19
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 הגדרות .1

 :זו תגמול בתוכנית עיםלהלן הגדרות מונחים מרכזיים המופי

 ."מבענביט פארמסוטיקלס ק " החברה"

לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה,  מדיניות "תגמול מדיניות"

 .1999-"טהתשנא)א( לחוק החברות, 267כמשמעות המונח בסעיף 

 .1999-חוק החברות, התשנ״ט "חוק החברות"

כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל  מנהל "נושא משרה"

כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן 

, וכן נושא משרה דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי

השפעה מהותית   המשרה  שאונבתאגיד בשליטת התאגיד, אשר יש ל

  .על התאגיד

 מנהל כללי או מנהלים כלליים משותפים של החברה.  "מנכ"ל"

 ףאחר הכפואו כל בעל תפקיד ניהולי למנכ"ל,  המשנהסמנכ"ל,  "סמנכ"ל"

 ישירות למנכ"ל.

יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, אשר נותן שירותי ניהול ו/או ייעוץ  פעיל" דירקטוריון "יו"ר 

 לחברה.

כהונה או העסקה של נושא משרה, לרבות מתן פטור, ביטוח,  תנאי "תנאי כהונה והעסקה"

התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר שיפוי, מענק פרישה, וכל 

הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל 

 כהונה או העסקה כאמור.

 .לצרכן המחירים מדד "המדד"

 סוציאליות וקרן השתלמות.שכר בסיס, הפרשות  "הקבוע השכר עלות"

 .לחברה עובד של העסקה עלות סך "העסקה עלות"

 

 כללי  .2

, מרכיביו בחברה  המשרה נושאי  לתגמול בנוגע  החברה  מדיניות  את  ולפרט  לתאר  זה  מסמך  מטרת .2.1

 חוק החברות.הוראות ואופן קביעתו, בין היתר, בהתאם ל

וקווים מנחים לעניין קביעת תגמול לנושאי נועדה לקבוע ולהתוות עקרונות  התגמול מדיניות .2.2

מדיניות התגמול  המשרה בחברה, באופן ראוי וסביר, בגין העסקתם של נושאי המשרה בחברה.

. המשרה נושאי אתולתמרץ  לתגמל הצורך במידת תוכל במסגרתה אשר החברה בידי כלי הינה

 על  פרטני  באופן  לגביהם  שאושרו  אלו  ורק  אך  יהיו המשרה  נושאי  זכאים  יהיו  להם התגמול  רכיבי

 . דין כל להוראות ובכפוף בחברה לכך המוסמכים האורגנים ידי

 המשרה לנושאי ומאוזנים ראויים תמריצים יצירת לשקף ,הניתן ככלתשאף,  התגמול מדיניות .2.3

 הסיכונים  ניהול  במדיניותביעדי החברה, בתפקידו של נושא המשרה ו השאר  בין  בהתחשב  בחברה
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 לפעול המשרה נושאי את לתמרץ מטרתו אשר ,תגמול מבנה מגדירה התגמול מדיניות. בחברה

 בראיה  והן  המיידי בטווח  הן  שלה  העבודה  תוכנית,  החברה  מטרות  את  יקדמו אשר  יעדים  להשגת

, התגמול חבילת מסך לקבועים המשתנים הרכיבים בין הראוי היחס את ,זה ובכלל ,טווח ארוכת

 בהתאם  םשאינ  סיכוניםלנטילת   הרלוונטי המשרה  נושא  את  לעודד  שלא  מנת  על  ,היתר  בין  ,וזאת

 .בחברה  הבכירים  המשרה  נושאי  בשימור  הצורך  לאיזון  דגש  מתן  תוך  ,זה  לעניין  החברה  למדיניות

 באה ,התגמול במדיניות המשרה נושאישל  ההעסקהו כהונהה בתנאי משתנים רכיבים בקביעת .2.4

 בראיה, היתר בין, רווחיה ולהשאת החברה יעדי להשגת המשרה נושא של תרומתו ביטוי לידי

 .המשרה נושא של לתפקידו ובהתאם טווח ארוכת

 .פעילותה ומורכבות האופי ,החברה לגודל התייחסות משקפת התגמול מדיניות .2.5

 מדיניות תחול, בנוסף .החברות בחוק כהגדרתם, בחברה המשרה נושאי כלל על תחול המדיניות .2.6

השפעה  המשרה שאוננושא משרה בתאגיד בשליטת התאגיד, אשר יש לעל  ,בהתאמה, התגמול

 . מהותית על התאגיד

בה כדי להקנות זכות כלשהי  נקבעובמדיניות התגמול ובעקרונות ובפרמטרים ש איןיודגש, כי  .2.7

 משרה בחברה.לנושאי 

 

  התגמול  מדיניות של תוקפה .3

שנים בהתאם  שלושלמשך  החברה ידי-על אישורה מיום החל לתוקפה תכנסהתגמול  מדיניות .3.1

שינויים במדיניות התגמול יובאו  .לעת מעת נושיעודכ כפי ,תקנותיו עלהחברות  חוקלהוראות 

לאישור בהתאם לדין החל באותו מועד. לחברה עומדת הזכות לשנות את מדיניות התגמול בכל 

 עת, בהתאם להוראות הדין.

 ותמליץ  ,לעת  מעת  יישומה  אופן  ואת  נההצורך לעדכ  את,  התגמול  מדיניות  את  תבחן  התגמול  ועדת .3.2

  .הצורך במידת נהעדכו על החברה לדירקטוריון

הסכמים  חידוש/חדשים ניהול הסכמיאו /ו עבודה הסכמי כריתת במסגרת החברה תשאף, כן כמו

, להטמיע וליישם את עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן, בכפוף לאפשרותה של קיימים

 החברה לחרוג ממדיניות תגמול זו, ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין. 

 בתקנות, בחוק ייקבעו, החוק להוראות בהתאם התגמול מדיניות אישור מועד שלאחר וככל אם .3.3

 במדיניות  להיכלל  שצריכים  סף  בתנאי  או  החובה  שותלדרי  ביחס  הקלות  מכוחו  שיוצאו  בצווים  או

 הוראה  כל  אף  על  התגמול במדיניות  ככלולות  האמורות בהקלות  יראו,  אישורה  למועד  נכון תגמול

 .החברה ודירקטוריון התגמול ועדת לאישור בכפוף הכל, בה הקבועה אחרת

 

 , פיקוח ובקרה בחברה התגמול  תנאי  לאישור מוסמכים  ורגניםא .4

 ידונוהתגמול    מדיניות  במסגרת  המשרה  נושאי  של  התגמול  בתוכניות  ושינויים  העסקה  תנאי  אישור  .4.1

ובהתחשב במדיניות  דין כל להוראות בהתאם החברה של המוסמכים האורגנים ידי על ויאושרו

לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(,   3ב 1בהתאם לתקנה   לעניין זה יצוין, כי  .התגמול
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, בגבולות הקבועים במדיניות  1"ל סמנכ של  והעסקתו  כהונתו לא מהותי בתנאי  שינוי  , 2000- התש"ס 

תואמים   תו והעסק  תו כהונ  שתנאי בכפוף לכך  , בלבד התגמול, יאושר בידי המנהל הכללי של החברה 

המנכ"ל ידווח לדירקטוריון על שינוי לא מהותי בתנאי כהונתו של סמנכ"ל   .את מדיניות התגמול 

 כאמור. 

מופקד על מדיניות התגמול ועל יישומה ועל כל הפעולות הדרושות לשם כך, החברה  דירקטוריון .4.2

 .מהשל ספק לגבי אופן יישו קרהלרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מ

 

 נושאי משרה בחברה תנאי הכהונה וההעסקה של  קרונות מנחים לבחינה וקביעת  ע .5

 :כללי .5.1

בחברה וליעדים של נושאי המשרה  ולתחומי אחריותם    התגמול מותאמת לתפקידםמדיניות  ככלל,  

 במסגרת מילוי תפקידם.  המוצבים להם ,ניתנים להשגהה

 :מטרות .5.2

 , בראייה ארוכת טווח;הומדיניות ההעבודה של , תכניותחברהמטרות ה קידום .א

התווית מערך תמריצים והטבות מובנה לשם שימור נושאי המשרה האיכותיים בחברה  .ב

 ;לטווח ארוך

בחברה, בקשר לקביעת תנאי כהונתם  םהבניית שיקול דעת של האורגנים הרלוונטיי .ג

ים, בהתחשב והעסקתם של נושאי המשרה בחברה, על בסיס עקרונות ופרמטרים מוגדר

 ;בגודלה של החברה, באופי פעילותה, ובמדיניות ניהול הסיכונים בה

בין תרומתו של נושא המשרה, בהתאם לתפקידו בחברה לבין השגת יעדי יחס הולם  התווית   .ד

 ;החברה והשאת רווחיותה בראיה ארוכת טווח

 התווית איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים לנושאי המשרה בחברה. .ה

 :משרהה לנושאי העסקההו כהונהה תנאי קביעת בעת םשיקולי .5.3

השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של המועמד לכהונה או נושא  .א

 ;המשרה המכהן

ההעסקה והסכמים קודמים עם נושא המשרה )ככל   תקופתתפקיד, תחומי אחריות,  אופי ה .ב

 ;שלא מדובר בנושא משרה חדש(

 ;הואופי פעילות , הפעילות הרלבנטית לתפקידו של נושא המשרההחברה גודל .ג

 ;המשרה נושאעל  הממונההגורם  המלצת .ד

 

 
)במונחים  מהפרמטר הרלבנטיבלבד  5%בשיעור של עד שינוי במבנה התגמול  –" שינוי לא מהותילעניין זה "  1

 התגמול כתוצאה מן השינוי האמור.מדיניות הקבוע במ תחורג האינשסך חבילת התגמול שנתיים(, ובלבד 
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ולהשאת  החברה יעדי להשגת המשרה נושא של תרומתולעניין רכיבי תגמול משתנים,  .ה

 בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה; והכל, הרווחי

בעת אישור תגמול לנושא משרה,  – 2ומנהליההחברה  עובדיההשתכרות של  לרמת יחסה .ו

ברמה דומה בתפקיד ו( תגמול נושאי משרה 1אודות: ) )ככל שאלו רלוונטיים( יוצגו נתונים

( השכר הממוצע והשכר 3) ;ם באותו תפקידשל נושא המשרה הקוד ו( שכר2; )חברהב

והיחס בין כל אחד מאלה   החברהועובדי הקבלן המועסקים אצל    החברהשל עובדי    החציוני

בהקשר זה תיבחן השפעת הפער בין תנאי  –לבין התגמול שמוצע לאשר לנושא המשרה 

ודה , על יחסי העבחברהבהכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של שאר העובדים 

 ; 3בחברה

בחברות דומות. חברות  דומים בתפקידיםשל נושאי משרה  השתכרותה לרמתהשוואה  .ז

חברות הדומות לחברה מבחינת אופי וענף הפעילות ונתונים משמען דומות לעניין זה 

הכנסות ו/או מכלול פרמטרים אלו היקף כספיים רלוונטיים כגון שווי שוק, סך מאזן, 

 ;הוסוג פעילות ה, גודלהחברה הנבחנת בהתאם לאופי

 .החברה של הכספי מצבה .ח

 

 מבנה התגמול הכולל ורכיביו .6

כפי שאושרה על ידי ועדת התגמול  ,ות התגמול בחברהמנחים של מדיניהקווים הלהלן יפורטו 

 התגמול.מדיניות בכל הנוגע לרכיבי  ,החברה ודירקטוריון

 

 קבוע שכר רכיבי .6.1

תפקידו בחברה  בביצוע משקיע הוא אותו הזמן עבור המשרה נושא את לתגמל נועד – קבוע שכר

המקצועי של נושא המשרה והן את הגדרת  ונסיונוקבוע משקף הן את כישוריו  שכרבאופן שוטף. 

 . מהם הנובעיםתפקידו ורמת תפקידו בחברה, לרבות הסמכות והאחריות 

 :בסיס שכר .א

בהתאם לתקרות בחברה שכרם של נושאי המשרה לעדכן את  תהא רשאית החברה -

  .השכר הקבועות במדינות התגמול

 

 
 עלות מעביד.  2
 –לעניין זה   3

עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק בפועל שלהם, ועובדים   –"  עובדי קבלן המועסקים אצל החברה" 
 של קבלן שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה; 

ם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, כהגדרת –" מעסיק בפועל", "קבלן שירות", "קבלן כוח אדם" 
 ;1996-התשנ"ו

כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו  –" עלות שכר" 
 וכל הטבה או תשלום אחר;
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שכרם יקבע בהתאם לשיקולים לקביעת תנאי   –העתידים לעבוד בחברה  נושאי משרה   -

 כהונה והעסקה של נושאי משרה המנויים לעיל.

. הצמדת השכר תיעשה, אם בכלל, מלא  או  חלקי  באופןיכול שיהיה צמוד למדד    השכר -

 נושא המשרה.עם  העסקה  הפי שיקול דעת החברה ובהתאם להסכם  -על  ,באופן פרטני

נושאי המשרה בעלי תפקיד ניהולי בכיר, נושאי המשרה לא יהיו זכאים   ם שלבשל היות -

 לתגמול עבור עבודה בשעות נוספות או בזמן המנוחה השבועית.

במונחי עלות שכר, ,  המשרה  נושאי  שלהקבוע )החודשי(    השכריובא פירוט תקרת    להלן -

 :4משרה 100%לפי 

 קרהת תפקיד

 ש"חאלפי  100ד ע יו"ר דירקטוריון פעיל

 אלפי ש"ח 100ד ע "למנכ

 אלפי ש"ח 70ד ע סמנכ"ל

 

 זמן, תדוןלשמר את נושאי המשרה בתפקידיהם לאורך מטרה ב –בחינת שכר תקופתית  .ב

)כולם או חלקם, בגובה שכרם הקבוע של נושאי המשרה בחברה  , מעת לעת,ועדת התגמול

מצבה העסקי של החברה ביחס לושוק הרלוונטי לבעלי תפקידים דומים ביחס ללפי הענין( 

ואם  ,ובהתאם לשיקולים המנויים לעיל, תמליץ לדירקטוריון האם לאשר עדכון של השכר

  .המומלץ העדכוןהיקף , מה כן

)על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון מנכ"ל הקבוע של שכרו העלאה של  ,האמור אף על

בלבד  5%, בשיעור של עד (לדירקטוריוןובדיווח  )על ידי המנכ"ל בלבד סמנכ"לאו בלבד( 

, לא תיחשב כשינוי מהותי של תנאי כהונה (במונחים שנתיים) מעלות ההעסקהלשנה 

תוצאה מן כ ממדיניות התגמולאינם חורגים  , ובלבד שאלונושא המשרהוהעסקה של 

 .השינוי האמור

 :נלווים תנאים .ג

העסקה של נושאי המשרה, נכללים תנאים נלווים והפרשות הכהונה והבמסגרת תנאי  -

 סוציאליות בהתאם לחוק ולנהוג בחברה.

, הפרשות לתגמולים הבראהימי , חופשהימי  היתר בין כוללים נלווים יםתנא -

  .מותלהשתקרן לולפיצויים והפרשה 

, נייד טלפון, רכב, תפקידו מילוי לצורך, המשרה נושא לזכות להעמיד רשאית החברה -

 תישא  היא  כי  לקבוע  רשאית  החברה.  החברה  הנהלת  שתקבע  כפי"ב,  וכיו  נישא  מחשב

 החברה. )לרבות גילום המס בגינם( אלה נלווים בתנאים הכרוכות ההוצאות בכל

 הוצאותמ חלקכל או ב תישא היא כי ,המשרה נושא עם בהתקשרותה לקבוע רשאית

 

 
 התקרות כאמור תותאמנה באופן יחסי להיקף המשרה בפועל של נושא המשרה הרלוונטי.  4
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)בארץ  לינה, אינטרנט, טלפון לרבות, תפקידו מילוי לצורך נעשו אשר המשרה נושא

 .עיתוניםנוי לימו"ל ובחו בארץ נסיעה הוצאותו אירוח"ל, אש(, לה ומחוצה

תאגיד במסגרת הסכם שירותים עם  שירותים לחברה המספקים משרה נושאילעניין  -

 התנאים כלל ואתאת השכר הקבוע  ויכלולחשבונית כנגד בוצע יבשליטתם, התשלום 

  (.הוצאות החזר)למעט  וההטבות הנלווים

 ליחסים בהתייחס הקבוע הרכיב מסך כחלק ייבחנו הנלווים בתנאים שינויים -

 .התגמול בחבילת לקבועים משתנים רכיבים בין החברה שהגדירה

במסגרת בחינה  החברה ועדת התגמול ודירקטוריון ידי-עלהנלווים ייבחנו  התנאים -

 צורך. לבהתאם תקופתית לסך היקף ההוצאות ויעודכנו 

 

 5מענק מבוסס יעדים – משתנה תגמול .6.2

 :כללי .א

המשתנה ישקף את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת  הרכיב -

 בראיה ארוכת טווח, על פי קריטריונים הניתנים למדידה.בטווח הקצר ורווחיה, 

יקבע בהלימה לביצועי החברה וביצועיו האישיים של נושא המשרה יהרכיב המשתנה  -

 ומי אחריותו. אל מול היעדים שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו על פי תח

 של והרב שנתית השנתית העבודה מתכניתלעמידה ביעדים, הנגזרים  משקל ינתןי -

יעדי החברה מבטאים את הצלחת החברה בכללותה למימוש תוכניותיה, את . החברה

נושאי את תרומתם של נושאי המשרה להצלחת החברה ואת רצון החברה לתגמל 

 משרה על עמידה ביעדים אלו. ה

המשקפים את מטרות החברה והאסטרטגיה  מדידים יעדיםהיעדים יכללו  במניין -

זהות אינטרסים בין החברה, בעלי המניות  שלה בטווח הקצר והארוך על מנת ליצור

המבוסס  המענק ונושאי המשרה, בקידום מטרות החברה והאסטרטגיה שלה כאמור.

 אך המדידים היעדים בסיס על ויחושב ייגזר כאמורעל קריטריונים הניתנים למדידה 

 .להלן כמפורט, המענק תקרות על יעלה לא

את תשלום המענק לנושא משרה מסוים במקרים  לבטללדירקטוריון תהא הסמכות  -

 של הפרות חובות אמון, הפרת הסכם ההתקשרות, ו/או מנהל שאינו תקין.

 :תחולה .ב

 מנכ"ל עשויים להיות זכאים לתגמול המשתנה.וסמנכ"ל החברה יו"ר דירקטוריון פעיל, 

  

 

 
 .לפי העניין ,"התגמול המשתנה" או "המענקבס"ק זה: " להלן  5
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 :משתנההתגמול ה להענקתהמצטברים סף התנאי  .ג

בעת קביעת  ,מעת לעתיהיו רשאים לקבוע, החברה ועדת התגמול ודירקטוריון  (1)

כמותיים או להענקת התגמול המשתנה, תנאי סף התגמול המשתנה,  מרכיבי

 אחרים, בהתחשב ביעדי החברה, האסטרטגיה שלה ומצבה.

משמעותה כי נושאי המשרה לא יהיו זכאים למענק לעיל, כאמור תנאי הסף ב עמידהאי 

 הרלוונטית.ה הקלנדרית בשנ

 :מרכיבי התגמול המשתנה .ד

 :הבאים מרכיביםאת ה היכול לכלולבמודל גובה הרכיב המשתנה יקבע 

על בסיס פרמטרים מדידים המשקפים ביצועים יעדים  – מדידיםכמותיים  יעדים .1

 ;שוטפים של החברה ושל נושא המשרה

של נושא המשרה המבוססים על בתחום אחריותו יעדים  – אישיים איכותיים יעדים .2

של מבוססים על ביצועים אישיים יעדים שאו פרמטרים אישיים של נושא המשרה 

 ;נושא המשרה

 6.2מסך התגמול המשתנה )כהגדרת המונח בסעיף  משקולות המרכיבים במודל התגמול .ה

  6זה לעיל(

 "כסה יעדים אישיים איכותיים  כמותיים מדידים יעדים תפקיד

 100% 100%-0% 100%-0% יו"ר דירקטוריון פעיל

 100% 100%-0% 100%-0% "למנכ

 100% 100%-0% 100%-0% סמנכ"ל

יוגדרו לנושאי משרה מדידים    יעדים  –איכותיים  אישיים  ויעדים    מדידיםכמותיים    יעדים .ו

עם אישור תכנית העבודה של החברה בתחילת כל שנה )ולא יאוחר מחודש אפריל(, וביחס 

בתוך תקופה של חודשיים ממועד אישור תנאי כהונתו  –לנושא משרה חדש בחברה 

עתם השפויכולת של נושאי המשרה בהתאם לתחומי אחריותם , וזאת והעסקתו לראשונה

 ,על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון שיוגדרו מדי שנהעל עמידה ביעדים אלו. יעדים אלו, 

 :)אין מדובר ברשימה ממצה( יעדים הבאיםאת ה, יכולים לכלול, בין היתר

 

 
 ."מודל התגמוללהלן: "  6

 חברהברמת הכמותיים מדידים  יעדים

 במאוחד

 ביצועיםעל  מבוססיםאחריותו ו/או  בתחום יעדים

  איכותייםויעדים אישיים  אישיים

 יעדי תקציב -

 / חוב גיוסי הון -

 יעדי תזרים מזומנים -

 הכנסות -

 פעולה מסחריים ואסטרטגיים שיתופי -

 מוצרים ומקורות הכנסה חדשים פיתוח -

 בלוחות זמנים עמידה -

 קבלת אישורים רגולטוריים -
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רשאי להוסיף לרשימה כאמור  ,דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול .ז

יעדים נוספים שיקדמו את מטרותיה של החברה ו/או את תכניות העבודה שלה ו/או את 

 מדיניותה בראיה ארוכת טווח ו/או לגרוע יעדים כאמור ככל שאין בהם כדי לקדמן.

ביחס לכל ו  , יקבעוסף העמידה בהם  תקרת התגמול  ,משקלםו  היעדים  תמהילסוג היעדים,   .ח

במסגרת אישור תכנית העבודה  )ולא יאוחר מחודש אפריל(בתחילת כל שנה נושא משרה 

 בכפוף לכל דין., השנתית של החברה

מדיד במשקלו היחסי של כל מדד כמותי ו/או שינוי ביעד  ,תקרת המענקיםשינויים ב  .ט

, לא בראיה צופה פני עתיד בלבד מסוים ו/או בפרמטר לקביעת מענק בסולם הפרמטרים

 ייחשבו כשינוי מהותי של תנאי כהונה והעסקה של נושא המשרה.

  :בגין יעדים מדידים לנושאי משרה המענקחישוב אופן  .י

המענק לנושאי המשרה, יתבסס על עמידה ביעדים בהתאם לטבלת משקולות מודל 

לכל יעד הנקבע על פי קריטריונים הניתנים למדידה יקבע סולם ציונים לפיו התגמול. 

תחושב הזכאות למענק בגינו. חישוב סכום המענק יתבצע לכל יעד הנקבע על פי קריטריונים 

הנקבעים על פי קריטריונים הניתנים למדידה  וסך המענקים ,הניתנים למדידה בנפרד

שחושבו בתוספת מענק על פי הערכת הדירקטוריון/ המנהל )ככל שיהיה( יהוו את סך 

 התגמול תלוי הביצועים.

במקרה של מענקים שוטפים אשר מבוססים על ביצועים של התקופה השוטפת, כגון על  .יא

 , נות רעיונית רב תקופתיתהרווח התפעולי המאוחד השנתי של החברה, תיערך התחשב

 ל והדירקטוריון מעת לעת.וועדת התגממנגנון שייקבע על ידי בהתאם ל

  משרה לנושאי השנתי המענק תקרות 

של השנה הקלנדארית בגינה מוענק , נכון לדצמבר עלות)מונחי  חודשיות תמורות במונחי

 כדלקמן: ן, תקרות המענק לנושאי משרה הינ(התגמול

 המענקתקרת  תפקיד

 חודשיות תמורות 5 יו"ר דירקטוריון פעיל

 חודשיות תמורות 5 מנכ"ל

 חודשיות תמורות 3 סמנכ"ל

 נוספים נושאים .יב

  :מענק עיתוי תשלום -

של תקופת העסקה לא  כל שנה קלנדאריתבקשר עם המענק ישולם לנושאי המשרה 

)או תשלום דמי הניהול לראשונה, לפי יאוחר ממועד תשלום המשכורת הראשונה 

 רווח תפעולי -

 רווח לפני מס -

 רווח נקי -

- EBITDA 

 עמידה באבני דרך -

 פעילותמכירת  -

 מיזוג משמעותי -
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 השנתיים של החברה.המבוקרים שלאחר מועד אישור הדוחות הכספיים העניין( 

 לתנאי בהתאם, ישנת או רבעוני בסיס על שיתבצע יכול רהתשלום בגין התגמול כאמו

 .המשרה לנושאי שיקבעו המענק

  :חלקיות המענק ותקופת אכשרה -

ועסק בחברה לפחות הלמענק רק בתנאי ש , ככל שיהיה זכאי,זכאי הנושא משרה יהי

היה ונושא המשרה  .הקלנדארית, בגינה מוענק התגמול עבודההשנת ב חודשיםשישה 

יחושב המענק בגין שנת סיום כהונתו  ,יסיים את תפקידו לפני תום השנה הרלוונטית

)מובהר כי תקופת הכהונה כוללת את  שנה באותה הכהונה תקופתל יחסיבאופן 

 . תקופת ההודעה המוקדמת, ככל שקיימת(

 לנושא ישולם אשר תשלום כל, אישי העסקה בהסכם אחרת מפורשת נקבע אם למעט -

 כחלק יחשב ולא אינו, שישולם ככל, זו תגמול מדיניותפי -על משתנה גמולכ המשרה

 לזכאות או לחישוב בסיס יהווה ולא ועניין דבר לכל המשרה נושא של הרגיל משכרו

 ישמש לא, האמור מכלליות לגרוע ומבלי, לרבות, כלשהי נלווית זכות של לצבירה או

 "ב.וכיו הגמל לקופות הפרשות, פיטורים פיצויי, חופשה בתשלום הנכלל כרכיב

 :מיסוי -

 בריאות מס, לאומי ביטוחכגון ) אחר חובה בתשלום או כלשהו במס חיוב שיהיה ככל

 דין פי-עלהמשרה  נושא בו יישא בעקבותיה, אומדיניות התגמול  בגין'( וכו ממלכתי

 (. דין לפיהמשרה  נושא על יחול שהוא ככל)

 

 7מיוחד מענק –משתנה  תגמול .6.3

תמורות  3אשר לא יעלה על  ,שיכלול מענק מיוחד יכול נושא משרההמשתנה של  התגמול .א

, בכפוף לאישור ועדת בחיי החברה  ביצועים יוצאי דופןאירועים ו/או  בגין    ,בשנה  8חודשיות

 ., מנימוקים שיירשמו9התגמול ודירקטוריון החברה )לפי העניין(

להתקיימות אירועים ו/או של נושא המשרה המיוחדת ישקף את תרומתו המענק המיוחד  .ב

ועדת על פי שיקול דעתם של החברה להשאת רווחיה, ביצועים יוצאי דופן בחיי להשגת 

בכפוף לאישור גם  ובקשר עם יו"ר הדירקטוריון,    ,התגמול ודירקטוריון החברה )לפי העניין

 ., מנימוקים שיירשמו(האסיפה הכללית

ם יוצאי דופן בחייה ביצועים ו/או של  השפעתם של אירועייקבע בהלימה ליהמענק המיוחד   .ג

להתקיימות אירועים הרלוונטי של נושא המשרה תרומתו האישית בשים לב להחברה  של

 . להשגת ביצועים אלוו/או 

 

 
 ".המענק המיוחד" להלן:   7
 . מונחי עלות, נכון לדצמבר של השנה הקלנדארית בגינה מוענק התגמול  8
של ועדת לאישור    פהכפונכון למועד אישור מדיניות תגמול זו, הענקת המענק המיוחד בקשר עם יו"ר הדירקטוריון    9

 האסיפה הכללית.התגמול, הדירקטוריון ו
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 אירועים ו/או ביצועים יוצאי דופן כאמורבקשר עם  ישולם לנושאי המשרה  המיוחד  המענק   .ד

)או תשלום דמי הניהול לראשונה, לפי לא יאוחר ממועד תשלום המשכורת הראשונה 

המענק המיוחד על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה )לפי שלאחר מועד אישור  העניין(  

ובקשר עם יו"ר הדירקטוריון, לאחר מועד אישור המענק המיוחד באסיפה , העניין

, שנתי או רבעוני בסיס על שיתבצע יכול רכאמו המענק המיוחד. התשלום בגין (הכללית

 .המשרה לנושא שיקבעוהמיוחד  המענק לתנאי בהתאם

תחולנה, בשינויים  )ככל שאינן נוגעות לעיתוי תשלום המענק( .יג6.2יתר הוראות סעיף  .ה

 זה. 6.3המחויבים, גם בקשר עם תשלום המענק המיוחד לפי סעיף 

 

 10הוני רכיב –משתנה  תגמול .6.4

נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים  תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור ותמרוץ .א

טווח הקצר ל םראוי בין שיקוליעל איזון ושמירה החברה בין נושאי המשרה לבעלי מניות 

קביעת תקופת הבשלה מלאה ומתן  באמצעותלטווח הארוך, בין היתר לבין שיקולים 

, שתקבענמוך ממחיר ממוצע של המניה בבורסה בתקופה  ושאינ תשלום מבוסס מניות

 .(כמפורט להלן

בעת קביעת תוכנית תגמול הוני, תקרת השווי השנתית של רכיבים המשתנים ההוניים  .ב

פעמים עלות השכר הקבוע השנתי  4 עד הינהבמזומן, במועד ההענקתם  שאינם מסולקים

פעמים עלות השכר הקבוע השנתי  2.5 עדואו ליו"ר דירקטוריון פעיל /ו"ל החברה למנכ

התקרה השנתית מחושבת כאילו  .(ההקצאה במועד, השכר הקבוע עלות)מונחי "ל לסמנכ

 .בתקופת ההבשלה ההונית מתפרסת באופן לינאריההוצאה 

בתוכנית הפרטנית, ככל   יקבעו מי מנושאי המשרה יכללהחברה  ועדת התגמול ודירקטוריון   .ג

 שתאושר.

תפחת   לא  –  לנושא משרההתקופה הנדרשת להבשלה מלאה של התגמול ההוני, ככל שיוענק   .ד

שנים.  (6שש )שנים ממועד הענקת התגמול ההוני ולא תעלה על  (3שלוש )מתקופה של 

במנה אחת או במספר מנות במרווחים של שנה לפחות בין באופן ליניארי,  ההבשלה תתבצע  

מועד ההענקה לבין מועד ההבשלה הראשון ובין מועדי ההבשלה השונים, כאשר מנה אחת 

יחד עם זאת, ועדת התגמול  .התגמול ההוני ממחציתמתוך מספר מנות לא תשקף יותר 

והדירקטוריון יהיו רשאים לקבוע ביחס למקרים יוצאים מן הכלל מועדי זכאות שונים, 

וריון יהיה רשאי לקבוע פרמטרים להאצה של , ובכלל זה הדירקטמנימוקים שירשמו

 .הזכאות לתגמול ההוני

 

 
 ."תגמול הונילהלן: "    10
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ככל שיוענק תגמול מבוסס מניות במסגרת התגמול ההוני, לא יפחת מחיר המימוש של  .ה

תגמול הוני זה מהשער הממוצע של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ במהלך 

יחד עם זאת,  .תגמול את ההענקהועדת ה אישורימי המסחר שקדמו למועד  (30שלושים )

מחיר יוצאים מן הכלל מקרים יחס לועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לקבוע ב

 מימוש שונה, מנימוקים שירשמו.

תקופת המימוש של אופציות למניות החברה, ככל שתיכללה בתגמול ההוני, תסתיים לא  .ו

  האופציות לנושא המשרה.שנים מועד הענקתן של  (10עשר )יאוחר מתום 

 

 מוקדמת הודעה .6.5

בת שלושה חודשים בלבד, נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים להודעה מוקדמת  .א

 .בכפוף להוראות הדין
 

יודגש, כי במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש נושא המשרה להמשיך למלא את  .ב

, כולה או חלקה, מבלי ממחויבות זותפקידו, אלא אם דירקטוריון החברה יחליט לשחררו 

 .עמו העסקה הסכם פי על זכאי הוא לו תגמוללקבלת  המשרה נושאלפגוע בזכותו של 

 

  פרישה תנאי .6.6

 המפורטים  לתנאים  בהתאם  ,הפורש  נושא משרהל  פרישה  מענק  לתתרשאית    תהא  חברהה .א

 .בהתאם להסכמי העסקתם המוקדמת ההודעה תקופת בגין לתגמולבנוסף  וזאת, מטה

, המשרה יהעסקה של נושאהבהסכמי  "תחרות-אי"פרישה יותנה בהתקיימות תנאי  מענק .ב

 . אשר ייקבעו בהתאם לתפקידו ורמתו של כל נושא משרה כאמור

תוך   ,בהתחשב בהמלצת ועדת התגמול  ,דירקטוריון החברה יחליט בדבר מתן מענק פרישה .ג

ותנאי הכהונה וההעסקה,  ת מילוי התפקיד בחברהתקופהתייחסות לפרמטרים הבאים: 

האמורה ותרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת   בתקופהביצועי החברה  

 רווחיה ונסיבות הפרישה )ללא פגיעה בחברה(.

לא יעלה ו בחברהותק של פחות משלוש שנים על מענק הפרישה לא יוענק לנושא המשרה ב .ד

)אשר יכלול רכיבים קבועים בלבד, ללא   המשרהעלות העסקה לנושא    חודשי (שלושה)  3על  

 .מענקים מבוססי יעדים ותגמולים הוניים(
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 בחבילתקבוע התגמול הרכיבי ו (כולל הרכיב ההוני) בכלולתם המשתנהתגמול ה רכיבי בין יחס .6.7

  התגמול

 *חבילת התגמוליחס בין רכיבי התגמול המשתנה לסך  תפקיד

 מסך חבילת התגמול 100%רכיבי התגמול המשתנה לא יעלו על  יו"ר דירקטוריון פעיל

 מסך חבילת התגמול 90%רכיבי התגמול המשתנה לא יעלו על  מנכ"ל

 מסך חבילת התגמול 80%רכיבי התגמול המשתנה לא יעלו על  סמנכ"ל

 7%-5%. כמו כן, סטייה מהיחס המצוין בשיעור של משתניםהו קבועיםה רכיביםהעלות, סך  במונחי *

 חשב כסטייה/חריגה ממדיניות התגמול.תלא 

 טעות של במקרהתגמול משתנה  השבת .6.8

 שהתבררו נתונים בסיס על חושב משרה לנושא ששולם ממנו חלק או שנתי מענק כי שיתברר ככל

 המשרה  נושא  ישיב,  הרלוונטי  המענק  תשלום  ממועד  שנים  3  של  זמן  פרק  תוך,  כמוטעים  מכן  לאחר

 לזה בלישק המענק סכום בין ההפרש את, העניין לפי, המשרה לנושא החברה תשלם או, לחברה

 מס וחבויות בתשלומים, שקיימים ככל, הפרשים שקלול)תוך  האמור התיקון עקב לו זכאי שהיה

 סכומים השבת חובת משרה נושא על תחול לא(. ידיו על ששולמואו /ו משרה נושא על החלים

 בכללי או החשבונאית בתקינה משינוי כתוצאה הכספיים הדוחות תיקון או עדכון של במקרה

 . הדיווח

)או החברה, ככל שרלוונטי, תבוצע במועד תשלום המשכורת הראשונה  ידי-על הסכומיםהשבת 

, כאמור מתוקניםהכספיים הדוחות הלאחר פרסום שתשלום דמי הניהול לראשונה, לפי העניין( 

מענק השנתי בשנה מהתבוצע בדרך של קיזוז נושא המשרה  ידי-עלואילו השבת הסכומים 

תסולק במסגרת השכר החודשי בפריסה  )ככל שתיוותר( כאשר היתרה ככל שרלוונטי,העוקבת, 

 תשלומים.  12 לש

 

  החברה עובדי של העסקתם לתנאי המשרה נושא של העסקתו תנאי בין היחס .6.9

משרה הנושאי    לשהעסקה  הכהונה והודירקטוריון החברה בעת אישור/קביעת תנאי    התגמולועדת  

 שארהעסקה של האת היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה לתנאי  יבחנו

החציוני של העובדים השכר עובדי החברה )לרבות עובדי קבלן( ובפרט היחס לשכר הממוצע ו

ו של כל של שכרעל יחסי העבודה בחברה, סבירותו  אלו יחסים תויחוו דעתם על השפע ,כאמור

  בחברה לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת העובדים שלה.אי המשרה נושמ אחד

 "למנכהיו"ר הדירקטוריון,  שכרם של    עלות, היחס בין  בחברה  התגמול  מדיניות  אישור  למועד  נכון

והיחס בין   ,בהתאמה  ,0.49:1-ו  0.18:1,  0.16:1  ובחברה הינ  תשכר ממוצע  עלותל  בה  לים"והסמנכ

 ובחברה הינ החציוניתשכר ה עלותבה ל לים"והסמנכ"ל המנכיו"ר הדירקטוריון, שכרם של  עלות

  .11בהתאמה ,1:0.31-ו 1:0.12, 1:0.11

 

 
 חלקיות תשלומים המשולמים על בסיס שנתי.  לרבות, 2019 אוגוסטלחודש מבוסס על עלות השכר    11
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 העבודה יחסי עלהשפעה  אלו ליחסיםקיימת לא החברה,  ודירקטוריון התגמול ועדתלהערכת 

נכון למועד אישור בחברה  מצומצם של עובדים ונושאי משרה  ההיקף  ליובהר כי בשים לב  .  בחברה

מדיניות התגמול, ניכר כי לא ניתן לאמוד באופן מדוייק את יחסי השכר הרצויים בחברה, בין 

היתר, לאור העובדה לפיה כל מינוי ו/או סיום כהונה של נושא משרה נוסף ו/או קיים, עשוי לשנות 

השפעה אמיתית על יחסי מבלי שתהיה לכך אמור, באופן משמעותי את הרכב יחסי השכר כ

 .העבודה בחברה

 

 דירקטורים גמול .6.10

החזר כן לגמול השתתפות וו)גמול שנתי חברה יהיו זכאים לתגמול דירקטוריון הב דירקטורים

 2000-ס"דירקטור חיצוני(, התשלתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות  הוצאות( בהתאם ל

ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות הגמול, כפי  "(הגמולתקנות )להלן: "

האמור בס"ק זה לעיל לא יחול על יו"ר דירקטוריון פעיל, ככל שיאושר לו תגמול   .שיהיה מעת לעת

 ליו"ר דירקטוריון פעיל בהתאם למדיניות תגמול זו.

 

 פטור ו שיפוי, ביטוח .6.11

)לרבות דירקטור( עשוי להיות זכאי, בנוסף לחבילת התגמול כאמור  משרה בחברה נושא .א

במדיניות תגמול זו, וכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך בחברה, לביטוח אחריות 

כפוף להוראות כל  והכל, (Run-Off)לרבות ביטוח מסוג  נושא משרה על פי הנהוג בחברה

 האחריות המירביים שיתאפשרותהיה בגבולות התקרה לכיסוי  דין ותקנון החברה.

 9-אלפי דולר ארה"ב )כיום הפרמיה השנתית הינה כ 70ובפרמיה שנתית שלא תעלה על 

בפרמיה שלא תעלה על שיעור של  – Run-Off, ובעבור ביטוח מסוג אלפי דולר ארה"ב(

 .מהפרמיה השנתית המירבית כאמור לעיל 300%

ונושאי המשרה עשויים להיות זכאים לכתבי שיפוי, כפוף להוראות הדין,  הדירקטורים .ב

מהונה העצמי של החברה, בהתאם לקבוע בתקנון החברה ובנוסח  25%בהיקף של עד 

 .מעת לעתאושר על ידי האסיפה הכללית יש

ונושאי המשרה עשויים להיות זכאים לכתבי פטור בהתאם לחוק החברות  הדירקטורים .ג

 .מעת לעתאושר על ידי האסיפה הכללית שיהחברה, בנוסח  ןוהקבוע בתקנו
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 בע"מ קנביט פארמסוטיקלס
 )"החברה"(

 6473921תל אביב  21, הארבעה
 09-9786120פקס:  09-7720420טלפון: 

 

 2019 בספטמבר 2
 

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

 

 ראשוןחלק 
 

 בע"מ קנביט פארמסוטיקלס  שם החברה: .1
 "(האסיפה)להלן: " שנתית  סוג האסיפה: 

 11:00, בשעה 2019 באוקטובר 8, 'גביום   :האסיפה מועד
, תל אביב, 30 העורכי דין, מרחוב הארבע –שמעונוב ושות'  משרדי  :האסיפה מקום

 34 במגדלי הארבעה, מגדל דרומי, קומה
 

 :ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה הםאשר לגבי על סדר היום יםנושאה .2
 

 תקנון החברהתיקון  ..12
 

לתקנון החברה באופן שיבהיר את תחולת הביטוח והשיפוי  23.3-ו 23.2מוצע לאשר תיקון סעיפים 
לחוק התחרות הכלכלית,  1גם על הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך לפי פרק ז'

חוק "-" ותיקון התקנון" ( )להלן:1988-)לשעבר חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988-התשמ"ח
 ", לפי העניין(.התחרות הכלכלית

טז לחוק התחרות הכלכלית, לא ניתן יהיה לשפות או לבטח אדם בגין עיצום 50בהתאם לסעיף 
לחוק התחרות הכלכלית, וזאת למעט בגין הוצאות שהוציא בקשר  1כספי שהוטל עליו לפי פרק ז'

ל זה שכר טרחת עורך דין, עם הליך שהתנהל בעניינו, לרבות בגין הוצאות התדיינות סבירות, ובכל
ולרבות בדרך של שיפוי מראש. וביחס להתחייבות לשיפוי או לביטוח כאמור לנושא משרה 

 בתאגיד, בתנאי שנקבעה לכך הוראה בתקנון המתירה זאת.

, מסומן בגרסת מהדורות הזימוןלדוח  'נספח אנוסח התיקון המוצע לתקנון החברה מצ"ב כ
 .פרסומוון למועד לעומת תקנון החברה שבתוקף נכ

 
 ההתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברההפטור וכתבי  עדכון ..22
 

, מוצע לאשר כי החברה תעניק לנושאי המשרה לעיל 2.1בסעיף בכפוף לאישור ההתקשרות 
בחברה, קרי ה"ה איתן בן אליהו )יו"ר הדירקטוריון(, יפעת קריב )מנכ"ל ודירקטורית(, ירון נאור 

ז נבון )דירקטור(, עמינדב ססלר )דירקטור(, ירון רצון )דירקטור(, דן רפאל אנגל )דירקטור(, אר
טשקין )דירקטור(, רויטל אבירם )דירקטורית חיצונית(, רונן הראל )דירקטור חיצוני( וטוני ופ

וכן למר יצחק אשכנזי )בכפוף  "(המכהנים נושאי המשרהקליין )סמנכ"ל הכספים( )להלן: "
, כתב פטור והתחייבות לשיפוי, מראש להלן( 2.3בלתי תלוי כאמור בסעיף למינויו כדירקטור 

ובדיעבד, מעודכן באופן שיבהיר את תחולת השיפוי גם על הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם 
חוק " )להלן: 1999-הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי של החלק התשיעי לחוק החברות, התשנ"ט

לחוק התחרות הכלכלית, וכן באופן שיבהיר כי התשלום  1פרק ז'"( ובקשר עם הליך לפי החברות
חוק " )להלן: 1968-()א( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1נד)א()52לנפגע הפרה בהליך כאמור בסעיף 

ההתחייבות או " "כתב השיפוי המתוקן" לחוק ניירות ערך )להלן: 4"( הינו לפי פרק ח'ניירות ערך
 (. "לשיפוי

, מסומן בגרסת מהדורות לעומת נוסח הזימוןלדוח  נספח ב'תוקן מצ"ב כנוסח כתב השיפוי המ
 נכון למועד דוח זה ושניתנה לנושאי המשרה.  1כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי שבתוקף

, עמינדב ססלר, ירון נאורה"ה המתוקן שתוענק בקשר עם פי כתב השיפוי -ההתחייבות לשיפוי על
לעניין ההתקשרויות  יםאשר נחשב ,הו, יפעת קריב וטוני קלייןירון רצון, ארז נבון, איתן בן אלי

 לחוק החברות )להלן: 268כהגדרת המונח בסעיף בעל שליטה" "-כ 2.2-ו 2.1המפורטות בסעיפים 
אישורה על ידי האסיפה הכללית  שנים ממועד"(, תפקע בתום שלוש נושאי המשרה המחזיקים"

לאירועים שעילתם עד לתום שלוש שנים כאמור,  ככל שתאושר, ותמשיך לחול ביחסשל החברה, 
ההתחייבות בחלוף תקופה זו, וככל שלא אושרה גם אם ההתקשרות כאמור לא תחודש בעתיד. 

לשיפוי על פי כתב השיפוי המתוקן לתקופה נוספת, יוותר בתוקפו כתב השיפוי הקיים שניתן 
 עובר למועד דוח זה. לנושאי המשרה המחזיקים

 
"(, יפוי הקייםכתב הש" לפרטים אודות תנאי כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי שהינם בתוקף נכון למועד זה )להלן:  1

 (. 2019-01-036787)מספר אסמכתא:  2019באפריל  15ראו נספח ב' לדוח המיידי של החברה מיום 
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נעשית כמקשה אחת  ה על אישור הענקת כתב השיפוי המתוקן לנושאי המשרהיצוין כי ההצבע
. כמו כן, ולמען הסר ספק, ככל שלא תאשר המכהנים ולמר יצחק אשכנזי ביחס לכל נושאי המשרה

האסיפה הכללית את הענקת כתב השיפוי המתוקן )לרבות עקב כך שלא תאושר ההתקשרות 
גוע בתוקפו של כתב השיפוי הקיים שניתן לנושאי הראשונה המוצעת(, לא יהיה בכך כדי לפ

 .הזימון)לפי העניין( עובר למועד דוח  המכהנים המשרה

 
 דירקטוריון החברהל דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים, מינוי ..32
 

המכהנים נכון למועד זה בדירקטוריון החברה  הבאים, מוצע למנות מחדש את הדירקטורים
ה"ה איתן בן אליהו )המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה(, יפעת  :יצוניים()שאינם דירקטורים ח

קריב )מנכ"ל ודירקטורית(, ירון נאור )דירקטור(, ארז נבון )דירקטור(, עמינדב ססלר )דירקטור(, 
וכן למנות את מר יצחק אשכנזי טשקין )דירקטור( ודן רפאל אנגל פוירון רצון )דירקטור( 
 (כפוף לאישור מינויו על ידי היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאותוב )כדירקטור בלתי תלוי

 16.3.8כמפורט בסעיף  2020בינואר  1, וזאת עד ליום "(הממוניםהדירקטורים )להלן ביחד: "
 לתקנון החברה.

-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 26לתקנה  בהתאםלפרטים הנדרשים 
 .בעמוד הבא רים המכהנים ראוביחס לדירקטו, 1970

 חוק )לעיל ולהלן: " 1999-ב לחוק החברות, התשנ"ט224בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 
"(, הצהיר כל אחד מהדירקטורים המכהנים כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת החברות

מות לגביו הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו ופרט את הכישורים כאמור וכי לא מתקיי אתלהקדיש 
הצהרות  הזימוןלדוח  'דנספח לחוק החברות. מצ"ב כ 227-ו 226ההגבלות הקבועות בסעיפים 

 "(.הצהרות הדירקטוריםהדירקטורים המכהנים )להלן: "

כדירקטור בלתי תלוי )כהגדרת ייחשב מר יצחק אשכנזי , יצוין כי הממוניםמבין הדירקטורים 
ר כי מתקיימים לגביה תנאי הכשירות למינוי דירקטור לחוק החברות(, אשר הצהי 1המונח בסעיף 

באוגוסט  27)ב( עד )ו( לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה ביום 240חיצוני הקבועים בסעיף 
 טרם כיהן ואינמר יצחק אשכנזי כאמור.  ובתנאים בהתאם להצהרת ואת עמידת 2019

קנונה את הוראות הממשל התאגידי בדירקטוריון החברה. עם זאת יצוין, כי החברה לא אימצה בת
לתוספת הראשונה לחוק  1המומלצות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים כמפורט בפרט 

 החברות.

יצוין כי בעלי המניות יוכלו להצביע באסיפה הכללית ביחס למינוי כל אחד מהדירקטורים 
 , באופן נפרד.הממונים
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דן רפאל אנגל  ירון רצון  עמינדב ססלר ארז נבון ירון נאור יפעת קריב איתן בן אליהו  שם:
 יצחק אשכנזי פוטשקין 

 דירקטור בלתי תלוי  דירקטור דירקטור דירקטור דירקטור דירקטור דירקטור ומנכ"ל יו"ר הדירקטוריון  תפקיד:
 054645072 022216071 059135384 059620237 027222413 27885888 025582693 000212340 מספר זיהוי: 
 2.4.1957 3.12.1965 26.10.1964 30.3.1965 17.4.1974 11.8.1970 23.11.1973 10.9.1944 תאריך לידה:

, תל  17ארלוזורוב  מען:
 , יהוד15קפלנסקי  , ראש העין  63בזלת  , תל אביב13סוקולוב  , תל אביב 5רחל  , תל אביב1השופטים  , הרצליה6המדע  הרצליה,  2המנופים  אביב 

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  שראלית י נתינות: 
התאריך בו החלה  
מועד אישור האסיפה   2.6.2019 18.11.2018 18.11.2018 2.6.2019 2.6.2019 19.3.2019 2.6.2019 הכהונה כדירקטור: 

 המזומנת לפי דוח זה 

חברות בוועדות  
 לא לא לא לא לא לא לא דירקטוריון: 

התמנות  מיועד ל
כחבר בוועדת 

הביקורת )גם בכובעה 
כוועדת התגמול של  
החברה( והוועדה 
לבחינת הדוחות 

 הכספיים
האם הינו דירקטור  

בלתי תלוי, דירקטור  
חיצוני או דירקטור  

 חיצוני מומחה 

 2דירקטור בלתי תלוי  לא לא לא לא לא לא לא

האם הינו דירקטור  
חיצוני בעל מומחיות  
חשבונאית ופיננסית  

ו בעל כשירות  א 
 מקצועית: 

 לא לא לא לא לא לא כשירות מקצועית  לא

האם הינו עובד של  
התאגיד, של חברה  
בת שלו, של חברה 
קשורה שלו, או של  

 בעל עניין בו:

 לא

 מנכ"ל החברה.
הגב' קריב עובדת  

קנדה -בחברת ישראל
)ט.ר( בע"מ, חברה 

בשליטתו של מר ברק  
"(  רוזן" רוזן )להלן:

כם  אשר התקשר בהס
 3עם החברה

 לא

מר נבון משמש  
כשותפו של מר רוזן  
בתחומי הנדל"ן, וכן  

מייעץ לחברה 
 שבשליטתו 

 לא לא לא לא

 
 .1920באוגוסט  27ום סווג על סמך הצהרתו בידי ועדת הביקורת של החברה בי  2
 (, אשר המידע על פיהם מובא בדוח בדרך של הפניה.012811-01-2019)מספר אסמכתא:  2019בפברואר  13-( ו010917-01-9201)מספר אסמכתא:  2019בינואר  30לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים   3
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דן רפאל אנגל  ירון רצון  עמינדב ססלר ארז נבון ירון נאור יפעת קריב איתן בן אליהו  שם:
 יצחק אשכנזי פוטשקין 

 השכלה:

בוגר כלכלה ומנהל 
עסקים מאוניברסיטת  

 בר אילן. 
בוגר אסטרטגיה  

ויחסים בינלאומיים  
מאוניברסיטת תל  

 אביב

עבודה   –מוסמך 
סוציאלית,  

 ר אילן. אוניברסיטת ב
ודה עב –בוגר 

לית,  סוציא
 אוניברסיטת בר אילן. 

בוגרת קורס  
דירקטורים ונושאי  
משרה בתאגידים,  
אוניברסיטת תל  

אביב, להב פיתוח  
 מנהלים. 

בוגרת קורס ניהול  
פיננסי, אוניברסיטת  
תל אביב, להב פיתוח  

 מנהלים

בוגר במנהל עסקים  
 מהמכללה למנהל.

בוגר במשפטים  
מהאוניברסיטה  

 ית.העבר
סקים  מוסמך במנהל ע
  מהתוכנית

לאוניברסיטאות  
נורת'ווסטרן ותל  

 אביב

תואר ראשון בכלכלה 
מאוניברסיטת  

קליפורניה; תואר שני  
)מוסמך( במנהל 

עסקים מאוניברסיטת  
 ייל

בוגר תואר ראשון  
במדעי המדינה 

מאוניברסיטת תל  
אביב; תואר שני  
במנהל עסקים  

מאוניברסיטת תל  
 אביב

B.A קים  . במנהל עס
ק  )התמחות בשיוו

ה  ובמימון( מהמכלל
 למנהל.

M.A  במנהל עסקים .
מאוניברסיטת תל  

 אביב.
השתלמות בניהול 

השירות, קורס יועצי  
ביטוח בריאות  

וסיעוד, השתלמות  
המרכז  -לדירקטורים 

 הבינתחומי הרצליה

לימודי רפואה  
באוניברסיטה  

העברית בירושלים;  
התמחות ברפואת  

עיניים בבית החולים  
יבא; תעודת  ש

ות במנהל  הצטיינ
מכללת  ציבורי מ

הגליל; מוסמך במנהל 
ציבורי מאוניברסיטת  

הרווארד; תעודת  
הצטיינות  

באופתלמולוגיה מבית  
החולים שיבא;  

תעודה מהמכללה 
;  לביטחון לאומי

מוסמך בהצטיינות  
במדעי החברה 

 מאוניברסיטת חיפה 

השנים   5-עיסוקיו ב
 האחרונות:

כיום: דח"צ -2018
.י.ר שלמה נדל"ן  בש

 ע"מ.ב
: יו"ר 2012-2018

דירקטוריון  
 אירונאוטיקס בע"מ. 

: יו"ר 2015-2017
דירקטוריון כרונוס  
טכנולוגיות סייבר 

 בע"מ

כיום: מנהלת  -2019
התחדשות עירונית  

קנדה )ט.ר(  -בישראל
 בע"מ.

כיום: חברת -2018
מועצת העיר בהוד 

 השרון.
: מרצה 2017-2019

לקורס מדיניות  
בביה"ס  ציבורית

ציאלית  לעבודה סו
ת תל  באוניברסיט 
 אביב.

: סמנכ"ל 2016-2018
פיתוח עסקי וחברת  
הנהלה בדנאל )אדיר  

 יהושע( בע"מ. 
: חברת 2013-2015

 כנסת 

בעלים ומנכ"ל של  
 חברת נאור אחזקות 

כיום: בעלים -2008
של חברת טי.אר.איי  

 טרה החזקות.
: דירקטור  2009-2018

חיצוני בחברת 
  הכשרת היישוב
 מלונות בע"מ

כיום: מנכ"ל -2001
א.ל. פריוריטי  
 השקעות בע"מ 

 מנכ"ל קנביט בע"מ. 
מנהל השירות הבולאי  

 בדואר ישראל 

סמנכ"ל  שיווק  
ופיתוח עסקי  

באסותא מרכזים  
 רפואיים. 

מנכ"ל הרצליה 
 מדיקל סנטר 

הכנת ברזיל לחירום 
בעת האולימפיאדה  

(; פעילות 2013-2017)
עולמית בתחום  

לות  אסונות, פעי
לת  הומניטרית והצ

 היום(  ועד 2007חיים )
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דן רפאל אנגל  ירון רצון  עמינדב ססלר ארז נבון ירון נאור יפעת קריב איתן בן אליהו  שם:
 יצחק אשכנזי פוטשקין 

תאגידים בהם  
 משמש כדירקטור:

בש.י.ר שלמה נדל"ן  
 בע"מ.

טי די )טרנט דזגניישן(  
 בע"מ.

אי בי טי אינטרנשיונל  
 טכנולוגי בע"מ. 

איסט ווסט וינדירס  
 בע"מ.

 דיימונד קפיטל בע"מ 

 ל.ר. ל.ר.

טי.אר.איי טרה  
בשדרה בע"מ, 

טי.אר.איי טרה  
לד בע"מ,  ברוטשי

י טרה  טי.אר.אי
,  אחזקות בע"מ

טי.אר.איי טרה נדל"ן  
והשקעות בע"מ, עם  

הפנים ליפו נדל"ן  
בע"מ, טי.אר.איי טרה  

פלורנטין בע"מ,  
טי.אר.איי טרה  
גאולה בע"מ,  

בולוווארד טרה  
ארלוזורוב ייזום  

 בע"מ

פריוריטי ניהול נכסים  
 בע"מ.

א.ל. פריוריטי  
 השקעות בע"מ 

מי  המרכז האקד ל.ר. מ דירקטור קנביט בע"
 עסקים למשפט ו

האם הוא בן משפחה  
של בעל עניין אחר 

 בתאגיד:
 לא לא לא לא לא לא לא לא

האם הינו דירקטור  
שהחברה רואה כבעל 
מומחיות חשבונאית  

ופיננסית לעניין  
 המספר המזערי:

 לא לא לא כן כן כן לא לא
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 עדכון מדיניות התגמול של החברה ..42
 

ונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, ול לעניין תנאי כהכון למדיניות התגממוצע לאשר עד
)להלן: הזימון לדוח  כנספח ה'א)א( לחוק החברות, בנוסח המצורף 267כמשמעותה בסעיף 

 "(. התגמול המעודכנת מדיניות"

מדיניות התגמול המעודכנת תהיה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית 
 ברות.א)ד( לחוק הח267ף בהתאם להוראות סעיכאמור, 

מדיניות התגמול המעודכנת מחליפה את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה שאושרה על ידי 
 "(.מדיניות התגמול הקיימת)להלן: " 2017באוגוסט  3האסיפה הכללית של החברה ביום 

אי ת השכר הקבוע לנושעיקרי השינויים במדיניות התגמול המעודכנת הינם: )א( הגדלת תקר
רקטורים )למעט יו"ר דירקטוריון פעיל( בחלוקה לתפקידים )יו"ר דירקטוריון המשרה שאינם די

אלפי ש"ח(; )ב( קביעת  70עד  –אלפי ש"ח וסמנכ"ל  100עד  –אלפי ש"ח, מנכ"ל  100עד  –פעיל 
למתן תגמול  האפשרות למתן תגמול משתנה )מענקים ותגמולים הוניים(; )ג( קביעת האפשרות

ת פרמיה שתשולם בגין ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה, והכול )ד( קביעת תקר-; ופרישה
 כאמור.הזימון כמפורט במדיניות התגמול המעודכנת המצ"ב לדוח 

 
 אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה ..52
 

תה בין השאר את הכלל משרה(, הכוללים 100%מוצע לאשר את תנאי כהונת המנכ"ל )בהיקף של 
אחריות נושאי משרה והענקת כתב פטור והתחייבות לשיפוי )בנוסח כתב השיפוי  בפוליסות ביטוח

 המתוקן(, כדלקמן:

; תנאים נלווים "(השכר החודשי" )להלן בס"ק זה: אלפי ש"ח 46בהיקף )ברוטו( שכר חודשי 
 , הבראההימי חופשה בשנ 24 ,, עלות שכר המיוחסת למעסיק, רכבמנהלים וקרן פנסיה)ביטוח 
( 2020שנתי עבור כל שנה קלנדרית )החל משנת אלפי ש"ח; מענק  66-כבהיקף מצטבר של ( וכיוצ"ב

של בסכום השווה לעד חמש פעמים השכר החודשי ובכפוף לעמידה ביעדי תכנית העבודה השנתית 
שנה )ולא יאוחר מחודש החברה, כפי שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה מראש בתחילת כל 

מיוחד אשר לא יעלה על שלוש ; מענק "(המענק השנתישל כל שנה( )להלן בס"ק זה: " רילאפ
התגמול ידי ועדת -פעמים השכר החודשי, בשנה קלנדרית, בגין ביצועים יוצאי דופן, כפי שייקבע על

; בנוסף, תהא ; "(המענק המיוחד" ודירקטוריון החברה, מנימוקים שיירשמו )להלן בס"ק זה:
שנים, ויהיו ניתנים למימוש  3כתבי אופציה אשר יבשילו על פני  188,147להענקת "ל זכאית המנכ

 19על מחיר המניה ליום  41%-ש"ח למניה )מחיר מימוש המשקף פרמיה של כ 9.84-בתמורה ל
 .לדוח הזימון 3, כמפורט בסעיף (2019באוגוסט 

ברה וכן תיכלל בפוליסות חריות נושאי המשרה של החבנוסף, נכללת המנכ"ל בפוליסת ביטוח א
, בתנאים 4עתידיות, כפי שתהיינה מעת לעת, אשר תעמודנה בתנאי מדיניות התגמול של החברה

זהים לאלה שאושרו לה וביחס ליתר נושאי המשרה בחברה, וכן תהא זכאית למתן כתב התחייבות 
 .לדוח הזימון 1.2כמפורט בסעיף לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח כתב השיפוי המתוקן, 

ביניים, כפי שאושר על ידי ועדת התגמול שולם למנכ"ל תגמול ממועד המינוי ונכון למועד זה, החל 
"(. תגמול תגמול הביניים" , לפי העניין )להלן:2019באוגוסט  19-ו 15ודירקטוריון החברה בימים 

קאות עם בעלי החברות )הקלות בעסלתקנות החברות )תקנות  4ב1הביניים אושר בהתאם לתקנה 
)הקלה בעניין אישור התקשרות החברה עם דירקטור או מנהל כללי בידי  2000-ענין(, תש"ס

)מועד מינויה כמ"מ מנכ"ל החברה(  2019ביוני  2התקופה שהחלה ביום בגין האסיפה הכללית(, 
דכנת יניות התגמול המעוועד למועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זימון זה. היה ותאושר מד

תהיה זכאית המנכ"ל להשלמת ההפרש שבין התגמול שיאושר לה ובין תגמול הביניים ששולם לה 
למועד אישור האסיפה המזומנת על פי  ועד 2019ביוני  2בפועל, וזאת בגין התקופה שהחלה ביום 

רקטורית ו/או מובהר כי המנכ"ל לא תהא זכאית לתגמול נוסף בגין כהונתה כדיזימון. הדוח 
 את משרה בחברות המוחזקות על ידי החברה )לרבות בשרשור(.כנוש

 
 אישור תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה ..62
 

משרה(, הכוללים בין השאר את הכללתו  40%מוצע לאשר את תנאי כהונת היו"ר )בהיקף של 
כתב השיפוי ות לשיפוי )בנוסח בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה והענקת כתב התחייב

 המתוקן(, כדלקמן:

שנתי "(; מענק דמי הניהול" אלפי ש"ח )בתוספת מע"מ כדין( )להלן: 35דמי ניהול חודשיים בהיקף 
ובכפוף ( בסכום השווה לעד חמש פעמים דמי הניהול 2020עבור כל שנה קלנדרית )החל משנת 

מראש דירקטוריון החברה  שייקבעו על ידיפי ביעדי תכנית העבודה השנתית של החברה, כלעמידה 
מענק "(; המענק השנתי" בתחילת כל שנה )ולא יאוחר מחודש אפריל של כל שנה( )להלן בס"ק זה:

רית, בגין ביצועים יוצאי דופן, השכר החודשי, בשנה קלנדמיוחד אשר לא יעלה על שלוש פעמים 

 
 י שתהא בתוקף מעת לעת. כפ  4
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ו, ובכפוף לאישור , מנימוקים שיירשמודירקטוריון החברהועדת התגמול, ידי -כפי שייקבע על
 508,125להענקת "(; בנוסף יהיה זכאי היו"ר חדהמענק המיו" האסיפה הכללית )להלן בס"ק זה:
ש"ח למניה )מחיר  9.84-שנים, ויהיו ניתנים למימוש בתמורה ל 3כתבי אופציה אשר יבשילו על פני 

לדוח  3רט בסעיף , כמפו(2019וגוסט בא 19על מחיר המניה ליום  41%-מימוש המשקף פרמיה של כ
  .הזימון

בנוסף, נכלל היו"ר בפוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה וכן יכלל בפוליסות 
, בתנאים 5שתהיינה מעת לעת, אשר תעמודנה בתנאי מדיניות התגמול של החברה עתידיות, כפי

התחייבות הא זכאי למתן כתב זהים לאלה שאושרו לו וביחס ליתר נושאי המשרה בחברה, וכן י
לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח כתב השיפוי המתוקן, ובכפוף לאישור מתן כתב השיפוי המתוקן 

 זימון.הלדוח  1.2כמפורט בסעיף 

. היה כלשהו בגין כהונתו בתפקיד יו"ר תגמולשולם ל, לא זהלמועד החל ממועד המינוי ונכון 
מת התגמול שאושר לו, למפרע, בגין א זכאי היו"ר להשלותאושר מדיניות התגמול המעודכנת, יה

ועד למועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח ( 2019ביוני  2) מינויהתקופה שהחלה במועד 
 זימון. ה

 
 :עיון במסמכים .3

  
, 2018בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדוח התקופתי של החברה לשנת 

גע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ובכל מסמך אחר הנובהצהרות הדירקטורים 
משרד שמעונוב , אצל 34 , תל אביב, במגדלי הארבעה, מגדל דרומי, קומה30 ההארבערח' בכתובת 

כמו כן, ניתן (. 03-6111000)טלפון: בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש  דיןעורכי  –ושות' 
באתר ההפצה של רשות  2018לשנת ברה לעיין בהצהרות הדירקטורים ובדוח התקופתי של הח

 . www.magna.isa.gov.il –ניירות ערך 
 
  :הרוב הדרוש .4

 
לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות  2.6-, ו2.3ים המפורטים בסעיפים הרוב הדרוש לאישור הנושא

 החברות. לחוק 85הנוכחים והמשתתפים בהצבעה כאמור בסעיף 

( 3)א()275לעיל הינו בהתאם לסעיף  2.2-ו 2.1הרוב הדרוש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 
הצבעה ובלבד שיתקיים אחד רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים ב –לחוק החברות 

עלי נם במאלה: )א( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאי
עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים 

לחוק  276וראות סעיף לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו ה
 החברות; )ב( סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )א( לא עלה על שיעור של

 אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. שני

א)ב( 267לעיל הינו בהתאם לסעיף  2.5-ו 2.4הרוב הדרוש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 
רוב קולות בעלי המניות הנוכחים  – "(חוק החברות" )להלן: 1999-, התשנ"טלחוק החברות

ב באסיפה הכללית הרו והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: )א( במניין קולות
ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור 

עלי המניות האמורים לא יובאו ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של ב
, ברותלחוק הח 276בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

בשינויים המחויבים; )ב( סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )א( לא עלה 
 על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 

בחלק השני בכתב  לעיל, 2.5-ו 2.4, 2.2, 2.1בסעיפים המוצעות  ות ההחלט אישור ין בעניבהצבעה  .5
או מאפיין אחר של בעל המניות  או העדרה של זיקה יומה ק ןלסימו מוקצה מקום  הצבעה זה, 

תבוא  אל  –כאמור תיאר סימן "כן" ולא מי שלא סימן או ש  והבהרה, כאמור, וכן לתיאור שלהם 
 .הצבעתו במניין 

 

או אם נשלח  ור בעלותרק אם צורף לו איש 6לגבי בעל מניות לא רשוםתב ההצבעה יהיה תוקף לכ .6
 .האלקטרונית ההצבעהמערכת עות אישור בעלות באמצלחברה 

 

מי שרשום , דהיינו לגבי החברות( לחוק 2)177לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף  .7
רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת  ברה,של הח כבעל מניה במרשם בעלי המניות

 .התאגדות
 

מערכת ההצבעה , 2005-דה(, תשס"ות עמהחברות )הצבעה בכתב והודעובהתאם לתקנות  .8
לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, או עד מועד מוקדם יותר  שעות( 4)האלקטרונית תנעל ארבע 

שעות לפני כינוס  12(, ובלבד שלא יעלה על "הרשות" שייקבע על ידי רשות ניירות ערך )להלן:

 
 כפי שתהא בתוקף מעת לעת.   5
ה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי  ניניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מבעל מ  6

 המניות על שם חברה לרישומים. 

http://www.magna.isa.gov.il/
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ות מועד נעילת הרש בהתאם לקביעת (."מועד נעילת המערכת")להלן: הכללית האסיפה 
 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה.6המערכת, נכון למועד זה, נקבע על שש )

 

שעות לפני מועד ( 6, דהיינו עד )יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת
 .כינוס האסיפה

 
 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. .9
 

 ., תל אביב21ברחוב הארבעה משרדי החברה :  והודעות עמדה   ברה למסירת כתבי ההצבעה ן הח מע  .10
  

ה הינו עד לחוק החברות( לחבר 88)כמשמעותן בסעיף המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה  .11
. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה לפני מועד האסיפהעשרה ימים 

 . לפני מועד האסיפהם ימי חמישהעד הינו 
 

אביב בע"מ בהם ניתן למצוא -ת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתלותובכ .12
 לחוק החברות הנם:  88-ו 87 בסעיפיםכמשמעותם והודעות עמדה  את נוסח כתב ההצבעה

 ."(אתר ההפצה)להלן: " www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:   (   1)
 . aya.tase.co.ilm :אביב בע"מ-אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל  (   2)
 

ש קבעל המניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם בי .13
בעל מניות לא רשום  ,כמו כן ים.ינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסובקשה לעניין זה תת, וזא

 רונית.רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקט
 

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

בעה בדואר  מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצ  הוא אינו הבורסה כי 
 .הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה   תמורת תשלום. 

 
תר המחזיק מניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר ו יובעל מניות אחד א .15

, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה בעה בחברהמסך כל זכויות ההצ
העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה , לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות הכללית

 .לחברה שהגיעו לחברהעו קטרונית שהגיהאל ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעהברישומי ו
-מסך כל זכויות ההצבעה בחברה )שלא בדילול מלא( הינה כ  5%המניות המהווה יצוין כי, כמות  

 . של החברה   ללא ע"נ מניות רגילות    1,222,320
 

 .זה מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעהבעל  .16
 

, לרבות הוספת נושא של האסיפה הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היוםתב הלאחר פרסום כ .17
לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות 

 ה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.עמד
 

עה ומודעה על )הודב לתקנות החברות 5החברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה ככל ש . 18
הכוללת , 2000-אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס

כתב נוסח מתוקן של תמציא  , החברהשל האסיפה בשל הוספת נושא לסדר היום סדר יום מעודכן
  .ביום פרסום ההודעה המתוקנתזה הצבעה 

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

 "מ בעס  קנביט פארמסוטיקל       שם החברה: 

,  30עורכי דין, מרחוב הארבעה  –משרדי שמעונוב ושות'  מען החברה )למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה(: 

 34במגדלי הארבעה, מגדל דרומי, קומה    ,תל אביב

   51-210146-0      מס' החברה: 

 11:00, בשעה  2019באוקטובר    10,  'היום           מועד האסיפה:

 ( 11:00בשעה    2019באוקטובר    17,  ' ה)אסיפה נדחית ביום   

 שנתית       סוג האסיפה: 

 2019בספטמבר    12,  'היום        המועד הקובע: 

 פרטי בעל המניות  

 :7האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן            שם בעל המניות:  

 כן /לא         -  8.  בעל עניין 1   מס' זהות:  

 כן /לא      –  9.  נושא משרה בכירה 2     -  ישראליתדת זהות  לבעל המניות תעו  אם אין

 כן /לא        -  10.  משקיע מוסדי 3     מס' דרכון:

  המדינה שבה הוצא:  

  בתוקף עד:  

 -  הוא תאגיד  אם בעל המניות

  מס' תאגיד:  

  מדינת התאגדות:  

 :אופן ההצבעה
 

או בעל עניין אישי ליטה על שם הנך בהא 11אופן ההצבעה הנושא שעל סדר היום מס"ד
 12 ?הנושא שעל סדר היוםבאישור 

 כן** לא  נמנע  נגד בעד

      תיקון תקנון החברה 1

2 
מתן כתבי ההתחייבות לשיפוי 
לנושאי המשרה בחברה 

 בנוסח מתוקן
     

3 
איתן בן אליהו מינוי מר 

כדירקטור בדירקטוריון 
 החברה

 ל.ר. ל.ר.   

4 
' יפעת קריב הגבמינוי 

בדירקטוריון  יתקטורכדיר
 החברה

 ל.ר. ל.ר.   

כדירקטור  ירון נאורמינוי מר  5
 ל.ר. .ר.ל    בדירקטוריון החברה

כדירקטור  ארז נבוןמינוי מר  6
 ל.ר. ל.ר.    בדירקטוריון החברה

8 
 ב ססלרעמינדמינוי מר 

בדירקטוריון כדירקטור 
 החברה

 ל.ר. ל.ר.   

כדירקטור  ירון רצוןמינוי מר  9
 .ל.ר ל.ר.    בדירקטוריון החברה

10 
דן רפאל אנגל מינוי מר 

כדירקטור  פוטשקין
 בדירקטוריון החברה

 ל.ר. ל.ר.   

11 
 מר יצחק אשכנזימינוי 

כדירקטור בדירקטוריון 
 החברה

 ל.ר. ל.ר.   

של  ן מדיניות התגמולעדכו 12
      החברה

 
 נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.   7
 (."חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1יף כהגדרתו בסע  8
 .)ד( לחוק ניירות ערך37כהגדרתו בסעיף             9

 מנהל  , וכן 2009-תשס"ט  כללית(,  באסיפה  מנהלת  חברה  )השתתפות  )קופות גמל(  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקנות  1בתקנה   כהגדרתו   10
  . 1994-בנאמנות, התשנ"ד  משותפות  השקעות  בחוק  כמשמעותו  ת בנאמנו  משותפות  להשקעות  קרן 

 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.   11
 ות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.  ניבעל מ 12
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או בעל עניין אישי ליטה על שם הנך בהא 11אופן ההצבעה הנושא שעל סדר היום מס"ד
 12 ?הנושא שעל סדר היוםבאישור 

 כן** לא  נמנע  נגד בעד

אישור תנאי הכהונה  13
      וההעסקה של מנכ"ל החברה

14 
אישור תנאי הכהונה 

סקה של יו"ר וההע
 דירקטוריון החברה

 ל.ר. ל.ר.   

 
 

 
 

 :המינויאו בעל עניין אישי באישור  להיותי בעל שליטה בחברהפרטים בקשר להלן 
 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
______________       _______________ 

 חתימה                   יךתאר        

 
כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף  –חוק החברות ( ל1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 

בצירוף צילום תעודת רק הצבעה תקף הכתב  –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה  אישור בעלות.
   ן/תעודת התאגדות.הזהות/דרכו
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 דירקטורכשירות הצהרת 
 

 תקנותו ,("החברות "חוק)להלן:  1999-לחוק החברות, התשנ"ט 227- א224על פי סעיפים 
החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל 

לתקנות  33-)ב( ו34, 26לצורך גילוי בהתאם לתקנות וכן , 2005-כשירות מקצועית(, התשס"ו
סעיפים לצורך עמידה בהוראות הו 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"לניירות ערך 

 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ בחברתהמיועד לכהונה  )ד( לחוק החברות,219-ו( 12)א()92
 "(החברה)להלן: "

 
 מועד אישור האסיפה הכללית             תאריך המינוי: 

 
 

 _____בן אליהו_                   ____איתן__המועמד:           שם
 משפחה                                  פרטי          

 
 ___EITAN_____    ___BEN ELIAHU_           באנגלית כפי שמופיע בדרכון:המועמד שם 

 משפחה       פרטי      
 

 ___000212340___         : זיהוימס' 
 

 ____ישראלית__נתינות:   ___10.09.44___               תאריך לידה: 
 

 ____6248906__          תל אביב  _____17ארלוזורוב _ : כתבי בי דיןמען להמצאת 
  ______ 
 מיקוד  עיר   רחוב                             

 
 :1הצהרות

 

 הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה. .א
 
הרלוונטיים לשם בחינה  3, כישורי וניסיוני המקצועי2להלן פרטים אודות השכלתי .ב

האם יש בידיי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור בחברה 
והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או 
להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה )יחד להלן: 

 "(:הדרישות המקצועיות"
 
 שנות שרות בחיל אוויר כולל ר' מטה חיל האוויר ומפקד חיל האוויר 39_

 ר' אג"מ מבצעים במטה הכללי של צה"ל
 סנטרי טכנולוג'י גרופ )פרטית(_מייסד מנל חברת 

 יו"ר חברת אירונאוטיקס
 בוגר תואר בכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן

 ____בוגר קורס מנהלים מתקדם באוניברסיטת הארווארד
 

___________________________________________________________ 
 .זה '* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב

 

 
 יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.   1
יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או   2

התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות 
חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות -גבוהה והבנה בנושאים עסקיים

 הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה  יפורטו,  3

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של -בנושאים עסקיים
 החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
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 : 4התעסקותי בחמש השנים האחרונות
 

 ___2017יו"ר אירונאוטיקס חברה פרטית שהונפקה בבורסת ת"א בשנת ___
 

 : 5כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונותחברות אחרות בהן אני מכהן ו/או 
 יו"ר חברת "כרונוס" )פרטית

______ 
 

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו  .ג
חשבונאיים ודוחות  –וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים 

כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר 
 דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

 
, מיומנות י, להערכתלייש  יו/או כישורי יסיוניו/או נ ימצהיר, כי בשל השכלת הנני

 :6והה והבנה בנושאים המפורטים להלןגב
 
              שבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלתסוגיות ח [_]

 החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;       
 
 תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;   [_]
 
-ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח החברות חוקהכנת דוחות כספיים ואישורם לפי    [_]

 1968; 
 
 אף אחד מהמפורטים לעיל; [ _]
 

, לשמש כדירקטור בעל מומחיות יכשיר, למיטב הבנת הנניולאור האמור לעיל, 
 חשבונאית ופיננסית:

 
 [       כן_]
 
[X_לא      ] 
 

ו/או סיוני יהנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או נ .ד
כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של 

 החברה:
 
[X_]   כן 
 
 לא   [_]

 :7יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים .ה

[_X]   כן 
 
 לא    [_]

  

 
 קום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.יצוינו התפקיד, שם מלא של מ  4
יש לפרט את שמותיהן המלאים  של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את   5

 יש לציין זאת מפורשות. כדירקטור חיצוניתקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה  
 יש לסמן במקום הרלוונטי.  6
 במקום הרלוונטי.יש לסמן   7
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לכהן כדירקטור  החברות הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק .ו
 ובכלל זה הנני מצהיר כי:, בחברה

 
 אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר. .1

 
יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע  .2

תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של 
 החברה ולגודלה. 

ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור  לא ייצרותפקידיי או עיסוקיי האחרים  .3
 בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.ולא יהיה 

 
בעבירות המפורטות להלן ואם בערכאה ראשונה הורשעתי בפסק דין  לא .4

שבית המשפט קבע, בעבירות המפורטות להלן, הרי בפסק דין הורשעתי בעבר 
אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות במועד ההרשעה או 

אין אני מנוע , ירהבבות שבהן נעברה העסיובשים לב בין היתר, לנ ,להלן
 או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית

קצרה תקופה  או חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתיאו ש
או בחברה פרטית מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית אני  יותר במהלכה

 :לפי קביעת בית המשפט שהיא חברת איגרות חוב
 

, 428עד  422-ו 420עד  418, 415, 392, 297עד  290עבירות לפי סעיפים  .א
לחוק  54-)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 

"( או כל עבירה חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-התשכ"ח, ניירות ערך
 .החברות )ג( לחוק226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 

 

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות  .ב
 מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

 
לעיל   4שאינה מנויה בסעיף בעבירה  לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה .5

אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי 
 או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לשמש כדירקטור בחברה ציבורית

ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו 
תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט חמש שנים מיום מתן פסק הדין או 

או בחברה פרטית  במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית
 .שהיא חברת איגרות חוב

 
לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן  .6

 או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, כדירקטור בכל חברה ציבורית
ברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה ו/או בח

 שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.
 לעניין זה: 

נו לחוק ניירות ערך, 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  –"אמצעי אכיפה" 
לחוק הסדרת העיסוק  2לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 4שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995-בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 , לפי העניין;1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

לב)א( לחוק ניירות 52ועדה שמונתה לפי סעיף הו –"ועדת האכיפה המינהלית" 
 ערך.

 
לכהונתי  החברות י תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוקיאם חדל להתקיים לגב .7

כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור 
בס"ק בעבירה כאמור בערכאה ראשונה , לרבות עקב הרשעה בפסק דין בחברה

 או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל/לעיל ו 5)א( או 4
ידוע לי, כי  אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. –

הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת , החברות לחוק 234בהתאם לסעיף 
 חברה.לחובת אמונים שלי 
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 לא רלוונטי :8מצהיר כדלקמן הננידירקטור בלתי תלוי,  הנניה אם חינלצורך הב .ז
 

 בעל השליטה בחברה; לש 9אינני קרוב [_]
 
אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או  [_]

לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד 
או לקרוב של בעל השליטה, המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה 

שמחזיק  ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי ,או לתאגיד אחר ,במועד המינוי
גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש  –שליטה  בדבוקת

הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר 
 בתחום הכספים;

 
 זה:' ולעניין ההצהרה לפי סעיף 

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או  -"זיקה" 
הונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן שליטה, וכן כ

כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט 
 ,2006-חריגים על פי תקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז

 ;כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ולמעט
 

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו  -"תאגיד אחר" 
 למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה. 

 
אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל,  [_]

שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים 
גם אם  קה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל,מי שאסורה זילעסקיים או מקצועיים 

הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף 
החברות )כללים , בהתאם לתקנות כאי ולהחזר ההוצאותעל הגמול לו אני ז

, כל תמורה, במישרין או 2000-בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס
 בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו  תתקבלקוימו קשרים ו/או יידוע לי כי באם  
בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי 

 תלוי.
 

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח  
 לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.  

 
צרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יו [_]

 תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

 

, ובכלל בלתי תלוידירקטור כאינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן  [_]
 אחד מהדירקטורים בחברה. זה דירקטור חיצוני,

 
 ד של בורסה בישראל.אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עוב [_]
 
 אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. [_]
 

 זה:ו' לעניין ההצהרה לפי סעיף 
 ינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.אלא יראו בהפסקת כהונה ש

 
קיים את כל התנאים מלעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור ה

 לעיל.' ובסעיף המבחנים ו
 

ולפיכך  ,הנקובים לעילהתנאים והמבחנים מכל או חלק  ילגבי מיםלא מתקיי [_]
 אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

 
 יש לסמן במקומות הרלוונטים.  8
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן  –"קרוב"   9

 זוגו של כל אחד מאלה. 
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 11מוחזקתשל החברה, חברה אחרים  ניירות ערךבבמניות ו/או  10האם הנך מחזיק .ח
ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו  אם פעילותה מהותית לפעילות החברה שלה

, שביצועו יגרום 12להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה
לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת 

תהינה כמפורט להלן ו/או האם קיימים שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, 
הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה 

 : 13אם כן, אנא פרט, שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן

 
 ___________לא_
 

 ניירות הערךי ברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחב .ט
ועל  אם פעילותה מהותית לפעילות החברה או של חברה מוחזקת שלהשל החברה, 

 .כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל
 
 

שלה או  16שלה, חברה קשורה 15של החברה, חברה בת  14בעל תפקיד/עובד האם הנך .י
 :אם כן, אנא פרטבחברה,  17של בעל עניין

 
 __________.לא__

 
במישרין לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם,   10

ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהנך מחזיק בהם, 
 ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם. 25%במישרין או בעקיפין,

עותם בכללי חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמ -"חברה מוחזקת"  11
 .החשבונאות המקובלים

 לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.  12
 יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.  13
  .1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  –לרבות "מורשה חתימה עצמאי"   14
המוצא  רה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניותחב -בת" -ה"חבר  15

 .ת למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלהרשאישלה או מכוח ההצבעה שבה או 
וחמישה אחוזים או זיקה בעשרים מח -אם שלה -ינה חברהשא -רה, אשר החברה חב -ה קשורה" "חבר  16

הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה מן  יותר
קיעה בה סכום הש -אם שלה -ינה חברהשא -מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה ר אחוזים או יות

במניות ובין בדרך אחרת, למעט  ם או יותר מההון העצמי של החברה, ביןחוזיהשווה לעשרים וחמישה א
 הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה  -"בעל ענין"  17
בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן  
כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר  
ם או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזי 
 . וכן חברה בת של החברה מהדירקטורים שלו 
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 דירקטורכשירות הצהרת 
 

 תקנותו ,("החברות "חוק)להלן:  1999-לחוק החברות, התשנ"ט 227- א224על פי סעיפים 
החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל 

לתקנות  33-)ב( ו34, 26לצורך גילוי בהתאם לתקנות וכן , 2005-כשירות מקצועית(, התשס"ו
סעיפים לצורך עמידה בהוראות הו 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"לניירות ערך 

 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ בחברתהמיועד לכהונה  )ד( לחוק החברות,219-ו( 12)א()92
 "(החברה)להלן: "

 
 מועד אישור האסיפה הכללית             תאריך המינוי: 

 
 

 _אשכנזי_                   ___יצחק_המועמד:           שם
 משפחה                                  פרטי          

 
 _ISAAC_    ASHKENAZI           באנגלית כפי שמופיע בדרכון:המועמד שם 

 משפחה       פרטי      
 

 _054645072         : זיהוימס' 
 

 ישראלנתינות:   02/04/1957       תאריך לידה: 
 

 5620008   יהוד   15קפלנסקי  : מען להמצאת כתבי בי דין
 מיקוד  עיר   רחוב                             

 
 :1הצהרות

 

 הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה. .א
 
הרלוונטיים לשם בחינה האם  3, כישורי וניסיוני המקצועי2להלן פרטים אודות השכלתי .ב

יש בידיי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור בחברה והאם 
מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או 

הדרישות להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה )יחד להלן: "
 "(:המקצועיות

 

______ 
 צורפו ונשלחו

___________________________________________________________ 
 .זה '* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב

 

 
 יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.   1
יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה   2

מיומנות גבוהה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, 
חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות -והבנה בנושאים עסקיים

 הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
 יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה  3

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של -בנושאים עסקיים
 החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
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 : 4התעסקותי בחמש השנים האחרונות
 1982 – 1975 :בהדסה ירושלים עתודה לרפואה

 2007 – 1982: שירות בצה"ל
 1995 – 1987רפואת עיניים: 

 2013 – 2001 הרווארד:אוניברסיטת במנהיגות מנהל תחום 
 2017 - 2013ברזיל לחירום בעת האולימפיאדה: הכנת 

 .היוםעד  – 2007: תחום אסונות, פעילות הומניטרית והצלת חייםבעולמית פעילות 
 

: 5ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות מכהןחברות אחרות בהן אני 
 המרכז האקדמי למשפט ועסקים

______ 
 

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו  .ג
חשבונאיים ודוחות  –וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים 

ם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק
 דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

 
, מיומנות י, להערכתלייש  יו/או כישורי יסיוניו/או נ ימצהיר, כי בשל השכלת הנני

 :6והה והבנה בנושאים המפורטים להלןגב
 
              שבו פועלתסוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף  [_]

 החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;       
 
 תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;   [_]
 
-ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח החברות חוקהכנת דוחות כספיים ואישורם לפי    [_]

 1968; 
 
[X ] ;אף אחד מהמפורטים לעיל 
 

, לשמש כדירקטור בעל מומחיות יכשיר, למיטב הבנת הנניר לעיל, ולאור האמו
 חשבונאית ופיננסית:

 
 [       כן_]
 
[Xלא      ] 
 

סיוני ו/או יהנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או נ .ד
כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של 

 החברה:
 
[X]   כן 
 
 לא   [_]

 :7יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים .ה

[X   כן 
 
 לא    [_]

 
 יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.  4
יין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את יש לפרט את שמותיהן המלאים  של החברות, לצ  5

 יש לציין זאת מפורשות. כדירקטור חיצוניתקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה  
 יש לסמן במקום הרלוונטי.  6
 יש לסמן במקום הרלוונטי.  7
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לכהן כדירקטור  החברות הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק .ו
 ובכלל זה הנני מצהיר כי:, בחברה

 
 אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר. .1

 
יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע  .2

תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של 
 החברה ולגודלה. 

ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור  לא ייצרותפקידיי או עיסוקיי האחרים  .3
 בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.ולא יהיה 

 
בעבירות המפורטות להלן ואם בערכאה ראשונה הורשעתי בפסק דין  לא .4

שבית המשפט קבע, בעבירות המפורטות להלן, הרי בפסק דין הורשעתי בעבר 
במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות 

מנוע מלכהן אין אני , ירהבבות שבהן נעברה העסיובשים לב בין היתר, לנ ,להלן
או  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב כדירקטור בחברה ציבורית

קצרה יותר תקופה  או חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתיש
או בחברה פרטית שהיא אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית  במהלכה

 :לפי קביעת בית המשפט חברת איגרות חוב
 

, 428עד  422-ו 420עד  418, 415, 392, 297עד  290ם עבירות לפי סעיפי .א
לחוק  54-)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 

"( או כל עבירה חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-, התשכ"חניירות ערך
 .החברות )ג( לחוק226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 

 

משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות הרשעה בבית  .ב
 מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

 

לעיל   4שאינה מנויה בסעיף בעבירה  לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה .5
אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי 

 או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ציבוריתלשמש כדירקטור בחברה 
ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו 
חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט 

או בחברה פרטית שהיא  במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית
 .חברת איגרות חוב

 
לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן  .6

ו/או  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, כדירקטור בכל חברה ציבורית
בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה 

 ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.
 לעניין זה: 

נו לחוק ניירות ערך, שהוטל 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  –יפה" "אמצעי אכ
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 4לפי פרק ח'

לחוק השקעות  1, או לפי פרק י'1995-השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 , לפי העניין;1994-משותפות בנאמנות, התשנ"ד

לב)א( לחוק ניירות 52הוועדה שמונתה לפי סעיף  –" "ועדת האכיפה המינהלית
 ערך.

 
לכהונתי  החברות י תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוקיאם חדל להתקיים לגב .7

כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור 
בס"ק בעבירה כאמור בערכאה ראשונה , לרבות עקב הרשעה בפסק דין בחברה

 – לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל 5)א( או 4
ידוע לי, כי  אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה.

הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת , החברות לחוק 234בהתאם לסעיף 
 חברה.לחובת אמונים שלי 
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 :8מצהיר כדלקמן הננידירקטור בלתי תלוי,  הנניה אם חינלצורך הב .ז
 

[X] בעל השליטה בחברה; לש 9אינני קרוב 
 
[X]  אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או

לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד 
במועד או לקרוב של בעל השליטה, המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה 

 מי שמחזיק בדבוקתובחברה שאין בה בעל שליטה או  ,או לתאגיד אחר ,המינוי
גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל  –שליטה 

 הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;
 

 זה:' ולעניין ההצהרה לפי סעיף 
קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או  -"זיקה" 

כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן  שליטה, וכן
כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט 

 ,2006-חריגים על פי תקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז
 ;כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ולמעט

 

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו  - "תאגיד אחר"
 למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה. 

 
[X]  ,אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל

שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים 
גם אם  קה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל,מי שאסורה זילעסקיים או מקצועיים 

הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על 
החברות )כללים בדבר , בהתאם לתקנות כאי ולהחזר ההוצאותהגמול לו אני ז

, כל תמורה, במישרין או 2000-גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס
 בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו  תתקבלקוימו קשרים ו/או יידוע לי כי באם  
נוי או לכהונתי כדירקטור בלתי בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למי

 תלוי.
 

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי  
 הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.  

 
[X]  תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם

 כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.תפקידי כדירקטור ואין בהם 

 

[X]  ובכלל זה בלתי תלוידירקטור כאינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן ,
 אחד מהדירקטורים בחברה. דירקטור חיצוני,

 
[X] .אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל 
 
[X]  ברציפות.אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים 
 

 זה:ו' לעניין ההצהרה לפי סעיף 
 ינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.אלא יראו בהפסקת כהונה ש

 
קיים את כל התנאים מלעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור ה

 לעיל.' ובסעיף המבחנים ו
 

ולפיכך  ,הנקובים לעילהתנאים והמבחנים מכל או חלק  ילגבי מיםלא מתקיי [_]
 אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

 
 יש לסמן במקומות הרלוונטים.  8
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן  –"קרוב"   9

 זוגו של כל אחד מאלה. 
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 שלה 11מוחזקתשל החברה, חברה אחרים  ניירות ערךבבמניות ו/או  10האם הנך מחזיק .ח
ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן,  אם פעילותה מהותית לפעילות החברה

, שביצועו יגרום לכך 12לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה
שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה 
אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ו/או האם קיימים הסכמי 
הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד 

 לא: 13אם כן, אנא פרט, להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן

 

 ניירות הערךי ברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחב .ט
ועל כל  אם פעילותה מהותית לפעילות החברה מוחזקת שלהאו של חברה של החברה, 

 .התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל
 
 

שלה או  16שלה, חברה קשורה 15של החברה, חברה בת  14בעל תפקיד/עובד האם הנך .י
 לא :אם כן, אנא פרטבחברה,  17של בעל עניין

 
בחברה,  או של בעל עניין 19של נושא משרה בכירה בחברה 18בן משפחה ךהנהאם 

 לא  כמפורט להלן:
 

הריני לאשר כי נכון למועד אישור האסיפה הכללית, לא חל כל שינוי הרלוונטי למתן  .יא
האישורים הנדרשים על ידי משרד הבריאות ומשטרת ישראל לכהונתי כדירקטור 

 בדירקטוריון החברה. 

 

והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו לאחר שקראתי בעיון  .יב
אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי 

המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי  החברות וכי ידוע לי כי הוראות חוק
 חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

 
ו/או על כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור כמו 

קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן 
וודע יאם י וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. בלתי תלויכדירקטור 

 לחברה.לי פרט כאמור אודיע על כך מיד 
 

    
22.08.2019           __________________ 

  חתימה              תאריך   
              

 
לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או   10

תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהנך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות 
 ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם. 25%בעקיפין,

חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי  -"חברה מוחזקת"  11
 .החשבונאות המקובלים

 החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.לרבות   12
 יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.  13
 . 1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  –לרבות "מורשה חתימה עצמאי"   14
המוצא  מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניותרה אשר החברה חב -בת" -ה"חבר  15

 .ת למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלהרשאישלה או מכוח ההצבעה שבה או 
 זיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותרמח -אם שלה -ינה חברהשא -רה, אשר החברה חב -ה קשורה" "חבר  16

הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה  הערך הנקוב שלמן 
קיעה בה סכום הש -אם שלה -ינה חברהשא -מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה ר אחוזים או יות

ם או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט חוזיהשווה לעשרים וחמישה א
 יתנת בדרך העסקים הרגילה.הלוואה הנ

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה  -"בעל ענין"  17
בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן  
כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר  
ם או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזי 
 . וכן חברה בת של החברה מהדירקטורים שלו 

 בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה; -"בן משפחה"    18
 .1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  – "נושא משרה בכירה"  19
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