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 ג.א.נ,

 בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה דוח מיידי הנדון:

זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה )להלן: החברה מודיעה בזאת על 

 –שמעונוב ושות'  , במשרדי15:30בשעה  ,2020י יונב 22', ב ביום( אשר תיערך "האסיפה"

)להלן:  34, תל אביב, במגדלי הארבעה, מגדל דרומי, קומה 30עורכי דין, ברחוב הארבעה 

 .("םמשרדיה"

 הנושאים שעל סדר היום .1

 על סדר יומה של האסיפה יועלו לאישור הנושאים המפורטים להלן: 

 2019דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת  .1.1

ות הכספיים המבוקרים של דו"חבדו"ח התקופתי של החברה, הכולל בין היתר את הדיון 

ח "דו,  2019, דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת  2019בדצמבר    31החברה ליום  

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

 "(.הדוח התקופתי)להלן: " 2020-01-038368 מספר אסמכתא: ,2020 אפרילב 30

 מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו .1.2

כרואי החשבון  (PwCקסלמן וקסלמן )רואי החשבון משרד נות מחדש את מוצע למ

של החברה. כמו כן, באסיפה יינתן דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של רואה המבקרים 

ראו פרק  2019לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר לשנת  החשבון המבקר.

 ( בדוח התקופתי.2019על מצב ענייני החברה לשנת  ח הדירקטוריון"ב' )דו

 בדירקטוריון החברהיצחק אשכנזי כדירקטור  'מינוי מחדש של פרופ .1.3

"( הדירקטור הבלתי תלויפרופסור יצחק אשכנזי )להלן: " מוצע למנות מחדש את

 למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה,, וזאת עד בדירקטוריון החברהכדירקטור 

 .1לתקנון החברה .2.216 כמפורט בסעיף

 
(, אשר המידע על פיו 088344-01-2019)מספר אסמכתא:  2019באוקטובר  13כפי שפורסם בדוח מיידי מיום   1

 מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  26לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 

בדוח על התאגיד דו"ח פרטים נוספים  –פרק ד' ראו למר אשכנזי , ביחס 1970-תש"לה

 התקופתי.

חוק " )להלן: 1999-, התשנ"טב לחוק החברות224בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 

כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת  הדירקטור הבלתי תלוי , הצהיר"(החברות

להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו ופרט את הכישורים כאמור וכי לא מתקיימות 

לדוח זה  'אנספח לחוק החברות. מצ"ב כ 227-ו 226לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 

 .תלויהדירקטור הבלתי  ו שלהצהרת

כדירקטור בלתי תלוי )כהגדרת המונח בסעיף , אשר ייחשב  הדירקטור הבלתי תלויכמו כן,  

לחוק החברות(, הצהיר כי מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני  1

 2020 מאיב 14וועדת הביקורת אישרה ביום  ,)ב( עד )ו( לחוק החברות240הקבועים בסעיף 

 התאם להצהרתו כאמור. את עמידתו בתנאים ב

יצוין, כי החברה לא אימצה בתקנונה את הוראות הממשל התאגידי המומלצות בדבר 

 לתוספת הראשונה לחוק החברות. 1שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים כמפורט בפרט 

 למר אלי אדמונימתן כתב פטור ושיפוי  .1.4

מוצע לאשר כי החברה , 20202במאי  17של החברה מיום  בהמשך לאמור בדיווח מיידי .1.4.1

, "(נושא המשרה" )להלן:  דירקטור בדירקטוריון החברההמכהן כלמר אלי אדמוני,  תעניק  

זהה זה ה לדוח 'בנספח כהמצ"ב  בנוסחהתחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, פטור וכתב 

לכתב הפטור והשיפוי שניתן ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה המכהנים נכון למועד 

 .3"(כתב הפטור והשיפוי" )להלן:דוח זה בחברה 

בהתאם לכתב הפטור והשיפוי, פוטרת החברה את נושא המשרה מאחריות מראש בשל נזק  .1.4.2

לפיה, למעט במקרים בהם שנגרם ו/או יגרם על ידו לחברה עקב הפרת חובת הזהירות שלו כ

לא ניתן יהיה לפטור מראש מאחריות כלפי החברה על פי דין, ובכלל זה עקב הפרת חובת 

 הזהירות "בחלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

כמו כן, בכפוף לתנאים המפורטים בכתב הפטור והשיפוי ובכפוף להוראות הדין, החברה  .1.4.3

בשל כל חבות או הוצאה שתוטל נושא המשרה מתחייבת, באופן בלתי חוזר, לשפות את 

עליו עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה )לרבות פעולות שנעשו עובר 

(, הקשורות במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים האישורלמועד 

ן או המפורטים להלן ובכתב הפטור והשיפוי או כל חלק מהם או כל הקשור בהם, במישרי

הגבוה מבין )א(  שיפוי לא יעלה עלהובלבד שסכום "( ההתחייבות לשיפוי" )להלן:בעקיפין  

מההון העצמי של החברה במועד תשלום השיפוי בפועל, לפי הדוח הכספי המאוחד  25%

 

 , אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.043852-01-2020מספר אסמכתא:   2
, כמפורט בדוח זימון 2019באוקטובר  10הכללית של בעלי מניות החברה מיום  כפי שאושר על ידי האסיפה  3

באוקטובר  13ובדוח בדבר תוצאותיה מיום  2019בספטמבר  2אסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום 
, בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה 2019-01-088341-ו 2019-01-091960)מס' אסמכתא  2019

 הפניה.בדרך של 
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סכום " מיליון דולר ארה"ב, בצמוד למדד המחירים לצרכן )להלן: 3של החברה; או )ב( 

  "(.השיפוי המירבי

ההתחייבות לשיפוי תחול בגין חבות או הוצאה כדלקמן: )א( כל חבות כספית שתוטל על  .1.4.4

נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, בישראל ומחוצה לה, לרבות פסק דין שניתן 

בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט; )ב( הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר 

רה הוציא או חויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו טרחת עורך דין, שנושא המש

בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה או באישום פלילי 

שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; )ג( הוצאות התדיינות סבירות, 

ה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאו על ידו עקב חקיר

המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר 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 להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית,

או בקשר לעיצום כספי; )ד( חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה )לרבות כנושא משרה 

"( בשל תשלום חוק ניירות ערך" )להלן:  1968-בכירה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

לחוק ניירות ערך  4()א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'1נד)א()52לנפגע הפרה כאמור בסעיף 

שא משרה )לרבות כנושא משרה בכירה כהגדרתו בחוק ניירות ערך( ו/או הוצאות שהוציא נו

בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל או מתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, 

)ה( כל חבות או הוצאה אשר בגינן ניתן ו/או יהיה ניתן -ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; ו

 לשפות נושא משרה.

ה שבו נושא המשרה יקבל סכום כלשהו מאת המבטח של למען הסר ספק, יצוין כי במקר .1.4.5

השיפוי לגבי ההפרש שבין  פוליסת ביטוח נושאי המשרה בגין האירוע נשוא השיפוי, יינתן

סכום החבות הכספית שהוטלה על נושא המשרה ו/או ההוצאות המשפטיות שנושא 

עניין, ובלבד המשרה הוציא או שחויב בהן, לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו 

שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לפי כתב התחייבות זה לא יעלה על סכום השיפוי 

 .המירבי

  .זה לדוח 'בנספח כאשר צורף  השיפויהפטור וליתר תנאי ההתחייבות לשיפוי ראו בכתב  .1.4.6

 תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור כתב הפטור והשיפוי

לכתב הפטור והשיפוי שניתן לכלל בתנאים זהים כתב הפטור והשיפוי הינו  .א

הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנון 

 החברה.

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

 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

התחייבות לשיפוי, בדומה לביטוח, נועדה לאפשר לדירקטורים ור וכתב פטהענקת  .ג

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

ההתחייבות לשיפוי, והחבות הכספית מכוחה, מוגבלת לאירועים שלדעת ועדת  .ד

ומים שלדעת התגמול והדירקטוריון ניתן לצפותם, בהתחשב בנסיבות העניין, וכן לסכ



 

- 4 - 

 

ועדת התגמול והדירקטוריון הינם סבירים, ביחס לכל אירוע בנפרד ומקובלים 

 בנסיבות העניין.

במתן ההתחייבויות לשיפוי משמשת החברה כמבטח עצמי ובכך חוסכת עלויות  .ה

כספיות הכרוכות בתשלום לחברת הביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לדירקטורים 

 ולנושאי המשרה בחברה.

 באסיפה להצביע הזכאות .2

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

 2020 במאי 25 ,'בביום מניות החברה  בעל היה, כל מי שי2005-והודעות עמדה(, התשס"ו

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

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

שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה,  48-לא פחות מ, םידו(, אשר יופקד במשרדי

, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה 4או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה

( 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 2ב' לפרק ז'במערכת ההצבעה האלקטרונית )לפי סימן 

)להלן:  5שעות לפני מועד כינוס האסיפה 6"( עד האלקטרונית ההצבעה מערכת)להלן: "

וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות  "(,בכתב להצבעה האחרון המועד"

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

 חוקי מניין .3

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(

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

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

הנדחית מניין חוקי כעבור שעה לאחר  לא נכח באסיפה .2020ביוני  29 ,'ב ביוםתתקיים 

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

 הנדרש הרוב .4

לעיל הינו רוב קולות  1.4-ו 1.3, 1.2 הרוב הדרוש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים

 לחוק החברות. 85בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה כאמור בסעיף 

 הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה .5

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

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

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

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

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

 
 .החברות לחוק( 1)177 לסעיף בהתאם כמשמעותו  4
 .ערך ניירות רשות לקביעת בהתאם, האלקטרונית ההצבעה מערכת נעילת מועד  5
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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"

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

 הצבעה בכתב .6

מינוי ) לעיל 1.4-ו 1.3ים המפורטים בסעיפים בנושאבעל מניות רשאי להצביע באסיפה 

באמצעות כתב הצבעה ( שיפויהפטור והמתן כתב מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי ו

  כמפורט להלן:

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

ת הינם כדלקמן: אתר ההפצה )כהגדרתו לחוק החברו 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.

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

 העמדה.

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

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

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

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

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 

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

 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

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

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

לול את תגובת החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכ

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

 במסמכים עיון .7

שעל סדר  לנושאיםבכל מסמך הנוגע , בקשתם לפי, לעיין יוכלו החברה של המניות בעלי

 בשעות ,5 קומה, הרצליה, 2 המנופיםברחוב , במשרדי החברהיומה של האסיפה הכללית 

 (.09-7720420: )טלפון מראש בתיאום, המקובלות העבודה
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 מ"בע פארמסוטיקלס קנביט
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 דירקטור כשירות  הצהרת 
 

 תקנות ו ,("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

שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל 
חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות -והבנה בנושאים עסקיים

 הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים   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 – 1975עתודה לרפואה בהדסה ירושלים: 

 2007 – 1982שירות בצה"ל: 
 1995 – 1987רפואת עיניים: 

 2013 – 2001באוניברסיטת הרווארד: במצבי חירום מנהל תחום מנהיגות 
 2017 - 2013הכנת ברזיל לחירום בעת האולימפיאדה: 

 עד היום. – 2007: תחום אסונות, פעילות הומניטרית והצלת חייםפעילות עולמית ב
 מילואים בפיקוד העורףיועץ רשות חירום לאומית ו

 
: 5אחרונותו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים ה חברות אחרות בהן אני מכהן

 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 
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
 
              סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת [_]

 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 הנניולאור האמור לעיל, 
 ופיננסית:חשבונאית 

 
 [       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 
 

 
 יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.  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
 יש לסמן במקום הרלוונטי.  7
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 לא    [_]

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

רה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של תפקידי כדירקטור בחב
 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 

אין אני מנוע מלכהן ,  ירהבבות שבהן נעברה העסיובשים לב בין היתר, לנ  ,להלן
או  ה פרטית שהיא חברת איגרות חובאו בחבר 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  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"חניירות ערך
 .החברות )ג( לחוק226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 

 

שעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות הר .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 ריתלשמש כדירקטור בחברה ציבו
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

 
הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן לא  .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  – "אמצעי אכיפה"
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  

 שמחזיק בדבוקת  ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי  ,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" 
וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן שליטה, 

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 זילים או מקצועיים עסקי

הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על 
החברות )כללים בדבר , בהתאם לתקנות הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות

ין או , כל תמורה, במישר2000-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.
 

זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי   לעניין ס"ק 
 הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.  

 
[X]  תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם

 תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

 

[X] ובכלל זה בלתי תלוידירקטור כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן אינני מכהן כ ,
 אחד מהדירקטורים בחברה. דירקטור חיצוני,

 
[X] .אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל 
 
[X] .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".

 
 טים.יש לסמן במקומות הרלוונ  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, ן, שעיקריהם מפורטים להלןלהם, במישרין או בעקיפי

 

 ניירות הערך י ברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחב .ט
ועל כל  אם פעילותה מהותית לפעילות החברה או של חברה מוחזקת שלהשל החברה, 

 .התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל
 
 

שלה או  16שלה, חברה קשורה 15של החברה, חברה בת  14פקידבעל ת/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:
 

הכללית, לא חל כל שינוי הרלוונטי למתן  הריני לאשר כי נכון למועד אישור האסיפה .יא
האישורים הנדרשים על ידי משרד הבריאות ומשטרת ישראל לכהונתי כדירקטור 

 בדירקטוריון החברה. 

 

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו  .יב
ונכתבו על ידי ובכתב ידי אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים 

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 כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור 

ידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמ
וודע יאם י  וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.  בלתי תלויכדירקטור  

 לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.
 

    
20.205.004           __________________ 
  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

ים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהנך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגיד
 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

 ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה. לרבות 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 שלה רשאישלה או מכוח ההצבעה שבה או 
 זיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותרמח  -אם שלה  -ינה חברהשא  -אשר החברה  רה,  חב  -ה קשורה"  "חבר  16

הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה מן 
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 חוזיחמישה אהשווה לעשרים ו
 הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה  -"בעל ענין"  17
תאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של ה 
כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר  
מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר  
 . 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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 'בנספח 

 נוסח כתב הפטור והשיפוי

 

 



 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 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 
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 -" ליתחה בו חקירה פליתסיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפ"

לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,  62משמעו סגירת התיק לפי סעיף 

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( 
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 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

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
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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.

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 
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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

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 
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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

 תוקף ההתחייבות .5

הן ביחס להליכים שינקטו נגד נושא המשרה תוך כדי עבודתו  ,ףקותב אהיייבות ההתחכתב  .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.
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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

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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 בע"מ קנביט פארמסוטיקלס  שם החברה: .1
 "(האסיפה)להלן: " תיתנש  סוג האסיפה: 

 15:30, בשעה 2020ביוני  22, 'בביום   :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
 
 בדירקטוריון החברהיצחק אשכנזי כדירקטור  'מחדש של פרופ מינוי ..12
 

כדירקטור  "(הדירקטור הבלתי תלויפרופסור יצחק אשכנזי )להלן: " מוצע למנות מחדש את
 16.2.2כמפורט בסעיף  למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה,, וזאת עד בדירקטוריון החברה

 .1לתקנון החברה

-תש"להלתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  26 לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה
של  בדוח התקופתיעל התאגיד דו"ח פרטים נוספים  –פרק ד' ראו למר אשכנזי , ביחס 1970

-2020, מספר אסמכתא: 2020באפריל  30כפי שפורסם על ידי החברה ביום  ,2019ת לשנהחברה 
01-038368. 

, "(חוק החברות" )להלן: 1999-, התשנ"טב לחוק החברות224בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 
כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן  הדירקטור הבלתי תלוי הצהיר

הראוי לשם ביצוע תפקידו ופרט את הכישורים כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות 
ו הצהרת( "הדוח" להלן:האסיפה )זימון לדוח  'אנספח לחוק החברות. מצ"ב כ 227-ו 226בסעיפים 

 .הדירקטור הבלתי תלוי של

לחוק  1כדירקטור בלתי תלוי )כהגדרת המונח בסעיף חשב , אשר ייהדירקטור הבלתי תלויכמו כן, 
החברות(, הצהיר כי מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 

את עמידתו בתנאים  2020 מאיב 14וועדת הביקורת אישרה ביום  ,)ב( עד )ו( לחוק החברות240
 בהתאם להצהרתו כאמור. 

יצוין, כי החברה לא אימצה בתקנונה את הוראות הממשל התאגידי המומלצות בדבר שיעור 
 לתוספת הראשונה לחוק החברות. 1הדירקטורים הבלתי תלויים כמפורט בפרט 

 
 משרה בחברה וי לנושאההתחייבות לשיפפטור ו בכת מתן ..22
 

, מוצע לאשר כי החברה תעניק למר 20202במאי  17בהמשך לאמור בדיווח מיידי של החברה מיום 
"(, כתב פטור נושא המשרהאלי אדמוני, המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה )להלן: "

שיפוי הזהה לכתב הפטור והלדוח  נספח ב'והתחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח המצ"ב כ
כתב זה בחברה )להלן: "ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה המכהנים נכון למועד  שניתן

 .3"(הפטור והשיפוי

בהתאם לכתב הפטור והשיפוי, פוטרת החברה את נושא המשרה מאחריות מראש בשל נזק שנגרם 
לא ניתן יהיה ו/או יגרם על ידו לחברה עקב הפרת חובת הזהירות שלו כלפיה, למעט במקרים בהם 

לפטור מראש מאחריות כלפי החברה על פי דין, ובכלל זה עקב הפרת חובת הזהירות "בחלוקה", 
  .ח זה בחוק החברותכהגדרת מונ

 
 .(088344-01-2019)מספר אסמכתא:  2019באוקטובר  13 כפי שפורסם בדוח מיידי מיום  1
 בדוח זה בדרך של הפניה., אשר המידע על פיו מובא 04385201-2020מספר אסמכתא:   2
, כמפורט בדוח זימון אסיפה כללית של בעלי 2019באוקטובר  10כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מיום   3

-2019-ו 2019-01-091960)מס' אסמכתא  2019באוקטובר  13ובדוח בדבר תוצאותיה מיום  2019בספטמבר  2 םמניות החברה מיו
 בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה. ,01-088341
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כמו כן, בכפוף לתנאים המפורטים בכתב הפטור והשיפוי ובכפוף להוראות הדין, החברה 
שתוטל עליו עקב  ת או הוצאהבשל כל חבונושא המשרה מתחייבת, באופן בלתי חוזר, לשפות את 

(, האישורות פעולות שנעשו עובר למועד פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה )לרב
בכתב הפטור והשיפוי הקשורות במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים 

ובלבד "( יפויבות לשההתחיי" )להלן:או כל חלק מהם או כל הקשור בהם, במישרין או בעקיפין 
ן העצמי של החברה במועד תשלום השיפוי מההו 25%הגבוה מבין )א(  שיפוי לא יעלה עלהשסכום 

מיליון דולר ארה"ב, בצמוד למדד  3בפועל, לפי הדוח הכספי המאוחד של החברה; או )ב( 
 ."(סכום השיפוי המירבי" המחירים לצרכן )להלן:

המבטח של פוליסת נושא המשרה יקבל סכום כלשהו מאת  למען הסר ספק, יצוין כי במקרה שבו
השיפוי לגבי ההפרש שבין סכום החבות  וי, יינתןביטוח נושאי המשרה בגין האירוע נשוא השיפ

הכספית שהוטלה על נושא המשרה ו/או ההוצאות המשפטיות שנושא המשרה הוציא או שחויב 
, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בהן, לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו עניין

 .בו לפי כתב התחייבות זה לא יעלה על סכום השיפוי המירבי

 .לדוח 'בנספח כאשר צורף  השיפויהפטור ובכתב ו 1.4סעיף ליתר תנאי ההתחייבות לשיפוי ראו 

 
 :עיון במסמכים .3

  
, 2019רה לשנת בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדוח התקופתי של החב

שאים גע לנוובכל מסמך אחר הנו כתב הפטור והשיפוינוסח , בלתי תלויבהדירקטור הת בהצהר
, בשעות העבודה 5, הרצליה, קומה 2במשרדי החברה, ברחוב המנופים על סדר יומה של האסיפה ש

חברה בדוח התקופתי של הכמו כן, ניתן לעיין  (.09-7720420המקובלות, בתיאום מראש )טלפון: 
באתר ההפצה של רשות  והשיפוי כתב הפטורנוסח בו לתי תלויבהדירקטור הת , בהצהר2019לשנת 

 . www.magna.isa.gov.il –ניירות ערך 
 
  :הרוב הדרוש .4

 
בעלי המניות  הינו רוב קולות לעיל 2.2-ו 2.1ים פהרוב הדרוש לאישור הנושאים המפורטים בסעי

 .לחוק החברות 85נוכחים והמשתתפים בהצבעה כאמור בסעיף ה

 

או אם נשלח  ור בעלותרק אם צורף לו איש 4לגבי בעל מניות לא רשוםתב ההצבעה יהיה תוקף לכ .5
 .האלקטרונית ההצבעהמערכת עות אישור בעלות באמצלחברה 

 

מי שרשום נו לגבי היי, דהחברות( לחוק 2)177לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף  .6
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  .7
מועד מוקדם יותר  עדאסיפה הכללית, או לפני מועד כינוס ה שעות( 4)האלקטרונית תנעל ארבע 

שעות לפני כינוס  12ובלבד שלא יעלה על  (,"הרשות" ניירות ערך )להלן:שייקבע על ידי רשות 
ות מועד נעילת המערכת, הרש בהתאם לקביעת (."מועד נעילת המערכת")להלן: הכללית האסיפה 

 פה.( שעות לפני מועד כינוס האסי6נכון למועד זה, נקבע על שש )
 

שעות לפני מועד ( 6, דהיינו עד )ה עד למועד נעילת המערכתתב ההצבעה לחבריש להמציא את כ
 .כינוס האסיפה

 
 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. .8
 
, הרצליה, 2, ברחוב המנופים החברה משרדי: והודעות עמדה  ברה למסירת כתבי ההצבעה ן הח מע  .9

 .(09-7720420יאום מראש )טלפון: , בשעות העבודה המקובלות, בת5קומה 
  

ה הינו עד לחוק החברות( לחבר 88)כמשמעותן בסעיף המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה  .10
. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה לפני מועד האסיפהעשרה ימים 

 . לפני מועד האסיפהם ימי חמישהעד ינו ה
 

 
במרשם בעלי   ת הרשומותה ואותה מניה נכללת בין המניוניניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מבעל מ  4

 המניות על שם חברה לרישומים. 

http://www.magna.isa.gov.il/
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אביב בע"מ בהם ניתן למצוא -ת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתלותובכ .11
 לחוק החברות הנם:  88-ו 87 בסעיפיםכמשמעותם והודעות עמדה  את נוסח כתב ההצבעה

 ."(אתר ההפצה)להלן: " ilwww.magna.isa.gov.אתר ההפצה של רשות ניירות ערך:   (   1)
 . aya.tase.co.ilm :אביב בע"מ-אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל  (   2)
 

ש קדואר, אם ביבעל המניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח ב .12
בעל מניות לא רשום  ,כמו כן ים.מראש לחשבון ניירות ערך מסוינתן בקשה לעניין זה תת, וזא

 רונית.רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקט
 

הודעות  בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה ו  .13
באמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר  ר ההפצה, מאת חבר הבורסה ש 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. 

 
בע בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר תר המחזיק מניות במועד הקוו יומניות אחד א בעל .14

, 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

 .עו לחברהלחברה שהגיעו קטרונית שהגיהאל מערכת ההצבעהההצבעה באמצעות ברישומי ו
-מסך כל זכויות ההצבעה בחברה )שלא בדילול מלא( הינה כ  5%המניות המהווה יצוין כי, כמות  

 . של החברה   ללא ע"נ מניות רגילות    1,642,476
 

 .זה מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעהבעל  .15
 

, לרבות הוספת נושא של האסיפה בסדר היום הצבעה ייתכן שיהיו שינוייםתב הלאחר פרסום כ .16
לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות 

 ה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.עמד
 

עה ומודעה על )הודקנות החברות ב לת5החברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה ככל ש . 17
הכוללת , 2000-ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"סאסיפה כללית 

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  ט פארמסוטיקל קנבי      שם החברה: 
,  30עורכי דין, מרחוב הארבעה  –שמעונוב ושות'  ימשרד לוח כתבי הצבעה(: מען החברה )למסירה ולמש 

 34במגדלי הארבעה, מגדל דרומי, קומה    ,תל אביב
   51-210146-0      מס' החברה: 

 15:30, בשעה  2020  יוניב  22,  'ביום           מועד האסיפה:
 ( 15:30בשעה    2020  ביוני  29,  ' ב)אסיפה נדחית ביום   

 שנתית       סוג האסיפה: 
 2020  במאי  25,  'ביום        המועד הקובע: 

 
 פרטי בעל המניות  
 :5האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן            שם בעל המניות:  

 כן /לא         -  6.  בעל עניין 1   מס' זהות:  
 כן /לא      –  7.  נושא משרה בכירה 2     -  תיישראל דת זהות  לבעל המניות תעו  אם אין

 כן /לא        -  8.  משקיע מוסדי 3     ' דרכון:מס
  המדינה שבה הוצא:  

  בתוקף עד:  
 -  הוא תאגיד  אם בעל המניות

  מס' תאגיד:  
  מדינת התאגדות:  

 :אופן ההצבעה
 

 9אופן ההצבעה הנושא שעל סדר היום מס"ד

 נמנע  נגד בעד

1 
כדירקטור  יצחק אשכנזיפרופ'  למחדש שמינוי 

 בדירקטוריון החברה
   

2 
למר אלי ההתחייבות לשיפוי פטור ו מתן כתב

 אדמוני
   

 
 

 
 

 :המינויאו בעל עניין אישי באישור  להיותי בעל שליטה בחברהפרטים בקשר להלן 
 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

______________       _______________ 
 חתימה                   יךתאר        

 
כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף  –חוק החברות ( ל1)177יף י מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעללבע

בצירוף צילום תעודת רק הצבעה תקף הכתב  –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה  אישור בעלות.
   ן/תעודת התאגדות.הזהות/דרכו

 
 נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.   5
 (."חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1יף בסע כהגדרתו  6
 .)ד( לחוק ניירות ערך37כהגדרתו בסעיף             7
 מנהל  , וכן 2009-תשס"ט  כללית(,  באסיפה  מנהלת  חברה  )השתתפות  )קופות גמל(  פיננסיים  רותים י ש  על  יקוח הפ  לתקנות  1בתקנה   כהגדרתו   8

  . 1994-בנאמנות, התשנ"ד  משותפות  השקעות  בחוק  כמשמעותו  ת אמנו בנ  משותפות  להשקעות  קרן 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.   9
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 דירקטור כשירות  הצהרת 
 

 תקנות ו ,("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

שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל 
חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות -והבנה בנושאים עסקיים

 הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים   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 – 1975עתודה לרפואה בהדסה ירושלים: 

 2007 – 1982שירות בצה"ל: 
 1995 – 1987רפואת עיניים: 

 2013 – 2001באוניברסיטת הרווארד: במצבי חירום מנהל תחום מנהיגות 
 2017 - 2013הכנת ברזיל לחירום בעת האולימפיאדה: 

 עד היום. – 2007: תחום אסונות, פעילות הומניטרית והצלת חייםפעילות עולמית ב
 מילואים בפיקוד העורףיועץ רשות חירום לאומית ו

 
: 5אחרונותו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים ה חברות אחרות בהן אני מכהן

 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 
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
 
              סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת [_]

 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 הנניולאור האמור לעיל, 
 ופיננסית:חשבונאית 

 
 [       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 
 

 
 יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.  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
 יש לסמן במקום הרלוונטי.  7
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 לא    [_]

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

רה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של תפקידי כדירקטור בחב
 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 

אין אני מנוע מלכהן ,  ירהבבות שבהן נעברה העסיובשים לב בין היתר, לנ  ,להלן
או  ה פרטית שהיא חברת איגרות חובאו בחבר 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  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"חניירות ערך
 .החברות )ג( לחוק226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 

 

שעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות הר .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 ריתלשמש כדירקטור בחברה ציבו
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

 
הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן לא  .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  – "אמצעי אכיפה"
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  

 שמחזיק בדבוקת  ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי  ,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" 
וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן שליטה, 

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 זילים או מקצועיים עסקי

הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על 
החברות )כללים בדבר , בהתאם לתקנות הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות

ין או , כל תמורה, במישר2000-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.
 

זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי   לעניין ס"ק 
 הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.  

 
[X]  תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם

 תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

 

[X] ובכלל זה בלתי תלוידירקטור כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן אינני מכהן כ ,
 אחד מהדירקטורים בחברה. דירקטור חיצוני,

 
[X] .אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל 
 
[X] .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".

 
 טים.יש לסמן במקומות הרלוונ  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, ן, שעיקריהם מפורטים להלןלהם, במישרין או בעקיפי

 

 ניירות הערך י ברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחב .ט
ועל כל  אם פעילותה מהותית לפעילות החברה או של חברה מוחזקת שלהשל החברה, 

 .התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל
 
 

שלה או  16שלה, חברה קשורה 15של החברה, חברה בת  14פקידבעל ת/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:
 

הכללית, לא חל כל שינוי הרלוונטי למתן  הריני לאשר כי נכון למועד אישור האסיפה .יא
האישורים הנדרשים על ידי משרד הבריאות ומשטרת ישראל לכהונתי כדירקטור 

 בדירקטוריון החברה. 

 

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו  .יב
ונכתבו על ידי ובכתב ידי אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים 

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 כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור 

ידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמ
וודע יאם י  וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.  בלתי תלויכדירקטור  

 לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.
 

    
20.205.004           __________________ 
  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

ים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהנך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגיד
 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

 ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה. לרבות 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 שלה רשאישלה או מכוח ההצבעה שבה או 
 זיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותרמח  -אם שלה  -ינה חברהשא  -אשר החברה  רה,  חב  -ה קשורה"  "חבר  16

הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה מן 
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 חוזיחמישה אהשווה לעשרים ו
 הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה  -"בעל ענין"  17
תאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של ה 
כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר  
מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר  
 . 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


