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 "מ בע  פארמסוטיקלס קנביט –תיקון עולם 
 )"החברה"( 
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 לכבוד 
 רשות ניירות ערך 
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 לכבוד 
 אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל 
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 ג.א.נ,

  1970- תש"ל הדוח מיידי ערוך על פי תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(,   הנדון:

מינוי    של בעלי המניות של החברה, שעל סדר יומהמיוחדת  בדבר זימון אסיפה כללית  

 דירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה

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

ושות'    שמעונוב  במשרדי,  11:00  בשעה,  2021  אוגוסטב  3  ,'ג  ביום  ךתיער  אשר  ("ההאסיפ"

:  )להלן  34  קומה,  דרומי  מגדל,  הארבעה  מגדליב  ,אביב  תל,  30  המרחוב הארבע  ,עורכי דין  –

 להלן. בדוח מיידי זה הנושאים המפורטים  יומה סדר שעל ,("םמשרדיה"

 שעל סדר יומה של האסיפה   יםהנושא .1

 כדירקטורית חיצונית בחברה אלית מן ביטון הגב' מינוי  .1.1

של   מינויה  את  לאשר  ביטון    אליתהגב'  מוצע  )להלן:  מן  בחברה  חיצונית  כדירקטורית 

החיצונית" בתוקף  הדירקטורית  וזאת  האסיפה  "(  ידי  על  מינויה  אישור  ממועד  החל 

זה דוח  פי  על  בתקנה  המזומנת  המנויים  הפרטים  יובאו  להלן  ערך   26.  ניירות  לתקנות 

 : לדירקטורית החיצונית, ביחס  1970- )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל

 מן ביטון  אלית שם: 

 029410040 מס' זיהוי: 

 29.4.1972 תאריך לידה: 

 השרון רמת 8 השדות דין: -להמצאת כתבי בימען 

 ישראלית נתינות: 

  את למנות  החברה בכוונת, למינויה בכפוף חברותו בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:

ועדת בו כחברה החיצונית הדירקטורית

 של( התגמול כוועדת גםביקורת )המשמשת ה

ועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובו החברה

 של החברה 

חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור בלתי  האם  

 תלוי או דירקטור חיצוני: 

 דירקטורית חיצונית

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  

דירקטור   הוא  והאם  מקצועית  כשירות  או 

 חיצוני מומחה: 

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלת

האם הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של 

של   או  שלו  או חברה קשורה  שלו  בת  חברה 

 בעל עניין בו: 

 לא

אישור מינויה כדירקטורית חיצונית על   מועד תאריך תחילת כהונה: 

 המזומנת על פי דוח זה האסיפהידי 

מהמכללה  עסקיםבכלכלה ומנהל  BA השכלה: 

במשפטים מאוניברסיטת בר   MAלמנהל;  

 ,Paul Merage School of Businessאילן; 

Merage Leadership Program 

 רואת; בקליפורניה Irvineמאוניברסיטת 

 חשבון מוסמכת 

- )החל מ iL.factorבחברת  Co-Founder השנים האחרונות:  5-עיסוק ב

  ;(2019-(; יועצת אסטרטגית )החל מ2020

ופיתוח עסקי אסטרטגי  OTCמחלקת  ראש

-2019בטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ )

2017 ) 

 .ר. ל משמש כדירקטור בחברות הבאות:

 אין קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:

אותו   רואה  שהחברה  דירקטור  הינו  האם 

לצורך  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  כבעל 

דירקטוריון   שקבע  המזערי  במספר  עמידה 

לפי   לחוק החברות12)א()92סעיף  החברה   )  ,

 :)להלן: "חוק החברות"( 1999-התשנ"ט 

 כן

 

הדירקטורית החיצונית  )א( לחוק החברות, הצהירה  241בהתאם להוראות הקבועות בסעיף  

נספח כי מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה. מצ"ב כ 

 "(. הדירקטורית החיצוניתהצהרת לדוח מיידי זה הצהרתה כאמור )להלן: " א'

קבע דירקטוריון החברה כי לאור השכלתה וניסיונה העסקי    2021ביוני    28יצוין כי ביום  

,  מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעלת  דירקטורית  היא  הדירקטורית החיצונית  והתעסוקתי,  

המונח   מכהגדרת  בעל  לדירקטור  ומבחנים  )תנאים  החברות  חשבונאית  בתקנות  ומחיות 

 .2005-ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו 

בי כן,  ועדת    2021ביוני    28  וםכמו  חברי  כוועדת  אישרו  )בכובעה    ( התגמולהביקורת 

בכפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה   כי  ודירקטוריון החברה

תהא זכאית לגמול שנתי  הדירקטורית החיצונית  על ידי האסיפה המזומנת על פי דוח זה, כי  

הסכומים   בגובה  השתתפות  ובתוספת    המרבייםוגמול  השנייה  בתוספת  המפורטים 

  2000- קטור חיצוני(, התש"סהשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדיר
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. יובהר כי הגמול יקבע, מעת לעת, בהתאם 1( , לפי העניין"הגמול"-ו  "תקנות הגמול)להלן: "

 לדרגת ההון העצמי שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

המשולם   לגמול  זהה  הינו  המכהנת  להגמול  זילברמן  אורלי  זה  גב'  דוח  למועד  נכון 

  ןהמכהפרופ' יצחק אשכנזי  של    ווזהה לשכר  ,בדירקטוריון החברה  תחיצוני  יתטור כדירק

 כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה.  נכון למועד דוח זה

 מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורית החיצונית .1.2

, "(נושא המשרה)בסעיף זה גם: "  לדירקטורית החיצוניתלאשר כי החברה תעניק  מוצע  

פטור  , כתב  בכפוף למינויה כדירקטורית חיצונית על ידי האסיפה המזומנת על פי דוח זה

זה הזהה לכתב הפטור    לדוח   'בנספח  כ בנוסח המצ"ב  התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד,  ו

זה   דוח  למועד  נכון  המכהנים  המשרה  ונושאי  הדירקטוריון  חברי  ליתר  שניתן  והשיפוי 

 .2"(והשיפויכתב הפטור " )להלן:בחברה 

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

כלפיה, למעט במקרים   הלחברה עקב הפרת חובת הזהירות של  השנגרם ו/או יגרם על יד

בהם 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 

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

משרה )לרבות פעולות שנעשו    תנושא  העשה בתוקף היותתה או  ת עקב פעולות שעש  ה עלי

אישור כתב הענקת כתב הפטור והשיפוי על ידי האסיפה המזומנת על פי דוח  עובר למועד  

המפור זה האירועים  מסוגי  יותר  או  לאחד  בעקיפין,  או  במישרין  הקשורות  להלן  (,  טים 

 )להלן:ובכתב הפטור והשיפוי או כל חלק מהם או כל הקשור בהם, במישרין או בעקיפין  

יעלה עלהובלבד שסכום  "(  ההתחייבות לשיפוי" )א(    שיפוי לא  מההון    25%הגבוה מבין 

העצמי של החברה במועד תשלום השיפוי בפועל, לפי הדוח הכספי המאוחד של החברה; או  

 "(.סכום השיפוי המירבי" מיליון דולר ארה"ב, בצמוד למדד המחירים לצרכן )להלן:  3)ב(  

ל  ההתחייבות לשיפוי תחול בגין חבות או הוצאה כדלקמן: )א( כל חבות כספית שתוטל ע

נושא משרה 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 

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

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

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

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

הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה    המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא

אך  נגדו  כתב אישום  בלא הגשת  או שהסתיים  פלילי,  להליך  כחלופה  כספית  חבות  עליו 

 
 .הדירקטורית החיצונית)ד( לתקנות הגמול, הובאו פרטי הגמול כאמור לידיעתה של  4בהתאם להוראות סעיף    1
, כמפורט בדוח זימון  2019באוקטובר    10הכללית של בעלי מניות החברה מיום    כפי שאושר על ידי האסיפה   2

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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בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית,  

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

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

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

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

 לשפות נושא משרה. 

סכום כלשהו מאת המבטח של נושא המשרה יקבל  למען הסר ספק, יצוין כי במקרה שבו  

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

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

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

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

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

  ודירקטוריון החברההביקורת )בכובעה כוועדת התגמול(  אישרו ועדת    2021ביוני    28ביום  

 . לדירקטורית החיצונית שיפוי כתב הפטור והאת מתן 

את הביקורת )בכובעה כוועדת התגמול(  אישרה ועדת    2021ביוני    28יצוין כי ביום    ,בנוסף

החיצונית  הכללת   ת  והקייממשרה  הונושאי  דירקטורים  ביטוח    תובפוליס הדירקטורית 

לעת  בחברה, ת  והקייממשרה  הונושאי  דירקטורים  ביטוח    תובפוליס   כפי שתהיינה מעת 

לעת  בחברה, "יחד  )להלן   כפי שתהיינה מעת  הביטוח:  לפי תקנה  "(פוליסות  וזאת    1ב1, 

התש"ס ענין(,  בעלי  עם  בעסקאות  )הקלות  החברות  "  2000- לתקנות  תקנות )להלן: 

 ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. "( ההקלות

תמצית נימוקי ועדת הביקורת )בכובעה כוועדת התגמול( ודירקטוריון החברה לאישור כתב 

 : והכללת הדירקטורית החיצונית בפוליסות הביטוח והשיפוי הפטור  

מתן פטור והתחייבות לשיפוי הינו דבר מקובל בקרב תאגידים מדווחים בישראל, לצד  (א)

 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. 

לפטור  (ב) זהים  בתנאים  הינם  החיצונית  לדירקטורית  לשיפוי  וההתחייבות  הפטור 

לי שניתנה  לשיפוי  ובהתאם וההתחייבות  בחברה  המשרה  ונושאי  הדירקטורים  תר 

 להוראות חוק החברות ותקנון החברה. 

ונושאי משרה,   (ג) הענקת פטור והתחייבות לשיפוי בדומה לביטוח אחריות דירקטורים 

נועדה לאפשר לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף 

 למגבלות חוק החברות. 

והח (ד) לשיפוי  ועדת ההתחייבות  שלדעת  לאירועים  מוגבלת  מכוחה,  הכספית  בות 

התגמול(   כוועדת  )בכובעה  החברה  הביקורת  בהתחשב ודירקטוריון  לצפותם,  ניתן 

התגמול(  כוועדת  )בכובעה  הביקורת  ועדת  שלדעת  לסכומים  וכן  העניין,  בנסיבות 

 יין. הינם סבירים, ביחס לכל אירוע בנפרד ומקובלים בנסיבות הענודירקטוריון החברה  
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עלויות   (ה) חוסכת  ובכך  עצמי  כמבטח  החברה  משמשת  לשיפוי  ההתחייבויות  במתן 

כספיות הכרוכות בתשלום לחברת הביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לדירקטורים  

 ולנושאי המשרה בחברה. 

בתנאי   (ו) נעשית  הביטוח  פוליסת  במסגרת  החיצונית  הדירקטורית  של  הכללתה 

 ונושאי המשרה בחברה.  התקשרות זהים ביחס לכל הדירקטורים

לתקנות ההקלות, הכללתה של הדירקטורית החיצונית בפוליסת    1ב1בהתאם לתקנה   (ז)

הביטוח איננה דורשת את אישור דירקטוריון החברה ואת אישור האסיפה הכללית של  

 בעלי המניות של החברה. 

 באסיפה  להצביע הזכאות .2

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

  2021ביולי    6  ,'גביום  מניות החברה    בעל  היה, כל מי שי2005- והודעות עמדה(, התשס"ו

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

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

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

במניות החברה  רשום  לא  ביחס למחזיק  או,  שיועבר 3האסיפה,  כתב הצבעה  , באמצעות 

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

9681" )להלן:  עד  האלקטרונית  ההצבעה  מערכת(  האסיפה   6"(  כינוס  מועד  לפני   4שעות 

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

 .2000-לתקנות 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%)  מרבע בלא פחות  

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

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

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

הנדחית מניין חוקי כעבור שעה לאחר    . לא נכח באסיפה 2021  אוגוסטב  10  ,'גביום  תתקיים  

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

 הנדרש  הרוב .4

אלית מן ביטון  הגב'  )אישור מינוי  לעיל    1.1הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף   .4.1

)ב( לחוק החברות, לפיו נדרש רוב  239הינו כאמור בסעיף  (  כדירקטורית חיצונית בחברה

קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה )בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות  

ובלבד  האלקטרונית(  במערכת ההצבעה  הצבעה  או באמצעות  כתב הצבעה  או  כוח  ייפוי 

 שיתקיים אחד מאלה:  

 
 .החברות לחוק( 1)177 לסעיף  בהתאם  כמשמעותו  3
 . ערך ניירות רשות  לקביעת  בהתאם, האלקטרונית ההצבעה  מערכת נעילת   מועד  4
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מ (א) רוב  ייכללו  באסיפה  הרוב  הקולות  בעלי  במניין  שאינם  המניות  בעלי  קולות  כלל 

השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה 

מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות  

האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות 

 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;  276סעיף 

על   (ב) עלה  לא  )א(  משנה  בפסקת  האמורים  המניות  בעלי  מקרב  המתנגדים  קולות  סך 

 ( מכלל זכויות ההצבעה. 2%שיעור של שני אחוזים )

לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס לנושא המפורט    276יצוין כי לפי סעיף  

ה של האסיפה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם  לעיל שעל סדר יומ  1.1בסעיף  

יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד    –ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה  

אם יש לו עניין אישי באישור המינוי, אם או  /אם הוא נמנה על בעלי השליטה בחברה ולכך,  

ביחס להחלטה בנושא האמור  לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה  

 לעיל. 

מתן כתב פטור והתחייבות  )אישור שעל סדר היום  1.2בסעיף הרוב הדרוש לאישור הנושא   .4.2

החיצונית לדירקטורית  והמשתתפים  (  לשיפוי  הנוכחים  המניות  בעלי  קולות  רוב  הינו 

 לחוק החברות.   85בהצבעה כאמור בסעיף 

 הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה  .5

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

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

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 ) 

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

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

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

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

 הצבעה בכתב  .6

אישור מינוי  )  לעיל  1.2- ו  1.1ף  בסעי  יםהמפורט  יםבנושא בעל מניות רשאי להצביע באסיפה  

מ הגב'   ביטוןאלית  בחברה  ן  חיצונית  והתחייבות  ואישור    כדירקטורית  פטור  כתב  מתן 

   הצבעה כמפורט להלן:באמצעות כתב  ( לשיפוי לדירקטורית החיצונית

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

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

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

 "(.הבורסה

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

 ההפצה. 

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

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

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

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

 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

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

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.

קטרונית הינו  במערכת ההצבעה האל 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 

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

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

 במסמכים עיון .7

שעל סדר   ה בנוסח המלא של ההחלט,  בקשתם  לפי ,  לעיין  יוכלו  החברה   של  המניות   בעלי

, 2היתד בכתובת שעל סדר יומה של האסיפה הכללית  לנושאהנוגע  אחר כל מסמךובהיום 

 . (04-6918020:  )טלפון מראש  בתיאום, המקובלות העבודה בשעות  א.ת. ציפורית,

 

 , רב בכבוד

 מ "בע קנביט פארמסוטיקלס  –תיקון עולם 

 "ל מנכ, אבינועם ספיר: באמצעות
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 'א נספח

 ירקטורית החיצונית הצהרת הד
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 'ב נספח

 כתב הפטור והשיפוי 

 

 



 לכבוד 

 _______________ 

 ___________ תאריך: 

 כתב פטור והתחייבות לשיפוי 

אסיפת בעלי המניות של החברה את התחייבות החברה למתן  בהתאם ובהמשך לאישור דירקטוריון החברה ו

ו בחברהפטור  המשרה  נושאי  כל  של  מראש  לרבותשיפוי  שי  ,  משרה  לעת,    כהנונושאי  מעת  והכל  בחברה 

מאשרת החברה ומתחייבת,    ,מפורט בכתב התחייבות זהכחוק החברות ולתקנון החברה, ובהתאם להוראות  

כל דין ובהתאם לתקנונה, ליתן לנושאי המשרה בה את השיפוי והפטור מאחריות כמפורט    בכפוף להוראות 

 "(.כתב ההתחייבותלהלן בכתב התחייבות זה )לעיל ולהלן: "

  פרשנות

 ים הפירושים שבצדם:למונחים הבא  יהיוהתחייבות כתב הב

 בע"מ;  ס לפארמסוטיק קנביט –תיקון עולם  -   -"החברה" 

 ;1999-תשנ"ט החוק החברות,   -   -"חוק החברות" 

 ; 1968-, התשכ"חחוק ניירות ערך    -" חוק ניירות ערך"

משרה -   -"נושא משרה"  כנושא  לעת  מעת  שמכהן  או  שכיהן  של  בחברה  מי  כהגדרתו   ,

נושא מש החברות,  בחוק  זה  במונח  או  תאגירה  שבשליטת החברה  ד 

ערך,   ניירות  בחוק  זה  מונח  כהגדרת  החברה,  של  קשור  בתאגיד 

  ף ברה הכפועל פי בקשת החברה וכן בעל תפקיד בח  ובתפקיד  ן המכה

של   הפנימי  המבקר  )לרבות  למנכ"ל  ויועבמישרין    ציה החברה 

 (;יםהמשפטי 

לעת על  מעת רסם  מדד המחירים לצרכן )המדד הכללי( כפי שהוא מתפ - -"המדד" 

ראש   משרד  שליד  וסטטיסטיקה  למחקר  המרכזית  הלשכה  ידי 

 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' 

המותנית   הליכים,  להפסקת  או  הליכים  מנקיטת  להימנעות  )הסדר 

ערך,   ניירות  לחוק  בחלק  בתנאים(  הרביעי  לפרק  ד'  סימן  לפי  הליך 

והליך לפי פרק ז'התשיעי לחוק החברו הכלכלית,    לחוק התחרות  1ת 

 . מעת לעתשיתוקנו כפי , 1988-התשמ"ח

 " או "פוליסת ביטוח

  -" "פוליסה

ידי    על  שתירכש  או  שנרכשה  משרה  נושאי  אחריות  לביטוח  פוליסה 

 החברה, בין שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת.



 

 

2 

 

 

 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 י א נילמעט במקרים בהם ל  ,הפי כלשלו  עקב הפרת חובת הזהירות  

החברה כלפי  מאחריותו  המשרה  דין  נושא  פי  הזהירות  על  חובת  הפרת  עקב  זה  ובכלל   ,

   ."בחלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות

במתן   .1.2 בכתב    תחולתו  באי  וא הפטור  אין  כאמור  לשיפוי  המשרה  נושא  מזכאות  לגרוע  כדי 

בגדר   הינה  המשרה  נושא  שפעולת  ככל  מזאירוההתחייבות,  להלן(  כה ע  ובכפוף    )כהגדרתו 

 דין.  להוראות כל

 התחייבות לשיפוי .2

בכתב   .2.1 המפורטים  לתנאים  ולהוראות  הבכפוף  דין,  התחייבות  בזאת,  החברה  מתחייבת  כל 

  2.2בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף  בה  כל נושא משרה    , לשפותתי חוזרבאופן בל

יעשה או  פעולות שעשה  עקב  עליו  פעולות  קף הבתו  להלן, שתוטל  )לרבות  נושא משרה  יותו 

(, הקשורות במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים  שנעשו עובר למועד הקובע

או כל חלק מהם או כל הקשור    ("התוספת"  : לן)להזה    המפורטים בתוספת לכתב התחייבות

ע יעלה  לא  השיפוי  של  המרבי  שהסכום  ובלבד  בעקיפין  או  במישרין  סכ בהם,  השיפוי  ום  ל 

 . המירבי )כהגדרתו להלן(

בסעיף   .2.2 כאמור  המשרה  נושא  לשיפוי  בגין  2.1ההתחייבות  תחול  הוצאה,    לעיל,  או  חבות 

 כדלקמן: 

נושא  .2.2.1 על  שתוטל  כספית  חבות  אהמשרה    כל  פי  לטובת  על  אחר  דין, דם    פסק 

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  הפלילי שממנו זוכה או באישום פלילי שבו   באישום אחר, אואדם 

 שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. 

דין, שהוצאסביר נות  הוצאות התדיי  .2.2.3 עורך  לרבות שכר טרחת  ידוות,  על  עקב    ו 

שה הליך  או  נגדחקירה  הליך,    ותנהל  או  חקירה  לנהל  המוסמכת  רשות  בידי 

ה אישואשר  כתב  הגשת  בלא  נגד סתיים  שהוטלה  וום  כספית    ועלי  ובלי  חבות 

שה או  פלילי,  להליך  נגדכחלופה  אישום  כתב  הגשת  בלא  בהטלת    וסתיים  אך 

כספי כחחבות  מחשבה    לופה ת  הוכחת  דורשת  שאינה  בעבירה  פלילי  להליך 

 , או בקשר לעיצום כספי. פלילית

 -בפסקה זו 
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שנפ" בענין  אישום  כתב  הגשת  בלא  הליך  פלית סיום  חקירה  בו    -"  ליתחה 

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

או עיכוב הליכים בידי היועץ    "(,יחוק סדר הדין הפליל: " להלן)  1982-התשמ"ב

 לחוק סדר הדין הפלילי;  231המשפטי לממשלה לפי סעיף  

פלילי" להליך  כחלופה  כספית  חוק    -"  חבות  פי  על  שהוטלה  כספית  חבות 

להליכחלו פליליפה  לפיך  מינהלי  קנס  לרבות  המינהליות,    ,  העבירות  חוק 

ה1985-התשמ"ו לפי  קנס  כעבירת  שנקבעה  עבירה  על  קנס  חווראו,  סדר  ת  ק 

 . 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(  

ח'   ניירות ערך ניירות ערך  4לפי פרק  נושא משרה  ו/או    לחוק  הוצאות שהוציא 

  מנהלי בקשר 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

 ה אשר בגינן ניתן ו/או יהיה ניתן לשפות נושא משרה.  הוצאאו   בותל חכ .2.2.5

קרות .2.3 מ עם  אחד  בגדר  הינו  אשר  המפורטיםהאירוע  בגינובתוספת  אירועים  ואשר  נושא    , 

זכאי  עשו  משרהה להיות  " לאמור בהתאם לשיפויי  )להלן:  מזכהלעיל  תעמידאירוע   ,)"  

  האחרים והתשלומים  ותצאי ההולכיסו הדרושים הכספים לעת, את , מעתוהחברה לרשות

לרבות הליך באותו בטיפול הכרוכים באופן בהליכי  משפטי,  לא    חקירה,  המשרה  שנושא 

 תחייבות.  ה נאים ולהוראות בכתב התל  וףבכפ , והכלובעצמ לממנם לשלמם אויידרש 

ניתן יהיה לשייכו, במועד קרות האירוע או בכל עת   .2.4 אירוע אשר ייחשב כאירוע מזכה ואשר 

מאוחרבמוע ביותר,    ד  המפורטים  מהאירועים  אחד  מאירוע  לאירוע  תוספתליותר  ייחשב   ,

אשר   אחד  אמזכה  המשרהיזכה  נושא  סכום    ת  על  עולה  אינו  אשר  שיפוי  וי  השיפבסכום 

 .מרבי, כהגדרתו להלןה

שניתן    , אין בה כדי לגרוע מהוראות פטורת נושא המשרההתחייבות זו של החברה לשפות א .2.5

המשרה החבלפ כ  לנושא  שפעולתרה,  י  המשרה  ככל  ב  נושא  התנאים  הינה  את הגדר    מקנים 

 פטור ובכפוף להוראות כל דין. ה

 סכום השיפוי .3

לסכו  .3.1 )בנוסף  החברה  שתשלם  השיפוי  יתקבלו,  שיתקמים  סכום  אם  ביטוח,  מחברת  בלו 

ההתחייבות   כתב  פי  על  במצטבר,  המשרה,  נושאי  לכל  החברה(  שרכשה  ביטוח  במסגרת 

הגבוה מבין )א(    לא יעלה עלסוגי האירועים המפורטים בתוספת,  יותר מ   אחד או  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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למדד צמוד  יהיה  המירבי  השיפוי  לצ  סכום  המרכיבים(ללכ  -רכן  המחירים  כל  )כולל    י 

על  במקומו(-המפורסם  שיבוא  מדד  כל  )או  הלמ"ס  לפני    ,ידי  שפורסם  האחרון  המדד  מן 

 . 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

)כפי  י המירבעל יתרת סכום השיפו לפי סעיף  י  יחולק    3.1שתהיה קיימת באותה עת(  לעיל, 

ן  באופ הענין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי,  סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי  

עלשס יחושב  בפועל,  המשרה,  מנושאי  אחד  כל  שיקבל  השיפוי  סכום  -כום  שבין  היחס  פי 

בגין   המשרה  מנושאי  אחד  לכל  שיגיע  ההו  החבויותהשיפוי  לשאת  או  עליו  בהם  צאות 

לבי המשפטי  מההליך  בגין  כתוצאה  האמורים,  המשרה  נושאי  לכל  שיגיע  השיפוי  סכום  ן 

ל עליהם  בהם  ההוצאות  או  אותו  כתוצשאת  החבויות  בגין  במצטבר  המשפטי,  מההליך  אה 

 אירוע. 

נושאי   .3.3 ביטוח  פוליסת  של  המבטח  מאת  כלשהו  סכום  יקבל  המשרה  נושא  שבו  במקרה 

נשוא השיפוי,  גין האיהמשרה ב לגבי ההפרש שבין סכום החבות הכספית  ירוע  ינתן 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  

 ת זה לא יעלה על סכום השיפוי המירבי. התחייבופי כתב 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

הליך .4.1 כל  על  בכתב  לחברה  יודיע  המשרה  חקירה  נושא  בוררות(    או  ,  נגדו  ושנפתח)לרבות 

עם   בקשר  ידיעתו,  שלמיטב  עאירוע  שבגינו  לחול  זה,שוי  התחייבות  כתב  פי  על  כל   יפוי  על 

או   לפתיחת  חשש  חקירה  הליך  התראה  בוררות(    כאמוראו  שהובאו  )לרבות  נסיבות  ועל 

ידיעתו, לפתיחת הליך  ת להביאלולוו הע לידיעת בוררות(  , למיטב  )לרבות  כאמור או חקירה 

ודע לו  נל האפשר לאחר שך ככ בסמואת  וז  ,("ההליך "להגשת הליך משפטי נגדו )להלן:    נגדו 

כל  ידי החברה העתק של  על  שיקבע  דיחוי לחברה או לכל מי  ויעביר ללא  כך,  על  לראשונה 

 . הליךמסמך שיימסר לו בקשר לאותו 

נושא המשרה ישתף פעולה באופן מלא עם החברה ועם כל מי שייקבע על ידי החברה, לרבות   .4.2

וכן    הליךידע שיידרש בקשר עם ה ור כל מה, וימסעם המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשר

הליך. נושא המשרה יפעל, ככל שהדבר תלוי בו,  יקיים את יתר הוראות הפוליסה בקשר עם ה

ו/א שיפוי  בי לקבלת  אחר. טוח  ו  ממקור  זכאי  הוא  לה  לו  יסכים  לא  המשרה  דיין  תנושא 

 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 

המשרה   נושאי  ביטוח  פוליסת  פי  על  החברה  בחובות  התחשבות  ותוך  דעתה  שיקול  לפי 

 (. "חברהיט הפרקל": ואפשרות מינוי עורך דין מטעם המבטח )להלן
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בפסקה   .4.4 האמור  פרקליט    4.3חרף  ידי  על  לייצוגו  להתנגד  רשאי  יהא  המשרה  נושא  לעיל, 

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

המשרה   נושא  או אם  ההליך  בפני  נושא המשרה  על  בהגנה  הטיפול  עצמה את  על  נטלה  לא 

  4.4רקליט החברה בנסיבות האמורות בפסקה  די פעל יו/או פרקליט החברה התנגדו לייצוגו  

)לה לעצמו  דין שבחר  לעורך  בהגנה  המשרה למסור את הטיפול  נושא  רשאי  יהיה  לן:  לעיל, 

(, ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לפרקליט האחר יהא טעון אישור  "ליט האחררקהפ"

הטרחה  שכר  כי    . מוסכם ותנמק את החלטתה  החברה שתבחן את סבירותו  דירקטוריון של  

אשר סוכם עם פרקליט החברה ייחשב כבסיס סביר לבחינת שכר טירחת הפרקליט האחר.  

ירקטוריון. לא אושר מלוא סכום שכר  בפני הד ולטעון  לנושא המשרה תינתן אפשרות להופיע  

ה של הפרקליט  שירותיו  על  לוותר  לא  ונושא המשרה החליט  יהיה  הטרחה המבוקש,  אחר, 

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

המשרה  החברה    ונהג י עם  ונושא  דעות  בחילוקי  הקשור  בכל  הפוליסה  להוראות  בהתאם 

פי הוראות הפוליסה אם מסירת הטיפול לפרקליט  -ר זהות הפרקליט המייצג עלבדב  מבטחה

בנסיבות הענין תאפשר למבטח להשתחרר מחבות הפוליסה  קטינה,  ו או לההאחר  והוראות 

והחברה המשרה  נושא  שבין  סיכום  כל  על  זה  בענין  מאמץ    ;יגברו  כל  תעשה  החברה  אולם 

 לכבד את רצון נושא המשרה.    מנת-על ליסהפי הפו-סביר במסגרת אפשרויותיה על

לא   .4.7 המשרה  ונושא  ההליך  בפני  בהגנה  הטיפול  את  עצמה  על  ליטול  החברה  החליטה  אם 

משרה, לבקשת החברה, על כתב הרשאה שיסמיך את החברה כמו  נושא ה  , יחתוםהתנגד לכך

זו,  גנה  ברה, לטפל בשמו בהגנה בפני ההליך ולייצג אותו בכל הקשור בהגם את פרקליט הח

שוטף   דיווח  תוך  )אך  בלעדי  באופן  באמור  לטפל  רשאים  יהיו  החברה  ופרקליט  והחברה 

ו רשאים להביא את ההליך לידי  ם( ויהי המשפטיילנושא המשרה והיוועצות עמו ועם יועציו  

 להלן.   4.16 -ו  4.15 אות סיום, כפי שיראו לנכון, בכפוף לאמור בפסק

ט החברה בכל אופן סביר שיידרש על ידי  רקליעם פנושא המשרה ישתף פעולה עם החברה ו  .4.8

מסמך   וכל  תצהירים,  בקשות,  על  חתימה  לרבות  להליך,  בקשר  טיפולם  במסגרת  מהם  מי 

 ר.אח

ה .4.9 לא  חליט אם  המשרה  ונושא  ההליך  מפני  בהגנה  הטיפול  את  עצמה  על  ליטול  החברה  ה 

ב בכך,  כרוכים  שיהיו  והתשלומים  ההוצאות  בכל  החברה  תשא  לכך,  שא  שנו  אופן התנגד 

פי   על  נושא המשרה  כלפי  לא תחוב  או לממנם בעצמו, והחברה  יידרש לשלמם  לא  המשרה 

משפ הוצאות  כל  בגין  זה  התחייבות  לרכתב  שכרטיות  נושא    בות  שיוציא  דין,  עורכי  טרחת 

 ההליך.   במסגרת המשרה 
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ים  הדרושסבירים  סכום )או סכומים(    ,כמקדמה  ,החברה  שלם לות   ,לפי בקשת נושא המשרה .4.10

לכ ל לגביהם  ו  ואשר  דין  עורך  טרחת  שכר  לרבות  המשרה,  נושא  עומד  שבהם  הוצאות  יסוי 

 זה.  זכאי נושא המשרה לשיפוי על פי כתב התחייבות

ההתחייבות, בין כמקדמה ובין בדרך  כתב  ה החברה לנושא משרה סכום כלשהו מכוח  למשי .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  

למדד  הצמדה  הפרשי  ההחזר  לצרכן  המח  סכום  ריבית  כללי  -ירים  וכן  המינימלי  ,  בשיעור 

סעיף   לעניין  של הכנסת  ועדת הכספים  באישור  הכנסה  3שקבע שר האוצר  מס  לפקודת  )ט( 

תשכ"א חדש(  הריבית  1961  -)נוסח  על  מע"מ  הסכום  בצירוף  שולם  שבו  היום  מן  ושא  לנ, 

 ועד יום החזרתו. ידי החברה -המשרה על 

לאחר מכן בוטל החיוב  ההתחייבות, וכתב  סכום כלשהו מכוח    שילמה החברה לנושא משרה .4.12

את   לחברה  המשרה  נושא  ימחה  שהיא,  סיבה  מכל  פחת  שסכומו  או  הסכום  שולם  שבגינו 

השבה של הסכום מאת התובע בהליך ויעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו  מלוא זכויותיו ל

כן   ומשעשה  לממשה,  תוכל  והחברה  תקפה  מהח  -תהיה  פטור  שהזכות  יהיה  הסכום  זרת 

יהיה חייב נושא המשרה להחזיר את הסכום, או את חלקו,    -א עשה כן  להשבתו הומחתה. ל

ו בשיעורים  וריבית  הצמדה  הפרשי  בצרוף  הענין,  להחזר  לפי  זכאי  הוא  שלפיהם  לתקופה 

 הסכום מאת התובע.

נו .4.13 כי  התברר  מכן  ולאחר  המשרה,  נושא  ואת  החברה  את  בהליך  החברה  פרקליט  שא  ייצג 

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

תישא   החברה  הצדדים.  יסכימו  שעליו  בורר  להכרעת  המחלוקת  תועבר  ההחזר,  סכומי 

טרחת   שכר  לרבות  הבוררות  הדיןבהוצאות  סביר,  עורכי  לסכום  אם    עד  יקבע  אלא  הבורר 

פי  -ה עלבהחלטתו כי נושא המשרה עשה שימוש בהליכי הבוררות שלא בתום לב. הבורר יתמנ 

 . 4.15  הנוהל המפורט בסעיף

אם   .4.14 אלא  בבוררות,  להכרעה  ההליך  להעברת  או  פשרה  לעריכת  יסכים  לא  המשרה  נושא 

גם    היה צורך בהסכמת המבטח, אזי התקבלההחברה הסכימה לכך מראש ובכתב, ובמידה וי 

 .  הסכמת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה

יחשוף את החבר  .4.15 פשרה אלא אם הסכם הפשרה לא  לא תסכים לעריכת  ו/או את  החברה  ה 

לא ש  ךכבכפוף ל וו/או מי מטעמם  או התובעים  ו/נושאי המשרה לתביעות נוספות מצד התובע  

א ההליך. החברה  רה באחריות נושאי המשרה לעילות נשויהיה בהסכם משום הודאה או הכ

בין   מחלוקת  תתעורר  בו  במקרה  הפשרה.  הסכם  פרטי  את  המשרה  נושא  לידיעת  תביא 

ב משרה  נושא  לבין  תובא  החברה  זה,  סעיף  הוראות  על  עונה  הפשרה  הסכם  אם  שאלה 

. הבורר המחלוקת להכרעה מהירה בפני בורר שיתמנה על פי דרישת החברה או נושא משרה 

ימים מיום דרישת אחד הצדדים למסירת המחלוקת  )שבעה(    7יתמנה בהסכמת הצדדים תוך  

תק הבורר  לזהות  בקשר  הצדדים  הסכמת  הושגה  לא  ואם  בורר  הבורר  להכרעת  זהות  בע 

)שיהיה שופט בית המשפט המחוזי בדימוס או שופט בית המשפט העליון בדימוס( ע"י יו"ר  

 שכר טרחת עורכי הדין. החברה תישא בהוצאות הבוררות לרבות לשכת עורכי הדין בישראל.  
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לא יסכימו לעריכת פשרה שסכומה עולה על סכום השיפוי    ,כמו גם פרקליט החברה  ,החברה .4.16

המשרה,  שנ המירבי   נושא  של  בכתב  המוקדמת  בהסכמתו  אלא  לו,  זכאי  יהא  המשרה  ושא 

 של המבטח. אזי גם בהסכמה המוקדמת  -יהיה צורך בהסכמת המבטח ככל שו

 תוקף ההתחייבות  .5

הן ביחס להליכים שינקטו נגד נושא המשרה תוך כדי עבודתו    ,ףק ותב  אהי ייבות  ההתחכתב   .5.1

ו לאחר מועד סיום עבודתו או כהונתו ובלבד שהם או כהונתו והן ביחס להליכים שינקטו נגד 

ידו   על  שנעשו  לפעולות  כהונתו מתייחסים  כתו  במהלך  או  משרה  נושא  היותו  עקב  צאה  או 

 זכות יורשי נושא המשרה וחליפים אחרים שלו על פי דין. עמוד גם ליההתחייבות  כתב מכך. 

המשרה   .5.2 שנושא  כספים  לשלם  תידרש  לא  )החברה  לקבל  זכאי  או  בפ יהיה  עבורו  או  ועל 

ביטוח    (במקומו ביטוח שרכשה החברה או במסגרת  שרכש תאגיד  בכל דרך שהיא במסגרת 

ב   אחר מכהן  המשרה  נושא  ה  ו)אם  או  החברה(  בקשת  פי  על  משרה  שיפוי  כנושא  תחייבות 

 או מאן דהוא אחר זולת החברה.  תאגיד אחרשל כלשהי 

ו לעיכאם  זה  בסעיף  כאמור  סכומים  החברה  ששילמה  ימחה  אזי  ל,  כל  החברה  דרישת  לפי 

פוליסת   פי  על  ו/או  האחר  מהתאגיד  סכומים  לקבלת  זכויותיו  את  לחברה  המשרה  נושא 

ים אלו בשמו ככל שהסמכה שכזו  ד האחר ויסמיך את החברה לגבות סכומהביטוח של התאגי

לאחר   בו  במקרה  כי  מובהר  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  ומבלי  בנוסף,  זה.  סעיף  לקיום  תידרש 

פי כתב ה ת על  בגין אירוע בר שיפוי  ידי החברה  על  לנושא המשרה  תחייבות  ה שלום כספים 

נושא  יא החברה( בגין אירוע כאמור, ישיב  ישולם לנושא המשרה סכום ממקור כלשהו )להוצ

 לעיל.   3.3המשרה לחברה כל סכום ששולם לו שהינו מעבר לאמור בסעיף 

מהה   בכתבאין   .5.3 לגרוע  או  לפגוע  כדי  ההתחייבות  תחייבות  כתבי  פי  על  החברה  התחייבויות 

הנוכחי,   ההתחייבות  כתב  של  לתוקף  כניסתו  לפני  המשרה  לנושאי  ככל  שניתנו 

רה לא תחויב לשפות את נושאי המשרה  ת כאמור תקפות לפי דין, ובלבד שהחבשההתחייבויו

 פעמיים בגין אותו אירוע.  

ה .5.4 בכתב  על  האין  לוותר  או  לגרוע  או  לבטל  כדי  שיפוי  תחייבות  פטור  כל  שנושא  או  אחר 

בכפוף    ,המשרה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל התחייבות אחרת 

 לעיל.  5.3סעיף לסיפא של 

כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה ליתן לנושא המשרה שיפוי או    התחייבותה אין בכתב   .5.5

כדי   בכך  יהא  ובלבד שלא  ומיוחדים  נוספים  השיפוי  שיפויים  בהתחייבויות  לפגוע  או  לגרוע 

 נשוא כתב התחייבות זה. 

ל את סכום השיפוי  אין בכתב התחייבות זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדי .5.6

עים נשוא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על פי פוליסת ביטוח נושאי  המירבי בשל האירו 

להשי תוכל  לא  שהחברה  מחמת  בין  יוקטנו,  את  המשרה  שיכסה  משרה  נושאי  ביטוח  ג 

כאמור   שהחלטה  ובלבד  אחרת  סיבה  מכל  ובין  סבירים  בתנאים  השיפוי  נשוא  האירועים 

 בועות בחוק החברות. תתקבל בדרכים הק
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בא להרחיב את זכאות נושאי המשרה לשיפוי ולפטור ולא לצמצמה ולפיכך  כתב ההתחייבות   .5.7

ואת   הוראותיו  את  לפרש  עליש  החברה  לקיימן,    ופי-התחייבויות  המיועד  ובאופן  בהרחבה 

ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב  

נות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת  ייבות לבין הוראת דין שלא ניתן להת התח ה

ההו שאר  של  מתוקפן  לגרוע  או  לפגוע  כדי  בכך  יהא  לא  אך  האמורה,  בכתב  הדין  ראות 

 התחייבות. ה

 התחייבות אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה. הכתב   .5.8

 בלתי נפרד ממנו.  זה מהווה חלקהתחייבות לכתב   התוספת .5.9

 לחוק החברות.  263נו חל על המקרים המפורטים בסעיף  כתב ההתחייבות אי  .5.10

חתימת ההתחייבות  כתב   .5.11 עם  לתוקף  המשרה  ייכנס  הימנו   נושא  עותק  המיועד    על  במקום 

 לכך, ומסירת העותק החתום לידי החברה.  

 

   

 בכבוד רב, 

 

 

 

  בע"מ   ס ל פארמסוטיק   קנביט   –תיקון עולם    

 

 

 

   

    

 . ומאשר את הסכמתי לכל התנאים הכלולים בו זה    מאשר קבלת כתב התחייבות לשיפוי אני  

  

     

  חתימת נושא המשרה   שם נושא המשרה  

 

 תאריך:___________ 

 

 

  



 

 

 תוספתה

 סוגי האירועים

פי   .1 על  ניירות ערך לציבור  לעיל, הצעת  ניירות ערך, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור  הנפקת 

 רך אחרת כלשהי. ך בדהצעה פרטית או הצעת ניירות ער תשקיף,

זה קבלת    הסדר  או,  לחוק החברות  1כמשמעותה בסעיף    ",עסקה"   בביצוע  הקשורות  פעולות .2 ובכלל 

ניירות ערך או מתן או קבלת  אשראי, העב רה, מכירה או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות 

 ן או בעקיפין לעסקה כאמור. זכות בכל אחד מהם, וכן פעולה הכרוכה במישרי

במסגרת הליכים משפטיים של החברה או נגדה, ובכלל זה )מבלי לגרוע מכלליות האמור(, כל  לות  פעו .3

בי בין  מנהלי,  או  משפטי  בעקיפין,  הליך  או  במישרין  הקשורים,  בנושאים  לה,  מחוצה  ובין  שראל 

 . לפעילותה

בנושאים   .4 לה,  ובין מחוצה  בישראל  בין  הליך משפטי,  בעקיפין,  כל  או  במישרין  לים  להגב הקשורים, 

 עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין. 

פי   .5 על  הודעה המוגשים  או  דיןדיווח  לרבותכל  לג,  חוק  , אך מבלי  פי  על  לעיל,  רוע מכלליות האמור 

לרבות מוסף,  ערך  מס  חוק  ו/או  הכנסה  מס  פקודת  ו/או  ערך  ניירות  חוק  ו/או  תקנות    החברות 

ות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל, או על פי כללים או  ותקנהותקנו מכוחם, או על פי חוקים  ש

ו/או    מהגשת דיווח או הודעה כאמור  נעות הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה ו/או הימ

ליות  פגם בגילוי שנכלל בהם או במועד הגשתם ו/או הפרת הוראות של אותם דינים )ומבלי לגרוע מכל

להצהר ביחס  גם  לעיל  אחר    ותיוהאמור  לתאגיד  ו/או  לחברה  הנוגעות  המשרה  נושא  של  האישיות 

 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  ות פירוקן או מכירתן, הקצאה אוהאמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, חברות בנ

ההשקעה   .7 ביצוע  אחרי  ו/או  שלפני  בשלבים  המתבצעות  החברה  שמבצעת  להשקעות  בקשר  פעולות 

ביצו בעסקה,  התקשרות  החברה  לצורך  בשם  פעולות  לרבות  עליה  והפיקוח  המעקב  פיתוחה,  עה, 

הקשורות בכספים ומימון,  משרה בתאגיד נשוא ההשקעה וכדומה, וכן, פעולות    כדירקטור או כנושא 

פיננסיות, התקשרויות עם מוסדות פיננסיים,  זה ב ובכלל   פיננסיות, פעולות של הגנות  יצוע השקעות 

הנוגעת לדוחות הכספיים של החברה ולאישורם וכן לבקרה הפנימית    מלווים או נושים; וכן כל פעולה 

אש סיכוני  )לרבות  סיכונים  לניהול  הקשורות  פעולות  וכן  סיכונים  בחברה;  ביטוח,  מטבע,  ראי, 

 ותפעוליים( ולכיסוי ביטוחי.    טייםמשפ

הנובעי .8 הבאים  האירועים  על  השלכה  להן  שיש  בחברה,  המשרה  נושא  לתפקיד  הקשורות  ם  פעולות 

 מכונתו כנושא משרה: 

נזקי   .8.1 והן  גוף  נזקי  הן  מוצר,  ואיכות  בעבודה  פגיעות  בעבודה,  בבטיחות  הקשורים  אירועים 

 רכוש.

דהתבטאו .8.2 או  עמדה  הבעת  לרבות  אמירה  שת,  המשרה  עה  נושא  ידי  על  לב  בתום  נעשתה 

 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 ומ גולטורים ו/או לגוף אחר, בישראו/או לרשות שלטונית ו/או לר

 דיווח או הודעה כאמור ו/או פגם בגילוי שנכלל בהם או במועד הגשתם(.

הקשורי .10 המשרה  אירועים  נושא  של  ו/או  החברה  של  מחדל  ו/או  לפעולה  עקיף  או  ישיר  באופן  ם 

לה,    חוצהפרה של דין, בין בישראל ובין מ במסגרת תפקידו בחברה כאמור, שיש בה חוסר ציות ו/או ה

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

רש ידי  על  שניתן  צו  ו/או  דין  פסק  ו/או  ו/או  הסכמה  רגולטורית  או  שלטונית  גות  בין  כל  אחר,  וף 

 בישראל ובין מחוצה לה.  

 כל פעולה בניגוד להחלטות ו/או למסמכי ההתאגדות של החברה.  .11

ה .12 בעלי  מול  )כהפעולות  חלוקה  עם  בקשר  לרבות  בחברה,  הזכויות  בעלי  ו/או  בחוק  מניות  גדרתה 

 החברות( לבעלי המניות, לרבות חלוקה באישור בית משפט.

 העברת מידע לבעלי עניין בחברה. .13

 לות בקשר לניהול השוטף של החברה. פעו .14

ז .15 של  אכיפה  או  רישום  לרבות  עליו,  והגנה  החברה  של  הרוחני  לקניין  הקשורות  קניין  פעולות  כויות 

 רוחני והגנה בתביעות בקשר אליהן.  

ויות מטפחים, סימני  הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות, אך לא רק, פטנטים, מדגמים, זכ .16

 וצרים וכיוצ"ב.ות ימסחר, זכוי 

בעקיפין,   .17 או  במישרין  הקשורים,  בנושאים  פעולה  ו/או  החלטה  עם  בקשר  דרישה  ו/או  תביעה  כל 

הליכי ייצור, הפצה, הובלה, אחסון, טיפול  יבה ובנושאים הקשורים להגנה על בריאות,  לאיכות הסב 

 גוף, רכוש ונזקים סביבתיים. או שימוש בחומר מסוכן, ולרבות בגין נזקי 

נאותים ו/או לאי עריכת סידורי בטיחות    ביטוחטה ו/או פעולה שהביאה לאי עריכת סידורי  החל  כל .18

 מספקים. 

דרישה ה .19 או  אישי  כל תביעה  לנכס  או  לעסק  נזק  או  גופנית  הסובל מחבלה  שלישי  צד  בידי  מוגשות 

צרי  ים לחברה, לרבות עקב שימוש במובמהלך כל פעולה או מחדל המיוחס   לרבות אובדן השימוש בו

החברה בהתאמה    וכלי  או  לחברה,  המיוחסים  מחדל  או  פעולה  כל  במהלך  עסקית  הפרעה  ולרבות 

נובע  לעובדיה, סוכניה או אנשים אחר בין אם הנזק  ים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה, 

 מאירוע תאונתי או בין אם הנזק נובע מתהליך הדרגתי ומצטבר.

כל חוק אחר    1981-אתשמ"לות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן הפעו .20 וכן  ו/או תקנות מכוח,  צווים  ו/או 

 תחום זה. צרכני, וחקיקת משנה שתחול מכוחו ו/או מכל דין זר ב אופיבעל 

בתקנים   .21 עמידה  אי  )כולל  המוצרים  והפצת  לאספקת  בקשר  לרבות  כלשהן,  חוק  דרישות  קיום  אי 

כהרלוונטיים אזהרות  מתן  אי  לפיתו,  לייצורם,  וכיוצ"ב(,  ונדרש  צדדים  חם  עם  להתקשרויות 

 . שלישיים

כל מסמך  אימוץ ממצאי חוות דעת חיצוניות לצורך הוצאת דיווח מיידי, תשקיף, דוחות כספיים או   .22

 גילוי אחר. 

עובדפעולה   .23 ליחסי  בקשר  החלטה  עבודה  -או  הסכמי  ויישום  התקשרות  ומתן,  משא  לרבות  מעביד 

 רות ערך לעובדים. ניי  ם, הטבות לעובדים, לרבות הקצאתאישיים או קיבוציי



 

 

 

או   .24 רישויים  הפצתם,  מכירתם,  ו/או  מוצרים  ניסוי  ו/או  רפואיים  מחקרים  ביצוע  עם  בקשר  פעולות 

 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  מתיי ו ביצוע פעולה מסויימת יפורש ככל אירוע בתוספת זו שעניינ 

 ו/או היעדר החלטה בקשר עם אותה פעולה.   אותה פעולה וכן להחלטה 
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 בע"מ קנביט פארמסוטיקלס  –תיקון עולם 
 )"החברה"(

 1789030 א.ת. ציפורית, 2היתד 
 04-6918013פקס:  04-6918020טלפון: 

 

 2021יוני ב 28
 

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

 

 ראשון חלק 
 

 בע"מ  ס לקיטפארמסו קנביט –תיקון עולם   שם החברה:  .1
 "( האסיפה )להלן: " מיוחדת   יפה:  אס סוג ה
 11:00, בשעה 2021 באוגוסט 3, 'גביום   :יפהאסה מועד

ושות'    משרדי  : האסיפה מקום הארבע   –שמעונוב  מרחוב  דין,  אביב,  30  ה עורכי  תל   ,
 34 במגדלי הארבעה, מגדל דרומי, קומה

 

 ההצבעה אמצעות כתב להצביע ב  ןתי נ הםאשר לגבי יומה של האסיפה ועל סדר  ש יםנושא ה .2
 

 כדירקטורית חיצונית בחברה  אלית מן ביטוןהגב' מינוי  .2.1

של   מינויה  את  לאשר  ביטון הגב'  מוצע  מן  )להלן:    אלית  בחברה  חיצונית  כדירקטורית 
ל  החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה המזומנת ע"( וזאת בתוקף  הדירקטורית החיצונית"
דפ זהי  יוח  להלן  המנ הפר  ובאו.  בתטים  תקופתיים    26ה  קנויים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות 

 :לדירקטורית החיצונית, ביחס 1970-ומיידיים( התש"ל

 אלית מן ביטון  שם: 

 029410040 מס' זיהוי:

 29.4.1972 תאריך לידה: 

 רמת השרון  8השדות  דין: -מען להמצאת כתבי בי

 לית ישרא נתינות:

ירקטורית  ת החברה למנות את הדויה, בכוונבכפוף למינ  הדירקטוריון: חברותו בוועדה או ועדות של 
)המשמשת גם כוועדת  ביקורת הועדת חברה בוהחיצונית כ

ועדה לבחינת הדוחות הכספיים  התגמול( של החברה ובו 
 של החברה 

לתי תלוי או  האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור ב
 וני: חיצ דירקטור

 דירקטורית חיצונית 

פיננסית או  הוא בעל מומחיות חשבונאית והאם 
 וא דירקטור חיצוני מומחה: ם הוהאכשירות מקצועית  

 מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעלת 

האם הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת  
 שלו או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: 

 לא

ישור מינויה כדירקטורית חיצונית על ידי האסיפה  ד אמוע כהונה:  תאריך תחילת
 ומנת על פי דוח זה המז

  MAעסקים מהמכללה למנהל; בכלכלה ומנהל  BA השכלה: 
 Paul Merage Schoolבר אילן;  במשפטים מאוניברסיטת  

of Business, Merage Leadership Program 
 ת מוסמכ חשבון  רואת ; בקליפורניה  Irvineמאוניברסיטת 

; יועצת  (2020-החל מ) iL.factorבחברת  Co-Founder השנים האחרונות:  5-בק סועי
  ופיתוח  OTCמחלקת ראש  ;(2019-החל מאסטרטגית )

-2019עסקי אסטרטגי בטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ )
2017 ) 

 ל.ר. משמש כדירקטור בחברות הבאות:

 ן אי קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה: 

כבעל   האם הינו דירקטור שהחברה רואה אותו
נסית לצורך עמידה במספר  ופינאית מומחיות חשבונ
דירקטוריון החברה לפי סעיף  המזערי שקבע 

)להלן:   1999-, התשנ"טתהחברו ( לחוק 12)א()92
 : "(חוק החברות"

 כן 
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בסעיף   הקבועות  להוראות  הצהירה  241בהתאם  החברות,  לחוק  ה)א(  כי  חיצונית  הדירקטורית 
ל הנדרשים  בה התנאים  כדירקטורית חמתקיימים  ביצונמינויה  כית  א'חברה. מצ"ב  לדוח    נספח 

 .הצהרתה כאמורהזימון 

ביום   כי  העסקי  דירקקבע    2021יוני  ב  28יצוין  וניסיונה  השכלתה  לאור  כי  החברה  טוריון 
החיצונית  והתעסוקתי,   ופיננסיתבעלת  דירקטורית  היא  הדירקטורית  חשבונאית  ,  מומחיות 

)תנאים  כהגדרת המונח בתקנ  ופיננסית    על ור בירקטומבחנים לדות החברות  מומחיות חשבונאית 
   .2005-וולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"

בי  כן,  ועדת    2021יוני  ב  28  וםכמו  כוועדת  אישרו חברי  )בכובעה  ודירקטוריון    ( התגמולהביקורת 
לאיבכפו  כי  החברה בדיף  חיצונית  כדירקטורית  מינויה  האסיפה  שור  ידי  על  החברה  רקטוריון 
עלהמזומנ כי  פי    ת  זה,  החיצונית  דוח  להדירקטורית  זכאית  ותהא  שנתי  השתתפות  גמול  גמול 

הסכומים  ב החברות    המרבייםגובה  לתקנות  השלישית  ובתוספת  השנייה  בתוספת  המפורטים 
,  "הגמול"-ו  "ל תקנות הגמו)להלן: "  2000-י(, התש"סחיצונקטור  )כללים בדבר גמול והוצאות לדיר

מסווגת החברה,  קבע, מעת לעת, בהתאם לדרגת ההון העצמי שבה  ימול  י הג. יובהר כ1( לפי העניין
 פת הראשונה לתקנות הגמול. כמפורט בתוס

  ת ני חיצו  יתכדירקטורזה  ועד  נכון למהמכהנת  גב' אורלי זילברמן  להגמול הינו זהה לגמול המשולם  
לתי  כדירקטור בנכון למועד זה    ןהמכה זי  פרופ' יצחק אשכנ של    ווזהה לשכר  ,ברהבדירקטוריון הח

 דירקטוריון החברה. תלוי ב

 ימון. דוח הזל 1.1סעיף  נוספים, ראו    טיםלפר

 מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורית החיצונית .2.2

תעניק  מוצע   החברה  כי  החיצוניתלאשר  ")בסעיף    לדירקטורית  גם:  המשרהזה  בכפוף  "(נושא   ,
האסי  ידי  על  חיצונית  כדירקטורית  דולמינויה  פי  על  המזומנת  זהפה  כתב  ח  ו,  התחייבות  פטור 

הזהה לכתב הפטור והשיפוי שניתן    הזימון  לדוח  'בח  נספכבנוסח המצ"ב    , מראש ובדיעבד,לשיפוי
זה   דוח  למועד  נכון  המכהנים  המשרה  ונושאי  הדירקטוריון  חברי  כתב  " )להלן:בחברה  ליתר 

 .2"(והשיפויר הפטו

מאחריות מראש בשל נזק שנגרם  רה  נושא המשת החברה את  בהתאם לכתב הפטור והשיפוי, פוטר
יד/ו על  יגרם  ח   ה או  עקב הפרת  הזהירות שללחברה  ניתן    הובת  לא  בהם  כלפיה, למעט במקרים 

הפ עקב  זה  ובכלל  דין,  פי  על  החברה  כלפי  מאחריות  מראש  לפטור  הזהירות  יהיה  חובת  רת 
 חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות. "ב

בכפו כן,  המפכמו  לתנאים  בף  הפט ורטים  להוראוכתב  ובכפוף  והשיפוי  החברה  ור  הדין,  ת 
עקב    הבשל כל חבות או הוצאה שתוטל עלינושא המשרה  ת  י חוזר, לשפות א מתחייבת, באופן בלת 

אישור  ו עובר למועד  פעולות שנעש   )לרבותמשרה    תנושא  העשה בתוקף היותתה או  תפעולות שעש
ן או  (, הקשורות במישרית על פי דוח זהל ידי האסיפה המזומנכתב הענקת כתב הפטור והשיפוי ע

טים להלן ובכתב הפטור והשיפוי או כל חלק מהם  האירועים המפור  ד או יותר מסוגיבעקיפין, לאח
שיפוי לא  הם  שסכו   ובלבד"(  יפויבות לשההתחיי" )להלן: או כל הקשור בהם, במישרין או בעקיפין  

ח  שלום השיפוי בפועל, לפי הדוועד תן העצמי של החברה בממההו  25%הגבוה מבין )א(    יעלה על
 רה"ב, בצמוד למדד המחירים לצרכן )להלן:מיליון דולר א  3הכספי המאוחד של החברה; או )ב(  

 "(. סכום השיפוי המירבי"

ום כלשהו מאת המבטח של פוליסת  כסנושא המשרה יקבל    למען הסר ספק, יצוין כי במקרה שבו
המשרה   נושאי  השביטוח  נשוא  האירוע  יינתן בגין  ש  יפוי,  ההפרש  לגבי  החבות  השיפוי  סכום  בין 

או שחויב בהן,  וא המשרה הוציא  שנו/או ההוצאות המשפטיות  נושא המשרה  ת שהוטלה על  הכספי
י שהחברה תחויב בו לפי  ובלבד שסכום השיפו   לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו עניין,

 .סכום השיפוי המירבי כתב התחייבות זה לא יעלה על

את מתן    ודירקטוריון החברההביקורת )בכובעה כוועדת התגמול(  ת  אישרו ועד  2021יוני  ב   28ביום  
 . לדירקטורית החיצונית שיפויכתב הפטור וה

צורף    השיפויוהפטור  תב  כבו  .21סעיף  ליתר תנאי ההתחייבות לשיפוי ראו     לדוח  'בנספח  כאשר 
 . הזימון

 
 : םעיון במסמכי .3

  
כל  ובשעל סדר היום    ההמלא של ההחלטסח  בנו,  בקשתם  לפי,  לעיין  יוכלו  ברהחה  של  המניות  בעלי

הכללית    לנושאהנוגע    אחר  מסמך האסיפה  של  יומה  סדר  ציפורית, 2היתד  בכתובת  שעל  א.ת.   ,  
 . (04-6918020: )טלפון שמרא בתיאום,  המקובלות  העבודה בשעות

 

 
 . צוניתהדירקטורית החי)ד( לתקנות הגמול, הובאו פרטי הגמול כאמור לידיעתה של 4בהתאם להוראות סעיף   1
, כמפורט בדוח זימון אסיפה כללית של בעלי 2019באוקטובר    10יות החברה מיום  ת של בעלי מנהכללי  ה סיפהאכפי שאושר על ידי    2

-2019-ו  2019-01-091960)מס' אסמכתא    2019באוקטובר    13ובדוח בדבר תוצאותיה מיום    2019בספטמבר    2מניות החברה מיום  
 פניה.ה  של רךם מובא בדוח זה בדפיה ידע על , בהתאמה(, אשר המ01-088341
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  :הרוב הדרוש .4
 

הנדרש   4.1 הנושהרוב  המפורט לאישור  מינוי  לעיל    1.1בסעיף    א  ביטון '  הגב )אישור  מן    אלית 
בחברה חיצונית  בסעיף  (  כדירקטורית  כאמור  קולות  239הינו  רוב  נדרש  לפיו  החברות,  לחוק  )ב( 

בהצבעה המשתתפים  הנוכחים  המניות  במיש  בעלי  או  )בין  כוח  ייפוי  באמצעות  בעקיפין  ובין  רין 
 תקיים אחד מאלה:  אלקטרונית( ובלבד שיבעה במערכת ההצבעה הכתב הצבעה או באמצעות הצ

מ (א) רוב  ייכללו  באסיפה  הרוב  הקולות  השליטה  במניין  בעלי  שאינם  המניות  בעלי  קולות  כלל 
תוצאה מקשריו עם בעל  שי שאינו כבחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אי

הקולות כלל  במנין  בהצבעה;  המשתתפים  האמ  השליטה,  המניות  בעלי  יובאו  של  לא  ורים 
לחוק החברות,    276סעיף  על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות    ן קולות הנמנעים;בחשבו

 בשינויים המחויבים; 

עלה על שיעור של  נה )א( לא  סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת מש (ב)
 ( מכלל זכויות ההצבעה. 2%שני אחוזים )

לנושא המפורט בסעיף  מניה המשתתף בהצבעה ביחס    לחוק החברות, בעל   276יצוין כי לפי סעיף  
יסמן    –ה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה  ה לפני ההצבע, יודיע לחבר לעיל  1.1

אם  או  / אם הוא נמנה על בעלי השליטה בחברה ובחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך,  
וי, אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה  ן אישי באישור המיניש לו עניי 

 בנושא האמור לעיל.  ביחס להחלטה

הנושא  ה 4.1 לאישור  הדרוש  לשיפוי  )אישור  לעיל    1.2בסעיף  רוב  והתחייבות  פטור  כתב  מתן 
החיצונית הנוכחי(  לדירקטורית  המניות  בעלי  קולות  רוב  בהינו  והמשתתפים  כאמור  ם  הצבעה 

 לחוק החברות.  85בסעיף 
 

השני   , לעיל   1.1בסעיף  ההחלטה    אישור ין  בעני בהצבעה   .5 זב  בחלק  הצבעה  מק  ה, כתב  ום מוקצה 
זיקה   יומה ק   ן לסימו של  העדרה  ה   או  בעל  של  אחר  מאפיין  לתיאו או  וכן  כאמור,  שלהם מניות  , ר 

 . הצבעתו במניין   תבוא  א ל  –מור  כאתיאר  ולא סימן "כן"  מי שלא סימן או  ש   והבהרה
 

או אם נשלח    תור בעלואישורף לו  רק אם צ  3יות לא רשום מנלגבי בעל  תב ההצבעה יהיה תוקף  לכ .6
 .האלקטרונית ההצבעהמערכת עות בעלות באמצ אישורלחברה 

 

ם  מי שרשוגבי  , דהיינו להחברות( לחוק  2)177לגבי בעל מניות לפי סעיף  יהיה תוקף    לכתב ההצבעה  .7
  זהות, דרכון או תעודתת  רק אם צורף לו צילום תעוד  ברה,ל החש   מרשם בעלי המניותכבעל מניה ב

 . התאגדות
 

)הצבעה  ות  לתקנ  אםבהת .8 והודעוהחברות  עמבכתב  תשס"ות  ההצבעה  ,  2005-דה(,  מערכת 
וקדם יותר  לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, או עד מועד מ  שעות(  4) תנעל ארבע    האלקטרונית

ידי  ש על  )לייקבע  ערך  ניירות  על  "הרשות"   לן:ה רשות  יעלה  שלא  ובלבד  כינוס    12(,  לפני  שעות 
ות מועד נעילת המערכת,  הרש התאם לקביעתב (."מועד נעילת המערכת" )להלן:הכללית יפה האס

 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה.6ע על שש )נכון למועד זה, נקב
 

 . י מועד כינוס האסיפהשעות לפנ( 4)ארבע   עד  ידניתסירה במיש להמציא את כתב ההצבעה לחברה 
 
שעות לפני    (6)   ששעד    עה האלקטרוניתבבעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצ .9

 . מועד כינוס האסיפה
 

הח מע  .10 ההצבעה ן  כתבי  למסירת  עמדה   ברה  החברה:  והודעות  היתד    משרדי  א.ת.  2בכתובת   ,
 .ציפורית

  
להמצהמוע .11 האחרון  עמדה    אתד  בסעיף  )כמהודעות  ל   88שמעותן  החברות(  עד    הרחבלחוק  הינו 

הדירקטוריון להודעות העמדה    מועד האחרון להמצאת תגובת. הלפני מועד האסיפהעשרה ימים  
 .  סיפהלפני מועד האם  ימי  ישהחמעד הינו 

 

ן למצוא  ית יב בע"מ בהם נאב-ת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתלותובכ .12
 לחוק החברות הנם:  88-ו  87 סעיפיםב תםכמשמעווהודעות עמדה   כתב ההצבעהאת נוסח 

 ."(אתר ההפצה)להלן: "  gna.isa.gov.ilwww.maרות ערך: אתר ההפצה של רשות ניי   (  1)
 .  ya.tase.co.ilam :יב בע"מאב -ירות ערך בתלאתר האינטרנט של הבורסה לני   (   2)
 

ש  קבייף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם  לקבל את אישור הבעלות בסנ בעל המניות זכאי   .13
וזא לעניי ת,  ת בקשה  זה  מסון  ערך  ניירות  לחשבון  מראש  כן  ים.ינתן  רשום    ,כמו  לא  מניות  בעל 

 ונית. רט לק לחברה באמצעות מערכת ההצבעה הא הבעלות שלו יועברר  להורות שאישו רשאי
 

 
מ  3 מניובעל  בורסה  חבר  אצל  רשומה  שלזכותו  מי  הינו  רשום  לא  המניונית  בין  נכללת  מניה  ואותה  בעלי  ה  במרשם  הרשומות  ת 

 לרישומים. ה המניות על שם חבר

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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ה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות  בדואר אלקטרוני בלא תמור   בעל מניות לא רשום זכאי לקבל  .14
בר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר  ר ההפצה, מאת ח באת   מדה הע 

כי   אינו הבורסה  כ יי מעונ   הוא  קישורית  לקבל  כתבי ן  לקבל  מעוניין  שהוא  או  בדואר  ב צ ה   אמור  עה 
 . קבלת הודעות העמדה   בי ההצבעה תחול גם לעניין הודעתו לעניין כת   תמורת תשלום. 

 
יוד א בעל מניות אח .15 ת במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר  תר המחזיק מניוו 

ח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה  ו או באמצעות שלוצמ, זכאי בעחברהבעה במסך כל זכויות ההצ
בשעות    , תליהכל החברה,  של  הרשום  במשרדה  ההצהעלעיין  בכתבי  המקובלות,  בעה  בודה 

 . לחברה שהגיעו לחברה עוקטרונית שהגי האל בעהההצבעה באמצעות מערכת ההצברישומי ו
כמות    כי,  המהווה  יצוין  ההצ   5%המניות  זכויות  כל  )של מסך  בחברה  הינה א  בעה  מלא(  -כ   בדילול 

 . של החברה   ללא ע"נ ות  יל מניות רג   2,081,062
 

 . זה ת יציין את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעהמניובעל  .16
 

פרסו .17 כלאחר  הם  שיתב  ייתכן  היוםהצבעה  בסדר  שינויים  נושא  של האסיפה  היו  הוספת  לרבות   ,
להת  עשויות  היום,  עלסדר  הודעות  לעמד פרסם  ניתן  ויהיה  העדכני  ה,  היום  בסדר  הודעות  וב יין 

 שבאתר ההפצה. בדיווחי החברה  שהתפרסמו הדעמ
 

ש .  18 בתקנה  ככל  כאמור  מתוקנת  הודעה  תפרסם  החבר 5החברה  לתקנות  על  )הודות  ב  ומודעה  עה 
התש"סא היום(,  לסדר  נושא  והוספת  ציבורית  בחברה  סוג  ואסיפת  כללית  הכוללת    ,2000-סיפה 

כתב  ח מתוקן של  נוסתמציא    ה, החבר יפהאס של ה  ת נושא לסדר היום בשל הוספ   מעודכן   וםסדר י 
   .ביום פרסום ההודעה המתוקנתזה הצבעה 
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 חלק שני 
 

 "מ בעס  יקלקנביט פארמסוט  –תיקון עולם        שם החברה: 

 . ציפורית , א.ת2בכתובת היתד  החברה  משרדי   למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה(: מען החברה )

   51-210146-0      החברה:   ס' מ

 11:00שעה  , ב2021  וגוסטאב  3,  'ג  יום         מועד האסיפה:

 ( 11:00, בשעה  2021  אוגוסטב  10,  ' גיום  פה נדחית ב)אסי 

 ת יוחדמ      סוג האסיפה: 

 2021  יוליב  6,  'גיום        ובע: המועד הק

 פרטי בעל המניות  

 :4לן אחד מסוגי בעלי המניות לההאם נמנה על              שם בעל המניות:  

 כן /לא          –  5.  בעל עניין 1     ת:הומס' ז

 כן /לא      –  6.  נושא משרה בכירה 2     -  ישראליתדת זהות  לבעל המניות תעו  אם אין

 כן /לא        –  7די משקיע מוס.   3     דרכון:מס'  

  המדינה שבה הוצא:  

  בתוקף עד:  

   –  תאגיד  הוא  אם בעל המניות

  תאגיד:  מס'  

  מדינת התאגדות:  

 :הבעפן ההצאו
 

בעל עניין אישי  בעל שליטה או ם הנך  הא 8אופן ההצבעה  הנושא שעל סדר היום מס"ד 
  )ב(239סעיף כאמור בהמינוי באישור  

 9  ?לחוק החברות
 כן** לא  מנע נ דנג בעד

הגב'  מ 1.1 ביטון ינוי  מן    אלית 
      כדירקטורית חיצונית בחברה 

1.2 
כ  ו  תב מתן  ההתחייבות  פטור 

ורית  דירקטל  פוישיל
 ת החיצוני 

 ל.ר.   

 
 

 
 

 : המינוי בעל עניין אישי באישור  להיותי ם בקשר ירט פלהלן 
 

 __________________________________________________________________________ _________ 

_________________________________________________________________________________ __ 

______ _______________________________________________________________ _____ _________ 

 
 ______________       ___________ ____ 

 חתימה                    יך תאר        

 
 ףצירוב  רק  קףכתב הצבעה זה ת  –  רותחוק החב( ל1)177יף  אמצעות חבר בורסה לפי סעמחזיקים במניות בלבעלי מניות ה

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

 
 שרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים. יף בעיגול את האפנא להק  4
 (."ירות ערךני וקח "ן: הל)ל 1968-ח ך, התשכ"ער ניירות  לחוק 1יף כהגדרתו בסע  5
 .)ד( לחוק ניירות ערך37כהגדרתו בסעיף             6
 מנהל  , וכן 2009-ס"ט תש  כללית(,  אסיפה ב  מנהלת  חברה  שתתפות )ה  )קופות גמל(  פיננסיים  שירותים  על  יקוח הפ  לתקנות  1בתקנה   כהגדרתו   7

  . 1994-ד נ" תש , ה ות בנאמנ  פות משות  עות השק  בחוק  ו כמשמעות  ת בנאמנו  משותפות  להשקעות  קרן 
 סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. אי   8
   "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. ות שלא ימלא טור זה או שיסמן ניבעל מ 9
















