
 

- 1  - 

 

 

 "מ בע  פארמסוטיקלס קנביט –תיקון עולם 
 )"החברה"( 

 2021באוגוסט   30

 לכבוד 
 רשות ניירות ערך 
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 לכבוד 
 אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל 

www.tase.co.il 
 

 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  

תיערך  "האסיפה" שמעונוב    , במשרדי15:30בשעה    ,2021  אוקטוברב  05,  'ג  ביום( אשר 

  34, תל אביב, במגדלי הארבעה, מגדל דרומי, קומה 30עורכי דין, ברחוב הארבעה    –ושות' 

 . ("םמשרדיה ")להלן: 

 הנושאים שעל סדר היום .1

 על סדר יומה של האסיפה יועלו לאישור הנושאים המפורטים להלן:  

 2020דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת  .1.1

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

ח  " דו,  2020, דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת  2020בדצמבר    31החברה ליום  

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

 "(. הדוח התקופתי)להלן: " 2021-01-050190 מספר אסמכתא:  ,2021  במרץ 30

 מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו .1.2

את   מחדש  למנות  החשבון  משרד  מוצע  )רואי  וקסלמן  החשבון    (PwCקסלמן  כרואי 

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

ראו פרק    2020לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר לשנת    החשבון המבקר. 

 ( בדוח התקופתי. 2020על מצב ענייני החברה לשנת   ח הדירקטוריון"ב' )דו

 בדירקטוריון החברהיצחק אשכנזי כדירקטור  'מינוי מחדש של פרופ .1.3

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

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

 .1לתקנון החברה  .2.216כמפורט בסעיף 

 

(, אשר המידע על פיו מובא  051058-01-2020)מספר אסמכתא:    2020ביוני    7כפי שפורסם בדוח מיידי מיום    1
 בדוח זה בדרך של הפניה. 

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/


 

- 2  - 

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,    26תקנה  המנויים בפרטים  הלן יובאו הל

 לדירקטור הבלתי תלוי: , ביחס  1970-תש"לה

 פרופ' יצחק אשכנזי שם:
 054645072 מספר זיהוי: 
 2.4.1957 תאריך לידה:

 , יהוד15קפלנסקי  מען:
 ישראלית  נתינות: 

 הכספיים ועדת ביקורת וועדת תגמול הוועדה לבחינת הדוחות  חברות בוועדות דירקטוריון: 
דח"צ   או  תלוי  בלתי  דירקטור  הוא  האם 

 כהגדרתו בחוק החברות:  
 דירקטור בלתי תלוי 

ופיננסית   חשבונאית  מומחיות  בעל  הוא  האם 
או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני 

 מומחה: 

 לא

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

 לא

 10.10.2019 התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור: 
ב והתעסקותו  האחרונות   5-השכלתו  השנים 

 ופירוט התאגידים שבהם משמש דירקטור:  
 :השכלה ועיסוק

ארבעה  בעל  לאסונות,  פרופסור  עיניים,  לרפואת  מומחה  רופא, 
 תארי מסטר ודיפלומה במנהל רפואי. 

ירושלים:    עתודה  בהדסה  בצה"ל:    ;1975-1982לרפואה  שירות 
עיניים:    ;1982-2007 מנהיגות    ;1987-1995רפואת  תחום  מנהל 

הכנת ברזיל לחירום    ;2001-2013באוניברסיטת הרווארד:  וטרור  
פעילות עולמית בתחום אסונות,   ;2013-2017בעת האולימפיאדה: 

חיים:   והצלת  הומניטרית  היום  2007פעילות  פרופסור   .עד 
יועץ רשות חירום לאומית  היום;  עד    1998באוניברסיטת בן גוריון:  
 .ומילואים בפיקוד העורף

 
 :תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור

 המרכז האקדמי למשפט ועסקים, די.אן.איי ביומד. 
בן   הוא  אחר האם  עניין  בעל  של  משפחה 

 בתאגיד: 
 לא

האם הינו דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל 
עמידה  לצורך  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות 
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

 ( לחוק החברות:12)א()92

 לא

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

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

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

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

 . תלויהדירקטור הבלתי   ו שלהצהרת

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

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

 אוגוסטב  30וועדת הביקורת אישרה ביום    ,)ב( עד )ו( לחוק החברות240הקבועים בסעיף  

   בתנאים בהתאם להצהרתו כאמור.את עמידתו  2021

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

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

 באסיפה  להצביע הזכאות .2

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

 בספטמבר  7  ,'גביום  מניות החברה    בעל   היה , כל מי שי 2005-והודעות עמדה(, התשס"ו

על ידי    או  אישית  בה  ולהצביע  באסיפה  להשתתף  זכאי  יהיה"(,  הקובע   המועד)להלן: "  2021
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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

החברה  במניות  רשום  לא  למחזיק  ביחס  לחברה 2או,  שיועבר  הצבעה  כתב  באמצעות   ,

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

)להלן:    3שעות 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%)  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   ,)"

נכח באסיפה  . 2021  אוקטוברב   12  ,'ג  ביום תתקיים   הנדחית מניין חוקי כעבור שעה    לא 

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

 הנדרש  הרוב .4

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

 לחוק החברות.  85המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה 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 ) 

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

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"

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

 הצבעה בכתב  .6

באסיפה   להצביע  רשאי  מניות  של )  לעיל  1.3  ףבסעיהמפורט    בנושאבעל  מחדש  מינוי 

   באמצעות כתב הצבעה כמפורט להלן:( הדירקטור הבלתי תלוי

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: 

 

 .החברות לחוק( 1)177 לסעיף  בהתאם  כמשמעותו  2
 . ערך ניירות רשות  לקביעת  בהתאם, האלקטרונית ההצבעה  מערכת נעילת   מועד  3
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 "(.הבורסה

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

 ההפצה. 

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

 העמדה. 

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

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

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

 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

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

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   ההצבעה לחברה  המועד האחרון להמצאת כתבי .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.  5)ג( לחוק החברות עד 88כאמור בסעיף   הדירקטוריון

 במסמכים עיון .7

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

  העבודה   בשעות,  א.ת. ציפורית,  2  יתד הברחוב  ,  במשרדי החברהיומה של האסיפה הכללית  

 (. 04-6918020: )טלפון מראש בתיאום, המקובלות

 

 , רב בכבוד

 מ "בע פארמסוטיקלס  קנביט –תיקון עולם 

 כספים  "למנכס , אבינועם ספיר: באמצעות

  



 

- 5  - 

 

 נספח א'

 הבלתי תלוי   הדירקטור הצהרת

 



 1 

 דירקטור כשירות  הצהרת 
 

סעיפים   פי  התשנ"ט   227-  א224על  החברות,   תקנות ו  ,("החברות  "חוק)להלן:    1999-לחוק 
בעל  ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  )תנאים  החברות 

לתקנות   33-)ב( ו34,  26לצורך גילוי בהתאם לתקנות  וכן  ,  2005-כשירות מקצועית(, התשס"ו
ערך   תש"לניירות  ומיידיים(,  תקופתיים  הו  1970-)דוחות  בהוראות  עמידה  סעיפים  לצורך 

החברות,219-ו(  12)א()92 לחוק  לכהונה    )ד(  בע"מ   בחברתהמיועד  פארמסוטיקלס    קנביט 
 "( 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' 
 

 ישראל נתינות:   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 המקצועי 2להלן פרטים אודות השכלתי  .ב

יש בידיי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור בחברה והאם 
ו/או   ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  להערכת  והמבחנים  התנאים  בי  מתקיימים 

הדרישות להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה )יחד להלן: "
 "(:המקצועיות

 
)מדעים, בריאות,    מסטרתארי  מחה לאסונות, ארבעה  רופא, מומחה לרפואת עיניים, מו

בוגר אוניברסיטת הרוואד,    מנהל ציבורי, סוציולוגיה(, בוגר המכללה לביטחון לאומי,
שנים,   25קבע    מומחה בינלאומי לאסונות המוניים, פרופסור באוניברסיטת בן גוריון,

 __ ____דועו דרגת אל"מ )עדיין במילואים(
 צורפו ונשלחו מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה 

 ___________________________________________________________ 
 .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

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

 הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. 
הניס  3 שישנם,  ככל  והבנה  יפורטו,  גבוהה  כספית  מיומנות  להערכתו,  לדירקטור,  המקנים  והכישורים  יון 

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
 יועץ רשות חירום לאומית ומילואים בפיקוד העורף 

 פרופסור באוניברסיטת בן גוריון 
 
מכהןח אני  בהן  אחרות  האחרונות   ברות  השנים  בחמש  כדירקטור  כיהנתי  : 5ו/או 

 המרכז האקדמי למשפט ועסקים
 . ביומד איי .אנ .חברת די
 ______ 

 
ניסיונו   .ג השכלתו,  שבשל  מי  הוא  ופיננסית"  חשבונאית  מומחיות  בעל  "דירקטור 

עסקיים   בנושאים  והבנה  גבוהה  מיומנות  בעל  הוא  ודוחות    – וכישוריו  חשבונאיים 
כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר 

 דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;
 

השכלת  הנני בשל  כי  נ   ימצהיר,  כישורי   יסיונ יו/או  להערכת לייש    יו/או  מיומנות י,   ,
 :6והה והבנה בנושאים המפורטים להלן גב
 
פועלת [_] שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות                 סוגיות 

 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 
 

לעיל,   האמור  הבנת  הנניולאור  למיטב  מומחיות יכשיר,  בעל  כדירקטור  לשמש   ,
 חשבונאית ופיננסית: 

 
 כן       [ _]
 
[X לא      ] 
 

נ .ד ו/או  בשל השכלתי  כי  בחברה,  כדירקטור  לכהונה  כמיועד  ו/או יהנני מצהיר,  סיוני 
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 

 
 הזמן שמילא בכל תפקיד. יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך   4
את    5 ולפרט  ציבורית  או  פרטית  היא  החברה  האם  לציין  החברות,  של  המלאים   שמותיהן  את  לפרט  יש 

 יש לציין זאת מפורשות.  כדירקטור חיצוניתקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה   
 יש לסמן במקום הרלוונטי.  6
 הרלוונטי.יש לסמן במקום   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

של   המיוחדים  לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  בחברה,  כדירקטור  תפקידי 
 החברה ולגודלה.  

עיסוקיי האחרים   .3 ייצרותפקידיי או  עניינים עם תפקידי כדירקטור    לא  ניגוד 
 בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. ולא יהיה 

 
דין    לא .4 בפסק  ראשונה  הורשעתי  ואם  בערכאה  להלן  המפורטות  בעבירות 

שבית המשפט קבע,  בעבירות המפורטות להלן, הרי  בפסק דין  הורשעתי בעבר  
במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות  

לכהן  אין אני מנוע מ,  ירה ב בות שבהן נעברה העסיובשים לב בין היתר, לנ  , להלן
ציבורית  בחברה  חוב  כדירקטור  איגרות  חברת  שהיא  פרטית  בחברה  או    או 

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
 

לפי   .א ,  428עד    422- ו  420עד    418,  415,  392,  297עד    290סעיפים  עבירות 
לחוק    54-)א( ו53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977  -לחוק העונשין, התשל"ז  

ערך התשכ"חניירות   ,-1968  " ערך)להלן:  ניירות  עבירה  חוק  כל  או   )"
 .החברות  )ג( לחוק226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 

 

מש .ב בבית  עבירות  הרשעה  מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל  מחוץ  פט 
 מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. 

 
לעיל     4שאינה מנויה בסעיף  בעבירה    לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה .5

ראוי   אני  אין  נסיבותיה  או  חומרתה  כי מפאת מהותה,  בית משפט קבע  אשר 
  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב   לשמש כדירקטור בחברה ציבורית

ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו  
המשפט   בית  שקבע  יותר  קצרה  תקופה  או  הדין  פסק  מתן  מיום  שנים  חמש 

או בחברה פרטית שהיא    במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית
 . חברת איגרות חוב

 
ל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן  לא הוט .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" 
ח' פרק  ז'   4לפי  פרק  לפי  ערך,  ניירות  בייעוץ    2לחוק  העיסוק  הסדרת  לחוק 

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  52עדה שמונתה לפי סעיף  הוו  –"ועדת האכיפה המינהלית"  

 ערך.
 

לכהונתי    החברות   י תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוקי אם חדל להתקיים לגב .7
כדירקטור   כהונתי  לפקיעת  עילה  לגביי  שמתקיימת  או  בחברה  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

ההודעה. מתן  במועד  תפקע  וכהונתי  לחברה  מייד  כך  על  כי    אודיע  לי,  ידוע 
הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת  ,  החברות  לחוק  234בהתאם לסעיף  

 חברה. לחובת אמונים שלי  
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 :8מצהיר כדלקמן  הננידירקטור בלתי תלוי,  הנני ה אם חינ לצורך הב .ז
 

[X]  בעל השליטה בחברה; לש 9אינני קרוב 
 
[X]   אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או

למועד   שקדמו  בשנתיים  או  המינוי  במועד  בו,  השליטה  בעל  שאני  לתאגיד 
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,  

למעט   לציבור,  מניות  לראשונה  להציע  שעומדת  בחברה  חיצוני  כדירקטור 
  , 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    -חר"  "תאגיד א
 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 זילצועיים עסקיים או מק

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

תש"ס  חיצוני(,  לדירקטור  והוצאות  תמורה,  2000-גמול  כל  או  ,  במישרין 
 בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה. 

תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו    תתקבלקוימו קשרים ו/או  יידוע לי כי באם   
בלתי   כדירקטור  לכהונתי  או  למינוי  הדרושים  התנאים  מן  תנאי  הפרת  בכך, 

 תלוי. 
 

לפי    לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח 
 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 כאינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן ,
 אחד מהדירקטורים בחברה.  דירקטור חיצוני,

 
[X]  .אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל 
 
[X] .אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות 
 

 זה:ו'  לעניין ההצהרה לפי סעיף 
 ינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה. א לא יראו בהפסקת כהונה ש

 
קיים את כל התנאים  מ לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור ה

 לעיל. ' ו בסעיף המבחנים ו
 

 
 יש לסמן במקומות הרלוונטים.   8
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן    –"קרוב"    9

 זוגו של כל אחד מאלה.  
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ולפיכך    ,הנקובים לעילהתנאים והמבחנים  מכל או חלק    ילגבי   מיםלא מתקיי [_]
 אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי". 

 11מוחזקת של החברה, חברה אחרים  ניירות ערךבבמניות ו/או  10האם הנך מחזיק  .ח
ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו    אם פעילותה מהותית לפעילות החברה שלה

, שביצועו יגרום  12להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה 
לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת  

ותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ו/או האם קיימים  שלה אם פעילותה מה 
הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה  

: 13אם כן, אנא פרט , שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן
 . בעל עניין0.09% -כן. מחזיק ב

(https://www.globes.co.il/portal/instrument.aspx?instrumentid=857&mode

=company  ) 

 

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

 כן  .התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל
 
 

שלה או    16שלה, חברה קשורה   15של החברה, חברה בת     14בעל תפקיד /עובד  האם הנך .י
 לא  :אם כן, אנא פרטבחברה,  17של בעל עניין 

 
משפחה   ךהנהאם   בחברה   18בן  בכירה  משרה  נושא  עניין  19של  בעל  של  בחברה,    או 

 לא    כמפורט להלן:
 

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

 בדירקטוריון החברה.  

 

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

וכי    החברות  וכי ידוע לי כי הוראות חוק וסופית  המובאות לעיל אינן רשימה ממצה 
 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  

לכהן קבי כשירות  ובמבחני  בתנאים  עמידתי  בדבר  החברה  של  הביקורת  ועדת  עת 

 
או  לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/  10

בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהנך מחזיק בהם, במישרין או  
 ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.  25%בעקיפין,

מוחזקת"  11 בכללי  -"חברה  כמשמעותם  כלולה,  חברה  או  יחסי  באיחוד  מאוחדת  חברה  מאוחדת,    חברה 
 . החשבונאות המקובלים

 לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.   12
 יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.   13
 . 1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף   – לרבות "מורשה חתימה עצמאי"   14
המוצא   רה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניותחב   - בת"  -ה "חבר   15

 .ת למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה רשאישלה או מכוח ההצבעה שבה או 
  וחמישה אחוזים או יותרזיקה בעשרים  מח   -אם שלה  -ינה חברהשא  -רה, אשר החברה  חב  -ה קשורה"  "חבר  16

וחמישה  מן   עשרים  למנות  רשאית  או  בה,  ההצבעה  מכוח  או  שלה  המונפק  המניות  הון  של  הנקוב  הערך 
קיעה בה סכום  הש  -אם שלה  -ינה חברהשא  -מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה  ר  אחוזים או יות

במניות ובין בדרך אחרת, למעט    ם או יותר מההון העצמי של החברה, בין חוזיהשווה לעשרים וחמישה א
 הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

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

https://www.globes.co.il/portal/instrument.aspx?instrumentid=857&mode=company
https://www.globes.co.il/portal/instrument.aspx?instrumentid=857&mode=company
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וודע  י אם י  וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.  בלתי תלויכדירקטור  
 לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה. 

 
    

12.2008.25           __________________ 
  חתימה               תאריך    

               



 1 

 בע"מ נביט פארמסוטיקלסק  –תיקון עולם 
 )"החברה"(

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

 2021  אוגוסטב 30

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

 

 ן שוראחלק 
 

 בע"מ  לס קנביט פארמסוטיק –תיקון עולם   שם החברה:  .1
 "( האסיפה)להלן: "  תיתנש  סוג האסיפה:  

 15:30, בשעה 2021 אוקטוברב 5, 'גביום   :האסיפה מועד
ושות'    משרדי  : האסיפה מקום הארבע   –שמעונוב  מרחוב  דין,  אביב,  30  ה עורכי  תל   ,

 34 י, קומהבמגדלי הארבעה, מגדל דרומ
 

 : ות כתב ההצבעהניתן להצביע באמצע   הםאשר לגבי על סדר היום יםנושא ה .2
 

 בדירקטוריון החברה יצחק אשכנזי כדירקטור  'מחדש של פרופ מינוי 
 

את מחדש  למנות  "  מוצע  )להלן:  אשכנזי  יצחק  תלויפרופסור  הבלתי  כדירקטור    "(הדירקטור 
  16.2.2כמפורט בסעיף    הבאה של החברה,שנתית  אסיפה הלמועד ה, וזאת עד  בדירקטוריון החברה

 .1לתקנון החברה 

היו  הלן ל הנדרשים  באו  בפרטים  תקופתיים    26  תקנההמנויים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות 
 לדירקטור הבלתי תלוי:, ביחס 1970-תש"לה ומיידיים(, 

 פרופ' יצחק אשכנזי שם:
 054645072 מספר זיהוי: 
 2.4.1957 תאריך לידה:

 , יהוד15 קפלנסקי  מען:
 ישראלית  נתינות: 

 הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ועדת ביקורת וועדת תגמול  חברות בוועדות דירקטוריון: 
או דח"צ כהגדרתו   האם הוא דירקטור בלתי תלוי 

 בחוק החברות:  
 דירקטור בלתי תלוי 

או   ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  הוא  האם 
הוא   ואם  מקצועית,  חיצוני  כשירות  דירקטור 

 מומחה: 

 לא

בת   חברה  של  התאגיד,  של  עובד  הינו  שלו,  האם 
 יין בו: של חברה קשורה שלו, או של בעל ענ

 לא

 10.10.2019 התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור: 
ב והתעסקותו  האחרונות    5-השכלתו  השנים 

 ופירוט התאגידים שבהם משמש דירקטור:  
 :השכלה ועיסוק

מומחה   תארי  רופא,  ארבעה  בעל  לאסונות,  פרופסור  עיניים,  לרפואת 
 אי. רפו מנהלדיפלומה בו  מסטר

ירושלים:   בהדסה  לרפואה  בצה"ל:    ;1975-1982עתודה  -1982שירות 
עיניים:    ;2007 מנהיגות    ;1987-1995רפואת  תחום  וטרור  מנהל 

הרווארד:   בע  ;2001-2013באוניברסיטת  לחירום  ברזיל  ת  הכנת 
פעילות    ;2013-2017  האולימפיאדה: אסונות,  בתחום  עולמית  פעילות 

חיים:   והצלת  היום  2007הומניטרית  בן    .עד  באוניברסיטת  פרופסור 
בפיקוד  היום;  עד    1998גוריון:   ומילואים  לאומית  חירום  רשות  יועץ 

 . העורף
 

 :תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור
 המרכז האקדמי למשפט ועסקים, די.אן.איי ביומד. 

 לא הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: ם הא 
רוא  שהחברה  דירקטור  הינו  כבעל האם  אותו  ה 

עמידה   לצורך  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות 
סעיף  לפי  הדירקטוריון  שקבע  המזערי  במספר 

 ( לחוק החברות:12)א()92

 לא

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

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

 . הדירקטור הבלתי תלוי של

 
 .(088344-01-2019ר אסמכתא: )מספ 2019באוקטובר  13 כפי שפורסם בדוח מיידי מיום  1
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  לחוק  1י תלוי )כהגדרת המונח בסעיף  ור בלתכדירקטחשב  , אשר ייהדירקטור הבלתי תלויכמו כן,  
הצה הק החברות(,  חיצוני  דירקטור  למינוי  הכשירות  תנאי  לגביו  מתקיימים  כי  בסעיף  יר  בועים 

את עמידתו בתנאים    2021  אוגוסטב  30וועדת הביקורת אישרה ביום    , )ב( עד )ו( לחוק החברות240
   בהתאם להצהרתו כאמור.

בת אימצה  לא  החברה  כי  התאגיצוין,  הממשל  הוראות  את  שיעור  קנונה  בדבר  המומלצות  ידי 
  לתוספת הראשונה לחוק החברות.  1טורים הבלתי תלויים כמפורט בפרט הדירק

 : עיון במסמכים .3
  

בדוח בקשתם,  לפי  לעיין,  יוכלו  החברה  של  המניות  החב  בעלי  של  לשנת  התקופתי    ,2020רה 
הת  בהצהר תלויבהדירקטור  ה   לתי  אחר  מסמך  לנונו ובכל  שגע  האסיפה  שאים  של  יומה  סדר  על 

החבר ברחוב  במשרדי  מראש  ,  ריתציפו  א.ת.  , 2יתד  ה ה,  בתיאום  המקובלות,  העבודה  בשעות 
לעיין    (.04-6918020)טלפון:   ניתן  כן,  הכמו  של  התקופתי  לשנת  בדוח  ת  בהצהרו  2020חברה 

 . www.magna.isa.gov.il –ערך באתר ההפצה של רשות ניירות  לתי תלויבהדירקטור ה
 
  :הרוב הדרוש .4

 
הנושא לאישור  הדרוש  קולות  לעיל  2  ףבסעי  המפורט  הרוב  רוב  ה  הינו  המניות  נוכחים  בעלי 

 .חוק החברותל 85והמשתתפים בהצבעה כאמור בסעיף 

 

או אם נשלח    ור בעלותשף לו איאם צור  קר  2לגבי בעל מניות לא רשום וקף  תב ההצבעה יהיה ת 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
תעודת    ודת זהות, דרכון או לו צילום תע רק אם צורף    ברה,של הח  בעלי המניות  כבעל מניה במרשם

 . תאגדותה
 

לתקנות   .7 והודעובהתאם  בכתב  )הצבעה  עמהחברות  תשס"ות  ההצבעה  ,  2005-דה(,  מערכת 
יותר    עדאסיפה הכללית, או  לפני מועד כינוס ה  שעות(  4) האלקטרונית תנעל ארבע   מועד מוקדם 

רשות ידי  על  )להלן:  שייקבע  ערך  י  ובלבד  (,"הרשות"   ניירות  על  שלא  כינ  12עלה  לפני  וס  שעות 
ות מועד נעילת המערכת,  הרש בהתאם לקביעת (."מועד נעילת המערכת")להלן: הכללית ה האסיפ 

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

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

 
 ביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. אי להצבעל מניות לא רשום רש .8
 
החמע  .9 ההצבעה ן  כתבי  למסירת  עמדה   ברה  ציפורי  ,2יתד  ה,  החברה  משרדי:  והודעות  ,  תא.ת. 

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

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

 .  לפני מועד האסיפהם  ימי  חמישהעד ינו ה
 

ניתן למצוא  בהם  אביב בע"מ -לניירות ערך בתל ת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה ותובכ .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-נטרנט של הבורסה לניירות ערך בתלאתר האי  (   2)
 

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

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

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

 
מ  2 מבעל  בורסה  חבר  אצל  רשומה  שלזכותו  מי  הינו  רשום  לא  ואותניניות  המניוה  בין  נכללת  מניה  הרשומותה  בעלי  ב  ת  מרשם 

 ם חברה לרישומים. המניות על ש

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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כי   אינו הבורסה  הצ מעו   הוא  כתבי  לקבל  מעוניין  שהוא  או  כאמור  קישורית  לקבל  בדואר  ניין  בעה 
 . הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה   תמורת תשלום. 

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

עצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה  , זכאי ב בעה בחברהכל זכויות ההצ  מסך
בשעות  הכללית החברה,  של  הרשום  במשרדה  לעיין  ההצבעה  ,  בכתבי  המקובלות,  העבודה 

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

 .  של החברה   ללא ע"נ מניות רגילות    2,137,032
 

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

כ .16 פרסום  הלאחר  שינוייםתב  שיהיו  ייתכן  היום  הצבעה  הוספשל האסיפה  בסדר  לרבות  נושא  ,  ת 
להתפרסלס עשויות  היום,  ובהודעות  דר  העדכני  היום  בסדר  לעיין  ניתן  ויהיה  עמדה,  הודעות  ם 

 ה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. עמד
 

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

כתב  נוסח מתוקן של  תמציא    , החברהשל האסיפה  בשל הוספת נושא לסדר היום   סדר יום מעודכן 
   .ביום פרסום ההודעה המתוקנתזה הצבעה 
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 חלק שני 
 

 "מ בעס  ט פארמסוטיקלקנבי  –תיקון עולם        שם החברה: 
,  30עורכי דין, מרחוב הארבעה    –שות'  וב ו שמעונ  ימשרד לוח כתבי הצבעה(: מען החברה )למסירה ולמש 

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

 15:30  , בשעה 2021  אוקטוברב  5  ,'ג  יום         מועד האסיפה:
 ( 15:30בשעה    2021  אוקטוברב  12,  ' ג)אסיפה נדחית ביום   

 שנתית       פה: סוג האסי 
 2021  רספטמבב  7,  'גיום        המועד הקובע: 

 
 פרטי בעל המניות  
 :3ל אחד מסוגי בעלי המניות להלן האם נמנה ע           שם בעל המניות:  

 כן /לא         -  4.  בעל עניין 1   מס' זהות:  
 כן /לא      –  5בכירה .  נושא משרה  2     -  תיישראל דת זהות  לבעל המניות תעו  אם אין

 כן /לא        -  6יע מוסדי .  משק3     ' דרכון:מס
  המדינה שבה הוצא:  

  בתוקף עד:  
 -  הוא תאגיד  אם בעל המניות

  ' תאגיד:  מס
  מדינת התאגדות:  

 :אופן ההצבעה
 

 7אופן ההצבעה  הנושא שעל סדר היום מס"ד 

 נמנע  נגד בעד

1 
ירקטור  כד  יצחק אשכנזיפרופ'    למחדש שמינוי  

 בדירקטוריון החברה 
   

 
 

 
 

 : המינוי או בעל עניין אישי באישור    להיותי בעל שליטה בחברהים בקשר פרט להלן 
 

__________________ ___________________________________________________________ ______ 
__________________________________________________________________________ _________ 

_____________________________________________________________________ _____ _________ 
 

 ______________       ___________ ____ 
 חתימה                    יך תאר        

 
כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף   –חוק החברות  ( ל1)177יף  ות באמצעות חבר בורסה לפי סעי מניות המחזיקים במניללבע

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

 
 יגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים. בענא להקיף   3
 (."חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1יף בסע כהגדרתו  4
 .)ד( לחוק ניירות ערך37כהגדרתו בסעיף             5
 מנהל  , וכן 2009-תשס"ט  כללית(,  פה באסי  מנהלת  חברה  )השתתפות  גמל( )קופות   פיננסיים  ותים ר י ש  על  יקוח הפ  לתקנות  1בתקנה   דרתו כהג   6

  . 1994-בנאמנות, התשנ"ד  משותפות  השקעות  בחוק  כמשמעותו  ת אמנו בנ  משותפות  להשקעות  קרן 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.   7
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 דירקטור כשירות  הצהרת 
 

סעיפים   פי  התשנ"ט   227-  א224על  החברות,   תקנות ו  ,("החברות  "חוק)להלן:    1999-לחוק 
בעל  ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  )תנאים  החברות 

לתקנות   33-)ב( ו34,  26לצורך גילוי בהתאם לתקנות  וכן  ,  2005-כשירות מקצועית(, התשס"ו
ערך   תש"לניירות  ומיידיים(,  תקופתיים  הו  1970-)דוחות  בהוראות  עמידה  סעיפים  לצורך 

החברות,219-ו(  12)א()92 לחוק  לכהונה    )ד(  בע"מ   בחברתהמיועד  פארמסוטיקלס    קנביט 
 "( 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' 
 

 ישראל נתינות:   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 המקצועי 2להלן פרטים אודות השכלתי  .ב

יש בידיי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור בחברה והאם 
ו/או   ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  להערכת  והמבחנים  התנאים  בי  מתקיימים 

הדרישות להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה )יחד להלן: "
 "(:המקצועיות

 

)מדעים, בריאות,    מסטרתארי  מחה לאסונות, ארבעה  רופא, מומחה לרפואת עיניים, מו
בוגר אוניברסיטת הרוואד,    מנהל ציבורי, סוציולוגיה(, בוגר המכללה לביטחון לאומי,

שנים,   25קבע    מומחה בינלאומי לאסונות המוניים, פרופסור באוניברסיטת בן גוריון,
 __ ____דועו דרגת אל"מ )עדיין במילואים(

 צורפו ונשלחו מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה 
 ___________________________________________________________ 

 .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

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

 הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. 
הניס  3 שישנם,  ככל  והבנה  יפורטו,  גבוהה  כספית  מיומנות  להערכתו,  לדירקטור,  המקנים  והכישורים  יון 

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
 יועץ רשות חירום לאומית ומילואים בפיקוד העורף 

 פרופסור באוניברסיטת בן גוריון 
 
מכהןח אני  בהן  אחרות  האחרונות   ברות  השנים  בחמש  כדירקטור  כיהנתי  : 5ו/או 

 המרכז האקדמי למשפט ועסקים
 . ביומד איי .אנ .חברת די
 ______ 

 
ניסיונו   .ג השכלתו,  שבשל  מי  הוא  ופיננסית"  חשבונאית  מומחיות  בעל  "דירקטור 

עסקיים   בנושאים  והבנה  גבוהה  מיומנות  בעל  הוא  ודוחות    – וכישוריו  חשבונאיים 
כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר 

 דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;
 

השכלת  הנני בשל  כי  נ   ימצהיר,  כישורי   יסיונ יו/או  להערכת לייש    יו/או  מיומנות י,   ,
 :6והה והבנה בנושאים המפורטים להלן גב
 
פועלת [_] שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות                 סוגיות 

 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 
 

לעיל,   האמור  הבנת  הנניולאור  למיטב  מומחיות יכשיר,  בעל  כדירקטור  לשמש   ,
 חשבונאית ופיננסית: 

 
 כן       [ _]
 
[X לא      ] 
 

נ .ד ו/או  בשל השכלתי  כי  בחברה,  כדירקטור  לכהונה  כמיועד  ו/או יהנני מצהיר,  סיוני 
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 

 
 הזמן שמילא בכל תפקיד. יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך   4
את    5 ולפרט  ציבורית  או  פרטית  היא  החברה  האם  לציין  החברות,  של  המלאים   שמותיהן  את  לפרט  יש 

 יש לציין זאת מפורשות.  כדירקטור חיצוניתקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה   
 יש לסמן במקום הרלוונטי.  6
 הרלוונטי.יש לסמן במקום   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

של   המיוחדים  לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  בחברה,  כדירקטור  תפקידי 
 החברה ולגודלה.  

עיסוקיי האחרים   .3 ייצרותפקידיי או  עניינים עם תפקידי כדירקטור    לא  ניגוד 
 בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. ולא יהיה 

 
דין    לא .4 בפסק  ראשונה  הורשעתי  ואם  בערכאה  להלן  המפורטות  בעבירות 

שבית המשפט קבע,  בעבירות המפורטות להלן, הרי  בפסק דין  הורשעתי בעבר  
במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות  

לכהן  אין אני מנוע מ,  ירה ב בות שבהן נעברה העסיובשים לב בין היתר, לנ  , להלן
ציבורית  בחברה  חוב  כדירקטור  איגרות  חברת  שהיא  פרטית  בחברה  או    או 

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
 

לפי   .א ,  428עד    422- ו  420עד    418,  415,  392,  297עד    290סעיפים  עבירות 
לחוק    54-)א( ו53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977  -לחוק העונשין, התשל"ז  

ערך התשכ"חניירות   ,-1968  " ערך)להלן:  ניירות  עבירה  חוק  כל  או   )"
 .החברות  )ג( לחוק226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 

 

מש .ב בבית  עבירות  הרשעה  מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל  מחוץ  פט 
 מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. 

 

לעיל     4שאינה מנויה בסעיף  בעבירה    לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה .5
ראוי   אני  אין  נסיבותיה  או  חומרתה  כי מפאת מהותה,  בית משפט קבע  אשר 

  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב   לשמש כדירקטור בחברה ציבורית
ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו  
המשפט   בית  שקבע  יותר  קצרה  תקופה  או  הדין  פסק  מתן  מיום  שנים  חמש 

או בחברה פרטית שהיא    במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית
 . חברת איגרות חוב

 
ל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן  לא הוט .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" 
ח' פרק  ז'   4לפי  פרק  לפי  ערך,  ניירות  בייעוץ    2לחוק  העיסוק  הסדרת  לחוק 

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  52עדה שמונתה לפי סעיף  הוו  –"ועדת האכיפה המינהלית"  

 ערך.
 

לכהונתי    החברות   י תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוקי אם חדל להתקיים לגב .7
כדירקטור   כהונתי  לפקיעת  עילה  לגביי  שמתקיימת  או  בחברה  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

ההודעה. מתן  במועד  תפקע  וכהונתי  לחברה  מייד  כך  על  כי    אודיע  לי,  ידוע 
הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת  ,  החברות  לחוק  234בהתאם לסעיף  

 חברה. לחובת אמונים שלי  
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 :8מצהיר כדלקמן  הננידירקטור בלתי תלוי,  הנני ה אם חינ לצורך הב .ז
 

[X]  בעל השליטה בחברה; לש 9אינני קרוב 
 
[X]   אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או

למועד   שקדמו  בשנתיים  או  המינוי  במועד  בו,  השליטה  בעל  שאני  לתאגיד 
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,  

למעט   לציבור,  מניות  לראשונה  להציע  שעומדת  בחברה  חיצוני  כדירקטור 
  , 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    -חר"  "תאגיד א
 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 זילצועיים עסקיים או מק

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

תש"ס  חיצוני(,  לדירקטור  והוצאות  תמורה,  2000-גמול  כל  או  ,  במישרין 
 בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה. 

תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו    תתקבלקוימו קשרים ו/או  יידוע לי כי באם   
בלתי   כדירקטור  לכהונתי  או  למינוי  הדרושים  התנאים  מן  תנאי  הפרת  בכך, 

 תלוי. 
 

לפי    לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח 
 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 כאינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן ,
 אחד מהדירקטורים בחברה.  דירקטור חיצוני,

 
[X]  .אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל 
 
[X] .אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות 
 

 זה:ו'  לעניין ההצהרה לפי סעיף 
 ינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה. א לא יראו בהפסקת כהונה ש

 
קיים את כל התנאים  מ לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור ה

 לעיל. ' ו בסעיף המבחנים ו
 

 
 יש לסמן במקומות הרלוונטים.   8
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן    –"קרוב"    9

 זוגו של כל אחד מאלה.  
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ולפיכך    ,הנקובים לעילהתנאים והמבחנים  מכל או חלק    ילגבי   מיםלא מתקיי [_]
 אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי". 

 11מוחזקת של החברה, חברה אחרים  ניירות ערךבבמניות ו/או  10האם הנך מחזיק  .ח
ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו    אם פעילותה מהותית לפעילות החברה שלה

, שביצועו יגרום  12להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה 
לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת  

ותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ו/או האם קיימים  שלה אם פעילותה מה 
הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה  

: 13אם כן, אנא פרט , שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן
 . בעל עניין0.09% -כן. מחזיק ב

(https://www.globes.co.il/portal/instrument.aspx?instrumentid=857&mode

=company  ) 

 

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

 כן  .התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל
 
 

שלה או    16שלה, חברה קשורה   15של החברה, חברה בת     14בעל תפקיד /עובד  האם הנך .י
 לא  :אם כן, אנא פרטבחברה,  17של בעל עניין 

 
משפחה   ךהנהאם   בחברה   18בן  בכירה  משרה  נושא  עניין  19של  בעל  של  בחברה,    או 

 לא    כמפורט להלן:
 

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

 בדירקטוריון החברה.  

 

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

וכי    החברות  וכי ידוע לי כי הוראות חוק וסופית  המובאות לעיל אינן רשימה ממצה 
 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  

לכהן קבי כשירות  ובמבחני  בתנאים  עמידתי  בדבר  החברה  של  הביקורת  ועדת  עת 

 
או  לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/  10

בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהנך מחזיק בהם, במישרין או  
 ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.  25%בעקיפין,

מוחזקת"  11 בכללי  -"חברה  כמשמעותם  כלולה,  חברה  או  יחסי  באיחוד  מאוחדת  חברה  מאוחדת,    חברה 
 . החשבונאות המקובלים

 לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.   12
 יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.   13
 . 1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף   – לרבות "מורשה חתימה עצמאי"   14
המוצא   רה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניותחב   - בת"  -ה "חבר   15

 .ת למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה רשאישלה או מכוח ההצבעה שבה או 
  וחמישה אחוזים או יותרזיקה בעשרים  מח   -אם שלה  -ינה חברהשא  -רה, אשר החברה  חב  -ה קשורה"  "חבר  16

וחמישה  מן   עשרים  למנות  רשאית  או  בה,  ההצבעה  מכוח  או  שלה  המונפק  המניות  הון  של  הנקוב  הערך 
קיעה בה סכום  הש  -אם שלה  -ינה חברהשא  -מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה  ר  אחוזים או יות

במניות ובין בדרך אחרת, למעט    ם או יותר מההון העצמי של החברה, בין חוזיהשווה לעשרים וחמישה א
 הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

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

https://www.globes.co.il/portal/instrument.aspx?instrumentid=857&mode=company
https://www.globes.co.il/portal/instrument.aspx?instrumentid=857&mode=company


 6 

וודע  י אם י  וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.  בלתי תלויכדירקטור  
 לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה. 

 
    

12.2008.25           __________________ 
  חתימה               תאריך    

               


