
 

 

 

 

 בע"מ  יוזרוואי

 "( החברה)"

 2022  בפברואר 16תאריך: 

 

    לכבוד        לכבוד 

  הרשות לניירות ערך    אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל 

 באמצעות המגנ"א      באמצעות המגנ"א 

 

)להלן:    1999  - החברות, תשנ"ט   חוק מיוחדת, בהתאם ל בדבר זימון אסיפה כללית    מיידי "ח  דו  הנדון: 

)להלן: "תקנות    1970- "(, תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל "חוק החברות 

  ניירות ערך"(

 

 זימון אסיפה ונושא על סדר היום  -'אחלק 

 כינוס האסיפה ומועדה  מקום .1

"( של  הכללית  האסיפה"  או"  האסיפה)להלן: "  מיוחדת  כלליתכינוס אסיפה  מודיעה בזאת על    החברה

  ZOOM  -מערכת ה   אמצעות ב,  12:00, בשעה  2022  במרץ   23  - ה,  'דביום    שתתכנסבעלי מניות החברה  

  בלינק:

 https://userway.zoom.us/j/7758580217?pwd=UHg4SmNtRHlIZURNVjRRdzR3dzMrdz09 

 האסיפה  של יומה סדר על .2

 . לגמול ואישור זכאותולתפקיד של דירקטור חיצוני בחברה  מר יצחק מלאךמינוי  .2.1

 ותיאור עיקריה  תהמוצע הההחלט .3

 לגמול   ואישור זכאותו חיצוני בחברה לתפקיד של דירקטור מר יצחק מלאךמינוי  .3.1

את   .3.1.1 למנות  מלאךמוצע  יצחק  "  מר  מלאך)להלן:  חיצוני  "(  מר  דירקטור  של  לתפקיד 
( שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי  3בחברה, לתקופה של שלוש ) 

   דוח זה.

 לתקנות ניירות ערך:   26בהתאם לקבוע בתקנה   מר מלאךלהלן לפרטים אודות 

 יצחק מלאך  שם: 

 07897036 מס' זיהוי:

 2.4.1948 תאריך לידה:

 , סביון 37הנוף  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

 ועדת תגמול וועדת ביקורת חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון:

https://userway.zoom.us/j/7758580217?pwd=UHg4SmNtRHlIZURNVjRRdzR3dzMrdz09


 

 

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

מועד אישור האסיפה המזומנת לפי דוח  מועד תחילת כהונה: 
 מיידי זה. 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות 
 מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל מקצועית / דירקטור חיצוני מומחה: 

 דירקטור חיצוני דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:  

תואר ראשון במדעי המדינה  - השכלה : 
(B.A )–  ;אוניברסיטת תל אביב 

 –( M.Aתואר שני במנהל ציבורי ) -
 אוניברסיטת תל אביב;

בוגר קורס דירקטורים ונושאי   -
אוניברסיטת רייכמן   –משרה 

 )הבינתחומי הרצליה(; 

דירקטורים "הלכה בוגר קורס  -
המרכז הישראלי   –למעשה" 

 לניהול; 

 בוגר המכללה לביטחון לאומי.  -

לשעבר משנה למנכ"ל בנק   - השנים האחרונות :  5 -עיסוק ב
 לאומי; 

 לשעבר דירקטור בלאומי שוויץ;  -

לשעבר יו"ר דירקטוריון מנור  -
IVF; 

חבר במועצה הכללית של קופ"ח  -
 כללית; 

חבר בחבר הנאמנים וסגן יו"ר  -
ד המנהל של המכון הוע

 ;HITהטכנולוגי בחולון 

חבר בועדת ההשקעות של חברת   -
 טק; -יונק

חבר ועדת ההשקעות של חברת  -
TOGETHER; 

חבר ועדת השקעות )פרטית(  -
 מועדון המאה.

 -  משמש כדירקטור בחברות הבאות:

 לא קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה: 

 לא מורשה חתימה עצמאי בחברה: 

כבעל   הדירקטור  את  רואה  החברה  האם 
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 
לפי  הדירקטוריון  שקבע  המזערי  במספר 

 ( לחוק החברות: 12)א()92סעיף 

 כן

מלאך .3.1.2 ה  אהי  מר  ל"סכום  בהתאם  השתתפות  וגמול  שנתי  לגמול  כמפורט קבוע זכאי   "
לתקנות   והשלישית  השנייה  לדירקטור  בתוספת  והוצאות  גמול  בדבר  )כללים  החברות 

, כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה  "(הגמול  תקנות)להלן: "  2000  -חיצוני(, תש"ס 
זכאי לכתב פטור ושיפוי והכללה  הא  י  מר מלאךכמו כן,    .של החברה כפי שתהיה מעת לעת

 בפוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה, כמקובל בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.  



 

 

לסעיפים    מר מלאך .3.1.3 ו 224הצהיר בהתאם  על לחוק 241-ב)א(  לכהן    וכשירות החברות, 
חיצוני יש  וכן כדירקטור  והיכולת ול כי  הדרושים  הכישורים  הזמן   את  את  להקדיש 

מצורף   מר מלאך כאמור. העתק הצהרת    ואת כישורי  , ופירטותפקיד   ביצוע לשם הראוי
 לדו"ח מיידי זה. 'בנספח כ

 

(  3כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש )  מר מלאך : "למנות את  נוסח ההחלטה המוצעת

היה זכאי לגמול שנתי  מר מלאך י .  ממועד אישור האסיפה המזומנת לפי דו"ח מיידי זהשנים, החל  

" כמפורט בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול,  קבועהוגמול השתתפות בהתאם ל"סכום  

וכן לכתב פטור, שיפוי    ה מעת לעתכפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהי

".בפוליסת הביטוח של החברה, כמקובל בחברה וכפי שיהיו מעת לעת  ווהכללת 



 

 

 

 מועד, מקום, מניין חוקי ואסיפה נדחית:  –'  ב חלק

 נדחית  ואסיפה חוקי מניין, מקום, מועד .4

כללית    תבזא  ניתנה .4.1 אסיפה  כינוס  בדבר  )להלן:    החברה  של  המניות  בעלי  של  מיוחדת הודעה 

  ZOOM  -מערכת ה  אמצעותב,  12:00, בשעה  2022 במרץ  23  -ה'  ד"( אשר תתכנס ביום  האסיפה"

   בלינק:

https://userway.zoom.us/j/7758580217?pwd=UHg4SmNtRHlIZURNVjRRdzR3dzM

 rdz09 

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה,  ה .4.2

  עשרים וחמישה ת מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות  לרבות באמצעו 

נכח    לא.  ( מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה25%אחוזים )

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

נדחית  באסיפה ה   ."(האסיפה הנדחית)להלן: "  ולאותו מקום אותו יום  ב  14:00לשעה  האסיפה  

יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכח/ים בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על  

בעל/י   כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית,  לרבות  הצבעה,  כתב  ידי 

ויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד  אחוזים לפחות מזכ  עשרים וחמישהמניות שלו/שלהם  

מחצית   כעבור  חוקי  מניין  יימצא  לא  הנדחית  באסיפה  אם  הנדחית.  האסיפה  לתחילת  שנקבע 

 השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. 

 שעל סדר היום   ההרוב הנדרש לאישור ההחלט .5

ה  הרוב .5.1 ובאסיפה  באסיפה  ההחלט הנדרש  אישור  לקבלת  ,  לעיל3.1בסעיף    תעהמוצ  הנדחית 

דהיינו,    לחוק החברות,)ב(  239  ףבסעי  כאמורהינו  ,  מינוי דירקטור חיצוני בחברה  אישור  השעניינ

רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה מבלי להביא בחשבון את קולות  

 הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:  

בעלי  (  1) שאינם  המניות  בעלי  קולות  מכלל  רוב  ייכללו  הכללית  באסיפה  הרוב  קולות  במנין 

ניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו  השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט ע

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

 ;יובאו בחשבון קולות הנמנעים

(2  ) ( ( לא עלה על שיעור של שני  1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 

 אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 

   באסיפה להצביע המניות  בעלי זכאות עתלקבי המועד .6

  - )ב( ו 182  פיםהקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית בהתאם לסעי  המועד

תקנות  )"  2005-לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעת עמדה(, התשס"ו  3)ג( לחוק החברות ולתקנה  

 "(.הקובע המועד: ")להלן 2022 בפברואר 23 -ה ' ד יוםיום המסחר   סוף הינו "(, הצבעה בכתב

 אלקטרונית  והצבעה עמדה  הודעות, הצבעה כתבי, הכללית באסיפה ההצבעה אופן .7

 בעלות  אישור .7.1

מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית,    בעל

החברה    במניות  בעלותו  בדבר ,  למניה  זכותו  רשומה   אצלו   אשר  הבורסה  חבראישור מקורי מאת  

https://userway.zoom.us/j/7758580217?pwd=UHg4SmNtRHlIZURNVjRRdzR3dzMrdz09
https://userway.zoom.us/j/7758580217?pwd=UHg4SmNtRHlIZURNVjRRdzR3dzMrdz09


 

 

 

במועד הקובע, בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(,  

לחלו 2000-התש"ס או  ההצבעה  ;  מערכת  באמצעות  בעלות  אישור  לחברה  ישלח  אם  פין, 

ז' לפרק  ב'  לסימן  בהתאם  "  2האלקטרונית  )להלן:  ערך  ניירות    ההצבעה  מערכת לחוק 

 "(.  האלקטרונית

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש 

  להורות זכאי מניות  בעל , כן כמו זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. 

 . האלקטרונית ההצבעה מערכת  באמצעות לחברה יועבר  הבעלות שאישור

 ההצבעה   אופן .7.2

ע באסיפה הכללית בדרך של השתתפות בעצמו או באמצעות שלוח/ מיופה  מניה זכאי להצבי   בעל

בסעיף   כמשמעותו  הצבעה  כתב  באמצעות  או  לזימון    החברות לחוק    87כוח;  מצורף  ושנוסחו 

"(; או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה  כתב הצבעה: "להלן)  'ב  נספחכאסיפה זה  

( האלקטרונית  ההצבעה  "להלןבמערכת  אלקטרונית:  והצבעה  אלקטרונ"  - ",  הצבעה  י",  כתב 

 בהתאמה(. 

 כוח  בא באמצעות הצבעה .7.2.1

"(, יהיה בכתב, ייחתם בחתימת ידו  כתב המינוימסמך הממנה בא כוח להצבעה )להלן: "

ויופקד במשרדה הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה   של הממנה או מיופה כוחו,

ה48) האסיפה  מועד  לפני  שעות  הכוח  א  כללית(  מיופה  מתכוון  בה  הנדחית  האסיפה  ו 

 להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח. 

 באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה הצבעה .7.2.2

לגבי   .7.2.2.1 הצבעה  כתב  באמצעות  להצביע  שההחלטניתן  של  ה  יומה  סדר  על 

האסיפה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה על גבי החלק השני של כתב  

ניתן    ,זה  האסיפה  לזימון  'ב  נספחכאת נוסח כתב הצבעה, המצ"ב   ההצבעה.

למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך  

 בתל אביב בע״מ שכתובתם: 

www.magna.isa.gov.il ו-  www.maya.tase.co.il "(אתר ההפצה .)" 

את   .7.2.2.2 תמורה,  בלא  ולקבל ממנה,  ישירות  החברה  אל  לפנות  רשאי  מניות  בעל 

בעלי   והודעות העמדה. בעל מניות שאינו רשום במרשם  נוסח כתב ההצבעה 

כתב   לנוסח  קישורית  אלקטרוני  בדואר  תמורה,  ללא  לקבל,  זכאי  המניות 

מניותיו   אשר  הבורסה  חבר  מאת  ההפצה  באתר  העמדה  והודעות  ההצבעה 

לו ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד  רשומות אצ

מעוניין   הוא  אין  כי  הבורסה  לחבר  הודיע  כן  אם  למועד הקובע, אלא  קודם 

לקבל   מעוניין  שהוא  או  כאמור  קישורית  בדואר  הכתב    אתלקבל  הצבעה 

קבלת   לעניין  גם  תחול  ההצבעה  כתב  לעניין  כאמור  הודעה  תשלום.  תמורת 

 ה. הודעות עמד

כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה   .7.2.2.3

אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי  

, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת  םהמניות על שם החברה לרישומי

 התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.  

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


 

 

 

הצבעה   .7.2.2.4 כתב  יש  את  ההצבעה,  בכתב  כמפורט  אליו,  לצרף  שיש  והמסמכים 

  ית "לסמנכ ,  בלאו-שרף  מורן"ח  רו, לידי  החברה  של  הרשום  ה להמציא למשרד

-054 טלפון ' מס, 03-6179334 פקס' מס, יהודה אבן, 2 זוויתן  ברחוב, הכספים

או האסיפה הנדחית.    כלליתשעות לפני מועד האסיפה ה  ארבע, עד  4505098

לעניין זה "מועד ההמצאה" הוא המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים שיש  

 לצרף אליו, למשרדי החברה. 

,  האלקטרונית  ההצבעה  מערכת  באמצעות  גםאישור הבעלות ניתן להמציא    את .7.2.2.5

 לעיל.   7.1כאמור בסעיף 

מועד האסיפה    לפני( ימים  10הודעת עמדה תומצא למשרדי החברה עד עשרה ) .7.2.2.6

 הכללית.  

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה   .7.2.2.7

ן מי שמחזיק בשיעור כאמור  ( או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכ 5%אחוזים )

בחברה,   השליטה  בעל  בידי  מוחזקות  שאינן  ההצבעה  זכויות  כל  סך  מתוך 

בסעיף   וברישומי    268כהגדרתו  ההצבעה  בכתבי  לעיין  זכאי  החברות,  לחוק 

בתקנה   כמפורט  האלקטרונית,  ההצבעה  מערכת  באמצעות    10ההצבעה 

 לתקנות הצבעה בכתב. 

( מסך כל זכויות ההצבעה  5%ישה אחוזים ) יצוין כי כמות המניות המהוות חמ .7.2.2.8

מניות רגילות    180,308  ,זה  זימוןבחברה )שלא בדילול מלא( הינה, נכון למועד  

המניות המהוות חמישה אחוזים   כמות  וכי  זכויות    5%של החברה  כל  מסך 

  ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה )שלא בדילול מלא( הינה

 רגילות של החברה.מניות   90,206

 אלקטרונית  הצבעה .7.2.3

שעות לפני מועד כינוס האסיפה   6באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד    הצבעה

   .הכללית

 היום בסדר נושא לכלול בקשה .8

)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה  66של בעל מניה לפי סעיף    בקשה

 ה.   ימים לאחר פרסום זימון ז 7עד 

 נציג החברה  .9

הכספים של החברה,    יתל , סמנכ"בלאו-גב' מורן שרף  הינה ,  זה  אסיפה  זימון נציגת החברה לעניין טיפול ב 

 . 054-4505098 , ולאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל', אבן יהודה2זוויתן  בכתובת: 

 במסמכים עיון .10

וכן בדו"חות המיידים אשר פרסמה החברה    כלליתאשר על סדר יומה של האסיפה ה  בהחלטהניתן לעיין  

תיאום מראש עם מזכירות החברה  ב,  , אבן יהודה2זוויתן  דלעיל, במשרדי החברה ברחוב    לנושאבקשר  

 ה' בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית.    -בימים א'  054-4505098 בטל'

 

 ,רב בכבוד



 

 

 

 יוזרוואי בע"מ

 אלון מסון, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל על ידי:    נחתם
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  לכבוד 

 "( החברה)" בע"מ יוזרוואי
 

 א.ג.נ.,
 חיצוני  רותי לכהן כדירקטוריהצהרה בדבר כשהנדון : 

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר   ,, סביון37רחוב הנוף , ישראלתושב , 07897036, ת.ז. יצחק מלאךאני הח"מ, 

  :לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמןאת האמת וכי אהיה צפוי  

, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, בחברה שהיא  חיצוני  הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור .1
 חברה ציבורית, אשר התאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 

בידי הכישורים   .2 ביצוע תפקידי כדירקטור  יש  והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם  הדרושים 
בחברה,    יחיצונ  חיצוני בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור

 בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. 

הרלוונטיים    ורי וניסיוני המקצועיזה, להלן פרטים אודות השכלתי, כיש  2בשים לב לאמור בסעיף   .3
 בחברה: יחיצונ  לשם בחינה האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לכהונתי כדירקטור

 : השכלה .3.1

 אוניברסיטת תל אביב; –( B.Aבמדעי המדינה )תואר ראשון  •

 אוניברסיטת תל אביב;  –( M.Aתואר שני במנהל ציבורי ) •

 אוניברסיטת רייכמן )הבינתחומי הרצליה(;  –בוגר קורס דירקטורים ונושאי משרה  •

 המרכז הישראלי לניהול;  –בוגר קורס דירקטורים "הלכה למעשה"  •

 בוגר המכללה לביטחון לאומי. •

 

 : השנים האחרונות 5- ניסיון תעסוקתי ב .3.2

 לשעבר משנה למנכ"ל בנק לאומי;  •

 לשעבר דירקטור בלאומי שוויץ; •

 ; IVFו"ר דירקטוריון מנור לשעבר י •

 חבר במועצה הכללית של קופ"ח כללית;  •

 ; HITחבר בחבר הנאמנים וסגן יו"ר הועד המנהל של המכון הטכנולוגי בחולון   •

 טק; -חבר בועדת ההשקעות של חברת יונק •

 ; TOGETHERחבר ועדת ההשקעות של חברת  •

 חבר ועדת השקעות )פרטית( מועדון המאה.  •

 

 שימשתי / אני משמש כדירקטור בחמש שנים האחרונות: חברות בהן  .3.3

 . אין •

תקנה   .4 לפי  הנדרשים  הפרטים  שכל  בזאת  מאשר  תקופתיים    26הנני  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות 
 חלק בלתי נפרד לתצהירי זה, הינם נכונים ומלאים., המצורפים כ 1970-ומיידיים( תש"ל

לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב    227-ו  226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים   .5
הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד  

 שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.  
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, ואין לי ו/או אין לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי  איני קרוב של בעלי השליטה בחברה .6
כפו לנו בשנתיים    ףשאני  ולא הייתה  בו  ו/או לתאגיד שהנני בעל שליטה  בעקיפין  במישרין או  לו 

שקדמו לתאריך שבו אני אמור להתמנות לדירקטור חיצוני, זיקה )א( לחברה; או )ב( למי מבעלי  
ל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר; או )ג( ובחברה שאין  השליטה בחברה או לקרוב של בע

שליטה   בדבוקת  שמחזיק  מי  או  שליטה  בעל  יו"ר    –בה  המינוי  במועד  שהוא,  למי  זיקה  גם 
ו/או נושא המשרה הבכיר ביותר   ו/או המנהל הכללי ו/או בעל מניות מהותי  דירקטוריון החברה 

 בתחום הכספים. 

 ה:ז 7לעניין הצהרה לפי סעיף  

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה וכן כהונה    -"  זיקה"
שעומדת   בחברה  חיצוני  כדירקטור  לכהן  כדי  שמונה  דירקטור  של  כהונה  למטרת  משרה,  כנושא 

 להציע לראשונה מניות לציבור.

מו למועד המינוי, הוא  תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקד  -"  תאגיד אחר "
 החברה או בעל השליטה בה. 

לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל    ףאין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפו .7
לעיל, גם אם   6השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף  

זניחים, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד  הקשרים כאמור אינם דרך הכלל, למעט קשרים  
)ב( לחוק החברות )במידה שקוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת  244להוראות ס'  

הפרת תנאי מן התנאים הדרושים    247-ו  246א,  245הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לעניין סעיפים  
 למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני(.  

  תפקידי ו/או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור  .8
 בחברה ואין בהם בכדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.  חיצוני

 כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות. ן איני מכה .9

י בחברה אחרת שבה אני  למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצונ .10
 כדירקטור.  ןמכה

 אינני עובד של רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד של בורסה בישראל.  .11

12. " בעל  פיננסיתהנני  חשבונאית  תקנות  מומחיות  הוראות  החברות.  בתקנות  לאמור  בהתאם   "
 להצהרתי זו.  נספח ב'החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כ

 לא הואשמתי בפלילים ואין לי תיק פלילי.   .13

עד   422-, ו420עד   418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים  .14
 לחוק ניירות ערך. 54- )א( ו53ד, 52ג,  52, ולפי סעיפים  1977-, לחוק העונשין, התשל״ז 428

שוחד, .15 בעבירות  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  הורשעתי  או    לא  בתאגיד  מנהלים  עבירות  מרמה, 
 בעבירות של ניצול מידע פנים.

לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני   .16
לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על    הראוי

 ( שנים מיום מתן פסק הדין. 5חמש )

לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית    225ובת הגילוי הקבועה בסעיף  בהתאם לח .17
 לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.  

 בחוק החברות. 225כהגדרתם בסעיף   -" ועדת אכיפה מנהלית", "אמצעי אכיפה " -בסעיף זה 

בחברה או    יחיצונ  מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטוראם חדל להתקיים לגבי תנאי   .18
יד לחברה וכהונתי תפקע  אודיע על כך מ  -בחברה    שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור

לסעיף   בהתאם  כי  לי,  ידוע  ההודעה.  מתן  תיחשב    234במועד  כאמור  הודעה  חובת  הפרת  לחוק, 
 כהפרת חובת אמונים שלי לחברה. 

ר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה  לאח .19
וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים וכי לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על  

 אותו בהצהרה. נתהיה ידוע לי פרט שכזה הייתי מצייכהונתי כדירקטור חיצוני וכי אם 

 הן.   זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת זהו שמי,
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 נספח א'

 
  לחוק החברות 225 -א 227סעיפים 

 

 

 ועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה: מי שמ )א(  .225

אסור לו  חלפה התקופה שבה    טרםו)א(,  226כאמור בסעיף  ה  אם הורשע בפסק דין בעביר ( 1)
 ; 226לכהן כדירקטור לפי סעיף 

(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית  1)א 226אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף   ( 2)
 המשפט לפי אותו סעיף קטן;

אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור   ( 3)
ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה  בכל חברה  

 שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. 

 – בסימן זה  )ב( 

לחוק   4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    –"אמצעי אכיפה"  
- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  2ניירות ערך, לפי פרק ז' 

 , לפי העניין; 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד  1, או לפי פרק י' 1995

 לב)א( לחוק ניירות ערך; 52וועדה שמונתה לפי סעיף ה – "ועדת האכיפה המינהלית"  

 פסק דין בערכאה ראשונה. –"פסק דין"  
 

מונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם  ילא   א( )  .226
כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק    ם א  שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא

 שבו הורשע: ןהדי

לחוק העונשין,    428עד   422- ו 420עד   418,  415,  392, 297עד   290ות לפי סעיפים  רעבי ( 1)
 לחוק ניירות ערך;   54-)א( ו53ד, 52ג, 52י סעיפים פ, ול1977-תשל"ז

בתאגיד או    םילה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהעהרש ( 2)
 עבירות של ניצול מידע פנים; 

 )נמחקה(.  ( 3)

לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם   ( 1א) 
דין בעבירה שאינה   מנויה בסעיף קטן )א(, אם בית המשפט קבע כי מפאת  שהורשע בפסק 

בחברה   או  ציבורית  בחברה  דירקטור  לשמש  ראוי  הוא  אין  נסיבותיה  או  חומרתה  מהותה, 
פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש  

 .שנים מיום מתן פסק הדין

משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות    בית ב() 
בות  סיתו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנעשרלדירקטור, כי על אף ה

נעברה הע או בחברה פרטית  ,  ירהבשבהן  כדירקטור בחברה ציבורית  אין הוא מנוע מלכהן 
שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או  

 .בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים 

 (. 1רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן )א() השר ג() 

בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של   –עור  בית משפט, ואם הוגש ער ד( ) 
 . מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון

 

אכיפה     .א226 אמצעי  אדם  על  המינהלית  האכיפה  ועדת  בחברה  הטילה  כדירקטור  לכהן  עליו  האוסר 
ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה  

 אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה. 
 

דין,  ילא   א( )  .227 וכן תאגיד    יממונה לדירקטור קטין, פסול  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, 
 על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.  ליטחשה

 לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן )א( יגלה זאת לממנה. ד  ממוע ב() 
 

דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו    .א227
 מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה. עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך 
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תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית   

 * 2005- ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו 

ולדירקטור בעל כשירות  החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
 * 2005-מקצועית(, תשס"ו

 – )להלן    1999-לחוק החברות, התשנ"ט  366-)ג( ו241(,  2() 1)א240בתוקף סמכותי לפי סעיפים   
החוק(, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות  

 אלה:

וכישוריו .1 ניסיונו  ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו,  הוא בעל    דירקטור בעל מומחיות חשבונאית 
המאפשר לו להבין   חשבונאיים ודוחות כספיים באופן  –מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים  

הנתונים הכספיים; הצגתם של    לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן
תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול    הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור

 השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות   ( 1)
 המורכבות של החברה;בסדר הגודל ו

 תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;  ( 2)

 הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.  ( 3)

 דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:  )א(  .2

אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון,  בעל תואר   ( 1)
 משפטים, מינהל ציבורי; 

בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום   ( 2)
 עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

ו שהוא בעל ניסיון מצטבר של  הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, א  ( 3)
 חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 

 בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; )א( 

 בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;  )ב(

 בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.  )ג(

הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה )א(, תיעשה הערכת   )ב( 
 בידי הדירקטוריון. 

לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים,    241בהצהרה לפי סעיף   )א(  .3
ותעודות  לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים  

 התומכים בהצהרתו. 

דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה   )ב( 
 ( לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה )א(. 12)א()92במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 

 תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.  .4

 

 

 ( 2005בדצמבר  5התשס"ו ) ד' בכסלו 

 ציפי לבני  

 שרת המשפטים 
 

 
 
 
 

 

 . 198עמ'  20.12.2005מיום  6445ק"ת תשס"ו מס' פורסם  *

 . 198עמ'  20.12.2005מיום  6445ק"ת תשס"ו מס' פורסם  *

דירקטור בעל  
מומחיות חשבונאית  

 ופיננסית

דירקטור בעל  
 כשירות מקצועית

 הצהרה

 תחילה 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6445.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6445.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6445.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6445.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6445.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6445.pdf


 

 

 

 

 

 יוזרוואי בע"מ 

 )"החברה"( 

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

 חלק ראשון

 . בע"מ יוזרוואי: שם החברה .1

כינוסה .2 ומקום  המועד  הכללית,  האסיפה  אסיפה  סוג  )להלן:    כללית :  או  האסיפה" מיוחדת   "

)להלן:  ,  12:00בשעה  ,  2022  במרץ  23  -', הד  ביוםשתערך  החברה  של בעלי מניות    "(הכלליתהאסיפה  "

 בלינק:   Zoom-"( באמצעות מערכת הזימון האסיפה"

https://userway.zoom.us/j/7758580217?pwd=UHg4SmNtRHlIZURNVjRRdzR3dzMrdz
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מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה,  לא ימצא  אם  

 . "(האסיפה הנדחית)להלן: "  אותו יום ולאותו מקוםב 14:00עה לש תידחה האסיפה 

היום  הנושאפירוט   .3 סדר  ההצבעה  ולגבי  ,שעל  כתב  באמצעות  להצביע    ההחלטה   ותמצית  ניתן 

  :המוצעת

 מינוי מר יצחק מלאך לתפקיד של דירקטור חיצוני בחברה ואישור זכאותו לגמול   .3.1
 

למנות את   .3.1.1 "מוצע  )להלן:  מלאך  יצחק  חיצוני  "(  מר מלאךמר  דירקטור  של  לתפקיד 

( שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי 3שלוש ) שלבחברה, לתקופה 

   דוח זה.

לתקנות ניירות ערך, ראה סעיף   26בתקנה  בהתאם לקבוע    אודות מר מלאךלפרטים   .3.1.2

 בזימון האסיפה.   3.1.1

" כמפורט קבוע זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם ל"סכום ה  אהמר מלאך י  .3.1.3

החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור בתוספת השנייה והשלישית לתקנות  

תש"ס "  2000  -חיצוני(,  כפי  "(הגמול  תקנות)להלן:  ובהתאם  ,  לעת  מעת  שיעודכנו 

כמו כן, מר מלאך יהא זכאי לכתב פטור   .לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת

ושיפוי והכללה בפוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה, כמקובל בחברה וכפי שיהיו מעת 

 לעת.  

לכהן    ו כשירות החברות, על לחוק 241- ב)א( ו224הצהיר בהתאם לסעיפים  מר מלאך   .3.1.4

להקדיש את הזמן  את הכישורים הדרושים והיכולת ול כי יש  וכן צוניכדירקטור חי

מצורף  מר מלאך  כאמור. העתק הצהרת    ו את כישורי , ופירטוביצוע תפקיד לשם הראוי

 זימון האסיפה. לדו"ח  'בנספח כ

https://userway.zoom.us/j/7758580217?pwd=UHg4SmNtRHlIZURNVjRRdzR3dzMrdz09
https://userway.zoom.us/j/7758580217?pwd=UHg4SmNtRHlIZURNVjRRdzR3dzMrdz09


 

 

כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש  מר מלאך  "למנות את  :  נוסח ההחלטה המוצעת

היה זכאי לגמול  מר מלאך י .  ממועד אישור האסיפה המזומנת לפי דו"ח מיידי זה( שנים, החל  3)

" כמפורט בתוספת השנייה והשלישית לתקנות  הקבועשנתי וגמול השתתפות בהתאם ל"סכום  

וכן לכתב    של החברה כפי שתהיה מעת לעת  הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה 

". פטור, שיפוי והכללתו בפוליסת הביטוח של החברה, כמקובל בחברה וכפי שיהיו מעת לעת



 
 

 :  ושאר מסמכים תהמוצע ההחלטה שניתן לעיין בנוסח המלא של  והשעותהמקום  .4

ר פרסמה  אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית וכן בדו"חות המיידים אש  בהחלטה ניתן לעיין  

בקשר   זוויתן    לנושאהחברה  ברחוב  החברה  במשרדי  עם  2דלעיל,  מראש  בתיאום  יהודה,  אבן   ,

בטל'   החברה  א'  054-4505098מזכירות  ליום  -בימים  עד  וזאת  המקובלות,  העבודה  בשעות  ה' 

 האסיפה הכללית.    

 ואסיפה נדחית  חוקימניין  .5

לרבות   .6 הצבעה,  כתב  באמצעות  או  שלוח,  ידי  על  או  בעצמם  נוכחים,  שיהיו  בשעה  יתהווה  חוקי 

אחוזים    עשרים וחמישהבאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות  

נכח מנין חוקי   לא. ( מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה25%)

לשעה  ת בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה  באסיפה הכללי

נדחית יתהווה מנין חוקי  באסיפה ה  ."(האסיפה הנדחית)להלן: "  אותו יום ולאותו מקוםב  14:00

לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכח/ים בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות  

באמ שנשלח  הצבעה  שלו/שלהם  כתב  מניות  בעל/י  האלקטרונית,  ההצבעה  מערכת  עשרים  צעות 

אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה    וחמישה

הנדחית. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה,  

 משתתפים שהוא. כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר 

 שעל סדר היום  ההחלטה אישורהרוב הדרוש ל .7

אישור   .7.1 לקבלת  הנדחית  ובאסיפה  הנדרש באסיפה  ,  לעיל  3.1  בסעיף   תהמוצעההחלטה  הרוב 

דהיינו, רוב    לחוק החברות,)ב(  239  ףבסעי   כאמור, הינו  מינוי דירקטור חיצוני בחברה  שעניינה

רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה מבלי להביא בחשבון את קולות  

 : הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה

ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי   (1 במנין קולות הרוב באסיפה הכללית 

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

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

 האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; 

( לא עלה על שיעור של שני  1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה ) (2

 אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 

 :או מאפיין אחר של בעל מניות  סימון קיומה של זיקה .8

מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה, כנדרש לפי חוק    זה  הצבעהשל כתב    בחלק השני

עם    ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית,  החברות היום,    ההחלטהבקשר  לגבי  שעל סדר  וכן שאלה 

דגש, כי מי שלא יסמן את  יו.  "(המניות  בעל  מאפייןהיותך בעל עניין, משקיע מוסדי ונושא משרה )"

קיומה או העדרה של זיקה כאמור, או לא יתאר את מהות הזיקה, או לא ישיב לשאלה אודות מאפיין  

 בעל המניות, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות באסיפה. 

 תוקף כתב ההצבעה וקבלת אישור בעלות  .9

אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות    צורף לו לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם .9.1

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.  
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זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר,    רשום   לא בעל מניות   .9.2

כמו כן, בעל מניות  אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.  

   ההצבעה   מערכת   באמצעות   לחברה  יועבר  הבעלות  שאישור  תלהורו   זכאי   רשום   לא

   .האלקטרונית

 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.   .9.3

" הוא המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו,  מועד ההמצאהלעניין זה " .9.4

 למשרדי החברה.  

 האלקטרונית ומועד נעילת המערכת הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה  .10

  עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה  

 . 2022 במרץ 23 -' הד ביום 6:00עד שעה  ,קרי שעות לפני כינוס האסיפה( 6)

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה .11

)לא דרך מערכת ההצבעה האלקטרונית שעות לפני    4עד  ( תעשה  ההצבעה באמצעות כתב הצבעה 

 . 2022 במרץ 23 -' הד  ביום 8:00עד שעה  ,קרימועד כינוס האסיפה הכללית, 

  מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה .12

 , אבן יהודה. 2זוויתן  רחוב משרדי החברה בכתובת: 

 הודעת עמדה ותגובת דירקטוריון  .13

מועד האסיפה    פניימים ל  (10)  עשרה  המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד .13.1

 "(. ידי בעלי המניות-המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על )"הכללית 

מ  .13.2 יאוחר  לא  הינו  עמדה  להודעת  תגובת הדירקטוריון  האחרון להמצאת  )המועד    ( 5חמישה 

 פני מועד האסיפה הכללית. ל  ימים

 והודעות העמדה  ההצבעה כתב בהם שמצויים הבורסה של האינטרנט ואתר ההפצה אתר כתובות .14

 ואתר האינטרנט ההפצה אתר את נוסח כתב ההצבעה ניתן למצוא כנספח לדיווח מיידי זה. כתובות 

  :העמדה והודעות ההצבעה כתב בהם מצויים הבורסה של

 . www.magna.isa.gov.il אתר ההפצה של רשות ניירות ערך:

 . www.maya.tase.co.ilר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: את

 קבלת כתב הצבעה והודעות עמדה .15

  ההצבעה   כתב  נוסחישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את    החברה  אל  לפנות  רשאי  מניות  בעל .15.1

 . העמדה והודעות

שאינו   .15.2 מניות  קישוריתבעל  אלקטרוני  בדואר  תמורה,  ללא  לקבל,  זכאי    כתב   לנוסח  רשום 

  אלא מאת חבר הבורסה אשר מניותיו רשומות אצלו,    ההפצה  באתר  העמדה  והודעות   ההצבעה

  לקבל   מעוניין  שהוא  או  כאמור  קישורית  לקבל  מעוניין  הוא  אין  כי  הבורסה  לחבר  הודיע  כן  אם

  לעניין   גם   תחול  ההצבעה  כתבי  לעניין  כאמור  הודעה.  תשלום  תמורת   בדואר  הצבעה   כתבי

 . עמדה  הודעות קבלת

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 עיון בכתבי הצבעה  .16

  ( 5%)  המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים  , בעל מניות אחד או יותר .16.1

או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות  

מ  שאינן  בסעיף  ההצבעה  כהגדרתו  בחברה  השליטה  בעל  בידי  החברות,    268וחזקות  לחוק 

האסיפה   כינוס  לאחר  מטעמו,  שלוח  באמצעות  או  בעצמו  במשרדה הכלליתזכאי,  לעיין   ,

ההצבעה בכתבי  המקובלות,  העבודה  בשעות  החברה,  של  ההצבעה    הרשום  וברישומי 

 . תלתקנו 10כמפורט בתקנה , באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

( מסך כל זכויות ההצבעה בחברה )שלא  5%יצוין כי כמות המניות המהוות חמישה אחוזים )  .16.2

מניות רגילות של החברה וכי כמות    180,308זה,    מיידי"ח  דו בדילול מלא( הינה, נכון למועד  

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי    5%המניות המהוות חמישה אחוזים  

 מניות רגילות של החברה.   90,206 )שלא בדילול מלא( הינהבעל שליטה 

 שינוי בסדר היום  .17

שינויים    לאחר .17.1 ויהיו  ייתכן  זה,  הצבעה  כתב  של  בנושאפרסום  יומה  סדר  האסיפה    שעל 

יהיה   ניתןהיום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. הכללית, לרבות הוספת נושאים לסדר 

עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה )ככל ויהיו שינויים  לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות ה

אתר  ובהודעות עמדה כאמור( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך  יתפרסמובסדר היום ו/או  

 לעיל.  14האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, המפורטים בסעיף 

בחברה,  .17.2 מניות  בעל  ידי  על  הכללית  האסיפה  של  יומה  לסדר  נושא  הוספת  ותתבקש    היה 

על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה    ומודעההחברות )הודעה  א לתקנות  5בהתאם לתקנה  

היום(, תש"ס לסדר  נושא  והוספת    זה  נושא  כי  יחליט  החברה  ודירקטוריון,  2000-ציבורית 

  כללית   אסיפה  זימון  על  מתוקנת  הודעה  החברה  תפרסם,  הכללית  באסיפה  נדון  להיות  מתאים

 .כאמור המתוקנת  ההודעה פרסום יום עד, המאוחר  לכל, מתוקן הצבעה כתב ותפרסם  זו

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שבחלקו השני של כתב ההצבעה.   .18

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 חלק שני  -כתב הצבעה 

 

 . בע"מ יוזרוואי: שם החברה

 . 6179334-03; מס' פקס: , אבן יהודה 2רחוב זוויתן  :מען החברה )למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה(

 . 516218989 :מס' חברה

 . 12:00, בשעה  2022 במרץ  23-ה' דיום  :מועד האסיפה

  .מיוחדת :סוג האסיפה הכללית

 . 2022 בפברואר 23 -' ה דיום סוף יום המסחר של  :המועד הקובע

 

 פרטי בעל המניות 

 _________________________  :שם בעל המניות

 _________________________  :מספר זהות

 _________________________  :מספר דרכון -אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

 _________________________  :המדינה שבא הוצא

 _________________________  :בתוקף עד

 : אם בעל המניות הוא תאגיד

 ___ _________________________  :תאגידמספר 

 _________________________  :מדינת ההתאגדות

 

 :  בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי

 

 לא כן בחברה?  1האם הנך נושא משרה בכירה

 לא כן בחברה?  2האם הנך בעל עניין 

 לא כן ?3האם הנך משקיע מוסדי 

 

 
 "(. חוק ניירות ערך )להלן: " 1968-ד לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37" כהגדרתו בסעיף נושא משרה בכירה"  1
 לחוק ניירות ערך.  1" כהגדרתו בסעיף בעל עניין"  2
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה    1" כהגדרתו בתקנה  משקיע מוסדי"  3

- , וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד2009-כללית(, תשס"ט
1994 . 
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 : הזיקה רלוונטיתתיאור מהות  *

 __________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

כתב הצבעה זה    –לחוק החברות    (1)177זיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף  ת המחלבעלי מניו

 .המערכת הצבעה היא באמצעות ף אישור בעלות למעט במקרים שבהם תקף רק בצירו

בצירוף צילום תעודת  רק  כתב ההצבעה תקף    –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה  

 ות.זהות/דרכון/תעודת התאגד

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.   4
ת שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי בעל מניו  5

 שאינה כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

מס' הנושא 

על סדר היום  

לכתב  

 ההצבעה

 4האופן ההצבע הנושא שעל סדר היום

 

האם אתה בעל שליטה, בעל  

,  המינויעניין אישי באישור 

משרה בכירה או משקיע  נושא

 ?5מוסדי 

 לא כן* נמנע  נגד  בעד

1 
לתפקיד של דירקטור    מר יצחק מלאךמינוי  

 .  לגמול ואישור זכאותוחיצוני בחברה 

     

 ____________________  ____________________ 

 חתימה  תאריך 


