
 

 

 

 

 

 בע"מ  יוזרוואי      

 "( החברה: "להלן)         

 2023 ינוארב 19 תאריך:  

    לכבוד       כבודל

   אביב בע"מ - הבורסה לניירות ערך בתל 

 

  הרשות לניירות ערך 

 באמצעות המגנ"א     באמצעות המגנ"א 

 

כללית  הנדון:  אסיפה  זימון  בדבר  מיידי  ו  דו"ח  תשנ"טבהתאם  מיוחדת  שנתית  החברות,    1999  -לחוק 
"חוק החברות"(, ומידיים(, תש"ל   )להלן:  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  )להלן:   1970-לתקנות 
ניירות ערך"(,   ניירות ערך )עסקה בין חברה לבעל שליטה בה(, תשס"אל"תקנות    2001-תקנות 

  2006  -בכתב והודעות עמדה(, תשס"ולתקנות החברות )הצבעה  ו  )להלן: "תקנות בעלי שליטה"(
 )להלן: "תקנות ההצבעה"( 

)להלן:    מיוחדת של החברה שנתית וי בדבר זימון אסיפה כללית  דו"ח מייד   החברה מתכבדת להגיש בזאת
 זה שלהלן.   (, והכל כמפורט בדו"ח", בהתאמההדו"חו/או "  "האסיפה הכללית" ו/או "האסיפה"

 מקום כינוס האסיפה ומועדה  .1

כללית   אסיפה  כינוס  על  בזאת  מודיעה  והחברה  "שנתית  )להלן:  מניות  האסיפהמיוחדת  בעלי  של   )"
 בלינק: ZOOM -, באמצעות מערכת ה 12:00, בשעה 2023בפברואר  23- , ה'ההחברה שתתכנס ביום 

tps://us06web.zoom.us/j/4427565907?pwd=R1NDT09rWlNOWnU5ZTY0SnRlakphdz09ht   

 סדר היום באסיפה הכללית  .2

 . 2021דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת   .2.1

והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו  אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה   .2.2
 עד לאסיפה השנתית הבאה. 

אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים, ואישור   .2.3
 זכאותם לגמול. 

 בחברה.  רותמכיהסמנכ"ל  , אורי שכטרמןמר  עבורמשתנה גמול אישור  .2.4

 . "ל החברהבגין תפקידו כמנכ  אישור עדכון שכר למר אלון מסון .2.5

 ןת ותיאור עיקריהוהמוצע ותההחלט .3

 1202דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת   .3.1

הדו לדיון  הכספיים  " יובאו  לשנת  "דווחות  החברה  של  הדירקטוריון  פורסמו    ,2021ח  אשר 
:  אסמכתא  ' מס)  2022במרץ    30שפורסם בימים    2021ח התקופתי של החברה לשנת  "הדובמסגרת  

ח מיידי זה על דרך  " במסגרת דו  יםאבואשר מו  "(,הדו"ח התקופתי: ")להלן  (2022-01-039421
 . ההפניה

מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו  אישור   .3.2
 עד לאסיפה השנתית הבאה 

רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של  (  PwC)  קסלמן וקסלמן  משרד  מוצע למנות מחדש את 
החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את  

 .  ד לאסיפה השנתית הבאה של החברהעשכרו 

https://us06web.zoom.us/j/4427565907?pwd=R1NDT09rWlNOWnU5ZTY0SnRlakphdz09


 

 

רואי חשבון, כרואה  (  PwC)  קסלמן וקסלמןלמנות מחדש את משרד  : "נוסח ההחלטה המוצעת
החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון  

 ". עד לאסיפה השנתית הבאה של החברההחברה לקבוע את שכרו  

, ואישור  למעט הדירקטורים החיצוניים,  מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברהאישור   .3.3
   זכאותם לגמול

מר מתן    דש את הדירקטורים הבאים המכהנים בחברה: מר אלון מסון, מוצע למנות מח .3.3.1
הר   אמיר, יעל  "-הגב'  )להלן:  זקן  יצחק  ומר  לב  אוהד  מר  "(, הדירקטוריםאבן, 

 כדירקטורים בחברה, לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. 

 . ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד .3.3.2

ראה תקנה קנות ניירות ערך, לת 26לקבוע בתקנה  לפרטים אודות הדירקטורים בהתאם .3.3.3
  26אבן בהתאם לקבוע בתקנה  - הרבפרק ד' לדו"ח התקופתי. לפרטים אודות הגב'    26

ערך ניירות  דיווח מיידי מיום  לתקנות  -2022-01)מס' אסמכתא:    2022במאי    10, ראו 
 מידע כאמור מובא על דרך ההפניה. (. 056494

  על  מהדירקטורים  אחד  כל  הצהיר  ,החברות  לחוקב)א(  224  לסעיף  בהתאם  כי  צוין י .3.3.4
 את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  את   לו  יש  כי  וכן  כדירקטור  לכהן   כשירותו

"  כאמור   כישוריו  את  ופירט ,  תפקידו  ביצוע  לשם   הראוי  הזמן  תוהצהר)להלן: 
נכון    זה.  מיידי"ח  לדו 'ב  נספחכ  מצורפים  הדירקטורים  הצהרות  העתקי"(.  הדירקטורים

הדירקטורים  בפרטי  שינויים  חלו  לא  החברה,  ידיעת  למיטב  זה,  מיידי  דו"ח  למועד 
מובאים   שהם  כפי  לעילהאמורים  המצוינים  בהצהרות  בדו"חות  כמפורט  למעט   ,

 . הדירקטורים כאמור

אמיר   .3.3.5 מתן  מר  של  מחדש  למינויים  הרובכפוף  יעל  דירקטורים -הגב'  של  לתפקיד  אבן 
לב והגב' מר  אמיר,  מר  ד לב לתפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה,  בחברה ומר אוה

זהה  -הר שנתי  וגמול  השתתפות  לגמול  זכאים  יהיו  לדירקטורים אבן  המוענק  לגמול 
", המפורט בתוספת הראשונה לתקנות קבוע החיצוניים בחברה שהינו בגובה "הסכום ה 

, בהתאם לדרגתה  2000-חיצוני(, תש"סהחברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור  
 ."(גמול דירקטורים)להלן: " של החברה כפי שתהיה מעת לעת

לא יהיה זכאי לגמול דירקטורים, כדירקטור בחברה,  של מר מסון  מחדש    ובכפוף למינוי  .3.3.6
כל עוד ימשיך בתפקידו כמנכ"ל החברה. לפרטים אודות תנאי התגמול של מר מסון אשר 

 לדו"ח התקופתי.  (1)21עד דיווח מיידי זה, ראה תקנה הינם בתוקף נכון למו 

  ך גמול דירקטורים, כל עוד ימשילזכאי  לא יהיה  איציק זקן,  בכפוף למינויו מחדש של מר   .3.3.7
לחברה ייעוץ  שירותי  אודות    .לתת  באסיפה לפרטים  זקן  למר  שאושרו  התגמול  תנאי 

  6ון אסיפה כללית מיום  הכללית ואשר הינם בתוקף נכון למועד דיווח מיידי זה, ראה זימ 
  2022-01-113956)מס' אסמכתא:    2022בספטמבר    18והמשלים לו ביום   2022בספטמבר  

 (. , בהתאמה2022-01-118246 -ו

זה ימשיכו  מיידי  על ידי האסיפה המזומנת בדוח  בנוסף, ככל שהדירקטורים ימונו מחדש   .3.3.8
ל זכאים  לכתב  להיות  והתחייבות  הכללתם וכן    בחברהכמקובל  שיפוי  פטור  תימשך 

 . אחריות מקצועית לדירקטורים ונושאי משרה בחברה במסגרת פוליסת ביטוח

  הדירקטורים  למעט,  בחברה  המכהנים  הדירקטורים  את  מחדש: "למנות  המוצעת  ההחלטה  נוסח
המשך זכאותם   את  לאשר  ,החברה  של  הבאה  השנתית  לאסיפה  עד  נוספת  לתקופה,  החיצוניים

ואת   בחברה  לשיפוי כמקובל  והתחייבות  פטור    ביטוח   פוליסת  במסגרת  הכללתםהמשך  לכתב 
 ".לעילכמפורט  , וכן לאשר את זכאותם לגמול בחברה משרה  ונושאי  דירקטורים אחריות 

 גמול משתנה עבור מר אורי שכטרמן, סמנכ"ל המכירות בחברה אישור  .3.4

 רקע  .3.4.1

למר 2022בספטמבר    6ביום   משתנה  תגמול  לאישור  אסיפה  זימון  פרסמה  החברה   ,



 

 

 . 1, אשר לא אושרה על ידי בעלי המניות שכטרמן, בחריגה ממדיניות התגמול

ובחינה   בחברה  מניות  בעלי  לבין החברה  הנהלת בין  שנערכו דיונים  לאחר והאמור,   לאור
וביום   2022  בדצמבר  14  ביום,  נוספת שנעשה על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה

למר משתנה    תגמול   מבנהועדת התגמול ודירקטוריון החברה  אישרו  ,  2023בינואר    18
ולפיכך בהתאם לסעיף    , התגמול  ממדיניות   בחריגה, אשר הינו  שכטרמן, כמפורט להלן

   .א)ב( לחוק החברות267

 : המשתנה  התגמולתנאי  ויפורט להלן .3.4.2

 תקרה , עד ל תגמול משתנה חודשייהיה זכאי למר שכטרמן  בגין עמידה ביעדי מכירות,  
 ( "החודשי   המשתנה   התגמול)להלן: "   בחודשאלפי ש"ח    100על    תעלהשלא    תמקסימלי

 : והכל כמפורט להלן

זה"מכירות" סעיף  לעניין  לחברה    -,  הצפויות  ההכנסות  בפעילות  סך  מקורם  אשר 
בכל טריטוריה   ,, חברת הבת של החברה.UserWay Incמכירתית של החברה ו/או חברת  

, כל עוד מועד במהלך החודש הרלוונטי  על פי הסכמים שנחתמו :  בישראללמעט  בעולם  
פי כספים על  ימים ו   90פלוס  שוטף    אינו עולה על תקופה שלהתשלום בגין ההסכמים  

 שהתקבלו בפועל בגין הסכמים שנחתמו בעבר ואשר מועד התשלום בגינם עולה על שוטף
 .  ימים 90פלוס  

  דולר בחודש  700,000דולר לבין    500,000בגין מכירות בסך של בין    :מדרגה ראשונה .א
הראשונה" )להלן: זכאי  המדרגה  יהיה  שכטרמן  מר  חודשי  "(,  משתנה  לתגמול 

 במדרגה הראשונה.  המכירותסך מ  3%בשיעור של 

המכירות    :לדוגמא בו  מסוים  במקרה  של  בחודש  לסך  מר    , דולר  600,000הסכמו 
  דולר  3,000בסך של  בעבור אותו חודש  שכטרמן יהיה זכאי לתגמול משתנה חודשי  

(100,000*3%)  . 

שניה .ב ממדרגה  למעלה  של  בסך  מכירות  בגין  בחודש  700,000-:   )להלן:  דולר 
עבור המדרגה  תגמול משתנה חודשי  ל  "(, מר שכטרמן יהיה זכאיהמדרגה השניה "

 . במדרגה השניהסך המכירות מ 1.5%שיעור של הראשונה, בתוספת 

של    לדוגמא: לסך  הסכמו  מסוים  בחודש  המכירות  בו  מר    800,000במקרה  דולר, 
ולר  ד  7,500שכטרמן יהיה זכאי לתגמול משתנה חודשי בעבור אותו חודש בסך של  

[(200,000*3%)+(100,000*1.5%)] . 

החודשי,  המשתנה  בעבור    התגמול  החודשי  השכר  תשלום  עם  שכטרמן  למר  ישולם 
 .)כולל( 2023ינואר  החל מחודש  החודש הקודם בגין המכירות של החודש הקודם,

מר שכטרמן מתחייב להשיב לחברה )בין    -טעותאו  /ובפועל  כתוצאה מאי תשלום    השבה
  30בתוך  ישירות ובין באמצעות קיזוז שיעשה על ידי החברה, בהתאם להחלטת החברה(,  

בו  במקרה  ,ממנו חלק אוששולם לו בפועל   המענק סכום  את יום ממועד בקשת החברה,  
התבססה   החברה  ואשר  שנחתמו  ההסכמים  בגין  בחברה  כספים  בפועל  יתקבלו  לא 

או חלק ממנו    המענק כי יתבררבחישוב המענק למר שכטרמן ו/או במקרה בו    עליהם 
 . כמוטעים שהתבררו נתוניםבסיס   על שולם

למר שכטרמן לפי החדש  המשתנה  התגמול קת  להלן יובאו פרטים נוספים בקשר להענ .3.4.3
 התוספת השישית לתקנות ניירות ערך:

בתקופה שתחילתה במועד תחילת פירוט התשלומים להם היה זכאי מר שכטרמן,  להלן  
 (:דולר)באלפי  2023בינואר   1עד ליום  העסקתו בחברה ו

 
 . סעיף זה כולל עלות אחזקת רכב וטלפון נייד  3

 2022 אוגוסטהחל מחודש 
 תגמולים אחרים  ( דולר)באלפי   צפויים תגמוליםהערכת  פרטי מקבל התגמולים 

תפקיד והיקף   שם
 משרה 

שיעור החזקות  
 בהון התאגיד 

שכר  
 2ונלווים 

תשלום   מענקים 
מבוסס  
 מניות 

דמי  
 ניהול 

דמי  
 יעוץ 

דמי   ריבית  אחר  עמלה 
 שכירות 

 סה"כ  3אחר 

 117 - - - - - - - 10 284 79 - סמנכ"ל מכירות  אורי שכטרמן 



 

 

אישור התגמול המשתנה  , לאחר  שכטרמןלהלן פירוט התשלומים להם יהיה זכאי מר  
 : 5( דולר)באלפי  2023 ינואר( חודשים החל מחודש 12עבור שנים עשר ), למר שכטרמן

למר   התגמול המשתנה  הענקת  תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בקשר עם .3.4.4
 :שכטרמן

אישרו פה אחד ועדת התגמול ודירקטוריון    ,2023בינואר    18-ו  2022בר  דצמב  14  בימים
בין  בחריגה ממדיניות התגמול,    ,שכטרמןלמר    הענקת התגמול המשתנההחברה, את  

)להלן:   1999- לחוק החברות, התשנ"ט  ב)א(267השאר, לפי השיקולים המנויים בסעיף  
א'"(החברות  חוק" בחלק  המפורטים  לעניינים  התייחסות  תוך  ב'  ,  לתוספת   ובחלק 

 מהטעמים שלהלן:   ,ראשונה א'

• ( ראשון  תואר  בוגר  הינו  שכטרמן  מ (B.Scמר  עסקים   Yeshiva-במנהל 
University  .בניו יורק 

מ  שכטרמןמר   • למעלה  של  ניסיון  בכירים    20- בעל  ניהוליים  בתפקידים  שנים 
הטכנולוגיה,  בתחומי המכירות בחברות מקומיות וגלובליות העוסקות בתחומי  

 ביניהן חברות מהמובילות המוכרות והגדולות בתחום. 

לאור ניסיונו התעסוקתי והאקדמי של מר שכטרמן, ועדת התגמול ודירקטוריון   •
רואים   כן  ועל  נרחב,  ניהולי ומקצועי  ניסיון  רואים במר שכטרמן כבעל  החברה 

 חשיבות בתגמולו כראוי ובאופן אשר יטיב עם החברה בטווח הארוך.  

הינה ביחס  , אשר הזכאות לו  מוגבל בסכום  משתנההינו תגמול  המוצע  התגמול   •
ישיר לביצועיו של נושא המשרה וכן תואמת את הגדרת תפקידו כסמנכ"ל מכירות  

יעדיו  , ובכךבחברה נושא המשרה להשיג את  את טובת    תמשרתו  מתמרצת את 
 החברה לטווח הקצר והארוך. 

עב  • קריטי  יעד  הינו  המכירות  כן  הגדלת  ועל  החברה  של  מטרתור  העיקרית  ו 
שכטרמן למר  המשתנה  ויצירת  התגמול  החברה  ביעדי  עמידה  הינה  זהות  , 

 לבין בעלי מניות החברה.  ן נושא המשרה אינטרסים בי 

  שכטרמןשווי ההטבה נבחן ואושר תוך לקיחה בחשבון את היקף אחריותו של מר   •
כ תפקידו  נמוך  ,  מכירותמנכ"ל  סבמסגרת  הינו  אשר  זכאי  לו  הקבוע  השכר 

 לחברה ולהתפתחותה.    העתידיתתרומתו מהמקובל בחברות דומות, ואת 

וי  בתנאים לעיל, מהווה תגמול בעל ערך כלכלי רא  שכטרמןהענקת התגמול למר   •
וסביר, ולהערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, יש בו כדי לתמרץ את מר  

לעמידה ביעדי החברה, כפי שנקבעו ויקבעו על ידי דירקטוריון החברה    שכטרמן
 מעת לעת.  

בישיבות ועדת    שכטרמןלמר  החדש    תגמול המשתנהל יצוין כי לא היו מתנגדים   •

 
אליות ונלוות כמקובל, למעט רכב  השכר הנקוב לעיל כולל את כל הרכיבים הבאים: שכר חודשי, זכויות סוציאליות, הפרשות סוצי  רכיב  2

 (. הכלולים במרכיב "אחר" בטבלה )וטלפון נייד 
 . סעיף זה כולל עלות אחזקת רכב וטלפון נייד  3
מר שכטרמן היה זכאי לעמלות מכירות בשיקול דעת מנכ"ל ומענק בשיקול דעת ועדת התגמול והדירקטוריון בסכום המתואר    עד למועד זה,  4

 ניתנו לו בתנאים התואמים את מדיניות התגמול. לעיל, אשר 
  נחי עלות לחברה.במו 5
השכר הנקוב לעיל כולל את כל הרכיבים הבאים: שכר חודשי, זכויות סוציאליות, הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל, למעט רכב    רכיב  6

 (. אחר" בטבלה הכלולים במרכיב ")וטלפון נייד 
 . סעיף זה כולל עלות אחזקת רכב וטלפון נייד  7
ועד לתקרה בסך של   המשתנה, שכן הינו כפוף לעמידת נושא המשרה באבני הדרך כמפורט לעיל נכון למועד זה לא ניתן להעריך את התגמול        8

 אלפי ש"ח בחודש. 100

 2023 ינוארחודשים החל מחודש  12
 תגמולים אחרים  ( דולר)באלפי   צפויים תגמוליםהערכת  פרטי מקבל התגמולים 

תפקיד והיקף   שם
 משרה 

שיעור החזקות  
 בהון התאגיד 

שכר  

 6ונלווים 

תשלום   מענקים 
מבוסס  
 מניות 

דמי  
 ניהול 

דמי  
 יעוץ 

דמי   ריבית  אחר  עמלה 
 שכירות 

 סה"כ  7אחר 

אורי  
 שכטרמן 

 22 8- 223 - סמנכ"ל מכירות 
- - - - - - - 245 



 

 

  התגמול ודירקטוריון החברה. 

הדירקט .3.4.5 עם שמות  בקשר  והדירקטוריון  התגמול  ועדת  בדיוני  השתתפו  אשר  ורים 
 :שכטרמןלמר  הענקת התגמול המשתנה

 2022ר  דצמבב  14  בימים  ו שהתקיימ,  ת ועדת התגמולוהדירקטורים אשר השתתפו בישיב
 ית)דירקטור   מירב דודק  גב'ה)דירקטור חיצוני(,    יצחק מלאךהינם: מר    2023בינואר    18-ו

 (. בלתי תלוי)דירקטור  ומר אוהד לב(, תחיצוני

  2022בדצמבר    14  ימיםב   ושהתקיימ,  ת הדירקטוריוןוהדירקטורים אשר השתתפו בישיב
 ית)דירקטור   מירב דודק  גב'ה)דירקטור חיצוני(,    יצחק מלאךמר    הינם:  2023בינואר    18-ו

הדירקטוריון(, מר אבן )יו"ר -גב' יעל הר ה, (בלתי תלוי)דירקטור  מר אוהד לב (, תחיצוני
 . מתן אמיר )דירקטור(, מר אלון מסון )דירקטור ומנכ"ל( ומר יצחק זקן )דירקטור(

המוצעת ההחלטה  הענקת  נוסח  את  "לאשר  שכטרמן,  החדש  משתנה  התגמול  ה :  אורי  למר 
 ". ח זימון האסיפהלדו  3.4, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף סמנכ"ל המכירות בחברה

 חברה ה מנכ"ל בגין תפקידו כ אישור עדכון שכר למר אלון מסון .3.5

 רקע  .3.5.1

 .9מבעלי השליטה בחברה "ל החברה, דירקטור ומר מסון הינו מנכ

חברה ציבורית לחוק החברות, התקשרות של  )א(  275  - ו  (4)270  פים סעי  להוראות  בהתאם
, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברה שבשליטתו, באשר לתנאי  העם בעל שליט

כנושא משרה בה דרושה אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה   כהונתו והעסקתו
   .ולאחר מכן אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות

בינואר   18  -ו  2022בדצמבר    27ובימים  ,  ועדת התגמול  ה, אישר2022בדצמבר    25ביום  
בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דו"ח  דירקטוריון החברה,    אישר  2023

 כמנכ"ל החברה  ובגין תפקידשל מר מסון  )ברוטו(    החודשי   העלאת שכרואת  מיידי זה,  
של  מ ל   60,000סך  של  ש"ח  מיום  ש"ח  70,000סך  החל  השכר .  2023בינואר    1,  עדכון 

יתר תנאי העסקתו של מר מסון    מדיניות התגמול של החברה.מור תואמת את תנאי  כא
   ח התקופתי."בפרק ד' לדו  (1)21יוותרו ללא שינוי והינם בהתאם למתואר בסעיף  

 לפרטים נוספים בקשר עם עדכון שכרו של מר מסון, ראו חלק ב' לדוח זימון האסיפה. 

נוספים בקשר   .3.5.2 יובאו פרטים  לפי התוספת השישית ו של מר מסון  לעדכון שכרלהלן 
 : לתקנות ניירות ערך

 

 (:  דולר)באלפי    2023בינואר    1עד ליום  חודשים    12בתקופה של  מר מסון  זכאי  היה  להלן ריכוז התגמולים להם  

 

 

 

 
מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול   .%4330-מההון המונפק והנפרע של החברה, ו  38.52%נכון למועד דוח מיידי זה, מר מסון מחזיק ב  9

כי הינם פועלים בעצה אחת ביחס לאחזקותיהם במניות החברה   לון מסון ומר מתן אמיר הודיעו לחברה מר א,  2020באוגוסט    20מלא. ביום  
מר מסון ומר אמיר מחזיקים  נכון למועד דוח מיידי זה,  "מחזיקים יחד" במניות החברה.  -ולפיכך יש לראות בהם כבעלי השליטה בחברה וכ

 מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.    39.11% -החברה, ו מההון המונפק והנפרע של 49.51% -שיעור של כיחדיו ב
רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את כל הרכיבים הבאים: שכר חודשי, זכויות סוציאליות, הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל, למעט רכב    10

 (.הכלולים במרכיב "אחר" בטבלה )וטלפון נייד 
 . ניידסעיף זה כולל עלות אחזקת רכב וטלפון   11
 לעיל. 6ראה הערת שוליים   12

 2023בינואר  1עד ליום חודשים  12
 תגמולים אחרים  ( דולר)באלפי   צפויים תגמוליםהערכת  פרטי מקבל התגמולים 

תפקיד והיקף   שם
 משרה 

שיעור החזקות  
 בהון התאגיד 

שכר  
ונלווים 

10 

תשלום   מענקים 
מבוסס  
 מניות 

דמי  
 ניהול 

דמי  
 יעוץ 

דמי   ריבית  אחר  עמלה 
 שכירות 

אחר 
11 

 סה"כ 

(  100%מנכ"ל ) אלון מסון 
 ודירקטור 

1238.52% 266 69 - - - - - - - - 335 



 

 

 

 

בינואר החל מחודש  חודשים    12בתקופה של  מר מסון  להלן ריכוז התגמולים להם זכאי  
 (:  דולרהאסיפה )באלפי בכפוף לאישור   2023

 

 לעדכון שכרו של מר מסון: תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בקשר  .3.5.3

ועדת התגמול אישרו  ,  2023בינואר    18  -ו  2022בדצמבר    27  מיםובי  2022בדצמבר    25ביום  
של מר אלון מסון בגין   את עדכון שכרו החודשי )ברוטו(  , בהתאמה,ודירקטוריון החברה

מדיניות התגמול בהתאם ל  ש"ח  70,000ש"ח לסך של    60,000מסך של    ,תפקידו כמנכ"ל
 מהטעמים הבאים: ולאחר שבחנו נתוני השוואה לחברות דומות לחברה, 

)טרם ההנפקה    2020באוגוסט    1לכהן כמנכ"ל החברה החל מיום  מר מסון החל   •
 . והינו ממייסדי החברה לציבור(

מקצועי שאינו קשור לחברה, ועדת  גוף  שהתקבלו מהשוואה  נתוני  בהתבסס על   •
נמוך   הינו  מסון  מר  של  הנוכחי  שכרו  כי  סבורים  החברה  ודירקטוריון  התגמול 

 אחרות. דומות בחברות מנכ"לים ביחס לשכר המשולם ל

העסקתו של מר מסון הינה  המשך ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי  •
לטובת ה והינה  ביעדי החברה  עמידה  לצורך  כי  וחברה,  קריטית  סביר  כן  שכרו 

בנסיבות העניין, וזאת בשים לב לכישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי העשיר,  
 אסטרטגיית החברה.  ו צרכי החברה 

 לחוק החברות.   1חלוקה, כהגדרתה בסעיף משום אין בעדכון שכרו של מר מסון  •

בוועדת התגמול ובדירקטוריון    יצוין כי לא היו מתנגדים לעדכון שכרו של מר מסון  •
 החברה. 

עדכון שכרו של  חברי ועדת התגמול והדירקטוריון שהשתתפו בדיונים לאישור    שמות .3.5.4
 :כמפורט לעיל מר מסון

 2022בדצמבר    25שהתקיימה ביום  הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת ועדת התגמול,  
ומר (,  תחיצוני  ית)דירקטור  מירב דודק  גב'ה)דירקטור חיצוני(,    יצחק מלאךמר  הינם:  

 (. בלתי תלוי)דירקטור  אוהד לב

 2022בדצמבר    27שהתקיימה ביום  הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת הדירקטוריון,  
מלאךמר    : הינם  2023בינואר    18  -ו חיצוני(,    יצחק  דודק   גב'ה)דירקטור   מירב 

לב(,  תחיצוני  ית)דירקטור אוהד  תלוי)דירקטור    מר  הרגב'  ה,  (בלתי  )יו"ר -יעל  אבן 
 . מר אלון מסון )דירקטור ומנכ"ל( ומר יצחק זקן )דירקטור( ,הדירקטוריון(

  ,בגין תפקידו כמנכ"ל החברה  מר אלון מסון  לו שעדכון שכר: "לאשר את  נוסח ההחלטה המוצעת
 . "ימון האסיפהז לדוח  3.13.5בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

 

 
לל את כל הרכיבים הבאים: שכר חודשי, זכויות סוציאליות, הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל, למעט רכב  רכיב השכר הנקוב לעיל כו  13

 וטלפון נייד )הכלולים במרכיב "אחר" בטבלה(. 
 . וטלפון ניידזה כולל עלות אחזקת רכב  סעיף  14
 לעיל. 6ראה הערת שוליים   15
ודירקטוריון החברה בדבר עמידת מר מסון ביעדים המדידים שנקבעו לו, יהיה זכאי למענק שנתי בסך של עד  בכפוף להחלטת ועדת התגמול    16

 ( בפרק ד' לדו"ח התקופתי. 1)21משכורות חודשיות. לפרטים אודות המענק השנתי ראה תקנה  6

 2023ינואר חודשים החל מחודש  12
 תגמולים אחרים  ( דולר)באלפי   צפויים תגמוליםהערכת  פרטי מקבל התגמולים 

תפקיד והיקף   שם
 משרה 

שיעור החזקות  
 התאגיד בהון  

שכר  
ונלווים 

13 

תשלום   מענקים 
מבוסס  
 מניות 

דמי  
 ניהול 

דמי  
 יעוץ 

דמי   ריבית  אחר  עמלה 
 שכירות 

 סה"כ  14אחר 

(  100%מנכ"ל ) אלון מסון 
 ודירקטור 

1538.52% 312 16 - - - - - - - - 312 



 

 

 שעל סדר יומה של האסיפה   2.5  ףהמוצעת בסעי  הדוח עסקה להחלט –חלק ב'  

 ותנאיה העיקריים  המבוא, תיאור עיקר העסק .4

 "(.  העסקהלעיל )להלן: " 3.5ף ראה סעי הלפרטים אודות תיאור העסק  .4.1

 שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי באישור העסקאות ומהות העניין האישי   .5

 שם בעל השליטה   .5.1

פועלים בעצה אחת ביחס לאחזקותיהם  , ה מר אלון מסון ומר מתן אמירבעלי השליטה בחברה הם  
וכ בחברה  השליטה  כבעלי  בהם  לראות  יש  ולפיכך  החברה  במניות  - במניות  יחד"  "מחזיקים 

מההון המונפק    49.51%  -מחזיקים יחדיו ב "(  השליטה  בעלי )להלן: "החברה. מר מסון ומר אמיר  
   בדילול מלא.מההון המונפק והנפרע של החברה  39.11% -והנפרע של החברה, ו

 מהות העניין האישי   .5.2

לעיל, זאת משום שמדובר בתנאי תגמול    3.5סעיף  לבעלי השליטה עניין אישי בהחלטה המוצעת  
 .  בחברה השליטה יבעל מר מסון, משל 

 דירקטורים שיש להם עניין אישי באישור העסקה ומהות העניין האישי   .5.3

אמירלה"ה   ומתן  מסון  בחברהאלון  דירקטורים  שהינם  ומדובר    ,,  היות  בעסקה  אישי  עניין 
 .  עם מר מתן אמיריחד   בחברה שליטהה יבעל ממר אלון מסון שהינו בהתקשרות עם  

 קה סאישורים נדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע הע .6

החברה,   .6.1 ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישור  טעונה  העסקה  החברות,  חוק  להוראות  בהתאם 
 . , בהתאמה2023בינואר  18  -ו 2022בדצמבר  27 מיםובי  2022בדצמבר   25ביום שהתקבלו 

 כמו כן, העסקה טעונה גם אישור אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה, המזומנת על פי דוח זה.   .6.2

 עסקאות דומות לעסקאות שלבעל שליטה עניין אישי בהן בשנתיים האחרונות או שהן עדיין בתוקף  .7

השליטה יש בהן עניין אישי בשנתיים האחרונות או שהן עדיין  לעסקאות דומות לעסקאות שלבעל   .7.1
   .ח התקופתי " בפרק ד' בדו 22  -( ו1)21בתוקף, ראה תקנות 

 תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור העסקה  .8

 לעיל.   2.5לפרטים אודות נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור העסקה ראה סעיף  .8.1

שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת תגמול והדירקטוריון בקשר עם אישור העסקה לרבות ציון  .9
 מיהו דירקטור חיצוני  

ראה  ,  הבדבר אישור העסקוהדירקטוריון    לפירוט הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול   .9.1
. לעיל 3.4.5 ףסעי



 
 

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

 מניין חוקי ואסיפה נדחית  .10

המניין החוקי באסיפה הכללית יתהווה בשעה שבה יהיה נוכח, מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע  
לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון ההתאגדות של החברה, יתהווה מניין  

ניות המחזיקים ביחד לפחות  ( בעלי מ 2חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני )
( מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה  25%)  עשרים וחמישה אחוזים

"(  האסיפה הנדחית )להלן: "  באותו היום ומקום האסיפה  14:00לשעה  לא יימצא המניין החוקי, היא תדחה  
ה כעבור מחצית  חוקי  מניין  יימצא  לא  הנדחית  אז תתקיים  אם באסיפה  כי  לאסיפה,  הקבוע  שעה מהמועד 

 האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. 

 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום   .11

לעיל,    2.3-ו  2.2  פים ת בסעי והמוצע   ותההחלטהרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור   .11.1
מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את  אישור    (1שעניינן: )

אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט  (  2)כן  ו  ;שכרו עד לאסיפה השנתית הבאה
לגמול  הדירקטורים זכאותם  ואישור  הנוכחים  הינו    ,החיצוניים,  המניות  בעלי  קולות  של  רגיל  רוב 

   והמצביעים באסיפה.

לעיל,    2.5  -ו  2.4פים  ת בסעיוהמוצע   ההחלטותהרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור   .11.2
אישור עדכון    ( 2; וכן )בחברה  המכירות סמנכ"ל  אורי שכטרמן,  מר    גמול משתנה עבור אישור    (1שעניינן: )

מסון אלון  למר  כמנכ"ל  שכר  תפקידו  בסעיבגין  כאמור  הינו  החברות,  )א(  275-ו  א)ב(267  פים,  לחוק 
  , מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ו, רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפהדהיינ

 ובלבד שיתקיים אחד מאלה: 

עניין אישי באישור ההחלטה  בעלי  רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או   .11.2.1
 הנמנעים(.   )במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות

לעיל לא יעלה על שיעור    11.2.1סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה   .11.2.2
 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.  2%של שני אחוזים ) 

 המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה   .12

)ג( לחוק    -)ב( ו182המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית בהתאם לסעיפים  
"(,  תקנות הצבעה בכתב)"   2005-לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעת עמדה(, התשס"ו  3החברות ולתקנה  

 "(. המועד הקובע)להלן: " 2023  רינואב 26  -ה ,'היום של המסחר הינו סוף יום  

 אופן ההצבעה באסיפה הכללית, כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית  .13

 בעלות אישור  .13.1

בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור  
מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע,  

; או  2000-התש"סבהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(,  
לחלופין, אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לסימן ב'  

 "(.  מערכת ההצבעה האלקטרוניתלחוק ניירות ערך )להלן: "   2לפרק ז'

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר )בעלות המשלוח  
ש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות  בלבד(, אם ביק

 זכאי להורות שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

 אופן ההצבעה  .13.2

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה הכללית בדרך של השתתפות בעצמו או באמצעות שלוח/ מיופה כוח;  
נספח  לחוק החברות ושנוסחו מצורף לזימון אסיפה זה כ   87תב הצבעה כמשמעותו בסעיף  או באמצעות כ

"  ב' הצבעה)להלן:  ההצבעה  כתב  במערכת  לחברה  שיועבר  אלקטרוני  הצבעה  כתב  באמצעות  או   ;)"
 י", בהתאמה(.כתב הצבעה אלקטרונ"  -" והצבעה אלקטרוניתהאלקטרונית )להלן: "

 הצבעה באמצעות בא כוח  .13.2.1

"(, יהיה בכתב, ייחתם בחתימת ידו של  כתב המינויה בא כוח להצבעה )להלן: "מסמך הממנ 
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( שעות  48ויופקד במשרדה הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה ) הממנה או מיופה כוחו, 
לפני מועד האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו  

 ייפוי כוח. 

 באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדההצבעה  .13.2.2

ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה לגבי ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה.   .13.2.2.1
על גבי החלק השני של כתב ההצבעה.  את   הצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה 

כ המצ"ב  הצבעה,  כתב  ב' נוסח  באתר    נספח  למצוא  ניתן  זה,  האסיפה  לזימון 
וב ערך  ניירות  רשות  של  בע״מ  האינטרנט  אביב  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  אתר 

 שכתובתם: 

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

בעל מניות רשאי לפנות אל החברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח   .13.2.2.2
אינו רשום במרשם בעלי המניות זכאי  כתב ההצבעה והודעות העמדה. בעל מניות ש

והודעות   ההצבעה  כתב  לנוסח  קישורית  אלקטרוני  בדואר  תמורה,  ללא  לקבל, 
ובלבד   אצלו  רשומות  מניותיו  אשר  הבורסה  חבר  מאת  ההפצה  באתר  העמדה 
שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע, אלא  

י אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא  אם כן הודיע לחבר הבורסה כ
מעוניין לקבל את כתב ההצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה כאמור לעניין כתב  

 ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה. 

כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל   .13.2.2.3
בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות    חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת

על שם החברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם  
 בעל המניות רשום בספרי החברה.  

את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא   .13.2.2.4
לידי  יה  למשרד החברה,  מסוןשל  אלון  החברה,,  מר    , 10המנופים  רחוב  ב  מנכ"ל 
, עד ארבע שעות  054-4505098, מס' טלפון  03-6179334מס' פקס   , הרצליה,3קומה  

לפני מועד האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הוא  
 המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.  

בא .13.2.2.5 גם  להמציא  ניתן  הבעלות  אישור  האלקטרונית,  את  ההצבעה  מערכת  מצעות 
 לעיל.  13.1כאמור בסעיף 

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

חמישה   .13.2.2.7 בשיעור המהווה  מניות  במועד הקובע  יותר המחזיק  או  מניות אחד  בעל 
( זכויות ההצבעה, וכ5%אחוזים  כל  יותר מסך  ן מי שמחזיק בשיעור כאמור  ( או 

מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו  
ההצבעה    268בסעיף   וברישומי  ההצבעה  בכתבי  לעיין  זכאי  החברות,  לחוק 

בתקנה   כמפורט  האלקטרונית,  ההצבעה  מערכת  הצבעה    10באמצעות  לתקנות 
 בכתב.

חמ  .13.2.2.8 המהוות  המניות  כמות  כי  )יצוין  אחוזים  ההצבעה  5%ישה  זכויות  כל  מסך   )
מניות רגילות של    182,003  בחברה )שלא בדילול מלא( הינה, נכון למועד זימון זה,

מסך כל זכויות ההצבעה    5%החברה וכי כמות המניות המהוות חמישה אחוזים  
מניות    91,902בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה )שלא בדילול מלא( הינה  

 החברה.  רגילות של

 הצבעה אלקטרונית  .13.2.3

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

  

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 בקשה לכלול נושא בסדר היום .14

  7)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד  66בקשה של בעל מניה לפי סעיף  
 ימים לאחר פרסום זימון זה.  

 ירות ערך ניסמכות רשות  .15

יירות  רשות    ימים מיום פרסום דוח זה רשאית(  21עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד )לתקנות  בהתאם  
שוא דוח זה, וכן  להצעה   וגעלחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בערך להורות 

לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות    ה הוראהיתלהורות לחברה על תיקון הדוח, באופן ובמועד שתקבע.  
יאוחר משלושים  י עבור שלושה ימי עסקים ולא  לפ  להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא

 . וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח

 נציג החברה  .16

, קומה  10המנופים  , בכתובת:  מנכ"ל החברה,  מר אלון מסון  ונציג החברה לעניין טיפול בזימון אסיפה זה, הינ
 . 054-4505098, ולאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' , הרצליה3

 עיון במסמכים .17

אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית וכן בדו"חות המיידים אשר פרסמה החברה בקשר    בהחלטותניתן לעיין  
, בתיאום מראש עם מזכירות החברה  , הרצליה3, קומה  10המנופים  דלעיל, במשרדי החברה ברחוב    יםלנושא 
 הכללית.    ה' בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה  -בימים א'  054-4505098בטל' 

 

 

 ,ובברכה בכבוד רב

 בע"מ יוזרוואי
 ה החבר מנכ"לו דירקטור ,אלון מסון: ידי-לנחתם ע

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2023  ינוארב 18תאריך:           

  : לכבוד
 "( החברה)" בע"מ וואיריוז

 
 א.ג.נ.,

 רותי לכהן כדירקטור יהצהרה בדבר כשהנדון : 
 

למינויי  בהתייחס  מצהיר ומאשר בזה,  ,  אבן יהודה  ,2זויתן  תושב  ,  318142866  , ת.ז.אלון חי מסוןאני הח"מ,  
-לחוק החברות, התשנ"ט   א 224תנאים הנדרשים כאמור בסעיף  מתקיימים בי כל הכי    בחברה, כדירקטור  

   כדלקמן:, "(חוק החברות)להלן: " 1999

הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, בחברה ציבורית, אשר   .1
 התאגדה בישראל. 

החברות. הסעיפים    לחוק  225-227סעיפים  אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות   .2
ומהווים חלק    להצהרתי זו  'אנספח  האמורים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפים כ

 בלתי נפרד ממנה. 

הראוי .3 הזמן  את  להקדיש  תפקיד  ביכולתי  ביצוע  כדירקטורלשם  הכישורים  בעל  הנני  ו   חברהב  י 
תפקידים  הדרוש ביצוע  כדירקטור לשם  של  ב  י  המיוחדים  לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  חברה, 

כמפורט  והניסיון התעסוקתי    אקדמאים התארים  הוהנני בעל ההשכלה, ההכשרה,  ,  החברה ולגודלה
 להלן: 

 : השכלה .3.1

 אוניברסיטת קורנל, ארה"ב  –(B.Aתואר ראשון במנהל עסקים )  •

 : השנים האחרונות 5- ניסיון תעסוקתי ב .3.2

 . UserWay Ltdמייסד ומנכ"ל  •

 .Platin.ioמייסד ומנכ"ל  •

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

 .   אקספלייס בע"מ •

- פסק דין שניתן לפני למעלה מבלמעט הרשעה )לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן,  .4
 : (שנים 5

  -לחוק העונשין, תשל"ז  428עד    422  - ו  420  עד   418,  415,  392,  297עד    290עבירה לפי סעיפים   .4.1
 . 1968- לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54  -)א( ו53ד, 52ג,  52ולפי סעיפים   – 1977

או   .4.2 בתאגיד  מנהלים  עבירות  שוחד, מרמה,  בעבירות  לישראל  בבית משפט מחוץ  הרשעה 
 . עבירות של ניצול מידע פנים

כי  הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה   .4.3
 . אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית

לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית    225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף   .5
 לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.  

   :בסעיף זה

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

 הופטרתי(. -א הוכרזתי כפושט רגל )או אם הוכרזתי פושט רגל  פסול דין ולאינני  .6

בעל  הנני   .7 הנני  כי  מקצועית"מצהיר  ומבחנים    ,"כשירות  )תנאים  החברות  בתקנות  כמשמעה 
,  2005-רות מקצועית(, התשס"וילדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כש

 . נספח ב'המצ"ב כ
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אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר   .8
יה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי  ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיה

מהתנאים ו/אי מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה )כהגדרתה  
או לכל אדם אחר בחברה  לחוק החברות(, אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה    254בסעיף  

להצהרה    נספח א'א' לחוק החברות ב 227אם להוראות סעיף  בהת  במידה ואכהן כיו"ר הדירקטוריון,
 זו.

 . לחוק החברות 225 -ו   ב224 פיםצהרה זו נעשית בהתאם להוראות סעי ה  .9

 הן.   זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת .10

 
 
 

 ____________  _______________ 

 אלון חי מסוןשם:  תאריך 



 
 

 נספח א'

 לחוק החברות 225 -א 227סעיפים 

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

חלפה התקופה שבה אסור לו    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)

בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה  

 שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. 

 – בסימן זה  )ב( 

לחוק   4ירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'נו לחוק ני52אמצעי 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

 ירות ערך; לב)א( לחוק ני52הוועדה שמונתה לפי סעיף  – "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 

די לשמש  ראוי  הוא  אין  נסיבותיה  או  חומרתה  בחברה  מהותה,  או  ציבורית  בחברה  רקטור 

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  סי)א(, ובשים לב בין היתר, לנ  תו בעבירות כאמור בסעיף קטןעשרלדירקטור, 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   –בית משפט, ואם הוגש ערעור   ד( ) 

 . מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון

האכי   .א226 ועדת  בחברה  הטילה  כדירקטור  לכהן  עליו  האוסר  אכיפה  אמצעי  אדם  על  המינהלית  פה 

ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה  



- 4  - 
 אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה. 

 

דין,  מונה לדירקטור קטיילא   א( )  .227 וכן תאגיד    ימן, פסול  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, 

 על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.  ליטחשה

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

דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו    .א227

 עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה. 
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 נספח ב'

תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות   

 * 2005- מקצועית(, תשס"ו 

החוק(, בהתייעצות עם    – )להלן    1999- לחוק החברות, התשנ"ט  366-)ג( ו241(,  2() 1)א240בתוקף סמכותי לפי סעיפים  

 רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

הוא בעל מיומנות גבוהה    דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו  .1

המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים    פןחשבונאיים ודוחות כספיים באו  –והבנה בנושאים עסקיים  

הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של   של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן

תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים    דירקטור 

 אלה:

חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות    סוגיות ( 1)

 בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

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

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

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

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

 ציבורי;

בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי  ( 2)

 לתפקיד;של החברה או בתחום הרלוונטי  

הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות  ( 3)

 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(

 כיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה. בתפקיד ב )ג(

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

לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה    241בהצהרה לפי סעיף   )א(  .3

 והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.האם מתקיימים בו התנאים 

דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי   )ב( 

 ( לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה )א(.12)א()92שנקבע לפי סעיף 

 ימים מיום פרסומן. תחילתן של תקנות אלה שלושים  .4

 

 ( 2005בדצמבר  5ד' בכסלו התשס"ו ) 

 ציפי לבני  

 שרת המשפטים 

 

 

 

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

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


 
 

 2023בינואר   18תאריך:           

  : לכבוד
 "( החברה)" בע"מ וואיריוז

 
 א.ג.נ.,

 רותי לכהן כדירקטור יהצהרה בדבר כשהנדון : 
 

מצהיר    ,Berkeley Ave, Menlo Park, CA 94025, USA  901  תושב,  200042513  , ת.ז.מתן אמיראני הח"מ,  
תנאים הנדרשים כאמור בסעיף  כי מתקיימים בי כל ה  בחברה,כדירקטור  למינויי  בהתייחס  ומאשר בזה,  

   כדלקמן:, "(חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט א224

הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, בחברה שהיא חברה   .1
 ציבורית, אשר התאגדה בישראל.

החברות. הסעיפים    לחוק  225-227להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים  אני כשיר   .2
ומהווים חלק    להצהרתי זו  'אנספח  האמורים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפים כ

 בלתי נפרד ממנה. 

הראוי .3 הזמן  את  להקדיש  תפקיד  ביכולתי  ביצוע  כדירקטורלשם  הכישורים  בעל  הנני  ו   חברהב  י 
תפקידים  הדרוש ביצוע  כדירקטור לשם  של  ב  י  המיוחדים  לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  חברה, 

כמפורט  והניסיון התעסוקתי    אקדמאים התארים  הוהנני בעל ההשכלה, ההכשרה,  ,  החברה ולגודלה
 להלן: 

 : השכלה .3.1

 . אוניברסיטת מסצ'וסטס, ארה"ב -( B.Scתואר ראשון במדעי המחשב ) •

 : השנים האחרונות 5- ניסיון תעסוקתי ב .3.2

 . Apple  –מנהל מפתחי תוכנה בכיר  •

 . Doordash  – מנהל צוותי מפתחי תוכנה  •

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

 .   אקספלייס בע"מ •

- פסק דין שניתן לפני למעלה מבלמעט הרשעה )לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן,  .4
 : (שנים 5

  -לחוק העונשין, תשל"ז  428עד    422  - ו  420  עד   418,  415,  392,  297עד    290עבירה לפי סעיפים   .4.1
 . 1968- לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54  -)א( ו53ד, 52ג,  52ולפי סעיפים   – 1977

או   .4.2 בתאגיד  מנהלים  עבירות  שוחד, מרמה,  בעבירות  לישראל  בבית משפט מחוץ  הרשעה 
 . פניםעבירות של ניצול מידע 

כי  הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה   .4.3
 . אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית

לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית    225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף   .5
 רה ציבורית.  לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחב

   :בסעיף זה

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

 הופטרתי(. -פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל )או אם הוכרזתי פושט רגל  אינני  .6

בעל  הנני   .7 הנני  כי  מקצועית"מצהיר  ומבחנים    ,"כשירות  )תנאים  החברות  בתקנות  כמשמעה 
,  2005-רות מקצועית(, התשס"וילדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כש

 . כנספח ב'המצ"ב 
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אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר   .8
יה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי  ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיה

מהתנאים ו/אי מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה )כהגדרתה  
או לכל אדם אחר בחברה  לחוק החברות(, אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה    254בסעיף  

להצהרה    נספח א'א' לחוק החברות ב 227אם להוראות סעיף  בהת  במידה ואכהן כיו"ר הדירקטוריון,
 זו.

 . לחוק החברות 225 -ו   ב224 פיםצהרה זו נעשית בהתאם להוראות סעי ה  .9

 הן.   זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת .10

 
 
 

 
 
 
 

 __________  _______________ 

 מתן אמירשם:  תאריך 



 
 

 נספח א'

 לחוק החברות 225 -א 227סעיפים 

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

חלפה התקופה שבה אסור לו    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)

ל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה  בכ

 שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. 

 – בסימן זה  )ב( 

לחוק   4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    –"אמצעי אכיפה"  

- בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  לחוק הסדרת העיסוק  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; 52הוועדה שמונתה לפי סעיף  – "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 

ראוי   הוא  אין  נסיבותיה  או  חומרתה  בחברה  מהותה,  או  ציבורית  בחברה  דירקטור  לשמש 

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  סיעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנתו בעבירות כאמור בסעשרלדירקטור, 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() שרה ג() 

בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של   –בית משפט, ואם הוגש ערעור   ד( ) 

 . מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון

בחברה     .א226 כדירקטור  לכהן  עליו  האוסר  אכיפה  אמצעי  אדם  על  המינהלית  האכיפה  ועדת  הטילה 

ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה  
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 אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה. 

 

דין,    מונה לדירקטור קטין,ילא   א( )  .227 וכן תאגיד    ימפסול  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, 

 על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.  ליטחשה

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

דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו    .א227

 עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה. 
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 נספח ב'

תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות   

 * 2005- מקצועית(, תשס"ו 

החוק(, בהתייעצות עם    – )להלן    1999- לחוק החברות, התשנ"ט  366-)ג( ו241(,  2() 1)א240בתוקף סמכותי לפי סעיפים  

 רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

הוא בעל מיומנות גבוהה    דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו  .1

המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים    פןחשבונאיים ודוחות כספיים באו  –והבנה בנושאים עסקיים  

הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של   של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן

תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים    דירקטור 

 אלה:

חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות    סוגיות ( 1)

 בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

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

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

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

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

 ציבורי;

בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי  ( 2)

 לתפקיד;של החברה או בתחום הרלוונטי  

הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות  ( 3)

 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(

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

לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה    241בהצהרה לפי סעיף   )א(  .3

 התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו. האם מתקיימים בו

דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי   )ב( 

 ( לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה )א(.12)א()92שנקבע לפי סעיף 

 ימים מיום פרסומן.  תחילתן של תקנות אלה שלושים  .4

 

 ( 2005בדצמבר  5ד' בכסלו התשס"ו ) 

 ציפי לבני  

 שרת המשפטים 

 

 

 

 

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

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


 
 

 2023בינואר  18 תאריך:     

  לכבוד 
 "( החברה)"בע"מ  יוזרוואי

 
 א.ג.נ.,

 רותי לכהן כדירקטור יהצהרה בדבר כשהנדון : 
 

  ה מצהיר  ,ישראל  רמת גן,  36מנדס  רח'    השמענ ישראל    תתושב  057771271ת.ז.  אבן,  -יעל הר אני הח"מ,  
תנאים הנדרשים כאמור בסעיף  כי מתקיימים בי כל ה  בחברה,   ית כדירקטור למינויי  בהתייחס  בזה,    תומאשר

   כדלקמן:, "(חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט א224

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

כשיר .2 כדירקטור  האני  סעיפים    ית להתמנות  הוראות  לפי  החברות.    לחוק  225-227בחברתכם 
כ מצורפים  זו,  הצהרה  על  החתימה  במועד  בנוסחם  האמורים  זו   ' אנספח  הסעיפים    להצהרתי 

 ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה. 

הכישורים    תבעלהנני  ו  חברהב  יתי כדירקטור ביצוע תפקידלשם    ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי .3
חברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של  ב  ית י כדירקטורלשם ביצוע תפקידים  הדרוש

כמפורט  והניסיון התעסוקתי    אקדמאים התארים  הוהנני בעל ההשכלה, ההכשרה,  ,  החברה ולגודלה
 להלן: 

 : השכלה .3.1

• BA  1986 -סוציולוגיה, אוניברסיטת תל אביב ; 

• MA  1989 -סוציולוגיה, אוניברסיטת תל אביב ; 

 ;1996, הגנה על ההצעה, אוניברסיטת תל אביב, PHD -לימודים ל •

 ; 2003דירקטור הלכה למעשה, המרכז הישראלי לניהול,  •

 .2004מימון ופיננסים לבכירים, המרכז הישראלי לניהול,  •

 : השנים האחרונות 5- ניסיון תעסוקתי ב .3.2

 ;BBB ,2017-2021משנה למנכ"ל קבוצת  •

 היום.  -2021אורקל ישראל,    COO -סגן נשיא עולמי, ו •

 בחמש שנים האחרונות:  יתכדירקטור  תחברות בהן שימשתי / אני משמש .3.3

 נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב )דח"צ(. -ספידווליו בע"מ •

- פסק דין שניתן לפני למעלה מבלמעט הרשעה  )לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן   .4
 : (שנים 5

  -לחוק העונשין, תשל"ז  428עד    422  - ו  420  עד   418,  415,  392,  297עד    290עבירה לפי סעיפים   .4.1
 . 1968- לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54  -)א( ו53ד, 52ג,  52ולפי סעיפים   – 1977

או   .4.2 בתאגיד  מנהלים  עבירות  שוחד, מרמה,  בעבירות  לישראל  בבית משפט מחוץ  הרשעה 
 . עבירות של ניצול מידע פנים

כי  הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה   .4.3
 . ירקטור בחברה ציבוריתאין אני ראוי לשמש כד

כי ועדת האכיפה המנהלית    ה לחוק החברות, אני מצהיר  225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף   .5
 בחברה ציבורית.   יתלא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור

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

 הופטרתי(.  - רגל  ת רגל )או אם הוכרזתי פושט ת דין ולא הוכרזתי כפושט תפסולאינני  .6
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" בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם  כשירות מקוצעית"  תהנני בעל  .7
 להצהרתי זו.  נספח ב'במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כ

. אמלא את תפקידי בצורה הטובה  יתלעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור  תאני מתחייב .8
אחדל   לפיו  לידיעתי,  שיובא  ו/או  בידיעתי  שיהיה  חשש,  ויתעורר  במידה  החברה.  ולטובת  ביותר 
האמונים   חובת  את  הפרתי  כי  חשש,  קיים  כי  או  לעיל  מההצהרות  ו/אי  מהתנאים  תנאי  לקיים 

או  לחוק החברות(, אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה    254לחברה )כהגדרתה בסעיף  
הדירקטוריון, כיו"ר  ואכהן  במידה  בחברה  אחר  אדם  סעיף    לכל  להוראות  לחוק  227בהתאם  א' 

 להצהרה זו. נספח א'החברות ב 

 .לחוק החברותב 224צהרה זו נעשית בהתאם להוראות סעיף ה .9

 הן.   המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמתזהו שמי, זו חתימתי והעובדות  .10

 
  

_ _________  _______________ 

 אבן -יעל הרשם:  תאריך 
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 נספח א'

 
  לחוק החברות 225 -א 227סעיפים 

 

 

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

חלפה התקופה שבה אסור לו    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;

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

 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 

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

 .שנים מיום מתן פסק הדין

ונין להתמנות  משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המע  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  

 .פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים  בחברה

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

בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של   –בית משפט, ואם הוגש ערעור   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

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

דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו    .א227
 ההודעה. עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן 

 גילוי ובתח
( 14)תיקון מס' 

 2011-תשע"א 

קב עמינוי  תגבלה
 רשעה ה

( 14)תיקון מס' 
 2011-"א תשע

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

 מינוי תגבלה
( 3)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 חובת הודעה 
 ( 8)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

הגבלת מינוי עקב 
החלטה של ועדת  

 האכיפה המינהלית 
( 14)תיקון מס' 

 2011-תשע"א 
( 17)תיקון מס' 

 2011-תשע"א 

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 
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חשבונאית ופיננסית  תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות  
 * 2005- ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו 

החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות  
 * 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  –שאים עסקיים  מיומנות גבוהה והבנה בנו

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

 יסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:השיקולים, בין השאר, השכלתו, נ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.  )ג(

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

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

 התומכים בהצהרתו. 

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

 תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.  .4

 

 

 ( 2005בדצמבר  5ד' בכסלו התשס"ו ) 

 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
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 2023 בינואר 18 תאריך:

  : לכבוד

 "( החברהבע"מ )" יוזרוואי

 

 א.ג.נ.,

 הצהרה בדבר כשירותי לכהן כדירקטור בלתי תלויהנדון : 

 

הח"מ,   לבאני  ת.ז.  אוהד  ישראל  035780162,  תושב  יונתן    -שמענו,  נתניה12נתן  בזה,  ,  ומאשר  מצהיר   ,

כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים כאמור בסעיף  בהתייחס למינויי מחדש  

 "(, כדלקמן:  חוק החברות)להלן: " 1999-א לחוק החברות, התשנ"ט224

הריני מאשר את הסכמתי להמשיך לכהן כדירקטור בלתי תלוי, כהגדרת מונח זה בחוק החברות,   .1

בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל  בחברה שהיא חברה ציבורית, אשר התאגדה  

 אביב בע"מ. 

לחוק החברות.    225-227אני כשיר להתמנות כדירקטור בלתי תלוי בחברתכם לפי הוראות סעיפים   .2

כ מצורפים  זו,  הצהרה  על  החתימה  במועד  בנוסחם  האמורים  א' הסעיפים  זו    נספח  להצהרתי 

 ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה. 

לה .3 בעל  ביכולתי  והנני  בחברה  תלוי  בלתי  כדירקטור  תפקידי  ביצוע  לשם  הראוי  הזמן  את  קדיש 

השאר,   בין  לב,  בשים  בחברה,  תלוי  בלתי  כדירקטור  תפקידי  ביצוע  לשם  הדרושים  הכישורים 

האקדמאים   התארים  ההכשרה,  ההשכלה,  בעל  והנני  ולגודלה,  החברה  של  המיוחדים  לצרכיה 

 והניסיון התעסוקתי כמפורט להלן: 

 : השכלה )התואר, המוסד שהעניק, תאריך ההענקה( .3.1

 אוניברסיטת תל אביב;   –תואר ראשון בחשבונאות  •

 אוניברסיטת תל אביב.  –תואר ראשון במשפטים  •

 : השנים האחרונות 5- ניסיון תעסוקתי ב .3.2

 סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ; •

 סמנכ"ל כספים בחברת קרדן ישראל בע"מ;  •

 מנהל פיתוח עסקי של חברת קרדן נדל"ן.  •

  חברות בהן שימשתי כדירקטור בחמש שנים האחרונות:  .3.3

 קרדן נדל"ן השקעות ופיתוח ארה"ב בע"מ; •

 קרדן נדל"ן ארה"ב בע"מ;  •

• K2 Herkimer LLC . 

תקנות   .4 הוראות  החברות.  בתקנות  לאמור  בהתאם  ופיננסית"  חשבונאית  "מומחיות  בעל  הנני 

 להצהרתי זו.  נספח ב'בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כהחברות, 

איני קרוב של בעלי השליטה בחברה, ואין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני   .5

כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד שהנני בעל שליטה בו, ולא הייתה לי בשנתיים שקדמו  

ה )א( לחברה; או )ב( למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה,  למועד המינוי, זיק

 במועד המינוי או לתאגיד אחר.

 זה: 4עניין הצהרה לפי סעיף  ל

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

לציבור מניות  אחר"   ;לראשונה  בשנתיים    -"  תאגיד  או  במועד המינוי  בו,  תאגיד שבעל השליטה 

 . המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בהשקדמו למועד 

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנני בעל   .6

לעיל, גם אם   5השליטה 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. 244להוראות סעיף 

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני   .7

 מכהן כדירקטור. 

 אינני עובד של רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד של בורסה בישראל.  .8

הא  .9 ועיסוקיי  כדירקטור  תפקידיי  תפקידי  עם  עניינים  ניגוד  ליצור  עלולים  או  יוצרים  אינם  חרים 

 בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה. 

 איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות. .10

 שנים(:  5- לפני למעלה מ שניתן   ס"דבעבירה מהמפורטות להלן, )למעט הרשעה בפ לא הורשעתי .11

  -לחוק העונשין, תשל"ז  428עד    422  - ו  420עד    418,  415,  392,  297עד    290עבירה לפי סעיפים   .11.1

 . 1968- לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54  -)א( ו53ד, 52ג,  52ולפי סעיפים   – 1977

או   .11.2 בתאגיד  מנהלים  עבירות  שוחד, מרמה,  בעבירות  לישראל  בבית משפט מחוץ  הרשעה 

 עבירות של ניצול מידע פנים. 

שר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה כי  הרשעה בעבירה אחרת א .11.3

 אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. 

לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית    225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף   .12

 לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.  

 בחוק החברות  225כהגדרתם בסעיף   -" ועדת אכיפה מנהלית", "מצעי אכיפה א" -בסעיף זה 

 הופטרתי(. -אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל )או אם הוכרזתי פושט רגל   .13

אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר   .14

חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי  ולטובת החברה. במידה ויתעורר  

מהתנאים ו/אי מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה )כהגדרתה  

החברה או לכל אדם אחר בחברה במידה    ' דית ליו"ר דירקילחוק החברות(, אודיע על כך מי  254  'בס

 להצהרה זו.  נספח א'א' לחוק החברות ב227 'תאם להוראות סואכהן כיו"ר הדירקטוריון, בה

 ב לחוק החברות.224הצהרה זו נעשית בהתאם להוראות סעיף  .15

 . זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן .16

  

_ _______________ 

 תאריך           

 _______________ חתימה:  

 אוהד לבשם: 



 

3 
 

 נספח א'

 לחוק החברות 225 -א 227סעיפים 

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

חלפה התקופה שבה אסור לו    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)

בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה  

 שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. 

 – בסימן זה  )ב( 

לחוק   4ירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'נו לחוק ני52אמצעי 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

 ירות ערך; לב)א( לחוק ני52הוועדה שמונתה לפי סעיף  – "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 

די לשמש  ראוי  הוא  אין  נסיבותיה  או  חומרתה  בחברה  מהותה,  או  ציבורית  בחברה  רקטור 

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  סי)א(, ובשים לב בין היתר, לנ  תו בעבירות כאמור בסעיף קטןעשרלדירקטור, 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 

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

בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של   –בית משפט, ואם הוגש ערעור   ד( ) 

 . מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון

האכי   .א226 ועדת  בחברה  הטילה  כדירקטור  לכהן  עליו  האוסר  אכיפה  אמצעי  אדם  על  המינהלית  פה 

ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה  

 אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה. 
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דין,  מונה לדירקטור קטיילא   א( )  .227 וכן תאגיד    ימן, פסול  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, 

 על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.  ליטחשה

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

דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו    .א227

 עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה. 
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 נספח ב'

תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל   

 * 2005- כשירות מקצועית(, תשס"ו 

החוק(, בהתייעצות עם    – )להלן    1999- לחוק החברות, התשנ"ט  366-)ג( ו241(,  2() 1)א240בתוקף סמכותי לפי סעיפים  

 רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

הוא בעל מיומנות גבוהה    דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו  .1

המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים    פןחשבונאיים ודוחות כספיים באו  –והבנה בנושאים עסקיים  

הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של   של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן

תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים    דירקטור 

 אלה:

סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות   ( 1)

 בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

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

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

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

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

 ציבורי;

בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי  ( 2)

 הרלוונטי לתפקיד;של החברה או בתחום 

הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות  ( 3)

 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(

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

לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה    241בהצהרה לפי סעיף   )א(  .3

 ו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.האם מתקיימים ב

דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי   )ב( 

 ( לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה )א(.12)א()92שנקבע לפי סעיף 

 ם ימים מיום פרסומן. תחילתן של תקנות אלה שלושי .4

 

 ( 2005בדצמבר  5ד' בכסלו התשס"ו ) 

 ציפי לבני  

 שרת המשפטים 

 

 

 

 

 . 198עמ'  20.12.2005מיום  6445ק"ת תשס"ו מס' פורסם  *
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 2023בינואר  18 תאריך:     

  לכבוד 
 "( החברה)"בע"מ  יוזרוואי

 
 א.ג.נ.,

 רותי לכהן כדירקטור יהצהרה בדבר כשהנדון : 
 

הח"מ,   זקןאני  ישראל  ,  032415887ת.ז.    ,יצחק  נחמיה שמענו  תושב  מנשה    , ישראל  ,ירושלים,  3/3  רח' 
תנאים הנדרשים כאמור  כי מתקיימים בי כל ה  בחברה,כדירקטור  למינויי  בהתייחס  מצהיר ומאשר בזה,  

   כדלקמן:, "(חוק החברות)להלן: " 1999- לחוק החברות, התשנ"ט א224בסעיף 

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

החברות. הסעיפים    לחוק  225-227אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים   .2
ומהווים חלק    להצהרתי זו  'אנספח  האמורים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפים כ

 בלתי נפרד ממנה. 

הראוי .3 הזמן  את  להקדיש  תפקיד  ביכולתי  ביצוע  כדירקטורלשם  הכישורים  בעל  הנני  ו   חברהב  י 
תפקידים  הדרוש ביצוע  כדירקטור לשם  של  ב  י  המיוחדים  לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  חברה, 

כמפורט  והניסיון התעסוקתי    אקדמאים התארים  הוהנני בעל ההשכלה, ההכשרה,  ,  החברה ולגודלה
 להלן: 

 : השכלה .3.1

 האוניברסיטה העברית;   –תואר ראשון בהצטיינות במשפטים וכלכלה  •

 האוניברסיטה העברית; –תואר שני בהצטיינות במשפטים  •

האוניברסיטה    –התמחות במימון, בנקאות ושיווק    –(  MBAתואר שני במנהל עסקים ) •
 העברית; 

 רו"ח מוסמך מטעם לשכת רועי החשבון.  •

 עורכי הדין;בוגר השתלמות נוטריונים, לשכת  •

 ; Professional Risk Manager( PRMIAבינלאומית בניהול סיכונים )בוגר הסמכה  •

הסמכה   • סיכונים  בוגר  בניהול   Financial Risk Manager (GARP)בינלאומית 

(FRM) ; 

 ;מטעם איגוד מנהלי הסיכונים בישראל CROותעודת הסמכת  בוגר קורס  •

 . להכשרת מנהלים באוניברסיטה העבריתדירקטורים במסגרת המכון בוגר קורס  •

 : השנים האחרונות 5- ניסיון תעסוקתי ב .3.2

 (.2018-2022מנהל סיכונים ראשי במחלקת השקעות, רשות ניירות ערך ) •

 .(2010-2018מנהלת יחידת תעודות סל במחלקת השקעות, רשות ניירות ערך ) •

 בישראל  PRMIAחבר ועדת היגוי של  •

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

 . אמיננט ייעוץ עסקי בע"מ -דירקטור בחברת  •

 דירקטור בחברת סי.וי.פי השקעות בע"מ.  •

 דירקטור בחברת מגן קפיטל ש.ש. בע"מ. •

- פסק דין שניתן לפני למעלה מבלמעט הרשעה )לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן,  .4
 : (שנים 5
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  -לחוק העונשין, תשל"ז  428עד    422  - ו  420  עד   418,  415,  392,  297עד    290עבירה לפי סעיפים   .4.1
 . 1968- לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54  -)א( ו53ד, 52ג,  52ולפי סעיפים   – 1977

או   .4.2 בתאגיד  מנהלים  עבירות  שוחד, מרמה,  בעבירות  לישראל  בבית משפט מחוץ  הרשעה 
 . עבירות של ניצול מידע פנים

כי  הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה   .4.3
 . אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית

לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית    225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף   .5
 ורית.  לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציב

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

 הופטרתי(. -פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל )או אם הוכרזתי פושט רגל  אינני  .6

7. " בעל  ופיננסיתהנני  חשבונאית  תקנות  מומחיות  הוראות  החברות.  בתקנות  לאמור  בהתאם   "
 להצהרתי זו.  נספח ב'במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כהחברות, בנוסחם 

אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר   .8
ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי  

כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה )כהגדרתה    מהתנאים ו/אי מההצהרות לעיל או
או לכל אדם אחר בחברה  לחוק החברות(, אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה    254בסעיף  

להצהרה    נספח א'א' לחוק החברות ב 227בהתאם להוראות סעיף    במידה ואכהן כיו"ר הדירקטוריון,
 זו.

 .לחוק החברותב 224ת סעיף צהרה זו נעשית בהתאם להוראוה .9

 הן.   זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת .10

 
  

 _________  _______________ 

 יצחק זקןשם:  תאריך 
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  לחוק החברות 225 -א 227סעיפים 

 

 

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

חלפה התקופה שבה אסור לו    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;

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

 שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. 

 – בסימן זה  )ב( 

לחוק   4וטל לפי פרק ח'נו לחוק ניירות ערך, שה52אמצעי 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; 52הוועדה שמונתה לפי סעיף  – "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 

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

 .שנים מיום מתן פסק הדין

ל אדם המעונין להתמנות  משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו ש  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 
או    שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית

 .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   –בית משפט, ואם הוגש ערעור   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

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

דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו    .א227
 ההודעה. עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן 

 גילוי ובתח
( 14)תיקון מס' 

 2011-תשע"א 

קב עמינוי  תגבלה
 רשעה ה

( 14)תיקון מס' 
 2011-"א תשע

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

 מינוי תגבלה
( 3)תיקון מס' 

 2005-ס"התש

 חובת הודעה 
 ( 8)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

הגבלת מינוי עקב 
החלטה של ועדת  

 האכיפה המינהלית 
( 14)תיקון מס' 

 2011-תשע"א 
( 17)תיקון מס' 

 2011-תשע"א 

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 
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חשבונאית ופיננסית  תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות  
 * 2005- ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו 

החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות  
 * 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  –שאים עסקיים  מיומנות גבוהה והבנה בנו

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

 יסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:השיקולים, בין השאר, השכלתו, נ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.  )ג(

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

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

 התומכים בהצהרתו. 

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

 תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.  .4

 

 

 ( 2005בדצמבר  5ד' בכסלו התשס"ו ) 

 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


 

 

 

 

 

 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

" או  האסיפהמיוחדת )להלן: "  שנתית : אסיפה כלליתסוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה .2

,  12:00, בשעה  2023  פברוארב  23  -, ה'ה"( של בעלי מניות החברה שתערך ביום  האסיפה הכללית "

 בלינק:  Zoom-"( באמצעות מערכת הזימון האסיפה)להלן: " 

09rWlNOWnU5ZTY0SnRlakphdz09https://us06web.zoom.us/j/4427565907?pwd=R1NDT 

לא ימצא מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה,  אם  

 "(. האסיפה הנדחית )להלן: " אותו יום, ולאותו מקוםב 14:00לשעה  תידחה  

ההחלטות   ותמצית להצביע באמצעות כתב ההצבעהירוט הנושאים שעל סדר היום, לגביהם ניתן פ .3

  :תהמוצעו

ישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את  א .3.1

 שכרו עד לאסיפה השנתית הבאה

3.1.1. ( וקסלמן  רואי חשבון, כרואה החשבון  PwCמוצע למנות מחדש את משרד קסלמן   )

את  להסמיך  וכן  החברה  של  הבאה  השנתית  לאסיפה  עד  החברה  של  המבקר 

לפרטים  דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.  

בזימון    3.1.1לתקנות ניירות ערך, ראה סעיף    26בהתאם לקבוע בתקנה    גב' דודקאודות  

 האסיפה.  

( רואי חשבון, כרואה  PwCלמנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן )  : "מוצעתנוסח ההחלטה ה

את   להסמיך  וכן  החברה  של  הבאה  השנתית  לאסיפה  עד  החברה  של  המבקר  החשבון 

 דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה". 

הדירקטורים החיצוניים, ואישור  אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט   .3.2

 זכאותם לגמול 

בחברה: מר אלון מסון, מר   .3.2.1 מוצע למנות מחדש את הדירקטורים הבאים המכהנים 

יעל הר  הגב'  )להלן: "-מתן אמיר,  זקן  יצחק  ומר  לב  "(, הדירקטוריםאבן, מר אוהד 

 כדירקטורים בחברה, לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. 

 . י כל דירקטור תיעשה בנפרדההצבעה לגב .3.2.2

בתקנה   .3.2.3 לקבוע  בהתאם  הדירקטורים  אודות  ערך,  לת  26לפרטים  ניירות  ראה קנות 

הר   26תקנה   הגב'  אודות  לפרטים  התקופתי.  לדו"ח  ד'  לקבוע -בפרק  בהתאם  אבן 

https://us06web.zoom.us/j/4427565907?pwd=R1NDT09rWlNOWnU5ZTY0SnRlakphdz09


 

 

)מס' אסמכתא:   2022במאי    10ניירות ערך, ראו דיווח מיידי מיום    לתקנות   26בתקנה  

 דע כאמור מובא על דרך ההפניה. מי(. 2022-01-056494

  על  מהדירקטורים  אחד  כל  הצהיר   ,החברות  לחוקב)א(  224  לסעיף  בהתאם  כי  צוין י .3.2.4

 את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  את  לו  יש  כי  וכן  כדירקטור  לכהן  כשירותו

"  כאמור  כישוריו  את  ופירט,  תפקידו  ביצוע  לשם  הראוי  הזמן  תו הצהר)להלן: 

 זה.  מיידי "ח  לדו 'ב  נספחכ  מצורפים  הדירקטורים  הצהרות  העתקי"(.  הדירקטורים

נכון למועד דו"ח מיידי זה, למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים 

מובאים   שהם  כפי  לעיל האמורים  המצוינים  בהצהרות  בדו"חות  כמפורט  למעט   ,

 . הדירקטורים כאמור

אבן לתפקיד של דירקטורים -ר מתן אמיר והגב' יעל הר בכפוף למינויים מחדש של מ .3.2.5

אוהד לב לתפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, מר אמיר, מר לב והגב'  ומר בחברה 

זהה  -הר וגמול שנתי  זכאים לגמול השתתפות  יהיו  לגמול המוענק לדירקטורים אבן 

הראשונה לתקנות ", המפורט בתוספת  קבועהחיצוניים בחברה שהינו בגובה "הסכום ה

תש"ס חיצוני(,  לדירקטור  והוצאות  גמול  בדבר  )כללים  בהתאם  2000-החברות   ,

 ."(גמול דירקטורים)להלן: " לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת

בכפוף למינויו מחדש של מר מסון כדירקטור בחברה, לא יהיה זכאי לגמול דירקטורים,  .3.2.6

טים אודות תנאי התגמול של מר מסון  בתפקידו כמנכ"ל החברה. לפר  ימשיךכל עוד  

 ( לדו"ח התקופתי.1)21אשר הינם בתוקף נכון למועד דיווח מיידי זה, ראה תקנה 

עוד   למינויו בכפוף   .3.2.7 כל  דירקטורים,  לגמול  זכאי  יהיה  לא  זקן,  איציק  מר  של  מחדש 

זקן   למר  שאושרו  התגמול  תנאי  אודות  לפרטים  לחברה.  ייעוץ  שירותי  לתת  ימשיך 

כללית ואשר הינם בתוקף נכון למועד דיווח מיידי זה, ראה זימון אסיפה באסיפה ה

)מס' אסמכתא:   2022בספטמבר    18והמשלים לו ביום    2022בספטמבר    6כללית מיום  

 , בהתאמה(.  2022-01-118246 -ו  2022-01-113956

מחדש   .3.2.8 ימונו  שהדירקטורים  ככל  בדוח  בנוסף,  המזומנת  האסיפה  ידי  זה  מיידי  על 

לכתב  ל  זכאיםלהיות    ימשיכו  והתחייבות  בחברהשיפוי  פטור  תימשך  וכן    כמקובל 

ביטוחהכללתם   פוליסת  משרה    במסגרת  ונושאי  לדירקטורים  מקצועית  אחריות 

 . בחברה

המוצעת ההחלטה    למעט,  בחברה  המכהנים  הדירקטורים  את  מחדשלמנות  ":  נוסח 

  את  לאשר  ,החברה  של   הבאה   השנתית   לאסיפה   עד   נוספת   לתקופה ,  החיצוניים  הדירקטורים

  במסגרת   הכללתםהמשך זכאותם לכתב פטור והתחייבות לשיפוי כמקובל בחברה ואת המשך  

לגמול  בחברה  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח  פוליסת זכאותם  את  לאשר  וכן   ,

 ". כמפורט לעיל 

 גמול משתנה עבור מר אורי שכטרמן, סמנכ"ל המכירות בחברה אישור  .3.3
 

למר 2022בספטמבר    6  ביום .3.3.1 משתנה  תגמול  לאישור  אסיפה  זימון  פרסמה  החברה   ,

 .1שכטרמן, בחריגה ממדיניות התגמול, אשר לא אושרה על ידי בעלי המניות 

 
לפרטים אודות זימון האסיפה הכללית הקודמת ותוצאות האסיפה וכן לפרטים אודות יתר תנאי ההעסקה עם מר שכטרמן, ראה דיווחים    1

 בהתאמה(.  2022-01-125695 -ו  2022-01-113956)מספרי אסמכתא:  2022באוקטובר  11 -ו 2022בספטמבר  6מידיים מימים 



 

 

 בחברה  מניות   בעלי  לבין  החברה  הנהלת  בין  שנערכו   דיונים  ולאחרהאמור,  לאור   .3.3.2

 2022  בדצמבר  14  ביום,  רהובחינה נוספת שנעשה על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחב

משתנה    תגמול   מבנהועדת התגמול ודירקטוריון החברה  אישרו  ,  2023בינואר    18וביום  

, ולפיכך בהתאם התגמול  ממדיניות  בחריגה, אשר הינו  למר שכטרמן, כמפורט להלן

  .א)ב( לחוק החברות267לסעיף  

 :יפורט תנאי התגמול המשתנה להלן .3.3.3

  תקרה , עד ל תגמול משתנה חודשייהיה זכאי למר שכטרמן בגין עמידה ביעדי מכירות,  

ש"ח    100על    תעלהשלא    תמקסימלי "  בחודשאלפי    המשתנה   התגמול)להלן: 

 :  והכל כמפורט להלן "(החודשי

זה  סעיף  לעניין  לחברה    -"מכירות",  הצפויות  ההכנסות  בפעילות  סך  מקורם  אשר 

חברת    מכירתית ו/או  החברה  הבת  .UserWay Incשל  חברת  בכל   ,החברה  של, 

, במהלך החודש הרלוונטי   : על פי הסכמים שנחתמובישראלטריטוריה בעולם למעט  

ימים   90כל עוד מועד התשלום בגין ההסכמים אינו עולה על תקופה של שוטף פלוס  

התשלום  מועד  ואשר  בעבר  שנחתמו  הסכמים  בגין  בפועל  שהתקבלו  כספים  פי  ועל 

 ימים.   90בגינם עולה על שוטף פלוס 

  דולר בחודש   700,000דולר לבין    500,000בגין מכירות  בסך של בין    : מדרגה ראשונה .א
הראשונה " : )להלן להמדרגה  זכאי  יהיה  שכטרמן  מר  חודשי  "(,  משתנה  מענק 

 במדרגה הראשונה.  המכירותסך מ  3%בשיעור של 

דולר, מר    600,000כמו לסך של  תבו המכירות בחודש מסוים הס  במקרה  לדוגמא:
דולר    3,000שכטרמן יהיה זכאי לתגמול משתנה חודשי בעבור אותו חודש בסך של  

(100,000*3%)  . 

שניה .ב מ  בגין:  מדרגה  למעלה  של  בסך  )להלן:  700,000-מכירות  בחודש   דולר 
עבור המדרגה  חודשי  משתנה  תגמול  "(, מר שכטרמן יהיה זכאי להמדרגה השניה "

 במדרגה השניה. סך המכירות מ 1.5%הראשונה, בתוספת שיעור של 

דולר, מר    00,0008כמו לסך של  תבו המכירות בחודש מסוים הס  במקרה  לדוגמא:
דולר    7,500שכטרמן יהיה זכאי לתגמול משתנה חודשי בעבור אותו חודש בסך של  

[(200,000*3%)+(100,000*1.5%)] . 

החודשי, המשתנה  בעבור   התגמול  החודשי  השכר  תשלום  עם  שכטרמן  למר  ישולם 

 )כולל(. 2023ינואר  החל מחודש בגין המכירות של החודש הקודם,  הקודםהחודש 

השבה  כתוצאה מאי תשלום  בפועל  ו/או  טעות-   מר שכטרמן מתחייב להשיב לחברה  

)בין ישירות ובין באמצעות קיזוז שיעשה על ידי החברה, בהתאם להחלטת החברה(, 

או ששולם לו בפועל   המענק  סכום  את יום ממועד בקשת החברה,    30בתוך   חלק ממנו,  

בו לא יתקבלו בפועל כספים בחברה בגין ההסכמים שנחתמו ואשר החברה   במקרה

או   המענק כי יתברר התבססה עליהם בחישוב המענק למר שכטרמן ו/או במקרה בו  

 .כמוטעים שהתבררו נתוניםבסיס   על חלק ממנו שולם

עבור מר אורי שכטרמן החודשי  גמול המשתנה  ת נוספים בקשר עם אישור ה  לפרטים .3.3.4

 בזימון האסיפה.   3.4.3השישית לתקנות ניירות ערך, ראה סעיף  לפי התוספת 

המוצעת ההחלטה  " נוסח  שכטרמן,  :  אורי  למר  החדש  המשתנה  התגמול  הענקת  את  לאשר 

 ". לדוח זימון האסיפה 3.4 סמנכ"ל המכירות בחברה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף

 



 

 

 
 כמנכ"ל החברה עדכון שכר למר אלון מסון בגין תפקידו אישור  .3.4

 

 .2מר מסון הינו מנכ"ל החברה, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה  .3.4.1

סעיפים   .3.4.2 להוראות  ו4)270בהתאם  חברה 275  - (  של  התקשרות  החברות,  לחוק  )א( 

ציבורית עם בעל שליטה, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברה שבשליטתו, 

כהונתו   לתנאי  התגמול   והעסקתובאשר  ועדת  אישור  דרושה  בה  משרה  כנושא 

 י המניות.  ודירקטוריון החברה ולאחר מכן אישור האסיפה הכללית של בעל

בינואר   18  -ו 2022בדצמבר    27 מיםובי, אישרה וועדת התגמול,  2022בדצמבר    25ביום   .3.4.3

אישר דירקטוריון החברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דו"ח ,  2023

מיידי זה, את העלאת שכרו החודשי )ברוטו( של מר מסון בגין תפקידו כמנכ"ל החברה 

. עדכון השכר 2023בינואר    1ש"ח, החל מיום    70,000ש"ח לסך של    60,000מסך של  

ה. יתר תנאי העסקתו של מר מסון כאמור תואמת את תנאי מדיניות התגמול של החבר

 ( בפרק ד' לדו"ח התקופתי.  1)21יוותרו ללא שינוי והינם בהתאם למתואר בסעיף  

בהתאם לתוספת השישית לתקנות    בקשר עם עדכון שכרו של מר מסון,  נוספים לפרטים   .3.4.4

 ,2001-ניירות ערך וכן לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבעל שליטה בה(, תשס"א 

 חלק ב' לדוח זימון האסיפה.   וכן  3.5.2יף סע  ראו

המוצעת: ההחלטה  את  "   נוסח  שכר לאשר  שעדכון  מסון   ל ו  אלון  כמנכ"ל    מר  תפקידו  בגין 

 . ימון האסיפה"לדוח ז  3.5בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף   ,החברה

 

 
 

 
מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול   .%4330-מההון המונפק והנפרע של החברה, ו  38.52%נכון למועד דוח מיידי זה, מר מסון מחזיק ב  2

מר אלון מסון ומר מתן אמיר הודיעו לחברה כי הינם פועלים בעצה אחת ביחס לאחזקותיהם במניות החברה ,  2020באוגוסט    20מלא. ביום  
מר מסון ומר אמיר מחזיקים  נכון למועד דוח מיידי זה,  "מחזיקים יחד" במניות החברה.  -ולפיכך יש לראות בהם כבעלי השליטה בחברה וכ

 מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.    39.11% -ע של החברה, ומההון המונפק והנפר 49.51% -שיעור של כיחדיו ב



 
 
 : לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ושאר מסמכיםמקום והשעות שניתן ה .4

ניתן לעיין בהחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית וכן בדו"חות המיידים אשר פרסמה  

ברחוב   דלעיל, במשרדי החברה  לנושאים  בתיאום    הרצליה,  , 3קומה  ,  10המנופים  החברה בקשר 

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

 ליום האסיפה הכללית.    

 ניין חוקי ואסיפה נדחית מ .5

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

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים  

( מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי  25%)

לשעה  באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה  

"(. באסיפה הנדחית יתהווה מנין חוקי  האסיפה הנדחית)להלן: "  באותו יום, ולאותו מקום  14:00

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

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

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

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

 כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. 

 רוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היוםה .6

  3.3-ו   3.2הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטות המוצעות בסעיפים  רוב  ה .6.1

( שעניינן:  והסמכת  1לעיל,  החברה  של  המבקר  החשבון  רואה  של  מחדש  מינוי  אישור   )

( וכן  הבאה;  השנתית  לאסיפה  עד  שכרו  את  לקבוע  של 2הדירקטוריון  מחדש  מינוי  אישור   )

דירקטורים החיצוניים, ואישור זכאותם לגמול, הינו  הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט ה

 . רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה

  3.5  -ו  3.4  פיםת בסעיוהמוצע   ההחלטותהנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור  הרוב   .6.2

; וכן  חברהב  המכירות סמנכ"ל  אורי שכטרמן,  מר    גמול משתנה עבוראישור    (1שעניינן: )לעיל,  

- ו  א)ב(267  פים , הינו כאמור בסעיבגין תפקידו כמנכ"ל  אישור עדכון שכר למר אלון מסון  (2)

, מבלי  לחוק החברות, דהיינו, רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה)א(  275

 ובלבד שיתקיים אחד מאלה:    להביא בחשבון את קולות הנמנעים

המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור רוב מכלל קולות בעלי   (א)

קולות  בחשבון  יובאו  לא  האמורים  המניות  בעלי  של  הקולות  כלל  )במניין  ההחלטה 

 הנמנעים(.  

לעיל לא יעלה על שיעור )א(  סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה   (ב)

 ה.  ( מכלל זכויות ההצבעה בחבר2%של שני אחוזים ) 

 :או מאפיין אחר של בעל מניות  ימון קיומה של זיקהס .7

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

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

יודגש, כי מי שלא יסמן את  .  "(מאפיין בעל המניות"היותך בעל עניין, משקיע מוסדי ונושא משרה )

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



 

6 

 

 בעל המניות, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות באסיפה. 

 וקף כתב ההצבעה וקבלת אישור בעלות ת .8

צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות   כתב ההצבעה יהיה תוקף רק אםל .8.1

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.  

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר,   .8.2

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

זכא רשום  ההצבעה   לא  מערכת  באמצעות  לחברה  יועבר  הבעלות  שאישור  להורות  י 

 האלקטרונית.  

 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.   .8.3

" הוא המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו,  מועד ההמצאהלעניין זה " .8.4

 למשרדי החברה.  

 צבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת ה .9

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית  

 .2023  פברוארב  23 -ה'  הביום   6:00שעות לפני כינוס האסיפה( קרי, עד שעה  6)

 צבעה באמצעות כתב הצבעהה .10

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

 . 2023 פברוארב 23  -ה' הביום   8:00מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי, עד שעה 

  ען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדהמ .11

 , אבן יהודה. 2זוויתן  משרדי החברה בכתובת: רחוב 

 ודעת עמדה ותגובת דירקטוריון ה .12

( ימים לפני מועד האסיפה  10מועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד עשרה )ה .12.1

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

להו .12.2 תגובת הדירקטוריון  האחרון להמצאת  )המועד  יאוחר מחמישה  לא  הינו  עמדה  (  5דעת 

 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. 

 והודעות העמדה  ההצבעה כתב בהם שמצויים הבורסה של  האינטרנט ואתר ההפצה אתר כתובות .13

 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.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: 

 .e.co.ilwww.maya.tasאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: 

 קבלת כתב הצבעה והודעות עמדה .14

בעל מניות רשאי לפנות אל החברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה   .14.1

 והודעות העמדה. 

כתב   .14.2 לנוסח  קישורית  אלקטרוני  בדואר  תמורה,  ללא  לקבל,  זכאי  רשום  שאינו  מניות  בעל 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה אשר מניותיו רשומות אצלו, אלא  

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

בדואר תמור לעניין  כתבי הצבעה  גם  כתבי ההצבעה תחול  לעניין  הודעה כאמור  ת תשלום. 

 קבלת הודעות עמדה. 

 עיון בכתבי הצבעה  .15

(  5%בעל מניות אחד או יותר, המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ) .15.1

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

בסעיף  ההצבע כהגדרתו  בחברה  השליטה  בעל  בידי  מוחזקות  שאינן  החברות,    268ה  לחוק 

במשרדה  לעיין  הכללית,  האסיפה  כינוס  לאחר  מטעמו,  שלוח  באמצעות  או  בעצמו  זכאי, 

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

 לתקנות.  10 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בתקנה

( מסך כל זכויות ההצבעה בחברה )שלא  5%יצוין כי כמות המניות המהוות חמישה אחוזים )  .15.2

מניות רגילות של החברה וכי כמות    182,003בדילול מלא( הינה, נכון למועד דו"ח מיידי זה,  

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

 מניות רגילות של החברה.   91,902 טה )שלא בדילול מלא( הינהבעל שלי

 שינוי בסדר היום  .16

האסיפה   .16.1 של  יומה  סדר  שעל  בנושאים  שינויים  ויהיו  ייתכן  זה,  הצבעה  כתב  פרסום  לאחר 

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

עות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה )ככל ויהיו שינויים  לעיין בסדר היום העדכני ובהוד

בסדר היום ו/או יתפרסמו הודעות עמדה כאמור( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר  

 לעיל.  13האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, המפורטים בסעיף 

בחברה,   .16.2 מניות  בעל  ידי  על  הכללית  האסיפה  של  יומה  לסדר  נושא  הוספת  ותתבקש  היה 

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

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

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

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

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שבחלקו השני של כתב ההצבעה.   .17

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 חלק שני  -תב הצבעה כ

 

 בע"מ.  יוזרוואי: ם החברהש

 . 6179334-03; מס' פקס:  , הרצליה3, קומה  10המנופים  רחוב  :  מען החברה )למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה(

 . 516218989 :מס' חברה

 .12:00, בשעה 2023 פברוארב  23- ה' היום   :מועד האסיפה

   מיוחדת.ו שנתית :סוג האסיפה הכללית

 . 2023 ינוארב 26 -ה  ,'היום סוף יום המסחר של : המועד הקובע

 

 רטי בעל המניות פ

 _________________________  :ם בעל המניותש

:מספר זהות _________________________  

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

 _________________________  :המדינה שבא הוצא

 _________________________  :בתוקף עד

 : אם בעל המניות הוא תאגיד

 ____________________________  :מספר תאגיד

 _________________________  :מדינת ההתאגדות

 

 :  קיע מוסדיעל עניין, נושא משרה בכירה ומשב

 

 לא כן בחברה?  3האם הנך נושא משרה בכירה

 לא כן בחברה?  4האם הנך בעל עניין 

 לא כן ?5האם הנך משקיע מוסדי 

 

 
 "(. חוק ניירות ערך )להלן: " 1968-ד לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37" כהגדרתו בסעיף נושא משרה בכירה"  3
 לחוק ניירות ערך.  1" כהגדרתו בסעיף בעל עניין"  4
שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה  לתקנות הפיקוח על    1" כהגדרתו בתקנה  משקיע מוסדי"  5

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

 __________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________ 

כתב הצבעה זה    –( לחוק החברות  1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף   
 תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.

כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת    –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה  
 תעודת התאגדות.זהות/דרכון/

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

 

 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.   6
ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן"    7

 שאינה כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

מס' הנושא 

על סדר היום  

לכתב  

 ההצבעה

 6אופן ההצבעה הנושא שעל סדר היום

 

שעל סדר  8 -ו  7ביחס לנושאים 

האם אתה בעל שליטה, היום, 

בעל עניין אישי באישור  

, נושא משרה  ההתקשרות

 ?7בכירה או משקיע מוסדי 

 לא *כן נמנע  נגד  בעד

1 
מינוי מחדש של רואה החשבון  אישור 

המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון  
לקבוע את שכרו עד לאסיפה השנתית  

 הבאה. 

    

2 
מסון  אישור מינוי מחדש של מר אלון 

 כדירקטור בחברה. 
 

   

3 
אישור מינוי מחדש של מר מתן אמיר  

 כדירקטור בחברה. 
 

   

4 
אבן  -אישור מינוי מחדש של הגב' יעל הר 

 כדירקטורית בחברה.
 

   

5 
אישור מינוי מחדש של מר אוהד לב  

 כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
 

   

6 
אישור מינוי מחדש של מר יצחק זקן  

 כדירקטור בחברה. 
 

   

אורי שכטרמן,  מר  אישור גמול משתנה עבור 7
 בחברה.  רותהמכיסמנכ"ל  

     

אישור עדכון שכר למר אלון מסון בגין   8
 תפקידו כמנכ"ל החברה. 

     

 ____________________  ____________________ 

 חתימה  תאריך 


