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 של בעלי המניות של החברהמיוחדת ו שנתית אסיפה כלליתזימון וח מיידי בדבר ד  נדון:ה

 חוק: "להלן) 1999 -"טהתשנ, החברות חוק להוראות בהתאם"( הדוחדוח מיידי )להלן: " בזה ניתן

"(, הדוחות תקנות)להלן: " 1970 -"(, לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"להחברות

 חברותה תקנות, 2000-"סתש(, ציבורית בחברה סוג ואסיפת כללית אסיפה על)הודעה  החברות תקנות

 הצבעה לצורך במניה בעלות)הוכחת  החברות ותקנות, 2005-"והתשס(, עמדה והודעות בכתב)הצבעה 

 של בעלי המניות של החברה מיוחדתשנתית ובדבר זימון אסיפה כללית  ,2000-"סהתש(, הכללית באסיפה

 8אבא אבן  'בשד, החברה במשרדי, 15:00 בשעה, 2018 אוגוסטב 12', אביום שתתקיים  "(האסיפה)להלן: "

   .1 קומה', א כניסה, הרצליה

 הנושאים על סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות .1

והדוח השנתי , דוח הדירקטוריון של החברה המבוקרים של החברה ספייםהצגת הדוחות הכ .1.1

 ."(2017הדוח התקופתי לשנת )להלן: " 20171בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  התקופתי

עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה  החברה של מבקרה חשבון רואי משרד כהונת הארכת .1.2

 .שכרו וקביעתשל החברה, 

 ,למשרד רואי החשבון המבקר של החברה 2017לפרטים אודות שכר הטרחה אשר שולם בגין שנת 

 .2017דוח התקופתי לשנת פרק ב' )דוח הדירקטוריון( לל 4.5ראו סעיף קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, 

 :המוצעת ההחלטה

, כמשרד רואי החשבון המבקר של קסלמן וקסלמן, רואי חשבוןלאשר את הארכת כהונתו של משרד 

דירקטוריון החברה  את החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך

 לקבוע את שכרו.

 . שאינם דירקטורים חיצונייםבחברה דירקטורים המינוי מחדש של  .1.3

 מיזהר אמירמוצע למנות מחדש את הדירקטורים בחברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה 

 ומר וידר ליאור, אילוז יובל, )המכהן גם כמנכ"ל החברה( דניאל שחר, )המכהן כיו"ר הדירקטוריון(

, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים "(הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש)להלן: " דה'ג אילון

                                                

 ., המובא בדוח זה בדרך של הפניה023235-01-2018, מס' אסמכתא: 2018במרץ  25כפי שפורסם ביום  1
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הבאה, בהתאם לתקנון השנתית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית 

 .החברה

( 10ב)א()36 -ו 26הנדרשים על פי תקנות  הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש,פרטים אודות ל

 .2017, ראה נספח א' לפרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( לדוח התקופתי לשנת לתקנות הדוחות

התנאים הנדרשים  לגביהםכי מתקיימים  הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדשמטעם  הצהרות

 .לדוח זה 'אנספח כ ותצורפמלחוק החברות, ב 224בהתאם לסעיף  בחברה םיכדירקטור םלכהונת

לגמול  םזכאי להיות ג'דהאילון וליאור וידר ה"ה ימשיכו ידי האסיפה, -עלמחדש  םייבכפוף למינו

לתקנות החברות  כמפורט בתוספת השניה והשלישית המזעריהשתתפות וגמול שנתי בשיעור הסכום 

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

 אילוז יובלמר , ומר אמיר מיזהר כיו"ר דירקטוריון פעיל להם זכאיםלפרטים בדבר תנאי התגמול 

, ראו 2016במאי  8החברה ביום בעלי מניות כדירקטור, כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית של 

-2016-01)מס' אסמכתא:  2016במאי  3שפרסמה החברה ביום מתוקן כפי דוח זימון אסיפה כללית 

הפניה. לפרטים בדבר של דרך בבדוח זה  המובא"(, 2016 השנתית האסיפה זימון"להלן: ) (058504

מר שחר דניאל כמנכ"ל החברה, כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית של להם זכאי תנאי התגמול 

, ראו זימון האסיפה הכללית השנתית 2017באוגוסט  8וביום  2016במאי  8החברה ביום בעלי מניות 

, מס' 2017באוגוסט  2דוח זימון אסיפה כללית מתוקן כפי שפרסמה החברה ביום , וכן 2016

 מר שחר דניאל לאהסר ספק,  . למען, המובא בדוח זה בדרך של הפניה2017-01-066517אסמכתא: 

, מנכ"ל החברהכ וכדירקטור בחברה, מעבר לגמול המשולם ל וזכאי לגמול נוסף בגין כהונת יהיה

  .כמפורט לעיל

, ופטורשיפוי  ,הסדרי ביטוחלהיות זכאים ל הדירקטוריםבכפוף למינויים מחדש, ימשיכו כמו כן, 

 .בהתאם למדיניות התגמול של החברה

לגבי מינוי כל אחד מבין הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש,  ההצבעהלמען הסר ספק יובהר כי 

 תיעשה בנפרד.

 . הערך האמריקאיםמעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות   .1.4

באמצעות  בארה"ב ת הנאסד"קעם השלמת רישום מניות החברה למסחר בבורסבכפוף ווצע כי מ

ADSכאשר החברה תהיה מחויבת בדיווח לפי ה ,-U.S. Securities Exchange Act of 1934  :להלן(

ניירות ערך, חוק לממתכונת דיווח בהתאם לפרק ו'  תעבור החברה"(, דיני ניירות ערך האמריקאים"

ניירות ערך  לחוק 3לפרק ה'בהתאם  , למתכונת דיווח("חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-תשכ״ח

וזאת , כלומר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות ערך האמריקאים, והתקנות שהותקנו מכוחו

 .לב לחוק ניירות ערך35ובכפוף לקבוע בסעיף  בהתאם

כאמור, תחל  לחוק ניירות ערך 3ת הדיווח בהתאם לפרק ה'נובהר בזאת, כי עם המעבר למתכומ

בארה"ב במקביל  יירות הערך האמריקאיתנ החברה לדווח את הדיווחים שיפורסמו על ידה לרשות

 .יירות ערךלנרשות הההפצה של אתר "א, נגם במג

 אםת דיווח בהתניירות ערך למתכונחוק פרק ו' לת דיווח בהתאם לנההחלטה למעבר החברה ממתכו

 יות של החברהניירות הערך האמריקאים, כאמור לעיל, כפופה לאישור אסיפת בעלי המני נלדי

יירות הערך האחרים של החברה, נפרדת של מחזיקי נ הפיוכן לאישור אס ,פי דוח זה-המוזמנת על



 

 זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

8268/0/6238508v1 3 

 .לדוח זה 2בסעיף  כולן ברוב האמור

 :המוצעת ההחלטה

 באמצעותלאשר, בכפוף ועם השלמת רישום מניות החברה למסחר בבורסת הנאסד"ק בארה"ב 

ADS, ת דיווח בהתאם ניירות ערך, למתכונ ת דיווח בהתאם לפרק ו' לחוקנממתכו מעבר החברה

 .ו מכוחונות שהותקנוהתק ניירות ערך חוקל 3לפרק ה'

 . לנושאי משרה בחברההפחתת מחיר המימוש של כתבי אופציה )לא סחירים( שהוענקו   .1.5

, בהתאמה, מוצע 2018ביוני  20-ו 14ה מהימים בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החבר

הניתנים למימוש למניות רגילות כתבי אופציה )לא סחירים(  231,840להפחית את מחיר המימוש של 

למר שחר דניאל, המכהן כמנכ"ל "( שהוענקו האופציה כתביללא ערך נקוב )להלן: " של החברה

כתבי האופציה  28,240ושל , 2017באוגוסט  8 -ו 2016בספטמבר  15ם מיביהחברה וכדירקטור בה, 

ת מכוח מתאר הצע, 2016 בספטמבר 15ביום שהוענקו למר יובל אילוז, המכהן כדירקטור בחברה, 

 ש"ח 4.887 לש בסך ש"ח לכל כתב אופציה )במקום מחירי מימוש 4.5לסך של , 2ניירות ערך לעובדים

כתבי האופציה למר  100,000ש"ח עבור  6.371כתבי האופציה ומחיר מימוש בסך של  131,840 עבור

 (.לוזאי מרלש"ח לכל כתב אופציה  4.887של  בסךדניאל ובמקום מחיר מימוש 

 החברה ודירקטוריון התגמול ועדת להחלטות בהמשך מוצעת לעיל כאמור המימוש מחירי הפחתת

 שהוענקו האופציה כתבי של המימוש מחיר את להפחית, בהתאמה, 2018 ביוני 20-ו 14 מהימים

 מימוש מחירי)במקום  אופציה כתב לכל"ח ש 4.5 של לסך בה המשרה ונושאי החברה עובדי לכלל

, שמטרתן הינה לעדכן את מחירי המימוש של כתבי האופציה 3"ח(ש 6.976-4.887 בין של בסך

 החברה.  הצלחתל העובדים את וירתמו ראוי תמריץשיהוו  מחיריםל

 לפרטים. האופציה כתבי תנאי ביתר שינוי אין, לעיל כמפורט המימוש מחיר הפחתת למעט כי יובהר

 .2016 מתאר ראה, האופציה כתבי תנאי אודות נוספים

למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה לגבי הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה שהוענקו לכל 

 אחד מבין ה"ה דניאל ואילוז תעשה בנפרד, כמפורט להלן:

 :המוצעת ההחלטה .1.5.1

כתבי אופציה שהוענקו למר שחר דניאל, המכהן כמנכ"ל  231,840הפחתת מחיר המימוש של  לאשר

 .ש"ח לכל כתב אופציה 4.5, לסך של בההחברה וכדירקטור 

 :המוצעת ההחלטה .1.5.2

שהוענקו למר יובל אילוז, המכהן כדירקטור  כתבי אופציה 28,240הפחתת מחיר המימוש של  לאשר

 ש"ח לכל כתב אופציה. 4.5בחברה, לסך של 

                                                

 "(.2016מתאר )להלן: " 079611-01-2016, מס' אסמכתא: 2016בנובמבר  17כפי שתוקן ביום  2

 , המובא בדוח זה בדרך של הפניה.059674-01-2018, מס' אסמכתא: 2018ביוני  20לפרטים נוספים, ראה דיווח מיידי מיום  3
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 . מענק שנתי למר שחר דניאל, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה תשלום  .1.6

דירקטוריון החברה , 20174 באוגוסט 8 ביוםבהתאם למדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה 

למנכ"ל החברה  שנתי בשיקול דעת מענקועדת התגמול, להחליט על תשלום  בהמשך לאישוררשאי, 

ניות יפי הוראות מד-על. הקבועים במדיניות התגמול איכותיים קריטריונים על, היתר בין, בהתבסס

התגמול, ככל שבשנה מסוימת לא משולם למנכ"ל החברה מענק שנתי המבוסס על יעדים מדידים, 

מנכ"ל החברה.  לש)ברוטו( משכורות חודשיות  3יהיה בגובה של עד לעיל כאמור בשיקול דעת  מענק

שר , החליט דירקטוריון החברה לאבעניין התגמול ועדתאישור  התקבלש ולאחר, 2018 ביוני 20ביום 

 ש"חאלפי  45.7מענק שנתי בשיקול דעת בהתאם למדיניות התגמול למר דניאל, בסך של  תשלום

 דניאלמאמץ מיוחד של מר , בגין (של מר דניאל משכורות חודשיות )ברוטו( 1.14-)המהווים כ

 .צריהוופיתוח מ העסקי לקידום, החברה ביצעהש יםהון מוצלח ילגיוס 2017שנת  במהלך ותרומתו

 :המוצעת ההחלטה

אלפי ש"ח, למר שחר דניאל, המכהן  45.7 של  בסך 2017שנת  בגיןמענק בשיקול דעת  תשלום לאשר

 .החברה של התגמולכמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, בהתאם למדיניות 

 . פעיל"ר דירקטוריון כיו, המכהן מיזהר אמירמענק שנתי למר  תשלום  .1.7

, התגמול ועדת לאישור בהמשך, רשאי החברה דירקטוריון, החברה של התגמול למדיניות בהתאם

 על, היתר בין, בהתבסס פעיל דירקטוריון"ר ליולהחליט על תשלום מענק שנתי בשיקול דעת 

פי הוראות מדיניות התגמול, ככל שבשנה -. עלהקבועים במדיניות התגמול איכותיים קריטריונים

שנתי המבוסס על יעדים מדידים, מענק בשיקול  מענק פעיל"ר דירקטוריון ליומסוימת לא משולם 

. ביום פעיל ןדירקטוריו"ר יומשכורות חודשיות )ברוטו( של  3דעת כאמור לעיל יהיה בגובה של עד 

ועדת התגמול, החליט דירקטוריון החברה לאשר תשלום  אישור שהתקבל, ולאחר 2018ביוני  20

אלפי ש"ח )המהווים  62.8, בסך של מיזהרמענק שנתי בשיקול דעת בהתאם למדיניות התגמול למר 

במהלך שנת של מר מיזהר (, בגין תרומתו מר מיזהר לה זכאי )ברוטו( תהחודשי התמורהמ 1.14-כ

 צריה.ולקידום עסקי החברה ופיתוח מ 2017

 :המוצעת חלטההה

, המכהן אמיר מיזהרח, למר אלפי ש" 62.8של  בסך 2017שנת  בגיןתשלום מענק בשיקול דעת  לאשר

 , בהתאם למדיניות התגמול של החברה.פעיל כיו"ר דירקטוריון

 הרוב הנדרש .2

בעלי  קולותלעיל, הינו רוב  1.3-1.2בסעיפים הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום כמפורט  .2.1

 .שתתפים בהצבעהוהמהמניות הזכאים להשתתף באסיפה 

בהתאם להוראות סעיף , הינו ללעי 1.4בסעיף הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום כמפורט  .2.2

                                                

, 066517-01-2017, מס' אסמכתא: 2017באוגוסט  2לנוסח מדיניות התגמול של החברה, ראה דוח זימון אסיפה מתקן מיום  4

 ."(יות התגמולמדינ)להלן: " המובא בדוח זה בדרך של הפניה
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בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה של קולותיהם לב)ג( לחוק ניירות ערך, היינו רוב 35

 בחברה.של מחזיקי ניירות הערך, למעט בעלי השליטה  והמשתתפים בהצבעה

בהתאם הינו , לעיל 1.7 -ו 1.5.2 פיםשעל סדר היום כמפורט בסעי יםהנושא הרוב הנדרש לאישור .2.3

קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה רוב היינו לחוק החברות, ( א)273 ףלהוראות סעי

 .והמשתתפים בהצבעה

בהתאם הינו לעיל,  1.6-ו 1.5.1הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום כמפורט בסעיפים  .2.4

רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים היינו לחוק החברות, ( 1)(1)ג272 ףלהוראות סעי

והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: )א( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו 

 מדיניותקולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור רוב מכלל 

 בחשבון יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין; בהצבעה המשתתפים, התגמול

 בשינויים, החברות לחוק 276 סעיף הוראות יחולו אישי עניין לו שיש מי על; הנמנעים קולות

 שיעור על עלה לא)א(  בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך; )ב( המחויבים

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

פי -, גם אם האסיפה הכללית המוזמנת עללחוק החברות (3)ג()272יצוין כי בהתאם להוראות סעיף  .2.5

, ועדת התגמול לעיל 1.6-ו 1.5.1הנושאים שעל סדר היום כמפורט בסעיפים  דוח זה תתנגד לאישור

, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה כאמורעסקאות ולאחריה הדירקטוריון רשאים, לאשר 

ובחנו  אלובעסקאות הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש 

 .בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית

 המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה .3

 החברות לחוק)ב( 182 לסעיף בהתאם, הכללית אסיפהב להצביע המניות בעלי של הזכאות לקביעת המועד

 הוא"(, ההצבעה תקנות)להלן: " 2005 -"ותשס(, עמדה והודעת בכתב)הצבעה  החברות לתקנות 3 ולתקנה

 "(.הקובע המועד)להלן: " בבורסה המסחר יום בתום, 2018ביולי  15 ,'איום 

)לרבות זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי  סך כל זכויות ההצבעה בחברהמ 5% כמות המניות המהווה

 רגילות של החברה. ניותמ 1,421,441נה י, הדוח זה פרסום למועד נכון, בעל שליטה(

 אופן ההצבעה .4

כל מי שיהיה בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק 

הצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח בהן באמצעות חבר הבורסה, רשאי להשתתף ול

להצבעה, ובמקרה של תאגיד על ידי אדם שהורשה כאמור להלן. מסמך הממנה שלוח להצבעה )להלן: 

"( יהיה בכתב וייחתם בחתימת יד של הממנה או המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד, כתב המינוי"

ורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכותם של החותמים ייחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד, ויצ

לחייב את התאגיד. כתב המינוי, בצירוף אישור בעלות כדין במניות שמכוחן ניתן ייפוי הכח, להנחת דעתו 

 'בשדהחברה,  במשרדיאו מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, ימסרו  יועציה המשפטיים של החברהשל 

שעות לפני תחילת האסיפה, או האסיפה הנדחית, לפי  48לפחות  ,1 קומה', א כניסה, הרצליה 8אבא אבן 

 העניין. 

בעל מניות לא רשום 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 
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אם לטופס שבתוספת לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית(, הקובע, בהת

"( או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת אישור הבעלות)להלן: " 2000 -התש"ס

ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו 

זיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש הוא מח

זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום 

 רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

 צעות כתבי הצבעה והודעות עמדההצבעה באמ .5

 ות שעל סדר יומה של האסיפהבעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית ביחס לאישור ההחלט

"(. כן רשאי בעל כתב הצבעה, באמצעות כתב הצבעה כמפורט להלן )להלן: "לעיל 1בסעיף  ותהמפורט

 מניות להביע עמדתו באשר לנושא האמור באמצעות הודעות עמדה. 

בכתב תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו  הצבעה

שעל סדר היום. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות במניה, אם בעל  ותלגבי ההחלט

ודת ( לחוק החברות(, או צילום תעודת זהות, דרכון או תע1)177המניות לא רשום )כמשמעו לפי סעיף 

התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את כתב ההצבעה והאישורים האמורים יש להמציא 

שעות לפני מועד כינוס האסיפה.  4עד  ,1 קומה', א כניסה, הרצליה 8אבא אבן  'בשדהחברה, למשרדי 

יועציה  נו המועד בו התקבל כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים לו במשרדיילעניין זה מועד ההמצאה ה

החברה כמפורט לעיל. ככל שכתבי הצבעה שבהם ציינו בעלי מניות את אופן הצבעתם  המשפטיים של

הגיעו לחברה עד המועד האחרון שנקבע לכך כאמור לעיל, ייחשב הדבר כנוכחות של בעלי המניות כאמור 

 באסיפה לצורך בדיקת המניין החוקי לכינוסה. 

   .2018באוגוסט  2לחברה הינו: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה 

 .2018באוגוסט  7המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו: 

 .11:00בשעה , 2018באוגוסט  12, 'אהמועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום 

נוסח של כתב ההצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך 

http://www.magna.isa.gov.il/ " :אביב בע"מ  -"( ובאתר הבורסה לניירות ערך בתלאתר ההפצה)להלן

http://maya.tase.co.il/ " :(. אתר הבורסה)להלן" 

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

לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר 

ותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצע

הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם 

למועד הקובע, או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה 

 קבלת הודעות העמדה.תחול גם לעניין 

של  למשרדי יועציה המשפטייםשעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות  24בעל מניות רשאי, עד 

, או עובד אחר שמונה יועציה המשפטיים של החברההחברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של 

 .ן זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלוילעני

 אלקטרוני הצבעה כתב ותבאמצע הצבעה .6

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
http://maya.tase.co.il/
http://maya.tase.co.il/
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 ות שעל סדר יומה של האסיפההחלט, רשאי להצביע ביחס לכאמור לעיל, בעל מניות שאינו רשום

 כהגדרתה ,באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרוניתלעיל,  1בסעיף  ותהמפורט

 "(. האלקטרוני ההצבעה כתב: "להלןבתקנות ההצבעה )

מערכת ההצבעה  באמצעות ההצבעה. הקובע המועד בתום להצבעה נפתח האלקטרוני ההצבעה כתב

 אז(, 09:00 בשעה, 2018באוגוסט  12', א ביום -)היינו  האסיפה מועד לפני שעות 6 תסתייםהאלקטרונית 

 .האלקטרונית ההצבעה מערכת תיסגר

ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית 

ת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכ

מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב 

 כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני. 

 מניין חוקי ואסיפה נדחית .7

, הצבעה כתב באמצעות, בעצמם נוכחים שיהיו בשעה יתהווה באסיפה חוקי מניין, החברה תקנון פי על

 מזכויות לפחות( 25%) אחוזים וחמישה עשרים שלהם, יותר או מניות בעלי( 2) שני, כוח באי ידי על או

 בתום הכללית באסיפה נכח לא. האסיפה לפתיחת שנקבע המועד מן השעה מחצית תוך, בחברה ההצבעה

תתבטל האסיפה אם כונסה לבקשת  ,חוקי מנין הכללית האסיפה לתחילת שנקבע מהמועד השעה מחצית

 ובאותו שעה באותה העוקב בשבוע יום לאותו הכללית האסיפה תידחה בעל מניות, ובכל מקרה אחר

 בעל נדחית באסיפה"(. הנדחית האסיפה"להלן: ) המניות לבעלי כך על להודיע חובה שתהא מבלי, מקום

 .החברה במניות החזקתו לשיעור קשר ללא, האסיפה לפתיחת חוקי מניין יהווה אחד מניות

 עיון במסמכים .8

בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה רשאים לעיין במסמכים הקשורים לנושאים שעל סדר יומה של 

מר שי  עם מראש תיאוםלאחר , 1 קומה', א כניסה, הרצליה 8אבא אבן  'בשדהחברה, למשרדי האסיפה 

 הכללית האסיפה כינוס מועד עד וזאת, 09-8666110: בטלפון, החברה של הכספים ל"סמנכ, אבנית

 פי דוח זה.-המוזמנת על

 

 ,רב בכבוד

 טי גרופ בע"מ-סייפ

 סמנכ"ל כספים, שי אבנית באמצעות
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 יםת דירקטוררוהצה -נספח א' 









  :לכבוד

  גרופ בע"מ -סייפ
  ")החברה("

  

  ציבורית כדירקטור בחברה ת מועמד לכהןהצהרהדון: 

, אילון ג'דה ,מטה םהחתו ,אי ,")חוק החברות(" 1999-ב לחוק החברות, התש"ט224בהתאם לאמור בסעיף 
  מתכבד להגיש הצהרה זו:אביב, -תל 9מרחוב בבלי , 028697233 מספר זהות

 של תפקיד לביצוע הראוי הזמן את להקדיש ביכולתי. בחברה כדירקטור לכהן להמשיך מסכים אי .1
 .ולגודלה החברה של המיוחדים לצרכיה, השאר ביןב, ל בשים בחברה דירקטור

הי בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב  .2
ויסיוי המקצועי בעבר ובהווה מעיקים לי  יהשכלתי, כישורילצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. 

  את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

 : השכלה .2.1

 ;אביב-ת תלאויברסיטכלכלה ויהול, תואר ראשון ב •

 .אביב-, אויברסיטת תל(M.Sc)מוסמך מדעי היהול  •

 :השים האחרוותעיסוקים עיקריים בחמש  .2.2

 עד היום: בעלים ומהל של אילון ג'דה יהול הון. - 2008 •

  :הבאות בחברות כדירקטור כהוה .2.3

 אילון ג'דה יהול הון;היום: -2008 •

  .עד היום: דירקטור בחברה-2016 •
  

 השים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן: 5-לא הורשעתי ב .3

 "):חוק העושין(" 1977-תשל"זעבירות על פי חוק העושין, ה  .3.1

 לחוק העושין העוסקים בעבירות שוחד; 297עד  290סעיפים  .3.1.1

 לחוק העושין הדן בגיבה בידי מהל; 392סעיף  .3.1.2

 לחוק העושין העוסק בקבלת דבר מה במרמה; 415סעיף  .3.1.3

גשת או יפוק מסמך מזויף לחוק העושין העוסקים בזיוף מסמך וכן ה 420עד  418סעיפים  .3.1.4
 או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

לחוק העושין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד,  428עד  422סעיפים  .3.1.5
עבירות מהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי ושא משרה בכיר 

 וים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.בתאגיד, מרמה והפרת אמ

 "):חוק יירות ערך(" 1968-עבירות לפי חוק יירות ערך, תשכ"ח  .3.2

 ג לחוק יירות ערך העוסק באיש פים בחברה העושה שימוש במידע פים;52סעיף  .3.2.1

 ד לחוק יירות ערך העוסק בשימוש במידע פים שמקורו מאיש פים;52סעיף  .3.2.2

(א) לחוק יירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו 53סעיף  .3.2.3
 פרט מטעה.

לחוק יירות ערך העוסק בתרמית ביירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה  54סעיף  .3.2.4
 שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).



 שים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי: 5-ב .4

, מרמה, עבירות מהלים בתאגיד או עבירות של יצול בעבירות שוחד בבית משפט מחוץ לישראל .4.1
  מידע פים.

בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה אין אי ראוי לשמש  .4.2
  כדירקטור בחברה ציבורית.

לא לחוק החברות, אי מצהיר כי ועדת האכיפה המהלית  225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף  .5
  -הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה 

  לחוק החברות.  225כהגדרתם בסעיף  – "ועדת האכיפה המהלית, ""אמצעי אכיפה"

  פסול דין.קטין או מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואיי  .6

 ומבחים לדירקטור החברות (תאים בתקות כמשמעה ופיסית חשבואית מומחיות לדעתי, אי בעל .7
 בשל , הייו2005-מקצועית), התשס"ו כשירות בעל ולדירקטור חשבואית ופיסית מומחיות בעל

כספיים,  חשבואיים ודוחות-עסקיים בושאים והבה גבוהה מיומות בעל אי וכישורי השכלתי, יסיוי
 הצגתם לאופן דיון בקשר ולעורר החברה של הכספיים הדוחות את לעומקם להבין לי המאפשר באופן

 הכספיים. התוים של

הריי מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהותי כדירקטור בחברה יחול שיוי כלשהו באיזו  .8
  מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

  אדם.אי מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיוו של כל  .9

  .ידוע לי כי העמדת כהותי לאישור האסיפה הכללית של החברה עשית בהסתמך על הצהרתי זו .10

  

  בכבוד רב,

  

______________  

  אילון ג'דה

  

  2018יוי  22תאריך: 

 



 :לכבוד

 גרופ בע"מ -סייפ
 "(החברה)"

 

 ציבורית כדירקטור בחברה ת מועמד לכהןהצהרהנדון: 

, יובל אילוז ,מטה םהחתו ,אני ,"(חוק החברות)" 1999-ב לחוק החברות, התשנ"ט224בהתאם לאמור בסעיף 

מתכבד , Onslow St. Rose Bay, Sydney 2029 NSW Australia 33כתובת: , 032946915 מספר זהות
 להגיש הצהרה זו:

 של תפקיד לביצוע הראוי הזמן את להקדיש ביכולתי. בחברה כדירקטור לכהן להמשיך מסכים אני .1
 .ולגודלה החברה של המיוחדים לצרכיה, השאר ביןב, ל בשים בחברה דירקטור

לב  הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים .2
וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי  ילצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי

 את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

 : השכלה .2.1

 תואר ראשון במדעי המחשב וניהול, האוניברסיטה הפתוחה; •

 מידע, אוניברסיטת קלארק;תואר שני בניהול מערכות  •

 תעודות מקצועיות מחברות מיקרוסופט וצ'קפוינט; •

  ISO 27001,   Lead Auditorמוסמך  •

 :עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות .2.2

• 2017: Executive General Manager, Chief Information Security & Trust Officer – 

Commomwealth Bank 

 קצין אבטחת מידע ראשי, קבוצת פלייטק: 2015-2016 •

 Advisory Board -היום: יועץ לחברות הזנק, כולל חברות ב-2008 •

 : מרצה בתחום מערכות ואבטחת מידע2010-2015 •

 ECI: מנכ"ל ומייסד חטיבת הסייבר בחברת 2013-2015 •

 ECI: ניהול מערכות מידע בחברות 2010-2013 •

 ECI: ניהול אבטחת מידע בחברת 2009-2010 •
 

 :הבאות בחברות כדירקטור כהונה .2.3

 .עד היום: דירקטור בחברה-2016 •
 

 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן: 5-לא הורשעתי ב .3

 "(:חוק העונשין)" 1977-תשל"זעבירות על פי חוק העונשין, ה  .3.1

 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד; 297עד  290סעיפים  .3.1.1

 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל; 392סעיף  .3.1.2

 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה; 415סעיף  .3.1.3

לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף  420עד  418סעיפים  .3.1.4
 או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, לחוק  428עד  422סעיפים  .3.1.5
עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר 
 בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

 



 "(:ת ערךחוק ניירו)" 1968-עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח  .3.2

 ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;52סעיף  .3.2.1

 ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;52סעיף  .3.2.2

)א( לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו 53סעיף  .3.2.3
 פרט מטעה.

עוסק בתרמית בניירות ערך )בגדר תרמית תיכלל כל פעולה לחוק ניירות ערך ה 54סעיף  .3.2.4
 שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר(.

 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי: 5-ב .4

, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד .4.1
 מידע פנים.

את מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפ .4.2
 כדירקטור בחברה ציבורית.

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

 לחוק החברות.  225כהגדרתם בסעיף  – "המנהליתועדת האכיפה , ""אמצעי אכיפה"

 פסול דין.קטין או מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני  .6

 איזוהריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו ב .7
 מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

 במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא .8

 .ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו .9

 

 בכבוד רב,

 

___ 

 יובל אילוז

 

 26.6.18____ __תאריך: 
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