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  כפיים אחזקות בע"מ
  )או "החברה" "כפיים("

  03-6539977: פקס 03-6539999: טלפון

  

  ")התקות(" 2005-פי תקות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-כתב הצבעה על

  חלק ראשון

  .כפיים אחזקות בע"מ: שם החברה . 1

 27ביום  םשתתקיי ומיוחדת שתית: אסיפה כללית סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכיוסה . 2

), רמת גן 13, בית איילון ביטוח (קומה 12בדרך אבא הלל  ,החברה יבמשרד 15:00בשעה  2018 דצמברב

אם לא יימצא מין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום "). האסיפה הכללית" או "האסיפה(להלן: "

 .")האסיפה הדחית, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום ("2019 יוארב 3

 :ושא שעל סדר היום אשר לגביו יתן להצביע באמצעות כתב הצבעהכל פירוט  . 3

מבר בדצ 31דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשה שסתיימה ביום  3.1

2017. 

 .יוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה וקבלת דיווח על שכרםמ 3.2

למות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי : ההחלטה המוצעת

   .2018החשבון המבקרים של החברה לשת 

 דירקטורים (שאים דח"צים) לדירקטוריון החברה של מיוי 3.3

שלמה חאל, כדירקטורים (שאים דח"צים) את ה"ה הבאים:  מחדש למות :ההחלטה המוצעת

סופיה קימרליג, דב פלטי, יוסי פוקס, דורית  (יודי) לוי, ערן אילן,יהודה  תמר מוזס בורוביץ,

ועמי אראל לתקופה כהוה וספת והכל עד למועד כיוסה של  (דירקטורית בלתי תלויה) בן סימון

  האסיפה הכללית השתית הבאה של החברה. 

  ההצבעה לגבי כל מועמד לכהוה כדירקטור המצוין לעיל תעשה בפרד. 

ד למיוי מסר לחברה הצהרה כי מתקיימים לגביו התאים הדרשים למיויו כדירקטור כל מועמ

. העתקי ")חוק החברות(" 1999 -, התש"ט ב לחוק החברות224בחברה בהתאם להוראת סעיף 

, והן כוללות לדוח המיידי המפורסם במקביל לכתב הצבעה זהספח א' הצהרות אלו מצורפים כ

יירות ערך (דוחות  לתקות 26) ולתקה 10ב(א)(36ם בהתאם לתקה כמו כן את פרטי המועמדי

   .")תקות הדיווח(להלן: " 1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל
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 גב' דליה איציק לדירקטורית חיצויתמיוי  3.4

 לתקופת בחברה דליה איציק כדירקטורית חיצוית גב' של המיוי את לאשרהמוצעת:  ההחלטה

 אישור ממועד החל וזאת החברות לחוק 245 סעיף להוראות בהתאם שים) 3( שלוש של כהוה

  .זה דוח לפי המזומת האסיפה

ית כדירקטור ההתאים הדרשים למיוי הכי מתקיימים לגביגב' איציק מסרה לחברה הצהרה 

ה הצהרה העתקלחוק החברות.  241-ו 240, ב224 פיםבהתאם להוראת סעי בחברה חיצוית

 כן כמו כוללת יאוה, לדוח המיידי המפורסם במקביל לכתב הצבעה זה  'ב ספחכ ףרמצו כאמור

  .הדיווח לתקות 26 ולתקה) 10ב(א)(36 לתקה בהתאם תהמועמד פרטי את

גב' איציק הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת כשירות מקצועית בהתאם לתקות 

מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל 

  .2005-מקצועית), התשס"ו

יתן לעיין בדו"ח המיידי שפרסמה החברה בוגע לכיוס האסיפה באתרי האיטרט של רשות יירות ערך  . 4

ובוסח המלא של  הלן,ל 12, כמפורט בסעיף ")הבורסה(" אביב בע"מ-ושל הבורסה ליירות ערך בתל

-בימים א'), 13, בית איילון ביטוח (קומה 12במשרדי החברה ברמת גן, דרך אבא הלל  ההחלטות המוצעות

 .וזאת עד למועד כיוס האסיפה), 03-6539999בתיאום מראש (טל: , 17:00 עד 10:00ה' בין השעות 

 : הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית בושאים שעל סדר היום . 5

לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המיות הרשאים  3.3 -ו 3.2הרוב הדרש לאישור החלטות מס' 

או באמצעות כתב הצבעה  באמצעות כתב הצבעה, וחלבאמצעות ש ,להצביע והמשתתפים בהצבעה בעצמם

  .אלקטרוי

מקרב בעלי המיות המשתתפים בהצבעה בעצמם,  רגיל רובלעיל הוא  3.4מס'  ההדרש לאישור החלטהרוב 

באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוי, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: 

השליטה בחברה או  בעליפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המיות שאים ן קולות הרוב באסיי(א) במי

, המשתתפים השליטה בעלי עם מקשריו כתוצאה שאיו אישי עיין למעט המיויבעלי עיין אישי באישור 

בהצבעה; במיין כלל הקולות של בעלי המיות האמורים לא יובאו בחשבון קולות המעים; על מי שיש 

לחוק החברות, בשיויים המחויבים; (ב) סך קולות המתגדים מקרב  276עיין אישי יחולו הוראות סעיף לו 

  ) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.2%(א) לא עלה על שיעור של שי אחוזים ( הבעלי המיות האמורים בפסק

ל עיין אישי (להלן בחלק השי של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של שליטה ו/או ש

"), ולתיאור מהות הזיקה הרלווטית וכן לסימון מאפיין אחר של בעל המיות, וכן זיקהביחד או לחוד: "

שעל סדר היום. מובהר כי מי שלא יסמן כאמור או יסמן "כן" ולא יתאר  3.4לתיאור שלו, ביחס להחלטה 

  במיין. את מהות הזיקה ו/או המאפיין האחר כאמור, לא תבוא הצבעתו

 בעל מיות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל ושא שעל סדר היום בחלק השי של כתב הצבעה זה. . 6

 : תוקף כתב ההצבעה . 7

בעל מיה שלזכותו רשומה מיה אצל חבר בורסה ואותה מיה כללת בין המיות הרשומות במרשם על שם 

ברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר החברה לרישומים, המעויין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לח

בעלותו במיה במועד הקובע. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו 

אצל חבר בורסה מיה ואותה מיה כללת בין המיות הרשומות במרשם בעלי המיות של החברה רשומה 



-3-  

 
), ןצילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העיי"), או בעל מיות לא רשוםלרישומים (להלן: "

  . האסיפהשעות לפי מועד  4יש להמציא לחברה עד . את אישור הבעלות אם בעל המיות רשום בספרי החברה

בעל מיות שאיו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית 

  ) לפי מועד האסיפה.6הצבעה האלקטרוית, אשר יהיה שש (עד מועד עילת מערכת ה

  כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרוית . 8

רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית. כאמור לעיל, יתן יהיה לא בעל מיות 

 ) שעות לפי מועד האסיפה.6טרוית עד שש (להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלק

 מועד אחרון להודעות עמדה . 9

לחוק החברות)  88המועד האחרון להמצאה לחברה של הודעת עמדה של בעל המיות (כמשמעותה בסעיף 

. ככל שיוגשו 2018 דצמברב 17הייו לא יאוחר מיום  ,לפי מועד האסיפה כאמור לעילעשרה ימים  עד היו

 5-הודעות עמדה, תהיה החברה רשאית להמציא את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה לא יאוחר מ

  .2018 דצמברב 22הייו עד ליום  ,לפי מועד האסיפהימים 

 המועד הקובע . 10

 לחוק החברות 182זכאות בעל מיות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף  ןלעייהמועד הקובע 

. ")המועד הקובע(להלן: "  2018ובמברב 27ביום  שיחול, היו סוף יום המסחר בבורסהלתקות,  3 ותקה

 ., אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זההקובעאם לא יתקיים מסחר במועד 

   לעיל. 2במשרדי החברה המצויים בכתובת המפורטת בסעיף : תבי הצבעה והודעות עמדהמען למסירת כ . 11

כתובת : כתובות אתר ההפצה ואתר האיטרט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה . 12

אתר האיטרט של רשות יירות ערך והבורסה שבהם יתן למצוא וסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, 

לחוק החברות הים כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות ליירות ערך  88ככל שתהייה, כמשמעותם בסעיף 

את וסח  .www.tase.co.il) ואתר הבורסה בכתובת: אתר ההפצה""( www.magna.isa.gov.ilבכתובת: 

 למצוא באתר האיטרט של החברה בכתובת גם כתב ההצבעה והודעות העמדה יתן

https://knafaim.co.il . 

עלות בסיף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מיותיו או במשלוח בעל מיות זכאי לקבל את אישור הב . 13

בעל מיות לא רשום בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעיין זה תיתן מראש לחשבון יירות ערך מסוים. 

 זכאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית.

אר אלקטרוי בלא תמורה קישורית לוסח כתב הצבעה והודעות בעל מיות לא רשום זכאי לקבל בדו . 14

העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במיותיו, אלא אם כן הודיע לחבר 

הבורסה כי אין הוא מעויין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעויין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת 

 בעה תחול גם לעיין קבלת הודעות העמדה.תשלום. הודעתו לעיין כתבי ההצ

בעל מיות אחד או יותר המחזיק מיות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה  . 15

בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה בחברה שאין מוחזקות בידי בעל 

לאחר  , בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו,לחוק החברות, זכאי 268השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 
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וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה  לעיין בכתבי ההצבעה האסיפה הכללית,כיוס 

 לתקות.  10כמפורט בתקה  בשעות העבודה המקובלות, במשרדה הרשום של החברה, האלקטרוית,

מיות רגילות מהווה אחזקה של  805,722 זה, אחזקה שלכון למועד ההודעה על כיוס האסיפה שוא כתב 

מיות רגילות מהווה החזקה של חמישה  376,085החזקה של חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, ו

   אחוזים מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאין מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה.

בסדר היום, לרבות הוספת ושא לסדר היום, עשויות לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שיויים  . 16

להתפרסם הודעות עמדה, ויתן יהיה לעיין בסדר היום העדכי ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי 

 החברה שבאתר ההפצה.

, 'דיום היו  החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת ושא לסדר היוםהמועד האחרון שבו  . 17

  . 2018, דצמברב 5-ה



-5-  

 
  חלק שי

  )"התקות" :(להלן 2005-תקות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו

  
  .כפיים אחזקות בע"מ: שם החברה

  .), רמת גן13, בית איילון ביטוח (קומה 12דרך אבא הלל : )הצבעההתבי כ ה ומשלוחלמסיר(חברה המען 
  . 520040700: מס' החברה

  .15:00, בשעה 2018בדצמבר  27 :מועד האסיפה
  .ומיוחדת שתיתכללית  :סוג האסיפה

  .), רמת גן13, בית איילון ביטוח (קומה 12ברחוב דרך אבא הלל משרדי החברה : מקום כיוסה של האסיפה
  .8201בובמבר  27 :המועד הקובע

  

  :פרטי בעל המיות
  .............................................................: שם בעל המיות

  : ......................................................................מס' זהות
  -אם אין לבעל המיות תעודת זהות ישראלית 

  .......: ..............................................................מס' דרכון
  : ...........................................................המדיה בה הוצא

  בתוקף עד: ....................................................................
  -אם בעל המיות הוא תאגיד

  ..........: .........................................................מס' תאגיד
  : ........................................................מדית ההתאגדות

  :אופן ההצבעה

  

  

                                                      
 .אי סימון ייחשב כהימעות מהצבעה באותו ושא 1
  .במיין תבוא לא הצבעתו, האישי עייו מהות את יפרט ולא"כן"  שיסמן או זה טור ימלא שלא מיות בעל 2

סעיף 
  ההחלטה

האם אתה בעל   1אופן ההצבעה  הושא על סדר היום
שליטה בחברה 

או מי מטעמו או 
בעל עיין אישי 

  2במיוי

  לא  כן  מע  גד בעד  

החשבון בריטמן אלמגור זהר למות מחדש את משרד רואי   3.2
  2018ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה לשת 

        

לתקופת  הבאים ה"ה (שאים דח"צים)של הדירקטורים מיוי   3.3
  כהוה וספת עד לאסיפה השתית הבאה של החברה

  

  
  שלמה חאל

        

  
  תמר מוזס בורוביץ

        

  
  יהודה (יודי) לוי

        

  
  ערן אילן

        

  
  סופיה קימרליג

        

  
  דב פלטי

        

  
  יוסי פוקס

        

  
  (דירקטורית בלתי תלויה) דורית בן סימון

        

  
  עמי אראל

        

  גב' דליה איציק לדירקטורית חיצוית מיוי  3.4
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כתב הצבעה זה ) 1999-) לחוק החברות, התש"ט1(177לבעלי מיות המחזיקים במיות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 

  .באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרויתאו אם שלח לחברה אישור בעלות , תקף רק בצירוף אישור בעלות
צירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת כתב ההצבעה תקף ב -לבעלי מיות הרשומים במרשם בעלי המיות של החברה 

  .התאגדות
  
  

  ):המתאימה התשובה את להקיף(יש  היך האםופרט/פרטי צייי /ציין א

(לרבות  3עיין בעל

עיין אישי של מיופה 

  כוח)

  לא  כן

  לא  כן  4בכירה משרה ושא

  לא  כן  5מוסדי משקיע

שעל סדר היום  3.4 מטעמו או בעל עיין אישי בהחלטהלהלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה או מי 

  (להלן: "זיקה"),  יש לפרט את מהות הזיקה:

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  
  

  

  

  

  

__________________          ___________________  
 חתימת בעל המיות    תאריך

 

                                                      
 .החברות לחוק 1 בסעיף כהגדרתו 3

 .1968 -"ח תשכ, ערך יירות לחוק(ד) 37 בסעיף כהגדרתו 4

-"טתשס), כללית באסיפה מהלת חברה) (השתתפות גמל(קופות  פיסיים שירותים על הפיקוח לתקות 1 בתקה כהגדרתו 5

 .1994-"דתש, באמות משותפות השקעות בחוק כמשמעותו באמות משותפות להשקעות קרן מהל וכן, 2009
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  כפיים אחזקות בע"מ
  )או "החברה" "כפיים("

  03-6539977: פקס 03-6539999: טלפון

  2018 בובמבר, 21

  לכבוד          לכבוד

  הבורסה ליירות ערך בת"א בע"מ      רשות יירות ערך

www.magna.isa.gov.il    maya.tase.co.il  

  

  של כפיים אחזקות בע"מומיוחדת יווח מיידי בדבר כיוס אסיפה כללית שתית ד
  

תקות יירות ערך (דו"חות תקופתיים , ")חוק החברות": (להלן 1999-חוק החברות, התש"טבהתאם ל

תקות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), ") והדיווח תקות(להלן: " 1970-ומיידיים), התש"ל

דבר זימון אסיפה הודעה ב החברה מתכבדת למסור בזאת, ")תקות הצבעה בכתב(להלן: " 2005-התשס"ו

, 15:00בשעה , 2018 בדצמבר 27תתקיים ביום של בעלי המיות של החברה, אשר  ומיוחדת כללית שתית

  .")האסיפה), רמת גן (להלן: "13, בית איילון ביטוח (קומה 12הלל בדרך אבא  ,החברה יבמשרד

  :שעל סדר היום ועיקרי ההחלטות המוצעות וההחלטות פירוט הושאים . 1

 בדצמבר 31דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשה שסתיימה ביום  . 1.1

7201 

 דיווח על שכרםמיוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה וקבלת  . 1.2

למות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי  :ההחלטה המוצעת

   .2018החשבון המבקרים של החברה לשת 

 דירקטורים (שאים דח"צים) לדירקטוריון החברה של מיוי . 1.3

 שלמה: הבאים"ה ה את"צים) דח(שאים  כדירקטוריםמחדש למות  :ההחלטה המוצעת

, פוקס יוסי, פלטי דב, קימרליג סופיה, אילן ערן, לוי(יודי)  יהודה, בורוביץ מוזס תמר, חאל

כהוה וספת והכל עד למועד  לתקופה אראל ועמי (דירקטורית בלתי תלויה) סימון בן דורית

 כיוסה של האסיפה הכללית השתית הבאה של החברה. 

  ההצבעה לגבי כל מועמד לכהוה כדירקטור המצוין לעיל תעשה בפרד. 

 והתאים הדרשים למיוי וכי מתקיימים לגבימועמד למיוי מסר לחברה הצהרה  כל

 מצורפים אלו הצהרות העתקיות. ב לחוק החבר224בהתאם להוראת סעיף  בחברהכדירקטור 

) 10ב(א)(36 לתקה בהתאם המועמדים פרטי את כן כמו כוללות והן, דוח זהל 'א ספחכ

  .הדיווח לתקות 26 ולתקה
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 תחיצוי יתלדירקטור דליה איציק גב'מיוי  . 1.4

בחברה  תחיצוי יתכדירקטור גב' דליה איציקשל  לאשר את מיויה :ההחלטה המוצעת

לחוק החברות וזאת החל  245בהתאם להוראות סעיף  ) שים3לתקופת כהוה של שלוש (

  ממועד אישור האסיפה המזומת לפי דוח זה.

 ההתאים הדרשים למיוי הכי מתקיימים לגבילחברה הצהרה  המסר גב' איציק

לחוק החברות.  241-ו 240, ב224 פיםבהתאם להוראת סעי בחברה תחיצוי יתכדירקטור

 תהמועמד פרטי את כן כמו תכולל יאוה, לדוח זה 'ב ספחכ ףמצור ה כאמורהצהרה העתק

  .הדיווח לתקות 26 ולתקה) 10ב(א)(36 לתקה בהתאם

בהתאם לתקות  כשירות מקצועית תעל ידי דירקטוריון החברה כבעל גב' איציק הוערכה

החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל 

   .2005-כשירות מקצועית), התשס"ו

על ידי  תחיצוי יתכדירקטור איציק גב'של  ון החברה החליט, כי בכפוף למיויהדירקטורי

י ולגמול השתתפות בהתאם לגמול שת תזכאי איציק גב' תהאהאסיפה המזומת לפי דוח זה, 

לגמול השתי ולגמול ההשתתפות המשולם ליתר הדירקטורים החיצויים והבלתי תלויים 

החברה ו/או ועדה מועדותיו בגובה  דירקטוריון(א) גמול בגין השתתפות בישיבות בחברה, קרי 

"הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור חיצוי, בהתאם לקבוע בתוספת השלישית בתקות 

(כפי שהן מתעדכות  2000-החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי), התש"ס

מעת  "), לפי הדרגה שבה תהא החברה מסווגת, כפי שיהיותקות הגמולמעת לעת) (להלן: "

לעת, לרבות בגין השתתפות בישיבה באמצעי תקשורת (ישיבה טלפוית) והחלטה בלא 

(ב) גמול שתי בגובה "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטור  התכסות בפועל (החלטה בכתב);

חיצוי, בהתאם לקבוע בתוספת השייה לתקות הגמול, לפי הדרגה שבה תהא החברה 

  ) התשלום יבוצע באופן רבעוי.(ג מסווגת, כפי שיהיו מעת לעת;

  המקום כיוס האסיפה ומועד . 2

, בית 12בדרך אבא הלל  ,החברה יבמשרד, 15:00בשעה , 2018 בדצמבר 27 האסיפה תתקיים ביום

 יוארב 3אם לא ימצא מין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ), רמת גן. 13איילון ביטוח (קומה 

  )."האסיפה הדחית" , ותיערך באותה שעה ובאותו מקום (להלן:2019

  ב הדרשוהר . 3

לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המיות הרשאים  1.3 -ו 1.2הרוב הדרש לאישור החלטות מס' 

  .או כתב הצבעה אלקטרוי כתב הצבעה ,וחלבאמצעות ש ,להצביע והמשתתפים בהצבעה בעצמם

מקרב בעלי המיות המשתתפים בהצבעה  רגיל רובהוא לעיל  1.4מס'  ההדרש לאישור החלטהרוב 

, ובלבד שיתקיים או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוי באמצעות כתב הצבעה ,שלוח באמצעות ,בעצמם

 בעלין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המיות שאים יאחד מאלה: (א) במי

המיוי למעט עיין אישי שאיו כתוצאה מקשריו עם בעלי השליטה בחברה או בעלי עיין אישי באישור 

, המשתתפים בהצבעה; במיין כלל הקולות של בעלי המיות האמורים לא יובאו בחשבון השליטה

לחוק החברות, בשיויים  276מי שיש לו עיין אישי יחולו הוראות סעיף קולות המעים; על 

לא עלה על שיעור של ה (א) המחויבים; (ב) סך קולות המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים בפסק

  ) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.2%שי אחוזים (
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  המועד הקובע . 4

 לחוק החברות 182זכאות בעל מיות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף  ןלעייהמועד הקובע 

 אביב בע"מ (להלן:-, היו סוף יום המסחר בבורסה ליירות ערך בתלבכתב הצבעה לתקות 3ותקה 

לא יתקיים מסחר במועד  ). אם"הקובע המועד" (להלן:  2018ובמברב 27) שיחול ביום "הבורסה"

   , אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.הקובע

  ימין חוק . 5

באי ידי -בעצמם או עלהוכחים חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו וכחים שי בעלי מיות, מיין 

או השתתפו בהצבעה באמצעות כתב  כוחם או שלחו לחברה כתב הצבעה אשר מציין את אופן הצבעתם,

תוך אם  חברה.בההצבעה  זכויותמ 50%אשר ביחד מחזיקים או מייצגים לפחות  הצבעה אלקטרוי,

, בשבוע ימיםחוקי, תידחה האסיפה מאליה הין ימהחצי שעה מהמועד שקבע לאסיפה לא ימצא 

 םלשמ בעיייםת ידוו באסיפה הדחי. 2019ביואר  3 כלומר ליום, לאותה השעה ולאותו מקום

יהווה בעל מיות אחד, לפחות,  ,לעיל כאמור הדחיתקראה האסיפה. לא מצא מין חוקי באסיפה 

או אשר שלח לחברה כתב הצבעה או הצביע באמצעות כתב הצבעה  ,שלוחהוכח בעצמו או על ידי 

  .לחוק החברות 79מין חוקי, בכפוף להוראת סעיף  אלקטרוי,

  אופן ההצבעה . 6

כל בעל מיות של החברה במועד הקובע, בין אם המיות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן 

באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, או 

או באמצעות כתב באמצעות כתב הצבעה כמפורט בחלק השי לכתב ההצבעה המצורף לדוח מיידי זה 

  .טרוי כמפורט להלןהצבעה אלק

  בעלות אישור המצאת . 7

, בעל 2000-לתקות החברות (הוכחת בעלות במיה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס בהתאם

מיה שלזכותו רשומה מיה אצל חבר בורסה ואותה מיה כללת בין המיות הרשומות במרשם על שם 

אישור הבעלות מאת חבר  את יא לחברההחברה לרישומים, המעויין להצביע באסיפה הכללית, ימצ

בעל מיות הבורסה בדבר בעלותו במיה במועד הקובע, כדרש לפי התקות האמורות ותקון החברה. 

שמיותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא 

יף של חבר הבורסה או בדואר אל מעיותיו, בסו או תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש מחזיק את מ

 זאת, ובלבד שבקשה לעיין זה תיתן מראש לחשבון יירות ערך מסוים. 

 בעל מיות שאיו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה

עד למועד עילת המערכת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוי מאושר לפי סעיף  האלקטרוית

דיו כדין  - לחוק יירות ערך, אשר עייו תוי המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרוית 5יא44

  אישור בעלות במיה לגבי כל בעל מיות הכלל בו.

  להצבעה שלוח באמצעות הצבעה . 8

למיויו  המקורי יפקידו את כתב ההרשאה ,באמצעות שלוח להצבעהלהצביע  םבעלי מיות המעוייי

לפחות שי ימי עסקים לפי מועד כיוס כוח), בצירוף אישור בעלות, במשרדי החברה  ישל השלוח (ייפו

 החברה תקבל רק כתב הרשאה בכתב המיוי יש לציין את מספר המיות שבגין הוא יתן.. האסיפה

או עותק של כתב ההרשאה ובלבד שהעותק יהיה מאושר על ידי עורך דין בעל רישיון ישראלי  מקורי

  או וטריון.
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  הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוי . 9

שיועבר לחברה במערכת  אלקטרוי הצבעה כתב באמצעות להצביע גם זכאי רשום לא מיה בעל

להלן: לעיל ( 1968-לחוק יירות ערך, התשכ"ח 2עלת לפי סימן ב' לפרק ז'ההצבעה האלקטרוית הפו

 ", בהתאמה).ערך יירות חוק"; "האלקטרוית ההצבעה מערכת"; "האלקטרוי ההצבעה כתב"

ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוי תתאפשר החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה 

) 6האלקטרוית על קבלה תקיה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרוית ועד שש (

"), אז תיסגר מערכת ההצבעה המערכת עילת מועדשעות לפי מועד כיוס האסיפה (להלן: "

הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרוית תהיה יתת לשיוי או ביטול עד מועד עילת האלקטרוית. ה

  המערכת ולא יתן יהיה לשותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית לאחר מועד זה.

  הצבעה כתב באמצעות הצבעה . 10

כל בעל מיות של החברה במועד הקובע, בין אם המיות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן 

המפורסם  ,הצבעההבאמצעות כתב  גםבאמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו 

ההצבעה תיעשה על גבי . ")הצבעה כתב(להלן: " בד בבד עם דוח זה, והמהווה חלק בלתי פרד הימו

 וסח כתב ההצבעה והודעות עמדה. כפי שפורסם באתר ההפצה לק השי של כתב ההצבעההח

בגין האסיפה האמורה יתן למצוא באתר ההפצה של המג"א  לחוק החברות 88כמשמעותן בסעיף 

ובאתר הבורסה בכתובת ") אתר ההפצה(להלן: " www.magna.isa.gov.ilבכתובת האיטרט: 

maya.tase.co.il.  

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מיה 

ואותה מיה כללת בין המיות הרשומות במרשם בעלי המיות של החברה לרישומים, או צורף לו 

רשום בספרי החברה, ), אם בעל המיות ןצילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העיי

שעות לפי מועד כיוס האסיפה. לעיין זה מועד ההמצאה היו  )4( ארבע ואלו הומצאו לחברה עד

 אישור את המועד שבו הגיעו כתבי ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה כמפורט לעיל.

 מערכת עילת מועד עד, האלקטרוית ההצבעה מערכת באמצעות גם לחברה להמציא יתן הבעלות

   ).האסיפה מועד לפי שעות) 6(שש ( האלקטרוית ההצבעה

בעל מיות רשאי לפות ישירות לחברה ולקבל ממה את וסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר 

לכל בעל  וכתבי העמדה בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוי, קישורית לוסח כתב הצבעה

בעלי המיות ואשר מיותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע  מיות שאיו רשום במרשם

בעל המיות כי הוא איו מעויין בכך ובלבד שההודעה יתה לגבי חשבון יירות ערך מסוים ובמועד 

  קודם למועד הקובע. 

 תימה, אחת מדרך ביותר מיות בעל הצביע אם, החברות לחוק(ד) 83 סעיף להוראות בהתאם כי יצוין

 מאוחרת תיחשב שלוח באמצעות או בעצמו מיות בעל של הצבעה זה לעיין כאשר, המאוחרת הצבעתו

  .האלקטרוית ההצבעה מערכת כתב הצבעה או הצבעה באמצעות באמצעות להצבעה

  הודעות עמדה . 11

האסיפה מועד לפי ימים  10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעלי המיות היו עד 

, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון 2018ר בדצמב 17 , הייו לא יאוחר מיוםהכללית

 בדצמבר 22 ליום עד הייו הכלליתאסיפה מועד הלפי להודעות העמדה היו לא יאוחר מחמישה ימים 

2018.   
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 הוספת ושא לסדר היום . 12

 עשויות, היום לסדר ושא הוספת לרבות, היום בסדר שיויים שיהיו ייתכן זהפרסום דוח  לאחר

 החברה בדיווחי העמדה ובהודעות העדכי היום בסדר לעיין יתן ויהיה, עמדה הודעות להתפרסם

  .ההפצה באתר שיתפרסמו

(ב) לחוק החברות, בעל מיה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה 66בהתאם לסעיף 

כללית, ובלבד האסיפה הבאסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול ושא בסדר היום של 

כללית. בהתאם לתקות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה השהושא מתאים להיות דון באסיפה 

(ב) 66, בקשה לפי סעיף 2000-ית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת ושא לסדר היום), תש"סכלל

ימים לאחר זימון האסיפה. ככל שהוגשה בקשה כאמור,  )7( לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה

קיימת אפשרות כי ושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות יירות 

 .זה בזימון שקבע כפי הקובע המועד את לשות כדי המעודכן היום סדר בפרסום אין ערך.

 ציג החברה לעיין הטיפול בדוח המיידי . 13

 פרטי לפי, החברה ומזכיר משפטי יועץ, קיהותן שטרהחברה לטיפול בדוח מיידי זה היו עו"ד  ציג

  .להלן ההתקשרות

  עיון במסמכים . 14

המפורטת לעיל, בתיאום בכתובת החברה,  של הרשום במשרדה לעיון עומד זה מיידי דוח של עותק

, וזאת עד למועד כיוס 17:00עד  10:00ה' בין השעות -בימים א' 03-6539999טלפוי מראש בטל' 

  האסיפה.

  בכבוד רב,              

    כפיים אחזקות בע"מ

  דיווח זה חתם בשם החברה ע"י:

  "למכ, ציוי רון
  החברה ומזכיר משפטי יועץ, יהותן שטרק
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  ספח א'

  כשירות דירקטורים (שאים דח"צים)הצהרות     

                                                                                                                                                                      
   



  לכבוד

  ")החברהבע"מ (" כפיים אחזקות

,..א  

  1999- ב לחוק החברות התש"ט224הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף הדון: 

  :בהצהרה זו

  פסק דין בערכאה ראשוה או אחרת. - " דין פסק"

ק ("חו 1968- לב(א) לחוק יירות ערך, התשכ"ח52הועדה שמותה לפי סעיף  - " המהלית האכיפה ועדת"

  יירות ערך").

לחוק יירות  4ו לחוק יירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  - " אכיפה אמצעי"

, או לפי 1955- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וביהול תיקי השקעות, התש"ה 2ערך, לפי פרק ז'

  ין., לפי העי1994- לחוק השקעות משותפות באמות, התש"ד 1פרק י'

לחוק החברות  ב224כדירקטור בחברה, הריי ותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף חידוש כהותי לצורך 

  כדלקמן: 1999- התש"ט

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור   .1

  , לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.שארבחברה, בשים לב, בין ה

, כהגדרת מוח זה בתקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל כשירות מקצועיתהי בעל   .2

  .2005- מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו

הרלווטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה,  להלן הפרטיםלעיל,  1בשים לב לאמור בסעיף   .3

  לתי וכן פירוט יסיוי המקצועי הרלווטי.לרבות פרטים בדבר השכ

  שלמה חאל  שם

  064516271  מספר זיהוי 

  10.01.1950  תאריך לידה

 דרך, ביטוח בית איילון - אצל החברה   דין- מען להמצאת כתבי בית

  .5250606, רמת גן 12אבא הלל 

  אזרחות ישראלית.  תיות

  .כוי שוקועדה ליהול כספים וסי  חברות בועדות דירקטוריון

, חברה שלו האם עובד של התאגיד, חברה בת

  בו יןיאו של בעל עשלו קשורה 

  לא.

(מעיק לגלובל ליסיג שירותי יהול כיו"ר 

  דירקטוריון גלובל ליסיג).

  31.12.2012  תאריך תחילת כהוה כדירקטור בחברה

אויברסיטת תל  - מוסמך במהל עסקים   השכלה

 - ואוטית אביב, בוגר הדסה אוויר

  טכיון.

יו"ר דירקטוריון כפיים (החל מחודש   עיסוק בחמש השים האחרוות



מכ"ל כפיים אחזקות ); 2013יואר 

ועד  2006בע"מ (החל מחודש אוקטובר 

  ).2012אוקטובר 

גלובל ; אל על תיבי אויר לישראל בע"מ תאגידים וספים בהם מכהן כדירקטור

; )יוןיו"ר דירקטור(כפיים ליסיג בע"מ 

יו"ר ( ) בע"מ2005כפי תחזוקה (

; ש. ישראל בע"מ QAS; )דירקטוריון

 .חאל בע"מ

  לא.  ן אחר בתאגידיהאם בן משפחה של בעל עי

  לא.  האם דירקטור חיצוי

בעל /האם בעל מומחיות חשבואית ופיסית

   כשירות מקצועית

  .בעל כשירות מקצועית

  עד מתן הצהרתי זו:בחמש השים שקדמו למו  .4

  

עד  418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   4.1

 54- (א) ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977- לחוק העושין, התשל"ז 428עד  422 - , ו420

  לחוק יירות ערך.

  

רמה, עבירות לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מ  4.2

  מהלים בתאגיד או בעבירות של יצול מידע פים. 

לעיל, ואשר בית משפט קבע כי  4לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר איה מויה בסעיף   .5

מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה איי ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך 

  התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

ועדת האכיפה המהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה   .6

  ציבורית.

איי פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה   .7

  ). 1967- לפועל, תשכ"ז

  ותי כדירקטור בחברה. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למיויי ו/או כה  .8

  . הריי מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים  .9

  .ידי החברה- ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על  .10

  ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:
  

  שלמה חאל  שם: 
  

  2018בר ובמב 12  תאריך: 
  

  __________________  חתימה: 



 

 

  לכבוד

  ")החברהבע"מ (" כפיים אחזקות

,..א  

  1999- ב לחוק החברות התש"ט224הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף הדון: 

  :בהצהרה זו

  פסק דין בערכאה ראשוה או אחרת. - " דין פסק"

ק ("חו 1968- לב(א) לחוק יירות ערך, התשכ"ח52הועדה שמותה לפי סעיף  - " המהלית האכיפה ועדת"

  יירות ערך").

לחוק יירות  4ו לחוק יירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  - " אכיפה אמצעי"

, או לפי 1955- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וביהול תיקי השקעות, התש"ה 2ערך, לפי פרק ז'

  ין., לפי העי1994- לחוק השקעות משותפות באמות, התש"ד 1פרק י'

לחוק  ב224לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף  ית בחברה, הריי ותתכדירקטורחידוש כהותי לצורך 

  כדלקמן: 1999- החברות התש"ט

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של   .1

  ודלה., לצרכיה המיוחדים של החברה ולגשארבחברה, בשים לב, בין ה יתדירקטור

, כהגדרת מוח זה בתקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור כשירות מקצועית תהי בעל  .2

  .2005- בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו

הרלווטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה,  להלן הפרטיםלעיל,  1בשים לב לאמור בסעיף   .3

  בר השכלתי וכן פירוט יסיוי המקצועי הרלווטי.לרבות פרטים בד

  תמר מוזס בורוביץ  שם

  056400997  מספר זיהוי 

  11.3.1960  תאריך לידה

 דרך, ביטוח בית איילון - אצל החברה   דין- מען להמצאת כתבי בית

  .5250606, רמת גן 12אבא הלל 

  אזרחות ישראלית.  תיות

  לא.  חברות בועדות דירקטוריון

, חברה שלו של התאגיד, חברה בת תעובדהאם 

  בו יןיאו של בעל עשלו קשורה 

מכ"ל תמר מוזס השקעות בע"מ, חברה 

בבעלותה המלאה של הדירקטורית, 

 אחזקות בע"מ המחזיקה במיות כפיים

  .תיבי אויר לישראל בע"מ ואל על

  .20.2.1994  תאריך תחילת כהוה כדירקטורית בחברה

ם לתואר שי במהל עסקים, סיום לימודי  השכלה

אויברסיטת תל אביב; בוגרת מדעי 

המדיה וסוציולוגיה, אויברסיטת בר 



 

 

  אילן.

מכ"ל תמר מוזס השקעות בע"מ; מכ"ל   עיסוק בחמש השים האחרוות

  מפל תקשורת בע"מ.

תיבי אויר  סגית יו"ר דירקטוריון אל על תאגידים וספים בהם מכהת כדירקטורית

גלובל כפיים ליסיג ; בע"מ לישראל

יו"ר דירקטוריון דורי מדיה גרופ בע"מ; 

דירקטורית במפל תקשורת בע"מ,  ;בע"מ

תמר מוזס השקעות בע"מ, עה מ.ב. 

בע"מ,  Communica TVתקשורת בע"מ, 

דורי מדיה דרסט בע"מ, דורי מדיה פארן 

ל.ד.י.  - בע"מ, דורי יו מדיה בע"מ, מפל 

בלות בע"מ, מפל עדן טלו - מפל  בע"מ,

בי.אם.איי בע"מ; עה ויריב  - מותגים 

אחזקות בע"מ, סי.טי.וי. מדיה ישראל 

ברד מג'מט  - בע"מ; בי.אם.איי. 

; .Novebox A.Gאיטרשיול בע"מ; 

 MeMeMe Studiosי.א.ק בע"מ; אפולו 

Ltd.  

של של מר דוד בורוביץ וגיסתו  רעייתו  ן אחר בתאגידימשפחה של בעל עי תהאם ב

  פרופ' ישראל בורוביץ.

  לא.  האם דירקטורית חיצוית

בעלת  /האם בעלת מומחיות חשבואית ופיסית

  כשירות מקצועית

  בעלת כשירות מקצועית.

  ד מתן הצהרתי זו:בחמש השים שקדמו למוע  .4

  

עד  418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   4.1

 54- (א) ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977- לחוק העושין, התשל"ז 428עד  422 - ו, 420

  לחוק יירות ערך.

  

מה, עבירות לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מר  4.2

  מהלים בתאגיד או בעבירות של יצול מידע פים. 

לעיל, ואשר בית משפט קבע כי  4ויה בסעיף לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר איה מ  .5

מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה איי ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך 

  התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

בחברה  יתועדת האכיפה המהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור  .6

  ציבורית.

באמצעים (כמשמעו בחוק  תמוגבל תרגל ו/או כחייב תדין ולא הוכרזתי כפושט תאיי פסול  .7

  ). 1967- ההוצאה לפועל, תשכ"ז



 

 

  בחברה.  יתאו כהותי כדירקטורלמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למיויי ו/  .8

  . מלהתקיים הריי מתחייבת להודיע לחברה אם איזה מהתאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל  .9

  .ידי החברה- ו וכי הצהרתי תדווח עלידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי ז  .10

  

  ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

  

  תמר מוזס בורוביץ  שם: 

  

  2018בובמבר  21  ך: תארי

  

  __________________  חתימה: 



  לכבוד

  ")החברהבע"מ (" כפיים אחזקות

,..א  

  1999- ב לחוק החברות התש"ט224הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף הדון: 

  :בהצהרה זו

  פסק דין בערכאה ראשוה או אחרת. - " דין פסק"

ק ("חו 1968- לב(א) לחוק יירות ערך, התשכ"ח52הועדה שמותה לפי סעיף  - " המהלית האכיפה ועדת"

  יירות ערך").

לחוק יירות  4ו לחוק יירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  - " אכיפה אמצעי"

, או לפי 1955- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וביהול תיקי השקעות, התש"ה 2ערך, לפי פרק ז'

  ין., לפי העי1994- לחוק השקעות משותפות באמות, התש"ד 1פרק י'

לחוק החברות  ב224כדירקטור בחברה, הריי ותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף חידוש כהותי לצורך 

  כדלקמן: 1999- התש"ט

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור   .1

  , לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.שארבחברה, בשים לב, בין ה

, כהגדרת מוח זה בתקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל כשירות מקצועיתהי בעל   . 2

  .2005- מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו

הרלווטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה,  להלן הפרטיםלעיל,  1בשים לב לאמור בסעיף   .3

  כלתי וכן פירוט יסיוי המקצועי הרלווטי.לרבות פרטים בדבר הש

  יהודה (יודי) לוי   שם

  046201323  מספר זיהוי 

  10.6.1945  תאריך לידה

, 6789141תל אביב  ,98יגאל אלון רחוב   דין- מען להמצאת כתבי בית

  ושות'. זליגמן אצל גולדפרב

  אזרחות ישראלית.  תיות

  לא.  חברות בועדות דירקטוריון

, חברה שלו של התאגיד, חברה בת האם עובד

  בו יןיאו של בעל עשלו קשורה 

  לא.

  

  12.7.2007  תאריך תחילת כהוה כדירקטור בחברה

בוגר הפקולטה למשפטים של   השכלה

); חבר לשכת 1969האויברסיטה העברית (

) ולשכת עורכי 1971עורכי הדין בישראל (

  ).1988הדין ביו יורק (

שותף מהל של משרד עורכי דין גולדפרב   רוותעיסוק בחמש השים האח

  ושות'. זליגמן



סגן יו"ר דירקטוריון אל על תיבי אויר  תאגידים וספים בהם מכהן כדירקטור

  לישראל בע"מ;

גלובל כפיים ליסיג חבר דירקטוריון: 

דורי מדיה גרופ בע"מ; ממן מסופי בע"מ; 

מטען ויטול בע"מ; א.ל. כסי תעופה 

 The Shalemבע"מ; כסי לויים בע"מ; 

Foundation (ארה"ב) מרכז אקדמי שלם ;

  .; חברת עו"ד יודי לויבע"מ

  לא.  ן אחר בתאגידיהאם בן משפחה של בעל עי

  לא.  דירקטור חיצוי האם

אית ופיסיתהאם בעל מומחיות חשבו/  בעל

  כשירות מקצועית

  בעל כשירות מקצועית.

  בחמש השים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:  .4

  

עד  418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   4.1

 54- (א) ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977- לחוק העושין, התשל"ז 428עד  422 - , ו420

  ת ערך.לחוק יירו

  

לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות   4.2

  מהלים בתאגיד או בעבירות של יצול מידע פים. 

בע כי לעיל, ואשר בית משפט ק 4לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר איה מויה בסעיף   .5

מש דירקטור בחברה ציבורית, למשך מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה איי ראוי לש

  התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

ועדת האכיפה המהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה   .6

  ציבורית.

ב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה איי פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחיי  .7

  ). 1967- לפועל, תשכ"ז

  למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למיויי ו/או כהותי כדירקטור בחברה.   .8

  . הריי מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים  .9

  .ידי החברה- האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח עלידוע לי כי החברה הסתמכה על   .10

  

  לראיה באתי על החתום על הצהרה זו:ו

  
  יהודה (יודי) לוי  שם: 

  
  2018ובמבר ב 11  תאריך: 

  
  __________________  חתימה: 



  לכבוד

  ")החברהבע"מ (" כפיים אחזקות

,..א  

  1999- ב לחוק החברות התש"ט224הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף הדון: 

  :בהצהרה זו

  פסק דין בערכאה ראשוה או אחרת. - " דין פסק"

ק ("חו 1968- לב(א) לחוק יירות ערך, התשכ"ח52הועדה שמותה לפי סעיף  - " המהלית האכיפה ועדת"

  יירות ערך").

לחוק יירות  4ו לחוק יירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  - " אכיפה אמצעי"

, או לפי 1955- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וביהול תיקי השקעות, התש"ה 2ערך, לפי פרק ז'

  ין., לפי העי1994- לחוק השקעות משותפות באמות, התש"ד 1פרק י'

לחוק החברות  ב224כדירקטור בחברה, הריי ותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף חידוש כהותי לצורך 

  כדלקמן: 1999- התש"ט

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור   .1

  , לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.שארבחברה, בשים לב, בין ה

, כהגדרת מוח זה בתקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל כשירות מקצועיתהי בעל   .2

  .2005- מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו

הרלווטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה,  להלן הפרטיםלעיל,  1בשים לב לאמור בסעיף   .3

  לתי וכן פירוט יסיוי המקצועי הרלווטי.לרבות פרטים בדבר השכ

  ערן אילן  שם

  052598224  מספר זיהוי 

  17.06.1954  תאריך לידה

  , תל אביב.6רמז   דין- מען להמצאת כתבי בית

  אזרחות ישראלית.  תיות

  לא.  חברות בועדות דירקטוריון

, חברה שלו האם עובד של התאגיד, חברה בת

  בו יןיאו של בעל עשלו קשורה 

  לא.

  .12.7.2007  תאריך תחילת כהוה כדירקטור בחברה

בוגר הפקולטה למשפטים של   השכלה

); חבר לשכת 1981האויברסיטה העברית (

  ).1982עורכי הדין בישראל (

עוסק בהשקעות בחברות שוות בארץ   עיסוק בחמש השים האחרוות

  . ובעולם
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ערן אילן ג בע"מ; גלובל כפיים ליסי תאגידים וספים בהם מכהן כדירקטור

  VIAל בע"מ;יפי ;השקעות בע"מ

DELRAY HOLDINGS, LLC. 

, בעלה של כרמל אילן וגיס לדפה ארון  ן אחר בתאגידיהאם בן משפחה של בעל עי

  .החשבות בעלות שליטה בחברה

  לא.  האם דירקטור חיצוי

בעל מומחיות חשבואית ופיסית/ בעל האם 

  ת מקצועיתכשירו

  בעל כשירות מקצועית.

  בחמש השים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:  .4

  

עד  418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   4.1

 54- (א) ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977- לחוק העושין, התשל"ז 428עד  422 - , ו420

  לחוק יירות ערך.

  

הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות לא   4.2

  מהלים בתאגיד או בעבירות של יצול מידע פים. 

לעיל, ואשר בית משפט קבע כי  4לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר איה מויה בסעיף   .5

ה ציבורית, למשך מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה איי ראוי לשמש דירקטור בחבר

  התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

ועדת האכיפה המהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה   .6

  ציבורית.

איי פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה   .7

  ). 1967- לפועל, תשכ"ז

  ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למיויי ו/או כהותי כדירקטור בחברה.  למיטב  .8

  . הריי מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים  .9

  .ידי החברה- ו וכי הצהרתי תדווח עלידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי ז  .10

  

  חתום על הצהרה זו:ולראיה באתי על ה

  
  ערן אילן  שם: 

  
  2018 ברובמב 14  תאריך: 

  
  __________________  חתימה: 



  לכבוד

  ")החברהבע"מ (" כפיים אחזקות

,..א  

  1999- ב לחוק החברות התש"ט224הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף הדון: 

  :בהצהרה זו

  פסק דין בערכאה ראשוה או אחרת. - " דין פסק"

ק ("חו 1968- לב(א) לחוק יירות ערך, התשכ"ח52הועדה שמותה לפי סעיף  - " המהלית האכיפה ועדת"

  יירות ערך").

לחוק יירות  4ו לחוק יירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  - " אכיפה אמצעי"

, או לפי 1955- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וביהול תיקי השקעות, התש"ה 2ערך, לפי פרק ז'

  ין., לפי העי1994- לחוק השקעות משותפות באמות, התש"ד 1פרק י'

לחוק  ב224לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף  ית בחברה, הריי ותתכדירקטורחידוש כהותי לצורך 

  כדלקמן: 1999- החברות התש"ט

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של   .1

  ודלה., לצרכיה המיוחדים של החברה ולגשארבחברה, בשים לב, בין ה יתדירקטור

, כהגדרת מוח זה בתקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור כשירות מקצועית תהי בעל  .2

  .2005- בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו

הרלווטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה,  להלן הפרטיםלעיל,  1בשים לב לאמור בסעיף   .3

  בר השכלתי וכן פירוט יסיוי המקצועי הרלווטי.לרבות פרטים בד

  סופיה קימרליג  שם

  71511174  מספר זיהוי 

  1.5.1951  תאריך לידה

  .46638, הרצליה 3050ת.ד.   דין- מען להמצאת כתבי בית

  אזרחות ישראלית.  תיות

  לא.  חברות בועדות דירקטוריון

, חברה שלו של התאגיד, חברה בת תהאם עובד

  בו יןיאו של בעל עשלו קשורה 

  לא.

  20.2.1994  תאריך תחילת כהוה כדירקטורית בחברה

תואר במהל עסקים, אויברסיטת דרבי   השכלה

  ישראל.

  יזמות.  עיסוק בחמש השים האחרוות

סאן  לישראל בע"מ;אל על תיבי אויר  תאגידים וספים בהם מכהת כדירקטורית

; תמ"מ בע"מתיבי אויר בילאומיים דור 
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 .תעשיות מזון מטוסים בע"מ

  .לא  ן אחר בתאגידימשפחה של בעל עי תהאם ב

  לא.  האם דירקטורית חיצוית

בעלת מומחיות חשבואית ופיסית/ בעלת האם 

  כשירות מקצועית

  בעלת כשירות מקצועית.

  בחמש השים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:  .4

  

עד  418, 415, 392, 297עד  290ירות לפי סעיפים לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעב  4.1

 54- (א) ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977- לחוק העושין, התשל"ז 428עד  422 - , ו420

  לחוק יירות ערך.

  

לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות   4.2

יצול מידע פ הלים בתאגיד או בעבירות שלים. מ  

לעיל, ואשר בית משפט קבע כי  4לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר איה מויה בסעיף   .5

מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה איי ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך 

  התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

בחברה  יתעליי לכהן כדירקטור ועדת האכיפה המהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר  .6

  ציבורית.

באמצעים (כמשמעו בחוק  תמוגבל תרגל ו/או כחייב תדין ולא הוכרזתי כפושט תאיי פסול  .7

  ). 1967- ההוצאה לפועל, תשכ"ז

  בחברה.  יתלמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למיויי ו/או כהותי כדירקטור  .8

  לחברה אם איזה מהתאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.  הריי מתחייבת להודיע  .9

  .ידי החברה- ו וכי הצהרתי תדווח עלידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי ז  .10

  

  ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

  
  סופיה קימרליג  שם: 

  
   2018בובמבר  15  תאריך: 

  
  __________________  חתימה: 



 

 

  לכבוד

  ")החברהבע"מ (" כפיים אחזקות

,..א  

  1999- ב לחוק החברות התש"ט224הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף הדון: 

  :בהצהרה זו

  פסק דין בערכאה ראשוה או אחרת. - " דין פסק"

ק ("חו 1968- לב(א) לחוק יירות ערך, התשכ"ח52הועדה שמותה לפי סעיף  - " המהלית האכיפה ועדת"

  יירות ערך").

לחוק יירות  4ו לחוק יירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  - " אכיפה אמצעי"

, או לפי 1955- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וביהול תיקי השקעות, התש"ה 2ערך, לפי פרק ז'

  ין., לפי העי1994- לחוק השקעות משותפות באמות, התש"ד 1פרק י'

לחוק החברות  ב224כדירקטור בחברה, הריי ותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף חידוש כהותי לצורך 

  כדלקמן: 1999- התש"ט

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור   .1

  , לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.שארבחברה, בשים לב, בין ה

הי בעל מומחיות חשבואית ופיסית, כהגדרת מוח זה בתקות החברות (תאים ומבחים   .2

- לדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו

2005 . 

הרלווטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה,  להלן הפרטיםלעיל,  1בשים לב לאמור בסעיף   .3

  טים בדבר השכלתי וכן פירוט יסיוי המקצועי הרלווטי.לרבות פר

  דב פלטי  שם

  055667612  מספר זיהוי 

  25.4.1959  תאריך לידה

, רמת החייל, תל אביב 2ראול ולברג   דין- מען להמצאת כתבי בית

69719.  

  אזרחות ישראלית.  תיות

  ועדה ליהול כספים וסיכוי שוק.  חברות בועדות דירקטוריון

, חברה שלו האם עובד של התאגיד, חברה בת

  בו יןיאו של בעל עשלו קשורה 

מכהן כמכ"ל ושיא דורי מדיה גרופ 

בע"מ, חברה המוחזקת, בין היתר, 

בעקיפין על ידי הדירקטור ועל ידי הגב' 

  תמר מוזס בורוביץ, בעלת שליטה בחברה.

  1.6.2004  תאריך תחילת כהוה כדירקטור בחברה

ר כלכלה וחשבואות באויברסיטת תל בוג  השכלה



 

 

  אביב; רו"ח מוסמך.

מכ"ל ושיא; כסי שד'  - דורי מדיה גרופ   עיסוק בחמש השים האחרוות

 S.R.D.Nמכ"ל;  - ירושלים יפו בע"מ 

USA Inc  -  שיא; יו"ר מפל תקשורת

  בע"מ.

דירקטור באל על תיבי אויר לישראל 

  ).2014בע"מ (עד למרץ 

מדיה גרופ בע"מ; דורי מדיה דרסט דורי  ים בהם מכהן כדירקטורתאגידים וספ

 "מ; דוריבע"מ; דורי מדיה ספייק בע

מ; דורי יו מדיה בע"מדיה פארן בע"מ; 

עה מ.ב. תקשורת בע"מ;  TLVדורי 

) 2002בע"מ; ש.ר.ד.ן אחזקות תקשורת (

בע"מ; כסי שדרות ירושלים יפו בע"מ; 

ל.ד.י. (ישראל)  בע"מ; מפלמפל תקשורת 

; ערוצי תוכן "מ; מפל מותגים בע"מבע

עדן טלובלות  - מפל  תקשורת בע"מ;

; דורי מדיה בע"מ; דר מולטימדיה בע"מ

בע"מ;  LDIבע"מ;  2002איטרשיול 

DTR יופקס תגים בע"מפקס מויו ;בע"מ ;

 Communica TV) בע"מ; 2010מותגים (

מדיה  CTVבע"מ;  CTV Techבע"מ; 

 Internationalבע"מ;  Travelist בע"מ;

Media House  בע"מ; קומפס מערכות

בע"מ;  RMSסחר אלקטרוי בע"מ; 

S.R.D.N USA Inc. ;BMI ;בע"מ 

Novebox AG;  Dori Media America 

Inc. ג  גלובל - ; ג'י.אס.אססורסי

; מ"עמימי באולפי מי ;בע"מ סולושיס

;  .See Vision Ltdמ; פולו י.א.ק בע"א

Eurofun (A.S.P.) Wireless 

Applications Ltd.  

  לא.  ן אחר בתאגידיהאם בן משפחה של בעל עי

  לא.  האם דירקטור חיצוי

האם בעל מומחיות חשבואית ופיסית/ בעל 

 כשירות מקצועית

  בעל מומחיות חשבואית ופיסית.

  בחמש השים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:  .4

  

עד  418, 415, 392, 297עד  290באיזה מהעבירות לפי סעיפים  ןלא הורשעתי בפסק די  4.1

 54- (א) ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977- לחוק העושין, התשל"ז 428עד  422 - , ו420

  לחוק יירות ערך.

  



 

 

לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות   4.2

 הלים בתאגיד או בעבירות שלים. ימצול מידע פ  

לעיל, ואשר בית משפט קבע כי  4לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר איה מויה בסעיף   .5

מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה איי ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך 

  התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה  ועדת האכיפה המהלית לא הטילה עליי אמצעי  .6

  ציבורית.

איי פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה   .7

  ). 1967- לפועל, תשכ"ז

  למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למיויי ו/או כהותי כדירקטור בחברה.   .8

  . יע לחברה אם איזה מהתאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקייםדהריי מתחייב להו  .9

  .ידי החברה- ו וכי הצהרתי תדווח עלידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי ז  .10

  

  ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

  
  דב פלטי  שם: 

  
  2018ובמבר ב 18  תאריך: 

  
  __________________  חתימה: 



   2018ובמברב 18

  לכבוד

  

  ")החברהבע"מ ("כפיים אחזקות 

  

,..א.ג  

  מומחיות חשבואית ופיסית הדון:

  

  
בהתאם לתקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל 

טים אודותיי ), הריי להביא בפיכם את הפר"התקות"להלן: ( 2005- כשירות מקצועית), התשס"ו

סית שלי כחבר המפורטים להלן, אשר דרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבואית והפי

  .דירקטוריון החברה

  .הריי בעל מומחיות חשבואית ופיסית . 1

הריי בקיא בסוגיות חשבואיות האופיייות לעף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל  . 2

 .ומורכבות דומה לזו של החברה

 .הריי בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מבקר ושל החובות המוטלות עליו . 3

וחוק יירות ערך,  1999- , התש"טהריי בקיא באופן הכת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות . 4

 .1968- התשכ"ח

קורות חיי הרלווטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט  . 5

 קצועי הרלווטי לשם ביצוע ההערכה מצורפים להצהרתי לעיל.יסיוי המ

  

  בברכה,

  

_________  

  דב פלטי
  



  לכבוד

  ")החברהבע"מ (" כפיים אחזקות

,..א  

  1999- ב לחוק החברות התש"ט224הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף הדון: 

  :בהצהרה זו

  פסק דין בערכאה ראשוה או אחרת. - " דין פסק"

ק ("חו 1968- לב(א) לחוק יירות ערך, התשכ"ח52הועדה שמותה לפי סעיף  - " המהלית האכיפה ועדת"

  יירות ערך").

לחוק יירות  4ו לחוק יירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  - " אכיפה אמצעי"

, או לפי 1955- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וביהול תיקי השקעות, התש"ה 2ערך, לפי פרק ז'

  ין., לפי העי1994- לחוק השקעות משותפות באמות, התש"ד 1פרק י'

לחוק החברות  ב224כדירקטור בחברה, הריי ותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף חידוש כהותי לצורך 

  כדלקמן: 1999- התש"ט

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור   .1

  , לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.שארבחברה, בשים לב, בין ה

הי בעל מומחיות חשבואית ופיסית, כהגדרת מוח זה בתקות החברות (תאים ומבחים   .2

- לדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו

2005 . 

הרלווטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה,  להלן הפרטיםלעיל,  1בשים לב לאמור בסעיף   .3

  טים בדבר השכלתי וכן פירוט יסיוי המקצועי הרלווטי.לרבות פר

  יוסי פוקס  שם

  056686694  מספר זיהוי 

  25.9.60  תאריך לידה

  בע"מ. LDI, תל אביב, אצל 2רח' ראול ולברג   דין- מען להמצאת כתבי בית

  אזרחות ישראלית.  תיות

  לא.  חברות בועדות דירקטוריון

, חברה שלו האם עובד של התאגיד, חברה בת

  בו יןיאו של בעל עשלו קשורה 

בע"מ, חברה אשר  LDIמכ"ל ושותף בחברת 

שותפים בה בעקיפין גם תמר מוזס בורוביץ 

  ודב פלטי, בעלי עיין בחברה.

  22.12.2009  תאריך תחילת כהוה כדירקטור בחברה

בוגר תואר בחשבואות וכלכלה, אויברסיטת   השכלה

  תל אביב; רו"ח מוסמך.

בע"מ,  DTRבע"מ,  LDIמכ"ל חברת   עיסוק בחמש השים האחרוות

  גלובל סורסיג סולושיס בע"מ. - ג'י.אס.אס. 



איטרשיול מדיה  -  IMHיו"ר דירקטוריון  תאגידים וספים בהם מכהן כדירקטור

; ) בע"מ2010האוס בע"מ ויופקס מותגים (

דורי מדיה גרופ דירקטור בחברות הבאות: 

בע"מ; יופקס מותגים בע"מ;  LDIבע"מ; 

יופקס אגליה; יורופאן (אי.אס.פי) יישומים 

 - בע"מ; ג'י.אס.אס.   DTRסלולריים בע"מ; 

  . גלובל סורסיג סולושיס בע"מ

  לא.  ן אחר בתאגידיהאם בן משפחה של בעל עי

  לא.  האם דירקטור חיצוי

האם בעל מומחיות חשבואית ופיסית/ בעל 

 כשירות מקצועית

 בעל מומחיות חשבואית ופיסית.

  בחמש השים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:  .4

  

עד  418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   4.1

 54- (א) ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977- לחוק העושין, התשל"ז 428עד  422 - , ו420

  לחוק יירות ערך.

  

א הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות ל  4.2

  מהלים בתאגיד או בעבירות של יצול מידע פים. 

לעיל, ואשר בית משפט קבע כי  4לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר איה מויה בסעיף   .5

ברה ציבורית, למשך מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה איי ראוי לשמש דירקטור בח

  התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

ועדת האכיפה המהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה   .6

  ציבורית.

איי פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה   .7

  ). 1967- לפועל, תשכ"ז

  טב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למיויי ו/או כהותי כדירקטור בחברה. למי  .8

  . הריי מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים  .9

  .ידי החברה- ו וכי הצהרתי תדווח עלידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי ז  .10

  החתום על הצהרה זו:ולראיה באתי על 
  

  יוסי פוקס  שם: 
  

  2018ובמבר ב 11  תאריך: 
  

  __________________  חתימה: 



   2018ובמברב 11

  לכבוד

  

  ")החברהבע"מ ("כפיים אחזקות 

  

,..א.ג  

  מומחיות חשבואית ופיסית הדון:

  

  
בהתאם לתקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל 

טים אודותיי ), הריי להביא בפיכם את הפר"התקות"להלן: ( 2005- כשירות מקצועית), התשס"ו

סית שלי כחבר המפורטים להלן, אשר דרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבואית והפי

  .דירקטוריון החברה

  .הריי בעל מומחיות חשבואית ופיסית . 1

הריי בקיא בסוגיות חשבואיות האופיייות לעף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל  . 2

 .ומורכבות דומה לזו של החברה

 .הריי בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מבקר ושל החובות המוטלות עליו . 3

וחוק יירות ערך,  1999- , התש"טהריי בקיא באופן הכת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות . 4

 .1968- התשכ"ח

קורות חיי הרלווטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט  . 5

 קצועי הרלווטי לשם ביצוע ההערכה מצורפים להצהרתי לעיל.יסיוי המ

  

  בברכה,

  

_________  

  יוסי פוקס
  



  לכבוד

  ")החברהבע"מ (" כפיים אחזקות

,..א  

  1999- בהתאם לחוק החברות התש"טבלתי תלוי הצהרה בדבר כשירות דירקטור הדון: 

  :בהצהרה זו

  פסק דין בערכאה ראשוה או אחרת. -" דין פסק"

 ("חוק 1968- לב(א) לחוק יירות ערך, התשכ"ח52הועדה שמותה לפי סעיף  -" המהלית האכיפה ועדת"

  יירות ערך").

לחוק יירות  4ו לחוק יירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  - " אכיפה אמצעי"

, או לפי 1955- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וביהול תיקי השקעות, התש"ה 2ערך, לפי פרק ז'

  ן., לפי העיי1994- לחוק השקעות משותפות באמות, התש"ד 1פרק י'

 ב224לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף  תבחברה, הריי ות ית בלתי תלויהכדירקטור כהותיחידוש לצורך 

  כדלקמן: 1999- לחוק החברות התש"ט

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של   .1

  החברה ולגודלה. , לצרכיה המיוחדים שלשארבחברה, בשים לב, בין ה יתדירקטור

אי עומדת בכל תאי הכשירות למיויי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה הי תושבת ישראל ו  .2

- לחוק החברות, התש"ט 1"דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף  ההגדר) ל2(- ו )1פסקאות (בכמפורט 

1999.  

(תאים ומבחים מומחיות חשבואית ופיסית, כהגדרת מוח זה בתקות החברות  תהי בעל  .3

- לדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו

2005 . 

הרלווטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה,  להלן הפרטיםלעיל,  1בשים לב לאמור בסעיף   .4

  לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט יסיוי המקצועי הרלווטי.

  דורית בן סימון  שם

  022813737  מספר זיהוי 

  6.10.1967  תאריך לידה

, רמת גן 12אבא הלל  –אצל החברה   דין- מען להמצאת כתבי בית

52008.  

  ישראלית.  תיות

ועדה לבחית תה כוועדת ביקורת (גם בשב  חברות בועדות דירקטוריון

 ת תגמול); ועדהועדהדוחות הכספיים וכו

  ליהול כספים וסיכוי שוק.

  לא., חברה שלו בד של התאגיד, חברה בתהאם עו



  בו יןיאו של בעל עשלו קשורה 

  6.4.2012  תאריך תחילת כהוה כדירקטור בחברה

בוגרת כלכלה ולימודים כלליים,   השכלה

  האויברסיטה העברית בירושלים;

מוסמכת במהל עסקים, האויברסיטה 

  העברית בירושלים.

שותפה במכון  ;BSS Capital - שותפה ב  עיסוק בחמש השים האחרוות

יו"ר ועדת השקעות  ;הישראלי לפיסים

  של הכשרה ביטוח.

; ד. בן סימון המכון הישראלי לפיסים תאגידים וספים בהם מכהן כדירקטור

  .יהול וייעוץ בע"מ

  לא.  ן אחר בתאגידיהאם בן משפחה של בעל עי

  .התלוי בלתי יתדירקטור  או בלתי תלוי יצויהאם דירקטור ח

 תמומחיות חשבואית ופיסית/ בעל תהאם בעל

 כשירות מקצועית

  מומחיות חשבואית ופיסית. תבעל

  בחמש השים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:  .5

  

עד  418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   5.1

 54- (א) ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977- "זלחוק העושין, התשל 428עד  422 - ו ,420

  לחוק יירות ערך.

  

לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות   5.2

  מהלים בתאגיד או בעבירות של יצול מידע פים. 

לעיל, ואשר בית משפט קבע כי  5לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר איה מויה בסעיף   .6

בחברה ציבורית, למשך  יתלשמש דירקטור החומרתה או סיבותיה איי ראוימפאת מהותה, 

  התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

בחברה  יתי לכהן כדירקטורועדת האכיפה המהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עלי  .7

  ציבורית.

באמצעים (כמשמעו בחוק  תמוגבל תרגל ו/או כחייב תהוכרזתי כפושט דין ולא תאיי פסול  .8

  ). 1967- ההוצאה לפועל, תשכ"ז

, אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלישל בעל השליטה בחברה.  האיי קרוב  .9

במועד חתימת , השליטה בו תאו לתאגיד שאי בעלאו בעקיפין לו במישרין  פהלמי שאי כפו

(א) לחברה; או (ב) למי מבעלי השליטה  :זיקה ,צהרה זו או בשתיים שקדמו למועד האמורה

; או (ג) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או או לקרוב של מי מהם, במועד המיוי בחברה

ו (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הים היתה בעלת השליטה בו בשתיים האחרוות; א

  או היו בעלי השליטה בו בשתיים האחרוות. בעלי שליטה בו 



קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה,  - " זיקהן זה: "ילעי

אחות, בן זוג, אח או  –" קרוב" .בחברה ית, למעט כהותי כדירקטורוכן כהוה כושא משרה

של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד  , אח, אחות או הורהצאצא וכןהורה, הורי הורה, צאצא 

  מאלה.

לו במישרין או בעקיפין  פהכפו שאי, למי י, למעבידי, לשותפי, לקרובאין לי מהאמור,בלי לגרוע 

ים מהגורמים המפורטהשליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי  תבעל שאיאו לתאגיד 

המפורטים  למעט קשרים זיחיםל, , גם אם הקשרים כאמור אים דרך כללעילבס"ק (א) עד (ד) 

   .________איןלהלן: _______

בגין כהותי  תבלתי תלוי, לא קיבלתי, וסף על הגמול לו אי זכאי יתמאז מיויי כדירקטור  .10

, שיפוי או ביטוח, ככל בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי יתכדירקטור

 יתתמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהותי כדירקטור כל - להם  תשהועקו לי או שאי זכאי

  בחברה.

 יתתפקידי או עיסוקי האחרים אים יוצרים או עלולים ליצור יגוד עיים עם תפקידי כדירקטור  .11

  .בחברה יתבחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור

קטור חיצוי המכהן גם כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דיר יתכדירקטור תאיי מכה  .12

  ברה. של הח

  של רשות יירות ערך או של הבורסה ליירות ערך. תאו עובד האיי חבר  .13

 בחברה. יתלמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למיויי ו/או כהותי כדירקטור  .14

  ה זו לעיל יחדל מלהתקיים. להודיע לחברה אם איזה מהתאים האמורים בהצהר תריי מתחייבה  .15

  .ידי החברה- ו וכי הצהרתי תדווח עלידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי ז  .16

  

  ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

  
  דורית בן סימון  שם: 

  
  2018ובמבר ב 6  תאריך: 

  
  __________________  חתימה: 

  

  

   

  



   2018ובמברב 6

  לכבוד

  

  ")החברהבע"מ ("כפיים אחזקות 

  

,..א.ג  

  מומחיות חשבואית ופיסית הדון:

  

  
בהתאם לתקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל 

ם אודותיי יט), הריי להביא בפיכם את הפר"התקות"להלן: ( 2005- כשירות מקצועית), התשס"ו

 תסית שלי כחברהמפורטים להלן, אשר דרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבואית והפי

  .דירקטוריון החברה

  .מומחיות חשבואית ופיסית תהריי בעל . 1

בסוגיות חשבואיות האופיייות לעף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל  ההריי בקיא . 2

 .ומורכבות דומה לזו של החברה

 .בתפקידיו של רואה חשבון מבקר ושל החובות המוטלות עליו ההריי בקיא . 3

וחוק יירות  1999- , התש"טבאופן הכת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ההריי בקיא . 4

 .1968- "חערך, התשכ

קורות חיי הרלווטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט  . 5

יסיו.טי לשם ביצוע ההערכה מצורפים להצהרתי לעילי המקצועי הרלוו 

  

  בברכה,

  

_________  

  דורית בן סימון
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  'בספח 

 דליה איציקהצהרת כשירות 

 

                                                                                                                                                                      
  



  לכבוד

  ")החברהבע"מ (" כפיים אחזקות

,..א  

- התש"ט ,לחוק החברות 241- ו 240פים בהתאם לסעיחיצוי הצהרה בדבר כשירות דירקטור הדון: 

1999  

  :בהצהרה זו

  פסק דין בערכאה ראשוה או אחרת. - " דין פסק"

("חוק  1968- תשכ"חלב(א) לחוק יירות ערך, ה52הועדה שמותה לפי סעיף  - " המהלית האכיפה ועדת"

  יירות ערך").

לחוק יירות  4ו לחוק יירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  - " אכיפה אמצעי"

, או לפי 1955- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וביהול תיקי השקעות, התש"ה 2ערך, לפי פרק ז'

  , לפי העיין.1994- לחוק השקעות משותפות באמות, התש"ד 1פרק י'

פים לכם הצהרה זו בהתאם לסעי תותהריי הואיל ואי מועמדת לכהוה כדירקטורית חיצוית בחברה, 

  כדלקמן:, 1999- , התש"טלחוק החברות 241- ו 240

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור   .1

  , לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.שארלב, בין ה בחברה, בשיםחיצוי 

, כהגדרת מוח זה בתקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור ת כשירות מקצועיתהי בעל  .2

 . 2005- בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו

ך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים הרלווטיים לצור להלן הפרטיםבשים לב לאמור לעיל,   .3

  בדבר השכלתי וכן פירוט יסיוי המקצועי הרלווטי.

  דליה איציק  שם

  51166361  מספר זיהוי 

  20.10.1952  תאריך לידה

גן העיר תל אביב6הדסה  רחוב  דין- להמצאת כתבי בית המע ,.  

  אזרחות ישראלית.  תיות

ועדה לבחית וועדת ביקורת (גם בשבתה כ  יוןבוועדה או וועדות של הדירקטור החברות

ועדה  ;וועדת תגמול) הדוחות הכספיים

  .ליהול כספים וסיכוי שוק

האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה 

יןיקשורה או של בעל ע   

  לא.

  .מועד אישור האסיפה הכללית  תאריך תחילת כהוה כדירקטור בחברה

האויברסיטה  בוגר בהיסטוריה ובספרות,  השכלה

העברית; בוגר במשפטים, המרכז 



 -2 - 

  הביתחומי הרצליה. 

ראש יושבת ; "סיסמה לכל תלמיד"שיאת   עיסוקו בחמש השים האחרוות

חבר האמים של "הדסה איטרשיול 

הציגות הישראלית של ארגון  - ישראל"

ועדת וב; חברה הדסה הבילאומי

 Claims Conference: The - התביעות 

Conference on Jewish Material 

Claims Against Germany  

 יתכדירקטור תא מכהיתאגידים וספים בהם ה

 כיום

 2006רשת חויות רמי לוי שיווק השיקמה 

 .; תאגיד המחזור הילהבע"מ

  לא.  ן אחר בתאגידיהאם הוא בן משפחה של בעל עי

  כן.   האם דירקטור חיצוי

  .לא  יסיתמומחיות חשבואית ופ תהאם בעל

  בחמש השים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:  .4

עד  418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   4.1

 54- (א) ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977- לחוק העושין, התשל"ז 428עד  422 - , ו420

  לחוק יירות ערך.

משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות  לא הורשעתי בפסק דין בבית  4.2

  מהלים בתאגיד או בעבירות של יצול מידע פים. 

לעיל, ואשר בית משפט קבע כי  4לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר איה מויה בסעיף   .5

מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה איי ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך 

  התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

ועדת האכיפה המהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה   .6

  ציבורית.

מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק  תרגל ו/או כחייב תזתי כפושטדין ולא הוכר תאיי פסול  .7

  ). 1967- ההוצאה לפועל, תשכ"ז

, אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלישל בעל השליטה בחברה.  האיי קרוב  .8

במועד חתימת , השליטה בו תאו לתאגיד שאי בעללמי שאי כפוף לו במישרין או בעקיפין 

(א) לחברה; או (ב) למי מבעלי השליטה  :זיקה ,או בשתיים שקדמו למועד האמור הצהרה זו

; או (ג) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או או לקרוב של מי מהם, במועד המיוי בחברה

היתה בעלת השליטה בו בשתיים האחרוות; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הים 

  בעלי השליטה בו בשתיים האחרוות. בעלי שליטה בו או היו 

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה,  - " זיקהן זה: "ילעי

בן זוג, אח או אחות,  - " קרוב" .בחברה ית, למעט כהותי כדירקטורוכן כהוה כושא משרה

זוג או בן זוגו של כל אחד של בן ה , אח, אחות או הורהצאצא וכןהורה, הורי הורה, צאצא 

  מאלה.



 -3 - 

כפוף לו במישרין או בעקיפין  שאי, למי י, למעבידי, לשותפי, לקרובאין לי מהאמור,בלי לגרוע 

מהגורמים המפורטים בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי  שאיאו לתאגיד 

   ., גם אם הקשרים כאמור אים דרך כלללעילבס"ק (א) עד (ד) 

 יתבגין כהותי כדירקטור תזכאי היה, וסף על הגמול לו אואיי זכאית לקבל קיבלתי לא  .9

כל תמורה, במישרין  -  אי זכאי להםש, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח, ככל בחברה תחיצוי

  .בחברה תחיצוי יתפין, בשל כהותי כדירקטוראו בעקי

 יתלולים ליצור יגוד עיים עם תפקידי כדירקטורתפקידי או עיסוקי האחרים אים יוצרים או ע  .10

  בחברה. יתבחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור

הן גם כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוי המכ יתכדירקטור תאיי מכה  .11

  של החברה.

  ות ערך.של רשות יירות ערך או של הבורסה לייר תאו עובד האיי חבר  .12

 תחיצוי יתלמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למיויי ו/או כהותי כדירקטור  .13

 בחברה.

  יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.  .14

  ל יחדל מלהתקיים. להודיע לחברה אם איזה מהתאים האמורים בהצהרה זו לעי תהריי מתחייב  .15

  ידי החברה.- הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח עלידוע לי כי החברה   .16
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