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וזימון  2001-דוח עסקה על פי תקות יירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) תשס"א

  של בעלי המיות של החברה מיוחדתואסיפה כללית שתית 
  

חוק "), הדיווח תקות(להלן: " 1970-התש"לבהתאם לתקות יירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), 

-תקות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו, ")חוק החברות": (להלן 1999-החברות, התש"ט

 בעל תקות(להלן: " 2001-התשס"א, ותקות יירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) ,2005

מיוחדת ודבר זימון אסיפה כללית שתית הודעה בודוח עסקה  , החברה מתכבדת למסור בזאת")שליטה

בדרך  ,החברה יבמשרד, 14:30בשעה , 2019 בדצמבר 26תתקיים ביום ה, אשר של בעלי המיות של החבר

, ואשר על סדר יומה, בין היתר, ")האסיפה), רמת גן (להלן: "13, בית איילון ביטוח (קומה 12אבא הלל 

  . בעלי שליטה, הכל כמפורט בדוח זה להלןאישור עסקאות עם 

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

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

8201 

 מיוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה וקבלת דיווח על שכרם . 1.2

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

   .2019החשבון המבקרים של החברה לשת 

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

 תמר, חאל שלמה: הבאים"ה  ה את"צים)  דח(שאים    כדירקטוריםלמות  :ההחלטה המוצעת

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

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

 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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 מדייות תגמול לושאי משרה בחברה הארכתועדכון  . 1.4

 על ידי דירקטוריון החברה, החברה, כפי שאושרללאשר מדייות תגמול  ההחלטה המוצעת:

בדצמבר  29מיום שים החל  )3שלוש (, לתקופה של לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול

2019 .  

(בוסח מסומן לעומת מדייות התגמול המובאת לאישור מדייות התגמול הוסח המלא של 

  ").מוצעתמדייות התגמול הזה (" דוחל ספח ב'כ ףמצור ,הקיימת)

 בקשר למדייות התגמול וספים פרטים 1.4.1

מדייות התגמול הקיימת של החברה, כון למועד פרסום דוח זה, אושרה  1.4.1.1

א לחוק 267תאם לסעיף בה, על ידי האסיפה הכללית של החברהועודכה 

והיה , (בהתאמה) 2017במאי  3ביום ו 2016בדצמבר  29ביום  החברות

) שים 3בתוקף, בהתאם להוראות חוק החברות, לתקופה של שלוש (

 1").מדייות התגמול הקיימת(" 2019בדצמבר  29שסיומה ביום 

ולפי חוק החברות על חברה לאשר מדייות תגמול אחת לשלוש היות  1.4.1.2

שים, פעלה החברה לאישורה של מדייות התגמול המוצעת, באמצעות 

לשיטת דירקטוריון החברה, לאחר קבלת  ועדת התגמול של החברה.

מדייות התגמול הקיימת , 'ב ספחהמלצת ועדת התגמול וכמפורט ב

למעט מספר  ממלאת אחר הצרכים המאפייים את פעילות החברה

 לדוח זה. ספח ב'התאמות ושיויים דרשים כמפורט ב

 עיקר השיויים במדייות התגמול המוצעת 1.4.1.3

במדייות התגמול המוצעת ביחס למדייות   ושבוצע  יםהעדכופירוט  להלן  

(א) עדכון תקרות שכר הבסיס; (ב) הוספת האפשרות  התגמול הקיימת:

 למתן מעק ליו"ר דירקטוריון החברה.

 וצעתבדבר מדייות התגמול המ לצורך גיבוש המלצותיה לדירקטוריון 1.4.1.4

 יריבה"ה: בוכחות ( 2019באוקטובר  24בימים  התגמול ועדתהתכסה 

-) ו(דח"צ, יו"ר הוועדה) ודורית בן סימון (דירקטורית בלתי תלויה) לרר

(דח"צ,  יריב לרר: , קרי בוכחות ה"ה(בהרכב מלא  2019ובמברב 12

ודורית בן סימון (דירקטורית בלתי  )ית"צדח, דליה איציק (הוועדה) יו"ר

ולצורך התייחסות לכל אחד  ותהאמור ותהישיב במסגרת. )תלויה)

מהעייים שחובה להתייחס אליהם במדייות התגמול הקבועים בחלק 

 ועדת בפי הובאו, לתוספת ראשוה א' לחוק החברות ' ובחלק ב'א

 ובייהם בין היתר:ההלת החברה,  ידי על אספו אשר תוים התגמול

לעומת תיאור התיקוים בוסח מדייות התגמול המוצעת   .א

 מדייות התגמול הקיימת.

 .בחברה המשרה ושאי של הקיימים תאי התגמול  .ב

 
 דיווח מיידי מתקן של החברה מיוםו 2016בדצמבר  25 מיום החברה של משלים מיידי דיווח ראו וספים לפרטים 1

  בזאת על דרך ההפיה. ים, הכלל), בהתאמה2017-01-029701 -ו  2016-01-091398(מס' אסמכתא: 2017 אפרילב 2
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 התגמול בתאי הקבועים לרכיבים המשתים הרכיבים בין היחס  .ג

 .המשרה בחברה ושאי של

היחס בין תאי התגמול של ושאי המשרה בחברה לשכר של שאר   .ד

, כולל היחס לשכר הממוצע )לרבות עובדי קבלן(עובדי החברה 

 החברה.ולשכר החציוי של עובדי 

 המלצותיה אתועדת התגמול  גיבשה  2019ובמברב 12 ביוםבישיבתה  1.4.1.5

המלצת ועדת   .וצעתהמ  התגמול  למדייות  הוגע  בכל  החברה  לדירקטוריון

  תגמול לדירקטוריון יתה פה אחד.ה

, בהתבסס וצעת, לאחר שדן במדייות התגמול המ2019 בובמבר 19ביום  1.4.1.6

על המלצותיה של ועדת התגמול ובהתייחס לכלל הושאים אשר חובה 

להתייחס אליהם במסגרת מדייות התגמול, קבע דירקטוריון החברה את 

של החברה והחליט לזמן אסיפה כללית של  וצעתמדייות התגמול המ

לתקופה של  וצעתהמ בעלי מיות החברה לצורך אישור מדייות התגמול

החברות. החלטת א לחוק 267בהתאם להוראות סעיף  ) שים3שלוש (

חברי הדירקטוריון שהשתתפו בדיון  הדירקטוריון התקבלה פה אחד.

יהודה (יודי) לוי, ערן  , תמר מוזס בורוביץ,כאמור הים ה"ה שלמה חאל

 דליה איציק(דח"צ), יוסי פוקס,  יריב לרראילן, סופיה קימרליג, 

   ), דורית בן סימון (דירקטורית בלתי תלויה) ועמי אראל.ית"צדח(

מדייות התגמול המוצעת טעוה את אישור אסיפת בעלי המיות של  1.4.1.7

להלן. יחד עם זאת הדירקטוריון יהא  6החברה ברוב המפורט בסעיף 

רשאי לאשר את מדייות התגמול המוצעת גם אם האסיפה הכללית תתגד 

תגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד הלאישורה, ככל שוועדת 

ימוקים מפורטים ולאחר שידוו מחדש במדייות התגמול המוצעת כי 

ות האסיפה הכללית הוא אישור מדייות התגמול המוצעת על אף התגד

 לטובת החברה.

תאושר על ידי אסיפת בעלי המיות, תהא   וצעתככל שמדייות התגמול המ 1.4.1.8

) שים שתחילתה 3כאמור בתוקף לתקופה של שלוש ( מוצעתהמדייות ה

 . 2019בדצמבר  29ביום 

להלן הימוקים והשיקולים של ועדת התגמול והדירקטוריון להמלצה לאשר את  1.4.2

  :וצעתגמול הממדייות הת

במדייות התגמול המוצעת ביחס למדייות התגמול  ןעדכובכל הוגע ל 1.4.2.1

מדייות התגמול הקיימת  לשיטת ועדת התגמול והדירקטוריוןהקיימת, 

ממלאת אחר הצרכים המאפייים את פעילות החברה, למעט מספר 

ושיויים כמפורט במדייות התגמול המוצעת, שהים חשובים  התאמות

הזמן ממועד אישור מדייות התגמול הקיימת וראויים והובעים מחלוף 

והיסיון הצבר בחברה, ביצועי החברה מאז אומצה מדייות התגמול 

הקיימת ובשים לב לגמישות ולמתחם שיקול הדעת הסביר היתים 

במתן תגמול הולם לדירקטורים וושאי רה לאורגים המוסמכים של החב

בראייה לטווח ארוך החל ממועד אישור המדייות  המשרה בחברה,

 .המעודכת
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 יחברבשים לב לכל האמור לעיל ולשיקולים שבבסיס ההחלטה סבורים  1.4.2.2

 :כי מדייות התגמול המוצעת ועדת התגמול והדירקטוריון

 ומדייותהמסייעת בקידום מטרות החברה, תכית העבודה שלה   .א

ומאפשרת לההלת החברה מתחם שיקול  בראייה ארוכת טווח

של תאי התגמול של ושאי  עתידיתדעת סביר לצורך קביעה 

   משרה בחברה.

יוצרת מערך תמריצים ראוי לושאי המשרה (לרבות לשם גיוס   .ב

היתר, בגודל החברה, מאפייי מהלים בכירים), בהתחשב, בין 

פעילותה העסקית, מטרותיה, מדייות יהול הסיכוים של 

החברה וביעדים שהחברה שואפת להשיג מעת לעת ובראייה 

 לטווח ארוך.

ממשיכה ליצור איזון ראוי בין מרכיבי התגמול השוים. בהקשר   .ג

זה תו ועדת התגמול והדירקטוריון את דעתם ביחס לכל אחד 

 וצעתהמופיעים במדייות התגמול המ השוים התגמולמרכיבי 

ובפרט לתקרות שכר הבסיס, כפי שעודכו, אשר משקפות תגמול 

הולם וראוי בשים לב לדרישות התפקיד של ושאי המשרה 

לאפשרות למתן מעק ליו"ר דירקטוריון ותחומי האחריות; 

תלוי ביצועים (בווס) של מכ"ל החברה, כאשר למעק החברה; 

 המעודכן דעת ועדת התגמול והדירקטוריון מבה היעדיםל

ביחס למדדי  למכ"ל כון את המדד הרלווטי למכ"ל משקף

לתקרות שווי ו ;הציפיות מפעילותו, ואת חברות בות מהותיות

התגמול ההוי במועד העקה והיחסים בין הרכיבים הקבועים 

רומתו למשתים, אשר משקפים תגמול הולם וראוי בשים לב לת

של ושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, ובהתאם 

לדרישות התפקיד של ושאי המשרה ותחומי האחריות, והכול 

  .בראייה ארוכת טווח

ועדת התגמול והדירקטוריון שבו ובחו, במועד אישור מדייות   .ד

, את היחסים בין תאי ההעסקה של עובדי וצעתהתגמול המ

לבין תאי העסקה של ושאי  קבלן)(לרבות עובדי  החברה

ומצאו כי מדובר ביחסים ראויים וסבירים  המשרה בחברה,

בהתחשב באופייה של החברה, גודלה, הסביבה העסקית בה היא 

פועלת והתחרות הקיימת בה, תמהיל כוח האדם המועסק בה 

והרצון לשמור את מהליה הבכירים המועסקים בה לאורך זמן. 

ת אחזקות המעסיקה, מטבעה, מספר כמו כן, בהיותה חבר

 מקצועית מומחיות מצומצם יחסית של עובדים שרובם בעלי

 בין לפערים אין כי בדעה ועדת התגמול והדירקטוריון, ייחודית

 החברה עובדי שאר של לזה המשרה לושאי הכולל התגמול

 בחברה. העבודה יחסי על לרעה השפעה

 .חברה כדה ציבורית החברה איה 1.4.3
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הים בהלימה עם תאי הכהוה והעסקה של ושאי המשרה בחברה במועד זה  1.4.4

לושאי יצוין כי התשלומים ששולמו בפועל  .וצעתהמ עקרוות מדייות התגמול

(עד מועד דוח זה) לא חרגו מהתקרות הקבועות  2017-2019בשים  המשרה בחברה

התשלומים ששולמו בפועל היחס בין יצוין כי  במדייות התגמול הקיימת. עוד

לבין  ,(עד מועד דוח זה) 2017-2019 בשים וליו"ר הדירקטוריון של החברהלמכ"ל, 

 השוים הוא התקרות שקבעו במדייות התגמול הקיימת ביחס לרכיבי התגמול

 :כדלקמן

 מדייות התגמול הקיימתבמהלך תקופת  -יו"ר הדירקטוריון, מר שלמה חאל (א) 

בעבור כהוה והשתתפות בישיבות דירקטוריון החברה שולם למר חאל גמול 

החברות (כללים בדבר גמול   תקות, בהתאם למדרגת הסכום הקבוע כאמור בוועדותיו

"), כאשר בהתאם למדייות תקות הגמול(" 2000-לדירקטור חיצוי), התש"ס

בעבור כהוה והשתתפות התגמול הקיימת, הגמול אשר יתן לשלם לדירקטורים 

הסכום המירבי לפי תקות , לא יעלה על בישיבות דירקטוריון החברה וועדותיו

) שכרו החודשי הממוצע בתקופת 1( -(ב) מכ"ל החברה, מר רון ציוי  הגמול;

מהתקרה הקבועה לרכיב זה במדייות  13% -בכ מוךהיה  התגמול הקיימת מדייות

 2017) התגמול המשתה במזומן לו היה זכאי בכל אחת מהשים 2התגמול הקיימת; (

בהתאמה, מהתקרה הקבועה לרכיב זה , 67% -ובכ 83% -היה מוך בכ 2018 -ו 

 2019במזומן בגין שת במדייות התגמול הקיימת. יצוין כי הזכאות לתגמול משתה 

עדיין לא ידועה למועד זה ותיקבע רק במועד אישור הדוחות הכספיים של החברה 

שווי הגמול ההוי שהועק למר ציוי בתקופת מדייות התגמול  )3(; 2019לשת 

מהתקרה   -  11%מוך בכהיה  )  2017מאי    4העקת אופציות לא סחירות ביום  הקיימת (

במועד ם למדייות התגמול הקיימת, הבחיה עשית (בהתאהקבועה לרכיב זה 

  .  )ההבשלה של האופציות שוא ההעקה בהתאם למספר שות ,ההעקה

 בדבר זהות בעלי השליטה בחברה והזכויות המקות להם שליטה ראו סעיףלפרטים  1.4.5

 להלן. 2

 הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים וושאי משרה בחברה . 1.5

לדירקטורים וושאי המשרה בחברה  השיפוי יכתבמתן הארכת לאשר את : ההחלטה המוצעת

שהים בעלי שליטה לרבות לדירקטורים וושאי המשרה (המכהים כיום או שיכהו בעתיד), 

 2019בדצמבר  29שתחילתה ביום שים  )3( שלוש ופה שלק, למשך תאו קרוביהם בחברה

  ").יכתב השיפו("

 השיפוים בקשר לכתב יפרט 1.5.1

אישרה האסיפה הכללית של החברה כתבי שיפוי לכלל  2016בדצמבר  29ביום 

הדירקטורים וושאי המשרה בחברה, לרבות לדירקטורים וושאי משרה שהים 

ו ישים החל ממועד האסיפה, דהי 3בעלי שליטה בחברה, וזאת למשך תקופה של 

ת כתבי השיפוי כאמור, מוצע להאריך את אישור העק .2019בדצמבר  29עד ליום 

לתקופה (המכהים כיום או שיכהו בעתיד), עבור דירקטורים וושאי משרה בחברה

  .2019בדצמבר  29שים וספות, וזאת החל מיום  3של 

   לדוח זה. ספח ג'וסח כתב השיפוי מצורף כ                
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 הדרך שבה קבעה התמורה 1.5.2

המקובלים בשוק לגבי הסדרים דומים ובהתאם כתב השיפוי וסח בהתאם לתאים 

להוראות חוק החברות, והיו בוסח זהה עבור כל ושאי המשרה בחברה, אלו אשר 

אים מים על בעל השליטה וכן אלו אשר מים על בעל השליטה בחברה ו/או 

, המובאת וצעת. כמו כן, כתב השיפוי תואם את מדייות התגמול המהםקרובי

   עיל.  ל 1.4ה הכללית במסגרת זימון אסיפה זה כמפורט בסעיף לאישור האסיפ

 אישורים דרשים או תאים שקבעו לביצוע העסקה 1.5.3

  12החברה ביום והדירקטוריון של  התגמולידי ועדת -ההחלטה האמורה אושרה על

  בהתאמה. ,2019 בובמבר 19וביום  2019בובמבר 

מן הדירקטורים וושאי המשרה בחברה הים בעלי שליטה  חלקלאור העובדה ש

ברוב הדרש  האסיפהההחלטה לאישור  מובאת, קרובי משפחה שלהםחברה או ב

  לחוק החברות.  275לאישור עסקה עם בעל שליטה בהתאם להוראות סעיף 

ה, שחתמו בתוך השתיים או עסקאות דומות להעסקה של  הפירוט העסקאות מסוג 1.5.4

 להחלטת הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריוןשקדמו 

אישרה אסיפת בעלי המיות בחברה תיקון לכתב שיפוי  2016בדצמבר  29ביום 

לדירקטורים ולושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים וושאי משרה שהים בעלי 

 25 מיום החברה של משלים מיידי דיווח ראו וספים לפרטים שליטה בחברה.

  ., הכלל בזאת על דרך ההפיה)2016-01-091398 (מס' אסמכתא: 2016 דצמברב

 ימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בדבר אישור ההתקשרות 1.5.5

מתן כתב שיפוי לדירקטורים ולושאי משרה, לרבות לדירקטורים וושאי  1.5.5.1

משרה אשר מים על בעל השליטה בחברה ו/או קרוביו, מהווה הסדר 

בחברות ציבוריות, המאפשר לדירקטורים ולושאי המשרה  מקובל

בחברה לבצע את תפקידם מבלי לחשוש כי יהיו חשופים באופן אישי 

לפעולותיהם והחלטותיהם, וזאת על מת לאפשר להם לפעול לטובת 

החברה במרחב פעולה ראוי לקבלת החלטות עסקיות הכרוכות בטילת 

תום לב ובזהירות, ובידיעה כי גם סיכוים מחושבים, תוך שהם פועלים ב

אם פלה שגגה תחת ידם, תועק להם הגה, בהתאם למגבלות על פי דין, 

לפיכך מדובר בהסדר שהיו לטובת החברה. מתן כתב השיפוי היו הסדר 

. מתן כתב השיפוי בוסח המוצע לדירקטורים 2006הוג בחברה מיולי 

בות העיין וזאת בהתחשב וושאי המשרה בחברה היו סביר וראוי בסי

 בסיכוים הכרוכים בכך ובאחריות המוטלת על ושאי המשרה בחברה.  

כתב השיפוי מועקים בתאים זהים לכלל ושאי המשרה  יתא 1.5.5.2

והדירקטורים, לרבות אלו המים על בעלי השליטה בחברה ומי מטעמם, 

ואים מהווים הטבה מיוחדת, כאשר ההתחייבות לשיפוי מוגבלת 

לאירועים שלדעת דירקטוריון החברה צפויים לאור פעילות החברה בפועל 

כום השיפוי המרבי קבע כסביר בסיבות בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וס

 העיין.
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 ומהות עיים האישי שעל סדר היום 1.5 בהחלטהשלהם עיין אישי  השליטה בחברה בעלי . 2

אשר  בחברהוושאי משרה  , וגעת לתאי כהוה של דירקטוריםלעיל 1.5 ףהמוצעת בסעי הההחלט

מים על בעלי ה, כלל בעלי המיות המפורטים להלן, בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם. לפיכךחלקם 

יות השליטה בחברה ו/או קרובי משפחתם, והקשורים בייהם בקשרי משפחה ו/או בהסכמי בעלי מ

הכל כמפורט לעיל,  1.5 ףהמוצעת בסעי החשבים כבעלי עיין אישי בהחלט ו/או בהסכמי הצבעה,

   להלן:

ומר דוד  , שהיה דירקטורית בחברה,)בהון ובהצבעה 23.66%הגב' תמר מוזס בורוביץ ( . 2.1

, , הרשאים למות את רוב חברי הדירקטוריון של החברה)בהון ובהצבעה 8.79%בורוביץ (

 .הסכמי בעלי מיות בחברהוזאת על פי 

להלן חשבים אף הם לבעלי שליטה בחברה, וזאת מכוח היותם צד להסכמי בעלי  המפורטים . 2.2

 מיות בחברה: 

ישראל (איזי) בורוביץ ומר דוד יצוין כי ). בהון ובהצבעה 2.26%(ישראל (איזי) בורוביץ   )א(

  .בורוביץ הים אחים

) שהין בהון ובהצבעה 5.53%והגב' דפה ארון () בהון ובהצבעה 7.19%הגב' כרמל אילן (  )ב(

  אחיות. יצוין כי מר ערן אילן, בעלה של הגב' כרמל אילן, מכהן כדירקטור בחברה.

 ), המכהת גם כדירקטורית בחברה.בהון ובהצבעה 5.83%הגב' סופי קימרליג (  )ג(

3 . שעל סדר היום ומהות 1.5-ו 1.4 חלטותין אישי בהישמו של כל דירקטור שיש לו ע ין זהיע  

, וזאת מכוח 1.4 ףבסעיהמוצעת  ההים בעלי עיין אישי בקשר עם ההחלט כל הדירקטורים של החברה

. ביחס מדייות התגמול המוצעת וגעת לתאי כהותם בחברה , אשרהיותם דירקטורים בחברה

היות והיא וגעת כל הדירקטורים של החברה הים בעלי עיין אישי , 1.5 המוצעת בסעיף להחלטה

  לתאי כהותם בחברה. 

 הדירקטורים שהשתתפו בדיוים בוועדת התגמול והדירקטוריון . 4

השתתפו כלל חברי  2019בובמבר  12בוועדת התגמול מיום  שעל סדר היום 1.5בושא בדיון  . 4.1

 ודורית בן סימון) ית"צדח( , דליה איציק)הוועדהיו"ר  ,"צדח( יריב לררה"ה  תגמול:ועדת ה

  .)התלוי בלתי יתדירקטור(

השתתפו חברי  2019בובמבר  19בישיבת הדירקטוריון מיום  שעל סדר היום 1.5בדיון בושא  . 4.2

שלמה חאל, תמר מוזס בורוביץ, יהודה (יודי) לוי, ערן אילן,  : ה"ההדירקטוריון הבאים

דורית בן סימון ), ית"צדחסופיה קימרליג, יריב לרר (דח"צ), יוסי פוקס, דליה איציק (

  ועמי אראל.  (דירקטורית בלתי תלויה)

  המקום כיוס האסיפה ומועד . 5

, בית 12בדרך אבא הלל  ,החברה יבמשרד, 14:30בשעה , 2019 בדצמבר 26 האסיפה תתקיים ביום

 ביואר 2  ליום  ), רמת גן. אם לא ימצא מין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד,13(קומה  ביטוחאיילון 

  ").הדחית האסיפה" , ותיערך באותה שעה ובאותו מקום (להלן:2020

  ב הדרשוהר . 6

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

  .או כתב הצבעה אלקטרוי כתב הצבעה ,וחלבאמצעות ש ,להצביע והמשתתפים בהצבעה בעצמם
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מקרב בעלי המיות המשתתפים בהצבעה  רגיל רובהוא  לעיל 1.4מס'  ההדרש לאישור החלט הרוב

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

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

, המשתתפים בהצבעה; במיין כלל מדייות התגמולהשליטה בחברה או בעלי עיין אישי באישור 

הקולות של בעלי המיות האמורים לא יובאו בחשבון קולות המעים; על מי שיש לו עיין אישי יחולו 

י המיות לחוק החברות, בשיויים המחויבים; (ב) סך קולות המתגדים מקרב בעל 276הוראות סעיף 

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

 המשתתפיםלעיל שעל סדר היום, הוא רוב רגיל מבעלי המיות  1.5 לאישור החלטה מס'הרוב הדרש 

, אלקטרוי הצבעה כתב באמצעות או באמצעות כתב הצבעה ,חושל באמצעות או בעצמם בהצבעה

הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המיות ) במיין קולות הרוב באסיפה אשיתקיים אחד מאלה: ( ובלבד

שאים בעלי עיין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במיין כלל הקולות של בעלי המיות 

) סך קולות המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים בהאמורים לא יובאו בחשבון קולות המעים; (

   זכויות ההצבעה בחברה. ) אחוזים מכלל2%) לא עלה על שיעור של שי (א( הבפסק

  המועד הקובע . 7

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

היו סוף יום המסחר , 2005 - לתקות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ה 3ותקה 

 (להלן: 2019 בובמבר 26ביום  שיחול) "הבורסה" (להלן:אביב בע"מ -בבורסה ליירות ערך בתל

, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון הקובע. אם לא יתקיים מסחר במועד )"הקובע המועד"

   שקדם למועד זה.

  ימין חוק . 8

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

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,

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

 בעיייםבאסיפה הדחית ידוו . 2020ביואר  2כלומר ליום , כאמור לעיל לאותה השעה ולאותו מקום

ת תתקיים האסיפה הדחי ,לעיל כאמור הדחיתקראה האסיפה. לא מצא מין חוקי באסיפה  םלשמ

  .בכל מספר משתתפים שהוא

  אופן ההצבעה . 9

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 

כתב " וח מיידי זה (להלן:באמצעות כתב הצבעה כמפורט בחלק השי לכתב ההצבעה המצורף לד

  .או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוי כמפורט להלן )"הצבעה

  בעלות אישור המצאת . 10

, 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 החברה לרישומים, המעויין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה

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

שמיותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא 
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מחזיק את מיותיו, בסיף של חבר הבורסה או בדואר אל מעו או תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש 

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

 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 

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

  אישור בעלות במיה לגבי כל בעל מיות הכלל בו.

  להצבעה שלוח באמצעות הצבעה . 11

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

  ן.או וטריו

  הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוי . 12

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

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

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

ת ההצבעה ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוי תתאפשר החל ממועד קבלת אישור מאת מערכ

) 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: "

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

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

  הצבעה כתב באמצעות הצבעה . 13

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  

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

 וסח כתב ההצבעה והודעות עמדה. כפי שפורסם באתר ההפצה של כתב ההצבעהלק השי הח

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

ובאתר הבורסה בכתובת ") אתר ההפצהלהלן: "לעיל ו( 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 

יות רשום בספרי החברה, ןייצילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העאם בעל המ ,(

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 

, באתר וכתבי העמדה צבעההבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוי, קישורית לוסח כתב ה
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חבר  אותו לכל בעל מיות שאיו רשום במרשם בעלי המיות ואשר מיותיו רשומות אצל הפצה,ה

בורסה, אלא אם כן הודיע 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 באמצעות להצבעה

  הודעות עמדה . 14

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

, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון 2019בדצמבר  16 , הייו לא יאוחר מיוםהכללית

 בדצמבר 21 ליום עד הייו הכלליתאסיפה מועד הלפי להודעות העמדה היו לא יאוחר מחמישה ימים 

2019.   

 הוספת ושא לסדר היום . 15

 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 ך.ער

 סמכות רשות יירות ערך לתת הוראות בעיין דוח זה . 16

יום ממועד הגשת דוח זה רשאית רשות יירות ערך או עובד  21, בתוך שליטה בעל תקותל בהתאם

לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ") להורות לחברה הרשותשהסמיכה לכך (להלן: "

ידיעות ומסמכים בוגע להתקשרות שוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה באופן ובמועד 

שתקבע. יתה הוראה לתיקון דוח זה כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית 

  ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה. 35-א יאוחר מימי עסקים ול 3למועד שיחול לא לפי עבור 

תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקות בעל דרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, 

שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מיותיה שאליהם שלח דוח זה, וכן תפרסם מודעה בדרך הקבועה 

  בתקות, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

 אה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.יתה הור

 ציג החברה לעיין הטיפול בדוח המיידי . 17

 פרטי לפי, החברה ומזכיר משפטי יועץ, יהותן שטרקציג החברה לטיפול בדוח מיידי זה היו עו"ד 

  .להלן ההתקשרות
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  עיון במסמכים . 18

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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  (שאים דח"צים) הצהרות דירקטורים -ספח א' 
   



  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: 
  

  2019בר ובמב 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  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

  .20.2.1994  תאריך תחילת כהוה כדירקטורית בחברה

ם לתואר שי במהל עסקים, סיום לימודי  השכלה

רסיטת תל אביב; בוגרת מדעי אויב

ה וסוציולוגיה, אויברסיטת בר המדי

  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

מדיה גרופ בע"מ; מפל  דוריבע"מ; 

תקשורת בע"מ, תמר מוזס השקעות 

בע"מ, עה מ.ב. תקשורת בע"מ, 

Communica TV  בע"מ, דורי מדיה

דרסט בע"מ, דורי מדיה פארן בע"מ; דורי 

ל.ד.י. (ישראל)  - יו מדיה בע"מ; מפל 

עדן טלובלות בע"מ; מפל  - בע"מ; מפל 

מ; עה ויריב .אם.איי בע"בי - ים מותג

אחזקות בע"מ; סי.טי.וי. מדיה ישראל 

 - בע"מ; בי.אם.איי בע"מ; בי.אם.איי. 

ברד מג'מט איטרשיול בע"מ; 

Novebox A.G. ;MeMeMe Studios 

Ltd. ,אפולו י.א.ק בע"מ ,Dori Tlv Ltd.  

של יסתו וביץ וגשל מר דוד בור 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 יה מת אשר אלא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחר  .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 תפסול איי  .7

  ). 1967- ההוצאה לפועל, תשכ"ז

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



 

 

  . מלהתקיים יחדל זו לעילהריי מתחייבת להודיע לחברה אם איזה מהתאים האמורים בהצהרה   .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: 

  

  2019בובמבר  14  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



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

  לישראל בע"מ;

 גלובל כפיים ליסיג: יוןדירקטורחבר 

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 ;

תל ת אויברסיט - מרכז צגלה ; בע"מ

  .חברת עו"ד יודי לויאביב; 

  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 סעיפים1977- 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 חומרתה או סיבותיה איי ראוי לשמפאת מהותה, 

  התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

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

  ציבורית.

משמעו בחוק ההוצאה ב מוגבל באמצעים (כאיי 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- כי הצהרתי תדווח עלהאמור בהצהרתי זו וידוע לי כי החברה הסתמכה על   .10

  

  לראיה באתי על החתום על הצהרה זו:ו

  
  יהודה (יודי) לוי  שם: 

  
  2019ובמבר ב 10  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



 - 2  - 

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: 

  
  2019 ברובמב 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  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 



 - 2  - 

 .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: 

  
   2019בובמבר  10  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: 

  
  2019ובמבר ב 11  תאריך: 

  
  __________________  חתימה: 



   2019ובמברב 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,

  

_________  

  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: 
  

  2019ובמבר ב 6  תאריך: 
  

  __________________  חתימה: 



   2019ובמברב 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

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

 .יי בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מבקר ושל החובות המוטלות עליוהר . 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

חברת דירקטוריון ; של הכשרה ביטוח

  .ארג'יקס

; 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  בלתי תלויו א 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: 

  
  2019ובמבר ב 12  תאריך: 

  
  __________________  חתימה: 

  

  

   

  



   2019ובמברב 12

  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
  



 

 

  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

  רוט יסיוי המקצועי הרלווטי.כלתי וכן פיטים בדבר השלרבות פר

  עמי אראל  שם

  004871265  מספר זיהוי 

  27.4.1947  תאריך לידה

  5296000, רמת אפעל 10רח' רימון   דין- מען להמצאת כתבי בית

  אזרחות ישראלית.  תיות

  לא.  חברות בועדות דירקטוריון

 , חברהשלו האם עובד של התאגיד, חברה בת

  בו יןיאו של בעל עשלו קשורה 

  לא. 

  .30.12.2013  תאריך תחילת כהוה כדירקטור בחברה

בהדסת אלקטרויקה, הטכיון בוגר   השכלה

  .חיפה

יועץ לחברת טמרס קפיטל  -  2015עד מאי   עיסוק בחמש השים האחרוות

(מר בע"מ וליו"ר שלה, מר פויו זבלדוביץ 

זבלדוביץ היו ההה העיקרי של 



 

 

אשר  The Zabludowicz Trustהאמות 

 28הייתה בעלת עיין בחברה עד ליום 

  ). 2019ביואר 

סלקום ישראל בע"מ; יו"ר דירקטוריון  תאגידים וספים בהם מכהן כדירקטור

פוקרד אלרון תעשיה אלקטרוית בע"מ; 

רפאל חברה  RDCאבחוים בע"מ; 

ות דן בע"מ; עמי מלולפיתוח בע"מ; 

   .אראל בע"מ

  לא.  ן אחר בתאגידימשפחה של בעל עיהאם בן 

  לא.  האם דירקטור חיצוי

האם בעל מומחיות חשבואית ופיסית/ בעל 

 כשירות מקצועית

  .כשירות מקצועיתבעל 

  תי זו:בחמש השים שקדמו למועד מתן הצהר  .4

  

עד  418, 415, 392, 297עד  290עיפים א הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סל  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

  ד או בעבירות של יצול מידע פים. מהלים בתאגי

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

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

  התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

כדירקטור בחברה  הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן פה המהלית לאועדת האכי  .6

  ציבורית.

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

  ). 1967- לפועל, תשכ"ז

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

9.  י מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתקייםאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתהרי .  

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

  ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

  עמי אראל  שם: 

  2019ובמבר ב 6  תאריך: 

  __________________  חתימה: 
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 כפיים בחברת  מדייות תגמול ושאי משרה
 ("החברה") בע"מ אחזקות

 מטרת המסמך ותכולתו .1

א(א) 267כמשמעותה בסעיף בחברה,  1התגמול לושאי משרה את מדייותמהווה מסמך זה  . 1.1

  ).  ברות""חוק הח( 1999- לחוק החברות התש"ט

לחוק החברות, הקים דירקטוריון החברה ועדת דירקטוריון  א 118בהתאם להוראת סעיף  . 1.2

לעייי תגמול אשר ועדה להמליץ לדירקטוריון אודות עדכון, שיוי או תוספת לעקרוות 

). ועדת "ועדת התגמול"( א(א) לחוק החברות267לושאי משרה כמשמעותה בסעיף  התגמול

משי הדירקטורים החיצויים בחברה חברים ומורכבת  3וה התגמול של החברה מ

 .ומדירקטורית בלתי תלויה

 - חברה בושאי משרה של תגמול מטרתו של מסמך זה היה קביעת קווים מחים לעין אופי ה . 1.3

, תוך התחשבות בעקרוות שיאפשרו איזון ראוי בין הרצון  , מרכיביו ואופן קביעתופוהיק

צלחותיהם לבין הצורך להבטיח שמבה התגמול עולה בקה אחד עם לתגמל ושאי משרה על ה

 .האסטרטגיה העסקית והכלל אירגוית של החברה לאורך זמן

 ה, מצבה הפיסי, גודלהמדייות התגמול תותאם לקידום מטרות החברה, תכית העבודה של . 1.4

 תשקף את התרומה של ושא המשרה לחברה.  וכן ואופן פעילותה

סת לתגמול הכולל של ושאי המשרה בחברה בגין עבודתם ו/או שירותים המדייות מתייח . 1.5

 בתפקידיםתם כהובמסגרת  לרבות, אך לא רק,ומטעמה  ידם לחברה או עבורה- היתים על

   ., לפי העייןתובידי ושאי משרה של החברה לחברות - שירותים עלמתן  ו/או  

או מיועדת להקות מקה  ,כשלעצמה ,זו איה תגמול כי מדייותלמען הסר ספק מובהר,  . 1.6

זכות מוקית מעצם אימוץ לושא משרה בחברה כל זכויות לושאי משרה בחברה, ולא תהיה 

(ככל  לקבל איזה מרכיבי התגמול המפורטים במדייות התגמולזכות  ו/או מדייות תגמול זו

יהיה זכאי ושא . רכיבי התגמול להם ולא הועקו להם)תגמול זו במדייות שאלו מצוייים 

  חברה. הל  שידי האורגים המוסמכים - משרה יהיו אך ורק אלו שייקבעו לגביו באופן ספציפי על

אלו המתוארים מבתאיו תגמול שהיו פחות  ועקושא משרה ילמקרה שכל מובהר, כי ב . 1.7

זו, לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדייות  תגמול פי מדייות- התגמול עלבמתווה 

בשל כך את אישור האסיפה הכללית הדרש במקרה  דרשויול, ותאי העסקתו כאמור לא תגמה

   של אישור תאי כהוה והעסקה בסטייה ממדייות התגמול.

 כללי .2

 מטרות מדייות התגמול . 2.1

משרה של החברה ועדה לסייע בהשגת מטרות החברה ותוכיות המדייות התגמול לושאי 

 : ובין היתר לקדם את האיטרסים הבאים  העבודה שלה בראייה ארוכת טווח

מהלים בכירים בעלי היכולת להוביל את החברה להצלחה לשמר ו החברה לגייסיכולת  . 2.1.1

 ;שוק בה היא פועלתתאים ובב  עם האתגרים העומדים בפיה  ותעסקית ולהתמודד

 ם;רמה גבוהה של ביצועים עיסקייל גיעהשאוף וללושאי המשרה לתימרוץ ראוי יצירת    . 2.1.2

התחשב, בין היתר, בגודל החברה, מאפייי פעילותה, מדייות יהול הסיכוים שלה ב

ויעדיה, תמרוץ אשר יתרום לקידום מטרות החברה ובהתאם לתוכית העבודה, והכל 

 
  כהגדרת מוח זה בחוק החברות.    1
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תוך ראייה לטווח ארוך ובאופן המבטיח זיקה בין יעדי החברה לבין התגמול המשולם 

 לושאי המשרה.

לושאי המשרה  -  קבועים מול משתים -  שויםהתגמול הכיבי איזון ראוי בין ריצירת    . 2.1.3

בחברה מחד, המיות של בעלי בראייה כוללת המשקללת את כלל האיטרסים 

 בגין השגת תוצאות וביצועים, מאידך.  והתמריצים הראויים

 תגמולהמתווה מדייות והשפעותיה על    החברהפעילות  . 2.2

  .שתי החזקות עיקריותלחברה , זו וץ מדייותאימ מועדל כוןהיה חברת החזקות.  כפיים

 והשיה היה תיבי אויר לישראל בע"מ ממיותיה של אל על %37.35.33 - היה בכהאחת 

,  ")ליסיג גלובלבע"מ (" ליסיגכפיים  גלובל בחברתממיותיה של  66%- בכ מלאה החזקה

זקות אלו, תי החעל ש וסף. כרתםרכישת מטוסים והחעיקר פעילותה היה בתחום  אשר

 מטוסים תחזוקת שירותי מתןב ,מוגבלת שותפות -  תחזוקה כפיברה באמצעות פועלת הח

 ממיות 50%- ב מחזיקה החברה - ; וכן האווירית התעשייה לש משה כקבלן, האוויר לחיל

עוסקת במתן שירותי קרקע לחברות תעופה ומפעילי   אשר ")QAS(" "מבע ישראל.איי.אס קיו

שותפות  QAS- לף, בוס. 2023 כיון עד שתיכח זמבשדות התעופה בישראל ים מטוסים פרטי

כיון עד ימכח ז בחלקים שווים עם מלוות דן בע"מ להפעלת טרקליי וסעים ואח"מ בתב"ג

 בתב"ג 3ממיות חברה המפעילה דוכי קפה בטרמיל  %87.5 כמו כןו ,22202019שת תום 

 . 2017מכח זיכיון עד שת 

 ,ברה חברת החזקות, ובהתאם לכךהתגמול עולה בקה אחד עם היותה של החות מדיי

מעקים לושאי משרה בחברה אשר מכהים גם כושאי במקרים הרלווטיים, לקחים בחשבון 

מדדים בהתאם למדדים הקשורים לחברה והן ל הןמחושבים הן בהתאם ,משרה בחברות בות

  .הבמסמך ז  , כמפורטהקשורים לחברת הבת הרלווטית

קבוצת ב , במיוחדםלאורך שי הון אושי איכותייכולתה לגייס ולשמר כי  ,מעריכההחברה 

 ברה בשוקחל יחסיבביית יתרון  מהמעלה הראשוהחשוב  ךדב המהוו ,הההלה של החברה

  . ולקראת כיסתה לשווקים משיקים ו/או חדשים  לאורך זמן

זמן ארוכות, תוך העתם להישגים עסקיים בכדי לשמר את ושאי המשרה שלה לתקופות 

שכר  תגמול לושא המשרהלכלול במסגרת ה ותמכומיטביים, מדייות התגמול של החברה 

  הארוך. בטווח  בסיס תחרותי עם מרכיבי תגמול משתים תלויי ביצועים בטווח הקצר ו

  לן)היחס בין התגמול לושאי המשרה לתגמול לשאר עובדי הארגון (כולל עובדי קב .3

אי המשרה ועדת התגמול והדירקטוריון בחו את היחס בין תאי הכהוה וההעסקה של וש

  כמפורט להלן:  ,ת והחציוית של שאר עובדי החברהלבין עלות ההעסקה הממוצע

  ושא משרה

מול שאר עובדי החברה ללא    2יחס עלות העסקה

  ושאי המשרה

  עלות העסקה חציוית  עלות העסקה ממוצעת

 :1:4.36.31 :1:5.45.61  "למכ

 :4.61:6.91 :1:5.76.11  סמכ"ל בכיר

 :1:2.43.11 :1:3.02.71  סמכ"ל

 
 . 82012015בגין שת  9201 2016שולמו בשת בות מעקים אשר , לר 82012015שת ב  בפועלעלות העסקה    2
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בהתחשב  יםוסביר ייםראוי יםי ועדת התגמול והדירקטוריון מדובר ביחסלדעתם של חבר

תמהיל כח  הסביבה העסקית בה היא פועלת והתחרות הקיימת בה,באופיה של החברה, גודלה, 

   .והרצון לשמור את מהלים הבכירים מועסקים בה לאורך זמן  בה  האדם המועסק

 שרובם עובדים של יחסית מצומצם פרמס , מטבעה,המעסיקהחזקות הת חבר בהיותה, כמו כן

 לושאי הכולל התגמול בין לפערים אין כי בדעה החברה, ייחודית מקצועית מומחיות בעלי

  .בחברה העבודה יחסי  על לרעה  השפעה  החברה עובדי  שאר  של  לזה  המשרה

 עיקרי התפיסה ומדייות התגמול של הארגון .4

 מרכיבי חבילת התגמול  -   תפיסת התגמול הכולל . 4.1

צריך להיות בוי ממספר מרכיבים כך שכל מרכיב מתגמל ושאי המשרה מול הכולל של התג

  את העובד עבור מרכיב שוה של תרומתו לחברה:

 ועד לתגמל את העובד ע -  שכר בסיס קבוע בביצוע תפקידו בחברה המושקעבור הזמן, 

שכר י. יוממבאופן יוהגזרות מהתפקיד השוטפות  המטלותוכלל  עבור ביצוע התפקיד

הידע שהוא מביא ותק ואת כישוריו של העובד (כגון: יסיוו,  מבטא בסיס קבוע

, )כיו"בולתפקיד, מומחיות שצבר בתחום העיסוק, השכלתו, הסמכות מקצועיות שצבר 

הגזרות דרישות התפקיד ותחומי האחריות והסמכות , תחשבות ברמת האחריוך התתו

 .ממו

 לווים איםאיב הקבוע הרכיב -  תושאי של העסקתם ת אים גם יכלול המשרהת 

, הבראה דמי, מחלה, חופשה -  כגון, בחברה ולוהג העבודה בשוק כמקובל סוציאליים

 כושר אובדן וביטוח, השתלמות וקרן יםמהל ביטוח/גמל קופת/פסיה לקרן הפרשות

אשר  ,וספים לווים לתאים זכאים להיות עשויים בחברה המשרה ושאי, כן. עבודה

 מגולמים גם להיות עשויים ואשר ועדו לצורך מילוי תפקידם של ושאי המשרה בחברה,

  .מהדווכ  רפואי סקר,  עיתוות,  ביגוד, טלפון,  רכב  -   כגון,  מס לצורכי החברה  ידי- על

 אי פרישהק פרישה, תקופת, 3פיצויים -  תהודעה מוקדמת, סעיפי אי תחרות מע 

 וכדומה.

 ה תלוי ביבמזומן צועים תגמול משת(וס / תמריציםק / בומע)  -  ועד מרכיב תגמול זה

ותרומתו להשגת יעדי החברה במהלך התקופה  האישיים לתגמל את העובד עבור הישגיו

 המשתה.  עבורה משולם התגמול  

 יה הוועד למרכיב תגמול זה  -  תגמול משת טרסיםבין השאת הערך יצור קרבת אי

ובין  ,באה לידי ביטוי בעליית ערך המיות של החברה לאורך זמןכפי שזו  ,לבעלי המיות

בזכות טבען הארוך של תוכיות תגמול הוי, התגמול היתן למהלים ועובדים בחברה. 

 .חברה לשמר את מהליה הבכירים לתקופה ארוכההן תומכות ביכולת ה

  היחס בין מרכיבי חבילת התגמול הכולל של ושאי המשרה . 4.2

בין מרכיבי חבילת התגמול הכולל לשה תוה של ושאי המשרה בחברה  4רצויטווח היחס ה

  :מבוטא בטבלה הבאה

 
מכ"ל בחברה, המכהן  ס -כיום שה, לרבות ברציפות זכויות (  20-לגבי ושאי משרה אשר מועסקים בחברה מעל ל   3

ת בגין כל  בת), תתאפשר זכאות לפיצויי פיטורים בשיעור של שתי משכורות חודשיות אחרוו-גם כמכ"ל חברה
  . ודהשת עב

יודגש, כי הכווה ליחס הצפוי (העתידי) בלבד, בהתבסס על הרכיבים הקבועים הקיימים של ושאי המשרה     4
  בהתאם לכך, לאור מעק שתי ותגמול הוי) המירבי בשה מסוימת. המשתה (בחברה, ובהחה של קבלת הרכיב 

ת משקלו של הרכיב המשתה יפחת  כי בשה מסוימ ן,ייתכ במהותו יםע היותו של תגמול משתה תלוי ביצו
  . תוך העלאת משקלו של הרכיב הקבוע , ביחס למוצג בטבלה לעיל, משמעותית
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  קבוע  בסיס  שכר  *דרג

  )לווים  תאים  כולל(

 משתה  תגמול

  )והוי  מזומן(

 45% ‐ 30% 70% ‐ 55%  מכ"ל

 40% ‐ 25% 75% ‐ 60%  סמכ"ל בכיר

  40% ‐ 25% 75% ‐ 60%  סמכ"לים

 5.2ראו סעיף    100%  דירקטורים

ר ביחס ליו"  להלן

  הדירקטוריון

התפיסה היחס הרצוי בין מרכיבי חבילת התגמול כפי שמוצג בטבלה לעיל מביא לידי ביטוי את 

 האישית להשגת תוצאות תוומתרו של החברה העיסקיותאות התוצהמכ"ל על השפעת על פיה 

, וכן כי ראוי שיהיה קשר הדוק יותר בין יותר ביחס לשאר ושאי המשרה ההיה רב ,אלו

של מרכיבי הרצוי משקלם  לפיכך. , ביחס לשאר ושאי המשרהול המכ"להצלחת החברה לתגמ

  , גדול יותר.של המכ"ל להתגמול המשתה תלוי הביצועים, מסך חבילת התגמול הכול

  

  קביעת השכר לושאי משרה .5

 כללי . 5.1

במהלך משא ומתן לקליטתו לתפקיד  ויקבעמשרה בחברה  תאי כהוה והעסקה של ושאי

ידי הממוה הישיר המתוכן  - , שיוהל עלחידוש הסכם העסקתון / עדכו בעת או בחברה

  מכ"ל החברה).    - לסמכ"לים    ;יו"ר הדירקטוריון  - (למכ"ל  

ידי האורגים המוסמכים לכך - על אושרומשרה בחברה יושאי ה העסקה שלהתאי הכהוה ו

ווטים לושא , תוך שימת לב והתחשבות בעקרוות המפורטים להלן, תוך שהם רלפי דין- על

  המשרה לגביו קבעו הכללים:

  רה;שא המשהשכלתו, כישוריו, מומחיותו, יסיוו המקצועי והישגיו של ו ) א( 

מידת התאמתו לדרישות , לת עליוריות המוטומידת האח המשרה של ושאתפקידו  ) ב( 

 למלא והסכמי שכר קודמים שחתמו עמו.   מיועדהוא התפקיד אותו 

 ומים ו/או בתחום פעילותה של החברה;ותק ושא המשרה בתפקידים ד )ג( 

לגבי ושא משרה קיים: עמידתו של ושא המשרה בציפיות החברה לגבי התפקיד הו הוא  ) ד( 

 ן ובהוראות ההסכם עימו;מכה

לגבי ושא משרה קיים: הצורך של החברה לשמר בה את ושא המשרה כבעל כישורים,  ) ה( 

 ידע ומומחיות ייחודיים.

 ;גודל החברה ואופי פעילותה )ו( 

בחית פערי השכר בין ושאי המשרה לושאי משרה אחרים או בעלי תפקידים דומים  )ז( 

 בחברה;
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ל יתר עובדי החברה תגמול הממוצע והחציוי שבחית היחס בין תגמול ושא המשרה ל ) ח( 

 ועובדי הקבלן שלה.

, בשל היותם ושאי המשרה בעלי תפקיד יהולי בכיר, כמשמעותו בחוק שעות עבודה ומוחה

, לא יחול חוק שעות עבודה ומוחה על (או כל שיוי ו/או חוק שיבוא במקומו) 1951- התשי"א

ות או בזמן המוחה ל עבור עבודה בשעות וספושאי המשרה ואלה לא יהיו זכאים לתגמו

  השבועית.

   שכר דירקטורים . 5.2

שאים מקבלים גמול אחר כלשהו  בלתי תלוייםודירקטורים  שכרם של דירקטורים חיצויים

 פי תקות- יקבע על עבור כהוה והשתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו,  ,ן החברהמ

, בעבור ים אחריםדירקטורולגבי  2000- וי), התש"סלים בדבר גמול לדירקטור חיצלהחברות (כ

הסכום גמול שאיו עולה על  –-  כהוה והשתתפות בישיבות דירקטוריון החברה וועדותיו

   .תקות לעיללפי ה המירבי

עשוי שיקבלו מהחברות הבות יצוין כי דירקטורים המכהים גם כדירקטורים בחברות בות 

  גמול פרד.

בגין  בשיקול דעת ן, מעק שתי הדירקטוריו העיק ליו"ררשאית לכמו כן, החברה תהא 

  . בגין השה הקלדארית שחלפה  ש"ח אלפי  200על , בסך שלא יעלה כהותו

וכל שאר  דירקטורים יהיו זכאים רק לתגמול שלגביו צוייה במפורש זכאותם במסמך זה

   .הוראות המדייות לא יחולו לגביהם

  קבוע  שכר בסיס . 5.3

עד לתקרת השכר ע ר בסיס קבוכשהמשרה אי ושל להעיק רשאית אתה החברה   . 5.3.1

   :טו)(במוחי ברו  בטבלה הבאה  תהמצוי

  דרג

למשרה   שכר בסיס קבועתקרת  

  מלאה

  )בש"ח(  

  00010009,  ל"מכ

  85,000  סמכ"ל בכיר

   0006055,  סמכ"ל

גורמים לעיל יושפע מה תהמוצע עד לתקרהלעיל, גובהו של שכר הבסיס הקבוע  כאמור . 5.3.2

  ל.לעי  5.1  סעיףם בהמפורטי

התגמול מדייות אשר מוו החל ממועד אישור  וע של ושאי משרהס הקבשכר הבסי . 5.3.3

 .לצרכן המחירים צמוד לעלייה במדדלא יהיה    ,)2013הראשוה של החברה (דצמבר 

לחברה  יעיקואשר  ,עם ושאי משרה החברה תהיה רשאית להתקשר בהסכם יהול . 5.3.4

גין שירותי ב דשיחו תשלוםרת תמובשליטתם, מצעות חברה פרטית שירותי יהול בא

היה בשווה ערך לסך תסכום החשבון החודשי תקרת היהול האמורים. במקרה זה, 

בטבלה לעיל (בהתאם למשרה הרלבטית),  ההשכר הקבוע המופיעתקרת המצטבר של 

ה בקשר עם ובתוספת התאים הלווים כמקובל בשוק העבודה הרלווטי ולוהג בחבר

 רה.אותה מש
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 ם כהוהתאי סיו .6

 מוקדמתעה  הוד . 6.1

  חודשים.  3של עד  היה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת  ושא משרה י

 במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש ושא המשרה להמשיך ולמלא את תפקידוככלל, 

- עלהסכם העסקתו או פי - על , אלא אם שוחרר ממחויבות זובחברה עד לסיומה של תקופה זו

  , ללא שיוי תו,ל תאי העסקלתשלום כאי זכ אז יהיהש, הלעדי של החברי שיקול דעתה הבפ

  .ההודעה המוקדמת במהלך תקופה

 - (כיום  לרבות ברציפות זכויות ,שה 20- מעל ל בחברהלגבי ושאי משרה אשר מועסקים 

ת של תתאפשר זכאות לתקופת הודעה מוקדמבת), - מכהן גם כמכ"ל חברההסמכ"ל בחברה, 

  .חודשים  12

 ק פרישהעמ . 6.2

היה רשאי לאשר לושאי משרה מעק פרישה ועדת התגמול, י  אישור אחרקטוריון לירהד . 6.2.1

 בגובה שלא יעלה על היקף המפורט בטבלה שלהלן:

  תקופת העסקה בחברה

 מעק פרישה

שכר   בחודשי

  (תקרה)  (ברוטו)

  לא זכאי  שים  3עד  

  חודשים  3עד    שים 3מעל 

של ושא המשרה  ותישפרא אם כן לאלושא משרה כאמור לעיל  שולמוימעקי פרישה  . 6.2.2

  , שלילת פיצויי פיטוריןהדירקטוריוןשיקול דעת  פי- לכרוכה בסיבות המצדיקות, ע

 ;לא תזכה בכל מקרה את ושא המשרה במעק פרישה כלשהוובמקרה כאמור  

ישור הכללת סעיף המבטיח מעק פרישה לושא משרה בהסכם ההעסקה תובא לא . 6.2.3

טרם חתימת ההסכם. למען  התגמול) דתעואישור בלת (לאחר ק חברהדירקטוריון ה

  טיח מעק פרישה החורג מההוראות שלעיל.תוכל להבכזה לא שסעיף הכללת הסר ספק, 

מעק הפרישה ישולם במועד סיום יחסי עובד מעסיק ויהיה בגובה מכפלת מספר  . 6.2.4

בד, המשרה בלשל ושא (ברוטו)  קבועבסיס ההחודשים המפורט בטבלה לעיל בשכר 

  וספים.כל רכיבים  ללא 

היקף המעק המפורט בטבלה שלעיל הוא ההיקף המקסימלי שיהיה בסמכות   . 6.2.5

 לאשר. יון  רטוקהדיר

  במזומן תגמול משתה .7

דייות התגמול של החברה מבוססת, בין היתר, על ההחה לפיה התגמול הכולל של ושאי המשרה מ

תבטאות הלכה למעשה ברווחיות סקיות המהשאת תוצאותיה העבחברה, צריך לכלול את תרומתם ל

העקת תגמול משתה במזומן ועדה להגביר את החברה ומתרומתו של כל ושא משרה להשגתה. 

חלק מהוצאות השכר  ולהתאים את ושאי המשרה להשיג את יעדי החברה לאורך זמןהמוטיבציה של 

   .של החברה לביצועיה

  :יו"ר הדירקטוריוןמעק ל

  לעיל.  5.2עיף  בהתאם לאמור בס
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  מעק למכ"ל החברה:

 להלן:  7.1-7.8סעיפים הוראות  מעק למכ"ל החברה ייקבע בהתאם לה

 מעק שתי תלוי ביצועים  . 7.1

שה בה מועק בלחברה  וותרומתביצועי החברה בגין  זכאי למעק שתי היה החברהמכ"ל 

   , עד לתקרת המעק המירבי.המעק

 למעק   תאי סף לזכאות . 7.2

כהגדרת מוחים אלו בשטר אמות לאג"ח וב פיסי טו לשווי החזקות החברה (יחס סך ח

  .70%לא יעלה על    - ) בהתאם לדוח השתי הרלווטי למעק  5'זה' 

משכורות  3עד קרי, ( מעק בשיקול דעתהרכיב ובהר כי תאי הסף לעיל לא חל בקשר למ

  להלן. 7.4כמפורט בסעיף   ,חודשיות)

 ימירבמטרה ומעק   מעק . 7.3

  :מרביומעק   מעק מטרה ויוגדר  למכ"ל

. שיוגדרו היעדים מן 100% - ב מדוייקת עמידה עבור המשולם המעק -  מעק מטרה . 7.3.1

   :)(ברוטו)  (במוחי מכפלות שכר בסיס  משכורות 4ל  ע  יעלהלא  מטרה    מעק

. ום שיקבעמעק אשר ישולם בהשגת תוצאות הגבוהות באופן יכר מהיעדי -  מרבי מעק . 7.3.2

 ממעק המטרה. 150%  - ירבי ייקבע כ  מעק מ

   השתי  המעק  קביעת  אופן . 7.4

 המעק יהיה ומחציתו למדידה היתים הקריטריוים על מחציתו יתבסס המעק . 7.4.1

    .6מדידים  ולא  איכותיים  קריטריוים על  המבוסס דעת  בשיקול

 שה מדי והדירקטוריון ולהתגמ ועדת ידי על יקבעו והמשקולות היעדים, החלוקה סף . 7.4.2

 המעקים תוכית(" כלשהי קלדארית שה של התקציב לאישור בסמוך, מראש

  ").השתית

 מדדיםדוחות המאוחדים), המ(מדדים  החברה ברמת מדדים על יתבסס השתי המעק . 7.4.3

 השתית המעקים בתוכית שיקבע כפי מהל והערכת יותהרלבט חברות הבות ברמת

  :להלן  וכמפורט

(מדדים   כפיים  ושא משרה

מדו"חות 

  מאוחדים)

חברות בות 

 "מהותיות" *

  הערכת מהל

 שיקול מרכיב(

  )דעת

  סה"כ

  100%  50%  25%  25%  מכ"ל

או  50%כל החברות בהן מחזיקה החברה בשיעור החזקות של  - * חברת בת "מהותית" 

פיים גלובל כ -  זו יות(במועד אימוץ מדי החברהדירקטוריון כפי שיוגדר מעת לעת ע"י יותר

    .)ליסיג בע"מ

 
  (מס' אסמכתא:  20142013 בספטמבר  23במאי 20אשר פורסם ביום  , 'זה'ג"ח שטר האמות של אל  5.2.1ראו סעיף  5

163410066259-01-42012013 .(  
בגין רכיב המעק בשיקול  ות ידשומשכורות ח 3יק את מלוא הסך של ה תהא רשאית להעלמען הסר ספק, החבר 6

ההחלטה בגין , עם זאת כ"ל.תגמול המשתה של המרכיב זה מהווה את כל או עיקר הבשה מסוימת אף אם דעת 
   .התגמולק בשיקול דעת תהיה בשים לב לסך הכולל של רכיב המע 
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 : כדלקמן,  החברה  לביצועי  כלכליים  מדדים  יהיו  חברה מדדי . 7.3.1

 מאוחד(  רווח  (קי  )יכוייטרול  מיעוט זכויות  בםםשיערוכי  ובככל שיש ,(  

 כסים  יחס  להתחייבויות  

 ים  תזריםמזומ  

 ל"ה ברשימה המדדים מתוך שיים לפחות והדירקטוריון התגמול ועדת יקבעו שה בכל

 אחד מקרה ובכל, שה לאותה החברה של לתוכיות בהתאם מדד לכל שייתן המשקל ואת

  . הקי)  מאוחד(  הרווח יהיה  המדדים

 :כדלקמן,  חברהאותה   לביצועי  כלכליים  מדדים  ת"חברות הבות "מהותיו ימדד . 7.3.2

 טרול שערוכיםיכוי זכויות מיעוט ובי מס (בםרווח (מאוחד) לפככל שיש ,.(   

 ים מפעילות שוטפת (מאוחד)תזרים מזומ. 

 (מאוחד) מחזור. 

 ל"ה ברשימה המדדים מתוך םשיי לפחות והדירקטוריון התגמול ועדת יקבעו שה בכל

 המדדים אחד מקרה ובכל, שה לאותה לתוכיות בהתאם מדד לכל תןשיי המשקל ואת

  . לפי מס כאמור לעיל)  מאוחד(  הרווח  יהיה

יות יתייחסו ליותר מחברה אחת המדידה תהא על חברות בות מהות וככל שמדדיאם 

  הערך המצרפי של אותו מדד המיוחס להחזקות החברה.

 על בהתבסס, היתר בין, זה רכיב רויאש והדירקטוריון התגמול ועדת: מהל הערכת . 7.3.3

 פירוט תוך, המעק מקבל על מוההמ המשרה ושא ידי- על שתיתן אישית והערכה המלצה

 .  המלצתו  בבסיס עומדיםה  העיייים  וקיםהימ

 המעק חישוב  אופן . 7.4

רכיב בתכית המעקים יקבע משקל יחסי הקובע את מידת השפעתו בשקלול הכולל  לכל . 7.4.1

 של המעק. 

 השגתו אשר) כמותי האפשר(ככל  מדיד יעד יקבע המעקים בתכית מדיד כיבר לכל . 7.4.2

 .בכיר  אותו  בגין" ההמטר"מעק  ב המכ"ל  את תזכה") ביעד  מלאה("עמידה 

ביצוע המזכה במעק, טווח הביצוע יוגדר בין "סף  טווחיקבע רכיב בתכית המעקים  לכל . 7.4.3

ן אותו רכיב ל"חסם עליון" תחתון" שהשגת תוצאה מתחת לו איה מזכה במעק בגי

עק המקסימאלי  שהשגת תוצאה הגבוהה ממו איה מזכה בתוספת מעק מעבר למ

 ב. האפשרי בגין אותו רכי

 המעק, יחסי באופן במעק המכ"ל את יזכה" העליון"חסם ל" התחתוןסף "ה בין ביצוע

  "מדרגות".    של בשיטה  או לייארי  באופן"כ בד  יחושב"ל  ה  הקודות 2  שבין ביצוע  בגין

 תהליך אישור המעק בפועל . 7.5

 העמידה מידת תחושב, השתיים ייםהכספ הדוחות אישור למועד בסמוך, שה בכל . 7.5.1

 ועדת לאישור יובא המהל הערכת בגין המעק חלק. לעיל אמורכ, המכ"ל של דיםביע

/  החברה ממדדי המתקבל המעק חלק גם להם שידווח(לאחר  והדירקטוריון התגמול

  ).רות בותחב

 (כפי שחושב בהתאם למכ"להדירקטוריון יהיה רשאי להפחית את המעק השתי  . 7.5.2

תוך הבלעדי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור פי שיקול דעתו - עללעיל)  7.5 לסעיף

 .המכ"ל תפקוד עם הקשורות  סיבות  או שוק  תאיבהתחשבות  
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 מקרים מיוחדים . 7.6

, אפשר שיהיה זכאי לחלקיות המעקבמהלך תקופת  המכ"לרה של עזיבת במק . 7.6.1

 .מעקהקופה שעבד מתוך סך כל תקופת  ביחס לתמהמעק 

חישוב המעק בוצע על סמך תוים שהתבררו כמוטעים והוצגו  כי ,קרה בו יתבררבמ . 7.6.2

דוחות כספיים  )4ארבעה (במהלך תקופה של  מחדש בדוחות הכספיים של החברה

(לא כולל הצגה מחדש בעקבות שיוי מדייות   ים עוקבים לאחר אישור המעקרבעוי

ביתר  למכ"להסכומים ששולמו  , יושבותקיה חשבואית חדשה)יישום או חשבואית 

פי העיין, תוך חצי שה - ידי החברה בחסר, על- הסכומים ששולמו על לואו יושלמו 

ההפרש כאמור בין סכום (א)   באים:ממועד פרסום הדוחות המעודכים בכפוף לתאים ה

מסכום המעק ששולם  10%- מהמעק בפועל לסכום המעק המעודכן עומד על יותר 

שים ממועד פרסום הדו"חות הכספיים של החברה  )3שלוש (ברו פחות מע; (ב) בפועל

  .כללה בהם לראשוה  המעק השגוי אשר הטעות בגיה שולם

 לוחות הזמים . 7.7

 התגמול ועדת ידי על יקבעועל פיהם יחושב המעק  לותמשקוה היעדיםהמדדים,  . 7.7.1

ככל   ,כלשהי  יתקלדאר  שה של  התקציב לאישור  בסמוך,  שמרא שה מדי והדירקטוריון

וארהה יתן עד תום חודש יאוחר מתום הרבעון הראשון של אותה יולא  של אותה ש

 שה.

 הכספיים הדוחות  אישור עדלמוע"י ועדת התגמול יבוצע בסמוך   וואישור יהמעקחישוב   . 7.7.2

 .השתיים

 אישור הדוחות הכספייםהדיון בבמסגרת  יתבצעדירקטוריון האישור המעקים ע"י  . 7.7.3

  .או בסמוך לו השתיים

לאחר אישור הדוחות המשולמת  יחד עם המשכורת הראשוה למכ"ל םק ישולהמע . 7.7.4

עת אישור או כל מועד אחר שיקבע הדירקטוריון ב החברה ידי- עלהשתיים הכספיים 

  .המעק

  מעק לושאי משרה הכפופים למכ"ל:

ול ועדת התגממכ"ל. ולה על מעקים לושאי משרה הכפופים ללא תח 7.1-7.8הוראות סעיפים 

מושאי כל אחד לחברה של  םתרומת והערכתו אתמכ"ל ההמלצת ודירקטוריון החברה, לאחר קבלת 

לאשר תשלום מעק שתי , 2016תי בגין שת החל מהמעק הש, יהיו רשאים המשרה הכפופים לו

יוים היתים ל דעתם הבלעדי (קרי, שלא על סמך קריטרלושאי המשרה הכפופים למכ"ל לפי שיקו

לכל ושא חודשיות משכורות  6ק לא יעלה על תקרת מעק שתי של דידה), ובלבד שסך המעלמ

   משרה.

, אפשר שיהיה זכאי לחלקיות המעקך תקופת במהל ושא משרה הכפוף למכ"לבמקרה של עזיבת 

  מעק.ופת הביחס לתקופה שעבד מתוך סך כל תקמהמעק 

  

 תגמול הוי .8

 , שאיםתכיות תגמול הוי, תציע החברה לושאי המשרה שלהתרוות הגלומים במתוך ראיית הי

 פי הכללים המפורטים להלן:- שליטה בחברה, להשתתף בתכית תגמול הוי על יבעל

 י התגמול ההויכל . 8.1
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לושאי המשרה  פי חוק החברות, החברה תציע- בכפוף לקבלת האישורים הדרשים על

תכית האופציות תוגדר ותיושם כך  .ות למיות החברהלהשתתף בתכית להקצאת אופצי

 102תעמוד, ככל היתן, בהוראות סעיף  התכיתשתעמוד בדרישות כל הוראות הדין הרלווטי. 

מסלול , לפי (או כל חוק אשר יבוא במקומה) 1961- [וסח חדש], התשכ"א הלפקודת מס הכס

   .ןרווח הו

 עקרוות התגמול ההוי . 8.2

   יכללו את הפרטים הבאים:המוסמכים    האורגיםלאישור   הקצאות שיובאו    

 מספר מירבי של יחידות שיוקצו בהקצאה זו; . 8.2.1

) לכל ושא משרה יקבע שווי  הגמול ההוי (במועד ההקצאה - תקרת שווי במועד העקה  . 8.2.2

יל. בכל מקרה, לע 4.2 עיףבס בהלימה עם היחס הרצוי בין מרכיבי התגמול כפי שמוצג

של העקה לשה אחת מתוך סה"כ שות הבשלה של (במועד ההקצאה) שווי הממוצע 

משכורות בסיס חודשיות  6 - ל ומשכורות בסיס חודשיות למכ" 8העקה לא יעלה על 

 . לסמכ"ל

 ימי 30 במהלך המיה של הסגירה מחיר ממוצעמ יפחת לא אופציה של המימוש מחיר . 8.2.3

ממחיר  , או10%ובתוספת של חלטת הדירקטוריון על ההעקה ה למועד שקדמו חרהמס

החלטת הדירקטוריון על ההעקה הסגירה של המיה ביום המסחר שקדם למועד 

 ;גבוה, לפי ה10% ובתוספת של

. הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע אופן החלוקה של ההקצאה בין היצעים השוים . 8.2.4

להצטרף לחברה במהלך תקופת  שאי משרה שעשוייםקיומה של רזרבה להקצאה לו

 התכית;

 של הבשלה עד שים 3- מ תפחת לא זו תקופה -  האופציה יחידות של ההבשלה תקופת . 8.2.5

 ;למות אהההקצ וחלוקת  ההקצאה  מלוא

לאחר  שתיים מועד זה לא יהיה מוקדם מחלוף - ועד הפקיעה של יחידות האופציה מ . 8.2.6

 ים ממועד ההקצאה;ש  8- הבשלת כל מה אך לא יותר מ

(עקב פיטורין, התפטרות ומקרי מוות או כות חו"ח)  בסיום יחסי העבודהתאים  . 8.2.7

 .שליטהובשיוי  

 הקצאה . 8.3

רקטוריון יוקצו לושאי המשרה בחברה דיהאישור ועדת התגמול ולאישור בהתאם  . 8.3.1

  פי הוראות התכית שאושרה. - אופציות למיות החברה על

תכית, תישקל הקצאת רה במהלך תקופת העם הצטרפות ושא משרה חדש לחב . 8.3.2

ם וככל שקבעה א( אופציות לושא המשרה המצטרף מתוך הרזרבה שקבעה בתכית

  .כזאת)

 מימוש . 8.4

האופציות של ושא משרה יהיה כל ושא משרה רשאי לממש   הקצאתעם הבשלת כל מה מתוך  

ת פי הוראו- ן זה עלאת האופציות הבשלות העומדות לרשותו אצל האמן. האמן יפעל בעיי

  ושאי המשרה ויבצע עבורם את כל הפעולות הדרשות למימוש האופציות למיות ו/או למזומן.

 פטור, שיפוי וביטוח לושא משרה .9

ידי האורגים המוסמכים - כפי שיאושרו על שיפויופטור  ושא משרהית להעיק לה רשאהחברה תהי

לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל ק, ככל ויועק, בכל הוגע למתן הפטור, הפטור שיועשל החברה. 
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השליטה או ושא משרה כלשהו בחברה (לרבות ושא משרה אחר בחברה, שאיו ושא המשרה לו 

  ה עיין אישי. יש ב  הועק הפטור)

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ושאי המשרה יכוסו בביטוח אחריות מקצועית כפי שתרכוש החברה 

  ., כדלקמןמעת לעת

ית להתקשר מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה החברה תהיה רשא

לשיקול דעתה של  בהתאםבחברה, בחברות הבות ובחברות הקשורות של החברה, כולן או חלקן, 

החברה (לרבות, דירקטורים וושאי משרה המים על בעלי השליטה או מי מטעמם), בתאים שלא 

  המפורטים להלן: יחרגו מהתאים

חודשים, לביטוח אחריות דירקטורים  12סכום הכיסוי הביטוחי הכולל למקרה ולתקופה של  )1( 

החברה, כולן או חלקן, (לרבות  ות שלוושאי משרה בחברה, בחברות הבות ובחברות הקשור

דירקטורים וושאי משרה המים על בעלי השליטה או מי מטעמם), לא יעלה על גבול אחריות 

סבירות  הוצאות הגה משפטיתלר ארה"ב למקרה ובסה"כ לתקופה ובוסף אלפי דו 120,000 של

 .1981  - בהתאם לחוק חוזה ביטוח התשמ"א  

אלפי דולר ארה"ב ובלבד שההשתתפות העצמית  340סך של  לה עלסכום הפרמיה השתית לא יע )2( 

 אלפי דולר ארה"ב. 150לכל תביעה במסגרת הפוליסות ה"ל לא תעלה על  

כגד החברה עצמה (במובחן מתביעות כגד ושאי אזרחיות לכסות תביעות  יורחבו הפוליסות )3( 

 Entity Coverage forהמשרה בה) שעיין יירות ערך של חברה הסחרים בבורסה בת"א (

Securities Claims .(כאלה שיגיעו ככל, ביטוח תגמולי של תשלום סדרי ייקבעו זו להרחבה ,

 .החברה  של  לזכותה  קודמת, מהמבטחת  שיפוי תלקבל  המשרה ושאי  של זכותם  לפיהם

החברה תהא רשאית לכסות את אחריות ושאי המשרה בגין תקופות העבר לפי אחת משתי  )4( 

 ת:הבאו האפשרויות

  לעיל.  )1(  "קבמסגרת הכיסוי הזכר בס ) א( 

) בגין תקופת העבר RUN OFFלחלופין, לרכוש כיסוי מסוג תקופת גילוי מוארכת ( ) ב( 

לעיל וזאת ) 1וב בפוליסות שערכו לפי ס"ק (הרטרואקטיבי הקה כללת בתאריך שאי

ה על שים ובלבד שהפרמיה הכוללת בגין כיסוי זה לא תעל 7לתקופת ביטוח של עד 

  לעיל.  )2"ק (חודש כאמור בס  12מהפרמיה לתקופת ביטוח של   300%

תהייה לית ואישור האסיפה הכלר לא תהייה טעוות ת החברה בפוליסות ביטוח כאמויוהתקשרו

 ןת לא יחרגו מהתאים המפורטים לעיל וכן שהיובסמכות ועדת התגמול, ובלבד שתאי ההתקשרו

יע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או להשפ ותעשוי ןת בתאי שוק ואיועומד

 התחייבויותיה.
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  וסח כתב השיפוי -' גספח 
  
  

  



1 
 

  כנפיים אחזקות בע"מ 

  ")החברה(להלן: "

  

  ____________תאריך: 

  לכבוד 

  [נושא המשרה]

  נ.,ג..א

  כתב שיפוי

ובחוק  1999 -והינך מכהן ו/או כיהנת כדירקטור ו/או כנושא משרה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט   הואיל
 "חוק החברות" ,"נושא משרה(להלן: " (לרבות הגדרת "נושא משרה בכירה") 1968 -ניירות ערך, התשכ"ח 

  בחברה; ,בהו/או בכל דין אחר החל על פעילות החברה ונושאי המשרה  )"חוק ניירות ערך"-ו
  

והחברה קיבלה את ההחלטות הנדרשות על פי דין, לשפות את הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה מראש,   והואיל
  כאמור ובהתאם למפורט בכתב שיפוי זה להלן.

  

  :לפיכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, בכפוף להוראות כל דין ולהוראות כתב שיפוי זה, כדלקמן

ומבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפותך בדיעבד בהתאם להוראות תקנון   בחברה,בהיותך נושא משרה  .1
מתחייבת בזה החברה לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף זה  ,החברה, ובכפוף לכל דין

להלן, שתוטל עליך ו/או שתוציא, עקב פעולה/ות שעשית בתוקף היותך נושא משרה בחברה (לרבות פעולות 
 החברה בתאגידריך כתב שיפוי זה), ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או נציגה של  לפני תא

 "):החברה האחרתאחר כלשהו שהחברה מחזיקה בו בזכויות, במישרין או בעקיפין, או בעלת עניין בו (להלן: "

או פסק   חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין לרבות פסק דין שניתן בפשרה 1.1
בורר שאושר בידי בית משפט, ובלבד שהחבות הכספית כאמור תהא קשורה, במישרין או בעקיפין, 
לאחד או יותר מהאירועים או כל חלק מהם או כל הקשור בהם, המפורטים בתוספת א' לכתב זה, 

) ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על סכום "התוספת"המהווה חלק בלתי נפרד הימנו (
 להלן. 2השיפוי המרבי המפורט בסעיף 

שיתנהל עקב חקירה או הליך שתוציא הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין  1.2
בלא הגשת כתב אישום נגדך יסתיים כנגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר 

בלא הגשת כתב אישום נגדך שיסתיים עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שתוטל ובלי 
או   אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה  –. בפסקה זו בקשר לעיצום כספי
א) לחוק החברות, 1(א)(260כמשמעם בסעיף  –לופה להליך פלילי" פלילית" ו"חבות כספית כח

 כפי שיתוקן מעת לעת. 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט,  1.3
בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי ממנו תזוכה, או 

 ילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. באישום פל

לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין, שתוציא בקשר עם הוצאות,  1.4
לחוק ניירות ערך והליך שיתנהל בעניינך לפי סימן   1או ט'  4, ח'3הליך שיתנהל בעניינך לפי פרק ח'

 . ")הליך אכיפה מנהליתק החברות (להלן: "ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחו

 . )(א) לחוק ניירות ערך1נד(א)(52לנפגע הפרה כאמור בסעיף תשלום  1.5
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 1988-התשמ"ח ,תנהל בעניינך לפי חוק ההגבלים העסקייםיהוצאות שתוציא בקשר עם הליך ש 1.6
  .ו/או בקשר אליו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין

 פי דין.-חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על 1.7

 סכום השיפוי .2

פי -סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה כלפי כל נושאי המשרה בחברה במצטבר על 2.1
"), לא יעלה על סך השווה כתבי השיפויכל כתבי השיפוי שיוצאו להם בחברה מעת לעת (להלן: "

המבוקרים או הסקורים המאוחדים חותיה הכספיים מההון העצמי של החברה על פי דו" 25% -ל
האחרונים אשר היו ידועים במועד תשלום השיפוי בפועל וזאת לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם 

ובלבד שלא יינתן שיפוי בניגוד לכל , )"סכום השיפוי המרבי"יחד, למקרה בודד ובמצטבר (להלן: 
 .השיפוי המרבי כאמור הנו סביר בנסיבות הענייןדין. דירקטוריון החברה אישר כי סכום 

מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח 
בגין סוגי האירועים המפורטים בתוספת, המובטחים בחברת ביטוח, שהחברה תקבל עבורך מזמן 

 דירקטורים ונושאי משרה בחברה. לזמן, אם תקבל, במסגרת כל פוליסת ביטוח של אחריות

למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי המרבי על פי כתב זה יחול מעבר לסכום שישולם (אם וככל  2.2
שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה, בכפוף לכך כי לא ישולם לך 

לעיל וכי במקרה שבו תקבל  1 כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף
שיפוי מאת מבטח של החברה בהתאם לפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה או מכח כל 
הסכם שיפוי אחר, בגין העניין נשוא השיפוי, יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין סכום החבות הכספית 

וח או הסכם השיפוי שהוטלה עליך וההוצאות המשפטיות, לבין הסכום שהתקבל מכח פוליסת הביט
האחר בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי 

  המרבי. 

אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלמם במועד כלשהו, בתוספת סך כל סכומי  2.3
וי המרבי, יחולק פי כתבי השיפוי, יעלה על סכום השיפ-השיפוי ששילמה החברה עד אותו מועד על

סכום השיפוי המרבי או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לסכומי שיפוי כאמור 
נושאי פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד (להלן: "-בגין דרישות שהגישו לחברה על

הזכאים, יחושב "), באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה  המשרה הזכאים
ראטה שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום -פי היחס פרו-על

השיפוי הכולל שיגיע לכל נושאי המשרה הזכאים, במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלה, אלמלא 
 מגבלת סכום השיפוי המרבי.

  לעיל  1.1השיפוי המפורטת בסעיף בגין עילת  שילמה החברה סכומי שיפוי לנושא משרה בחברה
בגובה סכום השיפוי המרבי, לא תשא החברה בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי 

פי דין במועד תשלום סכומי -הנוספים יאושר באורגנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על
  פי דין.-ם כך, עלהשיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה, במידה ויידרש לש

 תשלומי ביניים .3

עם קרות אירוע שבגינו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור בכתב שיפוי זה, תעמיד החברה 
לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול 

רבות חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או או מנהלי ו/או דרישה מכל סוג, לבאותו הליך משפטי 
תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי או הליך בוררות או גישור ו/או 

נגדך הקשור לאותו אירוע, לרבות בהליכי חקירה, באופן שיתנהל  1.4הליך אכיפה מנהלית כמפורט בסעיף 
  ם בעצמך, והכול בכפוף לתנאים ולהוראות הקבועים בכתב שיפוי זה.שאתה לא תידרש לשלמם או לממנ

ו/או   במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כל שהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי
כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת  שיתנהל נגדך 1.4הליך אכיפה מנהלית כמפורט בסעיף 

 4.8יחולו הוראות סעיף  או ככל והתקבלו בגינם סכומים מאת חברת ביטוח, אזיהחברה על אותם סכומים, 
  להלן.
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 תנאי השיפוי .4

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השיפוי על פי כתב שיפוי זה כפוף לתנאים שלהלן:

   הודעת השיפוי 4.1

או מנהלי ו/או דרישה מכל סוג, לרבות תביעה משפטית חברה על כל הליך משפטי אתה תודיע ל
ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי, לרבות בוררות או 

שייפתח נגדך או על כל התראה בכתב גישור ו/או חקירה בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך  
שהליך כאמור ייפתח נגדך בקשר לכל אירוע שבגינו עשוי לחול השיפוי בכתב ם או כל חשש או איו

"), וזאת במהירות הראויה לאחר שייוודע לך לראשונה על כך (להלן: הליךה(להלן ביחד ולחוד: "
") ותעביר לחברה או למי שהחברה תודיע לך, כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הודעת השיפוי"

  הליך.

יידע את החברה באופן שוטף לגבי אירועים שיש לגביהם חשש כי יביאו לנקיטת  כמו כן, עליך ל
  . הליך נגדך

  הטיפול בהגנה 4.2

הליך ו/או למסור את הא. החברה תהיה זכאית, לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו 
הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה. החברה ו/או עורך דין כאמור יפעלו 
במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך הנ"ל לידי סיום, ימסרו לך דיווח שוטף על  

  התקדמות ההליך וייוועצו עמך בקשר עם ניהולו.

 ידי החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. -עורך הדין שימונה על

ינך לבין החברה בהגנתך מקום שייווצר, לדעתך או לדעת עורך הדין, חשש לניגוד עניינים ב
לעורך הדין שמינתה החברה תהא מבוססת על טעמים  ךהליך ו/או אם התנגדותהבפני אותו 

ו/או יודיע לך עורך הדין האמור על ניגוד עניינים זה, לפי  סבירים אחרים, תודיע על כך לחברה
העניין, ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין מטעמך לטיפול בהגנתך והוראות כתב שיפוי זה 

  יחולו על ההוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור.

ו/או הסדר  ב. החברה לא תהא רשאית להביא לסיום ההליך כאמור בדרך של פשרה ו/או הסדר
לחוק  1להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים (כמשמעות הסדר כאמור בפרק ט'

שכתוצאה ממנו תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב שיפוי זה  ניירות ערך)
ידי החברה, -ואף לא ישולמו במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה שרכשה ו/או שיירכש על

דמת בכתב, לפשרה שתושג. כמו כן, החברה לא תהא רשאית להביא אלא בהסכמתך המוק
את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמתך 
המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שיימסרו 

תועבר המחלוקת בהליך לפתרון בדרך   לחברה בכתב. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אף אם
של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תשא בהוצאות הקשורות בכך 

 במסגרת הוצאות כתב שיפוי זה.

ג. על אף האמור לעיל, החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך הנ"ל בדרך של פשרה ו/או 
הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך 

גישור במקרים של אישומים פליליים נגדך, אלא אם תיתן לכך את הסכמתך מראש ובכתב. 
אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בס"ק זה לפי שיקול דעתך הבלעדי ומבלי 

 שתידרש לנמק את אי הסכמתך. 

כל עורך דין כאמור, לטפל בשמך בהגנתך  ד. לפי בקשת החברה, תחתום על כל מסמך שיסמיך
באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך, בהתאם לאמור לעיל. אם החברה לא תודיע לך בתוך 

יום ממועד קבלת הודעת השיפוי כאמור לעיל, כי היא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנתך  14
ל החברה מטעמים סבירים או ידי עורכי הדין ש-בפני ההליך כאמור, או אם תתנגד לייצוגך על
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מחשש לניגוד עניינים, אתה תהא זכאי למנות עו"ד מטעמך וכל הוראות כתב שיפוי זה יחולו 
  בהתאם, לרבות ההוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור.

ה. יצוין כי ככל שהחברה ו/או נושא המשרה יהיו עשויים להיות זכאים לשיפוי במסגרת ביטוח נושאי 
המשרה, בקשר עם ההליך, ייעשה מינוי עורך הדין כאמור לעיל, בהתחשב בזכותו של המבטח 
לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, ולחובות החברה בעניין זה על 
פי הביטוח הנ"ל, במיוחד אם על פי תנאי הביטוח המבטח זכאי לקבוע את זהותו של ערוך הדין 

א המשרה בהליך, באופן שאחרת עלול יהיה המבטח להשתחרר מהתחייבותו שייצג את נוש
לשיפוי או להקטינה. בכל מקרה, החברה תעשה כמיטב יכולתה, במסגרת תנאי הביטוח ובכפוף 

 להם, להשפיע על בחירת עורך הדין בהתאם למשאלתו של נושא המשרה.

כל עורך דין כאמור לעיל וכן  אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם - שיתוף פעולה עם החברה 4.3
פי כל פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה שהחברה -תקיים את כל הוראות המבטחים על

תתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך, בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת 
וכות בכך הליך, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שלך שיהיו כרהטיפולם בקשר לאותו 

  באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך, והכול בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף זה לעיל ובין אם לאו, החברה תדאג  - כיסוי החבויות 4.4
לכיסוי החבויות וההוצאות האמורים, באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך וזאת 

 בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה ובכפוף לתנאיו. מבלי שיהיה

השיפוי בקשר להליך כלשהו נגדך, כאמור בכתב   -  אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה 4.5
שיפוי זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן החברה תסכים 

רה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את  בכתב לאותה פש
  הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים.

כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה 
 פלילית אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש. 

השיפוי  - קרים של הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכיםתחולת השיפוי במאי  4.6
בקשר להליך כלשהו נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות 

לחוק   1הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים (כמשמעות הסדר כאמור בפרק ט'
ניירות ערך), אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותו הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או 

ליכים, לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים להפסקת ה
  סבירים

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב   -  אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי 4.7
שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים כאמור שולמו בפועל לך או עבורך או במקומך 

א במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה או במסגרת התחייבות לשיפוי בכל דרך שהי
כלשהי של מאן דהוא אחר זולת החברה. האמור בסעיף זה לא יחול על ההשתתפות העצמית 

 החלה לפי תנאי הפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה הנערכת ע"י החברה.

שר לאירוע כלשהו על פי כתב שיפוי זה, עם בקשתך לביצוע תשלום כל שהוא בק  -תשלום השיפוי   4.8
תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומו ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש 

 בקשר לכך, אם יידרש, לרבות אישור בית המשפט, אם וככל שיידרש.

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת   - החזרת סכומי שיפוי ששולמו 4.9
כתב שיפוי זה בקשר להליך כאמור, ולאחר מכך יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם 
סכומים, יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה אשר תשא ריבית בשיעור המזערי 

פי דין ואשר תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, ויהיה עליך להחזיר -כפי שייקבע מעת לעת על
ומים הנ"ל לחברה לכשתידרש בכתב על ידה לעשות כן ולפי הסדר תשלומים שהחברה את הסכ
 תקבע. 
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שילמה לך החברה סכום כלשהו מכוח כתב שיפוי זה, ולאחר מכן בוטל החיוב שבגינו שולם הסכום 
או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, אתה תמחה לחברה את מלוא זכויותיך להשבה של הסכום 

עשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה. מאת התובע בהליך ות
תהיה חייב   -תהא פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחתה. לא תעשה כן    -משתעשה כן  

להחזיר את הסכום, או את חלקן, לפי העניין, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה, בשיעורים ולתקופה 
  תובע.שלפיהם תהא זכאי להחזר הסכום מאת ה

לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא משרה ו/או  4.10
מועסק בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר (להלן ביחד 

  ") יחולו גם ההוראות הבאות:התאגיד החייבולחוד: "

אשר אתה תהיה זכאי לקבל   החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים 4.10.1
ותקבל בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי התאגיד 
החייב ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי שניתנו על ידי 

  התאגיד החייב.

אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך  4.10.2
חייב והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה, תידחה על ידי התאגיד בתאגיד ה

החייב או חברת הביטוח של התאגיד החייב, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי 
כתב שיפוי זה סכומים להם תהיה זכאי על פי כתב שיפוי זה, אם תהיה זכאי לסכומים 

מהתאגיד החייב ו/או על פי  אלו ואתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים
פוליסת הביטוח של התאגיד החייב ותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך 
ככל שהסמכה שכזו תידרש לקיום הוראות סעיף זה. לעניין זה הנך מתחייב לחתום  
על כל מסמך שיידרש על ידי החברה לצורך המחאת זכויותיך האמורות והסמכת 

  אמורים בשמך.החברה לגבות את הסכומים ה

למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד החייב ו/או לכל  4.10.3
צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור 
לעיל, זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי ו/או 

די התאגיד החייב בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בכיסוי הביטוחי שינתן לך על י
  בתאגיד החייב.

 תקופת השיפוי .5

התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות (חו"ח) עיזבונך, ללא הגבלת זמן וזאת גם 
כהונתך כנושא משרה בחברה או בחברה האחרת, כהגדרתה לעיל, לפי המקרה, העסקתך או לאחר סיום 

ו/או בחברה האחרת ו/או ובלבד שהפעולות בגינן יינתן השיפוי נעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה 
, ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינך או בחברה האחרת בחברה או כהונתך בתקופת העסקתך

  זכאי לשיפוי לפי כתב שיפוי זה.

 חריגים .6

  לעיל לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים: 1ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 

הבת שלה או חברה שלובה או גוף אחר, אלא הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברת  6.1
אם כן פעל נושא המשרה בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה 

 או חברה בת שלה או חברה שלובה או גוף אחר.

 הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או פזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד. 6.2

 ח אישי שלא כדין.פעולה מתוך כוונה להפיק רוו 6.3

 או כופר שהוטל על נושא המשרה. , קנס אזרחי, עיצום כספיקנס 6.4
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 שונות .7

 בכתב שיפוי זה תהא למונחים הבאים המשמעות המונחת בצידם: 7.1

 ,ובחוק ניירות ערך כשמשמעותו בחוק החברות
בחוק ניירות  לרבות הגדרת נושא משרה בכירה

ו/או בכל דין אחר החל על פעילות החברה  ערך
 .ושאי המשרה בהונ

 "נושא משרה"

כמשמעותה בחוק החברות, לרבות החלטה ו/או 
מחדל במשמע ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך 

או  לפני מועד כתב שיפוי זה בתקופת כהונתך 
כנושא משרה בחברה ו/או בחברה העסקתך 
 האחרת. 

(או כל נגזרת אחרת  "פעולה"
 שלה)

 כל האמור בלשון זכר אף נקבה במשמע. 7.2

-ב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר עלפי כת-התחייבויות החברה על 7.3
י דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת פ

דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא 
 פן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוק

מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא אינה  7.4
ניתנת להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב 

  בהסכם כאמור.פי הסכם ביטוח שנערך עימו, למעט השתתפות העצמית הנקובה -מבטח על

אין בכתב שיפוי זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המרבי בשל  7.5
פי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה -אירועים נשוא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על

 יוקטנו, בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים נשוא
השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד שההחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות 

 בחוק החברות.

פי -פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל התחייבויותיה לשיפוי על-החברה תהא רשאית, על 7.6
ליהם פיו, או לצמצם את סוגי האירועים ע-כתב שיפוי זה, או להפחית את סכום השיפוי המרבי על

הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו 
ובלבד שניתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות   -לאחר מועד השינוי  

, יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור  30
אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב התחייבות זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה 
רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב השיפוי והפטור טרם שינוי או ביטולו לפי העניין, ימשיך לחול 
ולהיות תקף לכל דבר ועניין בכל הנוגע לכל אירוע אשר אירע טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך 

, והכל בכפוף לאמור וגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי והפטורבגינו ה
. מובהר כי תיקון או שינוי בכתב השיפוי כאמור לא ייחשב להרעת תנאי עבודה מקום בו בכל דין

מעביד בין נושא המשרה לחברה, וזאת מבלי שיהיה בקביעה זו להוות אמירה -מתקיימים יחסי עובד
 מעביד כאמור. -רשנות ביחס לקיום יחסי עובדאו פ

ידי החברה או על ידך, לא יפורשו בשום -שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על 7.7
פי כל דין, ולא ימנעו מהחברה או ממך מלנקוט -פי כתב שיפוי זה ועל-נסיבות כויתור על זכויותיו על

 מימוש זכויותיו כאמור. בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם

 התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 7.8

 כתב שיפוי זה כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות. 7.9
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כתב זה הינו כתב השיפוי המלא והממצה בין החברה לבינך לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו,  7.10
דברים, הצעות, סיכומי דיון, מכתבי כוונות ו/או התחייבות, והוא מחליף ומבטל כל מצג, זיכרון 

פה, בנושאים -הסכם, כתב התחייבות ו/או כל מסמך אחר, ששררו או הוחלפו, בין בכתב ובין בעל
 ובעניינים האמורים בין החברה לבינך, קודם לחתימתו של כתב שיפוי זה.

 וי בדיעבד, על פי הוראת כל דין.כתב שיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפ 7.11

כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך, ומסירת העותק   7.12
 החתום לחברה.

  ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי חתימה שהוסמכו לכך כדין.

  

________________________________  

  כנפיים אחזקות בע"מ

  

  אישור

  מאשר קבלת כתב שיפוי זה ומאשר את הסכמתי לכל ומלוא תנאיו.אני 

  חתימה:_________________  תאריך: __________
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  התוספת 

 1.1האירועים הקובעים לעניין סעיף 
  

זכויות  ו/או עסקה הנובעת או קשורה לחברות מוחזקות ובכלל זה פעולה בקשר להפעלת פעולה .1
  . כללית ומינוי נושאי משרה בהם , לרבות הצבעה והשתתפות באסיפההצבעה

לחוק    1כל תביעה או דרישה המוגשות בקשר עם עסקה (לרבות עסקה חריגה) כמשמעותה בסעיף   .2
בין שהינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ובין שאינה במהלך העסקים הרגיל של  החברות,

חכירה, השכרה או החברה ובכלל זה משא ומתן להתקשרות בעסקה, העברה, מכירה, רכישה, 
קבלת אשראי ומתן בטחונות, וכן כל פעולה הכרוכה  ,שעבוד של נכסים או התחייבויות או זכויות

   .במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור

כל עסקה או הסדר, ובכלל זה, העברה, מכירה או רכישה או השכרה של נכסים או התחייבויות,  .3
טובין, מקרקעין, ניירות ערך, או זכויות, או מתן או  לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,

  קבלת זכות בכל אחד מהם.

שבוצע או שימוש לרעה  ןשבוצע או הנטע מעשה או מחדלכל תביעה או דרישה המוגשות ביחס ל .4
ה או מחדל העלול ש, וכל מעביחס לזכות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה

  . להיחשב כהפרת זכון קניין רוחני של צד שלישי

ישראלי או זר, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים במוסדות דיווח או הודעה המוגשים על פי כל דין   .5
  , ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור.בישראל או מחוצה לה

כל תביעה או דרישה בקשר עם מתן או קבלת אשראי, שעבוד נכסים והתחייבויות ומתן או קבלת  .6
ביטחונות ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון 

ידי החברה וכן כל פעולה הכרוכה -בעקיפים על עסקאות או התקשרויות המבוצעות, במישרין ו/או
 בעניינים הנ"ל.

פעולות בקשר ליחסי עבודה ויחסי מסחר, ובכלל זה עם עובדים, קבלנים עצמאיים, זכיינים,  .7
לקוחות, מפיצים, משווקים, ספקים ונותני שירותים למיניהם ולרבות משא ומתן, התקשרות ויישום 

לרבות הקצאת ניירות  הטבות לעובדים, תנאי עבודה והעסקההסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, 
  .ערך לעובדים

אירועים הקשורים בבטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה, בין אם גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי  .8
 בעבודה ו/או לתנאי העבודהוגהות  בין אם נטען כי גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי רכוש רכוש

השונים (לרבות בכל הנוגע לציוד העומד לרשות   / חברות הבנות  כולל תנאי העבודה באתרי החברה
  .)העובדים והמשימות המוטלות עליהם

התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה ו/או דעה ו/או הצבעה שנעשתה בתום לב ע"י נושא  .9
ל החברה ולרבות המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות כאורגן ש

 במסגרת ישיבות הדירקטוריון ו/או ועדה מוועדותיו.

, ו/או צווים 1981-הליכים הנוגעים להחלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .10
 ו/או תקנות מכוחו.

הליכים הנוגעים להכנה וכן  כל פעולה הקשורה, במישרין או בעקיפין, לדוחות הכספיים של החברה,   .11
יכה, אישור, חתימה ופרסום של דוחות כספיים, נפרדים ו/או מאוחדים, שנתיים ו/או רבעוניים, וער

"), לרבות מעשים או 1970-כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
), וכן בקשר IFRS  –מחדלים הנוגעים לאימוץ תקני דיווח כספי (לרבות תקני דיווח כספי בינלאומיים  

לעריכה ו/או לאישור של דוח הדירקטוריון ו/או תוכניות עסקיות ותחזיות, ו/או למתן הערכה לגבי 
(לרבות אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה ולגבי נושאים נוספים הכלולים בדוחות הכספיים 

דוחות לו המצורפים או/ בדוחות הכספיים וביתר הדוחות והמסמכים הנכללים בדוח הדירקטוריון
 וכן מתן הצהרות המתייחסות לדוחות הכספיים. )הכספיים
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 .הליכים הנוגעים למכירה, קניה או החזקה של השקעות על ידי או עבור החברה .12

, שלה הבנק חשבונותאו /ו החברה של ההשקעות תיק לניהול, בעקיפין או במישרין, הקשור כל .13
, בנקאיות ערבויות, חיוב כרטיסי, אשראי ומסגרות הלוואות, ערך ניירות"ח, במט פיקדונות לרבות
 חוזים , אופציות, גידור עסקאות, תיקים מנהלי עם לרבות, בהשקעות ייעוץ הסכמי, אשראי מכתבי

 .וכדומה עתידיים

הליכים הנוגעים להפרת הוראות הסכם כלשהו שהחברה צד לו, בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען  .14
 שבוצעה.

הגשת הצעות למכרזים ו/או לזיכיונות ו/או לרישיונות, מכל מין השתתפות ו/או הנוגעים להליכים  .15
 .ו/או עריכת מכרז כלשהו וסוג שהם

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי עובדים, יועצים, סוכנים, משווקים, יחידים אחרים ו/או גוף  .16
ם להם או נזקים ו/או חבויות המועסק ו/או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבי

אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם החברה או בקשר למכרז 
מעביד -שהוציא החברה, ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד

, מתן כח אדםהעסקת עובדים באמצעות חברת  לרבות קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיונים,
 קופות ביטוח וחסכון ו/או הטבות אחרות. אופציות,

נסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, תקנות, רישיונות סביבתיים, היתרים,  .17
לרבות החלטות ו/או בכל מקום בעולם או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי איכות הסביבה 

  ובכלל זה לחומרים מסוכנים ו/או הפרעות סביבתיות לרבות רעש.פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה  

  החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו. .18

בקשר עם פעולה או החלטה, בנושאים הקשורים, במישרין או  או הליך כל תביעה או דרישה .19
 וגים ומונופולין.בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיז

משא ומתן, כריתה וביצועם של חוזים מכל מין וסוג עם כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר ל .20
שוכרים, משכירים, ספקים, מפיצים, סוכנים, קבלני כח אדם, צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק 

 וכיוב' מזון ומשקה , שירותי הסעדה והספקתקבלני שירותים, קבלני בניין, קבלני שיפוצים זכיינים
  לרבות מגעים עם רשויות המדינה בתחומי פעילות ו/או עיסוקי החברה.

כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי  .21
לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לעובדיה, 

 סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה.

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו, בידי החברה  .22
ו/או על ידי נושאי המשרה, המנהלים ו/או העובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום, דיווחו/או 

ת המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/או כל תשלום אחר תיעוד מסמכים, של אחת מרשויו
הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל, לרבות  תשלומי מס על הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי 
העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי,  משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים 

  בית ותוספות בגין הצמדה.ו/או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של רי

כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות,  .23
הנחיות, טענות, חקירות, הליכים ו/או הודעות של חוסר ציות ו/או הפרה של פעולה של רשות 

כלל, נוהג, הוראה, רישוי, שלטונית ו/או גוף אחר הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה,  
הנחיה, מדיניות ו/או פס"ד על ידי החברה ו/או של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם 

 בחברה.

כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים; כל תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או מחדל  .24
התקשרות עם מבטחים  שגרם לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר למו"מ,

 והפעלת פוליסות ביטוח.
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כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין, או  .25
בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור לצדדים שלישיים ובכלל זה למס הכנסה, מס ערך 

הסביבה, למחזיקי ניירות הערך של החברה מוסף, ביטוח לאומי, רשויות מקומיות, משרד לאיכות 
וכל גורם ממשלתי או מוסדי אחר, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה, החזקה 
או זיקה לניירות ערך של החברה או כל פעילות בשקעה אחרת המערבת או מושפעת מניירות 

 הערך של החברה.

ות דעת, דוחות כספיים, דיווחים או הודעות כל תביעה או דרישה בקשר עם מתן מידע, מצגים, חו .26
פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות לרבות -לכל רשות מוסמכת על

 פי הוראות דיני המס החלים על החברה.-תקנות שהותקנו מכוחו, או על

שאין  כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקה ובכלל זה בקשר עם רכישת מניות החברה ובלבד .27
בשיפוי בגין פעולה שכזו הפרה של כל דין  וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת דיבידנדים 

 לבעלי המניות של החברה.

כל תביעה או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה בנוגע לכספים שהולוו על ידיהם, או חובות  .28
 החברה כלפיהם.

ם, משכירים או מחזיקים אחרים של נכסים של כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים, בעלי .29
, לרבות נכסים שהועמדו החברה בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים

  .לרשות החברה ו/או חברה בת

כל תביעה או דרישה, המתייחסות לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש, לרבות אך מבלי לגרוע  .30
הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ו/או   צול, שינוי בהון החברה,מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פי

 הקמת חברות בנות, פירוקן או מכירתם לצדדים שלישיים. נושיה לפי חוק החברות,

, לרבות אך מבלי לגרוע )הפועל אל יצאה שלא ערך ניירות הנפקת לרבות( הנפקת ניירות ערך .31
,  תשקיף וטיוטת תשקיף הכנתמכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, 

  .לישראל מחוץ ובין בארץ בין, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי

של נושאי המשרה בחברה ו/או בחברות בנות שלה בתחומי  או מחדל או כשל בפיקוח כל פעולה .32
העסקאות שהיא מבצעת לרבות הובלה אווירית באמצעות מטוסי מטען ומטוסי נוסעים, החכרת 
מטוסים, ביצוע עבודות אחזקה, מתן שירותי קרקע לחברות תעופה, מתן שירותי הסעת נוסעים,  

וכל השירותים הנלווים לשירותים ות, שירותי תייר אספקת מזון למטוסים, שינוע מטענים,
השקעה בחברות בענפים הקרובים לפעילות החברה ויתר פעילויות החברה המפורטים לעיל, 

 והתאגידים השלובים המותרים או שיהיו מותרים להם על פי הדין.

(תיקוני אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך כל  .33
 .2011-חקיקה), התשע"א

פעולה שהייתה מושא לחקירה, בדיקה, בירור, הליך ו/או ביקורת מטעם רשות אכיפה או גוף אחר,  .34
נג לחוק ניירות ערך, ובירורים 52בין בישראל ובין מחוץ לישראל, לרבות, אך לא רק, בירור לפי סעיף  

 אחרים מכוח דיני ניירות ערך ודיני המס. 

  .החברה להצהרות או/ו להתחייבויות כערובה, לחברה המשרה נושא שנתן אישית ערבות מימוש .35

כל תביעה ו/או דרישה, המתייחסות לסוגי האירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא  .36
המשרה בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר והכל אם הדבר נעשה במסגרת 

  ועסק באחת החברות האמורות.תפקידו כנושא משרה ו/או כמ

כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה 
  של אותה פעולה, והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת אינו סובל פירוש כזה.
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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

 26ביום  םשתתקיי ומיוחדת שתית : אסיפה כלליתסוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכיוסה . 2

), רמת גן 13, בית איילון ביטוח (קומה 12בדרך אבא הלל  ,החברה יבמשרד 14:30בשעה  2019 דצמברב

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

 ., ותיערך באותה שעה ובאותו מקום2020ביואר  2

 :יתן להצביע באמצעות כתב הצבעה הםשעל סדר היום אשר לגבי יםושאהפירוט  . 3

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

2018. 

 .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

   .2019החשבון המבקרים של החברה לשת 

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

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

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

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

  של החברה.  האסיפה הכללית השתית הבאה

  ההצבעה לגבי כל מועמד לכהוה כדירקטור המצוין לעיל תעשה בפרד. 

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

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

, והן כוללות לדוח המיידי המפורסם במקביל לכתב הצבעה זה ספח א'כהצהרות אלו מצורפים 

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

   .1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 מדייות תגמול לושאי משרה בחברה הארכתעדכון ו 3.4

לאחר   על ידי דירקטוריון החברה,  החברה, כפי שאושרללאשר מדייות תגמול    המוצעת:ההחלטה  

  . 2019בדצמבר  29מיום שים החל  )3שלוש (ששקל את המלצות ועדת התגמול, לתקופה של 
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(בוסח מסומן לעומת מדייות התגמול הוסח המלא של מדייות התגמול המובאת לאישור 

  לדוח המיידי המפורסם במקביל לכתב הצבעה זה. ספח ב'כ, מצורף הקיימת)

 הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים וושאי משרה בחברה  3.5

כתבי השיפוי לדירקטורים וושאי המשרה בחברה מתן : לאשר את הארכת ההחלטה המוצעת

שהים בעלי שליטה לרבות לדירקטורים וושאי המשרה (המכהים כיום או שיכהו בעתיד), 

  .2019בדצמבר  29שתחילתה ביום ) שים 3, למשך תקופה של שלוש (יהםאו קרוב בחברה

  .המיידי המפורסם במקביל לכתב הצבעה זהלדוח  ספח ג'וסח כתב השיפוי מצורף כ

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

ובוסח המלא של  להלן, 12, כמפורט בסעיף ")הבורסה(" אביב בע"מ-בתלושל הבורסה ליירות ערך 

-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 10:00' בין השעות ה

 : שעל סדר היום יםבאסיפה הכללית בושא ותההחלטהרוב הדרוש לקבלת  . 5

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

  להצביע והמשתתפים בהצבעה בעצמם, באמצעות שלוח, כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוי.

 ,בעצמםמקרב בעלי המיות המשתתפים בהצבעה  רגיל רובהוא לעיל  3.4מס'  ההדרש לאישור החלט הרוב

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

השליטה בחברה או  בעלין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המיות שאים י(א) במי

, המשתתפים בהצבעה; במיין כלל הקולות של בעלי המיות מדייות התגמולבעלי עיין אישי באישור 

לחוק  276האמורים לא יובאו בחשבון קולות המעים; על מי שיש לו עיין אישי יחולו הוראות סעיף 

לא עלה ה (א) החברות, בשיויים המחויבים; (ב) סך קולות המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים בפסק

  ) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.2%על שיעור של שי אחוזים (

גם אם האסיפה  לעיל 3.4כמפורט בסעיף  הדירקטוריון יהא רשאי לאשר את מדייות התגמול המוצעת

הכללית תתגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד ימוקים מפורטים 

ולאחר שידוו מחדש במדייות התגמול המוצעת כי אישור מדייות התגמול המוצעת על אף התגדות 

 האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

 המשתתפיםלעיל שעל סדר היום, הוא רוב רגיל מבעלי המיות  3.5לאישור החלטה מס' הרוב הדרש 

 , ובלבדאלקטרוי הצבעה כתב באמצעות או, באמצעות כתב הצבעה שלוח באמצעות או בעצמם בהצבעה

ייכללו רוב מכלל בעלי המיות שאים בעלי  שיתקיים אחד מאלה: (א) במיין קולות הרוב באסיפה הכללית

עיין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במיין כלל הקולות של בעלי המיות האמורים לא 

יובאו בחשבון קולות המעים; (ב) סך קולות המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים בפסקה (א) לא עלה 

   ת ההצבעה בחברה.) אחוזים מכלל זכויו2%על שיעור של שי (

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

, ולתיאור מהות הזיקה הרלווטית וכן לסימון מאפיין לעיל 3.5 -ו  3.4ביחס להחלטות  ")זיקהאו לחוד: "

שעל סדר היום. מובהר כי מי שלא יסמן  3.5 -ו  3.4 ותלתיאור שלו, ביחס להחלטאחר של בעל המיות, וכן 

  כאמור או יסמן "כן" ולא יתאר את מהות הזיקה ו/או המאפיין האחר כאמור, לא תבוא הצבעתו במיין.

 של כתב הצבעה זה.בעל מיות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל ושא שעל סדר היום בחלק השי  . 6
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: בעל מיה שלזכותו רשומה מיה אצל חבר בורסה ואותה מיה כללת בין המיות תוקף כתב ההצבעה . 7

הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעויין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור 

רק אם צורף לו אישור  מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במיה במועד הקובע. לכתב ההצבעה יהיה תוקף

אצל חבר בורסה מיה ואותה מיה כללת בין המיות הרשומות במרשם בעלות של מי שלזכותו רשומה 

"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת בעל מיות לא רשוםבעלי המיות של החברה לרישומים ("

  4יש להמציא לחברה עד . את אישור הבעלות ), אם בעל המיות רשום בספרי החברהןהתאגדות (לפי העיי

  .  האסיפה שעות לפי מועד  

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

  לפי מועד האסיפה. שעות )6עד מועד עילת מערכת ההצבעה האלקטרוית, אשר יהיה שש (

  מור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לא

 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרוית . 8

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

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

 מועד אחרון להודעות עמדה . 9

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

. ככל שיוגשו 2019 דצמברב 16הייו 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

  .2019 דצמברב 21הייו עד ליום  ,לפי מועד האסיפהימים 

 המועד הקובע . 10

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

. אם לא ")המועד הקובע("  2019ובמברב 26ביום  שיחול, היו סוף יום המסחר בבורסהלתקות,  3 ותקה

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

   לעיל. 2במשרדי החברה המצויים בכתובת המפורטת בסעיף : מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה . 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 

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

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

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

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

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

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

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

 תשלום. הודעתו לעיין כתבי ההצבעה תחול גם לעיין קבלת הודעות העמדה.
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בעל מיות אחד או יותר המחזיק מיות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה  . 15

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

לאחר  , בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו,לחוק החברות, זכאי 268השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 

וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה  לעיין בכתבי ההצבעה האסיפה הכללית,כיוס 

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

 מהווה רגילות מיות 811,910.7 אחזקה שלזה,  הצבעה כון למועד ההודעה על כיוס האסיפה שוא כתב

רגילות מהווה  מיות 379,473.9של  החזקהו, בחברה ההצבעה זכויות כל מסך אחוזים חמישה של אחזקה

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

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

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

 החברה שבאתר ההפצה.

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

  . 2019, בדצמבר 3-ה
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  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

  .03:41, בשעה 9201 דצמברב 26 :מועד האסיפה
  .מיוחדתו שתית כללית :סוג האסיפה

  .), רמת גן13, בית איילון ביטוח (קומה 12ברחוב דרך אבא הלל משרדי החברה : מקום כיוסה של האסיפה
  . 9201ובמברב 26 :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

 
 .כהימעות מהצבעה באותו ושאאי סימון ייחשב  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 

  2בהחלטה

  לא  כן  מע  גד בעד  

למות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר   3.2
  2019ושות', 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

        

  עדכון והארכת מדייות תגמול לושאי משרה בחברה  3.4
          

  הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים וושאי משרה בחברה  3.5
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כתב הצבעה זה ) 1999-) לחוק החברות, התש"ט1(177לבעלי מיות המחזיקים במיות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 
  .תקף רק בצירוף אישור בעלות, או אם שלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית

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

  לא  כן   3עיין בעל

  לא  כן  4בכירה משרה ושא

  לא  כן  5מוסדי משקיע

  

 !Error ותלהלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עיין אישי בהחלט

Reference source not found.  שעל סדר היום (להלן: "זיקה"), יש לפרט את מהות הזיקה: 3.5 -ו  
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 חתימת בעל המיות    תאריך
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-"טתשס),  כללית  באסיפה  מהלת  חברה) (השתתפות  גמל(קופות    פיסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקות  1  בתקה  כהגדרתו 5
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