
  

 

  בע"מ קבוצת אורון אחזקות והשקעות 

 ("החברה") 
  2021,  יוליב 22 

  

  

   לכבוד             לכבוד 
  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ         רשות ניירות ערך 
  , 2וזת בית רחוב אח         ,22רחוב כנפי נשרים 

  תל אביב           ירושלים 

    ג.א.נ.,

  של החברה  תמיוחדשנתית ו בדבר זימון אסיפה כללית  דו"ח מיידיהנדון:  

התשנ"ט החברות,  חוק  להוראות  החברות("   1999- בהתאם  על  בהתאם    ,")חוק  (הודעה  החברות  לתקנות 

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  ו  2000- תש״סהאסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית),  

מיוחדת של בעלי  שנתית ו, ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית  ")הדיווח  תקנות("  1970- ומיידיים), התש"ל

רחוב  החברה הרשומים שב  במשרדי   , 17:00ה  , בשע 2021,  באוגוסט  29  - ה,  'אתתכנס ביום    החברה המניות של  

  .")האסיפה (" , באר שבעדניאל , בית 6יהודה הנחתום  

  :הנושאים שעל סדר יום האסיפה . 1

 בחברה תחיצוני יתדירקטורכ  )לישיתלתקופת כהונה נוספת (ש שוופישרון גב'  מינוי  . 1.1

  בחברה לתקופת כהונה  תיחיצונ  יתכדירקטורלכהונה    שרון שוופי  גב'  את    למנות מחדשמוצע  

(שנייה) (  בת  נוספת  מ שנים  )  3שלוש  בסעיף  החל  כמפורט  האסיפה,  זימון    2.1מועד  לדוח 

    .האסיפה

  : נוסח ההחלטה המוצע

בחברה,   ת חיצוני  יתלתקופת כהונה שנייה כדירקטור  מינויה של גב' שרון שוופילאשר את  "

  " מועד האסיפהמהחל לדוח זימון האסיפה,  2.1כמפורט בסעיף 

 בחברה  כדירקטור חיצוני מינוי מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת (שניה) . 1.2

  חיצוני בחברה לתקופת כהונהכדירקטור  לכהונה  מר דניאל ברנשטיין    את  מוצע למנות מחדש

(שנייה) (  נוספת  שלוש  שנים  3בת  בסעיף  )  כמפורט  האסיפה,  ממועד  זימון    2.2החל  לדוח 

    .האסיפה

  : נוסח ההחלטה המוצע

לאשר את מינויו של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה, "

  " לדוח זימון האסיפה, החל ממועד האסיפה 2.2כמפורט בסעיף 

   2020דיון בדוחות השנתיים לשנת  . 1.3

לשנת   החברה  של  התקופתי  בדוח  הכספיים  2020דיון  הדוחות  את  היתר,  בין  הכולל,   ,

,  2020ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת    2020ת  המבוקרים של החברה לשנ

ביום   שפורסם  מס'  24.3.3021כפי  אסמכתא  בו    2021-01-042360,  הכלולים  ושהפרטים 

  "). 2020לשנת  של החברה  הדוח התקופתי  (להלן: " מובאים בזאת על דרך ההפניה



 

 

 הארכת כהונת רואה החשבון המבקר . 1.4

משרד   של  כהונתם  המשך  ושות'    -   Deloitteאישור  זוהר  אלמגור  חשבון  - בריטמן  ,  רואי 

   .ודיווח בדבר שכרו  הבאהכרו"ח המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית 

בריטמן אלמגור    -  Deloitte: "לאשר את המשך כהונתם של משרד  נוסח ההחלטה המוצעת

ושות'   חשבון  -זוהר  המבק  , רואי  החבכרו"ח  של  השנתית  רים  הכללית  לאסיפה  עד  רה 

 "הבאה

 מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (ושאינם דירקטורים חיצוניים) 

עזריה כדירקטור בחברה עד לאסיפה  של מחדש    אישור מינויו . 1.5 (גילי)  גיל  השנתית הבאה    מר 

   לדוח זה להלן. 2.3של בעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף  

  :  המוצעת הנוסח ההחלט

עזריה  מר  שלמחדש    ו"לאשר את מינוי (גילי)  בסעיף  כדירקטור בחברה,    גיל   2.3כמפורט 

  "בדוח זימון האסיפה

מינויו . 1.6 לאסיפה  שלמחדש    אישור  עד  כדירקטור בחברה  עזריה  יואל  השנתית הבאה של   מר 

   לדוח זה להלן. 2.3בעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף 

  :  המוצעת הנוסח ההחלט

בדוח    2.3כמפורט בסעיף  כדירקטור בחברה,    יואל עזריה  מר  שלמחדש    ו"לאשר את מינוי

  "זימון האסיפה

מר איתן בן דוד כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה עד לאסיפה השנתית    שלמחדש    אישור מינויו . 1.7

   לדוח זה להלן.  2.3הבאה של בעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף 

  : נוסח ההחלטה המוצעת

בדוח   2.3כמפורט בסעיף  כדירקטור בחברה,    איתן בן דוד  מר  שלמחדש    ו"לאשר את מינוי

  "זימון האסיפה

 הנושאים שעל סדר היום פרטים נוספים על  . 2

 מינוי  גב' שרון שוופי לתקופת כהונה נוספת (שלישית) כדירקטורית חיצונית בחברה . 2.1

חיצונית  לכהונה    שוופישרון    גב' של  תה  הצהר פי  כדירקטורית  על  כנדרש  הוראות  בחברה, 

  . ימון האסיפהלדוח ז א'כנספח  מצ"ב   לחוק החברות 241- וב(א)  224 פיםסעי

בהתאם  ,  מומחיות חשבונאית ופיננסיתהוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת    שוופי גב'

לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור  

"), וזאת בין היתר, על סמך ניסיונה  תקנות הכשירות("  2005- בעל כשירות מקצועית), תשס"ו

  וכישוריה כפי שנמסרו לחברה.

  תחיצוני  יתכדירקטור  ה בגין כהונת  ת זכאיתמשיך להיות    שוופי  בכפוף למינויה באסיפה, גב' 

הסכום   בגובה  השתתפות  ולגמול  שנתי  לגמול  בהתאם    מרביהבחברה  לתקנות  האפשרי 

, כפי  ")תקנות הגמול("  2000  - החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס

הוצאות   ולהחזר  לעת,  מעת  שתהא  כפי  החברה  של  לדרגתה  ובהתאם  לעת,  מעת  שיתעדכן 



 

 

. כמו כן, גב' שרון שוופי תמשיך להיות זכאית להיכלל בהסדר ביטוח  בהתאם לתקנות הגמול

וכתב   בתוקפם כתב השיפוי  וכן ימשיכו לעמוד  כפי שיהיה מעת לעת,  נושאי משרה בחברה, 

    הפטור שהוענקו לה.

לתקנ   כנדרש  שוופיגב'  אודות  רטים  לפ לתקנות  10ב(א)( 36- ו  26ות  בהתאם    ראו   הדיווח) 

    .2020לפרק "פרטים נוספים על התאגיד" הנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת   26תקנה 

לחברה   בתרומתה  בהתחשב  נוספת,  לכהונה  החברה  דירקטוריון  ידי  על  הומלצה  שוופי  גב' 

  לכישוריה וניסיונה.  במהלך תקופת כהונתה ובשים לב

  מינוי מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת (שניה) כדירקטור חיצוני בחברה   . 2.2

ברנשטיין   מר של    ותהצהר חיצוני  לכהונה    דניאל  פי  כדירקטור  על  כנדרש  הוראות  בחברה, 

  . ימון האסיפהלדוח ז 1א'כנספח  מצ"ב   לחוק החברות 241- וב(א)  224 פיםסעי

,  מומחיות חשבונאית ופיננסיתעל ידי דירקטוריון החברה כבעל    ךהוער  ברנשטיין מר דניאל  

  כפי שנמסרו לחברה. ווכישורי ו, וזאת בין היתר, על סמך ניסיונהכשירותבהתאם לתקנות 

למינוי  ברנשטייןבאסיפה,    ובכפוף  להיות  י  מר  כהונת משיך  בגין  חיצוני    וזכאי  כדירקטור 

השת ולגמול  שנתי  לגמול  הסכום  בחברה  בגובה  בהתאם    מרביהתפות    לתקנותהאפשרי 

, כפי שיתעדכן מעת לעת, ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת, ולהחזר  הגמול

כן,  הוצאות בהתאם לתקנות הגמול זכאי להיכלל בהסדר י  מר ברנשטיין . כמו  משיך להיות 

בתוקפם כתב השיפוי  ביטוח נושאי משרה בחברה, כפי שיהיה מעת לעת, וכן ימשיכו לעמוד  

    .ווכתב הפטור שהוענקו ל 

  ראו   הדיווח ) לתקנות  10ב(א)(36- ו  26ות  בהתאם לתקנ   כנדרש   מר ברנשטייןאודות  לפרטים  

    .2020לפרק "פרטים נוספים על התאגיד" הנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת   26תקנה 

נוספת, בהתחשב בתרומת  ץ הומל  מר ברנשטיין  ידי דירקטוריון החברה לכהונה  לחברה    ועל 

  .ווניסיונ   וובשים לב לכישורי ובמהלך תקופת כהונת 

 קטורים חיצוניים שאינם דירפרטים אודות המועמדים למינוי מחדש כדירקטורים  . 2.3

בדוח התקופתי של החברה    ראו  לתקנות הדיווח  26על פי תקנה    אודות המועמדיםלפרטים  

נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים  ".  , תחת פרק "פרטים נוספים אודות החברה 2020לשנת  

   .2020לשנת כפי שהם מובאים בדוח התקופתי  המועמדים כאמור בפרטים שצוינו לעניין 

תקנה  לפרטים   ראו  דוד  בן  איתן  מר  כהונת  תנאי  של    21אודות  התקופתי  לדוח  ד'  לפרק 

עד  2020החברה לשנת   זכאי  להם היה  זכאי לתנאי הכהונה  ויהיה  ימשיך  דוד  בן  . מר איתן 

להמשיך   זכאי  יהיה  וכן  פטור  כתב  שיפוי,  כתב  דירקטורים,  גמול  כך,  ובכלל  זה,  למועד 

ה של  הביטוח  פוליסת  במסגרת  גיל  ולהיכלל  ה"ה  לעת;  מעת  יהיו  שאלה  כפי  הכל  חברה, 

הם   לו  זה  על  נוסף  גמול  ללא קבלת  כדירקטורים בחברה  לכהן  ימשיכו  עזריה  ויואל  עזריה 

 . 1זכאים בגין כהונתם כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל בחברה 

 ההצבעה לגבי כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה תעשה בנפרד.

 
וכן דוח מיידי בדבר    )043650-01-2020אסמכתא מס':  (   3.5.2020בדבר זימון האסיפה מיום    )משלים(דוח מיידי  כמפורט ב   1

מיום   האסיפה  מס':  (  12.5.2020תוצאות  דרך  )  2020-01-042475אסמכתא  על  מובאים  בהם  הכוללים  הפרטים  אשר 
  . ההפניה



 

 

ו על הצהרות כנדרש חתמ   כאמור לעיל  למינוי מחדש לכהונה בדירקטוריון החברההמועמדים  

נספח כ  ףמצור  . עותק ההצהרות האמורותלחוק החברותב, לפי הענין,  249  - ו  ב224לפי סעיף  

   זה. וח לד 2א'

  הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום . 3

(ב) לחוק  239  ף שעל סדר היום, הינו כאמור בסעי  1.2  - ו  1.1  ותהרוב הדרוש לקבלת ההחלט . 3.1

באסיפה  ,החברות הנוכחים  המניות  בעלי  קולות  רוב  מיופי    דהיינו  באמצעות  או  בעצמם 

 , ובלבד שיתקיים אחד מאלה: הזכאים להשתתף בהצבעה, כוחם

במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי   . 3.1.1

למעט עניין אישי  ,  הרלוונטי  מינויהבעלי עניין אישי באישור  השליטה בחברה או

השליטה,   בעל  עם  מקשר  כתוצאה  כלל  שאינו  במניין  בהצבעה;  המשתתפים 

יובאו בחשבון קולות הנמנעים; מי    הקולות של בעלי המניות האמורים לא  על 

סעיף   הוראות  יחולו  אישי  עניין  לו  בשינויים    276שיש  החברות,  לחוק 

 המחויבים. 

עלה    3.1.1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק   . 3.1.2 לעיל לא 

 על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.  

יל מכלל קולות הנוכחים  הינו רוב רגהרוב הדרוש    -   שעל סדר היום  1.7עד    1.4ביחס לסעיפים   . 3.2

   . 2ח, הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה ובאסיפה, בעצמם או באמצעות ייפוי כ 

 מניין חוקי  . 4

יתהווה   חוקי  נוכחים,  מנין  שיהיו  ידי  בשעה  על  או  (בעצמם  שני  לפחות  כוחם,  מניות  2באי  בעלי   (

) רבע  לפחות  ביחד  בחברה.  1/4המחזיקים  ההצבעה  מזכויות  מח)  כעבור  המועד  אם  מן  השעה  צית 

  אותובו  שעה  אותהב,  בשבוע הבא  דחה לאותו יוםיתשנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא  

(מבלי   ידונו העניינים שלשמם    ),המניות  לבעלי  כך   על  להודיע   חובה   שתהאמקום  ובאסיפה הנדחית 

לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד    הנדחית   אסיפהב  אם  נקראה האסיפה (הראשונה). 

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

 המועד הקובע . 5

לחוק החברות,    182המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף  

 ").  המועד הקובע(" 2021 יוליב  28 -, ה'דיום בהינו 

 והודעות עמדה אופן ההצבעה . 6

 אישור בעלות  . 6.1

תש"ס הכללית),  באסיפה  הצבעה  לצורך  במניה  בעלות  (הוכחת  החברות  לתקנות  - בהתאם 

בתל2000 ערך  לניירות  הבורסה  חבר  אצל  מניה  רשומה  שלזכותו  מניה  בעל  בע"מ  - ,  אביב 

ש על  המניות  בעלי  במרשם  הרשומות  החברה  של  המניות  בין  נכללת  מניה  חברה  ואותה  ם 

אישור    ")רשום  לא   מניות  בעל("  לרישומים לחברה  ימציא  באסיפה,  להצביע  מעוניין  והוא 

 
מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של  בעלי השליטה בחברה מחזיקים ב למועד דוח זה,     2

 האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה 



 

 

הקובע,   במועד  במניה,  בעלותו  בדבר  למניה,  זכותו  רשומה  אצלו  אשר  הבורסה  חבר  מאת 

בעל מניות לא רשום רשאי  .  ")אישור בעלות("   שבתוספת לתקנות האמורות  1בהתאם לטופס  

לחברה   ההצבעה  להוראות  מערכת  באמצעות  לחברה  יועבר  שלו  הבעלות  שאישור  הבורסה 

 האלקטרונית. 

זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק    לא רשום בעל מניות  

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

  . ין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויםי זאת, וכי בקשה לענ

 הצבעה באמצעות מיופה כוח (כתב מינוי)  . 6.2

להשתתף  הזכאי  מניה,  ב  בעל  להצביע  רשאי  באסיפה,  שלוח    עצמו ולהצביע  באמצעות  או 

לעיל,   כאמור  שלוח,  באמצעות  להצביע  המבקש  מניה  בעל  החברה.  בתקנון  לאמור  בהתאם 

שעות לפני    48- לא פחות מבמשרדה הרשום של החברה  )  "כתב מינוי"(יפקיד את ייפוי הכוח  

ותו של יו"ר האסיפה לוותר  , בכפוף לזכ אסיפה או לאסיפה הנדחיתתחילת  המועד הקבוע ל 

על דרישה זו לגבי כל המשתתפים בקשר עם אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם עם  

   תחילת האסיפה.

  הצבעה  כתב באמצעות הצבעה . 6.3

תשס"ו   עמדה),  והודעות  בכתב  (הצבעה  החברות  לתקנות   תקנות("  2005  - בהתאם 

ת  והמובא  ותבעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה רשאי להצביע בהחלט "),  ההצבעה

, באמצעות כתב הצבעה. לעניין  שעל סדר היום  1.2  - ו  1.1כמפורט בסעיפים    לאישור האסיפה 

זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף  

  באסיפה.  

יחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה  ב  ההצבעה באמצעות כתב הצבעה

חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח, תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב 

זה.לד  המצורףההצבעה   נוסח    וח  ולקבל ממנה את  לחברה  ישירות  לפנות  רשאי  מניות  בעל 

  .  (ככל שתהיינה) כתב ההצבעה והודעות העמדה

ניתן  כתובות האתרים   והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם  ניירות ערך  של רשות 

לחוק    88, כמשמעותם בסעיף  (ככל שתהיינה)  למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה

ערך:   ניירות  רשות  של  ההפצה  אתר  הינם  (להלן:  http://www.magna.isa.gov.il החברות, 

 . http://maya.tase.il"); ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ אתר ההפצה"

וכתבי   ההצבעה  כתב  לנוסח  קישורית  אלקטרוני,  בדואר  תמורה,  בלא  ישלח,  הבורסה  חבר 

המניות ואשר  רשום במרשם בעלי    לאבעל מניות ש, באתר ההפצה, לכל  (ככל שיהיו)  העמדה

מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך,  

  . ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע

ביחס לבעל מניות    , ובכלל זה אישור בעלותאת כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו

החברה  כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי    ,")המסמכים המצורפים("  לא רשום

לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב   שעות 4עד 

  ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.  



 

 

חר שיוכיח  שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למען החברה ולא   24בעל מניות רשאי עד  

זה, למשוך את כתב  זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שמונה לעניין  את 

  ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האינטרנטית  . 6.4

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה  

  .  בתקנות ההצבעה, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים (כהגדרתה להלן) האלקטרונית

הבורסה מחבר  גישה  וקוד  מזהה  מספר  קבלת  עם  הקובע,  המועד  תהליך    לאחר  ולאחר 

מניותיוכל    , הזדהות במערכת   בעל  להצביע  רשום  לפי    האלקטרוניתההצבעה    לא  הפועלת 

"  האלקטרונית  ההצבעה   מערכתהלן: "(ל  1968- תשכ"ח  לחוק ניירות ערך,  2סימן ב' לפרק ז'

המקרה)ערך  ניירות  חוק"   - ו לפי  האלקטרונית  .",  ההצבעה  מערכת  הינה    כתובת 

https://votes.isa.gov.il .    

רשות ניירות ערך בעניין זה,    ולהוראותבהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה  

ההצבעה  ההצבעה מערכת  (  באמצעות  שש  עד  תתאפשר  מועד  6האלקטרונית  לפני  שעות   (

במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על    אוכינוס האסיפה  

האסיפה    12 כינוס  מועד  לפני  "שעות    ההצבעה  כי,  יובהר").  המערכת  נעילת  מועד(להלן: 

ההצבעה   מערכת  נעילת    היהת   האלקטרוניתבאמצעות  מועד  עד  לביטול  או  לשינוי  ניתנת 

  המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה. 

הצבעתו המאוחרת, ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה  מניות  בעל  של    הצביע  כאשר הצבעה 

תיחשב שלוח  באמצעות  או  באסיפה  בעצמו  מניות  כתב    בעל  באמצעות  להצבעה  מאוחרת 

  הצבעה. 

 ולהכללת נושא על סדר היום ע"י בעל מניה   חרון להמצאת הודעות עמדהמועד א . 7

הינו   . 7.1 עמדה  הודעות  להמצאת  האחרון  מעשרההמועד  יאוחר  ל  )10(   לא  מועד  ימים  פני 

   .האסיפה

(ב) לחוק החברות לכלול נושא  66בקשת מאת בעל מניה לפי סעיף  המועד האחרון להמצאת   . 7.2

    .זימון האסיפה אחרימים ל  )7עד שבעה (הינו על סדר היום של האסיפה  

או הוספת הודעת    , לרבות הוספת נושא לסדר היוםהאסיפה  שיהיו שינויים בסדר יום   כי ייתכן  יצוין 

  . בדיווחי החברה שבאתר ההפצההעמדה ובהודעת , ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני עמדה

  עיון במסמכים . 8

לעיין סדר בנוסח    ניתן  שעל  לנושאים  הנוגעים  המסמכים  ביתר  וכן  המוצעות  ההחלטות  של  המלא 

ה',  - 'א, בימים  באר שבע  6יהודה הנחתום  ברחוב    ,במשרדי החברה  זה  יומה של האסיפה נשוא דו"ח  

 .  08-6232933 פוןבתאום מוקדם בטלבשעות העבודה המקובלות,  

  בכבוד רב,                           

  מ קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"              

  
  שם החותמים:

  יו"ר דירקטוריון ; תפקיד: עזריה  יואל
  כספים"ל סמנכ ; תפקיד: משה אידלמן



 

 

  בחברה  תחיצוני יתכדירקטור שלישית  לכהונה תהמועמד גב' שרון שוופישל  ה הצהרת - 'אנספח 
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  19.7.2021תאריך:                                לכבוד 

  בע"מ קבוצת אורון אחזקות והשקעות

  
  א.נ.,ג.
  

 תחיצוני  יתכדירקטורהנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן 

  ת חיצוני   ית את הסכמתי לכהן כדירקטור  ת ישראל, מאשר  ת, תושב059176826, בעל ת"ז  שרון שוופי,  אני הח"מ
בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו    ת"), ומאשרהחברה("   בע"מ  קבוצת אורון אחזקות והשקעותב

התשנ"ט  החברות,  כד חוק החברות("   1999-בחוק  לכהונתי  כמפורט בהצהרתי  חיצונית    יתירקטור ")  בחברה, 
  שלהלן: 

לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים   241- ב ו224הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים  . 1
 בחוק החברות.  

  יתהכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור   תהנני בעל . 2
השאר, בין  לב,  בשים  בסיס    בחברה,  על  היתר,  בין  וזאת,  ולגודלה,  החברה  של  המיוחדים  לצרכיה 

, המצורף  פרטים נוספים על החברהפרק    -בפרק ד'    26בתקנה  השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט  
  .20201לדוח התקופתי של החברה לשנת 

  חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:מהלך ב . 3

-, ו420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   . 3.1
  לחוק ניירות ערך.    54-(א) ו 53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז  428עד    422

לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים   . 3.2
  בעבירות של ניצול מידע פנים.  בתאגיד או

  ה בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי . 3.3
 בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.  יתלשמש כדירקטור 

  בחברה   ית כדירקטורלא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן   . 4
 .  ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא  הנני תושבת ישראל, בגירה, אינני פסולת דין,   . 5 לא ניתן 
  .בחברה תחיצוני  יתקיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור

לו במישרין או    פה , למעבידי, למי שאני כפו, לשותפיאין לי, לקרוביאינני קרובה של בעל השליטה וכן   . 6
לבעל   שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, תבעקיפין, או לתאגיד שאני בעל

 .2לתאגיד אחר  או השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, 

  ת לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל  פה, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפו אין לי, לקרובי . 7
, גם אם  2רלחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אח  זיקה   השליטה בו,

כלל דרך  אינם  כאמור  זכאי  ,הקשרים  אינני  כי  לי  ידוע  וכן  קיבלתי  לא  בניגוד    תוכן  תמורה  לקבל, 
 3. החברות  (ב) לחוק244להוראות סעיף 

ניגו  ם יסוקי האחריע  ו ידי אתפק . 8 ליצור  עלולים  או  יוצרים  עם תפקידי  ד  אינם    ית טורקדירכעניינים 
בועדה/ות    הבחברה ו/או כחבר  יתטור דירקבחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כ

  הדירקטוריון. 

 
 . 042360-01-2021, אסמכתא מס' 24.3.3021כפי שפורסם ביום    1
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה    -"תאגיד אחר"     2

 בה.
(ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות,  244תמורה בניגוד לאמור בסעיף     3

ורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות  כל תמ 
  לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק. 
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מכהנת . 9 של    יתכדירקטור  אינני  הדירקטוריון  מחברי  אחד  בה  מכהן  אשר  אחרת  החברה  בחברה 
  כדירקטור חיצוני.  

 של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.  תאיני עובד .10

 .כפוף למינויי כאמור, הובא לידיעתיבבחברה,  יתסכום הגמול שישולם לי כדירקטור .11

 לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל:   .12

  .  כשירות מקצועית תהנני בעל[   ]  

]X  [מיומנות חשבונאית ופיננסית תהנני בעל  .  

אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי   .13
  להודיע על כך לחברה באופן מיידי.   תבחברה, הנני מתחייב  תחיצוני יתכדירקטור 

 . ווגי כדירקטורית חיצונית בחברהידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם כהונתי וסי  .14

 הנני מאשרת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.  .15

 

                         

            

     ________________________  

     שרון שוופי     



 

 

  בחברה  כדירקטור חיצוני שניה המועמד לכהונה מר דניאל ברנשטייןשל  והצהרת - 1'אנספח 
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  18.7.2021תאריך:                                לכבוד 

  בע"מ קבוצת אורון אחזקות והשקעות

  
  א.נ.,ג.
  

 כדירקטור חיצוני הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן 

  י , תושב ישראל, מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצונ 051862241בעל ת"ז    , דניאל ברנשטיין,אני הח"מ
"), ומאשר כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק  החברה (" בע"מ קבוצת אורון אחזקות והשקעותב

  בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:וני חיצ") לכהונתי כדירקטור חוק החברות(" 1999-החברות, התשנ"ט 

לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים   241- ב ו224הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים  . 1
 בחוק החברות.  

דירקטור   . 2 של  תפקיד  ביצוע  לשם  הראוי,  הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  בעל  הנני 
המיוחדים לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  בסיס    בחברה,  על  היתר,  בין  וזאת,  ולגודלה,  החברה  של 

, המצורף  פרטים נוספים על החברהפרק    -בפרק ד'    26בתקנה  השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט  
  .20201לדוח התקופתי של החברה לשנת 

  חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:מהלך ב . 3

-, ו420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   . 3.1
  לחוק ניירות ערך.    54-(א) ו 53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז  428עד    422

לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים   . 3.2
  בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. 

בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי  בעבירה אחרת אשר   . 3.3
 לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב. 

בחברה  . 4 כדירקטור  לכהן  עליי  האוסר  אכיפה  אמצעי  המנהלית  האכיפה  ועדת  ידי  על  עלי  הוטל    לא 
 .  ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

מת  לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קייני תושב ישראל, בגיר, אינני פסול דין,  הנ . 5
  . בחברה מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור חיצוני

וכן   . 6 לקרוביאינני קרוב של בעל השליטה  לי,  לו במישרין או    ף, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפו אין 
לבעל    בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה,  בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה

 .2לתאגיד אחר  או השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, 

לקרובי . 7 לי,  כפו אין  שאני  למי  למעבידי,  לשותפי,  בעל    ף,  שאני  לתאגיד  או  בעקיפין,  או  במישרין  לו 
, גם אם  2רלקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אח  לחברה, לבעל השליטה בחברה או   זיקה   השליטה בו,

כלל דרך  אינם  כאמור  זכאי  ,הקשרים  אינני  כי  לי  ידוע  וכן  קיבלתי  לא  בניגוד    תוכן  תמורה  לקבל, 
 3. החברות  (ב) לחוק244להוראות סעיף 

,  טור בחברהקדירכ עניינים עם תפקידי  ד  אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגו  ם יסוקי האחריע   ו תפקידי א . 8
  ועדה/ות הדירקטוריון. ו טור בחברה ו/או כחבר בדירקואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כ

כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור    ןאינני מכה . 9
  חיצוני.  

 
 . 042360-01-2021, אסמכתא מס' 24.3.3021כפי שפורסם ביום    1
בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה  תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או    -"תאגיד אחר"     2

 בה.
(ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות,  244תמורה בניגוד לאמור בסעיף     3

כתמורה מתן פטור, התחייבות  כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו  
  לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק. 



- 3  -  

 

 

 איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.  .10

 . כפוף למינויי כאמור, הובא לידיעתיבסכום הגמול שישולם לי כדירקטור בחברה,  .11

 לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל:   .12

  .  כשירות מקצועית תהנני בעל[   ]  

]X  [מיומנות חשבונאית ופיננסית תהנני בעל  .  

לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי  אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל,   .13
  כדירקטור חיצוני בחברה, הנני מתחייב להודיע על כך לחברה באופן מיידי.  

 .ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם כהונתי וסיווגי כדירקטור חיצוני בחברה .14

 החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של   .15

 

                         

            

     ________________________  

     דניאל ברנשטיין 
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    22.7.2021 תאריך:                       : לכבוד

  בע"מ קבוצת אורון אחזקות והשקעות
  

  דירקטור  כ הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן

(גילי),  אני הח"מ קבוצת  בכדירקטור  , מאשר את הסכמתי לכהן  023701410, בעל תעודת זהות  עזריה  גיל 
") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק  החברה בע"מ ("  אורון אחזקות והשקעות

  לכהונתי כדירקטור בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:    ")חוק החברות("  1999 - , התשנ"ט החברות

בה . 1 ניתנת  זו  לסעיף  הצהרתי  הקבועים  224תאם  ולהגדרות  למונחים  ובהתאם  החברות  לחוק  ב 
 .  החברות בחוק

 : , לא הורשעתיבמהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו . 2

העונשין,    428עד    422  - ו   420עד    418,  415,  392,  297עד    290עבירות לפי סעיפים  ב 2.1 לחוק 
 ;1968 - , התשכ"ח  חוק ניירות ערךל 54 - (א) ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977  - התשל"ז

בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של   בבית משפט מחוץ לישראל 2.2
 ניצול מידע פנים;

קבע 2.3 המשפט  בית  אשר  אחרת  מהותה,  בעבירה  מפאת  אינני    כי  נסיבותיה,  או  חומרתה 
 . ות חובאו בחברה פרטית שהיא חברת איגר  דירקטור בחברה ציבוריתראוי לשמש 

לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה   . 3
 ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.  

לא   . 4 ידיעתי  ולמיטב  רגל,  כפושט  הוכרזתי  ולא  דין  כפסול  הוכרזתי  לא  ישראל,  תושב  בגיר  הנני 
  ברה.קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בח

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור   . 5
בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס  

ותעסוקתי,   ניסיוני  השכלתי,  בתקנה  כישוריי,  ד'    26כמפורט  על    - בפרק  נוספים  פרטים  פרק 
 . 20201לשנת  רה, המצורף לדוח התקופתי של החברה  החב

הדיווחים   . 6 במסגרת  ותפורסם  החברה  של  הרשום  במשרדה  תימצא  זו  הצהרתי  כי  מאשר  הנני 
 .  הפומביים של החברה

שיחדל   . 7 לרבות  לעיל,  באמור  שינוי  שיחול  וככל  ואם  זו,  הצהרתו  על  נסמכת  החברה  כי  לי  ידוע 
מתחייב   הנני  בחברה,  תלוי  בלתי  כדירקטור  כהונתי  כשירות  לצורך  הנדרש  תנאי  לגבי  להתקיים 

 להודיע על כך לחברה באופן מיידי.  

  

  
  

     ________________________  
   עזריה (גילי) גיל      
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    22.7.2021 תאריך:                       : לכבוד

  בע"מ קבוצת אורון אחזקות והשקעות
  

  דירקטור  כ הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן

קבוצת אורון  בכדירקטור  , מאשר את הסכמתי לכהן  023701428, בעל תעודת זהות  עזריה  יואל,  אני הח"מ
והשקעות ("  אחזקות  בחוק  ")  החברהבע"מ  שנקבעו  הכשירות  תנאי  לגבי  מתקיימים  כי  בזאת  ומאשר 

  לכהונתי כדירקטור בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:    ")חוק החברות("  1999 - , התשנ"ט החברות

לסעיף   . 1 בהתאם  ניתנת  זו  הקבועים  224הצהרתי  ולהגדרות  למונחים  ובהתאם  החברות  לחוק  ב 
 .  החברות בחוק

 : , לא הורשעתילמועד מתן הצהרה זובמהלך חמש השנים שעובר   . 2

העונשין,    428עד    422  - ו   420עד    418,  415,  392,  297עד    290עבירות לפי סעיפים  ב 2.1 לחוק 
 ;1968 - , התשכ"ח  לחוק ניירות ערך 54 - (א) ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977  - התשל"ז

ו עבירות של בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד א   בבית משפט מחוץ לישראל 2.2
 ניצול מידע פנים;

קבע 2.3 המשפט  בית  אשר  אחרת  מהותה,  בעבירה  מפאת  אינני    כי  נסיבותיה,  או  חומרתה 
 . או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב דירקטור בחברה ציבוריתראוי לשמש 

לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה   . 3
 ית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.  ציבור

לא   . 4 ידיעתי  ולמיטב  רגל,  כפושט  הוכרזתי  ולא  דין  כפסול  הוכרזתי  לא  ישראל,  תושב  בגיר  הנני 
  קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בחברה.

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור   . 5
בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס  בחברה,  

ותעסוקתי,   ניסיוני  השכלתי,  בתקנה  כישוריי,  ד'    26כמפורט  על    - בפרק  נוספים  פרטים  פרק 
  .20201החברה, המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת  

החב . 6 של  הרשום  במשרדה  תימצא  זו  הצהרתי  כי  מאשר  הדיווחים  הנני  במסגרת  ותפורסם  רה 
 הפומביים של החברה.  

שיחדל   . 7 לרבות  לעיל,  באמור  שינוי  שיחול  וככל  ואם  זו,  הצהרתו  על  נסמכת  החברה  כי  לי  ידוע 
מתחייב   הנני  בחברה,  תלוי  בלתי  כדירקטור  כהונתי  כשירות  לצורך  הנדרש  תנאי  לגבי  להתקיים 

  להודיע על כך לחברה באופן מיידי.  
  
  
  

     ________________________  
    יואל עזריה      
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  19.7.2021  תאריך:                        : לכבוד

  בע"מ קבוצת אורון אחזקות והשקעות
  
  

 בלתי תלוי דירקטור כ הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן

קבוצת אורון  בכדירקטור  , מאשר את הסכמתי לכהן  055605273, בעל תעודת זהות  איתן בן דוד,  אני הח"מ
סיווגי כ"דירקטור בלתי  התנאים ל ") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי  החברהבע"מ ("   אחזקות והשקעות

  , כמפורט בהצהרתי שלהלן:   ")חוק החברות("  1999 - נ"ט  תששנקבעו בחוק החברות, ה תלוי"

לסעיפים   . 1 בהתאם  ניתנת  זו  ו 224הצהרתי  ולהגדרות  249- ב  למונחים  ובהתאם  החברות  לחוק  ב 
 .  החברות הקבועים בחוק 

 : , לא הורשעתיבמהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו . 2

העונשין,    428עד    422  - ו   420עד    418,  415,  392,  297עד    290עבירות לפי סעיפים  ב 2.1 לחוק 
 ;1968 - , התשכ"ח  לחוק ניירות ערך 54 - (א) ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977  - התשל"ז

חד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של בעבירות שו   בבית משפט מחוץ לישראל 2.2
 ניצול מידע פנים;

קבע 2.3 המשפט  בית  אשר  אחרת  מהותה,  בעבירה  מפאת  אינני    כי  נסיבותיה,  או  חומרתה 
 . או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב דירקטור בחברה ציבוריתראוי לשמש 

  ר עליי לכהן כדירקטור בחברה לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוס . 3
 .  ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

בגיר . 4 ישראל,  הנני  רגל  תושב  כפושט  הוכרזתי  ולא  דין  כפסול  הוכרזתי  לא  לא  ידיעתי  ולמיטב   ,
  .קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה

וכן   . 5 בחברה,  השליטה  בעל  של  קרוב  לשותפי,  אינני  לקרובי,  לי,  לו  מעבידילאין  כפוף  שאני  למי   ,
מו למועד  דשק  םאו לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיי  במישרין או בעקיפין,

או    , במועד המינוי,או לקרוב של בעל השליטה בחברה  חברההמינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה ב
    .1לתאגיד אחר 

תפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל  אין לי, לקרובי, לשו . 6
בעל   של  לקרוב  או  בחברה  השליטה  לבעל  לחברה,  מקצועיים  או  עסקיים  קשרים  בו,  השליטה 

וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי    ,, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל1רהשליטה,  או לתאגיד אח 
 2. החברות (ב) לחוק244בניגוד להוראות סעיף  אינני זכאי לקבל, תמורה

ניגו  ם יסוקי האחריע   ו תפקידי א . 7 ליצור  עלולים  יוצרים או  עם תפקידי  ד  אינם  טור  קדיר כעניינים 
טור בחברה ו/או כחבר בועדה/ות  דירקבחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כ

  הדירקטוריון. 

מכהנ אינ . 8 אחרת    ןי  בחברה  מכהן  כדירקטור  אחד  אשר  הדירקטוריון בה  החברה    מחברי  של 
  .  דירקטור חיצוניכ

 איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.  . 9

 
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה    - אחר"  "תאגיד     1

  בה.
בסעיף     2 לאמור  בניגוד  ולהחזר  244תמורה  דירקטור  זכאי  לו  הגמול  על  נוסף  יתקבל  לא  כי  משמעה  החברות,  לחוק  (ב) 

עיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור,  סקטור בחברה; לעניין  הוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדיר
; הריני לאשר כי ידועות לי תקנות החברות  החתייבות לשיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות

ההשתתפות קודם  , וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול  2000- (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס
 לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד. 

 



 

 

 .אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות .10

קטור  הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דיר .11
בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס  

ותעסוקתי,   ניסיוני  השכלתי,  בתקנה  כישוריי,  ד'    26כמפורט  על    - בפרק  נוספים  פרטים  פרק 

  .20203החברה, המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת  

 , ועל בסיס המפורט לעיל:  בהווה וכישוריילאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ו .12

]X [  רות מקצועיתיכש ת/בעלהנני  .  

  .  מיומנות חשבונאית ופיננסית ת/עלב הנני  ]   [

במסגרת   .13 ותפורסם  החברה  של  הרשום  במשרדה  תימצא  זו  הצהרתי  כי  מאשר  דיווחיה  הנני 
 .  הפומביים

זו .14 הצהרתו  על  נסמכת  החברה  כי  לי  שיחדל  ו  ,ידוע  לרבות  לעיל,  באמור  שינוי  שיחול  וככל  אם 
מתחייב   הנני  בחברה,  תלוי  בלתי  כדירקטור  כהונתי  כשירות  לצורך  הנדרש  תנאי  לגבי  להתקיים 

  להודיע על כך לחברה באופן מיידי.  
             

          
   ________________________  

  איתן בן דוד        
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