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 בע"מ  א.נ. שוהם ביזנס 
 "( החברה)"

 2022, במרץ 1

 לכבוד     לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך 

www.isa.gov.il  www.taes.co.il     -  המגנ"אבאמצעות - 

 
 ג.א.נ,

 
 בעלי מניות החברה  לש די בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית יח מי"דו הנדון:

 
חוק  )"  1999-"(, חוק החברות, תשנ"ט"חוק ניירות ערך)  1968-התאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח ב

תקנות  " או "הדיווחתקנות  )"  1970-"(, תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"להחברות

ומיידיים תקופתיים  תשס"ו  "(,דוחות  עמדה(  והודעות  בכתב  )הצבעה  החברות  )להלן:    2005-תקנות 

סוג בחברה ציבורית   ותקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת "( תקנות הצבעה בכתב"

  כינוס   בדבר(, ניתנת בזאת הודעה  תקנות האסיפה")להלן: "  2000-והוספת נושא על סדר היום(, תש"ס

,  12:00  בשעה  ,2022  באפריל  6  ,'ד  ביום  של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס    שנתית  אסיפה כללית

  , רמת גן40 תובלבמשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרחוב 

   "(.האסיפה)להלן: " 5252247 (,21)מגדל ספיר, קומה 

 
 האסיפה, וההחלטות המוצעות בגינם  םשעל סדר יו יםהנושא – א'  חלק

 : דיון בדוחות הכספיים של החברה  1נושא מס'  .1

דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות בפרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון על  יתקיים  

  מו , אשר פורס2021בדצמבר    31-וה  2020בדצמבר    31-ה   מיםבי  מושהסתיי  ות מצב ענייני החברה, לתקופ

  2022בפברואר    28- וה(  2021-01-025495  )מס' אסמכתא  2021במרץ    2  מיםבי   , בהתאמה,על ידי החברה

 . בנושא זה יתקיים דיון בלבד ללא הצבעה. (2022-01-024199)מס' אסמכתא: 

החברה לקבוע את    דירקטוריון  והסמכת  ה: חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החבר2נושא מס'   .1.1

 שכרו

מוצע בזאת  ,  1999  – )ב( לחוק החברות, תשנ"ט  154בהתאם להוראות סעיף  :  נוסח ההחלטה המוצעת

המבקר של החברה,  כרואה החשבון  עמית חלפון ושות'  לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון  

מוצע  וזאת   וכן  הבאה,  השנתית  האסיפה  למועד  ועד  האסיפה  ידי  על  ההחלטה  אישור  ממועד  החל 

 לקבוע את שכרו.  להסמיך את דירקטוריון החברה
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בחברה:  6-3מס'    יםנושא .2 המכהנים  הדירקטורים  כהונת  הארכת  הדירקטורים  אישור  למעט   ,

 החיצוניים 

מעט  ללהאריך את כהונתם של חברי דירקטוריון החברה,  : מוצע בזאת  נוסח ההחלטה המוצעת .2.1

החיצוניים "  הדירקטורים  השנתית  "(הדירקטורים)להלן:  לאסיפה  עד  נוספת  כהונה  לתקופת   ,

 הבאה של בעלי מניות החברה, כמפורט כדלקמן:  

 יו"ר הדירקטוריון; איתן מימון, מר : 3נושא מס'  .2.1.1

 ;1דירקטור  ,אלי נידםמר : 4נושא מס'  .2.1.2

 , דירקטור בלתי תלוי;  אור פורטמן :5נושא מס'  .2.1.3

 . דירקטור ,אבי ארזוני מר  :6נושא מס'  .2.1.4

 לתקנות הדיווח: 26הפרטים הנדרשים אודות הדירקטורים בהתאם לתקנה ותקנה  להלן   .2.2

 מר איתן מימון:  .2.2.1

 איתן מימון  שם פרטי ושם משפחה 

 029492287 מספר זיהוי/פספורט 

 3.7.1972 תאריך לידה 

 , זכרון יעקב 10צה"ל  דין -מען להמצאת כתבי בי

 ישראל  אזרחות / נתינות

 לא דירקטוריון החברה חבר בוועדה של 

 האם חבר דירקטוריון זה הינו 

 דירקטור חיצוני 

 לא

האם החברה רואה את הדירקטור 

 כדירקטור בלתי תלוי 

 לא

 13.8.2018 תאריך תחילת כהונה 

כבעל   הדירקטור  את  רואה  החברה  האם 

כשירות  או  ופיננסיות  חשבונאית  מומחיות 

במספר  עמידה  לצורך  (לרבות  מקצועית 

סעיף   לפי  הדירקטוריון  שקבע  המזערי 

 (לחוק החברות  12)א)(  92

 כן

בת   חברה  של  החברה,  של  עובד  הוא  האם 

בעל   של  או  שלה  קשורה  חברה  של  שלה, 

התפקידים   או  בתפקיד  וכן  בחברה  עניין 

 .שהוא ממלא בתאגידים הללו

ההתקשרות בתפקיד היו"ר היא בחוזה  

 עבודה אישי 

ה של בעל  האם הדירקטור הינו בן משפח

 עניין אחר בתאגיד 

 לא

 בוגר חשבונאות וכלכלה, מכללת רופין  השכלה 

 

 

 מכהן כמנכ"ל החברה.  ובנוסף הינויצוין כי מר אלי נידם הינו בעל השליטה בחברה   1
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מעל   -  מנהל, זכרון תפעול ושירותים בע"מ השנים האחרונות  5  -עיסוקים עיקריים ב

 שנים.  5

זכרון משמש דירקטור בחברות הבאות ברומה;  ושירותים    קאזה  תפעול 

הדר   א.ת.מ  זכרון;  מימון  בית  מלון  בע"מ; 

 השקעות בע"מ; מגזין המושבות זכרון יעקב 

 

 מר אלי נידם:  .2.2.2

 אלי נידם  שם פרטי ושם משפחה 

 024103582 מספר זיהוי/פספורט 

 18.6.1969 תאריך לידה 

 , זכרון יעקב 6ראובן  דין -מען להמצאת כתבי בי

 ישראל  אזרחות / נתינות

 לא חבר בוועדה של דירקטוריון החברה 

 האם חבר דירקטוריון זה הינו 

 דירקטור חיצוני 

 לא

האם החברה רואה את הדירקטור 

 כדירקטור בלתי תלוי 

 לא

 12.10.2015 תאריך תחילת כהונה 

כבעל   הדירקטור  את  רואה  החברה  האם 

כשירות   או  ופיננסיות  חשבונאית  מומחיות 

לצורך   (לרבות  במספר  מקצועית  עמידה 

סעיף  לפי  הדירקטוריון  שקבע  המזערי 

 (לחוק החברות  12)א)(  92

 לא

בת   חברה  של  החברה,  של  עובד  הוא  האם 

בעל   של  או  שלה  קשורה  חברה  של  שלה, 

התפקידים   או  בתפקיד  וכן  בחברה  עניין 

 .שהוא ממלא בתאגידים הללו

 מכהן כמנהל הכללי של החברה

בעל  האם הדירקטור הינו בן משפחה של 

 עניין אחר בתאגיד 

 לא

 אחר השכלה 

  –חברת אלי נ בניה והשקעות בע"מ, בעלים  השנים האחרונות  5  -עיסוקים עיקריים ב

 שנים;  5מעל 

  – בעלים  –חברת א.נ. נידם הנדסה בע"מ 

 שנים.  5מעל 

( בע"מ; מגזין  2008הבית ברחוק ראובן ) משמש דירקטור בחברות הבאות

עיתונות ותקשורת בע"מ; זולה  זכרות יעקב 

 אספקת מזון לחיות בע"מ 
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 מר אור פורטמן:   

 אור פורטמן  שם פרטי ושם משפחה 

 039053319 מספר זיהוי/פספורט 

 12.1.1983 תאריך לידה 

 , הרצליה 2נתן אלבז  דין -מען להמצאת כתבי בי

 ישראל  אזרחות / נתינות

בועדת התגמול, ועדת המאזן וועדת  כן,  חבר בוועדה של דירקטוריון החברה 

 הביקורת 

 האם חבר דירקטוריון זה הינו 

 דירקטור חיצוני 

 לא

האם החברה רואה את הדירקטור 

 כדירקטור בלתי תלוי 

 כן

 12.11.2015 תאריך תחילת כהונה 

כבעל   הדירקטור  את  רואה  החברה  האם 

כשירות  או  ופיננסיות  חשבונאית  מומחיות 

(לרבות   במספר מקצועית  עמידה  לצורך 

סעיף   לפי  הדירקטוריון  שקבע  המזערי 

 (לחוק החברות  12)א)(  92

 לא

בת   חברה  של  החברה,  של  עובד  הוא  האם 

בעל   של  או  שלה  קשורה  חברה  של  שלה, 

התפקידים   או  בתפקיד  וכן  בחברה  עניין 

 .שהוא ממלא בתאגידים הללו

 לא

האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל  

 גיד עניין אחר בתא

 לא

  –מנהל עסקים התמחות בחשבונאות  – BA השכלה 

 המכללה למנהל 

MA Accounting –  חשבונאות–  

 אוניברסיטת בר אילן 

פיליפ מוריס   –  A&FPחשב וראש מחלקת  השנים האחרונות  5  -עיסוקים עיקריים ב

 שנים.  5.5 –חברת טבק 

קרן הקדש ע"ש   –חבר וועדת השקעות 

 שנתיים.  –מנחם בראון 

 

 לא משמש דירקטור בחברות הבאות
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 ארזוני: רהם מר אב .2.2.3

 אברהם ארזוני  שם פרטי ושם משפחה 

 057772501 מספר זיהוי/פספורט 

 18.10.1962 תאריך לידה 

 , קרית אתא18רחוב אינלביץ  דין -מען להמצאת כתבי בי

 ישראל  אזרחות / נתינות

 לא בוועדה של דירקטוריון החברה חבר 

 האם חבר דירקטוריון זה הינו 

 דירקטור חיצוני 

 לא

האם החברה רואה את הדירקטור 

 כדירקטור בלתי תלוי 

 לא

 14.3.2021 תאריך תחילת כהונה 

כבעל   הדירקטור  את  רואה  החברה  האם 

כשירות  או  ופיננסיות  חשבונאית  מומחיות 

לצורך   (לרבות  במספר מקצועית  עמידה 

סעיף   לפי  הדירקטוריון  שקבע  המזערי 

 (לחוק החברות  12)א)(  92

 לא

בת   חברה  של  החברה,  של  עובד  הוא  האם 

בעל   של  או  שלה  קשורה  חברה  של  שלה, 

התפקידים   או  בתפקיד  וכן  בחברה  עניין 

 .שהוא ממלא בתאגידים הללו

 לא

האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל  

 בתאגיד עניין אחר 

 לא

כלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת   – BA השכלה 

 חיפה; 

MA  ביטחון לאומי מאוניברסיטת חיפה 

  4מנכ"ל חברת איגל ביטחון והגנה במשך  השנים האחרונות  5  -עיסוקים עיקריים ב

 שנים;

פיתוח עסקי חברת איגל ביטחון והגנה  

 שנים.  3במשך 

 לא משמש דירקטור בחברות הבאות

 

סעיף   .2.3 להוראות  של    241-ו  ב)ב(224,  ב)א(224בהתאם  החתומות  הצהרותיהם  החברות,  לחוק 

 . להלן לדוח זה א'  כנספחהדירקטורים המועמדים למינוי מחדש מצורפות 

 יעשה בנפרד. תהנ"ל ההצבעה לגבי מינוי כל אחד ואחד מהדירקטורים מובהר כי  .2.4
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איתן מימון כיו"ר דירקטוריון החברה ראה  לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של מר   .2.5

ליום    21תקנה   החברה  של  התקופתי  לדוח  ד'  ידי    2021בדצמבר    31לפרק  על  שפורסם  כפי 

 (. 2022-01-024199)מס' אסמכתא:  2022בפברואר  28החברה ביום 

למעט מר איתן מימון כמפורט לעיל, מובהר כי עם חידוש המינויים כדירקטורים בחברה, יהיו   .2.6

החברות )כללים    רקטורים זכאים לתגמול בגין היותם דירקטורים בחברה, בהתאם לתקנותהדי

ראו לעניין זה מדיניות התגמול של  .  2000  -בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס  

מיום   מיוחדת  כללית  אסיפה  זימון  בדוח  שפורסמה  כפי  )מס'    2019  באוגוסט  26החברה 

-2019-01)מס' אסמכתא:    2019באוקטובר    3ואכן אושר ביום    (2019-01-073707אסמכתא:  

 ( אשר המידע האמור בהם מובא בזאת בדוח זה על דרך ההפניה. 101335

יהיו זכאים לכיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח    המפורטים לעיל  דירקטוריםהכל    יובהר כי  .2.7

 אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, וכתבי פטור ושיפוי, כפי שיעודכנו מעת לעת.

 פרטים בדבר כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה  –חלק ב'  

 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות .1

רוב    שעל סדר היום,2-6מס'    נושאיםב  פורטותהמ  לקבלת ההחלטותהנדרש  הרוב   .1.1 לעיל הינו 

והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את  קולות בעלי המניות המשתתפים    מכלל רגיל  

 קולות הנמנעים. 

 מניין חוקי ואסיפה נדחית  .2

מניין חוקי    הכללית אלא אם כן יהיה נוכח  באסיפהאין לפתוח  תקנון החברה,    בהתאם להוראות  .2.1

באסיפה הכללית יהוו מניין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש  בעת פתיחת הדיון.  

 "(. מניין חוקי)" מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם( 1/3)

אם    –תתבטל האסיפה  חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי,    אם תוך .2.2

לחוק החברות. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה    63כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף  

לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי  

המניות או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת  

 . "(האסיפה הנדחית)"מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ו/או 

זו לא ימצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהוו שני  באסיפה נדחית  באם   .2.3

לדון   רשאים  ויהיו  חוקי,  מניין  כוחם  באי  ידי  על  או  בעצמם  הנוכחים  כלשהם  מניות  בעלי 

 . ראה האסיפהולהחליט בעניינים שלמענם נק

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת   .2.4

ז'  לפרק  ס'  סימן  לפי  הפועלת  האלקטרונית  התשכ"ח  2ההצבעה  ערך,  ניירות    1968-לחוק 

 להלן.  כמפורט", בהתאמה( חוק ניירות ערך "- " ומערכת ההצבעה האלקטרונית)"

 ועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה האסיפה, מקום כינוס מ .3

במשרדיה של היועצים  ,  0012:בשעה    2022  באפריל   6  ,ד'  ביום  תתכנס  האסיפה  -  מועד האסיפה .3.1

טלפון: , רמת גן,  40תובל    , מרח'  המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר רז ושות'

פקס:  3742282-03 תידרש, תתקיים    .8849441-90,  אם  נדחית,  , באפריל  13'  ה  ביוםאסיפה 

 באותו המקום ובאותה השעה.  ,2202
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ולסעיף  )ג( לחוק  182בהתאם לסעיף   .3.2 הקובע לעניין  המועד  לתקנות הצבעה בכתב,    3החברות 

ולהצביע  זכאות  ה בבורסה  באסיפה,  להשתתף  החברה  של  הערך  בניירות  המסחר  תום  הוא 

 "(.  המועד הקובע)"יום המסחר   בתום 2022 במרץ 9 ד' ביוםלניירות ערך בת"א בע"מ 

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו    -   זכאות להצביע  .3.3

"( ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה )קרי מי שלזכותו רשומה  בעל מניות רשום)"

שם  -אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על

בסעיף   כאמור  לרישומים,  החברות1)177חברה  לחוק  רשום)"  (  לא  מניות  רשאי  בעל   ,)"

 להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.  

בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה   .3.4

הצבעה  כתב  )"  לחוק ניירות ערך  2במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

 "(. אלקטרוני

כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של    -   בא כוח להצבעה  .3.5

  -בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד  

כוח   בא  הממנה  המסמך  התאגיד.  את  לחייב  המוסמך  חתימת  בצירוף  התאגיד  בחותמת 

"(, ייפוי כח )אם ישנו( שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא  תב המינויכלהצבעה )"

גן,  40תובל    , מרח'  קאופמן, קייזר רז ושות'למשרד עורכי הדין   ,  03-3742282טלפון:  , רמת 

האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי    בבוקר לפני מועד כינוס  8:00השעה  עד    ,09-8849441פקס:  

 העניין. 

 כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית  .4

בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן    -  כתב הצבעה  .4.1

עמדה. הצבעה   הודעת  לנושאים האמורים באמצעות  באשר  עמדתו  להביע  מניות  בעל  רשאי 

גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה    באמצעות כתב הצבעה תיעשה על

שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט  

, רמת גן,  40תובל    , מרח'  קאופמן, קייזר רז ושות'בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד  

, לא יאוחר מהמועד האחרון  (21ומה  , ק מגדל ספיר)  09-8849441, פקס:  03-3742282טלפון:  

 להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.  

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות   .4.2

או   דרכון,  זהות,  תעודת  צילום  רשום:  מניות  בעל  הינו  ואם  כדין,  בעלות  אישור  רשום:  לא 

הר המניות  בעל  של  התאגדות  עוה"ד  תעודת  למשרד  ישירות  לפנות  רשאי  מניות  בעל  שום. 

,  09-8849441, פקס:  03-3742282טלפון:  , רמת גן,  40תובל    , מרח'  קאופמן,  קייזר רז ושות'

 את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.  מהםולקבל 

אביב  כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל   .4.3

"( בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה  הבורסהבע"מ )להלן: "

,  http://www.magna.isa.gov.il)ככל שיינתנו כאלה( הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  

 . www.tase.co.ilאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: 

 

 

http://www.tase.co.il/
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ימים לפני מועד האסיפה. המועד    10עות עמדה לחברה הינו עד  המועד האחרון להמצאת הוד .4.4

 .ימים לפני מועד האסיפה 5האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה   .4.5

ינוס האסיפה או האסיפה הנדחית,  בבוקר במועד כ  08:00כמפורט בכתב ההצבעה, הינו השעה 

והמסמכים   ההצבעה  כתב  הגיעו  שבו  המועד  הינו  ההמצאה"  "מועד  זה  לעניין  העניין.  לפי 

בדוח    8' ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף  ושות  רז,  קייזר,  קאופמןהמצורפים למשרד עוה"ד  

 . להלןזה 

לפנות למשרדה הרשום של    שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית,   24בעל מניות רשאי, עד   .4.6

החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין  

 .זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו

האלקטרונית .4.7 ההצבעה  במערכת  באמצעות    -  הצבעה  גם  להצביע  זכאי  רשום  לא  מניות  בעל 

מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום  

( שש  ועד  הקובע  "6המועד  )להלן:  הכללית  האסיפה  כינוס  מועד  לפני  שעות  נעילת  (  מועד 

ההצהמערכת במערכת  ההצבעה  האלקטרונית.  ההצבעה  מערכת  תיסגר  אז  בעה  "(, 

האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה  

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. 

)ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה  83יצוין, כי בהתאם לסעיף   .4.8

ל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב  הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בע

 מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני    -  אישור בעלות .4.9

מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו  

קובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך  במניה במועד ה

"(. בעל מניות  אישור הבעלות"  -ו"התקנות"  )להלן:    2000-הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס

לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את  

ר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת.  מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדוא

לנוסח   לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית  לבעל מניות  ישלח  חבר הבורסה 

ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא  

ערך   ניירות  חשבון  לגבי  ניתנה  שההודעה  ובלבד  בכך,  למועד  מעוניין  קודם  ובמועד  מסוים 

 הקובע.  

לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת   .4.10

ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני  

סעיף   לפי  במערכת  5יא44מאושר  המשתמשים  נתוני  שעניינו  ערך,  ניירות  ההצבעה    לחוק 

 דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.  -האלקטרונית  
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( לפחות מזכויות ההצבעה  1%בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד )  -  שינויים בסדר היום .4.11

באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים  

( ימים לאחר  3כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה )  להיות נידון באסיפה

זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר  

( ימים  7ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה )

מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל.   לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל

 אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע. 

 נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה .5

משרד עוה"ד  מ  תמיר יניבנציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון אסיפה זה הינם עוה"ד ירון קייזר ו

גן,  ,  40תובל    , מרח'  ושות'קאופמן, קייזר רז   כל בעל    .09-8849441, פקס:  03-3742282טלפון:  רמת 

חברה בעניינים  המניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציג  

 הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש. 

 עיון במסמכים .6

בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה   .6.1

, בשעות  ושות'   קאופמן, קייזר, רזבמשרד עוה"ד  ,  וההחלטות המוצעות בעניינםשל האסיפה  

 . 3742282-03בטל': יניב  תמיר עו"ד  העבודה המקובלות בתיאום מראש עם

( או יותר מסך  5%או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים )בעל מניות אחד   .6.2

כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן  

"(, זכאי  בעל שליטה לחוק החברות )" 268מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 

מטעמו,   שלוח  באמצעות  או  במבעצמו  לעיין  הכללית,  האסיפה  כינוס  עוה"ד  לאחר  שרד 

ושות' רז  קייזר  רבינוביץ,  מרח'  קאופמן,  גן,  40תובל    ,  רמת  פקס: 03-3742282טלפון:  ,   ,                      

  לתקנות הצבעה 10בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה  , בשעות העבודה המקובלות, 09-8849441

מסך כל זכויות ההצבעה    5%  חמישה אחוזים  החברה המהווהכמות המניות הרגילות של  .  בכתב

הינה   רגילות    1,937,081בחברה  אחתמניות  כל  נקוב  ערך  של  ללא  הרגילות  המניות  כמות   .

מוחזקות בידי בעל שליטה הינה,  ינן  מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שא   5%החברה המהווה  

 . נקוב כל אחתללא ערך  מניות רגילות  ,700,2801למיטב ידיעת החברה, 

 

 בכבוד רב,                                     

 בע"מ  א.נ. שוהם ביזנס

 : נחתם על ידי

 אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור. מר .1

 . מר איתן מימון, יו"ר הדירקטוריון .2

 פים. לימור הררי, מנהלת כס .3



 בע"מ  א.נ. שוהם ביזנס 
 )"החברה"( 

 2022, במרץ 1

 כתב הצבעה 
 "( התקנות)" 2005-פי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ול

 חלק ראשון 

 .  בע"מ א.נ. שוהם ביזנס בע"מ :שם החברה .1

 . שנתית של בעלי מניות החברה אסיפה :סוג האסיפה .2

 . 0021:בשעה  ,2202 ,באפריל 6' דיום : מועד האסיפה .3

ושות' מרח' תובל    , רזקייזר ,  משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן  :מקום האסיפה .4

 . 09-8849441; פקס: 03-3742282, טלפון:  (21, קומה , רמת גן )מגדל ספיר40

)אם    1202,  במרץ  9'  דיום  באביב בע"מ שיחול  -סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתלב  :המועד הקובע .5

 לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה(.  

 . 0021:, בשעה  2202, באפריל  13' ה ביום :אסיפה נדחית .6

 : עליהם באמצעות כתב הצבעהפירוט הנושאים שעל סדר היום, שניתן להצביע  .7

 : דיון בדוחות הכספיים 1נושא מס'  .7.1

יתקיים דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות בפרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון על  

  מו , אשר פורס2021בדצמבר    31-וה  2020בדצמבר    31-ה   מיםבי  מושהסתיי  ות מצב ענייני החברה, לתקופ

  2022בפברואר    28- וה(  2021-01-025495)מס' אסמכתא    2021במרץ    2  מיםבי   , בהתאמה,על ידי החברה

 . בנושא זה יתקיים דיון בלבד ללא הצבעה. (2022-01-024199)מס' אסמכתא: 

החברה לקבוע את    הנהלתחידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת  :  2נושא מס'   .7.2

 שכרו

, מוצע בזאת  1999  – )ב( לחוק החברות, תשנ"ט  154בהתאם להוראות סעיף    ת:נוסח ההחלטה המוצע

לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון עמית חלפון ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה,  

מוצע   וכן  הבאה,  השנתית  האסיפה  למועד  ועד  האסיפה  ידי  על  ההחלטה  אישור  ממועד  החל  וזאת 

 ה לקבוע את שכרו. להסמיך את דירקטוריון החבר

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 כיו"ר דירקטוריון החברה איתן מימון מרארכת כהונת  ה: 3נושא מס'  .7.3

המוצעת ההחלטה  מינוי" :  נוסח  את  לאשר  בזאת  כהונת  ומוצע  מרוחידוש  של  מימון  ו  כיו"ר    איתן 

 . "השנתית הבאה של בעלי מניות החברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה דירקטוריון החברה

ב' לחוק החברות מצורפת כנספח א' לזימון אסיפה  224הצהרותיו של מר חזן בהתאם להוראות סעיף  

 שנתית זו.  

 

 לתקנות הדיווח: 26 להלן הפרטים הנדרשים אודות הדירקטור בהתאם לתקנה

 

 איתן מימון  שם פרטי ושם משפחה 
 029492287 זיהוי/פספורטמספר 

 3.7.1972 תאריך לידה 
 , זכרון יעקב 10צה"ל   דין -מען להמצאת כתבי בי
 ישראל אזרחות / נתינות 

 לא חבר בוועדה של דירקטוריון החברה
 האם חבר דירקטוריון זה הינו  

 דירקטור חיצוני 
 לא

האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור  
 בלתי תלוי 

 לא

 13.8.2018 תחילת כהונהתאריך 
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל  

מומחיות חשבונאית ופיננסיות או כשירות  
מקצועית (לרבות לצורך עמידה במספר המזערי 

(לחוק   12)א)(  92שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
 החברות 

 כן

האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה,  
עניין בחברה של חברה קשורה שלה או של בעל 

וכן בתפקיד או התפקידים שהוא ממלא  
 .בתאגידים הללו 

ההתקשרות בתפקיד היו"ר היא בחוזה עבודה 
 אישי

האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין 
 אחר בתאגיד 

 לא

 בוגר חשבונאות וכלכלה, מכללת רופין השכלה
  5מעל  -  תפעול ושירותים בע"מ מנהל, זכרון השנים האחרונות  5 -עיסוקים עיקריים ב

 שנים. 
בע"מ;   משמש דירקטור בחברות הבאות ושירותים  תפעול  זכרון  ברומה;  קאזה 

השקעות  הדר  א.ת.מ  זכרון;  מימון  בית  מלון 
 בע"מ; מגזין המושבות זכרון יעקב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כדירקטור החברהאלי נידם מר הארכת כהונת  : 4נושא מס'  .7.4

 כדירקטוראלי נידם  וחידוש כהונתו של מר    ומוצע בזאת לאשר את מינוי ":  המוצעתנוסח ההחלטה  

 . "חברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברהב

ב' לחוק החברות מצורפת כנספח א' לזימון אסיפה  224בהתאם להוראות סעיף  נידם  הצהרותו של מר  

 שנתית זו. 

 לתקנות הדיווח: 26 הנדרשים אודות הדירקטור בהתאם לתקנהלהלן הפרטים 

 

 אלי נידם שם פרטי ושם משפחה 
 024103582 מספר זיהוי/פספורט

 18.6.1969 תאריך לידה 
 , זכרון יעקב6ראובן  דין -מען להמצאת כתבי בי
 ישראל אזרחות / נתינות 

 לא חבר בוועדה של דירקטוריון החברה
 האם חבר דירקטוריון זה הינו  

 דירקטור חיצוני 
 לא

האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור  
 בלתי תלוי 

 לא

 12.10.2015 תאריך תחילת כהונה
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל  

מומחיות חשבונאית ופיננסיות או כשירות  
מקצועית (לרבות לצורך עמידה במספר המזערי 

(לחוק   12)א)(  92הדירקטוריון לפי סעיף שקבע 
 החברות 

 לא

האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה,  
של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה 

וכן בתפקיד או התפקידים שהוא ממלא  
 .בתאגידים הללו 

 מכהן כמנהל הכללי של החברה 

האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין 
 בתאגיד אחר 

 לא

 אחר השכלה
  –חברת אלי נ בניה והשקעות בע"מ, בעלים  השנים האחרונות  5 -עיסוקים עיקריים ב

 שנים;  5מעל 
  5מעל  –בעלים  –חברת א.נ. נידם הנדסה בע"מ 

 שנים. 
( בע"מ; מגזין זכרות 2008הבית ברחוק ראובן ) משמש דירקטור בחברות הבאות

זולה אספקת  יעקב עיתונות ותקשורת בע"מ; 
 מזון לחיות בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חברהב כדירקטוראור פורטמן : הארכת כהונת מר 5נושא מס'  .7.5

 כדירקטור אור פורטמן  וחידוש כהונתו של מר    ומוצע בזאת לאשר את מינוי":  נוסח ההחלטה המוצעת

 . "השנתית הבאה של בעלי מניות החברה חברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהב

ב' לחוק החברות מצורפת כנספח א' לזימון אסיפה  224בהתאם להוראות סעיף  פורטמן  הצהרותיו של מר  

 שנתית זו.  

 לתקנות הדיווח: 26 להלן הפרטים הנדרשים אודות הדירקטור בהתאם לתקנה

 אור פורטמן  שם פרטי ושם משפחה 
 039053319 זיהוי/פספורטמספר 

 12.1.1983 תאריך לידה 
 , הרצליה 2נתן אלבז  דין -מען להמצאת כתבי בי
 ישראל אזרחות / נתינות 

כן, בועדת התגמול, ועדת המאזן וועדת  חבר בוועדה של דירקטוריון החברה
 הביקורת

 האם חבר דירקטוריון זה הינו  
 דירקטור חיצוני 

 לא

הדירקטור כדירקטור  האם החברה רואה את 
 בלתי תלוי 

 כן

 12.11.2015 תאריך תחילת כהונה
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל  

מומחיות חשבונאית ופיננסיות או כשירות  
מקצועית (לרבות לצורך עמידה במספר המזערי 

(לחוק   12)א)(  92שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
 החברות 

 לא

חברה בת שלה,  האם הוא עובד של החברה, של 
של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה 

וכן בתפקיד או התפקידים שהוא ממלא  
 .בתאגידים הללו 

 לא

האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין 
 אחר בתאגיד 

 לא

 –מנהל עסקים התמחות בחשבונאות  – BA השכלה
 המכללה למנהל 

MA Accounting –  חשבונאות–  
 אוניברסיטת בר אילן

פיליפ מוריס  – A&FPחשב וראש מחלקת  השנים האחרונות  5 -עיסוקים עיקריים ב
 שנים.  5.5 – חברת טבק 

קרן הקדש ע"ש מנחם   –חבר וועדת השקעות 
 שנתיים. –בראון 

 
 לא משמש דירקטור בחברות הבאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אברהם ארזוני כדירקטור בחברה : הארכת כהונת מר 6נושא מס'  .7.6

המוצעת ההחלטה  מינוי":  נוסח  את  לאשר  בזאת  ארזוני    ומוצע  אברהם  מר  של  כהונתו  וחידוש 

 ". כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

ב' לחוק החברות מצורפת כנספח א' לזימון אסיפה  224הצהרותיו של מר פורטמן בהתאם להוראות סעיף  

 שנתית זו.  

 לתקנות הדיווח: 26 להלן הפרטים הנדרשים אודות הדירקטור בהתאם לתקנה

 אברהם ארזוני שם פרטי ושם משפחה 
 057772501 מספר זיהוי/פספורט

 18.10.1962 תאריך לידה 
 , קרית אתא 18רחוב אינלביץ  דין -להמצאת כתבי בימען 

 ישראל אזרחות / נתינות 
 לא חבר בוועדה של דירקטוריון החברה

 האם חבר דירקטוריון זה הינו  
 דירקטור חיצוני 

 לא

האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור  
 בלתי תלוי 

 לא

 14.3.2021 תאריך תחילת כהונה
הדירקטור כבעל  האם החברה רואה את 

מומחיות חשבונאית ופיננסיות או כשירות  
מקצועית (לרבות לצורך עמידה במספר המזערי 

(לחוק   12)א)(  92שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
 החברות 

 לא

האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה,  
של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה 

ממלא  וכן בתפקיד או התפקידים שהוא 
 .בתאגידים הללו 

 לא

האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין 
 אחר בתאגיד 

 לא

כלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת   – BA השכלה
 חיפה; 

MA ביטחון לאומי מאוניברסיטת חיפה 
 שנים;  4ביטחון והגנה במשך  מנכ"ל חברת איגל השנים האחרונות  5 -עיסוקים עיקריים ב

 3פיתוח עסקי חברת איגל ביטחון והגנה במשך 
 שנים. 

 לא משמש דירקטור בחברות הבאות
 

המוצעת .8 ההחלטה  של  המלא  בנוסח  לעיין  ניתן  בהם  והשעות  המוצעת  המקום  בהחלטה  לעיין  ניתן   :

ושות'    , רזקייזר,  במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמןובמסמכים הנזכרים בהם  

 .09-8849441; פקס: 03-3742282 :ן, טלפו(21, קומה , רמת גן )מגדל ספיר40מרח' תובל 

 ש  נדרהרוב ה .9

קולות    מכלללעיל הינו רוב רגיל  ,שעל סדר היום  2-6מס'    נושאיםב  פורטותהמ  לקבלת ההחלטותהרוב הנדרש  

 והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. בעלי המניות המשתתפים  

 חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה  .10

ת בכל אחת  בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי של בעל המניו

 מההחלטות, וכן לפירוט מהות הזיקה הרלבנטית. 

, בעל מניות שלא סימן את  2005-בהתאם להוראות תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"ו

 לא תבוא הצבעתו במנין.  –קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה או לא תיאר את מהות הזיקה האמורה  

 



 האסיפה וההצבעה בהמועד האסיפה, סדרי  .11

,  קאופמן  , במשרד עוה"ד0021:בשעה    ,2220  ,באפריל  6  'ד  ביוםתתכנס  השנתית  האסיפה הכללית  .11.1

רזיק תובל    יזר,  מרח'  ספיר(40ושות'  )מגדל  גן  רמת  תתקיים,  תידרש,  אם  נדחית,  אסיפה   .                          

 באותו המקום ובאותה השעה. 2220 ,אפרילב 13-ה ד' ביום

בסעיף  .11.2 כאמור  הכללית,  באסיפה  להצביע  המניות  בעלי  של  זכאות  לקביעת  לחוק  182המועד  )ג( 

 "(. המועד הקובע)להלן: "  2202 ,מרץב 9 ד' ביוםחל לתקנות הצבעה בכתב  3וסעיף החברות   

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו )להלן:    -   זכאות להצביע .11.3

"( ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה )קרי מי שלזכותו רשומה אצל  בעל מניות רשום"

על  שם חברה  -חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות 

"(, רשאי להשתתף  בעל מניות לא רשום( לחוק החברות )להלן: "1)177כאמור בסעיף    לרישומים, 

 ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.  

באמצע.11.4 להצביע  גם  זכאי  רשום  לא  מניה  בעל  לחברה  בנוסף,  שיועבר  אלקטרוני  הצבעה  כתב  ות 

ז'  לפרק  ב'  סימן  לפי  הפועלת  האלקטרונית  ההצבעה  "  2במערכת  )להלן:  ערך,  ניירות  כתב  לחוק 

 "(. הצבעה אלקטרוני 

כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא    -  בא כוח להצבעה.11.5

בחותמת    - כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד    הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא 

)להלן:    להצבעה  כוח  בא  הממנה  המסמך  התאגיד.  את  לחייב  המוסמך  חתימת  בצירוף  התאגיד 

המינוי"  למשרד  כתב  יומצא  ממנו,  העתק  או  המינוי,  כתב  נחתם  שלפיו  ישנו(  )אם  כח  ייפוי   ,)"

;  03-3742282, טלפון:  (21, קומה  , רמת גן )מגדל ספיר40ושות' מרח' תובל    , רזקייזר,  עוה"ד קאופמן 

 .בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין 8:00עד השעה   09-8849441 פקס: 

 מניין חוקי ואסיפה נדחית  .12

הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי    בהתאם להוראות תקנון החברה, אין לפתוח באסיפה.12.1

(  1/3בעת פתיחת הדיון. באסיפה הכללית יהוו מניין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש )

 "(.מניין חוקי מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם )"

אם כונסה   –תתבטל האסיפה אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, .12.2

לחוק החברות. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר    63לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף  

מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות או למועד אחר  

מקום אחר כפי שיקבע  אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או  

 "(. סיפה הנדחיתהדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות )"הא

באם באסיפה נדחית זו לא ימצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהוו שני בעלי  .12.3

ולהחליט   לדון  רשאים  ויהיו  חוקי,  מניין  כוחם  באי  ידי  על  או  בעצמם  הנוכחים  כלשהם  מניות 

 ראה האסיפה. בעניינים שלמענם נק

מערכת  .12.4 באמצעות  יצביעו  אשר  מניות  בעלי  של  קולות  גם  בחשבון  יובאו  החוקי  המניין  בקביעת 

)"מערכת    1968- לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  2ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'

 להלן.  ", בהתאמה( כמפורטערך ניירות חוק" -ההצבעה האלקטרונית" ו 

 

 



בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה לכל הנושאים שעל    :הצבעההצבעה באמצעות כתב   .13

בסעיף   כמשמעותן  שיהיו(,  )ככל  עמדה  והודעות  הצבעה  כתב  נוסח  אסיפה.  של  היום  לחוק    88סדר 

( ערך  ניירות  רשות  של  ההפצה  באתר  למצוא  ניתן  ההפצה"   להלן:החברות  "(  אתר 

בכתובת:    www.magna.isa.gov.il בכתובת: ערך  לניירות  הבורסה  של  האינטרנט  ובאתר 

www.tase.co.il  כתב ההצבעה והודעות   בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח

לנוסח כתב ההצבעה   בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית   העמדה )ככל שיהיו(. חבר 

בעלי המניות ואשר   והודעות העמדה )ככל שיהיו( באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם

שההודעה ניתנה   מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד

ניירות ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו   לגבי חשבון  רשומות אצל חבר   ערך מסוים 

מניותיו, בסניף של   בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את

לעניין זה תינתן   חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה

החלק השני של כתב   יירות ערך מסוים. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תיעשה על גבימראש לחשבון נ

וכל המסמכים שיש   ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. את כתב ההצבעה )יחד עם אישור הבעלות

ההצבעה שכתב  באופן  לעיל,  הכתובת  פי  על  החברה,  למשרדי  להמציא  יש  אליו(  למשרדי   לצרף  יגיע 

לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות    שעות 4  ארבע  עד  תבמסירה ידני  החברה

הינו   לחברה  מועד    ימים  (10)  העשר   עדעמדה  )כינוס  לפני  המועד האחרון למשלוח  "להלן:  האסיפה 

החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעה עמדה  "(.  הודעות עמדה על ידי בעלי המניות

לפני מועד    )חמישה( ימים  5עד  )ג( לחוק החברות  88שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף  

שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה ברשום של    24בעל מניות רשאי, עד    האסיפה.

ו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך  החברה, ולאחר שיוכיח את זהות

 את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו. 

(  1)177בעל מניות לא רשום, קרי בעל מניה לפי סעיף    :אלקטרוניתמערכת הצבעה  הצבעה באמצעות   .14

)קרי   החברות  בין  - לחוק  נכללת  מניה  ואותה  מניה  בורסה  חבר  אצל  רשומה  שלזכותו  המניות    מי 

על המניות  בעלי  במרשם  הצבעה  -הרשומות  כתב  באמצעות  להצביע  גם  זכאי  לרישומים(  חברה  שם 

לחוק ניירות    2אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

לפני מועד    שעות  ( 6)  שש  ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד  .1968-ערך, התשכ"ח

 כינוס האסיפה. 

)ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו  83יצוין, כי בהתאם לסעיף  

המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה  

 האלקטרונית. באמצעות מערכת ההצבעה  

בחלק ב'    בעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום,בעל מניות רשום יציין את אופן הצ  :ציון אופן ההצבעה .15

בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון    -של כתב ההצבעה. ביחס להחלטות שעל סדר היום  

קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות זיקה הרלבנטית, כנדרש בהתאם לחוק החברות. קרי,  

לפני ההצבעה באסיפה אם הוא בעלי עניין אישי  בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, יודיע לחברה  

באישור העסקה. בעל מניות אשר לא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט את מהות העניין, הצבעתו  

 לא תבוא במניין. הוראה זו תחול גם על משלוח כתב הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. 
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ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות  : כתב חובת צירוף מסמכים נלווים .16

הלא רשום, או לחילופין, צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי  

  ( 4)  ארבע   לפחות   ,, יחד עם המסמכים האמורים לעילבמסירה ידנית  החברה, וכן יש להמציאו לחברה

בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ימסור או ישלח את    לפני מועד ההצבעה.   שעות

כתב ההצבעה לחברה כאמור, בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה ביחד עם אישור הבעלות יגיע  

האמור. מהמועד  יאוחר  לא  החברה  מערכת    למשרדי  באמצעות  להצביע  רשאי  רשום  לא  מניות  בעל 

עד האלקטרונית,  )  שעות  (6)  שש  ההצבעה  הכללית  האסיפה  כינוס  מועד  נעילת  "להלן:  לפני  מועד 

 "(. המערכת

והודעות העמדה .17 עוה"ד  :  מען למסירת כתבי ההצבעה  יועציה המשפטיים של החברה, משרד  משרדי 

רזקייזר,  קאופמן תובל    ,  מרח'  ספיר40ושות'  )מגדל  גן  רמת  קומה  ,  טלפון:    (21,   ,03-3742282 ;                      

 . 09-8849441פקס: 

יחד עם אישור הבעלות ומסמכים  :  המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה .18 את כתב ההצבעה 

 כינוס האסיפה.  לפני מועד  שעות (4)  ארבע עדהנלווים יש להמציא לחברה, 

לחברה .19 עמדה  הודעות  להמצאת  האחרון  הינו    :המועד  מועד    ימים  (10)  עשרה   עדהמועד  כינוס  לפני 

 ה.האסיפ 

החברה רשאית להמציא לרשות ניירות    המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: .20

  5עד  )ג( לחוק החברות  88ערך ולבורסה הודעה עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף  

 לפני מועד האסיפה.   )חמישה( ימים

בתל  .21 ערך  לניירות  ואתר האינטרנט של הבורסה  ערך  ניירות  רשות  אביב    -כתובות אתר ההפצה של 

ו ההצבעה  כתבי  בהם  העמדהשמצויים  ערך(;    www.magna.isa.gov:  הודעות  ניירות  )רשות 

www.maya.tase.co.il  .)הבורסה לניירות ערך( 

,  בעל מניות, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו .21.1

בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון  

 ניירות ערך מסוים. 

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה   .21.2

מחזיק במניותיו,  והודעות העמדה )אם יהיו( באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא  

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

לעניין קבלת   גם  לעניין כתבי הצבעה תחול  לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו 

 הודעות העמדה. 

או יותר מסך כל זכויות  בעלי מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים   .21.3

ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות  

"בעל שליטה"(, זכאי בעצמו  להלן:  לחוק החברות )  268בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף  

, בשעות  או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה

העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית  

 לתקנות. 10שהגיעו לחברה, והכל כמפורט בתקנה  
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לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא  :  שינויים בסדר היום .22

בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של  לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין  

)ב( לחוק החברות, לכלול נושא  66בעל מניה, שלו אחוז אחד או יותר מזכויות ההצבעה בחברה, לפי סעיף  

בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה  

 תווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. כאמור, אפשר כי הנושא י 

ממשרד עוה"ד  תמיר יניב  "ד  הו/או עו ירון קייזר ד  "ה עו:  הנציג החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון אסיפ .23

                         ; פקס:03-3742282, טלפון:    (21, קומה  , רמת גן )מגדל ספיר40ושות' מרח' תובל    , רז קייזר,  קאופמן

09-8849441 . 

במסמכים .24 הנוגע    :עיון  מסמך  בכל  לדין,  בכפוף  בקשתם,  לפי  לעיין,  יוכלו  החברה  של  המניות  בעלי 

היום,   סדר  על  המפורטים  קאופמןבלנושאים  עוה"ד  משרד  החברה,  של  המשפטיים  יועציה  ,  משרדי 

, בשעות  09-8849441; פקס:  03-3742282, טלפון:    , רמת גן )מגדל ספיר(40ושות' מרח' תובל    יזר, רזיק

וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות    מראש,  העבודה המקובלות ובתיאום 

בכתובת:   בע"מ  ו  http://www.magna.isa.gov.ilערך  ערך  לניירות  הבורסה  של  האינטרנט  באתר 

 .http://www.maya.tase.co.ilבכתובת: 
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 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע       

 ההצבעה.באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב 

 כתב הצבעה 
 "( התקנות)" 2005-לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

 חלק שני 

 "(. החברה)להלן: " א.נ. שוהם ביזנס בע"מ : שם החברה

משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד (:  למסירה ומשלוח כתבי הצבעה בלבד) :מען החברה

קאופמן רזקייזר,  עוה"ד  תובל    ,  מרח'  ספיר(40ושות'  )מגדל  גן  רמת  טלפון:,   ,                                         

 . 8849441-09; פקס: 3742282-03

 ;520043860 :מספר החברה

 0021:בשעה  2202,  אפרילב 6-ה  'דיום  :מועד האסיפה

 . שנתיתאסיפה  :סוג האסיפה

בבורסה   :המועד הקובע המסחר  יום  בתלסוף  ערך  ביום-לניירות  שיחול  בע"מ                                             ' ד  אביב 

)אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום    2022,  מרץב  9-ה

 המסחר האחרון שקדם למועד זה(.

 .0021:בשעה  2202, אפרילב 13-ה  'דיום  : אסיפה נדחית

 

 : 1האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן   המניות: פרטי בעל 

 כן / לא  2בעל עניין  ________________  : שם בעל מניות

 כן / לא  3נושא משרה בכירה  ________________  : מס' זהות

 כן / לא  4משקיע מוסדי  אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

   ________________  : מס' דרכון

   ________________  : המדינה שבה הוצא

   ________________  : בתוקף עד

   אם בעל המניות הוא תאגיד: 

   ________________  מס' תאגיד: 

   ________________  מדינת ההתאגדות: 

 

  

 
 האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים נא להקיף בעיגול את  1
 "(חוק ניירות ערך)" 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"חל 1סעיף ב  כהגדרתו 2
 )ד( לחוק ניירות ערך. 37כהגדרתו בסעיף  3
)קופות גמל(  1כהגדרתו בתקנה    4 - )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(, תשס"ט  לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 . 1994-חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד, וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמשמעותו ב2009



 : הצבעהאופן ה
 

 
 אישור בעלות.כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף    -( לחוק החברות(  1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף  

 כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.   -לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 

 במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 חתימה:   תאריך: 

 

 
 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" מבלי לפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.  * 

 הרלוונטי לפירוט. ** יש לפרט את מהות העניין האישי בהמשך בסעיף 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  5

 הנושאים שעל סדר היום מס'
 5אופן ההצבעה 

עניין  בעל 

אישי  

 בהחלטה* 

 לא כן** נמנע נגד בעד 

נושא  

 2מס' 

חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע  

 את שכרו 

     

נושא  

 3מס' 

      כיו"ר דירקטוריון החברה  איתן מימון הארכת כהונת מר 

נושא  

 4מס' 

      כדירקטור החברה   אלי נידם הארכת כהונת מר 

נושא  

 5מס' 

      כדירקטור החברה  אור פורטמן הארכת כהונת מר 

נושא  

 6מס' 

      כדירקטור החברה  אברהם ארזוני  הארכת כהונת מר 
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 דירקטור  כשירות  צהרת ה
 

"( ותקנות  החוק )להלן: " 1999- לחוק החברות, התשנ"ט ב'224א',  224סעיפים על פי 
החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור  

   בחברתהמיועד לכהונה   ,2005-בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו
 "( החברה)להלן: "  א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

   
                 13/08/2018 תאריך המינוי:

 
 

                                                  שמו של המועמד:
 מימון  :משפחה                  איתן  : פרטי                     

 
                    שמו של המועמד באנגלית:

  Maimon:משפחה                   Eitan :פרטי       )על פי הדרכון(         
 
 

              029492287מס' תעודת זהות:  
 

             ישראלית נתינות:                       3/7/1972 תאריך לידה:
 

                                          מענו:  
 309000 מיקוד       זכרון יעקב  עיר ל " צה רחוב                            

 
 

 הצהרות: 
 

 בחברה.  ית/את הסכמתי לכהן כדירקטור  ת/הריני מאשר א.
 

יש הרלוונטיים לשם בחינה האם    2, כישורי וניסיוני המקצועי 1להלן פרטים אודות השכלתי  .ב
והאם  בחברה  כדירקטור  לכהן  המקצועי(  וניסיוני  השכלתי  )לרבות  כישורים  בידיי 

ופיננסית    מומחיותמתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת   ו/או להערכת חשבונאית 
החברה של  העיקרי  עיסוקה  בתחום  וההבנה  "  המיומנות  להלן:  הדרישות )יחד 

 :"(המקצועיות
 

 השכלתי: 
 שם המוסד האקדמי  תחום תואר
 רופין  חשבונאות וכלכלה  בוגר 

   
 

 התעסקותי בחמש השנים האחרונות:  
 משך הזמן שמילא בתפקיד  מקום העבודה התפקיד

 שנים  5מעל  מ זכרון תפעול ושירותים בע" מנל 
   

 
 בחמש השנים האחרונות:   ית/חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור

בע"מ,   ברונה  זקאזה  מימון  בית  מלון  בע"מ,  ושירותים  תפעול  הדר  ,  חעקב  כרוןיזכרון  א.ת.מ 
 כרון יעקב. יהשקעות בע"מ, מגזין המושבות ז

 

 
יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה    1

גבוה   להערכתו, מיומנות  לדירקטור,  שישנה, השכלה המקנה  ככל  בהם. תפורט,  שהוא מחזיק  המקצועית 
בנושאים   הדוחות  -עסקייםוהבנה  את  לעומקם  להבין  לו  המאפשר  באופן  כספיים,  ודוחות  חשבונאיים 

 הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. 
והבנה    2 גבוהה  כספית  מיומנות  להערכתו,  לדירקטור,  המקנים  והכישורים  הניסיון  שישנם,  ככל  יפורטו, 

וחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של  חשבונאיים וד-בנושאים עסקיים
יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך    החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

 .הזמן שמילא בכל תפקיד
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 זה  '* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב
 

 :זה  'לעניין ההצהרה לפי סעיף ב
 

הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו    "מומחיות חשבונאית ופיננסיתדירקטור בעל  "
ודוחות כספיים באופן    – הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים   חשבונאיים 

המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן  
 הצגתם של הנתונים הכספיים;

 
לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או נסיוני  

 :3יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן כישוריי ו/או 
 

[ X]   סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה
 ות של החברה; ולחברות בסדר הגודל והמורכב

 
[ X]  ;תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו 
 
[ X]  1968-הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח ; 
 
 אף אחד מהמפורטים לעיל;  [  ]
 

לעיל, הנני כשיר מומחיות    ת/בעל   ית /למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור  ,ה/ולאור האמור 
 ית ופיננסית: חשבונא 

 
[X כן       ] 
 

 ][      לא 
 

 
, הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה ג.

 ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי: 
 

 אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.  .1 
הזמן   .2 את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  בידי  ביצוע  יש  לשם  הראוי, 

תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה  
 ולגודלה. 

ולא  ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור    לא ייצרותפקידיי או עיסוקיי האחרים   .3
 בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. יהיה 

ל .4 המפורטות  בעבירות  חלוט  דין  בפסק  הורשעתי  הורשעתי  לא  ואם   הלן 
בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק                

 הדין שבו הורשעתי: 
 

לפי סעיפים   )א( ,  428עד    422-ו  420עד    418,  415,  392,  297עד    290עבירות 
לחוק    54- )א( ו53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977  -לחוק העונשין, התשל"ז  

 . 1968- , התשכ"חניירות ערך
 

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

 

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

 

)ג( לחוק  226עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף כל  )ד(
 . 1999 -החברות, התשנ"ט 

 
אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור   .5

אודיע על   –בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה 

 
 נא לסמן במקום הרלוונטי.   3
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כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף  
 מונים שלי לחברה. לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת א 234

 
  ה /, הנני מצהיר]יש למלא אם רלבנטי[  ה/בלתי תלוי   ית/לצורך הבחינה אם הנני דירקטור .ד

 כדלקמן: 
 

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד   ]  [
למועד   שקדמו  בשנתיים  או  המינוי  במועד  בו,  השליטה  בעל  זיקה  שאני  המינוי, 

 לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;
 

 זה:  'דלעניין ההצהרה לפי סעיף 
קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה,    -"זיקה"  

כדירקטור   לכהן  כדי  שמונה  דירקטור  של  כהונה  למעט  משרה,  כנושא  כהונה  וכן 
שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות  חיצוני בחברה  

התשס"ז זיקה(,  מהווים  שאינם  )עניינים  כדירקטור    ולמעט  2006-החברות  כהונה 
 ; בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי

 
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד    -"תאגיד אחר"  

 או בעל השליטה בה.  המינוי, הוא החברה 
 

עם   ]  [ עניינים  ניגוד  ליצור  עלולים  או  יוצרים  אינם  האחרים  עיסוקיי  או  תפקידיי 
 תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. 

 
או   ]  [ חיצוני  כדירקטור  מכהן  בה  אחרת  בחברה  כדירקטור  מכהן/מכהנת  אינני 

 ם בחברה. דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורי
 

 אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.  ]  [
 

 כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. נ/תאינני מכה  ]  [
 

 זה:  'דלעניין ההצהרה לפי סעיף 
 לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה. 

 
לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים  

 לעיל.  'דבסעיף 
 

[X]   לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני
 . עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי"

 
 
החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה   .ה

 . 5/19אופציות עובדים  245,000שלה, הינן כמפורט להלן: 
   
ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או בניירות   

 בחברה קשורה של החברה. ערך המירים של החברה, חברה בת או 
 
 

עובד .ו עניין    החברה קשורה שלהחברה, חברה בת שלה,  של    בעל תפקיד/הנני  בעל  או של 
 . אין :4ה, כמפורט להלן חברב
 

או  הנני   .ז בחברה  עניין  של  בעל  משפחה  של  בן  או  בחברה  בכירה  משרה  עניין  נושא  בעל 
 . אין בחברה, כמפורט להלן:

 
בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו  לאחר שקראתי   ח.

אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי  

 
 התפקידים שהינך ממלא/ת. במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או   4
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  רוטקריד תורישכ תרהצה
 

 תונקתו )"קוחה" :ןלהל( 1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל 'ב224 ,'א224 םיפיעס יפ לע
 רוטקרידלו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב רוטקרידל םינחבמו םיאנת( תורבחה

  תרבחב הנוהכל דעוימה ,2005-ו"סשתה ,)תיעוצקמ תורישכ לעב
 )"הרבחה" :ןלהל( מ"עב סנזיב םהוש .נ.א

   
               :יונימה ךיראת
 
 

               ינוזרא      םהרבא                          :דמעומה לש ומש
          
 החפשמ                   יטרפ                    
 

   Avraham                    Arzoni           :תילגנאב דמעומה לש ומש
 החפשמ                   יטרפ       )ןוכרדה יפ לע(        
 
 

          057772501 :תוהז תדועת 'סמ
 

            לארשי  :תוניתנ              18.10.1962      :הדיל ךיראת
 

 1182804          אתא תירק           18 ץיבלניא                                         :ונעמ
 דוקימ  ריע  בוחר                            
 
 

 :תורהצה
 

 .הרבחב תי/רוטקרידכ ןהכל יתמכסה תא ת/רשאמ ינירה .א
 

 שי םאה הניחב םשל םייטנוולרה 2יעוצקמה ינויסינו ירושיכ ,1יתלכשה תודוא םיטרפ ןלהל .ב
 םאהו הרבחב רוטקרידכ ןהכל )יעוצקמה ינויסינו יתלכשה תוברל( םירושיכ יידיב
 תכרעהל וא/ו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ תכרעהל םינחבמהו םיאנתה יב םימייקתמ
 תושירדה" :ןלהל דחי( הרבחה לש ירקיעה הקוסיע םוחתב הנבההו תונמוימה
 :)"תויעוצקמה

 
 :יתלכשה

 ימדקאה דסומה םש םוחת ראות
BA הפיח תטיסרבינוא םיקסע להנמו הלכלכ 

MA הפיח תטיסרבינוא ימואל ןוחטיב 
 

  :תונורחאה םינשה שמחב יתוקסעתה
 דיקפתב אלימש ןמזה ךשמ הדובעה םוקמ דיקפתה
 םינש 4 הנגהו ןוחטיב לגיא תרבח ל"כנמ
 םינש 3 הנגהו ןוחטיב לגיא תרבח יקסע חותיפ

 
  :תונורחאה םינשה שמחב תי/רוטקרידכ יתנהיכ וא/ו תנהכמ/ןהכמ ינא ןהב תורחא תורבח
_______________________________________________________ 
 

 
 הדועתה וא יאמדקאה ראותהו השכרנ ובש דסומה ,רוטקרידה לש ותלכשה השכרנ םהבש םימוחתה לכ וניוצי  1

 הובג תונמוימ ,ותכרעהל ,רוטקרידל הנקמה הלכשה ,הנשיש לככ ,טרופת .םהב קיזחמ אוהש תיעוצקמה
 תוחודה תא םקמועל ןיבהל ול רשפאמה ןפואב ,םייפסכ תוחודו םייאנובשח-םייקסע םיאשונב הנבהו

 .םייפסכה םינותנה לש םתגצה ןפואל רשקב ןויד ררועלו הרבחה לש םייפסכה
 הנבהו ההובג תיפסכ תונמוימ ,ותכרעהל ,רוטקרידל םינקמה םירושיכהו ןויסינה ,םנשיש לככ ,וטרופי  2

 לש םייפסכה תוחודה תא םקמועל ןיבהל ול רשפאמה ןפואב ,םייפסכ תוחודו םייאנובשח-םייקסע םיאשונב
 ךשמו הדובעה םוקמ םש ,דיקפתה וניוצי .םייפסכה םינותנה לש םתגצה ןפואל רשקב ןויד ררועלו הרבחה
 .דיקפת לכב אלימש ןמזה
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 הז 'ב ףיעס יפל הרהצהב םיכמותה תודועתו םיכמסמ ףרצל שי *
 

 :הז 'ב ףיעס יפל הרהצהה ןיינעל
 

 וירושיכו ונויסינ ,ותלכשה לשבש ימ אוה "תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב רוטקריד"
 ןפואב םייפסכ תוחודו םייאנובשח – םייקסע םיאשונב הנבהו ההובג תונמוימ לעב אוה
 ןפואל רשקב ןויד ררועלו הרבחה לש םייפסכה תוחודה תא םקמועל ןיבהל ול רשפאמה
 ;םייפסכה םינותנה לש םתגצה
 
 ינויסנ וא/ו יתלכשה לשב יכ ,הרבחב רוטקרידכ הנוהכל ת/דעוימכ ,ה/ריהצמ יננה ,ךכיפל
 :3ןלהל םיטרופמה םיאשונב הנבהו ההובג תונמוימ ,יתכרעהל ,יל שי יירושיכ וא/ו

 
 הרבחה תלעופ ובש ףנעל תוינייפואה תיאנובשח הרקב תויגוסו תויאנובשח תויגוס ] [

 ;הרבחה לש תובכרומהו לדוגה רדסב תורבחלו
 
 ;וילע תולטומה תובוחהו רקבמה ןובשחה האור לש וידיקפת ] [
 
 ;1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוח יפלו קוחה יפל םרושיאו םייפסכ תוחוד תנכה ] [
 
 ;ליעל םיטרופמהמ דחא ףא  ] [
 
 תויחמומ ת/לעב תי/רוטקרידכ שמשל ,יתנבה בטימל ,ה/רישכ יננה ,ליעל רומאה רואלו

 :תיסנניפו תיאנובשח
 
 ןכ       ][
 
]X[      אל 
 
 

 ,הרבחב רוטקרידכ ןהכל קוחב תועובקה תורישכה תושירדב ת/דמוע ינא יכ ה/ריהצמ יננה .ג
 :יכ ה/ריהצמ יננה הז ללכבו

 
 .רטפוה אלש לגר טשופכ יתזרכוה אלו ןיד לוספ ינניא .1 

 עוציב םשל ,יוארה ןמזה תא שידקהל תלוכיהו םישורדה םירושיכה ידיב שי .2
 הרבחה לש םידחוימה היכרצל ,ראשה ןיב ,בל םישב ,הרבחב רוטקרידכ ידיקפת
 .הלדוגלו

 אלו רוטקרידכ ידיקפת םע םיניינע דוגינ ורציי אל םירחאה ייקוסיע וא יידיקפת .3
 .רוטקרידכ ןהכל יתלוכיב עוגפל ידכ םהב היהי

  יתעשרוה םאו ןלהל תוטרופמה תוריבעב טולח ןיד קספב יתעשרוה אל .4
              קספ ןתמ םוימ םינש שמחמ הלעמל ופלח ירה ,ןלהל תוטרופמה תוריבעב רבעב 

 :יתעשרוה ובש ןידה
 

 ,428 דע 422-ו 420 דע 418 ,415 ,392 ,297 דע 290 םיפיעס יפל תוריבע )א(
 קוחל 54-ו )א(53 ,ד52 ,ג52 םיפיעס יפלו ,1977 - ז"לשתה ,ןישנועה קוחל
 .1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ
 

 תוריבע ,המרמ ,דחוש תוריבעב לארשיל ץוחמ טפשמ תיבב העשרה )ב(
 .םינפ עדימ לוצינ לש תוריבע וא דיגאתב םילהנמ

 
 התרמוח ,התוהמ תאפמ יכ עבק טפשמ תיב רשא תרחא הריבעב העשרה )ג(

 .תירוביצ הרבחב רוטקרידכ שמשל יואר ינא ןיא היתוביסנ וא
 

 קוחל )ג(226 ףיעס חוכמ םיטפשמה רש ידי לע העבקנש תרחא הריבע לכ )ד(
 .1999 - ט"נשתה ,תורבחה

 
 רוטקרידכ יתנוהכל קוחה יפל םישורדה םיאנתהמ יאנת ייבגל םייקתהל לדח םא .5

 לע עידוא – הרבחב רוטקרידכ יתנוהכ תעיקפל הליע ייבגל תמייקתמש וא הרבחב

 
 .יטנוולרה םוקמב ןמסל אנ  3
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 ףיעסל םאתהב יכ ,יל עודי .העדוהה ןתמ דעומב עקפת יתנוהכו הרבחל דיימ ךכ
 .הרבחל ילש םינומא תבוח תרפהכ בשחית רומאכ העדוה תבוח תרפה ,קוחל 234

 
 ה/ריהצמ יננה ,]יטנבלר םא אלמל שי[ ה/יולת יתלב תי/רוטקריד יננה םא הניחבה ךרוצל .ד

 :ןמקלדכ
 

] X[ דיגאתל וא ןיפיקעב וא ןירשימב ול ףופכ ינאש ימל ,ידיבעמל ,יפתושל ,יבורקל ,יל ןיא 
 הקיז ,יונימה דעומל ומדקש םייתנשב וא יונימה דעומב ,וב הטילשה לעב ינאש
 ;רחא דיגאתל וא יונימה דעומב הרבחב הטילשה לעבל ,הרבחל

 
 :הז 'ד ףיעס יפל הרהצהה ןיינעל
 ,הטילש וא ללכ ךרד םייעוצקמ וא םייקסע םירשק םויק ,הדובע יסחי םויק - "הקיז"
 רוטקרידכ ןהכל ידכ הנומש רוטקריד לש הנוהכ טעמל ,הרשמ אשונכ הנוהכ ןכו

 תונקת יפ לע םיגירח טעמל ,רוביצל תוינמ הנושארל עיצהל תדמועש הרבחב ינוציח
 רוטקרידכ הנוהכ טעמלו 2006-ז"סשתה ,)הקיז םיווהמ םניאש םיניינע( תורבחה
 ;יולת יתלב רוטקרידכ גוויסה םרט הרבחב

 
 דעומל ומדקש םייתנשב וא יונימה דעומב ,וב הטילשה לעבש דיגאת - "רחא דיגאת"
  .הב הטילשה לעב וא הרבחה אוה ,יונימה

 
] X [ םע םיניינע דוגינ רוציל םילולע וא םירצוי םניא םירחאה ייקוסיע וא יידיקפת 

 .רוטקרידכ ןהכל יתלוכיב עוגפל ידכ םהב ןיאו רוטקרידכ ידיקפת
 
] X [ וא ינוציח רוטקרידכ ןהכמ הב תרחא הרבחב רוטקרידכ תנהכמ/ןהכמ ינניא 

 .הרבחב םירוטקרידהמ דחא יולת יתלב רוטקריד
 
] X [ לארשיב הסרוב לש ת/דבוע ינניא ןכו ךרע תוריינ תושר לש ת/דבוע ינניא. 
 
] X [ תופיצרב םינש עשת לעמ הרבחב רוטקרידכ ת/נהכמ ינניא. 
 

 :הז 'ד ףיעס יפל הרהצהה ןיינעל
 .הנוהכה ףצר תא הקיספמכ םייתנש לע הלוע הניאש הנוהכ תקספהב וארי אל

 
 םינחבמהו םיאנתה לכ תא םייקמה רוטקריד וניה "יולת יתלב רוטקריד" הז ףיעס ןיינעל
 .ליעל 'ד ףיעסב

 
 ינניא ךכיפלו ,ליעל םיבוקנה םינחבמהו םיאנתהמ קלח וא לכ ייבגל םימייקתמ אל ][

 ."יולת יתלב רוטקריד" תרדגה לע הנוע
 
 

 הרושק הרבחב וא הלש תב הרבח ,הרבחה לש םירימה ךרע תוריינ וא/ו תוינמב ייתוקזחה .ה
 .ןיא :ןלהל טרופמכ ןניה ,הלש

   
 תוריינב וא/ו תוינמב ייתוקזחהב ןוטיק וא לודיג לכ לע הרבחל רתלאל חוודל יילע יכ יל עודי 

 .הרבחה לש הרושק הרבחב וא תב הרבח ,הרבחה לש םירימה ךרע
 
 
 ןיינע לעב לש וא הלש הרושק הרבח ,הלש תב הרבח ,הרבחה לש דיקפת לעב/דבוע יננה .ו

 :4ןלהל טרופמכ ,הרבחב
 
. 
 

 ןיינע לעב לש וא הרבחב הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא הרבחב ןיינע לעב יננה .ז
 .____________________________________________ :ןלהל טרופמכ ,הרבחב

 

 
 .ת/אלממ ךניהש םידיקפתה וא דיקפתה תא טרפל שי תיבויח הניה הבושתהו הדימב  4
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 וניה ליעל רומאה לכ יכ ה/ריהצמ יננה ,ליעל רומאה לכ תא יתנבהו ןויעב יתארקש רחאל .ח
 יכו ידי בתכבו ידי לע ובתכנו םיאלמו םיקיודמ םניה םיהזמה םיטרפה יכו התימאל תמא
 ייתובוח יכו תיפוסו הצממ המישר ןניא ליעל תואבומה תורבחה קוח תוארוה יכ יל עודי
 .יל תועודי קוחה יפ לע תואלמה ייתויוכזו

 
 תעיבק לע וא/ו רוטקרידכ יתנוהכ לע עיפשהל לוכיש ףסונ יתוהמ טרפ לכ יל עודי אל ןכ ומכ
 יתלב רוטקרידכ ןהכל תורישכ ינחבמבו םיאנתב יתדימע רבדב הרבחה לש תרוקיבה תדעו

 .הרהצהב ונייצמ יתייה הזכש טרפ יל עודי היה םא יכו יולת
 
  
 28.2.2022           __________________ 

 המיתח           ךיראת      

Avi Ipad


