
 1 

 דירקטור כשירות הצהרת 
 

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

  בחברתהמיועד לכהונה  ,2005-בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו
 ("החברה)להלן: " ___________________

   
 ________             תאריך המינוי: 

 
 

 _______________________________                שמו של המועמד:        
 משפחה                   פרטי                    

 
 ______________________________________            שמו של המועמד באנגלית:

 משפחה                   פרטי       ן()על פי הדרכו        
 
 

 _______          מס' תעודת זהות: 
 

 נתינות:  _______             תאריך לידה: 
 

 _______          _______         _____                                        מענו: 
 מיקוד  עיר  רחוב                            

 
 

 :הצהרות
 

 בחברה. /יתאת הסכמתי לכהן כדירקטור /תהריני מאשר א.
 

הרלוונטיים לשם בחינה האם  2, כישורי וניסיוני המקצועי1להלן פרטים אודות השכלתי .ב
יש בידיי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור בחברה והאם 

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

 :"(המקצועיות
 

 השכלתי:
 שם המוסד האקדמי תחום תואר

   
   
 

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

   
   
   

   
 

                                                 
1
דמאי או יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האק  

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

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

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

 .הזמן שמילא בכל תפקיד
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 בחמש השנים האחרונות:  /יתהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטורחברות אחרות בהן אני מכ
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

 זה 'בהצהרה לפי סעיף ב * יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים
 

 :זה 'לעניין ההצהרה לפי סעיף ב
 

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

ולעורר דיון בקשר לאופן  המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה
 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 להלןכישוריי ו/או 
 

ת לענף שבו פועלת החברה סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניו [ ]
 ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

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

מומחיות  /תבעל /יתטב הבנתי, לשמש כדירקטורלמי ,/הולאור האמור לעיל, הנני כשיר
 חשבונאית ופיננסית:

 
 [       כן  ]
 
 [      לא  ]
 

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

 ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:, בחברה
 

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

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 

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

 הדין שבו הורשעתי:
 

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

 .1968-, התשכ"חניירות ערך
 

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

 

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

 

                                                 
3
 נא לסמן במקום הרלוונטי.  
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)ג( לחוק 226כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף  )ד(
 .1999 -החברות, התשנ"ט 

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

אודיע  –בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה 
על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם 

לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי  234לסעיף 
 לחברה.

 
 /ה, הנני מצהיר]יש למלא אם רלבנטי[ /הבלתי תלוי /יתלצורך הבחינה אם הנני דירקטור .ד

 כדלקמן:
 

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

 זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;
 

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

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

כהונה  ולמעט 2006-על פי תקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז
 ;סיווג כדירקטור בלתי תלויכדירקטור בחברה טרם ה

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

 למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה. 
 

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

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

 דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
 

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

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

 זה: 'דעניין ההצהרה לפי סעיף ל
 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 
 

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

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

 .______________________ שלה, הינן כמפורט להלן:
   
ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או  

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

או של בעל עניין  החברה קשורה שלהחברה, חברה בת שלה, של  /בעל תפקידהנני עובד .ו
 :4ה, כמפורט להלןחברב
 

                                                 
 במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.  4
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______________________________________________________________
___________________________________.__________________________ 

 
בעל עניין נושא משרה בכירה בחברה או של בן משפחה של בעל עניין בחברה או הנני  .ז

 בחברה, כמפורט להלן:
 

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו  ח.
ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי  אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים

המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי  החברות ידוע לי כי הוראות חוק
 וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

 
כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על 

מידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר ע
 כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.

 
  
    

_____________          __________________ 
 חתימה           תאריך      
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 דירקטור כשירות הצהרת 
 

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

  בחברתהמיועד לכהונה  ,2005-בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו
 ("החברה)להלן: " ___________________

   
 ________             תאריך המינוי: 

 
 

 _______________________________                שמו של המועמד:        
 משפחה                   פרטי                    

 
 ______________________________________            שמו של המועמד באנגלית:

 משפחה                   פרטי       ן()על פי הדרכו        
 
 

 _______          מס' תעודת זהות: 
 

 נתינות:  _______             תאריך לידה: 
 

 _______          _______         _____                                        מענו: 
 מיקוד  עיר  רחוב                            

 
 

 :הצהרות
 

 בחברה. /יתאת הסכמתי לכהן כדירקטור /תהריני מאשר א.
 

הרלוונטיים לשם בחינה האם  2, כישורי וניסיוני המקצועי1להלן פרטים אודות השכלתי .ב
יש בידיי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור בחברה והאם 

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

 :"(המקצועיות
 

 השכלתי:
 שם המוסד האקדמי תחום תואר

   
   
 

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

   
   
   

   
 

                                                 
דמאי או יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האק  1

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

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

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

 .הזמן שמילא בכל תפקיד

פוטשאלישבע

Elisheva Eisner (Potash)

305374415

ישראל, ארצות הברית30.12.1990

93877 ירושלים   אגסי 56  

תואר ראשון במנהל עסקים ושיווק טכנולוגיה, התמחות בחשבונאות ובמימון פיננסי מטעם בית הספר הגבוה
לטכנולוגיה_____________________________________________________

תקציבאית במשרד פרסום מותגים כשנה
סגנית נשיא בחברה הבינלאומית JL ENTERPRISES  כשנתיים

מנהלת שיווק בחברת מימושים מגשימים פוטנציאל בעמ משנת 2014 ועד היום

18/12/14

×§×ž×� ×§×¤×Ž×Ÿ×œ 
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 בחמש השנים האחרונות:  /יתהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטורחברות אחרות בהן אני מכ
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
 זה 'בהצהרה לפי סעיף ב * יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים

 
 :זה 'לעניין ההצהרה לפי סעיף ב

 

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

ולעורר דיון בקשר לאופן  המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה
 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 להלןכישוריי ו/או 
 

ת לענף שבו פועלת החברה סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניו [ ]
 ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

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

מומחיות  /תבעל /יתטב הבנתי, לשמש כדירקטורלמי ,/הולאור האמור לעיל, הנני כשיר
 חשבונאית ופיננסית:

 
 [       כן  ]
 
 [      לא  ]
 

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

 ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:, בחברה
 

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

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 

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

 הדין שבו הורשעתי:
 

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

 .1968-, התשכ"חניירות ערך
 

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

 

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

 

                                                 
 נא לסמן במקום הרלוונטי.  3

X

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

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

אודיע  –בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה 
על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם 

לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי  234לסעיף 
 לחברה.

 
 /ה, הנני מצהיר]יש למלא אם רלבנטי[ /הבלתי תלוי /יתלצורך הבחינה אם הנני דירקטור .ד

 כדלקמן:
 

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

 זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;
 

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

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

כהונה  ולמעט 2006-על פי תקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז
 ;סיווג כדירקטור בלתי תלויכדירקטור בחברה טרם ה

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

 למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה. 
 

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

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

 דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
 

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

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

 זה: 'דעניין ההצהרה לפי סעיף ל
 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 
 

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

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

 .______________________ שלה, הינן כמפורט להלן:
   
ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או  

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

או של בעל עניין  החברה קשורה שלהחברה, חברה בת שלה, של  /בעל תפקידהנני עובד .ו
 :4ה, כמפורט להלןחברב
 

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

X

×œ×’
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______________________________________________________________
___________________________________.__________________________ 

 
בעל עניין נושא משרה בכירה בחברה או של בן משפחה של בעל עניין בחברה או הנני  .ז

 בחברה, כמפורט להלן:
 

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו  ח.
ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי  אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים

המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי  החברות ידוע לי כי הוראות חוק
 וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

 
כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על 

מידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר ע
 כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.

 
  
    

_____________          __________________ 
 חתימה           תאריך      

17.01.17

×’×©×ª×Ł ×©×œ ×Ž×Š×Ž×’×œ ×¤×Ł×Ÿ×©

×™×Ž×¡×ª×Ł ×©×œ ×¦×‚×Ž ×ﬂ×Ž×ž×œ ×ž×€×ł×œ
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 דירקטור כשירות הצהרת 
 

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

  בחברתהמיועד לכהונה  ,2005-בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו
 ("החברה)להלן: " ___________________

   
 ________             תאריך המינוי: 

 
 

 _______________________________                שמו של המועמד:        
 משפחה                   פרטי                    

 
 ______________________________________            שמו של המועמד באנגלית:

 משפחה                   פרטי       ן()על פי הדרכו        
 
 

 _______          מס' תעודת זהות: 
 

 נתינות:  _______             תאריך לידה: 
 

 _______          _______         _____                                        מענו: 
 מיקוד  עיר  רחוב                            

 
 

 :הצהרות
 

 בחברה. /יתאת הסכמתי לכהן כדירקטור /תהריני מאשר א.
 

הרלוונטיים לשם בחינה האם  2, כישורי וניסיוני המקצועי1להלן פרטים אודות השכלתי .ב
יש בידיי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור בחברה והאם 

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

 :"(המקצועיות
 

 השכלתי:
 שם המוסד האקדמי תחום תואר

   
   
 

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

   
   
   

   
 

                                                 
1
דמאי או יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האק  

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

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

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

 .הזמן שמילא בכל תפקיד
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 בחמש השנים האחרונות:  /יתהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטורחברות אחרות בהן אני מכ
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

 זה 'בהצהרה לפי סעיף ב * יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים
 

 :זה 'לעניין ההצהרה לפי סעיף ב
 

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

ולעורר דיון בקשר לאופן  המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה
 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 להלןכישוריי ו/או 
 

ת לענף שבו פועלת החברה סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניו [ ]
 ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

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

מומחיות  /תבעל /יתטב הבנתי, לשמש כדירקטורלמי ,/הולאור האמור לעיל, הנני כשיר
 חשבונאית ופיננסית:

 
 [       כן  ]
 
 [      לא  ]
 

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

 ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:, בחברה
 

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

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 

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

 הדין שבו הורשעתי:
 

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

 .1968-, התשכ"חניירות ערך
 

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

 

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

 

                                                 
3
 נא לסמן במקום הרלוונטי.  
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)ג( לחוק 226כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף  )ד(
 .1999 -החברות, התשנ"ט 

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

אודיע  –בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה 
על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם 

לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי  234לסעיף 
 לחברה.

 
 /ה, הנני מצהיר]יש למלא אם רלבנטי[ /הבלתי תלוי /יתלצורך הבחינה אם הנני דירקטור .ד

 כדלקמן:
 

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

 זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;
 

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

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

כהונה  ולמעט 2006-על פי תקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז
 ;סיווג כדירקטור בלתי תלויכדירקטור בחברה טרם ה

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

 למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה. 
 

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

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

 דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
 

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

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

 זה: 'דעניין ההצהרה לפי סעיף ל
 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 
 

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

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

 .______________________ שלה, הינן כמפורט להלן:
   
ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או  

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

או של בעל עניין  החברה קשורה שלהחברה, חברה בת שלה, של  /בעל תפקידהנני עובד .ו
 :4ה, כמפורט להלןחברב
 

                                                 
 במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.  4
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______________________________________________________________
___________________________________.__________________________ 

 
בעל עניין נושא משרה בכירה בחברה או של בן משפחה של בעל עניין בחברה או הנני  .ז

 בחברה, כמפורט להלן:
 

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו  ח.
ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי  אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים

המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי  החברות ידוע לי כי הוראות חוק
 וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

 
כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על 

מידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר ע
 כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.

 
  
    

_____________          __________________ 
 חתימה           תאריך      
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