
  הצהרה מטעם מועמד לכהות דירקטור

  1999-ב לחוק החברות, התש"ט224בהתאם לסעיף 
  

  אי הח"מ,     

     

  28.11.1967             023521438             זוהר                                        לוי       

 תאריך לידה מס' תעודת זהותשם פרטי שם משפחה

  

  מצהיר בזאת לאמור:

  

  בהצהרה זו יהיו למוחים הבאים הפירושים אשר לצדם (אם לא משתמע אחרת): .1

  בע"מסאמיט אחזקות דל"ן  "החברה"

 .1999- חוק החברות, התש"ט "החוק"

 .1968-חוק יירות ערך, התשכ"ח "חוק יירות ערך"

" החזקה"

 "רכישהו"

בין לבד ובין ביחד עם אחרים,  - לעיין יירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה 

בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות אמן, חברת אמות, חברת רישומים או 

גם בידי חברה בת  - בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה 

כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד שלה או חברה קשורה שלה במשמע, ו

יראו יחיד ובי משפחתו הגרים עמו, או שפרסת האחד על האחר, כאדם אחד.  -

החזקת יירות ערך "

או רכישתם ביחד 

 "עם אחרים

החזקת יירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שיים או יותר לפי הסכם, 

האמור יראו לכאורה כמחזיקים  בין בכתב ובין בעל פה; בלי לפגוע בכלליות

   -ביירות ערך או כרוכשים אותם ביחד 

תאגיד) יחד עם בעל עין  -) תאגיד המחזיק או הרוכש יירות ערך (בהגדרה זו 1(

  בו או עם חברה קשורה שלו; 

) (אדם שעיסוקו הוא החזקת יירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם 2(

שאיו גר עמו ואין פרסת האחד על האחר, שבעדו לקוחו או עם בן משפחה שלו 

הוא מחזיק ביירות הערך ומהלם לפי יפוי כוח המקה שיקול דעת לעין 

 השימוש בזכות ההצבעה.

דירקטור בלתי "

  "תלוי

דירקטור שמתקיימים לגביו תאי הכשרות למיוי דירקטור חיצוי הקבועים 

אישרה זאת, ושאיו מכהן  (ב) עד (ו) לחוק וועדת הביקורת 240בסעיף 

כדירקטור בחברה מעל תשע שים רצופות, ולעיין זה לא יראו בהפסקת כהוה 

  שאיה עולה על שתיים כמפסיקה את רצף הכהוה.

דירקטור, מהל כללי, מהל עסקים ראשי, משה למהל כללי, סגן מהל כללי,  "ושא משרה"

וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף  מהל אחר הכפוף במישרין למהל הכללי,

 אם תוארו שוה.
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היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הובעת רק ממילוי תפקיד  "שליטה"

של דירקטור או ושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט 

בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה 

 בתאגיד. 

מצעי השליטה א"

 "בתאגיד
  כל אחד מאלה:

  ) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר.1(

 ) הזכות למות דירקטורים של התאגיד או את מהלו הכללי.2(

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיוי או בשתיים שקדמו למועד המיוי,  "תאגיד אחר"

 בה. הוא החברה או בעל השליטה

"כשירות 

  מקצועית"

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתאים 

(א) לתקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל 2המופיעים בסעיף 

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

2005.  

המיוי או בשתיים שקדמו למועד המיוי, תאגיד שבעל השליטה בו, במועד  "תאגיד אחר"

 הוא החברה או בעל השליטה בה.

מחזיקה בעשרים וחמישה  -אם שלה - שאיה חברה - חברה, אשר חברה אחרת  "חברה מסופת"

אחוזים או יותר מן הערך הקוב של הון המיות המופק שלה או מכוח 

אחוזים או יותר מהדירקטורים  ההצבעה בה, או רשאית למות עשרים וחמישה

 שלה.

השקיעה  -אם שלה  שאיה חברה - חברה מסופת וכן חברה, אשר חברה אחרת  "חברה קשורה"

בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה 

האחרת, בין במיות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה היתת בדרך העסקים 

 .הרגילה

או יותר מהערך הקוב של הון המיות  50% -תאגיד אשר החברה מחזיקה ב "בת- חברה"

המופק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למות מחצית או יותר 

 מהדירקטורים או את המהל הכללי שלו.

    

בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא, אח, אחות או הורה של  "קרוב"

 בן זוגו של כל אחד מאלה.בן הזוג או 

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן  "זיקה" 

כהוה כושא משרה, למעט כהוה של דירקטור שמוה כדי לכהן כדירקטור 

 חיצוי בחברה שעומדת להציע לראשוה מיות לציבור.

 

  התושבים היה:הי תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם  .2

 8408091-04 3491566 64 שארית הפליטה                              חיפה               

              ישוב               

 

 טלפון מיקוד מס' רחוב
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  יו"ר הדירקטוריון:  מקצועי .3

  : השכלתי .4

  שם מוסד אקדמי  תחום  תואר

  אויברסיטת חיפה  ראיית חשבון  מוסמך

  

  השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: 

  רואה חשבון

 

 :  עיסוקי בחמש השים האחרוות .5

  משך הזמן בתפקיד  מקום העבודה  התפקיד 

  שים 13  סאמיט אחזקה דל"ן בע"מ  יו"ר הדירקטוריון

      

      

 

 

  :א לסמן את החלופה המתאימה .6

  כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).כיום מכהן  איי  

  או:

תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (א לפרט כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות כיום  מכהןאי   

  את כולם):

 תחום פעילותו של התאגיד שמו המלא של התאגיד

מכהן כדירקטור בחברות בות של התאגיד  .1

 ת בבעלותיופרטי ותוכן בחבר
  

   בחברת כלכלית ירושליםרקטור ידכמכהן  .2

3. 

4. 

5. 

6.    

7. 

8. 

 

 א לסמן את החלופה המתאימה: .7

  הי בעל  מומחיות חשבואית ופיסית.   
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  או:

 איי בעל  מומחיות חשבואית ופיסית.   

  

 א לסמן את החלופה המתאימה: .8

  הי בן משפחה של בעל עיין אחר בתאגיד, פירוט:     

______________________________________________________________________  

  או:

  משפחה של בעל עיין אחר בתאגיד.איי בן   

 א לסמן את החלופה המתאימה: .9

  הי עובד של התאגיד, של חברה בת, או חברה קשורה שלו או של בעל עיין בו, פירוט:     

______________________________________________________________________  

  או:

 איי עובד של התאגיד, של חברה בת, או חברה קשורה שלו או של בעל עיין בו.  

  א לסמן את החלופה המתאימה: .10

  איי מחזיק ביירות ערך של החברה.  

  או:

  אי מחזיק ביירות ערך של החברה, כמפורט להלן:  

    

שם, סוג וסדרה של 

  ייר הערך

שיעור אחזקה   רדומות  כמות י"ע

  הון

שיעור אחזקה 

  הצבעה

שיעור אחזקה 

הון דילול 

  מלא

שיעור אחזקה 

הצבעה דילול 

  מלא

  53.08  42.23  49.09  38.34    30,507,400  1081686מיה רגילה 

            600,000  1107408אופציה 

            900,000  1107390אופציה 

            4,000,000  1121904אופציה 

            357,928  1092956אג"ח ד' 

  

  א לסמן את החלופה המתאימה: .11

  איי מחזיק ביירות ערך של חברה מוחזקת של החברה אשר פעילותה מהותית לפעילות החברה.   

  או:
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אי מחזיק ביירות הערך של חברה מוחזקת של החברה אשר פעילותה מהותית לפעילות החברה   

  (א לציין שם התאגיד הרלווטי, כמות ייר ערך וסוג ייר ערך): 

    

  מספר זיהוי של התאגיד  סוג מספר זיהוי  שם תאגיד באגלית  שם תאגיד

        

  

 א לסמן את החלופה המתאימה: .12

  הי חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון, פירוט:    

  או:

 איי חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון.   

הריי לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן  .13

 כדירקטור בחברה ציבורית.

לחוק יירות  4יירות ערך, שהוטל לפי פרק חו לחוק 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  –" אמצעי אכיפה"

, או לפי 1995-לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וביהול תיקי השקעות, התש"ה 2ערך, לפי פרק ז

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

  ך.לב(א) לחוק יירות ער52הועדה שמותה לפי ס'  –" ועדת האכיפה המהלית"

 לחוק: 1, בהתאם להגדרה של "דירקטור בלתי תלוי" בסעיף הריי מצהיר כי .14

  .כדירקטור בלתי תלוימתקיימים בי תאי הכשירות למיויי לא    

  או:

כמפורט לחוק וכן  1כהגדרתו בסעיף  כדירקטור בלתי תלוי צורך סיווגי מתקיימים בי תאי הכשירות ל  

  להלן:

איי קרוב של בעל השליטה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאי כפוף לו במישרין או  14.1

מועד אגיד שאי בעל שליטה בו, במועד בו אי אמור להתמות לדירקטור ("בעקיפין, או לת

") או בשתיים שקדמו למועד המיוי, זיקה לחברה, לבעל שליטה בחברה או לקרוב של בעל המיוי

ככל שאין בעל שליטה בחברה או מי שמחזיק בדבוקת  השליטה, במועד המיוי, או לתאגיד אחר.

י שהוא במועד המיוי יו"ר הדירקטור, המכ"ל, בעל מיות מהותי או "זיקה" לרבות למ –שליטה 

 ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, או למי שאי כפוף לו לעיל,  14.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14.2

יים לחברה, לבעל במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאי בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצוע

, גם אם הקשרים כאמור אים דרך 1שליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה או לתאגיד אחר

                                                            
גם מי שהוא במועד המיוי יו"ר הדירקטור, המכ"ל, בעל מיות מהותי –ככל שאין בעל שליטה בחברה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה  1

 או ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
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כלל, למעט קשרים זיחים שאים מהווים זיקה שתקיימו לגביהם התאים שקבעו לעיין זה 

 .20062-לתקות החברות (עייים שאים מהווים זיקה), התשס"ז 5בתקה 

על הגמול והחזר ההוצאות להם אי זכאי, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל לא קיבלתי, וסף  14.3

 כהותי כדירקטור בחברה. 

14.4 יגוד ע ם יוצרים או עלולים ליצורים עם תפקידי כדירקטור יתפקידיי או עיסוקיי האחרים איי

 בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

יעתי, איי מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של למיטב יד 14.5

 החברה כדירקטור חיצוי.

איי מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שים רצופות (ולעיין זה לא יראו בהפסקת כהוה שאיה  14.6

 עולה על שתיים כמפסיקה את רצף הכהוה).

 בורסה בישראל.איי עובד של רשות יירות ערך או של  14.7

הריי לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשוה בעבירה מהמפורטות להלן, למעט  .15

  שים מיום מתן פסק הדין המרשיע: 5הרשעה על פי פסק דין שחלפו 

 1977-לחוק העושין, התשל"ז 428עד  422 - ו 420עד  418, 415, 392, 297עד  290עבירה לפי סעיפים  15.1

  .1968-לחוק יירות ערך, התשכ"ח 54 -(א) ו53ד, 52ג, 52סעיפים ולפי 

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מהלים בתאגיד או עבירות של  15.2

  יצול מידע פים.

הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה אין אי ראוי  15.3

 ברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע ביהמ"ש).לשמש כדירקטור בח

  (ג) לחוק. 226כל עבירה אחרת שקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף  15.4

 

  א לסמן את החלופה המתאימה: .16

  לא הוכרזתי פושט רגל.  

  או:

  הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.  

 

 הריי להצהיר ולאשר כי איי קטין או פסול דין. .17

לפי מיטב הכרתי והבתי ובשים לב לאמור לעיל, הי סבור שאי כשיר לכהן כדירקטור בחברה, יש  .18

שם ביצוע התפקיד, בשים לב, בין היתר, לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש הזמן הראוי ל

 לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

                                                            
יים, לא יהווה , קבע כי קיום קשרים עסקיים או מקצוע2006-לתקות החברות (עייים שאים מהווים זיקה), התשס"ז 5בתקה  2

) 3) הקשרים החלו לפי מועד המיוי; (2) הקשרים זיחים הן מבחית המועמד והן מבחית החברה; (1זיקה אם התקיימו כל אלה: (

 –) בחברה ציבורית 4) לעיל; (1ועדת הביקורת אישרה קודם למיוי, שבהתבסס על עובדות שהוצגו לפיה, כי מתקיים התאי שבס"ק (

 רים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של וועדת הביקורת הובאו לפי האסיפה הכללית קודם לאישור המיוי.קיומם של קש
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הריי מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או  .19

אם תתקיים עילה לפקיעת כהותי וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך. כן הי מתחייב כי אם עד 

 בחברה יחול כל שיוי לעומת האמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה. ורכדירקטלתום כהותי 

לאחר שקראתי בעיון והבתי את כל האמור לעיל, הי מצהיר כי כל האמור לעיל היו אמת לאמיתה וכי 

הפרטים המזהים הים מדויקים ומלאים וכתבו על ידי וכי ידוע לי כי הוראות החוק והתקות המובאות 

רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקות ידועות לי. כמו כן  לעיל אין

הריי מצהיר כי לא ידוע לי כל פרט מהותי וסף שעשוי להשפיע על כהותי כדירקטור בחברה ואם היה 

   ידוע לי פרט שכזה הייתי מציו בהצהרה זו.

  

                     07/02/2017  

         ______________            ______________________  

  חתימת המועמד                תאריך              

  
 

 

   

  

  

  



  הצהרה מטעם מועמד לכהות דירקטור

  1999-ב לחוק החברות, התש"ט224בהתאם לסעיף 
  

  אי הח"מ,     

     

  15.08.1973             025438375             אמיר                             שגיא       

 תאריך לידה מס' תעודת זהותשם פרטי שם משפחה

  

  מצהיר בזאת לאמור:

  

  בהצהרה זו יהיו למוחים הבאים הפירושים אשר לצדם (אם לא משתמע אחרת): .1

  בע"מסאמיט אחזקות דל"ן  "החברה"

 .1999- חוק החברות, התש"ט "החוק"

 .1968-חוק יירות ערך, התשכ"ח "חוק יירות ערך"

" החזקה"

 "רכישהו"

בין לבד ובין ביחד עם אחרים,  - לעיין יירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה 

בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות אמן, חברת אמות, חברת רישומים או 

גם בידי חברה בת  - בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה 

ברכישה בידי יחיד  שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או

יראו יחיד ובי משפחתו הגרים עמו, או שפרסת האחד על האחר, כאדם אחד.  -

החזקת יירות ערך "

או רכישתם ביחד 

 "עם אחרים

החזקת יירות ערך או רכישתם בשיתוף פעולה בין שיים או יותר לפי הסכם, 

ה כמחזיקים בין בכתב ובין בעל פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאור

   -ביירות ערך או כרוכשים אותם ביחד 

תאגיד) יחד עם בעל עין  -) תאגיד המחזיק או הרוכש יירות ערך (בהגדרה זו 1(

  בו או עם חברה קשורה שלו; 

) (אדם שעיסוקו הוא החזקת יירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם 2(

פרסת האחד על האחר, שבעדו  לקוחו או עם בן משפחה שלו שאיו גר עמו ואין

הוא מחזיק ביירות הערך ומהלם לפי יפוי כוח המקה שיקול דעת לעין 

 השימוש בזכות ההצבעה.

דירקטור בלתי "

  "תלוי

דירקטור שמתקיימים לגביו תאי הכשרות למיוי דירקטור חיצוי הקבועים 

ושאיו מכהן (ב) עד (ו) לחוק וועדת הביקורת אישרה זאת,  240בסעיף 

כדירקטור בחברה מעל תשע שים רצופות, ולעיין זה לא יראו בהפסקת כהוה 

  שאיה עולה על שתיים כמפסיקה את רצף הכהוה.

דירקטור, מהל כללי, מהל עסקים ראשי, משה למהל כללי, סגן מהל כללי,  "ושא משרה"

תפקיד כאמור בחברה אף מהל אחר הכפוף במישרין למהל הכללי, וכל ממלא 

 אם תוארו שוה.
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היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הובעת רק ממילוי תפקיד  "שליטה"

של דירקטור או ושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט 

בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה 

 בתאגיד. 

ה אמצעי השליט"

 "בתאגיד
  כל אחד מאלה:

  ) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר.1(

 ) הזכות למות דירקטורים של התאגיד או את מהלו הכללי.2(

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיוי או בשתיים שקדמו למועד המיוי,  "תאגיד אחר"

 הוא החברה או בעל השליטה בה.

רות "כשי

  מקצועית"

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתאים 

(א) לתקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל 2המופיעים בסעיף 

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

2005.  

בשתיים שקדמו למועד המיוי, תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיוי או  "תאגיד אחר"

 הוא החברה או בעל השליטה בה.

מחזיקה בעשרים וחמישה  -אם שלה - שאיה חברה - חברה, אשר חברה אחרת  "חברה מסופת"

אחוזים או יותר מן הערך הקוב של הון המיות המופק שלה או מכוח 

אחוזים או יותר מהדירקטורים  ההצבעה בה, או רשאית למות עשרים וחמישה

 שלה.

השקיעה  -אם שלה  שאיה חברה - חברה מסופת וכן חברה, אשר חברה אחרת  "חברה קשורה"

בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה 

האחרת, בין במיות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה היתת בדרך העסקים 

 .הרגילה

או יותר מהערך הקוב של הון המיות  50% -תאגיד אשר החברה מחזיקה ב "בת- חברה"

המופק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למות מחצית או יותר 

 מהדירקטורים או את המהל הכללי שלו.

    

בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא, אח, אחות או הורה של  "קרוב"

 בן זוגו של כל אחד מאלה.בן הזוג או 

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן  "זיקה" 

כהוה כושא משרה, למעט כהוה של דירקטור שמוה כדי לכהן כדירקטור 

 חיצוי בחברה שעומדת להציע לראשוה מיות לציבור.

 

  התושבים היה:הי תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם  .2

 8408091-04 34816 18 אלכסדר יאי                              חיפה               

              ישוב               

 

 טלפון יקודמ מס' רחוב
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  מכ"ל החברה וחבר דירקטוריון:  מקצועי .3

  : השכלתי .4

  שם מוסד אקדמי  תחום  תואר

  אויברסיטת חיפה  חשבואות  בוגר

  

  השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: 

  רואה חשבון

  מחשוב ובקרההדסאי 

 

 :  עיסוקי בחמש השים האחרוות .5

  משך הזמן בתפקיד  מקום העבודה  התפקיד 

  שים 8  סאמיט אחזקה דל"ן בע"מ  מכ"ל

  שים 4  סאמיט אחזקה דל"ן בע"מ  סמכ"ל כספים

      

 

 

  :המתאימהא לסמן את החלופה  .6

  כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).כיום מכהן  איי  

  או:

כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (א לפרט כיום  מכהןאי   

  את כולם):

 תחום פעילותו של התאגיד  שמו המלא של התאגיד 

מכהן כדירקטור בחברות בות של התאגיד  .1

 וכן בחברה פרטית בבעלותי
  

2.    

3.    

4. 

5. 

6. 

7.    

8. 

 

 א לסמן את החלופה המתאימה: .7
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  הי בעל  מומחיות חשבואית ופיסית.   

  או:

 איי בעל  מומחיות חשבואית ופיסית.   

  

 א לסמן את החלופה המתאימה: .8

  הי בן משפחה של בעל עיין אחר בתאגיד, פירוט:     

______________________________________________________________________  

  או:

  משפחה של בעל עיין אחר בתאגיד.איי בן   

 א לסמן את החלופה המתאימה: .9

  הי עובד של התאגיד, של חברה בת, או חברה קשורה שלו או של בעל עיין בו, פירוט:     

______________________________________________________________________  

  או:

 איי עובד של התאגיד, של חברה בת, או חברה קשורה שלו או של בעל עיין בו.  

  א לסמן את החלופה המתאימה: .10

  איי מחזיק ביירות ערך של החברה.  

  או:

  אי מחזיק ביירות ערך של החברה, כמפורט להלן:  

    

שם, סוג וסדרה של 

  ייר הערך

שיעור אחזקה   רדומות כמות י"ע

  הון

שיעור אחזקה 

  הצבעה

שיעור אחזקה 

 הון דילול מלא

שיעור אחזקה 

הצבעה דילול 

  מלא

  0.50  0.40  0.35  0.28    220,000  1081686מיה רגילה 

            100,000  1122746אופציה  

            18,020  1137934אופציה 

  

  א לסמן את החלופה המתאימה: .11

  איי מחזיק ביירות ערך של חברה מוחזקת של החברה אשר פעילותה מהותית לפעילות החברה.   

  או:
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החברה אשר פעילותה מהותית לפעילות החברה  אי מחזיק ביירות הערך של חברה מוחזקת של  

  (א לציין שם התאגיד הרלווטי, כמות ייר ערך וסוג ייר ערך): 

    

  מספר זיהוי של התאגיד  סוג מספר זיהוי  שם תאגיד באגלית  שם תאגיד

        

  

 א לסמן את החלופה המתאימה: .12

  הי חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון, פירוט:    

  או:

 איי חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון.   

הריי לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן  .13

 כדירקטור בחברה ציבורית.

לחוק יירות  4יירות ערך, שהוטל לפי פרק חו לחוק 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  –" אמצעי אכיפה"

, או לפי 1995-לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וביהול תיקי השקעות, התש"ה 2ערך, לפי פרק ז

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

  ך.לב(א) לחוק יירות ער52הועדה שמותה לפי ס'  –" ועדת האכיפה המהלית"

 לחוק: 1, בהתאם להגדרה של "דירקטור בלתי תלוי" בסעיף הריי מצהיר כי .14

  .כדירקטור בלתי תלוימתקיימים בי תאי הכשירות למיויי לא    

  או:

כמפורט לחוק וכן  1כהגדרתו בסעיף  כדירקטור בלתי תלוי צורך סיווגי מתקיימים בי תאי הכשירות ל  

  להלן:

איי קרוב של בעל השליטה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאי כפוף לו במישרין או  14.1

מועד אמור להתמות לדירקטור ("בעקיפין, או לתאגיד שאי בעל שליטה בו, במועד בו אי 

") או בשתיים שקדמו למועד המיוי, זיקה לחברה, לבעל שליטה בחברה או לקרוב של בעל המיוי

ככל שאין בעל שליטה בחברה או מי שמחזיק בדבוקת  השליטה, במועד המיוי, או לתאגיד אחר.

כ"ל, בעל מיות מהותי או "זיקה" לרבות למי שהוא במועד המיוי יו"ר הדירקטור, המ –שליטה 

 ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, או למי שאי כפוף לו לעיל,  14.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14.2

במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאי בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל 

, גם אם הקשרים כאמור אים דרך 1של בעל שליטה או לתאגיד אחרשליטה בחברה או לקרוב 

                                                            
גם מי שהוא במועד המיוי יו"ר הדירקטור, המכ"ל, בעל מיות מהותי –ככל שאין בעל שליטה בחברה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה  1

 או ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
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כלל, למעט קשרים זיחים שאים מהווים זיקה שתקיימו לגביהם התאים שקבעו לעיין זה 

 .20062-לתקות החברות (עייים שאים מהווים זיקה), התשס"ז 5בתקה 

כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל לא קיבלתי, וסף על הגמול והחזר ההוצאות להם אי זכאי,  14.3

 כהותי כדירקטור בחברה. 

14.4 יגוד ע ם יוצרים או עלולים ליצורים עם תפקידי כדירקטור יתפקידיי או עיסוקיי האחרים איי

 בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של למיטב ידיעתי, איי מכהן כדירקטור בחברה אחרת  14.5

 החברה כדירקטור חיצוי.

איי מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שים רצופות (ולעיין זה לא יראו בהפסקת כהוה שאיה  14.6

 עולה על שתיים כמפסיקה את רצף הכהוה).

 איי עובד של רשות יירות ערך או של בורסה בישראל. 14.7

לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשוה בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הריי לאשר ולהצהיר, כי  .15

  שים מיום מתן פסק הדין המרשיע: 5הרשעה על פי פסק דין שחלפו 

 1977-לחוק העושין, התשל"ז 428עד  422 - ו 420עד  418, 415, 392, 297עד  290עבירה לפי סעיפים  15.1

  .1968-ערך, התשכ"ח לחוק יירות 54 -(א) ו53ד, 52ג, 52ולפי סעיפים 

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מהלים בתאגיד או עבירות של  15.2

  יצול מידע פים.

הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה אין אי ראוי  15.3

 לשמש כדירקטור בחברה ציבורית (ולמשך התקופה שקבע ביהמ"ש).

  (ג) לחוק. 226כל עבירה אחרת שקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף  15.4

 

  א לסמן את החלופה המתאימה: .16

  לא הוכרזתי פושט רגל.  

  או:

  הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.  

 

 הריי להצהיר ולאשר כי איי קטין או פסול דין. .17

לפי מיטב הכרתי והבתי ובשים לב לאמור לעיל, הי סבור שאי כשיר לכהן כדירקטור בחברה, יש  .18

הזמן הראוי לשם ביצוע התפקיד, בשים לב, בין היתר, לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש 

 לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

                                                            
, קבע כי קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה 2006-לתקות החברות (עייים שאים מהווים זיקה), התשס"ז 5בתקה  2

) 3) הקשרים החלו לפי מועד המיוי; (2) הקשרים זיחים הן מבחית המועמד והן מבחית החברה; (1זיקה אם התקיימו כל אלה: (

אי שבס"ק (ועדת הביקורת אישרה קודם למייה, כי מתקיים התבחברה ציבורית 4) לעיל; (1וי, שבהתבסס על עובדות שהוצגו לפ (– 

 קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של וועדת הביקורת הובאו לפי האסיפה הכללית קודם לאישור המיוי.



  -  7  - 

הריי מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או  .19

אם תתקיים עילה לפקיעת כהותי וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך. כן הי מתחייב כי אם עד 

 בחברה יחול כל שיוי לעומת האמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה. כדירקטורהותי לתום כ

לאחר שקראתי בעיון והבתי את כל האמור לעיל, הי מצהיר כי כל האמור לעיל היו אמת לאמיתה וכי 

ות הפרטים המזהים הים מדויקים ומלאים וכתבו על ידי וכי ידוע לי כי הוראות החוק והתקות המובא

לעיל אין רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקות ידועות לי. כמו כן 

הריי מצהיר כי לא ידוע לי כל פרט מהותי וסף שעשוי להשפיע על כהותי כדירקטור בחברה ואם היה 

   ידוע לי פרט שכזה הייתי מציו בהצהרה זו.

  

                      07/02/2017                   

  _       _____________            ______________________  

  חתימת המועמד                תאריך              
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