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  דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מיות החברה הדון:

חוק יירות (" 1968-"), חוק יירות ערך, תשכ"חחוק החברות(" 1999-בהתאם להוראות חוק החברות, תש"ט

 ,")תקות דוחות תקופתיים ומיידיים(" 1970-), תש"ל"), תקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידייםערך

") ותקות החברות (הודעה תקות הצבעה בכתב(" 2005-תקות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו

תקות (" 2000-ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת ושא לסדר היום), תש"ס

, ")האסיפה("בחברה  יתת בזאת הודעה על כיוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות"), הודעה ומודעה

כל  בהועידה טלפוית  שיחתבאמצעות  ,")מועד האסיפה(" 15:00, בשעה 2021 ביוי 22', גביום  תתקייםאשר 

: קוד 03-9786688 טלפוןהמשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הים כדלקמן: 

 יחזיקו אשר מיות בעלי רק"). האסיפה(" על מקש הסולמית (#) וספת לחיצה מכן ולאחר # 93680818881

זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה  יהיו הקובע במועד במיות

או באסיפה באמצעות כתב הצבעה  באמצעות שיחה ועידה, החברה מבקשת מבעלי המיות שיצביעו

  .באמצעות הצבעה אלקטרוית

 תועהמוצ ותשעל סדר היום ותמצית ההחלט יםהושא .1

  כדירקטורית חיצוית בחברה יר אלקההגב' מיויה של  .1.1

כדירקטורית  יר אלקה הגב' לחוק החברות, מוצע למות את 239בהתאם להוראות סעיף  .1.1.1

) שים שתחילתה במועד אישור מיויה על ידי 3חיצוית בחברה, לתקופת כהוה בת שלוש (

 זה. המזומת לפי דוחיפה הכללית האס

זכאית לגמול שתי וגמול  ירעל ידי האסיפה, תהא הגב'  ירככל שיאושר מיויה של הגב'  .1.1.2

השייה והשלישית לתקות  תוספתב כאמור הקבועהשווה לסכום  בסכוםהשתתפות 

. ")תקות הגמול(" 2000-תש"סההחברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי), 

) בהתאם להוראות להחזר הוצאות סיעה (ככל שרלווטי תהא זכאית יר הגב'כמו כן, 

כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כהוג וכמקובל בחברה  ,תקות הגמול

תשקיף להשלמה ותשקיף ב 8ק בפר 8.1.6לפרטים ראו סעיף . כיתר ושאי המשרה בחברה

במרץ  15ביום  שתוקן כפי, 2021בפברואר  26תאריך  ושא, 2021בפברואר  25מדף מיום 

ולכתב השיפוי והפטור שצורף כספח  ")התשקיף(" )2021-01-034857: א' אסמכתמס( 2021

עומדים בהוראות מדייות התגמול  ירתאי התגמול האמורים של גב' כי  יצוין .ג' לתשקיף

 של החברה. לושאי משרה ודירקטורים 
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אשר  לחוק החברות, 241-ב ו224לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיפים  המסר יר הגב' .1.1.3

 מתקיימים התאים הדרשים למיויה לפיהלדוח זה,  'בכספח העתק ממה מצורף 

סווגה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת  יריצוין כי הגב'  חברה.ב תחיצוי יתכדירקטור

בתקות החברות (תאים ומבחים מומחיות חשבואית פיסית, כמשמעות מוח זה 

-בעל מומחיות חשבואית ופיסית ודירקטור בעלת כשירות מקצועית), התשס"ו לדירקטור

 ").תקות הכשירות(" 2005

פתיים לתקות דוחות תקו 26בהתאם להוראות תקה  ירהפרטים אודות גב'  להלן .1.1.4

 ומיידים:

  אלקה יר  שם:

  056705981  מספר ת.ז:

  20.2.1961  תאריך לידה:

  , זכרון יעקב12הפלמ"ח   דין:-מען להמצאת כתבי בי

  ישראלית  תיות:

חברות בוועדה או ועדות של 

  הדירקטוריון:

בכפוף לאישור האסיפה הכללית למיוי 

כדירקטורית חיצוית: ועדת ביקורת, ועדת 

  וועדה לבחית דוחות כספיים. תגמול

 ית, דירקטורהבלתי תלוי יתדירקטור

מומחיות חשבואית  ת, בעלתחיצוי

ופיסית או כשירות מקצועית, 

  :יתמומח תחיצוי יתדירקטור

דירקטורית חיצוית, בעלת מומחיות חשבואית 

  .ופיסית

 תכבעל ההחברה רואה אותהאם 

מומחיות חשבואית לצורך עמידה 

במספר המזערי שקבע הדירקטוריון 

  ) לחוק החברות:12(א)(92לפי 

  כן.

בת, -של התאגיד, חברה תהאם עובד

חברה קשורה שלו או של בעל עיין 

  בו:

  לא.

  מועד מיועד לתחילת כהוה:
החל ממועד אישור מיויה על ידי האסיפה 

  הכללית המזומת לפי דוח זה.

השכלה (מקצעות ותחומים בהם 

רכשה ההשכלה, מוסד לימודים 

  ותעודות מקצועיות):

  הטכיון.בוגרת מדעי המחשב, 

  מהל עסקים, אויברסיטת חיפה. כתמוסמ

עיסוק בחמש השים האחרוות 

 תופירוט התאגידים בהם משמש

  : יתכדירקטור

 כרמלו"ל ודירקטורית, כרמל בע"מ מכ

  ;בע"מ איוביישס

  ;E.leadin"ל ודירקטור, מכ
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  בי. אס. פי מדיקל בע"מדירקטורית, 

 )2012-2016;(  

   בע"מ מדיקל אייסקיורדירקטורית, 

)2008-2017;(  

 בחברות שוות כמפורט מטה. דירקטורית

  

 משמשת בהם וספים תאגידים

  כדירקטורית

 כרמלהדסית ביו החזקות בע"מ,  -אייץ' בי אל 

 קבוצת, בע"מ איוביישס כרמל, "מבע

, פרוטקט, "מבע ויזיון סיארהבע"מ,  טרדלייס

 ., קיירווצ'ר מדיקל בע"מE.leadin  ,קקיור

  

משפחה של בעל עיין אחר  בתהאם 

  בתאגיד:
  לא.

בחברה, לתקופת כהוה  תחיצוי יתכדירקטור יר אלקההגב' למות את ": וסח החלטה מוצע

את תאי לאשר ו במועד אישור מיויה על ידי האסיפה הכללית ) שים, שתחילתה3בת שלוש (

 ."לדוח זימון האסיפה 1.1.2כהותה כאמור בסעיף 

 בחברה תחיצוי יתכדירקטור מיכל לורברבוים גב'של ה מיויה .1.2

 מיכל לורברבוים הגב'לחוק החברות, מוצע למות את  239בהתאם להוראות סעיף  .1.2.1

במועד אישור ) שים שתחילתה 3בחברה, לתקופת כהוה בת שלוש ( תחיצוי יתכדירקטור

 על ידי האסיפה הכללית המזומת לפי דוח מיידי זה. מיויה

 תזכאי לורברבוים 'הגבהא תעל ידי האסיפה,  לורברבוים הגב'של  מיויהככל שיאושר  .1.2.2

השייה  תוספתבסכום השווה לסכום הקבוע כאמור בלגמול שתי וגמול השתתפות 

להחזר הוצאות סיעה (ככל  תהא זכאית לורברבוים 'הגבכמו כן, . הגמול והשלישית לתקות

כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי שרלווטי) בהתאם להוראות תקות הגמול 

פרק ב 8.1.6לפרטים ראו סעיף  .בחברהכיתר ושאי המשרה וכמקובל בחברה  ביטוחי כהוג

 הגב'תאי התגמול האמורים של  . יצוין כיתשקיףבספח ג')  -(כולל כתב השיפוי והפטור 8

 ושאי המשרה והדירקטורים של עומדים בהוראות מדייות התגמול של לורברבוים

 .החברה

לחוק  241-ב ו224לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיפים  מסרה לורברבוים הגב' .1.2.3

מתקיימים התאים הדרשים  לפיה לדוח זה, 'בכספח מצורף אשר העתק ממה  החברות,

על ידי החברה  הסווג לורברבוים הגב'יצוין כי  .חברהב תחיצוי יתכדירקטור הלמיוי

  , כמשמעות מוח זה בתקות הכשירות.ת מומחיות חשבואית פיסיתכבעל

פתיים לתקות דוחות תקו 26בהתאם להוראות תקה  לורברבויםלהלן הפרטים אודות גב'  .1.2.4

 :ומיידים

  מיכל לורברבוים  שם:

  022834691  מספר ת.ז:
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  7.1.1967  תאריך לידה:

  5336907, גבעתיים 14צה"ל   דין:-מען להמצאת כתבי בי

  ישראלית  תיות:

חברות בוועדה או ועדות של 

  הדירקטוריון:

בכפוף לאישור האסיפה הכללית למיוי 

צוית: ועדת ביקורת, ועדת כדירקטורית חי

  וועדה לבחית דוחות כספיים. תגמול

 ית, דירקטורהבלתי תלוי יתדירקטור

מומחיות חשבואית  ת, בעלתחיצוי

ופיסית או כשירות מקצועית, 

  :יתמומח תחיצוי יתדירקטור

בעלת מומחיות חשבואית , דירקטורית חיצוית

  .ופיסית

 תכבעל ההחברה רואה אותהאם 

מומחיות חשבואית לצורך עמידה 

במספר המזערי שקבע הדירקטוריון 

  ) לחוק החברות:12(א)(92לפי 

  כן.

בת, -של התאגיד, חברה תהאם עובד

חברה קשורה שלו או של בעל עיין 

  בו:

  לא. 

  מועד מיועד לתחילת כהוה:
החל ממועד אישור מיויה על ידי האסיפה 

  הכללית המזומת לפי דוח זה.

השכלה (מקצעות ותחומים בהם 

רכשה ההשכלה, מוסד לימודים 

  ותעודות מקצועיות):

 אויברסיטת תל אביב.בוגרת יהול וכלכלה, 

התמחות במימון,  –מהל עסקים  כתמוסמ

 אויברסיטת תל אביב.

  רישיון משווק השקעות, רשות יירות ערך.

חרוות עיסוק בחמש השים הא

ת ופירוט התאגידים בהם משמש

  : יתכדירקטור

מהלת השקעות ראשית בחברת לייטהאוס 

 פתרוות פיסיים.

אל.אר ריאלסטייט להב בחיצוית דירקטורית  

  .)9.9.2017(עד  בע"מ

רית טודירקטורית המיועדת לכהוה כדירק

  חיצוית בחברת צ'קראטק בע"מ.

תאגידים וספים בהם משמשת 

  דירקטוריתכ
-  

משפחה של בעל עיין אחר  בתהאם 

  בתאגיד:
  לא.

בחברה, לתקופת  תחיצוי יתכדירקטור לורברבוים מיכל הגב'"למות את : וסח החלטה מוצע

את לאשר ו על ידי האסיפה הכללית אישור מיויה) שים, שתחילתה במועד 3כהוה בת שלוש (

 ."לדוח זימון האסיפה 1.2.2תאי כהותה כאמור בסעיף 



 

5 

 בחברה תלוי בלתי דירקטוריסבאום כמר עמית של  ומיוי .1.3

זכאי לגמול שתי  יסבאום מרהא יעל ידי האסיפה,  יסבאום מרשל  וככל שיאושר מיוי .1.3.1

תוספת השייה והשלישית לתקות ב כאמור הקבוע לסכום השווה בסכוםוגמול השתתפות 

הא זכאי להחזר הוצאות סיעה (ככל שרלווטי) בהתאם י יסבאום מרהגמול. כמו כן, 

 להוראות תקות הגמול כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי כהוג

(כולל כתב  8פרק ב 8.1.6לפרטים ראו סעיף  .בחברה כיתר ושאי המשרה בחברה וכמקובל

עומדים  מר יסבאוםתאי התגמול האמורים של  כי יצוין. תשקיףבספח ג')  -שיפוי ופטור

 החברה. ושאי המשרה והדירקטורים בהוראות מדייות התגמול של

לתקות דוחות תקופתיים  26בהתאם להוראות תקה  יסבאום מרהפרטים אודות  להלן .1.3.2

 ומיידים:

  עמית ברוך יצחק יסבאום  שם:

  024142010  מספר ת.ז:

  11.7.1969  תאריך לידה:

 , קיסריה57השמש   דין:-מען להמצאת כתבי בי

  וארה"ב ישראל  תיות:

חברות בוועדה או ועדות של 

  הדירקטוריון:

בכפוף לאישור האסיפה הכללית למיוי 

: ועדת ביקורת, ועדת בלתי תלויכדירקטור 

  וועדה לבחית דוחות כספיים תגמול

בלתי תלוי, דירקטור דירקטור 

חיצוי, בעל מומחיות חשבואית 

ופיסית או כשירות מקצועית, 

  :הדירקטור חיצוי מומח

  , בעל כשירות מקצועית.בלתי תלוי דירקטור

כבעל  והחברה רואה אותהאם 

מומחיות חשבואית לצורך עמידה 

במספר המזערי שקבע הדירקטוריון 

  ) לחוק החברות:12(א)(92לפי 

  לא.

בת, -האם עובד של התאגיד, חברה

חברה קשורה שלו או של בעל עיין 

  בו:

  לא.

  מועד מיועד לתחילת כהוה:
על ידי האסיפה  והחל ממועד אישור מיוי

  הכללית המזומת לפי דוח זה.

השכלה (מקצעות ותחומים בהם 

רכשה ההשכלה, מוסד לימודים 

  ותעודות מקצועיות):

  הדסת מערכות מידע, הטכיון.בוגר 

מוסמך מהל עסקים, אויברסיטת קורל 

  ארה"ב.
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חרוות עיסוק בחמש השים הא

 ופירוט התאגידים בהם משמש

  כדירקטור: 

  .(עד היום) אחרוות שים 2.5 –עסקי  יועץ

(עד  שים 2.5 – בע"מ "ל טקטייל מוביליטימכ

2020(  

 )2017(עד שים  Ltd   Merchantz– 3.5 "למכ

תאגידים וספים בהם משמש 

  דירקטורכ
-  

משפחה של בעל עיין אחר  ןבהאם 

  בתאגיד:
  לא.

בחברה, לתקופת כהוה  בלתי תלוי כדירקטור מר עמית יסבאום: "למות את וסח החלטה מוצע

עד למועד האסיפה שתית הבאה של  על ידי האסיפה הכללית ושתחילתה במועד אישור מיוי

  ".לדוח זימון האסיפה 1.3.1כאמור בסעיף  ואת תאי כהותלאשר ו, החברה

 שעל סדר היום ההחלטותהרוב הדרש לאישור  .2

 1.2-ו 1.1 מההחלטות שעל סדר היום המפורטות בסעיפים הרוב הדרש באסיפה לאישור כל אחת .2.1

רוב קולות בעלי המיות הוכחים באסיפה  הוא(ב) לחוק החברות, 239בהתאם לסעיף  לעיל,

 הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

במיין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המיות שאים בעלי  .2.1.1

השליטה בחברה או בעלי עיין אישי באישור המיוי, למעט עיין אישי שאיו כתוצאה 

(בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי  מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה

כוח), כאשר במיין כלל הקולות של בעלי המיות האמורים לא יובאו בחשבון קולות 

לחוק החברות, בשיויים  276ישי יחולו הוראות סעיף על מי שיש לו עיין א המעים

 ; אוהמחויבים

לא עלה על שיעור של לעיל  2.1.1 בסעיףסך קולות המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים  .2.1.2

  ) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.2%שי (

 המיות בעלי קולות מכלל רגיל רוב הואלעיל  1.3פים בסעיהדרש לקבלת ההחלטה המפורטת  הרוב .2.2

 .בהצבעה והמשתתפים הוכחים

 

 מיין חוקי ומועד אסיפה דחית .3

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה וכח מיין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מיין  .3.1

לרבות וכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה (חוקי יתהווה בשעה שיהיו וכחים, בעצמם 

 שלוח, בעל מיות אחד או יותר,או על ידי  )האלקטרוית, בהתאם להוראות הדיןבמערכת ההצבעה 

מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שקבע לפתיחת  25% אשר מחזיקים לפחות

 .האסיפה

 ביוי 29, 'גיום אסיפה לא ימצא המיין החוקי, תידחה האסיפה להאם כעבור חצי שעה ממועד  .3.2

  .שעה ובאותו מקוםבאותה , 2021
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לרבות וכחות באמצעות כתב (תהווה בשעה שיהיו וכחים, בעצמם מיין חוקי באסיפה דחית י .3.3

או על ידי שלוח, בעל  )האלקטרוית, בהתאם להוראות הדין הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה

ה מן המועד לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השע 25% מיות או בעלי מיות אשר לו, או להם,

 שקבע לפתיחת האסיפה. 

לא כח מיין חוקי באסיפה הדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה  .3.4

 .הדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא

 המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה .4

 במאי 23-א' ההיו יום לית, המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מיה בחברה להצביע באסיפה הכל .4.1

 ").המועד הקובע(" 2021

 2000-תש"סהבהתאם לתקות החברות (הוכחת בעלות במיה לצורך הצבעה באסיפה הכללית),  .4.2

-"), בעל מיה שלזכותו רשומה מיה אצל חבר הבורסה ליירות ערך בתלתקות הוכחת בעלות("

, ואותה מיה כללת בין המיות הרשומות במרשם בעלי המיות על שם ")הבורסה(" אביב בע"מ

בדבר בעלותו במיה במועד הקובע בהתאם לטופס  ימציא לחברה אישורחברה לרישומים, 

, או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת שבתוספת לתקות הוכחת בעלות

שעות לפי מועד האסיפה או האסיפה הדחית  48, לפחות ההצבעה האלקטרוית (כהגדרתה להלן)

ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את אישור הבעלות -ואולם, רשאי יושב. (לפי העיין)

 בתחילת האסיפה.

ידי שלוח. את ייפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד  בעלי מיות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על .4.3

 תל אביב 9, קומה און)י(מגדל המוז 4ושות' ברחוב ברקוביץ ממשרד שבלת  קריב דיאלעוה"ד אצל 

 שעות לפי מועד האסיפה. 48 לפחות ,)03-7778444: פקס; D.Kariv@shibolet.com(דוא"ל: 

 לוותר על דרישה זו ולקבל את ייפוי הכוח בתחילת האסיפה.רשאי ראש האסיפה ־ואולם, יושב

 מערכת הצבעה אלקטרוית כתב הצבעה או באמצעות באמצעותהצבעה  .5

באמצעות כתב הצבעה בוסח המצורף לדוח זה או (ביחס בעל מיות רשאי להצביע באסיפה הכללית  .5.1

 2מיות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרוית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'לבעלי 

 ").מערכת ההצבעה האלקטרויתלחוק יירות ערך ("

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה .5.2

 88יתן למצוא את וסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהייה (כמשמעותן בסעיף  .5.2.1

 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות יירות ערך, בכתובת:

/http://www.magna.isa.gov.il,  :ט של הבורסה, בכתובתטרובאתר האי

maya.tase.co.il ")אתרי ההפצה.(" 

בעל מיות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השי של כתב  .5.2.2

ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף 

 אישור בעלות.

לחברה ולקבל ממה את וסח כתב ההצבעה והודעות  בעל מיות רשאי לפות ישירות .5.2.3

 העמדה (ככל שתהייה).
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ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר  )5( חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה .5.2.4

אלקטרוי, קישורית לוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהייה) כפי שפורסמו 

באתרי ההפצה, לכל בעל מיות לא רשום המחזיק יירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע 

או שהודיע כי הוא בעל המיות לחבר הבורסה כי אין הוא מעויין לקבל קישורית כאמור 

 מעויין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

 –הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מיות לא רשום  .5.2.5

צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או שלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת 

צורף לכתב  -ום בספרי החברה ההצבעה האלקטרוית; (ב) במקרה של בעל מיות רש

 ן או תעודת התאגדות, לפי העיין.ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכו

בעל מיות שמיותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר  .5.2.6

הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מיותיו, בסיף של חבר הבורסה או בדואר אל מעו 

, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה יתה מראש לחשבון יירות ערך תמורת דמי משלוח בלבד

 מסוים.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור  .5.2.7

) שעות לפי מועד האסיפה. לעיין 4: הו עד ארבע (בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה)

ידי ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, לזה מועד ההמצאה היו המועד בו הגיעו כתב 

, (מגדל המוזיאון), תל אביב 4שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ  במשרדי ,דיאל קריב "דעו

יתן להמציא את כתב ההצבעה גם במשלוח דואר  במסירה ביד או באמצעות דואר רשום.

ובמקרה זה מועד ההמצאה היו המועד בו  , iv@shibolet.comD.Kar אלקטרוי, בכתובת:

שלח אישור לממציא כתב ההצבעה, שלא באמצעות מערכת אוטומטית ממוחשבת, המאשר 

  את קבלת כתב ההצבעה בדואר האלקטרוי כאמור.

 ,דיאל קריב "דעול) שעות לפי מועד האסיפה, לפות 24בעל מיות רשאי, עד עשרים וארבע ( .5.2.8

, למשוך את כתב ההצבעה ודעתולאחר שהוכיח את זהותו להחת , שבלת ושות' במשרדי

 ואישור הבעלות שלו.

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית .5.3

בעל מיות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת  .5.3.1

 ההצבעה האלקטרוית.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרוית רשימה ובה הפרטים הדרשים לפי סעיף  .5.3.2

ערך לגבי כל אחד מבעלי המיות הלא רשומים המחזיקים יירות ) לחוק יירות 3(א)(4יא44

"), ואולם חבר בורסה לא רשימת הזכאים להצביע במערכתערך באמצעותו במועד הקובע ("

של המועד  12:00ע במערכת בעל מיות שהעביר לו עד השעה יכלול ברשימת הזכאים להצבי

(ד) 13הקובע, הודעה כי איו מעויין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקה 

 לתקות הצבעה בכתב.

חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה  .5.3.3

אישור מסירת להצביע במערכת (" האלקטרוית על קבלה תקיה של רשימת הזכאים

"), לכל אחד מבעלי המיות המויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר הרשימה
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מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרויים או באמצעות מערכות התקשורת 

המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה 

 האלקטרוית.

 ות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתובעל מי .5.3.4

 ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית.

) שעות לפי 6: עד שש (המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית .5.3.5

 ").המערכתמועד עילת האלקטרוית ("מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה 

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית תהיה יתת לשיוי ולביטול עד למועד 

 עילת המערכת.

) או יותר מסך כל 5%בעל מיות אחד או יותר המחזיק מיות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ( .5.4

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

לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות  268מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה 

 וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית שהגיעו לחברה.

 1,312,840: ) כאמור, היה5%ות המהווה חמישה אחוזים ((א) כמות המי: כון למועד דוח זה

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאין  5%כמות המיות המהוות  (ב); מיות רגילות של החברה

יות רגילות מ 1,312,840: לחוק החברות היה 268מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 

  של החברה.

החברות, ככל שבעל מיה יצביע ביותר מדרך אחת, תימה (ד) לחוק 83בהתאם להוראות סעיף  .5.5

 הצבעתו המאוחרת.

(ב) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה;  (א)לעיין זה: 

הצבעה של בעל מיה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה 

 טרוית.או באמצעות מערכת ההצבעה האלק

) ימים לפי מועד האסיפה, קרי עד 10: עד עשרה (המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .5.6

 .2021 ביוי 12ליום 

) ימים לפי מועד 5: עד חמישה (המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .5.7

 .2021 ביוי 17ליום האסיפה, קרי עד 

) לפחות 1%החברות, בעל מיה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד ((ב) לחוק 66בהתאם להוראות סעיף  .5.8

מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול ושא על סדר היום של 

 האסיפה הכללית, ובלבד שהושא מתאים להיות דון באסיפה הכללית.

היום, לרבות הוספת בהתאם לתקות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שיויים בסדר 

  ושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שיויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, יתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה 

ל סדר השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שיויים בהחלטות שע

ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השיויים בהחלטות האמורות, לא  היום, יפורסם על

  ב לתקות הודעה ומודעה.5-א ו5יאוחר מן המועדים המפורטים בתקות 
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  עודכן כדי לשות את המועד הקובע.אין בפרסום סדר היום המ

 הודעה על עיין אישי .6

דרש להודיע לחברה לפי  שעל סדר היום 1.2-ו 1.1בושאים  כל בעל מיה המשתתף בהצבעה .6.1

באמצעות סימון בחלק ב' של כל כתב הצבעה  –הצבעתו, ואם ההצבעה היה באמצעות כתב הצבעה 

או בעל עיין אישי באישור  , אם הוא חשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמובמקום המיועד לכך

 ואת תיאור הזיקה הרלווטית., לפי העיין, אם לאו, הההחלטות האמור

  הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מיה בחברה.

  ., לא תבוא הצבעתו במיין הקולותאו לא בוצע סימון כאמורלא הודיע בעל מיה 

, בעיין "גילוי בדבר אופן ההצבעה 2011בובמבר,  30בהתאם להחיית סגל רשות ליירות ערך מיום  .6.2

עיין, ושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות", בעל מיה המשתתף בהצבעה דרש של בעלי 

להודיע לחברה לפי ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עיין, ושא משרה בכירה או גוף מוסדי, 

 כהגדרתם בהחיה האמורה, וכן פרטים וספים כדרש בהחיה.

ייתו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן ייתו פי ייפוי כוח, ־במידה ובעל מיה מצביע על

  הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כדרש בהחיה.

) לתקות דוחות תקופתיים ומיידיים, בעל מיה המשתתף בהצבעה יודיע 5ד(ד)(36בהתאם לתקה  .6.3

בה  לחברה לפי הצבעתו על קשרים וספים ביו ובין החברה, בעל השליטה או ושא משרה בכירה

  ויפרט את טיב הקשרים.

 עיון במסמכים .7

בתיאום עד למועד האסיפה, מסמך הוגע לושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, עותק של דיווח זה וכל 

, לידי עורך דין היועצים המשפטיים החיצויים של החברה, משרד שבלת ושות', עורכי דיןאצל  מראש,

 03-7778444, פקס: 03-7778333(מגדל המוזיאון), תל אביב טלפון:  4, מרחוב ברקוביץ דיאל קריב

  ובאתרי ההפצה. , 09:00-15:00 ה' בשעות-בימים א'

  

  בכבוד רב,

  בע"מ צ'קראטק

  חתם על ידי: 

 ודירקטורמכ"ל  ,בועז וויזר



 

 

 

  בע"מ צ'קראטק

  ("החברה")

  מיוחדת כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית

  ("תקות כתבי הצבעה") 2005-תשס"ורות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), בהתאם לתקות החב

  חלק א'

  בע"מ. צ'קראטק :שם החברה .1

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות בחברה, אשר תתקיים  :המועד והמקום לכיוסהסוג האסיפה,  .2

באמצעות שיחת ועידה טלפוית "), מועד האסיפה(" 15:00, בשעה 2021ביוי  22אשר תתקיים ביום ג', 

 03-9786688בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הים כדלקמן: טלפון 

רק בעלי מיות אשר יחזיקו . על מקש הסולמית (#) וספת ולאחר מכן לחיצה # 93680818881 קוד:

זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה  במיות במועד הקובע יהיו

או באסיפה באמצעות כתב הצבעה  באמצעות שיחה ועידה, החברה מבקשת מבעלי המיות שיצביעו

  .הצבעה אלקטרוית באמצעות

 ותיתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלט הםשעל סדר היום אשר לגבי יםהושאפירוט  .3

 :תוהמוצע

בחברה, לתקופת  תחיצוי יתכדירקטור אלקה יר של הגב' המיוי: תחיצוי יתמיוי דירקטור 3.1

במועד אישור מיויה על ידי האסיפה הכללית המזומת לפי  ) שים שתחילתה3כהוה בת שלוש (

 על ידי ירמיויה של הגב'  שיאושר ככל אשר כתב הצבעה זה מצורף לו. דוח זימון האסיפה

על־פי התוספת ע והקב םלגמול שתי וגמול השתתפות בהתאם לסכוזכאית  ירהגב' תהא , האסיפה

 2000-בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי), תש"סהשייה והשלישית לתקות החברות (כללים 

כמו כן, הגב' תסווג החברה, מעת לעת, על־פי תקות הגמול.  "), ועל־פי הדרגה בהתקות הגמול("

לכתב  ,תהא זכאית להחזר הוצאות סיעה (ככל שרלווטי) בהתאם להוראות תקות הגמול יר

 המשרה ושאי כיתרכהוג וכמקובל בחברה  התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי

, 2021בפברואר  25ותשקיף מדף מיום  תשקיף להשלמהב 8בפרק  8.1.6לפרטים ראו סעיף  .בחברה

 )2021-01-034857: א' אסמכתמס( 2021במרץ  15ביום  שתוקן כפי, 2021בפברואר  26תאריך  ושא

תאי התגמול האמורים  יצוין כי .לתשקיףולכתב השיפוי והפטור שצורף כספח ג'  ")התשקיף("

 הוראות מדייות התגמול של החברה.עומדים ב ירשל גב' 

כדירקטורית חיצוית בחברה, לתקופת כהוה  יר אלקה"למות את הגב' : וסח החלטה מוצע

את תאי לאשר ו ) שים, שתחילתה במועד אישור מיויה על ידי האסיפה הכללית3בת שלוש (

 ".לדוח זימון האסיפה 1.1.2כהותה כאמור בסעיף 

בחברה,  תחיצוי יתכדירקטור מיכל לורברבוים הגב'של  המיוי: תחיצוי יתמיוי דירקטור 3.2

על ידי האסיפה הכללית  במועד אישור מיויה ) שים שתחילתה3לתקופת כהוה בת שלוש (

 הגב'של  מיויה שיאושר ככל זה מצורף לו.אשר כתב הצבעה  דוח זימון האסיפההמזומת לפי 

לגמול שתי וגמול השתתפות בהתאם  תזכאי לורברבוים הגב'הא ת, האסיפה על ידי לורברבוים

, ועל־פי הדרגה בה תסווג החברה, הגמולעל־פי התוספת השייה והשלישית לתקות ע והקבלסכום 



 

 

 
להחזר הוצאות סיעה (ככל  תהא זכאית לורברבוים הגב'כמו כן, מעת לעת, על־פי תקות הגמול. 

לכתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי  ,שרלווטי) בהתאם להוראות תקות הגמול

(כולל כתב  8בפרק  8.1.6סעיף  לפרטים ראובחברה.  המשרה ושאי כיתרכהוג וכמקובל בחברה 

עומדים  לורברבוים הגב'אמורים של תאי התגמול היצוין כי . בתשקיףספח ג')  -השיפוי והפטור

 הוראות מדייות התגמול של החברה.ב

כדירקטורית חיצוית בחברה, לתקופת  לורברבוים מיכל"למות את הגב' : וסח החלטה מוצע

את לאשר ו ) שים, שתחילתה במועד אישור מיויה על ידי האסיפה הכללית3כהוה בת שלוש (

  ".לדוח זימון האסיפה 1.2.2תאי כהותה כאמור בסעיף 

ת לתקופבחברה,  לוית בלתיכדירקטור  יסבאום עמית מר של ומיוי: תלוי בלתי דירקטור מיוי 3.3

 דוח זימון האסיפהעל ידי האסיפה הכללית המזומת לפי  ושתחילתה במועד אישור מיוי כהוה

 מר יהא, האסיפהעל ידי  יסבאום מרשל  ומיוי שיאושר ככלאשר כתב הצבעה זה מצורף לו. 

על־פי התוספת השייה  הקבועלגמול שתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום  זכאי יסבאום

 כמו, ועל־פי הדרגה בה תסווג החברה, מעת לעת, על־פי תקות הגמול. הגמולוהשלישית לתקות 

 תקות להוראות בהתאם) שרלווטי(ככל  סיעה הוצאות להחזר זכאי האי יסבאום מרכן, 

 ושאי כיתר בחברה וכמקובל כהוג ביטוחי לכיסוי וכן פטור כתב, לשיפוי התחייבות לכתב, הגמול

בתשקיף. ספח ג')   -(כולל כתב השיפוי והפטור 8בפרק  8.1.6. לפרטים ראו סעיף בחברה המשרה

 .החברה של התגמול מדייות בהוראות עומדיםמר יסבאום יצוין כי תאי התגמול האמורים של 

בחברה, לתקופת כהוה  בלתי תלוי כדירקטור מר עמית יסבאוםלמות את : וסח החלטה מוצע

עד למועד האסיפה שתית הבאה של  על ידי האסיפה הכללית ושתחילתה במועד אישור מיוי

  .לדוח זימון האסיפה 1.3.1כאמור בסעיף  ואת תאי כהותלאשר והחברה, 

 

 :תוהמוצע ותההחלטהמקום והמועד בהם יתן לעיין בוסח המלא של  .4

כל מסמך הוגע לושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, עד למועד כיוסה של דוח זימון האסיפה ו

, דיאל קריב "דעו, היועצים המשפטיים החיצויים של החברהאצל האסיפה הכללית, בתיאום מראש, 

  טלפון: תל אביב ,(מגדל המוזיאון) 4מרחוב ברקוביץ  ,דיןממשרד שבלת ושות', עורכי 

  ובאתרי ההפצה., 15:00-10:00ה' בשעות -בימים א' 03-7778444, פקס: 03-7778333 

 :ותהרוב הדרש באסיפה לאישור ההחלט .5

 3.2-ו 3.1הרוב הדרש באסיפה לאישור כל אחת מההחלטות שעל סדר היום המפורטות בסעיפים  5.1

(ב) לחוק החברות, היו רוב קולות בעלי המיות הוכחים באסיפה 239לעיל, בהתאם לסעיף 

 הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

במיין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המיות שאים בעלי  5.1.1

מעט עיין אישי שאיו כתוצאה או בעלי עיין אישי באישור המיוי, ל בחברההשליטה 

(בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי  מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה

ין כלל הקולות של בעלי המיות האמורים לא יובאו בחשבון קולות יבמ כוח), כאשר



 

 

 
לחוק החברות, בשיויים  276על מי שיש לו עיין אישי יחולו הוראות סעיף  המעים

 ; אוהמחויבים

לא עלה על שיעור של  לעיל 5.1.1בסעיף סך קולות המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים  5.1.2

  .אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה) 2%(שי 

 המיות בעלי קולות מכלל רגיל רוב הואלעיל  3.3הדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  הרוב 5.2

 . בהצבעה והמשתתפים הוכחים

  :להשתתף בהצבעהזכאות  .6

 2021 במאי 23 -ה', א יום, היו הכללית המיה בחברה להצביע באסיפ בעלזכאות המועד הקובע לקביעת 

  ").המועד הקובע("

של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של ב' בחלק  :ציון זיקה של בעל מיה .7

. מובהר, כי בעל מיות שלא לחוק החברות 276פי הוראת סעיף ־כדרש על ולתיאור מהות הזיקה זיקה

סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלווטית, לא תבוא הצבעתו 

 .במיין הקולות

בעיין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי  2011בובמבר  30בהתאם להחיית רשות יירות ערך מיום 

"), בעל מיה המשתתף בהצבעה, יודיע ההחיהגופים מוסדיים באסיפות" ("עיין, ושאי משרה בכירה ו

לחברה האם היו בעל עיין, ושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מוחים אלה בהחיה, וכן 

  האם היו מיופה כוח מטעמו של בעל עיין, ושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המיות הלא לכתב  :תוקף כתב הצבעה .8

או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המיות רשום בספרי החברה. יש  ,1רשום

שעות  )4ארבע (הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד  להמציא לחברה כתב

 .לפי מועד ההצבעה

ההצבעה רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת  בעל מיות לא :מערכת הצבעה אלקטרוית

) שעות לפי מועד האסיפה. יש להמציא את 6האלקטרוית. מערכת ההצבעה האלקטרוית תיעל שש (

ההצבעה במערכת ההצבעה  כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית עד למועד זה.

האלקטרוית תהיה יתת לשיוי או לביטול עד מועד עילת המערכת ולא יהיה יתן לשותה באמצעות 

  מערכת ההצבעה האלקטרוית לאחר מועד זה.

(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מיה יצביע ביותר מדרך אחת, תימה הצבעתו 83בהתאם להוראת סעיף 

צבעה של בעל מיה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה המאוחרת. לעיין זה, ה

 באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית.

במשרדי שבלת ושות', ברחוב , דיאל קריבלידי עו"ד  :מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה .9

   .אביב-(מגדל המוזיאון), תל 4 ברקוביץ

                                                      
 ת בין המיות הרשומות במרשם בעליבעל מיות לא רשום היו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מיה, ואותה מיה כלל 1

 שם החברה לרישומים.-המיות על



 

 

 
לפי מועד האסיפה, קרי עד ליום  ) ימים10: עד עשרה (הודעות עמדה לחברההמועד האחרון להמצאת  . 10

 .2021ביוי  12

) ימים לפי מועד 5( חמישה: עד המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה . 11

 .2021 ביוי 17ה, קרי עד ליום האסיפ

  :ההצבעה והודעות העמדהכתובות אתר ההפצה ואתר האיטרט של הבורסה בהם מצוי כתב  . 12

  .www.magna.isa.gov.ilההפצה של רשות יירות ערך: אתר 

  .maya.tase.co.ilאביב בע"מ: -אתר האיטרט של הבורסה ליירות ערך בתל

  :והודעת עמדהקבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה  . 13

בעל מיות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסיף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מעו  .13.1

יתן מראש לחשבון יירות ערך תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעיין זה ת

רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת  1ים. בעל מיות לא רשוםמסו

 בעה האלקטרוית.ההצ

זכאי לקבל בדואר אלקטרוי, בלא תמורה, קישורית לוסח כתב ההצבעה  1בעל מיות לא רשום .13.2

והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות יירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק 

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

יין כתבי הצבעה תחול גם לעיין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעין ימעו

  קבלת הודעות עמדה.

או יותר מסך כל זכויות ) 5%(בעל מיות אחד או יותר המחזיק מיות בשיעור המהווה חמישה אחוזים  . 14

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

לחוק החברות, לאחר כיוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או  268השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

לתקות כתבי הצבעה, במשרדה  10באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקה 

 ה', בשעות העבודה המקובלות.-ם א'הרשום של החברה, בימי

. רגילות של החברה מיות 1,312,840: היהמסך כל זכויות ההצבעה בחברה  5%ת המהווה כמות המיו . 15

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאין מוחזקות בידי בעל השליטה  5%כמות המיות המהוות 

  יות רגילות של החברה.מ 1,312,840: לחוק החברות היה 268כהגדרתו בסעיף 

לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש  )1%אחד (אחוז  בעל מיה אחד או יותר שלו . 14

מהדירקטוריון לכלול ושא בסדר היום, ובלבד שהושא מתאים להיות דון באסיפה כללית. בקשה 

ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק  )7( להוספת ושא תומצא לחברה עד שבעה

החברות ותקות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שיויים בסדר 

היום, לרבות הוספת ושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל 

 סדר היום.

או תתפרסמה הודעות עמדה, יתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה ככל שיבוצעו שיויים כאמור  . 16

דרש בעקבות שיויים יהשוטפים באתר ההפצה של רשות יירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שי

ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השיויים בהחלטות בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על 

ב לתקות החברות (הודעה ומודעה 5-א ו5ועדים המפורטים בתקות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המ



 

 

 
. אין בפרסום 2000-תש"סלסדר היום),  על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת ושא

  עודכן כדי לשות את המועד הקובע.סדר היום המ

היום, שלגביו יתן להצביע  : בעל מיות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל ושא שעל סדרציון אופן ההצבעה . 17

  באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השי של כתב ההצבעה.

 



 

 

 

  חלק ב'

  בע"מ. צ'קראטק: שם החברה

(מגדל  4, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ' דיאל קריבעו"ד  :מען (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה)

 במשלוח דואר אלקטרוי, בכתובת:או , אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום-המוזיאון), תל

D.Kariv@shibolet.com.  

  .514881564 :מס' החברה

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שקבע לאסיפה לא . 15:00, בשעה 2021 ביוי 22, 'ג: יום מועד האסיפה

  באותו מקום ובאותה השעה. ,2021 ביוי, 29יהיה מיין חוקי, תדחה האסיפה ליום 

  : אסיפה כללית מיוחדת.סוג האסיפה

  .2021 במאי 23 א', יום :המועד הקובע

  פרטי בעל המיות

  : _______________________שם בעל המיות

  ___________________________ :מס' זהות

  –אם אין לבעל המיות תעודת זהות ישראלית 

  ___________________________ :מס' דרכון

  ____________________ :המדיה שבה הוצא

  ___________________________ :בתוקף עד

  –אם בעל המיות הוא תאגיד 

  : _________________________מס' תאגיד

  : ____________________מדית ההתאגדות

  

  :5*אף אחד מהם / 4(לרבות מהל קרן), משקיע מוסדי  ,3ושא משרה בכירה2האם היך בעל עיין

; העדר כן/לא ופרט תשובתך במידה והיה חיובית -א לעות ב  

  סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמעה שלילי

    בעל עיין

    ושא משרה בכירה בחברה

    משקיע מוסדי (לרבות מהל קרן)

    אף אחד מהם 

  ייפוי כוח, ייתו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.פי ־(*) במידה והמצביע מצביע על

  

  

  

                                                      
 .")חוק יירות ערך(" -1968יירות ערך, תשכ"חלחוק  1" בסעיף בעל עייןכהגדרת המוח "   2
 (ד) לחוק יירות ערך.37" בסעיף ושא משרה בכירהכהגדרת המוח "   3
לתקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מהלת  1 בתקה" מוסדימשקיע "כהגדרת המוח    4

וכן מהל קרן להשקעות משותפת באמות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת באמות,  2009-באסיפה כללית), תשס"ט
  .1994-תש"ד

הצבעה של בעלי עיין, ושאי משרה בכירה : "גילוי בדבר אופן ה30.11.2011דרש מכוח החיה של רשות יירות ערך מתאריך    5
 וגופים מוסדיים באסיפות".



 

 

 
  :אופן ההצבעה

מיוי דירקטור חיצוי  לעיין 6אופן ההצבעה הושא על סדר היום 

) לחוק 1(א245(ב) או 239(סעיף 

 עסקה אישור לעייןאו החברות) 

 275 עד 272-ו 255 סעיפים לפי

הדרש  שהרוב, החברות לחוק

האם  – ללאישורה איו רוב רגי

אתה בעל שליטה, בעל עיין, בעל 

עיין אישי באישור המיוי, ושא 

  ?7משרה בכירה או משקיע מוסדי

  כן*  לא  מע  גד בעד

יר כדירקטורית  אלקהלמות את הגב'  - 3.1

) 3חיצוית בחברה, לתקופת כהוה בת שלוש (

שים, שתחילתה במועד אישור מיויה על ידי 

את תאי כהותה  לאשרהאסיפה הכללית ו

  לדוח זימון האסיפה. 1.1.2כאמור בסעיף 

       

לורברבוים  מיכללמות את הגב'  - 3.2

כדירקטורית חיצוית בחברה, לתקופת 

) שים, שתחילתה במועד 3כהוה בת שלוש (

אישור מיויה על ידי האסיפה הכללית 

 1.2.2את תאי כהותה כאמור בסעיף  לאשרו

  .לדוח זימון האסיפה

       

 מר עמית יסבאוםלמות את  - 3.3

בחברה, לתקופת  בלתי תלויכדירקטור 

על ידי  וכהוה שתחילתה במועד אישור מיוי

עד למועד האסיפה שתית  האסיפה הכללית

 ואת תאי כהותלאשר ו ,הבאה של החברה

  .לדוח זימון האסיפה 1.3.1כאמור בסעיף 

       

, יש לעיל 3.1-3.2בסעיפים  ותההחלטאיזו מלגבי אישור בעל "עיין אישי" "בעל שליטה" או הך אם  *

  :, להלןהעיין האישי/היותך בעל השליטהלפרט את מהות 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  

  

  (חתימת בעל המיות)    (תאריך)

  

כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף  –)) 1(177לבעלי מיות המחזיקים במיות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 

                                                      
 אי סימון ייחשב כהימעות מהצבעה בושא. 6
 בעל מיות שלא ימלא טור זה או סימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במיין. 7



 

 

 
  אישור בעלות.

כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת  –החברה לבעלי מיות הרשומים במרשם בעלי המיות של 

 הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.



 

 

 

  בע"מ צ'קראטק

  ("החברה")

  מיוחדת כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית

  ("תקות כתבי הצבעה") 2005-תשס"ורות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), בהתאם לתקות החב

  חלק א'

  בע"מ. צ'קראטק :שם החברה .1

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות בחברה, אשר תתקיים  :המועד והמקום לכיוסהסוג האסיפה,  .2

באמצעות שיחת ועידה טלפוית "), מועד האסיפה(" 15:00, בשעה 2021ביוי  22אשר תתקיים ביום ג', 

 03-9786688בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הים כדלקמן: טלפון 

רק בעלי מיות אשר יחזיקו . על מקש הסולמית (#) וספת ולאחר מכן לחיצה # 93680818881 קוד:

זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה  במיות במועד הקובע יהיו

או באסיפה באמצעות כתב הצבעה  באמצעות שיחה ועידה, החברה מבקשת מבעלי המיות שיצביעו

  .הצבעה אלקטרוית באמצעות

 ותיתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלט הםשעל סדר היום אשר לגבי יםהושאפירוט  .3

 :תוהמוצע

בחברה, לתקופת  תחיצוי יתכדירקטור אלקה יר של הגב' המיוי: תחיצוי יתמיוי דירקטור 3.1

במועד אישור מיויה על ידי האסיפה הכללית המזומת לפי  ) שים שתחילתה3כהוה בת שלוש (

 על ידי ירמיויה של הגב'  שיאושר ככל אשר כתב הצבעה זה מצורף לו. דוח זימון האסיפה

על־פי התוספת ע והקב םלגמול שתי וגמול השתתפות בהתאם לסכוזכאית  ירהגב' תהא , האסיפה

 2000-בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי), תש"סהשייה והשלישית לתקות החברות (כללים 

כמו כן, הגב' תסווג החברה, מעת לעת, על־פי תקות הגמול.  "), ועל־פי הדרגה בהתקות הגמול("

לכתב  ,תהא זכאית להחזר הוצאות סיעה (ככל שרלווטי) בהתאם להוראות תקות הגמול יר

 המשרה ושאי כיתרכהוג וכמקובל בחברה  התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי

, 2021בפברואר  25ותשקיף מדף מיום  תשקיף להשלמהב 8בפרק  8.1.6לפרטים ראו סעיף  .בחברה

 )2021-01-034857: א' אסמכתמס( 2021במרץ  15ביום  שתוקן כפי, 2021בפברואר  26תאריך  ושא

תאי התגמול האמורים  יצוין כי .לתשקיףולכתב השיפוי והפטור שצורף כספח ג'  ")התשקיף("

 הוראות מדייות התגמול של החברה.עומדים ב ירשל גב' 

כדירקטורית חיצוית בחברה, לתקופת כהוה  יר אלקה"למות את הגב' : וסח החלטה מוצע

את תאי לאשר ו ) שים, שתחילתה במועד אישור מיויה על ידי האסיפה הכללית3בת שלוש (

 ".לדוח זימון האסיפה 1.1.2כהותה כאמור בסעיף 

בחברה,  תחיצוי יתכדירקטור מיכל לורברבוים הגב'של  המיוי: תחיצוי יתמיוי דירקטור 3.2

על ידי האסיפה הכללית  במועד אישור מיויה ) שים שתחילתה3לתקופת כהוה בת שלוש (

 הגב'של  מיויה שיאושר ככל זה מצורף לו.אשר כתב הצבעה  דוח זימון האסיפההמזומת לפי 

לגמול שתי וגמול השתתפות בהתאם  תזכאי לורברבוים הגב'הא ת, האסיפה על ידי לורברבוים

, ועל־פי הדרגה בה תסווג החברה, הגמולעל־פי התוספת השייה והשלישית לתקות ע והקבלסכום 



 

 

 
להחזר הוצאות סיעה (ככל  תהא זכאית לורברבוים הגב'כמו כן, מעת לעת, על־פי תקות הגמול. 

לכתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וכן לכיסוי ביטוחי  ,שרלווטי) בהתאם להוראות תקות הגמול

(כולל כתב  8בפרק  8.1.6סעיף  לפרטים ראובחברה.  המשרה ושאי כיתרכהוג וכמקובל בחברה 

עומדים  לורברבוים הגב'אמורים של תאי התגמול היצוין כי . בתשקיףספח ג')  -השיפוי והפטור

 הוראות מדייות התגמול של החברה.ב

כדירקטורית חיצוית בחברה, לתקופת  לורברבוים מיכל"למות את הגב' : וסח החלטה מוצע

את לאשר ו ) שים, שתחילתה במועד אישור מיויה על ידי האסיפה הכללית3כהוה בת שלוש (

  ".לדוח זימון האסיפה 1.2.2תאי כהותה כאמור בסעיף 

ת לתקופבחברה,  לוית בלתיכדירקטור  יסבאום עמית מר של ומיוי: תלוי בלתי דירקטור מיוי 3.3

 דוח זימון האסיפהעל ידי האסיפה הכללית המזומת לפי  ושתחילתה במועד אישור מיוי כהוה

 מר יהא, האסיפהעל ידי  יסבאום מרשל  ומיוי שיאושר ככלאשר כתב הצבעה זה מצורף לו. 

על־פי התוספת השייה  הקבועלגמול שתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום  זכאי יסבאום

 כמו, ועל־פי הדרגה בה תסווג החברה, מעת לעת, על־פי תקות הגמול. הגמולוהשלישית לתקות 

 תקות להוראות בהתאם) שרלווטי(ככל  סיעה הוצאות להחזר זכאי האי יסבאום מרכן, 

 ושאי כיתר בחברה וכמקובל כהוג ביטוחי לכיסוי וכן פטור כתב, לשיפוי התחייבות לכתב, הגמול

בתשקיף. ספח ג')   -(כולל כתב השיפוי והפטור 8בפרק  8.1.6. לפרטים ראו סעיף בחברה המשרה

 .החברה של התגמול מדייות בהוראות עומדיםמר יסבאום יצוין כי תאי התגמול האמורים של 

בחברה, לתקופת כהוה  בלתי תלוי כדירקטור מר עמית יסבאוםלמות את : וסח החלטה מוצע

עד למועד האסיפה שתית הבאה של  על ידי האסיפה הכללית ושתחילתה במועד אישור מיוי

  .לדוח זימון האסיפה 1.3.1כאמור בסעיף  ואת תאי כהותלאשר והחברה, 

 

 :תוהמוצע ותההחלטהמקום והמועד בהם יתן לעיין בוסח המלא של  .4

כל מסמך הוגע לושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, עד למועד כיוסה של דוח זימון האסיפה ו

, דיאל קריב "דעו, היועצים המשפטיים החיצויים של החברהאצל האסיפה הכללית, בתיאום מראש, 

  טלפון: תל אביב ,(מגדל המוזיאון) 4מרחוב ברקוביץ  ,דיןממשרד שבלת ושות', עורכי 

  ובאתרי ההפצה., 15:00-10:00ה' בשעות -בימים א' 03-7778444, פקס: 03-7778333 

 :ותהרוב הדרש באסיפה לאישור ההחלט .5

 3.2-ו 3.1הרוב הדרש באסיפה לאישור כל אחת מההחלטות שעל סדר היום המפורטות בסעיפים  5.1

(ב) לחוק החברות, היו רוב קולות בעלי המיות הוכחים באסיפה 239לעיל, בהתאם לסעיף 

 הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

במיין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המיות שאים בעלי  5.1.1

מעט עיין אישי שאיו כתוצאה או בעלי עיין אישי באישור המיוי, ל בחברההשליטה 

(בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי  מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה

ין כלל הקולות של בעלי המיות האמורים לא יובאו בחשבון קולות יבמ כוח), כאשר



 

 

 
לחוק החברות, בשיויים  276על מי שיש לו עיין אישי יחולו הוראות סעיף  המעים

 ; אוהמחויבים

לא עלה על שיעור של  לעיל 5.1.1בסעיף סך קולות המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים  5.1.2

  .אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה) 2%(שי 

 המיות בעלי קולות מכלל רגיל רוב הואלעיל  3.3הדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  הרוב 5.2

 . בהצבעה והמשתתפים הוכחים

  :להשתתף בהצבעהזכאות  .6

 2021 במאי 23 -ה', א יום, היו הכללית המיה בחברה להצביע באסיפ בעלזכאות המועד הקובע לקביעת 

  ").המועד הקובע("

של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של ב' בחלק  :ציון זיקה של בעל מיה .7

. מובהר, כי בעל מיות שלא לחוק החברות 276פי הוראת סעיף ־כדרש על ולתיאור מהות הזיקה זיקה

סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלווטית, לא תבוא הצבעתו 

 .במיין הקולות

בעיין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי  2011בובמבר  30בהתאם להחיית רשות יירות ערך מיום 

"), בעל מיה המשתתף בהצבעה, יודיע ההחיהגופים מוסדיים באסיפות" ("עיין, ושאי משרה בכירה ו

לחברה האם היו בעל עיין, ושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מוחים אלה בהחיה, וכן 

  האם היו מיופה כוח מטעמו של בעל עיין, ושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המיות הלא לכתב  :תוקף כתב הצבעה .8

או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המיות רשום בספרי החברה. יש  ,1רשום

שעות  )4ארבע (הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד  להמציא לחברה כתב

 .לפי מועד ההצבעה

ההצבעה רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת  בעל מיות לא :מערכת הצבעה אלקטרוית

) שעות לפי מועד האסיפה. יש להמציא את 6האלקטרוית. מערכת ההצבעה האלקטרוית תיעל שש (

ההצבעה במערכת ההצבעה  כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית עד למועד זה.

האלקטרוית תהיה יתת לשיוי או לביטול עד מועד עילת המערכת ולא יהיה יתן לשותה באמצעות 

  מערכת ההצבעה האלקטרוית לאחר מועד זה.

(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מיה יצביע ביותר מדרך אחת, תימה הצבעתו 83בהתאם להוראת סעיף 

צבעה של בעל מיה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה המאוחרת. לעיין זה, ה

 באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית.

במשרדי שבלת ושות', ברחוב , דיאל קריבלידי עו"ד  :מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה .9

   .אביב-(מגדל המוזיאון), תל 4 ברקוביץ

                                                      
 ת בין המיות הרשומות במרשם בעליבעל מיות לא רשום היו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מיה, ואותה מיה כלל 1

 שם החברה לרישומים.-המיות על



 

 

 
לפי מועד האסיפה, קרי עד ליום  ) ימים10: עד עשרה (הודעות עמדה לחברההמועד האחרון להמצאת  . 10

 .2021ביוי  12

) ימים לפי מועד 5( חמישה: עד המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה . 11

 .2021 ביוי 17ה, קרי עד ליום האסיפ

  :ההצבעה והודעות העמדהכתובות אתר ההפצה ואתר האיטרט של הבורסה בהם מצוי כתב  . 12

  .www.magna.isa.gov.ilההפצה של רשות יירות ערך: אתר 

  .maya.tase.co.ilאביב בע"מ: -אתר האיטרט של הבורסה ליירות ערך בתל

  :והודעת עמדהקבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה  . 13

בעל מיות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסיף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מעו  .13.1

יתן מראש לחשבון יירות ערך תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעיין זה ת

רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת  1ים. בעל מיות לא רשוםמסו

 בעה האלקטרוית.ההצ

זכאי לקבל בדואר אלקטרוי, בלא תמורה, קישורית לוסח כתב ההצבעה  1בעל מיות לא רשום .13.2

והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות יירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק 

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

יין כתבי הצבעה תחול גם לעיין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעין ימעו

  קבלת הודעות עמדה.

או יותר מסך כל זכויות ) 5%(בעל מיות אחד או יותר המחזיק מיות בשיעור המהווה חמישה אחוזים  . 14

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

לחוק החברות, לאחר כיוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או  268השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

לתקות כתבי הצבעה, במשרדה  10באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקה 

 ה', בשעות העבודה המקובלות.-ם א'הרשום של החברה, בימי

. רגילות של החברה מיות 1,312,840: היהמסך כל זכויות ההצבעה בחברה  5%ת המהווה כמות המיו . 15

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאין מוחזקות בידי בעל השליטה  5%כמות המיות המהוות 

  יות רגילות של החברה.מ 1,312,840: לחוק החברות היה 268כהגדרתו בסעיף 

לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש  )1%אחד (אחוז  בעל מיה אחד או יותר שלו . 14

מהדירקטוריון לכלול ושא בסדר היום, ובלבד שהושא מתאים להיות דון באסיפה כללית. בקשה 

ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק  )7( להוספת ושא תומצא לחברה עד שבעה

החברות ותקות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שיויים בסדר 

היום, לרבות הוספת ושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל 

 סדר היום.

או תתפרסמה הודעות עמדה, יתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה ככל שיבוצעו שיויים כאמור  . 16

דרש בעקבות שיויים יהשוטפים באתר ההפצה של רשות יירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שי

ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השיויים בהחלטות בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על 

ב לתקות החברות (הודעה ומודעה 5-א ו5ועדים המפורטים בתקות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המ



 

 

 
. אין בפרסום 2000-תש"סלסדר היום),  על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת ושא

  עודכן כדי לשות את המועד הקובע.סדר היום המ

היום, שלגביו יתן להצביע  : בעל מיות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל ושא שעל סדרציון אופן ההצבעה . 17

  באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השי של כתב ההצבעה.

 



 

 

 

  חלק ב'

  בע"מ. צ'קראטק: שם החברה

(מגדל  4, במשרדי שבלת ושות', ברחוב ברקוביץ' דיאל קריבעו"ד  :מען (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה)

 במשלוח דואר אלקטרוי, בכתובת:או , אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום-המוזיאון), תל

D.Kariv@shibolet.com.  

  .514881564 :מס' החברה

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שקבע לאסיפה לא . 15:00, בשעה 2021 ביוי 22, 'ג: יום מועד האסיפה

  באותו מקום ובאותה השעה. ,2021 ביוי, 29יהיה מיין חוקי, תדחה האסיפה ליום 

  : אסיפה כללית מיוחדת.סוג האסיפה

  .2021 במאי 23 א', יום :המועד הקובע

  פרטי בעל המיות

  : _______________________שם בעל המיות

  ___________________________ :מס' זהות

  –אם אין לבעל המיות תעודת זהות ישראלית 

  ___________________________ :מס' דרכון

  ____________________ :המדיה שבה הוצא

  ___________________________ :בתוקף עד

  –אם בעל המיות הוא תאגיד 

  : _________________________מס' תאגיד

  : ____________________מדית ההתאגדות

  

  :5*אף אחד מהם / 4(לרבות מהל קרן), משקיע מוסדי  ,3ושא משרה בכירה2האם היך בעל עיין

; העדר כן/לא ופרט תשובתך במידה והיה חיובית -א לעות ב  

  סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמעה שלילי

    בעל עיין

    ושא משרה בכירה בחברה

    משקיע מוסדי (לרבות מהל קרן)

    אף אחד מהם 

  ייפוי כוח, ייתו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.פי ־(*) במידה והמצביע מצביע על

  

  

  

                                                      
 .")חוק יירות ערך(" -1968יירות ערך, תשכ"חלחוק  1" בסעיף בעל עייןכהגדרת המוח "   2
 (ד) לחוק יירות ערך.37" בסעיף ושא משרה בכירהכהגדרת המוח "   3
לתקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מהלת  1 בתקה" מוסדימשקיע "כהגדרת המוח    4

וכן מהל קרן להשקעות משותפת באמות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת באמות,  2009-באסיפה כללית), תשס"ט
  .1994-תש"ד

הצבעה של בעלי עיין, ושאי משרה בכירה : "גילוי בדבר אופן ה30.11.2011דרש מכוח החיה של רשות יירות ערך מתאריך    5
 וגופים מוסדיים באסיפות".



 

 

 
  :אופן ההצבעה

מיוי דירקטור חיצוי  לעיין 6אופן ההצבעה הושא על סדר היום 

) לחוק 1(א245(ב) או 239(סעיף 

 עסקה אישור לעייןאו החברות) 

 275 עד 272-ו 255 סעיפים לפי

הדרש  שהרוב, החברות לחוק

האם  – ללאישורה איו רוב רגי

אתה בעל שליטה, בעל עיין, בעל 

עיין אישי באישור המיוי, ושא 

  ?7משרה בכירה או משקיע מוסדי

  כן*  לא  מע  גד בעד

יר כדירקטורית  אלקהלמות את הגב'  - 3.1

) 3חיצוית בחברה, לתקופת כהוה בת שלוש (

שים, שתחילתה במועד אישור מיויה על ידי 

את תאי כהותה  לאשרהאסיפה הכללית ו

  לדוח זימון האסיפה. 1.1.2כאמור בסעיף 

       

לורברבוים  מיכללמות את הגב'  - 3.2

כדירקטורית חיצוית בחברה, לתקופת 

) שים, שתחילתה במועד 3כהוה בת שלוש (

אישור מיויה על ידי האסיפה הכללית 

 1.2.2את תאי כהותה כאמור בסעיף  לאשרו

  .לדוח זימון האסיפה

       

 מר עמית יסבאוםלמות את  - 3.3

בחברה, לתקופת  בלתי תלויכדירקטור 

על ידי  וכהוה שתחילתה במועד אישור מיוי

עד למועד האסיפה שתית  האסיפה הכללית

 ואת תאי כהותלאשר ו ,הבאה של החברה

  .לדוח זימון האסיפה 1.3.1כאמור בסעיף 

       

, יש לעיל 3.1-3.2בסעיפים  ותההחלטאיזו מלגבי אישור בעל "עיין אישי" "בעל שליטה" או הך אם  *

  :, להלןהעיין האישי/היותך בעל השליטהלפרט את מהות 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  

  

  (חתימת בעל המיות)    (תאריך)

  

כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף  –)) 1(177לבעלי מיות המחזיקים במיות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 

                                                      
 אי סימון ייחשב כהימעות מהצבעה בושא. 6
 בעל מיות שלא ימלא טור זה או סימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במיין. 7



 

 

 
  אישור בעלות.

כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת  –החברה לבעלי מיות הרשומים במרשם בעלי המיות של 

 הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.


































































