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של בעלי המניות של  מיוחדתשנתית ואסיפה כללית  זימון דוח – )"החברה"( בע"מ דניה סיבוסהנדון: 

 החברה

, תקנות 1968-, חוק ניירות ערך, התשכ"ח("חוק החברות") 1999-בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט

-, תש"ס(הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום)החברות 

תקנות ") 1970-, תש"ל(דוחות תקופתיים ומיידיים), תקנות ניירות ערך ("תקנות הודעה ומודעה") 2000

החברה  ,("תקנות הצבעה בכתב") 2005-, תשס"ו(הצבעה בכתב והודעות עמדה)תקנות החברות ו ("הדוחות

אשר תתקיים ביום  ("האסיפה")מיוחדת של בעלי המניות בחברה שנתית ועל כינוס אסיפה כללית  מודיעה

 , אשר על סדר יומהג', אור יהודה1יוני נתניהו במשרדי החברה, בכתובת:  ,14:00בשעה , 2021 מאיב 26', ג

 להלן. אישור הנושאים המפורטים בדוח זה

 ותמצית ההחלטות המוצעות על סדר היוםאשר הנושאים  .1

 2020לשנת  הדירקטוריון ח"ודו כספיים חות"דודיון ב – 1נושא מס'  .1.1

 .2020בדצמבר  31החברה לשנה שנסתיימה ביום דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של 

)ובכללו הדו"חות  2021 ,במרץ 30שפורסם ביום  2020ניתן לעיין בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 

"(, הדו"ח התקופתי( )"2021-01-050013( )מס' אסמכתא: 2020הכספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 

ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות  www.isa.gov.ilבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת 

 . www.maya.tase.co.ilאביב בע"מ בכתובת -ערך בתל

  חברהל מבקר חשבון הרואמחדש של  מינוי – 2נושא מס  .1.2

המליץ  דירקטוריון החברה .חברהה לש מבקר חשבון כרואה, (KPMGמינוי של משרד סומך חייקין )

, בתוקף עד למועד חברהשל ה, כרואה חשבון מבקר סומך חייקין משרדאת  לבעלי מניותיה למנות

 האסיפה השנתית הבאה.

 ההחלטה המוצעת:

בתוקף עד למועד  חברהה לש מבקר חשבון כרואה, סומך חייקין משרדשל  את מינויו מחדש לאשר

 .של החברה האסיפה השנתית הבאה

 מינוי מחדש של מר אריאל שפיר כיו"ר דירקטוריון החברה – 3נושא מס'  .1.3

 מוצע למנות מחדש את מר אריאל שפיר כיו"ר דירקטוריון החברה.

http://www.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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במסגרת הצהרתו המצ"ב ב לחוק החברות מצורפת לזימון לאסיפה. 224הצהרה בהתאם לסעיף 

כי הינו "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית". להערכת  שפירהיר מר לדיווח זה, הצ

הינו בעל מומחיות  שפירלחברה, מר  שפירדירקטוריון החברה, בהסתמך על תצהיר ושאלון שמסר מר 

בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות  מונח זה כהגדרת ,חשבונאית ופיננסית

 "(.תקנות הכשירות)" 2005-חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו

בחלק ד' לדוח התקופתי, אשר המידע  26, ראו תקנה ולפרטים אודות מר שפיר, לרבות השכלתו וניסיונ

 האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה.

, המסדיר בין היתר הענקת שירותי "(לפידות)" הסכם הניהול עם לפידות קפיטל בע"מטים אודות לפר

הסכם יו"ר דירקטוריון ודירקטור אחד לפחות בתמורה לתשלום רבעוני שמשלמת החברה ללפידות )"

מובא כאן על דרך ההפניה. כמו  ןלדו"ח התקופתי, אשר האמור בה 22ותקנה  21, ראו תקנה "(הניהול

 כן, זכאי מר שפיר להסדרי ביטוח, פטור ושיפוי כיתר נושאי המשרה בחברה, כפי שיעודכנו מעת לעת.

 המוצעת: ההחלטה

, בתוקף עד למועד האסיפה השנתית חברהה יוןדירקטוריו"ר כ ות מחדש את מר אריאל שפירלמנ

 .הבאה של החברה

 כדירקטור בחברה יעקב לוקסנבורגמינוי מחדש של מר  – 4נושא מס'  .1.4

 מוצע למנות מחדש את מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה.

 ב לחוק החברות מצורפת לזימון לאסיפה.224הצהרה בהתאם לסעיף 

בחלק ד' לדוח התקופתי, אשר  26, ראו תקנה ולפרטים אודות מר לוקסנבורג, לרבות השכלתו וניסיונ

 המידע האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה.

לדו"ח התקופתי, אשר האמור בהן מובא כאן  22ותקנה  21לפרטים אודות הסכם הניהול, ראו תקנה 

להסדרי ביטוח, פטור ושיפוי כיתר נושאי המשרה  לוקסנבורגעל דרך ההפניה. כמו כן, זכאי מר 

 בחברה, כפי שיעודכנו מעת לעת.

 המוצעת: ההחלטה

, בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה כדירקטור בחברה ות מחדש את מר יעקב לוקסנבורגלמנ

 .של החברה

 מינוי מחדש של מר אמיר תירוש כדירקטור בחברה – 5נושא מס'  .1.5

 מוצע למנות מחדש את מר אמיר תירוש כדירקטור בחברה.

במסגרת הצהרתו המצ"ב ב לחוק החברות מצורפת לזימון לאסיפה. 224הצהרה בהתאם לסעיף 

כי הינו "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית". להערכת  תירושהיר מר לדיווח זה, הצ

הינו בעל  תירושלחברה, מר  תירושדירקטוריון החברה, בהסתמך על תצהיר ושאלון שמסר מר 

 הכשירות.בתקנות  מונח זה כהגדרת ,מומחיות חשבונאית ופיננסית

בחלק ד' לדוח התקופתי, אשר  26תקנה  , ראוולפרטים אודות מר תירוש, לרבות השכלתו וניסיונ

 המידע האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה.
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לדו"ח התקופתי, אשר האמור בהן מובא כאן  22ותקנה  21לפרטים אודות הסכם הניהול, ראו תקנה 

על דרך ההפניה. כמו כן, זכאי מר שפיר להסדרי ביטוח, פטור ושיפוי כיתר נושאי המשרה בחברה, כפי 

 ו מעת לעת.שיעודכנ

 המוצעת: ההחלטה

, בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה של כדירקטור בחברה ות מחדש את מר אמיר תירושלמנ

 .החברה

 מינוי מחדש של מר ליאור אשכנזי כדירקטור בחברה – 6נושא מס'  .1.6

 מוצע למנות מחדש את מר ליאור אשכנזי כדירקטור בחברה.

במסגרת הצהרתו המצ"ב ב לחוק החברות מצורפת לזימון לאסיפה. 224הצהרה בהתאם לסעיף 

כי הינו "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית". להערכת  אשכנזילדיווח זה, הצהיר מר 

הינו בעל  אשכנזילחברה, מר  אשכנזידירקטוריון החברה, בהסתמך על תצהיר ושאלון שמסר מר 

 הכשירות.בתקנות  מונח זה כהגדרת ,ית ופיננסיתמומחיות חשבונא

בחלק ד' לדוח התקופתי, אשר  26, ראו תקנה ולפרטים אודות מר אשכנזי, לרבות השכלתו וניסיונ

 המידע האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה.

 21לפרטים אודות גמול שנתי וגמול השתתפות המשולם לדירקטורים המכהנים בחברה, ראו תקנה 

להסדרי ביטוח,  אשכנזיהתקופתי, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה. כמו כן, זכאי מר לדו"ח 

 פטור ושיפוי כיתר נושאי המשרה בחברה, כפי שיעודכנו מעת לעת.  

 המוצעת: ההחלטה

, בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה כדירקטור בחברה ות מחדש את מר ליאור אשכנזילמנ

 .של החברה

 דירקטור חיצוני בחברה כ דוד כהן מרמינוי  – 7 'נושא מס .1.7

שנים  בת שלוש לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה דוד כהן מראת  מוצע למנות .1.7.1

 .וביום אישור האסיפה הכללית את מינוישתחילתה 

במסגרת הצהרתו . מצורפת לזימון לאסיפה ב לחוק החברות224הצהרה בהתאם לסעיף  .1.7.2

כי הינו "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית".  כהןלדיווח זה, הצהיר מר  המצ"ב

הינו בעל  כהןלחברה, מר  כהןשמסר מר  ההצהרהבהסתמך על להערכת דירקטוריון החברה, 

  .הכשירותבתקנות  מונח זה כהגדרת ,מומחיות חשבונאית ופיננסית

גמול השתתפות בגובה זכאי לגמול שנתי ול האי כהן מר, וכפוף לאישור האסיפה את מינויב .1.7.3

)כללים בדבר גמול החברות  לתקנות ", כמפורט בתוספת השנייה והשלישיתהקבוע"הסכום 

, בהתאם לדרגת החברה כמפורט "(הגמולתקנות )" 2000-והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס

בתוספת הראשונה לתקנות הגמול כפי שתהא מעת לעת, וכן לתנאים נוספים להם זכאים 

החזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול כאמור, כתב פטור ושיפוי  –הדירקטורים בחברה 

 וביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה.
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 לתקנות הדוחות: 26, בהתאם לתקנה כהן מרלהלן פרטים אודות  .1.7.4

 דוד כהן שם:

 053334959 מספר זהות:

 23.1.1955 תאריך לידה:

 גבעתיים 110ת.ד  דין: -מען להמצאות כתבי בית

 ישראלית נתינות:

 מועד אישור האסיפה הכללית את מינויו מועד תחילת כהונה כדירקטור:

 כן מומחיות חשבונאית ופיננסית:

ועדת ביקורת, ועדת לאישור מינויו, ימונה מר כהן לבכפוף  חברות בועדות דירקטוריון :
 תגמול והועדה לבחינת הדוחות הכספיים

 דירקטור חיצוני חיצוני:האם דירקטור בלתי תלוי או 

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, 
בחברה קשורה או בחברה מוחזקת של 

 החברה או של בעל עניין בה: 

 אין

 תואר ראשון במדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה השכלה:

 תואר שני בחינוך, אוניברסיטת חיפה

דירקטור חיצוני בחברה לניהול קרן ההשתלמות של עובדי  עיסוק בחמש השנים האחרונות: 
 .היום-2019 –המדינה בע"מ 

 2013-2021 –סקופ ניהול אסטרטגי בע"מ  –מנכ"ל ובעלים 

 2012-2018 –דירקטור חיצוני בבנק יהב לעובדי המדינה בע"מ 

 החברה לניהול קרן ההשתלמות של עובדי המדינה בע"מ תאגידים בהם מכהן כדירקטור:

קירבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה: 

 אין

 

 המוצעת: ההחלטה

על ידי  ולתקופה של שלוש שנים שתחל ביום מינויכדירקטור חיצוני בחברה,  דוד כהן מרות את למנ

זכאי לכל תנאי הכהונה המקובלים לדירקטורים בחברה, לרבות גמול  האי כהן מר .האסיפה הכללית

 שנתי וגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו.

 בחברה  תחיצוני יתדירקטורכ ורדה אלשיךמינוי גב'  – 8 'נושא מס .1.8

לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש  ורדה אלשיך מוצע למנות את גב' .1.8.1

 .ביום אישור האסיפה הכללית את מינויהשתחילתה שנים 

 הבמסגרת הצהרתב לחוק החברות מצורפת לזימון לאסיפה. 224הצהרה בהתאם לסעיף  .1.8.2

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית".  הכי הינ אלשיך גב' ההמצ"ב לדיווח זה, הצהיר

 אלשיך גב'לחברה,  אלשיך גב' השמסר ההצהרהת דירקטוריון החברה, בהסתמך על להערכ

  .כשירותבתקנות ה מונח זה כהגדרת ,מומחיות חשבונאית ופיננסית תבעל ההינ

תהא זכאית לגמול שנתי ולגמול השתתפות  אלשיךבכפוף לאישור האסיפה את מינויה, גב'  .1.8.3

בגובה "הסכום הקבוע", כמפורט בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול, בהתאם לדרגת 
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החברה כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול כפי שתהא מעת לעת, וכן לתנאים נוספים 

, כתב פטור החזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול כאמור –להם זכאים הדירקטורים בחברה 

 ושיפוי וביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה.

 לתקנות הדוחות: 26, בהתאם לתקנה אלשיךלהלן פרטים אודות גב'  .1.8.4

 ורדה אלשיך שם:

 008059925 מספר זהות:

 23.8.1944 תאריך לידה:

 , תל אביב19יעקב מרידור  דין: -מען להמצאות כתבי בית

 ישראלית נתינות:

 מועד אישור האסיפה הכללית את מינויה :יתכהונה כדירקטורמועד תחילת 

 כן מומחיות חשבונאית ופיננסית:

ועדת ביקורת, ועדת בכפוף לאישור מינויה, תמונה גב' אלשיך ל חברות בועדות דירקטוריון :
 תגמול והועדה לבחינת הדוחות הכספיים

או  הבלתי תלוי יתהאם דירקטור
 :תחיצוני

 חיצוניתדירקטורית 

בחברה, בחברה בת,  תתפקיד שממלא
בחברה קשורה או בחברה מוחזקת של 

 החברה או של בעל עניין בה: 

 אין

 תואר ראשון במשפטים, האונ' העברית, שלוחת ת"א השכלה:

 משמשת כבוררת ומגשרת במשכן לבוררות עיסוק בחמש השנים האחרונות: 

 היום-2016 –דירקטורית בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ 

 כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ :יתכדירקטור נתתאגידים בהם מכה

קירבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה: 

 אין

 

 המוצעת: ההחלטה

לתקופה של שלוש שנים שתחל ביום בחברה,  תחיצוני יתכדירקטור ורדה אלשיך ות את גב'למנ

לכל תנאי הכהונה המקובלים לדירקטורים  תזכאי תהא אלשיך גב' .מינויה על ידי האסיפה הכללית

 בחברה, לרבות גמול שנתי וגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו.

 נדרשהרוב ה .2

ומינוי מחדש של  )מינוי רואה חשבון מבקר)כולל( שעל סדר היום  6עד  2נושאים מס' אישור לצורך  .2.1

 .המניות המשתתפים בהצבעהמקרב בעלי  נדרש רוב רגיל הדירקטורים המכהנים(

נדרש , )מינוי דירקטורים חיצוניים( מה של האסיפהשעל סדר יו 8 -ו 7מס'  יםלצורך אישור נושא .2.2

היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים  ,לחוק החברות )ב(239הוראות סעיף לעמוד ברוב הקבוע ב

 :הבאיםיתקיימו אחד משני התנאים כי להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד 

בעלי מכלל קולות בעלי המניות שאינם  רובין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו יבמנ .2.2.1

למעט עניין אישי שאינו כתוצאה  ,המינויבעלי עניין אישי באישור השליטה בחברה או 
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ן כלל הקולות של בעלי המניות י)במני המשתתפים בהצבעה מקשריו עם בעל השליטה,

 ;קולות הנמנעים(האמורים לא יובאו בחשבון 

לא יעלה על  לעיל 2.2.1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה  .2.2.2

  .מכלל זכויות ההצבעה בחברה יםאחוז שני שיעור של

השליטה בחברה במניות החברה, יקנה  תשל בעל האחזקותיצוין, כי למיטב ידיעת החברה, שיעור  .2.3

 לעיל. 1.6עד  1.2 לה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים

 ואסיפה נדחית מנין חוקי .3

ות יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מני לאסיפה מנין חוקי

לא נכח  .לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה 33%שלהם 

שבוע בתידחה האסיפה , מנין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה

 ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד

מאוחר יותר אם צויין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון 

לא נכח באסיפה הנדחית כאמור מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד . בהודעה לבעלי המניות

 .שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא

 מועד קובע .4

לחוק  182, כאמור בסעיף מניה בחברה להצביע באסיפה הכלליתזכאות בעל קביעת המועד הקובע ל

  ."(המועד הקובע)" 2021, אפרילב 26', ב הינו בתום יום החברות

  והודעות עמדה הצבעה באסיפה דרכי .5

, באמצעות כתב חוי מיופה כל ידע ,בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית .5.1

או  "(כתב ההצבעהח זה )""בנוסח המצורף לדו ,לחוק החברות 87כמשמעותו בסעיף  הצבעה,

 .באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

, 2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס .5.2

ניה נכללת בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מ"( תקנות הבעלות)להלן: "

בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין 

להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו 

שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.  1למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 

ל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה כמו כן, בע

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

"( ואתר האינטרנט של הבורסה אתר ההפצה"להלן: כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ) .5.3

ה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמד

, www.maya.tase.co.il -ו www.magna.isa.gov.ilלחוק החברות, הינם:  88כמשמעותן בסעיף 

בהתאמה. הצבעה על פי כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם 

ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה באתר 

והודעות העמדה )ככל שתהיינה כאלה(. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, 

קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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שומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בעלי המניות ואשר מניותיו ר

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

מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה 

של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף 

משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, 

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות 

אמצעות כתב הצבעה שיועבר במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, רשאי להצביע ב

 לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

עו"ד אפרת , לידי אור יהודה, ג'1יוני נתניהו רח' ב, משרדי החברהאת כתב ההצבעה יש להמציא ל .5.4

. את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע בשעות העבודה המקובלות לוהכו ,חיות מרק

 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

 אם לעיל 5.2 בסעיףיפוי כח מהחברה לרישומים כאמור יצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו לכתב ה

אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, או צילום 

 .החברה במרשם בעלי המניות שלתעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום 

  שש עדוהחל מתום המועד הקובע רכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר ההצבעה באמצעות מע

 .שעות לפני מועד כינוס האסיפה

בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה מבלי להגיע למקום כינוס האסיפה יוכל להפקיד  .5.5

ברח'  ,החברהבמשרדי  ה,שעות לפני מועד כינוס 48יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה לפחות 

 .בשעות העבודה המקובלות לוהכו ,ג', אור יהודה, לידי עו"ד אפרת חיות מרק1יוני נתניהו 

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות  .5.6

מניות(, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות  1,550,723ההצבעה בחברה )קרי, 

מניות(, זכאי לעיין בכתבי  312,646)קרי, ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה 

 .צבעה בכתבלתקנות ה 10ההצבעה כמפורט בתקנה 

מועד המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה וה .5.7

ימים לפני מועד כינוס  טוריון להודעות העמדה הינו חמישההאחרון להמצאת תגובת הדירק

 האסיפה.

)ב( לחוק החברות 66בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף  .5.8

א לתקנות הודעה ומודעה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר מועד פרסום 5ובהתאם לתקנה 

ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, קיימת אפשרות דו"ח זה. 

שבעקבות זאת יתווספו נושאים לסדר היום. ניתן יהיה לעיין בסדר היום המעודכן ובהודעות 

העמדה שהתפרסמו )ככל שיתפרסמו( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה. המועד 

צבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינו ביום האחרון שבו החברה תמציא כתב ה

פרסום ההודעה עם סדר היום המעודכן על ידי החברה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור, 

 ככל שיפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

 במסמכים עיון .6
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אור , ג'1 יוני נתניהו ברחוב, החברה הרשום של לטות המוצעות במשרדניתן לעיין בנוסח המלא של ההח

 .03-5383664 בשעות העבודה הרגילות בתיאום מראש בטלפון ,יהודה

 

 

       ___________________________ 

 בע"מ דניה סיבוס              

 

 : ידי עלנחתם 

 רונן גינזבורג, מנכ"ל

 אמיר דורון, סמנכ"ל כספים ובקרה

 

 















 

 

 2021 באפריל, 6תאריך: 

 לכבוד

 דניה סיבוס בע"מ

 

 א.ג.נ,

 

דניה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ב דירקטורקיומם של התנאים הנדרשים מהצהרה בדבר  הנדון:

 )"החברה"( בע"מ סיבוס

 כהונתי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:את לצורך אישור האסיפה הכללית  .1

1.

1 

מן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, ביכולתי להקדיש את הז

 לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.

2 

 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. 

לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות 

טור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות )תנאים ומבחנים לדירק

 "( בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:"מומחיות חשבונאית ופיננסית) 2005 -מקצועית(, התשס"ו

  :השכלה

 הנני בעל תואר ראשון במנהל עסקים ורואה חשבון מוסמך.   

 

  :ניסיון מקצועי רלוונטי

 ראש חטיבת הנדל"ן ומנהל עסקים ראשי בפז חברת נפטמנכ"ל שרונה מרקט תל אביב, סגן   

 בע"מ ודירקטור בחברות כלכלית ירושלים בע"מ ובדרבן השקעות בע"מ.  

 

 :כהונה כדירקטור בחברות

 אשכנזי ל. ניהול ויעוץ בע"מ.   

 

 

 

 –הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים  לאור השכלתי וניסיוני

באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של  יים ודוחות כספייםחשבונא

 הצגתם של הנתונים הכספיים. החברה ולעורר דיון בקשר לאופן
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לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד,  1.3

ם, שימוש במידע פנים, שימוש במידע עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומי

פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות 

לחוק העונשין התשל"ז  428עד  422 -, ו420עד  418, 415, 392, 297עד  290ערך )לפי סעיפים 

 .1968 -לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54-)א( ו53ד, 52ג, 52י סעיפים (, או עבירות לפ1977

לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות  1.4

 מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. 

 1.4ו/או  1.3ם לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטני 1.5

לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש 

 כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

נו לחוק ניירות ערך( על ידי ועדת אכיפה 52לא הוטל עלי אמצעי אכיפה )כאמור בסעיף  1.6

לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות  2, לפי פרק ז'לחוק ניירות ערך 4מנהלית לפי פרק ח'

לחוק השקעות משותפות בנאמנות,  1, או לפי פרק י'1995-ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה

 , לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.1994-התשנ"ד

ין על פי חוק תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול ד ,1975הנני בגיר יליד שנת  1.7

, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי 1962 -הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב

 .2018-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח

הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת  .2

 כהונתי כדירקטור בחברה.

 העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו. ידוע לי, כי  .3

הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה  1999ב לחוק החברות, תשנ"ט 224ידוע לי כי בהתאם לסעיף  .4

תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. 

הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי כמו כן, ידוע לי כי 

 המניות של החברה.

 זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת. .5

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 ליאור אשכנזישם: 

 032333668ת"ז: 

 

 : ____________חתימה
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	dudi0505331391@gmail.comמייל:  0505331391טלפון:  23.01.1955ת. לידה: 

1מתוך  1עמוד  	

	
 רקע

 
 של מרכזיים בתפקידים כולל, ישראל משטרת של המרכזיים ציריםב וניהול פיקוד תפקידי במגוון עשיר רקע בעל, ומנהל מנהיג, מנוסה קצין

קשרים  וניהול, ארגונית מדיניות של ויישום תכנון, גדול מידה בקנה מורכבות מערכות של וארגון ניהול וכן, וחקירות מבצעים, מודיעין, שיטור
 .ל"ובחו בארץ - ואחרים ממשלתיים, רגולטוריים גורמים עם

 
 סיון תעסוקתיני
 

2013 - 2020  :Scope	Strategic	Management	Ltd. - בעלים ומנכ״ל 
ולקוחות ברחבי  לרשויות המולדת ובסייבר ומספקת פתרונות בביטחון המתמחה	,.Ltd	Management	Strategic	Scope ומנכ״ל חברת מייסד
 פעולות עם בהתמודדות מורכבים תהליכיםו פרויקטים ומובילה וכלים טכנולוגיים עבודה שיטות, הדרכה, ייעוץ שירותי מספקת סקופ .העולם

 .והסייבר הלאומי הביטחון בתחום נוספים ונושאים חירוםל מוכנות, קריטיות תשתיות על הגנה, ם המונייםאירועי, סדר ציבורי, פשע, טרור
 
 

2014 – 2020 :I4drive - מייסד משותף 
 מאומצים אשר, ושירותים מוצרים, ובינה מלאכותית תוכנה מבוססת מתקדמת טכנולוגיה מפתחת I4drive. אפ-סטארט משותף בחברת מייסד

 .לאומיות-בין וספקיות מקורי ציוד יצרני, ביטוח חברות, ארגונים כולל, לקוחות של גדול מספר ידי על
 
 

 דירקטור חיצוני -בע״מ  החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה:  2020 – 2019
 לעובדי השתלמות קרן בניהול העוסקת מ"בע המדינה לעובדי ההשתלמות קרן לניהול בחברה העובדים הסתדרות מטעם חיצוני דירקטור
 העובדים או מדינה עובדי שכירים לעמיתים ומיועדת 1981 במרץ 11 ביום, הציבורי בסקטור שכר הסכמי במסגרת הוקמה הקרן. המדינה
 .הממשלתיות החברות ורשות האוצר במשרד והחיסכון הביטוח, ההון שוק אגף ידי על מפוקחת הקרן. ממשלתי בתאגיד

 
 

 דירקטור חיצוני - 	בנק יהב:  2018 - 2012
לקח חלק בוועדות הדירקטוריון הבאות: יו״ר וועדת תגמול, יו״ר וועדת בתקופה זו, . ישראלב הבנקים המשמעותיים באחדחיצוני  דירקטור

 ניהול סיכונים (לרבות בנושאי סיכון הון, כולל השקעות נוסטרו של הבנק).חבר וועדת , חבר וועדת אנשים קשוריםביקורת, מחשוב, חבר וועדת 
 
 

 יועץ ומנהל - 	קבוצת דלק : 2016 - 2011
בין תפקידיו,  .טבעי במזרח התיכון גז של והפקה חיפוש וחלוצה בפעילות מובילה, בישראל הדומיננטית האנרגיה לחברת ייעוץ שירותי מתן

 .דלק מקבוצת חלק והינה, וגז נפט של והפקה חיפושים בניהול העוסקת חברה, מ"בע תעשיה ומבני פיתוח כהן ר"יו
 
 

 של משטרת ישראל 16 –המפכ״ל ה         	  2011 - 2007
 
 

                		משטרת ישראל                     			  2007 - 1978
 

	:ביניהם, תפקידים שורה של מילא
	)דרגת ניצב(ומפקד מחוז דרום  מרכז מחוז מפקד •
	הארצי (דרגת ניצב) המטה מפקדתב ומודיעין חקירות אגף ראש •
	דרגת ניצב)( הארצי המטה במפקדת המבצעים אגף ראש •
	.הרצליהמשטרת  תחנתמפקד ו אביב-תל מחוז של המרכזית היחידה מפקד, הנגב מרחב מפקד •

 
	הוביל תהליכים בולטים, ביניהם:

	.ישראל משטרת של והחקירות המודיעין אגפי איחוד ויישום תכנון •
	.הפשיעה בארגוני בלחימה העוסקת 433 להב יחידת הקמת •
 .הציבורי נהלבמ שחיתויות וחשיפת בישראל הפשע משפחות למיגור ממוקדת מערכת ניהול •
 .הון הלבנתבו בסמים סחרב, גבולות חוצה מאורגן פשעב במלחמה הבינלאומי הפעולה שיתוף חיזוק •
	היגוי והקמת מרכז ההכשרות הארצי של משטרת ישראל בבית שמש •

 
 השכלה

 
 אוניברסיטת חיפה , חינוךMA תואר שני  אוניברסיטת חיפה , מדעי המדינהBA תואר ראשון

 רשות החברות הממשלתיות    קורס דירקטורים ונושאי משרות בכירותבוגר 
 בר אילןאוניברסיטת   בוגר קורס היבטים משפטיים ופיננסיים בכהונת דירקטור 

 המרכז הישראלי לניהול               ובכיריםבוגר קורס פיננסים למנכ״לים 
 ת״אאוניברסיטת   בוגר קורס ניתוח דו״חות כספיים והערכת שווי חברות 

 בר אילןאוניברסיטת      בוגר קורס עסקאות מקרקעין 
 

 שירות צבאי
 

	".הגליל שלום" במלחמת שירות לאחר סרן בדרגת רוחרש, צנחנים              )שירות מילואים( 1990 – 1978, 1977 – 1973







 קורות חיים

 

 אביב, -ורדה אלשיך, ילידת ישראל, תל

 סיום  לימודי בתיכון בבית ספר תיכון עירוני ד' בתל אביב.   1962

 שירות צבאי, בפרקליטות הצבאית כמזכירת הפצ"ר מאיר שמגר )שטרנברג(. 1962-1964

   ירושלים של האוניברסיטה העברית לימודי המשפטים בשלוחת תל אביב סיום  1967

 בית משפט השלום, בטבריה התמחות  1967-1968
 

 אביב )אזרחי(.-התמחות בפרקליטות מחוז תל  1968-1969

 הסמכה כעורכת דין.   1969

 עו"ד שכירה.  1970-1972

כסגן פרקליט מחוז )אזרחי( עם עבודתי שרות בפרקליטות מחוז ת"א )אזרחי(. סיימתי   1972-1978
 מינויי לשפיטה.

אותה עת הייתי פעילה  יפו.-ציגת שר המשפטים בוועדה המחוזית לתכנון ובניה ת"אנ  1978 עד 1974
בלשכת  עורכי הדין, וכן חברה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, עד למינויי 

 לשיפוט.
 

מוניתי לכהונת שופטת של בית משפט השלום בתל אביב. עיסוק בתחומי המשפט   1978ינואר 
 ויי הייתי למינוי של השופטת הכי צעירה בארץ.האזרחי לסוגיו. בעת מינ

עסקתי בין היתר בתחום הדיון  מוניתי לכהן כרשמת בבית המשפט המחוזי בתל אביב.   1987
 האזרחי עיקולים עיכובי יציאה מהארץ, צווי מניעה, דיני ירושה, דיני המעמד האישי.

אביב. עיסוק בתחומי מוניתי לכהן כשופטת בפועל של בית המשפט המחוזי בתל    1990
 .שנה בה ישבתי בהרכב פשעים חמוריםהמשפטי האזרחי לסוגיו, להוציא 

רבים של  עסקתי בתחומיםת"א בית המשפט המחוזי  שופטתקבע כלכהונת  מוניתי  1995
דיני מקרקעין, תחום המשפט נושא נזקיי גוף, לרבות תחום החוזים,  האזרחי.משפט 

 ים בתחום המשפט האזרחי., ישבתי אף בהרכב ערעורמסחריה

ההבראות הכינוסים לשופטת במחלקת הפירוקים בנוסף לעיסוקיי דלעיל מוניתי   1997
 .ופשיטות הרגל 

ישבתי בדין בתיקי הפירוקים והסדרי הנושים מהגדולים במשק, כמו מנהלת המחלקה.   2013-1999
תיאטרון הבימה, נגר, קלאב מרקט, ריקה ישראל, הבנק למסחר, פויכטוודלק נדל"ן, אפ

                                                                    ועוד ועוד.                              כמו כן דנתי בפשיטות רגל של יהלומנים, של אסא רובי )חברת יובל גד( 
לגבי מקצועית וניהולית, לרבות חלוקת התיקים והוצאת הנחיות, הן חריותי הייתה א

שים תיקים חד 2,000 -טיפול בלמעלה מ התפקיד דרש  השופטים והן לגבי המזכירות.
                                                       פיגורים.  בכל שנה. המחלקה התנהלה ללא כל  שנפתחו

 פרשתי לגמלאות. 2013בחודש נובמבר 
 

שימשתי שונים. כמו כן כבוררת ומגשרת בתחומי המשפט המשמשת מאז פרישתי  ואילך 2013
שימשתי  ."מגהוב"כיועצת בתהליך הסדר החוב של בית החולים הדסה בירושלים, 

-בוררת ומגשרת במשכן לבוררות בתל ."כיו"ר ועדה בלתי תלויה לחברת "אפריקה
  אביב, כמו גם במתן יעוץ למשרדי עורכי דין בתחומי עיסוקי בעבר.



וכדירקטורית אני חברה בוועדת תגמול  ,חזקותהמוניתי כדירקטורית בחברת כלל                2016
 בוועדת ביקורת ובוועדת תובענות ייצוגיות

 
 

  ישל הספר שנכתב על ידי ועל ידי העוזר המשפטי שלהשנייה רה ודיצאה לאור המה 2010
רית בנושא, בעב יום זהו הספר היחידעד ה ."הלכה למעשה – ת הליכיםאהקפ" בנושא

 לכל העוסקים בתחום.ומשמש מורה דרך 
 

 אביב.-מוניתי לכהונת סגנית נשיא בית המשפט המחוזי תל   2006
 

יצאה לאור מהדורה ראשונה של הספר שכתבתי יחד עם העוזר המשפטי שלי, בנושא   2005
ספר יחיד הקיים, בעברית, בנושא זה, ואשר  ”. הלמעש הלכה –הקפאת הליכים "

  ה לו ביקוש גדול, לרבות הדפסת מהדורה נוספת.הי
 

 הארצית של השופטים. כיהנתי כיו"ר הנציגות   2012 - 2006
 

 .)להוציא תקופה בת כשנתיים( חברת הנציגות הארצית של השופטים ואילך  1979
 

 ושאים מרכזיים כגון:ול בנהייתי מעורבת, במסגרת הנציגות, בטיפ

 

, במסגרת יביו השונים והתוספות לושכר על מרככל המו"מ שהתנהלו בנושאי ה

 ת החוקהדווע ועדת הכספים

 .1995טיפול בנושא הפנסיה לשופטים שמונו לאחר שנת 

השופטים, כראש המשלחת של השופטים בכנסים של ארגון השופטים האירופי וארגון ייצוג 

 השופטים הבינלאומי.

 

השתלמויות לרואי חשבון, "להב", יב, אב-טת תלבאוניברסי, להרצות השנה במהלך , מעת לעת,מוזמנת

 תפת בפאנלים מקצועיים.משתקורסים לדירקטורים ו

 

שהוא כיום קריטי יותר מבעבר במיוחד בחברות ללא גרעין שליטה.  נהל תאגידיבמ יש לי התמחות

על  פיקחתי וריון",טקרידה יתייה" ,ןוירוטקרידה תוליעפ תקספה רואל, פירוק כיבהלימסגרת תפקידי 

 כשהחברה פעלה. פעולות הדירקטוריון והדירקטורים

 

 .נכדים  עשרהנשואה ליוסי אלשיך ,כלכלן ויועץ פיננסי, שלושה ילדים ו

 

 פרטי התקשרות ~

 03-6477175טלפון קווי   

 052-2654482טלפון נייד   

 vralshech@gmail.comכתובת מייל 

 6941171אביב -תל 19ובת :     רחוב יעקב מרידור כת

 

mailto:vralshech@gmail.com


 
 

 
 

 
 בע"מ דניה סיבוס

 "(החברה)"

 

 2005-"והתשס(, עמדה והודעות בכתב)הצבעה  החברות תקנות פי על הצבעה כתב

 חלק ראשון

 .בע"מ דניה סיבוס   :שם החברה

 ."(האסיפה)" מיוחדת שנתית אסיפה כללית :סוג האסיפה הכללית

 .0014:, בשעה 2021 מאיב 26 ,'גיום  :האסיפה לכינוס המועד

 .אור יהודה, 'ג1יוני נתניהו משרדי החברה, ברחוב  :האסיפה לכינוס המקום

 תמוצעה החלטההו יומה של האסיפהשעל סדר  יםהנושא .1

 חברהל מבקר חשבון הרואמחדש של  מינוי .1.1

: לאשר את מינויו מחדש של משרד סומך חייקין, כרואה חשבון מבקר של ההחלטה המוצעת

 .החברה בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה

 מינוי מחדש של מר אריאל שפיר כיו"ר דירקטוריון החברה .1.2

: למנות מחדש את מר אריאל שפיר כיו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף עד למועד ההחלטה המוצעת

 .של החברההאסיפה השנתית הבאה 

 מינוי מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה .1.3

: למנות מחדש את מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה, בתוקף עד למועד ההחלטה המוצעת

 .האסיפה השנתית הבאה של החברה

 מינוי מחדש של מר אמיר תירוש כדירקטור בחברה .1.4

כדירקטור בחברה, בתוקף עד למועד : למנות מחדש את מר אמיר תירוש ההחלטה המוצעת

 .האסיפה השנתית הבאה של החברה

 מינוי מחדש של מר ליאור אשכנזי כדירקטור בחברה .1.5

: למנות מחדש את מר ליאור אשכנזי כדירקטור בחברה, בתוקף עד למועד ההחלטה המוצעת

 .האסיפה השנתית הבאה של החברה

בפרק  26ה נראו תק( םניסיונלרבות השכלתם ו) לעיל 1.5עד  1.2המנויים בסעיפים  דירקטוריםהלפרטים אודות 

הדוח ( )"2021-01-050013)מס' אסמכתא:  2020של החברה לשנת  בדוח התקופתי וספים(נד' )פרטים 

 .יהנמובא כאן על דרך ההפ ה, אשר המידע האמור ב"(התקופתי

א 29-ו  21ות נוהשיפוי להם זכאים הדירקטורים בחברה, ראו תקלפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח 

 .בדוח התקופתי( וספיםנ פרטים' )בפרק ד

 

 

 



 
 

 חברהבדירקטור חיצוני כ דוד כהן מרמינוי  .1.6

מוצע למנות את מר דוד כהן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה 

 ביום אישור האסיפה הכללית את מינויו.

 לתקנות הדוחות: 26להלן פרטים אודות מר כהן, בהתאם לתקנה 

 דוד כהן שם:

 053334959 מספר זהות:

 23.1.1955 תאריך לידה:

 גבעתיים 110ת.ד  דין:-מען להמצאת כתבי בית

 ישראלית :נתינות

 מועד אישור האסיפה הכללית את מינויו מועד תחילת כהונה כדירקטור:

 כן ופיננסית:מומחיות חשבונאית 

לאישור מינויו, ימונה מר כהן לועדת ביקורת, ועדת תגמול בכפוף  חברות בועדות דירקטוריון:

 והועדה לבחינת הדוחות הכספיים

 דירקטור חיצוני האם דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה 

קשורה או בחברה מוחזקת של החברה או של 

 :עניין בהבעל 

 אין

 תואר ראשון במדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה השכלה:

 תואר שני בחינוך, אוניברסיטת חיפה

דירקטור חיצוני בחברה לניהול קרן ההשתלמות של עובדי המדינה  עיסוק בחמש השנים האחרונות:
 היום-2019 –בע"מ 

 2013-2021 –סקופ ניהול אסטרטגי בע"מ  –מנכ"ל ובעלים 

 2012-2018 –דירקטור חיצוני בבנק יהב לעובדי המדינה בע"מ 

 החברה לניהול קרן ההשתלמות של עובדי המדינה בע"מ תאגידים בהם מכהן כדירקטור:

 אין קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:

 

למנות את מר דוד כהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים : ההחלטה המוצעת

ביום מינויו על ידי האסיפה הכללית. מר כהן יהא זכאי לכל תנאי הכהונה המקובלים שתחל 

 .בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו לדירקטורים בחברה, לרבות גמול שנתי וגמול בגין השתתפות

 חברהבדירקטורית חיצונית כ ורדה אלשיךמינוי גב'  .1.7

בחברה לתקופה בת שלוש שנים  תחיצוני יתלכהונה כדירקטור ורדה אלשיך גב'מוצע למנות את 

 .השתחילתה ביום אישור האסיפה הכללית את מינוי

 

 

 



 
 

 לתקנות הדוחות: 26, בהתאם לתקנה אלשיך גב'להלן פרטים אודות 

 ורדה אלשיך שם:

 008059925 מספר זהות:

 23.8.1944 תאריך לידה:

 , תל אביב19יעקב מרידור  דין:-מען להמצאת כתבי בית

 ישראלית :נתינות

 עד אישור האסיפה הכללית את מינויהמו מועד תחילת כהונה כדירקטור:

 כן מומחיות חשבונאית ופיננסית:

לאישור מינויה, תמונה גב' אלשיך לועדת ביקורת, ועדת בכפוף  חברות בועדות דירקטוריון:

 תגמול והועדה לבחינת הדוחות הכספיים

 תחיצוני יתדירקטור חיצוני:האם דירקטור בלתי תלוי או 

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה 

קשורה או בחברה מוחזקת של החברה או של 

 :בעל עניין בה

 אין

 תואר ראשון במשפטים, האונ' העברית, שלוחת ת"א השכלה:

 משמשת כבוררת ומגשרת במשכן לבוררות עיסוק בחמש השנים האחרונות:

 היום-2016 –עסקי ביטוח בע"מ דירקטורית בכלל החזקות 

 כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ תאגידים בהם מכהן כדירקטור:

 אין קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:

 

כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של שלוש  ורדה אלשיךלמנות את גב'  : ההחלטה המוצעת

תהא זכאית לכל תנאי הכהונה  אלשיךשנים שתחל ביום מינויה על ידי האסיפה הכללית. גב' 

בישיבות הדירקטוריון  המקובלים לדירקטורים בחברה, לרבות גמול שנתי וגמול בגין השתתפות

 .ובוועדותיו

 תבנוסח המלא של ההחלטה המוצעבהם המקום והשעות שניתן לעיין  .2

ג', אור 1יוני נתניהו  ברחוב, החברה הרשום של ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרד

 .וזאת עד ליום האסיפה הכללית, 03-5383664בשעות העבודה הרגילות בתיאום מראש בטלפון  יהודה,

ת באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר והמוצע ותניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלט בנוסף,

 להלן. 10ערך בתל אביב בע"מ, כמפורט בסעיף האינטרנט של הבורסה לניירות 

 תוהמוצע ותהחלטהלקבלת  הנדרשהרוב  .3

)כולל( שעל סדר היום )מינוי רואה חשבון מבקר ומינוי מחדש  6עד  2לצורך אישור נושאים מס'  .3.1

 מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.של הדירקטורים המכהנים( נדרש רוב רגיל 



 
 

, נדרש לעמוד )מינוי דירקטורים חיצוניים( שעל סדר יומה של האסיפה 8 -ו 7 לצורך אישור נושאים .3.2

)ב( לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים 239ברוב הקבוע בהוראות סעיף 

 תנאים הבאים:להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד משני ה

מניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי  .3.2.1

השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה 

מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה )במניין כלל הקולות של בעלי המניות 

 שבון קולות הנמנעים(;האמורים לא יובאו בח

לעיל לא יעלה על  3.2.1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה  .3.2.2

 שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, שיעור האחזקות של בעלת השליטה בחברה במניות החברה, יקנה  .3.3

 לעיל. 1.5עד  1.1לה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. כמו כן,  .4

בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק 

אמור או לא תיאר את מהות הזיקה, החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי שלא סימן כ

 .לא תבוא הצבעתו במניין

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה  .5

 אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

צורף לו צילום תעודת  ( לחוק החברות רק אם2)177לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף  .6

 זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

ההצבעה באמצעות מערכת . בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .7

שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות כתב  (6שש )ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 

בצירוף המסמכים הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי החברה על פי הכתובת שלעיל, 

 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה.4לעיל, לא יאוחר מארבע ) 4-6המפורטים בסעיפים 

  מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8

 . , לידי עו"ד אפרת חיות מרקבשעות העבודה המקובלות אור יהודה, ג'1יוני נתניהו החברה ברחוב שרדי מ

לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות  מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה .9

 העמדה

והמועד  האסיפהי מועד כינוס ימים לפנ (10) עשרהעד המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 

ימים לפני מועד כינוס  (5) חמישהלא יאוחר מהאחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 

  .האסיפה

ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה של רשות ניירות ערך כתובות אתר ההפצה  .10

 ."(אתר ההפצה)" www.maya.tase.co.il -ו www.magna.isa.gov.il: והודעות העמדה

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח  .11

ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות 

 .רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/


 
 

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות  .12

תיו, אלא אם כן הודיע לחבר העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניו

הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת 

 .תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה

לסדר היום, עשויות יהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא שלאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן  .13

יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי ו ,להתפרסם הודעות עמדה

סדר היום והחברה תפרסם הודעה מתוקנת על כינוס להחברה שבאתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא 

רסום ההודעה המתוקנת אסיפה כללית, המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פ

  .כאמור



 
 

 חלק שני -כתב הצבעה 
 

 2005-ות עמדה(, התשס"ותקנות החברות )הצבעה בכתב והודע
 

 ;בע"מ דניה סיבוס: שם החברה
 

, לידי בשעות העבודה המקובלות אור יהודה,, ג'1יוני נתניהו רחוב  :מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(
 ;עו"ד אפרת חיות מרק

 
 ;512569237 :החברהמס' 

 
  ;0014:, בשעה 2021 מאיב 26' גיום  :מועד האסיפה

 
   ;מיוחדתו שנתית: סוג האסיפה
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 פרטי בעל המניות
 

 
 :שם בעל המניות

 
 

 
 :מס' זהות

 

 

 -לבעל המניות תעודת זהות ישראלית  אם אין

 
 :מס' דרכון

 

 
 :המדינה שבה הוצא

 

 
 :בתוקף עד

 

 

 -אם בעל המניות הוא תאגיד 

 
 :מס' תאגיד

 

 
 :מדינת התאגדות

 

 
 

  



 
 

 אופן ההצבעה
 

מס' 
 סעיף

האם אתה בעל  1אופן ההצבעה מספר הנושא שעל סדר היום
שליטה, בעל 
עניין אישי 

בהחלטה, נושא 
משרה בכירה או 

 ?2משקיע מוסדי
 לא כן* נמנע נגד בעד

לאשר את מינויו מחדש של משרד סומך חייקין,  - 2נושא מס'  1.1
כרואה חשבון מבקר של החברה בתוקף עד למועד האסיפה 

 .השנתית הבאה

     

למנות מחדש את מר אריאל שפיר כיו"ר דירקטוריון  - 3נושא מס'  1.2
 .החברה, בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה

     

למנות מחדש את מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור  - 4נושא מס'  1.3
 בחברה, בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

     

למנות מחדש את מר אמיר תירוש כדירקטור  - 5נושא מס'  1.4
 .בחברה, בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה

     

כדירקטור למנות מחדש את מר ליאור אשכנזי  - 6נושא מס'  1.5
 .בחברה, בתוקף עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה

     

למנות את מר דוד כהן כדירקטור חיצוני בחברה,  - 7נושא מס'  .1.6
לתקופה של שלוש שנים שתחל ביום מינויו על ידי האסיפה 
הכללית. מר כהן יהא זכאי לכל תנאי הכהונה המקובלים 

שנתי וגמול בגין השתתפות לדירקטורים בחברה, לרבות גמול 
 .בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו

     

כדירקטורית חיצונית  ורדה אלשיך למנות את גב' - 8נושא מס'  .1.7
בחברה, לתקופה של שלוש שנים שתחל ביום מינויה על ידי 

תהא זכאית לכל תנאי הכהונה  אלשיךהאסיפה הכללית. גב' 
המקובלים לדירקטורים בחברה, לרבות גמול שנתי וגמול בגין 

 .השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו

     

 
 ___לא___  כן? מוסדי משקיע או בכירה משרה נושא, עניין בעל הינך האם

 להלן. * פרט

 ( אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.1)

אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו  בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. (2) 
 כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

 
 
 
 

 חתימה  תאריך
 



 
 

 

 

 

 פירוט

בכירה או משקיע  , נושא משרה8 -ו 7חלטות הלהלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור 

 :מוסדי

 

_____________________________________________________________________________ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 דת התאגדות.  כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעו -לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 
  




