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 2022 פברוארב 24  

 סילבר קסטל אחזקות בע"מ 
 512854514. צח.

 )"החברה"( 
 

 לכבוד    לכבוד 
  הבורסה לניירות ערך   רשות ניירות ערך 

 2רחוב אחוזת בית    22רחוב כנפי נשרים 
 6525216תל אביב     95464ירושלים 

 באמצעות המגנ"א   באמצעות המגנ"א 
 

 ,א.ג.נ

 של בעלי המניות של החברה  דתוחמיזימון אסיפה כללית  הנדון: 

לחוק התשנ"ט  בהתאם  החברות)"  1999-החברות,  תקנותחוק  )דוחות  ניירות    "(,  ומיידים(,  ערך  תקופתיים 
ומיידים)"   1970-התש"ל תקופתיים  דוחות  עמדה(,  תקנות  והודעות  בכתב  )הצבעות  החברות  תקנות   ,)"

בכתב)"  2005-התשס"ו הצבעה  )ה  ,"(תקנות  החברות  סוג    עהוד תקנות  ואסיפת  כללית  אסיפה  על  ומודעה 
התש"ס היום(,  לסדר  נושא  והוספת  ציבורית  ומודעה)"  2000-בחברה  הודעה  ערך  ו  "(תקנות  ניירות  תקנות 

על כינוס אסיפה כללית    החברה   , מודיעה בזאת2000  –)הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס  
במשרדי קצנל דימנט    ,12:00בשעה    2022  אפרילב  3,  ' אביום  ם  יישל בעלי מניות החברה, אשר תתקמיוחדת  

   "(.האסיפה הכללית " או "האסיפה )" , הרצליה פיתוח9, קומה E, בניין 89עורכי דין, ברחוב מדינת היהודים 

 חלטותים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית הה שא הנו  –חלק א' 

של  נומיאישור   .1 כהןמר  יו  חיצונכדירקטו,  גל  בת  בחברה,    יר  כהונה  ממועד החל  שנים,    3לתקופת 
   אישורה של האסיפה

מר   .1.1 של  כהןהצהרתו  לגב   לפיה  גל  למינוי  יו מתקיימים  הנדרשים    חיצוני   כדירקטור  ו התנאים 
 .'א חכנספ זה לדוח  תמצורפ לחוק החברות 241 -וב)א(  224, בהתאם להוראות סעיפים  בחברה

כהן  מראודות  פרטים  ן  להל לתקהב ,  גל  תקופתיים  10ב)א()36-ו  26נות  תאם  דוחות  לתקנות   )
 :ומידיים

 

 גל כהן  : שם

 029564416 : זיהוי מספר

 2.11.1972 לידה: תאריך

 40691מיקוד  232חירות, ת.ד.  11הפיקוס  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית :אזרחות

תגמו)  ורת ביק  ועדת ריון:עדת דירקטווחבר בו כוועדת  גם    ( לביושבה 
 חינת דוחות כספיים ה לבוועד

 כן דירקטור חיצוני: 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות  
 : מקצועית

 כשירות מקצועית
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, שלה  בת  חברה,  החברה  של  עובד  אוה  האם
 : בו  עניין בעל של או שלה קשורה חברה של

 לא

 האסיפה  לש אישורה מועד :וכהונת תחל שבו התאריך

תעשיבהנדס  BSc השכלה:  הטכניוןו  יהת  מכון   -ניהול, 
 טכנולוגי לישראל; 

 MBA ;אוניברסיטת ת"א , 

קורס דירקטורים, קורס דירקטורים מתקדם,  
)לשעבר רייכמן  המרכז   -אוניברסיטת 

 הבינתחומי בהרצליה(. 

 Quark Pharmaceuticals Inc – Chairman השנים האחרונות:    5העיקרי במשך  ועיסוק

& CEO; QBI Enterprises Ltd.- Director– 

2020-Present 

Ayana Pharma Ltd – Executive 

Chairman – 2019-Present 

MediWound Ltd (NASDAQ: MDWD) – 

President & CEO – 2006-2019 

  ;Ayana Pharma Ltd : כדירקטור  ןמכה בהם תאגידים

Quark Pharmaceuticals Inc.; QBI 

Enterprises Ltd. 

 לא אחר: ין בעל עני בן משפחה של

ב רואה  החברה  מומחיות   ו האם  כבעל 
במספר  עמידה  לצורך  ופיננסית  חשבונאית 
הדירקטורים המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 

 ( לחוק החברות: 12)א()92סעיף 

 לא

כהן,   .1.2 גל  מר  ע"י  שנמסרה  להצהרה  השכלתא לכי    העריך  החברה דירקטוריון בהתאם  ,  וור 
מקצ כשירו ל עבהינו    ,ווכישורי   וניסיונ  החברות   זה מונח כהגדרת ועיתת  תנאים  (בתקנות 

מקצועית(,   ולדירקטור ופיננסית  חשבונאית מומחיות בעל  לדירקטור  ומבחנים כשירות  בעל 
   .2005  –התשס"ו 

לבין  כי    אישרההחברה  ועדת הביקורת של   .1.3 אינו  דירקטור אחר בחברה  הקשר בין מר גל כהן 
בסעיף   המונח  כהגדרת  "זיקה"  החברות,    (ב)240מהווה  ולמען לחוק  לחילופין,  הזהירות,    או 

זניח   בקשר  מבחינתמדובר  כהן    הן  גל  מועד  מר  לפני  החלו  הקשרים  החברה,  מבחינת  והן 
לתקנות החברות  )א(  5  ף סעילהוראות  זיקה" בהתאם  "  אינו מהווה ,  ן הקשר כאמורכ המינוי ול

 . 2007  –, התשס"ז (נים שאינם מהווים זיקהי עני)

 3  כהונה בת  תקופתל   ,חברהכדירקטור חיצוני ב  גל כהן  מרשל    ומינויאת    לאשר  :ההחלטה המוצעת
    .ל האסיפהממועד אישורה ש, החל שנים

וגמול    גמול  אישור .2 כהןהשתתפות  שנתי  גל  ל"סכום    בסכום  למר  בתקנות  "  המזעריהשווה  כאמור 
    החברהבחריגה ממדיניות התגמול של  כתבי אופציה בלתי סחיריםהענקת  אישורוהגמול 

לעיל,    1כללית כאמור בסעיף  האסיפה ה  ידי-כדירקטור חיצוני על  מר גל כהן בכפוף למינויו של   .2.1
גמול כדלהלן: )א( גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה ל"סכום    למר גל כהן ר  צע לאשמו

המזערי" כמשמעותו בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות  
התש"ס לדיר חיצוני(,  "  2000-קטור  ולהלן:  הגמול)לעיל  בהת תקנות  לדרג "(,  תהיה  ה  אם  בה 

לעת   ווגתהחברה מס יקנשתוכפי    מעת  הגמול  )ב(  ות  לעת;  כתבי    10,000הענקת  תעדכנו מעת 
ללא ערך נקוב כל    מניות רגילות של החברה  10,000  -הניתנים למימוש לאופציה בלתי סחירים  
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  3כמפורט בסעיף  פטור ושיפוי    כתבי  הענקת  )ג(-ו  ;להלן  ב' בדוח זה והכל כמפורט בחלק    ,אחת
 (."תנאי התגמול להלן )להלן: "

תקופת ההבשלה בת השנתיים שנקבע    לרבות  )ב( לעיל2.1ור בסעיף  ציה כאמ ופהאהענקת כתבי   .2.2
לתקנות הגמול, על  )ג(  4, הינה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה. אולם, על פי תקנה  להם

דיהגמול   לכל  חיצהניתן  )רקטור  זהה  להיות  בחברה  לדוני  תגמול  עם  בקשר  קטור  ירמלבד 
בחברה הוענקו  ניים המכהנים  וצ(. היות ולדירקטורים החימומחה, אשר אינו מתקיים בעניינינו

אופציה סחירים  כתבי  זהים  בלתי  תנאים  המתמנה  החיצוני  לדירקטור  להעניק  החברה  על   ,
מתבקשת ולפיכך  הקיימים,  לאשר    לאלו  האת  החברה  כאמורתתנאי    ,לעיל  2.1בסעיף    גמול 

   כהנים.הדירקטורים החיצוניים המהתגמול של  לתנאי  יםזה םאשר הינ

כי   .2.3 את  בחהמובהר,  עדכנה  גל  רה  כהןו  כהן מר  גל  נת מר  הסכמת  ן,  מינוי  ואת  עם  כי    ולכך, 
יף  סע ל כמפורט בלתנאי הגמו זכאי  יה הי לדירקטור חיצוני על ידי האסיפה הכללית של החברה, 

 יל. לע  2.1

נימוק  .2.4 בדבר  והלפירוט  התגמול  וועדת  כאמור  י  האופציה  כתבי  הענקת  לאישור  דירקטוריון 
 דוח זה.לחלק ב' של  13לעיל, ראו סעיף 

ידי האסיפה הכללית כאמור  -בכפוף למינויו של מר גל כהן כדירקטור חיצוני על :  וצעתההחלטה המ
גמלעיל,    1בסעיף   כהן  גל  למר  )לאשר  כדלהלן:  שול  גמול  בסכא(  השתתפות  וגמול  השווה נתי  ום 

ה  יהות הגמול, בהתאם לדרגה בה תזערי" כמשמעותו בתוספת השנייה והשלישית לתקנל"סכום המ
מעת  מסווגת  ה  החברה  שתקנות  וכפי  לעת;  לעת  מעת  יתעדכנו  כתבי    10,000הענקת  )ב(    -וגמול 

, ה ללא ערך נקוב כל אחתת של החברמניות רגילו  10,000  -אופציה בלתי סחירים הניתנים למימוש ל
   .והכל כמפורט בחלק ב' בדוח זה להלן

אופציההענקת    שוראי .3 סחירי  כתבי  משה  םבלתי  בן  אביבה  של  לגב'  התגמול  ממדיניות  בחריגה   ,
    החברה

לאשר .3.1 סחירים  10,000ת  הענק   מוצע  בלתי  אופציה  משה,  ,  כתבי  בן  אביבה  הניתנים  לגב' 
והכל כמפורט בחלק ב'  ,  ל אחתרך נקוב כע  ללא  החברה  גילות שלמניות ר   10,000  -למימוש ל

    .בדוח זה להלן

הא .3.2 הענקת  כי  לגב'  פומובהר,  כאמור  בןציות  ה  אביבה  לגמול  בנוסף  הינה  וגמול  משה,  שנתי 
לה בעבר.    שאושר   כפיל,  ת הגמובתקנו  זערי" כמשמעותול"סכום המהשתתפות בסכום השווה  

(, המובא  2022-01-015931)מספר אסמכתא:    2021בפברואר    7יידי מיום  מ דיווח    ירוט ראולפ
 . כאן על דרך ההפניה

של   .3.3 ההבשלה  בסעיף  יצפהאו תקופת  כאמור  המוענקות  ממדיניות  לעיל,    3.1ות  בחריגה  הינה 
אולם,   החברה.  של  משה  התגמול  בן  אביבה  כגב'  לכהן  בוועעתידה  התגמולחברה  ל  ש  דת 

הלחו)ב(  א118סעיף  החברה.   שחברות  ק  היתר,  בין  ו קובע,  כהונתם  שתנאי  ל העסקתם 
שנהדירקט להוראות  בהתאם  יהיו  התגמול  בועדת  האחרים  סעיף  ב קורים  לפי    לחוק  244עו 
, בהיותם כפופים לתקנות הגמול, צריך שיהיה זהה בינם  ול הדירקטורים האחריםגמ.  החברות

הה שכן  עצמם  לסעילבין  הד  244ף  פניה  על  גם  האחריירקטורימחילה  אם  השוויון  ם  כלל  ת 
ברה  חבניים המכהנים  וצ היות ולדירקטורים החי  . לתקנות הגמול  ()ז(5)  -ו(ג(  4בוע בתקנות  הק

, על החברה להעניק  בתנאי הבשלה לאורך שנתיים בלבד  בלתי סחירים   כתבי אופציההוענקו  
משה  ל בן  וכחברת  המתמנה  גב'  התגכדירקטורית  החברה,  וועדת  של  זהתנאימול  ו  לאלים  ם 

החי  הקיימים הדירקטורים  המכאצל  לאשר  הניםצונים  החברה  מתבקשת  ולפיכך  תנאי  את  , 
לתנאי    ,לעיל  3.1בסעיף    גמול כאמורתה זהה  הינו  של  אשר  החיצוניים  התגמול  הדירקטורים 

 המכהנים.

הת .3.4 וועדת  נימוקי  בדבר  העלפירוט  לאישור  והדירקטוריון  הקנ גמול  כתבי  כאמת  ור  אופציה 
 דוח זה.  לחלק ב' של  13ף יראו סע  לעיל,
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הניתנים    ,אופציה בלתי סחירים, לגב' אביבה בן משה  כתבי   10,000הענקת  לאשר  :  ההחלטה המוצעת
כמפורט בחלק ב' בדוח זה  ערך נקוב כל אחת, והכל    גילות של החברה ללאמניות ר  10,000  -ל  למימוש

  .להלן

  חיצוני   כדירקטורו  בכפוף למינויכהן )  ר גלולמ  משהלגב' אביבה בן  פוי  ור ושיפט  יכתב  הענקתאישור   .4
   וח זהדלג' -, ו'ב נספחיםכ המצורפים בנוסחים, (לעיל 1  בסעיףכאמור  בחברה

 החברה:  וריוןקטדירוועדת התגמול ונימוקי 

ת, בצד  ויו מקובל בחברות ציבורמתן התחייבות לפטור והתחייבות לשיפוי לנושאי משרה הינ  .4.1
 אי משרה.  רים ונושת דירקטויטוח אחריוב

שלדעת  .4.2 לאירועים  מוגבלות  השיפוי,  בכתב  מפורטות  שהן  כפי  לשיפוי,  ההתחייבויות 
 ירים בנסיבות העניין. סבור פעילות החברה ולסכומים שהינם אלהדירקטוריון צפויים  

לנ .4.3 ראוי  ביטוחי  כיסוי  שיעניק  שיפוי  כתב  של החברה,הענקת  המשרה  אינט  ושאי  של  הינו  רס 
שנהחבר כך  המשה,  באופן  ושאי  חשופים  יהיו  כי  לחשוש,  מבלי  תפקידם  את  לבצע  יוכלו  רה 

  שהינו לטובת החברה וכן יאפשר להם   ראישי לפעולותיהם והחלטותיהם ולפיכך מדובר בהסד
 .  טווח פעול לקידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכתל

נועד לאפשר לנושאי המשרה    ות בחוק,ות הקבוע טור, בכפוף למגבללפ לשיפוי ו  תמתן ההתחייבו .4.4
חשש מתמיד מאחריות שתוטל   ללא  החברה,  לטובת  הדין,  למגבלות  בכפוף  לו  לעלפעול,  יהם 

 . ישגו

מקובל בחברה כפי שאושר ליתר נושאי המשרה  וענקים, הינם בנוסח ההמכתב הפטור והשיפוי   .4.5
 . בחברה

 . התגמול של החברהת למדיניו הינה בהתאםלשיפוי   והתחייבות   מתן התחייבות לפטור .4.6

ויו ני בכפוף למ) למר גל כהןו לגב' אביבה בן משה כתבי פטור ושיפוי  הענקת לאשר: ההחלטה המוצעת
   .לדוח זהג' -ו ,'ב כנספחים המצורפים בנוסחים, (לעיל  1 בסעיף רכאמו בחברה  חיצוני כדירקטור

 האופציה  יהקצאת כתבבדבר  נוספים םפרטי -'  ב חלק

 ים הניצעשם  .1

ככהן,    לגה"ה   .1.1 ראשונה  לכהונה  חיצוני המועמד  משה,  בחברה    1דירקטור  בן  ואביבה 
הגדרתו בסעיף  "צד מעוניין" כ  םאינ  יםהניצע "(.  םיהניצע: "ביחד  )להלןדירקטורית בחברה  

 . "(החוק)להלן: " 1999-( לחוק החברות, התשנ"ט5)270

הפר  יםהניצע  .1.2 כאמורבהקצאה  הינ  טית  חיצוני    םלעיל  מהווה  ת  ירקטורידודירקטור  כן  ועל 
 ההקצאה "הצעה פרטית מהותית".  

 ים לניצע יםניירות הערך המוצעוהשיעור של כמות  .2

א   20,000 .2.1 סחירים ציה  פוכתבי  "  בלתי  "  "פציהאו ה  כתבי )להלן:  הניתנים  ("האופציותו/או   ,
  יוקצו, אחתנקוב כל ללא ערך  ,"(מניות המימוש)להלן: " מניות של החברה  20,000-למימוש ל

 .מהניצעים( לכל אחדים יוקצו  אופציה בלתי סחיר כתבי 0,0001) יםע לניצ

י  .2.2   0.14%-כ  זהו נכון למועד פרסום דוח  וההאופציות שתוענקה לניצעים, במידה שתמומשנה, 

 
 . לעיל 1ורט בסעיף כדירקטור חיצוני, כמפ מר גל כהןכפופה לאישור מינויו של  ת כאמור בדוח זה,  תבי האופציוצאת כ הק 1
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של   והנפרע  המונפק  מניות  וכמהון  בה,  ההצבעה  ומזכויות  בס  0.12%-החברה   דילול  יסעל 
 . 2מלא 

 צעים ת הערך המותנאי ניירו .3

יוענקהאופצי  יכתב .3.1 יהיו    וה  כאמור,  האופציות,  כתבי  הענקת  שבמועד  בתנאי  לניצעים, 
שיקבלו ובתנאי  בחברה  דירקטורים  ללויא  הניצעים  הסכמתם,  את  ידם  בחתימת  כל שרו  א 

 האופציות.  פי תוכניתל  ע האופציותסייג, לתנאי הקצאת כתבי 

אאופצי כתבי   .3.2 יוענקו  ות  יהיו  לניצשר  להועים  סעיף  בהתאם  הכנסה  לפק   102ראות  מס  ודת 
התשכ"א ]נוס חדש[,  "  1961  -ח  הכנסה)להלן:  מס  הפעולות  פקודת  כל  להשלמת  בכפוף   .)"

וקבלת ו כל    הדרושות  דין  פי  על  הנדרשים  והניצ האישורים  החברה  הסכם  חתימת  על  עים 
מן, עבור  לפקודת מס הכנסה לנא   102אות סעיף  ו כתבי האופציה בהתאם להורקציוהקצאה,  

בע"מ ו/או כל  נאמנויות    אלטשולר שחםהוא  אמן הינו חברת  ווח הון. הנם, במסלול ר הניצעי
בהמשך   החברה  ידי  על  יקבע  אשר  עלאורו"ח/עו"ד  יאושר  כנאמן    שר  המס  רשויות  ידי 

 ."(הנאמן)להלן: " סהכנ ודת מס הלפק 102ת בהתאם להוראות סעיף לתוכני

קבע בהתאם  מחיר המימוש נ  ש"ח.  7.10הינו    תגילה אחל אופציה למניה רכ  ימוש שלמחיר המ .3.3
   רקטורים החיצוניים המכהנים. ופציות שהוענקו לדיהא מימוש של מחיר הל

תבשל  .3.4 תק-על  הנהאופציות  בת  פני  בלבד,  ופה  רבעוני  שנתיים  הבשלה  בסיס  שלושה  )על  כל 
ן  לכה  יםהניצע   כיםממשי  ההבשלה  ממועדיחד  )ובלבד שבכל א  ההענקה  עדמומ  , החל(חודשים

 .  (הבחבר יםירקטור כד

החל    (בשלתהף להבכפו)  כל אופציה תהיה ניתנת למימוש  :תפקיעת האופציוותקופת מימוש   .3.5
סיום  )ב(  -שנים ממועד הקצאתה; ו  10תום  )א(  ד המוקדם מבין:  עוממועד הקצאתה ועד למ 

אופציות אשר הוקצו וטרם הבשילו.  כל ה   במועד זה יפקעו"(.  קיעהמועד הפ)"     ת הדח"צכהונ
שהביב לאופציות  לאותו  חס  עד  ומועשילו  מומשו  ד  ני   –טרם  תהיינה  למימוש  אלו  תנות 

ממוע  90של    לתקופה האמוריום  הסיום  במקד  למעט  סיום  הר,  מסיבה   של  הנובע    כהונה 
החברה(   של  האופציות  בתכנית  או)כהגדרתה  ממוות  חו"ח  רפ  או  כשירות    ואית היעדר 

בשלה  , המוש מיכנית לעניין  לו הוראות התיחו  , אזכהגדרתה בתכנית האופציות של החברה()
 . ופקיעת האופציות

   :התאמות .3.6

פי   על  להתאמות  ו בנוסף  הניצעים  של  הענקה  הא כתב  שפותכנית  כתבי  ציות  החברה,  ל 
 :  הבורסה וההנחיות על פיו, כדלקמןלהתאמות על פי תקנון   האופציה המוצעים יהיו כפופים

הטבה .3.6.1 מניות  חלוקת  עקב  הטבההתאמה  מניות  תחלק  החברה  אם  תשמרנ .  ה , 
שמספר   הזכויות כך  האמור,  התאריך  עד  מומשו  שטרם  המוצעים  האופציה  בכתבי 
כתב  המניות ממימוש  שהניצ  הנובעות  מוצע  מימושם  אופציה  עם  להן  זכאי  יהיה  ע 

יקטן או  המנ  ,יגדל  היבמספר  האופציה  כתב  שמחזיק  סוג  מאותו  להן    היות  זכאי 
ל   כמניות הטבה, אילו חר האחרון שלפני ״יום יום המסמימש את כתב האופציה עד 

מחי המימושהאקס״.  מניות    ר  מהוספת  כתוצאה  ישתנה  לא  אופציה  כתב  כל  של 
 .  כאמור

זכויותתה .3.6.2 של  בדרך  הנפקה  עקב  החבראמה  של  המניות  לבעלי  שתוצענה  ככל  ה . 
לשהם, ות, זכויות לרכישת ניירות ערך כיקיום זכות המימוש, בדרך של זכו  בתקופת

הנוב  מספר מן  המניות  למרכיעות  יותאם  שהוא המימוש  כפי  בזכויות,  ההטבה  ב 

 
  .פציה חברה, לרבות כתבי האוההמירים של המימוש מלא ניירות הערך    –לא בדוח זה משמעו דילול מ 2
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ר האחרון לפני יום  חסשבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המ  מתבטא ביחס
 .  הבסיס של המניה ״אקס זכויות״ ה״אקס״ לבין שער

דיבידנד .3.6.3 חלוקת  בגין  שבתקופהתאמה  ככל  תשלם   ת.  החברה  המימוש,  זכות    קיום 
ה המניות  לבעלי  שנקבעהרגילות  דיבידנד  המימוש  תוספת  החברה,    באופציה   של 

לתו האמור,  הדיבידנד  לקבלת  לזכאות  הקובע  מהמועד  החל  מימוש פ סתותאם,  ת 
ערב המועד    שהינה תוספת המימוש שבתוקף  של הכפלת  שבין  תוצאה  ביחס  הקובע 

ין שער הנעילה של המניה ביום "אקס דיבידנד" לב  ההפתיחה של המניה בבורס  שער
 . " רון לפני יום "האקס דיבידנדסחר האחביום המ בבורסה

  המימוש החברה   ת. ככל שבתקופת קיום זכוהתאמות בגין פיצול ו/או איחוד המניות .3.6.4
הנובעו המניות  מספר  מניותיה,  את  תאחד  או  האופציה תפצל  כתבי  ממימוש  ת 

יוקטן  המוצעים  או  העניין)  יוגדל  תגדל  (לפי  או  תקטן  המימוש  תוספת  כאשר  לפי  ), 
 (.  נייןהע

תופקדנה  ו תירשמנה על שמו בפנקס החברים של החברה    , תוקצינה על שם הנאמןאופציות  ה .3.7
ם שנת  חודשים מתו  24תפחת מתקופה של  א  ל  לתקופה אשר  ,יםהניצע   רוותוחזקנה בידיו עב

לפקודה,    102ף  הנאמן, כקבוע בסעיבידי    והופקדו  יםהניצע   הוקצו האופציות עבורהמס בה  
. היה והאופציות  ("תקופת החסימהלעיל ולהלן: ")  קבע על פי דיןככל שי   או כל תקופה אחרת

הנאמן ותוחזקנה    נה בחשבון נאמנות על שםדקתמומשנה לפני תום תקופת החסימה הן תופ
הני עבור  לניצע.  םיצע בידיו  יעביר  לא  מימ  יםהנאמן  חלמניות  לפני  החסווש  תקופת  ימה  ף 

החברה   אישור  קבלת  מחיר  ולפני  תשלום  לניצע  ה.לחברהמימוש  על  האופציות    יםהענקת 
  30ר מתום  חווזאת לא יא   יםבהתאם לתכנית, תיעשה באמצעות מסירת הודעת הקצאה לניצע

קביעת   ממועד  ההנהליום  התנאים  והתקיימות  החברה  שישנם.  מתליםת  ככל  הודעת  , 
תכלול,   היההקצאה  פרטיתבין  מועד  ר,  המוקצות,  האופציות  של  המימוש  מחיר  בדבר  ם 

 .ומועדי הזכאות להןפקיעתן 

  ה כל המניות שתנבענ  ., לא תירשמנה למסחרזה  ה כאמור על פי דוח נ אשר תוענקהאופציות   .3.8
האופציו למסחר  ממימוש  תירשמנה  של  רבבות  לרישומים  החברה  שם  על  ותוקצנה  סה 

תבוא במקומה לזכות  כל חברה לרישומים אחרת ש  מ אואביב בע"-הבורסה לניירות ערך בתל
 .יםשל הניצע  םחשבונבו יתנהל ר בורסה שבחשבון ח

,  מלוא ההסדרים  ת אמובהר כי האמור לעיל מובא על דרך התמצית בלבד, ואין בו כדי למצות   .3.9
הניצע  לבין  החברה  בין  שהיו  והתנאים  בדבר:   יםההסכמות  לרבות  האופציות,  עם  בקשר 

ו  יום העסקה א ופציות, תנאי תכנית האופציות במקרה של ס ירות של האת ועב סחירו  היעדר 
 .פרוצדורת המימוש, התחייבויות הניצע וכיו"ב ,כהונה

הבורס .3.10 לתקנון  פיו,בהתאם  על  וההנחיות  למימוש  האופצי  יב כת  ה  ניתנים  יהיו  לא  ביום  ה 
הון, לפיצול    יחודלוקת דיבידנד, לא ה, להצעה בדרך של זכויות, לחהקובע לקבלת מניות הטב

כמו כן, מובהר, כי מקום  ״(.  ע חברהרו אילהלן: ״  להפחתת הון )כל אחד מהנ״ל יקראהון או  
אירוע   של  האקס  הי   חברהשיום  לפני  אירוע    םוחל  של  תבוצ  ,חברההקובע  או לא  המרה    ע 

נשוא האופציות תחולנה המגבלות    מניות המימושהקצאה ב"יום האקס" כאמור. על הקצאת  
 . נון הבורסהבתק הקבועות

 וי ההוגןהשו .4

בסיס  , בציון ההנחות ששימשו  למניות  ציה הניתנים למימושכתבי האופ  להלן מפורט הערך הכלכלי של
הבורסה )בהתאם לחישוב הערך    הנחיות לפי תקנון שב  ב נוסחת החישו  מחושב לפי  לחישובו, כאשר הוא

 : הכלכלי הנדרש בקשר עם כתבי אופציה(

ודל  פי מ  -, על2022  פברוארב  17ור הדירקטוריון ביום  במועד אישיות  האופצהערך הכלכלי של   .4.1
)ב כ(  B&Sלאק אנד שולס  ש"ח    0.118והכל לפי שווי כלכלי של    ,לכל ניצעש"ח    1,178  -הינו 



 

7 

 

 . כאמור ה יצפולכל כתב א 

 : הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן .4.2

 ; ש"ח 4.72  – מניהמחיר אפקטיבי של  .4.2.1

 ; ש"ח 7.10 –פציה ל כל אומחיר המימוש ש  .4.2.2

 ;שנים 10 -תקופת האופציה .4.2.3

 ;30%)סטיית תקן( ת ת שבועיתנודתיו .4.2.4

 ;1.73%  – האופציה אם את אורך החיים של כתבר ריבית חסרת הסיכון התוועיש .4.2.5

 . 0%  – הצפויה בידנד יד תשואת ה .4.2.6

 התמורה והדרך שבה נקבעה  .5

כחבר  שירותיהם  עבור  מהתמורה  כחלק  לניצעים  תוענקנה  דירקטורהאופציות  החברהי  התמורה   .יון 
ב ובכפ נקבעה  הצדדים,  בין  חלק  8ה  קנלתוף  מו"מ  והינן  הגמול,  לתקנות  שמב  הכולל  וצע  מהתגמול 

על  נקבעו    יםכמות האופציות המוצעות לניצע.  םתונבגין כה   ולדירקטורית  טור החיצונילהעניק לדירק
  ים ניצעוה  ככל  ת הגמול.נו ג'( לתק) 4סעיף  לפי גמול הדירקטורים החיצונים המכהנים בחברה, בהתאם  

שתוקצי  ו יממש האופציות  לאת  המ,  םהנה  בגין  החברה  שתקבל  ממימוש התמורה  שתנבענה    ניות 
   ., לכל ניצע(ש"ח 71,000  -כ) חש" 142,000 -ככולל של האופציות הינה בסך 

   .להלן 13 ראו סעיף דירקטוריון החברה לאישור הקצאת האופציות וועדת התגמול ולנימוקי  

 הת החברה, עניין אישי בתמורשיש להם, למיטב ידיע  ושאי משרה בחברהות מהותיים או נמני  בעלי .6
 ומהות עניינו האישי של כל אחד מהם 

אין בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה,  רה,  פרט לניצעים, הנהנים מהתמו ברה,  יעת החיד   יטב למ 
 . מורהשלו עניין אישי בת

 ע ההקצאה האישורים והתנאים הנדרשים לביצו .7

האופצ  להקצאת  כפופה  ואישור  יות  התגמול  ביום  הת   אשר)  הדירקטוריוןוועדת  בפברואר,    17קבל 
למס ,  (2022 לרישום  של    רחאישור הבורסה  ממימוש האופהמניות שתנבענבה  וכן  ציות שתוקצינהה   ,

 .זההמתבקש בזימון לאישור האסיפה הכללית של החברה 

כי האו   מובהר  כתבי  הקצאת  בדבר  האסיפה  אישור  ה לאחר  תב פציה,  של  חברה  נוסף  לאישור  יא 
 ת כתבי האופציה כאמור בזימון זה. צאהקריון החברה את דירקטו

  ל החברה ניירות הערך ש ויות בכזפירוט הסכמים בנוגע ל .8

שנמסר ,  ההחבר ידיעת למיטב ד   וכפי  פרסום  למועד  נכון  הניצעים,  ידי  על  זה,לה  מי   בין אין  וח 
ר,  לבין אח   יםאו בין הניצעם, בינם לבין עצמם,  ו חלקולם א כ,  בחברה מניות מחזיק לביןניצעים,  המ

בנוגע  החב של  ערך ניירות לש למכירה או לרכישה בנוגע,  פה בעל בין בכתב בין,  הסכמים ו/או  רה 
 .בחברה ההצבע ויותלזכ

 ובמניות המימוש ת אופציוכתבי המניעה או הגבלה בביצוע פעולות ב .9

ערך, התשכ"ח .9.1 ניירות  חוק  פי  ערותקנות    1968-על  לענייניירות  )פרטים  סעיפים  ך  עד  15ן  א' 
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ה העת, יחולו  באות  תחול  , וכל הוראת או מגבלת דין נוספת אשר2000-לחוק(, התש"סג'  15
להה המפורטות  של  מגבלות  בבורסה  מסחר  כדי  תוך  מכירה  על  המלן  במסגרת    ימוש מניות 

 :"(המניות החסומות)להלן: " יםזה לניצעדוח 

ארשאית    וי הילא    יםהניצע  .9.1.1 החסומו להציע  המניות  להת  יוקצו  אשר  במהלך   םת 
תקופת  "  :ןלהל )ורסה במשך תקופה של שישה חודשים מתאריך הקצאתן  מסחר בב ה

 "(; וחלטת החסימה המ

לא .9.1.2 המוחלטת,  החסימה  תקופת  מתום  עוקבים  רבעונים  שישה  של  תקופה   במשך 
פי תשקי  מניות המימושענה  תוצ על  נבמהלך המסחר בבורסה שלא  יירות ף שרשות 
 :, אלא כמפורט להלןהתירה את פרסומו ערך

  כמות שאינה עולה על הממוצע   ל יום מסחר בבורסה תוצע למכירהכב .9.1.2.1
המס מחזור  של  השבועות  היומי  שמונה  בת  בתקופה  במניה  היומי  חר 

   -; אולאותו היוםשקדמו 

להציע .9.1.2.2 יהיה  רבע  ניתן  בכל  כמות  למכירה  בבורסה,  במהלך המסחר  ון, 
ל מניות   ביום ההצעה  מההון    1%  -השווה  והנפרע של החברה  המונפק 

קטנ   או המיריכמות  ערך  בניירות  להתחשב  )מבלי  מכך  שטרם  ה  ם 
   .למניות(או הומרו  ומומש

למעט מניות שינבעו ממימוש או    -"  הון מונפק ונפרע"לעניין ס"ק זה,  
נייר ום ההצעה וטרם מומשו  ות ערך המירים שהוקצו עד ליהמרה של 

ה  כאשר  ןעורב";  ומרואו  חודשים,  שלושה  של  תקופה  משמעותו   "
 .  המוחלטת  תו של הרבעון הראשון הינה בתום תקופת החסימהראשי

 קצאת האופציות ה דמוע .10

 .לעיל 7ט בסעיף  האישורים הנדרשים כמפור ר קבלת  ו לניצעים בסמוך לאחיוקצאופציות האמורות ה

י עניין בחברה וסך שאר יצעים, בעלתיהם של הנהון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקו .11
 . המניות בהון המונפק והנפרע בזכויות ההצבעה בחברהחזקות בעלי ה

ור בניירות ערך של  י עניין בחברה והציב, בעל יםשל הניצע   ם ההחזקותי  ,החברה  תע למיטב ידי .11.1
ערב של    החברה  ובהנחה שהניצע  דוחפרסומו    את האופציות   ויממש  יםזה, לאחר ההקצאה 

 :ן כמפורט להלןינבמלואן, ה

 

בהנחת  לאחר ההקצאה  צאה ההק  לאחר  לפני ההקצאה  שם המחזיק 
מימוש האופציות  

 המוצעות 

 א לבדילול מ 

פציות  או כמות מניות 
לעובדים  

וכתבי  
 אופציה 

עור  שי
בהון  

  ובהצבעה
 )באחוזים( 

ת  אופציו ות מניות כמ
ם  ובדילע 

וכתבי  
 אופציה 

שיעור  
בהון  

  ובהצבעה
 )באחוזים( 

שיעור   ת יומנ
בהון  

 חברה ה

שיעור   מניות 
בהון  

החברה  
ובזכויות  

 הצבעה ה

            מיזרוח ניהול בע"מ 
1,873,646  

                 
     -    12.37 

           
1,873,646  

                 
     -    12.37 

           
1,873,646  12.36 1,873,646 11.29 

גבריאלה )תחת    רביד 
 אפיקה(

              
928,929  

                 
     -    6.13 

              
928,929  

                 
     -    6.13 

              
928,929  6.13 928,929 5.60 

)תחת   דניאל   5.60 928,929 6.13               6.13                                6.13                               זילביגר 
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בהנחת  לאחר ההקצאה  צאה ההק  לאחר  לפני ההקצאה  שם המחזיק 
מימוש האופציות  

 המוצעות 

 א לבדילול מ 

פציות  או כמות מניות 
לעובדים  

וכתבי  
 אופציה 

עור  שי
בהון  

  ובהצבעה
 )באחוזים( 

ת  אופציו ות מניות כמ
ם  ובדילע 

וכתבי  
 אופציה 

שיעור  
בהון  

  ובהצבעה
 )באחוזים( 

שיעור   ת יומנ
בהון  

 חברה ה

שיעור   מניות 
בהון  

החברה  
ובזכויות  

 הצבעה ה
  928,929    -       928,929    -       928,929 אפיקה(

השקעות   אלפא  אפיקה 
 ואסטרטגיות בע"מ 

              
219,317  

                 
     -    1.45 

              
219,317  

                 
     -    1.45 

              
219,317  1.45 219,317 1.32 

פרימיום  ח.מ בי  קפיטל   .
 רטנרס בע"מ פ

              
890,075  

                 
     -    5.88 

              
890,075  

                 
     -    5.88 

              
890,075  5.87 890,075 5.36 

               צ.ג.ז. ייעוץ בע"מ 
464,005  

                 
     -    3.06 

              
464,005  

                 
     -    3.06 

              
464,005  3.06 464,005 2.80 

               יינישברמי  
649,181  

                 
     -    4.29 

              
649,181  

                 
     -    4.29 

              
649,181  4.28 649,181 3.91 

               סי איי בי 
907,252  

                 
     -    5.99 

              
907,252  

                 
     -    5.99 

              
907,252  5.98 907,252 5.47 

               הארטקוד 
615,384  

                 
     -    4.06 

              
615,384  

                 
     -    4.06 

              
615,384  4.06 615,384 3.71 

               אילן גרינבוים 
218,349  

                 
     -    1.44 

              
218,349  

                 
     -    1.44 

              
218,349  1.44 218,349 1.32 

                   גל פורר 
2,100  

               
10,000  0.01 

                  
2,100  

               
10,000  0.01 

                  
2,100  0.01 12,100 0.07 

   שמעון כהן 
               

10,000  0.00   
               

10,000  0.00   0.00 10,000 0.06 

   חיים לוטן 
               

10,000  0.00   
               

10,000  0.00   0.00 10,000 0.06 

 ג נינגג'ו ג'אנ

   
             

200,000  0.00   
             

200,000  0.00   0.00 200,000 1.20 

   0.00    אביבה בן משה 
               

10,000  0.00  10,000 0.07 10,000 0.06 

   0.00    גל כהן 
               

10,000  0.00  10,000 0.07 10,000 0.06 

   ואנג צינגשיח
               

10,000  0.00   
               

10,000  0.00   0.00 10,000 0.06 

 50.82 240,000 7,697,167 בעלי עניין  סה"כ  
       

7,697,167 260,000 50.82 7,717,167 50.89 7,957,167 47.94 

 52.06 8,642,679 49.11 7,447,525 49.18 1,195,154 7,447,525 49.18 1,195,154 7,447,525 ציבור 

 100 16,599,846 100 15,164,692 100 ,1544551, 15,144,692 100 1,435,154 15,144,692 סה"כ 
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 פי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים -עלם נוספים פרטי .12

זכאים לתגמול    "להנ, יהיו הדירקטורים  בן משה  ה"ה גל כהן ואביבה  להתגמול שלאישור תנאי    בכפוף
כשנ של  כולל  בסכום  מצטבר  בשש"   21,210-תי  אחד,  נה  ח  לגמכל  בסכום  וכן  לישיבה  השתתפות  ול 

אשר   אופציות 10,000-ל  "לנ ה ל אחד מהדירקטורים ו כן, יהא זכאי כוע בתקנות הגמול. כמ המזערי הקב
 זה. לחלק ב' לדוח  4.1ט בסעיף כמפורשווין הכלכלי הינו 

הכולל לו  אודות הגמול    ,יםוחות תקופתיים ומיידי דם לפי התוספת השישית לתקנות  רטים נוספילהלן פ
 : התגמול כאמור לעיללאישור תנאי   בכפוף, חודשים 12ופה של מהחברה בתק יםהניצע  םאיזכ והי י

 

 אופציות הקצאת ה רדירקטוריון החברה לאישוו וועדת התגמול תמצית נימוקי .13

התג ווועדת  אישמול  החברה  ההק  ורדירקטוריון  ביצוע  וזאהאופציות  צאהאת  מהנימוקים  ,  ת 
 :שתמציתם הינם כדלקמן

לניצע  .13.1 האופציות  ראויה  יםהקצאת  היתר,  בהתחש  הינה  בין    ,הםבכישורי,  םבהשכלתב, 
והא  םובניסיונ  םיותבמומח העיסוק  ובהיקף  החברה  פעילות  בהיקף  וכן  חריות  המקצועי, 

 .  םיהקידתם תפ להם במסגר  ושיידרש

הדירקטורים  ם הוניים הינו כלי מקובל אשר מחזק את אינטרס  אמצעי בירקטורים  תגמול ד .13.2
תו בחברה,  המניות  בעלי  כלל  של  זה  היוועם  החברהצך  ערך  להשאת  משותף  אינטרס    . רות 

אופציות  הענק של    לדירקטוריםת  העניין  את  החב  הדירקטורמגבירה  של  רה  בהצלחתה 
העסובתוצ פעילותה  ובכך  קי אות  הארוך  בטווח  לת  גם  משקל  טווח  יינתן  ארוכי  שיקולים 

 . בניהול החברה ובחשיבה האסטרטגית הדרושה לצמיחתה בעתיד

השנ .13.3 הכלכלי  לינאריתו מח )  תיהשווי  כ(  שב  הינו  האופציות  ניצע"ח  ש  1,178-של  מחיר  .  לכל 
,  וועדת התגמולור ע"י הדירקטוריון  האיש   מועדבגבוה ממחיר המניה  מוש של האופציות  המי

להבטיחנועוהוא   מניית    ויזכ  יםצעהני  כי  ד  במחיר  משמעותית  מעליה  כתוצאה  רק  להטבה 
 . ברהיות בחהחברה, תוך השאת רווחים לכלל בעלי המנ

התגמול הקבוע  לצד    ים, הענקת אופציות לניצע דירקטוריון החברהוועדת התגמול ולהערכת   .13.4
לאשר   תחזק  הםאושר  הניצע המתאת  ,  של  התגמול  היקף  בין  לבעלי  ל  יםאם  ערך  השאת 

 .של החברה לאורך זמןות י המנ

האופציה   .13.5 ארוך  כתבי  לטווח  פני  הינם  במנות  ,שנתייםעל  לא  ומבשילים  שוות    ורך רבעוניות 

 
 .מלאול דיל בהנחת , צאת האופציות המוצעות על פי דוח זהלאחר הק  3
ש  מבטא את  מניותבטור תשלום מבוסס    הסכום הנקוב  –  " מניותבוסס  ם מ "תשלו  4 יה  חות החברה בדו  תרשוםההוצאה השנתית 

  יםו לניצעהשווי הכולל של כתבי האופציה שהוענק  ימור מחושב לפהכספיים השנתיים בגין הענקת כתבי אופציה, כאשר הסכום הא
 .  יםובלהמק  החשבונאותכללי  לפימחושב ו
 . לעיל דוח זהל לחלק א'  2קבוע כאמור בסעיף    שנתי תגמול 5
 . סוימתישיבות בשנה מ  8-הנחה תיאורטית של השתתפות בו/או וועדות דירקטוריון, ב רקטוריוןתגמול בגין השתתפות בישיבות די  6

   עבור שירותים (רה חבל)במונחי עלות ים תגמול ים תגמולפרטי מקבל ה 

 ף קיה תפקיד  שם
 משרה 

 שעור 
 זקה חה

 בהון 
 3חברה ה

 תשלום  מענק  שכר 
 ססמבו

 4תונימ
 

 דמי
 5ניהול/יעוץ

 סה"כ  6חרא
 

 גל כהן 
 

 ש"ח  26,500-כ ש"ח 4,920 -כ ש"ח 21,000 -כ ש"ח 600-כ - -  0.06% - דירקטור חיצוני 

 ש"ח  26,500-כ ש"ח 4,920 -כ "חש 21,000 -כ ש"ח 600-כ - - 0.06% - דירקטורית  אביבה בן משה 
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 .  התקופה

לניצע  הענקת  .13.6 ה  יםהאופציות  נכסי  על  מהותית  להשפיע  צפויה  התחייבויותיאינה  ,  החברה, 
  . רים המזומנים שלהרווחיה או על תז

אשר אומצה    מדיניות התגמול יש לציין כי  אמור לעיל,  כלאופציות  מעבר לאמור, בכל הנוגע   .13.7
ביום   החברה  ידי  ניתן  ל (  1)  :כיקובעת    30.12.2021על  ללהעא  הוני  תגמול  דירקטורים  ניק 

  תחילת   ממועד  שנים   משלוש  פחתת  לאיות  אופצכלל ה ( כי תקופת ההבשלה של  2)  ;חיצונים
ניה הממוצע במהלך תקופה של  מחיר המיקבע בהתבסס על    ( כי מחיר המימוש3)  -; ו הכהונה

התגמול  30 בוועדת  הדיון  מועד  לפני  ואשר  ימים,  מ  לא,  הממוצע  90%-יפחת  עם מהמחיר   .  
,  חלטת החברההוענקו כתבי אופציה עפ"י ה  ,רהלדירקטורים החיצוניים המכהנים בחב,  זאת

פי התנאים המפורטים    . לפיכך, מעבריים בלבדבהם, המכילים תקופת הבשלה בת שנתועל 
האמורים ווע,  לשיקולים  הדירקטוריון  המ נתנו  לשיקולים  דגש  התגמול  בסעיף  פדת  ורטים 

וקבעו כי בנסיבות    ,יחס אליהם במדיניות התגמולם שחובה להתילענייני ב לחוק החברות ו 267
להעניין   כהן  יש  גל  למר  מש   ולגברתהעניק  בן  האמורות ה  אביבה  האופציות  בתנאים    את 

 מדיניות התגמול של החברה. , בחריגה מ פורטים לעילהמ

לעיל,  ל .13.8 האמור  כל  והאור  התגמול  ועדת  בדיעחברי  כי  דירקטוריון  האופציות  ה  הענקת 
   .ובת החברהולט הוגנת ,סבירהעל פי דין, הינה   יםיצע לנ

 

 וספים בדבר האסיפה הכללית פרטים נ -' גחלק 

 דה ומוע האסיפה מקום כינוס .1

הודעני בזאת  בדבר  תנת  כלה  אסיפה  בשעה    2022  אפרילב  3',  אביום  שתתקיים  מיוחדת  לית  זימון 
,  , הרצליה פיתוח9, קומה  E, בניין  89  י דין, ברחוב מדינת היהודיםקצנל דימנט עורכ במשרדי  .  12:00

 . 09-9518666, פקס: 09-9500555טל: 

 מנין חוקי ואסיפה נדחית  .2

  יות, הנוכחים בעצמם או שני בעלי מנ   כחות של לפחותהוא נו  ם אסיפה כלליתי לקיוק המניין החו .2.1
ידי   כוחםעל  הצ  באי  כתב  המצאת  באמצעות  מזכויות    25%לפחות  יחד  בוהמחזיקים  בעה  או 

 שנקבע לפתיחת האסיפה.  , תוך מחצית השעה מן המועד עה בחברהההצב
 

בתו .2.2 נכח  מחצית  לא  האהם  לתחילת  שנקבע  מהמועד  מנסשעה  תדחהיפה  חוקי,    האסיפה   ין 
לא  יום,  לאותו  ימים  המקוםבשבוע  ולאותו  השעה  הנדחית" להלן:  )  ותה  ובאסיפה  האסיפה   )"

לא נמצא מניין חוקי באסיפה  ראשונה. יינים שלשמם נקראה האסיפה הכאמור ידונו בענהנדחית 
  ית בכל חתתקיים האסיפה הנד,  ועד הקבוע לאסיפהכעבור מחצית השעה מהמ  שנדחתה כאמור

   .שהוא מספר משתתפים

 הרוב הנדרש   .3
 

מר גל כהן,   מינויו של אישור  ",  של חלק א של זימון זה  1ף  בסעי  ותלאישור ההחלטהרוב הנדרש   .3.1
רוב קולות בעלי  הינו  )ב( לחוק החברות,  239להוראות סעיף    בהתאם  ",רקטור חיצוני בחברה כדי

ולות  ( במניין קא: )ד מאלהקיים אחלבד שיתהמשתתפים בהצבעה, ובלהצביע ו  המניות הרשאים
עניין הרוב באסיפה יכללו רו   ב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי 

תתפים  ו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשינוי, למעט עניין אישי שאינ אישי באישור המ
ת הנמנעים. על  ון קולואו בחשבניות האמורים לא יוב ל בעלי המ בהצבעה; במניין כלל הקולות ש
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שיש  הורא  מי  יחולו  אישי  עניין  סעיף  לו  )  276ות  המחויבים;  בשינויים  החברות,  סך    (בלחוק 
המתנ  בעלי  קולות  מקרב  משנה  גדים  בפסקת  האמורים  של  א)המניות  שיעור  על  עלה  לא  שני  ( 

 . מכלל זכויות ההצבעה בחברה אחוזים
 

שנתי וגמול    מולג  אישור"   ,זה  ןזימו לק א' של  חל  3-ו  2פים  ת ההחלטה שבסעינדרש לקבל הרוב ה  .3.2
הענקת    אישורוכאמור בתקנות הגמול  "  המזעריבסכום השווה ל"סכום    ר גל כהןלמהשתתפות  

כתבי  הענקת    אישור"   -ו  ",דיניות התגמול של החברה, בחריגה ממתי סחירים כתבי אופציה בל
בהתאם    "גמול של החברהבחריגה ממדיניות הת  ,' אביבה בן משהבאופציה בלתי סחירים לג

סעיף  להוראו החבר   )ב(א'267ת  בעלהינו  ות,  לחוק  קולות  להצרוב  הרשאים  המניות  ביע  י 
ת הרוב באסיפה יכללו רוב  ( במניין קולוא, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: )ים בהצבעהוהמשתתפ 

קולות בחב  מכלל  שליטה  בעלי  שאינם  המניות  אובעלי  באישור    רה  אישי  עניין    ,הגמולבעלי 
אמורים לא יובאו בחשבון קולות  יות הלי המנ ל הקולות של בעין כלהמשתתפים בהצבעה; במני

אישי עניין  לו  שיש  מי  על  סעיף    הנמנעים.  הוראות  בשינו  276יחולו  החברות,  יים  לחוק 
( ( לא עלה  א)משנה  ם מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת  סך קולות המתנגדי  ב(המחויבים; 
   .הבחבר מכלל זכויות ההצבעה זיםשני אחועל שיעור של 

 
ההח .3.3 לקבלת  הנדרש  של    4ף  שבסעילטה  הרוב  א'  פטו  הענקת"  ,זה  זימוןלחלק  ושיפוי כתבי  ר 

אביבה לגב משה   '  כהן  בן  גל  רגי ",  ולמר  רוב  בעהינו  קולות  מכלל  המניות  ל  המשתתפים  לי 
,  בהצבעההשתתף ואשר משתתפים  הזכאים לבעצמם או באמצעות באי כוחם    באסיפה,  בהצבעה

 . םבעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעי יין כלל הקולות שלכאשר במנ

 ובע המועד הק .4

ולהצביע באסיפהמועד לקביעת הזכא  .4.1 לסעיף    ה הכללית, בהתאםות של בעלי המניות להשתתף 
ו  182 החברות  תשס"ול  3לתקנה  לחוק  בכתב,  הצבעה  הינו2005  -תקנות  המסחר    ,  יום  בתום 
לניירסבבו בתלה  ערך  בע"מ  א-רות  ביום  שיח ביב   המועד "להלן:  )  2022  מרץב  3  -ה,  'ה ול 

 "(. הקובע
 

  2000-ש"סת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, הת אם לתקנות החברות )הוכחבהת .4.2
בעלו"להלן:  ) הוכחת  ש תתקנות  מניה  בעל  לנ"(,  הבורסה  חבר  אצל  מניה  רשומה  יירות  לזכותו 

בתל מני בעביב  א-ערך  ואותה  בין המניות"מ,  נכללת  שם    ה  על  המניות  בעלי  הרשומות במרשם 
פה הנ"ל אם ימציא לחברה אישור בדבר  אי להשתתף ולהצביע באסיחברה לרישומים, יהיה רש

במנ  במועד  בעלותו  בהתיה  הבורסה  חבר  מאת  לטופס  הקובע  הוכחת  שבתו  1אם  לתקנות  ספת 
לחילופין או  איבעלות,  לחברה  ישלח  מבעשור  ,  באמצעות  אלקטרונלות  הצבעה  ית  ערכת 

מבל  להלן.  המפורטים  למועדים  בהתאם  הכל  להלן(,  מ)כהגדרתה  לעיל,  מהאמור  לגרוע  סר  י 
סעיף   לפי  מאושר  ניירות  5יא44אלקטרוני  שענ  לחוק  במערערך,  המשתמשים  נתוני  כת יינו 

 ת. קנות הוכחת בעלודינו כדין אישור בעלות לפי ת –רונית ההצבעה האלקט
 

את    , יוכיח לחברהכוח  יייפואו באמצעות    בעצמוכללית  הין להצביע באסיפה  ל מניות המעונבע .4.3
מ  בעלותו יאוחר  לא  האסיפה  48-במניה,  כינוס  מועד  לפני  יושב    .שעות  רשאי  ראש  אולם 
  ולקבל את הוכחת הבעלות במניה או העתק י כל המשתתפים,  ה, לוותר על דרישה זו לגב האסיפ 

 עם תחילת האסיפה. ראש האסיפה,  שבת יוממנה, להנחת דע
 

ח  תו חבר הבורסה או במשלו בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של או .4.4
 .  לחשבון ניירות ערך מסוים ינתן מראשבדואר, אם ביקש זאת ובלבד שבקשה לעניין זה ת 
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 ת ייפוי כוח  הצבעה באמצעו .5

ה או על  ויחתם על ידי הממנ  "( יערך בכתב ינוהמי  כתב בעה )להלן: "כל מסמך הממנה שלוח להצ .5.1
בכתב חתום    הוא תאגיד ייעשה המינויידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה  

  סמך.  יד או בחתימת בא כוחו המוותמת התאג על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובח
 

המי .5.2 מאו  נוי  כתב  דירקטורי  מנוהעתק  דעת  מי  החברה  ון  להנחת  ידו,    מךשהוסאו  ד  יופקעל 
כינוס האסיפה  או  במשרדי החברה   לפני    48  -מפחות  א  לבמקום    לתחילת הקבוע  מועד  השעות 

לוותר  ,  סיפהשב ראש האאולם, רשאי יו.  להצביע האדם הנקוב בכתב המינויבה עומד  האסיפה  
דעת  תק ממנו, להנחת  או העם באסיפה ולקבל את כתבי המינוי  לגבי כל המשתתפיעל דרישה זו  

   .עם תחילת האסיפה, שב ראש האסיפהיו

 והודעות עמדה הצבעה באמצעות כתב הצבעה .6

בה  צביע  השתתף באסיפה ולהלי מניות רשאים לבע סדר יומה של האסיפה,  שעל  ם  נושאיכל הב .6.1
  88, כמשמעותן בסעיף  כל שיהיו(והודעות עמדה )כנוסח כתב הצבעה  .  ב הצבעהאמצעות כתבגם  

ה למצו   חברותלחוק  באניתן  של    תרא  ערךרשו ההפצה  ניירות  ההפצה" :  להלן)  ת  "(  אתר 

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

www.tase.co.ilלפ רשאי  מניות  בעל  לחבר.  ישירות  ולנות  נוסקבה  את  ממנה  ההצבעה  ל  כתב  ח 
 .ות העמדה )ככל שיהיו( והודע 

 
מחמישה   .6.2 יאוחר  לא  ישלח,  בורסה  הקובע,חבר  המועד  לאחר  בלא    ימים  אלקטרוני,  בדואר 

, לכל בעל  נה(, באתר ההפצהוהודעות העמדה )ככל שתינת ב ההצבעה  תמורה, קישורית לנוסח כת 
בע במרשם  רשום  שאינו  החמניות  של  המניות  רשואברה  לי  מניותיו  חבר  שר  אותו  אצל  ומות 

אמור  מעוניין לקבל קישורית כבורסה, אלא אם הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי הוא אינו  
ד שההודעה  ורת דמי משלוח בלבד, ובלבבדואר תמ  או שהודיע כי הוא מעונין לקבל כתבי הצבעה

ובמועד  ניתנה מסוים  ערך  ניירות  חשבון  הק  לגבי  למועד  שמניב   ובע.הקודם  מניות  ותיו  על 
חב אצל  שבאמצעותרשומות  הבורסה  מחבר  הבעלות  אישור  את  לקבל  זכאי  בורסה,  הוא  ר  ו 

דמי משלוח  נו תמורת  , בסניף של חבר הבורסה או באמצעות הדואר אל מעמחזיק את מניותיו
  ניות רך מסוים. בעל מעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות עזאת, וכי בקשה לבלבד, אם ביקש  

נה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו,  רה ישירות ולקבל ממשאי לפנות לחבר
 ההפצה. לנוסח כתב ההצבעה באתר קישורית 

 
י שפורסם  השני של כל כתב הצבעה, כפגבי החלק  ההצבעה באמצעות כתבי ההצבעה תיעשה על   .6.3

 הפצה.  באתר ה
 

 בעל המניות הלא של בעלות ישורא לו ף צור אם רק תקפה תהא הצבעה כתב באמצעות הצבעה .6.4
 אלקטרונית, או צילוםההצבעה ה  מערכת באמצעות בעלות אישור לחברה נשלח אם או ום,רש
דרכון ודתתע אם תעודת או זהות,  רשוםהמנ בעל  התאגדות,  כתב   בספרי יות  את  החברה. 

בת  תוי הכרדי החברה, על פמסמכים שיש לצרף אליו( יש להמציא למשעה )יחד עם כל הההצב
באופ יגיעלהלן,  ההצבעה  שכתב  עד    ן  החברה  זה    4למשרדי  לעניין  האסיפה.  מועד  לפני  שעות 

בומוע המועד  הינו  ההמצאה  למ  ד  אליו,  לצרף  שיש  והמסמכים  ההצבעה  כתב  שרדי  הגיעו 
 ה. החבר

 
עד   .6.5 לפני מוע  24בעל מניות רשאי,  לפנות למשרדהשעות  כינוס האסיפה הכללית,  הרשום של    ד 

זה  חרולא   החברה את  של  שהוכיח  דעתו  להנחת  כתב  ותו  את  למשוך  זה,  לעניין  שמונה  עובד 
 שלו. ההצבעה ואישור הבעלות

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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בעניין "גילוי    2011במבר  בנו  30והנחיית רשות ניירות ערך מיום    בעה בכתבבהתאם לתקנות הצ .6.6

אופן בעלי    בדבר  של  מוסדהצבעה  וגופים  בכירה  משרה  נושאי  באסיפותעניין,   הלן: )ל  "יים 
ה, יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה  מניה המשתתף בהצבע  "(, בעלההנחיה "

מ מונאו  כהגדרת  מוסדי,  לשקיע  וימציאו  ובהנחיה,  בכתב  הצבעה  בתקנות  אלה  חברה  חים 
)ב( להנחיה. אם  2ת האמורות ולסעיף  שים בהתאם לתקנורת הצבעתם את הפרטים הנדרבמסג

מיוהצ באמצעות  כביע  המצביע   וחפה  גם    ימציא  הכוח  מיופה  למיופה  או  ביחס  הפרטים  את 
 הכוח. 

 
 . לפני מועד האסיפה ימים 10 עד הינו לחברה עמדה הודעות להמצאת המועד האחרון .6.7
 

ימים לפני מועד    5עד   הינו עמדהה  החברה להודעות רקטוריוןתגובת די המועד האחרון להמצאת .6.8
 .האסיפה

 
 ה שהגיעו אליה. רה, את הודעות העמדממנה, בלא תמול ולקב אי לפנות לחברה בעל מניה רש .6.9

 האלקטרונית  ההצבעה מערכת באמצעות הצבעה .7

בחברה  בע .7.1 רשום  לא  מניות  של  ל  היום  סדר  שעל  החלטות  לכל  ביחס  להצביע  האסיפה,  רשאי 
לחוק    2קטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'מערכת הצבעה אל   מתוארות לעיל, גם באמצעותה

 "(.  בעה האלקטרונית מערכת ההצן: "הל ך )לניירות ער
 

   . https://votes.isa.gov.ilכתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה .7.2
 

הא למערכת יזין  הבורסה חבר בכתב, הצבעה  תקנות  פי -על .7.3 ובה   רשימה לקטרוניתההצבעה 
הלא עלימב אחד כל  לגבי הנדרשים  הפרטים  באמצעותו   ות במני  המחזיקים רשומים המניות 

 "(. ימת הזכאיםרשבע )להלן: "קוה עדבמו
 

 באמצעות כתב  הכללית באסיפה   להצביע רשאי  הזכאים  ברשימת  המופיע  רשום  לא  מניות בעל .7.4
 רונית. האלקט במערכת ההצבעה לחברה שיועבר אלקטרוני עההצב

 
ור  קטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה איש ערכת ההצבעה האלעל מניה המצביע באמצעות מב .7.5

 לעיל.  רטהמפובעלות באופן 
 

 בהודעה בכתב המועד הקובע של בצהריים 12:00 השעה עד להודיע רשאי רשום לא ניותמ בעל .7.6
 ברשימת הזכאים. להיכלל מעוניין ינוא הוא  הבורסה, כי  לחבר

 
  מקבלים מחבר  אים ואשר הזכ ברשימת וליםהכל המניות מבעלי אחד לכליעביר,   ההבורס חבר .7.7

באמצעות ניקטרו אל דואר באמצעות  הודעות הבורסה   שרות המקוהתקשרות   ערכותמ או 
  קוד  רהית כת האלקטרונית, ביןבמער הצבעה לשם הנדרשים את הפרטים הבורסה, חבר   למחשב

 במערכת. ההצבעה גישה לצורך
 

ק החל .7.8 אישורממועד  האלקטרת  אמ  בלת  ההצבעה  תקמערכת  קבלה  על  רשימת  ונית  של  ינה 
במערכת, להצביע  )להלן: דמוע לפני שעות 6 עדו הזכאים  המערכ מועד"  האסיפה  "(,  תנעילת 

ההצבעה   למערכת להיכנס  הזכאים, המניות  לבעלי תאפשר האלקטרונית ההצבעה  מערכת
תוך  ייחו בקוד ושימוש הזדהות  האלקטרונית,  ולהצבגישה    .קודמת הצבעה לשנות  או  יע די, 

  יהיה ניתן  אול כת,  נעילת המער מועד עד לביטול  או לשינוי ניתנת  תהיה נית האלקטרו ההצבעה 
 זה.  מועד אחרי כת המער באמצעות  שנותה ל
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  מניות לא  בעל המשך,אסיפת   נקבעה או המערכת נעילת מועד לאחר האסיפה נדחית בו מקום .7.9

האלקטרוניתההצבע רכתמע באמצעות הצביע  אשר רשום הצבעתו   את ותלשנ  יוכל  לא  ה 
אין מצעותבא אסיפה המערכת.  יות,  המנ מבעל מנועל כדי המשך אסיפת או תנדחי בקביעת 

באמצעו מלשנות באותה האלקטרונית ההצבעה מערכת  תשהצביע  הצבעתו אסיפה,  אלאאת   ,  
  רה אישורלחב העביר ש מניות בעל  .לעיל כמפורט אחר הצבעה אמצעי בכל זאת לעשות  שיוכל
  אינו אחרים,הצבעה   באמצעי להצביע ומבקש  קטרונית,ההצבעה האל ערכתמ באמצעות בעלות

 או באסיפת ההמשך.  הנדחית באסיפה הצבעה לצורך חדש בעלות ראישו יר לחברהעב לה שנדר
 

כל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה  )ד( לחוק החברות, כ83ף  בהתאם להוראות סעי .7.10
או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת  בעל מניה בעצמו  רת. לעניין זה, הצבעה של  עתו המאוחהצב

 ת )כהגדרתה לעיל(. ת ההצבעה האלקטרוניבאמצעות מערכ אובעה באמצעות כתב הצ להצבעה
 

 הוספת נושא לסדר היום  .8

נושא לסדר היוםיתכן שיהיו ש  , זימון זהלאחר פרסום דוח   ויהיה  ינויים בסדר היום, לרבות הוספת   ,
מניה לפי סעיף  ה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל ני בדיווחי החבריתן לעיין בסדר היום העדכנ

נושא בסדר היוםחוק החברות לכל  )ב(66 ( לתקנות  2)א2של האסיפה הכללית, שחלה עליה תקנה    לול 
  , אפשר כי בעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמורודעה, תומצא לחברה עד שהודעה ומ 

היום   לסדר  יתווסף  בהנושא  יופיעו  תפרסםופרטיו  החברה  כאמור,  במקרה  ההפצה.  זימון    אתר  דוח 
ד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת  בעה ימים לאחר המועת לא יאוחר מש זאן, ומתוק

 . ום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע, כאמור לעיל. אין בפרס נושא בסדר היום

   ל עניין אישיהודעה ע .9

   יםפ יבסע   ת המפורטתיווקשרבעניין ההת  בעל מניה המשתתף בהצבעה  -לחוק החברות    276לפי סעיף  
ות כתב  ואם ההצבעה הינה באמצעיודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה,    , לדוח זה  לק א' לח  3  -ו  2,  1

  ההחלטה באישור  עניין אישי    אם יש לו של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך,    יסמן בחלק ב'  -הצבעה  
יו סדר  האסיפהשעל  של  ל  מה  כאמור,  מניה  בעל  הודיע  לא  לאו.  י אם  לא  וקולו  יצביע  ביא  יחס  מנה 

 . מורכא להחלטה

 יםעיון במסמכ .10

לד  לפי בקשתם, בכפוף  לעיין,  יוכלו  זה ובמסמכים הנזכריבעלי מניות החברה,  בו הנוגעים  ין, בדוח  ם 
יומה   סדר  על  העומדים  כאלנושאים  האסיפה  הרשום  של  במשרדה  לעיל,    וב ברח   ,החברהל  ש מור 

ה  , בשעות העבוד שהינם ימי עסקיםה',  -עם החברה, בימים א'  בתיאום מראש  , תל אביב,45וטשילד  ר
לית או  למועד כינוסה של האסיפה הכל  וזאת עד    03-5365536המקובלות לאחר תיאום מראש בטלפון  

תהיה(  )אם  הנדחית  ה   האסיפה  באתר  רשותוכן  של  בכתובת:   הפצה  ערך  ניירות 
il.www.magna.isa.gov/http:/  האינטרנטו לניי  באתר  הבורסה  בכתובת:  של  בע"מ  ערך  רות 

tase.co.ilhttp://www.maya.  . 
 
 
 

 , רב בכבוד           
 

  מ"בע סילבר קסטל אחזקות                     
 

 ומנכ"ל  דירקטור, אלי מזרוחעל ידי:     
 

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

 בע"מ   סילבר קסטל אחזקות
"( החברה)להלן: "   

 לשיפוי  כתב התחייבות

 הואיל ותקנון החברה מתיר לחברה לשפות את נושאי המשרה של החברה;

ועדת  ,2022  _______ וביום  והואיל   לשפותך    תגמול ה  החליטה  החברה  התחייבות  את  לאשר  החברה  של 

תפ משבמסגרת  כנושא  לב  רהקידך  בהתאם  חוחברה,  התשנ"ט  הוראות  החברות,  ")ל  1999  -ק  חוק  הלן: 

 "( ולתנאי השיפוי המפורטים בכתב זה; החברות

וביום   החברה לאשר את  2022  ________והואיל  דירקטוריון  לשפותך במסגרת  התחייב , החליט  החברה  ות 

 ; ים בכתב זהשיפוי המפורטתנאי התפקידך כנושא משרה בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות ול

 אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה;______    והואיל וביום

 הננו להודיעך כדלהלן: 

 התחייבות לשיפוי .1

פותך בהתאם להוראות תקנון החברה וחוק החברות, מתחייבת בזאת  חברה לשמבלי לגרוע מזכותה של ה 

 להלן:  חוזר כד  החברה באופן בלתי 

תוטל עליך  בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, ש  ךלשפות אות  תקנון החברה,  בכפוף להוראות .1.1

  -אחד מאלה   , בכלו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה בחברה  עקב פעולות שעשית

פסק דין  ל פי פסק דין, לרבות  חבות כספית שתוטל עליך או שתוציא, לטובת אדם אחר ע .1.1.1

ב בידי  שאושר  בורר  פסק  או  בפשרה  שהפעולותשניתן  ובלבד  משפט,  האמורות    ית 

הא מסוגי  יותר  או  לאחד  בעקיפין,  או  במישרין  קשורות,  המפורטים  תהיינה/היו  ירועים 

זה ושה  בתוספת יעלה על הסכום המפורט בסעיף  סכום  לכתב    1.2המרבי של השיפוי לא 

 להלן; 

סבירות, .1.1.2 התדיינות  די  הוצאות  עורך  טרחת  שכר  הליך  ן לרבות  או  חקירה  עקב  שתוציא   ,

ת המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר יסתיים ללא הגשת כתב שיתנהל נגדך בידי רשו

שיס  אישום או  פלילי,  להליך  כחלופה  כספית  עליך חבות  ומבלי שהוטלה  ללא  נגדך  תיים 

אי כתב  פל הגשת  להליך  כחלופה  כספית  חבות  בהטלת  אך  נגדך  שאינה  שום  בעבירה  ילי 

זו  הדורשת   בפסקה  פלילית;  מחשבה  בעניין    -וכחת  אישום  כתב  הגשת  ללא  הליך  סיום 

בו חקירה פלילית  שנ סעיף    התיק  משמעו סגירת   -פתחה  לחוק סדר הדין הפלילי    62לפי 

התשמ"ב   משולב[,  זה:    1982  -]נוסח  קטן  הפלילי"  "חוק)בסעיף  הדין  עיכוב  סדר  או   )

היוע בידי  סעיהליכים  לפי  לממשלה  המשפטי  "חבות    231  ף ץ  הפלילי;  הדין  סדר  לחוק 

להליך כחלופה  להליך    -פלילי"    כספית  כחלופה  חוק  פי  על  כספית שהוטלה  ,  פליליחבות 

ס על עבירה שנקבעה  , קנ1985  -לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו  

 ום כספי או כופר; בירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצכע
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בידי  התדיינו  הוצאות .1.1.3 בהן  או שתחויב  דין, שתוציא  עורכי  לרבות שכר טרחת  סבירות,  ת 

ה בידי  נגדך  שיוגש  בהליך  משפט,  באישום  חברה  בית  או  אחר,  אדם  בידי  או  בשמה  או 

עבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה  ום פלילי שבו תורשע בפלילי שממנו תזוכה, או באיש

 פלילית. 

()א( 1נד)א()52יף  ליך לטובת נפגע ההפרה כאמור בסעעהוטלה ו/או שתוטל  ספית שחבות כ .1.1.4

 "(.חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח

בהוצאו .1.1.5 שהתנהל  זה(  בסעיף  )כהגדרתו  הליך  עם  בקשר  שיוצאו  ו/או  שתוציא  עניינך,  ת 

" בסעיף זה הינו  הליך . "התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין  לרבות הוצאות 

 לחוק ניירות ערך".  1או ט' 4, ח' 3ליך לפי פרקים ח'ה

כל מקרי השיפוי שיארעו  בגין  סכום השיפוי המרבי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה במצטבר ו .1.2

השיפוי   כתב  פי  עעל  החברה  ע"י  להם  לשיוצאו  השיפוי,  החלטת  פי  על  יעלה  )  לא  מבין    (1הנמוך 

ארה"  5,000,000 )ב  דולר  העצמ  25%(  2או  ב  ימההון  החברה  השיפוי,  של    הפרשה   בנטרול מועד 

בסמוך    שיפוי   בגין   שבוצעה לכן  קודם  אושרו  אשר  המאוחדים  הכספיים  דוחותיה  פי  על  כאמור, 

השיפוי מתן  יתקבל  ליום  אם  שיתקבלו,  לסכומים  בנוסף  ביטוח  וזאת,  במסגרת  ביטוח  מחברת  ו, 

 "(.שיפוי המרבי ם הסכו)להלן: " דירקטורים ונושאי משרה

וכ .1.3 לנושאי משרה בה, כאמור בסעיף  יפוי  כל סכומי השל שסך  כאם    1.1.1שהחברה תידרש לשלם 

בי או על יתרת סכום השיפוי המרבי )כפי שתהיה קיימת באותה  ה על סכום השיפוי המרלעיל, יעל

יחול  1.2עת( לפי סעיף   נושאי המיי המרבי או  ק סכום השיפו דלעיל,  יהיו זכאים  שרה שתרתו בין 

מנושאי המש כל אחד  שיקבל  באופן שסכום השיפוי  על  לשיפוי,  יחושב  בפועל,  שבין  רה,  היחס  פי 

חבות בת השיפוי של כל נושאי  סכום החבות בת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה לבין סכום ה 

 . באותו אירוע המשרה האמורים, במצטבר, 

שבגינו   .1.4 אירוע  קרות  זכאא עם  להיות  עשוי  לשי תה  החברה  י  תעמיד  לעיל,  לאמור  בהתאם  פוי 

שניתן, ככל  לעת,  מעת  ל  לרשותך,  הדרושים  הכספים  האחרים  את  והתשלומים  ההוצאות  כיסוי 

משפ הליך  באותו  בטיפול  הכרוכים  לממנם  למיניהם  או  לשלמם  תידרש  לא  שאתה  באופן  טי, 

 ה.ז ראות בכתב שיפוי ים ולהובעצמך, והכל בכפוף לתנא 

י, בכפוף  כי עם קרות אירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי, הנך  רשא ובהר,למען הסר ספק י .1.5

  ת הביטוח שתבטח את אחריותך כנושא משרה, להתקשר עם עורך דין לפי בחירתך,לזכויות חבר

יהיה מקובל על החברה מסיבות סבירות ובלבד שת זהות עורך הדין    ודיע עלפרט לעורך דין שלא 

רך במינוי עורך דין כאמור. במידה ולא תמסור הודעה כאמור, תהיה  ר הצוחברה מייד עם התברל

 ך דין עבורך על פי שיקול דעתה.שאית החברה למנות עורר

 :מור בסעיף זהההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה כפופה לא .2
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השיפוי לחול ועל    שר לכל אירוע בגינו עשויאתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי שייפתח נגדך בק .2.1

ויה לאחר שייוודע  ם שיימסר לך בכתב לפיו הליך משפטי ייפתח נגדך, וזאת במהירות הרא ל איוכ

 הליך. לראשונה על כך ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך, כל מסמך בקשר לאותו לך 

לסעיף   .2.2 בהתאם  דין  עורך  לך  תמנה  החברה  זכ  1.5אם  תהיה  את  החברה  עצמה  על  לקחת  אית 

בפני אופ הטי הלול בהגנתך  דין שהחברה  תו  עורך  ו/או למסור את הטיפול האמור לכל  יך משפטי 

לעורך  תבחר   )פרט  זה  כל  לצורך  שיתקיימו  בתנאי  סבירות(  מסיבות  עליך  מקובל  יהיה  שלא  דין 

המצט תוך  התנאים  הודיעה  החברה  )א(  הבאים:  כא  45ברים  ההודעה  קבלת  ממועד  מור  ימים 

)או    2.1יף  בסע יותר  תלעיל  קצרה  הד  –קופה  תגובתך  אם  או  הגנתך  כתב  הגשת  לצורך  נדרש  בר 

תאם לאמור בכתב זה; )ב( ההליך המשפטי כנגד  מחזיק כתב השיפוי בה   להליך(, כי היא תשפה את

ו אך  יכלול  השיפוי  כתב  יהיו  מחזיק  כאמור  דין  עורך  ו/או  החברה  כספיים.  לפיצויים  תביעה  רק 

די ולהביא את ההליך הנ"ל לידי סיום;  הבלע  "ל לפי שיקול דעתםנבמסגרת הטיפול ה   ם לפעולזכאי

נות לחברה ולך. מקום שייווצר ניגוד עניינים  ויהיה חייב חובת נאמ   עורך הדין שמונה כאמור יפעל

כ על  ייודע  החברה  לבין  מטעמך  בינך  דין  עורך  לעצמך  לקחת  רשאי  תהיה  ואתה  הדין  עורך  ך 

ינוי כאמור. במקרה שהחברה תבחר  יין מ צאות שיהיו לך בענ ווי זה יחולו על הכתב שיפוהוראות  

וררות בקשר לחיוב כספי היא תהיה  יע במחלוקת בדרך של בלהתפשר בעניין חיוב כספי או להכר

הת במלואם  שיוסרו  ובלבד  כן  לעשות  בקשת  רשאית  לפי  נגדך.  בתביעה  האיום  ו/או  נגדך  ביעה 

בשמך בהגנתך באותו  לטפל  עורך דין כאמור,    לסמיך אותה ו/או כמסמך שיהחברה תחתום על כל  

 לעיל.  הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור

ל  ה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל בכל אופן סביר שיידרש ממך עאתה תשתף פעול .2.3

שהחברה ובלבד  משפטי  הליך  לאותו  בקשר  טיפולם  במסגרת  מהם  מי  ל  ידי  כל  תדאג  כיסוי 

כרוכו  ההוצאות שתהיינה  בכךשלך  והכל    ת  בעצמך,  לממנן  או  לשלמן  תידרש  לא  שאתה  באופן 

 לעיל. 1.2סעיף בכפוף לאמור ב

כל ההוצאות  לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי    2.2ם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף  בין א .2.4

בסעיף   האמורים  למיניהם  האחרים  בא  1.1והתשלומים  שאת לעיל  לשלמםופן  תידרש  לא  או    ה 

ו פי האמור בכתב זהזאת מלממנם בעצמך,  על  לגרוע מהשיפוי המובטח לך  כדי  שיהיה בכך  ,  בלי 

 לעיל.  1.2סעיף והכל בכפוף לאמור ב

, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך  השיפוי שלך בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך, כאמור בכתב זה .2.5

בוררו או  פשרה  אבעקבות  אלא  החבת,  כן  לם  בכתב  תסכים  לקיוםארה  או  פשרה    אותה  ותה 

 בוררות, לפי העניין. 

ורך או במקומך בכל דרך  שולמו בפועל לך או עב החברה לא תידרש לשלם על פי כתב זה כספים ש .2.6

שי התחייבות  או  החברה(  )שרכשה  ביטוח  במסגרת  זולת  שהיא  אחר  דהוא  מאן  של  כלשהי  פוי 

כום שישולם  ף( לסיחול מעבר )ובנוס  היפוי על פי כתב זסכום הש החברה. למען הסר ספק, יובהר כי  

 )אם וככל שישולם( במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור. 

תשלום    עם .2.7 לביצוע  הפעולות  בקשתך  בכל  החברה  תנקוט  זה,  כתב  פי  על  כלשהו  למקרה  בקשר 

ם דין לתשלומו, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. א  הנחוצות על פי
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כל אישור  לתשלוםיידרש  כאמור  סיבה  נ"ל,  כ   שהו  מכל  לכך  בהתאם  יאושר  לא  תשלום  ואותו 

ושר כאמור כפוף לאישור בית המשפט והחברה  ו כל חלק ממנו שלא יאשהיא, יהיה תשלום זה א 

 תפעל להשגתו. 

להליך משפטי  ם לך או במקומך סבמקרה שהחברה תשל .2.8 זה בקשר  כומים כלשהם במסגרת כתב 

ול זכאי לשיפוי  כאמור,  ייחשבו סכומים  ת החבמאאחר מכן יתברר שאינך  רה על אותם סכומים, 

דה למדד המחירים לצרכן, ויהיה עליך  החברה, אשר תהיה צמו  ידי -אלה כהלוואה שניתנה לך על

הסכומים   את  כשתידלהחזיר  לחברה  עלהללו  בכתב  התשלומים  -רש  הסדר  ולפי  כן,  לעשות  ידיה 

 שהחברה תקבע.

גם    התחייבויות .3 לזכותך  יעמדו  זה  כתב  לפי  ובלבד  לאחר  החברה  בחברה  משרה  כנושא  כהונתך  סיום 

 ו ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה. יבות לשיפוי נעשו ו/אשהפעולות בגינן ניתנה ההתחי

 -ה  בכתב שיפוי ז .4

רה" בחוק  כמשמעותו בחוק החברות וכן חוק ניירות ערך )לרבות הגדרת "נושא משרה בכי-"  נושא משרה"

ע החל  אחר  חוק  בכל  וכן  נושזה(  בעת  ל  ו/או  בת  בחברה  ו/או  בחברה  תפקידם  מילוי  בעת  המשרה  אי 

ה ו/או  ם חברה בת בחברה קשורה ו/או בתאגיד אחר בו מחזיקה החברמטעם החברה ו/או מטע  כהונתם 

 ניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין. חברה בת ב 

נגזרת שלה  -"  פעולה" ה  -  או כל  יך כתב שיפוי זה  י תארחלטה ו/או מחדל ולרבות פעולותיך לפנ לרבות 

 בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה. 

 . ן זכר, אף נקבה במשמעכל האמור בלשו 

יימן, ככל המותר על פי דין,  ובאופן המיועד לקהתחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה   .5

בין   נועדו. במקרה של סתירה  הורלשם התכלית שלה  לבין  זה  ד הוראה כלשהי בכתב שיפוי  ין שלא  אות 

ה הוראות  תגבר  עליה,  להוסיף  או  לשנותה  עליה,  להתנות  יהניתן  לא  אך  או  דין האמורה,  לפגוע  בכך  יה 

 וי זה. לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפ

 תב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. לכ התוספת .6

 ין. מצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדולראיה באה החברה על החתום, בא

 

 _________________ 

 בע"מ  סילבר קסטל אחזקות

 :נאיו מאשר את הסכמתי לכל תאני מאשר קבלת כתב זה ו

 

 חתימה   שם נושא המשרה   תאריך 
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 התוספת

 

 ות הדין, אלה סוגי האירועים בגינם תשפה החברה את נושא המשרה:  וף להורא בכפ

ניירו .1 החברהנפקת  של  ערך  ו/ ת  בישראל  קשורה  חברה  של  ו/או  בחה  לגרוע  או  מבלי  אך  לרבות,  ו"ל, 

על   לציבור  הצעה  לעיל,  האמור  פרטית מכלליות  הצעה  תשקיף,  מניות    פי  הנפקת  בחו"ל,  ו/או  בישראל 

 בדרך אחרת כלשהי;  רות ערך  הטבה או הצעת ניי 

בסעיף   .2 כמשמעותה  מכ   1עסקה  העברה,  זה,  ובכלל  החברות  רכישה  לחוק  או  או  ירה  נכסים  של 

ישרין או  ת ערך, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם וכן כל פעולה הכרוכה במ ניירוהתחייבויות, לרבות  

 קה כאמור; בעקיפין לעס

נושא המשרה במהלך תפקידו  שנעשתה בהתבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה   .3 ידי  על  תום לב 

 או ועדה מועדותיו; ת הדירקטוריוןומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבו

הו .4 או  הדיווח  כלליםדעה  פי  על  או  מכוחו,  שהותקנו  תקנות  לרבות  חוק  כל  פי  על  הנחיות    מוגשים  או 

יינים דומים ו/או הימנעות  מסדיר ענבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק של מדינה אחרת ה הנהוגים ב

 מהגשת דיווח או הודעה כאמור;

 קי החברה ו/או חברה קשורה;  קשר לניהול עסהחלטה ו/או פעולה ב .5

 או בינן לבין עצמן;/או פעולה בקשר להתקשרויות של החברה או של חברה קשורה עם אחרים וטה ו/החל .6

 החלטה ו/או פעולה בקשר לחברה קשורה;  .7

פ .8 ו/או  בקשהחלטה  לחלוקה,  עולה  בקשר  פעולה  ו/או  החלטה  או  ערך  ניירות  של  עצמית  לרכישה  ר 

ב לכהגדרתה  החברות,  האחוק  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך  לרבות,  בקשר  מור  פעולה  ו/או  החלטה  עיל, 

 קשורה;  לחלוקה של דיבידנד בחברה ו/או בחברה

 ו/או בחברה קשורה; ש בחברה עולה בקשר לחוות דעת בהצעת רכש ו/או בקשר להצעת רכהחלטה ו/או פ .9

חברה קשורה, לרבות, אך  חברה ו/או של  החלטה ו/או פעולה בקשר לשינוי מבנה או ארגונה מחדש של ה .10

לגר  מכ מבלי  חברות  וע  הקמת  החברה,  בהון  שינוי  פיצול,  מיזוג,  לעיל,  האמור  או  לליות  פירוקן  בנות 

 ן, הקצאה או חלוקה; מכירת

חברה או בחברה קשורה ו/או ברכישת או במכירת נכסים,  השקעות ב החלטה ו/או פעולה בקשר לביצוע   .11

 ת אחרות; השקעוים ו/או השקעות בשוק ההון ו/או ברות ו/או עסק לרבות רכישת או מכירת ח

ההשקעות, .12 ביצוע  שלפני  בשלבים  בין  להשקעות,  בקשר  לאח  פעולות  ובין  במהלכן  לצורך  בין  ו/או  ריהן, 

 הפיקוח עליהן; והמעקב ו התקשרות בעסקאות, ביצוען פיתוחן 

 תה; ם קידום פעילוכל הפעולות והמעשים הננקטים במהלך העסקים הרגיל של החברה לש .13

לאיש .14 בקשר  פעולה  ו/או  עסהחלטה  בחברה  ור  ו/או  בחברה  שליטה  בעל  עם  ו/או  משרה  נושא  עם  קה 

 קשורה; 

שנעשכל   .15 מחדל  ו/או  תפקידו  פעולה  במסגרת  בחברה,  משרה  נושא  ידי  על  לב  בתום  במו  הלך  בחברה 

 העסקים הרגיל.
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ם ו/או בינן לבין עצמן,  קשורה עם אחריהחלטה ו/או פעולה בקשר להתקשרויות של החברה או של חברה   .16

 ות, ספקים, קבלנים וכו';  לקוח  כולל עם

בח .17 עבודה  ליחסי  בקשר  פעולה  ו/או  קשורההחלטה  בחברה  ו/או  או  ברה  פנסיה  לתכניות  בקשר  כולל   ,

וח או להטבות לעובדים או לתוכנית אופציות, לעובדי החברה ו/או חברה  ל או ביטקופות פיצויים או גמ

 אי בטיחות וגהות בעבודה;  כולל בקשר לתנ קשורה ו

 ו/או בחברה קשורה;  פעולה בקשר לפטנט, מדגם, סימן מסחרי או קניין רוחני אחר בחברה  ו/או החלטה  .18

 קשורה;   חלטה ו/או פעולה בקשר להגבל עסקי בחברה ו/או בחברהה .19

חברה    .20 של  ו/או  החברה  של  אחר  מבנה  שינוי  או  למיזוג  בקשר  פעולה  ו/או  הסדר החלטה  או    קשורה 

 החברות או כל שינוי מבנה דומה;  לחוק   350באישור בית משפט לפי סעיף 

י לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישורים ו/או  היתרים, לרבות אך מבלפעולה בקשר עם הוצאת רשיונות ו   .21

 להגבלים עסקיים. הנוגעים  פטורים  

 העברת מידע הנדרש על פי דין לחברות בעלות עניין בחברה. .22

 ויות הצבעה בחברות מוחזקות. עולה בקשר לזכ פ  .23

 נעשות כדירקטור ו/או נושא משרה בחברה. לות ה פעו .24
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 נספח ג'

 

בע"מ   סילבר קסטל אחזקות  
"( החברה)להלן: "  

 2022, ______________  לכבוד, 
 _____________ 

 

 כתב פטור

ועדת התגמולהחליט,  2022    ם ______ ובי כ דירקטו  ו  אותך, מאחריותך כלפיה,  או  וריון החברה לפטור  ולה 
הפרת  מ עקב  נזק  בשל  "קצתה,  )להלן:  החברה  כלפי  הזהירות  הפטורחובת  עקב  החלטת  נזק  בשל  למעט   ,)"

הזהירות  חובת  כמשמעו  הפרת  בחלוקה,  דירקטור  התשנ"טשל  החברות,  בחוק  חוק  "   )להלן:  1999-תה 
 "(.  החברות

הנ  ישרהא  2022  ________שביום  לאחר   ברוב  החברה,  של  הכללית  עהאסיפה  החלטת  דרש  את  הדין,  פי  ל 
ו/או  ו/או כהנת ו/או הנך עשוי/ה לכהן כנושא/ת משרה בחברה    והנך מכהן/ת  , כי היותו להודיעךהפטור הרינ 

סקת ו/או הנך עשוי להיות מועסק בחברה  ת של החברה ו/או הנך מועסק ו/או הועבחברות בנות ו/או קשורו
בח מאשרו/או  החברה,  של  קשורות  ו/או  בנות  החבברות  להורא ת  בכפוף  כלפיך,  ומתחייבת  דין,  רה  כל  ות 
 : כדלקמן

להורא דין שתבו  263-ו  259ות סעיפים  בכפוף  הוראת  וכל  אותך  לחוק החברות,  פוטרת  במקומם, החברה  א 
ין בעקיפין, בשל  נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובמראש מכל אחריות כלפיה בלבד בשל כל  

ו/או    ותך נושא משרה ו/או מועסק בחברהיה בפעולותיך בתום לב ובתוקף היך כלפהפרת חובת הזהירות של
שתהיינה כפי  החברה,  של  קשורות  ו/או  בנות  הז  בחברות  חובת  הפרת  למעט  לעת,  בחלוקה  מעת  הירות 

 כהגדרתה בחוק החברות. 

פי דין, לשם  ר על  הרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותהתחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו ב
בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות    במקרה של סתירה בין הוראה כלשהיהתכלית שלה נועדו.  

כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של  הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך    לשנותה או להוסיף עליה, תגברעליה,  
 תב פטור זה.שאר ההוראות בכ

 לך על ידי החברה, אם ניתן.לגרוע מהאמור בכתב שיפוי שניתן בכדי אין באמור בכתב פטור זה  

 " או כל נגזרת שלה להפעו"

ב -לעניין כתב פטור זה  החלטה  כמשמעותה  גם  לרבות  החברות,  כל  חוק  ולרבות  מחדל  ו/או 
שנעשו   העסקתךהפעולות  בתקופות  זה  פטור  כתב  מועד  לפני  ידך  ו/או    על 

היותך נושא משרה, עובד, נותן    תקופתכהונתך כנושא משרה בחברה ו/או ב
בתאגיד ש החברה  של  שלוח  או  החברה    ירותים  מחזיקה  בו  כלשהו  אחר 

 בעקיפין.  בניירות ערך במישרין ו/או

 " נושא משרה "

החבר -ן כתב פטור זה לעניי בחוק  או כמשמעותו  החברה  של  שירותים  נותן  עובד,  כל  לרבות    ות, 
 לו כתב שיפוי.  העניק חברת בת, חברה קשורה, שהחברה תחליט ל

         
      _______________________ 

 בע"מ סילבר קסטל אחזקות       



 

 

 

 בע"מ   סילבר קסטל אחזקות
 "( החברה)להלן: "  

 
 :)"התקנות"( 2005 – ו"תשס(, העמדה והודעות בכתב הצבעהרות )החב  תקנות לפי הצבעה תבכ

 
 ראשון  חלק

 :  החברה שם .1
 

 בע"מ.   סילבר קסטל אחזקות
 
 : לכינוסה והמקום המועד, הכללית האסיפה סוג .2
 

כללית   החברה  מיוחדת  אסיפה  מניות  בעלי  הכללית "   או  "הסיפהא")של  יים  תתק"(,  האסיפה 
במשרדי קצנל דימנט עורכי דין, ברחוב מדינת היהודים    ,12:00בשעה    2022באפריל    3,  'אביום  

בניין  89  ,E  קומה פיתוח9,  הרצליה  ימצא.  ,  לא  ימים    אם  בשבוע  האסיפה  תדחה  חוקי,  מניין 
המקו ולאותו  השעה  לאותה  יום,  או  לאותו  אחר,ם,  מועד  דירקטוריו  יפ כ  לכל  החברה  שיקבע  ן 

המ לבעלי  האסיפה  ,  ניותבהודעה  נקראה  שלשמם  בעניינים  ידונו  כאמור  הנדחית  ובאסיפה 
      .הראשונה

היום אשר יםהנושא .3 סדר  אשר  על  בגינן,  המוצעות  ההחלטות  לרבות    להצביע ניתן הםלגבי, 
   :הצבעה כתב באמצעות

החל  שנים,    3לתקופת כהונה בת  ברה,  חב  יר חיצונכדירקטו,  גל כהןמר  יו של  נומיאישור   .3.1
  .ממועד אישורה של האסיפה

  חיצוני   כדירקטור  והתנאים הנדרשים למינוי  יומתקיימים לגב  לפיה   גל כהןהצהרתו של מר  
סעיפים  בחברה להוראות  בהתאם  החברות  241  -וב)א(  224,  לדוח  מ  לחוק    זימון צורפת 
 . נספח א'כ ההאסיפ 

 
כהן,   גל  מר  ע"י  שנמסרה  להצהרה  השכלתא לכי    העריך  החברה  דירקטוריון בהתאם  ,  וור 

מקצכשירו לעבהינו    ,ווכישורי  וניסיונ  החברות   זה מונח כהגדרת ועיתת  תנאים  (בתקנות 
בעל כשירות מקצועית(,   ולדירקטור ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל  לדירקטור  ומבחנים
   .2005  –התשס"ו 

 
אינו  דירקטור אחר בחברה  הקשר בין מר גל כהן לבין  כי    אישרההחברה  ועדת הביקורת של  

הזהירות,    לחוק החברות, או לחילופין, ולמען  (ב)240מהווה "זיקה" כהגדרת המונח בסעיף  
זניח   כהן    הן מבחינתמדובר בקשר  גל  מועד  מר  לפני  והן מבחינת החברה, הקשרים החלו 

ול כאמורכ המינוי  הקשר  מהווה,  ן  בהתאם  "  אינו  לתקנות  )א(  5  ף סעילהוראות  זיקה" 
 .2007 –, התשס"ז (נים שאינם מהווים זיקהיעני ) החברות 

 
( לתקנות דוחות תקופתיים  10ב)א()36-ו  26נות  תאם לתק הב,  גל כהן  מראודות  פרטים  ן  להל

 :ומידיים

 גל כהן  :שם

 029564416 : זיהוי מספר

 2.11.1972 לידה:  תאריך
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ת.ד.    11הפיקוס   דין: -מען להמצאת כתבי בי מיקוד    232חירות, 
40691 

 ישראלית  : אזרחות

כוועדת  )  ורת ביק  ועדת ריון: עדת דירקטוו חבר בו גם  ביושבה 
 חינת דוחות כספייםה לב וועד    (לתגמו

 כן דירקטור חיצוני: 

כשירות   או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל 
 : מקצועית

 כשירות מקצועית 

  של ,  שלה  בת  חברה ,  החברה  של  עובד  אוה   האם
 : בו עניין  בעל של או שלה קשורה חברה

 לא

 האסיפה  ל ש אישורה מועד : וכהונת תחל שבו  התאריך

תעשי בהנדס  BSc השכלה:  ניהול,  ו  יה ת 
 מכון טכנולוגי לישראל;  -הטכניון

 MBA  ;אוניברסיטת ת"א , 

דירקטורים   קורס  דירקטורים,  קורס 
רייכמן   אוניברסיטת  מתקדם, 

הבינתחומי    -)לשעבר המרכז 
 בהרצליה(.  

 – Quark Pharmaceuticals Inc השנים האחרונות:      5העיקרי במשך  ועיסוק 

Chairman & CEO; QBI 

Enterprises Ltd.- Director– 2020-

Present 

Ayana Pharma Ltd – Executive 

Chairman – 2019-Present 

MediWound Ltd (NASDAQ: 

MDWD) – President & CEO – 

2006-2019 

  ;Ayana Pharma Ltd :כדירקטור ןמכה  בהם תאגידים

Quark Pharmaceuticals Inc.; QBI 

Enterprises Ltd. 

 לא אחר:ין בעל עני בן משפחה של

כבעל מומחיות חשבונאית    והאם החברה רואה ב
הדירקטורים   במספר  עמידה  לצורך  ופיננסית 

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

 לא

 

המוצעת כהן  מרשל    ומינויאת    לאשר:  ההחלטה  ב  גל  חיצוני   תקופתל  ,חברהכדירקטור 
    .ל האסיפהאישורה שעד ממו , החל שנים 3 כהונה בת
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וגמול    גמול  אישור  –  שעל סדר היום  2נושא מספר   .3.2 גל כהןהשתתפות  שנתי   בסכום   למר 
ל"סכום   הגמול  "  המזעריהשווה  בתקנות  בלתי  הענקת    אישורוכאמור  אופציה  כתבי 

    .בחריגה ממדיניות התגמול של החברה סחירים
 

כללית כאמור בסעיף  האסיפה ה  ידי -כדירקטור חיצוני על  מר גל כהןבכפוף למינויו של   .3.2.1
מו  3.1 לאשלעיל,  כהן ר  צע  גל  השתתפות   למר  וגמול  שנתי  גמול  )א(  כדלהלן:  גמול 

לתקנות   והשלישית  השנייה  בתוספת  כמשמעותו  המזערי"  ל"סכום  השווה  בסכום 
התש"ס חיצוני(,  לדירקטור  והוצאות  גמול  בדבר  )כללים  ולהלן:   2000-החברות  )לעיל 

הגמול" בהתתקנות  לדרג"(,  מסה  אם  החברה  תהיה  לעת   ווגת בה  ות  קנ שתוכפי    מעת 
י  )ב(  הגמול  לעת;  מעת  סחירים    10,000הענקת  תעדכנו  בלתי  אופציה  הניתנים כתבי 

ל  החברה  10,000  -למימוש  של  רגילות  אחת  מניות  כל  נקוב  ערך  כמפורט   ,ללא  והכל 
בדוח   ב'  ושיפוי    כתבי  הענקת  )ג(-ו  ;הפ אסיזימון הבחלק   3.4נושא מס  כמפורט  פטור 

 (."תנאי התגמול להלן )להלן: "
, תקופת ההבשלה בת השנתיים שנקבע להם  לרבות  לעיל  ,ורציה כאמופהאהענקת כתבי   .3.2.2

לתקנות הגמול, על  )ג(  4הינה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה. אולם, על פי תקנה  
די לכל  הניתן  ל בחברוני  חיצרקטור  הגמול  )ה  זהה  תגמול  היות  עם  בקשר  מלבד 

בעניינינוירלד מתקיים  אינו  אשר  מומחה,  החיקטור  ולדירקטורים  היות  ניים ו צ(. 
הוענקו  המכהנים   אופציהבחברה  סחירים  כתבי  לדירקטור  בלתי  להעניק  החברה  על   ,

לאשר   החברה  מתבקשת  ולפיכך  הקיימים,  לאלו  זהים  תנאים  המתמנה  את החיצוני 
התנא כגמותי  הינ   , לעיל  3.2.1בסעיף    אמורל  של לתנאי    יםזה  םאשר  התגמול 

   כהנים.הדירקטורים החיצוניים המ 
כי   .3.2.3 את  בחהמובהר,  עדכנה  גל  רה  כהןו  כהןמר  גל  נתמר  הסכמת  ן,  עם   ואת  כי  לכך, 

לתנאי הגמול  זכאי    יהה ילדירקטור חיצוני על ידי האסיפה הכללית של החברה,    ומינוי
 יל. לע  3.2.1 ףיכמפורט בסע

נימוק  .3.2.4 בדבר  והלפירוט  התגמול  וועדת  האופציה  י  כתבי  הענקת  לאישור  דירקטוריון 
 .זימון האסיפהדוח לחלק ב' של   13לעיל, ראו סעיף כאמור 

המ על:  וצעתההחלטה  חיצוני  כדירקטור  כהן  גל  מר  של  למינויו  האסיפה -בכפוף  ידי 
בסעי כאמור  למר  ,  לעיל  3.1ף  הכללית  גמלאשר  כהן  )גל  כדלהלן:  גמול שול  וגמול א(  נתי 

בסכ המהשתתפות  ל"סכום  השווה  והשלישית  ום  השנייה  בתוספת  כמשמעותו  זערי" 
גמול לעת וכפי שתקנות ה  ה החברה מסווגת מעתיהות הגמול, בהתאם לדרגה בה תלתקנ

  -למימוש  נים לסחירים הנית  כתבי אופציה בלתי  10,000הענקת  )ב(    -ויתעדכנו מעת לעת;  
רגילו  10,000 החברמניות  של  אחתת  כל  נקוב  ערך  ללא  בדוח ה  ב'  בחלק  כמפורט  והכל   ,

 מון האסיפה. זי
 

לגב' אביבה בן   םבלתי סחירי  כתבי אופציההענקת    שוראי  -  שעל סדר היום  3נושא מספר   .3.3
 . , בחריגה ממדיניות התגמול של החברהמשה

 
הניתנים לגב' אביבה בן משה,  ,  בלתי סחיריםכתבי אופציה    10,000ת  הענק  מוצע לאשר .3.3.1

ל  ר   10,000  -למימוש  שלמניות  כע  ללא  החברה  גילות  נקוב  אחתרך  כמפורט ,  ל  והכל 
   .זימון האסיפהבחלק ב' בדוח 

הא .3.3.2 הענקת  כי  לגב'  פומובהר,  כאמור  בן ציות  ה  אביבה  לגמול  בנוסף  הינה  שנתי  משה, 
השווה   בסכום  השתתפות  הל"סכוגמול  כמום  הגמונו בתק  משמעותוזערי"    כפיל,  ת 

לפ  שאושר בעבר.  ראולה  מ  ירוט  מיום  דיווח  אסמכתא:   2021בפברואר    7יידי  )מספר 
 . (, המובא כאן על דרך ההפניה2022-01-015931

של   .3.3.3 ההבשלה  בסעיף  יצפ האותקופת  כאמור  המוענקות  בחריגה  לעיל,    3.3.1ות  הינה 
דת חברה בווע עתידה לכהן כגב' אביבה בן משה  לם,  רה. אול החביות התגמול שממדינ 

החברה.  ש  התגמול  החברות  )ב(  א118סעיף  ל  שלחוק  היתר,  בין  כהונתם קובע,  תנאי 
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שו הדירקטהעסקתם  שנל  להוראות  בהתאם  יהיו  התגמול  בועדת  האחרים  עו  ב קורים 
סעיף   האחריםגמ.  החברות  לחוק  244לפי  הדירקטורים  כפופ  ,ול  לתקנות  בהיותם  ים 

בינה זהה  שיהיה  צריך  עצמםגמול,  לבין  הה  ,ם  לסעישכן  על    244ף  פניה  גם  מחילה 
אהד האחרים  הקירקטורים  השוויון  כלל  בתקנות  ת  הגמול  ()ז(5)  -ו(ג(  4בוע    .לתקנות 

החי ולדירקטורים  המכהנים  וצהיות  הוענקו  חבניים  אופציהברה  סחירים   כתבי   בלתי 
לאור הבשלה  בלבבתנאי  שנתיים  החברהדך  על  ל   ,  משה  להעניק  בן  המתמנה  גב' 

וכחברת   התגכדירקטורית  החברה,  וועדת  של  זהתנאימול  הקיימיםם  לאלו  אצל   ים 
ולפיכך מתבקשת החברה לאשר  הניםצונים המכהדירקטורים החי גמול  תתנאי האת  , 

ים ם החיצוני הדירקטוריל  התגמול שנאי  אשר הינו זהה לת  ,לעיל  3.3.1בסעיף    כאמור
 המכהנים.

הת .3.3.4 וועדת  נימוקי  בדבר  העלפירוט  לאישור  והדירקטוריון  הקנ גמול  כתבי  אופציה  ת 
 . זימון האסיפהדוח לחלק ב' של   13ף ראו סעי ור לעיל,כאמ

 ,אופציה בלתי סחירים, לגב' אביבה בן משה  כתבי  10,000הענקת  לאשר  :  ההחלטה המוצעת
כמפורט ערך נקוב כל אחת, והכל    לות של החברה ללאיגר  מניות  10,000  -ל  ימושהניתנים למ 

  .זימון האסיפהבחלק ב' בדוח 

 
היום  4מספר    שאנו .3.4 ושיפט  יכתב   הענקתאישור    –  שעל סדר  בן  פוי  ור   משהלגב' אביבה 

 בנוסחים ,  (לעיל  3.1  בסעיףכאמור    בחברה  חיצוני  כדירקטורו  בכפוף למינויולמר גל כהן )
   זימון האסיפה. וח דלג' -, ו'ב םנספחיכ צורפיםמה

 החברה:  וריוןקטדירוועדת התגמול ונימוקי 
ת, ו יו מקובל בחברות ציבור מתן התחייבות לפטור והתחייבות לשיפוי לנושאי משרה הינ  .3.4.1

 אי משרה.  רים ונושת דירקטו יטוח אחריובצד ב
מוגבל .3.4.2 השיפוי,  בכתב  מפורטות  שהן  כפי  לשיפוי,  שלההתחייבויות  לאירועים  דעת ות 

 ירים בנסיבות העניין. סבור פעילות החברה ולסכומים שהינם אלון צפויים  הדירקטורי
רס הינו אינט  ושאי המשרה של החברה,הענקת כתב שיפוי שיעניק כיסוי ביטוחי ראוי לנ .3.4.3

רה יוכלו לבצע את תפקידם מבלי לחשוש, כי יהיו חשופים  ושאי המשה, כך שנשל החבר
שהינו לטובת החברה וכן    רמדובר בהסדותיהם ולפיכך  עולותיהם והחלטבאופן אישי לפ 

להם בראייה  ל  יאפשר  ומדיניותה  שלה  העבודה  תכנית  החברה,  מטרות  לקידום  פעול 
 .  טווח ארוכת

נועד לאפשר לנושאי    ות הקבועות בחוק,טור, בכפוף למגבל לפ לשיפוי ו  תמתן ההתחייבו .3.4.4
לטוב הדין,  למגבלות  בכפוף  לפעול,  חהמשרה  ללא  החברה,  מאחר ת  מתמיד  יות  שש 

 . יהם לו ישגולע שתוטל 
מקובל בחברה כפי שאושר ליתר נושאי  וענקים, הינם בנוסח ההמכתב הפטור והשיפוי   .3.4.5

 .המשרה בחברה
 . התגמול של החברהלמדיניות  הינה בהתאםלשיפוי   והתחייבות   מתן התחייבות לפטור .3.4.6

המוצעת ושיפוי    הענקת  לאשר:  ההחלטה  פטור  מש  ב'לגכתבי  בן  כהןו  האביבה  גל   למר 
למ)  המצורפים  בנוסחים,  (לעיל  3.1  בסעיף  רכאמו  בחברה   חיצוני  כדירקטורויו  ניבכפוף 

  .זימון האסיפהלדוח ג' -ו ,'ב כנספחים
 

 :המוצעות טותההחל של המלא חסובנ בהם לעיין ןיתשנ עותהשו המקום .4

החברהמניועלי  ב יוכלות  בקשלעיין,    ,  בכפלפי  לדיתם,  בדוח  וף  האסיפה  ן,  ם  ובמסמכיזימון 
ה הרשום  במשרד , ר לעילמה של האסיפה כאמו סדר יו  מדים על לנושאים העו  הנוגעים הנזכרים בו 

החברה,  ש אביב45רוטשילד  ברחוב  ל  תל  ימי  ה-א'בימים    ,,  שהינם  בשעו',  העבועסקים,  דה  ת 
ת לא ובלות  המקו בטלפון    יאום חר  עוזא,  03-5365536מראש  לת  כינ מד  האסיפה  ה  וסועד  של 
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האסיפ  הכללית הנדחית  או  תהיה(ה  רשות    )אם  של  ההפצה  באתר  ערךוכן  : בכתובת  ניירות 

lw.magna.isa.gov.iww/p:/tth  הא שינטרובאתר  הבורסנט  לנייר ל  ערךה  ת: בכתובבע"מ    ות 

.co.ilettp://www.maya.tash . 

 :זה הצבעה תבכ באמצעות להצביע ניתן םלגביה באסיפה ותחלטה ה לקבלת ושהדר הרוב .5

 
רקטור מר גל כהן, כדי   מינויו שלאישור  "   לעיל  3.1נושא  ב  הלאישור ההחלטהרוב הנדרש   .5.1

בחברה סעיף    ",חיצוני  להוראות  החברות,  239בהתאם  לחוק  ק הינו  )ב(  לי  בעולות  רוב 
ו   שאיםהמניות הר ובלהצביע  )ד מאלהקיים אחלבד שיתהמשתתפים בהצבעה,  ( במניין  א : 

ב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או  ולות הרוב באסיפה יכללו רוק
עניין המ  בעלי  באישור  מקשריו  אישי  כתוצאה  שאינו  אישי  עניין  למעט  בעל  ינוי,  עם 

יובל בעלי המיין כלל הקולות שעה; במנתתפים בהצב השליטה, המש או  ניות האמורים לא 
לחוק החברות,    276ות סעיף  לו עניין אישי יחולו הורא  ת הנמנעים. על מי שישון קולובחשב

המניות האמורים בפסקת משנה  גדים מקרב בעלי  סך קולות המתנ  ( בבשינויים המחויבים; )
 . חברהת ההצבעה במכלל זכויו  שני אחוזיםעור של ( לא עלה על שיא)
 

ה .5.2 לקבל הרוב  ההחלטה  נדרש  וגמול   מולג  אישור"  ,לעיל  3.3-ו  3.2  נושאיםלגבי  ת  שנתי 
כהןלמהשתתפות   גל  ל"סכום    ר  השווה  הגמול  "  המזעריבסכום  בתקנות    אישור ו כאמור 

  אישור "   -ו  ",, בחריגה ממדיניות התגמול של החברהתי סחיריםכתבי אופציה בלהענקת  
גמול של  בחריגה ממדיניות הת  ,' אביבה בן משהבם לגכתבי אופציה בלתי סחיריקת  הענ

להוראו  "החברה סעיף  בהתאם  החבר  )ב(א'267ת  בעל הינו  ות,  לחוק  קולות  המניות  רוב  י 
להצ והמשתתפ הרשאים  בהצבעהביע  )ים  מאלה:  אחד  שיתקיים  ובלבד  קולות  (  א,  במניין 

קולות מכלל  רוב  יכללו  באסיפה  ה בעל  הרוב  בחבי  שליטה  בעלי  שאינם  אומניות  בעלי    רה 
באישור   אישי  במני  , הגמולעניין  בהצבעה;  כלהמשתתפים  בעין  של  הקולות  המנל  יות  לי 

יחולו הוראות סעיף    אמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישיה
הח  276 )לחוק  המחויבים;  בשינויים  המתנגדי  ב(ברות,  קולות  מקסך  המניות  רב  ם  בעלי 

בפסקת   של  א)משנה  האמורים  שיעור  על  עלה  לא  אחו(  ההצבעה   זיםשני  זכויות    מכלל 
   .הבחבר

 
  ' אביבה לגבר ושיפוי  כתבי פטו  הענקת"  לעיל  3.4  לגבי נושאלטה  הרוב הנדרש לקבלת ההח  .5.3

משה כהן  בן  גל  בע,  "ולמר  קולות  מכלל  רגיל  רוב  המניות  הינו  בהצבעה לי    המשתתפים 
כוחם  בעצ  סיפה,בא באי  באמצעות  או  ל מם  בהצבעההזכאים  משתתפים  ואשר  , השתתף 

 . םבעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעי יין כלל הקולות שלכאשר במנ
 

בחלק   .ל כתב ההצבעהבחלק ב' ש  4.1-3.3 ים הנושא אופן הצבעתו לגבי בעל מניות רשום יציין את  .6
אות  הורל  אםכנדרש בהתזיקה,    קיומה או היעדרה של  לסימון  מקוםצבעה מוקצה  הב' של כתב ה

הרל   ברותהח  חוק הזיקה  מהות  המעונייקרי,    .ונטיתוולתיאור  מניה  ב  ןבעל    הצבעה להשתתף 
באישור    אישי  עניין  לבעאם הוא    האסיפב   יודיע לחברה לפני ההצבעה  ,3.1-3.3  יםהנושא בעניין  

    .מנייןביפרט, הצבעתו לא תבוא  " ולאאו שיסמן "כןטור זה  לאשר לא ימא. בעל מניות העסקה

 

 :הד ההמצאומוע צבעההה וקף כתבת .7

  הלא   בעל המניות של בעלות  אישור לו  צורף אם  רק תקפה תהא הצבעה כתב באמצעות  הצבעה
  צילום   ה האלקטרונית, אובעהצה תרכמע באמצעות תו בעל אישור לחברה  נשלח אם או רשום,
ד תעודת אםהתאגדות עודתת  או רכוןזהות,  רשוםניהמ עלב ,  כתא.  חברהה  בספרי ות   ב ת 

)יחד עם כל המסמכי פיההצבעה  על  יש להמציא למשרדי החברה,    הכתובת   ם שיש לצרף אליו( 
לעניין    .עד כינוס האסיפהוני משעות לפ  4עד    ן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברהבאופ,  הלןל

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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ים שיש לצרף אליו, למשרדי  הצבעה והמסמכעד בו הגיעו כתב ההינו המו  " צאהמועד ההמ"זה  
 . רההחב

רשום  מניות    בעל רשאלא  להצביע  בחברה  האסיפה  שעל  החלטותכל  ל  ביחסי  של  היום  ,  סדר 
  פרק ל'  ב  ןמסי   ילפ  הפועלת  ניתלקטרוא  הצבעה   מערכת  מצעותבאגם    ל,לעי  3וארות בסעיף  המת

האלקטרונית  ערכת ההצבעה  כתובת מ.  "( טרוניתת ההצבעה האלקמערכ"לחוק ניירות ערך )  2ז'

  6 ועד  בעוהק המועד  מתום החל. "(קטרוניתמערכת ההצבעה האל")  https://votes.isa.gov.ilהינה
המערכתנע מועד")  האסיפה מועד לפני שעות מערכתילת    תאפשר  רוניתהאלקט  ההצבעה  "(, 

להיכנסהזכ המניות בעליל   בקוד  ושימוש הזדהות  וךת   האלקטרונית, ההצבעה למערכת אים, 

  או  לשינוי ניתנת תהיה  האלקטרונית  ההצבעה  .קודמת הצבעה לשנות או חודי, ולהצביעגישה יי
 . זה מועד אחרי המערכת צעותבאמ לשנותה  ניתן היהי  נעילת המערכת, ולא דעמו  עד לביטול

   :ביטול כתב ההצבעה   .8

  4ף  המצוין בסעי  ללית, לפנות למשרדנוס האסיפה הכמועד כי  שעות לפני  24י, עד  רשא   מניות  לבע
עה  צבזה, למשוך את כתב הה  ןי ילענ ד שמונה  עוב  תו שלדע  ותו להנחת ת זה א  ולאחר שהוכיחלעיל,  

 . אישור הבעלות שלוו

 . , תל אביב45רוטשילד ה ברחוב משרדי החבר :העמדה והודעות ה ההצבע  כתבי מסירתל מען .9

 .האסיפה ועד לפני מ ימים 10 עד הינו לחברה מדהע ודעותה להמצאת האחרוןמועד ה .10

ד מוע  ימים לפני  5עד   נויה מדההע להודעותרה  החב ריוןדירקטו  תגובת אתלהמצהאחרון    המועד .11
 .האסיפה

  אביב -ערך בתל לניירות רסה הבו של האינטרנט ואתר ערך ותנייר  רשות ל ש ההפצה אתר כתובות .12
ניירות )רשו :ilisa.gov.gna.www.ma//http  מדה:הע והודעות  ההצבעה ביכת בהם ייםוצשמ   ת 

   .o.ilmaya.tase.c://www.http סההבור; ערך(

,  ומניותי  את מחזיק  הוא שבאמצעותו ההבורס מחבר הבעלות אישור את ללקב זכאי תמניו בעל .13
  ון לחשב אשמר תינתן זה לעניין  הבקש זאת. ביקש אם בדואר,  במשלוח וא  הבורסה חבר  של ףבסני
ערךניירו ר  ,ן ככמו  .  מסוים ת  רשום  לא  מניות  הבעבעל  שאישור  להורות  שלושאי  יועבר    לות 

     טרונית.ה באמצעות מערכת ההצבעה האלקלחבר

  ההצבעה  בכת לנוסח קישורית  תמורה, אלקטרוני, בלא בדואר  לקבל, זכאי רשום לא מניות בעל .14
 ותיו,במני  קמחזי  הוא תושבאמצעו הבורסה חבר מאת פצה,הה באתר היו(י  מדה )אםהע והודעות

 מעוניין  שהוא  או כאמור, וריתקיש לקבל יןמעוני  א הו אין  כי  הבורסה לחברהודיע   כן אם אלא
תמורת הצבעה  כתבי לקבל הוד בדואר   קבלת  לענין  ם ג תחול  הצבעה כתבי  לענין  עתותשלום; 
      .העמדה ותהודע

  ות זכוי   כל מסך יותר וא  םאחוזי חמישה המהווה  עורבשי תמניו המחזיק ריות או דאח מניות לבע .15
  זקות מוח  שאינן ההצבעה זכויות כל ךס מתוך מורכא בשיעור שמחזיק מי כןו,  חברהב  ההצבעה

) החברו לחוק  268 ףבסעי וגדרתהכ בחברה השליטה בעל בידי   זכאי   ,"(השליט עלב"  ן:להל ת 
א באבעצמו  מטעמ  מצעותו  האסיפה  לאחר    ו,שלוח  הרשום  הכלליכינוס  במשרדה  לעיין  של  ת, 

העבוד בשעות  המקובלות,החברה,  ההצבעהבכתבי    ה  וברישומי  מ  ההצבעה  ערכת  באמצעות 
  המניות כמות  כתב.צבעה בות הנלתק   10, כמפורט בתקנה  ו לחברהההצבעה האלקטרונית שהגיע

נקוב  רגילות ניותמ   757,235  ינהה רהבחב  בעהצהה זכויות  כל מסך  5%  הווההמ ערך    של ללא 
בחברה  5%ה  המהווכמות המניות    ה.החבר זכויות ההצבעה  כל  בעל  שא   מסך  בידי  מוחזקות  ינן 
ללא ערך נקוב  ות  ת רגילמניו    757,235, הינה  רותלחוק החב  268הגדרתו בסעיף  ה בחברה כשליט

 . של החברה

http://www.magna.isa.gov.il/
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ייצבע תב ההלאחר פרסום כ .16 נושאלרבות הים בסדר היום,  תכן שיהיו שינוי ה  לסדר היום,   וספת 
עמדה,  להתפ  עשויות הודעות  לעי ו רסם  ניתן  ובהודעות  בן  ייהיה  העדכני  היום    העמדה סדר 

 הפצה. תפרסמו בדיווחי החברה שבאתר השה

רסום  ההצבעה ביום פן של כתב  תמציא נוסח מתוק   הום, החבר ר הי דת נושא לס הוספאם תתבקש  
 . דר היום העדכניבדבר ס המעודכנתדעה ההו

 

 בחלקוהנושאים שעל סדר היום לגבי   הצבעתו אופן את  ין יצי מניות  לבע
 .זה הצבעה כתב של  השני 
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 :ת"(ו)"התקנ 2005 – ו"תשס(, העמדה והודעות בכתב הצבעהרות )החב  תתקנו לפי הצבעה כתב

 
 י שנ חלק

 . מ"בע קסטל אחזקותסילבר  :החברה שם

 ., תל אביב45 רוטשילדרחוב  :(בעהההצ כתבי ומשלוח הירלמס )ה ברחה מען

 . 451285451 :ברההח 'מס

 .  2022באפריל,  3,  'א יום :האסיפה מועד

 . דתוחמי :האסיפה סוג

     .2202 ,במרץ 3,  'הום י: הקובע ועדמה

 מניות ה בעל פרטי

 ______ _______________________________________________ ___ : ותנימה בעל שם .1

 ______ ________________ __________ _ ___________________________:ז"ת פרמס .2

 : ישראלית זהות תעודת  המניות לבעל אין אם .3

 _____ _______________ _______________ _____________ _____ _____ :ןדרכו   פרמס

 _____ __ _______________________________________________ :אצוה  שבה המדינה

 _____ __ ___ _________________ _______ __________________________:עד ףבתוק

 :תאגיד הוא המניות בעל אם .4

 _____ __________ _____________ _____ _________________________ :תאגיד פרמס

 _____ _ ___________ _____ _____ _________ ______ ________ ____ :ההתאגדות מדינת

 

המצביע זהות  על  להנחייבה  1הודעה  בדבתאם  ערך  ניירות  רשות  אופן ת  של    ר  ענההצבעה  נושאי  יןבעלי   ,
 :2ם באסיפותמשרה בכירה וגופים מוסדיי

 

 

 ים אלו נני נמנה עם גופאי 5שרה בכירה ושא מנ 4ענין בעל  3משקיע מוסדי 

    

 

 

 

 

 
 יע מוסדי. ירה או משקברה, נושא משרה בכיין בחבעל ענ  הינויפה הכוח ם מי אלהודיע לחברה המיופה הכוח נדרש  םג  1
מיופה הכוח  ו  הו בין המצביע א שוט בדבר קשר כלרם פיימציאו לחברה במסגרת הצבעת  םר היוסדשעל  עים באסיפה בהחלטה  המצבי   2

 .ט טיבם' ופירווכו  ים עסקיים קשר  ,שרי עובד מעבידהשליטה , לרבות ק  יבעלי מ ה או מ חבר ה)שאינו בעל עניין אישי( לבין 
על שירותים  לתקנות  1ה  כהגדרתו בתקנ   3 ג  הפיקוח  )קופות  וכן  2009-טתשס"חברה מנהלת באסיפה כללית(,    תתפותהשמל()פיננסיים   ,

 .1994-דשנ"הת אמנות,בנ תפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפו ותקרן להשקעות מש  למנה
 .1968-כ"חת ערך, תשיירו נלחוק   1בסעיף   כהגדרתו  4
 .1968-ערך, תשכ"ח חוק ניירות)ד( ל37רתו בסעיף כהגד  5
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 עה:בההצאופן 

רקטור ינוי דין מיילענ :*בעהההצ ןאופ 
)ב(  239חיצוני )סעיף  

האם   -תלחוק החברו
  או אתה בעל שליטה

  אישי יןבעל עני
 6באישור המינוי 

אישור  ן ילעני
עסקה לפי סעיף  

לחוק   א'267
האם   -תהחברו

  אתה בעל שליטה
אישי   יןבעל עני או

 7ההחלטה באישור 
   נמנע  דנג בעד אסיפהבדוח זימון הורט כמפ  ל סדר היוםנושא עהפר מס

ר כדירקטו,  גל כהןמר  יו של  נו מי אישור    –  1מספר    נושא
בבחברה,    יחיצונ  כהונה  ממועד החל  שנים,    3ת  לתקופת 

   .אישורה של האסיפה

     

ר למ השתתפות  שנתי וגמול    גמול  אישור    -  2ר  מספ  נושא
ל"סכום    בסכום  גל כהן כאמור בתקנות "  המזעריהשווה 

בלתי  כתב   10,000הענקת    אישורוהגמול   אופציה  י 
החברה  סחירים של  התגמול  ממדיניות  והכל בחריגה   ,

 . יפהאסכמפורט בחלק ב' לדוח זימון ה

     

בלתי    כתבי אופציה  10,000הענקת    שוראי  -  3ר  פנושא מס
משה  םסחירי בן  אביבה  בחריגה דירקטורית,  ,  לגב' 

החברה של  התגמול  ב' ,  ממדיניות  בחלק  כמפורט  והכל 
 . יפהלדוח זימון האס 

     

מספ ושיפט  יכתב   הענקתאישור    –  4ר  נושא  לגב' פוי  ור 
בן   )  משהאביבה  כהן  גל  למינויבכפוולמר   כדירקטורו  ף 

 המצורפים   בנוסחים,  (לעילכאמור    בחברה   חיצוני
     זימון האסיפה.וח ד לג' -, ו'ב נספחיםכ

     

 
 .נושא באותו בעהמהצ הימנעותכ  שבייח סימון אי*
 

 :קיע מוסדי, לפי הענייןשו מא בכירהל עניין, נושא משרה ם בקשר עם היותי בעלהלן פרטי
 

 

 

 

 
 _________________מה חתי                                                     _________________ יךרתא

 
 

הח (  1)  177  ףסעי  פילה  בורס   חבר באמצעות ניותמ ב המחזיקים יותמנ עלילב התשנלחוק    -"ט ברות, 
 ת.  ובעל רשואי ףובציר רק תקף  זה עההצב כתב   -1999

ת  תעוד צילום בצירוף תקף  עהההצב כתב   -חברה  ה עלי המניות של  ברשם  לבעלי מניות הרשומים במ
 .אגדותהת תתעוד/דרכון/זהות

 

 
ימ 6 שלא  מניות  טבעל  א   ורלא  הצבע  וזה  יפרט,  ולא  "כן"  לשיסמן  במניין  אתו  צורך  א  .תבוא  ענין  באישור  לפרט  אישי  המינוי שאינו  ין 

 כתוצאה מקשר עם בעל השליטה. 
  .תבוא במניין אתו ל שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבע  ו זה א ורלא טבעל מניות שלא ימ 7


