
 
 

 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
 

וכללית  אסיפה   מניות  מיוחדת  שנתית  בעלי  הכללית"  או  "הסיפהא"(החברה  של  "),  האסיפה 
במשרדי קצנל דימנט עורכי דין, ברחוב מדינת    ,12:00בשעה    2023  ינוארב  19,  'הביום  יים  תתק

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

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

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

בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה  טור  קרידמחדש של מר צבי זיו כיו  נומיאישור   .3.1
 של החברה 

הצהרתו של מר צבי זיו לפיה מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור  .3.1.1
סעיפים   להוראות  בהתאם  ו224בחברה,  החברות  224  -א'  לחוק  לדוח מצורפת  ב(א) 

 . 1נספח א'כ ההאסיפ  זימון
 

זיומר    אודות  לפרטים  .3.1.2 זיומר  שם:  נות:  קת ל  5ה  לתקנ   בהתאם,  צבי  רותו בח;  צבי 
שהחלה בה כהונתו כדירקטור של החברה: השנה    ;אין  בוועדות של הדירקטוריון:

2022  . 

המוצעתחלהה של    ומינויאת    לאשר :  טה  זיו  מר  מחדש  ב צבי  תום לעד    החברכדירקטור 
    .ההאסיפה השנתית הבאה של החבר

 
בח  אישור .3.2 כדירקטור  מיזרוח  אלי  מר  של  מחדש  השנתית  ה  ברמינויו  האסיפה  לתום  עד 

    ההבאה של החבר
 

מ .3.2.1 לפיה  מיזרוח  אלי  מר  של  למינויו  הצהרתו  הנדרשים  התנאים  לגביו  תקיימים 
סעיפים   להוראות  בהתאם  בחברה,  ו224כדירקטור  לחו224  -א'  החברות  ב(א)  ק 

 . 2נספח א'כ ה האסיפ זימון לדוח מצורפת 
 

מיזרוחמר    אודות  לפרטים .3.2.2 מיזרוחמר  שם:  נות:  ק תל  5ה  לתקנ   בהתאם,  אלי  ; אלי 
הדירקטוריון:בח של  בוועדות  של השנה    ;אין  רותו  כדירקטור  כהונתו  בה  שהחלה 

   .2022החברה: 
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תום  לעד  חברה בכדירקטור  אלי מיזרוחמר  חדש של מינויו מאת   לאשר: וצעתמטה הההחל
 .  הברל החהאסיפה השנתית הבאה ש 

 
כד  אישור .3.3 משה  בן  אביבה  גב'  של  מחדש  האסיפה קטירמינויה  לתום  עד  בחברה  ורית 

    ההחברית הבאה של השנת
 

אים הנדרשים למינויה ה לפיה מתקיימים לגביה התנהצהרתה של גב' אביבה בן מש .3.3.1
סעיפים   להוראות  בהתאם  בחברה,  ו224כדירקטורית  החברות 224  -א'  לחוק  ב(א) 

 . 3נספח א'כ ה האסיפ זימון לדוח מצורפת 
 

בן מ  אודות  לפרטים .3.3.2 בן  שם:  נות:  קלת  5ה  לתקנ  בהתאם,  השגב' אביבה  גב' אביבה 
הדירקטוריון:בח;  המש של  בוועדות  וועדת וועד  רותו  כספים  דוחות  לבחינת  ה 

של   יתכדירקטור  השהחלה בה כהונתהשנה    ;תגמול)ת (ביושבה גם כוועדת  הביקור
   .2022החברה: 

  חברה ב  יתכדירקטור  גב' אביבה בן משהמחדש של    המינויאת    לאשר:  וצעתמטה הההחל
 .  הברתית הבאה של החתום האסיפה השנלעד 

 
מר    אישור .3.4 של  מחדש  בינישמינויו  השנתית    רם  האסיפה  לתום  עד  בחברה  כדירקטור 

    ההבאה של החבר
 

מר   .3.4.1 של  בינישהצהרתו  מ  רם  למינויו  לפיה  הנדרשים  התנאים  לגביו  תקיימים 
סעיפים   להוראות  בהתאם  בחברה,  ו224כדירקטור  לח224  -א'  חברות  ה  וק ב(א) 

 . 4נספח א'כ ה האסיפ זימון לדוח מצורפת 
 

רותו  בח;  רם בינישמר  שם:  נות:  ק לת  5ה  לתקנ  בהתאם,  רם ביניש מר    אודות  לפרטים .3.4.2
שהחלה בה כהונתו כדירקטור של החברה: השנה    ;אין  בוועדות של הדירקטוריון:

2022.   

תום  לעד    ה רבחבכדירקטור    רם בינישמר  חדש של  מינויו מ ת  א   לאשר :  וצעתמטה ה ההחל
 .  הברל החהאסיפה השנתית הבאה ש 

 
כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית    בויםאילן גרינמינויו מחדש של מר    אישור .3.5

    ההבאה של החבר
 

מר   .3.5.1 של  גרינבויםהצהרתו  מ  אילן  למינויו לפיה  הנדרשים  התנאים  לגביו  תקיימים 
ב סעיפים  כדירקטור  להוראות  בהתאם  ו224חברה,  החברות  חול   א)ב(224  -א'  ק 

 . 5נספח א'כ ה האסיפ זימון לדוח מצורפת 
 

גרינבויםמר    אודות   לפרטים .3.5.2 אילן מר  שם:  נות:  ק לת  5ה  לתקנ   בהתאם ,  אילן 
הדירקטוריון:בח;  גרינבוים של  בוועדות  כהונתו השנה    ;אין  רותו  בה  שהחלה 

  .2022כדירקטור של החברה: 

עד   חברהבכדירקטור    ויםבינגראילן  מר  חדש של  מינויו מאת    לאשר:  וצעתמטה הההחל
 .  הברל החתום האסיפה השנתית הבאה של
 

) ושות' כרואה החשבון המבקר של  EYאישור מינויו מחדש של משרד ארנסט אנד יאנג ( .3.6
 .של החברה וקבלת דיווח אודות שכר הבאה השלישיתהשנתית החברה עד תום האסיפה 
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יא .3.6.1 אנד  ארנסט  הזימון,  (למועד  (" EYנג  ושות'   (EYמ כרושמשי")  החם  שבון  אה 
    .המבקר של החברה

איכות   .3.6.2 לקידום  לדירקטורים  המוצעים  ההתנהגות  כללי  את  מיישמת  החברה 
בחודש  ערך  לניירות  הרשות  ידי  על  שפורסמו  כפי  הכספיים  הדוחות  על  הביקורת 

ברה את  , בחנו ועדת הביקורת ודירקטוריון הח 2022, ובחודש אוגוסט  2021אוקטובר  
הטרחה   שכר  החברה  הסדר  של   עםשל  עבודתו  היקף  ואת  המבקר  החשבון  רואה 

רואה החשבון המבקר והניחו דעתם כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר בגין  
) ביחס 2021אלפי ש"ח לשנת    250ושכר טרחתו (בסך של    2021שירותי ביקורת בשנת  

ת ביקורת ונאותים לשם ביצוע עבוד, הינם סבירים  2021להיקף שעות הביקורת לשנת 
על עבודת רא לא הייתה מגבלה  כי  ועדת הביקורת  בנוסף, לאחר בחינה, מצאה  ויה. 

רואה החשבון המבקר בשנת הדיווח. כמו כן, קיבלה ועדת הביקורת המלצות ממנכ"ל  
המבקר  החשבון  רואה  עם  צמוד  באופן  עובדים  אשר  הכספים,  וסמנכ"לית  החברה 

צוו כשירות  עבדבר  ומיומנותו,  הביקורת  בכלת  רואה   לימידתו  על  החלים  תלות  אי 
של   המיזוג  עסקת  (לאור  והיקפה  בחברה  הביקורת  מהלך  תכנון  על  מבקר,  חשבון 
העומדים  בחברה  המהותיים  והתהליכים  הניתנים  השירותים  אופי  החברה), 

ר, לביקורת. לאור האמור, דנה ועדת הביקורת במינוי מחדש של רואה החשבון המבק
מ מינויו  על  בהתחוהמליצה  החליט   שבחדש.  הביקורת,  ועדת  של  כאמור  בהמלצה 

בסדר  המבקר  החשבון  רואה  של  מחדש  מינויו  את  לכלול  החברה  של  הדירקטוריון 
לגבי  דיווח  יינתן  הכללית  באסיפה  כן,  כמו  החברה.  של  הכללית  האסיפה  של  היום 

 .2021שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת  

את  :  מוצעתטה הההחל יאנמשרד  נויו של  ימחידוש  לאשר  (ארנסט אנד  רואי  'ושות  )YEג   ,
  השלישית   תתישנהכללית  הפה  האסיתום  לעד    החברה  של  קרחשבון המבה  הכרוא  חשבון,
   .של החברה הבאה

 
של    אישור .3.7 התגמול  אתנאי  המר  בגין  גרינבוים  גרינבוים ילן  מר  עם  החברה  תקשרות 

    בהסכם פיינדר
 

נדר לפיו מר לן גרינבוים, בהתאם להסכם פיילאשר את תנאי התגמול של מר אימוצע   .3.7.1
ום שיתקבל בגין "עסקה ) מהסכ5%גרינבוים יהא זכאי לעמלה בגובה חמישה אחוז (

עשרים אחו בגובה  (כהגדרתה להלן), לעמלה  כל הכספים  20%(  זיםמאושרת"  ) מסך 
גדרתה להלן) ולעמלה בגובה שיתקבלו בפועל על ידי החברה בגין "עסקת מכירה" (כה 

שיתקבלו בפועל ידי החברה בגין עסקת מכירה  ) מסך הכספים  30%שים אחוזים (שלו
  שה על ידי מר גרינבוים יחד עם פיינדר שהינו צד שלישי במקרה שעסקת המכירה תיע

 .")ר הפיינדול תגמ(להלן יחד: "
 

משמעה גיוס הון לחברה על ידי מכירת ניירות ערך של החברה או "  עסקה מאושרת" .3.7.2
ה קבלת  הפוטנציאליים באמצעות  מהשותפים  יותר  או  אחד  ידי  על  סוג  מכל  לוואה 

הח ידי  על  " שאושרו  זה:  בסעיף  (להלן  המאושריםברה  הפוטנציאלים  ") השותפים 
בא הושגה  שאשר  (בפועל)  הסיוע  ממצעות  מהל  וכחלק  גרינבוים  אילן  שירותים  ר 

פוטנציאלי מאושר ואשר א  ירע הניתנים תחת הסכם הפיינדר בקשר עם אותו שותף 
 במהלך התקופה המאושרת כל עוד הסיוע להכרות עם אותו שותף פוטנציאלי מאושר 

בתוך   מקרה  בכל  (אך  ההסכם  תקופת  בתוך  ההכרות   12אירע  לאחר   חודשים 
 ). הפוטנציאלי המאושר ותף הראשונה בין החברה לש

 
מכירה" .3.7.3 שירותי "  עסקת  עם  בקשר  מאושר  פוטנציאלי  שותף  עם  עסקה  משמעה 

למשל, הושגו    החברה.  אשר  החברה  מוצרי  של  רישיון  ו/או  השכרה  ו/או  מכירה 
תחת   באמצעות הניתנים  מהשירותים  וכחלק  גרינבוים  אילן  מר  של  (בפועל)  הסיוע 
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ע  אותה  עם  בקשר  הפיינדר  אסקה  הסכם  שועם  ואשר  ותו  מאושר  פוטנציאלי  תף 
אלי אירעה במהלך התקופה המאושרת כל עוד הסיוע להכרות עם אותו שותף פוטנצי

חודשים לאחר ההכרות   12מאושר אירע בתוך תקופת ההסכם (אך בכל מקרה בתוך  
 .  )לשותף הפוטנציאלי המאושרהראשונה בין החברה 

 
מלמען   .3.7.4 הפיינדר  תגמול  ספק,  הסר  אילן  ל  גמו   הווה למען  למר  שאושר  לגמול  נוסף 

מר    גרינבוים בקשר עם כהונתו כדירקטור בחברה. ככל שתגמול הפיינדר לא יאושר, 
 30אילן גרינבוים ימשיך לקבל את הגמול המוענק לו כיום ואשר אושר באסיפה מיום  

לפר2021בדצמבר   על .  מידי  דיווח  ראו  בעבר,  שאושר  הגמול  אודות  נוספים  טים 
), הנכלל 2021-01-116677(מספר אסמכתא:    2021בדצמבר    30ום  מייפה  ת אס תוצאו

 . בזאת על דרך ההפניה
 

ועדת הביקורת  ונימוקי    לו יהיה זכאי מר אילן גרינבוים  התגמול אומדן  לפירוט בדבר   .3.7.5
 . סיפהזימון האדוח ' של אלחלק  8.3-ו 8.2 פיםראו סעי  ,(ביושבה כוועדת תגמול)

הההחל התג:  וצעתמטה  תנאי  את  להסכם לאשר  בהתאם  גרינבוים,  אילן  מר  של  מול 
 . , כפי שמפורט בדוח זימון האסיפהפיינדר

 

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

החברהמניועלי  ב יוכלות  בקשלעיין,    ,  בכפלפי  בדוח  לדיוף  תם,  האסיפה  ן,  ם  במסמכיוזימון 
ה הרשום  במשרד , ר לעילמה של האסיפה כאמו סדר יו  מדים על שאים העולנו  הנוגעים הנזכרים בו 

החברה,  ש אבי 35המסגר  ברחוב  ל  תל  שהה-א'בימים    ,ב,  י ',  בשעומי  ינם  העבועסקים,  דה  ת 
ת לא ובלות  המקו בטלפון    יאום חר  עוזא,  03-5365536מראש  לת  כינ מד  האסיפה  ה  סוועד  של 

הא  הכללית הנדחית  סיפאו  תהיה)ה  באתר  (אם  רשות    וכן  של  ערךההפצה  : בכתובת  ניירות 
la.isa.gov.iw.magnww/:/ptth  שינטרהא  אתרוב הבורסנט  לנייר ל  ערךה  ת: בכתובבע"מ    ות 
l.co.iettp://www.maya.tash . 

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

 
לל קולות  רגיל מכ  הינו רוב,  לעיל  3.6עד    3.1ים  נושא   לגבי  ותלטהרוב הנדרש לקבלת ההח .5.1

המניות  בע בהצבעהלי  כוחם  בעצ  סיפה,בא  המשתתפים  באי  באמצעות  או  הזכאים  מם 
מניות האמורים  בעלי ה  יין כלל הקולות שלשר במנ כא,  ף ואשר משתתפים בהצבעההשתתל

 . םולות הנמנעילא יובאו בחשבון ק 
 

הנדרש   .5.2 ההחלטהרוב  להוראו  ,לעיל  3.7  נושאב  ותלאישור  סעיף  בהתאם  לחוק    (ב)א'267ת 
בעל  הינוות,  החבר קולות  להצ רוב  הרשאים  המניות  והמשתתפ י  ובלבד  בהצבעהים  ביע   ,

מניות  י הבעל  וב מכלל קולותסיפה יכללו ר במניין קולות הרוב בא)  א(  שיתקיים אחד מאלה: 
בחב שליטה  בעלי  אושאינם  באישור    רה  אישי  עניין  בהצבעה;    ,הגמולבעלי  המשתתפים 

כלבמני שין  בעל הקולות  הלי המנל  ליות  מי  אמורים  על  הנמנעים.  קולות  בחשבון  יובאו  א 
עניי לו  אישישיש  סעיף    ן  הוראות  החלח   276יחולו  המחויוק  בשינויים  (ברות,  סך   ב)בים; 

שני  ) לא עלה על שיעור של א(משנה בעלי המניות האמורים בפסקת  רב ם מקקולות המתנגדי
 . הבחבר מכלל זכויות ההצבעה זיםאחו

 

בחלק    .ל כתב ההצבעהבחלק ב' ש  לעיל  3.7  הנושא  בעתו לגביאופן הציות רשום יציין את  בעל מנ .6
אות  הורל  אםכנדרש בהת  זיקה,  דרה שלקיומה או היע   לסימון  מקום  צבעה מוקצההב' של כתב ה

הרל   ברותהח  חוק הזיקה  מהות  המעונייקרי,    .ונטיתוולתיאור  מניה  ב  ןבעל    עה הצבלהשתתף 

http://www.magna.isa.gov.il/
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ההצ  ,ללעי  3.7  שאהנובעניין   לפני  לחברה  הוא    האסיפב   בעהיודיע  באישור    אישי  עניין  לבע אם 
    .מנייןבא תבוא צבעתו ליפרט, ה " ולאאו שיסמן "כןטור זה  לאשר לא ימא. בעל מניות העסקה

 

 :הד ההמצאומוע צבעההה וקף כתבת .7

  הלא   מניותבעל ה 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 

כל המסמכי (יחד עם  פיההצבעה  על  יש להמציא למשרדי החברה,    הכתובת   ם שיש לצרף אליו) 
לעניין    .עד כינוס האסיפהוני מות לפשע  4עד    יע למשרדי החברהההצבעה יג  ן שכתבבאופ,  לןהל

שרדי  ליו, למים שיש לצרף אהצבעה 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  לתהפוע  ניתלקטרוא  הצבעה   כתמער  מצעותאבגם    ל,לעי  3ף  וארות בסעיהמת

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.ilנההי

המענע מועד"(  האסיפה מועד לפני שעות מעררכתילת    פשר תא רוניתהאלקט  ההצבעה  כת"), 
להיכנסהזכ המניות בעליל   בקוד  ושימוש הזדהות  וךת   האלקטרונית, ההצבעה למערכת אים, 

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

   :צבעהביטול כתב הה   .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  יחחר שהוכ ולאלעיל,  

 . אישור הבעלות שלוו

 .תל אביב ,35המסגר ה ברחוב משרדי החבר :העמדה ותוהודע ה ההצבע  יכתב מסירתל מען .9

 .האסיפה ד ועלפני מ ימים 10 עד הינו לחברה מדהע ודעותה להמצאת האחרוןמועד ה .10

ד מוע  ימים לפני  5עד   נויה מדההע להודעותרה  החב ריוןדירקטו  ובתתג  אתמצלההאחרון    המועד .11
 .האסיפה

  יב אב-ערך בתל לניירות סה רהבו של נטהאינטר ואתר ערך ותנייר  רשות ל ש ההפצה אתר כתובות .12
ניירות (רשו :ilov.isa.ga.gnwww.ma//http  מדה:הע והודעות  ההצבעה ביכת בהם ייםוצשמ   ת 

   .ilo.maya.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 

     ונית.טרבעה האלקאמצעות מערכת ההצה בלחבר

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

 מעוניין  שהוא  או כאמור, תוריקיש לקבל יןמעוני  א הו אין  כי  הבורסה לחברהודיע   כן אם אלא
 קבלת ןילעני   םג תחול  הצבעה כתבי יןילענ  עתותשלום; הוד  תמורתבדואר   הצבעה כתבי קבלל

      .העמדה ותהודע

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

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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( החברו לחוק  268 ףבסעי וגדרתהכ ברהבח השליטה בעל בידי   זכאי   ,")השליט עלב"  ן:להל ת 
א באבעצמו  מטעמ  מצעותו  הלאחר    ו,שלוח  הרשום  כלליהאסיפה  כינוס  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 לחברהונית שהגיעההצבעה האלקטר 

ע  רגילות ניותמ   774,331  ינהה רהבחב  בעהצהה זכויות  כל מסך  5%  הווההמ נקובללא    של רך 
בחברה  5%ה  המהווכמות המניות    ה.החבר זכויות ההצבעה  כל  בעל  שא   מסך  בידי  מוחזקות  ינן 
ללא ערך נקוב  ות  ילת רג מניו  774,331הינה    ,רותוק החבלח  268ו בסעיף  הגדרת ה בחברה כשליט

 . של החברה

ייצבע תב ההלאחר פרסום כ .16 נושאלרבות הום,  ים בסדר היתכן שיהיו שינוי ה  היום,   לסדר  וספת 
עמדה,  להתפ  עשויות הודעות  לעי ו רסם  ניתן  ובהודעות  בן  ייהיה  העדכני  היום    העמדה סדר 

 הפצה. שבאתר התפרסמו בדיווחי החברה  שה

רסום  ההצבעה ביום פן של כתב  תמציא נוסח מתוק   הר ום, החבר הי דת נושא לס פהוסתתבקש    אם
 . דכנידר היום העבדבר ס המעודכנתדעה ההו

 

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

 
 י נש חלק

 . מ"בע קסטל אחזקותסילבר  :החברה שם

 . , תל אביב35המסגר חוב  ר  :)בעהההצ כתבי ומשלוח הירלמס (ה ברחה מען

 . 451285451 :ברההח 'מס

 .  3202,  ינוארב  91, 'ה  יום :האסיפה מועד

 .דתוח מישנתית ו  :האסיפה סוג

     .2202 ,דצמברב 20, 'גום 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 תמדינ

 

זהות המצביע על  להנחייבה  1הודעה  בדבתאם  ערך  ניירות  רשות  אות  ענ  ההצבעה של   פןר  נושאי  יןבעלי   ,
 : 2ם באסיפותמשרה בכירה וגופים מוסדיי

 ים אלו פנני נמנה עם גואי 5שרה בכירהושא מנ 4עניןבעל  3משקיע מוסדי

    

 

 

 

 

 

 
 

 די. יע מוס ירה או משקברה, נושא משרה בכיין בחבעל ענ  והינ יפה הכוח ם מי אלהודיע לחברה המיופה הכוח נדרש  םג  1
מיופה הכוח  ו  המצביע אהו בין  שכלוט בדבר קשר  רם פיימציאו לחברה במסגרת הצבעת  םר היוסדשעל  עים באסיפה בהחלטה  המצבי 2

 .ט טיבם' ופירוווכ  ים עסקיים קשר  ,שרי עובד מעבידהשליטה , לרבות ק  יבעלי מ ה או מ חבר האישי) לבין  נו בעל עניין (שאי
על שירותיםהפיקו  לתקנות  1  הכהגדרתו בתקנ   3 ג  ח  (קופות  באסיפה כללית),    תתפותהשמל)(פיננסיים  וכן  2009-טתשס"חברה מנהלת   ,

 .1994-דשנ"הת אמנות,בנ תשקעות משותפו מעותו בחוק הפות בנאמנות כמשותשקעות משקרן לה  לנהמ
 .1968-כ"חת ערך, תשיירו נלחוק   1בסעיף   כהגדרתו  4
 .1968-תשכ"חערך,   וק ניירותח(ד) ל37רתו בסעיף כהגד  5
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 עה:בההצאופן 

אישור עסקה לפי  ן ילעני :*בעהההצ ןאופ 
  -תלחוק החברו  א'267סעיף 

  או  טההאם אתה בעל שלי
ור  באישאישי  יןבעל עני

 6ההחלטה
  נמנע  דנג בעד אסיפהבדוח זימון הורט כמפ  ל סדר היוםושא ענהפר מס

אסיפה  ה  עד לתוםבחברה,  ר  כדירקטו  צבי זיומר  של  מחדש  יו  נו מי אישור  
   .נתית הבאה של החברההש

    

מיזרוחמר  של  מחדש  יו  נומיאישור   לתום  בחברה,  ר  כדירקטו  אלי  עד 
 . השנתית הבאה של החברה אסיפהה

    

משהשל  מחדש    הי ונמי אישור   בן  אביבה  עד  בחברה,    יתרכדירקטו  גב' 
 . אסיפה השנתית הבאה של החברהלתום ה

    

בימר  של  מחדש  יו  נומיאישור   לתום  בחברה,  ר  וכדירקט  נישרם  עד 
 . אסיפה השנתית הבאה של החברהה

    

גרינבויםמר  של  מחדש  יו  נו מי אישור   לתום  בחברה,  ר  דירקטוכ  אילן  עד 
 . הבאה של החברהסיפה השנתית אה

    

יאארנסט  משרד  של  מחדש  יו  נו מי אישור   (אנד  כרואה  ושות  )EYנג   '
של   הבאה  השלישיתהשנתית  החשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה 

 .החברה

    

לן גרינבוים בגין התקשרות החברה עם מר  מול של מר איתנאי התגאישור  
 .גרינבוים בהסכם פיינדר

    

 
 .נושא באותו בעהמהצ הימנעותכ  שבייח סימון אי*
 

 :קיע מוסדי, לפי הענייןשו מא בכירהל עניין, נושא משרה עם היותי בע  ם בקשרלהלן פרטי
 
 
 
 

 
 _________________מה חתי                                                     _________________ יךרתא

 
 

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

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

 
  .תבוא במניין אתו ל הצבע שיסמן "כן" ולא יפרט,  ו זה א ורלא טבעל מניות שלא ימ 6



 

1 

 

 2022 דצמברב 13

 בע"מ  אחזקותסילבר קסטל 
 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

 בעלי המניות של החברה  לש  תדחיומו תתישנכללית  זימון אסיפה הנדון: 

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

בכתב("  2005-התשס"ו הצבעה  כללימוו  ההודע (ות  החבר נות  ותק  ")תקנות  אסיפה  על  סוג  דעה  ואסיפת  ת 
  החברה   "), מודיעה בזאתתקנות הודעה ומודעה("  2000-בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס

כללית   אסיפה  כינוס  בעלוחדת  מי ושנתית  על  מניו של  החבי  תתק  ה,רת    2023  ינוארב  19,  'הביום  יים  אשר 
   הרצליה פיתוח ,  9ה  קומ,  Eבניין  ,  89מדינת היהודים  ברחוב  ,  דיןי  רכעו   טקצנל דימנ במשרדי    ,12:00בשעה  

 . ")האסיפה הכללית" או "האסיפה("

 ותמצית ההחלטותסדר יומה של האסיפה הכללית ים שעל שא הנו  –חלק א' 

ודיון בדוחות   .1 רים  ים המבוקוחות הכספיהד  את   ,היתר  יןב  ,, הכוללים של החברהיים  התקופתהצגה 
     1220בדצמבר  31יום הדירקטוריון לח דו ת של החברה וא

ודיון הכולליםבדוחות    הצגה  החברה  של  הדוחות    ,היתרבין    , התקופתיים  המבוקרים  ים  הכספיאת 
 . 2021בדצמבר  31ב ענייני החברה ליום דוח הדירקטוריון על מצאת ו השנתיים של החברה 

 .יועלה להצבעהא ך הוא ל בלבד, ולפיכ יוןייערך ד  בנושא זה

החברה  עיל   תן ינ של  התקופתי  בדוח  ודוח    2021בדצמבר    31ליום  ין  הכספיים  הדוחות  (ובכללו 
אשר מובא בדוח  ו  ) 2022-01-034575אסמכתא:    פר(מס  2022במרץ    31ון), אשר פורסם ביום  הדירקטורי

(להלן: הפנייה  של  בדרך  לשנ"  זה  התקופתי  שלאב"),  2021ת  הדוח  ההפצה  ניי  תר  ערך  רשות  רות 
האי  ,http://www.magna.isa.gov.il  :בכתובת בע"מ  ובאתר  ערך  לניירות  הבורסה  של  נטרנט 

   .http://www.maya.tase.co.il בכתובת:

 באה של החברה  ית ה נת השה פיהאס תוםלחברה עד טור ברקכדי צבי זיו  מרשל מחדש  מינויואישור  .2

ם האסיפה הכללית השנתית הבאה  חברה עד לתוב  דירקטורכ  צבי זיומר    למנות מחדש את  מוצע .2.1
 . של החברה

מר   .2.2 של  זיוהצהרתו  לגב  לפיה  צבי  למינוי  יומתקיימים  הנדרשים  ,  הר חבב  כדירקטור  ו התנאים 
 .1'א  ח ספכנזה  לדוח ת מצורפ לחוק החברותב(א) 224 -ו  א'224סעיפים ת  להוראו בהתאם

אודות   .2.3 זיו  מר לפרטים  תקופתיים  10ב(א)(36  -ו  26לתקנות  בהתאם  ,  צבי  דוחות  לתקנות   (
נוספים  ד'  חלקראו  ,  ומידיים נכון    .2021לשנת  לדוח התקופתי  שצורף    , העל החבר, דוח פרטים 
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ד זה,  למועד  שחלא  וח  בפלו  מהותיים  לגבי  ינויים  שצוינו  מובאים   זיו צבי    מר רטים  שהם    כפי 
 . האמור  2021 נתלשתקופתי הח בדו

שלמינוי   חידוש  ,הכללית  האסיפה  ידי  על  שיאושר  ככל .2.4 זיומר    ו    תנאי  חברה,בכדירקטור    צבי 
שינוי  וכהונת  ללא  יוהו  יוותרו  לכתב  משיך א  זכאי  ל שהוענקפטור    כתבו  וישיפ   להיות  ען  מ ל  .וו 
 .חדשם לאישור מ אינם מובאיכהונתו כאמור, ספק תנאי הסר 

ה של  את    שרלא  :תצעומההחלטה  מחדש  זיו  מר  מינויו  בצבי  האסיפה לעד    חברהכדירקטור  תום 
 . ההשנתית הבאה של החבר

עד  כדירקטור    מיזרוח   אלי מר  של  מחדש  מינויו  אישור   .3 של  השנתית  יפה  האס  תוםלבחברה  הבאה 
 החברה  

  ית כללית השנתם האסיפה הוחברה עד לת ב  דירקטור כ  אלי מיזרוחמר  את  חדש  ות ממנל   מוצע .3.1
 . חברהה  שלה באה

מר   .3.2 של  מיזרוחהצהרתו  לגב  לפיה  אלי  למינוי   יו מתקיימים  הנדרשים    כדירקטור   והתנאים 
סעיפים  בחברה להוראות  בהתאם    כנספח זה    לדוח   תפמצור   תהחברו לחוק    ב(א)224  -ו  א' 224, 

 .2'א

אודות   .3.3 מיזרוחלאמר  לפרטים  לתקנות  ,  י  דו)  10ב(א)(36  -ו  26בהתאם  תקופתיים  לתקנות  חות 
נוספים על החברד'  חלקראו  ,  יםדי ימו נכון    .2021לשנת  לדוח התקופתי  שצורף    ה, , דוח פרטים 

  מובאים   כפי שהם  אלי מיזרוחמר  לא חלו שינויים מהותיים בפרטים שצוינו לגבי  למועד דוח זה,  
 . רמוהא  2021לשנת בדוח התקופתי 

  תנאי   חברה,ב קטור  ירכד   חור אלי מיזמר    ו של מינוי   ושחיד  ,הכללית  האסיפה   ידי  על   שיאושר  ככל .3.4
שינוי  וכהונת  ללא  יוהו  יוותרו  לכתב  משיך א  זכאי  וכתבשיפ   להיות  ל   וי  שהוענקו  למען    .ופטור 

 .ור מחדשם לאיש מובאיאינם  הסר ספק תנאי כהונתו כאמור, 

ם האסיפה  ותלעד    חברה בכדירקטור    אלי מיזרוחמר  חדש של  מינויו מ את    לאשר:  תההחלטה המוצע
 . הברהח להשנתית הבאה ש

הבאה  השנתית  יפה  האס  תוםלבחברה עד    יתכדירקטור   גב' אביבה בן משה של  מחדש    ה מינויאישור   .4
 של החברה  

ית  כללית השנתם האסיפה החברה עד לתוב דירקטורכ גב' אביבה בן משה את ות מחדש  מנל מוצע .4.1
 . רההבאה של החב

  ית כדירקטור   הויינלמ  םהתנאים הנדרשי  הי גבמים למתקיי  לפיה  גב' אביבה בן משהשל    ההצהרת .4.2
סעיפים  בחברה להוראות  בהתאם    כנספח זה    לדוח   תפמצור   תהחברו לחוק    ב(א)224  -ו  א' 224, 

 .3'א

חות תקופתיים  ) לתקנות דו10ב(א)(36  -ו  26בהתאם לתקנות  ,  גב' אביבה בן משהלפרטים אודות   .4.3
נוספים על החברד'  חלקראו  ים,  ומידי  נכון    .2021  תנ לשלדוח התקופתי  שצורף    , ה, דוח פרטים 

זה,   דוח  לגבי  למועד  שצוינו  בפרטים  מהותיים  שינויים  חלו  משה לא  בן  אביבה  שהם   גב'    כפי 
 .האמור 2021לשנת בדוח התקופתי  מובאים

ב   של  ה מינוי  חידוש  ,הכללית  האסיפה  ידי  על  שיאושר  ככל .4.4 אביבה  משהגב'    ית כדירקטור   ן 
ללא  יוותר  הכהונת  תנאי  חברה,ב וכתבשיפ   לכתב  תיא זכת  יוהל  משיך תא  יוה  שינויו  פטור    וי 

 . ור מחדשם לאישמובאיאינם  , כאמור הכהונתלמען הסר ספק תנאי  .השהוענקו ל 

בן משהמחדש של    המינויאת    לאשר:  תההחלטה המוצע תום לעד    חברהב  יתכדירקטור  גב' אביבה 
 . הברתית הבאה של החהאסיפה השנ
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של  השנתית  יפה  האס  תוםלד  ע  הרבחבכדירקטור  ביניש    םר  רמ של  מחדש  מינויו  אישור   .5 הבאה 
 החברה  

מחדש  מנ ל  מוצע .5.1 בינישמר  את  ות  לתוב  דירקטורכ  רם  עד  החברה  האסיפה  השנתם  ית  כללית 
 . הבאה של החברה

,  בחברה  כדירקטור  וי התנאים הנדרשים למינו  יו מתקיימים לגב   לפיה   רם ביניש הצהרתו של מר   .5.2
 .4'א  כנספח זה  לדוח ת פורצמ תור בהחלחוק ב(א) 224 -ו  א'242בהתאם להוראות סעיפים 

אודות   .5.3 בינישמר  לפרטים  לתקנות  ,  רם  דו  )10ב(א)(36-ו   26בהתאם  תקופתיים  לתקנות  חות 
נוספים על החברד'  חלקראו  ומידיים,   נכון    .2021לשנת  לדוח התקופתי  שצורף    ה, , דוח פרטים 

  מובאים   שהם  יפכ  שירם בינ מר  ם שצוינו לגבי  לא חלו שינויים מהותיים בפרטידוח זה,    למועד
 . האמור  2021לשנת בדוח התקופתי 

  תנאי   חברה,ב כדירקטור    רם בינישמר    ו של מינוי   חידוש   ,הכללית  האסיפה  ידי   על  שיאושר   ככל .5.4
שינוי  וכהונת  ללא  יוהו  יוותרו  לכתב  משיך א  זכאי  וכתבשיפ   להיות  ל   וי  שהוענקו  למען    .ופטור 

 .שדחמ  רוש ם לאימובאיאינם  כאמור,  הסר ספק תנאי כהונתו

תום האסיפה  לעד    חברה בכדירקטור    רם בינישמר  מינויו מחדש של  את    לאשר:  תההחלטה המוצע
 . ההשנתית הבאה של החבר

של    הבאההשנתית  יפה  האס  תוםלבחברה עד  כדירקטור    ן גרינבויםליאמר  של  מחדש  מינויו  אישור   .6
 החברה  

ית  כללית השנתסיפה האה  םות לחברה עד  ב  דירקטורכ  בויםאילן גרינמר  את  ות מחדש  מנל  מוצע .6.1
 . הבאה של החברה

מר   .6.2 של  גרינבויםהצהרתו  לגב  לפיה   אילן  למינוי   יו מתקיימים  הנדרשים    כדירקטור   ו התנאים 
סעיפים  בחברה להוראות  בהתאם    כנספח   זה  לדוח   תפמצור   תהחברו לחוק    ב(א)224  -ו  א' 224, 

 .5'א

חות תקופתיים  ) לתקנות דו10()א(ב36  -ו   26בהתאם לתקנות    ,אילן גרינבויםמר  לפרטים אודות   .6.3
נוספים על החברד'  חלקראו  ומידיים,   נכון    .2021לשנת  לדוח התקופתי  שצורף    ה, , דוח פרטים 

זה,   דוח  לגבי  למועד  שצוינו  בפרטים  מהותיים  שינויים  חלו  גרינבויםמר  לא  ש  אילן    הםכפי 
 .האמור 2021לשנת בדוח התקופתי  מובאים

שלמינוי  חידוש  , תילל כה  האסיפה  ידי  על  שיאושר  לככ .6.4 גרינבויםמר    ו    חברה,בכדירקטור    אילן 
שינוי  ו כהונת  תנאי ללא  יוהו  יוותרו  לכתב   משיךא  זכאי  וכתב שיפ   להיות  ל  וי  שהוענקו    . ופטור 

 . חדשמ ורם לאיש מובאיאינם למען הסר ספק תנאי כהונתו כאמור, 

המוצע מחדש  את    לאשר:  תההחלטה  תום לעד    חברהב  רוטקרכדי  גרינבויםאילן  מר  של  מינויו 
 . ההאסיפה השנתית הבאה של החבר

חשבון המבקר של החברה עד  ה  הכרוא  ושות'  ) EYארנסט אנד יאנג (של משרד    מחדשמינויו    אישור .7
   דיווח אודות שכרוקבלת ו של החברה הבאה  השלישיתהשנתית  תום האסיפה 

 של החברה.   קרב מה החשבון  הכרוא") משמשים EY(") ושות' EYאנד יאנג ( למועד הזימון, ארנסט

המוצעים    את   תמשיי מ  החברה  ההתנהגות  אילדיר כללי  לקידום  הדוחות  קטורים  על  הביקורת  כות 
, בחנו  2022  סט אוגו  בחודש ו  , 2021בר  וחודש אוקט ות לניירות ערך בהרש על ידי    כפי שפורסמופיים  הכס

המבקר ואת    וןשבעם רואה הח   החברההטרחה של    דר שכרהסת  א  החברהיון  ועדת הביקורת ודירקטור 
בקר בגין  דעתם כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבון המבקר והניחו  רואה החש   לש  וף עבודתהיק

ב ביקורת  (בסך  2021שנת  שירותי  טרחתו  לשנת  לא  250של    ושכר  ש"ח  שעות  2021פי  להיקף  ביחס   (
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ף, לאחר בחינה,  סנו עבודת ביקורת ראויה. בשם ביצוע  ים לים ונאותביר, הינם ס2021רת לשנת  הביקו
ועדת הייתה  קיהב   מצאה  לא  כי  עבומגבלה  ורת  הדיווחעל  בשנת  המבקר  החשבון  רואה  כן,  .  דת  כמו 

וע עם  קיבלה  צמוד  באופן  עובדים  אשר  הכספים,  וסמנכ"לית  החברה  ממנכ"ל  המלצות  הביקורת  דת 
תל  אי  בכללי  עמידתו  ומיומנותו,  הביקורת  צוות  כשירות  בדבר  המבקר  החשבון  על  ה   ותרואה  חלים 

והיקפה (לאור עסקת המיזוג של החברה), אופי    נון מהלך הביקורת בחברהתכ  על  רואה חשבון מבקר,
הני ועדת  השירותים  דנה  האמור,  לאור  לביקורת.  העומדים  בחברה  המהותיים  והתהליכים  תנים 

מחדש.   מינויו  על  והמליצה  המבקר,  החשבון  רואה  של  מחדש  במינוי  בהמשבהתחהביקורת  לצה  ב 
שבון  של רואה החמחדש    יונומי   לכלול את   החברהשל  דירקטוריון  היט  החלהביקורת,    של ועדתר  כאמו

ם  שכרווח לגבי  ן דיפה הכללית יינת יאס בכמו כן,    . הרהחבהכללית של  ל האסיפה  ש  המבקר בסדר היום 
 . 2021לשנת המבקרים   של רואי החשבון

המו את  :  צעתההחלטה  (יאנאנד    ארנסט משרד  מינויו של  חידוש  לאשר  רואי'ושות  )YEג    , בוןחש  , 
 . של החברה הבאה  השלישית  שנתיתהכללית ה פה האסיתום לעד  החברה  של  קרחשבון המבה הכרוא

 בהסכם פיינדר ר גרינבוים  ם מחברה עשרות הק תבגין ה אילן גרינבויםשל מר  התגמולתנאי  אישור .8

מר גרינבוים    לפיופיינדר    בהתאם להסכם   ,אילן גרינבויםמר  של    התגמולאת תנאי    רלאש  עצמו .8.1
תה  (כהגדרת"  "עסקה מאושרתקבל בגין  י ש  כוםסמה)  5%(   אחוז  השי חמיהא זכאי לעמלה בגובה  

ה בגין  י החברעל יד  בפועל  בלוקתיש  הכספים  מסך כל)  20%לעמלה בגובה עשרים אחוזים (  ,)להלן
תקבלו  ישפים  סך הכס) מ30%אחוזים (לעמלה בגובה שלושים  ו  ) להלןתה  (כהגדר   "סקת מכירה ע"

ר גרינבוים יחד  על ידי מה תיעשה  רימכה סקת  ה שעבמקרבפועל ידי החברה בגין עסקת מכירה  
  .")גמול הפיינדר ת": יחד  (להלן הינו צד שלישיעם פיינדר ש

באמצעות  או  החברה    ניירות ערך של  תמכיר  על ידילחברה  ה גיוס הון  " משמעמאושרת   קהעס"
רה  אושרו על ידי החבשמהשותפים הפוטנציאליים  או יותר    על ידי אחדמכל סוג  אה  וול הקבלת  
  ל)ע ובפ(  הסיועבאמצעות    אשר הושגה  ")הפוטנציאלים המאושריםותפים  שה: "יף זהע בס  (להלן

גרינבוים מר  של     שותף תו  קשר עם אוהפיינדר בוכחלק מהשירותים הניתנים תחת הסכם    אילן 
מאושר   אירעפוטנציאלי  המאושרתהבמהלך    ואשר  עוו  תקופה  הסיוע  כל  אות ד  עם  ו  להכרות 

ההתקו   ך בתואירע  שר  מאופוטנציאלי    שותף ( פת  בתוך  סכם  מקרה  בכל  לאחר    12אך  חודשים 
 הפוטנציאלי המאושר).  שותףהחברה לין ההכרות הראשונה ב

,  למשל  .י מאושר בקשר עם שירותי החברהל ציאפוטנ  תףשוה עם  משמעה עסק"  עסקת מכירה"
מר  של    ל)עו(בפ   עהסיובאמצעות  אשר הושגו  החברה    מוצרישיון של  י ר או  /ו השכרה    או/ו   מכירה

עם אותו  אותה עסקה הפיינדר בקשר עם וכחלק מהשירותים הניתנים תחת הסכם   לן גרינבויםאי
מאושר  שותף אירע  פוטנציאלי  המאושרת הבמהלך    ה ואשר  עו  תקופה  הסיוע  כל  עם  ד  להכרות 

תקופ  ףשותו  אות בתוך  אירע  מאושר  מקפוטנציאלי  בכל  (אך  ההסכם  בתוך  ת  חודשים    12רה 
   פוטנציאלי המאושר).ה  שותףחברה לה שונה בין הראלאחר ההכרות  

קשר עם גרינבוים באילן  שאושר למר  לגמול    סףגמול נו  מהווה  גמול הפיינדרתמען הסר ספק,  ל
ת  גרינבוים ימשיך לקבל אאילן  מר  ,  אושריהפיינדר לא  גמול  ככל שת  .כהונתו כדירקטור בחברה

כיום  גמול  ה לו  באשר  ו המוענק  המנאסיפאושר  בעלי  לפרטים    .2021דצמבר  ב  30מיום    יות ת 
אסמכתא:  ר  פ(מס   2021  בדצמבר  30מיום  דיווח מידי    ו, רא בראודות הגמול שאושר בע  נוספים

 . על דרך ההפניה בזאת ללכנה , )2021-01-116677

התגמול   באיו  להלן  .8.2 יהיה    אומדן  לו  מר  זכהשנתי  התוספת  ,  גרינבויםאי  להוראות  בהתאם 
הדוחותהשי לתקנות  תנאי  ,  חודשים  12ל  ש  תקופה ן  בגי,  שית  לאישור  הפיינדר  גמול  ת בכפוף 

 : כאמור לעיל
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 ה"כ ס תגמולים אחרים בעבור שירותים מונחי עלות חברה באלפי ש"ח) ים (ב למותג רטי מקבל התגמולים פ

 תפקיד  שם
היקף  
 משרה 

  ורשיע
  הזקהח

  בהון
 ק מענ שכר    ה החבר

לום  שת
בוסס  מ

 מניות

דמי  
י /ניהול
 עוץ

 
החזר  
הוצאו 

 ת

יביר
 ת

ל  מותג
 1ינדרפי

דמי  
  אחר שכירות 

לן  יא
גרינבוי 

 ם

  דירקטור 
ונותן  

 שירותים 
 1263-כ - - -    126 - - - %91.22 30%

 :  לצרכי סעיף זה

תנאים  –"  שכר" .8.2.1 טלפון,  לרבות  רכב,  החזקת  כגון  לשכר,  ים, סוציאלי   תנאים  נלווים 
בה סיופרשות  ע  םשל  הכנס מעביד,  -ובדיחסי  שנזקפהוכל  בשל מרכ  ה  ק  נהועש  יבלשכר 

   .לעובד

סכום   –"  תגמול" .8.2.2 ולרבות  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  תגמול,  למתן  התחייבות  לרבות 
דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה,    ניהול,  דמי  ענק,דבר שהוא שווה כסף, שכר, מ  כסף וכל

מ   תשלום  ריבית, תשא ש  פרישה  תגמול  ניות,מבוסס  הנאה  פנסיונילום  ינו  טובת    וכל, 
 . דיבידנד למעט  כלהטבה אחרת, וה

כמשמעותו לפי כללי החשבונאות, כהגדרתם בתקנות דוחות    –"  סס מניותתשלום מבו" .8.2.3
 כספיים.  

לפי התנאים    ,בקשר עם הסכם הפיינדר  תקבלו)ם נ(א  תקבלי ש  סכום   -"דר מול פיינתג" .8.2.4
  העסקמכספים שנתקבלו בגין    20%ושרת,  סקה מא בגין עמכספים שנתקבלו    5%  להלן:

ש פכסמ  30%-ו  מאושרת בגין  ים  ש  מאושרת  עסקה נתקבלו  של  פ יבמקרה  של  תוף  עולה 
 . שיגרינבוים עם פיינדר שהינו צד שליאילן מר 

 הגמול  לאישור ריוןירקטווהדל) ביקורת (ביושבה כוועדת תגמוועדת הנימוקי ת צימת .8.3

את   .8.3.1 לאשר   קורתיב הועדת  חברי  בחנו    גרינבויםאילן    מר   לש  פיינדרה תגמול  בבואם 
כו  הפרמטרים  והדירקטוריון,  )גמולתת  עדו(ביושבה  את  היתר,  בהוראות    בין  הקבועים 

ו267ף  סעי ו  270-א'  החברות  החברותלחוק  לחוק  א'  הראשונה  התוספת    .הוראות 
לקחו  והדירקטוריון נשקלו ונ  )תגמול  ת (ביושבה גם כוועדתקור הביועדת  במסגרת דיוני  

כי השכלתו,  המקצבחשבון  ניסיונו  של  ועישוריו,  לרבגרינבויםן  איל   רמ  והישגיו    ות , 
   .לקידום עסקיה של החברה  מתורות

החברי  להערכת   .8.3.2 כו  קורתביועדת  תגמול)  ו (ביושבה  תנאי  וןקטוריוהדירעדת    תגמול, 
יכו  פיינדרה את  מר  לותיתואמים  של  המקצועיות  את ו  גרינבויםאילן  ו  שנות    תואמים 
 .ודי שצברהייח  וןיסי נידע הרב וה ואת היכולותיו המקצועיות וו המקצועי  ניסיונ

החברי   .8.3.3 כ  ביקורתועדת  תגמול)  ו(ביושבה  שתנאיו  קבע  והדירקטוריוןועדת  אף  על    כי 
מר    הפיינדרתגמול   החברה תואמ  אינם  ינבויםגראילן  של  של  התגמול  מדיניות  את  ים 

מן דירקטורים,  לגמול  א  בנוגע  לאשר  תנאי  הראוי  היתר, הפיינדרתגמול  ת  בין  וזאת,   ,
שמר  לאו העובדה  לתרו  נבויםגרי  ן ילא ר  לקידוםצפוי  למקו  ם  מעבר  החברה  בל  עסקי 

 . יותחום פעילות החברה וקשרוהיכרותו את ר ניסיונו  בהשוואה לדירקטור רגיל אחר לאו

 
 . גמול הפיינדרשל ת  מה יהיה הסכוםו לחשב א  ת מראשלא ניתן לדעהצלחה, ולכן גמול פיינדר הניתן על בסיס תמדובר על  1
 . בהנחת דילול מלא 2
 .תגמול פיינדרלא כולל  3
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ו .8.3.4 הדירקטוריון  נתנו  האמורים,  לשיקולים  החברי  מעבר  כוועדת  ועדת  (ביושבה  ביקורת 
בסעיף    ) תגמול המפורטים  לשיקולים  החברות 267דגש  לחוק  שחובה  עניי לו   ב  נים 
העניין  להתיי בנסיבות  כי  וקבעו  התגמול,  במדיניות  אליהם  אתיש  חס  תשלום    לאשרר 

 . ברהגמול של הח ת ה, בחריגה ממדיניות גמול הפיינדרת

הביקורת  ועדת  אושרה על ידי    גרינבויםאילן  של מר    הפיינדר  גמולתאישור תנאי  ההחלטה בעניין   .8.4
שיבתו  ברה בידירקטוריון הח  ל ידי וע   2022  וגוסט אב  28ם  מיו  בישיבתה  ) לתגמוביושבה כוועדת  (

אישור תנאי ה2022  אוגוסטב  29מיום   פי  האאישור  בבנוסף,  תנה  מו  תגמול.  על  סיפה המוזמנת 
 . לחוק החברות'(ב) א267ף  לפי סעי  חד הנדרשמיוב ה ברו, דוח זימון אסיפה זה

מר:  המוצעתההחלטה    של  התגמול  תנאי  את  גרינבוים  לאשר  פיינדר  התאםב,  אילן  כפי  להסכם   ,
 .שמפורט לעיל

 דבר האסיפה הכלליתבספים ופרטים נ -  לק ב'ח

  עדהמוו וס האסיפהקום כינמ .1

הודע  נת נית   2023  וארינב  19,  'הביום  יים  קשתתמיוחדת  ו שנתית  כללית  אסיפה  ן  זימו  רבדבה  בזאת 
הרצליה  ,  9  הקומ,  Eין  בני   ,89ם  יהיהודמדינת  ברחוב  ,  ןעורכי די קצנל דימנט  י  במשרד   ,12:00בשעה  

 . 09-9518666 :פקס ,09-9500555ל: , ט יתוחפ

 חית מנין חוקי ואסיפה נד .2

  בעצמם או   חיםשני בעלי מניות, הנוכ  תחו של לפ  תכחוונ וא  ה   תכלליפה  אסיקיום  לי  החוק יין  המנ .2.1
ידי   כתב  כוחם  באיעל  המצאת  באמצעות  יות  מזכו  25%ת  חולפ  ביחדם  קיוהמחזיהצבעה    או 

 ה.  האסיפ  תע לפתיחשנקב דעמומן ה השעה יתמחצוך ת , הברבחה הצבעה
 

נכ .2.2 ש המחצית  ם  בתו  חלא  מהמועד  לתחילת שעה  חו  ההאסיפ  נקבע  תדח מנין  הקי,    ה פ אסיה 
יבבש יוע  לאותו  למים  הום,  המקוםואול שעה  אותה  מועאו    תו  אחר,לכל  שיקבע    כפי  ד 

בהודע דירקטוריו החברה  לבעלי  ן  הנדחהאסיפ"הלן:  ל (  המניותה  ה  ")ית ה  חית  נד ובאסיפה 
שידונכאמור   בעניינים  נמצא  ונה.  הראש  ההאסיפ  נקראה  שמםל ו  חולא  באסיפה  מניין  קי 

מחצי  אמורכנדחתה  ש הכעבור  תתקיימהמו  שעה ת  לאסיפה,  הקבוע  האסיפה  עד  מספר  ם  בכל 
   .משתתפים שהוא

 דרש  הרוב הנ .3
 

ל קולות  כלגיל מרוב רו  ינ ה זה,    זימוןא' של  חלק  ל  2-7פים  בסעי שההחלטה  לת  בקלנדרש  הרוב ה .3.1
תתף  הזכאים להש  כוחםבאי  צמם או באמצעות  בע  אסיפה,בם בהצבעה  יבעלי המניות המשתתפ

משוא בהצבע שר  במנכאשה,  תתפים  בעליר  של  הקולות  כלל  ה  יין  יובאו  המניות  לא  אמורים 
 . מנעיםקולות הנ בחשבון 

ההחלטה    הרוב .3.2 לקבלת  של  ל  8  ףסעישבהנדרש  א'  להוב  , הז  זימון חלק  סעיף    ותראהתאם 
ניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, עלי המ רוב קולות בהינו    לחוק החברות,  (ב)א'267

מאל ובלבד   אחד  (שיתקיים  בעלי  אה:  קולות  מכלל  רוב  יכללו  באסיפה  הרוב  קולות  במניין   (
;  העצבבה  , המשתתפיםגמולהאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור  המניות ש

ות הנמנעים. על מי שיש לו  ון קול רים לא יובאו בחשבהקולות של בעלי המניות האמו  ללכ  במניין
ה יחולו  אישי  סעיף  עניין  (  לחוק  276וראות  המחויבים;  בשינויים  קולות    ב)החברות,  סך 

  י אחוזים שנ) לא עלה על שיעור של  אניות האמורים בפסקת משנה (המתנגדים מקרב בעלי המ
 .רהחבההצבעה ב  תיוזכו מכלל 
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  עמועד הקובה .4

ולהצבלהשת  מניותעלי השל ב  הזכאות  המועד לקביעת .4.1 ם לסעיף  לית, בהתאבאסיפה הכלע  יתף 
ה  3נה  ולתק חברות  הק  לחו  182 בכתלתקנות  תשס"וצבעה  הינו  2005  -ב,  המסחר  וםבת,    יום 

ערבורסב לניירות  בה  בע"מ  -תלך  ביאביב   מועד ה":  להלן (  2022  דצמברב  20-ה  , 'ג  וםשיחול 
 . ")בעהקו

 
  2000-התש"ססיפה הכללית),  ה באהצבעות במניה לצורך  הוכחת בעל חברות (ה  קנותלת  בהתאם .4.2

בע   תקנות "ן:  להל( מ"),  לותהוכחת  רש  הניבעל  מני ושלזכותו  אצל  מה  לניירחבה  הבורסה    ותר 
בתל ואוביב  א-ערך  נכללמנ  הת בע"מ,  בין המנייה  הרת  במרשם  ומושות  המנ ב ת  שע  תויעלי    ם ל 

ישור בדבר  רה א"ל אם ימציא לחבבאסיפה הנ  ולהצביע  ףשתתה רשאי להי יה,  מיםרישולה  ברח
ב במניה  הקוב בעלותו  מאמועד  חברע  לט  ת  בהתאם  לתקנובש  1ופס  הבורסה  הוכחת תוספת    ת 

ישל בעלות,   לחילופין,  איאו  לחברה  באמשור  ח  הות  עצבעלות  אלקטר מערכת  ונית  צבעה 
להלכהג( הכל  ןדרתה  לגר   .לןלהים  פורטמה  יםד עולמ  אםת הב),  לעמוע  מבלי  מסר  יהאמור  ל, 

לפאל מאושר  סע קטרוני  ערך ל   5יא44יף  י  ניירות  שעניינוחוק  המנתו  ,  במערכת ני  שתמשים 
 ת. הוכחת בעלובעלות לפי תקנות ן אישור ינו כדיד –קטרונית להאצבעה  הה

 
ת  א  ברהח לחיוכי  ,חכו  יופיי  אמצעותב  או   צמועבית  הכללה  צביע באסיפן להינימעוה  בעל מניות .4.3

במניב יאוחר  ה,  עלותו  כינו  שעות  48-מלא  מועד  האלפני  ראש  אולם    .סיפהס  יושב  רשאי 
ה או העתק  וכחת הבעלות במניה  ולקבל אתהמשתתפים,    לגבי כל  זודרישה  ר על  לוות,  האסיפה

 . ילת האסיפהושב ראש האסיפה, עם תח נחת דעת ילה ,הממנ
 

במשלוח  בורסה או  ר השל אותו חבף  יסנת בעלובהר  שויאאת    לקבל  ם זכאי שור  ות לאמני  לבע .4.4
 ת ערך מסוים.  ונייר שבוןעניין זה תינתן מראש לחבד שבקשה ללת ובואר, אם ביקש זא בד

 כוח  ת ייפוי צבעה באמצעוה .5

  ו על ה א נממם על ידי ה") יערך בכתב ויחתינויכתב המ: "הלןל (שלוח להצבעה    כל מסמך הממנה .5.1
ב חתום  מינוי בכתד ייעשה האגיממנה הוא תה  םואך,  לכ  בתבכת  וכסמ   םיש להכוחו שי  ידי בא

    בא כוחו המוסמך. חתימתאו בהתאגיד ובחותמת התאגיד החתימה של  ורשיעל ידי מ
 

המי .5.2 מה או  נוי  כתב  דעת  מנועתק  שהורה  בחהן  דירקטוריו   להנחת  מי  ידו,  או  על  יופקד  סמך 
החברה  במש כבמק  אורדי  הא ום  לתחילקה  עדו מהפני  ל ת  עוש  48-מ פחות  א  לפה  סיינוס    תבוע 

וותר  ל,  ם, רשאי יושב ראש האסיפהאול  .מינויתב ה ם הנקוב בכע האדומד להצבי בה עסיפה  הא
נו, להנחת דעת  או העתק ממ ינוי  המ  יבולקבל את כת  ההמשתתפים באסיפ כל    ל דרישה זו לגביע

 .  פההאסי  חילתעם תה, יושב ראש האסיפ 

 דהעמ תדעוווה עההצבכתב  בעה באמצעותהצ .6

בה  ביע  צסיפה ולהף באהשתתיות רשאים לבעלי מנ,  של האסיפהומה  ר י שעל סדם  ישאנוהכל  ב .6.1
  88  בסעיף  ן, כמשמעות )שיהיו  ות עמדה (ככלבעה והודע כתב הצ  נוסח.  בעהעות כתב הצבאמצגם  

החברותל בא  חוק  למצוא  ההפצה  ניתן  ניירשל  תר  ערךרשות  ההפצהא " הלן:  ל(  ות  ")  תר 
של  נטרנהאיובאתר    www.magna.isa.gov.il  :בכתובת בכתובלני הבורסה  ט  ערך  ת: ירות 

www.tase.co.ilמנ בעל  רשאוי.  לפנ ת  יי  ולות  לחברה  נוסשירות  את  ממנה  כתב  קבל  ההצבעה  ח 
 .יהיו) דה (ככל שעמודעות ה וה

 
י  ח,לש י  ורסהב  חבר .6.2 הק  רלאחימים  ישה  מחמ ר  אוחלא  בדוא המועד  אלקטובע,  בלא ר    רוני, 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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ל  באתר ההפצה, לכל בע),  (ככל שתינתנה  העמדה  עותוהודסח כתב ההצבעה  רה, קישורית לנותמו
רש שאינו  בעלבמרש  םומניות  המ ם  החברה  י  של  רשניות  מניותיו  אואשר  חומות  אותו  בר  צל 

ית כאמור  קבל קישורלין  מעוני ינו  א א הוכי  רסה  והב  רבחות לניהמ  על ודיע בה, אלא אם ה בורס
ודעה  שההבלבד, ובלבד    משלוח  דמיורת  הצבעה בדואר תמונין לקבל כתבי  א מע דיע כי הואו שהו

חש לגבי  מניתנה  ערך  ניירות  ובו סבון  הקובע.הקוד מועד  ים  למועד  שמני  ם  מניות  ותיו  בעל 
אצלר בו  שומות  ל חבר  זכאי  אתרסה,  הוא צעותבאמ ש  רסההבו  רחבמ   תוהבעלר  ישוא   קבל    ו 

וח  משלדמי  אל מענו תמורת  באמצעות הדואר    ה אוחבר הבורסיף של  ותיו, בסניק את מניזמח
  וים. בעל מניות ך מסות ערנייר   ןותינתן מראש לחשב  וכי בקשה לעניין זהת,  ד, אם ביקש זאבלב

  תו,הסכמבו  א   ,ההצבעה   כתבח  את נוס בלא תמורה,  ממנה,    רות ולקבלרה ישירשאי לפנות לחב
 . אתר ההפצהההצבעה ב ב כת לנוסחרית ישוק

 
רסם  שפוב הצבעה, כפי  כל כת  של  השניה על גבי החלק  תבי ההצבעה תיעש ות כבעה באמצע ההצ .6.3

 ההפצה.   באתר
 

 מניות הלאבעל ה  לש בעלות אישור לו צורף  אם רק תקפה תהא ההצבע בכת באמצעות הצבעה .6.4
 ם, או צילויתונאלקטרעה ה הצבה רכתמע  תוצע אמב עלותב רשואי לחברה נשלח אם או רשום,
אם עודתת  או דרכוןהות,  ז תעודת רשום ל בע התאגדות,  כתב  חברה.  ה יבספר  המניות  את 
תובת  ל פי הכחברה, ע רדי הא למשהמציל   יש לצרף אליו) ישחד עם כל המסמכים שה (יההצבע

באו שכתבלהלן,  י  פן  למשההצבעה  עגיע  החברה    זה  יןעני לה.  פ סיהא   דמוע  פניל  ותשע  4ד  רדי 
ההמ המוע צאה  מועד  הגיע הינו  בו  כתד  והההצב  בו  אלי מסמכ עה  לצרף  שיש  למשרדי  ים  ו, 

 ה. החבר
 

עד    מניות  בעל .6.5 כינ שעו  24רשאי,  לפני מועד  לפנות למשרדה  האסיפהוס  ת  של  ם  הרשו  הכללית, 
ולא  את  החברה  שהוכיח  להחר  דעתו  זהותו  לעני   עובדשל  נחת  זה,שמונה  כאמשוך  ל  ין    בתת 

 עלות שלו.הב וראישעה ובהצה
 

י  "גילו  ייןבענ  2011בנובמבר    30מיום  ירות ערך  ת ני ת רשונחייהו  כתבת הצבעה בתאם לתקנובה .6.6
הצבע אופן  ענייןבדבר  בעלי  של  נה  מ,  בכיר ושאי  מוסדשרה  וגופים  בה   (להלן:   "יפותאסיים 

רה  כיה במשר א ושנ , ןנייע בעל  ו נהאם היודיע לחברה  צבעה, י המשתתף בהעל מניה "), בההנחיה "
משקיע   כהגדרת מוסדאו  א  י,  ב מונחים  ובהנחיהבכת  הצבעהנות  קתלה  וימצב  לחברה  ,  יאו 

להנחיה. אם  (ב)  2יף  ת ולסעורוהתאם לתקנות האמ הפרטים הנדרשים בתם את  צבערת הבמסג
ב הצ כאמביע  מיופה  המצבצעות  ימציא  מיוח  או  הכוח  יע  ה ופה  את  ביחס  גם    למיופה פרטים 

 כוח. ה
 

 . פההאסי  מועד ילפנ ימים 10 דע הינו רהלחב  עמדה דעותהו  אתהמצל  וןר אחה  דעהמו .6.7
 

  י מועד לפנימים    5עד   הינו העמדה ה להודעותהחבר ןריורקטותגובת די המצאתחרון ל המועד הא .6.8
 .האסיפה

 
 גיעו אליה. עמדה שההודעות ה מורה, אתל ממנה, בלא תת לחברה ולקב נואי לפ בעל מניה רש .6.9

 ת וניטראלקה עהבהצה  תכמער מצעותאב הצבעה .7

מני .7.1 לבעל  בחות  רשום  רשאי  א  לכל ביח  עילהצב ברה  סהחל  ס  שעל  היוטות  האסיפה,  דר  של  ם 
  לחוק  2ן ב' לפרק ז'לפי סימ  הפועלתית  ת הצבעה אלקטרונ גם באמצעות מערכ  לעיל,  רותמתואה
 ).  "לקטרונית הצבעה האמערכת ההלן: "יירות ערך (לנ
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   . https://votes.isa.gov.ilנהיה ית נ לקטרוא ההצבעה ובת מערכת הכת .7.2
 

האלקטרוניתההצב תלמערכ  זין י סההבור חבר ,ב בכת הצבעה  נות תק  פי -על .7.3 בה  ו הרשימ עה 
הלאמני ה מבעלי אחד כל  לגבי הנדרשים  טים הפר עותו  מצבא ות במני  המחזיקים רשומים ות 

 "). כאיםרשימת הזקובע (להלן: "ה במועד
 

 מצעות כתב בא ת יפה הכלליבאס  עצבילה  י ארש ם יאהזכ רשימת ב המופיע  רשום  לא  ותמני בעל .7.4
 האלקטרונית.  הצבעהבמערכת ה חברהל  עברשיו ינ קטרואל הצבעה

 
ור  ציא לחברה איש נדרש להמאינו    ית,ההצבעה האלקטרונע באמצעות מערכת  המצבי   ניה על מ ב .7.5

 רט לעיל. ת באופן המפולובע
 

 בכתבעה  ודבה  קובעהד  ועמה של הרייםצב 12:00 השעה עד יעלהוד אירש רשום אל מניות בעל .7.6
 ת הזכאים.רשימב כלללהי ןי עונימ אינו וא ה רסה, כי הבו לחבר

 
  ם מחבר מקבלי אשר הזכאים ו ברשימת הכלולים המניות מבעלי אחד לכליעביר,   הבורסה חבר .7.7

באמצעות ניאלקטרו  דואר ות באמצע הודעות בורסהה   מקושרות ההתקשרות   מערכות או 
  קוד  היתר ונית, ביןלקטר במערכת הא עהצבה םלש םירשנדה  טיםראת הפ ,הבורסה חבר   למחשב

 במערכת. בעהההצ ךלצור הגיש
 

אישורממ החל .7.8 קבלת  ההמע  תאמ  ועד  האלקטרונית  רכת  שצבעה  תקינה  קבלה  רעל  שימת  ל 
להה במערכת,זכאים  (להל דמוע לפני עותש 6 עדו צביע  "האסיפה  המ מועדן:    "),ערכתנעילת 

להיכ הזכ ת ניוהמ  ילבעל רשתאפ רוניתטקהאל עהההצב  מערכת בעה  ההצ מערכתל נסאים, 
ולהצב  גישה  דבקו שימושו ות הזדה  תוך   , תרוניהאלקט   .קודמת צבעהה שנות ל ו א יע ייחודי, 

  יהיה ניתן  ולאילת המערכת,  נע מועד עד לביטול  או לשינוי ניתנת  היהת האלקטרונית  עה ההצב
 . זה מועד חריא מערכת ה באמצעות  לשנותה 

 
  לא   ניותמ בעל יפת המשך,אס נקבעה או תהמערכ ילתנע עדמו לאחר פהסיאה יתח נד בו םמקו .7.9

האההצבע מערכת ותבאמצע  הצביע  אשר שוםר הצבעתו   את לשנות יוכל  לא  רוניתלקטה 
אסיפהבקבי איןערכת.  המ  באמצעות מניות,  ה מבעל למנוע כדי המשך יפתאס או תנדחי עת 

באמש אלאהצ  את ותמלשנ  ה,יפ סא תהו בא יתנוהאלקטר  ההצבעה רכת מע צעותהצביע    בעתו, 
  רישורה אלחב שהעביר  יותמנ בעל  .לעיל רטכמפו אחר צבעהה מצעיא בכל זאת לעשות  כלשיו

  אינו ,אחריםהצבעה   באמצעי להצביע ומבקש  ית,ההצבעה האלקטרונ מערכת באמצעות תבעלו
 ך. שמהה  תבאסיפ וא  דחיתהנ באסיפה ההצבע רךלצו חדש תבעלו שוראי עביר לחברהלה נדרש

 
ה  , תימנמדרך אחת  יותרביע בה יצי נעל מת, ככל שבחוק החברו ד) ל( 83סעיף    אותורלה   התאםב .7.10

מאוחרת  ח תיחשב  ות שלומצעניה בעצמו או בא, הצבעה של בעל מ יין זהלענרת.  הצבעתו המאוח
 ). הגדרתה לעילונית (כעה האלקטררכת ההצבאו באמצעות מעת כתב הצבעה עובאמצ  להצבעה

 ום הי רלסד ושאנ תפהוס .8

נושא  ת הו לרב  יום,ה  בסדר  ו שינוייםיתכן שיהי   , ון זהוח זימם דסופר  לאחר ויהיה  לסדר הוספת  יום, 
סעיף  פי  יה לקשה של בעל מנ ההפצה. בו באתר סמווחי החברה שיתפרהיום העדכני בדי  ן בסדרעיין לנית
נושלחוק החברות לכ(ב)  66 ות  לתקנ  )2(א2  נהקת ה  עלי  ת, שחלהאסיפה הכלליום של הא בסדר הי לול 
מור, אפשר כי  קשה כאה. הוגשה בסיפאון הזימ  רחים לאד שבעה ימא לחברה ע, תומצומודעה  עה דהו
ינושה ופרטיותווסף  א  היום  ההפ  לסדר  באתר  במקרהצהיופיעו  דכאמור,    .  תפרסם  ז החברה  ן  ימו וח 

  ת לל הכל   ותינמ   בעל  בקשה שלרון להמצאת  ועד האחם לאחר המ בעה ימיאת לא יאוחר מש מתוקן, וז
 ובע. ועד הקשנות את המי לד כן כמעודה  היום פרסום סדריל. אין במור לע יום, כאה  רסדא בנוש
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 אישי ין עניהודעה על  .9

סעיף  ל מנ   -החברות    לחוק  276פי  לחברה  יוד  זה  לדוח  8  ףבסעי  בהצבעה  המשתתף  יהבעל  י  לפנ יע 
קום  מבה הצבעה של כתב ' ב לקבח יסמן  -ב הצבעה תכת וינה באמצע ה ה צבעהואם ה  ההצבעה באסיפה,

יומ ל סשע  הההחלט   ישורבא  שיאם יש לו עניין איד לכך,  המיוע יע  דאו. לא הוה של האסיפה אם לדר 
 מכים סעיון במ .כאמור הט להחלנה ביחס מיי  ו לאניה כאמור, לא יצביע וקולבעל מ

לפיליוכ   רה,חבת ה מניועלי  ב לעיין,  ובמסבדו  ן,פוף לדיבכ  תם,בקש  ו  זה  עים  וגבו הנ  כריםנז ה  יםכמח 
רחוב המסגר  ב ,החברהשל רשום ה שרדהמור לעיל, במאכ ומה של האסיפהסדר י  על  יםמדולנושאים הע 

מקובלות  ה  דה ובשעות העב, שהינם ימי עסקים,  ה'-א'  מיםיאום מראש עם החברה, ביבת,  ל אביבת,  35
בטליאום  ת   לאחר למועדע  זאת ו  03-5365536  פוןמראש  הסה  נוי כ  ד  האס לית  כלה  אסיפהשל  ה  יפאו 

תהיה)הנד (אם  באתר    חית  רוכן  של  בכתעניירות    שותההפצה    v.il.gohttp://www.magna.isa  :ובתרך 
    .co.iltasea.aywww.mp://htt.ת: תוב בכ מערך בע"ת רו יהבורסה לניובאתר האינטרנט של  

 
 
 
 

 ,רב בכבוד
 

  מ "בע קותזאחבר קסטל סיל          
 

 ומנכ"ל  דירקטור ,אלי מיזרוחל ידי: ע      

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


 

11 

 

 
 

 5'א -1'א יםנספח



 

 

 1נספח א' 

 בע"מ סילבר קסטל אחזקות

 "( החברה)להלן: "
 

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור  
 1999 -ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט  224א' וסעיף 224בהתאם לסעיף 

 
 צבי זיו : שם המועמד

 

 הגדרות  -חלק א' 

 יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם )אם לא משתמע אחרת(:   בהצהרה זו

בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי,    - "  בעל עניין" .1

 ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי. 

המונפק של החברה או מזכויות  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות    -"  בעל מניה מהותי" .2

 ההצבעה בה.

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט - " החברות חוק"" או החוק" .3

 . 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח -" חוק ניירות ערך" .4

 . בדירקטוריון של חברה  רחב -" טורקדיר" .5

קיד  ל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפמנה  מנהל כללי,  -"  נושא משרה" .6

 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.  הלדירקטור או מנ ןכ כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, ו

היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או   -"  שליטה" .7

משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים  

 של אמצעי השליטה בתאגיד.

וכיוצא באלה    –  "רכישה ו"  "חזקהה" .8 כוח הצבעה  ניירות ערך או  בין    -לעניין  ובין עם אחרים,  בין לבד 

נאמן בעקיפין, באמצעות  ובין  נאמנות,  במישרין  חברת  דרך אחרת  תחבר,  בכל  או  ; כשמדובר  רישומים 

חברה   בידי  ברכישה  או  ב    -בהחזקה  וכשמדובר    או חברה קשורהשלה  בת    חברה  ידיגם  שלה במשמע, 

עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם  יראו יחיד ובני משפחתו הגרים   - בהחזקה או ברכישה בידי יחיד 

 אחד.

זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן    בן   -   "קרוב" .9

   זוגו של כל אחד מאלה.

חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות    -"  בת  חברה" .10

ו מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי  המוצא שלה א

 .שלה



- 2  - 
 

 

 

מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים    -אם שלה  -שאינה חברה  - חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה מסונפת" .11

או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים  

 . שה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלהוחמי

וכן חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה קשורה" .12 השקיעה בה    -אם שלה  -שאינה חברה  -חברה מסונפת 

סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך  

 .  אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה

ופיננסית"קטור  דיר .13 חשבונאית  מומחיות  מי    - "  בעל  הוא  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  דירקטור 

חשבונאיים ודוחות    -שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים  

דיון בקשר   ולעורר  להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה  לו  לאופן  כספיים באופן המאפשר 

בידי   תיעשה  דירקטור  של  והפיננסית  החשבונאית  מיומנותו  הערכת  הכספיים;  הנתונים  של  הצגתם 

( סוגיות  1הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: )

ולחבר החברה  פועלת  שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  הגודל  חשבונאיות  בסדר  ות 

( הכנת דוחות  3( תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; )2והמורכבות של החברה; )

 כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.  

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים    -"  בעל כשירות מקצועית"דירקטור  .14

אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים,    ( בעל תואר1האלה: )

( בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום  2מינהל ציבורי; )

( הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד  3עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; )

שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: )א( בתפקיד בכיר בתחום  מאלה, או  

בכיר   בתפקיד  או  בכירה  ציבורית  בכהונה  )ב(  משמעותי;  עסקים  היקף  בעל  תאגיד  של  העסקי  הניהול 

 בשירות הציבורי; )ג( בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.  

לחוק ניירות    4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אכיפה כאמור בסעיף    אמצעי  -"  אמצעי אכיפה" .15

, או לפי  1995- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  2ערך, לפי פרק ז'

 , לפי העניין. 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1פרק י'

 לב)א( לחוק ניירות ערך. 52מונתה לפי סעיף  הוועדה ש –"  ועדת האכיפה המינהלית " .16

 פרטים אישיים   -חלק ב' 

 צבי זיו : שם המועמד לכהונת הדירקטור .17

 004143699.: מס' ת.ז .18

 10.3.1950: תאריך לידה .19

 ישראלית : נתינות .20

 , תל אביב 1שד' רוטשילד  :  דין-מען להמצאת כתבי בי .21

   לא :חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון .22
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 כן: 1מומחיות חשבונאית ופיננסית .23

 כן : בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים .24

 כן  :כשירות מקצועית .25

התפקיד או    -בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה  -אם המועמד הינו עובד של החברה, של חברה .26

 לא.  :התפקידים שהוא ממלא כאמור

 24.1.2022: התאריך שבו החל הכהונה כדירקטור של החברה .27

 בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב תואר ראשון  : 2השכלה  .28

כדירקטור .29 מכהן  בהם  נוספים  קו:  תאגידים  מיזם  בע"מ,  מימון  מכלול  בע"מ,  קסטל  אימפקט  -סילבר 

 )חל"ץ(, להקת המחול בת שבע )ע"ר(, דואליס יוזמה )חל"ץ(

  מכלול   דירקטוריון  יו״ר  ,סילבר קסטל בע"מ  דירקטוריון   יו״ר:  3תעסוקה במהלך חמש השנים האחרונות  .30

,  בע״מ  אנרג׳י גוליבר דירקטור(,  לצמיחה  פנינסולה   קרן  לשעבר)  קפיטל   תמוז  קרן  מנהל  שותף,  בע״מ  מימון 

  יוזמה   דואליס  יו״ר(,  ע״ר)  שבע  בת  המחול  להקת  מנהל  ועד  יו״ר(,  חל״ץ)  אימפקט-קו  מיזם  משותף  יו״ר

 ( חל״ץ)

 אין  :תפקידים קודמים שמילא המועמד בחברה טרם המינוי כדירקטור ומשך הזמן שמילא בתפקיד .31

 לא : אם המועמד הינו בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים .32

מחזיק    כן.  :קשורה שלההחזקה במניות ובניירות ערך המירים של החברה, של חברה בת או של חברה   .33

 והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה  מהון המניות המונפק   3.06%

 

 הצהרת דירקטור   -חלק ג' 

"   בע"מ  סילבר קסטל אחזקות אני הח"מ, מסכים לכהן כדירקטור בחברת   "( החל ממועד אישור החברה)להלן: 

 כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:   

 הנני תושב ישראל וכתובתי ופרטי כאמור לעיל.   .34

 במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:  .35

לחוק העונשין,    428עד    422  -ו   420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בעבירות לפי סעיפים   .35.1

 לחוק ניירות ערך;  54 -)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977  -התשל"ז

 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר  -יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים       1

 .החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספייםלו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של 

  כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה,   יצוינו      2

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים  -ייםהשכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסק

 של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

קטור חיצוני יש לציין זאת וינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החברה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירצי       3

 מפורשות.
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בבית .35.2 הורשעתי  או    לא  בתאגיד  מנהלים  עבירות  מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל,  מחוץ  משפט 

 עבירות של ניצול מידע פנים; 

לעיל    35.1שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף   .35.3

נסיבותיה אי  כי מפאת מהותה, חומרתה או  בית משפט קבע  אני ראוי לשמש כדירקטור    ןאשר 

 . בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

בסעיף   .36 הקבועה  הגילוי  לחובת  לא    225בהתאם  המנהלית  האכיפה  ועדת  כי  מצהיר  אני  החברות,  לחוק 

 הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 

 גל או כפסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות. הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי פושט ר .37

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה,   .38

 בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

וז .39 בין השאר על בסיס  הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה כאמור,  את 

 הפירוט הבא: 

 בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב תואר ראשון : השכלה אקדמאית או אחרת 

  מימון   מכלול  דירקטוריון  יו״ר ,סילבר קסטל בע"מ  דירקטוריון  יו״ר:  עיסוקים קודמים/נוכחים או ניסיון

  יו״ר ,  בע״מ  אנרג׳י   גוליבר  דירקטור(,  לצמיחה  פנינסולה  קרן  לשעבר)   קפיטל  תמוז   קרן  מנהל   שותף,  בע״מ

 .(חל״ץ)  יוזמה  דואליס  יו״ר(,  ע״ר)  שבע   בת  המחול   להקת   מנהל   ועד  יו״ר (,  חל״ץ)   אימפקט-קו   מיזם  משותף

 :  שונות

 לשם תמיכה בהצהרתי זו אני מצרף את המסמכים הבאים:

 .________________________________________________ 

, וכל זאת  מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעל  השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, הנני  לאור   .40

 על בסיס המפורט והמצורף לעיל. 

הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל   .41

באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק  

ידע את  החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, אי

החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע  

 במועד מתן ההודעה.  

 אני מודע על כך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. .42

 הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה .43

לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים   .44

והפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו  

אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר  שאינו מופיע בהצהרה זו,  
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  זה ת חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח  חיועמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בעל מומ

 בחלק א' להצהרה זו לעיל. 

 

 

 

 ____________  תאריך:

                     ____________________ 

  צבי זיו                           
        



 

 

 2נספח א' 

 בע"מ סילבר קסטל אחזקות

 "( החברה)להלן: "
 

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור  
 1999 -ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט  224א' וסעיף 224בהתאם לסעיף 

 
 אליעזר מיזרוח: שם המועמד

 

 הגדרות  -חלק א' 

 יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם )אם לא משתמע אחרת(:   בהצהרה זו

בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי,    - "  בעל עניין" .1

 ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי. 

המונפק של החברה או מזכויות  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות    -"  בעל מניה מהותי" .2

 ההצבעה בה.

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט - " החברות חוק"" או החוק" .3

 . 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח -" חוק ניירות ערך" .4

 . בדירקטוריון של חברה  רחב -" טורקדיר" .5

ממלא תפקיד  ל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל  מנה  מנהל כללי,  -"  נושא משרה" .6

 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.  הלדירקטור או מנ ןכ כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, ו

היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או   -"  שליטה" .7

תר מסוג מסוים  משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יו

 של אמצעי השליטה בתאגיד.

וכיוצא באלה    –  "רכישה ו"  "חזקהה" .8 כוח הצבעה  ניירות ערך או  בין    -לעניין  ובין עם אחרים,  בין לבד 

נאמן בעקיפין, באמצעות  ובין  נאמנות,  במישרין  חברת  דרך אחרת  תחבר,  בכל  או  ; כשמדובר  רישומים 

חברה   בידי  ברכישה  או  ב    -בהחזקה  וכשמדובר    או חברה קשורהשלה  בת    רהחב   ידיגם  שלה במשמע, 

יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם   - בהחזקה או ברכישה בידי יחיד 

 אחד.

זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן    בן   -   "קרוב" .9

   זוגו של כל אחד מאלה.

חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות    -"  בת  חברה" .10

המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי  

 .שלה
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שה אחוזים  מחזיקה בעשרים וחמי  -אם שלה  -שאינה חברה  - חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה מסונפת" .11

או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים  

 . וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה

וכן חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה קשורה" .12 השקיעה בה    -אם שלה  -שאינה חברה  -חברה מסונפת 

תר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך  סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יו

 .  אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה

ופיננסית"דירקטור   .13 חשבונאית  מומחיות  מי    - "  בעל  הוא  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  דירקטור 

חשבונאיים ודוחות    -ם  שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיי

דיון בקשר לאופן   ולעורר  להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה  לו  כספיים באופן המאפשר 

בידי   תיעשה  דירקטור  של  והפיננסית  החשבונאית  מיומנותו  הערכת  הכספיים;  הנתונים  של  הצגתם 

( סוגיות  1דיעותיו בנושאים אלה: )הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וי

הגודל   בסדר  ולחברות  החברה  פועלת  שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות 

( הכנת דוחות  3( תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; )2והמורכבות של החברה; )

 כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.  

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים    -"  בעל כשירות מקצועית"ור דירקט .14

( בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים,  1האלה: )

( בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום  2ציבורי; )  מינהל

( הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד  3עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; )

יר בתחום  מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: )א( בתפקיד בכ

בכיר   בתפקיד  או  בכירה  ציבורית  בכהונה  )ב(  משמעותי;  עסקים  היקף  בעל  תאגיד  של  העסקי  הניהול 

 בשירות הציבורי; )ג( בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.  

לחוק ניירות    4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    -"  אמצעי אכיפה" .15

, או לפי  1995- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  2, לפי פרק ז'ערך

 , לפי העניין. 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1פרק י'

 לב)א( לחוק ניירות ערך. 52הוועדה שמונתה לפי סעיף   –"  ועדת האכיפה המינהלית " .16

 פרטים אישיים   -חלק ב' 

 אליעזר מיזרוח : כהונת הדירקטורשם המועמד ל .17

 025045139.: מס' ת.ז .18

 1.2.1973: תאריך לידה .19

 ישראלית : נתינות .20

 , רמת גן 43אלוף דוד :  דין-מען להמצאת כתבי בי .21

   לא :חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון .22
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 כן: 1מומחיות חשבונאית ופיננסית .23

 כן : בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים .24

 כן  :כשירות מקצועית .25

התפקיד או    -בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה  -אם המועמד הינו עובד של החברה, של חברה .26

 כן. מנכ"ל החברה ומנכ"ל חברת סילבר קסטל בע"מ. :התפקידים שהוא ממלא כאמור

 24.1.2022: התאריך שבו החל הכהונה כדירקטור של החברה .27

 University of Cape Town  B.BusSci (honors): 2השכלה  .28

 סילבר קסטל מכשירים פיננסיים בע״מ , קסטל בע"מ סילבר: תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור .29

,  TASC Consulting & Capital שותף בכיר בחברת הייעוץ:  3תעסוקה במהלך חמש השנים האחרונות  .30

 הפועלים   בבנק בכירים בתפקידים כיהן, בזק למנכ״ל  כמשנה כיהן, .Golf & Coכיהן כמנכ"ל 

 אין  :תפקידים קודמים שמילא המועמד בחברה טרם המינוי כדירקטור ומשך הזמן שמילא בתפקיד .31

 לא : אם המועמד הינו בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים .32

מניות  בעל    :החזקה במניות ובניירות ערך המירים של החברה, של חברה בת או של חברה קשורה שלה .33

 .מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה 12.41%, מחזיק  בחברה מהותי 

 

 הצהרת דירקטור   -חלק ג' 

"   בע"מ  סילבר קסטל אחזקות אני הח"מ, מסכים לכהן כדירקטור בחברת   "( החל ממועד אישור החברה)להלן: 

 בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:    כהונתי על ידי אסיפת

 הנני תושב ישראל וכתובתי ופרטי כאמור לעיל.   .34

 במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:  .35

לחוק העונשין,    428עד    422  -ו   420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בעבירות לפי סעיפים   .35.1

 לחוק ניירות ערך;  54 -)א( ו53 ד,52ג, 52, ולפי סעיפים 1977  -התשל"ז

או   .35.2 בתאגיד  מנהלים  עבירות  מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל,  מחוץ  משפט  בבית  הורשעתי  לא 

 עבירות של ניצול מידע פנים; 

 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר  -יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים       1

 .החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספייםלו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של 

  כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה,   יצוינו      2

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים  -ייםהשכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסק

 של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

קטור חיצוני יש לציין זאת וינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החברה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירצי       3

 מפורשות.
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לעיל אשר    שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף   .35.3

כדירקטור בחברה    לשמש  אני ראוי  ןאינסיבותיה  בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או  

 .  ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

בסעיף   .36 הקבועה  הגילוי  לחובת  לא    225בהתאם  המנהלית  האכיפה  ועדת  כי  מצהיר  אני  החברות,  לחוק 

 הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 

 ן שאינו כשיר לפעולות משפטיות. הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי פושט רגל או כפסול די  .37

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה,   .38

 בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

בין השאר על .39 בסיס    הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה כאמור, וזאת 

 הפירוט הבא: 

 B.BusSci (honors) University of Cape Town: השכלה אקדמאית או אחרת 

ניסיון , כיהן  TASC Consulting & Capitalשותף בכיר בחברת הייעוץ    :עיסוקים קודמים/נוכחים או 

 . ., כיהן כמשנה למנכ״ל בזק, כיהן בתפקידים בכירים בבנק הפועליםGolf & Coכמנכ"ל  

 :  שונות

 לשם תמיכה בהצהרתי זו אני מצרף את המסמכים הבאים:

 .________________________________________________ 

, וכל זאת  מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעל  לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, הנני   .40

 על בסיס המפורט והמצורף לעיל. 

הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל   .41

באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק  

ידע את  החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, אי

החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע  

 במועד מתן ההודעה.  

 אני מודע על כך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. .42

 הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה .43

לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים   .44

והפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו  

אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר  שאינו מופיע בהצהרה זו,  

  זה ת חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח  חיועמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בעל מומ

 בחלק א' להצהרה זו לעיל. 
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 ____________  תאריך:

                     ____________________ 

  אליעזר מיזרוח                      
        



 

 

 3נספח א' 

 בע"מ סילבר קסטל אחזקות

 "( החברה)להלן: "
 

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור  
 1999 -ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט  224א' וסעיף 224בהתאם לסעיף 

 
 אביבה בן משה: שם המועמד

 

 הגדרות  -חלק א' 

 יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם )אם לא משתמע אחרת(:   בהצהרה זו

בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי,    - "  בעל עניין" .1

 ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי. 

המונפק של החברה או מזכויות  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות    -"  בעל מניה מהותי" .2

 ההצבעה בה.

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט - " החברות חוק"" או החוק" .3

 . 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח -" חוק ניירות ערך" .4

 . בדירקטוריון של חברה  רחב -" טורקדיר" .5

ממלא תפקיד  ל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל  מנה  מנהל כללי,  -"  נושא משרה" .6

 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.  הלדירקטור או מנ ןכ כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, ו

היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או   -"  שליטה" .7

תר מסוג מסוים  משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יו

 של אמצעי השליטה בתאגיד.

וכיוצא באלה    –  "רכישה ו"  "חזקהה" .8 כוח הצבעה  ניירות ערך או  בין    -לעניין  ובין עם אחרים,  בין לבד 

נאמן בעקיפין, באמצעות  ובין  נאמנות,  במישרין  חברת  דרך אחרת  תחבר,  בכל  או  ; כשמדובר  רישומים 

חברה   בידי  ברכישה  או  ב    -בהחזקה  וכשמדובר    או חברה קשורהשלה  בת    רהחב   ידיגם  שלה במשמע, 

יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם   - בהחזקה או ברכישה בידי יחיד 

 אחד.

זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן    בן   -   "קרוב" .9

   זוגו של כל אחד מאלה.

חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות    -"  בת  חברה" .10

המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי  

 .שלה
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שה אחוזים  מחזיקה בעשרים וחמי  -אם שלה  -שאינה חברה  - חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה מסונפת" .11

או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים  

 . וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה

וכן חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה קשורה" .12 השקיעה בה    -אם שלה  -שאינה חברה  -חברה מסונפת 

תר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך  סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יו

 .  אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה

ופיננסית"דירקטור   .13 חשבונאית  מומחיות  מי    - "  בעל  הוא  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  דירקטור 

חשבונאיים ודוחות    -ם  שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיי

דיון בקשר לאופן   ולעורר  להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה  לו  כספיים באופן המאפשר 

בידי   תיעשה  דירקטור  של  והפיננסית  החשבונאית  מיומנותו  הערכת  הכספיים;  הנתונים  של  הצגתם 

( סוגיות  1דיעותיו בנושאים אלה: )הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וי

הגודל   בסדר  ולחברות  החברה  פועלת  שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות 

( הכנת דוחות  3( תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; )2והמורכבות של החברה; )

 כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.  

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים    -"  בעל כשירות מקצועית"ור דירקט .14

( בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים,  1האלה: )

( בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום  2ציבורי; )  מינהל

( הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד  3עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; )

יר בתחום  מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: )א( בתפקיד בכ

בכיר   בתפקיד  או  בכירה  ציבורית  בכהונה  )ב(  משמעותי;  עסקים  היקף  בעל  תאגיד  של  העסקי  הניהול 

 בשירות הציבורי; )ג( בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.  

לחוק ניירות    4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    -"  אמצעי אכיפה" .15

, או לפי  1995- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  2, לפי פרק ז'ערך

 , לפי העניין. 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1פרק י'

 לב)א( לחוק ניירות ערך. 52הוועדה שמונתה לפי סעיף   –"  ועדת האכיפה המינהלית " .16

 פרטים אישיים   -חלק ב' 

 אביבה בן משה : יתלכהונת הדירקטור  תשם המועמד .17

 022331151.: מס' ת.ז .18

 17.3.1966: תאריך לידה .19

 ישראלית : נתינות .20

 , תל אביב 36הברזל :  דין-מען להמצאת כתבי בי .21

 (וועדת תגמול)ביושבה גם כן. בוועדת מאזן, ועדת ביקורת  :חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון .22
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 כן: 1מומחיות חשבונאית ופיננסית .23

 כן : יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים תבעל .24

 כן  :כשירות מקצועית .25

התפקיד   -בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה  -של החברה, של חברה תעובד  ה הינ ת אם המועמד .26

 לא  :כאמור ת א ממלאיאו התפקידים שה

 7.2.2022: של החברה יתהכהונה כדירקטור  ההתאריך שבו החל .27

עסקים  בוגרת  :  2השכלה  .28 מנהל  מוסמכת  העברית,  באוניברסיטה  וחשבונאות  במימון    -כלכלה  התמחות 

 ובנקאות מהאוניברסיטה העברית 

 הרפון קפיטל קונסלטינג בע"מ : יתכדירקטור  נתתאגידים נוספים בהם מכה .29

קונסלטינג:  3תעסוקה במהלך חמש השנים האחרונות  .30 חב' הרפון קפיטל  בכירה    מנכ"לית  עובדת  בע"מ, 

 1989-2021במחלקת תאגידים ברשות ני"ע בין השנים 

  :א בתפקידתומשך הזמן שמיל  יתבחברה טרם המינוי כדירקטור   תא המועמדתתפקידים קודמים שמיל .31

 העניקה לחברה יעוץ חד פעמי

 לא : משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים ת ב ההינ תאם המועמד  .32

  כתבי   10,000  :ת או של חברה קשורה שלהירות ערך המירים של החברה, של חברה בהחזקה במניות ובני .33

   סחירים לא אופציה 

 

 הצהרת דירקטור   -חלק ג' 

"( החל ממועד אישור החברה)להלן: "   בע"מ   סילבר קסטל אחזקותבחברת    יתלכהן כדירקטור   מהאני הח"מ, מסכי

 בזאת כדלקמן:    הבעלי המניות של החברה, ומצהיר  כהונתי על ידי אסיפת

 ישראל וכתובתי ופרטי כאמור לעיל.    תהנני תושב .34

 במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:  .35

לחוק העונשין,    428עד    422  -ו   420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בעבירות לפי סעיפים   .35.1

 לחוק ניירות ערך;  54 -)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977  -התשל"ז

 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר  -לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקייםיפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים         1

 .לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים

  כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה,   יצוינו      2

הכספיים    חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות-השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים

 של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

יש לציין זאת וינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החברה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני  צי       3

 מפורשות.
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או   .35.2 בתאגיד  מנהלים  עבירות  מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל,  מחוץ  משפט  בבית  הורשעתי  לא 

 עבירות של ניצול מידע פנים; 

לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת    35.1לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף   .35.3

לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית    האני ראוי   ןמהותה, חומרתה או נסיבותיה אי 

 .  שהיא חברת איגרות חוב

כי ועדת האכיפה המנהלית לא    ה לחוק החברות, אני מצהיר  225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף   .36

 בחברה ציבורית.  ית הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור 

 לפעולות משפטיות.   הכשיר הדין שאינ  תו כפסולרגל א  ת , מעולם לא הוכרזתי פושטההנני בגיר  .37

בעל .38 דירקטור  תהנני  של  ביצוע תפקיד  לשם  הראוי,  הזמן  והיכולת להקדיש את    ית הכישורים הדרושים 

 בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

, וזאת בין השאר על בסיס  בחברה כאמור  ית הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור  תהנני בעל .39

 הפירוט הבא: 

  - בוגרת כלכלה וחשבונאות באוניברסיטה העברית, מוסמכת מנהל עסקים  :  השכלה אקדמאית או אחרת 

 . התמחות במימון ובנקאות מהאוניברסיטה העברית

מנכ"לית חב' הרפון קפיטל קונסלטינג בע"מ, עובדת בכירה במחלקת  :  עיסוקים קודמים/נוכחים או ניסיון

 . 2021-1989תאגידים ברשות ני"ע בין השנים 

 :  שונות

 את המסמכים הבאים: פתלשם תמיכה בהצהרתי זו אני מצר

 .________________________________________________ 

, וכל  מומחיות חשבונאית ופיננסית  תבעללאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, הנני   .40

 זאת על בסיס המפורט והמצורף לעיל. 

בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות    תומתחייב  ההנני מצהיר .41

בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים    תילעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור 

בחברה, איידע    ית בחוק החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בקשר עם כהונתי כדירקטור

  ית את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור

 תפקע במועד מתן ההודעה.  

 על כך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. תודעאני מ  .42

 ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו. .43

לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים   .44

, כי לא ידוע לי על פרט מהותי  הוהפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר

ו/או על קביעת דירקטוריון    יתכלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור 
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ית ופיננסית,  ת חשבונאחיו מומ   תבעל  יתהחברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור 

 בחלק א' להצהרה זו לעיל.  זהכהגדרת מונח 

 

 

 

 ____________  תאריך:

                     ____________________ 

  אביבה בן משה                      
        



 

 

 4נספח א'

 בע"מ  סילבר קסטל אחזקות

 "( החברה)להלן: "
 

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור  
 1999 -ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט 224א' וסעיף 224בהתאם לסעיף 

 
 רם ביניש : שם המועמד

 

 הגדרות  -חלק א' 

 יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם )אם לא משתמע אחרת(:   בהצהרה זו

בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי,    - "  בעל עניין" .1

 ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי. 

המונפק של החברה או מזכויות  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות    -"  בעל מניה מהותי" .2

 ההצבעה בה.

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט - " החברות חוק"" או החוק" .3

 . 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח -" חוק ניירות ערך" .4

 . בדירקטוריון של חברה  רחב -" טורקדיר" .5

קיד  ל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפמנה  מנהל כללי,  -"  נושא משרה" .6

 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.  הלדירקטור או מנ ןכ כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, ו

היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או   -"  שליטה" .7

מסוים    משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג

 של אמצעי השליטה בתאגיד.

וכיוצא באלה    –  "רכישה ו"  "חזקהה" .8 כוח הצבעה  ניירות ערך או  בין    -לעניין  ובין עם אחרים,  בין לבד 

נאמן בעקיפין, באמצעות  ובין  נאמנות,  במישרין  חברת  דרך אחרת  תחבר,  בכל  או  ; כשמדובר  רישומים 

חברה   בידי  ברכישה  או  ב    -בהחזקה  וכשמדובר    או חברה קשורהשלה  בת    חברה  ידיגם  שלה במשמע, 

יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם   - בהחזקה או ברכישה בידי יחיד 

 אחד.

חות או הורה של בן הזוג או בן  זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, א  בן   -   "קרוב" .9

   זוגו של כל אחד מאלה.

חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות    -"  בת  חברה" .10

המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי  

 .שלה
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מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים    -אם שלה  -שאינה חברה  - חברה אחרת  חברה, אשר    -"  חברה מסונפת" .11

או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים  

 . וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה

וכן חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה קשורה" .12 השקיעה בה    -  אם שלה-שאינה חברה  -חברה מסונפת 

סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך  

 .  אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה

ופיננסית"דירקטור   .13 חשבונאית  מומחיות  מי    - "  בעל  הוא  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  דירקטור 

חשבונאיים ודוחות    -וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים  שבשל השכלתו, ניסיונו  

דיון בקשר לאופן   ולעורר  להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה  לו  כספיים באופן המאפשר 

בידי   תיעשה  דירקטור  של  והפיננסית  החשבונאית  מיומנותו  הערכת  הכספיים;  הנתונים  של  הצגתם 

( סוגיות  1באו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: )הדירקטוריון, ויו

הגודל   בסדר  ולחברות  החברה  פועלת  שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות 

( הכנת דוחות  3( תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; )2והמורכבות של החברה; )

 ספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.  כ

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים    -"  בעל כשירות מקצועית"דירקטור  .14

( בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים,  1האלה: )

ר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום  ( בעל תואר אקדמאי אח2מינהל ציבורי; )

( הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד  3עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; )

מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: )א( בתפקיד בכיר בתחום  

תאגיד   של  העסקי  בכיר  הניהול  בתפקיד  או  בכירה  ציבורית  בכהונה  )ב(  משמעותי;  עסקים  היקף  בעל 

 בשירות הציבורי; )ג( בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.  

לחוק ניירות    4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    -"  אמצעי אכיפה" .15

, או לפי  1995- בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  לחוק הסדרת העיסוק   2ערך, לפי פרק ז'

 , לפי העניין. 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1פרק י'

 לב)א( לחוק ניירות ערך. 52הוועדה שמונתה לפי סעיף   –"  ועדת האכיפה המינהלית " .16

 פרטים אישיים   -חלק ב' 

 רם ביניש : שם המועמד לכהונת הדירקטור .17

 28931152.: ת.זמס'  .18

 16.12.1971: תאריך לידה .19

 ישראלית : נתינות .20

 , רמת השרון 20הגנים  :  דין-מען להמצאת כתבי בי .21

   לא :חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון .22
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 לא: 1מומחיות חשבונאית ופיננסית .23

 כן : בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים .24

 כן  :כשירות מקצועית .25

התפקיד או    -בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה  -החברה, של חברהאם המועמד הינו עובד של   .26

 כן. סמנכ"ל תפעול בחברה ובחברת הבת סילבר קסטל בע"מ  :התפקידים שהוא ממלא כאמור

 24.1.2022: התאריך שבו החל הכהונה כדירקטור של החברה .27

 ( מהמכללה למינהל BBתואר ראשון במנהל עסקים ): 2השכלה  .28

כדירקטור .29 מכהן  בהם  נוספים  קסטל  :  תאגידים  סילבר  בע״מ,  ניהול  דארקווד  )בפירוק(,  בע״מ  פרוגיים 

 בע״מ, סילבר קסטל מכשירים פיננסיים בע״מ 

מנכ״ל, מנהל תפעול ודירקטור בחברות בינלאומיות ציבוריות  :  3תעסוקה במהלך חמש השנים האחרונות  .30

 ופרטיות, יזם ומשקיע 

 אין  :המועמד בחברה טרם המינוי כדירקטור ומשך הזמן שמילא בתפקיד  תפקידים קודמים שמילא .31

 לא : אם המועמד הינו בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים .32

  %4.29מחזיק   :החזקה במניות ובניירות ערך המירים של החברה, של חברה בת או של חברה קשורה שלה .33

  . חברהבהמונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה   מהון המניות

 

 הצהרת דירקטור   -חלק ג' 

"   בע"מ  סילבר קסטל אחזקות אני הח"מ, מסכים לכהן כדירקטור בחברת   "( החל ממועד אישור החברה)להלן: 

 כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:   

 הנני תושב ישראל וכתובתי ופרטי כאמור לעיל.   .34

 במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:  .35

לחוק העונשין,    428עד    422  -ו   420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בעבירות לפי סעיפים   .35.1

 לחוק ניירות ערך;  54 -)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977  -התשל"ז

בבית .35.2 הורשעתי  או    לא  בתאגיד  מנהלים  עבירות  מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל,  מחוץ  משפט 

 עבירות של ניצול מידע פנים; 

 

המאפשר  חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן -יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים       1

 .לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים

  כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה,   יצוינו      2

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים  -ור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקייםהשכלה המקנה לדירקט

 של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

רה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת וינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החב צי       3

 מפורשות.
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לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת    35.1לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף   .35.3

אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית    ןמהותה, חומרתה או נסיבותיה אי

 . שהיא חברת איגרות חוב

בסעיף   .36 הקבועה  הגילוי  לחובת  אני    225בהתאם  החברות,  לא  לחוק  המנהלית  האכיפה  ועדת  כי  מצהיר 

 הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 

 הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי פושט רגל או כפסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות.  .37

חברה,  הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור ב .38

 בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

בין השאר על בסיס   .39 הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה כאמור, וזאת 

 הפירוט הבא: 

 ( מהמכללה למינהל BBתואר ראשון במנהל עסקים ): השכלה אקדמאית או אחרת 

ניסיון או  קודמים/נוכחים  ציבוריות  :  עיסוקים  בינלאומיות  בחברות  ודירקטור  תפעול  מנהל  מנכ״ל, 

 ופרטיות, יזם ומשקיע 

 :  שונות

 לשם תמיכה בהצהרתי זו אני מצרף את המסמכים הבאים:

 .________________________________________________ 

וכישוריי, הנני   .40 ובהווה  ניסיוני, תעסוקתי בעבר  וכל זאכשרותבעל  לאור השכלתי,  ת על בסיס המפורט  , 

 והמצורף לעיל.

הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל   .41

באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק  

שר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את  החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בק

החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע  

 במועד מתן ההודעה.  

 אני מודע על כך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. .42

 ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו. .43

לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים   .44

ט מהותי כלשהו  והפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פר

שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר  

  זה ת חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח  חיועמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בעל מומ

 בחלק א' להצהרה זו לעיל. 
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 ____________  תאריך:

                     ____________________ 

  רם ביניש                           
        



 

 

 5נספח א' 

 בע"מ סילבר קסטל אחזקות

 "( החברה)להלן: "
 

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור  
 1999 -ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט  224א' וסעיף 224בהתאם לסעיף 

 
 אילן גרינבוים : שם המועמד

 

 הגדרות  -חלק א' 

 יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם )אם לא משתמע אחרת(:   בהצהרה זו

בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי,    - "  בעל עניין" .1

 ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי. 

המונפק של החברה או מזכויות  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות    -"  בעל מניה מהותי" .2

 ההצבעה בה.

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט - " החברות חוק"" או החוק" .3

 . 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח -" חוק ניירות ערך" .4

 . בדירקטוריון של חברה  רחב -" טורקדיר" .5

ממלא תפקיד  ל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל  מנה  מנהל כללי,  -"  נושא משרה" .6

 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.  הלדירקטור או מנ ןכ כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, ו

היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או   -"  שליטה" .7

תר מסוג מסוים  משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יו

 של אמצעי השליטה בתאגיד.

וכיוצא באלה    –  "רכישה ו"  "חזקהה" .8 כוח הצבעה  ניירות ערך או  בין    -לעניין  ובין עם אחרים,  בין לבד 

נאמן בעקיפין, באמצעות  ובין  נאמנות,  במישרין  חברת  דרך אחרת  תחבר,  בכל  או  ; כשמדובר  רישומים 

חברה   בידי  ברכישה  או  ב    -בהחזקה  וכשמדובר    או חברה קשורהשלה  בת    רהחב   ידיגם  שלה במשמע, 

יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם   - בהחזקה או ברכישה בידי יחיד 

 אחד.

זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן    בן   -   "קרוב" .9

   זוגו של כל אחד מאלה.

חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות    -"  בת  חברה" .10

המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי  

 .שלה
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שה אחוזים  מחזיקה בעשרים וחמי  -אם שלה  -שאינה חברה  - חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה מסונפת" .11

או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים  

 . וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה

וכן חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה קשורה" .12 השקיעה בה    -אם שלה  -שאינה חברה  -חברה מסונפת 

תר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך  סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יו

 .  אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה

ופיננסית"דירקטור   .13 חשבונאית  מומחיות  מי    - "  בעל  הוא  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  דירקטור 

חשבונאיים ודוחות    -ם  שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיי

דיון בקשר לאופן   ולעורר  להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה  לו  כספיים באופן המאפשר 

בידי   תיעשה  דירקטור  של  והפיננסית  החשבונאית  מיומנותו  הערכת  הכספיים;  הנתונים  של  הצגתם 

( סוגיות  1דיעותיו בנושאים אלה: )הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וי

הגודל   בסדר  ולחברות  החברה  פועלת  שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות 

( הכנת דוחות  3( תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; )2והמורכבות של החברה; )

 כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.  

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים    -"  בעל כשירות מקצועית"ור דירקט .14

( בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים,  1האלה: )

( בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום  2ציבורי; )  מינהל

( הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד  3עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; )

יר בתחום  מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: )א( בתפקיד בכ

בכיר   בתפקיד  או  בכירה  ציבורית  בכהונה  )ב(  משמעותי;  עסקים  היקף  בעל  תאגיד  של  העסקי  הניהול 

 בשירות הציבורי; )ג( בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.  

לחוק ניירות    4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    -"  אמצעי אכיפה" .15

, או לפי  1995- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  2, לפי פרק ז'ערך

 , לפי העניין. 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1פרק י'

 לב)א( לחוק ניירות ערך. 52הוועדה שמונתה לפי סעיף   –"  ועדת האכיפה המינהלית " .16

 פרטים אישיים   -חלק ב' 

 אילן גרינבוים : כהונת הדירקטורשם המועמד ל .17

 056213648.: מס' ת.ז .18

 26.1.1960: תאריך לידה .19

 ישראלית : נתינות .20

 , תל אביב 34יהונתן : דין-מען להמצאת כתבי בי .21

   לא :חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון .22
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 לא: 1מומחיות חשבונאית ופיננסית .23

 כן : לקרוא ולהבין דוחות כספייםבעל יכולת  .24

 כן  :כשירות מקצועית .25

התפקיד או    -בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה  -אם המועמד הינו עובד של החברה, של חברה .26

 לא  :התפקידים שהוא ממלא כאמור

 24.1.2022: התאריך שבו החל הכהונה כדירקטור של החברה .27

 תואר שני מנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א ותואר ראשון בכלכלה : 2השכלה  .28

פועלים אקוויטי, אוריין לוגיסטיקה, ישראלינק, יו"ר  אדויסורי  :  דים נוספים בהם מכהן כדירקטורתאגי .29

 בורד של קרן גידור גרניט 

האחרונות  .30 השנים  חמש  במהלך  עד  :  3תעסוקה  יורוקום  חברות  2017מנכ"ל  במספר  ודירקטור  יו"ר   ,

 ציבוריות ופרטיות 

 אין  :וי כדירקטור ומשך הזמן שמילא בתפקידתפקידים קודמים שמילא המועמד בחברה טרם המינ  .31

 לא : אם המועמד הינו בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים .32

  1.44%מחזיק   :החזקה במניות ובניירות ערך המירים של החברה, של חברה בת או של חברה קשורה שלה .33

  . חברההמונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה ב  מהון המניות

 

 הצהרת דירקטור   -חלק ג' 

"   בע"מ  סילבר קסטל אחזקות אני הח"מ, מסכים לכהן כדירקטור בחברת   "( החל ממועד אישור החברה)להלן: 

 כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:   

 עיל.  הנני תושב ישראל וכתובתי ופרטי כאמור ל .34

 במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:  .35

לחוק העונשין,    428עד    422  -ו   420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בעבירות לפי סעיפים   .35.1

 לחוק ניירות ערך;  54 -)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977  -התשל"ז

שוחד,   .35.2 בעבירות  לישראל,  מחוץ  משפט  בבית  הורשעתי  או  לא  בתאגיד  מנהלים  עבירות  מרמה, 

 עבירות של ניצול מידע פנים; 

 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר  -בנושאים עסקייםיפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה        1

 .לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים

חזיק בהם. תפורט, ככל שישנה,  כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מ  יצוינו      2

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים  -השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים

 של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החברה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת וינו התפקיד, שם מלא של  צי       3

 מפורשות.
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לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת    35.135.1לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף   .35.3

אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית    ןמהותה, חומרתה או נסיבותיה אי

 .  שהיא חברת איגרות חוב

בסעיף   .36 הקבועה  הגילוי  לחובת  מצה  225בהתאם  אני  החברות,  לא  לחוק  המנהלית  האכיפה  ועדת  כי  יר 

 הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 

 הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי פושט רגל או כפסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות.  .37

ה,  הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחבר .38

 בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

בין השאר על בסיס   .39 הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה כאמור, וזאת 

 הפירוט הבא: 

 תואר שני מנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א ותואר ראשון בכלכלה : השכלה אקדמאית או אחרת 

ניסיוןעיסוקים קודמים/נוכחים   עד  :  או  יורוקום  ודירקטור במספר חברות ציבוריות  2017מנכ"ל  יו"ר   ,

 ופרטיות 

 :  שונות

 לשם תמיכה בהצהרתי זו אני מצרף את המסמכים הבאים:

 .________________________________________________ 

וכישוריי, הנני   .40 ובהווה  ניסיוני, תעסוקתי בעבר  וכל זאת על בסיס המפורט  כשרותבעל  לאור השכלתי,   ,

 והמצורף לעיל.

הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל   .41

נאי מהתנאים הקבועים בחוק  באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים ת

החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את  

החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע  

 במועד מתן ההודעה.  

 במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.אני מודע על כך כי הצהרתי זו תימצא  .42

 ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו. .43

לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים   .44

מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו  והפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם  

שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר  

  זה ת חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח  חיועמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בעל מומ

 להצהרה זו לעיל. בחלק א'  
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 ____________  תאריך:

                     ____________________ 

  אילן גרינבוים                      
        



 

 

 1נספח א' 

 בע"מ סילבר קסטל אחזקות

 "( החברה)להלן: "
 

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור  
 1999 -ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט  224א' וסעיף 224בהתאם לסעיף 

 
 צבי זיו : שם המועמד

 

 הגדרות  -חלק א' 

 יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם )אם לא משתמע אחרת(:   בהצהרה זו

בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי,    - "  בעל עניין" .1

 ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי. 

המונפק של החברה או מזכויות  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות    -"  בעל מניה מהותי" .2

 ההצבעה בה.

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט - " החברות חוק"" או החוק" .3

 . 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח -" חוק ניירות ערך" .4

 . בדירקטוריון של חברה  רחב -" טורקדיר" .5

קיד  ל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפמנה  מנהל כללי,  -"  נושא משרה" .6

 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.  הלדירקטור או מנ ןכ כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, ו

היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או   -"  שליטה" .7

משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים  

 של אמצעי השליטה בתאגיד.

וכיוצא באלה    –  "רכישה ו"  "חזקהה" .8 כוח הצבעה  ניירות ערך או  בין    -לעניין  ובין עם אחרים,  בין לבד 

נאמן בעקיפין, באמצעות  ובין  נאמנות,  במישרין  חברת  דרך אחרת  תחבר,  בכל  או  ; כשמדובר  רישומים 

חברה   בידי  ברכישה  או  ב    -בהחזקה  וכשמדובר    או חברה קשורהשלה  בת    חברה  ידיגם  שלה במשמע, 

עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם  יראו יחיד ובני משפחתו הגרים   - בהחזקה או ברכישה בידי יחיד 

 אחד.

זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן    בן   -   "קרוב" .9

   זוגו של כל אחד מאלה.

חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות    -"  בת  חברה" .10

ו מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי  המוצא שלה א

 .שלה
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מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים    -אם שלה  -שאינה חברה  - חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה מסונפת" .11

או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים  

 . שה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלהוחמי

וכן חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה קשורה" .12 השקיעה בה    -אם שלה  -שאינה חברה  -חברה מסונפת 

סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך  

 .  אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה

ופיננסית"קטור  דיר .13 חשבונאית  מומחיות  מי    - "  בעל  הוא  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  דירקטור 

חשבונאיים ודוחות    -שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים  

דיון בקשר   ולעורר  להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה  לו  לאופן  כספיים באופן המאפשר 

בידי   תיעשה  דירקטור  של  והפיננסית  החשבונאית  מיומנותו  הערכת  הכספיים;  הנתונים  של  הצגתם 

( סוגיות  1הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: )

ולחבר החברה  פועלת  שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  הגודל  חשבונאיות  בסדר  ות 

( הכנת דוחות  3( תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; )2והמורכבות של החברה; )

 כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.  

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים    -"  בעל כשירות מקצועית"דירקטור  .14

אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים,    ( בעל תואר1האלה: )

( בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום  2מינהל ציבורי; )

( הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד  3עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; )

שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: )א( בתפקיד בכיר בתחום  מאלה, או  

בכיר   בתפקיד  או  בכירה  ציבורית  בכהונה  )ב(  משמעותי;  עסקים  היקף  בעל  תאגיד  של  העסקי  הניהול 

 בשירות הציבורי; )ג( בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.  

לחוק ניירות    4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אכיפה כאמור בסעיף    אמצעי  -"  אמצעי אכיפה" .15

, או לפי  1995- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  2ערך, לפי פרק ז'

 , לפי העניין. 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1פרק י'

 לב)א( לחוק ניירות ערך. 52מונתה לפי סעיף  הוועדה ש –"  ועדת האכיפה המינהלית " .16

 פרטים אישיים   -חלק ב' 

 צבי זיו : שם המועמד לכהונת הדירקטור .17

 004143699.: מס' ת.ז .18

 10.3.1950: תאריך לידה .19

 ישראלית : נתינות .20

 , תל אביב 1שד' רוטשילד  :  דין-מען להמצאת כתבי בי .21

   לא :חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון .22
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 כן: 1מומחיות חשבונאית ופיננסית .23

 כן : בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים .24

 כן  :כשירות מקצועית .25

התפקיד או    -בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה  -אם המועמד הינו עובד של החברה, של חברה .26

 לא.  :התפקידים שהוא ממלא כאמור

 24.1.2022: התאריך שבו החל הכהונה כדירקטור של החברה .27

 בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב תואר ראשון  : 2השכלה  .28

כדירקטור .29 מכהן  בהם  נוספים  קו:  תאגידים  מיזם  בע"מ,  מימון  מכלול  בע"מ,  קסטל  אימפקט  -סילבר 

 )חל"ץ(, להקת המחול בת שבע )ע"ר(, דואליס יוזמה )חל"ץ(

  מכלול   דירקטוריון  יו״ר  ,סילבר קסטל בע"מ  דירקטוריון   יו״ר:  3תעסוקה במהלך חמש השנים האחרונות  .30

,  בע״מ  אנרג׳י גוליבר דירקטור(,  לצמיחה  פנינסולה   קרן  לשעבר)  קפיטל   תמוז  קרן  מנהל  שותף,  בע״מ  מימון 

  יוזמה   דואליס  יו״ר(,  ע״ר)  שבע  בת  המחול  להקת  מנהל  ועד  יו״ר(,  חל״ץ)  אימפקט-קו  מיזם  משותף  יו״ר

 ( חל״ץ)

 אין  :תפקידים קודמים שמילא המועמד בחברה טרם המינוי כדירקטור ומשך הזמן שמילא בתפקיד .31

 לא : אם המועמד הינו בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים .32

מחזיק    כן.  :קשורה שלההחזקה במניות ובניירות ערך המירים של החברה, של חברה בת או של חברה   .33

 והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה  מהון המניות המונפק   3.06%

 

 הצהרת דירקטור   -חלק ג' 

"   בע"מ  סילבר קסטל אחזקות אני הח"מ, מסכים לכהן כדירקטור בחברת   "( החל ממועד אישור החברה)להלן: 

 כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:   

 הנני תושב ישראל וכתובתי ופרטי כאמור לעיל.   .34

 במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:  .35

לחוק העונשין,    428עד    422  -ו   420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בעבירות לפי סעיפים   .35.1

 לחוק ניירות ערך;  54 -)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977  -התשל"ז

 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר  -יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים       1

 .החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספייםלו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של 

  כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה,   יצוינו      2

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים  -ייםהשכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסק

 של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

קטור חיצוני יש לציין זאת וינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החברה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירצי       3

 מפורשות.
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בבית .35.2 הורשעתי  או    לא  בתאגיד  מנהלים  עבירות  מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל,  מחוץ  משפט 

 עבירות של ניצול מידע פנים; 

לעיל    35.1שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף   .35.3

נסיבותיה אי  כי מפאת מהותה, חומרתה או  בית משפט קבע  אני ראוי לשמש כדירקטור    ןאשר 

 . בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

בסעיף   .36 הקבועה  הגילוי  לחובת  לא    225בהתאם  המנהלית  האכיפה  ועדת  כי  מצהיר  אני  החברות,  לחוק 

 הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 

 גל או כפסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות. הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי פושט ר .37

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה,   .38

 בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

וז .39 בין השאר על בסיס  הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה כאמור,  את 

 הפירוט הבא: 

 בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב תואר ראשון : השכלה אקדמאית או אחרת 

  מימון   מכלול  דירקטוריון  יו״ר ,סילבר קסטל בע"מ  דירקטוריון  יו״ר:  עיסוקים קודמים/נוכחים או ניסיון

  יו״ר ,  בע״מ  אנרג׳י   גוליבר  דירקטור(,  לצמיחה  פנינסולה  קרן  לשעבר)   קפיטל  תמוז   קרן  מנהל   שותף,  בע״מ

 .(חל״ץ)  יוזמה  דואליס  יו״ר(,  ע״ר)  שבע   בת  המחול   להקת   מנהל   ועד  יו״ר (,  חל״ץ)   אימפקט-קו   מיזם  משותף

 :  שונות

 לשם תמיכה בהצהרתי זו אני מצרף את המסמכים הבאים:

 .________________________________________________ 

, וכל זאת  מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעל  השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, הנני  לאור   .40

 על בסיס המפורט והמצורף לעיל. 

הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל   .41

באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק  

ידע את  החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, אי

החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע  

 במועד מתן ההודעה.  

 אני מודע על כך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. .42

 הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה .43

לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים   .44

והפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו  

אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר  שאינו מופיע בהצהרה זו,  
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  זה ת חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח  חיועמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בעל מומ

 בחלק א' להצהרה זו לעיל. 

 

 

 

 ____________  תאריך:

                     ____________________ 

  צבי זיו                           
        



 

 

 2נספח א' 

 בע"מ סילבר קסטל אחזקות

 "( החברה)להלן: "
 

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור  
 1999 -ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט  224א' וסעיף 224בהתאם לסעיף 

 
 אליעזר מיזרוח: שם המועמד

 

 הגדרות  -חלק א' 

 יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם )אם לא משתמע אחרת(:   בהצהרה זו

בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי,    - "  בעל עניין" .1

 ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי. 

המונפק של החברה או מזכויות  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות    -"  בעל מניה מהותי" .2

 ההצבעה בה.

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט - " החברות חוק"" או החוק" .3

 . 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח -" חוק ניירות ערך" .4

 . בדירקטוריון של חברה  רחב -" טורקדיר" .5

ממלא תפקיד  ל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל  מנה  מנהל כללי,  -"  נושא משרה" .6

 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.  הלדירקטור או מנ ןכ כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, ו

היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או   -"  שליטה" .7

תר מסוג מסוים  משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יו

 של אמצעי השליטה בתאגיד.

וכיוצא באלה    –  "רכישה ו"  "חזקהה" .8 כוח הצבעה  ניירות ערך או  בין    -לעניין  ובין עם אחרים,  בין לבד 

נאמן בעקיפין, באמצעות  ובין  נאמנות,  במישרין  חברת  דרך אחרת  תחבר,  בכל  או  ; כשמדובר  רישומים 

חברה   בידי  ברכישה  או  ב    -בהחזקה  וכשמדובר    או חברה קשורהשלה  בת    רהחב   ידיגם  שלה במשמע, 

יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם   - בהחזקה או ברכישה בידי יחיד 

 אחד.

זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן    בן   -   "קרוב" .9

   זוגו של כל אחד מאלה.

חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות    -"  בת  חברה" .10

המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי  

 .שלה
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שה אחוזים  מחזיקה בעשרים וחמי  -אם שלה  -שאינה חברה  - חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה מסונפת" .11

או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים  

 . וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה

וכן חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה קשורה" .12 השקיעה בה    -אם שלה  -שאינה חברה  -חברה מסונפת 

תר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך  סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יו

 .  אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה

ופיננסית"דירקטור   .13 חשבונאית  מומחיות  מי    - "  בעל  הוא  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  דירקטור 

חשבונאיים ודוחות    -ם  שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיי

דיון בקשר לאופן   ולעורר  להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה  לו  כספיים באופן המאפשר 

בידי   תיעשה  דירקטור  של  והפיננסית  החשבונאית  מיומנותו  הערכת  הכספיים;  הנתונים  של  הצגתם 

( סוגיות  1דיעותיו בנושאים אלה: )הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וי

הגודל   בסדר  ולחברות  החברה  פועלת  שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות 

( הכנת דוחות  3( תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; )2והמורכבות של החברה; )

 כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.  

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים    -"  בעל כשירות מקצועית"ור דירקט .14

( בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים,  1האלה: )

( בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום  2ציבורי; )  מינהל

( הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד  3עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; )

יר בתחום  מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: )א( בתפקיד בכ

בכיר   בתפקיד  או  בכירה  ציבורית  בכהונה  )ב(  משמעותי;  עסקים  היקף  בעל  תאגיד  של  העסקי  הניהול 

 בשירות הציבורי; )ג( בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.  

לחוק ניירות    4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    -"  אמצעי אכיפה" .15

, או לפי  1995- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  2, לפי פרק ז'ערך

 , לפי העניין. 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1פרק י'

 לב)א( לחוק ניירות ערך. 52הוועדה שמונתה לפי סעיף   –"  ועדת האכיפה המינהלית " .16

 פרטים אישיים   -חלק ב' 

 אליעזר מיזרוח : כהונת הדירקטורשם המועמד ל .17

 025045139.: מס' ת.ז .18

 1.2.1973: תאריך לידה .19

 ישראלית : נתינות .20

 , רמת גן 43אלוף דוד :  דין-מען להמצאת כתבי בי .21

   לא :חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון .22
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 כן: 1מומחיות חשבונאית ופיננסית .23

 כן : בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים .24

 כן  :כשירות מקצועית .25

התפקיד או    -בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה  -אם המועמד הינו עובד של החברה, של חברה .26

 כן. מנכ"ל החברה ומנכ"ל חברת סילבר קסטל בע"מ. :התפקידים שהוא ממלא כאמור

 24.1.2022: התאריך שבו החל הכהונה כדירקטור של החברה .27

 University of Cape Town  B.BusSci (honors): 2השכלה  .28

 סילבר קסטל מכשירים פיננסיים בע״מ , קסטל בע"מ סילבר: תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור .29

,  TASC Consulting & Capital שותף בכיר בחברת הייעוץ:  3תעסוקה במהלך חמש השנים האחרונות  .30

 הפועלים   בבנק בכירים בתפקידים כיהן, בזק למנכ״ל  כמשנה כיהן, .Golf & Coכיהן כמנכ"ל 

 אין  :תפקידים קודמים שמילא המועמד בחברה טרם המינוי כדירקטור ומשך הזמן שמילא בתפקיד .31

 לא : אם המועמד הינו בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים .32

מניות  בעל    :החזקה במניות ובניירות ערך המירים של החברה, של חברה בת או של חברה קשורה שלה .33

 .מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה 12.41%, מחזיק  בחברה מהותי 

 

 הצהרת דירקטור   -חלק ג' 

"   בע"מ  סילבר קסטל אחזקות אני הח"מ, מסכים לכהן כדירקטור בחברת   "( החל ממועד אישור החברה)להלן: 

 בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:    כהונתי על ידי אסיפת

 הנני תושב ישראל וכתובתי ופרטי כאמור לעיל.   .34

 במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:  .35

לחוק העונשין,    428עד    422  -ו   420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בעבירות לפי סעיפים   .35.1

 לחוק ניירות ערך;  54 -)א( ו53 ד,52ג, 52, ולפי סעיפים 1977  -התשל"ז

או   .35.2 בתאגיד  מנהלים  עבירות  מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל,  מחוץ  משפט  בבית  הורשעתי  לא 

 עבירות של ניצול מידע פנים; 

 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר  -יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים       1

 .החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספייםלו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של 

  כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה,   יצוינו      2

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים  -ייםהשכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסק

 של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

קטור חיצוני יש לציין זאת וינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החברה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירצי       3

 מפורשות.
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לעיל אשר    שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף   .35.3

כדירקטור בחברה    לשמש  אני ראוי  ןאינסיבותיה  בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או  

 .  ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

בסעיף   .36 הקבועה  הגילוי  לחובת  לא    225בהתאם  המנהלית  האכיפה  ועדת  כי  מצהיר  אני  החברות,  לחוק 

 הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 

 ן שאינו כשיר לפעולות משפטיות. הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי פושט רגל או כפסול די  .37

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה,   .38

 בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

בין השאר על .39 בסיס    הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה כאמור, וזאת 

 הפירוט הבא: 

 B.BusSci (honors) University of Cape Town: השכלה אקדמאית או אחרת 

ניסיון , כיהן  TASC Consulting & Capitalשותף בכיר בחברת הייעוץ    :עיסוקים קודמים/נוכחים או 

 . ., כיהן כמשנה למנכ״ל בזק, כיהן בתפקידים בכירים בבנק הפועליםGolf & Coכמנכ"ל  

 :  שונות

 לשם תמיכה בהצהרתי זו אני מצרף את המסמכים הבאים:

 .________________________________________________ 

, וכל זאת  מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעל  לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, הנני   .40

 על בסיס המפורט והמצורף לעיל. 

הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל   .41

באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק  

ידע את  החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, אי

החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע  

 במועד מתן ההודעה.  

 אני מודע על כך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. .42

 הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה .43

לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים   .44

והפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו  

אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר  שאינו מופיע בהצהרה זו,  

  זה ת חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח  חיועמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בעל מומ

 בחלק א' להצהרה זו לעיל. 
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 ____________  תאריך:

                     ____________________ 

  אליעזר מיזרוח                      
        



 

 

 3נספח א' 

 בע"מ סילבר קסטל אחזקות

 "( החברה)להלן: "
 

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור  
 1999 -ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט  224א' וסעיף 224בהתאם לסעיף 

 
 אביבה בן משה: שם המועמד

 

 הגדרות  -חלק א' 

 יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם )אם לא משתמע אחרת(:   בהצהרה זו

בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי,    - "  בעל עניין" .1

 ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי. 

המונפק של החברה או מזכויות  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות    -"  בעל מניה מהותי" .2

 ההצבעה בה.

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט - " החברות חוק"" או החוק" .3

 . 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח -" חוק ניירות ערך" .4

 . בדירקטוריון של חברה  רחב -" טורקדיר" .5

ממלא תפקיד  ל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל  מנה  מנהל כללי,  -"  נושא משרה" .6

 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.  הלדירקטור או מנ ןכ כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, ו

היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או   -"  שליטה" .7

תר מסוג מסוים  משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יו

 של אמצעי השליטה בתאגיד.

וכיוצא באלה    –  "רכישה ו"  "חזקהה" .8 כוח הצבעה  ניירות ערך או  בין    -לעניין  ובין עם אחרים,  בין לבד 

נאמן בעקיפין, באמצעות  ובין  נאמנות,  במישרין  חברת  דרך אחרת  תחבר,  בכל  או  ; כשמדובר  רישומים 

חברה   בידי  ברכישה  או  ב    -בהחזקה  וכשמדובר    או חברה קשורהשלה  בת    רהחב   ידיגם  שלה במשמע, 

יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם   - בהחזקה או ברכישה בידי יחיד 

 אחד.

זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן    בן   -   "קרוב" .9

   זוגו של כל אחד מאלה.

חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות    -"  בת  חברה" .10

המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי  

 .שלה
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שה אחוזים  מחזיקה בעשרים וחמי  -אם שלה  -שאינה חברה  - חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה מסונפת" .11

או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים  

 . וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה

וכן חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה קשורה" .12 השקיעה בה    -אם שלה  -שאינה חברה  -חברה מסונפת 

תר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך  סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יו

 .  אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה

ופיננסית"דירקטור   .13 חשבונאית  מומחיות  מי    - "  בעל  הוא  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  דירקטור 

חשבונאיים ודוחות    -ם  שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיי

דיון בקשר לאופן   ולעורר  להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה  לו  כספיים באופן המאפשר 

בידי   תיעשה  דירקטור  של  והפיננסית  החשבונאית  מיומנותו  הערכת  הכספיים;  הנתונים  של  הצגתם 

( סוגיות  1דיעותיו בנושאים אלה: )הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וי

הגודל   בסדר  ולחברות  החברה  פועלת  שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות 

( הכנת דוחות  3( תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; )2והמורכבות של החברה; )

 כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.  

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים    -"  בעל כשירות מקצועית"ור דירקט .14

( בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים,  1האלה: )

( בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום  2ציבורי; )  מינהל

( הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד  3עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; )

יר בתחום  מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: )א( בתפקיד בכ

בכיר   בתפקיד  או  בכירה  ציבורית  בכהונה  )ב(  משמעותי;  עסקים  היקף  בעל  תאגיד  של  העסקי  הניהול 

 בשירות הציבורי; )ג( בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.  

לחוק ניירות    4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    -"  אמצעי אכיפה" .15

, או לפי  1995- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  2, לפי פרק ז'ערך

 , לפי העניין. 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1פרק י'

 לב)א( לחוק ניירות ערך. 52הוועדה שמונתה לפי סעיף   –"  ועדת האכיפה המינהלית " .16

 פרטים אישיים   -חלק ב' 

 אביבה בן משה : יתלכהונת הדירקטור  תשם המועמד .17

 022331151.: מס' ת.ז .18

 17.3.1966: תאריך לידה .19

 ישראלית : נתינות .20

 , תל אביב 36הברזל :  דין-מען להמצאת כתבי בי .21

 (וועדת תגמול)ביושבה גם כן. בוועדת מאזן, ועדת ביקורת  :חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון .22
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 כן: 1מומחיות חשבונאית ופיננסית .23

 כן : יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים תבעל .24

 כן  :כשירות מקצועית .25

התפקיד   -בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה  -של החברה, של חברה תעובד  ה הינ ת אם המועמד .26

 לא  :כאמור ת א ממלאיאו התפקידים שה

 7.2.2022: של החברה יתהכהונה כדירקטור  ההתאריך שבו החל .27

עסקים  בוגרת  :  2השכלה  .28 מנהל  מוסמכת  העברית,  באוניברסיטה  וחשבונאות  במימון    -כלכלה  התמחות 

 ובנקאות מהאוניברסיטה העברית 

 הרפון קפיטל קונסלטינג בע"מ : יתכדירקטור  נתתאגידים נוספים בהם מכה .29

קונסלטינג:  3תעסוקה במהלך חמש השנים האחרונות  .30 חב' הרפון קפיטל  בכירה    מנכ"לית  עובדת  בע"מ, 

 1989-2021במחלקת תאגידים ברשות ני"ע בין השנים 

  :א בתפקידתומשך הזמן שמיל  יתבחברה טרם המינוי כדירקטור   תא המועמדתתפקידים קודמים שמיל .31

 העניקה לחברה יעוץ חד פעמי

 לא : משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים ת ב ההינ תאם המועמד  .32

  כתבי   10,000  :ת או של חברה קשורה שלהירות ערך המירים של החברה, של חברה בהחזקה במניות ובני .33

   סחירים לא אופציה 

 

 הצהרת דירקטור   -חלק ג' 

"( החל ממועד אישור החברה)להלן: "   בע"מ   סילבר קסטל אחזקותבחברת    יתלכהן כדירקטור   מהאני הח"מ, מסכי

 בזאת כדלקמן:    הבעלי המניות של החברה, ומצהיר  כהונתי על ידי אסיפת

 ישראל וכתובתי ופרטי כאמור לעיל.    תהנני תושב .34

 במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:  .35

לחוק העונשין,    428עד    422  -ו   420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בעבירות לפי סעיפים   .35.1

 לחוק ניירות ערך;  54 -)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977  -התשל"ז

 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר  -לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקייםיפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים         1

 .לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים

  כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה,   יצוינו      2

הכספיים    חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות-השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים

 של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

יש לציין זאת וינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החברה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני  צי       3

 מפורשות.
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או   .35.2 בתאגיד  מנהלים  עבירות  מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל,  מחוץ  משפט  בבית  הורשעתי  לא 

 עבירות של ניצול מידע פנים; 

לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת    35.1לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף   .35.3

לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית    האני ראוי   ןמהותה, חומרתה או נסיבותיה אי 

 .  שהיא חברת איגרות חוב

כי ועדת האכיפה המנהלית לא    ה לחוק החברות, אני מצהיר  225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף   .36

 בחברה ציבורית.  ית הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור 

 לפעולות משפטיות.   הכשיר הדין שאינ  תו כפסולרגל א  ת , מעולם לא הוכרזתי פושטההנני בגיר  .37

בעל .38 דירקטור  תהנני  של  ביצוע תפקיד  לשם  הראוי,  הזמן  והיכולת להקדיש את    ית הכישורים הדרושים 

 בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

, וזאת בין השאר על בסיס  בחברה כאמור  ית הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור  תהנני בעל .39

 הפירוט הבא: 

  - בוגרת כלכלה וחשבונאות באוניברסיטה העברית, מוסמכת מנהל עסקים  :  השכלה אקדמאית או אחרת 

 . התמחות במימון ובנקאות מהאוניברסיטה העברית

מנכ"לית חב' הרפון קפיטל קונסלטינג בע"מ, עובדת בכירה במחלקת  :  עיסוקים קודמים/נוכחים או ניסיון

 . 2021-1989תאגידים ברשות ני"ע בין השנים 

 :  שונות

 את המסמכים הבאים: פתלשם תמיכה בהצהרתי זו אני מצר

 .________________________________________________ 

, וכל  מומחיות חשבונאית ופיננסית  תבעללאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, הנני   .40

 זאת על בסיס המפורט והמצורף לעיל. 

בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות    תומתחייב  ההנני מצהיר .41

בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים    תילעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור 

בחברה, איידע    ית בחוק החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בקשר עם כהונתי כדירקטור

  ית את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור

 תפקע במועד מתן ההודעה.  

 על כך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. תודעאני מ  .42

 ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו. .43

לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים   .44

, כי לא ידוע לי על פרט מהותי  הוהפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר

ו/או על קביעת דירקטוריון    יתכלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור 
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ית ופיננסית,  ת חשבונאחיו מומ   תבעל  יתהחברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור 

 בחלק א' להצהרה זו לעיל.  זהכהגדרת מונח 

 

 

 

 ____________  תאריך:

                     ____________________ 

  אביבה בן משה                      
        



 

 

 4נספח א'

 בע"מ  סילבר קסטל אחזקות

 "( החברה)להלן: "
 

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור  
 1999 -ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט 224א' וסעיף 224בהתאם לסעיף 

 
 רם ביניש : שם המועמד

 

 הגדרות  -חלק א' 

 יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם )אם לא משתמע אחרת(:   בהצהרה זו

בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי,    - "  בעל עניין" .1

 ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי. 

המונפק של החברה או מזכויות  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות    -"  בעל מניה מהותי" .2

 ההצבעה בה.

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט - " החברות חוק"" או החוק" .3

 . 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח -" חוק ניירות ערך" .4

 . בדירקטוריון של חברה  רחב -" טורקדיר" .5

קיד  ל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפמנה  מנהל כללי,  -"  נושא משרה" .6

 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.  הלדירקטור או מנ ןכ כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, ו

היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או   -"  שליטה" .7

מסוים    משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג

 של אמצעי השליטה בתאגיד.

וכיוצא באלה    –  "רכישה ו"  "חזקהה" .8 כוח הצבעה  ניירות ערך או  בין    -לעניין  ובין עם אחרים,  בין לבד 

נאמן בעקיפין, באמצעות  ובין  נאמנות,  במישרין  חברת  דרך אחרת  תחבר,  בכל  או  ; כשמדובר  רישומים 

חברה   בידי  ברכישה  או  ב    -בהחזקה  וכשמדובר    או חברה קשורהשלה  בת    חברה  ידיגם  שלה במשמע, 

יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם   - בהחזקה או ברכישה בידי יחיד 

 אחד.

חות או הורה של בן הזוג או בן  זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, א  בן   -   "קרוב" .9

   זוגו של כל אחד מאלה.

חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות    -"  בת  חברה" .10

המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי  

 .שלה
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מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים    -אם שלה  -שאינה חברה  - חברה אחרת  חברה, אשר    -"  חברה מסונפת" .11

או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים  

 . וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה

וכן חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה קשורה" .12 השקיעה בה    -  אם שלה-שאינה חברה  -חברה מסונפת 

סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך  

 .  אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה

ופיננסית"דירקטור   .13 חשבונאית  מומחיות  מי    - "  בעל  הוא  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  דירקטור 

חשבונאיים ודוחות    -וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים  שבשל השכלתו, ניסיונו  

דיון בקשר לאופן   ולעורר  להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה  לו  כספיים באופן המאפשר 

בידי   תיעשה  דירקטור  של  והפיננסית  החשבונאית  מיומנותו  הערכת  הכספיים;  הנתונים  של  הצגתם 

( סוגיות  1באו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: )הדירקטוריון, ויו

הגודל   בסדר  ולחברות  החברה  פועלת  שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות 

( הכנת דוחות  3( תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; )2והמורכבות של החברה; )

 ספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.  כ

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים    -"  בעל כשירות מקצועית"דירקטור  .14

( בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים,  1האלה: )

ר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום  ( בעל תואר אקדמאי אח2מינהל ציבורי; )

( הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד  3עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; )

מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: )א( בתפקיד בכיר בתחום  

תאגיד   של  העסקי  בכיר  הניהול  בתפקיד  או  בכירה  ציבורית  בכהונה  )ב(  משמעותי;  עסקים  היקף  בעל 

 בשירות הציבורי; )ג( בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.  

לחוק ניירות    4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    -"  אמצעי אכיפה" .15

, או לפי  1995- בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  לחוק הסדרת העיסוק   2ערך, לפי פרק ז'

 , לפי העניין. 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1פרק י'

 לב)א( לחוק ניירות ערך. 52הוועדה שמונתה לפי סעיף   –"  ועדת האכיפה המינהלית " .16

 פרטים אישיים   -חלק ב' 

 רם ביניש : שם המועמד לכהונת הדירקטור .17

 28931152.: ת.זמס'  .18

 16.12.1971: תאריך לידה .19

 ישראלית : נתינות .20

 , רמת השרון 20הגנים  :  דין-מען להמצאת כתבי בי .21

   לא :חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון .22
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 לא: 1מומחיות חשבונאית ופיננסית .23

 כן : בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים .24

 כן  :כשירות מקצועית .25

התפקיד או    -בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה  -החברה, של חברהאם המועמד הינו עובד של   .26

 כן. סמנכ"ל תפעול בחברה ובחברת הבת סילבר קסטל בע"מ  :התפקידים שהוא ממלא כאמור

 24.1.2022: התאריך שבו החל הכהונה כדירקטור של החברה .27

 ( מהמכללה למינהל BBתואר ראשון במנהל עסקים ): 2השכלה  .28

כדירקטור .29 מכהן  בהם  נוספים  קסטל  :  תאגידים  סילבר  בע״מ,  ניהול  דארקווד  )בפירוק(,  בע״מ  פרוגיים 

 בע״מ, סילבר קסטל מכשירים פיננסיים בע״מ 

מנכ״ל, מנהל תפעול ודירקטור בחברות בינלאומיות ציבוריות  :  3תעסוקה במהלך חמש השנים האחרונות  .30

 ופרטיות, יזם ומשקיע 

 אין  :המועמד בחברה טרם המינוי כדירקטור ומשך הזמן שמילא בתפקיד  תפקידים קודמים שמילא .31

 לא : אם המועמד הינו בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים .32

  %4.29מחזיק   :החזקה במניות ובניירות ערך המירים של החברה, של חברה בת או של חברה קשורה שלה .33

  . חברהבהמונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה   מהון המניות

 

 הצהרת דירקטור   -חלק ג' 

"   בע"מ  סילבר קסטל אחזקות אני הח"מ, מסכים לכהן כדירקטור בחברת   "( החל ממועד אישור החברה)להלן: 

 כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:   

 הנני תושב ישראל וכתובתי ופרטי כאמור לעיל.   .34

 במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:  .35

לחוק העונשין,    428עד    422  -ו   420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בעבירות לפי סעיפים   .35.1

 לחוק ניירות ערך;  54 -)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977  -התשל"ז

בבית .35.2 הורשעתי  או    לא  בתאגיד  מנהלים  עבירות  מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל,  מחוץ  משפט 

 עבירות של ניצול מידע פנים; 

 

המאפשר  חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן -יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים       1

 .לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים

  כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה,   יצוינו      2

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים  -ור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקייםהשכלה המקנה לדירקט

 של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

רה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת וינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החב צי       3

 מפורשות.
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לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת    35.1לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף   .35.3

אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית    ןמהותה, חומרתה או נסיבותיה אי

 . שהיא חברת איגרות חוב

בסעיף   .36 הקבועה  הגילוי  לחובת  אני    225בהתאם  החברות,  לא  לחוק  המנהלית  האכיפה  ועדת  כי  מצהיר 

 הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 

 הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי פושט רגל או כפסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות.  .37

חברה,  הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור ב .38

 בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

בין השאר על בסיס   .39 הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה כאמור, וזאת 

 הפירוט הבא: 

 ( מהמכללה למינהל BBתואר ראשון במנהל עסקים ): השכלה אקדמאית או אחרת 

ניסיון או  קודמים/נוכחים  ציבוריות  :  עיסוקים  בינלאומיות  בחברות  ודירקטור  תפעול  מנהל  מנכ״ל, 

 ופרטיות, יזם ומשקיע 

 :  שונות

 לשם תמיכה בהצהרתי זו אני מצרף את המסמכים הבאים:

 .________________________________________________ 

וכישוריי, הנני   .40 ובהווה  ניסיוני, תעסוקתי בעבר  וכל זאכשרותבעל  לאור השכלתי,  ת על בסיס המפורט  , 

 והמצורף לעיל.

הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל   .41

באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק  

שר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את  החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בק

החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע  

 במועד מתן ההודעה.  

 אני מודע על כך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. .42

 ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו. .43

לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים   .44

ט מהותי כלשהו  והפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פר

שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר  

  זה ת חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח  חיועמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בעל מומ

 בחלק א' להצהרה זו לעיל. 
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 5נספח א' 

 בע"מ סילבר קסטל אחזקות

 "( החברה)להלן: "
 

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור  
 1999 -ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט  224א' וסעיף 224בהתאם לסעיף 

 
 אילן גרינבוים : שם המועמד

 

 הגדרות  -חלק א' 

 יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם )אם לא משתמע אחרת(:   בהצהרה זו

בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי,    - "  בעל עניין" .1

 ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל הכללי. 

המונפק של החברה או מזכויות  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות    -"  בעל מניה מהותי" .2

 ההצבעה בה.

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט - " החברות חוק"" או החוק" .3

 . 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח -" חוק ניירות ערך" .4

 . בדירקטוריון של חברה  רחב -" טורקדיר" .5

ממלא תפקיד  ל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל  מנה  מנהל כללי,  -"  נושא משרה" .6

 אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.  הלדירקטור או מנ ןכ כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, ו

היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או   -"  שליטה" .7

תר מסוג מסוים  משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יו

 של אמצעי השליטה בתאגיד.

וכיוצא באלה    –  "רכישה ו"  "חזקהה" .8 כוח הצבעה  ניירות ערך או  בין    -לעניין  ובין עם אחרים,  בין לבד 

נאמן בעקיפין, באמצעות  ובין  נאמנות,  במישרין  חברת  דרך אחרת  תחבר,  בכל  או  ; כשמדובר  רישומים 

חברה   בידי  ברכישה  או  ב    -בהחזקה  וכשמדובר    או חברה קשורהשלה  בת    רהחב   ידיגם  שלה במשמע, 

יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם   - בהחזקה או ברכישה בידי יחיד 

 אחד.

זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן    בן   -   "קרוב" .9

   זוגו של כל אחד מאלה.

חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות    -"  בת  חברה" .10

המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי  

 .שלה
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שה אחוזים  מחזיקה בעשרים וחמי  -אם שלה  -שאינה חברה  - חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה מסונפת" .11

או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים  

 . וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה

וכן חברה, אשר חברה אחרת    -"  חברה קשורה" .12 השקיעה בה    -אם שלה  -שאינה חברה  -חברה מסונפת 

תר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך  סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יו

 .  אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה

ופיננסית"דירקטור   .13 חשבונאית  מומחיות  מי    - "  בעל  הוא  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  דירקטור 

חשבונאיים ודוחות    -ם  שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיי

דיון בקשר לאופן   ולעורר  להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה  לו  כספיים באופן המאפשר 

בידי   תיעשה  דירקטור  של  והפיננסית  החשבונאית  מיומנותו  הערכת  הכספיים;  הנתונים  של  הצגתם 

( סוגיות  1דיעותיו בנושאים אלה: )הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וי

הגודל   בסדר  ולחברות  החברה  פועלת  שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות 

( הכנת דוחות  3( תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; )2והמורכבות של החברה; )

 כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.  

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים    -"  בעל כשירות מקצועית"ור דירקט .14

( בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים,  1האלה: )

( בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום  2ציבורי; )  מינהל

( הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד  3עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; )

יר בתחום  מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: )א( בתפקיד בכ

בכיר   בתפקיד  או  בכירה  ציבורית  בכהונה  )ב(  משמעותי;  עסקים  היקף  בעל  תאגיד  של  העסקי  הניהול 

 בשירות הציבורי; )ג( בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.  

לחוק ניירות    4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    -"  אמצעי אכיפה" .15

, או לפי  1995- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  2, לפי פרק ז'ערך

 , לפי העניין. 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1פרק י'

 לב)א( לחוק ניירות ערך. 52הוועדה שמונתה לפי סעיף   –"  ועדת האכיפה המינהלית " .16

 פרטים אישיים   -חלק ב' 

 אילן גרינבוים : כהונת הדירקטורשם המועמד ל .17

 056213648.: מס' ת.ז .18

 26.1.1960: תאריך לידה .19

 ישראלית : נתינות .20

 , תל אביב 34יהונתן : דין-מען להמצאת כתבי בי .21

   לא :חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון .22
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 לא: 1מומחיות חשבונאית ופיננסית .23

 כן : לקרוא ולהבין דוחות כספייםבעל יכולת  .24

 כן  :כשירות מקצועית .25

התפקיד או    -בת, של חברה קשורה או של בעל ענין בחברה  -אם המועמד הינו עובד של החברה, של חברה .26

 לא  :התפקידים שהוא ממלא כאמור

 24.1.2022: התאריך שבו החל הכהונה כדירקטור של החברה .27

 תואר שני מנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א ותואר ראשון בכלכלה : 2השכלה  .28

פועלים אקוויטי, אוריין לוגיסטיקה, ישראלינק, יו"ר  אדויסורי  :  דים נוספים בהם מכהן כדירקטורתאגי .29

 בורד של קרן גידור גרניט 

האחרונות  .30 השנים  חמש  במהלך  עד  :  3תעסוקה  יורוקום  חברות  2017מנכ"ל  במספר  ודירקטור  יו"ר   ,

 ציבוריות ופרטיות 

 אין  :וי כדירקטור ומשך הזמן שמילא בתפקידתפקידים קודמים שמילא המועמד בחברה טרם המינ  .31

 לא : אם המועמד הינו בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים .32

  1.44%מחזיק   :החזקה במניות ובניירות ערך המירים של החברה, של חברה בת או של חברה קשורה שלה .33

  . חברההמונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה ב  מהון המניות

 

 הצהרת דירקטור   -חלק ג' 

"   בע"מ  סילבר קסטל אחזקות אני הח"מ, מסכים לכהן כדירקטור בחברת   "( החל ממועד אישור החברה)להלן: 

 כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:   

 עיל.  הנני תושב ישראל וכתובתי ופרטי כאמור ל .34

 במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו:  .35

לחוק העונשין,    428עד    422  -ו   420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בעבירות לפי סעיפים   .35.1

 לחוק ניירות ערך;  54 -)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977  -התשל"ז

שוחד,   .35.2 בעבירות  לישראל,  מחוץ  משפט  בבית  הורשעתי  או  לא  בתאגיד  מנהלים  עבירות  מרמה, 

 עבירות של ניצול מידע פנים; 

 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר  -בנושאים עסקייםיפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה        1

 .לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים

חזיק בהם. תפורט, ככל שישנה,  כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מ  יצוינו      2

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים  -השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים

 של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

מקום העבודה, משך הזמן שמילא בכל תפקיד, האם החברה היא פרטית או ציבורית. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת וינו התפקיד, שם מלא של  צי       3

 מפורשות.
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לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת    35.135.1לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף   .35.3

אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית    ןמהותה, חומרתה או נסיבותיה אי

 .  שהיא חברת איגרות חוב

בסעיף   .36 הקבועה  הגילוי  לחובת  מצה  225בהתאם  אני  החברות,  לא  לחוק  המנהלית  האכיפה  ועדת  כי  יר 

 הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 

 הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי פושט רגל או כפסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות.  .37

ה,  הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחבר .38

 בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

בין השאר על בסיס   .39 הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה כאמור, וזאת 

 הפירוט הבא: 

 תואר שני מנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א ותואר ראשון בכלכלה : השכלה אקדמאית או אחרת 

ניסיוןעיסוקים קודמים/נוכחים   עד  :  או  יורוקום  ודירקטור במספר חברות ציבוריות  2017מנכ"ל  יו"ר   ,

 ופרטיות 

 :  שונות

 לשם תמיכה בהצהרתי זו אני מצרף את המסמכים הבאים:

 .________________________________________________ 

וכישוריי, הנני   .40 ובהווה  ניסיוני, תעסוקתי בעבר  וכל זאת על בסיס המפורט  כשרותבעל  לאור השכלתי,   ,

 והמצורף לעיל.

הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל   .41

נאי מהתנאים הקבועים בחוק  באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים ת

החברות ו/או בתקנות החברות כפי שיותקנו מעת לעת, בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את  

החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע  

 במועד מתן ההודעה.  

 במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.אני מודע על כך כי הצהרתי זו תימצא  .42

 ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו. .43

לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים   .44

מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו  והפרטים הנכללת בהצהרה זו הינם  

שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר  

  זה ת חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח  חיועמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בעל מומ

 להצהרה זו לעיל. בחלק א'  
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