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 בע"מ  אוטומקס מוטורס

 החברה"( "להלן:  )

 

 2021 אפרילב 29 27            

 

 לכבוד 

 אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל  רשות ניירות ערך 

 2רחוב אחוזת בית  22רחוב כנפי נשרים 

 תל אביב  ירושלים 

 

 א.ג.נ.,

 

 חברה של בעלי המניות של ה  שנתית אסיפה כללית זימון   בדברקן מתוח מיידי ד  נדון:ה

להוראות אתהב תשנ"ט    ם  החברות,  החברות" )להלן:  1999  –חוק  ערך  "(חוק  ניירות  תקנות   ,

תש"ל ומיידיים(,  תקופתיים  "  1970-)דוחות  מיידים)להלן:  דוחות  החברות  תקנות  תקנות   ,)"

עמ והודעות  בכתב  תשס"ו)הצבעה  "  2005-דה(,  החברות  הצבעה התקנות  )להלן:  ותקנות   ,)"

-סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, תש"ס ת ואסיפתליכלאסיפה )הודעה ומודעה על  

שנתית  2000 כללית  אסיפה  כינוס  בדבר  הודעה  בזאת  ניתנת  )להלן:  ,  החברה  מניות  בעלי  של 

   "(, כדלקמן:האסיפה הכללית" או "האסיפה"

 מקום האסיפה ומועדה .1

תתקיים   בשעה  2021  במאי  11',  גביום  האסיפה  פטיים  המש  עציהוי י  במשרד  15:00, 

מאיר ליפא  החברה,  של  עו"ד  החיצוניים  בושות',  ויצמן  ,  תל2רח'  אמות  -,  בית  אביב, 

  .211השקעות, קומה  

 תוהמוצעההחלטות ובאסיפה סדר היום  .2

 2020  לשנתח התקופתי של החברה דיון בדו .2.1

של החברה  בדוחות הכספיים    זה  )ובכלל  2020לשנת  של החברה    התקופתי  בדוח  דיון

)מס' אסמכתא:   2021במרץ    21ביום  על ידי החברה    םכפי שפורס  ,(31.12.2020ם  ליו

 .  ("2020-תי להתקופהדוח להלן: ") (2021-01-039588

 . בלבדה, אלא דיון עבעניין זה שעל סדר היום לא תיערך הצב

 
מיום    1 לניירות ערך  ישיב  ,2020במרץ    16בהתאם לעמדת סגל רשות  "ניהול  ואסיפות כלליות  בעניין  ות דירקטוריון 

שטות נגיף הקורונה", בסמוך למועד קיום האסיפה תבחן החברה  התפ  מניעת ורת בתקופת המגבלות להתקש  באמצעי
פיסי נוכחות  ללא  תקשורת  באמצעי  האסיפה  בקיום  הצורך  ככל    ת את  מועד.  באותו  העדכניות  להוראות  בהתאם 

  חברה הודעה בנושא.שיידרש קיום האסיפה באמצעי תקשורת תפרסם ה
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קופבן  מינוי   .2.2 רואכ  ,רואי חשבון  ,דוד שלוי  עד החברה    לש  מבקרהחשבון  ה   המשרד 

   .וקביעת שכרו, של החברה נתית הבאהש הת ליהכלהאסיפה  לתום

קוסט פורר גבאי    –ארנסט אנד יאנג    החשבון רואי משרד מכהן זה דוח למועד נכון

קסירר ")   את   מינויו ו  החברה של המבקר  החשבון רואהכ,  ("ישראל  EYלהלן: 

שנתית    םמסתיי אסיפה  לדיון  ב,  2021  באפריל  22יום  בזו.  במועד  שקיימה המשך 

-כי ל   (א)  :הוועדההחליטה  ,  2021באפריל    20ביום  "(  הוועדהן: "הל)ל  יקורתועדת הב

EY    בדבר אי חידוש הכהונה    םניתנה הזמנות סבירה להביא את עמדתישראל ניתנה

הכללית  הוועדהבפני   החברה  והאסיפה  ו של  ל  )ב(-;  הכללית  להודיע  אין  אסיפה  כי 

של    וועדהל חידוש הכהונה  לאי  כרו  EYהתנגדות  של  אי החשבוישראל  המבקרים  ן 

כי  החברה וכן  נסי  הוועדה ,  מצאה  להביא בות  לא  לידשיש  של  ן  המניות  בעלי  יעת 

  .2אי חידוש הכהונה קשר עם ב החברה

  EYחדש את כהונתם של  שלא ל, החליט דירקטוריון החברה  2021באפריל    20ביום  

ו החברה,  של  המבקרים  החשבון  כרואי  משרד  ישראל  את  שלוי  בן  למנות   , קופדוד 

ל  ,בוןי חשרוא עד  רואי החשבון המבקר של החברה,  תום האסיפה הכללית  כמשרד 

 . ה של החברהבאהשנתית ה

המוצעתנוסח   מס'    ההחלטה  את"  :"(1)"החלטה  קופבן    למנות  שלוי  רואי    ,דוד 

רוא  ,חשבון החברהכמשרד  של  המבקר  החשבון  הכללית  י  האסיפה  לתום  עד   ,

 " . החברה לקבוע את שכרווריון  דירקט  את  השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך

 ם חיצוניים י נם דירקטוררקטורים בחברה שאי מינוי מחדש של הדי  .2.3

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים בחברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה  

שורר הדירקטוריון(,    דורון  כיו"ר  לוי)המכהן  גם    תומר  פיתוח  כ)המכהן  סמנכ"ל 

)דירקטור בלתי    אמיר מרקוביץ'מר  ו  ,אייל ברוך,  זיילובעמנואל פז פו(,  עסקי ומטה

וייס  י(  תלו "(, לתקופת  ים לכהונה מחדשדהדירקטורים המועמ)להלן: "ומר אמתי 

רה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה  כהונה נוספת כדירקטורים בחב

 הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה. 

  26נדרשים על פי תקנות  המועמדים לכהונה מחדש, הלפרטים אודות הדירקטורים  

 . פירוט להלן  ו, רא דוחות מידייםלתקנות 

ההצהר מטעם  הד ות  לגביהם  ירקטורים  מתקיימים  כי  מחדש  לכהונה  מועמדים 

לסעיף   בהתאם  בחברה  כדירקטורים  לכהונתם  הנדרשים  לחוק  224התנאים  ב 

 לדוח זה.  נספח א'החברות, מצורפות כ

ומר אמתי וייס    אמיר מרקוביץ'  מר  ךוכייפה, ימש ידי האס-מחדש עלבכפוף למינויים  

כמפורט בתוספת    בירהמישנתי בשיעור הסכום  וגמול  לגמול השתתפות    םלהיות זכאי

 
אי  2 זכות  יםמוותר   הם  כי ישראל    EY  נציגי  שור מאתזאת, בעקבות  ו ישיבת ה ב  ףלהשתת   םעל    בעלי   באסיפתוועדה 

תבצע על רקע מחלוקת כלשהי לגבי אופן הצגת  מאינו    הכהונהחידוש  אי  , וכן כי  על פי דוח זה  מכונסת  אשר  המניות
   .תוצאות פעילות החברה בדוחותיה הכספיים
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יה והשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, יהשנ

 . 2000-תש"ס

מר  ,  כיו"ר דירקטוריון פעיל  שורר  דורון מר    להם זכאיםלפרטים בדבר תנאי התגמול  

לוי ומטהכ  תומר  עסקי  פיתוח  פוז,  סמנכ"ל  פז  עמנואל  ברוך  וליי וה"ה  ואייל  ב 

  28החברה ביום  בעלי מניות  שאושרו על ידי האסיפה הכללית של  י  כפכדירקטורים,  

 23שפרסמה החברה ביום  מתוקן כפי  , ראו דוח זימון אסיפה כללית  2021  בפברואר

 . ("סקההעח דו)להלן: " (2021-01-021741)מס' אסמכתא:  2021 בפברואר

י ביטוח, דר דירקטורים להיות זכאים להסה  כוכמו כן, בכפוף למינויים מחדש, ימשי

 יניות התגמול של החברה.שיפוי ופטור, בהתאם למד

למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מבין הדירקטורים המועמדים  

 עשה בנפרד.לכהונה מחדש, תי

 דורון שורר שם:
 068182195 מספר זיהוי: 
 8.5.1953 תאריך לידה:

 שלים רו, י33קורא הדורות  דין:-י בימען להמצאת כתב
 ישראלית  נתינות: 

 לא דירקטוריון: חברות בוועדות 
 לא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:

א  מקצועית  כשירות  ופיננסית,  חשבונאית  מומחיות  ו  בעל 
 ת נאית ופיננסימומחיות חשבובעל  דירקטור חיצוני מומחה: 

 קטוריון פעיל בחברהר דירו"כי מכהן ורה או של בעל ענין: עובד של החברה, חברה בת, חברה קש
 2021במרץ  24 תאריך תחילת הכהונה: 

  בירושלים בוגר, כלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית השכלה:
 בירושלים וניברסיטה העבריתמימון ובנקאות, הא , מוסמך

קטור; דירקטור בחברות בינלאומי בע"מ, מנכ"ל ודיר –שורר  נים האחרונות: עיסוק בחמש הש
 להלן וכן בחברות נוספות  תוטהמפור

 תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:
 גלובל אוטו מקס בע"מ; פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.; 

 מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 
 לא ל בעל ענין אחר בחברה:בן משפחה ש

הו דירקהאם  אותו  ר  טוא  רואה  מומחיות  כבשהחברה  על 
לצורך   ופיננסית  המזערחשבונאית  במספר  שקבע  עמידה  י 

 ( לחוק החברות: 12)א()92ן לפי סעיף הדירקטוריו
 כן

 
 עמנואל פז פוזיילוב שם:

 017531328 מספר זיהוי: 
 19.8.1972 תאריך לידה:
 ת כבים רעו, מודיעין מ138רח' יהודה  ן:די-ביכתבי מען להמצאת 

 ישראלית  נתינות: 
 לא רות בוועדות דירקטוריון: בח 

 לא רקטור חיצוני:דירקטור בלתי תלוי או די
או   מקצועית  כשירות  ופיננסית,  חשבונאית  מומחיות  בעל 

 מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל  דירקטור חיצוני מומחה: 

 של בעל ענין: חברה קשורה או  החברה, חברה בת,עובד של 
מים  מסוי   בעלי מניות ןיב, מכוח הסכם רה בחב ליטה י השמבעל

 3בחברה
 2021מרץ ב 24 תאריך תחילת הכהונה: 

 השכלה:
 מכון טכנולוגי לישראל  בוגר, הנדסה תעשיה וניהול, הטכניון

 בנגב  אוניברסיטת בן גוריוןמוסמך, מנהל עסקים, 
 הנדסאי, אורט בראודה  

 ור בחברות המפורטות להלן; דירקט כ"לד ומנ, מייס"מקג'מבה בע מש השנים האחרונות: ק בח עיסו

פוזיילוב השקעות בע"מ, קג'מבה בע"מ, נייטיב אלפא בע"מ,   תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:
 מקס בע"מ  גלובל אוטו 

 לא ענין אחר בחברה:בן משפחה של בעל 
אותו רואה  שהחברה  דירקטור  הוא  מומחיות    האם  כבעל 

ופיננסית   עמלצוחשבונאית  ברך  שקבע  ידה  המזערי  מספר 
 ( לחוק החברות: 12)א()92ירקטוריון לפי סעיף הד

 כן

 

 
 ."(תהסכם בעל המניו: "ןהעסקה )להללדוח  2.9סעיף  ם אודות הסכם בעלי המניות, ראה לפרטי 3
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 אייל ברוך  :שם

 058885872 מספר זיהוי: 
 21.8.1964 תאריך לידה:

אצל אליהו ברוך בע"מ  (4קומה )הרצליה  8 ,המנופיםרח'  דין:-מען להמצאת כתבי בי  
 ישראלית  נתינות: 

 לא חברות בוועדות דירקטוריון: 
 לא טור חיצוני:רק דירקטור בלתי תלוי או די

כש ופיננסית,  חשבונאית  מומחיות  או  בעל  מקצועית  ירות 
 - מחה: דירקטור חיצוני מו 

"מ,  מההון המונפק של אליהו ברוך בע 25%-דירקטור ומחזיק ב החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין: עובד של 
 ות מניי ה עלשליטה בחברה מכוח הסכם בות ה מבעל

 2021במרץ  24 תאריך תחילת הכהונה: 

  בירושלים ניברסיטה העבריתבוגר, חשבונאות וכלכלה, האו השכלה:
 בירושלים מוסמך, מנהל עסקים, האוניברסיטה העברית

 במספר חברות פרטיות  מנהל עיסוק בחמש השנים האחרונות: 

 משמש כדירקטור: ם וספים בהתאגידים נ
יטרון דנטל בע"מ,  תעשיות בע"מ, ד וך בע"מ, דיטרון ו בריה אל

רגן  ומ ה תעשיות בע"מ, פירסט קפיטל ישראל בע"מ, סק
 טכנולוגיות א.ס. בע"מ, בלפורטו השקעות בע"מ 

(  2) ;4אסתר זוכוביצקי (  1)בן משפחה של של בעלי הענין כדלקמן:  בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:
 .5מה ברוךסי ינד, עודד ברוך ול קמיכ

הוא   מומחיות  דירקטור  האם  כבעל  אותו  רואה  שהחברה 
לצ ופיננסית  במספר  חשבונאית  עמידה  שקבע  ורך  המזערי 

 ברות: ( לחוק הח 12)א()92קטוריון לפי סעיף הדיר
 לא

 
 תומר לוי  :שם

 206070294 מספר זיהוי: 
 18.4.1995 תאריך לידה:

 , תל אביב 3לונץ  ן:די-בי בימען להמצאת כת
 ישראלית  ינות: תנ

 לא בוועדות דירקטוריון: ות חבר
 לא צוני:דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חי

מו או  מחיות  בעל  מקצועית  כשירות  ופיננסית,  חשבונאית 
 לא דירקטור חיצוני מומחה: 

אל לוי,  דני לש, בנו ומטה בחברה י  יתוח עסקכסמנכ"ל פ מכהן עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין: 
  בעלי השליטה בחברה הנמנה על  ברה,מנכ"ל הח 

 2021מרץ ב 24 תאריך תחילת הכהונה: 
 תיכונית  השכלה:

 מנהל פיתוח עסקי ומטה, מנהל סניף, גלובל אוטו מקס בע"מ  עיסוק בחמש השנים האחרונות: 
 לא תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

 ן אחר בחברה:על עניה של בפח משבן 
מכוח השליטה בה  החברה ומבעלי "למנכשל דניאל לוי, ו בנ

כנושאי   כהניםמה , ויחיים וגל ל . אח של ה"ה הסכם בעלי המניות
 משרה בחברה

מומחיות   כבעל  אותו  רואה  שהחברה  דירקטור  הוא  האם 
שקבע   המזערי  במספר  עמידה  לצורך  ופיננסית  חשבונאית 

 ת: לחוק החברו (12)א()92י סעיף הדירקטוריון לפ
 לא

 
 ביץ' אמיר מרקו :שם

 023773187 מספר זיהוי: 
 14.8.1968 תאריך לידה:

 , נס ציונה 5אהרון בוקסר  :דין-את כתבי בימצלהמען 
 ישראלית  נתינות: 

  כספייםה דוחות ה ועדה לבחינת הותגמול, ה ביקורת, ועדת ה ועדת  חברות בוועדות דירקטוריון: 
 של החברה

 לתי תלוי דירקטור ב ר חיצוני:טותלוי או דירק   ר בלתידירקטו
כשירות   ופיננסית,  חשבונאית  מומחיות  או בעל    מקצועית 

 מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל  מומחה: יצוני דירקטור ח 

 לא עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין: 
 2021במרץ  24 תאריך תחילת הכהונה: 

 השכלה:
 גבבנ ברסיטת בן גוריון ניל עסקים, או כלה ומנה בוגר, כל

 מוסמך, מנהל עסקים, מכללת רמת גן  

עלים; קבוצת פמה, מנכ"ל; טחנת קמח  יט בע"מ, באמירים קרד ונות: עיסוק בחמש השנים האחר
 ירושלים, מנכ"ל

 אמירים קרדיט בע"מ; מגן קרדיט בע"מ תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:
 אל ענין אחר בחברה:ל בעחה של בן משפ

הוא   רואה  האם  שהחברה  מומחיות  דירקטור  כבעל   כןאותו 

 
 ת השליטה בחברה מכוח הסכם בעלי המניות. בעלומ 4
  ות השליטה בחברה מכוח הסכם בעלי המניות. ך בע"מ, מבעלברו אליהו מההון המונפק והנפרע של 25%-, בל אחדזיקים כהמח  5

 אייל ברוך.ידי -זקים עלשל אליהו ברוך בע"מ, מוח נפרע ה הנותרים מההון המונפק ו 25%
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עמידה   לצורך  ופיננסית  שקבחשבונאית  המזערי  ע  במספר 
 ( לחוק החברות: 12)א()92י סעיף הדירקטוריון לפ

 

 אמתי וייס  :םש
 057504821 מספר זיהוי: 
 .196214.3 תאריך לידה:

 ת ישראלי :דין-את כתבי בימצלהמען 
 ישראלית  נתינות: 

 לא חברות בוועדות דירקטוריון: 
 לא ר חיצוני:טודירקטור בלתי תלוי או דירק 

כשירות   ופיננסית,  חשבונאית  מומחיות  או בעל    מקצועית 
 מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל  מומחה: יצוני דירקטור ח 

 לא עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין: 
 2020.05.21 נה: ילת הכהותאריך תח 

 השכלה:
,  בוגר ;New England Collegeבוגר, כלכלה ומנהל עסקים, 

, מנהל  ; מוסמך)א' מנצ'סטר( הקריה האקדמית אונו , משפטים 
 הקריה האקדמית אונו עסקים, 

 יועץ כלכלי ונות: עיסוק בחמש השנים האחר

 תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:
 Save Foods Inc; אינטרנט בע"מ גיקס ; קופיקס גרופ בע"מ

(OTC) ;ארזים השקעות בע"מ ;Golden Lines -Internet Gold
Ltd. ;Cyntar Ventues Inc ;.SciSparc Ltd ; אלווריון בע"מ 

 לא בעל ענין אחר בחברה:חה של בן משפ
הוא   רואה  האם  שהחברה  מומחיות  דירקטור  כבעל  אותו 

עמידה   לצורך  ופיננסית  שקבבחשבונאית  המזערי  ע  מספר 
 ( לחוק החברות: 12)א()92י סעיף הדירקטוריון לפ

 כן

 

מסנ )"החלטה  המוצעת  ההחלטה  ""(2'  וסח  את  :  מחדש  שורר מר  למנות    דורון 

דירקטוריון כיו"ר  כהו  (פעיל  )המכהן  כלתקופת  נוספת  החל  טודירקנה  בחברה,  ר 

הבאה, השנתית  הכללית  האסיפה  למועד  ועד  האסיפה,  אישור  בהתאם    ממועד 

 ". לתקנון החברה

מס )"החלטה  המוצעת  ההחלטה  ""(3'  נוסח  מר  :  את  מחדש  לוילמנות    תומר 

ת כהונה נוספת כדירקטור  לתקופ  (פיתוח עסקי ומטה בחברהכסמנכ"ל  גם  )המכהן  

ה הכללית השנתית הבאה,  ד למועד האסיפ אישור האסיפה, ועממועד  בחברה, החל  

 ". בהתאם לתקנון החברה

ה ההחלטה  מסנוסח  )"החלטה  ""(4'  מוצעת  מחדש  :  מר  למנות  פז  את  עמנואל 

ממועד אישור האסיפה, ועד  לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל    ב לויפוזי 

 ". ברהסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החלמועד הא

ההחלט )"החנוסח  המוצעת  מסה  ""(5'  לטה  מר  :  את  מחדש    ברוך אייל  למנות 

נו  למועד  ספת כדירקטור בחברה, החל  לתקופת כהונה  ועד  ממועד אישור האסיפה, 

 ". האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה

  אמיר מרקוביץ' ות מחדש את מר  למנ : " "(6'  נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס

נוספל למועד  ברה, החל  ת כדירקטור בחתקופת כהונה  ועד  ממועד אישור האסיפה, 

 ". תית הבאה, בהתאם לתקנון החברההאסיפה הכללית השנ

מס )"החלטה  המוצעת  ההחלטה  ""(7'  נוסח  מר  למנ:  את  מחדש  וייס ות    אמתי 

נוספל למועד  ברה, החל  ת כדירקטור בחתקופת כהונה  ועד  ממועד אישור האסיפה, 

 ". האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה

 מניין חוקי לאסיפה ואסיפה נדחית  .3
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שנקבבאסיפה    הדיון מהמועד  השעה  מחצית  תוך  חוקי  מניין  נוכח  יהיה  אם  ע  ייפתח 

בעלי  שני  ן חוקי  יין( יהוו מני ובין שלא מן המנ  )בין רגילה  באסיפה כללית לפתיחת האסיפה.  

כוח  מניות בא  ידי  על  או  בעצמם  שליש  י והמחז   ,הנוכחים  לפחות  ביחד  מזכויות  קים 

די  ,חברהב   ההצבעה כל  פי  על  אחרת  נדרש  אם  המועד  .  ןלמעט  מן  שעה  חצי  כעבור  אם 

המניין  ימצא  לא  לאסיפה  נקראה    שנקבע  אם  האסיפה  תתבטל  דרישה  החוקי,  פי  לפי  על 

ה אחר היא תדחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו  , אבל בכל מקר חוק החברות

מקום, או בכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה  

צי שעה מן המועד הקבוע  לבעלי המניות. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור ח

וקבלת החלטות  וא לשם דיון  פר משתתפים שהים האסיפה בכל מסכי אז תתקי לאסיפה,  

   .שלמענם נקראה האסיפה בנושאים

 הרוב הנדרש  .4

 ל שעל סדר היום לא נדרשת החלטה. לעי   2.1בנושא שבסעיף  .4.1

החלטות .4.2 לאישור  הדרוש  רוב    7  6עד    1  מס'   הרוב  הוא  היום  סדר  שעל  רגיל  )כולל( 

נוכחים, הרשאים להצביע באסיפה והמצביעים בה, מבלי  בעלי המניות המכלל קולות 

 להביא בחשבון את קולות הנמנעים.   

שיעור   כי  של  חזקות  ההיצוין,  בחהמצטבר  השליטה  לוי,  ברהבעלי  עמית,  דניאל  ,  ינון 

פוזיילוב פז  זוכובי,  עמנואל  בע"מו  צקיאסתר  ברוך   ,"(השליטה  יבעל")להלן:    אליהו 

לבעל   חברהה מניות  ב מס'  שליטה  ה  ימקנה  החלטות  לאישור  הנדרש  הרוב    7  6עד    1את 

 )כולל( שעל סדר היום.  

 הקובע והוכחת בעלות המועד .5

הכללית, בהתאם לסעיף  להצביע באסיפה  המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות   .5.1

, בתום  2021  במאי  2,  'אהוא יום  לתקנות ההצבעה,    3  ולתקנהלחוק החברות    )ב(182

   .("המועד הקובע)להלן: "בבורסה  יום המסחר

כללית(,   .5.2 באסיפה  הצבעה  לצורך  במניה  בעלות  )הוכחת  החברות  לתקנות  בהתאם 

ותן מניות נכללות  ואבורסה מניות  , בעל מניה שלזכותו רשומה אצל חבר  2000-תש"ס

של    בין המניות הרשומות במרשם לרישומים  על שם החברה  הפוע המניות    לים בנק 

"(, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר  רשום  מניות לא בעל  בע"מ )להלן: "

בעלותו בדבר  המניה,  לזכותו  רשומה  לאמור   אצלו  בהתאם  הקובע,  במועד  במניה 

 הנ"ל.   שבתוספת לתקנותבתקנות הנ"ל וטופס 

שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות    כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות .5.3

האלקטרונימ ההצבעה  הפועלתערכת  ז'  ת  לפרק  ב'  סימן  ערך  2לפי  ניירות  ,  לחוק 

   "(.חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-תשכ"ח

 אופן ההצבעה .6

בעצמו, או על ידי  ת רשאי להצביע  שעל סדר יום האסיפה, בעל מניו  ההחלטותלעניין   .6.1

להצבעה תשלוח  של  ובמקרה  על,  בתקנון  -אגיד  כאמור  לכך  שהורשה  אדם  ידי 
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כת באמצעות  וכן  הצבעה  החברה,  ההצבעה  ב  במערכת  לחברה  שיועבר  אלקטרוני 

 האלקטרונית. 

6.2. " )להלן:  להצבעה  שלוח  הממנה  המינוי מסמך  וייחתם  כתב  בכתב  יהיה  ידי  -על"( 

לכךידי  -עלאו    הממנה  הוא תאגיד,  בכתב  המורשה  יערך כתב המינוי  , ואם הממנה 

  ר סמכותם ף אליו אישור עו"ד בדבייחתם בדרך המחייבת את התאגיד, ויצורכתב וב

לחייב   עו"ד  את התאגיד.  של החותמים  לאישור  על הדרישה  לוותר  החברה רשאית 

 אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד.  

י כ .6.3 ניתן  שמכוחן  במניות  כדין  בעלות  אישור  בצירוף  המינוי,  להנחת  תב  הכח,  יפוי 

השל    םדעת המשפטיים  החיועציה  של  שהו  או  ברהחיצוניים  ידי  מי  על  לכך  סמך 

שעות    48לפחות    -  , ירושלים15בים  כברח' הרמסרו במשרדי החברה  וריון, י הדירקט

, שבה מתכוון השלוח להצביע ןלפני תחילת האסיפה, או האסיפה הנדחית, לפי העניי 

פי שיקול דעתו, לקבל  אולם, יושב ראש האסיפה רשאי, ל   .על יסוד אותו כתב מינוי

 ם מצא זאת לראוי. האמור, אבעלות גם לאחר המועד   ישורכתב מינוי ו/או א

 צבעה באמצעות כתב הצבעה והודעת עמדהה .7

כתב הצבעה זו באמצעות  בהצבעה  להצביע  ניתן  החברהמיטשל, מאחר  לא  ידיעת  בעת    ,ב 

,  לכינוס האסיפה  במועד הקובע  יחזיקוהשליטה בחברה,    יההחלטה על כינוס האסיפה, בעל

מה של האסיפה, בהנחה  על סדר יונדרש לקבלת ההחלטות שעור המניות המקנות את השי

 ויצביעו נגדה.  בהצבעהשכל שאר בעלי המניות בחברה ישתתפו 

ימים  (  10)ידי בעל מניות הינו עד עשרה  -חברה עלהמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה ל

כינוס האסיפה, קרי: ה  .2021  במאי  1  שבת,  יום  עד  לפני מועד  ודעות  החברה תפרסם את 

יאוח  דההעמ לא  לאכאמור  אחד  מיום  תגובתר  את  שתכלול  עמדה  הודעת  קבלתן.    חר 

האסיפה,    וסימים לפני מועד כינ(  5)יאוחר מחמישה  דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא  

 . 2021 במאי 6', היום  קרי: 

 .  )ככל שתינתנה( דעות העמדההובעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את  

ישלח בורסה  ללא תמורה,בר  אלקטרוני,   ח,  לנוסח    בדואר  )ככל  קישורית  הודעות העמדה 

שר מניותיו  ואבאתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות  תינתנה(  ש

לבד  כי אינו מעונין בכך, וב  , אלא אם כן הודיע בעל המניותרשומות אצל אותו חבר בורסה

 . קודם למועד הקובעמסוים ובמועד ניירות ערך    שההודעה ניתנה לגבי חשבון

חב אצל  רשומות  שמניותיו  מניות  מחבר בעל  הבעלות  אישור  את  לקבל  זכאי  בורסה,    ר 

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

ת  לחשבון ניירו  י בקשה לעניין זה תינתן מראש תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכ

 ערך מסוים.

 קטרוניתבמערכת האלהצבעה  .8

תהליך   ולאחר  הבורסה  מחבר  גישה  וקוד  מזהה  מספר  קבלת  עם  הקובע,  המועד  לאחר 

 לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית.  הזדהות יוכל בעל מניות 
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מועד האסיפה,    שעות לפני  (6המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש )

 . 9:00ה , עד השע2021  במאי 11', ג קרי:

יות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל  הצביע בעל מנ .9

שלוחבמניות   באמצעות  או  כתב    סיפהבא  עצמו  באמצעות  להצבעה  כמאוחרת  תיחשב 

 ההצבעה האלקטרוני. 

 הוספת נושא לסדר היום  .10

אחד  .10.1 מניות,  יותר,    בעל  )או  אחד  אחוז  מזכויו1%שלו  לפחות  ההצבעה  (  באסיפה  ת 

לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית  הכללית, רשאי  

( ימים לאחר זימון האסיפה,  3)  ה ששלוידי הגשת בקשה אשר תומצא לחברה עד  -על

עד   נדון2021  אפרילב  30',  ויום  קרי:  להיות  מתאים  שהנושא  ובלבד  באסיפה    , 

 .  הכללית

דיר .10.2 כי מצא  נדון  בקש לכללו בסדר היום  נושא שהת  קטוריון החברה  מתאים להיות 

לא  ההפצה  באתר  אותו  ותפרסם  מעודכן  יום  סדר  החברה  תכין  הכללית,  באסיפה 

נוסף 7) יאוחר משבעה   נושא  ( ימים אחרי המועד אחרון להמצאת הבקשה להכללת 

דכן  סדר יום מעו  אין בפרסום  . מובהר, כי 2021  במאי   7',  ו יום  קרי:    על סדר היום,

 כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.  את המועד הקובע  כדי לשנות

לכהונה  .10.3 מועמד  הצעת  האסיפה  של  היום  בסדר  לכלול  מניות  בעל  של  בקשה 

, ותצורף דוחות מידייםלתקנות    26רקטור, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה  כדי

  -ולפי העניין חוק החברות,  ב ל224סעיף  כהן כדירקטור לפי  אליה הצהרת המועמד ל

 לחוק החברות.    241ף  גם הצהרה לפי סעי

 יון במסמכיםע .11

זה מיידי  בדוח  לעיין  קטורים  הדירשל    בהצהרותיהם,  2020-ל התקופתי  דוחות  ב  , ניתן 

מחדש לכהונה  )ככל  כן  ו  , המועמדים  העמדה  ובאתר שתהיינהבהודעות  ההפצה  באתר   )

בכ כן,    .aya.tase.co.ilwww.mתובת:  הבורסה  מכל כמו  ועותק  המניות  לבעלי  ההודעה 

עומדים האמורות,  להחלטות  הנוגע  דין   מסמך  לכל  ברח'  החברה,    במשרדי לעיון    בכפוף 

ירושלים15הרכבים   ש , בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מרא, בימים א' עד ה', 

לעם   תומר  פיתמר  ומטה וי, סמנכ"ל  עסקי  וזא02-6225987לפון:  בט  ,ודירקטור  וח  עד  ,  ת 

 . למועד כינוס האסיפה

 

 כבוד רב,ב

 בע"מ  אוטומקס מוטורס

לוי  ע"י עסקי  פיתוסמנכ"ל    ,תומר  ח 

 ירקטור דומטה ו
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 לכבוד:

  בע"מ  טורסאוטומקס מו 
  

  ת מועמד לכהות דירקטור בחברה ציבורית הצהר
  ")החוק(" 1999- פי חוק החברות, התש"ט -על

  
הח"מ שורר,  אי  מס'  דורון  ת.ז.  בזאת,    ,068182195,  צפוימצהיר/ה  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עליי  כי  שהוזהרתי    ה /לאחר 

  :מןכדלק, כן לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה
  

א לחוק לעיין הגבלת מיוי קטין, פסול דין,  227עד    225י אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים  ילא מתקיימות לגבכי   .1
מהלית   אכיפה  ועדת  של  החלטה  או  הרשעה  עבירה,  ביצוע  עקב  מיוי  הגבלת  רגל,  אלו   - פשיטת  הגבלות  של  כוסחן 

  בלתי פרד ממה. ה חלק המהוו א'  בספחבמועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט 
  

בהתאם להוראות החוק הריי חשב/ת כמי שיש לו/ה "עיין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביי כי   .2
  . בהם אי או מי מקרובי בעלי עייןובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים 

  
הן עשות בתום לב, כל עוד הן אין קשורות בי או בקרובי    עודכל  ה,  חברפעולותיי במסגרת כהותי כושא/ת משרה בכי   .3

הזדמות   יצול  או  החברה  עסקי  עם  תחרות  או  עייים  יגוד  בהן  שיש  לפעולות  חשבות  אין  אישית,  בתאגידים  או 
(להלן: " פוגע הפרת חובת האמוים עסקית של החברה במטרה להשיג טובת האה לעצמי או לאחר  בת  בטוות  ") ואין 

  רה, רק משום שאי או מי מקרובי בעלי עיין בתאגידים. החב
  

כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהותי כושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או  כי   .4
ם ידיתאגבתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או ב

אודיע על עייי האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העיין, אם הפעולה ו/או    - ת, אשר תגעה לידיעתי  ישיא
העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה  

וכח/ת בישיבה בעת  ון  הדילת  תחיו/או העסקה איה מובאת לאישור הדירקטוריון, ב ו/או בעסקה ולא אהיה  בפועלה 
  הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת איפורמציה בלבד. 

  
כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין   .5

השכלתי, כישוריי ויסיוי המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט  מיוחדים של החברה ולגודלה.  ה הרכילצ  אר,הש
 מעיקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה: ,להלן

  :  השכלה
   .העברית בירושלים המוסמך, מימון ובקאות, האויברסיט  ;בוגר, כלכלה וחשבואות, האויברסיטה העברית בירושלים

  
  :יסיון תעסוקתי

מש התחבורהמכ"ל  הביטוח   ;רד  על  פסיה  ;מפקח  קרות  יו"רמבטחים  חברה   ;,  מסד;  יו"ר,  לביטוח  פיקס  , בק 
וספות  –שורר  ;  דירקטור בחברות  וכן  להלן  דירקטור בחברות המפורטות  ודירקטור;  בע"מ, מכ"ל  ל גלוב :  בילאומי 

פלוריסט בע"מ;  מקס  תאוטו  איק.;ם  אמות    רפיוטיקס  קרות  סיגמא  חיצוי;  דירקטור  בע"מ,  השקעות  גו.די.אם 
סיה בע"מ  י,בע"מ, דירקטור חיצומיטב דש גמל ופ  

    
לפיהריי   .6 הדרושים  מהתאים  תאי  לגביי  להתקיים  חדל  אם  כי  או  וק  הח   מתחייב/ת  בחברה  כדירקטור  לכהותי 

כדיר  לפקיעת כהותי  עילה  לגביי  כך   - ר בחברה  קטומתקיימת  על  וכה  אזי אודיע  מתן  לחברה מייד  ותי תפקע ממועד 
בסעיף    ההודעה א')227כאמור  בספח  (כמפורט  לחוק  לסעיף  א  בהתאם  כי  לי,  ידוע  הודעה    234.  חובת  הפרת  לחוק, 

 לי לחברה. ם שויאמה כאמור תיחשב כהפרת חובת 

 

כמשמע .7 ופיסית  חשבואית  מומחיות  בעל  הי  כי  סבור  באי  ומבחה  (תאים  החברות  בעל  תקות  לדירקטור  ים 
 יוכישורי  י, יסיויהשכלתהייו, בשל  ,  2005- שבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ומומחיות ח

ע  אי בושאים  והבה  גבוהה  ודוחות כספיים באופן המאפשר  –יםסקיבעל מיומות  להבין לעומקם את    ליחשבואיים 
 . בקשר לאופן הצגתם של התוים הכספיים פיים של החברה ולעורר דיוןהכסהדוחות 

 

לי כל    ותלאחר שקראתי בעיון והבתי את כל האמור לעיל, הי מצהיר/ה כי כל האמור לעיל היו אמת לאמיתה וכי ידוע .8
 . פיו- והתקות שהותקו על לאות על פי החוק המ תייחובותיי וזכויו

  
 ברה עשית בהסתמך על הצהרתי זו.אישור האסיפה הכללית של החי לידוע לי כי העמדת כהות .9

  
  

          דורון שורר 
  חתימה    תאריך     שם



  
  ספח א'

  
  1999- א לחוק החברות, התש"ט227 – 225סעיפים 

  ועמד לכהן כדירקטור יגלה לממה: מי שמ  (א)   .225

טור ור לו לכהן כדירקפה שבה אסתקוחלפה ה  טרםו(א),  226כאמור בסעיף  ה  אם הורשע בפסק דין בעביר)   1(
  ; 226לפי סעיף 

), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו 1(א226)  אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  2(
  סעיף קטן;

אכי3( אמצעי  עליו  הטילה  המיהלית  האכיפה  ועדת  אם  חברה  האופה  )   בכל  כדירקטור  לכהן  עליו  סר 
  ית בהחלטתה כאמור. שקבעה ועדת האכיפה המיהל   ופהציבורית, וטרם חלפה התק

  –בסעיף זה   (ב)

בסעיף    –"אמצעי אכיפה"   אכיפה כאמור  פרק ח'52אמצעי  לפי  ערך, שהוטל  יירות  לחוק  יירות    4ו  לחוק 
, או לפי פרק 1995- ביהול תיקי השקעות, התש"ה ת וקעולחוק הסדרת העיסוק בייעוץ הש  2ערך, לפי פרק ז'

  , לפי העיין; 1994- "דעות משותפות באמות, התשהשקלחוק  1י'

  לב(א) לחוק יירות ערך;52הוועדה שמותה לפי סעיף  –"ועדת האכיפה המיהלית" 

  פסק דין בערכאה ראשוה. –"פסק דין" 

  םא  רה מהמפורטות להלן, אלאמוה לכהות דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבייא) לא  (  . 226
  שבו הורשע:  ןמש שים מיום מתן פסק הדיחלפו חכן 

לפי סעיפים  רעבי  ) 1( ,  1977-לחוק העושין, תשל"ז  428עד    422-ו  420עד    418,  415,  392,  297עד    290ות 
  לחוק יירות ערך;  54-(א) ו 53ד, 52ג, 52י סעיפים פול

מהעהרש  ) 2( עבירות  מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  של   םילה  עבירות  או  בתאגיד 
  יצול מידע פים; 

  (מחקה).   ) 3(

בסעיף    )1א( כהגדרתו  דין,  בפסק  שהורשע  אדם  ציבורית  בחברה  דירקטור  לכהות  ימוה  (ב),  225לא 
בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה אין הוא    בעבירה שאיה מויה בסעיף קטן (א), אם

בורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שים מיום ראוי לשמש דירקטור בחברה צי
  . מתן פסק הדין

משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוין להתמות לדירקטור, כי    ב) בית(
אין הוא   ,ירהבבות שבהן עברה העסיתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לעשרף העל א

הוא מוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית  ציבורית, או כי התקופה שבה  מוע מלכהן כדירקטור בחברה 
  . תהיה קצרה מחמש שים

  ).1קטן (א)( רשאי לקבוע עבירות וספות על אלה הקבועות בסעיף ג) השר(

ביצוע של מגבלות המיוי או   בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב  –ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור  (
  . של פקיעת הכהוה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתאים שיראה לכון

עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא    הטילה ועדת האכיפה המיהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר   .א226
ר לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה,  ימוה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסו

  (ב). 225כהגדרתם בסעיף  –"אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המיהלית" 

לא  (  . 227 דין,  יא)    פסול  לדירקטור קטין,  וכן ת  יממוה  הופטר,  לא  עוד  כל  רגל  פושט  על    ליטחאגיד שהשהוכרז 
  פירוקו מרצון או שיתן לגביו צו פירוק.

  (א) יגלה זאת לממה.   קיים בו האמור בסעיף קטןד לכהות דירקטור שמתמב)  מוע(  

לפ  .א227 הדרוש  תאי  לגביו  להתקיים  שחדל  עילה דירקטור  לגביו  שמתקיימת  או  כדירקטור  לכהותו  זה  חוק  י 
   מיד לחברה, וכהותו תפקע במועד מתן ההודעה. לפקיעת כהותו כדירקטור יודיע על כך

קב  ע מינוי    ת גבל ה 
  רשעה ה 

  מינוי   ת גבל ה 

  חובת הודעה 

הגבלת מינוי עקב  
החלטה של ועדת  

  האכיפה המינהלית 

  גילוי   ובת ח 





 לכבוד:
 בע"מ  רסאוטומקס מוטו 

 
 ת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית הצהר
 ")החוק(" 1999-פי חוק החברות, התשנ"ט -על

 
לעונשים   ה/לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי מצהיר/ה בזאת,    ,206070294, ת.ז. מס'  תומר לוי,  אני הח"מ

 :ןכדלקמ, כן הקבועים בחוק אם לא אעשה
 

א לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין,  227עד    225י אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים  ילא מתקיימות לגבכי   .1
מנהלית   אכיפה  ועדת  של  החלטה  או  הרשעה  עבירה,  ביצוע  עקב  מינוי  הגבלת  רגל,  אלו   -פשיטת  הגבלות  של  כנוסחן 

 תי נפרד ממנה. חלק בל המהווה א'  בנספחבמועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט 
 

בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני כי   .2
 . בהם אני או מי מקרובי בעלי ענייןובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים 

 
ן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי  ה  דוכל עה,  חברפעולותיי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בכי   .3

הזדמנות   ניצול  או  החברה  עסקי  עם  תחרות  או  עניינים  ניגוד  בהן  שיש  לפעולות  נחשבות  אינן  אישית,  בתאגידים  או 
(להלן: " בת  בטוות  ") ואינן פוגע הפרת חובת האמונים עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר 

 , רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים. רהבחה
 

כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או  כי   .4
ם ידיתאגבתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או ב

אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או    -אשר תגענה לידיעתי    ת,ישאי
העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה  

נוכח/ת בישיבה בעת  בפ  ןהדיולת  תחיו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, ב ו/או בעסקה ולא אהיה  ועלה 
 הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד. 

 
כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין   .5

השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט  וחדים של החברה ולגודלה.  המי  רכיהלצ  אר,הש
 מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה: ,להלן

 :  השכלה
 השכלה תיכונית 
 :ניסיון תעסוקתי

מקסמ אוטו  גלובל  ירושלים,  סניף  מנהל  ומטה,  עסקי  פיתוח  סמנכ"לבע"מ  נהל  ומטה  ;  עסקי  ודירקטור,    פיתוח 
 אוטומקס מוטורס בע"מ 

  
לפיהריני   .6 הדרושים  מהתנאים  תנאי  לגביי  להתקיים  חדל  אם  כי  או  וק  הח   מתחייב/ת  בחברה  כדירקטור  לכהונתי 

עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה   לגביי  וכהונתי תפקע ממועד מתן    -מתקיימת  על כך לחברה מייד  אזי אודיע 
בסעיף    ההודעה א')227כאמור  בנספח  (כמפורט  לחוק  ידוע  א  כי  .  לסעיף  לי,  הודעה    234בהתאם  חובת  הפרת  לחוק, 

 לי לחברה. ם שוניאמה כאמור תיחשב כהפרת חובת 
 

ב .7 כמשמעה  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  הנני  כי  סבור  בעל  אני  לדירקטור  ומבחנים  (תנאים  החברות  תקנות 
 יוכישורי  י, ניסיוניהשכלתו, בשל  ינהי,  2005-יננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ומומחיות חשבונאית ופ

ע  אני והבנה בנושאים  גבוהה  ודוחות כספיים באופן המאפשר  –יםסקיבעל מיומנות  לעומקם את    ליחשבונאיים  להבין 
 . םהדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיי

 
לי כל    ותצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועלאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מ .8

 . פיו-והתקנות שהותקנו על לאות על פי החוק המ תייחובותיי וזכויו
 

 ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו. .9
 
 

 
 
 

     לוי  מרתו
 חתימה  תאריך   שם

27.04.21



 
 נספח א'

 
 1999-א לחוק החברות, התשנ"ט227 – 225סעיפים 

 ועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה: מי שמ (א)   .225

חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור   טרםו(א),  226כאמור בסעיף  ה  אם הורשע בפסק דין בעביר)   1(
 ; 226לפי סעיף 

ה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו ), וטרם חלפ1(א226מור בסעיף  סק דין בעבירה כא)  אם הורשע בפ2(
 סעיף קטן;

אכי3( אמצעי  עליו  הטילה  המינהלית  האכיפה  ועדת  אם  חברה  האופה  )   בכל  כדירקטור  לכהן  עליו  סר 
 ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. 

 –בסעיף זה  (ב)
בסעיף    –אמצעי אכיפה"  " פ  נו52אמצעי אכיפה כאמור  לפי  ערך, שהוטל  ניירות  ניירות    4רק ח'לחוק  לחוק 

, או לפי פרק 1995-בניהול תיקי השקעות, התשנ"ה ת וקעולחוק הסדרת העיסוק בייעוץ הש  2ערך, לפי פרק ז'
 , לפי העניין; 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1י'

 לחוק ניירות ערך;לב(א) 52הוועדה שמונתה לפי סעיף  –המינהלית" "ועדת האכיפה 
 פסק דין בערכאה ראשונה. –"פסק דין" 

  םא  רה מהמפורטות להלן, אלאמונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבייא) לא  ( . 226
 שבו הורשע:  ןכן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדי

לפי סעיפים  רעבי ) 1( ,  1977-לחוק העונשין, תשל"ז  428עד    422-ו  420עד    418,  415,  392,  297עד    290ות 
 לחוק ניירות ערך;  54-(א) ו 53ד, 52ג, 52י סעיפים פול

מנהעהרש ) 2( עבירות  מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  של   םילה  עבירות  או  בתאגיד 
 ניצול מידע פנים; 

 (נמחקה).  ) 3(

שהורש )1א( אדם  ציבורית  בחברה  דירקטור  לכהונת  ימונה  בסעיף  לא  כהגדרתו  דין,  בפסק  (ב),  225ע 
בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא    בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם

ים מיום ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנ
 . מתן פסק הדין

מועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי  משפט רשאי לקבוע, ב   ב) בית(
אין הוא ,  ירהבבות שבהן נעברה העסיתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנעשרף העל א

כי התקופ ציבורית, או  ציבורית מנוע מלכהן כדירקטור בחברה  ה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה 
 . קצרה מחמש שנים תהיה

 ).1קטן (א)( רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף ג) השר(

בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או   –ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור  (
 . למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכוןשל פקיעת הכהונה לפי סעיף זה 

עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא    הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר   .א226
ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה,  

 (ב). 522כהגדרתם בסעיף  –כיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" "אמצעי א

לא  ( . 227 דין,  מיא)    פסול  לדירקטור קטין,  וכן ת  ימונה  הופטר,  עוד לא  כל  רגל  פושט  על    ליטחאגיד שהשהוכרז 
 פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

 (א) יגלה זאת לממנה.   ד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטןמב)  מוע( 

לפ  .א227 הדרוש  תנאי  לגביו  להתקיים  שחדל  עילה דירקטור  לגביו  שמתקיימת  או  כדירקטור  לכהונתו  זה  חוק  י 
   לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

קב  ע מינוי    ת גבל ה 
 רשעה ה 

 מינוי   ת גבל ה 

 חובת הודעה 

י עקב  הגבלת מינו 
החלטה של ועדת  

 האכיפה המינהלית 

 גילוי   ובת ח 











 לכבוד:
 בע"מ אוטומקס מוטורס

 
 ת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבוריתהצהר
 "(החוק)" 1999-פי חוק החברות, התשנ"ט -על

 
  ה / לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי מצהיר/ה בזאת,  ,058885872, ת.ז. מס' אייל ברוך, אני הח"מ

 :ןמכדלק, כן לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה
 

א לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, 227עד  225י אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים ילא מתקיימות לגבכי  .1
כנוסחן של הגבלות אלו  -פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית 

 בלתי נפרד ממנה.חלק  ההמהוו א'  בנספחבמועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט 
 

בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני כי  .2
 . בהם אני או מי מקרובי בעלי ענייןובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים 

 
הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי  דועכל ה, חברפעולותיי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בכי  .3

או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות 
בת בטוות "( ואינן פוגע הפרת חובת האמונים עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר )להלן: "

 רה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים. בחה
 

כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או כי  .4
ם ידיתאגבתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או ב

אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או   -ת, אשר תגענה לידיעתי ישיא
העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה  

בפועלה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת   ןוהדילת תחיו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, ב
 הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד. 

 
כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין  .5

השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט מיוחדים של החברה ולגודלה. ה הרכילצ אר,הש
 מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה: ,להלן

 :  השכלה
 (M.B.Aמוסמך מנהל עסקים ) 
 ה ( חשבונאות וכלכלB.Aבוגר ) 

____________________________________________________________________________________ 
 :ניסיון תעסוקתי

  תויטרפ תחברומספר בל מנה
____________________________________________________________________________________ 

  
רה או בחב ירקטורנתי כדהולכוק הח  מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפיהריני  .6

אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן  -מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה 
לחוק, הפרת חובת הודעה   234. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף א לחוק )כמפורט בנספח א'(227כאמור בסעיף  ההודעה

 חברה. ל לים שוניאמהכאמור תיחשב כהפרת חובת 
 

לי כל   ותלאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידוע .7
 . פיו-והתקנות שהותקנו על החוק  על פי ותלאהמ תייחובותיי וזכויו

 
 הרתי זו.ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצ .8

 
 

 
 
 
 
 

   25/04/2021  אייל ברוך
 חתימה  תאריך  שם



 
 נספח א'

 
 1999-א לחוק החברות, התשנ"ט227 – 225סעיפים 

 מנה: למה ועמד לכהן כדירקטור יגלמי שמ )א(   .225

חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור  טרםו)א(, 226כאמור בסעיף ה אם הורשע בפסק דין בעביר(  1)
 ; 226לפי סעיף 

(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו 1)א226(  אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 2)
 סעיף קטן;

סר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה האופה אכיצעי אמו (  אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עלי3)
 ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

 –בסעיף זה  )ב(

לחוק ניירות   4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  –"אמצעי אכיפה" 
, או לפי פרק 1995-בניהול תיקי השקעות, התשנ"ה ת וקעוהש יעוץביק לחוק הסדרת העיסו 2ערך, לפי פרק ז'

 ן; , לפי העניי1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1י'

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

 פסק דין בערכאה ראשונה. –"פסק דין" 

 םא רה מהמפורטות להלן, אלאפסק דין בעבירית אדם שהורשע במונה לכהונת דירקטור בחברה ציבויא( לא ) . 226
 שבו הורשע:  ןכן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדי

,  1977-לחוק העונשין, תשל"ז 428עד  422-ו 420עד  418, 415, 392, 297עד  290ות לפי סעיפים רעבי ( 1)
 לחוק ניירות ערך;  54-)א( ו 53ד, 52ג, 52י סעיפים פול

בתאגיד או עבירות של  םילה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהעהרש ( 2)
 ניצול מידע פנים; 

 )נמחקה(.  ( 3)

)ב(,  225לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף  (1א)
בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא  בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן )א(, אם

עלה על חמש שנים מיום ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא ת
 .מתן פסק הדין

משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי  ב( בית)
אין הוא , ירהבבות שבהן נעברה העסיתו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנעשרף העל א

, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית
 . תהיה קצרה מחמש שנים

 (.1קטן )א() רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף ג( השר)

בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או  –ד( בית משפט, ואם הוגש ערעור )
 . לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון של פקיעת הכהונה

עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא   הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר  .א226
זה,   ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף

 )ב(. 225כהגדרתם בסעיף  –"אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" 

על   ליטחאגיד שהשהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן ת יממונה לדירקטור קטין, פסול דין, יא(   לא ) . 227
 פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

 . )א( יגלה זאת לממנה ד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטןמב(  מוע) 

י חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפ .א227
   לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.
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 לכבוד:
 בע"מ  אוטומקס מוטורס

 
 ת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית הצהר
 "(החוק)" 1999-פי חוק החברות, התשנ"ט -על

 
הח"מ פוזיילוב,  אני  פז  מס'  עמנואל  ת.ז.  בזאת,    ,017531328,  אהיה מצהיר/ה  וכי  האמת  את  לומר  עליי  כי  שהוזהרתי  לאחר 

 : כדלקמן, כן לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה ה/צפוי 
 

א לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין,  227עד    225י אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים  ילא מתקיימות לגבכי   .1
מנהלית   אכיפה  ועדת  של  החלטה  או  הרשעה  עבירה,  ביצוע  עקב  מינוי  הגבלת  רגל,  אלו   -פשיטת  הגבלות  של  כנוסחן 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.  א'  בנספחבמועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט 
 

בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני כי   .2
 . בהם אני או מי מקרובי בעלי ענייןובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים 

 
כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי  ה,  חברפעולותיי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בכי   .3

הזדמנות   ניצול  או  החברה  עסקי  עם  תחרות  או  עניינים  ניגוד  בהן  שיש  לפעולות  נחשבות  אינן  אישית,  בתאגידים  או 
)להלן: " בת  בטוות  "( ואינן פוגע הפרת חובת האמונים עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר 

 החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים. 
 

כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או  כי   .4
ם ידיתאגבתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או ב

אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או    -אישית, אשר תגענה לידיעתי  
העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה  

ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת  לת  תחיו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, ב הדיון בפועלה 
 הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד. 

 
כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין   .5

השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט  רכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  לצ  אר,הש
 מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה: ,להלן

 :  השכלה
לישראל טכנולוגי  מכון  הטכניון  וניהול,  תעשיה  הנדסה  בן  ;  בוגר,  אוניברסיטת  עסקים,  מנהל  בנגבמוסמך,  ;  גוריון 

 קורסים ניהוליים בחברת אינטל מספר רב של ;הנדסאי, אורט בראודה
 :ניסיון תעסוקתי

 אינטל בתפקידים: מהנדס, מנהל קבוצה, מנהל ייצור ובתפקידי האחרון מנהל כספים
 מייסד משותף ומנכ"ל אינטנגו, מנכ"ל קג'מבה, מנכ"ל נייטיב אלפא, מנכ"ל פוזיילוב השקעות

 בע"מ מקס משקיע אנג'ל במספר חברות פרטיות וגם בגלובל אוטו
  

לפיהריני   .6 הדרושים  מהתנאים  תנאי  לגביי  להתקיים  חדל  אם  כי  או  וק  הח   מתחייב/ת  בחברה  כדירקטור  לכהונתי 
לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה   עילה  לגביי  וכהונתי תפקע ממועד מתן    -מתקיימת  על כך לחברה מייד  אזי אודיע 

בסעיף    ההודעה א'(227כאמור  בנספח  )כמפורט  לחוק  לסעיף  א  בהתאם  כי  לי,  ידוע  הודעה    234.  חובת  הפרת  לחוק, 
 לי לחברה. ם שוניאמה כאמור תיחשב כהפרת חובת 

 
ב .7 כמשמעה  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  הנני  כי  סבור  בעל  אני  לדירקטור  ומבחנים  )תנאים  החברות  תקנות 

 יוכישורי  י, ניסיוניהשכלתהיינו, בשל  ,  2005-מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו
ע  אני והבנה בנושאים  גבוהה  ודוחות כספיים באופן המאפשר  –יםסקיבעל מיומנות  להבין לעומקם את    ליחשבונאיים 

 . הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים
 

לי כל    ותלאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידוע .8
 . פיו-והתקנות שהותקנו על לאות על פי החוק המ תייחובותיי וזכויו

 
 ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו. .9

 
 

 

     עמנואל פז פוזיילוב 
 חתימה  תאריך   שם

22/4/2021



 נספח א'
 

 1999-א לחוק החברות, התשנ"ט227 – 225סעיפים 

 ועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה: מי שמ )א(   .225

חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור   טרםו)א(,  226כאמור בסעיף  ה  אם הורשע בפסק דין בעביר(   1)
 ; 226לפי סעיף 

(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו 1)א226(  אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  2)
 סעיף קטן;

אכי3) אמצעי  עליו  הטילה  המינהלית  האכיפה  ועדת  אם  חברה  האופה  (   בכל  כדירקטור  לכהן  עליו  סר 
 ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. 

 –בסעיף זה  )ב(
בסעיף    –"אמצעי אכיפה"   פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור  לפי  ערך, שהוטל  ניירות  לחוק  ניירות    4נו  לחוק 

, או לפי פרק 1995-בניהול תיקי השקעות, התשנ"ה ת וקעולחוק הסדרת העיסוק בייעוץ הש  2ערך, לפי פרק ז'
 , לפי העניין; 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1י'

 לב)א( לחוק ניירות ערך;52הוועדה שמונתה לפי סעיף  –"ועדת האכיפה המינהלית" 
 פסק דין בערכאה ראשונה. –"פסק דין" 

  םא  רה מהמפורטות להלן, אלאמונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבייא( לא  ) . 226
 שבו הורשע:  ןכן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדי

לפי סעיפים  רעבי ( 1) ,  1977-לחוק העונשין, תשל"ז  428עד    422-ו  420עד    418,  415,  392,  297עד    290ות 
 לחוק ניירות ערך;  54-)א( ו 53ד, 52ג, 52י סעיפים פול

מנהעהרש ( 2) עבירות  מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  של   םילה  עבירות  או  בתאגיד 
 ניצול מידע פנים; 

 )נמחקה(.  ( 3)

בסעיף   (1א) כהגדרתו  דין,  בפסק  שהורשע  אדם  ציבורית  בחברה  דירקטור  לכהונת  ימונה  )ב(,  225לא 
בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא    בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן )א(, אם

ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום 
 . מתן פסק הדין

משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי    ב( בית)
אין הוא ,  ירהבבות שבהן נעברה העסיתו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנעשרף העל א

ציבורית  כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה  ציבורית, או  מנוע מלכהן כדירקטור בחברה 
 . תהיה קצרה מחמש שנים

 (.1קטן )א() רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף ג( השר)

בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או   –ד( בית משפט, ואם הוגש ערעור  )
 . של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון

עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא    הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר   .א226
ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה,  

 )ב(. 225כהגדרתם בסעיף  –"אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" 

לא  ) . 227 דין,  יא(    פסול  לדירקטור קטין,  וכן ת  יממונה  הופטר,  עוד לא  כל  רגל  פושט  על    ליטחאגיד שהשהוכרז 
 פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

 )א( יגלה זאת לממנה.   ד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטןמב(  מוע) 

לפ  .א227 הדרוש  תנאי  לגביו  להתקיים  שחדל  עילה דירקטור  לגביו  שמתקיימת  או  כדירקטור  לכהונתו  זה  חוק  י 
   לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.
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