
 בע"מ אוטומקס מוטורס 

 "החברה"(  )להלן:

 2022 במאי 23תאריך: 

 לכבוד: 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ    רשות ניירות ערך 

 מגנ"א  באמצעות  מגנ"א  באמצעות

 א.ג.נ.,

  –דוח מיידי על פי תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, תשס"א הנדון: 

בדבר כינוס אסיפה  , 1970 –, ותקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 2001

 של בעלי מניות החברה  מיוחדתשנתית וכללית 

התשנ"טבהתאם   החברות,  "   1999-לחוק  החברות)להלן:  )דוחות  "(,  חוק  ערך  ניירות  לתקנות 

לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה    ,"(תקנות הדוחות)להלן: "  1970-ומידיים(, התש"ל ים  תקופתי 

תשס"א בה(,  השליטה  בעל  "  2001-לבין  שליטה)להלן:  בעל  )הודעה  "(,  תקנות  החברות  לתקנות 

נות החברות )הצבעה  , לתק 2000-ואסיפת סוג בחברה ציבורית(, התש"סומודעה על אסיפה כללית  

תשס"ו עמדה(,  והודעות  הצבעה    2005-בכתב  לצורך  במניה  בעלות  )הוכחת  החברות  ולתקנות 

מיוחדת  שנתית וכללית  ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה  ,  2000- באסיפה הכללית(, התש"ס

החברה  מניות  בעלי  "  של  ,  15:00בשעה    , 2022  ביוני   27,  ב'  ביום תיערך  אשר    ,"(האסיפה)להלן: 

   .אביב-(, תל19, קומה מגדל אמות השקעות) 2וייצמן  רחוב ב ,ושות'ליפא מאיר דין הבמשרד עורכי 

 : וההחלטות המוצעות סדר יומה של האסיפה .1

 2021דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת   .1.1

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

  (2022-01-033115)מס' אסמכתא:    2022במרץ    22ביום  על ידי החברה    םכפי שפורס  ,(31.12.2021

 .  "(2021שנת הדוח התקופתי ל)להלן: "

 . בעניין זה שעל סדר היום לא תיערך הצבעה, אלא דיון בלבד

 וקביעת שכרו  מחדש של רואה החשבון המבקרמינוי  .1.2

כמשרד רואי החשבון המבקר של    ,רואי חשבון  ,שלוי קופדוד  בן  את משרד    מוצע למנות מחדש

דירקטוריון החברה    את  ולהסמיך  החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

 . לקבוע את שכרו

כמשרד    ,רואי חשבון  ,דוד שלוי קופבן  למנות את  : ""(1נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס'  

  רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך 

 ." דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו את
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 מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים  .1.3

וייס  אמתי  , ה"ה  1מוצע למנות מחדש את הדירקטורים בחברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים 

הדירקטוריון(,   כיו"ר  לוי)המכהן  גם    תומר  פז  כ)המכהן  עמנואל  ומטה(,  עסקי  פיתוח  סמנכ"ל 

"(, לתקופת כהונה נוספת  הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש)להלן: "  אייל ברוךופוזיילוב  

כדירקטורים בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה,  

 קנון החברה.בהתאם לת

לתקנה   אודות  10ב)א()36בהתאם  הפרטים  הדוחות,  לתקנות  לכהונה  (  המועמדים  הדירקטורים 

פרטים נוספים על    -)פרק ד'    2021לדוח התקופתי של החברה לשנת    26מפורטים בתקנה  מחדש  

 , ואשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.  התאגיד(

הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש כי מתקיימים לגביהם התנאים הנדרשים  הצהרות מטעם 

 לדוח זה. נספח א'ב לחוק החברות, מצורפות כ224לכהונתם כדירקטורים בחברה בהתאם לסעיף 

, בכפוף למינויו מחדש  פעילמר אמתי וייס כיו"ר דירקטוריון   זכאילפרטים בדבר התגמול לו יהיה 

 להלן.  1.6ף על ידי האסיפה, ראו סעי

, וה"ה עמנואל  2לפרטים בדבר תנאי התגמול להם זכאים מר תומר לוי כסמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה 

פז פוזיילוב ואייל ברוך כדירקטורים, כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה  

פרטים    - )פרק ד'    2021לדוח התקופתי של החברה לשנת    21תקנה  , ראו  2021בפברואר    28ביום  

בדבר תיקון    לפרטים  . נוספים על התאגיד(, ואשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה

 להלן.  1.7מוצע לתנאי הכהונה והעסקת של מר תומר לוי, ראו סעיף 

פוי ופטור,  כמו כן, בכפוף למינויים מחדש, ימשיכו הדירקטורים להיות זכאים להסדרי ביטוח, שי

 בהתאם למדיניות התגמול של החברה. 

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

 מחדש, תיעשה בנפרד. 

)"החלטה מס'   "למנות מחדש את מר  "(2נוסח ההחלטה המוצעת  וייס:  כיו"ר    אמתי  )המכהן 

ועד   האסיפה,  אישור  ממועד  החל  בחברה,  כדירקטור  נוספת  כהונה  לתקופת  פעיל(  דירקטוריון 

 למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה". 

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

פת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה,  ( לתקופיתוח עסקי ומטה בחברה

 ". ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה

לתקופת    עמנואל פז פוזיילובלמנות מחדש את מר  : ""(4נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס'  

ה למועד  ועד  האסיפה,  אישור  ממועד  החל  בחברה,  כדירקטור  נוספת  הכללית  כהונה  אסיפה 

 ". השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה

 
 .  כדירקטור בחברה  למעט מר אמיר מרקוביץ' אשר החליט שלא להעמיד את מועמדותו לכהונה נוספת 1
 מר תומר לוי אינו זכאי לתגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה. 2
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לתקופת כהונה    אייל ברוך למנות מחדש את מר  : " "(5נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס'  

השנתית   הכללית  האסיפה  למועד  ועד  האסיפה,  אישור  ממועד  החל  בחברה,  כדירקטור  נוספת 

 ". הבאה, בהתאם לתקנון החברה

 כדירקטור בחברה  רון כהןמר מינוי  .1.4

 :( לתקנות הדוחות10ב)א()36-ו  26להלן פרטים אודות המועמד לכהונה הנדרשים על פי תקנות 

 רון כהן  שם:
 057258667 מספר זיהוי: 
 23.12.1967 תאריך לידה:

 אביב- , תל34רמברנט  דין:-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית  נתינות: 

 ביקורת והוועדה לבחינה דוחות כספיים, ועדת תגמול ועדת  חברות בוועדות דירקטוריון: 
 דירקטור בלתי תלוי  דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:

או   מקצועית  כשירות  ופיננסית,  חשבונאית  מומחיות  בעל 
 מומחיות חשבונאית ופיננסית  דירקטור חיצוני מומחה: 

 לא ענין: עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל 
 מועד אישור האסיפה הכללית תאריך תחילת הכהונה: 

 השכלה:
כלכלה ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית; בוגר, 

מוסמך, מנהל עסקים התמחות במימון ושיווק, האוניברסיטה  
 העברית 

 צמרת מימונים בע"ממנכ"ל,  עיסוק בחמש השנים האחרונות: 
 אפ קפיטל פיננסים בע"מ  כדירקטור:תאגידים נוספים בהם משמש 

 לא בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:
מומחיות   כבעל  אותו  רואה  שהחברה  דירקטור  הוא  האם 
ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע   חשבונאית 

 ( לחוק החברות: 12)א()92הדירקטוריון לפי סעיף 
 כן

 

כבעל מומחיות חשבונאית  כהן  מר  של    סיווגואת  אישר דירקטוריון החברה,  ,  2022במאי    22ביום  

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  בהתאם לתקנות החברות )ופיננסית  

לאחר  , וכן אישר,  "(תקנות הכשירות )להלן: "  2005- ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו

, את סיווגו כדירקטור בלתי תלוי  2022במאי    10של החברה מיום    הביקורתשהתקבל אישור ועדת 

 3בהתאם להוראות חוק החברות.

זכאי לגמול השתתפות וגמול שנתי בשיעור הסכום  יהיה    כהןמר  ידי האסיפה,  -על   ובכפוף למינוי 

השנ  המירבי  בתוספת  החברות  יכמפורט  לתקנות  והשלישית  והוצאות  יה  גמול  בדבר  )כללים 

, בהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהא  "( תקנות הגמול)להלן: "  2000-לדירקטור חיצוני(, תש"ס 

 . מעת לעת

כדירקטור בחברה בהתאם    והתנאים הנדרשים לכהונת  וכי מתקיימים לגבי   מר כהןמטעם    ההצהר

 לדוח זה.  נספח א'ב לחוק החברות, מצורפת כ224לסעיף  

במסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שתהיה מעת  כהן  כלל מר  יכמו כן, י

,  כהןלנוסח כתב הפטור והשיפוי שיוענק למר    .כמקובל בחברהופטור  כתב שיפוי    ו לעת, וכן יוענק ל

)מס'   2021 בפברואר 23דוח זימון אסיפה כללית מתוקן כפי שפרסמה החברה ביום ראו נספח ח' ל

 .( 2021-01-021741אסמכתא: 

 
היה וייחתם הסכם מחייב עם דלהום מוטורס  יובהר כי מר כהן עשוי להיות זכאי לדמי תיווך חד פעמיים מהחברה    3

מיום    בע"מ מיידי  דיווח  ראו  נוספים  אסמכתא:  2022באפריל    27)לפרטים  מס'  שאינו  (,  2022-01-042504,  בסכום 
 מהותי לחברה.
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מס'   )"החלטה  ""(6נוסח ההחלטה המוצעת  מר  :  את  כהן  למנות  בחברה, החל  רון  כדירקטור 

 ". ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה

 חידוש כהונתה של גב' שירית כשר כדירקטורית חיצונית בחברה  .1.5

את   מחדש  למנות  כשר  גב'  מוצע  שנייה(,  שירית  כהונה  ,  בחברה  תחיצוני  תכדירקטורי)לתקופת 

 אישור האסיפה. החל ממועד    ,בת שלוש שנים לתקופה

לחוק    (2()1)א245מוצעת ע"י דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף    כשר גב'  של    המועמדות 

 .  החברות

נוספת)אישרה ועדת הביקורת    2022במאי    10ביום   בתנאי הכשירות    כשרב'  ג  האת עמידת  (פעם 

 . בחברה תחיצוני  תיכדירקטור ההקבועים בחוק החברות לצורך מינוי

מומחיות חשבונאית    תכבעלשירית  של    סיווגהאת  אישר דירקטוריון החברה,  ,  2022במאי    22ביום  

הכשירות, וכן אישר את סיווגה כדירקטור חיצוני מומחה, כהגדרת מונח    בהתאם לתקנותופיננסית  

 זה בתקנות הגמול. 

לדוח    26מפורטים בתקנה    גב' כשר ( לתקנות הדוחות, הפרטים אודות  10ב)א()36בהתאם לתקנה  

, ואשר המידע האמור בו  פרטים נוספים על התאגיד(  - )פרק ד'    2021התקופתי של החברה לשנת  

 מובא בדוח זה על דרך ההפניה. 

בסעיף   כנדרש  כי  הצהיר  )א(241יצוין  החברות,  לגבי  כשרגב'    ה לחוק  מתקיימים  התנאים    הכי 

למינוי  ולהיות  יםחיצוני  יםכדירקטור  יםהנדרשים  ופיננסית.  מומ  יבעל  הבחברה  חיות חשבונאית 

- )ב(240- ו  227,  226ההגבלות הקבועות בסעיפים    הכי לא מתקיימת לגבי   ה הצהיר  כשרגב'  כמו כן,  

את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן    הםכי יש ל   הלחוק החברות, וכן הצהיר  ה()

ס להוראות  בהתאם  בחברה  דירקטור  של  תפקיד  ביצוע  לשם  החברות.  224עיף  הראוי  לחוק  א 

   .לדוח זה 'אכנספח  ורפתמצ כשרגב' של   ההצהרת

לגמול השתתפות וגמול שנתי בשיעור הסכום    ת זכאיתהיה    גב' כשרידי האסיפה,  - על  ה בכפוף למינוי

הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהא מעת  לתקנות    הרביעיתכמפורט בתוספת    המירבי

 . לעת

להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור, בהתאם    תלהיות זכאי  גב' כשר  תמשיךמחדש,    הכמו כן, בכפוף למינוי

 למדיניות התגמול של החברה.

  תיכדירקטור   כשר   שיריתגב'  של    ה"לאשר את מינוי  :"(7נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס'  

 אישור האסיפה." ממועד בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל  תחיצוני

 מר אמתי וייס, בתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה   כהונה שלהאישור תנאי   .1.6

אמתי  של מר    הכהונהתנאי  , מוצע לאשר את  למינויו לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהבכפוף  

 . כמפורט להלןמשרה,  50%בהיקף של  ,בת שלההוחברות יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה כ , וייס

  :להלן תיאור תנאי ורכיבי התגמול המוצעים

בתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל, מר וייס יהיה זכאי לגמול חודשי קבוע  :  תגמול חודשי קבוע .א

וזאת החל  ,  משרה  50%בהיקף של  אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין,    25בסך של  
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יובהר כי מר וייס לא יהיה זכאי    .)מועד מינויו כיו"ר דירקטוריון החברה(  2022בינואר    1מיום  

 פי תקנות הגמול.-וגמול שנתי על   לגמול השתתפות בישיבות

כהונתו כיו"ר  בארץ ובחו"ל שיוציא בקשר עם  וייס  מר  הוצאות    תכסההחברה  :  החזר הוצאות .ב

, בכפוף לאישורה מראש ובכתב של החברה ובהתאם לנהלי החברה כפי שיהיו  דירקטוריון פעיל

 לא נקבעה תקרה להוצאות כאמור.למועד הדוח .  מעת לעת

עד אשר מר וייס יחדל לכהן כדירקטור בחברה  תנאי הכהונה יהיו בתוקף  :  ההתקשרותתוקף   .ג

 . ו/או כיו"ר דירקטוריון החברה, מכל סיבה

זכאי למענק שנתי בהתקיימות יעדים מדידים כדלקמן: היה והרווח    יהיה מר וייס  :  מענק שנתי .ד

או יותר, מר וייס יהיה  מיליון ש"ח    10יעמוד על סך של    2022בשנת    4הנקי המתואם של החברה 

יעמוד על סך של   2023אלפי ש"ח; היה והרווח הנקי המתואם בשנת    150זכאי למענק בגובה של  

אלפי ש"ח; היה והרווח הנקי    500מיליון ש"ח או יותר, מר וייס יהיה זכאי למענק בגובה של    15

ה זכאי למענק בגובה  מיליון ש"ח או יותר, מר וייס יהי  25יעמוד על סך של   2024בשנת המתואם  

 למענק המוצע יתווסף מע"מ כדין.  ."(המענק המוצע)להלן: "  אלפי ש"ח 500של 

זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור, בהתאם למדיניות  להיות    מר וייס ימשיך:  ביטוח, פטור ושיפוי .ה

 התגמול של החברה. 

מענק  לפיה הלעיל חורגים מהוראות מדיניות התגמול של החברה,    המענק המוצעיובהר כי תנאי  

על  שנתי  ה יעלה  לא  פעיל  דירקטוריון  ליו"ר  של  המקסימלי  חודשיות  5סך  רכיבי  .  משכורות  יתר 

 . מדיניות התגמולתואמים את הוראות   וייסהמוצעים למר  התגמול 

להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות הגמול הכולל השנתי, במונחי  

)ככל    תנאי הכהונה המוצעיםפי  -חודשים, על  12בתקופה של    מר וייסלו יהיה זכאי  עלות חברה,  

 (:מע"מ  בתוספת, ידי האסיפה הכללית( )באלפי ש"ח- על  ושיאושר

  :תנאי הכהונה המוצעים למר וייסתמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור 

  לטובת החברה הינם  תנאי הכהונה המוצעים למר וייסהתגמול ודירקטוריון החברה מצאו כי   ועדת

 :, בין היתר, מהטעמים הבאיםאותםואישרו  

פרמטרים הבאים:  ל, בין היתר,  בשים לב  , למר וייסתמורה סבירה והוגנת    תנאי הכהונה מהווים .א

מר וייס בקידום  הרבה של    מעורבותו, ובכלל זה  לקידום מטרות החברה  מר וייסשל    ותרומת)א(  

תכנית  ; )ב(  תוכניות החברה, והובלת הקשר מול תאגידים בנקאיים וגורמים מממנים אחרים

 
נקי"  4 נקי    -"  מתואם  רווח  דוחותיה  -עלרווח  החברה,  השנתיים  הכספיים  פי  של  )המאוחדים  לא  1בניכוי  נכסים   )

( )2מוחשיים,  בין החברה לבין  המיזוג    ההסכם   בהשלמתיות הקשורות  ( הוצאות חד פעמ 3( תנועה במיסים נדחים, 
( הוצאות  4)הוצאות רישום למסחר(, )(  ", בהתאמההסכם המיזוג"-, ו"גלובל אוטומקסגלובל אוטו מקס בע"מ )להלן: "

( ירידת ערך הנובעת משערוך  5הקשורות בתשלום מבוסס מניות )לרבות אופציות( לעובדים/מנהלים/יועצים בחברה, )
בחברות בת   קיימותהשקעות  )  שהיו  ( הוצאות/הכנסות הנובעות  6בגלובל אוטומקס במועד חתימת הסכם המיזוג, 

( הוצאות הקשורות בפירוק של חברות מוחזקות אשר  7עילות השוטפת של החברה, )מפעילות הונית שאינה קשורה לפ
 אינן פעילות למועד חתימת הסכם המיזוג. 

 ותים תגמול בעבור שיר פרטי מקבל התגמולים 
 תגמולים אחרים 

 
 סה"כ 

היקף   תפקיד  שם
 משרה 

החזקה בהון  
החברה  

 בדילול מלא 
 אחר  מענק  דמי ניהול 

אמתי  
 וייס 

יו"ר  
דירקטוריון 

 פעיל 
50% 0.03% 300 

מענק שנתי  
בכפוף לעמידה  
 ביעדים מדידים 

החזר הוצאות כמפורט   -
 ' לעיל בבסעיף  

בכפוף לעמידה ביעדים    , ומענק 300
 ' לעיל.דמדידים כמפורט בסעיף  
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המשך פעילותה, יעדיה  בראייה ארוכת טווח בהתייחס ל  והמדיניות שלה  העבודה של החברה

כל   של  הצפויה  וייסותרומתו  של    מר  היותו  )ג(  אלה;  יעדים  וייס  להשגת  משרה  מר  נושא 

 מהבכירים בחברה, מהות ודרישות תפקידו והיקף אחריותו.

מר  ל   הכהונה המוצעיםתנאי    את חריגתשקלו, בחנו ואישרו  ועדת התגמול ודירקטוריון    כמו כן, .ב

 , בשים לכך ש:מדיניות התגמול של החברההוראות מוייס  

חורגים - המוצעים  הכהונה  לעניין    תנאי  ורק  אך  התגמול  מדיניות  מהוראות 

 ; המענק המוצע

אל מול נתונים  מר וייס  כהונה של  הועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את תנאי   -

בחברות   מקבילים  תפקידים  בעלי  של  והעסקה  כהונה  תנאי  של  השוואתיים 

חבילת התגמול הכוללת למר וייס  בעלות מאפיינים דומים, והגיעו למסקנה כי  

 .  היא סבירה וראויה בנסיבות העניין

מול   - בעבודה  הרב  מניסיונו  לחברה  לתרום  להמשיך  וצפוי  תורם  וייס  מר 

חשוב בהגדלת  וגורמים מממנים אחרים אשר מהווה מרכיב  תאגידים בנקאיים  

,  היקף המימון אשר יועמד לחברה וצפוי להגדיל את נפח פעילותה והתפתחותה

 .בשוק ההון וכן מניסיונו הרב 

המענק המוצע כפוף לעמידה ביעדים מדידים שאפתניים, המבוססים על הרווח   -

, בסך  2024-ו   2023,  2022הנקי המתואם )בנטרול אירועים חד פעמיים( בשנים  

  2021מיליון ש"ח, בהתאמה, כאשר הרווח הנקי המתואם בשנת    25-, ו 15,  10של  

מר    של   העניין   את   אלפי ש"ח. בהתאם, המענק המוצע צפוי להגביר 1- עמד על כ

  ובכך  הארוך  בטווח  העסקית  פעילותה  ובתוצאות  החברה  של  בהצלחתה  וייס

  ההאסטרטגיגיבוש  ו  החברה   בניהול   טווח  ארוכי  לשיקולים  גם   משקל  יינתן

 .בעתיד לצמיחתה הדרושה

והדירקטוריון התייחסו   .ג בסעיף  ועדת התגמול  החברות,  2)ג() 272לנושאים המפורטים  לחוק   )

יצירת  ,  החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח  מטרותקידום    זה  ובכלל

השכלתו, כישוריו, מומחיותו,    ,ואופי פעילותהגודל החברה  לנושאי המשרה,תמריצים ראויים  

 .  אחריותו תחומיו  מר וויסתפקידו של והישגיו    ,ניסיונו המקצועי

תנאי הכהונה של מר אמתי וייס בתפקידו  "לאשר את    :"(8נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס'  

 ." זהכיו"ר דירקטוריון פעיל, כמפורט בדוח 

והתנאי התיקון   .1.7 פיתוח עסקי ומטההכהונה  לוי, סמנכ"ל  ,  ודירקטור  עסקה של ה"ה תומר 

 ם של החברהחיים לוי, סמנכ"ל סחר ורכש, וגל לוי, סמנכ"ל תקינה ומנהל רשת הסניפי

 רקע .1.7.1

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, לאחר אישור  2021בפברואר    28ביום  

והדירקטוריון,   התגמול  של  את  ועדת  הכהונה  פיתוח תנאי  סמנכ"ל  לוי,  תומר  ה"ה 

, "(חיים )להלן: "  , חיים לוי, סמנכ"ל סחר ורכש"(תומר)להלן: "ודירקטור    עסקי ומטה

, במסגרת עסקת "(גל )להלן: "  ניפים של החברהוגל לוי, סמנכ"ל תקינה ומנהל רשת הס
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 המיזוג. 

 . תומר, חיים וגל הינם בניו של מר דניאל לוי, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה

 :5תיאור עיקרי תנאי הכהונה והעסקה הנוכחיים של תומר, חיים וגל 

  35חודשי בסך של  : בתפקידם כאמור, זכאים חיים וגל לשכר  שכר חודשי קבוע .א

ש"ח של  אלפי  בסך  חודשי  לשכר  ותומר  ש"ח,  28.5,  מעביד    אלפי  עלות  במונחי 

עלויות רכב כמפורט  בתוספת  ,  לחברה, כולל הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים

תומר אינו זכאי לתגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור    .משרה  100%  עבורלהלן,  

 בחברה. 

עלות או  בכל    נושאתהחברה    .5לרכב צמוד מדרגה  זכאים  : תומר, חיים וגל  רכב .ב

ברכבהוצאה   בשימוש  ברכב    ,הכרוכות  השימוש  ומשולםשווי  ידי    מגולם  על 

 . החברה

מחשב נייד  תומר, חיים וגל  של    לרשותם  מעמידה  החברה  :החזר הוצאותנלווים ו .ג

,  דםבמסגרת תפקי  שמוציאיםהוצאות  בם, ונושאת  עבודתלצורכי  וטלפון סלולרי  

למועד הדוח לא נקבעה תקרה להחזר  .  ובכתב של החברהבכפוף לאישורה מראש  

 הוצאות כאמור. 

  7,900,947במסגרת עסקת המיזוג הוקצו לכל אחד מתומר, חיים וגל   -  תגמול הוני .ד

  1.51%, מהוות למועד זה  של החברה  מניות רגילות  7,900,947אופציות לרכישת  

 מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא. 

ושיפויביטוח,   .ה זכאיכהונתםבגין    -  פטור  וגל,  חיים  תומר,  בפוליסת  יהל  ם  כלל 

מקובל לגבי נושאי  כ  ,פטור ושיפוי יקבלת כתב ולביטוח דירקטורים ונושאי משרה 

 , בהתאם למדיניות התגמול של החברה. בחברה המשרה

 התיקון המוצע לתנאי הכהונה וההעסקה של תומר, חיים וגל  .1.7.2

של    התגמול לאחר קבלת אישור ועדת  , אישר דירקטוריון החברה,  2022  במאי  22ביום  

פי  -, בכפוף לאישור האסיפה הכללית המוזמנת על2022במאי    10מיום ביום  החברה  

לתנאי הכהונה וההעסקה של תומר, חיים וגל, לפיו שכרם החודשי של  דוח זה, תיקון  

של   לסך  יעודכן  וגל  חיים  תומר,  מבין  אחד  ש"ח,    45כל  מעביד  באלפי  עלות  מונחי 

נלווים  לחברה, ותנאים  סוציאליות  הפרשות  כמפורט    בתוספת,  כולל  רכב  עלויות 

 ' לעיל.בבסעיף 

תומר, חיים   יתר תנאי הכהונה וההעסקה שללמעט כמפורט לעיל, לא יחול כל שינוי ב

 . במלואם ימשיכו לחול  והם, וגל

 בהתאם למדיניות התגמול של החברה. והמוצע הינ  התיקון

החברה,   של  התגמול  וועדת  הדירקטוריון  לאישור  האסיפה  בהתאם  לאישור  בכפוף 

 
וחיים  לתנאי הכהונה והעסקה המלאים   5 גל    23, ראו דוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום  להם זכאים תומר, 

 ."(זימון עסקת המיזוגח דו)להלן: " 2021-01-021741, מס' אסמכתא: 2021בפברואר 
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  , 2022בינואר    1מיום  לתוקף החל    ייכנסכאמור    תיקוןפי דוח זה,  -הכללית המוזמנת על 

כאמור   התיקוןיובהר כי ככל ולא יאושר    .שנים לאחר מכן  3בתוקף לתקופה בת    הויהי

הכללית  שאושרו על ידי האסיפה    לתנאים  םלהיות זכאי  ימשיכו  תומר, חיים וגללעיל,  

   .במסגרתה עסקת המיזוג

מר תומר  של  לתנאי הכהונה וההעסקה   תיקון"לאשר    :"(9נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס'  

ולתקופה בת    2022בינואר    1, בתוקף החל מיום  בחברהודירקטור  לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה  

 , כמפורט בדוח זה." שנים לאחר מכן 3

  לתנאי הכהונה וההעסקה של מר חיים  תיקוןלאשר  "  :"(10נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס'  

שנים לאחר מכן,    3ולתקופה בת    2022בינואר    1בחברה, בתוקף החל מיום    סחר ורכש, סמנכ"ל  לוי

 ." כמפורט בדוח זה

  גל לתנאי הכהונה וההעסקה של מר    תיקון לאשר  "   :"(11נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס'  

ולתקופה    2022בינואר    1, בתוקף החל מיום  תקינה ומנהל רשת הסניפים של החברה, סמנכ"ל  לוי

 ." ר מכן, כמפורט בדוח זהשנים לאח 3בת 

נשוא    להתקשרויות ביחס    פרטים נוספים הנדרשים בהתאם להוראות תקנות בעל שליטה .2

   :לעיל 1.7סעיף 

 פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות  2.1

הכולל  הגמול  אודות  הדוחות  לתקנות  השישית  התוספת  לפי  נוספים  פרטים  להלן 

של    בתקופה  כל אחד מבין תומר, חיים וגללו יהיה זכאי  השנתי, במונחי עלות חברה,  

- )ככל שיאושר על  לתנאי הכהונה וההעסקה שלהםפי התיקון המוצע  -חודשים, על   12

   :)באלפי ש"ח( די האסיפה הכללית(י

 

 בהתקשרות ומהות העניין האישי שם בעל השליטה שיש לו ענין אישי  2.2

לוי דניאל  הינם:  בחברה  השליטה  בעלי  זה,  דוח  עמית 8למועד  ינון  פז9,  עמנואל   ,10 

 
 תנאים סוציאליים ונלווים, לרבות עלויות שימוש ברכב.  6
בסעיף    7 המפורטת  ההלוואה  המיזוגל  1.17.11שווי  עסקת  זימון  להיפרע  דוח  ימשיכו  ההלוואה  שתשלומי  בהנחה   ,

 כסדרם.
ידיעת החברה, באמצעות חברת    8 לוי  למיטב  בע"מ  – חיים  אין  בבעלותו  ,  טרייד  בישראל,  שהתאגדה  פרטית  חברה 

 דניאל לוי. המלאה של מר 
חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותו המלאה של  ,  ( בע"מ2015ע. ינון )למיטב ידיעת החברה, באמצעות חברת    9

 ינון עמית. מר 
חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותו המלאה  למיטב ידיעת החברה, באמצעות חברת פוזיילוב השקעות בע"מ,    10

 .של מר עמנואל פז פוזיילוב

 סה"כ  תגמולים אחרים  תגמול בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 

היקף   תפקיד  שם 
 משרה 

החזקה בהון 
בדילול  החברה  

 מלא 
תגמול   מענק  שכר 

 הוני 
דמי  
 ניהול

דמי  
דמי   ריבית  6אחר  עמלה  יעוץ

  אחר  שכירות 

תומר  
 לוי

סמנכ"ל פיתוח  
  עסקי ומטה 
 ודירקטור 

100% 1.59% 540 - 1,053 
- - - 

59 
- - 

- 1,651 

חיים 
 לוי

"ל סחר  סמנכ
 1,808 1607 - - 55 - - - 1,053 - 540 1.59% 100% ורכש  

 גל
סמנכ"ל תקינה 

ומנהל רשת  
 הסניפים

100% 1.59% 540 
- 

1,053 
- - - 

55 
- - 

- 1,648 
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זוכוביצקי  "  12וחברת אליהו ברוך בע"מ   11פוזיילוב, אסתר    . "(בעלי השליטה)להלן: 

לעיל,   של  כאמור  בניו  הינם  וגל  חיים  ומבעלי  תומר,  החברה  מנכ"ל  לוי,  דניאל  מר 

 . השליטה בה

)להלן:  בחברה  שליטתם  את  המסדיר  מניות  בעלי  הסכם  קיים  השליטה  בעלי  בין 

למיטב ידיעת החברה, בהתאם להנחיות רשות לניירות ערך,  "(.  הסכם בעלי המניות"

כמשמעות מונח זה בחוק ניירות   ,הסכם בעלי המניות יוצר "החזקה ביחד עם אחרים"

לפרטים נוספים אודות הסכם    לבעלי המניות שהינם צד לו.  ן, בי1968- ערך התשכ"ח

 . דוח זימון עסקת המיזוג  2.9בעלי המניות, ראו סעיף 

 לפיכך, החברה רואה בבעלי השליטה כבעלי עניין אישי בהתקשרות המוצעת. 

-יק ב מחזינון עמית  ו דניאל לוי    כל אחד מבין ה"הלמיטב ידיעת החברה, למועד הדוח  

מהון המניות המונפק והנפרע  12.59%  ותהמהומניות רגילות של החברה,   30,069,828

החברה,   בשל  מחזיק  פוזיילוב  פז  החברה,    30,219,828  -עמנואל  של  רגילות  מניות 

ואסתר זוכוביצקי ואליהו  מהון המניות המונפק והנפרע של החברה    12.65%  המהוות

  6.30%מניות רגילות של החברה, המהוות    15,034,914-ברוך בע"מ מחזיקים כל אחד ב

 . מהון המניות המונפק והנפרע של החברה

 הדרך שבה נקבעה התמורה  2.3

הנהלת החברה לבין    תומר, חיים וגלהתמורה נקבעה במסגרת משא ומתן שנערך בין  

ולאחר מכן אושרה על ידי ועדת התגמול    יו"ר הדירקטוריון,  ,אמתי וייסבאמצעות מר  

 . ודירקטוריון החברה

ודירקטוריון   התגמול  ועדת  בישיבות  שהתקיימו   22- ו  10מהימים  החברה  בדיונים 

  נים והוג   יםסביר  תנאי הכהונה וההעסקה המתוקניםנקבע כי  בהתאמה,  ,  2022במאי  

הצפויה לקידום    ם ובתרומת  תומר, חיים וגל של    ם בהתחשב בניסיונ  , ןיבנסיבות העני

העסקית ופעילותה  ב,  החברה  בהתחשב  עם  וכן  החברה  של  פעילותה  בהיקף  גידול 

בתוכניות החברה    ,סניפים חדשים   ם שלפתיחת וללוכן  פריסתה  המשיך  הרחיב את 

התיקון המוצע לתנאי הכהונה . לפיכך, ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי הארצית

 .יןיסביר וראוי ולטובת החברה בנסיבות הענ  תומר, חיים וגל וההעסקה של

 ההתקשרות אישורים נדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע  2.4

, 2022במאי    22- ו  10מהימים    ודירקטוריון החברה  התגמולקבלת אישור ועדת    לאחר

לאישור האסיפה הכללית של   ףכפו  עדכון תנאי הכהונה והעסקה של תומר, חיים וגל

 להלן.  4בעלי מניות החברה ברוב מיוחד כאמור בסעיף 

בעל   2.5 לבין  החברה  בין  לה  דומות  עסקאות  או  העסקה  של  מסוגה  עסקאות  פירוט 

 השליטה במהלך השנתיים האחרונות 

זה  דוח  לפי  דומות להתקשרויות המוצעות  עסקאות  היו  לא  ידיעת החברה,  למיטב 

 
חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלותו המלאה  ,  בלפורטו השקעות בע"מלמיטב ידיעת החברה, באמצעות חברת    11

 גב' אסתר זוכוביצקי. של 
ה"ה אייל ברוך, מיכל   בבעלותם שלאליהו ברוך בע"מ היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל,   ,ברהלמיטב ידיעת הח 12

 . קינד, עודד ברוך, וסימה ברוך חכים-ברוך
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או שהן עדיין בתוקף במועד האישור  ההתקשרות  בשנתיים שקדמו לתאריך אישור  

 למעט כמפורט להלן: כאמור, בין החברה לבין בעל השליטה 

האורגנים שאישרו את  תיאור העסקה 

 העסקה 

 פרטים נוספים 

 אופציה לנושאי משרה בחברה; הקצאת כתבי  •

אישור תנאי כהונה והעסקה של מר דניאל לוי,  •
 ; מנכ"ל החברה

אישור תנאי כהונה והעסקה של מר ינון עמית,   •
 מנהל עסקים ראשי; 

לקבלת   • בהסכם  החברה  התקשרות  אישור 
 פוזיילוב; שירותים ממר איתן

אישור תנאי כהונה והעסקה של מר חיים לוי,  •
 סמנכ"ל סחר ורכש;

לוי, אי • גל  מר  של  והעסקה  כהונה  תנאי  שור 
שיווק   תקינה,  סניפי  סמנכ"ל  רשת  ומנהל 

 ; אוטומקס

אישור תנאי כהונה והעסקה של מר תומר לוי,   •
 סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור;

אישור תנאי העסקה של מר יצחק סידה, עובד   •
 מטה בחברה;

לנכס  • שכירות  בהסכם  התקשרות  אישור 
 בירושלים 

מיום   הדירקטוריון  אישור 
אישור 2020בדצמבר    27  ;

בעלי  של  הכללית  האסיפה 
מיום   החברה    28מניות 

   2021בפברואר 

נוספים,   זימון   וראלפרטים  דוח 
 עסקת המיזוג

ינון   • לע.  חשבונות  הנהלת  שירותי  מתן  אישור 
אין בע"מ בהיקף - ( בע"מ וחיים לוי טרייד2015)

 זניח 

אישור ועדת הביקורת מיום  
 . 2021באפריל  20

להוראות   בהתאם  זניחה  עסקה 
 א( לחוק החברות 1) 117

ב • משותףהתקשרות  משפטי  גלובל    של  ייצוג 
 י ושל ה"ה דניאל וחיים לואוטומקס 

הביקורת   ועדת  אישור 
מיום   החברה  ודירקטוריון 

 2021בנובמבר  16

דיווח  ראו  נוספים,  לפרטים 
, מס'  2022בינואר    7מיידי מיום  
 2022-01-004107אסמכתא: 

איתן  • מר  עם  שירותים  להסכם  תיקון  אישור 
 פוזיילוב, בתפקידו כסמנכ"ל שיווק 

הביקורת   ועדת  אישור 
מיום   החברה  ודירקטוריון 

אישור 2021במרץ    25  ,
מיום   כללית    25אסיפה 

 2021במאי 

דיווח  ראו  נוספים,  לפרטים 
מיום   מס'  2021ביוני    6מיידי   ,

 2021-01-035686אסמכתא: 

לדירקטורים   • ביטוח  פוליסת  רכישת  אישור 
 ונושאי משרה

מיום  התגמול  ועדת  אישור 
 2022במרץ  22

דיווח  ראו  נוספים,  לפרטים 
, מס'  2022במרץ    23מיידי מיום  
 2022-01-033376אסמכתא: 

בתוספת   • שכירות התקשרות  להסכם  בתוספת 
 לנכס המשמש כמחסן לוגיסטי בירושלים 

אישור ועדת הביקורת מיום  
 2022בפברואר    9

מיום   החברה  ודירקטוריון 
 2022בפברואר  10

דיווח  ראו  נוספים,  לפרטים 
, מס'  2022במרץ    16מיידי מיום  
 2022-01-026136אסמכתא: 

   והדירקטוריון התגמול נימוקי ועדת  2.6

בדבר תיקון תנאי הכהונה וההעסקה והדירקטוריון    התגמולנימוקי ועדת    תמציתלהלן  

 : של תומר, חיים וגל

ומדיניותה בראייה ארוכת טווח   .א   - קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה 
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חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול המעודכן שישולם לתומר,  

חיים וגל, בגין העסקתם בחברה הינו ראוי, סביר והוגן מבחינת החברה, וזאת בין  

בעלות   בחברות  מקבילים  תפקידים  לבעלי  השוואתי  תגמול  ניתוח  לאור  היתר 

 צוני.  ידי יועץ חי-היקף פעילות דומה )בנצ'מארק(, שהוכן על

חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול המוצע לתומר, חיים וגל,   .ב

בחברה,   ממלאים  שהם  התפקידים  מגוון  הרחב,  אחריותם  בניסיונם  בהתחשב 

חורגים   אינו  וראוי,  סביר  הינו  ורווחיה,  החברה  של  לעסקיה  הצפויה  תרומתם 

ובכישוריהם,   בדרגתם  בתפקידם,  משרה  לנושאי  להשפיע  מהמקובל  עשוי  אינו 

לחברה   ויאפשר  התחייבויותיה,  או  רכושה  החברה,  רווחיות  על  מהותי  באופן 

 לעמוד ביעדיה בטווח הארוך;

 תנאי הכהונה וההעסקה המעודכנים תואמים את מדיניות התגמול של החברה;  .ג

בתחום   .ד ומומחיותם  ניסיונם  לאור  ישימה  לא  וגל  חיים  תומר,  של  החלפתם 

החברה פועלת, היותם אנשי מפתח בחברה, היקף האחריות ומגוון  הפעילות שבו  

בחברות   דומים  תפקידים  לבעלי  ביחס  בחברה,  ממלאים  שהם  התפקידים 

 הפועלות בהיקפים דומים, וצפויה להיות כרוכה בעלויות גבוהות לחברה;

סעיף   .ה להוראות  והתגמול  275בהתאם  הביקורת  ועדת  בחנו  החברות,  לחוק  )ד( 

החברות,  ודירקטוריון   בחוק  כהגדרתה  חלוקה,  כוללת  העסקה  האם  החברה 

 וקבעו כי העסקה אינה כוללת חלוקה;

לאור האמור לעיל, סבורים ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי תנאי הכהונה   .ו

וסבירים   מקובלים  הוגנים,  הינם  וגל,  תומר  חיים,  של  המעודכנים  וההעסקה 

 החברה.   בנסיבות העניין, ומשקפים נכונה את טובת

 ודירקטוריון החברה   שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול 2.7

אודי קליפי  ה"ה  הדירקטורים  השתתפו    ,2021במאי    10  תגמול מיוםה בישיבת ועדת  

חיצוני( )דירקטור  כשר  שירית  חיצוני(,  בלתי  ,  )דירקטור  )דירקטור  מרקוביץ  ואמיר 

 . תלוי(

אמתי  ה"ה  הדירקטורים  השתתפו    2021י  במא  22בישיבת דירקטוריון החברה מיום  

)דירקטור חיצוני(וייס )דירקטור חיצוני(, שירית כשר  אמיר מרקוביץ  ,  , אודי קליפי 

תלוי(,   בלתי  פוזיילוב)דירקטור  פז  לויו  עמנואל  ה"ה  תומר  לוי.  פז    ,תומר  ועמנואל 

ובקבלת ההחלט  פוזיילוב בדיונים  תנאי  אישור  בדבר    הלא השתתפו  הכהונה  תיקון 

 .חיים וגל ,וההעסקה של תומר

 והן בדירקטוריון החברה(.  כל ההחלטות התקבלו פה אחד )הן בוועדת התגמול

שמות הדירקטורים שהם, למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין אישי בהתקשרות ומהות   2.8

 עניין אישי זה 

עשויים להיחשב    עמנואל פז פוזיילוב, תומר לוי ואייל ברוךלמיטב ידיעת החברה, ה"ה  

כמפורט    ,עדכון תנאי הכהונה והעסקה של תומר, חיים וגלכבעלי עניין אישי באישור  

 . לעיל 2.2בסעיף 
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 כללית  אסיפהזימון  .3

 במשרדניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי מניות החברה, אשר תיערך  

,  אביב- (, תל19, קומה  אמות השקעות)מגדל    2וייצמן  רחוב  ב  ,ליפא מאיר ושות'דין  העורכי  

 . 2022 ביוני 27 ',ב'ביום 

כוח  -, בעצמם, באמצעות באישני בעלי מניותמניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות  

יחד המייצגים  או  המחזיקים  הצבעה,  כתב  באמצעות  שליש  או  ההצבעה  מזכויות    לפחות 

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תתקיים אסיפה  בחברה.  

 מקום.   באותה שעה ובאותו ,2022ביולי  4ב',   ביוםנדחית 

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כנ"ל, תתקיים  

 האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. 

 ההרוב הדרוש לקבלת ההחלט .4

 לעיל שעל סדר היום לא נדרשת החלטה.  1.1שבסעיף  בנושא 4.1

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

קולות בעלי המניות הנוכחים, הרשאים להצביע באסיפה והמצביעים בה, מבלי להביא  

 . ולות הנמנעיםבחשבון את ק

)ב( לחוק  239הוא כאמור בסעיף  שעל סדר היום    7מס'    ההרוב הדרוש לאישור החלט  4.3

דהיינו   ובלבד    - החברות,  בהצבעה,  המשתתפים  הנוכחים  המניות  בעלי  קולות  רוב 

( במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי 1שיתקיים אחד מאלה: )

למעט עניין ברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי  המניות שאינם בעלי השליטה בח

כלל  אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה , המשתתפים בהצבעה; במניין 

( סך קולות  2הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; )

אחוזים    ( לא עלה על שיעור של שני1המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )

 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה 2%)

פים  בהתאם להוראות סעי  , הינושעל סדר היום  8החלטה מס'  הרוב הנדרש לאישור   4.4

ו2)ג()272)ב(,  273   הזכאים  המניות  בעלי  קולותרוב  היינו  לחוק החברות,    (ב)א267-( 

מאלה  באסיפה  להשתתף אחד  שיתקיים  ובלבד  בהצבעה,  במניין  (  1)  :והמשתתפים 

בעלי   שאינם  המניות  בעלי  קולות  מכלל  רוב  ייכללו  הכללית  באסיפה  הרוב  קולות 

השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה;  

ות הנמנעים; על  במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קול

עניין אישי יחולו הוראות סעיף   לו  ), בשינויים המחויביםלחוק  276מי שיש  סך  (  2; 

לא עלה על שיעור של שני   (2ים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה ) קולות המתנגד 

 . אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה

לאישור   4.5 הנדרש  היום  9-11מס'    ותהחלט הרוב  בסעיף   הינו  ,שעל סדר  הרוב הקבוע 

רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית   -לחוק החברות, דהיינו  (  3)275

אופן   את  המציין  הצבעה  כתב  לחברה  ששלחו  )או  כוח  ייפוי  באמצעות  או  בעצמם 

במערכת ההצבעה האלקטרונית  הצבעתם להצביע באסיפה  או שהצביעו  (, הרשאים 
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שיתקיי ובלבד  נמנעים(,  כולל  )א( )לא  להלן:  המפורטים  התנאים  אחד  גם  בנוסף  ם 

ענין יבמנ בעלי  בעלי המניות שאינם  קולות  רוב מכלל  לפחות  ייכללו  הרוב  קולות  ין 

העסקה באישור  המניות ,  אישי  בעלי  של  הקולות  במניין  בהצבעה;  המשתתפים 

הנמנעים;   קולות  יובאו בחשבון  לא  )ב( סך הקולות המתנגדים מקרב או  האמורים 

)א( לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים בעלי ה  מניות האמורים בפסקת משנה 

   .מכלל זכויות ההצבעה בחברה( 2%)

השליטה    י במניות החברה מקנה לבעלהמצטבר של בעלי השליטה חזקות  ההיצוין, כי שיעור  

 ולל( שעל סדר היום. )כ 6עד   1את הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 

 הזכאות לקביעתהמועד  .5

הינו    החברות,לחוק    182, כאמור בסעיף  ה זולהצבעה באסיפ לקביעת הזכאות  המועד הקובע  

 "(.הקובע המועד" :להלן ) 2022 במאי  30', ביום 

 הכללית  באסיפההצבעה  .6

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

אותה  לניירות ערך בתל אביב בע"מ,  שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה    , , בעל מניה2000

לרישומים,   חברה  שם  על  המניות  בעלי  במרשם  הרשומות  המניות  בין  נכללת  והוא  מניה 

אישור בדבר  "(, ימציא לחברה  בעל מניות לא רשוםמעוניין להצביע באסיפה הכללית )להלן: "

,  שבתוספת לתקנות 1לרישומים בהתאם לטופס   בעלותו במניה במועד הקובע, מאת החברה 

 .  למועד כינוס האסיפהעד 

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך  

)להלן: " ייפוי הכוח מכוחו  כתב המינוי לכך כדין. המסמך הממנה בא כוח להצבעה  וכן   )"

ו מאושר להנחת דעת החברה, יהיו בכתב, ייחתמו  נחתם כתב המינוי )אם ישנו(, או העתק ממנ

שעות לפחות לפני    48  ,ושות'ליפא מאיר  עו"ד    במשרד  ויופקד בדרך המחייבת את התאגיד, ו

 .  , לפי הענייןהמועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית

כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, המצורף לדוח  

 .  להלן 9או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל כמפורט בסעיף  מיידי זה

 ואסיפה נדחית  חוקימניין  .7

באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה.  אין לפתוח בדיון  

כוח  -, בעצמם, באמצעות באישני בעלי מניותמניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות  

יחד  א המייצגים  או  המחזיקים  הצבעה,  כתב  באמצעות  שלישו  ההצבעה    לפחות  מזכויות 

ימצא מנין חוקי, תתקיים אסיפה  יאם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא בחברה.  

 מקום.   באותה שעה ובאותו, 2022ביולי  4ב',  יום נדחית ב 

מניין חוקי כנ"ל, תתקיים  מצא  יאם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא י

 האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. 

 נושא לסדר היום  הוספת .8

.  לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום
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עמדה  בנוסף, הודעות  להתפרסם  ובהודעות    .עשויות  העדכני  היום  בסדר  לעיין  ניתן  יהיה 

 . להלן 9, כהגדרתו בסעיף פורסמו באתר ההפצההעמדה בדיווחי החברה שי

יותר,    בעל או  אחד  המהוותמניה,  מניות  באסיפה  ב ההצ  מזכויות  חותפל  1%  המחזיק  עה 

לכלול    ,ימים לאחר זימון האסיפה  7, עד  מהדירקטוריון, רשאי לבקש  של החברה  הכללית 

 .  תאסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כלליהנושא בסדר היום של 

באסיפה   נדון  להיות  מתאים  היום  בסדר  לכללו  שהתבקש  נושא  כי  הדירקטוריון  מצא 

  םפרסם אותותוכתב הצבעה מתוקן )ככל שיידרש(  הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן  

להכללת נושא נוסף על סדר היום.  המועד האחרון להמצאת בקשה  לאחר  ימים    7-לא יאוחר מ

מעודכן,   יום  ככל שהחברה תפרסם סדר  כי,  כדי  מובהר  המעודכן  היום  בפרסום סדר  אין 

 זה. זימון דוח לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע ב

ית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור  בקשה של בעל מניה לכלול בסדר היום של האסיפה הכלל 

ג לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה  5א או  5לפי תקנה  

  26, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה  2000- ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס

סעיף   לפי  כדירקטור  לכהן  המועמד  הצהרת  אליה  ותצורף  הדוחות  לחוק 224לתקנות    ב 

 לחוק החברות.  241גם הצהרה לפי סעיף  - החברות, ולפי העניין 

 כתב ההצבעה  לענייןפרטים  .9

"( ואתר האינטרנט של  אתר ההפצהכתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך )להלן: "

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

בסעיף   כמשמעותן  הינן:    88העמדה  החברות,  -ו  www.magna.isa.gov.ilלחוק 

ww.maya.tasa.co.ilw  בהתאמה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני ,

 של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.  

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה  

לנוסח   ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית  בורסה  )ככל שתהיינה כאלו(. חבר 

רשום כתב הה מניות שאיננו  בעל  לכל  )ככל שתהיינה( באתר ההפצה  וכתבי העמדה  צבעה 

במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל  

המניות כי איננו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום  

ניתנה דמי משלוח,   למועד    ובלבד שההודעה  ובמועד קודם  ניירות ערך מסוים  לגבי חשבון 

 הקובע. 

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

שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אצל מענו תמורת דמי  

 ראש לחשבון ניירות ערך מסויים.משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מ

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה יש להמציא למשרדי  

רשו מניות  לבעל  )וביחס  הבעלות  אישור  בצירוף  זהות,    -  םהחברה,  תעודת  צילום  בצירוף 

ה "מועד  לעניין ז  שעות לפני מועד כינוס האסיפה.  4דרכון או תעודת זהות, לפי העניין(, עד  

אלי המצורפים  והמסמכים  ההצבעה  כתבי  הגיעו  בו  המועד  הינו  למשרדי  הםההמצאה"   ,

החברה. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות )או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות  

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tasa.co.il/
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באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית( או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום  

 ת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף. תעודת זהות, דרכון או תעוד 

בנוסף בעל מניות לא רשום, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה  

במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר עד 

 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.  6

בכתב לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק    בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע

ההצבעה   במערכת  להצביע  הזכאים  ברשימת  להיכלל  מעוניין  אינו  הוא  כי  במניות 

לגביו   מידע  הבורסה  חבר  יעביר  לא  כן,  עשה  הקובע(.  במועד  שנקבעה  )כפי  האלקטרונית 

תשס"ו עמדה(,  והודעת  בכתב  )הצבעה  החברות  לתקנות  קיבל  2005- בהתאם  לא  עוד  כל   ,

וראה אחרת מבעל המניות הלא רשום. הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה  ה

של המועד הקובע, וזאת לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות   11:00לא יאוחר מהשעה  

 ערך מסוימים המוחזקים בחברה.

שעל  עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים  

סדר יומה של האסיפה. לחילופין, בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות מערכת  

ההצבעה האלקטרונית לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך כמפורט להלן, ללא ציון  

 אופן הצבעתו, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.  

ימים לפני מועד    10ת הודעות עמדה לחברה מטעם בעל מניות הינו עד  המועד האחרון להמצא

ימים לפני    5האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה הינו  

 מועד האסיפה.

המהווה   בשיעור  מניות  המחזיק  יותר  או  אחד  מניות  זכויות    5%בעל  של  מסך  יותר  או 

)קרי   בחברה  כל    11,946,301  –ההצבעה  סך  בשיעור כאמור מתוך  מי שמחזיק  וכן  מניות( 

מניות(,    5,924,835  –זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה )קרי  

באמצעות   ההצבעה  וברישומי  ההצבעה  בכתב  לעיין  הכללית,  האסיפה  כינוס  לאחר  זכאי 

בתקנה   כמפורט  לחברה,  שהגיעו  האלקטרונית  ההצבעה  החברות  לתק   10מערכת  נות 

 . 2005-)הצבעות בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו 

 ניירות ערך  רשותסמכות  .10

ימים מיום הגשת דוח מיידי זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה    21תוך  

בנוגע   ומסמכים  ידיעות  פירוט,  הסבר,  שתקבע,  מועד  בתוך  לתת,  לחברה  להורות 

וכן להורות לחברה על תיקון דוח מיידי זה באופן    לעיל,  1.7  מס'סעיף    נשוא  תלהתקשרויו

ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית  

עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה    ( ימי3)מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני שלושה  

 . ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המיידי( 35)

 החברה לטיפול בדוח ינציגפרטים על  .11

הינ  זה  מיידי  דוח  לעניין  החברה  ושות',    ונציג  מאיר  ליפא  ממשרד  זבורוף,  עידו  רח' עו"ד 

 . 6070645-03; פקס:  6070690-30  :טלפון (, תל אביב.  19)בית אמות השקעות קומה    2וייצמן  
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 עיון במסמכים .12

יוכלו   החברה  מניות  בבעלי  ובמסמכים  לעיין  זה  מיידי  המוצעדוח  להחלטות  ת  והנוגעים 

החברה   של  הראשי  במשרדה  הרכבים  באסיפה,  ירושלים,15ברח'  העבודה    ,  בשעות 

עם מר תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור,   המקובלות ולאחר תיאום מראש  

 , וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית )ככל שתיערך(.02-6225987בטלפון 

 

 בכבוד רב,             

 בע"מ  אוטומקס מוטורס                        

 

 : באמצעות

 סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור , תומר לוי
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 נספח א' 

 

 

 

 

 

 

 



 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"ופמומחיות חשבונאית ו

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

 
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  מרות
 חתימה  תאריך   שם

22.05.2022



 
 

 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 כאפ)  אם הורשע ב2(
 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 ציבורית הצהר
 "(החוק)" 1999-פי חוק החברות, התשנ"ט -על

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

 :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
מנהלית   אכיפה  ועדת  של  החלטה  או  הרשעה  עבירה,  ביצוע  עקב  מינוי  הגבלת  רגל,  אלו   -פשיטת  הגבלות  של  כנוסחן 

 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

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 

 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  

ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת    ןוהדילת  תחיו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, ב 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  מיוחדים של החברה ולגודלה.  ה  הרכילצ  אר,הש
 מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה: ,להלן

 :  השכלה
 בירושלים האוניברסיטה העברית, (M.B.Aמוסמך מנהל עסקים )

 רסיטה העברית בירושליםניבהאו, ה( חשבונאות וכלכלB.Aבוגר )
 ____________________________ _ _______________________________________________________ 

 :ניסיון תעסוקתי
   תויטרפ ת חברומספר בודירקטור ל מנה

 ____________________________________________________________________________________ 
  

לפי/ייבמתחהריני   .6 הדרושים  מהתנאים  תנאי  לגביי  להתקיים  חדל  אם  כי  כדהולכוק  הח   ת  או  בחב  ירקטורנתי  רה 
לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה   עילה  לגביי  וכהונתי תפקע ממועד מתן    -מתקיימת  על כך לחברה מייד  אזי אודיע 

בסעיף    ההודעה א'(227כאמור  בנספח  )כמפורט  לחוק  לסעיא  בהתאם  כי  לי,  ידוע  הו  234ף  .  חובת  הפרת  דעה  לחוק, 
 חברה. ל לים שוניאמה כאמור 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.ה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהונתי לאישור האסיפידוע לי כי העמדת כ .8
 
 

 
 
 
 
 
 

   17/05/2022  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   םטרו)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;

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

 –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 וקעוהש  יעוץביק  לחוק הסדרת העיסו  2ערך, לפי פרק ז'

 ן; לפי העניי, 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1'י

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

 פסק דין בערכאה ראשונה. –"פסק דין" 

  םא  אלארה מהמפורטות להלן,  פסק דין בעבירית אדם שהורשע במונה לכהונת דירקטור בחברה ציבויא( 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 
תה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא  בית המשפט קבע כי מפאת מהו  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 העסייף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנתו בעבירות כאמור בסעעשרף העל א

ציבורית ציבורית מנוע מלכהן כדירקטור בחברה  כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה  , או 
 . 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   –ואם הוגש ערעור    ד( בית משפט,)
 . לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון של פקיעת הכהונה

ציבורית, לא  עליו לכהן כדירקטור בחברה    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" 

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

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

לפ  .א227 הדרוש  תנאי  לגביו  להתקיים  שחדל  כדירקטור  דירקטור  לכהונתו  זה  חוק  עילה י  לגביו  שמתקיימת  או 
   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 

הגבלת מינוי עקב  
החלטה של ועדת  

 האכיפה המינהלית 

 גילוי   ובת ח 



 :דובכל
 מ"עב סרוטומ סקמוטוא
 

 תירוביצ הרבחב רוטקריד תנוהכל דמעומ תרהצה
 )"קוחה"( 1999-ט"נשתה ,תורבחה קוח יפ-לע

 
 היהא יכו תמאה תא רמול יילע יכ יתרהזוהש רחאל ,תאזב ה/ריהצמ ,017531328 'סמ .ז.ת ,בולייזופ זפ לאונמע ,מ"חה ינא
 :ןמקלדכ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ
 

 ,ןיד לוספ ,ןיטק יונימ תלבגה ןיינעל קוחל א227 דע 225 םיפיעסב תועובקה תולבגההמ תחא ףא ייבגל תומייקתמ אל יכ .1
 ולא תולבגה לש ןחסונכ - תילהנמ הפיכא תדעו לש הטלחה וא העשרה ,הריבע עוציב בקע יונימ תלבגה ,לגר תטישפ
 .הנממ דרפנ יתלב קלח הווהמה 'א חפסנב טרופמכ ,וז הרהצה לע המיתחה דעומב

 
 יניבל הרבחה ןיבש תואקסעב ,קוחב ותרדגהכ ,"ישיא ןיינע" ה/ול שיש ימכ ת/בשחנ ינירה קוחה תוארוהל םאתהב יכ .2

 .ןיינע ילעב יבורקמ ימ וא ינא םהב םיפוגו םידיגאתל הרבחה ןיבו יבורקמ ימל הרבחה ןיבו
 

 יבורקב וא יב תורושק ןניא ןה דוע לכ ,בל םותב תושענ ןה דוע לכ ,הרבחב הרשמ ת/אשונכ יתנוהכ תרגסמב ייתולועפ יכ .3
 תונמדזה לוצינ וא הרבחה יקסע םע תורחת וא םיניינע דוגינ ןהב שיש תולועפל תובשחנ ןניא ,תישיא םידיגאתב וא
 תבוטב תועגופ ןניאו )"םינומאה תבוח תרפה" :ןלהל( רחאל וא ימצעל האנה תבוט גישהל הרטמב הרבחה לש תיקסע
 .םידיגאתב ןיינע ילעב יבורקמ ימ וא ינאש םושמ קר ,הרבחה

 
 וא יבורקב וא יב הרושק הרבחב הרשמ ת/אשונכ יתנוהכ תרגסמב הלועפ יכ ,יתעידי בטימ יפל ,ה/רובס היהא רשאכ יכ .4

 םידיגאתב וא יבורקב וא יב הרושקה הליגר הקסעב וא/ו הגירח הקסעב רשקתת הרבחה רשאכ ןכו ,תישיא םידיגאתב
 וא/ו הלועפה םא ,ןיינעה יפל ,ןוירוטקרידל וא/ו תרוקיבה תדעוול ישיאה יניינע לע עידוא - יתעידיל הנעגת רשא ,תישיא
 הלועפה םא ,הקסעה תא רשאמה וא הלועפל סחיב הטלחהה לבקמה םורופל וא/ו םרוגל וא ,םרושיאל תאבומ הקסעה
 תעב הבישיב ת/חכונ היהא אלו הקסעב וא/ו הלעופב ןוידה תליחתב ,ןוירוטקרידה רושיאל תאבומ הניא הקסעה וא/ו

 .דבלב היצמרופניא תריסמ ךרוצל הבישיה תליחתב ףתתשהל ת/יאשר היהא םלואו ,הקסעב וא/ו הלועפב ןוידה
 

 ןיב ,בל םישב ,הרבחב רוטקרידכ ידיקפת עוציב םשל יוארה ןמזה תא שידקהל תלוכיהו םישורדה םירושיכה ידיב שי יכ .5
 טרופמכ ,רתיה ןיב ,הווהבו רבעב יעוצקמה ינויסינו יירושיכ ,יתלכשה .הלדוגלו הרבחה לש םידחוימה היכרצל ,ראשה
 :הרבחב רוטקרידכ ידיקפת עוציב םשל םייעוצקמה םירושיכה תא יל םיקינעמ ,ןלהל
  :הלכשה
 ;בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,םיקסע להנמ ,ךמסומ ;לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה ,לוהינו הישעת הסדנה ,רגוב
 לטניא תרבחב םיילוהינ םיסרוק לש בר רפסמ ;הדוארב טרוא ,יאסדנה
 
 :יתקוסעת ןויסינ

 ,וגנטניא ל"כנמו ףתושמ דסיימ ;םיפסכ להנמ ןורחאה ידיקפתבו רוציי להנמ ,הצובק להנמ ,סדנהמ :םידיקפתב לטניא
 וטוא לבולגב םגו תויטרפ תורבח רפסמב ל'גנא עיקשמ ;תועקשה בולייזופ ל"כנמ ,אפלא ביטיינ ל"כנמ ,הבמ'גק ל"כנמ
 מ"עב סקמ

  
 וא הרבחב רוטקרידכ יתנוהכל קוחה יפל םישורדה םיאנתהמ יאנת ייבגל םייקתהל לדח םא יכ ת/בייחתמ ינירה .6

 ןתמ דעוממ עקפת יתנוהכו דיימ הרבחל ךכ לע עידוא יזא - הרבחב רוטקרידכ יתנוהכ תעיקפל הליע ייבגל תמייקתמ
 העדוה תבוח תרפה ,קוחל 234 ףיעסל םאתהב יכ ,יל עודי .)'א חפסנב טרופמכ( קוחל א227 ףיעסב רומאכ העדוהה
 .הרבחל ילש םינומאה תבוח תרפהכ בשחית רומאכ
 

 לעב רוטקרידל םינחבמו םיאנת( תורבחה תונקתב העמשמכ תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב יננה יכ רובס ינא .7
 יירושיכו ינויסינ ,יתלכשה לשב ,ונייה ,2005-ו"סשתה ,)תיעוצקמ תורישכ לעב רוטקרידלו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ
 תא םקמועל ןיבהל יל רשפאמה ןפואב םייפסכ תוחודו םייאנובשח–םייקסע םיאשונב הנבהו ההובג תונמוימ לעב ינא
 .םייפסכה םינותנה לש םתגצה ןפואל רשקב ןויד ררועלו הרבחה לש םייפסכה תוחודה
 

 לכ יל תועודי יכו התימאל תמא וניה ליעל רומאה לכ יכ ה/ריהצמ יננה ,ליעל רומאה לכ תא יתנבהו ןויעב יתארקש רחאל .8
 .ויפ-לע ונקתוהש תונקתהו קוחה יפ לע תואלמה ייתויוכזו ייתובוח
 

 .וז יתרהצה לע ךמתסהב תישענ הרבחה לש תיללכה הפיסאה רושיאל יתנוהכ תדמעה יכ יל עודי .9
 
 

     בולייזופ זפ לאונמע
 המיתח  ךיראת  םש

Emil Paz
17/5/2022



 
 'א חפסנ

 
 1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל א227 – 225 םיפיעס

 :הנממל הלגי רוטקרידכ ןהכל דמעומש ימ )א(  .225

 רוטקרידכ ןהכל ול רוסא הבש הפוקתה הפלח םרטו ,)א(226 ףיעסב רומאכ הריבעב ןיד קספב עשרוה םא  )1(
 ;226 ףיעס יפל
 ותוא יפל טפשמה תיב עבקש הפוקתה הפלח םרטו ,)1א(226 ףיעסב רומאכ הריבעב ןיד קספב עשרוה םא  )2(

 ;ןטק ףיעס
 הרבח לכב רוטקרידכ ןהכל וילע רסואה הפיכא יעצמא וילע הליטה תילהנימה הפיכאה תדעו םא  )3(

 .רומאכ התטלחהב תילהנימה הפיכאה תדעו העבקש הפוקתה הפלח םרטו ,תירוביצ
 – הז ףיעסב )ב(

 תוריינ קוחל 4'ח קרפ יפל לטוהש ,ךרע תוריינ קוחל ונ52 ףיעסב רומאכ הפיכא יעצמא – "הפיכא יעצמא"
 קרפ יפל וא ,1995-ה"נשתה ,תועקשה יקית לוהינבו תועקשה ץועייב קוסיעה תרדסה קוחל 2'ז קרפ יפל ,ךרע
 ;ןיינעה יפל ,1994-ד"נשתה ,תונמאנב תופתושמ תועקשה קוחל 1'י
 ;ךרע תוריינ קוחל )א(בל52 ףיעס יפל התנומש הדעווה – "תילהנימה הפיכאה תדעו"
 .הנושאר האכרעב ןיד קספ – "ןיד קספ"

 םא אלא ,ןלהל תוטרופמהמ הריבעב ןיד קספב עשרוהש םדא תירוביצ הרבחב רוטקריד תנוהכל הנומי אל )א( .226
 :עשרוה ובש ןידה קספ ןתמ םוימ םינש שמח ופלח ןכ

 ,1977-ז"לשת ,ןישנועה קוחל 428 דע 422-ו 420 דע 418 ,415 ,392 ,297 דע 290 םיפיעס יפל תוריבע )1(
 ;ךרע תוריינ קוחל 54-ו )א(53 ,ד52 ,ג52 םיפיעס יפלו

 לש תוריבע וא דיגאתב םילהנמ תוריבע ,המרמ ,דחוש תוריבעב לארשיל ץוחמ טפשמ תיבב העשרה )2(
 ;םינפ עדימ לוצינ

 .)הקחמנ( )3(

 ,)ב(225 ףיעסב ותרדגהכ ,ןיד קספב עשרוהש םדא תירוביצ הרבחב רוטקריד תנוהכל הנומי אל )1א(
 אוה ןיא היתוביסנ וא התרמוח ,התוהמ תאפמ יכ עבק טפשמה תיב םא ,)א( ןטק ףיעסב היונמ הניאש הריבעב
 םוימ םינש שמח לע הלעת אל רשא טפשמה תיב עבקש הפוקתה ךשמל ,תירוביצ הרבחב רוטקריד שמשל יואר
 .ןידה קספ ןתמ

 יכ ,רוטקרידל תונמתהל ןינועמה םדא לש ותשקבל ,הירחאל וא העשרהה דעומב ,עובקל יאשר טפשמ תיב )ב(
 אוה ןיא ,הריבעה הרבענ ןהבש תוביסנל ,רתיה ןיב בל םישבו ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ תוריבעב ותעשרה ףא לע
 תירוביצ הרבחב רוטקרידכ ןהכלמ עונמ אוה הבש הפוקתה יכ וא ,תירוביצ הרבחב רוטקרידכ ןהכלמ עונמ
 .םינש שמחמ הרצק היהת

 .)1()א( ןטק ףיעסב תועובקה הלא לע תופסונ תוריבע עובקל יאשר רשה )ג(

 וא יונימה תולבגמ לש עוציב בוכיע לע תורוהל יאשר ,רוערע לש טפשמ תיב – רוערע שגוה םאו ,טפשמ תיב )ד(
 .ןוכנל האריש םיאנתבו עבקיש דעומל הז ףיעס יפל הנוהכה תעיקפ לש

 אל ,תירוביצ הרבחב רוטקרידכ ןהכל וילע רסואה הפיכא יעצמא םדא לע תילהנימה הפיכאה תדעו הליטה  .א226
 ,הז ףיעסב ;הטלחה התוא יפ לע רוטקרידכ ןהכל ול רוסא הבש תירוביצ הרבחב רוטקרידל םדא ותוא הנומי
 .)ב(225 ףיעסב םתרדגהכ – "תילהנימה הפיכאה תדעו"ו "הפיכא יעצמא"

 לע טילחהש דיגאת ןכו ,רטפוה אל דוע לכ לגר טשופ זרכוהש ימ ,ןיד לוספ ,ןיטק רוטקרידל הנומי אל   )א( .227
 .קוריפ וצ ויבגל ןתינש וא ןוצרמ וקוריפ

 .הנממל תאז הלגי )א( ןטק ףיעסב רומאה וב םייקתמש רוטקריד תנוהכל דמעומ  )ב( 

 הליע ויבגל תמייקתמש וא רוטקרידכ ותנוהכל הז קוח יפל שורדה יאנת ויבגל םייקתהל לדחש רוטקריד .א227
   .העדוהה ןתמ דעומב עקפת ותנוהכו ,הרבחל דימ ךכ לע עידוי רוטקרידכ ותנוהכ תעיקפל

 בקע יונימ תלבגה
 העשרה

 יונימ תלבגה

 העדוה תבוח

 בקע יונימ תלבגה
 תדעו לש הטלחה
 תילהנימה הפיכאה

 יוליג תבוח



 לכבוד:
 בע"מ  אוטומקס מוטורס

 
 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 צפוימצהיר/ה בזאת,  ,  057504821, ת.ז. מס'  אמתי וייס,  אני הח"מ
 : כדלקמןהקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  

 
א לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, 227עד    225י אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים  ילא מתקיימות לגבכי   .1

כנוסחן של הגבלות אלו במועד   -פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית  
 המהווה חלק בלתי נפרד ממנה. בנספח א'החתימה על הצהרה זו, כמפורט 

 
בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני ובין  כי   .2

 . בהם אני או מי מקרובי בעלי ענייןהחברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים 
 

פעולותיי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי  כי   .3
או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית  

"( ואינן פוגעות בטובת החברה, רק  הפרת חובת האמוניםלהלן: " של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר ) 
 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

בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים    בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או
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  
עסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפועלה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת  ו/או ה

 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 השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

 פקידי כדירקטור בחברה: מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע ת ,להלן
 : השכלה

; בוגר, משפטים, הקריה האקדמית אונו; מוסמך, מנהל עסקים,  New England Collegeבוגר, כלכלה ומנהל עסקים,  
 (הקריה האקדמית אונו )שלוחת אוני' מנצ'סטר

 
 : ניסיון תעסוקתי

 ייעוץ כלכלי, דירקטור במספר חברות ציבוריות. 
  

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

לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת   234סעיף . ידוע לי, כי בהתאם ל א לחוק )כמפורט בנספח א'(227בסעיף 
 אמונים שלי לחברה. החובת 

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

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

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

לי כל   ותהנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידוע לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל,   .8
 .פיו -והתקנות שהותקנו על חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק 

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

 
 

 

 נספח א' 
 

   28.4.2021  אמתי וייס 
 חתימה  תאריך   שם



 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 בעביר1)
 ; 226לפי סעיף 

(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו 1)א226כאמור בסעיף  (  אם הורשע בפסק דין בעבירה  2)
 סעיף קטן; 

(  אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית,  3)
 וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. 

 – בסעיף זה  )ב(

לחוק ניירות ערך,   4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  –"אמצעי אכיפה" 
ז' פרק  בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  2לפי  י'1995-לחוק הסדרת העיסוק  פרק  לפי  או   ,1 

 , לפי העניין; 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

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

 פסק דין בערכאה ראשונה. –"פסק דין" 

כן   ם א  מונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלאיא( לא ) . 226
 שבו הורשע: ןחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדי

י  פ , ול1977-לחוק העונשין, תשל"ז 428עד  422-ו 420עד  418, 415, 392, 297עד  290ות לפי סעיפים רעבי (1)
 לחוק ניירות ערך; 54-)א( ו53ד, 52ג, 52סעיפים 

בתאגיד או עבירות של ניצול   םיל ה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהע הרש (2)
 מידע פנים; 

 )נמחקה(. (3)

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

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

משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי   ב( בית)
אין הוא  ,  ירהבבות שבהן נעברה הע סיתו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנע שרעל אף ה

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

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

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

על אדם אמצעי אכיפה     .א226 לא  הטילה ועדת האכיפה המינהלית  לכהן כדירקטור בחברה ציבורית,  עליו  האוסר 
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" 

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

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

דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת   .א227
   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 

הגבלת מינוי עקב  
החלטה של ועדת  

 האכיפה המינהלית 

 גילוי   ובת ח 









 דובכל

 )"הרבחה"( מ"עב סרוטומ סקמוטוא

 ,.נ.ג.א

 ,תורבחה קוחל 241-ו 240 םיפיעסל םאתהב ינוציח רוטקריד תורישכ רבדב הרהצה :ןודנה

 1999 -ט"נשתה

 :וז הרהצהב

 .תרחא וא הנושאר האכרעב ןיד קספ - ״ןיד קספ"

 ,ךרע תוריינ קוחל )א(בל52 ףיעס יפל התנומש הדעוה - ״תילהנמה הפיכאה תדעו״

 .)״ךרע תוריינ קוח" :ןלהל( 1968-ח״כשתה

 4יח קרפ יפל לטוהש ,ךרע תוריינ קוחל ונ52 ףיעסב רומאכ הפיכא יעצמא - ״הפיכא יעצמא״

 יקית לוהינבו תועקשה ץועייב קוסיעה תרדסה קוחל 2יז קרפ יפל ,ךרע תוריינ קוחל

 ,1994-ד״נשתה ,תונמאנב תופתושמ תועקשה קוחל 1י קרפ יפל וא ,1955-ה״נשתה ,תועקשה

 .ןיינעה יפל

-ו 240 םיפיעסל םאתהב וז הרהצה םכל ןתונ ינירה ,הרבחב ינוציח רוטקרידכ יתנוהכ ךרוצל

 :ןמקלדכ ,1999-ט״נשתה ,תורבחה קוחל 241

 דיקפת עוציב םשל יוארה ןמזה תא שידקהל תלוכיהו םישורדה םירושיכה תא יל שי .1

 הרבחה לש םידחוימה היכרצל ,ראשה ןיב ,בל םישב ,הרבחב ינוציח רוטקריד לש

 .הלדוגלו

 םיאנת( תורבחה תונקתב הז חנומ תרדגהכ ,תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב יננה .2

 תורישכ לעב רוטקרידלו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב רוטקרידל םינחבמו

 .2005 -ו״סשתה ,)תיעוצקמ

 הטלחהה תלבק ךרוצל םייטנוולרה םיטרפה ןלהל ,ליעל 1 ףיעסב רומאל בל םישב .3

 .יטנוולרה יעוצקמה ינויסינ טוריפ ןכו יתלכשה רבדב םיטרפ תוברל ,הרומאה

 רשכ תיריש :םש

 022803332 :תוהז תדועת רפסמ

 ינוציח רוטקריד :דיקפת

 28.5.2019 :יונימ ךיראת

 10.7.1967 :הדיל ךיראת

 ןג תמר ,9 א"ר ןומיר :ןעמ

 תילארשי :תוניתנ



 תדעו ,םייפסכה תוחודה תניחבו תרוקיב תדעו :ןוירוטקרידה תודעווב תורבח

 לומגת

 לש הרושקה הרבחב ,תב הרבחב ,הרבחב דבוע

 :הב ןיינע לעב לש וא הרבחה

 אל

 ,תכמסומ ;םייחה יעדמ ,תרגוב ;םיטפשמ ,תרגוב :הלכשה

 םיקסע להנמ

 ,Head of Corporate & Structured Finance :תונורחאה םינשה שמחב קוסיע

 תיאמצע תצעוי ;יו ןא טייטסא ליר לטיפק קארב

 ,מ"עב תוישעת רמ.ח ,מ"עב יטיווקא םילעופ :םיפסונ םידיגאתב רוטקרידכ ןהכמ

 ,מ"עב סקינורטימ ,מ"עב היגרנא חותיפ זג ןולא

 וילוו סקינפה ,מ"עב לארשיב בושייה תרשכה

 מ״עב תורבעמ חמצ ,תלבגומ תופתוש פ2פ

 תורישכ וא תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב

 :תיעוצקמ

 ןכ

 אל :הרבחב רחא ןיינע לעב לש החפשמ ןב

 :וז יתרהצה ןתמ דעומל ומדקש םינשה שמחב .4

 ,415 ,392 ,297 דע 290 םיפיעס יפל תוריבעהמ הזיאב ןיד קספב יתעשרוה אל 4.1

 ,ג52 םיפיעס יפלו ,1977-ז״לשתה ,ןישנועה קוחל 428 דע 422 -ו ,420 דע 418

 .ךרע תוריינ קוחל 54-ו )א(53 ,ד52

 ,המרמ ,דחוש תוריבעב לארשיל ץוחמ טפשמ תיבב ןיד קספב יתעשרוה אל 4.2

 .םינפ עדימ לוצינ לש תוריבעב וא דיגאתב םילהנמ תוריבע

 תיב רשאו ,ליעל 4 ףיעסב היונמ הניא רשא תרחא הריבעב ןיד קספב יתעשרוה אל .5

 רוטקריד שמשל יואר ינניא היתוביסנ וא התרמוח ,התוהמ תאפמ יכ עבק טפשמ

 .רומאכ ותטלחהב טפשמה תיב עבקש הפוקתה ךשמל ,תירוביצ הרבחב

 רוטקרידכ ןהכל יילע רסואה הפיכא יעצמא יילע הליטה אל תילהנמה הפיכאה תדעו .6

 .תירוביצ הרבחב

 קוחב ועמשמכ( םיעצמאב לבגומ בייחכ וא/ו לגר טשופכ יתזרכוה אלו ןיד לוספ ינניא .7

 .)1967-ז״כשת ,לעופל האצוהה

 ,ילש ףתושל ,ילש בורקל ,יל ,ויה אלו ןיא .הרבחב הטילשה לעב לש בורק ינניא .8

 הטילשה לעב ינאש דיגאתל וא ןיפיקעב וא ןירשימב ול ףופכ ינאש ימל ,ילש דיבעמל

 ;הרבחל )א( :הקיז ,רומאה דעומל ומדקש םייתנשב וא וז הרהצה תמיתח דעומב ,וב

 )ג( וא ;יונימה דעומב ,םהמ ימ לש בורקל וא הרבחב הטילשה ילעבמ ימל )ב( וא



 םייתנשב וב הטילשה תלעב התיה וא וב הטילשה תלעב איה הרבחהש דיגאתל

 ויה וא וב הטילש ילעב םניה הרבחב הטילשה ילעבמ ימש דיגאתל )ד( וא ;תונורחאה

 .תונורחאה םייתנשב וב הטילשה ילעב

 ךרד םייעוצקמ וא םייקסע םירשק םויק ,הדובע יסחי םויק - ״הקיז״ :הז ןיינעל

 - "בורק" .הרבחב רוטקרידכ יתנוהכ טעמל ,הרשמ אשונכ הנוהכ ןכו ,הטילש וא ללכ

 ןב לש הרוה וא תוחא ,חא ,אצאצ ןכו אצאצ ,הרוה ירוה ,הרוה ,תוחא וא חא ,גוז ןב

 .הלאמ דחא לכ לש וגוז ןב וא גוזה

 ןירשימב ול ףופכ ינאש ימל ,ידיבעמל ,יפתושל ,יבורקל ,יל ןיא ,רומאהמ עורגל ילב

 ימל םייעוצקמ וא םייקסע םירשק ,וב הטילשה לעב ינאש דיגאתל וא ןיפיקעב וא

 ,ללכ ךרד םניא רומאכ םירשקה םא םג ,ליעל )ד( דע )א( ק"סב םיטרופמה םימרוגהמ

 .ןיא :ןלהל םיטרופמה םיחינז םירשק טעמל

 רוטקרידכ יתנוהכ ןיגב יאכז ינא ול לומגה לע ףסונ ,לבקא אל ,ינוציח רוטקרידכ .9

 לככ ,חוטיב וא יופיש ,יופישל תובייחתה ,רוטפ טעמלו תואצוה רזחהו הרבחב ינוציח

 יתנוהכ לשב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,הרומת לכ - םהל יאכז ינאש וא יל וקנעויש

 .הרבחב ינוציח רוטקרידכ

 ידיקפת םע םיניינע דוגינ רוציל םילולע וא םירצוי םניא םירחאה יקוסיע וא ידיקפת .10

 .הרבחב רוטקרידכ ןהכל יתלוכיב עוגפל ידכ םהב ןיאו הרבחב רוטקרידכ

 םג ןהכמה ינוציח רוטקריד ןהכמ הב רשא תרחא הרבחב רוטקרידכ ןהכמ ינניא .11

 .הרבחה לש רוטקרידכ

 .ךרע תוריינל הסרובה לש וא ךרע תוריינ תושר לש דבוע וא רבח ינניא .12

 רוטקרידכ יתנוהכ וא/ו ייונימל רשקב ןידב תרחא הלבגמ תמייק אל ,יתעידי בטימל .13

 .הרבחב ינוציח

 לדחי ליעל וז הרהצהב םירומאה םיאנתהמ הזיא םא הרבחל עידוהל בייחתמ ינירה .14

 .םייקתהלמ

 ידי-לע חוודת יתרהצה יכו וז יתרהצהב רומאה לע הכמתסה הרבחה יכ יל עודי .15

 .הרבחה

 ,וז הרהצה לע םותחה לע יתאב היארלו

 8.5.2022 :ךיראת               רשכ תיריש :םש

 

 ._____________________ :המיתח

shirithkasher
Hebrew Full



 )להלן: "החברה"(  אוטומקס מוטורס

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

 ראשון  חלק

 החברה  שם .1

   בע"מאוטומקס מוטורס 

 כינוסה ומקום המועד ,הכללית האסיפה סוג .2

ליפא  , במשרד עורכי הדין  15:00בשעה    ,2022ביוני    27  ',בביום    שתיערך מיוחדתשנתית ו  אסיפה 
 מנין ימצא לא ם. אאביב-(, תל21, קומה  )מגדל אמות השקעות  2רחוב וייצמן  בושות',    מאיר

 .שעה ובאותו מקום באותה , 2022ביולי   4 ',בליום   האסיפה חוקי, תידחה

 הצבעה כתב מצורף אליו החברה  של המיידי לדוח בהתאם היום סדר  שעל הנושאים פירוט .3
 : הצבעה כתב באמצעות להצביע ניתן לגביהם אשר ,זה

 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר וקביעת שכרו  3.1

מוצע למנות מחדש את משרד בן דוד שלוי קופ, רואי חשבון, כמשרד רואי החשבון המבקר של  
דירקטוריון   את  ולהסמיך  החברה  של  הבאה  השנתית  הכללית  האסיפה  לתום  עד  החברה, 

 החברה לקבוע את שכרו. 

, כמשרד רואי חשבון   ,דוד שלוי קופ: "למנות את בן  "(1נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס'  
החברה,  רו של  הבאה  השנתית  הכללית  האסיפה  לתום  עד  החברה,  של  המבקר  החשבון  אי 

 ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו." 

 מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים  3.2

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים בחברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים , ה"ה אמתי וייס  
)המכהן כיו"ר הדירקטוריון(, תומר לוי )המכהן גם כסמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה(, עמנואל פז  

"(, לתקופת כהונה נוספת  הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדשפוזיילוב ואייל ברוך )להלן: " 
ב השנתית  כדירקטורים  הכללית  האסיפה  למועד  ועד  האסיפה,  אישור  ממועד  החל  חברה, 

 הבאה, בהתאם לתקנון החברה.

למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מבין הדירקטורים המועמדים לכהונה  
 מחדש, תיעשה בנפרד. 

אמתי וייס, תומר לוי,  : "למנות מחדש את מר  "(5-2מס'    ותהמוצעת )"החלט  ותנוסח ההחלט
בחברה, החל ממועד אישור    יםלתקופת כהונה נוספת כדירקטורעמנואל פז פוזיילוב ואייל ברוך  

 האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה". 

לתקנה   ומיידיים(ל(  10ב)א()36בהתאם  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  תש"לתקנות   ,-1970  
, הפרטים אודות הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש מפורטים  "(תקנות הדוחות)להלן: "
כפי    ,פרטים נוספים על התאגיד(  -)פרק ד'    2021לדוח התקופתי של החברה לשנת    26בתקנה  
ואשר המידע  ,  (2022-01-033115)מס' אסמכתא:    2022במרץ    22ביום  על ידי החברה    םשפורס

 .  "(2021הדוח השנתי לשנת )להלן: " מובא בדוח זה על דרך ההפניה האמור בו

התנאים   לגביהם  מתקיימים  כי  מחדש  לכהונה  המועמדים  הדירקטורים  מטעם  הצהרות 
נספח ב לחוק החברות, מצורפות כ224הנדרשים לכהונתם כדירקטורים בחברה בהתאם לסעיף  

 . זימון האסיפהלדוח  א'

בדבר   נוספים  פרטים  מחדשלהלן  לכהונה  המועמדים  תקנה  הדירקטורים  פי  על  כנדרש   ,
 :הצבעה בכתבלתקנות ()ב( 5)א()7
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בועדות  שם הדירקטור חברות 
 דירקטוריון

הגשת   שנת תחילת כהונה  מאז  שינויים 
התקופתי   הדוח 

 2021לשנת 

 ---  2020 ---  אמתי וייס 

 ---  2021 ---  תומר לוי 

 ---  2021 ---  עמנואל פז פוזיילוב 

 ---  2021 ---  אייל ברוך 

 מר רון כהן כדירקטור בחברה מינוי  3.3

החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה  ,  מוצע למנות את מר כהן כדירקטור בחברה
 הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה. 

  1.4, ראו סעיף  ( לתקנות הדוחות10ב)א()36-ו  26הנדרשים על פי תקנות    מר כהן פרטים אודות  ל
 לדוח זימון האסיפה. 

כהן מטעם    ההצהר לגבי  מר  מתקיימים  לכהונת  ו כי  הנדרשים  בחברה    ו התנאים  כדירקטור 
 . זימון האסיפהלדוח  נספח א'ב לחוק החברות, מצורפת כ224בהתאם לסעיף 

: "למנות את מר רון כהן כדירקטור בחברה, החל  ("6נוסח ההחלטה המוצעת )"החלטה מס'  
 ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה".

 חידוש כהונתה של גב' שירית כשר כדירקטורית חיצונית בחברה  3.4

מוצע למנות מחדש את גב' שירית כשר )לתקופת כהונה שנייה(, כדירקטורית חיצונית בחברה,  
 לתקופה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. 

מפורטים בתקנה    גב' שירית כשר , הפרטים אודות  הדוחותתקנות  ל (  10ב)א()36בהתאם לתקנה  
 .  2021השנתי לשנת לדוח  26

 ףמצור,  1999-לחוק החברות, התשנ"ט  (א) ב224בהתאם להוראות סעיף  גב' כשר  צהרת  מה  עותק
 . א'נספח  לדוח זימון האסיפה כ 

 הצבעה בכתב:לתקנות ()ב( 5)א()7, כנדרש על פי תקנה  בנוגע לגב' כשרלהלן פרטים נוספים 

בועדות  שם הדירקטור חברות 
 דירקטוריון

הגשת   שנת תחילת כהונה  מאז  שינויים 
התקופ תי  הדוח 

 2021לשנת 

ועדת ביקורת   שירית כשר 
והוועדה לבחינה  

דוחות כספיים, ועדת  
ועדה  ,  תגמול

מיוחדת לעניין  
תביעות שעילתן  

טרם השלמת עסקת  
 המיזוג 

2019  --- 

מס'   )"החלטה  המוצעת  ההחלטה  מינוי   :"(7נוסח  את  כשרשל    ה"לאשר  שירית    גב' 
ממועד    ת חיצוני  יתכדירקטור  החל  שנים  שלוש  בת  נוספת  כהונה  לתקופת  אישור  בחברה 
 האסיפה." 

 אישור תנאי הכהונה של מר אמתי וייס, בתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה  3.5
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של מר   תנאי הכהונה, מוצע לאשר את  למינויו לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהבכפוף  
וייס דירקטוריון פעיל של החברהכ,  אמתי  ,  משרה  50%בהיקף של    ,וחברות הבת שלה  יו"ר 

 כמפורט בדוח זימון האסיפה.

  :תנאי ורכיבי התגמול המוצעיםעיקר להלן תיאור 

וייס יהיה זכאי לגמול חודשי  תגמול חודשי קבוע .א : בתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל, מר 
, משרה  50%בהיקף של  אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין,    25קבוע בסך של  

. יובהר כי מר וייס  )מועד מינויו כיו"ר דירקטוריון החברה(  2022בינואר    1וזאת החל מיום  
 פי תקנות הגמול. - ות וגמול שנתי עללא יהיה זכאי לגמול השתתפות בישיב 

ובחו"ל שיוציא בקשר עם  וייס  מר  הוצאות    תכסההחברה  :  החזר הוצאות .ב כהונתו  בארץ 
, בכפוף לאישורה מראש ובכתב של החברה ובהתאם לנהלי החברה כיו"ר דירקטוריון פעיל

 . למועד הדוח לא נקבעה תקרה להוצאות כאמור. כפי שיהיו מעת לעת

בתוקף  ההתקשרותתוקף   .ג יהיו  הכהונה  תנאי  כדירקטור  :  לכהן  יחדל  וייס  מר  אשר  עד 
 . בחברה ו/או כיו"ר דירקטוריון החברה, מכל סיבה

וייס  מענק שנתי .ד מר  יעדים מדידים כדלקמן: היה    יהיה :  זכאי למענק שנתי בהתקיימות 
או יותר, מר  מיליון ש"ח    10יעמוד על סך של    2022בשנת    1והרווח הנקי המתואם של החברה 
  2023אלפי ש"ח; היה והרווח הנקי המתואם בשנת    150וייס יהיה זכאי למענק בגובה של  

אלפי    500מיליון ש"ח או יותר, מר וייס יהיה זכאי למענק בגובה של    15יעמוד על סך של  
מיליון ש"ח או יותר, מר   25יעמוד על סך של    2024ש"ח; היה והרווח הנקי המתואם בשנת  

"(. למענק המוצע  המענק המוצע)להלן: "  אלפי ש"ח  500ה זכאי למענק בגובה של  וייס יהי
 יתווסף מע"מ כדין. 

ושיפוי .ה פטור  וייס ימשיך ביטוח,  מר  ופטור, בהתאם להיות    :  ביטוח, שיפוי  זכאי להסדרי 
 למדיניות התגמול של החברה.

מס'   )"החלטה  המוצעת  ההחלטה  את    :"(8נוסח  א "לאשר  מר  של  הכהונה  וייס  תנאי  מתי 
 בתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל, כמפורט בדוח זה." 

תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של ה"ה תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור, חיים   3.6
 לוי, סמנכ"ל סחר ורכש, וגל לוי, סמנכ"ל תקינה ומנהל רשת הסניפים של החברה 

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, לאחר אישור ועדת  2021בפברואר    28ביום  
והדירקטוריון,   של  את  התגמול  הכהונה  ומטהתנאי  עסקי  פיתוח  סמנכ"ל  לוי,  תומר    ה"ה 

" )להלן:  לוי, סמנכ"ל סחר ורכש"(תומרודירקטור  "  , חיים  וגל לוי, סמנכ"ל  "(חיים)להלן:   ,
 "(, במסגרת עסקת המיזוג. גל)להלן: " ניפים של החברהתקינה ומנהל רשת הס

 תומר, חיים וגל הינם בניו של מר דניאל לוי, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה. 

, ותומר לשכר חודשי  אלפי ש"ח  35חודשי בסך של  בתפקידם כאמור, זכאים חיים וגל לשכר  
,  ת סוציאליות ותנאים נלוויםבמונחי עלות מעביד לחברה, כולל הפרשו  אלפי ש"ח,  28.5בסך של  

להלן,   כמפורט  רכב  עלויות  בגין  משרה  100%  עבורבתוספת  נוסף  לתגמול  זכאי  אינו  תומר   .
כהונתו כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים אודות תנאי הכהונה הנוכחיים של חיים, תומר,  

 וגל, ראו דוח זימון האסיפה הכללית. 

של החברה    התגמוללאחר קבלת אישור ועדת  ברה,  , אישר דירקטוריון הח2022במאי    22ביום  
ביום   לאישור האסיפה2022במאי    10מיום  בכפוף  על  ,  תיקון  -הכללית המוזמנת  זה,  דוח  פי 

וגל, לפיו שכרם החודשי של כל אחד מבין תומר,   לתנאי הכהונה וההעסקה של תומר, חיים 
כולל הפרשות סוציאליות   במונחי עלות מעביד לחברה,אלפי ש"ח,   45חיים וגל יעודכן לסך של 

 ח זימון האסיפה. )ב'( לדו1.7.1, בתוספת עלויות רכב כמפורט בסעיף  ותנאים נלווים

 

 . כהגדתו בדוח זימון האסיפה –" מתואם  רווח נקי" 1
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שנים לאחר   3, ויהיה בתוקף לתקופה בת 2022בינואר  1תיקון כאמור ייכנס לתוקף החל מיום 
 .מכן

תומר,  כל אחד מבין    תיקון תנאי הכהונה וההעסקה שללמען הסר ספק יובהר כי ההצבעה לגבי  
 , תיעשה בנפרד. גל וחיים

לתנאי הכהונה וההעסקה של    תיקוןלאשר  "  :"(11-9ת )"החלטה מס'  והמוצע  ות נוסח ההחלט
שנים לאחר    3ולתקופה בת    2022בינואר    1, בתוקף החל מיום  גל לוי וחיים לויתומר לוי,    ה"ה

 מכן, כמפורט בדוח זה." 

 תהמוצע ההחלט של המלא בנוסח לעיין שניתן והשעות המקום .4

  רשות  של האינטרנט  באתרי האסיפה כינוס בדבר החברה  שפרסמה  המיידי  בדוח  לעיין ניתן 
, וכן ניתן לעיין  להלן  13 בסעיף כמפורט מ"בע  אביב-בתל  ערך לניירות הבורסה ושל  ערך ניירות

אלו החברה    במסמכים  של  הראשי  הרכבים  במשרדה  ירושלים15ברח'  העבודה  ,  בשעות   ,
ודירקטור,    ומטה  עסקי  פיתוח  סמנכ"ל  לוי,  תומר  מר  עם  מראש  תיאום  ולאחר  המקובלות 

 , וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית )ככל שתיערך(.02-6225987בטלפון 

 :היום סדר שעל מהנושאים אחד בכל הכללית באסיפה החלטה לקבלת הדרוש הרוב .5

)כולל( שעל סדר היום הוא רוב רגיל מכלל    6עד    1הרוב הדרוש לאישור החלטות מס'   5.1
קולות בעלי המניות הנוכחים, הרשאים להצביע באסיפה והמצביעים בה, מבלי להביא  

 בחשבון את קולות הנמנעים. 

בסעיף    7הרוב הדרוש לאישור החלטה מס'   5.2 היום הוא כאמור  )ב( לחוק 239שעל סדר 
דהיינ  ובלבד   - ו  החברות,  בהצבעה,  המשתתפים  הנוכחים  המניות  בעלי  קולות  רוב 

( ייכללו רוב מכלל קולות בעלי  1שיתקיים אחד מאלה:  ( במניין קולות הרוב באסיפה 
המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין  

ב המשתתפים  השליטה,  בעל  עם  מקשריו  כתוצאה  שאינו  כלל  אישי  במניין  הצבעה; 
יובאו בחשבון קולות הנמנעים; ) ( סך קולות  2הקולות של בעלי המניות האמורים לא 

( לא עלה על שיעור של שני אחוזים 1המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה ) 
 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה 2%)

מס'   5.3 החלטה  לאישור  הנדרש  להורא  8הרוב  בהתאם  הינו  היום,  סדר  סעיפים שעל  ות 
ו2)ג()272)ב(,  273 הזכאים 267-(  המניות  בעלי  קולות  רוב  היינו  החברות,  לחוק  א)ב( 

( במניין קולות 1להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: )
השליטה  בעלי  שאינם  המניות  בעלי  קולות  מכלל  רוב  ייכללו  הכללית  באסיפה  הרוב 

אישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל  בחברה או בעלי עניין אישי ב 
הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו  

( סך קולות המתנגדים 2לחוק, בשינויים המחויבים; )  276עניין אישי יחולו הוראות סעיף  
ל שני אחוזים מכלל זכויות  ( לא עלה על שיעור ש2מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )

 ההצבעה בחברה. 

( 3)275שעל סדר היום, הינו הרוב הקבוע בסעיף    9-11הרוב הנדרש לאישור החלטות מס'   5.4
רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית בעצמם או    -לחוק החברות, דהיינו  

הצבע אופן  את  המציין  הצבעה  כתב  לחברה  ששלחו  )או  כוח  ייפוי  או  באמצעות  תם 
כולל   )לא  באסיפה  להצביע  הרשאים  האלקטרונית(,  ההצבעה  במערכת  שהצביעו 
נמנעים(, ובלבד שיתקיים בנוסף גם אחד התנאים המפורטים להלן: )א( במניין קולות 
באישור   אישי  ענין  בעלי  שאינם  המניות  בעלי  קולות  מכלל  רוב  לפחות  ייכללו  הרוב 

במניין הקולות בהצבעה;  יובאו    העסקה, המשתתפים  לא  בעלי המניות האמורים  של 
בחשבון קולות הנמנעים; או )ב( סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים 

( מכלל זכויות ההצבעה 2%בפסקת משנה )א( לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים )
 בחברה.  
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 הודעה בדבר עניין אישי/זיקה .6

או מאפיין    זיקה של היעדרה או קיומה לסימון מקום מוקצה זה הצבעה כתב של השני בחלק
מניות בעל  של  להחלט   אחר   החברותחוק  הוראות   לפי כנדרש , לעילת  ו המפורט  ותביחס 

  הזיקה  מהות את   תיאר  לא או כאמור סימן   שלא מי  יובהר, כי .הזיקה, ככל שקיימת ולתיאור
 .במניין הצבעתו תבוא לא -

 הקובע המועד .7

  182המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 
 ."(המועד הקובע )להלן: " 2022במאי   30לתקנות, הינו  3לחוק החברות ובתקנה 

 הצבעה  כתבתוקף  .8

  4רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצאו לחברה עד    תוקף  יהיה הצבעה לכתב
 עות לפני מועד האסיפה: ש

רשום   לא  מניות  בעל  בעלות    - לגבי  אישור  לחברה  נשלח  אם  או  בעלות  אישור  לו  צורף  אם 
   ;באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או    - ( לחוק החברות  2)177גבי בעלי מניות לפי סעיף  ל
 תעודת התאגדות.  

 בהתאם לאמור לעיל יהיה חסר תוקף. הומצאכתב הצבעה שלא 

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו,  
 למשרד החברה.  

 ערכת ההצבעות אלקטרוניות מ נעילתמועד  .9

שעות לפני מועד כינוס האסיפה )דהיינו    6ההצבעה במערכת ההצבעות האלקטרוניות מסתיימת  
ביום   09:00בשעה    - כתב  (.  2022ביוני    27',  ב  בבוקר  את  לחברה  להמציא  יש  זה  למועד  עד 

 ההצבעה.  

 בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.   .10

 עמדה והודעות הצבעה  כתבי למסירת מען .11

 ., ירושלים15ברח' הרכבים  ,החברהאת כתב ההצבעה והודעת העמדה יש להמציא למשרד 

 עמדה  להמצאת הודעות אחרון מועד .12

,  לפני מועד כינוס האסיפהעשרה ימים  עד הינו לחברה עמדה הודעות להמצאת האחרון המועד
עמדה למשלוח  האחרון המועד"להלן:  )  2022ביוני    17היינו    האחרון  והמועד  (,"הודעות 

קרי   ,עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה העמדה הינו להודעות תגובת הדירקטוריון להמצאת
 . 2022ביוני  22

  והודעות ההצבעה  כתבי םבה שמצויים הבורסה של האינטרנט ואתר  ההפצה אתר כתובות .13
 .www.magna.isa.gov.il-ו www.maya.tase.co.il :הינם  העמדה

 מניותיו  רשומות אצלו  אשר הבורסה חבר של בסניף הבעלות אישור את  לקבל זכאי מניות  בעל .14
  .מסוים רךע  ניירות  לחשבון  מראש תינתן זה לעניין זאת. בקשה ביקש אם בדואר, או במשלוח

כמו כן כי בעל מניות לא רשום, רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות  
 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה   כתב לנוסח קישורית ,תמורה בלא ,אלקטרוני בדואר לקבל זכאי רשום לא מניות בעל .15
 אלא במניותיו,  מחזיק הוא שבאמצעותו הבורסה חבר מאת ההפצה, באתר העמדה והודעות

 לקבל מעוניין שהוא  או כאמור קישורית לקבל מעוניין הוא אין כי הבורסה לחבר הודיעכן   אם
הצבעה  קבלת לעניין  גם  תחול  ההצבעה כתבי לעניין  הודעתו  .תשלום תמורת  בדואר כתבי 

 . העמדה הודעות
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 .צבעההה  כתב של השני בחלק היום סדר  שעל נושא כל לגבי הצבעתו אופן את יציין מניות בעל .16

כל   מסך יותר  או אחוזים חמישה המהווה בשיעור מניות המחזיק יותר או אחד מניות בעל .17
 מוחזקות   שאינן  ההצבעה זכויות  כל סך  מתוך כאמור  בשיעור שמחזיק מי זכויות ההצבעה, וכן

 בכתבי עיין זכאי ל החברות,   לחוק 286 בסעיף מונח זה  בחברה, כהגדרת השליטה   י בעל בידי
   .לתקנות  10  בתקנה כמפורט ההצבעה

כינוס האסיפה נשוא כתב זה,    כל מסך 5% המהווה מניות כמותנכון למועד ההודעה בדבר 
 כל מסך אחוזים  5%  מניות המהווה מניות; כמות  11,946,301  הינה  בחברה ההצבעה זכויות 
   מניות. 5,924,835 הינהבחברה  השליטה יבעל  בידי מוחזקות שאינן ההצבעה זכויות 

תשומת הלב, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת   .18
ו/או   עדכני  יום  שיפורסם סדר  ככל  עמדה.  הודעות  עשויות להתפרסם  וכן  היום  לסדר  נושא 
הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה באתר  
ההפצה. ככל שיהיו שינויים בסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתקנת, החברה תמציא נוסח  

 מתוקן של כתב ההצבעה באתר ההפצה ביום פרסום ההודעה המתוקנת. 

לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית    1%בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות  
לכלול נושא בסדר    , ימים לאחר זימון האסיפה  7של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד  

 היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.  

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית,  
- מ תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן )ככל שיידרש( ותפרסם אותם לא יאוחר  

נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל    7 לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת 
כדי לשנות את המועד   יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן  שהחברה תפרסם סדר 

 זימון. ההקובע כפי שנקבע בדוח 
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 חלק שני  -כתב הצבעה 

 בע"מ. אוטומקס מוטורס  – שם החברה

 . , ירושלים15ברח' הרכבים משרדה הראשי של החברה  - ומשלוח של כתב הצבעהמען למסירה 

 7-379542-51 – מס' חברה 

 .0015:בשעה , 2022ביוני  27 ',ב יום   - מועד האסיפה

 מיוחדת שנתית – סוג האסיפה 

 2022במאי  30ב', יום  – המועד הקובע 

 פרטי בעל המניות 

 _________________________ - שם בעל המניות 

 ___________________ - מס' זהות

 אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית  

 _________________  - מספר דרכון

 _________________ - המדינה בה הוצא 

 ____________________ - תוקף 

   אם בעל המניות הוא תאגיד

 ______________  - מס' התאגיד

 ____________ - אגדותמדינת ההת

 :אופן ההצבעה

מס'  
הנושא  
שעל  
סדר  
 היום

לעניין מינוי  2אופן ההצבעה  הנושא על סדר היום
דירקטור חיצוני  

)ב(  239)סעיף 
לחוק החברות(  

האם אתה   –
בעל שליטה,  

בעל עניין, בעל  
עניין אישי 

באישור המינוי,  
נושא משרה  

בכירה או  

 3משקיע מוסדי

 

אישור  לעניין 
עסקה עם בעל  
שליטה ואישור  

עסקה עם מנכ"ל  
החברה באשר  
לתנאי כהונתו  

  פים)סעי והעסקתו 
- ו( 3)א()275
לחוק  א)ב( 267

האם   - החברות( 
  שליטה  אתה בעל

בעל עניין אישי  או 
 3העסקה באישור  

לעניין אישור  
עסקה לפי  

-ו 255סעיפים 
לחוק   275עד  272

החברות, שהרוב  
הנדרש לאישורה  

  – אינו רוב רגיל
האם אתה בעל  

שליטה, בעל עניין 
אישי בהחלטה,  

נושא משרה  
בכירה או משקיע  

 3מוסדי

 לא כן* לא כן* לא כן* נמנע נגד        בעד 
בן   2 את  דוד  למנות 

קופ רואי    , שלוי 
רואי  חשבון , כמשרד 

של   המבקר  החשבון 
לתום   עד  החברה, 
הכללית   האסיפה 
של   הבאה  השנתית 
ולהסמיך   החברה, 
דירקטוריון   את 
את   לקבוע  החברה 

 שכרו 

    
 
 

 
 

 

אמתי   3 מר  את  למנות 
לדירקטור  וייס 

 בחברה 

    

 

 אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו הנושא.  2
תור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור  בעל מניות שלא ימלא    3

 המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה. 
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מס'  
הנושא  
שעל  
סדר  
 היום

לעניין מינוי  2אופן ההצבעה  הנושא על סדר היום
דירקטור חיצוני  

)ב(  239)סעיף 
לחוק החברות(  

האם אתה   –
בעל שליטה,  

בעל עניין, בעל  
עניין אישי 

באישור המינוי,  
נושא משרה  

בכירה או  

 3משקיע מוסדי

 

אישור  לעניין 
עסקה עם בעל  
שליטה ואישור  

עסקה עם מנכ"ל  
החברה באשר  
לתנאי כהונתו  

  פים)סעי והעסקתו 
- ו( 3)א()275
לחוק  א)ב( 267

האם   - החברות( 
  שליטה  אתה בעל

בעל עניין אישי  או 
 3העסקה באישור  

לעניין אישור  
עסקה לפי  

-ו 255סעיפים 
לחוק   275עד  272

החברות, שהרוב  
הנדרש לאישורה  

  – אינו רוב רגיל
האם אתה בעל  

שליטה, בעל עניין 
אישי בהחלטה,  

נושא משרה  
בכירה או משקיע  

 3מוסדי

 לא כן* לא כן* לא כן* נמנע נגד        בעד 
תומר   4 מר  את  למנות 

לדירקטור    לוי
 בחברה 

   

מר   5 את  למנות 
פוזיילוב פז   עמנואל 

 לדירקטור בחברה 

   

אייל   6 מר  את  למנות 
לדירקטור    ברוך

 בחברה 

   

למנות את מר רון כהן   7
בחברה,   כדירקטור 
אישור   ממועד  החל 
ועד למועד   האסיפה, 

הכללית    האסיפה
הבאה,   השנתית 
לתקנון   בהתאם 

 החברה 

   

של    הלאשר את מינוי 8
כשר  שירית    גב' 

  יתכדירקטור
בחברה    תחיצוני

כהונה   לתקופת 
שלוש   בת  נוספת 
ממועד   החל  שנים 

 אישור האסיפה 

       

את   9 תנאי  לאשר 
מר   של  הכהונה 
בתפקידו   וייס  אמתי 
דירקטוריון   כיו"ר 
בדוח   כמפורט  פעיל, 

 זה

       

לתנאי   10 תיקון  לאשר 
וההעסקה   הכהונה 
לוי,   תומר  מר  של 
סמנכ"ל פיתוח עסקי  
ודירקטור   ומטה 
החל   בתוקף  בחברה, 

  2022בינואר    1מיום  
שנים   3ולתקופה בת  

כמפורט   מכן,  לאחר 
 הזימון בדוח 
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מס'  
הנושא  
שעל  
סדר  
 היום

לעניין מינוי  2אופן ההצבעה  הנושא על סדר היום
דירקטור חיצוני  

)ב(  239)סעיף 
לחוק החברות(  

האם אתה   –
בעל שליטה,  

בעל עניין, בעל  
עניין אישי 

באישור המינוי,  
נושא משרה  

בכירה או  

 3משקיע מוסדי

 

אישור  לעניין 
עסקה עם בעל  
שליטה ואישור  

עסקה עם מנכ"ל  
החברה באשר  
לתנאי כהונתו  

  פים)סעי והעסקתו 
- ו( 3)א()275
לחוק  א)ב( 267

האם   - החברות( 
  שליטה  אתה בעל

בעל עניין אישי  או 
 3העסקה באישור  

לעניין אישור  
עסקה לפי  

-ו 255סעיפים 
לחוק   275עד  272

החברות, שהרוב  
הנדרש לאישורה  

  – אינו רוב רגיל
האם אתה בעל  

שליטה, בעל עניין 
אישי בהחלטה,  

נושא משרה  
בכירה או משקיע  

 3מוסדי

 לא כן* לא כן* לא כן* נמנע נגד        בעד 
לתנאי   11 תיקון  לאשר 

וההעסקה   הכהונה 
חיים מר  ,  לוי  של 

ורכש   סחר  סמנכ"ל 
החל   בתוקף  בחברה, 

  2022בינואר    1מיום  
שנים   3ולתקופה בת  
מכן,   כמפורט  לאחר 

 הזימון בדוח 

       

לתנאי   12 תיקון  לאשר 
וההעסקה   הכהונה 

גל מר  ,  לוי  של 
תקינה   סמנכ"ל 
רשת   ומנהל 
של   הסניפים 
החברה, בתוקף החל  

  2022בינואר    1מיום  
שנים   3ולתקופה בת  
מכן,   כמפורט  לאחר 

 הזימון בדוח 

       

 האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?   

 כן

 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________ 

 לא

 : מה הנך בעל עניין אישי לעניין ההחלטות שלעיל * נא פרט מכח

 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
._____________________________________________________________________ 

הצבעה  כתב    -  ( לחוק החברות1) 177לפי סעיף    לבעלי מניות המחזיקים מניות באמצעות חבר בורסה
למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות    תקף רק עם הצגת אישור בעלות למועד הקובעזה  

 . המערכת
כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת    -לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה  

 ת/דרכון/תעודת התאגדות.זהו
 

 ______________          _________________ 
 חתימה               תאריך          



 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"ופמומחיות חשבונאית ו

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

 
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  מרות
 חתימה  תאריך   שם

22.05.2022



 
 

 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 כאפ)  אם הורשע ב2(
 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 ציבורית הצהר
 "(החוק)" 1999-פי חוק החברות, התשנ"ט -על

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

 :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
מנהלית   אכיפה  ועדת  של  החלטה  או  הרשעה  עבירה,  ביצוע  עקב  מינוי  הגבלת  רגל,  אלו   -פשיטת  הגבלות  של  כנוסחן 

 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

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 

 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  

ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת    ןוהדילת  תחיו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, ב 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  מיוחדים של החברה ולגודלה.  ה  הרכילצ  אר,הש
 מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה: ,להלן

 :  השכלה
 בירושלים האוניברסיטה העברית, (M.B.Aמוסמך מנהל עסקים )

 רסיטה העברית בירושליםניבהאו, ה( חשבונאות וכלכלB.Aבוגר )
 ____________________________ _ _______________________________________________________ 

 :ניסיון תעסוקתי
   תויטרפ ת חברומספר בודירקטור ל מנה

 ____________________________________________________________________________________ 
  

לפי/ייבמתחהריני   .6 הדרושים  מהתנאים  תנאי  לגביי  להתקיים  חדל  אם  כי  כדהולכוק  הח   ת  או  בחב  ירקטורנתי  רה 
לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה   עילה  לגביי  וכהונתי תפקע ממועד מתן    -מתקיימת  על כך לחברה מייד  אזי אודיע 

בסעיף    ההודעה א'(227כאמור  בנספח  )כמפורט  לחוק  לסעיא  בהתאם  כי  לי,  ידוע  הו  234ף  .  חובת  הפרת  דעה  לחוק, 
 חברה. ל לים שוניאמה כאמור 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.ה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהונתי לאישור האסיפידוע לי כי העמדת כ .8
 
 

 
 
 
 
 
 

   17/05/2022  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   םטרו)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;

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

 –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 וקעוהש  יעוץביק  לחוק הסדרת העיסו  2ערך, לפי פרק ז'

 ן; לפי העניי, 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1'י

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

 פסק דין בערכאה ראשונה. –"פסק דין" 

  םא  אלארה מהמפורטות להלן,  פסק דין בעבירית אדם שהורשע במונה לכהונת דירקטור בחברה ציבויא( 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 
תה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא  בית המשפט קבע כי מפאת מהו  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 העסייף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנתו בעבירות כאמור בסעעשרף העל א

ציבורית ציבורית מנוע מלכהן כדירקטור בחברה  כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה  , או 
 . 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   –ואם הוגש ערעור    ד( בית משפט,)
 . לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון של פקיעת הכהונה

ציבורית, לא  עליו לכהן כדירקטור בחברה    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" 

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

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

לפ  .א227 הדרוש  תנאי  לגביו  להתקיים  שחדל  כדירקטור  דירקטור  לכהונתו  זה  חוק  עילה י  לגביו  שמתקיימת  או 
   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 

הגבלת מינוי עקב  
החלטה של ועדת  

 האכיפה המינהלית 

 גילוי   ובת ח 



 :דובכל
 מ"עב סרוטומ סקמוטוא
 

 תירוביצ הרבחב רוטקריד תנוהכל דמעומ תרהצה
 )"קוחה"( 1999-ט"נשתה ,תורבחה קוח יפ-לע

 
 היהא יכו תמאה תא רמול יילע יכ יתרהזוהש רחאל ,תאזב ה/ריהצמ ,017531328 'סמ .ז.ת ,בולייזופ זפ לאונמע ,מ"חה ינא
 :ןמקלדכ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ
 

 ,ןיד לוספ ,ןיטק יונימ תלבגה ןיינעל קוחל א227 דע 225 םיפיעסב תועובקה תולבגההמ תחא ףא ייבגל תומייקתמ אל יכ .1
 ולא תולבגה לש ןחסונכ - תילהנמ הפיכא תדעו לש הטלחה וא העשרה ,הריבע עוציב בקע יונימ תלבגה ,לגר תטישפ
 .הנממ דרפנ יתלב קלח הווהמה 'א חפסנב טרופמכ ,וז הרהצה לע המיתחה דעומב

 
 יניבל הרבחה ןיבש תואקסעב ,קוחב ותרדגהכ ,"ישיא ןיינע" ה/ול שיש ימכ ת/בשחנ ינירה קוחה תוארוהל םאתהב יכ .2

 .ןיינע ילעב יבורקמ ימ וא ינא םהב םיפוגו םידיגאתל הרבחה ןיבו יבורקמ ימל הרבחה ןיבו
 

 יבורקב וא יב תורושק ןניא ןה דוע לכ ,בל םותב תושענ ןה דוע לכ ,הרבחב הרשמ ת/אשונכ יתנוהכ תרגסמב ייתולועפ יכ .3
 תונמדזה לוצינ וא הרבחה יקסע םע תורחת וא םיניינע דוגינ ןהב שיש תולועפל תובשחנ ןניא ,תישיא םידיגאתב וא
 תבוטב תועגופ ןניאו )"םינומאה תבוח תרפה" :ןלהל( רחאל וא ימצעל האנה תבוט גישהל הרטמב הרבחה לש תיקסע
 .םידיגאתב ןיינע ילעב יבורקמ ימ וא ינאש םושמ קר ,הרבחה

 
 וא יבורקב וא יב הרושק הרבחב הרשמ ת/אשונכ יתנוהכ תרגסמב הלועפ יכ ,יתעידי בטימ יפל ,ה/רובס היהא רשאכ יכ .4

 םידיגאתב וא יבורקב וא יב הרושקה הליגר הקסעב וא/ו הגירח הקסעב רשקתת הרבחה רשאכ ןכו ,תישיא םידיגאתב
 וא/ו הלועפה םא ,ןיינעה יפל ,ןוירוטקרידל וא/ו תרוקיבה תדעוול ישיאה יניינע לע עידוא - יתעידיל הנעגת רשא ,תישיא
 הלועפה םא ,הקסעה תא רשאמה וא הלועפל סחיב הטלחהה לבקמה םורופל וא/ו םרוגל וא ,םרושיאל תאבומ הקסעה
 תעב הבישיב ת/חכונ היהא אלו הקסעב וא/ו הלעופב ןוידה תליחתב ,ןוירוטקרידה רושיאל תאבומ הניא הקסעה וא/ו

 .דבלב היצמרופניא תריסמ ךרוצל הבישיה תליחתב ףתתשהל ת/יאשר היהא םלואו ,הקסעב וא/ו הלועפב ןוידה
 

 ןיב ,בל םישב ,הרבחב רוטקרידכ ידיקפת עוציב םשל יוארה ןמזה תא שידקהל תלוכיהו םישורדה םירושיכה ידיב שי יכ .5
 טרופמכ ,רתיה ןיב ,הווהבו רבעב יעוצקמה ינויסינו יירושיכ ,יתלכשה .הלדוגלו הרבחה לש םידחוימה היכרצל ,ראשה
 :הרבחב רוטקרידכ ידיקפת עוציב םשל םייעוצקמה םירושיכה תא יל םיקינעמ ,ןלהל
  :הלכשה
 ;בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,םיקסע להנמ ,ךמסומ ;לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה ,לוהינו הישעת הסדנה ,רגוב
 לטניא תרבחב םיילוהינ םיסרוק לש בר רפסמ ;הדוארב טרוא ,יאסדנה
 
 :יתקוסעת ןויסינ

 ,וגנטניא ל"כנמו ףתושמ דסיימ ;םיפסכ להנמ ןורחאה ידיקפתבו רוציי להנמ ,הצובק להנמ ,סדנהמ :םידיקפתב לטניא
 וטוא לבולגב םגו תויטרפ תורבח רפסמב ל'גנא עיקשמ ;תועקשה בולייזופ ל"כנמ ,אפלא ביטיינ ל"כנמ ,הבמ'גק ל"כנמ
 מ"עב סקמ

  
 וא הרבחב רוטקרידכ יתנוהכל קוחה יפל םישורדה םיאנתהמ יאנת ייבגל םייקתהל לדח םא יכ ת/בייחתמ ינירה .6

 ןתמ דעוממ עקפת יתנוהכו דיימ הרבחל ךכ לע עידוא יזא - הרבחב רוטקרידכ יתנוהכ תעיקפל הליע ייבגל תמייקתמ
 העדוה תבוח תרפה ,קוחל 234 ףיעסל םאתהב יכ ,יל עודי .)'א חפסנב טרופמכ( קוחל א227 ףיעסב רומאכ העדוהה
 .הרבחל ילש םינומאה תבוח תרפהכ בשחית רומאכ
 

 לעב רוטקרידל םינחבמו םיאנת( תורבחה תונקתב העמשמכ תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב יננה יכ רובס ינא .7
 יירושיכו ינויסינ ,יתלכשה לשב ,ונייה ,2005-ו"סשתה ,)תיעוצקמ תורישכ לעב רוטקרידלו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ
 תא םקמועל ןיבהל יל רשפאמה ןפואב םייפסכ תוחודו םייאנובשח–םייקסע םיאשונב הנבהו ההובג תונמוימ לעב ינא
 .םייפסכה םינותנה לש םתגצה ןפואל רשקב ןויד ררועלו הרבחה לש םייפסכה תוחודה
 

 לכ יל תועודי יכו התימאל תמא וניה ליעל רומאה לכ יכ ה/ריהצמ יננה ,ליעל רומאה לכ תא יתנבהו ןויעב יתארקש רחאל .8
 .ויפ-לע ונקתוהש תונקתהו קוחה יפ לע תואלמה ייתויוכזו ייתובוח
 

 .וז יתרהצה לע ךמתסהב תישענ הרבחה לש תיללכה הפיסאה רושיאל יתנוהכ תדמעה יכ יל עודי .9
 
 

     בולייזופ זפ לאונמע
 המיתח  ךיראת  םש

Emil Paz
17/5/2022



 
 'א חפסנ

 
 1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל א227 – 225 םיפיעס

 :הנממל הלגי רוטקרידכ ןהכל דמעומש ימ )א(  .225

 רוטקרידכ ןהכל ול רוסא הבש הפוקתה הפלח םרטו ,)א(226 ףיעסב רומאכ הריבעב ןיד קספב עשרוה םא  )1(
 ;226 ףיעס יפל
 ותוא יפל טפשמה תיב עבקש הפוקתה הפלח םרטו ,)1א(226 ףיעסב רומאכ הריבעב ןיד קספב עשרוה םא  )2(

 ;ןטק ףיעס
 הרבח לכב רוטקרידכ ןהכל וילע רסואה הפיכא יעצמא וילע הליטה תילהנימה הפיכאה תדעו םא  )3(

 .רומאכ התטלחהב תילהנימה הפיכאה תדעו העבקש הפוקתה הפלח םרטו ,תירוביצ
 – הז ףיעסב )ב(

 תוריינ קוחל 4'ח קרפ יפל לטוהש ,ךרע תוריינ קוחל ונ52 ףיעסב רומאכ הפיכא יעצמא – "הפיכא יעצמא"
 קרפ יפל וא ,1995-ה"נשתה ,תועקשה יקית לוהינבו תועקשה ץועייב קוסיעה תרדסה קוחל 2'ז קרפ יפל ,ךרע
 ;ןיינעה יפל ,1994-ד"נשתה ,תונמאנב תופתושמ תועקשה קוחל 1'י
 ;ךרע תוריינ קוחל )א(בל52 ףיעס יפל התנומש הדעווה – "תילהנימה הפיכאה תדעו"
 .הנושאר האכרעב ןיד קספ – "ןיד קספ"

 םא אלא ,ןלהל תוטרופמהמ הריבעב ןיד קספב עשרוהש םדא תירוביצ הרבחב רוטקריד תנוהכל הנומי אל )א( .226
 :עשרוה ובש ןידה קספ ןתמ םוימ םינש שמח ופלח ןכ

 ,1977-ז"לשת ,ןישנועה קוחל 428 דע 422-ו 420 דע 418 ,415 ,392 ,297 דע 290 םיפיעס יפל תוריבע )1(
 ;ךרע תוריינ קוחל 54-ו )א(53 ,ד52 ,ג52 םיפיעס יפלו

 לש תוריבע וא דיגאתב םילהנמ תוריבע ,המרמ ,דחוש תוריבעב לארשיל ץוחמ טפשמ תיבב העשרה )2(
 ;םינפ עדימ לוצינ

 .)הקחמנ( )3(

 ,)ב(225 ףיעסב ותרדגהכ ,ןיד קספב עשרוהש םדא תירוביצ הרבחב רוטקריד תנוהכל הנומי אל )1א(
 אוה ןיא היתוביסנ וא התרמוח ,התוהמ תאפמ יכ עבק טפשמה תיב םא ,)א( ןטק ףיעסב היונמ הניאש הריבעב
 םוימ םינש שמח לע הלעת אל רשא טפשמה תיב עבקש הפוקתה ךשמל ,תירוביצ הרבחב רוטקריד שמשל יואר
 .ןידה קספ ןתמ

 יכ ,רוטקרידל תונמתהל ןינועמה םדא לש ותשקבל ,הירחאל וא העשרהה דעומב ,עובקל יאשר טפשמ תיב )ב(
 אוה ןיא ,הריבעה הרבענ ןהבש תוביסנל ,רתיה ןיב בל םישבו ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ תוריבעב ותעשרה ףא לע
 תירוביצ הרבחב רוטקרידכ ןהכלמ עונמ אוה הבש הפוקתה יכ וא ,תירוביצ הרבחב רוטקרידכ ןהכלמ עונמ
 .םינש שמחמ הרצק היהת

 .)1()א( ןטק ףיעסב תועובקה הלא לע תופסונ תוריבע עובקל יאשר רשה )ג(

 וא יונימה תולבגמ לש עוציב בוכיע לע תורוהל יאשר ,רוערע לש טפשמ תיב – רוערע שגוה םאו ,טפשמ תיב )ד(
 .ןוכנל האריש םיאנתבו עבקיש דעומל הז ףיעס יפל הנוהכה תעיקפ לש

 אל ,תירוביצ הרבחב רוטקרידכ ןהכל וילע רסואה הפיכא יעצמא םדא לע תילהנימה הפיכאה תדעו הליטה  .א226
 ,הז ףיעסב ;הטלחה התוא יפ לע רוטקרידכ ןהכל ול רוסא הבש תירוביצ הרבחב רוטקרידל םדא ותוא הנומי
 .)ב(225 ףיעסב םתרדגהכ – "תילהנימה הפיכאה תדעו"ו "הפיכא יעצמא"

 לע טילחהש דיגאת ןכו ,רטפוה אל דוע לכ לגר טשופ זרכוהש ימ ,ןיד לוספ ,ןיטק רוטקרידל הנומי אל   )א( .227
 .קוריפ וצ ויבגל ןתינש וא ןוצרמ וקוריפ

 .הנממל תאז הלגי )א( ןטק ףיעסב רומאה וב םייקתמש רוטקריד תנוהכל דמעומ  )ב( 

 הליע ויבגל תמייקתמש וא רוטקרידכ ותנוהכל הז קוח יפל שורדה יאנת ויבגל םייקתהל לדחש רוטקריד .א227
   .העדוהה ןתמ דעומב עקפת ותנוהכו ,הרבחל דימ ךכ לע עידוי רוטקרידכ ותנוהכ תעיקפל

 בקע יונימ תלבגה
 העשרה

 יונימ תלבגה

 העדוה תבוח

 בקע יונימ תלבגה
 תדעו לש הטלחה
 תילהנימה הפיכאה

 יוליג תבוח



 לכבוד:
 בע"מ  אוטומקס מוטורס

 
 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 צפוימצהיר/ה בזאת,  ,  057504821, ת.ז. מס'  אמתי וייס,  אני הח"מ
 : כדלקמןהקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  

 
א לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, 227עד    225י אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים  ילא מתקיימות לגבכי   .1

כנוסחן של הגבלות אלו במועד   -פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית  
 המהווה חלק בלתי נפרד ממנה. בנספח א'החתימה על הצהרה זו, כמפורט 

 
בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני ובין  כי   .2

 . בהם אני או מי מקרובי בעלי ענייןהחברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים 
 

פעולותיי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי  כי   .3
או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית  

"( ואינן פוגעות בטובת החברה, רק  הפרת חובת האמוניםלהלן: " של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר ) 
 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

בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים    בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או
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  
עסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפועלה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת  ו/או ה

 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 השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

 פקידי כדירקטור בחברה: מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע ת ,להלן
 : השכלה

; בוגר, משפטים, הקריה האקדמית אונו; מוסמך, מנהל עסקים,  New England Collegeבוגר, כלכלה ומנהל עסקים,  
 (הקריה האקדמית אונו )שלוחת אוני' מנצ'סטר

 
 : ניסיון תעסוקתי

 ייעוץ כלכלי, דירקטור במספר חברות ציבוריות. 
  

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

לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת   234סעיף . ידוע לי, כי בהתאם ל א לחוק )כמפורט בנספח א'(227בסעיף 
 אמונים שלי לחברה. החובת 

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

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

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

לי כל   ותהנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידוע לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל,   .8
 .פיו -והתקנות שהותקנו על חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק 

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

 
 

 

 נספח א' 
 

   28.4.2021  אמתי וייס 
 חתימה  תאריך   שם



 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 בעביר1)
 ; 226לפי סעיף 

(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו 1)א226כאמור בסעיף  (  אם הורשע בפסק דין בעבירה  2)
 סעיף קטן; 

(  אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית,  3)
 וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. 

 – בסעיף זה  )ב(

לחוק ניירות ערך,   4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  –"אמצעי אכיפה" 
ז' פרק  בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  2לפי  י'1995-לחוק הסדרת העיסוק  פרק  לפי  או   ,1 

 , לפי העניין; 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

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

 פסק דין בערכאה ראשונה. –"פסק דין" 

כן   ם א  מונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלאיא( לא ) . 226
 שבו הורשע: ןחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדי

י  פ , ול1977-לחוק העונשין, תשל"ז 428עד  422-ו 420עד  418, 415, 392, 297עד  290ות לפי סעיפים רעבי (1)
 לחוק ניירות ערך; 54-)א( ו53ד, 52ג, 52סעיפים 

בתאגיד או עבירות של ניצול   םיל ה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהע הרש (2)
 מידע פנים; 

 )נמחקה(. (3)

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

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

משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי   ב( בית)
אין הוא  ,  ירהבבות שבהן נעברה הע סיתו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנע שרעל אף ה

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

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

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

על אדם אמצעי אכיפה     .א226 לא  הטילה ועדת האכיפה המינהלית  לכהן כדירקטור בחברה ציבורית,  עליו  האוסר 
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" 

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

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

דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת   .א227
   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 

הגבלת מינוי עקב  
החלטה של ועדת  

 האכיפה המינהלית 

 גילוי   ובת ח 









 דובכל

 )"הרבחה"( מ"עב סרוטומ סקמוטוא

 ,.נ.ג.א

 ,תורבחה קוחל 241-ו 240 םיפיעסל םאתהב ינוציח רוטקריד תורישכ רבדב הרהצה :ןודנה

 1999 -ט"נשתה

 :וז הרהצהב

 .תרחא וא הנושאר האכרעב ןיד קספ - ״ןיד קספ"

 ,ךרע תוריינ קוחל )א(בל52 ףיעס יפל התנומש הדעוה - ״תילהנמה הפיכאה תדעו״

 .)״ךרע תוריינ קוח" :ןלהל( 1968-ח״כשתה

 4יח קרפ יפל לטוהש ,ךרע תוריינ קוחל ונ52 ףיעסב רומאכ הפיכא יעצמא - ״הפיכא יעצמא״

 יקית לוהינבו תועקשה ץועייב קוסיעה תרדסה קוחל 2יז קרפ יפל ,ךרע תוריינ קוחל

 ,1994-ד״נשתה ,תונמאנב תופתושמ תועקשה קוחל 1י קרפ יפל וא ,1955-ה״נשתה ,תועקשה

 .ןיינעה יפל

-ו 240 םיפיעסל םאתהב וז הרהצה םכל ןתונ ינירה ,הרבחב ינוציח רוטקרידכ יתנוהכ ךרוצל

 :ןמקלדכ ,1999-ט״נשתה ,תורבחה קוחל 241

 דיקפת עוציב םשל יוארה ןמזה תא שידקהל תלוכיהו םישורדה םירושיכה תא יל שי .1

 הרבחה לש םידחוימה היכרצל ,ראשה ןיב ,בל םישב ,הרבחב ינוציח רוטקריד לש

 .הלדוגלו

 םיאנת( תורבחה תונקתב הז חנומ תרדגהכ ,תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב יננה .2

 תורישכ לעב רוטקרידלו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב רוטקרידל םינחבמו

 .2005 -ו״סשתה ,)תיעוצקמ

 הטלחהה תלבק ךרוצל םייטנוולרה םיטרפה ןלהל ,ליעל 1 ףיעסב רומאל בל םישב .3

 .יטנוולרה יעוצקמה ינויסינ טוריפ ןכו יתלכשה רבדב םיטרפ תוברל ,הרומאה

 רשכ תיריש :םש

 022803332 :תוהז תדועת רפסמ

 ינוציח רוטקריד :דיקפת

 28.5.2019 :יונימ ךיראת

 10.7.1967 :הדיל ךיראת

 ןג תמר ,9 א"ר ןומיר :ןעמ

 תילארשי :תוניתנ



 תדעו ,םייפסכה תוחודה תניחבו תרוקיב תדעו :ןוירוטקרידה תודעווב תורבח

 לומגת

 לש הרושקה הרבחב ,תב הרבחב ,הרבחב דבוע

 :הב ןיינע לעב לש וא הרבחה

 אל

 ,תכמסומ ;םייחה יעדמ ,תרגוב ;םיטפשמ ,תרגוב :הלכשה

 םיקסע להנמ

 ,Head of Corporate & Structured Finance :תונורחאה םינשה שמחב קוסיע

 תיאמצע תצעוי ;יו ןא טייטסא ליר לטיפק קארב

 ,מ"עב תוישעת רמ.ח ,מ"עב יטיווקא םילעופ :םיפסונ םידיגאתב רוטקרידכ ןהכמ

 ,מ"עב סקינורטימ ,מ"עב היגרנא חותיפ זג ןולא

 וילוו סקינפה ,מ"עב לארשיב בושייה תרשכה

 מ״עב תורבעמ חמצ ,תלבגומ תופתוש פ2פ

 תורישכ וא תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב

 :תיעוצקמ

 ןכ

 אל :הרבחב רחא ןיינע לעב לש החפשמ ןב

 :וז יתרהצה ןתמ דעומל ומדקש םינשה שמחב .4

 ,415 ,392 ,297 דע 290 םיפיעס יפל תוריבעהמ הזיאב ןיד קספב יתעשרוה אל 4.1

 ,ג52 םיפיעס יפלו ,1977-ז״לשתה ,ןישנועה קוחל 428 דע 422 -ו ,420 דע 418

 .ךרע תוריינ קוחל 54-ו )א(53 ,ד52

 ,המרמ ,דחוש תוריבעב לארשיל ץוחמ טפשמ תיבב ןיד קספב יתעשרוה אל 4.2

 .םינפ עדימ לוצינ לש תוריבעב וא דיגאתב םילהנמ תוריבע

 תיב רשאו ,ליעל 4 ףיעסב היונמ הניא רשא תרחא הריבעב ןיד קספב יתעשרוה אל .5

 רוטקריד שמשל יואר ינניא היתוביסנ וא התרמוח ,התוהמ תאפמ יכ עבק טפשמ

 .רומאכ ותטלחהב טפשמה תיב עבקש הפוקתה ךשמל ,תירוביצ הרבחב

 רוטקרידכ ןהכל יילע רסואה הפיכא יעצמא יילע הליטה אל תילהנמה הפיכאה תדעו .6

 .תירוביצ הרבחב

 קוחב ועמשמכ( םיעצמאב לבגומ בייחכ וא/ו לגר טשופכ יתזרכוה אלו ןיד לוספ ינניא .7

 .)1967-ז״כשת ,לעופל האצוהה

 ,ילש ףתושל ,ילש בורקל ,יל ,ויה אלו ןיא .הרבחב הטילשה לעב לש בורק ינניא .8

 הטילשה לעב ינאש דיגאתל וא ןיפיקעב וא ןירשימב ול ףופכ ינאש ימל ,ילש דיבעמל

 ;הרבחל )א( :הקיז ,רומאה דעומל ומדקש םייתנשב וא וז הרהצה תמיתח דעומב ,וב

 )ג( וא ;יונימה דעומב ,םהמ ימ לש בורקל וא הרבחב הטילשה ילעבמ ימל )ב( וא



 םייתנשב וב הטילשה תלעב התיה וא וב הטילשה תלעב איה הרבחהש דיגאתל

 ויה וא וב הטילש ילעב םניה הרבחב הטילשה ילעבמ ימש דיגאתל )ד( וא ;תונורחאה

 .תונורחאה םייתנשב וב הטילשה ילעב

 ךרד םייעוצקמ וא םייקסע םירשק םויק ,הדובע יסחי םויק - ״הקיז״ :הז ןיינעל

 - "בורק" .הרבחב רוטקרידכ יתנוהכ טעמל ,הרשמ אשונכ הנוהכ ןכו ,הטילש וא ללכ

 ןב לש הרוה וא תוחא ,חא ,אצאצ ןכו אצאצ ,הרוה ירוה ,הרוה ,תוחא וא חא ,גוז ןב

 .הלאמ דחא לכ לש וגוז ןב וא גוזה

 ןירשימב ול ףופכ ינאש ימל ,ידיבעמל ,יפתושל ,יבורקל ,יל ןיא ,רומאהמ עורגל ילב

 ימל םייעוצקמ וא םייקסע םירשק ,וב הטילשה לעב ינאש דיגאתל וא ןיפיקעב וא

 ,ללכ ךרד םניא רומאכ םירשקה םא םג ,ליעל )ד( דע )א( ק"סב םיטרופמה םימרוגהמ

 .ןיא :ןלהל םיטרופמה םיחינז םירשק טעמל

 רוטקרידכ יתנוהכ ןיגב יאכז ינא ול לומגה לע ףסונ ,לבקא אל ,ינוציח רוטקרידכ .9

 לככ ,חוטיב וא יופיש ,יופישל תובייחתה ,רוטפ טעמלו תואצוה רזחהו הרבחב ינוציח

 יתנוהכ לשב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,הרומת לכ - םהל יאכז ינאש וא יל וקנעויש

 .הרבחב ינוציח רוטקרידכ

 ידיקפת םע םיניינע דוגינ רוציל םילולע וא םירצוי םניא םירחאה יקוסיע וא ידיקפת .10

 .הרבחב רוטקרידכ ןהכל יתלוכיב עוגפל ידכ םהב ןיאו הרבחב רוטקרידכ

 םג ןהכמה ינוציח רוטקריד ןהכמ הב רשא תרחא הרבחב רוטקרידכ ןהכמ ינניא .11

 .הרבחה לש רוטקרידכ

 .ךרע תוריינל הסרובה לש וא ךרע תוריינ תושר לש דבוע וא רבח ינניא .12

 רוטקרידכ יתנוהכ וא/ו ייונימל רשקב ןידב תרחא הלבגמ תמייק אל ,יתעידי בטימל .13

 .הרבחב ינוציח

 לדחי ליעל וז הרהצהב םירומאה םיאנתהמ הזיא םא הרבחל עידוהל בייחתמ ינירה .14

 .םייקתהלמ

 ידי-לע חוודת יתרהצה יכו וז יתרהצהב רומאה לע הכמתסה הרבחה יכ יל עודי .15

 .הרבחה

 ,וז הרהצה לע םותחה לע יתאב היארלו

 8.5.2022 :ךיראת               רשכ תיריש :םש

 

 ._____________________ :המיתח
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