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    ג.א.נ.,

 בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה   דו"ח מיידיהנדון:  

לתקנות ניירות ערך  "),  חוק החברות(להלן: "   1999  -לחוק החברות, התשנ"ט  בהתאם    דוח מיידי בזאת    ן נית

"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על  תקנות הדוחות(להלן: "  1970  -(דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל  

היום), התש"ס   לסדר  נושא  והוספת  ציבורית  בחברה  סוג  ואסיפת  כללית  ולתקנות החברות  2000  -אסיפה   ,

בדבר זימון אסיפה כללית שנתית    ")ההצבעה  תקנות(להלן: "  2005  -  (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו

בשעה    2021  ,בדצמבר  13  -, ה'בביום  תיערך  "), אשר  האסיפה הכלליתשל בעלי המניות של החברה (להלן: "

 .פתח תקווה  ,4 השילוח ברחובבמשרדי החברה  11:00

 המוצעות  ההחלטות ונוסח הנושאים שעל סדר יום האסיפה .1

בדוח    -  1מס'    נושא .1.1 לשנת  דיון  החברה  של  הדוחות  2020התקופתי  את  היתר  בין  הכולל   ,

   הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

דוחות הכספיים השנתיים  ת ה, הכולל בין היתר א2020לשנת    דיון בדוח התקופתי של החברה

דוח הדירקטוריון על  את  ו   2020בדצמבר    31המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  

ניתן לעיין בדוח התקופתי של    , ללא קבלת החלטה.2020בדצמבר    31מצב ענייני החברה ליום  

) באתר  2021-01-044823(מס' אסמכתא:    2021במרץ    25  ביום, אשר פורסם  2020החברה לשנת  

רסה  ובאתר האינטרנט של הבו  www.magna.isa.gov.ilההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת

 ). "2020הדוח התקופתי לשנת  (להלן: " maya.tase.co.il לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת

 רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו    מינוי - 2'  סנושא מ .1.2

) כרו"ח המבקר של החברה, עד לאסיפה  KPMG(  סומך חייקיןשל משרד    ואישור המשך כהונת

   אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה. ,2020לשנת  ושכרהכללית השנתית הבאה, ודיווח על 

) כרו"ח KPMG(  סומך חייקיןשל משרד    והמשך כהונתאת  לאשר  "  -  נוסח ההחלטה המוצעת

  ."המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה 

 שאינם דירקטורים חיצוניים  ,מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה  -  7-3'  מסנושאים   .1.3

מינויים הבאים  אישור  הדירקטורים  של  חיצוניים) מחדש  דירקטורים  המכהנים  (ושאינם   ,

ויוסף כהן,  אברי קציר,  מנדל   נחס פ ,  ישי קבה"ה  בחברה למועד פרסום דוח זה:   ,  גילי הרט 
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 לדוח זה. 2כדירקטורים בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף  

  :תוהמוצע ותנוסח ההחלט

בתנאים כאמור  בחברה,    כדירקטור  קב   ישימר  מחדש של    ומינוי"לאשר את   .1.3.1

  ."הזימוןלדוח  2בסעיף 

כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור   מנדל  נחספמר  מחדש של    ולאשר את מינוי .1.3.2

 ".הזימוןלדוח  2בסעיף 

כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור    קציר  אברי מר  מחדש של    ולאשר את מינוי .1.3.3

 ".הזימוןלדוח  2בסעיף 

מינוי .1.3.4 את  של    ולאשר  בתנאים  ת  כדירקטורי  הרט   גיליהגב'  מחדש  בחברה, 

 ". הזימוןלדוח   2כאמור בסעיף 

יוסף כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור  מר  מחדש של    ולאשר את מינוי .1.3.5

 ".הזימוןלדוח  2בסעיף 

 מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים בחברה  - שעל סדר היום  1.3פרטים נוספים אודות סעיף  .2

 ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.   .2.1

כפי    םכהונתבחברה ימשיכו לכהן עד תום תקופת    הדירקטורים החיצוניים המכהניםיצוין, כי  .2.2

 שנקבעה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. 

ימשיכו להיות זכאים לתנאי כהונתם    גילי הרט ויוסף כהן,  אברי קציר,  מנדל  חספנ,  ישי קבה"ה   .2.3

 .1הקיימים

פרטים אודות המועמדים למינוי מחדש כדירקטורים הנזכרים בסעיף זה לעיל נכללים בדוח   .2.4

, בדוח התקופתי לשנת  הדיווחלתקנות    26פי תקנה  זה בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על  

". נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים מהותיים  תאגידה  עלת פרק "פרטים נוספים  , תח2020

 בפרטים שצוינו לעניין המועמדים כאמור כפי שהם מובאים בדוח התקופתי האמור. 

לפי סעיף   .2.5 כנדרש  על הצהרות  לכהונה בדירקטוריון החברה חתמו  המועמדים למינוי מחדש 

 לדוח זה.  'אכנספח  ות האמורות מצורפים ב. לחוק החברות. עותקיהן של ההצהר224

  הודעה על כינוס אסיפה כללית .3

 13  -ה,  'בתתכנס ביום    ,של בעלי המניות של החברהאסיפה כללית שנתית  כי  ,  ניתנת בזאת הודעה

 . פתח תקווה, 4השילוח ברחוב , במשרדי החברה 11:00בשעה  ,2021 בדצמבר

 יומה של האסיפההרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר  .4
סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל    שעל   1.3 -   1.2בסעיפים  הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות  

 
החברהבהתאם    1 של  התגמול  מדיניות  המכהנים  להוראות  הדירקטורים  (בדירקטוריון  ,  פלמעט  החברה  ,  מנדל  נחסמר 

כ גם  תפקיד  החברה  החברה  מנכ"להממלא  של  טכנולוגיות  כסמנכ"ל  גם  תפקיד  הממלא  כהן  יוסף  לגמול  ומר  זכאים   (
בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),  המזערי  השתתפות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגבול  

בפרק    21או תקנה  ר ושל מר יוסף כהן    מנדל  נחס מר פשל    ם , לפי דרגתה של החברה; לפירוט תנאי כהונת2000-התש"ס
נושאי משרה ראו  , פטור ושיפוי  ביטוחהסדרי  ט אודות  ור לפי  ;)2020הפרטים הנוספים על החברה בדוח התקופתי לשנת  

נושא תאריך  ה  החברהלתשקיף    8.1.4  ף וכן סעי  2020בפרק הפרטים הנוספים על החברה בדוח התקופתי לשנת  א  29תקנה  
  .) 2020-01-018207: ; מס' אסמכתא 2021בפברואר  15יום  , שפורסם ב2021רואר בבפ 16
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  , , הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כוחםקולות בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה

 .   כשבמניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

 ואסיפה נדחית  ימנין חוק .5
בהתאם להוראות תקנון ההתאגדות של החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או  

מזכויות ההצבעה בחברה.  )  1/4( לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע  כוחם,  -באי  על ידי 

יימצא מניין חוקי,  ן  שעה ממחצית האם כעבור   יום    תידחההיא  המועד שנקבע לאסיפה לא  לאותו 

בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה  

לא יימצא מנין חוקי  . אם באסיפה הנדחית הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה

תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים  כי אז מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה,  כעבור

 שהוא. 

 והוכחת בעלות במניה  המועד הקובע .6
(ג) לחוק  182בסעיף  המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור  

,  'בהינו בסוף יום  ,  2005  -בעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו  לתקנות החברות (הצ  3החברות וסעיף  

   .")המועד הקובע(להלן: " 2021,  בנובמבר 15 -ה

 אופן ההצבעה והודעות עמדה .7

 אישור בעלות  .7.1

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

אביב בע"מ ואותה  - , בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל2000

מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים  

הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו    והוא מעוניין להצביע באסיפה

שבתוספת לתקנות    1רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס  

 האמורות.  

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

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

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

 הצבעה באמצעות מיופה כוח (כתב מינוי)  .7.2

שלוח   באמצעות  או  בעצמו  להצביע  רשאי  באסיפה,  ולהצביע  להשתתף  הזכאי  מניה,  בעל 

החברה בתקנון  לאמור  לעיל,  בהתאם  כאמור  שלוח,  באמצעות  להצביע  המבקש  מניה  בעל   .

או במקום המיועד לכינוס  ) במשרדה הרשום של החברה  "כתב מינוי"יפקיד את ייפוי הכוח (

בה עומד להצביע האדם אסיפה  השעות לפני המועד הקבוע לתחילת    48  -לא פחות מהאסיפה  

ר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים  הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוות

לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש 

 . האסיפה, גם במועד אחר

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה .7.3

שעל סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, רשאי בעל מניות להצביע    1.3-ו  1.2ביחס להחלטות  

באסיפה באמצעות כתב הצבעה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני  
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של כתב ההצבעה, המצורף לדיווח זה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה  

   ., ככל שתוגשנהאת נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה

ניתן   ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם  כתובות האתרים של רשות 

, כמשמעותם בסעיף  (ככל שתוגשנה לחברה)  למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה

  //:www.magna.isa.gov.ilhttp לחוק החברות, הינם אתר ההפצה של רשות ניירות ערך:    88

 . http://maya.tase.il"); ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ אתר ההפצה(להלן: " 

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה ולהודעות  

מניותיו   ואשר  המניות  בעלי  במרשם  רשום  שאינו  מניות  בעל  לכל  ההפצה,  באתר  העמדה 

רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה  

ע  ניירות  חשבון  לגבי  שמניותיו  ניתנה  מניות  בעל  הקובע.  למועד  קודם  ובמועד  מסוים  רך 

אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא    את רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל  

מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם 

 ירות ערך מסוים.  ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ני

"), כמפורט  המסמכים המצורפיםאת כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "

שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה    4בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד  

למשרדי   המצורפים  והמסמכים  ההצבעה  כתב  הגיעו  שבו  המועד  הינו  ההמצאה"  "מועד 

 החברה.  

שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למען החברה ולאחר שיוכיח    24ניות רשאי עד  בעל מ 

את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב 

 .ההצבעה ואישור הבעלות שלו

 האלקטרונית הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה  .7.4

ב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה  בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כת 

   בתקנות ההצבעה.האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים 

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

ב'   ז'יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן    2לפרק 

ניירות ערך,   ו מערכת ההצבעה האלקטרונית(להלן: "  1968-תשכ"ח הלחוק  ניירות "  -"  חוק 

בסעיף  ערך האלקטרונית, כמשמעותה  כתובת מערכת ההצבעה  לפי המקרה).  לחוק  44",  יא 

 .   https://votes.isa.gov.ilניירות ערך הינה 

ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה,  בהתאם  

) שעות לפני מועד כינוס  6ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (

שעות    12האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על  

 ) האסיפה  כינוס  מועד  "לפני  המערכתלהלן:  נעילת  באמצעות  מועד  ההצבעה  כי  יובהר,   .("

מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא  

 יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה. 

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל  

 יות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.מנ

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.il/
https://votes.isa.gov.il/
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 ידי בעל מניה  - מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה ולהכללת נושא על סדר היום על .7.5

) ימים לפני  10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו לא יאוחר מעשרה ( .7.5.1

ריון להודעות עמדה, אם  המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטו  .מועד האסיפה

   .פני מועד האסיפהימים ל )5( חמישהוככל שתוגשנה הודעות עמדה, הינו עד 

(ב) לחוק החברות  66המועד האחרון להמצאת בקשת מאת בעל מניה לפי סעיף   .7.5.2

) ימים לאחר מועד זימון  7( שבעהעל סדר היום של האסיפה הינו עד  לכלול נושא

 האסיפה.

ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום    -שתוגש בקשה לפי סעיף זה לעיל  יצוין כי ככל  

האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום או הוספת הודעת עמדה, ויהיה ניתן  

   לעיין בסדר היום העדכני ובהודעת העמדה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

 החברה  יונציג עיון במסמכים .8
בימים  ,  , פתח תקווה4השילוח    ברחוב,  במשרדי החברה,  בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בולעיין  ניתן  

בין השעות  -א' מוקדם    15:00-09:00ה',  של    ,03-7428800  :טלפון בבתיאום  כינוסה  למועד  עד  וזאת 

כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה, ככל שיינתנו, באתר    .האסיפה הכללית

 ., כנזכר לעילהבורסההאינטרנט של אתר בוההפצה  
 

 

 בכבוד רב,             

 בע"מ  קוויקליזארד              

 
 :נחתם על ידי החברה באמצעות

 ; חתימה:מנכ"לתפקיד:  מנדל חספנשם: 
 סמנכ"ל כספים; חתימה: תפקיד:   שטוקלמןשם: אור 

 2021, בנובמבר  7תאריך החתימה:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

בע"מ  קוויקליזארד  
 ") החברה("

 כתב הצבעה  

 ("תקנות ההצבעה") 2005-בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו

   חלק ראשון

החברה .1 עמדה)  מען  ;בע"מ  קוויקליזארד :  שם  והודעות  הצבעה  כתבי  מסירת  לצורך  רחוב    :(לרבות 

 . , פתח תקווה4השילוח 

אשר תיערך  של בעלי המניות של החברה,    שנתית: אסיפה כללית  וסהסוג האסיפה, המועד והמקום לכינ .2

  "). האסיפה ("  , פתח תקווה 4ברחוב השילוח  במשרדי החברה    11:00בשעה    2021  ,בדצמבר  13  -', הבביום  

  לתחילת   שנקבע  מהמועד  השעה  מחצית  בתום,  האסיפה  של  לקיומה  חוקי  מנין  ימצא  ולא  במידה

 . בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום םולאותו י האסיפה דחהי, תהאסיפה

  שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעההאסיפה הנושאים שעל סדר יום  פירוט .3

 מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו   .3.1

) כרו"ח המבקר של החברה, עד לאסיפה  KPMG(  סומך חייקיןשל משרד    וכהונתאישור המשך  

ודיוו  הבאה,  השנתית  לשנת    חהכללית  שכרם  החברה  ,2020על  דירקטוריון  ידי  על  נקבע  ,  אשר 

  ").דוח הזימון("לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה  1.2כמפורט בסעיף 

בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה    2הממוספרת כהחלטה מס'  (  המוצעתנוסח ההחלטה  

 :)מהווה נספח לו

כהונתאת  לאשר  " משרד    והמשך  חייקיןשל  עד  KPMG(  סומך  החברה  של  המבקר  כרו"ח   (

 ".לאסיפה הכללית השנתית הבאה

בחברה .3.2 המכהנים  דירקטורים  של  מחדש  חיצוניים  מינוי  דירקטורים  ת  והממוספר (   שאינם 

 : )בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו 7-3מס'  ותכהחלט 

, המכהנים בחברה  צוניים)יח (ושאינם דירקטורים  אישור מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים

, כדירקטורים  גילי הרט ויוסף כהן,  אברי קציר,  מנדלפנחס  ,  ישי קבה"ה  למועד פרסום דוח זה:  

 . לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה  1.3כמפורט בסעיף  ,בחברה

נוסח ההחלט מס'  (  המוצעת  ה תמצית  כהחלטה  כתב    3הממוספרת  זימון האסיפה אשר  בטופס 

 :  )ח לופסהצבעה זה מהווה נ 

מינוי" .3.2.1 את  של    ולאשר  כאמור    קב   ישימר  מחדש  בתנאים  בחברה,  כדירקטור 

 ". הזימוןלדוח  2בסעיף 

נוסח ההחלט מס'  (  המוצעת  ה תמצית  כהחלטה  כתב    4הממוספרת  זימון האסיפה אשר  בטופס 

 :  )הצבעה זה מהווה נספח לו

מינוי .3.2.2 את  של    ולאשר  בתנאים    מנדל  פנחסמר  מחדש  בחברה,  מור  אככדירקטור 

 ".הזימוןלדוח  2בסעיף 

נוסח ההחלט מס'  (  המוצעת  ה תמצית  כהחלטה  כתב    5הממוספרת  זימון האסיפה אשר  בטופס 

 :  )הצבעה זה מהווה נספח לו
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מינוי .3.2.3 את  של    ולאשר  כאמור    קציר  אברימר  מחדש  בתנאים  בחברה,  כדירקטור 

 ".הזימוןלדוח  2בסעיף 

נוסח ההחלט כהחלט(  המוצעת  ה תמצית  כתב    6מס'    ההממוספרת  זימון האסיפה אשר  בטופס 

 :  )הצבעה זה מהווה נספח לו

בחברה, בתנאים כאמור  ת  כדירקטורי   הרט  גיליהגב'  מחדש של    ולאשר את מינוי .3.2.4

 ".הזימוןלדוח  2בסעיף 

נוסח ההחלט מס'  (  המוצעת  ה תמצית  כהחלטה  כתב    7הממוספרת  זימון האסיפה אשר  בטופס 

 :  )הצבעה זה מהווה נספח לו

מינוי  לאשר .3.2.5 של    ואת  כאמור  מר  מחדש  בתנאים  בחברה,  כדירקטור  כהן  יוסף 

 ".הזימוןלדוח  2בסעיף 

 שעל סדר היום ההחלטות לקבלת הדרוש הרוב .4

ההחלטות   .4.1 לקבלת  הדרוש  רגיל    שעל  1.3 -  1.2בסעיפים  הרוב  רוב  הינו  האסיפה  של  יומה  סדר 

פה בעצמם או באמצעות  יס , הנוכחים באהזכאים להשתתף בהצבעה,  מכלל קולות בעלי המניות

 .   כשבמניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ,מיופה כוחם

  ההצבעה   לפני  לחברה   יודיע  בהצבעה   המשתתף  מניה  בעל,  החברות  לחוק  276  סעיף   הוראות  פי  על .4.2

  עניין   לו  יש  אם ,  ההצבעה  כתב  גבי  על  -  הצבעה  כתב  באמצעות  היא  ההצבעה   אם,  או  באסיפה

 . יימנה לא  וקולו יצביע לא, כאמור מניה  בעל הודיע לא; לאו  אם מינויה באישור אישי

הינך    לש השני    ו בחלק .4.3 האם  לסימון  מקום  מוקצה  ההצבעה),  אופן  (חלק  זה  הצבעה  בעל  כתב 

נושא משרה    ,שעל סדר היוםבעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי לעניין ההחלטות  שליטה,  

.  אפיין אחר של בעל המניותמ  , כמו גם לסימוןר מהות הזיקהואוכן לתי  בכירה או משקיע מוסדי

ויובהר,   ככל  או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו   ,לא סימן בעל מניות כאמורכי 

  .במניין

 תוקף כתב ההצבעה  .5

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח   .5.1

(כהגדרת מונחים אלה בדוח זימון   לות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתעבלחברה אישור 

רק    החברות  ) לחוק 2(177לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף  כמו כן,    .האסיפה)

 .אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות

") יש להמציא  כים המצורפיםמסהמאת כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (להלן: " .5.2

שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד    4למשרדי החברה עד  

 שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.  

 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית  .6

באמצעות   .6.1 להצביע  רשאי  רשום  לא  מניות  האלקטרובעל  ההצבעה  להלן)י נערכת  (כהגדרתה  ,  ת 

 . הצבעההכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ה 

הקובע .6.2 המועד  בסעיף  (  לאחר  מחבר  להלן)  14כהגדרתו  גישה  וקוד  מזהה  מספר  קבלת  עם   ,

תהליך  הבורסה במערכת  ולאחר  להצביע  רשום  לא  מניות  מחזיק  יוכל    טרונית קלהא  הזדהות 

ז' לפרק  ב'  סימן  לפי  ערך,   2הפועלת  ניירות  "  1968-תשכ"ח  לחוק  ההצבעה  (להלן:  מערכת 
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והאלקטרונית ערך"  -"  ניירות  המקרה)חוק  לפי  האלקטרונית  .",  ההצבעה  מערכת    ,כתובת 

  . isa.gov.ilhttps://votes.הינה  יא לחוק ניירות ערך  44כמשמעותה בסעיף  

ההצבעה   .6.3 בתקנות  הקבועים  לתנאים  ובכפוף  זה,    ולהוראותבהתאם  בעניין  ערך  ניירות  רשות 

(  באמצעות מערכת ההצבעה  ההצבעה כינוס  6האלקטרונית תתאפשר עד שש  מועד  לפני  ) שעות 

שעות    12במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על    אוהאסיפה  

באמצעות מערכת    ההצבעה   כי,  יובהר").  המערכת   נעילת  מועד(להלן: "ני מועד כינוס האסיפה  לפ

נעילניתנ  תהיה  האלקטרוניתההצבעה   מועד  עד  לביטול  או  לשינוי  ניתן  ת  יהיה  ולא  ת המערכת 

 לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה. 

כאשר הצבעה של בעל    ,הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת .6.4

 מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה. מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב

שבהם ניתן    ")הבורסה("   כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ .7

העמדה והודעות  ההצבעה  כתב  נוסח  את  לחברה)  למצוא  שתוגשנה  בסעיף (ככל  כמשמעותם  לחוק    88  , 

ערך: ניירות  רשות  של  ההפצה  אתר  הינם  "  http://www.magna.isa.gov.il החברות,  אתר  (להלן: 

בע"מ  ההפצה אביב  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  ואתר   ;("http://maya.tase.il  ההצבעה כתב  את   .

שעות לפני מועד    4מסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד  וה

בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף   זה "מועד ההמצאה" הינו המועד  לעניין  כינוס האסיפה. 

 אליו, למשרדי החברה.  

עד   .8 ולאחר שהחבען  שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למ  24בעל מניות רשאי  זהותו  וכיח את  ירה 

ן זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות  יאו עובד אחר שמונה לעני  להנחת דעתו של מזכיר החברה

 . שלו

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, וכי   .9

לעני  להוריבקשה  רשאי  רשום  לא  מניות  בעל  כי  וכן  מסוים  ערך  ניירות  לחשבון  מראש  תינתן  זה  ות  ן 

 . שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

והודעות   .10 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה 

סה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר  העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבור

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

 . ין קבלת הודעות העמדהי ין כתבי ההצבעה תחול גם לעניתשלום; הודעתו לענ 

המהו .11 בשיעור  מניות  המחזיק  יותר  או  אחד  מניות  זכויות  בעל  כל  מסך  יותר  או  אחוזים  חמישה  וה 

ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל  

בסעיף   כהגדרתו  בחברה  זכאי  החברות  לחוק   268השליטה  מטעמו,  ,  שלוח  באמצעות  או  לאחר  בעצמו 

בשע החברה,  של  הרשום  במשרדה  לעיין  האסיפה,  ההצבעה  כינוס  בכתבי  המקובלות,  העבודה  ות 

 . וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה

זה, כמות המניות המהווה   זכויות ההצבעה בחברה הינה:   5%נכון למועד פרסום כתב הצבעה  כל    מסך 

למועד זה    החברה. של  ש"ח ע.נ. כ"א    0.01מניות רגילות בנות    בגין שבר מניה)  מטה (מעוגל כלפי    141,529

  לא קיים בעל שליטה בחברה.

https://votes.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.il/
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(לרבות    זה  הצבעה  כתב  נשוא   האסיפה  יום   בסדר  שינויים  שיהיו  ייתכן  זה   הצבעה  כתב   פרסום  מועד  לאחר .12

  יהיה   ניתן.  זה  הצבעה  כתב  נשוא  בעניינים  עמדה  הודעות  להתפרסם  עשויות  וכן),  היום  לסדר  נושא  הוספת

  החברה   בדיווחי  כאמור  שהתפרסמו   עמדה  ובהודעות  כאמור  יפההאס  של  העדכני   היום  בסדר  לעיין

 . ההפצה שבאתר

  באתר   החברה  ידי  על  יפורסם,  היום  סדר  שעל  בהחלטה  שינויים  בעקבות  ויידרש  ככל,  מתוקן  הצבעה  כתב

ב  5  בתקנה  המפורטים   מהמועדים   יאוחר   לא  וזאת,  כאמור  בהחלטה  השינויים  פרסום  עם  בבד  בד   ההפצה

, קרי, לא  2000-"סתש)  ציבורית  בחברה  סוג  ואסיפת  כללית  אסיפה  על  ומודעההודעה  (  החברות  לתקנות

 .ימים לאחר זימון האסיפה  14-יאוחר מ

  כתב   באמצעות  להצביע  ניתן  ושלגביו  היום  סדר  שעל  נושא  כל  לגבי  הצבעתו  אופן  את  יציין  מניות  בעל .13

 . זה הצבעה כתב  של השני בחלקו , זה הצבעה

באסיפה    ודעות עמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתףהמועד האחרון להמצאת ה .14

 ולהצביע בה 

עשרה   .14.1 עד  הינו  עמדה  הודעות  להמצאת  האחרון  האסיפה.)  10(המועד  מועד  לפני  המועד    ימים 

  עד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה, הינו  

 .ועד האסיפהפני מימים ל)  5(חמישה 

כא .14.2 באסיפה,  להצביע  בחברה  מניה  בעל  זכאות  לקביעת  הקובע  בסעיף  המועד  לחוק    182מור 

ההצבעה  3ובתקנה    החברות יום  ,  לתקנות  בסוף  ולל(     2021,  מברבבנו  15  -ה,  ב'הינו  הלן:  עיל 

   .")המועד הקובע"

 עיון במסמכים .15

ההחלטות   של  המלא  בנוסח  לעיין  יוכלו  החברה  של  המניות  החברה וצעות,  המ בעלי    ברחוב ש  במשרדי 

תקווה4השילוח   פתח  א',  ,  השעות  -בימים  בין  מוקדם    09:00-15:00ה',    , 03-7428800בטלפון  בתיאום 

 וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.  

 
* * * 
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 בע"מ  קוויקליזארד

 חלק שני  -כתב הצבעה 

   2005-בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו

 : א'ק חל

 

 "). החברה(להלן: " בע"מ קוויקליזארד: שם החברה .1

ההצבעה) .2 כתבי  ומשלוח  (למסירה  החברה  השילוח  שהחברה  משרדי  :  מען  תקווה 4ברחוב  פתח   ,  

4951437 . 

 . 514439785 :מס' החברה .3

 ובכל אסיפה נדחית.  11:00בשעה  2021 ,בדצמבר 13  -', הבביום  :מועד האסיפה .4

 . תתינש : אסיפה כללית סוג האסיפה .5

ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע   .2021 ,במברונב 15  -', הבביום  :הקובעהמועד  .6

   יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
 

 : (ימולא על ידי בעלי המניות) חלק ב'

 

 פרטי בעל המניות  .7

 . ____________________________________________שם בעל המניות: ________ .7.1

 .___________________________________________________ : _____ זהות מס' .7.2

 _______________.________): אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראליתמס' דרכון ( .7.3

 ______________. :  (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית) הדרכוןמדינה שבה הוצא ה .7.4

 .__: ____________מניות תעודת זהות ישראלית)על ה ב (אם אין ל ליוםהדרכון בתוקף עד  .7.5

 .____________________ ______________): אם בעל המניות הוא תאגידמס' תאגיד ( .7.6

 ._________________ _____________:  (אם בעל המניות הוא תאגיד) מדינת התאגדות .7.7
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  אופן ההצבעה .8

 1אופן ההצבעה הנושא על סדר היום מספר 

ל  ה בעתהאם א
שליטה, בעל עניין, 

בעל עניין אישי  
באישור המינוי,  

נושא משרה בכירה  
 2או משקיע מוסדי

 כן* לא נמנע  נגד  בעד
  סומך חייקין של משרד    וכהונת אישור המשך    –  2החלטה מס'  

)KPMG  הכללית לאסיפה  עד  החברה,  של  המבקר  כרו"ח   (
  ידי   לאשר נקבע ע   2020לשנת    והשנתית הבאה, ודיווח על שכר

 הזימון. לדוח  1.2כמפורט בסעיף  , דירקטוריון החברה
 

     

מס'   של    ומינויאישור    –  3החלטה   קב   ישי מר  מחדש 
 . זימוןהלדוח  1.3כמפורט בסעיף  ,כדירקטור בחברה

 
     

מס'   של    ומינוי  אישור  –  4החלטה    מנדל פנחס  מר  מחדש 
 . זימוןהלדוח  1.3כמפורט בסעיף , כדירקטור בחברה

 
     

מס'  ה של    ומינויאישור    –  5חלטה  קציר מר  מחדש   אברי 
 . זימוןהלדוח  1.3כמפורט בסעיף  ,כדירקטור בחברה

 
     

מס'   ה  המינויאישור    –  6החלטה  גילי  הגב'  של    רט מחדש 
 . זימוןהלדוח  1.3כמפורט בסעיף   ,כדירקטורית בחברה

 
     

מס'   של    ומינויאישור    –  7החלטה  כהן מר  מחדש    יוסף 
 . זימוןהלדוח  1.3כמפורט בסעיף  ,טור בחברהדירקכ

 
     

 :נא פרט מהות הזיקה הרלבנטית *        

 _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ ____ 

 רה או משקיע מוסדי?   בכי הרבעל עניין, נושא מש

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

 לא כן ?בחברה  3עניין בעל אתה האם

 לא כן בחברה?   4האם אתה נושא משרה בכירה

 לא כן ?5האם אתה משקיע מוסדי

 : הערות בהתאם לתקנות ההצבעה         

באמצעו .א במניות  המחזיקים  מניות  סעיףחבר    תלבעלי  (לפי  החברות,  )  1(177  בורסה  לחוק 
 . כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, )1999-התשנ"ט

החברה   .ב של  המניות  בעלי  במרשם  הרשומים  מניות  צילום    -לבעלי  בצירוף  תקף  ההצבעה  כתב 
 תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.  

 
 

 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  1
תו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי  הצבע  ,בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט  2

 . שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה
 .1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף    3
 .1968-(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 37כהגדרתו בסעיף    4
-ל) (השתתפות חברה מנהלית באסיפה כללית), תשס"טת גמופלתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קו  1כהגדרתו בתקנה    5

 .1994-, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד2009
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 ___________.  :תאריך

         

                                                                                                               _________________ _____ 

             ת בעל המניותחתימ                 



 תאריך: ____________                       לכבוד 

 ")החברהקוויקליזארד בע"מ ("
 

 א.נ.,ג.
 

 הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי

, _______, בעל ת"ז _________, מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ומאשר  אני הח"מ
כי   לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"טבזאת  ") לכהונתי  חוק החברות("   1999-מתקיימים 

 כדירקטור בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור בלתי תלוי", כמפורט בהצהרתי שלהלן: 

לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים   241- ב ו224הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים  .1
 .  בחוק החברות

דירקטור   .2 של  תפקיד  ביצוע  לשם  הראוי,  הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  בעל  הנני 
בסיס   על  היתר,  בין  וזאת,  ולגודלה,  החברה  של  המיוחדים  לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  בחברה, 

ותעסוקתי,   ניסיוני  בסעיף  השכלתי,  היתר,  בין  לדוח    14כמפורט,  על התאגיד  נוספים  פרטים  בפרק 
 .  2020ופתי של החברה לשנת  התק

   בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו: .3

-, ו420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   .3.1
 לחוק ניירות ערך.    54-(א) ו 53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז  428עד    422

בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים  לא הורשעתי בפסק דין   .3.2
 בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. 

בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי   .3.3
לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה  

 ת המשפט בהחלטתו כאמור. שקבע בי

 לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.   .4

אינני קטין, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,   .5
 .  1980-, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם 1962-תשכ"ב

בחברה .6 השליטה  בעל  של  קרוב  כפו1אינני  שאני  למי  למעבידי,  לשותפי,  לקרובי,  לי,  אין  וכן  ו  ל   פה, 
בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד   במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה 

  לתאגיד   או,  המינוי  במועד,  המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה
 .  2אחר

או   .7 בעקיפין,  או  במישרין  לו  כפוף  שאני  למי  למעבידי,  לשותפי,  לקרובי,  לי,  בעל  אין  שאני  לתאגיד 
השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה,  

וכן ידוע לי כי אינני זכאי    ,, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל ראו לתאגיד אח וכן לא קיבלתי 
  3.החברות  (ב) לחוק244לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 

טור בחברה,  קדירכ עניינים עם תפקידי  ד  אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגו  ם סוקי האחרייע   ו תפקידי א .8
 טור בחברה ו/או כחבר בועדה/ות הדירקטוריון.  דירקואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כ

אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור   .9
 יצוני.   ח

 
 לחוק החברות.  1כהגדרתו בסעיף   1
 תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה. - "תאגיד אחר"   2
  (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, 244תמורה בניגוד לאמור בסעיף    3

כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי,  
 או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק. 

07/11/2021

031807886 טרה יליג
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 איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.  .10

 .  כפוף למינויי כאמור, הובא לידיעתיבסכום הגמול שישולם לי כדירקטור בחברה,  .11

 לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל:   .12
 .  הנני בעל כשירות מקצועית[    ]  

 . 4הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית[    ]  

 בחברה.  בלתי תלוי    למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור .13

אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי   .14
 כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הנני מתחייב להודיע על כך לחברה באופן מיידי.  

ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה   .15
ידי החברה, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל  -לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על ותהיה פתוחה 

   דין.

וכי כל   .16 לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת 
הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על  
על   ו/או  על כהונתי כדירקטור בלתי תלוי  יכול להשפיע  זו, אשר  פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה 
לכהן   הכשירות  ובמבחני  בתנאים  עמידתי  בדבר  החברה  דירקטוריון  ו/או  הביקורת  ועדת  קביעת 

 להצהרה זו.   12כדירקטור בלתי תלוי בחברה ולהיות מסווג כדירקטור כאמור בסעיף 

 

             

       ________________________ 

_____________    

 

 
מקצועית),  תקנות  ע"פ    4 כשירות  בעל  ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  (תנאים  החברות 

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל    -"  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"דירקטור  ,  2005-תשס"וה
חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו    -ם עסקיים  השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאי

להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו  
ניסי השכלתו,  השאר,  בין  השיקולים,  במכלול  ויובאו  הדירקטוריון,  בידי  תיעשה  דירקטור  של  והפיננסית  ונו,  החשבונאית 

) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר  1וידיעותיו בנושאים אלה: (
) הכנת דוחות כספיים ואישורם  3) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (2הגודל והמורכבות של החברה; (

 .1968-תשכ"ח  פי חוק ניירות ערךול 1999-התשנ"ט החברות  לפי חוק 

Avia
Stamp



 תאריך: ____________                       לכבוד 

 ")החברהקוויקליזארד בע"מ ("
 

 א.נ.,ג.
 

 הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

, _______, בעל ת"ז _________, מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה, ומאשר בזאת כי  אני הח"מ
") לכהונתי כדירקטור  חוק החברות("  1999- הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"טמתקיימים לגבי תנאי  

 בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן: 

ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק  224הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיף   .1
 החברות.  

לשם   .2 הראוי,  הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  בעל  דירקטור  הנני  של  תפקיד  ביצוע 
ע היתר,  בין  וזאת,  ולגודלה,  החברה  של  המיוחדים  לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  בסיס  בחברה,  ל 

ותעסוקתי ניסיוני  בסעיף  ,  השכלתי,  היתר,  בין  לדוח    14כמפורט,  על התאגיד  נוספים  פרטים  בפרק 
   .2020התקופתי של החברה לשנת  

   זו:בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי  .3

-, ו420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   .3.1
 לחוק ניירות ערך.    54-(א) ו 53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז  428עד    422

לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים   .3.2
 יד או בעבירות של ניצול מידע פנים. בתאג

בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי   .3.3
לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה  

 שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור. 

 לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.   .4

אינני קטין, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,   .5
 .  1980-, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם 1962-תשכ"ב

 בחברה.  טב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורלמי .6

לחברה   .7 להודיע  מתחייב  מיידי  הריני  יחדל  באופן  לעיל  זו  בהצהרה  האמורים  מהתנאים  איזה  אם 
 מלהתקיים.  

ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה   .8
ידי החברה, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל  -ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על 

   דין.

וכי כל   .9 לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת 
 הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים.  

 

             

       ________________________ 

_____________    

 

07/11/2021

032225583ריצק ירבא

Avia
Stamp



 תאריך: ____________                       לכבוד 

 ")החברהקוויקליזארד בע"מ ("
 

 א.נ.,ג.
 

 הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

, _______, בעל ת"ז _________, מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה, ומאשר בזאת כי  אני הח"מ
") לכהונתי כדירקטור  חוק החברות("  1999- הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"טמתקיימים לגבי תנאי  

 בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן: 

ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק  224הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיף   .1
 החברות.  

לשם   .2 הראוי,  הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  בעל  דירקטור  הנני  של  תפקיד  ביצוע 
ע היתר,  בין  וזאת,  ולגודלה,  החברה  של  המיוחדים  לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  בסיס  בחברה,  ל 

ותעסוקתי ניסיוני  בסעיף  ,  השכלתי,  היתר,  בין  לדוח    14כמפורט,  על התאגיד  נוספים  פרטים  בפרק 
   .2020התקופתי של החברה לשנת  

   זו:בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי  .3

-, ו420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   .3.1
 לחוק ניירות ערך.    54-(א) ו 53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז  428עד    422

לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים   .3.2
 יד או בעבירות של ניצול מידע פנים. בתאג

בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי   .3.3
לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה  

 שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור. 

 לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.   .4

אינני קטין, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,   .5
 .  1980-, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם 1962-תשכ"ב

 בחברה.  טב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורלמי .6

לחברה   .7 להודיע  מתחייב  מיידי  הריני  יחדל  באופן  לעיל  זו  בהצהרה  האמורים  מהתנאים  איזה  אם 
 מלהתקיים.  

ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה   .8
ידי החברה, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל  -ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על 

   דין.

וכי כל   .9 לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת 
 הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים.  

 

             

       ________________________ 

_____________    

 

07/11/2021

032234262ןהכ ףסוי



 תאריך: ____________                       לכבוד 

 ")החברהקוויקליזארד בע"מ ("
 

 א.נ.,ג.
 

 הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

, _______, בעל ת"ז _________, מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה, ומאשר בזאת כי  אני הח"מ
") לכהונתי כדירקטור  חוק החברות("  1999- הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"טמתקיימים לגבי תנאי  

 בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן: 

ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק  224הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיף   .1
 החברות.  

לשם   .2 הראוי,  הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  בעל  דירקטור  הנני  של  תפקיד  ביצוע 
ע היתר,  בין  וזאת,  ולגודלה,  החברה  של  המיוחדים  לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  בסיס  בחברה,  ל 

ותעסוקתי ניסיוני  בסעיף  ,  השכלתי,  היתר,  בין  לדוח    14כמפורט,  על התאגיד  נוספים  פרטים  בפרק 
   .2020התקופתי של החברה לשנת  

   זו:בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי  .3

-, ו420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   .3.1
 לחוק ניירות ערך.    54-(א) ו 53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז  428עד    422

לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים   .3.2
 יד או בעבירות של ניצול מידע פנים. בתאג

בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי   .3.3
לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה  

 שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור. 

 לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.   .4

אינני קטין, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,   .5
 .  1980-, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם 1962-תשכ"ב

 בחברה.  טב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורלמי .6

לחברה   .7 להודיע  מתחייב  מיידי  הריני  יחדל  באופן  לעיל  זו  בהצהרה  האמורים  מהתנאים  איזה  אם 
 מלהתקיים.  

ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה   .8
ידי החברה, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל  -ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על 

   דין.

וכי כל   .9 לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת 
 הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים.  

 

             

       ________________________ 

_____________    

 

07/11/2021

035696277בק ישי 

Avia
Stamp



 תאריך: ____________                       לכבוד 

 ")החברהקוויקליזארד בע"מ ("
 

 א.נ.,ג.
 

 הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

, _______, בעל ת"ז _________, מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה, ומאשר בזאת כי  אני הח"מ
") לכהונתי כדירקטור  חוק החברות("  1999- הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"טמתקיימים לגבי תנאי  

 בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן: 

ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק  224הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיף   .1
 החברות.  

לשם   .2 הראוי,  הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  בעל  דירקטור  הנני  של  תפקיד  ביצוע 
ע היתר,  בין  וזאת,  ולגודלה,  החברה  של  המיוחדים  לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  בסיס  בחברה,  ל 

ותעסוקתי ניסיוני  בסעיף  ,  השכלתי,  היתר,  בין  לדוח    14כמפורט,  על התאגיד  נוספים  פרטים  בפרק 
   .2020התקופתי של החברה לשנת  

   זו:בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי  .3

-, ו420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   .3.1
 לחוק ניירות ערך.    54-(א) ו 53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז  428עד    422

לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים   .3.2
 יד או בעבירות של ניצול מידע פנים. בתאג

בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי   .3.3
לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה  

 שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור. 

 לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.   .4

אינני קטין, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,   .5
 .  1980-, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם 1962-תשכ"ב

 בחברה.  טב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורלמי .6

לחברה   .7 להודיע  מתחייב  מיידי  הריני  יחדל  באופן  לעיל  זו  בהצהרה  האמורים  מהתנאים  איזה  אם 
 מלהתקיים.  

ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה   .8
ידי החברה, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל  -ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תדווח על 

   דין.

וכי כל   .9 לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת 
 הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים.  

 

             

       ________________________ 

_____________    

 

07/11/2021

034322743לדנמ סחנפ


