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 של החברה מיוחדת   כלליתזימון אסיפה הנדון: 

התשנ"טבהתאם   החברות,  חוק  החברות"(  1999-להוראות  תקופתיים  "חוק  (דוחות  ערך  ניירות  תקנות   ,(

הדוחות"(  1970-ומיידיים), תש"ל  סוג  "תקנות  ואסיפת  כללית  על אסיפה  ומודעה  (הודעה  ), תקנות החברות 

עה בכתב  ) ותקנות החברות (הצב"תקנות ההודעה"(  2000-בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס 

עמדה), התשס"ו בכתב" (  2005-והודעת  על  "תקנות הצבעה  להודיע  כללית    זימון), החברה מתכבדת  אסיפה 

  במשרדי   ,11:30  הבשע  ,2022  בפברואר,   17  -ה,  'הביום  החברה, אשר תתכנס  של  מניות  המיוחדת של בעלי  

 . ")האסיפה"(, פתח תקווה 4השילוח  החברה הרשומים שברחוב  

 בעניינם  המוצעות וההחלטות סדר היוםהנושאים שעל  .1

 החברה "ל מנכ של  והעסקה  כהונה תנאי אישור 1.1

החברה מנכ"ל  של  וההעסקה  הכהונה  תנאי  מר  אישור  מנדל,  גם  ,  פנחס  מכהן  זה  דוח  שלמועד 

 . לדוח זה  2 כמפורט בסעיףכדירקטור בחברה, 

מנכ"ל החברה  מר פנחס מנדל,  את תנאי הכהונה וההעסקה של  אשר  ל : "נוסח ההחלטה המוצעת

 ".זימון האסיפהלדוח  2כמפורט בסעיף ודירקטור בה, 

 החברה   שלסמנכ"ל מוצר טכנולוגיות ושיווק  של  והעסקה  כהונה תנאי אישור 1.2

של החברה, מר יוסף כהן,  סמנכ"ל מוצר טכנולוגיות ושיווק    לאישור תנאי הכהונה וההעסקה ש

   זה. לדוח  3כמפורט בסעיף שלמועד דוח זה מכהן גם כדירקטור בחברה, 

סמנכ"ל מוצר   ,יוסף כהןמר  את תנאי הכהונה וההעסקה של  אשר  ל ":  נוסח ההחלטה המוצעת

 ". לדוח זימון האסיפה  3כמפורט בסעיף  ,ודירקטור בה של החברהטכנולוגיות ושיווק 

 ואישור תנאי כהונתו והעסקתו   בחברה חיצוני  כדירקטור לקס הרצל  מר מינוי 1.3

מינוי מר הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור  

 לדוח זה.   4כמפורט בסעיף , האסיפה, וכן אישור תנאי כהונתו והעסקתו

 לאשר את מינויו של מר הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחברה וכן לאשר":  ההחלטה המוצעת  נוסח

 ."לדוח זימון האסיפה 4כמפורט בסעיף את תנאי כהונתו והעסקתו, 

 למר ישי קב, יו"ר הדירקטוריון של החברה  ת אופציותהקצא 1.4

הקצא החברה    תאישור  של  למסחר)  רשומות  (לא  של  אופציות  הדירקטוריון  יו"ר  קב,  ישי  למר 

 .  לדוח זה 5, כמפורט בסעיף החברה
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  יו"ר הדירקטוריון של החברה,   ,מר ישי קבל  ת אופציותהקצאלאשר  ":  נוסח ההחלטה המוצעת

 ".לדוח זימון האסיפה 5כמפורט בסעיף 

 חברהבירקטור חיצוני ד למר עמיחי הלמן,   הקצאת אופציות 1.5

מר הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחברה ואישור    שעל סדר היום (מינוי  1.3בכפוף לאישור סעיף  

עמיחי    למראופציות (לא רשומות למסחר) של החברה    תאישור הקצא  -)  תנאי כהונתו והעסקתו

 . לדוח זה  5כמפורט בסעיף   ,דירקטור חיצוני בחברההלמן, 

חברה, ב  דירקטור חיצוני,  עמיחי הלמןלמר    ת אופציותלאשר הקצא":  נוסח ההחלטה המוצעת

 ".לדוח זימון האסיפה 5כמפורט בסעיף 

 חברה בקרן פרימור כהן, דירקטורית חיצונית  אופציות לגב' הקצאת 1.6

מר הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחברה ואישור    שעל סדר היום (מינוי  1.3בכפוף לאישור סעיף  

והעסקתו כהונתו  הקצא  -)  תנאי  החברה    תאישור  של  למסחר)  רשומות  (לא  קרן  אופציות  לגב' 

 .  לדוח זה 5כמפורט בסעיף  ,פרימור כהן, דירקטורית חיצונית בחברה

ההחלטה המוצעת אופציותלאשר  " :  נוסח  חי  הקצאת  דירקטורית  כהן,  פרימור  קרן  צונית  לגב' 

 ".הלדוח זימון האסיפ 5כמפורט בסעיף חברה, ב

 חברה בלמר אברי קציר, דירקטור   הקצאת אופציות 1.7

הקצא החברה    תאישור  של  למסחר)  רשומות  (לא  בחברה  למר אופציות  דירקטור  קציר,    , אברי 

 .  לדוח זה 5כמפורט בסעיף 

כמפורט חברה,  ב למר אברי קציר, דירקטור    ת אופציותלאשר הקצא" :  נוסח ההחלטה המוצעת

 ".הלדוח זימון האסיפ  5בסעיף 

 חברה בלגב' גילי הרט, דירקטורית בלתי תלויה   ת אופציותהקצא 1.8

מר הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחברה ואישור    שעל סדר היום (מינוי  1.3בכפוף לאישור סעיף  

לגב' גילי הרט,  ות למסחר) של החברה  אופציות (לא רשומ  תאישור הקצא  -)  תנאי כהונתו והעסקתו

  .לדוח זה 5כמפורט בסעיף   ,דירקטורית בלתי תלויה בחברה
המוצעת ההחלטה  הקצא  :נוסח  אופציות"לאשר  ג  ת  הרט,  לגב'  בלילי  תלויה    יתדירקטורית 

 ".הלדוח זימון האסיפ 5כמפורט בסעיף חברה, ב

 על סדר היום)  1.1(סעיף  החברה"ל מנכ של והעסקה  כהונה תנאי  אישור .2

מכהן כמנכ"ל החברה  ,  אשר הינו אחד מהיזמים שהקימו את החברה  ,")"להמנכ("  פנחס מנדל  מר 2.1

וניסיונו של  .  2021ינואר  החל מ דירקטור בחברה  כו  2018החל מפברואר   לפרטים אודות כישוריו 

  2020דוח התקופתי של החברה לשנת  ב  "התאגיד   על  נוספים"פרטים    בפרק  14סעיף  ראו    המנכ"ל

ביום   מס':    25.3.2021שפורסם  ("2021-01-044823(אסמכתא  בו  ,  ")השנתי  הדוח)  המידע  אשר 

(א)  8.1הנוכחיים של מר מנדל ראו סעיף  הכהונה וההעסקה    לתנאי.  מובא בזאת על דרך ההפניה 

 . אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה  בדוח השנתי," התאגיד על  נוספים"פרטים  בפרק
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  ה של העלא לאשר    מוצע בכפוף לאישור האסיפה הכללית,  והחברה  של    התגמולבהתאם למדיניות   2.2

  57,000המנכ"ל יעמוד על סך של  (ברוטו) של    למנכ"ל, באופן שהשכר החודשי  חודשיתה  משכורתה

אופציות (לא סחירות)    60,000  של  ,תמורה  ללא  ; וכן מוצע לאשר הענקה, , כולל שעות נוספותש"ח

י למועד  כ  יובהר  .להלן  5בסעיף  החברה, כמפורט  של  מניות רגילות    60,000  - הניתנות למימוש ל

שהן    (לא רשומות למסחר)  תאופציו  143,028  המנכ"להדוח וטרם ההקצאה נשוא דוח זה, מחזיק  

כתבי אופציה    10,218ואן וכן  מלבכינוס האסיפה עתידות להבשיל  בשלות במלואן או שעד למועד  

  , החברה"ל  מנכ  של  ההעסקה   לתנאי   תיקון   מהווה   זו   אופציות   הענקת   כי  יצוין.  (לא רשומים למסחר)

למר  לפיהם תעניק  מדי    החברה  ההעסקה  3מנדל,  בהסכם  ההתקשרות  ממועד  אופציות    ,שנים 

אשר תבשיל בחלקים שווים על  ה,  לרכישת מניות רגילות של החברה בכמות שתקבע על ידי החבר

מחיר   ממוצע  שיהא  מימוש  ובמחיר  מנדל,  מר  של  המתמשכת  להעסקתו  בכפוף  שנים  שלוש  פני 

בהר כי יתר  יו  .מסחר שקדמו למועד ההענקהימי ה   20הסגירה של מניות החברה בבורסה במהלך  

 יוותרו ללא שינוי. ,  המנכ"לתנאי כהונתו והעסקתו הקיימים של 

כי אומדן היחס בין    יובהר  -   "ל לבין תנאי העובדיםהמנכ בין תנאי הכהונה וההעסקה של    היחס 2.3

  לסוציאליות כר בסיס, כולל הפרשות  החברה (ש  למנכ"לוההעסקה המוצעים  עלות תנאי הכהונה  

  העובדים במשרה מלאה  ) לבין עלות השכר הממוצע והחציוני של יתר עובדי החברהתנאים נלוויםו

(בהתבסס על נתוני שנה  כולל עובדי קבלן  לא(   . בהתאמה  ,2.67  -ו  2.39פי  הינו    ),2021  קלנדרית ) 

לב  ,  היתר  בין,  בחברה  העבודה  יחסי  על  לרעה  משפיעים  אינם  אלו  פערים,  החברה  לדעת בשים 

החברהילאופי של  האדם  ופיתוח  מחקר  כחברת  ה  כוח  ותמהיל  היקף  עיסוקה,  תחום  גודלה,   ,

 . המועסק בחברה

העלות    היחס  -  קבועים  לרכיבים  משתנים  רכיבים  בין  היחס 2.4 בין  מייצגת  שנה  של  הנתונים  לפי 

כהונה של  הקבועים בתנאי ה  הרכיביםהשנתית של הרכיבים המשתנים לבין העלות השנתית של  

   .משתנים  רכיבים 41% -וכ  קבועים רכיבים 59% -הינו כ המנכ"ל 

  יחסים י ומת"ח  ש  באלפי  הינם(הסכומים   בגין שנה מייצגת למנכ"ל  אומדן התגמולים שיינתנו   להלן 2.5

 : )אחתשנה  לשלתקופה 

 באלפי ) לחברה תגמולים עבור שירותים (במונחי עלות פרטי מקבלי התגמולים
 (בהתאם לדוחות הניהוליים של החברה)  ₪

היקף   תפקיד  שם
 משרה 

החזקה    שיעור
   בהון התאגיד

 (א) 

   סה"כ שכר 
 (ב) 

 מענק  
 (ג) 

תשלום  
   מבוסס מניות

 (ד) 
 סה"כ  

מנכ"ל   פנחס מנדל 
 ודירקטור 

100%  
 1,435 243 342 850 5.51% משרה

המנכ"ל בהנחה תיאורטית של מימוש מלא  שיעור ההחזקה דלעיל משקף את כמות המניות שתוחזקנה בידי   )א(
  אופציות  143,028מימוש של    ללא(  למלוא המניות הנובעות מהם  שיוענקו לפי דוח זה  ות האופצי   60,000  של

  .)ומוחזקות בידי המנכ"ל במועד זה קודמות  בהענקות  הוענקו  אשר
סוציאליות, הפרשות סוציאליות    זכויות   לרבות   ,נלוות לשכרכולל  ו,  לחברה  מעביד  עלות  במונחי  הינו  השכר )ב(

(המבוססת    בשנה מייצגת   הנלוות   שווי  של  בלבד   בהערכה  מדובר .  טלפון,  רכב, כגון החזקת  ונלוות כמקובל
כולל הפרשות אפשריות חד פעמיות שעשויות להתבצע    ולא,  רכב  עלויות   על משתנים שאינם ידועים, כגון 

 .), ולכן יתכן שבסופה של שנה הנתונים המדויקים יהיו שוניםבגין הגידול בשכר ובתנאי הפרישה 
  מוגבלת  שנתי   מענקל"ל  המנכ  זכאות.  חודשיות  משכורות   6  שלשנתי בגובה    מענקזכאי ל  שיהיהבהנחה    חושב ) ג(

  6(  המירבי   השנתי   מענקל  זכאי   שיהיה בהנחה ,  המענק  סך .)  עמידה ביעדים  פי (על    משכורות  6  עד   של  בתקרה 
   .ח"ש אלפי  342,000הינו  )חודשיות משכורות

כולל   )ד( זה  של    אתשווי  זה  השווי המוערך  דוח  לפי    תקופת  פני  על  לינארית  פרוס  כשהואההענקה המוצעת 
 . יודגש כי השווי החשבונאי עשוי להיות שונה. שנים 4 של הבשלה

 

 .להלן 5סעיף  ראו  - שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים 2.6
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 "ל מנכההכהונה וההעסקה של   לתנאיהתגמול ודירקטוריון  ועדת ימוקינ 2.7

שנים. המנכ"ל    4  - ומכהן בה כמנכ"ל כ  הינו אחד מהיזמים שהקימו את החברה   מר מנדל  2.7.1

  ת הינו בעל היכרות מעמיקה עם עסקי החברה, פריסתה הארצית והגלובאלית, השותפויו

תרומה   תרם  מנדל  מר  בחברה,  העסקתו  תקופת  במהלך  השונים.  הפעולה  ושיתופי 

 משמעותית לפעילות החברה והתפתחותה. 

בין תגמול המנכ"ל לבין תגמול מנכ"לים   השוואהי ועדת התגמול והדירקטוריון הוצגה בפנ 2.7.2

בחברות דומות לחברה מבחינת תחום והיקף הפעילות. לאור הנתונים ההשוואתיים ולאור  

הנימוקים המפורטים, ועדת התגמול הדירקטוריון הגיעו למסקנה כי התגמול המוצע הינו  

   .בישראל "ליםלמנכבהשוואה לתגמול הנהוג   גם,  וסביר  ראוי תגמול

תנאי העסקת המנכ"ל לבין שכרם של עובדי    בין  היחס  את   בחנו  והדירקטוריוןתגמול  ועדת ה 2.7.3

החברה, ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדים ויחס זה הינו סביר וראוי,  

 ואין בפערי התגמול בכדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה. 

   .החברהניות התגמול של  הינם בהלימה למדי   מנדלי הכהונה וההעסקה של מר תנא 2.7.4

מצאו  מכלול  לאור 2.7.5 לעיל,  תנאי    הנימוקים  אישור  כי  והדירקטוריון  התגמול  ועדת  חברי 

 הינם סבירים ולטובת החברה.של מר מנדל העסקתו 

 על סדר היום)  1.2(סעיף   החברה שלסמנכ"ל מוצר טכנולוגיות ושיווק  אישור תנאי כהונה והעסקה של .3

סמנכ"ל מוצר  כמכהן    ,אשר הינו אחד מהיזמים שהקימו את החברה"),  "ל הסמנכ("  מר יוסף כהן  3.1

ושיווק מפברואר    טכנולוגיות  החל  החברה  מפברואר    2018של  החל  בחברה  .  2018וכדירקטור 

"פרטים    בפרק  14סעיף  ראו  סמנכ"ל מוצר טכנולוגיות ושיווק  לפרטים אודות כישוריו וניסיונו של  

על דרך ההפניה. בדוח השנתי  " התאגיד  על   נוספים בו מובא בזאת  הכהונה    לתנאי  , אשר המידע 

  בדוח השנתי," התאגיד  על  נוספיםם  "פרטי בפרק(ב)  8.1הנוכחיים של מר כהן ראו סעיף  וההעסקה  

 . אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה

  ה של העלא לאשר  , מוצע  בכפוף לאישור האסיפה הכלליתוהחברה  התגמול של  בהתאם למדיניות   3.2

החודשית החודשילסמנכ"ל  המשכורת  שהשכר  באופן  ה  ,  של  של ס(ברוטו)  סך  על  יעמוד  מנכ"ל 

אופציות (לא    60,000  של  ,תמורה  ללא   וכן מוצע לאשר הענקה,;  נוספותש"ח, כולל שעות    57,000

י  כ  יובהרלהלן.    5של החברה, כמפורט בסעיף  מניות רגילות    60,000  -הניתנות למימוש ל סחירות)  

מחזיק   זה,  דוח  נשוא  ההקצאה  וטרם  הדוח  רשומות    אופציות  165,084  מנכ"ל סה למועד  (לא 

  10,218ואן וכן  מל בכינוס האסיפה עתידות להבשיל  שהן בשלות במלואן או שעד למועד    למסחר)

יצוין כי הענקת אופציות זו מהווה תיקון לתנאי ההעסקה של  כתבי אופציה (לא רשומים למסחר).  

לפיהם   למר  הסמנכ"ל,  תעניק  מדי  כהןהחברה  ההעסקה  3,  בהסכם  ההתקשרות  ממועד    ,שנים 

אשר תבשיל בחלקים  ה,  רגילות של החברה בכמות שתקבע על ידי החבר   אופציות לרכישת מניות

, ובמחיר מימוש שיהא ממוצע  כהןשווים על פני שלוש שנים בכפוף להעסקתו המתמשכת של מר  

בהר כי  יו  .ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה  20מחיר הסגירה של מניות החברה בבורסה במהלך  

 יוותרו ללא שינוי. הסמנכ"ל,  יתר תנאי כהונתו והעסקתו הקיימים של
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כי אומדן היחס בין    יובהר   -  "ל לבין תנאי העובדים מנכסהבין תנאי הכהונה וההעסקה של    היחס 3.3

  כר בסיס, כולל הפרשות לסוציאליות החברה (ש  לסמנכ"לוההעסקה המוצעים  עלות תנאי הכהונה  

  העובדים במשרה מלאה  החברה) לבין עלות השכר הממוצע והחציוני של יתר עובדי תנאים נלוויםו

  לדעת בהתאמה.    2.69  -ו  2.41, הינו פי  )2021  קלנדרית כולל עובדי קבלן) (בהתבסס על נתוני שנה    לא(

ה  י בשים לב לאופי,  היתר  בין,  בחברה  העבודה  יחסי  על  לרעה  משפיעים  אינם  אלו  פערים,  החברה

החברה עיסוקה,  ופיתוח  מחקר  כחברת  של  תחום  גודלה,  המועסק  ,  האדם  כוח  ותמהיל  היקף 

 . בחברה

העלות    היחס  -  קבועים  לרכיבים  משתנים  רכיבים  בין  היחס 3.4 בין  מייצגת  שנה  של  הנתונים  לפי 

הקבועים בתנאי הכהונה של    הרכיביםהשנתית של הרכיבים המשתנים לבין העלות השנתית של  

   .משתנים  רכיבים 41% -וכ  קבועים רכיבים 59% -מנכ"ל הינו כ סה

מייצגת   ן להל 3.5 שנה  בגין  לסמנכ"ל  שיינתנו  התגמולים  "ח  ש   באלפי  הינם(הסכומים    אומדן 

  :)אחתלתקופה של שנה   יחסיםיומת

 באלפי ) לחברה תגמולים עבור שירותים (במונחי עלות פרטי מקבלי התגמולים
 (בהתאם לדוחות הניהוליים של החברה)  ₪

היקף   תפקיד  שם
 משרה 

החזקה    שיעור
   בהון התאגיד

 (א) 

  סה"כ שכר 
 (ב) 

 מענק  
 (ג) 

תשלום מבוסס  
 מניות

 (ד)  
 סה"כ  

 יוסף כהן 
סמנכ"ל מוצר  

טכנולוגיות ושיווק  
 ודירקטור 

100%  
 1,442 243 342 857 5.51% משרה

בידי   )א( בהנחה תיאורטית של מימוש    הסמנכ"לשיעור ההחזקה דלעיל משקף את כמות המניות שתוחזקנה 
הנובעות מהם  ותהאופצי   60,000  של  מלא המניות  למלוא  זה  דוח  לפי  של    ללא(  שיוענקו   165,084מימוש 

   .מנכ"ל במועד זה)סומוחזקות בידי ה  קודמות  בהענקות   הוענקו אשר  אופציות 
סוציאליות, הפרשות סוציאליות    זכויות   נלוות לשכר לרבות כולל  ו,  לחברה  מעביד   עלות   במונחי   הינו   השכר )ב(

בשנה מייצגת (המבוססת    הנלוות   שווי  של  בלבד   בהערכה  מדובר .  טלפון,  רכב, כגון החזקת  ונלוות כמקובל
כולל הפרשות אפשריות חד פעמיות שעשויות להתבצע    ולא,  רכב  עלויות על משתנים שאינם ידועים, כגון  

 .סופה של שנה הנתונים המדויקים יהיו שונים), ולכן יתכן שבבגין הגידול בשכר ובתנאי הפרישה 
ל  שיהיה בהנחה    חושב ) ג( בגובה    מענק זכאי    שנתי  מענקל"ל  מנכסה  זכאות .  חודשיות  משכורות  6  שלשנתי 

  השנתי  מענקל  זכאי   שיהיה  בהנחה,  המענק  סך.  )עמידה ביעדים  פי(על    משכורות  6  עד  של  בתקרה   מוגבלת
   .ח"ש אלפי 342,000הינו  )חודשיות משכורות  6( המירבי

כולל   )ד( זה  זה  שווי  דוח  לפי  של ההענקה המוצעת  פני תקופת    כשהואאת השווי המוערך  על  לינארית  פרוס 
 כי השווי החשבונאי עשוי להיות שונה.  . יודגששנים 4הבשלה של 

  להלן. 5ראו סעיף  - שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים 3.6

 "ל מנכהס הכהונה וההעסקה של   לתנאיהתגמול ודירקטוריון  ועדת נימוקי 3.7

כהן  3.7.1 בה    הינו אחד מהיזמים שהקימו את החברה   מר  סמנכ"ל מוצר טכנולוגיות  כומכהן 

שנים. הסמנכ"ל הינו בעל היכרות מעמיקה עם עסקי החברה, פריסתה הארצית   4  - כושיווק  

ושיתופי הפעולה השונים. במהלך תקופת העסקתו בחברה, מר   תוהגלובאלית, השותפויו

 כהן תרם תרומה משמעותית לפעילות החברה והתפתחותה.

הוצגה  בפנ 3.7.2 והדירקטוריון  התגמול  וועדת  ה  השוואהי  תגמול  תגמול  סבין  לבין  מנכ"ל 

הנתונים  ס לאור  הפעילות.  והיקף  תחום  מבחינת  לחברה  דומות  בחברות  מנכ"לים 

ור הנימוקים המפורטים, ועדת התגמול הדירקטוריון הגיעו למסקנה כי  ההשוואתיים ולא

 . בישראל "ליםמנכסלבהשוואה לתגמול הנהוג  גםוסביר,  ראוי התגמול המוצע הינו תגמול
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מנכ"ל לבין שכרם של  סתנאי העסקת ה  בין   היחס   את  בחנו   והדירקטוריון ועדת התגמול   3.7.3

ולשכר החציוני של עובדים ויחס זה הינו סביר  עובדי החברה, ובפרט היחס לשכר הממוצע 

 וראוי, ואין בפערי התגמול בכדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה. 

   .החברהי הכהונה וההעסקה של מר כהן הינם בהלימה למדיניות התגמול של תנא 3.7.4

מצאו  מכלול  לאור 3.7.5 לעיל,  תנאי    הנימוקים  אישור  כי  והדירקטוריון  התגמול  ועדת  חברי 

 של מר כהן הינם סבירים ולטובת החברה.  העסקתו

 על סדר היום)  1.3(סעיף   בחברה חיצוני כדירקטור לקס  הרצל מר מינוי .4

שנים, החל   )3(  כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש הרצל לקסמוצע למנות את מר  4.1

 ממועד אישור האסיפה.  

 :  , לפי מיטב ידיעת החברה) לתקנות הדוחות10(א)(36בהתאם לתקנה  הנדרשיםפרטים ה  להלן 4.2

הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות    לקסמר   4.3

החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות  

  )."תקנות הכשירות"( 2005- מקצועית), תשס"ו

יה  4.4 ובכפוף לאישור מינויו,  זכאי לתנאי כהונה  יה מר  בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה  לקס 

בסעיף   מיום    8.2-8.5כמפורט  החברה  של  השנתי  התקופתי  לדוח  ד'  (מס'    2021במרץ    25לפרק 

ובכלל כך לגמול  ), אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה,  2021-01-044823אסמכתא:  

וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי בתקנות החבר  (כללים בדבר  השתתפות בישיבות  ות 

חיצוני), התש"ס והוצאות לדירקטור  וכן  "תקנות הגמול"(  2000-גמול  לפי דרגתה של החברה,   ,(

אופציות    10,000בנוסף, יהיה זכאי מר לקס להקצאת  להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור הנהוגים בחברה.  

ה, כמפורט  מניות רגילות של החבר  10,000- (לא רשומות למסחר) של החברה הניתנות למימוש ל

 להלן.   5בסעיף 

 032390163 מספר זיהוי: 
 14/08/1975 תאריך לידה: 

 אורנית ,  2התנינים  דין: -מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית  נתינות:

בכפוף למינויו כדירקטור חיצוני והחל ממועד המינוי,   חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: 
 וועדת התגמול    חבר בוועדת ביקורת

דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, בעל  
כשירות  או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות 

 , דירקטור חיצוני מומחהמקצועית

 דירקטור חיצוני; בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  

חברה   בת,  חברה  החברה,  של  עובד  האם 
 קשורה שלה או של בעל ענין בה:

 לא

 אין  קרבת משפחה לבעל ענין אחר בתאגיד:  

 בכפוף לאישור האסיפה, החל ממועד אישור האסיפה  תאריך מיועד להתחלת כהונה:
 השכלה תיכונית מלאה  השכלה:

ופירוט  האחרונות  שנים  בחמש  עיסוק 
 התאגידים בהם משמש כדירקטור: 

 בע"מ"  מנהל הנפקות בחברת "ברק קפיטל חיתום
  

מומחיות   כבעל  אותו  רואה  החברה  האם 
במספר  עמידה  לצורך  ופיננסית  חשבונאית 

 המזערי שקבע הדירקטוריון?

    כן
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לחוק החברות, מצורפת   241-ב(א) ו224, כנדרש על פי הוראות סעיפים לקסהצהרה חתומה של מר   4.5

 לדוח זימון האסיפה.   'אנספח כ

תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה  ל  בהתאם נדרשיםלרבות פרטים ( ההוני התגמול .5

 .  )2000- רשומה), תש"ס

  ההצעה  לתקנות  1  בתקנה  כהגדרתה"  מהותית   פרטית"הצעה    בגדר  הינה  אופציותה  הקצאת 5.1

   .הפרטית

 הניצעים  5.2

בהתאם להחלטות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מוצע להקצות למנכ"ל ולסמנכ"ל   5.2.1

(לא רשומות למסחר) של החברה הניתנות למימוש ל  60,000(לכל אחד מהם)   -אופציות 

מניות רגילות של החברה; ולהקצות לכל אחד מיתר הדירקטורים בחברה, ה"ה ישי    60,000

ברי קציר וגילי הרט, וכן למר הרצל לקס, המועמד  קב, עמיחי הלמן, קרן פרימור כהן, א

אופציות (לא רשומות למסחר) של החברה    10,000  -לכהונה כדח"צ, ובכפוף לאישור מינויו   

ל למימוש  החברה.  10,000- הניתנות  של  רגילות  האופציות    מניות  הקצאת  כי  יובהר 

, קרן פרימור כהן  לדירקטורים החיצוניים ולדירקטורית הבלתי תלויה (ה"ה עמיחי הלמן

שעל סדר היום (מינוי מר הרצל לקס    1.3וגילי הרט) הינה בכפוף לאישור האסיפה את סעיף  

 כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו).

יין (כמשמעות  נ ו צד מעונ יצעים אינכון למועד דוח זה, אף אחד מה , נלמיטב ידיעת החברה 5.2.2

יין כתוצאה מההצעה, וכן אף  נ ברות (ולא יהפוך לצד מעו(לחוק הח  )5(270ח זה בסעיף  נמו

יין בחברה מכוח  נ יין בחברה מכוח החזקות ולא יהפוך לבעל ענ ו בעל עניצעים אי נאחד מה 

 . קהנהחזקות כתוצאה מההע 

לסמנכ"   האופציות   הקצאת 5.2.3 ולדירקטוריםלמנכ"ל,  לכהונה    בחברה  ל  למועמד  (לרבות 

 ),"הניצעיםוביחד: "  " הניצע(להלן ייקרא כל אחד מהם: "  כדח"צ, בכפוף לאישור מינויו)

יות לעובדים, לדירקטורים, לנושאי משרה, ליועצים, לנותני  הינה במסגרת תכנית האופצ 

 . ובהתאם להוראות מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה שירותים של החברה

ב לתקנות החברות (כללים  8הינה בהתאם להוראות תקנה  ירקטורים  יות לד הקצאת האופצ 5.2.4

 )."תקנות הגמול"( 2000- בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

 ניירות הערך המוצעים ותנאיהם 5.3

תיאורטית של מימוש מלוא האופציות    בהנחה  -   מזכויות ההצבעה ומההון המונפק  השיעור  5.3.1

המניות   מהון  5.97% -, מניות המימוש יהוו כ, כך שכל אופציה תומר למניההחברהלמניות  

, כאמור בהערה  מלא  בדילול  3.72%  -(וכ ההצבעה בה    ומזכויותהחברה    שלהמונפק והנפרע  

 ). להלן  5.5.8) לטבלה בסעיף  1(

מ   של  המימוש  מחיר  -  המימוש  מחיר 5.3.2 אחת  נקבע    והוא  ,ש"ח  35.62  הינו  האופציותכל 

למחיר  המחיר    בהתאם  על  בהתבסס  אחת  רגילה  מניה  של  אפקטיבי  מחיר  מבין  הגבוה 

ב היחידות  הוצעו  בו  ליחידה  מניותהנפק מסגרת  המינימאלי  של  הראשונית   החברה   ה 
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ימי המסחר    30  -לבין ממוצע שערי הנעילה של מניית החברה ב  35.62  -בסכום של כ  בבורסה

 בדירקטוריון.  בבורסה לניירות ערך בתל אביב שקדמו למועד אישור הקצאת האופציות

יה  נמחיר המ   . היחס ביןש"ח  34.98פרסום דוח זה היה  י  ניה בבורסה בסמוך לפנמחיר המ  5.3.3

 . %89 -ו כנ המימוש היבבורסה כאמור לבין מחיר 

  למניות  האופציות המוצעות לו   לממש את  כל אחד מהניצעים  זכאות שלה  -  ההבשלה  תקופת 5.3.4

ב והסמנכ"ל   כאשר  , מנות  13-תתגבש  המנכ"ל  הראשונה  עבור    15,000של  בסך    המנה 

בסך   כל מנהולאחר מכן    ,2023בינואר    9ביום    לאחר שנה מיום הענקה,  תבשיל  אופציות

, ועבור יתר הניצעים המנה  2023במרץ    31החל מיום    רבעוןסוף  בכל תבשיל    אופציות  3,750

  ,2023בינואר    9ביום  אופציות תבשיל לאחר שנה מיום הענקה,    2,500הראשונה בסך של  

  .2023במרץ  31החל מיום    רבעוןסוף בכל אופציות תבשיל  625ולאחר מכן כל מנה בסך 

  ניצעתעמוד ל האופציות  הזכות למימוש כל מנה של    -  ומנגנון האצה   , פקיעההמימוש  תקופת  5.3.5

האופציותממועד    שנים  10של    תקופהבמשך   הענייןהענקת  לפי  מומשו  אופציות    .,  שלא 

 .כל זכות שהיא יפקעו ולא יקנו

ההבשלה תואץ באופן    ,ושל הסמנכ"ל  ההעסקה של המנכ"ל  מילתנאי הסכ   בהתאםיצוין כי  

מלא בגין שינוי שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בתכנית האופציות של החברה) או עם 

 שלא בגין עילה.  ההעסקה סיום 

בהתאם לתקנון הבורסה, לא יבוצע מימוש של    -   איסור מימוש במקרה של אירועי חברה 5.3.6

זכ  של  בדרך  להצעה  הטבה,  מניות  לחלוקת  הקובע  ביום  למניות  לחלוקת אופציות  ויות, 

 " יקרא להלן:  (כל אחד מהנ"ל  לפיצול הון או להפחתת הון  אירוע דיבידנד, לאיחוד הון, 

") ומימוש כאמור ידחה ליום המסחר העוקב. בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע  חברה

חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה (כהגדרת מונחים אלו בתקנון הבורסה), לא יבוצע  

 ציות למניות ביום האקס כאמור והמימוש ידחה ליום המסחר העוקב.מימוש של אופ

הסמנכ"ל  העסקה  סיום  לעניין  הוראות 5.3.7 של  או  המנכ"ל  העסקה    -  של  סיום  של  במקרה 

ביוזמת החברה שלא כתוצאה מ"עילה" (כהגדרת המונח בתכנית האופציות) או מוות, יהיה  

) חלוף  1ניתן לממש אופציות אשר הבשילו לפני סיום ההעסקה כדלקמן עד למוקדם מבין: ( 

) 2יום (או תקופה אחרת כפי שתיקבע בידי הדירקטוריון) ממועד סיום ההעסקה; או (  90

) במקרה של סיום העסקה  3פקיעת האופציות בהתאם להוראות הסכם ההענקה; או (  מועד

חודשים ממועד סיום ההעסקה. אופציות שלא הבשילו תפקענה   12חלוף  - כתוצאה מנכות 

לממש  ניתן  יהיה  ממוות,  כתוצאה  העסקה  סיום  של  במקרה  ההעסקה.  סיום  במועד 

למשך ת סיום ההעסקה,  לפני  של  אופציות אשר הבשילו  סיום    12קופה  חודשים ממועד 

להוראות הסכם ההענקה, המוקדם  בהתאם  של האופציות  פקיעתן  או ממועד  ההעסקה 

(מעילה, ביצוע עבירה שיש עימה   מביניהם. במקרה של סיום העסקה כתוצאה מ"עילה" 

 קלון מוסרי וכיו"ב), כל האופציות שלא מומשו (בין שהבשילו ובין אם לאו) תפקענה.  

בתל  האופציות 5.3.8 ערך  לניירות  בבורסה  למסחר  תרשמנה  ("-לא  בע"מ  "). הבורסהאביב 

אשר תנבענה ממימוש האופציות, תרשמנה על שם החברה לרישומים, וכן תרשמנה    המניות

   בכפוף לקבלת אישור הבורסה. למסחר בבורסה,
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ח  ש"  0.01המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות בנות  מניות   5.3.9

 ע.נ. הקיימות בהון החברה. 

   החברה של  האופציות לתכנית בהתאםלמחיר המימוש או יחס ההמרה,   התאמות 5.3.10

בכל מקרה של תשלום דיבידנד במזומן, אשר    -  התאמה בשל חלוקת דיבידנד במזומן .א

  המועד הקובע לתשלום יחול בתקופה שבין מועד ההקצאה לבין מועד המימוש, מחיר

אופציה  המימוש המשולם  פו י  לכל  הדיבידנד  בסכום  הדיבידנד"  "האקס  ביום  חת 

 ביחס למניה אחת. יובהר כי לא תהיה התאמה בחלוקת דיבידנד שלא במזומן. 

זכויות .ב המניות,    -  הנפקת  לבעלי  החברה  ידי  על  זכויות  הנפקת  של  אשר  במקרה 

ספר  מ  המועד הקובע לקבלתן יחול בתקופה שבין מועד ההקצאה לבין מועד המימוש,

יותאם האופציות  ממימוש  הנובעות  ההטבה  המניות  זה,  בזכויות  למרכיב  לעניין   .

שער הנעילה של המניה בבורסה  בין  , כפי שהוא מתבטא ביחס ש"מרכיב ההטבה"

"אקס  ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס זכויות" לבין שער הבסיס של המניה  

 . זכויות"

ה תחלק מניות הטבה, תישמרנה  החברבמקרה ש  -  התאמה עקב חלוקת מניות הטבה .ג

באופצי המחזיקים  שמחזיק  ותזכויות  מהמימוש  הנובעות  המניות  שמספר  כך   ,

סוג    אופציות מאותו  המניות  במספר  יקטן,  או  יגדל  מימושם  עם  להן  זכאי  יהיה 

אופציה עד ליום  ההיה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את    אופציותשמחזיק  

מחי האקס.  יום  שלפני  כתוצאה  המסחר  ישתנה  לא  אופציה  כל  של  המימוש  ר 

 מהוספת מניות כאמור. 

במקרה של חלוקת הון המניות הנפרע    -בחברה  התאמה עקב שינוי במבנה ההון   .ד

(share split, reverse share split)  הון של  קומבינציה  או  איחוד  הטבה,  מניות   ,

) מחדש  מיון  או  הנפרע  שreclassificationהמניות  זכויותיהם  המחזיקים  ),  ל 

אותו הסוג העומדות  באופציות יישמרו, כך שההתאמה המתאימה במספר המניות מ

במספר   ירידה  או  לעלייה  בהתאם  תעשה  באופציה,  למחזיקים  הזכאות  בבסיס 

 . המניות שהמחזיקים היו זכאים להן אילו היו מממשים את האופציה

 ההוגן של האופציות השווי 5.4

 החברה,  במועד אישור ההקצאה על ידי דירקטוריון  לניצעיםהשווי ההוגן של האופציות   5.4.1

על פי מודל בינומי בהתבסס על ההנחות הבאות: נכנס  חושב  . השווי  ש"חאלפי    2,936הינו  

; ריבית חסרת סיכון  39.25%ש"ח; סטיית תקן    35.62מחיר מימוש  ;  ש"ח  34.98הבסיס  

בהתאם להנחות לעיל, שווי כל אופציה ממוצע בקירוב    שנים;  4; תקופת המימוש  1.29%

 ש"ח.  16.3

התגמול,   למדיניות  בהתאם  כי  למנכ"ל  ה שווייצוין  נשוא הקצאה  של ההטבה  או    ההוגן 

  שוויה ההוגן השנתי של ההטבה הגלומה בתגמול הוני שאינו מסולק במזומן(הן    לסמנכ"ל

במועד    -ול הוני שמסולק במזומן  שווייה של ההטבה הגלומה בתגמהן  במועד הענקתו, ו  -

   מיליון ש"ח. 3לא יעלה על  על פי כללי החשבונאות המקובלים בחברה) (תשלומו) 
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 פרטים נוספים 5.5

למיטב ידיעת החברה, אין בעל    -  בחברה  משרה  נושא  או  מהותי  מניה   בעל  של  אישי  עניין 5.5.1

עניין אישי באישור   הם, שלהניצעים עצמםמניות מהותי או נושא משרה בחברה, למעט  

 ההקצאה או בתמורת ההקצאה.

החבר   -  מניות  מחזיקי  לבין  הניצע  בין  הסכמים  פירוט 5.5.2 ידיעת  ולפי  למיטב    בדיקותה, 

בין    ,ההענקה  טרם  שמבוצעות בעל פה,  ובין  בין בכתב  לבין    הניצעלא קיימים הסכמים, 

מכירה של ניירות ערך של  לבנוגע לרכישה או    או בינו לבין אחרים,  חברה ב המחזיק מניות  

   .החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה

ף  כמפורט בסעי  -   ההענקה  ומועד  המוצעים  הערך   ניירות   הקצאת  לצורךאישורים הנדרשים   5.5.3

הקצאתלהלן  5.5.9 התגמול    לניצעיםהאופציות    ,  ועדת  ידי  על  אושרה  זה  דוח  פי  על 

 כפופה לקבלת אישור הקצאת ניירות הערך המוצעים על פי דוח זה  .  ודירקטוריון החברה

ו זה,  לדוח  בהתאם  המזומנת  הכללית  לרישומן  האסיפה  הבורסה  אישור  קבלת  טעונה 

 1למסחר בבורסה של המניות שתנבענה ממימושן.

על    -  המוצעים  הערך   בניירות  פעולות  ביצוע  על  הגבלה  או  מניעה  פירוט 5.5.4 קיימות מגבלות 

מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים שיחולו על הניצע מכוח הוראות  

א עד 15ג(א) לחוק ניירות ערך והוראות תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים  15סעיף  

לפקודת מס    102. בנוסף, יחולו מגבלות בהתאם להוראות סעיף  2000-ג לחוק), התש"ס 15

   כנסה.ה

החברה לתאריך דוח זה הינו    שלהון המניות הרשום    -  החברה  של   המניות  הון  לעניין  פרטים 5.5.5

מורכב מ  100,000 בנות    10,000,000  -ש"ח,  רגילות  הון    0.01מניות  כ"א. מתוך  ע"נ  ש"ח 

ד לתאריך  ונפרעו  הונפקו  כאמור,  הרשום  של   2,834,596זה    וחהמניות  רגילות  מניות 

 החברה. 

תמורה  ותמוענק  האופציות  -  התמורה  5.5.6 מתנאיללא  כחלק  ,  בחברה  וההעסקה  הכהונה   , 

מוענקות    ולדירקטורים הן  מועסקים  לתק 8ה  נבהתאם לתקשאינם  הגמול.  נב    למחירות 

לעיל. לפירוט הדרך שבה נקבעה התמורה ונימוקי הדירקטוריון    5.3.2המימוש ראו סעיף  

 .  להלן 5.5.10 ףסעיראו 

 ):לעיל(לתנאי תגמול מנכ"ל וסמנכ"ל ראו סעיפים   יצעיםנהגמול של ה אי  נריכוז ת  5.5.7

 באלפי תגמולים עבור שירותים (במונחי עלות לחברה)  פרטי מקבלי התגמולים
 (בהתאם לדוחות הניהוליים של החברה)  ₪

היקף   תפקיד  שם
 משרה 

שיעור  
החזקה בהון  
 התאגיד (א) 

  שנתי  תגמול
 (ב) 

מענק /  
דמי יעוץ /  
דמי ניהול  

 עמלה   /

תשלום מבוסס  
 סה"כ   מניות (ג) 

"ר  יו קב  ישי
 65,548 40,374 - 25,174 0.35% - דירקטוריון 

  דירקטור  הלמן  עמיחי 
 65,548 40,374 - 25,174 0.35% - חיצוני  

  פרימור קרן
 כהן 

  דירקטורית
 65,548 40,374 - 25,174 0.35% - חיצונית 

 
 תפנה לבורסה בבקשה לאשר את רישומן של מניות המימוש כאמור לעיל למסחר.    החברה  1
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 65,548 40,374 - 25,174 0.35% - דירקטור  קציר  אברי 

  דירקטורית ט הר גילי
 65,548 40,374 - 25,174 0.35% - תלויה   בלתי

 לקס  הרצל
  לכהונה מועמד 

  כדירקטור 
 חיצוני 

- 0.35% 25,174 - 40,374 65,548 

  האופציות  10,000  של  מלא   מימוש  של  תיאורטית   בהנחה  הניצע   בידי   שתוחזק   המניות  כמות   את   משקף   ההחזקה   שיעור )א(
 .מהם הנובעות המניות למלוא  זה דוח  לפי  שיוענקו 

 .)מסוימת בשנה  ישיבות  10 -(בהנחת השתתפות ב הגמול תקנות   לפי המזערי  בסכום השתתפות וגמול שנתי גמול )ב(
  4פרוס לינארית על פני תקופת הבשלה של    כשהואשל ההענקה המוצעת לפי דוח זה    המוערך  השנתיהשווי    אתשווי זה כולל   ) ג(

 . החשבונאי עשוי להיות שונה  . יודגש כי השווישנים

בהון  , בעלי עניין בחברה ויתר בעלי המניות  יםהניצעכל אחד מ   יו של פירוט אחזקות הלן  ל 5.5.8

והנפרע  המניות והון)  המונפק  הצבעה  (זכויות  החברה  החברה,    ,של  ידיעת    סמוךלמיטב 

   :הז דוח פרסום  למועד

 בעל המניות

כמות ושיעור אחזקות בהון  
המונפק והנפרע ובזכויות הצבעה  

הקצאת ניירות הערך  טרםבחברה 
 המוצעים נשוא דיווח זה 

כמות ושיעור אחזקות בהון המונפק  
  , והנפרע ובזכויות הצבעה בחברה

יממש את כל   הניצע (בלבד)בהנחה ש
  ניירות הערך המוצעים נשוא דיווח זה

  (ללא מימוש של יתר הניצעים)

כמות ושיעור אחזקות בהון המונפק  
של  והנפרע ובזכויות הצבעה בחברה  

(היינו  דילול מלא בהנחה של הניצע 
מימוש כל ניירות הערך ההמירים 

 ] 1[ של החברה)

מספר מניות /  
 (אופציות) 

%  - שיעור ב
בהון  

 ובהצבעה 
%  - שיעור ב   מספר מניות

%  - שיעור ב   מספר מניות בהון ובהצבעה 
 בהון ובהצבעה 

 פנחס מנדל (ניצע) 

 2.06% 99,573 3.27% 99,573 3.51% מניות  99,573
אופציות   143,028

אשר  (לא רשומות) 
הוענקו בהענקות  
קודמות ומוחזקות  

במועד זה בידי  
 הניצע

0.00% 203,028 6.66% 203,028 4.20% 

כתבי   10,218
אופציה (לא סחיר)  

אשר הוענקו  
בהענקות קודמות  

ומוחזקות במועד זה  
 בידי הניצע

0.00% 10,218 0.34% 10,218 0.21% 

 יוסף כהן (ניצע) 

 2.06% 99,573 3.24% 99,573 3.51% מניות  99,573
אופציות   165,084

אשר  (לא רשומות) 
הוענקו בהענקות  

ומוחזקות  קודמות 
במועד זה בידי  

 הניצע

0.00% 225,084 7.33% 225,084 4.65% 

כתבי   10,218
אופציה (לא סחיר)  

אשר הוענקו  
בהענקות קודמות  

ומוחזקות במועד זה  
 בידי הניצע

0.00% 10,218  0.33% 10,218 0.21% 

דירקטורים 
 1.24%  60,000 2.07% 60,000 0.00% -- (ניצעים)

 פרנסואה פולק 
 8.45% 408,603 14.41% 408,603 14.41% מניות  408,603
כתבי   31,890

 0.66% 31,890 0.00% 0 0.00% אופציה (לא סחיר)

Tech PE 
Investments 

Corp 

 9.20% 444,851 15.69% 444,851 15.69% מניות  444,851
כתבי   75,174

 1.55% 75,174 0.00% 0 0.00% אופציה (לא סחיר)

מנג'מנט  פרטק  
  2019ישראל 

 בע"מ
 2.73% 131,913 4.65% 131,913 4.65% מניות  131,913

Pertec 
Management  
Limited BVI 

 4.42% 213,950 7.55% 213,950 7.55% מניות  213,950

 1.45%  70,280 2.48% 70,280 2.48% מניות  70,280מיטב דש  
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  -השקעות בע"מ 

 נוסטרו 
אופציות   111,598

 2.31%  111,598 0.00%  0 0.00% ) 1(סדרה 

מיטב דש  
  -השקעות בע"מ 

 קופות גמל 

 7.81%  377,765 13.33%  377,765 13.33% מניות  377,765
אופציות   291,485

 6.03%  291,485 0.00%  0 0.00% ) 1(סדרה 

מיטב דש  
  -השקעות בע"מ 
 קרנות נאמנות 

 1.18% 57,013 2.01% 57,013 2.01% מניות  57,013

י.ד. מור השקעות  
קופות   -בע"מ 

 גמל

 8.41%  406,956 14.36%  406,956 14.36% מניות  406,956
אופציות   245,000

 5.07%  245,000 0.00%  0 0.00% ) 1(סדרה 

אופציות (לא   19,550 אור שטוקלמן 
 0.40%  19,550 0.00%  0 0.00% רשומות) 

אופציות (לא   14,287 טל וובר 
 רשומות) 

0.00% 0  0.00% 14,287  0.30% 

 1.24% 60,000 0.00% 0 0.00% --  גל יפה

 ציבור 

 10.84% 524,119 18.49% 524,119 18.49% מניות  524,119
אופציות (לא   19,423

 0.40% 19,423 0.00%  0 0.00% רשומות) 
אופציות (לא   44,595

 0.92% 44,595 0.00%  0 0.00% סחיר) 
אופציות   372,097

 7.69% 372,097 0.00%  0 0.00% ) 1(סדרה 
מחזיקים אחרים  

שהינם עובדים  
שיש בינם לבין  

החברה יחסי עובד  
מעביד, אך אינם  

בעלי עניין או  
נושאי משרה  

 בכירה  

אופציות (לא   96,053
 4.31% 208,553 0.00%  0 0.00% רשומות) 

 100.00% 4,836,796     סה"כ הון החברה 

, שהוענקו לעובדים  כתבי אופציה לא רשומים למסחר  172,095הדילול המלא הינו בהנחה תיאורטית של מימוש מלא של    ]1[
  60,000, של  (לרבות למנכ"ל ולסמנכ"ל)  אופציות לא רשומות  457,425בחברה (לרבות למנכ"ל ולסמנכ"ל) וכן מימוש מלא של  

בהתאם לדוח  סמנכ"ל מוצר טכנולוגיות ושיווק  לאופציות שיוענקו    60,000האופציות שיוענקו למנכ"ל בהתאם לדוח זה, של  
הרשומות  )  1  אופציות (סדרה  1,020,180של  ,  אופציות שיוענקו ליתר הדירקטורים בחברה בהתאם לדוח זה  60,000זה, של  

בחברה ולמועד דוח זה טרם    (לרבות נושא משרה)  אופציות שהתקבלה החלטה להעניקם לעובדים  172,500וכן של  למסחר,  
   הוענקו בפועל.

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים   5.5.9

החליטה  ,  2022בינואר    9וביום    ,2022בינואר    2  ביום  תה, בישיבועדת התגמול של החברה

על אישור   הוועדה  לניצעים  ההוני  התגמול  הענקתלהמליץ, פה אחד,  בישיבת    אושר  בה. 

הגב' קרן פרימור כהן והגב'  ,  מר עמיחי הלמן  התגמול ההוני נכחו הדירקטורים הבאים:

  9יום  מ  החלטתולאחר שנשקלה המלצת ועדת התגמול, דירקטוריון החברה, ב  .גילי הרט

. חברי הדירקטוריון  הענקת האופציות לניצעיםהחליט פה אחד, לאשר את    2022בינואר  

מר ישי קב, מר עמיחי הלמן, הגב' קרן פרימור  נם:  האמורה הי   קיבלו את ההחלטהאשר  

 , מר יוסף כהן ומר פנחס מנדל. הגב' גילי הרט, מר אברי קציר, כהן

 התגמול ודירקטוריון   ועדת נימוקיתמצית  5.5.10
הינה סבירה וראויה, וזאת    האופציותענקת  ה   התגמול ודירקטוריון החברה מצאו כי  ועדת

  מהטעמים המפורטים להלן: 

פירוט לגבי    ם,יצעינאי התגמול הכוללים של ה נהובאו ת   ם בחברה דירקטוריהי  נבפ .א

  האופציות תחשיב בדבר , השווי ההוגן של    , צעיםנישיוקצו ל   האופציות אי  נ היקף ות

נ  לרבות ונתונים  לכך,  ה   לענייןם  נתוני לווים  מנשער  של  בסמוך  יית  נעילה  החברה 

 ה. קה, היקף הדילול הצפוי, מחיר המימוש ותקופות ההבשל נלמועד אישור ההע 
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הו .ב באמצעים  דירקטורים  הינ תגמול  אינ יים  את  ומחזק  מקובל  כלי  טרס  נו 

המ בעלי  כלל  של  זה  עם  שותפים  נ הדירקטורים  אותם  להפוך  בכדי  בחברה  יות 

 .טרס של השאת ערך החברהנלאי

אנל  האופציותהצעת   .ג עלנייצעים  מהותית  להשפיע  צפויה  ,  החברהנכסי   ה 

 .ים שלהנ התחייבויותיה, רווחיה או על תזרים המזומ

 הענקת האופציות הינה בהתאם למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה.  .ד

  כינוסה ומקום מועדה, האסיפה סוג .6

כללית   אסיפה  כי  הודעה,  בזאת  החברה,    מיוחדתניתנת  של  המניות  בעלי    17  -ה',  הביום  תתכנס  של 

, שעל סדר יומה  , פתח תקווה4השילוח  החברה הרשומים שברחוב    במשרדי  ,11:30  הבשע   ,2022  בפברואר,

 לעיל.  1קבלת החלטות בנושאים המפורטים בסעיף  

    שנדרהרוב ה .7

  הינו   1.4-1.8  -ו  1.2בסעיפים    המפורטות  שעל סדר היום לקבלת ההחלטות  הנדרש באסיפה    הרוב 7.1

להצביע    , בעצמם או באמצעות באי כוחם, באסיפה, והרשאיםרוב קולות של בעלי המניות הנוכחים

   ומשתתפים בהצבעה (מבלי להביא בחשבון את קולות בעלי המניות הנמנעים).

(א) לחוק החברות, הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר  267בהתאם להוראות סעיף   7.2

 : הינו  ,1.1בסעיף  המפורטותהיום  

רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור   7.2.1

המניות    תנאי הכהונה וההעסקה המשתתפים בהצבעה, כאשר במניין כלל הקולות של בעלי

 האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או 

לא עלה על שיעור של שני    7.2.1  סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 7.2.2

   ) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.2%(

(ב) לחוק החברות, הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר  239בהתאם להוראות סעיף   7.3

  הינו:  ,1.3בסעיף  המפורטותהיום  

רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור   7.3.1

המשתתפים בהצבעה  המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה,  

בעלי   של  הקולות  כלל  במניין  כאשר  כוח),  ייפוי  באמצעות  בעקיפין,  ובין  במישרין  (בין 

 או  ;המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

לא עלה על שיעור של שני    7.3.1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף   7.3.2

 ) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.  2%(
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 הודעה על עניין אישי  .8

או    ,יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפהסדר היום,    עלש  ותקשר להחלט בבעל מניה המשתתף בהצבעה  

אם הוא  , יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך -אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה 

אם לאו.  או    ההאמור  ם יש לו עניין אישי באישור ההחלטהנחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או א

 ביחס להחלטות כאמור.  לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה

 ואסיפה נדחית  ימנין חוק .9

על  בהתאם להוראות תקנון ההתאגדות של החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או  

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

לאותו יום בשבוע הבא,    תידחההיא  המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי,  ן  שעה ממחצית הכעבור  

ידונו   הנדחית  ובאסיפה  על האסיפה  בהודעה  צוין  מועד אחר, אם  לכל  או  ובאותו מקום,  שעה  באותה 

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

 בכל מספר משתתפים שהוא. תתקיים האסיפה הנדחית כי אז  השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, 

 והוכחת בעלות במניה  המועד הקובע .10

(ג) לחוק  182בסעיף  המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור  

  - ה,  'דיום  הינו בסוף  , 2005  -לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו   3החברות וסעיף  

  .")המועד הקובע(להלן: " 2022 ,ינוארב 19

 אופן ההצבעה והודעות עמדה .11

 אישור בעלות  11.1

, בעל  2000-בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס

אביב בע"מ ואותה מניה נכללת  -מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל

מעוניין   והוא  לרישומים  חברה  שם  על  המניות  בעלי  במרשם  הרשומות  החברה  של  המניות  בין 

באסיפה זכותו    להצביע  רשומה  אצלו  אשר  הבורסה  חבר  מאת  אישור  לחברה  ימציא  הכללית, 

 שבתוספת לתקנות האמורות.   1למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 

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

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

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

 הצבעה באמצעות מיופה כוח (כתב מינוי)  11.2

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

. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, יפקיד את ייפוי  לאמור בתקנון החברה

  - לא פחות מאו במקום המיועד לכינוס האסיפה ) במשרדה הרשום של החברה "כתב מינוי"הכוח (

בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם,  אסיפה  השעות לפני המועד הקבוע לתחילת    48

ר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את  רשאי יושב ראש האסיפה לוות

 . כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, גם במועד אחר
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 הצבעה באמצעות כתב הצבעה 11.3

להחלטות   באסיפה  ביחס  להצביע  מניות  בעל  רשאי  לעיל,  כאמור  האסיפה  של  יומה  סדר  שעל 

הצבעה.   כתב  כתב  באמצעות  של  השני  חלקו  באמצעות  תיעשה  הצבעה  כתב  באמצעות  הצבעה 

ההצבעה, המצורף לדיווח זה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב  

 .  , ככל שתוגשנהההצבעה והודעות העמדה

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

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

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

 . http://maya.tase.ilמ "); ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"ההפצה

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

באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו  

כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות  חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות  

ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל  

אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה    את

בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש    או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח

 לחשבון ניירות ערך מסוים.  

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

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

 שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה. ההמצאה" הינו המועד 

שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למען החברה ולאחר שיוכיח את    24מניות רשאי עד    בעל

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

 .ואישור הבעלות שלו

 האלקטרונית ההצבעה  הצבעה באמצעות מערכת  11.4

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

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

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

לחוק ניירות    2יע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'מחזיק מניות לא רשום להצב

", לפי המקרה).  חוק ניירות ערך "  -" ו מערכת ההצבעה האלקטרונית(להלן: " 1968-תשכ"ח הערך, 

בסעיף   כמשמעותה  האלקטרונית,  ההצבעה  מערכת  הינה  44כתובת  ערך  ניירות  לחוק  יא 

https://votes.isa.gov.il   . 

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

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

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

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

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

 לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה. 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.il/
https://votes.isa.gov.il/


- 16  - 

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

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

 ידי בעל מניה  - מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה ולהכללת נושא על סדר היום על 11.5

11.5.1 ) מעשרה  יאוחר  לא  הינו  עמדה  הודעות  להמצאת  האחרון  מועד  10המועד  לפני  ימים   (

המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה    .ההאסיפ 

   .פני מועד האסיפהימים ל )5( חמישההודעות עמדה, הינו עד 

  (ב) לחוק החברות לכלול נושא66המועד האחרון להמצאת בקשת מאת בעל מניה לפי סעיף   11.5.2

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

ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה,    -יצוין כי ככל שתוגש בקשה לפי סעיף זה לעיל   11.5.3

היום   בסדר  לעיין  ניתן  ויהיה  עמדה,  הודעת  הוספת  או  היום  לסדר  נושא  הוספת  לרבות 

  רה שבאתר ההפצה.העדכני ובהודעת העמדה בדיווחי החב

 םעיון במסמכי .12

,  4השילוח  ברחוב    ,במשרדי החברה  , בכפוף לכל דין,המלא של ההחלטות המוצעותבנוסח    ניתן לעיין 

וכן באתר  ;  03-7428800  פוןבתאום מוקדם בטל,  15:00-   09:00ה', בין השעות  -פתח תקווה, בימים א'

הבורסה  ובאתר האינטרנט של    http://www.magna.isa.gov.il  בכתובת  של רשות ניירות ערך   ההפצה

 . http://maya.tase.ilבכתובת: 

 

 

 

 בכבוד רב,

 בע"מ קוויקליזארד 

 

 . 2022, בינואר 11:  תאריך החתימה

   .החברהמנכ"ל  , פנחס מנדל שם החותמים: 

 .אור שטוקלמן, סמנכ"ל כספים

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


 בע"מ ("החברה")  קוויקליזארד

 

 כתב הצבעה

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

 

 חלק ראשון לכתב ההצבעה

 שם החברה  .1

רחוב  ;  בע"מ  קוויקליזארד  עמדה):  והודעות  הצבעה  כתבי  מסירת  לצורך  (לרבות  פתח  4השילוח  מען   ,

 תקווה.  

 סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה .2

בשעה    2022  ,בפברואר  17  -', ההביום  אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים  

). במידה ולא  הכללית" או "האסיפה"("האסיפה    , פתח תקווה 4השילוח  במשרדי החברה ברחוב    11:30

באותה שעה ובאותו    2022,  בפברואר  24  -', הה  ימצא מנין חוקי לקיומה של האסיפה, תידחה האסיפה ליום

 מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה הכללית.  

 פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה  .3

 אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה  3.1

החברה מנכ"ל  של  וההעסקה  הכהונה  תנאי  מנדל,  אישור  פנחס  מר  גם  ,  מכהן  זה  דוח  שלמועד 

 .זימון האסיפהלדוח   2כמפורט בסעיף כדירקטור בחברה, 

לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר פנחס מנדל, מנכ"ל החברה    :נוסח ההחלטה המוצעת

 . לדוח זימון האסיפה 2ודירקטור בה, כמפורט בסעיף 

 של החברה ושיווק טכנולוגיות מוצר אישור תנאי כהונה והעסקה של סמנכ"ל  3.2

,  יוסף כהן, מר  החברהשל    ושיווקטכנולוגיות  מוצר  מנכ"ל  סאישור תנאי הכהונה וההעסקה של  

 .זימון האסיפהלדוח   3כמפורט בסעיף שלמועד דוח זה מכהן גם כדירקטור בחברה, 

סמנכ"ל    :נוסח ההחלטה המוצעת כהן,  יוסף  מר  וההעסקה של  תנאי הכהונה  מוצר  לאשר את 

 לדוח זימון האסיפה. 3של החברה ודירקטור בה, כמפורט בסעיף  טכנולוגיות ושיווק

 מינוי מר הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו  3.3

3.3.1 ) )  3מוצע למנות את מר הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש 

 שנים, החל ממועד אישור האסיפה.  
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לתקנה   3.3.2 בהתאם  הנדרשים  הפרטים  ידיעת  10(א)(36להלן  מיטב  לפי  הדוחות,  לתקנות   (

 החברה:  

ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבו 3.3.3 על  ופיננסית בהתאם מר לקס הוערך  נאית 

ופיננסית   חשבונאית  מיומנות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  (תנאים  החברות  לתקנות 

 ). "תקנות הכשירות"( 2005-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו

בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו, יהיה מר לקס זכאי לתנאי   3.3.4

במרץ    25לפרק ד' לדוח התקופתי השנתי של החברה מיום    8.2-8.5כהונה כמפורט בסעיף  

אסמכתא:    2021 דרך 2021-01-044823(מס'  על  מובאים  בהם  הכלולים  הפרטים  אשר   ,(

ת בישיבות וגמול שנתי בהתאם לסכומי הגמול המזערי  ההפניה, ובכלל כך לגמול השתתפו

"תקנות (  2000-בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

), לפי דרגתה של החברה, וכן להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור הנהוגים בחברה. בנוסף,  הגמול"

אופציות (לא רשומות למסחר) של החברה הניתנות    10,000יהיה זכאי מר לקס להקצאת  

 .דוח זימון האסיפהל  5מניות רגילות של החברה, כמפורט בסעיף  10,000-למימוש ל

לחוק החברות,    241-ב(א) ו224הוראות סעיפים    הצהרה חתומה של מר לקס, כנדרש על פי 3.3.5

 לדוח זימון האסיפה.   נספח א'מצורפת כ

לאשר את מינויו של מר הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחברה וכן לאשר  :  נוסח ההחלטה המוצעת

 .לדוח זימון האסיפה 4את תנאי כהונתו והעסקתו, כמפורט בסעיף 

 יון של החברההקצאת אופציות למר ישי קב, יו"ר הדירקטור 3.4

הקצא החברה    תאישור  של  למסחר)  רשומות  (לא  של  אופציות  הדירקטוריון  יו"ר  קב,  ישי  למר 

 .  זימון האסיפהלדוח  5החברה, כמפורט בסעיף 

יו"ר הדירקטוריון של החברה,  :  נוסח ההחלטה המוצעת ישי קב,  לאשר הקצאת אופציות למר 

 .לדוח זימון האסיפה 5כמפורט בסעיף 

 032390163 מספר זיהוי: 
 14/08/1975 תאריך לידה: 

 , אורנית 2התנינים  דין: -מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית  נתינות:

בכפוף למינויו כדירקטור חיצוני והחל ממועד המינוי,   חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: 
 חבר בוועדת ביקורת וועדת התגמול  

דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, בעל  
כשירות  או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות 

 מקצועית, דירקטור חיצוני מומחה

 דירקטור חיצוני; בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  

חברה   בת,  חברה  החברה,  של  עובד  האם 
 קשורה שלה או של בעל ענין בה:

 לא

 אין  קרבת משפחה לבעל ענין אחר בתאגיד:  

 בכפוף לאישור האסיפה, החל ממועד אישור האסיפה  תאריך מיועד להתחלת כהונה:
 השכלה תיכונית מלאה  השכלה:

ופירוט  האחרונות  שנים  בחמש  עיסוק 
 התאגידים בהם משמש כדירקטור: 

 מנהל הנפקות בחברת "ברק קפיטל חיתום בע"מ" 
  

מומחיות   כבעל  אותו  רואה  החברה  האם 
במספר  עמידה  לצורך  ופיננסית  חשבונאית 

 המזערי שקבע הדירקטוריון?

 כן
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 אופציות למר עמיחי הלמן, דירקטור חיצוני בחברההקצאת  3.5

סעיף   לאישור  זימון האסיפה   1.3בכפוף  (מינוילעיל  3.3(סעיף    לדוח  כדירקטור    )  לקס  מר הרצל 

אופציות (לא רשומות למסחר) של    תאישור הקצא  - )  חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו

 .  זימון האסיפהלדוח  5כמפורט בסעיף   עמיחי הלמן, דירקטור חיצוני בחברה,  למרהחברה 

המוצעת ההחלטה  בחברה,  :  נוסח  חיצוני  דירקטור  הלמן,  עמיחי  למר  אופציות  הקצאת  לאשר 

 .לדוח זימון האסיפה 5כמפורט בסעיף 

 הקצאת אופציות לגב' קרן פרימור כהן, דירקטורית חיצונית בחברה  3.6

סעיף   לאישור  (סעיף    1.3בכפוף  זימון האסיפה  כדירקטור    (מינוילעיל)    3.3לדוח  לקס  מר הרצל 

אופציות (לא רשומות למסחר) של    תאישור הקצא  - )  חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו

 לדוח זימון האסיפה.    5כמפורט בסעיף   לגב' קרן פרימור כהן, דירקטורית חיצונית בחברה,החברה 

המוצעת ההחלטה  חיצונית  :  נוסח  דירקטורית  כהן,  פרימור  קרן  לגב'  אופציות  הקצאת  לאשר 

 . לדוח זימון האסיפה 5בחברה, כמפורט בסעיף 

 הקצאת אופציות למר אברי קציר, דירקטור בחברה  3.7

הקצא החברה    תאישור  של  למסחר)  רשומות  (לא  בחברה,   למר אופציות  דירקטור  קציר,    אברי 

 .  לדוח זימון האסיפה 5כמפורט בסעיף 

לאשר הקצאת אופציות למר אברי קציר, דירקטור בחברה, כמפורט : " נוסח ההחלטה המוצעת

 ".לדוח זימון האסיפה 5בסעיף 

 הקצאת אופציות לגב' גילי הרט, דירקטורית בלתי תלויה בחברה  3.8

סעיף   לאישור  (סעיף    1.3בכפוף  זימון האסיפה  לקס    (מינוי  לעיל)  3.3לדוח  כדירקטור  מר הרצל 

אופציות (לא רשומות למסחר) של  ת  אישור הקצא  - )  חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו

   .לדוח זימון האסיפה 5כמפורט בסעיף   ,לגב' גילי הרט, דירקטורית בלתי תלויה בחברההחברה 

בחברה,    ית בלתי תלויה, דירקטורגילי הרט  לגב'לאשר הקצאת אופציות  :  נוסח ההחלטה המוצעת

 .לדוח זימון האסיפה 5כמפורט בסעיף 

 עיון בנוסח ההחלטות המוצעות .4

במשרדי  כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח זימון האסיפה ובמסמכים הקשורים אליו,  

, בתאום מוקדם בטלפון  15:00-   09:00ה', בין השעות  -, פתח תקווה, בימים א' 4החברה, ברחוב השילוח  

 וזאת עד למועד כינוס האסיפה. , 03-7428800

לחוק   88כן, ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף -כמו

"אתר  ), ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("חוק החברות"(  1999-החברות התשנ"ט 

בכתובת:  ההפצה"  (http://www.magna.isa.gov.il    ערך לניירות  הבורסה  של  האינטרנט  ובאתר 

 . https://www.maya.tase.co.il) בכתובת "הבורסה"אביב בע"מ (-בתל

 

 

http://www.magna.isa.gov.il/
https://www.maya.tase.co.il/
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 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה .5

לדוח    1.4-1.8- ו  1.2הרוב הנדרש באסיפה לקבלת ההחלטות שעל סדר היום המפורטות בסעיפים   5.1

לעיל) הינו רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים, בעצמם    3.8עד    3.4-ו   3.2(סעיפים  זימון האסיפה  

בהצבעה (מבלי להביא בחשבון    באסיפה, והרשאים להצביע ומשתתפיםאו באמצעות באי כוחם,  

 את קולות בעלי המניות הנמנעים). 

הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר  (א) לחוק החברות, הרוב  267בהתאם להוראות סעיף   5.2

 לעיל), הינו:   3.1לדוח זימון האסיפה (סעיף   1.1המפורטות בסעיף   היום

או בעלי עניין אישי באישור    רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה 5.2.1

תנאי הכהונה וההעסקה המשתתפים בהצבעה, כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות  

 האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או 

לא עלה על שיעור של שני    5.2.1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף   5.2.2

 ) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.  2%(

, הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר  (ב) לחוק החברות239בהתאם להוראות סעיף   5.3

 , הינו:  לעיל) 3.3(סעיף לדוח זימון האסיפה   1.3היום המפורטות בסעיף 

עלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור  רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם ב 5.3.1

השליטה, המשתתפים בהצבעה  המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל  

בעלי   של  הקולות  כלל  במניין  כאשר  כוח),  ייפוי  באמצעות  בעקיפין,  ובין  במישרין  (בין 

 המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או 

לא עלה על שיעור של שני    5.3.1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף   5.3.2

 ) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.  2%(

 בעל עניין אישי  .6

לדוח זימון האסיפה    1.2  -ו  1.1המפורטות בסעיפים  החלטות  בחלקו השני של כתב ההצבעה ביחס ל

מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות העניין    לעיל)  3.2  -ו  3.1(סעיפים  

, לא תבוא הצבעתו  הזיקהלא תיאר את מהות  או    ,יובהר, כי ככל ולא סימן בעל מניות כאמורהאישי.  

הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים (כהגדרתם בחלק  בנוסף, לעניין  במניין.  

 השני לכתב ההצבעה), מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון הרלוונטי. 

 תוקף כתב הצבעה  .7

מי   (דהיינו  רשום  הלא  המניות  בעל  של  בעלות  אישור  לו  צורף  אם  רק  תוקף  יהיה  ההצבעה  לכתב 

מניות   רשומות  בעלי  שלזכותו  במרשם  הרשומות  המניות  בין  נכללות  מניות  ואתן  בורסה  חבר  אצל 

המניות על שם החברה לרישומים), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, אם  

ההצבעה   מערכת  באמצעות  בעלות  אישור  לחברה  נשלח  אם  או  החברה  בספרי  רשום  המניות  בעל 

 לדוח זימון האסיפה.  11.4האלקטרונית כמפורט בסעיף 

שעות לפני מועד    4יש להמציא כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים לו למשרדי החברה עד  

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

 למשרדי החברה. אליו  
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 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית  .8

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

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

 בכתב וכן להוראות רשות ניירות ערך בעניין זה.  

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע (כהגדרתו להלן). עם קבלת מספר מזהה  

במערכת   להצביע  רשום  לא  מניות  מחזיק  יוכל  הזדהות  תהליך  ולאחר  הבורסה  מחבר  גישה  וקוד 

 . https://votes.isa.gov.ilההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה 

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

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

שעות לפני מועד כינוסה    12על    במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה 

). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה  "מועד נעילת המערכת"האסיפה (

ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי   ולא יהיה  עד מועד נעילת המערכת  ניתנת לשינוי או לביטול 

 מועד זה. 

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

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

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה   .9

 ולהצביע בה 

ד כינוס האסיפה, והמועד  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מוע 9.1

ידי בעל  -האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעת עמדה על

הינו עד חמישה ימים לפני  המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל,  

 מועד האסיפה.

לחוק החברות    182כאמור בסעיף  ה,  לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפ  המועד הקובע 9.2

באם ").  המועד הקובע"לעיל ולהלן:  (  2022ינואר  ב  19  -ה',  דביום  , הינו  לתקנות ההצבעה  3ובתקנה  

   ום המסחר האחרון שקדם למועד זה. לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה י

 שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה:כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה  .10

 http://www.magna.isa.gov.il: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך

 https://www.maya.tase.co.il: אתר האינטרנט של הבורסה 

 קישורית לכתב ההצבעה והודעות העמדה .11

לדוח זימון האסיפה וכהגדרתו    11.1זכאי לקבל את "אישור הבעלות" (כאמור בסעיף  בעל מניות   11.1

לחוק החברות), בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין    71בסעיף  

ת ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות  זה תינתן מראש לחשבון ניירו

 שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

https://votes.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
https://www.maya.tase.co.il/
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בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה   11.2

במניותיו, אלא אם כן  והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק 

כתבי   לקבל  מעוניין  שהוא  או  כאמור  קישורית  לקבל  מעוניין  הוא  אין  כי  הבורסה  לחבר  הודיע 

 הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי עמדה.   ;הצבעה בדואר תמורת תשלום

ך כל זכויות  מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מס  בעל 11.3

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

לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט    268בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף  

 לתקנות ההצבעה.  10בתקנה 

ך כל זכויות ההצבעה  מס  5%נכון למועד פרסום כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה   11.3.1

   ע.נ כ"א של החברה.ש"ח   0.01, בעלות גילותמניות ר 141,730הינה: בחברה 

מסך כל זכויות ההצבעה    5%נכון למועד פרסום כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה   11.3.2

, בעלות  מניות רגילות  141,730הינה:  שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה    בחברה

 ע.נ כ"א של החברה.ש"ח  0.01

לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה (לרבות הוספת נושא לסדר   .12

היום), וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בעניינים נשוא כתב הצבעה זה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום  

 רסמו כאמור בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.  העדכני של האסיפה כאמור ובהודעות עמדה שהתפ

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

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

 .  2000-ית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"סלתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כלל 

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ולגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה  

 זה, בחלקו השני של כתב הצבעה זה. 

 ביטול כתב הצבעה  .13

שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למען החברה ולאחר שיוכיח את זהותו    24בעל מניות רשאי עד  

ואת אישור   זה, למשוך את כתב ההצבעה  לעניין  עובד אחר שמונה  להנחת דעתו של מזכיר החברה או 

 הבעלות שלו.  
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 חלק שני לכתב ההצבעה 

 

 :כללי .א

 ). "החברה"בע"מ ( קוויקליזארדשם החברה:  .1

,  4רחוב השילוח  משרדי החברה הרשומים שברחוב    מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה):

 פתח תקווה.  

 51-4439785 מספר החברה:

 .11:30בשעה   2022,  בפברואר 17 -', ההיום  :מועד האסיפה .2

 .מיוחדתאסיפה כללית  סוג האסיפה: .3

שלא    ככל  .2022ינואר  ב  19  -ה,  ה'  ביוםבתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים),    המועד הקובע: .4

 יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.  

 החברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.  הצבעה באינטרנט: .5

 : ידי בעל המניות-הפרטים דלהלן ימולאו על  .ב

 המניות פרטי בעל  .1

 שם בעל המניות: ____________________________________________________    .1.1

 מס' תעודת זהות: ___________________________________________________    .1.2

 מס' דרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _______________________    .1.3

 אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): ____________ המדינה שבה הוצא הדרכון (אם    .1.4

 הדרכון בתוקף עד ליום (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): ______________    .1.5

 מס' תאגיד (אם בעל המניות הוא תאגיד): __________________________________    .1.6

 _____________________ מדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד): __________    .1.7

 

 

 

 

 

 

 



- 8  - 

 
 אופן ההצבעה .2

 

 מהי הזיקה הרלוונטית* נא פרט 

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________ 

 

 

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

 המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה. 

 

 1אופן ההצבעה מספר הנושא על סדר היום 

האם אתה בעל  
שליטה, בעל עניין, 

בעל עניין אישי  
,  ההחלטהבאישור 

נושא משרה בכירה  
 2או משקיע מוסדי

 כן* לא נמנע  נגד  בעד סעיף

מר פנחס   ,אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה 3.1
      לדוח זימון האסיפה.  2כמפורט בסעיף  מנדל,

מוצר טכנולוגיות של סמנכ"ל    אישור תנאי כהונה והעסקה 3.2
לדוח   3כמפורט בסעיף    מר יוסף כהן,   ,של החברהושיווק  

 זימון האסיפה. 
     

ואישור  3.3 בחברה  חיצוני  כדירקטור  לקס  הרצל  מר  מינוי 
והעסקתו כהונתו  בסעיף  ,  תנאי  זימון    4כמפורט  לדוח 

 האסיפה.
     

יו"ר הדירקטוריון  אישור   3.4 ישי קב,  הקצאת אופציות למר 
      לדוח זימון האסיפה.  5, כמפורט בסעיף  של החברה

סעיף   3.5 לאישור  (מינוי  1.3בכפוף  האסיפה  זימון  מר   לדוח 
הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו  

הלמן, אישור    -)  והעסקתו עמיחי  למר  אופציות  הקצאת 
בחברה חיצוני  בסעיף  דירקטור  כמפורט  זימון    5,  לדוח 

 האסיפה.

     

סעיף   3.6 לאישור  (מינוי  1.3בכפוף  האסיפה  זימון  מר   לדוח 
הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו  

הקצאת אופציות לגב' קרן פרימור כהן, אישור    -)  והעסקתו
לדוח זימון    5, כמפורט בסעיף  דירקטורית חיצונית בחברה

 האסיפה.

     

דירקטור אישור   3.7 קציר,  אברי  למר  אופציות  הקצאת 
      האסיפה. לדוח זימון    5, כמפורט בסעיף בחברה

סעיף   3.8 לאישור  (מינוי  1.3בכפוף  האסיפה  זימון  מר   לדוח 
הרצל לקס כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו  

הרט, אישור    -)  והעסקתו גילי  לגב'  אופציות  הקצאת 
בחברה תלויה  בלתי  בסעיף  דירקטורית  כמפורט  לדוח   5, 

 זימון האסיפה. 
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 משרה בכירה או משקיע מוסדי בעל עניין, נושא  .3

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

 לא כן בחברה? 3האם אתה בעל עניין

 לא כן בחברה?   4האם אתה נושא משרה בכירה

 לא כן ?5האם אתה משקיע מוסדי
 

 

 :הערות בהתאם לתקנות ההצבעה .4

במניות   .א המחזיקים  מניות  סעיף  לבעלי  (לפי  בורסה  חבר  החברות,  1( 177באמצעות  לחוק   (

 ), כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. 1999- התשנ"ט

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

 תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.  

כך שכתב הצבעה זה והמסמכים הנ"ל    יש למסור כתב זה לחברה, או לשלחו בדואר רשום,  .ג

האסיפה   כינוס  מועד  לפני  שעות  מארבע  יאוחר  לא  החברה  של  הרשום  במשרדה  יתקבלו 

המניין   קיום  לצורך  באסיפה  כנוכחות  ייחשב  לא  יותר  שיגיע מאוחר  כתב הצבעה  הכללית. 

 החוקי להצבעה ולא ייספר בהצבעה.  

 

 

 

 

 

 

 תאריך: ___________. 

         

                                                                                                               ______________________ 

 חתימת בעל המניות                             

 

 
 .1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף    3
 .1968-תשכ"ח(ד) לחוק ניירות ערך,  37כהגדרתו בסעיף    4
-לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלית באסיפה כללית), תשס"ט  1כהגדרתו בתקנה    5

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






