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 של בעלי המניות של החברה   מיוחדתשנתית וית ללכ הסיפ ס אוני כ דברדוח מיידי ב הנדון: 

תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים  ל,  (החברות"  "חוק)  1999  -  תשנ"טה   החברות,  חוקל  בהתאם

על אסיפה כללית  ומודעה  הודעה  )  תקנות החברותל,  "(תקנות הדוחות)"  1970  –  תש"להומיידיים(,  

 ,"(תקנות הודעה ומודעה)"  2000  –  ס"שתה(,  םויהדר  לס  והוספת נושאואסיפת סוג בחברה ציבורית  

מודיעה בזה    "(תקנות ההצבעה)"  2005  -  תשס"וההחברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(,  תקנות  ל

אסיפה  כינוס  על  החברי נהמ לי  בע  ל ש  דתוח ימ כללית    החברה  של  ,  יוליב  11  ,'אביום    שתיערך  ה ות 

 . תח תקווה,פ  7רח' התנופה ב ,במשרדי החברה, 15:00, בשעה 2021

  ועיקרי ההחלטות המוצעות ל האסיפהש דר היוםספירוט הנושאים שעל  .1

מנוש .1.1 ה   1ס'  א  סדר  הכספיים  ה  –  יום שעל  בדוחות  ודיון  החברה  וריון  הדירקט  דוחבוצגה  של 

 . 2020בדצמבר,  31לשנה שנסתיימה ביום 

 .לה להצבעה ועהוא לא י יכךולפבד  בנושא זה יערך דיון בל

הת  לעייןניתן   שלבדוח  לשנת    קופתי  הדו   2020החברה  ודוחו)ובכללו  הכספיים  ח  ת 

פור(ןרקטוריו הדי אשר  ביוםס,  אסמכתא:    2021,  ץבמר  22  ם  הדוח  )"  (2021-01-040740)מס' 

בכתובת  ופתיהתק ערך  ניירות  רשות  של  ההפצה  באתר   ,)"v.ilwww.isa.go  האינ טרנט  ובאתר 

 .  co.ilewww.tas.  אביב בכתובת-ניירות ערך בתלה לורס של הב

ה החשבון  כרוא ,'בריטמן אלמגור זהר ושות מחדש של משרד מינוי  –  וםסדר הישעל  2נושא מס'   .1.2

 . של החברהבקר המ

 ום עד ת  ,אלמגור זהר ושות' בריטמן  רה,  המבקר של החבחשבון  רואה המשרד  מינוי מחדש של  

הבאה  לליתהכ  האסיפה לקו  חברה,ה  של  השנתית  החברה  דירקטוריון  את  את  להסמיך  בוע 

 שכרם.

המוצעת מ" :  ההחלטה  את  דחלמנות  ושות'ש  זהר  אלמגור  בריטמן  החשבון  משרד  כרואה   ,

ולתקופה שעד   י זה,מיידדוח    ינת על פאישור האסיפה המזוממועד  החל מ  החברההמבקר של  

ריון החברה  רקטו מכת דיהסו, ות דיווח בדבר שכרתוך קבלבאה,  ית ההשנתאסיפה הכללית  ל

 "לקבוע את שכרו.
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היום   4  -ו  3'  מס  יםנושא .1.3 של    –  שעל סדר  ,  רהבחב  םמכהניה  דירקטוריםהחלק ממינוי מחדש 

 .1דירקטורים חיצוניים נם שאי

ומיכל ארלוזורוב    אתש  מוצע למנות מחד 1.3.1 )בני( לנדא  רים לכהונה כדירקטוה"ה בן ציון 

 ."(יםורטהדירק: "בלבד עיף זהבס) 2בחברה 

 . לעיל, תעשה בנפרדורט ר, כמפדירקטות לכהונועמד גבי כל מל  בעהההצכי  ,בהרוי 1.3.2

הצהר 1.3.3 על  חתמו  כאמור,  לחידוש  מובאת  שכהונתם  כנדרהדירקטורים  בות     ם את הש 

גם  יין בהן  וניתן לעזה  מיידי  רות, ואלו מצורפות לדוח  ב לחוק החב224  ת סעיףלהוראו

 במשרדה הרשום של החברה.

לחישכהונתם    הדירקטורים  ותאודהפרטים   1.3.4 כאממובאת  ל  ל,עי ל  ורדוש    תקנהבהתאם 

ולתק10ב)א()36 הדיווח  26נה  (  ב  לתקנות  התקופתירפ מפורטים  לדוח  ד'  דע  )המי  ק 

  ברה, לא חלונכון למועד הדוח, למיטב ידיעת הח  . יה(ך ההפנעל דר   הל כהכל  ובאר מ אמוה

מה הדירקטובפרטים  ותישינויים  של  הריים  כפי  ם  בדוח  אמורים,  ,  התקופתישהובאו 

 : למעט כמפורט להלן

קרשטיין  ורית בקבוצת א זורוב לכהן כדירקטונתה הגב' מיכל ארלו, מ 2021חודש מאי  ב

   בע"מ.

ימשי  יםלמינוי   בכפוף 1.3.5 זכאי  הדירקטורים  כומחדש,  ו  םלהיות  השתתפות  גמול  ללגמול 

שיפשנ ביטוח,  להסדרי  וכן  למדינ טוופוי  תי,  בהתאם  התגמול  יור  החברהת  לפיה  של   ,

הזכאים   מהחברהמכהנים  ה דירקטורים  כלל  ניהול  דמי  או  שכר  מקבלים  אינם  , אשר 

החברות )כללים ות  תקנבהקבוע  "  בי המר"הסכום  ובה  גגמול השתתפות בללגמול שנתי ו

תה של גי דר, לפ"(תקנות הגמול)"   2000  -סש"תהבדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(,  

כפ החברה לעתשתהיה  י  ,  שבנוסף,  .  מעת  חי  ם לושמהגמול  מומחה  לדירקטור    הינוצוני 

בתקנו הגמכקבוע  הדי  מו כ  .ולת  ה   זכאיםרקטורים  כן,  לתקנות להחזר  בהתאם    וצאות 

ראהגמול.   ופטור  שיפוי  ביטוח,  הסדרי  אודות  ד'  ב   21.4ף  סעי  ולפרטים    לדוחפרק 

 . יפת התקו

להחלטת  יצוין בהתאם  והא  דירקטוריון,  מיום  ה  פ סיהחברה  החברה  של   8הכללית 

 , קטוריםריכל אחד מהדל למסחרות  רשומ ןשאינת אופציו 70,000 , הוקצו2020ובמבר,  בנ

 של   אחת  רגילה  למניה  למימוש   נתנית   ןמה   תאח  כל  אשר  ,,שנים   4לתקופת הבשלה של  

   . בחברה משרה ונושאי  לעובדים אופציות ה  לתכנית בהתאם, החברה

 
קובע לתקנ   ב17  עיףס  1 החברה  תת"במוע  כי  ,ון  בו  יפרשוד  שנתית  אסיפה  די  כנס  שני  מהדירקטורים    ריםרקטומכהונתם 

תם  שנה יהיו אלה ששימשו במשר בכל    . הדירקטורים שיפרשו (נייםיצו ורים ח נם דירקטשאי)ן החברה  כהנים בדירקטוריומה

יו  חרונה או נבחרו מחדש לשנעשו א ורים  טמבין הדירק  אולםיותר מאז בחירתם לאחרונה,  ברוך  משך הזמן האב ם,  באותו 

ממועד  שב  רתו תחיהן במשמן שדירקטור כביניהם. תקופת הז  כן הוסכם אחרת   אם  אלא   שו על פי הגרלה,ייקבעו אלה שייפר

ל מינויו  או  לכןחרונאבחירתו  קודם  משרתו  פינה  אם  די ה  הפורש.  כדירקט   ל יוכ  רקטור  ויפעל  מחדש  בלהיבחר  שך  מור 

  (בניציון )ן  בה  ה"  םינהמן הארוך ביותר  יון החברה את משך הזבדירקטור   כהניםמהדירקטורים ה   .א פורש"בה הו שהאסיפה  

  הינםמה של האסיפה  ה על סדר יו ם הינדים שבחירתם והארכת כהונתייח ורים הבהתאם, הדירקט.  זורובמיכל ארלוו  לנדא

 . מיכל ארלוזורובו לנדא  (ניבן )ציון ב ה"ה
כי      2 בחבי כדירקטורת  ארלוזורוב מכהנ   'ב הגיצוין,  ביום  2020בספטמבר,    16מיום    רה החלת  ת  ועדיווגה  ס,  1202ץ,  במר  3. 

   .בחברהית בלתי תלויה כדירקטור זורוב ורת של החברה את הגב' ארלוהביק



 

 

 מיכל ארלוזורובו  )בני( לנדא יון  צ  בן  ה"השל    מחדש   נויים יאת מלאשר  ":  מוצעתחלטה ההה

 ".כדירקטורים בחברהלכהונה 

שהוענקו לה"ה סגי  אופציות לא רשומות  ר המימוש של  מחי  תיקון  –ום  שעל סדר הי   5מס'    ושאנ .1.4

   ("זכאיםורים ההדירקט)"  'וביץואלי גור שפרן  (קם )עמיאיתן, עמנואל אבנר, עמי

אישר1202  ברואר,בפ  21ביום   .1.4.1 האס ,  החברה ת  לליהכ  יפהה  לאח3של  אישור   ר,   קבלת 

לכל   להקצות,  2021,  בינואר  17  -ו  2021ינואר,  ב   7  ם יימת מיבו בישדירקטוריון החברה  

ובסה"כ  70,000  םכאי רים הזאחד מהדירקטו ות  פציוא   280,000  אופציות לא רשומות 

ת הניתנו   ("בורסהה)"  מיב בע"אב  ת ערך בתלור בבורסה לניי  ("יותופצאה")  רשומות  לא

יות ופצאה . תאח ל כע.נ.  ח "ש 0.01ת נוב  הר ת של החבלוגיר  מניות 280,000לעד  וש למימ

 הרדים ונושאי מש בועת לאופציוהבהתאם לתנאי תכנית    כאיםרים הזדירקטול  וענקוה

ידי ד  שאושרה  ,בחברה מעת נה  ק וכפי שת,  2016,  יוליב   25ם  החברה ביון  ירקטוריועל 

  .4("6120ת ציוהאופתכנית ") לעת

לא    של האופציות  מחיר המימוש כי    ,נמצא  שביצעה החברהחוזרת  ת  פנימי  הקדיר בולא .1.4.2

, באופן שמחיר המימוש בנוגע להענקת האופציותהחברה ן דירקטוריו  ת החלטאת  תאם 

גם לא תאם   כךמשהנ"ל ו  גניםהאורדי  בע על ימוש שנקשפורסם היה נמוך ממחיר המי

 .רההתגמול של החביניות  מד תא

ועדת   לאחר קבלת אישור ,  רההחב   טוריון דירקמחדש    ראיש  2021,  ניביו  3  יום ב  כך, לפי .1.4.3

 לדירקטורים  שהוענקות  ציואופה  280,000ל  ש  ש המימור  מחיאת    החברה,  התגמול של 

ל  הזכאים ה בהתאם  מא   כלשכך    ,2016אופציות  תכנית  ת ניתנ   התהי  האופציותחת 

של   הסגירהר  מחי  אתהמשקף  )  5ח( " ש  .917  -)כלר ארה"ב  ו ד   45.5  שלמחיר  ימוש בלמ

 -ארה"ב )כ  דולר   4.99  מוש של  מי   יר חמ   חלףוזאת    , (ועד ההענקהיות החברה במ ער מנ ש

 .  יתל ה הכלפיאושר באס כפי ש 6ש"ח(  15.55

המימוש לא ישולם   רימח   כי  ,ייתכן  2016בהתאם להוראות תכנית האופציות  י  ן, כ יצוי .1.4.4

יד על  יער  י בפועל  אלא  חישוהניצעים,  שך  של  ההטבהו וב  בה  כספי ה  י  אמצעות גלום 

 בהתאם לבחירת הניצע.  מנגנון מימוש נטו, 

לאיש  ציותתנאי האופל  תיקוןה .1.4.5 זימוןהב   פהסיהאור  כפוף  לדו"ח  כללית   תאם   אסיפה 

 .זה

 פציות אשר האו  מתוך לא רשומות  אופציות    17,500בשילו  , ה נכון למועד דוח מיידי זה .1.4.6

 רקטורים הזכאים.ידל  קצווה

שקף וי  כך שמחיר המימוש יוגדל  יל כמפורט לעמוש  מימחיר ה  תיקון  טעכי למ   יובהר, .1.4.7

ה את  ועדתחלטונכונה  ו  ת  החבדירקטוריו התגמול  שינו ,  רהן  כל  חל  תלא  ביתר  אי  נ י 

ה  בדבר  לפרטים  האופציות. באח אופציותנאי  והשיעור  כמותן,  תהוונה ת,  שהן  וזים 

 
     דרך הפניה.  אזכור הנ"ל מהווה הכללה על ה .020439-01-2021 תא:מס' אסמכ        3
 . ל החברהש ףשקיתל 43.2.6.ף סעי  ו, רא 6201האופציות  כנית ות תד אונוספים  יםלפרט  4
 .2021, ארינו ב 17נכון ליום ש"ח   3.231הינו שדולר ארה"ב שער חליפין ל פי ב למחושה,  ז דוח לעניין       5
ס הצמדה  לבסי צמוד נו מימוש אי יצוין, כי מחיר ה .ש"ח 6723.2שהינו ממוצע לתקופה "ב ר ארהדולשער חליפין ל חושב לפימ  6

 כלשהו.



 

הה ה מזכויות  ומהון  ה  נכון ,  רהבח צבעה  ך ער   ניירות  לתקנות תאם  הב  ענקתם,למועד 

שהצע) פרטית  ניירו ה  רשומה(ל  בחברה  ערך   של   י ידמי   וחד  ורא ,  2000-סתש"ה,  ת 

ה כור הנ"ל מהוו אזה  .(2021-01-007195:  סמכתאמס' א)  2021  ואר,נבי  17מיום    החברה

 .  על דרך הפניההכללה  

אישור   .1.4.8 יהיו  הא  נאית ,  כאמור  מושהמי  מחירל  התיקוןלאחר   את  םימ תואופציות 

 ה. ברתגמול של החת היניומד

 ( תיקוןהר )לאחות האופציכלי של  י הכלווהש .1.4.9

מיישחה .1.4.9.1 כודיו ים את תקן  הכספי   וחותיהבדת  מברה  )ינלאב  ספיח    ( IFRSומי 

יים  בדוחות הכספ  שםסס מניות. ההוצאה תיר ועם תשלום מב, בקשר  2  ספרמ

פציות  ת האו ובהתאם לכמו  תהאופציושל    ופת ההבשלהי תקל פנשל החברה ע

 . שתוענק

ההוגן  .1.4.9.2 שכו ה  השווי  ר  דול  לפיא  1,350נו  הי   תיקוןהלאחר    ותהאופציל  לל 

  ות אופציה  לההוגן ש  וויהש  ים.שנ   4של    לתקופה  (ש"ח  אלפי  4,363  -)כ  ה"ברא

אר דואלפי    703-כהינו    שונההראלשנה    שתוקצנה  תומשורלא     -)כ  ה"בלר 

ים  ספר השנ מהשווי בקת סך  חלו  ר שלשיו  ק  וזאת בחישוב  "ח(שאלפי    2,272

לים  קובאות מחשבונ  יל ם לכלהתאב  י כ  ,הריוב   ה.האופצי כתבי  ו  בשל כן ילאור

ופת  קתי  נ פל  תיפרס עברה  ל החחותיה הכספיים שירשם בדוה שתך ההוצאס

 האופציות. 

  ב דולר ארה"  4.82נו  י ה  תיקוןהלאחר  ציות  האופמ   תחגן של כל אההוהשווי   .1.4.9.3

ה ו ושה  ."ח(ש  15.58    -)כ כי  חושבאהוגן  שולס"אנבלאק  "  מודל  לפי  מור    ד 

(B&S)  החישולנ   םאבהת שסחת  לנספח  ב וב  השנת חלה   פי -לע  יותהנחא'  י  ק 

הבורל השו סהתקנון  בחישוב  ה.  תנאבחשבנלקחו    מור כא  הוגן וי    י ון 

המימופציותאה מחיר  המ,  ותקופת  וכן  וש  בין  ימוש  על    היתר,בהתבסס, 

א  5.54  -)כ  ח"ש  17.9של  שער  )א(  :  הבאותהנחות  ה   ת ניילמ  רה"ב(דולר 

בבור הסג )  2021  ואר,ינב  17ם  וליסה  החברה  המיר שער  של  מועד  ביה  נה 

שנתי)ב(    ;ההענקה( תקן  שלסטיית  ת  חסר בית  הריר  שיעו)ג(    ;94.42%  ת 

 . שנים 10 של  ך חיי האופציהמש ד( ); 0.88%ו נהסיכון הי

לות ע  -  ידות תאג ונחי על מבקנות הדיווח )לתספת השישית  על פי התו   םישהנדרטים  פר .1.4.10

  (האל משרות ת התקנש לית שנת

ילהל לתוספת  וורטפ ן  הדוח תקנ ל  יתהשיש  בהתאם  סכומ ות  שות  התגמול  ל י 

ההדירקטור  בכאיםזים  כי  הנח,  המימוש  תיקוןהה  האסיפה ר  ושאי  למחיר  ידי   על 

 :  כלליתה

 

 

 



 

 ("בארה דולרפי )באלשירותים  עבורים בתגמול מקבל התגמולים  פרטי
  דולרי )אלפ  אחרים יםתגמול

 ( ברה"א
 

 קיד פת שם
  היקף

 רה מש

ור  עיש

ה  קהחז

  וןבה

 גיד התא

 מענק  (1)שכר

ם  לו תש

סס  מבו 

 (2)תמניו

דמי  

 ניהול 

דמי  

 ייעוץ 
 בית רי (3)רחא לה עמ

דמי  

 כירות ש
 אחר 

 סה"כ 

  לרדו)

 ( בארה"

סגי 

 איתן

  יתדירקטור

 ת חיצוני
- - 35  - 176 - - - - - - - 211 

ל  עמנוא

 אבנר 

  רקטוריד

 וני יצח
- - 35  - 176 - - - - - - - 211 

י  לא

 ביץ רוגו
 202 - - - - - - - 176 -  26 - - ר  וקטדיר

קם  עמי

)עמי(  

 ןפרש

 202 - - - - - - - 176 -  26 0.01% - ר קטודיר

 .חודשים 12מהלך ת בישיבו  12 -כ עבור רים דירקטו פי הערכה לשכרשב לוח מ -וריםשכר דירקט (1)

 .יםחודש 12-כ לש הלתקופ ב חושמ  -ותמניתגמול מבוסס   (2)

 ות. אצהו החזר  -ראח (3)

 



 

 הברטוריון החרקידו 7לועדת התגמומוקי יצית נמת .1.4.11

ן  דירקטוריו ועדת התגמול  על ידי    דוןנפציות  ואמימוש של המחיר ה ון להתיק .1.4.11.1

 ויות.  לא התנגד פה אחד ל שראווהחברה  

ולדעת   .1.4.11.2 התגמול  המיחמלאת  עההחברה,  ון  טורי רקיד ועדת    שלש  מויר 

אמ  ת,יוצאופה ההדירקטת  תמרץ  לשילפעו   זכאיםורים  בל    צועיביפור 

  ם הזכאיים  ירקטור הדל של  ר בין התגמושוקו  ך,ו אר   ווחרה לטת החבצאוותו

ות החברה, תוך נטילת  מני   חזיקיתרומה לכלל מערך החברה וה לבין הגידול ב

 .  בוקרתנים מסיכו

תאים  להנת  על מ   נעשהו יאות  מצהיב  מחו  נוהיהתיקון למחיר המימוש    עביצו .1.4.11.3

האופציות  ת  את ים  הקבוע   קרונותעה,  החברה  דירקטוריון  תטהחל לנאי 

הקבועים  ם טריהעקרונות והפרמה עם להלימ, וברההח של לוהתגמ מדיניות  ב

 .  חברהב המכהנים טוריםרקדיל  ליםלתגמוביחס  בה 

ו .1.4.11.4 התגמול  אישרון  רקטורייד ועדת  בא  החברה  אין    מחירל  תיקוןהישור  כי 

 . ןענייה ותבנסיב  הי ינה סבירה וראורה והחבת ה בוע בטוכדי לפג שוהמימ

 ומותרשלא    אופציות  000280,ימוש של  ר הממחי  תיקוןאת  לאשר  ":  תצעומה  הטחלה .1.4.12

 ".ימוןדוח הזבכמפורט  ,וענקו בעבר לדירקטורים הזכאיםה ראש

   הבעפה וההצהאסי רידס .2

 ההצבעהאופן  .2.1

תו  שמעוכמ  בעה צה  ות כתבצעאמובוח,  כ -את בעו מצ, באזכאי להצביע באסיפה בעצמו  מניה   בעל

פי  בנוסף, בעל מניה ל   "(.כתב הצבעה"ה )ז  דיימי  לדוח  ו מצורףחוסנ ש ת ורוחבה   לחוק  87בסעיף  

)קרי  ( 1)177סעיף   החברות  שלז  –  לחוק  רש וכמי  חתו  אצל  ואמנ   ורסה ב   ברומה  מני יה  ה  ותה 

הבי  נכללת על  רשםת במשומו רן המניות  )"מיםישולר ה  שם חבר-בעלי המניות  לאל  בע(    מניות 

זכאי  "וםרש ל שיועבקטרוני  אל  ה עהצבכתב    מצעותבאע  גם להצבי (    רכת ההצבעהבמעה  ברחר 

לפקלהא הפועלת  סטרונית  בי  ניירות    2ז'   לפרק  'ימן  ת  מערכ)"  1968–ח"תשכ הך,  רעלחוק 

 ה(. אמהת", ב יאלקטרונ כתב הצבעה"  –" ו נית טרולקהא עהצבהה

לסעיף  ב לחו83התאם  מניצבוהה  ידבמת,  ברוהחק  )ד(  בעל  בע  תמ  ותרייה  אחת,    נה ימדרך 

לכ  ,רתחוו המאעתבהצ של  בעצהזה    ענייןאשר  בעה  מניה  שלוח  מ צבעל  או באמצעות  יחשב  תו 

 ב הצבעה. תכלהצבעה באמצעות    חרתאומ

 ת חינדה ין חוקי ואסיפנמ .2.2

  ם חכואי  י בידל  ת, בעצמם או עלי מניוני בע ש  יםנוכח   עה שיהיוה יתהווה בשפקי באסיחו  יןמני

פחות  ל  םיייצגאו מ זיקים מח חד יבאשר   ת,י רונקטאלת ההצבעה הבמערכ הצבעו באמצעות הא/ו

  .ההצבעה בחברה מזכויות 25%

 
ח     7 וע לכלל  עניין  ברי  התגמול  בדת  נאישי  לה ש ואישור  ובהתאם  היום  סדר  שעל  זה  הם  א  החברות  חוק  רש וראות  אים  היו 

 נושא זה. להשתתף בישיבה ובהצבעה על 



 

כ היצ חבור מעאם  שנקבעת  לאא ל  שעה מהמועד  ה  סיפהאחה  יד ת  י,וק ניין החמצא המ יי  סיפה 

 .  "(תחינדה  האסיפה)" םומק אותו הב השעה ו באותה ,1202, יוליב 18 ,'א, ליום ימים בשבוע

מנ  לא חוקי  ניימצא  כאמורהנדח  פהאסי בן  בעוו  יה  ,עילל  ית  משני  הנוכחים  כלת  ונילי  שהם 

כוחבע באי  ע"י  או  מניםצמם  חוי ,  ל קי,  ן  רשאים  ה  קראנ  ענםשלמ עניינים  ב  ט ולהחלין  ודויהיו 

 .אסיפהה

 וב הנדרש רה .2.3

  ל ה ש ומי  סדר  שעל  5  עד  2פר  ים מסבנושאת  וצע המו  ההחלטות  ורש איפה להרוב הנדרש באסי 

רהינ  ,האסיפה רוב  מכו  בעלילגיל  בה  חיםהנוכ  יות מנ ה  ל  בעעהצבוהמשתתפים    או צמם  , 

כוחם  צבאמ באי  ב עות  כתבצעאמאו  באמצעות  בעהצה  ות  בהצבע   או  ההה  עה  בצמערכת 

להביא בחשבון את קולות    ה, מבלי, ואשר הצביעו ב, והזכאים להשתתף ולהצביע,  ניתלקטרו הא

   הנמנעים.

  עוהנפרהמונפק  נה  מהו  31.16-בכ  מחזיקברה, הבח  יטההשל  ל עב  של  קות ההחז  ורשיע   כי  , ןייצו

  ש הרוב הנדר  תא  טהיהשל   לבעל  המקנאינו  ,  ("ה השליט  בעל")  הב  צבעהההת  יווכ זומ  ל החברהש

 .יוםדר הר שעל סם כאמוטה בכל אחד מהנושאילהחה ת הצע לתלקב

 עהקובהמועד  .2.4

  לחוקב(  )182ף  יסעכאמור בבאסיפה,    עהצבי ול   ף תתשלה  הי נל מת בעוכא ן זהמועד הקובע לעניי 

  ,2021,  יוניב   10  , 'היום  המסחר של    םויתום    , הינועהההצב ת  לתקנו  3לתקנה  אם  הת ובת  החברו

עריילנ  ורסהבב הקובעעומה")  בע"מ  בביא  בתלרך  ות  וד  ו"הסהבור"  -"  בהתאמה(,  לא  ,  אם 

   .לו  םהקודחר ס מה וםמועד הקובע, אזי בי בתקיים מסחר ה

 הצבעה ל וחכ-אב .2.5

ם  תאכח בהיפוי  פי י-למך כדין ער הוסאש  כח,-באעות  צבאמהצביע באסיפה  ל רשאי    בעל מניה

תקנ החברהו להוראות  אותו  ן  להל יש  ,  ת  ובכת ב  וא   03-7261617  שמספרו: ס  ק פב   חברהעביר 

  ,'וקרי עד ליום    סיפה,ס האני מועד כינולפ   תועש  48  תוחלפ  ,omcgy.info@gencellener  "ל:דואה

  יהשאל   הפי אס   של  נדחית   אסיפה  כל  לגבי  גם  תקף  יהיה  ח כה  פוי יי  . 15:00בשעה    ,2021  ,יוליב  9

   הכח.בייפוי  תר חא יןו צ אלש  דבלוב, ייחסת מ הוא

 רוני כתב הצבעה אלקט .2.6

  ת. ניטרואלקה  ה עהצבת הרכעמ   עותאמצב  םג  ביע להצרשום זכאי  א  לבעל מניות    , ילר לעמוכא

 . אסיפהה  ינוסי מועד כנלפ  תעוש( 6) ששנעל יהאלקטרונית ת בעהכת ההצמער

 ודעות עמדהת כתבי הצבעה והבאמצעוהצבעה  .2.7

מניב רשאעל  בא  יות  ההואיש ל  יפהסלהצביע  שעט חלר  יוות  סדר  כל  באמצעות  גם  תב  מה 

 .  עהההצב

,  יינתנוכל שכ  ת,ברוהח  חוקל  88יף  סעב  ןעותמשמ כ  הדמעה  הודעותב צבעה והה  כתבניתן לעיין ב

נ  רשות  של  ההפצה  עבאתר  ר  תא)"  v.ilgoa.isa.w.magnww:  תובתבכ "(  רשותה)"  רךיירות 

ם  שאיו רייה  יותמנ ה  יבעל.  il.cose.www.ta  :בורסה בכתובתרנט של ההאינט  תר( ובא"צהפהה

 .  תנה(ני כל שת )כ מדההודעות העה וע צבכתב הה ממנה את נוסחברה ולקבל רות לחישי ותפנל

mailto:info@gencellenergy.com
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/


 

ה ללא חבר  ישלח,  בדו  בורסה  אלקטאתמורה,  לנורישוקירוני,  ר  כסת  דעות  ווה צבעה  הה  בתח 

)כ שתינתנה(העמדה  באכל  ההפצ,  מניו   ה,תר  בעל  שאילכל  ברשו  נונת  במרשם  ות  ינ מה  עלים 

  ו מעונייןאינ  כי המניות  ן הודיע בעל  , אלא אם כבורסה  חבר  תואוצל  ת אומושו רותינימ  רואש

שהוא  בכך בקבלמעוניי  או  בד ן  הצבעה  כתבי  תת  תמורת  ובלבדבלח  משלוי  דמ   לוםשואר  ד  ב, 

ה תיעשה  בע צדם למועד הקובע. ההקוובמועד  ירות ערך מסוים  חשבון נילגבי    נה תה נידע וההש

   ההפצה.אתר ב סםפורי שכפ  ,בעהההצב  תכ של שניה קחל י העל גב

והמסמכ  ההצבעה  כתב  שיש  את  ארלצים  כמפ ף  בכור ליו  להעההצב  תבט  יש  פקס  בחברה  , 

בעלות  ה  רבצירוף אישו  ,gy.comellenerinfo@genc  :"לדואהת  ובכתב או    7261617-03שמספרו:  

 ,ן(העניי ת התאגדות, לפי  תעודאו  ון  דרכזהות,  ת  עודם תילווף צבציר - םות רשוי נמל  לבעחס  )ובי

  עד מו ה  " הינוהמצאהה  עד"מו  ,ן זהענייל .  הכללית  ההאסיפ   ד כינוסני מוע פ ל  עות( ש4)  רבעאד  ע

 .  לעיללאמור  םבהתאפים אליו,  מסמכים המצור ה ו ה עההצב ב תכ קבל תהבו 

ה  ההצבע   תמערכ   ותמצע בא  לות הבע  ישורא  ת אציא  מהל  כאי ה זרשום יהי  לא ת  יונ בעל מ  , כן-כמו

 .  להלן 2.8 עיף רונית, כאמור בס האלקט

  ( 10הינו עשרה )של החברה  ות  ניהמבעלי  די  י-על  הה לחבר עמד  תועהוד  מצאתלה  ועד האחרון מה

לפ האסיפהימים  מועד  לעה  צבהכתב  .  ני  צורף  אשלא  צא  הומלא  פין  לחלו  וא)לות  עבר  ישוו 

בבשור האי האאמצעות  עלות  לבעל    או  ,ת(לקטרוני מערכת ההצבעה  שלא    -  רשוםת  ומניביחס 

 . ףוקת רה חסיהי  ,ייןנ , לפי העתודגא ת התתעודו א הות, דרכון ו צילום תעודת ז ל צורף

  רההחבון  קטוריגובת דיר ת  תשתכלול א   ,מטעם החברהת עמדה  ערון להמצאת הודהמועד האח

   .האסיפהלפני מועד  מיםי( 5)שה חמיו ני ה  ,ותניהמ עלים במטע העמדה תוהודע ל

כל    ךסמותר  או י(  5%)ה אחוזים  ור המהווה חמישעות בשיזיק מניתר המחוי ו  אמניות אחד  על  ב

  לבשיעור כאמור מתוך סך כ   שמחזיק   מניות( וכן מי   4,771,878  –  רי)קחברה  ה ב ע בההצ  זכויות 

ההצב שאיזכויות  הבי  תזקוח מו   ןנ עה  בעל  ,  זכאי(  מניות  3,285,060  –  )קרי  הבחבריטה  שלדי 

כינ  לסהאוס  לאחר  הכללית,  בי עייפה  ובההצב  כתבין  באמצעותשוירעה  ההצבעה  כת  ערמ  מי 

 . ההצבעהת לתקנו 10 הקנבת רטופ , כמהחברל והגיעש תי ונאלקטר ה  עהההצב

 בעלות  אישור .2.8

  ההאסיפ ני  ה, לפר ימציא לחב  םא  קית רלל הכיפה  אסלהשתתף ב  זכאיל מניות לא רשום יהיה  בע

אישו חהכללית,  מאת  מקורי  הבורסהר  אאש  בר  זכר  רשומה    ובעלות בדבר  ניה,  למ  ותו צלו 

הקנבמ במועד  החברה    ת ולבעת  ח וכה )רות  בהח  תולתקנ   ספתבתושפס  לטו אם  בהתובע,  יות 

  חל שיאם  יןופלחל או ,"(עלותבור האיש)"  2000 - (, התש"ס יתפה כלל ילצורך הצבעה באסניה במ

  03-7261617  רו:מספש  פקסב  וא  רוניתה האלקטת ההצבעת מערכובאמצעות  ר בעלוברה איש לח

הובכת באו   רמ  לעב  .morgy.cellen@gencenfoi  "ל:דואת  לא  לקניות  זכאי  ר  אישו  אתבל  שום, 

אר  דואו בסה  הבור   ר בסניף של חב  ,ויתניו מת  יק אחז א מותו הועאמצשבורסה  הבעלות מחבר הב

מענ בלבדתמ ו  אל  משלוח  דמי  שבקשקש  יב   אם,  ורת  ובלבד  ראש  מתינתן    זה לעניין  ה  זאת, 

יועבר    בעלות שלוה  וריש שא  ת להורו  רשאים  רשו  לא  יות נ בעל מ  ,כן.  ך מסויםשבון ניירות ערלח

 . תטרוניערכת ההצבעה האלקות מ ע מצבא לחברה

mailto:info@gencellenergy.com
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בסדרושינ .2.9 להאחרועד  מה  ;יוםה  יים  במצאהון  עללכ  שהקת  היום  בסדר  נושא  בעלי-לול    די 

 מניות

ם,  ר היולסדשא  נו  בות הוספתדר היום, לרסב  יםינוי ש  שיהיו   יתכן ן זה,  ו זימ  חדוום  לאחר פרס

ה  להתפרסם  לעיין    ודעות עשויות  ניתן  ויהיה  היובעמדה,  העמדה  הודעוובי  העדכנם  סדר  ת 

   ה.צההפר רסמו באתפשית ההחברי  בדיווח

שא  וול נ ללכות  )ב( לחוק החבר66סעיף  ה, בקשה של בעל מניה לפיודעומ  דעההו תלתקנו אם בהת

  זימון האסיפה. הוגשה לאחר  ים  ימ  בעהחברה עד שית, תומצא לללכ ה  סיפה האום של  בסדר הי 

ית   בקשה הנושא  כי  אפשר  לסדוכאמור,  יורטופהיום  ר  וסף  ההפצ יו  באתר  בפיעו  ה  מקרה. 

בעה  וחר משלא יא   זימון מתוקן וזאת  דוחם  עחד  ן יקמתו  צבעהתב הכה  רבהחם  תפרס  ור,מכא

ר  אמו, כיוםעל סדר ה  להכללת נושא  תוני על מב  קשה שלאת בן להמצוהאחר   עדהמו   ימים לאחר  

 ל. לעי

 יםוונטיעיון במסמכים הרל .3

יה  יפנות  עמצבאי זה,  דיי מ  לדוחים  נטי ל המסמכים הרלוו כ ין בו לעיכלובכך, י  בעלי מניות המעוניינים

הבאו    03-7261617שמספרו:  פקס  באו    03-7261616  ןו לפט ב  חברהל  ל:"דוא כתובת 

comgy.lenerlinfo@gence, יפהס האס נוי וזאת עד למועד כ. 

 

 

 בכבוד רב,
 

   ע"מב ג'נסל          
 

 יםפסכסמנכ"ל  סי סלמון,יו מצעות:בא
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 לכבוד 

 ( "החברה"בע"מ ) ג'נסל

 א.ג.נ,

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור  

 "(חוק החברות"  )להלן: 1999 -ב' לחוק החברות התשנ"ט 224לפי סעיף 

הח"מ,   לנדאאני,  )בני(  ציון  כדירקטור    מסכים  314093350ת.ז.  ,  בן  לכהן    מומחיות בעל  בזה 

ופיננסית מקצועית  /חשבונאית  האמת,    ,בחברה  כשירות  את  להצהיר  עליי  כי  שהוזהרתי  ולאחר 

 :שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן

והיכולת   .1 הדרושים  הכישורים  בעל  של הנני  תפקיד  ביצוע  לשם  הראוי  הזמן  את  להקדיש 

ב  ולפי מיט  ,דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה

 . הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה

תקנה   .2 לפי  הנדרשים  הפרטים  שכל  בזאת  מאשר  )דוחות    26הנני  ערך  ניירות  לתקנות 

גם את כישוריי,    והכולליםלהצהרתי זו    נספח א'המצ"ב כ,  1970- תקופתיים ומיידים(, תש"ל 

 .  השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים

בפסק דין בעבירה מהמפורטות    הורשעתילא    בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, .3

 : להלן

, לחוק העונשין,  428עד    422  -, ו420עד    418,  415,  392,  297עד    290עבירות לפי סעיפים   .3.1

סעיפים  1977–תשל"ז ולפי  ו53ד,  52ג,  52,  תשכ"ח  54-)א(  ערך,  ניירות    1968– לחוק 

 )להלן: "חוק ניירות ערך"(;  

בגינן    ,עבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים .3.2

 ;  הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל

עבירה אחרת שאינה נזכרת לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה   .3.3

או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא  

 חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט כאמור;  

בבורסה    חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר   -לעניין זה, "חברת איגרות חוב"  

ניירות ערך, או שהוצעו לציבור   פי תשקיף כמשמעותו בחוק  על  או שהוצעו לציבור 

מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות  

 בידי הציבור. 

 



לב)א( לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי  52ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף   .4

או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות    אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית 

 . חוב

נו לחוק ניירות ערך, שהוטל  52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    -"  אמצעי אכיפה"לעניין זה,  

לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול    2לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'  4לפי פרק ח' 

- לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד  1, או לפי פרק י'1995-תשנ"ה תיקי השקעות, ה 

 , לפי העניין. 1994

כל עוד לא הופטרתי, כמשמעו בחוק  ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים  אינני קטין, פסול דין ולא   .5

 . 2018 - חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח

 ינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למ .6

בעל   .7 ופיננסיתהנני  , כמשמעותה בתקנות החברות  כשירות מקצועית  /מומחיות חשבונאית 

כשירות   בעל  ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  )תנאים 

 . 2005-מקצועית(, התשס"ו 

 העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים הנוהג בחברה ואני מסכים לכך.   החברה .8

  התחייבותנוסף על הגמול לו אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור בחברה והחזר הוצאות ולמעט  

, כל תמורה,  אקבלוענקו לי או שאני זכאי להם, לא  י או ביטוח, ככל ש/ושיפוי  ולמתן פטור  

 של כהונתי כדירקטור בחברה. במישרין או בעקיפין, ב

מיידי .9 באופן  לחברה  להודיע  מתחייב  במהלך    ,הריני  דלעיל  בהצהרותיי  שינוי  ויחול  היה 

 תקופת כהונתי כדירקטור בחברה. 

ידי החברה, ככל - החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח עלידוע לי כי  .10

   שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.

 כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. לי   ידוע .11
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 חתימת הדירקטור   תאריך 



לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(,   26פרטים המנויים בתקנה  –נספח א' 
 1970-תש"לה

 
 
 

 

 בן ציון )בני( לנדא  שם ושם משפחה: 

 314093350 מספר ת.ז.:

 2.6.1946 תאריך לידה: 

 , נס ציונה 35בן אבי איתמר  מען להמצאת כתבי בידין: 

 ישראלית וקנדית  נתינות: 

חברות בוועדה או ועדות של  
 לא הדירקטוריון:

דירקטור בלתי תלוי או  
 לא דירקטור חיצוני: 

דירקטור בעל מומחיות  
חשבונאית ופיננסית או כשירות  

 מקצועית: 
 מקצועית בעל כשירות 

 לא דירקטור חיצוני מומחה:

, של חברה בת החברהעובד של  
שלו, של חברה קשורה שלו או  

 :של בעל עניין בו

כן, דירקטור בחברה ויו"ר דירקטוריון בבעלת  
 השליטה בחברה 

תאריך תחילת כהונה  
 28.6.2018 כדירקטור: 

המוסד בו  )תוך פירוט  השכלה
והתואר  ההשכלה  נרכשה 

עודה  האקדמי או הת 
 (:המקצועית

 תואר שני באומנות, בית ספר לקולנוע לונדון 

  בחמש השנים האחרונות  עיסוק
)תוך פירוט התאגיד )ומספר  

 התאגיד( ומשך הזמן(:
 להלן  יזם; דירקטור בתאגידים המפורטים

תאגידים נוספים בהם מכהן  
 כדירקטור: 

רוטיגליאנו בע"מ; טורגניה בע"מ; סולרנו בע"מ; לנדא  
( לאבס  לנדא  בע"מ;  לנדא  2012קופריישן  בע"מ;   )
קפיטל   לנדא  בע"מ;  לומט    2020וונצ'רס  בע"מ; 

טכנולוגיות בע"מ; לוסיקס בע"מ; לנדא ננומטאליקס  
 בע"מ; ריפליז בע"מ; יומנייז טכנולוגיות בע"מ; 

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 לא חברה:ב



 לכבוד

 ("החברה") בע"מ ג'נסל

 

 א.ג.נ,

 בלתי תלויהצהרת מועמד לכהונה כדירקטור 
 "(חוק החברות" )להלן: 1999 - התשנ"ט ,חוק החברותעל פי        

 תבעל הבלתי תלוי יתבזה לכהן כדירקטור מהמסכי ,055458921 ז"ת ,רובולוזמיכל אר אני, הח"מ

הוזהרתי כי עליי להצהיר את חר שאול ,ת בחברהמומחיות חשבונאית ופיננסי/כשירות מקצועית

 בזאת בכתב כדלקמן: הלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר ההאמת, שאם לא כן אהיה צפוי

 חוק החברות.ל 241-ו 240ב', 224סעיף לבהתאם  הנני עושה הצהרה זו .1

 לכהן כדירקטור השאני כשיר ההנני סבור ,ולפי מיטב הכרתי והבנתי ,ישראל תהנני תושב .2

 .רהחבב

שם ביצוע תפקיד של מן הראוי ליש את הזדקהלהכישורים הדרושים והיכולת  תהנני בעל .3

 בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלהבלתי תלוי  יתקטורדיר

 .בחברה יתלכהן כדירקטור הני כשירשא הולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור

ם יילתקנות ניירות ערך )דוחות תקופת 26נדרשים לפי תקנה בזאת שכל הפרטים ה תהנני מאשר .4

להצהרתי זו והכוללים גם את כישוריי, השכלתי  נספח א', המצ"ב כ7019-(, התש"לומיידים

 ומלאים.  בחברה, הינם נכונים יתוניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור

 חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:ב .5

 418 ,415, 392, 297עד  290ת לפי סעיפים חלוט באיזה מהעבירו לא הורשעתי בפסק דין .5.1

 54-)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977–, לחוק העונשין, תשל"ז428 עד 422 -, ו420עד 

 ; ות ערךרלחוק ניי

בית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות פסק דין בלא הורשעתי ב .5.2

 וכן; יצול מידע פניםמנהלים בתאגיד או בעבירות של נ

אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, ת לעיל, ושאינה נזכראחרת בעבירה  רשעתילא הו .5.3

או בחברה פרטית  תוריאינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציב החומרתה או נסיבותי

 , למשך התקופה שקבע בית המשפט כאמור; שהיא חברת איגרות חוב
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ה או בבורסת למסחר ב שלה רשומואיגרות חוברה שח -" חברת איגרות חובלעניין זה, "

מחוץ  כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור בור על פי תשקיףשהוצעו לצי

די ת ביהנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקולישראל על פי מסמך הצעה לציבור 

 הציבור.

י אמצעי , לא הטילה עלילב)א( לחוק ניירות ערך52עדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף ו .6

או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות  בחברה ציבוריתי לכהן כדירקטור יפה האוסר עלאכי

 חוב. 

ניירות ערך, שהוטל לפי נו לחוק 52ור בסעיף אמצעי אכיפה כאמ -" אמצעי אכיפה"זה,  לעניין

ובניהול תיקי  לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות 2לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 4פרק ח'

, לפי 1994-בנאמנות, התשנ"ד ק השקעות משותפותלחו 1לפי פרק י' ו, א1995-נ"ההשקעות, התש

 העניין.

אינני קטין, פסול דין ולא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטרתי, כמשמעו בחוק  .7

 .2018 -חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח

החברות ה בתקנות , כמשמעותיתמומחיות חשבונאית ופיננס /תכשירות מקצועי תנני בעלה .8

בחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות תנאים ומ)

 .2005-מקצועית(, התשס"ו

לו  פהכפוליטה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני ששל בעל ה הינני קרובא .9

או בשנתיים שקדמו לו,  מועד המינוישהנני בעל השליטה בו, ב תאגידאו ל במישרין או בעקיפין

ה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד לבעל השליטזיקה לחברה, 

 אחר;

 לעניין זה:

עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה קיום יחסי  - "זיקה"

 .2006-זתשס"הים זיקה(, ינם מהוונים שאיבתקנות החברות )עני מפורטמעט כמשרה, ל כנושא

 תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא -" תאגיד אחר"

 .בעל השליטה בה החברה או

בן , הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של אחותזוג, אח או  בן -" בקרו"

 אלה.או בן זוגו של כל אחד מהזוג 

לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל  פהקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפואין לי, ל .10

לעיל, גם  9ו כאמור בסעיף למי שאסורה זיקה אלי השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים

לא קיבלתי כל תמורה מהחברה  ןאם הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט קשרים זניחים(, וכ

 )ב( לחוק החברות.244' יגוד להוראות סבנ

י האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי יי ועיסוקיתפקיד .11

 .הבלתי תלוי יתוע ביכולתי לכהן כדירקטור, ואין בהם בכדי לפגהיבלתי תלו יתכדירקטור
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 בישראל.לניירות ערך של בורסה  תאו עובד רשות ניירות ערך תאו עובד הני חברנאי .12

לא יראו בהפסקת זה, לעניין ו בחברה מעל תשע שנים ברציפות. יתרקטורכדי תנאינני מכה .13

 כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

טורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני ידיעתי, איש מהדירק בלמיט .14

 .יתירקטורכד נתמכה

 בחברה. יתיי ו/או כהונתי כדירקטורדין בקשר למינוידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בלמיטב  .15

תונים אלה ו/או ככל שיחדל להתקיים לגבי תנאי הדרוש כי ככל שיחול שינוי בנ ההנני מצהיר .16

בלתי  יתאו שתתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור הלתי תלויב יתכדירקטור יך כהונתרלצו

 ., אודיע על כך מיד לחברההלוית

בלתי בגין כהונתי כדירקטור  תמול לו אני זכאי, נוסף על הגבלאק, לא הבלתי תלויכדירקטור  .17

קו לי או ועניביטוח, ככל שאו ו/בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי  תלוי

 .בחברה בלתי תלויטור כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירק -הם שאני זכאי ל

הפר את חובת הגילוי כאמור לעיל )לפי רות, דירקטור שלחוק החב 234ידוע לי כי בהתאם לסעיף  .18

חובת א לחוק החברות(, יראו אותו כמי שהפר את 245ו א א232, 232)ב(, 227א, 227, 225סעיפים 

 האמונים לחברה. 

כי כל האמור לעיל הינו אמת  ההירלאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצ .19

 .י המלאות על פי החוקבותיי וזכויותילאמיתה וכי ידועות לי כל חו

כל ידי החברה, כ-החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח עלידוע לי כי  .20

  אם להוראות כל דין.שהדבר יידרש בהת

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 חתימת הדירקטור  תאריך
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 רובומיכל ארלוז שם ושם משפחה:

 055458921 מספר ת.ז.:

 22.8.1958 תאריך לידה:

 , הרצליה15בת שבע  מען להמצאת כתבי בידין:

 ישראלית נתינות:

חברות בוועדה או ועדות של 

 רקטוריון:הדי
 ועדה לבחינת דוחות כספיים

 דירקטורית בלתי תלויה דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית 

 ופיננסית או כשירות מקצועית:
 בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית

 כן מחה:חיצוני מוקטור דיר

, של חברה בת שלו, של החברהעובד של 

 :לו או של בעל עניין בוחברה קשורה ש
 לא

 16.9.2020 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

 :השכלה

L.L.B. ;במשפטים, אוניברסיטת תל אביב 

B.A מדעי המדינה, אוניברסיטת תל אביב;ב 

ית הספר למנהל עסקים ב AMPבוגרת תכנית מנהלים 

 הרווארד;

 :בחמש השנים האחרונות עיסוק

 , מזכירת החברה,, יועצת משפטיתסמנכ"לית בכירה

 אחריות תאגידית ת ומנהלתיתאגיד מנהלת תקשורת

 ;בישראל ובסין ADAMAקבוצת ב

 כדירקטור:תאגידים נוספים בהם מכהן 
 הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

 בע"מ אקרשטיין קבוצת 

 לא חברה:בן משפחה של בעל עניין אחר ב
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 ג'נסל בע"מ 

 )"החברה"( 

 )"התקנות"( 2005-כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

 

 חלק ראשון 

 

 . בע"מ ג'נסל: שם החברה .1

 

 :  סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה .2

נדחית,  אסיפה    ., פתח תקווה 7משרדי החברה, ברח' התנופה  ב   15:00, בשעה  2021,  ביולי  11',  אביום  

   .אמצעי, באותה שעה ובאותו 2021, ביולי 18', אביום שבוע אם תידרש, תתקיים כעבור  

 

 : אשר לגביו ניתן להצביע בכתב הצבעה יומה של האסיפהפירוט הנושא שעל סדר  .3

ודיון בדוחות הכספיים    –שעל סדר היום    1נושא מס'   3.1 הדירקטוריון של החברה    ובדוחהצגה 

 . 2020בדצמבר,  31לשנה שנסתיימה ביום 

 .בנושא זה יערך דיון בלבד ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה 

מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון      –שעל סדר היום    2מס'    נושא 3.2

 המבקר של החברה. 

 :  החלטה המוצעתהנוסח 

 
החל    למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה"

ל שעד  ולתקופה  זה,  מיידי  דוח  פי  על  המזומנת  האסיפה  אישור  הכללית  ממועד  אסיפה 

 ". השנתית הבאה, תוך קבלת דיווח בדבר שכרו, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

הדירקטורים המכהנים בחברה,  חלק ממינוי מחדש של    –   וםשעל סדר הי  4  -ו  3מס'    יםנושא 3.3

 שאינם דירקטורים חיצוניים.

 : תומוצעה ותחלטההנוסח 

 ".לכהונה כדירקטור בחברהבן ציון )בני( לנדא   מרמחדש של  ומינוילאשר את " 3.3.1

בלתי    תלכהונה כדירקטורי  1מיכל ארלוזורוב  הגב'מחדש של    הלאשר את מינוי" 3.3.2

 ". תלויה בחברה

 
הגב    1 כי  בחברה החל מיום  ארלוזורוב מכהנת    'יצוין,  ביום  2020בספטמבר,    16כדירקטורית  ועדת  2021במרץ,    3.  סיווגה   ,

   כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.הביקורת של החברה את הגב' ארלוזורוב 
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מחיר המימוש של אופציות לא רשומות שהוענקו לה"ה סגי  תיקון    – שעל סדר היום    5מס'    נושא 3.4

 "(.  הדירקטורים הזכאיםואלי גורוביץ' )"  שפרן  (איתן, עמנואל אבנר, עמיקם )עמי

 :  תמוצעההחלטה הנוסח 

של    תיקוןאת  לאשר  " המימוש  בעבר   280,000מחיר  הוענקו  אשר  רשומות  לא  אופציות 

 ."לדירקטורים הזכאים, כמפורט בדוח הזימון

  :  בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות  המקום והשעות שניתן לעיין .4

בעלי מניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בכל המסמכים הרלוונטיים לדוח מיידי זה, באמצעות פנייה  

שמספרו:    03-7261616  בטלפוןלחברה   בפקס  הדוא"ל:  03-7261617או  בכתובת   או 

info@gencellenergy.com  ,האסיפה כינוס  למועד  עד    באתר  גם  מפורסם  זה   ח "דו  של  עותק .  וזאת 

  לניירות   בורסה  שלה  האינטרנט  ובאתר  www.magna.isa.gov.il:  בכתובת  ערך  ניירות  רשות  של   ההפצה

 .  www.tase.co.il: בכתובת ,מ"בע אביב בתל ערך

 

 :  באסיפה הכללית ותש לקבלת החלטנדרהרוב ה  .5

שעל סדר יומה של האסיפה,    5עד    2לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים מספר    וב הנדרש באסיפההר

או  , בעצמם או באמצעות באי כוחם והמשתתפים בהצבעההנוכחים  הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות 

 . באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

מהונה המונפק והנפרע של    31.16%-בכרה, המחזיק  בעל השליטה בחב  כי שיעור ההחזקות של  ,יצוין

לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת    מקנהאינו  ,  ("בעל השליטה")החברה ומזכויות ההצבעה בה  

 . החלטה בכל אחד מהנושאים כאמור שעל סדר היוםההצעת 

 

 :  תוקף כתב ההצבעה .6

שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה  )דהיינו, מי  לא רשום  לגבי בעל מניות    כתב ההצבעה יהיה תוקף ל

רק    מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים(

בעלות  אישור  לו  צורף  באמצעות  ,אם  הבעלות  אישור  לחברה  נשלח  אם  ההצבעה    או  מערכת 

לכתב    .info@gencellenergy.com  או בכתובת הדוא"ל:  7261617-03בפקס שמספרו:  או    האלקטרונית 

( לחוק החברות, דהיינו לגבי מי שרשום כבעל  2)177ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף  

את    מניה במרשם בעלי המניות של החברה, רק אם צורף לו תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

  03-7261617בפקס שמספרו:  בצירוף אישור בעלות  חברה או לשלוח אותו  כתב ההצבעה יש למסור ל 

הדוא"ל: בכתובת  מארבע    ,info@gencellenergy.com  או  יאוחר  לא  הרשום  למשרדה  שיגיע  (  4)כך 

 .שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית

 

 :האלקטרוניתמערכת ההצבעה  .7

  כתהמער  מועד נעילתמניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.  בעל  

 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ( 6)שש  הינו

 .יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת

 

העמדה .8 והודעות  ההצבעה  כתבי  למסירת  החברה  שמספרו:  :  מען  בכתובת    7261617-03בפקס  או 

 . info@gencellenergy.com הדוא"ל:

mailto:info@gencellenergy.com
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
mailto:info@gencellenergy.com
mailto:info@gencellenergy.com
mailto:info@gencellenergy.com
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 . 1202,  ביולי 1',  ה יום  :  הינו מטעם בעלי המניות  האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברההמועד  .8.1

 

  החברה  דירקטוריון  תגובת  את  שתכלול  החברה   מטעם  עמדה   הודעתהמועד האחרון להמצאת   .8.2

 . 1202, ביולי 6', גיום  :הינו  המניות בעלי מטעם העמדה להודעות

 

 : כתבי ההצבעה והודעות העמדה מצויים  ןכתובות בהה .9

 ."(אתר ההפצה)" www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  .9.1

 . www.tase.co.il אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: .9.2

 

 : קבלת אישורי בעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה .10

אם  .10.1 בדואר,  או במשלוח  של חבר הבורסה  בסניף  אישור הבעלות  לקבל את  זכאי  מניות          בעל 

ניירות ערך מסויםיבקשה לעני   .ביקש זאת בעל מניות לא רשום    .ן זה תינתן מראש לחשבון 

 רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

 

זה  בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה   .10.2

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

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

לענ  הודעתו  תשלום;  תמורת  בדואר  הצבעה  לעני יכתבי  גם  תחול  ההצבעה  כתבי  קבלת  יין  ן 

 . הודעות העמדה

או יותר מסך כל זכויות ההצבעה   5%עור המהווה  בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשי .10.3

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

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

, בשעות העבודה המקובלות,  לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה

 בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.

 

המהווה   .10.4 המניות  בחברה  5%כמות  ההצבעה  זכויות  כל  כמות    4,771,878הינה    מסך  מניות. 

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה    5%המניות המהווה  

   .מניות 3,285,060

 

 : שינויים בסדר היום .11

פרסום   זה,לאחר  הצבעה  היום,    כתב  לסדר  נושא  הוספת  לרבות  היום,  בסדר  שינויים  שיהיו  יתכן 

בדיווחי   העמדה  ובהודעות  העדכני  היום  בסדר  לעיין  ניתן  ויהיה  עמדה,  הודעות  להתפרסם  עשויות 

 .  החברה שיתפרסמו באתר ההפצה

לפי סעיף   היום של האסיפה הכללית66בקשה של בעל מניה  נושא בסדר  לכלול    , )ב( לחוק החברות 

ומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף  ת

תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם    ,לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור

ח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות  "דו

 .ת נושא על סדר היום, כאמור לעיללהכלל

 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה, המצ"ב 

 להלן. 
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 ג'נסל בע"מ 

 )"החברה"( 

 )"התקנות"( 2005-תשס"וכתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, 
 

 חלק שני 
 

 : שם החברה
 : מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(

 מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה: 
 

 : מס' החברה

 בע"מ  ג'נסל
  פתח תקווה ,  7התנופה רחוב 

  או בכתובת הדוא"ל: 03-7261617בפקס שמספרו: 
info@gencellenergy.com 

514579887 
 15:00, בשעה 2021,  יוליב 11', איום  :מועד האסיפה

 מיוחדתשנתית ו כלליתאסיפה  : סוג האסיפה
 . 2021, יוניב 10',  היום  : להשתתפות באסיפה המועד הקובע 

 
  פרטי בעל המניות 

 
 : המניותשם בעל 

 

  :  מס' זהות
 

   -אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית  
  : מס' דרכון

  : המדינה שבה הוצא
  : בתוקף עד

 
  -אם בעל המניות הוא תאגיד  

 

  : מס' תאגיד
  :מדינת התאגדות

 
 אופן ההצבעה

 

                    _____________________                                 _____________________       

 חתימה      תאריך                          

 

   
מספר הנושא שעל 

סדר היום, 
כמפורט בדו"ח 

 המיידי

 1אופן ההצבעה הנושא שעל סדר היום 

 נמנע נגד  בעד  

הכספיים   1 בדוחות  ודיון  לשנה    ובדוחהצגה  החברה  של  הדירקטוריון 
    . 2020בדצמבר,  31שנסתיימה ביום 

2 

מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון אישור  
החברה של  האסיפה  המבקר  אישור  ממועד  דוח   החל  פי  על  המזומנת 

, ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, תוך קבלת דיווח הזימון
 .בדבר שכרו, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

   

    בן ציון )בני( לנדא לכהונה כדירקטור בחברה.   מר  מחדש של    ומינויאישור   3

בלתי    לכהונה כדירקטורית    מיכל ארלוזורוב  הגב'מחדש של    המינוי  אישור 4
    בחברה. תלויה 

מחיר המימוש של אופציות לא רשומות שהוענקו לה"ה סגי   תיקוןאישור   4
    ואלי גורוביץ'  שפרן (איתן, עמנואל אבנר, עמיקם )עמי

mailto:info@gencellenergy.com
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כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור   -( ( לחוק החברות1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

   .בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתאו לחלופין אם ישלח לחברה אישור   בעלות
החברה   של  המניות  בעלי  במרשם  הרשומים  מניות  הזהות/דרכון/תעודת    -לבעלי  תעודת  צילום  בצירוף  תקף  ההצבעה  כתב 

 התאגדות.
 ------------- 

 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  1
 
 
 

 סיווג משתתף באסיפה 
 

 נא ציין האם הינך: 
 

  1968 –תשכ"ח הלחוק ניירות ערך,  1"בעל עניין", כהגדרתו בסעיף; 

 ל(  גמקופות  )  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  קנותלת  1  בתקנה  כהגדרתו  מוסדי", "משקיע
משותפות   , וכן מנהל קרן להשקעות2009  -  תשס"טה,  (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית )

 ; 1994  - תשנ"דהו בחוק השקעות משותפות בנאמנות,  בנאמנות כמשמעות

 ""1968-תשכ"חה לחוק ניירות ערך, (ד ) 37כהגדרתו בסעיף  ,נושא משרה בכירה ; 

 ;אינני אחד מהנ"ל 
          


