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בהתאם לתקנות  ות החברהשל בעלי מניומיוחדת  שנתיתאסיפה כללית  זימוןהודעה בדבר  הנדון: 
)להלן: "תקנות דוחות תקופתיים  0291-תש"להים(, יערך )דוחות תקופתיים ומייד ניירות

 ומיידיים"(

להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה החברה מתכבדת בזאת 
 החברה בקיבוץ כפר עזהבמשרדי  11;21בשעה  :312 במאי 23', א"(, שתתכנס ביום האסיפה)להלן; "

  כמפורט בדוח זה להלן. הנושאים שעל סדר יומה "(החברהמשרדי "להלן; )

 :על סדר יומה של האסיפה השנתית יובאו הנושאים המפורטים להלן .2

 9102ולשנת  9109דיון והצגת הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה לשנת  .2.2

ודיון בדוח הדירקטוריון על  3128ת הצגת הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה לשנדיון ו
 32.4.3129, כפי שפורסמו ביום 42.23.3128לשנה שנסתיימה ביום מצב ענייני החברה 

לשנה ו( 3129-12-138874)מספר אסמכתא;  3128במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 
של  במסגרת הדוח התקופתי :38.4.312, כפי שפורסמו ביום 42.23.3129שנסתיימה ביום 

 (.12-138652-:312)מספר אסמכתא;  3129החברה לשנת 

ו בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בהם, גהדירקטוריון יוצ הכספיים ודוחהדוחות 
 ללא קבלת החלטה.

 מחדש של דירקטוריםומינוי מינוי  .2.3

נעם שטהל, אורי ה"ה )שאינו דירקטור חיצוני( מינוי של המועמדים לכהונת דירקטור 
מינוי מחדש של הדירקטורים עד למועד האסיפה השנתית הבאה ו, אביב קוץו טייןאפש

רם בלינקוב, רז דיאור, ה"ה חיצוניים(, שאינם דירקטורים והמכהנים בדירקטוריון החברה )
 לתקופת כהונה נוספת.  תרצה פלורנטיןרפאל עדס ו

)כפי שמשולם להם נכון יו"ר הדירקטוריון, מר רם בלינקוב( ישולם  )למעט לכל הדירקטורים
מהסכום  61%למועד זה( גמול שנתי אחיד על פי הסכום המירבי וגמול השתתפות על סך 

המירבי, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, 
 "(, בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה בתקנות הגמול. תקנות הגמול)להלן; " 3111-התש"ס

 ביום החברה ידי על שפורסםדוח  ראוירוט בעניין תנאי הכהונה של מר רם בלינקוב לפ
 (.3127-12-252136)מספר אסמכתא  31.23.3127

תקופתיים לתקנות דוחות  37דירקטורים )בהתאם לתקנה לפרטים בדבר המועמדים לכהונת 
 .להלן 3סעיף  ו, רא(ומיידים

נספח , בדבר כשירותם לכהן בתפקיד, מצ"ב כהמועמדים לכהונת דירקטוריםנוסח הצהרות 
 לדוח זה. א'
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 ההצבעה ביחס למינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

עדס ותרצה רם בלינקוב, רז דיאור, רפאל ; "למנות כל אחד מה"ה ההחלטה המוצעתנוסח 

אביב ו נעם שטהל, אורי אפשטייןוכל אחד מה"ה ים בחברה, המכהנים כדירקטורפלורנטין, 
לתקופת כהונה ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה לכהונה כדירקטורים,  קוץ

 לראשונה לאחר מועד המינוי".השנתית שתתקיים 

 :המפורטים להלן סדר יומה של האסיפה המיוחדת יובא הנושאעל  .3

 , המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברהינגררוני מנגב' השל מחדש  האישור מינוי .3.2

בחברה, לתקופת  תחיצוני יתכדירקטור , המכהנתרוני מנינגרגב' מחדש של  האישור מינוי
 .:7.5.312ביום שנים שתחילתה  (4) שלוש כהונה נוספת בת

 :::2-התשנ"ט לחוק החברות, 352לחברה הצהרה בהתאם לסעיף  המסר רוני מנינגרגב' 
 יתכדירקטור ההתנאים הנדרשים למינוי בהמתקיימים  הלפי "(ברותחוק הח)להלן; "

 של החברה, המצורפת לדוח זה. תחיצוני

)תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות  החברותלתקנות  2בהתאם להוראות תקנה 
 הינה רוני מנינגרגב' , 3116-חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו

 .יות חשבונאית ופיננסיתמומח תבעל

דוחות  לתקנות 37)בהתאם לתקנה  תחיצוני יתלכהונת דירקטור תלפרטים בדבר המועמד
 להלן. 3תקופתיים ומיידיים( ראו סעיף 

ום אחיד על פי הסכשנתי זה( גמול למועד  ישולם )כפי שמשולם לה נכון רוני מנינגרלגב' 
, מהסכום המירבי, כהגדרת מונח זה בתקנות הגמול 61%המירבי וגמול השתתפות על סך 

 בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה בתקנות הגמול.

תואם את הוראות מדיניות התגמול של החברה בדבר גמול לדירקטור  רוני מנינגרלגב' הגמול 
 חיצוני.

 ; נוסח ההחלטה המוצעת

בחברה, לתקופת כהונה נוספת  תחיצוני יתכדירקטור המכהנת, ררוני מנינגהגב' "למנות את 

 ".:7.5.312ביום שנים שתחילתה  (4) שלוש בת

 לדירקטורים באשר ומיידיים תקופתיים דוחות לתקנות 92 תקנה מכוח הנדרשים פרטים להלן .4
 של יומה סדר שעל 1.2 מספר החלטה לצורך) מחדש למינוי מועמדים אשרו בחברה המכהנים
למינוי מחדש )לצורך  תבחברה אשר מועמד המכהנת תהחיצוני יתלדירקטור ובאשר (האסיפה

 שעל סדר יומה של האסיפה(: 2.1החלטה מס' 

 רקטוריםהדי לגבי, ומיידיים תקופתיים דוחות לתקנות 37 תקנה מכוח הנדרשים הפרטים
, רפאל עדס רם בלינקוב, רז דיאור ה"ה, חיצוניים דירקטורים אינם ואשר בחברה המכהנים

בחברה,  ת המכהנתהחיצוני יתוכן לגבי הדירקטור, מחדש למינוי מועמדים אשרותרצה פלורנטין 
 התקופתי מהדוח ההפניה דרך על בזאת מובאיםלמינוי מחדש,  ת, אשר מועמדרוני מנינגרה"ה 

-12-:312 ;אסמכתא' מס) :38.4.312ום בי פורסם אשר, 3129 בדצמבר 42 ליום ברההח של
138652). 

זה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים האמורים כפי שהובאו בדוח התקופתי  דוחנכון למועד 
 .3129של החברה לשנת 
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ר נועם , באשר למומיידיים תקופתיים דוחותלתקנות  37הפרטים הנדרשים מכוח תקנה להלן 
 שטהל המועמד לכהן כדירקטור בחברה;

 נעם שטהל -דירקטור 

 16:895946 מספר זהות; .א

 5.4.2:78 תאריך לידה; .ב

 9625311קיבוץ כפר עזה ד.נ הנגב  דין; -תמען להמצאת כתבי בי .ג

 ישראלית נתינות; .ד

חבר בוועדה או ועדות של  .ה
 דירקטוריון;

 לא

נקבע כבעל מומחיות חשבונאית  .ו
 ופיננסית;

 אל

האם דירקטור בלתי תלוי או  .ז
 ;דירקטור חיצוני

 לא

עובד של החברה, של חברת בת  .ח

שלה, של חברה קשורה שלה או 
 בעל עניין בה;

 .לא

  תאגידים בהם משמש כדירקטור; .ט

תאריך תחילת הכהונה כדירקטור  .י
 בחברה;

23.6.312: 

 תואר ראשון בכימיה מהאוניברסיטה העברית. השכלה; .יא

 סקים מהאוניברסיטה העבריתתואר שני במנהל ע

 )לקוח של החברה( מנהל טכנולוגיה בחברת גניגר. עיסוק בחמש השנים האחרונות; .יב

 יועץ עצמאי.

בן משפחה של בעל עניין אחר  .יג
 בחברה;

 לא

(, ומידיים תקופתיים דוחות)לתקנות ניירות ערך  37הפרטים הנדרשים מכוח תקנה להלן 
 יין המועמד לכהן כדירקטור בחברה;, באשר למר אורי אפשט2:81 - ל"התש

 אורי אפשטיין –דירקטור 

 139227477 מספר זהות; .א

 24.23.81 תאריך לידה; .ב

 9625311קיבוץ כפר עזה ד.נ הנגב  דין; -מען להמצאת כתבי בי .ג

 ישראלית נתינות; .ד

חבר בוועדה או ועדות של  .ה
 דירקטוריון;

 לא

נקבע כבעל מומחיות חשבונאית  .ו
 ופיננסית;

 לא
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ם דירקטור בלתי תלוי או הא .ז
 ;דירקטור חיצוני

 לא

עובד של החברה, של חברת בת  .ח
שלה, של חברה קשורה שלה או 

 בעל עניין בה;

יו"ר ועד אגודת מתיישבי כפר עזה, בעל השליטה 
 . בחברה

 )המספקת שירותים לחברה בנושא בקרה( עלוטק תאגידים בהם משמש כדירקטור; .ט

 תאריך תחילת הכהונה כדירקטור .י
 בחברה;

23.6.312: 

תואר ראשון במדעי החברה מאוניברסיטת בר  השכלה; .יא
 אילן

 תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון.

 מנכ"ל חב' אפשטיינס עיסוק בחמש השנים האחרונות; .יב

 מזכיר קיבוץ כפר עזה

בן משפחה של בעל עניין אחר  .יג
 בחברה;

 לא

(, ומידיים תקופתיים דוחות)ת ניירות ערך לתקנו 37הפרטים הנדרשים מכוח תקנה להלן 
 , באשר למר אביב קוץ המועמד לכהן כדירקטור בחברה;2:81 - ל"התש

 אביב קוץ –דירקטור 

 135912148 מספר זהות; .א

 31.5.2:81 תאריך לידה; .ב

 9625311קיבוץ כפר עזה ד.נ הנגב  דין; -מען להמצאת כתבי בי .ג

 ישראלית נתינות; .ד

ת של חבר בוועדה או ועדו .ה
 דירקטוריון;

 לא

נקבע כבעל מומחיות חשבונאית  .ו
 ופיננסית;

 לא

האם דירקטור בלתי תלוי או  .ז
 ;דירקטור חיצוני

 לא

עובד של החברה, של חברת בת  .ח
שלה, של חברה קשורה שלה או 

 בעל עניין בה;

 לא

  תאגידים בהם משמש כדירקטור; .ט

תאריך תחילת הכהונה כדירקטור  .י
 בחברה;

23.6.312: 

 בוגר הנדסת תעשיה וניהול משנקר ה;השכל .יא

)המספקת מעת לעת  סמנכ"ל באביב ניהול הנדסה עיסוק בחמש השנים האחרונות; .יב
 שירותי יעוץ לחברה(
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בן משפחה של בעל עניין אחר  .יג
 בחברה;

 לא

  כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת .5

יות בחברה מיוחדת של בעלי המנשנתית ועל זימון אסיפה כללית  החברה מודיעה בזאת .5.2
לעיל. האסיפה תתכנס ביום  2 -ו 1 בסעיפים ותחלטות שעל סדר היום המפורטההלאישור 

 .החברה במשרדי 11;21בשעה  :23.6.312, 'א

  שעל סדר היום; הרוב הנדרש לאישור ההחלטות .5.3

 המפורטים הנושאים לאישור באסיפה הנדרש הרוב; שעל סדר היום 1.2מספר  ההחלט .5.3.2
 בהצבעה והמשתתפים הנוכחים המניות בעלי קולות רוב הינו, לסדר היום 1.2 ףבסעי

 יובאו לא כאמור הקולות במניין כאשר(, שלוח באמצעות בעקיפין ובין במישרין בין)
 .הנמנעים קולות בחשבון

יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה מקנה לבעל 

שעל סדר  1.2מספר המפורטות בסעיף חלטות ההשליטה את הרוב הנדרש לקבלת ה
 היום.

)ב( לחוק החברות, לצורך אישור :34בהתאם לסעיף ; שעל סדר היום 2.1מספר  ההחלט .5.3.3

לסדר היום, דרוש רוב קולות מבין בעלי המניות  2.1 ףבסעי תהמפורט הההחלט
 ;יתקיים אחד מאלהובלבד שהנוכחים והזכאים להשתתף בהצבעה, 

רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם ין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו יבמנ .5.3.3.2
בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו 

של במניין כלל הקולות כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה> 
בון קולות הנמנעים> על מי שיש לו עניין חשו בלי המניות האמורים לא יובאעב

 יבים>, בשינויים המחולחוק החברות 387הוראות סעיף  אישי יחולו

לא עלה על  4.2.2.1 מקרב בעלי המניות האמורים בפסקהולות המתנגדים קסך  .5.3.3.3
 שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה אינו מקנה 
 שעל סדר היום. 2.1לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת החלטה מספר 

 ; הצבעה באסיפההמועד הקובע לצורך זכאות, השתתפות ו .5.4

לתקנות החברות )הצבעה בכתב  4ותקנה  החברות לחוק( ג) -)ב( ו293 פיםלסעי בהתאם 
המועד הקובע לקביעת "(, תקנות הצבעה בכתב)להלן; " 3116-התשס"ו, והודעות עמדה(

, בתום :312באפריל  25', אהינו יום באסיפה ולהצביע להשתתף זכאות בעל מניה בחברה 
  "(.המועד הקובע; ")להלןיום המסחר 

-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס .5.5
אביב בע"מ, -, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל3111

ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, 
ישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות ימציא לחברה א

 האמורות.

 לחברה באמצעות יועבר שלו הבעלות שאישור להורותכמו כן, בעל מניה לא רשום רשאי  .5.6
 -לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 3סימן ב' לפרק ז' לפי הפועלת האלקטרונית ההצבעה מערכת

 59"(, לפחות חוק ניירות ערך" -" והאלקטרוניתמערכת ההצבעה )להלן בהתאמה; " 2:79
 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית )לפי העניין(.

ל בהתאם להוראות וכללית בעצמו או באמצעות שלוח, הכ באסיפהבעל מניות רשאי להצביע  .5.7
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 זה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.  דוח

 חתם על ידי הממנה אויערך בכתב ויי"( יהמינוי כתב" ;מך הממנה שלוח להצבעה )להלןהמס

ערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך יעל ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, י
מסר לידה, אישור בכתב, להנחת דעתה, יהמחייבת את התאגיד> החברה רשאית לדרוש כי י

 חייב את התאגיד. בדבר סמכותם של החותמים ל

פוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי )אם ישנו(, או העתק מהם יופקדו יכתב המינוי וכן י
כפי שיקבע על ידי  - במשרד הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה

לפחות ארבעים ושמונה  - הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד
ין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי הענשעות לפני ת

יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל 
כתב מינוי כאמור במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב 

לעיל, לא יהיה לו תוקף  הזבסעיף המינוי כאמור  בהפקדת כתב המינוי. לא התקבל כתב
 .באותה אסיפה

  מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית .5.8

בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או בהתאם לתקנון החברה, מנין חוקי לקיום האסיפה יתהווה 
על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך 

 מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.מחצית השעה 

חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, לא נכח מנין 
 במשרדי החברה.  11;21בשעה  :312 במאי :2ליום א', תידחה האסיפה 

 או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הצבעה באמצעות כתב הצבעה .5.9

שעל סדר  2.1 -ו 1.2  נושאיםלהצבעה ביחס  מניות רשאי להצביע באמצעות כתב בעל .5.9.2
ח זה או )ביחס לבעלי מניות לא צבעה בנוסח המצורף לדוכתב ה באמצעות היום לעיל

  רשומים( באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה .5.9.3

ח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה באתר למצוא את נוסניתן  .5.9.3.2
 http://www.magna.isa.gov.ilההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת; 
)להלן;  http://maya.tase.co.ilובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת; 

 "(. ההפצה אתרי"

בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני  .5.9.3.3
לחברה או ישלח לה אותו  ושל כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אות

 בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, ללא תמורה, את נוסח  מניותבעל  .5.9.3.4
 מדה )ככל שתהיינה(. כתב ההצבעה והודעות הע

חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא  .5.9.3.5
תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה 

באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, 
וניין לקבל אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מע

קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת 
 .דמי משלוח בלבד

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהיה תקפה רק אם; )א( במקרה של בעל  .5.9.3.6
צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה  –מניות לא רשום 

)ב( במקרה של בעל אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית> 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת  –מניות רשום 
 התאגדות, לפי העניין.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור  .5.9.3.7
הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר 

מי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד הבורסה או בדואר אל מענו תמורת ד
 שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

( שעות לפני 5המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו עד ארבע ) .5.9.3.8
לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו  מועד כינוס האסיפה הכללית.

ם של החברה, אליו, אל משרדה הרשו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף
 , במסירה ביד או באמצעות דואר רשום.כפר עזהבקיבוץ 

( שעות לפני מועד כינוס האסיפה, 35בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע ) .5.9.3.9
, ולאחר שהוכיח את כפר עזהקיבוץ לפנות אל משרדה הרשום של החברה, ב

זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות 
 שלו.

 צבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתה .5.9.4

בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה  .5.9.4.2
 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים  .5.9.4.3
( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי 4)א()5יא55הנדרשים לפי סעיף 

ת הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע המניו
"(, ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת רשימת הזכאים להצביע במערכת)"

של המועד  11;23הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 
הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, 

 )ד( לתקנות הצבעה בכתב.24לפי תקנה 

חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת  .5.9.4.4

ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע 
"(, לכל אחד מבעלי המניות המנויים אישור מסירת הרשימהבמערכת )"

 ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות
באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב 
הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה 

 האלקטרונית.

בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן  .5.9.4.5
 הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

רון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית )בצירוף המועד האח .5.9.4.6
שעות לפני מועד האסיפה. לאחר מכן תיסגר מערכת  7אישור בעלות(; עד 

 ההצבעה האלקטרונית.

לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך  (ד)94סעיף בהתאם להוראות  .5.9.5
באמצעות כתב ת. לעניין זה; )א( מועד ההצבעה אחת, תימנה הצבעתו המאוחר

זה המופיע על גבי כתב ההצבעה> )ב( הצבעה של בעל מניות בעצמו או הצבעה ייחשב 
באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות 

 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לפני מועד האסיפה, קרי ימים  21עד המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה;  .5.9.6
 .:3.6.312עד ליום 
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ימים לפני  6המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה; עד  .5.9.7
 .:8.6.312מועד האסיפה, קרי עד ליום 

 מזכויות אחד לפחות אחוז יותר, שלו או מניה, אחד החברות, בעל )ב( לחוק77לסעיף  בהתאם .:.5

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

החברות  לתקנות הכללית. בהתאם נדון באסיפה להיות מתאים שהנושא ובלבד הכללית,
 היום(, לסדר נושא והוספת ציבורית בחברה סוג כללית ואסיפת אסיפה על ומודעה )הודעה

 לאחר ימים שבעה עד לחברה תומצא החברות )ב( לחוק77לפי סעיף  , בקשה3111 –ס "תשה

יום  לסדר יתווספו נושאים כי אפשרות קיימת כאמור, בקשה הוגשהש ככל .האסיפה זימון
אין בפרסום סדר היום  .ערך ניירות רשות של ההפצה באתר יופיעו ופרטיהם האסיפה

 המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

 אישי עניין על הודעה .6

חס ת ביה המוצעלחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלט 387בהתאם להוראות סעיף 
מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם  שעל סדר היום, יידרש כל בעל 2.1 לנושא

אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו  ההחלטהיש לו עניין אישי באישור 

בת ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי לא ימנה לגבי ההחלטה האמורה. יצוין כי חו
כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט 

תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה  בכתב ההצבעה המצ"ב לדוח זה. הוראה זו
 בחברה. 

 א הצבעתו במניין הקולות.לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבו

בהתאם להנחיית הרשות לניירות ערך "גלוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה 
המשתתף בהצבעה יודיע  , בעל מניה3122בנובמבר,  41בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 

וף מוסדי, ין, נושא משרה בכירה או גיההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל ענלחברה לפני 
כהגדרתם בהנחיה זו וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה ובעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, 

הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש  ייינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפו
 בהנחיה.

 עיון במסמכים .7

ל יעמדו לעיון במשרדי החברה לעי יםעותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לנושאים המתואר
, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ה'-בימים א'בקיבוץ כפר עזה 

 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.(, 19-791:622, פקס; 19-791:691ניסים מזרחי )טלפון; 

 

 בכבוד רב,
 ( בע"מ0221כפרית תעשיות )
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 "מבע (1993כפרית תעשיות )

 )להלן: "החברה"( 

 מיוחדתשנתית ו ב הצבעה להצבעה באסיפה כלליתכת

 )להלן: "תקנות כתבי הצבעה"( 2005-בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

 

 חלק א'

 ( בע"מ.1993: כפרית תעשיות )חברהשם ה

 של בעלי המניות בחברה. מיוחדתשנתית ו : אסיפה כלליתסוג האסיפה

 .10:00 בשעה ,2019במאי  12, א' : ביוםמועד האסיפה

 "(.החברה משרדי)"משרדי החברה בקיבוץ כפר עזה : מקום האסיפה

 19, א' האסיפה ליוםין חוקי, תדחה יאם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מנ

  במשרדי החברה. 10:00בשעה , 2019במאי 

ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה ותמצית  הםאשר לגבי על סדר היוםש יםהנושא פירוט .1

 :תוהמוצע ותההחלט

 :דירקטורים של מחדש מינוימינוי ו .1.1

נועם שטהל, אורי מינוי של המועמדים לכהונת דירקטור )שאינו דירקטור חיצוני( ה"ה 
מחדש של הדירקטורים מינוי , עד למועד האסיפה השנתית הבאה, ואביב קוץו אפשטיין

רם בלינקוב, רז דיאור, ה"ה חיצוניים(, שאינם דירקטורים והמכהנים בדירקטוריון החברה )
 לתקופת כהונה נוספת. רפאל עדס ותרצה פלורנטין

יו"ר הדירקטוריון, מר רם בלינקוב( ישולם )כפי שמשולם להם נכון  )למעט לכל הדירקטורים
מהסכום  50%הסכום המירבי וגמול השתתפות על סך למועד זה( גמול שנתי אחיד על פי 

המירבי, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, 
 "(, בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה בתקנות הגמול. תקנות הגמול)להלן: " 2000-התש"ס

 ביום החברה ידי על רסםשפודוח  ראולפירוט בעניין תנאי הכהונה של מר רם בלינקוב 
 (.2016-01-141025)מספר אסמכתא  20.12.2016

לתקנות ניירות ערך  26לכהונת דירקטורים )בהתאם לתקנה לפרטים בדבר המועמדים 
, "(תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים)להלן: " (1970 -)דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 

  .הצבעה זה מצורף אליוזימון האסיפה אשר כתב לדוח  3סעיף  ורא

נספח , בדבר כשירותם לכהן בתפקיד, מצ"ב כהמועמדים לכהונת דירקטוריםנוסח הצהרות 
 זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו.לדוח  א'

 . ההצבעה ביחס למינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד

, רז דיאור, רפאל עדס ותרצה רם בלינקוב"למנות כל אחד מה"ה : נוסח ההחלטה המוצעת
אביב ו נועם שטהל, אורי אפשטייןוכל אחד מה"ה המכהנים כדירקטורים בחברה, פלורנטין, 

לתקופת כהונה ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה לכהונה כדירקטורים,  קוץ
 לראשונה לאחר מועד המינוי".השנתית שתתקיים 

 :גר, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברהאישור מינויה מחדש של הגב' רוני מנינ .1.2

, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת רוני מנינגראישור מינויה מחדש של גב' 
 .6.4.2019( שנים שתחילתה ביום 3כהונה נוספת בת שלוש )
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 1999-התשנ"ט לחוק החברות, 241לחברה הצהרה בהתאם לסעיף גב' רוני מנינגר מסרה 
ה כדירקטורית התנאים הנדרשים למינויבה מתקיימים  הלפי "(רותחוק החב)להלן: "

 חיצונית של החברה, המצורפת לדוח זה.

)תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות  החברותלתקנות  1בהתאם להוראות תקנה 
 הינה גב' רוני מנינגר, 2005-חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו

 .מומחיות חשבונאית ופיננסית תבעל

אחיד על פי הסכום שנתי זה( גמול למועד  ישולם )כפי שמשולם לה נכון לגב' רוני מנינגר
, מהסכום המירבי, כהגדרת מונח זה בתקנות הגמול 50%המירבי וגמול השתתפות על סך 

 בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה בתקנות הגמול.

הוראות מדיניות התגמול של החברה בדבר גמול לדירקטור  תואם אתלגב' רוני מנינגר הגמול 
 חיצוני.

 לתקנות 26)בהתאם לתקנה לפרטים נוספים בדבר המועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית 
זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לדוח  3סעיף דוחות תקופתיים ומיידיים( ראו 

 .אליו

 : נוסח ההחלטה המוצעת

י מנינגר, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת "למנות את הגב' רונ

 ".6.4.2019( שנים שתחילתה ביום 3בת שלוש )

  המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעת: .2

יעמדו לעיון במשרדי החברה עותק של הדיווח המיידי וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום, 
, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ה'-בימים א'בקיבוץ כפר עזה, 

 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.(, 08-6809511, פקס: 08-6809580ניסים מזרחי )טלפון: 

 : באסיפה הרוב הנדרש .3

רוב קולות בעלי המניות  הינו, לעיל 1.1ף בסעי המפורט הנושא לאישור באסיפה הנדרש הרוב .3.1
הנוכחים והמשתתפים בהצבעה )בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח(, כאשר במניין 

 .הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה מקנה לבעל  יצוין, כי נכון

 לעיל. 1.1 בלת ההחלטות המפורטות בסעיף מספרהשליטה את הרוב הנדרש לק

)ב( 239בהתאם לסעיף הינו , לעיל 1.2ף בסעי המפורט הנושא לאישור באסיפה הנדרש הרוב .3.2
רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים והזכאים להשתתף בהצבעה, דהיינו לחוק החברות, 

 :אלהובלבד שיתקיים אחד מ

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם  .3.2.1
בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו 
כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של 

ות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קול

 ;לחוק החברות, בשינויים המחויבים 276יחולו הוראות סעיף 

לא עלה על שיעור  3.2.1 ת האמורים בפסקהסך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניו .3.2.2

 .של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה

יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה אינו מקנה לבעל  .3.3

 .לעיל 1.2 את הרוב הנדרש לקבלת החלטה מספרהשליטה 
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 זה הצבעה כתב של' ב בחלק י, יצוין כלעיל המפורטת 1.2ה חלטה לגבי ההצבעה ענייןל .3.4
 סעיף הוראת פי על כנדרש, או עניין אישי זיקה של היעדרה או קיומה לסימון מקום מוקצה

 שלאמניות  בעל כי, יודגש. או העניין האישי הזיקה מהות ולתיאור, החברות לחוק 276
 את תיאר לאסימן כי קיים עניין אישי אך  או, כאמור אישי עניין של היעדרו או קיומו סימן
 .במניין הצבעתו תבוא לא, האישי העניין מהות

בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה  2011בנובמבר  30בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 
"(, בעל מניה ההנחיהשל בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" )"

המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, 
הנחיה, וכן האם הינו מיופה כוח מטעמו של בעל עניין, נושא משרה כהגדרת מונחים אלה ב

 בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו  לקביעתהמועד הקובע  :זכאות להשתתף בהצבעה .4
 "(. המועד הקובע)" 2019 באפריל 14, 'אבתום יום העסקים של יום 

יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות לכתב ההצבעה  תוקף כתב הצבעה: .5

או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי  1,הלא רשום

 עדהחברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, 

 .האסיפה מועד לפני שעות( 4) ארבע

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה : אלקטרונית מערכת הצבעה .6

 . האלקטרונית

( שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב 6מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש )
 .ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה.

, 08-6809580החברה, טלפון: משרדי קיבוץ כפר עזה,  :והודעת עמדה מען למסירת כתב ההצבעה .7

 .08-6809511פקס: 

( ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד 10עד עשרה ) :המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה .8

  .2.5.2109, 'ה ליום

( ימים לפני מועד 5עד חמישה ): עמדה להודעות הדירקטוריון תגובת להמצאת האחרון המועד .9

  .7.5.2019, 'גקרי עד ליום האסיפה, 

: המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום .10
ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה. אין בפרסום סדר היום  (14ארבעה עשר )לא יאוחר מ

 המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

 והודעות העמדהכתב ההצבעה  יםכתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי .11
    .www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  

  .maya.tase.co.ilאביב בע"מ: -אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

 : הצבעה והודעת עמדהקבלת אישורי בעלות, כתב  .12

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל  .12.1

ינתן מראש לחשבון מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה ת
רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר  1בעל מניות לא רשום ים.ניירות ערך מסו

 .לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

כתב קישורית לנוסח  ,בלא תמורה ,זכאי לקבל בדואר אלקטרוני 1בעל מניות לא רשום .12.2

                                                      
1

רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו   

 שם החברה לרישומים.-המניות על

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה והודעות העמדה ההצבעה 
הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין  , אלא אם כןשבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו

דמי  לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום
 כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.; הודעה לעניין משלוח בלבד

 אחוזים או יותר מסך (5) בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה .12.3
כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה 

לחוק החברות, לאחר  268שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 
לעיין בכתבי ההצבעה זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו  כינוס האסיפה הכללית,

ה', -הרשום של החברה, בימים א'במשרדה  לתקנות כתבי הצבעה, 10כמפורט בתקנה 
 . בשעות העבודה המקובלות

מניות  1,189,374: הינה בחברה ההצבעה זכויות כל מסך 5% המהווה המניות כמות .12.4
 זכויות כל מסך 5% המהוות המניות כמותש"ח ע.נ. כ"א של החברה;  1רגילות בנות 

 החברות לחוק 268 בסעיף כהגדרתו השליטה בעל בידי מוחזקות שאינן בחברה ההצבעה
 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה. 1מניות רגילות בנות  504,395: הינה

לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש  1%בעל מניה אחד או יותר שלו  .12.5
מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה 

לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם כללית. בקשה להוספת נושא תומצא 
ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה 
תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות 

 .להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום

ינויים כאמור ו/או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם ככל שיבוצעו ש .12.6
בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל 

ידי החברה באתר ההפצה -ידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם עליש
לא יאוחר מן המועדים  בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, וזאת,

ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת 5-א ו5המפורטים בתקנות 
. אין בפרסום סדר היום 2000-סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס

 המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

הנושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן  בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי ציון אופן ההצבעה: .13
 להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.
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 חלק ב'

 ( בע"מ.1993: כפרית תעשיות )חברהשם ה

 .85142פר עזה, ד.נ. נגב , : כמען החברה

 מיוחדת של בעלי המניות בחברה. : אסיפה כלליתסוג האסיפה

  .10:00 בשעה ,12.5.2019 ,א' : ביוםמועד האסיפה

 "(.משרדי החברהמשרדי החברה בקיבוץ כפר עזה )": מקום האסיפה

  , בתום יום המסחר.14.4.2019, א': יום המועד הקובע

, א' ין חוקי, תדחה האסיפה ליוםיאם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מנ

  במשרדי החברה. 10:00בשעה  ,19.5.2019

 :בעל המניותפרטי 

 : ____________שם בעל המניות

 :  ____________מס' זהות

  –אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

 ____________ :מס' דרכון

 ____________ :המדינה שבה הוצא

 ____________ :בתוקף עד

  –אם בעל המניות הוא תאגיד 

 ____________   :מס' תאגיד

 ____________.  :מדינת ההתאגדות

 :מועד ההצבעה

 תאריך: ________; שעה: ________

 

 

 5*/ אף אחד מהם 4, משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן(3, נושא משרה בכירה2האם הינך בעל עניין

 העדר; חיובית והינה במידה תשובתך ופרט/לא כן -ב לענות נא 

 שלילי כמענה ייחשב לשאלה המצביע של התייחסות או סימון

  בעל עניין

  נושא משרה בכירה בחברה

  משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן(

  אף אחד מהם 

 פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.-)*( במידה והמצביע מצביע על

 
 
 
 
 

                                                      
 .1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף  2
 .1968-)ד( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח37כהגדרת המנוח "נושא משרה בכירה" בסעיף  3
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(,  1תקנה כהגדרת המונח ב 4

 .1994-וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד 2009-תשס"ט
ן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה : "גילוי בדבר אופ30.11.2011נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך  5

 בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".
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6אופן ההצבעה  הנושא על סדר היום

 ,239 לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 
לחוק החברות, שהרוב  275עד  272-ו 255

הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או 
האם  -א 267מדיניות תגמול לפי סעיף 

אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי 
בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע 

 ?7מוסדי

 

 

 לא כן* נמנע נגד בעד

נועם מינוי של ה"ה  -)א( 1.1נושא 

  , כחבר בדירקטוריון החברהשטהל

     

אורי מינוי של ה"ה  -( ב)1.1נושא 

 , כחבר בדירקטוריון החברהאפשטיין

     

אביב מינוי של ה"ה  -)ג( 1.1נושא 

 , כחבר בדירקטוריון החברהקוץ

     

של ה"ה מחדש מינוי  -)ד( 1.1נושא 

לתקופת כהונה נוספת , רם בלינקוב

 כחבר בדירקטוריון החברה

     

של ה"ה מחדש מינוי  -)ה( 1.1נושא 

כחבר לתקופת כהונה נוספת , רז דיאור

 בדירקטוריון החברה

     

של ה"ה מחדש מינוי  -)ו( 1.1נושא 

לתקופת כהונה נוספת , רפאל עדס

 כחבר בדירקטוריון החברה

     

של ה"ה מחדש מינוי  -)ו( 1.1נושא 

לתקופת כהונה , תרצה פלורנטין

 כחבר בדירקטוריון החברהנוספת 

     

רוני של ה"ה מחדש מינוי  - 1.2נושא 

לתקופת כהונה נוספת , מנינגר

 חברהדירקטורית חיצונית בכ

     

 
 

                                                      
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.  6
 בעל מניות שלא ימלא טור זה או יסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. 7
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 אופן ההצבעה:

מקור ההפניה לא שגיאה! במידה והנך בעל "עניין אישי" באישור ההחלטה האמורה בסעיף 
 לעיל, יש לפרט את מהות העניין האישי להלן:   1.2נמצא.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

 _____________ חתימה: : _____________תאריך

 

 

כתב הצבעה  -( לחוק החברות (1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות
 האלקטרונית.

 

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

 
















































