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 מניות החברההודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי  הנדון: 

 1968-"(, חוק ניירות ערך, התשכ"חחוק החברות)" 1999-בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט

)"תקנות דוחות  1970 - "(, תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לחוק ניירות ערך)"

תקנות )" 2005-, תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ותקופתיים ומיידיים"(

"(, ותקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית הצבעה בכתב

"(, ניתן בזאת דוח זימון אסיפה ומודעהתקנות הודעה )" 2000-והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס

, בשעה 2020 בדצמבר 31, 'הביום "(, אשר תתקיים האסיפהכללית מיוחדת של בעלי מניות החברה )"

"(, אשר על סדר יומה אישור הנושא משרדי החברה)" כפר עזהבמשרדי החברה בקיבוץ  10:00

  המפורט בדוח זה להלן.

 הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת:

 בחברה כדירקטור חיצוני, מר עמוס ענתותשל  ומינוי .1

בחברה, לתקופת  חיצוני כדירקטור "(,מר ענתות)" ענתותעמוס  רמשל ו אישור מינוי .1.1

 .2021 בינואר 16מיום ( שנים שתחילתה החל 3כהונה בת שלוש )

ב לחוק החברות, 224-ו 241מסר לחברה הצהרה כנדרש בהתאם לסעיפים  מר ענתות .1.2

כדירקטור חיצוני של החברה. העתק  ולפיה מתקיימים התנאים הנדרשים למינוי

 ההצהרה מצורף לדוח זה. 

, מומחיות חשבונאית ופיננסית די דירקטוריון החברה כבעלי-על ךהוער מר ענתות .1.3

כהגדרת מונח זה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית 

והידע  ובשים לב לניסיונ, 2005-ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו

 .המקצועי שרכש

ככל שיאושר מינויו של מר ענתות על ידי האסיפה, יהא מר ענתות זכאי לגמול שנתי וגמול  .1.4

השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים, כפי שיהיו מעת לעת, על־פי התוספת השנייה 

 2000-והשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס

הגמול בה תסווג החברה, מעת לעת, על־פי תקנות הגמול. )"תקנות הגמול"(, ועל־פי הדרגה 

כמו כן, מר ענתות יהיה זכאי להחזר המשולם ליתר הדירקטורים בחברה.  לגמולהינו זהה 

הוצאות נסיעה בהתאם להוראות תקנות הגמול ולהסדרי ביטוח ושיפוי, כיתר נושאי המשרה 

הדירקטוריון בהתאם להוראות אושר על ידי ועדת התגמול ו מר ענתותהגמול של  בחברה.

שבתוספת השנייה ובתוספת השלישית  בסכום הקבועלתקנות הגמול, שכן הוא  7תקנה 

http://www.tase.co.il/
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מר  יהיהכמו כן, לתקנות הגמול, לפי דרגת החברה ועל כן אינו טעון אישור אסיפה כללית. 

לביטוח דירקטורים ושיפוי בתנאים המקובלים בחברה בהתאם למדיניות  זכאי ענתות

 .התגמול

תואם את הוראות מדיניות התגמול של החברה בדבר גמול לדירקטור  למר ענתותהגמול  .1.5

 חיצוני.

 : נוסח החלטה מוצע

)א( לחוק החברות, 245חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף  כדירקטור מר ענתות של מינויו את "לאשר

 ".2021 בינואר 16 מיום( שנים, שתחילתה 3לתקופת כהונה בת שלוש )

  לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים: 26פרטים הנדרשים מכוח תקנה  .2

 עמוס ענתות שם:

 051923548 מספר זהות:

 06.06.1953 תאריך לידה:

 כרמי יוסף 18ורד  דין: -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

חבר בוועדה או ועדות של 
 דירקטוריון:ה

 תגמול\מאזן\וועדת ביקורת

דירקטור בלתי תלוי, דירקטור 
חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית 

ופיננסית או כשירות מקצועית, 
 דירקטור חיצוני מומחה:

 פיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור חיצוני

עובד של החברה, של האם הוא 
חברת בת שלה, של חברה קשורה 

 בעל עניין בה:של שלה או 

 לא

 2021בינואר  16 :כהונה לתחילת מיועד מועד

 טכניון, חיפה .BScמהנדס  השכלה:

 .,IFF-מנכ"ל חטיבה ב עיסוק בחמש השנים האחרונות:

 בפרוטארום  EVPמשנה למנכ"ל 

כהונה כדירקטור בתאגידים 
 אחרים:

 אין

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 בחברה:

 לא

האם בעל מומחיות חשבונאית 
ופיננסית לצורך עמידה במספר 

מזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
 ( לחוק החברות:12)א()92

 כן

 

 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום:  .1

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

היום, הינו רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים והזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים 

 אחד מאלה: 

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי  (1)

בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה  השליטה
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מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות 

האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

 ; אולחוק החברות, בשינויים המחויבים 276

( לעיל לא עלה על שיעור של 1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה ) (2)

 ( אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.2%שני )

 המועד הקובע לצורך זכאות, השתתפות והצבעה באסיפה:  .4

 1 'גבאסיפה הינו יום המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע  .4.1

סחר במועד "(. אם לא יתקיים מהמועד הקובע, בתום יום המסחר )"2020 בדצמבר

 האחרון שקדם למועד זה. הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר

בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(,  .4.2

בר "(, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חתקנות הוכחת בעלות)" 2000-התש"ס

"(, ואותה מניה נכללת בין המניות הבורסהאביב בע"מ )"-הבורסה לניירות ערך בתל

הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע 

באסיפה הנ"ל, אם ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם 

חלופין, ישלח לחברה אישור בעלות לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או ל

לחוק ניירות  2באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה  48"(, לפחות מערכת ההצבעה האלקטרוניתערך )"

 הנדחית )לפי העניין(.

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית בעצמו או באמצעות שלוח, הכול בהתאם  .4.3

להוראות דוח זה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל 

 מניות בחברה. 

"( ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או כתב המינויהמסמך הממנה שלוח להצבעה )" .4.4

ם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם על ידי המורשה לכך בכתב, וא

בדרך המחייבת את התאגיד; החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה, אישור בכתב, 

 להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. 

כתב המינוי וכן ייפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי )אם ישנו(, או העתק מהם יופקדו  .4.5

כפי שיקבע על ידי  -הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה במשרד 

לפחות ארבעים ושמונה  -הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד 

שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח 

לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור 

שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לאור 

הנסיבות שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב המינוי. לא התקבל כתב המינוי כאמור בסעיף זה 

 לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית  .5

הוא נוכחות, תוך מחצית שעה מן  חוקי לקיום האסיפההין ימנהחברה, הבהתאם לתקנון  5.1

או על ידי ו/בעצמם  ( בעלי מניות,2המועד שנקבע לתחילת האסיפה, של לפחות שני )

 מזכויות ההצבעה (25%)עשרים וחמישה אחוזים  שלהם לפחות, באמצעות שלוח)ים(

וא מינה או מספר שלוחים בחברה. אם באותה אסיפה יהיה נוכח בעל מניות ושלוח שה

 .של אותו בעל מניות, הם יחשבו ביחד כבעל מניות אחד
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לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת  5.2

האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, היינו 

"(, אסיפה נדחיתתתקיים באותו אופן )"אשר  10:00בשעה  ,2021 בינואר 7 ,'הליום 

מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על 

 האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. 

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית 6

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום, כמפורט  6.1

לעיל, באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או )ביחס לבעלי מניות לא  1בסעיף 

 רשומים( באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה 6.2

דה ככל שתהיינה באתר ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמ 6.2.1

, http://www.magna.isa.gov.ilההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: 

אתרי )" http://maya.tase.co.ilובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: 

 "(. ההפצה

להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק בעל מניות המבקש  6.2.2

השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותה לחברה או ישלח לה 

 אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, ללא תמורה, את  6.2.3

 נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתהיינה(. 

)חמישה( ימים לאחר המועד הקובע, בלא  5-בורסה ישלח, לא יאוחר מחבר  6.2.4

תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה 

באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, 

אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל 

כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר קישורית 

 תמורת דמי משלוח בלבד.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהיה תקפה רק אם: )א( במקרה של בעל  6.2.5

צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה  –מניות לא רשום 

אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; )ב( במקרה של 

צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או  –יות רשום בעל מנ

 תעודת התאגדות, לפי העניין.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור  6.2.6

הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של 

יקש זאת, חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ב

 ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

( שעות לפני 4המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו עד ארבע ) 6.2.7

מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו 

הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה הרשום של 

 , במסירה ביד או באמצעות דואר רשום.כפר עזההחברה, בקיבוץ 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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( שעות לפני מועד כינוס האסיפה, 24בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע ) 6.2.8

, ולאחר שהוכיח את כפר עזהלפנות אל משרדה הרשום של החברה, בקיבוץ 

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

 שלו.

 ההצבעה האלקטרוניתהצבעה באמצעות מערכת  6.3

בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה  6.3.1

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים  6.3.2

( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי 3)א()4יא44הנדרשים לפי סעיף 

ים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע המניות הלא רשומים המחזיק

"(, ואולם חבר בורסה לא יכלול רשימת הזכאים להצביע במערכת)"

 12:00ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 

של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים 

 בכתב.)ד( לתקנות הצבעה 13להצביע במערכת, לפי תקנה 

חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת  6.3.3

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 

או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות  באמצעים אלקטרוניים

למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה 

 האלקטרונית.

בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את  6.3.4

אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה 

 האלקטרונית.

מערכת ההצבעה האלקטרונית )בצירוף המועד האחרון להצבעה באמצעות  6.3.5

. לאחר מכן תיסגר מערכת שעות לפני מועד האסיפה 6עד אישור בעלות(: 

 ההצבעה האלקטרונית.

)ד( לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר 83בהתאם להוראות סעיף  6.3.6

מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: )א( מועד ההצבעה 

יחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; )ב( הצבעה באמצעות כתב הצבעה י

של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה 

 באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

( ימים לפני 10: עד עשרה )המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה 6.3.7

 .2020 בדצמבר 21 ',ב, קרי עד ליום מועד האסיפה

: עד המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה 6.3.8

 .2020 בדצמבר 25', ו( ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 5חמישה )

)ב( לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו 66בהתאם להוראות סעיף  6.3.9

)אחוז אחד( לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש  1%
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מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד 

שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. על בקשה של בעל מניה לפי 

)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית 66סעיף 

לפי  הכללית )שבעה( ימים לאחר זימון האסיפה 7להתקבל בידי החברה עד 

 .לתקנות הודעה ומודעהא)א( 5תקנה 

בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע  6.3.10

שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. ככל שיבוצעו שינויים 

כאמור, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה. ככל 

ר היום, יפורסם שיידרש כתב הצבעה, בעקבות שינויים בנושאים שעל סד

כתב ההצבעה על ידי החברה באתרי ההפצה, בד בבד עם פרסום השינויים 

ב לתקנות 5-א ו5בסדר היום, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 

הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד 

 הקובע.

 אישי עניין על הודעה 7

החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטה המוצעות שעל סדר לחוק  276בהתאם להוראות סעיף 

מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי  היום, יידרש כל בעל

באישור כל אחד מהחלטות המוצעות לעיל אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע 

י חובת ההודעה על קיומו או העדרו של באסיפה וקולו לא ימנה לגבי ההחלטה האמורה. יצוין כ

עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב 

הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצ"ב לדוח זה. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של 

 בעל מניה בחברה. 

, לא תבוא הצבעתו יום או היעדר עניין אישיבקשר עם קלא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון 

 במניין הקולות.

בהתאם להנחיית הרשות לניירות ערך "גלוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה 

, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע 2011בנובמבר,  30בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 

בעל ענין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו 

כהגדרתם בהנחיה זו וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה ובעל מניה מצביע על פי ייפוי 

כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, 

 כנדרש בהנחיה.

 סמכות רשות ניירות ערך 8

לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד  10בהתאם לתקנה  8.1

( ימים מיום הגשת הדו"ח המיידי, להורות 21שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד )

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

 ובמועד שתקבע.נשוא דו"ח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדו"ח באופן 

לעיל, רשאית רשות ניירות ערך להורות על  8.1ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעיף  8.2

ימי עסקים ולא ( 3שלושה )דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 

ימים ממועד פרסום התיקון לדו"ח העסקה. החברה תגיש  (35) יאוחר משלושים וחמישה

תיקון על פי הוראה כאמור על ידי פרסומו בדוח מיידי, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו 
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מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדוח המיידי בהוראת רשות ניירות ערך 

 .ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת

ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על  8.3

 ההוראה.

 נציגי החברה לטיפול בדוח המיידי 9

; פקס: 08-6809580נציג החברה לעניין דיווח זה הינו מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי )טלפון: 

08-6809511.) 

 עיון במסמכים 10

הנוגע לעסקאות המתוארת לעיל, לרבות המסמכים אשר הוצגו בפני עותק של דיווח זה וכל מסמך 

ועדת הביקורת, ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון וקבלת ההחלטות, יעמדו לעיון 

מזכיר החברה, מר ודה הרגילות, בתיאום מראש עם ה', בשעות העב-במשרדי החברה, בימים א'

 (.08-6809511ס: ; פק08-6809580)טלפון:  ניסים מזרחי

 
 

 בכבוד רב,

 בע"מ (3991כפרית תעשיות )

 



 בע"מ( 1993כפרית תעשיות )

 "החברה"(להלן: ) 

 באסיפה כללית מיוחדת  כתב הצבעה

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

 א'חלק 

 .( בע"מ1993כפרית תעשיות ) :שם החברה

 
 מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים שנתית ואסיפה כללית  :סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה

 ם כעבור מחצית השעה מן המועדאבמשרדי החברה שבקיבוץ כפר עזה.  10:00, בשעה 2020בדצמבר  31ביום ה', 

  במשרדי החברה. 10:00בשעה , 2021 בינואר 7, ה' האסיפה ליוםין חוקי, תדחה ישנקבע לאסיפה לא יהיה מנ

 :ותמצית ההחלטות המוצעות ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ואשר לגבי שעל סדר היום יםפירוט הנושא

 כדירקטור חיצוני בחברה מר עמוס ענתותמינויו של  .1.1

דירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת ל"( מר ענתות)" של מר עמוס ענתותמינויו מוצע לאשר את 

יהא ידי האסיפה,  על מר ענתותשל  ומינויככל שיאושר . 2021 בינואר 16( שנים שתחילתה מיום 3שלוש )

, כפי שיהיו מעת לעת, על־פי לסכומים הקבועיםלגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם  זכאי מר ענתות

 2000-התוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס

יהיה  מר ענתותברה, מעת לעת, על־פי תקנות הגמול. כמו כן, "(, ועל־פי הדרגה בה תסווג החתקנות הגמול)"

 המשרה נושאי כיתר, ושיפוי ביטוח להסדרילהחזר הוצאות נסיעה בהתאם להוראות תקנות הגמול ו זכאי

 .בחברה

 

 ( לתקנות5)7פרטים הנדרשים מכח תקנה 
 

  )להלן: "חוק החברות"( 1999-חוק החברות, תשנ"טל 241מר ענתות מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 

לפיה מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני של החברה, המצורפת לדוח זימון 

 האסיפה.

ים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לתקנות החברות )תנאים ומבחנ 1בהתאם להוראות תקנה 

 , מר ענתות הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.2005-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו

 

  לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים: 26הפרטים הנדרשים מכוח תקנה 

 
 עמוס ענתות שם:

 051923548 מספר זהות:

 06.06.1953 תאריך לידה:

 כרמי יוסף 18ורד  דין: -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

חבר בוועדה או ועדות של 
 דירקטוריון:ה

 תגמול\מאזן\וועדת ביקורת

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

 דירקטור חיצוני מומחה:

 פיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור חיצוני

 לאעובד של החברה, של האם הוא 

https://www.google.com/search?q=חוק+החברות,+תשנ%22ט-1999
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חברת בת שלה, של חברה קשורה 
 בעל עניין בה:של שלה או 

 2021בינואר  16 :כהונה לתחילת מיועד מועד

 טכניון, חיפה .BScמהנדס  השכלה:

 .,IFF-מנכ"ל חטיבה ב עיסוק בחמש השנים האחרונות:

 בפרוטארום  EVPמשנה למנכ"ל 

כדירקטור בתאגידים כהונה 
 אחרים:

 אין

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 בחברה:

 לא

האם בעל מומחיות חשבונאית 
ופיננסית לצורך עמידה במספר 
מזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

 ( לחוק החברות:12)א()92

 כן

 

  :נוסח ההחלטה המוצע

 בינואר 16שנים שתחילתה ביום  3למנות את מר ענתות, לדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת "

2021 ." 

 : תוהמוצע ותשניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלט והמועדהמקום  .1

ה' בשעות -, בימים א'כפר עזהשבקיבוץ  במשרדי החברה ותהמוצע ותניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלט
-08, פקס: 08-6809580)טלפון:  ניסים מזרחי, מר מזכיר החברהבתיאום מראש עם , הרגילותהעבודה 
6809511.) 

 :הרוב הדרוש לקבלת החלטה שעל סדר היום .2

  :לעיל 1.1הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא כמפורט בסעיף 

)ב( 239בהתאם להוראות סעיף לעיל,  1.1הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושא המפורט בסעיף 

 לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

בעלי בעלי השליטה בחברה או ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם במניין קולות הרוב באסיפה  (א)

 , המשתתפיםהמינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטהעניין אישי באישור 

על מי שיש  ;בון קולות הנמנעיםחשלי המניות האמורים לא יובאו בעהצבעה; במניין כלל הקולות של בב

 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או  276לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )א( שלעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים  (ב)

 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 2%)

 

מניה בחברה להצביע באסיפת בעלי  בעלהמועד הקובע לקביעת זכאות : זכאות להשתתף בהצבעה .3

 "(.המועד הקובע)" 2020בדצמבר  1ה'  המניות הינו בתום יום המסחר של יום

: בחלק השני של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של ציון זיקה של בעל מניה .4

זיקה ולתיאור מהות הזיקה. מובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא 

ם להנחיית הרשות לניירות בהתאתיאר את מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות. 

 30ערך "גלוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 

, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל 2011בנובמבר, 

כן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה ענין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה זו ו
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ובעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם 

 באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

 

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

צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש או  1רשום

 שעות( 4) ארבע עדלהמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, 

 .האסיפה מועד לפני

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

( שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את 6אלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש )ה

ההצבעה במערכת ההצבעה  כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה.

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

 ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. מערכת 

-08, פקס: 08-6809580קיבוץ כפר עזה; טלפון: מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה:  .7

6809511. 

 ב', ( ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום10עשרה )עד המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:  .8

 .2020 בדצמבר 21

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

 .2020 בדצמבר 25ו',  קרי עד ליום

לא המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום:  .10

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי ( ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה. 14יאוחר מארבעה עשר )

 לשנות את המועד הקובע.

 :כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתב ההצבעה והודעות העמדה .11

    .www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  

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

 : קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה .12

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת  12.1
בעל קש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. דמי משלוח בלבד, אם בי

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

ההצבעה כתב קישורית לנוסח  ,בלא תמורה ,בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני 12.2
של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק  באתר ההפצהוהודעות העמדה 

, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא במניותיו
מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול 

 גם לענין קבלת הודעות עמדה.

אחוזים או יותר מסך כל זכויות  (5) ל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישהבע 12.3

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

                                                      
לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות  בעל מניות 1

 שם החברה לרישומים.-על

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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זכאי בעצמו  לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, 268בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 
 יבמשרדלתקנות כתבי הצבעה,  10לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה או באמצעות שלוח מטעמו 

 . ה', בשעות העבודה המקובלות-הרשום של החברה, בימים א'

 1מניות רגילות בנות  1,189,514: הינה בחברה ההצבעה זכויות כל מסך 5% המהווה המניות כמות 12.4
 מוחזקות שאינן בחברה ההצבעה זכויות כל מסך 5% המהוות המניות כמותש"ח ע.נ. כ"א של החברה; 

ש"ח ע.נ.  1מניות רגילות בנות  504,515: הינה החברות לחוק 268 בסעיף כהגדרתו השליטה בעל בידי
 כ"א של החברה.

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

להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק 
החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר 

כן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ו
 סדר היום.

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

ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים -סם עלבהחלטות שעל סדר היום, יפור
ב לתקנות החברות 5-א ו5בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 

-)הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס
 שנות את המועד הקובע.. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי ל2000

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע  :ציון אופן ההצבעה .13
 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 ,31.12.2020 ,ה' : ביוםמועד האסיפה

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

  בתום יום המסחר., 1.12.2020 ,יום ה' :המועד הקובע

 ,7.1.2021ה',  ין חוקי, תדחה האסיפה ליוםילא יהיה מנאם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה 

  במשרדי החברה. 10:00בשעה 

 :פרטי בעל המניות

 : ____________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

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

 שלילי כמענה ייחשב לשאלה המצביע של התייחסות

  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

 

 ההצבעה:אופן 

 

                                                      
 .1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף  2
 .1968-תשכ"ח)ד( לחוק ניירות ערך, 37כהגדרת המנוח "נושא משרה בכירה" בסעיף  3
 2009-לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(, תשס"ט 1כהגדרת המונח בתקנה  4

 .1994-וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד
: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים 30.11.2011 נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 5

 מוסדיים באסיפות".
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מינוי דירקטור חיצוני )סעיף לעניין 
האם  –( לחוק החברות( 1)א245)ב( או 239

בעל עניין, בעל עניין  ,אתה בעל שליטה
אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה 

 אופן ההצבעה* או משקיע מוסדי?

 הנושא על סדר היום

 בעד נגד נמנע כן לא

 מר ענתותלמנות את      
בחברה,  יכדירקטור חיצונ

( 3לתקופת כהונה בת שלוש )
 16מיום שנים, שתחילתה 

 .2021בינואר, 

 

 

 )חתימת בעל המניות(  )תאריך(

___________________________________ 

 סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא-אי*  

אין צורך לפרט עניין אישי  הצבעתו לא תבוא במניין.** בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, 
 באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

 

כתב הצבעה זה תקף  -( לחוק החברות (1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 
 הצבעה האלקטרונית., למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת הרק בצירוף אישור בעלות

 

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

 

 

 












