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ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), 

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה 

ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה 

ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ולתקנות 

החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), 

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה בקיבוץ 

כפר עזה, ביום ג', 10 במאי 2022, בשעה 10:00 ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"). אם תוך חצי שעה מהמועד 

שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא 

תיערך ביום ג', 17 במאי 2022, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע 

הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

חלק א': הנושאים העומדים על סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות

דיון והצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021 .1

דיון והצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021 ודיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה 

שנסתיימה ביום 31.12.2021, כפי שפורסמו ביום 24 במרץ 2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-034939("הדוח 

התקופתי").

הדוח התקופתי יוצג בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בלבד, ללא קבלת החלטה.

מינוי מחדש של דירקטורים .2

מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה שאינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה איציק 

שריר, עמוס ענתות, רפאל עדס, עמוס בוכובזה, נועם שטהל, אורי אפשטיין ואביב קוץ1, לתקופת כהונה 

נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה ובאותם תנאי כהונה. 

לפרטים אודות הדירקטורים המפורטים לעיל המועמדים למינוי מחדש, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים 

נוספים) לדוח התקופתי.  

נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים האמורים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי. 

1 יצוין, כי ה"ה עמוס בוכובזה ועמוס ענתות מונו על-ידי דירקטוריון החברה בימים 29.7.2021 ו-27.1.2022, בהתאמה. 

http://www.tase.co.il/
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נוסח הצהרות הדירקטורים המתמנים מחדש, בדבר כשירותם לכהן בתפקיד, מצ"ב כנספח א' לדוח זה. 

ההצבעה ביחס למינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד. 

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות כל אחד מה"ה איציק שריר, עמוס ענתות, רפאל עדס, עמוס בוכובזה, נועם 

שטהל, אורי אפשטיין ואביב קוץ, המכהנים כדירקטורים בחברה, לתקופת כהונה נוספת ממועד כינוס אסיפה 

זו ועד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי, באותם תנאי כהונה".

חלק ב' – פרטי כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה

מנין חוקי .3

בהתאם לתקנון החברה, מנין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח,  .3.1

שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן 

המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה  .3.2

האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי 

המניות, או תתבטל אם כונסה לבקשת בעלי המניות בהתאם לתקנה 72.2 לתקנון החברה. באסיפה 

הנדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה ללא קשר לשיעור החזקתו במניות 

החברה.  

הרוב הנדרש באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית לאישור ההחלטות שעל סדר היום .4

הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטה שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי 

המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח), כאשר במניין הקולות 

כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. 

יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה מקנה לו את הרוב הנדרש לקבלת 

החלטה מספר 2 שעל סדר היום. 

הזכאות להשתתף באסיפה הכללית ואופן ההצבעה .5

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף  .5.1

ולהצביע באסיפה הכללית, הוא תום יום המסחר במניות החברה בבורסה ביום א', 1 במאי 2022 

("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון 

שקדם למועד זה.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות  .5.2

הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ 

("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, 

ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת 

בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה 

להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה,  .5.3

בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. 
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המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה 

לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. 

מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני 

מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

הצבעה באמצעות כתב הצבעה .6

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא המפורט בסעיף 2 שעל סדר היום לעיל  .6.1

באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) 

באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 

("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות)  .6.2

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

של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן  .6.3

הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל  .6.4

שתהיינה). 

חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני,  .6.5

קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל 

מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין 

הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי 

משלוח בלבד.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב  .6.6

ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) 

במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה – צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או 

תעודת התאגדות, לפי העניין.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה  .6.7

שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח 

בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט  .6.8

לעיל ובכתב ההצבעה): עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הוא המועד 

בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה.

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה, ולאחר  .6.9

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

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .7

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה  .7.1

האלקטרונית.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3)  .7.2

לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד 

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

במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל 

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

חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה  .7.3

תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות 

המנויים 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 הצבעתו ולהעביר אותה  .7.4

לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה,  .7.5

ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת 

ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות  .8

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

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

הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת 

ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, היא: 1,191,675 מניות רגילות  .9

של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה 

בחברה, היא: 506,676 מניות רגילות של החברה. 

בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו  .10

המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) 

הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או 

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה  .11

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה – יום שבת, 30 באפריל 2022. 

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .12

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה – יום ה', 5 במאי 2022.
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בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות 

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

ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת 

נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. 

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים 

באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי 

החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים 

בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה .13

בשם החברה מטפל בדוח מיידי זה, עו"ד יצחק כהן-יהונתן, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, רחוב ברקוביץ' 4 

בתל-אביב. טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444.

עיון במסמכים  .14

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה בקיבוץ כפר עזה, בימים א'-ה' בשעות 

העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי (טלפון: 08-6809580, פקס: 08-

 www.magna.isa.gov.il 6809511). באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א – אתר ההפצה) שכתובתו

.www.tase.co.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו

בכבוד רב,

כפרית תעשיות (1993) בע"מ

ניסים מזרחי, מזכיר החברה 

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


 לכבוד 

 "( החברה)"  בע"מ (1993כפרית תעשיות ) 

 

 בחברה  דירקטורמועמד לכהן כ תהצהרהנדון: 

 20/04/1970 024801037 אביב  קוץ  אני הח"מ, 

 תאריך לידה  מס' תעודת זהות  שם פרטי  שם משפחה 

 

 כדלקמן: , כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה,מצהיר ומאשר בזההריני 

"(,   החוק)"  1999-"טתשנחוק החברות,  ל   ב224-א ו 224  פיםסעי  בהתאם להוראותהצהרה זו ניתנת על ידי,   .1

 .הבחברדירקטור מועמד לכהן ככ

 :כי רואני מאשאין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה  , לכהן כדירקטור בחברה ר אני כשי .2

ו  י ועיסוקי  יתפקידי  .2.1 יוצרים  אינם  ענ או  /האחרים  ניגוד  ליצור  עלולים  תפקידי  יאינם  עם  ינים 

 .כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה

 פסול דין.     אינניו לא הוכרזתי כפושט רגל   .2.2

  עבירה מהמפורטות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבמהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו,   .2.3

 הלן: ל

  392  )שוחד(;    297-290;  -1977בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז .2.3.1

)זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף(;   420-418)קבלת דבר במרמה(;    415)גניבה בידי מנהל(; 

במרמה(;    422 תאגיד(;    423)שידול  במסמכי  כוזב  ועובדים    424)רישום  מנהלים  )עבירת 

)מרמה והפרת    425גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה(;  -א )אי424בתאגיד(;  

 )סחיטה(.  427-428-ו  )העלמה במרמה(; 426אמונים בתאגיד(; 

חוק ניירות )להלן: "   1968-, תשכ"חפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערךבעבירה לפי הסעי  .2.3.2

פנים(;  52  -ג  52:  "(ערך במידע  )שימוש  ו  )א(53ד  ערך(;  ניירות  חוק  הוראות    -54)הפרת 

 )תרמית בקשר לניירות ערך(.

מנהלים   .2.3.3 עבירות  ו/או  מרמה  ו/או  שוחד  של  בעבירה  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  הרשעה 

 עבירות של ניצול מידע פנים.בתאגיד ו/או  

אינני  בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הרשעה   .2.3.4

בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה   כדירקטור שמשראוי ל

 . על חמש שנים מיום מתן פסק הדין

לא הטילה  ר כי ועדת האכיפה המנהלית  לחוק, אני מצהי  225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף   .2.4

ו זה, "אמצעי אכיפה"  לעניין  ציבורית.  עלי לכהן כדירקטור בחברה    - עלי אמצעי אכיפה האוסר 

 )ב( לחוק החברות. 225כהגדרתם בסעיף   –"ועדת אכיפה מנהלית" 

 



 להלן פרטים אודות כישוריי:  .3

המו .3.1 ההשכלה,  נרכשה  שבהם  התחומים  או  המקצועות  בציון  נרכשה  השכלתי,  שבו  האקדמי  סד 

 והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:

להנדסה   הגבוה  ביה"ס   , מידע  במערוכת  התמחות  וניהול,  תעשייה  הנדסת  בטכנולוגיה,  בוגר 

 ( 1996-2000) ולעיצוב שנקר 

ומשך   .3.2 העבודה  מקום  בהם,  שכיהנתי  תפקידים  בציון  הנ"ל:    ניסיוני,  בתפקידים  שכיהנתי  הזמן 

 כיום( – 1999אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ )יולי 

 סמנכ"ל(,  משמש כ 2011 - החל בכיום מנהל חטיבת סמיקונדקטור )-2009 •

 מנהל תחום ניהול ובקרת פרויקטים  – 2006-2009 •

 מנהל פרויקטים  – 2004-2006 •

 תפקיד מהנדס בחברה  – 2000-2004 •

 כישורים אחרים:  .3.3

                פרויקטים, ניתוח מערכות מידע, אבחון ושיפור תהליכים, ניתוח דו"חות ניהול ובקרת 

החברה   של  לצרכיה המיוחדים  השאר,  בין  לב,  ובשים  לעיל  כמפורט  וכישורי,  ניסיוני  לאור השכלתי, 

תפקידי  הנ  -ולגודלה   ביצוע  לשם  הראוי,  הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  בעל  ני 

 כדירקטור בחברה. 

לעיל,  ב .4 המפורטים  וכישורי  ניסיוני  השכלתי,  מקצועית"הנני  של  כשירות  בחוק  בעל  זו  )כהגדרה   "

בעל   ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  )תנאים  החברות  ובתקנות 

 (. 2005- שירות מקצועית(, תשס"וכ

 הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.  .5

כהונתי   .6 לתום  עד  זו  כדירקטוראם  בהצהרתי  הנאמר  לעומת  שינוי  יחול  עילה    בחברה  תתקיים  ו/או 

ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור    לחברה.מייד  כך    על  אודיע,  כדירקטור בחברה  לפקיעת כהונתי

 בהצהרתי זו.

דוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה  י .7

. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי  כדירקטור בחברה  במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי

 . לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו

 18.01.2022החתום היום ולראיה באתי על 
 
 

 ________________ 
 חתימה  

 
 

 

 

 



















 לכבוד 

 "( החברה)"  בע"מ (1993כפרית תעשיות ) 

 

 בחברה  דירקטורמועמד לכהן כ תהצהרהנדון: 

 17/11/1960 056747207 עמוס  בוכובזה  אני הח"מ, 

 תאריך לידה  מס' תעודת זהות  שם פרטי  שם משפחה 

 

 כדלקמן: לכהונתי כדירקטור בחברה,, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים מצהיר ומאשר בזההריני 

ידי,   .1 על  ניתנת  זו  להוראותהצהרה  ו224  פיםסעי   בהתאם  החברות,  ל   ב224-א    1999-"טתשנחוק 

 . הבחברדירקטור מועמד לכהן כ"(,  כהחוק)"

 :כי רואני מאשאין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה  , לכהן כדירקטור בחברה ר אני כשי .2

ו  י ועיסוקי  יתפקידי  .2.1 יוצרים  אינם  ענ או  /האחרים  ניגוד  ליצור  עלולים  תפקידי  יאינם  עם  ינים 

 .כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה

 פסול דין.     אינניו לא הוכרזתי כפושט רגל   .2.2

זו,   .2.3 הצהרה  מתן  למועד  עובר  השנים  חמש  בבמהלך  חלוט  דין  בפסק  הורשעתי  עבירה  לא 

 הלן: ל  מהמפורטות

  392  )שוחד(;    297-290;  -1977בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז .2.3.1

מנהל(;   בידי  במרמה(;    415)גניבה  דבר  במסמך   420-418)קבלת  ושימוש  מסמך  )זיוף 

במרמה(;    422מזויף(;   תאגיד(;    423)שידול  במסמכי  כוזב  מנהלים    424)רישום  )עבירת 

)מרמה   425גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה(; -א )אי 424ועובדים בתאגיד(; 

 )סחיטה(.  427-428-ו  )העלמה במרמה(; 426והפרת אמונים בתאגיד(; 

לפי   .2.3.2 ערךבעבירה  ניירות  בחוק  להלן  המפורטים  תשכ"חהסעיפים   ,-1968  " חוק  )להלן: 

פנים(;  52  -ג  52:  "(ניירות ערך )שימוש במידע  ערך(;   )א(53ד  ניירות  חוק  )הפרת הוראות 

 )תרמית בקשר לניירות ערך(. -54ו

מנהלים   .2.3.3 עבירות  ו/או  מרמה  ו/או  שוחד  של  בעבירה  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  הרשעה 

 עבירות של ניצול מידע פנים.  בתאגיד ו/או

נסיבותיה  הרשעה   .2.3.4 או  חומרתה  מהותה,  מפאת  כי  קבע  משפט  בית  אשר  אחרת  בעבירה 

בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא    כדירקטור   שמשאינני ראוי ל

 . תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין

בסעיף   .2.4 הקבועה  הגילוי  לחובת  מצה  225בהתאם  אני  המנהלית  לחוק,  האכיפה  ועדת  כי  לא  יר 

"אמצעי   זה,  לעניין  ציבורית.  בחברה  כדירקטור  לכהן  עלי  האוסר  אכיפה  אמצעי  עלי  הטילה 

 )ב( לחוק החברות. 225כהגדרתם בסעיף   –"ועדת אכיפה מנהלית"   -אכיפה" ו

 



 להלן פרטים אודות כישוריי:  .3

המ  .3.1 ההשכלה,  נרכשה  שבהם  התחומים  או  המקצועות  בציון  נרכשה  השכלתי,  שבו  האקדמי  וסד 

 והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:

למנהלים,   הישראלי  במרכז  בכיר  ניהול  קורס  ואלקטרוניקה,  מחשבים  הנדסאי  ספיר  מכללת 

 הפתוחה.    הבימים אלו לומד לתואר ראשון בניהול באוניברסיט

הנ"ל:     .3.2 בתפקידים  שכיהנתי  הזמן  ומשך  העבודה  מקום  בהם,  שכיהנתי  תפקידים  בציון  ניסיוני, 

 שנה עד היום.  20   -בע"מ   2002מנכ"ל חברת סינקופה  

 שנים.  6 –תפקיד מהנדס מחשוב ובקרה של מפעל כפרית 

 כישורים אחרים:  .3.3

              

לעיל   כמפורט  וכישורי,  ניסיוני  החברה  לאור השכלתי,  של  לצרכיה המיוחדים  השאר,  בין  לב,  ובשים 

תפקידי    -ולגודלה   ביצוע  לשם  הראוי,  הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  בעל  הנני 

 כדירקטור בחברה. 

לעיל,   .4 המפורטים  וכישורי  ניסיוני  השכלתי,  מקצועית"הנני  בשל  כשירות  בחוק  בעל  זו  )כהגדרה   "

ומבחנ )תנאים  החברות  בעל  ובתקנות  ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור  ים 

 (. 2005-כשירות מקצועית(, תשס"ו

 הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.  .5

כהונתי   .6 לתום  עד  זו  כדירקטוראם  בהצהרתי  הנאמר  לעומת  שינוי  יחול  עילה    בחברה  תתקיים  ו/או 

ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור    לחברה.מייד  כך    על  אודיע,  כדירקטור בחברה  לפקיעת כהונתי

 בהצהרתי זו.

ידי   .7 על  תפורסם  וכן  אדם,  כל  של  לעיונו  החברה  של  הרשום  במשרדה  תימצא  זו  הצהרתי  כי  לי  ידוע 

מינויי  לצורך  תכונס  אשר  הכללית  האסיפה  זימון  במועד  בחברה  החברה  כי  כדירקטור  לי,  ידוע  כן   .

 .הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו העמדת כהונתי לאישור האסיפה  

 1/2/2022ולראיה באתי על החתום היום 
 

 ________________ 
 חתימה  

 
 

 

 

 



 לכבוד

 "(החברה)" בע"מ (1993כפרית תעשיות )

 

 בלתי תלוידירקטור  תהצהר הנדון:

 06/06/53 051923548 עמוס ענתות אני הח"מ,

 תאריך לידה מס' תעודת זהות שם פרטי שם משפחה 

 

 ,הבחבר יבלתי תלו כדירקטור כהונתיבי כל התנאים הנדרשים ל, כי מתקיימים בזה ומאשר מצהיר

 כדלקמן:

)להלן:  1999 –"ט החברות, התשנ ב224 -ו א224 פיםסעיראות והלתאם בההצהרה זו ניתנת על ידי,  .1

 .הבחבר הבלתי תלוי דירקטורכ, "(החוק"

 בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת: .2

של בן  , אח, אחות או הורהצאצא וכןבן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא  - "קרוב" .2.1

 ו בן  זוגו של כל אחד מאלה.הזוג א

לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי מי שביכולתו  - "בעלי שליטה" .2.2

תאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא ב רתאחתפקיד של דירקטור או משרה 

 .ם של אמצעי השליטה בתאגידוימחזיק מחצית או יותר מסוג מס

יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה  וםקי - ""זיקה .2.3

שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת דירקטור של כנושא משרה, למעט כהונה 

 הציע לראשונה מניות לציבור.ל

, הוא זהועד או בשנתיים שקדמו למהצהרתי זו תאגיד שבעל השליטה בו, במועד  - "תאגיד אחר" .2.4

 החברה או בעל השליטה בה.

בחברה  יבלתי תלו כדירקטור כהונתיאין כל מניעה ל, בחברה בלתי תלוי לכהן כדירקטור ראני כשי .3

 :כי ואני מאשר

 של בעל השליטה בחברה. אינני קרוב .3.1

 הננייד שאו לתאג לו במישרין או בעקיפין ף, למי שהנני כפואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי .3.2

, זיקה לחברה, לבעל השליטה לושקדמו למועד או בשנתיים  וז הצהרתיבמועד , טה בוהשלי בעל

 .אחר או לתאגידהצהרתי זו או לקרוב של בעל השליטה במועד בחברה 

לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני  ףאין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפו .3.3

 3.2ליו לפי הוראות סעיף יים למי שאסורה זיקה אקשרים עסקיים או מקצועהשליטה בו,  בעל

 המפורטים להלן: זניחיםההקשרים , גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט לעיל

__________________________________________________________________

__________________________________________________.________________ 
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ינים עם תפקידי יאינם עלולים ליצור ניגוד ענאו /האחרים אינם יוצרים ו יועיסוקי יידיתפק .3.4

 בחברה. בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור כדירקטור

 .כדירקטור חיצוניכדירקטור בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן  ןאינני מכה .3.5

 בורסה בישראל.של  עובדרשות ניירות ערך וכן אינני  עובדאינני  .3.6

 פסול דין.   אינניו רגל לא הוכרזתי כפושט .3.7

לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר  .3.8

 בחברה. ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור

עבירה חלוט בבפסק דין  לא הורשעתי ,עובר למועד מתן הצהרה זוחמש השנים  במהלך .3.9

 להלן: מהמפורטות

 297-290 :1977 – בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז .3.9.1

ף מסמך )זיו 420-418)קבלת דבר במרמה(;  415)גניבה בידי מנהל(;  392 )שוחד(;

 424)רישום כוזב במסמכי תאגיד(;  423)שידול במרמה(;  422במסמך מזויף(;  ושימוש

ו פרסום מטעה על ידי נושא גילוי מידע א-איא )424בירת מנהלים ועובדים בתאגיד(; )ע

 427-428 -ו )העלמה במרמה(; 426)מרמה והפרת אמונים בתאגיד(;  425משרה(; 

 )סחיטה(.

 ד52 -ג 52: 1968 –, התשכ"ח ורטים להלן בחוק ניירות ערךבעבירה לפי הסעיפים המפ .3.9.2

)תרמית בקשר  54 -ת הוראות חוק ניירות ערך(; ו)הפר )א(53)שימוש במידע פנים(; 

 לניירות ערך(.

מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים  משפטהרשעה בבית  .3.9.3

 בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

 3.9.3עד  3.9.1בסעיפים בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה  דיןבפסק הרשעה  .3.9.4

 שמשל אינני ראויהמשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה  לעיל, אם בית

בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש  כדירקטור

 .שנים מיום מתן פסק הדין

בחברה  כהן כדירקטורעלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי ל הוטלהלא  .3.10

)ב( 225כהגדרתם בסעיף  –ועדת אכיפה מנהלית" " -אמצעי אכיפה" וציבורית. לעניין זה, "

 לחוק החברות.

בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה  כדירקטור ןאינני מכה .3.11

 .שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה

 ת כישורי:להלן פרטים אודו .4

שבו נרכשה האקדמי  הם נרכשה ההשכלה, המוסד, בציון המקצועות או התחומים שבהשכלתי .4.1

 בהם: שאני מחזיק תוהתואר או התעודה המקצועי

 יון בישראל נכיה וניהול מהטשיעת תסלמדעים בהנד בעל תואר מוסמךהנני 
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 משך הזמן שכיהנתי בתפקידים הנ"ל:ניסיוני, בציון תפקידים שכיהנתי בהם, מקום העבודה ו .4.2

 אחתשנה  – IFFחטיבת פרוטרום בחברת נשיא 

 יםשנ 8 –לנשיא פרוטרום משנה 

 םשני 10 –ל טבע אירופה "סמנכ

 ם אחרים:כישורי .4.3

       א", אוניברסיטת תהב פיתוח מנהליםלס דירקטורים ונושאי משרה בכירה בקור ךמוסמ

ים של החברה ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחד לעילכישורי, כמפורט ניסיוני ולאור השכלתי,  .5

ביצוע תפקידי  וי, לשםאהכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הר בעל הנני -ולגודלה 

 בחברה. כדירקטור

"בעל מומחיות חשבונאית  הנניתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי מ .6

יות חשבונאית חופיננסית" )כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומ

 נסיוני וכישורי( בשל השכלתי, 2005 –ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו 

וחות כספיים, חשבונאיים וד-מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים לתבעהמפורטים לעיל, הנני 

באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן 

  גתם של הנתונים הכספיים בהם.הצ

ו/או  בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו יבלתי תלו דירקטורכאם עד לתום כהונתי  .7

כי  ,דוע ליי לחברה.ד ימיכך -על אודיע, בחברה בלתי תלוי ם עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורתתקיי

 על האמור בהצהרתי זו. מסתמכתהחברה 

 
 

 12.1.22החתום היום ולראיה באתי על 
 
 

 
 

________________ 
 חתימה 






