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 ב36תקנה בהתאם ל  ערוך של החברהשנתית בדבר זימון אסיפה כללית  דוח מיידי הנדון:
 דוחות  תקנות)" 1970-לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

  )"חוק החברות"( 1999-ועל פי חוק החברות, התשנ"ט ,"(ומיידיים תקופתיים
 

 מועד ומקום האסיפה .1

של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים שנתית ה האסיפה הכללית
דורון   -במשרדי עוה"ד של החברה    ,14:00, בשעה  2020,  אוגוסטב  16  תתכנס ביוםלהלן,    2בסעיף  

. בני ברק, 33קומה  4מגדל ב.ס.ר , 7רחוב מצדה , בושות' עמית גרוסנס גוטמן  קנטורטיקוצקי 
 באותו מקום ובאותה שעה. ,2020, אוגוסטב 23אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום 

 השנתית  על סדר יומה של האסיפה .2

בדצמבר  31)ללא החלטה( בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום  דיון .2.1
 של החברה  דוח הדירקטוריון והדוחות הכספייםתיאור עסקי החברה ובניתן לעיין ב .2019

)להלן:   (2020-01-054246  )אסמכתא:  2020  איבמ  27יום  שפורסם בבמסגרת תשקיף החברה  
 ."(תשקיף החברה"

, , רואי חשבוןGrant Thornton פאהן קנה משרד: אישור מינוי מינוי רואה חשבון מבקר .2.2
  דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. והסמכת 2020כרואי החשבון של החברה לשנת 

: אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים( .2.3
יעקב טננבוים )יו"ר הדירקטוריון(, אורי גלבוע )מנכ"ל החברה(, גיל מחדש של ה"ה    יםמינוי

לדירקטורים בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה  אברמוביץ' וירון בארי יהושעשרצקי, 
למעט מר אורי גלבוע המועסק  ,המועמדים לכהונת דירקטורשל כהונתם ואישור תנאי 

מול והוצאות לדירקטור חיצוני(, בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גכמנכ"ל החברה, 
, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול "(תקנות הגמול)להלן: " 2000-התש"ס

 בתקנות הגמול.השניה והשלישית בתוספת  מירבייםההשתתפות בהתאם לסכומים ה
 .ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד

)ב(א לחוק החברות 224אם להוראות סעיף ההצהרות שניתנו על ידי הדירקטורים בהת
לתקנות   26לדוח זה. לפרטים אודות הדירקטורים האמורים לפי תקנה    נספח א'מצורפות כ

 .תשקיף החברהל שביעידוחות תקופתיים ומיידיים, ראו הפרק ה

 של אישור מינויה: ראשונה בחברה תחיצוני יתדירקטורלמיכל בריקמן מרום  של המינוי .2.4
בת שלוש שנים ראשונה ה כהונ תבחברה לתקופ תחיצוני יתדירקטורלמיכל בריקמן מרום 

, בהתאם לקבוע בתקנות החברות )תנאים מועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זהמהחל  
בעל כשירות מקצועית(,   ולדירקטורומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  

, לרבות קביעת סכום הגמול הגמול לתקנותבהתאם כהונתה תנאי  ואישור, 2005-תשס"ו
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ת בתקנוהרביעית בתוספת  מירבייםהבהתאם לסכומים  ההשתתפותהשנתי וסכום גמול 
 הגמול.

לכתב השיפוי בריקמן מרום דירקטורית חיצונית, תהא זכאית גב' לכמו כן, עם מינויה 
וכן להיכלל תחת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה של והפטור המקובל בחברה, 

 החברה.

  .לדוח זה 'בנספח מצורפת כבריקמן מרום גב' ת של והצהרת הכשיר

לתקנות דוחות  26 תקנהכנדרש לפי , בריקמן מרוםגב'  אודות נוספים פרטיםהלן יובאו ל
 :ההכל למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על יד ,תקופתיים ומיידיים

 
 מיכל בריקמן מרום תשם המועמד

 024675746 מס' זהות

 01/11/1969 תאריך לידה 

 , תל אביב9אושה  דין -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות 

 ועדת ביקורת; ועדת תגמול תכהן המועמדתועדות בהן 

 מועד אישור האסיפה הכללית  תאריך תחילת כהונה

 דירקטורית חיצונית למלא  ההתפקיד שעתיד

 לא הבלתי תלוי יתכהן כדירקטורתהאם 

 כן תחיצוני יתכהן כדירקטורתהאם 

של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של  תעובד

 תממלא אותו  והתפקיד בה עניין  בעל של או  החברה

 לא

 בוגרת כלכלה וחשבונאות, המסלול השכלה

 האקדמי של המכללה למנהל; 

 מוסמכת מימון, אוניברסיטת ניו יורק,

 הקולג' על שם ברוך. 

כספים, קבוצת מייסדת וסמנכ"לית  תעסוקה בחמש השנים האחרונות

 חברות הייטק

או. פי. סי אנרגיה בע"מ; הלמן אלדובי  בחברות הבאות יתכדירקטור נתמכה

בע"מ; דן תחבורה בע"מ; ארקו החזקות 

טוגדר פארמה;  ;בע"מ; פנאקסיה ישראל 

מוניאן גרופ  ; יר הולדינגס לימיטד-אול

 בע"מ

 לא משפחה של בעל עניין אחר בחברה תהאם ב

 כן ופיננסית  מומחיות חשבונאית תהאם בעל

 

שלמה שלו  של אישור מינויו: ראשון בחברה ידירקטור חיצונשלמה שלו ל של ומינוי .2.5
מועד אישור מבת שלוש שנים החל ראשונה ה כהונ תדירקטור חיצוני בחברה לתקופל

, בהתאם לקבוע בתקנות החברות )תנאים ומבחנים האסיפה הכללית נשוא דוח זה
-לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו

, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי הגמול לתקנותבהתאם כהונתו תנאי  ואישור, 2005
 הגמול.ת בתקנוהרביעית בתוספת  מירבייםהבהתאם לסכומים  ההשתתפותוסכום גמול 

לכתב השיפוי והפטור המקובל  מר שלו יהא זכאי, דירקטור חיצונילכמו כן, עם מינויו 
 בחברה, וכן להיכלל תחת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה של החברה.
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  .לדוח זה 'גנספח מצורפת כמר שלו ת של והצהרת הכשיר

לתקנות דוחות תקופתיים  26 תקנהכנדרש לפי , מר שלו אודות נוספים פרטיםהלן יובאו ל
 :והכל למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על יד ,ומיידיים

 
 שלמה שלו  שם המועמד

 057708422 מס' זהות

 24/03/1962 תאריך לידה 

 , רחובות20הס  דין -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות 

 תגמולועדת ביקורת; ועדת  כהן המועמדיועדות בהן 

 מועד אישור האסיפה הכללית  תאריך תחילת כהונה

 חיצוני דירקטור התפקיד שעתיד למלא 

 לא כהן כדירקטור בלתי תלוי יהאם 

 כן כהן כדירקטור חיצונייהאם 

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של 

 החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא

 לא

אוניברסיטת בן גוריון; מוסמך , כלכלהבוגר  השכלה

 ;אוניברסיטת סן פרנסיסקו, מנהל עסקים

ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל יו"ר דירקטוריון  תעסוקה בחמש השנים האחרונות

יו"ר פעיל  ג'י.אף.סי, כמנכ"ל גם , כיהן בע"מ

יו"ר  ,נטפורמיקס בע"מ, במיקרונט בע"מ

ר אקס.טי.אל ביופרמסוטיקלס בע"מ, דירקטו

באופיר אופטרוניקה בע"מ באינטרקיור בע"מ, 

 ומנכ"ל דיבלר בע"מ 

אקס.טי.אל , דירקטוריון אינטרקיור בע"מ כדירקטור בחברות הבאות ן מכה

 ;ביופאמסוטיקלס בע"מ

 לא משפחה של בעל עניין אחר בחברה ן האם ב

 כן האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

 

 מנין חוקי .3

, באי כוחםיתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי השנתית באסיפה הכללית 
מזכויות ההצבעה בחברה. אם  (25%)רבע פחות ( בעלי מניות המחזיקים ביחד ל2שני )לפחות 

כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מניין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, 
לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום שנקבעו לאסיפה המקורית, או למועד מאוחר יותר אם 

וריון בהודעה צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקט
לבעלי המניות. אם בתוך מחצית השעה ממועד כינוס האסיפה הנדחית לא נכח מניין חוקי כאמור 

 לעיל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

 המועד הקובע .4

לחוק  182המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 
 "(. המועד הקובע)" 2020 יוליב 19החברות הוא 

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק 
או באמצעות שלוח  בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו
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להצבעה. בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית(, 
, בעל מניות של החברה המחזיק בהן באמצעות חבר בורסה יוכל להשתתף באסיפה 2000-התש"ס

האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם יימסר לחברה, לפני האסיפה, אישור מקורי 
עלותו במניות החברה במועד הקובע )שיש לקבלו מאותו חבר בורסה(. מסמך הממנה בדבר ב

הכח המקורי שמכוחו נחתם כתב המינוי )אם ישנו(, יש  יייפו"( וכן כתב המינוישלוח להצבעה )"
 שעות לפני מועד האסיפה.  4, עד  בני ברק,  7רחוב מצדה  עורכי הדין של החברה, ב  ילהפקיד במשרד

 הנדרש לקבלת ההחלטההרוב  .5

לעיל הינו רוב רגיל מכלל  2.2-2.3ות בסעיפים האמור פה לאישור ההחלטותהרוב הנדרש באסי
 . , שרשאים להצביע ושהצביעו בהבאסיפה קולות בעלי המניות של החברה הנוכחים

לעיל הינו רוב רגיל מכלל  2.4-2.5פה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים הרוב הנדרש באסי
, שרשאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד באסיפה ת בעלי המניות של החברה הנוכחיםקולו

 : שיתקיים אחד מאלה

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי  )א(
השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה 

בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות מקשריו עם 
האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

 , בשינויים המחויבים;276

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לא עלה על שיעור של  )ב(
 ים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.שני אחוז

  הצבעה בכתב .6

של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות נוסח 
ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:  http://www.isa.co.ilלניירות ערך בכתובת: 
http://www.tase.co.il בנוסף, רשאי בעל מניות לפנות אל החברה ישירות ולקבל ממנה את .

, ככל שתהיינה. חבר בורסה ישלח בלא תמורה, בדואר נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה
ח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, לכל בעל מניה שאיננו אלקטרוני, קישורית לנוס

רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע 
בעל המניה לחבר הבורסה כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך 

. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מסוים ובמועד מוקדם למועד הקובע
את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה 
או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש 

-רות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ולחשבון ניירות ערך מסוים. בהתאם לתקנות החב
, ההצבעה של בעל מניות תעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, בה יפרט את אופן 2005

הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח אותו בדואר רשום, כאשר על האישור להגיע למשרדי 
 ת לפני מועד כינוס האסיפה.שעו  4  -לא יאוחר מ  , בני ברק,7עורכי הדין של החברה, ברחוב מצדה  

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

כאי לעיין לחוק החברות, ז 268שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 
-לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו 10בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 

2005. 

המועד )" פני מועד כינוס האסיפההמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים ל
, והמועד האחרון להמצאת תגובת 2020 אוגוסטב 6"( קרי: האחרון למשלוח הודעות העמדה

ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות העמדה  5 עד הדירקטוריון להודעות העמדה הינו
 .2020 אוגוסטב 11קרי: 

 הצבעה אלקטרונית

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות 
רשאי להצביע באמצעות   ,("בעל מניות לא רשום")במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים  

, הכל "(ההצבעה האלקטרונית)" כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית

http://www.isa.co.il/
http://www.tase.co.il/
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בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות   ההצבעה.לתנאים הקבועים בתקנות  ף  בהתאם ובכפו
  ( 6) ששההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד  ,ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה

בתקנות  . יובהר כי בהתאם לקבוע("מועד נעילת המערכת") לפני מועד כינוס האסיפה שעות
ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא 

 .יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה

לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה  )ד(83יצוין, כי בהתאם לסעיף 
הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב 

 .מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

 הוספת נושא לסדר היום .7

ושא בסדר היום של נייתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל מניות לכלול 
לחוק החברות. במקרה כאמור, ניתן יהיה לעיין  )ב(66האסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיף  

בסדר היום העדכני של האסיפה הכללית בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך 
ה לניירות ערך בתל אביב. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול או באתר הבורס

נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד שלושה ימים לאחר מועד זימון האסיפה, 
 .2020 יוליב 15קרי עד ליום 

 עיון במסמכים .8

 4מגדל ב.ס.ר , 7רחוב מצדה ב החברהיועמ"ש ניתן לעיין במסמכים הנוגעים לדוח זה במשרדי 
, פקס: 03-6133371  :, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש )טלפוןבני ברק,  33קומה  

03-6133372.) 

 נציגי החברה .9

משרד דורון מאו עו"ד עומר קציר אפרת חממי עו"ד ל בדוח זה הינם נציגי החברה לעניין הטיפו
מגדל ב.ס.ר ,  7רחוב מצדה  משרד עורכי דין, שמענם    -  ושות'  עמית גרוסנס  גוטמן  קנטור  טיקוצקי  

 .03-6133371, מספר הטלפון הינו: בני ברק, 33קומה  4
         

  
 

 
 בכבוד רב,            

 
 

 בע"מ 2014סייברוואן   
 ודירקטור, מנכ"ל אורי גלבוענחתם על ידי: 

 



 

 

   בע"מ  2014סייברוואן 

 2005-תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו כתב הצבעה על פי 

 חלק ראשון  - כתב הצבעה 

 בע"מ.  2014סייברוואן  :שם החברה .1

  , 0041:שעה  ,2020 אוגוסטב 16 , ביוםשנתיתאסיפה כללית  :סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה .2
 4מגדל ב.ס.ר , 7מצדה , ברחוב ושות' גרוסנס  דורון טיקוצקי קנטור גוטמן -חברה תתכנס במשרדי עוה"ד ה

 , באותו מקום ובאותה שעה. 2020 אוגוסטב 23אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום  .בני ברק, 33קומה 

 :שעל סדר היום שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה תו המוצע ותפירוט ההחלט .3

, כרואי החשבון , רואי חשבוןGrant Thornton פאהן קנה משרד: אישור מינוי מינוי רואה חשבון מבקר .3.1
  דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. והסמכת 2020של החברה לשנת 

מחדש   ים: אישור מינוימינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים( .3.2
ורי גלבוע )מנכ"ל החברה(, גיל שרצקי, יהושע אברמוביץ' של ה"ה יעקב טננבוים )יו"ר הדירקטוריון(, א

ואישור תנאי כהונתם של המועמדים וירון בארי לדירקטורים בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה 
לכהונת דירקטור למעט מר אורי גלבוע המועסק כמנכ"ל החברה, בהתאם לתקנות החברות )כללים 

"(, לרבות קביעת סכום תקנות הגמול)להלן: " 2000-בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס
הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים המירביים בתוספת השניה והשלישית בתקנות 

 .ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד הגמול.

מיכל בריקמן  ה של: אישור מינוית ראשונה בחברהחיצוני יתדירקטורמיכל בריקמן מרום ל מינויה של .3.3
מועד אישור האסיפה מבת שלוש שנים החל ראשונה ה כהונ תבחברה לתקופ תחיצוני יתדירקטורמרום ל

, בהתאם לקבוע בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות הכללית נשוא דוח זה
בהתאם כהונתה י תנא ואישור, 2005-חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו

בהתאם לסכומים  ההשתתפות, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול הגמול לתקנות
 הגמול.בתוספת הרביעית בתקנות  מירבייםה

דירקטורית חיצונית, תהא זכאית גב' בריקמן מרום לכתב השיפוי והפטור המקובל כמו כן, עם מינויה ל
 לדירקטורים ונושאי משרה של החברה.בחברה, וכן להיכלל תחת פוליסת הביטוח 

דירקטור חיצוני  שלמה שלו ל : אישור מינויו שלי ראשון בחברהדירקטור חיצונשלמה שלו ל מינויו של .3.4
, מועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זהמבת שלוש שנים החל ראשונה ה כהונ תבחברה לתקופ

ל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לקבוע בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בע
, לרבות הגמול לתקנותבהתאם כהונתו תנאי  ואישור, 2005-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו
המירביים בתוספת הרביעית בהתאם לסכומים  ההשתתפותקביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול 

 הגמול.בתקנות 

ר שלו לכתב השיפוי והפטור המקובל בחברה, וכן דירקטור חיצוני, יהא זכאי מכמו כן, עם מינויו ל
 להיכלל תחת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה של החברה. 

המוצעת  הניתן לעיין בהחלט :תו המוצע ותמלא של ההחלטהמקום והשעות שבהם ניתן לעיין בנוסח ה .4
, ושות' גרוסנס עמית  דורון טיקוצקי קנטור גוטמן -עוה"ד של החברה  יובמסמכים הנזכרים בהם במשרד

 .ובתיאום מראש , בשעות העבודה המקובלותבני ברק, 33קומה  4מגדל ב.ס.ר , 7מצדה ברחוב 



 2 

  :שעל סדר היום יםחלטה באסיפה הכללית בנושא הרוב הדרוש לקבלת ה .5

לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי   3.1-3.2הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 
 , שרשאים להצביע ושהצביעו בה.  באסיפה מניות של החברה הנוכחיםה

לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי   3.3-3.4הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 
 , שרשאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: באסיפה המניות של החברה הנוכחים

באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או  במניין קולות הרוב )א(
בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים 

ו בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש ל
 , בשינויים המחויבים; 276עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לא עלה על שיעור של שני אחוזים   )ב(
 מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 

מור, האף בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הסעי
ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית והבהרה שמי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא 

 הצבעתו במניין. 

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה 
החברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם 

 משרדי עורכי הדין של החברה דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו ל
 לעיל.   י מועד קיום האסיפה, כאמור בסעיףשעות לפנ 4 -לא יאוחר מ

 החברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

 , כאמור לעיל. עורכי הדין של החברהמשרדי   :דעות עמדהמען למסירת כתבי ההצבעה והו  .6

 ביום  קרי ,המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה :הודעות עמדה .7
ימים לאחר המועד  5, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 2020 אוגוסטב 6

 . 2020 אוגוסטב 11 ביום קרי ,הודעות העמדההאחרון למשלוח 

כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך נוסח של  .8
 . www.tase.co.ilובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:  www.magna.isa.gov.ilבכתובת: 

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא  .9
מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי 

 שבון ניירות ערך מסוים.בקשה לעניין זה תינתן מראש לח

חבר בורסה ישלח בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל  .10
שתהיינה, לכל בעל מניה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר 

בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות בורסה, אם הודיע בעל המניה לחבר הבורסה כי הוא מעוניין 
 ערך מסוים ובמועד מוקדם למועד הקובע. 

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה   .11
טה  בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוף סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השלי

 10, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 268בחברה, כהגדרתו בסעיף 
 לתקנות. 

 

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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 חלק שני  - כתב הצבעה

 2005-עות עמדה(, התשס"ו לתקנות החברות )הצבעה בכתב והוד כתב הצבעה על פי

 בע"מ  2014סייברוואן  שם החברה:
 4מגדל ב.ס.ר , 7מצדה  מרחוב ,ושות' גרוסגוטמן  קנטורדורון טיקוצקי  מען החברה )למסירת כתבי ההצבעה(:

 בני ברק, 33קומה 
 515154607 מס' החברה:

 2020 אוגוסטב 16 מועד האסיפה:
 שנתית  סוג האסיפה:
 2020 ייולב 19 :המועד הקובע

 : פרטי בעל המניות
 שם בעל המניות: ___________________
 מס' זהות: _______________________

 
 : אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית
 מס' דרכון: _______________________
 המדינה שבה הוצא: _________________
 בתוקף עד: _______________________

 
 :תאגידאם בעל המניות הוא 

 מס' תאגיד: ______________________
 מדינת ההתאגדות: _________________

 : אופן ההצבעה

האם אתה בעל  1אופן ההצבעה נושא ההצבעה 
עניין  שליטה או בעל 

  אישור המינויאישי ב
למעט עניין אישי  )

שאינו כתוצאה 
מקשריו עם בעל 

 2( השליטה
 לא כן* נמנע נגד  בעד

, , רואי חשבוןGrant Thornton פאהן קנה משרד אישור מינוי 3.1
דירקטוריון החברה  והסמכת 2020כרואי החשבון של החברה לשנת 

 לקבוע את שכרם.

     

3.2 

 

 

 

 

 מחדש של יעקב טננבוים )יו"ר הדירקטוריון(  ואישור מינוי
 כהונתו ואישור תנאי בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה  לדירקטור
תקנות יים בתוספת השניה והשלישית ל לסכומים המירבבהתאם 

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

     

 לדירקטור (מנכ"ל החברה)אורי גלבוע מחדש של  ואישור מינוי
 .בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה

     

בחברה עד  יהושע אברמוביץ' לדירקטורמחדש של  ואישור מינוי
לסכומים בהתאם  כהונתוואישור תנאי שנתית הבאה לאסיפה ה

תקנות החברות )כללים  המירביים בתוספת השניה והשלישית ל
 . 2000-בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס 

     

בחברה עד לאסיפה  ירון בארי לדירקטורמחדש של  ואישור מינוי
ביים לסכומים המירבהתאם  כהונתוואישור תנאי השנתית הבאה 

תקנות החברות )כללים בדבר גמול  בתוספת השניה והשלישית ל 
 . 2000-והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

     

 
 פרט *
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. 1
 ט, הצבעתו לא תבוא במנין.כן" ולא יפרשיסמן "בעל מניות שלא ימלא טור זה או  2
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האם אתה בעל  1אופן ההצבעה נושא ההצבעה 
עניין  שליטה או בעל 

  אישור המינויאישי ב
למעט עניין אישי  )

שאינו כתוצאה 
מקשריו עם בעל 

 2( השליטה

בחברה עד לאסיפה  גיל שרצקי לדירקטורמחדש של  ואישור מינוי
לסכומים המירביים בהתאם  כהונתוואישור תנאי השנתית הבאה 

בדבר גמול  תקנות החברות )כללים בתוספת השניה והשלישית ל 
 . 2000-והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

     

 תחיצוני יתדירקטורמיכל בריקמן מרום ל מינויה של אישור 3.3
בת שלוש שנים החל ראשונה ה כהונ תבחברה לתקופראשונה 

, בהתאם לקבוע מועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זהמ
חיות בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומ

-חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו
, לרבות קביעת הגמול לתקנותבהתאם כהונתה תנאי  ואישור, 2005

בהתאם לסכומים  ההשתתפותסכום הגמול השנתי וסכום גמול 
 הגמול.בתוספת הרביעית בתקנות  מירבייםה

     

בחברה ראשון  דירקטור חיצונישלמה שלו ל מינויו של אישור 3.4
מועד אישור מבת שלוש שנים החל ראשונה ה כהונ תלתקופ

, בהתאם לקבוע בתקנות החברות האסיפה הכללית נשוא דוח זה
)תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

תנאי  ואישור, 2005-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו
קביעת סכום הגמול השנתי  , לרבותהגמול לתקנותבהתאם כהונתו 

המירביים בתוספת בהתאם לסכומים  ההשתתפותוסכום גמול 
 הגמול.הרביעית בתקנות 

     

 

 
______________ ____________________ 

 חתימה תאריך

 

כתב הצבעה   ,1999-( לחוק החברות, התשנ"ט1)177לפי סעיף זיקים במניות באמצעות חבר בורסה לבעלי מניות המח
 תקף רק בצירוף אישור בעלות. זה 

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

 

 פרטים 

 להלן פירוט העניין האישי בהחלטה המוצעת: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  











 לכבוד

 בע"מ 2014סייברוואן 

 

 1999-בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט בחברה ציבורית הצהרת מועמד לכהן כדירקטורהנדון: 

 

 2014בסייברוואן  , המועמד לכהן כדירקטור056557440 ת.ז. שמספרה נושא יהושע אברמוביץ מטה, םאני החתו

 בזאת כדלקמן:ומאשר  (, מצהיר"החברה")להלן: בע"מ 

בחברה,   אוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורלי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הריש   .1

 בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

 :לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים 1בשים לב לאמור בסעיף  .2

  -(השכלה )תחומי השכלה, מוסד אקדמאי, תעודה/רישיון מקצועי ככל שיש 2.1

 .    אביב אוניברסיטת תל-וניהול  כלכלה- BAתואר 

 אוניברסיטת תל אביב. -מנהל עסקים MBAתואר 

קיד, שם מקום העבודה, משך הזמן עיסוק וניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות )הגדרת תפ 2.2

                                                                                                                                                                                       -בתפקיד( 

החל -.יו"ר גלילאו טק 2009-החל מ-. יו"ר איי טרייד  2013-החל מ -יו"ר סומוטו לימיטד

 2019מדצמבר 

או שימשתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות )הגדרת תפקיד, שם מקום   י משמשחברות בהן אנ 2.3

-, שח"ל טלרפואה 2014-החל מ -דח"צ-איי. די. איי חברה לביטוח בע"מ  -העבודה, משך הזמן בתפקיד( 

-החל מ-, מודיעין אנרגיה2009-החל מ יו"ר-, איי טרייד  2013-החל מ-, סומוטו לימיטד _יו"ר2017-החל מ-דח"צ

, כלנית 2000-ורית הגליל השקעות, נ2006-, אווא פיננסי12/2019-החל מ-יו"ר -גלילאו טק דח"צ -,2015

 ,2010, ארגמן ברקת השקעות בנדל"ן    2015  ,קבוצת רימון התחדשות עירונית2016-,פינק גלדיולה2012-הגלבוע

- ניהול החזרי הוצאות בקליק -, החזרית2018-, סילברפין2015-ליין ירושלים מדיה

2015                                                                                                                                                            

 בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:                           

באיזה מהעבירות לפי סעיפים "( פסק דיןבערכאה ראשונה או אחרת )"א הורשעתי בפסק דין ל 2.4

ג, 52, ולפי סעיפים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז  428עד    422-, ו420עד    418,  415,  392,  297עד    290

 . "(חוק ניירות ערך)" 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54-)א( ו53ד, 52

בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד בפסק דין  לא הורשעתי   2.5

 או בעבירות של ניצול מידע פנים. 

בית משפט לעיל, ואשר    3.2-ו  3.1אינה מנויה בסעיפים  ת אשר  בעבירה אחרבפסק דין  לא הורשעתי   2.6

או  קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית

, למשך התקופה שקבע בית המשפט )כהגדרתה להלן( בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

 . בהחלטתו כאמור

 חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור  -" חברת איגרות חוב"

פי מסמך הצעה -או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל עלפי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, -על

 לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.
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ת באמצעים )כמשמעו בחוק ההוצאה ו/או כחייב מוגבל רגל , פסול דין ולא הוכרזתי כפושטןאינני קטי .3

 .(1967-תשכ"זהלפועל, 

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

 .פרטית שהיא חברת איגרות חוב  חברה ציבורית או בחברה  ב)כהגדרתו להלן( האוסר עלי לכהן כדירקטור  

לחוק ניירות  4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  -" פהאמצעי אכי"

, או לפי 1995-לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 2ערך, לפי פרק ז'

 , לפי העניין.1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1פרק י'

 בחברה. שר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורמגבלה אחרת בדין בק למיטב ידיעתי, לא קיימת .5

)נא מחק/י את המיותר( מחזיק בניירות ערך של החברה ו/או של חברה בת ו/או  הנני למועד הצהרתי זו,  .6

 של חברה קשורה של החברה.

 להלן מצבת החזקותיי כאמור:

שם, סוג וסדרה  

 של נייר הערך

מספר ני"ע 

 בבורסה

כמות ניירות 

 ערך

שיעור החזקה  שיעור החזקה רדומות

 )דילול מלא(

 הצבעה הון  הצבעה הון 

 1.75% 1.75% 1.99% 1.99%  137,000 1166693 רגילה מניה

        

 

להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד   הריני מתחייב .7

 בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.  אחר שייוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטורל

וכי הצהרתי זו תימצא  ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה .8

ידי החברה בהתאם להוראות כל -במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על

 .דין

 

07/7/202           

 יהושע אברמוביץ                    תאריך





















 

 ,תורבחה קוח תוארוהל םאתהב תירוביצ הרבחב תינוציח תירוטקרידכ ןהכל תדמעומ תרהצה
 )"תורבחה קוח"( 1999-ט"נשתה

 

  מ"עב 2014 ןאוורבייס :רובע

 2014 ןאוורבייסב ינוציח רוטקרידכ ןהכל דמעומה ,057708422הרפסמש .ז.ת אשונ ,ולש המלש ,הטמ םותחה ינא
 :ןמקלדכ תאזב רשאמו ריהצמ ,)"הרבחה"( מ"עב

  .הרבחב ינוציח רוטקרידכ ייונימ םע רשקב הז ריהצת ךרוע יננה .1

  .רוטקרידכ ןהכלו תונמתהל רישכו לארשי בשות יננה .2

 ,הרבחב רוטקריד לש דיקפת עוציב םשל ,יוארה ןמזה תא שידקהל תלוכיהו םישורדה םירושיכה תא יל שי .3
 ,תורבחה קוח תוארוהל םאתהב בייחתמכ ,הלדוגלו הרבחה לש םידחוימה היכרצל ,ראשה ןיב ,בל םישב
 .וחוכמש תונקתהו )"תורבחה קוח"( 1999-ט"נשתה

 :םירומאה יירושיכ טוריפ ןלהל ,ליעל 3 ףיעסב רומאל בל םישב .4

  :)ימדקאה דסומה םש תאו ראותה גוס תא ןייצל אנ( הלכשה

BA ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,הלכלכ 

MBA וקסיסנרפ ןס תטיסרבינוא 

______________________________________________________________________________  

 :)רוטקרידכ הנוהכ תוברל( יעוצקמ ןויסינ

 )םויה דע 2006( תוירוביצו תויטרפ תורבח רפסמב ליעפ ר״וי

 )1998-2006( לפמא תרבחב תועקשהל ריכב ל״כנמס

 )1994-1998( ב״הרא ברעמ ןופצ ילכלכ לוסנוק

 )1992-1994( היישעתה דרשמ ל״כנמל ילכלכ ץעוי

 )1990-1992( חלמה םי ילעפמ ןלכלכ

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 :וז יתרהצה ןתמ דעומל ומדקש םינשה שמחב .5

 290 םיפיעס יפל תוריבעהמ הזיאב )"ןיד קספ"( תרחא וא הנושאר האכרעב ןיד קספב יתעשרוה אל 5.1
 םיפיעס יפלו ,1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 428 דע 422-ו ,420 דע 418 ,415 ,392 ,297 דע

  .("ךרע תוריינ קוח"( 1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחל 54-ו )א(53 ,ד52 ,ג52

 דיגאתב םילהנמ תוריבע ,המרמ ,דחוש תוריבעב לארשיל ץוחמ טפשמ תיבב ןיד קספב יתעשרוה אל 5.2
  .םינפ עדימ לוצינ לש תוריבעב וא

 טפשמ תיב רשאו ,ליעל 5.2-ו 5.1 םיפיעסב היונמ הניא רשא תרחא הריבעב ןיד קספב יתעשרוה אל 5.3
 הרבחב וא תירוביצ הרבחב רוטקרידכ שמשל יואר ינניא היתוביסנ וא התרמוח ,התוהמ תאפמ יכ עבק
 ותטלחהב טפשמה תיב עבקש הפוקתה ךשמל ,)ןלהל התרדגהכ( בוח תורגיא תרבח איהש תיטרפ
  .רומאכ
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 רוביצל ועצוהש וא הסרובב רחסמל תומושר הלש בוח תורגיאש הרבח - "בוח תורגיא תרבח"
 העצה ךמסמ יפ-לע לארשיל ץוחמ רוביצל ועצוהש וא ,ךרע תוריינ קוחב ותועמשמכ ףיקשת יפ-לע
 .רוביצה ידיב תוקזחומו ,לארשיל ץוחמ ןידה יפל שרדנה רוביצל

 ,לעופל האצוהה קוחב ועמשמכ( םיעצמאב תלבגומ בייחכ וא/ו לגר טשופכ יתזרכוה אלו ןיד לוספ ,ןיטק ינניא .6
 .)1967-ז"כשתה

 הפיכא יעצמא יילע הליטה אל ,ךרע תוריינ קוחל )א(בל52 ףיעס יפל התנומש ,תילהנימה הפיכאה תדעו .7
 .בוח תורגיא תרבח איהש תיטרפ הרבחב וא תירוביצ הרבחב רוטקרידכ ןהכל יילע רסואה )ןלהל ותרדגהכ(

 ,ךרע תוריינ קוחל 4'ח קרפ יפל לטוהש ,ךרע תוריינ קוחל ונ52 ףיעסב רומאכ הפיכא יעצמא - "הפיכא יעצמא"
 1'י קרפ יפל וא ,1995-ה"נשתה ,תועקשה יקית לוהינבו תועקשה ץועייב קוסיעה תרדסה קוחל 2'ז קרפ יפל
 .ןיינעה יפל ,1994-ד"נשתה ,תונמאנב תופתושמ תועקשה קוחל

 וא ןירשימב ול הפופכ ינאש ימל ,ידיבעמל ,יפתושל ,יבורקל ,יל ןיא ןכו הרבחב הטילשה לעב לש בורק ינניא .8
 דעומל ומדקש םייתנשב וא הרבחב ינוציח רוטקרידכ ייונימ דעומב ,וב הטילשה לעב ינאש דיגאתל וא ןיפיקעב
 ןינעל ;רחא דיגאתל וא ,יונימה דעומב ,הטילשה לעב לש בורקל וא הרבחב הטילשה לעבל ,הרבחל הקיז ,יונימה
 :הז ףיעס

 ,הרשמ אשונכ הנוהכ ןכו ,הטילש וא ללכ ךרד םייעוצקמ וא םייקסע םירשק םויק ,הדובע יסחי םויק - "הקיז"
 .רוביצל תוינמ הנושארל עיצהל תדמועש הרבחב ינוציח רוטקרידכ ןהכל ידכ הנומש רוטקריד לש הנוהכ טעמל

 וא הרבחה אוה ,יונימה דעומל ומדקש םייתנשב וא יונימה דעומב ,וב הטילשה לעבש דיגאת - "רחא דיגאת"
 .הב הטילשה לעב

 וגוז ןב וא גוזה ןב לש הרוה וא תוחא ,חא ,אצאצ ןכו אצאצ ,הרוה ירוה ,הרוה ,תוחא וא חא ,גוז ןב - "בורק"
 .הלאמ דחא לכ לש

 הרבחב ינוציח רוטקרידכ ידיקפת םע םיניינע דוגינ רוציל םילולע וא םירצוי םניא םירחאה ייקוסיע וא יידיקפת .9
 .הרבחב ינוציח רוטקרידכ ןהכל יתלוכיב עוגפל ידכ םהב ןיאו

 ןה ןהכמה םדא ןיא יכ הזב רשאל ינירה ,)"היינשה הרבחה"( תרחא הרבחב רוטקרידכ םג ןהכמ ינאש לככ .10
  .היינשה הרבחב ינוציח רוטקרידכ ןהו הרבחב רוטקרידכ

 .לארשיב הסרוב דבוע וא ךרע תוריינ תושר דבוע יניא .11

 ןיפיקעב וא ןירשימב ול ףופכ ינאש ימל ,ידיבעמל ,יפתושל ,יבורקל ,יל ןיא ,ליעל 8 ףיעסב רומאהמ עורגל ילבמ .12
 ףיעס תוארוה יפל וילא הקיז הרוסאש ימל םייעוצקמ וא םייקסע םירשק ,וב הטילשה לעב ינאש דיגאתל וא

 הרומת יתלביק אל ןכו ,םיחינז םירשק טעמל ,ללכ ךרד םניא רומאכ םירשקה םא םג ,תורבחה קוחל )ב(240
 .תורבחה קוחל )ב(244 ףיעס תוארוהל דוגינב

 תודועתו םיכמסמו ]רתוימה תא י/קחמ אנ[ תיעוצקמ תורישכ  /תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ רבדב הרהצה .13
 .וז הרהצהל 'א חפסנכ םיפרוצמ ,הב םיכמותה

 הרבח לש וא/ו תב הרבח לש וא/ו הרבחה לש ךרע תוריינב קיזחמ )רתוימה תא י/קחמ אנ( ינניא  /יננה ,וז יתרהצה דעומל .14
 .הרבחה לש הרושק

 :רומאכ ייתוקזחה תבצמ ןלהל

 לש הרדסו גוס ,םש
 ךרעה ריינ

 ע"ינ רפסמ
 הסרובב

 הקזחה רועיש הקזחה רועיש תומודר ךרע תוריינ תומכ
 )אלמ לוליד(

 העבצה ןוה העבצה ןוה

      2200 1166693 הינמ

 

 .ךכל םיכסמ ינאו הרבחב גהונה םיינוציחה םירוטקרידה רכש אשונב םיטרפה לכ תא יל הריבעה הרבחה .15
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 .הרבחב ינוציח רוטקרידכ יתנוהכ וא/ו ייונימל רשקב ןידב תרחא הלבגמ תמייק אל ,יתעידי בטימל .16

 רחאל דימ תאזו ,םייקתהלמ לדחי ,ליעל וז הרהצהב ,םירומאה םיאנתהמ ימ םאב הרבחל עידוהל בייחתמ ינירה .17
  .רומאכ העדוהה ןתמ דעומב עקפת הרבחב ינוציח רוטקרידכ יתנוהכ יכ ךכל עדומ יננהו ךכ לע יל עדווייש

 הדרשמב אצמית וז יתרהצה יכו הרבחב יתנוהכ רושיא תעב וז יתרהצהב רומאה לע הכמתסה הרבחה יכ יל עודי .18
 .ןיד לכ תוארוהל םאתהב הרבחה ידי-לע חוודתו םדא לכ לש ונויעל החותפ היהת ,הרבחה לש םושרה

 

 

_______01/07/2020_____     

 ___________      ךיראת
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 'א חפסנ

  דובכל
  מ"עב 2014 ןאוורבייס

 

 תיעוצקמ תורישכ וא/ו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעבכ רוטקריד תניחבל הרהצה :ןודנה

 תורישכ לעב רוטקרידלו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב רוטקרידל םינחבמו םיאנת( תורבחה תונקתל םאתהב
 ךירעהל שרדנ )"הרבחה"( מ"עב 2014 ןאוורבייס ןוירוטקריד ,)"תורישכו תויחמומ תונקת"( 2005-ו"סשתה ,)תיעוצקמ
 ."תיעוצקמ תורישכ" ת/לעב וא/ו "תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ ת/לעב" תי/רוטקריד ךניה םא

 ,ותלכשה לשב" םא "תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב"כ בשחיי רוטקריד ,תורישכו תויחמומ תונקתב עובקל םאתהב
 ןיבהל ול רשפאמה םייפסכ תוחודו םייאנובשח - םייקסע םיאשונב הנבהו ההובג תונמוימ לעב אוה וירושיכו ונויסינ
  ."םייפסכה םינותנה לש םתגצה ןפואל רשקב ןויד ררועלו הרבחה לש םייפסכה תוחודה תא םקמועל

 ויתועידיו ונויסינ ,רוטקרידה תלכשה ,רתיה ןיב ,ואבוי תיסנניפהו תיאנובשחה תונמוימה תכרעהל םילוקישה לולכמב
 :םיאבה םיאשונב

 לדוגה רדסב תורבחלו הרבחה תלעופ ובש ףנעל תוינייפואה תיאנובשח הרקב תויגוסו תיאנובשח תויגוס )1(
 ;הרבחה לש תובכרומהו

 ;וילע תולטומה תובוחהו רקבמה ןובשחה האור לש וידיקפת )2(

  .1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחו 1999-ט"נשתה ,תורבחה קוח יפל םרושיאו םייפסכ תוחוד תנכה )3(

 :הלאמ דחא וב םייקתמש לככ ,"תיעוצקמ תורישכ לעב"כ בשחיי רוטקריד יכ ,תורישכו תויחמומ תונקתב עבקנ דוע

 ;ירוביצ להנמ ,םיטפשמ ,ןובשח תייאר ,םיקסע להנמ ,הלכלכ :הלאה תועוצקמה ןמ דחאב יאמדקא ראות לעב וניה )1(

 לש ירקיעה הקוסיע םוחתב לכה ,תרחא ההובג הלכשה ידומיל םילשה אוהש וא רחא יאמדקא ראות לעב וניה )2(
 ;דיקפתל יטנוולרה םוחתב וא הרבחה

 רתוי וא םיינשב םינש שמח לש רבטצמ ןויסינ לעב אוהש וא ,הלאמ דחאב תוחפל םינש שמח לש ןויסינ לעב אוה )3(
 :הלאמ

 ;יתועמשמ םיקסע ףקיה לעב דיגאת לש יקסעה לוהינה םוחתב ריכב דיקפתב .1

 ;ירוביצה תורישב ריכב דיקפתב וא הריכב תירוביצ הנוהכב .2

  .הרבחה לש םיירקיעה היקוסיע םוחתב ריכב דיקפתב  .3

 םיכמותה תודועתו םיכמסמ ףרצו ,םייטנוולרה םיאשונב ךירושיכו ךנויסינ ,ךתלכשה תא ןלהל טרפ אנא ,תאז רואל
 .וז ךתרהצהב

 :יכ תאזב ה/ריהצמ ,057708422 ז"ת ת/לעב ,ולש המלש ,הטמ המ/םותחה ינא

  :)יאמדקאה דסומה םש תא טרפל שי( םיאבה תועוצקמב יאמדקא ראות לעב ינא )1(

 ינש ראות םיקסע להנמו ןושאר ראות הלכלכ

 :)יאמדקאה דסומה םש תא טרפל שי( םוחתב תרחא ההובג הלכשה ידומיל יתמלשה
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________ 
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 םינש שמח לש רבטצמ ןויסינ לעב וא ,ןלהלש םימוחתה ןמ דחא םוחתב תוחפל םינש שמח לש ןויסינ לעב ינא )2(
 :1ןלהלש םימוחתה ןמ רתוי וא םיינשב תוחפל

 םג טרפל שרדנ( )י/טרפ אנ( יתועמשמ םיקסע ףקיה לעב דיגאת לש יקסעה לוהינה םוחתב ריכב דיקפתב .1
 :)הנוהכה ךשמ תא

  2006 תנשמ לחה )סדליפ ןירג יס.ףא.י׳ג ,רויקרטניא ,טנורקימ( תירוביצ תורבחב ליעפ ר״ויו רוטקריד

 :)הנוהכה ךשמ תא םג טרפל שרדנ( )י/טרפ אנ( ירוביצה תורישב ריכב דיקפתב וא הריכב תירוביצ הנוהכב .2

 ב״הרא ברעמ ןופצב ילכלכ לוסנוקו היישעתה דרשמ ל״כנמל ילכלכ ץעוי

 :)הנוהכה ךשמ תא םג טרפל שרדנ( )י/טרפ אנ( הרבחה לש םיירקיעה היקוסיע םוחתב ריכב דיקפתב .3

 םינשב הרבחב ליעפ רוטקרידו 2013 דע 2011 םינשב )בכר ייצ לוהינל הרמוח( טנורקימ ליעפ ר״וי
2017-2019 

 

 

 ולש המלש :םש

 ____________ :המיתח

 01/07/2020 :ךיראת

 

 
 .)ינוציח רוטקריד וניאש( ליגר רוטקריד תרשמל דמעומ ידי-לע אלומי אל הז ףיעס  1


