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

  )"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  2021 בדצמבר,  30 תתכנס ביוםלהלן,    2בסעיף 

.  בני ברק,  33קומה    4מגדל ב.ס.ר  ,  7רחוב מצדה  , בושות'  עמית גרוסנס  גוטמן    קנטורטיקוצקי  
 באותו מקום ובאותה שעה. ,2022בינואר,   6אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום 

 השנתית   על סדר יומה של האסיפה .2

  2020בדצמבר    31)ללא החלטה( בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום    דיון  .2.1
ביום   החברה  ידי  על  שפורסם  )להלן:  2021-01-042231)אסמכתא:    2021במרץ,    23כפי   )

 "(2020הדוח התקופתי לשנת "

, רואי  Grant Thornton  פאהן קנה  משרדמחדש של  מינוי  אישור  :  מינוי רואה חשבון מבקר .2.2
לשנת  חשבון החברה  של  החשבון  כרואי  את    והסמכת  2021,  לקבוע  החברה  דירקטוריון 
 שכרם.

: 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    ים מינוי

בארי   יהושעשרצקי,   וירון  השנתי  אברמוביץ'  לאסיפה  עד  בחברה  הבאה  לדירקטורים  ת 
למעט מר   ,"(הדירקטורים)להלן: "  המועמדים לכהונת דירקטורשל  כהונתם  ואישור תנאי  

בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות  אורי גלבוע המועסק כמנכ"ל החברה,  
התש"ס  חיצוני(,  "  2000-לדירקטור  הגמול)להלן:  הגמול  "(תקנות  סכום  קביעת  לרבות   ,
השניה והשלישית  בתוספת    מירבייםתפות בהתאם לסכומים ההשנתי וסכום גמול ההשת

 .ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד בתקנות הגמול.

סעיף   להוראות  בהתאם  הדירקטורים  ידי  על  שניתנו  החברות  224ההצהרות  לחוק  )ב(א 
כ א'מצורפות  זה  נספח  הדירקטורים  .  לדוח  אודות  לתקנה  לפרטים  לתקנות    26בהתאם 

לשנת   התקופתי  בדוח  שנכלל  החברה  על  נוספים  פרטים  פרק  ראו  אשר2020הדוחות,   , 
 האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה. 

 מנין חוקי  .3

,  באי כוחםיתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי  השנתית  באסיפה הכללית  
)שנלפחות   מזכויות ההצבעה בחברה. אם    (25%)רבע  פחות  ( בעלי מניות המחזיקים ביחד ל 2י 

כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מניין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים,  
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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") 2021 בדצמבר, 2החברות הוא  

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

על מניות של החברה המחזיק בהן באמצעות חבר בורסה יוכל להשתתף באסיפה  , ב 2000-התש"ס
האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם יימסר לחברה, לפני האסיפה, אישור מקורי  
בורסה(. מסמך הממנה   לקבלו מאותו חבר  )שיש  הקובע  במועד  במניות החברה  בעלותו  בדבר 

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

 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה .5

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

   הצבעה בכתב .6

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

עמדה והודעות  ההצבעה  כתב  בדואר  נוסח  תמורה,  בלא  ישלח  בורסה  חבר  שתהיינה.  ככל   ,
ת לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, לכל בעל מניה שאיננו  אלקטרוני, קישורי

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  

הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל    מסוים ובמועד מוקדם למועד
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  

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

ישלח אותו בדואר רשום, כאשר על האישור להגיע למשרדי   וימסור אותו לחברה או  הצבעתו 
 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.   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 
זכויות ההצבעה   כל  סך  בשיעור כאמור מתוך  מי שמחזיק  וכן  זכויות ההצבעה,  כל  יותר מסך 

בסעיף   כהגדרתו  בחברה,  השליטה  בעל  בידי  מוחזקות  לעיין  לחוק    268שאינן  זכאי  החברות, 
- 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
העמדה הודעות  למשלוח  להודעהאחרון  הדירקטוריון  תגובת  להמצאת  האחרון  והמועד  ות  "( 

 לפני מועד האסיפה.ימים  5  עד העמדה הינו

 הצבעה אלקטרונית 

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

, הכל  "(ההצבעה האלקטרונית)"  כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית 
בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות    ההצבעה.קבועים בתקנות  לתנאים הף  בהתאם ובכפו

זה בעניין  ערך  ניירות  רשות  ולהוראות  עד    ,ההצבעה  תתאפשר  האלקטרונית    ( 6)  ששההצבעה 
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האסיפה כינוס  מועד  לפני  נעילת המערכת")   שעות  לקבוע("מועד  כי בהתאם  יובהר  בתקנות    . 
י או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא  ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינו 
 . 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  נות לכלול  ייתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל מני
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  
מניות לכלול    או באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל

נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד שלושה ימים לאחר מועד זימון האסיפה,  
 . 2021  בנובמבר, 28קרי עד ליום  

 עיון במסמכים .8

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

03-6133372 .) 

 נציגי החברה  .9

משרד דורון  משלומי כהן  או עו"ד    גיורא גוטמןעו"ד  ל בדוח זה הינם  נציגי החברה לעניין הטיפו
מגדל ב.ס.ר  ,  7רחוב מצדה  משרד עורכי דין, שמענם    -  ושות'  עמית גרוס נס  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    ,2021  בדצמבר,   30  , ביוםשנתיתאסיפה כללית    :סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה .2
ה עוה"ד  גוטמן  -חברה  תתכנס במשרדי  ב.ס.ר  ,  7מצדה  , ברחוב  ושות'  גרוס נס    דורון טיקוצקי קנטור    4מגדל 

 , באותו מקום ובאותה שעה. 2021 בינואר, 6אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום   .בני ברק, 33קומה 

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

מבקר .3.1 חשבון  רואה  מינו  :מינוי  של  יאישור  קנה  משרד  מחדש  חשבוןGrant Thornton  פאהן  רואי   , ,
  דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. והסמכת 2021כרואי החשבון של החברה לשנת 

אישור מינויים מחדש  :  מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים( .3.2
גלבוע )מנכ"ל החברה(, גיל שרצקי, יהושע אברמוביץ'  יון(, אורי  של ה"ה יעקב טננבוים )יו"ר הדירקטור

לדירק בארי  הבאהוירון  השנתית  לאסיפה  עד  בחברה  בתנאיטורים  כל    .זהיםכהונה    ,  לגבי  ההצבעה 
 עשה בנפרד.מועמד לכהונת דירקטור ת

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

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

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

בא הנדרש  להרוב  בסעיפים  האישור  סיפה  האמורות  בעלי    3.1-3.2החלטות  קולות  מכלל  רגיל  רוב  הינו  לעיל 
 , שרשאים להצביע ושהצביעו בה.  באסיפה מניות של החברה הנוכחיםה

הסעי לפי  כנדרש  זיקה,  של  היעדרה  או  קיומה  לסימון  מקום  מוקצה  ההצבעה  כתב  של  ב'  מור,  האף  בחלק 
הרלוונטית   הזיקה  מהות  ש  והבהרהולתיאור  תישמי  לא  או  כאמור  סימן  תבוא לא  לא  הזיקה,  מהות  את  אר 

 הצבעתו במניין. 

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

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

 החברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

 לעיל. מור , כארהעורכי הדין של החבמשרדי  :דעות עמדהמען למסירת כתבי ההצבעה והו  .6

כינוס    :הודעות עמדה .7 לפני מועד  ימים  הינו עד עשרה  המועד האחרון המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה 
 .סיפהימים לפני מועד הא 5 –להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מ 

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

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

 שבון ניירות ערך מסוים.בקשה לעניין זה תינתן מראש לח

תמור  .10 בלא  ישלח  בורסה  קישוחבר  אלקטרוני,  בדואר  ככל ה,  העמדה,  והודעות  ההצבעה  כתב  לנוסח  רית 
מניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר  שתהיינה, לכל בעל מניה שאיננו רשום במרשם בעלי ה

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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ניירות בורסה, אם הודיע בעל המניה לחבר הבורסה כי הוא מעוניין   לגבי חשבון  ניתנה  בכך, ובלבד שההודעה 
 עד הקובע. ערך מסוים ובמועד מוקדם למו 

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

בסעיף   כהגדרתו  התשנ"ט  268בחברה,  החברות,  בכתב1999-לחוק  לעיין  זכאי  בתקנה  ,  כמפורט  ההצבעה    10י 
 לתקנות. 

עשויות  .12 היום,  לסדר  נושא  הוספת  לרבות  היום,  בסדר  שינויים  שיהיו  ייתכן  ההצבעה  כתב  פרסום  לאחר 
החברה   בדיווחי  שהתפרסמו  עמדה  ובהודעות  העדכני  היום  בסדר  לעיין  ניתן  ויהיה  עמדה  הודעות  להתפרסם 

 שבאתר ההפצה. 

 

 ו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. בעל מניות יציין את אופן הצבעת
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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:
ההצבעה(: כתבי  )למסירת  החברה  טיקוצקי    מען  ב.ס.ר  ,  7  מצדה  מרחוב  ,ושות'  גרוסגוטמן    קנטורדורון   4מגדל 

 בני ברק, 33קומה 
 515154607 מס' החברה:

 2021 בדצמבר, 30 מועד האסיפה:
 שנתית  סוג האסיפה:
 2021 בדצמבר, 2 :המועד הקובע

 : י בעל המניותפרט
 שם בעל המניות: ___________________ 
 מס' זהות: _______________________ 

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

 
 :תאגידאם בעל המניות הוא 

 תאגיד: ______________________  מס'
 מדינת ההתאגדות: _________________ 

 : אופן ההצבעה

 1אופן ההצבעה  נושא ההצבעה 
 נמנע נגד  בעד

מינוי 3.1 של  אישור  קנה  משרד  מחדש  רואי  Grant Thornton  פאהן   ,
דירקטוריון   והסמכת  2021, כרואי החשבון של החברה לשנת  חשבון

 .החברה לקבוע את שכרם

   

3.2 

 

 

 

 

מינוי הדירקטוריון(   ואישור  )יו"ר  טננבוים  יעקב  של   מחדש 
 .בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה לדירקטור

   

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

   

מינוי של    ואישור  לדירקטורמחדש  אברמוביץ'  עד   יהושע  בחברה 
 . שנתית הבאהלאסיפה ה

   

מינוי של    ואישור  לדירקטורמחדש  בארי  לאסיפה   ירון  עד  בחברה 
 .השנתית הבאה

   

בחברה עד לאסיפה   שרצקי לדירקטורגיל  ל  מחדש ש  ואישור מינוי
 .השנתית הבאה

   

 

 
________ ______ _____________ _______ 

 חתימה תאריך 

 

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

 
 פרט  * 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  1
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במרשם   הרשומים  מניות  החברהלבעלי  של  המניות  תעודת    -  בעלי  צילום  בצירוף  תקף  ההצבעה  כתב 
 הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.

 

 פרטים 

 חלטה המוצעת: להלן פירוט העניין האישי בה
_______________________________________________________________________ __________

 ____________________________________________ _____________________________________
_________________________________________________________________________________   







 דובכל

 מ"עב 2014 ןאוורבייס

 

 1999-ט"נשתה ,תורבחה קוח תוארוהל םאתהב תירוביצ הרבחב רוטקרידכ ןהכל דמעומ תרהצה :ןודנה

 

 מ"עב 2014 ןאוורבייסב רוטקרידכ ןהכל דמעומה ,058413170 הרפסמש .ז.ת אשונ ,עובלג ירוא ,הטמ םותחה ינא
 :ןמקלדכ תאזב רשאמו ריהצמ ,)"הרבחה" :ןלהל(

 ,הרבחב רוטקריד לש דיקפת עוציב םשל ,יוארה ןמזה תא שידקהל תלוכיהו םישורדה םירושיכה תא יל שי .1
 .הלדוגלו הרבחה לש םידחוימה היכרצל ,ראשה ןיב ,בל םישב

 :םירומאה יירושיכ טוריפ ןלהל ,ליעל 1 ףיעסב רומאל בל םישב .2

  -)שיש לככ יעוצקמ ןוישיר/הדועת ,יאמדקא דסומ ,הלכשה ימוחת( הלכשה 2.1

 ראות םוחת ימדקאה דסומה םש
 )B.Sc( ןושאר ראות הישעת תסדנה א״ת תטיסרבינוא

 )MBA( ינש ראות םיקסע להנמ א״ת תטיסרבינוא

 ןמזה ךשמ ,הדובעה םוקמ םש ,דיקפת תרדגה( תונורחאה םינשה שמחב יעוצקמ ןויסינו קוסיע 2.2
   - )דיקפתב

 תאלימש ןמזה ךשמ
 תאלימש דיקפתה הדובעה םוקמ דיקפתב

 ל״כנמ ןאוורבייס  םייתנש

 ל״כנמ בגנ תצובק יצחו םייתנש

 ל״כנמ ןוסדר׳ציר סמיי׳ג םינש יצחו שולש

 

 םש ,דיקפת תרדגה( תונורחאה םינשה שמחב רוטקרידכ יתשמיש וא שמשמ ינא ןהב תורבח 2.3
 – )דיקפתב ןמזה ךשמ ,הדובעה םוקמ

 5 –מ״עב  ןשייקינוימוק סנלבייל ,םינש 5 –מ״עב ןשייקינוימוק טנלייס ,םינש 5 -מ״עב  לוהינ עובלג ירוא 
 םינש 2.5 מ״עב לגרוא  ,םינש 2.5 – מ״עב לגלא  ,םינש

 :וז יתרהצה ןתמ דעומל ומדקש םינשה שמחב .3

 םיפיעס יפל תוריבעהמ הזיאב )"ןיד קספ"( תרחא וא הנושאר האכרעב ןיד קספב יתעשרוה אל 3.1
 ,ג52 םיפיעס יפלו ,1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 428 דע 422-ו ,420 דע 418 ,415 ,392 ,297 דע 290

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

 דיגאתב םילהנמ תוריבע ,המרמ ,דחוש תוריבעב לארשיל ץוחמ טפשמ תיבב ןיד קספב יתעשרוה אל 3.2
  .םינפ עדימ לוצינ לש תוריבעב וא

 טפשמ תיב רשאו ,ליעל 3.2-ו 3.1 םיפיעסב היונמ הניא רשא תרחא הריבעב ןיד קספב יתעשרוה אל 3.3
 וא תירוביצ הרבחב רוטקרידכ שמשל יואר ינניא היתוביסנ וא התרמוח ,התוהמ תאפמ יכ עבק



- 2- 

 טפשמה תיב עבקש הפוקתה ךשמל ,)ןלהל התרדגהכ( בוח תורגיא תרבח איהש תיטרפ הרבחב
  .רומאכ ותטלחהב

  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

 האצוהה קוחב ועמשמכ( םיעצמאב תלבגומ בייחכ וא/ו לגר טשופכ יתזרכוה אלו ןיד לוספ ,ןיטק ינניא .4
 .)1967-ז"כשתה ,לעופל

 הפיכא יעצמא ילע הליטה אל ,ךרע תוריינ קוחל )א(בל52 ףיעס יפל התנומש ,תילהנמה הפיכאה תדעו .5
 .בוח תורגיא תרבח איהש תיטרפ  הרבחב וא תירוביצ הרבחב רוטקרידכ ןהכל ילע רסואה )ןלהל ותרדגהכ(

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

 .הרבחב רוטקרידכ יתנוהכ וא/ו ייונימל רשקב ןידב תרחא הלבגמ תמייק אל ,יתעידי בטימל .6

 תב הרבח לש וא/ו הרבחה לש ךרע תוריינב קיזחמ )רתוימה תא י/קחמ אנ( ינניא/יננה ,וז יתרהצה דעומל .7
 .הרבחה לש הרושק הרבח לש וא/ו

 :רומאכ ייתוקזחה תבצמ ןלהל

 הרדסו גוס ,םש
 ךרעה ריינ לש

 ע"ינ רפסמ
 הסרובב

 תוריינ תומכ
 ךרע

 הקזחה רועיש הקזחה רועיש תומודר
 )אלמ לוליד(

 העבצה ןוה העבצה ןוה

         תוליגר תוינמ

        דיס תוינמ

        3ט תויצפוא

 

 דימ תאזו ,םייקתהלמ לדחי ,ליעל וז הרהצהב ,םירומאה םיאנתהמ ימ םאב הרבחל עידוהל בייחתמ ינירה .8
  .רומאכ העדוהה ןתמ דעומב עקפת הרבחב רוטקרידכ יתנוהכ יכ ךכל עדומ יננהו ךכ לע יל עדווייש רחאל

 אצמית וז יתרהצה יכו הרבחב יתנוהכ רושיא תעב וז יתרהצהב רומאה לע הכמתסה הרבחה יכ יל עודי .9
 לכ תוארוהל םאתהב הרבחה ידי-לע חוודתו םדא לכ לש ונויעל החותפ היהת ,הרבחה לש םושרה הדרשמב
 .ןיד

 

 

 ךיראת

 

 המיתח

4,004

232,000

0.05%0.05%2.61%2.61% כ"הס

22/11/21



 לכבוד

 בע"מ  2014סייברוואן 

 

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

 

 2014בסייברוואן    כדירקטור  המועמד לכהן  056557440  ת.ז. שמספרה   נושא  יהושע אברמוביץ  מטה,  םאני החתו

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

בחברה,    אוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטוריש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הר .1

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

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

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

.                                                                                           אביב  אוניברסיטת תל- וניהול  כלכלה- BAתואר 

 אוניברסיטת תל אביב.  - מנהל עסקים MBAתואר 

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

- .יו"ר גלילאו טק 2009-החל מ-. יו"ר איי טרייד  2021-החל מ -נרהטק מדיה יו"ר    -בתפקיד( 

שותפות -, יו"ר איימד אינפיניטי מדיקל2012-2021-לימיטד ,יו"ר סומוטו  2019חל מדצמבר  ה

 2020-חל מה-מו"פ 

שם מקום  או שימשתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות )הגדרת תפקיד,    חברות בהן אני משמש  2.3

  –העבודה, משך הזמן בתפקיד( 

-איי. די. איי חברה לביטוח בע"מ  ר ,דירקטו- בע"מ    2014סייברוואן  :  הן כיוםבהן אני מכציבוריות  חברות  

ג  , ברימא דח"צ  -,2015-החל מדח"צ ,- מודיעין אנרגיה,  2017-החל מ- דח"צ-, שח"ל טלרפואה  2014-החל מ  -ח"צד

טק,דח"צ  -דיגיטל   מ-יו"ר  -גלילאו  מדיה  ,12/2019-החל  מ-יו"ר-נרהטק  אינפיניטי,    2021- החל  מדיקל    אימד 

 שותפות מו"פ  

 ,  2021אפריל   -סיום 2013-החל מ-סומוטו לימיטד _יו"ר: שנים אחרונות (  5כיהנתי בעבר ) חברות ציבוריות ש

פרטיות מהבעליםהש   חברות  חלק  פיננסי  :נני  טרייד  ,  2006-אווא  מ  יו"ר-איי  ,  2018-סילברפין,  2009-החל 

 סטריקס רחפנים  ,  2020החל מ  -  D.T. DIRECT INVESTMENT HUB LTD , 2020-החל מ-  קמעונאי אונליין

 2021החל מ -בע"מ

ב פרטיות  :  חברות  שלי  מלאה  השקעותנשליטתי/בבעלות  הגליל  הגלבוע2000-ורית  כלנית  ,פינק 2012-, 

ארגמן ברקת  ,    2015-ניהול החזרי הוצאות בקליק  -החזרית,  2015,קבוצת רימון התחדשות עירונית2016-גלדיולה

 2015-,ירושלים מדיה ליין2010השקעות בנדל"ן 

 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-, ו 420עד    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 דיןלא הורשעתי   2.5

 או בעבירות של ניצול מידע פנים.  
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בית משפט  לעיל, ואשר    3.2-ו  3.1אינה מנויה בסעיפים  בעבירה אחרת אשר  בפסק דין  לא הורשעתי   2.6

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

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

 .  בהחלטתו כאמור

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

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

 לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור. 

ולא הוכרזתי כפושטןאינני קטי  .3 דין  )כמשמעו בחוק ההוצאה  ו/או כחייב מוגבל  רגל  , פסול  ת באמצעים 

 .(1967- תשכ"זהלפועל, 

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

 . 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    -"  אמצעי אכיפה"

, 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 כדירקטורה אחרת בדין בקלמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבל .5

זו,   .6 של  הנני  למועד הצהרתי  של חברה קשורה  ו/או  בת  של חברה  ו/או  של החברה  ערך  בניירות  מחזיק 

 החברה. 

 להלן מצבת החזקותיי כאמור:

שם, סוג וסדרה  

 של נייר הערך 

מספר ני"ע 

 בבורסה

ת  כמות ניירו

 ערך

שיעור החזקה   שיעור החזקה  רדומות

 )דילול מלא( 

 הצבעה הון  הצבעה הון 

    1.78%  142,000  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

 

           _______1202/11/32 ________     

  חתימה                                                  תאריך                                              
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