
 בע"מ ע.י. נופר אנרג'י 

 )להלן: "החברה"(

 2021יולי ב  19תאריך: 

 של בעלי מניות החברה   שנתיתבדבר כינוס אסיפה דוח מיידי  הנדון: 

התשנ"ט החברות,  לחוק  "   1999-בהתאם  החברות)להלן:  )דוחות  חוק  ערך  ניירות  לתקנות   ,)"
"(, לתקנות החברות )הודעה ומודעה על  תקנות הדוחות)להלן: "  1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל 

התש"ס  ציבורית(,  בחברה  סוג  ואסיפת  כללית  בכתב 2000-אסיפה  )הצבעה  החברות  לתקנות   ,
תשס"ו עמדה(,  באסיפה    2005-והודעות  הצבעה  לצורך  במניה  בעלות  )הוכחת  החברות  ולתקנות 

עלי מניות החברה  של ב  שנתית, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה  2000-הכללית(, התש"ס 
  ,י החברהבמשרד  ,14:00בשעה    ,2021אוגוסט  ב  30-ה  ,שניביום  אשר תיערך    ,"(האסיפה)להלן: "

   .פארק תעשיות יצהר, א.ת. עד הלום  4האודם ברחוב 

 סדר יומה של האסיפה:  הנושאים שעל  .1

 2020דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת הצגה ו - 1נושא מספר  1.1

ו ביום  הצגה  לשנה שהסתיימה  דירקטוריון החברה  ובדוח  של החברה  בדוחות הכספיים    31דיון 
 בעניין זה לא תיערך הצבעה אלא דיון בלבד. .2020בדצמבר, 

, נכללים  2020בדצמבר    31הדוחות הכספיים של החברה ודוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום  
מס'  )  30.3.2021ביום  אשר פורסם במגנ"א    2020לשנת  של החברה  לדוח התקופתי  ג'  -בפרקים ב' ו

אשר המידע האמור בהם מובא    "(,2020הדוח התקופתי לשנת  )להלן: "  (2021-01-049992אסמכתא  
     בדוח זה על דרך ההפניה.

 מינוי מר עופר ינאי לדירקטור בחברה  - 2נושא מספר  1.2

מר   של  מחדש  ינאי  מינוי  של  בכדירקטור  עופר  הבאה  השנתית  הכללית  האסיפה  תום  עד  חברה 
 החברה.  

  26, מפורטים בתקנה  מר עופר ינאי( לתקנות הדוחות, הפרטים אודות  10ב)א()36בהתאם לתקנה  
אשר המידע האמור בה מובא    ,2020לשנת  לדוח התקופתי  (  פרטים נוספים על התאגידד' )בפרק  

 בדוח זה על דרך ההפניה. 

ינאי,    הצהרתהעתק   עופר  סעיף  מר  להוראות  התשנ"ט224בהתאם  החברות,  לחוק  ,  1999-ב)א( 
 .  1נספח אלדוח זה כ ףמצור

)לרבות תנאי הפטור, השיפוי והביטוח החלים ביחס    לפרטים בדבר תנאי כהונתו של מר עופר ינאי
בדוח התקופתי לשנת  פרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( ב 22ותקנה   21תקנה ב 1סעיף ראו   אליו( 
  8  ביוםשפורסם  ,  2020בדצמבר    9  תאריך  נושאלהשלמה של החברה  לתשקיף    8.3וכן סעיף  ,  2020

  הםאשר המידע האמור ב  ,"(תשקיף החברה)"  (2020-01-133446)מספר אסמכתא:    2020דצמבר  ב
 מובא בדוח זה על דרך ההפניה. 

כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה   עופר ינאי: למנות מחדש את מר  תנוסח ההחלטה המוצע
  הכללית השנתית הבאה של החברה.

 כדירקטור בחברה   יוני טלמינוי מר  - 3נושא מספר  1.3

 כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.    יוני טלמינוי מחדש של מר  

בפרק    26, מפורטים בתקנה  טל  יוני   ( לתקנות הדוחות, הפרטים אודות מר 10ב)א()36בהתאם לתקנה  
, אשר המידע האמור בה מובא בדוח זה  2020ד' )פרטים נוספים על התאגיד( לדוח התקופתי לשנת  

   על דרך ההפניה.
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  ף, מצור1999- ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט224, בהתאם להוראות סעיף יוני טלמר   הצהרתהעתק 
 .  2א נספח לדוח זה כ

התגמול  לעניין  כי מר יוני טל מסווג כדירקטור בלתי תלוי בחברה. כמו כן, למען הסדר הטוב, יצוין
החברה משלמת בעלי מניותיה,    החברה ואסיפת  דירקטוריון בהתאם להחלטות  כי  יצוין  ,  למר טל

ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעלי  תלויים  והבלתי  החיצוניים  וגמול   , לדירקטורים  שנתי  גמול 
בתוספת   המפורטים  המרביים  הסכומים  בגובה  בישיבות  החברות  לתקנות    הרביעית השתתפות 

בהתאם   , "(קנות הגמולת)להלן: "  2000-)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס 
לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתה בתקנות הגמול )כפי שתהיה מעת לעת(, והחזר הוצאות 

 .בהתאם לתקנות הגמול 

בעלי מניותיה    דירקטוריון החברה ואסיפתהשיפוי שאושר על ידי  הפטור ו  לחול כתב  ך, ממשיבנוסף
על מר טל פוליסת    הוכן חל   , לפי העניין2020בדצמבר    3וביום     2020בספטמבר     30- ו  10בימים  

 ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה. 

המוצע ההחלטה  מחדש  תנוסח  למנות  טל    מר   את:  האסיפה  יוני  תום  עד  בחברה,  כדירקטור 
 הבאה של החברה.השנתית הכללית 

 בחברה   יתכדירקטור הגב' יונית פרטוקנוי מי - 4נושא מספר  1.4

בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה    ית כדירקטורהגב' יונית פרטוק  מחדש של   ה מינוי
 של החברה.  

אודות  10ב)א() 36בהתאם לתקנה     26, מפורטים בתקנה  הגב' פרטוק( לתקנות הדוחות, הפרטים 
אשר המידע האמור בה מובא  ,  2020בפרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( לדוח התקופתי לשנת  

 בדוח זה על דרך ההפניה. 

  ף, מצור1999- ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט224, בהתאם להוראות סעיף  הגב' פרטוקהעתק הצהרת  
 .  3א נספח לדוח זה כ

לעניין   יצוין  הטוב,  הסדר  פרטוקגמול  הת למען  כי  לגב'  בחברה  ,  לדירקטורים  משלמת  החברה 
ו/או בתאגידים   בתפקידים אחרים כעובדים ו/או נושאי משרה בחברה תגמול בגין    מקבלים)שאינם  

ובלתי תלויים בעלי   50%על    העולהבשליטתה בהיקף משרה   ואין מכהנים כדירקטורים חיצוניים 
  הקבועים הנקובים בתקנות  הסכומים  בגובההוצאות    והחזר  תגמול  ( מומחיות חשבונאית ופיננסית 

בנוסף, חלה על הגב' פרטוק פוליסת ביטוח  , בהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מדי שנה.  הגמול
 דירקטורים ונושאי משרה. 

המוצע ההחלטה  מחדש  תנוסח  למנות  פרטוק  את :  יונית  תום    ית כדירקטור  הגב'  עד  בחברה, 
 הבאה של החברה. השנתית  האסיפה הכללית 

 כדירקטור בחברה   לוין בימר צמינוי  - 5נושא מספר  1.5

בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של    יתכדירקטורלוין    בימר צמחדש של    ומינוי
 החברה.  

אודות  10ב)א()36בהתאם לתקנה     26, מפורטים בתקנה  לויןצבי  מר  ( לתקנות הדוחות, הפרטים 
אשר המידע האמור בה מובא  ,  2020בפרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( לדוח התקופתי לשנת  

 זה על דרך ההפניה. בדוח 

  ף , מצור1999- ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט 224, בהתאם להוראות סעיף  של מר לוין  תוהעתק הצהר
 .  4א נספח לדוח זה כ

 .  לעיל 1.4סעיף ושאי משרה ראו נ ח דירקטורים ווביטולמר לוין  גמול לעניין הת

המ ההחלטה  מחדש  תוצענוסח  למנות  האסיפה לוין    צבימר    את:  תום  עד  בחברה,  כדירקטור 
 הבאה של החברה.השנתית הכללית 
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 כדירקטור בחברה  מר משה בר סימן טוב מינוי  - 6נושא מספר  1.6

 הכללית השנתית הבאה של החברה.    כדירקטור בחברה עד תום האסיפהמר משה בר סימן טוב  מינוי  

 : ( לתקנות הדוחות10ב)א()36בהתאם לתקנה כנדרש מר בר סימן טוב,  אודות להלן פרטים 

 משה בר סימן טוב  שם:
 033409897 מס' ת.ז.: 

 21.10.1976 תאריך לידה: 
 כניסה ב' ירושלים 10/13בן טבאי   דין: -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית  נתינות:
 ---  חברות בוועדות דירקטוריון: 

 ---  דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות  

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  מקצועית:

 לא דירקטור חיצוני מומחה: 
עובד של החברה, חברה בת או חברה  
 -- - קשורה של החברה או בעל עניין בה:

 8.8.2021 כהונה: תאריך תחילת 

העברית השכלה: אוניברסיטה  כלכלה,  מוסמך  ;  בוגר 
 אוניברסיטה העברית , בכלכלה ומנהל עסקים

 מנכ"ל משרד הבריאות  תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
 -- - בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:

 .UpHealth Holding Inc חברות בדירקטוריונים:

-ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט224, בהתאם להוראות סעיף  סימן טובשל מר בר    תו העתק הצהר
 .  5אנספח לדוח זה כ  ף, מצור9991

 .  לעיל  1.4סעיף ושאי משרה ראו נח דירקטורים ווביטו  מר סימן טובלמר גמול לעניין הת

עד לתום לדירקטור בחברה,    משה בר סימן טוב: "לאשר את מינויו של מר  נוסח ההחלטה המוצעת
 ".  האסיפה השנתית הבאה של החברה

 כדירקטור בחברה   מר אורי אורבךמינוי  - 7נושא מספר  1.7

 כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  מר אורי אורבך מינוי 

 :( לתקנות הדוחות10ב)א()36בהתאם לתקנה  כנדרשמר אורבך, להלן פרטים אודות 

 אורי אורבך  שם:
 029744588 מס' ת.ז.: 

 29.4.1973 תאריך לידה: 
 א מזכרת ביתה   10ח " הפלמ דין: -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית  נתינות:
 ---  חברות בוועדות דירקטוריון: 

 ---  דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:
ופיננסית או כשירות  מומחיות חשבונאית 

 ל כשירות מקצועית עב מקצועית:

 לא דירקטור חיצוני מומחה: 
עובד של החברה, חברה בת או חברה  
 -- - קשורה של החברה או בעל עניין בה:

 8.8.2021 תאריך תחילת כהונה: 
 מהנדס אלקטרוניקה, אוניברסיטת תל אביב  השכלה:

מנכ"ל וסמנכ"ל כספים בפועל אל.אנד.אס. לייט   תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
 אנד סטרונג בע"מ 

 -- - בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
 אל.אנד.אס. לייט אנד סטרונג בע"מ  חברות בדירקטוריונים:

 .  לעיל 1.4סעיף ושאי משרה ראו נ ח דירקטורים ווביטולמר לוין  גמול לעניין הת
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המוצעת ההחלטה  מר  נוסח  של  מינויו  את  "לאשר  אורבך:  בחברה,    אורי  לתום  לדירקטור  עד 
 ".  האסיפה השנתית הבאה של החברה

 מינוי רואי חשבון מבקרים -8נושא מספר  1.8

למנות   רואי  מוצע  משרד  של  האפט    החשבוןמחדש  של  ,  (BDO)זיו  המבקרים  החשבון  כרואי 
 ת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. ך אלהסמיהחברה, ו 

, כרואי החשבון  (BDO)  זיו האפט : למנות מחדש את משרד רואי החשבון  נוסח ההחלטה המוצעת
את   ולהסמיך  החברה,  של  הבאה  השנתית  הכללית  האסיפה  לתום  עד  החברה  של  המבקרים 

 החברה לקבוע את שכרם. דירקטוריון

 תיקון תקנון החברה - 9נושא מס'  1.9

החברה לתקנון  תיקון  הוראות  מוצע לאשר  תימקנה  הכללית  אישור האסיפה  החל ממועד  לפיו   ,
. יתר  לדוח זימון האסיפה נספח ב' , הכל כמפורט ב )ג( בתקנון החברה103-)ב( ו103)א(,  103סעיפים 

 הוראות תקנון החברה תיוותרנה ללא שינוי.  

  103נוסח מסומן במהודרת שינויים של סעיף    לדוח זימון האסיפה  'בנספח  מצ"ב למען הנוחות כ
 לתקנון החברה.  

, בהתאם  תקנון החברה התווספה לסדר היום לאור דרישה שקיבלה החברהיצויין כי הצעה לתיקון  
התשנ"ט66לסעיף   החברות,  לחוק  דירקטוריון  ,  1999-)ב(  ויו"ר  השליטה  בעל  ינאי,  עופר  ממר 

 החברה.  

 .לדוח זימון האסיפה נספח ב'כמפורט בתיקון לתקנון החברה : לאשר נוסח ההחלטה המוצעת

 זימון אסיפה כללית  .2

בדבר   הודעה  בזאת  החברהניתנת  מניות  בעלי  של  כללית  אסיפה  תיערך  זימון  אשר  י  במשרד, 
הלום  4האודם  ברחוב    , החברה עד  א.ת.  יצהר,    ,2021באוגוסט    30-השני  ביום  ,  פארק תעשיות 
 . 14:00בשעה 

 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות   .3

הינו רוב    1.9עד    1.2בסעיפים  ת  והמפורט   ותאישור ההחלטהעולות לקבלת ההחלטות  הרוב הנדרש ל
 רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעי באסיפה הכללית. 

  37.55%-מניות המהוות כ  9,726,114-במחזיק    , מר עופר ינאי,בעל השליטה בחברה  ,דוחהלמועד  
וכ החברה  של  המונפק  בחברה.    46.86%-מההון  ההצבעה  זה  מזכויות  לבעל  אינו  שיעור  מקנה 

 . שעל סדר היוםהשליטה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות 

 המועד לקביעת הזכאות .4

  לחוק החברות   182בעלי המניות, כאמור בסעיף    המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת
  2021  באוגוסט   2  -ה, הינו  2005-לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"ו   3ותקנה  

אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר    "(.המועד הקובעלהלן: ")
 האחרון שקדם למועד זה. 

 באסיפה הכללית  הצבעה .5

,  2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית( התש"ס
אותה מניה נכללת  ובעל מניה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ,  

בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה  
"(, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע,  בעל מניות לא רשום)להלן: " הכללית 

 , עד למועד כינוס האסיפה.  הללו  שבתוספת לתקנות 1בהתאם לטופס  ,מאת החברה לרישומים

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך  
ייפוי הכוח מכוחו נחתם כתב  כתב המינויבא כוח להצבעה )להלן: "כדין. המסמך הממנה   "( וכן 

המינוי )אם ישנו(, או העתק ממנו מאושר להנחת דעת החברה, יהיו בכתב, ייחתמו בדרך המחייבת  
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ויופקדו   לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה    48  ,במשרד החברהאת התאגיד,  שעות לפחות 
 הנדחית, לפי העניין.  

  , ן, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, המצורף לדוח מיידי זהכמו כ
 להלן.   8או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל כמפורט בסעיף  

 חוקי ואסיפה נדחית  מניין .6

מניין  הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה.    אין לפתוח בדיון באסיפה 
באי ידי  על  או  בעצמם  נוכחים,  שיהיו  בשעה  יתהווה  יותר(  -חוקי  או  )אחד  מניות  בעל/י  כוח, 

מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע    25%המחזיקים ביחד לפחות  
חוקי, היא ת  יימצא מנין  ליום  לאסיפה לא  ה ידחה  ובאותו  2021  בספטמבר  6-שני  , באותה שעה 

 מקום.

אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים  
 האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. 

 נושא לסדר היום  הוספת .7

פרסום   זהלאחר  זימון  נו  , דוח  הוספת  לרבות  היום,  בסדר  שינויים  שיהיו  היוםיתכן  לסדר  .  שא 
  , יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה  .עשויות להתפרסם הודעות עמדה  בנוסף,

 בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה. 

הכללית    לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה  1%בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות  
לכלול נושא בסדר היום    ,ימים לאחר זימון האסיפה  7של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 

 ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.   ,של האסיפה

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין  
לאחר    7-ב הצבעה מתוקן )ככל שיידרש( ותפרסם אותם לא יאוחר ממעודכן וכתהחברה סדר יום  

המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם  
המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח  סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום  

 זימון זה. 

אסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי  ם של הבסדר היובקשה של בעל מניה לכלול  
ג לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית  5א או  5תקנה  

התש"ס היום(,  לסדר  נושא  בתקנה  2000- והוספת  האמורים  הפרטים  את  תכלול  לתקנות    26, 
ב לחוק החברות, ולפי העניין  224רקטור לפי סעיף  הדוחות ותצורף אליה הצהרת המועמד לכהן כדי

 לחוק החברות.  241גם הצהרה לפי סעיף  -

 לעניין כתב ההצבעה  פרטים .8

"( ואתר האינטרנט של הבורסה  אתר ההפצהכתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך )להלן: " 
העמדה   והודעות  ההצבעה  כתב  נוסח  את  למצוא  ניתן  שבהם  בע"מ,  אביב  בתל  ערך  לניירות 

בסעיף   הינן:    88כמשמעותן  ,  ya.tasa.co.ilwww.ma-ו  www.magna.isa.gov.ilלחוק החברות, 
בהתאמה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם  

 באתר ההפצה.  

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל  
לנוסח כתב ההצבעה    כאלו(. חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישוריתשתהיינה  

לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות    ,וכתבי העמדה )ככל שתהיינה( באתר ההפצה
ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי איננו מעוניין בכך 

שההודעה ניתנה    או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד
  לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בורסה חבר  אצל  רשומות  שמניותיו  מניות  אישור    ,בעל  את  לקבל  הבורסה  זכאי  מחבר  הבעלות 
תמורת דמי משלוח    ,בסניף של חבר הבורסה או בדואר אצל מענו  ,שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו

 לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים.  בלבד, אם ביקש זאת. בקשה 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tasa.co.il/
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את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה,  
צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת  בצירוף    -רשום  בצירוף אישור הבעלות )וביחס לבעל מניות  

וס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד  שעות לפני מועד כינ  6זהות, לפי העניין(,  עד  
בו הגיעו כתבי ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה. כתב הצבעה שלא צורף לו  
אישור בעלות )או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית( או  

הות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין,  ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת ז 
 יהיה חסר תוקף. 

לחברה   שיועבר  אלקטרוני  הצבעה  כתב  באמצעות  להצביע  רשאי  רשום,  לא  מניות  בעל  בנוסף 
עד   תתאפשר  האלקטרוני  ההצבעה  כתב  באמצעות  ההצבעה  האלקטרונית.  ההצבעה    6במערכת 

 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. 

  , רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק במניותלא  בעל מניות  
)כפי   האלקטרונית  ההצבעה  במערכת  להצביע  הזכאים  ברשימת  להיכלל  מעוניין  אינו  הוא  כי 
לגביו בהתאם לתקנות החברות   יעביר חבר הבורסה מידע  לא  כן,  שנקבעה במועד הקובע(. עשה 

, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת מבעל המניות הלא  2005-ס"ו )הצבעה בכתב והודעת עמדה(, תש
בצהריים של    12:00רשום. הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה  

 מים המוחזקים בחברה. י המועד הקובע, וזאת לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוי

עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר  
יומה של האסיפה. לחילופין, בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות מערכת ההצבעה  
האלקטרונית לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך כמפורט להלן, ללא ציון אופן הצבעתו,  

 כל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.   על מנת שיו

עד   הינו  מניות  בעל  מטעם  לחברה  עמדה  הודעות  להמצאת  האחרון  מועד    10המועד  לפני  ימים 
האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה הינו חמישה ימים לפני  

 מועד האסיפה.

יותר   יותר מסך של זכויות ההצבעה    5%ניות בשיעור המהווה  המחזיק מבעל מניות אחד או  או 
וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה    , מניות(  1,037,817.5  -בחברה )קרי  

בעל  בידי  מוחזקות  שאינן  )קרי    יבחברה  בחברה  כינוס    551,512  -השליטה  לאחר  זכאי  מניות(, 
ובריש ההצבעה  בכתב  לעיין  הכללית,  ההצבעה  האסיפה  מערכת  באמצעות  ההצבעה  ומי 

לתקנות החברות )הצבעות בכתב והודעות עמדה(,    10האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה  
 .2005- התשס"ו

 עיון במסמכים .9

,  בעלי מניות החברה יוכלו לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנוגעים להחלטות המוצעת באסיפה
בשעות העבודה    ,פארק תעשיות יצהר, א.ת. עד הלום  4ברח' האודם  במשרדה הראשי של החברה  

מועד כינוס האסיפה  פני  ל שעות    24, וזאת עד  08-3750060המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון  
 הכללית או הנדחית )ככל שתיערך(. 

 בכבוד רב,                  

                         
 בע"מ  ר אנרג'יע.י. נופ

 
 , מנכ"ל נדב טנא, יו"ר ו עופר ינאי :באמצעות



 דירקטוריםהצהרות  -נספח א' 



 2021ביולי  18 תאריך:
 לכבוד 

 בע"מ  ע.י. נופר אנרג'י

 

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטורהנדון: 
"( ולתקנות החברות )תנאים ומבחנים  חוק החברות)להלן: "  1999-לחוק החברות, תשנ"ט  227א עד  224בהתאם לסעיף  

גילוי בהתאם  2005-מקצועית(, התשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות   , לצורך 
ולצורך עמידה בהוראות סעיפים    1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל  33-)ב( ו34,  26לתקנות  

 )ד( לחוק החברות. 219-( ו12)א()92

,  031919469תעודת זהות מספר    ת/ נושא  ,( Ofer  Yosef Yannay  1)ובאנגלית   עופר ינאי,  אני הח"מ
 , כדלקמן: "(החברה " -)להלן  בע"מ ע.י. נופר אנרג'ישל   ית/ בזה לצורך מינויי כדירקטור ה/מצהיר

 הנני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.  .1

 .ית/ להתמנות לדירקטור  ה/כשירישראל והנני  ת /הנני תושב .2

לשם   .3 הראוי  הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  את  לי  תפקידי  יש  ביצוע 
 כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש    3, כישורי וניסיוני המקצועיים 2להלן פרטים אודות השכלתי 
בי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים  

ו/או  ב ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  להערכת  והמבחנים  התנאים  הכשירות  י  להערכת 
להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה )להלן יחד:  המקצועית ו/או  

 "(: הדרישות המקצועיות"

מנהל    - השכלה   מוסמך  העברית;  האוניברסיטה  המחשב,  ומדעי  מתמטיקה  פיסיקה,  בוגר 
 .  אוניברסיטת בן גוריוןעסקים, 

 . ומייסד ע.י. נופר אנרג'י בע"מהדירקטוריון יו"ר   -ניסיון מקצועי 

 . יו"ר דירקטוריון ע.י. נופר אנרג'י בע"מ  -התעסקותי בחמש השנים האחרונות 

ע.י. נופר    -  4חברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות 
 . רות בנות, חברות קשורות וחברות מוחזקות על ידהאנרג'י בע"מ, חב

מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא  הינו    "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתדירקטור  " .4
חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו  - בנושאים עסקיים  בעל מיומנות גבוהה והבנה

ון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים  להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר די
 .הכספיים

גבוהה   מיומנות  לי, להערכתי,  יש  כישוריי  ו/או  ניסיוני  ו/או  בשל השכלתי  כי  הנני מצהיר/ה 
 והבנה בנושאים המפורטים להלן: 

F  החברה פועלת  שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות  סוגיות 
 ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;  

F   ;תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו 

F הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך; 

 
 יש לציין את שם המועמד באנגלית ע"פ הדרכון. 1
והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם.  יצויינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה    2 ההשכלה 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו  -תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים
 תונים הכספיים.להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנ

,  כספיים   ודוחותחשבונאיים -עסקיים  בנושאים והבנה  גבוהה  כספית  מיומנות, להערכתו, לדירקטור   המקנים והכישורים  הניסיון, שישנם  ככל ,  יפורטו 3
 הכספיים  הנתונים של   הצגתם לאופן בקשר דיון  ולעורר החברה של הכספיים הדוחות  את לעומקם  להבין לו  המאפשר באופן

לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה  יש    4
   של כהונה כדח"צ יש לציין זאת במפורש.
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U .אף אחד מהמפורטים לעיל   

ל האמור  מומחיות  ולאור  בעל/ת  כדירקטור/ית  לשמש  הבנתי,  למיטב  כשיר/ה,  הנני  עיל, 
 חשבונאית ופיננסית: 

F כן  

U .לא 

בעל תואר  )א(  הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:    "דירקטור בעל כשירות מקצועית" .5
מינהל   משפטים,  חשבון,  ראיית  עסקים,  מינהל  כלכלה,  האלה:  המקצועות  באחד  אקדמאי 

הכל   בעל)ב(  ציבורי;   אחרת,  גבוהה  השכלה  לימודי  השלים  שהוא  או  אחר  אקדמאי  תואר 
בעל ניסיון של חמש שנים  )ג(    בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 
בכהונה  (  2)י של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;  בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסק (  1)

תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים  (  3)  ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; 
 של החברה.  

סיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי,  יהנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או נבשם לב לאמור לעיל  
 בתחום עיסוקה העיקרי של החברה: מיומנות גבוהה והבנה עמוקה 

U כן  

F .לא  

U   משפטים, מנהל ציבורי , בתחום עיסוקה  מנהל עסקים  בכלכלה,הנני בעל תואר אקדמאי ,
 ]נא למחוק את המיותר[   _____________( -של החברה )דהיינו 

בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של   כי הנני  הנני מצהיר/ה
 חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 

U משמעותי עסקים  היקף  בעל  תאגיד  של  העסקי  הניהול  בתחום  בכיר  )יו"ר    תפקיד 
 ;דירקטוריון החברה(

F  ;כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי 

F יסוקיה העיקריים של החברה. תפקיד בכיר בתחום ע 

F  .אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל 

 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:  .6

U כן  

F .לא 

כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו    ,לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן  ,הנני לאשר .7
)קבלת   415, )גניבה בידי מנהל( 392, ת או מתן שוחד( )לקיח 297עד  290מהעבירות לפי סעיפים 

)שידולי מרמה, רישום    428עד    422-ו   )זיוף ושימוש במסמך מזויף(   420עד    418,  דבר במרמה(
ועובדים בתאגיד, אי בידי  גי-כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים  ופרסום מטעה  מידע  לוי 

מ בתאנושא  אמונים  והפרת  מרמה  בתאגיד,  בכירה  בכוח  שרה  סחיטה  מרמה,  העלמה  גיד, 
)שימוש במידע פנים בידי    ג52, ולפי סעיפים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז וסחיטה באיומים(  

)תרמית    54-ו)עבירות לפי חוק ני"ע(  )א(  53,  )שימוש במידע שמקורו באיש פנים(  ד52,  איש פנים(
או כל עבירה    "(חוק ניירות ערך )להלן:"  1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח בקשר לניירות ערך(  

ואם הורשעתי בעבר  .  )ג( לחוק החברות226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף  
המפורטות   בעבירות  דין  אחריה,  לעילבפסק  או  ההרשעה  במועד  קבע,  המשפט  שבית  הרי   ,

  שבהן  בותסינל,  היתר  בין  לב  ובשים,  לעיללבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות  
  חברת   שהיא  פרטית   בחברה  או   ציבורית   בחברה   כדירקטור   מלכהן   מנוע   אני   אין,  ירהב הע  נעברה 

קצרה יותר  תקופה    או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או  חוב   איגרות 
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אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות    במהלכה
 .קביעת בית המשפטלפי חוב 

רשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או  ולא ה .8
 . עבירות של ניצול מידע פנים

נסיבותיה   .9 לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או 
  פרטית שהיא חברת איגרות חוב או בחברה    אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית

ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום  
מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור  

 . בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

,  לב)א( לחוק ניירות ערך52אשר מונתה לפי סעיף  הועדה    -דהיינו  )ת  ועדת האכיפה המינהלי .10
האוסר עלי  )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( אמצעי אכיפה לא הטילה עלי  (1968-התשכ"ח

ואם הוטל עליי    או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב  לכהן כדירקטור בחברה ציבורית
התקופה שחלפה  הרי  כאמור,  אכיפה  בהחלטתה    אמצעי  המנהלית  האכיפה  ועדת  שקבעה 

 .  כאמור

קטין/נה .11 הוכרזתי  אינני  דין  כ  ולא  והאפוטרופסות,  פסול/ת  המשפטית  הכשרות  חוק  ע"פ 
כפושא  1962-תשכ"ב תש"מ  רגל  ט/תו  חדש[,  ]נוסח  הרגל  פשיטת  פקודת  פי  שלא    1980-על 
 . הופטר

תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם  תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם   .12
 כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית. 

אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל   .13
יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, וזאת מיד לאחר  

מודע/ת    עשייווד והנני  כך,  על  מתן  לי  במועד  תפקע  בחברה  כדירקטור/ית  כהונתי  כי  לכך 
כי בהתאם לסעיף    ההודעה כאמור. לי,  לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור    234ידוע 

 תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה. 

 הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה:  .14

U  (.1170877מניות רגילות של החברה )מס' ני"ע   9,726,114כן   

F .לא 

באחזקותיי יד קיטון  או  גידול  כל  על  לחברה  לאלתר  לדווח  עלי  כי  לי  של    5וע  הערך  בניירות 
   .ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה  החברה

 9שלה או בעל עניין  8שלה, חברה קשורה   7של החברה, חברה בת   6הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד  .15
 בחברה:

U  יו"ר דירקטוריון החברה ודירקטור בחברות המוחזקות ע"י החברה.  כן 

F .לא 

 
לרבות באמצעות  ו בעקיפין,  אין  במישר  לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם,ביחד עם אחרים,  לבד ו/או    5

בעקיפין   או  במישרין  בהם,  מחזיק  שאני  תאגידים  באמצעות  ו/או  בשליטתי  למנות    25%תאגידים  או הסכמות  ההצבעה  כוח  המניות,  למעלה מהון 
   .דירקטורים 

  .רך(ע  ניירות  לחוק)ד( 37 ףבסעי   כהגדרתו) "מורשה חתימה עצמאי"  לרבות 6
  ת שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאי המוצא  המניות הון של   הנקוב הערך  מן  יותר או אחוזים  בחמישים  מחזיקה החברה  אשר  רה חב   -" בת-ה חבר"  7

 .שלה הכללי המנהל  את  או מהמנהלים יותר או מחצית למנות
הערך הנקוב של הון המניות המונפק  מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן    -אם שלה  -שאינה חברה  -חברה, אשר חברה אחרת    -  חברה קשורה  8

אם  -שאינה חברה  -שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת  
רך אחרת, למעט הלוואה  השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בד   -שלה  

 .הניתנת בדרך העסקים הרגילה 
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר    -  בעל עניין  9

הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה  מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו 
 . אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו
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 של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:  10הנני בן/בת משפחה  .16

F __________________________________________ [לפרט]יש כן . 

U .לא 

 דין עבורי הינו  -המען להמצאת כתבי בי  .17

 

 4339963         רעננה  19/2הפרחים  

 מיקוד                      עיר       רחוב 

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת   .18
י וכי ידוע לי כי  לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב יד 

וזכויותיו   חובותיי  וכי  וסופית  ממצה  רשימה  אינן  לעיל  המובאות  החברות  חוק  הוראות 
 המלאות על פי החוק ידועות לי. 

כדירקטור/ית   .19 כהונתי  בעת אישור  דלעיל  בהצהרתי  האמור  על  החברה מסתמכת  כי  לי  ידוע 
 .וחה לעיונו של כל אדםת ותהיה פבמשרדה הרשום של החברה  תישמר  הצהרתי זו,  וכי  בחברה

כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית ו/או על קביעת  
, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי  החשבונאית והפיננסית  ימיומנות דירקטוריון החברה בדבר  

 ה. מצינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחבר
 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 2021ביולי   18            עופר ינאי              

 חתימה   תאריך   שם פרטי משפחה 

 

 
 .בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה  -בן משפחה  10



  2021ביולי  18 תאריך:
  לכבוד 

  בע"מ  ע.י. נופר אנרג'י

  

  בלתי תלוי דירקטור הצהרת הנדון: 
  1999- לחוק החברות, תשנ"ט ב'249בהתאם לסעיף 

נושא)Jony Tal  1(ובאנגלית  יוני טלאני הח"מ,   בזה    ה/מצהיר,  053343331תעודת זהות מספר    ת/, 
  , כדלקמן: ")החברה"  -(להלן  ע.י. נופר אנרג'י בע"מ של  בלתי תלוי  ית/ לצורך מינויי כדירקטור

 בחברה.  בלתי תלוי הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור .1

 .ית/ להתמנות לדירקטור  ה/כשירישראל והנני  ת /הנני תושב .2

בי .3 לשם  הראוי  הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  את  לי  תפקידי  יש  צוע 
 כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש    3, כישורי וניסיוני המקצועיים 2להלן פרטים אודות השכלתי 
בי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים  

הכשירות  בי   להערכת  ו/או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  להערכת  והמבחנים  התנאים 
המקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להלן יחד:  

  "): הדרישות המקצועיות"

בוגר כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן; מוסמך כלכלה, אוניברסיטת בר    -השכלה  
   אילן

מנהל השקעות ראשי בקבוצת מנורה מבטחים החזקות בע"מ (חברה ציבורית)    –ניסיון מקצועי  
פה  קומהתוחבר הנהלה ומשנה למנכ"ל במנורה מבטחים ביטוח בע"מ. דירקטור בחלק מהותי  

בשומרה חברה לביטוח בע"מ, באמפא קפיטל בע"מ, במנורה מבטחים נדל"ן בע"מ ובמנורה  
) בע"מ  פיננסים  בע"מ  2000-9201בטחים  ביטוח  מבטחים  במנורה  השקעות  מחלקת  מנהל   .(

), כלכלן במחלקה  1995-1988), סמנכ"ל כספים בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (2000-1995(
  ). 1988-1985כלכלית כלל ישראל בע"מ (

בחמש השנים האחרונות   (   -התעסקותי  אריון  קרן  ) Arion Fund Management LLCיו"ר 
יו"ר ועדת אשראי פנימית במנורה מבטחים  ;  עד היום    2020  - )  דל"ן בארה"ב(מתן הלוואות לנ

ביטוח בע"מ; מנהל השקעות ראשי בקבוצת מנורה מבטחים החזקות בע"מ (חברה ציבורית);  
חבר הנהלה ומשנה למנכ"ל במנורה מבטחים ביטוח בע"מ; דירקטור במספר תאגידים בקבוצת  

  מנורה מבטחים 

עזר    -הראל חברה לביטוח בע"מ; אי.אמ.אי.    -ת  י/ חברות אחרות בהן אני מכהן/נת כדירקטור
   חברה לביטוח משכנתאות בע"מ

מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא  הינו    "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית "דירקטור   .4
חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו  - בנושאים עסקיים  בעל מיומנות גבוהה והבנה

ספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים  להבין לעומקם את הדוחות הכ
 .הכספיים

גבוהה   להערכתי, מיומנות  לי,  יש  כישוריי  ו/או  ניסיוני  ו/או  בשל השכלתי  כי  הנני מצהיר/ה 
  והבנה בנושאים המפורטים להלן: 

 
 המועמד באנגלית ע"פ הדרכון.יש לציין את שם  1
והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם.    2 שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה  כל התחומים  יצויינו 

אופן המאפשר לו  חשבונאיים ודוחות כספיים, ב-תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים
  להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

חשבונאיים ודוחות כספיים,  -יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים 3
  לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים  באופן המאפשר לו להבין
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U   החברה פועלת  שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות  סוגיות 
  ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;  

U   ;תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו  

U הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך;  

F .אף אחד מהמפורטים לעיל   

ל האמור  מומחיות  ולאור  בעל/ת  כדירקטור/ית  לשמש  הבנתי,  למיטב  כשיר/ה,  הנני  עיל, 
  חשבונאית ופיננסית: 

U כן   

F .לא  

בעל תואר  (א)  הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:    "דירקטור בעל כשירות מקצועית" .5
מינהל   משפטים,  חשבון,  ראיית  עסקים,  מינהל  כלכלה,  האלה:  המקצועות  באחד  אקדמאי 

הכל   בעל(ב)  ציבורי;   אחרת,  גבוהה  השכלה  לימודי  השלים  שהוא  או  אחר  אקדמאי  תואר 
בעל ניסיון של חמש שנים  (ג)    בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 
בכהונה  )  2(י של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;  בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסק )  1(

תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים  )  3(  ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; 
 של החברה.  

סיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי,  יהנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או נבשם לב לאמור לעיל  
  בתחום עיסוקה העיקרי של החברה: מיומנות גבוהה והבנה עמוקה 

U כן   

F .לא  

U משפטים, מנהל ציבורי , בתחום עיסוקה  הנני בעל תואר אקדמאי בכלכלה, מנהל עסקים ,
 . ]ו/או להשלים למחוק את המיותר[נא   _____________) -של החברה (דהיינו 

בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של   כי הנני  הנני מצהיר/ה
  חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 

U  ;תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי  

F  ;כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי  

F תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה .  

F  .אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל 

 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:  .6

U כן   

F .לא  

לי .7 וכן אין  ש  י , למעבידי, לשותפילקרוב,  אינני קרוב של מי מבעלי השליטה בחברה    אנילמי 
בעקיפין  ,לו  פה/כפוף או  שא  ,במישרין  לתאגיד  מינוי   ת /בעל  ני או  במועד  בו,  י  השליטה 

השליטה  מי מבעלי  או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, ל  בחברה  ית/ כדירקטור
  :לענין סעיף קטן זה  לתאגיד אחר;או לקרובו של מי מבעלי השליטה בחברה או בחברה 

כהונה    קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן  -"  זיקה"
כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור בחברה שעומדת להציע  

 לראשונה מניות לציבור;  
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במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי,    תאגיד שבעל השליטה בו  -"  תאגיד אחר "
  הוא החברה או בעל השליטה בה. 

ורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או של בת הזוג  בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי ה   -"  קרוב"
  של כל אחד מאלה. 

ה לו, במישרין או בעקיפין,  /אין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפופ  .8
עם מי  חברה,  ו/או לתאגיד אחר שהנני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם  

, לרבות קשרים  תאגיד אחר, קרובו של מי מבעלי השליטה בחברה או  השליטה בחברהמבעלי  
 שאינם דרך כלל, ולמעט קשרים זניחים. 

כי   .9 וידוע לי  ולהחזר ההוצאות,    ת/ על הגמול לו אני זכאי  ף וסנזכאי לקבל,  אינני  לא קיבלתי 
לתקנות   תש"סבהתאם  חיצוני),  לדירקטור  והוצאות  גמול  בדבר  (כללים    2000-החברות 

 . , כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה")תקנות הגמול("

תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי    תתקבלקוימו קשרים ו/או  יידוע לי כי באם  
  מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי. 

עיסוקי  יתפקידי  . 10 ענ אינם  האחרים    יאו  ניגוד  ליצור  עלולים  או  תפקיד ייוצרים  עם    יינים 
תלוי  ית/ כדירקטור לפגוע    ה/בלתי  כדי  בהם  ואין  כדירקטור   יביכולת בחברה  י  בלת  ית/לכהן 

 . בחברה ה/ תלוי

"), הריני לאשר  החברה השניה"  – בחברה אחרת (להלן    ית /גם כדירקטור  ת /ככל שהנני מכהן . 11
 הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה האחרת.  בזה כי אין אדם המכהן 

   בורסה בישראל. של ניירות ערך או לרשות  השל   ת/עובדאינני  . 12

 .כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות נת/מכהןאינני  . 13
הנני לאשר, לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן, כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו   . 14

(קבלת   415(גניבה בידי מנהל),  392(לקיחת או מתן שוחד),  297עד  290מהעבירות לפי סעיפים 
(שידולי מרמה, רישום    428עד    422-(זיוף ושימוש במסמך מזויף) ו   420עד    418דבר במרמה),  

ועובדים בתאגיד, אי בידי  -כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים  ופרסום מטעה  מידע  גילוי 
בכוח   סחיטה  מרמה,  העלמה  בתאגיד,  אמונים  והפרת  מרמה  בתאגיד,  בכירה  משרה  נושא 

ים בידי  ג (שימוש במידע פנ52, ולפי סעיפים  1977-וסחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז 
(תרמית    54-(א) (עבירות לפי חוק ני"ע) ו53ד (שימוש במידע שמקורו באיש פנים),  52איש פנים),  

או כל עבירה  ").  חוק ניירות ערך(להלן: "  1968- בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח
  ואם הורשעתי בעבר .  (ג) לחוק החברות226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף  

המפורטות   בעבירות  דין  אחריה,  לעילבפסק  או  ההרשעה  במועד  קבע,  המשפט  שבית  הרי   ,
על אף הרשעתי בעבירות המפורטות   לנ,  לעיללבקשתי, כי  בות שבהן  סיובשים לב בין היתר, 

או בחברה פרטית שהיא חברת    אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית ,  ירהב נעברה הע
קצרה יותר  תקופה    חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי אואו שחלפו  איגרות חוב  

אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות    במהלכה
 .לפי קביעת בית המשפטחוב 

לא הרשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או   . 15
 . פנים עבירות של ניצול מידע

נסיבותיה   . 16 לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או 
  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב   אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית

ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום  
תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור  מתן פסק הדין או  

 . בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

אמצעי אכיפה  (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי  ועדת האכיפה המינהלית   . 17
או בחברה    האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך)  
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ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה    פרטית שהיא חברת איגרות חוב
 .  שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור

המש . 18 הכשרות  חוק  ע"פ  דין  כפסול/ת  הוכרזתי  ולא  קטין/נה,  והאפוטרופסות,  אינני  פטית 
תש"מ  1962-תשכ"ב חדש],  [נוסח  הרגל  פשיטת  פקודת  פי  על  רגל  כפושט/ת  שלא    1980-או 
 . הופטר

תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם   . 19
 כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית. 

י באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל  אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מייד . 20
לאחר   מיד  וזאת  כדירקטור,  כהונתי  לפקיעת  עילה  לגבי  שתתקיים  או  בי  מלהתקיים  יחדל 

מתן    עשייווד במועד  תפקע  בחברה  כדירקטור/ית  כהונתי  כי  לכך  מודע/ת  והנני  כך,  על  לי 
לי, כי בהתאם לסעיף    ההודעה כאמור. חובת הודעה כאמור  לחוק החברות, הפרת    234ידוע 

 תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה. 

לי כי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אהיה זכאי    ידוע מצהיר כי ידועות    הנני . 21
  לידיעתי   הובא וכן  הגמול  מסווגת החברה וכמפורט בתקנות    שבהמהחברה יהיו בהתאם לדרגה  

  לקבלת   קודם  בחברה מומחה  בלתי תלוי    לדירקטור  בישיבות   ההשתתפות  וגמול   השנתי  הגמול 
  . בתפקיד לכהן  הסכמתי

 הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה:  . 22

F _________________________________________ לפרט  [____________כן  יש 
 . שם סוג וסדרה של ני"ע, מספר ני"ע בבורסה וכמות ני"ע]

U .לא 

כל   על  לחברה  לאלתר  לדווח  עלי  כי  לי  באחזקותיי ידוע  קיטון  או  של    4גידול  הערך  בניירות 
 ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה.    החברה

 8שלה או בעל עניין  7שלה, חברה קשורה   6של החברה, חברה בת   5הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד  . 23
 בחברה:

F  ______________________________________ [נא להשלים]____כן . 

U .לא 

 של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:  9הנני בן/בת משפחה  . 24

F ___________ [נא להשלים]_______________________________כן . 

U .לא 

 
לרבות באמצעות  ו בעקיפין,  אבמישרין    לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם,ביחד עם אחרים,  לבד ו/או    4

תאגידים   באמצעות  ו/או  בשליטתי  בעקיפין  תאגידים  או  במישרין  בהם,  מחזיק  למנות    25%שאני  או הסכמות  ההצבעה  כוח  המניות,  למעלה מהון 
    .דירקטורים 

  .רך)(ד) לחוק ניירות ע 37כהגדרתו בסעיף ( לרבות "מורשה חתימה עצמאי"  5
ת  רשאיהמוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או   המניותרה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון חב   -" בת-ה חבר"  6

 למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.
מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק    -אם שלה  -שאינה חברה  -חברה, אשר חברה אחרת    -  חברה קשורה  7

אם  -שאינה חברה  -למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת    שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית
השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה    -שלה  

 .הניתנת בדרך העסקים הרגילה 
י שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר  מ  -  בעל עניין  8

מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה  
 . ון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלואחוזים או יותר מה

 .בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה  -בן משפחה  9
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 דין עבורי הינו  -המען להמצאת כתבי בי  . 25

  

 5236437           רמת גן     , 30תרצה 

 מיקוד                       עיר          רחוב 

 

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת   . 26
לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי  

וז חובותיי  וכי  וסופית  ממצה  רשימה  אינן  לעיל  המובאות  החברות  חוק  כויותיו  הוראות 
 המלאות על פי החוק ידועות לי. 

בלתי  ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית   . 27
וחה לעיונו של כל  ת במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתישמר  הצהרתי זו,  וכי    בחברה   תלוי 
 .אדם

הונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי  כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כ
ו/או על ובמבחני כשירות    בחברה  ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים  קביעת 

החשבונאית    ימיומנותו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר    לכהן כדירקטור בלתי תלוי 
כאמור אודיע  , וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי מצינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט והפיננסית

 על כך מיד לחברה.
 
    

  

  ולראיה באתי על החתום: 

  

  2021ביולי  18                    יוני טל         

  חתימה     תאריך     שם פרטי משפחה 

 



 2021ביולי  18 תאריך:
 לכבוד 

 בע"מ  ע.י. נופר אנרג'י

 

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטורהנדון: 
"( ולתקנות החברות )תנאים ומבחנים  חוק החברות)להלן: "  1999-לחוק החברות, תשנ"ט  227א עד  224בהתאם לסעיף  

גילוי בהתאם  2005-מקצועית(, התשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות   , לצורך 

ולצורך עמידה בהוראות סעיפים    1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל  33-)ב( ו34,  26לתקנות  

 )ד( לחוק החברות. 219-( ו12)א()92

הח"מ פרטוק,  אני  מספר    ת/נושא  ,(Fartook Yonit  1)ובאנגלית   יונית  זהות  , 024662587תעודת 
 , כדלקמן: "(החברה " -)להלן  בע"מ ע.י. נופר אנרג'ישל   ית/ בזה לצורך מינויי כדירקטור ה/מצהיר

 הנני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.  .1

 .ית/ להתמנות לדירקטור  ה/כשירישראל והנני  ת /הנני תושב .2

א .3 להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  את  לי  תפקידי  יש  ביצוע  לשם  הראוי  הזמן  ת 
 כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש    3, כישורי וניסיוני המקצועיים 2להלן פרטים אודות השכלתי 
ה והאם מתקיימים  בי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור/ית בחבר
ו/או   ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  להערכת  והמבחנים  התנאים  הכשירות  בי  להערכת 

להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה )להלן יחד:  המקצועית ו/או  
 "(: הדרישות המקצועיות"

;  מוסמכת מנהל עסקים אוניברסיטת בן גוריון  ;בוגרת ניהול, אוניברסיטת בן גוריון  -השכלה  
   .איגוד התעשיה הקיבוצית לקורס דירקטורים של איגוד תעשיה הקיבוצית; וקורס יו"רים ש

)   -ניסיון מקצועי   תפקיד אשר    - (  2011-2008תמחירנית ומנהלת מערכות מידע בקיבוץ גלאון 
ת חודשיים ושנתיים, לרבות  כלל הכנת תקציבים, תחשיבים כלכלים, תזרימי מזומנים ודוחו

(,  2009-2005הצגתם ואישורם בפורומים השונים; מנכ"לית ומנהלת הכספים של קיבוץ גלאון )
(; מנכ"לית ומנהלת הכספים של  2015-2019( וקיבוץ צאלים )2019-2016קיבוץ גבעת השלושה )

 היום( וחברת דירקטוריונים והנהלות שונות.  - 2019ארגון עבדי המים )

מנכ"לית ומנהלת הכספים של קיבוץ צאלים;   2019-2015  -תי בחמש השנים האחרונות  התעסקו
 היום מנכ"לית ומנהלת הכספים של ארגון עובדי המים.  -9201-ו

אגודת    -  4חברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות 
הערבה בע"מ, מוסך הנגב בע"מ, דהן  הנגב אגש"ח בע"מ, משקי הדרום אגש"ח בע"מ, הנגב ו 

   .ועמר בע"מ ואחזקות ניצנים אגש"ח בע"מ

מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא  הינו    "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתדירקטור  "
חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו  - בנושאים עסקיים  בעל מיומנות גבוהה והבנה

הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים  להבין לעומקם את  
 .הכספיים

גבוהה   מיומנות  לי, להערכתי,  יש  כישוריי  ו/או  ניסיוני  ו/או  בשל השכלתי  כי  הנני מצהיר/ה 
 והבנה בנושאים המפורטים להלן: 

 
 יש לציין את שם המועמד באנגלית ע"פ הדרכון. 1
והתואר    2 האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם.  יצויינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו  -תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים
 להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

,  כספיים   ודוחותחשבונאיים -עסקיים  בנושאים והבנה  גבוהה  כספית  מיומנות, להערכתו, לדירקטור   המקנים והכישורים  הניסיון, שישנם  ככל ,  יפורטו 3
 הכספיים  הנתונים של   הצגתם לאופן בקשר דיון  ולעורר החברה של הכספיים הדוחות  את לעומקם  להבין לו  המאפשר באופן

שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה  יש לפרט את    4
   של כהונה כדח"צ יש לציין זאת במפורש.
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 החבר פועלת  שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות  ה סוגיות 
 ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;  

   ;תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו 

 הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך; 

 .אף אחד מהמפורטים לעיל   

מומחיות   בעל/ת  כדירקטור/ית  לשמש  הבנתי,  למיטב  כשיר/ה,  הנני  לעיל,  האמור  ולאור 
 ת ופיננסית: חשבונאי

 כן  

 .לא 

בעל תואר  )א(  הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:    "דירקטור בעל כשירות מקצועית" .4
מינהל   משפטים,  חשבון,  ראיית  עסקים,  מינהל  כלכלה,  האלה:  המקצועות  באחד  אקדמאי 

הכל )ב(  ציבורי;   אחרת,  גבוהה  השכלה  לימודי  השלים  שהוא  או  אחר  אקדמאי  תואר  בעל 
בעל ניסיון של חמש שנים  )ג(    בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:   לפחות באחד מאלה,
בכהונה  (  2)בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;  (  1)

תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים  (  3)  ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; 
 של החברה.  

סיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי,  יהנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או נבשם לב לאמור לעיל  
 מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה: 

 כן  

 .לא  

 בתחום עיסוקה    משפטים, מנהל ציבורי ,מנהל עסקים,    בכלכלה,אקדמאי  בעל תואר    הנני
 נא למחוק את המיותר[ ]  _____________( -של החברה )דהיינו 

בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של   כי הנני  הנני מצהיר/ה
 חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 

 משמעותי עסקים  היקף  בעל  תאגיד  של  העסקי  הניהול  בתחום  בכיר    )יו"ר   תפקיד 
 ;דירקטוריון החברה(

  ;כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי 

  .תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה 

  .אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל 

 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:  .5

 כן. 

 .לא 

כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו    ,שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלןלאחר    ,הנני לאשר .6
)קבלת   415, )גניבה בידי מנהל( 392, )לקיחת או מתן שוחד(  297עד  290מהעבירות לפי סעיפים 

)שידולי מרמה, רישום    428עד    422-ו   )זיוף ושימוש במסמך מזויף(   420עד    418,  דבר במרמה(
ועובדים בתאגיד, איכוזב במסמכי תאגיד, עבירו  בידי  גי-ת מנהלים  ופרסום מטעה  מידע  לוי 

מ בכוח  נושא  סחיטה  מרמה,  העלמה  בתאגיד,  אמונים  והפרת  מרמה  בתאגיד,  בכירה  שרה 
)שימוש במידע פנים בידי    ג52, ולפי סעיפים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז וסחיטה באיומים(  

)תרמית    54-ו)עבירות לפי חוק ני"ע(  )א(  53,  )שימוש במידע שמקורו באיש פנים(  ד52,  איש פנים(
או כל עבירה    "(חוק ניירות ערך )להלן:"  1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח בקשר לניירות ערך(  
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ואם הורשעתי בעבר  .  )ג( לחוק החברות226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף  
המפורטות   בעבירות  דין  במלעילבפסק  קבע,  המשפט  שבית  הרי  אחריה,  ,  או  ההרשעה  ועד 

  שבהן  בותסילנ,  היתר  בין  לב  ובשים,  לעיללבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות  
  חברת   שהיא  פרטית   בחברה  או   ציבורית   בחברה   כדירקטור   מלכהן   מנוע   אני   אין,  ירהב הע  נעברה 

קצרה יותר  תקופה    או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או  חוב   איגרות 
אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות    במהלכה

 .לפי קביעת בית המשפטחוב 

רשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או  ולא ה .7
 . עבירות של ניצול מידע פנים

נסיבותיה  לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע   .8 כי מפאת מהותה, חומרתה או 
  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב   אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית

ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום  
י לשמש כדירקטור  מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראו

 . בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

,  לב)א( לחוק ניירות ערך52אשר מונתה לפי סעיף  הועדה    -דהיינו  )ועדת האכיפה המינהלית   .9
האוסר עלי  )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( אמצעי אכיפה לא הטילה עלי  (1968-התשכ"ח

ואם הוטל עליי    או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב  ציבוריתלכהן כדירקטור בחברה  
בהחלטתה   המנהלית  האכיפה  ועדת  שקבעה  התקופה  שחלפה  הרי  כאמור,  אכיפה  אמצעי 

 .  כאמור

קטין/נה .10 הוכרזתי  אינני  דין  כ  ולא  והאפוטרופסות,  פסול/ת  המשפטית  הכשרות  חוק  ע"פ 
כפושא  1962-תשכ"ב ה   רגל  ט/תו  פשיטת  פקודת  פי  תש"מעל  חדש[,  ]נוסח  שלא    1980-רגל 
 . הופטר

תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם   .11
 כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית. 

אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל   .12
תקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, וזאת מיד לאחר  יחדל מלהתקיים בי או שת

מתן    עשייווד במועד  תפקע  בחברה  כדירקטור/ית  כהונתי  כי  לכך  מודע/ת  והנני  כך,  על  לי 
כי בהתאם לסעיף    ההודעה כאמור. לי,  לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור    234ידוע 

 תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה. 

 ק/ה בניירות ערך של החברה: הנני מחזי .13

 [לפרט]יש __________________________________________ כן .   

 .לא 

באחזקותיי  קיטון  או  גידול  כל  על  לחברה  לאלתר  לדווח  עלי  כי  לי  של    5ידוע  הערך  בניירות 
   .ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה  החברה

 
לרבות באמצעות  קיפין,  ו בעאבמישרין    לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם,ביחד עם אחרים,  לבד ו/או    5

בעקיפין   או  במישרין  בהם,  מחזיק  שאני  תאגידים  באמצעות  ו/או  בשליטתי  למנות    25%תאגידים  או הסכמות  ההצבעה  כוח  המניות,  למעלה מהון 
   .דירקטורים 





 2021ביולי  18 תאריך:
 לכבוד

 בע"מ ע.י. נופר אנרג'י

 

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטורהנדון: 
"( ולתקנות החברות )תנאים ומבחנים חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 227א עד 224בהתאם לסעיף 

, לצורך גילוי בהתאם 2005-מקצועית(, התשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות 

ולצורך עמידה בהוראות סעיפים  1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 33-)ב( ו34, 26לתקנות 

 )ד( לחוק החברות.219-( ו12)א()92

בזה   ה/מצהיר, 005842117תעודת זהות מספר    ת/נושא  ,(Zvi Levin  1)ובאנגלית  צבי לוין,  אני הח"מ
 , כדלקמן:"(החברה" -)להלן  בע"מ ע.י. נופר אנרג'ישל  ית/לצורך מינויי כדירקטור

 הנני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה. .1

 .ית/להתמנות לדירקטור ה/כשירישראל והנני  ת/הנני תושב .2

ת הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש א .3
 כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. 

הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש   3, כישורי וניסיוני המקצועיים2להלן פרטים אודות השכלתי
ה והאם מתקיימים בי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור/ית בחבר
להערכת הכשירות בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או 

להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה )להלן יחד: המקצועית ו/או 
 "(:הדרישות המקצועיות"

קורסים בהנדסת  ;סיטת בן גוריון באר שבעבואני בוגר הנדסה, תעשיה וניהול -השכלה 
 קורסים בהנה"ח, חשבונאות ותמחיר.ו ;מכונות

 .מנהל עסקי ויו"ר קיבוץ  שובל ומנכ"ל אגש"ח "חברי אבשלום" -ניסיון מקצועי 

מנהל עסקי ויו"ר קיבוץ שובל ומנכ"ל אגש"ח "חברי  -התעסקותי בחמש השנים האחרונות 
 .אבשלום"

חברי  - 4ונותחברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחר
 , אבשלום אגש"ח בע"ממנפטת הנגב חברה בע"מו בע"מ אבשלום אגש"ח 

מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא הינו  "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתדירקטור "
חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו -בנושאים עסקיים בעל מיומנות גבוהה והבנה

החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של  
 .הכספיים

הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה 
 והבנה בנושאים המפורטים להלן:

  סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה
 דל והמורכבות של החברה; ולחברות בסדר הגו

  ;תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו 

 
 יש לציין את שם המועמד באנגלית ע"פ הדרכון.  1
המקצועית שהוא מחזיק בהם.  יצויינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמאי או התעודה  2

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו  -תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים
 להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. 

,  כספיים   ודוחותחשבונאיים -עסקיים  בנושאים והבנה  גבוהה  כספית  מיומנות, להערכתו, לדירקטור   המקנים והכישורים  הניסיון, נם שיש ככל ,  יפורטו 3
 הכספיים  הנתונים של   הצגתם לאופן בקשר דיון  ולעורר החברה של הכספיים הדוחות  את לעומקם  להבין לו  המאפשר באופן

החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה  יש לפרט את שמותיהן המלאים של  4
   של כהונה כדח"צ יש לציין זאת במפורש.
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 הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך; 

 .אף אחד מהמפורטים לעיל  

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות 
 חשבונאית ופיננסית:

 כן  

 לא. 

בעל תואר )א(  הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:    "דירקטור בעל כשירות מקצועית" .4
אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל 

בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל )ב( ציבורי; 
בעל ניסיון של חמש שנים )ג(    ה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;בתחום עיסוקה העיקרי של החבר

לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 
בכהונה ( 2)בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; ( 1)

תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים (  3)  רי;ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבו
 של החברה. 

סיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, יהנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או נבשם לב לאמור לעיל 
 מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

  כן •

 -, בתחום עיסוקה של החברה )דהיינו נדסת תעשיה וניהולה אקדמאיהנני בעל תואר  •
 ]נא למחוק את המיותר[ _____________(

בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של   כי הנני  הנני מצהיר/ה
 חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

)יו"ר  ף עסקים משמעותיתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היק •
 ;דירקטוריון החברה(

 תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה. •

 .אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל 

 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים: .5

 כן. 

 .לא 

כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו   ,לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן  ,שרהנני לא .6
)קבלת  415, )גניבה בידי מנהל( 392, )לקיחת או מתן שוחד( 297עד  290מהעבירות לפי סעיפים 

)שידולי מרמה, רישום  428עד  422-ו )זיוף ושימוש במסמך מזויף( 420עד  418, דבר במרמה(
לוי מידע ופרסום מטעה בידי גי-במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, איכוזב 

שרה בכירה בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה מרמה, סחיטה בכוח נושא מ
)שימוש במידע פנים בידי  ג52, ולפי סעיפים 1977-לחוק העונשין, התשל"זוסחיטה באיומים( 

)תרמית   54-ו)עבירות לפי חוק ני"ע(  )א(  53,  ע שמקורו באיש פנים()שימוש במיד  ד52,  איש פנים(
או כל עבירה  "(חוק ניירות ערך)להלן:" 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"חבקשר לניירות ערך( 

ואם הורשעתי בעבר . )ג( לחוק החברות226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 
שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה,  , הרילעילבפסק דין בעבירות המפורטות 

 שבהן בותסילנ, היתר בין לב ובשים, לעיללבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות 
 חברת  שהיא  פרטית  בחברה  או  ציבורית  בחברה  כדירקטור  מלכהן  מנוע  אני  אין,  ירהבהע  נעברה

קצרה יותר תקופה  הורשעתי אואו שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו  חוב איגרות
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אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות  במהלכה
 .לפי קביעת בית המשפטחוב 

רשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או ולא ה .7
 .עבירות של ניצול מידע פנים

אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה לא הורשעתי בעבירה  .8
 או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב  אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית

ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום 
המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית  

 . בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

, לב)א( לחוק ניירות ערך52אשר מונתה לפי סעיף הועדה  -דהיינו )ועדת האכיפה המינהלית  .9
האוסר עלי )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( אמצעי אכיפה לא הטילה עלי  (1968-התשכ"ח

ואם הוטל עליי  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב כדירקטור בחברה ציבורית לכהן
אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה 

 . כאמור

ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, פסול/ת דין כ ולא הוכרזתי אינני קטין/נה .10
שלא  1980-על פי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, תש"מ רגל ט/תו כפושא 1962-תשכ"ב
 .הופטר

תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם  .11
 כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

ע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל אני מתחייב/ת להודי .12
יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, וזאת מיד לאחר 

לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן  עשייווד
לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור  234ידוע לי, כי בהתאם לסעיף  ההודעה כאמור.

 תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

 הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה: .13

 [לפרט]יש __________________________________________ כן..  

 .לא 

בניירות הערך של  5ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון באחזקותיי
  .ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה החברה

 9שלה או בעל עניין 8שלה, חברה קשורה 7של החברה, חברה בת 6הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד .14
 בחברה:

 [לפרט]יש __________________________________________ כן.  

 .לא 

 
ות  לרבות באמצעו בעקיפין, אבמישרין  לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם,ביחד עם אחרים, לבד ו/או  5

למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות   25%תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 
   .דירקטורים 

  .רך(ע  ניירות  לחוק)ד( 37 ףבסעי   כהגדרתו) "מורשה חתימה עצמאי"  לרבות 6
  ת שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאי המוצא  המניות הון של   הנקוב הערך  מן  יותר או אחוזים  בחמישים  מחזיקה החברה  אשר  רה חב   -" בת-ה חבר"  7

 . שלה הכללי המנהל  את  או מהמנהלים יותר או מחצית למנות
המניות המונפק  מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון    -אם שלה  -שאינה חברה  -חברה, אשר חברה אחרת    -  חברה קשורה  8

אם  -שאינה חברה -שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת 
אה  השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוו -שלה 

 . הניתנת בדרך העסקים הרגילה 
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר   - בעל עניין 9

תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה  מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או 
 . אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו
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 של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: 10ן/בת משפחההנני ב .15

 __________________________________________ [לפרט]יש כן. 

 .לא 

 דין עבורי הינו -המען להמצאת כתבי בי .16

 

 8532000                         שובל ד. נ הנגב 

 מיקוד                    עיר      רחוב

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת  .17
לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי 

ויותיו הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכ
 המלאות על פי החוק ידועות לי.

ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית  .18
 .וחה לעיונו של כל אדםתבמשרדה הרשום של החברה ותהיה פתישמר  הצהרתי זו,  וכי  בחברה

כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית ו/או על קביעת 
, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי החשבונאית והפיננסית  ימיומנותדירקטוריון החברה בדבר  

 מצינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 2021ביולי  18            לוין ביצ            

 חתימה  תאריך  שם פרטי משפחה

 

 

 . בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה  -בן משפחה  10
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 דירקטור כשירות  הצהרת 
 

סעיפים   פי  התשנ"ט   227-  א224על  החברות,   תקנות ו  ,("החברות  "חוק)להלן:    1999-לחוק 
בעל  ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  )תנאים  החברות 

לתקנות   33-)ב( ו34,  26לצורך גילוי בהתאם לתקנות  וכן  ,  2005-כשירות מקצועית(, התשס"ו
ערך  נ תש"ליירות  ומיידיים(,  תקופתיים  בהוראות  ו  1970-)דוחות  עמידה  סעיפים  הלצורך 

)להלן:   בע"מ  ע.י. נופר אנרג'יבחברת  המיועד לכהונה    )ד( לחוק החברות,219-( ו12)א()92
 "(החברה"

 
   2021ביולי   8             תאריך המינוי:  

 
   בר סימן טוב  ה משהמועמד:           שם

 משפחה                                    פרטי           
 

 Moshe        Bar Siman Tov באנגלית כפי שמופיע בדרכון:המועמד שם 
 משפחה    פרטי        

 
 033409897          : זיהוימס' 

 
 ישראלית נתינות:   21.10.76               תאריך לידה: 

 
   93591 ם -י  10/13בן טבאי   :  בי דין מען להמצאת כתבי 

 מיקוד   עיר    רחוב                               
 

 :1הצהרות 
 

 הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.  .א
 
השכלתי .ב אודות  פרטים  המקצועי 2להלן  וניסיוני  כישורי  בחינה    3,  לשם  הרלוונטיים 

קצועי( לכהן כדירקטור בחברה האם יש בידיי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המ
והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או  
להלן:  )יחד  החברה  של  העיקרי  עיסוקה  בתחום  וההבנה  המיומנות  להערכת 

 "(: הדרישות המקצועיות"
 

העברית  _ מהאוניברסיטה  מימון  במסלול  עסקים  ומינהל  בכלכלה  שני  תואר  בעל 
האחרונות    5-בלים.  בירוש לכן    –שנים  קודם  הבריאות;  משרד  כציר   1מנכ"ל  שנה 

שנים באגף    11  –כלכלי בשגרירות ישראל בוושינגטון מטעם משרד האוצר; לפני כן  
לתואר  כסטודנט  התקציבים.  על  לממונה  כמשנה  סיימתי  האוצר.  במשרד  התקציבים 

ראשי של הרשות לבנות את  ראשון ושני עבדתי כיועץ לרשות לחשמל, סייעתי כלכלן ה
 מודל התעריפים.  

 ____________________________________________ 
 * יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה 

 
 : 4התעסקותי בחמש השנים האחרונות 

 
 מנכ"ל משרד הבריאות 

 
 ___________________________________________________________ 

 
__ _________________________________________________________ 

 

 
   נשים גם יחד.לההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ו יצוין כי  1
או    2 האקדמאי  והתואר  נרכשה  שבו  המוסד  הדירקטור,  של  השכלתו  נרכשה  שבהם  התחומים  כל  יצוינו 

דירקטור, להערכתו, מיומנות  התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה ל
חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות  -גבוהה והבנה בנושאים עסקיים

 הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. 
מיומנות   3 להערכתו,  לדירקטור,  המקנים  והכישורים  הניסיון  שישנם,  ככל  והבנה    יפורטו,  גבוהה  כספית 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של -בנושאים עסקיים
 החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. 

 יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.   4
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 : 5חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות 
 

______________________________ _____________________________ 
לדירקטור   דירקטור במיזם פסיפס )חברה ממשלתית בהליכי הקמה סופיים(; בתהליך מינוי

בחברה אמריקאית  

Uphealth______________________________________________ 
 

_________________________________________ __________________ 
 
 

ניסיונו   .ג השכלתו,  שבשל  מי  הוא  ופיננסית"  חשבונאית  מומחיות  בעל  "דירקטור 
בנושאים   והבנה  גבוהה  מיומנות  בעל  הוא  ודוחות    –עסקיים  וכישוריו  חשבונאיים 

כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר 
 דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

 
סיונך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות  יהנך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או נ 

 :6והה והבנה בנושאים המפורטים להלן גב
 
 [V ]   שבו לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות  סוגיות 

 החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; פועלת  
 
[V]  ;תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו 
 

-ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח   החברות   חוקהכנת דוחות כספיים ואישורם לפי   ]  [
 1968 ; 

 
 אף אחד מהמפורטים לעיל;  [ ]  
 

מומחיות  בעל  כדירקטור  לשמש  הבנתך,  למיטב  כשיר,  הנך  לעיל,  האמור  ולאור 
 חשבונאית ופיננסית: 

 
[V כן       ] 
 

 ]  [      לא 
 

נ .ד ו/או  בשל השכלתי  כי  בחברה,  כדירקטור  לכהונה  כמיועד  ו/או יהנני מצהיר,  סיוני 
והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של  כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה  

 החברה: 
 
[V כן       ] 
 

 ]  [      לא 

 : 7יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים  .ה

[V כן       ] 
 

 ]  [      לא 
 
 
 
 

 
המל  5 שמותיהן  את  לפרט  את  יש  ולפרט  ציבורית  או  פרטית  היא  החברה  האם  לציין  החברות,  של  אים 

יש    יש לציין זאת מפורשות.  כדירקטור חיצוניתקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה  
 להבחין בין כהונה כדירקטור שהינה בתוקף לבין כהונה שהסתיימה ולציין זאת במפורש. 

 יש לסמן במקום הרלוונטי.  6
 יש לסמן במקום הרלוונטי.  7
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לכהן כדירקטור    החברות  הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק .ו
 ובכלל זה הנני מצהיר כי:, בחברה

 
 פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.  אינני .1

 
יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע   .2

של   המיוחדים  לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  בחברה,  כדירקטור  תפקידי 
 החברה ולגודלה.  

עיסוקיי האחרים   .3 ייצרותפקידיי או  עניינים עם תפקידי כדירקטור    לא  ניגוד 
 בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. א יהיה ול

 
דין    לא .4 בפסק  ראשונה  הורשעתי  ואם  בערכאה  להלן  המפורטות  בעבירות 

שבית המשפט קבע,  בעבירות המפורטות להלן, הרי  בפסק דין  הורשעתי בעבר  
במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות  

הית  ,להלן בין  לב  לנובשים  הע סיר,  נעברה  שבהן  מנוע  ,  ירהבבות  אני  אין 
  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב  מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית

ש הורשעתיאו  שבו  הדין  פסק  מתן  מיום  שנים  חמש  קצרה  תקופה    או  חלפו 
או בחברה פרטית  אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית    יותר במהלכה

 :לפי קביעת בית המשפט שהיא חברת איגרות חוב
 

לפי סעיפים   .א ,  428עד    422-ו  420עד    418,  415,  392,  297עד    290עבירות 
לחוק    54-)א( ו53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977  -לחוק העונשין, התשל"ז  

ערך התשכ"חניירות   ,-1968  " ערך)להלן:  ניירות  עבירה  חוק  כל  או   )"
 .החברות  )ג( לחוק226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 

 

עבירות   .ב מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  הרשעה 
 מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. 

 

לעיל     4שאינה מנויה בסעיף  בעבירה    לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה .5
ראוי   אני  אין  נסיבותיה  או  חומרתה  כי מפאת מהותה,  בית משפט קבע  אשר 

  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב   מש כדירקטור בחברה ציבוריתלש
ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו  
המשפט   בית  שקבע  יותר  קצרה  תקופה  או  הדין  פסק  מתן  מיום  שנים  חמש 

ציבורית בחברה  כדירקטור  לשמש  ראוי  אינני  פרטית    במהלכה  בחברה  או 
 . רת איגרות חובשהיא חב

 
לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן   .6

ציבורית חברה  בכל  חוב,   כדירקטור  איגרות  חברת  שהיא  פרטית  בחברה    או 
התקופה   שחלפה  הרי  כאמור,  אכיפה  אמצעי  עליי  הוטל  ואם  בחברה,  ו/או 

 שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. 
 יין זה:  לענ

אכיפה"   בסעיף    –"אמצעי  כאמור  אכיפה  ערך,  52אמצעי  ניירות  לחוק  נו 
ח' פרק  לפי  ז'  4שהוטל  פרק  לפי  ערך,  ניירות  העיסוק    2לחוק  הסדרת  לחוק 

לחוק    1, או לפי פרק י' 1995-בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 
 , לפי העניין; 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

לב)א( לחוק ניירות  52הוועדה שמונתה לפי סעיף    –דת האכיפה המינהלית"  "וע
 ערך.

 
לכהונתי    החברות   י תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוקי אם חדל להתקיים לגב .7

כדירקטור   כהונתי  לפקיעת  עילה  לגביי  שמתקיימת  או  בחברה  כדירקטור 
בס"ק  ור  בעבירה כאמבערכאה ראשונה  , לרבות עקב הרשעה בפסק דין  בחברה

  לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל   5)א( או  4
וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה.  – על כך מייד לחברה  כי    אודיע  לי,  ידוע 

הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת  ,  החברות  לחוק  234בהתאם לסעיף  
 חברה. לחובת אמונים שלי  
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 :8מצהיר כדלקמן הנך טור בלתי תלוי, דירק הנך ה אם חינ לצורך הב .ז
 

  [V]  בעל השליטה בחברה; לש 9אינני קרוב 
 

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או   ]  [
למועד   שקדמו  בשנתיים  או  המינוי  במועד  בו,  השליטה  בעל  שאני  לתאגיד 

בחברה   השליטה  לבעל  לחברה,  זיקה  השליטה,  או  המינוי,  בעל  של  לקרוב 
ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק    ,או לתאגיד אחר  ,במועד המינוי

ראש    –שליטה    בדבוקת יושב  המינוי,  במועד  שהוא,  למי  זיקה  גם 
הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר  

 בתחום הכספים; 
 

 לעניין ההצהרה לפי סעיף זה:
קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או    -יקה"  "ז

שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן  
למעט   לציבור,  מניות  לראשונה  להציע  שעומדת  בחברה  חיצוני  כדירקטור 

  , 2006-חריגים על פי תקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז
 ; כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ולמעט

 

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו    -"תאגיד אחר"  
 למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.  

 
אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל,   ]  [

שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים  
גם אם   קה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל,מי שאסורה זילעסקיים או מקצועיים 

וכן לא קיבלתי, נוסף   זניחים,  כלל, למעט קשרים  הקשרים כאמור אינם דרך 
ז אני  לו  הגמול  ההוצאותעל  ולהחזר  לתקנות  כאי  בהתאם  )כללים  ,  החברות 

, כל תמורה, במישרין או  2000-בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס
 בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה. 

תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו    תתקבלקוימו קשרים ו/או  יידוע לי כי באם   
למי הדרושים  התנאים  מן  תנאי  הפרת  בלתי  בכך,  כדירקטור  לכהונתי  או  נוי 

 תלוי. 
 

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח   
 לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.   

 
[V]   תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם

 די לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. תפקידי כדירקטור ואין בהם כ

 

[V]   בה מכהן בחברה אחרת  כדירקטור  תלוידירקטור  כאינני מכהן  ובכלל  בלתי   ,
 אחד מהדירקטורים בחברה.  זה דירקטור חיצוני,

 
 [V]  .אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל 

 
[V] נים ברציפות.אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע ש 
 

 זה: לעניין ההצהרה לפי סעיף
 ינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה. א לא יראו בהפסקת כהונה ש

 
ה דירקטור  הינו  תלוי"  בלתי  "דירקטור  זה  סעיף  התנאים מלעניין  כל  את  קיים 

 לעיל.  זה בסעיף המבחנים ו
 

ולפיכך    ,ם לעילהנקוביהתנאים והמבחנים  מכל או חלק    ילגבי   מיםלא מתקיי ]  [
 אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי". 

 
 

 
 יש לסמן במקומות הרלוונטים.   8
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן    –"קרוב"    9

 זוגו של כל אחד מאלה.  
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בחברה תלוי  בלתי  כדירקטור  לכהן  מיועד  ו/או  מכהן  שאני  כי   ,ככל  מצהיר  הנני 
 -ידועות לי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס  

 ( וכי:"התקנות")להלן:  2000
 
הגמול   .1 כי  לי  וההוצאות    השנתי,ידוע  ההשתתפות  מן  גמול  זכאי  אהיה  להם 

 דרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות; בהתאם להחברה יהיו  
 
הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור חיצוני קודם   .2

 לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד. 
 

מחזיק  .ח הנך  ו/או    10האם  ערך בבמניות  חבאחרים    ניירות  החברה,   11מוחזקתרה  של 
החברה  שלה לפעילות  מהותית  פעילותה  יובאו   אם  שעיקריו  חוזה  נכרת  האם  ו/או 

, שביצועו יגרום  12בחברה   לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל ענייןלהלן,  
שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת   לכך

קיימים  האם  ו/או    חברה, תהינה כמפורט להלןשלה אם פעילותה מהותית לפעילות ה
של   הערך  בניירות  להחזקה  הנוגעים  אחרים  הסכמים  ו/או  הצבעה  החברה  הסכמי 

 : 13אם כן, אנא פרט  ., שעיקריהם מפורטים להלןשהינך צד להם, במישרין או בעקיפין
_________________________ _______________ ___________________ 

--- 
 _____________ .______________________________________________ 

 
 ניירות הערך י ברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחב

ועל    אם פעילותה מהותית לפעילות החברה  או של חברה מוחזקת שלהשל החברה,  
 . כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל

 
 

שלה או    16שלה, חברה קשורה   15של החברה, חברה בת     14תפקיד בעל  /עובד  האם הנך .ט
 : אם כן, אנא פרטבחברה,  17של בעל עניין 

 
 ___________________________________________________________ 

--- 
 ___________________________________________________________ 

 
משפחה   ך הנהאם   .י בחברה   18בן  בכירה  משרה  נושא  עניין    19של  בעל  של  בחברה,    או 

 כמפורט להלן: 
 

 ___________________________________________________________ 
--- 

 ___________________________________________________________ 
 

 
יחד    10 יחד עם אחרים, לרבות  ו/או  ו/או  עם  לבד  ענייהינך  תאגידים שעם  בני משפחה  ן בהם, במישרין  בעל 

בעקיפין,  /ו בשליטת וכן  או  תאגידים  באמצעות  ש  ךלרבות  תאגידים  באמצעות  בהם,  ו/או  מחזיק  הנך 
 ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.  25%במישרין או בעקיפין,

מוחזקת"  11 כלול  -"חברה  חברה  או  יחסי  באיחוד  מאוחדת  חברה  מאוחדת,  בכללי  חברה  כמשמעותם  ה, 
 . החשבונאות המקובלים

 לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.   12
 . יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך  13
  .1968-ח)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"37כהגדרתו בסעיף   – "מורשה חתימה עצמאי" לרבות   14
המוצא   רה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות חב   -בת"  -ה "חבר   15

 .ת למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה רשאישלה או מכוח ההצבעה שבה או 
החברה  חב   -ה קשורה"  "חבר  16 שלה  -ינה חברהשא   -רה, אשר  בעשריםמח  -אם  או    זיקה  וחמישה אחוזים 

הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה  מן  יותר 
קיעה בה סכום  הש  -אם שלה  -ינה חברהשא  -מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה  ר  אחוזים או יות

ן במניות ובין בדרך אחרת, למעט  ם או יותר מההון העצמי של החברה, בי חוזיהשווה לעשרים וחמישה א
 הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

ענין"  17 מכוח ההצבעה    -"בעל  או  של התאגיד  המונפק  מהון המניות  יותר  או  בחמישה אחוזים  מי שמחזיק 
בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן   
ל התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר  כדירקטור ש 
יותר    או  אחוזים  וחמישה  עשרים  למנות  רשאי  או  בו,  ההצבעה  מכוח  או  שלו,  המונפק  המניות  מהון 
 .  וכן חברה בת של החברה מהדירקטורים שלו  

 אצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה; בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צ -"בן משפחה"     18
 . 1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  – "נושא משרה בכירה"  19
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לעיל  .יא האמור  כל  כי  מצהיר  הנני  לעיל,  האמור  כל  את  והבנתי  בעיון  שקראתי  לאחר 
הפרטי וכי  לאמיתה  אמת  ידי  הינו  על  ונכתבו  ומלאים  מדויקים  הינם  המזהים  ם 

הוראות חוק כי  לי  ידוע  וכי  ידי  לעיל אינן רשימה ממצה   החברות   ובכתב  המובאות 
 וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי. 

 
ו/או על  כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור  

לכהן קביעת   כשירות  ובמבחני  בתנאים  עמידתי  בדבר  החברה  של  הביקורת  ועדת 
תלוי כדירקטור   בהצהרה.  בלתי  מציינו  הייתי  שכזה  פרט  לי  ידוע  היה  אם  אם    וכי 

 וודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.יי
 

    
 ______20.5.21 ____            

 __________________ 
  חתימה            תאריך       

               















 מוצע לתקנון החברהתיקון  -' בנספח 

 

 ה כדלקמן: נהחברה תתקבל   וןחלטות בדירקטורי ה .103

)ביחס לסעיפים   לתאגידים המוחזקיםבנוגע  או    לחברהת להלן בנוגע  החלטות המנויוה (א)
בדירקטוריון לנה  תתקב"(,  ותמיוחד  החלטות"להלן:  )  , לפי הענייןלהלן((  4)-( ו2, )(1)

בחברה בעת נתונה  יכהנובפועל אם דירקטורים  (6ישה )של שבתמיכתם א( ) –החברה 
בחברה בעת    יכהנואם בפועל  ן  הדירקטוריוחברי  ה של רוב  בתמיכאו    דירקטורים  9

מכהנים בחברה ה  רקטוריםידה  כל  לש  בתמיכהב(  )  וא  דירקטורים  9-נתונה פחות מ
רוב ה" )  ב( לעיל)-ו  )א(  החלופות  ןמבי  ךלפי הנמו  , חדאפחות    יןד על פי  יע  בצהזכאים להו

   :בעד ההחלטה הצביעוש ,"(החלטות מיוחדותב הנדרש

רכישה)א(   (1) או  מכירה  מנכסי  מנכס    של  אישור  ים  ד התאגיאו  החברה  הותי 
)ב(,  )ככל שהדבר מחייב אישור של החברה(  זקיםהמוח רכישת תאגיד או    וכן 

 ש"ח; מיליון  10העולה על עסקה  בסך -ד מהם כל אח; פרויקט

)ככל    תאגיד מוחזקידי  המקודמים על    פרויקט חדש או קבוצת פרויקטיםישור  א (2)
 ;מגה וואט 30 ה עללהעו היקף  ב שהדבר מחייב אישור של החברה(

לעיל,    (2) ס לפרויקט או לקבוצת פרויקטים שאושר)ו( בהתאם לסעיף  למעט ביח (3)
על ידי  ן בטחונות  חוב, הלוואה או מת  יצירה של כל ה או  העמד  נטילה,אישור  

 ש"ח;   מיליון  40בסכום העולה על  החברה 

ל (4) כניסה  מוחזק  פעילות  אישור  של תאגיד  או  החברה  ייב  שהדבר מח)ככל  של 
)דהיינו מדינה שלאותו מועד לחברה אין    באזור גיאוגרפי חדש ישור החברה(א

 ; פעילות בה(

או אימוץ תכנית  ו/של החברה    יםית התגמול לעובדקון תכנשינוי, עדכון או תי (5)
ו/או   משרה  ונושאי  לעובדים  חדשה  לעובדים  תגמול  התגמול  מדיניות  קביעת 

 בכירים בחברה;  

פועלת    שיטת  ונאות או שינוי שיטת החשב (6) )למעט  החברה  ניהול הספרים לפיו 
ועל    IFRS)לאומיים ) ככל הנדרש על פי הדין ולמעט שינוי לתקני דיווח כספי בינ

   . (1968-ערך, תשכ"ח או על פי חוק ניירותכוח תקנות שהוצפי הנדרש מ

  ף י)ביחס לסע   ים תאגידים המוחזקלגע  בנואו    חברה ויות להלן, בנוגע לההחלטות המנ  (ב)
העניין  ,הלן(ל(  1) תתקבלמהותיותהחלטות  "להלן:  )   לפי    כל של  בתמיכתם  נה  "(, 

בעד שהצביעו    חדא פחות    על פי דין  יעבצהזכאים להו  הרב חב  םינ הכ מה  רקטוריםידה
   ההחלטה: 

)ככל  תאגידים המוחזקים  מהאיזה    אוהחברה  של    אישור שינוי בתחום הפעילות (1)
 ; ת חדשפעילו לתחום   או כניסהרה( שהדבר מחייב אישור של החב

 ינה בדרך של הנפקה לציבור; שא ערך המירים  הקצאה של מניות או ניירות (2)

ש (3) המירים  הקצאה  ערך  ניירות  או  מניות  הנפל  של  ובלבד  בדרך  לציבור,  קה 
מניות או ניירות    הקצאת  שחישוב תיאורטי של השפעת ההקצאה, ביחד עם כל

ההנפ במועד  שבוצעה  המירים  ולאחריו,  ערך  לציבור  הראשונה  שיעור  קה  על 
המניו בעלי  של  לאחזקותיהם  ביחס  בחברה  ההנפקה  ת  ערב  אחזקותיהם 

הנפקה הראשונה  ור, יביא לדילול אחזקות בעלי המניות ערב ההראשונה לציב 
ו/או הקצאת מניות   ופציותהענקת א מובהר בזאת, כי  או יותר. 30%  -לציבור ב

שאושרה  אי משרה  פי תכנית תגמול לעובדים ונושלעובדים ו/או נושאי משרה על  
ולא    זה,  אישור ברוב הנדרש כאמור בסעיף  לא תדרושעיל  ל (5)א()כאמור בס"ק  

 ; אורטי כאמור לעילתילקח בחשבון לצורך ביצוע החישוב התי



פעיל (4) הפסקת  בדבר  החלטה  פירוקבלת  מיזוג,  מרצוות,  הליכים,  ק  הקפאת  ן, 
 וכן אחר; הסדר עם נושים, הסדר עם בעלי מניות או הליך חדלות פירעון 

 ש.  שינוי מבני או ארגון מחד (5)

)א()1)א()  יםככל שאיזו מההחלטות המנויות בסעיפ  (ג) )א()2(,  )ב()4(,  ביחס    עילל  (1( או 
ק תאגיל לשם  ואשר  מוחזק  בתאגיד  תתקבל  מוחזק,  החברה, ד  אישור  נדרש  בלתה 

ין  שהעניגן המוסמך של התאגיד המוחזק  אורל החברה את כוח ההצבעה שלה בתפעי
לד בפניה  הובא  הדין(יון  להוראות  לקבלת   )בכפוף  בכפוף  תתקבלנה  שההחלטות  כך 

בסעיף    אישור המנוי  ברוב  החברה  לעילדירקטוריון  ה)לג  )א(  המנויות  בי  החלטות 
)א()1)א()  בסעיפים ברוב המנויעיל  ל(  (4)א()   (,2(,  )לגבי ההחלטה   לעיל  )ב(בסעיף    או 

 (. לעיל (1)ב()מנויה בסעיף ה

 רגיל.   ברובתתקבלנה  טוריון החברהבדירק החלטות יתר (ד)

 ל אחד לכל דירקטור.  בהצבעה בדירקטוריון יהיה קו (ה)

 ו מכריע. סף אראש הדירקטוריון לא יהיה קול נו-ליושב (ו)

 



 )להלן: "החברה"(  מבע"  ע.י. נופר אנרג'י

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

 ראשון  חלק

 החברה  שם .1

   בע"מ ע.י. נופר אנרג'י

 כינוסהל מקוםהו המועד הכללית, האסיפה סוג .2

, ברחוב  י החברהבמשרד ,  14:00בשעה  ,  2021  באוגוסט   30-, השניביום    שתיערך  מיוחדת  אסיפה 
יום  ל האסיפה חוקי, תידחה מנין ימצא לא . אםפארק תעשיות יצהר, א.ת. עד הלום  4האודם  

 .שעה ובאותו מקום באותה ,2021ספטמבר ב 6- , השני

 הצבעה כתב מצורף אליו החברה  של המיידי לדוח בהתאם היום סדר  שעל הנושאים פירוט .3
 : הצבעה כתב באמצעות להצביע ניתן לגביהם אשר ,זה

מינוי מחדש של מר עופר ינאי כדירקטור בחברה עד    -  מינוי מר עופר ינאי לדירקטור בחברה  3.1
 תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  

, מפורטים בתקנה  מר עופר ינאי( לתקנות הדוחות, הפרטים אודות  10ב)א()36בהתאם לתקנה  
אשר המידע    ,2020לשנת  של החברה  לדוח התקופתי  (  נוספים על התאגידפרטים  ד' )בפרק    26

 האמור בה מובא בדוח זה על דרך ההפניה. 

,  1999-ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט224בהתאם להוראות סעיף  מר עופר ינאי,    הצהרתהעתק  
 יצויין כי ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד.. 1נספח אכ  זימון האסיפהלדוח  ףמצור

תנאי כהונתו של מר עופר ינאי )לרבות תנאי הפטור, השיפוי והביטוח החלים  לפרטים בדבר  
סעיף   ראו  אליו(  התאגיד(  ב  22ותקנה    21בתקנה    1ביחס  על  נוספים  )פרטים  ד'  בדוח  פרק 

לשנת   סעיף  2020התקופתי  וכן  של החברה  לתשקיף    8.3,  בדצמבר   9  תאריך  נושאלהשלמה 
  ,"(תשקיף החברה)"  (2020-01-133446פר אסמכתא:  )מס  2020דצמבר  ב  8  ביוםשפורסם  ,  2020

 אשר המידע האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה. 

כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה    עופר ינאי: למנות מחדש את מר  תנוסח ההחלטה המוצע
  הכללית השנתית הבאה של החברה.

מינוי מחדש של מר יוני טל כדירקטור בחברה עד תום    -   כדירקטור בחברה  יוני טל מינוי מר   3.2
 האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  

  26, מפורטים בתקנה  יוני טל  ( לתקנות הדוחות, הפרטים אודות מר10ב)א()36לתקנה    בהתאם
, אשר המידע האמור בה מובא  2020בפרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( לדוח התקופתי לשנת  

 בדוח זה על דרך ההפניה. 

,  1999-ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט224, בהתאם להוראות סעיף  יוני טלמר    הצהרתהעתק  
 עשה בנפרד.יצויין כי ההצבעה לגבי כל מועמד תי. 2אנספח כ  לדוח זימון האסיפה ףמצור

כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה  יוני טל    מר  את: למנות מחדש  תנוסח ההחלטה המוצע
 הבאה של החברה.השנתית הכללית 

מינויה מחדש של הגב' יונית פרטוק כדירקטורית    -   בחברה  יתכדירקטור  הגב' יונית פרטוקמינוי   3.3
 הכללית השנתית הבאה של החברה.  בחברה עד תום האסיפה 

  26, מפורטים בתקנה  הגב' פרטוק( לתקנות הדוחות, הפרטים אודות  10ב)א()36בהתאם לתקנה  
, ואשר המידע האמור בה מובא  2020בפרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( לדוח התקופתי לשנת  

 בדוח זה על דרך ההפניה. 

,  1999-ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט224ף  , בהתאם להוראות סעיהגב' פרטוקהעתק הצהרת  
 יצויין כי ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד.. 3אנספח כ  לדוח זימון האסיפה ףמצור
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בחברה, עד תום   יתכדירקטורהגב' יונית פרטוק    את: למנות מחדש  תנוסח ההחלטה המוצע
 הבאה של החברה. השנתית  האסיפה הכללית 

מינויו מחדש של מר צבי לוין כדירקטורית בחברה עד    -   כדירקטור בחברה  מר צבי לוין מינוי   3.4
 תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  

  26, מפורטים בתקנה  מר צבי לוין( לתקנות הדוחות, הפרטים אודות  10ב)א()36בהתאם לתקנה  
, ואשר המידע האמור בה מובא  2020בפרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( לדוח התקופתי לשנת  

 זה על דרך ההפניה. בדוח 

,  1999-ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט224, בהתאם להוראות סעיף  של מר לוין  תוהעתק הצהר
 יצויין כי ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד.. 4אנספח כ  לדוח זימון האסיפה ףמצור

כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה  מר צבי לוין    את: למנות מחדש  תנוסח ההחלטה המוצע
 ה של החברה.הבאהשנתית הכללית 

מר משה בר סימן טוב כדירקטור בחברה    מינוי  -  כדירקטור בחברהמר משה בר סימן טוב  מינוי   3.5
 עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  

 : ( לתקנות הדוחות10ב)א()36בהתאם לתקנה כנדרש מר בר סימן טוב, להלן פרטים אודות 

 משה בר סימן טוב  שם:
 033409897 מס' ת.ז.: 

 21.10.1976 תאריך לידה: 
 כניסה ב' ירושלים 10/13בן טבאי   דין: -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית  נתינות:
 ---  חברות בוועדות דירקטוריון: 

 ---  דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:
מומחיות חשבונאית ופיננסית או 

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  כשירות מקצועית:

 לא דירקטור חיצוני מומחה: 
עובד של החברה, חברה בת או חברה  
 -- - קשורה של החברה או בעל עניין בה:

 8.8.2021 תאריך תחילת כהונה: 

העברית השכלה: אוניברסיטה  כלכלה,  מוסמך  ;  בוגר 
 אוניברסיטה העברית , בכלכלה ומנהל עסקים

 הבריאות מנכ"ל משרד   תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
 -- - בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:

 .UpHealth Holding Inc חברות בדירקטוריונים:

- ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט224, בהתאם להוראות סעיף  של מר בר סימן טוב  תוהעתק הצהר 
 כי ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד.  יצויין.  5א נספח  כ  לדוח זימון האסיפה  ף, מצור9991

עד לדירקטור בחברה,  משה בר סימן טוב: "לאשר את מינויו של מר נוסח ההחלטה המוצעת
 ".  לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה

מינוי מר אורי אורבך כדירקטור בחברה עד תום    -   כדירקטור בחברה  מר אורי אורבך מינוי   3.6
 הכללית השנתית הבאה של החברה.   האסיפה

 :( לתקנות הדוחות10ב)א()36בהתאם לתקנה כנדרש מר אורבך, להלן פרטים אודות 

 אורי אורבך  שם:
 029744588 מס' ת.ז.: 

 29.4.1973 תאריך לידה: 
 א מזכרת ביתה   10ח " הפלמ דין: -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית  נתינות:
 ---  דירקטוריון: חברות בוועדות 

 ---  דירקטור חיצוני או בלתי תלוי:
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מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 כשירות מקצועית:

 בכל כשירות מקצועית 

 לא דירקטור חיצוני מומחה: 
עובד של החברה, חברה בת או חברה  
 -- - קשורה של החברה או בעל עניין בה:

 8.8.2021 תאריך תחילת כהונה: 
 אלקטרוניקה, אוניברסיטת תל אביב מהנדס  השכלה:

מנכ"ל וסמנכ"ל כספים בפועל אל.אנד.אס. לייט   תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
 אנד סטרונג בע"מ 

 -- - בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
 אל.אנד.אס. לייט אנד סטרונג בע"מ  חברות בדירקטוריונים:

,  1999-ב)א( לחוק החברות, התשנ"ט224, בהתאם להוראות סעיף  של מר אורבך  תוהעתק הצהר
 יצויין כי ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד.. 6אנספח כ  לדוח זימון האסיפה ףמצור

לעניין   יצוין  הטוב,  הסדר  כי  למען  החברה  דירקטוריון  לחברי  להחלטות  התגמול  בהתאם 
החיצוניים והבלתי החברה משלמת לדירקטורים  החברה ואסיפת בעלי מניותיה,    דירקטוריון

ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעלי  בגובה   ,תלויים  בישיבות  השתתפות  וגמול  שנתי  גמול 
תקנות החברות )כללים בדבר גמול  ללתקנות  הרביעיתהסכומים המרביים המפורטים בתוספת  

התש"ס חיצוני(,  לדירקטור  "  2000-והוצאות  הגמול)להלן:  ההון   , "(תקנות  לדרגת  בהתאם 
ל החברה כהגדרתה בתקנות הגמול )כפי שתהיה מעת לעת(, והחזר הוצאות בהתאם העצמי ש 

הגמול  בחברה  לתקנות  לדירקטורים  משלמת  וכן  בגין    מקבלים )שאינם  ,  בתפקידים תגמול 
על   העולהו/או בתאגידים בשליטתה בהיקף משרה    אחרים כעובדים ו/או נושאי משרה בחברה 

חיצוניי   50% כדירקטורים  מכהנים  ופיננסית ואין  מומחיות חשבונאית  בעלי  תלויים  ובלתי   (ם 
בתקנות  הסכומים  בגובההוצאות    והחזר  תגמול הנקובים  לדרגת הגמול  הקבועים  בהתאם   ,

שנה מדי  שתהיה  כפי  ל,  בנוסף.  החברה,  הדירקטוריון  חברי  ו  כתבזכאים  והן  שיפוי  הפטור 
 החברה. נכללים בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של 

עד לתום  לדירקטור בחברה,    אורי אורבך: "לאשר את מינויו של מר  נוסח ההחלטה המוצעת
 ".  האסיפה השנתית הבאה של החברה

, (BDO)  מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפטמוצע למנות    -   מינוי רואי חשבון מבקרים 3.7
 כרואי החשבון המבקרים של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.  

רואי החשבון  נוסח ההחלטה המוצעת למנות מחדש את משרד  כרואי (BDO)  זיו האפט:   ,
החברה,  של  הבאה  השנתית  הכללית  האסיפה  לתום  עד  החברה  של  המבקרים  החשבון 

 ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

מוצע לאשר תיקון לתקנון החברה, לפיו החל ממועד אישור האסיפה    -   תיקון תקנון החברה 3.8
  נספח ב'כמפורט ב  ,)ג( בתקנון החברה103-)ב( ו103)א(,  103הכללית תימקנה הוראות סעיפים  

 . יתר הוראות תקנון החברה תיוותרנה ללא שינוי.  לדוח זימון האסיפה

נוסח מסומן במהודרת שינויים של סעיף    לדוח זימון האסיפה  'בנספח  כמצ"ב למען הנוחות  
 לתקנון החברה.   103

דרישה שקיבלה החברה,  י לאור  היום  לסדר  לתיקון תקנון החברה התווספה  כי הצעה  צויין 
לסעיף   התשנ"ט66בהתאם  החברות,  לחוק  ויו"ר  1999-)ב(  השליטה  בעל  ינאי,  עופר  ממר   ,

 דירקטוריון החברה.  

 .לדוח זימון האסיפה  נספח ב'כמפורט בתיקון לתקנון החברה  : לאשר  נוסח ההחלטה המוצעת

 המוצעות החלטות של המלא בנוסח לעיין שניתן והשעות המקום .4

  רשות  של האינטרנט  באתרי האסיפה כינוס בדבר החברה  שפרסמה  המיידי  בדוח  לעיין ניתן 
, וכן ניתן לעיין  להלן  13 בסעיף כמפורט מ"בע  אביב-בתל  ערך לניירות הבורסה ושל  ערך ניירות

, יות יצהר, א.ת. עד הלוםשפארק תע  4ברח' האודם  במשרדה הראשי של החברה    במסמכים אלו
שעות לפני    24וזאת עד    ,08-3750060טלפון  בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש ב
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 . הכללית או הנדחית )ככל שתיערך(  מועד כינוס האסיפה

 :היום סדר שעל מהנושאים אחד בכל הכללית באסיפה החלטה לקבלת הדרוש הרוב .5

רוב רגיל מכלל קולות  הינו    3.8עד    3.1בסעיפים    תוהמפורט  ההחלטות  לאישורהנדרש    הרוב
 בעלי המניות הנוכחים והמצביעי באסיפה הכללית. 

ב מחזיק  ינאי,  עופר  מר  בחברה,  השליטה  בעל  הדוח,  כ   9,726,114-למועד  המהוות  -מניות 
מזכויות ההצבעה בחברה. שיעור זה אינו מקנה    46.86%- מההון המונפק של החברה וכ  37.55%

 חלטות שעל סדר היום. לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הה

 המועד הקובע .6

  182המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 
 . "(המועד הקובע)להלן: " 2021אוגוסט  ב 2- ההינו לתקנות,  3לחוק החברות ובתקנה 

 תוקף כתב הצבעה  .7

  6רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצאו לחברה עד    תוקף  יהיה הצבעה לכתב
 שעות לפני מועד האסיפה: 

רשום   לא  מניות  בעל  בעלות    - לגבי  אישור  לחברה  נשלח  אם  או  בעלות  אישור  לו  צורף  אם 
 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.  

אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או    - ( לחוק החברות  2)177לגבי בעלי מניות לפי סעיף  
 תעודת התאגדות.  

 תוקף. מוצא בהתאם לאמור לעיל יהיה חסר יכתב הצבעה שלא 

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו,  
 למשרד החברה.  

 מועד נעילת מערכת ההצבעות אלקטרוניות  .8

שעות לפני מועד כינוס האסיפה )דהיינו    6ההצבעה במערכת ההצבעות האלקטרוניות מסתיימת  
ביום  8:00בשעה    - כתב (.  2021אוגוסט  ב  30  בבוקר  את  לחברה  להמציא  יש  זה  למועד  עד 

 ההצבעה.  

 בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.   .9

 עמדה והודעות הצבעה  כתבי למסירת מען .10

יות  שפארק תע  4אודם  ברח' ה  ,החברהאת כתב ההצבעה והודעת העמדה יש להמציא למשרד  
 . הלוםיצהר, א.ת. עד  

 עמדה  להמצאת הודעות אחרון מועד .11

,  לפני מועד כינוס האסיפהעשרה ימים  עד הינו לחברה עמדה הודעות להמצאת האחרון המועד
 האחרון והמועד (,"הודעות עמדה למשלוח האחרון המועד"להלן: ) 2021אוגוסט  ב 20-היינו ה 

קרי   ,עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה העמדה הינו להודעות תגובת הדירקטוריון להמצאת
 . 2021אוגוסט ב 25-ה

  והודעות ההצבעה  כתבי םבה שמצויים הבורסה של האינטרנט ואתר  ההפצה אתר כתובות .12
 . www.magna.isa.gov.il-ו www.maya.tase.co.il :הינם  העמדה

 מניותיו  רשומות אצלו  אשר הבורסה חבר של בסניף הבעלות אישור את  לקבל זכאי מניות  בעל .13
  .מסוים רךע  ניירות  לחשבון  מראש תינתן זה לעניין זאת. בקשה ביקש אם בדואר, או במשלוח

כמו כן כי בעל מניות לא רשום, רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות  
 מערכת ההצבעה האלקטרונית.
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ההצבעה   כתב לנוסח קישורית ,תמורה בלא ,אלקטרוני בדואר לקבל זכאי רשום לא מניות בעל .14
 אלא במניותיו,  מחזיק הוא שבאמצעותו הבורסה חבר מאת ההפצה, באתר העמדה והודעות

 לקבל מעוניין שהוא  או כאמור קישורית לקבל מעוניין הוא אין כי הבורסה לחבר הודיעכן   אם
הצבעה  קבלת לעניין  גם  תחול  ההצבעה כתבי לעניין  הודעתו  .תשלום תמורת  בדואר כתבי 

 . העמדה הודעות

 .צבעההה  כתב של השני בחלק היום סדר  שעל נושא כל לגבי הצבעתו אופן את יציין מניות בעל .15

כל   מסך יותר  או אחוזים חמישה המהווה בשיעור מניות המחזיק יותר או אחד מניות בעל .16
 מוחזקות   שאינן  ההצבעה זכויות  כל סך  מתוך כאמור  בשיעור שמחזיק מי זכויות ההצבעה, וכן

 בכתבי עיין זכאי ל החברות,   לחוק 286 בסעיף מונח זה  בחברה, כהגדרת השליטה   י בעל בידי
   .לתקנות  10  בתקנה כמפורט ההצבעה

 מסך  אחוזים 5% המהווה מניות כמותנכון למועד ההודעה בדבר כינוס האסיפה נשוא כתב זה,  
 מסך אחוזים  5%  מניות המהווה מניות; כמות  1,037,817.5  הינה   בחברה ההצבעה זכויות כל
   .מניות 551,512הינה  בחברה  השליטה יבעל בידי מוחזקות שאינן  ההצבעה זכויות כל

תשומת הלב, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת   .17
ו/או   עדכני  יום  שיפורסם סדר  ככל  עמדה.  הודעות  עשויות להתפרסם  וכן  היום  לסדר  נושא 

בדיווחי החברה באתר  הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה  
ההפצה. ככל שיהיו שינויים בסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתקנת, החברה תמציא נוסח  

 מתוקן של כתב ההצבעה באתר ההפצה ביום פרסום ההודעה המתוקנת. 

לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית    1%בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות  
ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר    7מהדירקטוריון, עד  של החברה, רשאי לבקש  

 היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.  

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית,  
- רסם אותם לא יאוחר מ תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן )ככל שיידרש( ותפ

נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל    7 לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת 
כדי לשנות את המועד   יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן  שהחברה תפרסם סדר 

 הקובע כפי שנקבע בדוח זימון זה. 
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 חלק שני  -כתב הצבעה 

 בע"מ.ע.י. נופר אנרג'י   - שם החברה

 . , פארק תעשיות יצהר, א.ת. עד הלום4האודם ברח' משרדה הראשי של החברה  - מען למסירה ומשלוח של כתב הצבעה

 3-459994-51 - מס' חברה 

 . 14:00בשעה , 2021אוגוסט ב 30-, השנייום   - מועד האסיפה

 שנתית  - סוג האסיפה 

 .2021אוגוסט ב  2 - המועד הקובע 

 פרטי בעל המניות 

 _________________________ - המניות שם בעל 

 ___________________ - מס' זהות

 אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית  

 _________________  - מספר דרכון

 _________________ - המדינה בה הוצא 

 ____________________ - תוקף 

   אם בעל המניות הוא תאגיד

 ______________  - מס' התאגיד

 ____________ - מדינת ההתאגדות

 

 :אופן ההצבעה

מס' הנושא  
 שעל סדר היום 

 הנושא על סדר היום
 1אופן ההצבעה 

 נמנע נגד בעד 
למנות מחדש את מר עופר ינאי כדירקטור בחברה, עד   1.2

 . תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה 
   

כדירקטור בחברה, עד תום    יוני טללמנות מחדש את מר   1.3
 . האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

   

את   1.4 מחדש  פרטוקלמנות  יונית    ית כדירקטור  הגב' 
בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של  

 . החברה
   

מר   1.5 את  מחדש  לויןלמנות  עד    צבי  בחברה,  כדירקטור 
 . תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה 

   

לדירקטור    משה בר סימן טוב לאשר את מינויו של מר   1.6
 עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה בחברה, 

   

לדירקטור בחברה,    אורי אורבךלאשר את מינויו של מר   1.7
 השנתית הבאה של החברה  עד לתום האסיפה 

   

החשבון   1.8 רואי  משרד  את  מחדש  האפטלמנות    זיו 
(BDO)  כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום ,

החברה,    האסיפה של  הבאה  השנתית  הכללית 
 ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם 

   

תיקון   1.9 לדוח    נספח ב'כמפורט בתקנון החברה  בלאשר 
 . זימון האסיפה

   

 האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?   

 כן

 ______________________________________________________________________

 

 אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו הנושא.  1
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 ______________________________________________________________________ 

 לא

 : ההחלטות שלעיל * נא פרט מכח מה הנך בעל עניין אישי לעניין

 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
._____________________________________________________________________ 

 

הצבעה  כתב    -  ( לחוק החברות1) 177לפי סעיף    מצעות חבר בורסהלבעלי מניות המחזיקים מניות בא
 .למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת ,אישור בעלותבצירוף תקף רק זה 

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

 
 
 

 ______________          _________________ 
 חתימה               תאריך          



 2021ביולי  18 תאריך:
 לכבוד 

 בע"מ  ע.י. נופר אנרג'י

 

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטורהנדון: 
"( ולתקנות החברות )תנאים ומבחנים  חוק החברות)להלן: "  1999-לחוק החברות, תשנ"ט  227א עד  224בהתאם לסעיף  

גילוי בהתאם  2005-מקצועית(, התשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות   , לצורך 
ולצורך עמידה בהוראות סעיפים    1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל  33-)ב( ו34,  26לתקנות  

 )ד( לחוק החברות. 219-( ו12)א()92

,  031919469תעודת זהות מספר    ת/ נושא  ,( Ofer  Yosef Yannay  1)ובאנגלית   עופר ינאי,  אני הח"מ
 , כדלקמן: "(החברה " -)להלן  בע"מ ע.י. נופר אנרג'ישל   ית/ בזה לצורך מינויי כדירקטור ה/מצהיר

 הנני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.  .1

 .ית/ להתמנות לדירקטור  ה/כשירישראל והנני  ת /הנני תושב .2

לשם   .3 הראוי  הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  את  לי  תפקידי  יש  ביצוע 
 כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש    3, כישורי וניסיוני המקצועיים 2להלן פרטים אודות השכלתי 
בי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים  

ו/או  ב ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  להערכת  והמבחנים  התנאים  הכשירות  י  להערכת 
להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה )להלן יחד:  המקצועית ו/או  

 "(: הדרישות המקצועיות"

מנהל    - השכלה   מוסמך  העברית;  האוניברסיטה  המחשב,  ומדעי  מתמטיקה  פיסיקה,  בוגר 
 .  אוניברסיטת בן גוריוןעסקים, 

 . ומייסד ע.י. נופר אנרג'י בע"מהדירקטוריון יו"ר   -ניסיון מקצועי 

 . יו"ר דירקטוריון ע.י. נופר אנרג'י בע"מ  -התעסקותי בחמש השנים האחרונות 

ע.י. נופר    -  4חברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות 
 . רות בנות, חברות קשורות וחברות מוחזקות על ידהאנרג'י בע"מ, חב

מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא  הינו    "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתדירקטור  " .4
חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו  - בנושאים עסקיים  בעל מיומנות גבוהה והבנה

ון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים  להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר די
 .הכספיים

גבוהה   מיומנות  לי, להערכתי,  יש  כישוריי  ו/או  ניסיוני  ו/או  בשל השכלתי  כי  הנני מצהיר/ה 
 והבנה בנושאים המפורטים להלן: 

F  החברה פועלת  שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות  סוגיות 
 ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;  

F   ;תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו 

F הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך; 

 
 יש לציין את שם המועמד באנגלית ע"פ הדרכון. 1
והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם.  יצויינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה    2 ההשכלה 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו  -תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים
 תונים הכספיים.להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנ

,  כספיים   ודוחותחשבונאיים -עסקיים  בנושאים והבנה  גבוהה  כספית  מיומנות, להערכתו, לדירקטור   המקנים והכישורים  הניסיון, שישנם  ככל ,  יפורטו 3
 הכספיים  הנתונים של   הצגתם לאופן בקשר דיון  ולעורר החברה של הכספיים הדוחות  את לעומקם  להבין לו  המאפשר באופן

לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה  יש    4
   של כהונה כדח"צ יש לציין זאת במפורש.
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U .אף אחד מהמפורטים לעיל   

ל האמור  מומחיות  ולאור  בעל/ת  כדירקטור/ית  לשמש  הבנתי,  למיטב  כשיר/ה,  הנני  עיל, 
 חשבונאית ופיננסית: 

F כן  

U .לא 

בעל תואר  )א(  הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:    "דירקטור בעל כשירות מקצועית" .5
מינהל   משפטים,  חשבון,  ראיית  עסקים,  מינהל  כלכלה,  האלה:  המקצועות  באחד  אקדמאי 

הכל   בעל)ב(  ציבורי;   אחרת,  גבוהה  השכלה  לימודי  השלים  שהוא  או  אחר  אקדמאי  תואר 
בעל ניסיון של חמש שנים  )ג(    בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 
בכהונה  (  2)י של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;  בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסק (  1)

תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים  (  3)  ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; 
 של החברה.  

סיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי,  יהנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או נבשם לב לאמור לעיל  
 בתחום עיסוקה העיקרי של החברה: מיומנות גבוהה והבנה עמוקה 

U כן  

F .לא  

U   משפטים, מנהל ציבורי , בתחום עיסוקה  מנהל עסקים  בכלכלה,הנני בעל תואר אקדמאי ,
 ]נא למחוק את המיותר[   _____________( -של החברה )דהיינו 

בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של   כי הנני  הנני מצהיר/ה
 חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 

U משמעותי עסקים  היקף  בעל  תאגיד  של  העסקי  הניהול  בתחום  בכיר  )יו"ר    תפקיד 
 ;דירקטוריון החברה(

F  ;כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי 

F יסוקיה העיקריים של החברה. תפקיד בכיר בתחום ע 

F  .אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל 

 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:  .6

U כן  

F .לא 

כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו    ,לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן  ,הנני לאשר .7
)קבלת   415, )גניבה בידי מנהל( 392, ת או מתן שוחד( )לקיח 297עד  290מהעבירות לפי סעיפים 

)שידולי מרמה, רישום    428עד    422-ו   )זיוף ושימוש במסמך מזויף(   420עד    418,  דבר במרמה(
ועובדים בתאגיד, אי בידי  גי-כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים  ופרסום מטעה  מידע  לוי 

מ בתאנושא  אמונים  והפרת  מרמה  בתאגיד,  בכירה  בכוח  שרה  סחיטה  מרמה,  העלמה  גיד, 
)שימוש במידע פנים בידי    ג52, ולפי סעיפים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז וסחיטה באיומים(  

)תרמית    54-ו)עבירות לפי חוק ני"ע(  )א(  53,  )שימוש במידע שמקורו באיש פנים(  ד52,  איש פנים(
או כל עבירה    "(חוק ניירות ערך )להלן:"  1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח בקשר לניירות ערך(  

ואם הורשעתי בעבר  .  )ג( לחוק החברות226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף  
המפורטות   בעבירות  דין  אחריה,  לעילבפסק  או  ההרשעה  במועד  קבע,  המשפט  שבית  הרי   ,

  שבהן  בותסינל,  היתר  בין  לב  ובשים,  לעיללבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות  
  חברת   שהיא  פרטית   בחברה  או   ציבורית   בחברה   כדירקטור   מלכהן   מנוע   אני   אין,  ירהב הע  נעברה 

קצרה יותר  תקופה    או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או  חוב   איגרות 
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אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות    במהלכה
 .קביעת בית המשפטלפי חוב 

רשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או  ולא ה .8
 . עבירות של ניצול מידע פנים

נסיבותיה   .9 לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או 
  פרטית שהיא חברת איגרות חוב או בחברה    אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית

ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום  
מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור  

 . בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

,  לב)א( לחוק ניירות ערך52אשר מונתה לפי סעיף  הועדה    -דהיינו  )ת  ועדת האכיפה המינהלי .10
האוסר עלי  )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( אמצעי אכיפה לא הטילה עלי  (1968-התשכ"ח

ואם הוטל עליי    או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב  לכהן כדירקטור בחברה ציבורית
התקופה שחלפה  הרי  כאמור,  אכיפה  בהחלטתה    אמצעי  המנהלית  האכיפה  ועדת  שקבעה 

 .  כאמור

קטין/נה .11 הוכרזתי  אינני  דין  כ  ולא  והאפוטרופסות,  פסול/ת  המשפטית  הכשרות  חוק  ע"פ 
כפושא  1962-תשכ"ב תש"מ  רגל  ט/תו  חדש[,  ]נוסח  הרגל  פשיטת  פקודת  פי  שלא    1980-על 
 . הופטר

תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם  תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם   .12
 כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית. 

אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל   .13
יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, וזאת מיד לאחר  

מודע/ת    עשייווד והנני  כך,  על  מתן  לי  במועד  תפקע  בחברה  כדירקטור/ית  כהונתי  כי  לכך 
כי בהתאם לסעיף    ההודעה כאמור. לי,  לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור    234ידוע 

 תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה. 

 הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה:  .14

U  (.1170877מניות רגילות של החברה )מס' ני"ע   9,726,114כן   

F .לא 

באחזקותיי יד קיטון  או  גידול  כל  על  לחברה  לאלתר  לדווח  עלי  כי  לי  של    5וע  הערך  בניירות 
   .ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה  החברה

 9שלה או בעל עניין  8שלה, חברה קשורה   7של החברה, חברה בת   6הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד  .15
 בחברה:

U  יו"ר דירקטוריון החברה ודירקטור בחברות המוחזקות ע"י החברה.  כן 

F .לא 

 
לרבות באמצעות  ו בעקיפין,  אין  במישר  לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם,ביחד עם אחרים,  לבד ו/או    5

בעקיפין   או  במישרין  בהם,  מחזיק  שאני  תאגידים  באמצעות  ו/או  בשליטתי  למנות    25%תאגידים  או הסכמות  ההצבעה  כוח  המניות,  למעלה מהון 
   .דירקטורים 

  .רך(ע  ניירות  לחוק)ד( 37 ףבסעי   כהגדרתו) "מורשה חתימה עצמאי"  לרבות 6
  ת שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאי המוצא  המניות הון של   הנקוב הערך  מן  יותר או אחוזים  בחמישים  מחזיקה החברה  אשר  רה חב   -" בת-ה חבר"  7

 .שלה הכללי המנהל  את  או מהמנהלים יותר או מחצית למנות
הערך הנקוב של הון המניות המונפק  מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן    -אם שלה  -שאינה חברה  -חברה, אשר חברה אחרת    -  חברה קשורה  8

אם  -שאינה חברה  -שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת  
רך אחרת, למעט הלוואה  השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בד   -שלה  

 .הניתנת בדרך העסקים הרגילה 
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר    -  בעל עניין  9

הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה  מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו 
 . אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו
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 של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:  10הנני בן/בת משפחה  .16

F __________________________________________ [לפרט]יש כן . 

U .לא 

 דין עבורי הינו  -המען להמצאת כתבי בי  .17

 

 4339963         רעננה  19/2הפרחים  

 מיקוד                      עיר       רחוב 

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת   .18
י וכי ידוע לי כי  לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב יד 

וזכויותיו   חובותיי  וכי  וסופית  ממצה  רשימה  אינן  לעיל  המובאות  החברות  חוק  הוראות 
 המלאות על פי החוק ידועות לי. 

כדירקטור/ית   .19 כהונתי  בעת אישור  דלעיל  בהצהרתי  האמור  על  החברה מסתמכת  כי  לי  ידוע 
 .וחה לעיונו של כל אדםת ותהיה פבמשרדה הרשום של החברה  תישמר  הצהרתי זו,  וכי  בחברה

כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית ו/או על קביעת  
, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי  החשבונאית והפיננסית  ימיומנות דירקטוריון החברה בדבר  

 ה. מצינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחבר
 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 2021ביולי   18            עופר ינאי              

 חתימה   תאריך   שם פרטי משפחה 

 

 
 .בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה  -בן משפחה  10



  2021ביולי  18 תאריך:
  לכבוד 

  בע"מ  ע.י. נופר אנרג'י

  

  בלתי תלוי דירקטור הצהרת הנדון: 
  1999- לחוק החברות, תשנ"ט ב'249בהתאם לסעיף 

נושא)Jony Tal  1(ובאנגלית  יוני טלאני הח"מ,   בזה    ה/מצהיר,  053343331תעודת זהות מספר    ת/, 
  , כדלקמן: ")החברה"  -(להלן  ע.י. נופר אנרג'י בע"מ של  בלתי תלוי  ית/ לצורך מינויי כדירקטור

 בחברה.  בלתי תלוי הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור .1

 .ית/ להתמנות לדירקטור  ה/כשירישראל והנני  ת /הנני תושב .2

בי .3 לשם  הראוי  הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  את  לי  תפקידי  יש  צוע 
 כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש    3, כישורי וניסיוני המקצועיים 2להלן פרטים אודות השכלתי 
בי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור/ית בחברה והאם מתקיימים  

הכשירות  בי   להערכת  ו/או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  להערכת  והמבחנים  התנאים 
המקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להלן יחד:  

  "): הדרישות המקצועיות"

בוגר כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן; מוסמך כלכלה, אוניברסיטת בר    -השכלה  
   אילן

מנהל השקעות ראשי בקבוצת מנורה מבטחים החזקות בע"מ (חברה ציבורית)    –ניסיון מקצועי  
פה  קומהתוחבר הנהלה ומשנה למנכ"ל במנורה מבטחים ביטוח בע"מ. דירקטור בחלק מהותי  

בשומרה חברה לביטוח בע"מ, באמפא קפיטל בע"מ, במנורה מבטחים נדל"ן בע"מ ובמנורה  
) בע"מ  פיננסים  בע"מ  2000-9201בטחים  ביטוח  מבטחים  במנורה  השקעות  מחלקת  מנהל   .(

), כלכלן במחלקה  1995-1988), סמנכ"ל כספים בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (2000-1995(
  ). 1988-1985כלכלית כלל ישראל בע"מ (

בחמש השנים האחרונות   (   -התעסקותי  אריון  קרן  ) Arion Fund Management LLCיו"ר 
יו"ר ועדת אשראי פנימית במנורה מבטחים  ;  עד היום    2020  - )  דל"ן בארה"ב(מתן הלוואות לנ

ביטוח בע"מ; מנהל השקעות ראשי בקבוצת מנורה מבטחים החזקות בע"מ (חברה ציבורית);  
חבר הנהלה ומשנה למנכ"ל במנורה מבטחים ביטוח בע"מ; דירקטור במספר תאגידים בקבוצת  

  מנורה מבטחים 

עזר    -הראל חברה לביטוח בע"מ; אי.אמ.אי.    -ת  י/ חברות אחרות בהן אני מכהן/נת כדירקטור
   חברה לביטוח משכנתאות בע"מ

מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא  הינו    "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית "דירקטור   .4
חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו  - בנושאים עסקיים  בעל מיומנות גבוהה והבנה

ספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים  להבין לעומקם את הדוחות הכ
 .הכספיים

גבוהה   להערכתי, מיומנות  לי,  יש  כישוריי  ו/או  ניסיוני  ו/או  בשל השכלתי  כי  הנני מצהיר/ה 
  והבנה בנושאים המפורטים להלן: 

 
 המועמד באנגלית ע"פ הדרכון.יש לציין את שם  1
והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם.    2 שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה  כל התחומים  יצויינו 

אופן המאפשר לו  חשבונאיים ודוחות כספיים, ב-תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים
  להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

חשבונאיים ודוחות כספיים,  -יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים 3
  לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים  באופן המאפשר לו להבין
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U   החברה פועלת  שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות  סוגיות 
  ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;  

U   ;תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו  

U הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך;  

F .אף אחד מהמפורטים לעיל   

ל האמור  מומחיות  ולאור  בעל/ת  כדירקטור/ית  לשמש  הבנתי,  למיטב  כשיר/ה,  הנני  עיל, 
  חשבונאית ופיננסית: 

U כן   

F .לא  

בעל תואר  (א)  הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:    "דירקטור בעל כשירות מקצועית" .5
מינהל   משפטים,  חשבון,  ראיית  עסקים,  מינהל  כלכלה,  האלה:  המקצועות  באחד  אקדמאי 

הכל   בעל(ב)  ציבורי;   אחרת,  גבוהה  השכלה  לימודי  השלים  שהוא  או  אחר  אקדמאי  תואר 
בעל ניסיון של חמש שנים  (ג)    בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 
בכהונה  )  2(י של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;  בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסק )  1(

תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים  )  3(  ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; 
 של החברה.  

סיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי,  יהנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או נבשם לב לאמור לעיל  
  בתחום עיסוקה העיקרי של החברה: מיומנות גבוהה והבנה עמוקה 

U כן   

F .לא  

U משפטים, מנהל ציבורי , בתחום עיסוקה  הנני בעל תואר אקדמאי בכלכלה, מנהל עסקים ,
 . ]ו/או להשלים למחוק את המיותר[נא   _____________) -של החברה (דהיינו 

בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של   כי הנני  הנני מצהיר/ה
  חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 

U  ;תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי  

F  ;כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי  

F תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה .  

F  .אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל 

 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:  .6

U כן   

F .לא  

לי .7 וכן אין  ש  י , למעבידי, לשותפילקרוב,  אינני קרוב של מי מבעלי השליטה בחברה    אנילמי 
בעקיפין  ,לו  פה/כפוף או  שא  ,במישרין  לתאגיד  מינוי   ת /בעל  ני או  במועד  בו,  י  השליטה 

השליטה  מי מבעלי  או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, ל  בחברה  ית/ כדירקטור
  :לענין סעיף קטן זה  לתאגיד אחר;או לקרובו של מי מבעלי השליטה בחברה או בחברה 

כהונה    קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן  -"  זיקה"
כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור בחברה שעומדת להציע  

 לראשונה מניות לציבור;  
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במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי,    תאגיד שבעל השליטה בו  -"  תאגיד אחר "
  הוא החברה או בעל השליטה בה. 

ורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או של בת הזוג  בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי ה   -"  קרוב"
  של כל אחד מאלה. 

ה לו, במישרין או בעקיפין,  /אין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני כפופ  .8
עם מי  חברה,  ו/או לתאגיד אחר שהנני בעל/ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם  

, לרבות קשרים  תאגיד אחר, קרובו של מי מבעלי השליטה בחברה או  השליטה בחברהמבעלי  
 שאינם דרך כלל, ולמעט קשרים זניחים. 

כי   .9 וידוע לי  ולהחזר ההוצאות,    ת/ על הגמול לו אני זכאי  ף וסנזכאי לקבל,  אינני  לא קיבלתי 
לתקנות   תש"סבהתאם  חיצוני),  לדירקטור  והוצאות  גמול  בדבר  (כללים    2000-החברות 

 . , כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה")תקנות הגמול("

תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי    תתקבלקוימו קשרים ו/או  יידוע לי כי באם  
  מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי. 

עיסוקי  יתפקידי  . 10 ענ אינם  האחרים    יאו  ניגוד  ליצור  עלולים  או  תפקיד ייוצרים  עם    יינים 
תלוי  ית/ כדירקטור לפגוע    ה/בלתי  כדי  בהם  ואין  כדירקטור   יביכולת בחברה  י  בלת  ית/לכהן 

 . בחברה ה/ תלוי

"), הריני לאשר  החברה השניה"  – בחברה אחרת (להלן    ית /גם כדירקטור  ת /ככל שהנני מכהן . 11
 הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה האחרת.  בזה כי אין אדם המכהן 

   בורסה בישראל. של ניירות ערך או לרשות  השל   ת/עובדאינני  . 12

 .כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות נת/מכהןאינני  . 13
הנני לאשר, לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן, כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו   . 14

(קבלת   415(גניבה בידי מנהל),  392(לקיחת או מתן שוחד),  297עד  290מהעבירות לפי סעיפים 
(שידולי מרמה, רישום    428עד    422-(זיוף ושימוש במסמך מזויף) ו   420עד    418דבר במרמה),  

ועובדים בתאגיד, אי בידי  -כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים  ופרסום מטעה  מידע  גילוי 
בכוח   סחיטה  מרמה,  העלמה  בתאגיד,  אמונים  והפרת  מרמה  בתאגיד,  בכירה  משרה  נושא 

ים בידי  ג (שימוש במידע פנ52, ולפי סעיפים  1977-וסחיטה באיומים) לחוק העונשין, התשל"ז 
(תרמית    54-(א) (עבירות לפי חוק ני"ע) ו53ד (שימוש במידע שמקורו באיש פנים),  52איש פנים),  

או כל עבירה  ").  חוק ניירות ערך(להלן: "  1968- בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח
  ואם הורשעתי בעבר .  (ג) לחוק החברות226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף  

המפורטות   בעבירות  דין  אחריה,  לעילבפסק  או  ההרשעה  במועד  קבע,  המשפט  שבית  הרי   ,
על אף הרשעתי בעבירות המפורטות   לנ,  לעיללבקשתי, כי  בות שבהן  סיובשים לב בין היתר, 

או בחברה פרטית שהיא חברת    אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית ,  ירהב נעברה הע
קצרה יותר  תקופה    חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי אואו שחלפו  איגרות חוב  

אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות    במהלכה
 .לפי קביעת בית המשפטחוב 

לא הרשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או   . 15
 . פנים עבירות של ניצול מידע

נסיבותיה   . 16 לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או 
  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב   אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית

ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום  
תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור  מתן פסק הדין או  

 . בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

אמצעי אכיפה  (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי  ועדת האכיפה המינהלית   . 17
או בחברה    האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך)  
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ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה    פרטית שהיא חברת איגרות חוב
 .  שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור

המש . 18 הכשרות  חוק  ע"פ  דין  כפסול/ת  הוכרזתי  ולא  קטין/נה,  והאפוטרופסות,  אינני  פטית 
תש"מ  1962-תשכ"ב חדש],  [נוסח  הרגל  פשיטת  פקודת  פי  על  רגל  כפושט/ת  שלא    1980-או 
 . הופטר

תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם   . 19
 כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית. 

י באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל  אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מייד . 20
לאחר   מיד  וזאת  כדירקטור,  כהונתי  לפקיעת  עילה  לגבי  שתתקיים  או  בי  מלהתקיים  יחדל 

מתן    עשייווד במועד  תפקע  בחברה  כדירקטור/ית  כהונתי  כי  לכך  מודע/ת  והנני  כך,  על  לי 
לי, כי בהתאם לסעיף    ההודעה כאמור. חובת הודעה כאמור  לחוק החברות, הפרת    234ידוע 

 תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה. 

לי כי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אהיה זכאי    ידוע מצהיר כי ידועות    הנני . 21
  לידיעתי   הובא וכן  הגמול  מסווגת החברה וכמפורט בתקנות    שבהמהחברה יהיו בהתאם לדרגה  

  לקבלת   קודם  בחברה מומחה  בלתי תלוי    לדירקטור  בישיבות   ההשתתפות  וגמול   השנתי  הגמול 
  . בתפקיד לכהן  הסכמתי

 הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה:  . 22

F _________________________________________ לפרט  [____________כן  יש 
 . שם סוג וסדרה של ני"ע, מספר ני"ע בבורסה וכמות ני"ע]

U .לא 

כל   על  לחברה  לאלתר  לדווח  עלי  כי  לי  באחזקותיי ידוע  קיטון  או  של    4גידול  הערך  בניירות 
 ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה.    החברה

 8שלה או בעל עניין  7שלה, חברה קשורה   6של החברה, חברה בת   5הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד  . 23
 בחברה:

F  ______________________________________ [נא להשלים]____כן . 

U .לא 

 של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:  9הנני בן/בת משפחה  . 24

F ___________ [נא להשלים]_______________________________כן . 

U .לא 

 
לרבות באמצעות  ו בעקיפין,  אבמישרין    לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם,ביחד עם אחרים,  לבד ו/או    4

תאגידים   באמצעות  ו/או  בשליטתי  בעקיפין  תאגידים  או  במישרין  בהם,  מחזיק  למנות    25%שאני  או הסכמות  ההצבעה  כוח  המניות,  למעלה מהון 
    .דירקטורים 

  .רך)(ד) לחוק ניירות ע 37כהגדרתו בסעיף ( לרבות "מורשה חתימה עצמאי"  5
ת  רשאיהמוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או   המניותרה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון חב   -" בת-ה חבר"  6

 למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.
מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק    -אם שלה  -שאינה חברה  -חברה, אשר חברה אחרת    -  חברה קשורה  7

אם  -שאינה חברה  -למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת    שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית
השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה    -שלה  

 .הניתנת בדרך העסקים הרגילה 
י שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר  מ  -  בעל עניין  8

מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה  
 . ון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלואחוזים או יותר מה

 .בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה  -בן משפחה  9



- 5  -  

 

 

 דין עבורי הינו  -המען להמצאת כתבי בי  . 25

  

 5236437           רמת גן     , 30תרצה 

 מיקוד                       עיר          רחוב 

 

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת   . 26
לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי  

וז חובותיי  וכי  וסופית  ממצה  רשימה  אינן  לעיל  המובאות  החברות  חוק  כויותיו  הוראות 
 המלאות על פי החוק ידועות לי. 

בלתי  ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית   . 27
וחה לעיונו של כל  ת במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתישמר  הצהרתי זו,  וכי    בחברה   תלוי 
 .אדם

הונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי  כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כ
ו/או על ובמבחני כשירות    בחברה  ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים  קביעת 

החשבונאית    ימיומנותו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר    לכהן כדירקטור בלתי תלוי 
כאמור אודיע  , וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי מצינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט והפיננסית

 על כך מיד לחברה.
 
    

  

  ולראיה באתי על החתום: 

  

  2021ביולי  18                    יוני טל         

  חתימה     תאריך     שם פרטי משפחה 

 



 2021ביולי  18 תאריך:
 לכבוד 

 בע"מ  ע.י. נופר אנרג'י

 

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטורהנדון: 
"( ולתקנות החברות )תנאים ומבחנים  חוק החברות)להלן: "  1999-לחוק החברות, תשנ"ט  227א עד  224בהתאם לסעיף  

גילוי בהתאם  2005-מקצועית(, התשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות   , לצורך 

ולצורך עמידה בהוראות סעיפים    1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל  33-)ב( ו34,  26לתקנות  

 )ד( לחוק החברות. 219-( ו12)א()92

הח"מ פרטוק,  אני  מספר    ת/נושא  ,(Fartook Yonit  1)ובאנגלית   יונית  זהות  , 024662587תעודת 
 , כדלקמן: "(החברה " -)להלן  בע"מ ע.י. נופר אנרג'ישל   ית/ בזה לצורך מינויי כדירקטור ה/מצהיר

 הנני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.  .1

 .ית/ להתמנות לדירקטור  ה/כשירישראל והנני  ת /הנני תושב .2

א .3 להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  את  לי  תפקידי  יש  ביצוע  לשם  הראוי  הזמן  ת 
 כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.  

הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש    3, כישורי וניסיוני המקצועיים 2להלן פרטים אודות השכלתי 
ה והאם מתקיימים  בי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור/ית בחבר
ו/או   ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  להערכת  והמבחנים  התנאים  הכשירות  בי  להערכת 

להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה )להלן יחד:  המקצועית ו/או  
 "(: הדרישות המקצועיות"

;  מוסמכת מנהל עסקים אוניברסיטת בן גוריון  ;בוגרת ניהול, אוניברסיטת בן גוריון  -השכלה  
   .איגוד התעשיה הקיבוצית לקורס דירקטורים של איגוד תעשיה הקיבוצית; וקורס יו"רים ש

)   -ניסיון מקצועי   תפקיד אשר    - (  2011-2008תמחירנית ומנהלת מערכות מידע בקיבוץ גלאון 
ת חודשיים ושנתיים, לרבות  כלל הכנת תקציבים, תחשיבים כלכלים, תזרימי מזומנים ודוחו

(,  2009-2005הצגתם ואישורם בפורומים השונים; מנכ"לית ומנהלת הכספים של קיבוץ גלאון )
(; מנכ"לית ומנהלת הכספים של  2015-2019( וקיבוץ צאלים )2019-2016קיבוץ גבעת השלושה )

 היום( וחברת דירקטוריונים והנהלות שונות.  - 2019ארגון עבדי המים )

מנכ"לית ומנהלת הכספים של קיבוץ צאלים;   2019-2015  -תי בחמש השנים האחרונות  התעסקו
 היום מנכ"לית ומנהלת הכספים של ארגון עובדי המים.  -9201-ו

אגודת    -  4חברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחרונות 
הערבה בע"מ, מוסך הנגב בע"מ, דהן  הנגב אגש"ח בע"מ, משקי הדרום אגש"ח בע"מ, הנגב ו 

   .ועמר בע"מ ואחזקות ניצנים אגש"ח בע"מ

מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא  הינו    "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתדירקטור  "
חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו  - בנושאים עסקיים  בעל מיומנות גבוהה והבנה

הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים  להבין לעומקם את  
 .הכספיים

גבוהה   מיומנות  לי, להערכתי,  יש  כישוריי  ו/או  ניסיוני  ו/או  בשל השכלתי  כי  הנני מצהיר/ה 
 והבנה בנושאים המפורטים להלן: 

 
 יש לציין את שם המועמד באנגלית ע"פ הדרכון. 1
והתואר    2 האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם.  יצויינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו  -תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים
 להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

,  כספיים   ודוחותחשבונאיים -עסקיים  בנושאים והבנה  גבוהה  כספית  מיומנות, להערכתו, לדירקטור   המקנים והכישורים  הניסיון, שישנם  ככל ,  יפורטו 3
 הכספיים  הנתונים של   הצגתם לאופן בקשר דיון  ולעורר החברה של הכספיים הדוחות  את לעומקם  להבין לו  המאפשר באופן

שמותיהן המלאים של החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה  יש לפרט את    4
   של כהונה כדח"צ יש לציין זאת במפורש.
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 החבר פועלת  שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות  ה סוגיות 
 ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;  

   ;תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו 

 הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך; 

 .אף אחד מהמפורטים לעיל   

מומחיות   בעל/ת  כדירקטור/ית  לשמש  הבנתי,  למיטב  כשיר/ה,  הנני  לעיל,  האמור  ולאור 
 ת ופיננסית: חשבונאי

 כן  

 .לא 

בעל תואר  )א(  הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:    "דירקטור בעל כשירות מקצועית" .4
מינהל   משפטים,  חשבון,  ראיית  עסקים,  מינהל  כלכלה,  האלה:  המקצועות  באחד  אקדמאי 

הכל )ב(  ציבורי;   אחרת,  גבוהה  השכלה  לימודי  השלים  שהוא  או  אחר  אקדמאי  תואר  בעל 
בעל ניסיון של חמש שנים  )ג(    בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:   לפחות באחד מאלה,
בכהונה  (  2)בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;  (  1)

תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים  (  3)  ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; 
 של החברה.  

סיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי,  יהנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או נבשם לב לאמור לעיל  
 מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה: 

 כן  

 .לא  

 בתחום עיסוקה    משפטים, מנהל ציבורי ,מנהל עסקים,    בכלכלה,אקדמאי  בעל תואר    הנני
 נא למחוק את המיותר[ ]  _____________( -של החברה )דהיינו 

בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של   כי הנני  הנני מצהיר/ה
 חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 

 משמעותי עסקים  היקף  בעל  תאגיד  של  העסקי  הניהול  בתחום  בכיר    )יו"ר   תפקיד 
 ;דירקטוריון החברה(

  ;כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי 

  .תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה 

  .אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל 

 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:  .5

 כן. 

 .לא 

כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו    ,שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלןלאחר    ,הנני לאשר .6
)קבלת   415, )גניבה בידי מנהל( 392, )לקיחת או מתן שוחד(  297עד  290מהעבירות לפי סעיפים 

)שידולי מרמה, רישום    428עד    422-ו   )זיוף ושימוש במסמך מזויף(   420עד    418,  דבר במרמה(
ועובדים בתאגיד, איכוזב במסמכי תאגיד, עבירו  בידי  גי-ת מנהלים  ופרסום מטעה  מידע  לוי 

מ בכוח  נושא  סחיטה  מרמה,  העלמה  בתאגיד,  אמונים  והפרת  מרמה  בתאגיד,  בכירה  שרה 
)שימוש במידע פנים בידי    ג52, ולפי סעיפים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז וסחיטה באיומים(  

)תרמית    54-ו)עבירות לפי חוק ני"ע(  )א(  53,  )שימוש במידע שמקורו באיש פנים(  ד52,  איש פנים(
או כל עבירה    "(חוק ניירות ערך )להלן:"  1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח בקשר לניירות ערך(  
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ואם הורשעתי בעבר  .  )ג( לחוק החברות226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף  
המפורטות   בעבירות  דין  במלעילבפסק  קבע,  המשפט  שבית  הרי  אחריה,  ,  או  ההרשעה  ועד 

  שבהן  בותסילנ,  היתר  בין  לב  ובשים,  לעיללבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות  
  חברת   שהיא  פרטית   בחברה  או   ציבורית   בחברה   כדירקטור   מלכהן   מנוע   אני   אין,  ירהב הע  נעברה 

קצרה יותר  תקופה    או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או  חוב   איגרות 
אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות    במהלכה

 .לפי קביעת בית המשפטחוב 

רשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או  ולא ה .7
 . עבירות של ניצול מידע פנים

נסיבותיה  לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע   .8 כי מפאת מהותה, חומרתה או 
  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב   אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית

ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום  
י לשמש כדירקטור  מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראו

 . בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

,  לב)א( לחוק ניירות ערך52אשר מונתה לפי סעיף  הועדה    -דהיינו  )ועדת האכיפה המינהלית   .9
האוסר עלי  )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( אמצעי אכיפה לא הטילה עלי  (1968-התשכ"ח

ואם הוטל עליי    או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב  ציבוריתלכהן כדירקטור בחברה  
בהחלטתה   המנהלית  האכיפה  ועדת  שקבעה  התקופה  שחלפה  הרי  כאמור,  אכיפה  אמצעי 

 .  כאמור

קטין/נה .10 הוכרזתי  אינני  דין  כ  ולא  והאפוטרופסות,  פסול/ת  המשפטית  הכשרות  חוק  ע"פ 
כפושא  1962-תשכ"ב ה   רגל  ט/תו  פשיטת  פקודת  פי  תש"מעל  חדש[,  ]נוסח  שלא    1980-רגל 
 . הופטר

תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם   .11
 כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית. 

אני מתחייב/ת להודיע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל   .12
תקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, וזאת מיד לאחר  יחדל מלהתקיים בי או שת

מתן    עשייווד במועד  תפקע  בחברה  כדירקטור/ית  כהונתי  כי  לכך  מודע/ת  והנני  כך,  על  לי 
כי בהתאם לסעיף    ההודעה כאמור. לי,  לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור    234ידוע 

 תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה. 

 ק/ה בניירות ערך של החברה: הנני מחזי .13

 [לפרט]יש __________________________________________ כן .   

 .לא 

באחזקותיי  קיטון  או  גידול  כל  על  לחברה  לאלתר  לדווח  עלי  כי  לי  של    5ידוע  הערך  בניירות 
   .ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה  החברה

 
לרבות באמצעות  קיפין,  ו בעאבמישרין    לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם,ביחד עם אחרים,  לבד ו/או    5

בעקיפין   או  במישרין  בהם,  מחזיק  שאני  תאגידים  באמצעות  ו/או  בשליטתי  למנות    25%תאגידים  או הסכמות  ההצבעה  כוח  המניות,  למעלה מהון 
   .דירקטורים 





 2021ביולי  18 תאריך:
 לכבוד

 בע"מ ע.י. נופר אנרג'י

 

 הצהרת מועמד לכהונה כדירקטורהנדון: 
"( ולתקנות החברות )תנאים ומבחנים חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 227א עד 224בהתאם לסעיף 

, לצורך גילוי בהתאם 2005-מקצועית(, התשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות 

ולצורך עמידה בהוראות סעיפים  1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 33-)ב( ו34, 26לתקנות 

 )ד( לחוק החברות.219-( ו12)א()92

בזה   ה/מצהיר, 005842117תעודת זהות מספר    ת/נושא  ,(Zvi Levin  1)ובאנגלית  צבי לוין,  אני הח"מ
 , כדלקמן:"(החברה" -)להלן  בע"מ ע.י. נופר אנרג'ישל  ית/לצורך מינויי כדירקטור

 הנני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה. .1

 .ית/להתמנות לדירקטור ה/כשירישראל והנני  ת/הנני תושב .2

ת הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש א .3
 כדירקטור/ית בחברה, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. 

הרלוונטיים לשם הבחינה האם יש   3, כישורי וניסיוני המקצועיים2להלן פרטים אודות השכלתי
ה והאם מתקיימים בי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור/ית בחבר
להערכת הכשירות בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או 

להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה )להלן יחד: המקצועית ו/או 
 "(:הדרישות המקצועיות"

קורסים בהנדסת  ;סיטת בן גוריון באר שבעבואני בוגר הנדסה, תעשיה וניהול -השכלה 
 קורסים בהנה"ח, חשבונאות ותמחיר.ו ;מכונות

 .מנהל עסקי ויו"ר קיבוץ  שובל ומנכ"ל אגש"ח "חברי אבשלום" -ניסיון מקצועי 

מנהל עסקי ויו"ר קיבוץ שובל ומנכ"ל אגש"ח "חברי  -התעסקותי בחמש השנים האחרונות 
 .אבשלום"

חברי  - 4ונותחברות אחרות בהן אני מכהן/נת ו/או כיהנתי כדירקטורית בחמש השנים האחר
 , אבשלום אגש"ח בע"ממנפטת הנגב חברה בע"מו בע"מ אבשלום אגש"ח 

מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא הינו  "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתדירקטור "
חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו -בנושאים עסקיים בעל מיומנות גבוהה והבנה

החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של  
 .הכספיים

הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה 
 והבנה בנושאים המפורטים להלן:

  סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה
 דל והמורכבות של החברה; ולחברות בסדר הגו

  ;תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו 

 
 יש לציין את שם המועמד באנגלית ע"פ הדרכון.  1
המקצועית שהוא מחזיק בהם.  יצויינו כל התחומים שנרכשה השכלתו של המועמד, המוסד שבו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמאי או התעודה  2

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו  -תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים
 להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. 

,  כספיים   ודוחותחשבונאיים -עסקיים  בנושאים והבנה  גבוהה  כספית  מיומנות, להערכתו, לדירקטור   המקנים והכישורים  הניסיון, נם שיש ככל ,  יפורטו 3
 הכספיים  הנתונים של   הצגתם לאופן בקשר דיון  ולעורר החברה של הכספיים הדוחות  את לעומקם  להבין לו  המאפשר באופן

החברות, לצין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופת העיסוק/הכהונה בכל אחת מהן. במקרה  יש לפרט את שמותיהן המלאים של  4
   של כהונה כדח"צ יש לציין זאת במפורש.
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 הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך; 

 .אף אחד מהמפורטים לעיל  

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות 
 חשבונאית ופיננסית:

 כן  

 לא. 

בעל תואר )א(  הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:    "דירקטור בעל כשירות מקצועית" .4
אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל 

בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל )ב( ציבורי; 
בעל ניסיון של חמש שנים )ג(    ה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;בתחום עיסוקה העיקרי של החבר

לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 
בכהונה ( 2)בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; ( 1)

תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים (  3)  רי;ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבו
 של החברה. 

סיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, יהנני מצהיר, כי בשל השכלתי ו/או נבשם לב לאמור לעיל 
 מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

  כן •

 -, בתחום עיסוקה של החברה )דהיינו נדסת תעשיה וניהולה אקדמאיהנני בעל תואר  •
 ]נא למחוק את המיותר[ _____________(

בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של   כי הנני  הנני מצהיר/ה
 חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

)יו"ר  ף עסקים משמעותיתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היק •
 ;דירקטוריון החברה(

 תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה. •

 .אינני בעל ניסיון של חמש שנים באף אחד מהתפקידים המפורטים לעיל 

 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים: .5

 כן. 

 .לא 

כי לא הרשעתי בפסק דין באיזו   ,לאחר שקראתי את הוראות הדין המפורטות להלן  ,שרהנני לא .6
)קבלת  415, )גניבה בידי מנהל( 392, )לקיחת או מתן שוחד( 297עד  290מהעבירות לפי סעיפים 

)שידולי מרמה, רישום  428עד  422-ו )זיוף ושימוש במסמך מזויף( 420עד  418, דבר במרמה(
לוי מידע ופרסום מטעה בידי גי-במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, איכוזב 

שרה בכירה בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה מרמה, סחיטה בכוח נושא מ
)שימוש במידע פנים בידי  ג52, ולפי סעיפים 1977-לחוק העונשין, התשל"זוסחיטה באיומים( 

)תרמית   54-ו)עבירות לפי חוק ני"ע(  )א(  53,  ע שמקורו באיש פנים()שימוש במיד  ד52,  איש פנים(
או כל עבירה  "(חוק ניירות ערך)להלן:" 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"חבקשר לניירות ערך( 

ואם הורשעתי בעבר . )ג( לחוק החברות226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 
שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה,  , הרילעילבפסק דין בעבירות המפורטות 

 שבהן בותסילנ, היתר בין לב ובשים, לעיללבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות 
 חברת  שהיא  פרטית  בחברה  או  ציבורית  בחברה  כדירקטור  מלכהן  מנוע  אני  אין,  ירהבהע  נעברה

קצרה יותר תקופה  הורשעתי אואו שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו  חוב איגרות
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אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות  במהלכה
 .לפי קביעת בית המשפטחוב 

רשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או ולא ה .7
 .עבירות של ניצול מידע פנים

אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה לא הורשעתי בעבירה  .8
 או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב  אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית

ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום 
המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית  

 . בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

, לב)א( לחוק ניירות ערך52אשר מונתה לפי סעיף הועדה  -דהיינו )ועדת האכיפה המינהלית  .9
האוסר עלי )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך( אמצעי אכיפה לא הטילה עלי  (1968-התשכ"ח

ואם הוטל עליי  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב כדירקטור בחברה ציבורית לכהן
אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה 

 . כאמור

ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, פסול/ת דין כ ולא הוכרזתי אינני קטין/נה .10
שלא  1980-על פי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, תש"מ רגל ט/תו כפושא 1962-תשכ"ב
 .הופטר

תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם  .11
 כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

ע לחברה באופן מיידי באם תנאי מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל אני מתחייב/ת להודי .12
יחדל מלהתקיים בי או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, וזאת מיד לאחר 

לי על כך, והנני מודע/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן  עשייווד
לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור  234ידוע לי, כי בהתאם לסעיף  ההודעה כאמור.

 תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

 הנני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה: .13

 [לפרט]יש __________________________________________ כן..  

 .לא 

בניירות הערך של  5ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון באחזקותיי
  .ובכלל זה על חתימה על הסכם שיגרום לשינוי בהחזקותיי בניירות הערך של החברה החברה

 9שלה או בעל עניין 8שלה, חברה קשורה 7של החברה, חברה בת 6הנני עובד/ת / בעל/ת תפקיד .14
 בחברה:

 [לפרט]יש __________________________________________ כן.  

 .לא 

 
ות  לרבות באמצעו בעקיפין, אבמישרין  לרבות באמצעות נאמן, יחד עם בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם,ביחד עם אחרים, לבד ו/או  5

למעלה מהון המניות, כוח ההצבעה או הסכמות למנות   25%תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין 
   .דירקטורים 

  .רך(ע  ניירות  לחוק)ד( 37 ףבסעי   כהגדרתו) "מורשה חתימה עצמאי"  לרבות 6
  ת שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאי המוצא  המניות הון של   הנקוב הערך  מן  יותר או אחוזים  בחמישים  מחזיקה החברה  אשר  רה חב   -" בת-ה חבר"  7

 . שלה הכללי המנהל  את  או מהמנהלים יותר או מחצית למנות
המניות המונפק  מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון    -אם שלה  -שאינה חברה  -חברה, אשר חברה אחרת    -  חברה קשורה  8

אם  -שאינה חברה -שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר חברה אחרת 
אה  השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוו -שלה 

 . הניתנת בדרך העסקים הרגילה 
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר   - בעל עניין 9

תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה  מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או 
 . אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו
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 של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: 10ן/בת משפחההנני ב .15

 __________________________________________ [לפרט]יש כן. 

 .לא 

 דין עבורי הינו -המען להמצאת כתבי בי .16

 

 8532000                         שובל ד. נ הנגב 

 מיקוד                    עיר      רחוב

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת  .17
לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי 

ויותיו הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכ
 המלאות על פי החוק ידועות לי.

ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי דלעיל בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית  .18
 .וחה לעיונו של כל אדםתבמשרדה הרשום של החברה ותהיה פתישמר  הצהרתי זו,  וכי  בחברה

כמו כן, לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית ו/או על קביעת 
, וכי אם היה ידוע לי פרט כזה הייתי החשבונאית והפיננסית  ימיומנותדירקטוריון החברה בדבר  

 מצינו בהצהרה. אם ידוע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 2021ביולי  18            לוין ביצ            

 חתימה  תאריך  שם פרטי משפחה

 

 

 . בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה  -בן משפחה  10
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 דירקטור כשירות  הצהרת 
 

סעיפים   פי  התשנ"ט   227-  א224על  החברות,   תקנות ו  ,("החברות  "חוק)להלן:    1999-לחוק 
בעל  ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  )תנאים  החברות 

לתקנות   33-)ב( ו34,  26לצורך גילוי בהתאם לתקנות  וכן  ,  2005-כשירות מקצועית(, התשס"ו
ערך  נ תש"ליירות  ומיידיים(,  תקופתיים  בהוראות  ו  1970-)דוחות  עמידה  סעיפים  הלצורך 

)להלן:   בע"מ  ע.י. נופר אנרג'יבחברת  המיועד לכהונה    )ד( לחוק החברות,219-( ו12)א()92
 "(החברה"

 
   2021ביולי   8             תאריך המינוי:  

 
   בר סימן טוב  ה משהמועמד:           שם

 משפחה                                    פרטי           
 

 Moshe        Bar Siman Tov באנגלית כפי שמופיע בדרכון:המועמד שם 
 משפחה    פרטי        

 
 033409897          : זיהוימס' 

 
 ישראלית נתינות:   21.10.76               תאריך לידה: 

 
   93591 ם -י  10/13בן טבאי   :  בי דין מען להמצאת כתבי 

 מיקוד   עיר    רחוב                               
 

 :1הצהרות 
 

 הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.  .א
 
השכלתי .ב אודות  פרטים  המקצועי 2להלן  וניסיוני  כישורי  בחינה    3,  לשם  הרלוונטיים 

קצועי( לכהן כדירקטור בחברה האם יש בידיי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המ
והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או  
להלן:  )יחד  החברה  של  העיקרי  עיסוקה  בתחום  וההבנה  המיומנות  להערכת 

 "(: הדרישות המקצועיות"
 

העברית  _ מהאוניברסיטה  מימון  במסלול  עסקים  ומינהל  בכלכלה  שני  תואר  בעל 
האחרונות    5-בלים.  בירוש לכן    –שנים  קודם  הבריאות;  משרד  כציר   1מנכ"ל  שנה 

שנים באגף    11  –כלכלי בשגרירות ישראל בוושינגטון מטעם משרד האוצר; לפני כן  
לתואר  כסטודנט  התקציבים.  על  לממונה  כמשנה  סיימתי  האוצר.  במשרד  התקציבים 

ראשי של הרשות לבנות את  ראשון ושני עבדתי כיועץ לרשות לחשמל, סייעתי כלכלן ה
 מודל התעריפים.  

 ____________________________________________ 
 * יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה 

 
 : 4התעסקותי בחמש השנים האחרונות 

 
 מנכ"ל משרד הבריאות 

 
 ___________________________________________________________ 

 
__ _________________________________________________________ 

 

 
   נשים גם יחד.לההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ו יצוין כי  1
או    2 האקדמאי  והתואר  נרכשה  שבו  המוסד  הדירקטור,  של  השכלתו  נרכשה  שבהם  התחומים  כל  יצוינו 

דירקטור, להערכתו, מיומנות  התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה ל
חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות  -גבוהה והבנה בנושאים עסקיים

 הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. 
מיומנות   3 להערכתו,  לדירקטור,  המקנים  והכישורים  הניסיון  שישנם,  ככל  והבנה    יפורטו,  גבוהה  כספית 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של -בנושאים עסקיים
 החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. 

 יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.   4
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 : 5חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות 
 

______________________________ _____________________________ 
לדירקטור   דירקטור במיזם פסיפס )חברה ממשלתית בהליכי הקמה סופיים(; בתהליך מינוי

בחברה אמריקאית  

Uphealth______________________________________________ 
 

_________________________________________ __________________ 
 
 

ניסיונו   .ג השכלתו,  שבשל  מי  הוא  ופיננסית"  חשבונאית  מומחיות  בעל  "דירקטור 
בנושאים   והבנה  גבוהה  מיומנות  בעל  הוא  ודוחות    –עסקיים  וכישוריו  חשבונאיים 

כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר 
 דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

 
סיונך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות  יהנך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או נ 

 :6והה והבנה בנושאים המפורטים להלן גב
 
 [V ]   שבו לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות  סוגיות 

 החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; פועלת  
 
[V]  ;תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו 
 

-ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח   החברות   חוקהכנת דוחות כספיים ואישורם לפי   ]  [
 1968 ; 

 
 אף אחד מהמפורטים לעיל;  [ ]  
 

מומחיות  בעל  כדירקטור  לשמש  הבנתך,  למיטב  כשיר,  הנך  לעיל,  האמור  ולאור 
 חשבונאית ופיננסית: 

 
[V כן       ] 
 

 ]  [      לא 
 

נ .ד ו/או  בשל השכלתי  כי  בחברה,  כדירקטור  לכהונה  כמיועד  ו/או יהנני מצהיר,  סיוני 
והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של  כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה  

 החברה: 
 
[V כן       ] 
 

 ]  [      לא 

 : 7יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים  .ה

[V כן       ] 
 

 ]  [      לא 
 
 
 
 

 
המל  5 שמותיהן  את  לפרט  את  יש  ולפרט  ציבורית  או  פרטית  היא  החברה  האם  לציין  החברות,  של  אים 

יש    יש לציין זאת מפורשות.  כדירקטור חיצוניתקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה  
 להבחין בין כהונה כדירקטור שהינה בתוקף לבין כהונה שהסתיימה ולציין זאת במפורש. 

 יש לסמן במקום הרלוונטי.  6
 יש לסמן במקום הרלוונטי.  7
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לכהן כדירקטור    החברות  הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק .ו
 ובכלל זה הנני מצהיר כי:, בחברה

 
 פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.  אינני .1

 
יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע   .2

של   המיוחדים  לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  בחברה,  כדירקטור  תפקידי 
 החברה ולגודלה.  

עיסוקיי האחרים   .3 ייצרותפקידיי או  עניינים עם תפקידי כדירקטור    לא  ניגוד 
 בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. א יהיה ול

 
דין    לא .4 בפסק  ראשונה  הורשעתי  ואם  בערכאה  להלן  המפורטות  בעבירות 

שבית המשפט קבע,  בעבירות המפורטות להלן, הרי  בפסק דין  הורשעתי בעבר  
במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות  

הית  ,להלן בין  לב  לנובשים  הע סיר,  נעברה  שבהן  מנוע  ,  ירהבבות  אני  אין 
  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב  מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית

ש הורשעתיאו  שבו  הדין  פסק  מתן  מיום  שנים  חמש  קצרה  תקופה    או  חלפו 
או בחברה פרטית  אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית    יותר במהלכה

 :לפי קביעת בית המשפט שהיא חברת איגרות חוב
 

לפי סעיפים   .א ,  428עד    422-ו  420עד    418,  415,  392,  297עד    290עבירות 
לחוק    54-)א( ו53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977  -לחוק העונשין, התשל"ז  

ערך התשכ"חניירות   ,-1968  " ערך)להלן:  ניירות  עבירה  חוק  כל  או   )"
 .החברות  )ג( לחוק226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 

 

עבירות   .ב מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  הרשעה 
 מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. 

 

לעיל     4שאינה מנויה בסעיף  בעבירה    לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה .5
ראוי   אני  אין  נסיבותיה  או  חומרתה  כי מפאת מהותה,  בית משפט קבע  אשר 

  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב   מש כדירקטור בחברה ציבוריתלש
ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו  
המשפט   בית  שקבע  יותר  קצרה  תקופה  או  הדין  פסק  מתן  מיום  שנים  חמש 

ציבורית בחברה  כדירקטור  לשמש  ראוי  אינני  פרטית    במהלכה  בחברה  או 
 . רת איגרות חובשהיא חב

 
לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן   .6

ציבורית חברה  בכל  חוב,   כדירקטור  איגרות  חברת  שהיא  פרטית  בחברה    או 
התקופה   שחלפה  הרי  כאמור,  אכיפה  אמצעי  עליי  הוטל  ואם  בחברה,  ו/או 

 שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. 
 יין זה:  לענ

אכיפה"   בסעיף    –"אמצעי  כאמור  אכיפה  ערך,  52אמצעי  ניירות  לחוק  נו 
ח' פרק  לפי  ז'  4שהוטל  פרק  לפי  ערך,  ניירות  העיסוק    2לחוק  הסדרת  לחוק 

לחוק    1, או לפי פרק י' 1995-בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 
 , לפי העניין; 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

לב)א( לחוק ניירות  52הוועדה שמונתה לפי סעיף    –דת האכיפה המינהלית"  "וע
 ערך.

 
לכהונתי    החברות   י תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוקי אם חדל להתקיים לגב .7

כדירקטור   כהונתי  לפקיעת  עילה  לגביי  שמתקיימת  או  בחברה  כדירקטור 
בס"ק  ור  בעבירה כאמבערכאה ראשונה  , לרבות עקב הרשעה בפסק דין  בחברה

  לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל   5)א( או  4
וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה.  – על כך מייד לחברה  כי    אודיע  לי,  ידוע 

הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת  ,  החברות  לחוק  234בהתאם לסעיף  
 חברה. לחובת אמונים שלי  
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 :8מצהיר כדלקמן הנך טור בלתי תלוי, דירק הנך ה אם חינ לצורך הב .ז
 

  [V]  בעל השליטה בחברה; לש 9אינני קרוב 
 

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או   ]  [
למועד   שקדמו  בשנתיים  או  המינוי  במועד  בו,  השליטה  בעל  שאני  לתאגיד 

בחברה   השליטה  לבעל  לחברה,  זיקה  השליטה,  או  המינוי,  בעל  של  לקרוב 
ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק    ,או לתאגיד אחר  ,במועד המינוי

ראש    –שליטה    בדבוקת יושב  המינוי,  במועד  שהוא,  למי  זיקה  גם 
הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר  

 בתחום הכספים; 
 

 לעניין ההצהרה לפי סעיף זה:
קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או    -יקה"  "ז

שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן  
למעט   לציבור,  מניות  לראשונה  להציע  שעומדת  בחברה  חיצוני  כדירקטור 

  , 2006-חריגים על פי תקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז
 ; כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ולמעט

 

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו    -"תאגיד אחר"  
 למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.  

 
אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל,   ]  [

שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים  
גם אם   קה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל,מי שאסורה זילעסקיים או מקצועיים 

וכן לא קיבלתי, נוסף   זניחים,  כלל, למעט קשרים  הקשרים כאמור אינם דרך 
ז אני  לו  הגמול  ההוצאותעל  ולהחזר  לתקנות  כאי  בהתאם  )כללים  ,  החברות 

, כל תמורה, במישרין או  2000-בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס
 בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה. 

תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו    תתקבלקוימו קשרים ו/או  יידוע לי כי באם   
למי הדרושים  התנאים  מן  תנאי  הפרת  בלתי  בכך,  כדירקטור  לכהונתי  או  נוי 

 תלוי. 
 

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח   
 לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.   

 
[V]   תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם

 די לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. תפקידי כדירקטור ואין בהם כ

 

[V]   בה מכהן בחברה אחרת  כדירקטור  תלוידירקטור  כאינני מכהן  ובכלל  בלתי   ,
 אחד מהדירקטורים בחברה.  זה דירקטור חיצוני,

 
 [V]  .אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל 

 
[V] נים ברציפות.אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע ש 
 

 זה: לעניין ההצהרה לפי סעיף
 ינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה. א לא יראו בהפסקת כהונה ש

 
ה דירקטור  הינו  תלוי"  בלתי  "דירקטור  זה  סעיף  התנאים מלעניין  כל  את  קיים 

 לעיל.  זה בסעיף המבחנים ו
 

ולפיכך    ,ם לעילהנקוביהתנאים והמבחנים  מכל או חלק    ילגבי   מיםלא מתקיי ]  [
 אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי". 

 
 

 
 יש לסמן במקומות הרלוונטים.   8
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן    –"קרוב"    9

 זוגו של כל אחד מאלה.  
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בחברה תלוי  בלתי  כדירקטור  לכהן  מיועד  ו/או  מכהן  שאני  כי   ,ככל  מצהיר  הנני 
 -ידועות לי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס  

 ( וכי:"התקנות")להלן:  2000
 
הגמול   .1 כי  לי  וההוצאות    השנתי,ידוע  ההשתתפות  מן  גמול  זכאי  אהיה  להם 

 דרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות; בהתאם להחברה יהיו  
 
הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור חיצוני קודם   .2

 לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד. 
 

מחזיק  .ח הנך  ו/או    10האם  ערך בבמניות  חבאחרים    ניירות  החברה,   11מוחזקתרה  של 
החברה  שלה לפעילות  מהותית  פעילותה  יובאו   אם  שעיקריו  חוזה  נכרת  האם  ו/או 

, שביצועו יגרום  12בחברה   לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל ענייןלהלן,  
שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת   לכך

קיימים  האם  ו/או    חברה, תהינה כמפורט להלןשלה אם פעילותה מהותית לפעילות ה
של   הערך  בניירות  להחזקה  הנוגעים  אחרים  הסכמים  ו/או  הצבעה  החברה  הסכמי 

 : 13אם כן, אנא פרט  ., שעיקריהם מפורטים להלןשהינך צד להם, במישרין או בעקיפין
_________________________ _______________ ___________________ 

--- 
 _____________ .______________________________________________ 

 
 ניירות הערך י ברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחב

ועל    אם פעילותה מהותית לפעילות החברה  או של חברה מוחזקת שלהשל החברה,  
 . כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל

 
 

שלה או    16שלה, חברה קשורה   15של החברה, חברה בת     14תפקיד בעל  /עובד  האם הנך .ט
 : אם כן, אנא פרטבחברה,  17של בעל עניין 

 
 ___________________________________________________________ 

--- 
 ___________________________________________________________ 

 
משפחה   ך הנהאם   .י בחברה   18בן  בכירה  משרה  נושא  עניין    19של  בעל  של  בחברה,    או 

 כמפורט להלן: 
 

 ___________________________________________________________ 
--- 

 ___________________________________________________________ 
 

 
יחד    10 יחד עם אחרים, לרבות  ו/או  ו/או  עם  לבד  ענייהינך  תאגידים שעם  בני משפחה  ן בהם, במישרין  בעל 

בעקיפין,  /ו בשליטת וכן  או  תאגידים  באמצעות  ש  ךלרבות  תאגידים  באמצעות  בהם,  ו/או  מחזיק  הנך 
 ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.  25%במישרין או בעקיפין,

מוחזקת"  11 כלול  -"חברה  חברה  או  יחסי  באיחוד  מאוחדת  חברה  מאוחדת,  בכללי  חברה  כמשמעותם  ה, 
 . החשבונאות המקובלים

 לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.   12
 . יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך  13
  .1968-ח)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"37כהגדרתו בסעיף   – "מורשה חתימה עצמאי" לרבות   14
המוצא   רה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות חב   -בת"  -ה "חבר   15

 .ת למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה רשאישלה או מכוח ההצבעה שבה או 
החברה  חב   -ה קשורה"  "חבר  16 שלה  -ינה חברהשא   -רה, אשר  בעשריםמח  -אם  או    זיקה  וחמישה אחוזים 

הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה  מן  יותר 
קיעה בה סכום  הש  -אם שלה  -ינה חברהשא  -מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה  ר  אחוזים או יות

ן במניות ובין בדרך אחרת, למעט  ם או יותר מההון העצמי של החברה, בי חוזיהשווה לעשרים וחמישה א
 הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

ענין"  17 מכוח ההצבעה    -"בעל  או  של התאגיד  המונפק  מהון המניות  יותר  או  בחמישה אחוזים  מי שמחזיק 
בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן   
ל התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר  כדירקטור ש 
יותר    או  אחוזים  וחמישה  עשרים  למנות  רשאי  או  בו,  ההצבעה  מכוח  או  שלו,  המונפק  המניות  מהון 
 .  וכן חברה בת של החברה מהדירקטורים שלו  

 אצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה; בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צ -"בן משפחה"     18
 . 1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  – "נושא משרה בכירה"  19
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לעיל  .יא האמור  כל  כי  מצהיר  הנני  לעיל,  האמור  כל  את  והבנתי  בעיון  שקראתי  לאחר 
הפרטי וכי  לאמיתה  אמת  ידי  הינו  על  ונכתבו  ומלאים  מדויקים  הינם  המזהים  ם 

הוראות חוק כי  לי  ידוע  וכי  ידי  לעיל אינן רשימה ממצה   החברות   ובכתב  המובאות 
 וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי. 

 
ו/או על  כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור  

לכהן קביעת   כשירות  ובמבחני  בתנאים  עמידתי  בדבר  החברה  של  הביקורת  ועדת 
תלוי כדירקטור   בהצהרה.  בלתי  מציינו  הייתי  שכזה  פרט  לי  ידוע  היה  אם  אם    וכי 

 וודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.יי
 

    
 ______20.5.21 ____            

 __________________ 
  חתימה            תאריך       

               


