
 

 

 

 

  2022במאי  17
 לכבוד    לכבוד

 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל  רשות ניירות ערך
 באמצעות המגנ"א  באמצעות המגנ"א

 
  א.ג.נ.,
 

  "(החברה)" שופרסל בע"מ של המניות בעלי של שנתית כללית אסיפה זימון בדבר מיידי דוח :הנדון

לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית "(, חוק החברות)" 1999-בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט
"( ולתקנות ומודעה הודעה תקנות)" 2000-ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס

להודעה המקדימה בהמשך "(, ותקנות הדוחות)" 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל
"(, ההודעה המקדימהעל כוונתה לכנס אסיפה כללית שנתית )" 20221באפריל  11שפרסמה החברה ביום 

ביוני  21, ג'ביום מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, אשר תיערך 
 האסיפה" או "האסיפה, ראשון לציון )"30במשרדי החברה, רח' שמוטקין בנימין  ,14:00, בשעה 2022

 :"(הדו"ח)" , כמפורט להלןון וקבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום"(, וזאת לשם דיהכללית

 רשימת הנושאים שעל סדר היום –א'  חלק

 הנושאים שעל סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות .1

בדצמבר  31הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לימים  - 1נושא  .1.1
ון על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו ובדוחות הדירקטורי 2021בדצמבר  31-ו 2020

 באותם התאריכים, בהתאמה. 

 בנושא זה ייערך דיון בלבד ולא תיערך הצבעה.

)ובכללם הדוחות הכספיים ודוח  2021ולשנת  2020ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 
בהתאמה  2022במארס  22-ו 2021במארס  3ביום ידי החברה -הדירקטוריון(, כפי שפורסמו על

הדוח התקופתי לשנת )" , בהתאמה(,2022-01-032722-ו 2021-01-025789)אסמכתאות מספר: 
, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך", בהתאמה(, 2021 לשנת התקופתי הדוח"-" ו2020

 ובאתר האינטרנט של הבורסה"( אתר ההפצה)" http://www.magna.isa.gov.ilבכתובת: 
   "(. הבורסה אתר)" http://maya.tase.co.ilיב בע"מ, בכתובת: לניירות ערך בתל אב

                                                 

 .(038892-01-2022: אסמכתא)מספר  2022 באפריל 11 מיוםשל החברה דיווח מיידי  ראה  1
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רואה החשבון המבקר של כ( PWCקסלמן וקסלמן )משרד מינוי מחדש של אישור  - 2נושא  .1.2
בגין ביצוע  ודיווח על שכרו עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה החברה

  2021-ו 2020שנים ידם ב-פעולות הביקורת ושירותים נוספים שהוענקו על

 . לדוח 2ראה סעיף לפרטים נוספים 

קסלמן  משרד רואי החשבון שלמחדש לאשר את מינויו " : נוסח ההחלטה המוצעת
זאת , וה( כרואה החשבון המבקר של החברPWCוקסלמן )

 ."עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

עה, לא כולל רוב רגיל מכלל הקולות המשתתפים בהצב :הרוב הנדרש

 נמנעים. 

 מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה עד האסיפה השנתית הבאה - 9עד  3נושאים  .1.3

( דירקטורים )שאינם דירקטורים חיצוניים( לדירקטוריון החברה 5מוצע למנות עד חמישה )
( מועמדים  מוצעים, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים 7מתוך שבעה )

 האסיפה השנתית הבאה. בתום 

 ההצבעה ביחס לכל דירקטור תיערך בנפרד. 

 .לדוח 3 סעיף ראה -הליך הבחירה במועמדים המוצעים בקשר עם  , לרבותנוספים לפרטים

המוצעים לבחירה הינו לפי  שאינם מכהנים)הסדר ביחס לדירקטורים  נוסח ההחלטות המוצעות
 :סדר הא"ב של שמות המשפחה(

כדירקטור בחברה וזאת  מר רן גוטפרידאת מינויו מחדש של  "לאשר - 3נושא  .1.3.1
 לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."  

כדירקטור בחברה וזאת  מר יואב שלוש"לאשר את מינויו מחדש של  - 4נושא  .1.3.2
 לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה." 

כדירקטור בחברה וזאת לתקופת  אברכהן איציק מר"לאשר את מינויו של  - 5נושא  .1.3.3
כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית וסיומה בתום האסיפה 

 השנתית הבאה." 

כדירקטור בחברה וזאת לתקופת  מר משה אטיאס"לאשר את מינויו של  - 6נושא  .1.3.4
כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית וסיומה בתום האסיפה 

 נתית הבאה." הש

כדירקטור בחברה וזאת לתקופת  מר רון הדסי"לאשר את מינויו של  - 7נושא  .1.3.5
כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית וסיומה בתום האסיפה 

 השנתית הבאה".

כדירקטור בחברה וזאת לתקופת  מר שלמה זהר"לאשר את מינויו של   - 8נושא  .1.3.6
טה באסיפה הכללית וסיומה בתום האסיפה כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחל

 השנתית הבאה."
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כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה  מר אילן רון"לאשר את מינויו של  - 9נושא  .1.3.7
שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית וסיומה בתום האסיפה 

 השנתית הבאה." 

רגיל מכלל הקולות רוב הרוב הנדרש לבחירתו של מועמד כדירקטור הינו  : הרוב הנדרש
 "(. רוב רגילהמשתתפים בהצבעה, לא כולל נמנעים )"

רוב רגיל, אזי ייבחרו כדירקטורים  ובמקרה שיותר מחמישה מועמדים יקבל
אותם חמישה מועמדים שיקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר מבין כל 

בו נדרשת הכרעה בין מועמדים  במקרההדירקטורים שקיבלו רוב רגיל. 
תיערך הגרלה שקיבלו מספר שווה של קולות באסיפה הכללית  כאמור

 ביניהם. 

 מר עופר בלוךהחברה הנכנס,  ל"למנכ ההעסקהו כהונהתנאי  אישור - 10 נושא .1.4

 .לדוח 4סעיף ראה  אודות תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למנכ"ל החברהלפרטים 

מר   ל החברה,ה למנכ"העסקהכהונה וה תנאי"לאשר את  : המוצעת ההחלטה נוסח
אופציות בארבע מנות,  853,021לרבות הענקת , עופר בלוך

 כמפורט בדוח."והכל בתנאים ו

רוב רגיל מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה, לא כולל  :הרוב הנדרש

ובלבד שיתקיים אחד מאלה: )א( במניין קולות נמנעים 
הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי 

בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי המניות שאינם 
המשתתפים בהצבעה; במניין כלל  ההחלטהבאישור 

הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון 
)ב( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי  – אוקולות הנמנעים; 

המניות האמורים בסעיף )א( לעיל לא עלה על שיעור של שני 

  .בעה בחברה( מכלל זכויות ההצ2%אחוזים )

כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה על החלטה זו, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה 
בדרך של סימון  –)בעצמו או באמצעות שלוחו( או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה 

 רלוונטיתופירוט במקום המיועד לכך על גבי כתב ההצבעה, האם יש לו עניין אישי בהחלטה ה
 .יימנה לא וקולו יצביע לא, כאמור מניה בעל הודיע לאאו; או אם ל

 )כולל( שעל סדר היום  10עד  2נושאים פרטים בדבר  –' בחלק 

( כרואה החשבון המבקר של החברה PWCאישור מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ) - 2נושא  .2
צוע פעולות הביקורת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרו בגין בי

  2021-ו 2020ידם בשנים -ושירותים נוספים שהוענקו על

( כרואה החשבון המבקר של PWCמוצע למנות מחדש את משרד רו"ח קסלמן וקסלמן ) .2.1
ידי -יינתן דיווח עלכן, -החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. כמו

מבקר בגין ביצוע פעולות הביקורת ושירותים הדירקטוריון אודות שכרו של רואה החשבון ה
 . 2021-ו 2020ידם בשנים -נוספים שהוענקו על
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בקשר עם עבודת רואה החשבון  מספר דיוניםועדת הביקורת של החברה, לאחר שקיימה  .2.2
רו"ח קסלמן וקסלמן המבקר, המליצה לדירקטוריון החברה על מינויו מחדש של משרד 

(PWC)  בוועדת הביקורת נגע להיבטים כאמור החברה. הדיון כרואה החשבון המבקר של
סוגי השירותים במסגרתו בחנה הועדה, בין היתר, את שונים בעבודת רואה החשבון המבקר, 

סיונו ומומחיותו של רואה החשבון בביקורות בתאגידים מסוגה וגודלה יהמוענקים לחברה, נ
, תנאי ם הגלומים בפעילותהבשים לב להיקף ותחומי פעילותה וכן לסיכוני - של החברה

תשומות המוקדשות להליך וה מחויבותו לאיכות הביקורת, אי תלותו ,התקשרות עמוה
 . גודל החברה ומאפייניהבהתחשב ב הביקורת

כמו כן, ועדת הביקורת הניחה את דעתה כי שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר בגין  .2.3
הפעילות המבוקרת ומורכבותה ולאחר משא  , בהתבסס על היקף2021-ו 2020 יםפעולותיו בשנ

וכי , את היקף פעילותה ותואםומקובל  מידתי ומתן בין החברה ורואה החשבון, הינו סביר
הינם  2021-ו 2020 יםהיקף עבודתו של רואה החשבון המבקר בגין שירותי הביקורת בשנ

 2022גין שנת שכר הטרחה ב סבירים מקובלים ונאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה.
יקבע בהתאם להיקף שעות העבודה הצפויות בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת 

 .המבקר ומורכבותה ולאחר משא ומתן בין החברה ורואה החשבון

קיבלה ועדת הביקורת סקירה מהנהלת החברה בקשר לממשק השוטף עם רואה  בנוסף, .2.4
 ולה עם יועצים חיצוניים אחריםשיטות העבודה, אופי הדיונים, שיתוף הפעהחשבון המבקר 

ויכולתו לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים והמענה שהוא נותן להם במסגרת 
 הביקורת. 

ין, החליט דירקטוריון החברה יבהתאם להמלצתה של ועדת הביקורת, ולאחר דיון שקיים בענ .2.5
ל רואה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש ש

 החשבון המבקר.

  מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה עד האסיפה השנתית הבאה - 9עד  3נושאים  .3

מכהנים ה"ה רן בדירקטוריון החברה הדוח, החברה היא חברה ללא גרעין שליטה, ו למועד .3.1
דר' איילת בן עזר )דב"ת(, ויואב שלוש כדירקטורים שאינם , גוטפריד )יו"ר הדירקטוריון(

ה"ה אלדד  –טורים חיצוניים. בנוסף מכהנים בחברה ארבעה דירקטורים חיצוניים דירק
  .2ןאברהם, גדעון שור, מיכל קמיר ואיריס שפירא ילו

עם הפיכת החברה לחברה ללא גרעין שליטה, ביצע הדירקטוריון, באמצעות ועדה בלתי תלויה  .3.2
מסמך מדיניות בנושא הרכב  שמינה, עבודה מעמיקה, בסיוע יועצים חיצוניים בעקבותיה אימץ

   . 3"(מסמך מדיניות הרכב הדירקטוריוןהדירקטוריון )"

, את 2022באפריל  3לקראת האסיפה השנתית של החברה, מינה דירקטוריון החברה, ביום  .3.3
ארבעת הדירקטורים החיצוניים של החברה )שאינם עומדים לבחירה באסיפה השנתית( 

הוועדה הוסמכה  . 4"(ועדת ההרכבאו " "הוועדהחברה )"כחברי ועדת הרכב הדירקטוריון של ה

                                                 

המליץ על חידוש כהונתו של מר ודמני כדירקטור החברה החלטת ועדת ההרכב ודירקטוריון החברה שלא לאודות  לפרטים  2
דיווחים מיידים של החברה  ראה הבסיום כהונתו של מר יקי ודמני כיו"ר דירקטוריון החברה וכדירקטור וכן לפרטים על 

, 2022-01-041508-ו 2022-01-038922, 2022-01-038892)מספרי אסמכתאות:  2022באפריל  25-ו 12, 11מהימים 
  מה(.בהתא

 (. 094798-01-2018)מספר אסמכתא:  2018באוקטובר  18ראה דוח מיידי של החברה מיום   3

 (. 035748-01-2022)מספר אסמכתא:  2022באפריל  4 מיוםשל החברה  מיידיוח יוד ראה  4
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מועמדים דירקטוריון החברה ובדבר  בקשר עם תמהיל והרכב לדירקטוריון כוועדה ממליצה
שיובאו  )לאחר הליך איתור ומיון מועמדים פוטנציאליים(, חברהב כדירקטוריםלכהונה 

 לאישור האסיפה הכללית השנתית של החברה. 

החלה בעבודתה עם מינויה וקיימה עד מועד פרסום  -ינה ועדה בלתי תלויה שה -ועדת ההרכב  .3.4
, ולוותה בכל ישיבותיה )לא כולל ישיבות ועדת המשנה האמורה להלן( ישיבות 14 -הדוח כ

. כיו"ר הועדה נבחר בייעוץ משפטי חיצוני, היועץ המשפטי של החברה ומזכירת החברה בלבד
בהתאם להנחיית ועדת ההרכב, כל נושא משרה או  .הדירקטור החיצוני מר אלדד אברהם

דירקטור בחברה המקבל פניה בעניין מועמדים לדירקטוריון, נדרש להפנותה למזכירת החברה 
ולוועדת ההרכב להמשך בדיקה וטיפול. עוד נקבע על ידי הוועדה כי דירקטורים ונושאי משרה 

טוריון )לרבות לא עם אינם רשאים לקיים פגישות ושיחות רקע בקשר להרכב הדירק

מועמדים(, ואלה מתבצעים על ידי הוועדה בלבד או באישורה מראש. וועדת ההרכב הסתייעה 
מיון וגיוס נושאי משרה לתפקידים  ,בחברת ייעוץ איתור והשמה חיצונית המתמחה באיתור

 יועץבכירים ובניית הנהלות ומלווה חברות ציבוריות נוספות בתהליכי איתור דומים )"
  "(. החיצוני יתורהא

, אשר יזמה פגישות ושיחות, "(המשנה ועדת)" הוקמה ועדת משנה של ועדת ההרכב ,בנוסף .3.5

כפי שנעשה בהליכי מינוי קודמים, שתועדו על ידי מזכירת החברה, עם כל המשקיעים 
בפגישות ובשיחות שיזמה עם הגופים כפוף לכל דין, המוסדיים שהינם בעלי עניין בחברה. 

הקשיבה הוועדה לעמדתם של הגופים המוסדיים, הסבירה  בעלי עניין בחברה, המוסדיים
ופירטה את המתווה המוצע לתהליך הבחירה והמינוי, הפרמטרים והקריטריונים ששקלה 

. להמלצות הביניים כפי שהתפרסמו בהודעה המקדימה התייחסהלהרכב הדירקטוריון, ו

עדת ההרכב המלצות למועמדים ראויים ביקשה מאותם גופים מוסדיים להעביר לוובנוסף 
ידי הועדה, -דירקטוריון החברה בהתאם לקריטריונים המומלצים על הרכב נוספים לחיזוק

 וזאת בנוסף לשלושת חברי הדירקטוריון המכהנים, אשר כאמור יומלצו לחידוש כהונה
 . כמפורט בהודעה המקדימה

הליך הבחירה וההמלצות, בחנה את בסדרי העבודה של  , בין היתר,בישיבותיה דנה הוועדה .3.6
ידי דירקטוריון החברה בעבר, קיימה דיונים -מסמך מדיניות הרכב הדירקטוריון שאומץ על

שיעור  תחומי המומחיות וניסיון, באשר לגודל, הרכב ופרופיל הדירקטוריון הראוי,
יעיל  הדירקטורים החיצוניים/בלתי תלויים הראוי, והתנאים לתפקוד דירקטוריון אפקטיבי

ונכון לחברה וצרכיה. במסגרת זו, המליצה ועדת ההרכב לדירקטוריון על מספר עדכונים 
במסמך מדיניות הרכב הדירקטוריון, לאחר ששקלה את צרכי החברה בעת הזו לאור יעדיה 

 (. 2022במאי  16ידי דירקטוריון החברה ביום -העסקיים ואתגריה )עדכונים אשר אומצו על

ה הוועדה מראש כללו קביעת תמהיל נכון של פרופיל מועמדים שיהוו שלבי התהליך שאימצ .3.7
יחד הרכב מגוון וראוי של מועמדים מתחומי מומחיות שונים, בהתאם לקריטריונים כאמור; 

עם הגופים בעלי העניין בחברה; קבלת שמות של וועדת המשנה לאחר מכן, עריכת מפגשים 
מיון וסינון המועמדים על בסיס הפרמטרים וכלי  מועמדים שיומלצו על ידי בעלי מניות; ניתוח

בדיקת העדר ניגודי עניינים ניתוח מובנים; עריכת ראיונות בפני הוועדה ובדיקות רקע; 
בחירת מועמדים סופיים על בסיס הקריטריונים גיבוש החלטות והמלצות ו ;פוטנציאלים

 לדירקטוריון. 

  



 

6 

 

  :המעודכן רכב הדירקטוריוןנבחרים מתוך מסמך מדיניות ה להלן קריטריונים

 המלצות הועדה הקריטריון
 

 
 גודל הדירקטוריון

 
על מספר הדירקטורים בחברה להתאים לאופי פעילותה ולצרכיה של החברה וכן 
לאפשר לדירקטוריון החברה לנהל דיונים אפקטיביים ולקבל החלטות. לפיכך, 

( )ובכללם 9)החברה תשאף כי מספר חברי הדירקטוריון לא יעלה על תשעה 
הדירקטורים החיצוניים(, אלא בנסיבות בהן ימצא הדירקטוריון כי הדבר נכון 

 ו/או נדרש בנסיבות העניין.
 

 
דירקטורים בעלי מומחיות 

 חשבונאית ופיננסית 

 
כן, -כמו( דירקטורים יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. 3לפחות שלושה )

 ומשפטן אחד חשבון רואה גם יכהנו וןהדירקטורי חברי שמבין תהיה השאיפה
 .לפחות אחד

 
 
 

 עצמאות הדירקטוריון 

 
החברה תשאף בכל עת לרוב בלתי תלוי בדירקטוריון החברה, כך שרוב 
הדירקטורים בחברה יהיו דירקטורים חיצוניים/בלתי תלויים, מהם לפחות 

 ארבעה דירקטורים יהיו דירקטורים חיצוניים. 
 עיסוקיו עקב קבע דרך עניינים בניגוד להיות שעלול מי רהבחב כדירקטור יכהן לא

 .אחרות נסיבות או האחרים
  

 
 ניסיון מקצועי 

 
כשירות חברי הדירקטוריון תכלול ניסיון משמעותי באחד או יותר מהתחומים 

 הבאים:
 ;הובלה עסקית בתפקידי ניהול בכירים 
 ח פיננסי;השכלה ו/או ניסיון בפיננסים ומימון, חשבונאות או דיוו 
 ;קמעונאות מזון ומסחר 
  נדל"ן מסחרי )לרבות השכרה, ניהול, השבחה ואחזקה של שטחי מסחר

 ומשרדים(;
  מומחיות באפיקי צמיחה והשקעה אחרים, אשר החברה עשויה להיכנס

 ארוך, בהתאם לאסטרטגיה של החברה;-אליהם בטווח הבינוני
 ;ניהול סיכונים, רגולציה וממשל תאגידי 
 קומרס, -הול מותג, טכנולוגיה, מערכות מידע או אישיווק, ני

IT/.דיגיטל/סייבר 
כמו כן, תשאף החברה לתמהיל דירקטורים בעלי גיוון עסקי בתפקידים בכירים, 

 והכרה מעמיקה עם עבודת הדירקטוריון וממשל תאגידי.
 

 ניסיון כדירקטור 
 

דולה, מתוקף מועמד לדירקטור יהיה בעל ניסיון בעבודת דירקטוריון בחברה ג
תפקידו כדירקטור או כמנכ"ל בה, עם עדיפות לחברה בעלת פעילות והיקפים 

 משמעותיים, או עם ניסיון כיועץ לדירקטוריונים. 
כמו כן, יש מקום למתן עדיפות לדירקטורים בעלי היכרות עם החברה ו/או תחומי 

 פעילותה.
 

 
 זמינות 

 
י זמינות ויכולת לתרום לפעילות לדירקטוריון החברה ימונו רק דירקטורים בעל

החברה. לפיכך, יש לוודא כי אין למועמדים עיסוקים אחרים העלולים להגביל את 
 זמינותם לפעול כדירקטורים בחברה ולהשקיע את המשאבים הנדרשים.

רצוי כי הדירקטורים בחברה לא יכהנו, בנוסף לכהונתם כדירקטורים בחברה, 
נוספות בעלות היקף פעילות מהותי דומה  ( חברות ציבוריות2ביותר משתי )

 לחברה.
 

 מגדר וגיל 
 

החברה תשאף לגיוון מרבי במגדר ובגיל חברי הדירקטוריון, בהתחשב בזהות 
 המועמדים, בהשכלתם, בניסיונם וברקע המקצועי שלהם. 

יש לשאוף לכך שדירקטוריון החברה ישקף ככל הניתן ובקירוב ייצוג הולם לשני 
 25%פר הנשים יעמוד לפחות על שתי דירקטוריות או המינים וכי מס

  מהדירקטוריון, הגבוה מבניהם.
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לקראת זימון האסיפה לפיו  20225באפריל  4בהמשך לדוח המיידי שפרסמה החברה ביום  .3.8
באפריל  11ביום פרסמה החברה  הכללית השנתית של החברה החלה לפעול בחברה ועדת הרכב,

במסגרת . 6על הכוונה לכנס אסיפה כללית שנתית עה מקדימהשכלל הוד דיווח מיידי, 2022
אימץ דירקטוריון החברה את המלצות  ,באותו היוםההודעה המקדימה דיווחה החברה כי 

הביניים של הוועדה, להמליץ לאסיפה הכללית על חידוש כהונתם של שלושה מתוך ארבעת 
איילת בן עזר )דב"ת( ויואב  ה"ה רן גוטפריד, דר' -הדירקטורים המכהנים שאינם דח"צים 

, ושלא להמליץ על חידוש כהונתו של מר יקי ודמני )באותה עת, נוספת לתקופת כהונה, שלוש
, החלטה שקיבלה ועדת ההרכב פה אחד לאחר שנבחנה יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה(

וסף בנ; דיונים רבים, תוך בחינת ההשלכות הישירות והעקיפות על החברהלאורך ונשקלה 
עם משקיעים  התחילה לנהלכי לאחר השלמת השיחות שהועדה פורסם בהודעה המקדימה 

הועדה תמליץ לדירקטוריון האם  ,מוסדיים בעלי עניין בחברה לקראת האסיפה השנתית

 בזימון לאסיפה יומלצו מועמדים נוספים שאינם דירקטורים מכהנים.

ת החברות )הודעה ומודעה על אסיפה ג לתקנו5עוד צוין באותו הדיווח, כי בהתאם לתקנה 
, הזימון לאסיפה 2000-כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, תש"ס

ימים לפחות מפרסום ההודעה המקדימה,  21-השנתית יפורסם בנפרד, במועד שלא יקדם מ
שא לסדר )ב( לחוק החברות, להציע נו66וכי בקשה של בעל מניות, בהתאם להוראות סעיף 

ימים מתאריך ההודעה המקדימה, והחברה תהיה  14היום תימסר לחברה לא יאוחר מתום 
אף האמור ציינה החברה -שלא לבחון הצעות שיתקבלו לאחר מכן. על -אך לא חייבת  –רשאית 

ימים  21באותה הודעה, כי לאור חג הפסח החברה תאפשר הצעת נושא לסדר היום עד תום 
  שלא לבחון הצעות שיתקבלו לאחר מכן. –אך לא חייבת  –היה רשאית מפרסום הודעה זו ות

ידי דירקטוריון החברה, לחדש את -הנימוקים בבסיס המלצתה של ועדת ההרכב, שאומצה על .3.9
של הדירקטורים המכהנים התאמתם מינויים של הדירקטורים המכהנים היו, בין היתר, 

החוזקות שמביא , רכב הדירקטוריוןבמסמך מדיניות הלתמהיל הדירקטוריון כפי שנקבע 
לשולחן הדירקטוריון כל אחד מהדירקטורים המכהנים, בהתאם לניסיונו המקצועי, ותחומי  

 בשדירת הניהול שלבייחוד לאור השינויים , בדירקטוריוןניהולית  היתרון ברציפות מומחיותו,
תגריה ויעדיה, , אהחברהתחום פעילות , ניסיונם ובקיאותם עם בתקופה האחרונה החברה

  . , ולקביעת האסטרטגיה של החברהותרומתם לדירקטוריון ולוועדותיו הידע והניסיון הנצבר

יצוין, כי מר רן גוטפריד, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה, מכהן כדירקטור בחברה 
 . חודשיםושבעה ומר יואב שלוש מכהן כדירקטור בחברה כשנה  כשלוש וחצי שנים,

עם כל נוספות פגישות ולשיחות השלמת הם ההודעה המקדימה, ובהמשך ללאחר פרסו .3.10
המשקיעים המוסדיים בעלי עניין בחברה, הודיעו לוועדה קבוצת הפניקס, קבוצת מנורה 

, כי בהתאם להודעה המקדימה שפרסמה 2022באפריל  28מבטחים וקרן ספרה, במכתבם מיום 
להעלות לסדר היום באסיפה השנתית את )ב( לחוק החברות, הם מבקשים 66החברה ולסעיף 

 ה"ה איציק אברכהן, משה אטיאס ואילן רון.  הבחירה במועמדים הבאים:

)ביניהם  לדירקטוריון אפשרייםמועמדים  חמישה של רשימה וועדהלהעביר  נוסףמוסדי  גוף כן,
מדים את המוע, רשימה אותה מתוך תבחרוועדה וסוכם עימו כי  ה (אברכהןמר איציק  גם נכלל

                                                 

 ;035748-01-2022מספר אסמכתא אסמכתא  2022באפריל  4ראה הדיווח המיידי מיום   5
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להרכב ותמהיל דירקטוריון  לקריטריונים בהתאם, דעתה שיקול לפי, שיובאו לאישור האסיפה
 . החברה טובתשל  שיקולים, ומתוך שאימצה

את הפרופיל העסקי ולה,  שהוגשו הנוספים המועמדיםשבעת  כלאת  בחנהההרכב  עדתו  .3.11
ך מדיניות הרכב במסמ הרלוונטיים, אל מול הקריטריונים כפי שנשלח אליהוהמקצועי 

אישיים,  ראיונות ערכה. לאחר מכן בעת הזווהחברה  הדירקטוריון וצורכיהדירקטוריון, 
עם כל אחד מאותם מועמדים )יועץ האיתור החיצוני אף סייע  ,החיצוני האיתור יועץבנוכחות 

והיועצים המשפטיים סייעו בסוגיות  בקשר למועמדים עומקולוועדה בעריכת בדיקות רקע 
 והעבירה המלצותיה לדירקטוריון החברה. (,יות ככל שעלומשפט

בין השיקולים ששימשו את הועדה בהמלצותיה, מעבר לקריטריונים והאפיונים שפורטו לעיל,  .3.12

נלקחה בחשבון האסטרטגיה הרב שנתית של החברה, האתגרים העומדים בפניה בפעילותה 
בשנים הקרובות בעיצוב  המגוונת, מפת התחרות והמגמות בה והעובדה שהחברה תעסוק

והתאמת תוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח, להמשך צמיחה ולשימור מעמדה, שיפור 
בתוצאותיה, חיזוק וביסוס התשתית העסקית והניהולית והיציבות בדרג הניהולי ושמירה על 
מובילות עסקית בתחומה. הוועדה בחנה את המועמדים מתוך דגש וכוונה שיוכלו לתרום 

בתחומים אלו, בהובלת מהלכים ותכנון אסטרטגיים, מהלכים שיווקיים והובלת ולהשפיע 

, כפי מוסף. בנוסף, הקדישה הועדה מחשבהחדשנות, ויתרונות אלו נלקחו בחשבון והיוו ערך 
 שיכלול ונכון מאוזן דירקטוריון והרכב תמהילליתרון ביצירת  שנעשה בהליכי מינוי קודמים,

לשמש כיו"ר דירקטוריון, אם וככל שיידרש  מתאים ופרופיל ניסיון בעלי חברים מספר, עת בכל
  .בעתיד

בראיונות עם המועמדים שמה דגש הוועדה על בירור הניסיון העסקי והמקצועי של המועמדים,  .3.13
סטוריית ניהול והתנהלות בתפקידים קודמים, השתלבות והתאמה לשולחן יתחומי עיסוקם, ה

, ניסיון קודם בדירקטוריונים, מידת הזמינות לתפקיד הדירקטוריון מבחינת תמהיל והרכב
כגון יכולת קבלת החלטות עצמאיות, ראיה אסטרטגית, יכולות בינאישיות  ומרכיבי אישיות

 ויכולת להוות חלק מקבוצה וצוות, מנהיגות והובלה, ערכים ויושרה.

החברים  המלצות ועדת ההרכב לדירקטוריון החברה כללו מספר מועמדים רב יותר ממספר .3.14
, לאחר סקירת ההליך במסגרת הדיון, הציגה הועדה לדירקטוריון. הדרוש לכהונה בדירקטוריון

שהוגשו לבחינת הועדה על ידי  ,את כל שמות המועמדים שאינם דירקטורים מכהנים שערכה,
בעלי המניות, ואת הנימוקים לרשימת המועמדים הסופית שהיא ממליצה להביא בפני האסיפה 

 .חירההכללית לב

היא  ,אישיות מסיבות, כי החברה לדירקטוריון עזר בן איילת"ר ד הודיעה 2022 במאי 2 ביום .3.15
 איננה מעוניינת בהצגת מועמדותה לתקופת כהונה נוספת. לפיכך, היא איננה עומדת לבחירה

יצוין, כי הוועדה סברה והמליצה לדירקטוריון, כי ראוי להביא  .במסגרת אסיפה כללית זו
שיקולים גם את פרמטר הגיוון המגדרי שנקבע במסמך מדיניות הרכב הדירקטוריון במסגרת ה

 רולשאוף ששיעור הנשים בדירקטוריון יהיה גבוה יותר, וראתה במועמדותה של דר' איילת בן עז
ובקיאותה  בממשל תאגידי, המומחיות בניהול ארגונים,ו בקיאות במשפטים , המעבר לניסיונה -

ככזו שעונה על השאיפה לגיוון המגדרי.  - שנים של כהונה ששה לאחר בתחומי פעילות החבר
יובא בחשבון  נושא חשוב זה מועמדותה. על הסרתאולם, כאמור לעיל, הודיעה דר' איילת בן עזר 

  בפעם הבאה שימונו דירקטורים לחברה. 

 לאמץ את המלצת ועדת ההרכבפה אחד החליט הדירקטוריון  לאחר כל האמור לעיל, .3.16
על שבעת המועמדים  החברה של הכללית לאסיפה ולהמליץ, קבלה גם היא פה אחד(שהת
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וכן , שלוש ויואב גוטפריד רןהחברה  ה"ה  בדירקטוריוןשני הדירקטורים המכהנים הבאים: 
ה"ה איציק אברכהן, משה  ידי משקיעים מוסדיים:-חמישה מועמדים נוספים שהוצעו על
בהתאם לעמדת ועדת ההרכב והדירקטוריון, לכל דסי. אטיאס, אילן רון, שלמה זהר, ורון ה

העולה בקנה אחד עם הקריטריונים והמאפיינים  ,אחד מהמועמדים האמורים ערך מוסף
 שהגדירה הועדה להרכב דירקטוריון אפקטיבי ולטובת החברה. 

לאור כך שלעמדת ועדת ההרכב והדירקטוריון על מנת לשמור על האפקטיביות של עבודת 
דירקטורים, אזי מתוך שבעת המועמדים  תשעהיון, גודל הדירקטוריון לא יעלה על הדירקטור

העומדים לבחירה ייבחרו חמישה, כך שיחד עם הדירקטורים החיצוניים, הרכב הדירקטוריון 
לכללים בנוגע לבחירת המועמדים במקרה שיותר מחמישה דירקטורים. ( 9) תשעהיכלול 

 לדוח.  1.3ראה סעיף  –מועמדים יקבלו רוב רגיל באסיפה 

הלן הפרטים על המועמדים. כן מצורפים ( לתקנות הדוחות, ל10ב)א()36-ו 26תקנות ל בהתאם .3.17
 לדוח זה קורות החיים של המועמדים.

( כדירקטורים בלתי תלויים )או המכהנים הדירקטורים שני לרבותסיווג הדירקטורים שייבחרו )
ת הביקורת לאחר בחירת המועמדים, וכפוף ידי ועד-שאינם כאלה( טרם בוצע, ויבוצע על

לחתימתם על ההצהרות המתאימות לדירקטורים בלתי תלויים. לאחר בחירת הדירקטורים 
וביצוע הסיווג, תדווח החברה בדיווח מיידי נפרד על אותם דירקטורים שיסווגו כדירקטורים 

 בלתי תלויים. 

לתקנות הדוחות, כפי ( 10)א()ב36-ו 26, בהתאם לתקנות רן גוטפרידפרטים אודות מר הלן ל .3.17.1
 :שנמסרו לחברה

 
 רן גוטפריד שם הדירקטור

 006357206 מספר זיהוי 
 21.08.1944 תאריך לידה 

 , תל אביב5ניסים אלוני  דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית אזרחות/נתינות 

 29.11.2018 תאריך תחילת כהונה כדירקטור
טוריון של חברות בוועדה או בוועדות הדירק

 חבר ועדת ניהול סיכונים, חבר ועדת חדשנות וטכנולוגיה החברה 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות 
 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית מקצועית

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
 לא שלה או בעל עניין בה

 השכלה
החברה )שנתיים לא סיים(. השתלמויות לימודי כלכלה ומדעי 

 -בנושאי מועצות מנהלים בהרווארד, סטנפורד, וורטון ו
NACD 

 החברה דירקטוריון ר"יו, 2000משרד בבעלות מאז  –יועץ   שנים האחרונות( ה5)עיסוק בחמש 
 ג'ל טכנולוגיות בע"מ )דח"צ( -שופרסל נדל"ן בע"מ, סול כדירקטור ןתאגידים נוספים בהם מכה

 לא ין בחברה ימשפחה של בעל ענ האם בן
כבעל  ודירקטור שהחברה רואה אותהאם 

מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

 ( לחוק החברות 12)א()92

  כן
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חות, כפי לתקנות הדו( 10)א()ב36-ו 26, בהתאם לתקנות יואב שלושמר פרטים אודות להלן  .3.17.2
 :שנמסרו לחברה

 
 יואב שלוש שם הדירקטור

 031157746 מספר זיהוי 
 18.07.1953 תאריך לידה 

 א', רמת השרון53למרחב  דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית אזרחות/נתינות 

 19.10.2020 תאריך תחילת כהונה כדירקטור
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של 

 החברה 
ועדת  חברדת חדשנות וטכנולוגיה, חבר ועדת ביקורת, יו"ר וע

 ESGניהול סיכונים, חבר ועדת 
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות 

 כשירות מקצועית ובעל בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית מקצועית

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
 לא שלה או בעל עניין בה

וסטטיסטיקה, אוניברסיטת תל אביב, מוסמך בוגר כלכלה  השכלה
 INSEADמינהל עסקים, 

 שותף מנהל בקרן הון סיכון אביב   שנים האחרונות( ה5)עיסוק בחמש 

 כדירקטור ןתאגידים נוספים בהם מכה

צ'קפוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ, טאוור סמיקונדקטור 
בע"מ, דח"צ הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, דב"ת 

תים בע"מ, שילדוקס סקיוריטי בע"מ, אקסטנד הרחבת -לםמ
מציאות בע"מ, ביופלסמר בע"מ, יונסן בע"מ, סקיילמפ בע"מ 

 )בפירוק(, עוז ויז'ן הולדינגס בע"מ )בפירוק(.
 לא ין בחברה ימשפחה של בעל ענ האם בן
כבעל  ודירקטור שהחברה רואה אותהאם 

מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

 ( לחוק החברות 12)א()92

 כן
 

 

לתקנות הדוחות, ( 10)א()ב36-ו 26, בהתאם לתקנות איציק אברכהןפרטים אודות מר להלן  .3.17.3
 :כפי שנמסרו לחברה

 
 איציק אברכהן שם הדירקטור

 053272944 מספר זיהוי 
 06.02.1955 תאריך לידה 

 , תל אביב5אמיר גלבוע  דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית אזרחות/נתינות 

 מיד עם בחירתו לדירקטור באסיפה הכללית תאריך תחילת כהונה כדירקטור
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של 

 נקבע טרם החברה 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות 
 כשירות מקצועית ובעל בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית מקצועית

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
 שלה או בעל עניין בה

מנכ"ל החברה לשעבר. נכון למועד הדוח מצוי בתקופת 
ומתקיימים בינו  2022בספטמבר  22הסתגלות שתסתיים ביום 

 מעביד. -לבין החברה יחסי עובד
 תואר ראשון ושני במדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה השכלה

 מנכ"ל החברה  שנים האחרונות( ה5)עיסוק בחמש 
 אין  כדירקטור ןתאגידים נוספים בהם מכה

 לא ין בחברה ימשפחה של בעל ענ האם בן
כבעל  ודירקטור שהחברה רואה אותהאם 

מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

 ( לחוק החברות 12)א()92

 כן
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לתקנות הדוחות, כפי ( 10)א()ב36-ו 26, בהתאם לתקנות משה אטיאספרטים אודות מר להלן  .3.17.4
 :שנמסרו לחברה

 
 משה אטיאס שם הדירקטור

 057862377 מספר זיהוי 
 24.8.1962 תאריך לידה 

 , רמת אפעל, רמת גן14אלומות  דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית אזרחות/נתינות 

 מיד עם בחירתו לדירקטור באסיפה הכללית כהונה כדירקטור תאריך תחילת
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של 

 נקבע טרם החברה 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות 
 כשירות מקצועית ובעל בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  מקצועית

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
 לא בעל עניין בהשלה או 

בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב, לימודי  BA השכלה
 המשך בחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב

  שנים האחרונות( ה5)עיסוק בחמש 

סמנכ"ל כספים במטריקס אי טי בע"מ, דירקטור בחברות בנות 
 שלה, יו"ר הרוח הישראלית.

ים את תפקידו ידי מר אטיאס הוא מסי-)כפי שנמסר לחברה על
כסמנכ"ל הכספים של מטריקס אי טי בע"מ וכדירקטור 

  (.2022ביוני  1בחברות בנות שלה ביום 

חברות בנות של קבוצת מטריקס אי טי בע"מ )ראה הערה לעיל  כדירקטור ןתאגידים נוספים בהם מכה
 לגבי סיום הכהונה( 

 לא ין בחברה ימשפחה של בעל ענ האם בן
כבעל  ורה רואה אותדירקטור שהחבהאם 

מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

 ( לחוק החברות 12)א()92

 כן
 

 

לתקנות ( 10)א()ב36-ו 26, בהתאם לתקנות רון הדסיפרטים אודות מר להלן  .3.17.5
 :הדוחות, כפי שנמסרו לחברה

 
 רון הדסי ם הדירקטורש

 059258269 מספר זיהוי 
 24.03.1965 תאריך לידה 

 , הוד השרון13יגאל ידין  דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית אזרחות/נתינות 

 מיד עם בחירתו לדירקטור באסיפה הכללית תאריך תחילת כהונה כדירקטור
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של 

 נקבע טרם החברה 

כשירות בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית מקצועית

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
 לא שלה או בעל עניין בה

 השכלה
תואר ראשון כלכלה, מדעי המדינה ומשפטים, אוניברסיטת תל 

במינהל עסקים, התמחות במימון  M.B.Aאביב; תואר שני 
 תל אביב, בעל רשיון עורך דיןושיווק, אוניברסיטת 

  שנים האחרונות( ה5)עיסוק בחמש 

וחברות  אלביט הדמיה בע"מקבוצת יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל 
 ,ר דירקטוריון אלביט מדיקל טכנולוגיס בע"מ"יו, קשורות

, במספר מוסדות להשכלה גבוהה מרצה לבנקאות ולמימון
בית המשפט , נאמן מטעם דירקטור בחברות שונות )ראה להלן(

 בחברת ברוקלנד אפריל לימיטד ובחברת סטורווד ווסט לימיטד

 כדירקטור ןתאגידים נוספים בהם מכה

בתי דירקטור ב ,NV, דירקטור אקזקיוטיבי פלאזה סנטרס 
דח"צ  ,בבראק קפיטל פרופרטיז בע"מדח"צ זיקוק לנפט בע"מ, 

 דירקטור בקוואליטאו בע"מ, ביקביבברקת מימון נדל"ן בע"מ, 
ליגיא  כרמל בע"מ, בקבוצת איסכור מתכות ופלדות בע"מ,

   (חברה משפחתית) בע"מ הדסי ניהול והשקעות
 לא ין בחברה ימשפחה של בעל ענ האם בן
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 רון הדסי ם הדירקטורש
כבעל  ודירקטור שהחברה רואה אותהאם 

מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

 החברות ( לחוק 12)א()92

 כן

 

לתקנות ( 10)א()ב36-ו 26, בהתאם לתקנות שלמה זהרפרטים אודות מר להלן  .3.17.6
 :הדוחות, כפי שנמסרו לחברה

 
 שלמה זהר שם הדירקטור

 051979466 מספר זיהוי 
 13.02.1954 תאריך לידה 

 , רעננה5שפינוזה  דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית אזרחות/נתינות 

 מיד עם בחירתו לדירקטור באסיפה הכללית ה כדירקטורתאריך תחילת כהונ
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של 

 נקבע טרם החברה 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות 
 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית מקצועית

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
 לא יין בהשלה או בעל ענ

 השכלה
תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב; תואר שני 
במינהל עסקים, התמחות במימון וחשבונאות, מאוניברסיטת 

 תל אביב
 יועץ לניהול ופיתוח עסקי, דירקטור בחברות )ראה להלן(  שנים האחרונות( ה5)עיסוק בחמש 

 כדירקטור ןתאגידים נוספים בהם מכה
קסטוק בע"מ; סילברסטין פרופרטיס מליסרון בע"מ; מ

 שותפות 1 פיק)בא "מבע 1 אפיק פינטו כללי שותףלימיטיד; 
 )דח"צ( (מוגבלת

 לא ין בחברה ימשפחה של בעל ענ האם בן
כבעל  ודירקטור שהחברה רואה אותהאם 

מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

 ( לחוק החברות 12)א()92

 כן
 

 

לתקנות הדוחות, כפי ( 10)א()ב36-ו 26, בהתאם לתקנות אילן רוןפרטים אודות מר להלן  .3.17.7
 :שנמסרו לחברה

 
 אילן רון שם הדירקטור

 059149831 מספר זיהוי 
 27.2.1965 תאריך לידה 

תיבת דואר וכן )  River Place New York NY 10036 US 1 דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראל(   40500אבן יהודה  2833

 ישראלית אזרחות/נתינות 
 מיד עם בחירתו לדירקטור באסיפה הכללית תאריך תחילת כהונה כדירקטור

חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של 
 נקבע טרם החברה 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות 
 בעל כשירות מקצועית מקצועית

ה, חברה בת שלה, חברה קשורה עובד של החבר
 לא שלה או בעל עניין בה

 השכלה
תואר ראשון במדע המדינה אוניברסיטת תל אביב; תואר שני 

וושינגטון די.סי  GWאוניברסיטת  MBAבמינהל עסקים 
 ארה"ב
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 אילן רון שם הדירקטור

  שנים האחרונות( ה5)עיסוק בחמש 
מנכ"ל חברת שיווק והפצת מזון מובילה לשוק הקמעונאי 

 .  r Marketing Corp d/b/a KaycoKenove7בארה"ב 
 מ"נקסט פרוביוטיקס בעאינובופרו בע"מ, קינוקו טק בע"מ,  כדירקטור ןתאגידים נוספים בהם מכה

 לא ין בחברה ימשפחה של בעל ענ האם בן
כבעל  ודירקטור שהחברה רואה אותהאם 

מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 
יון לפי סעיף במספר המזערי שקבע הדירקטור

 ( לחוק החברות 12)א()92

 
 כן

 

 

הכללית, חתם על הצהרה  האסיפהאחד מן הדירקטורים לעיל אשר מינויו מובא לאישור  כל .3.18
ב לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים מצורפות לדוח זה וניתן 224בהתאם לדרישות סעיף 

  8לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

 של מר עופר בלוך, מנכ"ל החברה הנכנס  סקההעכהונה והתנאי  אישור .4

 כמנכ"ל החברהאת מינויו של מר עופר בלוך פה אחד אישר דירקטוריון החברה  2022 בפברואר 9ביום 
 (.2022-01-017005)אסמכתא מספר:  2022בפברואר  9החברה מיום המיידי של דיווח )ראה  החברה

 בפועל.  ל החברה הנכנס לכהן", החל מנכ2022במאי  9ביום 

, המועד בו החל 20229במאי  9,  בתוקף החל מיום למנכ"ל החברהתנאי הכהונה והעסקה לאשר את  מוצע
, 2022במרס  15מהתאריכים  נדונו בישיבות ועדת התגמול ההעסקהתנאי לכהן בפועל כמנכ"ל החברה. 

פה אחד אושרו ו 2022במאי  16-ו 2022במאי  15, 2022במאי  11, 2022באפריל  11, 2022באפריל  3
 .2022 במאי 16מיום בהחלטות ועדת התגמול ובדירקטוריון החברה 

  מנכ"ל החברה של יםהמוצעעסקתו הכהונתו ולהלן עיקרי תנאי  .4.1

, בתפקיד מנכ"ל (100%) ידי החברה, במשרה מלאה-יועסק על מר בלוך :הגדרת התפקיד
  . 2022במאי  9מיום החברה, בכפיפות לדירקטוריון, החל 

שתחילתה  קצובה בלתי הסכם ההעסקה הינו לתקופה :קופת ההעסקה/הודעה מוקדמתת
, בכל עת ומכל ההעסקהלכל אחד מהצדדים אפשרות להביא לסיום תקופת . 2022במאי  9ביום 

החברה תהיה רשאית  מראש. חודשים 4 בכתב אשר תינתן בהודעה מוקדמת סיבה שהיא,

 תהיההחברה . ובדין "סיבה" כפי שהוגדר בהסכםלאלתר עקב  המנכ"ללסיים את עבודתו של 
לוותר על העסקת נושא המשרה בחברה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, בכפוף לכך רשאית 

                                                 

, ולחזור להתגורר בישראל, כאשר הוא יישאר על 2022כפי שנמסר לחברה, מר רון צפוי לסיים את תפקידו זה בסוף שנת   7
 .בלבד לחברה זותקן יועץ 

 םנתיהיו זכאים לתשלום גמול בעד כהו נשוא דוח זה הכללית באסיפה אושרי מינויםש הדירקטורים כל, כי יצוין  8
בישיבות הדירקטוריון של החברה וועדותיו בסכומים הקצובים המרביים לפי  םשל החברה ובעד השתתפות יםכדירקטור

ובהתאם לסיווג , כפי שיהיו מעת לעת, 2000-תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס
שיפוי  ולכתבי החברה של משרה נושאי לביטוח וכן ,צמיהע להונה בהתאם החברה תסווג בה הדרגהפי -ועלהדירקטור 

אינם טעונים את אישור האסיפה  כאמור הדירקטוריםידי החברה. יובהר, כי תנאי הכהונה של -עללו  יוענקוופטור ש
 בלבד. מינויםכללית זו  פי דוח זה ועל סדר היום של אסיפה-הכללית המזומנת על

עם מנהלי  עבודה/פגישות היכרותוקיים  2022בפברואר  16בתהליך חפיפה כבר מיום  לא למותר לציין, כי מר בלוך החל   9
 .החברה
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 עבודתו בפועלאת דמי תקופת ההודעה המוקדמת כפדיון מראש חלף המשך  למנכ"לשלם שת
 . במהלכה

 ,לכהונתו נה הראשונההשבמהלך  במקרה של סיום העסקתו של המנכ"ל: תקופת הסתגלות
חודשי הסתגלות )בהם יהיה ( 2)לשני יהיה זכאי המנכ"ל בתום תקופת ההודעה המוקדמת 

חודשי הסתגלות ( 4)ארבעה לוצבירת ימי חופשה(, ושנתי זכאי לכל תנאי העסקתו למעט מענק 
 )יצוין, כי תקופת הסתגלות זושל כהונה בפועל  שנהבמקרה שסיום העסקתו יהיה לאחר תום 

חורגת מעט ממדיניות התגמול של החברה הקובעת תקופת הסתגלות רק לאחר תקופת העסקה 
 .של שנתיים. לנימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בהקשר זה ראה להלן(

ש"ח  000512,משכורת חודשית כוללת ברוטו בסך של מנכ"ל החברה יהיה זכאי ל :משכורת

, אך בכל מקרה לא תהיה חירים לצרכןהמ המשכורת תהיה צמודה למדד "(.המשכורת)"
 . נמוכה יותר מהמשכורת האחרונה ששולמה

הפרשות  -כדלקמן , יהיה זכאי לתנאים סוציאליים נכ"ל החברהמ: תנאים סוציאליים
למעט  ,בחברה מכל סיבה שהיא המנכ"לעם סיום עבודתו של פנסיוניות בגין מלוא המשכורת. 

וחררו לזכותו כל הכספים אשר נצברו בתוכנית יש ,מסוימות שהוגדרו בהסכםבנסיבות 
לפי משכורת מלאה כפי  פיצויי פיטורים, ככל ויידרש, וכן תשלם החברה השלמתהפנסיונית, 

ימים בשנה  23 בתהפרשות לקרן השתלמות; חופשה שנתית  ;שתהא במועד סיום העבודה
ימי  14; מלא שכר בתשלום בשנהימי מחלה  30(; ימים 60אפשרות לצבירת חופשה עד  ולל)כ

  .הבראה בשנה

החברה . טלפון ניידו 7רכב מקבוצת רישוי  נכ"למרשות ההחברה תעמיד ל :תנאים נלווים
 (. מלא )כולל גילום והשימוש בהם הוצאות אחזקת הרכב והטלפוןכל תישא ב

מקצועית ולבדיקה רפואית שנתית במסגרת הסקר ועיתונות לספרות  המנכ"ליהיה זכאי  כן
 ,מביתותפקידו  ביצועלצורך ם או הסדר דומה אחר, וכן לציוד נדרש והוצאות החזקתו למנהלי

 נכ"לבנוסף, החברה תשלם למבהתאם לנהלי החברה.  אסמכתאות/כנגד הצגת קבלותוהכל 
, וזאת כנגד הצגת שהוציא במסגרת תפקידו, כמקובל בחברהסבירות החזר בגין הוצאות 

 לא נקבעה תקרה לגובה החזר ההוצאות.  ברה.אסמכתאות מתאימות בהתאם לנהלי הח

בפוליסת ביטוח אחריות של דירקטורים ונושאי משרה של  כלליי המנכ"ל: ביטוח, שיפוי ופטור
, כמקובל בחברה ובמדיניות , וכן יהיה זכאי לכתב פטור ושיפויבהתאם לתנאיה החברה

 כפי שניתן ליתר נושאי המשרה בחברה. ו התגמול

יהיה זכאי למענק שנתי מותנה ביצועים )בונוס(, בהתאם וכפוף להוראות  להמנכ" :שנתי מענק
מענק מדיניות התגמול של החברה בהקשר זה, ולתוכניות התגמול שיאומצו ויאושרו מכוחה. 

)המענק בפועל עשוי מהיעדים  100%בגין עמידה של חודשיות  משכורות 8המטרה יעמוד על 
ם לאחוז העמידה ביעדים אך בכל מקרה לא יותר להיות גבוה יותר או נמוך יותר בהתא

המענק השנתי למנכ"ל יהיה מבוסס על קריטריונים (. חודשיות משכורות 12תקרת מענק של מ
ניתנים למדידה, הנגזרים מביצועים בפועל של החברה בשנה קלאנדרית רלבנטית, ביחס 

היה מבוסס על שיקול ליעדים שנקבעו מראש ויהיה כפוף לתנאי סף )למעט חלק לא מהותי שי
לפרטים נוספים למנגנון  משכורות חודשיות(. 3דעת ועדת התגמול והדירקטוריון ולא יעלה על 
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אף האמור במדיניות -על  10המענק השנתי של החברה ראה מדיניות התגמול של החברה.
התגמול, בגין שנת העבודה הראשונה יהיה זכאי המנכ"ל לחלק יחסי של המענק בהתאם 

 כהונתו בחברה, וזאת גם אם תקופת הכהונה תפחת משבעה חודשים. לתקופת 

הסכם ההעסקה כולל תניית אי תחרות, בתנאים הקבועים בה, למשך תקופת  :אי תחרות
בחברה,  חודשים מתום תקופת ההעסקה 6 לבחברה וכן בתקופה ש המנכ"להעסקתו של 

 . חודשים 12תקופה של ל –ולאחר תום שנת עבודה בחברה 

כולל מנות, בשווי הוגן  4-אופציות שיחולקו ל 853,021הענקת יהיה זכאי ל המנכ"ל :ל הוניתגמו
 1,050,000שנים )משקף שווי לשנה של  4פני תקופה של -על וש"ח אשר יבשיל 4,200,000של 

 הצעהדוח ראה )הנכללים בדוח זה בדרך של הפנייה( על התגמול ההוני  מלאיםש"ח(. לפרטים 

החברה, במקביל לדוח זה, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך  שפרסמהפרטית מהותית 
  .2000-)הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, תש"ס

במונחי עלות מעביד ועל בסיס שנתי )שנה  המוצע למר בלוך התגמולאודות היקף להלן, פירוט  .4.2
 מלאה(: 

 

 החברה עובדי של והחציוני הממוצע השכר לבין בלוך מר של השנתית השכר עלות בין היחס .4.3
  .בהתאמה 33 -וכ 27 -כ הינו קבלן עובד לרבות

 הליך אישור תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל ונימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון: .4.4

אי הכהונה וההעסקה בהן נדונו ואושרו תנ ,חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבות הוועדה
של המנכ"ל, הם מיכל קמיר )יו"ר ודח"צ(, גדעון שור )דח"צ(, אלדד אברהם )דח"צ(, דר' איילת 

 בן עזר )דירקטורית בלתי תלויה( ואיריס שפירא ילון )דח"צ(. 

 , בה נדונו ואושרו2022במאי  16חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 
קה של המנכ"ל, הם רן גוטפריד )יו"ר(, יואב שלוש )דירקטור(, מיכל קמיר תנאי הכהונה וההעס

)דח"צ(, גדעון שור )דח"צ(, אלדד אברהם )דח"צ(, דר' איילת בן עזר )דירקטורית בלתי תלויה( 
 ואיריס שפירא ילון )דח"צ(. 

                                                 

: אסמכתא)מספר  2019 ביולי 8 מיוםראה דוח זימון אסיפה כללית )משלים(  החברה של התגמול מדיניות אודות לפרטים  10
2019-01-058869.) 

  תגמולים אחרים תגמולים )באלפי ש"ח( פרטי מקבל התגמולים

 היקף  תפקיד שם
 משרה

 שיעור
 החזקה

 בהון
החברה 
במועד 

-הדוח )ב
)% 

 תשלום *מענק שכר
 מבוסס
 **מניות

 דמי
 ניהול

 דמי
 יעוץ

 אחר עמלה

  
 דמי  ריבית

 שכירות
 אחר

  
שנתי  סה"כ 

 )באלפי ש"ח(

עופר 
 בלוך

מנכ"ל 
 החברה

משרה 
 מלאה

- 2,250,000 1,000,000 1,050,000 - - - - - - - 4,300,000 

 
משכורות( או נמוך יותר בהתאם  12מהיעדים. בפועל המענק יכול להיות גבוה יותר )מקסימום  100% -משכורות( בהנחה של עמידה ב 8מייצג את מענק המטרה )   * 

 לשיעור העמידה ביעדים.
 ** שווי הוגן לשנה בחלוקה ליניארית לשנות ההבשלה. יצוין שהרישום החשבונאי אינו לינארי. 
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דלקמן: מסגרת ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון נסקרו ונבחנו, בין היתר, נתונים ומידע כב
תנאי כהונה של המנכ"ל הקודם והתפתחותם על ציר הזמן; תנאי העסקה של נושאי משרה 

; מדיניות ופערים ביניהם מדיניות החברה בעניין שכר ;ועובדים בכירים אחרים בחברה
 .מחקר השוואתי שנעשה על ידי משרד ייעוץ חיצוניוהתגמול של החברה שבתוקף; 

ועדת התגמול ציינו חברי  והעסקתו של המנכ"לתנאי כהונתו החלטתם לאשר את ב
סבירה את הנימוקים הבאים, וזאת לאחר שקבעו כי ההתקשרות כאמור הינה והדירקטוריון 

 :לטובת החברהו

תנאי התגמול המוצעים הנם בהלימה לפוטנציאל התרומה לחברה, מורכבות  .4.4.1
ם ראויים תפקידו של מנכ"ל החברה, היקף אחריותו, והרצון לתת למנכ"ל תמריצי

להשגת יעדיה ארוכי הטווח של החברה, להוביל לצמיחתה ולהשאת רווחיה וערכה 
 לבעלי מניותיה.

תנאי התגמול המוצעים הנם סבירים והוגנים ואינם מהווים "עסקה חריגה" והינם  .4.4.2
בהלימה לנתונים השוואתיים אודות תגמול מנכ"לים בשנים ראשונות בחברות 

בטווח האמצעי והתחתון שלהם בהתבסס על נתונים  ציבוריות הדומות לחברה, ואף
 חיצוני. התגמול הידי מומחה -השוואתיים שנערך על

עלות תנאי התגמול המוצעים למנכ"ל נמוכה מעלות התגמול של המנכ"ל היוצא  .4.4.3
אופי פעילותה והאתגרים  היקף ומורכבות החברה, ונקבעו בין היתר, לאור

היחס ויה בקשר עם מבנה שדרת הניהול, העומדים לפתחה, צרכי החברה ותוכניות

 והפערים במבנה תגמולי הנהלה בכירה.

תנאי התגמול למנכ"ל כוללים רכיב שכר קבוע, מענק שנתי, המבוסס על ביצועים  .4.4.4
כספיים בראיית ארוכת טווח ומדדים המותנים בתוצאות עסקיות מאתגרות 

 .  וכן תגמול הוני, בקנה אחד עם יעדיה העסקיים של החברה יםותחרותיות, העול

 תקופת ההסתגלותחריגה קלה בעניין )למעט תנאי כהונתו המוצעים של המנכ"ל  .4.4.5

תואמים את מדיניות התגמול של החברה, והינם ( ומענק שנתי בשנה הראשונה
ראויים בהתחשב בגודל החברה ובאופן פעילותה, ויוצרים למנכ"ל תמריץ ראוי 

לה. יצוין, כי בשיקוליהם לעניין מענק לקידום מטרות החברה ותוכניות העבודה ש
 ומידתית בחריגה קלה ם, שהינ, והמענק השנתי בשנה הראשונהההסתגלות

ממדיניות התגמול, לקחו ועדת התגמול והדירקטוריון את העובדה כי מר בלוך החל 
בתקופת חפיפה ופגישות היכרות/עבודה עם מנהלי החברה כבר מחודש פברואר 

2022 . 

הוני ציינו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון, כי התגמול ההוני ביחס לתגמול ה .4.4.6
משמש כמכשיר לשימור והנעת מנהלים ולהגברת המוטיבציה של נושאי המשרה 
להשיג את יעדי החברה והכל בראיה ארוכת טווח. תגמול זה קושר בין השאת הערך 

ובין התגמול לבעלי המניות כפי שזו באה לידי ביטוי בעליית ערך המניה של החברה 
הניתן לנושאי המשרה בחברה, ויוצר קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבין בעלי 

 המניות, ולפיכך תואם את טובת החברה. 
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לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון אין ביחס בין עלות העסקתו של המנכ"ל לבין  .4.4.7
ה העסקה של יתר עובדי החברה כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברהעלות 

 בהתחשב באופייה של החברה, גודלה תמהיל כוח האדם המועסק בה ואופי עסקיה. 

לאור מכלול הנימוקים כאמור לעיל ציינו ועדת התגמול והדירקטוריון כי  .4.4.8
ההתקשרות המוצעת למנכ"ל החברה הינה מידתית וראויה ומשרתת את טובת 

 החברה. 

 פרטים על סדרי האסיפה  –' ג לקח

 עה בה וההצב האסיפה סדרי .5

 מועד האסיפה הכללית .5.1

 ,14:00בשעה  2022ביוני,  21, ג'ביום האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה תתכנס 
 , ראשון לציון.30במשרדי החברה, ברח' שמוטקין בנימין 

 המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה .5.2

וק החברות )ב( לח182המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 
 "(.המועד הקובע)" 2022 במאי 24, ג'לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום  3ובתקנה 

 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית .5.3

( בעלי מניות, בעצמם או 2המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות שני )
הצבעה, תוך ( לפחות מזכויות ה33%ידי שלוח, המחזיקים שלושים ושלושה אחוזים )-על

"(. לא נכח מניין חוקי באסיפה מניין חוקימחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה )"
 28 ,ג' ליוםהכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה 

 מנין יתהווה נדחית באסיפה"(. האסיפה הנדחיתבאותו המקום ובאותה השעה )", 2022 ביוני
 מניות בעלי( 2) שני, ידי שלוח-או על בעצמם, האסיפה בפתיחת נוכחים שיהיו הבשע חוקי

 המועד מן השעה מחצית תוך, ההצבעה מזכויות לפחות (33%שלושים ושלושה אחוזים ) שלהם
 תבוטל, הנדחית באסיפה כאמור חוקי מנין נכח לא. הנדחית האסיפה לתחילת שנקבע

  .האסיפה

 אופן ההצבעה   .5.4

של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק  כל בעל מניות
בהן באמצעות חבר בורסה )קרי, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה 

שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף -נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על
"(, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או שוםבעל מניות לא ר( לחוק החברות( )"1)177

לחוק החברות ושנוסחו מצורף  87באמצעות שלוח, ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 
"(. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה כתב הצבעהלדוח זה )"

 2י סימן ב' לפרק ז'אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפ
" מערכת ההצבעה האלקטרונית", "הצבעה אלקטרונית)" 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח

, והכל כאמור https://votes.isa.gov.il", בהתאמה( ואשר כתובתה כתב הצבעה אלקטרוניו"
 להלן:
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 להצבעה  כוח-בא .5.4.1

ינו חייב להיות בעל מניה בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר א
-"( וייחתם עלכתב המינויבחברה. המסמך הממנה בא כוח להצבעה יערך בכתב )"

ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את 
מסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור ילדרוש כי י רשאי החברה מזכירהתאגיד. 

החותם, ואם הממנה הוא תאגיד, גם בדבר בכתב, להנחת דעתו, בדבר זהות 
כתב המינוי או העתק מתאים הימנו,  .סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד

לפחות ארבעים  של החברה להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום
ין, שבה י( שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי הענ48ושמונה )

צביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש לה בא הכוחמתכוון 

האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, 
אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה זו 

המניות שבגינן  כתב המינוי יציין את מספר .לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה
כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה  .הוא ניתן

  .מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי

 כתב הצבעה אלקטרוני  .5.4.2

כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה 
( שש שעות 6אלקטרוני תתאפשר עד )האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה 

 לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

 כתב הצבעה והודעות עמדה  באמצעות בכתבהצבעה  .5.4.3

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטה אשר על סדר היום של 
האסיפה הכללית גם באמצעות כתב ההצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו 

 בעה, המצורף לדוח זה. השני של כתב ההצ

לחוק החברות,  88 ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף
ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: 

http://www.magna.isa.gov.il "(ובאתר האינטרנט של הבורסה אתר ההפצה )"
"(. אתר הבורסה)" http://maya.tase.co.ilלניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: 

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

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה 
שאיננו והודעות העמדה )ככל שתינתנה(, באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה 

רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר 
בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל 
כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון 

 קובע. ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד ה

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא 

למשרדי החברה )לרבות באמצעות דואר רשום( בצירוף אישור הבעלות )וביחס לבעל 
בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין(  -מניות רשום 
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פה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" ( שעות לפני מועד כינוס האסי4עד ארבע )
 הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה. 

כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות -כמו
 להלן.  5.6מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 

ו לחלופין לא הומצא אישור הבעלות כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות )א
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית( או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו 

 צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין יהיה חסר תוקף. 

)ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך 83יצוין, כי בהתאם לסעיף 

תו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או אחת, תימנה הצבע
 באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעתו באמצעות כתב הצבעה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר 
מניות( וכן מי שמחזיק  13,279,649.15  –מסך כל זכויות ההצבעה בחברה )קרי 

כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בשיעור 
מניות( זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין   13,279,649.15 –בחברה )קרי 

בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית 
 לתקנות כתבי הצבעה. 10שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 

 אישור בעלות .5.5

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני 
האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר 
בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות )הוכחת 

"( או לחלופין אישור הבעלות)" 2000-ית(, התש"סבעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כלל
 אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק 
יקש את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ב

 זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

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

  עמדה הודעותהמועד האחרון להמצאת  .5.6

 עשרה עדחברה הינו ידי בעל מניות של ה-האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על המועד
 מועד האסיפה.   לפני( ימים 10)

 החברה לענין הטיפול בדוח המיידי תפרטים על נציג .6

ם עורכי הדין ערן מאירי ודורון פיינברג מרחוב שמוטקין הינ זה בדוח הטיפול לעניין החברה תנציג

 .03-9480917 :פקס; 03-9481557 :טלפון, ראשון לציון, 30בנימין 
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 עיון במסמכים .7

 היום סדר שעל ות המוצעותההחלט של המלא בנוסח וכן, בו הנזכרים ובמסמכים זה בדוח לעיין ניתן
 החברה מזכירות עם מראש תיאום לאחר , ראשון לציון,30, רחוב שמוטקין בנימין החברה במשרדי

 יוםל עד וזאת, המקובלות העבודה בשעות, )למעט ערבי וימי חג( 'ה עד' א בימים, 03-9481557' בטל
 . הכללית האסיפה

 

 בכבוד רב,

 שופרסל בע"מ

 

 

 ערן מאירי, היועץ המשפטי :םותפקיד םמיהחות שמות

 דורון פיינברג, מזכירת החברה    

 



 

 

 קורות חיים



          

      C.V.רן גוטפריד 

 פרטים אישיים:

 6291919תל אביב,  2505דירה  5מגורים: ניסים אלוני 

 03-6025560טל': 

 054-5609222סלולרי: 

 rangot@outlook.comדוא"ל: 

 006357206(, ת"ז 21.08.44) 1944, יליד חיפה 4נשוי+

 עברית, אנגלית -שפות

 השכלה:

 בית הספר הראלי חיפה -  1950-1959

 הפנימייה הצבאית שליד בית הספר הראלי חיפה -  1959-1962

 כלכלה ומדעי החברה )שנתיים ללא תואר( -אוניברסיטת תל אביב -  1965-1967

 ימים כל אחת ב" הארווארד, סטנפורד,  3-4השתלמויות בנות  10יותר מ - 2006-2013

 לים )תיגמול, ממשל תאגידי, כספים וכד'(מועצות מנהבנושא  NACDוורטון,                                    

 

 שירות צבאי:

 7שירות צבאי סדיר כקצין טנקים וסיור בחטיבה  -  1962-1965

 כמג"ד טנקים בדרגת סא"ל. 1971משנת שירות מילואים כמ"פ,  -  1965-1993

 

 :תעסוקה

 יו"ר דירקטוריון שופרסל. 2022מאפריל  מאז דירקטור בשופרסל, -  2018

2018  -  SOL GEL  נאסדק(SLGL)- יו"ר ועדת תגמול, דירקטור חיצוני 

 יועץ להקמת מועצת מנהלים בנאסד"ק  -  2016

2006-2015 - PRGO נאסד"ק ו(NYSE  דירקטור עצמאי בפריגו בארה"ב. וועדת תיגמול  ) 

 חברת תרופות שמתמחה בין השאר במוצרי צריכה ובמותגי הבית לרשתות )                                  

 גדולות בארה"ב(.השיווק ה                                  

 דירקטור בבזק, וועדות ביקורת וביטחון. - 2005-2011

 קוסמטיקה.ופות ורת, חברת סטארט אפ בתחום פאואר פייפרמנכ"ל ויו"ר  - 2006-2008

mailto:rangot@outlook.com


 "מ )חברת התרופות השנייה בגודלה בע 1983אגיס תעשיות דירקטור  - 2003-2005

 בישראל באותה תקופה(                                   

 נקה -קרלייןיו"ר מועצת מנהלים  - 2003-2006

 מנכ"ל שותף במגנוליה אקספורט  מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ,יו"ר  - 2001-2005

 לוגיסטיקה בע"מ, חברה בעלת דוכנים לתכשיטי כסף בקניונים באירופה                                    

 ובארה"ב. הסתיים במכירתה למרקסטון קרן השקעות.                                   

 ה בנושא שיווק והפצה.ייעוץ אסטרטגי בישראל ובאירופ - 2000-2012

 ".אפריל חנויות קוסמטיקה בשמים בע"מייזום הקמה וניהול של " - 1994-2000

 ". ניהול החברה המאוחדת ניו פארם דראגסטורס בע"מעם "אפריל מיזוג   - 1998-2000

 .70,000,000$ממחזור של  140,000,000$-והבאתה למחזור של כ                                    

 ל" בישראל, פרוקטר אנד גמבוג "פרוייקט משותף עם חברת דיפלומט לייצ - 1992-1994

 עם קבלת הבלעדיות בישראל ל"דיפלומט".  93שהסתיים בהצלחה בסוף                                    

 (.1975)קשריי עם פרוקטר החלו ב                                   

 " שפיתחה מוצר בתחום התקשורת Call-Usהקמת וניהול של חברת " - 1992-1993

 ( בארה"ב. החברה נמכרה לאחר כשנה.Calling cardהבינ"ל )                                   

 המועצה לשיווק פרי הדר את מסוף השינוע והקירור שלה חכירה מ - 1991-1992

                                     באשדוד. פרוייקט זה הוחזר למועצה לאחר שמונה חודשי תפעול רווחיים                                    

 בגלל התנגדות רשות הנמלים להסבת המסוף לשינוע כללי )אף שאישרו                                    

 זאת לפני החכירה(.                                   

 ון, חברה בלונד Pace agriculture products Ltdיו"ר ומנכ"ל משותף ב  - 1986-1991

 ת העוסקת ביבוא ובשיווק פירות וירקות טריים מאמריקה הדרומית, המרכזי                                   

 והקריביים, כולל חברת בת בברזיל. שוק היעד היה רשתות המזון הגדולות                                    

 בבריטניה והעיקר באירופה. בעקבות חזרתנו לישראל מכרתי את חלקי                                    

 בחברה.                                   

 ירופה וישראל(.פרוייקט שינוע כלור בין יבשתי למפעלי הברום )א -  1974

 ". החברה עוסקת בייבוא שיווק והפצה דנשרייזום הקמת וניהול של חברת " -  1974-1984

 .84של מוצרי ניקיון לבית ומוצרי קוסמטיקה. מכרתי את החברה בסוף                                    

 מנהל שיווק ומכירות בחברת טקסטיל גדולה, מנכ"ל חברת טקסטיל קטנה  - 1967-1973

 מוטת ייצוא.                                   

 

 והתמחויות:ניסיון אישי 

 התווית מדיניות עיסקית והפיכתה לתוכנית עיסקית 

 ות תזרים ח"ות מעקב ביצוע חודשיים והפיכתם לדוח"ת עבודה(, דוובניית תקציב )תוכני

 מזומנים.

 .הקמת מערכי מיחשוב בהיקפים שונים, לוגיסטיים פיננסיים ושיווקיים 

 חים בחברות ציבוריות.ות כספיים ודיווח"עבודה עם מועצות מנהלים ופיקוח על דו 

 .ניסיון במו"מ בארץ ובחו"ל, מסוגים ובהיקפים שונים 

  ניסיון רב במערכות שינוע, הפצה ותפעול, הן פנים ארציות )בארץ ובחו"ל( והן בין יבשות, של

 מגוון מוצרים רחב )מתכלים, מסוכנים ומוצרי צריכה(.



 ל כגון: הקמת מערכי התמחות מיוחדת בשיווק ומכירות בתחומים נרחבים בארץ בחו"

מכירות, תקציבי פרסום גדולים ומתמשכים, מותגים פרטיים והגדרתם עיצובם וייצורם, 

 פעילות כנציג חברות רב לאומיות ודיווחים שוטפים, ניהול קטגוריות ומנהלי מותגים.

 ( ניהול כללי של חברות הכולל אספקטים של משאבי אנוש, כספים וכד', משלבי הייזוםStart 

Up עובדים. 1000-)כולל מע"מ( וכ 140,000,000$( ועד למחזורים של 

 .התמחות בתחום וועדות ביקורת, מאזן ותגמול בבורסות בארה"ב ובישראל 

 .התמחות בתחומי הממשל התאגידי בארה"ב ובישראל 

 .הקמה וניהול של מועצות מנהלים בתל אביב ובנאסד"ק 

 



 שלוש יואב
                                  

 3| נשוי +  1953יליד 
 

 ,53למרחב 
 4722602רמת השרון 

 

054-4381159 
yoav@avivvc.com 

 
 

 ניסיון
 
 

 שותף מנהל -אביב ונצ'רס  היום-2001

סיכון "אביב" מאז הקמתן. שותף בכל מרכיבי -שותף מנהל בקרנות הון

ה, גיוס כספים ממשקיעים, איתור השקעות גיבוש אסטרטגי - ניהול הקרן

וניהול תהליכי מיון ובדיקה עד למו"מ על תנאי ההשקעה. ישיבה 

ת ושל חברות הפורטפוליו ועבודה צמודה עם הנהל דירקטוריוניםב

 טות של אביב :להשקעות בוהחברות. 

 Valens Semiconductor- ה בבורסת ניו יורקהונפק 

 OrCam – חד קרן בטכנולוגיות סיוע ללקות ראיה  או שמיעה 

 Briefcam   לקנון ענקית הצילום היפניתנמכרה 

 Optimalplus     ת לחבר נמכרהNI אמריקנית, ה 

  

 נשיא ומנכ"ל - סאיטקס קורפוריישן 2001-1979

 מחברות אחת, "סאיטקס" ל"ומנכ נשיא 2001-1996בין השנים 

 ממוחשבות מערכות ושיווקה בישראל, שפיתחה המובילות הטכנולוגיה

ק, "בנסדא נסחרה החברה. בעולם הדפוס לתעשיית דיגיטליות ומדפסות

 .עובדים 4,500-כ ההעסיקוהיא  ,$M 700היה מעל יה הכנסות היקף

 לתזרים שחזרו החברה של הליבה עסקי הבראת את בהצלחה הוביל

 תיופעילו של ובנייה רכישה הובילכסמנ"ל אסטרטגיה . חיובי ולרווחיות

 .M$250 -לכ מאפס שצמחו הדיגיטלי הדפוס בתחום

 :בתפקידים הבאים גם שימש בסאיטקס שנותיו במהלך

 ביפן הפעילות על וממונה שיווק ל"סמנכ, עסקי ופיתוח אסטרטגי ל"סמנכ

 כללה פעילותו. אירופה סאיטקס של םהכספי ל"סמנכ, הרחוק ובמזרח

 הדפוס בתחום חדשני עסקים קו לבניית אסטרטגיה ויישום גיבוש

 המשותף המיזם שהייתה ביפן סאיטקס פעילות הקמת את וכן הדיגיטלי

 .ויפנית ישראלית חברה בין הראשון

 

 ציבוריות בחברות דירקטוריונים 

 (בקורת ועדת )יו"ר נסדא"ק()תכנה טכנולוגיות קפוינט'צ

 (ועדת בקורת )יו"ר טאור סמיקונדקטור )דואלית(

 רת()יו"ר ועדת בקו הבורסה לנירות ערך )ת"א(

 מלם תים )ת"א(

 (חדשנות וטכנולוגיהועדת  )יו"ר שופרסל )ת"א(

 



 נומיקס"'ג , "רוזטהיו"ר הדירקטוריון – בלונדון( בעבר: "דמאטק" )נסחרה

 בתל גרין"  )נסחרה רוסטה, "יו"ר הדירקטוריון – בנסדא"ק( נסחרת)

 יו"ר הדירקטוריון. – אביב(

 
 ומנטור בחברות טכנולוגיה צעירות, דירקטור משקיע

 והרשות לחדשנות של שטראוס  The Kitchen Hubבחממת חבר בועדת ההשקעות 

 
 
 

 השכלה
 
 

1979 INSEAD - מוסמך במנהל עסקים 

 במקום םסיי. צרפת, בפונטנבלו INSEAD-ב עסקים במנהל מוסמך

בוגרי  מחמישים אחד"כ נבחר . פורד הנרי פרס וזוכה במחזור, הראשון

INSEAD העולם את ששינו". 

 בכלכלה וסטטיסטיקה BA - אוניברסיטת תל אביב 1976

 .אביב-תל באוניברסיטת וסטטיסטיקה בכלכלה( BA) בוגר

 
 

 שירות צבאי
 

 

 סרן.-בסיום מילואים בדרגת ר .8200חמש שנים ביחידת 

 
 

 פעילות ציבורית
 

 יו"ר-קרן שמש            -2022
 
 

2013-2016 IATI - יו"ר 

 ecosystem-ה את מייצגה ,בישראל המתקדמות התעשיות איגוד ,IATI ר"יו

, הזנק חברות  - חברים מאותבארגון . הישראלית ההייטק תעשיית של

 מסחור ותחבר, בישראל הפועלות לאומיות-הרב חברותה של פ"מו מרכזי

 .ועוד שירותים ספקי, השקעה קרנות, חממות, אוניברסיטאות של ידע

 יו"ר - תעשיידע 2011-2006

  התעשיינים. פועלת התאחדות של מיסודה עמותה - "תעשיידע" ר"יו

, מצוינות של לערכים הנוער לקירוב ותחרויות אירועים, הדרכה באמצעות

 .ויזמות תעשייה, צוות עבודת, מנהיגות
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 תקציר מנהלים  - איציק אברכהן

מנוסה עם ניסיון עשיר בעולמות הקמעונאות, מנוסה בזיהוי טרנדים בשוק תחרותי והפיכתם   מנהל

ויכולת גבוהה לחולל שינוי   הקמעונאותמעמיקה בשוק מוצרי הצריכה והבנה בעל למנועי צמיחה, 

בעל  .  אתגרי השוק לאורך השניםהתאמת מהלכים אסטרטגיים להתמודדות עם בשוק זה לצד 

יכולות ביצוע גבוהות, יכולת תכנון ועבודת מטה סדורה, יכולת עמידה בתנאי לחץ ומצבי חוסר  

 תוך בניית צוותי הנהלה מובילים   ן מורכב ודינמיוודאות, מנוסה בהובלת ארגו

 השכלה 

 אוניברסיטת חיפה במדעי המדינה, ושני  תואר ראשון  •

 שרות צבאי 

החטיבה הדרומית ברצועת   כולל פיקוד על יקוד בכיריםבמגוון תפקידי פ שנות שרות בצה"ל 27 •

 87-88 הראשונה בשנים הבאינתיפאד עזה

 , שחרור בדרגת אל"מ עוצבת הגליל סגן מפקד  ,ןבחברו חטיבת יהודה פיקוד על  •

משלחת משרד  וראש נספח צה"ל -תפקיד אחרון בשירות קבע במשך שלוש שנים  •

  .סלובניהו סלובקיה ,אוסטריהעם אחריות גם ל שווייץב הביטחון

 2000שחרור משרות צבאי בשנת  •

 ניהולי ניסיון 

 קבוצת שופרסל          2022-2000

 מנכ"ל קבוצת שופרסל     3/2022– 2012

 ה( תפעול ושרשרת אספק לסמנכ" 2008-2011)  תפעול לסמנכ"       2004-2011

 ונתיות  החנויות השכרמט פומנהל מחוז חיפה, מנהל         2000-2004

 הישגים בתקופת כהונתי כמנכ"ל

 ( 2014) השקת אסטרטגיה חדשה לחברה ופיתוח מנועי צמיחה •

  התמודדות עם השפעת המחאה החברתית •

מיליארד   4נתח שוק ולהיקף מכירות של  27%נתח שוק ל  8%פיתוח מותג פרטי וצמיחתו מ  •

 מכירותש"ח 

  20%מכירות לנתח שוק של  ש"ח נתח שוק ומחזור של מאות מ' 1%פיתוח תחום האון ליין מ  •

 ש"ח מיליארד  3ומכירות בהיקף של 

http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
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 פורמט "קאש אנד קרי" לבעלי מכולות ועסקים קטנים קת הש •

 ש"חמיליארד  1ופיתוחה למחזור מכירות של  Bרכישת רשת הפארם  •

 פיתוח עולם הפיננסים והפיכתו למנוע צמיחה משמעותי ומצליח  •

קמעונאות המזון והכנתו להפיכה למנוע צמיחה פיתוח וניהול עולם הנדל"ן כגוף מסייע לצמיחת  •

 2022ן ל משמעותי שתוכנ

 ביצוע תהליכי התייעלות לצד סגירה של שטחי מסחר לא יעילים  •

בתקופת  עובדים( 2500סניפים,  70קליטה ומיזוג רשת קלאב מרקט לתוך רשת שופרסל ) •

 ( 2005-2006) תפעול לכהונתי כסמנכ"

  ש"חמיליארד  15 ל ש"ח מיליארד   11מחזור המכירות מ בתקופת כהונתי כמנכ"ל צמח  •

 ש"ח מיליארד  7.5מעל של שווי לש"ח מיליארד  2.2שווי של החברה מערך  גדל  בתקופת כהונתי •

עמד  מיליארד ש"ח, חלוקת דוידנד לבעלי המניות  1.5קרוב ל  EBITDA -בתקופה זו עמד היקף ה •

 וחצי ש"ח דלמיליארקרוב  על 

סניפי   100סניפי רשת המזון ו 300סניפים מתוכם  400עובדים,   17,000ניהול רשת המונה  •

 Bרשת 

 לאורך תקופה זו שימשתי כיו"ר גדרון  •

 

 

 

 





 קורות חיים –  רון הדסי 
  : רון הדסישם

 24.3.1965: תאריך לידה

 ישראלית   :אזרחות

 הוד השרון  13יגאל ידין : כתובת

 052-6076236: נייד

ron@bfgroup.bizmail: -e 

 ילדים 4נשוי + : מצב משפחתי

                              

   השכלה:

 אוניברסיטת תל אביב.  מ משפטים, י המדינה ומדע  ,בעל תואר ראשון בכלכלה -

 . 1995 בעל רישיון  עורך דין החל משנת - 

  ., התמחות במימון ושיווק, במנהל עסקיםתל אביבמאוניברסיטת  M.B.Aבעל תואר שני  -

 

 : האחרונותשנים  5 - ניסיון מקצועי ב

 מכהן   . במקביל אלביט הדמיה בע"מ כמנכ"ל גם  2018החל משנת ו "ר דירקטוריוןכיו 2014החל משנת מכהן  -

    אלביט מדיקל טכנולוגי'ס בע"מ מנכ"ל בחברתכן ו  2014אלביט מדיקל טכנולוגיס בע"מ החל ממרץ כיו"ר דירקטוריון    

   . NVפלאזה סנטרס   בחברת אקזקיוטיביוכדירקטור  2020החל מאפריל     

 מרצה לבנקאות ומימון באוניברסיטה העברית בירושלים ובבית הספר לכלכלה במכללה למנהל בנושאי בנקאות   -

 ומימון.   

 . 2020מכהן כדירקטור בחברת קוואליטאו בע"מ החל מיוני  -

 . 2021החל ממאי  מכהן כדירקטור חיצוני בחברת בראק קפיטל פרופרטיז -

 . 2021החל מיוני בברקת מימון נדל"ן חיצוני כדירקטור  מכהן -

 . 2021לנפט בע"מ החל מיוני  כדירקטור בבתי זיקוק מכהן -

 )חברה פרטית(. .2014החל משנת  מכהן כדירקטור ביקבי כרמל בע"מ -

 .)חברה פרטית( 2019החל משנת  מכהן כדירקטור בקבוצת איסכור, מתכות ופלדות בע"מ -

 .2019 מפברוארהחל אפריל לימיטד בחברת ברוקלנד  כנאמןמכהן  -

 . 2020החל מיולי  לימיטד ווד ווסטרנאמן של חברת סטכ מכהן -

 . 2019( יחד עם משפחת יסלזון העוסקת בהשקעות החל משנת 20%נמר שותפות מוגבלת ) שותף בחברת גייז -

בעלים ומנהל  של חברה משפחתית ליגיא הדסי ניהול והשקעות בע"מ העוסקת במתן שרותי ניהול והשקעות החל משנת   -

2009 . 
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 : תפקידים בהם כיהנתי בעבר   

 .)חברה פרטית( 2021החל מיוני עד ספטמבר  בחברת פסגות ניירות ערך בע"מ ויו"ר ועדת ביקורת דירקטור חיצוני -

 . 2020ועד  2014חברה בתחום הטכנולוגיה הרפואית משנת  –דירקטור באינסייטק  -

 . 2016ועד  2007סגן יו"ר בחברת שופרסל בע"מ משנת  -

 . 2020ועד  2017משנת  דירקטור בלתי תלוי בחברת ע. לוזון נדל"ן ופיננסים בע"מ  -

 . 1997-2019לבנקאות ומימון במרכז הבינתחומי בשנים מרצה  -

 (12/2016סגן יו"ר דירקטוריון ישראלום נכסים בע"מ וחברות הבנות שלה )עד  -

 (12/2016סגן יו"ר דירקטוריון בפאלאס תעשיות בע"מ )עד  -

 שנים כיו"ר דירקטוריון ליבנה צפוני בע"מ )בעלת זיכיון להפעלת רשת   7.5 - כיהנתי במשך כ 2012עד סוף שנת  -
    כיהנתי כדירקטור בחברה עד תחילת שנת  2012איקאה בישראל( והובלתי את פיתוח הרשת בישראל, החל משנת    
 . 2016ועד  2011.  בנוסף כיהנתי כיו"ר דירקטוריון חברת הבת ליבנה צפוני נדל"ן בע"מ בשנים 2017   

 

 (. במסגרת זו הובלתי בין השאר את הליך רכישת גרעין השליטה בבנק  2014פישר )עד  - מנכ"ל קבוצת ברונפמן -

 . 2005בשנת  דיסקונט מידי המדינה   

 

  .אירופה  בנדל"ן למגורים במרכז ומזרח  שעסקה( 2015)עד סוף שנת  Nannette  - של מועצת המנהלים בחברת "ריו  -

 כיהנתי במקביל גם כמנכ"ל החברה.  2012-2014בשנים   

 : כדירקטור בתאגידים הבאיםכיהנתי  בעבר

 רבוע כחול ישראל בע"מ. -

 רבוע כחול נכסים והשקעות בע"מ.  -

 בחברת מנועי בית שמש אחזקות בע"מ. דירקטור חיצוני  -

 בע"מ.  נעמן פורצלןדירקטור חיצוני בחברת  -

 ובחברות הבנות שלה.  דירקטור באולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ -

 : קודמים עיסוקים

 . 1995-2002בבנק לפיתוח התעשייה בישראל בשנים  העסקיתסגן מנהל המחלקה מנהל יחידת אשראים מיוחדים ו -

 כמו כן כיהנתי כדירקטור בחברות הבנות של הבנק.    

 שירות מילואים:

 רס"ן במילואים, ביחידת מודיעין וסיור בצפון. 

 :שפות

 אנגלית ברמה גבוהה -

 צרפתית ברמה בינונית  -
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 הלכשה

-לת תטיסרבינוא, תואנובשחו ןומימב תוחמתה, םיקסע להנמב ינש ראות •
 )1985 ילוי(  . ביבא

 ) 1980  ילוי(  . ביבא-לת תטיסרבינוא , הלכלכב ןושאר ראות •

  יתקוסעת ןויסינ

 תורבחב רוטקריד . תויטרפו תוירוביצ תורבחב יקסע חותיפו לוהינל ץעוי . -2019
  ) סיטרפורפ  ןיטסרבליסו    מ״עב קוטסקמ, מ״עב ןורסילמ(  תולודג תוירוביצ

  מ"עב לסרפוש ל"כנמל הנשמו ן"לדנ לסרפוש ל"כנמ    2015-2018

 לע תוירחא ללוכ, ר"מ ףלא 700 לש ףקיהב  לסרפוש לש ן"לדנה יסכנ לוהינ •
 . הרבחה לש ן"לדנה יסכנ תחבשהו יוניב, חותיפ , השיכר ,תוריכש

 )הפיח ץרפמב לודג ןוינק( .ץרפמה בל תרבח ר"וי •
 .םייסנניפ םיתורישו םירצומ חותיפו לוהינ לע יארחא ,םייסנניפ לסרפושב רוטקריד •
  .םיפאמ רוצייל הלודג הרבח, ןורדג תרבחב רוטקריד •
 לש עויסב , לסרפוש לש יקסעה חותיפהו היגטרטסאה בוציעו הנכהב ליעפ ףתוש •

 . ל"וחמו ץראהמ ץועיי תורבח

2006-2014 CFO             2011מ( ל"כנמל הנשמו לסרפוש(  

 .חווידו הרקב ביצקת, םייפסכ תוחוד , הרבחה לש םיפסכה ךרעמ לוהינ •
 ינוילימ תואמ לש םיפקיהב ירוביצ ח"גא יסויגו תיאקנבה תכרעמהמ תואוולה יסויג •

      . סויג לכב םילקש
   . םילודג םיפקיהב עבטמ  תופישחו  תועקשה לוהינ •
   .ןורדג תרבחב ר"ויו רוטקריד •
 . לסרפוש יארשא סיטרכ תא תלהנמה ,םייסנניפ לסרפוש ר"וי •
 הצובקה לש ן"לדנה תוליעפ לכ תרבעהו ן"לדנ לסרפוש תרבח תמקה  לע יארחא •

 .םילוציפהו םיגוזימה יקוח תרגסמב, וז הרבחל

 

 

 

 



2002-2006 CFO                  - מ"עב ןופאלפ  

 .הלכלכו ביצקת ,םייפסכ םיחוויד ,הרבחה לש םיפסכה ךרעמ לכ לוהינ •
 רוחמתב ידוסי לופיט ללוכ הרבחה לש הארבהה ךילהתל אלמ ףתוש •

  . הרבחה תוחוקלל םירצומהו םיתורישה
 . תרוקיבהו תיביצקתה הרקבה ןוגרא-הר •
 תוקפנהו ל"וחמ םיקנבמ תואוולה ,הרבחה לש ךורא חווטל ןומימה רודיס •

  . תולודג ח"גא
 . מ"עב רטניופ תרבחב רוטקריד •

1999-2002 CFO              מ"עב אפמא תצובק.  

 .תבה תורבח לשו הרבחה לש חווידהו םיפסכה ךרעמ לוהינ •
 . תחא הרבחב ן"לדנה יסכנ זוכירו ן"לדנ אפמא תמקה •
 ךורא חווט ןומימב לופיט ,הצובקה לש יסנניפ ןוגרא-הר ךילהת תלבוה •

 . ןארידת לש וז םע הכירצה ירצומ תוליעפ גוזימו ן"לדנ יטקייורפל
 . תוירוביצ תורבח לש המרב הצובקב הרקבו חוויד תוברת תסנכה •
 .מ"עב זרמא תרבחבו ן"לדנ אפמא ,תועקשה אפמאב רוטקריד •

1996-1999         CFO  מ"עב הכירצ ירצומ ןארידת . 

 .הרקבהו ביצקתה ,יפסכה חווידה ,םיפסכה ךרעמ לוהינ •
  .םדא חוכב יתועמשמ ןוכסיחו השדח םיפסכו תוריכמ לוהינ תכרעמ תסנכה •
 הפתושכ  CARRIERתיאקירמאה םינגזמה תרבח תסנכהב ההובג תוברועמ •

  .הרבחב

  . מ"עב ןארידת לש הרקבהו ביצקתה להנמ       1994-1996

 תועקשה לוהינ , הלכלכהו ביצקתה ימוחתב תודיחיה לכ לע הטמ תוירחא •
  . הטמב יקסע חותיפו

 תוללוס ןארידת , ארשילא ,רשק ןארידת, תולודגה תבה תורבחב רוטקריד •
 . תרושקת ןארידתו

 . ןארידתב תיבל למשח ירצומ אוביי תביטח להנמ      1991-1994

  Bosch -ו  Panasonic תורבחה לש למשחה ירצומל תורישו תוריכמ ,קוויש •
 םיקפס םע מ"ומ, שכר, ל"וחל תועיסנ , הקיטסיגול תוריכמ ךרעמ לוהינ •

 .םידבוע 200 כ לש לוהינו

 .מ"עב  ןארידתב  ילכלכה םוחתב םינוש םידיקפת       1980-1990

                     חוקיפ ילדגמל רשק יאנכט , ריוואה ליחב יאבצ תוריש    1973-1980
 .רודיש  תונחתו






		2022-05-17T05:06:24+0000
	Not specified




