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 על סדר היום .א

ובדו"ח  2020הצגה ודיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנת  (1

 הוא ולפיכך בלבד, דיון יערך זה . בנושא2020דירקטוריון החברה לשנת 

 .להצבעה יועלה לא

עד  - משרד סומך חייקיןחברה, מינוי מחדש של רוה"ח המבקר של ה (2

והסמכת דירקטוריון למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה, 

  החברה לקבוע את שכרו.

של המבקר  ה"חרו ו מחדש של: לאשר את מינוינוסח ההחלטה המוצעת

, עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה משרד סומך חייקיןהחברה, 

 .קבוע את שכרולהסמיך את הדירקטוריון לו של החברה,

, שאינו דירקטור מר משה גנזימינוי מחדש של הדירקטור המכהן,  (3

מר גנזי . של החברה תום האסיפה השנתית הבאהלמועד עד  - חיצוני

אינו חבר בוועדות הקבועות של  ;21.9.1999החל את כהונתו ביום 

הדירקטוריון )קרי, בוועדת הביקורת, המשמשת גם כוועדת התגמול 

'ועדת המאזן', להלן  -חינת הדו"חות הכספיים של החברה וכוועדה לב

 ביחד: "הוועדות הקבועות של הדירקטוריון"((. 

מחדש של מר משה גנזי,  ו: לאשר את מינוינוסח ההחלטה המוצעת

לדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, עד למועד תום האסיפה 

 .השנתית הבאה של החברה

, שאינו מר שמעון בוסקילה מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, (4

. של החברה תום האסיפה השנתית הבאהלמועד עד  - דירקטור חיצוני

אינו חבר בוועדות  ;9.2.2014החל את כהונתו ביום מר בוסקילה 

 הקבועות של הדירקטוריון.

מחדש של מר שמעון  ו: לאשר את מינוינוסח ההחלטה המוצעת

ספת, עד למועד תום בוסקילה, לדירקטור בחברה לתקופת כהונה נו

 .האסיפה השנתית הבאה של החברה

, שאינו דירקטור דוד שאואטמר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן,  (5

מר . של החברה תום האסיפה השנתית הבאהלמועד עד  - חיצוני



-  2  - 

אינו חבר בוועדות הקבועות של  ;6.7.2017החל את כהונתו ביום שאואט 

 הדירקטוריון.

מחדש של מר דוד שאואט,  ואשר את מינוי: לנוסח ההחלטה המוצעת

לדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, עד למועד תום האסיפה 

 .השנתית הבאה של החברה

)יו"ר  מר שחר תורג'מןמינוי מחדש של הדירקטור המכהן,  (6

תום האסיפה למועד עד  - הדירקטוריון(, שאינו דירקטור חיצוני

ל את כהונתו ביום החמר תורג'מן . של החברה השנתית הבאה

 . אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.26.1.2017

מחדש של מר שחר תורג'מן,  ו: לאשר את מינוינוסח ההחלטה המוצעת

לדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, עד למועד תום האסיפה 

 .השנתית הבאה של החברה

, שאינו 1ימר חן לומינוי מחדש של הדירקטור )הבלתי תלוי( המכהן,  (7

. של החברה תום האסיפה השנתית הבאהלמועד עד  - דירקטור חיצוני

חבר בכל הוועדות הקבועות  ;17.11.2013החל את כהונתו ביום מר לוי 

 של הדירקטוריון. 

מחדש של מר חן לוי,  ו: לאשר את מינוינוסח ההחלטה המוצעת

 לדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, עד למועד תום האסיפה

 .השנתית הבאה של החברה

כל הדירקטורים הנ"ל מבוטחים בחברה, בתנאים שווים, בפוליסת *     

)בהתאם להסדר הביטוחי, שנקבע  ביטוח נושאי משרה ודירקטורים

ראו )כהכללה על למדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה,  6בסעיף 

                        , מס' אסמכתה28.7.2019דיווח החברה מיום : דרך ההפניה(

                                                 

מהון  %5-)וכן מחזיק ב חברת הלמן אלדובי הלוואות חברתיות בע"מלוי משמש כמנכ"ל למיטב ידיעת החברה, מר  1
)השותף הכללי המנהל את השותפות  בע"מ 1חברת דייברגון שותף כללי מניותיה(, ובנוסף משמש כיו"ר דירקטוריון 

ת 'הלמן אלדובי'.             הציבורית הלמן אלדובי התחדשות ערונית שותפות מוגבלת(. שתי החברות הנ"ל נמנות על קבוצ
זה מקרוב, הפכה קבוצת 'הפניקס' להיות בעלת השליטה בקבוצת 'הלמן אלדובי'. מזה שנים ארוכות )עוד בטרם 
מונה מר לוי  לדירקטור בחברה(, וגם נכון למועד זה, רוכשת החברה את פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה 

 ס'. והדירקטורים שלה בחברת הביטוח 'הפניק

כדי לבחון אם נסיבות אלה )קרי, הקשרים העסקיים והמקצועיים הנ"ל בין החברה לחברת 'הפניקס'(, יוצרות בעניין 
התכנסה ועדת הביקורת של החברה ביום  -)ו( לחוק 240מר לוי, כדירקטור בלתי תלוי, 'זיקה' אסורה לפי הוראות 

לתקנות החברות )עניינים  5ו בפניה, ולפי הוראות סעיף ; דנה בעניין; ואישרה )בהתאם לנתונים שהובא9.6.2021
(, שהקשרים הנ"ל )שכאמור, גם החלו עוד טרם מונה מר לוי לדירקטור בלתי 2006-שאינם מהווים זיקה(, תשס"ז

תלוי בחברה(, אינם מהווים זיקה כאמור, וזאת לאור היותם זניחים, הן מבחינת החברה; הן מבחינת לוי; והן 
'הפניקס'. בנוסף, מבלי לגרוע מהאמור וכן מהוראות כל דין,  מר לוי לא ישתתף ולא יצביע בישיבות  מבחינת חברת

ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה, בנושאים הקשורים לביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים, שיש להם 
ד זה(, להיות מבוטח בחברה בביטוח וכן ימשיך )כפי שהיה מאז מינויו, וגם נכון למוע -נגיעה לחברת 'הפניקס' 

כאמור, בתנאים שווים, כמו כל יתר נושאי המשרה בחברה. יצוין שמר לוי, שהינו חבר ועדת הביקורת של החברה, 
ומעבר לכך לא השתתף בדיון, ולא נטל חלק  -, רק לצורך הצגת עניינו 9.6.2021נטל חלק בישיבתה הנ"ל מיום 

 .בהצבעה
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                   , מס' אסמכתה3.9.2019, ודיווח החברה מיום 2019-01-064896

 ( )להלן: "מדיניות התגמול של החברה"(. 2019-01-077208

שנתי  לגמול( הדירקטור הבלתי תלוי, מר חן לוי, זכאי א)מעבר לכך:  

תקנות החברות  לפי 'הסכום הקבוע'בגובה  ,גמול השתתפות לישיבהלו

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

( הדירקטור, בדומה לשני הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה; )

זכאי לתנאי תגמול, כמפורט מר שחר תורג'מן )יו"ר הדירקטוריון(, 

                            13.8.2018)כהכללה על דרך ההפניה(, בדיווחי החברה מימים 

 2018-01-080770-ו 2018-01-075277, מס' אסמכתאות 30.8.2018-ו

( הדירקטורים, ה"ה בוסקילה, שאואט וגנזי, זכאים ג)-)בהתאמה(; ו

לגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון, כמפורט )כהכללה על דרך 

-2019-01, מס' אסמכתה 27.3.2019ההפניה(, בדיווח החברה מיום 

025596. 

 ראולעיל,  7-3המנויים בסעיפים  ,פרטי הדירקטורים המכהנים*ל    

בפרק ד' לדו"ח התקופתי  26פירוט לתקנה ה: )כהכללה על דרך ההפניה(

-2021 , מס' אסמכתה24.3.2021ביום שפורסם , 2020של החברה לשנת 

למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים  .01-044247

בפרק ד' לדו"ח  26וזאת ביחס לפירוט שהובא כאמור בתקנה  -ל הנ"

לעיל,  3-7בהצהרות הדירקטורים המנויים בסעיפים * התקופתי הנ"ל.

ניתן לעיין במשרדי  -ב)א( לחוק החברות 224בהתאם להוראות סעיף 

 .לאסיפהלזימון  מצ"בלהלן, וכן הם  ד'בסעיף  החברה, כמפורט
 

. 2, לתפקיד דירקטורית בחברה67535492. , ת.זגב' נעמי קנרקמינוי  (8

המינוי ייכנס לתוקפו החל ממועד אישורו )ככל שיאושר(, במסגרת 

)ו/או בהתאם לכל מועד  2021ביולי,  15האסיפה המזומנת בזאת ליום 

נדחה/מעודכן לכינוס האסיפה, ככל שיהיה(. הבקשה להעמיד את נושא 

ר בוסקילה, בעל עניין זה על סדר יום האסיפה, הינה של מר אליעז 8

 .3ובעל דבוקת שליטה בחברה

 : למיטב ידיעת החברה, פרטי גב' קנרק, הינם כדלקמן

 (;aomy KanarekNנעמי קנרק )  - שם)א(    

                                                 

וכן ככל שיאושרו מינוייהם מחדש של כל  -לדירקטורית בחברה )ככל שהמינוי הנ"ל יאושר( עם מינוי גב' קנרק  2
לסדר יום האסיפה(, וכן מינויו של הדירקטור המוצע הנוסף )כמפורט בנושא  7עד  3הדירקטורים )הנזכרים בסעיפים 

 ;9-ל 7-יגדל מספר הדירקטורים בחברה מ -שעל סדר יום האסיפה(  9

א', בפרק ד' לדו"ח 21פירוט ביחס לתקנה ה: ראו )כהכללה על דרך ההפניה(השליטה בחברה,  לעניין סטטוס 3
. בנוסף, בנושא מעמדו 2021-01-044247 , מס' אסמכתה24.3.2021ביום , שפורסם 2020התקופתי של החברה לשנת 

: כהכללה על דרך ההפניה() ראובחברה של מר אליעזר בוסקילה, והמחלוקת בעניין זה בין החברה לבין רשות ני"ע, 
 ;2017-01-121254מס' אסמכתה:  27.12.2017דיווח החברה מיום 
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 ;67535492 ת.ז. - מספר זיהוי )ב(       

 ;7.7.1957 - לידההתאריך    (ג)

 ציון;, ראשון ל5רח' התקווה  - דין-להמצאת כתבי בי המענ   (ד)

 ;ישראלית - ההנתינות של   (ה)

עד  - ועדות של הדירקטוריוןבועדה או ובו החברות   (ו)

ועדות בואחרת, לא צפויה להיות חברה בוועדה או  /החלטהלהודעה

 של הדירקטוריון;

 לא; - תחיצוני יתאו דירקטור הבלתי תלוי יתדירקטור היאאם     (ז)

 יננסית או כשירות מקצועיתמומחיות חשבונאית ופ תא בעליאם ה )ח(

  בעלת כשירות מקצועית; -

, של חברה קשורה הבת של-, של חברהחברהשל ה תעובד היאאם   (ט)

 תא ממלאיהתפקיד או התפקידים שה - האו של בעל ענין ב השל

כן, מועסקת כמנהלת בחברת בוסקילה אליעזר ובניו  - כאמור

חברה, בעל למיטב ידיעת ה)להלן: "חברת בוסקילה"(. בע"מ 

העניין ודבוקת השליטה בחברה, מר אליעזר בוסקילה, הינו בעל 

 ; ת בוסקילההשליטה בחבר

החל מיום  - חברהשל ה יתכדירקטור הכהונת תחלהתאריך שבו     (י)

 ;כינוס האסיפה המזומנת בזאת )וככל שמינויה יאושר במסגרתה(

וט בחמש השנים האחרונות, תוך פיר הוהתעסקות ההשכלת  (יא)

 הבפירוט השכלת ית.דירקטור תא משמשיהתאגידים שבהם ה

יצוינו המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד 

א ישבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שה

)לימודי גרפיקה ולימודי  השכלה על תיכונית - בהם המחזיק

בעבר גב' קנרק כיהנה יצוין שמנהלת בחברת בוסקילה.  הנה"ח(,

, מועד 21.9.1999 -)מועד תחילת הכהונה כדירקטורית בחברה 

 ;(6.7.2017 -חדילת הכהונה 

 ת, בהוהדירקטורים שלחברה א, לפי מיטב ידיעת היאם ה  (יב)

כן, בתו של מר  - , בציון הפרטיםחברהמשפחה של בעל ענין אחר ב

אליעזר בוסקילה הנ"ל; אחותו של מר שמעון בוסקילה )דירקטור 

ברה(; גיסתם של ה"ה דוד שאואט )דירקטור בחברה( ויהודה בח

אלבז )מנכ"ל החברה(. מעבר לכך, ולהשלמת התמונה, גב' קנרק 

הינה גם אחותו של מר שלמה בוסקילה )סמנכ"ל פיתוח עסקי 

 והמשנה למנכ"ל החברה(; 
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מומחיות  תכבעל השהחברה רואה אות יתא דירקטוריאם ה  (יג)

ורך עמידה במספר המזערי שקבע חשבונאית ופיננסית לצ

 לא. - ( לחוק החברות12)א()92הדירקטוריון לפי סעיף 

ב)א( 224הוראות סעיף ת המוצעת, גב' קנרק, לפי בהצהרת הדירקטורי*

להלן, וכן  'דניתן לעיין במשרדי החברה, כמפורט בסעיף  ,לחוק החברות

 . לאסיפהלזימון  מצ"ב היא

ר, אזי היא תהיה מבוטחת בחברה *ככל שמינויה של גב' קנרק יאוש

בפוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים, בתנאים השווים ליתר 

הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה )ובהתאם להוראות ההסדר 

מעבר לכך ו - 4למדיניות התגמול של החברה( 6הביטוחי, שנקבע בסעיף 

פים (, לא תקבל גב' קנרק תמורה/גמול נוס5)ועד להודעה/החלטה אחרת

 בגין כהונתה כדירקטורית בחברה. 

של גב' נעמי קנרק  ה: לאשר את מינוינוסח ההחלטה המוצעת

לדירקטורית בחברה, עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של 

 .החברה
 

. 6, לתפקיד דירקטור בחברה024660409, ת.ז. כהן ז'קי )ג'ק(מר מינוי  (9

אושר(, במסגרת המינוי ייכנס לתוקפו החל ממועד אישורו )ככל שי

)ו/או בהתאם לכל מועד  2021ביולי,  15האסיפה המזומנת בזאת ליום 

נדחה/מעודכן לכינוס האסיפה, ככל שיהיה(. הבקשה להעמיד את נושא 

זה על סדר יום האסיפה, הינה של מר יעקב בנזקן )ג'קי בן זקן(, בעל  9

 עניין )בעל מניות מהותי(, בחברה.

 : מר כהן, הינם כדלקמןלמיטב ידיעת החברה, פרטי 

 (;acky CohenJ) כהן ז'קי )ג'ק(  - שם)א(    

 ;024660409 ת.ז. - מספר זיהוי )ב(       

 ;1969.29.12 - לידההתאריך    (ג)

                                                 

, את תנאי הביטוח הנ"ל בעניין 7.6.2021ביום  הועדת הביקורת של החברה )המשמשת בה גם כוועדת תגמול(, אישר 4
ת )הקלות בעסקאות עם לתקנות החברו 1ב1להוראות תקנה , וזאת בהתאם גב' קנרק )ככל שמינויה יאושר כאמור(

שמדובר בהתקשרות שהינה בתנאי שוק, ושאינה עשויה להשפיע באופן  הובכלל זה, אישר - 2000-בעלי עניין(, תש"ס
 .מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבותיה

 - תגמול(ועדת הביקורת של החברה )המשמשת בה גם כוועדת  יםמינוי גב' קנרק )ככל שיאושר(, צפוימועד לאחר  5
לבחון את האפשרות לאשר לגב' קנרק,  -)ככל שוועדת הביקורת תאשר ותמליץ לו על כך(  דירקטוריון החברהכן ו

לאלו המוענקים בחברה לדירקטורים, וזאת במתכונת ובתנאים דומים בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון, גמול 
                   , מס' אסמכתה27.3.2019: דיווח החברה מיום ראו, כהכללה על דרך ההפניהה"ה שאואט, בוסקילה וגנזי )

2019-01-025596.) 

וכן ככל שיאושרו מינוייהם מחדש של כל  -עם מינוי מר כהן לדירקטור בחברה )ככל שהמינוי הנ"ל יאושר(  6
הנוספת )כמפורט  לסדר יום האסיפה(, וכן מינויה של הדירקטורית המוצעת 7עד  3הדירקטורים )הנזכרים בסעיפים 

 ;9-ל 7-יגדל מספר הדירקטורים בחברה מ -שעל סדר יום האסיפה(  8בנושא 
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 תל אביב; 18/5לוי אשכול  'רח - דין-להמצאת כתבי בי ומענ   (ד)

 ;ישראלית - והנתינות של   (ה)

 /החלטהעד להודעה - ת של הדירקטוריוןועדובועדה או ובו וחברות    (ו)

 ועדות של הדירקטוריון;בואחרת, לא צפוי להיות חבר בוועדה או 

 לא; - דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני הואאם     (ז)

 - א בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועיתואם ה )ח(

  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית;

, של חברה קשורה הבת של-, של חברהחברהובד של הע הואאם    (ט)

א ממלא והתפקיד או התפקידים שה - האו של בעל ענין ב השל

כן, משמש כמנהל כספים ומנכ"ל בחברות הבאות  - כאמור

( שבשליטת בעל העניין בחברה, והמסחר הפועלות בתחום הנדל"ן)

; 513621482, ח.פ. גל דקל השקעות ובניין בע"מ מר ג'קי בן זקן:

מימד אינפיניטי ; 513446385, ח.פ. גנדר פרוייקטים בע"מ

, ח.פ. דאבל יו אילת בע"מ; 514389139, ח.פ. השקעות בע"מ

; 513621920, ח.פ. מנור א.ד. בניין והשקעות בע"מ; 515553048

סדה השקעות -; ו514289222, ח.פ. סגול בר ניהול ואחזקה בע"מ

 .513493833, ח.פ. בע"מ

(, שבשליטת והמסחר הפועלות בתחום הנדל"ןת )בחברות הבאו

, משמש מר כהן )בנוסף בעל העניין בחברה, מר ג'קי בן זקן

בר גיל פרוייקטים  לתפקידי מנהל כספים ומנכ"ל(, גם כדירקטור:

ספורט ניהול ואחזקה  אן.איי. ;513621888, ח.פ. ונדל"ן בע"מ

, ח.פ. "מג'קי בן זקן יזום ופיתוח בע; 513535898, ח.פ. בע"מ

בע"מ, ח.פ.  מגזין אשדוד עיתונות ותקשורת; 512484148

; 513493833, ח.פ. סטאר ב.ר. ניהול ואחזקה בע"מ; 513471011

, סוואט סטאר בע"מ; 513308197, ח.פ. ר.ב.א. קפה ספורט בע"מ

; 514278993, ח.פ. אדיר תמר ניהול נכסים בע"מ; 514063700ח.פ. 

 .514262641.פ. סקטור נדל"ן בע"מ, ח-ו

החל מיום  - חברהכדירקטור של ה וכהונת תחלהתאריך שבו    (י)

 ;כינוס האסיפה המזומנת בזאת )וככל שמינויו יאושר במסגרתה(

בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט  ווהתעסקות והשכלת  (יא)

יצוינו  ובפירוט השכלת .א משמש דירקטורוהתאגידים שבהם ה

בהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו המקצועות או התחומים ש

 א מחזיק בהםונרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שה

תואר ; בעל (גן-רמת מכללת מ) בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול  -
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-אוניברסיטת ברמואר שני במשפטים )ות שני במנהל עסקים

  אילן(.

קבוצת החברות משמש כמנהל כספים ומנכ"ל ב 2007מאז שנת 

פועלות בעל העניין בחברה, מר ג'קי בן זקן )ה בשליטתש הבאות,

, ח.פ. גל דקל השקעות ובניין בע"מ(: והמסחר  בתחום הנדל"ן

מימד ; 513446385, ח.פ. גנדר פרוייקטים בע"מ; 513621482

, דאבל יו אילת בע"מ; 514389139, ח.פ. אינפיניטי השקעות בע"מ

, ח.פ. בע"מ מנור א.ד. בניין והשקעות; 515553048ח.פ. 

                 ; 514289222, ח.פ. סגול בר ניהול ואחזקה בע"מ; 513621920

 . 513493833, ח.פ. סדה השקעות בע"מ-ו

(, שבשליטת והמסחר הפועלות בתחום הנדל"ןבחברות הבאות )

, משמש מר כהן, מאז שנת בעל העניין בחברה, מר ג'קי בן זקן

בר  גם כדירקטור: -ם ומנכ"ל בנוסף לתפקידי מנהל כספי - 2007

ספורט  אן.איי.; 513621888, ח.פ. גיל פרוייקטים ונדל"ן בע"מ

ג'קי בן זקן יזום ופיתוח ; 513535898, ח.פ. ניהול ואחזקה בע"מ

בע"מ,  מגזין אשדוד עיתונות ותקשורת; 512484148, ח.פ. בע"מ

, ח.פ. סטאר ב.ר. ניהול ואחזקה בע"מ; 513471011ח.פ. 

סוואט ; 513308197, ח.פ. ר.ב.א. קפה ספורט בע"מ; 513493833

, אדיר תמר ניהול נכסים בע"מ; 514063700, ח.פ. סטאר בע"מ

 . 514262641סקטור נדל"ן בע"מ, ח.פ. -; ו514278993ח.פ. 

כן, משמש מר כהן כמנהל כספים, מנכ"ל ודירקטור בחברת -כמו

 .513509877, ח.פ. א.ב. מודלים כלכליים בע"מ

מנהל מחלקת שימש כ - 1996עד  1993 בין השניםלכך,  מעבר

שימש  - 2007עד  1997 בין השניםו ,כלכלה ומסחר ברכבת ישראל

 ;כספים וכוח אדם בחברה העירונית של עיריית אשדוד כ"ל נסמכ

משפחה  ן, בהוהדירקטורים שלחברה א, לפי מיטב ידיעת הואם ה  (יב)

 ; לא - , בציון הפרטיםחברהשל בעל ענין אחר ב

כבעל מומחיות חשבונאית  הא דירקטור שהחברה רואה אותואם ה  ()יג

ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 

כן )ככל שמינויו לתפקיד דירקטור  - ( לחוק החברות12)א()92סעיף 

 .בחברה יאושר(

ק ב)א( לחו224הוראות סעיף המוצע, מר כהן, לפי  בהצהרת הדירקטור*

 היאלהלן, וכן  ד'ניתן לעיין במשרדי החברה, כמפורט בסעיף  ,החברות

 . לאסיפהלזימון  מצ"ב
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*ככל שמינויו של מר כהן יאושר, אזי הוא יהיה מבוטח בחברה בפוליסת 

ביטוח נושאי משרה ודירקטורים, בתנאים השווים ליתר הדירקטורים 

, שנקבע ונושאי המשרה בחברה )ובהתאם להוראות ההסדר הביטוחי

ומעבר לכך )ועד  - 7למדיניות התגמול של החברה( 6בסעיף 

(, לא יקבל מר כהן תמורה/גמול נוספים בגין 8להודעה/החלטה אחרת

 כהונתו כדירקטור בחברה. 

ז'קי לדירקטור בחברה של מר  ו: לאשר את מינוינוסח ההחלטה המוצעת

 .כהן, עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה (ג'ק)
 
 
 
 
 

 המועד הקובע  .ב

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע 

להלן: ) 2021 ביוני 15ביום הינו לחוק החברות,  182באסיפה, כאמור בסעיף 

ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע  (,"המועד הקובע"

  .יהיה ביום המסחר הראשון שלפניו
 

  והודעות עמדה כתב הצבעה .ג

)מעבר להצבעה באופן אישי  ניתן להצביע ל סדר יום האסיפה,שע יםבנושא

בהתאם  ,)בכתב( באמצעות כתב הצבעהאו באמצעות שלוח/מיופה כוח(, גם 

את כתבי  .2005-לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

, לציון-, בראשון20 ברחוב פריימןבמשרדיה ההצבעה יש למסור לחברה 

                       2021 ביולי 15יום עד  לידי מר אמנון כורך, רו"ח, מזכיר החברה,

התאם בלהצביע שעל סדר היום ניתן  יםכן, בנושא-כמו .12:00בשעה 

, באמצעות 2005-לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

כתב הצבעה לן: "לה)הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כתב 

  יוםל כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עדההצבעה באמצעות . ("אלקטרוני

  (.אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית) 10:00 בשעה 2021 ביולי 15יום 

בעלי המניות של החברה הנו  ידי-עלהמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה 

להודעות העמדה של דירקטוריון החברה רשאי להגיב . 2021 ביולי 5יום עד 

 . 2021 ביולי 10יום לבעלי המניות עד 

                                                 

, את תנאי הביטוח הנ"ל בעניין 7.6.2021ביום  הועדת הביקורת של החברה )המשמשת בה גם כוועדת תגמול(, אישר 7
ות )הקלות בעסקאות עם לתקנות החבר 1ב1להוראות תקנה , וזאת בהתאם יאושר כאמור( ו)ככל שמינוי מר כהן

שמדובר בהתקשרות שהינה בתנאי שוק, ושאינה עשויה להשפיע באופן  הובכלל זה, אישר - 2000-בעלי עניין(, תש"ס
 .מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבותיה

כן ו - גמול(ועדת הביקורת של החברה )המשמשת בה גם כוועדת ת ים)ככל שיאושר(, צפוימר כהן מינוי מועד לאחר  8
בגין גמול  מר כהןלבחון את האפשרות לאשר ל -)ככל שוועדת הביקורת תאשר ותמליץ לו על כך(  דירקטוריון החברה

לאלו המוענקים בחברה לדירקטורים,ה"ה וזאת במתכונת ובתנאים דומים השתתפות בישיבות הדירקטוריון, 
01-2019- , מס' אסמכתה27.3.2019וח החברה מיום : דיוראו, כהכללה על דרך ההפניהשאואט, בוסקילה וגנזי )

025596.) 
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 עיון במסמכים .ד

המסמכים הרלוונטיים לנושאים שעל סדר יום ניתן לעיין בנוסח 

                 , 20ברחוב פריימן במשרדה הרשום של החברה, האסיפה 

בשעות העבודה הרגילות  16:00 ועד 10:00בין השעות לציון -בראשון

                            ':ש עם רו"ח אמנון כורך, מזכיר החברה טלובתאום מרא

 .03-5187743; פקס':  03-5158585

                       : הזימון לאסיפה הכללית שפורסם ראו גם ,פרטים נוספיםהרחבה ול*

 -באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ידי החברה -על 2021.6.9 ביום

http://www.magna.isa.gov.il/ אביב: -ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל

http://maya.tase.co.il/  היתר, ן, ביהכולל (2021-01-037252)מס' אסמכתה 

 .יםהמכהנים והמוצע ואת הצהרות הדירקטורים גם את נוסח כתב ההצבעה

 
 

 בכבוד רב,                                                 

                            בריל תעשיות נעליים בע"מ                                                                                                                    

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

