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לכבוד 

") החברה("בע"מפלסאנמור 

_____ 19.06.2021___:תאריך

בלתי תלויחיצוני/הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור  

1999-בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט

05603264204.07.1959לבנשטיין  ענת

תאריך לידה מס. ת.ז שם משפחה שם פרטי 

LoewensteinAnat

שם משפחה

(באנגלית כפי שמופיע בדרכון) 

שם פרטי

(באנגלית כפי שמופיע בדרכון) 

לוי  ישראלית, פולנית 
אשכול 

תל  18
אביב  
69361

מען להמצאת כתבי בי דין אזרחות

בלתי חיצוני/  , כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור  מצהיר ומאשר בזההנני  

כדלקמן:בחברה,תלוי

זו ניתנת על ידי,  .1 חוק החברות, ל241-ו240,  ב224א,  224פים  סעילהוראות  בהתאם  הצהרה 

. הבחברבלתי תלויחיצוני/דירקטור, כ")החוק(להלן: "1999–"ט התשנ

יהיה  .2 זו  מחייב בהצהרתי  הדברים  הקשר  אם  אלא  לצידם,  אשר  הפירוש  הבאים  למונחים 

אחרת:

של , אח, אחות או הורה צאצאוכןבן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא  -"קרוב".2.1

בן הזוג או בן  זוגו של כל אחד מאלה. 

מילוי לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממי שביכולתו  - ""בעלי שליטה.2.2

תאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא  ברתאחתפקיד של דירקטור או משרה 

. ם של אמצעי השליטה בתאגידוימחזיק מחצית או יותר מסוג מס

כשי.3 כדירקטורראני  תלוי חיצוני/לכהן  כדירקטור ,  בחברהבלתי  לכהונתי  מניעה  כל  אין 

:ואני מאשר כיבחברה בלתי תלויחיצוני/

.ציבוריתדירקטור בחברהולכהן כהנני תושב ישראל, ואני כשיר להתמנות  .3.1
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אינני קרוב של בעל השליטה בחברה..3.2

הנניאו לתאגיד ש, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפיןאין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי.3.3

בו,   השליטה  זו  בעל  הצהרתי  בשנתיים  במועד  לואו  למועד  לבעל שקדמו  לחברה,  זיקה   ,

ובחברה שאין או לתאגיד אחרהמינוי  או לקרוב של בעל השליטה במועד  השליטה בחברה  

גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב –בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה  

ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

.הכספים

-לענין סעיף זה 

קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן -"  זיקה" קיום יחסי עבודה, 

למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה   כהונה כנושא משרה, 

תקנות החברות מים שנקבעו בולמעט עניינים מסוימדת להציע לראשונה מניות לציבור  שעו

. 2006-ים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז(ענינ

,  זהאו בשנתיים שקדמו למועד  הצהרתי זו  תאגיד שבעל השליטה בו, במועד  -"תאגיד אחר"

הוא החברה או בעל השליטה בה. 

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף/כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד  .3.4

קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות  שהנני בעל השליטה בו, 

, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים  לעיל3.3סעיף 

___________________________________________________ : להלן

 _______________________________________________________________ .

לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה .3.5 לחברה,  דרך קבע,  אינני נותן שירותים, 

. כאמור, וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל השליטה

ינים עם תפקידי  יאינם עלולים ליצור ניגוד ענאו  /האחרים אינם יוצרים ויועיסוקייתפקידי.3.6

קטור בחברה.כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדיר

מכה.3.7 מכהן  ןאינני  בחברה  דירקטור  בה  אשר  אחרת,  בחברה  כדירקטור  כדירקטור 

.בלתי תלויחיצוני/

.בורסה בישראלעובד של רשות ניירות ערך או וכן אינני עובדאינני .3.8

פסול דין.   אינניולא הוכרזתי כפושט רגל.3.9

הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר  לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על  .3.10

ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

בת אינני  .3.11 חברה  של  החברה,  של  חברה קשורה1עובד  של  עניין2שלה,  בעל  של  או  3שלה 

. בחברה

.1968-תשכ"חלחוק ניירות ערך,1כהגדרתה בסעיף  -בת"  - "חברה 1
.1968-תשכ"ח לחוק ניירות ערך,1כהגדרתה בסעיף  -"חברה קשורה"2
.1968-תשכ"חלחוק ניירות ערך,1כהגדרתו בסעיף  -"בעל עניין"3
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.או של בעל עניין בחברה5של נושא משרה בכירה בחברה 4פחה בן מש אינני .3.12

שלה אם  7במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת 6החזקותיי.3.13

פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן: 

כמות ניירות הערך שם התאגיד סוג נייר הערך 

]_x_   [או של חברה מוחזקת במניות ו/או בניירות ערך אחרים של  אינני מחזיק החברה, 

.אם פעילותה מהותית לפעילות החברהשלה

זו,במהלך.3.14 הצהרה  מתן  למועד  עובר  השנים  בחמש  חלוט  דין  בפסק  הורשעתי  עבירה לא 

להלן:מהמפורטות

תשל"זבעבירה  .3.14.1 העונשין,  בחוק  להלן  המפורטים  סעיפים  297-290: 1977-לפי 

(זיוף מסמך 420-418(קבלת דבר במרמה);  415(גניבה בידי מנהל);  392(שוחד);  

(רישום כוזב במסמכי תאגיד); 423(שידול במרמה);  422במסמך מזויף);  ושימוש

גילוי מידע או פרסום מטעה על -א (אי424(עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד);  424

-ו(העלמה במרמה);426(מרמה והפרת אמונים בתאגיד);  425ידי נושא משרה);  

). (סחיטה427-428

ד  52-ג 52: 1968-, תשכ"חלפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערךבעבירה .3.14.2

(תרמית בקשר  54-(הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו(א)53(שימוש במידע פנים);  

לניירות ערך).

בבית  .3.14.3 בעמשפטהרשעה  לישראל  מרמה  במחוץ  ו/או  שוחד  של  עבירות ירה  ו/או 

מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

בסעיפים  דיןבפסק  הרשעה  .3.14.4 מנויה  שאינה  בעבירה  ראשונה  עד 3.10.1בערכאה 

אינני לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה  3.10.3

בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר  כדירקטורשמש ראוי ל

.לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין

הוטלה.3.14.5 אכיפלא  ועדת  ידי  על  לכהן  עלי  עלי  האוסר  אכיפה  אמצעי  מנהלית  ה 

"ועדת אכיפה מנהלית"  -כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו

(ב) לחוק החברות.225כהגדרתם בסעיף –

. 1968-תשכ"חלחוק ניירות ערך,1כהגדרתו בסעיף -"בן משפחה" 4
. 1968- (ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף -"נושא משרה בכירה"5
במישרין ו/או בעקיפין, לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם,  6

ומעלה  25%לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 
מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

ם בכללי החשבונאות חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעות–"חברה מוחזקת" 7
המקובלים.
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להלן פרטים אודות כישורי: .4

המוסדהשכלתי.4.1 ההשכלה,  נרכשה  שבהם  התחומים  או  המקצועות  בציון  שבו האקדמי  , 

שאני מחזיק בהם:תהתעודה המקצועינרכשה והתואר או 

שם מוסדתחום/ מקצוע תואר אקדמי/ תעודה מקצועית 

MD בית חולים איכילובמומחית למחלות עיניים  רופאה

אוניברסיטת תל אביב רפואת עיניים  פרופ׳ מן המנין  

MBA עש  בריאות עסקים  למנהל  ביס 

תל  רקנאטי אוניברסיטת 

אביב 

שנים האחרונות הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט  5-יקרי כיום ועיסוקיי העיקריים בעיסוקי הע.4.2

את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

משך הזמן שכיהנת  מקום העבודה (שם מלא) התפקיד 

בתפקיד 

המרכז הרפואי תל אביב  מנהלת מערך עיניים  

(איכילוב) 

שנה 21

שנהישראליו״ר איגוד רופאי עיניים  

למינויים   דיקאן  סגנית 

אקדמיים  

לרפואה  פקולטה 

אוניברסיטת תל אביב 

שנים 6

האחרונות.4.3 השנים  בחמש  כדירקטור  כיהנתי  ו/או  כדירקטור  מכהן  הנני  בהם  : תאגידים 

בורד_____ החולים חברת  בית  של  הבריאות  בתאגיד 

__________________________________________________________ איכילוב

חברה לניטור ביתי של מחלות עיניים notalvisionב חברת בורד  _

חברה לדיגיטציה של ניתוחים בכללbeyeonicsחברת בורד ב 

 .__________________________________________________________

לצרכיה המיוחדים של  לאור  .5 בין השאר,  כמפורט לעיל ובשים לב,  ניסיוני וכישורי,  השכלתי, 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע  –החברה ולגודלה  

. תפקידי כדירקטור בחברה

. לת לקרוא ולהבין דוחות כספיים יש לי היכו.6

כיהנתי  .7 כהונה לא  יראו בהפסקת  ולעניין זה לא  רצופות,  כדירקטור בחברה מעל תשע שנים 

.שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה
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–(סמן במקום הנכון) בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי מתקיימים .8

(כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים  "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"  הנני  ]   __[

ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית),  

סיוני וכישוריי המפורטים לעיל. הנני בעל מיומנות גבוהה י) בשל השכלתי, נ2005–התשס"ו  

איים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את  חשבונ-והבנה בנושאים עסקיים

הנתונים   של  הצגתם  אופן  את  ולהבין  לבחון  לבדוק,  וכן  החברה  של  הכספיים  הדוחות 

. הצגתם של הנתונים הכספייםולעורר דיון בקשר לאופןהכספיים בהם

]_x_  [  מקצועית"בעל  הנני ומבחנים "  כשירות  החברות (תנאים  ובתקנות  בחוק  זו  (כהגדרה 

לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו  

נסיוני וכישוריי המפורטים לעיל.  ) בשל השכלתי ו/או 2005–

מצהיר.9 לדיר,הנני  והוצאות  גמול  בדבר  החברות (כללים  תקנות  לי  ידועות  חיצונכי  י),  קטור 

ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה  וכי  , ")תקנות הגמול"(2000-התש"ס

לידיעתי קודם לקבלת הסכמתי והובאבהתאם לתקנות הגמול והם יהיו אשר זכאי מן החברה 

לכהן בתפקיד.

הנני מצהיר, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), .10

"), וכי: תקנות הגמול("2000-התש"ס

לכהן  .10.1 לקבלת הסכמתי  ההשתתפות לדירקטור קודם  וגמול  הגמול השנתי  לידיעתי  הובא 

בתפקיד.

מן החברה יהיו בסכומים תידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי.10.2

וכמפורט   החברה  מסווגת  שבה  לדרגה  בהתאם  הכל  לעת,  מעת  החברה  ידי  על  שיקבעו 

בתקנות הגמול.

.בחברהבלתי תלויחיצוני/ לכהן כדירקטור אשר את הסכמתיהריני ל.11

ם ו/או תתקייבחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זוכדירקטור  עד לתום כהונתי  אם  .12

ידוע לי,  לחברה.מייד  כך  -עלאודיע,  בחברה בלתי תלויחיצוני/כהונתי כדירקטור  עילה לפקיעת

כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על  .13

. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי  במסגרת דיווחי החברה לציבור כפי שנדרש על פי הדיןידי החברה  

.לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו

__________9.06.211__:ולראיה באתי על החתום היום

_____________ חתימה

___ __
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 לכבוד 

 "( החברה)" בע"מפלסאנמור 

   2021ביוני  21 :תאריך

  בלתי תלויחיצוני/הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור  

 1999-בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט

 1957באפריל  11  069370252  מסלם   לינדה

 תאריך לידה   מס. ת.ז   שם משפחה   שם פרטי 

Messalem    Linda   

   שם משפחה

  )באנגלית כפי שמופיע בדרכון( 

   שם פרטי 

  שמופיע בדרכון( )באנגלית כפי 

עומר  58אורן     ישראל
8496500 

  

 מען להמצאת כתבי בי דין   אזרחות

בלתי חיצוני/  , כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור  מצהיר ומאשר בזההנני  

 כדלקמן: בחברה, תלוי

חוק החברות, ל  241  -ו  240,  ב224א,  224פים  סעילהוראות  בהתאם  הצהרה זו ניתנת על ידי,   .1

 . הבחבר בלתי תלויחיצוני/ דירקטור, כ"(החוק)להלן: "  1999 –"ט התשנ

מחייב  .2 הדברים  הקשר  אם  אלא  לצידם,  אשר  הפירוש  הבאים  למונחים  יהיה  זו  בהצהרתי 

 אחרת:

של   , אח, אחות או הורה צאצא  וכןבן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא   - "קרוב" .2.1

 בן הזוג או בן  זוגו של כל אחד מאלה. 

לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי מי שביכולתו    -   ""בעלי שליטה .2.2

תאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא  ב  רתאחתפקיד של דירקטור או משרה 

 . ם של אמצעי השליטה בתאגידוימחזיק מחצית או יותר מסוג מס

כדירקטור  רכשיאני   .3 תלוי חיצוני/  לכהן  כדירקטור ,  בחברה  בלתי  לכהונתי  מניעה  כל  אין 

 :ואני מאשר כיבחברה  בלתי תלויחיצוני/

  .ציבורית דירקטור בחברהולכהן כהנני תושב ישראל, ואני כשיר להתמנות   .3.1

   אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. .3.2
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 הנניאו לתאגיד ש  כפוף לו במישרין או בעקיפין, למי שהנני  אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי .3.3

בו,   השליטה  זו  בעל  הצהרתי  בשנתיים  במועד  לואו  למועד  לבעל שקדמו  לחברה,  זיקה   ,

ובחברה שאין   או לתאגיד אחרהמינוי  או לקרוב של בעל השליטה במועד  השליטה בחברה  

ד המינוי, יושב גם זיקה למי שהוא, במוע  –בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה  

ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

 .הכספים

  -לענין סעיף זה 

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן   -"  זיקה"

כדירקטור חיצוני בחברה  כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן  

תקנות החברות מים שנקבעו בולמעט עניינים מסוימדת להציע לראשונה מניות לציבור  שעו

 . 2006-)ענינים שאינם מהווים זיקה(, תשס"ז

,  זהאו בשנתיים שקדמו למועד  הצהרתי זו  תאגיד שבעל השליטה בו, במועד    -  "תאגיד אחר"

 הוא החברה או בעל השליטה בה. 

רובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף/כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד  אין לי, לק .3.4

שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות  

, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים  לעיל 3.3סעיף 

 ________________________________ ___________________: להלן

 _______________________________________________________________ . 

אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה  .3.5

 . כאמור, וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל השליטה

ינים עם תפקידי  יאינם עלולים ליצור ניגוד ענאו  /האחרים אינם יוצרים ו  יועיסוקי  יתפקידי .3.6

  כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

מכה .3.7 מכהן    ןאינני  בחברה  דירקטור  בה  אשר  אחרת,  בחברה  כדירקטור  כדירקטור 

   .בלתי תלויחיצוני/

  .בורסה בישראלעובד של י רשות ניירות ערך או וכן איננ עובדאינני  .3.8

 פסול דין.    אינניו לא הוכרזתי כפושט רגל .3.9

לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר   .3.10

  ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

בת אינני   .3.11 חברה  של  החברה,  של  חברה קשורה  1עובד  של  עניין  2שלה,  בעל  של  או   3שלה 

 . בחברה

 
 .1968 -תשכ"ח לחוק ניירות ערך,  1כהגדרתה בסעיף    -בת"  - "חברה  1
 .1968 -תשכ"ח  לחוק ניירות ערך,  1כהגדרתה בסעיף    -"חברה קשורה" 2
   .1968  -תשכ"ח לחוק ניירות ערך,  1כהגדרתו בסעיף    -"בעל עניין" 3
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 .או של בעל עניין בחברה 5של נושא משרה בכירה בחברה  4פחה בן מש אינני  .3.12

שלה אם    7במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת   6החזקותיי .3.13

 פעילותה מהותית לפעילות החברה הינן כמפורט להלן: 

 כמות ניירות הערך  שם התאגיד  הערך סוג נייר 

   

   

 שלה   במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקת  אינני מחזיק[   __]

  .אם פעילותה מהותית לפעילות החברה

זו,  במהלך .3.14 הצהרה  מתן  למועד  עובר  השנים  ב  חמש  חלוט  דין  בפסק  הורשעתי  עבירה לא 

   להלן: מהמפורטות

תשל"זבעבירה   .3.14.1 העונשין,  בחוק  להלן  המפורטים  סעיפים    297-290  : 1977-לפי 

)זיוף מסמך   420-418)קבלת דבר במרמה(;    415)גניבה בידי מנהל(;    392  )שוחד(;  

)רישום כוזב במסמכי תאגיד(;   423)שידול במרמה(;    422במסמך מזויף(;    ושימוש

גילוי מידע או פרסום מטעה על -א )אי424)עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד(;    424

 -ו  )העלמה במרמה(;  426)מרמה והפרת אמונים בתאגיד(;    425ידי נושא משרה(;  

   (. )סחיטה 427-428

ד  52 -ג 52: 1968-, תשכ"חן בחוק ניירות ערךלפי הסעיפים המפורטים להל בעבירה  .3.14.2

)תרמית בקשר   54  -)הפרת הוראות חוק ניירות ערך(; ו )א(53)שימוש במידע פנים(;  

   לניירות ערך(.

בבית   .3.14.3 בע  משפטהרשעה  לישראל  עבירות במחוץ  ו/או  מרמה  ו/או  שוחד  של  ירה 

   מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

בסעיפים    דיןבפסק  הרשעה   .3.14.4 מנויה  שאינה  בעבירה  ראשונה  עד   3.10.1בערכאה 

אינני לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה    3.10.3

בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר    כדירקטור  שמש ראוי ל

   .לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין

הוטלה .3.14.5 ו  לא  ידי  על  לכהן  עלי  עלי  האוסר  אכיפה  אמצעי  מנהלית  אכיפה  עדת 

"ועדת אכיפה מנהלית"   -כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו

  )ב( לחוק החברות.225כהגדרתם בסעיף  –

 
 . 1968  -תשכ"ח לחוק ניירות ערך,  1כהגדרתו בסעיף  -"בן משפחה"  4
 . 1968- )ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף   -"נושא משרה בכירה" 5
תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם   6

ומעלה   25%לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 
 מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות  חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד –"חברה מוחזקת"  7
 המקובלים.
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 להלן פרטים אודות כישורי:  .4

המוסדהשכלתי .4.1 ההשכלה,  נרכשה  שבהם  התחומים  או  המקצועות  בציון  שבו האקדמי    , 

  שאני מחזיק בהם: תנרכשה והתואר או התעודה המקצועי

 שם מוסד תחום/ מקצוע  תואר אקדמי/ תעודה מקצועית 

מכללה   חשבון רואה  מורשה לעסוק בראיית חשבון  רו"ח,  מועצת 

 למינהל

התמחות  עם  כלכלה  בוגר 

 ים במינהל עסק

 טת בן גוריוןאוניברסי כלכלה 

( במינהל    (M.B.Aמוסמך 

 עסקים 

 אוניברסיטת בן גוריון מינהל עסקים 

שנים האחרונות הינם )לגבי כל עיסוק יש לפרט    5  -יקרי כיום ועיסוקיי העיקריים בעיסוקי הע .4.2

   את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד(:

משך הזמן שכיהנת   מקום העבודה )שם מלא(  התפקיד 

 בתפקיד 

 שנה  1 לינדה מסלם, רואי חשבון  רו"ח עצמאי

אלמברי   Deloitte Deloitteשותף בפירמה  גור טמן 

 זהר 

 שנים  12

 שנים  10 קסלמן וקסלמן  PWC PWCשותפה בפירמה 

האחרונות .4.3 השנים  בחמש  כדירקטור  כיהנתי  ו/או  כדירקטור  מכהן  הנני  בהם    : תאגידים 

_________________________________________________________ אין____

 ._____________________________________________________________ 

לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של  לאור   .5 ניסיוני וכישורי, כמפורט  השכלתי, 

הקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע  הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת ל  –החברה ולגודלה  

 . תפקידי כדירקטור בחברה

 . יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים  .6

כיהנתי   .7 כהונה לא  בהפסקת  יראו  זה לא  ולעניין  רצופות,  בחברה מעל תשע שנים  כדירקטור 

 .שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה

   –)סמן במקום הנכון(  בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי מתקיימים  .8

)כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות )תנאים "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"  הנני  [   _*_]

ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(,  

סיוני וכישוריי המפורטים לעיל. הנני בעל מיומנות גבוהה י( בשל השכלתי, נ2005  –התשס"ו  
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לי להבין לעומק את    חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר-והבנה בנושאים עסקיים

הנתונים   של  הצגתם  אופן  את  ולהבין  לבחון  לבדוק,  וכן  החברה  של  הכספיים  הדוחות 

 . הצגתם של הנתונים הכספיים ולעורר דיון בקשר לאופן הכספיים בהם

)תנאים ומבחנים  "  כשירות מקצועית"בעל  הנני  [  __*  ] זו בחוק ובתקנות החברות  )כהגדרה 

לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו  

 נסיוני וכישוריי המפורטים לעיל.  ( בשל השכלתי ו/או 2005 –

מצהיר .9 לדיר  ,הנני  והוצאות  גמול  בדבר  )כללים  החברות  תקנות  לי  ידועות  חיצונכי  י(,  קטור 

ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה  וכי    , "(תקנות הגמול")  2000-התש"ס

לידיעתי קודם לקבלת הסכמתי  והובאבהתאם לתקנות הגמול והם יהיו אשר זכאי מן החברה 

  לכהן בתפקיד.

חיצוני(,  הנני מצהיר, כי ידועות לי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור  .10

 "(, וכי: תקנות הגמול)" 2000-התש"ס

וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן   .10.1 הגמול השנתי  לידיעתי  הובא 

 בתפקיד.

מן החברה יהיו בסכומים   תידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי .10.2

הח מסווגת  שבה  לדרגה  בהתאם  הכל  לעת,  מעת  החברה  ידי  על  וכמפורט  שיקבעו  ברה 

 בתקנות הגמול.

 .בחברה בלתי תלויחיצוני/ לכהן כדירקטור  אשר את הסכמתיהריני ל .11

ם ו/או תתקיי  בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זוכדירקטור  עד לתום כהונתי  אם   .12

ידוע לי,    לחברה.מייד  כך  -על  אודיע,  בחברה   בלתי תלויחיצוני/עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור  

  החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.כי 

ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על   .13

. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי  במסגרת דיווחי החברה לציבור כפי שנדרש על פי הדיןידי החברה  

 .זולאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי 

 

   2021ביוני  21 :ולראיה באתי על החתום היום

 __ ________________ חתימה
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