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חלק א׳  -זימון אסיפה כללית
.1

כללי

ניתן בזאת דוח בהתאם לחוק החברות ,תשנ"ט) 1999-להלן" :חוק החברות"( ,לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח-
) 1968להלן" :חוק ניירות ערך"( ,לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה
ציבורית והוספת נושא לסדר היום( ,תש"ס) 2000-להלן" :תקנות הודעה על אסיפה"( ,לתקנות החברות
)הצבעה בכתב והודעת עמדה( ,תשס"ו) 2005-להלן" :תקנות ההצבעה"( ולתקנות ניירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידים( ,תש"ל) 1970-להלן" :תקנות דוחות מיידים"( ,בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי
המניות של החברה )להלן" :האסיפה" ו"דוח זה" ,בהתאמה(.
.2

סוג האסיפה ,מועדה ומקום כינוסה

האסיפה תתכנס ביום ג' 12 ,ביולי  ,2022בשעה  ,15:00במשרדי החברה ביורו פארק ,בניין הולנד ,יקום )להלן:
"משרדי החברה"(.

.3

הנושאים וההחלטות שעל סדר היום
.3.1

בחירה ומינוי של שני דירקטורים ) (2מבין שישה ) (6מועמדים לכהונת דירקטור רגיל לתקופת כהונה אשר
תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת ,2025
בכפוף להוראות תקנון החברה.
ארבעת המועמדים לכהונה כדירקטור כאמור בסעיפים  3.1.1-3.1.4להלן ,הוצעו על ידי ועדת המינויים
בהתאם לתקנה  20.4לתקנון החברה ולהיתר השליטה*.
המועמד לכהונה כדירקטור רגיל כאמור בסעיף  3.1.5הוצע על ידי מר שלמה אמיר והמועמד לכהונת
דירקטור רגיל כאמור בסעיף  3.1.6הוצע על ידי חברת סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ כמפורט להלן.

מר שלמה אמיר וחברת סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ )להלן" :סאמיט"( ,בעלי מניות בחברה המחזיקים,1
כל אחד בנפרד ,נכון למועד הקובע ,למעלה מ 1%-מהונה המונפק והנפרע של החברה ,ביקשו ,כל אחד
בנפרד ,להוסיף על סדר יומה של האסיפה מועמד נוסף מטעם כל אחד מהם )ובסך הכל  -שני מועמדים
בנוסף לארבעת המועמדים שהומלצו על ידי ועדת המינויים( לכהונת דירקטור רגיל בחברה וזאת בהתאם
להוראות סעיף )66ב( לחוק החברות ולתקנון החברה והכל כמפורט להלן.
בקשותיהם של מר שלמה אמיר ושל סאמיט מצורפות כנספחים אי ו-ב׳ לדוח זה.
* החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה.
המועמדים הנם:
 .3.1.1גב' מיכל בריקמן  -כדירקטורית רגילה )מוצעת על ידי ועדת המינויים(.

 .3.1.2גב' לורי הנובר  -כדירקטורית רגילה )מוצעת על ידי ועדת המינויים ,בהמלצת הפניקס חברה
לביטוח בע"מ(.

הפניקס גמל ופנסיה בע"מ ,בעלת עניין בחברה ,המליצה לחברה על מינויה של גב' לורי הנובר
כמועמדת לכהונה כדירקטורית בחברה .ועדת המינויים ,בהתאם לסמכותה לפי תקנון החברה,
החליטה לכלול את גב' הנובר כאחת מהמועמדים המוצעים על ידה לכהונת דירקטור ,כאמור
בדוח זה.
 .3.1.3מר אורן מוסט  -כדירקטור רגיל )מוצע על ידי ועדת המינויים(.

 .3.1.4מר חזי צאיג  -כדירקטור רגיל )מוצע על ידי ועדת המינויים(.
 .3.1.5מר אבי בן חמו  -כדירקטור רגיל )מוצע על ידי מר שלמה אמיר(.
 .3.1.6מר אמיר ברטוב  -כדירקטור רגיל )מוצע על ידי סאמיט(.
לפרטים נוספים בקשר עם הליך מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ,לרבות הליך הבחירה

במועמדים ראו חלק ב' לדוח זה להלן.
לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהן כדירקטור רגיל ראו חלק ג' לדוח זה להלן.
.3.2

אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון  KPMGסומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה

עד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו ,בהתאם להיקף
השירותים שיינתנו על ידו.
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.3.3

דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת .2021

.3.4

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2021

מר שלמה אמיר מחזיק באמצעות חברת עמר ש .אחזקות בע"מ ,חברה בבעלותו המלאה ב 353,406 -מניות רגילות של החברה בנות

 ₪ 5ערך נקוב כל אחת ,המהוות למעלה מ 1%-מהונה המונפק והנפרע של החברה .יצוין כי מר שלמה אמיר ציין בפנייתו כי אין כל
הסכם בינו לבין אחיו ,מר יוסי אמיר) ,אשר גם הוא מחזיק )באמצעות חברה בבעלותו המלאה( ב 353,406 -מניות רגילות של החברה(
בנוגע לני"ע של החברה או ביחס לנשוא בקשת ההצעה.
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.4

הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בתתי סעיף  3.1וסעיף  3.2שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות
הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם ,הזכאים
להצביע והצביעו בה ,מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ,בכפוף לאמור בסעיף  14להלן.
.5

המועד הקובע
המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה לעיל ובאסיפה הנדחית,
כאמור בסעיף )182ב( ו)-ג( לחוק החברות ובתקנה  3לתקנות ההצבעה ,הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך
בתל אביב בע"מ )להלן" :הבורסה"( שיחול ביום ב' 06 ,ביוני ) 2022להלן" :המועד הקובע"( .אם לא יתקיים מסחר
במועד הקובע ,אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

.6

דרך ההצבעה

 .6.1בעלי המניות של החברה במועד הקובע ,רשאים להצביע בהחלטות שעל סדר היום ,באופן אישי או על ידי
שלוח ,וכן רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה )כמפורט בסעיף  7להלן( .כתב מינוי של שלוח להצבעה
או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקבוע לאסיפה .בהתאם
לתקנון החברה ,כתב המינוי יהיה מקורי או עותק של כתב המינוי ,ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או
עורך דין בעל רישיון ישראלי .בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל
חבר הבורסה )להלן" :בעל מניות שאינו רשום"( רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כהגדרתו וכמפורט בסעיף  8להלן.
 .6.2בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית( ,התש"ס) 2000-להלן:
"תקנות הוכחת בעלות"( ,בעל מניות שאינו רשום ,המעוניין להצביע באסיפה ,ימציא לחברה אישור מאת
חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה ,בדבר בעלותו במניה במועד הקובע ,כנדרש לפי תקנות
הוכחת הבעלות )להלן" :אישור בעלות"( .לפי תקנות הוכחת בעלות ,מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף
44יא 5לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית  -דינו כדין אישור
בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

.7

הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

.7.1

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום המפורטת לעיל באמצעות כתב הצבעה.

 .7.2נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה )ככל שיהיו( בגין ההחלטות שעל סדר היום ניתן למצוא באתר ההפצה
של רשות ניירות ערך בכתובת) www.magna.isa.gov.il :להלן" :אתר ההפצה"( ובאתר האינטרנט של
הבורסה בכתובת ) www.tase.co.ilלהלן" :אתר הבורסה"( .בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל
ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שיהיו(.
 .7.3חבר בורסה ישלח ,בלא תמורה ,בדוא"ל ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שיהיו( באתר
ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום ,אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך ,ובלבד שההודעה
ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע .ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של
כתב ההצבעה ,כפי שיפורסם באתר ההפצה.

 .7.4בעל מניות שאינו רשום ,זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה ,שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו,
בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד ,אם ביקש זאת ,ובלבד שבקשה לעניין
זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
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.8

.7.5

כתב ההצבעה )שאינו אלקטרוני( של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות ,כך
שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה
)דהיינו ,לא יאוחר מיום ג' 12 ,ביולי ,בשעה .(11:00

.7.6

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה ,בצירוף צילום תעודת זהות או
צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות ,כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש
שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית )דהיינו ,עד ליום ג' 12 ,ביולי ,בשעה .(09:00

.7.7

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט
בסעיף  10להלן ,ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.

.7.8

בעל מניה רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו ,למשוך את כתב ההצבעה
ואישור הבעלות שלו  /צילום תעודת הזיהוי שלו או צילום הדרכון שלו או צילום תעודת ההתאגדות שלו
עד  24שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
 .8.1כאמור לעיל ,בעל מניה שאינו רשום רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום ,גם באמצעות כתב
הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה )להלן" :כתב ההצבעה
האלקטרוני"(.

.9

.10

.8.2

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע .ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית תסתיים  6שעות לפני מועד האסיפה )דהיינו ,יום ג' 12 ,ביולי ,בשעה  ,(09:00אז תיסגר
מערכת ההצבעה האלקטרונית.

.8.3

ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא
יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה .הצביע בעל מניה ביותר מדרך
אחת ,תימנה הצבעתו המאוחרת .לעניין זה ,הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב
כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון
.9.1

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה )לפי תקנות ההצבעה( לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד
האסיפה.

.9.2

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה ,אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי
המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל ,הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני
מועד האסיפה.

הודעה על עניין אישי
לפי סעיף  276לחוק החברות ,בעל המניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטות שעל סדר היום ,יודיע לחברה לפני
ההצבעה באסיפה ,או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה  -יסמן על גבי כתב ההצבעה )בחלק בי של כתב
ההצבעה מוקצה מקום לסימון( אם הוא בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.
לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור ,לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

כמו כן ,בהתאם לתקנה 36ד)ד( לתקנות דוחות מיידים ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום  30בנובמבר  2011בנושא
גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין ,נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות )להלן" :הנחייה"( ,בעל
ענין ,נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי ,כהגדרתם בהנחיה ,המצביעים באסיפה בהחלטות שעל סדר היום,
ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף )2ב( להנחיה ,ואם הצביעו
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באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח .כמו כן ,יינתן פירוט
בדבר קשר כלשהו )למעט קשר זניח( בין המצביע או מיופה הכוח )שאינו בעל עניין אישי( לבין החברה או לבין
נושא משרה בכירה בחברה ,לרבות קשרי עובד מעביד ,קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.
.11

מנין חוקי ואסיפה נדחית
המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית הינו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו
לחברה כתב הצבעה המציין את הצבעתם והמחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים ) (25%מזכויות ההצבעה
בחברה .לענין מנין חוקי ,בעל מניות או בא כוחו ,המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים ,יחשב כשני בעלי
מניות או יותר ,בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג .חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא
נמצא המניין החוקי ,תדחה האסיפה בשבוע ימים ,לאותו יום ,לאותה השעה ותתקיים באותו מקום מבלי שתבוא
על כך הודעה נוספת .לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור ,יהווה בעל מניות אחד ,לפחות ,הנוכח בעצמו
או על ידי בא כוחו ,מניין חוקי.

.12

.13

שינויים בסדר היום והמועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא על סדר היום על ידי בעל מניות

.12.1

לאחר פרסום דוח זימון זה ,ייתכן שיחולו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית ,לרבות הוספת נושא
לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה .יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה
שהתפרסמו בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה.

.12.2

בקשת בעל מניה לפי סעיף )66ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה במועד
הקבוע לעניין זה בתקנות הודעה על אסיפה ,עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה .הוגשה בקשה כאמור,
אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה .במקרה כאמור תפרסם החברה זימון
מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא
על סדר היום ,כאמור לעיל.

עיון במסמכים ופרטים על נציגי החברה
ניתן לעיין בנוסח המלא של דיווח זה ונוסח ההחלטות המוצעות במשרדי החברה ביורו פארק ,בניין הולנד ,יקום,
בימים אי  -הי בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד כינוס האסיפה ובתיאום מראש עם היועמ״ש הראשית
ומזכירת החברה ,עו"ד יפעת פוגל )טל 09-8631103 :פקס' .(09-8640857 :עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר

ההפצה ,באתר הבורסה ובאתר החברה בכתובת .www.paz.co.il
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חלק ב׳  -פרטים נוספים בקשר עם הליך מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה,
לרבות הליך הבחירה במועמדים
.1

בהתאם לתקנון החברה ,מספר הדירקטורים בחברה יהיה לא יותר מעשרה ).(10

.2

בהתאם לתקנה  20.4לתקנון החברה ולהיתר השליטה בפז"א ,הוקמה בחברה ועדת מינויים שתפקידה להמליץ
לאסיפה הכללית של החברה על מועמדים לכהונה כדירקטור בחברה מכל סוג ,כשמספר המועמדים לכהונה יהיה
כפול ממספר המשרות הפנויות;

.3

ועדת המינויים היא ועדה בלתי תלויה אשר מנהלת הליך בחירה עצמאי ,כאשר מלבד חברי ועדת המינויים ,נוכחים
בישיבותיה היועצת המשפטית ומזכירת החברה ומי מטעמה בלבד .חברי הועדה הנם דירקטורים חיצוניים והנם

ה״ה  -מר עמי שפרן ,יו״ר ,גבי לימור דנש וגבי אלונה שפר.
.4

בהתאם להנחיות ועדת המינויים ,כל נושא משרה או דירקטור בחברה המקבל פניה בעניין הצעת מועמדים לכהונה
כדירקטור בחברה נדרש להפנותה למזכירות החברה ולוועדת המינויים להמשך בדיקה וטיפול.

.5

ועדת המינויים השתמשה בין היתר בחומרים שהועברו לה בסבבי איתור ומינוי קודמים על ידי חברת ייעוץ
חיצונית בשם עמדה לווי ובניית התנהלות בע"מ )להלן" :עמדה"( ,שהנה אחת החברות המובילות בישראל בגיוס
ומיון מנהלים בכירים לארגונים ואשר מלווה חברות ציבוריות נוספות בתהליכי איתור מיון וגיוס של דירקטורים.

.6

הועדה קיימה מספר ישיבות במהלך הליך הבחירה .בישיבות אלו דנה הוועדה בסדרי העבודה לעניין בחירה זו,
בחנה את המועמדים על סמך קורות החיים שלהם ,שאלונים שמילאו ונתונים ומידע אודות המועמדים שנאספו
ממקורות גלויים שונים .בנוסף ,הועדה ראיינה חלק מן המועמדים ,גיבשה את הקריטריונים שעל בסיסם יבוצע
הסינון ,ובחרה את המועמדים בפועל על בסיס קריטריונים אלו.

.7

שלבי התהליך שביצעה הועדה כללו:

.8

.9

)(1

קביעת פרופילים של מועמדים פוטנציאליים לתפקיד דירקטור רגיל;

)(2

יצירת רשימה "ארוכה" של מועמדים לתפקיד;

)(3

ניתוח מיון וסינון המועמדים על בסיס הפרמטרים וכלי הניתוח כמפורט לעיל;

)(4

יצירת רשימה מקוצרת של מועמדים לעריכת לראיונות בפני הועדה;

)(5

בחירה במועמדים הסופיים ,על בסיס קריטריונים שגובשו.

הוועדה בחנה בסך הכל  31מועמדים ,אשר הגיעו אליה באופנים שונים:

א.

מועמדים )חדשים ומסבבים קודמים( שפנו לחברה ישירות והציעו את מועמדותם;

ב.

מועמדים )חדשים ומסבבים קודמים( שקורות החיים שלהם הועברו על ידי דירקטורים בחברה;

ג.

מועמדים )חדשים ומסבבים קודמים( שהוצעו על-ידי גופים מוסדיים;

ד.

מועמדים )מסבבים קודמים( שהוצעו/נמצאו מתאימות על-ידי חברת עמדה;

ה.

מועמדות הנכללות במאגר איגוד הדירקטורים ופורום הדירקטוריות.

בין השיקולים והקריטריונים ששימשו את הועדה בהמלצתה:
)(1

פז ניצבת בפני אתגרים משמעותיים בפעילותה המגוונת והיא תעסוק בשנים הקרובות בעיצוב וביישום
תכניות אסטרטגיות ,בייעול ,שיפור וגיוון תחומי עיסוקיה .בהתאם ,בחנה הוועדה את המועמדים מתוך
הערכת תרומתם הפוטנציאלית בתחומי הקמעונאות ,הנדל"ן ותחום הפיננסים;

)(2

הוועדה המליצה על ארבעה מועמדים שנבחרו על פי העקרונות שפורטו כאמור וזאת מתוך התייחסות
לאיכות המועמדים ,מיומנויות ויכולות נדרשות;

6

)(3

הוועדה שמה לנגד עיניה את השאיפה להגדיל את הגיוון המגדרי בדירקטוריון ועל כן קמה לה העדפה
להצבת מועמדת אישה על אחד מהמושבים שבנדון;

)(4

ניסיון עסקי ומקצועי של המועמדים בנוסף לניסיון בתחום הפיננסי והגלובלי;

)(5

תחומי עיסוק;

)(6

היסטוריית ניהול והתנהלות בתפקידים קודמים;

)(7

ערך מוסף )מקצועי ,חדשני ,אסטרטגי ואחר(;

)(8

השתלבות והתאמה לשולחן הדירקטוריון )מבחינת תמהיל והרכב(;

)(9

ניסיון קודם בדירקטוריונים;

) (10מידת פניות לתפקיד דירקטור;

) (11פרמטרים אישיותיים שונים ,כגון -עצמאות ,יכולת קבלת החלטות וראיה אסטרטגית ,יכולת בינאישית
ויחסי אנוש ,יכולת עבודה כחלק מקבוצה ,תוקף אישי ,מנהיגות והובלה .יכולת השתלבות במארג הנוכחי
בשולחן הדירקטוריון והתנהלות מתוך כבוד וערכים ברורים ואדם המעורר אמון.

.10

כאמור ,בהתאם להיתר השליטה בפז"א ולתקנון החברה ,ועדת המינויים נדרשת להציע לאסיפה הכללית מספר
מועמדים הכפול ממספר המשרות הפנויות לכהונה -מקומות  8ו 9-במושבי הדירקטוריון תחת הסיווג "דירקטור
רגיל" אשר התפנו במהלך שנת .2021

.11

בהתאם לכך הוצעו על ידי וועדת המינויים ארבעת המועמדים הבאים:
) (1גב' מיכל בריקמן; ) (2גב' לורי הנובר; ) (3מר אורן מוסט; ו (4) -מר חזי צאיג.
.11.1

בנוסף ,בקשר עם דוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום  11במאי ) 2022אסמכתא מס'2022- -
 ,(01-046767אשר בוטל )וכעת מבואת על סדר היום האסיפה החדשה( ובהתאם להוראות תקנות
הודעה על אסיפה ,קיבלה החברה ביום  17במאי  ,2022פניה ממר שלמה אמיר ופניה מסאמיט,
המחזיקים ,כל אחד בנפרד ,נכון ליום  17במאי  ,2022מעל  1%מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית,
בה ביקשו ,כל אחד בפניתו הוא ,בהתאם להוראות תקנות 5א ו5 -ד לתקנות הודעה על אסיפה,
להעלות על סדר יומה של האסיפה הכללית ,את מינויו של מר אבי בן חמו )מטעם מר שלמה אמיר(

ומר אמיר ברטוב (מטעם סאמיט( כדירקטור רגיל בחברה .לבקשות האמורות ראו נספחים אי ו-ב׳
לדוח .בהתאם להוראות תקנון החברה ,ביום  23במאי  ,2022אישרה ועדת הביקורת של החברה כי
ה"ה ,מר אבי בן חמו ומר אמיר ברטוב ,שהוצעו על ידי בעלי המניות כאמור ,כשירים לתפקיד על פי
דין ועל פי היתר השליטה .כמו כן ,בהתאם להוראות תקנות הודעה על אסיפה ,ביום  25במאי ,2022
דן דירקטוריון החברה בבקשות האמורות ומצא אותן מתאימות להיות נידונות באסיפה הכללית.
ביום  25במאי ) 2022אסמכתא מס'  (2022-01-052035פרסמה החברה על ביטול האסיפה הכללית
המיוחדת אשר זומנה ליום  20ביוני  ,2022וציינה כי החברה נדרשת להיערך בהתאם לבקשות בעלי
המניות המצוינים לעיל .בדוח זימון האסיפה הנוכחי ליום  31במאי  ,2022החברה מזמנת אסיפה
כללית חדשה למינוי דירקטורים ,אשר כוללת גם את שני המועמדים החדשים מטעמם של שני בעלי
המניות כאמור.
.11.2

הבהרות נוספות
 .11.2.1במסגרת דוח הזימון צוין כי השיקולים והקריטריונים ששימשו את הוועדה בהמלצתה
בין היתר היו " -הוועדה שמה לנגד עיניה את השאיפה להגדיל את הגיוון המגדרי
בדירקטוריון ועל כן קמה לה העדפה להצבת אישה על אחד המושבים שבנדון" .ראה סעיף
 (3)9לעיל.

 .11.2.2בעקבות הצעות המועמדים מטעם בעלי המניות ,מספר המועמדים עומד עתה על ששה
מועמדים )בהשוואה לדוח הזימון מיום  11במאי  2022אשר בוטל ,כאמור לעיל( .כל
המועמדים מתמודדים לכהונת דירקטור רגיל ואין המדובר בדירקטורים מסוגים שונים
7

)כגון דח"צים( .ובהתאם ,על מנת לפשט את תהליך הבחירה ולייצר הזדמנות שווה לכולם
בכל הקשור בדרך הצבתם לבחירה ,מתמודדים כל ששת המועמדים כקבוצה אחת על שני
המושבים בדירקטוריון .בהתאם לתקנון החברה ,אם מספר המועמדים אשר יזכו ברוב
קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית יעלה על שניים ,ייבחרו שני המועמדים אשר
זכו למספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית.

.11.3

לאור האמור ,האסיפה הכללית מתבקשת לבחור שני דירקטורים ) (2מבין ששת ) (6המועמדים
לכהונת דירקטור רגיל כאמור לעיל.

.12

הצהרותיהם של המועמדים לכהונה )בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות( וקורות החיים מצורפים לדוח
זה .דירקטוריון החברה מצא כי ארבעת המועמדים לכהונה כדירקטור רגיל כאמור בסעיפים 3.1.1-3.1.4
לעיל ,אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות
החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות
מקצועית( ,תשס"ו .2005 -דירקטוריון החברה מצא כי שני המועמדים לכהונה כדירקטור רגיל כאמור
בסעיפים  3.1.5-3.1.6לעיל ,אשר הוצעו על ידי בעלי המניות הנם בעלי כשירות מקצועית כהגדרתה בתקנות
החברות המצוינות בסעיף זה.

.13

לפרטים נוספים בדבר תנאי ההעסקה של דירקטורים בחברה ראו דיווח מידי של החברה מיום  25בנובמבר
) 2021אסמכתא מס'  ,(2021-01-101905וכן אשרור אסיפה כללית מיוחדת בדבר תשלום גמול לישיבה
לדירקטורים המכהנים בחברה עבור השתתפות בדירקטוריונים של חברות בנות מיום ) 1.4.2020אסמכתא
מס' .(2020-01-034563

.14

ההצבעה באסיפה הכללית על מינוי דירקטורים )ביחס לכל אחד מששת המועמדים כאמור בסעיפים 3.1.1-
 (3.1.6תהיה בהתאם להוראות המפורטות להלן:

)(1

ההצבעה תהיה לכל מועמד בנפרד .המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים
לכהונה כדירקטור רגיל;

)(2

בכפוף לכל דין ,ההחלטות יתקבלו ברוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות.

)(3

עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים ,אשר זכו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית,
על מספר המשרות הפנויות לכהונה אליהן הם מתמודדים כאמור )באסיפה זו שתי משרות פנויות( ,ייבחרו
שני המועמדים אשר זכו למספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית;

)(4

במקרה בו שני מועמדים הינם דירקטורים שעומדים לבחירה ראשונה ,או שמכהנים תקופות זהות ,אשר
זכו למספר קולות שווה ,יקבע הדירקטוריון מי מהם ייבחר או כיצד ייבחר;

)(5

בהתאם להיתר השליטה בפז"א ולתקנון החברה ,כל הדירקטורים בחברה ,יהיו אזרחי ישראל ותושביה
ובעלי סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד ,כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי ,אלא אם הסכים
שירות הביטחון הכללי בכתב ומראש לחרוג מכך בתנאים שייקבעו .החליט שירות הביטחון הכללי כי
דירקטור או מועמד לתפקיד אינו בעל סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד ,לא יכהן אותו אדם
בתפקיד כאמור וכהונתו תסתיים במועד האמור .הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע האם במקום דירקטור
או מועמד לדירקטור ,לגביו הוחלט כי אינו בעל סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כאמור ,ייבחר
מועמד שעמד לבחירה וזכה במספר הקולות הבא או האם ייבחר במקומו דירקטור בדרך אחרת הקבועה
בתקנון החברה.

)(6

יצוין כי בהתאם לתקנון החברה ,בעל מניות בחברה המחזיק לפחות אחוז ) (1%מזכויות ההצבעה בחברה,
רשאי גם להגיש הצעה למינוי דירקטור לכהונה בדירקטוריון החברה אשר יתמודד יחד עם המועמדים
שאוזכרו לעיל ,וזאת כל עוד לא מונה בחברה דירקטור לפי הצעתו של בעל המניות אשר עדיין מכהן
בדירקטוריון החברה )להלן" :בעל המניות המציע"( .בהתאם לתקנון החברה ותקנות הודעה על אסיפה,
על מנת שהדירקטוריון יכלול הצעה כאמור על סדר יום האסיפה ,בעל המניות המציע ימסור בקשה על כך
בכתב למזכירת החברה עד שבעה ) (7ימים לאחר דוח זימון אסיפה זה ,כאשר בקשה זו נדרשת לקיים את
התנאים הבאים:
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)(1

על הבקשה לכלול את שמו ,כתובתו העסקית ,מספר הטלפון והפקסימיליה או הדואר האלקטרוני של בעל
המניות המציע ,וכן ,במקרה בו בעל המניות המציע הינו תאגיד ,שם של האנשים השולטים והמנהלים את
התאגיד;

)(2

על הבקשה לכלול את מספר המניות הרגילות המוחזקות בידי בעל המניות המציע ,במישרין או בעקיפין,
וככל שחלק מהמניות הרגילות האמורות מוחזקות בעקיפין ,הסבר על אופן החזקתן ועל ידי מי הן
מוחזקות ,וככל שבעל המניות המציע אינו המחזיק הרשום של אותן מניות רגילות ,אישור חתום על ידי
המחזיק הרשום או על ידי בנק ,חבר בורסה ,חברה לרישומים או נציג מורשה אחר ,לפי העניין ,המציינת
את מספר המניות הרגילות שבעל המניות המציע רשאי להצביע בגינן נכון למועד שאינו יותר מ 10 -ימים
לפני מועד הבקשה ולמועד הקובע;

)(3

כל ההסכמים ,הסיכומים ,ההבנות או מערכות היחסים בין בעל המניות המציע וכל אדם אחר ביחס
לניירות ערך כלשהם של החברה או לנשוא בקשת ההצעה;

)(4

הסיבה בגינה מגיש בעל המניות המציע את בקשת ההצעה;

)(5

הצהרה בכתב חתומה על ידי בעל המניות המציע המפרטת אם יש לו עניין אישי בהצעה ,וככל שכן ,תיאור,
שיינתן בפירוט סביר ,של אותו עניין אישי;

)(6

הצהרה חתומה על ידי המועמד בצירוף קורות; חייו של המועמד וכל מידע נוסף הנדרש בהתאם לחוק
החברות ,לצו החברות הממשלתיות )הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בית הזיקוק לנפט -
אשדוד( ,התשס"ו  2006 -ולהיתר השליטה בפז"א;

)(7

מצג של המועמד אם הוא עונה על הקריטריונים בדבר מינוי דירקטור בהתאם להוראות כל דין וכן אם הוא
בעל כשירות מקצועית ו/או מומחיות חשבונאית ופיננסית וככל שאינו עונה עליהם ,הסבר מדוע לא וכן כל
מסמך שיידרש להביא על מנת להוכיח כי הינו ממלא אחר האמור לעיל;

)(8

פירוט כל מערכת היחסים וההבנות בין בעל המניות המציע והמועמד;

)(9

הצהרה חתומה על ידי המועמד שהוא מסכים כי שמו יוזכר בהודעות החברה ובדוח הזימון בדבר האסיפה
הכללית ,וככל שימונה ,הסכמתו לכהן כדירקטור בחברה;

) (10כל מידע אחר הנדרש בעת הגשת בקשת ההצעה לפי כל דין או היתר השליטה בפז"א ,החלים בעניין ,לרבות
מידע הנדרש על ידי שירות הביטחון הכללי בהתאם להוראות תקנון החברה;
) (11בנוסף ,בעל המניות המציע יספק לחברה ,ללא דיחוי ,כל מידע אחר שהחברה תדרוש באופן סביר .החברה
תהיה רשאית לפרסם כל מידע שהוגש לה על ידי בעל המניות בהתאם לסעיף זה ,ובעל המניות המציע יישא
באחריות לנכונות המידע.
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חלק גי -פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטור בחברה
.1

להלן יובאו פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה )מתוכם יבחר דירקטור אחד שיזכה
למספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית( לפי תקנות  26ו36 -ב)א() (10לתקנות דוחות מיידים:

לעניין סעיף  3.1.1לסדר היום  -בחירת גבי מיכל מרום בריקמן כדירקטורית רגילה
שם הדירקטור
מספר זיהוי
תאריך לידה
מען להמצאת כתבי בי-דין
נתינות
חברות בוועדות דירקטוריון החברה
דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה ,חברה בת שלה ,חברה
קשורה שלה או בעל עניין בה
תאריך תחילת כהונה

השכלה

התעסקות בחמש השנים האחרונות

תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור

בן משפחה של בעל עניין בחברה
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון
לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות
.2

מיכל מרום בריקמן
024675746
1.11.1969
אושה  ,9תל אביב
ישראלית
לא
לא
כן
לא
מועד אישור האסיפה
רו״ח; מוסמכת בפיננסים ,התמחות במימון ,ביה״ס לעסקים
ברוך קולג' ,ניו-יורק; בוגרת מנה״ס וכלכלה עם התמחות
בחשבונאות המכללה למנהל ת״א.
 2018-2021הלמן אלדובי ניהול תיקי השקעות ) (2007בע״מ-
דח״צ;  2018-2021פנאקסיה בע״מ -דח"צית יו״ר ועדת
ביקורת ,תגמול ומאזן;  2016-2020ביונדווקס פרמצבטיקה
בע״מ -דח"צית יו״ר ועדת תגמול ,ביקורת ומאזן; 2015-2018
בנק אגוד לישראל בע״מ -דח"צית;  2011-2020ארקו החזקות
בע״מ -דח"צית יו״ר ועדות ביקורת ,מאזן ותגמול; 2012-2018
אלקטריאון וירלס בע״מ -דירקטורית;  2011-2017ורדינון
טקסטיל בע״מ -יו״ר ועדת ביקורת;  2011-2017איי.די.או
גרופ בע״מ -יו״ר ועדת ביקורת.
החל משנת  2021רי אוטומוטיב בע״מ -דירקטורית; החל
מינואר  2021פרטנר תקשורת בע״מ -דח"צית ,חברת ועדות
ביקורת תגמול ומאזן; החל משנת  2018חברת מוניאין גרופ
)פעילות בארה"ב( -יו״ר ועדת ביקורת; החל משנת  2014דן
אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע״מ -דח"צית ,חברת
וועדות נדל"ן; החל משנת  2017או.פי.סי אנרגיה בע״מ-
דח"צית ,חברת ועדות ביקורת תגמול ומאזן; החל משנת 2020
)סיום כהונה ב (2.6.22-סייבר וואן בע״מ -דח"צית; החל
משנת  2022חברת סיפיה וויז'ן בע״מ )סיום כהונה ב.(2.6.22-
לא
כן

ההחלטה המוצעת:
למנות את גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית רגילה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה
ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת  .2025יצוין ,כי על פי היתר השליטה בפז"א ותקנון
החברה ,כהונת גב' מרום בריקמן כדירקטורית רגילה בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג
ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.
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לעניין סעיף  3.1.2לסדר היום  -בחירת גבי לורי הנובר -כדירקטורית רגילה
שם הדירקטור
מספר זיהוי
תאריך לידה
מען להמצאת כתבי בי-דין
נתינות
חברות בוועדות דירקטוריון החברה
דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה ,חברה בת שלה ,חברה
קשורה שלה או בעל עניין בה
תאריך תחילת כהונה
השכלה

לורי הנובר
015728785
27.10.1959
דבורה  6כוכב יאיר
ישראלית ואמריקאית
לא
לא
כן
לא

מועד אישור האסיפה
מוסמכת במנהל עסקים -אוניברסיטת ניו-יורק; בוגרת תואר כללי
 אוניברסיטת פנסילבניה; בוגרת כלכלה Wharton School-1אוניברסיטת פנסילבניה
החל מיוני  2021חברת נטפים בע״מ -סמנכ"לית בכירה חקלאות
התעסקות בחמש השנים האחרונות
קהילתית;  2013-2021חברת נטפים בע״מ -סמנכ״לית כספים
ראשית 2010-2018 ;,חברת סודה סטרים בע״מ -דירקטורית.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור החל משנת  2015ועד היום חברת קורנית דיגיטל בע״מ-
דירקטורית בלתי תלויה ויו״ר ועדת ביקורת; החל משנת  2020ועד
היום חברת אקסילון תחבורה חכמה בע״מ -דח״צית ויו״ר ועדת
ביקורת; החל משנת  2021ועד היום  -חברת סבוריט בע״מ-
דח״צית ויו״ר ועדות ביקורת ותגמול.
בן משפחה של בעל עניין בחברה
לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל כן
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
שקבע
המזערי
עמידה במספר
הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק
החברות

.3

ההחלטה המוצעת:

למנות את גב' לורי הנובר כדירקטורית רגילה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים
במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת  .2025יצוין כי ,על פי היתר השליטה בפז"א ותקנון החברה,
כהונת גב' הנובר כדירקטורית רגילה בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה
ביטחונית לתפקיד.
לעניין סעיף  3.1.3לסדר היום  -בחירת מר אורן מוסט כדירקטור רגיל

שם הדירקטור
מספר זיהוי
תאריך לידה
מען להמצאת כתבי בי-דין
נתינות
חברות בוועדות דירקטוריון החברה
דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה ,חברה בת שלה ,חברה
קשורה שלה או בעל עניין בה
תאריך תחילת כהונה
השכלה

אורן מוסט
031045560
6.2.1951
נחום גוטמן  ,10ת״א
ישראלית ואמריקאית
לא
לא
כן
לא

מועד אישור האסיפה
מוסמך במנהל עסקים ;NYU ,בוגר סוציולוגיה ,קולנוע וטלוויזיה
אוני ת״א.
החל משנת  2005יו״ר ומנכ״ל א .מוסט ניהול בע״מ; 2010-2020
התעסקות בחמש השנים האחרונות
נשיא גולן טלקום בע״מ.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור החל משנת  2019חברת רדקום בע״מ -דירקטור ,יו״ר ועדת
התגמול; החל משנת  2020חברת חלל תקשורת בע״מ -דירקטור
וחבר וועדת שיווק; פעילות בהתנדבות חבר וועד מנהל -ביה״ס
לקולנוע סם שפיגל ירושלים" ,תיאטרון גשר" ,עמותת "נא לגעת",
עמותת "העטלף" וחבר וועדת היגוי במכון גיוינט אלכא.
בן משפחה של בעל עניין בחברה
לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל כן
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
שקבע
המזערי
עמידה במספר
הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק
החברות
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.4

ההחלטה המוצעת:
למנות את מר אורן מוסט כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים
במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת  .2025יצוין כי ,על פי היתר השליטה בפז"א ותקנון החברה,
כהונת מר מוסט כדירקטור רגיל בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה
ביטחונית לתפקיד.

לעניין סעיף  3.1.4לסדר היום  -בחירת מר חזי צאיג כדירקטור רגיל
שם הדירקטור
מספר זיהוי
תאריך לידה
מען להמצאת כתבי בי-דין
נתינות
חברות בוועדות דירקטוריון החברה
דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה ,חברה בת שלה ,חברה
קשורה שלה או בעל עניין בה
תאריך תחילת כהונה
השכלה
התעסקות בחמש השנים האחרונות

תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור

בן משפחה של בעל עניין בחברה
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
שקבע
עמידה במספר המזערי
הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק
החברות
.5

חזי צאיג
056599996
28.9.1960
שדי העם הצרפתי  ,28רמת גן
ישראלית
לא
לא
כן
לא
מועד אישור האסיפה
בוגר חשבונאות וכלכלה ,אוני בן גוריון בנגב; מוסך בראיית חשבון.
החל משנת  2013צאיג זוהר השקעות בע״מ -מנהל פעיל -דירקטור
בחברות בנות )פנינת הארבעה צ.ב.ע בע"; ,פנינת אדמירליטי
בע״מ(.
החל משנת  2013חברת דואר ישראל בע״מ -יו״ר; החל משנת 2020
רני צים מרכזי קניות בע״מ -דירקטור וחבר ועדות כספים ,ביקורת
ותגמול; החל משנת  2011רשות נחל הירקון  -יו״ר הנהלת הרשות;
החל משנת  2019חברת קנהייטס בע״מ -דירקטור ; החל משנת
 2021חברת קלינרגיי בע״מ.
לא
כן

ההחלטה המוצעת:
למנות את מר חזי צאיג כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד
האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת  .2025יצוין כי ,על פי היתר השליטה בפז"א ותקנון החברה ,כהונת
מר צאיג כדירקטור רגיל בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית
לתפקיד.

לעניין סעיף  3.1.5לסדר היום  -בחירת מר אבי בן חמו כדירקטור רגיל
שם הדירקטור
מספר זיהוי
תאריך לידה
מען להמצאת כתבי בי-דין
נתינות
חברות בוועדות דירקטוריון החברה
דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה ,חברה בת שלה ,חברה
קשורה שלה או בעל עניין בה
תאריך תחילת כהונה
השכלה

התעסקות בחמש השנים האחרונות
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור

בן משפחה של בעל עניין בחברה

אבי בן חמו
026828616
15.12.1953
סשה ארגוב  ,62תל אביב
ישראלית
לא
לא
לא
לא
מועד אישור האסיפה
מוסמך מדעי החברה אוני חיפה; בוגר מדעי המדינה ,המכללה
האקדמית עמק יזרעאל; בוגר הנדסה תעשיה וניהול ,המכרז
האוניברסיטאי אריאל בשומרון; בוגר המכללה לביטחון לאומי
בצה״ל.
משנת  2021עד  1.1.2022דירקטור בחברת פרשמרקט בע״מ.
החל משנת  2018דירקטור בעמ״י -חברה לניהול קופות גמל ענפיות
בע״מ.
לא
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שם הדירקטור
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
שקבע
עמידה במספר המזערי
הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק
החברות

.6

אבי בן חמו
לא

ההחלטה המוצעת:
למנות את מר אבי בן חמו כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים
במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת  .2025יצוין כי ,על פי היתר השליטה בפז"א ותקנון החברה,
כהונת מר בן חמו כדירקטור רגיל בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה
ביטחונית לתפקיד.

לעניין סעיף  3.1.6לסדר היום  -בחירת מר אמיר ברטוב כדירקטור רגיל
שם הדירקטור
מספר זיהוי
תאריך לידה
מען להמצאת כתבי בי-דין
נתינות
חברות בוועדות דירקטוריון החברה
דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה ,חברה בת שלה ,חברה
קשורה שלה או בעל עניין בה
תאריך תחילת כהונה
השכלה
התעסקות בחמש השנים האחרונות

תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור
בן משפחה של בעל עניין בחברה
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
שקבע
עמידה במספר המזערי
הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק
החברות
.7

אמיר ברטוב
023628043
20.4.1968
שלמה המלך  27/2הוד השרון
ישראלית
לא
לא
לא
לא
מועד אישור האסיפה
מוסמך במשפטים ,אונ' בר אילן; בוגר במשפטים ,אונ' בר אילן.
מוסמך בעריכת דין.
החל משנת  -2022שותף מייסד במשרד עו״ד ברטוב ושות'; 2017-
 -2021שותף בכיר במשרד שמעונוב ושות'; מרצה בתחום המשפט
המסחרי; נאמן מגה קמעונאות בע״מ.
אין
לא
לא

ההחלטה המוצעת:
למנות את מר אמיר ברטוב כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים
במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת  .2025יצוין כי ,על פי היתר השליטה בפז"א ותקנון החברה,
כהונת מר ברטוב כדירקטור רגיל בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה
ביטחונית לתפקיד.

בכבוד רב,
פז חברת נפט בע"מ
שמות החותמים:
הראל לוקר ,יו"ר
יפעת פוגל ,סמנכ"ל ,יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה
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נספח אי לדוח זימון האסיפה

 17במאי 2022
לכבוד:

פז חברת הנפט בע«מ ("החברה")

הנדון :הגשת הצעה למינוי דירקטור רגיל לכהונה בדירקטוריון החברה

בהתאם להוראות תקנון החברה ולאמור בסעיף  )6(14לדוח זימון האסיפה שפורסם על ידי החברה ביום 11

במאי ( 2022כפי שתוקן ביום  12במאי "( )2022זימון האסיפה") ,אני הח״מ ,מר שלמה אמיר ,נושא ת.ז.

 ,027876812מבקש להציע את מר אבי בן חמו ("המועמד") כמועמד לכהונה כדירקטור רגיל בחברה.
להלן יפורטו כל הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנון החברה ולהוראות הקבועות בזימון:

 .1פרטים אודותיי:
שם :שלמה אמיר.

כתובת :הגדרות  ,35סביון.

טלפון( 054-3323120 :שלמה);( 054-3323114אלינור).

דואר אלקטרוני.shlomi@YSAmir.co.il:
 .2אני מחזיק ,באמצעות חברת עמר ש .אחזקות בע״מ ,ח.פ ,514030973 .חברה בבעלותי המלאה ,ב־ 353,406

מניות רגילות של החברה בנות  5ש״ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות של החברה") .המניות כאמור
מהוות כ 2.57%-מההון המונפק והנפרע של החברה וכ 3.32%-מזכויות ההצבעה בה.

המניות המוחזקות על ידי רשומות על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע״מ ומוחזקות בנאמנות

על ידי רזניק פז נאמנויות בע״מ .מצ״ב כנספח א ,להצעה זו אישור חתום על ידי הבנק המציין את מספר
המניות הרגילות שאני רשאי להצביע בגינן ,נכון ליום  16במאי .2022
 .3נכון למועד הגשת הצעה זו ,אין ביני לבין כל אדם אחר ,הסכמים ,סיכומים ,הבנות או מערכות יחסים ,ביחס

לניירות ערך של החברה או ביחס לנשוא בקשת ההצעה.

כמו כן ,יצוין ,כי אחי הוא מר יוסי אמיר המחזיק ב 353,406-מניות רגילות של החברה ,אך אין כל הסכם
בינינו בנוגע לניירות הערך של החברה או ביחס לנשוא בקשת ההצעה.

 .4הסיבה להגשת ההצעה:
אני סבור כי אבי בן חמו הוא אדם ראוי אשר צבר ניסיון רב כדירקטור בחברות קמעונאיות ועשוי לתרום
רבות לחברה.
 .5מצ״ב כנספח ב ,להצעה זו הצהרה חתומה שלי לפיה אין לי כל עניין אישי בהגשת ההצעה.

 .6מצ״ב כנספח ג ,הצהרת דירקטור חתומה על ידי המועמד בצירוף קורות החיים שלו .ההצהרה כאמור כוללת
התייחסות לסיווג הדירקטור כבעל כשירות מקצועית.

 .7נכון למועד הגשת הצעה זו ,אין קשר ביני לבין המועמד ,ואין בינינו הסכמים ,סיכומים ,הבנות או מערכות
יחסים.
יצוין ,כי המועמד כיהן כדירקטור בחברה שבעבר הייתי בעל השליטה בה.

.8

מצ״ב כנספח ר ,להצעה זו הצהרה חתומה על ידי המועמד לפיה הוא מסכים כי שמו יוזכר בהודעות החברה
ובזימון האסיפה ,וככל שימונה ,הסכמתו לכהן כדירקטור בחברה/ .

נספח א'

♦בנק הפועלים

־ תאריך17/05/2022 :
שעה14:52 :

שיערוך תיק ני״ע לתאריך 16/05/2022
חשבון170-132874 :

רזניק פז נבו נאמנויות (פשן)

שוו• תיק כולל תשלומים צפויים ב 169,493,517.60
שווי תשלומים ואירועים צפויים ב ILS: 0.00

1950

בע״מ בנאמנות עבור עמר ש אח

שווי כספי של החלק הסחיר ב 169,493,517.6
שווי כספי של החלק שאינו סחיר ב ILS: 0

ILS:

שוו תשלומים
*
מספר
ני״ע

1100007

שם ני״ע

פז נפט

שווי1

שער
אחרון

כמות

47,960.00

353,406.00

ואירועים צפויים

ב ILS

ב ILS

169,493,518

0

שינו׳ ב 2ILS

 %שינו׳3

שער עלות

שער עלות

מקורי
שוטף4

לצורכי
מס5

משער עלות מקור׳ שוטף

169,493,518

0.00

ILS:

0.00

סו״ח6

0.00

5

הערות7
0

שיערוך תיק ני״ע לתאריך  - 16/05/2022סיכום
שווי תיק כולל תשלומים צפויים ב 169,493,517.60

שווי עסקאות שטרם נסלקו ב 0.00

ILS:

ILS:

■ שוו• תיק לפי סוג נייר
שווי ב ILS

סוג נ״ר

סחיר ישראלי
סה״כ:

שווי תשלומים צפויים ב ILS

169,493,517.60

0.00

169,493,517.60

0.00

 %מהתיק8

100.00

■ שווי תיק לפי מטבעות
 %שינוי במטבע ביחס
מטבע

ILS

שווי במטבע

169,493,517.60

*

שוו■ ב ILS

169,493,517.60

 %מהתיק8

100.00

לשקל מתחילת השנה

0.00

הערות בדף האחרון

גביית עמלה בהתאם לתעריפון הבנק.
־000006316400010003

נא ראה הערות
ללקוח

מידע ונתונים נוספים ניתן להפיק ב"עדכן" (לפי נושא)
עמוד1 :

מתוך2 :

■

טל״ח

בנק הפועלים בע’’מ

ב4ק הפועלים
שיערוך תיק ני״יע לתאריך 16/05/2022
רזניק פז נבו נאמנויות (פשן)

חשבון; 170-132874

1950

תאריך17/05/2022 :
שעה14:52 :

בע״מ בנאמנות עבור עמר ש אח

 * —.הערות -------- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1

שווי בש״ח  -שווי בש״ח ללא ניכוי מס כנדרש ע״פ החוק.

2

שינוי בש״ח ־ סכום שינוי משער עלות מקורי שוטף.

3

%שינוי  -מחושב ביחס לשער עלות מקור׳ שוטף הנקוב במטבע הנייר .נתון זה הנו לצורכי אינדיקציה בלבד ואינו מהווה אסמכתא מחייבת לכל צורך שהוא ,לרבות לצורך קיזוזי הפסדים/רווח׳ם ו/או הטבות מס.

4
5

שער עלות מקור׳ שוטף  -חישוב משוקלל של שערי עלות השוטפים הרשומים בספרי הבנק ,ללא הצמדה ,נקוב במטבע הנייר .אינו משמש לצורכי מס.
שער עלות לצורכי מס  -השער הרלוונטי לצורך חישוב רווח הון למלוא היתרה ,ע"פ הגדרת מס הכנסה ,כולל הצמדה לתאריך השיערוך .נקוב באגורות (במעו"ף נקוב בש״ח).

 6סו"רז
(סוג חשבון)
הערות:

7

 = 05חשבון תושב ישראלי שקלים
 = 08השאלות

 = 20חשבון מקבל פיצויים
 = 23חשבון תושב חוץ

 = 29פיקדון ללא תנועה  -פקל"ת
 = 42חשבון תושב ישראלי רגיל

 = 76עסקה תלויה
 = 85עסקת כשל

 = 09חשבון תושב חוץ שקלים  -פלת"ש

 = 25חשבון בעל פטור

 = 75עסקה תלויה

 = 86עסקת כשל

 - 0סחיר,

ל ־ לא סחיר,

@־ נ״ר אמריקאי,

ח  -חסום

ש ־ שיעבוד

ט  -שווי נ״ר הערך הנו טכני בלבד ואין להסתמך עליו לכל עניין שהוא.

& -שיערוך ושוו• תעודות ומסמכים לא סחירים באחריות בלעדית של מנהל קרן/ההשקעות/השותף הכללי וללא אחריות כלשהי של הבנק לשווים ולשיערוכם.
 % 8מהתיק  -מחושב לפי סה״כ שווי ,כולל תשלומים ללא עסקאות שטרם נסלקו.

הבהרות:
-

בכל מקרה של סתירה בין הרשום במצב חשבון זה ,לרישומים בספרי הבנק ,הרישומים בספרי הבנק הם הקובעים.

■

בכל מקרה של בירור ,נא לפנות לפקיד המטפל בנושא בסניף.

-

ניירות ערך ,שמשוערכים במטבע שונה מש"ח ,שווים בש״ח ע״פ שער יציג הידוע במטבע הנייר ליום השיערוך.

-

לנוחיות ההצגה חלק מהנתונים מעוגלים.

גביית עמלה בהתאם לתעריפון הבנק.
00010003-־0000063164

נא ראה הערות
ללקוח

מידע ונתונים נוספים ניתן להפיק ב"עדכן" (לפי נושא)
עמוד2 :

מתוך2 :

בנק הפועלים בע״מ

 17במאי 2022

לכבוד:
פז חברת הנפט בע״מ ("החברוז”)

הנדון :הצהרת בעל מניות המבקש להציע מועמד לכהונה כדירקטור רגיל בחברה

בהמשך להגשת הצעתי למינוי מר אבי בן חמו לדירקטור רגיל לכהונה בדירקטוריון החברה ,הנני מצהיר כי אין
/
לי כל עניין אישי בהצעה כאמור.

לכבוד
פז חברת הנפט בע״מ (’'החברה")

הנדון :הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה
« ח 1/1
ים משפחה

שם פרטי

מס׳ תעודת זהות

תאריך לידה

מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת ,כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור/ית בחברה,
כדלקמן:
 .1הצהרה זו ניתנת על ידי ,בהתאם להוראות סעיפים 224א ו224-ב לחוק החברות ,התשנ״ט 1999 -

(להלן" :החוק") ,כמועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה.
 .2אני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ,אין כל מניעה למינויי כדירקטור/ית בחברה ואני מאשר/ת כי:
 .2.1לא הוכרזתי כפושט/ת רגל ,אינני קטין ואינני פסול/ת דין.
 .2.2במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו ,לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות
להלן:

.2.2.1

בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין ,התשל״ז־290 ;1977־( 297עבירות

שוחד שונות כמפורט בחוק הנ״ל);( 392גניבה בידי מנהל); ( 415קבלת דבר במרמה);420-
( 418זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף);( 422שידול במרמה); ( 423רישום כוזב במסמכי
תאגיד);( 424עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א׳ (אי גילוי מידע או פרסום מטעה על
ידי נושא משרה);( 425מרמה והפרת אמונים בתאגיד); ( 426העלמה במרמה) ו־ 428־427

(סחיטה).
.2.2.2

בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך ,תשכ״ח־52 :1968ג ־ 52ד
(שימוש במידע פנים); (53א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו־( 54תרמית בקשר לניירות
ערך).

.2.2.3

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים
בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

 .2.2.4הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים  2.2.1עד  2.2.2לעיל,
אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש

כדירקטור/ית בחברה ציבורית ,למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש
שנים מיום מתן פסק הדין.
 .2.3בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף  225לחוק ,אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא
הטילה עלי אמצעי אכיפה מנהלית האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית .לעניין זה,
"אמצעי אכיפה" ו־ "ועדת אכיפה מנהלית"  -כהגדרתם בסעיף (225ב) לחוק החברות.

 . 3להלן פרטים אודות כישורי:

 .3.1השכלתי ,בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה ,המוסד האקדמי שבו נרכשה
והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:
•;

• Ma
.

ר ______________________________kto.51

ץןרס

 .3.2ניסיוני ,בציון תפקידים שכיהנתי בהם ,מקום העבודה ומשך הזמן שכיהנתי בתפקידים הנ״ל ב5 -
השנים האחרונות:

•__;
ץ ץ ___
?<
.

•

^ץ־^ר __ _______ klרץ Yul__ rC

 Jה 71

■V0 'f| 3 /

J

tZ%Mp

 .3.3כישורים אחרים הדרושים לשם ביצוע התפקיד:
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 .4לאור השכלתי ,ניסיוני וכישורי ,כמפורט לעיל ובשים לב ,בין השאר ,לצרכיה המיוחדים של החברה

ולגודלה  -הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי ,לשם ביצוע תפקידי
כדירקטור/ית בחברה.

 .5בשל השכלתי ,ניסיוני וכישוריי המפורטים לעיל מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון
החברה לקבוע כי הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים

ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,תשס״ו-
.)2005

אני בעל כשירות מקצועית ,ולהלן פירוט ניסיוני ,השכלתי וכישוריי הרלוונטיים:
רז קוי'*a
X
לס-

 .6אם עד לתום כהונתי כדירקטור/ית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה

לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה ,אודיע על־כך מייד לחברה.

 .7ידוע לי ,כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם ותמצא
לעיון במשרדה הרשום של החברה.
ולראיה באתי על החתום היום  17במאי 2022

חתימה:

קורות חיים־ אבי גן חמו

תאריך לידה15.12.1953 :

מס׳ ת.ז026828616 :
כתובת מגורים :בורוכוב 10ח»יו»ח  ,1גבעתנגס

טלפון03-6720180 :

A

טלפון נייר050-5331392 :

מצב משפחתי :נשוי 2 +

משכלה

 : 2000-2001תואר שני ( ,)M.Aבוגר המכללה לביטחון לאומי במדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה.

 : 1998-2000תואר ראשון ( ,)B.Aמדעי המדינה ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

 : 1995-1996הנדסאי תעשייה וניהול ,המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.

קורסים מקצועיים

=>
=>
=>
=>

=>
=>

 : 2010קורס ניהול עסקי בכיר -תוכנית "להב" ,הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת תל אביב.
 : 2009קורס למנהלים בכירים ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
 : 2007קורס ניהול פרויקטים לבכירים -המכללה למינהל.
• : 2004קורס מתקדם לדירקטורים ונושאי משרה שלב ב׳ ,המרכז הישראלי לניהול
(המי״ל).
 : 2003קורס לדירקטורים ונושאי משרה מכירה ,המרכז הישראלי לניהול (המי״ל).
 : 1998קורס לפיקוד וניהול בכיר המכללה לקצינים בכירים מ״י.

שירות צבאי

1979־ :1972צה״ל /חיל התותחנים

שירות בחיל התותחנים בתפקידי פיקוד באגד ארטילרי .שחרור בדרגת סרן

ניסיון מקצועי ניהולי

2016־ :2011מנהל הרשות להגנת עדים

כפיפות לשר לביטחון פנים

במסגרת התפקיד:

=>
=>
=>

=>

=>

=>

=>

השלמת הקמת הרשות והפיכתה לרשות מבצעית.
ניהול תקציב הרשות.
להחליט אם לכלול עד מאוים בתכנית הגנה ,לקבוע את פרטי תכנית ההגנה המתאימה
לעד מוגן ,לספק הגנה וסיוע לעד מוגן בהתאם לתכנית ההגנה שנקבעה בעבורו ולערוך
הערכת סכנה מעודכנת בקשר לעד מוגן ,והכל לפי הוראות חוק זה.
לפתח ,בהתייעצות עם המשטרה ,תורה מקצועית כוללת להגנה על עדים מאוימים (בחוק
זה־ התורה המקצועית) ,לרבות אמות מידה להערכת הסיכון הנשקף להם ,וכן שיטות
ואמצעים להגנה על עדים מאוימים ועל בני משפחותיהם לפי הצורך.
לקבוע ,יחד עם המשטרה ,נוהלי שיתוף פעולה לעניין אבטחת עדים מאוימים וחלוקת
האחריות להגנה על עדים כאמור בין המשטרה לבין הרשות וכן הגדרת רמות אבטחה
שונות לעדים מוגנים לעומת עדים מאוימים שלא נכללו בתכנית הגנה (בחוק זה־ נוהלי
שיתוף הפעולה).
לפעול ,בשיתוף עם ועדת ההיגוי והמשטרה ,להגברת ביטחונם של עדים ,לחיזוק החובה
האזרחית של שיתוף פעולה וסיוע לרשויות אכיפת החוק בגילוי עבריינים והבאתם לדין,
ולקידום יוזמות חקיקה והסדרים הנדרשים לצורך המטרות האמורות.
לקדם ,בתיאום עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר ,שיתוף פעולה עם מדינות אחרות או
עם רשויות מוסמכות זרות בתחום ההגנה על עדים ,ובכלל זה ליזום ולסייע ככל הנדרש
בקידום התקשרויות והסכמים בנושא.

 :2007-2011משטרת ישראל /ראש אגף התגועה (דרגת גיצב)

כפיפות ישירה למפכ״ל

ראש אגף התנועה אחראי על כל מערך התנועה במשטרת ישראל המונה כ 2,200 -שוטרים וכ-
 10,000מתנדבים בפריסה ארצית .עיקרי התפקיד כוללים:

=>

=>

=>

=>
=>
=>

אחריות ,ניהול אגף התנועה תכנון וביצוע תקציב חוץ כגון הרשות הלאומית בהיקף של כ־
 110מיליון  ,₪ניהול התקציב ,מעקב ובקרה ,תכנון מול ביצוע הכולל דיווחים עיתיים מול
משרד האוצר ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והמשרד לביטחון פנים.
אחריות כוללת לתכנון וניהול בניין הכוח של משטרת ישראל לצמצום תאונות הדרכים
בראיה אינטגרטיבית ארוכת טווח ,בהתבסס על תוכנית העבודה הרב שנתית של משטרת
ישראל עם יעדים מדידים אשר נועדו לבחון את יעילות המערך ברמה היומית ,בהיבטים
השונים :הטכנולוגי ,ההדרכתי ,התכנון המבצעי של מערך התנועה בטווח הקצר והארוך
ועוד .התכנון מבוסס על פעילות מחלקת המחקר באגף התנועה ופעילות מכוני מחקר
בארץ ובעולם.
ריכוז הטיפול בנושאי חקיקה בתחום התעבורה במשטרת ישראל ועבודה מול ועדות
הכנסת ,ועדות שרים ,משרד המשפטים ,היועץ המשפטי לממשלה ,פרקליטות המדינה
והנהלת בתי המשפט.
ניהול והפעלת מערך התביעות מול בתי המשפט המונה כ 110 -תובעים.
אחריות על כל תחום ההדרכה ,ההכשרה וההנחיה המקצועית בתחום התנועה.
פעילות בינלאומית־ השתתפות בסיורים וכנסים מקצועיים בחו״ל כשליח רשמי של
משטרת ישראל בתחומים מבצעיים ובתחום המאבק בתאונות הדרכים מול משטרות
כגון :ניו-יורק ,ג׳ורג׳יה ,הולנד -שת״פ במסגרת פרויקט של האיחוד האירופאי בתחום
חקירות עומק של תאונות דרכים ופרויקט ״שירת הסירנה״  ,גרמניה ,צרפת ,אוסטרליה־
הובלת פרויקט עם מחוז ויקטוריה אשר הצליח לצמצם את מס׳ תאונות הדרכים באופן
משמעותי.

=> פעילות הסברה ודוברות בתחום התחבורה ותאונות הדרכים במשטרת ישראל באמצעות
דובר אגפי וריכוז נושא ההסברה בשיתוף גורמים נוספים כגון :משרד החינוך־ שוטרות
הזה״ב ,הרשות הלאומית לבטיחות הדרכים ,רשויות מקומיות ,תנועות נוער ועוד.

2007־ : 2005משטרת ישראל /סגן ראש אגף המבצעיט (דרגת תת-ניצב)
אחריות כוללת לניהול תקציב האג״ט בדגש על ריכוז ותקצוב פרויקטים לאומיים
כגון :ההתנתקות ,מלחמת לבנון השנייה ועוד.
ריכוז הטיפול בנושא האבטחה בדגש על מאויימים והגדרת סל אבטחה ,כגון :ח״כ,
שופטים ,קציני משטרה ועוד.
 :2002-2005משטרת ישראל /סגו ראש אגף התנועה (דרגת תת-גיצב)
אחריות לבניין הכוח של האגף וריכוז הניהול התקציבי מול מטה משטרת ישראל
והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,ריכוז וגיבוש עבודות המטה באגף.

 : 1997-2001משטרת ישראל /מחוז תל אביב /מפקד מרחב ירקון (דרגת ניצב משנה)
מרחב ירקון אחראי על מרכז ת״א והתפקיד כולל לחימה בפשיעה כולל פשיעה
חמורה תוך שילוב כל גורמי המרחב :סיור ,חקירות ,מודיעין ,בילוש וכו׳.
 :1995-1997משטרת ישראל /מחוז תל אביב /קצין האג״מ (דרגת סגן ניצב)
 : 1990-1992משטרת ישראל? המרכז ללימודי משטרה /מפקד קורס סמליס (דרגת סגן ניצב)

שפות

=> עברית :על בוריה
=> אנגלית :רמה טובה

 ■3יץ?) ו ר.
׳׳־

׳2075

־׳

’■((Cp׳

^ ^ מ גי ״ -י  -זי -׳  ^ -עו מ מ ^ו ^ ^ ^׳ ” ^ ^ ד ץ

.... ...................................................................................................

הרשות
ללימודים מתקדמים

הפקולטה
למדעי החברה
מעניקים למר

אבי בן־ חמו
ת״ז

26828616

את התואר

מוסמך האוניברסיטה
במדעי החברה
()m.a

בחוג למדע חמדינח
ומקבץ שיעורים במכללה לביטחון לאומי

לאחר שסיים את מסכת הלימודים

זעתרלו

פרופ׳ אהרן בן" זאב
רקטור

פרופ׳ גדעון פישמן
הריקן
ללימודים מתקדמים

פרופ׳ אריה מלניק
ריקן הפקולטה
למדעי החבור

ת״ז

026828616

ניצב־משנה בן־חמו אברהם

ו הינו בוגר מחזור כ״ח ,התשס״א ()2000-2001

של המכללה לבטחון לאומי

מופז ,רב-אלוף
המטה הכללי

■MM

החוג הרב תחומי במדעי החברה

למר בן ran
ת.ז26828616 .

אברהם

במגמה

למדע המדינה
לאחר שסיים את מסכת לימודיו ועמד בבחינות כנדרש

מחזור גי
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זאת לאישור כי

51462-8
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1

(ליס
סייס

אכרהס כן־חמג

מיסו״ר;

קורס ממול

לבמריס

שהתקיים בין התאריכים 17,1.2007־21,2,2007
במרכז לפיתוח מנהיגות  -משטרת ישראל

מוענקת בזאת ל:

תל׳ז אבי בן חמו
ת.ז024S28414 .

המכללה למינהל

ג׳ באדר תשס״ז 21.2.2007

-V

הבינתסובוי

הכשרת מנהלי□

וזאת לתעודה כי

ניצב אבי בן חמו
סיים

תוכנית לפיתוח מנהלים
בהיקף של  23שעות אקדמיות

2009־2008
במרכז הבינתחומי הרצליה

פתפ׳ אלעזר ברקוביץ'
דיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים

ד״ר טלי איכצולד־ דביר
ראש היחידה להכשרת מנהלים

TCLRUIU UNIUSRSITY

להוביל חדשנות בניהול

אוניברסיטת תל-אביב
הפקולטה למהול
ביה״ס למוסמכים במינהל עסק׳□
ע״ש ליאון רקנאסי

,וזאת
לתעודה
כי

ניצב אבי בן חמו
תשתתף בתוכנית

פיתות והעשרת לספ״ב
משטרת ישראל
שהתקיימה בין החורשים יגואר  2010לאוגוסט 2010

מדינת ישראל
רשות שוק החון ,ביטוח וחיספין
א׳ אלול תשע״ח
12/08/2018

רש 34347־2018

לכבוד,
עמית מוכתר ,מנכ״ל

עמ״י  -חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע״מ
ארלוזורוב  93תל אביב 62098

א.נ,.

הנדון :מינוי דירקטור בעמ״י  -חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע״מ  -מ!ר אבי בן חמו

סימוכין  :פנייתכם מ10/06/2018-

בהמשך לפנייתכם שבסימוכין ,הריני להודיעכם כי הממונה על שוק ההון אינה מתנגדת למינויו של מר
אבי בן חמו כדירקטור בעמ״י ־ חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע״מ.

בכבוד רב,
מר יואב פרוסק
מחלקת פיקוח על גופים מוסדיים

העתק:

תיק חברה  -נושאי משרה

רח׳

עם

ועולמו

4

ירושלים

9546304

טל׳:

www.mof.gov.il/hon

5317248־02

פקס׳:

5695342־02

נספח ד

 17במאי 2022

לכבוד:
פז חברת הנפט בע״מ ("החברה")

הנדון :הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור רגיל בחברה
בהמשך להגשת ההצעה למנות אותי כדירקטור רגיל לכהונה בדירקטוריון החברה ,אשר הוגשה על ידי מר שלמה
אמיר ,בעל מניות בחברה ,הנני מצהיר כדלקמן:
א .אני מסכים כי שמי יוזכר בהודעות של החברה ובדיווחי החברה ,כפי שיפורסמו מעת לעת ,ובזימון האסיפה
שעתידה להתכנס לצורך מינוי דירקטורים בחברה.

ב .אני מסכים לכהן כדירקטור בחברה ,ככל שאתמנה על ידי אסיפת בעלי מניות החברה.

נספח ב' לדוח זימון האסיפה

תאריך17.05.2022 :

לכבוד
פז חברת נפט בע״מ ("החברה")
לידי:

עו"ד יפעת פוגל

יועצת משפטית ראשית ומזכירת חברה

בדוא״לyifatf@paz.co.il :
הנדון :הצעה למינוי דירקטור לכהונה בדירקטוריון החברה

בהמשך להודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שנקבעה ליום "( 20.6.2022דוח הזימון" ו-

״האסיפה״ ,בהתאמה) ,הנכם מתבקשים בזאת על ידי סאמיט אחזקות נדל״ן בע״מ ,ח.צ"( 520043720 .בעלת המניות"),
המחזיקה למעלה מאחוז ( )1%מזכויות ההצבעה בחברה ,לכלול בסדר היום של האסיפה הצעה למינויו של מר אמיר ברטוב,
ת.ז"( 023628043 .המועמד המוצע") ,כדירקטור בחברה.

להלן פרטים ומסמכים רלבנטיים כנדרש לפי האמור בסעיף  )6(14לחלק ב' (פרטים נוספים בקשר עם הליך מינוי הדירקטורים

לדירקטוריון החברה ,לרבות הליך הבחירה במועמדים) לדוח הזימון:
( )1שם בעלת המניות :סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ.

( )2כתובת בעל המניות :אנדרי סחרוב  ,9חיפה .3508409

( )3מספרי טלפון ,פקסימיליה ודואר אלקטרוני של בעלת המניות :טל' ;04-8408091 :פקס ;04-8408092 :דוא"ל:
.amirs@smt.co.il
( )4שם השולט בבעלת המניות :מר זוהר לוי.
( )5שמות המנהלים של בעלת המניות :זוהר לוי (יו"ר דירקטוריון) ,אמיר שגיא (מנכ"ל ודירקטור) ,זאב ילינק (דירקטור

חיצוני) ,רוית ברקוביץ (דירקטורית חיצונית) ,אילן רייזנר (דירקטור) ,יאיר ברנט (סמנכ"ל כספים) ,אילן להט (מבקר
פנימי) ,אמיר כהן (סמנכ"ל נכסים ותפעול) ,שלומי לוי (סמנכ"ל נכסים ופיתוח עסקי).

( )6מס' המניות בחברה המוחזקות על ידי בעלת המניות (במישרין או בעקיפין) :נכון למועד זה ,ההחזקה במניות החברה
מתבצעת על ידי בעלת המניות במישרין ,המחזיקה ב 387,966-מניות החברה ,וכן בעקיפין באמצעות חייל נכסים ()1991
בע"מ ,ח.פ( 511624306 .חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה ( )99.9999%של בעלת המניות) ,המחזיקה ב 115,668-מניות
החברה.

אישור חתום על ידי בנק/חבר הבורסה המציין את מספר מניות החברה המוחזקות על ידי בעלת המניות (במישרין או

בעקיפין) מצורף בזאת כנספח אי.

( )7הסכמים ,סיכומים ,הבנות או מערכות יחסים ביחס לניירות ערך של החברה או לנשוא בקשה זו :בעלת המניות התקשרה

בעסקאות החלף ( )equity swapבקשר עם  386,000מניות החברה ("העסקה הנגזרת") .יובהר כי מניות החברה נשוא
העסקה הנגזרת אינן בהחזקת או בבעלות בעלת המניות אך העסקה הנגזרת יוצרת לבעלת המניות חשיפה כלכלית לעלייה
או לירידה במחירי מניות החברה.

( )8הסיבה בגינה מגישה בעלת המניות את בקשת ההצעה :רצון לחזק את דירקטוריון החברה באמצעות מינוי מר אמיר

ברטוב שהינו דמות מוערכת במגזר העסקי ,בעל שם ומוניטין ובעל ניסיון וכישורים משמעותיים בתחומים החופפים
לפעילות החברה.

נספח ב' לדוח זימון האסיפה

( )9הצהרה בדבר היעדר קיומו של עניין אישי בהצעה :הצהרה בדבר היעדר קיומו של עניין אישי כאמור מצורפת כנספח בי.
()10הצהרה וקורות חיים של המועמד המוצע :הצהרה של המועמד המוצע ,בנוסח הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברה

ציבורית נסחרת בישראל שצורפה לדוח הזימון ,בצירוף קורות החיים של המועמד המוצע ,מצורפים כנספח ג?
()11מערכת היחסים וההבנות בין בעלת המניות והמועמד המוצע :לא קיימת מערכת יחסים והבנות בין בעלת המניות

והמועמד המוצע,
()12הסכמת המועמד המוצע :הצהרה בדבר הסכמת המועמד המוצע להכללת שמו בהודעות החברה ובדוח הזימון בדבר
האסיפה והסכמתו לכהן כדירקטור בחברה ,ככל שימונה ,מצורפת כנספח ד?

בכבוד רב,

נספח ב' לדוח זימון האסיפה

אי
אישור בנק/חבר בורסה

נספח בי לדוח זימון האסיפה

תסיבת עסקית

צוות עסקים 231
יהודה תלוי  23ת״א 65546
טל׳  03-5145576פקס03-5144067 :

לכבוד
סאמיט אחזקות נדליין בע״מ

הנדון; אישור יתרה

הרינו לאשר כי היתרה בחשבונכם  10-127063ליום

17/05/2022

בנייר פז נפט מס’נייר  1100007חינה  237,543מניות

בנק דיסקונט לישראל בע״מ

.בלקאיס^^ק/ים
בחטיבה

בנק דיסקתט לישר^ע״ם.

נספח בי לדוח זימון האסיפה

מזרחי

1T1J1DU

בנק מזרחי טפחות בע״מ  -סניף מ״ע חיפה

רח' פל ים

11

חיפה ,טל’

076-8040441

,פקס

04-8622012

17

מאי

2022

חשבון מסי 126387

אישור בעלות
.1

שם חברה  -פז חברת נפט בע״מ
שם חבר הבורסה  -בנק מזרחי טפחות בע״מ

מספר החברה 520000522 -
.2

פרטי בעל/י המניות
(אם יש מסי בעלים במשותף במניות יצוינו פרטיהם)

()1

שם בעל המניות  -סאמיט אחזקות נדל"ן בע״מ

()2

מסי זהות -

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית-

מסי דרכון

המדינה שבה הוצע

מסי רישום  520043720מדינת התאגדות  -ישראל

 .3המועד שלגביו ניתן אישור הבעל1ת 17/05/2022

.4

פרטים על מניות 
(!') שם נייר הערך פז חברת נפט בע"מ ערך נקוב (אם יש)  47212מספרו בבורסה

1100007/0

()2

מספר המניות -

()3

סוג המניות  -רגיל

בנק מזרחי טפחות בע"מ
חתימת חבר הבורסה

ט.ל.ח.

ט)02.2016( 107-44.

17.05.2022
תאריך

נספח ב' לדוח זימון האסיפה

סזרוזי rnn9u
בנק מזרחי טפחות בע״מ  -סניף מ״ע חיפה
רח'פל ים

11

חיפה ,טל׳

076-8040441

,פקס

04-8622012

17
חשבון מסי

מאי

2022

122799
אישור בעלות

.1

שס חברה  -פז חברת נפט בע״מ

שם חבר הבורסה  -בנק מזרחי טפחות בע״מ

מספר החברה 520000522 -
.2

פרטי בעל/׳ המניות
(אם יש מסי בעלים במשותף במניות יצוינו פרטיהם)

()1

שם בעל המניות  -חייל נכסים

()2

מסי זהות -

()1991

בע״מ

אם אין לבעל המני1ת תעודת זהות ישראלית-

המדינה שבה ה1צע

מסי דרסן

מסי רישום  520043720מדינת התאגדות  -ישראל

 .3המועד שלגביו ניתן אישור הבעלות 17/05/2022

.4

פרטים על מניות 

(!) שם נייר הערך פז חברת נפט בעיימ ערך נקוב (אם יש)

30420

מספרו בבורסה

1100007/0
()2

מספר המניות -

()3

סוג המניות  -רגיל

17.05.2022

בנק מזרח■ טפחות בע״מ

חתימת חבר הבורסה

ט.ל.ח.

ט)02.2016( 107-44.

<  ,7׳

תאריך

נספח ב' לדוח זימון האסיפה

^•nnftcrasi

תאריך17/05/2022 :

לכבוד
וו״ל ננסים ( )1991בע״מ

הנדון :חשבון  - on, 022640בסניף מסי 006
לבקשתך ,הננו לאשר כי החשבון שבנדון רשום בסניפנו על שם:

שם לקוח
חייל נכסים

()1991

בע״מ

מספר זיהוי

מדינה

511624306

-212

ישראל

בכב ד רב

 ifraanהבינלאומי הראשו! ל■

ע מ

סניף  006עס\!7ם ר.צ

 .1לסניף
מ ( 5.19 | 37גרסה )17

עמוז־  1מתוך 1

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ | הבינלאומי www.fibi.co.il | *3009 :CALL

נספח בי לדוח זימון האסיפה

סשק^מבך

•nnen«3n
תיק ני״ע
טויף6 :

מטפו חשבון22640 :

שווי וזיק  40,884,940.80עו

תאו ץ17/05/7022 :

 %שית׳ בתיק

11.83%

שעה10:56 :

שינוי נ תיק

 4,325,643.42עו

היו וה דתיק 1

_______
סוג נייר

הכל

|v

מטבע

0

הכל

תיק ני' ע לתאריך :תו רש

]005

שנה

הצג

0 2022

תיק ני״ע ליום

ך־] עלות ממוצעת נומינלית
י—1

עסקים קודם

הנתונים בעיכוב של לפוזות  20דקות

פעולה

שם נייר

כמות

שער

שער עלות

מותאם

שינוי משער עלות מותאם

באחוזים

בש״ת

 %שינוי
יומי

שווי אחזקה

מנעת

ק

85,248.00

פז נפט

47,960.00

42,885.81

11.83%

4,325,643.42

1.93%

40,884,940.80

מ

 40,884,940.80עזו

טה״כ מניות:

11.83%

סה״כ לכל התיק:

לסטטוס ועדכ1ן הוראות

הערות :המידע לא סופי,והינו ללא ניכוי מס.
יתכנו הוראות שבוצעו ביום המסחר הנוכחי וטרם מופיעות בתדפיס.
השער המוצג בני״ע זרים הוא השער האחרון הידוע בבנק.
שער עלות מותאם הינו שער הקניה בניכוי ריבית או דיבידנד שהתקבלו בתקופת האחזקה.
שער עלות ממוצע נומינלי הינו שער עלות מקור׳ כולל העמלות וללא ניכוי ריבית או
דיבידנד שהתקבלו בתקופת אחזקת הנייר.
הנתונים אינם מהוים בסיס לחישוב מס על רווח הון
אחוז שינוי יומי מחושב על פ׳ שערים ידועים בבנק,ובמהלך המסחר בני״ע ישראלים,
בעיכוב של  15דקות לפחות.
היתרות הנ״ל הינן לפני ניכוי כל מס,אם •הא על הבנק לנכותו במקור עפ’,׳ כל דין.
במהלך המסחר,היתרות לא כוללות ביצועים חלקיים.יתרות עדכניות-בשאילתת פוזיציה עדכנית
שיעור השינוי משער עלות לסה״כ התיק אינו מציג תשואה ומתייחס אך ורק לניירות
ולכמויות המופיעים במסך והחישוב מבוסס על ממוצע משוקלל.

עלות נומינלית לצורכי חישוב רווח הון
יצוא לתיק וירט1אלי

ט.ל.ח.

נשמת לשרתך בכל עת.

4,325,643.42

40,884,940.80

עז

נספח ב' לדוח זימון האסיפה
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לכגוד
סאמיט אחזקות נדל"! .בעי־מ

הנדון :חשבון מסי  008141־ בסניף מסי 006
לבקשתך ,הננו לאשר כי החשבון שבנדון רשום בסניפנו על שם:

שם לקוח

מספר זיהוי

מדינה

סאמיט אחזקות נדל״ן

520043720
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תיק ני״ע
סניף6 :

מטהר רושו ון8141 :

שווי תיק  49,499,995.60שו

תאו ין17/05/2022 :

 %שינו׳ ו תיק

שעה10:55 :

24.23%

שיתי בתיק

 9,655,052.81שו

נ״ו וו /נתיק 1

________

סוגנ״ר

הכל

|v

מטבע

v

הכל

תיק ני" ע לתאריך :חוד ש

]v[05

שנה

הצג

]v[2022

תיק ני״ע ליום

[ Fעלות ממוצעת נומינלית
י—‘

עסקים קודם
הנתונים בעיכוב של לפח ות  20דקות

פעולה

שם נייר

כמות

שער

שער עלות

שינו׳ משער עלות מותאם

מותאם

באחוזים

בש״ח

 %שינוי

יומי

שוו• אחזקה

מניות

ק

פז נפט

103,211.00

47,960.00

38,605.33

24.23%

9,655,052.81

1.93%

49,499,995.60

מ
 49,499,995.60שו

טה״כ מניות:

24.23%

םה״כ לכל התיק:

לסטטוס ועדכון הוראות
הערות :המידע לא סופי,והינו ללא ניכוי מס.
יתכנו הוראות שבוצעו ביום המסחר הנוכחי וטרם מופיעות בתדפיס.
השער המוצג בני״ע זרים הוא השער האחרון הידוע בבנק.
שער עלות מותאם הינו שער הקניה בניכוי ריבית או דיבידנד שהתקבלו בתקופת האחזקה.
שער עלות ממוצע נומינלי הינו שער עלות מקור׳ כולל העמלות וללא ניכוי ריבית או
דיבידנד שהתקבלו בתקופת אחזקת הנייר.
הנתונים אינם מהוים בסיס לחישוב מס על רווח הון
אחוז שינו׳ יומי מחושב על פ׳ שערים ידועים בבנק,ובמהלך המסחר בני״ע ישראלים,
בעיכוב של  15דקות לפחות.
היתרות הנ״ל הינן לפני ניכוי כל מס,אם יהא על הבנק לנכותו במקור עפ״י כל דין.
במהלך המסחר,היתרות לא כוללות ביצועים חלקיים.יתרות עדכניות-בשאילתת פוזיציה עדכנית
שיעור השינוי משער עלות לסהייכ התיק אינו מציג תשואה ומתייחס אך ורק לניירות
ולכמויות המופיעים במסך והחישוב מבוסס על ממוצע משוקלל.

עלות ממינלית לצורכי חישוב רווח הון
יצוא לתיק וירט1אלי

ט.ל.ח.

נשמח לשרתך בכל עת.

9,655,052.81

 49,499,995.60ש1

נספח ב' לדוח זימון האסיפה

נספה ב,
תאריך ,

> > 2^,־/ 9

לכבוד
פז חברת נפט בע״מ ("ההברה")

הנדון :הצהרה בדבר היעדר קיומו של עניין אישי

אנו ,סאמיט אחזקות נדל״ן בע״מ ,ח.צ"( 520043720 .בעלת המניות") ,מצהירים בזאת כי לא קיים לבעלת המניות עניין אישי
בהצעה למנות את מר אמיר ברטוב ,ת.ז"( 023628043 .מר ברטוב") ,כדירקטור בחברה.

נספח ב' לדוח זימון האסיפה

נספח ג,

תאריך________ :

לכבוד
פז חברת נפט בע״מ ("החברה׳),
הנדון; הצהרת מועמד לכהונת בדירקטור בחברה ציבורית גקחרת בישראל
על פי חוק החברות ,תתשג ״ ט ( 1999 -ל תלן " :החוק")

אני ,הח״מ ,אמיר ברטוב ,נושא ת.ז ,023628043 .תושב ישראל ,שמענו שלמה המלך  27/2הוד השרון ,מצהיר ומתחייב בזה
כדלקמן:

.1

אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית ,שהתאגדה בישראל ,ומניותיה נסחרות
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ.

 .2אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים  227 - 225לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין ,פסול דין,
הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל .הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה
על הצהרה זו ,מפורטות בנספח א׳ המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 .3ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש .הוראת הסעיף הנ״ל,
בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו ,מפורטות בנספח א׳.
 .4אני מצהיר ,כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי ,לשם ביצוע תפקיד של דירקטור
בחברה ,בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

.5

הנני בעל "כשירות מקצועית" בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,התשס״ו ( 2005 -להלן :״תקנות החברות״); הוראות תקנות החברות,
בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו ,מצורפות כנספח ב׳ להצהרה זו.

.6

הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר ,המוסד שהעניק ,התאריך):
בוגר במשפטים ־ תואר ראשון ,אוניברסיטת בר אילן משנת 1996
בוגר במשפטים  -תואר שני ,אוניברסיטת בר אילן משנת 2012
תארים נוספים:

.

 .7הנני בעל ההשכלה ,ההכשרה והניסיון תעסוקתי ,כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ג׳ להצהרה זו.

 .8תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ,ולא יפגעו ביכולתי לכהן
כדירקטור.

 .9אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים כפי שתקבענה מזמן לזמן ,וכי אמלא את תפקידי בצורה
הטובה ביותר ולטובת החברה .כמו כן ,אני מתחייב ,כי במידה ויתעורר חשש ,שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי ,לפיו
אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה
(כהגדרתה בסעיף  254לחוק) ,אודיע על כך מיידית ליו״ר הדירקטוריון ולחברה.
 .10ידוע לי כי הצהרתי זו ,תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור חברה ,ובמיוחד האם מתקיימים
בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות .כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו
של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 .11זהו שמי ,זו חתימתי העובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל ,אמת הן.
1שם

ת.ו.

נספח ב' לדוח זימון האסיפה

נספח אי  -סעיפים 227 - 225א לחוק החברות ,תשנ״ט:1999-

( .225א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
( )1אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף (226א) ,וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן
כדירקטור לפי סעיף ;226
( )2אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף (226א ,)1וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי
אותו סעיף קטן;
( )3אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה
ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ,וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה
המינהלית בהחלטתה כאמור.
צעי אכיפה״  -אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך ,שהוטל לפי פרק חי 4לחוק ניירות ערך,
״אמ
לפי פרק ז' 2לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה ,1995-או לפי פרק י' 1לחוק השקעות
משותפות בנאמנות ,התשנ״ד ,1994-לפי העניין;
״וע דת האכיפה המינהלית״  -הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;
״פס ק דין״  -פסק דין בערכאה ראשונה.
( .226א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק
דין בעבירה מהמפורטות להלן ,אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
( )1עבירות לפי סעיפים  290עד  418 ,415 ,392 ,297עד  420ו 422-עד  428לחוק העונשין ,תשל״ז,1977-
ולפי סעיפים 52ג52 ,ד(53 ,א) ו 54-לחוק ניירות ערך;
( )2הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד ,מרמה ,עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של
ניצול מידע פנים;
(( )3נמחקה).
(א ) 1לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק
דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א) ,אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי
לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ,למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר
לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
(ב) בית משפט רשאי לקבוע ,במועד ההרשעה או לאחריה ,לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור ,כי
על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א) ,ובשים לב בין היתר ,לנסיבות שבהן נעברה העבירה ,אין הוא מנוע
מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ,או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן
כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(.)1
(ד) בית משפט ,ואם הוגש ערעור  -בית משפט של ערעור ,רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או
של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

226א .הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה
פרטית שהיא חברת איגרות חוב ,לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה
החלטה.
( .227א) לא ימונה לדירקטור קטין ,פסול דין ,יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר ,וכן תאגיד
שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

227א .דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת
כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה ,וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב' לדוח זימון האסיפה

נספח בי  -תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית),

התשס״ו : 2005 -

תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל
כשירות מקצועית) ,תשס"ו2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים

(240א ,)2()1

(241ג)

ו366-

לחוק החברות,

התשנ"ט1999-

(להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם

רשות ניירות ערך ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

.1

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו ,ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה

בנושאים עסקיים  -חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר
דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי

הדירקטוריון ,ויובאו במכלול השיקולים ,בין השאר ,השכלתו ,ניסיונו ,וידיעותיו בנושאים אלה:

()1

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

של החברה;

()2
()3

תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור בעל כשירות מקצועית

.2
()1
()2

(א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה :כלכלה ,מינהל עסקים ,ראיית חשבון ,משפטים ,מינהל ציבורי;

בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת ,הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או

בתחום הרלוונטי לתפקיד;

()3

הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה ,או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או

יותר מאלה:

(א)

בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(ב)

בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

(ג)

בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

(ב)

הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א) ,תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה

.3

(א) בהצהרה לפי סעיף
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לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו ,ככל שהם רלוונטיים ,לשם בחינה האם

מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע
לפי סעיף

(92א)()12

לחוק ,יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

תחילה

.4

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

נספח ב' לדוח זימון האסיפה

גי
קורות חיים

נספח ב' לדוח זימון האסיפה
מייס
נתונים כלליים
שם :אמיר ברטוב ,יליד  ,1968אבא ל 4-ילדים.

ת.ז023628043 :.

כתובת :שלמה המלך  27/2הוד השרון
נייד0523808851 :

השכלה

1986

תיכון העמק המערבי יפעת

 - 1996 -1992תואר ראשון במשפטים בבר אילן בהצטיינות יתירה

 - 2004-2005תואר שני במשפטים בבר אילן

עבודה
 -1995טרום התמחות בבית המשפט המחוזי בתל  -אביב אצל כב׳ הש .אסתר קובו

 - 2016 -1996עו״ד שותף בכיר במשרד ליפא מאיר ושות׳
 - 2021 - 2017שותף בכיר במשרד שמעונוב ושות׳
 - 2022שותף מייסד בברטוב ושות׳ ,עורכי דין

מרצה בפורומים שונים ,במכללות ,לישכת עורכי דין ולישכת רואי החשבון.
בעל נסיון מצטבר של כ־ 25שנה בתחום המשפט המסחרי בכללותו ,לרבות טיפול בחברות במשבר
וניהול חברות במשבר ,הסדרי נושים ,הליכי חדלות פרעון שונים וייצוג חברות ,בעלים ,משקיעים
ונושים בתחום זה וכן ייצוג וטיפול בעיסקאות מיזוג ורכישה ועיסקאות מימון מורכבות ,ליווי
חברות ציבוריות באופן שוטף ובמשברים וטיפול בליטיגציה כלכלית בחברות ציבוריות.
במהלך השנים אמיר היה מעורב בעשרות רבות של ארועי משבר עיסקיים ואישיים וביניהם ארועי
המשבר הגדולים במשק כגון :אפריקה ישראל השקעות בשני ההסדרים שלה (בשנת  2009כמייצג
מחזיקי אגרות החוב וב־ 2016כמייצג של החברה עצמה) ,קבוצת זאבי ,קבוצת אידיבי ,קרדן אן.וי,
דלק נדל־ץ ,בית חולים הדסה ,דואר ישראל all year holding ,וכן שימש כאחד מנאמני מגה
קמעונאות בע״מ שבהם עסק בניהול החברה ובהבראתה עד למכירתה לקבוצת יינות ביתן.

נספח בי לדוח זימון האסיפה

לכבוד

פז חברת נפט בע״מ (׳'החברה”)
הנדון  ■.הסכמה למינוי כדירקטור
אני ,מר אמיר ברטוב ,ת.ז 023628043 .מצהיר בזאת כי הנני מסכים כי שמי יוזכר בהודעות החברה ובדוח

הזימון בדבר האסיפה הכללית כללית המיוחדת שלבעלי המניות של החברה שנקבעה ליום  ,20.6.2022והנני

מסכים לכהן כדירקטור בחברה ,ככל שאמונה.

