
 1 

 דירקטור כשירות  הצהרת 
 

סעיפים   פי  התשנ"ט  241-ו  240,  227-  א224על  החברות,    , ("החברות  "חוק)להלן:    1999-לחוק 
בעל   ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  )תנאים  החברות  ותקנות 

קנות ניירות  לת  33-)ב( ו34,  26לצורך גילוי בהתאם לתקנות  וכן  ,  2005-כשירות מקצועית(, התשס"ו
  239-( ו12)א()92סעיפים  הבהוראות  ולצורך עמידה    ,1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"לערך  

 "( החברה)להלן: " .קרדן אן. ויבחברת המיועד לכהונה  ,לחוק החברות
 

   מועד אישור האסיפה הכללית             תאריך המינוי:  
 

 נדלר מיכאל  השו    די ע       המועמד:    שם
 משפחה                                    פרטי                   

 
 diA           Shuhendler Michael באנגלית כפי שמופיע בדרכון: המועמדשם 

 משפחה    פרטי        
 

 NW8L2KRR8       : זיהוימס' 
 

 Netherlands נתינות:   30.4.1981                :לידה תאריך
 

  De Pauwentuin 26, 1181MR Amstelveen , Netherlandsכתובת: 
 

                             54744                    רון ת השמר 15העבודה  : בישראל מען להמצאת כתבי בי דין
 מיקוד   עיר    רחוב                 

 
 :1הצהרות 

 

 . בחברה יוניצח  מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטורני הרי .א
 
וניסיוני המקצועי 2רטים אודות השכלתין פלהל .ב הרלוונטיים לשם בחינה האם יש    3, כישורי 

בחברה   כדירקטור  לכהן  המקצועי(  וניסיוני  השכלתי  )לרבות  כישורים  בוועדות  בידיי  ו/או 
ל דירקטוריון החברה   בי התנאים והמבחנים  הערכת מומחיות חשבונאית  והאם מתקיימים 

חיצוני  תהכשירולהערכת  ו  א/ו  ופיננסית דירקטור  של  המיומנות    המקצועית  להערכת  ו/או 
 "(: הדרישות המקצועיותוההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה )יחד להלן: "

 

   הרצליההמרכז הבינתחומי  BA ומנהל עסקים LLBם משפטי  -ראשון אר תו

_______ ____________________________________________________ 
 ראל  דין בישכת עורכי הה לשמכ הסת בחינות בוגר

_________________________________________________________ _ 
למנהל  המכללה    -אגידי  תמחות בשוק ההון וממשל  תה  –ם  עסקימנהל    –  MBAאר שני  תו

 ראשון לציון  
 ___________________________________________________________ 

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

 : 4התעסקותי בחמש השנים האחרונות 
 

 

 

 
 ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.  יצוין כי  1
התעודה  יצו י  2 או  האקדמאי  והתואר  נרכשה  שבו  המוסד  הדירקטור,  של  השכלתו  נרכשה  שבהם  התחומים  כל  נו 

והבנה  המ גבוהה  להערכתו, מיומנות  לדירקטור,  שישנה, השכלה המקנה  ככל  בהם. תפורט,  מחזיק  שהוא  קצועית 
ות הכספיים של החברה  חדו חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את ה-בנושאים עסקיים

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

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

 ה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד. יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבוד  4
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 Barak Capital Market Making BV –קעות ציות בחברת השקצינת  – 2022ץ מר חל מה

ד ע  2019-2022 המבמחלית  עסק ין  ורכת  חברקה  של  נדלן  שפטית   Atrium Group  –ת 

Services BV. 

 

 ETM – Euryton Trust Managementמנות ת דין בחברת נאעורכ 2016-2018
_________________________________________ _____________ _____ 

 
 : 5חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות 

 
A/N 

 ______________________________ ________________ ___________ __ 
 

ו הוא  כישורייונו וניסו,  נאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלת "דירקטור בעל מומחיות חשבו .ג
חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר    –בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים  

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

 
השכלת  הנני בשל  כי  נו/א  ימצהיר,  כישורי   יסיוניו  ל  יו/או  לה ייש  מיומנ יתערכ,  גב,  ה  הוות 

 :6והבנה בנושאים המפורטים להלן 
 

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

 
 [X ] ;תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו 
 
 [X]    ואישורם כספיים  דוחות  חוולפ  ות החבר  חוק   לפיהכנת  התשכ"חי  ערך,  ניירות  -ק 

 1968 ; 
 

 אף אחד מהמפורטים לעיל;  ]  [ 
 

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

 
 [X כן       ] 
 

 ]  [      לא 

 : 7חות כספיים יש לי היכולת לקרוא ולהבין דו .ד

[X  כן       ] 
 

 לא       ]  [

כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על    בעלור  רקט"די .ה
 התקיימותם להלן: 

 
תקיימים בי התנאים המפורטים  הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי מ

 :8להלן 
 

 
תקופות העיסוק    של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את יש לפרט את שמותיהן המלאים  5

כהונה כדירקטור    בין  ןיש להבחי  ירקטור חיצוני יש לציין זאת במפורש.דכ   במקרה של כהונה  .כהונה בכל אחת מהן  /
 לציין זאת במפורש.וסתיימה השהינה בתוקף לבין כהונה ש

 יש לסמן במקום הרלוונטי.  6
 יש לסמן במקום הרלוונטי.  7
 לוונטי.לסמן במקום הריש   8
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[X]   מן באחד  אקדמי  תואר  בעל  עסקיםהנני  מנהל  כלכלה,  האלה:  רהמקצועות  ת  איי, 
 טים, מנהל ציבורי.ן, משפ חשבו

 
הכל   ]  [ אחרת,  גבוהה  השכלה  לימודי  שהשלמתי  או  אחר  אקדמי  תואר  בעל  הנני 

 בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.  
 
  [X  ] נ בעל  בעיהנני  נסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני  סיון מצטבר של י ל 

 לה: ותר מאם או ינייבש חמש שנים לפחות
 בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;  (א)
 בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ב)
 בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.  (ג)

 
מ  .ו בעל  דירקטור  הוא  מומחה"  חיצוני  דירק"דירקטור  או  ופיננסית  חשבונאית    טור ומחיות 

השכשב נ של  עיסוקה  לתו,  בתחום  עמוקה  והבנה  גבוהה  מיומנות  בעל  הוא  וכישוריו  יסיונו 
 העיקרי של החברה. 

 
כדירקטור לכהונה  כמיועד  נ  חיצוני  הנני מצהיר,  ו/או  בשל השכלתי  כי  ו/או  יבחברה,  סיוני 

 רה: עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החבכישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה 
 
[X   ]     כן 
 

 ]  [      לא 
 

  חיצוני  לכהן כדירקטור החברות    הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק .ז
החברה  ,בחברה דירקטוריון  ידי  על  שתיקבע  המקצועיות  בדרישות  עמידה  לעניין    , למעט 

 ובכלל זה הנני מצהיר כי:
 

 לל זה:ת, ובכוהחבר חוקפי הכשיר להתמנות לדירקטור על   הולנד  /ישראלהנני תושב   .1
 אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.  )א(
לשם   )ב( הראוי,  הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  בידי  יש 

כדירקטור  תפקידי  לצרכיה    חיצוני  ביצוע  השאר,  בין  לב,  בשים  בחברה, 
   חברה ולגודלה.המיוחדים של ה 

 
דין    לא .2 בפסק  הורשעתי  עבשונה  רא  כאהבער הורשעתי  ואם  להלן  המפורטות  בירות 

בית המשפט קבע, במועד ההרשעה שבעבירות המפורטות להלן, הרי  בפסק דין  בעבר  
להלן המפורטות  בעבירות  הרשעתי  אף  על  כי  לבקשתי,  אחריה,  בין    ,או  לב  ובשים 

לנ  העסיהיתר,  נעברה  שבהן  כדירקטור  ,ירהבבות  מלכהן  מנוע  אני  בחברה   אין 
חלפו חמש שנים מיום מתן או ש  היא חברת איגרות חובפרטית ש  האו בחבר  ריתציבו

אני מנוע מלכהן כדירקטור    קצרה יותר במהלכה תקופה    או  פסק הדין שבו הורשעתי
 : לפי קביעת בית המשפט או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב בחברה ציבורית

 

סעי עבירות   .א לח 428ד  ע  422-ו  420  עד   418,  415,  392,  297עד    290פים  לפי  וק  , 
,  לחוק ניירות ערך  54-)א( ו53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977  -העונשין, התשל"ז  

"( או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי  חוק ניירות ערך )להלן: "  1968-התשכ"ח
 . החברות )ג( לחוק226שר המשפטים מכוח סעיף 

 

בבי .ב מחהרשעה  משפט  מרמה,  ת  שוחד,  בעבירות  לישראל  ם  ימנהל  רות עביוץ 
 יד או עבירות של ניצול מידע פנים. בתאג

 

דין בערכאה ראשונה .3 אשר לעיל    2שאינה מנויה בסעיף  בעבירה    לא הורשעתי בפסק 
לשמש  ראוי  אני  אין  נסיבותיה  או  חומרתה  מהותה,  מפאת  כי  קבע  משפט  בית 

ציבורית בחברה  בחבר  כדירקטור  פרטית  או  חובה  איגרות  חברת  ואם   שהיא 
רכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים  דין בע   בפסק   עברי בהורשעת

מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי 
 . או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לשמש כדירקטור בחברה ציבורית
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אמצע .4 עליי  הוטל  וע לא  ידי  על  אכיפה  האוסי  המנהלית  האכיפה  עדת    לכהן   לייר 
ציבוריתכדירקט חברה  בכל  חוב,  ור  איגרות  חברת  שהיא  פרטית  בחברה  ו/או    או 

ועדת   הרי שחלפה התקופה שקבעה  עליי אמצעי אכיפה כאמור,  הוטל  ואם  בחברה, 
 האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. 

 לעניין זה:  
ניירות ערך, שהוט52  כאמור בסעיף  אמצעי אכיפה  –"אמצעי אכיפה"   לנו לחוק  פי  ל 

ח ז'  לחוק  4'פרק  פרק  לפי  ערך,  השקעות   2ניירות  בייעוץ  העיסוק  הסדרת  לחוק 
התשנ"ה השקעות,  תיקי  י' 1995-ובניהול  פרק  לפי  או  משותפות   1,  השקעות  לחוק 

 , לפי העניין; 1994-בנאמנות, התשנ"ד
 . ( לחוק ניירות ערךלב)א52לפי סעיף  הוועדה שמונתה   –"ועדת האכיפה המינהלית"  

 
 ליטה בחברה;על השבשל  9רוב י קאיננ  .5
 
אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד  .6

זיקה   המינוי,  למועד  שקדמו  בשנתיים  או  המינוי  במועד  בו,  השליטה  בעל  שאני 
או לתאגיד  ,במועד המינויל השליטה, או לקרוב של בע לחברה, לבעל השליטה בחברה 

גם זיקה למי    –שליטה    ה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקתב  שאין  ברהובח  ,אחר
שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או  

 נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; 
 

 :זה  ףלפי סעילעניין ההצהרה 
או שליטה,   קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל יחסי עבודה,    קיום  -"זיקה"  

של   כהונה  למעט  משרה,  כנושא  כהונה  כדירקטור וכן  לכהן  כדי  שמונה  דירקטור 
פי תקנות  על  חריגים  לציבור, למעט  מניות  לראשונה  להציע  בחברה שעומדת  חיצוני 

 ; 2006-החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז
 

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

  
עם  .7 עניינים  ניגוד  ליצור  עלולים  או  יוצרים  אינם  האחרים  עיסוקיי  או  תפקידיי 

 תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. 

 

מ .8 כדיראינני  מכהן  כהן  בה  אחרת  בחברה  אחד   חיצוני,  דירקטורכקטור 
 מהדירקטורים בחברה. 

 
 אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.  .9
 

לי,   .10 לעיל, אין  זה  לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
קשרים עסקיים או  בו,  השליטה    כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל

גם אם הקשרים כאמור   מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל,
זכאי  לו אני  הגמול  על  נוסף  וכן לא קיבלתי,  זניחים,  כלל, למעט קשרים  אינם דרך 

החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות  
תש"ס כדירקטור כ  ,2000-חיצוני(,  כהונתי  בשל  בעקיפין,  או  במישרין  תמורה,  ל 

 בחברה. 
תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך,   תתקבלקוימו קשרים ו/או  יידוע לי כי באם  

 . חיצוניהפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור 
זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפו ביטוח    שיפויי,  לעניין ס"ק  או 

 לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.   
 

חוק .11 לפי  הדרושים  מהתנאים  תנאי  לגביי  להתקיים  חדל  לכהונתי   החברות  אם 
כדירקטור חיצוני  כדירקטור   כהונתי  לפקיעת  עילה  לגביי  שמתקיימת  או  בחברה 

)א(  2ר בס"ק  לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמו  ,בחברה
אודיע על    –  לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל  3או  

  234כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף  
 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה. 

 
צא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל  צא בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן   –"קרוב"   9

 אחד מאלה. 
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לי   .ח ידועות  כי  מצהיר  הח נתקהנני  חיצוני(,  ות  לדירקטור  והוצאות  גמול  בדבר  )כללים  ברות 
 ( וכי: "התקנות")להלן:  2000 -התש"ס 

 

החברה יהיו  להם אהיה זכאי מן  וההוצאות  גמול ההשתתפות  השנתי,  ידוע לי כי הגמול   .1
 דרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות; בהתאם ל

 

ההשתת .2 וגמול  השנתי  הגמול  לידיעתי  קודם בישי  תפוהובא  חיצוני  לדירקטור  בות 
 לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד. 

 

אם    שלה  11מוחזקת של החברה, חברה  אחרים    ניירות ערךבבמניות ו/או    10האם הנך מחזיק  .ט
לרבות זהות  ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן,    פעילותה מהותית לפעילות החברה

שהחזקותיך במניות    ו יגרום לכךביצועש,  12בחברה   הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין
מהותית   פעילותה  אם  שלה  מוחזקת  חברה  של  או  החברה  של  אחרים  ערך  בניירות  ו/או 

להלן כמפורט  תהינה  החברה,  הסכמים  האם  ו/או    לפעילות  ו/או  הצבעה  הסכמי  קיימים 
של   הערך  בניירות  להחזקה  הנוגעים  בעקיפין  שהנךהחברה  אחרים  או  במישרין  להם,  ,  צד 

 : 13אם כן, אנא פרט   .הם מפורטים להלןעיקריש
 

הנני לא חלק מצוות  אגח של החברה אך  חברת ההשקעות בה הנני עובדת כיום מחזיקה 
י . בנוסף אינרי בכדי ליצור זיקה לחברה טורגולשקעות בחברה ולכן אין בתפקידי ההה

 .  רך של החברהת במניות ו/או בניירות עקה אישיחזימ
_________________________ _______________ ___________________ 

 
 ___________________________________________________________ . 

 
של   ניירות הערך  י ברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחב

חבש  אוהחברה,   מוחזקת  ל  החברה  שלהרה  לפעילות  מהותית  פעילותה  כל    אם  ועל 
 . התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל

 
שלה או של בעל    16שלה, חברה קשורה   15של החברה, חברה בת   14בעל תפקיד /עובד  האם הנך .י

 :אם כן, אנא פרטבחברה,  17עניין 
 

A/N__________________________________________________ ________ _ 
 

 ___________________________________________________________ 
 

נושא משרה בכירה בחברה   18בן משפחה   ך הנהאם   .יא עניין   19של  בעל  בחברה, כמפורט    או של 
 להלן: 

 
א  10 עם  יחד  ו/או  לרבו לבד  יחד  חרים,  ו/או  עם  ת  משפחה  שעם  בני  והינך  תאגידים  במישרין  בהם,  עניין  או  /בעל 

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

רה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות  חב   -חזקת""חברה מו  11
 .המקובלים

 לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.   12
 שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך. ט יש לפר  13
  .1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף   – "יחתימה עצמאמורשה " לרבות   14
המוצא שלה או   רה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות חב  -בת"  -ה "חבר   15

 .ת למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה רשאיה שבה או  בע מכוח ההצ 
קשו"חבר  16 החברה  רהחב  -רה"  ה  אשר  חברהשא  -,  שלה  -ינה  יותרמח  -אם  או  אחוזים  וחמישה  בעשרים  מן    זיקה 

ר  ות י  הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או
וחמישה    ווה לעשריםקיעה בה סכום השהש  -אם שלה  -ינה חברהשא  -מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה  

העסקים  חוזיא בדרך  הניתנת  הלוואה  למעט  אחרת,  בדרך  ובין  במניות  בין  החברה,  של  העצמי  מההון  יותר  או  ם 
 הרגילה.

ענין"  17 המ  -"בעל  מהון  יותר  או  אחוזים  בחמישה  שמחזיק  מי  נימי  בו,  ההצבעה  מכוח  או  התאגיד  של  המונפק  ות 
יותר מהדיר  כדירקטור של    התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן קטורים של  שרשאי למנות דירקטור אחד או 

התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק  
וכן חברה בת של    או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו   ו, שלו, או מכוח ההצבעה ב

 .  החברה
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A/N__________________________ _____________________________ 
 

__________________________________________________ _________ 
 
לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת   .יב

לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי  
וזכויות   החברות   כי הוראות חוק חובותיי  וכי  וסופית  לעיל אינן רשימה ממצה    יי המובאות 

 ת על פי החוק ידועות לי. המלאו
 

בחברה    חיצוני   כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור
החברה   של  הדירקטוריון  בוועדות  עמידתי  ו/או  בדבר  החברה  דירקטוריון  קביעת  על  ו/או 

פרט לי  ידוע  היה  אם  וכי  חיצוני  כדירקטור  לכהן  כשירות  ובמבחני  היכש  בתנאים  יתי  זה 
י.  מציינו בהצהרה לי פרט כאמור  י אם  כך מיד לחברהוודע  על  כן, ככל  אודיע  שתנאי  . כמו 

מתחייב    הריניקו להתקיים לגבי בהתאם להוראות חוק החברות,  מתנאי הכשירות לעיל יפסי
 .  חוק החברותהוראות רש על פי כנד הרקטור חיצוני בחברכדיכהונתי  את לסיים ו  רלהתפט

 
 
 
 

 ______3.5.2022 ____    __________________ 
   חתימה            תאריך       

              

 
 או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;  צאצא בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה,   -משפחה"  "בן    18
 . 1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  – "נושא משרה בכירה"  19


