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 טורבוג'ן בע"מ

 )"החברה"( 

   2022 ,באוקטובר 6

 לכבוד     לכבוד
 אביב בע"מ  - הבורסה לניירות ערך בתל    רשות ניירות ערך 
www.isa.gov.il   www.tase.co.il 

 ג/א.נ., 

 של בעלי המניות של החברה שנתית וח מיידי בדבר כינוס אסיפה יוד

- חוק החברות, התשנ"טל   ,1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
החברה 1999 ולתקנון  החברות"",  הדוחות  תקנות")  ,  בהתאמההתקנון"- ו  "חוק  ובהמשך    ,(", 

, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית  2022  ,באוגוסט  29דירקטוריון החברה מיום החלטת ל
שתתקיים    שנתית החברה,  של  מניות  בעלי  במשרדי 12:00בשעה    ,2022,  בנובמבר  15ביום  של   ,
 (. ", בהתאמההאסיפה" -ו " משרדי החברהתקוה )"-פתח  ת אריה,יקר  ,22ברחוב אפעל ש ,החברה

 על סדר יומה של האסיפה  .1

, לתקופת כהונה  יצחק נתן אבן ארי )יו"ר הדירקטוריון(לאשר את חידוש מינויו של מר   .1.1
ועד   זה  מינוי  ממועד  השלישית נוספת,  השנתית  הכללית  של   לאסיפה  המניות  בעלי  של 

 (."נוספתהכהונה התקופת " ) אסיפה זו לאחרתתכנס ש החברה

 לתקופת כהונה נוספת.  ,)דירקטור( דב פרידמן מרחידוש מינויו של  את  לאשר .1.2

נוספת  ,)דירקטור(  דוד דרעילאשר את חידוש מינויו של מר   .1.3 זה לתקופת כהונה  ובכלל   ,
 עבורו, כמפורט להלן: וההעסקה לאשר את תנאי הכהונה

הענקת כתב פטור מאחריות, בתנאים המקובלים בחברה. לפרטים אודות תנאי   .1.3.1
לתשקיף להשלמה    8לפרק  '  אנספח    אוכתב הפטור מאחריות המקובל בחברה, ר

תאריך   נושא  החברה,  של  מדף  ביום  2021בנובמבר,    9ותשקיף  שפורסם   ,9  
מס':    2021בנובמבר,   על    (2021-01-095542)אסמכתא  הכללה  מהווה  זה  )מידע 

 ;"(התשקיף )" דרך ההפניה(

ובלים בחברה. לפרטים אודות תנאי  הענקת כתב התחייבות לשיפוי, בתנאים המק  .1.3.2
 . לתשקיף 8נספח ב' לפרק   אוכתב ההתחייבות לשיפוי המקובל בחברה, ר

להיכלל   זכאי  דרעי  דוד  מר  והעסקתו,  כהונתו  כי כחלק מתנאי  יצוין,  כן,  בפוליסת כמו 
לפרטים אודות פוליסת ביטוח  )  ביטוח אחריות נושאי משרה, בתנאים המקובלים בחברה 

"(, וכן  הביטוח( )"לתשקיף  8בפרק    8.3סעיף    אונושאי משרה המקובלת בחברה, ראחריות 
בתקנות החברות  ש  הסכום המרביגמול שנתי וגמול השתתפות לישיבה בגובה  הינו זכאי ל 

בהתאם לדרגת החברה כפי    , 2000- )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס
בהתאם לאמור בסיפא של הדיווחים המיידיים של יובהר, כי    ."(הגמול)"  שתהא מעת לעת

-2022-01)אסמכתאות מס':    2022בפברואר,    16ומיום    2022בפברואר,    14החברה מיום  
, הגמול  )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(  , בהתאמה(2022-01-016545-ו   016002

 והביטוח אינם מובאים לאישור האסיפה. 

ל הדירקטורים    של  כשירותה  הצהרות לעיל,    חידוששכהונתם מובאת    לסעיף   בהתאםכאמור 
 זה.  מיידי' לדיווח א כנספחהחברות, מצורפות  לחוק 241-ו ב)א( 224

תקנות    הנדרשיםהפרטים   הדוחות10ב)36-ו  26לפי  לתקנות  שכהונתם    (  לדירקטורים  ביחס 
  לשנת  החברה  של  התקופתי  לדוח'  ד  בפרק   26  בתקנה  מפורטים  מובאת לחידוש כאמור לעיל,

  הכללה   מהווה  זה)מידע    (2022-01-036139)אסמכתא מס':    2022,  במרץ  28  ביום  שפורסם,  2021
)"ההפניה  דרך  על   שכהונתם   הדירקטורים  בפרטי  שינוי  חל  לא  כי,  וין. יצ"(התקופתי  הדוח(, 

 כאמור לעיל. לחידוש מובאת

בהתאם ,  )דירקטור בלתי תלוי(  עידן בן שטריתמר  עבור  עסקה  ה את תנאי הכהונה והלאשר   .1.4
 . לעיל 1.3מפורט בסעיף ל

  13  מיום  , ראו דיווח מיידי של החברהמר עידן בן שטריתשל    ולפרטים נוספים אודות מינוי
  ( מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה( )2022-01-015699אסמכתא מס':  )  2022בפברואר,  

 . התקופתי  לדוח' ד בפרק 26 בתקנה ו
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 ,(Deloite Israel)  רואי חשבון   ושות',  זהר   של בריטמן אלמגור   ולאשר את חידוש מינוי  .1.5
החברה של  המבקר  החשבון  מבקר הרו)"  כרואה  עד  "("ח  נוספת  לתקופה  האסיפה  , 

 השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. 

לדוח הדירקטוריון    9, ראו סעיף  2021לשנת    המבקר  רוה"חלפרטים אודות שכר טרחת  
 המצורף לדוח התקופתי. 

מינויכי  ,  יצוין חידוש  את  אישר  החברה  המבקרשל    ודירקטוריון  קבלת    רוה"ח  לאחר 
 להלן:  מפורטיםהעיקריים ה מן הטעמיםוזאת המלצת ועדת הביקורת,  

הביקורת   .1.5.1 היתרועדת  בין  בחנו,  החברה  השירותים    , ודירקטוריון  סוגי  את 
ומומחיותו של   ניסיונו  בביקורות בתאגידים    רוה"ח המבקרהמוענקים לחברה, 

בשים לב להיקף ותחומי פעילותה, לסיכונים הגלומים    ,מסוגה וגודלה של החברה
המוקדשים   והתשומות  הביקורת  לאיכות  למחויבותו  תלותו,  לאי  בפעילותה, 

הביקורת ההליכים    ,להליך  להקיף  ומאפייניה,  החברה  בגודל  בהתחשב 
גרת תפקידו כרואה חשבון מבקר, וכן לתנאי  המשפטיים המתנהלים כנגדו במס

 . ההתקשרות עימו

החברה  ועדת .1.5.2 מהנהלת  סקירה  קיבלה  בקשר    , הביקורת  רצון  שבעת  הינה  אשר 
יכולתו  כמו גם    ,המבקר, שיטות העבודה ואופי הדיונים  רוה"חלממשק השוטף עם  

המבקר לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים והמענה שהוא נותן    רוה"חשל  
בון המבקר  , פירט רואה החש2021יובהר, כי במהלך שנת    להם במסגרת הביקורת.

לחברי ועדת הביקורת אודות הליך הביקורת, תוך שיתוף ועדת הביקורת בהליך  
 הביקורת. 

בעניין, .1.5.3 שקיים  דיון  ולאחר  הביקורת  ועדת  של  להמלצתה  החליט    בהתאם 
 המבקר.  רוה"חדירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה לאשר את מיניו מחדש של 

 מצב  על  הדירקטוריון   ובדוח  2021ר,  בדצמב  31החברה ליום    של בדוחות הכספיים    דיון  .1.6
 . התקופתי  לדוח  צורפו אשר,  2021 ,בדצמבר 31  ביום שהסתיימה לשנה החברה ענייני 

 המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה .2

לחוק   182המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי סעיף   .2.1
 "(.המועד הקובע )" 2022, באוקטובר  16ביום , יחול החברות

הכללית(,  .2.2 באסיפה  הצבעה  לצורך  במניה  בעלות  )הוכחת  החברות  לתקנות  בהתאם 
ואותה מניה נכללת בין  , בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה  2000-התש"ס

"( לרישומים  חברה  שם  על  המניות  בעלי  במרשם  הרשומות  לא המניות  מניות  בעל 
שעות לפני מועד האסיפה,   4"(, המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות  רשום

 אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. 

זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או  יהיה  בחברה במועד הקובע  מניה  כל בעל   .2.3
המסמך .  אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה,  באמצעות שלוח אשר הוסמך לכך כדין

כוחו החוקי   ידי בא  על  ידי הממנה או  על  ייחתם  יהיה בכתב,  כוח  שלפיו מתמנה בא 
שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת חתימות בהתאם לתקנון  

וייפוי כוח או תעודה אחרת )אם "(. כתב המינוי  כתב המינוי )"אותו תאגיד   של שלוח 
כזו(   להנ ישנה  הימנו,  מתאים  העתק  במשרדי  או  יופקד  הדירקטוריון,  של  דעתו  חת 

לפי )שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית    48החברה לפחות  
רשאי,   האסיפהיו"ר  .  eran@turbogenchp.comהדוא"ל  ו/או יישלח לכתובת    (העניין

 . , אם מצא זאת לראויגם לאחר המועד האמור לקבל כתב מינוי  לפי שיקול דעתו,

 הרוב הנדרש  .3

יומה  שעל סדר  )כולל(    1.1-1.5פים  הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות המפורטות בסעי
בעצמם קולות מבין בעלי המניות הנוכחים והזכאים להשתתף בהצבעה  הינו רוב    של האסיפה

 . יובאו בחשבון מניין קולות המצביעיםאו באמצעות באי כוחם, כאשר קולות הנמנעים לא 

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה .4

להצביע   )כולל(  1.1-1.5בנושאים   .4.1 המניות  בעלי  רשאים  האסיפה,  של  יומה  סדר  שעל 
באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות 

 כתב ההצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה. 

 4המצאת כתב הצבעה )יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו( הינו עד  המועד האחרון ל .4.2
 . 08:00בשעה   ,2022, בנובמבר 15יום לעד   -שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו
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ימים לפני מועד האסיפה,   10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד   .4.3
 . 2022 ,בנובמבר 5ליום עד   -דהיינו

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הצבעה  .5

כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע על כל אחד  .5.1
באמצעות המערכת המופעלת על   לעיל  4.1כאמור בסעיף    מנושאים המובאים להצבעה 

 "(. מערכת ההצבעה האלקטרונית)" votes.isa.gov.ilידי רשות ניירות ערך, בכתובת: 

רשום,   .5.2 לא  מניות   מחבר   לקבל  זכאי,  בורסה  חבר  אצל  מניות  רשומות  שלזכותובעל 
 במערכת  המופיע  האלקטרונית  ההצבעה  למערכת  הגישה  פרטי  את"ל  הנ  הבורסה
 אלקטרונית ה  הצבעהה. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת  האלקטורנית  הההצבע

 .06:00  בשעה, 2022, בנובמבר 15ביום  נעילתה למועד עד

 מנין חוקי ואסיפה נדחית  .6

לפתוח   .6.1 לא  אין  החלטה  וכל  חוקי,  מנין  נוכח  יהיה  כן  אם  אלא  באסיפה,  דיון  בשום 
 תתקבל, אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. 

בעצמם או באמצעות   ,מנין חוקי באסיפה לפתיחת הדיון יתהווה בשעה שיהיו נוכחים .6.2
מניות   יבעלשני    לפחותאו שלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם,    ,שלוח

 . "(חוקי  מנין)" מזכויות ההצבעה בחברה  25%המחזיקים ביחד או המייצגים לפחות 

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה   .6.3
אחרת  ייקבע  אם  אלא  מקום,  ולאותו  השעה  לאותה  יום,  לאותו  ימים,  בשבוע 

 "(. האסיפה הנדחיתדירקטוריון החברה )"

לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים  .6.4
 האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. 

 עיון במסמכים .7

לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, בימים א'  ה' בשעות  -ניתן 
, וזאת עד למועד כינוס האסיפה  03-5795452העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון מס'  

 . תהיה(ככל ש או האסיפה הנדחית )

 

 בכבוד רב,

 טורבוג'ן בע"מ 

  , מנכ"לגלבוע  ירוןנחתם ע"י 
 ם ספיוערן יוהן, סמנכ"ל כ
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 הצהרות כשירות
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 הצהרת דירקטור

  כדירקטור, מועמד לחידוש כהונה  059138289  שמספרה  ז", נושא תיצחק נתן אבן אריאני הח"מ,  
 נותן הצהרה זאת כדלקמן:  , "(החברה)"בע"מ  טורבוג'ןב

סעיף   .1 פי  על  לנדרש  זו בהתאם  הצהרה  עושה  חוק  )"  1999-, התשנ"טלחוק החברות  241הנני 
 ."(החברות

 הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.  .2

י כדירקטור בחברה בשים  ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונת .3
 לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור   .4
 . בחברה

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים    26כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה    , כיהנני מאשר בזאת .5
,  2021של החברה לשנת    בפרק ד' לדוח התקופתי  26תקנה  מפורטים ב  ,1970- ומיידיים(, התש"ל

כדירקטורהו לכהונתי  הרלוונטיים  וניסיוני  השכלתי  כישוריי,  את  גם  הינם    כוללים  בחברה, 
   .אלונוי בפרטים וכן כי לא חל שי ,נכונים ומלאים

עוד הנני לאשר, כי אין תפקידי או עיסוקי האחרים )ככל שקיימים( יוצרים או עלולים ליצור  
כדירקטור   לכהן  ביכולתי  לפגוע  כדי  בהם  ואין  בחברה  כדירקטור  תפקידי  עם  עניינים  ניגוד 

 בחברה. 

המשפטית   .6 הכשרות  חוק  פי  על  דין  כפסול  משפט  בית  ידי  על  הוכרזתי  לא  בגיר,  הנני 
  227-ו  226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  ,  1962-והאפוטרופסות, התשכ"ב

לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי  
, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות  ד לא הופטרשהוכרז פושט רגל כל עו

 . 2018-פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח

-לב)א( לחוק ניירות ערך התשכ"ח52ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף    י לא הטילה עלי .7
י פרק  נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפ52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    "(,חוק ניירות ערך)"  1968

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

 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 1994- התשנ"ד

כדירקטור   .8 לכהן  כשיר  בקשר  הנני  בדין  אחרת  מגבלה  קיימת  לא  ידיעתי,  ולמיטב  בחברה, 
 למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה. 

 השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:  5-ב .9

 420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   .9.1
לחוק   54-)א( ו53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז  428עד    422-ו

 ;ניירות ערך

עבירות   .9.2 מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  דין  בפסק  הורשעתי  לא 
 ;מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים

לעיל, אשר בית   9.2-ו 9.1לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים  .9.3
תה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה משפט קבע כי מפאת מהותה, חומר

ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט 
 שנים מיום מתן פסק הדין.  5אשר לא תעלה על 

החברה  .10 מאת  זכאי  אהיה  לו  הדירקטורים  גמול  אודות  זכאי(  פרטים  שאהיה  הובאו    )ככל 
 לידיעתי. 

המונח בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל   כהגדרת)  כשירות מקצועית   בעל  הנני .11
 .(2005- תשס"וה מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית(, 

בזאת    הנני .12 ומתחייב  מהצהרותיי  החברה  כלפי מצהיר  אחת  בגין  שינוי  כל  ויחול  במידה  כי   ,
תנאי   להתקיים  שחדל  או  לעיל  הקבועים  המפורטות    כהונתי   עם  בקשר  בדין מהתנאים 

  וללא  מיידי  באופן  התנאי  התקיימות   אי   או  שינוי  בדבר  החברה   את  איידע,  בחברה  כדירקטור
 . דיחוי כל
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האסיפה    בהצהרתי  האמור  על  תסתמך  החברה  כי,  לי  ידוע .13 לאישור  כהונתי  העמדת  כי  זו, 
זו תימצא    הצהרתי  וכי,  זו  הצהרתי  על  בהסתמך  תיעשהבעלי המניות של החברה    שלהכללית  

, כי  מאשר  והנני  לי  ידוע  ,כןכמו  במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם.  
 שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.  מיידי לדיווח    תצורףהצהרתי  

 

 יצחק נתן אבן ארי   16.8.2022

 חתימה   תאריך 
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 דירקטורהצהרת 

  טורבוג'ן ב  כדירקטור, מועמד לחידוש כהונה  040029332  שמספרה  ז", נושא תדב פרידמןאני הח"מ,  
 נותן הצהרה זאת כדלקמן:  ,"(החברה)"בע"מ 

סעיף   .1 פי  על  לנדרש  זו בהתאם  הצהרה  עושה  חוק  )"  1999-, התשנ"טלחוק החברות  241הנני 
 ."(החברות

 בישראל. הנני תושב ישראל ומתגורר   .2

ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים   .3
 לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור   .4
 . בחברה

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים    26כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה    , כיהנני מאשר בזאת .5
,  2021של החברה לשנת    בפרק ד' לדוח התקופתי  26תקנה  מפורטים ב  ,1970- ומיידיים(, התש"ל

כדירקטורהו לכהונתי  הרלוונטיים  וניסיוני  השכלתי  כישוריי,  את  גם  הינם    כוללים  בחברה, 
   .אלונוי בפרטים וכן כי לא חל שי ,נכונים ומלאים

עוד הנני לאשר, כי אין תפקידי או עיסוקי האחרים )ככל שקיימים( יוצרים או עלולים ליצור  
כדירקטור   לכהן  ביכולתי  לפגוע  כדי  בהם  ואין  בחברה  כדירקטור  תפקידי  עם  עניינים  ניגוד 

 בחברה. 

המשפטית   .6 הכשרות  חוק  פי  על  דין  כפסול  משפט  בית  ידי  על  הוכרזתי  לא  בגיר,  הנני 
  227-ו  226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  ,  1962-והאפוטרופסות, התשכ"ב

לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי  
, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות  ד לא הופטרשהוכרז פושט רגל כל עו

 . 2018-פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח

-לב)א( לחוק ניירות ערך התשכ"ח52ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף    י לא הטילה עלי .7
י פרק  נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפ52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    "(,חוק ניירות ערך)"  1968

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

 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 1994- התשנ"ד

כדירקטור   .8 לכהן  כשיר  בקשר  הנני  בדין  אחרת  מגבלה  קיימת  לא  ידיעתי,  ולמיטב  בחברה, 
 למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה. 

 השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:  5-ב .9

 420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   .9.1
לחוק   54-)א( ו53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז  428עד    422-ו

 ;ניירות ערך

עבירות   .9.2 מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  דין  בפסק  הורשעתי  לא 
 ;מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים

לעיל, אשר בית   9.2-ו 9.1לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים  .9.3
תה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה משפט קבע כי מפאת מהותה, חומר

ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט 
 שנים מיום מתן פסק הדין.  5אשר לא תעלה על 

החברה  .10 מאת  זכאי  אהיה  לו  הדירקטורים  גמול  אודות  זכאי(  פרטים  שאהיה  הובאו    )ככל 
 לידיעתי. 

בתקנות    ים אלו מונח כהגדרת ) חשבונאית ופיננסית כשירות מקצועית ו/או מומחיות  בעל אינני .11
בעל   ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  )תנאים  החברות 

 . (2005-תשס"ו הכדירות מקצועית(,  

בזאת    הנני .12 ומתחייב  מהצהרותייהחברה  כלפי מצהיר  אחת  בגין  שינוי  כל  ויחול  במידה  כי   ,  
הקבועים   מהתנאים  תנאי  להתקיים  שחדל  או  לעיל    כהונתי   עם  בקשר  בדין המפורטות 

  וללא  מיידי  באופן  התנאי  התקיימות   אי   או  שינוי  בדבר  החברה   את  איידע,  בחברה  כדירקטור
 . דיחוי כל
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האסיפה    בהצהרתי  האמור  על  תסתמך  החברה  כי,  לי  ידוע .13 לאישור  כהונתי  העמדת  כי  זו, 
זו תימצא    הצהרתי  וכי,  זו  הצהרתי  על  בהסתמך  תיעשהבעלי המניות של החברה    שלהכללית  

, כי  מאשר  והנני  לי  ידוע  ,כןכמו  במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם.  
 בהתאם להוראות הדין.  שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש  מיידי לדיווח    תצורףהצהרתי  

 

 דב פרידמן  21.8.2022

 חתימה   תאריך     
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 הצהרת דירקטור

  טורבוג'ן ב  כדירקטור, מועמד לחידוש כהונה  058428830  שמספרה  ז", נושא תדוד דרעיאני הח"מ,  
 נותן הצהרה זאת כדלקמן:  ,"(החברה)"בע"מ 

סעיף   .1 פי  על  לנדרש  זו בהתאם  הצהרה  עושה  חוק  )"  1999-, התשנ"טלחוק החברות  241הנני 
 ."(החברות

 הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.  .2

ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים   .3
 לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. 

הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור  הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן   .4
 . בחברה

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים    26כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה    , כיהנני מאשר בזאת .5
,  2021של החברה לשנת    בפרק ד' לדוח התקופתי  26תקנה  מפורטים ב  ,1970- ומיידיים(, התש"ל

להו הרלוונטיים  וניסיוני  השכלתי  כישוריי,  את  גם  כדירקטורכוללים  הינם    כהונתי  בחברה, 
   .אלווכן כי לא חל שינוי בפרטים  ,נכונים ומלאים

עוד הנני לאשר, כי אין תפקידי או עיסוקי האחרים )ככל שקיימים( יוצרים או עלולים ליצור  
כדירקטור   לכהן  ביכולתי  לפגוע  כדי  בהם  ואין  בחברה  כדירקטור  תפקידי  עם  עניינים  ניגוד 

 בחברה. 

בגיר,   .6 המשפטית  הנני  הכשרות  חוק  פי  על  דין  כפסול  משפט  בית  ידי  על  הוכרזתי  לא 
  227-ו  226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  ,  1962-והאפוטרופסות, התשכ"ב

לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי  
וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות    ,שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר

 . 2018-פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח

-לב)א( לחוק ניירות ערך התשכ"ח52ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף    י לא הטילה עלי .7
נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק  52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    "(,חוק ניירות ערך)"  1968

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

 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 1994- התשנ"ד

בחברה, .8 כדירקטור  לכהן  כשיר  בקשר    הנני  בדין  אחרת  מגבלה  קיימת  לא  ידיעתי,  ולמיטב 
 למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה. 

 השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:  5-ב .9

 420עד    418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים   .9.1
לחוק   54-)א( ו53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז  428עד    422-ו

 ;ניירות ערך

עבירות   .9.2 מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  דין  בפסק  הורשעתי  לא 
 ;מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים

לעיל, אשר בית   9.2-ו 9.1לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים  .9.3
נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או 

ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט 
 שנים מיום מתן פסק הדין.  5אשר לא תעלה על 

החברה  .10 מאת  זכאי  אהיה  לו  הדירקטורים  גמול  אודות  זכאי(  פרטים  שאהיה  הובאו    )ככל 
 לידיעתי. 

ומומחיות    בעל  הנני .11 ומבחנים    מונח ה  כהגדרת )  פיננסית חשבונאית  )תנאים  בתקנות החברות 
מקצועית(,   כדירות  בעל  ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  - תשס"והלדירקטור 

2005) . 

בזאת    הנני .12 ומתחייב  מהצהרותיי  החברה  כלפי מצהיר  אחת  בגין  שינוי  כל  ויחול  במידה  כי   ,
לה שחדל  או  לעיל  הקבועים  המפורטות  מהתנאים  תנאי    כהונתי   עם  בקשר  בדין תקיים 

  וללא  מיידי  באופן  התנאי  התקיימות   אי   או  שינוי  בדבר  החברה   את  איידע,  בחברה  כדירקטור
 . דיחוי כל
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האסיפה    בהצהרתי  האמור  על  תסתמך  החברה  כי,  לי  ידוע .13 לאישור  כהונתי  העמדת  כי  זו, 
זו תימצא    הצהרתי  וכי,  זו  הצהרתי  על  בהסתמך  תיעשהבעלי המניות של החברה    שלהכללית  

, כי  מאשר  והנני  לי  ידוע  ,כןכמו  במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם.  
 בהתאם להוראות הדין.  שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש  מיידי לדיווח    תצורףהצהרתי  

 

 דוד דרעי  18.8.2022

 חתימה   תאריך 
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	הפרטים הנדרשים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות הדוחות ביחס לדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש כאמור לעיל, מפורטים בתקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, שפורסם ביום 28 במרץ, 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-036139) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה), ...
	1.4. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה עבור מר עידן בן שטרית (דירקטור בלתי תלוי), בהתאם למפורט בסעיף 1.3 לעיל.

	לפרטים נוספים אודות מינויו של מר עידן בן שטרית, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 13 בפברואר, 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-015699) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ובתקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי.
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	2. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
	3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
	4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
	5. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, מפורטים בתקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונ...
	עוד הנני לאשר, כי אין תפקידי או עיסוקי האחרים (ככל שקיימים) יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
	6. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט ר...
	7. לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות...
	8. הנני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
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	9.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 9.1 ו-9.2 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על 5 שנים מיו...
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	2. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
	3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
	4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
	5. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, מפורטים בתקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונ...
	עוד הנני לאשר, כי אין תפקידי או עיסוקי האחרים (ככל שקיימים) יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
	6. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט ר...
	7. לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות...
	8. הנני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
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	9.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
	9.2. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
	9.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 9.1 ו-9.2 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על 5 שנים מיו...
	10. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה (ככל שאהיה זכאי) הובאו לידיעתי.
	11. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית (כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), התשס"ו-2005).
	12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.
	13. ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי והנני מאשר, כי הצהרתי תצורף...
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