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 בע"מ   אקסיליון תחבורה חכמה

 )"החברה"(
 

 2021 בנובמבר  7
 

                  לכבוד    לכבוד 
 הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  רשות ניירות ערך 
www.isa.gov.il www.tase.co.il 

 באמצעות המגנ"א             

 

 ג.א.נ 

  
 דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית  הנדון: 

 

"(, תקנות ניירות ערך )דוחות  חוק החברות)להלן: "  1999-בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט

"(, תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות  תקנות הדוחות)להלן: "  1970  -תקופתיים ומיידים(, תש"ל 

( ותקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית  "תקנות ההצבעה")להלן:    2005-עמדה(, התשס"ו  

"(, ניתנת בזאת הודעה בדבר  תקנות האסיפות)להלן: "  2000 -ואסיפת סוג בחברה ציבורית(, התש''ס

ל בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים במשרדי החברה, ברחוב מנחם  זימון אסיפה כללית מיוחדת ש

 . "(האסיפה)להלן: "  16:00, בשעה  2021  בדצמבר  19  א',(, תל אביב, ביום  61, תל אביב )קומה  121בגין  

 

 הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות   –חלק א' 

 

 . 2020הדירקטוריון לשנת הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח  .1

ניתן לעיין  . 2020בדצמבר    31הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום  

אשר   2020  בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר מצורפים לדוח התקופתי של החברה לשנת

ביום   "2021-01-048486:  אסמכתא)  2021במרץ    26פורסם  להלן:  לשנת  ,  התקופתי  "(  2020הדוח 

ובאתר האינטרנט של    www.magna.isa.gov.il  ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת באתר ההפצה 

 . ("אתרי ההפצהלהלן: " ) www.maya.tase.co.il   אביב בע"מ בכתובת-הבורסה לניירות ערך בתל 

 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקרים של החברה. .2

החשבון    כרואי  (Deloitte)  בון בריטמן, אלמגור, זהר רואי חשמינוי מחדש של משרד רואי החשבון  

השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה    לתקופה שעד תום האסיפה  המבקרים של החברה,

בהתאם להמלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת הביקורת. כמו כן, יינתן    לקבוע את שכרם

שכר טרחת רואה החשבון המבקר, לרבות בגין פעולות ביקורת ופעולות נוספות. לפרטים    עדכון בדבר

בדוח הדירקטוריון הנלווה לדוח    8סעיף    ראו  ,2020שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת    אודות

 .  2020של החברה לשנת   התקופתי

  בריטמן, אלמגור, זהר רואי חשבון "למנות מחדש את משרד רואי החשבון    נוסח ההחלטה המוצעת:

(Deloitte )  תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של    כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד 

 לקבוע את שכרם כמפורט בדוח זימון זה." החברה החברה ולהסמיך את אורגני 

 מינוי דירקטורים  .3
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בחברה   .3.1 המכהן  הדירקטור  של  מחדש  מינויו  חיצוני)אישור  דירקטור  ה"ה  (שאינו  ברלב,  יו"ר  )  עמי 

תום  (ןהדירקטוריו  למועד  ועד  הכללית  האסיפה  אישור  קבלת  ממועד  האסיפה  החל  הכללית    כינוס 

 .השנתית הבאה

עוזי נבון )דירקטור  , ה"ה  (שאינו דירקטור חיצוני)אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה   .3.2

כינוס האסיפה הכללית השנתית    החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תוםבלתי תלוי(  

 .1הבאה

החל ממועד    אילן ויצמן, ה"ה  (שאינו דירקטור חיצוני)אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה   .3.3

 .כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום

החל ממועד    גיורא יהב , ה"ה  (שאינו דירקטור חיצוני)אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה   .3.4

 .כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תוםקבל

בחברה   .3.5 המכהן  הדירקטור  של  מחדש  מינויו  חיצוני)אישור  דירקטור  ה"ה  (שאינו  הופה,  החל    קורט 

 .כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום

החל ממועד    שי מיש, ה"ה  (שאינו דירקטור חיצוני)אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה   .3.6

 .כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום

 

לדוח   המצורפות  ,חוק החברותל  241-ב ו 224הדירקטורים המועמדים, מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיפים  

 .  זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה

 

יכללו בהסדרי הביטוח    , כל הדירקטורים המכהניםואישור האורוגנים המוסמכים בחברה  בכפוף למינויים מחדש

  כמו כן, כל הדירקטורים המכהנים והמועלים למינוי יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות   .בחברה  המקובלים

תקנות , )להלן: "2000-ע בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( התש"סקבולבהתאם  

למעט    וזאת"סכום הקבוע" כמפורט בתקנות הגמול  -לדרגה שבה מסווגת החברה ובהתאם ל  התאםב  "(,הגמול

 . ללא שכרכדירקטור בחברה אשר יכהן   , קורט הופהה"ה

 

תקנות  )להלן: "  ,2000  -,תש"ס(הקלות בעסקאות בעלי עניין)לתקנות החברות    (2א)1יובהר, כי בהתאם לתקנה  

,  4הסכום המרבי לפי תקנות    כי הגמול לדירקטורים אינו עולה עלהדירקטוריון וועדת הביקורת    קבעו   "(ההקלות

לתקנות ההקלות,    1ב1וכן יובהר כי בהתאם לתקנה  .  טעון אישור האסיפה הכלליתלתקנות גמול ולכן אינו    7-ו  5

כפי  תנאי הביטוח של נושאי המשרה, יאושרו על ידי ועדת התגמול, בהתאם לקבוע במדיניות התגמול של החברה  

בד שההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי  ובל אושרה על ידי בעלי המניות בחברה,  ש

 .על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה

 

 ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד. 

 

המועמדים בדבר  נבוןלפרטים  עוזי  הופה  ו  ,  דירקטורים  קורט  תקנה  )לכהונת  להוראות  לתקנות    26בהתאם 

. לפרטים בדבר המועמדים עמי ברלב, גיורא יהב ושי מיש,  2020התקופתי לשנת    דוחב  26תקנה    ראו  הדוחות(,

 : להלןראו 

 

 
  240דירקטור חיצוני הקבועים בסעיפים תלוי, אשר הצהיר כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות למינוי  -דירקטור בלתי,  ה"ה עוזי נבון 1

 )ב( עד )ו( לחוק החברות.
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 2עמי ברלב  שם פרטי
 יו"ר דירקטוריון   תפקיד 

 29.6.2021 תחילת כהונה: 
 031669542 מספר זיהוי: 
 01.06.1978 תאריך לידה: 

 , הוד השרון 17גולדה מאיר  מען להמצאת כתבי בית דין: 
 ישראלית  אזרחות: 

 לא חברות בוועדות הדירקטוריון: 
 לא דח"צ: 

 לא דירקטור בלתי תלוי: 
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל  

 עניין:
 לא

האם הדירקטור הינו בין משפחה של בעל עניין אחר  
 בתאגיד: 

 לא

 תואר ראשון במשפטים אוניברסיטת בר אילן.   –  LL.B השכלה:  
 וראה פירוט להלן.  מצ"ב קורות חיים. השנים האחרונות:  5-עיסוקים עיקריים ב

תאגידים אחרים בהם מכהן כדירקטור, או מכהן  
 כיחיד המכהן כדירקטור מטעם התאגיד: 

כיום: יו"ר דירקטוריון פעיל, קבוצת סאטקום   - 2019
 מערכות בע"מ )והחברות הבנות שלה(.

דירקטוריון    -   2021  יולי  יו"ר    אקסיליון   -כיום, 
 תחבורה חכמה בע"מ )ציבורית( 

קומיוניקיישנס    2019-2020 בי  הסתיים(:  )התפקיד 
ודירקטור   מנכ"ל  הנסחרת    -בע"מ,  ציבורית  חברה 

 ובנאסד"ק.  אביב -בבורסה בתל
לשעבר  2018-2019 יו"ר    -:  זהב,  קווי  גולד  אינטרנט 

פעיל   יו"ר  בע"מ,  קומיוניקיישנס  בי  חברות    -פעיל; 
 אביב ובנאסד"ק.  - ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל

: דירקטור בחברות בתחום  2019ועד    2017החל משנת  
בינלאומי   בזק  בע"מ,  תקשורת  פלאפון  התקשורת: 

בע אונליין  בזק  לווין  בע"מ,  שירותי  די.בי.אס.  "מ, 
- ( בע"מ. דירקטור בחברת "בזק" )ציבורית, תל1998)

 ביב(, לרבות חברות מקבוצת "בזק".א
הסתיים(    2018  -  2014 במטה    -)התפקיד  סמנכ"ל 

)תפקיד   הקבוצה  ויועמ"ש  תקשורת  יורוקום  קבוצת 
 (.2008היועמ"ש החל בשנת 

ריכת  פרקטיקה עצמאית בתחום ע  ניהול:  2021  -  2018
הדין עם התמחות בשוק ההון, חברות ציבוריות וליווי  

 וכיו"ב.    M&Aהנפקות מורכבות; תהליכי 
ישראייר תעופה ותיירות בע"מ   -דירקטור   -החל כיום  

)התנדבותי(; דירקטור בחברת וסטו בע"מ   כיום(  )גם 
 מודיעין אנרגיה בע"מ.  )התנדבותי(; 

  
 .לא ופיננסית: בעל מומחיות חשבונאית 

האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית  
ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע  

 הדירקטוריון: 

 .לא

  

 

 3גיורא יהב  שם פרטי
 דירקטור  תפקיד 

 4.7.2021 תחילת כהונה: 
 065084386 מספר זיהוי: 
 08.05.1948 תאריך לידה: 

 , חיפה 52הנשיא שד'  מען להמצאת כתבי בית דין: 
 ישראלית  אזרחות: 

 לא חברות בוועדות הדירקטוריון: 
 לא דח"צ: 

 לא דירקטור בלתי תלוי: 
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל  

 עניין:
 לא

האם הדירקטור הינו בין משפחה של בעל עניין אחר  
 בתאגיד: 

 לא

פיזיקלית,    –  BSc השכלה:   אי  –   MSכימיה     אורגנית,-כימיה 
העברית   האוניברסיטה  פיזקילת,  בכימיה  ד"ר 

 בירושלים. 

 
 (.044905-01-2021)אסמכתא  29.6.2021לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  2
 (.048223-01-2021)אסמכתא  20217.5.לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  3
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 מצ"ב קורות חיים.  השנים האחרונות:  5-עיסוקים עיקריים ב
תאגידים אחרים בהם מכהן כדירקטור, או מכהן  

 כיחיד המכהן כדירקטור מטעם התאגיד: 

 

 .לא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: 
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית  

ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע  
 הדירקטוריון: 

 .לא

 

 4שי מיש  שם פרטי
 דירקטור  תפקיד 

 29.6.2021 תחילת כהונה: 
 029410214 מספר זיהוי: 
 25.04.1972 תאריך לידה: 

 , הרצליה 37ברנר  מען להמצאת כתבי בית דין: 
 ישראלית  אזרחות: 

 לא חברות בוועדות הדירקטוריון: 
 לא דח"צ: 

 לא דירקטור בלתי תלוי: 
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל  

 עניין:
 לא

האם הדירקטור הינו בין משפחה של בעל עניין אחר  
 בתאגיד: 

 לא

במשפטים,    –  LL.B השכלה:   ראשון  מנהל    –  MBAתואר 
 עסקים, אוניברסיטת תל אביב. 

 מצ"ב קורות חיים.  השנים האחרונות:  5-עיסוקים עיקריים ב
תאגידים אחרים בהם מכהן כדירקטור, או מכהן  

 כיחיד המכהן כדירקטור מטעם התאגיד: 

 

 כן. בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: 
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית  

ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע  
 הדירקטוריון: 

 כן.

 

  לתקופת   לעיל  .3.1-63  בסעיפים  האמורים  הדירקטורים   מינוי  את  לאשר  :המוצעת  ההחלטה  נוסח

  וכן,  המינוי  מועד  לאחר  לראשונה  שתתקיים  השנתית  הכללית  האסיפה  לתום  עד,  נוספת  כהונה

 . זה זימון בדוח  כמפורט לעיל 3.6-3.1 בסעיפים האמורים הדירקטורים תנאיהם של את  לאשר

 .בנפרד  תעשה דירקטור לכהונת מועמד כל  לגבי ההצבעה

 

 שנתית כינוס אסיפה כללית  .4

 מקום כינוס האסיפה ומועדה .4.1

, במשרדי החברה ברחוב  16:00, בשעה  2021  בר בדצמ  19,  'אתתכנס ביום  האסיפה הכללית המיוחדת  

אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים שבוע לאחר מועד    .(, תל אביב61, תל אביב )קומה  121בגין  מנחם  

 . 2021 בדצמבר 26,  'אהאסיפה, באותה השעה, ובאותו המקום, דהיינו ביום 

 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום: .4.2

שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל, היינו  לעיל,    3-2יפים  הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסע 

רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, בכל אופן בו נוכחות  

והצבעה אפשריות על פי הוראות החוק )בעצמם או באמצעות שלוח על פי כתב מינוי או באמצעות כתב  

 טרונית(, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלק

 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית:  .4.3

בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח   .4.3.1

 
 (.044911-01-2021)אסמכתא  5.7.2021לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  4
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 מנין חוקי בעת פתיחת הדיון. 

החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה,   המנין .4.3.2

)עשרים וחמישה אחוזים( מזכויות ההצבעה    25%( בעלי מניות )או יותר( שלהם לפחות  2של לפחות שני ) 

 בחברה.  

יפה  אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האס .4.3.3

( ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צוין כך בהזמנה  7בשבעה )

 לאותה אסיפה כללית. 

אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה   .4.3.4

האסיפ  אם  אולם,  משתתפים,  מספר  בכל  הנדחית  האסיפה  תתקים  פי  אסיפה,  על  זומנה  הכללית  ה 

דרישת בעלי מניות ובאסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע  

לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכח)ו( בה לפחות בעל)י( מניות במספר הדרוש  

 לכינוס אסיפה מיוחדת על ידי בעל)י( מניות.  

ה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למקום אחר ולמועד אחר שתקבע,  אסיפה כללית שיש ב .4.3.5

 ובמקרה כזה יפורסמו הודעות על המקום והמועד האמורים בדרך הפרסום הקבועה בחוק. 

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה   .4.3.6

מערכת ההצבעה  )להלן: "   1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  2מן ב' לפרק ז' האלקטרונית הפועלת לפי סי 

 ", בהתאמה(.חוק ניירות ערך" -" והאלקטרונית

 

 המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה  .4.4

)ב(  182המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף    –   המועד הקובע .4.4.1

 (."המועד הקובע"בתום יום המסחר )להלן:  2021בנובמבר  21 'אם יולחוק החברות הוא 

בעל  כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו )להלן: "  –  זכאות להצביע .4.4.2

חבר  מניות רשום רשומה אצל  מי שלזכותו  )קרי  בורסה  בהן באמצעות חבר  הוא מחזיק  ובין אם   )"

שם חברה לרישומים, -מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות עלבורסה מניה, ואותה  

"(, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה  בעל מניות לא רשום( לחוק החברות )להלן: "1) 177כאמור בסעיף  

 בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.  

 הוכחת בעלות   .4.5

, בעל  2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, תש"ס   .4.5.1

מניות שלזכותו רשומה מניה אצל החברה לרשומים ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם  

בעלי המניות על שם החברה לרישומים, ימציא לחברה אישור על בעלותו במניה למועד הקובע, כפי  

 שבתוספת לתקנות האמורות, או באמצעות הצבעה באינטרנט.  1בע כאמור לעיל, בהתאם לטופס  שנק

   בא כוח להצבעה .4.5.2

על    - ידי שלוח, באמצעות כתב מינוי, או במקרה של תאגיד  -בעל מניות רשאי להצביע באופן אישי או על

י או העתק מאושר  ידי נציג באמצעות כתב מינוי, באופן ובהתאם לאמור בתקנון החברה. כתב המינו

ידי עורך דין או מאושר בדרך אחרת להנחת דעתה של החברה, יופקד במשרדי החברה, ברחוב מגדל  -על
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שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה    (6)  שש  , תל אביב, לפחות121רחוב דרך בגין    ,61עזריאלי שרונה קומה  

ה להצביע. היה ולא ייעשה  הכללית או לאסיפה הכללית הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך כז

 כן, לא יהיה לכתב המינוי תוקף באותה אסיפה כללית או באסיפה כללית נדחית.  

לכתב המינוי יצורף אישור בעלות או אישור אחר אשר יציין את סוג המניות ואת מספר המניות שבגינן  

מניות הגבוה ממספר  הוא ניתן; לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין מספר  

המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות הרשומות על  

שם בעל המניות. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל  

יתרת המניות הרשומות על שמו  המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין 

 וכתב המינוי יהא תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו.

 כתב הצבעה ומשלוח הודעות  .4.6

באסיפה   להצביע  רשאי  מניות  בעל  הצבעה,  בכתב  שימוש  בהם  לעשות  מתיר  שהדין  בנושאים  בהחלטות 

כנספח לדוח זה, שבו יציין  הכללית )או בכל אסיפה נדחית לה( ובאסיפות סוג באמצעות כתב הצבעה המצורף  

לחוק החברות ניתן    88בעל המניה את אופן הצבעתו. את נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף  

לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתם ניירות ערך ובאתר הבורסה    :למצוא באתר האינטרנט של רשות 

 tase.co.ilwww.maya.  ו-www.magna.isa.gov.ilתעשה על גבי   הצבעה באמצעות כתב הצבעה   ., בהתאמה

( שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה  6)  ששחלק ב' של כתב ההצבעה. כתב הצבעה יומצא לחברה לפחות  

 .הנדחית

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד   .4.6.1

 .ימים לפני מועד כינוס האסיפה  5האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 

בעל מניות רשאי לפנות אל החברה לקבלת נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. בעל מניות שאינו רשום   .4.6.2

באתר   העמדה  והודעות  ההצבעה  כתב  לנוסח  קישורית  תמורה  בלא  אלקטרוני  בדואר  לקבל  זכאי 

ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין  

הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה  

 .מור לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדהכא

כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה   .4.6.3

)"בעל מניות ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים  

הות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה,  (, או צילום תעודת זלא רשום"

 שעות לפני מועד ההצבעה. (6שש )ויש להמציאו לחברה עד 

,  61המען למסירת כתב הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה ברח' מגדל עזריאלי שרונה קומה   .4.6.4

 .amib@axilion.com , או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו , תל אביב 121רחוב דרך בגין  

זכויות   .4.6.5 כל  מסך  יותר  או  אחוזים  חמישה  המהווה  בשיעור  מניות  המחזיק  יותר  או  אחד  מניות  בעל 

בעל   בידי  מוחזקות  שאינן  ההצבעה  זכויות  כל  סך  מתוך  כאמור  בשיעור  שמחזיק  מי  וכן  ההצבעה, 

  10מפורט בתקנה  לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כ  286השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף  

 .לתקנות. בעל מניות, יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה

 הצבעה אלקטרונית  .4.7

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם   .4.7.1
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ום"(, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה  בעלי המניות על שם חברה לרישומים )"בעל מניות לא רש

ובכפוף   בהתאם  הכל  האלקטרונית"(,  )"ההצבעה  האלקטרונית  ההצבעה  במערכת  לחברה  שיועבר 

לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות  

שעות לפני מועד כינוס האסיפה    (6)  שש  רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד

"(. יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תהיה  מועד נעילת המערכת)"

ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי   ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה 

 מועד זה. 

בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו    )ד( לחוק החברות, אם הצביע83יצוין, כי בהתאם לסעיף   .4.7.2

המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה  

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

 שינוים בסדר היום  .4.8

( לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש  1%בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד )

נידון באסיפה כללית. בקשה   מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות 

  ( ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי 3להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה )

יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור ופרטיו  היום  לסדר  יתווסף  זימון    ,הנושא  דוח  החברה תפרסם 

( ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת  7מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה )

 .נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע

 ג החברה לעניין הטיפול בדוח העסקהנצי .5

  ו משרד עורכי דין, שמענ  -אבי ממשרד גיסין ושות'  - נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הוא עו"ד אלון בן

 . 03-7467777, תל אביב. מספר הטלפון הינו:  6ב, קומה 38ברח' הברזל  

 עיון במסמכים .6

עותק של דיווח זה והנוסח המלא של ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, יעמדו לעיון במשרדי החברה,  

ה', בשעות העבודה הרגילות, וזאת עד למועד  -(, תל אביב, בימים א'61, תל אביב )קומה  121ברחוב מנחם בגין  

ינטרנט של רשות ניירות  וכן באתרי הא   ,050-2029021כינוסה של האסיפה הכללית. בתיאום מראש בטלפון:

 , בהתאמה. www.magna.isa.gov.il-ו www.maya.tase.co.il ערך והבורסה, שכתובתם: 

 

מסך כל זכויות ההצבעה  או יותר    5%בעל מניה אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה  

כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה    ךבחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך ס 

לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה   268בחברה, כהגדרתו בסעיף 

העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה  ושות', בשעות  גיסין  הכללית, לעיין, במשרד עוה"ד  

 לתקנות ההצבעה.  10באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה  

 בכבוד רב, 

 

 אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ                                           

 יו"ר דירקטוריון   – עמי ברלב באמצעות: 
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 . של בעלי מניות החברה שנתיתאסיפה כללית  :סוג האסיפה .4

אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים  .  0016:בשעה    2021  בדצמבר  19,  'איום   : מועד האסיפה .5
  'א, דהיינו ביום  שבוע לאחר מועד האסיפה, באותה השעה, ובאותו המקום 
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 . תל אביב(, 61  )קומה, תל אביב 121מנחם בגין   , ברחוב החברהמשרדי  :מקום האסיפה .6

  21, א'  ביוםאביב בע"מ שיחול  -סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל :המועד הקובע .7
לא  2021  בנובמבר הקובע    )אם  המועד  אזי  האמור,  ביום  מסחר  יתקיים 

 יום המסחר האחרון שקדם למועד זה(. יהיה 

האסיפה   .8 של  יומה  סדר  שעל  אשר  הנושא  בגינם,  המוצעות  ההחלטות  לרבות  הכללית, 
 : באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה

 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקרים של החברה. .8.1

החלטה החשבון  "  :הצעת  רואי  משרד  את  מחדש  רואי למנות  זהר  אלמגור,  בריטמן, 

של  (Deloitte)  חשבון המבקרים  החשבון  האסיפה  כרואי  תום  עד  הכללית    החברה, 
לקבוע את שכרם כמפורט בדוח  השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את אורגני החברה

 זימון זה."
 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו.  2לפרטים נוספים ראה סעיף  

 

 :2.1-2.7נושאים  תםנאי כהונוי מחדש של דירקטורים ותנמי

נוספת כדירקטור את ה"ה   .8.2 )יו"ר הדירקטוריון( ואישור מינוי לתקופת כהונה  עמי ברלב 
 תנאיו. 

 מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה עוזי נבון )דב"ת( ואישור תנאיו.  .8.3

 מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה אילן ויצמן ואישור תנאיו. .8.4

 מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה גיורא יהב ואישור תנאיו.  .8.5

 לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה קורט הופה ואישור תנאיו. מינוי  .8.6

 מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה שי מיש ואישור תנאיו.  .8.7

 

 יפוי כח וכתב הצבעה  .9

להמציא   .9.1 יש  ישנו(  )אם  הכח  יפוי  השעה  את  או    ביוםבבוקר    10:00עד  האסיפה  כינוס 
רחוב    ,61ברח' מגדל עזריאלי שרונה קומה    י החברה, למשרדהאסיפה הנדחית, לפי העניין 

 .amib@axilion.comאו באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו   תל אביב , 121דרך בגין  

  לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, ,  כתב ההצבעהאת   .9.2
ל ליש  המשרד המציא  שלעילי  האלקטרוני  הדואר  בכתובת  או  השעה    חברה    10:00עד 

  זאת בכפוף להוכחת בעלות ולפי העניין,  בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית,  
הצבעה באסיפה הכללית(,   במניה בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך

 . 2000 -התש''ס

 המניין החוקי ואסיפה נדחית .10

בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם  .10.1
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 כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון.  

שנקבע  .10.2 מהמועד  השעה  מחצית  תוך  נוכחות,  הוא  כללית  אסיפה  לקיום  החוקי  המנין 
)עשרים   25%( בעלי מניות )או יותר( שלהם לפחות  2לתחילת האסיפה, של לפחות שני )

 וחמישה אחוזים( מזכויות ההצבעה בחברה.  

נוכח מנין חוקי,  .10.3 אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה 
ה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר תדח

 יותר, אם צוין כך בהזמנה לאותה אסיפה כללית. 

אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע  .10.4
אם  אולם,  משתתפים,  מספר  בכל  הנדחית  האסיפה  תתקים  אסיפה,  אותה  לתחילת 

פה הכללית זומנה על פי דרישת בעלי מניות ובאסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין  האסי
תתקיים  אסיפה,  אותה  לתחילת  שנקבע  המועד  לאחר  השעה  מחצית  כעבור  חוקי 
האסיפה הנדחית רק אם נכח)ו( בה לפחות בעל)י( מניות במספר הדרוש לכינוס אסיפה  

 מיוחדת על ידי בעל)י( מניות. 

וקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות בקביעת המניין הח  .10.5
ז'  לפרק  ס'  סימן  לפי  הפועלת  האלקטרונית  ההצבעה  ערך,   2מערכת  ניירות  לחוק 

"  1968-התשכ"ח האלקטרונית)להלן:  ההצבעה  ומערכת  ערך " -"  ניירות  ", חוק 
 בהתאמה(. 

 ותהרוב הנדרש לקבלת ההחלט .11

שעל סדר יומה   8.7-8.1בנושאים המפורטים בסעיפים  הרוב הנדרש לאישור ההחלטה   .11.1
 של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה. 

 כתב הצבעה  .12

ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב  .12.1
ת כתב הצבעה צריכה ותקנון החברה. הצבעה באמצעו  2005- והודעות עמדה(, התשס''ו

להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר האינטרנט של 

לניירות ערך:   "  www.magna.isa.gov.ilהרשות  ושל הבורסה אתר ההפצה )להלן:   )"

בע''מ:   אביב  בתל  ערך  תיעשה www.maya.tase.co.ilלניירות  בכתב  ההצבעה   ;
מהדיווח   כחלק  ההפצה  באתר  שפורסם  כפי  ההצבעה  כתב  של  השני  חלקו  באמצעות 

 המיידי.  

ת נוסח כתב ההצבעה והודעות  כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה א .12.2
 עמדה. 

, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי  חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה .12.3
העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו  
רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין  
 הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר

חול גם לענייו קבלת הודעות תמורת דמי משלוח בלבד. הודעתו לענייו כתבי ההצבעה ת
 עמדה. 

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר  .12.4
הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל  

יקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון  מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ב
מסוים; ערך  מערכת   ניירות  באמצעות  בעלות  אישור  לחברה  ישלח  אם  לחילופין  או 

 ההצבעה האלקטרונית.

)להלן:  .12.5 ההצבעה  בכתב  כמפורט  אליו  לצרף  שיש  והמסמכים  ההצבעה  כתב   את 
עזריאלי שרונה קומה ברח' מגדל    משרדי החברה( יש להמציא  "המסמכים המצורפים"

בגין    ,61 דרך  אביב,  121רחוב  שכתובתו  תל  אלקטרוני  דואר  באמצעות  או   ,
amib@axilion.com  האסיפה    10:00השעה    עד או  האסיפה  כינוס  במועד  בבוקר 

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיע כתב ההצבעה   .הנדחית, לפי העניין
 י החברה. צורפים למשרדוהמסמכים המ

 הצבעה באמצעות האינטרנט .13

רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט   רשומים בעלי מניות לא   .13.1
)להלן:  האלקטרונית  ההצבעה  במערכת  לחברה  שיועבר  הצבעה  כתב  באמצעות  לעיל, 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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  "(.כתב ההצבעה האלקטרוני"

ב .13.2 ערך  לניירות  בורסה  חבר  אצל  מניה  רשומה  שלזכותו  רשום  לא  מניה  אביב  בעל  תל 
עם  בקשר  נוסף  מידע  וכן  גישה  וקוד  מזהה  מספר  בורסה  מחבר  לקבל  זכאי  בע"מ, 
במערכת ההצבעה  להצביע  יוכל  הזדהות מאובטח  ולאחר תהליך  האסיפה הרלוונטית 

בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש   .האלקטרונית
 להמציא לחברה אישור בעלות.

הא .13.3 ההצבעה  באמצעות  כתב  ההצבעה  הקובע.  המועד  בתום  להצבעה  נפתח  לקטרוני 
יום   )דהיינו  שעות לפני מועד כינוס האסיפה  6מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים  

 . , אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית(10:00בשעה   2021 בדצמבר 19, 'א

נעילת וסגירת המערכת, ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד   .13.4
 . ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה

 החברה לטיפול בדוח זה נציג .14

משרד עורכי   -אבי ממשרד גיסין ושות'  -נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הוא עו"ד אלון בן
ניתן לפנות    .03-7467777ינו:  , תל אביב. מספר הטלפון ה6ב, קומה  38ברח' הברזל    ודין, שמענ

 . בשעות העבודה המקובלותה', -בימים א'החברה כאמור  ילנציג 

 עיון במסמכים .15

ניתן   בע''מ שבהם  לניירות ערך בתל אביב  והבורסה  ערך  ניירות  כתובות האתרים של רשות 
נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של   למצוא את 

ערך:   ניירות  אביב  http://www.magna.isa.gov.ilרשות  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  אתר   ;

,  121יעמדו לעיון במשרדי החברה, ברחוב מנחם בגין    וכן  http://www.maya.tase.co.ilבע''מ:  
ה', בשעות העבודה הרגילות, וזאת עד למועד כינוסה  -(, תל אביב, בימים א'61תל אביב )קומה  

 .  2029021-050בתיאום מראש בטלפון: , של האסיפה הכללית
 תוקף כתב ההצבעה 

ת של בעל המניות הלא רשום )קרי, מי  לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו: אישור בעלו
שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם 

או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת    בעלי המניות על שם החברה לרישומים(,
ם בעל המניות  א  או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות,  ההצבעה האלקטרונית,

 חוק החברות(. ל ( 2)177רשום בספרי החברה )עפ"י סעיף 

 והודעות עמדה מען למסירת כתבי הצבעה  .16

רחוב דרך    ,61מגדל עזריאלי שרונה קומה  ,  משרדי החברההמען למסירת כתבי הצבעה הינו  
אביב,  121בגין   בטלפון:,  תל  מראש  אלקטרוני  ,  050-2029021בתיאום  דואר  באמצעות  או 

  amib@axilion.comשכתובתו  
 

 עיון בכתבי הצבעה  .17

( או יותר מסך  5%בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות משיעור המהווה חמישה אחוזים )
כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן  

בעל   בידי  בסעיף  מוחזקות  כהגדרתו  בחברה  זכאי  268השליטה  החברות,  או    לחוק  בעצמו 
כינוס האסיפה הכללית,    באמצעות במשרדה הרשום של החברה,  לעיין  שלוח מטעמו, לאחר 

  וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית  בכתבי ההצבעה  ,בשעות העבודה
 לתקנות.   10כמפורט בתקנה שהגיעו לחברה 

 ון להמצאת הודעות עמדה לחברה המועד האחר .18

 . לפני מועד האסיפהימים  10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד  

 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .19

העמדה   להודעות  הדירקטוריון  תגובת  להמצאת  האחרון  עד  המועד  מועד    5הינו  לפני  ימים 
 .האסיפה

 ביטול כתב ההצבעה  .20

של     שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום  24ל מניות רשאי, עד  בע
ותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין  החברה, ולאחר שיוכיח את זה

 . את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלוזה, למשוך 

 שינויים בנושאים על סדר היום של האסיפה  .21

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום,  
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העמדה   ובהודעות  העדכני  היום  בסדר  לעיין  יהיה  וניתן  עמדה,  הודעות  להתפרסם  עשויות 
 פרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. שהת

ה כתב  של  נוסח מתוקן  היום, החברה תמציא  לסדר  נושא  הוספת  ביום  אם תתבקש  הצבעה 
 פרסום ההודעה המעודכנת. 

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע
 באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

 --------------- 
 ------ 
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 2005 –כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו 
 ני חלק ש 

 "(. החברה בע"מ )להלן: " אקסיליון תחבורה חכמה : שם החברה
 

קומה   :מען החברה שרונה  עזריאלי  בגין    ,61מגדל  דרך  אביב,  121רחוב  בתיאום  ,  תל 
 050-2029021מראש בטלפון:

 
 . 520038548 :מספר החברה

 
 . 0016:בשעה:  ,2021 בדצמבר 19, 'איום  :מועד האסיפה

 
 שנתית. אסיפה  :סוג האסיפה

 
  21',  אביום  אביב בע"מ שיחול  -סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל :המועד הקובע

הקובע    2021  בנובמבר המועד  אזי  האמור,  ביום  מסחר  יתקיים  לא  )אם 
 יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה(. 

 
 : פרטי בעל המניות

 _________________  : שם בעל המניות .1
 

 _________________   : זהות מספר .2
 

 :אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית .3

 
 _________________   :  מס' דרכון

 
 _________________  : המדינה שבה הוצא

 
 _________________   :  בתוקף עד

 

 : אם בעל המניות הוא תאגיד .4

 
 _________________   מס' תאגיד:  

 
 _________________  : מדינת ההתאגדות

 
הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי  

לסמן   )יש  באסיפות:  מוסדיים  וגופים  בכירה  משרה  נושאי  המתאים    עניין,  במקום 
 בטבלה( 

 
אינני נמנה על   נושא משרה בכירה  בעל עניין  משקיע מוסדי 

 גופים אלה
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 המניות בעל הצבעת אופן

 
עניין בעל  הינו  המניות  בעל   2האם 

 בתאגיד:   
 לא            כן 

 אם כן אנא פרט: _______________________ 
 ____________________________________ 
 ____________________________________ 

משרה   נושא  הינו  המניות  בעל  האם 
 בתאגיד:  3בכירה

 לא                 כן 
 אם כן אנא פרט: _______________________ 

 ____________________________________ 
 ____________________________________ 

משקיע   הינו  המניות  בעל  האם 
 :4מוסדי

 לא                 כן 
 אם כן אנא פרט: _______________________ 

 ____________________________________ 
 ____________________________________ 

  

 חתימה: ________________    תאריך: ____________ 
 

כתב הצבעה    -( לחוק החברות(  1) 177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף  
 זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת    -לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 
 הזהות/דרכון/תעודת התאגדות. 

 באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:  במידה והינך בעל עניין אישי 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________ _________________ 

 
 * פרט  

 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  1
בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו    2

 כתוצאה מקשר עם בעל השליטה. 
 . 1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 37כהגדרתו בסעיף  3
 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1כהגדרתו בסעיף  4

  /מס"ד
נושא  
 מספר 

האם אתה בעל   1אופן ההצבעה  הנושאים שעל סדר היום
עניין אישי 

 2בהחלטה
 לא כן  נמנע  נגד בעד

בריטמן,   1 החשבון  רואי  משרד  של  מחדש  מינוי 
( חשבון  רואי  זהר  כרואי  Deloitteאלמגור,   )

שעד   לתקופה  החברה,  של  המבקרים  החשבון 
הבאה   השנתית  האסיפה  את  תום  ולהסמיך 

בהתאם   שכרם  את  לקבוע  החברה  דירקטוריון 
הכספיים   הדוחות  לבחינת  הוועדה  להמלצות 

 וועדת הביקורת.

     

כהונתם    ותנאי  דירקטורים  של  מחדש  מינוי 
הנדרשים,  ) האורגנים  לאישור  כל בכפוף 

הביטוח,   להסדרי  כפופים  יהיו  הדירקטורים 
 השיפוי והפטור הקיימים בחברה( 

- - - - - 

      עמי ברלב  2.1

      עוזי נבון  2.2

      אילן ויצמן  2.3

      גיורא יהב  2.4

      קורט הופה  2.5

      שי מיש  2.6



תוכן עניינים

עמ' שם הנספח מס' 

3 פרטים: עמי ברלב 1

11 פרטים: עוזי נבון 2

19 פרטים: אילן ויצמן 3

26 פרטים: גיורא יהב 4

34 פרטים: קורט הופה 5

39 פרטים: שי מיש 6
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נספח 1

פרטים: עמי ברלב

עמ' 3



7.11.2021

 לכבוד
ורה חכמה בע"מיליון תחבאקס

1999-החברות, התשנ"ט חוקבהתאם להוראות  להתמנות כדירקטור ת/מועמדהצהרת 

תחב וחברת   :הואיל חכמהאקסיליון  )  ורה  אשר  "החברה"בע"מ  ציבורית,  חברה  הינה   )

 ;  אביב בע"מ-בורסה לניירות ערך בתלב יםנסחר ניירות ערך שלה

על מנת    למסור הצהרה זועלי    ,("החוק")  1999-תשנ"טי הוראות חוק החברות,  ולפ :ואילהו

כדירקטור מנת    ,וכן  בחברה  להתמנות  הביקורתשעל  בכך, ועדת  שתחפוץ  ככל   ,

" בחברה, כהגדרת  ה/ בלתי תלוי  עריך את כשירותי להתמנות כ"דירקטורוכל להת

ש מנת  ועל  בחוק,  זה  יערי דמונח  החברה  והבנתיירקטוריון  מיומנותי  את  ך 

אני   האם  קביעה  לצורך  ו/או    ת/ בעלהמקצועית  ופיננסית"  חשבונאית  "מיומנות 

אלו    ת /בעל מונחים  כהגדרת  מקצועית",  )תנאים  ב "כשירות  החברות  תקנות 

בעל   לדירקטור  כשירות    מומחיותומבחנים  בעל  ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית 

 ;(ורים""תקנות הדירקט) 2005-מקצועית(, התשס"ו 

כי הצהרתי זו תהיה מונחת במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל    ,לכך  ת/ואני מודע  :והואיל

 .אדם

כי עלי לומר את האמת    , לאחר שהוזהרתי  ,031669542  ת.ז.  נושא   ,ברלב  עמילפיכך, אני, הח"מ,  

 דלקמן: בזה כ ת/ומתחייב ה/ ה כן, מצהירלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעש  ה/ וכי אהיה צפוי

. מנהחלק בלתי נפרד מ הינולעיל  ד המבוא להצהרה זו .1

כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.  .2

לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  ל .3 לגבי    לחוק  227-ו  א' 226,  226א מתקיימות  חל  ולא 

 . לחוק 225איזה מהפרטים שבסעיף 

כשיר .4 מסווגל   אני  תלוי   דירקטורכ  היות  ציבורית    בלתי  סעיבחברה  הוראות  ,  1  פים לפי 

בחברה מעל תשע שנים רצופות    כדירקטור   וכן, אינני מכהן  לחוק ב  249-ו(  ו) 240  -(  ב)240

 .(לעניין זה, הפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים אינה מפסיקה את רצף הכהונה)

כדירקטורלה  כשיראני   .5 בסעיף    בעל  תמנות  כאמור  ופיננסית",  חשבונאית   1"מיומנות 

"כשירות מקצועית", כאמור    בעל  להתמנות כדירקטור   ירואני כשרקטורים,  לתקנות הדי

  לתקנות הדירקטורים.  2בסעיף 

תפקידי   .6 ביצוע  לשם  הראוי,  הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  לי  יש 

   להלן. 9בחברה. פירוט כישוריי הינו כאמור בסעיף 
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2

מתחייבנה .7 כי    ני  להתאם  בזה,  לפי  יחדל  הדרוש  תנאי  לגבי  לכהונתי  ה קיים  חוק 

כדירקטור  כדירקטור כהונתי  לפקיעת  עילה  לגבי  שתתקיים  ככל  או  בחברה,   בחברה 

בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.   אודיע על כך מיד לחברה, וכהונתי כדירקטור

כשיר שהנני  ככל  כן,  מסווגל  ה /כמו  תלוי  ר קטודירכ  ת /היות  ציבוריתב  ה/ בלתי  ,  חברה 

מתחייב לסיווגי    ת/הנני  החוק  לפי  הדרוש  תנאי  לגבי  להתקיים  יחדל  אם  כי  בזה, 

 , אודיע על כך מיד לחברה. ה/בלתי תלוי כדירקטור

ידי או מטעמי של ניירות ערך -בזה להודיע לחברה, בכתב, על כל רכישה על  הנני מתחייב .8

ך של החברה בסמוך לאחר שייוודע לי  יי בניירות ערשל החברה ו/או על שינוי בהחזקות 

 . על השינוי ובכל מקרה לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד השינוי

הינם כדלקמן: בנושאים המפורטים בתקנות הדירקטורים השכלתי, ניסיוני וידיעותיי  .9

 השכלה:   .9.1

שם מוסדחום/ מקצוע תתואר אקדמי 

אוניברסיטת בר אילןמשפטיםתואר ראשון 

 ניסיון מקצועי רלוונטי:   .9.2

עיסוק בחמש שנים האחרונות: 

בע"מכיום:    -  2019 מערכות  סאטקום  קבוצת  פעיל,  דירקטוריון  הבנות    יו"ר  )והחברות 
 שלה(. 

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ )ציבורית( -כיום, יו"ר דירקטוריון  -  2021יולי 

הסתיים(:    2019-2020 קומיוניקיישנס)התפקיד  מנ  בי  ודירקבע"מ,  חברה    -טור  כ"ל 
 אביב ובנאסד"ק.  -ציבורית הנסחרת בבורסה בתל 

אינטרנט גולד קווי זהב, יו"ר פעיל; בי קומיוניקיישנס בע"מ, יו"ר    -: לשעבר  2018-2019
 אביב ובנאסד"ק. -חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל -פעיל  

רת בע"מ,  אפון תקשוקשורת: פל: דירקטור בחברות בתחום הת2019ועד    2017החל משנת  
( לווין  די.בי.אס. שירותי  בע"מ,  אונליין  בזק  בע"מ,  בינלאומי  דירקטור 1998בזק  בע"מ.   )

 אביב(, לרבות חברות מקבוצת "בזק".-בחברת "בזק" )ציבורית, תל

הסתיים(    2018  -  2014 ויועמ"ש   -)התפקיד  תקשורת  יורוקום  קבוצת  במטה  סמנכ"ל 
 (. 2008נת "ש החל בשהקבוצה )תפקיד היועמ

ההון,    ניהול:  2021  -  2018 בשוק  התמחות  עם  הדין  עריכת  בתחום  עצמאית  פרקטיקה 
 וכיו"ב.  M&Aחברות ציבוריות וליווי הנפקות מורכבות; תהליכי 

כיום בע"מ  -דירקטור    -  החל  ותיירות  כיום(  ישראייר תעופה  דירקטור )התנדבותי(;    )גם 
 . נרגיה בע"ממודיעין א  )התנדבותי(; בחברת וסטו בע"מ

ו/או    ת/להתמנות כדירקטור בעל  ה/ככל שאני כשיר .9.3 ופיננסית  מיומנות חשבונאית 

 . מסמכים ותעודות התומכים באמורכשירות מקצועית, מצ"ב  ת/בעל

ומיידיים(,  .10 תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם  דיווח  לצורך  פרטיי  להלן 

 : 1970-תש"ל

- 4 -



3

  Ami Barlevעמי ברלב,  : עמדהמו םש

 031669542מס' תעודת זהות: 

 1.6.1978תאריך לידה:  

 ראלית. יש :אזרחות

 , הוד השרון. 17לדה מאיר גומען: 

 050-2029021טלפון: 

: אקדמי()תואר, תחום ושם מוסד  השכלה

שם מוסדחום/ מקצוע תתואר אקדמי 

אוניברסיטת  משפטיםתואר ראשון 
בר אילן

: ודה, משך הזמן(מקום עב )תפקיד, עיסוק בחמש השנים האחרונות

 בחמש שנים האחרונות: עיקרי עיסוק 

)והחברות הבנות שלה(.  יו"ר דירקטוריון פעיל, קבוצת סאטקום מערכות בע"מכיום:  - 2019

 אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ )ציבורית( -כיום, יו"ר דירקטוריון  -  2021יולי 

חברה ציבורית הנסחרת  -מנכ"ל ודירקטור    "מ,בע   בי קומיוניקיישנס)התפקיד הסתיים(:    2019-2020
 אביב ובנאסד"ק.  -בבורסה בתל

לשעבר  2018-2019 פעיל    -:  יו"ר  בע"מ,  קומיוניקיישנס  בי  פעיל;  יו"ר  זהב,  קווי  גולד  -אינטרנט 
 אביב ובנאסד"ק.  -חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל

משנת   הת2019ועד    2017החל  בתחום  בחברות  דירקטור  בזק   רת:קשו:  בע"מ,  תקשורת  פלאפון 
( לווין  שירותי  די.בי.אס.  בע"מ,  אונליין  בזק  בע"מ,  "בזק" 1998בינלאומי  בחברת  דירקטור  בע"מ.   )

 אביב(, לרבות חברות מקבוצת "בזק". -)ציבורית, תל

סמנכ"ל במטה קבוצת יורוקום תקשורת ויועמ"ש הקבוצה )תפקיד   -)התפקיד הסתיים(    2018  -  2014
 (. 2008בשנת  החל"ש היועמ

חברות   ניהול:  2021  -  2018 ההון,  בשוק  התמחות  עם  הדין  עריכת  בתחום  עצמאית  פרקטיקה 
 וכיו"ב.  M&Aציבוריות וליווי הנפקות מורכבות; תהליכי 

דירקטור בחברת וסטו  )התנדבותי(;    )גם כיום(  ישראייר תעופה ותיירות בע"מ  -דירקטור    -  החל כיום
 אנרגיה בע"מ.  יעיןמוד  )התנדבותי(; בע"מ

היום. -2018יועץ משפטי חיצוני בחברות ציבוריות, 

 :כדירקטור מכהן/ת  את/אתהחברות אחרות בהן 

 ראה לעיל. 

, חברה קשורה של החברה או של בעל  של החברה, חברה בת של החברה  ת/ה עובד/האם את

 לא.  :עניין בחברה

וניירות ערך המירים של החברה  ה/מחזיק  את/ההאם   / חברה קשורה   / חברה   מניות  בת 

 . לא :שלה
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: בן משפחה של בעל עניין אחר בחברהבת/ את/ההאם 

 לא.

זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.  .11

031669542עמי ברלב 
חתימה ת.ז.שם
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 5 

 
 

 1999-חוק החברות, התשנ"טרלוונטיים מסעיפים 
 

 כהן כדירקטור יגלה לממנה: ד לועממי שמ )א( . 225

לפה התקופה שבה אסור לו  ח   טרםו)א(,  226כאמור בסעיף  ה  אם הורשע בפסק דין בעביר ( 1)
 ; 226לכהן כדירקטור לפי סעיף 

בסעיף   ( 2) בעבירה כאמור  דין  בפסק  הורשע  בית 1)א226אם  חלפה התקופה שקבע  וטרם   ,)
 המשפט לפי אותו סעיף קטן;

המ ( 3) האכיפה  ועדת  אמצאם  עליו  הטילה  כדירקטור ינהלית  לכהן  עליו  האוסר  אכיפה  עי 
חברה בכל  או  ציבורית  חברה  התקופה   בכל  חלפה  וטרם  חוב,  איגרות  חברת  שהיא  פרטית 

 שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. 

 –בסימן זה  )ב( 

לפי פרק נו לחוק ניירות ערך, שהוטל  52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    –"אמצעי אכיפה"   
ז'  4ח' פרק  לפי  ערך,  ניירות  ה  2לחוק  הסדרת  תילחוק  ובניהול  השקעות  בייעוץ  קי עיסוק 

, 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד  1, או לפי פרק י'1995-השקעות, התשנ"ה 
 לפי העניין; 

 לב)א( לחוק ניירות ערך;52הוועדה שמונתה לפי סעיף  –"ועדת האכיפה המינהלית"  

 פסק דין בערכאה ראשונה. –דין" "פסק  

 

ציבורית או  ילא   א()  . 226 בחברה פרטית שהיא חברת  מונה לכהונת דירקטור בחברה 
כן חלפו חמש שנים   םא  איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא

 שבו הורשע:  ןמיום מתן פסק הדי

סעיפים  רעבי ( 1) לפי  העונשין,    428עד    422-ו  420עד    418,  415,  392,  297עד    290ות  לחוק 
 לחוק ניירות ערך;  54-)א( ו 53ד, 52ג, 52י סעיפים  פ, ול 1977-תשל"ז

עבירות מנהעהרש ( 2) לישראל בעבירות שוחד, מרמה,  בתאגיד או    םילה בבית משפט מחוץ 
 עבירות של ניצול מידע פנים; 

 )נמחקה(.  ( 3)

רית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות  לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבו (1א) 
ף קטן )א(, אם בית המשפט קבע כי חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעי

או  ציבורית  בחברה  דירקטור  לשמש  ראוי  הוא  אין  נסיבותיה  או  חומרתה  מהותה,  מפאת 
תעלה בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא  

 . על חמש שנים מיום מתן פסק הדין

במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין   משפט רשאי לקבוע,  בית ב() 
תו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, עשרלהתמנות לדירקטור, כי על אף ה

ית או בחברה אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבור,  ירהבבות שבהן נעברה העסילנ
הוא   שבה  התקופה  כי  או  חוב,  איגרות  חברת  שהיא  בחברה פרטית  כדירקטור  מלכהן  מנוע 

 .ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים

 (. 1רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן )א() השר ג( ) 

שפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע בית מ  –בית משפט, ואם הוגש ערעור   ד() 
 .של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכוןשל מגבלות המינוי או 

 

הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור   .א226
מונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא י

 אותה החלטה. בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי 

 

שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר,    יממונה לדירקטור קטין, פסול דין,  ילא   א()  . 227
 על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. ליטחוכן תאגיד שה

שמת ממוע    ב()             דירקטור  לכהונת  זאת  ד  יגלה  )א(  קטן  בסעיף  האמור  בו  קיים 
 לממנה.

 
ש  .א227 או דירקטור  כדירקטור  לכהונתו  זה  חוק  לפי  הדרוש  תנאי  לגביו  להתקיים  חדל 

תפקע  וכהונתו  לחברה,  מיד  כך  על  יודיע  כדירקטור  כהונתו  לפקיעת  עילה  לגביו  שמתקיימת 
 במועד מתן ההודעה.

 

 כשירות למינוי  

 גילוי ובתח
 

 קב  עמינוי  תגבלה                      
 רשעה ה                            

 

 מינוי  תגבלה                
 

 חובת הודעה                 
 

 הגבלת מינוי עקב              
 טה של ועדת     החל             
 ית האכיפה המינהל             
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חיצו )א( .240 לדירקטור; כדירקטור  להתמנות  הכשיר  ישראל  תושב  יחיד  ימונה  ני 
יבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שמניותיה או שאיגרות ואולם חברה צ

רשומות   שהן  או  לישראל  מחוץ  לציבור  הוצעו  מהן  חלק  או  העניין,  לפי  שלה,  החוב 
בי ישראל; השר  בבורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תוש

ניתן יהיה  שבהן  חברות  של  נוספים  סוגים  לקבוע  חיצוניים    רשאי  דירקטורים  למנות 
 שאינם תושבי ישראל.

מי     (1)        (1)א            או  מקצועית  כשירות  בעל  שהוא  מי  ימונה  חיצוני  כדירקטור 
חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים    מומחיותשהוא בעל  

 חשבונאית ופיננסית. מומחיות חיצוניים יהיה בעל ה

בהתיי   (2) ומבחנים  השר,  תנאים  יקבע  ערך,  ניירות  רשות  עם  עצות 
בעל   כשירות   מומחיותלדירקטור  בעל  ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית 

 מקצועית.

 לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש  )ב(           
בעק או  במישרין  לו  כפוף  שהוא  למי  למעבידו,  לשותפו,  לקרובו,  לתאגיד לו,  או  יפין 

שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה,  
אחר,   לתאגיד  או  המינוי,  במועד  השליטה,  בעל  של  לקרוב  או  בחברה  השליטה  לבעל 

שמ מי  או  שליטה  בעל  בה  שאין  שליטה  ובחברה  בדבוקת  שהוא,    –חזיק  למי  זיקה  גם 
ראש   יושב  המינוי,  נושא  במועד  או  מהותי  מניות  בעל  הכללי,  המנהל  הדירקטוריון, 

 –המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן זה  

או    -"זיקה"              כלל  דרך  מקצועיים  או  עסקיים  קשרים  קיום  עבודה,  יחסי  קיום 
ה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור  שליטה, וכן כהונ

רשות  ח עם  בהתייעצות  השר,  לציבור;  מניות  לראשונה  להציע  שעומדת  בחברה  יצוני 
 ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה; 

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

לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או     )ג(           
ביכולתו   לפגוע  כדי  בהם  יש  אם  או  כדירקטור,  תפקידו  עם  ענינים  ניגוד  ליצור  עלולים 

 לכהן כדירקטור.

אותה לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם    )ד(           
 שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

שהיא    )ה(            פרטית  בחברה  או  ציבורית  בחברה  חיצוני  כדירקטור  יחיד  ימונה  לא 
 עובד של בורסה בישראל.  חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או

ף קטן )ב( לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו,  בלי לגרוע מהוראות סעי   )ו(           
לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא  

סעיף בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות  
זני חים, וכן יחיד שקיבל קטן )ב(, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים 

סעיף   להוראות  בניגוד  בעת 244תמורה  כאמור  תמורה  התקבלה  או  קשרים  קוימו  )ב(; 
סעיפים   לעניין  בכך,  יראו  החיצוני,  הדירקטור  מן    247-ו  246א,  245כהונת  תנאי  הפרת 

 לכהונתו כדירקטור חיצוני.התנאים הדרושים למינויו או  

 סיווג דירקטור כדירקטור בלתי תלוי 

דירקטור  249 לסווג  רשאית  חוב  איגרות  חברת  שהיא  חברה  או  ציבורית  חברה  ב. 
( פסקאות  לפי  ככזה  להתמנות  כשיר  הוא  אם  תלוי  בלתי  ו1כדירקטור  להגדרה  2)-(   )

תלוי" שבסעיף   בלתי  בסעיף  1"דירקטור  כאמור  לאחר שהצהיר  לא  ב224,  זה,  לעניין   ;
 ר בלתי תלוי, כזיקה לחברה. יראו בכהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטו

 
\ 
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חשבונאית ופיננסית   מומחיותתקנות רלוונטיות מתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל 
 2005-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו 

 חשבונאית ופיננסית  מומחיותדירקטור בעל 

בעל         .1 השכ  מומחיותדירקטור  שבשל  מי  הוא  ופיננסית  ניסיונו  חשבונאית  לתו, 
חשבונאיים ודוחות כספיים   –וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים  

באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר  
הכספיים; הנתונים  של  הצגתם  של   לאופן  והפיננסית  החשבונאית  מיומנותו  הערכת 

הדי בידי  תיעשה  השכלתו,  דירקטור  השאר,  בין  השיקולים,  במכלול  ויובאו  רקטוריון, 
 ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

פועלת    (1) שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות  סוגיות 
 רה; החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החב

 תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;  (2)

 הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.  (3)

 דירקטור בעל כשירות מקצועית 

 דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:   )א(       .2

מקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים,  בעל תואר אקדמאי באחד מן ה   (1)
 ציבורי;ראיית חשבון, משפטים, מינהל 

גבוהה     (2) השכלה  לימודי  השלים  שהוא  או  אחר  אקדמאי  תואר  בעל 
הרלוונטי  בתחום  או  החברה  של  העיקרי  עיסוקה  בתחום  הכל  אחרת, 

 לתפקיד;

בעל     (3) שהוא  או  מאלה,  באחד  לפחות  שנים  חמש  של  ניסיון  בעל  הוא 
 יסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:נ

יד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים בתפק   )א(
 משמעותי;

 בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;   )ב(

 בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.     )ג(

הכש  )ב(            בתקנה הערכת  כאמור  כדירקטור  לכהן  מועמד  של  המקצועית  ירות 
 עשה בידי הדירקטוריון.משנה )א(, תי
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נספח 2

פרטים: עוזי נבון

עמ' 11



Uzi Navon 

Address: 31 Hashehafim st. Raanana 
Phone: 972-50-5391405 
Birth: 1965 
Family status: Married + 3 

 
 

Summery 

 

Over 25 years of experience in the sales of enterprise solutions to a wide range of 
Customers including enterprise, SMB market, and startups. 

 
Experience leading a diverse range of teams with varied skillsets and fields of expertise, including sales, 
business development, sales consultants, finance, operations, and marketing. 
 
Lead teams through highly dynamic, and often challenging, initiatives, from first stages 
through success. 
 
I believe that in business, as in sports, success is secured when the captain ensures that each player 
implements his unique abilities together with the spirit of the team. 

 

Experience 

 
Nov 2014 – Oct 2021 Country Leader – Oracle Israel 

Responsible for success and growth in the market and a member of the EMEA extended 
management team. 
A highly motivated, focused and experienced business leader.  Very well understand the 
market, technology and people. Have a very good relation with the key decision makers in 
the Industry. 
Leading a wide range of teams with different people skills and functional expertise including 
Sales, Business Development, Sales Consultant, Finance, Operation and Marketing. 

 
2003 – Oct 2014 Sales Senior Director – Oracle Israel 

In charge of the company sales division. Within this duty I managed a team of sales 
people, business development and professional consultants. 
This duty included responsibility on an annual turnover of tens of millions $, 
management of the entire company activity with all the organizations in Israel, 
planning the company activity in Israel and responsibility on its fulfillment. 
 

1997 – 2003 Sales sectors manager – Oracle Israel 
Manager of various sales sectors in the company. Within this duty I managed the 
sales activity in different sectors in the Israeli market including full responsibility on 
the company sales activity to these sectors. 

1995 – 1997 Sales sectors manager – John Bryce 
Manager of various sales sectors in the company. Within this duty I managed the 
sales activity in different sectors in the Israeli market including full responsibility on 
the company sales activity to these sectors. 
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1993 – 1995 Sales consulting Manager – John Bryce 
Management of technical consultants who assist sales team in the sale process. 
The job included sales management from the technical aspect and management of 
a technological team. 

1992 – 1993 Project manager – John Bryce 
Management of a turnkey project performed by the company for one of its clients (a 
customs brokerage and international forwarding company). I conducted a team that 
analyzed and developed the project and was responsible to the production stage in 
full cooperation with the client's computer department people. 

1989 – 1992 Chief of subsection – IDF 
A chief of subsection in the computer unit. In this duty I managed several teams 
who were responsible to the development of computerizing projects . The duty 
included responsibility on projects initiation and management until production and 
maintenance. 
 

1986 – 1989 Computer systems analyzer – IDF 
A senior computer systems analyzer in various projects .In this duty I led a team 
of system developers and was responsible for all project phases. 
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Education 

 
1990 - 1992 MBA – Tel Aviv University 

1983 - 1986 B. Sc Mathematics and computer science (officers academic studies program) – 
Tel Aviv University 

1971 - 1983 "Ironi he" Hi-School, Tel Aviv (major in mathematics – physics). 

 
 

Languages 

 
 

Hebrew, English 

References Will be provided upon request 
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נספח 3

פרטים: אילן ויצמן

עמ' 19



 
 

Ilan Weizman 
 
EDUCATION 
 
2006 - 2007 - MBA, Cum Laude, School of Management, Haifa  
University 
 
1993 – 1997: B.Sc. Computer Engineering 
Technion - Israel Institute of Technology 
 
EXPERIENCE 
 
Axilion Smart Mobility 
2021  - Present | Founder, VP Business Development  
2009  - Present | Board Member  
2018  - 2021 | Founder, CTO  
2009  - 2018 | Founder, CEO  
 
 
2006  - 2009 | VP Marketing | Surf Communication Solutions Israel 
A company that develops and markets multimedia platforms for telecom and mobile 
applications. 

� Full responsibility for all company marketing activities, including building and 
managing the marketing team 

� Significant contributor to a more than 50% increase in sales which resulted in 
an all-time sales record for the company 

� Defined and led the launch of a new strategic product line including 
comprehensive business case formation, product definition and go-to-market 
execution 

� Conducted marketing seminars for customers, distributors and partners, 
including speaking sessions at leading industry conferences, press tours, 
road shows and webinars 

 
2005  - 2006 | Product Marketing Manager | Intel (Oplus) Israel 
A company that develops and markets integrated video display processor chips for 
flat panel TVs. 

� Responsible for engagement of Tier-1 digital TV OEMs’ in Asia 
� Managed the regional team of field application engineers 
� Conducted customer surveys and defined a new strategic product for a digital 

TV platform 
� Handled selection and engagement of external SW vendors 

 
 
2005  | VP Products | NexPerience Israel 
A company that develops solutions for accelerating the roll-out of advanced mobile 
services. 

� Performed strategic planning and business plan consolidation 
� Substantial contribution to a successful fundraising round  
� Consolidated product concepts and features including customer and partner 

surveys 
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2003  | Consultant, VP Product Management | Dblur Israel  
A company that develops software lens for mobile phone cameras. 

� Defined product features and business models 
� Substantial contribution to a successful fundraising round  

 
 
2000  - 2005 | VP Business Development Manager | 3DV Systems | Israel, USA 
A company that develops a 3D imaging-based input device for consumer electronics. 

� Formed and executed joint projects and cooperation agreements with Tier-1 
OEMs 

� Created and developed worldwide customer accounts (US, Asia) 
� Conducted product presentations at customer locations and major 

international trade shows 

 
1998-2000 | Project Manager | 3DV Systems | Israel, USA  

� Led the development of a range-sensing camera from requirements phase to 
production in the framework of a multi-disciplinary, large-budget system 
project 

� Recruited the R&D team and established subcontractor agreements 
� Responsible for product deployment and on-site customer support 
� Successfully delivered product under very tight schedules 

 
 
1995 – 1998 | SW Team Leader | Intel Israel 

� Responsible for a CAD tool, developed new features and performed customer 
support  

� Selected by Intel for the Excellent Student Program 

 
 
 
 

- 20 -



 1 

  רוטקריד תורישכ תרהצה
 

 תונקתו )"קוחה" :ןלהל( 1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל 'ב224 ,'א224 םיפיעס יפ לע
 רוטקרידלו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב רוטקרידל םינחבמו םיאנת( תורבחה

  תרבחב הנוהכל דעוימה ,2005-ו"סשתה ,)תיעוצקמ תורישכ לעב
 )"הרבחה" :ןלהל( מ"עב המכח הרובחת ןויליסקא

   
 

 תילארשי 14/07/1969 024264988 ןליא ןמצייו ,מ"חה ,ינא
 תוחרזא הדיל ךיראת תוהז תדועת 'סמ יטרפ םש החפשמ םש 
 Weizman Ilan הפיח ,24 תור 

3440431 37, 
 הילצרה

0544305126  

 החפשמ םש 
 תילגנאב

 יטרפ םש
 תילגנאב

  ןופלט 'סמ תבותכ

 
 

 :תורהצה
 

 .הרבחב תי/רוטקרידכ ןהכל יתמכסה תא ת/רשאמ ינירה .א
 

 שי םאה הניחב םשל םייטנוולרה 2יעוצקמה ינויסינו ירושיכ ,1יתלכשה תודוא םיטרפ ןלהל .ב
 םאהו הרבחב רוטקרידכ ןהכל )יעוצקמה ינויסינו יתלכשה תוברל( םירושיכ יידיב
 תכרעהל וא/ו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ תכרעהל םינחבמהו םיאנתה יב םימייקתמ
 תושירדה" :ןלהל דחי( הרבחה לש ירקיעה הקוסיע םוחתב הנבההו תונמוימה
 :)"תויעוצקמה

 
 :יתלכשה

 ימדקאה דסומה םש םוחת ראות
B.Sc הפיח ןוינכט  םיבשחמ תסדנה 

MBA הפיח תטיסרבינוא  םיקסע להנימ  
 

  :תונורחאה םינשה שמחב יתוקסעתה
 דיקפתב אלימש ןמזה ךשמ הדובעה םוקמ דיקפתה

CTO םינש 3.5  מ"עב ןויליסקא  
CEO םינש 8  מ"עב ןויליסקא 

   
   

 
  :תונורחאה םינשה שמחב תי/רוטקרידכ יתנהיכ וא/ו תנהכמ/ןהכמ ינא ןהב תורחא תורבח
 

 הז 'ב ףיעס יפל הרהצהב םיכמותה תודועתו םיכמסמ ףרצל שי *
 

 :הז 'ב ףיעס יפל הרהצהה ןיינעל
 

 
 הדועתה וא יאמדקאה ראותהו השכרנ ובש דסומה ,רוטקרידה לש ותלכשה השכרנ םהבש םימוחתה לכ וניוצי  1

 הובג תונמוימ ,ותכרעהל ,רוטקרידל הנקמה הלכשה ,הנשיש לככ ,טרופת .םהב קיזחמ אוהש תיעוצקמה
 תוחודה תא םקמועל ןיבהל ול רשפאמה ןפואב ,םייפסכ תוחודו םייאנובשח-םייקסע םיאשונב הנבהו

 .םייפסכה םינותנה לש םתגצה ןפואל רשקב ןויד ררועלו הרבחה לש םייפסכה
 הנבהו ההובג תיפסכ תונמוימ ,ותכרעהל ,רוטקרידל םינקמה םירושיכהו ןויסינה ,םנשיש לככ ,וטרופי  2

 לש םייפסכה תוחודה תא םקמועל ןיבהל ול רשפאמה ןפואב ,םייפסכ תוחודו םייאנובשח-םייקסע םיאשונב
 ךשמו הדובעה םוקמ םש ,דיקפתה וניוצי .םייפסכה םינותנה לש םתגצה ןפואל רשקב ןויד ררועלו הרבחה
 .דיקפת לכב אלימש ןמזה
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 וירושיכו ונויסינ ,ותלכשה לשבש ימ אוה "תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב רוטקריד"
 ןפואב םייפסכ תוחודו םייאנובשח – םייקסע םיאשונב הנבהו ההובג תונמוימ לעב אוה
 ןפואל רשקב ןויד ררועלו הרבחה לש םייפסכה תוחודה תא םקמועל ןיבהל ול רשפאמה
 ;םייפסכה םינותנה לש םתגצה
 
 ינויסנ וא/ו יתלכשה לשב יכ ,הרבחב רוטקרידכ הנוהכל ת/דעוימכ ,ה/ריהצמ יננה ,ךכיפל
 :3ןלהל םיטרופמה םיאשונב הנבהו ההובג תונמוימ ,יתכרעהל ,יל שי יירושיכ וא/ו

 
 הרבחה תלעופ ובש ףנעל תוינייפואה תיאנובשח הרקב תויגוסו תויאנובשח תויגוס ] [

 ;הרבחה לש תובכרומהו לדוגה רדסב תורבחלו
 
 ;וילע תולטומה תובוחהו רקבמה ןובשחה האור לש וידיקפת ] [
 
 ;1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוח יפלו קוחה יפל םרושיאו םייפסכ תוחוד תנכה ] [
 
]X[  ליעל םיטרופמהמ דחא ףא; 
 
 תויחמומ ת/לעב תי/רוטקרידכ שמשל ,יתנבה בטימל ,ה/רישכ יננה ,ליעל רומאה רואלו

 :תיסנניפו תיאנובשח
 
 ןכ       ]  [
 
]X [      אל 
 
 

 ,הרבחב רוטקרידכ ןהכל קוחב תועובקה תורישכה תושירדב ת/דמוע ינא יכ ה/ריהצמ יננה .ג
 :יכ ה/ריהצמ יננה הז ללכבו

 
 .רטפוה אלש לגר טשופכ יתזרכוה אלו ןיד לוספ ינניא .1 

 עוציב םשל ,יוארה ןמזה תא שידקהל תלוכיהו םישורדה םירושיכה ידיב שי .2
 הרבחה לש םידחוימה היכרצל ,ראשה ןיב ,בל םישב ,הרבחב רוטקרידכ ידיקפת
 .הלדוגלו

 אלו רוטקרידכ ידיקפת םע םיניינע דוגינ ורציי אל םירחאה ייקוסיע וא יידיקפת .3
 .רוטקרידכ ןהכל יתלוכיב עוגפל ידכ םהב היהי

  יתעשרוה םאו ןלהל תוטרופמה תוריבעב טולח ןיד קספב יתעשרוה אל .4
              קספ ןתמ םוימ םינש שמחמ הלעמל ופלח ירה ,ןלהל תוטרופמה תוריבעב רבעב 

 :יתעשרוה ובש ןידה
 

 ,428 דע 422-ו 420 דע 418 ,415 ,392 ,297 דע 290 םיפיעס יפל תוריבע )א(
 קוחל 54-ו )א(53 ,ד52 ,ג52 םיפיעס יפלו ,1977 - ז"לשתה ,ןישנועה קוחל
 .1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ
 

 תוריבע ,המרמ ,דחוש תוריבעב לארשיל ץוחמ טפשמ תיבב העשרה )ב(
 .םינפ עדימ לוצינ לש תוריבע וא דיגאתב םילהנמ

 
 התרמוח ,התוהמ תאפמ יכ עבק טפשמ תיב רשא תרחא הריבעב העשרה )ג(

 .תירוביצ הרבחב רוטקרידכ שמשל יואר ינא ןיא היתוביסנ וא
 

 קוחל )ג(226 ףיעס חוכמ םיטפשמה רש ידי לע העבקנש תרחא הריבע לכ )ד(
 .1999 - ט"נשתה ,תורבחה

 
 

 הפיכאה תדעו יכ ריהצמ ינא ,קוחל 225 ףיעסב העובקה יוליגה תבוחל םאתהב .5
 הרבחב רוטקרידכ ןהכל ילע רסואה הפיכא יעצמא ילע הליטה אל תילהנמה
 ףיעסב םתרדגהכ – "תילהנמ הפיכא תדעו" -ו "הפיכא יעצמא" ,הז ןיינעל .תירוביצ

 .תורבחה קוחל )ב(225
 רוטקרידכ יתנוהכל קוחה יפל םישורדה םיאנתהמ יאנת ייבגל םייקתהל לדח םא .6

 לע עידוא – הרבחב רוטקרידכ יתנוהכ תעיקפל הליע ייבגל תמייקתמש וא הרבחב
 

 .יטנוולרה םוקמב ןמסל אנ  3
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 3 

 ףיעסל םאתהב יכ ,יל עודי .העדוהה ןתמ דעומב עקפת יתנוהכו הרבחל דיימ ךכ
 .הרבחל ילש םינומא תבוח תרפהכ בשחית רומאכ העדוה תבוח תרפה ,קוחל 234

 
 ה/ריהצמ יננה ,]יטנבלר םא אלמל שי[ ה/יולת יתלב תי/רוטקריד יננה םא הניחבה ךרוצל .ד

 :ןמקלדכ
 

 דיגאתל וא ןיפיקעב וא ןירשימב ול ףופכ ינאש ימל ,ידיבעמל ,יפתושל ,יבורקל ,יל ןיא ]  [
 הקיז ,יונימה דעומל ומדקש םייתנשב וא יונימה דעומב ,וב הטילשה לעב ינאש
 ;רחא דיגאתל וא יונימה דעומב הרבחב הטילשה לעבל ,הרבחל

 
 :הז 'ד ףיעס יפל הרהצהה ןיינעל
 ,הטילש וא ללכ ךרד םייעוצקמ וא םייקסע םירשק םויק ,הדובע יסחי םויק - "הקיז"
 רוטקרידכ ןהכל ידכ הנומש רוטקריד לש הנוהכ טעמל ,הרשמ אשונכ הנוהכ ןכו

 תונקת יפ לע םיגירח טעמל ,רוביצל תוינמ הנושארל עיצהל תדמועש הרבחב ינוציח
 רוטקרידכ הנוהכ טעמלו 2006-ז"סשתה ,)הקיז םיווהמ םניאש םיניינע( תורבחה
 ;יולת יתלב רוטקרידכ גוויסה םרט הרבחב

 
 דעומל ומדקש םייתנשב וא יונימה דעומב ,וב הטילשה לעבש דיגאת - "רחא דיגאת"
  .הב הטילשה לעב וא הרבחה אוה ,יונימה

 
 םע םיניינע דוגינ רוציל םילולע וא םירצוי םניא םירחאה ייקוסיע וא יידיקפת ]  [

 .רוטקרידכ ןהכל יתלוכיב עוגפל ידכ םהב ןיאו רוטקרידכ ידיקפת
 
 וא ינוציח רוטקרידכ ןהכמ הב תרחא הרבחב רוטקרידכ תנהכמ/ןהכמ ינניא ]  [

 .הרבחב םירוטקרידהמ דחא יולת יתלב רוטקריד
 
 .לארשיב הסרוב לש ת/דבוע ינניא ןכו ךרע תוריינ תושר לש ת/דבוע ינניא ]  [
 
 .תופיצרב םינש עשת לעמ הרבחב רוטקרידכ ת/נהכמ ינניא ]  [
 

 :הז 'ד ףיעס יפל הרהצהה ןיינעל
 .הנוהכה ףצר תא הקיספמכ םייתנש לע הלוע הניאש הנוהכ תקספהב וארי אל

 
 םינחבמהו םיאנתה לכ תא םייקמה רוטקריד וניה "יולת יתלב רוטקריד" הז ףיעס ןיינעל
 .ליעל 'ד ףיעסב

 
]X[ ינניא ךכיפלו ,ליעל םיבוקנה םינחבמהו םיאנתהמ קלח וא לכ ייבגל םימייקתמ אל 

 ."יולת יתלב רוטקריד" תרדגה לע הנוע
 
 

 הרושק הרבחב וא הלש תב הרבח ,הרבחה לש םירימה ךרע תוריינ וא/ו תוינמב ייתוקזחה .ה
   תוינמ6,082,218   :ןלהל טרופמכ ןניה ,הלש

 
   
 תוריינב וא/ו תוינמב ייתוקזחהב ןוטיק וא לודיג לכ לע הרבחל רתלאל חוודל יילע יכ יל עודי 

 .הרבחה לש הרושק הרבחב וא תב הרבח ,הרבחה לש םירימה ךרע
 
 
 ןיינע לעב לש וא הלש הרושק הרבח ,הלש תב הרבח ,הרבחה לש דיקפת לעב/דבוע יננה .ו

 .VP BUSINESS DEVELOPMENT_:4ןלהל טרופמכ ,הרבחב
 
 

 ןיינע לעב לש וא הרבחב הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא הרבחב ןיינע לעב יננה .ז
 הרבחה תוינממ 5% לעמ קיזחמ_ :ןלהל טרופמכ ,הרבחב

 

 
 .ת/אלממ ךניהש םידיקפתה וא דיקפתה תא טרפל שי תיבויח הניה הבושתהו הדימב  4
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 וניה ליעל רומאה לכ יכ ה/ריהצמ יננה ,ליעל רומאה לכ תא יתנבהו ןויעב יתארקש רחאל .ח
 יכו ידי בתכבו ידי לע ובתכנו םיאלמו םיקיודמ םניה םיהזמה םיטרפה יכו התימאל תמא
 ייתובוח יכו תיפוסו הצממ המישר ןניא ליעל תואבומה תורבחה קוח תוארוה יכ יל עודי
 .יל תועודי קוחה יפ לע תואלמה ייתויוכזו

 
 תעיבק לע וא/ו רוטקרידכ יתנוהכ לע עיפשהל לוכיש ףסונ יתוהמ טרפ לכ יל עודי אל ןכ ומכ
 יתלב רוטקרידכ ןהכל תורישכ ינחבמבו םיאנתב יתדימע רבדב הרבחה לש תרוקיבה תדעו

 .הרהצהב ונייצמ יתייה הזכש טרפ יל עודי היה םא יכו יולת
 
 
 
 
  
   27/10/2021 

_____________          __________________ 
 המיתח           ךיראת      
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נספח 4

פרטים: גיורא יהב

עמ' 26



Dr. Giora Yahav 
52 Hanasi Ave., Haifa, Israel 34643 

+(972) 52 2679713   gs.yi4937@gmail.com 
 

PROFESIONAL SUMMARY_____________________________________________________________ 
 

A long and varied career in successfully initiating and managing cutting edge scientific research, 
engineering, and commercial product development projects in imaging and electrooptics technologies has 
provided me with a well honed skill set for leading talented people to deliver out of the box solutions to 
business and technological challenges. The skill set was acquired in diverse technological and business 
environments and typically involved motivating and managing talented people having different 
backgrounds to integrate often antagonistic technological, cost, and scheduling demands to satisfy 
customer requirements and perceptions. I am an inventor of 42 patents for various inventions, and author 
of 18 publications on different aspects of imaging technologies.           

WORK HISTORY______________________________________________________________________ 

09/2020 -- Current:  Part time teacher at Kinneret Academic College 
 Teaching the course of 3D Imaging devices and applications 

 
07/2020 -- Current: Head of the SiNG (Silicon Innovation for Next Generation) Initiative  

 building a national hub for creating innovation and leadership to 
commence next-generation technologies for silicon-based systems and 
emerging technology hardware platforms. 

 creating an independent center for collaboration between academic 
research centers, local and global industries, and government. 

 
03/2016 – 07/2020: Magic Leap, Haifa Israel; VP Sensor & Perception Technologies. 

 developed the technology enabling Magic Leap - the first wearable low power 
Machine Vision camera- groundbreaking new imaging concept.  

 build a new office in MATAM, Haifa which today is the center for Sensor 
technologies worldwide.  

 recruited and organized a team of world leading experts to develop TOF 
technology, building custom sensors and ASICS. 

 Paved the perception Strategy for the coming ML wearable generation 
   
06/2009 – 03/2016: MICROSOFT Inc, Haifa Israel; General Manager of Advanced Imaging 
Technology group, Israel R&D Center.   

 developed the technology enabling the Microsoft HoloLens - the first 
wearable low power time of flight (TOF) Camera  

 established a center for R&D and engineering in imaging and electrooptics 
technologies 
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  recruited and organized a team of world leading experts to develop  products 
and applications of imaging and electrooptics technologies  

 
06/1997 – 06/2009:  3DV Systems Ltd., Yokneam, Israel; Founder & Executive VP R&D.   

 created and  developed pulsed technology for time of flight imaging  
 invented and developed a unique production-ready configuration of a solid 

state imaging modulator 
 developed from concept to commercial product  ZCAM™ ,the first 3D studio 

camera 
 generated a revolutionary natural user interface (NUI) for interfacing gamers 

with computer games - subsequently adopted by Microsoft 
08/1981- 06/1996:   RAFAEL, Armament Development Authority, Ministry of Defense, Israel;  

       Senior Researcher - Head of Electro Optical Active Sensors.   
 headed major R&D programs incorporating advanced lasers and imaging 

technologies 
 supervised design and manufacturing tasks of a multi-disciplinary engineering 

team 
 managed program budgets, scheduling, and performance objectives.  

 
01/1987 – 01/1988:   ELOP Electro-Optics Industries Ltd., Rehovot, Israel; 

         Program Manager, Helmet Mounted Display Project     
 headed the Helmet Mounted Display (HMD) project (R&D on future 

generation avionics) Implementing holographic optics and advanced 
microelectronics. 

 managed a US/Israeli collaboration to make a HMD suitable for future US 
avionics. 

 
11/1980 – 08/1981:  Technion (Israeli Institute of Technology), Haifa, Israel; 

  Department of Chemical Engineering,  
 researched catalysts for sealed CO2 lasers  
 contributed input to configuring sealed CO2 lasers for various applications. 

 

EDUCATION__________________________________________________________________________ 
 
1988            MBA 

Haifa University, the Business Administration and Managing Branch, Israel 

1980              Postdoctoral Fellowship 
Max-Plank-Institute fur Biophysikalische Chemie, Abteilung Laserphysik  Gottingen, 
Germany 

1979            Ph.D. Physical Chemistry 
The Hebrew University, Jerusalem, Israel 
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1975             M.Sc. in Inorganic Chemistry 
The Hebrew University, Jerusalem, Israel 

1973            B.Sc. in Chemistry & Physics 
The Hebrew University, Jerusalem, Israel 

 

PUBLICATIONS & PATENTS___________________________________________________________ 
 
20 Publications -   http://www.researchgate.net/profile/Giora_Yahav  
60 Patents -   http://patents.justia.com/inventor/giora-yahav  
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נספח 5

פרטים: קורט הופה

עמ' 34
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נספח 6

פרטים: שי מיש

עמ' 39



 שי מיש 
 ;  052-4708700טל': 

 shay.misch@gmail.comדואל: 
 

 תמצית כישורים 
מנהל בכיר בחברות בינלאומיות גדולות. בעל נסיון רחב היקף במכירות, פיתוח עסקים וניהול פיננסי.  

 ל. המשרדים המובילים בישראשרה חשבונאית ומשפטית מ. בעל הכרקע עשיר בביצוע עסקאות 
 
 

   קורות חיים 
   

   תעסוקה 
 אקסיליון תחבורה חכמה    - 2021

 דירקטור 
  

 ועץ י    - 2018

ל •  בישראלבפתיחת     Dow Chemicals-יעוץ  בת  מערך   ,חברת  הקמת 
 ויצירת מערך חדשנות בישראל  מכירות בישראל

ל • בריטBCMS  -יעוץ  השקעות  בנק  ב,  אסטרטגים י  שותפים  איתור 
 ותבינלאומיים לחברות טכנולוגיה ישראלי

 
 קוראל שירותי ים  2020 - 2018

 דירקטור 
  

   מוצרים תעשייתיים   כימיקלים לישראל  2018 - 2012
 סמנכ"ל פיתוח עסקים 

 : .תפקידי כלל בין היתר 

 ניהול עסקים ראשוניים והבאתם למחזור מכירות גבוה   •

 פיתוח אסטרטגיית החברה  •

 ( ת של כ"יל)החממה הטכנולוגי"יל חדשנות הקמת כ •

ויצירת שיתופי    מוצרי ברום חדשים בתחום אגירת אנרגיה ומיצוי זהבפיתוח   •
 וחברות בינלאומיות גדולות אפים -סטארט ה עםלפעו

 מגנזיה לתחום הקוסמטיקה, תרופות ומזון פיתוח מוצרי •

 חומצה זרחתית מאפר פיתוח טכנולוגיה למיחזור   •

 עבודה למול אוניברסיטאות ומכוני מחקר  •
 

 קלים כימי חברת ייצור –כימיקלים עדינים  כימדע 2017 - 2013
 יו"ר הדירקטוריון 

  
   ניאופרם בע"מ  2011  – 2007

 עסקי   ופיתוח ( CFO)  של הקבוצה  ראשימנהל כספים 
 צה אחריות כוללת לכל מערך הכספים בקבו • 

 השקעות קונצרנית להשקעות בסטארטאפים בתחום הרפואי  חברתיצירת  •

 יים של החברה חוזים המהותטיפול ב •
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  טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ  2007  – 2004

   ים גלובליפיתוח עסק  דירקטור, 

ומדינות    ורקיהטניה, הודו,  בארה"ב, גרמ  ותשל חבר  רכישה  בלת תהליכיוה •
 אחרות

לפיתוח   )בשוודיה ואוסטרליה(  אומיותבינלשיתופי פעולה עם חברות  הובלת   •
 תרופות אינובטיביות

 
   

2002 –  2004 MergerMarket  –   בלונדון אפ סטארט 
 והחדרתו לשוק DealReporterח מוצר חדשני בשם פיתו •
 

   

    (PwCקסלמן פיננסים ) 2002  – 2000

  
   

    הרצוג, פוקס, נאמן ושות' 1999  – 1998

  
 ברמת הגולן כקצין תותחניםשנים  4שירות צבאי מלא של  שירות צבאי 

   
   השכלה 

 אוניברסיטת תל אביב  תואר שני במנהל עסקים. התמחות במימון וחשבונאות 2002  – 1999
   

 אוניברסיטת תל אביב  תואר ראשון במשפטים 1998  – 1994
   

 אוניברסיטת תל אביב  חשבונאות שנה ראשונה ב 1995  – 1994
   

פריטים 
 נוספים

 אזרחות גרמנית וישראלית 

 והה מאדאנגלית ועברית ברמה גב 
 מוסמך לשכת עורכי הדין  
 Microsoft office -שליטה מלאה ב  

 
 

 ממליצים ינתנו לפי דרישה
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