
 

 בע"מ תורפז תעשיות

 2021 מאיב 30

          לכבוד    לכבוד 

  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך

 באמצעות מגנ"א   באמצעות מגנ"א

 

 ג.א.נ.,

  בעלי המניות של החברהשל  מיוחדתאסיפה כללית  זימון הנדון:

"(, תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, חוק החברות)" 1999 –בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט 
"( תקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית תקנות הדוחות)" 1970 –התש"ל 

 מתכבדת ,2005-ות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"וותקנ 2000-והוספת נושא לסדר היום(, תש"ס
 יוליב 4-ה א' ביום על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים להודיע החברה

אשר על , (, רמת גן10 קומה) 16עורכי דין, ברחוב אבא הלל ׀עוה"ד של החברה מיתר במשרדי, 14:00 , בשעה2021
 . להלן יםהמפורט יםאישור הנושאסדר יומה 

 תוהמוצע ותותמצית ההחלטשעל סדר היום  יםהנושא

 גב' לימור אבידור כדירקטורית חיצונית בחברהמינוי  .1

גב' לימור אבידור כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום מוצע למנות את 

 אישור האסיפה הכללית את המינוי. 

 לזימון זה.  המצורפתלחוק  241 -ב)א( ו224ש, בהתאם לסעיפים גב' אבידור מסרה לחברה הצהרה כנדר

בגובה מול שנתי וגמול השתתפות לג תהא זכאית הגב' אבידורעל ידי האסיפה הכללית, למינויה  בכפוף

)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני,  "הסכום הקבוע" לדירקטור חיצוני בתקנות החברות

"(, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה מעת לעת. כמו תקנות הגמול)" 2000-התש"ס

דירקטורים  אחריות ביטוח -הדירקטורים בחברה לתנאים נוספים להם זכאים גב' אבידור תהיה זכאית כן, 

 שיפוי.כתב ו , כתב פטורונושאי משרה

לתקופת  , לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה,לימור אבידור 'הגבשל  הלאשר את מינוי ההחלטה המוצעת:

  החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית. כהונה )ראשונה( בת שלוש שנים,

  :לתקנות הדוחות 26כנדרש בהתאם לתקנה  אבידור 'הגב אודותלהלן פרטים 

 לימור אבידור שם משפחה ושם פרטי 

 022772628 מספר תעודת זהות

 07.09.1967 תאריך לידה

 4721024 , רמת השרון25התקווה  דין-מען להמצאת כתבי בי
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  ישראלית נתינות

 אוניברסיטת בן גוריון.ממדעי ההתנהגות ב BA השכלה

משנה למנכ"ל ומזכירת חברת מבטח שמיר אחזקות  עיסוק בחמש השנים האחרונות 
  שנים(. 28בע"מ )

מגדלי הוד השרון בע"מ, ג'רביניה החזקות בע"מ,  האם מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים 
( לגיל השלישי )גדרה( בע"מ, קסם 2021מבטח אור )

 אנרגיה בע"מ, מבטח שמיר פיננסים בע"מ, חאן הנמל
מ.ש.נ.מ. נדל"ן בע"מ, מ.ב.ש.ת נדל"ן בע"מ, בע"מ, 

גלום השקעות בע"מ, אילי השקעות בע"מ וזנלכל 
  בע"מ.

 לא האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

שלו, האם הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת 
 או של בעל עניין בו שלו חברה קשורהשל 

 לא

בעל עניין אחר  האם הדירקטור הינו בן משפחה של
 בתאגיד:

 לא

ועדת ביקורת וועדת תגמול )בכפוף לאישור המינוי  חברות בוועדה או וועדות של הדירקטוריון
 ידי האסיפה(.-על

 ידי האסיפה(-כן )בכפוף לאישור המינוי על רקטוריון זה הינו דירקטור חיצוניהאם חבר די

 כן  האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי

 מר מרדכי פלד כדירקטור חיצוני בחברהמינוי  .2

כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום אישור  מר מרדכי פלדלמנות את  מוצע

 האסיפה הכללית את המינוי. 

 לזימון זה.  המצורפתלחוק   241 -ב)א( ו224מר פלד מסר לחברה הצהרה כנדרש, בהתאם לסעיפים 

טרם זימון במסגרת הצהרתו המצ"ב לדיווח זה, הצהיר מר פלד על היותו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. 

. בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" דירקטור"-כאת סיווגו של מר פלד קטוריון החברה האסיפה, אישר דיר

בעל מומחיות  בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטורלהוראת  עשה בהתאםכאמור, נסיווגו 

של  , בין היתר, בהתבסס על הצהרתו2005-חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו

  .וכן בהתחשב בהשכלתו, ניסיונו וכישוריו מר פלד

וגמול השתתפות בגובה "הסכום למינויו על ידי האסיפה הכללית, מר פלד יהא זכאי לגמול שנתי  בכפוף

, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגתה של החברה מעת לעת. הגמולחיצוני בתקנות " לדירקטור הקבוע

ביטוח דירקטורים ונושאי  -יהיה זכאי לתנאים נוספים להם זכאים הדירקטורים בחברהכמו כן, מר פלד 

 שיפוי.כתב ו , כתב פטורמשרה

לתקופת כהונה  בחברה, חיצוני לכהונה כדירקטור מרדכי פלד לאשר את מינויו של מר ההחלטה המוצעת:
 )ראשונה( בת שלוש שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.
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 לתקנות הדוחות  26כנדרש בהתאם לתקנה  מר פלד אודותלהלן פרטים 

  מרדכי פלד שם משפחה ושם פרטי 

 056092711 מספר תעודת זהות

 21.10.1959 תאריך לידה

 4372633, רעננה 47 הנשר דין-תמען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות

 אוניברסיטת תל אביב.מ כלכלה וניהול BA השכלה

MBA תל אביבאוניברסיטת מ מנהל עסקים. 

 שנים(. 23בע"מ )פלגו  תחברמנכ"ל  עיסוק בחמש השנים האחרונות 

 בע"מ. ובתי זיקוק לנפט בע"מ ופלג האם מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים 

 כן מומחיות חשבונאית ופיננסיתהאם בעל 

האם הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת 
 או של בעל עניין בו שלו חברה קשורהשלו, של 

 לא

האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר 
 בתאגיד:

 לא

-המינוי עלועדת ביקורת וועדת תגמול )בכפוף לאישור  חברות בוועדה או וועדות של הדירקטוריון
 ידי האסיפה(.

 ידי האסיפה(-כן )בכפוף לאישור המינוי על רקטוריון זה הינו דירקטור חיצוניהאם חבר די

האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי 
 תלוי

 כן 

 

 שעל סדר היום יםלאישור הנושא נדרשהרוב ה .3

נדרש רוב קולות  )ב( לחוק החברות,239בהתאם לסעיף שעל סדר יומה של האסיפה  יםהנושאלצורך אישור 
 אחד שיתקיים ובלבדשל בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה )או באסיפה הנדחית(, 

שאינם בעלי השליטה בחברה  מניות בעלי קולות מכלל רוב ייכללו באסיפה הרוב קולות במניין( א: )מאלה
 המשתתפיםישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, למעט עניין אהמינוי  באישוראו בעלי עניין אישי 

 קולות סך( ב; )הנמנעים קולות בחשבון יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין. בהצבעה
 זכויות מכלל( 2%) אחוזים שני של שיעור על עלה לא( א) בפסקה האמורים המניות בעלי בקרב המתנגדים

 .בחברה ההצבעה
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 ואסיפה נדחית חוקי מנין .4

על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי או בעצמם  ,מנין חוקי לאסיפת בעלי המניות יתהווה בשעה שיהיו נוכחים

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא  מזכויות ההצבעה בחברה. 33% לפחות שלהם מניות 

מבלי שתהא חובה  מקום ובאותה שעה,, לאותו לאותו יום בשבוע הבאימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה 

, או למועד מאוחר או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפהלהודיע על כך לבעלי המניות, 

יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה 

וס האסיפה הנדחית לא נכח מניין חוקי כאמור לעיל, . אם בתוך מחצית השעה ממועד כינלבעלי המניות

    תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

 קובע מועד .5

 לחוק החברות 182, כאמור בסעיף מניה בחברה להצביע באסיפה הכלליתבעל זכאות קביעת המועד הקובע ל

יתקיים מסחר במועד כאמור, "(. ככל שלא הקובע המועד)" 2021ביוני  6 -ביום א' היום המסחר  בתוםהינו 

 .אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה

  והודעות עמדה הצבעה באסיפה דרכי .6

, באמצעות כתב חוי מיופה כל ידע ,בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית .6.1

או  "(כתב ההצבעהזה )" זימון בנוסח המצורף לדוח ,לחוק החברות 87כמשמעותו בסעיף  הצבעה,

 .באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

, 2000-לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס בהתאם .6.2

בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות "( תקנות הבעלות)"

על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות 

הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו 

שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות. כמו כן, בעל מניות לא  1במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 

ו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות של

 האלקטרונית.

"( ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות אתר ההפצהכתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך )" .6.3

ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 

, בהתאמה. הצבעה על פי www.maya.tase.co.il -ו www.magna.isa.gov.ilלחוק החברות, הינם:  88

כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות 

ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתהיינה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב 

כאלה(. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי 

העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות 

, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך

חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר 

בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף 

. בקשה לעניין זה של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת

תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה 

ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, רשאי 

 להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 בשעות העבודה המקובלות , חולון,2הלהב  רחובהחברה ב ימשרדהצבעה יש להמציא לה כתבאת  .6.4

. את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע שעות לפני mandi@turpaz.co.il ובמקביל בדוא"ל

 מועד כינוס האסיפה.

 לעיל אם 6.2בסעיף יפוי כח מהחברה לרישומים כאמור ילכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו  .6.5

אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, או צילום 

 .החברה במרשם בעלי המניות שלתעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום 

  שש עדוהחל מתום המועד הקובע ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר  .6.6

 .כינוס האסיפה שעות לפני מועד

בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה מבלי להגיע למקום כינוס האסיפה יוכל להפקיד  .6.7

במשרדי החברה, ברח'  שעות לפני מועד כינוסה, 48יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה לפחות 

 .חולון, 2הלהב 

אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות בעל מניות  .6.8

וכן, מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות  מניות( 4,917,125ההצבעה בחברה )קרי, 

 זכאי לעיין בכתבימניות(,  2,699,685ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה )קרי, 

 .2005 –לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו  10קנה ההצבעה כמפורט בת

האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד  המועד .6.9

האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו חמישה ימים לפני מועד כינוס 

 האסיפה.

)ב( לחוק החברות 66ושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף בקשה של בעל מניה לכלול נ .6.10

א לתקנות הודעה ומודעה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר מועד פרסום דו"ח 5ובהתאם לתקנה 

זה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, קיימת אפשרות שבעקבות 

לעיין בסדר היום המעודכן ובהודעות העמדה  זאת יתווספו נושאים לסדר היום. ניתן יהיה

שהתפרסמו )ככל שיתפרסמו( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה. המועד האחרון שבו 

החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינו ביום פרסום ההודעה 

ום המעודכן כאמור, ככל שיפורסם, כדי עם סדר היום המעודכן על ידי החברה. אין בפרסום סדר הי

 לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

 במסמכים עיון .7

בשעות העבודה  ,, חולון2הלהב  במשרדי החברה, ברחובניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות 

 .03-5560913בטלפון:  לאחר תיאום מראש המקובלות 

 בכבוד רב,         

 בע"מ תורפז תעשיות         

 

 : ידי על

 יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל, קרן כהן חזון                                                                                                

  משנה למנכ"ל, אייל אזולאי

mandi@turpaz.co.il


 
 

 
 

 
 בע"מ תורפז תעשיות

 "(החברה)"

 

 )"התקנות"( 2005-"והתשס(, עמדה והודעות בכתב)הצבעה  החברות תקנות פי על הצבעה כתב

 חלק ראשון

 .בע"מ תורפז תעשיות   :שם החברה

 ."(האסיפה)" מיוחדת אסיפה כללית :סוג האסיפה הכללית

 .0014:, בשעה 2021יולי ב 4 -הא' יום  :האסיפה לכינוס המועד

(, 10)קומה  16מיתר עורכי דין, ברחוב אבא הלל  -במשרדי עוה"ד של החברה :האסיפה לכינוס המקום

  .רמת גן

 תמוצעה החלטההו יומה של האסיפהשעל סדר  יםהנושא .1

 חברהב תחיצוני יתדירקטורל לימור אבידורגב' מינוי  .1.1

, לכהונה כדירקטורית חיצונית לימור אבידורלאשר את מינויה של הגב' : ההחלטה המוצעת

 בחברה, לתקופת כהונה )ראשונה( בת שלוש שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.

 לתקנות הדוחות:  26להלן פרטים אודות הגב' אבידור כנדרש בהתאם לתקנה 

 לימור אבידור שם משפחה ושם פרטי 

 022772628 מספר תעודת זהות

 07.09.1967 תאריך לידה

 4721024 , רמת השרון25התקווה  דין-מען להמצאת כתבי בי

  ישראלית נתינות

 במדעי ההתנהגות מאוניברסיטת בן גוריון. BA השכלה

משנה למנכ"ל ומזכירת חברת מבטח שמיר אחזקות  עיסוק בחמש השנים האחרונות 
 שנים(.  28בע"מ )

מגדלי הוד השרון בע"מ, ג'רביניה החזקות בע"מ,  האם מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים 
( לגיל השלישי )גדרה( בע"מ, קסם 2021מבטח אור )

אנרגיה בע"מ, מבטח שמיר פיננסים בע"מ, חאן הנמל 
מ.ש.נ.מ. נדל"ן בע"מ, בע"מ, מ.ב.ש.ת נדל"ן בע"מ, 

גלום השקעות בע"מ, אילי השקעות בע"מ וזנלכל 
 בע"מ. 

 לא האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 לאהאם הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, 



 
 

 של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר 
 בתאגיד:

 לא

ועדת ביקורת וועדת תגמול )בכפוף לאישור המינוי  חברות בוועדה או וועדות של הדירקטוריון
 ידי האסיפה(.-על

 ידי האסיפה(-כן )בכפוף לאישור המינוי על האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני

 כן  האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי

 

 חברהב לדירקטור חיצונימרדכי פלד  מרמינוי  .1.2

בחברה,  , לכהונה כדירקטור חיצונימר מרדכי פלדשל  ו: לאשר את מינויההחלטה המוצעת

 לתקופת כהונה )ראשונה( בת שלוש שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.

 לתקנות הדוחות  26להלן פרטים אודות מר פלד כנדרש בהתאם לתקנה 

 מרדכי פלד  שם משפחה ושם פרטי 

 056092711 מספר תעודת זהות

 21.10.1959 תאריך לידה

 4372633, רעננה 47הנשר  דין-מען להמצאת כתבי בית

 ישראלית נתינות

 כלכלה וניהול מאוניברסיטת תל אביב. BA השכלה

MBA .מנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב 

 שנים(. 23)מנכ"ל חברת פלגו בע"מ  עיסוק בחמש השנים האחרונות 

 בתי זיקוק לנפט בע"מ ופלגו בע"מ. האם מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים 

 כן האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

האם הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת 
 שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

 לא

האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר 
 בתאגיד:

 לא

-ועדת ביקורת וועדת תגמול )בכפוף לאישור המינוי על חברות בוועדה או וועדות של הדירקטוריון
 ידי האסיפה(.

 ידי האסיפה(-כן )בכפוף לאישור המינוי על האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור חיצוני

 כן האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי 



 
 

 תלוי

 

 

 תבנוסח המלא של ההחלטה המוצעבהם המקום והשעות שניתן לעיין  .2

ה' בשעות -בימים א', , חולון2הלהב החברה ברחוב במשרדי  בנוסח המלא של ההחלטה המוצעתניתן לעיין 

 ,בנוסף .וזאת עד ליום האסיפה הכללית 03-5560913בטלפון: מראש לאחר תיאום ו העבודה המקובלות

ת באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של המוצע ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה

 להלן. 11ערך בתל אביב בע"מ, כמפורט בסעיף הבורסה לניירות 

 תוהמוצע ותהחלטהלקבלת  הנדרשהרוב  .3

נדרש רוב קולות  )ב( לחוק החברות,239בהתאם לסעיף שעל סדר יומה של האסיפה  יםנושאהלצורך אישור 

 אחד שיתקיים ובלבדשל בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה )או באסיפה הנדחית(, 

שאינם בעלי השליטה בחברה  מניות בעלי קולות מכלל רוב ייכללו באסיפה הרוב קולות במניין( א: )מאלה

למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המינוי  באישוראו בעלי עניין אישי 

; הנמנעים קולות בחשבון יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין. בהצבעה המשתתפים

( 2%) אחוזים שני של שיעור על עלה לא( א) בפסקה האמורים המניות בעלי בקרב המתנגדים קולות סך( ב)

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל

מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. כמו כן, בעל  .4

 בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק

את מהות הזיקה,  החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר

 .לא תבוא הצבעתו במניין

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה  .5

 אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

תעודת ( לחוק החברות רק אם צורף לו צילום 2)177לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף  .6

 זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

ההצבעה באמצעות מערכת . בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .7

שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות כתב  (6שש )ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 

בצירוף המסמכים י הכתובת שלעיל, הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי החברה על פ

 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה.4לעיל, לא יאוחר מארבע ) 5-7המפורטים בסעיפים 

  מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8

 . mandi@turpaz.co.ilובמקביל בדוא"ל  בשעות העבודה המקובלות , חולון2הלהב החברה ברחוב שרדי מ

לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות  עמדה מועד אחרון להמצאת הודעות .9

 העמדה



 
 

י מועד כינוס האסיפה, ( ימים לפנ10עשרה )עד המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 

והמועד האחרון להמצאת תגובת "( המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה)"זימון האסיפה ח כמפורט בדו

  .ם לפני מועד כינוס האסיפה( ימי5חמישה )לא יאוחר מהדירקטוריון להודעות העמדה הינו 

ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה של רשות ניירות ערך כתובות אתר ההפצה  .10

 ."(אתר ההפצה)" www.maya.tase.co.il -ו www.magna.isa.gov.il: והודעות העמדה

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח  .11

מסוים. כמו כן, בעל מניות לא בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך 

 .רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות  .12

אלא אם כן הודיע לחבר  העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו,

הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת 

 .תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה

היום, עשויות יהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר שלאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן  .13

יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי ו ,להתפרסם הודעות עמדה

סדר היום והחברה תפרסם הודעה מתוקנת על כינוס להחברה שבאתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא 

ההודעה המתוקנת אסיפה כללית, המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום 

  .כאמור

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/


 
 

 חלק שני -כתב הצבעה 
 

 )"התקנות"( 2005-תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו
 

 ;בע"מ תורפז תעשיות: שם החברה
 

 ;andi@turpaz.co.ilmובמקביל בדוא"ל  , חולון2הלהב רחוב  :מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(
 

 ;514574524 :מס' החברה
 

  ;0041:בשעה , 2021 יוליב 4-ה א'יום  :מועד האסיפה
 

  ;מיוחדתכללית : סוג האסיפה
 

 .2021 ,יוניב 6 -יום א' ה: המועד הקובע
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 :זהותמס' 

 

 

 -לבעל המניות תעודת זהות ישראלית  אם אין
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 :המדינה שבה הוצא

 

 
 :בתוקף עד

 

 

 -אם בעל המניות הוא תאגיד 

 
 :מס' תאגיד
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 אופן ההצבעה
 

מס' 
 סעיף

האם אתה בעל  1אופן ההצבעה מספר הנושא שעל סדר היום
שליטה, בעל 
עניין אישי 

בהחלטה, נושא 
משרה בכירה או 

 ?2משקיע מוסדי
 לא כן* נמנע נגד בעד

, לכהונה כדירקטורית לימור אבידורלאשר את מינויה של הגב'  .1.1
חיצונית בחברה, לתקופת כהונה )ראשונה( בת שלוש שנים, החל 

 .ממועד אישורה של האסיפה הכללית

     

לכהונה כדירקטור חיצוני , מר מרדכי פלדשל  ולאשר את מינוי .1.2
בחברה, לתקופת כהונה )ראשונה( בת שלוש שנים, החל ממועד 

 .אישורה של האסיפה הכללית

     

 
 ___לא___  כן? מוסדי משקיע או בכירה משרה נושא, עניין בעל הינך האם

 להלן. * פרט

 ( אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.1)

אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו  טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.( בעל מניות שלא ימלא 2) 
 כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

 
 
 
 

 חתימה  תאריך
 

 פירוט

 :, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדיההחלטותלהלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 דת התאגדות.  כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעו -לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 
  














