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 לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

 באמצעות המגנ"א

 לכבוד

 רשות ניירות ערך

 באמצעות המגנ"א

 

 ג.א.נ.,

דוח עסקה על פי תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה  -"החברה"( להלן: גלוב בע"מ )-גזיתהנדון: 

 ומיוחדת של בעלי המניות של החברהזימון אסיפה שנתית ו 2001 –לבין בעל שליטה בה( תשס"א 

 –לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, תשס"א בהתאם עסקה ניתן בזה דוח 

חוק , "(תקנות הדוחות)להלן: "   1970- תש"להתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, , 2001

תקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית "(, חוק החברות)להלן: " 1999 -החברות, התשנ"ט 

תקנות הודעה )להלן: " 2000 -ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס 

בדבר זימון אסיפה , 2005 -"( ותקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ה ומודעה

, 15:00, בשעה 2018 בדצמבר 27 ס ביום של בעלי המניות של החברה, שתתכנומיוחדת כללית שנתית 

 , תל אביב, לצורך אישור ההחלטות כדלקמן:צמרת G, מתחם 10רחוב ניסים אלוני במשרדי החברה ב

 הנושאים על סדר היום .1

ודיווח על שכרו של רואה החשבון  דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון - 1נושא מס'  .1.1

 המבקר

 2017בדצמבר  27דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

 .2017ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

)ובכללו הדוחות  2018במרץ  28שפורסם ביום  2017ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 

להלן: ( )2018-01-031045ה( )מס' אסמכתא: הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה התקופ

ובאתר  www.isa.gov.il"(, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת הדוח התקופתי"

 .www.tase.co.ilאביב בע"מ בכתובת -האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

ראו  2017בגין שנת  לרואה החשבון המבקר של החברהלפרטים אודות שכר הטרחה ששולם 

 דוח התקופתי.שנכלל במסגרת הלדוח הדירקטוריון  5.3סעיף 

 מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו - 2נושא מס'  .1.2

את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, והסמכת  מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי

 דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

http://www.isa.gov.ilv/
http://www.tase.co.ilc/
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ובחינת ( והוראות חוק החברות, ועדת הביקורת NYSEיורק )-בהתאם לכללי הבורסה של ניו

של החברה המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה למנות מחדש את  הדוחות הכספיים

 ת קסירר, כרואה חשבון מבקר לחברה.משרד קוסט, פורר, גבאי א

לקוסט, פורר, גבאי את קסירר אין קשרים למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצי מס, 

 שלה.פרטיות עם החברה ו/או עם חברות בת נוספים 

 ההחלטה המוצעת:

גבאי את קסירר  ,פורר ,למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קוסט

 .ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה )למעט הדירקטורים  - 8עד  3נושאים מס'  .1.3

)דירקטור בלתי  אהוד ארנוןהחיצוניים שימשיכו לכהן בהתאם להוראות חוק החברות(, ה"ה 

זהבית כהן גב' ו , חיים בן דור)דירקטור בלתי תלוי(חיים כצמן, דורי סגל, דאגלס ססלר , תלוי(

  )דירקטורית בלתי תלויה(

להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרות הכשירות שמסרו לחברה, כל 

לחוק  240הדירקטורים האמורים הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 

)תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובתקנות החברות  החברות

 "(.תקנות המומחיות והכשירות"להלן: ) 2005-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו

לדוח  א'נספח וגב' כהן מצורפות ב , בן דורכצמן, סגל, ססלרארנון, הצהרות כשירותם של ה"ה 

 זה.

אודות מר אהוד  פרטיםלהלן  .2018במרץ,  28ם מר ארנון מכהן כדירקטור בחברה החל מיו

 :הדוחותתקנות ב 26תקנה  כנדרש על פיארנון 

 אהוד ארנון שם:

 50001239 מספר זיהוי:

 9.5.1950 תאריך לידה:

 92531, ירושלים 15טשרניחובסקי  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

 לא חברות בוועדות הדירקטוריון:

 לא כדירקטור חיצוני:משמש 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 

 כשירות מקצועית:

 כן

 כן האם הדירקטור בלתי תלוי:

האם עובד של החברה, חברה בת/קשורה 

או של בעל עניין )פירוט התפקיד/ים 

 אותם הוא ממלא(:

 לא

 28.3.2018 תאריך תחילת כהונה:
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בכלכלה ויחסים בינלאומיים,  בוגר השכלה:

במנהל עסקים,  מוסמךהאוניברסיטה העברית; 

 האוניברסיטה העברית

-2011יורק )-נשיא ומנכ"ל בנק דיסקונט ניו עיסוק בחמש השנים האחרונות:

2017) 

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 

 )מלבד החברה(:

Hertz Properties Group Limited 

 לא ן אחר בחברה:בן משפחה של בעל עניי

בפרק ד'  26הדירקטורים האמורים )לרבות השכלתם וניסיונם( ראו תקנה יתר לפרטים אודות 

 התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.בדוח )פרטים נוספים( 

נכון למועד זה לא חלו שינויים בפרטיהם של הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש, כפי שהם 

 :כמפורט להלן , למעטהתקופתיבדוח בפרק ד' )פרטים נוספים(  26תקנה במסגרת מובאים 

 השינוי בפרטים שם הדירקטור

סיום כהונה כדירקטורית בחברה לישראל  גב' זהבית כהן

 בע"מ;

 Goorתחילת כהונה כדירקטורית בחברות 

Topco Ltd., Goor Holdco Ltd., Global-

E Online Ltd., Rot Topco Ltd., Rot 

Midco Ltd.,  Rot Holdco Ltd., Ramet-

Trom Ltd. 

)לרבות  לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאים הדירקטורים בחברה

, ראו תקנות בתפקידים נוספים בחברה ובקבוצה(כהונתו כצמן בגין  מרהתגמולים להם זכאי 

 ,במאי 25עסקה מיום ח משלים לדודוח , א בפרק ד' )פרטים נוספים( בדוח התקופתי29-ו 21

  .המצורף לדוח זה נספח ג'וכן  (043308-01-2018)אסמכתא:  2018

 מהדירקטורים תיעשה בנפרד.יצוין כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד 

 ההחלטות המוצעות:

 בחברה. בלתי תלוי מינוי מחדש של מר אהוד ארנון כדירקטור .1.3.1

 .בחברה כדירקטורמינוי מחדש של מר חיים כצמן  .1.3.2

 .בחברה כדירקטורמינוי מחדש של מר דורי סגל  .1.3.3

 מינוי מחדש של מר דאגלס וויליאם ססלר כדירקטור בלתי תלוי בחברה. .1.3.4

 גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. מינוי מחדש של .1.3.5

 מחדש של מר חיים בן דור כדירקטור בחברה.מינוי  .1.3.6

 

 

https://protect.mimecast-offshore.com/s/fpccCKZvKWs4rW4c3r2o8?domain=bps-512.blueprintserver.com
https://protect.mimecast-offshore.com/s/fpccCKZvKWs4rW4c3r2o8?domain=bps-512.blueprintserver.com
https://protect.mimecast-offshore.com/s/fpccCKZvKWs4rW4c3r2o8?domain=bps-512.blueprintserver.com
https://protect.mimecast-offshore.com/s/fpccCKZvKWs4rW4c3r2o8?domain=bps-512.blueprintserver.com
https://protect.mimecast-offshore.com/s/fpccCKZvKWs4rW4c3r2o8?domain=bps-512.blueprintserver.com
https://protect.mimecast-offshore.com/s/fpccCKZvKWs4rW4c3r2o8?domain=bps-512.blueprintserver.com
https://protect.mimecast-offshore.com/s/fpccCKZvKWs4rW4c3r2o8?domain=bps-512.blueprintserver.com
https://protect.mimecast-offshore.com/s/fpccCKZvKWs4rW4c3r2o8?domain=bps-512.blueprintserver.com
https://protect.mimecast-offshore.com/s/fpccCKZvKWs4rW4c3r2o8?domain=bps-512.blueprintserver.com
https://protect.mimecast-offshore.com/s/fpccCKZvKWs4rW4c3r2o8?domain=bps-512.blueprintserver.com
https://protect.mimecast-offshore.com/s/fpccCKZvKWs4rW4c3r2o8?domain=bps-512.blueprintserver.com
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  בחברהאון כדירקטור חיצוני -מינוי מחדש של מר רוני בר - 9נושא מס'  .1.4

 20. ביום 2013במאי,  1און, מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום -מר רוני בר .1.4.1

און -הכללית של החברה את מינויו מחדש של מר בראישרה האסיפה  2016באפריל, 

 .2019באפריל  30לתקופת כהונה שניה, העומדת להסתיים ביום 

בדוח בפרק ד'  26ראו תקנה )לרבות השכלתו וניסיונו( און -לפרטים אודות מר בר .1.4.2

 התקופתי, אשר המידע הכלול בה מובא כאן על דרך ההפניה.

און -בין היתר, על הצהרה שמסר, מר ברלהערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך,  .1.4.3

לחוק החברות  240הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 

און כדירקטור בעל -ובתקנות המומחיות והכשירות. הצהרת כשירותו של מר בר

לחוק החברות, מצורפת  241מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראת סעיף 

 ח זה.בדו נספח ב'כ

זכאי לגמול שנתי וגמול און -יהיה מר ברעם מינויו מחדש כדירקטור חיצוני בחברה,  .1.4.4

השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה )למעט הדירקטורים 

הממלאים תפקיד נוסף בחברה ודירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בה( וכן יהיה 

 2התאם לקבוע בתקנה זכאי לתגמול בגין כהונתו בדירקטוריון גזית ברזיל, ב

. לפירוט התגמולים 2006-לתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז

און בגין כהונתו כדירקטור -והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאי מר בר

 ח זה.בדו נספח ג'חיצוני בחברה וכן בגין כהונתו בגזית ברזיל, ראו 

 ההחלטה המוצעת:

שלוש  שלישית בתאון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה -מר רוני בר של מינוי מחדש

המצורף לדוח זימון  ורט בנספח ג'כמפ, ואישור תנאי כהונתו, 2019במאי  1ביום חל שתשנים 

 . האסיפה

 בחברה ניתיצוח יתכדירקטור גב' לימור שופמן גוטמןמינוי  - 10נושא מס'  .1.5

בחברה,  תחיצונישופמן גוטמן לכהונה כדירקטורית לימור גב' מוצע למנות את  .1.5.1

 .2019בינואר  1החל מיום  ,לתקופת כהונה בת שלוש שנים

 :תקנות הדוחותב 26כנדרש על פי תקנה גב' שופמן גוטמן להלן פרטים אודות  .1.5.2

 לימור שופמן גוטמן שם:

 024388191 מספר זיהוי:

 27.8.1969 תאריך לידה:

 , תל אביב136אחד העם  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

עם מינויה, תכהן גב' שופמן גוטמן בועדת  חברות בוועדות הדירקטוריון:

הביקורת, התגמול ובחינת הדוחות הכספיים של 

 החברה

 כן משמש כדירקטור חיצוני:
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בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות 

 מקצועית:

  כן

 כן האם הדירקטור בלתי תלוי:

האם עובד של החברה, חברה בת/קשורה או של 

בעל עניין )פירוט התפקיד/ים אותם הוא 

 ממלא(:

 לא

 1.1.2019 תאריך תחילת כהונה:

לימודי ; אוניברסיטת בר אילן, במשפטים בוגר השכלה:

 לחקר מיטיב מרכזתעודה בפסיכולוגיה חיובית, 

פר הס ובית החיובית הפסיכולוגיה ויישום

 הרצליה הבינתחומי מרכזב יהלפסיכולוג

ראש מחלקת שוק ההון, חברות וניירות ערך  עיסוק בחמש השנים האחרונות:

במשרד מטרי, מאירי ושות'; שותפה וסגנית 

ראש מחלקת שוק ההון במשרד גולדפרב זליגמן 

 (1997-2015ושות' )

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור )מלבד 

 החברה(:

 אין

 לא עניין אחר בחברה:בן משפחה של בעל 

שופמן  גב', הלהערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסר .1.5.3

לחוק  240מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף  תבעל ההינ גוטמן

 שופמן גוטמן גב'של  ההחברות ובתקנות המומחיות והכשירות. הצהרת כשירות

לחוק  241מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראת סעיף  תבעל יתכדירקטור

 .בדוח זה 'דנספח החברות, מצורפת כ

לגמול שנתי  תזכאי תהיה גב' שופמן גוטמןבחברה,  תחיצוני יתכדירקטור העם מינוי .1.5.4

וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה )למעט הדירקטורים 

. לפירוט בעלי השליטה בה( עםהנמנים  ירקטוריםהממלאים תפקיד נוסף בחברה וד

בגין גב' שופמן גוטמן  תהתגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאי

 בדוח זה. 'גנספח , ראו בחברה תחיצוני ריתכדירקטו הכהונת

 ההחלטה המוצעת:

בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחל  תחיצוני יתכדירקטור גב' שופמן גוטמןמינוי 

 ' המצורף לדוח זימון האסיפה.ג כמפורט בנספח ,ה, ואישור תנאי כהונת2019, בינואר 1ביום 
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 כדירקטור חיצוני בחברה מר שמואל האוזרמינוי  - 11נושא מס'  .1.6

בחברה, לתקופת  יחיצונהאוזר לכהונה כדירקטור שמואל מר מוצע למנות את  .1.6.1

 .2019בינואר  1החל מיום  ,כהונה בת שלוש שנים

 :תקנות הדוחותב 26כנדרש על פי תקנה  מר האוזרלהלן פרטים אודות  .1.6.2

 שמואל האוזר שם:

 053488342 מספר זיהוי:

 13.5.1955 תאריך לידה:

 , סביון19אמירים  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

 תגמולה ,ביקורתעם מינויו יכהן בוועדת ה הדירקטוריון:חברות בוועדות 

 ובחינת הדוחות הכספיים של החברה

 כן משמש כדירקטור חיצוני:

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות 

 מקצועית:

 כן

 כן האם הדירקטור בלתי תלוי:

האם עובד של החברה, חברה בת/קשורה או של 

אותם הוא בעל עניין )פירוט התפקיד/ים 

 ממלא(:

 לא

 1.1.2019 תאריך תחילת כהונה:

האוניברסיטה , בסטטיסטיקה וכלכלה בוגר השכלה:

מוסמך במימון, האוניברסיטה ; העברית

, Temple Universityהעברית; דוקטורט, 

 פילדלפיה, ארה"ב

 משותף ר"יושראל; בי ערך לניירות הרשות ר"יו עיסוק בחמש השנים האחרונות:

; חבר תנה בחשבונאולתקיהישראלי  מוסדב

בבנק  הבנקים על המפקח של המייעצת וועדהב

ישראל; חבר בוועדת רישיונות של המפקח על 

 המייעצת ועדהבו חברהבנקים בבנק ישראל;  

ביטוח וחיסכון; חבר  הוןה שוק רשות של

 נשיא סגןבוועדה להסדר חוב של משרד האוצר; 

 פרופסור ;אונו האקדמית בקריה מחקר לענייני

 בן באוניברסיטת לניהול ס"בביה המניין מן

 ;גוריון

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור )מלבד 

 החברה(:

 אין

 לא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
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 האוזרלהערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסר, מר  .1.6.3

לחוק החברות  240הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 

כדירקטור בעל  האוזרובתקנות המומחיות והכשירות. הצהרת כשירותו של מר 

לחוק החברות, מצורפת  241מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראת סעיף 

 בדוח זה. 'הנספח כ

זכאי לגמול שנתי וגמול  יה מר האוזריהכדירקטור חיצוני בחברה,  ועם מינוי .1.6.4

השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה )למעט הדירקטורים 

. לפירוט הנמנים על בעלי השליטה בה( הממלאים תפקיד נוסף בחברה ודירקטורים

 ובגין כהונת מר האוזרהתגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאי 

 בדוח זה. 'גנספח ראו , בחברה חיצוני רכדירקטו

 ההחלטה המוצעת:

 1חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחל ביום  כדירקטור מר האוזרמינוי 

 ' המצורף לדוח זימון האסיפה. ג כמפורט בנספח ,ות, ואישור תנאי כהונ2019 בינואר

דירקטורים בלתי  ,דירקטורים חיצונייםשאינם ) אישור תגמול לדירקטורים - 12נושא מס'  .1.7

 בחברות יםכדירקטור בגין כהונתם( או דירקטורים הנמנים עם בעל השליטה בחברה תלויים

 של החברהבנות 

במדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה  .1.7.1

, נקבע כי תנאי הכהונה של כל הדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד 2016בנובמבר, 

 י התגמול של דירקטורים חיצוניים.יהיו זהים, ויעמדו בתנא נוסף בחברה

אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת גמול לדירקטור  2016 ,באפריל 20ביום  .1.7.2

חיצוני בחברה, בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה של 

 2006-זיקה(, התשס"ז מהוויםהחברה בהתאם לתקנות החברות )עניינים שאינם 

. במסגרת זאת, אישרה האסיפה הכללית גמול לדירקטור "(תקנות הזיקה"להלן: )

החיצוני אשר יחושב לפי מספר הישיבות של דירקטוריון חברת הבת בהן השתתף, 

כאשר הגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום המרבי לישיבה כאמור בתקנות 

להלן: ) 2000-חיצוני(, התש"סהחברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור 

"( לפי דרגתה של חברת הבת על פי תקנות הגמול או על הגמול השנתי תקנות הגמול"

הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה, לפי הנמוך מביניהם. לפרטים 

 2016באפריל  11דוח משלים לדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום  אונוספים, ר

אישרה האסיפה  2017באוקטובר  17כמו כן, ביום  (.2016-01-046699)אסמכתא: 

הכללית של החברה הענקת גמול דומה, בשינויים המחויבים, גם לדירקטור בלתי 

בדירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה של תלוי בחברה, בגין כהונתו כדירקטור 

ת של החברה בהתאם לתקנות הזיקה. לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללי

  .(2017-01-078685)אסמכתא:  2017בספטמבר  5החברה מיום 

כדירקטורים בחברות בנות  יכהנובחברה דירקטורים שהחברה מעוניינת כי מאחר  .1.7.3

ומעוניינת לתגמל דירקטורים  ובבעלותה המלאה של החברה הבשליטהנמצאות 
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החברה ודירקטוריון והתגמול , ועדת הביקורת כאמור בגין כהונתם בחברת הבת

בחברה )שאינם לאשר להעניק לדירקטורים  המליצו בפני האסיפה הכללית

או דירקטורים הנמנים עם בעל  דירקטורים בלתי תלוייםאו דירקטורים חיצוניים 

גמול דומה )בשינויים  ,המתמנים כדירקטורים בחברת הבת ,(השליטה בחברה

כדירקטורים המכהנים  המחויבים( לזה שמוענק ו/או שיוענק לדירקטורים חיצוניים

כפי שיהיה מעת לעת, , חברהשל הבבעלותה ובשליטתה המלאה בחברות בנות פרטיות 

 .בתוקף ממועד מינויים לדירקטוריון החברה הבת הרלוונטית

נכון למועד זה, הגמול לו זכאים הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברות בנות  .1.7.4

לא יעלה על סכום הנמוך מבין:  בבעלותה ובשליטתה המלאה של החברה, בכל שנה,

( סכום שיחושב לפי מספר הישיבות של דירקטוריון החברה הבת הרלוונטית בהן 1)

ישתתף, כאשר הגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום המרבי לישיבה כאמור 

( הגמול השנתי הקבוע 2; או )החברה הבת הרלוונטיתלפי דרגתה של  הגמולבתקנות 

 .הרלוונטית הבת לחברה בדרגתה של החברהבתקנות הגמול 

 :נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .1.7.5

יש לתגמל נושאי משרה )לרבות דירקטורים( בגין כהונתם בחברה, לרבות  .1.7.5.1

 בחברות בנות, בכפוף לדין.

 התגמול המוצע עומד בהוראות מדיניות התגמול של החברה. .1.7.5.2

ברי דירקטוריון )שאינם הדירקטוריון רואה חשיבות מיוחדת בכהונה של ח .1.7.5.3

מקרב בעלי השליטה או קרוביהם( בדירקטוריונים של חברות בנות בבעלות 

מלאה של החברה לצורך פיקוח ובקרה על פעולות חברות הבנות ולאור 

החשיבות הגוברת והולכת של חברות הבנות בבעלות מלאה של החברה 

 בעסקי החברה.

ם( לזה שאושר על ידי האסיפה הגמול המוצע הינו דומה )בשינויים המחויבי .1.7.5.4

הכללית לדירקטור חיצוני בחברה בגין כהונתו בחברה בת החברה. אין 

הצדקה להבחין בעניין זה בין דירקטורים חיצוניים לבין דירקטורים 

 אחרים )שאינם מקרב בעלי השליטה או קרוביהם(.

 :ההחלטה המוצעת

)שאינם דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי  לדירקטורים בחברההעניק אשר לל

כדירקטורים בחברות  גם מכהניםה (או דירקטורים הנמנים עם בעל השליטה בחברה תלויים

גמול דומה  כפי שיהיו מעת לעת, ,של החברה בנות הנמצאות בשליטתה ובבעלותה המלאה

יים המכהנים בתפקיד )בשינויים המחויבים( לזה שמוענק ו/או שיוענק לדירקטורים חיצונ

 .נוסף בחברה, כפי שיהיה מעת לעת
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 הענקת פטור לסמנכ"ל ההשקעות בחברה, מר צבי גורדון - 13נושא מס'  .1.8

פטור מאחריות  הוענק בחברהונושאי המשרה ח זה, לכלל הדירקטורים למועד דו נכון .1.8.1

)למעט ביחס לדירקטורים מקרב בעלי השליטה אשר הוענק להם פטור  עם מינוים

 . במהלך כהונתם(

בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום  .1.8.2

, נקבע כי החברה תשאף להעניק לכל נושא משרה פטור מאחריות, 2016בנובמבר  22

יחול על החלטה או עסקה שלבעל , לא פטור, ככל שיוענקבכפוף לכל דין, וכן כי 

כלשהו בחברה )גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק  השליטה או לנושא משרה

הפטור( יש בה עניין אישי )למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם 

 כנושא משרה בחברה קשורה של החברה(.

אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול  2018 בנובמבר 19ביום  .1.8.3

פטור, בהתאם להוראות מדיניות התגמול  גורדון, להעניק למר 2018 בנובמבר 18מיום 

 .של החברה

מוצע בזאת להעניק למר גורדון פטור מאחריות, בתנאים הקבועים במדיניות התגמול  .1.8.4

 בדוח זה.  'ונספח של החברה. נוסח הפטור המוצע מצורף כ

, תוקפו של הפטור יהיה 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 275בהתאם להוראות סעיף  .1.8.5

 מוגבל לתקופה של שלוש שנים ממועד הענקתו.

ההחלטה המוצעת: להעניק למר גורדון פטור מאחריות בהתאם להוראות מדיניות 

זימון לדוח ' ו, בנוסח המצורף כנספח התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים

 .האסיפה

 שמות בעלי השליטה שלהם עניין אישי ומהות עניינם האישי .1.8.6

למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בנורסטאר, בעלת השליטה בחברה,  .1.8.6.1

הינו מר חיים כצמן, סגן יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה, המחזיק 

במניות נורסטאר באמצעות חברות פרטיות בבעלותו ובבעלות בני משפחתו 

מזכויות  25.30%-מהון המניות המונפק של נורסטאר וכ 24.85%-)כ

 First US Financial LLC,1ההצבעה בה(, במישרין ובעקיפין, וכן באמצעות 

 18.60%-מהון המניות המונפק של נורסטאר וכ 18.27%-המחזיקה בכ

 "(. קבוצת כצמן", וביחד עם מר כצמן, "FUF"להלן: מזכויות ההצבעה בה )

                                                      

המאפשר למר כצמן להצביע בהתאם ממניות נורסטאר,  %18.27-המחזיקה בכ, FUF-למר כצמן ייפוי כח בלתי חוזר מ  1
 והינה חברה תושבת חוץ הרשומה בנבאדה, ארה"ב ונמצאת בבעלות FUFבנורסטאר.  FUFלשיקול דעתו מכח כל מניות 

ובבעלותו של מר מרטין  70.51%פין( בשיעור של ישל מר כצמן )לרבות באמצעות חברות פרטיות בבעלותו, במישרין ובעק
 . 29.49%קליין בשיעור של 
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בנוסף, נחשבת קבוצת כצמן כ"מחזיקה ביחד", כהגדרת מונח זה בחוק 

 4.36%-, המחזיקה בכKatzman Family Foundationניירות ערך, עם 

 מזכויות ההצבעה בה. 4.44% -מהון המניות המונפק של נורסטאר וכ

של שעל סדר היום, בשל היותו  13אישור נושא מס' אישי ב ענייןלמר כצמן  .1.8.6.2

 .כצמן חתנו של מר מר גורדון

 של חברי דירקטוריון החברה אישיעניין  .1.8.7

 1.8.6.2לעניין אישי של מר כצמן, סגן יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה ראה בסעיף 

 לעיל.

 נדרשים לביצוע העסקה אישורים .1.8.8

אושרה )פה אחד( על ידי ועדת שעל סדר היום  13העסקה המפורטת בנושא מס' 

 ריון, וכן אושרה )פה אחד( על ידי דירקטו2018 ,בנובמבר 18התגמול של החברה ביום 

גם לאישור האסיפה  פההענקת פטור למר גורדון כפו. 2018 ,נובמברב 19החברה ביום 

לחוק  275הכללית של בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד, בהתאם להוראות סעיף 

 להלן. 2החברות, וכמפורט בסעיף 

עסקאות מסוגן של העסקה המוצעת או עסקאות דומות בין החברה לבין בעל  .1.8.9

השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו  שלבעלהשליטה או 

 לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף

א בשנתיים שקדמו לאישור העסקאות נשוא דוח זה על ידי דירקטוריון החברה ל

נערכו עסקאות דומות לעסקאות המוצעות בין החברה לבין בעל השליטה בה או 

זה אין עסקאות כאמור בתוקף,  חשלבעל השליטה היה בהן ענין אישי וכן למועד דו

 למעט כמפורט להלן:

החלים גם על מר נושאי משרה בחברה ללפרטים בדבר הסדרי ביטוח  .1.8.9.1

ח התקופתי של בדו פים(ד' )פרטים נוס בפרקא' 29, ראו תקנה גורדון

 5 של החברה מיום כלליתח בדבר זימון אסיפה דו , וכן2017החברה לשנת 

(, דוח תוצאות אסיפה 2017-01-078685אסמכתא: מס' ) 2017 ,בספטמבר

(, דוח 2017-01-099822אסמכתא: מס' ) 2017 ,באוקטובר 18 כללית מיום

אישור אסיפה  מיידי בדבר אישור עסקה עם בעל השליטה שאינה טעונה

(, דוח משלים 2017-01-074319אסמכתא: מס' ) 2017 ,ביולי 18 כללית מיום

מס' ) 2016 ,בנובמבר 10 לדוח בדבר זימון אסיפה כללית של החברה מיום

 22( ודוח תוצאות אסיפה כללית מיום 2016-01-076413אסמכתא: 

מובא  (, אשר האמור בהם2016-01-130672אסמכתא: מס' ) 2016 ,בנובמבר

 .על דרך ההפניה כאן

אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר  2018 ,ביוני 10כמו כן, ביום  .1.8.9.2

לסגן יו"ר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הענקת פטור 

, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר חיים כצמן וכן למר ןהדירקטוריו

לדוח  מתקןדוח ם, ראו המכהן כדירקטור בחברה. לפרטים נוספידורי סגל 
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(, 2018-01-044091)מס' אסמכתא:  2018 ,במאי 29של החברה מיום  עסקה

-2018-01)מס' אסמכתא:  2018 ,ביוני 11דוח תוצאות אסיפה כללית מיום 

 אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.  (,056680

ושמות  היוםשעל סדר  13נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לנושא מס'  .1.8.10

 טורים שהשתתפו בישיבותקהדיר

החברה מעוניינת להמשיך ולהעמיק את רמת המעורבות של נושאי המשרה  .1.8.10.1

ואת תרומתם העסקית והניהולית לחברה, בין היתר, באמצעות הבטחת 

סביבת עבודה ודאית ובטוחה יותר לנושאי המשרה. הענקת הפטור 

ן, לפעול בחופשיות מאפשרת לנושאי המשרה בחברה, ובכללם מר גורדו

לטובת החברה ולמלא את תפקידם כראוי, בהתחשב בסיכונים הכרוכים 

 בכך ובאחריות המוטלת עליהם.

לאור הסיכון הכרוך בפעילותם של נושאי המשרה בחברה, תוך התחשבות  .1.8.10.2

הנוכחי, וכן בהיותה חברה  פעילותהבתחומי פעילות החברה והיקף 

ההתחייבות לפטור מאחריות, הינם בורסות, תנאי  בשתי ציבורית הנסחרת

 סבירים בנסיבות העניין.

המכהנים ונושאי המשרה פטור לכלל הדירקטורים  נוהגת להעניקהחברה  .1.8.10.3

)לרבות לסגן יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, מר חיים כצמן,  בחברה

 .עם מינוים שהינו גם בעל השליטה בחברה(

דיניות התגמול של החברה נוסח הפטור המוצע למר גורדון הינו בהתאם למ .1.8.10.4

 .2016 ,בנובמבר 22הכללית ביום  האסיפהכפי שאושרה על ידי 

, 2018 בנובמבר 18התגמול מיום הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת ועדת  .1.8.10.5

 יאיר, און בר רוני, הינם ה"ה גורדוןפטור למר הבמסגרתה אושר הענקת 

ים אשר השתתפו בישיבת . הדירקטורדור בן וחיים כהן זהבית, אורגלר

אושרה העסקה , במסגרתה 2018 ,בנובמבר 19דירקטוריון החברה מיום 

אהוד ארנון, ה"ה וכן  חברי ועדת התגמול המנויים לעיל האמורה, הינם

 . דורי סגל ודאגלאס ססלר

)ד( לחוק החברות, בחנו ועדת התגמול 275סעיף  להוראותבהתאם  .1.8.10.6

כוללת חלוקה, כהגדרתה  גורדוןוהדירקטוריון אם הענקת הפטור למר 

בחוק החברות, וקבעו כי מאחר והענקת הפטור הינה בגין כהונתו של מר 

 .חברה, העסקה אינה כוללת חלוקהב גורדון כסמנכ"ל השקעות

 דרושהרוב ה .2

)מינוי רואה חשבון מבקר של החברה  שעל סדר היום 12ונושא מס'  8עד  2לצורך אישור נושאים מס'  .2.1

גמול תדירקטורים בחברה, אישור הוהסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, מינוי מחדש של 

או נמנים עם בעל  )שאינם דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי תלוייםלדירקטורים בחברה 
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, נדרש רוב רגיל (ה של החברה( בגין כהונתם בחברות בנות בבעלות ובשליטה מלאהשליטה בחברה

 מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

החברה, לנורסטאר החזקות אינק., בעלת השליטה בחברה, הרוב הנדרש לאישור  ידיעתלמיטב 

 שעל סדר היום.  12ומס'  8עד  2ההחלטות נשוא נושאים 

בחברה(, בהתאם  יםחיצוני יםמינוי דירקטור) שעל סדר היום 11עד  9מס'  יםנושא לצורך אישור .2.2

 , נדרש כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים:לחוק החברות 245-ו 239להוראות סעיף 

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי  .2.2.1

השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה 

יו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה )במניין כלל הקולות של בעלי המניות מקשר

 האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים(;

לעיל לא יעלה על  2.2.1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה  .2.2.2

 שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

שעל סדר היום )הענקת פטור לסמנכ"ל ההשקעות בחברה, מר צבי גורדון(,  13לצורך אישור נושא מס'  .2.3

 לחוק החברות, נדרש כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים: 275בהתאם להוראות סעיף 

קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין במניין  .2.3.1

אישי באישור ההענקה, המשתתפים בהצבעה )במניין כלל הקולות של בעלי המניות 

 האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים(;

לעיל לא יעלה על  2.2.1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה  .2.3.2

 שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 המניין החוקי לקיום האסיפה .3

בעלי מניות, המחזיקים ביחד  מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כח, לפחות שני

מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין  35%-לפחות ב

החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא 

יתהווה מניין חוקי, אם יהיו נוכחים לפחות שני  מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, כי אז

מזכויות  30%בעלי מניות בעלי זכות הצבעה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כח, המחזיקים ביחד לפחות 

 ההצבעה בחברה.

 המועד הקובע להשתתפות ולהצבעה .4

לחוק החברות  182המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 

 2018 נובמברב 27 , הינו בתום יום 2005-תשס"ולתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(,  3ותקנה 

 "(.המועד הקובע"להלן: )

 הצבעה באסיפה והודעות עמדה .5

להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כח, באמצעות כתב הצבעה בעל מניות יהיה זכאי  .5.1

"( או כתב ההצבעה"להלן: לחוק החברות( בנוסח במצורף לדוח מיידי זה ) 87)כמשמעותו בסעיף 

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 
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, בעל 2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס .5.2

מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות 

במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה 

בע, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקו

שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר  1בהתאם לטופס 

 הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

( ואתר האינטרנט של הבורסה "אתר ההפצה"להלן: כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ) .5.3

יב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן לניירות ערך בתל אב

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ת במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, רשאי להצביע מניה נכללת בין המניות הרשומו

 באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע  .5.4

ה באמצעות מערכת ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבע4למשרדי החברה לא יאוחר מארבע )

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

בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה מבלי להגיע למקום כינוס האסיפה יוכל להפקיד אצל  .5.5

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

 אביב.-, תלצמרת G, מתחם 10ניסים אלוני  רחובב

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות  .5.6

מניות(, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה  9,551,921ההצבעה בחברה )קרי, 

מניות(, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה  4,544,421שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה )קרי, 

  .2005 –לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו  10ט בתקנה כמפור

 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום .5.7

להודעות העמדה הינו חמישה ימים  , והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון2018 בדצמבר  17

 .2018 בדצמבר 22פני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום ל

)ב( לחוק החברות ובהתאם 66בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף  .5.8

א לתקנות הודעה ומודעה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר מועד פרסום דוח זה. ככל 5לתקנה 

חברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, קיימת אפשרות שבעקבות זאת שיומצאו ל

יתווספו נושאים לסדר היום. ניתן יהיה לעיין בסדר היום המעודכן ובהודעות העמדה שהתפרסמו )ככל 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 5.3שיתפרסמו( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה )שכתובותיהם מפורטות בסעיף 

לעיל(. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום 

המעודכן הינו ביום פרסום ההודעה עם סדר היום המעודכן על ידי החברה. אין בפרסום סדר היום 

 כאמור, ככל שיפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

 סמכות רשות ניירות ערך .6

רשות ניירות ערך )או עובד שלה שהוסמך על ידה לכך(, רשאים להורות לחברה לתת הסבר, פירוט, ידיעות, 

ראה לתיקון דוח מסמכים נוספים בקשר לעניינים המפורטים בדוח זה או להורות על תיקון דוח זה. ניתנה הו

זה רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה  

 ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה  ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה.

 עיון במסמכים .7

ח התקופתי, באתר ההפצה ובדות העמדה )ככל שיוגשו לחברה( ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, הודעו

של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )שכתובותיהם מפורטות 

לעיל(, וכן במשרדי החברה בכתובת המצוינת לעיל, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום  5.3בסעיף 

 (.03-6961910, פקס: 03-6948000מראש עם עו"ד רויטל כחלון, מזכירת החברה )טלפון: 

  נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח .8

 אריאל עמינצח, עו"ד; טלי מנשה, עו"ד; אילנה מריל, עו"ד

 גבע לשם טל, עורכי דין מיתר ליקוורניק

 , רמת גן16דרך אבא הלל סילבר 

 03-6103111; פקס: 03-6103100טלפון: 

 

___________________________ 

 2בע"מ גלוב-גזית

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .כספים"ל סמנכמשנה למנכ"ל ו, ימיני עדיו , סגן יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה,חיים כצמן יל ידענחתם  2
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STATEMENT OF A CANDIDATE TO SERVE AS AN EXTERNAL DIRECTOR

Pursuant to the Companies Law, 1999 (the “Law”) 

I, Ronnie Bar On, Israeli I.D No. 008516262, having agreed to be appointed and to serve as an External
Director on the Board of Directors of Gazit-Globe Ltd. (the “Company”) hereby declare as follows:

1. I have the ability to dedicate the required time for the performance of my duties as a director 
of the Company, given, among other things, the Company's size and its specific needs. 

2. I possess the necessary skills to serve as director of the Company.

3. For my classification as a director who possesses Accounting and Financial Expertise for the 
purpose of the Companies Regulations (Conditions and Criteria for a Director Who Possesses
Accounting Expertise and a Director Who Possesses Professional Competence), 2005 (the 
"Expertise and Competence Regulations"), I hereby declare the following:

(a) Information (including supporting documents) regarding my education, skills and 
experience (including companies in which I serve as a director) is attached hereto as 
Exhibit A. 

(b) Based on my education, skills and experience, I am highly proficient in and have an 
understanding of business and accounting matters and financial statements, which 
enables me to thoroughly understand the financial statements of the Company and 
to initiate discussion in connection with the manner of presentation of financial 
information.

4. I am not restricted from serving as a director of the Company under any items set forth in 
Sections 2261, 226A2 and 2273 of the Law. 

                                                            

1 Section 226 of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a public company if he/she 
has been convicted in one of the manners specified below, unless five years (or a shorter period if so determined by 
the court) have elapsed from the date the conviction was granted or if the court has ruled, at the time of the 
conviction or thereafter, that he/she is not prevented from serving as a director of a public company: 

(1) conviction relating to offenses under Sections 290-297 (bribery), 392 (theft by an officer), 415 (obtaining 
a benefit by fraud), 418-420 (forgery), 422-428 (fraudulent solicitation, false registration in the records 
of a legal entity, manager and employee offenses in respect of a legal entity, concealment of 
information and misleading publication by a senior officer of a legal entity, fraud and breach of trust in a 
legal entity, fraudulent concealment, blackmail using force, blackmail using threats) of the Israel Penal 
Law-1997; and offenses under sections 52C, 52D (use of inside information), 53(a) (offering shares to 
the public other than by way of a prospectus, publication of a misleading detail in the prospectus or in 
the legal opinion attached thereto, failure to comply with the duty to submit immediate and periodic
reports) and 54 (fraud in securities) of the Israel Securities Law-1968 (the "Securities Law");

(2) conviction by a court outside of the State of Israel relating to an offense of bribery, fraud, offenses of 
directors/managers in a corporate body or exploiting inside information; or

(3)   conviction by verdict of court of first instance for any offense not specified in sections (1) or (2) above, if 
the court has ruled that due to its nature, severity or its circumstances the candidate is not fit to serve 
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5. I am not a "Relative" (as defined below) of a party that controls the Company. At the time of 
this Statement and during the two years prior to this Statement, neither myself nor any of my 
Relatives, partners, employers, a person to whom I am directly or indirectly subordinated or an
entity in which I am a controlling equity holder, has or had any “Affiliation” (as defined below), 
with a party that controls the Company, or with a Relative of such a controlling party or with 
an entity controlled by such controlling party excluding the Company or any entity controlled 
by the Company.

“Affiliate” means an employment relationship, business or professional relationship in 
general or control, and service as an officer. 
"Relative" means a spouse, sibling, parent, grandparent, child or child, sibling or parent of a 
spouse or the spouse of any of the above.

6. My other positions and activities do not and could not (i) result in the creation of a conflict of 
interest with my position as a director of the Company or (ii) adversely affect my ability to 
serve as a director of the Company.

7. I do not serve as a director of any other company, any of whose external directors serve as a 
director of the Company.

8. I am not an employee of Israel Securities Authority or of a stock exchange in Israel.

9. Without derogating from section 5 to this Statement, neither myself nor any of my Relatives, 
partners, employers, a person to whom I am directly or indirectly subordinated or a corporate 
body in which I am a controlling member, has or had business or professional relations with a 
person of whom it is prohibited to have Affiliation in accordance with section 6 above, even if 
the relations are not in general, but excluding negligible relations with respect to which I did 
not receive remuneration contrary to section 244(b)4 of the Companies Law.

10. I am aware that pursuant to Section 224B of the Law this Statement shall be published as part 
of the Company's immediate report regarding my appointment, shall be kept in the Company’s
registered office and shall be available for review by any person. 

                                                                                                                                                                                             

as a director of a public company, for the period determined by the court, which will not exceed five (5) 
years.

Under the Law, a candidate shall disclose whether he was convicted of one of the offences specified in sections (1)-
(3) above and the period for the prohibition from serving as a director has not elapsed. 
2 Section 226A of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a particular public 
company if an administrative enforcement committee under the Securities Law has determined that he/she will be 
prohibited from serving as a director of that particular public company.

Under the Law, a candidate shall disclose whether an administrative enforcement committee has determined that
he/she will be prohibited from serving as a director in any public company.

3 Section 227 of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a company if he/she is a 
minor, legally incompetent or was declared bankrupt and the bankruptcy was not discharged.

4 An external director may not receive, other than the remuneration and reimbursement of expenses he is entitled 
from the Company, any compensation, directly or indirectly, for his services as a director in the Company; for this 
matter exempt, commitment for indemnification, indemnification or insurance shall not be regarded as "reward".
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11. I hereby undertake to immediately notify the Company upon the occurrence of any change in 
the above statements during the term of my service as director of the Company.

12. Prior to my consent to serve as an External Director of the Company, I have been advised by 
the Company as to the amounts of the annual and per-meeting remuneration that I will receive 
for my future service as an External Director of the Company.

13. I am aware that the proposal of my nomination as director by the Company's Board of 
Directors, my classification as an External Director and as a director having Accounting and 
Financial Expertise relies, among other things, on this Statement.

14. I, the undersigned, hereby declare that this is my name and signature and that all of the above 
is true. 

______________________ ____________________________

Date Signature



 ם הדירקטורים החיצוניים המועמדים לכהונה בחברהזכאי להם התגמולים פירוט –נספח ג' 

 גמול דירקטורים .1

זכאים הדירקטורים בחברה, לרבות דירקטורים חיצוניים,  2012החל מחודש ינואר  .א

)למעט דירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה, אשר נכון  כפי שיהיו מעת לעת

הדירקטוריון ומנכ"ל החברה(, לגמול יחסי  כצמן, סגן יו"רלמועד זה הינו מר חיים 

, (לדירקטור חיצוני א' לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות8כאמור בתקנה 

דולר ארה"ב גמול  42,000"(, כמפורט להלן: תקנות הגמול"להלן: ) 2000 –התש"ס 

 56,000-מומחה, ולדירקטור שאינו עומד בתנאי המומחיות של דירקטור חיצוני  שנתי

לדירקטור העומד בתנאי המומחיות של דירקטור חיצוני  דולר ארה"ב גמול שנתי

 130%)למעט יו"ר הדירקטוריון, מר אהוד ארנון, אשר זכאי לגמול בסך של  מומחה

; מהגמול השנתי לדירקטור העומד בתנאי המומחיות של דירקטור חיצוני מומחה(

שאינו עומד בתנאי המומחיות של  דולר ארה"ב גמול לישיבה לדירקטור 1,100

העומד בתנאי  דולר ארה"ב גמול לישיבה לדירקטור 1,480 -דירקטור חיצוני מומחה, ו

המומחיות של דירקטור חיצוני מומחה, והכל בכפוף לכך שבכל מקרה )בהתאם 

ם הגמול כאמור לא בשערי החליפין של הש"ח לעומת הדולר ארה"ב( סכו לשינויים

לחברה בדרגתה של החברה בתוספת השניה והשלישית  יפחת מהסכום המזערי שנקבע

מהסכום המירבי לחברה בדרגתה של  50% -לתקנות הגמול וכן לא יהיה גבוה ביותר מ

הגמול )כאשר  החברה בתוספת השניה, השלישית או הרביעית, לפי העניין, לתקנות

יים אלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בהתאם סכומים מינימאליים ומקסימאל

 60%תקנות הגמול(. התשלום בגין השתתפות באמצעי תקשורת עומד על  להוראות

מגמול  50%והתשלום בגין החלטות בכתב עומד על  מגמול ההשתתפות הנקוב לעיל,

 .ההשתתפות הנקוב לעיל

חברה, יעודכן גמול עם סיום כהונתו השנייה של מר בר און כדירקטור חיצוני ב .ב

כך שחלף הדירקטורים שהיה נהוג בחברה עד לאותו מועד, כמפורט בסעיף א' לעיל, 

כל הדירקטורים בחברה  יהיו, ששולם לדירקטורים עד לאותו מועד"הגמול היחסי" 

זכאים )שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה ושאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה( 

 : , כמפורט להלןלגמול

)למעט מר אהוד ארנון שיהיה זכאי  "הגמול הקבוע" בתקנות הגמול בגובהול כספי גמ (1

 מ"הגמול הקבוע" בתקנות הגמול(.  130%-לגמול השווה ל

יחידות  1,500מידי שנת כהונה יוקצו לכל אחד מהדירקטורים האמורים  -גמול הוני  (2

בהתאם לתכנית התגמול בניירות ערך של החברה "( RSU'sחסומות )להלן: "מניה 

תוכנית אחרת כפי שתהא בתוקף במועדים "( או 2011תוכנית )להלן: " 2011משנת 

 . הרלוונטיים, ובתנאים המהותיים המפורטים להלן

במשך שנתיים ממועד הקצאתם, כאשר דירקטור אשר  תהיה RSU's-התקופת הבשלת 

או טרם סיום תקופת הבשלה של מנה מסוימת, כהונתו במהלך שנת כהונה את יסיים 

יהא זכאי להבשלת החלק היחסי של אותה מנה )בכפוף לתשלום ערכן הנקוב של מניות 

כאשר בין ההגנות , 2011להגנות שונות בהתאם לתוכנית  יהיו זכאיםהמימוש(. כן 



האמורות נקבע ביחס לדיבידנד כי בכל מקרה של תשלום דיבידנד במזומן על ידי 

, ברה לבעלי המניות הרגילות שלה בתקופת ההבשלה, לא תבוצע התאמה לדיבידנדהח

לתשלום מענק במזומן בסכום השווה )ברוטו(  םזכאי ויהי הדירקטורים בחברהאולם 

במספר מניות רגילות של החברה השווה  ולסכום הדיבידנד שהיה משולם אילו החזיק

 . ת הדיבידנדשטרם הבשילו במועד חלוק RSU's-הלמספר יחידות 

מגמול ההשתתפות הנקוב  60%התשלום בגין השתתפות באמצעי תקשורת עומד על  (3

 מגמול ההשתתפות הנקוב לעיל. 50%בכתב עומד על  החלטותלעיל, והתשלום בגין 

נוסף על האמור לעיל, זכאים מר בר און ומר ססלר המכהנים מטעם החברה  .ג

לגמול אשר יחושב לפי מספר , בהתאמה Gazit Horizons-וב גזית ברזילב כדירקטורים

, פובהן השתת, לפי העניין, Gazit Horizonsאו הישיבות של דירקטוריון גזית ברזיל 

כאשר הגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום המירבי לישיבה כאמור בתקנות הגמול 

 ובכל מקרה, הגמול ,, לפי הענייןGazit Horizonsאו לפי דרגתה של גזית ברזיל 

 ,כאמור םבשנה מסוימת בגין כהונתאו למר ססלר, לפי העניין, און -לם למר ברושיש

לא יעלה על סכום השווה לגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של 

בשל כהונה בגזית ברזיל וסך ₪  89,920 –)נכון למועד דוח זה הבת הרלוונטית החברה 

 לפי הנמוך. ,(בשל כהונה בגזית הורייזן 29,270של 

 

 פטור, שיפוי וביטוח .2

ליהנות מהסדרי השיפוי, הפטור וביטוח נושאי המשרה  םזכאי הדירקטורים החיצוניים

בחברה כמפורט להלן, כיתר הדירקטורים בחברה, כפי שאושרו )או יאושרו מעת לעת( 

באופן רוחבי. נכון למועד דוח זה, קיים ביטוח נושאי משרה בתוקף אשר גבול הכיסוי על 

 125 של בסךמקסימלי כיסוי מיליון דולר ארה"ב )למקרה ולשנה( )מתוך גבול  100פיו הינו 

(, לרבות 2016בנובמבר,  22מיליון דולר שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 

( ובבורסה של טורונטו NYSEתביעות הנובעות מרישומה של החברה בבורסה של ניו יורק )

(TSXלתקופה ,) " :(. לפרטים נוספים ראו דוח תקופת הביטוחשל עד חמש שנים )להלן"

ודוח  2016-01-064623, מס' אסמכתא: 2016בנובמבר,  10מיידי בדבר זימון אסיפה מיום 

 .2016-01-130672, מס' אסמכתא 2016בנובמבר,  22מיידי בדבר תוצאות האסיפה מיום 

כמו כן, בהתאם להוראות תקנון החברה, ובהתאם להחלטת האסיפה הכללית של החברה 

, 2017 ,באוקטובר 17-ו 2011 ,בדצמבר 13נה בימים , כפי שעודכ2006בדצמבר,  31מיום 

החברה התחייבה להעניק שיפוי מראש לכל מי שמכהן כנושא משרה בחברה )לרבות 

או לבקשתה דירקטורים חיצוניים(, לרבות נושא משרה בחברה המכהן מטעם החברה 

שר קרי, חברה בת של החברה, תאגיד קשור של החברה או תאגיד אחר, בא) בחברה אחרת

 הוא )לרבות תאגיד זר(, אשר החברה מחזיקה ו/או תחזיק מעת לעת בניירות הערך שלו

. סכום השיפוי המירבי שעשויה (ו/או בזכויות ההצבעה בו ו/או בזכות למינוי דירקטורים בו

החברה לשלם לכל נושאי המשרה, כאמור לעיל, במצטבר, על פי כתב ההתחייבות, לא יעלה 

ון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה מהה 25%על שיעור של 

שיפורסמו לפני תשלום השיפוי בפועל. כמו כן, החליטה החברה לפטור מראש את נושאי 

בחברה( מאחריות בשל נזק שנגרם ו/או יגרם לחברה  המשרה כאמור )לרבות דירקטורים



מקרה של הפרת חובת על יד נושא המשרה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, למעט ב

החלטה או עסקה שלבעל  למעט בגיןוכן  הזהירות בחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות

השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה )גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב 

הפטור( יש בה עניין אישי )למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא 

  .ה של החברה(משרה בחברה קשור

 



 הצהרת גב' שופמן גוטמן –נספח ד' 
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STATEMENT OF A CANDIDATE TO SERVE AS AN EXTERNAL DIRECTOR 

 

Pursuant to the Companies Law, 1999 (the “Law”)  

 

I, Shmuel Hauser, Israeli I.D No. 053488342, having agreed to be appointed and to serve as an External 

Director on the Board of Directors of Gazit-Globe Ltd. (the “Company”) hereby declare as follows: 

1. I have the ability to dedicate the required time for the performance of my duties as a director of 

the Company, given, among other things, the Company's size and its specific needs.  

2. I possess the necessary skills to serve as director of the Company. 

3. For my classification as a director who possesses Accounting and Financial Expertise for the 

purpose of the Companies Regulations (Conditions and Criteria for a Director Who Possesses 

Accounting Expertise and a Director Who Possesses Professional Competence), 2005 (the 

"Expertise and Competence Regulations"), I hereby declare the following: 

(a) Information (including supporting documents) regarding my education, skills and 

experience (including companies in which I serve as a director) is attached hereto as 

Exhibit A.  

(b) Based on my education, skills and experience, I am highly proficient in and have an 

understanding of business and accounting matters and financial statements, which 

enables me to thoroughly understand the financial statements of the Company and to 

initiate discussion in connection with the manner of presentation of financial 

information. 
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4. I am not restricted from serving as a director of the Company under any items set forth in 

Sections 2261, 226A2 and 2273 of the Law.  

5. I am not a "Relative" (as defined below) of a party that controls the Company. At the time of this 

Statement and during the two years prior to this Statement, neither myself nor any of my 

Relatives, partners, employers, a person to whom I am directly or indirectly subordinated or an 

entity in which I am a controlling equity holder, has or had any “Affiliation” (as defined below), 

with a party that controls the Company,  or with a Relative of such a controlling party or with an 

entity controlled by such controlling party excluding the Company or any entity controlled by 

the Company. 

“Affiliate” means an employment relationship, business or professional relationship in general 

or control, and service as an officer.  

"Relative" means a spouse, sibling, parent, grandparent, child or child, sibling or parent of a 

spouse or the spouse of any of the above. 

6. My other positions and activities do not and could not (i) result in the creation of a conflict of 

interest with my position as a director of the Company or (ii) adversely affect my ability to serve 

as a director of the Company. 

                                                           

1 Section 226 of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a public company if he/she 

has been convicted in one of the manners specified below, unless five years (or a shorter period if so determined by 

the court) have elapsed from the date the conviction was granted or if the court has ruled, at the time of the conviction 

or thereafter, that he/she is not prevented from serving as a director of a public company:  

(1) conviction relating to offenses under Sections 290-297 (bribery), 392 (theft by an officer), 415 (obtaining 

a benefit by fraud), 418-420 (forgery), 422-428 (fraudulent solicitation, false registration in the records of 

a legal entity, manager and employee offenses in respect of a legal entity, concealment of information 

and misleading publication by a senior officer of a legal entity, fraud and breach of trust in a legal entity, 

fraudulent concealment, blackmail using force, blackmail using threats) of the Israel Penal Law-1997; and 

offenses under sections 52C, 52D (use of inside information), 53(a) (offering shares to the public other 

than by way of a prospectus, publication of a misleading detail in the prospectus or in the legal opinion 

attached thereto, failure to comply with the duty to submit immediate and periodic reports) and 54 (fraud 

in securities) of the Israel Securities Law-1968 (the "Securities Law"); 

(2)  conviction by a court outside of the State of Israel relating to an offense of bribery, fraud, offenses of 

directors/managers in a corporate body or exploiting inside information; or 

(3)   conviction by verdict of court of first instance for any offense not specified in sections (1) or (2) above, if 

the court has ruled that due to its nature, severity or its circumstances the candidate is not fit to serve 

as a director of a public company, for the period determined by the court, which will not exceed five (5) 

years. 

Under the Law, a candidate shall disclose whether he was convicted of one of the offences specified in sections (1)-(3) 

above and the period for the prohibition from serving as a director has not elapsed.  

2 Section 226A of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a particular public company 

if an administrative enforcement committee under the Securities Law has determined that he/she will be prohibited 

from serving as a director of that particular public company. 

Under the Law, a candidate shall disclose whether an administrative enforcement committee has determined that 

he/she will be prohibited from serving as a director in any public company. 

3 Section 227 of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a company if he/she is a 

minor, legally incompetent or was declared bankrupt and the bankruptcy was not discharged. 
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7. I do not serve as a director of any other company, any of whose external directors serve as a 

director of the Company. 

8. I am not an employee of Israel Securities Authority or of a stock exchange in Israel. 

9. Without derogating from section 5 to this Statement, neither myself nor any of my Relatives, 

partners, employers, a person to whom I am directly or indirectly subordinated or a corporate 

body in which I am a controlling member, has or had business or professional relations with a 

person of whom it is prohibited to have Affiliation in accordance with section 6 above, even if 

the relations are not in general, but excluding negligible relations with respect to which I did not 

receive remuneration contrary to section 244(b)4 of the Companies Law. 

10. I am aware that pursuant to Section 224B of the Law this Statement shall be published as part 

of the Company's immediate report regarding my appointment, shall be kept in the Company’s 

registered office and shall be available for review by any person.  

11. I hereby undertake to immediately notify the Company upon the occurrence of any change in 

the above statements during the term of my service as director of the Company. 

12. Prior to my consent to serve as an External Director of the Company, I have been advised by the 

Company as to the amounts of the annual and per-meeting remuneration that I will receive for 

my future service as an External Director of the Company. 

13. I am aware that the proposal of my nomination as director by the Company's Board of Directors, 

my classification as an External Director and as a director having Accounting and Financial 

Expertise relies, among other things, on this Statement. 

14. I, the undersigned, hereby declare that this is my name and signature and that all of the above 

is true.  

 

 

November 11th, 2018    

Date      Signature 

  

                                                           

4 An external director may not receive, other than the remuneration and reimbursement of expenses he is entitled 

from the Company, any compensation, directly or indirectly, for his services as a director in the Company; for this 

matter exempt, commitment for indemnification, indemnification or insurance shall not be regarded as "reward".  



 נוסח הפטור –נספח ו' 

 בכתב פטור זה יתייחסו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:

 גלוב בע"מ.-גזית - "החברה"

וכל חוק שיתקן או שיחליף אותו,  1999 –חוק החברות, התשנ"ט  - "חוק החברות"

 כתוקפו מעת לעת.

ו/או תאגיד חברה בת של החברה ו/או תאגיד קשור של החברה  - "חברה אחרת של החברה"

אחר, באשר הוא )לרבות תאגיד זר(, אשר החברה מחזיקה ו/או 

תחזיק מעת לעת בניירות הערך שלו ו/או בזכויות ההצבעה בו 

 ו/או בזכות למינוי דירקטורים בו.

מי שכיהן ו/או מכהן מעת לעת בחברה כנושא משרה, כהגדרתו  - "נושא משרה בחברה"

)לרבות דירקטור חליף(, לחוק החברות  1של מונח זה בסעיף 

לרבות נושא משרה בחברה, המכהן מטעם החברה ו/או על פי 

בקשתה כנושא משרה בחברה אחרת של החברה וכן בעלי 

תפקידים נוספים בחברה או בחברה אחרת של החברה להם 

 הוענק כתב פטור זה.

 והינך מכהן כנושא משרה בחברה; הואיל

החברה מתירות לחברה, בכפוף להוראות הקבועות בחוק והוראות תקנון ההתאגדות של   והואיל

 החברות, לפטור נושא משרה בחברה מאחריותו כלפי החברה בגין הפרת חובת הזהירות;

, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול של החברה 2018 בנובמבר 18וביום  והואיל

 , הענקת כתב פטור זה;2018בנובמבר  19מיום 

 אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את הענקת כתב הפטור; 2018 בדצמבר 27יום וב והואיל

בכפוף לכל דין, החברה מתחייבת בזאת לפטור אותך מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שייגרם  לפיכך

ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה ו/או כלפי 

חברה, בפעולותיך ובתוקף היותך נושא משרה בחברה, למעט ביחס חברות אחרות של ה

להפרת חובת הזהירות בחלוקה )כמשמעות מונח זה בחוק החברות(, וכן ביחס להפרת חובת 

הזהירות בהחלטה או בעסקה אשר לבעל השליטה בחברה ו/או לנושא משרה כלשהו בחברה 

ע מהכהונה כנושא משרה בחברה ו/או )לרבות לך( יש בה עניין אישי )למעט עניין אישי הנוב

 כנושא משרה בחברה אחרת של החברה(.

התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר 

על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין 

יה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, הוראת דין שלא ניתן להתנות על

אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר הוראות כתב פטור זה. אין באמור 

 בכתב פטור זה כדי לגרוע מהאמור בכל הקשור להתחייבות החברה לשיפוי.

כנושא משרה  הפטור מאחריות שניתן לפי כתב זה יעמוד לזכותך גם לאחר סיום כהונתך

בחברה ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא 

 משרה בחברה.

________________ 

 גלוב בע"מ-גזית


		2018-11-20T07:17:39+0000
	Not specified




