
 

 

 2020אוקטובר 

דירקטורים בכלל ועדת הדירקטוריון לאיתור מועמדים לכהונה כהודעה לציבור מטעם 

 החזקות עסקי ביטוח בע"מ 

 לצורך הגשת מועמדות לכהונת דירקטור בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

 

 2020בסוף חודש דצמבר פה הכללית שעל סדר יומה יעמוד המינוי צפויה להתקיים יהאס

 "(השנתית האסיפה" )להלן:

 

 דירקטורים בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"ממועמדים לכהונה כאיתור לועדת הדירקטוריון 

פונה  "(,הוועדה"(, המשמשת כוועדה ממליצה לדירקטוריון החברה )להלן: "החברה)להלן: "

לקראת  בחברהלציבור ומודיעה בזאת על האפשרות להגיש בקשות מועמדות לכהונת דירקטור 

מזכויות  1%לבעלי מניות עיקריים המחזיקים מעל כמו כן, פונה החברה  .האסיפה השנתית

ההצבעה בחברה להציע מועמדים מטעמם לכהונת דירקטור בחברה, בכפוף למגבלות על פי דין 

 ביטוח, ההון שוק על הממונה לעמדת גם הלב תשומת זה לענייןורגולציה )לרבות דיני התחרות(. 

הוועדה תשקול את  .לקול הקורא 'א נספחכ המצורפת 2020 באוקטובר 4 מיום וחסכון

מועמדותם של מועמדים אלה במסגרת הבאת המלצותיה בפני הדירקטוריון וזאת לצד מועמדים 

הוועדה תהיה רשאית לקיים שיח עם בעלי המניות העיקריים כאמור על  שיאותרו באופן עצמאי.

 פי שיקול דעתה.

 

והרואים/ות עצמם/ן כמועמדים/ות מתאימים/ות למשרה או בעלי מניות העומדים/ות בדרישות 

, מוזמנים/ות להגיש מועמדותם/ן באמצעות כאמורים העומדים בדרישות דשרוצים להציע מועמ

יצוין כי "שאלון למילוי על ידי מועמד/ת לתפקיד", המופיע באתר האינטרנט של החברה. טופס 

באסיפה השנתית  כדירקטורים ד מבין המועמדים שימונובכוונת דירקטוריון החברה למנות אח

 הדירקטוריון הקבוע של החברה. כיושב ראש

 

 בצירוף ההצהרה החתומה והמסמכים הנלווים כשהם PDFאת הטופס יש להעביר בפורמט 

 הוועדה תהיה רשאית לבקש מהמועמדים מסמכים ו/או הבהרות נוספים .סרוקים וניתנים לקריאה

  לפי הצורך. ו/או לזמנם לראיון

 

 בכתובת:של החברה טופס הגשת המועמדות ניתן להורדה באתר האינטרנט 

https://www.clalbit.co.il/aboutclalinsurance/appointmentofdirectors/ 
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להפנות  יש הגשת המועמדות בצירוף ההצהרה החתומה והמסמכים הנלווים הנוספים את טופס

בהתאם לדף ההנחיות המופיע  ins.co.il-ClalMishpatit@clalבכתובת מזכירות החברה ל

 18/10/20 מתאריך יאוחרלא המופיעה לעיל  לפי הכתובתבאמצעות דוא"ל בתחילת השאלון, 

 .)10:00 בשעה)

 

  האסיפה השנתית. שיומלצו בפני  שמות וקורות החיים של המועמדיםההחברה תפרסם את 

 

 האמורה לעיל בכתובתלשאלות והבהרות בדבר מילוי הטופס ניתן לפנות למזכירות החברה 

ins.co.il-ClalMishpatit@clal  או לעו"ד עדי ברקן שטרן, מזכירת החברה בכתובת

Ins.co.il-AdiBark@Clal. 

 

נא הקפידו לוודא את קבלת החומר שנשלח עד סמוך לפני המועד האחרון להגשת 

 .המועמדות במייל חוזר

 

 :למועמדים רצויים וכישורים קריטריונים

החברה מאמינה כי הכישורים המקצועיים והאישיים של מועמד לתפקיד דירקטור ותרומתו 

האפשרית לדירקטוריון החברה והתאמתו לצרכי החברה הם שאמורים להכווין את ההחלטה על 

בחירתו. בתוך כך, על הדירקטורים להיות בעלי רקע וניסיון מקצועי מתאים אשר יוסיף ערך 

רצויים אשר הכישורים הו הקריטריונים, להלן רשימת לעילבהינתן האמור  קטוריון החברה.לדיר

 יהוו שיקול בהמלצת מועמדים על ידי הוועדה: 

 

 אזרח/ית ותושב/ת ישראל. .1

  בחברה ציבורית עפ"י חוק החברות. ית/לכהן כדירקטור ה/כשיר .2

ביצוע תפקיד של כישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם בעל/ת ה .3

  .בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ית/דירקטור

בעל/ת תואר אקדמאי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  .4

 בישראל, או בעל/ת תואר אקדמי ממוסד מוכר במדינה אחרת.

ביטוח, חיסכון ארוך טווח, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: השכלה,  .5

חשבונאות,  ,פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימוןניהול השקעות, בנקאות, כספים, 

, טכנולוגיית מידע, רגולציהציות/, , ביקורת פניםאקטואריהניהול סיכונים, סטטיסטיקה, 

  או תחום אחר רלוונטי לתחום עיסוק החברה. אבטחת מידע לרבות סייבר,
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דירקטור, בתאגידים בעלי היקף כבין במשרה ניהולית בכירה ובין  ,ניסיון ניהולי בכיר ת/בעל .6

עסקים ופעילות משמעותיים ו/או שהניסיון הניהולי הנצבר בהם עשוי להיות בעל תרומה 

 ניסיון בחברות ציבוריות, גופים מוסדיים או שוק ההון יהווה יתרון. .לחברהמשמעותית 

 ידיעת השפה העברית על בוריה ושליטה מלאה בשפה האנגלית. .7

לרבות בקשר לעסקי  אין בעיסוקיו ניגוד עניינים דרך קבע עם כהונה כדירקטור בחברה .8

 .החברות הבנות של החברה

 

יכול ויקבעו  ו/או אחרים תנאים נוספיםקריטריונים ווכי קריטריונים ראשוניים יובהר כי האמור הינו בבחינת 

ובהתחשב בין היתר, בהרכב הרצוי הכולל  והדירקטוריון הוועדהבהמשך לפרופיל ולדרישות שיוגדרו על ידי 

של הדירקטוריון ומספר חבריו, ולרבות בהתחשב בצרכיה של הקבוצה הכוללת גופים מוסדיים מפוקחים, 

 נתונים להוראות רגולטוריות ייחודיות. ה

 

 : 'א נספח

 עמדת הממונה


