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ה ע ד ו  ה
 

שתתקיימנה  עדת ביקורתוולו ,להנהלת הבורסה , נהלים לקראת הבחירות לנשיא הבורסה
 30.12.20תשפ"א  טבתו ט" רביעיביום 

 
 :נוהל הצגת מועמדות

 
בחר יבתור נשיא הבורסה או חבר הנהלת הבורסה או חבר בועדת הביקורת יכול לה .1

שנים,  3רק חבר בורסה שהוא בעל מנית יסוד, שבעלותו במניה נמשכה לפחות 
חודשים לפני מועד הבחירות,  6לפחות שיון עיסוק ביהלומים בתוקף יוהינו בעל ר

   אזרח ישראל ותושב מדינת ישראל. והוא 
שיון יהיו חברי בורסה הפטורים מתשלום מיסי חבר בתוקף גיל יפטורים מחובת ר

)עפ"י החלטה גורפת של ההנהלה( או שכירים בחברה או שותפות רשומה או 
בכפוף להצגת אישור רו"ח על היות  –שיון ימועסקים אצל חבר בורסה בעל ר

סיקים הנ"ל, לפחות ששה חודשים לפני הגשת המועמד שכיר אצל אחד המע
 המועמדות.

 חבר בורסה לא יכול להציג מועמדותו ליותר מתפקיד אחד. .2

חבר בורסה לא יוכל להציג מועמדותו לתפקיד נשיא הבורסה או לתפקיד חבר  .3
הנהלת הבורסה או לתפקיד חבר בועדת הביקורת אם הורחק מהבורסה ע"י 

אם סיבה שהיא, לכל תקופה שהיא, אלא ת, בשל כל פלינריציסיההנהלה ו/או ועדה ד
 שנים מיום חזרתו לבורסה. 7 כן חלפו 

חבר בורסה לא יוכל להציג מועמדותו לתפקיד נשיא הבורסה או לתפקיד חבר  .4
אם הורשע בישראל או בחו"ל  הנהלת הבורסה או לתפקיד חבר בועדת הביקורת

יעצות עם היועץ המשפטי התיבעבירה אשר על פי קביעת ועדת הבחירות, לאחר 
יה וסוגה מחייב לדעת ועדת הבחירות, את אי ישל החברה, יש עימה קלון, או שאופ

 מינויו.

חבר בורסה לא יוכל להציג מועמדותו לתפקיד נשיא הבורסה או לתפקיד חבר  .5
לם את מיסיו או שיחבר בועדת הביקורת אם לא לתפקיד הנהלת הבורסה או 

החודשים הקודמים לאסיפה הכללית אשר על סדר  תשלומים אחרים עבור שלושת
 יומה סעיף בחירות.

לא יוכל להציג שנבחר כנשיא הבורסה לשלוש תקופות כהונה עוקבות חבר בורסה  .6
לתפקיד חבר או  מועמדותו לתפקיד נשיא הבורסה או לתפקיד חבר הנהלת הבורסה

, לתקופת הכהונה חבר בועדת הביקורתלתפקיד או  דירקטוריון מפעלי הבורסה
 הסמוכה שלאחריהן.
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לא יוכל להציג תקופות כהונה עוקבות  שלוששנבחר כחבר הדירקטוריון לחבר  .7
חבר דירקטוריון מפעלי הבורסה או מועמדותו לתפקיד חבר הנהלת הבורסה או 

 לתקופת הכהונה הסמוכה שלאחריהן. חבר בועדת הביקורתלתפקיד 

תו לתפקיד נשיא הבורסה אם לא כיהן חבר חבר בורסה לא יוכל להציג מועמדו .8
 הנהלה במשך שנה ושישה חודשים רצופים לפחות.

 ולא יוכל להציג מועמדות ,חבר הנהלהבקדנציה הנוכחית כחבר בורסה שמכהן  .9
 הביקורת. תבוועד לתפקיד

 
 מועדי הגשת מועמדות

 .09:00בשעה  חשוון תשפ"א  "גכ 10.11.20  ראשוןמיום 
 .17:00בשעה  תשפ"א  טבתח'  23.12.20  רביעיעד יום 

 

 טופסי הצגת מועמדות 

. את כניסה לאולם הבורסה ובאתר הבורסהטופסי הצגת המועמדות נמצאים ב .1
+  2020 תלשנעיסוק ביהלומים  ןשיויהטפסים יש למלא ולהחזיר, בצרוף צילום ר

ח'  23.12.20 רביעייום  לא יאוחר סמנכ"ל הבורסה למשרד ,תמונת פספורט עדכנית 
חבר אשר יגיש מועמדותו לתפקיד נשיא הבורסה או  . 17:00תשפ"א בשעה  טבת

בלוח המועמדים תתפרסם תמונתו  ,חבר הנהלת הבורסה או חבר בועדת הביקורת
 .לאחר אישורו כמועמד ע"י ועדת הבחירות

 סדר רישום המועמדים בטופס הצבעה
 

הצבעה יקבע עפ"י הגרלה ועדת הבחירות החליטה כי סדר רישום המועמדים בטופס ה
אחרי השעה   23.12.20  רביעיקיים לאחר סגירת רישום המועמדים, דהיינו ביום תאשר ת
17:00. 

 
 
 

 בברכה,                                                                                            
 

 יו"ר ,ליאור איזבוצקי                                 
                                                                                                  בחירותהועדת                                                                                         

 
   


