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 בע"מ סא.נ. שוהם ביזנ
 "(החברה)"

 .2019, באוגוסט 26

 לכבוד    לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il  www.taes.co.il     -את המגנבאמצעו"- 

 
 ג.א.נ,

 
ה ערוך , ודו"ח עסקלבעלי מניות החברהומיוחדת די בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית יח מי"דו :ןהנדו

 2001-, תשס"אחברה לבעל שליטה בה(בין תקנות ניירות ערך )עסקה על פי 
 

(, תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים "חוק החברות") 1999-להוראות חוק החברות, תשנ"טם בהתא

לבין ניירות ערך )עסקה בין חברה תקנות (, "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים") 1970-ומיידים(, התש"ל

ות תקנות החברות )הצבעה בכתב והודע"( ם בעל שליטהתקנות עסקה ע)" 2001-אבעל שליטה בה(, תשס"

"(, ותקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית נות הצבעה בכתבתק)" 2005-תשס"ו, העמדה(

החברה  ,"(פהתקנות האסי)" 2000-בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום(, תש"ס ואסיפת סוג

אשר תתכנס  ,בעלי מניות החברהל תומיוחד אסיפה כללית שנתית ןזימומתכבדת בזאת ליתן הודעה בדבר 

 קביע וןכרי, ז4 דרך הייןהחברה ברח'  יבמשרד 0014:בשעה  2019באוקטובר  3-החמישי  ביום

  ."(האסיפה")
 

 :ה, וההחלטות המוצעות בגינםהאסיפם סדר יושעל ים הנושא –חלק א' 

 
  - 2018: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 1נושא מס'  .1

הדירקטוריון על ק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות בפריתקיים 

 19י החברה ביום יד ל, אשר פורסם ע2018 דצמברב 31יום ימה בשהסתילתקופה מצב ענייני החברה, 

זה יתקיים דיון  בנושא. "(2018הדוח התקופתי לשנת ")( 2019-01-022518 )מס' אסמכתא 2019במרץ 

 .בלבד ללא הצבעה

 - אה החשבון המבקר של החברה: חידוש כהונת רו2נושא מס'  .2

 עמית חלפוןבון חשה רואה מחדש של משרד : מוצע בזאת לאשר את מינויונוסח ההחלטה המוצעת

המבקר של החברה, החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד כרואה החשבון ת' ושו

 ו.האסיפה השנתית הבאה, וכן מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר

  - (םטורים חיצונייהמכהנים בחברה )שאינם דירקכת כהונת הדירקטורים האראישור : 3נושא מס'  .3

איתן : ה"ה הבאים יםקטורות מחדש את הדירת למנע בזא: מוצסח ההחלטה המוצעתונ .3.1

אסיפה השסיומה בתום , לתקופת כהונה נוספת ויצחק אילן מןפורט, אור לי נידם, אמימון

 השנתית הבאה.

 ופתיים ומיידים אודות הדירקטוריםדוחות תקלתקנות  26פי תקנה לפרטים הנדרשים על  .3.2

תאגיד" שצורף לדוח התקופתי על ה ספיםפרטים נו"בפרק ד'  26 הנקתבור ר' האמ "ל,נה

ם שדווחו לעניין זה לא חלו שינויים בפרטי ., המובאים לעניין זה על דרך ההפניה2018לשנת 

  תקופתי הנ"ל.בדוח ה
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ר פטו, ביטוחהסדרי זכאים ל יהיודירקטורים הנ"ל המינוים על ידי האסיפה, פוף לאישור בכ .3.3

ף פוי בכפוכתב פטור ושי קבלתל יהיה זכאי דםני מר אלי .1בחברהכיום  םהקיימי ושיפוי

 לדוח זה להלן; 6פה כמפורט בסעיף סילאישור הא

הם החתומות של ת, הצהרותיורבלחוק הח 241-ו ב(ב)224, (ב)א224יף וראות סעבהתאם לה .3.4

 .להלן זהלדוח  בהתאמה 4א'-1א' יםחפכנסדש מצורפות חמי דים למינוהדירקטורים המועמ

 יעשה בנפרד.תהנ"ל מינוי כל אחד ואחד מהדירקטורים  ההצבעה לגבי .3.5

 קטוריון, מר איתן מימוןיו"ר הדיר העסקתו נתאי כהונכון תאישור עד: 4ושא מס' נ .4

איתן  מררקטוריון עדכון לתנאי כהונת יו"ר הדית לאשר צע בזאמו: חלטה המוצעתנוסח הה .4.1

תמורה החודשית ואילך, ה 2019באוגוסט  1חל מיום ה, ף לאישור האסיפהבכפו ולפי, מימון

קף משרה עבור הי בצירוף מע"מ כדיןאלפי ש"ח  45לה יהא זכאי מר מימון תעמוד ע"ס של 

 .אלפי ש"ח 37.5 הנוכחית בסךהחודשית התמורה  חלף, 75%של 

ה על ידי סחה שאושרונ)חלף ה קטוריוןריהדשל יו"ר  נוסחת המענקאת  לעדכןמוצע ן כ .4.2

 תהמוצע מענק השנתינוסחת התאם לבה(, 20182מבר בספט 20יום ב אסיפת בעלי המניות

 ;"(המענק השנתינוסחת להלן: ") לדוח זה להלן פח ב'נסברט כמפו

 חודשי השכר, מוצע לעדכן את מספר מענק השנתיבהתאם ובכפוף לאישור נוסחת הכמו כן,  .4.3

 5, חלף חודשי שכר 6תעמוד על תקרת המענק פן כזה שואנתי, בהמענק הש תקרבת שיכללו

  .3יוםכ חודשי שכר

לפרק  10ף ' סעיר"ר, יותנאי כהונת עדכון בנושא  לנימוקי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה .4.4

 ן;הלב' בדוח זה ל

התוספת פרטים הנדרשים על פי הלן ל ודוחות, יובאות הקנתל 3א37להוראות תקנה אם בהת .4.5

 :)באלפי ש"ח( לתנאי הכהונה המוצעיםביחס  הדוחותתקנות השישית ל

 סה"כ אחרים * תגמולים  תגמולים * בעבור שירותים  מקבל התגמולים  פרטי

קף הי תפקיד שם

 משרה

ר  שיעו

זקה הח

בהון  

 התאגיד

תשלום  מענק שכר

מבוסס 

 מניות 

דמי 

 ניהול 

י מד

 וץ ייע

י דמ תבירי רחא להמע

 רותיכש

  אחר

איתן  

 מימון 

יו"ר 

 וןהדירקטורי

75% -- - 270 409 540 - - - - - - 1,219 

 יובאו במונחי עלות לתאגיד תגמול ה * סכומי 
 
 
 
 
 
 
 

 
  מתן פטור, ביטוח והתחייבות לשיפוי לפי  לולי לכרה עשוהמשל הכולל לנושא התגמובחברה קובעת כי  ףוקשבתלמדיניות התגמול  4ף עיס 1

 .(2017-01-004038ס' אסמכתא )מ 8/1/2017  מיוםוח מיידי רה ר' דבחבית התגמול הנוכח  יניותמדאודות היתר. לפרטים  
פרטים  ל. יו"ר הדירקטוריוןלשנתי המותנה הנוכחי המענק ה  נוסח אישרה את  2018טמבר בספ 02ום ה ביהמניות שהתקיימלי אסיפת בע 2

ושרה  שא  נק השנתי ת המעות נוסח לפרטים אוד .(2018-01-085468א כת )מס' אסמ 20/9/2018ום יווח מיידי מיאודות תוצאות אסיפה ר' ד
 (.2018-01-083746אסמכתא  )מס'  12/09/2018פה מיום ר' דוח זימון אסי לבאסיפה הנ"

 "ח. אלפי ש  45, קרי בחשבון השכר המעודכן המוצע קח לצורך חישוב המענק השנתי ייליובהר כי  3
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ר אלי מ יטהשלובעל ה הבודירקטור  החברהמנכ"ל כהונת והעסקת  יעדכון תנא: אישור 5מס'  שאנו .5

 ידםנ

רה מר מנכ"ל החבת קעסת והכהונ איתנל וןכעד לאשר תאזמוצע ב: צעתמוהטה חלהנוסח ה .5.1

התמורה ואילך,  2019באוגוסט  1מיום ף לאישור האסיפה החל לפיו בכפואלי נידם, 

 ף חל 4בצרוף מע"מ כדיןאלפי ש"ח  80החודשית לה יהא זכאי מר נידם תעמוד ע"ס של 

 .5אלפי ש"ח 50 הנוכחית בסךורה התמ

ר' ה עם בעל שליטה סקעת ל פי תקנוע יםרשנדהלפרטים  ה.רבו בעל השליטה בחהינ נידםמר  .5.2

 ;ןב' לדוח זה להל לפרק 11סעיף 

ו יובא לתקנות עסקה עם בעל השליטה,שונה והתוספת הרא 2(3)3בהתאם להוראות תקנה  .5.3

ה ונהנאי הכתל סחבי תקנות הדוחותהתוספת השישית לפרטים הנדרשים על פי הלן ל

 :)באלפי ש"ח( םיעוצהמ

 סה"כ אחרים * תגמולים  ר שירותים תגמולים * בעבו ל התגמולים קבמ פרטי

קף הי תפקיד שם

 שרהמ

שיעור  

החזקה 

בהון  

 התאגיד

תשלום  מענק שכר

מבוסס 

 מניות 

דמי 

 ניהול 

י מד

 ייעוץ 

י דמ ריבית רחא עמלה

 כירותש

  אחר

אלי  

 נידם

מנכ"ל 

 ודירקטור 

100% 36.44% - 640 760 960 - - - - 144 - 2,504 

 יובאו במונחי עלות לתאגיד ל תגמוה ומי סכ* 
 

מר אלי  בהודירקטור  ל החברהנכ"י בנוסח הקיים בחברה למטור ושיפוכתב פענקת ה: 6נושא מס'  .6

 - של שלוש שניםפה לתקו (שליטהבעל ה)נידם 

 שהוענקסח הקיים וי בנופיפטור וש לאשר הענקת כתבאת צע בזמו :צעתמוהחלטה הנוסח ה .6.1

מנכ"ל החברה ודירקטור בה ל כנספח ג'המצורף לדוח זה  בחברהשרה מ איים ונושורקטירלד

 ;לךפה ואייסה בת שלוש שנים החל ממועד הא, לתקופעל השליטהבי נידם, אלר מ

מצ"ב שיפוי בנוסח הפטור ו יכתבהענקת  6ליתאישרה האסיפה הכל 2016במאי  15ביום : רקע .6.2

לעת, לרבות אלה עת ה מחברו בהנואשר יכנים המכהים קטורה ודירי משרלנושא 'גכנספח 

בהתאם  לאישור האסיפההנושא  מובא שניםבתום שלוש  ,כעת .השליטה יים על בעלהנמנ

 . ק החברותלחו 275להוראות סעיף 

 ;ןלדוח זה להלב'  לפרק 12ליטה ר' סעיף בעל שה עם שים על פי תקנות עסקלפרטים הנדר .6.3

 

 

 

 

 

 
 ו סכום במונחי עלות מעביד. תו, באות, לבחירברה בח  או לחילופין מר נידם יועסק כשכיר 4
  8, ונותר בגובה של עד אינו משתנה  20/09/2018ם ת מיופה הכלליר על ידי האסי אוש , אשרמר נידם נתי לו זכאי י היקף המענק השיובהר, כ 5

אלפי   80)קרי,  המעודכן ן השכרבהתאם להוראות מדיניות התגמול הנוכחית, כאשר לצורך חישוב המענק השנתי יילקח בחשבו חודשי שכר
 .ש"ח(

 (.623802-01-2016)מס' אסמכתא  15/5/2016ום ר' דיווח מיהאסיפה  ותלפרטים אודות תוצא 6
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פעול תהות וקוחלהקשרי לת מנה דםגב' דניאל ניל 2018מענק לשנת  יןבגם תשלו וראיש: 7ס' מ אנוש .7

  - בה על השליטהחברה ובמנכ"ל הבתו של ו ,חברהב

, )במונחי עלות מעביד( ש"ח 28,344בסך תשלום לאשר בזאת : מוצע טה המוצעתנוסח ההחל .7.1

לקוחות הרי ת קשהלמנידם, נ אלניד ב'גו זכאית הל 2018ת לשנ תישנה קמענמה המהווה חלק

על פי התחשיב טה בה, י נידם, מנכ"ל החברה ובעל השליובתו של מר אלבחברה, ול תפעהו

 :להלן) 20/9/2018 יוםמיפה הכללית אסה ובהתאם לאישור, ןלהל 7.2פורט בסעיף המ

 ועד  2018ר בינוא 1התקופה מיום  ורוזאת עב, ("2018נת ק לשמענהסך ל יםהמשל הסכום"

 ;ןתואר להלכמ, 2018בספטמבר  19ליום 

גב' ל 2018לשנת מענק  קתהענהכללית פה אישרה האסי 2018בספטמבר  20ום שיבתה מיבי .7.2

 1כל בגין  :הסחה הבאוהנ מבוסס עלה ,7שכר ברוטוחודשי  3של עד מקסימאלי בהיקף  נידם,

של  רווח תפעולימעל ל ,(מענקיםתשלום ולפני  י מספנל) של החברה 8ליעותפ רווחמיליון ש"ח 

שבו ן פ, באוחודשי שכר 0.6-לזכאית נידם  הגב'תהא  ,"(ם הבסיסכוס" :)להלן מיליון ש"ח 5

 יהא לגב' נידם םסך המענק שישול ,ן ש"חיומיל 10תפעולי של הווח רל הגיעהחברה כל שהכ

 ו. ברוט חודשי שכר 3-וה לשו

  – רקע .7.3

לום מענק שנתי שתאישרה  20189בספטמבר  20ביום שהתקיימה  יתהאסיפה הכלל .7.3.1

 3, בהיקף של עד יות החברהעל רווחהמבוסס  ,ידםנדניאל  'לגב 2018בגין שנת תנה מו

 ושראשתי השנהמענק )להלן: " 10לעיל 7.2בסעיף  ה המפורטתהנוסח על פי כרחודשי ש

  ."(2018-ל

עבור  2018-שאושר ל השנתי מענקתשלום בגין ההחברה שילמה לגב' נידם בפועל,  .7.3.2

 31ועד ליום  2018בספטמבר  20קרי מיום , פה הנ"לאישור האסימועד ה מהתקופ

, 2018 תל שנעבור כמענק שנתי  תשלום בגיןאית לנידם זכגב' האשר כ, 2018בדצמבר 

 . 2018ר מבבדצ 31 ליוםועד  2018בינואר  1קרי מיום 

 סכום המשלים לסך המענק לשנתנידם את הלגב'  שלםלברה מעוניינת כעת, הואיל והח .7.3.3

 19יום ועד ל 2018ואר בינ 1תקופה מיום עבור ה ,קרי( 2018עבור יתרת שנת ) 2018

נשוא מניות עלי הב רישואל מובאנושא ה, רותען הזהי, ולמ(כולל) 2018בספטמבר 

  .201811נת תשלום עבור כל שית לידם זכאנ דניאלגב' השוון יכ ו,אסיפה ז

 להלן;דוח זה ל 13 סעיףבעל שליטה ר' ל פי תקנות עסקה עם דרשים עלפרטים הנ .7.4

 

 

 

 

 
 ש"ח.  12,700הינו :  2018י לשנת ענק השנתברוטו לחישוב המשכר  7
 ים של החברה.פיים השנתייה הכסעל פי דוחות תפעולי של החברה יחושברווח ה ה  8
 (.085468-01-2018)מס' אסמכתא  0/09/20182רה מיום ר' דיווח החב 2018בספטמבר  20ום  מי אודות תוצאות אסיפה  לפרטים 9

01-2018-אסמכתא )מס'  /09/201812וח מיום ר' ד ,/09/201820שהתקיימה ביום  סקה דוח זימון אסיפה ודוח ע אודות  המלאים לפרטים 10
083476.) 

פה והאסי, 2020-ו 2019, 2018וש שנים, קרי של שלאושר בשעתו לתקופה  9/2018/20ם על ידי האסיפה מיו שאושרהמענק השנתי , כי יובהר 11
  .19/9/2018ועד ליום   1/1/2018התקופה מיום  עבור 2018ת נ לשם לסך המענק כום המשליהס אתשת לאשר  נשוא דוח זה מתבק 
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 באויו השליטה,עם בעל  עסקה לתקנותשונה אוהתוספת הר 2(3)3בהתאם להוראות תקנה  .7.5

 :)באלפי ש"ח( תתקנות הדוחושית לת השיספהתופי  ם עלדרשיהנ פרטיםהלן ל

 סה"כ אחרים * תגמולים  תגמולים * בעבור שירותים  מקבל התגמולים  פרטי

קף הי תפקיד שם

 המשר

שיעור  

החזקה 

בהון  

 התאגיד

תשלום  קמענ שכר

מבוסס 

 מניות 

דמי 

 ניהול 

י מד

 ייעוץ 

י דמ תריבי רחא עמלה

 כירותש

  אחר

אל  דני

 נידם

מנהלת  

התפעול 

לת  מנה ו

שרי  ק

 לקוחות

 

100% 

__ 202 40 351 - - - - - - - 603 

 יובאו במונחי עלות לתאגיד תגמול ה * סכומי 
 

 - למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברהעדכון  :8נושא מס'  .8

רה נושאי המש לשגמול מדיניות התל עדכוןת לאשר : מוצע בזאמוצעתהחלטה הנוסח ה .8.1

א' לחוק 267סעיף הוראות  ל פישנים ע שלושבת  לתקופהלהלן,  8.2ף בסעיכמפורט  חברהב

אשר , הנוכחיתות התגמול ביחס למדינימסומן ה 'דפח כנסף לדוח זה נוסח המצור, בהחברות

 .192012ינואר ב 6 מיום ת בישיבתהה על ידי האסיפה הכלליאושר

לתמהיל המרכיבים בנוסחת  געונה בסעיףהתגמול  תומדינית ן אע לעדכמוצ :העיקריהשינוי  .8.2

)א( 1בהתאם להוראות ע כי ולקבו, לנושאי המשרה שהינם כפופי מנכ"להתגמול המשתנה 

ו טוריון החברה יהימול ודירקוועדת התגלגביהם , לתוספת הראשונה לחוק החברותלחלק ב' 

 , כלשהם םיעדיה בדימוללא תלות בעמגבלת סכום  איקול דעת ללבשק העניק מענלרשאים 

 19כמפורט בסעיף  לבד שסכום המענק עומד בתקרת המענקים הקבועים במדיניות התגמולבו

 "(.התיקון המוצע במדיניות התגמול)להלן: " גמוליות התלמדינ

יות התגמול דינבמ מוצעון הקהתיאת  רואישעת טוריון החברה ודירקגמול וועדת התלנימוקי  .8.3

 ה להלן;לדוח ז 14עיף ר' ס

, שאי משרהביטוח אחריות דירקטורים ונופוליסת התקשרות החברה בהגדלת תנאי : 9 נושא מס' .9

 החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(,ראות תקנות בהתאם להוכ"עסקת מסגרת"  םאישורו

 - לוש שניםה של שופתקל 2000-סתש"

לת תנאי ההתקשרות של החברה הגד אתר לאש בזאתמוצע : תהחלטה המוצעהנוסח  .9.1

ה ולאשרם כ"עסקת מסגרת" ברבחבפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

ן: )להל 2000-תש"סעניין(,  בהתאם להוראות תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי

ו תתי סעיפי לכזה להלן על  מוצעים בסעיףשרות האי ההתקנעל פי ת "(תוקלת ההתקנו"

 ;לתן במועד אישור האסיפה ואילךוש שנים שתחיל שלש פהלתקו

 
01-2018-תא אסמכ )מס'  /12/20182התגמול הנוכחית ר' דוח מיידי מיום  דיניותודות דוח זימון האסיפה שאישרה את מנוספים א טים פרל 12

)מס'   6/1/2019כחית ר' דיווח מיידי מיום גמול הנומדיניות הת ה בה אושר 6/1/2019ה ביום אסיפה שהתקיימוצאות (. לפרטים אודות ת110806
 (.2019-01-001990סמכתא א
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פוליסת נאי תקרת תלהגדיל את האסיפה מוצע  לאישור : בכפוףהמוצעים סהפוליהנאי ת .9.2

 יסתפולב תהשנתייה : הפרמאבאופן הב אי משרה בחברהים ונושטורדירקביטוח אחריות 

"ס עתעלה לא  (הברימה תתקשר החע חעם חברת הביטויטוח הב ח )בהתאם להסכםיטוהב

 "סעלו ע, וגבולות האחריות לא ילפי דולר ארה"ב כיום(א 50)חלף  ארה"באלפי דולר  100ל ש

תנאי )להלן: "דולר ארה"ב כיום(  מיליון 10)חלף  פהה"ב למקרה ולתקורא יליון דולרמ 20של 

 .("היסהפול" או "תרהמסגקת סע

הגדלת את אשר להחליט רה בחהריון , דירקטוכךל לשורי וועדת התגמואיו ללאחר שנתקב .9.3

ולאשרם  רהחבבמשרה אחריות דירקטורים ונושאי בהסכם לביטוח  תקשרות החברהתנאי ה

"עסקת מסגרת"  תנאים אלה יהוווע כי וכן לקבכתנאי עסקת מסגרת על פי תקנות ההקלות, 

 פה שור האסיאי במועדש שנים שתחלנה לולתקופה של ש ,קלותת ההקנובת חנהמו רתדגהכ

ות ההתקשרשיאפשר לחברה לחדש מידי שנה את באופן , "(תקופת המסגרת" ן:)להל

שבמהלך  בלבדמועד החידוש, ו, בהתאם לצרכי החברה בדומיםבתנאי ביטוח  וא בפוליסה

, והם וריםהאמהמסגרת קת סעתנאי מו גהביטוח לא יחרפוליסת י היקפתקופת המסגרת 

    .במועד החידוש החברהדירקטוריון ו לדת התגמועוו על ידי רויאוש

 ;לדוח זה להלן ב' לפרק 15ר' סעיף לפרטים הנדרשים על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה  .9.4

 

 
 פיםסופרטים נו נדרשים על פי תקנות עסקה עם בעל שליטהם פרטי –' בחלק 

 
יתן טוריון, מר אקריו"ר הדית כהונת והעסק תנאי עדכוןאישור  –ום שעל סדר הי 4נושא מס' ל סביח .10

 :מימון

 :לאישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר איתן מימוןהדירקטוריון ודת התגמול נימוקי ווע .10.1

כהונת יו"ר עדכון תנאי שוריון סבורים רקטהדיחברי וועדת התגמול ו .10.1.1

ו"ר המצופים מי םהיעדי אתמשקפים באופן נאות  ןימומ מר ןויהדירקטור

 החברה פעילותבגידול בהיקף חשב בין היתר בהת ,יביואקט ילפע ירקטוריוןד

 יה העסקיות של החברה.בתוצאותו צמיחתה, בבשנה החולפת

 ביחס)בנצ'מארק(  השוואהגו נתוני וצה וועדת התגמול והדירקטוריוןבפני חברי  .10.1.2

 ,דומה עילותפו עסקים היקף בעלות בחברות םידומ םפקידיתב משרה לנושאי

תנאי להמוצע עדכון החליט כי סייעו בידם לההוועדה ו רישהניחו את דעת חב

 .ביר והוגן בנסיבות הענייןהינו ס יםהכהונה המוצע

 של הנוכחית התגמול ניותלמדי בהתאם הינו צעתהמו עדכון התמורה החודשית .10.1.3

 .חברהרה בשאי המשנו
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( לדוח זה נספח ב') קטוריוןהדיר ליו"ר( )המענק השנתיוס נבו תחי נוסושינ ןלעניי .10.1.4

המשמעותי לאור הגידול רקטוריון החברה סבורים כי ידת התגמול ועדווחברי  –

פעילותה  בתוצאות העסקית, הפעילותב ,כאמור צמיחת החברהשחל ב

קת )הנפח "מיליוני ש 100החולפת, וכן לאור גיוס החוב בסך נה בש הוברווחיות

ן ופבאבהתחשב כן , ו2019 ברה באפרילשהשלימה החות החוב סדרה א'( רגא

וריון הוועדה והדירקט, חברי כיו"ר פעיל ואקטיבי ב הראששל יושדו תפקי מילוי

יון קשר ישיר בין התרומה המשמעותית שתורם יו"ר הדירקטור כי קייםסבורים 

י ונכון ואר כיהם  םירסבו - ובהתאם, והתפתחותה העסקית החברה לצמיחת

 .וכלפיה ערכת החברהשקף את וס באופן שתלעדכן את נוסחת הבונ

בדבר ההחלטה עת התקבלה  2019וסט באוג 11מול מיום בת וועדת התגשיבי .10.1.5

יעו בעד פה אחד חברי השתתפו והצב אמורים,עסקה הונה והאי הכהעדכון תנ

ומר  צ(דח")אור נ פיתוצהגב' (, ויו"ר הוועדה : מר אלי ארד )דח"צדה הבאיםהווע

 .בלתי תלוי( יצחק אילן )דירקטור

לאשר את עדכון  בה הוחלט 2019באוגוסט  13ום החברה מי וןדירקטוריישיבת ב .10.1.6

הדירקטורים השתתפו והצביעו בעד פה אחד  ,וריוןתנאי כהונת יו"ר הדירקט

לתי רטמן )דירקטור בור בלתי תלוי(, מר אור פוירקטן )דר יצחק אילמהבאים: 

בעל ו לי נידם )מנכ"לר א, מ)דח"צ( מר אלי ארד צופית נאור )דח"צ(, ב'גה(, וילת

 צבעה בהחלטה זווריון( לא השתתף בהן )יו"ר הדירקט. מר איתן מימו(יטהשל

 הינו בעל עניין אישי באישור שכרו.הואיל ו
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 ירקטורדומנכ"ל החברה עדכון תנאי כהונת והעסקת אישור  –ום הישעל סדר  5ביחס לנושא מס'  .11

 :ר אלי נידםמ ,בה

נה תנאי הכהואישור בין אישי יענורים שהינם בעלי טקהדירות משו שם בעל השליטה .11.1

 אישייינם המהות ענו והעסקה

, ן כמנכ"ל החברה ודירקטור בההמכה, , בעל השליטה בחברההחברה רואה במר אלי נידם

צבעה הה יותומזכו הררע של החבמהונה המונפק והנפ 36.44%-בכהדוח ק למועד אשר מחזי

איל , הוסדר היוםשעל  6-ו 5מס'  םיבנושא ותהמוצע ותההחלטור כבעל עניין אישי באיש ,בה

 .ות אלההחלט הינו הנהנה העיקרי מאישורו

 הדרך בה נקבעה התמורה .11.2

פטור ושיפוי למר נקת כתב העוור בה מנכ"ל החברה ודירקטעדכון לתנאי כהונת והעסקת 

אוגוסט ב 11שיבתה מיום שור וועדת התגמול ביבאו לאיוה ר היום(דסשעל  6)נושא מס' נידם 

 הפ, ומובאים לאישור האסי2019באוגוסט  13ם מיובישיבתו  וריוןדירקטור הישולא 2019

 נשוא דוח זה.

שלבעל השליטה ות רוננתיים האחהשליטה בש מות בין החברה לבין בעלפירוט עסקאות דו .11.3

 ישיין אהיה בהן עני

ם של את תנאי כהונתו הנוכחייה האסיפה הכללית רשאי 2018ר במבספט 20ביום  .11.3.1

 12/09/2018יום בה החברה ה שפרסמון אסיפר' דוח זימם נוספים טימר נידם. לפר

 יווחר' ד להנ" אסיפההפרטים אודות תוצאות ל, ו(2018-01-083746כתא )מס' אסמ

  .(2018-01-085468א )מס' אסמכת 20/9/2018ום די מימיי

נידם, כחלק  כתבי אופציה למרפה הכללית הענקת רה האסישיא 2019אי מב 1ביום  .11.3.2

אסיפה דוח זימון  'וספים רנם . לפרטינכ"ל החברהנידם כממר של הונתו כ תנאימ

 אסיפהצאות ן דוח בדבר תוכ( ו2019-01-026496אסמכתא )מס'  27/3/2019מיום 

  (.2019-01-038130כתא )מס' אסמ 1/5/2019מיום 

 עסקההע וצבירושים לדההאישורים  .11.4

 11.5.7עיף סב' האמור ר .2019באוגוסט  11 מול: התקבל ביוםהתגאישור וועדת  .11.4.1

 ן.להל

 11.5.8. ר' האמור בסעיף 2019באוגוסט  13ביום התקבל  :וןהדירקטוריאישור  .11.4.2

 להלן.

  פ"י דוח זה.ה ערוישלא מובאת העסקה :אישור האסיפה הכללית .11.4.3

 :ר נידםמ המנכ"לונת והעסקת י כהאנכון לתדע שורין לאוריוקטדירתגמול והנימוקי וועדת ה .11.5

על  וקבעדירקטוריון הועדת התגמול ווחברי , העסקה המוצעתבבואם לאשר את  .11.5.1

 סביר והינמנכ"ל ה כהונת תנאיכון המוצע להעדכי  הלן,לשיוצגו נימוקים סמך ה

 חברהה למנכ"כ נידםאלי  מר של המוסף ערכו אתטבי ימן באופ ףשקמו, ןוהוג

  .העסקיתפתחותה תהחברה והצמיחת משמעותי ל חוכאיש מפת
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הולי הודות לניסיונו הני. ברהחבת עסקי הליבלב  עיקריתמר נידם מהווה דמות  .11.5.2

 ניכיון השיקים עם שוקהמצוינת והיכרותו  ,של מר נידםעי והרקורד המקצו

 ניםבשלוש השבחברה המשמעותית לאור פעילותו  ןכ, וקאיבנ ץווהאשראי הח

תרומתו של מר נידם כי  יםסבורהדירקטוריון ומול וועדת התגי חבר, האחרונות

תיה העסקיות צאולתוו להתפתחותהלחברה, ליעדיה, וחיונית משמעותית הינה 

עולה בקנה אחד עם  תנאי הכהונה המוצעיםלעדכון הוהעתידיות, הנוכחיות ו

 ה.וקידומה של החברלותה ת לפעייחמתו הנוכורת

לאור החברה. עסקי ניהול ב ממרצו קיעמש נידםר מ עד היום,מינויו ו החל ממועד .11.5.3

תיק גידול בן היתר: צאותיה העסקיות, ביובתו ההגידול שחל בפעילות החבר

ליום "ח מ' ש 261-לכ 30.6.18 ליוםמ' ש"ח  165-מסך של כוחות, נטו ללקאשראי ה

-גידול בהכנסות מכ :ובתוצאות פעילותה(, 57% -ל של כגידו ףקש)מ 2019י נובי 30

)משקף  2019מ' ש"ח בחציון הראשון של שנת  23.2-לכ 2018ת בשנ מ' ש"ח 32.6

 -ידול ברווח נקי מסך של כ: גה בשנה החולפתוברווחיות החבר(, 42% -ל כגידול ש

קף )מש 2019נת ן של שושציון הראמ' ש"ח בח 7.7-לכ 2018' ש"ח בשנת מ 10.8

לימה החברה שהשיוני ש"ח ילמ 100וס החוב בסך , וכן לאור גי(42% -גידול של כ

קצאת וה מ' ש"ח 50-ל 22-העלאת מסגרת האשראי הבנקאי מ, 2019באפריל 

, אשר הינו כיום בעל מוסדי גדוללגוף ש"ח  מיליון 7.5 -בסך של כת פרטיאקוויטי 

  חברה.ענין ב

 וועדת הפעילות כאמור, חבריידו לבין תוצאות תפק ילובין מי ריהיש היחסלאור  .11.5.4

ה המשמעותית שתורם רים שקיים קשר ישיר בין התרומבוס קטוריוןירהתגמול והד

 לפעילות העסקית של החברה.  ,מנכ"ל החברה

 לתנאי כהונת המנכ"לן כועדכי סבורים וועדת התגמול והדירקטוריון חברי  .11.5.5

 ואתייםב בסקר נתוני שכר השושחהתגם בים נגהינם סבירים והו ,המוצעים

אשר הוצגו בפני  )מנכ"לים( םמידו ידיםפקבת משרה לנושאי ביחס )בנצ'מארק(

פעילות בתחום ות הפועלות ציבוריבהתייחס לחברות  וריוןהוועדה והדירקט חברי

וני נת .דומה עסקים היקף בעלות תבחברו, והזהה לתחום פעילות החברה

בידם  וסייעו וועדת התגמול והדירקטוריוןי חבר תעד הניחו את שהוצגוהבנצ'מארק 

 .בנסיבות העניין הינו סביר והוגן יםונה המוצעהכה תנאילן כועדהלהחליט כי 

ריון בחנו )ד( לחוק החברות, וועדת התגמול והדירקטו275בהתאם להוראות סעיף  .11.5.6

 אינה העסקהוקבעו כי  חברות,כהגדרתה בחוק ה" חלוקה"ת ללכוהאם העסקה 

 .הלוקח לתכול

עדכון  ברבדההחלטה ה עת התקבל 2019וסט באוג 11בישיבת וועדת התגמול מיום  .11.5.7

יעו השתתפו והצב ,למנכ"ל החברהקת כתב פטור ושיפוי נעוה מנכ"להכהונת אי תנ

הגב' צופית (, עדהר הווויו" : מר אלי ארד )דח"צבעד פה אחד חברי הוועדה הבאים

 י תלוי(.תלב )דירקטור ומר יצחק אילן נאור )דח"צ(
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י עדכון תנאלאשר את  לטבה הוח 2019וגוסט בא 13מיום דירקטוריון הישיבת ב .11.5.8

השתתפו והצביעו בעד פה אחד  כאמור,ולהעניק לו כתב פטור ושיפוי המנכ"ל כהונת 

רטמן לוי(, מר אור פון )דירקטור בלתי תר יצחק אילמהדירקטורים הבאים: 

מר איתן ו )דח"צ( מר אלי ארד "צ(,חד) פית נאורוצהגב' לתי תלוי(, )דירקטור ב

צבעה לא השתתף בה יטה("ל ובעל שלידם )מנכמר אלי נ .(יון)יו"ר הדירקטורמימון 

 הינו בעל עניין אישי באישור שכרו.הואיל ו והעסקתלתנאי ות הנוגעות בהחלט

 ברהחה לנכ"למ הרי בנוסח הקיים בחבטור ושיפוכתב פענקת ה -ום דר הישעל ס 6ביחס לנושא מס'  .12

 :יםשנשל שלוש פה לתקו (שליטהבעל ה)מר אלי נידם  בהודירקטור 

תנאי הכהונה אישור ין אישי בקטורים שהינם בעלי עניהדירות משו יטהל השלשם בע .12.1

 אישייינם המהות ענו והעסקה

 ה לעיל.דוח זל 11.1 ר' האמור בסעיף

 הדרך בה נקבעה התמורה .12.2

 לעיל.זה וח לד 11.2יף עסבמור הא 'ר

שלבעל השליטה ות השליטה בשנתיים האחרונ ת בין החברה לבין בעלומוסקאות דע פירוט .12.3

 ישיין אהיה בהן עני

 אין.

 עסקהההאישורים הדרושים לביצוע  .12.4

 11.5.7. ר' האמור בסעיף 2019באוגוסט  11התקבל ביום  ל:מוהתגאישור וועדת  .12.4.1

 .לעיל

 11.5.8. ר' האמור בסעיף 2019סט וגובא 13 וםביהתקבל  :וןיקטורהדיראישור  .12.4.2

 להלן.

  ח זה.פ"י דוהעסקה מובאת לאישורה ע :אישור האסיפה הכללית .12.4.3

פוי למר אלי נידם מנכ"ל ר ושיוטפ נקת כתבעהשור ין לאוריוקטתגמול והדירנימוקי וועדת ה .12.5

 :השליטה בה החברה ובעל

הוראות חוק החברות ותקנון החברה, תאם לבה הינהשיפוי ו תב פטורכ הענקת .12.5.1

תב נקת כישרה העא 2016במאי  15תה מיום בישיבאסיפה הכללית ה ,ולמועד הדוח

המשרה  דירקטורים ונושאיל לדוח זה כנספח ג'ב סח המצ"נוב פטור ושיפוי

 ה.יטשלהה הנמנים על בעל ם בחברה ואשר יכהנו בה מעת לעת לרבות אלינכההמ

ישרו הענקת הדירקטוריון עת אעל ידי וועדת התגמול ו הועלוש יםימוקה לנבדומ .12.5.2

 27-ישיבותיהם ממשרה בחברה בהקטורים ונושאי דירכלל הכתבי פטור ושיפוי ל

ידי ישור מאלת סקה נדרשעהבהתאם לחוק החברות הואיל כעת , גם 2016במרץ 

לפטור  התחייבות מתןן כי יוהתגמול והדירקטור , סבורים חברי וועדתשלוש שנים

 את ההגנה המשלימה ציבוריות בחברות מקובלת הגנה הינהה למנכ"ל החבר ושיפוי

 ביטוח במסגרת (יטהשלה יעל בעלנמנים  אם הם אף) המשרה לנושאי הניתנת

 ותפקידצע במשרה ל נושאתו בהיו הברמנכ"ל החל ומאפשרת, משרה נושאי אחריות

ת הגנה, בכפוף למגבלו ולענק ורך תוידת הצבמ גםדיעה כי רה, תוך ילטובת החב

 .הדין



 

 

-11- 

 

הקיים נוסח אותו הב והינ, כנספח ג'המצ"ב לדוח זה כתב הפטור והשיפוי המוצע  .12.5.3

י אותו העניקה החברה כאמור ליתר הדירקטורים ונושא ,נאיםם התבאות בחברה

בחברות מקובל ו (201613במאי  15האסיפה מיום ר )בהתאם לאישו שרה בחברהמה

 .ראלוריות בישיבצ

 מדיניות עקרונות את תואמת ג' כנספחהמצ"ב  שיפויפטור וההענקת כתב ה .12.5.4

  .חברהנושאי המשרה ב של התגמול

הצבעתם ר'  ת וועדת התגמול ואופןביו בישהדירקטורים שהשתתפלפרטים אודות  .12.5.5

 עיל.ל 11.5.7 ףיעסהאמור ב

ריון ואופן הצבעתם ר' יבת הדירקטותפו ביששתשהם דירקטוריאודות הלפרטים  .12.5.6

 לעיל. 11.5.8האמור בסעיף 

לת מנה דםגב' דניאל ניל 2018מענק לשנת בגין אישור תשלום דר היום: שעל ס 7ביחס לנושא מס'  .13

 :טהעל השליחברה ובמנכ"ל הבתו של ו ,חברהול בעפתהות וקוחלה קשרי

תנאי הכהונה אישור ין אישי בקטורים שהינם בעלי עניהדירות משו שם בעל השליטה .13.1

 אישייינם המהות ענו והעסקה

, דירקטור בההחברה ו ן כמנכ"להמכה, , בעל השליטה בחברההחברה רואה במר אלי נידם

רע של החברה ומזכויות ההצבעה פק והנפנומהונה המ 36.44%-בכאשר מחזיק למועד הדוח 

 עניין אישי יכבעל, בחברהוקשרי לקוחות  ת התפעולדם, מנהלינ דניאל ובבתו הגב' ,בה

 .קרית מאישור העסקהיהגב' נידם הינה הנהנית העו הואיל וחלטה זר הישובא

 מורההדרך בה נקבעה הת .13.2

שור לאי הובא לגב' נידם 2018 שנתק למענהסך ל הסכום המשליםתשלום  אישור .13.2.1

בישיבתו ון טורידירקשור האיול 2018אוגוסט ב 11שיבתה מיום וועדת התגמול בי

 נשוא דוח זה. הפ, ומובאים לאישור האסי2019באוגוסט  13ם מיו

על ידי ו ורתהביקגמול ועל ידי וועדת התבעבר כי ההתקשרות אושרה יצוין  .13.2.2

האסיפה  מוך לאישורסב 2018סט וגבאו 13 דירקטוריון החברה בישיבותיהם מיום

 2018עבור  דם' נילגב תי המותנהשנאת הענקת המענק ה 20/9/2018הכללית מיום 

 כאמור.

שלבעל השליטה ות השליטה בשנתיים האחרונ מות בין החברה לבין בעלפירוט עסקאות דו .13.3

 ישיין אהיה בהן עני

והאסיפה , םנידב' לג הנק מותענמ קתהענ האישרהאסיפה הכללית  2018ר בספטמב 20ביום 

יום גין התקופה מב 2018נת לשים למענק כום המשלתשלום הסא דוח מתבקשת לאשר נשו

ר' דיווח  20/9/2018מיום אות אסיפה צלפרטים אודות תו .19/9/2018ד ליום וע 1/1/2018

 (.2018-01-083476)מס/ אסמכתא  20/9/2018מיום 

 עסקהההאישורים הדרושים לביצוע  .13.4

 13.5.4עיף . ר' האמור בס2019באוגוסט  11בל ביום התק מול:התגת דעשור וויא .13.4.1

 ן.להל

 
 (.026238-01-2016)מס' אסמכתא  15/5/2016ר' דוח מיידי מיום  2016אי במ  15מיום כללית יפה טים אודות תוצאות אספרל 13
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 13.5.5. ר' האמור בסעיף 2019וגוסט בא 13ביום התקבל  :וןהדירקטוריאישור  .13.4.2

 להלן.

  זה. חפ"י דוהעסקה מובאת לאישורה ע :כלליתאסיפה האישור ה .13.4.3

אל ' דניגבל 2018לשנת מענק  שלום בגיןתהשור ין לאוריוקטתגמול והדירה תמוקי וועדינ .13.5

 :תו של בעל השליטהנהלת התפעול וקשרי הלקוחות בחברה ובמידם נ

 םעל הנימוקים שצוינו על יד יםחוזרוריון והדירקטעדת התגמול ווחברי  .13.5.1

הוחלט  תע ,2018 באוגוסט 14ומיום  ,2018באוגוסט  13מיום  הםבישיבותי

אותם ם התפקידיכי  יםיפוסומ ,2018שנתי לשנת לדניאל נידם מענק יק נעלה

דורשים מידה כמנהלת התפעול וכמנהלת קשרי לקוחות, ת הגב' נידם, ממלא

כי הגב' נידם עונה על סבורים מיוחדת של אמון אישי בין המועסק לבין החברה, ו

 .יותר עבור החברהטבית ביוהמ מירביתבצורה ה שני התפקידים הנ"להגדרת 

 2018-לשנתי נק המעקת ההענכי תחשב בעובדה פרט בהב, ולעיל אמורלאור ה .13.5.2

 שוראינושא , ו2018בספטמבר  20יום המניות בת בעלי אסיפעל ידי  האושר

ועד  1/1/2018התקופה מיום עבור  2018לשנת תשלום הסכום המשלים למענק 

מובא כעת לאישור  בפועלעבודתה  עבור םדו זכאית הגב' ניל 19/9/2018ליום 

התשלום הינו י ה סבורים כברודירקטוריון הח התגמול וועדתחברי , האסיפה

 נסיבות העניין.סביר והוגן ב

ריון בחנו )ד( לחוק החברות, וועדת התגמול והדירקטו275בהתאם להוראות סעיף  .13.5.3

ה ה אינהעסקו כי וקבע חברות,כהגדרתה בחוק ה" חלוקה"כוללת האם העסקה 

 .כוללת חלוקה

המוצעת טה ההחלעת התקבלה  2019סט באוגו 11בישיבת וועדת התגמול מיום  .13.5.4

יעו בעד פה אחד חברי הוועדה השתתפו והצב ,שעל סדר היום 7שא מס' ובנ

ומר יצחק  נאור )דח"צ( הגב' צופית(, ויו"ר הוועדה : מר אלי ארד )דח"צהבאים

 בלתי תלוי(. אילן )דירקטור

טה ההחללאשר  בה הוחלט 2019באוגוסט  13ון החברה מיום קטורידירישיבת ב .13.5.5

השתתפו והצביעו בעד פה אחד , שעל סדר היום 7' המוצעת בנושא מס

רטמן ן )דירקטור בלתי תלוי(, מר אור פור יצחק אילמהדירקטורים הבאים: 

איתן מר , )דח"צ( מר אלי ארד צופית נאור )דח"צ(,הגב' י(, לתי תלו)דירקטור ב

הואיל  חלטה זוצבעה בהלא השתתף בה ר אלי נידם. מו"ר הדירקטוריון()י וןמימ

 .ה בתודם דניאל הינהגב' ניו
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 למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברהעדכון דר היום: שעל ס 8ביחס לנושא מס'  .14

  :לאישור עדכון מדיניות התגמול רקטוריון החברהודינימוקי וועדת התגמול  .14.1

  :כללי

יצים מנסה ככל הניתן לשקף יצירת תמר כנספח ד'המצ"ב מול גת התניומדי .14.1.1

בחברה בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול נושאי המשרה ראויים ומאוזנים ל

הסיכונים בחברה. מדיניות התגמול מגדירה מבנה תגמול אשר מטרתו לתמרץ 

המשרה לפעול להשגת יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה, תכנית את נושאי 

ה את היחס בטווח המיידי והן בראיה ארוכת טווח ובכלל זשלה הן  בודההע

היתר על ם לקבועים מסך חבילת התגמול, וזאת בין כיבים המשתניהראוי בין הר

בהתאם  םשאינמנת שלא לעודד את נושא המשרה הרלוונטי ללקיחת סיכונים 

משרה המור נושאי תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשי ,דיניות החברה לעניין זהלמ

 .ירים בחברההבכ

הול יס האיתן לניוראויים המהווים את הבסגיוס ושימור מנהלים איכותיים  .14.1.2

האדם המצומצם של החברה ומעמדם החברה, בין היתר, לאור מבנה כוח 

 ה לאורך זמן.ותפקידם הבכיר של נושאי המשרה, המשך פיתוחה והצלחת

יות רה במדינשת נושאי המבקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסק .14.1.3

ה המשרה להשגת יעדי החבר התגמול באה לידי ביטוי תרומתו של נושא

תאם לתפקידו של נושא חיה, בין היתר, בראיה ארוכת טווח ובהולהשאת רוו

 המשרה.

 ורכבות פעילותה.מדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומ .14.1.4

 :השינוי המוצע

, כאשר רותבחברה כהגדרתם בחוק החב ושאי המשרהעל כלל נ חלההמדיניות  .14.1.5

יחול  ניות הנוכחית(ס למדיביח ד'ספח בנורט להן )המסומן המפצע המווי השינ

 .מנכ"לל םכפופיהושאי משרה רק על נ

פת תוס)א( לחלק ב' ל1בהתאם להוראות סעיף הינו ת התיקון המוצע במדיניו .14.1.6

משרה  ידעת לנושא הענקת מענק בשיקול פשר, ומאהראשונה לחוק החברות

אים רשרקטוריון החברה יהיו כפופי מנכ"ל כך שביחס לאלה וועדת התגמול ודי

כום וללא תלות בעמידה ביעדים, בשיקול דעת ללא מגבלת סענק להעניק מ

יות התגמול . מדינבקנה אחד עם הוראות מדיניות התגמוללה עו לבד שהמענקוב

נושאי לכל  תבשיקול דע קיםקת מענה מפורשת להענשל החברה קובעת תקר

 המשרה בחברה לרבות כפופי מנכ"ל.

המשרה אשר אינם בהתאם קה של נושאי רה הסכמי העסאין בחבכי  יצוין .14.1.7

פה זו עומדות בגבולות . העסקאות אשר מובאות לאישור אסילמדיניות התגמול

 ו.ישור באסיפה זמדיניות התגמול המוצעת לא

דכן לעההחלטה קבלה תעת ה 2019 באוגוסט 11בישיבת וועדת התגמול מיום  .14.1.8

מר : ועדה הבאיםיעו בעד פה אחד חברי הוהשתתפו והצב ,את מדיניות התגמול

ן ומר יצחק איל הגב' צופית נאור )דח"צ((, ויו"ר הוועדה אלי ארד )דח"צ

 .בלתי תלוי( )דירקטור
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לעדכן את  בה הוחלט 2019באוגוסט  13ה מיום דירקטוריון החברישיבת ב .14.1.9

ר יצחק מ: הדירקטוריםכל ו והצביעו בעד פה אחד פהשתת, לגמומדיניות הת

צופית הגב' לתי תלוי(, ן )דירקטור ברטממר אור פו)דירקטור בלתי תלוי(,  ןאיל

איתן  לי נידם )מנכ"ל ודירקטור( ומרא ר, מ)דח"צ( מר אלי ארד נאור )דח"צ(,

 .ו"ר הדירקטוריון()י מימון

ל יניות התגמול הואידמי באישור עניין אישורים בחברה יש קטלכל הדיר .14.1.10

 .להם תגמול המשולםוגעת לוהמדיניות נ

ביטוח אחריות פוליסת התקשרות החברה בהגדלת תנאי ם: דר היושעל ס 9ביחס לנושא מס'  .15

החברות )הקלות ת ראות תקנובהתאם להוכ"עסקת מסגרת"  םאישורו, שרהשאי מדירקטורים ונו

 :וש שניםלה של שופתקל 2000-סבעסקאות עם בעלי עניין(, תש"

נאי הכהונה תאישור ין אישי בלי עניקטורים שהינם בעהדירות משו שם בעל השליטה .15.1

 אישייינם המהות ענו העסקהו

ן כמנכ"ל החברה ודירקטור המכה, ברה, בעל השליטה בחמר אלי נידם( 1-החברה רואה ב

ור שבאי ן אישיעניי יבעלכדירקטורים בחברה כיתר הדירקטורים המכהנים  כל( 2-וב, בה

טורים בה ליסת ביטוח אחריות דירקת נוגעת לפותנאי עסקת המסגר וכלו הואיל חלטה זה

 .ביםוטמ/הנהניםם ה

 הדרך בה נקבעה התמורה .15.2

באוגוסט  11ת ההתקשרות בישיבותיהם מיום א רווריון החברה אישודירקטוועדת התגמול 

 .מה, בהתא2019באוגוסט  13ומיום  2019

 שלבעל השליטהות השליטה בשנתיים האחרונ רה לבין בעלבמות בין החפירוט עסקאות דו .15.3

 ישיין אהיה בהן עני

החברה בפוליסת ביטוח אחריות אישרה האסיפה הכללית התקשרות  2017 בינואר 10ום בי

קת המסגרת" בהתאם "תנאי עסה כנאי הפוליסשאי משרה וקביעת תדירקטורים ונו

 10מיום אות אסיפה צאודות תו םלפרטי .ניםש 3לתקופה בת  הוראות תקנות ההקלותל

 (.2017-01-004983אסמכתא )מס/  10/01/2017ום מי ר' דיווח 2017בינואר 

 עסקהההאישורים הדרושים לביצוע  .15.4

 15.5.9' האמור בסעיף . ר2019באוגוסט  11מול: התקבל ביום התגאישור וועדת  .15.4.1

 ן.להל

 15.5.10. ר' האמור בסעיף 2019וגוסט בא 13ום יבהתקבל  :ןוהדירקטוריאישור  .15.4.2

 להלן.

  פ"י דוח זה.העסקה מובאת לאישורה ע :ר האסיפה הכלליתאישו .15.4.3

ביטוח אחריות ת פוליסהתקשרות החברה בתנאי ן לוריוקטתגמול והדירנימוקי וועדת ה .15.5

 :ותקלהראות תקנות אם להותבהת מסגרת" קכ"עס םאישורו, שאי משרהדירקטורים ונו

יטוח אחריות ת בות בפוליסקשרטוריון סבורים כי התחברי וועדת התגמול ודירק .15.5.1

ות בישראל בכלל ובחברות משרה מקובלת בחברות ציבורידירקטורים ונושאי 

 ;בפרט
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שוטפת הינה לטובת החברה, מאחר שיש  ליסהגרת לצורך התקשרות בפוקביעת מס .15.5.2

קבועים ומוסדרים מראש את התקשרות החברה מעת  םלייעל בתנאיובה כדי להקל 

קטורים אחריות דירביטוח יסה לת ביטוח בפולחברבתקופת המסגרת, עם  לעת,

פשר לדירקטורים ולנושאי המשרה של החברה למלא את שאי משרה, ובכך לאונו

י לת עליהם על פאחריות המוטבבכך ו ב בסיכונים הכרוכיםתפקידם כראוי בהתחש

 דין;

ים האחרונות, תינעילותה העסקית של החברה גדלו באופן משמעותי בשפהיקפי  .15.5.3

מוצעים דלים המוגהם כי תנאי הפוליסה ה ל כך סבוריםשוד לגדול, ובצפויים עו

ג חשב בסו, בהתת העניין מתאימים לחברה, ובנסיבובתנאי שוקהם וסבירים 

 עילות של החברה ושל נושאי המשרה בה;ובפ

ייעל את הליכי ההתקשרות של החברה בפוליסות תקת המסגרת סבעההתקשרות  .15.5.4

פות ביטוח נוספות, ככל שיידרש אי משרה לתקואחריות דירקטורים ונוש לביטוח

 ובהתאם לצרכי החברה;

 .המשרה בחברהעומדת בהוראות מדיניות התגמול של נושאי ההתקשרות הנ"ל  .15.5.5

ת גרסרה בעסקת המחבהתקשרות ההחברה  ןות התגמול ודירקטוריוועדלהערכת  .15.5.6

  ותיה לפי ברה, נכסיה או התחייבויצפויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות הח אינה

 וחותיה הכספיים האחרונים של החברה.ד

ההתקשרות המוצעת מול והדירקטוריון סבורים כי חברי וועדת התגר, לאור האמו .15.5.7

 ת החברה.הינה לטוב

ריון בחנו דירקטוהדת התגמול ווע)ד( לחוק החברות, ו275בהתאם להוראות סעיף  .15.5.8

העסקה אינה  וקבעו כי חברות,בחוק ה כהגדרתה" חלוקה"כוללת האם העסקה 

 כוללת חלוקה.

 9נושא מס' בההחלטה עת התקבלה  2019באוגוסט  11בישיבת וועדת התגמול מיום  .15.5.9

: מר אלי ארד דה הבאיםבעד פה אחד חברי הוועיעו השתתפו והצב ,שעל סדר היום

תי בל ומר יצחק אילן )דירקטור גב' צופית נאור )דח"צ(ה(, ר הוועדהויו" )דח"צ

 .תלוי(

ההחלטה לאשר  בה הוחלט 2019באוגוסט  13מיום וריון החברה דירקטישיבת ב .15.5.10

הדירקטורים הבאים: השתתפו והצביעו בעד פה אחד  שעל סדר היום 9' בנושא מס

הגב' וי(, ללתי תקטור ברטמן )דירבלתי תלוי(, מר אור פו ן )דירקטורר יצחק אילמ

ר מו יטה(על שלמר אלי נידם )מנכ"ל וב ,)דח"צ( מר אלי ארד צופית נאור )דח"צ(,

ורים בחברה הינם בעלי עניין אישי הדירקט. כל איתן מימון )יו"ר הדירקטוריון(

 .יסת הביטוחולם מוטבים בפולל וכהואיה זו באישור עסק
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 פן ההצבעהן החוקי ואוייהמנוש, הדר הרובדבר כינוס האסיפה, בפרטים  –חלק ג' 

 

 תרש לקבלת ההחלטוהרוב הנד .16

רוב  לעיל הינו שעל סדר היום 3-ו 2מס'  נושאיםב תפורטוהמ לטותלקבלת ההחהנדרש הרוב  .16.1

בחשבון את  והמצביעים באסיפה, מבלי להביאתפים המשתקולות בעלי המניות  ללמכרגיל 

 לות הנמנעים.קו

לקבלת ההחלטות  את הרוב הדרושו שמקנה ל רועחברה בשיבמניות ה מחזיקהשליטה  בעל .16.2

 לעיל. 3-ו 2מס'  נושאיםבהמפורטות 

 תפורטהמ הלקבלת ההחלטהנדרש הרוב א( לחוק החברות )273ף ות סעיבהתאם להורא .16.3

תפים המשתת בעלי המניות קולו ללמכרוב רגיל  לעיל הינו שעל סדר היום 4מס'  נושאב

 .לות הנמנעיםקואת בחשבון  והמצביעים באסיפה, מבלי להביא

 ותרטהמפו ותישור ההחלטחברות, הרוב הנדרש לאה לחוק (3)א()275וראות סעיף ם להאבהת .16.4

יפה הינו רוב רגיל, ובלבד שיתקיים אחד שעל סדר יומה של האס 9 -ו 7, 6, 5ים מס' נושאב

 מאלה:

שאינם סיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות באוב לות הרבמניין קו .16.4.1

במניין כלל  עה;, המשתתפים בהצבות המוצעותעניין אישי באישור ההחלטלי בע

 ;האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמענים ותשל בעלי המניהקולות 

לא עלה על שיעור של  16.4.1 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי מניות האמורים בס"ק .16.4.2

 צבעה בחברה.הה ל זכויות( מכל2%שני אחוזים )

לחוק  275ף לפי סעימניה המשתתף בהצבעה על לחוק החברות ב 276בהתאם להוראות סעיף  .16.5

 –צבעה היא באמצעות כתב הצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה זו, אם הההחברות, 

 ,6, 5ים מס' נושאב ותרטהמפו ותההחלטישי באישור ין אני, אם יש לו עגבי כתב ההצבעהעל 

 לא יימנה. ל אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור לא יצביע וקולולעי 9 -ו 7

רטת המפוחברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה )ב( לחוק הא267ות סעיף וראם להאבהת .16.6

 ם אחד מאלה:יפה הינו רוב רגיל, ובלבד שיתקיישעל סדר יומה של האס 8' נושא מסב

לות בעלי המניות שאינם קו רוב מכללסיפה הכללית ייכללו באלות הרוב במניין קו .16.6.1

שתתפים ה המוצעת, המניין אישי באישור ההחלטבחברה או בעלי עלי שליטה בע

 בהצבעה;

האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמענים; על  הקולות של בעלי המניותבמניין כלל 

 בים.ילחוק החברות בשינויים המחו 267חולו הוראות סעיף שי ימי שיש לו עניין אי

שיעור של  לא עלה על 16.6.1מתנגדים מקרב בעלי מניות האמורים בס"ק ת הסך קולו .16.6.2

 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.2%שני אחוזים )

 דחיתסיפה נמניין חוקי וא .17

יהיה ם כן יזה עניין באסיפה הכללית אלא אאב תוחאין לפחברה, תקנון ה בהתאם להוראות .17.1

עלי מניות פה הכללית יהוו מניין חוקי שני בבאסיון. פתיחת הדיעת ן חוקי במניי נוכח

ו על ידי באי אוכחים בעצמם מזכויות ההצבעה בחברה, הנ( 1/3)ות שליש המחזיקים לפח

 "(.מניין חוקי)" כוחם
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אם  –, תתבטל האסיפה ימצא המניין החוקיועד שנקבע לאסיפה לא יחצי שעה מהמ תוך אם .17.2

פה חה האסיחוק החברות. בכל מקרה אחר תידל 63פ"י סעיף ם עת מחזיקיכונסה לפי דריש

ל כך לבעלי לי שתהיה חובה להודיע עו זמן ומקום, מבתו יום, באותע שלאחר מכן באולשבו

ת ו/או שעה אחרהמניות או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר 

 . "(האסיפה הנדחית)"המניות  עליהודעה לבקבע הדירקטוריון בו/או מקום אחר כפי שי

ע לאסיפה יהוו שני ועד שנקבחצי שעה מהמ ין חוקי תוךמצא מנילא יזו נדחית באסיפה באם  .17.3

יהיו רשאים לדון ם מניין חוקי, ום הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחבעלי מניות כלשה

 .מענם נקראה האסיפהבעניינים של להחליטו

ת עו באמצעות מערכמניות אשר יצבי ן גם קולות של בעלישבובחו איובבקביעת המניין החוקי  .17.4

 1968-שכ"חלחוק ניירות ערך, הת 2רק ז'ס' לפ ןועלת לפי סימהפ ההצבעה האלקטרונית

 -ו  18.4 בסעיפיםכמפורט ", בהתאמה( חוק ניירות ערך"-ו" יתמערכת ההצבעה האלקטרונ)"

 להלן. 18.5

 יפה וההצבעה בהמועד האסיפה, סדרי האס .18

י דבמשר ,0014:בשעה  2019באוקטובר  3-החמישי  וםבי תתכנס האסיפה - היפהאס מועד .18.1

 10-חמישי ה ביוםם תידרש, תתקיים אסיפה נדחית, א .כרון יעקב, ז4בדרך היין  החברה

 השעה.אותו המקום ובאותה ב ,2019באוקטובר, 

לעניין הקובע המועד ב, בכת קנות הצבעהלת 3יף ולסעות ברהח)ג( לחוק 182ף לסעי םתאבה .18.2

ל החברה בבורסה ות הערך שירניהוא תום המסחר בבאסיפה,  להצביעלהשתתף וזכאות ה

המועד )"ם המסחר בתום יו 2019בספטמבר  3שלישי בת"א בע"מ ביום  ערך לניירות

 "(. הקובע

 ל שמוומות ערשבין אם המניות  עד הקובע,ת של החברה במווינכל בעל מ - זכאות להצביע .18.3

כותו לזש אמצעות חבר בורסה )קרי מיב אם הוא מחזיק בהן"( ובין בעל מניות רשום)"

שם בעלי ה מניה נכללת בין המניות הרשומות במראצל חבר בורסה מניה, ואות רשומה

בעל מניות לא )" ותרבח( לחוק ה1)177אמור בסעיף כרישומים, שם חברה ל-ות עליהמנ

 להצבעה.  ת בא כוחה בעצמו או באמצעובאסיפהצביע ול, רשאי להשתתף ("רשום

ר לחברה כתב הצבעה אלקטרוני שיועב יע באמצעותצבלהלא רשום זכאי גם על מניה בנוסף, ב .18.4

כתב )" ערך תחוק ניירול 2ן ב' לפרק ז'מועלת לפי סיבמערכת ההצבעה האלקטרונית הפ

 .("הצבעה אלקטרוני

נויו של קומו. מיכוח אשר יצביע במ ות באאי למנרשמניות  כל בעל ,כאמור - בא כוח להצבעה .18.5

 - לכך, ואם הממנה הוא תאגיד וחו המורשהכ באיה בכתב בחתימת הממנה או בא הכוח יה

 חמנה בא כותאגיד. המסמך המהך לחייב את בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמ

, ממנו ו העתקא תם כתב המינוי,חוי כח )אם ישנו( שלפיו נפי"(, יכתב המינוי)" להצבעה

-03 ו:פרידנית או בפקס שמס במסירהושות' יוסף שם טוב כי הדין יומצא למשרד עור

 ה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.וס האסיפמועד כינ שעות לפני 4עד  7715540
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 תאלקטרוניה , והצבעבעה, הודעות עמדההצ כתב .19

עה. כן הצב ת כתבאמצעוב מניות להצביע עלם שעל סדר היום רשאי באינושב - כתב הצבעה .19.1

 מדה. הצבעהע עתשאים האמורים באמצעות הודת להביע עמדתו באשר לנומניורשאי בעל 

תר פורסם באעל גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר באמצעות כתב הצבעה תיעשה 

 המסמכים שיש לצרף אליות רבות כתב ההצבעה, לוח זה. אלדמצורף  ההפצה שלהלן ואשר

-03ושות' בפקס שמספרו:  טובשם  יוסףציא למשרד עוה"ד ש להמעה, יצבכמפורט בכתב הה

, (10)בית סלומון ליפשיץ, קומה  5252270רמת גן,  6ן החילזורח' , או בדואר רשום ל7715540

  רט להלן.פובעה, כמן להמצאת כתב ההצחרולא יאוחר מהמועד הא

הינו בעל ניות על המב סמכים הבאים: אםוקף רק אם צורפו לו המת היהלכתב ההצבעה י .19.2

דרכון,  זהות, עודתיות רשום: צילום תור בעלות כדין, ואם הינו בעל מנאישום: מניות לא רש

ות למשרד עוה"ד שיראו תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות י

 ה.ב ההצבעה והודעות העמדכתסח את נו מהםולקבל ושות'  בטווסף שם י

 ים לפני מועד האסיפה.ימ 10ד ות עמדה לחברה הינו עהודע המצאתל האחרון המועד .19.3

ימים לפני מועד  5ן להודעות העמדה הינו עד קטוריוהדיררון להמצאת תגובת המועד האח .19.4

 .האסיפה

עה לצרף לכתב ההצב מכים שישמסלרבות הבי הצבעה לחברה, כת המועד האחרון להמצאת .19.5

פי , לדחיתאו האסיפה הנ האסיפה כינוסמועד י שעות לפנ 4עד ו פורט בכתב ההצבעה, הינכמ

תב ההצבעה והמסמכים גיעו כבו ה" הינו המועד שצאהמועד ההמהעניין. לעניין זה "

 לעיל. 19.1מפורט בסעיף ם כושות' שפרטיו הינ יוסף שם טובהמצורפים למשרד עוה"ד 

בהם מצוי נוסח רסה הבוערך ואתר האינטרנט של ירות ות נירשאתר ההפצה של  תכתובו .19.6

הינן: אתר ההפצה  ,)ככל שיינתנו כאלה(עמדה ות הבהם יפורסמו הודע כתבי ההצבעה ואשר

 ורסה: הבתר האינטרנט של , א:magna.isa.gov.ilww.w//https: של רשות ניירות ערך

lhttps://www.tase.co.i. 

שעות לפני מועד כינוס  24בעל מניות רשאי, עד בעה בכתב, ות הצתקנ בהתאם להוראות .19.7

דעתו חת להנוכיח את זהותו ולאחר שי ה,של החברות למשרדה הרשום לפנהאסיפה הכללית, 

הבעלות  ישורוא , למשוך את כתב ההצבעהין זהלעני נהאו עובד אחר שתמשל מזכיר החברה 

 .שלו

לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות ניות על מב - עה האלקטרוניתהצבעה במערכת ההצב .19.8

החל ר י תתאפשתב הצבעה אלקטרונת כמערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעו

ילת עד נעמו)" יתנוס האסיפה הכלל( שעות לפני מועד כי6ש )ד שהמועד הקובע ועמתום 

רכת ההצבעה ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במע ערכתר מ"(, אז תיסגהמערכת

או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה  ניתנת לשינוי תהיה וניתהאלקטר

הצבעה ת הערככתובת מעד זה. ת לאחר מוניהאלקטרוות מערכת ההצבעה מצעבא

 . v.ilps://votes.isa.gohtt/רות ערך הינה: ק ניילחו 2יא44שמעותה בסעיף האלקטרונית, כמ

חת, ך א)ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדר83צוין, כי בהתאם לסעיף י .19.9

ות שלוח מניות בעצמו או באמצעעל ל ביין זה הצבעה שכאשר לענ ת,המאוחר תימנה הצבעתו

 ונית.לקטרהא באמצעות מערכת ההצבעה הצבעהחרת לאותיחשב מ

https://www.magna.isa.gov.il/Default.aspx
https://www.tase.co.il/he
https://votes.isa.gov.il/
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אסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני תתף בלהש לא רשום יהיה זכאיבעל מניות  - אישור בעלות .19.10

, בדבר יהותו למנשר אצלו רשומה זכה אמועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורס

לות חת בע)הוכ ותספת לתקנות החברבע, בהתאם לטופס שבתוהקועד לותו במניה במובע

"(. אישור הבעלות" -ו "התקנות") 2000–הכללית(, התש"ס סיפהבא במניה לצורך הצבעה

 הואניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו בעל מ

בד, אם ו תמורת דמי משלוח בלמענעל ורסה או בדואר של חבר הבף ו, בסנימחזיק את מניותי

ואר אלקטרוני, בלא תמורה, , בדשוםישלח לבעל מניות לא ר בורסהחבר ה. ביקש זאת

דה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע ת העמהודעית לנוסח ההצבעה וקישור

 ויםניירות ערך מס גבי חשבוןל ה ניתנהכך, ובלבד שההודען בבעל המניות כי הוא מעוניי

 ע. מועד קודם למועד הקובוב

ה אישור בעלות באמצעות מערכת לחברוח נו רשום יהיה רשאי לשלת שאימניו על, בלחילופין .19.11

בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מילת המערכת. עד נעד מוצבעה האלקטרונית עהה

 בעהההצשתמשים במערכת נתוני המ נו, שעניילחוק ניירות ערך 5יא44מאושר לפי סעיף 

 .כל בעל מניות הנכלל לולגבי מניה ב דין אישור בעלותדינו כ –האלקטרונית 

חות מזכויות ההצבעה ( לפ%1ד )יותר שלו אחוז אח בעל מניה אחד או – ים בסדר היוםינויש .19.12

נושא ר היום, ובלבד שהבסדבאסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא 

ים ימ (7) שבעהא לחברה עד קשה להוספת נושא תומצ. בליתידון באסיפה כלם להיות נאימת

דר היום ופרטיו כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסקשה ה בחר זימון האסיפה. הוגשלא

ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר  באתר פיעויו

ללת נושא בסדר להכות קשה של בעל מנילהמצאת ב וןעד האחר( ימים לאחר המו7ה )משבע

 ועד הקובע.ת המת אהיום המעודכן כדי לשנוסדר  פרסוםב לעיל. אין כאמורהיום, 

 סמכות רשות ניירות ערך .20

( או עובד "הרשותמכת רשות ניירות ערך )"לתקנות עסקה עם בעל שליטה מוס 10ה תקנבהתאם ל

, , לתת הסבר"(המיידי חהדוממועד פרסום דוח זה )" יום 21ך לחברה, תוה להורות כשהיא הסמי

ו, וכן , תוך מועד שייקבעדימייהמן הפרטים המובאים בדוח  לפרט ים בקשרט, ידיעות ומסמכירופ

ם להורות לחברה על תיקון הדוח המיידי לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, השאים ר

אסיפה דחיית מועד ה ור, רשאית הרשות להורות עלבעו. ניתנה הוראת הרשות כאמעד שיקך מותו

ימים  (35וחר משלושים וחמישה )( ימי עסקים ולא יא3ושה )ור שללפני עבלמועד שיחול לא הכללית 

ת, תודיע דחיית מועד כינוס האסיפה הכלליממועד פרסום התיקון לדוח המיידי. ניתנה הוראה בדבר 

   יידי על ההוראה.החברה בדוח מ

 יפההאסמון יפול בדו"ח זילעניין ט ברהיגי החנצ .21

משרד עוה"ד תאיר גיגי מר ויזרון קיזה הינם עוה"ד י אסיפהמון זי יין טיפול בדו"חנציגי החברה לענ

 .03-7715540, פקס: 03-7713880טלפון: ת גן, רמ 6ון לזחיה, מרח' טוב ושות'יוסף שם 

 עיון במסמכים .22

ם העומדים על סדר תם, בכל מסמך הנוגע לנושאיפי בקשין, ללעי החברה יוכלומניות  בעלי .22.1

עות , בשד יוסף שם טוב ושות'"ד עוהבמשר, טות המוצעות בעניינםוההחלאסיפה יומה של ה

 .7713880-03: בטל'עו"ד תאיר גיגי  עם ובלות בתיאום מראשעבודה המקה
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ך מסתר ו יו( א5%ישה אחוזים )המחזיק מניות בשיעור המהווה חמ או יותרבעל מניות אחד  .22.2

ההצבעה מור מתוך סך כל זכויות כא כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור

בעל לחוק החברות )" 268ף יבסעה בחברה, כהגדרתו ליטבעל ש ת בידיזקושאינן מוח

נוס האסיפה הכללית, לעיין לאחר כיי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, "(, זכאשליטה

בכתבי ההצבעה כמפורט  ,בלותהמקו בודהבשעות הע ות'ד יוסף שם טוב וש"שרד עוהבמ

 יםחוזחמישה א ווהמהה הל החברשהמניות הרגילות . כמות בכתב לתקנות הצבעה 10ה בתקנ

. כל אחתללא ערך נקוב מניות רגילות  1,624,336בחברה הינה  בעהמסך כל זכויות ההצ 5%

ינן ההצבעה בחברה שאת מסך כל זכויו 5%ל החברה המהווה גילות שכמות המניות הר

ללא ערך מניות רגילות  1,032,395 טב ידיעת החברה,ות בידי בעל שליטה הינה, למימוחזק

 .חתנקוב כל א

 רב, כבודב                           

 בע"מ הם ביזנסא.נ. שו

 :ם על ידינחת

 דם, מנכ"ל ודירקטור.אלי ני מר .1

 .ר איתן מימון, יו"ר הדירקטוריוןמ .2

 .2019, סטאוגוב 26בתאריך: 
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 : האסיפהימון מת נספחים לדוח ז רשי

 

 וריםדירקטהצהרות  - 4א' – 1ים א'ספחנ

 המענק השנתי ליו"רחת וסנ    - 'נספח ב

 פטור ושיפוי בנוסח הקיים בחברה כתב    - ג'ח נספ

 מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה    - נספח ד
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 נספח ב' 

 :ון החברהטוריליו"ר דירק שנתי מותנה מענקישוב ח תסחנו

הא זכאי מר ילעיל, לדוח  4ור בסעיף כאמ, אלפי ש"ח 45ישור בסך המוצעת לאנוסף לתמורה החודשית ב

 לפני מס ולפני מענקים כמפורט להלן: 14התפעולי של החברההמבוסס על הרווח למענק שנתי  מימון

סכום )להלן: " לירווח תפעו ש"חן מיליו 5לפני הבונוס( מעל לפני מס וי )"ח רווח תפעולש 1,000,000בגין כל 

ראשונים מעל סכום  ח"שמיליון גין ב באופן הבא:מענק שנתי  בגין תשלוםי ליהא זכאמימון  מר, "(הבסיס

מימון יהיה  מר, סהשני מעל סכום הבסי ח"שמיליון בגין , 15שכר חודשי 0.7-מון יהיה זכאי למימר , הבסיס

 1.2 -זכאי להיה מר מימון י ,מעל סכום הבסיס השלישי ח"שון לימיבגין דשי שכר נוספים, חו 0.95-ל כאיז

חודשי שכר  1.45 -זכאי למר מימון יהיה  ,הרביעי מעל סכום הבסיס ח"שמיליון בגין וספים, שכר נחודשי 

כר נוספים, חודשי ש 1.7 -זכאי לן יהיה מימו מר מעל סכום הבסיס,י החמיש ח"שמיליון ובגין נוספים, 

 חודשי שכר. 6ל לא יעלה באופן מצטבר ע הכוללהמענק השנתי  וםסכל וובסך הכ

לפני מס ולפני עולי רווח תפ

 ח"בש הבונוס

 ח"היקף המענק בש בחודשי שכרהיקף המענק 

5,000,0000  - 5,999,999 0 0 

6,000,0000 0.7 31,500 

7,000,000 0.95 42,750 

8,000,000 1.2 54,000 

9,000,000 1.45 65,250 

10,000,000 1.7 76,500 

 270,000 6 סה"כ מצטבר )מקסימאלי(

 

 

 

 

 

 

 

 
 . ייםהשנת  תיה הכספייםשב על פי דוחוהרווח התפעולי של החברה יחו 14
 .  אלפי ש"ח  45, קרי ה יפה נשוא דוח זאישור האס כר החודשי המובא לשה רך חישוב המענק השנתי יילקח בחשבון לצויובהר כי  15
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 : __________תאריך

 לכבוד 

 ,_________גב' / מר 

 ,נכבדי 

 כתב שיפוי ופטורהנדון: 

 ;"( מתיר לחברה לשפות את נושאי המשרה של החברההחברההואיל ותקנון א.נ. שוהם ביזנס בע"מ )להלן: "

החליט דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת התגמול של  2016 מרץ,ב 27והואיל וביום 
לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה  ,2016 מרץ,ב 27החברה ביום 

 ;"( בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב זהנושא משרה)להלן: "

 ;ל החברה את ההחלטה האמורהאישרה גם האסיפה הכללית ש 2016, מאיב 15והואיל וביום 

 ;והואיל והינך מכהן כנושא משרה בחברה

 הננו להודיעך כדלקמן:

מתוך רצון להעמיק את מידת מעורבותם ותרומתם של נושאי משרה בחברה, מעניקה בזאת החברה  .1
לנושאי משרה בחברה כתב פטור בגין נזק שנגרם ו/או ( לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין)

גרם לחברה ו/או לחברות הבנות של החברה או התאגידים המוחזקים על ידה ו/או שיוחזקו על שיי
וכתב שיפוי למקרה של חבות , ידה בעתיד על ידי נושא משרה בה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה/ן

לשפות ומתחייבת בזאת באופן בלתי חוזר  ,ו/או הוצאה שתוטלנה על נושאי המשרה, בארץ או בחו"ל
לרבות פעולות לפני )בתוקף היותו נושא משרה בחברה ה, אותך בקשר לפעולות של נושא המשרה שעש

 :הקשורות, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים להלן (,הסכם זה
 
ו נפקת ניירות ערך, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך שנעשו אה (א)

יעשו על ידי החברה לציבור או שלא לציבור כולל, הצעות רכש והליכים אחרים, על פי תשקיפים, 
הצעה פרטית, הנפקת מניות הטבה או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי, וכן בקשר לפעולות 

 ;אחרות הקשורות להון החברה
 
בכלל זה, "( וחוק החברות) להלן: "1999-לחוק החברות, התשנ"ט 1עסקה כמשמעותה בסעיף  (ב)

העברה, מכירה או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך, או מתן או קבלת זכות 
 ;בכל אחד מהם וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור

 
לרבות תקנות , 1968-דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך, התשכ"ח (ג)

שהותקנו מכוחם, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק 
 ;של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור

 
פעולות ומחדלים בקשר עם קבלת ו/או אי קבלת רשיונות והיתרים, לרבות אך מבלי לגרוע  (ד)

אישורים ו/או פטורים הנוגעים לפיתוח ולשיווק מוצרי החברה בארץ מכלליות האמור לעיל, 
 ;ובחו"ל

 
פיתוח, , פעולות שתנקוט החברה בתחומי פעילותה, אחזקותיה, השקעותיה, מסחר, מחקר (ה)

פיננסים, השקעה בניירות ערך ורכישת ניירות ערך או זכויות אחרות בתאגידים, ויתר פעילויות 
 ;תרים או שיהיו מותרים להם על פי הדיןהחברה והתאגידים השלובים המו

 
אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או  (ו)

 ;התחייבויותיה
 

לרבות ד, מעבי-אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים ו/או נושאי משרה, וביחסי עובד (ז)
פנסיונים, קופות ביטוח וחסכון, אופציות והטבות אחרות, וכן קידום עובדים, טיפול בהסדרים 

בכל הנוגע להליכים הקשורים בהתקשרויות מסחריות של החברה עם קבלנים חיצוניים, 
 ;לקוחות, ספקים, נותני שירותים וקבלני משנה
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ת כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאיכו (ח)

הסביבה או להוראות דין, נהלים או תקנים כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה בקשר לאיכות 
 ;הסביבה

 
כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין,  (ט)

 ;להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין
 

דש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע שינוי מבנה החברה או ארגונה מח (י)
מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקצאה והקמת חברות בנות פירוקן או 

 ;מכירתן
 

התבטאות או אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במהלך  (יא)
 ;עדותיוות ישיבות הדירקטוריון או ועדה מותפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגר

 
 ;פעולה בניגוד לתקנון או לתזכיר של החברה (יב)

 
 ;פי דין לבעלי עניין בחברה-העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על (יג)

 
כל אחד מסוגי האירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא המשרה, בתאגיד שבשליטת  (יד)

 ;החברה או בתאגיד קשור של החברה
 

 ;כל פעולה שגרמה לנזק גוף, מחלה, מוות, נזק לרכוש לרבות אובדן השימוש בו (טו)
 

 ם;ל פעולה שהביאה לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותיכ (טז)
 

מתן התחייבויות לשיפוי בהסכמים בין  (א)הגשת תביעות ו/או התרחשות אירועים הקשורים ב:  (יז)
ת אחרות שנטלה על עצמה החברה החברה לבין לקוחותיה, וכן בגין אחריות ו/או התחייבויו

בהסכמים עם לקוחותיה, ובכלל זה תביעות ו/או אירועים הקשורים בנזקים ו/או הפסדים 
 (ב)שנגרמו לצדדים שלישיים בגין שימוש במוצרי החברה ו/או בגין שירותים שהעניקה החברה; 

מעשה ו/או מחדל שהביאו להפרה שלא מדעת של זכויות כלשהן בקשר עם קניין רוחני, לרבות 
 ;פטנט, מדגם, זכויות יוצרים וכיו"ב

 
תיקוני )כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך  (יח)

 .2011–, התשע"א (חקיקה
 

 :ת שהוטלה על נושאי המשרה בשל אחד מאלההשיפוי לא יחול בשל חבות כספי .2
 

הפרת חובת אמונים, אלא אם כן פעל בתום לב והיה יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת  (א)
 ;החברה

 
 ;הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות (ב)

 
 ;פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין (ג)

 
עליו, בתנאי שהקנס או הכופר האמור לא הוטלו בגין הרשעה קנס, קנס אזרחי, או כופר שהוטל  (ד)

 ;בעבירה שאינה דורשת הוכחת כוונה פלילית או בשל עיצום כספי שהוטל עליו
 

 .תביעה שכנגד שתוגש על ידי נושא המשרה כנגד החברה בעקבות תביעה שתגיש החברה נגדו (ה)
 

 
לטובת  ,שהוטלה על נושא המשרה בארץ או בחו"לחבות כספית ( 1)שיפוי לנושא המשרה יהא בגין:  .3

 (2)אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט; 
הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך 
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הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו  שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או
ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך 

-בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו
משמעו סגירת התיק לפי סעיף  -בו חקירה פלילית סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה 

, ("חוק סדר הדין הפלילי)להלן בס"ק זה: "1982-התשמ"ב[, נוסח משולב]לחוק סדר הדין הפלילי  62
לחוק סדר הדין הפלילי. "חבות כספית  231או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 

לה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חבות כספית שהוט -"כחלופה להליך פלילי
קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר  ,1985-חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו

, הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין (3)הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר; 
בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן 

בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת 
כל חבות ו/או הוצאה אחרת אשר החברה תהא רשאית לשפות בגינה על  (4)הוכחת מחשבה פלילית; 

ספית שתוטל עליך עבור כלל הנפגעים מן ההפרה בהליך מנהלי, חבות כ (5) ;פי הדין ותקנון החברה
. לביטוי "(חוק ניירות ערךלהלן: ") 1968 – לחוק ניירות ערך, תשכ"ח (א()1()א)נד52כאמור בסעיף 

)הטלת עיצום כספי בידי רשות לניירות  3"הליך מנהלי" תהא המשמעות הבאה: הליך לפי פרק ח'
)הסדר להימנעות  1או ט' (אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית)הטלת אמצעי  4, ח'(ערך

 ;לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת (מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנים בתנאים
שהתנהל בעניינך ( (לעיל5)כהגדרת מונח זה בסעיף )הוצאות שהוצאו על ידך בקשר עם הליך מנהלי ( 6)

 .ובכלל זה שכר טרחת עורך דין ,ות סבירותלרבות הוצאות התדיינ
 

 :ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל, כפופה גם לתנאים הבאים .4
 

את/ה תודיע/י לחברה על כל הליך משפטי ו/או מנהלי שייפתח נגדך ועל נסיבות שהובאו לידיעתך  (א)
העלולות להביא להגשת הליך משפטי ו/או מנהלי נגדך ועל כל חשש או איום שהליך משפטי ו/או 
מנהלי כאמור ייפתח נגדך, ככל שהליך שכזה עלול לחייב את החברה לשפותך בהתאם לכתב 

, בסמוך ככל האפשר לאחר שייוודע לך לראשונה על כך, ותעביר ("ההליךלהלן: ")שיפוי זה, 
לחברה או אל מי שהיא תודיע לך, ללא דיחוי, כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך. אי 
מסירת הודעה במועד כאמור לא תשחרר את החברה מחבותה לשפות אותך, למעט במקרה שאי 

להתגונן בשמה /או בשמך, ובכל מקרה לא תשחרר את  מסירת ההודעה תפגע בזכויות החברה
החברה מחבותה לשפות אותך בגין הסכום העולה על הנזק שנגרם לה כתוצאה מאי מתן ההודעה 

 .במועד
 

למעט במקרה של הליך משפטי שהוגש נגדך בידי החברה או בשמה, החברה תהיה זכאית ליטול  (ב)
טי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפ

 (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות ומנומקות)דין שהחברה תבחר לצורך זה 
  :, בתנאי שיתקיימו כל התנאים הבאים("הפרקליט המייצגלהלן: ")

 
החברה ו/או הפרקליט המייצג יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור ולהביא אותו הליך 
לידי סיום, הכל בתאום מלא ובהסכמה עמך. למרות האמור לעיל, לחברה תהיה סמכות להגיע 
לפשרה, ללא הסכמתך, רק בהליכים אזרחיים נגדך. למרות האמור לעיל, לחברה ו/או לפרקליט 

כות להודות כל הודאה שהיא בשם נושא המשרה ו/או לדרוש מנושא המשרה המייצג לא תהא הז
אשר אינה מזכה )להודות כל הודאה שהיא ו/או להתחייב בהתחייבות כספית או אחרת כלשהי 

את נושא המשרה בשיפוי מאת החברה, על פי כתב שיפוי זה ו/או בקבלת החזר מחברת הביטוח 
 .את נושא המשרה מראש ובכתב, אלא אם אישר ז(להלן 8בהתאם לסעיף 

 
לעיל, החברה לא הודיעה לך בכתב כי נטלה ( א)ימים מקבלת הודעתך כאמור בס"ק  14אם תוך 

על עצמה את הטיפול בהגנה על נושא המשרה בפני ההליך ו/או אם נושא המשרה התנגד לזהות 
חלופי המקובל הפרקליט המייצג מטעמים ענייניים וסבירים ולא הוצע על ידי החברה פרקליט 

על נושא המשרה תוך פרק זמן כאמור ו/או פרקליט החברה התנגד לייצוגו, יהיה רשאי נושא 
. החברה ("הפרקליט האחרלהלן: ")המשרה למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שבחר לעצמו 

תשפה אותך בגין שכר הטרחה לפרקליט האחר, ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לפרקליט 
 .סביר האחר יהא
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אם החליטה החברה ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה בפני ההליך ונושא המשרה לא התנגד 
לכך בנסיבות האמורות לעיל, יחתום נושא המשרה, לבקשת החברה, על כתב הרשאה ו/או יפוי 
כח שיסמיך את החברה כמו גם את הפרקליט המייצג, לטפל בשמו בהגנה בפני ההליך ולייצג 

שור בהגנה זו, והחברה והפרקליט המייצג יהיו רשאים לטפל באמור באופן בלעדי אותו בכל הק
ויהיו רשאים להביא את ההליך לידי סיום, כפי שיראו לנכון,  (אך תוך דיווח שוטף לנושא המשרה)

בכפוף לכך שהחברה כמו גם הפרקליט המייצג לא יסכימו לעריכת פשרה שסכומה עולה על סכום 
ה יהא זכאי לו בפועל באותו מועד, אלא בהסכמתו המוקדמת בכתב של השיפוי שנושא המשר

 .אזי גם בהסכמה המוקדמת של המבטח -ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח  ,נושא המשרה
 
חברה תפעל לפי המפורט לעיל והיא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם ה

מם או לממנם בעצמך, וזאת בהתאם לשיפוי שיהיו כרוכים בכך באופן שלא תידרש/י לשל
 .המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה

 
את/ה תשתף/פי פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין ו/או פרקליט של החברה כאמור ו/או  (ג)

מבטח פוליסת ביטוח נשואי המשרה, בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת 
שפטי, ותמסור/תמסרי כל מידע שברשותך שיידרש בקשר עם טיפולם בקשר לאותו הליך מ

התביעה וכן תקיים/מי את יתר הוראות הפוליסה בקשר עם התגוננות בפני התביעה, ובלבד 
שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך באופן שלא תידרש/י לשלמן או לממנן 

 .בעצמך, והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה
 

ות השיפוי של החברה כלפיך בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, התחייב (ד)
לא תחול לגבי כל סכום שנושא המשרה יחויב או שיהיה עשוי לחוב בו, אשר מאן דהוא אחר זולת 

 .לרבות חברת ביטוח ,החברה ישלם בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא
 

המשרה תשלום כלשהו על פי כתב שיפוי זה, החברה תהא זכאית לשיבוב במקרה שיועבר לנושא 
נושא המשרה יחתום על כל , עד גובה סכום התשלום האמור בגין כל זכויות נושא המשרה לפיצוי

מסמך נדרש ויעשה כל פעולה נחוצה על מנת להבטיח זכויות כאמור, לרבות חתימה על מסמכים 
יעה על מנת לאכוף זכויות אלה. בנוסף, החברה תהא זכאית נדרשים כדי לאפשר לחברה להגיש תב

 .לקבל כל סכום שנתקבל מצד שלישי בקשר עם הנזקים בגינם התקבל שיפוי תחת כתב זה
 

ייצג הפרקליט המייצג בהליך הן את החברה והן את נושא המשרה, ולאחר מכן התברר כי נושא   (ה)
חוק החברות או בשל הוראות כתב שיפוי ל 263המשרה לא היה זכאי לשיפוי בשל הוראות סעיף 

זה או בשל כל הוראת דין אחרת והתעוררה מחלוקת בדבר חובתו של נושא המשרה להחזיר 
 (ו) כמפורט בס"ק)הוצאות משפט או בדבר סכומי ההחזר, תועבר המחלוקת להכרעת הבורר 

 (. להלן
 

רות, אלא אם החברה נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה או להעברת ההליך להכרעה בבור
הסכימה לכך מראש ובכתב, ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח, אזי התקבלה גם הסכמת 

 . המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה
 

עריכת פשרה באופן שהסכם הפשרה עלול לחשוף את החברה ו/או את נושאי המשרה לתביעות 
משום הודאה או הכרה באחריות נושאי  נוספות מצד התובע או התובעים וכן במידה ויהיה בהסכם

המשרה לעילות נשוא ההליך, תיעשה בהסכמת החברה מראש ובכתב, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה במידה והסכם הפשרה עלול לחשוף את נושא המשרה 

אה או הכרה לתביעות נוספות מצד התובע או התובעים וכן במידה ויהיה בהסכם משום הוד
באחריות נושא המשרה לעילות נשוא ההליך, אלא בהסכמת החברה. החברה תביא לידיעת נושאי 
המשרה את פרטי הסכם הפשרה. במקרה בו תתעורר מחלוקת בין החברה לבין נושא או נושאי 
משרה בשאלה אם הסכם הפשרה עונה על הוראות סעיף זה, תובא המחלוקת להכרעה מהירה 

 .הגדרתו להלןבפני הבורר כ
 

ימים מיום דרישת אחד הצדדים למסירת המחלוקת  7הבורר יתמנה בהסכמת הצדדים תוך  (ו)
להכרעת בורר ואם לא הושגה הסכמת הצדדים בקשר לזהות הבורר תקבע זהות הבורר על ידי 

. החברה תישא בהוצאות הבוררות, לרבות שכר ("הבוררלהלן: ")יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל 
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רכי הדין אלא אם הבורר יקבע בהחלטתו כי נושא המשרה עשה שימוש בהליכי הבוררות טרחת עו
 .שלא בתום לב או לחילופין שהכרעת הבורר היתה לזכות החברה

 
ההתחייבות לשיפוי תעמוד לזכות נושא המשרה גם לאחר סיום עבודתו או כהונתו, ובלבד  .5

ו או יעשו בתקופת עבודתו או כהונתו כנושא שהפעולות בגינן ניתן הפטור או ההתחייבות לשיפוי נעש
לרבות עזבונו,  ,משרה בחברה. ההתחייבות לשיפוי תעמוד גם לזכות יורשי נושא המשרה על פי דין

 .ולזכות דירקטורים חליפים שמונו כדין
 

סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם  .6
לא יעלה  ,על פי החלטת השיפוי, בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים לעיל על ידי החברה

מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים האחרונים כפי  25%על 
מחברת ביטוח  ,שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי, בתוספת כל הסכומים שיתקבלו, אם יתקבלו

רה ו/או תתקשר החברה מעת לעת בגין החבות הסופית ביחס לאירועים במסגרת ביטוח בו התקש
 "(.יסכום השיפוי המרבלהלן: ")שפורטו בכתב השיפוי ו/או הוצאות התדיינות 

 
החברה תעביר לנושא המשרה את סכום ההוצאות שהוצאו על ידי נושא המשרה בקשר עם תביעה  .7

, ובקשר עם ההוצאות ("מועד החיוב")להלן: במועד הראשון בו נדרש תשלומם של סכומים אלה 
לעיל, אף לפני מועד החלטת בית המשפט או טריבונל אחר בעניין.  (6)3 –ו ( 4) -(1)3האמורות בסעיף 

יום ממועד העברת ( (14לא חלה על החברה חובה להעביר כל תשלום לפני חלוף ארבעה עשר ברם, 
בקשה כתובה לשלמו. האמור לא יחול בנסיבות בהן החברה לקחה על עצמה לנהל את ההליכים 

 . כמפורט להלן. החברה לא תהא זכאית לנהל את ההגנה במקרה של ניגוד עניינים מהותי
 

ה, החברה תעמיד לרשות נושא המשרה כל בטוחה או ערבות אותה כחלק מהתחייבותה האמור
ידרש נושא המשרה למסור בהתאם להחלטת ביניים שניתנה על ידי בית משפט או בורר, לרבות 

 .לצורך החלפת שעבודים שהוטלו על נכסי נושא המשרה
 

דין סופי בנוגע העמידה החברה לרשות נושא המשרה סכומים כלשהם לפני מתן גזר דין, או פסק  .8
לכתב אישום או תובענה משפטית אשר הוגשו נגד נושא המשרה ונמצא כי לא היה זכאי לשיפוי על 

ייחשבו סכומים  ,פי דין, או כי קיבל מאת החברה שיפוי בסכום הגבוה מסכום השיפוי לו היה זכאי
אלה כהלוואה שניתנה לנושא המשרה על ידי החברה, אשר תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן 

עליו להחזיר  , ויהיה1985ת( קביעת שיעור ריבי)וריבית בשיעור המזערי הקבוע בתקנות מס הכנסה 
לו, לפי  יום מיום שיידרש בכתב על ידה לעשות כן, או מיום שנודע 90את הסכומים הללו לחברה 

 .המוקדם
 

אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי משרה בה, כאמור לעיל, יעלה על  .9
סכום  (, יחולקכפי שתהיה קיימת באותה עת)סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי 

השיפוי שיקבל כל השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום 
אחד מנושאי המשרה, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום החבות בת השיפוי של כל אחד מנושאי 

 .המשרה לבין סכום החבות בת השיפוי של כל נושאי המשרה האמורים, במצטבר, בגין אותו אירוע
 

עבורו או החברה לא תידרש לשלם על פי כתב השיפוי כספים ששולמו בפועל לנושא משרה או  .10
או התחייבות שיפוי כלשהי של מאן דהוא ( שרכשה החברה)במקומו בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח 

אם וככל (לסכום שישולם  (ובנוסף)אחר זולת החברה. סכום השיפוי על פי כתב השיפוי יחול מעבר 
 .במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור (שישולם

 
כלפיה וכלפי החברות הבנות של החברה או החברה פוטרת אותך בזאת מראש מכל אחריות  .11

התאגידים המוחזקים על ידה ו/או שיוחזקו על ידה בעתיד בשל כל נזק אשר נגרם ו/או ייגרם לחברה 
ו/או לחברות הבנות של החברה או התאגידים המוחזקים על ידה ו/או שיוחזקו על ידה בעתיד, אם 

על פי חוק  בהםך כלפיה/ן, למעט במקרים נגרם ו/או ייגרם לה/ן, עקב הפרת חובת הזהירות של
החברות, כפי שיהיה מעת לעת, לא ניתן יהיה לפטור מראש נושא משרה מאחריותו כלפי החברה, 

 .ובכלל זה עקב הפרת חובת הזהירות ב"חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות
 

 -בכתב שיפוי ופטור זה .12
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המשפטי, מזכיר החברה ומבקר  כמשמעותו בחוק החברות לרבות היועץ " נושא משרה"
 .הפנים של החברה

 
 במשמע( או כל נגזרת שלה)לרבות החלטה ו/או מחדל  " פעולה"

 
ולרבות פעולות לפני תאריך כתב שיפוי ופטור זה בתקופת כהונה כנושא  " או כל נגזרת שלה"

  .משרה בחברה
 

 .כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע
 

כתב שיפוי ופטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר התחייבויות החברה על פי  .13
על פי דין, לשם התכלית לה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי ופטור זה לבין 
הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא 

 .או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי ופטור זה יהיה בכך כדי לפגוע
 

כתב שיפוי ופטור זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד על פי הוראות כל דין  .14
 .ובכפוף להוראות תקנון החברה

 
הבלעדית הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט בתל אביב מסורה הסמכות  .15

  .לדון בכל מחלוקת שתנבע מיישום כתב שיפוי זה

 

 .ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין

 

___________________ 

 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ  

 

 .אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו

 

________________ 

 

 ___________ תאריך 
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 מבוא .א

נושאי תגמול את מדיניות החברה בנוגע ל להגדיר, לתאר ולפרטמטרת מסמך זה הינה  .1

לחוק  20בהתאם לתיקון  ,מרכיביו ואופן קביעתושל החברה, והדירקטורים  המשרה

", לפי התגמול מדיניות"-ו "20 תיקון"", תהחברו חוק"לן: )לה 1999החברות, התשנ"ט 

 (.העניין

מדיניות התגמול נועדה לקדם את מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה ומדיניותה  .2

בראייה ארוכת טווח, בהתחשב, בין היתר, בגודל החברה ובאופי פעילותה. כמו כן, מדיניות 

שתתפים בה נושאי המשרה המהתגמול נועדה ליצור תמריצים ראויים וסבירים ל

החברה ובתרומתו של כל אחד מנושאי  של הסיכונים ניהול במדיניות, השאר בין, בהתחשב

להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם המשרה בחברה 

 המשתתף.לתפקידו של 

לנושאי המשרה  כלשהיזכות  לכשעצמואימוץ מדיניות התגמול על ידי החברה אינו מקנה  .3

 הםהמשרה יהיו אך ורק אלו שאושרו לגבי ינושא םזכאי התגמול להם יהיובה. רכיבי 

 להוראות כל דין. באופן פרטני על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה ובכפוף

 ללא, כאחד וגברים נשים תחול על והיא בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון מנוסחת המדיניות .4

 .שינוי וללא הבדל

 רותהגד .5

 ;1999-חוק החברות, תשנ"ט - ת""חוק החברו .5.1

יחד עם זאת, השימוש במונח . לחוק החברות 1בסעיף  וכהגדרת -"נושא משרה" .5.2

"נושאי משרה" במסמך מדיניות התגמול, אינו מתייחס לדירקטורים, אלא אם צוין 

 אחרת במפורש.

  ;לחוק החברות 1כהגדרתם בסעיף  –" "תנאי כהונה והעסקה .5.3

מדיניות תגמול של החברה נשוא תוכנית זו ועל  –ת תגמול" "מדיניואו ול" "תכנית תגמ .5.4

 פי הוראותיה.

 בע"מ.א.נ שוהם ביזנס –" החברה" .5.5

 ארגוני מבנה .ב

, החברות חוק לדרישות בהתאם הינו ככולו רובו אשר, מצומצם הנהלה מבנה לחברה

 ,ם בלתי תלוייםחיצונים, דירקטורי דירקטורים, דירקטוריון ר"יו , הכולל1999- ט"תשנ

 . יםנכ"ל, סמדירקטורים שאינם חיצוניים, מנכ"ל החברה

 .חיצוניים חברה מזכירות שירותים משפטיים לרבות שוכרת החברה כן כמו
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  התגמול מדיניות של תוקפה .ג

למשך  שאר בתוקפהי, ותהכללית אסיפהאישורה ע"י ה עםתכנס לתוקפה מדיניות התגמול  .1

את מדיניות יון יבחנו מעת לעת ררקטויוהדדת התגמול עו .20לתיקון  בהתאםשנים  3

 ., אופן יישומה והצורך בהתאמתההתגמול

 .()ככל שקיימת תחברת הב עובדיתחול גם על  התגמול מדיניות .2

ב' לחוק החברות, על וועדת התגמול להמליץ לדירקטוריון החברה, 118בהתאם להוראות  .3

ן שנים, בעניי 3-חת לאץ לדירקטוריון שנים. וכן להמלי 3-על מדיניות התגמול אחת ל

שנים, כאמור  3אישור המשך תוקפה של מדיניות תגמול שנקבעה לתקופה העולה על 

 א)ד( לחוק החברות.267בסעיף 

 מוסמכים לאישור תנאי התגמול בחברההאורגנים ה .ד

מינה דירקטוריון החברה ועדת תגמול שחבריה הם שני הדירקטורים נכון למועד זה,  .1

 של לתנאיהם זהים וכהונת שתנאי תלוי לתיב דירקטורו ה רים המכהנים בחבהחיצוני

 דירקטור מכהן התגמול ועדת בראש"(. התגמול ועדת)" בחברה החיצוניים הדירקטורים

 . חיצוני

ידונו ויאושרו על ידי  בתנאים אלהושינויים משרה השל נושאי העסקה כהונה ואישור תנאי  .2

 .כפי שיהיו מעת לעתחוק החברות, ת להוראובהתאם האורגנים המוסמכים של החברה 

וועדת התגמול של הדירקטוריון תמליץ לדירקטוריון על מדיניות התגמול לנושאי המשרה,  .3

דירקטוריון החברה יקבע את  על הארכת תוקפה של המדיניות ועל עדכונה, ככל שנדרש.

כל עת לעת כניות ממדיניות התגמול לאחר שקילת המלצות ועדת התגמול, יבחן את המדי

 עדכנה במידת הצורך.ש וישיידר

את )תציג את עמדתה בעד או נגד( תאשר  האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה .4

חוק החברות ו/או התקנות להוראות  מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם

 מכוחו כפי שיהיו בתוקף במועד הרלבנטי.

 מול ות התגעקרונות מנחים בעת בניית מדיני .ה

בין  ,משרה בחברה בהתחשבהמשקפת יצירת תמריצים ראויים לנושאי ת התגמול ניומדי .1

במדיניות ניהול הסיכונים בחברה. המדיניות מגדירה מבנה תגמול אשר מטרתו  ,השאר

לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה, תוכנית 

חס הראוי של הרכיבים ת היכלל זה אטווח וב ארוכת העבודה שלה ומדיניותה בראיה

המשתנים מסך חבילת התגמול, על מנת להגן על החברה מפני לקיחת סיכונים מיותרים על 

 ידי נושאי משרה תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה בחברה.
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 ,מולנושאי המשרה במדיניות התג ה שלבקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסק .2

של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בראיה  תרומתוביטוי לידי  אהב

 ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

השכלתו, כישוריו, : המשרה מנושאי אחד כל לגבי בוןבעת קביעת המדיניות, נלקחו בחש .3

ו/או קודמים  שכר מיהסכו ו, תחומי אחריותותפקיד, הישגיו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי

 .עימושנחתמו  נוכחיים

 גודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה.חשבון בנלקחו מדיניות התגמול באימוץ  .4

וכן על  תחול על כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרתם בחוק החברות התגמול מדיניות .5

 כהגדרתם בחוק ניירות ערך אשר אינם מכהנים בחברה עצמה, כי אם הנושאי משרה בכיר

חמשת מקבלי השכר הגבוה וכן, הינם בין  בעתיד( שיהא ככל) ת החברהד שבשליטבתאגי

 של החברה(.  השנתייםבדוחות הכספיים  21בחברה )מופיעים בתקנה 

 מדיניות התגמול  .ו

 כללי .א

ולתחומי אחריותם בחברה וליעדים  התגמול לנושאי משרה מותאמות לתפקידם תוכניותככלל, 

ורך קידום מטרות החברה, תכנית קידם לצוי תפת מילסגרבמ להםהמוצבים ניתנים להשגה ה

מדיניות התגמול המוצעת נועדה לסייע בהשגת העבודה שלה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח. 

 מטרות החברה ותוכניות העבודה שלה לטווח ארוך, וכל זאת באמצעות:

 לבעלי אהוהתשו החברה ביצועי לשיפור המשרה לנושאי וראוייםסבירים  תמריצים יצירת .1

תוך צמצום נטילת סיכונים  החברה של הסיכונים ניהול במדיניות, יתרה ביןתחשב, , בהתיהמניו

 בלתי סבירים על ידי נושאי המשרה; 

מצטיינים, המהווים את הבסיס האיתן לניהול ומנהלים איכותיים  ושימור גיוס לשם כלים מתן .2

 ;זמן לאורך והצלחתה פיתוחה המשך, חברהה

 התאמת תוך, ולביצועיה לחברה המשרה נושאי וקשירת, ביצועים וססבמ תגמול על דגש מתן .3

 והשאת החברה יעדי להשגת בחברה תפקידו במסגרת לתרומתו משרה נושא כל של תגמולו

 ;טווח ארוכת בראייה, רווחיה

 קבועים מול משתנים, קצרי טווח מול ארוכי –יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים  .4

 טווח.

 משרה ילנושא נאי כהונה והעסקהת קביעת בעת שיקולים .ב

השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של המועמד לכהונה או נושא המשרה  .1

  המכהן.
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 בחברה העסקתו תקופת ,האתגרים הניצבים בפניו במסגרת תפקידו, אחריותה מידת, ותפקיד .2

 .חדש(שא משרה דובר בנושלא מ והסכמים קודמים עם נושא המשרה )ככל

 .הואופי פעילות החברה גודל .3

 המלצת הממונה על נושא המשרה. .4

הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, ניסיונו או הידע הייחודי הקיים  .5

 אצלו.

ולהשאת  החברה יעדי להשגת מידת התרומה לחברה הגלומה בתפקידו של נושא המשרה .6

 .טווח ארוכת בראייה והכל, הרווחי

בעת אישור תגמול  ומנהליה חברהה עובדירמת ההשתכרות של לנושא המשרה  התגמול של סחי .7

( התגמול של נושאי משרה 1יוצגו נתונים אודות: )לצורך בחינת היחס כאמור  .לנושא משרה

( השכר של נושא המשרה הקודם באותו תפקיד )ככל 2; )חברה )ככל שרלבנטי(ברמה דומה ב

ועובדי הקבלן המועסקים אצל  החברהשל עובדי  ציוניהחר וצע והשכהשכר הממ( 3) ;שרלבנטי(

והיחס בין כל אחד מאלה לבין התגמול שמוצע לאשר לנושא  (כאלה מועסקים)ככל ש החברה

בהקשר זה תיבחן השפעת הפער בין תנאי הכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי  –המשרה 

 . רהבחבבודה חסי הע, על יהחברההשכר של שאר העובדים 

 קבוצת)" בחברות דומות בתפקידים דומיםשל נושאי משרה  לרמת ההשתכרותהשוואה  .8

חברות הדומות לחברה מבחינת אופי וענף תהיינה חברות דומות לעניין זה  ."(ההשוואה

 הון עצמי, נתונים כספיים רלוונטיים כגון שווי שוק, סך מאזן,ו/או  (הפיננסים)מתחום  הפעילות

פרמטרים אלו בהתאם לאופי, גודל החברה וסוג הפעילות שלה. ו/או מכלול  רווח נקי, תנסוהכ

, כך שבקבוצת ביחס לערך הפרמטר בחברה ימקסימאלערכים לכל פרמטר יוגדר טווח כמו כן, 

 . פרמטרים אלו חורגים מהטווח הנ"ל ההשוואה לא יכללו חברות בהן

במסמך מדיניות בעו רות שייקתאם להגדנים בההיחס בין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשת .9

 זה.

 מצבה הכספי של החברה ותכנית העבודה שלה. .10

       קווים מנחים של מדיניות התגמול .ג

 התגמול לתנאי התייחסות תוך יקבעו בחברה משרה נושא לכל המוצעים התגמול נאית .1

 תרובח בקרב המקובלים התגמול ולתנאי בחברה האחרים המשרה נושאי של הקיימים

 .לעיל כמפורט דומים תפקידים בעלי משרה לנושאי יםדומ חומיםתב הפועלות



 'נספח ד

   -6- 
 

תהיה רשאית להעניק לנושאי המשרה )חלקם או כולם( תוכניות תגמול אשר  החברה .2

תכלולנה שכר/דמי ניהול חודשיים, תנאים נלווים שונים, מענק שישולם במזומן ו/או 

 כמפורט במסמך זה. הכלתשלום מבוסס מניות, 

 .להלן במסמך זהסיום יחסי עבודה כמפורט ו פרישהם ביחס לתקבע הסדריכן, החברה  ומכ .3

 בהתאם, הבאים התגמול מרכיבי יותר או אחד לכלול עשוי משרהה לנושא הכולל התגמול .4

 :שלו האישית התגמול לתכנית

 תגמול קבוע. -

 תנאים נלווים.  -

  יפושי, פטור": לןהלמתן פטור, ביטוח והתחייבות לשיפוי ושיפוי לפי היתר ) -

 "(.טוחובי  

 תלוי ביצועים או מענקים.במזומן תגמול  -

 תנאי פרישה. -

 .תגמול הוני -

בעלי תפקיד ניהולי בכיר, כמשמעותו בחוק שעות עבודה  המשרהבשל היותם של נושאי  .5

"(, חוק שעות עבודה ומנוחה)או כל שינוי או חוק שיבוא במקומו( )" 1951-ומנוחה, התשי"א

נושאי המשרה ואלה לא יהיו זכאים לתגמול עבור ומנוחה על שעות עבודה ק וחלא יחול 

 עבודה בשעות נוספות או בזמן המנוחה השבועית.

 קבוע תגמול רכיבי 

על ידו המושקע  הזמן עבור נושא המשרה את לתגמל נועד ("שכרהקבוע )" מרכיב התגמול .1

ה. משרנושאי החברה וליבות לצות וימטרתו הענקת ודא. באופן שוטף תפקידו בחברה בביצוע

 ייקבע במו"מ בין החברה לנושא המשרה בהתאם לפרמטרים שהוזכרו לעיל והואשכר קבוע 

 ותפקיד הגדרת תפקידו ורמתאת  הן את כישוריו ונסיונו המקצועי של נושא המשרה והן ישקף

 בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה. 

רש, אל מול תרומתם, תפקידם , ככל שיידחנו מדי תקופהברמות השכר של נושאי המשרה יי 

 ורמות השכר המקובלות בחברה ובשוק לתפקידים דומים )בנצ'מרק(.

 

 

 למרכיב התגמול הקבועתקרה  .2

(, והסוציאליות הנלוות כולל)מרכיב התגמול הקבוע ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי 

 :לא יעלה על ,שנתייםבמונחים 
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לחברה  ונחי עלותתגמול קבוע במ רהנושא המש

 עבור משרה מלאה לשנה

 ₪אלפי  1,000 יו"ר פעיל

 ₪אלפי  1,000 מנכ"ל

סמנכ"לים ומנהלים הכפופים 

במישרין למנכ"ל החברה )להלן: 

נושאי המשרה "-" וסמנכ"לים"

 "(הנוספים

 ₪אלפי  800

ד מדל המשרה נושאישל  הבסיס שכר, תהיה האפשרות להצמיד את דעתה שיקול פי על, לחברה

  .לצרכןירים המח

בנוסף, רשאי דירקטוריון החברה לאשר תשלום מענק חתימה, חד פעמי, לנושא משרה, בגובה 

 חודשי שכר שנתיים. 2של עד 

במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה, נכללים  - הטבות סוציאליות/נלווים תנאים .3

 ברה. בשוק ולנהוג בח לבתנאים נלווים והפרשות סוציאליות כמקו

 , פנסיה, הפרשות לתגמוליםהבראה, חופשהימי  , ימי מחלה,היתר בין כוללים נלווים תנאים

, ביטוח אובדן כושר עבודה, לפי מותלהשתקרן , ופיצויים קופת"ג ביטוח מנהלים,/לפיצויים

פעילויות ו תארוחווכן , זכאות לפיצויי פיטורין גם במקרה של התפטרות, 13משכורת העניין, 

 ת לחגים כמקובל בחברה.ומתנו רווחה

 מילוי לצורךתנאים נוספים נלווים הנדרשים , המשרה נושא לזכות להעמיד רשאית החברה

צמוד )לחילופין החברה תוכל לשלם לעובד עלות תוספת שימוש ברכב במקום  רכב כגון ,תפקידו

, אש"ל, לחו"ל , הוצאות נסיעהשאינ מחשב ,נייד טלפון, כולל הוצאות דלק העמדת רכב בפועל(

 בכל תישא היא כי לקבוע רשאית החברה. החברה הנהלת שתקבע כפי"ב, וכיו הוצאות אירוח

  .כולל גילום מס מלא אלה נלווים בתנאים הכרוכות ההוצאות

 נושא עם בהתקשרותה לקבוע רשאית החברה מו כן וככל שיעלה הצורך בכך,כ - החזר הוצאות .4

, תפקידו מילוי לצורך נעשו אשר המשרה נושא צאותוה בכל או בחלק שאית היא כי המשרה

 הוצאות, אירוח"ל, אש(, לה ומחוצה)בארץ  לינה, אינטרנט, טלפון לרבותכמקובל בחברה, 

 .ובהתאם לנהלי החברה והכל כנגד הצגת חשבוניות כדין"ל, ובחו בארץ נסיעה

ירותי חברה שה, אשר יעניקו לרשהחברה תהא רשאית להתקשר בהסכמי ניהול עם נושאי מ .5

ניהול באמצעות חברות פרטיות בשליטתם, תמורת תשלום חודשי בגין שירותי הניהול 

 . לא יעלה על תקרת הרכיב הקבוע.האמורים. במקרה זה, סכום החשבון החודשי 



 'נספח ד

   -8- 
 

ייבחנו כחלק מסך הרכיב הקבוע בהתייחס  )למעט החזר ההוצאות( שינויים בתנאים הנלווים .6

 ים משתנים לקבועים בחבילת התגמול.ן רכיבשהגדירה החברה בי ליחסים

סמנכ"לים הכפוף ישירות למנכ"ל החברה ) משרה נושא של הכהונה בתנאי מהותי לא שינוי .7

 יאושר, זו תגמול במדיניות הקבועים בגבולות, (ומנהלים הכפופים במישרין למנכ"ל החברה

 החברה.מנכ"ל  בידי

 בוסס יעדיםמק מענ - במזומן משתנה תגמול .ד

ולהשאת  חברהה השגת יעדילתרומתו של נושא המשרה  ישקף את במזומן תנהשב המהרכי .1

 רווחיה, בראיה ארוכת טווח, על פי קריטריונים הניתנים למדידה.

הרכיב המשתנה יקבע בהלימה לביצועי החברה וביצועיו האישיים של נושא המשרה אל מול  .2

 ו. חריותעל פי תחומי א דוקיהיעדים שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפ

 מתכניתהחברה הינה כי ניתן משקל משמעותי לעמידה ביעדים, הנגזרים מדיניות התגמול של  .3

. יעדי החברה של אסטרטגיתה תוכניתהמ אוו/ החברה של והרב שנתית השנתית העבודה

החברה בכללותה למימוש תוכניותיה, את תרומתם של נושאי  החברה מבטאים את הצלחת

 ן החברה לתגמל נושאי משרה על עמידה ביעדים אלו. ת רצוהצלחת החברה ואל רההמש

מדיניות התגמול של החברה כפי שנקבעת במסמך זה, קובעת כי ככל שמדובר בנושא משרה  .4

 .מתוך סך היעדים יהיה גבוה יותר משקלם היחסי של יעדי החברהבכירה יותר כך 

יכללו  י של החברה,ללהכ נהלם כפופים למינה נושאי משרה אשר לגבי , למעטהיעדיםבמניין  .5

המשקפים את מטרות החברה והאסטרטגיה שלה בטווח הקצר והארוך על מנת  יעדים מדידים

בקידום מטרות החברה  ,המשרה ינושא, בעלי המניות וליצור זהות אינטרסים בין החברה

 והאסטרטגיה שלה כאמור.

סך מרכיבי  או נהתגמול המשתבי הכיר מתוך סך חלק לא מהותיהחברה רשאית לקבוע כי  .6

וענק על פי קריטריונים שאינם ניתנים משכורות חודשיות בשנה י 3התגמול אשר לא עולה על 

למדידה )קרי שיקול דעת( בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה שאינה ניתנת למדידה 

 בקריטריונים כמותיים מזוהים.

עדים המדידים אך יס היר ויחושב על בסגזייהמענק המבוסס על קריטריונים הניתנים למדידה  .7

 לא יעלה על תקרות המענק.

לאשר תוספת בשכר הקבוע בגובה  לדירקטוריון החברה, בהמלצת ועדת התגמול, תהיה סמכות .8

 בשנה. 3%עליית המדד ובתוספת 

מגובהו של  25%לדירקטוריון החברה, בהמלצת ועדת התגמול, תהיה סמכות להפחתת עד  .9

ובשים לב לבחינת סבירות תנאי השוק החברה,  פי שלצבה העסקי והכסלמב המענק, בשים ל

המענק שהתקבל מעמידה ביעדים לעומת תרומתו של נושא המשרה להשגתם ולמצבה העסקי 
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את תשלום המענק לנושא משרה  לבטלכמו כן, לדירקטוריון תהא הסמכות והכספי של החברה. 

  .ל שאינו תקיןו מנהההתקשרות, ו/א כםהסמסוים במקרים של הפרות חובות אמון, הפרת 

 היעדים המדידים ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה, בתחילת כל שנה קלנדארית מחדש ולא .10

 יאוחר מתום הרבעון הראשון של אותה שנה.

 תחולה .11

עשויים להיות  ונושאי המשרה הנוספים סמנכ"לים, מנכ"ל החברההחברה, דירקטוריון יו"ר  

דירקטוריון החברה לכך )ובלבד שניתנה  החלטתבהתאם לוזאת  ,נהשתזכאים לתגמול המ

 . המלצת וועדת התגמול לכך(

 במזומן מודל חישוב לתגמול המשתנה .12

 : שלושה מרכיבים עד לכלוליכול  אשר במודלגובה הרכיב המשתנה יקבע 

 ;יעדי חברה .א

 ;יעדים אישיים .ב

 .שיקול דעת .ג

 במזומן התגמול המשתנהתנאי סף להענקת  .13

 המשרה נושא, קרי הרווח מבחן הינו במזומן ול משתנהתגמ להענקתהעיקרי סף הי תנא .א

 המדידה שנת של המבוקרהמאוחד  הכספי בדוח תציג החברה אם רק למענק זכאי יהיה

החברה  של מבוקריםוה הכספיים המאוחדים לדוחות בהתאם וזאת ,נקי רווח הרלוונטית

ות והכנסות הוצאבנטרול נטית, לוות רהאחרונים שפרסמה החברה לאותה שנה קלינדרי

 .שהתהוו שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה

 הלמענק בשנכלל לעיל, משמעותה כי נושאי המשרה לא יהיו זכאים תנאי הסף ב אי עמידה

 הקלנדרית הרלוונטית.

הנוגע לשנה הראשונה להעסקתו של נושא המשרה בחברה, תנאי לקבלת כמו כן, בכל  .ב

רה הועסק או כיהן בחברה במשך שישה המש הינו כי נושא ומןבמז התגמול המשתנה

חודשים לפחות באותה שנה. למען הסר ספק, עצם קבלת הרכיב המשתנה בפועל כפופה 

 הסף כמפורט במסמך זה.   לעמידה ביתר תנאי

כל עוד המענקים לא יעבירו  לנושאי המשרה תתאפשר הרלוונטיתחלוקת המענקים בשנה  .ג

)לפני  על כן, עם קביעת הרווח הנקי השנתי מול.בשנת התג נקי פסדם האת החברה לרישו

של החברה לשנה מסויימת, תערוך ועדת התגמול חישוב של סך המענקים בפועל  מענקים(

להם יהיו זכאים באותה השנה נושאי המשרה בחברה )בהתחשב בשיעור העמידה ביעדי 

מצאה יה והל הממונה(. ההמנשל החברה וביעדים האישיים ובצירוף רכיב שיקול הדעת 
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של החברה, כך שלו  ועדת התגמול כי סך המענקים האמור הינו גבוה מהרווח הנקי השנתי

 תתבצע ,ה האמורהלרישום הפסד נקי בשנ העניקה החברה סך זה היתה עוברת החברה

הזכאים לו בשנת היו באופן יחסי לתגמול התיאורטי שנושאי המשרה  יםחלוקת המענק

 . פסמתא הנקירווח שה ועדהתגמול 

 חברה יעדי .14

 , כדלקמן: החברה יכלול שלושה יעדים אפשרייםיעדי מרכיב 

ולפני  לפני מס השנתירווח הגידול ב בחינת - ולפני מענקים רווח לפני מסגידול בהשגת  .א

 )בנטרול הוצאות והכנסות שהתהוו שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה( מענקים

ולפני  מס לפני הרווחס ליעד ביח קריםוהמבו וחדיםאמה כספייםה דוחותל בהתאם

 .מענקים

עמידה ביעד של  בחינת  - שיעור הרווח השנתי לפני מס ולפני מענקיםעמידה ביעד של  .ב

לפני מס ולפני מענקים )בנטרול הוצאות והכנסות שהתהוו שלא  השנתישיעור הרווח 

 והמבוקרים וחדיםאמה כספייםה לדוחות במהלך העסקים הרגיל של החברה( בהתאם

 ולפני מענקים. מס לפני הרווח שיעוריס לביח

עמידה ביעד שיעור התשואה על הון  בחינת - עמידה ביעד שיעור תשואה על הון לפני מס .ג

)בנטרול הוצאות והכנסות שהתהוו שלא במהלך  החברה שלהשנתית לפני מס ולפני מענקים 

ביחס  והמבוקרים מאוחדיםה ייםכספה לדוחות העסקים הרגיל של החברה(, בהתאם

 .ולפני מענקים מס לפני הון על תשואהל

ייקבעו, כחלק ממנגנון התגמול המשתנה, יעדי חברה מן היעדים  לכל אחד מנושאי המשרה .ד

 האמורים לעיל, כולם או חלקם.

   בחינת יעדים אלו אפשר שתימדד ותיקבע מראש על בסיס שנתי או על בסיס רב שנתי. .ה

 אישיים יעדים .15

)למעט יו"ר  ה לקבוע, נוסף על יעדי החברה, למי מבין נושאי המשרהתוכל החבר כן

, כי חלק יעדים אישיים( מנגנון התגמול המשתנה לא יכלול מנכ"ל החברה, להםוהדירקטוריון 

המשתנה של נושאי המשרה יבוסס על יעדים אישיים לנושאי המשרה נוסף ממרכיב התגמול 

יעדים יהיו  -ם מדובר ביעדים כמותיים או איכותיים , בין אדרווגיככל שבחברה, ויעדים אלו, 

  .מדי שנה והנהלת החברה רשאית להגדירם ,מדידים

  דעת שיקול .16

רשאי )בהתייעצות עם ועדת התגמול והמנהל הישיר של נושא המשרה( דירקטוריון החברה 

 קמן:לדכ להוסיף לנושא המשרה תגמול משתנה בשיקול הדעת,
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)ללא התנאים  ברוטו החודשי שכרהגבוה מבין ה עליעלה תגמול שלא  -ה מנכ"ל החבר .א

מסך הרכיב המשתנה במזומן  15%של נושא המשרה הרלוונטי או  הנלווים והסוציאליות(

 לנושא משרה.

)ללא התנאים הנלווים  ברוטו החודשי שכרהגבוה מבין ה עלתגמול שלא יעלה   -סמנכ"לים .ב

מסך הרכיב המשתנה במזומן לנושא  15%נטי או רלוושל נושא המשרה ה ציאליות(והסו

 משרה.

 שלא יעלה עלתגמול  - נושאי המשרה הנוספיםכן ומנהלים הכפופים במישרין למנכ"ל  .ג

  .של נושא המשרה הרלוונטי )ללא התנאים הנלווים והסוציאליות( ברוטו החודשי שכרה

ינם בכפוף ול הדעת, השיק ים המדידים והן בגין רכיבסך התגמול המשתנה, הן בגין הרכיב

תקציב המענקים השנתי )ראה מטה פרק: "לתקרות המענקים שהוגדרו לנושאי המשרה 

 "(.ותקרות מענקים

 תמהיל המרכיבים בנוסחת התגמול המשתנה לנושאי משרה .17

 משקל יעדי החברה במודל החישוב של המענק עבור כל נושא משרה בחברה נקבע כתלות .א

 אלו. לת ההשפעה שלו בהשגת יעדיםעל פי יכו וכן בדרג הניהולי הנוכחי שלו

  :להלן פירוט המשקולות .ב

 שיקול דעת יעדים אישיים יעדי חברה נושא משרה

  דירקטוריון"ר יו

 )פעיל(

100% -  

 שכרמבין  הגבוה - 100%-85% החברה  "למנכ

או  חודשי ברוטו

15%  

 שכרמבין  הגבוה %0 - %30 %07 - %010 סמנכ"לים

או  דשיחו ברוטו

%15 

 המשרה שאינו

 הנוספים

 ברוטועד שכר  %05-%02 %56-%53

 חודשי )ברוטו(
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 :המשתנה לתגמול חישוב מנגנון .18

ביחס  (, כמו גם החלק של המענק בשיקול דעתתמהיל היעדים )יעדי חברה ויעדים אישיים .א

)ביחס  , משקלם ושיעור עמידה מינימלי בהם המזכה בתגמול משתנהלכל נושא משרה

בראייה ארוכת טווח, , הדירקטוריוןועדת התגמול וי ל ידע יקבעו  לבד(הכמותיים בים ליעד

 על בסיס שנתי או על בסיס רב שנתי.  ,בהתאם למשקולות המפורטות לעיל

יקבעו יעדים מדידים )ככל )יעדי חברה ויעדים אישיים( י הכמותיים בכל הנוגע למדדים .ב

ם בחלק מן התגמול בגין ליים המזכיימא, אשר יתבססו על רפים מינהאפשר כמותיים(

 יעדים אלו ואופן לחישוב הזכאות בגין עמידה ביעדים מעבר לרף המינימאלי שייקבע

בהתאם לבחירת ועדת התגמול והדירקטוריון הכל )לרבות רפים מקסימאליים(,  כאמור

 .דים אלובעת קביעת יע

כ"לים לסמנ ביחס) "להערכת ביצועים על בסיס מדדים איכותיים, לרבות הערכת מנכ .ג

 תיבחן בדיעבד.( ביחס ליו"ר ולמנכ"ל)דירקטוריון ה ( אוולנושאי המשרה הנוספים

, משקלם יועבר הרלוונטיים מידה ובשנה מסוימת לא יוגדרו יעדים אישיים לנושאי משרהב .ד

 ל המשתנה.ליעדי החברה בנוסחת התגמו

 :  תקרות מענקיםתקציב המענקים השנתי ו .19

בחברה נקבעה כפונקציה של מספר משכורות בסיס  נושא משרהי לשנתהתקרת המענק  .א

 כמפורט להלן: הנלווים והסוציאליות()ללא התנאים  ברוטו

 משכורות 8 - פעיל יו"ר -

 משכורות 8 – החברה מנכ"ל -

 משכורות 7 - או מנהלים כפופי מנכ"ל לסמנכ" -

 :נושאים נוספים .20

ל תקופת העסקה ת שקלנדארי: המענק ישולם לנושאי המשרה לגבי כל שנה עיתוי תשלום .א

מועד אישור הדוחות הכספיים לא יאוחר ממועד תשלום המשכורת הראשונה שלאחר 

 השנתיים של החברה.

 ועסקהזכאי למענק רק בתנאי ש ה: נושא משרה יהילקיות המענק ותקופת אכשרהח .ב

יסיים את תפקידו לפני תום יתחיל/. היה ונושא המשרה שנת עבודה אחת בחברה לפחות

ית, יחושב המענק בגין שנת סיום כהונתו באופן חלקי. כך שתחשיב המענק ונטנה הרלוהש

יחושב באופן הבא: סך המענק בהתאם לתחשיב לעיל במכפלת היחס בין מספר הימים בו 

 יום.  365בחברה( לבין סיום העסקתו ד עד למועונושא המשרה בחברה )מתחילת השנה עבד 
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 העמידה בחינת במועד בחברה בפועל משרהה אנוש עבד לאבחינת העמידה ביעדים:  מועד .ג

 בחברה בפועל עבודתו תקופת בין ליחס בהתאם מענקל זכאי המשרה נושא יהיה, ביעדים

שר העמידה ביעדים תיבחן עד לתאריך סיום כא מלאה עבודה שנת לבין שנה באותה

 כהונתו/העסקתו בשנה הרלוונטית.

ל תשלום אשר ישולם לנושא , כקה אישיהעס בהסכםלמעט אם נקבע במפורשת אחרת  .ד

פי מדיניות תגמול זו, ככל שישולם, אינו ולא יחשב -המשרה על חשבון גמול משתנה על

או לזכאות  ין ולא יהווה בסיס לחישובכחלק משכרו הרגיל של נושא המשרה לכל דבר ועני

ב רכיישמש כ כלשהי, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא נלוויתלצבירה של זכות או 

 הנכלל בתשלום חופשה, פיצויי פיטורים, הפרשות לקופות הגמל וכיו"ב.

סכום המענק המותנה בתנאי סף בשנה קלנדרית מסוימת )ככל שיהיו זכאים לו( וכן חישוב  .ה

בוקרו, במסגרת ביקורת די הנהלת החברה ויעל יייעשו הסף  תנאיבדיקת התקיימותם של 

 בקר. המ החשבון על ידי רואה הדוחות הכספיים,

הדוחות הכספיים לשנה שחלפה, תחושב מידת העמידה ביעדים  אישורמועד לפני בכל שנה,  .ו

רכת המנהל יובא של כל אחד מנושאי המשרה כאמור לעיל. חלק התגמול המשתנה בגין הע

 רקטוריון. לאישור ועדת התגמול והדי

ידונו בוועדת נק המעכום סכמו כן, בדיקת העמידה בתנאי הסף ויעדי החברה וכן חישוב  .ז

 המאזן של הדוחות הכספיים השנתיים.

 בריאות מס, לאומי ביטוח) אחר חובה בתשלום או כלשהו במס חיוב ככל שיהיה - מיסוי .ח

 על יחול שהוא ככל) דין פי-עלהמשרה  נושא בו יישא התוכנית עקב וא/ו בגין'( וכו ממלכתי

 (. דין לפיהמשרה  נושא

 ונירכיב ה -תגמול משתנה  .ה

מבוסס הון נועד לחזק את זהות האינטרסים של נושאי המשרה עם האינטרסים ארוכי ול תגמ .1

החברה  הטווח של החברה ובעלי מניותיה, להגביר את המוטיבציה ליצירת ערך והשאת שווי

 . י לטווח ארוךאדם איכות-ולהוות כלי לשימור כוח

רקטוריון פעיל ולמעט די ות יו"רלרבשווי ההטבה בגין התגמול ההוני לנושא משרה בחברה ) .2

(, במועד ההענקה, לשנת הבשלה )על בסיס חישוב דירקטורים חיצוניים ו/או בלתי תלויים

של נושא המשרה. השווי כאמור ייקבע  הקבוע השנתי התגמולמ 300%ליניארי(, לא יעלה על 

 . ם לשיטות הערכת שווי מקובלות במועד ההענקהבהתא

לא ם בתנאי כהונה והעסקה יכיבים משתנים הוניל רזערית שהחזקה או הבשלה מ פתתקו .3

)או פרק זמן ארוך יותר כפי שייקבע  רבעון( שנים, כאשר בכל 3תפחת מתקופה של שלוש )

 חלק יחסי מכמות ניירות הערך המוקצית.  יבשילדירקטוריון החברה( 
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ט , למענהכל מנה שתבשיל כאמור לעיל תהיה ניתנת למימוש במשך תקופה שלא תפחת מש .4

בכפוף לקבלת המלצת כמו כן,   .מפורט בתוכנית האופציות או כפי שייקבע דירקטוריון החברהכ

לה רטרואקטיביות דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע תקופות הבשוועדת התגמול לכך, 

 גמא ממועד תחילת העסקת נושא המשרה בחברה(.לנושא משרה ספציפי )לדו

הממוצע של מניות החברה  מחירמהלא יפחת קו, וענככל שי ,ותהאופציהמימוש של  מחיר .5

  .ההענקה למועד שקדמו המסחר ימי 30-90בין ל תקופה ש במהלך

 ממועד שנים 10 על יעלה לא ההוני התגמול תכנית במסגרת שתוענקנה אופציות חיי אורך .6

 .הענקתן

 12-ל 3ן מתפטר מעבודתו בחברה, תקופת המימוש תהא ביהעובד/נושא המשרה שדה במי .7

החלטת דירקטוריון החברה לאחר שנתקבלה המלצת  יפ-ממועד עזיבתו את החברה, על םודשיח

או  עבודתווועדת התגמול לכך. מובהר כי הוראה זו מתייחסת למקרה בו העובד מתפטר מ

תאורנה בהסכם העסקתו ו/או בתכנית אפשרנה זאת ותשתבנסיבות במקרה של סיום עבודה 

 .יןעניההאופציות, לפי 

 משרה ולנושאי לעובדים יבוצעו אשר ההענקות כללדילול המקסימאלי המצטבר בגין ה ףהיק .8

 .מלא בדילול החברה מניות מהון 15% על יעלה לא בחברה

חלקו, בהשגת יעדים  להתנות את הבשלת התגמול ההוני, כולו או הדירקטוריון יהיה רשאי .9

ול את התגמול ההוני אשר לשלם ניתן וכן לקבוע תנאים בה ,נוספים שיקבעו במועד ההקצאה

 .טרם הבשיל

במקרים )אקסלרציה( תנאי ההבשלה עשויים לכלול גם הוראות בדבר האצת תקופות ההבשלה  .10

נסיבות רכישה או כתוצאה מסיום יחסי העבודה בשל שליטה בחברה, מיזוג,  יכגון שינוי

 .שייקבעו במסגרת הסכם ההקצאה

 תנאי פרישה .ו

 תקבע בהסכם העבודה האישי של נושא המשרהמוקדמת ה הת ההודעתקופ – הודעה מוקדמת .1

נושא המשרה יידרש במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, . חודשים 6 ותוגבל בתקרה של עד

ם יחליט , אלא אהתאם לצרכים שיוגדרו ע"י החברהבתפקידו  להמשיך ולמלא את

ת בהסכם דרוות המוגהדירקטוריון לשחרר אותו ממחויבות זו, ללא פגיעה בתנאים ובזכוי

 העבודה.

היקף הפיצויים ייקבע בסמוך לתחילת העסקת נושא המשרה או במהלך  – פיצויי פיטורין .2

לו הפיצויים בסמוך למועד סיום תקופת העסקתו, ככל שזו אינה עומדת לפני סיום. לא יוגד

ורת מהמשכ 100%ככלל, תשלום פיצויי פיטורין לנושא משרה ייעשה לפי שיעור של העסקה. 

ת האחרונה. החברה תשאף כי הסכמי העסקה חדשים שייחתמו עם נושאי משרה יכללו דשיהחו
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יה ועבודתו . למרות האמור לעיל, ה1963-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 14הוראות לפי סעיף 

הן ניתן, על פי הדין לשלול פיצויי פיטורים, במלואם או בחלקם, של העובד תסתיים בנסיבות ב

רק את תשלומיו הוא לפוליסת ביטוח המנהלים ו/או לקרן הפנסיה בד ברה לעותשחרר הח

 .ולקרן ההשתלמות

 הנושא משרל הסתגלות/פרישה מענק לתת אפשרות תהא לחברה - הסתגלות/מענק פרישה .3

 .המוקדמת ההודעה תקופת בגין לתגמול מעבר אתוז מטה המפורטים לתנאים בהתאם ,פורש

 פרישה מענק שנים בחברה. 2-תק של פחות מורה בומש לנושאק לא יוענמענק הפרישה ככלל, 

 .משרהלנושא  ברוטומשכורות  3 לא יעלה על

תוך  ,תגמולהדת וועבהתחשב בהמלצת בדבר מתן מענק פרישה  דירקטוריון החברה יחליט

ביצועי החברה בתקופה וההעסקה,  הכהונה תקופה ותנאי ים:התייחסות לפרמטרים הבא

 .נסיבות הפרישהו שרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיההמ של נושאהאמורה ותרומתו 

, ככל ונקבעה זכאות למענקי פרישה למי מנושאי המשרה בהסכם מענקי פרישה ישולמו

ת המצדיקות, על פי שיקול כן פרישתו של נושא המשרה כרוכה בנסיבואלא אם  ההעסקה עמם,

יהיה זכאי נושא המשרה במענק  לא ה כאמורדעת הדירקטוריון, שלילת פיצויי פיטורין ובמקר

 פרישה כלשהו. 

 1התגמול בחבילתוקבועים בין רכיבים משתנים  יחס .ז

 בין היחס את דירקטוריוןוה התגמול וועדת בחנוי המשרה לנושאי התגמול יעדיבעת אישור  .1

 נושא של האישית התגמול בתכנית )במזומן והוני( המשתנים הרכיבים לבין יםהקבוע הרכיבים

 איזון. מטרת בחינה זו היא למצוא זו במדיניות הקבועים בכללים כאמור, בנטיהרל המשרה

 לנושאי שניתן שהתמריץ משמעו הולם איזון. הקבועים לרכיבים המשתנים הרכיבים בין הולם

 .ארוך לטווח מטרותיה את יאלהש החברה באינטרס משתלב המשרה

ן הרכיבים המשתנים של נושאי לביקבועים בהתאם למדיניות התגמול, היחס בין הרכיבים ה .2

 המשרה בחברה הינו כדלקמן:

 300%לא יעלה על  )במזומן והוני( רכיב התגמול המשתנה - נכ"למו )פעיל( דירקטוריוןיו"ר  .א

 .)קבוע, במזומן והוני( חבילת התגמולסך עלות מ

במזומן ) רכיב התגמול המשתנה - )להוציא סמנכ"ל כספים כמפורט בס"ק ג'( מנכ"ליםס .ב

 .)קבוע, במזומן והוני( מסך עלות חבילת התגמול 300%לא יעלה על ני( והו

 

 
בהנחה שההוצאה ההונית מתפרסת באופן ליניארי  חושבהתגמול ההוני השנתי כן,  ומכ ., ולסמנכ"ליםם מיוחדים למנכ"לנקירבות מעל 1

 שנים. 3על פני תקופת הבשלה של 
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לא יעלה על )במזומן והוני(  המשתנה התגמול -ונושאי המשרה הנוספים כספים"ל סמנכ .ג

 .והוני( )קבוע, במזומן מסך עלות חבילת התגמול 200%

 במקרה של טעותהשבת תגמול משתנה  .ח

שולם לנושא משרה חושב על בסיס נתונים ו שחלק ממנככל שיסתבר כי מענק שנתי או  .1

, תוך פרק זמן של והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה שהתבררו לאחר מכן כמוטעים

לם החברה לוונטי, ישיב נושא המשרה לחברה, או תשממועד תשלום המענק הר שלוש שנים

לו עקב התיקון אי שהיה זכאת ההפרש בין סכום המענק שקבל לזה  לנושא המשרה, לפי העניין,

בתשלומים וחבויות מס החלים על נושא משרה  האמור )תוך שקלול הפרשים, ככל שקיימים,

סכומים והחברה לא תשלם לנושא  ו/או ששולמו על ידיו(. לא תחול על נושא משרה חובת השבת

רה לום כלשהו, כאמור בסעיף זה לעיל, במקרה בו המענק לו היה זכאי נושא המשמשרה תש

מהמענק ששולם לנושא  10%קון הדוחות הכספיים נמוך או גבוה )לפי העניין( בעד תי לאחר

  המשרה בפועל בגין אותה שנה.

ספה )לפי העניין( למענק השנתי בשנה השבת הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של קיזוז או הו .2

 דשישכר החווקבת, כאשר היתרה, במידה ותהיה, תסולק או תשולם )לפי העניין( במסגרת ההע

  תשלומים. 24-בפריסה ל

 החברה  עובדי של העסקתם לתנאי העסקתו של נושא המשרה תנאי בין היחס .ט

ונה וההעסקה של נושאי בחנו את היחס בין תנאי הכהי ודירקטוריון החברה ועדת התגמול .1

ר של שאר עובדי החברה )לרבות עובדי קבלן( ובפרט היחס לשכר הממוצע המשרה בחברה לשכ

, בחברה על יחסי העבודה יחסים אלו תהשפע לעדעתם  חוויובדים כאמור והע יוני שלוהחצ

 .בחברה לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת העובדים שלה המשרהנושאי סבירותו של שכר 

ונושאי המשרה  המנכ"ל,שכרם של עלות היחס בין  רהבחב התגמול מדיניות אישור למועד נכון .2

עלות היחס בין בהתאמה, ו 1:1.5 הינובחברה ת ממוצעה שכרעלות הל כפופי מנכ"ל )בממוצע(

הינו בחברה החציונית שכר עלות הל)בממוצע(  המנכ"ל ,ונושאי המשרה כפופי מנכ"לל ש םשכר

 .בהתאמה 1:2.35

כי יחסים אלו הינם סבירים, הולמים את המקובל ואין  הועדת התגמול והדירקטוריון, מצא .3

 ה.דה בחברלהם השפעה על יחסי העבו
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 דירקטורים גמול .י

יפה אשר שכרו כפוף לאישור האס פעיל וןיו"ר דירקטורילמעט ) 2בחברה דירקטוריםה .1

הדח"צים בחברה )גמול שנתי וגמול השתתפות לגמול זהה לגמול  יהיו זכאים (הכללית

תקנות בהמפורטיםסכומים לבהתאם י לגבוה ווח המזערבין הט, שהינו בלבד בישיבות(

תקנות גמול )" 2000-ר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"סבדב)כללים החברות 

    .על פי תקנות אלה וג החברה"( בהתאם לסיודח"צים

 לכך יהיו זכאים הדירקטורים להיכלל בביטוח אחריות נושאי המשרה ולכתב השיפוי פרט .2

 . להלןכאמור  והפטור

 הקצאת אופציות לדירקטורים .יא

וועדת תגמול, דירקטוריון ואסיפה  –לכך בחוק החברות ים ם המורשבכפוף לאישורי האורגני .1

הבלתי הוציא הדירקטורים החיצוניים ולדירקטורים )לכללית, החברה רשאית להקצות 

מהונה המונפק של החברה במועד  2%תלויים( כתבי אופציה בהיקף שלא יעלה על שיעור של 

)ה( לעיל בדבר 18ות סעיף וראכפוף להההחלטה, בתנאי מימוש שייקבעו ע"י הדירקטוריון וב

 רכיב הוני".-"תגמול משתנה

במועד ההענקה, לשנת הבשלה  לדירקטורים כאמורתגמול ההוני שווי ההטבה בגין היובהר כי  .2

. השווי כאמור ייקבע ש"חאלפי  1,000-סכום השווה ללא יעלה על )על בסיס חישוב ליניארי(, 

 .נקועד ההעבהתאם לשיטות הערכת שווי מקובלות במ

  וביטוח שיפוי, פטור .יב

ברה בהתייחס לכתבי הפטור זו כדי לגרוע מהוראות תקנון החבמדיניות תגמול  אין באמור .1

  .והשיפוי אשר ניתנו על ידי החברה לנושאי המשרה בחברה

החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה התחייבות לשיפוי )מראש ו/או בדיעבד( והכל  .2

 ון החברה. תקנחברות ובכפוף להוראות חוק ה

ו/או לכל דין מחייב החברה תהא רשאית להתקשר  1999-החברות, תשנ"ט בכפוף להוראות חוק .3

(, שבמסגרתן run offבפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה )לרבות פוליסת 

או אשר יכהנו מעת לעת בחברה, לרבות תבוטח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מכהנים 

רה ו/או הנמנים עימם, והכל בהתאם לתנאי בשאי משרה שהינם בעלי שליטה בחונוקטורים דיר

 הפוליסה שיאושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, ככל שאישורה נדרש לכך. 

 

 
ם ו/או דירקטוריכנושאי משרה בחברה ושאינם נמנים על הדירקטורים החיצוניים  ףסונ הדירקטורים בחברה שאינם מכהנים בתפקיד 2

 בחברה.יים תלובלתי 
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החברה תהא רשאית להתקשר בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה )לרבות  .4

מכהנים ואשר יכהנו הריות דירקטורים ונושאי משרה, אח ן תבוטח(, שבמסגרתrun offפוליסת 

מעת לעת בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או הנמנים 

עימם, ככל שיהיו וזאת על בסיס עיקרי ההתקשרות. ככל שפרטי ההתקשרות ידרשו אישור 

עה אשר ישורה כנדרש בהודלא ו יובאוהאסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה, אל

 .ידי החברה כדין-על םתפורס

אינן נכללות כחלק  הכרוכות בגין עריכת הביטוחים הנ"ל למען הסר ספק, מובהר כי העלויות .5

 .מהעלות בגין עלות הגמול הקבוע הכוללת של נושא המשרה

 שונות .יג

שכרו החודשי ף לול בנוסיובהר, כי כל תשלום אשר ישולם לנושא משרה במסגרת מדיניות התגמ .1

ושא המשרה כאמור, אינו ולא ייחשב כחלק משכרו הרגיל לכל דבר ועניין, נ( של הברוטו)שכר 

ולא יהיה בסיס לחישוב ו/או לזכאות ו/או לצבירה של זכות נלווית כלשהי, לרבות ומבלי לגרוע 

ות ות לקופמכלליות האמור לא ישמש כרכיב הנכלל בתשלום פיצוי פיטורין, חופשה, הפרש

 הגמל וכיו"ב.

מובהר כי אין בכוונת החברה לאפשר באמצעות מדיניות תגמול זו  - לואי תשלום שכר כפ .2

תשלום שכר כפול לנושא משרה כלשהו בחברה, ובכל מקרה דירקטור בחברה המכהן בתפקיד 

דיו למנכ"ל( לא יהא זכאי לתשלום שכר כפול בגין שני תפקי במישרין נוסף כנושא משרה )הכפוף

ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ולאחר שזה  הבגין תפקידו כנושא משררק אלא רה בחב

 קיבל את המלצת וועדת התגמול לכך.

תכנית תגמול זו מבטלת כל תכנית ו/או מדיניות תגמול קודמת ו/או דומה  - בלעדיות התוכנית .3

 ו/או אחרת שהיתה קיימת בחברה ערב כניסתה לתוקף. 

ותיאכף בהתאם לדיני מדינת  שמדיניות התגמול תנוהל, תפור – וטות השיפהחוק החל וסמכ .4

ישראל החלים על הסכמים שנעשו ויבוצעו בזה, מבלי להתחשב בעקרונות ברירת הדין. סמכות 

 ביב, ישראל בלבד.א-תלבהשיפוט הבלעדית על פי תוכנית זו תהיה לבתי המשפט המוסמכים 

 

 
         א.נ שוהם ביזנס בע"מ
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 בע"מ הם ביזנסוא.נ. ש

 )"החברה"(
  2005-על פי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"וערוך כתב הצבעה 

 )להלן: "התקנות"(

 חלק ראשון

 בע"מ. א.נ. שוהם ביזנס :שם החברה .1

, אשר תתקיים ית ומיוחדתשנת אסיפה כללית :המועד והמקום לכינוסהסוג האסיפה,  .2

 10 חמישי ביוםאסיפה נדחית תיערך  .14:00 בשעה 2019בר באוקטו 3, חמישי ביום

דרך החברה ברח'  יהאסיפה תתכנס במשרד .באותה השעה ובאותו המקום 2019 באוקטובר

 .יכרון יעקב, ז4היין 

 3' ג ביוםשיחול אביב בע"מ -סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל  :המועד הקובע .3

יה יום המסחר ועד הקובע יהאמור, אזי המביום המסחר  )אם לא יתקיים 2019בספטמבר 

 האחרון שקדם למועד זה(.

 הםלגבי, אשר םת בגינוהמוצע ותשעל סדר יומה של האסיפה, לרבות ההחלט יםהנושא .4

 :ניתן להצביע בכתב הצבעה זה

מחדש  מוצע בזאת לאשר את מינויו - חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה .4.1

המבקר של החברה, החל כרואה החשבון ת' ושו לפוןעמית חבון חשה רואה של משרד

ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה, וכן מוצע 

 .ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר

, הבאיםמוצע בזאת למנות מחדש את הדירקטורים  - חידוש כהונת דירקטורים .4.2

ה, כאשר ההצבעה לגבי אסיפה השנתית הבאתום הבשסיומה לתקופת כהונה נוספת 

 כל מהם תיעשה בנפרד:

 .מר איתן מימון .4.2.1

 .מר אלי נידם .4.2.2

 .מר אור פורטמן .4.2.3

 .מר יצחק אילן .4.2.4

 :לתקנות ()ב(5)א()7התאם לתקנה בהנדרשים פרטים אודות הדירקטורים להלן ה

בוועדות  ותברח ם הדירקטורש
 הדירקטוריון

כהונתו  שנה בה החלהה
 ברהכדירקטור בח

 2018 לא תן מימוןיא
 2015 לא אלי נידם

 2015 וועדת ביקורת אור פורטמן
 2014 וועדת תגמול ק אילןיצח

 

ת צע בזאמו - קטוריון, מר איתן מימוןיו"ר הדיר העסקתו נתאי כהונכון תאישור עד .4.3

ף לאישור בכפו ולפי, איתן מימון מררקטוריון עדכון לתנאי כהונת יו"ר הדילאשר 

תמורה החודשית לה יהא זכאי מר ואילך, ה 2019באוגוסט  1יום חל מה ,האסיפה

, 75%קף משרה של עבור הי בצירוף מע"מ כדיןאלפי ש"ח  45מימון תעמוד ע"ס של 

 4סעיף . לפרטים נוספים ר' אלפי ש"ח 37.5 הנוכחית בסךהחודשית התמורה  חלף

 אסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.הלדוח זימון 
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ר אלי מ יטהשלובעל ה ודירקטור בה החברהמנכ"ל כהונת והעסקת  יאן תנעדכואישור  .4.4

רה מר אלי נידם, מנכ"ל החבת קעסת והתנאי כהונל וןכעד לאשר מוצע בזאת - ידםנ

התמורה החודשית לה ואילך,  2019באוגוסט  1מיום ף לאישור האסיפה החל לפיו בכפו

ורה התמ ףחל 1כדין מע"מ בצרוףאלפי ש"ח  80יהא זכאי מר נידם תעמוד ע"ס של 

אסיפה אליו הלדוח זימון  5סעיף לפרטים נוספים ר'  .אלפי ש"ח 50 הנוכחית בסך

 .מצורף כתב הצבעה זה

מר אלי  בהודירקטור  ל החברהנכ"י בנוסח הקיים בחברה למטור ושיפוכתב פענקת ה .4.5

 פטור לאשר הענקת כתבאת צע בזמו - של שלוש שניםפה לתקו (שליטהבעל ה)נידם 

ון זימ מצורף לדוחש בחברהשרה מ איקטורים ונושירלד שהוענקים י בנוסח הקיוושיפ

, על השליטהבי נידם, אלר מנכ"ל החברה ודירקטור בה מל כנספח ג'סיפה אליו הא

לדוח  6. לפרטים נוספים ר' סעיף לךפה ואייסה בת שלוש שנים החל ממועד האלתקופ

 אליו מצורף כתב הצבעה זה.אסיפה הזימון 

פעול תהות וקוחלהקשרי לת מנה דםגב' דניאל ניל 2018מענק לשנת  יןבגם תשלו וראיש .4.6

בסך תשלום לאשר בזאת מוצע  - הב על השליטהחברה ובמנכ"ל הבתו של ו ,חברהב

ו זכאית ל 2018ת לשנ תישנהמענק מה המהווה חלק, )במונחי עלות מעביד( ש"ח 28,344

י נידם, ובתו של מר אלבחברה,  ולתפעהלקוחות והרי ת קשהלמנידם, נ ניאלד ב'גה

לדוח זימון  13 פורט בסעיףהמעל פי התחשיב טה בה, מנכ"ל החברה ובעל השלי

 1/1/2018מיום התקופה  ורעב 20/9/2018 יוםמיפה אסה ובהתאם לאישור, האסיפה

לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב  7ר' סעיף ים פרטים נוספ. ל19/9/2018ועד ליום 

 זה.הצבעה 

 מולמדיניות התגת ן אע לעדכמוצ - למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברהעדכון  .4.7

לנושאי המשרה שהינם לתמהיל המרכיבים בנוסחת התגמול המשתנה  געונה בסעיף

לתוספת הראשונה לחוק ' בלחלק )א( 1בהתאם להוראות ע כי ולקבו, כפופי מנכ"ל

ו רשאים טוריון החברה יהיקודירמול וועדת התגלגביהם  1999-נ"טהתש ,החברות

 ,כלשהם םיעדיה במידוללא תלות בעמגבלת סכום  אק בשיקול דעת ללהעניק מענל

כמפורט  לבד שסכום המענק עומד בתקרת המענקים הקבועים במדיניות התגמולבו

. לפרטים 'דפח כנסזימון האסיפה ף לדוח המצור סחנוב ולגמיות התלמדינ 19בסעיף 

 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה. 8נוספים ר' סעיף 

, שאי משרהביטוח אחריות דירקטורים ונופוליסת התקשרות החברה בהגדלת תנאי  .4.8

החברות )הקלות בעסקאות עם ראות תקנות בהתאם להוכ"עסקת מסגרת"  םאישורו

לת תנאי הגד אתר לאש בזאתמוצע  - לוש שניםה של שופתקל 2000-ס"תשן(, בעלי עניי

ה ברבחברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה קשרות של החההת

ולאשרם כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם 

 ח זימוןלדו 9.2 מוצעים בסעיףשרות האי ההתקעל פי תנ 2000-תש"סעניין(,  בעלי

. לפרטים ואילךלתן במועד אישור האסיפה וש שנים שתחיל שלש פהלתקו האסיפה

 צבעה זה.ו מצורף כתב הלדוח זימון האסיפה אלי 9נוספים ר' סעיף 

 

 

 
 ו סכום במונחי עלות מעביד. תו, באות, לבחירבחברה  חילופין מר נידם יועסק כשכיראו ל 1
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 :תהמוצע ההחלטנוסח המלא של ההמקום והשעות בהם ניתן לעיין ב .5

ם העומדים על סדר ילנושא פי בקשתם, בכל מסמך הנוגעין, ללעי החברה יוכלומניות  בעלי

, ד יוסף שם טוב ושות'"ד עוהרבמש, טות המוצעות בעניינםוההחליומה של האסיפה 

 .03-7713880: בטל' עם ובלות בתיאום מראשעבודה המקעות הבש

 ותהרוב הדרוש לקבלת ההחלט .6

 שעל סדר היום 4.2-ו 4.1' מס נושאיםב תפורטוהמ לטותלקבלת ההחהנדרש הרוב  .6.1

והמצביעים באסיפה, תפים המשתקולות בעלי המניות  ללמכל רגי ובר לעיל הינו

 לות הנמנעים.בחשבון את קו מבלי להביא

לקבלת  את הרוב הדרושו שמקנה ל רוחברה בשיעבמניות ה מחזיקהשליטה  בעל .6.2

 לעיל. 4.2-ו 4.1מס'  נושאיםבהמפורטות ההחלטות 

 החלטת ההבללקהנדרש הרוב א( לחוק החברות )273ף ות סעיבהתאם להורא .6.3

ת בעלי קולו ללמכרוב רגיל  לעיל הינו שעל סדר היום 4.3מס'  נושאב תפורטהמ

 .לות הנמנעיםקובחשבון את  והמצביעים באסיפה, מבלי להביאתפים המשתהמניות 

 ותישור ההחלטחברות, הרוב הנדרש לאלחוק ה (3)א()275וראות סעיף ם להאבהת .6.4

יפה הינו רוב סדר יומה של האסל שע 4.8-ו 4.6, 4.5, 4.4ים מס' נושאב ותרטהמפו

 רגיל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

סיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי באוב לות הרין קוניבמ .6.4.1

, ות המוצעותעניין אישי באישור ההחלטבעלי שאינם המניות 

האמורים לא  ותשל בעלי המניהקולות במניין כלל  המשתתפים בהצבעה;

 ;ניםת הנמעיובאו בחשבון קולו

לא עלה  6.4.1 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי מניות האמורים בס"ק .6.4.2

 צבעה בחברה.ל זכויות הה( מכל2%על שיעור של שני אחוזים )

ף לפי סעימניה המשתתף בהצבעה לחוק החברות בעל  276בהתאם להוראות סעיף  .6.5

צבעה היא באסיפה זו, אם הההצבעה יודיע לחברה לפני הלחוק החברות,  275

ישי באישור ין אני, אם יש לו עגבי כתב ההצבעהעל  –באמצעות כתב הצבעה 

ל אם לאו; לא הודיע בעל לעי 4.8-ו 4.6, 4.5, 4.4ים מס' נושאב ותרטהמפו ותההחלט

 מניה כאמור לא יצביע וקולו לא יימנה.

שור ההחלטה רש לאיחברות, הרוב הנד)ב( לחוק הא267ות סעיף וראם להאבהת .6.6

ם בלבד שיתקייוב רגיל, ויפה הינו רשעל סדר יומה של האס 4.7' נושא מסברטת המפו

 אחד מאלה:

לות בעלי רוב מכלל קוסיפה הכללית ייכללו באלות הרוב במניין קו .6.6.1

בחברה או בעלי עניין אישי באישור לי שליטה המניות שאינם בע

 שתתפים בהצבעה;ה המוצעת, המההחלט

האמורים לא יובאו בחשבון קולות  של בעלי המניות לותהקולל במניין כ
לחוק  267חולו הוראות סעיף שי יי שיש לו עניין איהנמענים; על מ

 בים.יהחברות בשינויים המחו
לא עלה  6.6.1מתנגדים מקרב בעלי מניות האמורים בס"ק סך קולות ה .6.6.2

 ההצבעה בחברה. זכויות ( מכלל2%שיעור של שני אחוזים ) על
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 בהחלטה זיקהו/או  אישי חובת ציון קיומו או העדרו של עניין .7

 עניין אישישל  ואו היעדר קיומושל כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון  השניחלק ב .7.1

, וכן לפירוט מהות ה שעל סדר יומה של האסיפהשל בעל המניות בהחלט ו/או זיקה

 הזיקה הרלבנטית.

, בעל 2005-בעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"וקנות החברות )הצראות תבהתאם להו .7.2

בהחלטה או לא תיאר  ו/או זיקה קיומו או העדרו של עניין אישיאת לא סימן מניות ש

 לא תבוא הצבעתו במנין. -את מהות הזיקה האמורה 

 מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה .8

, במשרדי 14:00בשעה  2019טובר באוק 3-ה חמישיהאסיפה הכללית תתכנס ביום  .8.1

נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום פה אסי. , זיכרון יעקב4 ןדרך הייברח'  החברה

 .השעה באותו המקום ובאותה ,2019באוקטובר  10-ה חמישי

המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף  .8.2

המועד )להלן: " 2019בספטמבר  3ג'  יוםא והלתקנות,  3ובסעיף לחוק החברות  )ג(182

 ."(הקובע

של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על ל מניות כל בע - הצביעזכאות ל .8.3

"( ובין אם הוא בעל מניות רשום)להלן: " ( לחוק החברות2)177כאמור בסעיף  שמו

, ה מניהמחזיק בהן באמצעות חבר בורסה )קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורס

חברה שם -המניות עלואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי 

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

 .להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה

טרוני שיועבר עה אלקבנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצב .8.4

לחוק ניירות  2לפרק ז' ת לפי סימן ב'לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועל

 "(.כתב הצבעה אלקטרוניערך, )להלן: "

כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו.  - בא כוח להצבעה .8.5

אם לכך, ומינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה 

ת התאגיד. מוסמך לחייב אבחותמת התאגיד בצירוף חתימת ה -הממנה הוא תאגיד 

"(, ייפוי כח )אם ישנו( שלפיו כתב המינוימך הממנה בא כוח להצבעה )להלן: "המס

יוסף שם טוב ושות' במסירה  עוה"דנחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד 

כינוס האסיפה או  שעות לפני מועד 4עד  03-7715540ידנית או בפקס שמספרו: 

 ת, לפי העניין.האסיפה הנדחי
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 כתב הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית .9

בנושא שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל  .9.1

מניות להביע עמדתו באשר לנושא האמור באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות 

תר ההפצה עה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתב הצבכ

מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו להלן ואשר ש

כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' בפקס 

סולמון  בית) 5252270, רמת גן 6, או בדואר רשום לרח' החילזון 03-7715540שמספרו: 

  ט להלן.את כתב ההצבעה, כמפורצלא יאוחר מהמועד האחרון להמליפשיץ(, 

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו  .9.2

צילום תעודת  :אם הינו בעל מניות רשוםכדין, ו אישור בעלות: בעל מניות לא רשום

בעל מניות רשאי לפנות  של בעל המניות הרשום.זהות, דרכון, או תעודת התאגדות 

ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה רד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' שלמישירות 

 והודעות העמדה.

לניירות ערך כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה  .9.3

עות העמדה בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודאביב בע"מ -בתל

ת ניירות ערך: ו)ככל שיינתנו כאלה(, הינן: אתר ההפצה של רש

https://www.magna.isa.gov.il :אתר האינטרנט של הבורסה ,

https://www.tase.co.il. 

האסיפה.  לפני מועדימים  10עד  להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו המועד האחרון .9.4

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

 .מועד האסיפה

האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב  המועד .9.5

י מועד כינוס האסיפה או שעות לפנ 4ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד 

" הינו המועד שבו הגיעו כתב מועד ההמצאהניין זה "עהאסיפה הנדחית, לפי העניין. ל

ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד יוסף שם טוב ושות' שפרטיו הינם 

 .9.1כמפורט בסעיף 

למשרדה הרשום של האסיפה, לפנות שעות לפני מועד כינוס  24בעל מניות רשאי, עד  .9.6

זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר  תא חהחברה, ולאחר שיוכי

 שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם  - הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית .9.7

ה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבע

( שעות לפני מועד כינוס האסיפה 6קובע ועד שש )ה תתאפשר החל מתום המועד

"(, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. מועד נעילת המערכתהכללית )להלן: "

ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת 

ד ועניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מהמערכת, ולא יהיה 

 .זה

 

 

https://www.magna.isa.gov.il/Default.aspx
https://www.tase.co.il/he
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בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא  - אישור בעלות .9.8

לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה 

פת לתקנות זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוס

)להלן:  2000–פה הכללית(, התש"סהחברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסי

"(. בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור אישור הבעלות"-ו"התקנות" 

הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה 

ח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל או בדואר על מענו תמורת דמי משלו

, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת שום, בדואר אלקטרונימניות לא ר

אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך 

בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד 

 הקובע. 

ת באמצעות וח לחברה אישור בעלולחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשל

מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, 

לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים  5יא44מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 

ו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות דינ -במערכת ההצבעה האלקטרונית 

 הנכלל לו.

( לפחות מזכויות 1%בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד ) - שינויים בסדר היום .9.9

ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, 

ומצא ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא ת

י בקשה כאמור, אפשר כ ( ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה7)שבעה לחברה עד 

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

( ימים לאחר 7, וזאת לא יאוחר משבעה )לרבות כתב הצבעה תפרסם דוח זימון מתוקן

לת נושא בסדר היום, כאמור המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכל

 המועד הקובע. מעודכן כדי לשנות אתלעיל. אין בפרסום סדר היום ה

( או 5%בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ) .9.10

יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל 

לחוק  268די בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בי

בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס "(, זכאי בעל שליטההחברות )"

בשעות , לעיל( 8.1)שמענה מצוין בסעיף  במשרדי החברה האסיפה הכללית, לעיין

תקנות. כמות המניות ל 10העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 

 1,624,336רה הינה זכויות ההצבעה בחב מסך כל 5%הרגילות של החברה המהווה 

 5%. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה כל אחתללא ערך נקוב מניות רגילות 

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב 

 .חתללא ערך נקוב כל את רגילות מניו 1,032,395ידיעת החברה, 

 

 שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביעפן הצבעתו לגבי כל נושא בעל מניות יציין את או

 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 

 חלק שני 

 

 "(.החברה)להלן: " א.נ. שוהם ביזנס :ם החברהש

ושות'  יוסף שם טוב)למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(: משרד עורכי הדין  :החברהמען 

( 10, קומה סולמון ליפשיץ מגדל) 5252270 רמת גן 6 החילזוןמרח' 

 .03-7715540פקס: , 03-7713880טלפון: 

 .520043860 :מספר החברה

 ת, אם תידרש,אסיפה נדחי. 14:00, בשעה: 2019 קטוברבאו 3-הה' יום  :מועד האסיפה

 באותו המקום ובאותה השעה. ,2019 באוקטובר 10-ה' הביום תתקיים 

 אסיפה כללית. :סוג האסיפה

' ג ביוםבע"מ שיחול  אביב-סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל :המועד הקובע

ור, אזי המועד )אם לא יתקיים מסחר ביום האמ 2019 בספטמבר 3-ה

 זה(. האחרון שקדם למועד הקובע יהיה יום המסחר

 :פרטי בעל המניות

 ____________ שם בעל המניות:

 מס' זהות: _________________

 :אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית

 מס' דרכון: ________________

 המדינה שבה הוצא:__________

 בתוקף עד: ________________

 :על המניות הוא תאגידאם ב

 _____________מס' תאגיד: __

 מדינת ההתאגדות:__________             

 

 

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

במקום  בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: )יש לסמן 

 המתאים בטבלה(

 

מנה על אינני נ נושא משרה בכירה בעל עניין משקיע מוסדי

 גופים אלה
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 המניות בעל הצבעת ופןא
 

מס' 
 הנושא 

  הנושא שעל סדר היום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2אופן ההצבעה

לעניין אישור 
לפי  עסקאות

לחוק   275סעיף 
 החברות

, 4.4)נושאים 
 (4.8-ו  4.6, 4.5

שהרוב הנדרש 
אינו  ן לאישור

האם  –ל רוב רגי
תה בעל א

, בעל טהליש
עניין אישי  

או בהחלטה, 
 3משקיע מוסדי

שור עניין אי ל
מדיניות תגמול 

א 267לפי סעיף 
ת, לחוק החברו 

הנדרש שהרוב 
  לאישורה אינו 

האם  – רוב רגיל
אתה בעל 

שליטה, בעל 
ין אישי  עני 

בהחלטה, נושא 
בכירה או  משרה

 4משקיע מוסדי
 נמנע  נגד בעד

בקר של חידוש כהונת רואה החשבון המ 4.1
 החברה 

     

דירקטור מימון כ חידוש כהונת מר איתן 4.2.1
 בחברה

     

כדירקטור  םאלי נידחידוש כהונת מר  4.2.2
 בחברה

     

כדירקטור  טמןאור פורחידוש כהונת מר  4.2.3
 בחברה

     

כדירקטור  יצחק אילןחידוש כהונת מר  4.2.4
 בחברה

     

יו"ר  העסקתו נתאי כהונכון תאישור עד 4.3
 קטוריון, מר איתן מימוןהדיר

     

מנכ"ל כהונת והעסקת  יעדכון תנאר אישו 4.4
ר מ יטהשלובעל ה ור בהודירקט החברה

 ידםאלי נ

     

י בנוסח הקיים טור ושיפוכתב פענקת ה 4.5
מר  בהודירקטור  ל החברהנכ"בחברה למ
של שלוש  פה לתקו (שליטהבעל ה)אלי נידם 

 שנים 

     

גב' ל  2018מענק לשנת  יןבגם תשלו וראיש 4.6
ות קוחלהקשרי ת למנה דםידניאל נ

חברה  ל המנכ"בתו של ו ,חברה פעול בתהו
 הב על השליטהוב

     

למדיניות התגמול של נושאי המשרה עדכון  4.7
 בחברה

     

פוליסת התקשרות החברה בהגדלת תנאי  4.8
, שאי משרהביטוח אחריות דירקטורים ונו

בהתאם כ"עסקת מסגרת"  םאישורו
קלות החברות )הראות תקנות להו
  2000-סתש" קאות עם בעלי עניין(, בעס

 לוש שנים ש ה שלופתקל

     

 

 

 

 
 סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. -אי 2
ישי באישור המינוי  עניין א , הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט יפרטר זה או שיסמן "כן" ולא א טובעל מניות שלא ימל 3

 ל השליטה.תוצאה מקשר עם בעשאינו כ
באישור המינוי   , הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי ר זה או שיסמן "כן" ולא יפרטא טובעל מניות שלא ימל 4

 .תוצאה מקשר עם בעל השליטה שאינו כ
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 חתימה: ________________   תאריך: ____________

 

 

כתב  -( לחוק החברות( 1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

 ם הצבעה היא באמעצות המערכת.קרים שבה, למעט במעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלותצבה

כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום  -רשומים במרשם בעלי המניות של החברה לבעלי מניות ה

 תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

 פירוט

-ו 4.6, 4.5, 4.4ושאים מס' באישור ההחלטות המוצעות בנ או זיקה במידה והינך בעל עניין אישי

 ש לפרט את מהות עניין זה להלן:י, לעיל סדר היוםשעל  4.8

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

     חתימה: ________________   ____________תאריך: 

 
 .1968-ניירות ערך, התשכ"ח  לחוק 1ו בסעיף כהגדרת 5
 .1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 37בסעיף כהגדרתו  6
 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1ו בסעיף כהגדרת 7

 5האם בעל המניות הינו בעל עניין
 בתאגיד:  

 אם כן אנא פרט: _______________________ לא  כן            
____________________________________ 

____________________________________ 
נושא משרה  יות הינוהאם בעל המנ

 בתאגיד: 6בכירה
 אם כן אנא פרט: _______________________ לא  כן            

____________________________________ 
____________________________________ 

האם בעל המניות הינו משקיע 
 :7מוסדי

 ______אם כן אנא פרט: _________________ לא      כן        
____________________________________ 

____________________________________ 
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