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בדבר התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה ובדבר עדכון מדיניות התגמול של  דוח מיידי

 החברה

כללית, בהמשך האישרו דירקטוריון החברה והאסיפה  2018ביוני  27כי ביום להודיע תכבדת מהחברה 

 : הנושאים הבאים את 2018 יוניב 25התגמול של החברה מיום עדת וולקבלת אישור ועדת הביקורת 

עם קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת השליטה שירותי עזר לניהול חידוש התקשרותה של החברה בהסכם  .1

, בין שרותי ניהול הכולליםלחברה קבוצת אשטרום תעניק "(, לפיו קבוצת אשטרוםלן: "בחברה )לה

מערכות שירותי דירקטורים, הנהלה בכירה ובכללם שירותי יו"ר דירקטוריון וארבעה שרותי  היתר,

ומזכירות מחלקת גזברות כספים וחשבות, , מחלקת אנוש, מחלקת רכב (, שירותי משאביITמידע )

הכל בתמורה לתשלום , "הסכם הניהול"(" או ההסכםאו " "הניהול החדשהסכם : ")להלן הנהלה

 15שפורסם ביום  2018 ינוארש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן לחודש  5,559,000שנתי בסך של 

, 2018בפברואר  20מיום למפרע החל תוקפו של הסכם הניהול יהא  1.בצירוף מע"מ כדין 2018 פברוארב

 .נים ממועד זהועד חלוף שלוש ש

מדיניות התגמול, מסומנת  .החדשלעדכון תנאי הסכם הניהול ביחס של החברה מדיניות התגמול עדכון  .2

 לדוח זה. 'אנספח כמצ"ב ביחס למדיניות התגמול הקיימת בחברה נכון למועד דוח זה, 

 ומהות עניינם זהלעיל  2 -ו 1בנושאים שבסעיפים שמות הדירקטורים בעלי ענין אישי  .3

עניין אישי , מר גיל גירון, מר ירון משורר ומר אלכס ליפשיץ אברהם נוסבאוםירקטורים מר לד .3.1

מן הטעם שהם מעניקים , ובעדכון למדיניות התגמול הניהול הסכםחידוש התקשרות החברה בב

שירותי הנהלה בכירה מטעם קבוצת אשטרום, על פי הסכם הניהול החדש, וכן מאחר והם 

 קבוצת אשטרום, בעלת השליטה בחברה.מכהנים כנושאי משרה ב

חידוש התקשרות החברה בהסכם עניין אישי ב הינה בעלת ,גב' דליה שאשוהדירקטורית,  .3.2

שירותי הנהלה בכירה מטעם קבוצת  המעניק שהיאלמדיניות התגמול מן הטעם עדכון הניהול וב

וצת אשטרום, משרה בקב מכהנת כנושאת מאחר והיא, וכן החדשאשטרום, על פי הסכם הניהול 

 בעלת השליטה בחברה.

 

                                                      
 למעט ביחס לעלות השירותים לחברה. 2018בפברואר  19א שינוי ביחס להסכם הקודם שפקע ביום ללההסכם הינו  1
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  ותנאיה 1בסעיף ת עיקר ההתקשרו תיאור .4

  תקופת ההסכם .4.1

, ועד לתום שלוש שנים ממועד זה. כל צד יהיה רשאי לסיים 2018בפברואר  20החל מיום 

 ימים מראש. 90ההתקשרות בהסכם בהודעה בכתב של 

 הכלולים בהסכם הניהולהשירותים  .4.2

 :"(השירותיםכוללים את הבאים )להלן ייקראו יחדיו: "קשה אחת ולחברה כמ ויינתנהשירותים 

 שירותי הנהלה בכירה  .4.2.1

בבעלי נהלה הבכירה, תשתמש קבוצת אשטרום מתן שירותי הה לצורך .4.2.1.1

 בקבוצת אשטרום על פי היקף המשרה כדלקמן: 2התפקידים

היקף משרה של ב -מר אברהם נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום  .א

 .22.5%-כ

 -היקף משרה של כב -קבוצת אשטרום ודירקטור במר גיל גירון, מנכ"ל  .ב

22.5% . 

היקף משרה ב -קבוצת אשטרום ודירקטור במר ירון משורר, משנה למנכ"ל  .ג

 .15% -כ של

לתעשיות ואדמיניסטרציה מר אלכס ליפשיץ, משנה למנכ"ל קבוצת אשטרום  .ד

  .15% -כ בהיקף משרה של -

 - לכספים ופיתוח עסקינכ"ל קבוצת אשטרום מר אורן נוסבאום, משנה למ .ה

  .12.5% -כ בהיקף משרה של

 -כ היקף משרה שלב -הגב' דליה שאשו, מנהלת כספים בקבוצת אשטרום  .ו

15%. 

בתחומי שנים ארוך הההנהלה הבכירה מורכבת מאנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון  .4.2.1.2

 .הפעילות של החברה

שירותי יו"ר דירקטוריון ע"י מר בכירה, יינתנו לחברה במסגרת שירותי הנהלה  .4.2.1.3

מר , , מר ירון משורראברהם נוסבאוםמר וכן שירותי דירקטורים ע"י  גיל גירון

 והגב' דליה שאשו. אלכס ליפשיץ

 מספקת לחברה שירותים במגוון תחומים כדלקמן:ההנהלה הבכירה כמו כן,  .4.2.1.4

 גיבוש אסטרטגיות קצרות וארוכות טווח של החברה. -גיבוש אסטרטגיות  .א

לוקחים חלק פעיל  מנהלים הבכירים בקבוצת אשטרוםה -קטים ויבחינת פר .ב

 -בניתוח הפרויקטים אשר החברה שוקלת להיכנס אליהם בכל האספקטים 

הנדסי, כלכלי, כדאיות וכדומה. הייעוץ של המנהלים הבכירים נעשה הן 

 ות העסקיות והן בבחינת הפרויקטים.בניתוח התוכני

יתן הן בנושאי ביטוח פנסיוני והן בנושאי נייעוץ ה -ייעוץ בנושאי ביטוח  .ג

 ביטוח אלמנטרי, לעיתים נותנים ייעוץ גם בנושאי שכר.

                                                      
ן, כפוף לאישורים שינוי בהרכב הפרסונלי של נותני שירותי ההנהלה הבכירה המתוארים להלעל פי הוראות ההסכם, יובהר, כי  2

 דין. הנדרשים על פי 
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עוזרים מנהלים הבכירים ה -ייעוץ וניהול משא ומתן עם צדדים שלישיים  .ד

בניהול משא ומתן, הן בהשתתפות בעת ניהול המשא ומתן והן במתן  לעיתים

 .החברה של ייעוץ ודגשים למנהלים הבכירים

גים לחברה עסקאות שונות ומסייעים בבחינה המנהלים מצי -עסקאות  .ה

 כלכלית של כדאיותם. 

המנהלים מקיימים ישיבות שבועיות עם מנכ"ל החברה, ישיבות חודשיות עם 

המנכ"ל והנהלת החברה. כמו כן, המנהלים מקיימים ישיבות חודשיות 

ומשתתפים בישיבות פרטניות עם מנכ"ל/הנהלת החברה )בהתאם לצורך(, 

 דירקטוריון.

לפרטים אודות השכלתם, כישוריהם, מומחיותם וניסיונם המקצועי של  .4.2.1.5

לשנת של החברה לפרק ד' בדוח התקופתי  26הדירקטורים בחברה, ראו תקנה 

( )להלן: 2018-01-012516)אסמכתא מס':  2018 בפברואר 14שפורסם ביום  2017

 ."(2017הדוח התקופתי לשנת "

הדירקטורים בחברה הכלולים במסגרת על פי תנאי הסכם הניהול החדש, כי יצוין  .4.2.1.6

זכאים להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות יהיו שירותי ההנהלה הבכירה 

שיפוי התחייבות לבחברה וכן זכאים לכתב כמקובל דירקטורים ונושאי משרה 

 3 בנוסח המקובל בחברה.מאחריות פטור כתב ו

 (IT)מידע מערכות  .4.2.2

עובדים. המחלקה מחולקת  17 -כ ללת את מנהל המחלקה אליו כפופיםכוהמחלקה 

 לשתי תתי מחלקות כמפורט להלן:

( helpdesk)תחזוקה את כל שירותי התפעול והמספקת לחברה  - תשתית ותפעול .א

לחברה כגון שירותי תמיכה וגיבוי, הגדרת סיסמאות, תמיכה באינטרנט ודואר 

לה של השרתים וכדומה. באחריות אלקטרוני, אבטחת מידע, תחזוקה והפע

לקבוצה )ישנו רכש שהינו יעודי לקבוצת אשטרום המחלקה גם כל תחום הרכש 

לחברה ובמקרה כזה החברה מחוייבת ישירות(, הרכש כולל התקשרויות עם 

הספקים השונים, כגון מדפסות, רישיונות לתוכנות, נושא אבטחת המידע וכדומה. 

 . של כל תחום הסלולר לכלל קבוצת אשטרוםית לרכש כמו כן, המחלקה אחרא

מחלקה זו מונה מתכנתים ומנתחי מערכות. המחלקה מאפיינת את  - אפליקציה .ב

, בחלק מהפרויקטים המתכנתים בקבוצת אשטרוםהבקשות של החברות השונות 

מפתחים את היישום/מערכת ובחלק מהמקרים משתמשים בצדדים שלישיים 

ישום י קטפרויב הוחלא ניתן לראות כי אשר מספקים את המערכות. לדוגמ

קבוצת אשר אמור להיות מיושם בצורה הדרגתית בכל חברות  ERP מערכת

את האפיון ותהיה אחראית לכל נושא  ומבצעת והמחלקה ביצעהאשטרום 

 .ההטעמה של המערכת בחברות השונות

                                                      
' לדוח זה. אלמדיניות התגמול של החברה המצורפת כנספח  9ה ראו סעיף לפרטים אודות תנאי פוליסת הביטוח של החבר 3

לדוח זימון בהתאמה  (2ג')-( ו1)כתב פטור מאחריות המקובל בחברה, ראו נספח ג׳ונוסח לנוסח כתב התחייבויות לשיפוי בחברה, 

 .(2016-01-104062אסמכתא מס׳: ) 2016, אוגוסטב 16החברה מיום  האסיפה הכללית של
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 משאבי אנוש .4.2.3

 ם:עובדים. המחלקה עוסקת בעיקר בתחומים הבאי 18 -כ מונההמחלקה 

, הפרשות לפנסיה, ימי מחלה, החופשימי כל הנושאים הקשורים לשכר ) - שכר .א

 השתלמות וכדומה(.

כל הנושאים הקשורים לגיוס עובדים החל מהגדרת התפקיד ועד  - גיוס עובדים .ב

 לגיוס בפועל וחתימת ההסכם עם העובד.

ההכשרות והקורסים אשר מועברים בחברה מבוצעים בתיאום עם  - הדרכה .ג

ה וכן קשרים עם גורמי חוץ אשר מעבירים את ההכשרות וההרצאות המחלק

 מבוצעות על ידי המחלקה.

כולל טיפול במתנות, נופשים טיפול אישי בבקשות ובצרכים של העובדים  - רווחה .ד

 וכדומה.

 מחלקת רכב .4.2.4

עובדים. המחלקה אחראית על כל התחומים הקשורים לצי כלי הרכב  8המחלקה מונה 

 כגון טיפול בכל הצרכים של בעלי הרכבים. ,קבוצת אשטרוםשל 

 חשבותכספים ומחלקת  .4.2.5

עובדים. באחריות המחלקה  11 -כ המחלקה כוללת את מנהל המחלקה אליו כפופים

קבוצת לכל חברות  856; )ב( הכנת טופס למע"מדיווחים )א(  הנושאים כדלקמן:

בשיתוף עם  מיישמים, כיום IT -פיתוח תוכנות בשיתוף עם מחלקת ה( ג; )אשטרום

 טיפול בארכיב המרכזי.; )ו( ERP -את מערכת ה IT -מחלקת ה

 גזברות מחלקת .4.2.6

עובדים. המחלקה אחראית על  4 -כהמחלקה כוללת מנהלת מחלקה אליה כפופים 

קבוצת אשטרום הנושאים הבאים: )א( אחריות על כל הנושאים הבנקאיים עבור 

; )ב( והן לצדדים שלישייםשטרום קבוצת אוהעברות כספים הן בין חשבונות הבנק של 

)ד(  טיפול בכל התשלומים לספקים; )ג( מעקב אחר מצב ההלוואות והכנת דוחות בנושא

 .קבוצת אשטרוםהכנת דוחות קופה לחברות 

 מזכירות ההנהלה .4.2.7

. קבוצת אשטרוםהמחלקה מעניקה שירותי מזכירות לשכה למנהלים הבכירים של 

 חסות למנהלים הבכירים.כפועל יוצא, עלויות השכר שלהן מיו

 בהסכם הניהול התמורה .4.3

 אשטרום,בתמורה למתן השירותים הכלולים בהסכם הניהול, תשלם החברה לקבוצת  .4.3.1

)מדד הבסיס הינו מדד , צמוד למדד המחירים לצרכן ש"ח 5,559,000 שלבסך שנתי תשלום 

 ורההתמ)להלן: " בצירוף מע"מ כדין (2018 פברוארב 15ביום שפורסם  2018ינואר 

 . "(בהסכם

 :יפורט הרכב התמורה בהסכם הניהול להלן .4.3.2

 התמורה בגין שירותי ההנהלה הבכירהייחוס  .4.3.2.1

הכוללים שירותים כמפורט בסעיף בתמורה להעמדת שירותי הנהלה בכירה  .א
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 ,נוספים שירותי יו"ר דירקטוריון ושירותי דירקטוריםלעיל ובכלל זה  4.2.1

אלפי  2,898סך של ב, ניהול החדשבעלות שנתית על פי הסכם ההחברה תישא 

 2018ינואר )מדד הבסיס הינו מדד צמוד למדד המחירים לצרכן  ש"ח

סכום זה יהווה תשלום  .בצירוף מע"מ כדין (2018 פברוארב 15ביום שפורסם 

בהתאם על החברה ייחוס דמי הניהול של המנהלים הבכירים בגין עלות 

 מענקהיקף היעור מסוים מש כולללעלות ההעסקה שלהם בקבוצת אשטרום, 

 . כפי שיפורט להלןהמנהלים הבכירים בקבוצת אשטרום אותם של  השנתי

אחוזי המשרה שכל אחד מהמנהלים הערכת ייחוס העלויות בוצע בהתאם ל .ב

בקבוצת  מקדיש לחברה ומורכב מהרכיבים הבאים: עלויות שכר המנהלים

 הנהלה וכלליות ייחוס עלויות מזכירות ההנהלה; ייחוס הוצאות; אשטרום

 . של קבוצת אשטרום

 עלויות שכר המנהלים בקבוצת אשטרום .ג

את ת וכוללהחדש בהתאם להסכם הניהול  עלויות ההעסקה להנהלה הבכירה

בקבוצת  הםעלות שכר )עלות מעביד( כולל הוצאות השכר הנלוות של

מעלות מסוים חלק השתתפות החברה בוכן  ,בפועל ,2017אשטרום בשנת 

ל בהתאם למפורט , בפוע2017בקבוצת אשטרום בשנת  הםהמענק של

 להלן:בהרחבה 

 השנתי של שירותי ההנהלה הבכירה לחברה עלות המענק

המענק השנתי לו זכאים כל אחד מהמנהלים הבכירים בקבוצת אשטרום  .1

)למעט הגב' דליה שאשו(, על פי הסכמי ההעסקה עמם בקבוצת אשטרום, 

מניות של החברה לפיו החל מרווח המיוחס לבעלי הנגזר מהרווח הנקי 

מיליון ש"ח הם יהיו זכאים במדורג למענק שינוע בשיעור של  50נקי של 

מיליון ש"ח לכל אחד לשנה  2.2לא יעלה על סך של  ואשר 3.5%עד  1.5%

, וכן למענק שנתי נוסף בשיעור של "(רווח נקי – יהמענק השנת)להלן: "

הקבוצה שפעילותן בתחום השנתית של חברות  FFO -מתשואת ה 3.5%

ועד  6.5%של  "Funds From Operation ("FF0)הנדל"ן המניב מעל 

 ."(FFOהשנתי המענק מיליון ש"ח לשנה כל אחד )להלן: " 2לתקרה של 

היו זכאים בהתאם למנגנון המענק שנקבע בקבוצת אשטרום, , כי יובהר

בוצת הבכירים )למעט הגב' דליה שאשו( למענק בקכל אחד מהמנהלים 

 .2017אשטרום בשנת 

התגמול ודירקטוריון ועדת ועדת הביקורת, במסגרת הדיונים שקיימו  .2

על השווי ההוגן של עלות המענק השנתי בשירותי ההנהלה החברה 

של קבוצת אשטרום לחברה, התבססו חברי הועדה הבכירה 

חברי ועדת  .עבודה של חברת ייעוץ בלתי תלויהוהדירקטוריון על 

של השווי ההוגן כי קבעו התגמול ודירקטוריון החברה, דת ועהביקורת, 

רווח  –השנתי המענק משיעור  100%הינה לחברה עלות המענק השנתי 
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הנהלה לרכיב המענק בשירותי ההשווי ההוגן )להלן: " 20174לשנת  נקי

  5"(.הבכירה

המענק התגמול ודירקטוריון החברה, עלות ועדת הביקורת, לעמדת ועדת  .3

 הוראויהוגנת הינה , רותי ההנהלה הבכירה בהסכם הניהולבשיהשנתי 

 : בין היתר בבאים בהתחשבוזאת 

 ; מקדיש לחברההבכירים המשרה שכל אחד מהמנהלים  אחוז (1)

יהיה לא בתקופת ההסכם,  רווח נקי –מענק השנתי ההנחה כי ה (2)

יובהר, . 2017לשנת קבוצת אשטרום באופן מהותי מתוצאות שונה 

יהיה גבוה יותר בתקופת רווח נקי  –נתי המענק השככל וכי 

לא תישא בכל תשלום נוסף  אשדר, 2017המענק בשנת מההסכם 

יהיה נמוך  רווח נקי -כמו כן, ככל והמענק השנתי בגין ההפרש. 

, תהיה זכאית קבוצת 2017יותר בתקופת ההסכם מהמענק בשנת 

 .2017בעלות המענק השנתי בשנת  אשדראשטרום להשתתפות 

הערכת השווי יחוס דמי הניהול בגין שירותי ההנהלה הבכירה על פי עלות י .ד

 (חודשים 12תקופה של )תפורט להלן ההוגן של שירותי ההנהלה הבכירה 

  :)באלפי ש"ח(

 

 תגמולים 

ייחוס 

 שכר

ייחוס 

דמי 

 ניהול

מזכירות  יםמענקייחוס 

 הנהלה

)*( 

הוצאות 

הנהלה 

 וכלליות

 סה"כ

 היקף משרה בקבוצת אשטרום תפקיד שם

 מיוחס

 2017בשנת 

 הוני  במזומן

 755 167 27 - 115 - 446 22.5% יו"ר דירקטוריון אברהם נוסבאום

 760 168 28 - 115 - 449 22.5% דירקטורמנכ"ל ו גיל גירון

משנה למנכ"ל לתעשיות  אלכס ליפשיץ 

 ואדמינסטרציה

15% 260 
- 

38 - 15 97 410 

כספים ופיתוח  משנה למנכ"ל אורן נוסבאום

  6עסקי

12.5% 216 
- 

32 - 12 81 342 

 259 15% משנה למנכ"ל לקבלנות וזכיינות ירון משורר
- 

39 - 15 97 409 

 156 15% גזברות וקופה דליה שאשו
- 

- - 8 59 223 

 1,786   סה"כ
 

339  105 669 2,898 

                                                      
לא תהיינה שונות באופן מהותי  רווח נקי,, מהם נגזר בסופו של דבר רכיב המענק השנתי קבוצת אשטרוםהנחה כי תוצאות ב 4

 .2017לשנת קבוצת אשטרום מתוצאות 

 לנתוני המענק לכל אחד מחברי ההנהלה הבכירה ראו סעיף קטן ד' להלן. 5

מובהר, כי מר אורן . "ל קבוצת אשטרום לכספים ופיתוח עסקימשנה למנככמר אורן נוסבאום מכהן, נכון למועד דוח זה,  6

 נוסבאום אינו מכהן כנושא משרה בכירה בחברה.
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. כפועל יוצא, עלויות השכר שלהן מיוחסות קבוצת אשטרוםהבכירים של )*( מחלקת מזכירות והנהלה מעניקה שירותי מזכירות לשכה למנהלים 

 למנהלים הבכירים על פי יחס העלויות השכר של כל מנהל מסך עלויות השכר של כל המנהלים הבכירים.

עלות ייחוס דמי הניהול בגין השירותים  - התמורה בגין יתר השירותיםייחוס  .4.3.2.2

עיל( על פי הסכם הניהול החדש תפורט )למעט שירותי ההנהלה הבכירה שפורטו ל

  להלן:

 המשויכות למחלקה הרלבנטית אופן ייחוס העלויות פירוט השירותים

בהתאם לאחוזי המשרה שכל אחד מהעובדים מקדיש לחברה ובהתאם לכמות  (ITמערכות מידע )

 משתמשי הקצה. להלן יפורט היקף השירותים הניתנים:

 מנהל מערכות מידעמשרה של  10%-כ 

 משרה של מנתח מערכות 10%-כ 

 עובדים( 3) משרה של מנתחי מערכות 50%-כ 

 עובדים( 2) יםמשרה של מתכנת 70%-כ 

 משרה של מנהל תחום תשתיות 10%-כ 

 עובדים( 4) משרה של טכנאי תשתית 140%-כ 

 סלולראחראי תחום של משרה  10%-כ 

 עובדים( 2) אנשי רכש ומנהלהמשרה של  10%-כ 

 עובדים( 3, מתכנתת ויישום נוסף )תחום מערכות משרה של ראש 33%-כ 

 מעלויות הרכש והמנהלה של המחלקה. 10%-כמו כן, תיוחס לחברה כ

מספר העובדים בחברה ביחס למספר הכולל של עובדי קבוצת בהתאם ל משאבי אנוש

 .(9.5%-כהייחוס אשטרום )שיעור 

צת אשטרום בהתאם ליחס בין מספר הרכבים בחברה לכלל הרכבים בקבו רכב

 .(4.16%-הייחוס כשיעור )

להלן יפורט היקף . בהתאם לאחוזי המשרה שכל אחד מהעובדים מקדיש לחברה חשבות כספים ו

 השירותים הניתנים:

 משרה של חשב קבוצת אשטרום 5%-כ 

 משרה של החשבונאי הראשי של קבוצת אשטרום 7%-כ 

 קבוצת אשטרום משרה של חשבת 4%-כ 

 חשבונות קבוצת אשטרום משרה של מנהלת 10%-כ 

 משרה של עוזר חשב קבוצת אשטרום 10%-כ 

 משרה של עוזרת חשב קבוצת אשטרום 2.5%-כ 

 משרה של עוזר חשב קבוצת אשטרום 2.5%-כ 

 משרה של עוזר חשב קבוצת אשטרום 5%-כ 

 משרה של מנהלת פרויקט  10%-כERP 

 משרה של חשבת פרויקט  10%-כERP 

 משרה של מזכירה 5%-כ 

בהתאם לאחוזי המשרה שכל אחד מהעובדים מקדיש לחברה. להלן יפורט היקף  גזברות

. שיעור ייחוס גזברותפקידת ; גזברית; גזברית; כלכלנית השירותים הניתנים:

 .15%של 

 החלק היחסי מהתמורה בהסכם הניהול )באלפי ש"ח( (*)שירותים 

עובדי מחלקות קבוצת אשטרום )לא כולל חברי 

 ההנהלה הבכירה(

2,009 
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 752 הוצאות הנהלה וכלליות

 )**( 2,761 סה"כ:

 .למעט שירותי הנהלה בכירה ומזכירות והנהלה בגין כל השירותים הכלולים בהסכם הניהול (*)

בפברואר  15ביום שפורסם  2018ינואר מדד )מדד הבסיס הינו צמוד למדד המחירים לצרכן )**( סכום זה יהיה 

מסכום זה הביקורת ודירקטוריון החברה החליטו כי ועדת צוין, כי ועדת התגמול, י .בצירוף מע"מ כדין (2018

 .אלפי ש"ח 100בוצע הפחתה של ת

 למדיניות התגמול תיאור עיקרי העדכונים .5

ביוני  14 מדיניות התגמול של החברה אומצה על פי החלטת האסיפה הכללית של החברה ביום .5.1

 ביוני 5מיום  לדוח זימון אסיפה' נספח באו , רהלפרטים אודות מדיניות התגמול בחבר. 2017

 ."(התגמול מדיניות)להלן: " (2017-01-047380)אסמכתא מס':  2017

, הכולל עדכון לגובה התמורה השנתית חדשהניהול הבעקבות התקשרות החברה בהסכם  .5.2

חלטת ועדת , בהמשך לה2018ביוני  27ביום החברה והאסיפה הכללית דירקטוריון  והחליט

 כדלקמן:את מדיניות התגמול עדכן ל, 2018 יוניב 25התגמול של החברה ביום ועדת יקורת והב

על פי הסכם הניהול של החברה עם להגדיל את תקרת דמי הניהול הקבועים במדיניות התגמול 

הכלולים בהסכם תקרת התמורה בגין שירותי ההנהלה הבכירה קבוצת אשטרום בקשר עם 

 כדלקמן: הניהול 

לא  ,בגין שירותי הניהול )כהגדרתם במדיניות התגמול(לקבוצת אשטרום י הניהול תקרת דמ .א

  ;ש"ח בשנהאלפי  5,837תעלה על סך של 

עלות השכר שנתית של יו"ר הדירקטוריון ושל דירקטור הכלולים בשירותי הניהול לא תעלה  .ב

 ש"ח למשרה מלאה.אלפי  3,547על סך של 

 יוניב 14ומת מדיניות התגמול שאושרה בחברה ביום מדיניות התגמול המתוקנת )מסומנת לע .5.3

 לדוח זה. 'אנספח מצורפת כמוצגים העדכונים המוצעים ובה ( 7201

 והדירקטוריון התגמולועדת , עדת הביקורתנימוקי ו .6

מורכבת מאנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון ארוך שנים הכלולה בהסכם הניהול ההנהלה הבכירה  .6.1

תרומתם לקידום פעילות החברה, הישגיה ופיתוח עסקיה, על כן בתחומי הפעילות של החברה ו

 הינו לטובת החברה. ,מקבוצת אשטרוםשמקבלת החברה שירותי הניהול במסגרת 

הינה הוגנת וסבירה בנסיבות  הקודםהניהול ביחס להסכם , הניהול בהסכםהתמורה הגדלת  .6.2

ם לשם מתן שירותי נקבעה, בשים לב לעלות המשאבים הנדרשים מקבוצת אשטרוו העניין

שחלו בין השנים בשינויים  הניהול לחברה ובהסכמה בין הצדדים, בהתחשב בין היתר

עלייה )א(  בשירותים הניתנים במסגרת הסכם הניהול, הנובעים בין היתר מהסיבות הבאות:

חל גידול במצבת  ,(ITמחלקת מערכות מידע )ב)ב(  בשכר העובדים בין השנים; 12%כללית של 

, גידול ERPת שנבעו מהטמעת מערכת דם במחלקה, עליה בשכר העובדים, הוצאוכוח הא

חל גידול במצבת כוח האדם כתוצאה  בהוצאות הנהלה וכלליות; )ג( במחלקת כספים וחשבות,

במחלקת , שינויים באחוזי העמסה, גידול בהוצאות הנהלה וכלליות; )ד( ERPמפרויקט 

עלויות מחלקה במחלקה, עליה בשכר העובדים, גידול במצבת כוח האדם חל משאבי אנוש 
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זברות חלו ( במחלקת גה; ), גידול בהוצאות הנהלה וכלליותנוספות )ייעוץ פנסיוני ומחשוב(

 ( נוספו עלויות פרסום.ושינויים באחוזי העמסה, גידול בהוצאות הנהלה וכלליות; )

ד מהשירותים הניתנים התגמול ודירקטוריון החברה בחנו כל אחועדת חברי ועדת הביקורת,  .6.3

במסגרת הסכם שירותי הניהול בנפרד ואולם גם בחנו את היקף העלות של השירותים בהסכם 

במסגרת הליך הבחינה לכל אחד מהשירותים בנפרד, נבחן ייחוס העלות לאותו  .הניהול כמכלול

י שירות לחברה ושווי והיקף השירותים הראוי בגין קבלת השירותים מקבוצת אשטרום. חבר

על עבודה התגמול ודירקטוריון החברה התבססו, לצורך כך, בין היתר, ועדת ועדת הביקורת, 

חיצונית אשר בחנה באמצעות שיחות וראיונות עם מנהלי החברה ומנהלי קבוצת אשטרום על 

מחלקותיה השונות וכן באמצעות דוחות מפורטים, את העלויות בפועל של השירותים הכלולים 

הול וכן את היקף השירותים האמורים במקביל לבדיקה של פרמטרים במסגרת הסכם הני

ביחס  .האם עלות השירותים סבירה והאם היקפי המשרה מוצדקים קרי, נוספים וחיצוניים,

בחנה סבירות עלות ההנהלה הבכירה על פי סקר השוואתי של נלשירותי ההנהלה הבכירה 

 .ות בתחום הפעילות של קבוצת אשטרוםמנהלים בכירים ומנהלי כספים במדגם חברות ציבורי

כי השווי ההוגן של עלות המענק  נקבעלגבי שירותי ההנהלה הבכירה הכלולים בהסכם הניהול,  .6.4

 .20177לשנת  רווח נקי – משיעור המענק השנתי 100% השנתי לחברה הינה

עלות המענק השנתי בשירותי ההנהלה הבכירה בהסכם הניהול, הינה הוגנת וראויה וזאת  .6.5

ההנחה כי המענק רה; אחוז המשרה שכל אחד מהמנהלים הבכירים מקדיש לחב בבהתחשב 

קבוצת אשטרום בתקופת ההסכם, לא יהיה שונה באופן מהותי מתוצאות  רווח נקיהשנתי 

; התמורה תשולם לקבוצת אשטרום והיחידים במסגרת ההנהלה הבכירה לא יהיו 2017לשנת 

 .נוסףתגמול לזכאים 

התחשבו בהיקפי המשרה של חברי  החברה ודירקטוריון הביקורתועדת מול, התג ועדת חברי .6.6

ההנהלה הבכירה בחברה שנקבעו, בין היתר, על בסיס צרכי החברה הידועים והצפויים, ניסיון 

העבר של החברה והיקפי משרתם בשנים קודמות. במקביל, על מנת להבין את היקף התרומה 

על ידי היועץ בחברה, התקיימו שיחות וראיונות  וההשקעה של אותם חברי הנהלה בכירה,

  עם מנהלי קבוצת אשטרום ועם מנהלי החברה.החיצוני 

היתרון לגודל בקבוצת אשטרום, יחד עם החברות הבנות והקשורות שלה, והסינרגיה ביניהן,  .6.7

 .מאפשרים לחברה ליהנות מחסכון בעלויות

נה סבירה וראויה שכן היא משקפת הגדלת תקרת דמי הניהול במדיניות התגמול המוצעת הי .6.8

 תקרה ריאלית )בשים לב לכך שהתמורה בהסכם הניהול צמודה למדד המחירים לצרכן(.

 למדיניות העדכון המוצע כי, סבורים החברה ודירקטוריון הביקורתועדת , התגמול ועדת חברי .6.9

מדיניות  הולם את מטרות החברה, של טובתה את והולם העניין בנסיבות וסביר ראוי התגמול

  .התגמול של החברה ותואם את העקרונות והפרמטרים הקבועים במדיניות התגמול

חידוש התקשרות החברה  החברה ודירקטוריון הביקורתועדת , התגמול ועדת חברי לעמדת .6.10

                                                      
לא תהיינה שונות באופן מהותי  ,רווח נקי –השנתי , מהם נגזר בסופו של דבר רכיב המענק קבוצת אשטרוםבהנחה כי תוצאות  7

 .2017לשנת  קבוצת אשטרוםמתוצאות 
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 1999 -דרתה בחוק החברות, התשנ"ט כהגכוללת חלוקה משום עסקה האינו בהסכם הניהול 

מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, אין חשש סביר שהעסקה תמנע ו

 בהגיע מועד קיומן.

ועדת הביקורת בחנו את הצורך בקיום הליך תחרותי לקבלת השירותים המוצעים על פי  חברי .6.11

 הנהלה שירותי של בנושאכי  וציינוב לחוק החברות, 117ההסכם בהתאם להוראות סעיף 

, פרסונאלי בסיס על נעשית ההתקשרות בחינת שכן יתחרות להליך מקום יש אם ספק, בכירה

 לאשכול הניתנים בשירותים שמדובר הרייתר השירותים הכלולים בהסכם,  לעניין כאשר

 עם החברה של עצמאית התקשרות לעומת לחברה יותר נמוכה שלהם העלות ולכן החברות

 בוצעתן לומר כי , ניהעבודה ממצאי על בהסתמך מכך יתרה. שירותים אותם לקבלת' ג צדדי

 תחרותי להליך רלבנטיות איןולפיכך  העלות שיטתבעבודה  נקטהשנ מכיוון תחרותי הליך

 בהקשר לשירותים אלה.

 והתגמול ת הביקורתושמותיהם של הדירקטורים אשר השתתפו בדיוני הדירקטוריון וועד .7

 2-ו 1בסעיפים ש יםבנושא , שדנה2018 יוניב 25 ת ועדת הביקורת וועדת התגמול, מיוםבישיב .7.1

 מר יעקב רז: ה"ה התגמול של החברהועדת , השתתפו כל חברי וועדות הביקורת ולעיל

דירקטור בלתי ) מר פרץ גוזה )דירקטור חיצוני(, מר גדעון באום)דירקטור חיצוני ויו"ר הועדה(, 

 .(בלתי תלוי)דירקטור  דורון שטיגרמר (, תלוי

השתתפו , לעיל 2-ו 1שבסעיפים  יםבנושא , שדנה2018ביוני  27 מיוםבישיבת הדירקטוריון,  .7.2

אברהם נוסבאום  ה"ה גיל גירון )יו"ר הדירקטוריון(;כמפורט להלן: חברי הדירקטוריון 

)דירקטורית(; מר  )דירקטור(; ירון משורר )דירקטור(; אלכס ליפשיץ )דירקטור(; דליה שאשו

בלתי )דירקטור  דורון שטיגרוני(; גדעון באום )דירקטור בלתי תלוי(; יעקב רז )דירקטור חיצ

 (.תלוי

 

 בכבוד רב,

 בע"מ אשדר חברה לבניה

, יו"ר הדירקטוריון; גיל גירוןבאמצעות מר 

 מנכ"ל , ארנון פרידמןומר 
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 'אנספח 

מסומנת ביחס למדיניות התגמול הקיימת עודכנת מדיניות התגמול המ

 בחברה נכון למועד דוח זה

 



 

 

2 

 

 משרההמדיניות תגמול נושאי 

 בע"מ באשדר חברה לבניה
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 מבוא

בע"מ  אשדר חברה לבניהמטרת מסמך זה הינה לתאר ולפרט את מדיניות החברה בנוגע לתגמול נושאי המשרה של 

 .1"(חוק החברות)להלן: "1999-התשנ"ט  בהתאם לחוק החברות , מרכיביו ואופן קביעתו"(החברה")להלן: 

 

מדיניות התגמול הינה כלי בידי החברה אשר במסגרתה תוכל במידת הצורך לתמרץ ולתגמל את נושאי המשרה. רכיבי 

טני על ידי האורגנים המוסמכים התגמול להם יהיו זכאים נושאי המשרה יהיו אך ורק אלו שאושרו לגביהם באופן פר

  2.לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין

 
  התגמול מדיניות של תוקפה

חוק הוראות שנים בהתאם ל 3למשך  הכללית אסיפהלתוקפה החל מיום אישורה ע"י ה הכנסנמדיניות התגמול 

 .החברות

ת ושיקולים שעל בסיסם נקבעים אשר קובעת עקרונוזו הדירקטוריון, בהמלצת ועדת התגמול, התווה מדיניות 

התגמולים לנושאי המשרה, על רכיביהם השונים )רכיב קבוע ו/או רכיב משתנה( תוך יצירת איזון ראוי בין רכיבי 

  התגמול השונים.

שנים וכפי שיידרש מעת לעת ותמליץ  3-לאחת לפחות ועדת התגמול תבחן את מדיניות התגמול ועדכניותה 

 עדכון או הארכת תוקפה וכן תבחן את יישומה.לדירקטוריון החברה על 

 אינםהכהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה במועד קביעת מדיניות התגמול על ידי דירקטוריון החברה  תנאי

 מדיניות התגמול שתתואר להלן.מ חורגים

, להטמיע מיםהסכמים קיי חידוש/חדשיםו/או הסכמי ניהול תשאף החברה במסגרת כריתת הסכמי עבודה  כמו כן,

וליישם את עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן, בכפוף לאפשרותה של החברה לחרוג ממדיניות תגמול זו, ככל 

 שיידרש ובכפוף להוראות הדין. 

 בחברה התגמול תנאי לאישור מוסמכים אורגנים

דונו ויאושרו על ידי אישור תנאי העסקה ושינויים בתוכניות התגמול של נושאי המשרה במסגרת המדיניות י

 בהתאם להוראות כל דין.האורגנים המוסמכים של החברה 

 מנחים בעת בניית מדיניות התגמול  עקרונות

מדיניות התגמול מנסה ככל הניתן לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים לנושאי המשרה בחברה בהתחשב  .1

גדירה מבנה תגמול אשר מטרתו לתמרץ את בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים בחברה. מדיניות התגמול מ

                                                 
 
 .א לחוק החברות267ראה סעיף  1
 .בה המשרה לנושאי זכות כל מקנה אינו החברה ידי על התגמול מדיניות אימוץ 2
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נושאי המשרה לפעול להשגת יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה הן בטווח המיידי והן 

בראיה ארוכת טווח ובכלל זה את היחס הראוי בין הרכיבים המשתנים לקבועים מסך חבילת התגמול, וזאת בין 

משרה הרלוונטי ללקיחת סיכונים שאינן בהתאם למדיניות החברה לעניין היתר על מנת שלא לעודד את נושא ה

 זה תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה הבכירים בחברה.

לאור מבנה כוח האדם , בין היתרגיוס ושימור מנהלים איכותיים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה,  .2

 , המשך פיתוחה והצלחתה לאורך זמן.י המשרהשל החברה ומעמדם ותפקידם הבכיר של נושא

בקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקת נושאי המשרה במדיניות התגמול באה לידי ביטוי תרומתו של  .3

בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא  ,בין היתר ,נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה

 המשרה.

 ייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה.מדיניות התגמול משקפת הת .4

 המדיניות תחול על כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרתם בחוק החברות. .5

 התגמול  מדיניות

 כללי

ככלל, תוכניות התגמול לנושאי משרה מותאמות לתפקידם ולתחומי אחריותם בחברה וליעדים הניתנים להשגה 

ידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראיה ארוכת המוצבים להם במסגרת מילוי תפקידם לצורך ק

 טווח. 

 :התגמול מדיניותמטרות 

 , בראייה ארוכת טווח;הומדיניות ה, תכניות העבודה שלחברהמטרות ה קידום .א

 ; החברה של הסיכונים ניהול במדיניות, השאר בין, בהתחשב, המשרה לנושאי ראויים תמריצים יצירת .ב

 לאורך והצלחתה פיתוחה המשך, חברהלים איכותיים המהווים את הבסיס האיתן לניהול המנה גיוס ושימור .ג

 .זמן

 :השיקולים הבאים ,בין היתר ,ויילקחיכול ו משרה ילנושא תנאי כהונה והעסקה קביעת בעת

השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של המועמד לכהונה או נושא המשרה ב התחשבות .א

  ן.המכה

הסכמים קודמים עם נושא המשרה )ככל שלא מדובר בו , תקופת ההעסקהתחומי אחריותבתפקיד, ב התחשבות .ב

 בנושא משרה חדש(.

 ;הואופי פעילות החברה גודל .ג

 המלצת הממונה הישיר. .ד
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בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו  והכל, הולהשאת רווחי החברה יעדי להשגת המשרה נושא של תרומתו .ה

  ;ככול שלא מדובר בעובד חדש( ,משרה )לעניין רכיבי תגמול משתניםשל נושא ה

( 1עת אישור תגמול לנושא משרה, יוצגו נתונים אודות: )ב –ומנהליה החברה עובדירמת ההשתכרות של ל יחס .ו

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

 החברהועובדי הקבלן המועסקים אצל  החברהשל עובדי  החציוני( השכר הממוצע והשכר 3בנטי( ))ככל שרל

בהקשר זה תיבחן השפעת הפער בין תנאי  –והיחס בין כל אחד מאלה לבין התגמול שמוצע לאשר לנושא המשרה 

 . בחברה, על יחסי העבודה חברהבהכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של שאר העובדים 

חברות דומות לעניין זה יהיו  בחברות דומות. בתפקידים דומיםשל נושאי משרה  לרמת ההשתכרותהשוואה   .ז

סות חברות הדומות לחברה מבחינת אופי וענף הפעילות ונתונים כספיים רלוונטיים כגון שווי שוק, סך מאזן, הכנ

פרמטר יוגדר טווח  לכללה. כמו כן, ו/או מכלול פרמטרים אלו בהתאם לאופי, גודל החברה וסוג הפעילות ש

ביחס לחברה עצמה, כך שבקבוצת ההשוואה לא יכללו חברות בהן פרמטרים אלו חורגים מהטווח  מקסימלי

 חברות.  10-ההשוואה שלה לא יפחת מהנ"ל. בנוסף, החברה תשאף לכך שמספר החברות בקבוצת 

 .(3גמול נושאי משרה הכפופים למנכ"לביחס לת) החברה"ל מנכ של והמלצותיו החברה של הכספי מצבה .ח

 מדיניות ניהול הסיכונים של החברה כפי שתהיה באותה עת. .ט

, והדירקטוריון התגמול וועדת ידי על שאושרה כפי בחברה התגמול מדיניות של מנחים קווים יפורטו להלן

 .התגמול תוכניות לרכיבי הנוגע בכל

 קבוע שכר רכיבי .1

. באופן שוטף תפקידו בחברה בביצוע משקיע הוא אותו הזמן עבור המשרה נושא את לתגמל נועד – קבוע שכר

 בכירות את הגדרת תפקידו ורמת שכר קבוע משקף הן את כישוריו ונסיונו המקצועי של נושא המשרה והן

 התפקיד בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה. 

די ובכפוף לקבלת האישורים י שיקול דעתה הבלעמעת לעת על פ ותוכל לעדכן את שכר החברה -מנכ"ל החברה 

)בסיס החישוב לעדכון שכר יהיה שכר הבסיס  במצטבר שנים בשלוש 20%עד לתקרה של  הנדרשים על פי דין,

וד יהיה צמיכול ושל המנכ"ל בלבד  שכרו. , ללא הנלוות והסוציאליות(נכון למועד אישור מדיניות התגמול ברוטו

ר שנים, כאמו 3-עלייה הנובעת מההצמדה תיחשב כחלק מהשינוי המירבי המצטבר ל למדד המחירים לצרכן וכל

 .לעיל

 .)ללא נלוות וסוציאליות(₪  52,000לא יעלה על  הבסיסי שכרו החודשי –נושא משרה שאינו מנכ"ל או דירקטור 

 

 

 

                                                 

 
 .ים לאלו הכלולים בקבוצת השליטהעל קבוצת השליטה או קרוב הנמנהכפוף מנכ"ל ולמעט נושא משרה  3
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 שירותי ניהול

 ניהול ,דירקטורים"ר דירקטוריון, יו שרותי הכוללים, בין היתר, קבוצת אשטרום מעניקה לחברה שרותי ניהול

חשבונות ושירותי מחלקת גזברות  והנהלת חשבות מחלקת, מידע מערכות אנוש, רכב, שירותי מחלקת משאבי

 "(.הניהול שירותיוכספים )להלן: "

 לשנה.₪ מיליון  54. .845סך המשולם ע"י החברה בגין שירותי הניהול לא יעלה על ה

כלולים במסגרת שירותי הניהול יצוין, כי עלות שכר שנתית של יו"ר הדירקטוריון ורים הלעניין שירותי הדירקט

. החיוב בפועל יהיה בהתאם למשרה מלאה₪ מיליון  2.5 3.55ושל דירקטור מקבוצת השליטה לא תעלה על 

-ו 40%לדירקטור ולא תעלה על  5%-ליו"ר הדירקטוריון ו 20%-לחלקיות משרה של כל אחד מהם שלא תפחת מ

 דירקטורים לא יהיו זכאים לתגמול משתנה. בהתאמה. %52

 

  נלווים תנאים

במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה, נכללים תנאים נלווים והפרשות סוציאליות בהתאם לחוק 

 ולנהוג בחברה.

וביטוח  מותלהשתקרן ל, הפרשות לתגמולים ולפיצויים והפרשה הבראה, חופשה היתר בין כוללים נלווים תנאים

  .והוצאות אש"ל מנהלים

 כמו. לנושא משרה בדרגתו כמקובל רכב חלף גמול או צמוד רכב המשרה נושאי של לרשותם תוכל להעמיד החברה

 כגון ימי עיוןנוספות הוצאות נלוות  החזרו ,טלפון הוצאות החזר הב המשרה נושאיהחברה רשאית להעניק ל ,כן

  .נהאלפי ש"ח בש 12של לתקרה עד וכנסים 

התשלום מבוצע , במסגרת הסכם שירותים עם חברה בשליטתם שירותים לחברה המספקים משרה נושאי

והוצאות  הוצאות החזר)למעט  וההטבות הנלווים התנאים כלל ואתבחשבונית ומכיל בתוכו את השכר הקבוע 

  (.נלוות נוספות

חינה תקופתית לסך היקף ההוצאות התנאים הנלווים ייבחנו ע"י וועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת ב

  ויעודכנו במידת הצורך.

 

 תגמול משתנה  .2

את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת מטרתו של הרכיב המשתנה הינה לשקף ככל הניתן 

 רווחיה, בראיה ארוכת טווח.

משרה אל מול היעדים ביצועיו האישיים של נושא הליקבע בהלימה לביצועי החברה והמדיד  הרכיב המשתנה 

 שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו. 

קריטריונים הניתנים מהחברה הינה כי ניתן משקל משמעותי לעמידה ביעדים, הנגזרים  מדיניות התגמול של

. יעדי החברה מבטאים את החברה של והרב שנתית השנתית העבודה תכניתלמדידה כחלק מיעדי החברה ומ

מוש תוכניותיה, את תרומתם של נושאי המשרה להצלחת החברה ואת רצון הצלחת החברה בכללותה למי

 החברה לתגמל נושאי משרה על עמידה ביעדים אלו. 
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דידים אך לא יעלה על המענק המבוסס על קריטריונים הניתנים למדידה ייגזר ויחושב על בסיס היעדים המ

לנושאי משרה  בסיס ברוטו משכורות 4עד למנכ"ל ו₪ ליון ימ 3של עד בגובה תקרות המענק השנתיות שהינן 

 .כפופי מנכ"ל

המענק שאינו מדיד יינתן לפי שיקול דעתם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ולא יעלה על תקרות המענק 

 כאמור לעיל.

 מנכ"ל: מענק

  .ליניארי באופן)כהגדרתו להלן(  מס לפני מהרווח 2.5% בסיס על יחושב ,מדידה רכיבמה   .א

בהתאם  לבעלי מניות החברההמיוחס מאוחד לפני מס רווח כ מס חברתי יוגדר לפנירווח  –" מס פניל רווח"

 .של החברה בשנת התגמול הרלוונטית יםהמבוקר יםהכספי ותלדוח

י שינו( 2; )הוצאות בגין מענקים למנכ"ל( 1הבאים: )יובהר, כי מהרווח לפני מס, כהגדרתו לעיל, ינוטרלו 

 .ן להשקעהבשווי הוגן של נדל"

אינם קשורים בפעילות להערכתו כמו כן, דירקטוריון החברה רשאי לנטרל אירועים חד פעמיים אשר 

וזאת כהזדמנות  ,וכתוצאה מקבלת דיבידנד ,ורווחים במימושם ,החברה כגון השקעה של החברה במניות

 עסקית של החברה מבלי שלמנכ"ל תרומה ניהולית משמעותית בקשר להשקעה כאמור.

בהר כי חישוב המענק השנתי למנכ"ל כאמור בפסקה זו, יעשה על בסיס "רווח שמומש", קרי, לרווח לפני מו

מס המשמש לחישוב המענק השנתי של המנכ"ל בשנה מסוימת, יתווספו רווחים ממומשים לחברה שלא 

ת, אלא הוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה במועד מימושם הלכה למעשה לאור כללי החשבונאו

הכספיים לפי שוויו  )כגון רווחים בגין מכירת נדל"ן להשקעה שהוצג בדוחותטרם מומשו והוכרו בעבר 

אלו ינוטרלו באופן שוטף לצורך  ההוגן תוך שהשינויים בשוויו נזקפו לרווח והפסד באופן שוטף. רווחים

ם בעת מימושו של הנכס(, אף לכלול אות כל עוד הנכס לא מומש, אולם ישהמענק השנתי של המנכ"ל חישוב 

 אם מימושו חל בתקופות מאוחרות לאלו בהם הכירה החברה ברווח בגין השערוך.

 חישוב המענק יבוצע באופן מצטבר על פני שלוש שנים קלנדאריות כמפורט להלן:

מצטבר של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו, בניכוי הרווח לפני מס העל בסיס בכל שנה יחושב המענק 

 שנתיים הקודמות.גין הששולמו בי המענק סכומ

לא תהא  ₪ מיליון 40 -מ נמוךשנתיים שקדמו לה השנה השוטפת ושל הבמידה והרווח לפני מס הממוצע 

  .זו בשנהזכאות לקבלת מענק 

ובשנה שקדמה לה היה רווח ₪ מיליון  60של לפני מס דוגמא להמחשה: בהנחה כי בשנת המדידה יש רווח 

 ובשנה שקדמה לה היה רווח ₪(מיליון  1.25בסך  מענק)ובגין השנה שקדמה שולם ₪  מיליון 50של לפני מס 

 ₪מיליון  3.5)₪ מיליון  2.25גובה המענק יהיה  –(מענקשולם זו לא שנה )ובגין  ₪מיליון  30של לפני מס 

בניכוי  (60+50+30מיליון ש"ח=  140מהרווח לפני מס המצטבר לשלוש שנים:  2.5%שלוש שנים )בגין 

 ₪(.מיליון  1.25ת בסך של וקודמה תייםשנהגין ששולם בהמצטבר בונוס ה
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נושא המשרה לא ישיב לחברה כל סכום בגין מענקים  –יצויין, כי במידה ובשנה מסוימת אין זכאות למענק 

 שקיבל בשנים שקדמו לשנה זו. הזכאות הינה זכאות מצטברת.

 .ואילך 2015ה שנת ר הינ, כי שנת תחילת יישום המנגנון האמויובהר

 3שווה ערך של מדידים, על בסיס קריטריונים שאינם  ,דעת שיקולמנכ"ל החברה עשוי להיות זכאי למענק ב    .ב

. במסגרת מתן מענק בשיקול דעת, יילקחו ובלבד שיעמוד בתקרת המענק כאמור לעיל, משכורות חודשיות

 בחשבון ע"י ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בין היתר, אחד או יותר מהפרמטרים שלהלן: 

 .הרלוונטית בשנה החברה"ל מנכ של והישגיו תרומתו .1

 הצורך של החברה לשמר את המנכ"ל לאור כישוריו, ניסיונו או הידע הייחודי הקיים אצלו. .2

 של החברה.מצבה הכספי  .3

שאינם נמנים על קבוצת השליטה או קרובים לאלו הכלולים בקבוצת  נושאי משרה הכפופים למנכ"ל מענק

 :השליטה

 בסיס משכורות 4 של לגובה עד למענק זכאים להיות םעשויי"ל למנכ הכפופים בחברה המשרה נושאי   .א

  :כדלקמן יםרכיבמה בסיס על, ברוטו חודשיות

כך  –בשינויים המחוייבים  )כהגדרתו לעילמס  לפני רווחב לעמידה בכפוף יחושבאשר מרכיב מדיד  .1

 מיליון 40  מעל למנכ"ל( פיםם נטרול הוצאות לנושאי משרה הכפוביחס לנטרול הוצאות למנכ"ל יירש

  :הבא באופן ש"ח

. עמידה באותה שנה לא תזכה בתגמולבשנה מסוימת  ש"ח מיליון 40 -מהנמוך לפני מס עמידה ברווח 

 משכורתמענק עד תזכה את נושא המשרה ב ש"חמיליון  80ועד  ש"חמיליון  40שבין לפני מס ברווח 

 2מענק עד תזכה את נושאי המשרה ב ש"חמיליון  80מעל לפני מס של אחת. עמידה ברווח  בסיס

  )תקרת המענק(. משכורות בסיס ברוטו

הזכאות : קלנדאריות כמפורט להלןחישוב הזכאות למענק יבוצע באופן מצטבר על פני שלוש שנים 

למענק בכל שנה תחשוב על בסיס הרווח לפני מס המצטבר של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו. 

"ח לא מיליון ש 40 -במידה והרווח לפני מס הממוצע של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו לה נמוך מ

השנה השוטפת והשנתיים  תהא זכאות לקבלת מענק בשנה זו. במידה והרווח לפני מס הממוצע של

מיליון ש"ח יהיה זכאי נושא המשרה למענק עד משכורת  80מיליון ש"ח ועד  40שקדמו לה הינו בין 

 80 -בסיס אחת. במידה והרווח לפני מס הממוצע של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו לה גבוה מ

 משכורות בסיס ברוטו. 2מיליון ש"ח יהיה זכאי נושא המשרה למענק של עד 

נושא המשרה לא ישיב לחברה כל סכום בגין  -יצויין, כי במידה ובשנה מסוימת אין זכאות למענק 

 מענקים שקיבל בשנים שקדמו לשנה זו. הזכאות הינה זכאות מצטברת.

 

 ואילך.  2015 מודל התגמול לנושאי משרה כפופי מנכ"ל יחול משנת           
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 ידי על מראש שנה בכל שיקבעו מדידים יעדים על בהתבסס ברוטו בסיס משכורות 2מענק עד לגובה של  .2

 תכנית פי ועל אחריותו ותחומי המשרה נושא לתפקיד בהתאם החברה דירקטוריון"ר ויו החברה"ל מנכ

  .בחברה השנתית העבודה

נושא  זכאילהיות  עשויהמענק לו סך  של להפחתהדעת  שבשיקולתהיה סמכות  החברה לדירקטוריון .3

 כמו כן, לדירקטוריון תהא הסמכות .("ל )יובהר, כי סעיף זה לא יחול על מנכ"ל החברהמשרה כפוף מנכ

  את תשלום המענק לנושא משרה מסוים במקרים של מעילה, הונאה ו/או מנהל שאינו תקין. לבטל

לגרוע מהאמור לעיל, נושאי משרה בחברה הכפופים למנכ"ל עשויים להיות זכאים למענק בשיקול  מבלי    .ב

ובלבד שהיקף המענק האמור לא יעלה על תקרת המענק הקבועה על בסיס קריטריונים שאינם מדידים דעת 

 . לעילקטן אבסעיף 

מענק כאמור ייקבע בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה לחברה בשנה נתונה וכן תוך התחשבות 

 בפרמטרים הבסיסיים, ובין היתר, בקריטריונים הבאים:

 חיה והצלחתה.השגת יעדי החברה, השאת רוו (1)

 את איכות תפקודו. חברהה מנכ"להערכת  (2)

 הישגיו של נושא המשרה בשנה הרלוונטית. (3)

 שינוי מהותי בתפקידו של נושא המשרה. (4)

 הצורך של החברה לשמר נושא משרה בעל כישורים, ידע או מומחיות ייחודיים. (5)

 עמידה בנהלים פנימיים או יעדים מיוחדים. (6)

 משרה.מידת האחריות המוטלת על נושא ה (7)

 גודל החברה ואופי פעילותה. (8)

 אופי ומצב השווקים בהם פועלת החברה. (9)

, אשר יגיש המלצתו לאישור לוועדת התגמול מנכ"ל החברהההערכה האיכותית תבוצע על ידי 

 ודירקטוריון החברה.

 

  המדיד הרכיב בגין המענקהסכום המצרפי של  ,ביחס לנושאי משרה כפופי מנכ"לכי  יובהרהסר ספק  למען

משכורות בסיס   4לא יעלה על  ,ק ב' לעיל()ס" המענק שאינו מדיד בשיקול דעת עם ויחד)ס"ק א' לעיל( 

 ברוטו. 

 

הנמנים על קבוצת השליטה או קרובים לאלו הכלולים בקבוצת   נושאי משרה הכפופים למנכ"ל מענק

 :השליטה

קרובים לאלו הכלולים הנמנים על קבוצת השליטה או  ,"ללמנכ הכפופים בחברה המשרה נושאי .א

 על, ברוטו חודשיותבסיס  משכורות 4 של לגובה עד למענק זכאים להיות עשויים בקבוצת  השליטה,

  :כדלקמן יםרכיבמה בסיס
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כך ביחס  –בשינויים המחוייבים  )כהגדרתו לעילמס  לפני ברווח לעמידה בכפוף יחושבמרכיב מדיד אשר  .ב

  :הבא באופן למנכ"ל( פיםאות לנושאי משרה הכפולנטרול הוצאות למנכ"ל יירשם נטרול הוצ

 

 סך המענק טווח רווח לפני מס

 ברוטו משכורת בסיס 1עד  מיליון ש"ח 0-20

 ברוטו משכורת בסיס 2עד  מיליון ש"ח 20-40

 ברוטו משכורת בסיס 3עד  מיליון ש"ח 40-80

 ברוטו משכורת בסיס 4עד  מיליון ש"ח 80מעל 

 

: הזכאות יבוצע באופן מצטבר על פני שלוש שנים קלנדאריות כמפורט להלן חישוב הזכאות למענק

למענק בכל שנה תחשוב על בסיס הרווח לפני מס המצטבר של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו. 

"ח  מיליון ש 20 -במידה והרווח לפני מס הממוצע של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו לה נמוך מ

במידה והרווח לפני מס הממוצע של השנה  של עד משכורת בסיס אחת. יהיה זכאי נושא המשרה למענק

מיליון ש"ח יהיה זכאי נושא המשרה  40מיליון ש"ח ועד  20השוטפת והשנתיים שקדמו לה הינו בין 

משכורות בסיס. במידה והרווח לפני מס הממוצע של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו  2למענק של עד 

משכורות בסיס.  3מיליון ש"ח יהיה זכאי נושא המשרה למענק עד  80"ח ועד מיליון ש 40לה הינו בין 

"ח יהיה מיליון ש 80 -במידה והרווח לפני מס הממוצע של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו לה גבוה מ

 משכורות בסיס ברוטו. 4זכאי נושא המשרה למענק של עד 

נושא  זכאילהיות  עשויהמענק לו סך  של להפחתהדעת  שבשיקולתהיה סמכות  החברה לדירקטוריון .ג

)יובהר, כי  השליטה לאלו הכלולים בקבוצת על קבוצת השליטה או קרוב ההנמנ, משרה כפוף מנכ"ל

את תשלום המענק  לבטלכמו כן, לדירקטוריון תהא הסמכות  .(סעיף זה לא יחול על מנכ"ל החברה

  ו תקין.לנושא משרה מסוים במקרים של מעילה, הונאה ו/או מנהל שאינ

 

המענק שיינתן לנושא משרה כפוף מנכ"ל הנמנה על קבוצת השליטה או קרוב לאלו הכלולים בקבוצת  .ד

השליטה, לא יהיה שונה באופן מהותי מהמענק שיינתן ליתר נושאי המשרה כפופי המנכ"ל בחברה בשנה 

 מסוימת.

 
וצת השליטה או קרובים הנמנים על קב ,ביחס לנושאי משרה כפופי מנכ"לכי  יובהרהסר ספק  למען .ה

 משכורות בסיס ברוטו.   4לא יעלה על  לאלו הכלולים בקבוצת  השליטה, סך המענק
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 מוקדמת והודעהמענק פרישה  .3

עד חודשיים. מנכ"ל החברה יהיה זכאי להודעה זכאים להודעה מוקדמת כפופי מנכ"ל המשרה  נושאי

לפיצויים בהתאם להסכמי י המשרה בחברה . כמו כן, זכאים נושאחודשים 4מוקדמת שאינה עולה על 

החברה תהיה רשאית שלא להעסיקם  .הקודמים או במקרה של הסכם העסקה חדש על פי דין העסקתם

 בתקופת ההודעה המוקדמת. 

 נושאי המשרה בחברה לא יהיו זכאים למענקי פרישה בקשר לסיום עבודתם בחברה. 

 

 ל יחס בין רכיבים משתנים וקבועים בחבילת התגמו .4

  .4השנתי התגמול עלותמסך  80%המשתנה לא יעלה על התגמול  רכיב"ל: למנכ

  משרה.הלנושא  7התגמול עלותמסך  25%: רכיב התגמול המשתנה לא יעלה על נושאי משרה כפופי מנכ"לל

 

שינויים בתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה והקלה לגבי אישור שינויים לא מהותיים בתנאי  .5

 אי משרה הכפופים למנכ"להעסקה של נוש

 ובתנאים הקבוע בשכר שינוי לרבות, מהותי לא שינוי למעט, התגמול מרכיבי אחד בכל שינויים, כי יובהר

 םליחסי בהתייחס ייבחנו וכן דין פי על הנדרשים לאישורים בכפוף הינם אחר או זה במענק שינוי, הנלווים

 וכן בהתאם לתקרות שנקבעו. התגמול תבחביל לקבועים משתנים רכיבים בין החברה שהגדירה

 

 בעסקאות הקלות) החברות לתקנות 3ב1 לתקנה בהתאם כי, יובהר, לעיל זו תגמול במדיניות האמור אף על

 ל"נכלמ הכפוף משרה נושא של והעסקתו כהונתו בתנאי מהותי לא שינוי, 2000 -ס"התש(, ענין בעלי עם

 והינו ל"המנכ בידי אושר אם התגמול ועדת אישור את עוןט יהיה לא החברות לחוק( ג)272 בסעיף כאמור

 .זו תגמול במדיניות הקבועים בגבולות

 

 

 השבת תגמול משתנה במקרה של טעות .6

ככל שיסתבר כי מענק שנתי או חלק ממנו ששולם לנושא משרה חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר 

הרלוונטי, ישיב נושא המשרה את ההפרש  שנים ממועד תשלום המענק 3מכן כמוטעים תוך פרק זמן של 

מעודכנים )תוך שיקלול הפרשים ככל פי הנתונים ה-העודף בין הסכום שקיבל לבין הסכום לו הוא זכאי על

 (.ידיו-ו/או ששולמו על שקיימים בתשלומי וחבויות המס החלים על נושא משרה

                                                 

 
 כלל המרכיבים הקבועים והמשתנים. 4
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ובכפוף לכך כי  בגין אותה שנה, מסך המענק 10%-במקרים בהם סכום ההשבה מתוך המענק השנתי נמוך מ

 תחול לא כאמור השבהכמו כן, נושא המשרה להשיבו.  שלא יידר נושא המשרה עדיין מועסק בחברה,

  .הדיווח בכללי או החשבונאית בתקינה משינוי כתוצאה הכספיים הדוחות תיקון או עדכון של במקרה

והיתרה, במידה  )ככל שרלוונטי( קבתהשבת הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של קיזוז מהמענק בשנה העו

 חודשים. 12-ותהיה, תסולק במזומן מתוך השכר בפריסה ל

 החברה  עובדי של העסקתם לתנאי העסקתו של נושא המשרה תנאי בין היחס .7

את  קביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה / בעת אישוריבחנו  ודירקטוריון החברה ועדת התגמול

שכר של שאר עובדי החברה )לרבות עלות ההעסקה של נושאי המשרה בחברה להיחס בין תנאי הכהונה ו

ת השפעל של העובדים כאמור ויתנו דעתם תוהחציוני תשכר הממוצעעלות עובדי קבלן( ובפרט היחס ל

בחברה, סבירותו של שכר הבכירים בחברה לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל  על יחסי העבודה יחסים אלו

 .מצבת העובדים שלה

של מנכ"ל החברה ונושאי המקסימאלית  עלות שכרם, היחס בין בחברה התגמול מדיניות אישור למועד נכון

עלות היחס בין ואילו  בהתאמה 1:2.93 -ו 1:14.37בחברה הינם  עלות הממוצעתל ,כפופי מנכ"להמשרה 

 בחברה הינם וניתלעלות החצי כפופי מנכ"ל של מנכ"ל החברה ונושאי המשרההמקסימאלית שכרם 

 את הולמים, סבירים הינם אלו יחסיםהתגמול והדירקטוריון, מצאו כי  ועדת. בהתאמה 1:6 -ו 1:29.22

  .בחברה העבודה יחסי על השפעה להם ואין המקובל

 דירקטורים גמול .8

שתתפות שנתי וגמול הזכאים לגמול  יהיו ואינם יו"ר הדירקטוריון השליטה מקבוצת שאינםדירקטורים 

בהתאם לדרגתה של החברה על פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול  המרביעל הגמול  ויעלשלא  לישיבה

 "(. תקנות הגמול)להלן: " , כפי שיתוקנו מעת לעת2000-ס"והוצאות דירקטור חיצוני(, התש

 וביטוח שיפוי, פטור .9

( עשוי להיות מקבוצת השליטה ים, יו"ר דירקטוריון ודירקטורים)לרבות דירקטורנושא משרה בחברה 

זכאי, בנוסף לחבילת התגמול כאמור במדיניות תגמול זו, וכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך 

על פי הנהוג  בגין אחריותם כנושאי משרה ופטור הסדרי שיפויובחברה, לביטוח אחריות נושא משרה 

  .ותקנון החברה , והכל כפוף להוראות כל דיןבחברה

 

 על אף האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרתי מובהר, כ

החלטה או הפרת חובת הזהירות בעל מאחריות ככל ויינתן, לא יחול פטור כתב וכי  חובת הזהירות בחלוקה

)גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה ב

 . יש בה עניין אישי ור(הפט
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בהתאם לעקרונות , לעת מעת, החברה שתרכוש המקצועית האחריות בביטוח יכוסונושאי משרה בחברה 

בגבולות כיסוי דולר ארה"ב,  24,580 של עד בתמורה לפרמיה שנתית בסךהמפורטים להלן: כיסוי ביטוחי 

יטוח, והשתתפות עצמית לתביעה עבור מיליון דולר ארה"ב למקרה ובמצטבר בתקופת ב 20אחריות של עד 

דולר ארה"ב בגין תביעות המוגשות בארה"ב  60,000דולר ארה"ב לאירוע וסך של  35,000החברה בסך של 

. 20175ביוני  30וסיומה ביום  2016ביולי  1תקופת הפוליסה הראשונה תחילתה ביום  , כאשרובקנדה

, מתום שנים (3שלא תעלה על שלוש )ת לעת לתקופה פוליסת הביטוח תהא ניתנת לחידוש ו/או להרחבה מע

טרם  ודירקטוריון החברה בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמולתוקפה של הפוליסה המתוארת בסעיף זה, 

החידוש ו/או ההרחבה ובכפוף לכך כי תנאי הפוליסה החדשה ו/או המורחבת, אינם שונים באופן מהותי 

 .היטיב עם החברהמתנאי הפוליסה הקיימת ושיש בהם כדי ל

                                                 

 
דולר  287,02 -כ תעמוד על סך שלהראשונה  בגין תקופת הפוליסהשנותרה לתשלום הפרמיה לאור הטעות בהר כי, למען הסר ספק, יו 5

 ארה"ב.
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