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 -וחוק החברות, התשנ"ט, 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ללתקנות ניירות ערך בהתאם  דוח מיידי

 מיוחדתכללית בדבר כינוס אסיפה  1999

 תקופתיים דוחות תקנות)להלן: " 1970-"להתש(, ומיידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות לתקנות בהתאם

 20ועדת התגמול מיום  להמלצת"(, ובהמשך החברות חוק)להלן: " 1999-"טהתשנ, החברות וחוק"(, ומיידיים

כינוס אסיפה בזאת הודעה על  ניתנת, 2016 בנובמבר 23 מיוםהחברה  דירקטוריון החלטתו 2016 בנובמבר

 18 ,'ד ביוםשתתקיים "(, הכללית האסיפה" או "האסיפהשל בעלי מניות החברה )להלן: " מיוחדת כללית

  ."(משרדי החברה)להלן: ", תל אביב 57 אלון יגאל ברחוב ,במשרדי החברה 12:00, בשעה 2017בינואר 

 על סדר יומה של האסיפה הכללית  .1

, לרבות עדכונה, החברות לחוקא' 267 לסעיף בהתאם החברה של תגמולה מדיניות אישור .1.1

. לפירוט אודות עיקרי העדכונים למדיניות 2017בינואר  8החל מיום שנים  3לתקופה של 

 להלן.  2 בסעיף התגמול, ר'

 'א נספחכ מצורפת ,התגמול הקיימתמסומנת ביחס למדיניות  ,המעודכנת התגמול דיניותמ

 .זה אסיפה זימון לדוח

 ועדכונהתיאור עיקרי מדיניות התגמול  .2

 לאשר את מדיניות התגמול בחברה. , החליטה האסיפה הכללית של החברה2014בינואר  9ביום  .2.1

, החליטה האסיפה הכללית של החברה לאשר הוספת הבהרות ותיקונים 2014בפברואר  5ביום 

אישרה  2015 ביולי 2ביום  למדיניות התגמול בקשר עם תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה.

באופן בו תתווסף אפשרות להענקת כתב פטור מדיניות התגמול את האסיפה הכללית לעדכן 

 ."(הקיימת התגמול מדיניות)להלן: " מסויימים בתנאים ונושאי משרהמאחריות לדירקטורים 

שחובה להתייחס  הענייניםעל המלצותיה של ועדת התגמול ותוך התייחסות לכל  בהתבסס .2.2

אישר דירקטוריון החברה  ,ב' לחוק החברות267ם בנוגע למדיניות התגמול, בהתאם לסעיף האלי

 חידושאת , 2016 בנובמבר 20התגמול מיום  לצת ועדתבהמשך להמ 2016נובמבר ב 23ביום 

בינואר  8יום משנים החל  3לתקופה של  התגמול המובאת לאישור באסיפה זו מדיניות ועדכון

2017. 

 החברה אינה חברה נכדה ציבורית.  .2.3

 

 



  :המוצעים למדיניות התגמוללהלן עיקרי העדכונים   .2.4

לועדת התגמול  מתן אפשרותכוללת מדיניות התגמול , 1בהתאם לתיקון בחוק החברות .2.4.1

 3למנכ"ל החברה שלא יעלה על  בשיקול דעתמיוחד ודירקטוריון החברה להעניק מענק 

לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל, אשר מבוסס ומענק בשיקול דעת  משכורות חודשיות

כמו כן,  משכורות חודשיות. 4שלא יעלה על על בסיס קריטריונים שאינם מדידים, 

דעת לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל עד לגובה למתן מענק בשיקול התווספה אפשרות 

ם שייקבעו בכל שנה מראש על ידי בהתבסס על יעדים מדידיחודשיות משכורות  2של 

מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון, וזאת עד תקרת המענק שנקבעה במדיניות התגמול. 

 יתנאי הסף לקבלת מענק על בסיס קריטריונים מדידים למנכ"ל ולנושא עודכנוכמו כן, 

 משרה ילנושאולמנכ"ל מובהר, כי סך המענק השנתי למנכ"ל.  כפופיםהמשרה 

, כולל המענק שבשיקול דעת, לא יעלה על תקרות המענק שנקבעו הכפופים למנכ"ל

 במדיניות והינו ללא שינוי ביחס למדיניות התגמול הקיימת.

 20002 -)הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס ם לתיקון תקנות החברותבהתא .2.4.2

צוין במסגרת המדיניות, כי שינוי לא מהותי בתנאי כהונתו  "(,תקנות ההקלות)להלן: "

אושר והעסקתו של נושא משרה הכפוף למנכ"ל לא יהיה טעון אישור ועדת התגמול אם 

 ות התגמול. בידי המנכ"ל והינו בגבולות הקבועים במדיני

עודכנה כך ששכרו החודשי )ללא הכפוף למנכ"ל תקרת השכר הקבוע לנושא משרה  .2.4.3

בחודש, כפי ש"ח  50,000בחודש חלף ש"ח  52,000נלוות וסוציאליות( לא יעלה על 

 .  קיימתהתגמול השנקבע במדיניות 

תנאי פוליסת ביטוח אחריותם של נושאי המשרה בחברה,  צויינובמדיניות התגמול  .2.4.4

אלה כולל התייחסות למאפיינים כגון: פרמיה, גבולות אחריות והשתתפות עצמית. 

יצויין כי לאור טעות במסירת  אינם כלולים במדיניות התגמול הקיימת ואושרו בנפרד.

וח לאחריות המידע מהגוף המבטח לחברה, חלה טעות בגובה הפרמיה של פוליסת ביט

ביום דירקטורים ונושאי משרה בחברה שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה 

האסיפה  .(2016-01-107416)לפרטים נוספים ראו אסמכתא מס':  2016באוגוסט  21

הכללית הנ"ל אישרה את התקשרות החברה בפוליסת הביטוח כאמור לתקופות כפי 

המוצעת המובאת לאישור  מדיניות התגמולשצוין באסיפה, בפרמיה נמוכה מהנדרש. )

את גובה הפרמיה של פוליסת הביטוח כאמור )גם ביחס  תאסיפה כללית זו מתקנ

, כמפורט במדיניות האמורהלתקופת הביטוח הראשונה שהובאה לאישור האסיפה 

תגמול(. יובהר, כי יתר תנאי פוליסת הביטוח נותרו בעינם וללא כל שינוי ומוצגים 

 במדיניות התגמול המובאת לאישור אסיפה כללית זו.  

במדיניות התגמול המעודכנת הושמטה האפשרות למתן תגמול הוני למנכ"ל אשר היה  .2.4.5

 כלול במדיניות התגמול הקיימת. 

                                                      
1

 ()א( לתוספת הראשונה לחלק ב' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות.1סעיף ) 
2

 .3ב1תקנה  



יות התגמול, לרבות העדכונים המוצעים לה, ר' נוסח של המדיניות בסימון שינויים ליתר פרטי מדינ

 לזימון זה. 'א נספחהמצורף כ

תנאי הכהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה אינם , זימון האסיפה למועד נכון כי, יצוין .2.5

 .חורגים ממדיניות התגמול

התקרות שנקבעו להלן היחס בין התגמולים ששולמו בפועל למנכ"ל וליו"ר הדירקטוריון לבין  .2.6

 : 2014-2016במדיניות התגמול שהייתה בתוקף בכל אחת מהשנים 

  2014 2015 20163 

 - 100% 100% רכיב קבוע  4"ר הדירקטוריוןיו

 - - - רכיב משתנה

 100%5 100% 100% רכיב קבוע "להמנכ

 - 85% 31% משתנה רכיב

 התגמול מדיניותאישור ועדכון ב והדירקטוריון התגמול ועדת את שהנחו השיקולים .3

 מטרת מדיניות התגמול .3.1

, לטווח ארוך מטרות ותוכניות העבודה של החברה נועדה לסייע בהגשמת המוצעת התגמול מדיניות

 באמצעות:, בין היתר

 , בראייה ארוכת טווח;הומדיניות ה, תכניות העבודה שלחברהמטרות ה קידום .3.1.1

 הסיכונים ניהול במדיניות, השאר בין, בהתחשב, המשרה לנושאי ראויים תמריצים יצירת .3.1.2

 ; החברה של

, חברהמנהלים איכותיים מצטיינים המהווים את הבסיס האיתן לניהול ה גיוס ושימור .3.1.3

 ;זמן לאורך והצלחתה פיתוחה המשך

 התגמול השונים )כגון רכיבים קבועים מול רכיבים משתנים(;יצירת איזון ראוי בין רכיבי  .3.1.4

בקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקת נושאי המשרה במדיניות התגמול באה  .3.1.5

לידי ביטוי תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בין היתר, 

 .בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה

 

 

 

 

                                                      
3

  .2016 לשנת הכספיים הדוחות פרסום לאחר ישולם, לו זכאות שתקום ככל, 2016 שנת בגין מענק 
4

בהיקף המשרה  הדירקטוריון ובהתחשבבמסגרת דמי הניהול ששולמו לקבוצת אשטרום בע"מ על פי הסך המשולם בגין שירותי יו"ר  

 .המוקצה. לפרטים ראו במדיניות התגמול
5

 2016נכון, עד לחודש נובמבר  



 בחברה העובדים יתר תגמול לבין המשרה נושאי תגמול בין היחס .3.2

סבירים  הינם למדיניות התגמול 7כי היחסים המפורטים בסעיף ועדת התגמול והדירקטוריון, מצאו 

בחברה זאת, בין היתר, בהתחשב באופייה של  התקינים העבודה וראויים, ומשמרים את יחסי

החברה, גודלה, תחום עיסוקה, היקף כוח האדם המועסק בחברה, ההבחנה בין מאפייני התפקיד 

השונים של נושאי המשרה ושל עובדי החברה השונים, ההבדלים המהותיים ברמת האחריות 

 והתשומות הנדרשות בתפקידים השונים בחברה.

 כללי -התגמול תנאי .3.3

עדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי מדיניות התגמול המוצעת הינה קוהרנטית עם היעדים ו

 .והאסטרטגיה העסקית של החברה ולתנאי התגמול הקיימים של נושאי המשרה בחברה

 קבוע רכיב -התגמול תנאי .3.4

מטרת התגמול הקבוע הינה בעיקר הענקת  ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, להערכת .3.4.1

 ודאות ויציבות לחברה ולנושאי המשרה בה.

הרכיבים הקבועים נועדו לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו הוא משקיע בביצוע  .3.4.2

תפקידו בחברה באופן שוטף. שכר קבוע משקף, הן את כישוריו וניסיונו המקצועי של נושא 

והאחריות המשרה והן את הגדרת תפקידו ורמת בכירות התפקיד בחברה, לרבות הסמכות 

 הנובעות ממנה.

 משתנה רכיב -התגמול תנאי .3.5

שקף את תרומת נושאי המשרה מהרכיב המשתנה   לעמדת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 

 . להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בראיה ארוכת טווח

 מענקים .3.5.1

המענק השנתי לנושאי המשרה להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,   .3.5.1.1

ביצועיו האישיים אל מול היעדים לבין ביצועי החברה בין הלימה מתייחס ל

לפעילות יוצאת דופן של נושא המשרה, שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו וכן 

אשר לא בהכרח ניתנים למדידה וחיזוי על פי קריטריונים קבועים מראש. 

נים במדיניות התגמול ניתן משקל משמעותי לעמידה ביעדים, הנגזרים מקריטריו

הניתנים למדידה כחלק מיעדי החברה ותכנית העבודה השנתית והרב שנתית של 

החברה. יעדי החברה מבטאים את הצלחת החברה בכללותה למימוש תכניותיה, 

את תרומתם של נושאי המשרה להצלחת החברה ואת רצון החברה לתגמל את 

 נושאי המשרה על עמידה ביעדים אלו. 

ניתן על פי נוסחה ברורה של רווח לפני כפופי מנכ"ל המענק השנתי לנושאי משרה  .3.5.1.2

המובאת מס בהיותו הפרמטר המתאים לחברה. יצוין כי במדיניות התגמול 

הרווח לפני מס הנדרש לזכאות נושא הסף של הועלה  לאישור אסיפה כללית זו

 .הקיימתהמשרה למענק שנתי ביחס למדיניות התגמול 



לנטרל לקבוע לדירקטוריון החברה מדיניות התגמול מאפשרת כי  יצויין עוד .3.5.1.3

 השקעה כגוןאינם קשורים בפעילות החברה אשר להערכתו אירועים חד פעמיים 

 וזאת ,דיבידנדכתוצאה מקבלת ו ,במימושם ורווחים ,במניות החברה של

 בקשר משמעותית ניהולית תרומה ל"שלמנכ מבלי החברה של עסקית כהזדמנות

 .כאמור להשקעה

לנושאי משרה כפופי מנכ"ל  המענקלהערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  .3.5.1.4

כולל מרכיב מבוסס שיקול דעת שלא יעלה על תקרת המענק הקבועה במדיניות ה

התגמול בהתאם להחלטת מנכ"ל החברה על עמידתם ביעדי החברה והשאת רווחי 

יותיה, את תרומתם החברה, המבטאים את הצלחת החברה בכללותה למימוש תכנ

של נושאי המשרה כפופי מנכ"ל להצלחת החברה ואת רצון החברה לתגמל את 

 נושאי המשרה על עמידה ביעדים אלו. 

השנתי של מנכ"ל החברה  המענקלהערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  .3.5.1.5

כמו כן  .בהיותו פרמטר המתאים לחברה ,כולל נוסחה ברורה של רווח לפני מסה

משכורות חודשיות( בגין  3בוסס שיקול דעת שאינו מהותי )שווה ערך מרכיב מ

תרומתו בהצלחת החברה בכללותה למימוש תכניותיה ובמצבה הכספי, ובלבד 

 שיעמוד בתקרת המענק הקבועה במדיניות התגמול. 

 היקף את להפחית הסמכות את החברה לדירקטוריון מקנה התגמול מדיניות .3.5.1.6

 התגמול מדיניות מאפשרת ובכך, לנושאי משרה כפופי מנכ"ל השנתי המענק

 תרומתם למידת, היתר בין, המשרה נושאי של התגמול היקף את להתאים

 .אחרים ולמקרים שלה העבודה ותכנית החברה להישגי האישית

 והנימוקים השיקולים, הפרמטרים במכלול בהתחשבועדת התגמול ודירקטוריון החברה, סבורים 

 של טובתה את ומשרתת וסבירה ראויה הינה החברה של התגמול מדיניות כי, דלעיל המפורטים

 יעדיה, החברה של האסטרטגית בתפיסתה בהתחשב, טווח ארוכת בראייה מניותיה ובעלי החברה

 .שלה הסיכונים ניהול ומדיניות העסקיים

 משתנה לתגמול קבוע תגמול רכיבי בין יחס .3.6

מדיניות התגמול מגדירה את היחס הראוי בין ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הינה כי  עמדת

התגמול הקבוע לתגמול המשתנה של נושאי המשרה, בהתאם לתפקידם ודרגתם, באופן היוצר 

 דירקטוריוןועדת התגמול ולהערכת תמריץ ראוי לנושאי המשרה בחברה לקדם את מטרות החברה. 

י השכר ברוטו שנקבעו במדיניות התגמול, בהתאם לתפקידיהם של נושאי החברה, תקרות רכיב

המשרה, הינן סבירות וראויות, זאת בהתחשב, בין היתר, בגידול שחל במדיניות התגמול הנוכחית 

היחס  בתקרת השכר ברוטו של נושאי משרה כפופי מנכ"ל ביחס למדיניות התגמול הקודמת בחברה.

כפופי מנכ"ל ושל  תגמול נושאי המשרהב הכלוליםיבים המשתנים העלות השנתית של הרכ סךבין 

לא יעלה מנכ"ל ושל המנכ"ל  כפופי משרהה ילבין העלות השנתית הכוללת של תגמול נושא המנכ"ל

  .בהתאמה 80% ועל 25%על 

 והזכויות המקנות לו שליטה בחברהשם בעל השליטה  .4

"( כבעלת השליטה קבוצת אשטרוםבע"מ )להלן: "נכון למועד דוח זה, רואה החברה בקבוצת אשטרום 

, 2016באוקטובר  13דיווח מיידי מיום מסגרת שניתן ב 1לפרטים נוספים, ר' ביאור למחזיק מס'  .בחברה

 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(.  2016-01-063141מס' אסמכתא 



 

 ומהות עניינם זה התגמול מדיניות עדכון באישורשמות הדירקטורים בעלי ענין אישי  .5

לכל הדירקטורים בחברה עניין אישי במדיניות התגמול, שכן היא קובעת עבורם את המסגרת של תנאי 

 .הכהונה והעסקה שהחברה יכולה להעניק להם

 דירקטוריוןהו תגמולועדת הו ישיבותשמות הדירקטורים שהשתתפו ב .6

 רז יעקבה"ה  :הדירקטורים כדלקמןהשתתפו  2016 בנובמבר 20 עדת התגמול מיוםובישיבת  .6.1

 )דירקטור בלתי תלוי( שטיגר דורוןמר , (תלוי בלתיגדעון באום )דירקטור  מר, )דירקטור חיצוני(

 ומר פרץ גוזה )דירקטור חיצוני(.

)יו"ר  גירון גיל :כדלקמןהדירקטורים השתתפו  2016 נובמברב 23מיום  בישיבת הדירקטוריון .6.2

(, אלכס ליפשיץ רגיל ירון משורר )דירקטוראברהם נוסבאום )דירקטור רגיל( הדירקטוריון(, 

 דורון(, מר גדעון באום )דירקטור בלתי תלוי(, רגילה שאשו )דירקטורית דליה(, רגיל )דירקטור

 .(דירקטור חיצוניופרץ גוזה ) (דירקטור חיצוני) רז יעקב, (תלוי בלתי)דירקטור  שטיגר

 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .7

 במשרדי החברה.  ,12:00בשעה  2017 ינוארב 18 ,'דביום האסיפה הכללית תתקיים 

  פרטים נוספים בדבר האסיפה הכללית .8

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה  .8.1

מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את הסדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי שעל  בנושא

פן באו ,אליו( יש להמציא למשרדי החברה לצרףיש ש המסמכים כל עםכתב ההצבעה )יחד 

שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד  4-משכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר 

בינואר  8ליום לפני מועד האסיפה, היינו עד ימים  10האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 

2017. 

  אלקטרוניתהצבעה באמצעות מערכת הצבעה  .8.2

להצביע על כל אחד מהנושאים שעל סדר היום באמצעות בעל מניות לא רשום זכאי  .8.2.1

מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: 

https://votes.isa.gov.il " :(מערכת ההצבעה האלקטרונית)להלן". 

, זכאי לקבל מחבר שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסהבעל מניות לא רשום  .8.2.2

הבורסה הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי 

כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעות האלקטרונית. יצוין כי ניתן 

עילת המערכת להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית עד למועד נ

 .2017 ינוארב 18' דביום  6:00האלקטרונית בשעה 
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   ב הנדרשוהר .8.3

סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי  שעל ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי 1יתקיים אחד מאלה: )

)לרבות  התגמול מדיניותשל  חידושההמניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור 

 יובאו לא האמורים המניות בעלי של לותהקו כלל במניין; בהצבעה המשתתפיםעדכונה(, 

 החברות לחוק 276 סעיף הוראות תחולנה אישי עניין לו שיש מי על. הנמנעים קולות בחשבון

 עלה לא( 1) בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( 2; )המחויבים בשינויים

 . 6בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור על

גם אם האסיפה  הנושא שעל סדר היום, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את יובהר

תתנגד לאישורו, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים 

מפורטים ולאחר שידונו מחדש בעדכון למדיניות התגמול, כי אישור העדכון למדיניות התגמול, 

 הכללית, הינו לטובת החברה. על אף התנגדות האסיפה

 הכללית  המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה .8.4

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם  .8.4.1

אביב -לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל 182לסעיף 

 "(.  הקובעהמועד )להלן: " 2016, רדצמבב 18בע"מ שיחול ביום 

בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(,  .8.4.2

, בעל מניה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת 2000 -התש"ס 

בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפת 

עות לפני מועד האסיפה אישור מאת חבר ש 4בעלי המניות, ימציא לחברה לפחות 

  .הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע

בעל מניות, שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר  .8.4.3

הבורסה, שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל 

זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מענו, תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש 

 מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו בא כח מתמנה  שלפיוהמסמך  .8.4.4

החוקי שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת חתימות בהתאם 

וייפוי כוחו או העתק  שלוחשל  המינוי כתב"(. כתב המינוילתקנון אותו תאגיד )להלן: "

 48 לפחות חברהרשום של הה הבמשרד ויופקדמאושר שלו על ידי נוטריון או עו"ד, 

 ., אם תהיההנדחית האסיפה או האסיפה מועד לפני שעות
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יקנה לו את הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה. לפרטים נוספים, לא שיעור ההחזקות של בעל השליטה בזכויות ההצבעה בחברה  
 לעיל. 4ר' סעיף 



  מנין חוקי ואסיפה נדחית .8.5

על ידי בעצמם או  ,מניין חוקי באסיפת בעלי המניות לפתיחת הדיון יתהווה בשעה שיהיו נוכחים

( 25%עשרים וחמישה אחוזים )לפחות ( בעלי מניות, אשר מחזיקים ביחד 2באי כוח, לפחות שני )

זכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מכלל 

, באותה שעה ובאותו מקום, או למועד בשבוע הבא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום

ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה  ר, אם צוין בהודעה על האסיפהמאוחר יות

 .האסיפה הראשונה

  ן במסמכיםעיו .8.6

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום ובכל מסמך אחר הנוגע להחלטות 

, החברה המוצעות באסיפה, לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, במשרדי

וזאת עד למועד  03-6374201בטלפון ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש -בימים א'

 .כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית )אם תהיה(

 

ממשרד מ. פירון יהודה גינדי ועו"ד עדי גרון "ד העו םהינ זההחברה לעניין טיפול בדוח  ינציג

  .03-7540011 פקס: ,03 -7540000, טל': ביבתל א, 2השלושה , 360מגדל אדגר ושות', עורכי דין, 

 

 

 בכבוד רב,         

 בע"מ אשדר חברה לבניה

  ע"י ארנון פרידמן, מנכ"ל וע"י אור אריאלי, סמנכ"ל כספים
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 מבוא

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

(, התשע"ג 20תיקון מס' )1999-התשנ"ט  בהתאם לחוק החברות ,בין היתר ,תו, מרכיביו ואופן קביע"(החברה)להלן: "

 .1"(חוק החברות"(.20 תיקוןלהלן: ") 2012-

 

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

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

  .2.לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין

 
  התגמול מדיניות של תוקפה

חוק הוראות שנים בהתאם ל 3למשך  הכללית אסיפהתכנס לתוקפה החל מיום אישורה ע"י המדיניות התגמול 

 .."(חוק החברות)להלן: "על תקנותיו כפי שיעודכן מעת לעת  1999-, התשנ"טהחברות

 

אשר קובעת עקרונות ושיקולים שעל בסיסם נקבעים זו הדירקטוריון, בהמלצת ועדת התגמול, התווה מדיניות וועדת

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 את מדיניות התגמול ועדכניותה התגמול תבחן  ועדת

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

 

ולמועד אישור מסמך מדיניות תגמול זה, קיימים בחברה מנגנוני תגמול לנושאי  20למועד כניסתו לתוקף של תיקון 

 ברה מחויבת להם מכוח הסכמי עבודה ו/או הסכמי ניהול שנכרתו., אשר החבחברה משרה

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

 מדיניות התגמול שתתואר להלן.מ חורגים

 

, להטמיע הסכמים קיימים 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

                                                 
 
 .א לחוק החברות267ראה סעיף  1
 .בה המשרה לנושאי זכות כל מקנה אינו החברה ידי על התגמול מדיניות אימוץ 2
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במסגרת המדיניות ידונו ויאושרו על ידי אישור תנאי העסקה ושינויים בתוכניות התגמול של נושאי המשרה 

 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

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

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 

א לעודד את נושא המשרה הרלוונטי ללקיחת סיכונים שאינן בהתאם למדיניות החברה לעניין היתר על מנת של

 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.מדם ותפקידם הבכיר של נושאי המשרהשל החברה ומעהמצומצם 

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

 מדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה. .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 

סגרת מילוי תפקידם לצורך קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראיה ארוכת המוצבים להם במ

 טווח. 

 :התגמול מדיניותמטרות 

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

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

 לאורך והצלחתה פיתוחה המשך, חברהמנהלים איכותיים המהווים את הבסיס האיתן לניהול ה גיוס ושימור .ג

 .זמן

 :השיקולים הבאים ,בין היתר ,ויילקח משרה ילנושא תנאי כהונה והעסקה קביעת בעת
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או נושא המשרה  השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של המועמד לכהונהב התחשבות .א

  המכהן.

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

ם לתפקידו בראייה ארוכת טווח ובהתא והכל, הולהשאת רווחי החברה יעדי להשגת המשרה נושא של תרומתו .ה

  ;ככול שלא מדובר בעובד חדש( ,של נושא המשרה )לעניין רכיבי תגמול משתנים

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

אותו תפקיד ( השכר של נושא המשרה הקודם ב2; )חברה )ככל שרלבנטי(התגמול של נושאי משרה ברמה דומה ב

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

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

 . בחברהעל יחסי העבודה , חברההבהכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של שאר העובדים 

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

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

פרמטר יוגדר טווח  לכלהחברה וסוג הפעילות שלה. כמו כן, ו/או מכלול פרמטרים אלו בהתאם לאופי, גודל 

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 

 .(3ביחס לתגמול נושאי משרה הכפופים למנכ"ל) .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

                                                 

 
 על קבוצת השליטה  או קרוב. הולמעט נושא משרה הנמנ 3



 

 

6 

 

. באופן שוטף תפקידו בחברה בביצוע משקיע הוא אותו הזמן עבור נושא המשרה 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. 

 

מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקבלת האישורים  ולעדכן את שכרתוכל  החברה -מנכ"ל החברה 

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

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

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

 .לעיל

)ללא נלוות ₪  0005250,לא יעלה על  הבסיסי שכרו החודשי –נושא משרה שאינו מנכ"ל או דירקטור 

 וסוציאליות(.

 

 

 

 שירותי ניהול

אנוש, רכב,  משאבי ניהול ,דירקטורים שרותי הכוללים, בין היתר, קבוצת אשטרום מעניקה לחברה שרותי ניהול

חשבונות ושירותי מחלקת גזברות וכספים )להלן:  והנהלת חשבות מחלקת, מידע מערכות שירותי מחלקת

 "(.הניהול שירותי"

 לשנה.₪ מיליון  4.5סך המשולם ע"י החברה בגין שירותי הניהול לא יעלה על ה

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

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

 25%-ו 40%לדירקטור ולא תעלה על  5%-ליו"ר הדירקטוריון ו 20%-משרה של כל אחד מהם שלא תפחת מ

 בהתאמה. דירקטורים לא יהיו זכאים לתגמול משתנה.

 

  נלווים תנאים

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

 ולנהוג בחברה.

וביטוח  ותמלהשתקרן 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  נוספותהוצאות נלוות  החזרו ,טלפון ,"לאש הוצאות החזר הב המשרה נושאיהחברה רשאית להעניק ל ,כן

  .י ש"ח בשנהאלפ 12של לתקרה עד וכנסים  ימי עיון
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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

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

  ויעודכנו במידת הצורך.

 

 מענק מבוסס יעדים –תגמול משתנה  .2

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

 ., על פי קריטריונים הניתנים למדידהרווחיה, בראיה ארוכת טווח

ביצועיו האישיים של נושא המשרה אל מול היעדים ליקבע בהלימה לביצועי החברה ו מדיד ה 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 נתיתוהרב ש השנתית העבודה תכניתלמדידה כחלק מיעדי החברה ומ

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

 החברה לתגמל נושאי משרה על עמידה ביעדים אלו. 

ל דידים אך לא יעלה עהמענק המבוסס על קריטריונים הניתנים למדידה ייגזר ויחושב על בסיס היעדים המ

לנושאי משרה  בסיס ברוטו משכורות 4למנכ"ל ועד ₪ 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 לע יחושב ,מדידה רכיבמה  המענק .א

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

 .של החברה בשנת התגמול הרלוונטית יםהמבוקר יםהכספי ותלדוח

שינוי ( 2; )הוצאות בגין מענקים למנכ"ל( 1באים: )היובהר, כי מהרווח לפני מס, כהגדרתו לעיל, ינוטרלו 

( אירועים חד פעמיים אשר להערכת דירקטוריון החברה אינם קשורים 3; )בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 .בפעילות החברה

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

וזאת כהזדמנות  ,וכתוצאה מקבלת דיבידנד ,ם במימושםיורווח ,ל החברה במניותהחברה כגון השקעה ש

 .עסקית של החברה מבלי שלמנכ"ל תרומה ניהולית משמעותית בקשר להשקעה כאמור
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מובהר כי חישוב המענק השנתי למנכ"ל כאמור בפסקה זו, יעשה על בסיס "רווח שמומש", קרי, לרווח לפני 

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

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

הכספיים לפי שוויו  )כגון רווחים בגין מכירת נדל"ן להשקעה שהוצג בדוחותמומשו שטרם והוכרו בעבר 

אלו ינוטרלו באופן שוטף לצורך  יים בשוויו נזקפו לרווח והפסד באופן שוטף. רווחיםההוגן תוך שהשינו

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

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

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

 בשנה הראשונה יחושב המענק על בסיס הרווח לפני מס בשנה השוטפת;

בשנה השניה יחושב המענק על בסיס הרווח לפני מס המצטבר בשנה השוטפת ובשנה שקדמה בניכוי 

 שנה הקודמת;גין התשלומי מענק שבוצעו ב

מצטבר של השנה השוטפת הרווח לפני מס העל בסיס בכל שנה יחושב  המענקבשנה השלישית יחושב 

 שנתיים הקודמות.גין הששולמו בוהשנתיים שקדמו, בניכוי סכומי המענק 

לא תהא  ₪ מיליון 40 17 -מ נמוךשנתיים שקדמו לה השנה השוטפת ושל הבמידה והרווח לפני מס הממוצע 

  .זו בשנהזכאות לקבלת מענק 

ובשנה שקדמה לה היה ₪ מיליון  60 30של לפני מס הנחה כי בשנת המדידה יש רווח דוגמא להמחשה: ב

ובשנה  ₪(מיליון  1.250.5בסך  מענקבונוס )ובגין השנה שקדמה שולם ₪  מיליון 50 20של לפני מס רווח 

 2.250.75גובה המענק יהיה  –(מענקשולם זו לא שנה )ובגין  ₪מיליון  30של לפני מס שקדמה לה היה רווח 

 140לשלוש שנים:  מהרווח לפני מס המצטבר %2.5שלוש שנים )שנתיים בגין ₪ מיליון  3.5 1.25)₪ מיליון 

מיליון  1.250.5ת בסך של וקודמה התייםשנהגין ששולם בהמצטבר בונוס הבניכוי  (30+5060+ =מיליון ש"ח

.)₪ 

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 2015 4201ה שנת , כי שנת תחילת יישום המנגנון האמור היניובהר

 3של שווה ערך 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

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

 מצבה הכספי של החברה. .3

 :נושאי משרה הכפופים למנכ"ל מענק
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 חודשיות בסיס משכורות 4 של לגובה עד למענק זכאים להיות םעשויי"ל למנכ הכפופים בחברה המשרה נושאי  

 .ברוטו

  :כדלקמןרכיב שיקול הדעת.מו המדיד רכיבמה בסיס על,  –המענק יכול לכלול שני מרכיבים  .א

בשינויים  )כהגדרתו לעילמס  לפני רווחב לעמידה בכפוף יחושבש יחושב מהמענק %80: המרכיב המדיד .1

 למנכ"ל( פיםם נטרול הוצאות לנושאי משרה הכפוהוצאות למנכ"ל יירש כך ביחס לנטרול –המחוייבים 

  :הבא באופן) ש"ח מיליון 4001  מעל

. באותה שנה לא תזכה בתגמולבשנה מסוימת  ש"ח מיליון 40 10-מהנמוך לפני מס עמידה ברווח 

מענק תזכה את נושא המשרה ב ש"חמיליון  8020ועד  ש"חמיליון  40 ,10שבין לפני מס עמידה ברווח 

מענק עד בתזכה את נושא המשרה ₪ מיליון  20-40בין שלפני מס אחת. עמידה ברווח  בסיס משכורתעד 

תזכה את נושאי המשרה  ש"חמיליון  80מעל של 60-40בין שלפני מס ה ברווח עמידשתי משכורות, 

מענק תזכה את נושאי המשרה ב ₪מיליון  60מעל לפני מס של שלוש משכורות. עמידה ברווח מענק עד ב

  )תקרת המענק(. משכורות בסיס ברוטו 24עד 

מענק לנושא משרה. המענק רכיב שיקול דעת: הרכיב יהווה חלק שניתן לראותו כלא מהותי מסך המ

על בסיס הרכיב  %80 –נושא משרה מסך המענק המשולם ל %20הנובע משיקול הדעת לא יעלה על 

 .בגין רכיב שיקול דעת %20המדיד, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ואילך.  2013 2015 מודל התגמול לנושאי משרה כפופי מנכ"ל יחול משנת           
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 על מראש שנה בכל שיקבעו מדידים יעדים על בהתבסס ברוטו בסיס משכורות שתימענק עד לגובה של  .2

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

  4.בחברה השנתית העבודה תכנית

 %50 עד של להפחתהדעת  שבשיקולתהיה סמכות  , בהמלצת ועדת התגמול,החברה לדירקטוריון .3

לא יחול על מנכ"ל  נושא משרה כפוף מנכ"ל )יובהר, כי סעיף זה זכאילהיות  עשויהמענק לו של  מגובהו

, בשים לב ומתוך נימוקים הקשורים לבחינת סבירות המענק שהתקבל מעמידה ביעדים לעומת (החברה

כמו  .(.בתקופת חישוב המענק תרומתו של נושא המשרה להשגתם ולמצבה העסקי והכספי של החברה

של מעילה,  את תשלום המענק לנושא משרה מסוים במקרים לבטלכן, לדירקטוריון תהא הסמכות 

  הונאה ו/או מנהל שאינו תקין.

 

 רכיב הוני  –תגמול משתנה  .3

תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור ותמרוץ נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה 

לבעלי המניות ושמירה ראויה בין שיקולי טווח הקצר לטווח הארוך, בין היתר על ידי קביעת תקופת הבשלה 

מחיר המימוש לא יפחת  - ככל שיוקצו אופציות למניותאה ומתן אופציות שאינן בתוך הכסף במועד הענקתן. מל

ימי המסחר שקדמו למועד  14, במהלך בע"מ בתל אביבלניירות ערך חיר הממוצע של מניית החברה בבורסה הממ

ת החברה לשמר את מנהליה בזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות ביכול. ההקצאה

 הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.

  .נוספת אופציות לתוכנית באשר פרטניות תוכניות לחברה קיימת לא זה מדיניות מסמך אישור למועד

 יוענק למנכ"ל החברה בלבד. –הוני במידה ויוענק  תגמול

ם ההוניים שאינם מסולקים המשתניהשווי השנתית של הרכיבים  תקרתבעת קביעת תוכנית תגמול הוני, 

ש"ח. התקרה השנתית מחושבת באופן שבו ההוצאה ההונית  מליון 1במזומן, במועד ההענקתם, הינה בגובה 

 מתפרסת באופן לינארי על פני תקופת ההבשלה.

שנה למנה הראשונה כמו כן, תקופת הבשלה מזערית של רכיבים משתנים הונים בתנאי כהונה והעסקה הינה 

 ., תוך התייחסות לתמריצים ראויים בראייה ארוכת טווחם לכל התוכניתשניוארבע 

ועדת התגמול והדירקטוריון ייבחנו את האפשרות לקביעת תקרה לשווי המימוש של רכיבים משתנים הוניים 

 .בעת הענקתם בפועל שאינם מסולקים במזומן במועד המימוש

 

                                                 

 
 .ועל קבוצת השליטה  או קרוב הובהר כי סעיף זה לא יחול על נושא משרה הנמני 4
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פים למנכ"ל עשויים להיות זכאים למענק בשיקול לגרוע מהאמור לעיל, נושאי משרה בחברה הכפו מבלי    .ב

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

 . לעיל (2)-( ו1קטן א)בסעיף 

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

 :5, ובין היתר, בקריטריונים הבאיםבפרמטרים הבסיסיים

 השגת יעדי החברה, השאת רווחיה והצלחתה. (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)

 ים פנימיים או יעדים מיוחדים.עמידה בנהל (6)

 מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה. (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 י משרה כפופי מנכ"ל ביחס לנושאכי  יובהרהסר ספק  למען

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

 ברוטו. 

 מוקדמת והודעהמענק פרישה  .4.3

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

לפיצויים בהתאם להסכמי . כמו כן, זכאים נושאי המשרה בחברה חודשים 4מוקדמת שאינה עולה על  

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

 בתקופת ההודעה המוקדמת. 

 סיום עבודתם בחברה. נושאי המשרה בחברה לא יהיו זכאים למענקי פרישה בקשר ל

 

 יחס בין רכיבים משתנים וקבועים בחבילת התגמול  .5.4

  .6השנתי התגמול עלותמסך  80%המשתנה לא יעלה על התגמול  רכיב"ל: למנכ

  משרה.הלנושא  2התגמול עלותמסך  25%: רכיב התגמול המשתנה לא יעלה על נושאי משרה כפופי מנכ"לל

                                                 
 
 .ועל קבוצת השליטה  או קרוב הובהר כי סעיף זה לא יחול על נושא משרה הנמני 5
 כלל המרכיבים הקבועים והמשתנים. 6
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שאי משרה והקלה לגבי אישור שינויים לא מהותיים בתנאי שינויים בתנאי כהונה והעסקה של נו .5

 העסקה של נושאי משרה הכפופים למנכ"ל

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

 נוייבח וכן דין פי על הנדרשים לאישורים בכפוף הינם אחר או זה במענק שינוי, הנלווים ובתנאים

וכן בהתאם  התגמול בחבילת לקבועים משתנים רכיבים בין החברה שהגדירה ליחסים בהתייחס

 לתקרות שנקבעו.

 

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

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

 אושר אם התגמול ועדת אישור את טעון יהיה לא החברות לחוק( ג)272 בסעיף כאמור ל"למנכ הכפוף

 .זו תגמול במדיניות הקבועים בגבולות והינו ל"המנכ בידי

 

 

 השבת תגמול משתנה במקרה של טעות .6

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

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

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

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

ובכפוף לכך כי  מסך המענק בגין אותה שנה, 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( השבת הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של קיזוז מהמענק בשנה העוקבת

 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 אישור/יבחנו  ודירקטוריון החברה ועדת התגמול

שכר של שאר עובדי החברה )לרבות עלות היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה ל

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

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

 .מצבת העובדים שלה

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

 בהתאמה 2.931: :4.2-ו 14.371:7.2:בחברה הינם  הממוצעת עלותל ,ממוצע עלות כפופי מנכ"להמשרה 
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לעלות   כפופי מנכ"ל של מנכ"ל החברה ונושאי המשרההמקסימאלית עלות שכרם ן היחס ביואילו 

התגמול והדירקטוריון, מצאו כי  ועדתוועדת. בהתאמה 16:1: .3-ו 29.221:10.8: בחברה הינם החציונית

 .בחברה העבודה יחסי על השפעה להם ואין המקובל את הולמים, סבירים הינם אלו יחסים

  

 דירקטורים גמול .8

שנתי וגמול השתתפות זכאים לגמול  יהיו ואינם יו"ר הדירקטוריון השליטה מקבוצת שאינםירקטורים ד

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

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

על פי הנהוג  כנושאי משרה בגין אחריותם 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 הפרתמובהר, כי 

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 הפטור(

 

 

בהתאם לעקרונות , לעת מעת, החברה שתרכוש המקצועית האחריות בביטוח יכוסונושאי משרה בחברה 

דולר ארה"ב, בגבולות כיסוי  024,58 של עד בתמורה לפרמיה שנתית בסךכיסוי ביטוחי  המפורטים להלן:

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

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

. 20177ביוני  30וסיומה ביום  2016ביולי  1תקופת הפוליסה הראשונה תחילתה ביום  , כאשרובקנדה

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

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

                                                 
 
דולר  287,02 -כ תעמוד על סך שלראשונה ה בגין תקופת הפוליסהשנותרה לתשלום הפרמיה לאור הטעות למען הסר ספק, יובהר כי,  7

 ארה"ב.



 

 

14 

 

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

 .מתנאי הפוליסה הקיימת ושיש בהם כדי להיטיב עם החברה

 

 

 

 

 



 

 

 )"החברה"( "מבע אשדר חברה לבניה

)להלן:  2005 –כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו 

 "התקנות"(

 חלק ראשון

 בע"מ. אשדר חברה לבניה: שמה של החברה .1

  המועד והמקום לכינוסה ,סוג האסיפה הכללית .2

 ביום  "(. האסיפה תתכנסיפההאסהחברה )להלן: "של של בעלי מניות  מיוחדתאסיפה כללית 

תל אביב )להלן:  ,57יגאל אלון  ובברח, החברה משרדי, ב12:00בשעה  ,2017ינואר ב 18, 'ד

 ."(החברה משרדי"
 זה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה הםשעל סדר היום אשר לגבי יםפירוט הנושא .3

רבות עדכונה, , להחברות לחוקא' 267 לסעיף בהתאם החברה של תגמולה מדיניות אישור

 . 2017בינואר  8מיום שנים החל  3לתקופה של 

 המוצעת  ההמועד והשעה שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלט .4

ה' בשעות העבודה המקובלות -, בימים א'במשרדי החברה המוצעת הניתן לעיין בנוסח ההחלט

פה הנדחית )אם כינוס האסיפה או האסיוזאת עד למועד  03-6374201בטלפון ובתיאום מראש 

                                                                                                         .תהיה(

 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית  .5

סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי  שעל ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי 1מאלה: )יתקיים אחד 

 התגמול מדיניותשל  חידושההמניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור 

 לא האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין; בהצבעה המשתתפים)לרבות עדכונה(, 

 לחוק 276 סעיף הוראות תחולנה אישי עניין לו שיש מי על. הנמנעים קולות בחשבון יובאו

 בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( 2; )המחויבים בשינויים החברות

 . בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור על עלה לא( 1)

אסיפה גם אם ה הנושא שעל סדר היום, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את יובהר

תתנגד לאישורו, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד 

נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בעדכון למדיניות התגמול, כי אישור העדכון 

 למדיניות התגמול, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה.

מוקצה מקום לסימון לעיל,  שעל סדר היוםבנושא , בהצבעה לכתב הצבעה זה השני חלקב

וכן מאפיין אחר של בעל א לחוק החברות 267כנדרש בסעיף  אישי עניין של היעדרו קיומו או

 מהות את תיאר לאמי שסימן "כן" ו או לעיל האמור את סימן שלא . יובהר, כי מיהמניות

  .הקולות במניין הצבעתו תבוא לא האישי, העניין

 תוקף כתב ההצבעה .6

המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה )לרבות לו  פוכתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צור

 כדלקמן:באמצעות דואר רשום( 



 

 

)דהיינו: מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות  בעל מניות לא רשום

ציא נדרש להמ –נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים( 

לפני  שעות 4עד וזאת,  אמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית,, לרבות באישור בעלותלחברה 

  .מועד האסיפה

  בעל מניות שאינו רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

נדרש להמציא  –( החברהבמרשם בעלי המניות של רשום הבעל מניות ) בעל מניות רשום

או מועד  לפני מועד האסיפה שעות 4עד , וזאת דרכון או תעודת התאגדותצילום תעודת זהות, 

 .נעילת המערכת

 כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, 

  למשרדי החברה.

 מועד נעילת המערכת .7

', דביום  06:00בשעה מועד נעילת המערכת האלקטרונית יומצא לחברה עד לכתב ההצבעה 

בהתאם להוראות  ידי רשות ניירות ערך -)או מועד מוקדם יותר ככל ויקבע על 2017ינואר ב 18

 (. התקנות

 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8

 .משרדי החברה

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

כאמור  ההודעה .2017 ,בינואר 8 יוםיאוחר מלא דהיינו עד  ,לפני מועד האסיפהימים  10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.תישלח על 

 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10

 .2017,ינוארב 13יום יאוחר מלא , דהיינו עד מועד האסיפהלפני ימים  5עד 

 עמדה:השמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות  רנטי האינטכתובת ההפצה של אתר .11

  .www.magna.isa.gov.il ניירות ערך: אתר ההפצה של רשות 

 .http://maya.tase.co.il אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח  .12

בעל מניות  קש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.בדואר, אם בי

לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה 

 האלקטרונית. 

 הודעותקישורית לנוסח כתב ההצבעה ו ,בדואר אלקטרוני חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, .13

ואשר מניותיו , ניות שאינו רשום במרשם בעלי המניותלכל בעל מ ,באתר ההפצה העמדה

לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר פרסומו באתר ההפצה רשומות אצל אותו חבר בורסה, 

 בכךמעוניין לא אם הודיע בעל המניות כי הוא אלא או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, 

או שהוא מעוניין לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת 

 .תשלום



 

 

או יותר מסך כל  5%מניות בשיעור המהווה במועד הקובע בעל מניות אחד או יותר המחזיק  .14

שאינן  ,זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה

בעצמו או לחוק החברות, זכאי  268כהגדרתו בסעיף  ,בעל שליטה בחברה מוחזקות בידי

לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, 

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

 ליום פרסום כתב הצבעה זה,נכון  מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, 5%כמות המניות המהווה 

 מניות.  9,984,263הינה: 

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל  5%כמות המניות המהווה 

 מניות.  2,317,734 הינהנכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, שליטה בחברה, ה

ל האסיפה, ש שעל סדר יומה יםבנושאלאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים  .15

. ניתן יהיה לעיין לרבות הוספת נושאים לסדר היום וכן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה

בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה )ככל ויהיו שינויים בסדר 

היום ו/או יתפרסמו הודעות עמדה כאמור( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר 

 לעיל.  11סה לניירות ערך בתל אביב בע"מ המפורטים בסעיף האינטרנט של הבור

היה ותתבקש הוספת נושא לסדר יומה של האסיפה על ידי בעל מניות בחברה ודירקטוריון  .16

החברה יחליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה 

ן, לכל המאוחר, עד יום פרסום מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו ותפרסם כתב הצבעה מתוק

 ההודעה המתוקנת כאמור.

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה



 

 

 )"החברה"( בע"מ אשדר חברה לבניה

  2005 –לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו  כתב הצבעה
  2016בדצמבר  12מיום בקשר עם דיווח מיידי של החברה 

 חלק שני

 .בע"מ אשדר חברה לבניה: שם החברה

  .תל אביב ,57 אלון יגאל רחוב: מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(

 510609761 :חברההמספר 

 .12:00בשעה  2017בינואר,  18 :אסיפההמועד 

 .מיוחדת: סוג האסיפה

 .2016, בדצמבר 18: הקובעהמועד 

  
 :פרטי בעלי המניות

 . מספר זהות: ___________________2______________________     : ותהמנישם בעל . 1

 . אם בעל המניות הוא תאגיד 4 .אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית3
 

 מספר דרכון: ___________________
 

 מספר תאגיד: __________________
 

 המדינה שבה הוצא: ______________
 

 __________מדינת ההתאגדות: ________
 

 בתוקף עד: ____________________
 

/ אף  3/ משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן( 2/ נושא משרה בכירה 1המניות הוא בעל עניין האם בעל. 5

 אחד מאלה* )יש לסמן את החלופה הרלבנטית(

 

 נושא משרה בכירה בעל עניין
משקיע מוסדי )לרבות 

 מנהל קרן(
 אף אחד מהם

    

והמצביע המנוי לעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר *  במידה 

 למייפה הכוח.

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  1
 .1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  2
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(,  1רתו בתקנה כהגד 3

 .1994-, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד2009-תשס"ט



 

 

 :אופן ההצבעה

האם אתה בעל   (1אופן ההצבעה ) הנושא שעל סדר היום
עניין בעל או  שליטה

  (2)? בהחלטה אישי

 לא כן* נמנע נגד בעד

 בהתאם החברה של תגמולה מדיניות אישור

, לרבות עדכונה, החברות לחוקא' 267 יףלסע

 .2017בינואר  8מיום שנים החל  3לתקופה של 
 

     

 .בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלהפרט נא  )*(

 הצבעה באותו נושא.מאי סימון יחשב כהימנעות  ( 1)

 הצבעתו לא תבוא במנין. ,בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט (2)

 

 חתימה: ________________   ריך: __________________תא

כתב  –( לחוק החברות( 1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

 הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום  –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 

 .ות/דרכון/תעודת התאגדותתעודות זה

 

 תהמוצע ותהתקשרהפרטים אודות עניין אישי באישור 

 :המוצעת ההחלטאישור הבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_______________________________________________________._____________ 

 

   


