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  דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

תקנות דוחות תקופתיים )להלן: " 1970-ם( התש"לידוחות תקופתיים ומיידילתקנות ניירות ערך ) בהתאם

תקנות )להלן: " 2001 -תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א, "(דייםיומי

והתגמול ת הביקורת ות ועדוהחלט ,"(חוק החברות)להלן: " 1999-חוק החברות, התשנ"ט"(, בעל שליטה

דירקטוריון החברה ת והחלטו 2017באפריל  5מיום  ,2017במרץ  22מיום ו ,2017במרץ  19של החברה מיום 

של מיוחדת כללית  אסיפהזימון להודיע על החברה , מתכבדת 2017באפריל  5מיום ו 2017במרץ  22מיום 

במשרדי החברה ברחוב  12:00, בשעה 2017 מאיב 24 11, ד''ה בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום

 ."(החברה משרדילהלן: ") , תל אביב(2)קומה  57יגאל אלון 

 המיוחדת על סדר יומה של האסיפה הכללית .1

 "(צ.מ.ח, ביחד עם שותפתה בפרויקט, צ.מ.ח המרמן בע"מ )להלן: "החברההתקשרות  אישור .1.1

קבוצת אשטרום בע"מ )להלן: מ למתן שירותי בניה בהסכם"( היזם)אשדר וצ.מ.ח. להלן: "

מרכז מסחרי, משרדים ושני ברה, לבניית "(, בעלת השליטה בחהקבלן" או "קבוצת אשטרום"

קומת קרקע על פני שלוש קומות מרתף בהתאמה מעל קומות  22/23( בני 1,2בנייני מגורים )בתים 

מ"ר עיקרי מסחר ומשרדים ועוד שטחי  8,000 -וכ יח"ד 250ועבודות הפתוח הצמוד שבהם ייבנו 

)להלן:  בגני תקווה 22,23חלקות  6717בגוש  101,102,401על מקרקעין הידועים כמגרש  שרות

 ."(פרויקט מע"ר גני תקווה"

  .מנכ"ל החברה, מר ארנון פרידמן עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של אישור .1.2

א' לחוק החברות, באופן 267אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם לסעיף  .1.3

ים על קבוצת השליטה או קרוב יםהנמנל בו יתווסף מנגנון תגמול החל על נושאי משרה כפופי מנכ"

 לאלו הכלולים בקבוצת השליטה.

אישור עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של סמנכ"ל מנהל אגף "אשדר בוטיק" בחברה, מר עומר  .1.4

 עדכון, בכפוף לאישור גוגנהיים, קרובה של הגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית על יחידי השליטה בחברה

 לעיל(.  3.1מדיניות התגמול בחברה )סעיף 

1.2.  

 העסקאות ומהות עניין אישי זהשמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור  .2

 :שמות בעלי השליטה בחברה .2.1
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רואה בקבוצת אשטרום, חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות  החברה

בקבוצת  ערך בתל אביב בע"מ, כבעלת השליטה בחברה. למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה

-"( אשר מחזיקה, בכיונדקואשטרום הינה יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ )להלן: "

  מהונה המונפק והנפרע של קבוצת אשטרום ומזכויות ההצבעה בה. 58.68%

 

למיטב ידיעת החברה, יונדקו הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, כאשר הבעלות המלאה בהון 

"(. הבעלות מרגןשלה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות בע"מ )להלן: "המניות המונפק והנפרע 

מוחזקים בידי השקעות רנה  33.33%( 1בהון המניות המונפק והנפרע של מרגן הינה כדלקמן: )

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של גיל גירון ודפנה לוי באמצעות 1977וחיים גירון )

מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל  33.33%( 2חברות בבעלותם ושליטתם המלאה; )

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של אברהם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות 1982)

( בע"מ, חברה 1982מוחזקים בידי השקעות משורר ) 15.31%( 3בבעלותם ושליטתם המלאה; )

משורר וסיגל משורר באמצעות חברות  פרטית בשליטתם המלאה של ליפא ויהודית משורר, ירון

מוחזקים בידי אבן נייר ומספריים בע"מ, חברה פרטית  10.93%( 4בבעלותם ושליטתם המלאה; )

, יורם רובין ונעמה )רובין( לימון באמצעות חברות בבעלותם יונתן רוביןבשליטתם המלאה של 

( בע"מ, חברה פרטית 1981מוחזקים בידי השקעות מייבלום ) 7.10%( 5ושליטתם המלאה; )

 בשליטתם המלאה של נורית מור וורדה ליפשיץ באמצעות חברות בבעלותן ושליטתן המלאה. 

 

לאור האמור, למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, מכוח 

ים שיתוף פעולה ביניהם בכל הקשור להחזקותיהם בחברה, הינם בעלי השליטה בחברה המפורט

לעיל, בין במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ובשליטתם המלאה, קרי ה"ה: גיל 

גירון, דפנה לוי, אברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל משורר, 

 ., נורית מור וורדה ליפשיץיונתן רוביןנחמיה רובין, נעמה )רובין( לימון, 

 

 :ישימהות העניין הא .2.2

 שעל סדר היום( 1.1)נושא למתן שירותי בניה עם קבוצת אשטרום התקשרות בהסכם  .2.2.1

הינה צד להתקשרות בפרויקט מע"ר גני תקוה  ,בעלת השליטה בחברה ,קבוצת אשטרום

 ליפשיץ, רובין, משורר, גירון, זהבי ,נוסבאום המשפחות. בני בניהלמתן שירותי  בהסכם

בשל החזקותיהם  בחברה משותפים שליטה כבעלי יחשבלה עשויים, המפורטים לעיל ומור

מכוח שיתוף הפעולה האמור ביניהם. המשותפת בהן, ברה ושליטתם בקבוצת אשטרום ובח

עניין אישי בהתקשרות. בנוסף, לבני  בעליעשויים להיות "ל על כן גם בני המשפחות הנ

אלכס ליפשיץ  המשפחות שהינם דירקטורים בחברה: ה"ה גיל גירון, אברהם נוסבאום,

 .וירון משורר, יש עניין אישי בהתקשרות הנ"ל

 1.2)נושא  אישור עדכון לתנאי העסקתו וכהונתו של מר מנכ"ל החברה, מר ארנון פרידמן .2.2.2

 שעל סדר היום(

 של יומה סדר שעל 1.2 בנושאבחברה אין עניין אישי  השליטה לבעלי ,החברה ידיעת למיטב

 .האסיפה
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אישור עדכון לתנאי ושעל סדר היום(  1.3גמול של החברה )נושא אישור עדכון מדיניות הת .2.2.3

 כהונתו והעסקתו של סמנכ"ל מנהל אגף "אשדר בוטיק" בחברה, מר עומר גוגנהיים

  (שעל סדר היום 4.1)נושא 

לגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית על בעלי השליטה בחברה, עשוי להיות עניין אישי  .2.2.3.1

ן הטעם שמר עומר גוגנהיים נשוי לבתה של שעל סדר היום, מ 1.4 -ו 31. יםבנושא

 הגב' ליפשיץ. 

 4.1 -ו 1.3ים לעיל עשוי להיות עניין אישי בנושא 2.1לבעלי השליטה כמפורט בסעיף  .2.2.3.2

 לעיל.  2.1שעל סדר היום, מן הטעם המפורט בסעיף 

 

 זה ןומהות ענייהשליטה יש עניין אישי  יאשר לבעל אותבעסקשמות הדירקטורים בעלי ענין אישי  .3

  שעל סדר היום( 1.1)נושא  קבוצת אשטרוםמלמתן שירותי בניה התקשרות בהסכם 

בעלי עניין אישי כ עשויים להיחשב וירון משורר ,אברהם נוסבאוםהדירקטורים ה"ה גיל גירון,  .3.1

שעל סדר היום, מאחר שהם נמנים על בעלי השליטה בחברה  1 2.1 בהתקשרות המתוארת בנושא

 ובקבלן. 

 וירון משורר אברהם נוסבאוםגיל גירון, ה"ה לעיל  3.1הנמנים בסעיף י הדירקטוריון חברבנוסף,  .3.2

( מר אלכס 2) ;היותם דירקטורים בקבוצת אשטרוםמכוח בעלי עניין אישי עשויים להיחשב כ

ובשל כך שרעייתו, הגב' ורדה  למנכ"ל בקבוצת אשטרוםמכוח היותו משנה בעל עניין אישי ליפשיץ 

בעלת עניין עשויה להיחשב כ גב' דליה שאשו( 3) על בעלי השליטה בחברה ובקבלן;ליפשיץ, נמנית 

 .מכוח היותה מועסקת ע"י קבוצת אשטרוםאישי 

 שעל סדר היום( 1.2)נושא  פרידמןמנכ"ל החברה, מר ארנון  עדכון לתנאי העסקתו וכהונתו של  אישור

של דכון תנאי העסקתו וכהונתו בעידיעת החברה, לדירקטורים בחברה אין עניין אישי  למיטב .3.3

 .החברה ל"מנכ

אישור עדכון לתנאי כהונתו שעל סדר היום(  1.3אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה )נושא 

שעל סדר  1.4)נושא  והעסקתו של סמנכ"ל מנהל אגף "אשדר בוטיק" בחברה, מר עומר גוגנהיים

 היום(

מן הטעם שעל סדר היום,  1.4 -ו 1.3ים בנושאישי עניין אעשוי להיות לדירקטור מר אלכס ליפשיץ  .3.4

 שמר עומר גוגנהיים נשוי לבתו של מר ליפשיץ.

 -ו 1.3ים בנושאעניין  עשוי להיות ומר ירון משורר אברהם נוסבאוםלדירקטורים מר גיל גירון, מר  .3.5

 לעיל. 2.1בשל האמור בסעיף , שעל סדר היום 1.4

3.3.  

  ןותנאיהת יועיקר ההתקשרו תיאור .4

, או עם קרוביהם השליטה בה ישל החברה עם בעל אותדר יומה של האסיפה הכללית אישור עסקעל ס

 כדלקמן:

 שעל סדר היום( 1.1)נושא  למתן שירותי בניה עם קבוצת אשטרוםהתקשרות בהסכם  .4.1

 רקע .4.1.1



4 

 

 22וביום  ,2017במרץ  19ועדת הביקורת של החברה ודירקטוריון החברה אישרו ביום 

קבוצת אשטרום מ למתן שירותי בניה בהסכם היזם את התקשרותבהתאמה,  ,2017במרץ 

"(, בעלת השליטה בחברה, לבניית מרכז הקבלן" או "קבוצת אשטרוםבע"מ )להלן: "

קומת קומות בהתאמה מעל  22/23( בני 1,2ים מסחרי, משרדים ושני בנייני מגורים )בת

 8,000 -וכ יח"ד 250נו קרקע על פני שלוש קומות מרתף ועבודות הפתוח הצמוד שבהם ייב

 101,102,401על מקרקעין הידועים כמגרש  מ"ר עיקרי מסחר ומשרדים ועוד שטחי שרות

בתמורה וזאת  "(פרויקט מע"ר גני תקווהבגני תקווה )להלן:  22,23חלקות  6717בגוש 

 .אלפי ש"ח 275,250כוללת של 

ודות חפירה ודיפון עם הקבלן ועם צ.מ.ח בעב היזםלפרטים בדבר התקשרות קודמת של 

 להלן.  7.2.1בפרויקט מע"ר גני תקווה, ראו סעיף 

 היקף עבודות הבניה וביצוען .4.1.2

 Turnלהלן ועל בסיס של הקבלן יבצע את כל עבודות הבניה בתמורה פאושלית כמפורט

Key Project.בהתאם לתכניות ולמפרטים שיצורפו להסכם , 

  קבלני משנה וספקי חומרים .4.1.3

 לק מעבודות הבניה באמצעות קבלני משנה, שייבחרו על ידו, ויהיוהקבלן רשאי לבצע ח

 "(.קבלני המשנה" :בעלי סיווג קבלני מתאים )להלן

התמורה לקבלני המשנה תשולם על ידי הקבלן והקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום 

 בגין כך. האחריות בגין עבודות הבניה שיבוצעו על ידי קבלני המשנה, ככל שהם המהחבר

  יבוצעו כאמור, תהינה על הקבלן.

 לוח זמנים .4.1.4

מועד הסיום של בכפוף לאישור ההסכם ע"י האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, 

 "(. מועד סיום עבודות הבניה" -)להלן 2020במאי  5לאכלוס( יהיה  4העבודות )קבלת טופס 

 התמורה בגין ביצוע עבודות הבניה ואופן התשלום .4.1.5

המשרדים ושני המבנים  ת לבניית המרתפים, המרכז המסחרי,בגין ביצוע העבודו

 :ןבתוספת מע"מ כדין )להל אלפי ש"ח 275,250לקבלן סך של  ישלם היזם 1,2שמספרם 

 "(. סכום התמורה"

סכום התמורה יהיה צמוד למדד תשומות הבניה בעיקור שעות הקיץ, כאשר בסיס החישוב   

  נקודות. 109.0ועומד על  2016בדצמבר  15  שפורסם ביום 2016הוא מדד חודש נובמבר 

סכום התמורה ישולם בהתאם לקצב התקדמות ביצוע עבודות הבניה, בהתאם לחשבונות   

אושרו ע"י המפקח, כהגדרתו בהסכם. החשבונות חלקיים שיוגשו אחת לחודש וי

 .45 המאושרים ישולמו בתנאי שוטף +

 פיצוי על פיגור בסיום עבודות בניה במועד .4.1.6

ל שהקבלן לא יסיים את עבודות הבניה עד למועד סיום עבודות הבניה, ישלם הקבלן ככ

, בגין כל יום איחור ועד למועד סיום עבודות הבניה בפועל, פיצוי מוסכם בגובה של יזםל

( יום 1מההיקף הכללי של סכום התמורה, בתוספת הפרשי הצמדה, בגין כל אחד ) 0.033%

 פיגור.
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 בטחונות .4.1.7

ערבות  יזםיבויות הקבלן לביצוע עבודות הבניה, ימציא הקבלן לטובת הלהבטחת התחי

 יחידי היזם"(, אשר תחולק בין ערבות הביצועמסכום התמורה )להלן: " 5%בשיעור של 

 כדלקמן:

מסכום  50% -צ.מ.ח ימציא הקבלן ערבות בנקאית אוטונומית בסכום השווה לל .4.1.7.1

  ערבות הביצוע.

  מסכום ערבות הביצוע. 50%בות עצמית בסך תערוב קבוצת אשטרום בער לחברה .4.1.7.2

בסעיף זה בגמר הבניה תוסב ערבות הביצוע לערבות טיב עפ"י החלוקה המופיעה  .4.1.7.3

 לעיל.

שטחי המסחר  ,חודשים מגמר הבניה ומסירת הדירות 24לאחר מינימום של  .4.1.7.4

סכם ולאישור מנהל והמשרדים לרוכשיהן ו/או לשוכרים ובכפוף לתנאי הה

 18. לאחר 2% -( ללעיל)עפ"י החלוקה המופיעה  הטיב בותערהפרויקט תוקטן 

 חודשים נוספים ובכפוף לאישור מנהל הפרויקט תוחזר ערבות הטיב לקבלן.

 שינויים  .4.1.8

"(, השינויים" -)להלן ולשנות את היקף או מהות עבודות הבניה מיוזמת יזם יבקשככל שה

י ניתוח מחירים שיבצע הקבלן יהא זכאי לתמורה נוספת כפי שתאושר ע"י המפקח )עפ"

. שינויים שיבוקשו 10%הקבלן(, כשהבסיס יהיה עפ"י מחירון "דקל" עדכני ובהנחה של 

  ע"י הדיירים במסגרת הליך שינויי דיירים יתומחרו לפי מחירון דקל לשינויי דיירים.

 

 3%בודות הבניה, בחריגה של עד היקף או מהות עב שינויאף האמור לעיל,  עליצוין כי, 

לא יחשב כשינוי מהותי  טבפרויק תמורה לקבלן וזאת ככל ויחול שינוי בעבודותמה

 והנהלת החברה תהיה רשאית לאשר שינוי כאמור מבלי להידרש לכל אישור נוסף.

 ביטוחים, אחריות ושיפוי .4.1.9

וכמקובל בשוק.  יזםהקבלן יערוך על חשבונו ביטוחים בהתאם להוראת יועץ הביטוח של ה

מקרה  בכליזם כל נזק שנגרם בגין מעשה ו/או מחדל שלו וישפה את ההקבלן יהא אחראי ל

 של דרישה ו/או תביעה כלשהי של צד שלישי כלשהו.

 יזםהפסקת עבודות בניה על ידי ה .4.1.10

ת א יקסיזם יפלפיצוי המגיע לקבלן במקרה בו ה ,בין היתר ,הסכם ההתקשרות מתייחס

מקובלות בהסכם המדף בהתאם לנוסחאות ה עבודות הבניה מסיבות התלויות בו

הממשלתי. אופן חישוב הפיצוי שונה לסיטואציות היפרדות שונות כאשר כל פיצוי כפוף 

 .יזםלאישור מנהל הפרויקט מטעם ה

 הכרעות בחילוקי דעות .4.1.11

לבין הקבלן,  יזםבכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או אי הסכמה שיתגלו בין ה

יזם ע העבודות ולא להפסיק את ביצוען. המתחייב הקבלן שלא להאט את קצב ביצו

לשלם כל תשלום שלא יהיה במחלוקת. חילוקי דעות במידה ויהיו יתבררו בהליך  מתחייב

 בוררות.
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 שעל סדר היום( 1.2 נושא) פרידמןעדכון לתנאי העסקתו וכהונתו של מנכ"ל החברה, מר ארנון  .4.2

 רקע .4.2.1

קבלת אישור ועדת התגמול של , אישר דירקטוריון החברה, לאחר 2017במרץ  22 ביום

 מרעדכון תנאי העסקתו וכהונתו של את  2017במרץ  22 -ו 2017במרץ  19ם ימיהחברה מ

 כדלקמן: ,"("להמנכ)להלן: " החברה"ל מנכ, פרידמן ארנון

  שכר קבוע: .4.2.1.1

 חודשי , מר פרידמן יהיה זכאי לשכר בסיס1בהתאם למדיניות התגמול של החברה

משכורת החל מ"ח, אלפי ש 75של  חודשי ף שכר בסיסחל ש"ח,אלפי  85של בסך 

  .. השכר החודשי לא יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן2017מרץ חודש 

 :שנתי מענק .4.2.1.2

החישוב המצטבר של עודכן כי בהתאם למדיניות התגמול של החברה,  .א

 2015המענק )על בסיס הרכיב המדיד(, במנגנון תלת שנתי, יהיה החל משנת 

 .כפי שנקבע בעבר 2013נגנון תלת שנתי החל משנת זאת חלף מ ואילך

לא  למר פרידמןעודכן רף הזכאות למענק של מר פרידמן באופן בו כמו כן,  .ב

 2,במידה והרווח לפני מס )על בסיס הרכיב המדיד( לקבלת מענק זכאותתהא 

וזאת , מיליון ש"ח 40 -נמוך מ ,הממוצע בשנה השוטפת ובשנתיים שקדמו לה

תנאי הסף )להלן: " שנקבע בעבר מיליון ש"ח 17של מס  לפניחלף רווח 

   ."(המעודכן לקבלת מענק

אסיפה  המובא לאישורלקבלת מענק יצוין כי על פי תנאי הסף המעודכן 

)כהגדרתו במדיניות  של החברה לפני מס, הרי שבהתאם לרווח זו כללית

 "חאלפי ש 100,440לסך של  םאשר הסתכ 2016 -ו 2015בשנים התגמול(, 

)בנטרול הפסד המיוחס לזכויות שאינן  בהתאמה ,אלפי ש"ח 94,265 לסך שלו

  .למענק, היה זכאי מר פרידמן מקנות שליטה(

עשוי להיות זכאי למענק בשיקול דעת, על בסיס כמו כן, מר פרידמן  .ג

 ברוטו חודשיות בסיס משכורות 3 -קריטריונים שאינם מדידים, שווה ערך ל

)אשר בה לא מוצע כל  מיליון ש"ח 3בסך של מענק ובלבד שיעמוד בתקרת ה

. במסגרת מתן מענק בשיקול דעת, יילקחו בחשבון ע"י ועדת התגמול שינוי(

( 1)ודירקטוריון החברה, בין היתר, אחד או יותר מהפרמטרים שלהלן: 

( הצורך של החברה 2תרומתו והישגיו של מנכ"ל החברה בשנה הרלוונטית; )

כישוריו, ניסיונו או הידע הייחודי הקיים אצלו;  לשמר את המנכ"ל לאור

יובהר, כי במסגרת אסיפה כללית זו, לא מוצע מצבה הכספי של החברה. 

                                                      
1

  שצורפה ( 2017-01-006616)אסמכתא מס':  2017בינואר  18ביום כפי שאומצה על פי החלטת האסיפה הכללית של החברה  

( )מידע זה מהווה הכללה על דרך 2016-01-087579)אסמכתא מס':  2016בדצמבר  12כנספח א' לדוח זימון האסיפה מיום 

 "(.מדיניות התגמול)להלן: "ההפניה( 
2

 ללה על דרך ההפניה(.)מידע זה מהווה הכ מדיניות התגמול של החברהל 7בעמוד כהגדרתו  
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 שינוי בתקרת המענק אלא באפשרות למתן מענק בשיקול דעת בלבד. 

 ביטוח, שיפוי ופטור: .4.2.1.3

כמו כן, יובהר כי מר פרידמן זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 

ונושאי משרה בנוסח המקובל בחברה ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה 

למדיניות התגמול וכן כפי שתעודכן מעת לעת, וכן יהיה זכאי  9כמפורט בסעיף 

לקבל כתב שיפוי ופטור מהחברה בנוסח המקובל בחברה ובתנאים זהים ליתר 

נספח חברה ראו כתב השיפוי והפטור המעודכנים ב לנוסחנושאי המשרה בחברה. 

( ונספח 2012-01-035190)מס' אסמכתא:  2012בפברואר  12דיווח מיידי מיום ג' ל

 ., בהתאמה(2015-01-029199)אסמכתא מס':  2015במאי  26ג' לדיווח מיום 

יהיו ללא שינוי מתנאי כהונתו והעסקתו כפי שאושרו  פרידמןיתר התנאים להם זכאי מר  .4.2.2

 .20153בפברואר  5ביום ע"י האסיפה הכללית של החברה 

)במונחי עלות לחברה(,  2016מר פרידמן לשנת לתמצית תנאי הכהונה וההעסקה של  .4.2.3

לפרק ד' לדוח התקופתי  21 לתקנה 2 הערה ראו, 2016לרבות המענק ששולם לו בגין שנת 

( 2017-01-023770)אסמכתא מס':  2017במרץ  22שפורסם ביום  2016של החברה לשנת 

 (.הההפני דרך על הכללה מהווה זה ידע"( )מהתקופתי הדוח)להלן: "

 בהתאם( לחברה עלות)במונחי למר פרידמן תנאי ההעסקה המוצעים  לפרטים אודות .4.2.4

  לדוח זימון אסיפה זה. נספח א' ראו דוחות מיידים ותקופתיים, לתקנות השישית לתוספת

 פרטים נוספים על עדכון תנאי העסקה של מנכ"ל החברה: .4.2.5

 .בחברה עניין בעל של משפחה בן אינו"ל המנכ .א

 .ציבורית נכדה חברה אינה החברה .ב

, למר פרידמןלמועד דוח זה, היחס בין עלות תנאי העסקה והכהונה המוצעת  נכון .ג

ואילו  ,12.7השכר הממוצע בחברה הינו  לבין ,תותנאי העסקהמוצע לעדכון הלאחר 

השכר החציוני  יןלב למר פרידמןהיחס בין עלות תנאי העסקה והכהונה המוצעת 

 .24.2בחברה הינו 

עלות התגמול השנתית  סךל)מענק שנתי מקסימלי( המשתנה בין הרכיב  היחס .ד

  .80% לא יעלה על, תו, לאחר עדכון תנאי העסקלמר פרידמןהמקסימלית 

 ראו, המקצועי וניסיונו מומחיותו, כישוריו, דמןימר פראודות השכלתו של  לפרטים .ה

 .התקופתי לדוח' ד לפרקא' 26 תקנה ההפניה דרך על

 שעל סדר היום( 3.1)נושא  של החברהעדכון למדיניות התגמול  .4.3

 מדיניות את החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה, 2017בינואר  18 ביום .4.3.1

)להלן:  2017בינואר  8שתחילתה ביום  נוספותשנים  3של החברה לתקופה של  התגמול

                                                      
3

"( וכן דוח תוצאות מנכ"לדוח זימון )להלן: "( 2015-01-019216מס': )אסמכתא  2015בינואר  26ראו דוח זימון אסיפה מיום  

 (.2015-01-026491)אסמכתא מס':  2015בפברואר  5האסיפה מיום 
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נוספים אודות מדיניות התגמול, ראו דוח זימון אסיפה מיום לפרטים  ."(מדיניות התגמול"

 (.087579-01-2016)אסמכתא מס':  2016בדצמבר  12

דירקטוריון החברה כמפורט בסעיף כן ווהביקורת במסגרת דיונים שקיימו ועדת התגמול  .4.3.2

בכפוף ליתר הוראות מדיניות התגמול )לרבות בדבר דרך חישוב  , הוחלט לאשר,להלן 8

מנגנון המענק, לרבות מדרגות המענק   על בסיס מצטבר(, הוספת סעיף בו יתוארהמענק 

תלוי הרכיב המדיד על בסיס "רווח לפני מס" )כהגדרתו במדיניות התגמול(, החל על נושאי 

ים לאלו הכלולים בקבוצת על קבוצת השליטה או קרוב יםהנמנמשרה כפופי מנכ"ל, 

 , בהתאם לטבלה שלהלן:השליטה

 סך המענק ח לפני מסטווח רוו

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

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

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

 ברוטו משכורת בסיס 4עד  מיליון ש"ח 80מעל 

י המענק לו עשו מסךתהיה סמכות שבשיקול דעת להפחתה  דירקטוריון החברהכמו כן, ל .4.3.3

נושא משרה כפוף מנכ"ל, הנמנה על קבוצת השליטה או קרוב לאלו הכלולים להיות זכאי 

 בקבוצת השליטה.

הנמנה על קבוצת השליטה או קרוב לאלו  כפוף מנכ"להמענק שיינתן לנושא משרה  .4.3.4

הכלולים בקבוצת השליטה, לא יהיה שונה באופן מהותי מהמענק שיינתן ליתר נושאי 

 חברה בשנה מסוימת.המשרה כפופי המנכ"ל ב

הנמנה על קבוצת השליטה או כפוף מנכ"ל למען הסר ספק יובהר כי ביחס לנושא משרה  .4.3.5

   ברוטו.משכורות בסיס  4, המענק לא יעלה על קרוב לאלו הכלולים בקבוצת השליטה

 יובהר כי לא יחולו שינויים נוספים במדיניות התגמול של החברה.  .4.3.6

 לדוח זה. 'בנספח , ראו  ת התגמולמדיניוהעדכונים המוצעים ללנוסח  .4.3.7

 4.1)נושא  כסמנכ"ל מנהל אגף "אשדר בוטיק" בחברה דכון תנאי כהונתו של מר עומר גוגנהייםע .4.4

 שעל סדר היום(

 רקע  .4.4.1

, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישור ועדת 2014במאי  15ביום 

ירקטוריון החברה מאותו ואישור ד 2014במרץ  30התגמול והביקורת של החברה מיום 

היום את העסקתו ואת תנאי כהונתו של מר עומר גוגנהיים, קרובה של הגב' ורדה ליפשיץ, 

ובעלה  הנמנית על בעלי השליטה בחברה וקרובו של מר אלכס ליפשיץ, דירקטור בחברה

(. 38, כסמנכ"ל בחברה, האחראי על אגף "אשדר בוטיק" )תמ"א של הגב' ורדה ליפשיץ

עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו , אישרה האסיפה הכללית של החברה, 2015ביוני  15ביום 

 .2014וכן מענק לשנת  מר עומר גוגנהייםשל 

כסמנכ"ל מנהל אגף "אשדר לפרטים אודות תפקידיו ותנאי כהונתו של מר עומר גוגנהיים 

זקתו, , לרבות הוצאות כלכלה חודשיות, זקיפת וגילום רכב והוצאות אחבוטיק" בחברה

הוצאות טלפון סלולארי וכן החזר הוצאות סבירות שיישא בהן בקשר עם מילוי תפקידו, 
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2014-)אסמכתא מס':  2014באפריל  9ראו דוח זימון אסיפה מיום וכן תנאים סוציאליים, 

  4.)מידע זה מהווה הכללה על דרך הפניה("( 2014דוח זימון ( )להלן: "043437-01

( 0372281-01-2015)אסמכתא מס':  5201ביוני  1מיום  אסיפה זימון דוח כמו כן, ראו

 .2014העלאת שכר ומענק לשנת  בו אושרה למר גוגנהיים "(2015זימון דוח )להלן: "

 5ומיום  2017במרץ  19אישור ועדת התגמול והביקורת של החברה מיום  קבלת לאחר .4.4.2

 5ומיום  2017במרץ  22אישור דירקטוריון החברה מיום  וכן לאחר קבלת 2017באפריל 

 מובא לאישור אסיפה כללית זו, עדכון תנאי כהונתו של מר עומר גוגנהיים 2017באפריל 

 :כדלקמן

 שכר חודשי:

 45.5לו יהיה זכאי מר עומר גוגנהיים יעודכן לסך של ברוטו הבסיס החודשי שכר  .4.4.2.1

אלפי  40של ברוטו חלף שכר בסיס חודשי  ,"(השכר החודשיאלפי ש"ח )להלן: "

. השכר החודשי לא יהיה צמוד למדד 2017החל ממשכורת חודש מרץ וזאת ש"ח, 

  המחירים לצרכן.

 :שנתי מענק

 םייגוגנהעומר מר עדכן את מנגנון המענק הקבוע בהסכם ההעסקה של וצע למ .4.4.2.2

או  על קבוצת השליטה המנכ"ל הנמנ ףלנושא משרה כפובהתאם למנגנון המענק 

 לעיל. 4.3.5עד  23.4. פיםטה, כמפורט בסעילאלו הכלולים בקבוצת השלי קרוב

לא יחול כל שינוי בתקרת המענק למר גוגנהיים, הזהה לתקרת המענק  יובהר, כי .4.4.2.3

 ליתר נושאי המשרה כפופי מנכ"ל בחברה. 

"רווח  -יובהר, כי מר עומר גוגנהיים יהיה זכאי למענק על בסיס הרכיב המדיד  .4.4.2.4

 בלבד.  -לפני מס" 

תהיה סמכות שבשיקול דעת  דירקטוריון החברהכי ללמען הסר ספק, יצוין 

המענק לו עשוי להיות זכאי מר גוגנהיים וזאת כמפורט במדיניות  סךלהפחתה 

 .התגמול

המענק שיינתן למר גוגנהיים, לא יהיה שונה באופן מהותי מהמענק כמו כן, 

 שיינתן ליתר נושאי המשרה כפופי המנכ"ל בחברה בשנה מסוימת.

 ופטור:ביטוח, שיפוי 

 כמו כן, יובהר כי מר גוגנהיים זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים .4.4.2.5

ונושאי משרה בנוסח המקובל בחברה ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה 

למדיניות התגמול, וכן כפי שתעודכן מעת לעת, וכן  9שתנאיה מפורטים בסעיף 

סח המקובל בחברה ובתנאים יהיה זכאי לקבל כתב שיפוי ופטור מהחברה בנו

זהים ליתר נושאי המשרה בחברה. לנוסח כתב השיפוי והפטור המעודכנים 

2012-)מס' אסמכתא:  2012בפברואר  12בחברה ראו נספח ג' לדיווח מיידי מיום 

                                                      
4

. יובהר, כי , לעיל 4.2.1.מפורט בסעיף ה כללית זו כאשר לגביו מוצע עדכון באסיפלמעט לעניין המענק השנתי של מר גוגנהיים  

 .(להלן 44.4.ראו סעיף  ) .ניתן למר גוגנהיים מענק 2016בגין שנת 
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01-2015-)אסמכתא מס':  2015במאי  26( ונספח ג' לדיווח מיום 035190-01

 ללה על דרך ההפניה(.(, בהתאמה )מידע זה מהווה הכ029199

לתנאי הכהונה הקיימים כאמור  ביחס שינוי ללא הינםהכהונה של מר גוגנהיים  תנאי יתר .4.4.3

 .2015ובדוח זימון  2014בדוח זימון 

)במונחי עלות לחברה(,  2016לתמצית תנאי הכהונה וההעסקה של מר גוגנהיים לשנת  .4.4.4

לפרק ד' לדוח  21 לתקנה 4 -ו 3 ותהער ראו, 2016לרבות המענק ששולם לו בגין שנת 

01-2017-)אסמכתא מס':  2017במרץ  22שפורסם ביום  2016של החברה לשנת התקופתי 

 .(הההפני דרך על הכללה מהווה זה ידע)מ"( התקופתי הדוח( )להלן: "023770

בהתאם )במונחי עלות לחברה( למר גוגנהיים המוצעים לפרטים בדבר תנאי התגמול  .4.4.5

 לדוח זה. 'גנספח ראו  דוחות תקופתיים ומיידיים לתוספת השישית לתקנות

א 26לפרטים אודות השכלתו, ניסיונו המקצועי וכישוריו של מר עומר גוגנהיים, ראו תקנה  .4.4.6

 לפרק ד' לדוח התקופתי.

 הממוצעתהשכר ועלות  המוצעת למר גוגנהיים עלות השכר, היחס בין למועד דוח זה נכון .4.4.7

 החציוניתהשכר לעלות  למר גוגנהיים ת השכר המוצעתעלוהיחס בין ואילו  3 ובחברה הינ

  .5.2ו בחברה הינ

 למען הסר ספק, יובהר, כי עצם אישור עדכון תנאי כהונתו של מר עומר גוגנהיים, כאמור .4.4.8

התקשרות החברה בהסכם העסקה עמו , מהווה אישור מחדש של בדוח זימון אסיפה זה

וצע כל שינוי במסגרת הלא  גביהםושל 4201)לרבות ביחס לתנאים שאושר לו בדוח זימון 

  ( לחוק החברות.1)א275אסיפה זו(, כנדרש בהתאם לס' 

  .ה

 שעל סדר היום 1.1בנושא  שבה נקבעה התמורה הדרך .5

 שעל סדר היום( 1.1)נושא למתן שירותי בניה עם קבוצת אשטרום התקשרות בהסכם  .5.1

למשא ומתן שהתנהל  אםלעיל, נקבעה בהת 4.1התמורה בהתקשרות החברה המתוארת בסעיף 

 בין היתר, על המפורט להלן: ,בין נציגי היזם לבין הקבלן, ובאישור ועדת הביקורת, בהסתמך

 ועדת הביקורת .5.1.5.1.1

 4.1לבין הקבלן בהתקשרות המתוארת בסעיף  יזםלשם בחינת התמורה שנקבעה בין ה

ה מאיר מלכ לעיל, מינתה ועדת הביקורת של החברה, מומחה בלתי תלוי מטעמה, מר

יצוין, כי ועדת הביקורת ערכה "(. המומחהמ )להלן: "ממשרד פיטנגו הנדסה אזרחית בע"

ראיונות בעבר עם מספר מועמדים לתפקיד המומחה לבחינת עסקאות מהסוג המובא 

בעבר לישיבות ועדת הביקורת לאישור במסגרת אסיפה כללית זו. אותם מועמדים זומנו 

לקחו כל חלק בבחירת  ועציה המשפטיים לאמובהר, כי הנהלת החברה ויולבקשתה. 

. במסגרת ישיבתה וועדת הביקורת היא שבחנה את העסקת המומחה כאמורהמומחה 

לבחינת ההתקשרות המובאת לאישור אסיפה כללית זו, ועדת הביקורת בחנה ומצאה כי 

ההשכלה והניסיון המתאימים בתמחור ההתקשרות  המומחה הינו בעל הכישורים,

ור אסיפה זו וכי הינו בלתי תלוי בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה, המובאת לאיש

קרוביהם ו/או מי מטעמם וכי אינו מקיים כל קשר עסקי עם בעלי השליטה בחברה ו/או 
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 . בכלל ו/או בקשר עם פרויקט מע"ר גני תקווהעם החברה 

ני מע"ר ג המומחה קיבל מהנהלת החברה את ההסכם, התכניות והמפרטים של פרויקט

, ובהתאם ביצע ניתוח מחירים ברמה קבלנית לכל אחד מרכיבי הפרויקט )וכן,  תקווה

למקצועות השונים( על פי כתב כמויות שהכין בעצמו וזאת מבלי שנחשף למחיר עליו 

  והקבלן. היזםסיכמו 

 

כתב הכמויות תומחר על ידי המומחה על בסיס ניסיון מצטבר לאורך שנים, בכלל, ועל 

בסיס עשרות פרויקטים שונים אותם מלווה המומחה בהווה, בפרט, וזאת משלב בדיקת 

המכרזים באותם הפרויקטים דרך הכנת חשבונות חלקיים לאורך חיי הפרויקטים, והכנת 

ב הכמויות התחשב המומחה בהיקף ובמורכבות בהכנת כתחשבון סופי והסקת מסקנות. 

יחד עם שטחי מגורים, חניות,  ומשרדים בעירוב שטחי מסחר ך, כמע"ר גני תקווה פרויקט

  .וביצע את ההתאמה הנדרשת חדרי שירות ומאפיינים נוספים

 

 4.1לאחר שסיים המומחה את הליך בחינת התמחור בגין ההתקשרות המתוארת בסעיף 

עם הקבלן היה נמוך בשיעור של היזם  חה כי סיכום המחיר שאליו הגיעהמומלעיל, מצא 

מהתמחור לעבודות שנעשה על ידו ולפיכך, הינו במחירי שוק. יצוין, כי מר מלכה  0.8%-כ

בדק גם את משך הזמן אותו ביקש הקבלן לביצוע הפרויקט והגיע למסקנה כי התקופה 

  שסוכמה עמו מקובלת בפרויקטים דומים.

 

במסגרת הדיון שערכה לעניין  כאמור הוצגו לוועדת הביקורת המומחה ת עבודתמסקנו

לעיל, ובמהלכו סקר המומחה את תהליך העבודה; ממצאיו;  4.1העסקה המתוארת בסעיף 

בסעיף  מסקנותיו; וההשוואה שערך למחירים שסוכמו עם הקבלן בהתקשרות המתוארת

 לעיל.  4.1

 

מהישיבה, דנה ועדת הביקורת יחד עם המומחה  לאחר שנושאי המשרה של החברה יצאו

המומחה. ועדת הביקורת קבעה, בין היתר, על מסקנות בממצאיו והחליטה, לאמץ את 

 ושסיכמלהלן, כי המחיר  8.1בסיס עבודתו של המומחה והנימוקים המפורטים בסעיף 

אי שוק לעיל הינו, סביר, ראוי, בתנ 4.1עם הקבלן בעסקה המתוארת בסעיף  נציגי היזם

 ואף למטה מכך.

נציג של מספר בעלי מניות של גוף הסכמות אליהן הגיע החברה עם לפירוט אודות  .5.2.5.1.2

, חברות בשליטתה או חברות של החברה בהתקשרויות"( הגוף המייעץ)להלן: "החברה 

 בחברה, קבוצת אשטרום בע"מ, או חברות בשליטתה, , עם בעלת השליטהקשורות שלה

בפרויקטים בבעלות החברה ו/או בפרויקטים של החברה  בניהאו /לקבלת שירותי תכנון ו

עם שותף מהותי ו/או עם שותף שאינו מהותי )כהגדרת מונחים אלה במתווה(, ראו סעיפים 

  .ד' לדוח התקופתיפרק ב 22לתקנה  8-ו 7

מסך היקף  %25-יצוין, כי החברה התחייבה כלפי הגוף המייעץ כי שיעור של כ .5.3.5.1.3

במתווה(  יקטים בבעלות החברה ו/או עם שותף שאינו מהותי )כהגדרתויחידות הדיור בפרו

, יבוצעו עם צדדים שלישיים על דרך של קבלת שהחברה תחל בביצוען בכל שנה קלנדרית
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הצעות מחיר לבחירת קבלן זוכה לפרויקט הספציפי ובתנאים כפי שתקבע החברה. יצוין, 

 .חת מהשנים, מאז אימוצו, בכל אכי החברה עמדה ברף שנקבע במסגרת המתווה

)נושא  כסמנכ"ל מנהל אגף "אשדר בוטיק" בחברה דכון תנאי כהונתו של מר עומר גוגנהייםע .5.2

 שעל סדר היום( 4.1

העדכון לתנאי כהונתו של מר עומר גוגנהיים אושר לאחר שהוצגו בפני ועדת התגמול והביקורת 

דכון לתנאי כהונתו של מר גוגנהיים לבחינת הע ם, מלוא הנתונים הרלוונטייהחברה ודירקטוריון

ב' 267תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה להתייחס במדיניות התגמול בהתאם לסעיף 

 והביקורת עדת התגמולווולאחר ש לחוק החברות לתוספת הראשונהב' -לחלקים א' וו

ירים בנסיבות ודירקטוריון החברה הגיעו למסקנה כי תנאי התגמול למר גוגנהיים, ראויים וסב

קבעו  עודהעניין ותואמים את הידע והכישורים של מר גוגנהיים לצורך ביצוע תפקידיו בחברה. 

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי תנאי כהונתו של מר גוגנהיים אינם שונים באופן מהותי 

דו מתנאי הכהונה הקיימים של נושאי משרה אחרים )כפופי מנכ"ל(, בחברה, בשים לב לתפקי

 2016במהלך שנת  עודכן ים לא ימר גוגנהשכרו של כמו כן ציינו בהחלטתם כי  האמור בחברה.

 2017 -ו 2016בשנים בדרגתו בחברה להם עודכן השכר כפופי מנכ"ל נושאי המשרה ליתר בניגוד 

בחברות  בתפקידים דומיםנושאי משרה לתגמול השוואה . כמו כן, נערכה %11בשיעור ממוצע של 

 מאפיינים דומים לאלו של החברה.בעלות 

  

 שעל סדר היום 4 3.1 - 1.1 יםיות בנושאוהמנ שורים נדרשים ותנאים לביצוע העסקאותאי .6

)בקשר עם  2017במרץ  19של החברה ביום התגמול והביקורת התגמול ולאחר שניתן אישורה של ועדת 

 5 ביוםו ,(1.2שעל סדר היום  1.2א בקשר עם נוש) 2017במרץ  22ביום ו ,שעל סדר היום( 1.3-1.1נושאים 

, ולאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה שעל סדר היום( 1.4-1.3)בקשר עם נושאים   2017באפריל 

)בקשר עם  2017באפריל  5 מיום  , ,שעל סדר היום( 1.3-1.1)בקשר עם נושאים  2017במרץ  22מיום 

, קבלת לעיל 4 3.4עד  44.1 פיםת בסעיומתוארהת יוההתקשרו ותטעונ ,שעל סדר היום( 1.4-1.3נושאים 

 .להלן 10כאמור בס' אישור האסיפה הכללית של החברה המכונסת על פי דוח זה ברוב מיוחד 

 לביצוע עסקאות דומות בין החברה לבעלי השליטה בשנתיים האחרונות אישורים .7

מו בשנתיים לא קיימות עסקאות מסוגן של העסקאות המובאות לאישור האסיפה הכללית שנחת

 , או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון, ביןהאחרונות שקדמו למועד אישור הדירקטוריון

החברה לבין בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, או שלבעלי השליטה או קרוביהם היה עניין אישי בהן, 

  למעט:

 (שעל סדר היום 1.1)נושא  או מי מטעמה שליטה תבעלדומות עם ת אועסק .7.1

בהסכם לביצוע עבודות וצ.מ.ח עם קבוצת אשטרום  ביחד עם צ.מ.ח החברה התקשרה .7.1.1

בדוח  22לתקנה  15 חפירה ודיפון בפרויקט מע"ר גני תקוה. לפרטים נוספים ראו סעיף

  התקופתי.

, חברה בת של בעלת השליטה, קבוצת עם אשטרום הנדסה ובניה בע"מהחברה התקשרה  .7.1.2

חפירה ודיפון בפרויקט הידוע בשם נווה מונוסון.  אשטרום, בהסכם לביצוע עבודות

 בדוח התקופתי. 22לתקנה  16לפרטים נוספים ראו סעיף 
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לביצוע שירותי בניה בפרויקט הידוע  מיםהחברה התקשרה עם קבוצת אשטרום בהסכ .7.1.3

)מס'  2015באוקטובר  13דיווח מיידי מיום לפרטים נוספים ראו בשם "אגמים". 

-2015-01)אסמכתא מס':  2015ביוני  25( ודיווח מיום 2015-01-057027אסמכתא: 

057027). 

אשטרום : ")להלן אשטרום הנדסה ובניה בע"מעם החברה התקשרה בעדכון להסכם קיים  .7.1.1

, תוספות , בין היתר, עבודות חפירה ודיפוןCבבניין  תבצע אשטרום הנדסה, לפיו "(הנדסה

 22רטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום לפ , בפרויקט הידוע בשם "טריו".דושטחי בניה וע

  .(2014-01-227274)מס' אסמכתא:  2014בדצמבר 

החברה   אשר השותפים המוגבלים בה הינם: נאות אשדר בת ים )שותפות מוגבלת(, .7.1.2

חברה  והחברה לתרבות ופנאי בת ים בע"מ והשותף הכללי בה, חברת עץ בשלכת בע"מ,

ום הנדסה והשותפות לה בפרויקט, בהסכם התקשרו עם אשטר פרטית בבעלות החברה,

 22למתן שירותי בניה בפרויקט הידוע בשם "אשדר בת ים". לפרטים נוספים ראו תקנה 

 בדוח התקופתי.

( בע"מ התקשרו בהסכם 1965אשדר ייזום ובניה, צ.מ.ח המרמן בע"מ ואזורים ובנין ) .7.1.3

טים נוספים ראו דיווח לביצוע שירותי בניה ועם צ.מ.ח, בפרויקט "קרניצי החדשה". לפר

 .(2013-01-078609)מס' אסמכתא:  2013ביוני  30מידי מיום 

 שעל סדר היום( 4.1)נושא  אישור העסקתו ותנאי כהונתו של מר עומר גוגנהיים .7.2

 . 2015ודוח זימון  2014דוח זימון לפרטים נוספים ראו 

7.1.3.  

  והדירקטוריון , התגמולביקורתנימוקי וועדת ה .8

 שעל סדר היום( 1.1)נושא  קבוצת אשטרוםתן שירותי בניה מלמהתקשרות בהסכם  .8.1

ניסיון  ניסיון רב, ומוניטין מוכח בתחום עבודות בניה קבלניות, ולחברהלקבוצת אשטרום  .8.1.1

 רב שנים בעבודה עמה.

קבוצת ועדת הביקורת והדירקטוריון, ציינו בהחלטתם, כי איתנותה הפיננסית של  .8.1.2

האיכותית, מהווה שיקול משמעותי לאישור , יחד עם עבודתה המקצועית ואשטרום

ההתקשרות כאמור, במיוחד בתקופה זו, בשים לב למצב המשק והשפעתו על קבלנים 

 קבוצת אשטרום.בתחום פעילותה של 

ערוכה לבצע את עבודות קבוצת אשטרום ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים, כי  .8.1.3

ה בתקופת האחריות והבדק ואת יה בפרקי הזמן הנדרשים ולמלא אחר התחייבויותייהבנ

 .לעיל 4.1ם המתואר בסעיף פי ההסכ-יתר התחייבויותיה על

לעיל, נבדקה על ידי ועדת  4.1התמורה לעבודות הבנייה בהתקשרות המתוארת בסעיף  .8.1.4

הביקורת של החברה שהסתייעה במומחה בלתי תלוי מטעמה )מר מלכה(, שבחן במסגרת 

מחיר שסוכם ובהשוואה לעדת הביקורת של החברה, הגיש לוופורט אותו תחשיב מ ועבודת
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בעסקה עם קבוצת אשטרום ולאור האמור והליך הבחינה שהתבצע על ידי המומחה 

הבלתי תלוי כאמור, והתרשמות ועדת הביקורת מהליך העבודה של המומחה ואי תלותו 

, בבעלת השליטה, מצאה ועדת הביקורת כי המחיר שסוכם עם הקבלן הינו, סביר, ראוי

  ואף למטה מכך.בתנאי שוק 

 שעל סדר היום( 1.2)נושא  של מר ארנון פרידמן והעסקתו עדכון תנאי כהונתו .8.2

 והינ עדכון תנאי העסקתו של מר פרידמןהתגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי  ועדת .8.2.1

העניין, וזאת בשים לב לניסיונו  בנסיבות והוגנים סביריםתנאי כהונתו  וכי החברה לטובת

 ותחומי תפקידיו, החברה צרכי, הישגיו, השכלתו, מומחיותו, כישוריו, החברה"ל ככמנ

 השנים שמונהב החברה להצלחתפרידמן  מר. כן ניכרת תרומתו המשמעותית של אחריותו

 .האחרונות

מר ועדת התגמול והדירקטוריון, בחנו את היחס בין עלות תנאי הכהונה והעסקה של  .8.2.2

סבירים,  הינם חציוני בחברה ומצאו, כי יחסים אלולבין השכר הממוצע והפרידמן 

 בחברה. העבודה יחסי על את המקובל ואין להם השפעה הולמים

כמו כן, בהתאם לניסיונם והיכרותם של חברי ועדת התגמול והדירקטוריון עם חברות  .8.2.3

מר פרידמן בעלות אופי והיקפי פעילות דומים לאלו של החברה, עלה, כי עלות השכר של 

 .ראויה וסבירה ויש בה כדי לתמרץ את המנכ"ל להשגת יעדיה של החברההינה 

לאחר שבחנו את , תגמול ודירקטוריון החברהועדת ה האמור לעיל, מצאו לאורלסיכום, 

תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה להתייחס תנאי כהונתו של מר פרידמן 

לתוספת הראשונה א' לחוק ' ב-חלקים א' וב' ו267במדיניות התגמול בהתאם לסעיף 

 הינה הוגנת וסבירה, וכל זאת בהתחשבתנאי העסקה החדשים כי התמורה על פי החברות 

היקף ו, אופייה , חוסנה, רווחיותהגודלה של החברה באמור לעיל ובהתחשב ב: )א(

לשמר היבט היכולת ין היתר, במדיניותה ארוכת הטווח של החברה ויעדיה ב; )ב( פעילותה

משרה מוכשרים ואיכותיים, שהרי העמדת צוות ניהול בכיר ברמה גבוהה ובעל נושאי 

גו מסירות גבוהה לחברה הינו גורם משמעותי בהצלחת בחברה; )ג( נתוני השוואה שהוצ

פורסמו ע"י חברות ציבוריות בקשר עם תנאי שועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בפני 

למגורים לחברות בעלות מאפיינים דומים העסקה לבעלי תפקידים דומים בענף הנדל"ן 

 לחברה )על פי פרמטרים של שווי שוק, סך מאזן, ממוצע הכנסות בשנים האחרונות ועוד(;

 חברה.המעודכנת בבהתאם למדיניות התגמול הינו הסכם ההעסקה עדכון )ד(  -ו

 ל סדר היום(שע 1.4)נושא  של מר עומר גוגנהיים והעסקתו ותנאי כהונתו התגמולעדכון מדיניות  .8.3

הנמנים על קבוצת השליטה או תקרת המענק המוצעת לנושאי משרה כפופי מנכ"ל  .8.3.1

זהה לתקרת  הינה -וביניהם מר עומר גוגנהיים  - קרובים לאלו הכלולים בקבוצת השליטה

 4המענק של יתר נושאי המשרה כפופי המנכ"ל בחברה, שכן רף הזכאות למענק הינו 

 .משכורות בסיס חודשיות ברוטו

 -לנושאי משרה הנמנים על קבוצת השליטה או קרובים לאלו הכלולים בקבוצת השליטה  .8.3.2

לא יינתן מענק בשיקול דעת )כפי שמדיניות התגמול מאפשרת  -וביניהם מר עומר גוגנהיים 



15 

 

ליתר נושאי המשרה כפופי מנכ"ל בחברה(. לפיכך קביעת מנגנון תגמול, כמוצע לעיל, 

שאר נושאי למר גוגנהיים לתקרת המענק של ת המענק יאפשר לחברה להשוות את תקר

 המשרה כפופי המנכ"ל בחברה וזאת באמצעות מנגנון מפורט, ברור וידוע מראש.

המענק לו עשוי להיות זכאי  סך תסמכות שבשיקול דעת להפחת דירקטוריון החברהל .8.3.3

 הנמנה על קבוצת השליטה או קרוב לאלו הכלולים בקבוצתנושא משרה כפוף מנכ"ל 

 .וזאת כמפורט במדיניות התגמול השליטה

לנושא משרה הנמנה על קבוצת השליטה או קרוב לאלו בכל מקרה, המענק שיינתן  .8.3.4

, לא יהיה שונה מהותית מהמענק שיינתן ליתר נושאי המשרה הכלולים בקבוצת השליטה

 כפופי המנכ"ל בחברה בשנה מסוימת. 

 יםשל מר עומר גוגנהיוהעסקתו עדכון תנאי כהונתו  .8.4

בכפוף לעדכון מדיניות התגמול העדכון לתנאי כהונתו של מר גוגנהיים הינו,  לאמור,בנוסף  .8.4.1

, בהתאם למדיניות התגמול של החברה. יובהר כי תנאי הכהונה לעיל 3.4כמפורט בסעיף 

המוצעים למר גוגנהיים הינם בתנאים דומים לאלו הניתנים ליתר נושאי המשרה כפופי 

משכורות בסיס חודשיות  4הינו שרף הזכאות למענק ל ביחס לרבות המנכ"ל בחברה, 

 ברוטו.

 38מר גוגנהיים צבר ניסיון רב ומומחיות בביצוע ובהוצאה לפועל של פרויקטי תמ"א  .8.4.2

י בצבר הפרויקטים של החברה ולהערכת הנהלת החברה, תחום משמעותהמהווים מרכיב 

צפוי להמשיך לגדול ולשמש זה המנוהל ע"י מר גוגנהיים במסגרת אגף "אשדר בוטיק" 

כמנוע צמיחה בפעילות החברה. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה כי עדכון תנאים 

המוצעים למר גוגנהיים ראויים וסבירים בשים לב לגידול בהיקף והעסקה הכהונה 

 הפעילות של אגף "אשדר בוטיק".

גוגנהיים תוך התייחסות,  ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את תנאי כהונתו של מר .8.4.3

בין היתר, לעניינים שחובה להתייחס במדיניות התגמול בהתאם להוראות הדין, והגיעו 

למסקנה כי תנאי התגמול ראויים וסבירים בנסיבות העניין ותואמים את הידע והכישורים 

 של מר גוגנהיים לצורך ביצוע תפקידיו בחברה.

עלות תנאי הכהונה והעסקה של מר  בין היחסת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו א .8.4.4

 כי וקבעו( הקבלן עובדי כולל) החברה עובדי של והחציוני הממוצע השכר מול אלגוגנהיים 

 לרמת ההשתכרותהשוואה כמו כן, נערכה . בחברה העבודה יחסי על לרעה להשפיע בו אין

  .בחברות דומות בתפקידים דומיםשל נושאי משרה 

 

 והתגמול ת הביקורתורקטורים אשר השתתפו בדיוני הדירקטוריון וועדשמותיהם של הדי .9

 1.3-1.1בנושאים  ה, שדנ2017במרץ  19מיום  והביקורת התגמולוועדת  הביקורתבישיבת ועדת  .9.1

שעל  1.2שדנה בנושא  2017במרץ  22מיום והביקורת בישיבת ועדת התגמול ו ,שעל סדר היום

 שעל סדר היום 1.4-3.1בנושאים  שדנה 2017באפריל  5ם ועדת התגמול מיובישיבת ו ,סדר היום
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)דירקטור חיצוני ויו"ר  יעקב רזשל החברה: ה"ה והתגמול ת הביקורת והשתתפו כל חברי וועד

 מר גדעון באום )דירקטור בלתי תלוי(; מר דורון שטיגר)דירקטור חיצוני(;  פרץ גוזההועדה(; 

 .)דירקטור בלתי תלוי(

9.1.  

השתתפו חברי , שעל סדר היום 1.3-1.1 בנושאיםשדנה , 2017במרץ  22מיום  ןבישיבת הדירקטוריו .9.2

 אברהם נוסבאום )יו"ר הדירקטוריון(; וריון של החברה כמפורט להלן: ה"ה גיל גירוןהדירקט

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

 יעקב רזמר )דירקטור בלתי תלוי(;  גדעון באוםמר ( בלתי תלוי דירקטור) ירון משורר דורון שטיגר

 )דירקטור חיצוני(. פרץ גוזהמר )דירקטור חיצוני(; 

השתתפו  שעל סדר היום 1.4-1.3שדנה בנושאים  2017באפריל  5בישיבת הדירקטוריון מיום 

ן באום )דירקטור בלתי ה"ה יעקב רז )דירקטור חיצוני(; פרץ גוזה )דירקטור חיצוני(; מר גדעו

  .אברהם נוסבאום )דירקטור(תלוי(; מר דורון שטיגר )דירקטור בלתי תלוי( ומר 

  

  פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית -חלק ב'

 באמצעות כתב הצבעה הצבעה  .10

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

באופן שכתב ההצבעה , אליו( יש להמציא למשרדי החברה לצרףיש ש המסמכים כל עםחד ההצבעה )י

שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות  4-יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ

 .2017 במאי  14 1לפני מועד האסיפה, היינו עד ימים  10עמדה הינו עד 

 רונית הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקט .11

להצביע על כל אחד מהנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת בעל מניות לא רשום זכאי  .11.1.1

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

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

, זכאי לקבל מחבר הבורסה שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסהבעל מניות לא רשום  .11.1.2

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

האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעות האלקטרונית. יצוין כי ניתן להצביע באמצעות 

' הביום  6:00מערכת ההצבעה אלקטרונית עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית בשעה 

    .2017 איבמ 24 11' ד

11.1.2.  

   5ב הנדרשוהר .12

                                                      
5

יקנה לו את הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה. לפרטים לא שיעור ההחזקות של בעל השליטה בזכויות ההצבעה בחברה  

 לעיל. 4נוספים, ר' סעיף 
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סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין  שעל. 1.1בנושא  ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב .12.1.1

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב 1קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )

; בהצבעה המשתתפים, העסקהעניין אישי באישור בעלי מכלל קולות בעלי המניות שאינם 

על מי  ;הנמנעים קולות בחשבון יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין

 המתנגדים קולות סך( 2) לחוק החברות. 276שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

 זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור על עלה לא( 1) בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב

 . בחברה ההצבעה

הינו רוב רגיל בהצבעה במניין  שעל סדר היום 1.2בנושא  ההחלטה לקבלת רשהנד הרוב .12.1.2

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב 1קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )

תנאי העסקתו מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור 

 האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין; בהצבעה המשתתפים, של מנכ"ל החברה

 276על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף לא יובאו בחשבון קולות הנמענים. 

 עלה לא( 1) בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( 2). לחוק החברות

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור על

גם אם  שעל סדר היום 1.2 נושאדירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את  , כייובהר

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

, על תנאי העסקה, כי אישור שידונו מחדש בתנאי העסקהיסוד נימוקים מפורטים ולאחר 

 ה.אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החבר

סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין  שעל 1.3בנושא  ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב .12.1.3

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב 1קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )

 מדיניות עדכוןשאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור מכלל קולות בעלי המניות 

 יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין; הצבעהב המשתתפים, התגמול

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

 על עלה לא( 1) בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( 2) החברות.

 . בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור

גם אם  שעל סדר היום 3.1נושא , כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את הריוב

ולאחריה דירקטוריון החברה והביקורת האסיפה תתנגד לאישורו, ככל שוועדת התגמול 

, כי שידונו מחדש בעדכון למדיניות התגמוליחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר 

 האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה., על אף התנגדות עדכון מדיניות התגמול

סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין  שעל 4.1 בנושא ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב .12.1.4

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב 1קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )

, העסקהור באישבחברה או בעלי עניין אישי  שליטהבעלי מכלל קולות בעלי המניות שאינם 

 בחשבון יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין; בהצבעה המשתתפים

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

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

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור על עלה
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 המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית  .13

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם  .13.1.1

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

 "(.  המועד הקובעלן: ")לה 2017באפריל   26 11 שיחול ביום

 -בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס  .13.1.2

, בעל מניה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות 2000

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

לפני מועד האסיפה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו  שעות 4ה לפחות ימציא לחבר

  .במניה במועד הקובע

בעל מניות, שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר  .13.1.3

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

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

 ניירות ערך מסוים.

המסמך שלפיו מתמנה בא כח יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו החוקי  .13.1.4

שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת חתימות בהתאם לתקנון אותו 

על וייפוי כוחו או העתק מאושר שלו  של שלוח מינויה כתב"(. כתב המינויתאגיד )להלן: "

 לפחות חברהרשום של הה הבמשרד ויופקד, ידי נוטריון או עו"דלהנחת דעת הדירקטוריון

 , אם תהיה.הנדחית האסיפה או האסיפה מועד לפני שעות 48

  מנין חוקי ואסיפה נדחית .14

על ידי באי בעצמם או  ,יהיו נוכחיםמניין חוקי באסיפת בעלי המניות לפתיחת הדיון יתהווה בשעה ש

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

זכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, 

ום, או למועד מאוחר יותר, אם צוין , באותה שעה ובאותו מקבשבוע הבא תידחה האסיפה לאותו יום

 .ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה בהודעה על האסיפה

 

 רשות ניירות ערך סמכות .15

ח זה רשאית "יום ממועד הגשת דו 21בעל שליטה, בתוך עסקה עם לתקנות  10בהתאם לתקנה  .15.1

"( להורות לחברה לתת, בתוך מועד ותהרש"להלן: רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך )

ח זה, וכן "דוחלק א' לשהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא 

 באופן ובמועד שתקבע. בכל הנוגע להתקשרות זו ח זה"להורות לחברה על תיקון דו

עד האסיפה , רשאית הרשות להורות על דחיית מוכאמור לעיל ח זה"ניתנה הוראה לתיקון דו .15.2

ימים ממועד פרסום  35 -ימי עסקים ולא יאוחר מ 3הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 

 ח זה."התיקון לדו

נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקנות  .15.3

 ח זה, וכן תפרסם"בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מניותיה שאליהם נשלח דועסקה עם 
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ח זה בהוראת הרשות "מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדו

 ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

 .ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה .15.4

15.4.  

  עיון במסמכים .16

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

ה' בשעות -, בימים א'החברה באסיפה, לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, במשרדי

כינוס האסיפה או האסיפה וזאת עד למועד  03-6374201בטלפון העבודה המקובלות ובתיאום מראש 

 .הנדחית )אם תהיה(

 

ם עו"ד יהודה גינדי ועו"ד עדי גרון ממשרד מ. פירון ושות', הינ זהול בדוח החברה לעניין טיפ ינציג

 . 03-7540011 פקס: ,03 -7540000, טל': , תל אביב2, השלושה 360עורכי דין, מגדל אדגר 

 

 בכבוד רב,

 בע"מ אשדר חברה לבניה

, יו"ר גיל גירוןבאמצעות מר 

מנכ"ל ארנון פרידמן, הדירקטוריון; ומר 

 החברה
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 פח א'נס

על פי דוח זימון אסיפה זה בהתאם  ארנון פרידמןלמר  המוצעים לפרטים בדבר תנאי התגמול להלן

 נה., על פני תקופה של ש1970-קופתיים ומיידיים(, התש"ללתוספת השישית לתקנות ניירות ערך )דוחות ת

 תגמולים )באלפי ש"ח ובמונחי עלות לחברה( פרטי מקבל התגמולים

דמי  שכר

 ניהול

דמי  מענק

 ייעוץ

 סה"כ אחר

היקף  תפקיד שם

 משרה

שיעור החזקה בהון 

 התאגיד

 הוני במזומן

 3,000 - 1,377 (1) 100% מנכ"ל ארנון פרידמן

(2) 

- - 126 4,503 

 22לתקנה  2הערה  ראה לפרטים של החברה. מיליון אופציות לא סחירות 2 -מחזיק ב פרידמןמר  (1)

 לדוח התקופתי.

   .לימענק מקסימ (2)
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 'בנספח 

 בסימון שינוייםמדיניות התגמול מעודכנת 



 

 

2 

 

 משרההמדיניות תגמול נושאי 

 בע"מ באשדר חברה לבניה

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017, ינוארב___         

 (2017כפי שתוקנה בחודש אפריל )                                 
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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 קביעתו , מרכיביו ואופן"(החברה)להלן: "

 

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

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

  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 הכנסתנמדיניות התגמול 

 .החברות

קבעים אשר קובעת עקרונות ושיקולים שעל בסיסם נזו 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 

 כן תבחן את יישומה.לדירקטוריון החברה על עדכון או הארכת תוקפה ו

 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,

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

 שיידרש ובכפוף להוראות הדין. 

 בחברה התגמול תנאי לאישור מוסמכים אורגנים

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

 בהתאם להוראות כל דין.ורגנים המוסמכים של החברה הא

 מנחים בעת בניית מדיניות התגמול  עקרונות

                                                 
 
 .א לחוק החברות267ראה סעיף  1
 .בה המשרה לנושאי זכות כל מקנה אינו החברה ידי על התגמול מדיניות אימוץ 2
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מדיניות התגמול מנסה ככל הניתן לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים לנושאי המשרה בחברה בהתחשב  .1

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

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 

יכונים שאינן בהתאם למדיניות החברה לעניין היתר על מנת שלא לעודד את נושא המשרה הרלוונטי ללקיחת ס

 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

 הצלחתה לאורך זמן., המשך פיתוחה ושל החברה ומעמדם ותפקידם הבכיר של נושאי המשרה

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.

 פי ומורכבות פעילותה.מדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואו .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 

ת העבודה שלה ומדיניותה בראיה ארוכת המוצבים להם במסגרת מילוי תפקידם לצורך קידום מטרות החברה, תכני

 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, חברהת הבסיס האיתן לניהול המנהלים איכותיים המהווים א 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

  המכהן.

הסכמים קודמים עם נושא המשרה )ככל שלא מדובר בו , תקופת ההעסקהחומי אחריותתבתפקיד, ב התחשבות .ב

 בנושא משרה חדש(.

 ;הואופי פעילות החברה גודל .ג
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 המלצת הממונה הישיר. .ד

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

  ;ככול שלא מדובר בעובד חדש( ,ול משתניםשל נושא המשרה )לעניין רכיבי תגמ

( 1בעת אישור תגמול לנושא משרה, יוצגו נתונים אודות: ) –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  החציוניוהשכר ( השכר הממוצע 3)ככל שרלבנטי( )

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  ותלרמת ההשתכרהשוואה   .ז

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

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

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 

 .(3ם למנכ"לביחס לתגמול נושאי משרה הכפופי) 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 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. 

כפוף לקבלת האישורים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וב 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,

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

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

 .לעיל

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

 

 

                                                 

 
 .ים לאלו הכלולים בקבוצת השליטהםאו קרוב על קבוצת השליטה  הנמנהכפוף מנכ"ל למעט נושא משרה ו 3
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 שירותי ניהול

נוש, רכב, א 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

כר שנתית של יו"ר הדירקטוריון ורים הכלולים במסגרת שירותי הניהול יצוין, כי עלות שלעניין 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  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 עיון נוספות הוצאות נלוות  החזרו ,טלפון הוצאות החזר הב המשרה נושאיהחברה רשאית להעניק ל ,כן

  .אלפי ש"ח בשנה 12של לתקרה עד וכנסים 

התשלום מבוצע , ם שירותים עם חברה בשליטתםבמסגרת הסכ שירותים לחברה המספקים משרה נושאי

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

  (.נלוות נוספות

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

  רך.ויעודכנו במידת הצו

 

 תגמול משתנה  .2

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

 רווחיה, בראיה ארוכת טווח.

ביצועיו האישיים של נושא המשרה אל מול היעדים ליקבע בהלימה לביצועי החברה והמדיד  הרכיב המשתנה 

 ו. שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקיד

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

 החברה לתגמל נושאי משרה על עמידה ביעדים אלו. 

דידים אך לא יעלה על המענק 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 על יחושב ,מדידה רכיבמה   .א

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

 .של החברה בשנת התגמול הרלוונטית יםהמבוקר יםהכספי ותלדוח

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

 .בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

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

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.

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

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

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

הכספיים לפי שוויו  כירת נדל"ן להשקעה שהוצג בדוחות)כגון רווחים בגין מטרם מומשו והוכרו בעבר 

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

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

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

 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 בסכומי המענק 

לא תהא  ₪ מיליון 40 -מ נמוךשנתיים שקדמו לה השנה השוטפת ושל הח לפני מס הממוצע במידה והרוו

  .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  ₪(ליון מי 1.25בסך  מענק)ובגין השנה שקדמה שולם ₪  מיליון 50של לפני מס 
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₪ 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  1.25בסך של  תוקודמה תייםשנהגין ששולם בהמצטבר בונוס ה

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 , כי שנת תחילת יישום המנגנון האמור היניובהר

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

 מצבה הכספי של החברה. .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 םהכפופי בחברה המשרה נושאי   .א

  :כדלקמן המדיד יםרכיבמה בסיס על, ברוטו חודשיות

כך  –בשינויים המחוייבים  )כהגדרתו לעילמס  לפני רווחב לעמידה בכפוף יחושבשאשר מדיד המרכיב ה .1

 מיליון 40  מעל למנכ"ל( פיםפום נטרול הוצאות לנושאי משרה הכביחס 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 : חישוב הזכאות למענק יבוצע באופן מצטבר על פני שלוש שנים קלנדאריות כמפורט להלן

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

מיליון ש"ח לא  40 -פני מס הממוצע של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו לה נמוך מבמידה והרווח ל

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

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

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

 משכורות בסיס ברוטו. 2מיליון ש"ח יהיה זכאי נושא המשרה למענק של עד 
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נושא המשרה לא ישיב לחברה כל סכום בגין  -יצויין, כי במידה ובשנה מסוימת אין זכאות למענק 

 אות הינה זכאות מצטברת.מענקים שקיבל בשנים שקדמו לשנה זו. הזכ

 

 ואילך.   2015 מודל התגמול לנושאי משרה כפופי מנכ"ל יחול משנת           

 מראש שנה בכל שיקבעו מדידים יעדים על בהתבסס ברוטו בסיס משכורות 2 שתימענק עד לגובה של  .2

 פי ועל יותואחר ותחומי המשרה נושא לתפקיד בהתאם החברה דירקטוריון"ר ויו החברה"ל מנכ ידי על

  4.בחברה השנתית העבודה תכנית

2.  

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

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

  קרים של מעילה, הונאה ו/או מנהל שאינו תקין.את תשלום המענק לנושא משרה מסוים במ 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 דעת על בסיס קריטריונים שאינם מדידים 

  5.לעיל (2)-ו( 1)קטן אבסעיף 

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

 :6בפרמטרים הבסיסיים, ובין היתר, בקריטריונים הבאים

 השגת יעדי החברה, השאת רווחיה והצלחתה. (1)

 את איכות תפקודו. חברהה מנכ"להערכת  (2)

 הישגיו של נושא המשרה בשנה הרלוונטית. (3)

 של נושא המשרה.שינוי מהותי בתפקידו  (4)

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

 עמידה בנהלים פנימיים או יעדים מיוחדים. (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 רהמנכ"ל החבההערכה האיכותית תבוצע על ידי 

 ודירקטוריון החברה.

                                                 

 
 .וםיובהר כי סעיף זה לא יחול על נושא משרה הנמנה על קבוצת השליטה  או קרובי 4
 השליטה או קרובם.קבוצת יובהר כי סעיף זה לא יחול על נושא משרה הנמנה על  5
 .םיחול על נושא משרה הנמנה על קבוצת השליטה  או קרובו ובהר כי סעיף זה לאי 6
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  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. 

 

נמנים על קבוצת השליטה או קרובים לאלו הכלולים בקבוצת  ה נושאי משרה הכפופים למנכ"ל נקמע

 :השליטה

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

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

  :כדלקמן יםרכיבמה בסיס

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

  :הבא באופן למנכ"ל( פיםלנטרול הוצאות למנכ"ל יירשם נטרול הוצאות לנושאי משרה הכפו

  

 סך המענק טווח רווח לפני מס

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

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

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

 ברוטו משכורת בסיס 4עד  מיליון ש"ח 80מעל 

 

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

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

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

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

מיליון ש"ח יהיה זכאי נושא המשרה  40"ח ועד מיליון ש 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  80מיליון ש"ח ועד  40לה הינו בין 

מיליון ש"ח יהיה  80 -וטפת והשנתיים שקדמו לה גבוה מבמידה והרווח לפני מס הממוצע של השנה הש

 משכורות בסיס ברוטו. 4זכאי נושא המשרה למענק של עד 

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

)יובהר, כי  ההשליט לאלו הכלולים בקבוצת על קבוצת השליטה או קרוב ההנמנ, משרה כפוף מנכ"ל
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את תשלום המענק  לבטלכמו כן, לדירקטוריון תהא הסמכות  .(סעיף זה לא יחול על מנכ"ל החברה

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

  

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

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

 מסוימת.

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

 משכורות בסיס ברוטו.   4לא יעלה על  לאלו הכלולים בקבוצת  השליטה, סך המענק

  

  

  

 

 מוקדמת והודעהישה מענק פר .3

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

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

ית שלא להעסיקם החברה תהיה רשא .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. 

 

 יחס בין רכיבים משתנים וקבועים בחבילת התגמול  .4

  .7השנתי התגמול עלותמסך  80%המשתנה לא יעלה על התגמול  רכיב"ל: למנכ

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

 

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

 העסקה של נושאי משרה הכפופים למנכ"ל

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

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

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

 

                                                 

 
 כלל המרכיבים הקבועים והמשתנים. 7



 

 

12 

 

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

 ל"למנכ 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 טעון יהיה לא החברות לחוק( ג)272 בסעיף כאמור

 .זו תגמול במדיניות הקבועים בגבולות

 

 

 ה במקרה של טעותהשבת תגמול משתנ .6

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

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

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

 ידיו(.-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 מורכא 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 של נושא המשרה העסקתו תנאי בין היחס .7

את  / קביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה בעת אישוריבחנו  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

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 ,י מנכ"לכפופהמשרה 

 בחברה הינם לעלות החציונית 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 להמקוב

 דירקטורים גמול .8

שנתי וגמול השתתפות זכאים 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", התשוהוצאות דירקטור חיצוני(
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 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  בגין אחריותם כנושאי משרה ופטור הסדרי שיפויולביטוח אחריות נושא משרה  בחברה,

  .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 ת ככל ויינתן, לא יחול מאחריופטור 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  24,580 של עד בתמורה לפרמיה שנתית בסךהלן: כיסוי ביטוחי המפורטים ל

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

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

. 20178ביוני  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  ון החברהודירקטורי 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 

 .מתנאי הפוליסה הקיימת ושיש בהם כדי להיטיב עם החברה

                                                 
 
דולר  20,287 -כ תעמוד על סך שלהראשונה  בגין תקופת הפוליסהשנותרה לתשלום הפרמיה לאור הטעות למען הסר ספק, יובהר כי,  8

 ארה"ב.
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 'גנספח 

למר עומר גוגנהיים על פי דוח זימון אסיפה זה בהתאם  המוצעים לפרטים בדבר תנאי התגמול להלן

 . , על פני תקופה של שנה1970-לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 תגמולים )באלפי ש"ח ובמונחי עלות לחברה( פרטי מקבל התגמולים

דמי  שכר

 ניהול

דמי  מענק

 ייעוץ

 סה"כ אחר

היקף  תפקיד שם

 משרה

שיעור החזקה בהון 

 התאגיד

 הוני במזומן

 182 - 737  (1) %100 סמנכ"ל עומר גוגנהיים

(2) 

- - 56 975 

 %300.0ש"ח ע.נ. של החברה המהוות  1רגילות בנות  מניות 6,277-מר עומר גוגנהיים מחזיק ב (1)

 מהונה המונפק והנפרע של החברה. כמו כן, הינו קרוב של חלק מיחידי השליטה בחברה.

 מענק מקסימלי. בהנחת  (2)
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 נספח ד' 

 ר גני תקווהקט מע"פרוי חוות דעת מומחה (2)



פיטנגו הנדסה אזרחית בע"מ חישוב כמויות ,תקציב ובקרת תקציב,תימחור פרוייקטים,הכנת מכרזים,לחות זמנים ,ופיקוח על פרוייקטים
email-ykarif@gmail.com  598-טלפון:08-6510404 פקס08-9263072 כתובת מרכז רעות מכבים תד

ועדת ביקורת חברת אשדרלכבוד :

20.04.17תאריך:
הנידון:תימחור פרוייקט גני תקווה 250 יח"ד

תאור הפרוייקט 

בניית 2 מבנים +קומת מסחר  משני טיפוסים  שונים סה"כ יח"ד 250.

התבקשתי לנתח עלות  פרוייקט  גני תקווה  לאחר שביצעתי כתבי כמויות לפרוייקט וניתוח מחירים לכל סעיפי הפרוייקט.

הגעתי למסקנה  שעלות הפרוייקט 276,613,651 ₪ ,לאחר שבדקתי את מחיר שהוגש ע"י  חברת אשטרום 275,250,000 ₪ כולל עבודות ביסוס ולא כולל חפירה ודיפון.

הגעתי למסקנה בשל גודלו ומורכבותו ובשל נסיונה ואיכות הבנייה של החברה ממליץ למסור את ביצוע  הפרוייקט לחברת אשטרום.

מאיר מלכה מנכ"ל

פיטנגו הנדסה אזרחית בע"מ חישוב כמויות ,תקציב ובקרת תקציב,תימחור פרוייקטים,הכנת מכרזים,לחות זמנים ,ופיקוח על פרוייקטים
email-ykarif@gmail.com  598-טלפון:08-6510404 פקס08-9263072 כתובת מרכז רעות מכבים תד



גני תקווה אשדר מער: סיכום פרוייקט

ד"שטח ליחד"עלות ליחר"עלות למד"יחשטחעלותמבנה

גלריה.ק+ מרתפים 
65,031,20521,0982503,082260,12584

2.ק + 1.ק+ ק מסחר "ק
49,581,84513,21083,7536,197,7311,651

(גג.ק-3.ק)מבנה 
61,121,03719,7191203,100509,342164

2מבנה 
59,371,79819,1211223,105486,654157

פיתוח
2,501,90764,7092503910,008259

תקורת אתר
26,366,20064,709250407105,465259

263,973,99264,7092504,0791,055,896259כ"סה

10,200,000הפחתת עלות חפירה ודיפון 

253,773,992כ לאחר הפחתה"סה

22,839,65964,709250353 לאחר הפחתה9%תקורת חברה +רווח קבלני

276,613,65164,7092504,275כ מכרז לאחר הפחתת חפירה ודיפון"סה



 

 

 

 )"החברה"( "מבע אשדר חברה לבניה

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

  חלק ראשון

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

  המועד והמקום לכינוסה ,סוג האסיפה הכללית .2

' ד11' ה ביום "(. האסיפה תתכנסהאסיפההחברה )להלן: "של של בעלי מניות  מיוחדתאסיפה 

 תל אביב )להלן: (,2)קומה  57יגאל אלון החברה, ברח' במשרדי  12:00בשעה  7201, במאי 24

 "(.משרדי החברה"

 ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה הםשעל סדר היום אשר לגבי יםפירוט הנושא .3

אישור התקשרות החברה, ביחד עם שותפתה בפרויקט, צ.מ.ח המרמן בע"מ, למתן שירותי  .3.1

סחרי, משרדים קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לבניית מרכז מ עם ניהב

  בגני תקווה. ושני בנייני מגורים

 .מנכ"ל החברה, מר ארנון פרידמן עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של אישור .3.2

א' לחוק החברות, 267אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם לסעיף  .3.3

על קבוצת  יםהנמנוסף מנגנון תגמול החל על נושאי משרה כפופי מנכ"ל באופן בו יתו

 ים לאלו הכלולים בקבוצת השליטה.השליטה או קרוב

אישור עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של סמנכ"ל מנהל אגף "אשדר בוטיק" בחברה, מר  .3.3

כפוף , בעומר גוגנהיים, קרובה של הגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית על יחידי השליטה בחברה

 .ישור עדכון מדיניות התגמול בחברהלא

3.2.  

 ת והמוצע ותהמלא של ההחלטנוסח המועד והשעה שניתן לעיין ב .3

זה ובכל מסמך הנוגע  זימון האסיפהבעותק של  ,המוצעת הההחלטהמלא של ניתן לעיין בנוסח 

, העבודה המקובלותת ה' בשעו-, בימים א'במשרדי החברהשעל סדר יומה של האסיפה,  יםלנושא

, וזאת עד למועד כינוס האסיפה 03-6373201בטלפון: עם מזכירות החברה לאחר תיאום מראש 

     הכללית או האסיפה הנדחית )ככל שתהיה(.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 באסיפה הכללית  ותהרוב הדרוש לקבלת ההחלט .5

יין קולות הינו רוב רגיל בהצבעה במנ לעיל 3.1בנושאים  ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב     5.1

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

; בהצבעה המשתתפים, העסקהעניין אישי באישור בעלי קולות בעלי המניות שאינם 

על מי ; הנמנעים קולות בחשבון יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין

חוק )להלן: " 1999-, התשנ"טלחוק החברות 276חולנה הוראות סעיף שיש לו עניין אישי ת

 על עלה לא( 1) בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( 2) "(החברות

 . בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור

לות ובלבד הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קו לעיל 3.2בנושא  ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב      5.2

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

תנאי העסקתו של מנכ"ל בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור 

לא יובאו  האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין; בהצבעה המשתתפים, החברה

לחוק  276על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף נים. בחשבון קולות הנמע

 על עלה לא( 1) בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( 2). החברות

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור

גם אם האסיפה לעיל  3.2נושא , כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את יובהר

אישורו, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד תתנגד ל

, על אף תנאי העסקה, כי אישור שידונו מחדש בתנאי העסקהנימוקים מפורטים ולאחר 

 התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה.

ניין סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במ שעל 33.בנושא  ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב     5.3

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב 1קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )

 עדכוןשאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור מכלל קולות בעלי המניות 

 האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין; בהצבעה המשתתפים, התגמול מדיניות

 276על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף  ;נעיםהנמ קולות בחשבון יובאו לא

 עלה לא( 1) בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( 2) לחוק החברות.

 . בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור על

גם אם  שעל סדר היום 3.3נושא , כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את יובהר 

פה תתנגד לאישורו, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על האסי

עדכון , כי שידונו מחדש בעדכון למדיניות התגמוליסוד נימוקים מפורטים ולאחר 

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



 

 

ם הינו רוב רגיל בהצבעה במניין סדר היו שעל 3.3 בנושא ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב     5.3

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב 1קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )

באישור בחברה או בעלי עניין אישי  שליטהבעלי מכלל קולות בעלי המניות שאינם 

 יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין; בהצבעה המשתתפים, העסקה

לחוק  276על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף  ;הנמנעים קולות חשבוןב

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

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

 

 

זיקה ו/או מאפיין  של היעדרהאו  הקיומ לכתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון בחלק השני

הזיקה  ולתיאורלחוק החברות,  272 -ו 275 א,267 פיםכנדרש על פי סעי, אחר של בעל המניות

קיומה או היעדרה של זיקה ו/או   סימן שלא . יובהר, כי מיכאמורמאפיין הרלוונטית או 

 הצבעתו תבוא לא ,מאפייןהזיקה ו/או ה מהות את תיאר לאאך סימן "כן"  אומאפיין כאמור, 

 הקולות. במניין

 תוקף כתב ההצבעה .6

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

 :כדלקמןבאמצעות דואר רשום( 

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

נדרש להמציא לחברה  –מות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים( בין המניות הרשו

הצבעה באמצעות מערכת לחלופין, במקרה של או שעות לפני האסיפה  3, וזאת עד אישור בעלות

 שעות לפני מועד האסיפה( 6) מועד נעילת המערכת האלקטרוניתעד  -ההצבעה האלקטרונית 

 .להלן 7כמפורט בסעיף 

צילום נדרש להמציא  –( החברהבמרשם בעלי המניות של רשום הבעל מניות ) םבעל מניות רשו

 .שעות לפני מועד האסיפה 3וזאת עד  תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות

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

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

  למשרדי החברה.

 מועד נעילת המערכת .7

זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות  רשוםבעל מניה לא 

( שעות לפני מועד כינוס 6כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש )

 6:00שעה האלקטרונית, קרי "(, אז תיסגר מערכת ההצבעה מועד נעילת המערכתהאסיפה )"

ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת  .7201 במאי 24 11, ד''הבבוקר ביום 

לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה 

 האלקטרונית לאחר מועד זה.

בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה )ד( לחוק החברות, אם הצביע 83יצוין, כי בהתאם לסעיף 

הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו, באמצעות שלוח, תיחשב 

 מאוחר להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית )או באמצעות כתב הצבעה(.

 



 

 

 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8

 .החברה משרדי

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

כאמור  ההודעה. 2017 במאי 13 1יום יאוחר מלא דהיינו עד  ,לפני מועד האסיפהימים  10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.תישלח על 

 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10

 .2017 במאי 19 6ום ייאוחר מלא , דהיינו עד ימים לפני מועד האסיפה 5עד 

 עמדה:השמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות  י האינטרנטכתובת 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:

ת בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, זכאי לקבל את אישור הבעלולא רשום בעל מניות  .12

בעל מניות לא רשום  אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

 רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

 הודעותההצבעה ו קישורית לנוסח כתב, בדואר אלקטרוני חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, .13

ואשר מניותיו רשומות , לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ,באתר ההפצה העמדה

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

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

 .עוניין לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת תשלוםמ

יותר מסך כל זכויות ההצבעה  או 5%ווה בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המה .13

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

לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה  268רתו בסעיף כהגד ,שליטה בחברה

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

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

  .של החברהש"ח ע.נ. כל אחת  1רגילות בנות  מניות 9,983,263הינה: 

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

ש"ח ע.נ. כל אחת  1רגילות בנות  מניות 2,317,733 הינהנכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, בחברה, 

  .של החברה

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

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

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

)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית 66בקשה של בעל מניה לפי סעיף  .16

ודירקטוריון החברה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור  7תומצא לחברה עד 

לית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על חליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכלה

משבעה ימים לאחר המועד האחרון אוחר, וזאת לא יזימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן, 

 .להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום כאמור לעיל

 על מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זהב



 

 

 )"החברה"(בע"מ  אשדר חברה לבניה 

  2005 –לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו  כתב הצבעה
  2017 ,באפריל 20 3 בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום

 חלק שני
 .בע"מ אשדר חברה לבנייה: שם החברה

 תל, (,2)קומה  57יגאל אלון ' ברח, החברה משרדי: מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(

  אביב

 510609761: חברההמספר 

 .0021:עה בש 2017, במאי 23 11: אסיפההמועד 

 .מיוחדת: סוג האסיפה

 .2017באפריל,  26 11: הקובעהמועד 

 :פרטי בעלי המניות
 . מספר זהות: ___________________2______________________     : ותשם בעל המני. 1

 . אם בעל המניות הוא תאגיד 3 לית.אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישרא3
 

 מספר דרכון: ___________________
 

 מספר תאגיד: __________________
 

 המדינה שבה הוצא: ______________
 

 מדינת ההתאגדות: __________________
 

 בתוקף עד: ____________________
 

האם בעל המניות הוא בעל עניין. 5
1 

/ נושא משרה בכירה
2 

משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן( /
3

/ אף  

 אחד מאלה* )יש לסמן את החלופות הרלבנטיות(

 נושא משרה בכירה בעל עניין
משקיע מוסדי )לרבות 

 מנהל קרן(
 אף אחד מהם

    

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

 .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(,  1כהגדרתו בתקנה  3

 .1993-ת כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנו2009-תשס"ט



 

 

 :אופן ההצבעה

  

 .הצבעה באותו נושאמאי סימון יחשב כהימנעות  (1)

 ין.יהצבעתו לא תבוא במנ ,בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט ( 2) 

 .בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלהפרט נא  (3) 

כתב הצבעה  –ת( ( לחוק החברו1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

 זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

 .זהות/דרכון/תעודת התאגדות

 תוהמוצע החלטותפרטים אודות עניין אישי באישור ה

 :עתהמוצ ההחלטאישור הבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

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

 (2עניין אישי? )

 לא (3כן) נמנע נגד בעד

התקשרות החברה, ביחד  לאשר את

עם שותפתה בפרויקט, צ.מ.ח המרמן 

קבוצת  עם למתן שירותי בניה ,בע"מ

בעלת השליטה  ,אשטרום בע"מ

סחרי, בחברה, לבניית מרכז מ

משרדים ושני בנייני מגורים  בגני 

  .תקווה

     

תנאי כהונתו עדכון  לאשר את

מנכ"ל החברה, מר  והעסקתו של

 .ארנון פרידמן

     

אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי 

א' 267משרה בחברה בהתאם לסעיף 

לחוק החברות, באופן בו יתווסף 

מנגנון תגמול החל על נושאי משרה 

כ"ל הנמנים על קבוצת כפופי מנ

השליטה או קרובים לאלו הכלולים 

 בקבוצת השליטה.

     

אישור עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו 

של סמנכ"ל מנהל אגף "אשדר 

בוטיק" בחברה, מר עומר גוגנהיים, 

קרובה של הגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית 

על יחידי השליטה בחברה, בכפוף 

לאישור עדכון מדיניות התגמול 

  .הבחבר

     



 

 

  ________חתימה: ________   תאריך: __________________


