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("תקות    2001- תקות יירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א דיווח מיידי בהתאם ל   הדון:

ומידיים), תש"לתקות  בעלי שליטה"),   (דו"חות תקופתיים  ערך  הדיווחים")  -1970יירות   ,("תקות 

תש"ט החברות,  אסיפה    1999-חוק  זימון  בדבר  והודעה  החברות"),  בעלי    כללית("חוק  של  מיוחדת 

  המיות של החברה 

על מיידי  דיווח  בזאת  שליטה,  פי  - יתן  בעלי  (הודעה תקות  החברות  ותקות  החברות  חוק  הדיווחים,   תקות 

מיוחדת של בעלי  כללית דבר כיוס אסיפה ב, 2000-על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס ומודעה

") החברה  של  " האסיפההמיות  או  הכללית "  ביום")  האסיפה  תתקיים  בשעה  2021  במרץ  11  ,'ה  אשר   ,11:00 

סדר יומה תעמודה ההחלטות -"), ואשר עלמשרדי החברה אביב ("-, תל 23דרך מחם בגין  במשרדי החברה ברחוב 

  המפורטות בדוח זה, כדלקמן.

 הושאים שעל סדר יומה של האסיפה  .1

 אישור מדייות תגמול  1.1

בסעיף   כמשמעותה  החברה,  של  התגמול  מדייות  את  לאשר  בוסח  267מוצע  החברות,  לחוק  א(א) 

כ  ("  ' אספח  המצורף  זה  המוצעתלדוח  התגמול  החל  מדייות  שים  שלוש  של  לתקופה    1מיום  "), 

  להלן.  2. לפרטים וספים ראו סעיף 2021ביואר 

כ מצורף  הוחות,  זה  1'אספח  לשם  סומו    , לדוח  בו  המוצעת,  התגמול  מדייות  של  מסומן  וסח 

ה על ידי האסיפה הכללית  השיויים שבוצעו לעומת מדייות התגמול הקודמת של החברה כפי שאושר

  . 2018במאי  6ביום 

 התקשרות בהסכם שירותי יהול עם מר יהודה גורסד עדכון והארכת ה 1.2

החברה בהסכם למתן שירותים עם מכ"ל החברה, מר יהודה  של  התקשרות  לעדכן את תאי המוצע  

ובשליטתו המלאה),   ובין באמצעות חברה בבעלותו  (בין במישרין  ולאשר את הארכת תוקפה  גורסד 

מיום   וספות החל  שים  ולתאגידים  2021ביואר    29בשלוש  יעמיד לחברה  גורסד  יהודה  מר  לפיה   ,

  להלן.   3 סעיף  לפחות. לפרטים וספים ראו  90%ה של  בשליטתה שירותי יהול כמכ"ל, בהיקף משר

 התקשרות בהסכם שירותי יהול עם מר יוסף תורג'מן עדכון והארכת   1.3

החברה בהסכם למתן שירותים עם יו"ר דירקטוריון החברה,  של  התקשרות  תאי האת    לעדכןמוצע  

ולאשר את הארכת    באמצעות חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה),מר יוסף תורג'מן (בין במישרין ובין 

וספות שים  בשלוש  מר  2021במאי    6מיום  החל    תוקפה  לפיה  תורג'מן ,  לחברה    יוסף  יעמיד 

כ יהול  שירותי  בשליטתה  דולתאגידים  ההדסה   פעיל  רקטוריוןייו"ר  תחום  על  היתר  בין    האחראי 

  להלן.  4סעיף  וספים ראולפחות. לפרטים  90%, בהיקף משרה של בחברה
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 הארכת ההתקשרות בהסכם שירותי יהול עם מר יעקב גורסד עדכון ו 1.4

תאי ההתקשרות של החברה בהסכם למתן שירותים עם בעל השליטה בחברה, מר  את    לעדכןמוצע  

בבעלו  חברה  באמצעות  ובין  במישרין  (בין  גורסד  ולאשר  יעקב  המלאה),  ובשליטתו  הארכת  תו  את 

מיום   החל  וספות  שים  בשלוש  לחברה  2021ביואר    29תוקפה  יעמיד  גורסד  יעקב  מר  לפיה   ,

של   משרה  בהיקף  עסקי,  פיתוח  כמהל  יהול  שירותי  בשליטתה  לפרטים    70%ולתאגידים  לפחות. 

  להלן.   5וספים ראו סעיף

 אישור הארכת תוקפו של פטור מאחריות לושאי משרה  1.5

שהים בעלי    מוצע לאשר את הארכת תוקפו של פטור מאחריות לדירקטורים וושאי משרה בחברה

משרה   ושאי  או  וקרוביהם  בחברה  עימם,  שליטה  בהתקשרות  אישי  עיין  יש  השליטה  לבעל  אשר 

לדוח זה,   ספח ב'המכהים בחברה ואשר יכהו בה מעת לעת, בוסח כתב הפטור המצורף בזאת כ

   ן.להל  6כמפורט בסעיף 

 אישור הארכת תוקפה של התחייבות לשיפוי ושאי משרה 1.6

מוצע לאשר את הארכת תוקפה של התקשרות החברה עם דירקטורים וושאי המשרה שהים בעלי  

עימם,   בהתקשרות  אישי  עיין  יש  השליטה  לבעל  אשר  משרה  ושאי  או  וקרוביהם  בחברה  שליטה 

תתחייב החברה מראש לשפותם, בהתאם לוסח  המכהים בחברה ואשר יכהו בה מעת לעת, לפיה  

 להלן.   7 לדוח זה, כמפורט בסעיף ספח ג'כתב השיפוי המצורף בזאת כ

 אישור מדייות תגמול המוצעת -לעיל   1.1פרטים וספים אודות ההחלטה האמורה בסעיף  2

דצמבר   2.1 מספר    2012בחודש  תיקון  לתוקף  תאגידים    20כס  על  חובה  החיל  אשר  החברות,  לחוק 

 ").20תיקון שרה ("מדווחים לאמץ מדייות תגמול לושאי מ

א(א)  267אישרה האסיפה הכללית של החברה מדייות תגמול, כמשמעותה בסעיף    2018במאי    6ביום   2.2

לדוח   א'  כספח  צורפה  אשר  החברות,  ביום  המתקן  לחוק  החברה    2018באפריל    26שפרסמה 

הקודמת("  )2018-01-041389(אסמכתא:   התגמול  התגמול  ").  מדייות  על  מדייות  חלה  הקודמת 

מדייות התגמול הקודמת ועודכה  לפיכך, בחה  .  2020-2018התוצאות העסקיות של החברה לשים  

 . 20כפי שיפורט להלן, כדרש על פי הוראות תיקון 

, אישרו ועדת התגמול של החברה ודירקטוריון החברה את מדייות התגמול  2021בפברואר    3ביום   2.3

לאישור האסיפה הכללית של החברה המזומת  המוצעת. מדייות   התגמול המוצעת כאמור מובאת 

 א לחוק החברות.267בדוח זה, בהתאם להוראות סעיף 

ההוראות והשיויים    בה דווישיבה  התגמול  במסגרת גיבוש מדייות התגמול המוצעת, קיימה ועדת   2.4

ב בין היתר, לשיויים שחלו  במדייות התגמול המוצעת אל מול מדייות התגמול הקודמת, בשים ל

בחברה ממועד אישורה של מדייות התגמול הקודמת, הוראות החוק וצרכי החברה. כמו כן, בחה  

כי היא מבטיחה   לוודא  מת  על  ועדת התגמול בחיה ערכית של הוראות מדייות התגמול המוצעת 

לי המיות ובעלי העיין  תגמול הוגן וסביר, תוך שהיא מביאה בחשבון את מכלול האיטרסים של בע 

התגמול   מדייות  את  לאשר  החברה  לדירקטוריון  ולהמליץ  לאשר  החליטה  התגמול  ועדת  בחברה. 

 ב לחוק החברות. 118המוצעת בהתאם להוראות סעיף 
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החליט דירקטוריון החברה לאמץ את מדייות התגמול המוצעת בהתבסס על    2021בפברואר    3ביום   2.5

 לאישור האסיפה הכללית המזומת בדוח זה. המלצת ועדת התגמול ולהביאה 

 א(ג) לחוק החברות. 267יצוין, כי החברה איה "חברה כדה ציבורית" כהגדרת מוח זה בסעיף  2.6

  עיקרי השיויים לעומת מדייות התגמול הקודמת  2.7

ביטוי   לידי  באו  שאלו  כפי  הקודמת  התגמול  למדייות  המוצעים  העדכוים  עיקרי  תמצית  להלן 

במדייות התגמול המוצעת. יובהר, כי הוסח המלא והמחייב של העדכוים, ככל שמדייות התגמול  

  לדוח זה:  'אספח  המוצעת תאושר על ידי האסיפה המזומת בדוח זה, היו כמפורט ב

השתי ואופן חישובו יובאו לדיון ואישור ועדת התגמול של החברה ללא צורך    המעק  סכום 2.7.1

 מבקר הפים; בבדיקתו של 

 הגדרת מועד פקיעה לאופציות; 2.7.2

ממועד   2.7.3 שים  לשלוש  טעות  של  במקרה  תגמול משתה  חובת השבת  של  הזמן  פרק  הארכת 

 תשלום המעק (במקום שתיים);

ו 2.7.4 החברה לא  כי  ביטול ההוראה הקובעת כי לא תחול על ושא משרה חובת השבת סכומים 

בו המעק   לושא משרה תשלום כלשהו, במקרה  לאחר  תשלם  ושא המשרה  זכאי  היה  לו 

העיין)   (לפי  גבוה  או  מוך  הכספיים  הדוחות  לושא    10%  בעדתיקון  ששולם  מהמעק 

    .המשרה בפועל בגין אותה שה

   אופן יישום מדייות התגמול הקודמת לגבי מכ"ל ויו"ר דירקטוריון  2.8

להלן יובא פירוט היחס בין התקרות שקבעו במדייות התגמול הקודמת לבין התגמולים אשר שולמו  

    , בחלוקה לפי רכיבי התגמול הרלווטיים:2020בפועל למכ"ל וליו"ר הדירקטוריון של החברה בשת 

  תשלום   מעק  שכר  פרטי מקבל התגמולים 
  מבוסס 
  מיות

  אחר   עמלה   דמי ייעוץ   1יהול דמי  
  היקף משרה  תפקיד 

  -   -   -   %94   %4   0  -   90%  יו"ר דירקטוריון 

  -   -   -  %76   -   0  -   90%  מכ"ל 

יצוין, כי כון למועד דוח זה, לא קיימים הסכמי העסקה (בין אם ישירה או דרך מתן שירותים) אשר   2.9

 הקודמת.הים בתוקף ואים בהתאם למדייות התגמול המוצעת ו/או למדייות התגמול 

 ימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור מדייות התגמול המוצעת  2.10

בהתאם  2.10.1 המוצעת  התגמול  מדייות  את  שקלו  החברה  ודירקטוריון  התגמול  וועדת  חברי 

וקובעת    20וקבעו כי מדייות התגמול המוצעת עומדת בדרישות תיקון    20להוראות תיקון  

תאי   יקבעו  לפיה  המסגרת  מדייות  את  בחברה.  המשרה  ושאי  של  והעסקה  הכהוה 

ואשר  החברות  בחוק  שהותוו  לעקרוות  בהתאם  היתר,  בין  קבעה,  המוצעת  התגמול 

 מויים להלן: 

 קידום מטרות החברה, תכית העבודה שלה ומדייותה בראייה ארוכת טווח; 2.10.1.1

 

  . הוצאות החזר כולל 1
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השאר,   2.10.1.2 בין  בהתחשב,  בחברה,  המשרה  לושאי  ראויים  תמריצים  יצירת 

ים של החברה; במדייהול הסיכו יות 

 גודלה של החברה ואופי פעילותה;  2.10.1.3

מטה,   2.10.1.4 שיפורט  כפי  משתים,  רכיבים  הכוללים  והעסקה  כהוה  לתאי  באשר 

ועדת התגמול לקחה בחשבון את תרומתו של ושא המשרה להשגת יעדי החברה  

ושא   של  לתפקידו  ובהתאם  טווח  ארוכת  בראייה  והכל  רווחיה,  ולהשאת 

 המשרה. 

. ועדת  2021ביואר    1מיום  וקפה של מדייות התגמול המוצעת יהא לשלוש שים החל  ת 2.10.2

התגמול והדירקטוריון יבחו, מעת לעת, את הצורך לבצע התאמות או שיויים במדייות,  

 גם במהלך התקופה של שלוש השים בה המדייות תקפה.

שקבעו   2.10.3 היעדים  והדירקטוריון,  התגמול  ועדת  יוצרים לדעת  בחברה,  המשרה  לושאי 

ואופי   גודלה  החברה,  של  הסיכוים  יהול  במדייות  השאר  בין  בהתחשב  ראוי,  תמריץ 

פעילותה וכן בהתחשב בתרומתו של ושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה,  

ותוך   בחברה  המשרה  מושאי  כל אחד  של  לתפקידו  בהתאם  טווח,  ארוכת  בראייה  והכל 

 יזון בין מרכיבי התגמול. שמירה על א

ומגד   2.10.4 לושאי המשרה בחברה מחד,  כוללת תמריצים חיוביים  מדייות התגמול המוצעת 

 שומרת על עמידה ביעדים אסטרטגיים של החברה בראייה ארוכת טווח.

התגמול   2.10.5 מדייות  כי  סבורים  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  לעיל,  האמור  כל  וכח 

 החברה והיה סבירה וראויה בסיבות העיין.   המוצעת איה פוגעת בטובת

ושאי המשרה  2.10.6 תאי התגמול של  בין  היחס  ודירקטוריון החברה,  ועדת התגמול  להערכת 

יחסי   על  לרעה  להשפיע  כדי  בו  ואין  וראוי  סביר  היו  בחברה,  העובדים  ליתר  בחברה 

המוט  והאחריות  תפקידם  למעמדם,  היתר,  בין  לב,  בשים  וזאת  בחברה,  על  העבודה  לת 

 ושאי המשרה בחברה. 

אודות   2.11 המוצעתלפרטים  התגמול  מדייות  באישור  אישי  עיין  בעלי  שהם  הדירקטורים  ראו    שמות 

 להלן.  14.1סעיף 

 להלן.   8השליטה בחברה, ראו סעיף לפרטים אודות זהות בעלי   2.12

התגמול   2.13 מדייות  אישור  לצורך  הדרש  הרוב  לרבות  הכללית,  האסיפה  בדבר  וספים  לפרטים 

  18עד    15המוצעת, מועד אסיפה דחית ופרטים על ציגי החברה לעיין הטיפול בדוח, ראו סעיפים  

 להלן. 

התקשרות בהסכם שירותי  עדכון והארכת ה  -לעיל    1.2פרטים וספים אודות ההחלטה האמורה בסעיף   3

 יהול עם מר יהודה גורסד   

בעל השליטה בחברה, מכהן כמכ"ל החברה החל מיום  אחיו של מר יעקב גורסד,  גורסד, שהיו    יהודהמר  

ם מר  ההתקשרות ע  הארכת   שרה האסיפה הכללית של החברה אתאי  2018  מאיב  6ביום    .2014במאי    14

החברה כמכ"ל  יהול  שירותי  למתן  בהסכם  גורסד  בבעלותו    יהודה  חברה  באמצעות  ובין  במישרין  (בין 

  2021"). היות ובחודש יואר  הסכם שירותי מכ"ל("   2018ביואר    29יום  , וזאת החל מ ובשליטתו המלאה)

לעדכן את התקשרות החברה  מוצע    כ"ל,המשל הסכם שירותי    תוקףכיסתו לחלפו שלוש שים ממועד  
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ביואר    29יום  מחל  הלתקופה של שלוש שים וספות    ת תוקפוהארכאת  לאשר  בהסכם שירותי המכ"ל ו

  .  ) לחוק החברות3(א)(275סעיף הוראות , והכל בהתאם ל 2021

וועדת התגמול    2021בפברואר    3  תו מיוםבישיב החליט דירקטוריון החברה, לאחר שהתקבל לכך אישור 

התקשרות החברה בהסכם  תאי   עדכון  , לאשר אתזהובכפוף לאישור האסיפה המזומת בדוח , של החברה

,  2024ביואר    28וכן את הארכת תוקפו בשלוש שים עד ליום    2021ביואר    29מכ"ל החל מיום  השירותי  

  ים כפי שיפורטו להלן. בתא

י מר  של  המוצעים  והעסקתו  כהותו  תאי  כי  מדייות    הודהיצוין,  את  תואמים  החברה,  כמכ"ל  גורסד 

דמי היהול  העלאת  כמו כן, יצוין כי למעט .המוצעת המובאת לאישור האסיפה המזומת בדוח זה התגמול 

חלף שיאת  זאת    )להלן  3.3.1(כמפורט בסעיף    להם יהיה זכאי מר יהודה גורסד כמכ"ל החברה  החודשיים

בתאי כהותו והעסקתו  מהותיים    לא חלו שיויים  ,החברה בהוצאותיו בקשר עם העמדת שירותי היהול

  גורסד. של מר יהודה 

  מכ"ל, כפי שהוא מובא לאישור האסיפה, הים כדלקמן: העיקרי הסכם שירותי  

  היקף המשרה  3.1

י "  הודהמר  ולחוד להלן:  (ביחד  ולתאגידים בשליטתה  יעמיד לחברה  בין במישרין  החברה גורסד   ,("

כמ יהול  שירותי  המלאה,  ובשליטתו  בבעלותו  חברה  באמצעות  של  כ"ובין  משרה  בהיקף    90%ל 

בסעיף  (להלן  "  3  לפחות  היהולזה:  י   ,בוסף  ");שירותי  מר  את    הודה יהא  ליתן  שלא  רשאי  גורסד 

ימי עבודה וספים בשה     -  10ה מכל סיבה שהיא וימי עבודה בש   20שירותי היהול לתקופה של עד  

י מר  כי  מובהר,  מחלה.  שביצוע    הודהעקב  ובלבד  אחרים  בעיסוקים  לעסוק  רשאי  יהיה  גורסד 

בהקשר זה, יצוין כי מר יהודה    רותי היהול שיעמיד לחברה.יהעיסוקים האחרים כאמור לא יפגע בש

  ,בוקס השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, אשר למיטב ידיעת החברה-גורסד מכהן כמכ"ל וויי 

גורסד. יעקב  מר  של  המלאה  ובשליטתו  בבעלותו  פרטית  חברה  בין   היה  הפעילות  תיחום    בעיין 

    .להלן 5.8 סעיףראו  בחברה, בעל השליטה  החברה לבין מר יעקב גורסד,

 תקופת הסכם היהול  3.2

. בכל עת  2021ביואר    29שים, החל מיום    3מכ"ל היה לתקופה של  הההתקשרות בהסכם שירותי  

הסכם   תקופת  המכ"לבמהלך  הסכם  שירותי  תקופת  את  ולהביא  להקדים  זכאי  לו  צד  כל  יהא   ,

ידי מתן הודעה בכתב לצד שכגד, לפחות  השירותי   יום    90מכ"ל ואת תוקפו לכלל סיום, וזאת על 

" זה:  בסעיף  (להלן  הודעת הסיום  ותן  ידי  על  לסיום  המועד המיועד  סיוםלפי  ו"הודעת  פת  תקו", 

המוקדמת י ההודעה  מר  יידרש  המוקדמת  ההודעה  בתקופת  בהתאמה).  להמשיך    הודה ",  גורסד 

מכ"ל, אולם החברה תהא רשאית להודיע  הולהעמיד לחברה את שירותי היהול על פי הסכם שירותי  

י המוקדמת,    הודהלמר  ההודעה  בתקופת  היהול  שירותי  קבלת  על  מוותרת  שהיא  בכתב,  גורסד 

י כזה,  יהודהפסיק  ובמקרה  את    מר  לקבל  זכאי  יהיה  אך  היהול  שירותי  את  לחברה  לספק  גורסד 

  , עד תום תקופת ההודעה המוקדמת. המכ"להתמורה הקבועה בהסכם שירותי 

שירותי   הסכם  פי  על  או  דין  כל  פי  על  לחברה  העומדת  זכות  מכל  לגרוע  אחד  ה מבלי  כל  מכ"ל, 

מכ"ל יהיה רשאי, להביא את ההסכם האמור לידי סיום לאלתר, ללא  ה מהצדדים להסכם שירותי  

  מכ"ל.ה מתן הודעה מראש, במקרים מיוחדים שפורטו בהסכם שירותי 

 התמורה  3.3

גורסד לדמי יהול חודשיים בסך   הודההיהול, יהיה זכאי מר יבתמורה להעמדת שירותי   3.3.1

   ").דמי היהול החודשייםש"ח בתוספת מע"מ כדין (להלן בסעיף זה: " 67,500של 
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י 3.3.2 למר  ישולמו  החודשיים  היהול  מ  הודהדמי  יאוחר  לא  לחודש,  אחת  ימים    10  -גורסד, 

  ית מס ערוכה כדין. לאחר סוף כל חודש, ביחס לחודש שקדם לו, כגד המצאת חשבו

  2015ביואר    15דמי היהול החודשיים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום   3.3.3

"). דמי היהול החודשיים יעודכו  מדד הבסיס(להלן בסעיף זה: "  2014בגין חודש דצמבר  

לשיעור   ובהתאם  לעומת מדד הבסיס  עליה במדד  במקרה של  אחת לשלושה חודשים רק 

 העלייה במדד. 

בהתאם גורסד יהיה זכאי מדי שה למעק שתי    הודהבוסף לדמי היהול החודשיים, מר י 3.3.4

להלן, אשר ישולם לראשוה בסמוך לפרסום הדוחות הכספיים המבוקרים  ובכפוף למפורט  

לשת   החברה  של  שת  2021(המאוחדים)  בגין   ,2021  " המשתה (להלן:  או  הרכיב   "

 "): המעק השתי"

 סף ליעדי המעק השתי תאי 3.3.4.1

לפי מס י   -  רווח  לפי מס    הודהמר  בגין הרווח  זכאי למעק שתי  יהיה  גורסד 

), בשה הרלווטית, רק במקרה בו הרווח לפי מס יעלה על סך  להלן  (כהגדרתו

ש"ח.  11,000של   קרי    אלפי  כאמור,  הסף  בתאי  עמידה  שתהיה  ככל  כי  יודגש, 

ישולם  ו אלפי ש"ח, המעק השתי יחושב    11,000הרווח לפי מס יעלה על סך של  

  אלפי ש"ח.    8,000החל מרווח לפי מס של 

מס" לפי  הדוחות    - "  הרווח  פי  על  מס)  (לפי  הרלווטית  בשה  החברה  רווח 

 . לאותה שההכספיים המבוקרים (המאוחדים) שלה  

  שיעור המעק השתי  3.3.4.2

בסעיף  המפורט  הסף  תאי  שיתקיים  מר    3.3.4.1  ככל  זכאי  יהיה  אז  כי  לעיל, 

לא יעלה על סך    ,להלן  3.3.4.4  גורסד למעק שתי, אשר כמפורט בסעיף  יהודה

    .אלפי ש"ח  1,000של 

גורסד יהיה זכאי לסך אשר יחושב על בסיס שיעור מהרווח לפי מס,  הודה  מר י

 כדלקמן: 

לפי   (רווח  מדרגה 
  מס במיליוי ש"ח) 

מעק   שיעור 
  מהרווח במדרגה 

מחושב   מעק  סה"כ 
  (באלפי ש"ח) 

סה"כ מעק מצטבר  
  (באלפי ש"ח) 

<=8  0%  0  0 
8>=11  2%  60  60 

11>=21  3% 300  360  
21>=26  4%  200  560  
26>=31  5%  250  810  

>31  6%  190 1,000 
  

  :דוגמא מספרית

השתי   לפי מס  הרווח  כי  חישוב    50היו    2021בשת  בהחה  אזי  ש"ח,  מיליון 

  גורסד, יחושב כדלהלן:יהודה המעק של מר 

  גורסד איו זכאי למעק.  הודה מיליון ש"ח, מר י   8בגין הרווח לפי מס בסך  .1

בין   .2 הע  לפי מס  הרווח  לבין    8בגין  י   11מיליון ש"ח  מר    הודה מיליון ש"ח, 

מיליון ש"ח, משמע, בגין מדרגה זו    3  -מ  2%גורסד יהיה זכאי למעק בגובה  

  אלפי ש"ח.  60יהיה זכאי למעק בסך 

  יהודהמיליון ש"ח, מר    21מיליון ש"ח לבין    11בגין הרווח לפי מס הע בין   .3

מיליון ש"ח, משמע, בגין מדרגה זו    10  - מ  3%גורסד יהיה זכאי למעק בגובה  
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בסך   למעק  זכאי  בסך    300יהיה  למעק  זכאי  במצטבר  וספים.  ש"ח  אלפי 

 אלפי ש"ח.  360

מיליון ש"ח, מר יהודה    26מיליון ש"ח לבין    21בגין הרווח לפי מס הע בין   .4

מיליון ש"ח, משמע, בגין מדרגה זו    5  -מ  4%ק בגובה  גורסד יהיה זכאי למע

בסך   למעק  זכאי  בסך    200יהיה  למעק  זכאי  במצטבר  וספים.  ש"ח  אלפי 

   .אלפי ש"ח 560

מיליון ש"ח, מר יהודה    31מיליון ש"ח לבין    26בגין הרווח לפי מס הע בין   .5

מיליון ש"ח, משמע, בגין מדרגה זו    5  -מ  5%גורסד יהיה זכאי למעק בגובה  

בסך   למעק  זכאי  בסך    250יהיה  למעק  זכאי  במצטבר  וספים.  ש"ח  אלפי 

 אלפי ש"ח.  810

הרווח לפי מס אותו רשמה  מיליון ש"ח לבין    31בגין הרווח לפי מס הע בין   .6

הרל  בשה  בפועל  הספציפי  החברה  ובמקרה  ש"ח  50  -ווטית,  מר  מיליון   ,

בגובה   למעק  זכאי  יהיה  גורסד  הרווח    6%יהודה  שבין  ההפרש  סכום  בגין 

לבין   בפועל  שרשם  מס  הספציפי    31לפי  (ובמקרה  ש"ח    19  -מ  6%מיליון 

אך בכל מקרה סכום מצטבר שלא יעלה על תקרת המעק, קרי  ,  )מיליון ש"ח

ש"ח  1,000 יהודה  וכח  .  אלפי  מר  זכאי  יהיה  זו  מדרגה  בגין  לעיל,  האמור 

בסך   למעק  וספים.    190גורסד  ש"ח  בסך  אלפי  למעק  זכאי    1במצטבר 

 . , סכום השווה לתקרת המעק לו יהיה זכאי מר יהודה גורסדמיליון ש"ח

 מגון קיזוז הפסדים  3.3.4.3

הפסד   החברה  של  הכספיים  בדוחותיה  רשם  בה  שה  בגין  כי  במאוחד  יובהר, 

השים  ההפסד(" בגין  שתי  למעק  גורסד  יהודה  מר  של  זכאותו  קביעת   ,("

, תתבסס על  2023הקלדאריות העוקבות לשה בה רשם ההפסד ועד לתום שת  

(כהגדרתו   מס  לפי  בקיזוז    3.3.4.1הרווח  כאמור,  מהשים  אחת  בכל  לעיל) 

 ההפסד, עד לקיזוז ההפסד במלואו. 

 תקרת המעק השתי  3.3.4.4

  1גורסד, לא יעלה על סכום של    יהודהבכל מקרה, המעק השתי שישולם למר  

  . ש"ח מיליון

מר   ידי  על  לחברה  היהול  שירותי  העמדת  סיום  ומועד  ככל  כי    יהודה יובהר, 

י  וישולם למר  יחושב    הודהגורסד לא יחול בתום שה קלדרית, הבווס השתי 

שגורסד,   מס  כך  לפי  הדוח  הרווח  לפי  של  יחושב  האחרון  הרבעוי  הכספי 

העמיד מר    החברה, לאחר תקון לשה מלאה, מוכפל ביחס בין מספר הימים בו

 יום.   365גורסד את שירותיו לחברה לבין  הודהי

תאי   שיתקיים  ככל  השתי,  לעיל, המעק  בסעיףהכאמור  כמפורט    3.3.4.2  סף 

  , בה יכהן 2021, בגין שת  2022גורסד לראשוה בשת    מר יהודה לעיל, ישולם ל

  בחברה. מכ"לגורסד כיהודה  מר

 אישור המעק השתי  3.3.4.5

י למר  ישולם  השתי  מ  הודההמעק  יאוחר  לא  ממועד    10  - גורסד  עסקים  ימי 

פרסום הדוחות כספיים המבוקרים (המאוחדים) של החברה לשה הרלווטית,  
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י (ככל שמר  כי סכום המעק השתי  וכן    הודהבכפוף לכך  לו)  זכאי  יהיה  גורסד 

  אישור ועדת התגמול של החברה. לחישוב גובה המעק השתי יובאו 

 במקרה של טעות השבת המעק השתי  3.3.4.6

י גורסד חושב על    הודהככל שיסתבר כי מעק שתי או חלק ממו ששולם למר 

בסיס תוים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של  

ממועד תשלום הסכום    ) שים 3), תוך פרק זמן של שלוש (Restatementהחברה (

גורסד,    הודהשלם החברה למר י גורסד לחברה, או ת  הודההרלווטי, ישיב מר י

לו עקב התיקון   זכאי  לסכום שהיה  בין הסכום שקיבל  העיין, את ההפרש  לפי 

האמור (תוך שקלול הפרשים, ככל שקיימים, בתשלומים וחבויות מס החלים על  

י של    הודה מר  במקרה  תחול  לא  כאמור  השבה  ידיו).  על  ששולמו  ו/או  גורסד 

ל החברה הובעת מהשפעה מצטברת של  הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים ש

שיוי מדייות חשבואית בעקבות שיוי בתקיה החשבואית ו/או בכללי הדיווח  

 לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים הרלווטיים. 

השבת הסכומים ה"ל על ידי החברה, ככל שרלווטי, תבוצע במועד תשלום דמי  

מת כספיים  דוחות  פרסום  לאחר  הראשוים  השבת  היהול  ואילו  וקים, 

י מר  ע"י  קיזוז    הודה הסכומים  של  בדרך  תבוצע  בשה  מהגורסד  השתי  מעק 

החודשי   התגמול  במסגרת  תסולק  ותהיה,  במידה  היתרה,  כאשר  העוקבת, 

  תשלומים.  12 -בפריסה ל

הכללית   3.4 האסיפה  להחלטת  בהתאם  כי  לביטוח    2019במאי    15  מיוםיצוין,  זכאי  גורסד  יהודה  מר 

, העיקה  2018באוקטובר    7בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום  כמו כן,    .אחריות ושאי משרה

ל גורסד  החברה  יהודה  הזהירות, מר  מחובת  מאחריות  פטור  וכתב  שיפוי  למתן  מראש    התחייבות 

בחברה, המשרה  ושאי  יתר  על  חלים  שהם  וכפי  תוקפם    כמקובל  הארכת  למואשר  אישור  באת 

 . )לעיל 1.5-1.6סעיפים  המזומת בדוח זה (ראוהאסיפה הכללית  

ל תשלום ו/או  גורסד זכאי לכ הודה מכ"ל לא יהיה מר יהפרט לתשלומים המפורטים בהסכם שירותי  3.5

 דמי יהול ו/או שכר ו/או תמורה אחרת או וספת בגין העמדת שירותי היהול. 

 מעביד -אי קיום יחסי עובד 3.6

גורסד לא יתקיימו יחסי עובד מעביד לכל עיין ומטרה שהם ואין בהסכם    הודהבין החברה ובין מר י 

מכ"ל או בתאי מתאיו כדי ליצור יחסי עובד מעביד ביו לבין החברה. מבלי לפגוע באמור  השירותי  

מכ"ל יקבע על ידי בית המשפט ו/או בורר ו/או כל גוף  הלעיל, היה ועל אף האמור בהסכם שירותי  

ה כי  אחר  מר  מוסמך  בין  מעביד  עובד  יחסי  שהתמורות    יהודהתקיימו  הרי  החברה,  לבין  גורסד 

י מר  שיקבל  לו    הודהוהתשלומים  המגיעים  התשלומים  ומלוא  כל  את  כוללים  לעיל  כאמור  גורסד 

גורסד    הודהמהחברה, והכל אם ובמידה שהחברה הייתה חייבת בהם בגין היחסים האמורים. מר י

ו/או הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מכך שייקבע שהתקיימו יחסי עובד    ישפה את החברה בגין כל חבות

  מעביד ביו לבין החברה. 

 פירוט התגמולים בגין השירותים 3.7

בשת   גורסד  יהודה  למר  ששולמו  התגמולים  הסכם    2020סכומי  פי  על  תפקידו  למילוי  בתמורה 

גורסד יהודה  למר  משולמים  להיות  הצפויים  התגמולים  וכן  המכ"ל,  שירותי  מכח    שירותי  הסכם 

,  בחישוב שתי,  (ככל שיאושר)  כאמורזה  המובא לאישור האסיפה המזומת בדוח    המעודכן המכ"ל  

  בהתאם לתוספת השישית לתקות הדיווחים, הם כדלקמן:
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  תגמולים* (באלפי ש"ח)   פרטי מקבל התגמולים 
היקף    תפקיד 

  משרה 
שיעור  

החזקה  
בהון 

  2החברה 

  תשלום   מעק  שכר
  מבוסס 
  מיות

דמי  
  יהול 

דמי  
  ייעוץ 

דמי    ריבית   עמלה 
  שכירות 

  סה"כ    3אחר 

סכומי    -   2020בשת  
התגמולים ששולמו למר  

יהודה גורסד בהתאם  
  להסכם שירותי המכ"ל 

90%  1.7%   - , -   - , -   - , -  600   - , -   - , -   - , -   - , -  614  661  

סכומי התגמולים  
הצפויים להיות  

משולמים למר יהודה  
גורסד ככל שיאושר  

הסכם שירותי המכ"ל  
  המעודכן 

90%  1.7%   - , -   -5   - , -  810   - , -   - , -   - , -   - , -   - , -  810  

  * סכומי התגמולים הם במוחי עלות לחברה.

בסעיף   4 האמורה  ההחלטה  אודות  וספים  מר    -לעיל    1.3פרטים  עם  יהול  שירותי  בהסכם  התקשרות 

 יוסף תורג'מן 

  מוה ליו"ר דירקטוריון החברהאף  ו  2014במאי    14החל מיום  כדירקטור בחברה    , מכהןיוסף תורג'מןמר  

    .2014ביוי   12ביום 

תורג'מן    2018במאי    6ביום   יוסף  מר  עם  ההתקשרות  תאי  את  החברה  של  הכללית  האסיפה  אישרה 

דירקטוריון כיו"ר  יהול  שירותי  למתן  ובין    פעיל  בהסכם  במישרין  (בין  בחברה  ההדסה  תחום  ואחראי 

ו  בבעלותו  חברה  ביום  באמצעות  לתוקפו  כס  אשר  המלאה)  שירותי  ("  2018במאי    6בשליטתו  הסכם 

מוצע    ,יו"רתוקף של הסכם שירותי הכיסתו ליחלפו שלוש שים ממועד    2021  מאי "). היות ובחודש  היו"ר

ולאשר את הארכת תוקפו לתקופה של שלוש שים    היו"רלעדכן את התקשרות החברה בהסכם שירותי  

  ) לחוק החברות.  3(א)(275, והכל בהתאם להוראות סעיף 2021מאי ב 6וספות החל מיום 

וועדת התגמול    2021בפברואר    3בישיבתו מיום   החליט דירקטוריון החברה, לאחר שהתקבל לכך אישור 

ן תאי התקשרות החברה בהסכם  ו עדכאשר את  לבכפוף לאישור האסיפה המזומת בדוח זה,  ,  של החברה

  . 2024במאי   5וכן את הארכת תוקפו בשלוש שים עד ליום  2021במאי  6שירותי היו"ר החל מיום 

מר   של  והעסקתו המוצעים  כהותו  תאי  כי  תורג'מןיצוין,  דכ  יוסף  ואחראי תחום  ייו"ר  פעיל  רקטוריון 

בדוח זההמוצעת המובאת    חברה, תואמים את מדייות התגמולב  ההדסה   . לאישור האסיפה המזומת 

  4.3.1  (כמפורט בסעיף  להם יהיה זכאי מר תורג'מןכמו כן, יצוין כי למעט העלאת דמי היהול החודשיים  

חלף שיאת החברה בהוצאותיו בקשר עם העמדת שירותי היהול, לא חלו שיויים מהותיים  זאת  להלן)  

  וסף תורג'מן. בתאי כהותו והעסקתו של מר י

  מן: כפי שהוא מובא לאישור האסיפה, הים כדלקהיו"ר,  עיקרי הסכם שירותי  

  היקף המשרה  4.1

 

 שיעור ההחזקה איו בדילול מלא. 2
הוצאות שיחולו על החברה בקשר עם שיאה בהוצאות הקשורות למילוי התפקיד, והעמדת רכב למהלים, לרבות גילום שווי השימוש    3

יודגש שהחברה    ,ברכב.  המקסימלית  ההוצאות  תקרת  את  מהווה  שלעיל  בעמודה  הסכום  בהן  התחייבהכי  להוראות    לשאת  בהתאם 
יובהר, כי הסכם שירותי המכ"ל המובא לאישור האסיפה הכללית    .2021ביואר    28  ביום  יסתייםתוקפו  אשר    "להמכ  שירותי הסכם  

  . המזומת בדוח זה איו כולל רכיב של החזר הוצאות
  אלפי ש"ח).  210ש"ח (מתוך תקרה של עד  60,908היקף החזר ההוצאות ששולמו למר יהודה גורסד היו  2020בשת  4
  אלפי ש"ח. 1,000גיע עד לסכום של סכום המעק המקסימאלי יכול לה 5
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"   יוסף תורג'מןמר   (ביחד ולחוד להלן:  "), בין במישרין  החברה יעמיד לחברה ולתאגידים בשליטתה 

כ יהול  שירותי  המלאה,  ובשליטתו  בבעלותו  חברה  באמצעות  ואחראי  ובין  פעיל  דירקטוריון  יו"ר 

"); בוסף,  שירותי היהולזה: " 4 לפחות (להלן בסעיף  90%בהיקף משרה של  תחום ההדסה בחברה,

ימי עבודה בשה מכל    20רשאי שלא ליתן את שירותי היהול לתקופה של עד    יוסף תורג'מןיהא מר  

ו שהיא  מר    10  - סיבה  כי  מובהר,  מחלה.  עקב  בשה  וספים  עבודה  תורג'מןימי  רשאי    יוסף  יהיה 

היהול   בשירותי  יפגע  לא  כאמור  האחרים  העיסוקים  שביצוע  ובלבד  אחרים  בעיסוקים  לעסוק 

מר יוסף תורג'מן היו ותן שירותים ושותף במספר פרויקטים  וין כי  שיעמיד לחברה. בהקשר זה, יצ

וויי  בע"מ,  -של  השקעות  החברהבוקס  ידיעת  למיטב  ובשליטתו    ,אשר  בבעלותו  פרטית  חברה  היה 

בעל השליטה  החברה לבין מר יעקב גורסד,  בעיין תיחום הפעילות בין    המלאה של מר יעקב גורסד. 

  . להלן 5.8 ראו סעיףבחברה, 

 תקופת הסכם היהול  4.2

שירותי   בהסכם  של  היו"ר  ההתקשרות  לתקופה  החל    3היה  עת  2021במאי    6מיום  שים,  בכל   .

יהא כל צד לו זכאי להקדים ולהביא את תקופת הסכם שירותי  היו"ר,  במהלך תקופת הסכם שירותי  

יום לפי המועד    90ואת תוקפו לכלל סיום, וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לצד שכגד, לפחות  היו"ר  

" זה:  בסעיף  (להלן  הסיום  הודעת  ותן  ידי  על  לסיום  סיוםהמיועד  ו"הודעת  ההודעה   תקופת", 

מר  המוקדמת יידרש  המוקדמת  ההודעה  בתקופת  בהתאמה).  תורג'מן ",  ולהעמיד    יוסף  להמשיך 

יוסף  אולם החברה תהא רשאית להודיע למר  היו"ר,  לחברה את שירותי היהול על פי הסכם שירותי  

בכתב, שהיא מוותרת על קבלת שירותי היהול בתקופת ההודעה המוקדמת, ובמקרה כזה,    תורג'מן

לספק לחברה את שירותי היהול אך יהיה זכאי לקבל את התמורה הקבועה    יוסף תורגמן סיק מר  יפ

  עד תום תקופת ההודעה המוקדמת.היו"ר,  בהסכם שירותי 

כל אחד מהצדדים  היו"ר, מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין או על פי הסכם שירותי 

את ההסכם האמור לידי סיום לאלתר, ללא מתן הודעה  יהיה רשאי, להביא  היו"ר  להסכם שירותי  

  .היו"ר מראש, במקרים מיוחדים שפורטו בהסכם שירותי  

 התמורה  4.3

לדמי יהול חודשיים בסך   וסף תורג'מן בתמורה להעמדת שירותי היהול, יהיה זכאי מר י  4.3.1

  .6") דמי היהול החודשייםש"ח בתוספת מע"מ כדין (להלן בסעיף זה: " 00070,של 

למר   4.3.2 ישולמו  החודשיים  היהול  תורגמןדמי  מיוסף  יאוחר  לא  לחודש,  אחת  ימים    10  -, 

  לאחר סוף כל חודש, ביחס לחודש שקדם לו, כגד המצאת חשבוית מס ערוכה כדין. 

  2018ביוי    15שפורסם ביום  לצרכן  דמי היהול החודשיים יהיו צמודים למדד המחירים   4.3.3

מאי   חודש  "  2018בגין  זה:  בסעיף  הבסיס(להלן  יעודכו  מדד  החודשיים  היהול  דמי   .("

לשיעור   ובהתאם  לעומת מדד הבסיס  עליה במדד  במקרה של  אחת לשלושה חודשים רק 

 העלייה במדד. 

מר   4.3.4 החודשיים,  היהול  לדמי  תורג'מןבוסף  שתי    יוסף  למעק  שה  מדי  זכאי  יהיה 

למפורט   ובכפוף  הדוחות הכספיים  בהתאם  לפרסום  בסמוך  לראשוה  ישולם  להלן, אשר 

לשת   החברה  של  (המאוחדים)  שת  2021המבוקרים  בגין   ,2021  " הרכיב (להלן: 

 "):המעק השתי" או "המשתה

 תאי סף ליעדי המעק השתי 4.3.4.1

 

  יובהר, כי מר יוסף תורג'מן לא יהיה זכאי לקבלת גמול דירקטורים.   6
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לפי מס  יה  יוסף תורג'מןמר    -   רווח לפי מס יה זכאי למעק שתי בגין הרווח 

לעיל), בשה הרלווטית, רק במקרה בו הרווח לפי מס    3.3.4.1  (כהגדרתו בסעיף

של   סך  על  ש"ח.  11,000יעלה  בתאי הסף    אלפי  עמידה  שתהיה  ככל  כי  יודגש, 

אלפי ש"ח, המעק השתי    11,000כאמור, קרי הרווח לפי מס יעלה על סך של  

 אלפי ש"ח.  8,000ישולם החל מרווח לפי מס של יחושב ו

  שיעור המעק השתי  4.3.4.2

בסעיף  המפורט  הסף  תאי  שיתקיים  מר    4.3.4.1  ככל  זכאי  יהיה  אז  כי  לעיל, 

א יעלה על סך  ל  ,להלן  4.3.4.4  למעק שתי, אשר כמפורט בסעיף  יוסף תורג'מן

  אלפי ש"ח.   1,000של 

יהיה זכאי לסך אשר יחושב על בסיס שיעור מהרווח לפי מס,    יוסף תורג'מןמר  

  כדלקמן: 

לפי   (רווח  מדרגה 
  מס במיליוי ש"ח) 

מעק   שיעור 
  מהרווח במדרגה 

מחושב   מעק  סה"כ 
  (באלפי ש"ח) 

מצטבר   מעק  סה"כ 
  (באלפי ש"ח) 

<=8  0%  0  0 
8>=11  2%  60 60 

11>=21  3% 300  360  
21>=26  4%  200 560  
26>=31  5%  250  810  

>31  6%  190  1,000 
  

  :דוגמא מספרית

השתי   מס  לפי  הרווח  כי  אזי    50היו    2021בשת  בהחה  ש"ח,  מיליון 

  יחושב כדלהלן:   ,יוסף תורג'מןחישוב המעק של מר  

בסך   .1 מס  לפי  הרווח  י  8בגין  מר  ש"ח,  זכאי    תורג'מןוסף  מיליון  איו 

  למעק. 

וסף  מיליון ש"ח, מר י   11מיליון ש"ח לבין    8בגין הרווח לפי מס הע בין   .2

בגובה    תורג'מן  למעק  זכאי  בגין    3  -מ  2%יהיה  משמע,  ש"ח,  מיליון 

  אלפי ש"ח.  60מדרגה זו יהיה זכאי למעק בסך 

בין   .3 הע  מס  לפי  הרווח  לבין    11בגין  ש"ח  מר    21מיליון  ש"ח,  מיליון 

מיליון ש"ח, משמע,    10  -מ  3%יהיה זכאי למעק בגובה    וסף תורג'מן י

אלפי ש"ח וספים. במצטבר    300בגין מדרגה זו יהיה זכאי למעק בסך  

 אלפי ש"ח. 360זכאי למעק בסך  

בין   .4 הע  מס  לפי  הרווח  לבין    21בגין  ש"ח  מר    26מיליון  ש"ח,  מיליון 

בגובה  יוסף   למעק  זכאי  יהיה  משמע,    5  -מ  4%תורג'מן  ש"ח,  מיליון 

אלפי ש"ח וספים. במצטבר    200בגין מדרגה זו יהיה זכאי למעק בסך  

   אלפי ש"ח. 560זכאי למעק בסך  

בין   .5 הע  מס  לפי  הרווח  לבין    26בגין  ש"ח  מר    31מיליון  ש"ח,  מיליון 

בגובה   למעק  זכאי  יהיה  תורג'מן  משמע,  מ  5  -מ  5%יוסף  ש"ח,  יליון 

אלפי ש"ח וספים. במצטבר    250בגין מדרגה זו יהיה זכאי למעק בסך  

 אלפי ש"ח. 810זכאי למעק בסך  

הרווח לפי מס אותו  מיליון ש"ח לבין    31בגין הרווח לפי מס הע בין   .6

ובמקרה הספציפי   הרלווטית,  בפועל בשה  מיליון    50  -רשמה החברה 

בגין סכום ההפרש    6%, מר יוסף תורג'מן יהיה זכאי למעק בגובה  ש"ח
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לבין   בפועל  שרשם  מס  לפי  הרווח  (ובמקרה    31שבין  ש"ח  מיליון 

שלא   19  -מ  6%הספציפי   מצטבר  סכום  מקרה  בכל  אך  ש"ח),  מיליון 

וכח האמור לעיל, בגין    .אלפי ש"ח  1,000יעלה על תקרת המעק, קרי  

מ זכאי  יהיה  זו  בסך  מדרגה  למעק  תורג'מן  יוסף  ש"ח    190ר  אלפי 

בסך    וספים. למעק  זכאי  ש"ח   1,000במצטבר  השווה  אלפי  סכום   ,

 . לתקרת המעק לו יהיה זכאי מר יוסף תורג'מן

 מגון קיזוז הפסדים  4.3.4.3

במאוחד   הפסד  החברה  של  הכספיים  בדוחותיה  רשם  בה  שה  בגין  כי  יובהר, 

מר  ההפסד(" של  זכאותו  קביעת  השים    תורג'מן  יוסף"),  בגין  שתי  למעק 

, תתבסס על  2023הקלדאריות העוקבות לשה בה רשם ההפסד ועד לתום שת  

(כהגדרתו   מס  לפי  בקיזוז    3.3.4.1הרווח  כאמור,  מהשים  אחת  בכל  לעיל) 

  ההפסד, עד לקיזוז ההפסד במלואו. 

 תקרת המעק השתי  4.3.4.4

למר   שישולם  השתי  תורג'מןבכל מקרה, המעק  של  יוסף  סכום  על  יעלה  לא   ,

    .אלפי ש"ח 1,000

סיום   ומועד  ככל  כי  מר  יובהר,  ידי  על  לחברה  היהול  שירותי  יוסף  העמדת 

יוסף  לא יחול בתום שה קלדרית, הבווס השתי יחושב וישולם למר    תורג'מן 

מס  שכך  ,  תורג'מן לפי  הדוח  הרווח  לפי  של  יחושב  האחרון  הרבעוי  הכספי 

החברה, לאחר תקון לשה מלאה, מוכפל ביחס בין מספר הימים בו העמיד מר  

  יום.   365תורג'מן את שירותיו לחברה לבין יוסף 

בסעיף כמפורט  תאי הסף  שיתקיים  ככל  השתי,  לעיל, המעק    4.3.4.2  כאמור 

  . 2021, בגין שת 2022לראשוה בשת  יוסף תורג'מןלעיל, ישולם למר 

 אישור המעק השתי  4.3.4.5

למר   ישולם  השתי  תורג'מןהמעק  מ  יוסף  יאוחר  ממועד    10  - לא  עסקים  ימי 

פרסום הדוחות כספיים המבוקרים (המאוחדים) של החברה לשה הרלווטית,  

(ככל שמר   וכן    יוסף תורג'מןבכפוף לכך כי סכום המעק השתי  יהיה זכאי לו) 

  אישור ועדת התגמול של החברה. לחישוב גובה המעק השתי יובאו 

 השבת המעק השתי במקרה של טעות  4.3.4.6

חושב על    יוסף תורג'מןככל שיסתבר כי מעק שתי או חלק ממו ששולם למר  

בסיס תוים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של  

ממועד תשלום הסכום    ) שים 3), תוך פרק זמן של שלוש (Restatementהחברה (

,  יוסף תורג'מןר  לחברה, או תשלם החברה למ  וסף תורג'מןהרלווטי, ישיב מר י

לו עקב התיקון   זכאי  לסכום שהיה  בין הסכום שקיבל  העיין, את ההפרש  לפי 

האמור (תוך שקלול הפרשים, ככל שקיימים, בתשלומים וחבויות מס החלים על  

י תורג'מןמר  של    וסף  במקרה  תחול  לא  כאמור  השבה  ידיו).  על  ששולמו  ו/או 

ובעת מהשפעה מצטברת של  הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של החברה ה

שיוי מדייות חשבואית בעקבות שיוי בתקיה החשבואית ו/או בכללי הדיווח  

  לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים הרלווטיים. 
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השבת הסכומים ה"ל על ידי החברה, ככל שרלווטי, תבוצע במועד תשלום דמי  

ואי מתוקים,  כספיים  דוחות  פרסום  לאחר  הראשוים  השבת  היהול  לו 

מר   ע"י  תורג'מןהסכומים  מ  יוסף  קיזוז  של  בדרך  בשה  המתבוצע  השתי  עק 

החודשי   התגמול  במסגרת  תסולק  ותהיה,  במידה  היתרה,  כאשר  העוקבת, 

  תשלומים.  12 -בפריסה ל

הכללית   4.4 האסיפה  להחלטת  בהתאם  כי  תורג'מןמר    2019במאי    15  מיוםיצוין,  לביטוח    יוסף  זכאי 

, העיקה  2018באוקטובר    7בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום  כמו כן,    .אחריות ושאי משרה

תורג'מן יוסף  למר  הזהירות,    החברה  מחובת  מאחריות  פטור  וכתב  שיפוי  למתן  מראש  התחייבות 

בחברה המשרה  ושאי  יתר  על  חלים  שהם  וכפי  תוקפם  כמקובל  הארכת  אשר  לאישור  ,  מובאת 

 . לעיל) 1.5-1.6יפה הכללית המזומת בדוח זה (ראו סעיפים האס

זכאי לכל תשלום ו/או    יוסף תורג'מןלא יהיה מר  היו"ר  פרט לתשלומים המפורטים בהסכם שירותי   4.5

 דמי יהול ו/או שכר ו/או תמורה אחרת או וספת בגין העמדת שירותי היהול. 

 מעביד -אי קיום יחסי עובד 4.6

לא יתקיימו יחסי עובד מעביד לכל עיין ומטרה שהם ואין בהסכם    יוסף תורג'מןבין החברה ובין מר  

או בתאי מתאיו כדי ליצור יחסי עובד מעביד ביו לבין החברה. מבלי לפגוע באמור  היו"ר  שירותי  

שירותי   בהסכם  אף האמור  ועל  היה  ו/אוהיו"ר  לעיל,  בורר  ו/או  בית המשפט  ידי  על  גוף    יקבע  כל 

מר   בין  מעביד  עובד  יחסי  התקיימו  כי  אחר  תורג'מןמוסמך  שהתמורות    יוסף  הרי  החברה,  לבין 

מר   שיקבל  תורג'מןוהתשלומים  לו    יוסף  המגיעים  התשלומים  ומלוא  כל  את  כוללים  לעיל  כאמור 

  יוסף תורג'מן מהחברה, והכל אם ובמידה שהחברה הייתה חייבת בהם בגין היחסים האמורים. מר  

שפה את החברה בגין כל חבות ו/או הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מכך שייקבע שהתקיימו יחסי עובד  י

  מעביד ביו לבין החברה. 

   פירוט התגמולים בגין השירותים 4.7

למר   ששולמו  התגמולים  תורג'מןסכומי  תפקידו    2020בשת    יוסף  למילוי  הסכם  בתמורה  פי  על 

היו"ר  מכח הסכם שירותי    יוסף תורג'מןות משולמים למר  , וכן התגמולים הצפויים להי שירותי היו"ר

, בהתאם לתוספת  בחישוב שתיכאמור (ככל שיאושר),  זה  המובא לאישור האסיפה המזומת בדוח  

  השישית לתקות הדיווחים, הם כדלקמן: 

  תגמולים* (באלפי ש"ח)   פרטי מקבל התגמולים 
היקף    תפקיד 

  משרה 
שיעור  

החזקה  
בהון 

  7החברה 

  תשלום   מעק  שכר
  מבוסס 
  מיות

דמי  
  יהול 

דמי  
  ייעוץ 

דמי    ריבית   עמלה 
  שכירות 

  סה"כ    8אחר 

סכומי    -   2020בשת  
התגמולים ששולמו למר  

כיו"ר    יוסף תורג'מן
  דירקטוריון החברה 

90%  0.17%   - , -   - , -  31  720   - , -     - , -   - , -   - , -  909  841  

 

  שיעור ההחזקה איו בדילול מלא. 7
הוצאות שיחולו על החברה בקשר עם שיאה בהוצאות הקשורות למילוי התפקיד. יודגש, כי הסכום בעמודה שלעיל מהווה את תקרת    8

שהחברה   המקסימלית  בהן    יכלהההוצאות  שירותי    בהתאםלשאת  הסכם    . 2021במאי    5ביום    יסתיים תוקפו  אשר    ר "היולהוראות 
 ור האסיפה הכללית המזומת בדוח זה איו כולל רכיב של החזר הוצאות. יובהר, כי הסכם שירותי היו"ר המובא לאיש

  למועד כון  כי, יובהר"ח). ש אלפי  120 של תקרה "ח (מתוך  ש אלפי 90 היו 'מן תורג יוסף  מר  זכאי  להן ההוצאות  החזר היקף 2020בשת  9
   . החברה של הפים  מבקר האמורות ותשלום כאמור כפוף לאישור   הוצאות החזר  בגין  תשלומים'מן  תורג  יוסף  למר ולמו, טרם שזה דוח
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סכומי התגמולים  
הצפויים להיות  
יוסף  משולמים למר  

תורג'מן ככל שיאושר  
  הסכם שירותי היו"ר 

  המעודכן 

90%  0.17%   - , -   -10   - , -  840   - , -   - , -   - , -   - , -   - , -  840  

  * סכומי התגמולים הם במוחי עלות לחברה.

התקשרות בהסכם שירותי  ההארכת  עדכון ו  -לעיל    1.4  פרטים וספים אודות ההחלטה האמורה בסעיף  5

 יהול עם מר יעקב גורסד 

גורסד, שהיו בעל השליטה בחברה, מכהן כסמכ"ל הפיתוח העסקי של החברה החל מיום     29מר יעקב 

ביום  2015ביואר   את    2018במאי    6.  של החברה  מר  ההתקשרות  הארכת  אישרה האסיפה הכללית  עם 

גורסד   החברה  יעקב  של  העסקי  הפיתוח  כסמכ"ל  יהול  שירותי  למתן  ובין  בהסכם  במישרין  (בין 

הסכם שירותי סמכ"ל  ("  2018ביואר    29מיום    וזאת החל   באמצעות חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה)

של הסכם שירותי    כיסתו לתוקףחלפו שלוש שים ממועד    2021. היות ובחודש יואר  ")הפיתוח העסקי

מוצע העסקי,  הפיתוח  העסקי  סמכ"ל  הפיתוח  סמכ"ל  שירותי  בהסכם  החברה  התקשרות  את    לעדכן 

מיום  לאשר  ו החל  וספות  שים  שלוש  של  לתקופה  תוקפו  הארכת  בהתאם  והכל  ,  2021ביואר    29את 

  ) לחוק החברות. 3(א)(275סעיף הוראות ל

החליט דירקטוריון החברה, לאחר שהתקבל לכך אישור וועדת התגמול של    2021  פברואר  3  יום מ  תובישיב

זה,  והחברה,   בדוח  המזומת  האסיפה  לאישור  את  לבכפוף  תאיועדכ אשר  החברה    של   התקשרותה  ן 

תוקפו בשלוש שים  את הארכת  וכן    2021ביואר    29החל מיום    בהסכם שירותי סמכ"ל הפיתוח העסקי

  . , בתאים כפי שיפורטו להלן2024ביואר  28עד ליום 

החברה,   של  העסקי  הפיתוח  כסמכ"ל  גורסד  יעקב  מר  של  המוצעים  והעסקתו  כהותו  תאי  כי  יצוין, 

המ התגמול  מדייות  את  כי  תואמים  יצוין  כן,  כמו  זה.  בדוח  המזומת  האסיפה  לאישור  המובאת  וצעת 

החודשיים    למעט היהול  דמי  של  העלאת  העסקי  הפיתוח  כסמכ"ל  גורסד  יעקב  מר  זכאי  יהיה  להם 

בסעיף    החברה  שירותי  זאת  להלן)    5.3.1(כמפורט  העמדת  עם  בקשר  בהוצאותיו  החברה  שיאת  חלף 

, לא חלו שיויים מהותיים בתאי כהותו והעסקתו של  )70%- ל  65%- ת היקף משרתו (מגדלוכן ה   ל היהו

  . גורסד יעקבמר 

  הפיתוח העסקי, כפי שהוא מובא לאישור האסיפה, הים כדלקמן: עיקרי הסכם שירותי סמכ"ל 

  היקף המשרה  5.1

" להלן:  ולחוד  (ביחד  בשליטתה  ולתאגידים  לחברה  יעמיד  גורסד  יעקב  במישרין  החברה מר  בין   ,("

פיתוח עסקי בהיקף משרה   יהול כמהל  ובין באמצעות חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה, שירותי 

יהא מר יעקב גורסד רשאי שלא ליתן    ,"); בוסףשירותי היהולזה: "  5  יףלפחות (להלן בסע   70%של  

עד   היהול לתקופה של  ו  10את שירותי  וספים    10  -ימי עבודה בשה מכל סיבה שהיא  ימי עבודה 

ובלבד שביצוע   בעיסוקים אחרים  יהיה רשאי לעסוק  גורסד  יעקב  כי מר  בשה עקב מחלה. מובהר, 

רה. לעיין זה, ראו התחייבותו של  העיסוקים האחרים כאמור לא יפגע בשירותי היהול שיעמיד לחב

  להלן. 5.8 מר יעקב גורסד לתיחום פעילות, כמפורט בסעיף

 תקופת הסכם היהול  5.2

 

  ש"ח.אלפי  1,000סכום המעק המקסימאלי יכול להגיע עד לסכום של  10
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ביואר    29שים, החל מיום    3ההתקשרות בהסכם שירותי סמכ"ל הפיתוח העסקי היה לתקופה של  

. בכל עת במהלך תקופת הסכם שירותי סמכ"ל הפיתוח העסקי, יהא כל צד לו זכאי להקדים  2021

ולהביא את תקופת הסכם שירותי סמכ"ל הפיתוח העסקי ואת תוקפו לכלל סיום, וזאת על ידי מתן  

יום לפי המועד המיועד לסיום על ידי ותן הודעת הסיום (להלן    90ה בכתב לצד שכגד, לפחות  הודע

", בהתאמה). בתקופת ההודעה המוקדמת  תקופת ההודעה המוקדמת", ו"הודעת סיוםבסעיף זה: "

שירותי סמכ"ל   פי הסכם  על  ולהעמיד לחברה את שירותי היהול  להמשיך  גורסד  יעקב  יידרש מר 

עסקי, אולם החברה תהא רשאית להודיע למר יעקב גורסד בכתב, שהיא מוותרת על קבלת  הפיתוח ה

שירותי היהול בתקופת ההודעה המוקדמת, ובמקרה כזה, יפסיק מר יעקב גורסד לספק לחברה את  

שירותי היהול אך יהיה זכאי לקבל את התמורה הקבועה בהסכם שירותי סמכ"ל הפיתוח העסקי,  

  ודעה המוקדמת.עד תום תקופת הה

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין או על פי הסכם שירותי סמכ"ל הפיתוח העסקי,  

כל אחד מהצדדים להסכם שירותי סמכ"ל הפיתוח העסקי יהיה רשאי, להביא את ההסכם האמור  

בהסכם   שפורטו  מיוחדים  במקרים  מראש,  הודעה  מתן  ללא  לאלתר,  סיום  סמכ"ל  לידי  שירותי 

  הפיתוח העסקי. 

 התמורה  5.3

יהול חודשיים בסך   5.3.1 גורסד לדמי  יעקב  יהיה זכאי מר  בתמורה להעמדת שירותי היהול, 

  "). דמי היהול החודשייםש"ח בתוספת מע"מ כדין (להלן בסעיף זה: " 55,000של 

מ 5.3.2 יאוחר  לא  לחודש,  אחת  גורסד,  יעקב  למר  ישולמו  החודשיים  היהול  ימים    10  -דמי 

  לאחר סוף כל חודש, ביחס לחודש שקדם לו, כגד המצאת חשבוית מס ערוכה כדין. 

  2015ביואר    15דמי היהול החודשיים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום   5.3.3

"). דמי היהול החודשיים יעודכו  מדד הבסיס(להלן בסעיף זה: "  2014בגין חודש דצמבר  

במקרה   לשיעור  אחת לשלושה חודשים רק  ובהתאם  לעומת מדד הבסיס  עליה במדד  של 

  העלייה במדד. 

בהתאם בוסף לדמי היהול החודשיים, מר יעקב גורסד יהיה זכאי מדי שה למעק שתי   5.3.4

להלן, אשר ישולם לראשוה בסמוך לפרסום הדוחות הכספיים המבוקרים    ובכפוף למפורט

לשת   החברה  של  שת  2021(המאוחדים)  בגין  "(לה  2021,  המשתה לן:  או  הרכיב   "

 "): המעק השתי"

 תאי סף ליעדי המעק השתי 5.3.4.1

מס לפי  מס    -  רווח  לפי  הרווח  בגין  שתי  למעק  זכאי  יהיה  גורסד  יעקב  מר 

), בשה הרלווטית, רק במקרה בו הרווח לפי מס יעלה  עילל  3.3.4.1  (כהגדרתו

יודגש, כי ככל שתהיה עמידה בתאי הסף כאמור,    אלפי ש"ח.  11,000על סך של  

של   סך  על  יעלה  לפי מס  הרווח  יחושב    11,000קרי  ש"ח, המעק השתי  אלפי 

 אלפי ש"ח.   8,000ישולם החל מרווח לפי מס של ו

  שיעור המעק השתי  5.3.4.2

בסעיף  המפורט  הסף  תאי  שיתקיים  מר    5.3.4.1  ככל  זכאי  יהיה  אז  כי  לעיל, 

לא יעלה על סך של    ,להלן  5.3.4.4  יעקב גורסד למעק שתי, אשר כמפורט בסעיף

  אלפי ש"ח.  600

מר יעקב גורסד יהיה זכאי לסך אשר יחושב על בסיס שיעור מהרווח לפי מס,  

  כדלקמן: 
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לפי   (רווח  מדרגה 
  מס במיליוי ש"ח) 

מעק   שיעור 
  מהרווח במדרגה 

מחושב   מעק  סה"כ 
  (באלפי ש"ח) 

מצטבר   מעק  סה"כ 
  (באלפי ש"ח) 

<=8  0%  0  0 
8>=11  2%  60 60 

11>=21  3% 300  360  
21>=26  4%  200 560  

>26  5%  40  600 
  

  :דוגמא מספרית

בשת   השתי  מס  לפי  הרווח  כי  אזי    40היו    2021בהחה  ש"ח,  מיליון 

  חישוב המעק של מר יעקב גורסד, יחושב כדלהלן: 

בסך   .1 מס  לפי  הרווח  זכאי    8בגין  איו  גורסד  יעקב  מר  ש"ח,  מיליון 

  למעק. 

בין   .2 הע  מס  לפי  הרווח  לבין    8בגין  ש"ח  מר    11מיליון  ש"ח,  מיליון 

מיליון ש"ח, משמע, בגין    3  -מ  2%יעקב גורסד יהיה זכאי למעק בגובה  

  אלפי ש"ח.  60מדרגה זו יהיה זכאי למעק בסך 

בין   .3 הע  מס  לפי  הרווח  לבין    11בגין  ש"ח  מר    21מיליון  ש"ח,  מיליון 

למ  זכאי  יהיה  גורסד  בגובה  יעקב  משמע,    10  -מ  3%עק  ש"ח,  מיליון 

אלפי ש"ח וספים. במצטבר    300בגין מדרגה זו יהיה זכאי למעק בסך  

  אלפי ש"ח. 360זכאי למעק בסך  

בין   .4 הע  מס  לפי  הרווח  לבין    21בגין  ש"ח  מר    26מיליון  ש"ח,  מיליון 

מיליון ש"ח, משמע, בגין    5  -מ  4%יעקב גורסד יהיה זכאי למעק בגובה  

בסך   למעק  זכאי  יהיה  זו  במצטבר    200מדרגה  וספים.  ש"ח  אלפי 

 אלפי ש"ח.  560חישוב המעק היו  

מיליון ש"ח לבין הרווח לפי מס אותו    26בגין הרווח לפי מס הע בין   .5

ובמקרה הספציפי   הרלווטית,  בפועל בשה  מיליון    40  -רשמה החברה 

בגין סכום ההפרש    6%ש"ח, מר יעקב גורסד יהיה זכאי למעק בגובה  

לבין   בפועל  שרשם  מס  לפי  הרווח  (ובמקרה    26שבין  ש"ח  מיליון 

שלא   14  -מ  6%הספציפי   מצטבר  סכום  מקרה  בכל  אך  ש"ח),  מיליון 

קרי   המעק,  תקרת  על  בגין    600יעלה  לעיל,  האמור  וכח  ש"ח.  אלפי 

אלפי ש"ח וספים.    40מדרגה זו יהיה זכאי מר יעקב גורסד למעק בסך  

אלפי ש"ח, סכום השווה לתקרת המעק    600מצטבר זכאי למעק בסך  ב

 לו יהיה זכאי מר יעקב גורסד.

 מגון קיזוז הפסדים  5.3.4.3

במאוחד   הפסד  החברה  של  הכספיים  בדוחותיה  רשם  בה  שה  בגין  כי  יובהר, 

השים  ההפסד(" בגין  שתי  למעק  גורסד  יעקב  מר  של  זכאותו  קביעת   ,("

, תתבסס על  2023הקלדאריות העוקבות לשה בה רשם ההפסד ועד לתום שת  

(כהגדרתו   מס  לפי  בקיזוז    3.3.4.1הרווח  כאמור,  מהשים  אחת  בכל  לעיל) 

 ההפסד, עד לקיזוז ההפסד במלואו.  

 תקרת המעק השתי  5.3.4.4
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  600בכל מקרה, המעק השתי שישולם למר יעקב גורסד, לא יעלה על סכום של  

  אלפי ש"ח.  

יעקב   מר  ידי  על  לחברה  היהול  שירותי  העמדת  סיום  ומועד  ככל  כי  יובהר, 

יעקב   למר  וישולם  יחושב  השתי  הבווס  קלדרית,  שה  בתום  יחול  לא  גורסד 

שגורסד,   מס  כך  לפי  הדוח  הרווח  לפי  של  יחושב  האחרון  הרבעוי  הכספי 

עמיד מר  החברה, לאחר תקון לשה מלאה, מוכפל ביחס בין מספר הימים בו ה

 יום. 365יעקב גורסד את שירותיו לחברה לבין 

תאי   שיתקיים  ככל  השתי,  לעיל, המעק  בסעיףהכאמור  כמפורט    5.3.4.2  סף 

לר גורסד  יעקב  למר  ישולם  בשת  לעיל,  שת  2022אשוה  בגין  יכהן  2021,  בה   ,

  מר יעקב גורסד כסמכ"ל פיתוח עסקי בחברה. 

 אישור המעק השתי  5.3.4.5

מ יאוחר  לא  גורסד  יעקב  למר  ישולם  השתי  ממועד    10  -המעק  עסקים  ימי 

פרסום הדוחות כספיים המבוקרים (המאוחדים) של החברה לשה הרלווטית,  

וכן   לו)  זכאי  יהיה  גורסד  יעקב  שמר  (ככל  השתי  המעק  סכום  כי  לכך  בכפוף 

  אישור ועדת התגמול של החברה. לחישוב גובה המעק השתי יובאו 

 שבת המעק השתי במקרה של טעות ה 5.3.4.6

על   חושב  גורסד  יעקב  למר  ששולם  ממו  חלק  או  שתי  מעק  כי  שיסתבר  ככל 

בסיס תוים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של  

) שים ממועד תשלום הסכום  3), תוך פרק זמן של שלוש (Restatementהחברה (

סד לחברה, או תשלם החברה למר יעקב גורסד, לפי  הרלווטי, ישיב מר יעקב גור 

התיקון   עקב  לו  זכאי  שהיה  לסכום  שקיבל  הסכום  בין  ההפרש  את  העיין, 

האמור (תוך שקלול הפרשים, ככל שקיימים, בתשלומים וחבויות מס החלים על  

מר יעקב גורסד ו/או ששולמו על ידיו). השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה  

דוחות יה הכספיים של החברה הובעת מהשפעה מצטברת של שיוי  מחדש של 

הדיווח   בכללי  ו/או  החשבואית  בתקיה  שיוי  בעקבות  חשבואית  מדייות 

  לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים הרלווטיים. 

השבת הסכומים ה"ל על ידי החברה, ככל שרלווטי, תבוצע במועד תשלום דמי  

לאחר   הראשוים  השבת  היהול  ואילו  מתוקים,  כספיים  דוחות  פרסום 

מ קיזוז  של  בדרך  תבוצע  גורסד  יעקב  מר  ע"י  בשה  המהסכומים  השתי  עק 

החודשי   התגמול  במסגרת  תסולק  ותהיה,  במידה  היתרה,  כאשר  העוקבת, 

  תשלומים.  12 -בפריסה ל

הכללית   5.4 האסיפה  להחלטת  בהתאם  כי  זכ  2019במאי    15  מיוםיצוין,  גורסד  יעקב  לביטוח  מר  אי 

, העיקה  2018באוקטובר    7בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום  כמו כן,    .אחריות ושאי משרה

ל גורסד  החברה  יעקב  הזהירות,  מר  מחובת  מאחריות  פטור  וכתב  שיפוי  למתן  מראש  התחייבות 

בחברה המשרה  ושאי  יתר  על  חלים  שהם  וכפי  לאישור  כמקובל  מובאת  תוקפם  הארכת  אשר   ,

 . לעיל) 1.5-1.6כללית המזומת בדוח זה (ראו סעיפים האסיפה ה

ורסד זכאי  פרט לתשלומים המפורטים בהסכם שירותי סמכ"ל הפיתוח העסקי לא יהיה מר יעקב ג 5.5

 לכל תשלום ו/או דמי יהול ו/או שכר ו/או תמורה אחרת או וספת בגין העמדת שירותי היהול. 

 מעביד -אי קיום יחסי עובד 5.6
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בין החברה ובין מר יעקב גורסד לא יתקיימו יחסי עובד מעביד לכל עיין ומטרה שהם ואין בהסכם  

כדי   בתאי מתאיו  או  הפיתוח העסקי  החברה.  שירותי סמכ"ל  לבין  ביו  מעביד  עובד  יחסי  ליצור 

ידי   מבלי לפגוע באמור לעיל, היה ועל אף האמור בהסכם שירותי סמכ"ל הפיתוח העסקי יקבע על 

בית המשפט ו/או בורר ו/או כל גוף מוסמך אחר כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין מר יעקב גורסד  

עקב גורסד כאמור לעיל כוללים את כל ומלוא  לבין החברה, הרי שהתמורות והתשלומים שיקבל מר י

היחסים   בגין  בהם  חייבת  הייתה  שהחברה  ובמידה  אם  והכל  מהחברה,  לו  המגיעים  התשלומים 

ו/או הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מכך   גורסד ישפה את החברה בגין כל חבות  יעקב  האמורים. מר 

  שייקבע שהתקיימו יחסי עובד מעביד ביו לבין החברה. 

 תגמולים בגין השירותיםפירוט ה 5.7

בתמורה למילוי תפקידו על פי הסכם שירותי    2020סכומי התגמולים ששולמו למר יעקב גורסד בשת  

הסכם   מכח  גורסד  יעקב  למר  משולמים  להיות  הצפויים  התגמולים  וכן  העסקי,  הפיתוח  סמכ"ל 

(ככל שיאושר),    כאמור זה  שירותי סמכ"ל הפיתוח העסקי המובא לאישור האסיפה המזומת בדוח  

  , בהתאם לתוספת השישית לתקות הדיווחים, הם כדלקמן:בחישוב שתי

  תגמולים* (באלפי ש"ח)   פרטי מקבל התגמולים 
היקף    תפקיד 

  משרה 
שיעור  

החזקה  
בהון 

  החברה 

  תשלום   מעק  שכר
  מבוסס 
  מיות

דמי  
  יהול 

דמי  
  ייעוץ 

  סה"כ    11אחר   דמי שכירות   ריבית   עמלה 

סכומי    -   2020בשת  
התגמולים ששולמו למר  

יעקב גורסד בהתאם  
להסכם שירותי סמכ"ל  

  הפיתוח העסקי 

65%  %52.2   - , -   - , -   - , -  480   - , -   - , -   - , -  21512  10613  801  

סכומי התגמולים  
הצפויים להיות  

משולמים למר יעקב  
גורסד ככל שיאושר  

הסכם שירותי סמכ"ל  
  הפיתוח העסקי 

  המעודכן 

70%  %52.2   - , -   -14   - , -  660   - , -   - , -   - , -  21515   - , -  875  

  * סכומי התגמול הם במוחי עלות לחברה. 

 

   תיחום פעילות 5.8

וספים בתחום פעילותה של החברה, אשר   גורסד קיימים עסקים  יעקב  למיטב ידיעת החברה, למר 

ידי   על  שאושר  כפי  להלן,  המפורט  הפעילות  תיחום  הסדר  של  לתוקף  לכיסתו  קודם  בהם  הוחל 

ביום   החברה  של  הכללית  ובעקיפין)  2015ביואר    29האסיפה  (במישרין  בעלות  זאת:  ובכלל   ,

 

הוצאות שיחולו על החברה בקשר עם שיאה בהוצאות הקשורות למילוי התפקיד. יודגש כי הסכום בעמודה שלעיל מהווה את תקרת    11
בהן   התחייבהההוצאות המקסימלית שהחברה     יסתיים אשר תוקפו    בהתאם להוראות הסכם שירותי סמכ"ל הפיתוח העסקי  לשאת 

המובא לאישור האסיפה הכללית המזומת בדוח זה איו כולל   הפיתוח העסקי  מכ"לסתי  יובהר, כי הסכם שירו   .2021ביואר    28ביום  
  . רכיב של החזר הוצאות

במסגרת עסקה שאיה חריגה    במתחם רביעיית פלורטין בתל אביב  התשלומים האמורים הים בגין השכרת משרדים מבעל השליטה   12
  ). 2020-01-033693(אסמכתא:  2019לדוח התקופתי של שת בפרק ד'  22לפרטים וספים ראו תקה ואיה מהותית. 
 החברה שוכרת מבעלת השליטה בה את משרדיה בשכירות משה, "גב אל גב" לתאי השכירות החלים על בעלת השליטה. בוסף, יצוין כי 

כ של  לסך  המסתכמים  חודשיים  שכירת  דמי  שכירת המשרדים משלמת החברה  מע  אלפי  32-תמורת  בתוספת  כמו  ש"ח,  כדין.  ,  כן"מ 
וספיםל  .המשרדים  להחזקת  הלוות   מההוצאות )  75%(  היחסי   בחלק   החברה  ושאת  מיום    פרטים  מיידי  דוח    2019  במרץ  26ראו 

  . )2019-01-026545(אסמכתא: 
  אלפי ש"ח).  180ש"ח (מתוך תקרה של עד  106,172גורסד היו  יעקב היקף החזר ההוצאות ששולמו למר   2020בשת  13
  אלפי ש"ח.  600סכום המעק המקסימאלי יכול להגיע עד לסכום של  14
  לעיל.  12"ש הע ראו  15
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שייז  פיסית  בפרויקטים  שותפות  וכן  הפעילות  תיחום  הסדר  של  לתוקף  לכיסתו  קודם  החל  ומם 

בחברה העוסקת בתחום הפעילות של החברה בישראל בהיקפים שאים מהותיים    50%בשיעור של  

  ביחס להיקפי הפעילות של החברה. 

ובין במישרין  בין  גורסד,  יעקב  מר  הסכים  החברה,  של  התגמול  וועדת  הביקורת  ועדת    לבקשת 

 " זה:  בס"ק  (להלן  השליטה בעקיפין  להלן.  בעל  כמפורט  פעילות  לתיחום  בהתחייבות  להתחייב   ,("

הסדר תיחום הפעילות יחול כל עוד ההתקשרות עם מר יעקב גורסד בהסכם השירותים היה בתוקף.  

לחוק    275כל שיוי ו/או ביטול של הסדר תיחום הפעילות יהא כפוף לאישור בהתאם להוראות סעיף  

  ברות:  הח

בעל השליטה מתחייב כי לא יעסוק ביזום פרוייקטים חדשים של דל"ן למגורים, מסחר   5.8.1

יום   לפי  בהם  הוחל  שלא  בישראל,  חדש ("  2015ביואר    29ומשרדים  שלא פרויקט   ,("

באמצעות החברה, אלא בכפוף לזכות סירוב ראשוה של החברה לביצוע הפרויקט החדש, 

להלן. מובהר בזאת, כי התחייבות בעל השליטה לתיחום פעילות לא    5.8.2  כמפורט בסעיף 

תחול על רכישת קרקע ו/או מבה ו/או יזום ביה למגורים שועדו לשימוש בעל השליטה  

על רכישת יחידות דיור ו/או מסחר ו/או משרדים לצרכי השקעה ו/או  ובי משפחתו ו/או  

  על רכישת קרקע לצורך מכירתה (להבדיל מייזום). 

לעיל,    5.8.1  בעל השליטה מתחייב כי בכל מקרה בו יוצע לו פרויקט חדש כהגדרתו בסעיף 5.8.2

הפרויקט   את  תרכוש  ו/או  החדש  הפרויקט  את  תיזום  היא  כי  בהצעה  לחברה  יפה  הוא 

"). ההצעה תופה ראשית לדירקטוריון, אשר ההצעההחדש ו/או תשקיע בפרויקט החדש ("

) עשרה  בתוך  להצעה  ביחס  החלטתו  את  לתת  מלוא  10ידרש  קבלת  ממועד  עסקים  ימי   (

מר והמידע הדרש לדירקטוריון סביר בבואו לקבל החלטת השקעה בקשר עם ההצעה. החו

החלטה בדבר קבלת ההצעה תתקבל בדירקטוריון החברה בלבד. לא אישר הדירקטוריון  

ועדת הביקורת, אשר ו את קבלת ההצעה, תובא ההחלטה בדבר דחיית ההצעה לאישור ב

היה   סופית.  תהיה  ההצעה  דחיית  על  דחיית  החלטתה  את  הביקורת  ועדת  אישרה  ולא 

תועבר   וההצעה  לקבל את ההצעה,  בעל השליטה  רשאי  יהיה  לא  ידי החברה,  על  ההצעה 

של   בכל מקרה  רשאי לאשר את קבלת ההצעה.  יהיה  הדירקטוריון, אשר  של  וסף  לדיון 

 ) עשרה  בתוך  להצעה  החברה  מצד  היעות  מלוא  10היעדר  קבלת  ממועד  עסקים  ימי   (

ידע הדרש לדירקטוריון סביר בבואו לקבל החלטת השקעה בקשר עם ההצעה, החומר והמ 

או   הביקורת)  ועדת  ידי  (על  ההצעה  דחיית  של  ובמקרה  דחתה,  כאילו  ההצעה  תחשב 

ההצעה.  את  לקבל  רשאי  בעקיפין)  ובין  במישרין  (בין  השליטה  בעל  יהיה  היעות,  היעדר 

, לא ישתכלל (מסיבות שאין תלויות  בוסף, גם במקרה בו על אף היעות החברה להצעה

ידי   על  החדש  הפרויקט  לרכישת  ו/או  החדש  בפרויקט  להשקעה  הסכם  השליטה)  בבעל 

ו/או   ההשקעה  את  לבצע  בעקיפין)  ובין  במישרין  (בין  השליטה  בעל  רשאי  יהיה  החברה, 

  הרכישה ו/או היזום חלף החברה.

ודירקטוריון החברה לאחר כל  החברה תפרסם דיווח מיידי בדבר החלטות ועדת הביקורת   5.8.3

  החלטה בעיין תיחום הפעילות.

ראשוה   5.8.4 סירוב  זכות  ומתן  לעיל  כאמור  פעילותו  את  לתחום  השליטה  בעל  התחייבות 

 לחברה יתו ללא תמורה. 

    הארכת פטור מאחריות לושאי משרה  -לעיל   1.5פרטים וספים אודות ההחלטה האמורה בסעיף  6
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מאחריות    2018  אוקטוברב  7ביום   פטור  כתבי  מתן  היתר,  בין  החברה,  של  הכללית  האסיפה  אישרה 

לדירקטורים ולושאי המשרה בחברה שהים בעלי שליטה בחברה וקרוביהם או ושאי משרה אשר לבעל  

ביום   שתחילתן  שים  שלוש  של  לתקופה  זאת  עימם,  בהתקשרות  אישי  עיין  יש  בספטמבר    20השליטה 

. במסגרת זו, פטרה החברה מראש מאחריות בשל זק עקב הפרת חובת  2021ר  בספטמב  19ועד ליום    2018

בזאת   המצורף  הפטור  כתב  לוסח  בהתאם  החברות,  חוק  להוראות  ובכפוף  בהתאם  כלפיה,  הזהירות 

  לדוח זה.  ספח ב'כ

וביום   ולושאי משרה    2021בספטמבר    19היות  יפוג תוקפם של כתבי הפטור כאמור ביחס לדירקטורים 

אישי    שהם עיין  יש  השליטה  לבעל  אשר  משרה  לושאי  ביחס  וכן  וקרוביהם  בחברה  שליטה  בעלי 

סעיף   להוראות  בהתאם  האמורים  הפטור  כתבי  של  תוקפם  הארכת  את  לאשר  מוצע  עימם,  בהתקשרות 

ביום  1)(1(א275 שתחל,  וספות  שים  שלוש  של  לתקופה  החברות,  לחוק  ותסתיים    2021בספטמבר    20) 

, הן ביחס לדירקטורים וושאי משרה כאמור המכהים כיום בחברה והן ביחס  2024טמבר  בספ  19ביום  

המצורף   הפטור  כתב  לוסח  בהתאם  לעת,  מעת  בחברה  יכהו  אשר  כאמור  משרה  וושאי  לדירקטורים 

  לדוח זה.   ספח ב'כ

לדירקט יועק  וסח כתב הפטור אשר  זה,  בדוח  כי בכפוף לאישור האסיפה המזומת  וושאי  יצוין,  ורים 

הדירקטורים   ליתר  החברה  העיקה  אותם  הפטור  לכתבי  זהה  היו  זה,  לדוח  המצורף  כאמור  המשרה 

  וושאי המשרה בחברה. 

לסעיף   בהתאם  היה  כאמור,  מאחריות  פטור  למתן  החברה  של  לפיו    259התחייבותה  החברות,  לחוק 

מקצתה או  כולה  מאחריותו  בה  משרה  ושא  מראש  לפטור  רשאית  חובת    החברה  הפרת  עקב  זק  בשל 

הזהירות כלפיה, אולם החברה איה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת  

הזהירות בחלוקה. בוסף, יודגש, כי בהתאם להוראות תקון החברה וכתב הפטור, מתן פטור מאחריות  

כלשהו בחברה יש עיין אישי    כאמור לא יחול על החלטה או עסקה שבה לבעל השליטה או לושא משרה

(וזאת גם אם העיין האישי הוא של ושא משרה אחר מושא המשרה שלו מועק הפטור). כמו כן, יודגש  

כי הפטור מאחריות כאמור, יחול ככל שחובת הזהירות הופרה עקב רשלות בלבד ולא יחול ככל שחובה זו  

  הופרה בכווה או בפזיזות.   

 הארכת התחייבות לשיפוי לושאי משרה  -לעיל   1.6פרטים וספים אודות ההחלטה האמורה בסעיף  7

לדירקטורים    2018  באוקטובר  7ביום   היתר, מתן כתבי שיפוי  בין  אישרה האסיפה הכללית של החברה, 

ולושאי המשרה בחברה שהים בעלי שליטה בחברה וקרוביהם או ושאי משרה אשר לבעל השליטה יש  

ועד ליום    2018בספטמבר    20עיין אישי בהתקשרות עימם, זאת לתקופה של שלוש שים שתחילתן ביום  

בלתי.  2021בספטמבר    19 התחייבויות  כאמור  המשרה  וושאי  לדירקטורים  יתו  זו,  חוזרות  - במסגרת 

  לדוח זה.  ספח ג'לשיפוי, בהתאם לוסח כתב השיפוי המצורף בזאת כ

יפוג תוקפם של כתבי השיפוי כאמור ביחס לדירקטורים ולושאי משרה    2021בספטמבר    19היות וביום  

בי וכן  וקרוביהם  בחברה  שליטה  בעלי  אישי  שהם  עיין  יש  השליטה  לבעל  אשר  משרה  לושאי  חס 

בהתקשרות עימם, מוצע לאשר את הארכת תוקפם של כתבי השיפוי כאמור האמורים בהתאם להוראות  

ביום  1)(1(א275סעיף   שתחל,  וספות  שים  שלוש  של  לתקופה  החברות,  לחוק    2021בספטמבר    20) 

וושאי משרה כאמור המכהים כיום בחברה  , הן ביחס לדירקטו2024בספטמבר    19ותסתיים ביום   רים 

וושאי משרה כאמור אשר יכהו בחברה מעת לעת, בהתאם לוסח כתב השיפוי   והן ביחס לדירקטורים 

  לדוח זה. ספח ג'המצורף כ
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יועק לדירקטורים וושאי   יצוין, כי בכפוף לאישור האסיפה המזומת בדוח זה, וסח כתב השיפוי אשר 

ה  כאמור  הדירקטורים  המשרה  ליתר  החברה  העיקה  אותם  לשיפוי  לכתבי  זהה  היו  זה,  לדוח  מצורף 

  וושאי המשרה בחברה. 

על פי ההתחייבות לשיפוי, ככל שתאושר על ידי האסיפה המזומת בדוח זה, תהא החברה מחויבת, כלפי  

שיעשו בת  ו/או  פעולות שיעשו  לגבי  וושאי המשרה האמורים, לשפותם מראש  וקף היותם  הדירקטורים 

ושאי משרה בחברה, ובגין סוגי האירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי. השיפוי יחול עבור כל הליך  

להם   המשרה  ושאי  לכל  השיפויים  של  הכולל  הסכום  יעלה  לא  מקרה,  בכל  ואולם,  עצמו,  בפי  שיפוטי 

של   לשיעור  השווה  סכום  על  במצטבר,  כאמור,  שיפוי  כתבי  לפי  מההון    25%הועקו  של החברה,  העצמי 

ההתחייבות   כי  יצוין,  בפועל.  התשלום  בשת  ידועים  שיהיו  האחרוים  המאוחדים  הכספיים  דוחותיה 

לשיפוי כאמור היה בוסף לביטוח ושאי משרה שבו מבטחת החברה ושאי משרה בה מעת לעת (לרבות  

א יכסו תשלומי הביטוח את  הדירקטורים שהים בעלי שליטה בחברה או קרוביהם כאמור), מקום שבו ל 

  הסכומים שיפסקו כגדם. 

לעיל ומהות עיין   1.2-1.6ת המויות בסעיפים  התקשרויושמות בעלי השליטה שיש להם עיין אישי ב 8

 זה

בחברה, כמשמעות המוח "שליטה" בסעיף  בעלי שליטה  שהים  שמותיהם של בעלי המיות בחברה,   8.1

החברות  268 בסעיפים    , לחוק  המויות  ההתקשרויות  באישור  אישי  עיין  ה 1.2-1.6ובעלי   ,מר  םי  :

 . יעקב גורסד ויויון אירופה ישראל השקעות בע"מ

 להלן טבלה המפרטת את החזקותיהם של בעלי השליטה כאמור בחברה:

  אחוז החזקה בהון ובהצבעה של החברה   שם בעל השליטה 

  %94.55  16יעקב גורסד 

  15.1%  17יויון אירופה ישראל השקעות בע"מ 

  71.04%  סה"כ

 מהות העיין האישי בהתקשרויות  8.2

גורסד  )א( יעקב  מר  של  בחברה,עייו האישי  בעל השליטה  בסעיף    התקשרות ב  ,  לעיל,    1.2המויה 

 ;  , מוטב על פיה(המכהן כמכ"ל החברה) ובע מהיותו של אחיו, מר יהודה גורסד

לעיל, ובע מהיותו של מר יוסף    1.3המויה בסעיף    התקשרותשל מר יעקב גורסד בעייו האישי    )ב(

פי   על  המוטב  וויי  התקשרותתורג'מן,  של  פרויקטים  במספר  ושותף  שירותים  ותן  בוקס  -זו, 

 18; השקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו מלאה של מר יעקב גורסד

 

מחזיק    16 גורסד  יעקב  החברה,    במיותמר  ידיעת  למיטב  שהין,  בע"מ,  קפיטל  ותאודור  בע"מ  השקעות  בוקס  וויי  באמצעות  החברה 
המלאה. ושליטתו  בבעלותו  פרטיות  לע  חברות  בטבלה  המיוחס  ההחזקות  שיעור  כי,  גם  יובהר  כולל  גורסד  יעקב  למר  מהון    3.74%יל 

באמות  במיות החברה  היה חברה פרטית אשר התאגדה בישראל ומחזיקה  שאקור בע"מ    770חברת  מיות החברה המוחזק על ידי  
 ) 23%(  תורג'מן , יוסף  )26%(, יהודה גורסד)10%(  , שרה ויישטיין )25%(  , בין היתר, ה"ה יעקב גורסד ה הםעבור שותפות שהשותפים ב

    יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בשותפות היו מר יעקב גורסד. ").השותפות (" )3%( ואלדד ארוטשס
פי    17 מהימיםעל  בימים    2016בובמבר    30  הסכמים  שתוקן  ו2017ביואר    15  -ו  9(כפי  ישראל    ,2020בספטמבר    8  -)  אירופה  יויון 

") דיוים  ") התחייויוןהשקעות בע"מ  או חלקן. בעקבות  כולן  עד למועד מכירתן,  בחברה  מיותיה  יבה כלפי החברה שלא להצביע את 
, לוכח האמור לעיל, כל זמן שההתחייבות האמורה תהא בתוקף,  2016בובמבר   30בעיין ההסכם מיום  שהתקיימו עם רשות יירות ערך

ב  יחד"  וביויון כ"מחזיקים  גורסד  יעקב  יירות ערך החברה תראה במר  זה בחוק  מוח  (כהגדרת  חוק  ("  1968-התשכ"ח  מיות החברה 
  ")) לעיין כל הוראות חוק החברות הוגעות לבעלי שליטה.יירות ערך

בסעיפים    18 המויות  העסקאות  באישור  אישי  עיין  כבעלת  להיחשב  היא  גם  עשויה  יויון  כי  התחייבותה    1.6- 1.2יצוין,  מכח  לעיל, 
 לעיל.    17 המפורטת בה"ש
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לעיל היות והוא מוטב על    1.4-1.6למר יעקב גורסד עיין אישי בהתקשרויות המויות בסעיפים    )ג(

(דירקטורית  פיהן ויישטיין  שרה  הגב'  אשתו,  גורסד,  יהודה  מר  שאחיו,  העובדה  לאור  וכן   ,

 ; 1.5-1.6בחברה) ומר יוסף תורג'מן, הים מוטבים להתקשרויות המויות בסעיפים 

הגב' שרה ויישטיין, מר יהודה גורסד ומר יוסף תורג'מן, מחזיקים    , יצוין, כי כון למועד דוח זה  )ד(

בשיעור   החברה  בהת0.17%-ו  1.7%,  0.54%של  במיות  ו,  לעיל,  אמה,  שפורט  עשויכפי    יםהם 

כבעל ההתקשרו   י להיחשב  באישור  אישי  בסעיפים  שת  יועיין  המויות  ,  לעיל  1.2-1.6בהחלטות 

  . כולן או חלקן

 הדרך שבה קבעה התמורה  9

 לעיל 1.2-1.4 ת המויות בסעיפיםהתקשרויוהדרך בה קבעו התמורות ב  9.1

בסעיפים המויות  ההתקשרויות  אחד    1.2-1.4  תאי  כל  לבין  החברה  בין  ומתן  במשא  קבעו  לעיל, 

, לפי העיין, והם מובאים לאישור האסיפה  ומר יעקב גורסד   מר יוסף תורג'מן  ,מבין מר יהודה גורסד

גמול ודירקטוריון החברה כסבירים  הכללית המזומת בדוח זה, לאחר שדוו ומצאו על ידי ועדת הת

העיין.   בסיבות  וראויים  זההוגים  מדייות    ,בהקשר  את  תואמים  ההתקשרויות  תאי  כי  יצוין 

ההתקשרויותהמוצעת  התגמול  תאי  קביעת  לצורך  כי  יצוין  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי  המויות    . 

ה  לעיל,  1.2-1.4  בסעיפים ועדת  בחו  והמעקים,  החודשיים  היהול  דמי  זאת  תגמול  ובכלל 

  והדירקטוריון, בין היתר, את הפרמטרים הבאים: 

המויות   9.1.1 מההתקשרויות  אחת  כל  פי  על  לחברה  יועקו  אשר  השירותים  בגין  התמורה 

לעיל, קבעה תוך השוואה לשכרם של ושאי משרה בתפקידים דומים ו/או    1.2-1.4  בסעיפים

בתוך כך,   ציבוריות אחרות שדומות לגודלה ולאופי פעילותה של החברה.  מקבילים בחברות

מכ"לים ומהלים  יו"ר,  לקחו בחשבון תוים השוואתיים אודות מכלול רכיבי התגמול של  

בכירים (לרבות שכר ומעקים) בחברות ציבוריות רלווטיות, בהתבסס על הדוחות השתיים  

המוצעים    2019לשת   התגמול  תאי  כי  עולה  מהבדיקה  חברות.  אותן  ידי  על  שפורסמו 

בסעיפים המויות  ההתקשרויות  מבין  אחת  כל  שוק    1.2-1.4  במסגרת  בתאי  הים  לעיל, 

   ובטווח המקובל בהשוואה לחברות דומות.

בחה התמורה בגין השירותים אשר יועקו לחברה על פי כל אחת מההתקשרויות  כמו כן,   9.1.2

לעיל, ביחס לשכר הממוצע והשכר החציוי בחברה של כלל עובדי    1.2-1.4  המויות בסעיפים

החברה, לרבות עובדי קבלן, ובתוך כך בחה השפעת הפער בייהם על יחסי העבודה בחברה.  

יון החברה, כי מדובר ביחס  לאחר ביצוען של הבחיות כאמור, סברו ועדת התגמול ודירקטור 

ותחום   בה  המועסק  כוח האדם  גודלה, תמהיל  של החברה,  באופייה  בהתחשב  וסביר  ראוי 

העיסוק שלה וכי אין בפער שבין התמורה בגין השירותים אשר יועקו לחברה על פי כל אחת  

לבין השכר הממוצע והשכר החציוי בחברה    , לעיל  1.2-1.4  מההתקשרויות המויות בסעיפים 

 של כלל עובדי החברה, כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה. 

למדייות   9.1.3 בהתאם  ביצוע,  תלוי  משתה  וגמול  שוטפים  כהוה  תאי  בין  השילוב  בוסף, 

מתוך שאיפה    תגמל את מהלי החברה יוצרים תמהיל תגמול אשר ועד ל,  המוצעת  התגמול 

הארוךו  לקדם לטווח  העסקיות  תוצאותיה  וקידום  החברה  רווחי  השאת  את  וזאת  לעודד   ,

   .באמצעות מתן תמריצים לפעילותם ומעורבותם לטובת החברה
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  לעיל  1.5הדרך שבה קבעה התמורה בהתקשרות המויה בסעיף  9.2

לשלם   החברה  עשויה  אותם  השיפוי  סכומי  וכן  לו)  (בתוספת  השיפוי  בכתב  המפורטים  האירועים 

לשיפוי מסוג זה. בוסף,    בהתאם להתחייבויות לשיפוי, הים בהתאם למקובל בשוק לגבי התחייבויות 

וושאי המשרה כאמור, לרבות   לדירקטורים  מוצע להעיק  לשיפוי אותם  וסח ההתחייבות  כי  יצוין, 

ליתר   החברה  העיקה  אותם  לשיפוי  להתחייבויות  זהה  היו  המפורטים,  והסכומים  האירועים 

 . הדירקטורים וושאי המשרה בחברה

 לעיל  1.1-1.6 ר ההתקשרויות המויות בסעיפיםאישורים דרשים או תאים שקבעו לאישו 10

לעיל, אושרו על    1.1-1.6 ההתקשרויות המויות בסעיפים -  אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 10.1

 . 2021  בפברואר 3ביום דירקטוריון החברה ועדת התגמול וידי 

החברה  10.2 של  הכללית  האסיפה  בסעיפים  -  אישור  המויות  ההתקשרויות  של  לעיל,    1.1-1.6  תוקפן 

   מותה באישורן על ידי האסיפה הכללית של החברה המזומת בדוח זה.

בסעיפים 11 המויות  ההתקשרויות  של  מסוגן  או    1.2-1.6  עסקאות  השליטה  בעל  לבין  החברה  בין  לעיל, 

 שלבעל השליטה היה עיין אישי בהן 

לעיל, המובאות לאישור האסיפה    1.2-1.6  קיימות עסקאות מסוגן של ההתקשרויות המויות בסעיפיםלא  

בה   שלבעלי השליטה  בעלי השליטה בה או  לבין  בין החברה  דומות להן,  זה או עסקאות  בדוח  המזומת 

השתיים   בתוך  שחתמו  או  כאמור  הדירקטוריון  אישור  במועד  בתוקף  עדיין  שהן  אישי,  עיין  בהן  היה 

  :להלןכמפורט   הדירקטוריון כאמור, למעטשקדמו לאישור 

, התקשרות החברה עם מר  התקשרות החברה עם מר יעקב גורסד בהסכם למתן שירותי פיתוח עסקי  )א(

בחברה   ההדסה  תחום  ואחראי  דירקטוריון  כיו"ר  יהול  שירותי  למתן  בהסכם  תורג'מן  וכן  יוסף 

מכ"ל שירותי  למתן  בהסכם  גורסד  יהודה  מר  עם  החברה  ידי האסיפה    ,התקשרות  על  אושרו  אשר 

 ; 2018במאי  6הכללית של החברה ביום 

הו   )ב( אשר  הפטור  וכתבי  לשיפוי  בהתאם  התחייבויות  כאמור  המשרה  וושאי  לדירקטורים  בעבר  עקו 

  . 2018 אוקטוברב 7להחלטת האסיפה הכללית של החברה מיום  

ו (א)  בסעיפים  המפורטות  העסקאות  של  ועדכון  תוקפן  האסיפה    -הארכת  לאישור  מובאים  שלעיל  (ב) 

  בדוח זה. המזומת 

 לעיל   1.2-1.6ימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרויות המויות בסעיפים 12

   לעיל 1.2-1.4ביחס להחלטות האמורות בסעיפים  12.1

בישיבותיהם   ודירקטוריון החברה  אישרו את ההתקשרויות  ,  2021  פברוארב  3  מיוםועדת התגמול 

ב(א) לחוק  267לעיל, בין היתר, לפי השיקולים המויים בסעיף    1.2-1.4  המויות בסעיפים  המוצעות 

התייחסות   תוך  להלן  החברות,  החברות.  לחוק  א'  ראשוה  לתוספת  א'  בחלק  המפורטים  לעייים 

  : כאמורתמצית ימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרויות 
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הים סבירים    לעיל,  1.2-1.4  על פי ההתקשרויות המויות בסעיפיםדמי היהול אשר ישולמו   12.1.1

ידי   על  היתים  השירותים  בהיקף  בהתחשב  גורסדוהוגים  יהודה  מר  מבין  אחד  מר   ,כל 

במסגרת    כל אחד מהם, וכן למשאבים אשר מושקעים על ידי  ומר יעקב גורסד  יוסף תורג'מן

, לקידום מטרות החברה  ומהל הפיתוח העסקי  יו"ר הדירקטוריון  ,חברההמכ"ל  כ כהותם  

ותה. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי החברה בפעילותה  ולהשבחת פעיל 

, להם יסיון ומויטין בתחום הדל"ן  יהם של כל אחד מהמויים לעילתו שעת רבות על יכול

התורם   דבר  הדל"ן,  בשוק  הפועלים  גופים  עם  עסקיים  קשרים  ומערכת  רחבה  והיכרות 

ל  על האמור  בוסף  כי    עיל,רבות לפעילות החברה.  העיק לחברה, ללא  השליטה    בעליצוין 

 לעיל.  5.8 כל כמפורט בסעיף התמורה, התחייבות לתיחום פעילות, 

בהקשר זה יצוין, כי בפי חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הוצגה סקירה של שכר 

מכ"לים ומהלים בכירים בחברות דומות לאלו של החברה (מבחית אופי הפעילות,  יו"ר,  

ועוד היהול  היקף הפעילות, היקף המאזן  כי דמי  עולה  ידם ואשר ממה  על  בחה  ), אשר 

הים סבירים    לעיל  1.2-1.4  במסגרת ההתקשרויות המויות בסעיפים  והמעקים המוצעים

  בהתחשב בגבולות הטווח של שכר בעלי תפקידים מקבילים בשוק.

אחד  ועדת   12.1.2 לכל  המעק  תשלום  כי  סבורים  החברה  ודירקטוריון  יהודה  התגמול  מר  מבין 

תורג'מן  ,גורסד יוסף  גורסד,ו   מר  יעקב  ל  מר  וסף  תמריץ  מהם מהווה  אחד  לפעול    כל 

וגובה המעק גזר מרווחיה של החברה בשה תוה    יםלהשאת רווחיה של החברה, הואיל 

לפי מס,  של    סףתאי  והיו מותה בעמידה ב לפעול  להוות תמריץ    ושמטרתרווח מיימלי 

וגבל בסכום כדי שלא לחרוג מתחום הסביר  מ   ים. בוסף, גובה המעקהחברהלהשאת רווחי  

 . והמקובל

מכה 12.1.3 גורסד,  ויעקב  תורג'מן  יוסף  גורסד,  יהודה  ה"ה  מבין  אחד  ככל  מזה  בחברה    6.5  -ן 

מרב מרצשים במהלכן הקדיש את  ל  ווזמ  ו,  החברה.  מבין ה"ה המויים  ליהול  כל אחד 

התגמול    לעיל, ועדת  חברי  החברה.  של  העסקית  בפעילות  רב  ויסיון  מעמיקה  היכרות 

לתרומת רבה  והערכה  מלאה  רצון  שביעות  הביעו  אחד  והדירקטוריון  כל  של  האישית  ם 

ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי    לקידום פעילותה של החברה.  למה"ה המויים לעי

לעיל  התפקידים שמילא  כל אחד מה"ה המויים  יסיו ו  הרב   םבמהלך השים האחרוות, 

ל  םוהיכרות מקים  כאמור,  החברה  כהו  הםעם  לצורך  רב  יו"ר  כתם  יתרון  מכ"ל, 

העסקי  החברהדירקטוריון   הפיתוח  וכי  ומהל  יעדי    יםמיוי ,  את  לקדם  ועתיד  ראוי  היו 

 החברה. 

,  ים כולל  ,כמכ"ל החברההשירותים אשר יתו לחברה על ידי מר יהודה גורסד בעת כהותו   12.1.4

בין היתר, את היהול השוטף של עייי החברה ושל החברות הבות במסגרת המדייות כפי  

ובכפוף   לעת  מעת  העיין)  (לפי  הבות  החברות  ו/או  החברה  דירקטוריון  ידי  על  שתקבע 

על   ובקרה  פיקוח  לו,  הכפופים  המשרה  ושאי  על  ובקרה  מעקב  לרבות  להחיותיו, 

תקשרויות בהסכמי מימון, התקשרויות בהסכמי שיתוף  הפרויקטים של החברה, שיווקם, ה

וכד'. פוטציאליים  שותפים  עם  יוסף    פעולה  מר  ידי  על  לחברה  יתו  אשר  השירותים 

דירקטוריון , כוללים, בין  בחברה  ואחראי תחום ההדסה  פעיל  תורג'מן בעת כהותו כיו"ר 

, מו"מ עם קבלי ביצוע  הרשויותקידום היתרי בייה מול  קידום תכון הפרויקטים,  היתר,  

השירותים אשר יתו לחברה על  .  לאורך חיי הפרויקט   עבודה שוטפת מולםהמשך  ויועצים ו
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ביית   היתר,  בין  כוללים,  עסקי,  פיתוח  כסמכ"ל  כהותו  בעת  גורסד  יעקב  מר  ידי 

לקוחות   עם  קשרים  עסקאות,  איתור  והארוך,  הביוי  לטווח  החברה  של  האסטרטגיה 

  גיים בארץ ובחו"ל, קשרים עם מוסדות פיסיים וכד'. אסטרט

לקבועים   12.1.5 המשתים  הרכיבים  בין  המקסימ  - היחס  המשתים  אהיחס  הרכיבים  בין  לי 

ל גורסדשישולמו  יהודה  מר  מבין,  אחד  תורג'מן   , כל  יוסף  גורסד,ו  מר  יעקב  דמי    מר  לבין 

השתיים כל  בהתאם   ,היהול  זכאי  יהא  לו  השתי  המעק  אחדתקרת  ככל  מהם  ל   ,

ביחס    119%  -, כביחס למר יהודה גורסד  123%  -עמידה בתאי הסף, עומד על כה  תקייםשת

תורג'מן   יוסף  גורסדביחס    91%  -כולמר  יעקב  החברה  למר  ודירקטוריון  התגמול  ועדת   .

סבורים כי הרכיב המשתה בחבילת התגמול של המהלים היו סביר והוגן ביחוד בהתחשב 

כי   מיימבעובדה  סף  בתאי  מותית  לקבלתו  התגמול  אהזכאות  ועדת  להערכת  לי. 

והדירקטוריון מבה התגמול של המהלים כאמור יוצר זהות איטרסים בין המהלים ובעלי  

   המיות של החברה.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחו את היחס שבין התגמול המקסימאלי שישולם לכל   12.1.6

גו יהודה  מר  ה"ה  מבין  תורג'מן  , רסדאחד  יוסף  גורסד  מר  יעקב  לתאי  ומר  בהתאם   ,

בסעיפים המויות  השכר   1.2-1.4  ההתקשרויות  ועלות  הממוצע  השכר  עלות  לבין  לעיל, 

י קבלן, ככל שמועסקים אצל החברה), ובתוך  החציוי של שאר עובדי החברה (לרבות עובד

כך בחה השפעת הפער בייהם על יחסי העבודה בחברה. לאחר ביצוען של הבחיות כאמור,  

סברו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי מדובר ביחס ראוי וסביר בהתחשב באופייה של  

וכי שלה  העיסוק  ותחום  בה  המועסק  האדם  כוח  תמהיל  גודלה,  שבין    החברה,  בפער  אין 

ומר    מר יוסף תורג'מן  , התגמול המקסימאלי שישולם לכל אחד מבין ה"ה מר יהודה גורסד

גורסד בסעיפיםיעקב  המויות  ההתקשרויות  לתאי  בהתאם  השכר   1.2-1.4  ,  לבין  לעיל, 

ה על יחסי העבודה  הממוצע והשכר החציוי בחברה של כלל עובדי החברה, כדי להשפיע לרע 

 בחברה. 

לדירקטוריון החברה, בהמלצת ועדת התגמול,    ,המוצעת בהתאם למדייות התגמול  כי  , יצוין 12.1.7

עד   של  להפחתה  הסמכות  המעק  20%ישה  סבירות  השתי  מגובה  לבחית  לב  בשים   ,

ו של כל אחד מבין ה"ה מר יהודה  המעק השתי שהתקבל מעמידה ביעדים לעומת תרומת 

תורג'מן  ,גורסד יוסף  גורסדו  מר  יעקב  של החברה.  ,  מר  והכספי  ולמצבה העסקי  להשגתם 

כן,   בסעיפיםכמו  המויות  ההתקשרויות  לתאי  של  לעיל,    1.2-1.4  בהתאם  מגון  כלל 

,  לעיל   5.3.4.6  -ו  4.3.4.6  ,3.3.4.6  פיםהשבת המעק השתי במקרה של טעות כמפורט בסעי

בסעיפים  בהתאמה כמפורט  הפסדים,  קיזוז  מגון  וכן  לעיל,    5.3.4.3  -ו  4.3.4.3,  3.3.4.3, 

שתתקיים  ככל  ,  . כמו כן, תשלום המעק השתי כפוף לכך שסכום המעק השתיבהתאמה

 ועדת התגמול של החברה.יאושרו על ידי  וכן חישוב גובה המעק השתי   זכאות לקבלתו,

כי   12.1.8 עם  עיקרי  יצוין,  ההתקשרות  גורסדתאי  יהודה  תורג'מן,  מר  יוסף  יעקב    מר  מר  ועם 

כפי  גורסד   זהים לתאי ההתקשרות עימם  זה,  בדוח  המובאים לאישור האסיפה המזומת 

ביום   ידה  על  למעט2018במאי    6שאושרו  החזר   ,  חלף  החודשיים  היהול  דמי  העלאת 

, והגדלת היקף משרתו של  לעיל, בהתאמה  5.3.1  -ו  4.3.1,  3.3.1הוצאות, כמפורט בסעיפים  

 .70%-ל 65%- מר יעקב גורסד מ
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ההתקשרויות   תאי  כי  סבורים  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  חברי  לעיל,  האמור  כל  לאור 

והוגים,    לעיל,  1.2-1.4  בסעיפים  המוצעות סבירים  הים  החברה,  טובת  עם  אחד  בקה  עולים 

של   ביסיום  גורסדבהתחשב  יהודה  ה"ה  מבין  אחד  תורג'מן  ,כל  גורסד,  יוסף  ובהיקף    ויעקב 

בתפקידם.  יידרשו  לה  ההשקעה  בהיקף  בהתחשב  וכן  בפועל,  לחברה  ידם  על  שיועקו  השירותים 

עומדים    כאמור  לפיכך, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי תאי ההתקשרויות המוצעות

כי  יצוין,  עוד  החברות.  בחוק  המוח  כהגדרת  "חלוקה",  להגדרת  עוים  אים  ולפיכך,  שוק    בתאי 

התגמול  מדייות  במסגרת  שהותוו  התגמול  עקרוות  את  תואמים  המוצעות  ההתקשרויות    תאי 

  . המוצעת

 )לעיל (הארכת תוקפם של כתבי הפטור מאחריות 1.5ביחס להחלטה המפורטת בסעיף  12.2

ודירקטוריון החברה, מתן כתבי פטור כמפורט בכתב הפטור המצורף   12.2.1 ועדת התגמול  לדעת 

ב'כ לעיל,    ספח  על סדר היום של האסיפה כמפורט  מצא  זה, אשר הארכת תוקפם  לדוח 

לסעיף   בהתאם  והדירק   258הה  התגמול  ועדת  החברה.  ולתקון  החברות  טוריון  לחוק 

חופשי   באופן  לטובתה  לפעול  המשרה  לושאי  לאפשר  ועד  כאמור,  פטור  מתן  כי  סבורים 

על מכוסה  שאיה  חבות  מפי  הדין,  למגבלות  בהתאם  הגה,  ולקבל  יתר,  חשש  ידי  -וללא 

משרה  ושאי  היותם  בתוקף  שעשו  פעולות  עקב  עליהם  שתוטל  ככל  הביטוח,  פוליסות 

 בחברה. 

12.2.2 הי מאחריות  פטור  לושאי  כתב  להעיק  מבקשת  ציבורית  חברה  אשר  מקובלת,  הגה  ו 

משרה מטעמה, על מת לאפשר להם לפעול לטובתה, תוך ידיעה כי גם במידה ותיפול שגגה  

 תחת ידם, תועק להם הגה, הכל בכפוף למגבלות הדין.     

על    תאי הפטור מאחריות הים בתאים זהים לגבי כל ושאי המשרה, לרבות אלו המים 12.2.3

וקרוביהם בחברה  השליטה  אישי    בעלי  עיין  יש  השליטה  לבעל  אשר  משרה  ושאי  או 

 בהתקשרות עימם. 

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי לא קיימת סיבה של ממש, בסיבות העיין,   12.2.4

לאבחה לעיין העקת הפטור כאמור, בין דירקטור או ושא משרה המה על בעלי השליטה  

או ושאי משרה אשר לבעל השליטה יש עיין    שהו קרובו של בעל שליטה בחברהבחברה או  

 אישי בהתקשרות עימם, לבין יתר הדירקטורים וושאי המשרה בחברה. 

העקת כתבי הפטור עשויה לחסוך לחברה עלויות כספיות הכרוכות בתשלום לחברת ביטוח   12.2.5

 בגין הרחבת גבול האחריות לושאי משרה.  

 אמים את תקון החברה ומדייות התגמול של החברה. כתבי הפטור תו 12.2.6

 לעיל (הארכת תוקפן של ההתחייבות לשיפוי)   1.6ביחס להחלטה האמורה בסעיף  12.3

לסעיף   12.3.1 בהתאם  היו  לשיפוי  ההתחייבויות  מתן  החברה,  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  לדעת 

ועדת    260 בישראל.  ציבוריות  חברות  בקרב  מקובל  והוא  החברה,  ולתקון  החברות  לחוק 

משרה), ה ושאי  אחריות  לביטוח  (בוסף  השיפוי  כתבי  כי  סבורים  והדירקטוריון  תגמול 

ולקבל   יתר,  חשש  וללא  חופשי  באופן  לטובת החברה  לפעול  לושאי המשרה  לאפשר  ועדו 

ככל   הביטוח,  פוליסות  ידי  על  מכוסה  שאיה  חבות  מפי  הדין,  למגבלות  בהתאם  הגה, 

 וקף היותם ושאי משרה בחברה. שתוטל עליהם עקב פעולות שעשו בת 

או   12.3.2 בחברה  השליטה  בעלי  על  המים  משרה  וושאי  לדירקטורים  לשיפוי  ההתחייבויות 

הין    קרוביהם עימם,  בהתקשרות  אישי  עיין  יש  השליטה  לבעל  אשר  משרה  לושאי  או 

 בתאים זהים להתחייבויות לשיפוי אשר ייתו ליתר הדירקטורים וושאי המשרה בחברה.
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ועים המפורטים בתוספת לכתבי השיפוי ואשר ביחס אליהם יכול וייתן השיפוי, הים  האיר 12.3.3

לאור   להתרחש  ושעשויים  והדירקטוריון,  התגמול  ועדת  לדעת  לצפותם,  שיתן  אירועים 

בתחום   המשרה  ושאי  בפעולות  האפשריים  בסיכוים  ובהתחשב  בפועל,  החברה  פעילות 

הקי פעילותה  ובאופי  החברה  של  והדירקטוריון,  הפעילות  התגמול  ועדת  לדעת  והצפוי.  ים 

בסיבות   וסבירה  מקובלת  היה  השיפוי  בכתב  שפורט  כפי  המצטבר  השיפוי  סכום  תקרת 

 העיין. 

בהתחייבויות לשיפוי לקחו בחשבון הסיכוים האפשריים בפעולותיהם של ושאי המשרה,  12.3.4

 והצפויים. בהתחשב בתחומי ובאופי הפעילות של החברה ובהיקפיהם הקיימים 

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי לא קיימת סיבה של ממש, בסיבות העיין,   12.3.5

לאבחה לעיין העקת ההתחייבויות לשיפוי כאמור, בין דירקטור או ושא משרה המה על  

או ושאי משרה אשר לבעל    בעלי השליטה בחברה או שהיו קרובו של בעל השליטה בחברה

ושאי המשרה בחברה.השליטה יש עיין אישי בהתקשרות עימם, לבין יתר הדירקטורים ו  

בו 13 בדיוים  שהשתתפו  הדירקטורים  להתקשרויות  ושמות  ביחס  החברה  ודירקטוריון  התגמול  עדת 

 לעיל   1.1-1.6 המויות בסעיפים

באישור  התגמול המוצעת ובאישור מדייות    הד, אשר  2021  בפברואר  3  מיוםבישיבת ועדת התגמול   13.1

  ה"ה יוסף כהן (דירקטור חיצוי),השתתפו  לעיל,    1.2-1.6  המוצעות המויות בסעיפים  ההתקשרויות

חיצוי),  (דירקטור  גזית  בלתי    גיל  (דירקטורית  חרל"פ  ושרית  תלוי)  בלתי  (דירקטור  זהר  אהרון 

אישור    ;תלויה) בעיין  התגמול  ועדת  והחלטות  המוצעת  התגמול  כאמור  מדייות  ההתקשרויות 

 התקבלו פה אחד, ללא מתגדים.

החברה   13.2 דירקטוריון  אשר  2021  בפברואר  3  מיוםבישיבת   ,המוצעת    הד התגמול  מדייות  באישור 

בסעיפים  באישורו המויות  המוצעות  השתתפו    1.2-1.6  ההתקשרויות  של  לעיל,  הדירקטורים  כל 

תורג'מן יוסף  ומר  ויישטיין  שרה  הגב'  למעט  אישור    החברה,  בעת  ובהצבעה  בדיון  כחו  לא  אשר 

בסעיפים המויות  המוצעות  באישור  לעיל,    1.2-1.6  ההתקשרויות  האישי  עיים  לאור  וזאת 

בסעיף   כמפורט  אישור  להלן  14ההתקשרויות  בעיין  הדירקטוריון  החלטות  התגמול  ;  מדייות 

 ההתקשרויות כאמור התקבלו פה אחד, ללא מתגדים. המוצעת ו

 ן זה ילעיל ומהות עי  1.1-1.6 בסעיפים מויותה שמות הדירקטורים שלהם עיין אישי בהתקשרויות  14

שלכל   14.1 הרי  הדירקטורים,  שכר  את  היתר,  בין  קובעת,  המוצעת  התגמול  מדייות  כי  העובדה  לאור 

לאור   בוסף,  המוצעת.  התגמול  מדייות  באישור  אישי  עיין  להיות  עשוי  בחברה  הדירקטורים 

י מדייות התגמול קובעת, בין היתר, את שכרם של סמכ"ל הפיתוח העסקי של החברה,  העובדה כ 

יעקב   מר  של  (אחיו  גורסד  יהודה  מר  מכ"ל החברה,  ושל  בחברה),  (בעל השליטה  גורסד  יעקב  מר 

גורסד), הגב' שרה ויישטיין היה בעלת עיין אישי באישור מדייות התגמול המוצעת בהיותה אשתו  

(יו"ר דירקטוריון החברה) עשוי להיחשב כבעל עיין  של מר יעק ב גורסד. כמו כן, מר יוסף תורג'מן 

- אישי באישור מדייות התגמול המוצעת וכח היותו ותן שירותים ושותף במספר פרויקטים של וויי

לאור   וכן  גורסד,  יעקב  מר  של  המלאה  ובשליטתו  בבעלותו  פרטית  חברה  בע"מ,  השקעות  בוקס 

  ייות התגמול המוצעת קובעת, בין היתר, את שכרו של יו"ר דירקטוריון.       העובדה שמד

בהתאם לאמור לעיל, בעת הדיוים בדירקטוריון החברה היו רשאים להיות וכחים כל הדירקטורים  

  (ב) לחוק החברות. 278המכהים בחברה, זאת לאור הוראת סעיף 
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כבעלי   14.2 להיחשב  עשויים  אשר  בחברה  אישיהדירקטורים  המויות    עיין  המוצעות  בהתקשרויות 

, הים הגב' שרה ויישטיין ומר יוסף תורג'מן, לפיכך, בהתאם להוראות סעיף  לעיל  1.2-1.6  בסעיפים

  (א) לחוק החברות, הם לא כחו בדיון ולא השתתפו בהצבעה בדירקטוריון. 278

ויישטיין  ה  לעייה האישי ש   14.2.1   התקשרויות המוצעות המויות בסעיפים אישור הבגב' שרה 

(א) וכח היותה מוטבת על פי ההתקשרויות המויות    שלהלן:  מהטעמיםלעיל, ובע    1.2-1.6

וכח  ב(  לעיל;  1.5-1.6הסעיפים   פי  )  על  המוטב  שהיו  גורסד,  יעקב  מר  של  אשתו  היותה 

,  היותו של מר יהודה גורסדוכח  ; (ב)  לעיל  1.5-1.6  -ו  1.4  פיםבסעי המויות  ת  יוההתקשרו 

אחיו של מר יעקב  ,  ילעל   1.5-1.6  -ו   1.2  פיםבסעי  ותת המוי יושהיו מוטב על פי ההתקשרו

(ג)  גורסד תורג'מן;  יוסף  מר  של  היותו  על  וכח  מוטב  שהיו  ההתקשרו,  המוי יופי    ות ת 

וויי  ,לעיל  1.5-1.6  -ו  1.3  פיםבסעי של  פרויקטים  במספר  ושותף  שירותים  בוקס  -ותן 

 עלותו ובשליטתו המלאה של מר יעקב גורסד. השקעות בע"מ, שהיה חברה בב

-1.2  באישור ההתקשרויות המוצעות המויות בסעיפיםמר יוסף תורג'מן  עייו האישי של   14.2.2

וכח  ובע    לעיל,  1.6 (א)  שלהלן:  ההתקשרו מהסיבות  פי  על  מוטב  המוייוהיותו    ות ת 

יהודה גורסד מוטבים  מר יעקב גורסד ומר  היותם של וכח   ; (ב)לעיל   1.5-1.6 -ו  1.3 פיםבסעי

פי ה   על  (ג)לעיל, בהתאמה  1.4  -ו  1.2מויות בסעיפים  ההתקשרויות  וכח היותם של מר   ; 

יהודה ומר  ויישטיין  גורסד, הגב' שרה  פי ההתקשרויות המויות    יעקב  גורסד מוטבים על 

היות כל    לעיל.   1.5-1.6בסעיפים   לאור  מר זאת  של  ש  ו  ותן  תורג'מן  ושותף  ייוסף  רותים 

בוקס השקעות בע"מ, שהיה חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה  -של ווייבמספר פרויקטים  

 כמכ"ל. בה , ואשר מר יהודה גורסד מכהן של מר יעקב גורסד

  כיוס האסיפה  15

 הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה  15.1

ודעות  לתקות החברות (הצבעה בכתב וה   3(ג) לחוק החברות ולתקה  182בהתאם לסעיף   15.1.1

תשס"ו בכתב ("  2005-עמדה),  הצבעה  להשתתף תקות  הזכאות  לעיין  הקובע  המועד   ,("

הצבעה,   כתב  באמצעות  הצבעה  לצורך  וכן  הכללית  באסיפה  יום  ולהצביע    11,  'ה הו 

   ").המועד הקובע(" 2021 פברוארב

בין   15.1.2 כללת  מיה  ואותה  בורסה  חבר  אצל  מיה  רשומה  שלזכותו  מיות  המיות  בעל 

על  המיות  בעלי  במרשם  ("-הרשומות  לרישומים  החברה  רשוםשם  לא  מיות  "), בעל 

המעויין להצביע באסיפה, יידרש להוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה. בעל מיות  

למיה,   זכותו  רשומה  שאצלו  הבורסה  חבר  מאת  אות  אישור  לחברה  ימציא  רשום  לא 

הקובע,   במועד  במיה  בעלותו  (הוכחת  בדבר  החברות  בתקות  הקבוע  לוסח  בהתאם 

תש"ס כללית),  באסיפה  הצבעה  לצורך  במיה  בעלות ("  2000-בעלות  הוכחת  תקות 

"). בעל מיות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו  במיה

וח  הוא מחזיק את מיותיו, בסיף של חבר הבורסה או בדואר אל מעו תמורת דמי משל

 . בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעיין זה תיתן מראש לחשבון יירות ערך מסוים

תקה   15.1.3 להוראות  לפי  4בהתאם  מאושר  אלקטרוי  מסר  במיה,  בעלות  הוכחת  לתקות  א 

לחוק יירות ערך, שעייו תוי המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרוית    5יא44סעיף  

  בעל מיות הכלל בו. דיו כדין אישור בעלות לגבי כל  –
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  - בעל מיות של החברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית   15.1.4

על   - באמצעות כתב מיוי, או במקרה של תאגיד    -ידי שלוח  -באמצעות כתב הצבעה, או 

כוח  -על ייפוי  וכן  המיוי  כתב  החברה.  בתקון  כמפורט  מיוי,  כתב  באמצעות  ציג  ידי 

או   עלמקורי  מאושר  יופקד  -העתק  ישו)  (אם  המיוי  כתב  חתם  שמכוחו  דין  עורך  ידי 

כיוס    48לפחות    ,, תל אביב23, ברחוב דרך מחם בגין  במשרדי החברה לפי מועד  שעות 

האסיפה ויצורף לו אישור בעלות המציין את סוג המיות ואת מספר המיות שבגין הוא  

במועד  רשום  לא  מיות  בעל  בוסף,  הכללית    יתן.  באסיפה  להצביע  רשאי  יהא  הקובע, 

 . להלן) 15.2 בסעיף  באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית (כמפורט

מור, באמצעות כתב הצבעה  יתן להצביע לגבי ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה כא 15.1.5

על שפורסם  כתב ההצבעה  והודעות  -בוסח  כתבי ההצבעה  זה.  דוח  עם  ביחד  ידי החברה 

לחוק החברות, מצאים באתר האיטרט של הרשות ליירות    88עמדה כמשמעותן בסעיף  

בתל  www.magna.isa.gov.ilערך:   ערך  ליירות  הבורסה  בע"מ:  - ושל  אביב 

www.maya.tase.co.il  בלא ממה,  ולקבל  לחברה  ישירות  לפות  רשאי  מיות  בעל   .

קי בהסכמתו,  או  ההצבעה,  כתב  וסח  את  באתר תמורה,  ההצבעה  כתב  לוסח  שורית 

) מחמישה  יאוחר  לא  ישלח  הבורסה  חבר  בלא  5ההפצה.  הקובע,  המועד  לאחר  ימים   (

תמורה, בדואר אלקטרוי, קישורית לוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מיות  

לא רשום ואשר מיותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המיות  

רסה כי אין הוא מעויין לקבל קישורית כאמור או הודיע שהוא מעויין לקבל  לחבר הבו

כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה יתה לגבי חשבון יירות  

  . ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע

של  בעל מיות לא רשום המעויין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי חלקו השי   15.1.6

לה   ישלח  או  לחברה  אותו  וימסור  הצבעתו,  אופן  את  זה,  לזימון  המצ"ב  ההצבעה  כתב 

לא   הרשום  למשרדה  יגיע  ההצבעה  שכתב  כך  בעלות,  אישור  בצירוף  רשום,  בדואר  אותו 

  ) שעות לפי מועד כיוס האסיפה. 4יאוחר מארבע (

בא 15.1.7 להצביע  והמעויין  החברה  של  המיות  בעלי  במרשם  הרשום  מיות  כתב בעל  מצעות 

גבי חלקו השי של כתב ההצבעה המצ"ב לזימון זה, את אופן הצבעתו,   הצבעה, יציין על 

וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון  

) שעות  6(משש  או תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום לא יאוחר  

   יפה.לפי מועד כיוס האס

 הצבעה באמצעות המערכת האלקטרוית  15.2

עם   15.2.1 בקשר  הכללית  באסיפה  להצביע  רשאי  רשום  לא  מיות  בעל  לעיל,  האמור  על  בוסף 

בסעיפים המוצעות  לחברה    1.1-1.6  ההחלטות  שיועבר  הצבעה  כתב  באמצעות  לעיל, 

בתקות כהגדרתה  האלקטרוית,  ההצבעה  ("  במערכת  בכתב  ההצבעה הצבעה  מערכת 

  "). האלקטרוית

לפי   15.2.2 הדרשים  הפרטים  ובה  רשימה  האלקטרוית  ההצבעה  למערכת  יזין  הבורסה  חבר 

) לחוק יירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המיות הלא רשומים המחזיקים  3(א)(4יא44סעיף  

") "); ואולם חבר  רשימת הזכאים להצביע במערכת יירות ערך באמצעותו במועד הקובע 

השעה   עד  לו  שהעביר  מיות  בעל  במערכת  להצביע  הזכאים  ברשימת  יכלול  לא  בורסה 



  

 

  

30

הזכאים    12:00 ברשימת  להיכלל  מעויין  איו  כי  הודעה  הקובע,  המועד  של  בצהריים 

  (ד) לתקות הצבעה בכתב. 13להצביע במערכת, לפי תקה  

מ 15.2.3 אישור  קבלת  לאחר  האפשר  ככל  בסמוך  יעביר  בורסה  ההצבעה  חבר  מערכת  את 

") במערכת  להצביע  הזכאים  רשימת  של  תקיה  קבלה  על  מסירת האלקטרוית  אישור 

ואשר  הרשימה במערכת  להצביע  הזכאים  ברשימת  לכל אחד מבעלי המיות המויים   ,("

מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרויים או באמצעות מערכות התקשורת  

ת הפרטים הדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה  הבורסה, אחבר  המקושרות למחשב  

  האלקטרוית. 

הצבעתו   15.2.4 אופן  את  לציין  רשאי  במערכת,  להצביע  הזכאים  ברשימת  המופיע  מיות  בעל 

ולהעביר אותה לחבר באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית. הצבעה באמצעות מערכת  

שש ועד  הרשימה  מסירת  אישור  ממועד  החל  תתאפשר  האלקטרוית  שעות  6( ההצבעה   (

") האסיפה  כיוס  מועד  המערכתלפי  עילת  עד מועד  ולביטול  לשיוי  יתת  ותהיה   ,("

 . למועד עילת המערכת

 הודעות עמדה  15.3

ימים לפי    10ידי בעלי המיות לחברה היו עד  -המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על 15.3.1

בל ממה,  ולקבל  לחברה  לפות  רשאי  מיות  בעל  האסיפה.  כיוס  את מועד  תמורה,  א 

  הודעות העמדה שהגיעו אליה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוי, בלא תמורה, קישורית לוסח הודעות העמדה באתר  15.3.2

יום   מתום  יאוחר  לא  באמצעותו,  מיות  המחזיק  רשום  לא  מיות  בעל  לכל  ההפצה 

העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא 

או    כן הודיע בעל המיות לחבר הבורסה כי הוא איו מעויין לקבל קישורית כאמור  אם

בלבד משלוח  דמי  תשלום  תמורת  בדואר  הצבעה  כתבי  בקבלת  מעויין  ובלבד שהוא   ,

הקובע. למועד  קודם  ובמועד  מסוים  ערך  יירות  לחשבון  יתה  בעל    שההודעה  הודיע 

בעה תמורת דמי משלוח, ישלח חבר הבורסה  המיות כי הוא מעויין לקבל את כתבי ההצ

 . גם את הודעות העמדה תמורת דמי משלוח בלבד

 המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול ושא בסדר היום  15.4

בהתאם   האסיפה,  של  היום  בסדר  ושא  לכלול  מיות  בעל  יבקש  זה  זימון  פרסום  ולאחר  היה 

סעיף   בדיווחי  66להוראות  האסיפה  של  העדכי  היום  בסדר  לעיין  יהיה  יתן  החברות,  לחוק  (ב) 

ושל הבורסה    magna.isa.gov.ilwww.החברה שבאתר באתר האיטרט של הרשות ליירות ערך:  

בתל ערך  בע"מ:  -ליירות  בעל  www.maya.tase.co.ilאביב  של  בקשה  להמצאת  האחרון  המועד   .

 מיות לכלול ושא בסדר היום של האסיפה כאמור היו עד שבעה ימים לאחר מועד זימון האסיפה. 

15.5  יין חוקי ואסיפהדחית מ  

לפתיחת   שקבע  מהמועד  השעה  מחצית  תוך  חוקי  מיין  בה  וכח  יהיה  אם  ייפתח  באסיפה  הדיון 

) בעלי  2כוח, לפחות שי (-האסיפה. מיין חוקי יתהווה בשעה שיהיו וכחים, בעצמם או על ידי באי

) אחוזים  וחמישה  עשרים  לפחות  ביחד  המחזיקים  בחברה.25%מיות  ההצבעה  מזכויות  כתב    ) 

עה שבו ציין בעל מיה את אופן הצבעתו, אשר הגיע לחברה למועד האחרון שקבע לכך, ייחשב  הצב

  18',  התידחה האסיפה ליום  לא כח מיין חוקי כאמור,    כוכחות באסיפה לעין קיום המין החוקי

  האסיפה, לאותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המיות ("2021  במרץ
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"). אם באסיפה הדחית לא ימצא מיין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה  הדחית

  .   זו, כי אז תתקיים האסיפה הדחית בכל מספר משתתפים שהוא

 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות  15.6

א(ב) 267לעיל, הו הרוב הקבוע בסעיף    1.1הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה האמורה בסעיף   15.6.1

לחוק החברות, הייו, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המיות הוכחים והמצביעים באסיפה,  

(א) במיין קולות הרוב באסיפה הכללי ייכללו רוב מכלל  ובלבד שיתקיים אחד מאלה:  ת 

מדייות   באישור  אישי  עיין  בעלי  או  בחברה  השליטה  בעלי  שאים  המיות  בעלי  קולות 

התגמול המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במיין כלל הקולות של בעלי המיות האמורים, 

סעיף   הוראות  יחולו  אישי  עיין  לו  שיש  מי  על  המעים;  קולות  בחשבון  יובאו    276לא 

החברות המיות  לחוק  בעלי  בקרב  המתגדים  קולות  סך  (ב)  או  המחויבים;  בשיויים   ,

 ) שי אחוזים  של  שיעור  על  עלה  לא  לעיל  (א)  בפסקת משה  זכויות  2%האמורים  ) מכלל 

בסעיף   האמורה  להחלטה  ביחס  לעיל,  האמור  אף  על  בחברה.  לעיל,    1.1ההצבעה 

הכללית   האסיפה  אם  גם  התגמול  מדייות  את  לקבוע  רשאי  יהיה  החברה  דירקטוריון 

יסוד   על  החליטו,  הדירקטוריון  ולאחריה  התגמול  שוועדת  ובלבד  לאישורה,  התגדה 

ולאחר שדו מחדש במדייות התגמול, כי אי שור מדייות התגמול על  ימוקים מפורטים 

  אף התגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה. 

לקבלת   15.6.2 הדרוש  בסעיפיםהרוב  האמורות  מההחלטות  אחת  הרוב    היו   לעיל,  1.2-1.6  כל 

סעיף   הייו, 3(א)(275הקבוע  החברות,  לחוק  רגיל    )  המיות    קולותמכלל  רוב  בעלי 

(א)   מאלה:  אחד  שיתקיים  ובלבד  באסיפה,  והמצביעים  הרוב  המשתתפים  קולות  במיין 

באישור  אישי  עיין  בעלי  שאים  בעלי המיות  קולות  רוב מכלל  ייכללו  הכללית  באסיפה 

ין כלל הקולות של בעלי המיות האמורים לא יובאו  י , המשתתפים בהצבעה; במההחלטה

קולות   האמורים  בחשבון  המיות  בעלי  מקרב  המתגדים  קולות  סך  (ב)  או  המעים; 

 בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שי אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 

  סמכות רשות יירות ערך  16

לתקות בעלי שליטה, מוסמכת רשות יירות ערך או עובד שהוסמך לכך מטעמה,    10בהתאם לתקה   16.1

ת דוח עסקה זה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט,  ימים מיום הגש  21בתוך  

ובמועד   באופן  הדוח  תיקון  על  להורות  וכן  זה,  דוח  מושא  להתקשרויות  בוגע  ומסמכים  ידיעות 

 שתקבע.

האסיפה   16.2 מועד  דחיית  על  להורות  ערך  יירות  רשות  רשאית  כאמור,  הדוח  לתיקון  הוראה  יתה 

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

לדוח עסקה זה. יתה הוראה בדבר דחיית מועד כיוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי  

- על ההוראה. יתה הוראה לתיקון הדוח כאמור לעיל, יפורסם התיקון בדרך שבה פורסם דוח זה על

 בדרך שיורו הרשות או עובד שהסמיכה מטעמה.  פי תקות בעלי שליטה או

 עיון בדוח 17

החברה, במשרדי  זה  בדוח  לעיין  רשאי  החברה  של  מיות  בעל  בגין    כל  מחם  דרך  אביב,23ברחוב  תל   ,  

בטל'   מראש,  תיאום  למועד  ,  03-6285300לאחר  עד  וזאת  המקובלות,  העבודה  בשעות  ה',  עד  א'  בימים 
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שכתובתו   ערך  יירות  רשות  של  האיטרט  באתר  זה  בדוח  לעיין  יתן  כן,  כמו  האסיפה.  כיוס 

www.magna.isa.gov.il ט של הבורסה שכתובתוטרובאתר האי http://maya.tase.co.il.  

  החברה לעיין הטיפול בדוח עסקה זה  יציג 18

ממשרד פישר בכר    וגיא מסס  חיים   איתיאל בן  ,הדין בועז וימן  כיעור  םהחברה לטיפול בדוח זה הי  י ציג

  .03-6944157, פקס: 03-6944249תל אביב, טל:  3חן וול אוריון ושות', רחוב דיאל פריש 

  

  

  בכבוד רב, 

   בע"מ בוקס דל"ן -וויי 

      יהודה גורסד  שם החותם:

  מכ"ל תפקידו: 
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  ספח א' 

  מדייות התגמול המוצעת

   



 

1 

 

  

  

  משרההמדייות תגמול ושאי  

  בע"מ ן"בוקס דל- יווי

  

  

   



 

2 

 

  מבוא

בע"מ    ן "בוקס דל- ווי  מטרת מסמך זה היה לתאר ולפרט את מדייות החברה בוגע לתגמול ושאי המשרה של חברת

  (להלן:  2012- ), התשע"ג  20"), מרכיביו ואופן קביעתו, בין היתר, בהתאם לחוק החברות (תיקון מס'  החברה (להלן: "

  ). מדייות התגמול"

תוכל במסגרתה  אשר  החברה  בידי  כלי  היה  התגמול  הצורך  ,מדייות  המשרה   ,במידת  ושאי  את  ולתגמל   לתמרץ 

ורק אלו שאושרו לגביהם באופן פרטי על ידי האורגים  . רכיבי התגמול להם יהיו זכאים ושאי המשרה יהיו אך  שלה

    המוסמכים לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין.

  

  התגמול  מדייות של תוקפה

- חוק החברות, התש"טבהתאם להוראות  ,2021ביואר  1, אשר תחל ביום שים 3 היה לתקופה בת מדייות התגמול 

תקותיו    1999 (" על  לעת  מעת  שיעודכן    התגמול   מדייות  את   להחליף   באה  זו  תגמול   מדייות  .")החברות  וקחכפי 

 .החברה של  הקודמת

החברה   ועדת התגמול  דירקטוריון  לעתיבחן  בהמלצת  במידת הצורך  מעת  ויעדכה  שקבעה,  מדייות התגמול   .את 

 . התגמול  מדייות  על ופיקוח לעדכון   חיצויים  ביועצים להסתייע  רשאית  תהיה התגמול  ועדת

במסגרת   החברה  תשאף  כן,  חדשים/  העסקההסכמי  ב  התקשרותכמו  יהול  הסכמי  קיימים,   חידושו/או  הסכמים 

ממדייות   לחרוג  החברה  של  לאפשרותה  בכפוף  להלן,  הכללים  התגמול  מדייות  עקרוות  את  וליישם  להטמיע 

  תגמול, ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין.  ה

זו כשלעצמה   בחוק החברות.  על כלל ושאי המשרה בחברה כהגדרת מוח זהתחול  התגמול  מדייות   אין במדייות 

  ת זכויות לושאי משרה בחברה ואין בקביעת קריטריוים מחמירים יותר כדי להוות סטיה מהמדייות.כדי להקו

  .להעיק שירותים לחברה כגד חשבוית מס כדין או כגד תשלום שכר ול כומשרה יה  יושא

 . הסמכות לפרש את הוראות מדייות התגמול החברה  לדירקטוריון  תיתן, יישומה  לגבי ספק  של מקרה בכל
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 התגמול   דייותמ קביעתמחים בעת  שיקולים

לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזים לושאי המשרה בחברה בהתחשב בין השאר    ועדהמדייות התגמול   . 1

ושאי   את  לתמרץ  מטרתו  אשר  תגמול  מבה  מגדירה  התגמול  מדייות  בחברה.  הסיכוים  יהול  במדייות 

והן   בטווח המיידי  הן  שלה  העבודה  תוכית  החברה,  יקדמו את מטרות  יעדים אשר  להשגת  לפעול  המשרה 

וכת טווח ובכלל זה את היחס הראוי בין הרכיבים המשתים לקבועים מסך חבילת התגמול, וזאת  בראיה אר 

בין היתר על מת שלא לעודד את ושא המשרה הרלווטי ללקיחת סיכוים שאין בהתאם למדייות החברה  

  לעיין זה תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור ושאי המשרה הבכירים בחברה. 

מ  . 2 ושימור  איכותיים  גיוס  החברה,  המהוווראויים  הלים  ליהול  האיתן  הבסיס  את  פיתוחה  ים  המשך 

  . והצלחתה לאורך זמן

בקביעת רכיבים משתים בתאי כהוה והעסקת ושאי המשרה במדייות התגמול באה לידי ביטוי תרומתו   . 3

התאם לתפקידו של  של ושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בין היתר, בראיה ארוכת טווח וב

 ושא המשרה. 

  . מדייות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה . 4

  

  מדייות התגמול  

 כללי 

לתפקידם  תוכיותככלל,   מותאמות  משרה  לושאי  ה  התגמול  וליעדים  בחברה  אחריותם  להשגה  ולתחומי  יתים 

במסגרת מילוי תפקידם לצורך קידום מטרות החברה, תכית העבודה שלה ומדייותה בראיה ארוכת   המוצבים להם

 טווח.  

  : התגמול מדייותמטרות 

 , בראייה ארוכת טווח;הומדייות  ה, תכיות העבודה של חברהמטרות ה  קידום  .א

 ; החברה של  הסיכוים  יהול  במדייות, השאר  בין, בהתחשב, המשרה לושאי  ראויים תמריצים יצירת  .ב

  והצלחתה  פיתוחה   המשך, חברהמהלים איכותיים מצטייים המהווים את הבסיס האיתן ליהול ה גיוס ושימור  .ג

 .זמן לאורך

 . ופעילותה החברה עם  המשרה ושאי  של  ההזדהות תחושת הגברת  .ד

 . החברה  ולטובת עסקיים שיקולים  למען לפעול לגרום למהלים   .ה

 . החברה  לטובת  בכפוף, מיותיה לבעלי  החברה של המשרה ושאי בין  איטרסים זהות יצירת  .ו

  עקרוות  בסיס  על,  המשרה  מושאי  אחד  לכל  אישית  תגמול  תכית  לקביעת  וברורה  אחידה   כללית  מסגרת  יצירת  .ז

 . ידו  על התפקיד  וביצוע  המשרה ושא של התפקיד מאפייי, ליסיוו התאמה ותוך לכולם המשותפים
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    :משרה ילושא היקף תגמול קביעת  בעתשיקולים 

המשרה  ב  התחשבות  .א ושא  או  לכהוה  המועמד  של  והישגיו  המקצועי  יסיוו  מומחיותו,  כישוריו,  השכלתו, 

  המכהן.

ושא המשרה  ההעסקה   תקופת ,  תחומי אחריותבתפקיד,  ב  התחשבות   .ב הסכמים קודמים  ב ו  או ההתקשרות עם 

 שלא מדובר בושא משרה חדש).עם ושא המשרה (ככל 

 . הואופי פעילות  החברה גודל  .ג

 משרה.ה המלצת הממוה של ושא   .ד

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

 .)של ושא המשרה (לעיין רכיבי תגמול משתים

)  1בעת אישור תגמול לושא משרה, יוצגו תוים אודות: (  -   ומהליה  החברה  עובדירמת ההשתכרות של  ל  יחס  .ו

) השכר של ושא המשרה הקודם באותו תפקיד  2; (חברה (ככל שרלבטי)התגמול של ושאי משרה ברמה דומה ב

והיחס    בחברהועובדי הקבלן המועסקים    החברה של עובדי    החציוי ) השכר הממוצע והשכר  3(  ;(ככל שרלבטי)

המשרה   לושא  לאשר  שמוצע  התגמול  לבין  מאלה  אחד  כל  תאי    - בין  בין  הפער  השפעת  תיבחן  זה  בהקשר 

   . בחברה, על יחסי העבודה החברההכהוה של ושאי המשרה לבין תאי השכר של שאר העובדים 

ושאי משרה    לרמת ההשתכרות  מעת לעת   ההשווא   .ז   פעילות   תחומילהן    אחרות  בחברות  בתפקידים דומיםשל 

ותוים כספיים רלווטיים כגון שווי שוק, סך מאזן, הכסות ו/או מכלול פרמטרים אלו   דומים  מאפייים  בעלי

לכל פרמטר יוגדר טווח מקסימלי ביחס לחברה עצמה,  כמו כן,    בהתאם לאופי, גודל החברה וסוג הפעילות שלה.

לכך    תשאף כך שבקבוצת ההשוואה לא יכללו חברות בהן פרמטרים אלו חורגים מהטווח ה"ל. בוסף, החברה  

   .חברות 5 -  שמספר החברות בקבוצת ההשוואה שלה לא יפחת מ

 . מצבה הכספי של החברה  .ח

  

בכל הוגע    התגמול בחברה כפי שאושרה על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון,להלן יפורטו קווים מחים של מדייות  
     התגמול:  תוכיותלרכיבי 

 קבוע  שכר רכיבי . 1

  . באופן שוטף  תפקידו בחברה בביצוע משקיע הוא אותו הזמן עבור המשרהושא   את לתגמל ועד – קבוע שכר

והן    ויסיווקבוע משקף הן את כישוריו    שכר   תפקידו  מאפייי ,  תפקידו  הגדרת  אתהמקצועי של ושא המשרה 

 . בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הובעות ממה תפקידוורמת 

עלה  י   לא  מלאה  משרהלכל אחד מושאי המשרה עבור    הכלל במסגרת הרכיב הקבוע השתיחודשי  ההברוטו  שכר  

  הסכומים ה"ל: על 

    ₪. 70,000  יו"ר דירקטוריון ומכ"ל:

   ₪. 60,000סמכ"ל: 

  עבור רכיב זה. במוחי עלות מעביד אלפי ש"ח 950 על  שתיתה שכרהתקרת  עלהתלא  מקרה  ובכל

  . בפועל משרתו להיקף  תותאם החודשי השכר תקרת, מלאה משרה בהיקף עובד איו המשרה  וושא במידה

אחת לשלושה חודשים   יעודכן ולרוב לצרכן המחירים למדד צמוד עשוי להיות החודשי של ושאי המשרה השכר

  .במדד העלייה  לשיעור  ובהתאם  הבסיס  מדד לעומת במדד עליה  של במקרה רק
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הסכמי ההעסקה לא יהיו מוגבלים בתקופה, למעט הסכמי ההעסקה המוגבלים על פי דין. עם זאת החברה תהיה 

הודעה   מתן  תוך  שהיא,  סיבה  מכל  לסיומם,  להביא  ובהתאם  רשאית  ההעסקה  בהסכם  תוגדר  אשר  מראש 

  . למדייות התגמול

  

   לווים תאים . 2

לחוק  בהתאם  סוציאליות  והפרשות  לווים  תאים  כללים  המשרה,  ושאי  של  והעסקה  כהוה  תאי  במסגרת 

  ולהוג בחברה. 

לתגמולים  הבראהמחלה,  ,  חופשהימי    היתר  בין   כוללים  לווים  תאים הפרשות  קרן  להפרשה  ו  ולפיצויים, 

  טלפון,  רכב,  תפקידו  מילוי  לצורך,  המשרה  ושא  לזכות  להעמיד   רשאית  החברה.  אובדן כושר עבודה  מותלהשת

 ההוצאות  בכל  תישא  היא  כי  לקבוע   רשאית  החברהכמו כן,  .  החברה  ההלת   שתקבע   כפי"ב,  וכיו  ישא   מחשב,  ייד

  כי המשרה  ושא  עם  בהתקשרותה לקבוע  רשאית החברה.  בגים המס גילום לרבות , אלה לווים בתאים הכרוכות 

  ליה ,  איטרט,  טלפון  לרבות,  תפקידו  מילוי  לצורךדרשו    אשר   המשרה  ושא   הוצאות  בכל  או  בחלק   תישא  היא

  בארגון  חברות  דמי,  מקצועית  ספרות,  עיתוים"ל,  ובחו   בארץ  סיעה  הוצאות,  אירוח"ל,  אש   ),לה  ומחוצה(בארץ  

  הצורך   מן  למעלה  והוצאות וספות ככל שיהיו.  ביטוח אחריות מקצועיתהשתלמות ולימודים מקצועים,  ,  מקצועי

  עובדי  עם  לעת  מעת  להתקשר  עשויות  החברה  מקבוצת  וחברות   החברה  כי  יצוין,  בתגמול  מדובר  שלא  אף  ועל

  כי  מובהר  .שוים  שירותים  והסכמי  דירות  למכירת  הסכמים,  הלוואה  הסכמי  לרבות  שוים  בהסכמים  החברה

    .בגדר תגמול  האי בתאי השוק  אלה  בהסכמים ההתקשרות

 לכלל  ולמקובל  להוג  בהתאם  וזאת,  מהותיים  לא   בסכומים,  וספות  הטבות  משרה  לושא   ליתן  רשאית  החברה

    .'וכד  והשתלמויות ופשים,  אישיים אירועים או/ו לחגים שי: כגון, החברה  עובדי

  

, בוסף לחבילת התגמול כאמור במדייות  םזכאי,  לרבות דירקטורים  ,משרה בחברה  י ושא  -   וביטוח  שיפויפטור,  

ופטור    הסדרי שיפויו  כפוף לאישור האורגים המוסמכים לכך בחברה, לביטוח אחריות ושא משרהבתגמול זו, ו 

    כל דין ותקון החברה.בגין אחריותם כושאי משרה על פי ההוג בחברה, והכל כפוף להוראות 

  

חודשים   6הדרשת ע"פ דין ועד  ושאי המשרה בחברה זכאים להודעה מוקדמת    -   והודעה מוקדמת  פרישה  מעק

יובהר, כי במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש ושא המשרה   ם בהתאם להסכמי העסקתם.פיטורי  ולפיצויי

  .ידי החברהלהמשיך ולמלא את תפקידו, אלא אם יוחלט אחרת על 

משרהל  פרישה  מעק  לתת  אפשרות  תהא  לחברה   מעבר  וזאת  מטה  המפורטים  לתאים  בהתאם  ,הפורש  ושא 

  . המוקדמת ההודעה  תקופת בגין לתגמול 

כמו כן, החברה רשאית להתות    שים בחברה.  3  - מ  פחותככלל, מעק הפרישה לא יועק לושא משרה בותק של  

  .  משרהחודשי עלות העסקה כוללת לושא  6מעק פרישה לא יעלה על   את מעק הפרישה בתאי אי תחרות.

תוך התייחסות לפרמטרים   ,דירקטוריון החברה יחליט בדבר מתן מעק פרישה בהתחשב בהמלצת וועדת התגמול

ברה בתקופה האמורה ותרומתו של ושא המשרה להשגת הבאים: תקופה ותאי הכהוה וההעסקה, ביצועי הח

  יעדי החברה ולהשאת רווחיה וסיבות הפרישה (ללא פגיעה בחברה). 
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מעת   , בכדי לאפשר לשמר את ושאי המשרה בתפקידיהם לאורך זמן, תדון ועדת התגמול  -   בחית שכר תקופתית 

תפקידים   ,לעת לבעלי  הרלווטי  השוק  למול  בפרד  בחברה  המשרה  מושאי  אחד  כל  של  הקבוע  שכרם  בגובה 

כון דומים ולמול מצבה העסקי של החברה ובהתאם לשיקולים המויים לעיל, תמליץ לדירקטוריון האם לאשר עד

  של השכר ובמידה וכן, מה גובה העדכון. 

 

 מבוסס יעדיםמעק  – תגמול משתה . 3

  ולהשאת רווחיה, בראיה ארוכת טווח,   חברהה  השגת יעדילתרומתו של ושא המשרה    הרכיב המשתה ישקף את

  .ו/או על פי שיקול דעת על פי קריטריוים היתים למדידה

לביצועי החברה וביצועיו האישיים של ושא המשרה אל מול היעדים שהוגדרו לו  הרכיב המשתה יקבע בהלימה  

 .  ואיו תלוי בהיקף המשרה במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו 

 השתית   העבודה  מתכיתהתגמול של החברה היה כי יתן משקל משמעותי לעמידה ביעדים, הגזרים  מדייות  

שתית החברה החברה  של  אסטרטגיתה  תוכיתהמ  אוו/   החברה  של  והרב  הצלחת  את  מבטאים  החברה  יעדי   .

בכללותה למימוש תוכיותיה, את תרומתם של ושאי המשרה להצלחת החברה ואת רצון החברה לתגמל ושאי  

  משרה על עמידה ביעדים אלו. 

  תחולה 

הכפוף    מהל  וכלסמכ"ל  מכ"ל,  יו"ר דירקטוריון,  הים:  עשויים להיות זכאים לתגמול משתה  הושאי המשרה  

    במישרין למכ"ל.

  השתי  המעק מגון רכיבי

  שלהלן:  רכיביםהשלושת אחד או יותר מגובה המעק השתי לושא משרה יקבע במודל העשוי לכלול 

 ;עמידה ביעדי חברה הכפופים לתאי סף . 1

 ;ביעדים אישייםעמידה  . 2

  ;מעק בשיקול דעת . 3

  כפופים לתאי סף עמידה ביעדי חברה ה

רלווטי,   חברה  יעד  יקבעו  בחברה  המוסמכים  האורגים  השתיים,  הכספיים  הדוחות  אישור  ולאחר  שה  מדי 

פי עתיד ואים מביאים בחשבון תוצאות או ביצועים שהושגו בעבר),  צופים  יקבעו כאשר הם  (ובלבד שהיעדים 

  קל כל יעד חברה וכן את שיעור העמידה המיימאלי.  מש

ועמידה ביעדי תקציב    רווח לפי מס, תשואה להוןהבאים:    עשויים לכלול, אחד או יותר, מהיעדים,  יעדי החברה

  שתיים. 

(המאוחדים) שלה   המבוקריםרווח החברה בשה הרלווטית (לפי מס) על פי הדוחות הכספיים    - "  לפי מסרווח  "

  לאותה שה.  

  :י חברהתאי סף למעק בגין יעד

   י מסק המחושב לפי יעד רווח לפתן רק  י מעי מס  במידה ותהיה  יתי  עמידה ברווח לפשל   בגובההש  

  .לפחות  ש"חמיליון  ) 8( שמוה
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   ק המחושב לפי תשואה להוןתן רק ימעלפחות  4%תשואה בגובה  בעמידה במידה ותהיה  י  .  

  ק המחושב לפי יעד תקציבתן רק ימעמיעדי התקציב.  לפחות   70%- עמידה בבמידה ותהיה י  

  יעדים אישיים עמידה ב

ו/או איכותיים אך   לושא המשרה יכול שיהיו כמותיים  יוגדרו כך האישיים  היעדים    .מדידיםהיעדים האישיים 

  שיהיו מדידים, אבסולוטיים, באופן שאיו מצריך הפעלת שיקול דעת. 

את   לכלול  עשויים  אלו  פיסיים  המדדים  יעדים  ואשראי,  כספים  יעדי  תאגידי,  ממשל  יעדי  כגון:  או יעדים, 

    ועוד.תפעוליים  

האמורים לשקף את השפעתו הישירה של ושא המשרה להשגת קביעת היעדים האישיים לושאי המשרה בחברה  

יקבעהיעד,   כאמור,  אישי  יעד  לכל  המשקולות  קביעת  ידי    ווכן  על  שה  ועדת לאחר  ,  דירקטוריוןהמדי  המלצת 

שיוטלו  התגמול, מיוחדות  למטלות  לב  ובשים  שה  לאותה  החברה  לתוכיות  לב  ככל   בשים  המשרה,  ושא  על 

  שיוטלו.

מיימ עמידה  ושיעור  משקלם  היעדים,  עא תמהיל  שה  מדי  יקבעו  משתה  בתגמול  המזכה  בהם  ידילי   ל 

לעמידה בכל יעד אישי שיוגדר, המזכה בתגמול   י למועד אישור מדייות התגמול, השיעור המיימאל  הדירקטוריון.

  . 70%בגין יעדים אלו, היו 

  דעת מעק בשיקול 

 המשרה  יהיה    ,התגמול  ועדת  בהמלצת,  החברה  דירקטוריון לושאי  מעק  העקת  על  להחליט  רשאי 

  המשרה  ושא  של   בתרומתו  בהתחשב  למדידה  יתים  שאים  קריטריויםעל פי    בחברה, כולם או חלקם 

  .המשרה  ושא  על הישיר הממוה   להמלצת ובהתאם  לחברה

 ק  ל  םרשאייהיו    והדירקטוריון  התגמול  ועדתמע הכפ   "לים כ לסמאשר  אחרים  משרה  פים  ו(וושאי 

 . דין כל להוראות בכפוף , משכורות לפי שיקול דעת המכ"ל 6עד לתקרה של   למכ"ל)

  משקלות רכיבי מגון המעק השתי 

 משרה  ושא
הכפופים   חברה יעדי

 לתאי סף
 אישיים  יעדים

 שיקולב מעק

 דעת
  "כסה

  דירקטוריון"ר יו
100%  -  -  100%  

  "ל מכ
100%  -  -  100%  

  "ל למכ במישרין הכפוף מהל, "לסמכ
0% -100%  0%  - 100%  0% -100%  100%  

  

  שתיים  תקרות מעקים

  :על תעלה לאהמשרה  ושאי כל אחד מ לתקרת המעק האישית השתית 

  "ל.ומכ דירקטוריון"ר ליו"ח ש  אלפי 1,300

  ל או מהל הכפוף במישרין למכ"ל." לסמכש"ח אלפי  1,000

  מיוחד  מעק
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על   יהיה רשאי להחליט  ועדת התגמול,  , למעט לושא  לושא משרהמעק  העקת  דירקטוריון החברה, בהמלצת 

בחברה או קרובו,   של ביצוע  משרה שהיו בעל השליטה  השקעות/רכישות חדשות ביצוע    :כגון  "עסקה"במקרה 

או   והתקות על פיו   1968- על פי חוק יירות ערך, תשכ"ח  או חוב   גיוס הון ותי לחברה,  , ייזום בהיקף מההותיותמ

יועק בהתחשב בתרומתו של ושא המשרה לקידום המיוחד  המעק    .מכירה של עיקר פעילות החברה לצד שלישי

החברה בראייה ארוכת טווח, ובתגמול    לבעלי המיות של העסקה והשלמתה, בתרומתה של העסקה ליצירת ערך  

העסקה השלמת  לאחר  המשרה  ושא  זכאי  לו  המיוחד    .הכולל  המעק  כי  השתי יודגש  למעק  בוסף  לא ו  היו 

  . של ושא המשרה כרשעלות חודשי   3תקרה של יעלה על 

     ככל שהמעק המיוחד יועק ליו"ר הדירקטוריון, הדבר יובא לאישור האסיפה הכללית של החברה.

 

  :הבהרות -  תגמול  משתה

יעדים  דירקטוריון החב . 1 ו/או  (יעדי חברה  שתיים  רב  יעדים  לקבוע  רשאי  יהא  ועדת התגמול,  רה, בהמלצת 

ימדדאישיים בגים  אשר  שתיוישולם    יחושב  ,)  רב  מדייות    ,מעק  במסמך  שקבעו  למגבלות  בכפוף  הכל 

 תגמול זה.

ועדת התגמול,   . 2 ,  השתי  המעק  מגובה  20%סמכות להפחתה של עד  ישה הלדירקטוריון החברה, בהמלצת 

המעק   סבירות  לבחית  לב  המשרה    השתיבשים  ושא  של  תרומתו  לעומת  ביעדים  מעמידה  שהתקבל 

 להשגתם ולמצבה העסקי והכספי של החברה.  

במקרים של הפרות חובות אמון,    לושא משרה  השתיאת תשלום המעק    לבטלהסמכות    ישהלדירקטוריון   . 3

  . הל שאיו תקיןי הפרת הסכם ההתקשרות ו/או מ

 : עיתוי תשלום . 4

ממועד תשלום    המעק יאוחר  לא  תקופת העסקה  של  קלדרית  שה  כל  לגבי  לושאי המשרה    שכר הישולם 

  שלאחר מועד אישור הדוחות הכספיים השתיים של החברה.  ןהראשו

,  ו/או השלמת ביצוע העסקה בגין המעק המיוחד  באשר למעק התלוי בהשגת היעד השתי  -   הקדמת תשלום

זה  לושא המשרה כך שהתשלום בגין רכיב    בגיו ת להקדים את התשלום  לדירקטוריון החברה תישמר הזכו

  מעק ושא המשרה לא יחול בתום שה קלדרית, ה   כהותמועד סיום  ו  ככליתאפשר בכל עת לאחר השגתו.  

ועד מועד סיום הכהוה כאמור, וזאת    לו  ישולםהשתי   לפי החלק היחסי של התקופה מתחילת אותה שה 

 . (המאוחדים) של החברה לכל אותה שה המבוקריםהיעדים על פי הדוחות הכספיים  השגתכחלק יחסי מ 

שכיהן  ובלבד    שת התגמול הרלבטית  במהלך: היה וושא המשרה יתחיל את תפקידו  השתי  חלקיות המעק . 5

וושא המשרה סיים את תפקידו במהלך שת    השתי  חלוקת המעק   מועד   פי ל  לפחות דשים  חו  3 ו/או היה 

  התחלה הבגין שת  (למעט מעק מיוחד)  המעק השתי    את  החברה תהיה רשאית לחשב  ,התגמול הרלבטית

הסיום  המעק    או  סך  הבא:  באופן  חלקי,  לתחשיב  השתי  באופן  החברה  ולעמידה  לעיל  דבהתאם  ביעדי 

במכפלת היחס בין מספר הימים בו עבד ושא המשרה    או לאומדן עמידה ביעדי החברה השתיים  השתיים

  . יום  365בחברה לבין 

  גמול   חשבון   על   המשרה   לושא   ישולם  אשר   תשלום  כל  , אישי  העסקה   בהסכם   אחרת  במפורש   קבע   אם  למעט . 6

שב כחלק משכרו הרגיל של ושא המשרה לכל דבר  ואיו ולא יחתגמול, ככל שישולם,  הפי מדייות    על  משתה

ועיין ולא יהווה בסיס לחישוב או לזכאות או לצבירה של זכות לווית כלשהי, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות  

 ת לקופות הגמל וכיו"ב. האמור, לא ישמש כרכיב הכלל בתשלום חופשה, פיצויי פיטורים, הפרשו
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חישוב גובה המעק השתי יובאו לדיון ואישור    שושאי המשרה יהיו זכאים לו, וכן  להשתי, ככ  המעק  סכום . 7

 ועדת התגמול של החברה. 

  

  רכיב הוי  –תגמול משתה  . 4

תוך   משרה  ושאי  ותמרוץ  לשימור  ראוי  מגון  מהווה  הוי  המשרה  תגמול  ושאי  בין  איטרסים  קרבת  יצירת 

ו המיות  הבשלה  לבעלי  תקופת  קביעת  ידי  על  היתר  בין  הארוך,  לטווח  הקצר  טווח  שיקולי  בין  ראויה  שמירה 

בתוך הכסף   ומתן אופציות שאין  תגמול הוי, הן  העקתן.    במועדמלאה  של תוכיות  בזכות טבען ארוך הטווח 

  תומכות ביכולת החברה לשמר את מהליה הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה. 

קביעת   הוי תוכיבעת  תגמול  ההוי  ,  1ת  התגמול  בתוכית  במועד  תיכלל  משתים  רכיבים  לשווי  שתית  תקרה 

ו  אלפי ₪  750לא תעלה על    אשר  תשלומם מהל הכפוף  ל  ₪ לסמכ"ל או  אלפי  600  - "ל ו מכ לליו"ר דירקטוריון 

  בתקופת ההבשלה.  י לייארכאילו ההוצאה ההוית מתפרסת באופן  חושבההתקרה השתית  .במישרין למכ"ל

 ים הוה  יכמו כן, תקופת החזקה או הבשלה מזערית של רכיבים משתה והעסקה היאי כהוים    3ים בתלכל ש

  תוך התייחסות לתמריצים ראויים בראייה ארוכת טווח.  ושה אחת עבור המה הראשוהתקופת ההבשלה  

מיות חסומות, הבשלתן תותה בביצועים שייקבעו מראש על ידי ועדת   הקצאת תגמול הוי באמצעות  ויועק    ככל

    התגמול ודירקטוריון החברה וכן מחיר המימוש יקבע כך שיהווה תמריץ ראוי עבור ושא המשרה.

אופציות שיוקצו  יפחת    , ככל  לא  המימוש  במועד  ממחיר  המיה  המיה   העקהה שער  משער  ב  או   30- הממוצע 

    .ויתן יהיה לקבוע את מחיר המימוש בפרמיה על מחיר המיה במועד ההעקההימים שקדמו למועד ההעקה 

שים    10  - יהיה מוקדם מחלוף שה לאחר הבשלת כל מה אך לא יותר מ   לא  תןשיוקצו אופציות, מועד פקיע  ככל

    .ממועד ההקצאה

התגמול   בתוכית  להגדיר  רשאית  ה החברה  את  של  ב  תאיםההוי  משרה  עזיבתמקרים  ,  פיטורין  עקב(  ושא 

ההויה  תכית .  בעלות  ובשיוי )  ח" חו  כות  או  מוות  ומקרי   התפטרות   כל   בדרישות  שתעמוד   כך  תוגדר  תגמול 

  . הרלווטי הדין הוראות 

 כהפסקת   ייחשב  לא,  בחברה  משרה  ושא  של  לתפקיד   הוא  אף  החשב  לתפקיד,  בחברה  תפקיד   שיוי   כי  ,יובהר

  .  המשרה  לושא האופציות  הופקו  בגיו בתפקיד כהוה

 המשרה  ושאי  של  האופציות  בתכית  שיופיעו  הפרטים  עיקרי   את  משקפים  לעיל  המצויים  הפרטים  כי  ,יובהר

.  ספציפי  אופציות   הסכם  או  הקצאה   כתב  להוראות  כפוף  יהא   בחברה  המשרה  ושאי  של  ההוי  התגמול  וכי  בחברה

 ושא  של  האופציות  הסכם  עם   בקשר  וספות  הוראות  לקבוע   רשאים  יהיו  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת

 לחרוג   כדי  כאמור  עדכון  או  בשיוי  שאין  ובלבד,  והוראותיו  תאיו  את  לעת  מעת  לעדכן  וכן,  בחברה  משרה

  .התגמול   במדייות שקבעו הוי לתגמול הזכאות מתקרות

  

 

 
(למעט מכשירים המסווגים כמכשירים התחייבותיים, כגון: מיות פאטום)   הוי   מכשיר  כללעיין זה, תוכית תגמול הוי עשויה לכלול    1

  .אשר החברה מוצאת אותו כרלווטי לתגמול של ושאי המשרה בחברה
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  בחבילת התגמולוקבועים (מעק שתי, מעק מיוחד ומעק הוי) יחס בין רכיבים משתים  . 5

  :והוי) לא יעלה על  שתי, מעק מיוחד ומעק מעקרכיב התגמול המשתה (

  ;  "למכ לו  דירקטוריון"ר ליו ביחס חברהל  שתית ה עלותהמסך  75%

    למהל אחר הכפוף במישרין למכ"ל.לסמכ"ל או ביחס  לחברה  מסך העלות השתית  70% - ו

  

 במקרה של טעות השבת תגמול משתה  . 6

מכן  לאחר  שהתבררו  תוים  בסיס  על  חושב  משרה  לושא  ששולם  ממו  חלק  או  שתי  מעק  כי  שיסתבר  ככל 

הרלווטי, ישיב ושא המשרה לחברה, או השתי  ממועד תשלום המעק    שלוש שים  של  זמן   פרק   תוך כמוטעים,  

את ההפרש בין סכום המעק שקבל לזה שהיה זכאי לו עקב התיקון    תשלם החברה לושא המשרה, לפי העיין,

שקיימים, ככל  שקלול הפרשים,  (תוך  על    האמור  ששולמו  ו/או  משרה  ושא  על  וחבויות מס החלים  בתשלומים 

 החשבואית   בתקיה  משיוי  כתוצאה   הכספיים  הדוחות   תיקון  או  עדכון  של  במקרה  תחול  לא  כאמור  השבה  .ידיו)

   .הדיווח בכללי או

ה"ל   הסכומים  המשרה    ע"י השבת  גם  ושאי  להתבצע  קיזוז  תוכל  של  העוקבת מעק  מה בדרך  בשה   השתי 

  . החודשי  תגמולהרת במסג ה תו לפרוס א, החברה תהא רשאית, ובמידה ותהיה יתרה

  

 החברה  עובדי של העסקתם לתאי העסקתו של ושא המשרה תאי בין היחס . 7

בחו את היחס י  קביעת תאי כהוה והעסקה לושאי משרה ו/או    בעת אישור  ודירקטוריון החברה  ועדת התגמול

של שאר עובדי החברה ובפרט היחס לשכר  תאי העסקה  בין תאי הכהוה וההעסקה של ושאי המשרה בחברה ל 

, סבירותו של  בחברה  על יחסי העבודה  יחסים אלו  תהשפע  לעדעתם    חוויהממוצע והחציוי של העובדים כאמור ו 

 . לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת העובדים שלה  בחברה ושאי המשרהשכר 

ושאי המשרה לעלות שכרם של  עלות  בין    ים, היחסחברהעל ידי דירקטוריון ה   התגמול  מדייות  אישור  למועד  כון

  : 2והחציוית של יתר עובדי החברה הם השכר הממוצעת 

המשרה   יהיחס בין עלות השכר של ושא  
  עובדי החברה   יתרלשכר הממוצע של 

המשרה   יהיחס בין עלות השכר של ושא
  עובדי החברה   יתרלשכר החציוי של 

  4.08  3.84  יו"ר דירקטוריון 

  3.32  3.13  מכ"ל 

  3.64  3.42  פיתוח עסקי   מהל

 

 
    . מלאה משרה  למוחי  בתקון , 2020 דצמבר, בהתבסס על תוי שכר העובדים לחודש ושאי המשרהשל   בפועלעל עלות השכר  מבוסס  2
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  2.75  2.58  סמכ"ל כספים 

  .בחברה העבודה יחסי על השפעה לא קיימת   ים אלויחסלכי  ,מצאו וועדת התגמול והדירקטוריון

   

 גמול דירקטורים . 8

 , למעט בגין כהוה כיו"ר פעיל של דירקטוריון החברה, בחברה  דירקטוריםושאי המשרה בחברה בגין כהותם כ

להיות   בכפוף  זכאיםעשויים  לתגמול  הדין  להוראות,  גמול  ל  בהתאם  בלבד  קבוע,  בדבר  (כללים  החברות  תקות 

חיצוי),והוצאות   על    ")הגמולתקות  ("  2000- "סהתש  דירקטור  יעלה  שתי  שלא  השתתפות וגמול    גמול 

בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקות הגמול (כפי שיהיה על פי תקות הגמול,    םמקסימאליי

   .החזר הוצאותוכן ל  מעת לעת)

בכפוף   לקבלת  בהסכם   דירקטור  עם  להתקשר  תוכל  החברה,  כן  כמו מקצועי,  ייעוץ  כגון  וספים,  שירותים 

  להוראות הדין. 

   

  "ל סמכ של העסקה בתאי מהותי לא שיוי אישור . 9

  שתאי   ובלבד,  בלבד  ל"המכ  אישור  את  טעון  יהיה  חברהב  ל"סמכ   של  והעסקתו  כהותו  בתאי  מהותי  לא  שיוי

, ובכפוף התגמול  מדייות  של  וההוראות   מהתקרותם  חורגי  אים  המשרה  ושא  של  המעודכים  והעסקתו  כהותו

 המשרה  ושא  של  הכוללת  התגמול  עלות  לעומת  10%  עד  של   שיוי  - "  לא מהותי  שיוי"   -   זה  עייןללהוראות הדין.  

  של   השכר   עלות   לעומת  תיבחןי  השיו  מהותיות  כי ,  יודגש.  והדירקטוריון  התגמול   ועדת  ידי - לע  במקור  שאושרה

 בלבד   ל "מכ  בידי  שיאושרו  שהשיויים  כך ,  והדירקטוריוןל  התגמו  ועדת   בידי  במקור  שאושרה   משרה   ושא   אותו

על  במצטבר,  יעלו  לא   התגמול  ועדת  בידי  שאושרה  כפי  משרה  ושא  אותו  של  הכוללת  התגמול  עלות מ  10%, 

  . והדירקטוריון

  

 



  

 

  

34

  

  1ספח א'

  וסח מסומן  -מדייות התגמול המוצעת 
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  משרההמדייות תגמול ושאי  

  בע"מ ן"בוקס דל- יווי
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  מבוא

בע"מ    ן "בוקס דל- ווי  מטרת מסמך זה היה לתאר ולפרט את מדייות החברה בוגע לתגמול ושאי המשרה של חברת

  (להלן:  2012- ), התשע"ג  20"), מרכיביו ואופן קביעתו, בין היתר, בהתאם לחוק החברות (תיקון מס'  החברה (להלן: "

  ). מדייות התגמול"

תוכל במסגרתה  אשר  החברה  בידי  כלי  היה  התגמול  הצורך  ,מדייות  המשרה   ,במידת  ושאי  את  ולתגמל   לתמרץ 

ורק אלו שאושרו לגביהם באופן פרטי על ידי האורגים  . רכיבי התגמול להם יהיו זכאים ושאי המשרה יהיו אך  שלה

    המוסמכים לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין.

  

  התגמול  מדייות של תוקפה

התגמול   המדייות  ע"י  אישורה  מיום  החל  לתוקפה  החברה    הכללית  אסיפהתכס  של  המיות  בעלי  היה  למשך של 

כפי  על תקותיו    1999- חוק החברות, התש"טבהתאם להוראות    ,2021ביואר    1, אשר תחל ביום  שים  3  לתקופה בת

לעת   מעת  "שיעודכן    של  הקודמת  התגמול  מדייות  את  להחליף  באה   זו  תגמול  מדייות   .")החברות  וקח("(להלן: 

 . החברה

החברה   התגמול  דירקטוריון  ועדת  לשה יבחן  בהמלצת  אחת  ולפחות  תקופה  לעתמדי  התגמול    מעת  מדייות  את 

  מדייות  על  ופיקוח  לעדכון   חיצויים   ביועצים  להסתייע  רשאית  תהיה   התגמול   ועדת  .שקבעה, ויעדכה במידת הצורך

 . התגמול

  

הסכמים   חידוש ו/או הסכמי יהול חדשים/  העסקה  הסכמיב התקשרות כריתת הסכמיכמו כן, תשאף החברה במסגרת 

לחרוג   החברה  של  לאפשרותה  בכפוף  להלן,  הכללים  התגמול  מדייות  עקרוות  את  וליישם  להטמיע  קיימים, 

  תגמול, ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין.  ה ממדייות 

  

זו כשלעצמה   בחוק החברות.  על כלל ושאי המשרה בחברה כהגדרת מוח זהתחול  התגמול  מדייות   אין במדייות 

  ת זכויות לושאי משרה בחברה ואין בקביעת קריטריוים מחמירים יותר כדי להוות סטיה מהמדייות.כדי להקו

  .להעיק שירותים לחברה כגד חשבוית מס כדין או כגד תשלום שכר ול כומשרה יה  יושא

 . הסמכות לפרש את הוראות מדייות התגמול החברה  לדירקטוריון  תיתן, יישומה  לגבי ספק  של מקרה בכל
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 התגמול   דייותמ קביעתמחים בעת  שיקולים

לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזים לושאי המשרה בחברה בהתחשב בין השאר    ועדהמדייות התגמול   . 1

ושאי   את  לתמרץ  מטרתו  אשר  תגמול  מבה  מגדירה  התגמול  מדייות  בחברה.  הסיכוים  יהול  במדייות 

והן   בטווח המיידי  הן  שלה  העבודה  תוכית  החברה,  יקדמו את מטרות  יעדים אשר  להשגת  לפעול  המשרה 

וכת טווח ובכלל זה את היחס הראוי בין הרכיבים המשתים לקבועים מסך חבילת התגמול, וזאת  בראיה אר 

בין היתר על מת שלא לעודד את ושא המשרה הרלווטי ללקיחת סיכוים שאין בהתאם למדייות החברה  

  לעיין זה תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור ושאי המשרה הבכירים בחברה. 

מ  . 2 ושימור  איכותיים  גיוס  החברה,  המהוווראויים  הלים  ליהול  האיתן  הבסיס  את  פיתוחה  ים  המשך 

  . והצלחתה לאורך זמן

בקביעת רכיבים משתים בתאי כהוה והעסקת ושאי המשרה במדייות התגמול באה לידי ביטוי תרומתו    . 3

התאם לתפקידו של  של ושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בין היתר, בראיה ארוכת טווח וב

 ושא המשרה. 

  . מדייות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה . 4

  

  מדייות התגמול  

 כללי 

לתפקידם  תוכיותככלל,   מותאמות  משרה  לושאי  ה  התגמול  וליעדים  בחברה  אחריותם  להשגה  ולתחומי  יתים 

במסגרת מילוי תפקידם לצורך קידום מטרות החברה, תכית העבודה שלה ומדייותה בראיה ארוכת   המוצבים להם

 טווח.  

  : התגמול מדייותמטרות 

 , בראייה ארוכת טווח;הומדייות  ה, תכיות העבודה של חברהמטרות ה  קידום . א

 ; החברה של  הסיכוים  יהול  במדייות, השאר  בין, בהתחשב, המשרה לושאי  ראויים תמריצים יצירת . ב

  והצלחתה  פיתוחה   המשך, חברהמהלים איכותיים מצטייים המהווים את הבסיס האיתן ליהול ה גיוס ושימור . ג

 .זמן לאורך

 . ופעילותה החברה עם  המשרה ושאי  של  ההזדהות תחושת הגברת . ד

 . החברה  ולטובת עסקיים שיקולים  למען לפעול לגרום למהלים  . ה

 . החברה  לטובת  בכפוף, מיותיה לבעלי  החברה של המשרה ושאי בין  איטרסים זהות יצירת . ו

  עקרוות  בסיס  על,  המשרה  מושאי  אחד  לכל  אישית  תגמול  תכית  לקביעת  וברורה  אחידה   כללית  מסגרת  יצירת . ז

 . ידו  על התפקיד  וביצוע  המשרה ושא של התפקיד מאפייי, ליסיוו התאמה ותוך לכולם המשותפים
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    :משרה ילושא היקף תגמול קביעת  בעתשיקולים 

המשרה  ב  התחשבות . א ושא  או  לכהוה  המועמד  של  והישגיו  המקצועי  יסיוו  מומחיותו,  כישוריו,  השכלתו, 

  המכהן.

ושא המשרה  ההעסקה   תקופת ,  תחומי אחריותבתפקיד,  ב  התחשבות  . ב הסכמים קודמים  ב ו  או ההתקשרות עם 

 שלא מדובר בושא משרה חדש).עם ושא המשרה (ככל 

 .; הואופי פעילות  החברה גודל . ג

 משרה.ה המלצת הממוה של ושא  . ד

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

 .));של ושא המשרה (לעיין רכיבי תגמול משתים

)  1בעת אישור תגמול לושא משרה, יוצגו תוים אודות: (  -   –ומהליה  החברה  עובדירמת ההשתכרות של  ל  יחס . ו

) השכר של ושא המשרה הקודם באותו תפקיד  2; (חברה (ככל שרלבטי)התגמול של ושאי משרה ברמה דומה ב

והיחס    בחברה ועובדי הקבלן המועסקים    החברה של עובדי    החציוי ) השכר הממוצע והשכר  3(  ;))(ככל שרלבטי

המשרה   לושא  לאשר  שמוצע  התגמול  לבין  מאלה  אחד  כל  תאי    - –בין  בין  הפער  השפעת  תיבחן  זה  בהקשר 

   . בחברה, על יחסי העבודה החברההכהוה של ושאי המשרה לבין תאי השכר של שאר העובדים 

ושאי משרה    לרמת ההשתכרות  מעת לעת   ההשווא  . ז   פעילות   תחומילהן    אחרות  בחברות  בתפקידים דומיםשל 

ותוים כספיים רלווטיים כגון שווי שוק, סך מאזן, הכסות ו/או מכלול פרמטרים אלו   דומים  מאפייים  בעלי

לכל פרמטר יוגדר טווח מקסימלי ביחס לחברה עצמה,  כמו כן,    בהתאם לאופי, גודל החברה וסוג הפעילות שלה.

לכך    תשאף כך שבקבוצת ההשוואה לא יכללו חברות בהן פרמטרים אלו חורגים מהטווח ה"ל. בוסף, החברה  

   .חברות 5 -  שמספר החברות בקבוצת ההשוואה שלה לא יפחת מ

 . מצבה הכספי של החברה . ח

  

בכל הוגע    התגמול בחברה כפי שאושרה על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון,להלן יפורטו קווים מחים של מדייות  
     התגמול:  תוכיותלרכיבי 

  

 קבוע  שכר רכיבי . 1

  . באופן שוטף  תפקידו בחברה בביצוע משקיע הוא אותו הזמן עבור המשרהושא   את לתגמל ועד – קבוע שכר

והן    ויסיווקבוע משקף הן את כישוריו    שכר   תפקידו  מאפייי ,  תפקידו  הגדרת  אתהמקצועי של ושא המשרה 

 . בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הובעות ממה תפקידוורמת 

  

עלה  י   לא  מלאה  משרהלכל אחד מושאי המשרה עבור    הכלל במסגרת הרכיב הקבוע השתיחודשי  ההברוטו  שכר  

    הסכומים ה"ל:על 

    ₪. 70,000  יו"ר דירקטוריון ומכ"ל:

   ₪. 60,000סמכ"ל: 

  עבור רכיב זה.  במוחי עלות מעביד אלפי ש"ח₪ א'  950 על  שתיתה שכרהתקרת  עלהתלא  מקרה  ובכל



 

5 

 

  . בפועל משרתו להיקף  תותאם החודשי השכר תקרת, מלאה משרה בהיקף עובד איו המשרה  וושא במידה

אחת לשלושה חודשים   יעודכן ולרוב לצרכן המחירים למדד צמוד עשוי להיות החודשי של ושאי המשרה השכר

  .במדד העלייה  לשיעור  ובהתאם  הבסיס  מדד לעומת במדד עליה  של במקרה רק

הסכמי ההעסקה לא יהיו מוגבלים בתקופה, למעט הסכמי ההעסקה המוגבלים על פי דין. עם זאת החברה תהיה 

הודעה   מתן  תוך  שהיא,  סיבה  מכל  לסיומם,  להביא  ובהתאם  רשאית  ההעסקה  בהסכם  תוגדר  אשר  מראש 

  . למדייות התגמול

  

   לווים תאים . 2

לחוק  בהתאם  סוציאליות  והפרשות  לווים  תאים  כללים  המשרה,  ושאי  של  והעסקה  כהוה  תאי  במסגרת 

  ולהוג בחברה. 

לתגמולים  הבראהמחלה,  ,  חופשהימי    היתר  בין   כוללים  לווים  תאים הפרשות  קרן  להפרשה  ו  ולפיצויים, 

  טלפון,  רכב,  תפקידו  מילוי  לצורך,  המשרה  ושא  לזכות  להעמיד   רשאית  החברה.  אובדן כושר עבודה  מותלהשת

כן,  .  החברה  ההלת  שתקבע  כפי"ב,  וכיו  .  ישא  מחשב,  ייד   בכל   תישא  היא  כי  לקבוע  רשאית   החברהכמו 

 ושא   עם  בהתקשרותה  לקבוע  רשאית  החברה.  בגים  המס  גילום  לרבות,  אלה  לווים  בתאים  הכרוכות  ההוצאות

, טלפון  לרבות,  תפקידו  מילוי  לצורךדרשו    אשר  המשרה  ושא  הוצאות  בכל  או  בחלק  תישא  היא  כי  המשרה

  דמי,  מקצועית  ספרות,  עיתוים"ל,  ובחו  בארץ  סיעה  הוצאות,  אירוח"ל,  אש  ),לה  ומחוצה(בארץ    ליה,  איטרט

מקצועים,  ,  מקצועי  בארגון  חברות ולימודים  מקצועיתהשתלמות  אחריות  שיהיו.  ביטוח  ככל  וספות   והוצאות 

 מעת   להתקשר  עשויות  החברה  מקבוצת  וחברות  החברה  כי  יצוין,  בתגמול  מדובר  שלא  אף  ועל  הצורך  מן  למעלה

 .שוים   שירותים  והסכמי  דירות  למכירת  הסכמים,  הלוואה  הסכמי  לרבות  שוים  בהסכמים  החברה  עובדי  עם  לעת

    .בגדר תגמול  האי   בתאי השוק אלה בהסכמים ההתקשרות כי  מובהר

 לכלל  ולמקובל  להוג  בהתאם  וזאת,  מהותיים  לא   בסכומים,  וספות  הטבות  משרה  לושא   ליתן  רשאית  החברה

    ..יות")ת (להלן: "הטבות כלל חבר 'וכד  והשתלמויות ופשים,  אישיים אירועים או/ו לחגים שי: כגון, החברה  עובדי

  

בוסף לחבילת התגמול כאמור םזכאי,  לרבות דירקטורים  ,משרה בחברה  יושא   -   ושא  - וביטוח  שיפויפטור,    ,

ו זו,  תגמול  משרהבבמדייות  ושא  אחריות  לביטוח  בחברה,  לכך  המוסמכים  האורגים  לאישור  הסדרי  ו   כפוף 

    כל דין ותקון החברה. בגין אחריותם כושאי משרה על פי ההוג בחברה, והכל כפוף להוראות  ופטור  שיפוי 

  

חודשים   6הדרשת ע"פ דין ועד  ושאי המשרה בחברה זכאים להודעה מוקדמת    -   והודעה מוקדמת  פרישה  מעק

יובהר, כי במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש ושא המשרה   ם בהתאם להסכמי העסקתם.פיטורי  ולפיצויי

  .ידי החברהלהמשיך ולמלא את תפקידו, אלא אם יוחלט אחרת על 

משרהל  פרישה  מעק  לתת  אפשרות  תהא  לחברה   מעבר  וזאת  מטה  המפורטים  לתאים  בהתאם  ,הפורש  ושא 

  . המוקדמת ההודעה  תקופת בגין לתגמול 

כמו כן, החברה רשאית להתות    שים בחברה.  3  - מ  פחותככלל, מעק הפרישה לא יועק לושא משרה בותק של  

  .  משרהחודשי עלות העסקה כוללת לושא  6מעק פרישה לא יעלה על   את מעק הפרישה בתאי אי תחרות.
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תוך התייחסות לפרמטרים   ,דירקטוריון החברה יחליט בדבר מתן מעק פרישה בהתחשב בהמלצת וועדת התגמול

ברה בתקופה האמורה ותרומתו של ושא המשרה להשגת הבאים: תקופה ותאי הכהוה וההעסקה, ביצועי הח

  יעדי החברה ולהשאת רווחיה וסיבות הפרישה (ללא פגיעה בחברה). 

  

תדון ועדת בכל שה,  בכדי לאפשר לשמר את ושאי המשרה בתפקידיהם לאורך זמן,    - –  בחית שכר תקופתית

בגובה שכרם הקבוע של כל אחד מושאי המשרה בחברה בפרד למול השוק הרלווטי לבעלי    ,מעת לעת  ,התגמול

לעיל, תמליץ לדירקטוריון האם  ובהתאם לשיקולים המויים  ולמול מצבה העסקי של החברה  דומים  תפקידים 

  העדכון.כון של השכר ובמידה וכן, מה גובה לאשר עד

 

 מבוסס יעדיםמעק  – תגמול משתה . 3

  ולהשאת רווחיה, בראיה ארוכת טווח,   חברהה  השגת יעדילתרומתו של ושא המשרה    הרכיב המשתה ישקף את

  .ו/או על פי שיקול דעת על פי קריטריוים היתים למדידה

לביצועי החברה וביצועיו האישיים של ושא המשרה אל מול היעדים שהוגדרו לו  הרכיב המשתה יקבע בהלימה  

 .  ואיו תלוי בהיקף המשרה במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו 

 השתית   העבודה  מתכיתהתגמול של החברה היה כי יתן משקל משמעותי לעמידה ביעדים, הגזרים  מדייות  

שתית החברה החברה  של  אסטרטגיתה  תוכיתהמ  אוו/   החברה  של  והרב  הצלחת  את  מבטאים  החברה  יעדי   .

בכללותה למימוש תוכיותיה, את תרומתם של ושאי המשרה להצלחת החברה ואת רצון החברה לתגמל ושאי  

  משרה על עמידה ביעדים אלו. 

  תחולה 

הכפוף    מהל  וכלסמכ"ל  מכ"ל,  יו"ר דירקטוריון,  הים:  עשויים להיות זכאים לתגמול משתה  הושאי המשרה  

    במישרין למכ"ל.

  השתי  המעק מגון רכיבי

  שלהלן:  רכיביםהשלושת אחד או יותר מגובה המעק השתי לושא משרה יקבע במודל העשוי לכלול 

 ;עמידה ביעדי חברה הכפופים לתאי סף . 1

 ;ביעדים אישייםעמידה  . 2

  ;מעק בשיקול דעת . 3

  כפופים לתאי סף עמידה ביעדי חברה ה

רלווטי,   חברה  יעד  יקבעו  בחברה  המוסמכים  האורגים  השתיים,  הכספיים  הדוחות  אישור  ולאחר  שה  מדי 

פי עתיד ואים מביאים בחשבון תוצאות או ביצועים שהושגו בעבר),  צופים  יקבעו כאשר הם  (ובלבד שהיעדים 

  קל כל יעד חברה וכן את שיעור העמידה המיימאלי.  מש

ועמידה ביעדי תקציב    רווח לפי מס, תשואה להוןהבאים:    עשויים לכלול, אחד או יותר, מהיעדים,  יעדי החברה

  שתיים. 
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(המאוחדים) שלה   המבוקריםרווח החברה בשה הרלווטית (לפי מס) על פי הדוחות הכספיים    - "  לפי מסרווח  "

  לאותה שה.  

  :י חברהתאי סף למעק בגין יעד

   י מסק המחושב לפי יעד רווח לפתן רק  י מעי מס  במידה ותהיה  יתי  עמידה ברווח לפשל   בגובההש  

  .לפחות ש"ח₪מיליון  ) 8( שמוה

   ק המחושב לפי תשואה להוןתן רק ימעלפחות  4%תשואה בגובה  בעמידה במידה ותהיה  י  .  

  ק המחושב לפי יעד תקציבתן רק ימעמיעדי התקציב.  לפחות   70%- עמידה בבמידה ותהיה י  

  יעדים אישיים עמידה ב

ו/או איכותיים אך   לושא המשרה יכול שיהיו כמותיים  יוגדרו כך האישיים  היעדים    .מדידיםהיעדים האישיים 

  שיהיו מדידים, אבסולוטיים, באופן שאיו מצריך הפעלת שיקול דעת. 

את   לכלול  עשויים  אלו  פיסיים  המדדים  יעדים  ואשראי,  כספים  יעדי  תאגידי,  ממשל  יעדי  כגון:  או יעדים, 

    ועוד.תפעוליים  

האמורים לשקף את השפעתו הישירה של ושא המשרה להשגת קביעת היעדים האישיים לושאי המשרה בחברה  

יקבעהיעד,   כאמור,  אישי  יעד  לכל  המשקולות  קביעת  ידי    ווכן  על  שה  ועדת לאחר  ,  דירקטוריוןהמדי  המלצת 

שיוטלו  התגמול, מיוחדות  למטלות  לב  ובשים  שה  לאותה  החברה  לתוכיות  לב  ככל   בשים  המשרה,  ושא  על 

  שיוטלו.

מיימ עמידה  ושיעור  משקלם  היעדים,  עא תמהיל  שה  מדי  יקבעו  משתה  בתגמול  המזכה  בהם  ידילי   ל 

לעמידה בכל יעד אישי שיוגדר, המזכה בתגמול   י למועד אישור מדייות התגמול, השיעור המיימאל  הדירקטוריון.

  . 70%בגין יעדים אלו, היו 

  דעת מעק בשיקול 

 המשרה  יהיה    ,התגמול  ועדת  בהמלצת,  החברה  דירקטוריון לושאי  מעק  העקת  על  להחליט  רשאי 

  המשרה  ושא  של   בתרומתו  בהתחשב  למדידה  יתים  שאים  קריטריויםעל פי    בחברה, כולם או חלקם 

   .המשרה  ושא על  הישיר הממוה להמלצתדעת לשיקול ובהתאם  לחברה

 ק    אשר ל  םרשאייהיו    והדירקטוריוןתאשר  התגמול  ועדתמעלסמאחרים    "ליםכלסמ משרה  (וושאי 

 .דין כל להוראות בכפוף, משכורות לפי שיקול דעת המכ"ל 6עד לתקרה של   פים למכ"ל)והכפ

  משקלות רכיבי מגון המעק השתי 

 משרה  ושא
הכפופים   חברה יעדי

 לתאי סף
 אישיים  יעדים

 שיקולב מעק

 דעת
  "כסה

  דירקטוריון"ר יו
100%  -  -  100%  

  "ל מכ
100%  -  -  100%  

  "ל למכ במישרין הכפוף מהל, "לסמכ
0% -100%  0%  - 100%  0% -100%  100%  
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  שתיים  תקרות מעקים

  :על תעלה לאהמשרה  ושאי כל אחד מ לתקרת המעק האישית השתית 

  "ל. ומכ דירקטוריון"ר ליו "חש₪ אלפי 1,300

  ל או מהל הכפוף במישרין למכ"ל. "לסמכ ש"ח₪אלפי  1,000

  מיוחד  מעק

על   יהיה רשאי להחליט  ועדת התגמול,  , למעט לושא  לושא משרהמעק  העקת  דירקטוריון החברה, בהמלצת 

בחברה או קרובו,   של ביצוע  משרה שהיו בעל השליטה  השקעות/רכישות חדשות ביצוע    :כגון  "עסקה"במקרה 

או   והתקות על פיו   1968- על פי חוק יירות ערך, תשכ"ח  או חוב   גיוס הון ותי לחברה,  , ייזום בהיקף מההותיותמ

יועק בהתחשב בתרומתו של ושא המשרה לקידום המיוחד  המעק    .מכירה של עיקר פעילות החברה לצד שלישי

החברה בראייה ארוכת טווח, ובתגמול    לבעלי המיות של העסקה והשלמתה, בתרומתה של העסקה ליצירת ערך  

העסקה השלמת  לאחר  המשרה  ושא  זכאי  לו  המיוחד    .הכולל  המעק  כי  השתי יודגש  למעק  בוסף  לא ו  היו 

  . של ושא המשרה כרשעלות חודשי   3תקרה של יעלה על 

     ככל שהמעק המיוחד יועק ליו"ר הדירקטוריון, הדבר יובא לאישור האסיפה הכללית של החברה.

 

  :הבהרות -  תגמול  משתה

יעדים  דירקטוריון החב . 1 ו/או  (יעדי חברה  שתיים  רב  יעדים  לקבוע  רשאי  יהא  ועדת התגמול,  רה, בהמלצת 

ימדדאישיים בגים  אשר  שתיוישולם    יחושב  ,)  רב  מדייות    ,מעק  במסמך  שקבעו  למגבלות  בכפוף  הכל 

 תגמול זה.

ועדת התגמול,   . 2 ,  השתי  המעק  מגובה  20%סמכות להפחתה של עד  ישה הלדירקטוריון החברה, בהמלצת 

המעק   סבירות  לבחית  לב  המשרה    השתיבשים  ושא  של  תרומתו  לעומת  ביעדים  מעמידה  שהתקבל 

 להשגתם ולמצבה העסקי והכספי של החברה.  

במקרים של הפרות חובות אמון,    לושא משרה  השתיאת תשלום המעק    לבטלהסמכות    ישהלדירקטוריון   . 3

  . הל שאיו תקיןי ו/או מ ,הפרת הסכם ההתקשרות

 : עיתוי תשלום . 4

ממועד תשלום    המעק יאוחר  לא  תקופת העסקה  של  קלדרית  שה  כל  לגבי  לושאי המשרה    שכר הישולם 

  שלאחר מועד אישור הדוחות הכספיים השתיים של החברה.  ןהראשו

,  ו/או השלמת ביצוע העסקה בגין המעק המיוחד  באשר למעק התלוי בהשגת היעד השתי  -   הקדמת תשלום

זה  לושא המשרה כך שהתשלום בגין רכיב    בגיו ת להקדים את התשלום  לדירקטוריון החברה תישמר הזכו

  מעק ושא המשרה לא יחול בתום שה קלדרית, ה   כהותמועד סיום  ו  ככליתאפשר בכל עת לאחר השגתו.  

ועד מועד סיום הכהוה כאמור, וזאת    לו  ישולםהשתי   לפי החלק היחסי של התקופה מתחילת אותה שה 

 . (המאוחדים) של החברה לכל אותה שה המבוקריםהיעדים על פי הדוחות הכספיים  השגתכחלק יחסי מ 

שכיהן  ובלבד    שת התגמול הרלבטית  במהלך: היה וושא המשרה יתחיל את תפקידו  השתי  חלקיות המעק . 5

וושא המשרה סיים את תפקידו במהלך שת    השתי  חלוקת המעק   מועד   פי ל  לפחות דשים  חו  3 ו/או היה 

  התחלה הבגין שת  (למעט מעק מיוחד)  המעק השתי    את  החברה תהיה רשאית לחשב  ,התגמול הרלבטית

הסיום  המעק    או  סך  הבא:  באופן  חלקי,  לתחשיב  השתי  באופן  החברה  ולעמידה  לעיל  דבהתאם  ביעדי 
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במכפלת היחס בין מספר הימים בו עבד ושא המשרה    או לאומדן עמידה ביעדי החברה השתיים  השתיים

  . יום  365בחברה לבין 

  על   המשרה  לושא  ישולם  אשר   תשלום  כל  ,אישי  העסקה  בהסכם   אחרת  במפורשבמפורשת  קבע   אם  למעט . 6

מדייות    על  משתה  גמול  חשבון שישולם,  הפי  ככל  יחתגמול,  ולא  ושא  ואיו  של  הרגיל  משכרו  כחלק  שב 

לרבות,   כלשהי,  לווית  זכות  של  לצבירה  או  לזכאות  או  לחישוב  בסיס  יהווה  ולא  ועיין  דבר  לכל  המשרה 

הפרשו פיטורים,  פיצויי  חופשה,  בתשלום  הכלל  כרכיב  ישמש  לא  האמור,  מכלליות  לגרוע  לקופות  ומבלי  ת 

 הגמל וכיו"ב. 

ככ  המעק  סכום . 7 וכן  להשתי,  לו,  זכאים  יהיו  המשרה  השתי    שושאי  המעק  גובה    ידי  על   ייבדקוחישוב 

 לדיון ואישור ועדת התגמול של החברה.  יובאומבקר הפים של החברה ויובאו

  

  רכיב הוי  –תגמול משתה  . 4

תוך   משרה  ושאי  ותמרוץ  לשימור  ראוי  מגון  מהווה  הוי  המשרה  תגמול  ושאי  בין  איטרסים  קרבת  יצירת 

ו המיות  הבשלה  לבעלי  תקופת  קביעת  ידי  על  היתר  בין  הארוך,  לטווח  הקצר  טווח  שיקולי  בין  ראויה  שמירה 

בתוך הכסף   ומתן אופציות שאין  תגמול הוי, הן  העקתן.    במועדמלאה  של תוכיות  בזכות טבען ארוך הטווח 

  תומכות ביכולת החברה לשמר את מהליה הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה. 

קביעת   הוי תוכיבעת  תגמול  ההוי  ,  1ת  התגמול  בתוכית  במועד  תיכלל  משתים  רכיבים  לשווי  שתית  תקרה 

ו  אלפי ₪  750לא תעלה על    אשר  תשלומם מהל הכפוף  ל  ₪ לסמכ"ל או  אלפי  600  - "ל ו מכ לליו"ר דירקטוריון 

  בתקופת ההבשלה.  י לייארכאילו ההוצאה ההוית מתפרסת באופן  חושבההתקרה השתית  .במישרין למכ"ל

 ים הוה  יכמו כן, תקופת החזקה או הבשלה מזערית של רכיבים משתה והעסקה היאי כהוים    3ים בתלכל ש

  תוך התייחסות לתמריצים ראויים בראייה ארוכת טווח.  ושה אחת עבור המה הראשוהתקופת ההבשלה  

מיות חסומות, הבשלתן תותה בביצועים שייקבעו מראש על ידי ועדת   הקצאת תגמול הוי באמצעות  ויועק    ככל

    התגמול ודירקטוריון החברה וכן מחיר המימוש יקבע כך שיהווה תמריץ ראוי עבור ושא המשרה.

אופציות שיוקצו  יפחת    , ככל  לא  המימוש  במועד  ממחיר  המיה  המיה   העקהה שער  משער  ב  או   30- הממוצע 

    .ויתן יהיה לקבוע את מחיר המימוש בפרמיה על מחיר המיה במועד ההעקההימים שקדמו למועד ההעקה 

שים    10  - יהיה מוקדם מחלוף שה לאחר הבשלת כל מה אך לא יותר מ   לא  תןשיוקצו אופציות, מועד פקיע  ככל

    .ממועד ההקצאה

התגמול   בתוכית  להגדיר  רשאית  ה החברה  את  של  ב  תאיםההוי  משרה  עזיבתמקרים  ,  פיטורין  עקב(  ושא 

ההויה  תכית .  בעלות  ובשיוי )  ח" חו  כות  או  מוות  ומקרי   התפטרות   כל   בדרישות  שתעמוד   כך  תוגדר  תגמול 

  . הרלווטי הדין הוראות 

 

 
(למעט מכשירים המסווגים כמכשירים התחייבותיים, כגון: מיות פאטום)   הוי   מכשיר  כללעיין זה, תוכית תגמול הוי עשויה לכלול    1

  .אשר החברה מוצאת אותו כרלווטי לתגמול של ושאי המשרה בחברה



 

10 

 

 כהפסקת   ייחשב  לא,  בחברה  משרה  ושא  של  לתפקיד   הוא  אף  החשב  לתפקיד,  בחברה  תפקיד   שיוי   כי  ,יובהר

  .  המשרה  לושא האופציות  הופקו  בגיו בתפקיד כהוה

 המשרה  ושאי  של  האופציות  בתכית  שיופיעו  הפרטים  עיקרי   את  משקפים  לעיל  המצויים  הפרטים  כי  ,יובהר

.  ספציפי  אופציות   הסכם  או  הקצאה   כתב  להוראות  כפוף  יהא   בחברה  המשרה  ושאי  של  ההוי  התגמול  וכי  בחברה

 ושא  של  האופציות  הסכם  עם   בקשר  וספות  הוראות  לקבוע   רשאים  יהיו  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת

 לחרוג   כדי  כאמור  עדכון  או  בשיוי  שאין  ובלבד,  והוראותיו  תאיו  את  לעת  מעת  לעדכן  וכן,  בחברה  משרה

  .התגמול   במדייות שקבעו הוי לתגמול הזכאות מתקרות

  

  בחבילת התגמולוקבועים (מעק שתי, מעק מיוחד ומעק הוי) יחס בין רכיבים משתים  . 5

  : ) לא יעלה עלשיאושר בעתיד, ככל והוי  שתי, מעק מיוחד ומעק מעקרכיב התגמול המשתה (

  ;  "למכ לו  דירקטוריון"ר ליו ביחס חברהל  שתית ה עלותהמסך  %75

    למהל אחר הכפוף במישרין למכ"ל.לסמכ"ל או   ביחס לחברה מסך העלות השתית  %70 - ו

  

 במקרה של טעות השבת תגמול משתה  . 6

מכן  לאחר  שהתבררו  תוים  בסיס  על  חושב  משרה  לושא  ששולם  ממו  חלק  או  שתי  מעק  כי  שיסתבר  ככל 

שיםשתיים  של  זמן  פרק  תוךכמוטעים,   המעק    שלוש  תשלום  המשרה השתי  ממועד  ושא  ישיב  הרלווטי, 

את ההפרש בין סכום המעק שקבל לזה שהיה זכאי לו עקב    תשלם החברה לושא המשרה, לפי העיין,לחברה, או 

שקיימים,  ככל  הפרשים,  שקלול  (תוך  האמור  ו/או   התיקון  משרה  ושא  על  החלים  מס  וחבויות  בתשלומים 

לא תחול על ושא משרה חובת השבת סכומים והחברה לא תשלם לושא משרה תשלום כלשהו,   .ששולמו על ידיו)

רה לאחר תיקון הדוחות הכספיים מוך או גבוה כאמור בסעיף זה לעיל, במקרה בו המעק לו היה זכאי ושא המש

העיין בגין אותה שה.  מהמעק  10%  בעד)  (לפי  בפועל  לושא המשרה  כן,    ששולם    תחול  לא  כאמור  השבהכמו 

   .הדיווח בכללי או  החשבואית   בתקיה משיוי  כתוצאה הכספיים הדוחות  תיקון  או עדכון של במקרה

ה"ל   הסכומים  המשרה    ע"י השבת  גם  ושאי  להתבצע  קיזוז  תוכל  של  העוקבת מעק  מה בדרך  בשה   השתי 

  . החודשי  תגמולהרת במסג ה תו לפרוס א, החברה תהא רשאית, ובמידה ותהיה יתרה

  

 החברה  עובדי של העסקתם לתאי העסקתו של ושא המשרה תאי בין היחס . 7

בחו את היחס י  קביעת תאי כהוה והעסקה לושאי משרה ו/או    בעת אישור  ודירקטוריון החברה  ועדת התגמול

של שאר עובדי החברה ובפרט היחס לשכר  תאי העסקה  בין תאי הכהוה וההעסקה של ושאי המשרה בחברה ל 

, סבירותו של  בחברה  על יחסי העבודה  יחסים אלו  תהשפע  לעדעתם    חוויהממוצע והחציוי של העובדים כאמור ו 

 . לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת העובדים שלה  בחברה ושאי המשרהשכר 
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ושאי המשרה  שכרם של עלות בין   ים, היחס חברהעל ידי דירקטוריון הבחברה  התגמול  מדייות אישור  למועד כון 

  :2והחציוית של יתר עובדי החברה הםלעלות השכר הממוצעת  

  יושאושאהיחס בין עלות השכר של    
עובדי   יתרהמשרה לשכר הממוצע של 

  החברה 

  יושאושאהיחס בין עלות השכר של  
עובדי   יתרהמשרה לשכר החציוי של 

  החברה 

  4.08  .843  יו"ר דירקטוריון 

  3.321.93  3.131.53  מכ"ל 

  3.642.67  423.2.35  פיתוח עסקי   מהל

  75.21  582.1.36  סמכ"ל כספים 

  .בחברה העבודה יחסי על השפעה לא קיימת   ים אלויחסלכי  ,מצאו וועדת התגמול והדירקטוריון

   

 גמול דירקטורים . 8

 , למעט בגין כהוה כיו"ר פעיל של דירקטוריון החברה, בחברה  דירקטוריםושאי המשרה בחברה בגין כהותם כ

להיות   בכפוף  זכאיםעשויים  לתגמול  הדין  להוראות,  גמול  ל  בהתאם  בלבד  קבוע,  בדבר  (כללים  החברות  תקות 

 גמול השתתפותוגמול שתי  שלא יעלה על    ")הגמולתקות  ("(להלן: "  2000-   "סהתש  דירקטור חיצוי),והוצאות  

בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקות הגמול (כפי שיהיה על פי תקות הגמול,    םמקסימאליי

   .החזר הוצאותוכן ל  מעת לעת)

בכפוף   לקבלת  בהסכם   דירקטור  עם  להתקשר  תוכל  החברה,  כן  כמו מקצועי,  ייעוץ  כגון  וספים,  שירותים 

  להוראות הדין. 

   

  "ל סמכ של העסקה בתאי מהותי לא שיוי אישור . 9

 ובלבד,  בלבד  ל"המכ  אישור  את  טעון  יהיה  חברה בהחברה  ל"סמכ   של  והעסקתו  כהותו  בתאי  מהותי  לא  שיוי

  ,;התגמול  מדייות  של  וההוראות  מהתקרותם  חורגי  אים  המשרה  ושא  של  המעודכים  והעסקתו  כהותו  שתאי

  ושא  של  הכוללת  התגמול  עלות  לעומת  10%  עד  של  שיוי  - "  לא מהותי  שיוי"  -   ,זה  עייןלובכפוף להוראות הדין.  

 עלות  לעומת  תיבחןי  השיו  מהותיות  כי,  יודגש.  והדירקטוריון  התגמול  ועדת  ידי- לע   במקור  שאושרה  המשרה

 בידי  שיאושרו  שהשיויים  כך,  והדירקטוריוןל  התגמו   ועדת  בידי  במקור  שאושרה  משרה  ושא  אותו  של  השכר

  ועדת   בידי   שאושרה  כפי   משרה  ושא   אותו   של  הכוללת  התגמול   עלותמ   10%, על  במצטבר,  יעלו  לא   בלבד  ל"מכ

  . והדירקטוריון התגמול 

 

 
, בהתבסס על תוי שכר העובדים לחודש  ושאי המשרה2016מכ"ל החברה ומהל פיתוח עסקי לשת  של    בפועלעל עלות השכר    מבוסס   2

    .מלאה  משרה  למוחי בתקון , 2020 דצמבר 2017אוגוסט 
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  ספח ב' 

  כתב פטור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  בוקס דל"ן בע"מ  -וויי 

  ") החברה(להלן: "  

  תאריך: __________ 

  

  לכבוד מר/גב' ___________

  

  פטורכתב 

(להלן:    1999-לחוק החברות, התש"ט   1והך מכהן כושא משרה בחברה, כהגדרת מוח זה בסעיף    :הואיל

החברות" ו/או  חוק  שלה  בות  בחברות  ו/או  בחברה  או  "),  בשליטתה  שאין  אחרות  בחברות 

  ;בבעלותה המלאה

ושא     :והואיל לפטור  החברות,  בחוק  הקבועות  להוראות  בכפוף  לחברה,  מתירות  החברה  תקון  והוראות 

  ;משרה מאחריותו כלפי החברה בגין הפרת חובת הזהירות כלפיה

מאחריות עקב הפרת חובת הזהירות  והחברה קבלה את ההחלטות הדרשות על פי דין למתן פטור    :והואיל

  כלפיה, בהתאם למפורט בכתב פטור זה;

לושא     :לפיכך פטור  למתן  בקשר  בדין  שקבעו  ולסייגים  להוראות  בכפוף  כי  בזה,  לך  מאשרת  החברה 

משרה, המהווים חלק בלתי פרד מכתב זה, החברה פוטרת אותך בזאת מראש מאחריות, כולה או  

או   שגרם  זק  בשל  בפעולתך  מקצתה,  החברה,  כלפי  שלך  הזהירות  חובת  הפרת  עקב  שייגרם 

הזהירות   חובת  להפרת  ביחס  יחול  לא  זה  בכתב  האמור  הפטור  לב.  בתום  או  שעשתה  בהחלטה 

העיין   אם  גם  (וזאת  אישי  עיין  יש  בחברה  כלשהו  משרה  לושא  או  השליטה  לבעל  שבה  בעסקה 

  ועק הפטור). האישי הוא של ושא משרה אחר מושא המשרה שלו מ 

  

משרה     כושא  כהותך  סיום  לאחר  גם  לזכותך  יעמוד  זה  כתב  לפי  לך  שיתן  מאחריות  הפטור 

כהותך   בתקופת  יעשו  ו/או  עשו  מאחריות  הפטור  יתן  בגין  שהפעולות  ובלבד  ה"ל,  בחברות 

  כושא משרה בחברות ה"ל. 

  

     יתן לך על ידי החברה, ככל שיתן. באמור בכתב פטור זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב השיפוי ש ןאי  

  

 __________________  

  בוקס דל"ן בע"מ  -וויי     

  

  

  את הסכמתי לכל תאיו.  ת /זה ומאשר פטור קבלת כתב  ת/ אי מאשר

  

  תאריך 

  

  שם ושא המשרה 

  

  חתימה 
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  ' גספח 

  התחייבות לשיפוי 

  

  



  בע"מ  בוקס דל"ן  –וויי 

  ________ ____ בחודש _______ שת 

  לכבוד 

 ___________________  

  כתב שיפוי  

קיבלה את ההחלטות הדרשות על פי דין לשיפוי ומתן    ")החברהבע"מ ("  בוקס דל"ן  –וחברת וויי    הואיל 
מראש לשפות ושאי משרה בחברה וושאי משרה בעבר בחברה, בהתאם למפורט בכתב    התחייבות
  שיפוי זה; 

הת ו/או היך מכהן ו/או  יהת ו/או הך עשוי לכהן כושא משרה בחברה ו/או כ י והך מכהן ו/או כ  והואיל
  ת מועסק מטעם החברה בחברות בות ו/או קשורות של החברה;היך עשוי לכהן ו/או להיו 

לפיכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, באופן בלתי חוזר, בכפוף להוראות כל דין ולהוראות כתב שיפוי  
  זה כדלקמן:

  ההתחייבות לשיפוי .1

  , לשפות אותךבאופן בלתי חוזרבכפוף להוראות הדין ולהוראות כתב שיפוי זה, החברה מתחייבת,  
  להלן, שתוטל עליך עקב אחת או יותר מאלה:  2בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 

מועסק   (א)  ו/או  משרה  ושא  בעבר  היותך  ו/או  היותך  בתוקף  שלהם  גזרת  ו/או  פעולותיך 
של   קשורות  ו/או  בות  בחברות  החברה  מטעם  מועסק  ו/או  משרה  ושא  ו/או  בחברה 

  החברה. 

גזרת שלהם בתוקף היותך ושא משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד  פעולותיך ו/או    (ב)
  ");תאגיד אחר אחר כלשהו בו מחזיקה החברה ביירות ערך במישרין ו/או בעקיפין ("

זה   שיפוי  לכתב  בתוספת  המפורטים  מהאירועים  יותר  או  לאחד  בעקיפין  או  במישרין  הקשורות 
("או כל חלק מהם, לרבות בשל פעו  ")התוספת(" האירועים  לות שעשית לפי מתן כתב שיפוי זה 

") או כל הקשור במישרין או בעקיפין באירועים הקובעים, ובלבד שהסכום המירבי של  הקובעים
להלן לכל האירועים הקובעים    3השיפוי כאמור לא יעלה על סכום השיפוי המירבי המפורט בסעיף  

  יחד ולכל ושאי המשרה בחברה יחד. 

  בכתב שיפוי זה:   

התש"ט - "ושא משרה" החברות,  בחוק  החברות("  1999- כמשמעותו  כל  ")חוק  ,לרבות 
 עובד שהחברה תחליט להעיק לו כתב שיפוי. 

"פעולה" או כל גזרת  
 - שלה

כמשמעותה בחוק החברות, לרבות גם החלטה ו/או מחדל במשמע ולרבות  
זה   לפי מועד כתב שיפוי  ידך  על  בתקופות העסקתך  כל הפעולות שעשו 

בתקופות   ו/או  החברה  של  קשורות  ו/או  בות  בחברות  ו/או  בחברה 
כהותך כושא משרה בחברה ו/או בחברות בות ו/או קשורות של החברה  

 ו/או בתאגיד אחר כהגדרתו לעיל. 

 עילות השיפוי  .2

על פי  לעיל תחול בשל כל חבות או הוצאה, שהיה בת שיפוי    1ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף  
  דין ועל פי תקון החברה, כמפורט להלן: 

חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שיתן בפשרה    2.1
"); ובלבד שהחבות הכספית שהוטלה  חבות סופיתאו פסק בורר שאושר בידי בית משפט ("

הקוב מהאירועים  יותר  או  לאחד  בעקיפין  או  במישרין  קשורה  המפורטים  עליך  עים 
, אשר קבעו על ידי דירקטוריון החברה כצפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת  בתוספת

  ו/או  ;")האירועים הקובעיםמתן כתב שיפוי זה ("

בהן    2.2 שתחויב  או  שתוציא  דין,  עורך  טרחת  שכר  לרבות  סבירות,  התדייות    ב עקהוצאות 
אשר הסתיים  ו  חקירה או הליך שהתהל גדך בידי רשות מוסמכת להל חקירה או הליך, 

פלילי, או   כספית כחלופה להליך  חבות  עליך  ובלי שהוטלה  גדך  בלא הגשת כתב אישום 
אישום   כתב  הגשת  בלא  פלילי  שהסתיים  להליך  כחלופה  כספית  חבות  בהטלת  אך  גדך 

  ; ו/או  או בקשר לעיצום כספי בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה פלילית
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משמעו סגירת    –  "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעיין שחקרה בו חקירה פלילית"
קטן זה  (בסעיף    1982  -לחוק סדר הדין הפלילי [וסח משולב], תשמ"ב    62התיק לפי סעיף  

  231חוק סדר הדין הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף    –
א) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת  1(א)(   260או כמשמעו בסעיף    לחוק סדר הדין הפלילי 

  ;לעת
  
חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך    –"  חבות כספית כחלופה להליך פלילי"

לרבות   תשמ"ו  פלילי,  המהליות,  העבירות  חוק  לפי  מהלי  עבירה  1985  -קס  על  קס   ,
כספי עיצום  הפלילי,  הדין  סדר  חוק  הוראות  לפי  קס  כעבירת  כופר   שקבעה  או   או 

  . א) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת1(א)( 260כמשמעו בסעיף 

או    2.3 דין, שתוציא  עורך  לרבות שכר טרחת  בידי  הוצאות התדייות סבירות,  שתחוייב בהן 
משפט או  ,בית  אחר,  אדם  בידי  או  בשמה  או  החברה  בידי  גדך  שהוגש  באישום   בהליך 

פלילי שממו תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה  
  "). הוצאות התדייות פלילית ("

שהתהל    2.4 מהלי  אכיפה  הליך  עם  בקשר  שהוצאת  הוצאות  הוצאות  לרבות  בעייך, 
 התדייות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. 

מהלי" אכיפה  ח'  - "הליך  פרק  לפי  הליך  ח'3כל  ט'4,  או  תשכ"ח  1,  ערך,  יירות  -לחוק 
  ") כפי שיתוקן מעת לעת. חוק יירות ערך , (" 1968

 

 )(א) לחוק יירות ערך. 1ד(א)(52תשלום לפגע הפרה, כאמור בסעיף   2.5

לעיל תחול בקשר לכל אירוע,    2העילות המפורטות בסעיף  התחייבות החברה לשיפוי בגין    2.6
  האירועים הקובעים המפורטים בתוספת.  לרבות

 סכום השיפוי .3

  סכום השיפוי המצטבר   3.1

סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל ושאי המשרה בחברה במצטבר על פי כל כתבי 
-") לא יעלה על סכום השווה לכתבי השיפויידי החברה ("השיפוי שהוצאו או שיוצאו על  

החברה  25% של  הקובע  העצמי  ל ווהכ   ,מההון  בוסף  יתקבלו,  ל  אם  שיתקבלו,  סכומים 
  ").  סכום השיפוי המירבי(" מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה

" זה  החברהלעין  של  הקובע  העצמי  של  ההון  העצמי  הוה  סכום  פירושו  לפי  "  החברה 
  . בפועל דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרוים של החברה כפי שיהיו במועד השיפוי

כי בכפוף לאמור בסעיף   לעיל    5.6מובהר בזאת  להלן אין בתשלום סכום השיפוי האמור 
השיפוי   בכתב  הקובעים  האירועים  בגין  ביטוח  תגמולי  לקבל  בזכותך  לפגוע  בכדי 

שהחברה ביטוח,  בחברת  כל    המבוטחים  במסגרת  תקבל,  אם  לזמן,  מזמן  עבורך  תקבל 
  ביטוח של אחריות ושאי משרה בחברה. 

בסעיף   מהאמור  לגרוע  וסף"    5.6מבלי  "רובד  יהוו  החברה  תשלומי  כי  במפורש  מודגש 
כן   כמו  ישולמו.  שכאלה  ככל  המבטח,  ידי  על  שישולמו  הביטוח  תגמולי  כל  לסך  מעבר 

חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא  מודגש כי התחייבות זו לשיפוי איה  
איה יתת להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום  
אשר לו מחויב מבטח על פי הסכם ביטוח שערך עימו למעט ההשתתפות העצמית הקובה  

  בהסכם כאמור. 

בכפו בלבד,  מעלה  כלפי  ויעודכן  יתוקן  המירבי  השיפוי  באסיפה  סכום  החלטה  לקבלת  ף 
הכללית של החברה בדבר שיוי תקון החברה, ברוב שידרש לקבלת החלטה זו על פי הדין,  

  ובאופן שיאפשר את הגדלת סכום השיפוי המירבי בהתאם להחלטה זו.  

כל  סך  בתוספת  כלשהו,  במועד  לשלם  תעמוד  שהחברה  השיפוי  סכומי  כל  שסך  במקרה 
ד אותו מועד על פי כתבי השיפוי, יעלה על סכום השיפוי  סכומי השיפוי ששילמה החברה ע

בחברה  המשרה  ושאי  בין  העיין,  לפי  יתרתו,  או  המירבי  סכום השיפוי  יחולק  המירבי, 
שיהיו זכאים לסכומי שיפוי כאמור בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי השיפוי ולא  

בפועל כל אחד מושאי המשרה   שולמו להם לפי אותו מועד, באופן שסכום השיפוי שיקבל
פרו  היחס  פי  על  יחושב  מושאי  -האמורים,  אחד  לכל  שיגיע  השיפוי  סכום  שבין  רטה 

מועד   באותו  במצטבר,  האמורים,  המשרה  ושאי  לכל  שיגיע  השיפוי  סכום  לבין  המשרה 
  בגין דרישות אלה. 
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לא תישא  שילמה החברה סכומי שיפוי לושאי משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המירבי  
החברה בסכומי שיפוי וספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הוספים יאושר באורגים  
בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על פי דין במועד תשלום סכומי השיפוי הוספים  

  ובכפוף לשיוי תקון החברה, במידה וידרש לשם כך, על פי דין. 

  תשלומי בייים .4

אירוע   קרות  החברה  עם  תעמיד  לעיל,  לאמור  בהתאם  לשיפוי  זכאי  להיות  עשוי  תהיה  שבגיו 
למייהם   האחרים  והתשלומים  ההוצאות  לכיסוי  הדרושים  הכספים  את  לעת,  מעת  לרשותך, 
באופן   חקירה,  בהליכי  לרבות  אירוע,  לאותו  הקשור  גדך  משפטי  הליך  בכל  בטיפול  הכרוכים 

בעצמך,   לממם  או  לשלמם  תידרש  לא  בכתב  שאתה  הקבועים  ולהוראות  לתאים  בכפוף  והכל 
  שיפוי זה. 

להליך   בקשר  זה  שיפוי  כתב  במסגרת  כלשהם  סכומים  במקומך  או  לך  תשלם  שהחברה  במקרה 
יחולו   סכומים  אותם  על  החברה  מאת  לשיפוי  זכאי  שאיך  יתברר  מכן  ולאחר  כאמור,  משפטי 

  להלן.  5.8הוראות סעיף 

גם   החברה  תעמיד  מהתחייבותה  המשרה  כחלק  ושא  על  שיהיה  ערובות  או  שידרשו  בטחוות 
להעמיד על פי החלטות בייים של ביהמ"ש או של בורר, לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על  

  כסי ושא המשרה ובלבד שסך הבטחוות לא יעלה על הסכומים האמורים בכתב שיפוי זה.

  תאי השיפוי  .5

  י כתב שיפוי זה כפוף לתאים שלהלן: מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השיפוי על פ

  הודעת השיפוי   5.1

אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי שייפתח גדך או כל חשש או איום שהליך כאמור  
" ולחוד:  (ביחד  השיפוי  לחול  עשוי  שבגיו  אירוע  לכל  בקשר  גדך  משפטייפתח  "), הליך 

 ") כך  על  לך לראשוה  ותעביר לחברה  השיפוי  הודעתוזאת באופן מיידי לאחר שיוודע   ("
ו/או שיהיה ברשותך בקשר לאותו הליך   ו/או למי שהיא תורה לך, כל מסמך שימסר לך 

  .  ו/או מהלי משפטי

אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על  
מ  תפגע  כאמור  השיפוי  הודעת  מסירת  אי  שבו  במקרה  למעט  זה,  שיפוי  כתב  בחיה  פי 

מהותית ביכולתה של החברה להתגון בשמה (במקרה שגם היא תתבע באותו הליך) ו/או  
  בשמך כגד התביעה ובהיקף הפגיעה האמור. 

  הטיפול בהגה   5.2

ו/או   הליך משפטי  אותו  בפי  בהגתך  עצמה את הטיפול  על  לקחת  חייבת  החברה תהיה 
צורך זה (פרט לעורך דין שלא למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר ל

במסגרת   יפעלו  כאמור  הדין  עורך  ו/או  החברה  סבירות).  מסיבות  עליך  מקובל  יהיה 
ע"י   שמוה  הדין  עורך  סיום;  לידי  ה"ל  המשפטי  ההליך  את  להביא  בכדי  ה"ל  הטיפול 
עייים   יגוד  שיווצר  מקום  ולך.  לחברה  אמות  חובת  חייב  ויהיה  יפעל  כאמור  החברה 

ובין החברה בהגתך בפי אותו הליך משפטי, יודיע לך עוה"ד האמור על יגוד עייים  ביך 
זה   שיפוי  כתב  והוראות  בהגתך  לטיפול  מטעמך  דין  עורך  למות  רשאי  תהיה  ואתה  זה 

דין כאמור. החברה לא תהיה רשאית להביא  -יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מיוי עורך
רך של פשרה ו/או הסדר ו/או תסכים לפשרה ו/או הסדר לסיום ההליך המשפטי ה"ל בד

ואשר   שכתוצאה ממה תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב שיפוי זה 
אף לא ישולמו במסגרת ביטוח של אחריות ושאי משרה בחברה שירכש, אם ירכש, על ידי  

אל ו/או תאגיד אחר,  שלה  ו/או חברה קשורה  שלה  בת  ו/או חברה  בהסכמתך החברה  א 
המוקדמת, בכתב, לפשרה שתושג. כמו כן, החברה לא תהיה רשאית להביא את המחלוקת  
שוא ההליך המשפטי ה"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמתך 
סבירים   מימוקים  אלא  זו  הסכמתך  לתת  תסרב  שלא  ובלבד  בכתב,  לכך,  המוקדמת 

פק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון  שימסרו לחברה בכתב. למען הסר ס
ההוצאות   בכל  תישא  החברה  אחרת,  דרך  בכל  או  גישור  או  פישור  או  בוררות  של  בדרך 

  הקשורות בכך.  

ה"ל   המשפטי  ההליך  את  לסיום  להביא  רשאית  תהיה  לא  החברה  לעיל  האמור  אף  על 
שוא   המחלוקת  את  להביא  ו/או  הסדר  ו/או  פשרה  של  ה"ל  בדרך  המשפטי  ההליך 

להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים גדך, אלא  
אם תתן לכך את הסכמתך מראש ובכתב. אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה  

  בפסקה זו לפי שיקול דעתך הבלעדי ומבלי שתדרש למק את אי הסכמתך. 
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עת השיפוי על ידי החברה, כאמור לעיל, החברה לא  ימים מיום קבלת הוד  7במקרה שתוך  
תתגד   אתה  אם  או  כאמור,  המשפטי  ההליך  בפי  בהגתך  הטיפול  את  עצמה  על  תיטול 
אתה   עייים,  ליגוד  מחשש  או  סבירים  מטעמים  החברה  של  הדין  עורכי  ידי  על  ליצוגך 

פוי זה יחולו על  תהיה רשאי למסור את ייצוגך לעורך דין שיבחר על ידך והוראות כתב שי 
  דין כאמור. -הוצאות שיהיו לך בגין מיוי עורך

  שיתוף פעולה עם החברה   5.3

לעיל,   כאמור  דין  עורך  כל  ו/או  אותה  שיסמיך  מסמך  כל  על  תחתום  החברה  בקשת  לפי 
לטפל בשמך בהגתך באותו הליך משפטי ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור  

  לעיל. 

הח  עם  פעולה  תשתף  כל  אתה  את  תקיים  וכן  לעיל  כאמור  דין  עורך  כל  עם  ו/או  ברה 
הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות ושאי משרה שהחברה ו/או אתה תתקשרו 
מהם  מי  ידי  על  ממך  שיידרש  סביר  אופן  בכל  המשפטי,  בהליך  התגוות  עם  בקשר  בה 

ה חברת  או  שהחברה  ובלבד  משפטי,  הליך  לאותו  בקשר  טיפולם  לפי  במסגרת  ביטוח, 
תידרש  לא  שאתה  באופן  בכך,  כרוכות  שיהיו  שלך  ההוצאות  כל  לכיסוי  תדאגה  העיין 

  לעיל.   3-ו 1לשלמן או לממן בעצמך, וזאת בכפוף לאמור בסעיפים 

  כיסוי החבויות   5.4

בסעיף   המפורט  לפי  תפעל  החברה  אם  לכיסוי    5.2בין  תדאג  היא  לאו,  אם  ובין  לעיל 
לעיל, באופן שאתה לא תדרש לשלמם או לממן    2וההוצאות האמורות בסעיף  החבויות  

בעצמך, וזאת, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי  
לאמור   בכפוף  והכל  תרכוש,  אם  לעת,  מעת  החברה  שתרכוש  הביטוח  פוליסת  ו/או  זה 

  לעיל.  3-ו  1בסעיפים 

  מקרים של פשרה או הודאה אי תחולת השיפוי ב  5.5

השיפוי בקשר להליך משפטי כלשהו גדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא יחול לגבי כל סכום  
כן החברה תסכים בכתב לאותה   שיגיע ממך לתובע בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם 
הסכמתה   את  מלתת  תמע  לא  החברה  ואולם  העין  לפי  בוררות  אותה  לקיום  או  פשרה 

  עמים סבירים.כאמור אלא מט

דורשת  שאיה  בעבירה  פלילי  באישום  הודאתך  של  במקרה  יחול  לא  השיפוי  כן,  כמו 
  הוכחת מחשבה פלילית אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

  אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי  5.6

גין אירוע כלשהו ככל שסכומים  החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים ב 
כאמור שולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח של אחריות  
במסגרת  או  בפוליסה),  הקבועה  עצמית  השתתפות  תשלום  (למעט  בחברה  משרה  ושאי 

    שיפוי של צד שלישי כלשהו זולת החברה.

או תעשה בתוקף היותך ושא משרה   לעיין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית
אחר   בתאגיד  ו/או  החברה  של  קשורה  בחברה  ו/או  החברה  של  בת  בחברה  מועסק  ו/או 

  ") יחולו גם ההוראות הבאות:התאגיד החייב(ביחד ולחוד: " 

זכאי    (א) תהיה  אתה  אשר  סכומים  זה  שיפוי  כתב  פי  על  לשלם  תידרש  לא  החברה 
מהתאגיד   בפועל  ותקבל  ידי  לקבל  על  שערכה  ביטוח  פוליסת  במסגרת  החייב 

התאגיד החייב ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי שיתו  
  על ידי התאגיד החייב.

אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך    (ב)
שיפ כתב  פי  על  שיפוי  בר  להיות  והעשוי  החייב  ידי  בתאגיד  על  תידחה  זה,  וי 

לך   תשלם  העיין,  לפי  החייב,  התאגיד  של  הביטוח  חברת  או  החייב  התאגיד 
החברה על פי כתב שיפוי זה סכומים להם תהיה זכאי על פי כתב שיפוי זה, אם  
סכומים   לקבלת  זכויותיך  את  לחברה  תמחה  ואתה  אלו  לסכומים  זכאי  תהיה 

הביטוח   פוליסת  פי  על  ו/או  החייב  את  מהתאגיד  ותסמיך  החייב  התאגיד  של 
הוראות   לקיום  תדרש  שכזו  שהסמכה  ככל  בשמך  אלו  סכומים  לגבות  החברה 
החברה   ידי  על  שידרש  מסמך  כל  על  לחתום  מתחייב  הך  זה  לעיין  זה.  סעיף 
הסכומים   את  לגבות  החברה  והסמכת  האמורות  זכויותיך  המחאת  לצורך 

  האמורים בשמך. 

בכתב שיפוי זה בכדי להעיק לתאגיד החייב ו/או    למען הסר ספק מובהר כי אין  (ג)
לכל צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות  
כהשתתפות   מהחברה  כלשהו  תשלום  לדרוש  ו/או  לתבוע  זכות  לעיל,  האמור 
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בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי שיתן לך על ידי התאגיד החייב בגין פעולה שעשית  
  תפקידך בתאגיד החייב. בתוקף

  תשלום השיפוי   5.7

תקוט   זה  שיפוי  כתב  פי  על  כלשהו  לאירוע  בקשר  כלשהו  תשלום  לביצוע  בקשתך  עם 
אישור  כל  של  להסדרתו  ותפעל  לתשלומו,  דין  פי  על  החוצות  הפעולות  בכל  החברה 
שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו לתשלום כאמור, ואותו תשלום  

א יאושר מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממו שלא יאושר כאמור, כפוף  ל
  לאישור בית המשפט והחברה תפעל להשגתו. 

    החזרת סכומי שיפוי ששולמו  5.8

זה בקשר  לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי  במקרה שהחברה תשלם 
זכאי   שאיך  יתברר  מכן  ולאחר  כאמור,  משפטי  אותם  להליך  על  החברה  מאת  לשיפוי 

ריבית   תישא  אשר  החברה,  ידי  על  לך  שיתה  כהלוואה  אלה  סכומים  יחשבו  סכומים, 
בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה  
בגין   מע"מ  בצירוף  לחברה,  ה"ל  הסכומים  את  להחזיר  עליך  ויהיה  במס,  חייבת  הטבה 

ע שהחברה  הריבית  הסדר תשלומים  ולפי  כן  לעשות  ידיה  על  בכתב  לכשתידרש  דין,  פי  ל 
  ). %__עור של י תקבע (כון למועד חתימת כתב שיפוי זה הריבית האמורה היה בש

   תקופת השיפוי .6

התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עזבוך ללא הגבלת זמן וזאת גם  
חברה ו/או כהותך כושא משרה בחברה ו/או בחברות בות ו/או בחברות  לאחר סיום העסקתך ב

קשורות של החברה ו/או בתאגיד האחר כהגדרתו לעיל, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגין יתן  
השיפוי עשו בתקופת העסקתך בחברה ו/או כהותך כושא משרה בחברה ו/או בחברות הבות של  

ל החברה ו/או באותו תאגיד אחר, ללא תלות במועד הגילוי של  החברה ו/או בחברות הקשורות ש
  הארוע שבגיו היך זכאי לשיפוי לפי כתב זה.  

  שוות .7

(א) הפרת חובת   7.1 על פי כתב זה לא יחולו בשל כל אחד מאלה:  התחייבויות החברה לשיפוי 
בטובת   תפגע  לא  שהפעולה  להיח  סביר  יסוד  לך  והיה  לב  בתום  פעלת  אם  (אלא  אמוים 

בפזיזות, למעט אם עשתה ברשלות  החברה); (ב) הפרת חובת זהירות שעשתה בכווה או  
ל כווה  מתוך  פעולה  (ג)  כופר  בלבד;  או  אזרחי  קס  קס,  (ד)  כדין;  שלא  אישי  רווח  הפיק 

הכ  או  שהקס  בתאי  עליך,  שאיה  ושהוטל  בעבירה  הרשעה  בגין  הוטלו  לא  האמור  פר 
 דורשת הוכחת כווה פלילית או בשל עיצום כספי שהוטל עליך. 

 .  השיפוי היתים לך בחברהקובע באופן בלעדי וממצה את תאי כתב שיפוי זה  7.2

ככל  התחייבו 7.3 לקיימן,  המיועד  ובאופן  בהרחבה  יפורשו  זה  שיפוי  כתב  פי  על  החברה  יות 
בכתב   כלשהי  הוראה  בין  של סתירה  במקרה  ועדו.  שלה  לשם התכלית  דין,  פי  על  המותר 
שיפוי זה לבין הוראת דין שלא יתן להתות עליה, לשותה או להוסיף עליה, תיגבר הוראת  

לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי  הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי  
 זה.

כל   7.4 פי הוראות  על  בדיעבד  על שיפוי  להחליט  גורע מזכותה של החברה  איו  זה  כתב שיפוי 
 דין. 

כתב שיפוי זה ייכס לתוקף עם חתימתך על עותק ממו במקום המיועד לכך ומסירת העותק   7.5
 החתום לחברה. 

גרוע מהאמור בכתב פטור שיתן לך על ידי החברה, אם אין באמור בכתב שיפוי זה בכדי ל 7.6
 יתן. 

 הכתוב בכתב שיפוי זה איו יתן לשיוי אלא אם חתם על ידי החברה ועל ידך.  7.7

יתן   7.8 ואיו  ג'  צד  לטובת  חוזה  מהווה  איו  זה  שיפוי  כתב  כי  בזאת  קבע  ספקות  למיעת 
  להמחאה. 

ויתור, שיהוי, ה 7.9 יפורשו    מעות מפעולה או מתן אורכהישום  ידך לא  על  ידי החברה או  על 
בשום סיבות כויתור על זכויותיו על פי כתב השיפוי ועל פי כל דין, ולא ימעו מצד כאמור  

 מלקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור. 
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 התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי פרד הימו.  7.10

בתל אביב מסורה  המוסמך  זה היו הדין בישראל ולבית המשפט  דין החל על כתב שיפוי  ה 7.11
 שום הסכם זה.יית, לדון במחלוקות שיבעו מיבלעד הסמכות ה

  

  ולראיה באה החברה על החתום: 

  

  

  _________________________                               ___________ תאריך: 

  בע"מ בוקס דל"ן - וויי                                                                             

  

  לעיל.   5.8אי מאשר קבלת כתב שיפוי זה ומאשר את הסכמתי לתאיו ובכלל זה גם לסעיף 

  

  _________________________                               תאריך: ___________ 

  (חתימת ושא המשרה)                                                                               
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  התוספת 

 האירועים הקובעים 

כל סוג של    כל תביעה או דרישה המוגשות בידי לקוח, ספק, קבלן או כל צד שלישי אחר המקיים 1 
חברות   שלה,  בות  חברות  החברה,  עם  לעיל  עסקים  כהגדרתו  אחר  תאגיד  או  שלה  קשורות 

 ") החברה(בתוספת זו ביחד ו/או לחוד: "

כל תביעה או דרישה המוגשות בקשר לעסקה, בין שהיה במהלך העסקים הרגיל או בין שאיה   2 
במהלך העסקים הרגיל של החברה, לרבות בגין קבלת אשראי, מכירה, השכרה, העברה או רכישה  

יות, וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה, השכרה, העברה או רכישה של  של כסים או התחייבו 
 כסים או התחייבויות כאמור. 

כל תביעה או דרישה המוגשות בידי עובדים, יועצים, סוכים או יחידים אחרים או גוף המועסק   3 
רמו  או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או זקים או חבויות אשר ג

אירועים   גם  זה  ובכלל  החברה  עם  התקשרותם  או  החברה  ידי  על  העסקתם  עם  בקשר  להם 
מעביד לרבות קידום עובדים, טיפול בהסדרים  - הקשורים בתאי העסקה של עובדים וביחסי עובד

 . קופות ביטוח וחסכון, העקת יירות ערך והטבות אחרות פסיוים,

לדין, או   או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הדרש בהתאםכל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי  4 
בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי יירות ערך  
הוגע להפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה,   יירות ערך בכח, לרבות בכל  של החברה, או למחזיקי 

או החברה  של  ערך  ליירות  זיקה  או  המושפעת    החזקה  או  המערבת  אחרת  השקעה  פעילות  כל 
להצעת   ביחס  גם  יחול  זה  אירוע  לעיל,  לגרוע מכלליות האמור  מבלי  של החברה.  מיירות הערך 
ערך   יירות  הצעת  כל  או  חליפין  רכש  הצעת  פרטית,  הצעה  תשקיף,  פי  על  לציבור  ערך  יירות 

  אחרת.

לדין, או   סוג של מידע בזמן הדרש בהתאם כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל
מס ערך   ,הכסה-מס  בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה

לאומי  ,מוסף השקעות  , ביטוח  מקומיות  ,מרכז  גורם    ,רשויות  וכל  הסביבה  לאיכות  משרד 
 ממשלתי או מוסדי או איגוד מקצועי או אחר. 

דרישה המוגשות ביחס לעילה שבוצעה או הטעת שבוצעה או שימוש לרעה ביחס  כל תביעה או   5
 לזכות קיין רוחי של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה.

או    6 ידיהם,  על  שהולוו  לכספים  בוגע  או  ושה  או  מלווה  ידי  על  המוגשות  דרישה  או  תביעה  כל 
 חובות של החברה כלפיהם. 

גשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופית או זק לעסק או לכס אישי  כל תביעה או דרישה המו 7
לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לעובדיה,  

 סוכיה או אשים אחרים הפועלים או הטועים לפעול מטעם החברה.    

בקש 8 עקיף  או  ישיר  באופן  המוגשות  דרישה  או  תביעה  בידי  כל  בחלקו,  או  במלואו  למחדל  ר 
החברה, או על ידי ושאי המשרה, המהלים או העובדים של החברה, בכל הוגע לתשלום, דיווח,  
או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדיה, רשות חוץ, רשות מויציפלית או כל תשלום אחר  

לרבות ישראל,  מדית  חוקי  פי  על  מ  הדרש  מס  הכסה,  על  מס  מסי  תשלומי  שבח,  מס  כירה, 
משכורות או עיכוב שכר לעובדים או    העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי,

 עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.     

כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים, בעלים, משכירים או מחזיקים אחרים של כסים של   9
 עבור זקים או הפסדים הקשורים לשימוש בכסים האמורים.  החברה 

דין, תביעות, דרישות, מכתבי תביעות,   10 פסקי  צווים,  ציבורית או שיפוטית,  פעולה מהלתית,  כל 
או הפרות מטעם   ציות  חוסר  על  הודעות  או  הליכי חקירה,  עיקולים,  שעבודים,  טעות,  החיות, 
רשות ממשלתית או גופים אחרים הטועים לאחריות פוטציאלית או חבות (לרבות עבור הוצאות  

חקירות, תגובות של רשויות ממשלתיות, יקוי, הסרה או תיקון, עבור זקים למשאבים    אכיפה,
פיצוי)   תרומות, שיפוי, תשלומי החלמה,  גופיים או קסות או  זקים  זקים קרקעיים,  טבעיים, 
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  כתוצאה מכך, בין בישראל ובין מחוצה לה, המבוססים על או הקשורים ל:

פליטה, דליפה, הצפה, שפיכה, חיסול, שחרור, סיון או דידה על פי  (א) הופעה של שחרור וזל,  
") או סיכון בזיהום או חשיפה לכל סוג של חומר  זיהוםהקרקע ו/או מתחתיה ו/או מעליה (ביחד: "

להסדירן   חובה  קיימת  אשר  אחרים  חומרים  או  פסולת  רדיואקטיבי,  או  פיץ  רעיל,  מסוכן, 
דית ישראל, בכל מקום, השייך, המופעל, השכור או המוהל  בהתאם לחוקי איכות הסביבה של מ

  בידי החברה. 

(ב) סיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, רשיוות סביבתיים, היתרים, או  
 אישורים וספים הדרשים על פי חוקי איכות הסביבה של מדית ישראל.                      

מהלתית, 11 פעולה  דרישות,    כל  מכתבי  דרישות,  תביעות,  דין,  פסקי  צווים,  שיפוטית,  ציבורית, 
רשות   של  פעולה  של  הפרה  או  ציות  חוסר  של  הודעות  או  הליכים  חקירות,  טעות,  החיות, 
הוראה,   והג,  כלל,  פקודה,  צו,  תקה,  חוק,  הוראת  מילוי  לאי  הטועים  אחר  גוף  או  שלטוית 

 של ושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה. רישוי או פס"ד על ידי החברה או

כל תביעה או דרישה, המתייחסות לשיוי מבה החברה או ארגוה מחדש, לרבות אך מבלי לגרוע    12
מכירתן   או  פירוקן  בת,  חברות  הקמת  החברה,  בהון  שיוי  פיצול,  מיזוג,  לעיל,  האמור  מכלליות 

  לצדדים שלישים. 

ייחסות להחלטה או פעילות של החברה או של ושא המשרה במסגרת  כל תביעה או דרישה, המת   13
תפקידו בחברה, לאחר שבוצעו לגביה הבדיקות והתייעצויות המתאימות לסוג החלטה או פעילות  

  מסוג זה, לרבות החלטות שהתקבלו בדירקטוריון החברה או באחת מוועדותיו.    

המתייחסות    14 דרישה  או  תביעה  הצבעה  כל  או  דעה  או  עמדה  הבעת  לרבות  אמירה,  להתבטאות, 
באסיפות כלליות של תאגידים ו/או באורגים אחרים של תאגידים שעשתה על ידי ושא המשרה  

  במסגרת תפקידו בחברה. 

כל תביעה או דרישה ביחס לחוות דעת דירקטוריון החברה ליצעים בהצעת רכש, בדבר כדאיותה    15
  לחוק החברות, או הימעות ממתן חוות דעת כאמור.   329בהתאם לסעיף   של הצעת רכש מיוחדת 

כל תביעה או דרישה, המתייחסות לאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהותו של ושא המשרה    16
בחברות בות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר והכל אם הדבר עשה במסגרת תפקידו  

  חברות האמורות.כושא משרה ו/או כמועסק באחת ה

  כל פעולה שהביאה לאי עריכת סידורי ביטוח אותים ו/או כשל ביהול סיכוים.   17

כל פעולה הקשורה לחלוקה ובכלל זה לרכישת מיות החברה ובלבד שאין בשיפוי בגין פעולה שכזו    18
  הפרה של כל דין. 

הערך שלה הוצעו לציבור ו/או  פעולות הובעות מהיות החברה חברה ציבורית ו/או מכך שיירות    19
מעות מהגשת דיווח או הודעה  יסחרים בבורסה כלשהי, כולל ממתן הודעות ו/או דיווחים ו/או ה 

  כאמור. 

התבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה שעשתה בתום לב על ידי ושא המשרה במהלך    20
  הדירקטוריון או ועדה מועדותיו. תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות 

  אירועים הקשורים לעריכה ו/או לאישור של דוחות כספיים  21

מסחר,    22 השקעותיה,  אחזקותיה,  מבצעת,  שהיא  העסקאות  בתחומי  החברה  שתקוט  פעולה  כל 
פיסים, יהול כספים ויתר פעילויות החברה והתאגידים השלובים המותרים על פי הדין, לרבות  

ובין  פעולות   יעוץ או שירותים אחרים שמעיקה החברה בין לחברות הקבוצה  הקשורות ליהול, 
לצד ג' כלשהו, פעולות בקשר להשקעות שהחברה בודקת ו/או מבצעת המתבצעות בשלבים שלפי  
ו/או אחרי ביצוע ההשקעה לצורך ההתקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, המעקב והפיקוח עליה  

כושא משרה  ("פעולות השקעה") לרבו ושא המשרה בשם החברה או  פעולות השקעה שביצע  ת 
בשם   או  עבור  סחירים  ערך  יירות  החזקת  או  קיה  מכירה,  פעולות  ההשקעה,  שוא  בתאגיד 
גופים משפטיים או כסים, וכן בפיצולים   החברה, פעולות הקשורות ברכישת או מכירת חברות, 

  או במיזוגים. 
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פעולה בגים יתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות יירות ערך) תיקוי  כל אירוע ו/או    23
  .2011  -חקיקה, תשע"א

  

  

  

  



  בע"מ    בוקס דל"ן -וויי 

  ("התקות") 2005-רות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"וכתב הצבעה לפי תקות החב

  חלק ראשון

  .  ")החברה (" בע"מ בוקס דל"ן -וויי  : שם החברה .1

 . ") האסיפה(" מיוחדתכללית : אסיפה  סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכיוסה .2

,  23מחם בגין    החברה ברחוב   יבמשרד,  11:00, בשעה  2021  ץבמר  11,  ה'ביום  תתכס  האסיפה  

אותה  ב,  2021  במרץ   18,  ה'  אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום .  ) "משרדי החברה"(  תל אביב 

  . אותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המיותבו שעה

  : ) בעה צ ה   אמצעות כתב יתן להצביע ב סדר היום (   פירוט הושאים שעל  . 3

  ייות תגמול מד ור איש .3.1

בסעיף   כמשמעתה  החברה,  של  תגמול  מדייות  בוסח  267אישור  החברות,  לחוק  א(א) 

מיוחדת שפרסמה החברה בד כללית  ה  פלדוח המידי בדבר זימון אסי   ספח א'כהמצורף  

ביואר    1מיום  וש שים החל  , לתקופה של של")דייהדוח המיבבד עם כתב הצבעה זה ("

  לדוח המיידי.   2יף ראו סעוספים ים רט. לפ2021

  גורסד  יהודה מר  עם יהול שירותי בהסכם  התקשרותעדכון והארכת ה .3.2

עדכון ה  אישור  ב של    התקשרותתאי  , חברהמכ"ל הלמתן שירותים עם    הסכםהחברה 

ר ושי אובבעלותו ובשליטתו המלאה)  (בין במישרין ובין באמצעות חברה    גורסד  הודהי  מר

 גורסדהודה  , לפיה מר י2021ביואר    29ל מיום  פות הח ים וס ש שלוהארכת תוקפה בש

לחברה   כמ  בשליטתה  ולתאגידיםיעמיד  יהול  של  כ"שירותי  משרה  בהיקף    90%ל, 

  . דוח המיידיל  3 סעיף  ראו וספים לפרטיםלפחות.  

  תורג'מן י יהול עם מר יוסף התקשרות בהסכם שירות הארכת  עדכון ו .3.3

  יו"ר דירקטוריון   למתן שירותים עם  הסכםב  החברה  לש  תרוקשתהאי העדכון תר  ושיא

תורג'מן   מר,  חברהה ובשליטתו    יוסף  בבעלותו  חברה  באמצעות  ובין  במישרין  (בין 

לפיה מר    , 2021  במאי  6ים וספות החל מיום  ר הארכת תוקפה בשלוש שוש יאו  המלאה) 

  פעיל   ןקטוריו דירר  יו"יהול כ שירותי   טתהליבש  ולתאגידיםיעמיד לחברה    יוסף תורג'מן

על  אחראיה היתר  בחברה  בין  של  תחום ההדסה  משרה  בהיקף    לפרטים לפחות.    90%, 

    .דוח המיידיל 4  סעיף ראו וספים

  גורסד בהסכם שירותי יהול עם מר יעקב   התקשרותהארכת העדכון ו .3.4

ה  רושיא תאי  ב של    התקשרותעדכון  השליטה   הסכםהחברה  בעל  עם  שירותים    למתן 

 ובין באמצעות חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה),   מישריןבין ב(  גורסדקב  יערה, מר  חבב

  יעקב מר    הפיל  ,2021ביואר    29הארכת תוקפה בשלוש שים וספות החל מיום    ואישור



  2

לחברה    גורסד בהיקף   בשליטתה   ולתאגידיםיעמיד  עסקי,  פיתוח  כמהל  יהול  שירותי 

  .  דייי המ וחלד  5 או סעיףר יםלפרטים וספ  .לפחות 70%משרה של 

  פטור מאחריות לושאי משרה   הארכת תוקפו שלאישור  .3.5

שלאישור   תוקפו  בחברה  הארכת  משרה  וושאי  לדירקטורים  מאחריות   ם ישה  פטור 

אישי    וקרוביהם  בחברה   שליטה   בעלי עיין  יש  השליטה  לבעל  אשר  משרה  ושאי  או 

עימם בה  המכ   ,בהתקשרות  יכהו  ואשר  בחברה    רוטפה   בתכ  חוס ב,  לעתת  מעהים 

 המיידי. לדוח   'ב ספחכ ורףהמצ

 התחייבות לשיפוי ושאי משרה  הארכת תוקפה שלאישור  .3.6

של  אישור   תוקפה  ד הארכת  עם  החברה  המהתקשרות  וושאי    ם ישה  שרהירקטורים 

ע  וקרוביהם  בחברה   שליטה   בעלי יש  השליטה  לבעל  אשר  משרה  ושאי  אישי  או  יין 

עימם בחברה המכ ה  , בהתקשרות  לעתמע  בה ו  יכה  אשר ו  ים  החברה  ת  תתחייב  לפיה   ,

  . המיידילדוח  'ג ספח, בהתאם לוסח כתב השיפוי המצורף כםמראש לשפות

  ת: ו המוצע   ות של ההחלט ן בהם בוסח המלא  והשעות שיתן לעיי המקום   . 4

ההחלט בוסח  לעיין  הדו"ח  והמוצע  ותיתן  בוסח  עם ימהת,  בקשר  החברה  שפרסמה  ידי 

  -   בימים א'  , 03-6285300בטל'  לאחר תיאום מראש  ,  הרב חה  דיבמשר  עה,צבכתב ההוב  יפההאס

עד  וזאת  המקובלות,  העבודה  בשעות  הא  ה',  כיוס  יתלמועד  כן,  כמו  זה  סיפה.  בדוח  לעיין  ן 

יירות ערך שכתובתו:  ב וov.ila.gwww.magna.isאתר האיטרט של רשות    ט רהאיטתר  בא, 

  . www.maya.tase.co.ilהבורסה שכתובתו: של 

  באסיפה:   ות החלט ה ת  הרוב הדרוש לקבל  . 5

א(ב) 267 לעיל, הו הרוב הקבוע בסעיף 3.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה האמורה בסעיף .5.1

רגיל מכלל קולות בעלי המיות הוכחים והמצביעים באסיפה,    רובו,  יהי רות,  החבק  לחו

לית ייכללו רוב מכלל  לכובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במיין קולות הרוב באסיפה ה

בעלי השליטה בחברה או בעלי עיין אישי באישור מדייות   קולות בעלי המיות שאים 

המשתתפים   במיבעהבהצהתגמול,  הקו כל  ין ;  לא  ל  שת  לול  האמורים,  המיות  בעלי 

לחוק    276ות סעיף  בחשבון קולות המעים; על מי שיש לו עיין אישי יחולו הורא   יובאו 

ב המיות  יש החברות,  בעלי  בקרב  המתגדים  קולות  סך  (ב)  או  המחויבים;  ויים 

ות  כויז  ) מכלל2%(ים  האמורים בפסקת משה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שי אחוז

בסעיף  ברה.בח  עהצבהה האמורה  להחלטה  ביחס  לעיל,  האמור  אף  לעיל,    3.1  על 

רשדירקטוריו יהיה  החברה  הכללית  ן  האסיפה  אם  גם  התגמול  מדייות  את  לקבוע  אי 

הדירקטור  ולאחריה  התגמול  שוועדת  ובלבד  לאישורה,  וד  יס  עלליטו,  הח   יוןהתגדה 

ות התגמול, כי אישור מדייות התגמול על פורטים ולאחר שדו מחדש במדיי מ  םקימוי

  . התגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברהאף 

לקבלת  הדר   הרוב .5.2 מ  כלוש  הילעיל  3.2-3.6  פיםבסעי  ותהאמור   ותההחלטאחת    וב הר  ו, 

סהק הח3(א)(275  ףעיבוע  לחוק  הייו,  )  המיות  רוב  ברות,  בעלי  קולות  מכלל  רגיל 

רוב  במיין קולות ה באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א)  המשתתפים והמצביעים  



  3

יין אישי באישור באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המיות שאים בעלי ע

בהצבההחלטה המשתתפים   , במ ב  ת והקול  כלל   ןי יעה;  האמשל  המיות  לא  עלי  ורים 

המע קולות  בחשבון  מקריובאו  המתגדים  קולות  סך  (ב)  או  המיות  ים;  בעלי  ב 

שיע  על  עלה  לא  לעיל  (א)  בסעיף  ההצבעה  האמורים  זכויות  מכלל  אחוזים  שי  של  ור 

  . בחברה

 :  ציון זיקה של בעל מיה  . 6

לעיל, יסמן בחלק    3.6- 3.1  פים עי בס ת  ו ע וצ המ   ות החלט מ   כל אחת ל ביחס    ה בעל מיה המשתתף בהצבע 

 י של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם היו היעדרו של  ו בעל שליטה בחברה וכן קיומו א הש

 דרש על פי הוראו ות האמור   ות ההחלט כל אחת מ ם  ע יין אישי בקשר  עת  א   ויתאר ת,  רו ת חוק החב , כ

, לא  י ין האיש י ר או שלא תיאר את מהות הע ין האישי, ככל שקיים. מי שלא סימן כאמו י ת הע הו מ 

 ין.   י תבוא הצבעתו במ    

  המועד הקובע .7

ה באמצעות  ע וכן לצורך הצב  באסיפה הכללית  לעיין הזכאות להשתתף ולהצביע  המועד הקובע

 )."עהקוב דועהמ"(  2021 בפברואר  11, ה'יום  כתב הצבעה, הו  

 כתב ההצבעה  קףתו .8

  או   1ם צורף לו אישור בעלות של בעל המיות הלא רשום היה תוקף רק אלכתב ההצבעה י  .8.1

ההצ מערכת  באמצעות  בעלות  אישור  לחברה  שלח  האלקטרויאם  כהגדרתה בעה    ת, 

  . ")מערכת ההצבעה האלקטרויתקות ("בת

כב .8.2 שרשום  מי  לגבי  תוקף  יהיה  ההצבעה  מיות לכתב  ה  רשםבמ  על  של   תיו מבעלי 

  . תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות לוםצי החברה, רק אם צורף לו

רת  ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית תתאפשר החל ממועד אישור מסי .8.3

"), מועד עילת המערכתלפי מועד כיוס האסיפה הכללית ("ות  ) שע6שש (  הרשימה ועד

 מערכת. הת  ילמועד ע ד לל עאו לביטוותהיה יתת לשיוי 

      חסר תוקף.  התאם לאמור לעיל יהיהכתב הצבעה שלא יוצא ב .8.4

מצעות  : בעל מיות לא רשום רשאי להצביע באמערכת ההצבעה האלקטרויתהצבעה באמצעות   .9

  ית.טרו הצבעה האלקמערכת ה

תל  ,  23ן  גימחם בבע"מ,    בוקס דל"ן  -וויי  :  והודעות עמדה  ההצבעהלמסירת כתבי  החברה  מען   . 10

 . 6618356 מיקוד ,באבי

לחברההאחר  המועד . 11 עמדה  הודעות  להמצאת  הדירקטוריון - על  ון  ולתגובת  מיות,  בעל  ידי 

דירקטוריון החברה רשאי להמציא    ;לפי מועד האסיפהימים    )10(  עשרה עד  :  להודעות העמדה

    . לפי מועד האסיפהם ימ) י 5ישה (את תגובתו להודעות העמדה עד חמ

 

יה כללת בין המיות הרשומות במרשם  מ   ה מיה ואותה זכותו רשומה אצל חבר בורסם היו מי שלרשובעל מיות לא    1

  בעלי המיות על שם חברה לרישומים.
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אכ . 12 בהםצושמ  האיטרט  תריתובות  העמדה  יכתב  יים  והודעות  ההפצה:  ההצבעה    של   אתר 

אתר האיטרט של הבורסה ליירות ערך  ו   www.magna.isa.gov.il : ערך בכתובת  רשות יירות

בכתובת:-בתל בע"מ  כת  .ilcoww.maya.tase.w.  אביב  פרסום  לאחר  כי  יתכן ההצבע  ביצוין    ה 

ששיהי בסדר  ו  לרבויויים  להתפרסםהיום,  עשויות  וכן  היום,  לסדר  ושא  הוספת  הודעות    ת 

עמדה  ובהודעות  העדכי  היום  בסדר  לעיין  יהיה  ויתן  החברה   עמדה,  בדיווחי    שהתפרסמו 

         ים לעיל.י ורים המאתב

ת  בדואר, תמורלות בסיף של חבר הבורסה או במשלוח  עהבקבל את אישור  בעל מיות זכאי ל . 13

 .ביקש זאת, ובקשה לעיין זה תיתן מראש לחשבון יירות ערך מסוים  מי משלוח, אםד

מערכת   . 14 באמצעות  לחברה  יועבר  שלו  הבעלות  שאישור  להורות  רשאי  רשום  לא  מיות  בעל 

    ההצבעה האלקטרוית.

מי  . 15 זכאי לקבל בדואר אלקטר בעל  לוסח כתב ההצבעה  ות לא רשום  וי בלא תמורה, קישורית 

במיותיו, אלא אם  ות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק  והודע 

יע לחבר הבורסה כי הוא איו מעויין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעויין לקבל כתבי  כן הוד

תמורת   בדואר  הודעות  וםתשל הצבעה  קבלת  לעיין  גם  תחול  ההצבעה  כתבי  לעיין  הודעתו   .

 . העמדה

אחד . 16 מיות  יותר  בעל  הקובע,או  במועד  אשר  המהווה  ,  בשיעור  מיות  אחוזים   מחזיק    חמישה 

יותר   )5%( שמחזיק  או  מי  וכן  בחברה,  זכויות ההצבעה  כל  כאמור    במועד הקובע   מסך  בשיעור 

מו שאין  ההצבעה  זכויות  כל  סך  בחברה מתוך  השליטה  בעל  בידי  זכאי  2חזקות  או  ,  בעצמו 

הא כיוס  לאחר  מטעמו,  שלוח  לעיבאמצעות  הכללית,  החברה,    ין סיפה  של  הרשום  במשרדה 

המקובלות, העבודה  ההצבעה    בשעות  ההצבעה  בכתבי  מערכת  באמצעות  ההצבעה  וברישומי 

 .לתקות 10כמפורט בתקה  שהגיעו לחברה האלקטרוית 

ל  ,יצוין כון  (כי  זכויות ההצבעה  5%מועד זה, כמות המיות המהווה חמישה אחוזים  ) מסך כל 

)  5%מישה אחוזים (חמיות רגילות של החברה. כמות המיות המהווה    10,655,969ה  בחברה, הי 

רגילות    יותמ  5,094,539  זכויות ההצבעה בחברה שאין מוחזקות בידי בעל שליטה, היה  מסך כל

    .החברה של

בחלקו השי של כתב הצבעה    ,יציין את אופן הצבעתו לגבי הושאים שעל סדר היוםעל מיות  ב . 17

  זה.

הצבעה  ה . 18 כתב  החברה  תפרסם  שבו  האחרון  לסדר    מתוקן:מועד  ושא  הוספת  שתתבקש  ככל 

ש  ההיום  הכללית,  האסיפה  הצבעל  כתב  החברה  תפרסם  שבו  האחרון  יהיה  מועד  מתוקן    18ה 

  . 2021 בפברואר

לפות  שעות לפי מועד כיוס האסיפה הכללית,    24בעל מיות רשאי, עד    :ב ההצבעהביטול כת . 19

דעתו של מזכיר החברה, או עובד    של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להחת  למשרדה הרשום

     את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.ין זה, למשוך עיאחר שימוה ל

 

 .ברותלחוק הח  268בסעיף  המוח "בעל שליטה"  כהגדרת  2



  5

  חלק שי   -כתב הצבעה 

  

  . בע"מ ן"בוקס דל  -וויי : השם החבר

  . 6618356וד  , מיקתל אביב, 23ם בגין  מח  דרך: מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה)

  . 8-386800-52:  מס' החברה

  18,  ה'ה האסיפה היא תתקיים ביום  אם תידח   ;11:00ה  בשע  , 2021  במרץ  11  ה',   ביום   :עד האסיפהמו

  . תלבעלי המיועל כך  חובה להודיע    י שתהאאותו מקום, מבל ב אותה שעה ו, ב2021 במרץ

   .מיוחדתכללית : סוג האסיפה

  . 2021 בפברואר 11 ,ה'יום    :המועד הקובע

  

  : בעל המיותפרטי 

                            :שם בעל המיות

                          :מס' ת"ז

  לבעל המיות תעודת זהות ישראלית: אם אין 

                            מס' דרכון:

                          המדיה שבה הוצא: 

                          : בתוקף עד

  אם בעל המיות הוא תאגיד:

                            מס' תאגיד: 

                          מדית ההתאגדות: 

  

 ן, ושא משרה בכירה או משקיע מוסדי: בעל עיי 

 לא כן רה? בחב 3יין האם היך בעל ע

 לא כן בחברה?  4האם היך ושא משרה בכירה

 לא כן ?5האם היך משקיע מוסדי 

 

  ").ק יירות ערךחו(" 1968-התשכ"חחוק יירות ערך, ל 1ף גדרתו בסעיהכ 3
 ערך.  לחוק יירות (ד)37כהגדרתו בסעיף  4
בסעיף    5 הפיקו  1כהגדרתו  כללית),  ח  לתקות  באסיפה  מהלת  חברה  (השתתפות  גמל)  (קופות  פיסיים  שירותים  על 

 .1994-התש"דשותפות באמות, עות מו בחוק השקעמות כמשמ , וכן מהל קרן להשקעות משותפות בא 2009-התשס"ט



  ן ההצבעהופא

  פר הושא על סדר היום סמ

 ידי) (כמפורט בדוח המי

א  6אופן ההצבעה מדייות לעיין  ישור 
(סעיף    - )  3.1התגמול 

בעל שליטה או האם אתה  
באישור  אישי  עיין  בעל 

  ?7ההחלטה 

והארכת לעיין   עדכון 
 בהסכם  קשרות התה 

 מר  עם  הול י   תי שירו 
 –)  3.2  (סעיף  ורסדג  יהודה

האם אתה בעל שליטה או 
בא  אישי  עיין  ישור בעל 

  ?7ההחלטה 

התקשרות לעיין  
יהול  שירותי  בהסכם 

תורג'מ  יוסף  מר   ן עם 
ה האם את   –)  3.3  (סעיף 

בעל   בעל  או  שליטה 
 באישור י ע אישי  ין 

  ?7ההחלטה 

ו לעיין   הארכת עדכון 
בהסכם   התקשרות ה 

מר שירות  עם  יהול  י 
) 3.4  (סעיף   גורסד יעקב  

בעל   – אתה  האם 
עיין  בעל  או  שליטה 
באישור  אישי 

  ?7ההחלטה 

 הארכתאישור  לעיין  
פטור   של   תוקפו 

והתחייבות ת  ריו אח מ 
 טורים דירק ל וי  פ לשי 

  -   ) 3.6- 3.5סעיפים  ( 
שליטה  בעל  אתה  האם 

בעל  אישי    או  עין 
  ? 7באישור החלטות 

  לא  כן*  לא  כן*  לא  כן*  לא  כן*  לא  כן* מע  גד  בעד 

גמול המוצעת אישור מדייות הת)  3.1(
כ  וסחשל החברה ב א' המצורף   ספח 
  לדוח המיידי. 

             

ה  )3.2( והארכת    התקשרות עדכון 
 יהודה  מר   עם  יהול  שירותי  הסכםב

  המיידי. דוחל 3, כמפורט בסעיף גורסד

             

ה  )3.3( והארכת    התקשרות עדכון 
יוסף   מר  עם  יהול  שירותי  בהסכם 

בסעיף  ןג'מתור כמפורט  לדוח   4, 
  .המיידי

             

ההארו  עדכון)  3.4(   התקשרות כת 
ע בהסכ יהול  שירותי  יעקב ם  מר  ם 
  לדוח המיידי. 5בסעיף  , כמפורטגורסד

             

תאישור  )  3.5( ש הארכת  פטור   לוקפו 
ל ומאחריות  משרה  ושאי  דירקטורים 

 בחברה  שליטה  בעלי  םישה  בחברה
אשר לבעל   משרהאו ושאי    וקרוביהם

ע  השליטה בהתקשריש  אישי  ות  יין 
יכהו   המכהים,  עימם ואשר  בחברה 

מע לעתבה    כתב   לוסח  בהתאם  ,ת 
לדוח   ' ב  ספחכ  המצורף  ורפטה

  יידי.המ

             

תהא  רושיא)  3.6( של רכת  וקפה 
דירקטורים    עם  החברה  התקשרות

 בעלי  םי שהבחברה    משרה  ושאיו
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ושאי    ביהםוקרו  בחברה  שליטה או 
השלימש לבעל  אשר  עיין  רה  יש  טה 

בהתקשר עימםאישי  המכהים   ,ות 
ואש לעתבחברה  מעת  בה  יכהו   , ר 

 םלשפות  מראש  החברה  תתחייב  לפיה
 המצורף  השיפוי  כתב  סחלו  בהתאם

  מיידי. הלדוח  ' ג ספחכ

  
  

  ______________ ___   חתימה:  תאריך: _________________ 

  

----- -------  

 לבעלי מזה תקף רק בצירוף אישור    -ת)  ) לחוק החברו 1( 177פי סעיף  ל(  יות באמצעות חבר בורסהיות המחזיקים במ ם ההצבעה היא שבהלמעט במקרים    בעלותכתב הצבעה 

יתבאמצעות המערכת האלקטרו .  

  .גדותתעודת התא דרכון/ ום תעודת הזהות/ף צילתקף בצירו זה בעה ב הצכת -לבעלי מיות הרשומים במרשם בעלי המיות של החברה 

 ------------  
  .  זה ודעמחתית מקום המיועד לכך בתב פרטא א  * 

    . ושאעות מהצבעה באותו סימון ייחשב כהימ-אי   6

   ין. יהצבעתו לא תבוא במיסמן "כן" ולא יפרט, בעל מיות שלא ימלא טור זה או ש   7

  

__________ _________ ________________ _____________________________________________________________________ _______

_________________________________________ __ ____________________________________________________________________

____________________________________________ __ __ _____________________________________________________ __________

___________________________ ____________ ______________________________________ __________________________________

_______________________________________________________________________________________ ___________ _____ ________

 _____________________________________________________________ ________________________________________________ __

 _______________________________________________________________________________________________________________
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__________ ___________ ______________________________________________________________________________________ ____

 __________________________________ _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ _____ _____________ ___________________ __________________ 


