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 מיוחדת בדבר כינוס אסיפה  דוח מיידי הנדון:

תקופתיים  דוחות תקנות)להלן: " 1970-"להתשניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  לתקנותבהתאם 

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

 ,מרץב 31מיום  תגמולובהמשך להחלטת ועדת ה "(החברותחוק )להלן: " 1999-החברות, התשנ"טחוק "(, שליטה

של בעלי מיוחדת בזאת הודעה על כינוס אסיפה  ניתנת ,2019 באפריל 4מיום החברה  דירקטוריון החלטתו ,2019

ברחוב במשרדי החברה  ,12:00בשעה  ,2019, מאיב 12, 'א ביום שתתקיים ,"(האסיפההחברה )להלן: "של מניות 

 ."(משרדי החברה( תל אביב )להלן: "5)קומה  10 קרמניצקי

 הכללית האסיפה של יומה סדר על .1

יו"ר דירקטוריון החברה, מר אברהם נוסבאום, הנמנה על והעסקתו של  תנאי כהונתו עדכוןאישור  .1.1

 ."(נוסבאוםרמי מר בעלי השליטה בחברה )להלן: "

החברה, מר גיל גירון, הנמנה על בעלי אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של דירקטור ומנכ"ל  .1.2

 "(.גירוןגיל מר השליטה בחברה )להלן: "

 תחוםואחראי על  אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של דירקטור ומשנה למנכ"ל החברה לזכיינות .1.3

מר ירון משורר, הנמנה על בעלי השליטה בחברה )להלן:  חברה,הפרסום, השיווק ויחסי הציבור של ה

 "(.משוררמר "

, מר אלכס משנה למנכ"ל החברה לתעשיות ואדמיניסטרציהאישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של ה .1.4

 "(.ליפשיץמר )להלן: " חברהשל הגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית על יחידי השליטה ב בעלהליפשיץ, 

, מר אורן משנה למנכ"ל החברה לכספים ולפיתוח עסקיאישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של ה .1.5

 "(.אורן נוסבאוםמר )להלן: " בנו של מר אברהם נוסבאום, הנמנה על בעלי השליטה בחברהנוסבאום, 

"( נושאי המשרה)להלן יחד: " גירון, משורר, ליפשיץ ואורן נוסבאוםגיל נוסבאום, רמי  ה"הלאשר ל .1.6

 . חברהכמקובל ב מאחריות כתב פטור

לתקופה של א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, 267אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף  .1.7

)להלן:  לדוח זהנספח א' מצ"ב כ המוצעת מדיניות התגמול .2019 מאיב 30מיום  שנים החל שלוש

 ."(מדיניות התגמול"

 "(. מר דן גירון)להלן: " הפועל בעסקי החברה בארה"בהתקשרות החברה עם מר דן גירון אישור חידוש  .1.8



 שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי ומהות עניין אישי זה .2

רה הינה יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ בחבלמיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה  .2.1

מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה  69.98%-"( אשר מחזיקה, בכיונדקו)להלן: "

 בה.

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

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

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

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

( 1982מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל ) 33.33%( 2בבעלותם ושליטתם המלאה; )

של אברהם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות פרטיות בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה 

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

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

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

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

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

 טיות בבעלותן ושליטתן המלאה.המלאה של נורית מור וורדה ליפשיץ באמצעות חברות פר

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

שיתוף פעולה ביניהם בכל הקשור להחזקותיהם בחברה, הינם בעלי השליטה בחברה המפורטים לעיל, 

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

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

 )רובין( לימון, יורם רובין, נורית מור וורדה ליפשיץ.

 :מהות העניין האישי .2.2

מן הטעם על סדר היום בנושאים שלעיל עשוי להיות עניין אישי  2.1לבעלי השליטה כמפורט בסעיף 

 לעיל.  2.1המפורט בסעיף וכן לאור  שחלקם, או קרוביהם, צד להתקשרות עם החברה

 שמות הדירקטורים בעלי ענין אישי  .3

, 1.1בנושאים  בנושאיםאישי  עניין ומר ירון משורר אברהם נוסבאוםלדירקטורים מר גיל גירון, מר  .3.1

הוא צד להתקשרות עם  , או קרובם,העובדה שכל אחד מהםבשל , שעל סדר היום 1.8 -ו 1.6, 1.5, 1.2

האמור בסעיף לאור  ,נושאים שעל סדר היוםיחס לכל הבעשוי להיות להם עניין אישי  ,כןכמו  .החברה

 לעיל. 2.1

שעל סדר היום  1.8 -ו 1.6, 1.5, 1.2, 1.1אישי בנושאים  יהונתן לוי ענייןמר זהבי ועופר מר לדירקטורים  .3.2

יחס לכל , וכן עשוי להיות להם עניין אישי בנוסבאום וגיל גירון רמימאחר והם קרובים של ה"ה 

 .לעיל לאור קרבתם לחלק מיחידי השליטה בחברה 2.1נושאים שעל סדר היום לאור האמור בסעיף ה

את בין היתר ת שעל סדר היום, שכן מדיניות התגמול קובע 1.7לכל הדירקטורים עניין אישי בנושא  .3.3

 תנאי כהונתם והעסקתם.

 

 

 

 



 םותנאיההתקשרויות עיקר ה תיאור .4

  זה דוח למועד נכוןנושאי המשרה ם של והעסק םכהונתתנאי  .4.1

במאי  18, ביום 2014בפברואר  14בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של החברה מיום  .4.1.1

 2014במאי  29החל מיום שתוקפו  נושאי המשרהכ"א מ , נחתם הסכם העסקה עם2014

  ."(הסכמי ההעסקה הקודמים)להלן: " 2019 במאי 29 שנים שסיומה ביום 5לתקופה של ו

לפרק ד' לדוח  22ראו תקנה על פי הסכמי ההעסקה הקודמים, לפרטים אודות תנאי כהונתם 

-2019-01)אסמכתא מס':  2019במרץ  27שפורסם ביום  2018התקופתי של החברה לשנת 

 (.הההפני דרך על הכללה מהווה זה ידע)מ( "הדוח התקופתי"( )להלן: 027055

נושאי העסקתם של  מיהסכחידוש ועדכון במסגרת אסיפה כללית זו, מוצע לאשר את  .4.1.1

 29וסיומה ביום  2019במאי  30ביום  השתחילתנוספות לתקופה של שלוש שנים  המשרה

הקבוע והמענק השנתי בתנאי  . במסגרת זו, מוצע לאשר עדכון לרכיב השכר2022במאי 

 ."(המוצעים ההעסקה הסכמי)להלן: " , הכל כמפורט בדוח זה להלןכהונתם והעסקתם

יהיה  מנושאי המשרה"א כעם  יםהמוצע מי ההעסקהכי שכר הבסיס על פי ההסכ יצוין

, 2019)בגין יתרת התקופה של חודש מאי  ואילך 2019בתוקף ביחס למשכורת חודש יוני 

 . תשולם המשכורת על פי הסכמי ההעסקה הקודמים(

על תוקפו של המענק יצוין, כי ביחס למנגנון המענק המובא לאישור אסיפה כללית זו, עוד 

כולה  2019ביחס לשנת  יהיה ,מנושאי המשרה"א כעם  יםהמוצעפי הסכמי ההעסקה 

(, וזאת חלף מנגנון המענק על פי הסכמי ההעסקה 2019 ארינו מחודש החללמפרע )קרי, 

יובהר, כי ביחס לשנת . למען הסר ספק 2019הקודמים ביחס לתקופה היחסית בשנת 

על פי הסכמי הן על פי הסכמי ההעסקה הקודמים והן )קרי,  לא יהיה כפל מענק, 2019

יהיה חלף חלקו היחסי  ים,המוצעעל פי הסכמי ההעסקה המענק ו ההעסקה המוצעים(

 2019.1ביחס לשנת  נושאי המשרה עם מיםההעסקה הקיי מישל המענק על פי הסכ

 אסיפה כללית זו תנאי הכהונה והעסקה המובאים לאישור .4.2

 24ביום ועדת התגמול דיונים שהתקיימו ב, לאחר אישר דירקטוריון החברה, 2019באפריל  4ביום 

העסקתם של כ"א מה"ה רמי  מיאת הסכ, 2019במרץ  31מיום  ר ועדת התגמולואישו 2019במרץ 

והעסקתם, הכל  לתנאי כהונתםעדכון גירון, ליפשיץ, משורר ואורן נוסבאום לרבות גיל נוסבאום, 

יובהר כי תנאי העסקה אשר לא צוינו במפורש, יחולו התנאים המקוריים כפי שמופיעים כמפורט להלן. 

 להלן.והמובאים לנוחיות ההצגה  לפרק ד' לדוח התקופתי 22בתקנה 

 שעל סדר היום( 1.2-ו 1.1 ים)נושא גירוןגיל ה"ה רמי נוסבאום ו .4.2.1

, עודכןי גירוןגיל ו נוסבאוםרמי מר  ם כ"א מה"הזכאי לו יהיוהבסיס החודשי ברוטו שכר  .4.2.1.1

מדד המחירים עלייה בצמוד לאלפי ש"ח,  130לסך של  ,2019החל ממשכורת חודש יוני 

"( חלף השכר החודשי)להלן: " חודשים במועד תשלום משכורות יוני ודצמבר 6לצרכן מדי 

)כהגדרתו  (אלפי ש"ח לאחר הצמדה למדד 125) ש"חאלפי  120של שכר בסיס חודשי ברוטו 

                                                      
הכללית, יהיו זכאים ה"ה הנ"ל לחלק היחסי של המענק בגין יובהר, כי ככל והסכמי ההעסקה המוצעים לא יאושרו על ידי האסיפה  1

 , בהתאם להסכמי ההעסקה הקודמים.2019שנת 



 2.(ול של החברהמבמדיניות התג

 (:על פי הסכמי ההעסקה הקודמיםבאופן הבא )חלף מנגנון המענק מנגנון המענק יעודכן  .4.2.1.2

 100של החברה באופן בו בכפוף לרווח נקי של לפחות  3הנגזר מהרווח הנקימענק  .א

של המאוחדים מיליון ש"ח בשנה רלוונטית, בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים 

גירון למענק על בסיס מתווה גיל החברה, יהיו זכאים כ"א מה"ה רמי נוסבאום ו

מיליון ש"ח;  150ח לבין מיליון ש" 100מהרווח הנקי שבין  1%מדורג כולל בשיעור 

מיליון ש"ח;  200מיליון ש"ח לבין  150מהרווח הנקי שבין  1.5%וכן למענק בשיעור 

מיליון ש"ח;  250מיליון ש"ח לבין  200מהרווח הנקי שבין  2%וכן למענק בשיעור 

מיליון ש"ח  300מיליון ש"ח לבין  250מהרווח הנקי שבין  2.5%וכן למענק בשיעוֵר 

 . מיליון ש"ח ומעלה 300מהרווח הנקי של  3%בשיעור וכן למענק 

יועבר לשנה העוקבת  4יובהר כי לצורך חישוב המענק האמור בס"ק זה, הפסד נקי

ויצורף לרווח )הפסד( נקי בשנה זו, תוך שזקיפת הפסד כאמור, תועבר הלאה עד 

 לשנה בה הרווח הנקי יהא חיובי. 

 FFO -למענק הנגזר מתשואת ה םיהיו זכאיגירון לא גיל ו נוסבאוםרמי "ה ה יובהר .ב

)יחד עם רכיב של  על פי הסכמי ההעסקה הקודמיםשהינו חלק ממנגנון המענק 

את מרכיב אך ורק מנגנון המענק על פי הסכמי ההעסקה המוצעים כולל  רווח נקי(.

 . הרווח הנקי של החברה

 חלף וזאתמיליון ש"ח לשנה,  4.9תקרת המענק האמור בס"ק זה תעמוד על סך של  .ג

 .ל פי ההסכם הקודםע לשנה"ח ש מיליון 4.2 של תקרה

 שעל סדר היום(  1.4 -ו 1.3ים )נושאליפשיץ ה"ה משורר ו .4.2.2

, החל עודכןיליפשיץ ו משורר ם כ"א מה"הזכאי לו יהיוהבסיס החודשי ברוטו שכר  .4.2.2.1

מדד המחירים לצרכן מדי עלייה צמוד לאלפי ש"ח,  110לסך של  ,2019ממשכורת חודש יוני 

"( חלף שכר בסיס השכר החודשי)להלן: " חודשים במועד תשלום משכורות יוני ודצמבר 6

  5 .אלפי ש"ח לאחר הצמדה למדד( 105) ש"חאלפי  100של חודשי ברוטו 

 (:על פי הסכם ההעסקה הקודםבאופן הבא )חלף מנגנון המענק מנגנון המענק יעודכן  .4.2.2.2

 100הנקי של החברה באופן בו בכפוף לרווח נקי של לפחות מענק הנגזר מהרווח  .א

של המאוחדים מיליון ש"ח בשנה רלוונטית, בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים 

החברה, יהיו זכאים כ"א מה"ה משורר וליפשיץ למענק על בסיס מתווה מדורג 

; וכן מיליון ש"ח 150מיליון ש"ח לבין  100מהרווח הנקי שבין  0.5%כולל בשיעור 

מיליון ש"ח;  200מיליון ש"ח לבין  150מהרווח הנקי שבין  0.75%למענק בשיעור 

מיליון ש"ח;  250מיליון ש"ח לבין  200מהרווח הנקי שבין  1%וכן למענק בשיעור 

                                                      
 .הקודמים ההעסקה הסכמי פי על המשכורת תשולם, 2019 מאי חודש של התקופה יתרת בגיןיצוין, כי  2

החברה בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים הרווח הנקי של החברה המיוחס לבעלי המניות של  -" פירושו רווח נקיבסעיף זה, " 3

 .המאוחדים והמבוקרים של החברה לשנה הרלוונטית

 השנתיים הכספיים לדוחות בהתאם החברה של המניות לבעלי המיוחס החברה של הנקי ההפסד - פירושו" נקי הפסדבסעיף זה, " 4

 .הרלוונטית לשנה החברה של והמבוקרים המאוחדים

 ., תשולם המשכורת על פי הסכמי ההעסקה הקודמים2019התקופה של חודש מאי יצוין, כי בגין יתרת  5



מיליון ש"ח  300מיליון ש"ח לבין  250מהרווח הנקי שבין  1.25%וכן למענק בשיעוֵר 

 מיליון ש"ח ומעלה.  300הנקי של מהרווח  1.5%וכן למענק בשיעור 

יובהר כי לצורך חישוב המענק האמור בס"ק זה, הפסד נקי יועבר לשנה העוקבת 

ויצורף לרווח )הפסד( נקי בשנה זו, תוך שזקיפת הפסד כאמור, תועבר הלאה עד 

 לשנה בה הרווח הנקי יהא חיובי. 

 FFO -מתשואת הליפשיץ לא יהיו זכאים למענק הנגזר יובהר כי ה"ה משורר ו .ב

שהינו חלק ממנגנון המענק על פי הסכמי ההעסקה הקודמים )יחד עם רכיב של 

רווח נקי(. מנגנון המענק על פי הסכמי ההעסקה המוצעים כולל אך ורק את מרכיב 

  .הרווח הנקי של החברה

 .מיליון ש"ח לשנה 2.5תקרת המענק האמור בס"ק זה תעמוד על סך של  .ג

 שעל סדר היום( 1.5)נושא מר אורן נוסבאום  .4.2.3

, החל ממשכורת חודש עודכןלו יהיה זכאי מר אורן נוסבאום יהבסיס החודשי ברוטו שכר  .4.2.3.1

חודשים  6מדד המחירים לצרכן מדי עלייה בצמוד לאלפי ש"ח,  120לסך של  ,2019יוני 

"( חלף שכר בסיס חודשי השכר החודשי)להלן: " במועד תשלום משכורות יוני ודצמבר

  6אלפי ש"ח לאחר הצמדה למדד(. 105ש"ח )אלפי  100של ברוטו 

 (:על פי הסכם ההעסקה הקודם באופן הבא )חלף מנגנון המענקמנגנון המענק יעודכן  .4.2.3.2

 100מענק הנגזר מהרווח הנקי של החברה באופן בו בכפוף לרווח נקי של לפחות  .א

של המאוחדים מיליון ש"ח בשנה רלוונטית, בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים 

החברה, יהיה זכאי אורן נוסבאום למענק על בסיס מתווה מדורג כולל בשיעור 

מיליון ש"ח; וכן למענק בשיעור  150מיליון ש"ח לבין  100מהרווח הנקי שבין  0.6%

מיליון ש"ח; וכן למענק בשיעור  200מיליון ש"ח לבין  150מהרווח הנקי שבין  0.9%

מיליון ש"ח; וכן למענק בשיעוֵר  250מיליון ש"ח לבין  200מהרווח הנקי שבין  1.2%

מיליון ש"ח וכן למענק בשיעור  300מיליון ש"ח לבין  250מהרווח הנקי שבין  1.5%

 . מיליון ש"ח ומעלה 300מהרווח הנקי של  1.8%

יובהר כי לצורך חישוב המענק האמור בס"ק זה, הפסד נקי יועבר לשנה העוקבת 

נקי בשנה זו, תוך שזקיפת הפסד כאמור, תועבר הלאה עד ויצורף לרווח )הפסד( 

 לשנה בה הרווח הנקי יהא חיובי. 

שהינו  FFO -זכאי למענק הנגזר מתשואת ה יובהר כי מר אורן נוסבאום לא יהיה .ב

חלק ממנגנון המענק על פי הסכמי ההעסקה הקודמים )יחד עם רכיב של רווח נקי(. 

מנגנון המענק על פי הסכמי ההעסקה המוצעים כולל אך ורק את מרכיב הרווח 

 .הנקי של החברה

 .מיליון ש"ח לשנה 3תקרת המענק האמור בס"ק זה תעמוד על סך של  .ג

אורן גירון, משורר, ליפשיץ וגיל נוסבאום, רמי ה"ה ל יות כמקובל בחברהרכתב פטור מאח רושיא .4.3

 שעל סדר היום( 1.6)נושא נוסבאום 

ובתנאים זהים  חברהבנוסח המקובל ב החברהלקבל כתב פטור מ םזכאי יהיו נושאי המשרה .4.3.1

וזאת ביחס לכל תקופת העסקתם על פי הסכמי ההעסקה  חברהליתר נושאי המשרה ב

                                                      
 , תשולם המשכורת על פי הסכמי ההעסקה הקודמים.2019יצוין, כי בגין יתרת התקופה של חודש מאי  6



 26נספח ב' לדוח זימון אסיפה מיום )לנוסח כתב הפטור המקובל בחברה ראו  המוצעים

 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(.( 2016-01-035655)מס' אסמכתא:  2016במאי 

, ביום )קרי 2019במאי  30 , מיוםשנים( 3כתב הפטור יהיה טעון אישור מחדש לאחר שלוש )

 אחרת בהוראות הדין.אלא אם כן נקבע ( 2022במאי  29

א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה 267אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף  .4.4

  סדר היום(שעל  .71)נושא  2019 מאיב 30מיום  שנים החל של שלוש

 תיאור עיקרי מדיניות התגמול ועידכונה .4.4.1

החברה )לאחר קבלת המלצת ועדת  , החליט דיקטוריון2014בדצמבר  15ביום  .4.4.1.1

התגמול מאותו היום( לאשר את מדיניות התגמול הקודמת של החברה בהתאם 

ביום . א)ג( לחוק החברות וזאת חרף התנגדותה של האסיפה הכללית267לסעיף 

אישרה האסיפה הכללית של החברה את עדכון מדיניות התגמול  2015ביולי  7

להענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורים באופן בו תתווסף אפשרות הקודמת 

למדיניות התגמול  ."(הקודמת התגמול מדיניות)להלן: " ונושאי משרה בחברה

-2015)אסמכתא מס':  2015ביוני  15הקודמת של החברה ראו דיווח מיידי מיום 

01-049362). 

( שנים, 5) תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת של החברה הינו לתקופה של חמש .4.4.1.2

. בהתאם לכך, החברה פעלה על מנת לגבש 2019בדצמבר  15עד ליום  ,קרי

לתקופה ו 2019במאי  30מיום מדיניות תגמול מעודכנת אשר תיכנס לתוקפה החל 

  .2022במאי  29שסיומן ביום  ( שנים3בת שלוש )

 ישארמדיניות התגמול, ת תתנגד לאישור, כי ככל והאסיפה הכללית יובהר

דירקטוריון החברה , או לחילופין החברה של תדמהקו להתגמו מדיניות בתוקפה

, ככל הגם אם האסיפה תתנגד לאישור מדיניות התגמוליהא רשאי לאשר את 

שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים 

מפורטים ולאחר שידונו מחדש בעדכון למדיניות התגמול, כי אישור העדכון 

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

בהתבסס על המלצות ועדת התגמול ותוך התייחסות לכל העניינים שחובה  .4.4.1.3

ב' לחוק החברות,  267להתייחס אליהם בנוגע למדיניות התגמול, בהתאם לסעיף 

, אישר דירקטריון החברה בהמשך לאישור ועדת התגמול 2019 אפרילב 4ביום 

, את חידוש ועדכון מדיניות התגמול המובאת לאישור אסיפה 2019במרץ  31 מיום

 .2019במאי  30מיום שנים וזאת החל  3זו, לתקופה של 

 

 

 

 

 

 



  להלן עיקרי העדכונים המוצעים למדיניות התגמול: .4.4.2

לכספים ולפיתוח  משנה למנכ"לת השכר ליו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, עדכון תקר .4.4.2.1

 כדלקמן:עסקי למשנים למנכ"ל 

תקרת שכר חודשי  נושא משרה

קבוע ברוטו )עבור 

משרה( )אלפי  100%

 )*( ש"ח(

תקרת שכר שנתי 

 100%ברוטו )עבור 

 משרה( )אלפי ש"ח(

)*( 

תקרת עלות השכר 

השנתית לחברה 

משרה(  100%)עבור 

 )**( )אלפי ש"ח(

 2,160 1,560 130 יו"ר דירקטוריון

 2,160 1,560 130 מנכ"ל

 2,040 1,440 120 לכספים ולפיתוח עסקי למנכ"למשנה 

משנה למנכ"ל לזכיינות ואחראי על תחום 

השיווק, הפרסום ויחסי הציבור, ומשנה למנכ"ל 

 לתעשיות ואדמיניסטרציה

110 1,320 1,920 

 לא כולל הצמדה למדד. *

 למדיניות התגמול. 7.2.5 – 7.2.3תקרת עלות השכר השנתית לחברה כוללת את התנאים הנלווים וההטבות המפורטים בסעיפים ** 
 

לרבות תקרת עדכון המענק השנתי ליו"ר דירקטוריון, מנכ"ל ומשנים למנכ"ל  .4.4.2.2

 .לעיל 4.2.3.2-ו 4.2.2.2, 4.2.1.2 בהתאם למנגנון האמור בסעיפיםהמענק, 

 תוקפושל מדיניות התגמול,  תוקפהתחילת אף האמור לעיל בעניין  על, כי יובהר

 .2019 ינואר מחודש החל למפרע יהאהאמור של מנגנון המענק 

 על מרכיב של למתן מענק המבוססמדיניות התגמול אינה מתייחסת לאפשרות  .4.4.2.3

FFO וזאת לאור שינוי במנגנון המענק  ליו"ר דירקטוריון, מנכ"ל ומשנים למנכ"ל

 .אי משרה אלה כפי שפורט לעילשל נוש

ליו"ר דירקטוריון, מנכ"ל ומשנים למנכ"ל כמפורט החודשי ברוטו עדכון השכר  .4.4.2.4

 לעיל. 4.2.3.1 -ו 4.2.2.1, 4.2.1.1בסעיפים 

ת התגמול השנתית של תקרות היחסים בגין רכיב התגמול המשתנה מתוך סך עלו .4.4.2.5

ליו"ר דירקטוריון רכיב התגמול המשתנה לא יעלה עודכנו כך ש נושאי המשרה

רכיב התגמול המשתנה  למנכ"ל(; ללא שינוי) מסך עלות התגמול השנתי 70%על 

למשנה למנכ"ל לכספים (; ללא שינוי) מסך עלות התגמול השנתי 70%לא יעלה על 

התגמול עלות מסך  60%רכיב התגמול המשתנה לא יעלה על ולפיתוח עסקי 

זכיינות ואחראי על תחום השיווק, הפרסום למשנה למנכ"ל ל .(55%חלף )השנתי 

ניסטרציה רכיב התגמול ולמשנה למנכ"ל לתעשיות ואדמי ויחסי הציבור,

   .(55%חלף ) השנתיהתגמול עלות מסך  60%לא יעלה על המשתנה 

 בחברה.דירקטורים ונושאי משרה ביחס לעקרונות ביטוח  נוסף פירוט .4.4.2.6

 לדוח זימון זה. 'א נספחהמוצעת ראו ול ממדיניות התגל

יצוין כי נכון למועד זימון האסיפה, תנאי הכהונה והעסקה של נושאי משרה  .4.4.2.7

)בכפוף לאישור האסיפה הכללית את  בחברה אינם חורגים ממדיניות התגמול

 .הסכמי ההעסקה המוצעים עם נושאי המשרה כמפורט לעיל(



התקרות שנקבעו במדיניות התגמול הקודמת לבין להלן פירוט היחס בין  .4.4.2.8

בשנים כ"ל נהתגמולים ששולמו בפועל ליו"ר דירקטוריון, מנכ"ל והמשנים למ

2015-2018: 

רכיב  

 קבוע/משתנה

2015 2016 2017 2018 

 100% 96% 95% 93% קבוע יו"ר דירקטוריון

 85% 100% 98% 97% משתנה

 97% )*( 102% 92% 94% קבוע מנכ"ל

 85% 100% 98% 97% משתנה

 100% )*( 104% 96% 96% קבוע  משנים למנכ"ל

 85% 100% 98% 97% משתנה

 

 .2017 -ל 2016)*( כתוצאה מפער בחבות האקטוארית בין השנים 

 

 שעל סדר היום 1.7-ו  1.5-1.1נתונים נוספים בקשר לנושאים  .4.5

גירון, משורר, ליפשיץ אורן גיל תפקידיהם ותחומי אחריותם של ה"ה רמי נוסבאום,  .4.5.1

 על פי הסכמי ההעסקה המובאים לאישור אסיפה כללית זו נוסבאום

רמי מר  ,במסגרת תפקידוכיו"ר דירקטוריון החברה.  מכהן נוסבאוםרמי  מר .4.5.1.1

תכנון המטרות על ניווט החברה, התווית האסטרטגיה שלה, אמון נוסבאום 

פיקוח של המקשר בגורם ההכוונה והוקביעת יעדים לפעילות החברה, 

הנהלת החברה, ניהול פעילות הדירקטוריון וקידום ופיתוח הדירקטוריון על 

 החברה.

 על אחראיבמסגרת תפקידו מכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה.  גירוןגיל מר  .4.5.1.2

ניהולה השוטף של החברה, תוך יישום האסטרטגיה שמתווה הדירקטוריון, 

כניתה העסקית, הנהגת פעילותה החברה, גיבוש תעסקי ופיתוח  לקידום ופועל

 המשנים למנכ"ל החברה ונושאי המשרה והנחיית אחראי על פיקוחהשוטפת, 

אחראי , ומוודא כי החברה עומדת ביעדים העסקיים שהתווה דירקטוריון החברה

 החברה. לווה את עסקאותמושל החברה זדמנויות עסקיות יתור העל א

 תחוםואחראי על  הינו דירקטור ומשנה למנכ"ל החברה לזכיינות משוררירון מר  .4.5.1.3

על פעילות אחראי במסגרת תפקידו . חברההפרסום, השיווק ויחסי הציבור של ה

הזכיינות בחברה, תוך יישום האסטרטגיה שהתווה דירקטוריון החברה והנחיות 

סום, הפר תחוםאחראי מר משורר על . כמו כן, מנכ"ל החברה לתחום פעילות זה

 .חברההשיווק ויחסי הציבור של ה

. משנה למנכ"ל החברה לתעשיות ואדמיניסטרציההינו  ליפשיץאלכס מר  .4.5.1.4

על פעילות התעשיות בקבוצה, תוך יישום האסטרטגיה  אחראיבמסגרת תפקידו 

שהתווה דירקטוריון החברה והנחיות מנכ"ל החברה לתחום פעילות זה, לרבות 

בחינת אפשרויות להגדלת מגוון המוצרים והשירותים שמספקות חברות תחום 

על תחום אחראי  הפעילות וליווי העסקאות והלקוחות של חברות התחום. כמו כן



 והלוגיסטיקהנוש בחברה, האדמיניסטרציה, מערכות המידע משאבי הא

 .בקבוצה

במסגרת . משנה למנכ"ל החברה לכספים ולפיתוח עסקיהינו  מר אורן נוסבאום .4.5.1.5

על מחלקת הכספים בחברה, על קשרי משקיעים ושוק ההון,  אחראיתפקידו 

 השקעות החברה בנדל"ן מניב ונדל"ן למגורים בחו"ל, וכן, על הפיתוח העסקי

בחברה, בחינת אפשרויות להרחבת פעילות הליבה של החברה, איתור שווקי 

פעילות חדשים, פיתוח והרחבת מגוון השירותים והמוצרים שמספקת החברה, 

זיהוי לקוחות פוטנציאליים ואיתור חברות ו/או נכסים לרכישה, הן בישראל והן 

 .בחו"ל

להיכלל בפוליסת  זכאים אורן נוסבאוםירון, משורר, ליפשיץ וגגיל נוסבאום, ה"ה רמי כ"א מ .4.5.2

אים זהים ליתר ונושאי משרה בנוסח המקובל בחברה ובתנ ביטוח אחריות דירקטורים

, ביחס לכל תקופת העסקתם על פי מעת לעתנושאי המשרה בחברה, וכן כפי שתעודכן 

. לפרטים אודות פוליסת ביטוח האחריות בחברה, ראו סעיף הסכמי ההעסקה המוצעים

לקבל כתב שיפוי מהחברה בנוסח ם זכאיהנ"ל  ויהי ,כןכמו התגמול.  למדיניות 7.2.10.4

ביחס לכל תקופת העסקתם על  המקובל בחברה ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה

ראו נספח ב' לדוח זימון אסיפה לנוסח כתב השיפוי בחברה . פי הסכמי ההעסקה המוצעים

)מידע זה מהווה הכללה על דרך ( 2016-01-035655)מס' אסמכתא:  2016במאי  26מיום 

 ההפניה(.

גירון, משורר, ליפשיץ גיל נוסבאום, רמי ה"ה המוצעים של החברה עם ההעסקה  מיהסכ .4.5.3

במאי  29)קרי, ביום  2019במאי  30( שנים מיום 3לאחר שלוש ) מויסתייאורן נוסבאום ו

 אלא אם כן נקבע אחרת בהוראות הדין. (2022

מגולם והוצאות אחזקתו, טלפון נייד  7עד דרגה תנאי ההסכם עם כ"א כוללים: רכב  .4.5.4

ואינטרנט, ימי חופשה, קרן השתלמות והפרשות סוציאליות כמקובל, החזר הוצאות 

ובכלל זה, הוצאות נסיעה, אש"ל וכו'. ההחזרים יינתנו לאחר  7כמקובל בקשר עם תפקידו

, סיום ההתקשרות בין עם כ"א בהתאם להסכםכמו כן,  8.הצגת חשבונית בגין תשלום

התקופה המוקדמת,  חודשים של כל צד. במהלך 4הצדדים יהיה בהודעה מוקדמת של 

השירותים  החברה רשאית להחליט, באישור ועדת התגמול, כי נושא המשרה לא יעניק את

 חודשים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת. 3בתקופה שלא תעלה על 

ירון, גיל גנוסבאום, ה"ה רמי שנתי או חלק ממנו ששולם למי מה"ה  ככל שיסתבר כי מענק .4.5.5

, חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים, נוסבאוםאורן  ואיפשיץ למשורר, 

ישיבו ה"ה )לפי העניין( לחברה, בתנאים שנקבעו במדיניות התגמול של החברה, את ההפרש 

 פי הנתונים המעודכנים.-זכאי על הואהעודף בין הסכום שקיבל לבין הסכום לו 

 4,061גירון עמד על גיל שניתן לכ"א מה"ה רמי נוסבאום ו 2015-2018היקף המענק בשנים  .4.5.6

 2017אלפי ש"ח בגין שנת  4,200, 2016אלפי ש"ח בגין שנת  4,133, 2015אלפי ש"ח בגין שנת 

                                                      
בחברה לעובדים כי אינו חורג מהמקובל "ל ותבחן תאשר ועדת התגמול של החברה את החזר ההוצאות של כ"א מה"ה הנאחת לשנה,  7

 בדרגם של נושאי המשרה הנ"ל.

 מרכיב השכר הקבוע ברוטו. 33%יצוין כי במסגרת ההסכם עם כ"א נקבע כי עלות התנאים הנלווים והסוציאליות, לא יעלו על  8



 .2018אלפי ש"ח בגין שנת  3,564-ו

שניתן לכ"א מה"ה משורר, ליפשיץ ואורן נוסבאום עמד על  2015-2018היקף המענק בשנים  .4.5.7

אלפי ש"ח בגין שנת  2,100, 2016אלפי ש"ח בגין שנת  2,067, 2015אלפי ש"ח בגין שנת  2,030

 .2018אלפי ש"ח בגין שנת   1,782-ו 2017

אורן גירון, משורר, ליפשיץ וגיל נוסבאום, המוצעים לה"ה רמי לפרטים בדבר תנאי התגמול  .4.5.8

השישית לתקנות דוחות תקופתיים בהתאם לתוספת ( חברה)במונחי עלות לנוסבאום 

 לדוח זה. 'בנספח ראו  ידייםומ

גירון, משורר, ליפשיץ ואורן גיל נוסבאום, רמי  ה"התנאי הכהונה וההעסקה של  לתמצית .4.5.9

 ראו)במונחי עלות לחברה(, לרבות המענקים ששולמו להם,  2018 -ו 2017 לשניםנוסבאום 

של החברה לדוח התקופתי ולדוח התקופתי של החברה לפרק ד'  21 לתקנה 4 -ו 3 ותהער

 זה ידע)מ( 2018-01-024348)אסמכתא מס':  2018במרץ  27שפורסם ביום  2017לשנת 

 .לדוח זה נספח ג'וכן  (הההפני דרך על הכללה מהווה

גירון, גיל היחס בין הרכיב המשתנה המקסימלי המוצע לאשר לכ"א מה"ה רמי נוסבאום ו .4.5.10

מלי המוצע היחס בין הרכיב המשתנה המקסי ;1: 2.34אל מול הרכיב הקבוע המוצע הינו 

היחס בין  ;1: 1.34ליפשיץ אל מול הרכיב הקבוע המוצע הינו לאשר לכ"א מה"ה משורר ו

אל מול הרכיב הקבוע המוצע מלי המוצע לאשר למר אורן נוסבאום המקסיהרכיב המשתנה 

 .1: 1.50הינו 

רמי  כ"א מה"ההמוצעת להמקסימלית הכוללת  עלות השכר, היחס בין למועד דוח זה נכון .4.5.11

)לאחר עדכון תנאי כהונתם  1:24.03  והינ חברהב הממוצעתהשכר ועלות גירון גיל ו נוסבאום

 כ"כ מה"ה רמיל המוצעתהמקסימלית הכוללת עלות השכר היחס בין ואילו  והעסקתם(.

)לאחר עדכון תנאי כהונתם  1:34.51ו הינ חברהב החציוניתהשכר לעלות ון רגיגיל ו נוסבאום

 והעסקתם(. 

ועלות וליפשיץ  מה"ה משוררהמקסימלית הכוללת המוצעת לכ"א  עלות השכרהיחס בין 

היחס בין )לאחר עדכון תנאי כהונתם והעסקתם(. ואילו  1:15  והינ חברהב השכר הממוצעת

ליפשיץ לעלות השכר לכ"א מה"ה משורר ו עלות השכר המקסימלית הכוללת המוצעת

 )לאחר עדכון תנאי כהונתם והעסקתם(. 1:21.5ו הינ חברהב החציונית

ועלות השכר  למר אורן נוסבאוםהמקסימלית הכוללת המוצעת  עלות השכרהיחס בין 

עלות היחס בין (. ואילו )לאחר עדכון תנאי כהונתו והעסקתו 1:17.19  והינ חברהב הממוצעת

 חברהב לעלות השכר החציונית למר אורן נוסבאום השכר המקסימלית הכוללת המוצעת

 (.קתווהעס )לאחר עדכון תנאי כהונתו 1:24.68ו הינ

גירון, גיל נוסבאום, רמי  ה"השל  יהםלפרטים אודות השכלתם, ניסיונם המקצועי וכישור .4.5.12

 א לפרק ד' לדוח התקופתי.26ראו תקנה  נוסבאום,אורן ליפשיץ ומשורר, 

 החברה אינה חברה נכדה ציבורית. .4.5.13

 יובהר, כי התקשרות החברה בהסכמי ההעסקה המוצעים עם ה"ה רמי נוסבאום, גיל גירון, .4.5.14

התגמול של החברה המובאת משורר, ליפשיץ ואורן נוסבאום, כפופה לאישור מדיניות 

 לאישור אסיפה כללית זו.



 שעל סדר היום( 1.8) התקשרות החברה עם מר דן גירון הפועל בעסקי החברה בארה"באישור חידוש  .4.6

מר דן גירון מנהל את חברות הקבוצה בתחום הפעילות יזמות נדל"ן למגורים בארה"ב. מר דן גירון 

 הינו אחיהם של מר גיל גירון והגב' דפנה לוי. 

 הקבוצה פעילות עם בקשר הנעשות הוצאותיו בגין להחזרים זכאי גירון דן מרעל פי ההסכם עמו, 

בתוקף לתקופה הינו החברה עם מר דן גירון של ההסכם . מתאימות אסמכתאות הצגת כנגד"ב בארה

 .2019 במאי 29 יוםב שסיומה, 2014במאי  29שנים החל מיום ( 5) חמש של

הינו להחזר הוצאות לתקופה של שלוש שנים ביחס להתקשרות החברה עם מר דן גירון החידוש המוצע 

 -, הסתכמו החזרי ההוצאות למר דן גירון לסך של כ2018בשנת  יצויין כי .2022במאי  29שסיומן ביום 

  .אלפי ש"ח 8-לסך של כ 2017; ובשנת אלפי ש"ח 10

 שבה נקבעה התמורה  הדרך .5

 גירון, משורר, ליפשיץ ואורן נוסבאוםגיל נוסבאום,  ה"ה רמישל והעסקתם  עדכון תנאי כהונתם .5.1

, גירון, משורר, ליפשיץ ואורן נוסבאוםגיל , ה"ה רמי נוסבאוםשל  והעסקתם העדכון לתנאי כהונתם

תוך  םמלוא הנתונים הרלוונטייודירקטוריון החברה התגמול אושר לאחר שהוצגו בפני ועדת 

ב' 267בהתאם לסעיף של במדיניות התגמול  שחובה להתייחס אליהםהתייחסות, בין היתר, לעניינים 

הגיעו למסקנה כי תנאי התגמול  ולאחר שאלה ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות-ולחלקים א' ו

גירון, גיל ה"ה רמי נוסבאום, ראויים וסבירים בנסיבות העניין ותואמים את הידע והכישורים של הינם 

ם והעסקתם נבחנו תנאי כהונת. עוד הם בחברהיתפקידלצורך ביצוע  משורר, ליפשיץ ואורן נוסבאום

כמו  ., בשים לב לתפקידם האמור בחברהבקבוצהים אחרמנהלים הכהונה הקיימים של לאור תנאי 

השוואה נעשתה בעל ניסיון בתחום, , בלתי תלוייועץ שהוזמנה על ידי ועדת התגמול מעבודה על פי כן, 

בעלות מאפיינים בחברות  ,בתפקידים דומיםנושאי משרה תגמול לבין  נושאי המשרהבין התגמול ל

הועדה קיימה דיונים עם היועץ שנתן מצדו סקירה  החברה.לאלו של או היקפי פעילות דומים דומים 

על פעילות החברה, הסכמי ההעסקה המוצעים והקודמים, חברות ההשוואה ומאפייניהם, והסכמים 

  של חברות ההשוואה עם בעלי תפקידים רלוונטיים.

כ"א מה"ה לכי במסגרת זו התחשבו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה במודל המענק שנקבע  יצוין

ומצאו  בלבד, הנגזר מהרווח הנקי של החברהגירון, משורר, ליפשיץ ואורן נוסבאום גיל רמי נוסבאום, 

צמיחה יעדי המתחשב בהו החברהשל הכספיות לקידום התוצאות ומתאים כי מדובר במודל מתמרץ 

בר לרווח על פי הסכמי ההעסקה הקודמים הכולל מעוזאת במובחן ממודל המענק הקיים  ,החברהשל 

 המענקכי תקרת  כמו כן, קבעו .של החברה FFO -תשואת הבהמתחשב הנקי של החברה, גם רכיב 

 ובהיקפים פעילות בתחומי הפועלות בחברות מהמקובל חורגת ואינה העניין בנסיבות סבירה הינה

 .החברה של הפעילות והיקף הפעילות לתחום דומים

רמי נוסבאום, לאישור תנאי כהונתם והעסקתם של ה"ה  החברה דירקטוריוןוהתגמול נימוקי ועדת  .5.2

 שעל סדר היום( 1.5-1.1 ם)נושאי גירון, משורר, ליפשיץ ואורן נוסבאוםגיל 

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי עדכון תנאי כהונתם והעסקתם של כ"א  .5.2.1

החברה וכי  מה"ה רמי נוסבאום, גיל גירון, משורר, ליפשיץ ואורן נוסבאום הינם לטובת

הינם סבירים וראויים וזאת בשים לב לניסיונם, התקופה בה מועסקים בחברה, כישוריהם, 

מומחיותם, השכלתם, צרכי החברה, תפקידיהם ותחומי אחריותם בחברה, וכן תרומתם 

 הרבה לחברה.



חברי ועדת  זמינוה, בחינת סבירות תנאי העסקתם של נושאי המשרה האמוריםלצורך  .5.2.2

בלתי תלוי, במסגרתה הוצגו נתוני השוואה בקשר עם  יועץהתגמול על עבודה שנעשתה ע"י 

בשים לב "(. יועץהעבודת )להלן: " דומות חברות בתנאי העסקה של בעלי תפקידים דומים 

רמת המורכבות של החברה, הפיזור הגיאוגרפי בו החברה פועלת, ומגזרי הפעילות השונים ל

מבחינת תחומי או היקף פעילותן, לחברה נמצאו מספר חברות אשר דומות בהם פועלת, 

ואשר בין היתר בהתבסס עליהן, מצאו חברי הועדה כי התוצאות הכספיות, הרווח הנקי, 

אינן שונות באופן מהותי מחברות בשנים האחרונות, וכן, תשואת המניה של החברה, 

ואילו השכר הקבוע או תקרת המענק בחברות ההשוואה, גבוהה  מהןההשוואה ואף טובות 

בשים לב לתפקידיהם בחברה.  נושאי המשרההמוצע לתגמול שונה באופן מהותי מה האו אינ

נושאי המשרה כי השכר הקבוע של ודירקטוריון החברה משכך, קבעו חברי ועדת התגמול 

 וכן תקרת המענק, הינם ראויים וסבירים.

דירקטוריון החברה סבורים כי העלייה בתקרת המענק ביחס להסכמי ועדת התגמול ו .5.2.3

ההעסקה הקודמים תואמת את הגידול בנפח הפעילות של החברה בשנים האחרונות וכן 

 .ההשקעות של החברה בשנים האחרונותלאור 

להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מנגנון המענק המוצע, המבוסס על רווח נקי,  .5.2.4

 נושאי המשרהמתאים לחברה, מקדם את מטרותיה ויש בו כדי לתמרץ את הינו פרמטר 

 להשגת יעדיה של החברה וקידום תוצאותיה העסקיות.

יהיו  שנושאי המשרה האמוריםהתייחסו לכך ודירקטוריון החברה חברי ועדת התגמול  .5.2.5

ציינו , וFFO -זכאים למענק הנגזר מרווח נקי בלבד ולא יהיו זכאים למענק הנגזר מתשואת ה

באמצעות  נכון יותר למדוד את ביצועי החברה, ובהתאם את ביצועי מנהליהבהחלטתם כי 

הינו ראוי ומתאים יותר לאופי פעילותה הנוכחי של אשר בלבד מענק הנגזר מרווח נקי 

החברה, וזאת בשל השינוי בתמהיל הפעילות של החברה, ובשים לב לגידול בהיקף הפעילות 

 שאינה נדל"ן מניב להשקעה, ובכלל זה בגידול בתחום יזמות הנדל"ן המסחרי. 

ח הנקי הנדרש כמו כן, התייחסו ועדת התגמול ודירקטוריון לכך כי תנאי הסף של הרוו

 לזכאות למענק שנתי עלה ביחס להסכמי ההעסקה הקודמים.

גיל רמי נוסבאום, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את תנאי כהונתו של כ"א מה"ה  .5.2.6

תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה להתייחס  גירון, משורר, ליפשיץ ואורן נוסבאום

ין, כי תנאי התגמול ראויים וסבירים בנסיבות במדיניות התגמול בהתאם להוראות הד

 העניין ותואמים את הידע וכישוריהם לצורך מילוי תפקידם בחברה.

עלות תנאי הכהונה והעסקה של כ"א  בין היחסועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את  .5.2.7

 הממוצע השכר מול אל גירון, משורר, ליפשיץ ואורן נוסבאוםגיל רמי נוסבאום, מה"ה 

בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי  (הקבלן עובדי כולל) החברה עובדי של החציוניו

 חברה.  ב העבודה יחסי על לרעה להשפיע בו אין כישמובאת לאישור, וקבעו 

גירון, משורר, ליפשיץ ואורן גיל רמי נוסבאום, העדכון לתנאי כהונתו של כ"א מה"ה  .5.2.8

אושר לאחר שהוצגו בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מלוא הנתונים  נוסבאום

תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול  םהרלוונטיי

ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות. ועדת התגמול -ב' ולחלקים א' ו267בהתאם לסעיף 

נה הוגנת וסבירה, וכל זאת בהתחשב באמור לעיל כי התמורה הימצאו  ודירקטוריון החברה

, חוסנה, רווחיותה, אופייה והיקף פעילותה; )ב( החברהובהתחשב ב: )א( גודלה של 



ויעדיה בין היתר, בהיבט היכולת לשמר נושאי משרה  החברהמדיניותה ארוכת הטווח של 

סירות גבוהה מוכשרים ואיכותיים, שהרי העמדת צוות ניהול בכיר ברמה גבוהה ובעל מ

; בלתי תלוי יועץעבודת השוואה שנעשתה ע"י ; )ג( ההינו גורם משמעותי בהצלחת חברהל

 של החברה שהובאה לאישור. ההעסקה הינו בהתאם למדיניות התגמול  מי)ד( עדכון הסכ -ו

ב 117בחנו את הצורך בקיום הליך תחרותי בהתאם להוראות סעיף  התגמולועדת  חברי .5.2.9

 בסיס על נעשית ההתקשרות בחינת שכן תחרותי להליך אין מקוםכי  אומצולחוק החברות, 

גירון, גיל רמי נוסבאום, וכי עדכון תנאי העסקתם וכהונתם של כ"א מה"ה , פרסונאלי

מבוססת על כישוריהם האישיים והניסיון שצברו במשך  משורר, ליפשיץ ואורן נוסבאום

 השנים.

החברה עדכון תנאי כהונתם העסקתם של כ"א  ודירקטוריוןועדת התגמול  לעמדת חברי .5.2.10

אינה משום עסקה הכוללת  גירון, משורר, ליפשיץ ואורן נוסבאוםגיל רמי נוסבאום, מה"ה 

ואין חשש סביר שתמנע מהחברה את  1999 -חלוקה כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט 

 היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

 יםועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור מתן התחייבות לשיפוי וביטוח אחריות )נושאי נימוק .5.3

 שעל סדר היום( .61( וכן כתב פטור )נושא םושעל סדר הי  1.5-1.1

 1.1-1.5)נושאים וי וביטוח אחריות פמתן התחייבות לשי ת התגמול ודירקטוריון החברה אישרוועד

גירון, משורר, גיל כ"א מה"ה רמי נוסבאום, לשעל סדר היום(  1.6שעל סדר היום( וכן כתב פטור )נושא 

 מן הטעמים כדלהלן:ליפשיץ ואורן נוסבאום 

הינם , החברהשל  כתב ההתחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות ופוליסת ביטוח האחריות .5.3.1

ומדיניות התגמול  החברה,תקנון  1968 -לחוק החברות, חוק ניירות ערך, התשכ"ח בהתאם

 .החברה של

 .בתנאים זהיםחברה בניתנים לכל נושאי המשרה  החברהשל תנאי השיפוי, הפטור והביטוח  .5.3.2

 כתב התחייבות לשיפוי, פטור מאחריות ופוליסת ביטוח אחריות הינן הגנות מקובלות בקרב .5.3.3

 חברהבונושאי משרה טורים חברות ציבוריות בישראל, אשר חיוניות על מנת לאפשר לדירק

בחופשיות לטובת החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ותוך ידיעה,  לפעול

 במידה ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכל בכפוף למגבלות הדין.ם כי ג

לחסוך בעלויות הכספיות הכרוכות  החברהבמתן התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות, עשויה  .5.3.4

 .לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי משרהבתשלום 

 היקף ההתחייבות לשיפוי על פי כתב השיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת ועדת התגמול .5.3.5

 .בפועל החברהניתן לצפותם לאור פעילות החברה ודירקטוריון 

שעל סדר  1.8 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות עם מר דן גירון )סעיף .5.4

 היום(

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי, החזר ההוצאות למר דן גירון, בנסיבות העניין, הינו סביר 

 ומקובל ותואם לפעילות החברה בארה"ב.

 

 



 השיקולים שהנחו את ועדת התגמול ודירקטוריון החברה באישור ועדכון מדיניות התגמול .6

 מטרת מדיניות התגמול .6.1

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

 באמצעות:, בין היתר

 , בראייה ארוכת טווח;הומדיניות ה, תכניות העבודה שלחברהמטרות ה קידום .6.1.1

 הסיכונים ניהול במדיניות, השאר בין, בהתחשב, המשרה לנושאי ראויים תמריצים יצירת .6.1.2

 ; החברה של

, חברהמנהלים איכותיים מצטיינים המהווים את הבסיס האיתן לניהול ה ושימורגיוס  .6.1.3

 ;זמן לאורך והצלחתה פיתוחה המשך

 יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים )כגון רכיבים קבועים מול רכיבים משתנים(; .6.1.4

י בקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקת נושאי המשרה במדיניות התגמול באה ליד .6.1.5

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

 .ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה

  בחברה העובדים יתר תגמול לבין המשרה נושאי תגמול בין היחס .6.2

סבירים  הינם למדיניות התגמול 7.7כי היחסים המפורטים בסעיף ועדת התגמול והדירקטוריון, מצאו 

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

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

שות נושאי המשרה ושל עובדי החברה השונים, ההבדלים המהותיים ברמת האחריות והתשומות הנדר

 בתפקידים השונים בחברה.

  כללי - התגמול תנאי .6.3

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי מדיניות התגמול המוצעת הינה קוהרנטית עם היעדים 

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

 קבוע רכיב - התגמול תנאי .6.4

מטרת התגמול הקבוע הינה בעיקר הענקת  ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, להערכת .6.4.1

 ודאות ויציבות לחברה ולנושאי המשרה בה.

הרכיבים הקבועים נועדו לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו הוא משקיע בביצוע  .6.4.2

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

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

 הנובעות ממנה.

  משתנה רכיב - התגמול תנאי .6.5

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

 . יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בראיה ארוכת טווח

 

 



 מענקים .6.5.1

המענק השנתי לנושאי המשרה להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,   .6.5.1.1

במדיניות התגמול ניתן ביצועיו האישיים. לבין ביצועי החברה בין הלימה מתייחס ל

משקל משמעותי לעמידה ביעדים, הנגזרים מקריטריונים הניתנים למדידה כחלק 

רה. יעדי החברה מיעדי החברה ותכנית העבודה השנתית והרב שנתית של החב

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

המשרה להצלחת החברה ואת רצון החברה לתגמל את נושאי המשרה על עמידה 

 ביעדים אלו. 

בהיותו הפרמטר המתאים לחברה.  רווח נקיהמענק השנתי ניתן על פי נוסחה של  .6.5.1.2

הסף של תנאי הועלה  את לאישור אסיפה כללית זוהמוביצוין כי במדיניות התגמול 

למענק  ,של יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל ומשנה למנכ"להנדרש לזכאות  הרווח הנקי

 .הקיימתביחס למדיניות התגמול  ,שנתי

שאינם בעלי לנושאי משרה  המענקלהערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  .6.5.1.3

כולל מרכיב מבוסס שיקול דעת שלא יעלה על ה השליטה בחברה או קרוביהם

הממונה על נושא תקרת המענק הקבועה במדיניות התגמול בהתאם להחלטת 

ביעדי החברה והשאת רווחי החברה, המבטאים את הצלחת  ועל עמידת המשרה

 הללוהחברה בכללותה למימוש תכניותיה, את תרומתם של נושאי המשרה 

גמל את נושאי המשרה על עמידה ביעדים להצלחת החברה ואת רצון החברה לת

 אלו.

 היקף את להפחית הסמכות את החברה לדירקטוריון מקנה התגמול מדיניות .6.5.1.4

 ובכך, שאינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהםלנושאי משרה  השנתי המענק

 בין, המשרה נושאי של התגמול היקף את להתאים התגמול מדיניות מאפשרת

 ולמקרים שלה העבודה ותכנית החברה להישגי האישית תרומתם למידת, היתר

 9.אחרים

  יחס בין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה .6.5.2

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

הראוי בין התגמול הקבוע לתגמול המשתנה של נושאי המשרה, בהתאם לתפקידם ודרגתם, 

ועדת להערכת באופן היוצר תמריץ ראוי לנושאי המשרה בחברה לקדם את מטרות החברה. 

החברה, תקרות רכיבי השכר ברוטו שנקבעו במדיניות התגמול,  דירקטוריוןהתגמול ו

בהתאם לתפקידיהם של נושאי המשרה, הינן סבירות וראויות, זאת בהתחשב, בין היתר, 

יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל בגידול שחל במדיניות התגמול הנוכחית בתקרת השכר ברוטו של 

 ביחס למדיניות התגמול הקודמת בחברה. ומשנים למנכ"ל

 והנימוקים השיקולים, הפרמטרים במכלול ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, סבורים בהתחשב

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

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

 .שלה הסיכונים ניהול ומדיניות העסקיים

                                                      
 נכון למועד זה, לא מכהנים בחברה נושאי משרה שאינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם. 9



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

לא קיימות עסקאות מסוגן של העסקאות המובאות לאישור האסיפה הכללית שנחתמו בשנתיים האחרונות 

החברה לבין בעלי  ן, בין, או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריושקדמו למועד אישור הדירקטוריון

הסכמי ההעסקה  למעט השליטה בחברה או קרוביהם, או שלבעלי השליטה או קרוביהם היה עניין אישי בהן

  .לעילכמפורט גירון, משורר, ליפשיץ ואורן נוסבאום גיל נוסבאום,  ה"ה רמיעם הקודמים 

לפרטים בדבר אישור האסיפה הכללית של החברה התקשרות של החברה הבת, אשדר חברה לבניה בע"מ, עם 

 2019במרץ  19מר עומר גוגנהיים, קרובו של מר אלכס ליפשיץ, ראו דוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 

 (.2019-01-022905)אסמכתא מס': 

 ירקטוריון ועדת התגמולשמותיהם של הדירקטורים אשר השתתפו בדיוני הד .8

 ,שעל סדר היום , שדנה בנושאים 2019 מרץב 31מיום ו 2019במרץ  24מיום התגמול בישיבת ועדת  .8.1

יו"ר הוועדה(; הגב' תמר דח"צ ומר מתי טל ): ה"ה של החברההתגמול השתתפו כל חברי ועדת 

 .)דח"צ( ; הגב' גבי הלר)דב"ת( ; הגב' ליאורה לב)דח"צ( גולדנברג

השתתפו חברי הדירקטוריון שעל סדר היום, בנושאים , שדנה 2019 אפרילב 4בישיבת הדירקטוריון מיום  .8.2

מר אברהם נוסבאום )יו"ר(; מר גיל גירון; מר ירון משורר; הגב' ליאורה ה"ה של החברה כמפורט להלן: 

 .)דח"צ( הגב' גבי הלר ;)דח"צ( ; מר מתי טל)דב"ת( לב

 



 מיוחדתבדבר כינוס האסיפה הפרטים נוספים  - חלק ב'

 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .9

 במשרדי החברה. 12:00בשעה  2019מאי ב 12', אתתקיים ביום  הכללית האסיפה

 ובע לזכאות להצבעה באסיפה הכלליתהמועד הק .10

 182ובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף המועד הק .10.1

 17 -ה ',דאביב בע"מ שיחול ביום -לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל

  "(.ובעהמועד הק)להלן: " 9201 באפריל

, בעל 2000-כללית(, התש"ס הצבעה באסיפהבהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך  .10.2

מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות שלזכותו רשומה  המני

"( והוא מעוניין להצביע בעל מניות לא רשוםבמרשם בעלי המניות של החברה לרישומים )להלן: "

מצעות שלוח להצבעה רק אם ימציא באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או בא

אישור )להלן: " ה במועד הקובעלחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במני

"(, או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות במניה באמצעות מערכת ההצבעה בעלות במניה

 המפורטים להלן. האלקטרונית, הכל בהתאם למועדים

 71יו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף בעל מניות שמניות .10.3

לחוק החברות, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם 

  ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

וני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה בעל מניות, שאינו רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטר .10.4

והודעות העמדה באתר ההפצה של הבורסה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, 

אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל 

הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי עמדהכל  כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי

 בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין.

"(, ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה ואם הממנה כתב המינויהמסמך הממנה שלוח להצבעה )להלן: " .10.5

בצירוף מורשה החתימה של התאגיד. כתב מינוי  הינו תאגיד, יעשה המינוי בחותם או חותמת התאגיד,

, יופקדו במשרדה הרשום של החברהאו העתק מאושר שלו ע"י נוטריון או עו"ד,  ושל שלוח וייפויי כוח

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

 והודעות עמדההצבעה באמצעות כתב הצבעה  .11

בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב 

ההצבעה )יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו( יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע 

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

  .2019 מאיב 2 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 10הינו עד 

 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .12

לעיל(, זכאי  10.1כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע )כהגדרתו בסעיף  .12.1

להצביע על כל אחד מהנושאים שעל סדר היום המובאים להצבעה באמצעות מערכת הצבעה 

)להלן:  https://votes.isa.gov.ilאלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: 

 "(.מערכת ההצבעה האלקטרונית"



זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, בעל מניות לא רשום,  .12.2

פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע 

ההצבעות האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית עד במערכת 

  .2019, מאיב 12', אבבוקר ביום  06:00 בשעהלמועד נעילת המערכת האלקטרונית 

 הרוב הנדרש .13

סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות  שעל 1.1-1.8בנושאים  ותההחלט לקבלת הנדרש הרוב .13.1

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

 במניין; בהצבעה המשתתפים, העסקהבאישור בחברה או בעלי עניין אישי  שליטהבעלי המניות שאינם 

על מי שיש לו עניין אישי  ;הנמנעים קולות בחשבון יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות כלל

 בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( 2) .בשינויים המחויבים לחוק החברות 276תחולנה הוראות סעיף 

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

גם אם האסיפה תתנגד  שעל סדר היום 1.7נושא , כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את יובהר

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

כון למדיניות התגמול, על אף התנגדות ולאחר שידונו מחדש בעדכון למדיניות התגמול, כי אישור העד

 האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה.

  מנין חוקי ואסיפה נדחית .14

מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי 

מחצית השעה מן ( מזכויות ההצבעה בחברה, תוך 40%מחזיקים לפחות בארבעים אחוזים )מניות אשר 

נכח מנין חוקי באסיפה הכללית לא . החברה קנוןאלא אם נקבע אחרת בת המועד שנקבע לפתיחת האסיפה,

, לאותה שעה ולאותו בשבוע ימיםהשעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בתום מחצית 

להודיע על כך לבעלי המניות  מבלי שתהא חובהאו למועד מאוחר יותר, אם צוין בהודעה על האסיפה, מקום, 

, או ליום, שעה ומקום אחרים, ת ערך והתקנות מכוח החוקים הנ"לובכפוף להוראות חוק החברות, חוק ניירו

 .כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות

מנין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות 

( לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע 40%ארבעים אחוזים )אשר לו, או להם, 

ע לתחילת האסיפה בוהמועד הקלפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מ

 . הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא

 

 רשות ניירות ערך סמכות .15

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

"( להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, הרשות"להלן: ערך או עובד שהסמיכה לכך )

 ח זה"ח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דו"דוחלק א' לפירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא 

 באופן ובמועד שתקבע. בכל הנוגע להתקשרות זו

, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד כאמור לעיל ח זה"ניתנה הוראה לתיקון דו .15.2

 ח זה."ימים ממועד פרסום התיקון לדו 35 -ימי עסקים ולא יאוחר מ 3שיחול לא לפני עבור 

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

ח זה, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד "ה שאליהם נשלח דושליטה, תשלח אותו לכל בעלי מניותי



ח זה בהוראת הרשות ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה "האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדו

 הרשות אחרת.

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

  עיון במסמכים .16

עיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום ובכל מסמך אחר הנוגע להחלטות המוצעות באסיפה, ניתן ל

, בימים , תל אביב10ברחוב קרמניצקי  החברה במשרדילרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, 

האסיפה או כינוס וזאת עד למועד  03-6231400בטלפון ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש -א'

 .האסיפה הנדחית )אם תהיה(

ממשרד מ. פירון ושות', עורכי דין, מגדל ומור כץ "ד יהודה גינדי העו םהינ זההחברה לעניין טיפול בדוח  ינציג

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

 

 

   

 

 בכבוד רב,  

 בע"מ קבוצת אשטרום

נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון      אברהם  :אמצעותב

 וגיל גירון, דירקטור ומנכ"ל
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זכות כל איננה מקנה זכויות לנושאי משרה בחברה, ולא תהא תגמול זו יודגש, כי מדיניות 

מוקנית לנושא משרה בחברה מכוח עצם אימוץ מדיניות תגמול זו, לקבל איזה מרכיבי 

ואין לראות בהן כמצג או התחייבות כלשהי של  התגמול המפורטים במדיניות התגמול

זכאי נושא המשרה יהיו אך ורק אלו  ה. רכיבי התגמול להם יהיהחברה ו/או נושאי המשרה

באופן ספציפי ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים והכל אשר ייקבעו לגבי נושא משרה 

 .כפי שיהיו מעת לעת בהתאם להוראות הדין

אין לראות במדיניות זו כממצה את כל הוראות הדין או ההגדרות בו. מדיניות תגמול זו איננה 

 .ותמהווה תחליף או גורעת מהוראות הנקבעות על ידי החוקים והתקנות הקיימ

ה בלשון זכר אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. נספחים למדיניות זו מהווים מדיניות זו כתוב

 חלק בלתי נפרד ממנה.
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  הקדמה  .1

תאגיד מדווח בישראל נדרש כל הקובע, בין היתר, כי  20תיקון נכנס לתוקף  2012דצמבר חודש ב

 .2ובהמכהנים ולקבוע מדיניות תגמול לנושאי משרה  1למנות ועדת תגמול

 ."(ועדת תגמולל )להלן: "ועדת תגמו ,מבין חבריו החברהדירקטוריון מינה  ,2014 יוליב 20ביום 

(, תגמול)דח"צ ויו"ר ועדת הטל )מתי( מתתיהו מר  נמניםועדת התגמול חברי  עלנכון למועד זה, 

והגב' גבי הלר )דירקטורית  הגב' ליאורה לב )דירקטורית בלתי תלויה( ,)דח"צ( הגב' תמר גולדנברג

   .חיצונית(

שנים בהתאם  3"י האסיפה הכללית למשך מדיניות התגמול נכנסה לתוקפה החל מיום אישורה ע

לחוק החברות. הדירקטוריון, בהמלצת ועדת התגמול התווה מדיניות זו אשר קובעת עקרונות 

ושיקולים שעל בסיסם נקבעים התגמולים לנושאי המשרה, על רכיביהם השונים )רכיב קבוע ו/או 

 רכיב משתנה( תוך יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים.

לאמץ מדיניות התגמול המפורטת להלן, הינה פרי מחשבה מעמיקה אשר בבסיסה רצון החברה, 

של  את יעדיה האסטרטגיים גשיםלהבה פתרונות תגמול ראויים על מנת לעודד את נושאי המשרה 

 .כמפורט להלן החברה

 

   

 , אברהם נוסבאום

 הדירקטוריון יו"ר

 , מתי טל 

 יו"ר ועדת התגמול

                                                 

 א לחוק החברות.118סעיף  ורא 1
 א לחוק החברות.267סעיף  ורא 2

 2019במרץ  31 :ור על ידי ועדת התגמולאיש תאריך

 2019באפריל  4 :אישור על ידי דירקטוריון החברה תאריך



 

4 

 

 

 

  הגדרות .2

 ;בע"מ קבוצת אשטרום :"החברה"

 ;1999-, תשנ"טחוק החברות :"חוק החברות"

 ;1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח ":ערך ניירות חוק"

לצרכן" מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים  :"מדד"

הכולל ירקות ופירות והמפורסם על ידי הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל 

אותו מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד 

רשמי אחר שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על 

אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם 

י לאו. אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם על יד

גוף או מוסד כאמור, ואותו גוף או מוסד לא קבע 

את היחס שבינו לבין המדד המוחלף, יקבע היחס 

כאמור על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

ובמקרה ואותו יחס לא יקבע כאמור, אזי יקבע 

דירקטוריון החברה בהתייעצות עם מומחים 

כלכליים שיבחרו על ידו, את היחס שבין המדד 

 ;מוחלףהאחר למדד ה

 מי שדירקטוריון החברה מינה ליו"ר. :"יו"ר"

 120מנהל כללי הממלא את התפקיד הקבוע בסעיף  :"מנכ"ל"

וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה לחוק החברות, 

 ;אף אם תוארו שונה

מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל  :"נושא משרה"

סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור  כללי,

אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל בחברה 

 ;מישרין למנהל הכלליב הכפוף

עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק    :"עובדי קבלן המועסקים אצל החברה"

בפועל שלהם, ועובדים של קבלן שירות המועסקים 

במתן שירות אצל החברה; לעניין זה, "קבלן כוח 

 -פועל" אדם", "קבלן שירות", "מעסיק ב

כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח 

 ;1996-אדם, התשנ"ו

כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק,  ":עלות שכר"

תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו וכל 

 ;הטבה או תשלום אחר
נקי של החברה המיוחס לבעלי )הפסד( הרווח  : "נקי)הפסד( רווח "

רה בהתאם לדוחות הכספיים המניות של החב
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מבוקרים של החברה לשנה השנתיים המאוחדים וה

 הרלוונטית;

לרבות תנאים נלווים לשכר, כגון החזקת רכב,   :"שכר"

טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום 

קפה לשכר בשל מעביד, וכל הכנסה שנז-יחסי עובד

 מרכיב שהוענק לעובד;

תגמול, בין במישרין ובין  לרבות התחייבות למתן :"תגמול"

בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה 

כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי 

שכירות, עמלה, ריבית, תגמול פרישה שאינו 

תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, 

 והכל למעט דיבידנד;

  ;2012-(, התשע"ג20חוק החברות )תיקון מס'  :"20תיקון "

החברות )כללים בדבר גמול והוצאות תקנות  :"תקנות הגמול"

 .2000 - דירקטור חיצוני(, תש"ס

 יצוין, כי כל מונח שאינו מוגדר לעיל, משמעותו תהא כפי הגדרתו בחוק החברות.

 

 משרההנושאי של תגמול המדיניות מטרת אימוץ  .3

נושאי המשרה להשיג את על מנת לעודד את  ראוייםהחברה שואפת לאמץ פתרונות תגמול 

תוך מתן דגש לקשר בין תרומת נושאי המשרה לבין ביצועי החברה יעדיה האסטרטגיים 

 מדיניות ניהול הסיכונים של החברהבבטובת החברה, מטרות החברה ולאורך זמן בהתחשב 

אופי ובהתחשב בובפרט מנהליה הבכירים  ,לצד פיתוח ושימור של ההון האנושי שלהוזאת 

הגלובאלי של החברה ותרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ומטרותיה  פעילותה

והכל בהתאם  ,השוניםמדיניות התגמול תוך קביעת איזון ויחס ראוי בין מרכיבי  האמורים

 .החברות הוראות חוקל

 יםעודדהממנגנונים ת תגמול זו כוללת ומדינילהערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, 

רה להתמודד עם האתגרים העומדים בפני החברה, ולשמור על מוטיבציה את נושאי המש

להשיג רמה גבוהה של ביצועים עסקיים, מבלי ליטול סיכונים אשר אינם עומדים בקנה אחד 

 עם מדיניות ניהול הסיכונים של החברה.

הדירקטוריון, בהמלצת . של החברה לאסטרטגיהמדיניות התגמול גובשה בהתאם  יודגש, כי

ת התגמול, התווה מדיניות אשר קובעת עקרונות ושיקולים שעל בסיסם נקבעים ועד

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

 .י בין רכיבי התגמול השוניםואיזון רא
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  מבנה ארגוני של החברה .4

 להלן המבנה הארגוני של החברה:

 

 תחולה .5

של לתקופה  ףקותיניות תגמול זו יחולו על כל נושאי המשרה בחברה והיא תהיה במדהוראות 

 .בעלי המניות של החברה לאסיפה הכללית שב האישורממועד שלוש שנים 

  תפקידה של ועדת התגמול .6

 . ע בחוק החברותוכקב תפקידיה של ועדת התגמול הינם

 משרההנושאי של תגמול המדיניות  .7

 כללי .7.1

 תדהתגמול ואשר נשקלו על ידי וע ניותהעומדים בבסיס מדיולים פרמטרים ושיקלהלן 

בעת בחינת תנאי התגמול של נושאי המשרה ישקלו ר שאוהתגמול ודירקטוריון החברה 

 :מדיניות התגמולבהתאם לעצמם 

 .השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה 

  קודמים של החברה שנחתמו עם נושא והסכמי שכר של נושא המשרה תפקידו

 המשרה.

 .התרומה של נושא המשרה לביצועי החברה, רווחיה ויציבותה 

 .מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה בגין תפקידו בחברה 

 הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישורו, הידע שלו ו/או מומחיות 

 ייחודית.  
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 גודל החברה ואופי פעילותה. 

 ת ניהול הסיכונים של החברה.מדיניו 

 תגמול התנאי לוכן  התייחסות לתנאי התגמול של נושאי המשרה האחרים בחברה

 .המקובלים בשוק

  שכר של שאר עובדי עלות ההכהונה וההעסקה של נושא המשרה לעלות היחס שבין

החברה ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה, ובפרט היחס לשכר הממוצע 

ל עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה ולשכר החציוני ש

 בחברה.

  אין ביחסים , כיועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו זה נכון למועד יובהר כי

 אלו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

 "(הפרמטרים הבסיסיים)להלן יחד: "

החברה דיון לבחינת התגמול יקיימו ועדת התגמול ודירקטוריון  מדי שנה, לכל הפחות,

 השנתי לכלל נושאי המשרה תוך התייחסות לפרמטרים והשיקולים שהוזכרו לעיל.

בכל אחד מרכיבי התגמול למעט שינוי לא מהותי, לרבות שינוי בשכר  שינוייםיובהר, כי 

, שינוי במענק זה או אחר הינם בכפוף לאישורים הנדרשים על הנלווים בתנאיםהקבוע ו

 לקבועים משתנים רכיבים בין החברה שהגדירה ליחסים בהתייחסייבחנו  כןפי דין ו

 וכן בהתאם לתקרות שנקבעו. התגמול בחבילת

 

 יםקבוע יםרכיב .7.2

  מטרה .7.2.1

 הוא םאות משאביםה עבור נושא המשרה את לתגמל ונועד הקבועיםרכיבים ה

לגייס משאבים וכן לאפשר לחברה  באופן שוטף תפקידו בחברה בביצוע משקיע

הן את הרכיב הקבוע מיועד בכדי לשקף . לשמר מנהלים ראויים ואיכותייםו

לרבות תפקידו, היקף את  כישוריו וניסיונו המקצועי של נושא המשרה והן

ונועד לקבוע ודאות ויציבות הן לחברה והן  והסמכות והאחריות הנובעות ממנ

 .לנושאי המשרה

לבין נושא ן בין החברה במסגרת משא ומת ושכר הבסיס של נושא המשרה ייקבע .7.2.2

לאישורים הנדרשים על פי  ויהיו כפופים, בהתאם לפרמטרים שצוינו לעיל המשרה

 .דין

 תנאים נלווים .7.2.3

יהיו זכאים להפרשות  והם מועסקים בהסכם העסקהבחברה נושאי המשרה 

 לקופת גמל בגין תגמולים ופיצויים ולקרן השתלמות, הכול כמקובל בחברה

 :ובחברות ברות השוואה

 ;5%עד  –הפרשה לקופת גמל  .א

 ;8.33%עד  –הפרשה לקופת פיצויים  .ב

 .7.5%עד  –הפרשה לקרן השתלמות  .ג
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 הטבות .7.2.4

רכב צמוד או גמול כלול ל יםעשוי, בחברה תנאי הכהונה וההעסקה לנושאי משרה

וכיסוי כל הוצאותיו )בגילום מלא(, החזר הוצאות  7קבוצה וכולל עד חלף רכב 

 .ואינטרנט )בגילום מלא( אש"ל, טלפון נייד ונייח

ועדת התגמול ודירקטוריון מבקר הפנים של החברה, התנאים הנלווים ייבחנו ע"י 

לסך היקף ההוצאות ויעודכנו אחת לשנה, במסגרת בחינה תקופתית החברה 

 במידת הצורך.

ימי חופשה,  25עד וההעסקה לנושאי משרה בחברה עשויים לכלול תנאי הכהונה  .7.2.5

, דמי אלפי ש"ח בשנה 5בסך של עד  שלום, דמי הבראהימי מחלה בת 18עד 

והכול כמקובל בחברה ובחברות ברות  הסתגלות, ביטוח אובדן כושר עבודה

 .השוואה ועל פי דין

 -ו 7.2.4, 7.2.3עלות התנאים הנלווים וההטבות לנושא משרה המפורטים בסעיפים  .7.2.6

 7.2.8ורט בסעיף מרכיב שכר הברוטו הקבוע כמפ 35%תוגבל לתקרה בגובה  7.2.5

 להלן.

בנוסף להטבות משרה יכול ויכללו התנאי הכהונה וההעסקה לכלל נושאי  .7.2.7

אלפי ש"ח בשנה לכל אחד מנושאי  24בסך של עד הטבות נוספות האמורות, 

 . המשרה

 

  עלות שכרתקרת ו .7.2.8

שלהלן, תוך לקיחה בחשבון  לטבלהבהתאם  וקבעייהחודשי ברוטו  השכר תותקר

יצוין כי השכר הקבוע לנושא המשרה, יהיה בכל מקרה  .סייםהבסיפרמטרים של ה

 חודשים במועד תשלום משכורת יוני ודצמבר. 6מדד מדי עליה בצמוד ל

 

תקרת שכר חודשי קבוע  נושא משרה

 100%)עבור  ברוטו

 )*( )אלפי ש"ח( משרה(

)עבור  תקרת שכר שנתי ברוטו

 )*( )אלפי ש"ח( משרה( 100%

תקרת עלות השכר 

)עבור  לחברה השנתית

 )אלפי ש"ח( משרה( 100%

(*)* 

  2,160  1,560 130  יו"ר דירקטוריון

  2,160  1,560 130 מנכ"ל

  2,040  1,440  120 לכספים ולפיתוח עסקי  משנה למנכ"ל

משנה למנכ"ל לזכיינות ואחראי על תחום 

השיווק, הפרסום ויחסי הציבור, ומשנה 

 למנכ"ל לתעשיות ואדמיניסטרציה

110 1,320 1,920 

 1,290 960 80 סמנכ"ל

 לא כולל הצמדה למדד.* 

 לעיל. 7.2.5 – 7.2.3תקרת עלות השכר השנתית לחברה כוללת את התנאים הנלווים וההטבות המפורטים בסעיפים ** 

 

השכר עלות בהתאם לצורך ולעניין, , המשרה היקףבבמקרה של שינוי יובהר כי 

ל תשתנה לינארית בהתאם לשינוי בהיקף התגמובהתאמה, כך שתקרת  תשתנה

במקרה בו יגויס מנהל עם ניסיון וידע ייחודיים בתחומים בהם החברה  .המשרה
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, בין היתר טרם עסקה בעבר, ניתן יהיה לחרוג מהטווח האמור תוך לקיחה בחשבון

השכר בפועל תבוצע על ידי עלות בכל מקרה קביעת  הפרמטרים הבסיסיים. של

 דין. ים על פיהמוסמכהאורגנים 

  אי תחרות תשלום בגין .7.2.9

ככל שתבקש החברה להעניק תשלומים בגין הסכמי אי תחרות לנושאי משרה, 

כחריגה  20יובא הדבר לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון, ויחשב לצורכי תיקון 

ויהיה כפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה ברוב  ממדיניות התגמול

  .הנדרש על פי דין

 וביטוח אחריות , פטורהתחייבות לשיפוי .7.2.10

דירקטורים ונושאי  נושאי המשרה יכוסו בפוליסת ביטוח אחריות .7.2.10.1

 חוק ניירות ערךובהתאם לחוק החברות,  כמקובל בחברה ,משרה

 .תקנון החברהלו

כמקובל  נושאי המשרה יהיו זכאים לקבל כתב התחייבות לשיפוי .7.2.10.2

  תקנון החברה.לו בחברה ובהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערך

נושאי משרה יהיו זכאים לקבל כתב פטור מאחריות בהתאם לחוק  .7.2.10.3

לפטור לא תהא רשאית החברה כי  החברות ותקנון החברה. מובהר,

חובת הזהירות  מאחריותו כלפיה עקב הפרת נושא משרהמראש 

החלטה או עסקה שלבעל  וכי הפטור מאחריות לא יחול על בחלוקה

)גם נושא משרה אחר מזה כלשהו בחברה  השליטה או לנושא משרה

יודגש, כי הפטור מאחריות . יש בה עניין אישי שהוענק לו כתב הפטור(

רשלנות בלבד ולא יחול  כאמור, יחול ככל שחובת הזהירות הופרה עקב

 ככל שחובה זו הופרה בכוונה או בפזיזות.

  פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה,נושאי משרה בחברה יכוסו  .7.2.10.4

 הבאים:בהתאם לעקרונות 

 30וסיומה ביום  2016ביולי  1פוליסת ביטוח לתקופה שתחילתה ביום 

דולר לשנה בגבולות כיסוי  19,000בתמורה לפרמיה של  2017ביוני 

מיליון דולר למקרה ובמצטבר בתקופת ביטוח,  20אחריות של עד 

 דולר ארה"ב 35,000השתתפות עצמית לתביעה עבור החברה בסך של 

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

ובקנדה. הפוליסה תהא ניתנת לחידוש ו/או להרחבה מעת לעת 

שנים מיום מתום תוקפה של  (3)לתקופה שלא תעלה על שלוש 

הפוליסה המתוארת לעיל, בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמול 

ודירקטוריון החברה טרם החידוש ו/או ההרחבה ובכפוף לכך כי תנאי 

הפוליסה החדשה ו/או המורחבת, אינם שונים באופן מהותי מתנאי 

באוגוסט  27הפוליסה הקיימת ושיש בהם כדי להיטיב עם חברה. ביום 

אישרה ועדת התגמול את חידוש התקשרות החברה בפוליסה  ,2018
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בפרמיה ללא  2019בדצמבר  31ועד יום  2018ביולי  1לתקופה מיום 

בגין ייחוס לתקופה של שמונה עשר חודשים בהתחשב בפוליסה )שינוי 

 2017באפריל  4. לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום (שאושרה

-2017)אסמכתאות מס':  2017במאי  10ום ותוצאות אסיפה כללית מי

מידע זה מהווה הכללה על )בהתאמה , 2017-01-038728 -ו 01-030259

 (.דרך ההפניה

הינם זה  7.2.10יובהר, כי מתן תנאי כהונה והעסקה כאמור בסעיף 

  בכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין.

 משתניםרכיבים  .7.3

 מטרה

המרכיב  בהתאם לתפקידו השוטף,א המשרה נושתגמול את מייצג בעוד השכר הקבוע 

מטרתו לתמרץ את נושא המשרה להשגת יעדיה של החברה, ולשיפור המשתנה 

  .היעדים האמורים בהשגתהתלוי  תגמול נוסף, ולפיכך יעניק לנושא המשרה תוצאותיה

 מענק שנתי .7.3.1

 המדיד מנגנון המענק

חודש ינואר יובהר, כי תוקפו של מנגנון המענק האמור יהא למפרע החל מ

2019. 

 מענק יו"ר דירקטוריון:  .א

 100באופן בו בכפוף לרווח נקי של לפחות  הנקי מהרווח הנגזר מענק .1

מיליון ש"ח בשנה רלוונטית, בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים 

למענק על בסיס יו"ר הדירקטוריון של החברה, יהיה זכאי המאוחדים 

 לבין"ח ש מיליון 100 שבין יהנק מהרווח 1%  בשיעורמתווה מדורג כולל 

מיליון  150מהרווח הנקי שבין  1.5% בשיעור"ח; וכן למענק ש מיליון 150

 200מהרווח הנקי שבין  2% בשיעורוכן למענק מיליון ש"ח;  200ש"ח לבין 

מהרווח הנקי  2.5% בשיעורמיליון ש"ח; וכן למענק  250מיליון ש"ח לבין 

 3% בשיעורוכן למענק ליון ש"ח; מי 300מיליון ש"ח לבין  250שבין 

תקרת המענק האמור תעמוד מיליון ש"ח ומעלה.  300הנקי של  מהרווח

 . מיליון ש"ח לשנה  4.9 על סך של 

יובהר כי לצורך חישוב המענק האמור, הפסד נקי יועבר לשנה העוקבת 

ויצורף לרווח )הפסד( נקי בשנה זו, תוך שזקיפת הפסד כאמור, תועבר 

 נה בה הרווח הנקי יהא חיובי. הלאה עד לש

 מענק מנכ"ל:  .ב

 100באופן בו בכפוף לרווח נקי של לפחות  הנקי מהרווח הנגזר מענק .1

מיליון ש"ח בשנה רלוונטית, בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים 

למענק על בסיס מתווה מנכ"ל החברה של החברה, יהיה זכאי המאוחדים 

 150 לבין"ח ש מיליון 100 יןשב הנקי מהרווח 1% בשיעורמדורג כולל 

מיליון ש"ח  150מהרווח הנקי שבין  1.5% בשיעור"ח; וכן למענק ש מיליון
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 200מהרווח הנקי שבין  2% בשיעורוכן למענק מיליון ש"ח;  200לבין 

מהרווח הנקי  2.5% בשיעורמיליון ש"ח; וכן למענק  250מיליון ש"ח לבין 

  3% בשיעורוכן למענק ש"ח;  מיליון 300מיליון ש"ח לבין  250שבין 

תקרת המענק האמור תעמוד מיליון ש"ח ומעלה.  300הנקי של  מהרווח

 מיליון ש"ח לשנה.  4.9על סך של 

יובהר כי לצורך חישוב המענק האמור, הפסד נקי יועבר לשנה העוקבת 

ויצורף לרווח )הפסד( נקי בשנה זו, תוך שזקיפת הפסד כאמור, תועבר 

 הרווח הנקי יהא חיובי.  הלאה עד לשנה בה

  :משנים למנכ"ל מענק .ג

 מענק משנה למנכ"ל לכספים ולפיתוח עסקי .1

 100הנקי באופן בו בכפוף לרווח נקי של לפחות  הנגזר מהרווח מענק

מיליון ש"ח בשנה רלוונטית, בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים 

לכספים ולפיתוח  מנכ"ללהמשנה זכאי  היהישל החברה, המאוחדים 

מהרווח הנקי  0.6% מתווה מדורג כולל בשיעורעל בסיס  למענק ,עסקי

 0.9%מיליון ש"ח; וכן למענק בשיעור  150מיליון ש"ח לבין  100שבין 

וכן למענק מיליון ש"ח;  200מיליון ש"ח לבין  150מהרווח הנקי שבין 

מיליון ש"ח;  250מיליון ש"ח לבין  200מהרווח הנקי שבין  1.2% בשיעור

 300מיליון ש"ח לבין  250מהרווח הנקי שבין  1.5% בשיעורלמענק וכן 

מיליון ש"ח  300מהרווח הנקי של  1.8%וכן למענק בשיעור מיליון ש"ח; 

 מיליון ש"ח לשנה.  3תקרת המענק האמור תעמוד על סך של ומעלה. 

 

"ק זה, הפסד נקי יועבר לשנה בסיובהר כי לצורך חישוב המענק האמור 

רף לרווח )הפסד( נקי בשנה זו, תוך שזקיפת הפסד כאמור, העוקבת ויצו

 תועבר הלאה עד לשנה בה הרווח הנקי יהא חיובי. 

 

זכיינות ואחראי על תחום השיווק, הפרסום ויחסי למשנה למנכ"ל למענק  .2

משנים ולמשנה למנכ"ל לתעשיות ואדמיניסטרציה )להלן: " הציבור,

 "(למנכ"ל

 100בו בכפוף לרווח נקי של לפחות  מענק הנגזר מהרווח הנקי באופן

השנתיים מיליון ש"ח בשנה רלוונטית, בהתאם לדוחותיה הכספיים 

מהמשנים למנכ"ל של החברה, יהיו זכאים כ"א מה"ה המאוחדים 

מהרווח הנקי  0.5%למענק על בסיס מתווה מדורג כולל בשיעור האמורים 

 0.75%ק בשיעור מיליון ש"ח; וכן למענ 150מיליון ש"ח לבין  100שבין 

מיליון ש"ח; וכן למענק  200מיליון ש"ח לבין  150מהרווח הנקי שבין 

מיליון ש"ח; וכן  250מיליון ש"ח לבין  200מהרווח הנקי שבין  1%בשיעור 

 300מיליון ש"ח לבין  250מהרווח הנקי שבין  1.25% רלמענק בשיעו

מיליון ש"ח  300מהרווח הנקי של  1.5%מיליון ש"ח וכן למענק בשיעור 

 מיליון ש"ח לשנה. 2.5תקרת המענק האמור תעמוד על סך של ומעלה. 



 

12 

 

יובהר כי לצורך חישוב המענק האמור, הפסד נקי יועבר לשנה העוקבת 

ויצורף לרווח )הפסד( נקי בשנה זו, תוך שזקיפת הפסד כאמור, תועבר 

 הלאה עד לשנה בה הרווח הנקי יהא חיובי.

  :סמנכ"ל מענק .ד

מיליון  50ר מהרווח הנקי באופן בו בכפוף לרווח נקי של לפחות מענק הנגז

של  המאוחדיםבשנה הרלוונטית בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים  ש"ח

מהרווח  0.75%בשיעור של עד החברה, יהיה זכאי סמנכ"ל החברה למענק 

 הנקי. 

 .אלפי ש"ח לשנה 750תעמוד על סך של האמור תקרת המענק 

 

 כמפורט בס"קלנושאי המשרה  חישוב המענק השנתי המדיד לצורךיובהר, כי 

בשנה זו, תוך נקי  (הפסדנקי יועבר לשנה העוקבת ויצורף לרווח )הפסד , זה 7.3.1

השנתי יהא חיובי. הנקי שזקיפת הפסד כאמור תועבר הלאה עד לשנה בה הרווח 

בת לא יועבר לשנה עוק ,עוד יובהר, כי רווח שלא שולם מפאת תקרת המענקים

 בשנה עוקבת.  נקיולא יצטבר לרווח )הפסד( 

בהתאם לצורך , של נושאי המשרה המשרה היקףבמקרה של שינוי ביובהר כי 

ביחס לינארי  תשתנה באופן מענקישתנה בהתאמה, כך שתקרת ה מענקולעניין, ה

 להיקף המשרה.

מענק שאינו מדיד בשיקול דעת של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה עבור  .7.3.2

 בעלי השליטה בחברה או קרוביהםאי משרה שאינם נוש

 7.3.1המנויים בסעיף הקבוע בסעיף זה, אינו כפוף לעמידה בתנאי הסף המענק 

, ככל וועדת התגמול קבעה כי חודשי עלות שכר לנושא משרה 3עד והיקפו מוגבל ל

 סכום זה אינו מהותי ביחס לתגמול המשתנה של נושא המשרה. 

ובה המענק הקבוע בסעיף זה וכן גובה מענק הסמנכ"ל מובהר כי בכל מקרה ג

אלפי ש"ח  750)ד( לעיל, בשנה הרלבנטית, לא יעלו על סך של 7.3.1הקבוע בסעיף 

לתקרת לא יעביר את נושא המשרה מעל הקבוע בסעיף זה המענק לשנה )קרי, 

  )ד( לעיל(.7.3.1המענק שנקבעה בסעיף 

מתו של נושא המשרה לחברה בשנה בהתחשב בתרו מענק כאמור בס"ק זה ייקבע

 :הבאיםקריטריונים נתונה וכן תוך התחשבות בפרמטרים הבסיסיים, ובין היתר, ב

 השאת רווחיה והצלחתה.חברהה השגת יעדי , 

 .הערכת הגורם הממונה על נושא המשרה את איכות תפקודו 

 .שינוי מהותי בתפקידו של נושא המשרה 

 כישורים, ידע או מומחיות  הצורך של החברה לשמר נושא משרה בעל

 ייחודיים. 

 או יעדים מיוחדים עמידה בנהלים פנימיים. 

 .מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה 
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ההערכה האיכותית תבוצע על ידי הגורם הממונה על נושא המשרה, אשר יגיש 

 .ודירקטוריון החברה וועדת התגמולאישור המלצתו ל

ם משתנים על פי שיקול דעתו ובהתחשב דירקטוריון החברה ישקול הפחתת רכיבי

בין היתר, בהתנהלותו והתנהגותו של נושא המשרה, מצבה הפיננסי של החברה, 

 המצב המאקרו כלכלי ופרמטרים נוספים שיהיה סבור שרלוונטיים לעניין זה.

 תגמול הוני .7.3.3

הניתנות למימוש למניות  אופציותלא תעניק ו תגמול הוניהחברה לא תעניק 

 שאי המשרה בחברה.לנוהחברה, 

 השבת תגמול משתנה .7.4

במזומן חזרה לחברה תשלומים עודפים ששולמו לו  השיבנושא משרה יידרש ל .7.4.1

העסקתו, במידה ושולמו על בסיס נתונים שהתבררו כהונתו וכחלק מתנאי 

 כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה.

 נושא המשרה שקיבל ההפרש בין הסכוםיקבע על פי  סכומים אותם ישיבגובה ה .7.4.2

לבין הסכום שהיה מתקבל לפי הנתונים הכספיים המתוקנים אשר הוצגו מחדש 

 ."(סכום ההשבה)להלן: " בדוחות הכספיים של החברה

 שעליה סכום מכל כאמור לה המגיע ההשבה סכום את לקזזהחברה תהא רשאית  .7.4.3

 .ברה(בח נסתיימה העסקתו של נושא המשרההמשרה )גם במקרה בו  לנושא לשלם

 תנאי פרישה .7.5

 פיצויי פיטורין  .7.5.1

לקבל את סכום הצבירה בקופה במקרה של התפטרות, יהא זכאי נושא משרה שכיר 

סכום ובמקרה של פיטורין יהא זכאי לגבוה מבין לפיצויי פיטורין שהופקד עבורו, 

 על פי דין.הקבועים או הפיצויים בקופה לפיצויי פיטורין הצבירה 

 ישהומענקי פר הודעה מוקדמת .7.5.2

ן תיקבע באופן פרטני ביחס לכל הודעה מוקדמת בעת התפטרות או פיטוריתקופת 

לעיל ובלבד  7.1נושא משרה, בין היתר, בהתייחס לפרמטרים המפורטים בסעיף 

חודשים. במהלך תקופת ההודעה  4שתקופת ההודעה המוקדמת לא תעלה על 

את חייב לתת תי המוקדמת, ככל ויידרש ע"י החברה לעשות כן, נושא המשרה

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת הכלולים במסגרת תפקידו. יובהר כי שירותים ה

, שצוינו לעיל והכל בהתאם התנאים הנלוויםקבל את כל זכאי ל היהי נושא המשרה

להסכם עמו. עוד יובהר, כי במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ישולמו גם 

וזאת בהתייחס לתקופה שבה המענקים להם זכאי נושא המשרה, ככל שרלוונטי 

  הועסק בפועל.

נושאי המשרה בחברה לא יהיו זכאים למענקי פרישה בקשר לסיום עבודתם 

 בחברה.

  יחס בין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה .7.6
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תמהיל מרכיבי התגמול השונים נועד ליצירת איזון ויחס ראוי בין התגמול הקבוע  .7.6.1

תגמול מבוססת ביצועים, המקדמת ליצור מערכת  וזאת במטרהלתגמול המשתנה 

  את יעדי החברה ותואמת את מדיניות הסיכונים שלה.

להלן יפורטו תקרות היחסים בגין רכיב התגמול המשתנה מתוך סך עלות התגמול  .7.6.2

  ית של נושאי המשרה:השנת

 התגמול עלותמסך  %07 התגמול המשתנה לא יעלה על רכיב: יו"ר דירקטוריון

  .השנתי

 .השנתי התגמול עלותמסך  %07התגמול המשתנה לא יעלה על  רכיב: "למנכ

 %06 רכיב התגמול המשתנה לא יעלה על :למשנה למנכ"ל לכספים ולפיתוח עסקי

 .השנתיהתגמול עלות מסך 

לזכיינות ואחראי על תחום השיווק, הפרסום ויחסי הציבור, למשנה למנכ"ל 

יעלה על  לאול המשתנה רכיב התגמ :ולמשנה למנכ"ל לתעשיות ואדמיניסטרציה

 .השנתיהתגמול עלות מסך  60%

 .השנתיהתגמול עלות מסך  %30רכיב התגמול המשתנה לא יעלה על : סמנכ"ל

היחס בין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי משרה לעלות השכר הממוצע  .7.7

 (לרבות עובדי קבלן)והחציוני של יתר עובדי החברה 

/ קביעת תנאי כהונה והעסקה  יבחנו בעת אישור ודירקטוריון החברה ועדת התגמול

שכר עלות את היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה בחברה ל משרה לנושא

 תשכר הממוצעעלות של שאר עובדי החברה )לרבות עובדי קבלן( ובפרט היחס ל

 על יחסי העבודה ת יחסים אלוהשפעל של העובדים כאמור ויתנו דעתם תוהחציוני

בחברה לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת  נושאי המשרהה, סבירותו של שכר בחבר

 .העובדים שלה

 עלות תנאי כהונתם והעסקתם, היחס בין אישור מדיניות התגמול בחברהדוח  למועד נכון

משנים משנה למנכ"ל לכספים ולפיתוח עסקי וה ,מנכ"ל החברה, יו"ר הדירקטוריוןשל 

 זכיינות ואחראי על תחום השיווק, הפרסום ויחסי הציבור,ל)המשנה למנכ"ל  למנכ"ל

בחברה  תממוצעעלות השכר הלסמנכ"ל הווהמשנה למנכ"ל לתעשיות ואדמיניסטרציה( 

עלות תנאי היחס בין ואילו  .בהתאמה ,1:4 -ו 1:15 ,1:17.19, 1:24.03 ,1:24.03 נוהי

למנכ"ל לכספים משנה ה ,מנכ"ל החברהיו"ר הדירקטוריון, של  כהונתם והעסקתם

לזכיינות ואחראי על תחום השיווק, )המשנה למנכ"ל  משנים למנכ"לולפיתוח עסקי, 

עלות לסמנכ"ל הו למנכ"ל לתעשיות ואדמיניסטרציה(  והמשנה הפרסום ויחסי הציבור,

 . בהתאמה ,1:7.8 -ו, 1:21.5,  1:24.68 ,1:34.51, 1:34.51 הינובחברה  החציוניתשכר ה

 המקובל את הולמים, סבירים הינם אלו יחסיםירקטוריון, מצאו כי התגמול והד ועדת

  .בחברה העבודה יחסי על השפעה להם ואין

 שאינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם דירקטורים תנאי כהונה והעסקה של .7.8

 בהתאם בחברה ייקבע שאינם בעלי השליטה או קרוביהם הדירקטורים של גמולם .7.8.1

 גמול.ה תקנות להוראות

 .לעיל 7.2.10אחריות ראו סעיף  וביטוח , פטורשיפוים אודות התחייבות ללפרטי .7.8.2



 נספח ב'

 
השישית לתקנות דוחות לתוספת על פני תקופה של שנה בהתאם  המוצעים פרטים בדבר תנאי התגמול להלן

 :)הנתונים באלפי ש"ח( ידייםתקופתיים ומ

 

 נמנה על אחד מיחידי השליטה בחברה או קרובו. (1)

 מענק מקסימלי. בהנחת  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סה"כ תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 

 משרה

עור יש

החזקה 

בהון 

 התאגיד

דמי  מענק שכר
 ניהול

תשלום 
מבוסס 

 מניות

אחר 
)הוצאות 

רכב, 
 טלפון(

פער ריבית 
 אקטוארית

דמי 
 שכירות

 אחר

 גירון גיל
"ל מנכ

 ודירקטור
100% (1) 2,057 4,900 - - 35 - - - 6,992 

 אברהם

 נוסבאום

"ר יו

 דירקטוריון

 החברה

100% (1) 2,003 4,900 - - 87 - - - 6,990 

אורן 

 נוסבאום

 משנה

"ל למנכ

 החברה

100% (1) 1,916 3,000 - - 83 - - - 4,999 

ירון 

 משורר

 משנה

"ל למנכ

 החברה

100% (1) 1,783 2,500 - - 85 - - - 4,368 

 אלכס

 ליפשיץ

 משנה

"ל למנכ

 החברה

100% (1) 1,781 2,500 - - 75 - - - 4,356 



 'גנספח 
 

  :)באלפי ש"ח( 2017לשנת  נושאי המשרהל לפרטים בדבר היקף התגמול להלן .1

 
 מיחידי השליטה בחברה או קרובו.( נמנה על אחד 1)

 : 2018לשנת  נושאי המשרהל היקף התגמוללפרטים בדבר  להלן .2

 

 ( נמנה על אחד מיחידי השליטה בחברה או קרובו.1) 

 

 סה"כ תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
 היקף

 משרה

עור יש

החזקה 

בהון 

 התאגיד

דמי  מענק שכר
 ניהול

תשלום 
מבוסס 

 מניות

אחר 
)הוצאות 

רכב, 
 טלפון(

פער ריבית 
 אקטוארית

דמי 
 שכירות

 אחר

 גירון גיל
"ל מנכ

 ודירקטור
100% (1) 1,953 4,200 - - 41 138 - - 6,332 

 אברהם

 נוסבאום

"ר יו

 דירקטוריון

 החברה

100% (1) 1,893 4,200  - - 85 11 - - 6,189 

 אלכס

 ליפשיץ

"ל למנכ משנה

 החברה
100% (1) 1,655 2,100 - - 74 107 - - 3,935 

אורן 

 נוסבאום

"ל למנכ משנה

 החברה
100% (1) 1,745 2,100 - - 82 - - - 3,927 

ירון 

 משורר

"ל למנכ משנה

 החברה
100% (1) 1,647 2,100 - - 76 82 - - 3,904 

 סה"כ תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 

 משרה

עור יש

החזקה 

בהון 

 התאגיד

דמי  מענק שכר
 ניהול

תשלום 
מבוסס 

 מניות

אחר 
)הוצאות 

רכב, 
 טלפון(

ריבית פער 
 אקטוארית

דמי 
 שכירות

 אחר

 אברהם

 נוסבאום

"ר יו

 דירקטוריון

 החברה

100% (1) 1,905 3,564 - - 87 75 - - 5,631 

 גירון גיל
"ל מנכ

 ודירקטור
100% (1) 1,976 3,564 - - 35 - - - 5,575 

ירון 

 משורר

"ל למנכ משנה

 החברה
100% (1) 1,663 1,782 - - 85 29 - - 3,560 

 אלכס

 ליפשיץ

"ל למנכ משנה

 החברה
100% (1) 1,672 1,782 - - 75 20 - - 3,549 

אורן 

 נוסבאום

"ל למנכ משנה

 החברה
100% (1) 1,663 1,782 - - 85 - - - 3,530 



 

 

 
 )"החברה"( "מבע קבוצת אשטרום

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

  חלק ראשון

 בע"מ. קבוצת אשטרום: שמה של החברה .1

  המועד והמקום לכינוסה ,סוג האסיפה הכללית .2

 12, 'א ביום "(. האסיפה תתכנסהאסיפההחברה )להלן: "של של בעלי מניות  מיוחדתאסיפה 

 (, תל אביב )להלן:5)קומה  10קרמניצקי החברה, ברח' במשרדי  12:00בשעה  2019, מאיב

 "(.משרדי החברה"

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

יו"ר דירקטוריון החברה, מר אברהם נוסבאום, והעסקתו של  תנאי כהונתו עדכוןאישור  .3.1

 "(.נוסבאוםרמי מר י השליטה בחברה )להלן: "הנמנה על בעל

אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של דירקטור ומנכ"ל החברה, מר גיל גירון, הנמנה על  .3.2

 "(.גירוןגיל מר בעלי השליטה בחברה )להלן: "

אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של דירקטור ומשנה למנכ"ל החברה לזכיינות ואחראי  .3.3

מר ירון משורר, הנמנה על בעלי  חברה,השיווק ויחסי הציבור של ה הפרסום, תחוםעל 

 "(.משוררמר השליטה בחברה )להלן: "

, משנה למנכ"ל החברה לתעשיות ואדמיניסטרציהאישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של ה .3.4

)להלן:  חברהשל הגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית על יחידי השליטה ב בעלהמר אלכס ליפשיץ, 

 "(.יץליפשמר "

, מר משנה למנכ"ל החברה לכספים ולפיתוח עסקיאישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של ה .3.5

מר )להלן: " בנו של מר אברהם נוסבאום, הנמנה על בעלי השליטה בחברהאורן נוסבאום, 

 "(.אורן נוסבאום

 ורכתב פט לאשר למר רמי נוסבאום, מר גיל גירון, מר משורר, מר ליפשיץ ומר אורן נוסבאום .3.6

 . מאחריות כמקובל בחברה

א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, 267אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף  .3.7

 . 2019 מאיב 30לתקופה של שלוש שנים החל מיום 

מר )להלן: " הפועל בעסקי החברה בארה"בהתקשרות החברה עם מר דן גירון אישור חידוש  .3.8

 "(. דן גירון

 

 



 

 

 ת והמוצע ותהמלא של ההחלטנוסח עיין בהמועד והשעה שניתן ל .4

בעותק של דוח מיידי זה ובכל מסמך הנוגע  המוצעת הההחלטהמלא של ניתן לעיין בנוסח 

, העבודה המקובלותה' בשעות -, בימים א'במשרדי החברהשעל סדר יומה של האסיפה,  יםלנושא

מועד כינוס האסיפה , וזאת עד ל03-6231400בטלפון: עם מזכירות החברה לאחר תיאום מראש 

                                                                                                הכללית או האסיפה הנדחית )ככל שתהיה(.

 באסיפה הכללית  ותהרוב הדרוש לקבלת ההחלט .5

יין קולות הינו רוב רגיל בהצבעה במנ לעילת והמפורט כל ההחלטותהרוב הנדרש לקבלת  .5.1

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

קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט 

עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל 

י המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין הקולות של בעל

( סך קולות 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ) 276אישי תחולנה הוראות סעיף 

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

 זכויות ההצבעה בחברה.

גם אם האסיפה תתנגד  לעיל 3.7 סעיףון החברה יהא רשאי לאשר את יובהר, כי דירקטורי

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

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

 ת החברה.התגמול, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטוב

 
ו/או  עניין אישי של והיעדר אוו קיוממוקצה מקום לסימון , לכתב הצבעה זה בחלק השני

 1999 -החברות, התשנ"ט לחוק 275-ו א267סעיף  פי על כנדרש, מאפיין אחר של בעל המניות

 שלא . יובהר, כי מיכאמורמאפיין הרלוונטי או העניין האישי  ולתיאור )להלן: "חוק החברות"(

 מהות את תיאר לאאך סימן "כן"  אוו/או מאפיין כאמור,  עניין אישישל  ואו היעדר וקיומ ןסימ

 .הקולות במניין הצבעתו תבוא לא ,ו/או המאפיין העניין האישי

 תוקף כתב ההצבעה .6

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

 :כדלקמןבאמצעות דואר רשום( 

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

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

הצבעה באמצעות מערכת לחלופין, במקרה של או לפני האסיפה  שעות 4, וזאת עד אישור בעלות

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

 .להלן 7כמפורט בסעיף 

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

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

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

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

  למשרדי החברה.

 



 

 

 מועד נעילת המערכת .7

בעל מניה לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות 

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

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

ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או  .2019 מאיב 12, 'אבבוקר ביום 

ה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנות

 לאחר מועד זה.

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

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

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

 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8

 .החברה משרדי

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

כאמור תישלח  ההודעה. 2019 אימב 2יום מיאוחר לא דהיינו עד  ,לפני מועד האסיפה ימים 10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.על 

 קטוריון להודעות העמדההמועד האחרון להמצאת תגובת הדיר .10

 .9201 אימב 7יום מיאוחר לא , דהיינו עד לפני מועד האסיפה ימים 5עד 

 עמדה:השמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות  י האינטרנטכתובת ההפצה של אתר .11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .מעוניין לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת תשלום

יותר מסך כל זכויות ההצבעה  או 5%ווה ק מניות בשיעור המהבעל מניות אחד או יותר המחזי .14

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

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

 . 2005 –מדה(, התשס"ו )הצבעה בכתב והודעות עהחברות  לתקנות 10

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

  .ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה 0.01בנות  רגילות מניות 4,129,380הינה: 

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

ש"ח ע.נ. כל  0.01רגילות בנות  מניות 1,239,577הינה הצבעה זה, כון ליום פרסום כתב נבחברה, 

  .אחת של החברה



 

 

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

ם הוספת נושאים לסדר היום וכן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היו

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

יתפרסמו הודעות עמדה כאמור( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של 

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

ת לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית )ב( לחוק החברו66בקשה של בעל מניה לפי סעיף  .16

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

חליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על ה

ם לאחר המועד האחרון משבעה ימיאוחר, וזאת לא יזימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן, 

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

 

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה



 

 

 בע"מ )"החברה"(קבוצת אשטרום 

  2005 –לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו  כתב הצבעה
  2019 ,אפרילב 4ל החברה מיום בקשר עם דיווח מיידי ש

 חלק שני
 .קבוצת אשטרום בע"מ: שם החברה

  אביב תל, 10קרמניצקי ' ברח, החברה משרדי: מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(

 510381601: חברההמספר 

 .0021:עה בש 2019, מאיב 12: אסיפההמועד 

 .מיוחדת: סוג האסיפה

  2019, אפרילב 71: הקובעהמועד 

 :רטי בעלי המניותפ
 . מספר זהות: ___________________2______________________     : ותשם בעל המני. 1

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

 מספר דרכון: ___________________
 

 מספר תאגיד: __________________
 

 _______המדינה שבה הוצא: _______
 

 מדינת ההתאגדות: __________________
 

 בתוקף עד: ____________________
 

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

 אחד מאלה* )יש לסמן את החלופות הרלבנטיות(

 נושא משרה בכירה בעל עניין
משקיע מוסדי )לרבות 

 הל קרן(מנ
 אף אחד מהם

    

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

 .למייפה הכוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

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

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



 

 

 :אופן ההצבעה

 

מס' 

 הנושא

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

 (2? )עניין אישי

 לא (3ן)כ נמנע נגד בעד

3.1 

תנאי כהונתו והעסקתו  אישור עדכון

של יו"ר דירקטוריון החברה, מר רמי 

 נוסבאום.

     

3.2 

אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו 

של דירקטור ומנכ"ל החברה, מר גיל 

 .גירון

     

3.3 

אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו 

של דירקטור ומשנה למנכ"ל החברה 

הפרסום,  תחוםעל לזכיינות ואחראי 

מר  חברה,השיווק ויחסי הציבור של ה

 .ירון משורר

     

3.4 

אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו 

לתעשיות  החברה משנה למנכ"לשל ה

 ., מר ליפשיץואדמיניסטרציה

     

3.5 

אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו 

משנה למנכ"ל החברה לכספים של ה

 .אום, מר אורן נוסבולפיתוח עסקי

     

3.6 

לאשר למר רמי נוסבאום, מר גיל 

גירון, מר משורר, מר ליפשיץ ומר 

אורן נוסבאום כתב פטור מאחריות 

 כמקובל בחברה. 

     

3.7 

אישור מדיניות התגמול של החברה 

א' לחוק החברות, 267בהתאם לסעיף 

לרבות עדכונה, לתקופה של שלוש 

 . 2019 מאיב 30שנים החל מיום 

     

3.8 

התקשרות החברה עם אישור חידוש 

הפועל בעסקי החברה מר דן גירון 

 .בארה"ב

     

 .הצבעה באותו נושאמאי סימון יחשב כהימנעות  (1) 

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

 .בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלהפרט נא  (3) 



 

 

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

 זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

 .זהות/דרכון/תעודת התאגדות

 תוהמוצע לטותהחפרטים אודות עניין אישי באישור ה

 :המוצעת ההחלטאישור הבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 חתימה: ________________   תאריך: __________________

 

 

 

 

 


