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וביצוע תיקונים אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה  בדבר דיווח מיידיהנדון: 

 ע"י דירקטוריון החברה החברהלמדיניות התגמול של 

זה מהווה הכללה על  )מידע (2015-01-026746מס' אסמכתא ) 2015 בפברואר 6בהמשך לדיווח מיידי מיום 

שלא לאשר "( האסיפה)להלן: "בדבר החלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה  ,דרך ההפניה(

וכן "( חדש ההעסקה הסכםהלן: ")להתקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה את 

על פי  בקשר עם תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה מדיניות התגמול של החברהל לבצע תיקוניםהתנגדותה 

 5ביום  החברה להודיע, כימתכבדת , "(התיקונים למדיניות התגמול ביצוע)להלן: "הסכם ההעסקה החדש 

לאשר  (2015 ,בפברואר 19יום ועדת התגמול מ קבלת המלצת)לאחר  החליט דירקטוריון החברה ,2015מרץ ב

( לחוק החברות, 3)ג()272התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה בהתאם לסעיף את 

,"(החברות חוק)להלן: " 1999-התשנ"ט
1

לאשר  ,וכןבכפוף לביצוע תיקונים מסוימים בו כמפורט להלן  

)לאור התיקונים  א)ג( לחוק החברות267ם לסעיף מדיניות התגמול של החברה בהתאלתיקונים הוספת 

 , הכל כמפורט בדיווח מיידי זה.שבוצעו להסכם ההעסקה החדש(

,וביצוע התיקונים למדיניות התגמוללפרטים אודות הסכם ההעסקה החדש 
2

 26ראו דוח זימון אסיפה מיום  

 .דרך ההפניה(( )מידע זה מהווה הכללה על 2015-01-019213)אסמכתא מס':  2015 ,בינואר

 רקע עובדתי .1

אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול לנושאי משרה , 2014ינואר ב 13ביום  .1.1

"(התגמול מדיניותבחברה )להלן: "
3

.  

 

                                                 
1

 ()ג( סיפא לחוק החברות.1()1)ג272אי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל בהתאם לסעיף אשר חל גם על תנ 
2

לעדכן את תנאי הסף הקבועים בהסכם ההעסקה של יצוין כי דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצות ועדת התגמול, החליט  
ברה עובר למועד כינוס האסיפה כללית, לעומת תנאי הסף שנקבעו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החמנכ"ל החברה לקבלת מענק 

 למדיניות התגמול של החברה בקשר עם תנאי הכהונה של המנכ"ל, כמפורט בדוח זה. התיקוניםשלא לאמץ את מלוא החליטו וכן 
3

 .(2013-01-109816)אסמכתא מס':  2013בדצמבר  26לפרטים אודות מדיניות התגמול, ראו נספח א' לדוח זימון אסיפה מיום  
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-ו 2015-01-013870, דיווחה החברה )אסמכתאות מס': 2015ינואר ב 26וביום  2015ינואר ב 18ביום  .1.2

סבב שיחות שקיימה החברה עם חברות ייעוץ לגופים מוסדיים , בהתאמה(, לאחר 2015-01-019162

למדיניות התגמול ועל דחיית וביצוע תיקונים בקשר למדיניות התגמול המוצעת, על הוספת הבהרות 

 מועד האסיפה.

, כאמור לעיל, החליטה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ברוב 2015 בפברואר 5ביום  .1.3

הסכם העסקה החדש ולאישור הוספת , להתנגד לאישור מיעוט בחברהמיוחד של בעלי מניות ה

  .בהתאם להסכם ההעסקה החדש מדיניות התגמוללוביצוע תיקונים הבהרות 

 ע"י דירקטוריון החברהאישור הסכם ההעסקה החדש עם המנכ"ל  .2

, התכנסה ועדת התגמול2015פברואר ב 19חוק החברות, ביום ( ל3)ג()272ף בהתאם לסעי
4

ן מחדש לדיו 

והחליטה פה אחד, להמליץ הנושא הנ"ל ובהתנגדות האסיפה הכללית לאישור הסכם ההעסקה החדש ב

. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נאות מנכ"ל החברה להוספת אשר את הסכם ההעסקהלדירקטוריון החברה ל

 :שני תנאי סף נוספים לצורך קבלת המענק כדלקמן

סך לעלה למנכ"ל המקנה זכאות למענק בשנתיים שקדמו לה לפני מס הממוצע בשנה השוטפת והרווח   .א

 .2014חישוב המענק המצטבר יבוצע החל משנת  .מיליון ש"ח( 40)חלף סך של  מיליון ש"ח 50של 

 . 5%בתשואה שנתית על ההון של בשנה רלוונטית תותנה בשיעור המנכ"ל זכאות למענק  .ב

 הרווח השנתי לבין ההון.לעניין זה "תשואה שנתית על ההון" משמעה היחס בין 

המאוחדים המבוקרים של החברה, הרווח הנקי על פי הדוחות הכספיים  -"רווח שנתי" משמעו 

 המיוחס לבעלי מניות החברה. ,לשנה הרלוונטית

על פי הדוחות  סך כל ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בתחילת השנה הרלוונטית -"הון " משמעו 

 . לשנה הרלוונטיתשל החברה,  המאוחדים המבוקריםהכספיים 

 מחדש לדון מנת על החברה דירקטוריון התכנס, התגמול ועדת המלצת קבלת ולאחר 2015במרץ  5יום ב

המלצת ועדת  את לאמץ, אחד פה להחלטה והגיע התגמול ועדת ובהמלצתבהסכם ההעסקה החדש 

תנאי קונים מסוימים בבכפוף לביצוע תיהתגמול ולאשר את התקשרות החברה בהסכם ההעסקה החדש 

את אישור  הכללית האסיפה של התנגדותה אף עלוזאת  ,שתוארו לעילכפי למנכ"ל מענק זכאות ללהסף 

 .הסכם ההעסקה החדש

 מדיניות התגמול ע"י דירקטוריון החברהביצוע תיקונים לאישור  .3

לדיון מחדש , התכנסה ועדת התגמול 2015פברואר ב 19א)ג( לחוק החברות, ביום 267 ףבהתאם לסעי

בקשר עם תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה על פי הסכם ההעסקה מדיניות התגמול לביצוע תיקונים ב

                                                 
4

  כל חברי ועדת התגמול וכל חברי דירקטוריון החברה, בהתאמה.נכחו בישיבות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה  
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והחליטה פה אחד, להמליץ לדירקטוריון החברה  הנושא הנ"לובהתנגדות האסיפה הכללית לאישור  החדש

 :למדיניות התגמולביצוע התיקונים הבאים אשר את ל

הרווח  ,ת לחישוב המענק השנתי של המנכ"ל תתווסף הבהרה לפיהבהגדרת "רווח לפני מס" המשמש .א

לפני מס יהיה הרווח לפני מס המיוחס לבעלי מניות החברה וממנו ינוטרלו, בין היתר, הוצאות בגין 

 ;מענקים למנכ"ל

הרווח לפני מס הממוצע בשנה השוטפת ובשנתיים שקדמו לה המקנה זכאות למענק למנכ"ל יעלה  .ב

 מיליון ש"ח(. 40ן ש"ח )חלף סך של מיליו 50לסך של 

בתשואה תותנה בשיעור  ,למענק בשנה רלוונטיתהמנכ"ל למנגנון המענק של המנכ"ל יצוין כי זכאות  .ג

 -)כמו כן תתווספנה ההגדרות של "תשואה שנתית על ההון", "רווח שנתי" ו 5%שנתית על ההון של 

 ."הון" כמפורט לעיל(

 מחדש לדון מנת על החברה דירקטוריון התכנס, התגמול ועדת לצתהמ קבלת ולאחר 2015במרץ  5יום ב

, אחד פה להחלטה הגיע ,התגמול ועדת ובהמלצת ,לעיל יםהמתואר ביצוע התיקוניםבמדיניות התגמול וב

לעיל למדיניות התגמול של  יםמתוארהתיקונים ההמלצת ועדת התגמול ולאשר את הוספת  את לאמץ

 .הכללית האסיפה של התנגדותה אף עלהחברה 

 'א נספחנוסח מדיניות התגמול המתוקנת לאחר ביצוע התיקונים כמפורט לעיל )בסימון שינויים( מצ"ב כ

 לדוח מיידי זה.

 בחינת התנגדותה של האסיפה הכללית .4

אך ייעוץ החברות כאמור לעיל, עובר למועד האסיפה הכללית, קיימה הנהלת החברה סבב שיחות עם 

להתנגד לאישור ללקוחותיהם )בעלי המניות של החברה( חברות הייעוץ המליצו  למיטב ידיעת החברה,

 למדיניות התגמולולביצוע התיקונים ובהתאם, להוספת ההבהרות  ההתקשרות בהסכם ההעסקה החדש

הכללת רווחי . במסגרת סבב השיחות עם חברות הייעוץ, הועלו התנגדויות לכפי שהוצגו לאסיפה הכללית

יצוין כי הכללת רווחי )המשמשת לצורך חישוב המענק למנכ"ל  הגדרת רווח לפני מסב )הפסדי( שיערוך

 במסגרת אישור מדיניות התגמולע"י האסיפה הכללית  )הפסדי( שיערוך בהגדרת רווח לפני מס אושרה

"ל מנכ ידי על למענק הזכאות רף עם בקשר הערות הייעוץ חברות העלו, כן כמו .(2014בינואר,  13ביום 

 .ברההח

הדיון שקיימו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאחר כינוס האסיפה הכללית,  מסגרתב, לעיל כמפורט

 של מההערות חלק לקבלועדת התגמול ודירקטוריון החברה  החליטוהייעוץ,  חברותמוההערות שהתקבלו 

 .ר לעילותיקונים במדיניות התגמול כמתוא החדש העסקה בהסכם שינויים ולבצע הייעוץ חברות

 החברה נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון .5

התקשרות החברה בהסכם ההעסקה החדש לרבות וועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו לאשר את 

למדיניות התגמול ביצוע תיקונים לעיל וכן  2המתוארים בסעיף לקבלת מענק תנאי הסף תיקונים להכללת 

בהבהרות ובתיקונים הסכם העסקה החדש ובמחדש ודנו את לאחר שבחנו זולעיל  3מפורט בסעיף כ
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התנגדו חלק  ,למיטב ידיעת החברה ,סיבות שבגינןעיקר ה, תוך התייחסות להתגמולמדיניות המוצעים ל

מדיניות התגמול והכל הסכם ההעסקה החדש ולתיקונים ולהבהרות למבין בעלי מניות מקרב הציבור ל

 :וצגו בדוח זימון האסיפה הכללית()בהמשך לנימוקים שה מהנימוקים כדלקמן

בכפוף כי התקשרות החברה בהסכם ההעסקה החדש,  יםסבור הודירקטוריון החברועדת התגמול  .5.1

ים והוגנים בנסיבות העניין, הינם לטובת החברה וכי תנאי כהונתו הינם סביר, בולביצוע התיקונים 

  .תגמול של החברהמדיניות העומדת בההתקשרות לאור העובדה כי  ,בין היתרוזאת, 

, כי בהתאם לניסיון חבריה והיכרותם עם חברות םבהחלטת וקבעודירקטוריון החברה ועדת התגמול  .5.2

למר מרדכי סלע שהוגדר במדיניות מענק בעלות אופי והיקפי פעילות דומים לאלו של החברה, ה

ש"ח והצבת מיליון  50 -)לרבות העלאת תנאי הסף לקבלת מענק להתגמול ובהסכם ההעסקה החדש 

הינו סביר וראוי ויש בו בכדי ( 5%תנאי נוסף לזכאות למענק של שיעור תשואה שנתית על ההון של 

 לתמרץ את מר סלע להשגת יעדיה של החברה.

המענק למר סלע הינו סביר וראוי וזאת בשים לב לעובדה  ודירקטוריון החברהלעמדת ועדת התגמול  .5.3

תגמול וכן בהסכם ההעסקה החדש שאושר על ידי ועדת שמלכתחילה במועד אישורה של מדיניות ה

התגמול והדירקטוריון, קבעו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מבנה תגמול משתנה הכולל רווחי 

כך ראתה זאת גם )הפסדי( שערוך נכסים וראו בכך חלק ממהלך העסקים הרגיל של החברה. 

גמול ודירקטוריון החברה קבעו, כי רווחי ועדת התהאסיפה הכללית שאישרה את מדיניות התגמול. 

)הפסדי( שערוך הינם חלק ממהלך העסקים הרגיל של החברה ולהם השפעה לטובה או לרעה על 

תוצאות החברה, כמו כן, נתנו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את דעתם לתרומתו של 

 ועד למועד זה. מנכ"ל החברה לשיפור בערכי נכסי החברה החל ממועד תחילת כהונתו

ב 267ועדת התגמול את כל השיקולים המפורטים בסעיף  אישור הסכם העסקה החדש, בחנובתהליך  .5.4

 לחוק החברות ובתוספת הראשונה א' לחוק החברות.

מחדש במדיניות התגמול של החברה, תוך  וודנ ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנולאחר שו .5.5

וו את הסיבות להתנגדות חלק מבין בעלי מניות להוספת התייחסות לסיבות שלהערכת החברה, הי

הבהרות למדיניות התגמול כפי שהובאו לאסיפת בעלי המניות, החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון 

 חבריהחברה לאשר את הוספת ההבהרות האמורות והכל מהנימוקים שפורטו לעיל וכן מהנימוק ש

 ראויות, סבירות בחברה הקיימת התגמול דיניותלמ המוצעות ההבהרות כי, סבורים התגמול ועדת

 .החברה של טובתה את והולמות העניין והוגנות בנסיבות

 בכבוד רב,                                       

 בע"מאשטרום נכסים                      

ע"י אברהם נוסבאום, יו"ר 

, מרדכי סלעהדירקטוריון וע"י 

 מנכ"ל 
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 משרההמדיניות תגמול נושאי 

 אשטרום נכסים בע"מב
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 מבוא

אשטרום נכסים בע"מ של  נושאי המשרה תגמולאת מדיניות החברה בנוגע ל לתאר ולפרט מטרת מסמך זה הינה

 2012- ג"ע, התש(20)תיקון מס'  בהתאם לחוק החברות, בין היתר ,מרכיביו ואופן קביעתו, "(החברה)להלן: "

 "(.20 תיקון)להלן: "

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

באופן פרטני על ידי האורגנים  הםהמשרה יהיו אך ורק אלו שאושרו לגבי ינושאם זכאי התגמול להם יהיורכיבי 

  .1להוראות כל דין המוסמכים לכך בחברה ובכפוף

 
  התגמול מדיניות של תוקפה

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

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

 

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

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

 

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

 החברה מחויבת להם מכוח הסכמי עבודה ו/או הסכמי ניהול שנכרתו., אשר בחברה לנושאי משרה

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

 מדיניות התגמול שתתואר להלן.מ חורגים אינם

 

, הסכמים קיימים חידוש/חדשיםו/או הסכמי ניהול תשאף החברה במסגרת כריתת הסכמי עבודה  כן,כמו 

להטמיע וליישם את עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן, בכפוף לאפשרותה של החברה לחרוג ממדיניות 

  תגמול זו, ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין.

 

 בחברהאורגנים מוסמכים לאישור תנאי התגמול 

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

 בהתאם להוראות כל דין.האורגנים המוסמכים של החברה 

 

 

 

                                                 

 
 .בה המשרה לנושאי זכות כל מקנה אינו החברה ידי על התגמול מדיניות אימוץ 1
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 עקרונות מנחים בעת בניית מדיניות התגמול 

ה בחברה רמשהלנושאי ומאוזנים יצירת תמריצים ראויים  מנסה ככל הניתן לשקףמדיניות התגמול  .1

מגדירה מבנה תגמול אשר  התגמול בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים בחברה. מדיניות

מטרתו לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה, תוכנית העבודה 

הרכיבים המשתנים בין ראוי ארוכת טווח ובכלל זה את היחס הטווח המיידי והן בראיה בהן שלה 

לקיחת ל שלא לעודד את נושא המשרה הרלוונטיעל מנת וזאת בין היתר מסך חבילת התגמול, לקבועים 

תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה שאינן בהתאם למדיניות החברה לעניין זה סיכונים 

 הבכירים בחברה.

לאור , בין היתרווים את הבסיס האיתן לניהול החברה, גיוס ושימור מנהלים איכותיים מצטיינים המה .2

, המשך פיתוחה מבנה כוח האדם המצומצם של החברה ומעמדם ותפקידם הבכיר של נושאי המשרה

 והצלחתה לאורך זמן.

באה לידי ביטוי מדיניות התגמול בבקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקת נושאי המשרה  .3

בראיה ארוכת טווח  ,בין היתר ,להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיהתרומתו של נושא המשרה 

 ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

 מדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה. .4

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

 

 מדיניות התגמול 

 כללי

ניתנים ולתחומי אחריותם בחברה וליעדים ה התגמול לנושאי משרה מותאמות לתפקידם תוכניותככלל, 

במסגרת מילוי תפקידם לצורך קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה  המוצבים להםלהשגה 

 ומדיניותה בראיה ארוכת טווח. 

 :התגמול מדיניותמטרות 

 ייה ארוכת טווח;, בראהומדיניות ה, תכניות העבודה שלחברהמטרות ה קידום .א

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

 ; החברה

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

 .זמן לאורך והצלחתה פיתוחה

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

  נושא המשרה המכהן.

הסכמים קודמים עם נושא המשרה בו , תקופת ההעסקהתחומי אחריותבתפקיד, ב התחשבות .ב

 )ככל שלא מדובר בנושא משרה חדש(.

 ;הואופי פעילות החברה גודל .ג

 המלצת הממונה הישיר. .ד

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

ככול שלא מדובר בעובד  ,ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה )לעניין רכיבי תגמול משתנים

  ;חדש(

ו בעת אישור תגמול לנושא משרה, יוצג –ומנהליה החברה עובדירמת ההשתכרות של ל יחס .ו

( השכר של 2; )חברה )ככל שרלבנטי(( התגמול של נושאי משרה ברמה דומה ב1נתונים אודות: )

של  החציוני( השכר הממוצע והשכר 3נושא המשרה הקודם באותו תפקיד )ככל שרלבנטי( )

והיחס בין כל אחד מאלה לבין התגמול  החברהועובדי הקבלן המועסקים אצל  החברהעובדי 

בהקשר זה תיבחן השפעת הפער בין תנאי הכהונה של נושאי  –משרה שמוצע לאשר לנושא ה

 . בחברה, על יחסי העבודה החברההמשרה לבין תנאי השכר של שאר העובדים 

חברות דומות  בחברות דומות. בתפקידים דומיםשל נושאי משרה  לרמת ההשתכרותהשוואה  .ז

לעניין זה יהיו חברות הדומות לחברה מבחינת אופי וענף הפעילות ונתונים כספיים רלוונטיים 

כגון שווי שוק, סך מאזן, הכנסות ו/או מכלול פרמטרים אלו בהתאם לאופי, גודל החברה וסוג 

ת ביחס לחברה עצמה, כך שבקבוצ מקסימליפרמטר יוגדר טווח  לכלהפעילות שלה. כמו כן, 

ההשוואה לא יכללו חברות בהן פרמטרים אלו חורגים מהטווח הנ"ל. בנוסף, החברה תשאף 

 חברות.  10-לכך שמספר החברות בקבוצת ההשוואה שלה לא יפחת מ

 מצבה הכספי של החברה והמלצותיו של מנכ"ל החברה. .ח

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

 

 

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

 בכל הנוגע לרכיבי תוכניות התגמול.

 

 קבוע שכר רכיבי .1

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

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

 התפקיד בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה.  בכירות
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מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקבלת  ותוכל לעדכן את שכר החברה -מנכ"ל החברה 

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

יהיה צמוד למדד המחירים יכול ושל המנכ"ל בלבד  שכרו. שכר הבסיס ברוטו, ללא הנלוות והסוציאליות(

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

 )ללא נלוות וסוציאליות(.₪  50,000שכרו החודשי לא יעלה על  –נושא משרה שאינו מנכ"ל או דירקטור 

 

 שירותי ניהול

 ,דירקטורים שרותי , בין היתר,כולליםה שרותי ניהוללחברת אשטרום נכסים קבוצת אשטרום מעניקה 

ושירותי  חשבונות והנהלת חשבות מחלקת, מידע מערכות מחלקתשירותי תפעול, רכב, ש, אנו משאבי ניהול

 ."(הניהול שירותי)להלן: " מחלקת גזברות וכספים

 לשנה.₪ מיליון  2.5המשולם ע"י החברה בגין שירותי הניהול לא יעלה על  סך

עלות שכר שנתית של יו"ר הדירקטוריון ושל דירקטור מקבוצת , כי יצויןלעניין שירותי הנהלה בכירה 

של כל אחד . החיוב בפועל יהיה בהתאם לחלקיות משרה למשרה מלאה ₪מיליון  2השליטה לא תעלה על 

 .בהתאמה 25%-ו 35%לדירקטור ולא תעלה על  5%-ליו"ר הדירקטוריון ו 15%-מהם שלא תפחת מ

  דירקטורים לא יהיו זכאים לתגמול משתנה.

 

במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה, נכללים תנאים נלווים והפרשות  – נלווים תנאים

 סוציאליות בהתאם לחוק ולנהוג בחברה.

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

  .וביטוח מנהלים

לנושא משרה  כמקובל רכב חלף גמול או ודצמ רכב המשרה נושאי של לרשותם תוכל להעמיד החברה

הוצאות  החזרו ,טלפון ,"לאש הוצאות החזר הב המשרה נושאיהחברה רשאית להעניק ל ,כן כמו. בדרגתו

  .אלפי ש"ח בשנה 12של לתקרה עד נוספות נלוות 

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

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

  (.והוצאות נלוות נוספות

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

  ויעודכנו במידת הצורך.

 

 וסס יעדיםמבמענק  –תגמול משתנה  .2

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

 ולהשאת רווחיה, בראיה ארוכת טווח, על פי קריטריונים הניתנים למדידה.

ביצועיו האישיים של נושא המשרה אל מול היעדים להרכיב המשתנה יקבע בהלימה לביצועי החברה ו

 שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו. 
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 העבודה מתכניתמדיניות התגמול של החברה הינה כי ניתן משקל משמעותי לעמידה ביעדים, הנגזרים 

מבטאים את . יעדי החברה החברה של אסטרטגיתה תוכניתהמ אוו/ החברה של והרב שנתית השנתית

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

  החברה לתגמל נושאי משרה על עמידה ביעדים אלו.

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

לנושאי משרה כפופי  משכורות 4למנכ"ל ועד ₪ ליון ימ 3של עד בגובה תקרות המענק השנתיות שהינן 

 .מנכ"ל

 

 מנכ"ל: מענק

 .ליניארי באופן)כהגדרתו להלן( לפני מס  הרווחמ %2.5 בסיס על יחושב המענק .א

בניכוי המיוחס לבעלי מניות החברה  לבעליםלפני מס רווח לעניין זה משמע:  – "מס לפני רווח"

על ידי ועדת  "(חריגות השקעות)להלן: " הוחרגו מחישוב המענק ררווחים/הפסדים מהשקעות אש

אחוז התגמול הועדה האמורה את  קבעתכאשר באותו מועד  במועד סמוך לביצוע ההשקעההתגמול 

המענק המחושב מרווחים שיעור . (2.5%)שלא יעלה על  בגין ההשקעה שהוחרגה לחישוב המענק

 .1.25%הינו  שיתקבל ובדיבידנד במימושם יםורווח מ"בע אחזקות שמיר מבטח ניותבמ חריגה השקעהמ

( ועודפי עלות PPAמוניטין שלילי אשר יווצר במועד צרוף עסקים חדש במסגרת הקצאת מחיר רכישה )

רווח לפני מס לצורך חישוב שינבעו מעסקאות עתידיות אלו, לרבות הפחתתם התקופתית, ינוטרלו מה

שינוי בדיווח החשבונאי שינבע משינויי תקינה חשבונאית ו/או הוראות רגולטוריות חדשות  המענק.

)כתוצאה הכספי  בשנים שקדמו לאימוץ השינוי בדיווחלאחר שנת התגמול, לא ישפיע על התגמול הניתן 

 השוטפת ובחינת הרווח לפני מס המצטבר, אולם לצורך חישוב המענק בשנה מתיקון מספרי ההשוואה(

 , יתוקנו מספרי ההשוואה בשנתיים הקודמות בהתאם לשינויי.)כמפורט להלן(

 יובהר, כי מהרווח לפני מס, כהגדרתו לעיל, ינוטרלו הוצאות בגין מענקים למנכ"ל.

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

 ;ונה יחושב המענק על בסיס הרווח לפני מס בשנה השוטפתבשנה הראש

טבר בשנה השוטפת ובשנה שקדמה בניכוי צבשנה השניה יחושב המענק על בסיס הרווח לפני מס המ

 ;תשלומי מענק שבוצעו בשנה הקודמת

בשנה השלישית ואילך יחושב המענק על בסיס רווח לפני מס מצטבר של השנה השוטפת והשנתיים 

 בניכוי סכומי המענק ששולמו בשנתיים הקודמות.שקדמנו, 

לא תהא  ₪ מיליון 50 40 -מ נמוךשנה השוטפת ובשנתיים שקדמו לה הממוצע בבמידה והרווח לפני מס 

 .זו בשנהזכאות לקבלת מענק 

 .ואילך 2014תחילת יישום המנגנון האמור הינה שנת יובהר, כי שנת 

:גופן divaD, גופן עבור עברית :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 

:רמה ,רשימה מספור +  פיסקת  :מעוצב  
כ...יא … + ,י...א  :מספור  1  + סגנון 

:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 
מ''ס :ב  22.1   מ''ס + כניסה    95.0

מ''ס :לפני  22.1   :כניסה  :מעוצב  

:רמה ,רשימה מספור +  פיסקת  :מעוצב  
כ...יא … + ,י...א  :מספור  1  + סגנון 

:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  התחל 
מ''ס :ב  22.1   מ''ס + כניסה    95.0

מ''ס :לפני  22.1   :כניסה  :מעוצב  

:כניסה ,שמאל  ,בלוק  טקסט  :מעוצב  
,מ''ס רווח :אחרי  0   ,מ''ס  :לפני  0  

:שורות  בודד ',נק מרווח בין  :לפני  0  

מ''ס :לפני  22.1   :כניסה  :מעוצב  

:כניסה ,שמאל  ,בלוק  טקסט  :מעוצב  
,מ''ס רווח :אחרי  0   ,מ''ס  :לפני  0  

:שורות  בודד ',נק מרווח בין  :לפני  0  
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 . %5תותנה בשיעור בתשואה שנתית על ההון של  ,למענק בשנה רלוונטיתהמנכ"ל  זכאות .ג

 .ההון לבין השנתי הרווח בין היחס משמעה" ההון על שנתית תשואה" זה לעניין

 לשנה, החברה של המבוקרים המאוחדים הכספיים הדוחות פי על הנקי הרווח - משמעו" שנתי רווח"

 .החברה מניות לבעלי המיוחס, הרלוונטית

סך כל ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בתחילת השנה הרלוונטית על פי הדוחות  -" משמעו הון"

 הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה, לשנה הרלוונטית. 

 

 :נושאי משרה הכפופים למנכ"ל מענק

משכורות בסיס  ארבעעשויים להיות זכאים למענק עד לגובה של  הכפופים למנכ"ל נושאי המשרה בחברה

 .רוטוב

 רכיב שיקול הדעת.מרכיב המדיד ומה –המענק יכול לכלול שני מרכיבים 

)כפי שתואר ₪ מיליון  30ממוצע מעל לפני מס יחושב בהתבסס על רווח  מהמענק 80%רכיב המדיד: מה

 באופן הבא: אך ללא ביצוע התאמה לעסקאות חריגות( לעיל למנכ"לבמנגנון החישוב 

ועד ₪ מיליון  30שבין לפני מס לא תזכה בתגמול. עמידה ברווח ₪ מיליון  30-מהנמוך לפני מס עמידה ברווח 

₪ מיליון  50-70בין שלפני מס עמידה ברווח אחת.  בסיס תזכה את נושא המשרה במשכורת₪ מיליון  50

תזכה את נושאי ₪ מיליון  70-90בין שלפני מס עמידה ברווח בשתי משכורות, תזכה את נושא המשרה 

 4-תזכה את נושאי המשרה ב ₪מיליון  90מעל לפני מס של בשלוש משכורות. עמידה ברווח המשרה 

 )תקרת המענק(. משכורות בסיס ברוטו

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

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

 .בגין רכיב שיקול דעת

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

 שקיבל בשנתיים שקדמו לשנה זו. הזכאות הינה זכאות מצטברת.

 ואילך.  2013מודל התגמול לנושאי משרה כפופי מנכ"ל יחול משנת 

של  מגובהו 50% עד שללהפחתה שבשיקול דעת התגמול, תהיה סמכות , בהמלצת ועדת לדירקטוריון החברה

בחינת סבירות המענק , בשים לב ומתוך נימוקים הקשורים לנושא משרה זכאיעשוי להיות לו  המענק

 עומת תרומתו של נושא המשרה להשגתם ולמצבה העסקי והכספי של החברהשהתקבל מעמידה ביעדים ל

המענק לנושא משרה מסוים  את תשלום לבטלכמו כן, לדירקטוריון תהא הסמכות  .בתקופת חישוב המענק

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

  רכיב הוני –תגמול משתנה  .3

'נק   12 ,divaD גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן עבור :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

מ''ס :לפני  22.1   :כניסה  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור :גופן לא  :מעוצב  

:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 
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ותמרוץ נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור 

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

מחיר המימוש לא  - ככל שיוקצו אופציות למניותמלאה ומתן אופציות שאינן בתוך הכסף במועד הענקתן. 

ימי המסחר  14, במהלך בע"מ בתל אביבלניירות ערך ממוצע של מניית החברה בבורסה חיר ההמיפחת מ

בזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות ביכולת החברה . שקדמו למועד ההקצאה

 לשמר את מנהליה הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.

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

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

המשתנים ההוניים שאינם מסולקים השווי השנתית של הרכיבים  תקרתבעת קביעת תוכנית תגמול הוני, 

שבו ההוצאה ההונית  ש"ח. התקרה השנתית מחושבת באופן מליון 2במזומן, במועד ההענקתם, הינה בגובה 

 מתפרסת באופן לינארי על פני תקופת ההבשלה.

שנה והעסקה הינה  כמו כן, תקופת החזקה או הבשלה מזערית של רכיבים משתנים הונים בתנאי כהונה

 ., תוך התייחסות לתמריצים ראויים בראייה ארוכת טווחשנים לכל התוכניתוארבע למנה הראשונה 

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

 .בעת הענקתם בפועל הוניים שאינם מסולקים במזומן במועד המימוש

 

 מוקדמת והודעהמענק פרישה  .4

ולפיצויים בהתאם להסכמי  חודשים 4-ל 1זכאים להודעה מוקדמת הנעה בין המשרה בחברה  נושאי

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

 בתקופת ההודעה המוקדמת. 

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

 

  בחבילת התגמוליחס בין רכיבים משתנים וקבועים  .5

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

 משרה.ההתגמול לנושא עלות מסך  25%: רכיב התגמול המשתנה לא יעלה על נושאי משרה כפופי מנכ"לל

 

 השבת תגמול משתנה במקרה של טעות .6

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

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

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

 ידיו(.-ו/או ששולמו על בתשלומי וחבויות המס החלים על נושא משרה
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ובכפוף לכך כי  מסך המענק בגין אותה שנה, 10%-וך מבמקרים בהם סכום ההשבה מתוך המענק השנתי נמ

נושא המשרה להשיבו. השבת הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של  שלא יידר נושא המשרה עדיין מועסק בחברה,

 .חודשים 12-השכר בפריסה לקיזוז מהמענק בשנה העוקבות והיתרה, במידה ותהיה, תסולק במזומן מתוך 

 

 החברה  עובדי של העסקתם לתנאי נושא המשרההעסקתו של  תנאי בין היחס .7

את היחס  בעת אישור/ קביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרהיבחנו  ודירקטוריון החברה ועדת התגמול

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

 ת יחסים אלוהשפעל של העובדים כאמור ויתנו דעתם תציוניוהח תשכר הממוצעעלות קבלן( ובפרט היחס ל

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

 .העובדים שלה

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

של מנכ"ל  עלות שכרםהיחס בין ואילו  בהתאמה 1.5-2.1:1 -ו 10.3:1בחברה הינם  תממוצעעלות עובד ל

התגמול  וועדת .בהתאמה 3.8-5.3:1ו  25.7:1 בחברה הינם תהחציונישכר עלות החברה ונושאי המשרה בה ל

 העבודה יחסי על השפעה להם ואין המקובל את הולמים, סבירים הינם אלו יחסיםוהדירקטוריון, מצאו כי 

 .בחברה

  

 דירקטורים גמול .8

 

שנתי זכאים לגמול  יהיו ואינם יו"ר הדירקטוריון השליטה מקבוצת שאינםדירקטורים  -דירקטורים גמול

בהתאם לדרגתה של החברה על פי תקנות החברות  המרביעל הגמול  ויעלשלא  וגמול השתתפות לישיבה

תקנות )להלן: " כפי שיתוקנו מעת לעת ,2000-ס")כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני(, התש

 "(. הגמול

 

 וביטוח שיפוי, פטור .9

( עשוי להיות זכאי, ים, יו"ר דירקטוריון ודירקטורים מקבוצת השליטהנושא משרה בחברה )לרבות דירקטור

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

, והכל כפוף על פי הנהוג בחברה הסדרי שיפוי בגין אחריותם כנושאי משרהולביטוח אחריות נושא משרה 

 .ותקנון החברה להוראות כל דין
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