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תקנות ניירות ערך  ,1970-התש"ללתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, בהתאם  דוח מיידי הנדון:

בדבר כינוס אסיפה  1999-וחוק החברות, התשנ"ט, 2001-חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א )עסקה בין 

 מיוחדת 

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

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

 הביקורתת ות ועדוובהמשך להחלט "(חוק החברות)להלן: " 1999-חוק החברות, התשנ"ט ,"(עם בעל שליטה

בזאת הודעה על כינוס  ניתנת ,2020במרץ  3 יוםמהחברה  דירקטוריון החלטתו 2020, במרץ 1התגמול מיום ו

, בשעה 2020 ,אפרילב 19', א ביום שתתקיים ,"(האסיפההחברה )להלן: "של של בעלי מניות  מיוחדתאסיפה 

   ."(משרדי החברה( תל אביב )להלן: "3)קומה  10ברחוב קרמניצקי במשרדי החברה  , 12:00

  הכללית האסיפה של יומה סדר על .1

 3בת לתקופה א לחוק החברות 267בהתאם לסעיף  , לרבות עידכונה,מדיניות התגמול של החברה רושיא .1.1

לפרטים אודות עיקרי העדכונים . "(מדיניות התגמול החדשה)להלן: " 2020 בינואר 1שנים, החל מיום 

  .להלן 2למדיניות תגמול, ראו סעיף 

 .זימון אסיפה זהלדוח  'נספח אמצ"ב כהחדשה מדיניות התגמול 

כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת )כהונה שנייה(  מר מנחם ברנרשל  חידוש מינויור ושיא .1.2

 . 2020 מאיב 4שנים שתחילתה ביום  3של 

)א( לחוק החברות, מוצע לאשר את חידוש 245בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה על פי הוראת סעיף 

 4כדירקטורי חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום  מר מנחם ברנרשל  ומינוי

( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בנוגע 10ב)36 -ו 26. לפרטים הדרושים לפי תקנות 2020 מאיב

בפרק ד' )פרטים נוספים  26מובאת לחידוש כאמור בסעיף זה, ראו תקנה  ולחבר הדירקטוריון שכהונת

)מס' אסמכתא:  2019במרץ  20, שפורסם ביום 2018על התאגיד( לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 

 "(. הדוח התקופתי( )להלן: "024343-01-2019

 מר ברנרבהתאם להצהרה שמסר, כי  ווכישורי ו, ניסיונואור השכלתטוריון החברה בחן וקבע, לדירק

מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים בתקנות החברות )תנאים  בעל והינ

-ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו

2005. 
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לגמול שנתי ולגמול השתתפות לישיבה בגובה  זכאי מר ברנר יהאשנייה, ונת לתקופת כה ונוייעם מ

)להלן:  2000-בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"סקבוע הסכום ה

הגמול "(, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. למען הסר ספק, יובהר כי תקנות הגמול"

השנתי וגמול ההשתתפות האמור, אינם מובאים לאישור האסיפה הכללית המוזמנת על פי דוח זה, 

 לתקנות הגמול. 7בהתאם לסעיף 

, בהתאם להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה מר ברנרזכאי יהא כמו כן, 

וכן להיכלל בפוליסות ביטוח  ,מעת לעת וכפי שיעודכנולתנאים המובאים במדיניות התגמול החדשה, 

 .אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות בהן תתקשר החברה

לחוק  241 -ב' ו224מובאת לחידוש, בהתאם לסעיפים  והצהרת הכשירות של הדירקטור, שכהונת נוסח 

-התש"ע לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, 1החברות ולסעיף 

 .  לדוח זה 'בנספח , לפי העניין, מצורף כ2010

, לאשר לעיל 1.2בחברה כאמור בסעיף  כדירקטור חיצוני מר ברנרשל  כהונתובכפוף לאישור הארכת  .1.3

, למר ברנר בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעתהענקת כתב התחייבות לשיפוי 

)מס'  2015בינואר,  26מיום כללית של החברה ן אסיפה לדוח זימו נספח ג'כבהתאם לנוסח המצ"ב 

 .( )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה( 2015-01-019213תא: כאסמ

, לעיל 1.2בחברה כאמור בסעיף  כדירקטור חיצוני מר מנחם ברנרשל  כהונתובכפוף לאישור הארכת  .1.4

למר ברנר  כתב פטור מאחריות קתהענלהלן, לאשר  1.5כאמור בסעיף הענקת כתב פטור ובכפוף לאישור 

 . זהדוח ל כנספח ג'בנוסח המצ"ב 

שאינם , , לאשר מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברההחדשה בכפוף לאישור מדיניות התגמול .1.5

בנוסח המצ"ב  תלויים בלתיהו םיחיצוניה דירקטוריםה , ובכלל זהעל בעלי השליטה בחברה נמנים

 .זהדוח ל נספח ג'כ

, לאשר מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה הנמנים החדשה שור מדיניות התגמולבכפוף לאי .1.6

 נספח ג'נוסח המצ"ב כבתנאים זהים לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה )ה ,על בעלי השליטה בחברה

 ו. שנים, החל ממועד קבלת אישור אסיפה כללית ז (3) שלושבת , וזאת לתקופה (זהדוח ל

, לאשר מתן כתב פטור מאחריות למנכ"ל החברה בנוסח המצ"ב החדשה ניות התגמולבכפוף לאישור מדי .1.7

 .זהדוח ל 'נספח גכ

 

 שעל סדר יומה של האסיפה לנושאים יחספרטים הנדרשים ב -חלק א' 

 ועדכונה החדשהתיאור עיקרי מדיניות התגמול  .2

 מדיניות)להלן: " את מדיניות התגמול של החברהאישרה האסיפה הכללית , 2017בינואר  17ביום  .2.1

, החליטה האסיפה הכללית של החברה לאשר עדכון 2018בספטמבר  6ביום . "(הקודמת התגמול

כעת מובאת . , הסתיימה מדיניות התגמול הקודמת2020בינואר  17. ביום למדיניות התגמול של החברה

וזאת החל מיום  לאישור האסיפה הכללית מדיניות תגמול חדשה המחליפה את מדיניות התגמול הקיימת

 .2020בינואר,  1

, ראו דוח זימון 2018בספטמבר,  6 ביום לאחרונה שעודכנה כפילפרטים בדבר מדיניות התגמול הקודמת 

( )מידע זה מהווה 2018-01-072697)אסמכתא מס':  2018באוגוסט,  2אסיפה כללית שפורסם ביום 

 "(.2018 אוגוסט מחודש אסיפההזימון  דוח)להלן: " הכללה על דרך ההפניה(
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תוך התייחסות לכל העניינים , 2020במרץ  1מיום של החברה בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול  .2.2

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

ת חידוש א ,לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול של החברה ,2020במרץ  3דירקטוריון החברה ביום 

, "(מדיניות התגמול החדשה)להלן: " שנים 3 בתלתקופה  ,מדיניות התגמול המובאת לאישור אסיפה זו

 .2020בינואר  1יום החל מוזאת 

 :החדשה מדיניות התגמולהמוצעים ללהלן עיקרי העדכונים  .2.3

כך ששכרו  ,עודכן( במדיניות התגמול החדשהמונח זה שכר הבסיס ברוטו למנכ"ל )כהגדרת  .2.3.1

יובהר כי  1.בחודש ש"ח 90,000ודשי הבסיסי )ללא נלוות וסוציאליות( לא יעלה על סך של הח

של המנכ"ל מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקבלת  ותוכל לעדכן את שכר החברה

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

  (.בסיס ברוטושכר יהיה שכר ה

ללא נלוות )תקרת השכר הקבוע לנושא משרה הכפוף למנכ"ל עודכנה כך ששכרו החודשי הבסיסי  .2.3.2

ש"ח בחודש, כפי שנקבע במדיניות  52,000ש"ח בחודש חלף  65,000לא יעלה על  (וסוציאליות

 .קודמתהתגמול ה

לת השליטה בעקבוצת אשטרום בע"מ, לשירותי הניהול  כי התמורה המשולמת בגיןהובהר  .2.3.3

  2למדד המחירים לצרכן.צמודה תהיה , "(קבוצת אשטרום)להלן: " בחברה

החברה רשאית להעניק אשר החזר הוצאות טלפון, והחזר הוצאות נלוות נוספות תקרת עדכון  .2.3.4

במדיניות התגמול  אלפי ש"ח 12)חלף  אלפי ש"ח בשנה 15לנושאי המשרה עד לתקרה של 

 . (הקודמת

השוטפת  בשנה הממוצעוהרווח לפני מס ות למענק למנכ"ל כך שבמידה זכאתנאי הסף לעדכון  .2.3.5

תהא  לא "(למנכ"ל רף הזכאות למענק)להלן :" "חש מיליון 200 -מ נמוךובשנתיים שקדמו לה 

שנת  .ש"ח במדיניות התגמול הקודמת( מיליון 80)וזאת חלף  זו בשנהזכאות לקבלת מענק 

 .ואילך 2019נת שהחל מתחילת יישום המנגנון האמור הינה 

                                                      

אלפי  75, עמד שכר הבסיס ברוטו של המנכ"ל )ללא נלוות וסוציאליות( על 2017ת בשנת יצוין כי במועד אישור המדיניות הקודמ 1

 ש"ח.

, ראו 2018בספטמבר  6ביום באסיפה הכללית של החברה לפרטים בדבר הסכם הניהול של החברה עם קבוצת אשטרום, כפי שאושר  2

 .2018דוח זימון האסיפה מחודש אוגוסט 
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שכן בהתאם החדשה ממדיניות התגמול  סטייה, קיימת למנכ"ל למענק כאותזה רף בענייןכי  יצויין

 "חש מיליון 100 הינו, כאמורהזכאות למענק  רףהחברה, "ל מנכהחברה עם להסכם ההעסקה של 

שמוצע  מיליון ש"ח כפי 200)ולא )להלן: "רף הזכאות למענק למנכ"ל בהתאם להסכם ההעסקה"( 

 החל בתוקף הינו"ל המנכ עם ההעסקה הסכםכי  יצויו. לאשר במסגרת מדיניות התגמול החדשה(

 3.קצובה בלתי ולתקופה 2017 במאי 1 מיום

תותנה בשיעור בתשואה שנתית על ההון של לכך שהמנכ"ל למענק בשנה רלוונטית,  זכאותעדכון  .2.3.6

 ול הקודמת(.מבמדיניות התג 5%)וזאת חלף  7%

משכורות  4משכורות בסיס ברוטו )חלף  6קרת המענק לנושאי משרה כפופי מנכ"ל לעד עדכון ת .2.3.7

 במדיניות התגמול הקודמת(.

יחושב בכפוף לעמידה ברווח לפני ש כךהמרכיב המדיד למענק נושאי משרה כפופי מנכ"ל עדכון  .2.3.8

עדכון כן  מיליון ש"ח במדיניות התגמול הקודמת(. כמו 80)חלף מיליון ש"ח  200מס ממוצע מעל 

 מנגנון החישוב כדלקמן:

מיליון ש"ח בשנה מסוימת לא תזכה בתגמול באותה שנה.  200 -עמידה ברווח לפני מס הנמוך מ

מיליון ש"ח תזכה את נושאי המשרה  240מיליון ש"ח ועד  200עמידה ברווח לפני מס שבין 

 280מיליון ש"ח ועד  240במענק עד משכורת בסיס ברוטו אחת; עמידה ברווח לפני מס של מעל 

ברוטו )תקרת המענק(;  בסיסמיליון ש"ח, תזכה את נושאי המשרה במענק עד שתי משכורות 

מיליון ש"ח תזכה את נושאי המשרה  320מיליון ש"ח ועד  280עמידה ברווח לפני מס של מעל 

 320ברוטו )תקרת המענק(; עמידה ברווח לפני מס של מעל  בסיסבמענק עד שלוש משכורות 

 ברוטו )תקרת המענק(. בסיסמיליון ש"ח תזכה את נושאי המשרה במענק עד ארבע משכורות 

  .ואילך 2019 משנת יחול"ל מנכ כפופי משרה לנושאי התגמול מודל

רכיב כך שיחס התגמול המשתנה מסך עלות התגמול השנתית לנושאי משרה כפופי מנכ"ל,  ןעדכו .2.3.9

 משרה.הלנושא שנתית התגמול עלות מסך  30%התגמול המשתנה לא יעלה על 

 כדלקמן: ותקופת הביטוח פוליסת ביטוח אחריות של נושאי המשרה בחברה תנאיעדכון  .2.3.10

בהתאם , לעת מעת, החברה שתרכוש המקצועית האחריות בביטוח יכוסונושא משרה בחברה 

מיליון דולר ארה"ב למקרה  20גבולות כיסוי אחריות של עד  לעקרונות המפורטים להלן:

עצמית לחברה ההשתתפות ה .דולר ארה"ב 41,000הפרמיה השנתית בסך של עד . ופת ביטוחתקלו

דולר ארה"ב בגין תביעות המוגשות בארה"ב  60,000 וסך של מקרהדולר ארה"ב ל 35,000הינה 

 Entity Coverage for SEC claim- Israelובקנדה או בתביעות תחת כיסוי החברה עצמה )

only.)  2021בינואר  7וסיומה ביום  2020בינואר  8הראשונה תחילתה ביום תקופת הפוליסה.  

                                                      
לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום  .2017במאי  29ע"י האסיפה הכללית של החברה ביום הסכם העסקה של המנכ"ל אושר  3

יצוין כי נכון למועד דוח זה שכרו  .(ההפניה דרך על הכללה מהווה זה)מידע  (2017-01-034138)אסמכתא מס':  2017באפריל  23
רויון החברה וליות(, וזאת בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטאלפי ש"ח )ברוטו, ללא נלוות וסוציא 90החודשי של המנכ"ל הינו 

 .בהתאם למדיניות התגמול הקודמת, ו2019מחודש מרץ 



5 

שלא תעלה על להארכה ו/או להרחבה מעת לעת לתקופה  פוליסת הביטוח תהא ניתנת לחידוש ו/או

בכפוף לקבלת אישור ועדת מתום תוקפה של הפוליסה המתוארת בסעיף זה,  שנים (3שלוש )

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

  4.ו/או המורחבת, אינם שונים באופן מהותי מתנאי הפוליסה הקיימת

. בחברהלנושאי משרה מאחריות הוספת האפשרות במדיניות התגמול החדשה להענקת כתב פטור  .2.3.11

ות בחלוקה החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהיר

או בקשר עם החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה )גם נושא משרה 

 אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור( יש בה עניין אישי.

 .כמו כן, יצוין כי בוצעו במדיניות התגמול המעודכנת שינויים נוספים שאינם מהותיים .2.3.12

ת זו בנוסח מסומן לעומת מדיניות התגמול המובאת לאישור אסיפה כללי למדיניות התגמול .2.3.13

 זה.לדוח  נספח א' או, רהקודמת

אינם חורגים , בחברה משרההיצוין, כי נכון למועד זימון האסיפה, תנאי הכהונה והעסקה של נושאי  .2.4

בסעיף החברה כמפורט נכ"ל הזכאות למענק למרף , וזאת למעט ביחס להחדשה ממדיניות התגמול

 .לעיל 2.3.5

לבין התקרות שנקבעו במדיניות התגמול  החברהס בין התגמולים ששולמו בפועל למנכ"ל להלן היח .2.5

 : 2019-2017שהייתה בתוקף בכל אחת מהשנים 

 2017 2018 2019 

 99.1% 92.6% 83.33% רכיב קבוע

 100% 100% 44% רכיב משתנה

 החברה אינה חברה נכדה ציבורית. .2.6

 החדשהאישור מדיניות התגמול ו הבקביעוריון השיקולים שהנחו את ועדת התגמול והדירקט .3

 מטרות מדיניות התגמול .3.1

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

 בין היתר, באמצעות:

 קידום מטרות החברה, תכניות העבודה שלה ומדיניותה, בראייה ארוכת טווח; .3.1.1

ושאי המשרה, בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול הסיכונים של לנ יצירת תמריצים ראויים .3.1.2

 החברה; 

                                                      
דיווחה החברה על אישור הכללת נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה בפוליסת ביטוח  2020במרץ,  4יצוין, כי ביום  4

כמובא במדיניות התגמול החדשה ובכפוף לאישור אסיפה כללית זו את מדיניות אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה בתנאים 

  (.2020-01-018235)אסמכתא מס':  התגמול החדשה
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מצטיינים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה, המשך וגיוס ושימור מנהלים איכותיים  .3.1.3

 פיתוחה והצלחתה לאורך זמן.

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

החדשה למדיניות התגמול  8, מצאו כי היחסים המפורטים בסעיף ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

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

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

בדי החברה השונים, ההבדלים המהותיים ברמת האחריות והתשומות השונים של נושאי המשרה ושל עו

ירקטוריון החברה, בסטייה כמו כן, התחשבו ועדת התגמול ודהנדרשות לתפקידים השונים בחברה. 

 ולעמדתם, לאור קיומו של הסכםאל מול מדיניות התגמול החדשה תנאי הסף למענק למנכ"ל הקיימת ב

האסיפה הכללית, קיומה של סטייה כאמור הינו סביר בנסיבות  של המנכ"ל, שאושר על ידי העסקה

 העניין. 

 כללי -תנאי התגמול  .3.3

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

זאת  ,והאסטרטגיה העסקית של החברה ועם תנאי התגמול הקיימים של נושאי המשרה בחברה

 .היתר בסטייה הקיימת מול תנאי הסף למענק של מנכ"ל החברהבהתחשב בין 

 קבוערכיב  –תנאי התגמול  .3.4

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

ויציבות לחברה ולנושאי המשרה בה וגיוס ושימור מנהלים איכותיים המהווים את הבסיס 

 חברהב המשרה נושאי של המצומצםמבנה כוח האדם ן היתר, לאור האיתן לניהול החברה, בי

 לאורך זמן.  והצלחתה פיתוחה המשך, המשרה נושאי של הבכיר ותפקידם ומעמדם

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

סיונו המקצועי של נושא המשרה והן בחברה באופן שוטף. שכר קבוע משקף, הן את כישוריו וני

את הגדרת תפקידו ורמת הבכירות התפקיד בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הנובעות 

 ממנה. 

להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תקרות עלות השכר שנקבעו במדיניות, בהתאם  .3.4.3

 לתפקידיהם של נושאי המשרה, הינן סבירות וראויות. 

 משתנהרכיב  –תנאי התגמול  .3.5

בעוד השכר הקבוע מייצג את ציפיות החברה מנושאי המשרה להשגת יעדים מוגדרים וברורים, בהתאם 

לתפקידם השוטף, מטרתו של הרכיב המשתנה הינה לשקף ככל הניתן את תרומתם של נושאי המשרה 

 בחברה להגשמת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בראיה ארוכת טווח. 
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טוריון החברה, המענק השנתי לנושא המשרה מתייחס להלימה ועדת התגמול ודירק להערכת .3.5.1

 ,רו לו במסגרת מילוי תפקידודבין ביצועי החברה לבין ביצועיו האישיים אל מול היעדים שהוג

למדידה וחיזוי על פי  תוכן לפעילות יוצאת דופן של נושא המשרה, אשר לא בהכרח ניתנ

מעותי לעמידה ביעדים, הנגזרים ן משקל משמדיניות התגמול ניתקריטריונים קבועים מראש. ב

מקריטריונים הניתנים למדידה כחלק מיעדי החברה ותכנית העבודה השנתית והרב שנתית של 

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

מידה ביעדים נושאי המשרה להצלחת החברה ואת רצון החברה לתגמל את נושאי המשרה על ע

 אלו. 

להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, המענק השנתי לנושאי משרה כפופי מנכ"ל כולל  .3.5.2

נוסחה ברורה של רווח לפני מס, בהיותו הפרמטר המתאים לחברה. יצוין כי במדיניות התגמול 

הרווח לפני מס הנדרש לזכאות תקרת ה תהמובאת לאישור אסיפה כללית זו, הועלהחדשה 

. כמו כן, "(כפופי מנכ"ל רף הזכאות למענק נושאי משרה)להלן: " שא המשרה למענק השנתינו

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

, בהתאם להחלטת מנכ"ל החברה על עמידתם ביעדי החברה משכורות חודשיות( 6) התגמול

את הצלחת החברה בכללותה למימוש תכניותיה, את תרומתם  והשאת רווחי החברה, המבטא

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

 .על עמידה ביעדים אלו

הזכאות  ףר המובאת לאישור אסיפה כללית זו, הועלההחדשה יצוין כי במדיניות התגמול  .3.5.3

לנושאי משרה עם היעדים קו נועדה לשם יישור אמור הרף ההעלאת  .החברה למענק למנכ"ל

שאושר על ידי האסיפה הכללית, , בתוקף עם מנכ"ל החברה הסכם כי נוכחיצוין, כפופי מנכ"ל. 

בפועל. ועדת התגמול ודירקטוריון מדיניות התגמול בעניין רף הזכאות למענק למנכ"ל סוטה 

ועולה בקנה אחד עם מטרת ות העניין בנסיבהינה סבירה והוגנת החברה בדעה כי סטייה זו 

 החברה לשימור מנהלים איכותיים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה.

בגין תרומתו  (משכורות חודשיות 3שווה ערך )מרכיב מבוסס שיקול דעת שאינו מהותי  ,כמו כן

  .בהצלחת החברה בכללותה למימוש תכניותיה ובמצבה הכספי

ירקטוריון החברה את הסמכות להפחית את היקף המענק השנתי, מדיניות התגמול מקנה לד .3.5.4

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

 .למידת תרומתם האישית להישגי החברה ותכנית העבודה שלה ולמקרים אחרים

 הוני תגמול  .3.6

של נושאי  ותמרוץ י משמש ככלי לשימורלהערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, התגמול ההונ

תוך יצירת קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבעלי המניות ושמירה ראויה בין  המשרה בחברה

בין היתר על ידי קביעת תקופת הבשלה מלאה ומתן אופציות שאינן טווח הקצר לטווח הארוך, השיקולי 

יון החברה, תנאי הרכיב ההוני שנקבעו לעמדת ועדת התגמול ודירקטור .בתוך הכסף במועד הענקתן

 .הינם מתמרצים וראויים התגמול המעודכנתבמדיניות 
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 יחס בין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה .3.7

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

פקידם ודרגתם, באופן היוצר תמריץ התגמול הקבוע לתגמול המשתנה של נושאי המשרה, בהתאם לת

ראוי לנושאי המשרה בחברה לקדם את מטרות החברה. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, 

תקרות רכיבי השכר ברוטו שנקבעו במדיניות התגמול, בהתאם לתפקידיהם של נושאי המשרה, הינן 

התגמול המובאת לאישור אסיפה  סבירות וראויות, זאת בהתחשב, בין היתר, בגידול שחל במדיניות

. היחס ודמתהקברוטו של נושאי משרה כפופי מנכ"ל ביחס למדיניות התגמול הכללית זו בתקרת שכר 

בין סך העלות השנתית של הרכיבים המשתנים הכלולים בתגמול נושאי המשרה כפופי מנכ"ל ושל 

של תגמול  (התגמול המשתנההכוללת את התגמול הקבוע ואת )המנכ"ל לבין העלות השנתית הכוללת 

 .בהתאמה ,80%ועל  30%נושאי המשרה כפופי מנכ"ל ושל המנכ"ל לא יעלה על 

 ריון החברה לעדכונים שבוצעו במדיניות התגמול החדשה ותמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקט .4

מקדמת את מטרות החברה,  חדשהועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי מדיניות התגמול ה .4.1

את מדיניותה, ערכיה ותוכנית העבודה שלה בראייה ארוכת טווח, תוך שהיא יוצרת מערך תגמול 

 .ותימרוץ סביר וראוי

מגדירה את היחס הראוי בין  חדשהועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי מדיניות התגמול ה .4.2

ופן המקדם את התגמול הקבוע לתגמול המשתנה של נושאי המשרה, בהתאם לתפקידם ודרגתם, בא

 יעדי החברה ויוצר תמריץ ראוי ההולם את מדיניות ניהול הסיכונים של החברה. 

הן למנכ"ל והן מענק השנתי החברה העלאת רף הזכאות לן וריוודירקטלעמדת ועדת התגמול כמו כן,  .4.3

בראיה ארוכת  כפופי מנכ"ל הינו ראוי, מתמרץ, ותואם את מטרות החברה, לרבותלנושאי המשרה 

בתוקף עם מנכ"ל החברה, רף הזכאות למענק . עוד ציינו כי בהתחשב בקיומו של הסכם העסקה חטוו

מהווה )הסוטה ממדיניות התגמול המובאת לאישור האסיפה( למנכ"ל בהתאם להסכם ההעסקה עמו 

בנסיבות העניין תמריץ ראוי העולה בקנה אחד עם מטרת החברה לשימור מנהלים איכותיים המהווים 

 ס האיתן לניהול החברה.את הבסי

היחס בין תנאי התגמול לנושאי המשרה לשכר שאר העובדים בחברה הינו סביר ואין בו כדי להשפיע  .4.4

לרעה על יחסי העבודה בחברה וזאת בין היתר לאור מבנה כוח האדם של החברה, תפקידם של נושאי 

 .האחריות והתשומות הנדרשות בתפקידים השונים בחברהרמת את  תואמיםההמשרה 

)כאשר של מנכ"ל החברה שכר הבסיס ברוטו לנכון לעדכן את  יםתגמול ודירקטוריון החברה רואועדת ה .4.5

, זאת בהתאם בשלוש שנים במצטבר( 20%עדכן את השכר האמור עד לתקרה של ישנה אפשרות ל

תקרת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי  למשכורת החודשית המשולמת למנכ"ל החברה. ועדת

 .סבירה והולמת את היקף פעילות החברה,המשכורת החודשית האמורה הינה ראויה

ר יכמו כן, סבורים כי עדכון תקרת המשכורת החודשית לנושאי משרה כפופי מנכ"ל הינו ראוי, סב .4.6

 .והולמת את היקף פעילות החברה ומתאים לתפקידם של נושאי המשרה

החברה הינם  וריוןודירקטשר לפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה, נימוקי ועדת התגמול בא .4.7

 כדלקמן:
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 1968 -תשכ"חהחוק ניירות ערך, , הינה בהתאם לחוק החברות ,ביטוחהפוליסת ההתקשרות ב .4.7.1

כפי שמובאת  של החברההחדשה תקנון החברה ומדיניות התגמול  "(,חוק ניירות ערך)להלן: "

 .האסיפהלאישור 

ביטוח הינה הגנה מקובלת שניתנת לנושאי משרה בקרב חברות ציבוריות בישראל הפוליסת  .4.7.2

של החברה לפעול בחופשיות ולדירקטורים והינה חיונית על מנת לאפשר לנושאי המשרה 

לטובת החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ותוך ידיעה, כי גם במידה ותיפול 

 . ק להם הגנה, הכול בכפוף למגבלות הדיןשגגה תחת ידם, תוענ

תנאי פוליסת ביטוח, לרבות הפרמיה השנתית בגינה והיקף הכיסוי הביטוחי, סוכמו במסגרת  .4.7.3

משא ומתן כולל ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה, לרבות אלו 

נכון החברה ועיסוקה של  , הכנסותיהבהתחשב בהיקף פעילותה, הנמנים על בעלי השליטה

 .והינם זהים לגבי כל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברהלמועד זה, 

ביטוח הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, הפוליסת  .4.7.4

 .רכושה או התחייבויותיה

לאחר בחינה שערכו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הללו קבעו, כי מתן פוליסת ביטוח  .4.7.5

 .ות אינה כוללת חלוקה, כהגדרתה בחוק החברותהאחרי

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

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

טרטגית של החברה, יעדיה העסקיים ובעלי מניותיה בראייה ארוכת טווח, בהתחשב בתפיסתה האס

 . ומדיניות ניהול הסיכונים שלה

 מר מנחם ברנרשל  ווהעסקת וודירקטוריון החברה לאישור מחדש של תנאי כהונת, נימוקי ועדת התגמול .5

שעל סדר היום( )לנימוקים בגין הכללת מר ברנר בפוליסת  1.4-1.3)נושאים  כדירקטור חיצוני בחברה

לדירקטורים ולנושאי לעיל(, ולהענקת כתבי פטור  4.6.1נושאי משרה ראו סעיף ביטוח דירקטורים ו

 (:1.7-1.5)נושאים המשרה בחברה 

כדירקטור מר מנחם ברנר של  ווהעסקת וועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו מחדש את תנאי כהונת

 מן הטעמים כדלהלן:, ברהלדירקטורים ולנושאי המשרה בח וכן אישור הענקת כתבי פטורחיצוני בחברה, 

תקנון החברה , פטור הינם בהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערךהכתב ו כתב ההתחייבות לשיפוי .5.1

 של החברה.החדשה ומדיניות התגמול 

ת בקרב חברות ציבוריות בישראל, אשר חיוניות על והגנות מקובל םפטור הינו התחייבות לשיפוי יכתב .5.2

ה לפעול בחופשיות לטובת החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה מנת לאפשר לדירקטורים של החבר

האישית שלהם ותוך ידיעה, כי גם במידה ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכל בכפוף 

 למגבלות הדין.

היקף ההתחייבות לשיפוי על פי כתב השיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון  .5.3

וכן סך השיפוי המרבי כמפורט בכתב ההתחייבות , ם לאור פעילות החברה בפועלהחברה ניתן לצפות

 לשיפוי הינו סביר בנסיבות העניין.
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 כתב פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי ניתנים לכל נושאי המשרה בחברה בתנאים זהים.  .5.4

ם לחברת במתן התחייבות לשיפוי מאחריות, עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות הכרוכות בתשלו .5.5

 ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי משרה.

החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה או  .5.6

כלשהו בחברה )גם נושא משרה אחר מזה משרה בקשר עם החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא 

 י.שעבורו מוענק כתב הפטור( יש בה עניין איש

 חברי ועדת התגמול קבעו כי הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי אינה מהווה חלוקה .5.7

כהגדרתה בחוק החברות וכי לא קיים חשש סביר שקיומם של כתבי ההתחייבות לשיפוי, לכשעצמם,  

 ימנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות ו/או הצפויות.

 קנות להם שליטה בחברהשמות בעלי השליטה בחברה והזכויות המ .6

 שמות בעלי השליטה בחברה .6.1

למיטב ידיעת החברה,  .נכון למועד דוח זה, רואה החברה בקבוצת אשטרום כבעלת השליטה בחברה

קבוצת אשטרום הינה חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב 

"( הינה חברה יונדקוהנדסה ולפיתוח בע"מ )להלן: "בע"מ. למיטב ידיעת החברה, יונדקו חברה מאוחדת ל

מהונה המונפק והנפרע של קבוצת אשטרום ומזכויות  69.98%-פרטית הרשומה בישראל, המחזיקה ב

ההצבעה בה כאשר הבעלות המלאה בהון המניות המונפק והנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים 

 "(.מרגןואחזקות בע"מ )להלן: "

כבעלי השליטה בחברה: השקעות  ,, רואה החברה בבעלי המניות הבאים במרגןנכון למועד הדיווח

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של ה"ה אברהם נוסבאום ומיכל 1982נוסבאום בתיה ויחזקאל )

; השקעות רנה  -מהון המניות של מרגן( ו 33.33%זהבי, באמצעות חברות מוחזקות בשליטתם המלאה )

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

 מהון המניות של מרגן(. 33.33%מוחזקות בשליטתם המלאה )

החברה  של בעסקאותלבעלי השליטה בחברה כמפורט לעיל, עניין אישי למיטב ידיעת החברה, יצוין, כי 

( 1982השקעות משורר )"(: במרגןבעלי המניות  יתרלן: "המניות במרגן כמפורט להלן )לה בעלי יתרעם 

 15.31%בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של ה"ה ליפא ויהודית משורר, ירון משורר וסיגל משורר )

מהון המניות של מרגן(; אבן נייר ומספרים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של ה"ה נעמה לימון 

( בע"מ, 1981; השקעות מייבלום )-ו מהון המניות של מרגן( 10.93%בין ))רובין(, יורם רובין ויונתן רו

מהון המניות של מרגן(, כבעלי  7.10%חברה פרטית בשליטתם המלאה של ה"ה ורדה ליפשיץ ונורית מור )

 השליטה בחברה.

 :בעלי עניין אישי בנושאים שעל סדר היום ומהות עניינם זהשמות בעלי השליטה בחברה  .6.2

 שעל סדר היום: 1.1 ביחס לנושא

החדשה של מדיניות התגמול אישור בהינם בעלי עניין אישי לעיל,  6.1בעלי השליטה המפורטים בסעיף 

   .מטעם קבוצת אשטרוםלחברה מעניקים שירותי הנהלה בכירה )או קרוביהם( מן הטעם שהם החברה 

 :שעל סדר היום .61ביחס לנושא 

מתן כתב פטור מאחריות, זאת, אישור בהינם בעלי עניין אישי ל, לעי 6.1בעלי השליטה המפורטים בסעיף 

 . או עבור קרוביהם מן הטעם כי כתב הפטור מאחריות ניתן עבורם
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  עניינם זהנושאים שעל סדר היום ומהות בעניין אישי  שמות הדירקטורים בעלי .7

 שעל סדר היום: 1.1נושא ביחס ל

יניות התגמול, שכן היא קובעת עבורם את המסגרת של מדאישור לכל הדירקטורים בחברה עניין אישי ב

 תם.והעסק תםתנאי כהונ

באישור מדיניות התגמול לאור העובדה כי היא קובעת בין עניין אישי אברהם נוסבאום וגיל גירון לה"ה 

 . במרגן המניותעל יתר בעלי  ליפשיץ הנמניםואלכס  ה"ה ירון משוררשל היתר את תנאי כהונתם והעסקתם 

הינם נמנים על יתר באישור מדיניות התגמול לאור העובדה כי עניין אישי  ירון משורר ולאכס ליפשיץה לה"

בעלי המניות במרגן, ומדיניות התגמול קובעת, בין היתר, את תנאי כהונתם והעסקתם ה"ה אברהם 

 . , בעלי השליטה במרגןגירון וגיל נוסבאום

 שעל סדר היום: 1.6 - .51 יםביחס לנושא

זאת, מן הטעם כי כתב הפטור ל הדירקטורים בחברה עניין אישי באישור מתן כתב פטור מאחריות, לכ

 מאחריות ניתן בעבורם.

לה"ה אברהם נוסבאום וגיל גירון עניין אישי באישור כתב הפטור מאחריות לאור העובדה כי הוא ניתן 

  .לה"ה ירון משורר ואלכס ליפשיץ הנמנים על יתר בעלי המניות במרגן

הינם נמנים לאור העובדה כי כתב הפטור מאחריות באישור עניין אישי  ירון משורר ולאכס ליפשיץלה"ה 

 . , בעלי השליטה במרגןגירון וגיל על יתר בעלי המניות במרגן, וכתב הפטור ניתן לה"ה אברהם נוסבאום

 שעל סדר היום: 1.4 - 1.2ביחס לנושאים 

שעל סדר היום שכן תנאי הכהונה המוצעים לאישור ניתנים  1.4 - 1.2 בנושאיםעניין אישי  למר מנחם ברנר

 בעבורו. 

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות וועדת התגמול והביקורת והדירקטוריון  .8

שעל סדר יומה של האסיפה,  1.7- 1.3, 1.1נושאים , לאישור 2020 במרץ 1ת התגמול מיום בישיבת ועד

 1.4-ו 1.3מנחם ברנר )למעט בנושאים ו אלה פלדר, י סובל, יצחק רבידצב: ה"ה כל חברי הועדה השתתפו

 . שעל סדר יומה של האסיפה(

כל  שעל סדר יומה של האסיפה, השתתפו 1.2 , לאישור נושא2020במרץ  1מיום  ביקורתבישיבת ועדת ה

 של האסיפה(. שעל סדר יומה  1.2 א השתתף בנושאצבי סובל, אלה פלדר ומנחם ברנר )ל: ה"ה חברי הועדה

כל  לאישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, השתתפו ,2020במרץ  3בישיבת הדירקטוריון מיום 

אברהם נוסבאום, גיל גירון, ירון משורר, אלכס ליפשיץ, דליה שאשו, יצחק ה"ה : הדירקטורים של החברה

  . יומה של האסיפה( שעל סדר 1.2-1.4ומנחם ברנר )למעט בנושאים  צבי סובלאלה פלדר, רביד, 

 נוספים בדבר כינוס האסיפה הכלליתפרטים  – 'בחלק 

 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .9

 .12:00בשעה  2020, באפריל 19, 'אביום במשרדי החברה האסיפה הכללית תתקיים 
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 המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית .10

 182להצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ו .10.1

במרץ  19 ,ה' אביב בע"מ שיחול ביום-לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל

  "(.המועד הקובע)להלן: " 2020

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

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

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

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

אישור )להלן: " ה במועד הקובעאישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במנילחברה, לפני האסיפה, 

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

 האלקטרונית, הכל בהתאם למועדים המפורטים להלן.

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

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.

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

עמדה באתר ההפצה של הבורסה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא והודעות ה

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

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

 אי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין.מניה זכ

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

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

, יופקדו במשרדה הרשום של החברהאו העתק מאושר שלו ע"י נוטריון או עו"ד,  ווייפויי כוחשל שלוח 

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

 והודעות עמדההצבעה באמצעות כתב הצבעה  .11

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

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

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

   .2020 באפריל 9ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום  10הינו עד 

 ות מערכת הצבעה אלקטרוניתהצבעה באמצע .12

לעיל(, זכאי להצביע  10כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע )כהגדרתו בסעיף  .12.1

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

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

 "(.ההצבעה האלקטרונית
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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 

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

  .2020, באפריל 19, א'ביום  6:00 עהבשלמועד נעילת המערכת האלקטרונית 

  הרוב הנדרש .13

יהא רוב רגיל בהצבעה במניין קולות  ,היום סדר עלש 1.5 - 1.3ההחלטות בסעיפים ש לקבלת נדרהרוב ה .13.1

  בחשבון מניין קולות המצביעים. בעלי המניות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו

 א)ב( החברות,267 פים, בהתאם לסעישעל סדר היום 1.7 -ו 1.1 פיםבסעי ותהרוב הנדרש לקבלת ההחלט .13.2

במניין קולות הרוב באסיפה ( 1)הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: 

עלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם ב

המשתתפים בהצבעה; במניין כלל  לפי העניין, ,או באישור תנאי הכהונה למנכ"ל מדיניות התגמול

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

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות ( 2)בים; לחוק החברות בשינויים המחוי 276הוראות סעיף 

 . מכלל זכויות ההצבעה בחברה (2%) לא עלה על שיעור של שני אחוזים( 1האמורים בפסקה )

גם אם האסיפה  שעל סדר היום 1.7 -ו 1.1 פיםיובהר, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את סעי

קטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים , ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירםתתנגד לאישור

או בתנאי הכהונה למנכ"ל, לפי העניין  מפורטים ולאחר שידונו מחדש בעדכון למדיניות התגמול

, כי אישור העדכון למדיניות (בחנו בדיון כאמור, בין היתר, את ההתנגדות לאסיפה הכלליתלאחר שו)

, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת ןאו אישור תנאי הכהונה למנכ"ל, לפי העניי התגמול

 .החברה

הינו  )ב( לחוק החברות, 239, בהתאם לסעיף שעל סדר היום 1.2 ףבסעי ההרוב הנדרש לקבלת ההחלט .13.3

ן קולות הרוב באסיפה הכללית יבמני( 1)רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: 

ניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המ

; במניין כלל הקולות למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה

של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות 

האמורים סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות ( 2)ברות בשינויים המחויבים; לחוק הח 276סעיף 

 . מכלל זכויות ההצבעה בחברה (2%) לא עלה על שיעור של שני אחוזים( 1בפסקה )

הינו  א( לחוק החברות,)275, בהתאם לסעיף שעל סדר היום 1.6 יףעההחלטה בסהרוב הנדרש לקבלת  .13.4

ן קולות הרוב באסיפה הכללית יבמני( 1)ובלבד כי יתקיים אחד מאלה:  רוב רגיל בהצבעה במניין קולות

ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; 

סך קולות ( 2) ;ין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעיםיבמנ

מכלל  (2%) לא עלה על שיעור של שני אחוזים( 1האמורים בפסקה )יות המתנגדים מקרב בעלי המנ

 .זכויות ההצבעה בחברה

  ן חוקי ואסיפה נדחיתימני .14

לחברה  ין חוקי יתהווה, בשעה שיהיו נוכחים באסיפה, בעצמם או על ידי שלוח, או לאחר ששלחוימנ .14.1

חמישים  המייצגים לפחותכתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, שני בעלי מניות, המחזיקים או 

 .מזכויות ההצבעה שבחברה (50%)אחוזים 
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אותו ל אם חלפה מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה .14.2

האסיפה,  , לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צוין בהודעה עליום בשבוע לאחר מכן

הנדחית לא יימצא  יינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפהובאסיפה הנדחית יידונו הענ

בכל מספר משתתפים  מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה

 שהוא.

 סמכות רשות ניירות ערך .15

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

להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע,  ("הרשותלהלן: ")ערך או עובד שהסמיכה לכך  ניירות

לדו"ח זה, וכן להורות לחברה על  1.6בקשר לנושא הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות 

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

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

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

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

מניותיה שאליהם נשלח דו"ח זה, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו  בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי

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

 .אם הורתה הרשות אחרת

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

  עיון במסמכים .16

שעל  ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, בעותק של דוח מיידי זה ובכל מסמך הנוגע לנושאים

העבודה  ה', בשעות-תל אביב, בימים א', 10סדר יומה של האסיפה, במשרדי החברה ברחוב קרמניצקי 

אסיפה הכללית או ה וזאת עד למועד כינוסה של, (03-6231331לתיאום מראש נא לפנות בטלפון )המקובלות 

 .(אם תהיה)האסיפה הנדחית 

ממשרד מ. פירון ושות',  מור כץויהודה גינדי  אודי אפרון, ם עוה"דהינ זההחברה לעניין טיפול בדוח  ינציג .17

 . 03-7540011 פקס: ,03-754000, טל': , תל אביב2, השלושה 360עורכי דין, מגדל אדגר 
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 מבוא

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

שיעודכן מעת  , על תקנותיו, כפי1999-התשנ"ט בהתאם לחוק החברות ,, מרכיביו ואופן קביעתו"(החברה)להלן: "

 1."(חוק החברותלעת )להלן: "

 

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

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

 2.ף להוראות כל דיןלכך בחברה ובכפו

 

  התגמול מדיניות של תוקפה

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

 . החברות

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

משרה, על רכיביהם השונים )רכיב קבוע ו/או רכיב משתנה( תוך יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמולים לנושאי ה

 התגמול השונים. 

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

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

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

 מדיניות התגמול שתתואר להלן.מ חורגים

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

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

 שיידרש ובכפוף להוראות הדין.

  

 אורגנים מוסמכים לאישור תנאי התגמול בחברה

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

 בהתאם להוראות כל דין.ברה האורגנים המוסמכים של הח

 

 

 

 

                                                 

 
 .א לחוק החברות267ראה סעיף  1
 אימוץ מדיניות התגמול על ידי החברה אינו מקנה כל זכות לנושאי המשרה בה. 2
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  עקרונות מנחים בעת בניית מדיניות התגמול

מדיניות התגמול מנסה ככל הניתן לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים לנושאי המשרה בחברה  .1

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

אי המשרה לפעול להשגת יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה הן לתמרץ את נוש

בטווח המיידי והן בראיה ארוכת טווח ובכלל זה את היחס הראוי בין הרכיבים המשתנים לקבועים מסך 

חבילת התגמול, וזאת בין היתר על מנת שלא לעודד את נושא המשרה הרלוונטי ללקיחת סיכונים שאינן 

 ם למדיניות החברה לעניין זה תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה הבכירים בחברה.בהתא

לאור מבנה כוח האדם , בין היתרגיוס ושימור מנהלים איכותיים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה,  .2

 ורך זמן., המשך פיתוחה והצלחתה לאהמצומצם של החברה ומעמדם ותפקידם הבכיר של נושאי המשרה

בקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקת נושאי המשרה במדיניות התגמול באה לידי ביטוי תרומתו  .3

בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של  ,בין היתר ,של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה

 נושא המשרה.

 ות פעילותה.מדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכב .4

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

 מדיניות התגמול 

 כללי

ככלל, תוכניות התגמול לנושאי משרה מותאמות לתפקידם ולתחומי אחריותם בחברה וליעדים הניתנים להשגה 

שלה ומדיניותה בראיה המוצבים להם במסגרת מילוי תפקידם לצורך קידום מטרות החברה, תכנית העבודה 

 ארוכת טווח. 

 :התגמול מדיניותמטרות 

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

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

 פיתוחה המשך, חברהת הבסיס האיתן לניהול המנהלים איכותיים מצטיינים המהווים א גיוס ושימור .ג

 .זמן לאורך והצלחתה

 :השיקולים הבאים ,בין היתר ,ויילקח משרה ילנושא תנאי כהונה והעסקה קביעת בעת

השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של המועמד לכהונה או נושא המשרה ב התחשבות .א

  המכהן.

הסכמים קודמים עם נושא המשרה )ככל שלא בו , תקופת ההעסקהחריותתחומי אבתפקיד, ב התחשבות .ב

 מדובר בנושא משרה חדש(.

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

בראייה ארוכת טווח ובהתאם  והכל, ההשאת רווחילו החברה יעדי להשגת המשרה נושא של תרומתו .ה

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

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

( השכר של נושא המשרה הקודם באותו 2; )חברה )ככל שרלבנטי(( התגמול של נושאי משרה ברמה דומה ב1)

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

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

, על יחסי העבודה החברההפער בין תנאי הכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של שאר העובדים 

 . בחברה

חברות דומות לעניין זה יהיו  בחברות דומות. בתפקידים דומיםושאי משרה של נ לרמת ההשתכרותהשוואה  .ז

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

פרמטר  לכלהכנסות ו/או מכלול פרמטרים אלו בהתאם לאופי, גודל החברה וסוג הפעילות שלה. כמו כן, 

ביחס לחברה עצמה, כך שבקבוצת ההשוואה לא יכללו חברות בהן פרמטרים אלו  מקסימליווח יוגדר ט

 10-חורגים מהטווח הנ"ל. בנוסף, החברה תשאף לכך שמספר החברות בקבוצת ההשוואה שלה לא יפחת מ

 חברות. 

 .(3ל)ביחס לתגמול נושאי משרה הכפופים למנכ" החברה"ל מנכ של והמלצותיוהכספי של החברה  מצבה .ח

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

 

התגמול  ועדתלהלן יפורטו קווים מנחים של מדיניות התגמול בחברה כפי שאושרה על ידי 

 :בכל הנוגע לרכיבי תוכניות התגמולוהדירקטוריון, 

 קבוע שכר רכיבי .1

  קבוע שכר

שכר קבוע . באופן שוטף תפקידו בחברה בביצוע עמשקי הוא אותו הזמן עבור נושא המשרה את לתגמל נועד

התפקיד  בכירות את הגדרת תפקידו ורמת משקף הן את כישוריו ונסיונו המקצועי של נושא המשרה והן

 בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה. 

 - מנכ"ל החברה

יות תגמול זו על ידי וועדת המנכ"ל נכון למועד אישור מדינ שלעל שכרו  שכרו החודשי הבסיסי לא יעלה 

 שכר הבסיס)להלן: " ש"ח )ללא נלוות וסוציאליות( 90,000התגמול ודירקטוריון החברה, קרי סך של 

מעת לעת על פי שיקול דעתה  של המנכ"ל ותוכל לעדכן את שכר החברה מבלי לגרוע מן האמור לעיל,"(. ברוטו

)בסיס  במצטבר שנים בשלוש 20%עד לתקרה של  הבלעדי ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין,

, ללא הנלוות נכון למועד אישור מדיניות התגמול החישוב לעדכון שכר יהיה שכר הבסיס ברוטו

                                                 

 
 ולמעט נושא משרה כפוף מנכ"ל הנמנה על קבוצת השליטה או קרובים לאלו הכלולים בקבוצת השליטה. 3



 

5 
 

יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן וכל עלייה הנובעת יכול ושל המנכ"ל בלבד  שכרו .(.והסוציאליות(

 שנים, כאמור לעיל. 3-מההצמדה תיחשב כחלק מהשינוי המירבי המצטבר ל

)ללא נלוות ש"ח  0006552,לא יעלה על הבסיסי החודשי שכרו  – נושא משרה שאינו מנכ"ל או דירקטור

 וסוציאליות(.

 

 

 שירותי ניהול

, שאנו משאבי ניהול ,דירקטורים שרותי , בין היתר,כולליםה שרותי ניהול לחברהקבוצת אשטרום מעניקה 

 ושירותי מחלקת גזברות וכספים חשבונות והנהלת חשבות מחלקת, עמיד מערכות מחלקתשירותי רכב, 

 ."(הניהול שירותי)להלן: "

בצמוד למדד המחירים  לשנהש"ח מיליון  4.62סך המשולם ע"י החברה בגין שירותי הניהול לא יעלה על 

 .לצרכן

ית של יו"ר עלות שכר שנת, כי יצוין הדירקטורים הכלולים במסגרת שירותי הניהוללעניין שירותי 

מיליון ש"ח בהתאמה  3.02-וש"ח מיליון  3.9הדירקטוריון ושל דירקטור מקבוצת השליטה לא תעלה על 

 .למשרה מלאה

 5% -ליו"ר הדירקטוריון ו 15% -של כל אחד מהם שלא תפחת מהחיוב בפועל יהיה בהתאם לחלקיות משרה 

  היו זכאים לתגמול משתנה.דירקטורים לא י .בהתאמה 25% -ו 35%לדירקטור ולא תעלה על 

   נלווים תנאים

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

 ולנהוג בחברה.

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

  .וביטוח מנהלים

. לנושא משרה בדרגתו כמקובל רכב חלף גמול או צמוד רכב המשרה נושאי של לרשותם וכל להעמידת החברה

עד נוספות הוצאות נלוות  החזרו ,טלפון הוצאות החזר הב המשרה נושאיהחברה רשאית להעניק ל ,כן כמו

  .אלפי ש"ח בשנה 1512של לתקרה 

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

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

  (.נלוות נוספות

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

  ויעודכנו במידת הצורך.

 

  ול משתנהתגמ .2

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

 ולהשאת רווחיה, בראיה ארוכת טווח.
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ביצועיו האישיים של נושא המשרה אל מול היעדים ליקבע בהלימה לביצועי החברה והמדיד הרכיב המשתנה 

 שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו. 

 העבודה מתכניתת התגמול של החברה הינה כי ניתן משקל משמעותי לעמידה ביעדים, הנגזרים מדיניו

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

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

 גמל נושאי משרה על עמידה ביעדים אלו. החברה לת

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

לנושאי בסיס ברוטו  משכורות 64 למנכ"ל ועדש"ח ליון ימ 3של עד בגובה תקרות המענק השנתיות שהינן 

 .משרה כפופי מנכ"ל

ינתן לפי שיקול דעתם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ולא יעלה על תקרות המענק שאינו מדיד י

  המענק כאמור לעיל.

 מנכ"ל: מענק

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

י רווחים/הפסדים בניכוהמיוחס לבעלי מניות החברה לפני מס רווח לעניין זה משמע:  - "מס לפני רווח"

במועד סמוך על ידי ועדת התגמול  "(חריגות השקעות)להלן: " הוחרגו מחישוב המענק רמהשקעות אש

בגין  אחוז התגמול לחישוב המענקהועדה האמורה את  קבעתמועד כאשר באותו  לביצוע ההשקעה

ושם ובדיבידנד כגון השקעה של החברה במניות ורווחים במימ (2.5%)שלא יעלה על  ההשקעה שהוחרגה

  וזאת כהזדמנות עסקית של החברה מבלי שלמנכ"ל תרומה ניהולית משמעותית בקשר להשקעה כאמור.

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

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

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

 )כתוצאה מתיקוןהכספי  בשנים שקדמו לאימוץ השינוי בדיווחשנת התגמול, לא ישפיע על התגמול הניתן 

)כמפורט  הרווח לפני מס המצטבר , אולם לצורך חישוב המענק בשנה השוטפת ובחינתמספרי ההשוואה(

 , יתוקנו מספרי ההשוואה בשנתיים הקודמות בהתאם לשינויי.להלן(

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

 :להלן כמפורט קלנדאריותשנים  שלושפני  על מצטבריבוצע באופן  המענק חישוב .ב

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

 בניכוי שקדמה ובשנה השוטפת בשנה טברציחושב המענק על בסיס הרווח לפני מס המ השניה בשנה

 ;הקודמת בשנה שבוצעו מענק תשלומי

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

 .הקודמות בשנתיים ששולמו המענק סכומי בניכוי, שקדמנו
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 לא"ח ש מיליון 20080 -מ נמוךהשוטפת ובשנתיים שקדמו לה  שנהב הממוצעוהרווח לפני מס  במידה

 .זו בשנהתהא זכאות לקבלת מענק 

 .ואילך 2019שנת החל מ2014שנת , כי שנת תחילת יישום המנגנון האמור הינה יובהר

 . %75תנה בשיעור בתשואה שנתית על ההון של המנכ"ל למענק בשנה רלוונטית, תו 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

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

 הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה, לשנה הרלוונטית. 

שווה ערך של  על בסיס קריטריונים שאינם מדידים דעת שיקולעשוי להיות זכאי למענק בחברה מנכ"ל ה .ד

. במסגרת מתן מענק בשיקול דעת, לובלבד שיעמוד בתקרת המענק כאמור לעי משכורות חודשיות 3

 יילקחו בחשבון ע"י ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בין היתר, אחד או יותר מהפרמטרים שלהלן: 

 .הרלוונטית בשנה החברה"ל מנכ של והישגיו תרומתו (1)

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

 של החברה. מצבה הכספי (3)

 :נושאי משרה הכפופים למנכ"ל מענק

 בסיס משכורות 64 להמשרה בחברה הכפופים למנכ"ל עשויים להיות זכאים למענק עד לגובה ש נושאי .א

 :כדלקמןמדיד הרכיב מהעל בסיס  ברוטו חודשיות

כפי שתואר )"ח ש מיליון 20080 מעלממוצע לפני מס רווח בכפוף לעמידה ביחושב  המרכיב המדיד .1

 באופן הבא: אך ללא ביצוע התאמה לעסקאות חריגות( לעיל ללמנכ"במנגנון החישוב 

  .באותה שנה לא תזכה בתגמולבשנה מסוימת ש"ח מיליון  20080 -הנמוך מלפני מס עמידה ברווח  

תזכה את נושאי המשרה מיליון ש"ח  240120ועד ש"ח מיליון  20080בין שלפני מס עמידה ברווח 

 280ועד ש"ח מיליון  240120מעל לפני מס של עמידה ברווח  ;.אחתבסיס ברוטו רת משכומענק עד ב

; ((.)תקרת המענק ברוטו בסיסמשכורות  שתימענק עד תזכה את נושאי המשרה במיליון ש"ח, 

מענק תזכה את נושאי המשרה במיליון ש"ח  320ועד מיליון ש"ח  280עמידה ברווח לפני מס של מעל 

מיליון ש"ח  320עמידה ברווח לפני מס של מעל ; ברוטו )תקרת המענק( בסיסמשכורות  עד שלוש

 .ברוטו )תקרת המענק( בסיסמשכורות מענק עד ארבע תזכה את נושאי המשרה ב

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

  זכאות הינה זכאות מצטברת.שקדמו לשנה זו. הבשנים מענקים שקיבל 

  .ואילך 20192014 משנת יחול"ל מנכ כפופי משרה לנושאי התגמול מודל
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בהתבסס על יעדים מדידים שיקבעו בכל שנה מראש  ברוטו בסיס משכורות שתישל מענק עד לגובה  .2

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

 פי תכנית העבודה השנתית בחברה.

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

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

הונאה ו/או מנהל  את תשלום המענק לנושא משרה מסוים במקרים של מעילה, לבטלהסמכות 

 .שאינו תקין

שיקול הכפופים למנכ"ל עשויים להיות זכאים למענק בבחברה נושאי משרה מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ב

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

ומתו של נושא המשרה לחברה בשנה מענק כאמור ייקבע בהתחשב בתר. לעיל( 2) -( ו1)א הקבועה בס"ק

 נתונה וכן תוך התחשבות בפרמטרים הבסיסיים, ובין היתר, בקריטריונים הבאים:

 השגת יעדי החברה, השאת רווחיה והצלחתה. (1)

 את איכות תפקודו. החברה מנכ"להערכת  (2)

 הישגיו של נושא המשרה בשנה הרלוונטית. (4)

 שינוי מהותי בתפקידו של נושא המשרה. (5)

 חברה לשמר נושא משרה בעל כישורים, ידע או מומחיות ייחודיים.הצורך של ה (6)

 עמידה בנהלים פנימיים או יעדים מיוחדים. (7)

 מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה. (8)

 גודל החברה ואופי פעילותה. (9)

 אופי ומצב השווקים בהם פועלת החברה. (10)

ר לוועדת התגמול , אשר יגיש המלצתו לאישומנכ"ל החברהההערכה האיכותית תבוצע על ידי 

 ודירקטוריון החברה.

 

 המדיד הרכיב בגין המענקהסכום המצרפי של ביחס לנושאי משרה כפופי מנכ"ל כי  יובהרלמען הסר ספק 

משכורות בסיס  64, לא יעלה על ק ב' לעיל()ס" המענק שאינו מדיד בשיקול דעת עם ויחד)ס"ק א' לעיל( 

 ברוטו.

  רכיב הוני –תגמול משתנה  .3

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

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 חיר הממוצע של מניית החברה בבורסה המיפחת מ

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

 לשמר את מנהליה הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.

 יוענק למנכ"ל החברה בלבד. –וענק הוני במידה וי תגמול
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המשתנים ההוניים שאינם מסולקים השווי השנתית של הרכיבים  תקרתבעת קביעת תוכנית תגמול הוני, 

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

 .ההונית 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 טווחלמנה הראשונה וארבע שנים לכל התוכנית

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

 .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  .הקודמים או במקרה של הסכם העסקה חדש על פי דין העסקתם

 ופת ההודעה המוקדמת. בתק

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

 יחס בין רכיבים משתנים וקבועים בחבילת התגמול  .5

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

לנושא שנתית התגמול עלות מסך  %3025 : רכיב התגמול המשתנה לא יעלה עלנושאי משרה כפופי מנכ"לל

  משרה.ה

שינויים בתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה והקלה לגבי אישור שינויים לא מהותיים בתנאי העסקה  .6

 של נושאי משרה הכפופים למנכ"ל

 בתנאיםבכל אחד מרכיבי התגמול, למעט שינוי לא מהותי, לרבות שינוי בשכר הקבוע ו שינוייםיובהר, כי 

 ליחסים בהתייחסייבחנו  , שינוי במענק זה או אחר הינם בכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין וכןלוויםהנ

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

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

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

 והינו ל"המנכ בידי אושר אם התגמול ועדת אישור את טעון יהיה לא החברות לחוק( ג)272 בסעיף כאמור

 .זו תגמול במדיניות הקבועים בגבולות

 השבת תגמול משתנה במקרה של טעות .7

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

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

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

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

ובכפוף לכך כי  מסך המענק בגין אותה שנה, 10%-במקרים בהם סכום ההשבה מתוך המענק השנתי נמוך מ

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

 חודשים. 12 -יזוז מהמענק בשנה העוקבות והיתרה, במידה ותהיה, תסולק במזומן מתוך השכר בפריסה לק
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 החברה  עובדי של העסקתם לתנאי העסקתו של נושא המשרה תנאי בין היחס .8

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

שכר של שאר עובדי החברה )לרבות עובדי עלות הונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה לבין תנאי הכ

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

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

 .ים שלההעובד

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 :10.46.21 -ו 11.68.8:1 :בחברה הינם תממוצעעלות עובד ל

התגמול  ועדת .בהתאמה :16.8.7121ו  :7181. 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 .9

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

בהתאם לדרגתה של החברה על פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול  המרביעל הגמול  ויעלשלא  לישיבה

 "(. תקנות הגמול)להלן: " , כפי שיתוקנו מעת לעת2000-ס"והוצאות דירקטור חיצוני(, התש

 וביטוח שיפויפטור,  .10

  משרה נושאי ביטוח .א

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

דולר ארה"ב,  27,800של עד בתמורה לפרמיה שנתית בסך כיסוי הביטוחי  המפורטים להלן:

, ביטוח תקופתלוובמצטבר בתקופתמיליון דולר ארה"ב למקרה  20כיסוי אחריות של עד  גבולותבגבולות

 .ה"בדולר אר 41,000הפרמיה השנתית בסך של עד . והשתתפות עצמית לתביעה עבור החברה בסך של

דולר ארה"ב בגין  60,000 וסך של מקרהללאירועדולר ארה"ב  35,000 הינהעצמית לחברה ההשתתפות ה

 Entity Coverage forאו בתביעות תחת כיסוי החברה עצמה )כאשר תביעות המוגשות בארה"ב ובקנדה

Israel only -SEC claim.)  2020 רינואב 82016ביולי  1ביום תחילתה  הראשונהתקופת הפוליסה 

 ו/או להארכה ו/או פוליסת הביטוח תהא ניתנת לחידוש .1220 ינוארב 7.2017ביוני  30ביום וסיומה 

מתום תוקפה של הפוליסה המתוארת בסעיף  שנים (3שלא תעלה על שלוש )להרחבה מעת לעת לתקופה 

בכפוף לכך כי טרם החידוש ו/או ההרחבה ו ודירקטוריון החברה בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמולזה, 

ושיש בהם  תנאי הפוליסה החדשה ו/או המורחבת, אינם שונים באופן מהותי מתנאי הפוליסה הקיימת

 .כדי להיטיב עם החברה

 

 משרה נושאיל ושיפויפטור  כתבי .ב

 האורגנים ידי על לעת מעת שיאושר נוסח פי עלופטור  שיפוי כתבי המשרה נושאיל למסור עשויה החברה

 ובהתאם לנהוג בחברה.   ההחבר של המוסמכים
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מובהר, כי על אף האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש נושא משרה מאחריותו כלפיה עקב 

הפרת חובת הזהירות בחלוקה וכי כתב פטור מאחריות ככל ויינתן, לא יחול על הפרת חובת הזהירות 

ם נושא משרה אחר מזה שהוענק בהחלטה או בעסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה )ג

 .לו כתב הפטור( יש בה עניין אישי
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 חיצונידירקטור כ ת מועמד לכהונההצהר
לתקנות  1"( ולפי סעיף חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 241לפי סעיף 

 2010-החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע
 

טרום אש של חיצונידירקטור כ מועמד לכהונה, 01083586, נושא ת.ז. מנחם ברנרמר אני הח"מ, 
 הצהרה זאת כדלקמן:ן "( נותהחברה)להלן: " בע"מ נכסים

 
 לחוק החברות. 241תקנה הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי  .1

 

ביצוע תפקידי הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם  .2
 הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור ,לפי מיטב הכרתי והבנתי, ובחברה חיצוני כדירקטור

 בחברה. חיצוני

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
המצורף להצהרה זו, והכוללים  בנספח א', המפורטים 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים 
  ומלאים.

 
לחוק החברות, לעניין הגבלת  227-ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4

ז פושט רגל כל עוד לא מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכר
 הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך 52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ח' ערך, שהוטל לפי פרק

לחוק  1, או לפי פרק י'1995-השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 
לו  ףאין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפו של בעל השליטה וכן אינני קרוב .6

במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו 
לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או 

 לתאגיד אחר;

 לעניין זה:

ם קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן קיום יחסי עבודה, קיו -"זיקה"
כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה 
שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 

 .2006-"זלתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס 2-4

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי,  -"תאגיד אחר"
 הוא החברה או בעל השליטה בה.

 
לו  ףלעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפו 6מבלי לגרוע מהאמור בס'  .7

השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי  או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל במישרין
לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט  6שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 

)ב( לחוק 244קשרים זניחים(, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 
 החברות.

 

לים ליצור ניגוד עניינים עם אני מצהיר, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלו .8
 תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

 

 איני חבר רשות ניירות ערך, עובד שלה, חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה. .9



 

חרת שבה למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה א .10
 כדירקטור. ןאני מכה

 

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  .11
-לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו

2005. 
 

 הנני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. .12

 

זו ניתנת גם כמועמד לכהן כחבר בוועדה לבחינת הדוחות  למען הסר ספק מובהר, כי הצהרתי .13
הכספיים של החברה וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך 

 .2010-אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע
 

 
 

 

26.2.2020   

 מנחם ברנר  תאריך

 
  



 נספח א'
 

 מנחם ברנר  שם הדירקטור:
 010835486  תעודת זהות:
 12.8.1944 תאריך לידה:

 תל אביב 18מיכאל נאמן   דין: -מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית  נתינות:

ועדת ביקורת, ועדת תגמול, הוועדה  חברות בועדת הדירקטוריון:
 לבחינת הדוחות הכספיים

 כן דח"צ:
 כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

עובד התאגיד חברה בת או חברה קשורה 
 בעל עניין בו: או של

 לא

 4.5.2017 תאריך מינוי כדירקטור:
שנים  5השכלה ועיסוק עיקרי במשך 

 אחרונות:
בוגר כלכלה וצירוף בין חוגי, 
האוניברסיטה העברית בירושלים, מוסמך 
מנהל עסקים )התמחות מימון(, 
מאוניברסיטת קורנל, ארה"ב, דוקטורט 
במימון וכלכלה, אוניברסיטת קורנל, 

 ארה"ב.
תאגידים אחרים בהם משמש 

 כדירקטור:
 ובית הזיקוק )בז"א(.  פז חברת נפט בע"מ

 לא בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:

 



17 

 

 

 

 נספח ג'

 כתב פטור

 



 בע"מ אשטרום נכסים

 

 

 תאריך:_______

 כבודל
     מר/גב'

 

 כתב פטור לנושא משרה בחברההנדון: 

 

חוק )להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 1והנך מכהן כנושא משרה )כהגדרת מונח זה בסעיף  הואיל:

ת "( ו/או בחברות בנות שלה ו/או בחברות אחרוהחברהבע"מ )להלן: " באשטרום נכסים ("החברות

 המלאה; שאינן בשליטתה או בבעלותה

 

לחברה, בכפוף להוראות הקבועות בחוק החברות לפטור נושא  ותהחברה מתיר ןתקנוהוראות ו והואיל:

 משרה מאחריותו כלפי החברה בגין הפרת חובת הזהירות כלפיה;

 

ובת הזהירות פי דין למתן פטור מאחריות עקב הפרת ח-חברה קיבלה את ההחלטות הנדרשות עלהו והואיל:

 כלפיה לנושאי משרה המכהנים כיום, בהתאם למפורט בכתב פטור זה;

 

 ,כי בכפוף להוראות ולסייגים שנקבעו בדין בקשר למתן פטור לנושא משרה ,החברה מאשרת לך בזה לפיכך:

בזאת מראש מאחריות, כולה או המהווים חלק בלתי נפרד מכתב פטור זה, החברה פוטרת אותך 

בתום בפעולתם , זק שנגרם או שייגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפי החברהמקצתה, בשל נ

בחלוקה, כהגדרתה בחוק רות . הפטור האמור בכתב זה לא יחול ביחס להפרת חובת הזהילב

עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בהחלטה או ביחס להפרת חובת הזהירות בהחברות ו

 .יש בה עניין אישי )גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור(בחברה 

 

יעמוד לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברות  הפטור מאחריות שניתן לך לפי כתב זה

הנ"ל ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה 

 בחברות הנ"ל.

 

 ידי החברה, אם ניתן.-בכתב פטור זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב השיפוי שניתן לך על אין באמור

 

                                                                                                                                 

    ______________ 

 בע"מ אשטרום נכסים                                                           

 

 ________________ אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו

 נושא המשרה           



 

 )"החברה"( "מבע נכסים אשטרום

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

  חלק ראשון

 בע"מ. נכסים אשטרום: שמה של החברה .1

  המועד והמקום לכינוסה ,סוג האסיפה הכללית .2

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

 (, תל אביב )להלן:5)קומה  10קרמניצקי החברה, ברח' במשרדי  12:00בשעה  2020באפריל 

 "(.משרדי החברה"

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

א לחוק החברות 267בהתאם לסעיף  , לרבות עידכונה,מדיניות התגמול של החברה אישור .3.1

 . 2020בינואר  1נים, החל מיום ש 3בת לתקופה 

כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת  מר מנחם ברנרשל  אישור חידוש מינויו   .3.2

 . 2020 מאיב 4שנים שתחילתה ביום  3)כהונה שנייה( של 

הענקת כתב לאשר , בחברה כדירקטור חיצוני מר ברנרשל  כהונתובכפוף לאישור הארכת    .3.3

 .ברנר בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעתלמר התחייבות לשיפוי 

, ובכפוף בחברה כדירקטור חיצוני מר מנחם ברנרשל  כהונתובכפוף לאישור הארכת  .3.4

 . למר ברנר לאישור הענקת כתב פטור, לאשר הענקת כתב פטור מאחריות

ים בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, לאשר מתן כתב פטור מאחריות לדירקטור .3.5

 םיחיצוניה דירקטוריםה , ובכלל זהבחברה, שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה

 .תלויים בלתיהו

, לאשר מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים החדשה בכפוף לאישור מדיניות התגמול .3.6

בתנאים זהים לדירקטורים ונושאי המשרה  בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה,

 .ושנים, החל ממועד קבלת אישור אסיפה כללית ז (3) לושש בת, וזאת לתקופה בחברה

 ., לאשר מתן כתב פטור מאחריות למנכ"ל החברההחדשה בכפוף לאישור מדיניות התגמול .3.7

 ת והמוצע ותהמלא של ההחלטנוסח המועד והשעה שניתן לעיין ב .4

נוגע ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, בעותק של דוח מיידי זה ובכל מסמך ה

, העבודה המקובלותה' בשעות -, בימים א'במשרדי החברה שעל סדר יומה של האסיפה, לנושאים

, וזאת עד למועד כינוס האסיפה 03-6231331בטלפון: עם מזכירות החברה לאחר תיאום מראש 

  הכללית או האסיפה הנדחית )ככל שתהיה(.

 באסיפה הכללית  ותהרוב הדרוש לקבלת ההחלט .5

יהא רוב רגיל  ,שעל סדר היום 3.5-3.3החלטות המפורטות בסעיפים קבלת ההרוב הנדרש ל .5.1
בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו במניין 

 .ות המצביעיםקול



, בהתאם לסעיפים היום שעל סדר 3.7 -ו 3.1פים בסעיות הרוב הנדרש לקבלת ההחלט .5.2
( 1)רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה:  הינו רוב א)ב( החברות,267

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי 
מדיניות התגמול או באישור תנאי הכהונה למנכ"ל, שליטה בחברה או עניין אישי באישור 

ת של בעלי המניות האמורים לא יובאו המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולולפי העניין, 
לחוק החברות  276בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

לא ( 1האמורים בפסקה )סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות ( 2)בשינויים המחויבים; 
 . מכלל זכויות ההצבעה בחברה (2%) עלה על שיעור של שני אחוזים

שעל סדר היום גם  3.7 -ו 3.1הר, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את סעיפים יוב
אם האסיפה תתנגד לאישורם, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, 
על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בעדכון למדיניות התגמול או בתנאי 

ר שבחנו בדיון כאמור, בין היתר, את ההתנגדות הכהונה למנכ"ל, לפי העניין )ולאח
לאסיפה הכללית(, כי אישור העדכון למדיניות התגמול או אישור תנאי הכהונה למנכ"ל, 

 לפי העניין, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה.

)ב( לחוק  239, בהתאם לסעיף שעל סדר היום 3.2ף בסעיה הרוב הנדרש לקבלת ההחלט .5.3
ן יבמני( 1)הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה:  ות,החבר

קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה 
בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל 

ה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו השליטה, המשתתפים בהצבע
לחוק החברות  276בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

לא ( 1האמורים בפסקה )סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות ( 2)בשינויים המחויבים; 
 . ההצבעה בחברה מכלל זכויות (2%) עלה על שיעור של שני אחוזים

א( לחוק 2750, בהתאם לסעיף שעל סדר היום 3.6בסעיף  ההחלטההרוב הנדרש לקבלת  .5.4
ין יבמנ( 1)הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה:  החברות,

קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי 
ין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יסקה, המשתתפים בהצבעה; במנבאישור הע

האמורים סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות ( 2) ;יובאו בחשבון קולות הנמנעים
 .מכלל זכויות ההצבעה בחברה (2%) לא עלה על שיעור של שני אחוזים( 1בפסקה )

 תוקף כתב ההצבעה .6

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

 :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 שעות לפני האסיפה  4ד , וזאת עאישור בעלות

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

 .להלן 7כמפורט בסעיף 

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

 .שעות לפני מועד האסיפה 4וזאת עד  ון או תעודת התאגדותתעודת זהות, דרכ

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

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

  למשרדי החברה.

 מועד נעילת המערכת .7

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

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



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

רונית תהיה ניתנת לשינוי ההצבעה במערכת ההצבעה האלקט .2020באפריל  19, 'אבבוקר ביום 

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

 האלקטרונית לאחר מועד זה.

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

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

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

 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8

 .החברה משרדי

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

כאמור  ודעההה. 2020באפריל  9יום יאוחר מלא דהיינו עד  ,לפני מועד האסיפהימים  10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.תישלח על 

 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10

 .2020באפריל  14יום יאוחר מלא , דהיינו עד ימים לפני מועד האסיפה 5עד 

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

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

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

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

ל מניות לא רשום בע 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 ו חבר בורסה, אצל אות

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 ניות בשיעור המהבעל מניות אחד או יותר המחזיק מ .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  ,בחברהשליטה 

 . 2005 –(, התשס"ו )הצבעה בכתב והודעות עמדההחברות  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 1רגילות בנות  מניות 4,336,416הינה: 

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

ש"ח ע.נ. כל אחת  1רגילות בנות  מניות 1,652,719הינה ום פרסום כתב הצבעה זה, נכון ליבחברה, 

  .של החברה

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

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

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



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

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

ושא בסדר היום של האסיפה הכללית )ב( לחוק החברות לכלול נ66בקשה של בעל מניה לפי סעיף  .16

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

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

ועד האחרון משבעה ימים לאחר המאוחר, 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"( נכסים אשטרום 

  2005 –לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו  כתב הצבעה
  2020במרץ  10 מיוםבקשר עם דיווח מיידי של החברה 

 
 חלק שני

 בע"מ נכסים אשטרום: שם החברה

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

 520036617: חברההמספר 

 0021:עה בש 2020באפריל,  19: אסיפההמועד 

 מיוחדת: סוג האסיפה

 2020במרץ,  19: הקובעהמועד 

 :ותפרטי בעלי המני
 . מספר זהות: ___________________2 ______________________: ותשם בעל המני. 1

 . אם בעל המניות הוא תאגיד 4 אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית .3
 

 מספר דרכון: ___________________
 

 מספר תאגיד: __________________
 

 המדינה שבה הוצא: ______________
 

 התאגדות: __________________מדינת ה
 

 בתוקף עד: ____________________
 

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

 אחד מאלה* )יש לסמן את החלופות הרלבנטיות(

 נושא משרה בכירה בעל עניין
משקיע מוסדי )לרבות 

 מנהל קרן(
 הםאף אחד מ

    

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"ח37בסעיף כהגדרתו  2
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(,  1כהגדרתו בתקנה  3

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



 :אופן ההצבעה

 .הצבעה באותו נושאמאי סימון יחשב כהימנעות  (1)

 ין.יהצבעתו לא תבוא במנ ,ת שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרטבעל מניו ( 2) 

 .בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלהפרט נא  (3) 

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

אישור נושאים בעל עניין אישי ב

 3.7 ו/או 3.6ו/או  3.2ו/או  3.1

 (2)לחלק א' לעיל? 

 לא (3כן) נמנע נגד בעד

 3.1סעיף 

לחלק א' 

 לעיל

אישור מדיניות התגמול של החברה, 

א 267לרבות עידכונה, בהתאם לסעיף 

שנים, החל  3לחוק החברות לתקופה בת 

 2020בינואר  1מיום 

     

 3.2סעיף 

לחלק א' 

 לעיל

אישור חידוש מינויו של מר מנחם ברנר  

טור חיצוני בחברה לתקופת כהונה כדירק

שנים  3נוספת )כהונה שנייה( של 

 2020במאי  4שתחילתה מיום 

     

 3.3סעיף 

לחלק א' 

 לעיל

בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר 

ברנר כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר 

הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר ברנר 

בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי 

 לעתשיהיו מעת 

     

 3.4סעיף 

לחלק א' 

 לעיל

בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר 

מנחם ברנר כדירקטור חיצוני בחברה, 

ובכפוף לאישור הענקת כתב פטור, לאשר 

הענקת כתב פטור מאחריות למר מנחם 

 ברנר

     

 3.5סעיף 

לחלק א' 

 לעיל

בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, 

ת לאשר מתן כתב פטור מאחריו

לדירקטורים בחברה, שאינם נמנים על 

בעלי השליטה בחברה, ובכלל זה 

 הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים 

     

 3.6סעיף 

לחלק א' 

 לעיל

בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה,  

לאשר מתן כתב פטור מאחריות 

לדירקטורים בחברה הנמנים על בעלי 

השליטה בחברה, בתנאים זהים 

ם ונושאי המשרה בחברה, לדירקטורי

וזאת לתקופה בת שלוש שנים, החל 

 ממועד קבלת אישור אסיפה כללית זו. 

     

 3.7סעיף 

לחלק א' 

 לעיל

בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, 

לאשר מתן כתב פטור מאחריות למנכ"ל 

 החברה. 

     



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

 זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

 .זהות/דרכון/תעודת התאגדות

 תוהמוצע החלטותפרטים אודות עניין אישי באישור ה

 :המוצעת ההחלטאישור הבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 
____________________________________________________________________ל.ר.

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 חתימה: ________________   תאריך: __________________



 חיצונידירקטור כ ת מועמד לכהונההצהר
לתקנות  1"( ולפי סעיף חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 241לפי סעיף 

 2010-החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע
 

טרום אש של חיצונידירקטור כ מועמד לכהונה, 01083586, נושא ת.ז. מנחם ברנרמר אני הח"מ, 
 הצהרה זאת כדלקמן:ן "( נותהחברה)להלן: " בע"מ נכסים

 
 לחוק החברות. 241תקנה הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי  .1

 

ביצוע תפקידי הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם  .2
 הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור ,לפי מיטב הכרתי והבנתי, ובחברה חיצוני כדירקטור

 בחברה. חיצוני

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
המצורף להצהרה זו, והכוללים  בנספח א', המפורטים 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים 
  ומלאים.

 
לחוק החברות, לעניין הגבלת  227-ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4

ז פושט רגל כל עוד לא מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכר
 הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך 52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ח' ערך, שהוטל לפי פרק

לחוק  1, או לפי פרק י'1995-השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 
לו  ףאין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפו של בעל השליטה וכן אינני קרוב .6

במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו 
לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או 

 לתאגיד אחר;

 לעניין זה:

ם קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן קיום יחסי עבודה, קיו -"זיקה"
כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה 
שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 

 .2006-"זלתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס 2-4

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי,  -"תאגיד אחר"
 הוא החברה או בעל השליטה בה.

 
לו  ףלעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפו 6מבלי לגרוע מהאמור בס'  .7

השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי  או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל במישרין
לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט  6שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 

)ב( לחוק 244קשרים זניחים(, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 
 החברות.

 

לים ליצור ניגוד עניינים עם אני מצהיר, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלו .8
 תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

 

 איני חבר רשות ניירות ערך, עובד שלה, חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה. .9



 

חרת שבה למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה א .10
 כדירקטור. ןאני מכה

 

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  .11
-לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו

2005. 
 

 הנני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. .12

 

זו ניתנת גם כמועמד לכהן כחבר בוועדה לבחינת הדוחות  למען הסר ספק מובהר, כי הצהרתי .13
הכספיים של החברה וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך 

 .2010-אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע
 

 
 

 

26.2.2020   

 מנחם ברנר  תאריך
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