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 הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

החברה שעל סדר יומה העניינים    של   מניותהניתן בזה דוח מידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי  

"(, תקנות החברות )הודעה על אסיפה  חוק החברות":  להלן )  1999-בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט  ,המפורטים להלן

,  2005-החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו , תקנות2000-ש"ס ית(, תברה ציבורכללית ואסיפת סוג בח

באסיפה הכללית(, התש"ס הצבעה  לצורך  במניה  בעלות  )הוכחת  )דוחות  ,  2000-תקנות החברות  ערך  ניירות  תקנות 

חברה ה בין ערך )עסק   ותקנות ניירות  "(תקנות דוחות תקופתיים ומידיים" להלן: ) 1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל 

   ."(בעל שליטהעסקה עם תקנות " להלן: ) 2001-לבין בעל שליטה בה(, התשס"א

 מועד, מקום וסדר יום  .1

שנתית   כללית  אסיפה  כינוס  בדבר  הודעה  בזאת  בעלי  ומיוחדת  ניתנת  )   של  מניותהשל  להלן: החברה 

יוניטרוניקס,ב  14:00, בשעה  2022במאי    17,  'ג"( אשר תתכנס ביום  האסיפה" קריית שדה  רחוב ערבה,    בית 

   ., ישראלהתעופה, לוד

 תהמוצעוהנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות  .2

הצגת הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה, דוח הדירקטוריון של החברה על מצב ענייני התאגיד, לרבות   2.1

בי  פעולות  בגין  החברה  של  המבקר  החשבון  רואה  של  פע שכרו  בגין  ושכרו  נוספות, ל ו קורת  השנתי   ות  והדוח 

 . 2021  בדצמבר   31התקופתי )במתכונת ועדת ברנע( לשנה שנסתיימה ביום  

לאשר כי הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה, דוח הדירקטוריון של החברה על  :  תמצית ההחלטה המוצעת 

פעולות    ושכרו בגין   ת בגין פעולות ביקור   מצב ענייני התאגיד, לרבות שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה 

ביום   שנסתיימה  לשנה  ברנע(  ועדת  )במתכונת  התקופתי  השנתי  והדוח  בפני    2021בדצמבר    31נוספות,  הוצגו 

 . החברה   של   מניות ה בעלי  האסיפה הכללית של  

 ית הכללית השנת  ד לאסיפה ע של החברה  המבקר  החשבון    ה כרוא   זיו האפט   BDOרו"ח  משרד  מינוי מחדש של   2.2

   . ו הדירקטוריון לקבוע את שכר   והסמכת  ת החברה ו י של בעלי מנ  הבאה 

  של החברה המבקר  החשבון    ה כרוא   זיו האפט   BDOרו"ח  משרד  : לאשר את מינויו של  תמצית ההחלטה המוצעת 

 ו. הדירקטוריון לקבוע את שכר את    ולהסמיך הבאה של בעלי מניות החברה    הכללית השנתית  עד לאסיפה 
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 . קטור בחברה כהונה נוספת כדיר   ת צבי ליבנה לתקופ מר  של  מחדש  מינוי   2.3

הכללית  מחדש  מינוי   2.3.1 האסיפה  קיום  למועד  עד  בחברה,  כדירקטור  נוספת  לכהונה  ליבנה  צבי  מר  של 

מניות  של  הבאה  השנתית   לתקנון החברה  בעלי  ראו  מר    אודות )לפרטים  החברה, בהתאם  ליבנה  צבי 

)פרטים נוספים על התאגיד   בפרק   4.13ף  סעי  והש (  ד'  כפי    2021  נת י של החברה לש ת נ לדוח התקופתי 

הצהרה מטעם  .  ( " 2021דוח  )להלן: "   2022-01-031416מס'    אסמכתא   , 2022  במרץ   29ביום  תפרסם  שה 

מר ליבנה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים לכהונתו כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף  

נספח  כ   , מצורפת לדוח זה יםידידוחות תקופתיים ומ  לתקנות   ( 10ב)א() 36ב לחוק החברות ולתקנה  224

   . א' 

  ליבנהשיעור השתתפותו של מר    , ועד למועד פרסום דוח זה   2022שנת    הן במהלך ו   2021במהלך שנת  הן   2.3.2

 .   100%בהן הוא חבר עמד על  ש ועדות  הו בישיבות הדירקטוריון ו 

יטוח,  י ב סדר גמול שנתי, וכן לה ל תתפות ו להיות זכאי לגמול הש   בכפוף למינויו מחדש, ימשיך מר ליבנה  2.3.3

החב   שיפוי  של  התגמול  למדיניות  בהתאם  לפיה  רה ופטור  וכן  ,  בחברה  חיצוניים  דירקטורים  זכאים 

ו  שנתי  לגמול  בחברה,  משרה  כנושאי  מכהנים  שאינם  "הסכום  ל דירקטורים  בשיעור  השתתפות  גמול 

ור  רקט ר גמול והוצאות לדי לים בדב הקבוע" כמפורט בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות )כל 

התש"ס  לד 2000-חיצוני,  ובהתאם  הר י (  החברה  הון  שיפוי  לוונטי.  רוג  ביטוח,  הסדרי  אודות  לפרטים 

  הנהוג הגמול  )במקובץ, להלן: "   2021  לדוח ד'    בפרק   4.17.1-ו   4.7.7סעיפים    ו רא   בחברה הנהוגים    ופטור 

 . "( בחברה 

כהונה נוספת עד למועד    ופת לתק בנה כדירקטור בחברה  צבי לי את מר  מחדש  : למנות  תמצית ההחלטה המוצעת 

 החברה, בהתאם לתקנון החברה. בעלי מניות  של  הבאה  פה הכללית השנתית  ם האסי קיו 

 . לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה   גילון בק של מר  מחדש  מינוי   2.4

מר  מחדש  מינוי   2.4.1 בק  של  למועד  גילון  עד  בחברה,  כדירקטור  נוספת  ה לכהונה  הכללית  אסיפה  קיום 

  ראו סעיף גילון בק  מר    אודות רה )לפרטים  החברה, בהתאם לתקנון החב בעלי מניות  של  הבאה  השנתית  

מר    . ( 2021  לדוח ד'    בפרק   4.13 מטעם  לכהונתו    בק הצהרה  הנדרשים  התנאים  לגביו  מתקיימים  כי 

סעיף   להוראות  בהתאם  בחברה  ולת 224כדירקטור  החברות  לחוק  לתקנ 10ב)א() 36קנה  ב  דוחות  ות  ( 

 .  ' ב נספח  כ   פת לדוח זה צור , מ תקופתיים ומידיים

  2022במהלך שנת , ו 86%עמד על בישיבות הדירקטוריון  בק שיעור השתתפותו של מר  2021במהלך שנת  2.4.2

 . 100%עמד על  בישיבות הדירקטוריון    בק שיעור השתתפותו של מר    , ועד למועד פרסום דוח זה 

   לעיל.   2.3.3  פורט בסעיף מ כ ,  הנהוג בחברה להיות זכאי לגמול    מר בק מחדש, ימשיך  מינויו  בכפוף ל  2.4.3

נוספת עד למועד  כדירקטור בחברה לתקופת    גילון בק את מר  מחדש  : למנות  תמצית ההחלטה המוצעת  כהונה 

 תקנון החברה. החברה, בהתאם ל ניות  בעלי מ של  הבאה  קיום האסיפה הכללית השנתית  

 . לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה   ישר יריב אב של מר  מחדש  מינוי   2.5

לכהונה נוספת כדירקטור בחברה, עד למועד קיום האסיפה הכללית  יריב אבישר  של מר  ש  מחד מינוי   2.5.1

ראו  ישר  יריב אב מר    אודות החברה, בהתאם לתקנון החברה )לפרטים  בעלי מניות  של  הבאה  השנתית  

ד'  פ ב   4.13סעיף   מר  (.  2021  לדוח רק  מטעם  הנדרשים  ר  אביש הצהרה  התנאים  לגביו  מתקיימים  כי 

( לתקנות  10ב)א() 36ב לחוק החברות ולתקנה  224ה בהתאם להוראות סעיף  לכהונתו כדירקטור בחבר 

   . ' ג נספח  כ   פת לדוח זה , מצור דוחות תקופתיים ומידיים

במהלך שנת  ו ,  86%עמד על  רקטוריון  ות הדי בישיב   אבישר שיעור השתתפותו של מר    2021במהלך שנת   2.5.2

 . 100%עמד על  בישיבות הדירקטוריון    אבישר שיעור השתתפותו של מר    , ועד למועד פרסום דוח זה   2022
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 .  לעיל   2.3.3  כמפורט בסעיף ,  לגמול הנהוג בחברה להיות זכאי  אבישר  יך מר  בכפוף למינויו מחדש, ימש  2.5.3

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד  יריב אבישר  מר    ת א מחדש  ות  : למנ תמצית ההחלטה המוצעת 

 לתקנון החברה.   בהתאם   החברה, בעלי מניות  של  הבאה  קיום האסיפה הכללית השנתית  

 . פת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוס   עמית בן צבי של מר  מחדש  מינוי   2.6

נוספת כדירקטור בחברה, עד    ונה לכה   , שותף מ   , יו"ר דירקטוריון פעיל עמית בן צבי ר  מ   של מחדש  מינוי   2.6.1

טים  )לפר בעלי מניות החברה, בהתאם לתקנון החברה  של  הבאה  למועד קיום האסיפה הכללית השנתית  

כי מתקיימים  בן צבי  ה מטעם מר  הר הצ   . ( 2021  לדוח  בפרק ד'   4.13  ראו סעיף   עמית בן צבי מר    אודות 

לכה לגביו   הנדרשים  להו התנאים  בהתאם  בחברה  כדירקטור  סעיף  א ר ונתו  החברות  224ות  לחוק  ב 

   . ' ד נספח  כ   , מצורפת לדוח זה דוחות תקופתיים ומידיים( לתקנות  10ב)א() 36ולתקנה  

  בן צבי ר  תפותו של מ שיעור השת   , ועד למועד פרסום דוח זה   2022והן במהלך שנת    2021הן במהלך שנת   2.6.2

 . 100%עמד על  ן  בישיבות הדירקטוריו 

סעיף    ו רא ,  ד דוח מיידי זה וקף נכון למוע אשר בת   של מר בן צבי   והשירות כהונה  ה לפרטים אודות תנאי   2.6.3

 .  2021  בפרק ד' לדוח   4.7.5

 זה.   פה זימון אסי   לדוח   2.11  ראה סעיף צבי    של מר בן   רות השי נאי  לפרטים אודות אישור מחדש של ת  2.6.4

ד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למוע עמית בן צבי את מר מחדש : למנות תמצית ההחלטה המוצעת 

 . חברה תקנון ה החברה, בהתאם ל בעלי מניות  של  הבאה  קיום האסיפה הכללית השנתית  

 . פת כדירקטור בחברה הונה נוס לתקופת כ חיים שני  של מר  מחדש  מינוי   2.7

לכהונה    ובעל השליטה בה במשותף עם קרן פימי,   יו"ר דירקטוריון פעיל ני,  חיים ש של מר  מחדש  מינוי   2.7.1

החברה,  בעלי מניות  של  הבאה  קיום האסיפה הכללית השנתית  נוספת כדירקטור בחברה, עד למועד  

מר  מטעם  ה הצהר (. 2021 לדוח בפרק ד'  4.13  ראו סעיף  מר שני  דות או ם )לפרטי   בהתאם לתקנון החברה 

ב  224כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף    ו דרשים לכהונת ים הנ התנא   לגביו מתקיימים    שני, כי 

   . ' ה נספח  כ   זה   לדוח   ת תקנות הדיווח, מצורפ ( ל 10ב)א() 36לחוק החברות ולתקנה  

י  ותו של מר שנ שיעור השתתפ   , סום דוח זה ד פר למוע   עד ו   2022והן במהלך שנת    2021הן במהלך שנת   2.7.2

 . 100%ד על  מ ע בישיבות הדירקטוריון  

סעיף    ו רא ,  ד דוח מיידי זה וקף נכון למוע אשר בת   שני של מר  וההעסקה  כהונה  ה י  ודות תנא לפרטים א  2.7.3

 .  2021  לדוח ד'    בפרק   4.7.3

 זה.   ה זימון אסיפ   דוח ל   2.10  ראה סעיף   שני של מר    ההעסקה   הסכם לפרטים אודות אישור מחדש של   2.7.4

רה לתקופת כהונה נוספת עד למועד  כדירקטור בחב   חיים שני את מר  מחדש  : למנות  תמצית ההחלטה המוצעת 

 החברה, בהתאם לתקנון החברה. בעלי מניות  של  הבאה  קיום האסיפה הכללית השנתית  

 . בחברה   ית לתקופת כהונה נוספת כדירקטור   קת שני גב' בר של  מחדש  מינוי   2.8

בחברה, עד למועד קיום האסיפה הכללית    ית לכהונה נוספת כדירקטור   ני גב' ברקת ש   של מחדש  י  מינו  2.8.1

  4.13ראו סעיף    גב' שני   אודות החברה, בהתאם לתקנון החברה )לפרטים  בעלי מניות  של  הבאה השנתית  

ד'   ג   ה הצהר (.  2021    לדוח בפרק  לכהונת שני ב'  מטעם  הנדרשים  התנאים  לגביה  מתקיימים  כי    ה , 

להו קטור  כדיר  ולתקנה  224סעיף    ראות בחברה בהתאם  לחוק החברות  הדיווח,  10ב)א() 36ב  לתקנות   )

   . ' ו נספח  כ   זה   לדוח מצורפת  

שני    ' גב של    שיעור השתתפותה   , מועד פרסום דוח זה ועד ל   2022והן במהלך שנת    2021הן במהלך שנת   2.8.2

 . 100%עמד על  ירקטוריון  יבות הד ביש 
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  4.7.3סעיף    ו רא ,  ד דוח מיידי זה וקף נכון למוע אשר בת   שני   הגברת של    כהונה ה לפרטים אודות תנאי   2.8.3

 .  2021    בפרק ד' לדוח 

בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד  ית כדירקטור  ברקת שני  גב' את מחדש : למנות תמצית ההחלטה המוצעת 

 . החברה, בהתאם לתקנון החברה בעלי מניות  של  הבאה  ת  שנתי ת ה לי כל אסיפה ה קיום ה 

 בחברה.   ת חיצוני   ית כדירקטור בת שלוש שנים  לכהונה נוספת    ות ' רבקה גרנ גב של  מחדש  מינוי   2.9

של   2.9.1 גרנות מינוי  רבקה  לתקופה    ת חיצוני   ית כדירקטור   גב'  ) בחברה  שנים,  (  שלישית נוספת  שלוש  של 

הצהרה מטעם  .  ( 2021  לדוח בפרק ד'    4.13  ף ראו סעי   נות ' גר ב ג   אודות ם  )לפרטי   לחוק החברות בהתאם  

גרנות  לגבי גב'  מתקיימים  כי  לכהונת   ה ,  הנדרשים  בהתאם    ת חיצוני   ית כדירקטור   ה התנאים  בחברה 

   . ' ז נספח  כ   )א( לחוק החברות, מצורפת לדוח זה 241-ב ו 224להוראות סעיפים  

כי   2.9.2 הגב יצוין  נוספת    ות גרנ   ' מועמדותה של  כהונה  בי   אשר   וש שנים, של של לתקופת    במאי   16ום  תחל 

תקופת  2022 תום  לאחר  וזאת  ש של ת  ב   השניה   ה ת ונ כה ,  החברה,    נים, וש  דירקטוריון  ידי  על  הוצעה 

קבע  . עוד במסגרת אותה ישיבה 2022 במרץ  28בישיבתו מיום  ( לחוק החברות 2() 1)א 245בהתאם לסעיף 

כי   ו   נות לגב' גר דירקטוריון החברה  ב כהגדר   ית פיננס מומחיות חשבונאית  )תנאים  חב תקנות ה תה  רות 

לדירקטור  מומחי   ומבחנים  חשבונית בעל  בעל  ולדי סית  ננ פי ו   ות  התשס"ו רקטור  מקצועית(,  -כשירות 

2005 . 

גב' גרנות  של    ה שיעור השתתפות   , ד פרסום דוח זה ועד למוע   2022שנת    והן במהלך   2021במהלך שנת  הן   2.9.3

 . 100%ל  ד ע עמ   רה היא חב בהן  ש ועדות  הו ן ו בישיבות הדירקטוריו 

גרנות מחדש,    ה למינוי   פוף כ ב  2.9.4 הגב'  השתתפ   ת זכאי ות  להי   תמשיך  וגמ לגמול  להסדרי  ש   ול ות  וכן  נתי, 

   לעיל.   2.3.3  כמפורט בסעיף יפוי ופטור, בהתאם למדיניות התגמול של החברה,  ביטוח, ש 

נוספת    בחברה לתקופת כהונה   ת ני חיצו   ית ר רקטו כדי   ת גרנו   רבקה גב'  את    מחדש : למנות  ת ההחלטה המוצעת צי תמ 

 . 2022במאי,    16מיום  החל  בת שלוש שנים  

ומבעלי השליטה בחברה,   2.10 יושב ראש דירקטוריון פעיל  אישור מחדש של הסכם ההעסקה של מר חיים שני, 

 לתקופה נוספת בת שלוש שנים.  

 קריים ותנאיה העי   תיאור העסקה  2.10.1

(  פעיל  יון ויו"ר דירקטור  שני )בעל שליטה  חיים  עם מר  אישי  ה סק הע  בהסכם החברה קשורה  2.10.1.1

 ( " בשנת  ,  "( ההעסקה   כם ההס להלן  לאחרונה  חודש  במרץ,    21בימים  ואושר  ,  2019אשר 

ודירקטוריון החברה, בהתאמה    ביקורת ן, תגמול ו מאז על ידי ועדת    2019במרץ,    27-ו   2019

ביו  האסיפה    2019במאי    16ם  ובהמשך  ידי  ש על  מנ הכללית  בעלי  ה ל  לפרטים  )   חברה יות 

  -2019-01, אסמכתא מס'  2019במאי    16ל תוצאות אסיפה מיום  נוספים ראה דוח מידי ע 

 .  בזאת על דרך ההפניה(   , המוכלל 041868

 משמש כיו"ר דירקטוריון פעיל.    2019באפריל    1מיום  החל  ,  ההעסקה   להסכם בהתאם  

למדד המחירים לצרכן,  צמוד יהיה ₪ ו  60,000ו שכרו של מר שני הינ  ההעסקה,  כם הס על פי  2.10.1.2

מחו  שהחל  ינואר  באופן  ש   2012דש  לשכר מ   , נה ומדי  ואילך   , ו תווסף  מועד  ם  סכו   , מאותו 

 השווה לאחוז השינוי במדד של השנה שחלפה.  

תשלום  לפצל את  החברה שומרת לעצמה את הזכות, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,   2.10.1.3

 . רה בת ין כל חב השכר למר שני בינה לב   סך 
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גמת  ות מקובלות דו הטבות סוציאלי (  ן: )א כדלקמ   זכאי שני  המפורט לעיל, מר    שכר ף ל וס בנ  2.10.1.4

ידי   14.83%של  ה  )הפרש   ביטוח מנהלים  השיעור    לגבי להחליט    רשאי   שני   , מר החברה   על 

משכר  של  )ג(    ; ( ו שיופרש  )הפרשה  השתלמות  ידי מהשכר    7.5%קרן  מר החברה   על    שני   , 

מ שיופר   השיעור   י לגב להחליט    רשאי  עבודה    ; ( ו שכר ש  כושר  אובדן  של  )ד(    2.5%)הפרשה 

שימוש  (  ה ) ;  ( ו השיעור שיופרש משכר   לגבי להחליט    רשאי   י שנ   , מר רה החב   על ידי מהשכר  

  30)ו( חופשת מחלה בת   ; ברכב חברה )ללא קביעת קטגוריית רכב ספציפית( והחזר הוצאות 

יום    30תית בת  שנ ה  ופש ( ח ו ) וק;  על פי ח   ; )ז( דמי הבראה בירה ללא הגבלה יום הניתנת לצ 

 .  משך שנתיים הניתנת לצבירה רק ב 

הוא  וכל עוד   2005מענק שנתי בגין כל שנה קלנדרית החל משנת  ל מר חיים שני  זכאי  בנוסף,   2.10.1.5

יום ממועד אישור הדוחות הכספיים על ידי    30חברה, תוך  נושא משרה בכירה ב מועסק כ 

קל די  שנה  כל  בגין  החברה  כא רקטוריון  בשיע נדרית  של מור,  מס    7.5%  ור  לפני  מהרווח 

מוד למדד  אלפי ₪ צ   1,140  סך של   ה על לא יעל בכל מקרה  אך    , ות לחברה( באותה שנה )על 

לצרכן   המענק המחירים  קביעת  במועד  בסיס   הידוע  .  ( 2016במאי    9  -ב   ידוע מדד    : )מדד 

 )ולא באופן מצטבר(.   הינו בגין כל שנה מחדש   המענק   חישוב 

קדמת בת  ו עה מ והוד  ברוב רגיל  של מר שני טעון אישור הדירקטוריון ההעסקה  סיום הסכם  2.10.1.6

כם מכל סיבה בכפוף להודעה מוקדמת בת  לסיים את ההס מר שני רשאי    חודשים לפחות.   6

   . חודשים   3

ולמעט   2.10.1.7 לעיל,  כאמור  שונים   נאים ת ב   ופטור   י שיפו   , וח ביט למעט  הביטוח    שאינם  מתנאי 

לכל  יהיה זכאי מר שני  לא    רקטוריון החברה, כהנים בדי קטורים המ והשיפוי של יתר הדיר 

   . הסכם ההעסקה בקשר עם  מהחברה  רת  אח ה  תמור 

ה לפרטים   שיפוי  אודות  ביטוח,    ד'   בפרק   4.17.1-ו   4.7.7סעיפים    ו רא   בחברה   ופטור סדרי 

   . 2021  לדוח 

  , אחת לשלוש שנים   , דש לאישור מח   מביאה החברה    ק החברות, ( לחו 1)א 275סעיף  בהתאם ל  2.10.1.8

ובהתאם    העסקתם את   וקרוביהם,  בחברה  שליטה  בעלי  תגמול  מאז ת  ועדהחליטו  של  ן, 

החברה   ביקורת ו  לאשר    , בהתאמה   2022במרץ    28-ו   2022במרץ,    24ביום    , ודירקטוריון 

,  דוח זה על פי    המכונסת   חברה ה ות  מני   בעלי   ית של ה הכלל ור האסיפ מחדש, בכפוף לאיש 

אות -על ההעסקה,    הסכם את   כך  פי  סעיף,  תנאים   שיך שימ ו  באותם  שנים  ל   לחול  שלוש 

 של מר שני.   ו של הסכם העסקת   הנוכחית   אישור ה תקופת    סיום   החל ממועד נוספות בתוקף  

כ  2.10.1.9   שני מר    בין   זה   2.10.1  בסעיף ו  תואר אשר    הסכם ההעסקה   י בתנאי ינו ש   ל יודגש, כי אין 

הח לבי  שינויים  ן  לרבות  משרתו תפקידו,  במסגרת  ברה,  מ   השירותים   , היקף  עניק  שהוא 

   . המוצעים   תגמולו נאי  ת ו לחברה  

ה  2.10.1.10 נתוני  ריכוז  שני  לטבלת  מר  של  לתוספת תגמול  לתקנ   בהתאם  דוחות  השישית  ות 

 לדוח זה.   ' ח נספח  ראו  מיידיים,  ו   תקופתיים 

 ו לבצע את תפקידאת מר שני הכישורים המכשירים  2.10.2

ו ד י   שני   החברה, למר   י מייסד אחד מ כ  2.10.2.1 עם הטכנולוגיות    שנים   ארוכת היכרות  ע רחב ועמוק 

  ממועד היווסדה ועד היום. כמו   , מיוצרים ומופצים על ידי החברה, ותחים ם המפ והמוצרי 

למר  וה   שני   כן,  ועמוק  רחב  ארוכת ידע  עם    יכרות  ונותני  שנים  הלקוחות  השווקים, 

 החברה. ים של  השירות 
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מר  ש   קשור קשר הדוק לכך יטין החברה  ונ ומ   של החברה   ם הפעילות חו בת מוניטין  למר שני   2.10.2.2

 . בה משרה    ונושא   ברה בח   טה שלי ה בעלי  מ   הינו שני  

 אישי  ומהות העניין ה  הסכם ההעסקה שלמחדש  שוראישלהם עניין אישי בשמות בעלי השליטה  2.10.3

 .  שלו   ההעסקה   הסכם מחדש של    באישור עניין אישי    , בחברה   שליטה בעל ה ני,  למר ש  2.10.3.1

ש  מ מר  ב ני  רג מנ   3,014,551-חזיק  בנות  יות  החברה  של  אחת    0.02ילות  כל  נקוב  ערך   ₪

ן  ( ומכה מלא   בדילול   21.44%-ה )כ מהון המניות המונפק והנפרע של החבר   21.85%  המהוות 

 ות בנות.  א משרה בחבר ר דירקטוריון פעיל וכנוש כיו" 

 . בנות רותבחבבחברה ו ית דירקטור כני, מכהנת הגב' ברקת שני, רעייתו של מר ש 2.10.3.2

וסקת היא עזו שעל סדר היום, שכן    2.10ניין אישי באישור החלטה  שני עוגב'  שני  למר   2.10.3.3

וההעסקה    בתנאי  שניהכהונה  מר  הג  בחברה   של  של  כאמור)בעלה  שני  לא  (ב'  לפיכך,   .

מרהשתת בגבו  שני  פו  שני  ובהצבע '  ודיון  תגמול  מאזן,  בוועדת  שנערכו  ביקורת  ות 

 . ל מר שניהסכם ההעסקה ש חדש שלמ  רוובדירקטוריון בנוגע לאיש 

מניות רגילות של    6,875,000-ב   קה חזי , מ יחד עם מר שני   פימי, בעלת השליטה בחברה קרן   2.10.3.4

ע של  נפק והנפר ות המו המני   מהון   49.83%ל אחת, המהוות  וב כ ₪ ערך נק   0.02נות  החברה ב 

סקה  הע כם ה מחדש של הס עניין אישי באישור    מי לקרן פי בדילול מלא(.    48.90%-החברה )כ 

צד   היותה  מנ מכח  בעלי  )להלן:" להסכם  שני  מר  עם  בעלי יות  לפיו  "(,  המניות   הסכם 

זה, על פי הסכם  ם. בכלל  אים שוני בעות בנוש צדדים לשתף פעולה ביניהם בהצ התחייבו ה 

ידה, בכל    צביע מכח כל מניות החברה המוחזקות על ימי לה יבה קרן פ מניות, התחי בעלי ה 

גם מר בן צבי  לפיכך,  .  שני   ל מר ה ש עסק ה ה   הסכם   בעד אישור   , ה אסיפת בעלי מניות החבר 

גילון שומר  ונו,  מותפים  בפימי,שאי  השתתפו    שרה  ובהצבע בלא  רכו  שנע ות  דיון 

  ו רא   , לפרטים נוספים   .ר שנישל מ  ההעסקההסכם    חדש שלמישור  ן בנוגע לאבדירקטוריו

   . ( 2016-01-057655  כתא אסמ )מספר    2016במאי    2סיפה מיום  לדוח זימון א   3.8.3.2סעיף  

 רך שבה נקבעה התמורה ד ה  2.10.4

  של מר   ומתו ר ת את מדיניות התגמול של החברה ואת    אמת תו   ו י ירות בגין ש   למר שני התמורה המשולמת  

  מחדש של   וביקורת ודירקטוריון החברה בעת אישור   מאזן, תגמול ברה, כפי שנקבע על ידי ועדת  ח ל   שני 

ה ה ה הסכם   ולאור  הו עסקה  שמייחסים  שני   להמשך   והדירקטוריון ועדה  חשיבות  מר  של    העסקתו 

מות השכר  וביקורת והדירקטוריון בחנו את ר תגמול  זן,  א מ דת  בחברה. בהתאם למדיניות התגמול, וע 

ומצאו כי תנאי    לזה של החברה   פעילות דומה בעלות היקף  משרה בתפקידים דומים בחברות    של נושאי 

 . ו וכישורי   ו הולמים את תפקידי   שני   של מר   העסקתו 

 אות ים שנקבעו לביצוע העסק אישורים נדרשים או תנא  2.10.5

בנושא 2.10.5.1 החברה  ועדת    הכפופ   2.10  ף עי בס   טהמפור  התקשרות  תגמול מאז לאישורי    ן, 

 על פי דוח זה. ת שזומנהלי המניובע ה הכללית של, והאסיפיון החברה, דירקטורביקורת ו 

ועדת   2.10.5.2 וביקו מאז אישור  תגמול  ביום    רת ן,  אי2022,  במרץ  24התקבל  דירקטוריון  שור  . 

 . 2022, במרץ 28ביום קבל החברה הת

בנוגע  ל 2.10.5.3 ו  רא  2.10המפורט בסעיף  שור הנושא  ית באיהכלל  ה סיפבא  לרוב הנדרשפרטים 

   .להלן 4.3 סעיף
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 שעדיין בתוקף   ין החברה לבין בעל השליטה בשנתיים האחרונות או דומות ב עסקאות   2.10.6

למו  2.10.6.1 על בשנתיים שקדמו  אישור העסקה  ו  עד  וביקורת  עדת  ידי  תגמול  ודירקטוריון  מאזן, 

ה החברה,   ושי   י כתב   ענקת ולמעט  להס   פוי פטור  ביטוח וכן  מ   דרי  בהתאם    וגדרים )אשר 

דיניות  בהתאם להוראות מ   שני למר    ה( החברות כחלק מתנאי כהונה והעסק   להוראות חוק 

של  לאח החברה   התגמול  פי האישו קבלת    ר ,  על  הנדרשים  עסקאות  ,  ין ד   רים  נחתמו  לא 

 .  דומות לה גה או עסקאות  מסו 

ליתר  תנו  שני   פטור שיפוי וה ה בי  לכת זהים    שני   למר נו  ית שנ   פטור ה שיפוי ו ה   י כתב יודגש כי   2.10.6.2

 . רה נושאי המשרה בחב 

שיפוי   2.10.6.3 ביטוח,  הסדרי  אודות  מר   ופטור לפרטים  על  חלים  -ו   4.7.7סעיפים    ו רא   שני   אשר 

   . 2021  לדוח ד'    בפרק   4.17.1

 הסכם ההעסקה   לאישור מחדש של וביקורת והדירקטוריון  תמצית נימוקי ועדת מאזן, תגמול   2.10.7

למדיניות    תו אמ הת לאור  הסכם ההעסקה  את    ש מחד   ו אישר והדירקטוריון  רת  תגמול וביקו אזן,  ועדת מ 

 מהנימוקים הבאים:    התגמול של החברה 

תים הניתנים לחברה  רו ות השי אחד עם חשיב   ההעסקה עולה בקנה   הסכם   דש של אישור מח  2.10.7.1

 . שני   על ידי מר 

החברה,    יסדי ממי   כאחד   ( 1) נובעת, בין היתר, מאלה:  של מר שני    העסקתו יבות המשך  ש ח  2.10.7.2

ועמו   שני   מר ל  רחב  אר ידע  והיכרות  עם  ק  שנים  השווקים,  וכת  ועם  וצרכיה,  החברה 

רה  של החב ום הפעילות  ח מוניטין בת   שני   מר ( ל 2)   ; ברה נותני השירותים של הח הלקוחות ו 

הפעילה בפעילותה    מעורבתו ( חשיבות  3)   ; בחברה   ו קיד ובתפ   בו ה קשור גם  ניטין החבר ומו 

 .  החברה השוטפת של  

ההעסקה  2.10.7.3 השווא מחדש  אושר    הסכם  הנהוגים לת ה  תוך  התחשבות    תוך וכן  בשוק    נאים 

המוכ  וניסונו  האישיים  מר  בכישוריו  של  פ ,  שני ח  בהיקף  ה התחשבות  של  ה  חבר עילותה 

  , סמכויותיו תחשב בהיקף  ה ב   , שני שעתיד לספק מר    השירותים ל  פוי ש היקפם הקיים והצ ו 

 ה.  רווחי החבר א את  להשי   שני ת מר  ומתוך רצון לתמרץ א 

  ים לב להיכרותו היתר, בש   בחנה, בין נ   הסכם ההעסקה   תיו לפי רו למר שני בגין שי התמורה   2.10.7.4

  פים משק   הסכם ההעסקה אי  ברה וכן העובדה שתנ הח של    את הפעילות העסקית   שני מר  של  

השו ת  תנאי  את  התואמים  התקשרות  הסכם  וכן    ק נאי  לתנאי  ביחס  שינוי  חל  לא  כי 

ף פעילותה  הגידול בהיק   , וזאת על אף סיפה זו א למועד דוח זימון  נכון  אשר בתוקף    ההעסקה 

   . יידי זה דוח מ   נכון למועד   וקף אשר בת   ההעסקה אז אישור הסכם  של החברה מ 

עלות  צע בחברה ולבין  לבין עלות השכר הממו   י שנ   מול המוצעים למר היחס שבין תנאי התג  2.10.7.5

שכר  בהתבסס על נתוני ה  חברה המועסקים על ידי ה   ני של שאר עובדי החברה השכר החציו 

 .  בהתאמה   , 12.1  -כ ופי    9.4  -כ פי    , הינו 2021שנת  ב 

ועדת   וביקורת  חברי  תגמול  החברה  רי ודירקטו מאזן,  של  תח בה כי    סברו ון  באופייה  שב 

לבין    שני מוצעים למר  ל ה גמו הת נאי התגמול  היחס שבין ת ,  ותחום עיסוקה   דלה החברה, גו 

ים  רה המועסק עובדי החב אר  ן עלות השכר החציוני של ש ולבי   ת השכר הממוצע בחברה עלו 

ידי החברה  ואין בפערי השכר האמורים בכדי    הינם סבירים   על  ע להשפ וראיים  יחסי  יע  ל 

   . העבודה בחברה 



 

 8 

ול שחל  בגיד ה,  החברה וגודל ל  תר, בהיקף פעילותה ש בין הי   שב, בהתח ו ,  לעיל   לאור האמור  2.10.7.6

-, בנושאים המטופלים על שני מר של   העסקה ף ה יק בה הישגיה,  של החברה ונוכח  בפעילותה 

ילות  בקיאותו בפע ו ברה, קשריו, כישוריו  פעילותה של הח   מי ו בתחו כויותיו, ניסיונ ידו, סמ 

פית החברה   עסקי   , וחה ובאפשרות  לקידום  ההעסקה י  נא ת   , ה ותרומתו    המוצעים,   הסכם 

 . למר שני תמורה הולמת    ים ומהוו   ים, ביר ם הוגנים וס ינ ה 

ודירקטוריון החברה  ביקורת  מאזן, תגמול ו לחוק החברות, ועדת   ( 1() )ד 275בהתאם לסעיף   2.10.7.7

כי התקשר    1כהגדרתה בסעיף    ", "חלוקה   ת כולל   ה אינ   בהסכם ההעסקה ות החברה  קבעו 

חש   לחוק  קיים  ולא  סבי החברות,  כ ש  היכ   נה תמנע   יא ה י  ר  את  לעמ מהחברה  וד  ולת 

 נן. ותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד פירעו בוי חיי בהת 

  אישור   עם   בקשר   ועדת מאזן, תגמול וביקורת  ועדת ,  ון הדירקטורי   בדיוני   שהשתתפו   הדירקטורים   שמות  2.10.8

 חיצוני  רקטור די   מיהו   ון צי   לרבות ,   מחדש של הסכם ההעסקה 

גב'  ההעסקה הם    סכם דש של ה מח ר  שו דת מאזן, תגמול וביקורת לאי וע   הדירקטורים שהשתתפו בדיוני 

חיצונית(  )דירקטורית  גרנות  חיצוני(  מר  ,  רבקה  )דירקטור  שנער  )דירקטור(. ליבנ צבי  מר  ו דורון    ה 

ן שנער  מר דורו   הם  עסקה  הסכם הה   מחדש של   דירקטוריון לאישור שהשתתפו בדיוני ה הדירקטורים  

 ר )דירקטור(. דירקטור( ומר יריב אביש ליבנה ) דירקטור חיצוני(, מר צבי  ) 

 ההעסקה  םהסכ למחדש ש אישורשיש להם עניין אישי ב הדירקטוריםת שמו 2.10.9

ן יי ענ ולגב' שני  שלו    ההעסקה   ם הסכ שור  עניין אישי באי   שני   למר   לעיל,   2.10.3  כאמור בסעיף  2.10.9.1

ונים  לא השתתפו בדי   הם ו   ייתו של מר שני רע ה  לאור היות אישי באישור הסכם ההעסקה  

וביקו ובה  תגמול  בוועדת מאזן,  שנערכו  וב צבעות  לאישור רת  בנוגע  של   דירקטוריון    מחדש 

   . סקה ההע   הסכם 

ההעסקה    מחדש של הסכם   שור ן בק עניין אישי באי כמו כן, לדירקטורים עמית בן צבי וגילו  2.10.9.2

היו  שותפים  מכוח  משרה  ונו תם  פ שאי  שהינה   י בעל מ ,  ימי בקרן  בחברה  צד   השליטה    גם 

לכן, מר בן צבי ומר בק לא    לעיל.  2.10.3.4 כמפורט בסעיף ,  שני  מר  עם   י המניות הסכם בעל ל 

שנע  ובהצבעות  בדיונים  ב השתתפו  ובדירק   וועדת רכו  וביקורת  תגמול  בנוגע  מאזן,  טוריון 

 . סכם ההעסקה לאישור מחדש של ה 

המוצ  ההחלטה  מר הסכם    את   מחדש   : לאשר עת תמצית  של  שלוש לתקופה    שני   ההעסקה    וקף בת   שנים   של 

 ו הנוכחי של מר שני. הסכם העסקת ל תן  האישור האחרון שני ועד סיום תוקפו של  מ מ 

  ונושא משרה ושב ראש דירקטוריון פעיל משותף שותף  י, י ר עמית בן צב אישור מחדש של תנאי השירות של מ  2.11

 ים. ת בת שלוש שנ ברה, לתקופה נוספ בקבוצת פימי, מבעלי השליטה בח 

 תיאור העסקה ותנאיה העיקריים  2.11.1

ל ידי האסיפה הכללית של  ושרה ע אשר א   בחברה   פימי ההשקעה של קרן    ת עסק   סגרת מ ב  2.11.1.1

ו"ר דירקטוריון פעיל בשכר.  י לי ן צב ר עמית ב נה מ , מו 2016בעלי מניות החברה בחודש מאי  

בגין כהונתו    משותף. דירקטוריון פעיל  מכהן מר בן צבי כיו"ר    2019יל  באפר   1יום  החל מ 

,  מר בן צבי   החברה לקרן פימי, עבור שירותיו של מת  משל ף  משות כיו"ר דירקטוריון פעיל  

ל   סכום  כולל השווה  חיים   מעלות מעביד של   55%-שנתי בסך  ה   שני,   מר  ון  טורי דירק יו"ר 

תים שניתנו  על בסיס רבעוני, בגין השירו לם  משו   ול מ התג בתוספת מע"מ והוצאות.    , הפעיל 

ה של קרן פימי בחברה,  ההשקע לפרטים נוספים בדבר עסקת  ודם.  ברבעון קלנדרי ק   לחברה 

 . ( 2016-01-057655)מספר אסמכתא    2016במאי    2סיפה מיום  דוח זימון א   ו רא 
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צבי שותף   ר מ  2.11.1.2 פימי   ונושא משרה   בן  החברה,    . בהתאם לכך ליטה בחברה ת הש בעל   , בקרן 

לסעיף  תא בה  החברות,  1)א 275ם  לחוק  מחדש   מביאה (  ל   , לאישור  ש אחת  את    , נים שלוש 

  בהתאם כעסקה לקבלת שירותים מבעלת השליטה.    י מר בן צב   ל עבור שירותיו ש התשלום  

  28-ו   2022,  במרץ   24יום  ב   , ודירקטוריון החברה   ביקורת מול ו ן, תג מאז החליטו ועדת    לכך 

הכלל   , בהתאמה   2022במרץ   האסיפה  לאישור  בכפוף  מחדש,  מניות  לאשר  בעלי  של  ית 

שלוש שנים בתוקף  , ל יף פי אותו סע -, על תשלום הגמול , את  דוח זה על פי  המכונסת    ברה ח ה 

 . בן צבי של מר  כחיים  הנו   תנאי השירות ל   נה שנית   מת אישור הקוד ה תקופת  ממועד סיום  

כאמ  2.11.1.3 ולמעט    ור למעט  שונים שא בתנאים    ופטור   וי שיפ   , ביטוח לעיל,  הביטוח    ינם  מתנאי 

יתר הדירקטורים המכהני  זכאי מר  ן החברה, לא  ם בדירקטוריו והשיפוי של  צבי יהיה    בן 

   . תנאי שירותו חרת מהחברה בקשר עם  ה א לכל תמור 

ב לפרטי  הסדרי  אודות  שיפוי  ם  ד'    בפרק   4.17.1-ו   4.7.7סעיפים    ו רא   בחברה   ופטור יטוח, 

     . 2021  לדוח 

כ  2.11.1.4 צבי מר    בין   זה   2.11  בסעיף אשר תוארו    השירות הסכם    בתנאי   י ינו ל ש יודגש, כי אין    בן 

שינויי  לרבות  החברה,  משרתו,  לבין  היקף  תפקידו,  במסגרת  מ   השירותים ם  עניק  שהוא 

   . המוצעים   ותנאי תגמולו ה  לחבר 

נת  2.11.1.5 ריכוז  התגמול  ונ לטבלת  עבור  י  של המשולם  צבי מר    שירותיו  לתוס   בן  פת  בהתאם 

 דוח זה. ל   ' ח נספח  ית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, ראו  השיש 

  ומהות העניין   תנאי השירות של מר בן צבי  מחדש שלבעלי השליטה שלהם עניין אישי באישור    שמות 2.11.2

 האישי  

מר  תיו של  עבור שירו תשלום הגמול  ר  באישו עניין אישי    , השליטה בחברה   ת בעל מי,  לקרן פי  2.11.2.1

 .  בה שא משרה  ו ונ בהיותו שותף    בן צבי 

  אישי באישור תשלום הגמול   פימי, עניין   קרן   עם   בחברה יחד   ליטה למר חיים שני, בעל הש  2.11.2.2

ן פימי,  עלי מניות עם קר מר בן צבי מכח היותו צד להסכם ב ותיו של  עבור שיר   לקרן פימי 

   לעיל.   2.10.3.4  כמפורט בסעיף 

 בעה התמורה הדרך שבה נק  2.11.3

של החברה    גמול את מדיניות הת תואמת  ן צבי  מר ב קרן פימי בעד שירותיו של  התמורה המשולמת ל 

ידי ועדת  כפי ש   מתו לחברה בהתחשב בשירותיו ובתרו   , הוגנת וסבירה יה ומהווה תמורה ראו  נקבע על 

בהתאם  .  צבי   ש של תנאי השירות של מר בן ד מח ור  רה בעת איש ירקטוריון החב מאזן, תגמול וביקורת וד 

ושאי משרה  התגמול המשולם לנ בחנו את  הדירקטוריון  למדיניות התגמול, ועדת מאזן, תגמול וביקורת ו 

קרן  התגמול המשולם ל ו כי ומצא  ה של החברה לז   דומים בחברות בעלות היקף פעילות דומה ידים בתפק 

חריותו ואת הזמן אשר  , את הנושאים שבא ו וכישורי   ו תפקיד את  ם  הול י  מר בן צב ו של  פימי בעד שירותי 

 מקדיש מר בן צבי לחברה. 

 

 

 ם שנקבעו לביצוע העסקאות רשים או תנאי אישורים נד  2.11.4

בנושא 2.11.4.1 החברה  ועד  הכפופ   2.11  בסעיף   המפורט  התקשרות  תגמול  מאז ת  לאישורי  ן, 

 על פי דוח זה. יות שזומנהלי המנ ת של בעה הכללי, דירקטוריון החברה, והאסיפביקורת ו 
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ועדת   2.11.4.2 וביקורת   ן, מאז אישור  ביום    תגמול  דירקטורי2022,  במרץ  24התקבל  אישור  ון  . 

 . 2022, במרץ 28ביום בל החברה התק

בנוגע  ל 2.11.4.3 ו  רא  2.11בסעיף  המפורט  באסיפה הכללית באישור הנושא    דרשלרוב הנפרטים 

   .הלןל 4.3 סעיף

   אחרונות או שעדיין בתוקף החברה לבין בעל השליטה בשנתיים ה דומות בין  עסקאות   2.11.5

אישור העסק  2.11.5.1 למועד  ועד בשנתיים שקדמו  ידי  על  וביקורת  ת  ה  תגמול  ודירקטוריון  מאזן, 

ה ול החברה,   ושיפוי מעט  פטור  כתבי  להס   ענקת  מוגד   ביטוח דרי  וכן  בהתאם  )אשר  רים 

מתנאי  כחלק  החברות  חוק  והעסקה   להוראות  צ למר    ( כהונה  להוראות    בי בן  בהתאם 

התגמול  החברה   מדיניות  דין,  של  פי  על  הנדרשים  האישורים  קבלת  לאחר  נחת ,  מו  לא 

 .  דומות לה גה או עסקאות  ו עסקאות מס 

ליתר  שניתנו    פטור שיפוי וה ה   בי לכת זהים    בן צבי נו למר  שנית   פטור ה וי ו שיפ ה   י כתב יודגש כי   2.11.5.2

 . נושאי המשרה בחברה 

-ו   4.7.7סעיפים    ו רא   בן צבי אשר חלים על מר    ופטור   טוח, שיפוי ודות הסדרי בי לפרטים א  2.11.5.3

   . 2021  לדוח ד'    בפרק   4.17.1

תנאי השירות של מר בן  מחדש של  תגמול וביקורת והדירקטוריון לאישור    י ועדת מאזן, תמצית נימוק  2.11.6

 צבי

תג  2.11.6.1 מאזן,  וביקורת  ועדת  אישרו  והד מול  ל את  ירקטוריון  הגמול  פימ תשלום  בעבור  קרן  י 

מהווה    היות שהוא ול של החברה ו לאור התאמתו למדיניות התגמ מר בן צבי  יו של  רות שי 

   בשירותיו ותרומתו של מר בן צבי לחברה.   תחשב מת ה והול תמורה ראויה, הוגנת, סבירה  

  תוך וכן  ה לתנאים הנהוגים בשוק  ווא תוך הש   ו מחדש שר או   בן צבי השירות של מר    תנאי  2.11.6.2

של  התחשבות בהיקף פעילותה  ,  בן צבי ו המוכח של מר  וניסונ ת בכישוריו האישיים  התחשבו 

שב בהיקף  , בהתח בן צבי שעתיד לספק מר    השירותים החברה והיקפם הקיים והצפוי של  

 חברה.  להשיא את רווחי ה   בן צבי ת מר  ומתוך רצון לתמרץ א   , סמכויותיו 

  בן צבי   מר של    ר, בשים לב להיכרותו בחנה, בין הית נ   צבי   בן השירות של מר    גין  התמורה ב  2.11.6.3

נאי  משקפים ת  השירות של מר בן צבי ה שתנאי ברה וכן העובד של הח   את הפעילות העסקית 

ף  בתוק אשר    השירות כי לא חל שינוי ביחס לתנאי  וכן    ק את תנאי השו   התקשרות התואמים 

דו  למועד  א נכון  זימון  זו ח  בהי סיפה  הגידול  אף  על  וזאת  החברה ,  של  פעילותה  מאז    קף 

   . שירות של מר בן צבי תנאי ה   לאחרונה   אושרו 

ה  2.11.6.4 תנאי התגמול  שבין  למר  היחס  צבי מוצעים  עלות השכר הממו   בן  ולבין  לבין  בחברה  צע 

בהתבסס על נתוני    מועסקים על ידי החברה ה   ר עובדי החברה ני של שא ת השכר החציו עלו 

 .  בהתאמה   , 6.7  -כ   ופי   5.2  -כ הינו פי  ,  2021השכר בשנת  

ועדת   תגמ חברי  וביק מאזן,  החברה  ודירקטורי ורת  ול  של  כי    סברו ון  באופייה  בהתחשב 

עיסוקה  ותחום  גודלה  תנא ,  החברה,  צבי למר    וצעים י התגמול התגמול המ היחס שבין    בן 

עלו  ולב לבין  בחברה  הממוצע  השכר  החציו ין  ת  השכר  שאר  עלות  של  החברה  ני  עובדי 

להשפיע  ים בכדי  שכר האמור וראיים ואין בפערי ה   הינם סבירים   המועסקים על ידי החברה 

   על יחסי העבודה בחברה. 

ת של  השירו נאי  ת כי  ירקטוריון  והד ועדת מאזן, תגמול וביקורת  קבעו  ,  לעיל   לאור האמור  2.11.6.5

 . בן צבי למר  מורה הולמת  ת   ם י ומהוו   ירים, הינם הוגנים וסב   , מר בן צבי 
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ה  ודירקטוריון החבר וביקורת  מאזן, תגמול  לחוק החברות, ועדת   ( 1)ד() 275בהתאם לסעיף   2.11.6.6

התקשר  כי  החברה  קבעו  צבי בהסכם  ות  בן  מר  עם    "חלוקה",   ת כולל   ה אינ   השירות 

בסעיף   קיי לח   1כהגדרתה  ולא  החברות,  חשש וק  כי    ם  את    נה תמנע   יא ה סביר  מהחברה 

 נן. עו חייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד פיר בהת וד  יכולת לעמ ה 

  בקשר   עדת מאזן, תגמול וביקורת ו ו   ביקורת ה   ועדת ,  הדירקטוריון   יוני בד   שהשתתפו   הדירקטורים   שמות  2.11.7

 חיצוני   דירקטור   מיהו   ציון   לרבות ,  האמורות   העסקאות   אישור   עם 

של תנאי השירות של מר בן    חדש מ   ורת לאישור פו בדיוני ועדת מאזן, תגמול וביק שהשתת הדירקטורים  

חיצונית(,  גר   רבקה   גב'   הם   צבי  )דירקטורית  חיצוני(  דורו מר  נות  )דירקטור  שנער  ליבנה  מר  ו ן  צבי 

שנער )דירקטור  מר דורון  הם    הגמול הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון לאישור  )דירקטור(.  

 (. טור נה )דירקטור( ומר יריב אבישר )דירק מר צבי ליב ני(,  חיצו 

 מחדש של תנאי השירות של מר בן צביבאישור הדירקטוריון שיש להם עניין אישי  שמות 2.11.8

מכוח היותו שותף  עבור שרותיו  לקרן פימי    תשלום הגמול י באישור  איש למר בן צבי עניין   2.11.8.1

משרה   השתת   והוא   בה, ונושא  ש   ף לא  ובהצבעות  מא   נערכו בדיונים  תגמול  בוועדת  זן, 

   . תשלום הגמול וגע לאישור  וביקורת ובדירקטוריון בנ 

 בקרן פימי.    רה ש א מ ונוש   ח היותו שותף תשלום הגמול מכו שור  למר בק עניין אישי באי  2.11.8.2

למר  כ  2.11.8.3 כן,  היות   שני מו  מכוח  הגמול  תשלום  באישור  אישי  שני   ענין  בעלי    מר  להסכם  צד 

   לעיל.   2.10.3.4בסעיף  כמפורט  פימי  מניות עם קרן  

 . ה רעייתו של מר שני לאור היות עניין אישי  לגב' שני   2.11.8.4

זאת,   2.11.8.5 מר  מר  לאור  צבי,  ובהצבעות שנערכו  וגב'    שני מר  ק,  ב בן  בדיונים  לא השתתפו  שני 

של מר  ירות  מחדש של תנאי הש ור  ובדירקטוריון בנוגע לאיש ורת  בוועדת מאזן, תגמול וביק 

 . בי בן צ 

בתוקף  שנים,    שלוש   לתקופה של ,  עמית בן צבי   תנאי השירות של מר   את   ש מחד : לאשר  תמצית ההחלטה המוצעת 

 . בן צבי של מר  הנוכחיים    השירות   תנאי ל   ה חרונ א ו של האישור שניתן ל פ תוק ממועד סיום  

 . של החברה תגמול  ה מדיניות    מחדש של   אישור  2.12

להורא  2.12.1 החברות, בהתאם  חוק  של   2019  במאי   16ם  ביו   ות  הכללית  האסיפה  מניות   אישרה    של   בעלי 

מדיני  את  ) ו החברה  החברה  של  התגמול  מיום    ו רא ת  אסיפה  תוצאות    פר מס ,  2019  במאי   16דוח 

מדיניות התגמול  )להלן: "   ( ך ההפנייה הכללה על דר זכור הנ"ל מובא כ , הא 041868 -2019-01  אסמכתא 

 . "( הנוכחית 

חלו  2.12.2 ממ לקראת  שנים  שלוש  הנוכחית  מדיני   אישור ועד  ף  התגמול  לאשר ות  את מח   מוצע  דיניות  מ   דש 

ה   תגמול ה  מהותי של  שינויים  ללא  ו   ים חברה,  להוראות  התגמול    של עקרונות  בהשוואה  מדיניות 

 הנוכחית. 

החל ממועד אישורה על    תיכנס לתוקף , ככל שתאושר,  ' ט   נספח , המצורפת לדוח זה כ ת התגמול מדיניו 

  ' ט נספח  זה כ מצורף לדוח  ה מדיניות התגמול    שנים. נוסח   3שך  קף במ לית ותהא בתו פה הכל ידי האסי 

 מסומן לשינויים ביחס לנוסח מדיניות התגמול הנוכחית. 

הת  2.12.3 ומדיניות  תאושר    גמול היה  ידי מחדש  לא  הכללית   על  מדיני מ בעלי  של    האסיפה  החברה,  ות  ניות 

ו  לחול,  תמשיך  החברה  של  הנוכחית  עד  התגמול  ממועד    3חלוף  זאת  ידי  אישור שנים  על  אסיפה  ה ה 

  מדיניות   את מחדש    לאשר   רשאי   יהיה   החברה   דירקטוריון יתרה מזאת,    בעלי מניות החברה.   כללית של ה 
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  ה לאחרי ו   וביקורת   תגמול ן,  מאז   שוועדת   ככל ,  לאישורה   תתנגד   הכללית   האסיפה   אם   גם   התגמול 

  שור אי   כי ,  תגמול ה   יות במדינ   מחדש   שידונו   ולאחר   ורטים מפ   נימוקים   יסוד   על ,  יחליטו   הדירקטוריון 

א)ג(  267  , וזאת בהתאם לסעיף החברה   לטובת   הוא   , הכללית   האסיפה   ות התנגד   אף   על   , התגמול   מדיניות 

 . לחוק החברות 

 דיניות התגמול אופן יישום מ  2.12.4

ייש וביקורת    מאזן, תגמול דת  ווע  2.12.4.1 ומה של מדיניות  ודירקטוריון החברה בחנו את השלכות 

או כי  רה לאורך השנים האחרונות, ומצ המש ושאי  ה על התמריצים של נ התגמול של החבר 

הוראות  משקפת את  ל ם, מדיניות התגמו בקידום מטרותיה. בהתא  ה סייעו לחברה י הוראות 

 . מהותיים ויים  ללא שינ מדינות התגמול הקיימת  

 . קה אשר אינם בהתאם למדיניות התגמול נכון למועד זה, לא קיימים בחברה הסכמי העס  2.12.4.2

המ גיב רת  סג במ  2.12.5 ל ה  לצותי וש  של  ביחס  מחדש  התגמול אישור  קיימה  מדיניות  תגמול  מ וועדת  ,  אזן, 

בנושא יקורת  וב  ייעודית  קבלת    , ישיבה  רקע לאחר  בפני  טי רלוונ   חומר  תגמ וועדת  .  וביקורת  מאזן,  ול 

הוצגו  ודירקטוריון   נתוני החברה  וביניהם:  רלוונטיים  ההעסק נתונים  תנאי  מכלול  אודות  כל  ם  של  ה 

וני תגמול של  ר נת ירה השוואתית בדב עתידה לחול עליו, סק   תגמול יות ה דינ אשר מ נושא משרה בחברה  

דומות   לחברות  בהשוואה  המשרה  ל נושאי  בנוגע  סקירה  חלות  הוראות  וכן  לתגמול  הדין אשר  בקשר 

 משרה נושאי  

  והעבירה   את מדיניות התגמול מחדש  , פה אחד,  יקורת וב   תגמול מאזן,  ועדת    שרה אי   2022במרץ    24ם  ביו  2.12.6

ב המלצותי  לדירקטוריון החברה.  דירקט   2022במרץ    28ם  יו ה  את מדיניות  מחדש  וריון החברה  אישר 

ה  לאסיפ , והחליט להמליץ  רת וביקו   תגמול מאזן,  , פה אחד, בהתבסס על המלצותיה של ועדת  התגמול 

 .  עלי מניות החברה לאשרה של ב כללית  

  מעודכנים   ונים והדירקטוריון נת   ביקורת ו   ול תגמ מאזן,  האמורות, הובאו בפני ועדת    הישיבות במסגרת   2.12.7

על  נאספו  נתוני הנה   ידי -אשר  וכן  החברה  הטכנולוגי  של    מעודכנים   ם לת  בסקטור  והטבות  שכר  סקר 

אשר משמש כבנצ'מארק    "( צבירן )להלן: "   "מ ע ב   רים וסק   ייעוץ   רת צבירן מתפרסם על ידי חב ה בישראל  

י התגמול של נושאי  חס בין עלות תנא ( הי 1)   יתר: , וביניהם, בין ה ל לנושאי משרה בחברה עת תגמו לקבי 

עובדי החברה, כולל היחס לעלות השכר הממוצע ולעלות השכר    יתר שכר של  ה ת  לעלו המשרה בחברה  

החבר  עובדי  של  ) החציוני  צבירן 2ה;  נתוני  בהשוואה    בקשר   (  בחברה  המשרה  נושאי  של  התגמול  עם 

מב בעל רות  לחב  החברה  למאפייני  דומים  מאפיינים  וסטטוס גודל,    חינת ות  ) בעלות  התגמול  3;  תנאי   )

נושא  של  המ הקיימים  ממלא  י  המשרה  מנושאי  אחד  שכל  המשרה  היקף  בדבר  מידע  בחברה,  שרה 

המקסימאלי   והגמול  ה ש בחברה  לקבל;  אותו  יכולים  הי 4) -ו ם  לרכיבים  (  המשתנים  הרכיבים  בין  חס 

 ל של נושאי המשרה בחברה. י התגמו הקבועים בתנא 

את מדיניות  חדש  מ ון  והדירקטורי   ביקורת ן, תגמול ו מאז ועדת  אישרו  יהם  הנימוקים אשר בהסתמך על  2.12.8

 , הינם, בין היתר, כדלקמן: התגמול 

וראות חוק  אשר לפי ה י המשרה בחברה  המדובר באישור מדיניות התגמול הקיימת לנושא  2.12.8.1

לל כן כעת מובאת לאישור מחדש ול   החברות טעונה אישור אחת לשלוש שנים  שינויים  א  , 

 . הנוכחית התגמול  יות  למדינ   ביחס מהותיים  

לנ  2.12.8.2 התגמול  המש קביעת  ע ושאי  מדי רה  פי  על    ל התגמו ניות  ל  לשמור  לחברה  יאפשר 

לתפקיד  איכותי  אדם  כוח  ושימור  בגיוס  ניה תחרותיות  בכירים י  תמריצים  ליצירת    , ול 

ות של נושאי המשרה עם החברה ופעילותה ותוך  ההזדה   לשיפור ביצועיהם, להגברת תחושת 

 .  י השוק תנא התחשבות ב 
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,  בהסתמך   וזאת ,  ן והוג   סביר   ו הינ   גמול הת   יות ינ מד   פי   על   שרה המ   לנושאי   התגמולים   טווח  2.12.8.3

 . בפניהם   שהוצגו   נתוני צבירן   על ,  היתר   בין 

בבואה לקבוע את  וראוי  ר  מתחם שיקול דעת מוגד מותירה בידי החברה    גמול הת   ת מדיניו  2.12.8.4

 .    נאי התגמול של נושאי המשרה שלה ת 

עובדי  ה של נושאי המשרה לעלות השכר של שאר  הכהונה וההעסק   הפערים בין עלות תנאי  2.12.8.5

המועסקים   הקבלן  עובדי  ושל  ובפרט ה חבר ה   אצל החברה  הש עלו   ,  ועלו ת  הממוצע  ת  כר 

החציונ  וכן  השכר  כאמור,  עובדים  של  המשתכ י  בין  השכר  לבין  פערי  ביותר  הבכיר  ר 

וראויי המשתכ  סבירים  הינם  ביותר  הזוטר  של  ר  באופייה  בהתחשב  גודלה  ם,  החברה, 

 .  ה על תקינות יחסי העבודה בחברה תחום עיסוקה, ואין בו כדי להשפיע לרע ו 

ו מאז ועדת  החלטות   2.12.8.6 תגמול  התקבלו   ודירקטוריון   ביקורת ן,  שנשקלו    החברה  לאחר 

ה  בסעיף  השיקולים  בחינ ב)א 267מנויים  ותוך  החברות,  לחוק  התגמול  (  מדיניות  כי  ה 

ללות בה  פת ראשונה א' לחוק החברות, וכי נכ לתוס  יחסת לעניינים המפורטים בחלק א' מתי 

ש א הור ה  לח ות  א'  ראשונה  לתוספת  ב'  בחלק  כמפורט  התגמול  במדיניות  לקבוע  וק  חובה 

 החברות. 

י  כ   סברו ודירקטוריון החברה    ביקורת ו   ן, תגמול אז מ ועדת האמור לעיל, חברי  בהתחשב בכל   2.12.8.7

 ות העניין. בנסיב   הינה לטובת החברה, סבירה וראויה מדיניות התגמול  

 

כ ניות התגמול את מדי   מחדש   : לאשר וצעת ה המ תמצית ההחלט  לתקופה של    , ' ט נספח  , בנוסח שצורף לדוח זה 

 ניות החברה. של בעלי מ   האסיפה הכללית שנים, החל ממועד אישורה על ידי    שלוש 

 

 , מועדה וביצועהומיוחדת יתזימון אסיפה כללית שנת -' בחלק 

 סיפה נדחית וא ן חוקיימני .3

שר  בעלי מניות, א שני  בעצמם או על ידי שלוח,    , ים יתהווה בשעה שיהיו נוכח   ברה ן הח ין חוקי בהתאם לתקנו מני 

) שלושים  להם   לפחות מ 30%אחוזים  ל זכויות הה סך  (  בחברה.  מני צבעה  נכח  בתום  י א  באסיפה הכללית  חוקי  ן 

שעה  באותו יום, באותה  ם ותתקיי  וע ימים דחה האסיפה בשב י שנקבע לתחילת האסיפה, ת  ד מחצית השעה מהמוע 

בעלי מניות,  שני  או על ידי שלוח,  סיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם  מקום. מניין חוקי בא אותו  ב ו 

 ם. הם מייצגי ש קולות  ה אחוז  וזאת ללא קשר ל 

   הרוב הנדרש .4

קולות בעלי   הינו רוב   לעיל   2.1-2.8בסעיפים  כמפורט  האסיפה  סדר יום    ל הרוב הנדרש לאישור הנושאים שע  4.1

 .  בהצבעה   ים להשתתף באסיפה והמשתתפים הזכא המניות  

ה  4.2 סדר  שעל  הנושא  לאישור  הנדרש  המפורט  הרוב  רבקה  של  ה  )מינוי   לעיל   2.9בסעיף  יום    גרנות גב' 

לסעיף    (, בחברה   ת י חיצונ   ית ר כדירקטו  הזכאים  הינ לחוק החברות,    239בהתאם  קולות בעלי המניות  רוב  ו 

ב  והמשתתפי להשתתף  שית אסיפה  ובלבד  בהצבעה,  קולו   קיים ם  במניין  )א(  מאלה:  באסיפה  אחד  הרוב  ת 

וי למעט  י באישור המינ ניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין איש ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המ 

של בעלי  , המשתתפים בהצבעה, כשבמניין כלל הקולות  ניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה ע 

ב   המניות  יובאו  לא  הנמנעים;  חשבו האמורים  קולות  סך או  ן  המניות    )ב(  בעלי  מקרב  המתנגדים  קולות 

כתוצאה מקשרים    ישי שאינו למעט עניין א   השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי   שאינם בעלי 

 . מכלל זכויות ההצבעה בחברה   ( 2%)   אחוזים   עם בעל השליטה, לא עלה על שני 
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של  ם ההעסקה  כ ס מחדש של ה   שור לעיל )אי   2.11-ו   2.10  פים עי בס   ם י המפורט   ים שור הנושא הרוב הנדרש לאי  4.3

, הינו  חוק החברות )א( ל 275עיף  (, בהתאם לס בן צבי   חדש של תנאי השירות של מר עמית מ ואישור    שני מר  

)א(   אחד מאלה: באסיפה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים  רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף 

ור  ולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באיש ל ק ל כ מ ייכללו רוב    ללית ן קולות הרוב באסיפה הכ י י במנ 

ות  ל קו   ן לא יובאו בחשבו   ות האמורים של בעלי המני לל הקולות  כ ין  י העסקה, המשתתפים בהצבעה, כשבמנ 

סך   )ב(  או  בע ק הנמנעים;  שאינם  המניות  בעלי  בקרב  המתנגדים  אישי  ולות  עניין  העסקה  לי  באישור 

 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 2%שני אחוזים ) יעלה על שיעור של    ה לא המשתתפים בהצבע 

בסעיף  4.4 המפורט  הנושא  לאישור  הנדרש  החברה תגמול  ה   מדיניות   של מחדש    אישור )   לעיל   2.12  הרוב  (,  של 

והמשתתפים    להשתתף באסיפה   רוב קולות בעלי המניות הזכאים , הינו  ברות ח ק ה א לחו 267  לסעיף   בהתאם 

במ  )א(  מאלה:  אחד  שיתקיים  ובלבד  קול בהצבעה,  מכלל  רוב  ייכללו  באסיפה  הרוב  קולות  בעלי  ניין  ות 

יות התגמול, המשתתפים בהצבעה  אישור מדינ עניין אישי ב המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי  

כל  ה כשבמניין  בח ק ל  יובאו  לא  האמורים  המניות  בעלי  של  הנמ ולות  קולות  קולות  שבון  סך  )ב(  או  נעים; 

באישור מדיניות התגמול,  אינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי  המתנגדים בקרב בעלי המניות ש 

 . ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה 2%)   שני אחוזים על שיעור של    עלה המשתתפים בהצבעה, לא  

 ע יהצבזכאות ל .5

לסעיף   5.1 )הצבע תקנו ל ו   החברות לחוק  )ב(  182בהתאם  החברות  התשס"ו ת  עמדה(,  והודעות  בכתב  ,  2005-ה 

"(, באופן שכל המחזיק במניות החברה  ובע הק  המועד )להלן: "  2022 באפריל  17  , ' א' ול ביום יח המועד הקובע 

יום ה  ולהצביע בה אישית או   בע קו ה מסחר במועד  בסוף  זכאי להשתתף באסיפה  כוח.  י -על   יהיה  די מיופה 

להפקיד  יש  , להצביע  רוף אישור בעלות כדין במניות שמכוחן ניתן בצי ,  באסיפה  כוח להשתתפות והצבעה  יפויי 

כוח בעברית  נוסח מוצע של ייפוי ה   . ד כינוסה של האסיפה הכללית שעות לפני מוע   48לפחות  במשרדי החברה  

 . tronics.comtp://www.uniht  באנגלית ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת ו 

במני  5.2 בעלות  )הוכחת  החברות  לתקנות  התש"ס בהתאם  הכללית(,  באסיפה  הצבעה  לצורך    : להלן )   2000-ה 

  מ אביב בע" -חבר בורסה לניירות ערך בתל   ל ומה מניה אצ "(, בעל מניה שלזכותו רש תקנות הוכחת בעלות " 

אשר אצלו רשומה זכותו    חבר הבורסה   יע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת ב להצ   והוא מעונין 

במוע  במניה,  בעלותו  בדבר  הקובע,  למניה,  לטופס  ד  לתקנות   1בהתאם  בעלות הוכח   שבתוספת  או    , ת 

 ההצבעה האלקטרונית.    מצעות מערכת ישלח לחברה אישור בעלות בא   , לחילופין 

מני  5.3 בעל  זכאי  החברות,  חוק  ש לפי  אי מ ות  את  לקבל  בורסה,  חבר  אצל  רשומות  מ ניותיו  הבעלות  חבר  שור 

דמי  ה ל תמור ב חבר הבורסה או בדואר אל מענו    הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של 

כמו כן, בעל מניות    ירות ערך מסוים. י אש לחשבון נ שלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מר מ 

 . האלקטרונית   מערכת ההצבעה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות    ת הורו לא רשום רשאי ל 

המהווה   כמות  5.4 ה מ  5% המניות  זכויות  כל  ה ה סך  בחברה  החבר   ניות מ   689,843  נה י צבעה  של    ה רגילות 

 .   ה( )בהתחשב במניות רדומות שאינן מקנות זכויות הצבע 

  195,366 השליטה הנה  קות בידי בעל חז נן מו כל זכויות ההצבעה בחברה שאי  סך מ  5% ניות המהווה כמות המ  5.5

   . כויות הצבעה( )בהתחשב במניות רדומות שאינן מקנות ז   ברה ות של הח ניות רגיל מ 

 כתב הצבעה והודעות עמדה .6

 כמפורט להלן:  על סדר היום, ש   2.12  –  2.9  בנושאים   ע באסיפה באמצעות כתב הצבעה בעל מניות רשאי להצבי

http://www.unitronics.com/
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ר ההפצה  , כפי שפורסם באת זה עה המצורף לדוח  תב ההצב חלקו השני של כ   הצבעה בכתב תעשה באמצעות  6.1

 (.  להלן   6.6בסעיף  )כהגדרתו  

 ת העמדה.  אי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעו בעל מניות רש  6.2

בדואר  6.3 תמורה,  בלא  ישלח,  בורסה  קיש אלקט   חבר  באתר  ורי רוני,  העמדה,  וכתבי  ההצבעה  כתב  לנוסח  ת 

רשומות אצל אותו חבר בורסה,    מניותיו   איננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניות ש ההפצה, לכל בעל  

ניירות ערך מסוים ובמועד    ל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שהודעה ניתנה לגבי חשבון אם הודיע בע 

   קודם למועד הקובע. 

ההצבעה  לכת  6.4 המסמכים  יהי ב  אליו  יצורפו  אם  ורק  אך  תוקף  ה   המפורטים ה  ) בכתב  להלן:  הצבעה 

אסיפה. לעניין זה שעות לפני מועד כינוס ה   4משרדי החברה עד  הומצא ל   "(, וכן אם המסמכים המצורפים " 

  אחרון עה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה. המועד ה "מועד ההמצאה" הנו המועד בו הגיעו כתב ההצב 

 ד האסיפה. מוע   לפני ימים    10ות עמדה לחברה הנו עד  ודע להמצאת ה 

 . 2022במאי,    8  , ם א' יו   להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו:   האחרון   המועד  6.5

 . 2022במאי    12יום ה',    : הודעות העמדה הינו המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון ל 

 

נוסח   6.6 את  למצוא  בסעיף  ו כתב ההצבעה  ניתן  כמשמעותן  העמדה,  החברות,   88הודעות  רשות  בא   לחוק  תר 

ערך  נייר  ל פצה תר הה א " להלן:  )   ( /http://www.magna.isa.gov.il(ות  ובאתר הבורסה  בתל  "(  ערך  ניירות 

 (. :www.unitronics.com//httpשל החברה )   או באתר האינטרנט   ( /http://maya.tase.co.ilבע"מ ) אביב  

 

 

 

 אלקטרוני   עה הצב   כתב   באמצעות   הצבעה  .7

רשום  7.1 מניות שאינו  ביח בעל  להצביע  רשאי  ל ,  של האסיפה ס   ות שעל החלט ס  יומה    2בסעיף    ות פורט המ   דר 

)   כהגדרתה   , נית באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרו   , לעיל  :  להלן בתקנות ההצבעה 

   . "( האלקטרוני   ההצבעה   כתב " 

להצבעה   7.2 נפתח  האלקטרוני  ההצבעה  ה כתב  המועד  ההצבעה בתום  ההצבעה    באמצעות   קובע.  מערכת 

אז תיסגר    (, 8:00  שעה ב   2022במאי    17  , ' ג יום    –)היינו    האסיפה   מועד   י לפנ   שעות   6  ים תסתי האלקטרונית  

 רונית. האלקט   מערכת ההצבעה 

עילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא  מועד נ ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד ל  7.3

ביותר מדרך    ת זה. הצביע בעל מניו   ערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד ה באמצעות מ ת יהיה ניתן לשנו 

תימנ  ל אחת,  המאוחרת.  הצבעתו  באמצע ה  או  עצמו  מניות  בעל  של  הצבעה  זה,  תיחשב  עניין  שלוח  ות 

   . כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני 

 ח המידי גי החברה לעניין טיפול בדונצי .8

יצחק   הכ סמנכ,  חירו"ח  החברה  םספי"ל  ל  נציג   וינה,  של  בדו עניהחברה  הטיפול  בית  ין  כתובת:  זה.  מידי  ח 

 . 03-9778877קס: ; פ03-9778888טלפון: קריית שדה התעופה, לוד.  רחוב ערבה, וניקס,יוניטר

 מסמכיםבעיון   .9

http://www.unitronics.com/
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  החברה   משרדיב  היום  סדר  שעל  החלטותה  של  מלאה  בנוסח   וכן  בו  הנזכרים  םובמסמכי  מידי  בדוח  לעיין  ניתן

  לאחר ו  המקובלות  העבודה  בשעות',  ה   עד'  א  בימים,  לוד,  התעופה  שדה  תקרירחוב ערבה,  ,  וניקסיוניטר   בבית

 (. 03-9778877: פקס, 03-9778888: טלפון) איציק חי מר עם  מראש תיאום

 סמכות רשות ניירות ערך  .10

עשרים  10.1 הגש (  21) ואחד    בתוך  מיום  זה ת  ימים  ר דוח  להורות  ה ת  שאי ,  המועד    , לתת ה  ר לחב רשות  בתוך 

יד בר,  , הס בע תק ש  זה פירוט,  דוח  נשוא  בנוגע להתקשרויות  ומסמכים  לחבר יעות  להורות  וכן  תיקון ,  על  ה 

 הדוח באופן ובמועד שתקבע. 

 . ה שליט   י כאמור בתקנות בעל ה  יפ ת על דחיית מועד האס ית הרשות להורו , רשא דוח זה ראה לתיקון  ניתנה הו  10.2

כא רה  החב   נדרשה  10.3 תיקון  בעלי תשלח    , מור להגיש  לכל  ש ה   אותו  ד מניות  נשלח  תפרסם  אליהם  וכן  זה,  וח 

 ליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. בועה בתקנות בעל ש בדרך הק מודעה בעניין זה,  

 על ההוראה.   דיע החברה בדוח מיידי ינוס האסיפה, תו וראה בדבר דחיית מועד כ ניתנה ה  10.4

 

 

 

 בכבוד רב,

 בע"מ ( )ר"ג( 1989יוניטרוניקס )     

 

 ________________ ________

    

 יו"ר דירקטוריון פעיל  חיים שני,
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 'נספח א

 מר צבי ליבנה  - חברהב קטורלכהן כדירת מועמד הצהר
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נספח א' 
 

 1999א לחוק החברות, התשנ"ט-227 – 225סעיפים 
 

מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:  . )א(225
)א(, וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי 226אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  (1)

; 226סעיף 
(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו 1)א226אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  (2)

סעיף קטן; 
אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או  (3)

בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה 
כאמור. 

בסימן זה –   )ב(
 לחוק ניירות ערך, 4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 

 לחוק 1, או לפי פרק י'1995 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-2לפי פרק ז'
, לפי העניין; 1994השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-

לב)א( לחוק ניירות ערך; 52 "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 
 "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה. 

 
לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק  . )א(226

דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: 

, ולפי 1977 לחוק העונשין, תשל"ז-428 עד 422 ו-420 עד 418, 415, 392, 297 עד 290עבירות לפי סעיפים  (1)
 לחוק ניירות ערך; 54)א( ו-53ד, 52ג, 52סעיפים 

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול  (2)
מידע פנים; 

)נמחקה(.  (3)

לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע  (1)א
בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן )א(, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה 

אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה 
שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין. 

בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על  )ב(
אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע 

מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע 
מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים. 

(. 1השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן )א() )ג(
בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או  )ד(

של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון. 

 

א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או 226
בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן 

כדירקטור על פי אותה החלטה. 
 

227. (    )   ,         ,                                  ,                                              

.                              

 )א( יגלה זאת לממנה.                                              (    ) 
 

227 .                                                                                                        

.                              ,                                   
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 ב'נספח 

 גילון בקמר  - חברהב לכהן כדירקטורמד צהרת מועה
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נספח א' 
 

 1999א לחוק החברות, התשנ"ט-227 – 225סעיפים 
 

מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:  . )א(225
)א(, וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי 226אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  (1)

; 226סעיף 
(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו 1)א226אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  (2)

סעיף קטן; 
אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או  (3)

בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה 
כאמור. 

בסימן זה –   )ב(
 לחוק ניירות ערך, 4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 

 לחוק 1, או לפי פרק י'1995 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-2לפי פרק ז'
, לפי העניין; 1994השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-

לב)א( לחוק ניירות ערך; 52 "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 
 "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה. 

 
לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק  . )א(226

דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: 

, ולפי 1977 לחוק העונשין, תשל"ז-428 עד 422 ו-420 עד 418, 415, 392, 297 עד 290עבירות לפי סעיפים  (1)
 לחוק ניירות ערך; 54)א( ו-53ד, 52ג, 52סעיפים 

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול  (2)
מידע פנים; 

)נמחקה(.  (3)

לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע  (1)א
בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן )א(, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה 

אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה 
שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין. 

בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על  )ב(
אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע 

מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע 
מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים. 

(. 1השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן )א() )ג(
בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או  )ד(

של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון. 

 

א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או 226
בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן 

כדירקטור על פי אותה החלטה. 
 

227. (    )   ,         ,                                  ,                                              

.                              

 )א( יגלה זאת לממנה.                                              (    ) 
 

227 .                                                                                                        

.                              ,                                   
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 ג'נספח 

 יריב אבישרר מ -חברה ב לכהן כדירקטורהצהרת מועמד 
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נספח א' 
 

 1999א לחוק החברות, התשנ"ט-227 – 225סעיפים 
 

מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:  . )א(225
)א(, וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי 226אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  (1)

; 226סעיף 
(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו 1)א226אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  (2)

סעיף קטן; 
אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או  (3)

בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה 
כאמור. 

בסימן זה –   )ב(
 לחוק ניירות ערך, 4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 

 לחוק 1, או לפי פרק י'1995 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-2לפי פרק ז'
, לפי העניין; 1994השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-

לב)א( לחוק ניירות ערך; 52 "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 
 "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה. 

 
לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק  . )א(226

דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: 

, ולפי 1977 לחוק העונשין, תשל"ז-428 עד 422 ו-420 עד 418, 415, 392, 297 עד 290עבירות לפי סעיפים  (1)
 לחוק ניירות ערך; 54)א( ו-53ד, 52ג, 52סעיפים 

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול  (2)
מידע פנים; 

)נמחקה(.  (3)

לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע  (1)א
בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן )א(, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה 

אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה 
שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין. 

בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על  )ב(
אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע 

מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע 
מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים. 

(. 1השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן )א() )ג(
בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או  )ד(

של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון. 

 

א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או 226
בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן 

כדירקטור על פי אותה החלטה. 
 

227. (    )   ,         ,                                  ,                                              

.                              

 )א( יגלה זאת לממנה.                                              (    ) 
 

227 .                                                                                                        

.                              ,                                   
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 'דנספח 

 צבי עמית בןמר  -ה חברב כדירקטורלכהן ועמד הצהרת מ
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נספח א' 
 

 1999א לחוק החברות, התשנ"ט-227 – 225סעיפים 
 

מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:  . )א(225
)א(, וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי 226אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  (1)

; 226סעיף 
(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו 1)א226אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  (2)

סעיף קטן; 
אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או  (3)

בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה 
כאמור. 

בסימן זה –   )ב(
 לחוק ניירות ערך, 4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 

 לחוק 1, או לפי פרק י'1995 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-2לפי פרק ז'
, לפי העניין; 1994השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-

לב)א( לחוק ניירות ערך; 52 "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 
 "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה. 

 
לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק  . )א(226

דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: 

, ולפי 1977 לחוק העונשין, תשל"ז-428 עד 422 ו-420 עד 418, 415, 392, 297 עד 290עבירות לפי סעיפים  (1)
 לחוק ניירות ערך; 54)א( ו-53ד, 52ג, 52סעיפים 

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול  (2)
מידע פנים; 

)נמחקה(.  (3)

לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע  (1)א
בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן )א(, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה 

אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה 
שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין. 

בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על  )ב(
אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע 

מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע 
מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים. 

(. 1השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן )א() )ג(
בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או  )ד(

של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון. 

 

א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או 226
בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן 

כדירקטור על פי אותה החלטה. 
 

227. (    )   ,         ,                                  ,                                              

.                              

 )א( יגלה זאת לממנה.                                              (    ) 
 

227 .                                                                                                        

.                              ,                                   
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 'הנספח 

 ים שני חימר  -רה חבב לכהן כדירקטורהצהרת מועמד 
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נספח א' 
 

 1999א לחוק החברות, התשנ"ט-227 – 225סעיפים 
 

מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:  . )א(225
)א(, וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי 226אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  (1)

; 226סעיף 
(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו 1)א226אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  (2)

סעיף קטן; 
אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או  (3)

בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה 
כאמור. 

בסימן זה –   )ב(
 לחוק ניירות ערך, 4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 

 לחוק 1, או לפי פרק י'1995 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-2לפי פרק ז'
, לפי העניין; 1994השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-

לב)א( לחוק ניירות ערך; 52 "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 
 "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה. 

 
לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק  . )א(226

דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: 

, ולפי 1977 לחוק העונשין, תשל"ז-428 עד 422 ו-420 עד 418, 415, 392, 297 עד 290עבירות לפי סעיפים  (1)
 לחוק ניירות ערך; 54)א( ו-53ד, 52ג, 52סעיפים 

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול  (2)
מידע פנים; 

)נמחקה(.  (3)

לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע  (1)א
בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן )א(, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה 

אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה 
שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין. 

בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על  )ב(
אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע 

מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע 
מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים. 

(. 1השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן )א() )ג(
בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או  )ד(

של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון. 

 

א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או 226
בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן 

כדירקטור על פי אותה החלטה. 
 

227. (    )   ,         ,                                  ,                                              

.                              

 )א( יגלה זאת לממנה.                                              (    ) 
 

227 .                                                                                                        

.                              ,                                   
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 'ונספח 

 שני ברקת גב' –ברה חב כדירקטורלכהן  תהצהרת מועמד
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נספח א' 
 

 1999א לחוק החברות, התשנ"ט-227 – 225סעיפים 
 

מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:  . )א(225
)א(, וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי 226אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  (1)

; 226סעיף 
(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו 1)א226אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  (2)

סעיף קטן; 
אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או  (3)

בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה 
כאמור. 

בסימן זה –   )ב(
 לחוק ניירות ערך, 4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 

 לחוק 1, או לפי פרק י'1995 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-2לפי פרק ז'
, לפי העניין; 1994השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-

לב)א( לחוק ניירות ערך; 52 "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 
 "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה. 

 
לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק  . )א(226

דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: 

, ולפי 1977 לחוק העונשין, תשל"ז-428 עד 422 ו-420 עד 418, 415, 392, 297 עד 290עבירות לפי סעיפים  (1)
 לחוק ניירות ערך; 54)א( ו-53ד, 52ג, 52סעיפים 

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול  (2)
מידע פנים; 

)נמחקה(.  (3)

לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע  (1)א
בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן )א(, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה 

אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה 
שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין. 

בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על  )ב(
אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע 

מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע 
מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים. 

(. 1השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן )א() )ג(
בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או  )ד(

של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון. 

 

א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או 226
בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן 

כדירקטור על פי אותה החלטה. 
 

227. (    )   ,         ,                                  ,                                              

.                              

 )א( יגלה זאת לממנה.                                              (    ) 
 

227 .                                                                                                        

.                              ,                                   
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 'זפח נס

 רנותגב' רבקה ג –חברה חיצוני ב כדירקטורלכהן הצהרת מועמד 
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 'חח נספ

וחות תקופתיים רות ערך )דלפי התוספת השישית לתקנות ניי 2021לים לשנת ירוט התגמופ

 1970-ומידיים(, תש"ל

 תגמולים פרטי מקבלי ה  ת לחברה(ונחי עלו במבאלפי שקלים ושירותים )בעבור תגמולים   תגמולים אחרים 

דמי   אחר  סה"כ 

 שכירות 

דמי   עמלה אחר  ריבית 

 ץ ייעו

דמי  

 ניהול 

ם  תשלו

מבוסס  

 מניות 

שיעור   רשכ מענק 

אחזקה  

בהון  

 התאגיד 

היקף  

 משרה

 שם  תפקיד 

2,520 - - - - - - - -   1,191
 )1( 

יו"ר   30% 21.85% 1,329

דירקטוריון  

 עילפ

חיים  

 שני

יו"ר   - - 731 655 - - - - - - - - 1,386

קטוריון  דיר

 פעיל משותף 

 עמית  

 בן צבי 

 

  רהחבבבכיר  ושא משרה נלנדרית וכל עוד הוא מועסק כבגין כל שנה קלמענק שנתי   זכאי מר שני 2005החל משנת ( 1)

ירים  מוד למדד המח אלפי ₪ צ  1,140אך לא יעלה על   שנה )עלות לחברה(, מהרווח לפני מס באותה 7.5%בשיעור של 

  הינו בגין כל שנה מחדש   המענק חישוב. (2016אי  במ  9 -ידוע ב ד דמ :ס)מדד בסי  הידוע במועד קביעת המענק לצרכן 

 ן מצטבר(.  )ולא באופ

בין החכירוהסכם שקיים   לבין חברה  ת    סעיף ראה  פים  . לפרטים נוס ניש  וגב' ברקת  בשליטתו של מר חיים שניברה 

 .2021 לשנת  תי התקופ ד( לדוחתאגיבפרק ד' )פרטים נוספים על ה 4.8.3
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 "( החברה" להלן)  מ"בע( ג "ר()1989)  יוניטרוניקס

 20222019ה משר נושאי תגמול מדיניות

 תוכן עניינים 

 עמוד נושא מספר סעיף

 2 התגמול   מדיניות מסמך מטרות 1

 2 הגדרות  2

 3 כללי  -התגמול  מדיניות 3

 4 התגמול  מדיניות  ואישור , עדכון גיבוש  תהליך 4

 5 התגמול  מדיניות מטרות 5

 5 המשרה   נושאי תגמול  על ובקרה פיקוח מדיניות 6

 6 התגמול  מדיניותיישום ל הדירקטוריון  דגשי 7

 7 המשרה  נושאי תגמול  על ופעילותה  החברה גודל השפעת 8

 7 החברה  עובדי לשאר  התגמול לבין המשרה לנושאי  התגמול  בין היחס 9

 8 כללי  -  משרה לנושא  תגמול מרכיבי 10

 10 עובד החברה  משרה לנושא שכר -  קבוע תגמול 11

 11 החברה  עובד שאינו משרה  לנושא תגמול -  קבוע תגמול 12

 12 תנאים נלווים לנושא משרה  13

 15 או קרובו  שליטה  בעל שהינו משרה  נושא  או/ו משרה ראשי  נושאל שכר -  קבוע תגמול 14

 16 קרובו  או  שליטה בעל שהינו משרה נושא או/ו ראשי  משרה נושאל  נלווים  תנאים 15

 18 ראשי  משרה  נושא  למעט  משרה לנושאי מיוחד  מענק -  משתנה תגמול 16

 19   ראשי משרה נושא  למעט משרה לנושאי  קצר טווחל הבונוס תכנית -  משתנה תגמול 17

 20 נושא משרה ראשיל  קצר לטווח הבונוס תכנית -  משתנה תגמול 18

  לשוק   השוואה   -  נושא משרה ראשי  לרבות,  המשרה  לנושאי  הבונוס  תכנית  -  משתנה  תגמול 19
 'מארק( בנצ)

20 

 20 הפחתה   – משתנה תגמול 20

 21 חלקית   העסקה  תקופת בגין לבונוס הזכאות 21

 21 הבונוס  תיקון  22

 21 הוני   תגמול 23

 22 צים "ודח דירקטורים תגמול 24

 23 פטור ו  שיפוי, ביטוח 25

NirL
Stamp



2 
 
 

 מדיניות התגמול מסמך מטרות .1
הוראות חוק החברות  ל  בהתאם  ,בחברה משרההנושאי   תגמול מדיניות את מהווהה  ,זה מסמך

נושאי  תנאי כהונה והעסקה של  לפרט את מדיניות החברה בכל הקשור ל"(, נועד  התגמול   מדיניות)"
תגמול  בין    אבחנה,  התגמול  אופן קביעתמרכיבי התגמול,  המשרה בה, ובכלל זה, היקף התגמול,  

לבין יתר נושאי המשרה  או קרובו  בחברה    נושא משרה שהינו בעל שליטהאו  /ו   נושא משרה ראשיל
 וכד'. בחברה 

 

 הגדרות .2
החברות   בחוק  להם  שניתנה  המשמעות  תהא  זה,  תגמול  מדיניות  במסמך  המופיעים  למונחים 

, לרבות המונחים  מסמך זהככל שהוגדר מפורשות אחרת באם וובתקנות שהותקנו מכוחו, אלא  
 : הבאים

 
המאשרה" גורמים    -  "גורם  או  גורם  לעתאותו  מעת  כמוסמכים    שייקבע  החברות  בחוק 

של   והעסקה  כהונה  תנאי  נושאלאשר  למהות  משרה  כל  בהתאם  הענין,  לפי    ם תנאיה , 
 . המשרה הספציפיהספציפיים ומיהות נושא 

 ( )ר"ג( בע"מ. 1989) יוניטרוניקס - החברה""

 .ההחבר  דירקטוריון -" "הדירקטוריון

ובהעדר ועדה    וועדת התגמול של החברהוועדת ביקורת ותגמול ביושבה כ   -"וועדת תגמול"  
 . משולבת כאמור, ועדת התגמול של החברה בלבד

דירקטוריון דירקטוריון  או  ו/פעיל  דירקטוריון    יו"ר  –  ""יו"ר  יו"ר    משותףיו"ר  ו/או 
   .דירקטוריון אחר או נוסף

 מר חיים שני או מי שימונה במקומו.  – "יו"ר דירקטוריון פעיל"

 מר עמית בן צבי או מי שימונה במקומו.  –  "יו"ר דירקטוריון משותף"

 .החברהלי של כל הל המנה - כ"ל"מנ"

ראשי"   משרה  מנכ"ל    –"נושא  של  תפקיד  הממלאים  יותר  או  אחד  יו"ר  ו/אדם  או 
 דירקטוריון. 

, כפי שיתוקנו מעת  והתקנות שהותקנו מכוחו  1999-נ"טהתש  ,החברות חוק  -  "החברות "חוק
רשות ניירות ערך וכל רשות אחרת  כפי שיפורסמו מעת לעת על ידי  , ובכלל זה הנחיות  לעת

 . להורות על פרשנות ו/או יישום הוראות חוקים ותקנותעל פי כל דין  המוסמכת  

בסיס"או  "  שכר" "  "שכר  נושא    והעסקה   הכהונה   תנאיב  הקבוע   רכיבה  -"תגמול או  של 
שכר   הכולל  תגמול  בסיסהמשרה  )לפי  העסקה  ה  בהסכםהנקבע  )ברוטו(    .  השירותים  או 

ו/או תגמול הוני ו/או כל רכיב    מענק  או/ובין החברה לבין נושא המשרה, ולמעט בונוס  הענין(
 .התגמול מדיניות להוראות  בהתאם הכול,  ופטורוכן למעט ביטוח, שיפוי  משתנה אחר 

או התגמול, לפי   )למעט השכר המשרה נושא  של וההעסקה הכהונה   תנאי - "נלווים"תנאים 
ובכלל  החברה,  לבין    נו במסגרת הסכם ההעסקה בי על פי דין ו/או  המוסדרים  והבונוס(    הענין,

  חיסכון ,  בריאות  מס,  לאומי  לביטוח  הפרשותבין היתר,    ,כגון,  בחוק  המוגדרים  תנאים(  1)זה  
תנאים  2) -ו"ב;  וכיו   הבראה  דמי,  מוקדמת  הודעה,  מחלה  ימי,  חופשה  ימי,  פנסיוני  )

היתר,  ה בין  כגון,  בישראל  נסיעהמקובלים  הוצאות  החזר  טלפון  רכב,  מחשב  ,  נייד,  ו/או 
 הגורמים המאשריםוכל הטבה אחרת שתאושר על ידי    השתלמות  קרן ,  הוצאות  החזר  ,"לשא

ולא נכללה בהגדרה אחרת   ,והניתנת לנושא המשרה בקשר עם כהונתו כנושא משרה בחברה
  עסקה ספציפי שנחתם בין החברה לבין כל הסכם ה להוראות  בהתאם  הכול ו   ,או להלן  לעיל 

להנושא   בהתאם  התחייבות    יודגש  .התגמול  מדיניותמשרה,  משום  לעיל  באמור  אין  כי 
להענקת התנאים הנלווים, כולם או חלקם, למי מנושאי המשרה, והמדובר ברשימה כללית  
וחלקית, שתיבחן לגופו של עניין לגבי כל נושא משרה בנפרד, בשים לב לסל התגמול של אותו  
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היות מגולמים  נושא משרה, התפקיד, הוותק שלו וכיו"ב. חלק מהתנאים הנלווים עשויים ל
 על ידי החברה לצורכי מס. 

 של  והעסקה  הכהונה  תנאיב המשתנה הרכיב  -"  משתנה  תגמולו/או "   "קמענ"  אוו/ "בונוס"
פעמיים  ,המשרה  נושא חד  רכיבים  רכיבים   לרבות  מוגדרים   קריטריוניםמ  יםהנגזר   ו/או 

מוגדרים בהם, כגון    פרמטריםבהתאם ל  בעמידה בהםמותנים  ה כמותיים(    או/)איכותיים ו 
 להוראות  בהתאם, הכול  וכיו"ב  ההעסקה  תקופת בפועל, ו/או החברה  המשרה נושא ביצועי

 .התגמול מדיניות

רכיב משתנה בתגמול, המורכב מרכיבים הוניים הכוללים בין היתר, הקצאת   - "  תגמול הוני"
 ניירות ערך של החברה כגון אופציות.

  הבסיס במחיר  נכס את  למכור או  לקנות   זכות אותה למקבל   המקנה התחייבות  -"  אופציה"
  במועדים  והכל ,  הבסיס  נכס   שווי   לבין   המימוש  מחיר  בין   ההפרש  את   או לקבל,  המימוש

 . באופציה הנקובים ובתנאים

המבוסס על נתוני    ,הנהלה בכירהעבור    שכר והטבותסקר    -"  צבירןאו ""  צבירן  של  הסקר"
,  טק, טכנולוגיה-ברות בתחומי ההייח  85במדגם של  בישראל    במגוון סקטוריםשכר ששולמו  

  ובכלל   תנאי כהונה והעסקהל  הנוגע  בכל  ועדכני  מקיף  מידע   כוללתקשורת ותעשיה. הסקר  
ונלווים  תנאים ,  שכר:  זה בונוסים  לפי .  הטבות,  מחולקות  במדגם  המשתתפות    החברות 

- או חברה  סטטוס החברה )חברה ישראלית וכן  גודל )כמות עובדים(,   הקריטריונים הבאים:
הסקר מציג ממוצע משוקלל לכל אחד מהקריטריונים האמורים   ;בת של חברה בינלאומית(

  ייעוץ  מתפרסם על ידי חברת צבירן מדגם זה בנפרד ולכל רכיב בנפרד )קבוע, משתנה וכולל(.  
   .פעמיים בשנה  מתעדכןו "מבע  וסקרים

  על בסיס המחושב על ידי החברה  של תגמול לנושא משרה,  ממוצע    ךער  -"  ממוצע צבירן"
צבירן   חברות  נתוני  מבחינת אודות  לחברה  ה  תואמות  מספרהנבחניםקריטריונים  ערכי   ,  

 .ישראלית( – , וסטטוס עובדים

 מיסים בדוח רווח והפסד המאוחד של החברה.  רווח לאחר הוצאות -"רווח נקי" 

עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק    - "  עובדי קבלן המועסקים אצל החברה "
בפועל שלהם, ועובדים של קבלן שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה; לעניין זה,  

כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על   –"קבלן כוח אדם", "קבלן שירות", "מעסיק בפועל"  
 . 1996-ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 

 
נשים וגברים כאחד,  גבי ; האמור בה חל למנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבדהתגמול מדיניות  

 . ניו ללא הבדל וללא ש
 

 כללי  - מדיניות התגמול  .3

מניות     .3.1 בעלי  של  הכללית  האסיפה  ידי  על  לראשונה  אושרה  החברה  של  התגמול  מדיניות 
, ותוקנה  ועדת תגמול ובדירקטוריון החברה(ו)לאחר אישורה ב  2013החברה בחודש דצמבר  

להוראות  .  2016בחודש מאי   תגמול של  האישור מדיניות    המחייבות,  החברות  חוקבהתאם 
דנו    ,2022ושוב בחודש מרץ    ,2019בחודש מרץ  ושוב      ,2016אוגוסט בחודש  שנים,    3חברה מדי  

  מחדש ואישרו את מדיניות התגמול של החברה בנוסח זה וועדת התגמול ודירקטוריון החברה  
 .  מדיניות תגמול זולית של בעלי מניות החברה לאשר וכן המליצו לאסיפה הכל

 

, תנאי כהונה והעסקה  ה הכלליתאסיפהמדיניות התגמול על ידי  מחדש של  החל ממועד אישור     .3.2
,  והוראות חוק החברות  יאושרו בהתאם למדיניות התגמול ייקבעו ושל נושאי משרה בחברה,  

 בכפוף לחריגים הקבועים בחוק החברות.  
 

ת  האסיפה הכללית,   שלאישור  כאמור  ניות התגמול טעונה  י דשמהגם     .3.3 והאסיפה    תנגד היה 
התגמול,   מדיניות  חלקה,  לאישור  או  מדיניות  כולה  את  לקבוע  החברה  דירקטוריון  רשאי 
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הדירקטוריון, ידונו    הובלבד שוועדת התגמול ולאחריללא אישור האסיפה הכללית  התגמול  
מדיניות התגמול על    מחדש במדיניות התגמול ויחליטו על יסוד נימוקים מפורטים, כי אישור

   הוא לטובת החברה. ,אף התנגדות האסיפה הכללית

  

את    תגשים  ,מחדש  מנת  על ,וסדור פנימי  הליך במסגרת ועודכנה  גובשה התגמול מדיניות   .3.4
 שמרםת בהשגת יעדי החברה,    הצלחותיהם בגין בה המשרה נושאי את לתגמל החברה  רצון

 ,מאידךו  ,משותף  אינטרס  יצירת ידי על שלהם ההזדהות תחושת את גבירתו  ארוך   לטווח
 עם  , כמו גםיהמניות  בעליו   החברה  טובת  עם אחד בקנה יעלה ,פיה על התגמול כי תבטיח

 הדירקטוריון קבע ,יתקיים לעיל האמור  כי  להבטיח בכדי  .השל ארגונית הכלל האסטרטגיה
 מסמך זהב כמפורט הכל ,שונים וכלים מנגנונים  באמצעות  התגמול  מדיניותליישום    דגשים

 .להלן

 

  ת ומתכני ,  היתר בין ,הנגזרים ,ומדדים יעדים מבוסס ,מתקדם כלי  הינה התגמול מדיניות   .3.5
 . החברה שלוהרב שנתיות  תוהשנתי  העבודה

 

בהתאם     .3.6 תפעל  של  החברה  התגמול  במדיניות  העוסקת  ועתידית  קיימת  דין  הוראת  לכל 
 .ו/או תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בה   החברה

 

סטיות ממדיניות התגמול, אם וככל שתידרשנה, יכול שתעשינה בהתאם למנגנונים הקבועים     .3.7
החברות. מאלו    בחוק  הפחותים  והעסקה  כהונה  תנאי  יוענקו  משרה  שלנושא  במקרה 

המפורטים במדיניות תגמול זו, לא יהיה בכך משום סטייה או חריגה ממדיניות התגמול של  
יצריכו   לא  והעסקה  כהונה  תנאי  ואותם  כךאישור  החברה  אישור  מ   ,בשל  הגורם  לבד  של 

 והעסקה בסטייה ממדיניות תגמול.   , ככל שאישור כזה דרוש במקרה של תנאי כהונההמאשר

 

ו  התגמול  למדיניות  עדכונים   .3.8 יידונו  המאשריםוהג  ידי  על  יאושרוייבחנו,    בהתאם  רמים 
  מדיניות   עם  בקשר   הגורמים המאשרים  של  האחריות  לתחומי  בנוסף.  חוק החברות  להוראות
  ל "סמנכ  באחריות  גם  הינה  התגמול  מדיניות   עדכניות  על   שמירה,  להלן  כמפורט  התגמול 
   .החברה  של האנוש משאבי

 

  צד  לכל  או/ו משרה לנושאי זכות כל להקים  כדי כשלעצמו,   זה במסמך אין כי  בזאת מובהר   .3.9
, והוא לא ישמש בפרשנות הסכמים או מסמכים משפטיים  אבמפורש או מכלל  אחר שלישי

 .אחרים, גם אם הם עוסקים בתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה
 

 ואישור מדיניות התגמול  , עדכוןתהליך גיבוש .4

 :כדלהלן ינםה , התגמול מדיניות ואישור  , עדכוןבגיבוש המשתתפים הגורמים

התגמול .4.1 התגמול  וועדת  ועדת  התגמול מ:  מדיניות  אישור  על  לדירקטוריון  לנושאי    מליצה 
 .  וכן במסמך זה להלן חוק החברותבמפורטים  וסמכויותיה תפקידי וועדת התגמול. משרה

 

הצורך  הדירקטוריון .4.2 לעת את  ובוחן מעת  התגמול  מדיניות  החברה מאשר את  דירקטוריון   :
ריון ותחומי אחריותו בקשר עם מדיניות התגמול,  פרטים אודות תפקידי הדירקטו  בעדכונה.

   להלן.  6סעיף מפורטים בבנוסף לאלה הקבועים בחוק החברות, 
 

ים  בהתאם להוראות חוק החברות, בכפוף לסייג   מדיניות התגמול: מאשרת את אסיפה כללית .4.3
 .    הקבועים בחוק החברות
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מו כן,  כ  : כל גורם אחר, שונה או נוסף אשר יוגדר בחוק החברות מעת לעת כגורם מאשר.כללי .4.4
לנכון, לצורך    וכל שימצאכוועדת התגמול יסתייעו ביועצים חיצוניים,    החברה ו/או  דירקטוריון 

 . יישומה בפועלגיבוש/ עדכון מדיניות התגמול, ופיקוח ובקרה על  

 

 מטרות מדיניות התגמול  .5
 

ב העבודה שלה ומדיניותה    קידום מטרותיה, תכניותמטרת מדיניות התגמול הינה לסייע לחברה 
 :שלהלןתוך חתירה להשגת המטרות  בראייה ארוכת טווח,

 

 השגת יעדיה; בחברה על מנת לסייע לאיכותי כוח אדם גיוס ושימור  .5.1

 

בין הצלחתם האישית לבין    קורלציהתוך יצירת    נושאי המשרה בחברה  לשמוטיבציה  ת הרהגב .5.2
 ;הצלחת החברה בהשגת יעדיה

 

בין מרכיבי    כמו גםמשתנים  רכיבי תגמול  מ  לבין איזון בין מרכיבי תגמול קבועים  ת הרהגב .5.3
 קצרי טווח; לבין תגמול ארוכי טווח 

 

תנאי  נושאי משרה בחברה, הן בהשוואה לשל   בנצ'מארק לתנאי כהונה והעסקהקביעת טווחי   .5.4
 בשוק והן בהשוואה לממוצע השכר של יתר עובדי החברה;  יםמקובל  והעסקהכהונה 

 

נושאי  בעלי המניות של החברה בכל הקשור בקביעת תנאי כהונה והעסקה של  הגברת מעורבות   .5.5
 משרה בחברה.  

 

 המשרה  נושאי תגמול על ובקרה פיקוח מדיניות .6

 

גם   היישומ  ועל התגמול מדיניות ניהול על מופקד הדירקטוריון .6.1   הפעולות   ללכ עלכמו 
  ,ככל שיהיה צורך התגמול מדיניות הוראות  את לפרש הסמכות לרבות,  כך לשם  הדרושות 

  , לעיל  האמורן  מ  לגרוע בלימ .יישומה  אופן  לגבי ספק  של  מקרה בכלובכלל זה, אך לא רק,  
יבחנו  המאשרים  )בנצ'מארק(  ב  העמידה מידת את  הגורמים  במסגרת  ש קריטריונים  נקבעו 

  בהתייחס   הכלו  ,בחברה  משרה  לנושא  תנאי כהונה והעסקהאישור  טרם   ,התגמול  מדיניות

    .החברה הנהלת  ידי-על להם  שיוצגו לנתונים

 

  במטרה   ,התגמול מדיניות של הראוי יישומה על  הפיקוח אופן על ויחליט ידון הדירקטוריון .6.2
נושאי  מחד,   כי לוודא של  והעסקה  הכהונה  בקנתנאי  עולים  עם  המשרה  אחד  מדיניות  ה 

וכי מאידךהתגמול בין  ,  ,    השנתיות  העבודה   תכניות לבין    מדיניות התגמול נשמרת ההלימה 

  ותיקון  דיווח ,  בקרה כללי  הדירקטוריון יקבע ,זה בכלל  .ותקציבה  החברה  שלוהרב שנתיות  
   .שתהיינה ככל, ממדיניות התגמול חריגות

 

אישור   מועד סמוך ל ולפחות אחת לשנה  ,תקופה מדיהתגמול   מדיניות את יבחן הדירקטוריון .6.3
של נושאי   יםהביצוע   לרמת   ביחס  הן,  להלן  6.4הדוחות הכספיים של החברה כמפורט בסעיף  

ביחס לעמידת   הן  שנקבעו להם מראש,  ביעדים  ועמידתם  תנאי הכהונה וההעסקה  המשרה 
במסגרת מדיניות תגמול זו    ו שנקבעויתר הקריטריונים  בבנצ'מארק  בפועל  החברה  שמעניקה  

לאחר קבלת המלצת וועדת  )ככל שימצא בכך צורך(  ויעדכנה  ,בחברה הסיכון לרמת  ביחס והן

   .חוק החברותנדרש על פי  ש ככל  ,התגמול ובכפוף לאישור האסיפה הכללית
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 ,הדירקטוריוןו  התגמול ועדת, החברה של יםהשנתי  יםהכספי ותהדוח אישורמועד סמוך ל ב .6.4
 המרכיבים המדדים את, בין השאר, יבחנוו,  הרלבנטית לשנה  תגמולה מדיניות ביישום ידונו

  .החברההנהלת  ידי  על שיוצגו כפי מסגרת המדיניות,ב תגמוליעדי ה את
 

  השונים   מרכיביה  על ,של החברהורב שנתית    שנתיתעבודה    תכנית  כל אישור  הליךמסגרת  ב .6.5
ותקציב החברה,  האם תכניות העבודה של החברה  הדירקטוריון  בחן  י  ,הדירקטוריון  ידי על

   בקנה אחד עם מדיניות התגמול הקיימת בחברה. עולים
 

 התגמול  מדיניותיישום  ל הדירקטוריון דגשי .7

 לתמרץ  הרצון  בין  הולם איזון של קיומו לוודא נועדוליישום מדיניות התגמול,   הדירקטוריון דגשי
 עם  אחד בקנהה  עלי  , התגמול מדיניותיישום   כי הצורך לבין ,בחברה המשרה נושאי את ולשמר

ו  טובת  ארגונית הכלל האסטרטגיה  ועם , עם תכניות העבודה של החברהיהמניות  בעליהחברה 
   .השל

תמריצים   תיעשה באופן שעלול ליצורלא   , מדיניות התגמוליישום בהתאם להחלטת הדירקטוריון, 
על ידי האורגנים  מעת לעת  מדיניות הסיכון של החברה, כפי שנקבעה  החורגים מ לנטילת סיכונים  

 .המוסמכים

ליישם את מדיניות התגמול, ינחו את    והגורמים המאשריםלפיכך, בכל עת בה יבואו הנהלת החברה  
 : הבאיםהשיקולים  החלטותיהם, בין היתר, 

 

  -  הטווח   ארוכות  ומטרותיה החברה של הפיננסי מצבהבין  ל התגמול מדיניותבין   ההתאמ .7.1
עליהם    ,משרה  לנושאי  אישיות תקרות וכן  כוללות תקציב מגבלות כוללת התגמול דיניותמ

המאשרים והגו  יקפיד  לנושא  ,  רמים  והעסקה  כהונה  תנאי  ולאשר  לבחון  יידרשו  בו  מקום 
מפורטים בסעיף  כפופה לתנאים ה מהוראות מדיניות התגמול, כולן או חלקן,  יה  י סט  .משרה

 . להלן.  7.7

 

  התרומה   את  שקף י התגמול מדיניותיישום    -  ביעדים  עמידהבין  ל  התגמול   מדיניותבין    התאמה .7.2
 .החברה ולתוצאות  לפעילות  ,הארגונית בה הוא פועל בחברה מסגרתתת הב המשרה נושא של

 :החברה בתוך שונות  רמות  2-ב ליעדים  נחלקים ,התגמול במדיניות  הנכללים  התגמול יעדי
ו/או    בחברה  המשרה נושא  מועסק הב תת המסגרת הארגונית  ל הקשוריםכמותיים   יעדים  )א(

 .ולתפקודו עצמו המשרה  לנושא הקשוריםאיכותיים   יעדים( )ב ;לחברה בכללותה

 

הכהונה    -   החברה   של  העסקיות   התוצאות  לבין   משרה  לנושא   התגמול  בין  הקשר .7.3 תנאי 
, בין היתר, מתוצאותיה העסקיות של החברה  יושפעווההעסקה של נושאי המשרה בחברה,  

ככל שדרג הניהול של נושא המשרה גבוה  ומתרומתו של כל נושא משרה להשגת תוצאות אלה.  
השפעת תוצאותיה העסקיות של החברה ותרומתו האישית של נושא המשרה    תגדליותר, כך  

הניה שדרג  ככל  לפיכך,  המשרה.  לנושא  התגמול  סך  על  אלה,  תוצאות  נושא  להשגת  של  ול 
)ככל שיש כאלה במסגרת תנאי    המשרה גבוה יותר, כך משקלם של רכיבי התגמול המשתנה

יהיה  נושא משרה,    אותו  , מסך תנאי הכהונה והעסקה של ונה וההעסקה של נושא המשרה(ההכ
 גבוה יותר. 

 

 ןובחשנועדו ל, נקבעו קריטריונים כמותיים  התגמול מדיניותבמסגרת    -  םכמותיי  קריטריונים .7.4
במסגרת יישום    לשקףאותם יש  ,  שונות ביצוע מותעמידתו ברל  ביחס ,משרהה נושא ביצועי את

 מדיניות התגמול.  

 

, נקבעו בנוסף לקריטריונים הפיננסיים גם  התגמול מדיניותבמסגרת  - איכותיים  קריטריונים  .7.5
  שאינם   לקריטריונים   ביחס   גם משרהה נושאי ביצועי אתלבחון   קריטריונים איכותיים שנועדו

יש  פיננסיים אותם  גם  אשר  התגמול  לשקף,  מדיניות  יישום  הקריטריונים    .במסגרת  יישום 
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של   המלצות  ידי  על  היתר,  בין  יעשה,  כאמור,  ראשיהאיכותיים  משרה  לאורגנים    נושא 
  תגמול   כתוכניות  המסווגים  בונוסים  ( הענקת)אן:  די   לכל  בכפוףלאשר   ,המתאימים בחברה

משרה    רכיבים   במסגרת  קצר  לטווח  משתנות לנושא  משרה    הערכת )"איכותיים,  נושא 

  .להלן  17-ו   16  פיםכמפורט בסעי , והכל  משרה  נושאהענקת מענק מיוחד ל  )ב(או  /ו ;"(ראשי
לצורך יישום הקריטריונים האיכותיים    שלו  יובהר כי נושא משרה ראשי לא יעריך את ביצועיו

, הדירקטוריון או מי שיוסמך  הערכת ביצועיו תיעשה על ידי נושא משרה ראשי אחר  ר,כאמו
 . על ידו מעת לעת

 

  דיניותמ יישום  במסגרת    -  האיכותיים  לקריטריונים  כמותיים ה  הקריטריונים  בין   איזון  .7.6
  ע הקבו  רכיבהבין  ל  המשתנים  רכיביםה  בין הולם איזוןלידי    להביא  לפעולהחברה  על    ,התגמול

המשרהב נושאי  של  וההעסקה  הכהונה  לקריטריונים  תנאי  מתאים  יחסי  משקל  מתן  תוך   ,
 . הכמותיים מזה ולקריטריונים האיכותיים מזה

 

  תכולל  התגמול מדיניות  -  חריגות  לנסיבות  מענהב  ניהולית גמישות  אפשרל שנועדו  רכיבים .7.7
גם    לפעול  ניהולית גמישות  גורמים המאשריםל  המספקות הגדרות במסגרת המדיניות כמו 

לסטות ה אפשרות  חלקן,  מדיניותמהוראות  או  כולן  מיוחדים" ,  משיקולים    ,1ב"מקרים 

גם במקרה של אישור תגמול שלא    .החברות   חוק  להוראות  בהתאםמטובת החברה,   הנובעים
יבחנו   התגמול,  למדיניות  המאשריםבהתאם  והקריטריונים    הגורמים  השיקולים  כלל  את 

 המחויבים לפי חוק החברות.    אלהאת  המפורטים במסמך זה ו

 

 פעילותה על תגמול נושאי המשרהאופי  השפעת גודל החברה ו .8
וועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בין היתר, את  , שקלו  ועדכונה  התגמול  במסגרת גיבוש מדיניות 

  שכרסקר  ביחס לסקר צבירן,  ,  ותחומי פעילותה, על מדיניות התגמול, היקפי  השפעת גודל החברה
ל ב המתייחס  בכירה  החברות  כאשר  בישראל,  שונים    יםסקטורהנהלה  ברשימת  נכללת  החברה 

התגמול  רכיבי מצא כי בהשוואה בין נהסקר  ניתוח  מ .)בסקטור הטכנולוגיה(  שמשתתפות בסקר זה
  גודל קריטריונים של  פי  ל  הדומות לחברהסקר לגבי חברות  הנתוני  רכיבי התגמול לפי  חברה לבין  ב
הלן(,  ל  11.6, כאמור בסעיף  הסקר של צבירןמבוססת על  )ההשוואה    )חברה ישראלית(וסטטוס  ,  

המפורטים במסמך מדיניות תגמול זה לנושאי המשרה בחברה, הינם ראויים, הוגנים  רכיבי התגמול  
הוק בקשר עם תנאי הכהונה וההעסקה המוענקים בפועל לכל  -בדיקה דומה תבוצע אד  .וסבירים

 .  נושא משרה בחברה, עובר לחתימת הסכם איתו ומעת לעת בפרקי זמן שייקבעו
וועדת  אם וככל שהיקפי הפעילות של החבבנוסף,   רה ו/או תחומי פעילותה ישתנו באופן מהותי, 

שפעת השינוי כאמור על התנאים, הקריטריונים ואמות המידה  יבחנו את ה  דירקטוריוןההתגמול ו
חוק   להוראות  בהתאם  לעדכונו  יפעלו  צורך,  שיהיה  וככל  זה,  תגמול  מדיניות  במסמך  שנקבעו 

   החברות.
 

 לבין התגמול לשאר עובדי החברה היחס בין התגמול לנושאי המשרה  .9
סבירים פערים  על  לשמור  חשיבות  רואה  הוהוגנים    החברה  התגמול  משרה    משולםבין  לנושאי 

 . שאינם נושאי משרה חברהב ם לעובדי המשולםלבין התגמול בחברה 
והדירקטוריון   התגמול  נושאי  בועדת  של  הקיימים  וההעסקה  הכהונה  תנאי  שבין  היחס  את  חנו 

תנאי   שבין  היחס  את  וכן  החברה  עובדי  שאר  של  הקיים  והחציוני  הממוצע  השכר  לבין  המשרה 
הכהונה וההעסקה הקיימים של נושאי המשרה לבין עלות ההעסקה הממוצעת והחציונית הקיימת  

של החברה, גודלה ותחומי העיסוק שלה, מדובר  של שאר עובדי החברה, ומצאו כי בהתחשב באופיה  
בחינה דומה תבוצע  .  בחברהביחס הוגן וסביר אשר אין לו השפעה מהותית לרעה על יחסי העבודה 

 
 

יוצאי דופן של נושא המשרה, שימור נושא משרה איכותי במיוחד בחברה,  מקרים מיוחדים יכול שיהיו, למשל, כישורים    1
מקרה    , וכל נסיבות מיוחדות אחרות שהגורמים המאשרים יקבעו שהם מהוויםהשגת יעדים יוצאי דופן על ידי נושא המשרה

 . מיוחד לענין זה, על סמך נימוקים שיפורטו בכל החלטה כאמור
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עובר    הוק-אד בחברה,  משרה  נושא  לכל  בפועל  המוענקים  וההעסקה  הכהונה  תנאי  עם  בקשר 
 לחתימת הסכם איתו ומעת לעת בפרקי זמן שייקבעו.  

והדירקטוריון  שםלבנוסף,   התגמול  ועדת  יבחנו  כאמור,  וסביר  הוגן  יחס  על  לעת,    שמירה  מעת 
זה ביחס  השינויים  את  לשנה,  אחת  וסביר,  .  ולפחות  הוגן  אינו  היחס  כי  שימצא  השאר  ככל  בין 

בהתחשב ביחס הקיים בחברות ציבוריות אחרות הנסחרות בבורסה בתל אביב, הדומות לחברה  
תן  וועדת התגמול והדירקטוריון כיצד ובאילו דרכים ני יבחנומבחינת גודל, היקפי ותחומי פעילות,  

    .דין בהתאם להוראות כללהשיב יחס זה להיות יחס הוגן וסביר, והכל 
 

 החברה   עובדי לשאר המשרה נושאי של  והעסקה  כהונה תנאי עלות   בין היחס
שבין    ילקחוהמשרה    לנושאי  הגמול  בהענקת הפער    י נושא  לש  העסקההו   כהונהה  תנאיבחשבון 

  המועסקים  קבלן  עובדי  לרבות, בחברה  השנתיהחציוני    והשכר  הממוצע  השנתי  השכרהמשרה לבין  
   .םעל יחסי העבודה כול זה פער של הצפויה השפעתו  וכן,  החברה אצל

  לבין   המשרה  י נושא  של  והעסקה כהונה  תנאי ביןהמקסימאלי  היחס  נכון למועד אישור מדיניות זו,  
הינו    החברה   ידי   על  המועסקים  הקבלן  ועובדי  החברה  עובדי   שאר  של  והממוצע  החציוני  השכר

 :  כדלקמן
 

 חציוני  יחס ממוצע  יחס דרג

 .86.609 5.58.53 "ל מנכ
 .34354. .3.4923 כפוף מנכ"ל  משרה  נושאי

הבת    בחברתבחשבון נתוני תגמול של נושאי המשרה והעובדים    נלקחולא  לעיל    היחסים  בתחשיב *
 בארה"ב ובגרמניה.בחברות הבנות )ללא חברות נכדות בארה"ב( פתרונות אוטומטים

 

 כללי  -מרכיבי תגמול לנושא משרה  .10
 

נכללים    עיקר .10.1  משרה  ינושאבתנאי הכהונה וההעסקה של  )כולם או חלקם(  הרכיבים אשר 
 : דלהלן הינם, בחברה

 

  ותחומי  התפקיד  דרישות  את  אחד  מצד  ביטוי  לידי  מביא  הבסיס  שכר  -  קבוע  בסיס  שכר •
 נושא  של  המקצועי  וניסיונו  השכלתו,  כישוריו  את  שני  ומצד  המשרה  נושא  של  האחריות

 . המשרה

 

מוענקים ו  וולונטאריחלק מהתנאים הנלווים מחויבים על פי חוק וחלקם    -  נלווים  תנאים •
נהוגים בשוק העבודה לנושאי משרה בדרגת בכירות דומה, הן במטרה להגביר את   בהיותם

ביטוי את דרישות לידי  כדי להביא  והן  נושא המשרה    התפקיד, תחומי  המוטיבציה של 
המשרה. רכיבי התנאים נלווים   נושא  של  המקצועי  וניסיונו  השכלתו ,  כישוריו  האחריות,

, ופרטי התנאים המוענקים בקשר סעיף ההגדרות במסמך זה  –  לעיל  2מפורטים בסעיף  
 . עם כל רכיב מפורטים להלן במסמך זה

 

כמותיים(   או /)איכותיים ורכיב משתנה זה, נגזר מקריטריונים מוגדרים    -   בונוס ו/או מענק •
לשינויים    ומשתנה  ביצועיהבהתאם  כגון  בהם,  החברה נושא מוגדרים  ו/או   המשרה 

לתגמל את נושא המשרה עבור מאמציו, הישגיו    ומטרת   וכיו"ב,  ההעסקה  תקופת  בפועל,
 .   ביחס ישר להצלחתו לעמוד ביעדים המוגדרים לו ותרומתו להשגת יעדי החברה

 

   .להלן 23כמפורט בסעיף  - הוני  תגמול •

 

  לנושא  והעסקה   כהונה  תנאישל    רוש יולא   וןילד   יידרשו  הגורמים המאשרים  בו  מקרה  בכל .10.2
  ובפרט,  לנושא המשרה  יםהמוצע  וההעסקה  הכהונה  תנאי בפניהם כלל    יוצגו,  בחברה  משרה

.  תוך השוואה של כל אחד מהם לבנצ'מארק הרלוונטי להלן  11-21 בסעיפים המפורטים אלה
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הדיו המאשריםכאמור,    ןבמסגרת  ההוראות,    הגורמים  התנאים,  כלל  את  בחשבון  יביאו 
 צבירן  ממוצע   בחינת  תוךהקריטריונים ואמות המידה המפורטים במסמך מדיניות תגמול זה,  

לרבות, עמידה בטווחי השכר, בתנאים הנלווים וברכיבים המשתנים    ,עת  באותה  דכןוהמע
הכהונה וההעסקה, היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה לשאר עובדי  בתנאי  

השכלתו, כישוריו, מומחיותו, הישגיו, תפקידו ותחומי אחריותו של נושא המשרה  החברה,  
 וכיו"ב.  

,  התגמול  מדיניותל בהתאםבחברה   משרה  לנושא ישולם אשר  ,או בונוס  מענק תשלום כל .10.3

,  וענין  דבר   לכל המשרה נושא שלהקבוע   הבסיס  משכר כחלק ייחשב ולא אינו  ,שישולם ככל

 לגרוע ומבלי  לרבות,  כלשהי  נלווית זכות של לצבירה או/ו לזכאות או/ו חישובישמש ב ולא
  פיטורים   פיצויי  ,חופשה  חישובי זכאות לדמי ב הנכלל כרכיב ישמש  לא ,מכלליות האמור

, אלא אם וככל ו"בוכי  גמלפנסיה ו/או  לקופות   הפרשות  )ככל שנושא המשרה זכאי להם(,

 .שדיני העבודה החלים מחייבים אחרת

 

 היחס בין רכיבי התגמול של נושאי המשרה  .10.4

  
לשנה נתונה של נושאי  המשתנה וההוני לבין רכיב תגמול קבוע  היחס הרצוי בין רכיבי התגמול  

   :בטבלה הבאהמשרה בחברה מבוטא 
 

 דרג
תגמול קבוע  
כולל תנאים  

 נלווים 

 תגמול משתנה 
 תגמול הוני 

 מדיד רכיב  איכותי  רכיב

יו"ר  
 2דירקטוריון 

100% * -* -* - 

 50% 400% 100% 100% מנכ"ל 

ו/או    סמנכ"ל
משרה   נושא 

 אחר

100% 75%   300% 50% 

 - - - 100% דירקטורים  

מעלות שכרו של   55% והנו עד, אינו כולל רכיב משתנה משותףדירקטוריון יו"ר תגמול *
כולל   יו"ר דירקטוריון פעיל, שכר להלן( 24.3ים בסעיף )פרט פעילההדירקטוריון יו"ר 

 .להלן( 18)פרטים בסעיף   רכיב משתנה
 
 

 צבירן  ים לפי ממוצע נתוניםרכיבי התגמול של נושאי המשרה בחברה כיום בהשוואה ל .10.5

  
לבין רכיבי התגמול לנושאי  לנושאי המשרה בחברה    2021  2018לשנת  התגמול  היקף  היחס בין  

וסטטוס    ,  סקטורגודל  הקריטריונים של  משרה בעלי תפקידים מקבילים בחברות דומות לפי  
 הבא:חושב באופן , 20212018 נובמבר ספטמברני צבירן לחודש ועל פי נת  )חברה ישראלית(

 
 המשולם על ידי החברה   משרה  לנושאקבוע  שכר = )*(  קבוע לממוצע צבירןשכר  % 

 קבוע  של שכר ממוצע צבירן                                                                        
 

 
 

דירקטוריון משותף  אינם כוללים תנאים נלווים כלשהם, למעט החזר הוצאות על פי   ר "יותנאי כהונתו והעסקתו של  2
 .  להלן 25כאמור בסעיף  ופטור  שיפוי, ולמעט ביטוח להלן  13.4סעיף 
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 תגמול משתנה לנושא משרה המשולם על ידי החברה % תגמול משתנה לממוצע צבירן = 
 תגמול משתנה של   ממוצע צבירן                                                                       

 
 תגמול כולל לנושא משרה המשולם על ידי החברה  % תגמול כולל לממוצע צבירן = 

 כולל של תגמול  ממוצע צבירן                                                                           
 

צבירן    י לממוצע  2021  2018לשנת  נתוני השכר של נושאי המשרה בחברה    היחס באחוזים בין
צבירן  לבעלי תפקידים מקבילים בחברות דומות,  לרכיבי השכר השונים   המבוסס על סקר 

את  שלהלןבטבלה  מובא    2021  2018  ,נובמברספטמברלחודש   מפרטת  הטבלה  כן,  כמן   ;
תפקידים מקבילים  לבעלי    2021  2018נובמבר    ספטמברלחודש  הערכים של ממוצעי צבירן  

   :בחברות דומות
 

 תגמול כולל )קבוע +משתנה(  רכיב 

 נושא משרה 
  -יחס )ב

 )% 

ממוצע צבירן   
 חודשי 

 אלפי ₪( 

 94 97% מנכ"ל 

 76 75% נושא משרה מדווח למנכ"ל )מקסימום(

 
 
 
 

 
 

ולנושא    נושא משרה ראשילנושא משרה שאינו    .512-ו  .511לא יעלה על התקרה הקבועה בסעיפים    )*(
ו/או לנושא משרה שהינו בעל    ראשי  לנושא משרה  14.6בסעיף    ,משרה שאינו עובד החברה בהתאמה

 .משותף דירקטוריון"ר ליו 24.3 ובסעיף שליטה ו/או קרובו 
להלן יו"ר    24.3לסעיף    ובהתאםוהואיל    צבירןמדד  ה מוגדרת בנאי  )**( הואיל ומשרת יו"ר דירקטוריון

יו"ר  השנתית הכוללת של   מעלות ההעסקה 55%שנתי בשיעור של עד  לתגמול זכאי משותףדירקטוריון 
של   תגמול בהיקף ל  ה נושא משרה זשל  תגמול   ההושוו ,, בתוספת מע"מ ככל שיחולהדירקטוריון הפעיל

 צבירן. על פי מדד מעלות משרת מנכ"ל  55%
 
 

ו/או נושא משרה שהינו    נושא משרה ראשי)למעט  עובד החברה  לנושא משרה  שכר    -קבוע    תגמול .11
  (ו/או דירקטוראו קרובו   בעל שליטה

 
 : כדלהלן הגורמים  בחשבון יובאו, משרהה  לנושא הבסיס   שכר בקביעת

 

   .המשרה  נושא של שגיויוה   המקצועי סיונוינ, מומחיותו , כישוריו, השכלתו .11.1

 

רכיב

יחסיחסיחס

)ב-%()ב-%()ב-%(

72%6885%56.6578%125יו"ר דירקטוריון משותף )**(

72%12485%10378%227נושא משרה ראשי למעט יו"ר דירקטוריון משותף

78%7267%3674%108נושא משרה מדווח למנכ"ל  )מקסימום(

תגמול כולל

נושא משרה

ממוצע 

צבירן 

)חודשי( 

)אלפי ש"ח(

ממוצע 

צבירן 

)חודשי( 

)אלפי ש"ח(

ממוצע 

צבירן 

)חודשי( 

)אלפי ש"ח(

תגמול משתנהשכר/תגמול קבוע
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המשרה,  .11.2 נושא  של  )ככל   עמו   שנחתמו  קודמים  שכר  והסכמי  אחריותו  תחומי  תפקידו 
 (. שנחתמו

 

היחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לשכר של שאר עובדי החברה ושל עובדי   .11.3
עובדים   של  החציוני  ולשכר  הממוצע  היחס לשכר  ובפרט  החברה,  הקבלן המועסקים אצל 

  ."(הנתונים"  -)להלן יחד בסעיף זה    כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה
  העסקה  תנאי  עדכוןבין אם תנאי העסקה חדשים ובין אם  )נושא משרה  לקביעת שכר    לצורך

  םלסבירות, כולל התייחסות, במידת הצורך,  הגורם המאשר  לאישוריובאו הנתונים    ,(קיימים
  . בתפקיד הכרוכיםוהקשיים לאתגרים וביחס   נושא המשרה ביחס לענף, ביחס לכישורי

 

לקליטתו   .11.4 ומתן  המשא  במהלך  יקבעו  המשרה,  נושא  של  הנלווים  והתנאים  הבסיס  שכר 
או מי שהוסמך על ידו מעת לעת כל    נושא משרה ראשילתפקיד בחברה אשר ינוהל על ידי  

ב שלשינוי  וההעסקה  הכהונה  מקרה  הנושא    תנאי  בכל  לאישור  כפוף  הגורם  משרה,  של 
 . ת השינוי ולמהות נושא המשרההמאשר הרלוונטי למהו

 

משרה  )למעט    עובד החברה  משרה  נושאלקבוע    שכר  -'מארק( בנצ)  לשוק  השוואה .11.5 נושא 
 :או קרובו ו/או דירקטור(  ו/או נושא משרה שהינו בעל שליטה ראשי

 
טרם אישור תנאי כהונה והעסקה    הגורם המאשרבנוסף לכל בחינה שצריכה להיעשות על ידי  

יד על  להיבחן  שצריך  שיקול  לכל  ובנוסף  משרה  גורםלנושא  אותו  במסמך  י  המפורטים   ,
החברות, בחוק  ו/או  זה  תגמול  בין    מדיניות  היחס  נושאי  יישמר  של  הקבוע  הבסיס  שכר 

 שכר המקובל בשוק, כדלהלן: בין ההמשרה בחברה, ל

 
בחברהלשם    –  'מארק(בנצ)  לשוק  השוואה משרה  לנושאי  שכר  טווח  את    קביעת  התואם 

המוצע לנושא המשרה לבין  הקבוע  , תתבצע השוואה בין השכר  המקובלות ואת תנאי השוק
   כמפורט לעיל.בחברות בעלות מאפיינים דומים    מקביליםלתפקידים  השכר  ממוצע צבירן של  

 
  יעלה   שלא  אופןביקבע  יבחברה,  שכר נושא המשרה  לצורך יישום ההשוואה כמפורט לעיל,  

לנושא  )תקרת השכר הקבוע   המעודכן לאותה עת  שכרהשל  ,צבירן ממוצעעל  40%  -ביותר מ
  60הינה בטווח שבין    2018ספטמבר  לחודש    ממוצע צבירן המחושבת על פי  משרה בסעיף זה  

קריטריונים  הלפי    דומותבחברות    מקביללתפקיד  ,  בהתאם לתפקיד(אלפי ש"ח לחודש    98-ל
 וסטטוס )חברה ישראלית(.    גודלשל 

 

 לנושא משרה שאינו עובד החברה   תגמול -קבוע  תגמול .12
 

 : כדלהלן הגורמים בחשבון יובאו, שאינו עובד החברה המשרה הבסיס לנושא  תגמול בקביעת

 

   .המשרה  נושא של והישגיו  המקצועי ניסיונו, מומחיותו , כישוריו, השכלתו .12.1

 

 (.שנחתמו)ככל  עמו שנחתמו קודמים םוהסכמי  אחריותו  תחומי  תפקידו של נושא המשרה, .12.2

 

עובדי    לשכר שלשאינו עובד החברה  היחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה   .12.3
  ולשכר החציוני של עובדיםחברה, ובפרט היחס לשכר הממוצע  נותני שירותים להחברה ושל  

)להלן יחד בסעיף    כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה  ונותני שירותים
, הגורם המאשר  לאישורנושא משרה יובאו הנתונים  ל  תמורהקביעת    לצורך "(.  הנתונים"  -זה  

ביחס  ו   נושא המשרה   ביחס לענף, ביחס לכישורילסבירותם  כולל התייחסות, במידת הצורך,  
   בתפקיד. והקשיים הכרוכים לאתגרים  
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  כנותן שירותים לחברה  להתקשרות עימוקבע במהלך המשא ומתן  תנושא המשרה,  ל   התמורה .12.4
או מי שהוסמך על ידו מעת לעת. כל שינוי בתנאי הכהונה    נושא משרה ראשי אשר ינוהל על ידי  

של נושא המשרה, כפוף לאישור בכל מקרה של הגורם המאשר הרלוונטי    בשינוי ההסכםו
 למהות השינוי ולמיהות נושא המשרה. 

נושא )למעט  שאינו עובד החברה  קבוע לנושא משרה  תגמול    -'מארק( בנצ)  לשוק  השוואה .12.5
 ו/או נושא משרה שהינו בעל שליטה או קרובו ו/או דירקטור(:  משרה ראשי

 
בנוסף לכל בחינה שצריכה להיעשות על ידי הגורם המאשר טרם אישור תנאי כהונה והעסקה  
במסמך   המפורטים  גורם,  אותו  ידי  על  להיבחן  שצריך  שיקול  לכל  ובנוסף  משרה  לנושא 

שאינו  של נושא המשרה    ה תמורהמדיניות תגמול זה ו/או בחוק החברות, יישמר היחס בין  
 ל בשוק, כדלהלן: , לבין השכר המקובעובד החברה

 
שאינם עובדי  לנושאי משרה בחברה  תגמול  לשם קביעת טווח    -   'מארק(בנצ)  לשוק  השוואה
השכר  החברה   בין  השוואה  תתבצע  השוק,  תנאי  ואת  המקובלות  את  התגמול  התואם  או 

לבין   המשרה  לנושא  המוצע  צבירן  הקבוע  עלות(  ממוצע  לתפקידים  של  )במונחי  השכר 
 מקבילים בחברות בעלות מאפיינים דומים כמפורט לעיל.  

 
  באופןיקבע  י בחברה,  נושא המשרה  או תגמול  שכר  לצורך יישום ההשוואה כמפורט לעיל,  

מ   יעלה   שלא ת השכר )תקר  המעודכן לאותה עת   שכר הממוצע צבירן של  על    40%  -ביותר 
הינה    8201ספטמבר  לחודש  צבירן    ממוצע על פי  לנושא משרה בסעיף זה  הקבוע המחושבת  

לפי    דומותמקביל בחברות  לתפקיד  ,  אלפי ש"ח לחודש בהתאם לתפקיד(  98-ל  60בטווח שבין  
ובתוספת עלויות מס מעבידים וסוציאליות  וסטטוס )חברה ישראלית(    קריטריונים של גודלה

   חברה.לפי המקובל לנושאי משרה שהם עובדי 
 

מס   תשלומי  המתאימות  לרשויות  שיועברו  לכך  לגרום  או  להעביר  יתחייב  משרה  נושא 
הכנסה, דמי ביטוח לאומי וכל מס ו/או תשלום אחר שיגיעו בגין התשלומים שישולמו לו על  

 ידי החברה. 
 

כי   יקבעו  אחר  מוסמך  גוף  ו/או  המשפט  ובית  היה  כי  החברה  בפני  יתחייב  משרה  נושא 
יח לנושא  התקיימו  נושא משרה לחברה, הרי שהתשלומים של החברה  בין  סי עובד מעביד 

 מעביד.  -חייבת בהם בגין יחסי עובד תהיהכללו את כלל התשלומים שהחברה ימשרה 
 

לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאות שיגרמו    אותו יתחייבו  ף שמעסיקנושא משרה וגו 
   מעביד בין נושא משרה לבין החברה.- בשל קביעה כי התקיימו יחסי עובד הלחבר

 

הסכם .12.6 חתימת  יתחייב    התקשרותה   בעת  יתר  עימו,  כמו  החברה,  עובד  שאינו  משרה  נושא 

בהנושאי   רוחניים,  המשרה  קניינים  סודיות, העברת  ב  ITמדיניות  ו  בנושאי  סעיף  כמפורט 
 שלהלן.  13.16

 

או    ו/או נושא משרה שהינו בעל שליטה  נושא משרה ראשי)למעט  לנושא משרה    תנאים נלווים .13
  דירקטור (קרובו ו/או 

 
ידי   על  להיעשות  שצריכה  בחינה  לכל  המאשרבנוסף  והעסקה    הגורם  כהונה  תנאי  אישור  טרם 

, המפורטים במסמך מדיניות  י אותו גורםעל יד   ובנוסף לכל שיקול שצריך להילקח  לנושא משרה
יבחנו   החברות,  בחוק  ו/או  זה  המאשריםתגמול  להעניק    הגורמים  תנאים  ובאילו  את  האם  גם 
ו כל תנאים נלווים  א , כולם או חלקם, לנושאי משרהלהלן  התנאים הנלווים המפורטים בסעיף זה

 : אחרים
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תפחת מהתקופה המחויבת   לא המשרה לנושא המוקדמת ההודעה  תקופת - מוקדמת  הודעה  .13.1
  לחברה  להמשיך ולהעמיד  המשרה  נושא   יתחייב  הבמסגרת,  חודשים  6  על  תעלהעל פי דין ולא  

   ., אלא אם תחליט החברה לשחררו ממחויבות זובפועל שירותים

 

יהיה רשאי  אשר  ,לעניין סעיף זה יהיה יו"ר דירקטוריון בלבדהגורם המאשר  - פרישה מענק .13.2
)ובמקרה של יו"ר דירקטוריון, באישור    פרישה  מענקי)מלבד עצמו(    לנושאי המשרה   להעניק

, וזאת בנוסף לפיצויי פיטורין  יו"ר הדירקטוריון השני ואם אין כזה, באישור הדירקטוריון(
 המחויבים על פי חוק, בגובה אשר לא יעלה על ההיקף המפורט להלן: 

 
 שנים או יותר  5עבד בחברה  שנים   5עבד בחברה עד 

 חודשים  12 חודשים 6

 
 : הבאים התנאים בכל עמד אשר משרה לנושא  יאושרו פרישה   מענקי

 

 ; לפחות,  שנתיים במשך החברה ידי על  מועסק היה •

    החברה; עסקי  לקידום מהותית תרומה, תרם העסקתו  תקופת במהלך •

 הגורם המאשר  דעת  שיקול  י"עפ,  המצדיקות   בנסיבות  כרוכה  אינה  המשרה  נושא  של  עזיבתו •
 ; פיטורין פיצויי  שלילת, כהגדרתו בסעיף זה

מענק   תשלום  על המליץ( ושאינו המועמד למענק פרישה  )שאינו המנכ"ל   נושא משרה ראשי •
 פרישה; 

הגורם    לאישור  תובא  ההעסקה   בהסכם  משרה  לנושא  פרישה  מענק   המבטיח   סעיף  הכללת •
  יבטיח   לא  כזה  סעיף,  ספק  הסר  למען .  ההסכם  חתימת  טרם  כהגדרתו בסעיף זה   המאשר

מההוראות  פרישה  מענק   עובד  יחסי  סיום  במועד  ישולם  הפרישה   מענק  .שלעיל  החורג 
  נושא  של  הקבוע  בשכר  לעיל  בטבלה  החודשים המפורט  מספר  מכפלת  בגובה  ויהיה  מעסיק

, עובד החברה )או התמורה החודשית הכוללת במקרה שאינו עובד החברה( בלבד  המשרה
 נוספים;  רכיבים כל ללא

הגורם    בסמכות  שיהיה   המקסימלי   ההיקף   הוא  שלעיל   בטבלה  המפורט   המענק  היקף •
 .לאשר  כהגדרתו בסעיף זה המאשר

 

בחברה    -  תחרות  אי .13.3 משרה  נושא  בחברה,  יכל  העסקה  הסכם  על  חתימתו  במועד  תחייב 
מ תפחת  שלא  תקופה  למשך  החברה  עם  מתחרות  על    6-להימנע  תעלה  ולא    36חודשים 

   ., בנוסח כפי שיהיה מקובל בחברה מעת לעתחודשים
 

בחברה    נושאי   -  הוצאות   החזר .13.4 הוצאות    זכאים   יהיו משרה    הוצאות   בגיןסבירות  להחזר 
המצאת   כנגדובין אם בחו"ל,    בארץ  אם  בין,  םתפקיד  מילוי   במסגרת  בפועל  ידם  על   שהוצאו

על    , במגבלות ובהתאם לנהלים כפי שיקבעוחשבוניות ו/או קבלות לחברה בגין הוצאות אלה
סבירות  יבחן הדירקטוריון או גורם שימונה על ידו, את  אחת לשנה    .ידי החברה מעת לעת

   .ההוצאות בהן נשאה החברה על פי ס"ק זה
 

למספר ימי חופשה בשנה, הנע בין    ם זכאייהיו  עובדי החברה  משרה    ינושא   -  שנתית  חופשה .13.5
מקסימום   לבין  בחוק  הקבוע  בשנה.    25המינימום  שנתית  חופשה    חופשה  ימי  צבירתימי 

ימי חופשה שלא    .יום  25  לעל סך ש  תעלהתפחת מהקבוע בחוקי העבודה ולא    לא  ,שנתית
זו, ימחקו ללא תשלום תמורה כלשהי לנושא המשרה ו, אלא  ינוצלו מעבר ליתרה  ככל  אם 

 . ו/או מחויב על פי כל דין שמצוין אחרת בהסכם ההעסקה בין החברה לבין נושא המשרה
 



14 
 
 

מספר ימים  להיעדר מהעבודה בשל מחלה    םרשאיעובדי החברה    משרה  ינושא  -  מחלה  חופשת .13.6
החברה רשאית להתנות תשלום  .  1976-ו, התשל" חוק דמי מחלהבשנה שלא יפחת מהקבוע ב 

 לה בהמצאת אישורים בהתאם להוראת כל דין. חדמי מ
 

צו ההרחבה  בהקבוע  לדמי הבראה על פי    םזכאיעובדי החברה  משרה    ינושא   -  הבראה  דמי .13.7
 . בדבר תשלום דמי הבראה

  

  לסוכן   או (  יצרנים  מספר  או)  פנסיוני  ליצרן   תגמולים  דמי   תפריש  החברה  -   פנסיוני   חסכון  .13.8
  הוראות   פי   ועלחברה  השהינו עובד    משרה  נושא כל    של   בכתב   לבחירתו  בהתאם  פנסיוני  הסדר
  יכללו   ולא   ,בלבד  המשרה   נושא הבסיס של    שכר  מתוך  יבוצעו  ההפרשות .  בנושא  החל  הדין 

 . כלשהם  אחריםתגמול  רכיבי
 

להתנות   רשאית  לב  ,פנסיוני  לביטוח  הפרשות  ביצועהחברה  המשרה  נושא    קיזוז הסכמת 
 .שכרו  מתוך בהפרשות חלקו של נושא המשרה של מתאים

 
  מחברותם   כחלק  עבודה  כושר  אובדן  בביטוחעובדי החברה    המשרה  נושאי  את  תבטח  החברה

  הפרשות.  מנהלים  בביטוח  המבוטחים   המשרה  לנושאי  נוספת  כפוליסה  או  פנסיה  בקרן
עובד    משרה  נושא  של   הקבוע  משכרו  2.5%  על  יעלו  לא   עבודה   כושר   אובדן   לביטוח  החברה
   .החברה

 
  14 סעיף לעניין  העבודה  שר של הכללי האישור  נוסח  על  יחתמועובדי החברה  המשרה  נושאי 
שיבוא במקומו,    1963-ם, תשכ"גריפיטו  פיצויי  לחוק דומה  או  הסדר אחר  כל  והחברה  או 

הפיטורי  פיצויי  את  החברה    המשרה  נושאי   של  םתפריש    ביטוח   או   הפנסיה   לקרןעובדי 
 . פנסיוני לביטוח ההפרשות לעניין  לבחירתם   בהתאם המנהלים

 

  עובד החברה   משכרו של נושא המשרה  7.5%  עד  החברה תפריש מדי חודש  -  השתלמות  קרן .13.9
  נושא   של   בחירתו  פי  על   השתלמות   לקרן   אלו  סכומים  ותעביר   נוספים משכרו,   2.5%  ותנכה 

 , על פי הודעת נושא המשרה לחברה, מראש ובכתב.המשרה
 

כאשר כל   לרשות נושאי המשרה רכב לצרכיי עבודתם  עמידתהיה רשאית לההחברה    -  רכב .13.10
החברה תהיה  יחולו על החברה בהתאם לנהלי החברה.    ברכב זההוצאות הטיפול והאחזקה  

 .בגין אחזקת הרכב והשימוש בו לוח יש ההכנסה  מסרשאית לגלם ולשלם את 
 

מחשב    טלפון .13.11 טלפון    -  ניידו/או  המשרה  נושא  לרשות  תעמיד  מחשב  החברה  נייד  ו/או 
ישא בתשלום כל מס שעשוי לחול עליו  י לשימושו האישי על פי בחירת החברה. נושא המשרה  

 . ניידו/או במחשב הבשל שימוש בטלפון 
 

  זכאי לארוחת צהרים במשרדי החברה במהלך שעות העבודה יהא  נושא המשרה    -  "לאש .13.12
גם במקרה בו נושא המשרה שוהה בחו"ל    .שיחול על ההטבה הנובעת מזכות זוישא בכל מס  יו

יומי   וגים לגבי כלל  ה בהתאם לנוהלי החברה הנבמסגרת מילוי תפקידו, יהא זכאי לאש"ל 
   .וכפי שנקבעים מעת לעת  החברה  עובדי

 

יצאו   -  וקורסים  השתלמויות .13.13 אליהם  וקורסים  השתלמויות  של  בעלויות  תישא  החברה 
 נושאי משרה בחברה, על פי החלטת החברה. 

 

  נושאי מ  חלק  עלבאופן ש  ,דין  פי  על  עשהי   ת ונוספ  בשעות   עבודה  בגין  תשלום  -  נוספות   שעות .13.14
ועל חלקם לא בשל היותם    1951-ומנוחה, התשי"א  עבודה   שעות  חוק   לוח יהמשרה בחברה  

  מיוחדת של אמון אישי""עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה כ  מוגדרים
מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  . 1951- "א התשי,  בחוק שעות עבודה ומנוחה מונח זה כמשמעות 
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החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיע להסכמה עם נושא משרה, שהחוק האמור חל על  
גלובאלית   נוספות  שעות  תוספת  תשלום  בדבר  נוספות,  שעות  לבצע  ונדרש  העסקתו  תנאי 

 חודשית, חלף תשלום שעות נוספות על בסיס יומי או שבועי. 
 

הגדרה .13.15 תלויי  שכר  על    -  רכיבי  המשרה  נושא  משכר  חלק  לבסס  רשאית    רכיביםהחברה 
זה   ובכלל  אחריותו,  לתחום  הקשורים  ספציפיות  מטלות  בביצוע  הקשורים  מיוחדים 

 תשלומים על בסיס משמרות, כוננויות, וכיו"ב. 
 

מדיניות   .13.16 רוחניים,  קניינים  העברת  במועד    -  ITסודיות,  יתחייב  בחברה  משרה  נושא  כל 
בפ  הזכויות  כל  של  לחברה  להעברה  לסודיות,  בחברה,  העסקה  הסכם  על  יתוחים  חתימתו 

בכל  החברה  למדיניות  ולהסכמה  בחברה,  העסקתו  במסגרת  שיפתח  רוחניים  ובקניינים 

 בחברה, בנוסח כפי שיהיה מקובל בחברה מעת לעת.   ITהקשור לשימוש ונגישות למערכות
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

)למעט או קרובו    שליטה  בעל  שהינו  משרה  נושאלאו  /ו  נושא משרה ראשיל  שכר  -  קבוע  תגמול .14
 (משותף דירקטוריוןיו"ר 

 
ראשי  ל  שכר  בקביעת משרה  קרובו  שליטה  בעל  שהינו  משרה  נושאל ו/או  נושא  יו"ר    או  )למעט 

 : להלןש הגורמים  בחשבון  יובאו , (משותף דירקטוריון 
   

 השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו. .14.1

 

 (. שנחתמו)ככל  עמו  שנחתמו קודמים שכר והסכמי  אחריותו תחומי  .14.2

 

המקבל את התגמול הגבוה    ראשיהמשרה  הנושא    של   וההעסקה   הכהונה   תנאי  שבין   היחס  .14.3
, (משותף  )למעט יו"ר דירקטוריון   ו/או של נושא המשרה שהינו בעל שליטה או קרובוביותר  
  לשכר  היחס   ובפרט,  החברה  אצל  המועסקים  הקבלן  עובדי   ושל  החברה   עובדי  שאר  של  לשכר

  העבודה   יחסי  על  ביניהם  הפערים  והשפעת  כאמור  עובדים  של  החציוני  ולשכר  הממוצע
זה    בחברה בסעיף  יחד  שכר  לצורך  .  "(הנתונים"  -)להלן  ראשילקביעת  משרה  ו/או    נושא 

בין אם במסגרת  )(  משותף  )למעט יו"ר דירקטוריון  או קרובו  נושא משרה שהינו בעל שליטהל
הגורם    לאישור  הנתונים  יובאו(  קיימים  העסקהעדכון תנאי  תנאי העסקה חדשים ובין אם  

או  /ו  לכישורים  ביחס,  לענף  ביחסם  לסבירות,  הצורך  במידת,  התייחסות  כולל,  המאשר
   .בתפקיד הישגיםאו  /ו  לאתגרים

 

ו/או של נושא המשרה שהינו בעל    נושא המשרה הראשי שכר הבסיס והתנאים הנלווים של   .14.4
קרובו או  דירקטוריון  שליטה  יו"ר  י (משותף  )למעט  לבין  י,  בינו  ומתן  המשא  במהלך  קבעו 

ידי הדירקטוריון  או על  נושא משרה ראשיידי  החברה. המשא ומתן מטעם החברה, ינוהל על 
יובהר כי המשא ומתן לגבי שכרו ותנאיו הנלווים של נושא    .על ידו מעת לעתאו מי שיוסמך  

משרה ראשי ינוהל על ידי נושא משרה ראשי אחר, הדירקטוריון או מי שיוסמך על ידו מעת  
 לעת.  
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 משרה  נושאעם  או  /ו  שליטה או קרובו  בעל  שהינו  נושא משרה ראשיהתקשרות עם    הסכם .14.5
לא יעלה על תקופה של שלוש    ,(משותף  )למעט יו"ר דירקטוריון  או קרובו  שליטה  בעל  שהינו
 שנים. 

 

ו/או נושא משרה שהינו בעל   נושא משרה ראשיל  קבועשכר    -  (מארק'בנצ)  לשוק  השוואה .14.6
 :(משותף דירקטוריון)למעט יו"ר  או קרובו שליטה

 
טרם אישור תנאי כהונה והעסקה    הגורם המאשרבנוסף לכל בחינה שצריכה להיעשות על ידי  

ראשישל   משרה  שיקול    או  שליטה  בעל  שהינו  משרה   נושאאו  /ו  נושא  לכל  ובנוסף  קרובו 
, המפורטים במסמך מדיניות תגמול זה ו/או בחוק החברות,  י אותו גורםשצריך להיבחן על יד 

המקבל את התגמול הגבוה    ראשיהמשרה  הנושא  יס הקבוע של  שכר הבס יישמר היחס בין  
 שכר המקובל בשוק, כדלהלן: בין ה, לקרובו או  שליטה בעל שהינו משרה נושאאו  /וביותר  

 
ו/או לנושא משרה שהינו   נושא משרה ראשיל  שכר קביעת לשם - ( מארק'בנצ) לשוק השוואה

  בין  השוואה  תתבצע,  או קרובו התואם את המקובלות ואת תנאי השוק  בעל שליטה בחברה
לפי הסקר    השכר לתפקידים מקבילים ממוצע צבירן של  לבין  לכל אחד מהם    המוצע  השכר

נושא  ל  . שכרבסקר צבירן  ברת השוואה, ככל שקיימת משרה  המעודכן לאותה עת  של צבירן 
  יעלה  שלא  באופן יקבע  ו/או לנושא משרה שהינו בעל שליטה בחברה או קרובו, י  ראשי משרה  

קריטריונים של גודל וסטטוס   לפי דומות בחברות  שכרהממוצע צבירן של על  40% -ביותר מ
ישראלית( השכר הקבוע  )  .)חברה  זה  תקרת  בסעיף  פי  לנושא משרה  על    ממוצעהמחושבת 

  .(אלפי ש"ח לחודש 241הינה   8201ספטמבר צבירן לתפקיד מנכ"ל לחודש 
 

נלווים ל .15 נושא משרה שהינו בעל שליטה  נושא משרה ראשיתנאים  יו"ר   או קרובו  ו/או  )למעט 
 (משותף דירקטוריון

 
נושא  לטרם אישור תנאי כהונה והעסקה    הגורם המאשרבנוסף לכל בחינה שצריכה להיעשות על ידי  

ובנוסף  (  משותף  )למעט יו"ר דירקטוריון  קרובו  או  שליטה  בעל  שהינו  משרה  לנושאאו  /ו  משרה ראשי
ם, המפורטים במסמך מדיניות תגמול זה ו/או בחוק  י אותו גורעל יד   לקחלכל שיקול שצריך להי 

המאשריםוהגיבחנו  החברות,   להעניק    רמים  תנאים  ובאילו  את  האם  הנלוויםגם    התנאים 
חלקם,   או  כולם  להלן,  זה  בסעיף  ראשילהמפורטים  משרה    בעל  שהינו  משרה  לנושאאו  /ו  נושא 

 : (משותף )למעט יו"ר דירקטוריון קרובו או שליטה
 

  לנושא או  /ונושא משרה ראשי ל  המוקדמת  ההודעה  תקופת   -  וסיום העסקה  מוקדמת  הודעה  .15.1
, לא תפחת מהתקופה  (משותף  )למעט יו"ר דירקטוריון  שליטה או קרובו  בעל  שהינו  משרה

להעניק    כאמור  המשרה  נושא  יתחייב  הבמסגרת ,  חודשים  6  על  המחויבת על פי דין ולא תעלה
נושא  סיום העסקת  ., אלא אם תחליט החברה לשחררו ממחויבות זולחברה שירותים בפועל

 בתנאים מיוחדים.  היכול להיות מותנ משרה ראשי

 

יהיה רשאי  לעניין סעיף זה יהיה יו"ר דירקטוריון בלבד, אשר הגורם המאשר  - פרישה מענק .15.2
)מלבד עצמו(  משרה ה  ינושאל  להעניק או    בעל  שהינו  משרה  לנושאאו  /ו  הראשיים  שליטה 

)ובמקרה של יו"ר דירקטוריון, באישור יו"ר הדירקטוריון השני ואם    פרישה  קרובו מענקי
, וזאת בנוסף לפיצויי פיטורין המחויבים על פי חוק, בגובה  אין כזה, באישור הדירקטוריון(

  :אשר לא יעלה על ההיקף המפורט להלן
 

 שנים או יותר  5עבד בחברה  שנים   5עבד בחברה עד 

 חודשים  12 חודשים 6

 
 : הבאים התנאים בכל עמד אשר משרה לנושא  יאושרו פרישה   מענקי
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 ; לפחות  שנתיים במשך החברה ידי על  מועסק היה •

    החברה; עסקי לקידום מהותית תרומה תרם העסקתו  תקופת במהלך •

 הגורם המאשר  דעת  שיקול  י"עפ,  המצדיקות   בנסיבות  כרוכה  אינה  המשרה  נושא  של  עזיבתו •
 ; פיטורין פיצויי  שלילת, כהגדרתו בסעיף זה

מענק   תשלום  על המליץ( ושאינו המועמד למענק פרישה  שאינו המנכ"ל )נושא משרה ראשי   •
 פרישה; 

הגורם    לאישור  תובא  ההעסקה   בהסכם  משרה  לנושא  פרישה  מענק   המבטיח   סעיף  הכללת •
  יבטיח   לא  כזה  סעיף,  ספק  הסר  למען .  ההסכם  חתימת  טרם  כהגדרתו בסעיף זה   המאשר

מההוראות  פרישה  מענק   עובד  יחסי  סיום  במועד  ישולם  הפרישה   מענק  .שלעיל  החורג 
  נושא  של  הקבוע  בשכר  לעיל  בטבלה  החודשים המפורט  מספר  מכפלת  בגובה  ויהיה  מעסיק

, הכוללת במקרה שאינו עובד החברה( בלבדעובד החברה )או התמורה החודשית    המשרה
 . נוספים  רכיבים כל ללא

הגורם    בסמכות  שיהיה   המקסימלי   ההיקף   הוא  שלעיל   בטבלה  המפורט   המענק  היקף •
 .לאשר  כהגדרתו בסעיף זההמאשר 

 

)למעט יו"ר    שליטה או קרובו  בעל  שהינו  משרה  נושאאו  /ו  נושא משרה ראשי  -  תחרות  אי .15.3
תחייב במועד חתימתו על הסכם העסקה בחברה, להימנע מתחרות עם  י  ,(משותף  דירקטוריון

, בנוסח כפי שיהיה  חודשים  36חודשים ולא תעלה על    6-החברה למשך תקופה שלא תפחת מ
 מקובל בחברה מעת לעת. 

 

  זכאים,  קרובו  או   שליטה  בעל   שהינו  משרה  נושא או  /ו  נושא משרה ראשי  -  הוצאות  החזר .15.4
  אם , בין  תפקידם  מילוי  במסגרת  בפועל  ידם   על   שהוצאו  הוצאות   בגין   סבירות  הוצאות  להחזר
,  אלה   הוצאות  בגין  לחברה   קבלותאו  / ו  חשבוניות   המצאת  כנגד"ל,  בחו  אם  ובין   בארץ

לעת מעת  החברה  ידי  על  שיקבעו  כפי  לנהלים  ובהתאם  לשנה    .במגבלות  יבחן  אחת 
סבירות ההוצאות בהן נשאה החברה על פי ס"ק  הדירקטוריון או גורם שימונה על ידו, את  

  זה.

 

)למעט יו"ר    או קרובו  ו/או נושא משרה שהינו בעל שליטה  נושא משרה ראשי  -   שנתית  חופשה  .15.5
למספר ימי חופשה בשנה, הנע בין המינימום הקבוע בחוק לבין  זכאי    ,(משותף  דירקטוריון 

ניתנת למשך תקופה של    , שנתית  חופשה  ימי  צבירתימי חופשה שנתית בשנה.    30  מקסימום
ינוצלו    שנתיים.  שלא  חופשה  כאמורבימי  הצבירה  תקופת  פרו,  מהלך  לשכר,  -יפדו,  רטה, 

ל ראשיוישולמו  משרה  שליטה  נושא  בעל  שהינו  משרה  נושא  קרובו   ו/או  יו")  או    רלמעט 
   .(משותף דירקטוריון 

 

)למעט יו"ר    או קרובו  ו/או נושא משרה שהינו בעל שליטה  נושא משרה ראשי  -  חופשת מחלה .15.6
מהעבודה    ,(משותף  דירקטוריון  להיעדר  יפחת  רשאי  שלא  בשנה  ימים  מספר  מחלה  בשל 

יום בשנה, ולקבל בגין ימים אלה    30-, ולא יותר מ 1976- מהקבוע בחוק דמי מחלה, התשל"ו
 תשלום מלא. ימי מחלה שלא נוצלו בשנה מסוימת, יצטברו לשנים הבאות. 

 

)למעט יו"ר    או קרובו  ו/או נושא משרה שהינו בעל שליטה  נושא משרה ראשי  -  דמי הבראה  .15.7
הבראה  זכאי  ,  (משותף  דירקטוריון דמי לדמי  תשלום  בדבר  ההרחבה  הצו  הקבוע  פי  על 

 .  (הבראה
 

  לסוכן   או (  יצרנים  מספר  או)  פנסיוני  ליצרן   תגמולים  דמי   תפריש  החברה  -   פנסיוני   חסכון  .15.8
משרה שהינו  הנושא  של  ו/או    נושא המשרה הראשי  של  בכתב  לבחירתו  בהתאם  פנסיוני  הסדר

קרובו    בעל שליטה דירקטוריוןאו  יו"ר  .  בנושא  החל   הדין  הוראות   פי  ועל (  משותף  )למעט 



18 
 
 

משרה שהינו  הנושא  של  ו/או    נושא המשרה הראשי  של   הבסיס   שכר   מתוך   יבוצעו   ההפרשות 
 .  כלשהם תגמול אחרים רכיבי  יכללו  ולא  או קרובו בלבד, בעל שליטה

 
להתנות   רשאית  לפנסיוני  לביטוח   הפרשות   ביצועהחברה  המשרה  נושא  בהסכמת    קיזוז, 

  או קרובו  שהינו בעל שליטהמשרה  הנושא  של  ו/או    נושא המשרה הראשיחלקו של    של  מתאים
 . שכרו מתוך , בהפרשות(משותף )למעט יו"ר דירקטוריון

 
הראשי   את   תבטח  החברה המשרה  שליטה ה נושא  את  ו  נושא  בעל  שהינו  קרובו  משרה    או 

  פנסיה   בקרן  מחברותם  כחלק  עבודה  כושר  אובדן  , בביטוח(משותף  )למעט יו"ר דירקטוריון
  לביטוח  החברה  הפרשות .  מנהלים  בביטוח   המבוטחים  המשרה  לנושאי  נוספת  כפוליסה  או

נושא    שלו/או    נושא המשרה הראשי  של  הקבוע  משכרו   2.5%  על  יעלו  לא   עבודה  כושר  אובדן
   משרה שהינו בעל שליטה או קרובו.ה
 

  )למעט יו"ר דירקטוריון   או קרובו  משרה שהינו בעל שליטההנושא    ו/או  נושא המשרה הראשי
ם,  ריפיטו  פיצויי  לחוק  14  סעיף  לעניין  העבודה  שר   של  הכללי  האישור  נוסח  על  , יחתמו(משותף
במקומו,  1963-תשכ"ג שיבוא  דומה  או  אחר  הסדר  כל  פיצויי    או  את  תפריש  והחברה 

  ההפרשות  לעניין  לבחירתם  בהתאם  המנהלים  ביטוח  או  הפנסיה  לקרן   שלהם  םהפיטורי
 . פנסיוני לביטוח

 

ו/או    נושא המשרה הראשימשכרו של    7.5%  עד  החברה תפריש מדי חודש  -  השתלמות  קרן .15.9
  2.5%ותנכה  (  משותף  )למעט יו"ר דירקטוריוןאו קרובו    משרה שהינו בעל שליטההנושא  של  

  נושא המשרה הראשי  של  בחירתו  פי  על  השתלמות  לקרן  אלו  סכומים  ותעביר  נוספים משכרו.
, בהתאם  (משותף  )למעט יו"ר דירקטוריון  או קרובו   משרה שהינו בעל שליטההנושא  של  ו/או  

 שייתן לחברה בעניין, מראש ובכתב.  הלהודע 
 

שהינו בעל    המשרה  ו/או נושא   נושא משרה ראשי  לרשות  להעמיד   רשאית   תהיה  החברה   -  רכב .15.10
  הוצאות  כל  כאשר  עבודתם  לצרכיי  רכב(  משותף  )למעט יו"ר דירקטוריוןשליטה ו/או קרובו  

  רשאית  תהיה  החברה.  החברה  לנהלי  בהתאם  החברה  על  יחולו  זה  ברכב  והאחזקה  הטיפול
   בו. והשימוש  הרכב אחזקת בגין שיחול ההכנסה  מס את ולשלם לגלם

 

  בעל  שהינו  משרה   נושאאו  /ו  נושא משרה ראשי  לרשות  תעמיד  החברה  -   ניידומחשב    טלפון .15.11
  פי  על  האישי  לשימושו  נייד ומחשב   טלפון,  (משותף  )למעט יו"ר דירקטוריון  או קרובו  שליטה
הראשי.  החברה  בחירת המשרה  יו"ר    שליטה  בעל  שהינו  משרה  נושאאו  /ו  נושא  )למעט 

ובמחשב   בטלפון  שימוש  בשל  עליו  לחול   שעשוי  מס  כל  בתשלום  יישא,  (משותף  דירקטוריון
 . ניידה

 

משרה    -  ל"אש .15.12 קרובו  שליטה  בעל  שהינו  משרה  נושא או  /ו  ראשי נושא  יו"ר    או  )למעט 
ישא בכל  יזכאי לארוחת צהרים במשרדי החברה במהלך שעות העבודה ו ,  (משותף  דירקטוריון 

בו   במקרה  גם  זו.  מזכות  הנובעת  ההטבה  על  שיחול  הראשימס  המשרה    נושאאו  /ו   נושא 
, שוהה בחו"ל במסגרת  (משותף  )למעט יו"ר דירקטוריון   שליטה או קרובו  בעל   שהינו   המשרה

בהתאם לנוהלי החברה הנהוגים לגבי כלל עובדי  מילוי תפקידו, הוא יהא זכאי לאש"ל יומי  
 וכפי שנקבעים מעת לעת. החברה  

 

נושאי  החברה תישא בעלויות של השתלמויות וקורסים אליהם יצאו    -  השתלמויות וקורסים .15.13
יו"ר דירקטוריון  שליטה או קרובו   בעל  שהינו  משרה  נושאאו  /ו  המשרה הראשיים   )למעט 

 , על פי החלטת החברה.(משותף
 

  י נושאשה  העובדה   בשל.  דין  פי   על  נעשה  תונוספ   בשעות  עבודה  בגין  תשלום  -  נוספות  שעות .15.14
הראשיים   קרובו  בחברה  שליטה  בעל  שהינו  המשרה  נושא  או/והמשרה  יו"ר    או  )למעט 

  מידה   הדורשים   בתפקידים   או  הנהלה  בתפקידי  עובדים"כ  מוגדרים  , (משותף  דירקטוריון 
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  חוק,  1951- א"התשי,  ומנוחה  עבודה   שעות   בחוק  זה   מונח  כמשמעות"  אישי  אמון  של   מיוחדת 
 .  עליהם חל אינו זה

 

  נושא   או /ו   נושא משרה ראשי החברה רשאית לבסס חלק משכר    -   שכר תלויי הגדרה רכיבי   .15.15
דירקטוריון  או קרובו   בחברה  שליטה   בעל  שהינו  המשרה יו"ר    רכיביםעל    (משותף  )למעט 

זה   ובכלל  אחריותו,  לתחום  הקשורים  ספציפיות  מטלות  בביצוע  הקשורים  מיוחדים 
 תשלומים על בסיס משמרות, כוננויות, וכיו"ב. 

 

  שהינו   המשרה  נושא  או/ו  נושא משרה ראשי  -  ITסודיות, העברת קניינים רוחניים, מדיניות   .15.16
יו"ר דירקטוריון  או קרובו  בחברה  שליטה  בעל יתחייב במועד חתימתו על  (  משותף  )למעט 

ובקניינים   בפיתוחים  הזכויות  כל  של  לחברה  להעברה  לסודיות,  בחברה,  העסקה  הסכם 
רוחניים שיפתח במסגרת העסקתו בחברה, ולהסכמה למדיניות החברה בכל הקשור לשימוש  

 בחברה, בנוסח כפי שיהיה מקובל בחברה מעת לעת.   ITונגישות למערכות 
 

 בעל שליטה למעט ,  לנושא משרה מיוחד מענק - משתנה  תגמול .16

האם ובאילו תנאים להעניק גם זכויות למענק    הגורמים המאשריםבנוסף לכל האמור לעיל יבחנו  
 .  )למעט בעל שליטה( מיוחד לנושא משרה

,  מיוחד  מאמץ  בחשבון   יובאו  ,)למעט בעל שליטה(  משרה  לנושא  מיוחד  מענק   להענקת   בשיקולים
תקרת המענק המיוחד  .  גבוהה  מוטיבציה  על  שמירה,  אנושי  הון  על  שמירה,  איכותיים  ביעדים  עמידה

משרה   לנושא  קלנדרית  שליטה(  בשנה  בעל  השניים)למעט  מבין  הגבוהה  מסך    20%א(  ):  תהיה 
נושא משרה נושא המשרהשכר  חודשי    3ב(  )  התגמול המשתנה השנתי לאותו    מענק   תשלום  ..של 

שליטה(,  לנושא  מיוחד בעל  )למעט  המאשר  לאישור  יובא  משרה    התייחסות   מתן  כולל  ,הגורם 
 . ידרשיש ככל, המענק לנסיבות

 

   נושאי משרה ראשייםלנושאי משרה למעט  הבונוס תכנית - משתנה  תגמול .17

 

  , נושאי משרה ראשייםלמעט    משרה  לנושאישנתי  ו/או מענק    בונוסתשלום    לקביעת  המנגנון .17.1
  בסיס   על   נבחנת  בהם  העמידה  אשרהמפורטים להלן    רכיביםאחד או יותר מה  בסיס נקבע על  

 :  שנתי
 

תת המסגרת הארגונית בה מועסק נושא  שליעדים ו/או  אישיים יעדים - מדידים רכיבים .א
, הגורמים המאשריםכפי שיוגדרו מעת לעת ומנושא משרה לנושא משרה על ידי    המשרה

לרבות, אך לא רק, מדדי רווחיות, תשואה על הון, תזרים מזומנים, יעדי מכירות, צמיחה,  

EBIDTAאו    , , גיוסי הון, ביצועים עסקיים ו/או שילוב של אחד או יותר ממדדים אלו
   ;אחרים

 

 . נושא משרה ראשי הערכת - מדידים שאינם רכיבים .ב

 

  לעיל   כאמור  ביעדים  העמידה  לשיעור  בהתייחס  יקבעמשרה    נושא  זכאי  יהא  לו  הבונוס  סכום .17.2
, אשר ישקלו בין היתר, את השפעת אלה  הגורמים המאשריםמראש ויאושרו על ידי  שיקבעו 

יעדים ריאליים  יהיו ככל האפשר  על מדיניות ניהול הסיכונים של החברה. היעדים כאמור,  
לאותם   גדולים מדי במטרה להגיע  ייטול סיכונים  כדי שנושא המשרה לא  וזאת  וסבירים, 

 יעדים ולזכות בבונוס.   
 

,  חדשנות,  יוזמה  כגון  ואיכותיים  סובייקטיביים  למדדים  מתייחסת  נושא משרה ראשי  הערכת .17.3
, אנוש  יחסי ,  צוות  עבודת ,  אישית  התקדמות ,  נחישות,  לארגון  לויאליות ,  הניהול  איכות 

 .  נושא המשרה הראשי, והכל לפי שיקול דעת ב"וכיו  נוספות  מטלות
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   המנגנון לקביעת הבונוס .17.4

 
בחשבון יילקחו  הבונוס  בקביעת  לעיל  משרה    הערכת)"  איכותיים  רכיבים  כאמור  נושא 

 . למדידהכמותיים הניתנים ורכיבים , למדידה ניתנים שאינם"( ראשי
 

 המנגנון לחישוב הבונוס בגין עמידה ביעדים יקבע לפי החלוקה הבאה: 

הבאים לפי מגזר אליו משתייך נושא  הפיננסיים  מהיעדים    2לפחות  בגין    100%- 80% .17.4.1

כפי שיחושב לפי הדוחות    רווח תפעוליו  EBIDTA  רווח גולמי,   ,היקף מכירותהמשרה:  
מדרג   לגבי כל אחד מהיעדים הפיננסיים תיבחן קביעת  הכספיים המאוחדים של החברה.

  :כמותי לפיו

 בבונוס. סף מינימאלי כאשר ביצוע נמוך ממנו לא יזכה  .17.4.1.1

כאשר   .17.4.1.2 מקסימאלי  בטווח  סף  הסף  ביצוע  מעל  וביצוע  יחסי,  בבונוס  יזכה 
כביצוע   יחשב  דופן  המקסימאלי  וו יוצא  שיקבע  יכול  בסכום  נוסף  בבונוס  יזכה 

 מראש.

 כאמור לעיל.  נושא משרה ראשיבגין יעדים איכותיים על פי הערכת   20%עד  .17.4.2
 

לתשלום  מינימליים  תנאי סף    רשאים לקבוע  הגורמים המאשרים  -  בונוסתנאי סף לתשלום   .17.5
  על רכיבים פיננסיים מדידים, אחד או יותר, לביצועי החברה במהלך השנה   יםמענק המבוסס

   עבורה משולם המענק.
 

בתום כל שנה, תוערך מידת העמידה של נושא    -  בפועל  מענקבונוס ו/או הה  אישור   תהליך .17.6
ביעדי המסגרת התת ארגונית בה הוא מועסק  ו,  מראש  המשרה ביעדים האישיים שהוצבו לו

הערכת   ראשיותתבצע  משרה  לנושאי  נושא  בפועל  משולמים  להיות  שצפויים  המענקים   .
בסמוך לאחר אישור הדוחות הכספיים של החברה    הגורם המאשרהמשרה, יובאו לאישור  

 לשנה עבורה משולם המענק. 
 

 )למעט יו"ר דירקטוריון משותף(  ראשי משרה לנושא הבונוס תכנית - משתנה  תגמול .18

יבחנו   האם ובאילו תנאים להעניק גם מענק מיוחד    הגורמים המאשריםבנוסף לכל האמור לעיל 
רט  ו, על בסיס יעדים או תנאים אחרים כמפ(משותףלנושא משרה ראשי )למעט יו"ר דירקטוריון  

 . הוק- , מנגנון מענק קבוע או לתשלום מענק אדלעיל ולהלן

  זכאי )למעט יו"ר דירקטוריון משותף( נושא משרה ראשי  ,האמור לעיל כלליותלגרוע ממבלי  .18.1
  יום   30  תוך,  כנושא משרה ראשי  מועסק   הינו   עוד   וכל   קלנדרית   שנה  כל  בגין  שנתי   למענק 
  מהרווח  בשיעור,  קלנדרית  שנה  כל  בגין   הדירקטוריון  ידי  על  הכספיים  הדוחות  אישור  ממועד

 הבונוס: "להלן)בניכוי זכויות המיעוט בגין חברות מוחזקות  (  לחברה   עלות)  שנהל  מס  לפני
על  "(.  מרווחים יעלה  ידי הגורם המאשר, לא  על  כפי שיקבע  הבונוס מהרווח,  .  10%שיעור 

. בהפסדים  התחשבות  ללא(  מצטבר  באופן  ולא)  מחדש  שנה  כל  בגין   יחושבמרווחים    הבונוס
או בחלקים מאת החברה   הבונוס, במלואו מאת החברה עצמה  החברה רשאית לשלם את 

 . בת של החברה ומאת חברות 

ו .18.2 ב נושא המשרה הראשי  במידה  גם בעל השליטה  ב,  ההוא  וכל שינוי  או  /שכר הקבוע שלו 
, אלא אם  , בהתאם להוראות חוק החברותהגורם המאשר  כפופים לאישורכאמור,    בבונוס 

הליך  ו/או כל    2000- החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"סוככל שיחולו תקנות  
 . הרלוונטי לפי כל דיןאישור אחר 

 

 תקרה -  משרה ראשיים ינושאתכנית הבונוס לנושאי המשרה, לרבות   - תגמול משתנה  .19

בנוסף לכל בחינה שצריכה להיעשות על ידי הגורם המאשר טרם אישור בונוס לנושא משרה 
, על בסיס רכיבים כמותיים ו/או איכותיים כמפורט לעיל  נושאי משרה ראשייםבחברה, לרבות  
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במסמך מדיניות תגמול  ולהלן, ובנוסף לכל שיקול שצריך להיבחן על ידי אותו גורם, המפורטים  
 כדלהלן:  של נושאי המשרה בחברהיוגבל סכום התגמול המשתנה זה ו/או בחוק החברות, 

 100על    יעלה  לא  נושא משרה ראשישאינו    בחברהנושא המשרה  להמשתנה  סך התגמול   .19.1.1
 יעלה   לא  נושא משרה ראשיסך התגמול המשתנה ל  .בשנה קלנדרית  אלפי ש"ח לחודש

 . בשנה קלנדרית אלפי ש"ח לחודש 150על 

  דופן  יוצא  נקי  רווח  יירשםבונוס הצמודה לרווח הנקי של החברה, ובשנה שבה    בתכנית .19.1.2
  10%  של  סכום  יתווסף  כאמור  השנתי  התגמול  לתקרת,  ומעלה  ₪  מיליון  15  10  של  בסך

 .  ₪ מיליון 15 10 של נקי לרווח  מעל מהתוספת 
 
 

 הפחתה הגבלה ו - משתנה  תגמול .20
 

מענק  באו  /ו  בונוסבתכנית  )רכיב בלתי מדיד(  יעדים איכותיים  עמידה בבגין    תגמול משתנההגבלת  
מהלך שנה  ביעדים איכותיים  עמידה ב תגמול משתנה לנושא משרה בגין החברה לא תעניק  -  מיוחד

נושא משרה שיוענק    דהיינו,במסגרת מענק מיוחד.    הןבמסגרת תכנית בונוס ו  הןמסוימת,    קלנדרית
, לא  בשנה קלנדרית נתונהיעדים איכותיים  עמידתו ב בגין    במסגרת תכנית הבונוסלו תגמול משתנה  

,  קלנדריתאותה שנה  גין עמידתו ביעדים איכותיים בבבמסגרת מענק מיוחד  תגמול משתנה    יקבל
   ולהפך.

אף האמור במסמך מדיניות תגמול זה, הדירקטוריון רשאי    על  -  מענק או  /ו   בונוס  הפחתת .20.1
מענקת דע  שיקול  פי  עללהפחית   ו/או  בונוס  מדיניות  ו  במסגרת  להעניקו  הוחלט  בטרם   ,

ידו, לרבות שיקולים בדבר  שקלובהתאם לשיקולים סבירים שיהתגמול לנושא משרה,     על 
יכולת עמידתה באמות מידה פיננסיות שהתחייבה להן  של החברה,  העתידי  מצבה הפיננסי  

כל נסיבה  ו  מידת תרומתו של נושא המשרה, עמידתו ביעדים שהוצבו לו,  )ככל שהתחייבה(,
  ם , הינ, או לחילופין הענקתו אחרת אשר בהתקיימה, אי הענקת הבונוס ו/או המענק כאמור

 . לטובת החברה
 

מעת   שיהיו בתוקף תגמול משתנה הונית ותכני -  הוני  משתנה תגמול  של מימוש לשווי  תקרה .20.2
, וסמךי   דירקטוריוןה  אלהת  ותכני  במסגרת עם זאת,  מחיר תקרה למימוש.    וכללי  בחברהלעת  

,  המימוש  מחיר  את,  משרה  לנושא  אופציות  של  העברה  כל  במועד  ולשנות  לקבועבין היתר,  
שיחולו   תנאי  ויתר   המימוש  תקופת ,  ההבשלה  תקופת   שתועבר  אופציה   כל   לגבי  האופציה 
 . , וזאת בכפוף למדיניות ועקרונות התגמול המפורטים במסמך זהכאמור

 

 חלקית  העסקה תקופת בגין לבונוס הזכאות .21

  מנגנון   ,מעביד בין נושא משרה לבין החברה במהלך שנה קלנדרית-במקרה בו יסתיימו יחסי עובד
שסכום    באופןלתקופת ההעסקה החלקית    יותאם הבונוס השנתי בהתאם למדיניות תגמול זו,  

  קף יש  כן  כמו,  לבונוס  המשרה  נושא  זכאי  בגינה  לתקופה  יותאם  ,המשרה  לנושא  שישולםהבונוס  
   .בלבד החלקית  ההעסקה תקופת   אתהבונוס   חישוב

  הבונוס תיקון .22

  באופן,  כלשהי  לשנה  החברה  של  והמבוקרים  המאוחדים  הכספיים  דוחותיה  יתוקנו  בו  במקרה
,  שנה  אותה  בגין   המשרה  לנושא  שהגיע ,  הבונוס בגין רכיבים מדידיםו/או  המענק    סכום  היה  שלו

)גבוה יותר או    אחר   בסכום  בונוס  המשרה  נושא  מקבל   היה,  המתוקנים  לנתונים  בהתאם  מחושב
  ההפרש   את,  העניין  לפי   המשרה  נושא  ישיב   או  המשרה  לנושא  החברה  תשלם,  נמוך, לפי העניין(

, וזאת במועד  האמור  התיקון  עקב  שולם בפועל לזה שצריך היה להיות משולםש  המענק  סכום  בין
נושא   של  הקרוב  השכר  כאמורתשלום  המתוקנים  הדוחות  פרסום  לאחר  ובהתאם  המשרה   ,

הפרש    ."( לגבי גובה הניכוי המותרהשכר  הגנת  חוק)"   1958- להוראות חוק הגנת השכר, תשי"ח
 )ב( לחוק הגנת השכר. 25-( ו 6)א()25זה ייחשב לסכום קצוב ומוסכם לצורך סעיפים  

שיב לנושא המשרה את ההפרש כאמור, בכל מקרה בו יתברר כי זה נוצר  להלא  רשאית ש החברה  
 נושא המשרה.  של אותו בשל מעשה או מחדל, בין ברשלנות ובין בזדון, 
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לכןמענקאו  / ו  בונוס  כל  תשלום   במועד,  לעיל  האמור  יישום   לצורך קודם  או    נושא   יחתום,  , 
  .להחזיר את התשלומים הרלוונטיים, בנוסח שייקבע על ידי החברה התחייבות על  המשרה

 הוני  תגמול .23

בה(   להעניק  רשאית  תהיה  החברה דירקטוריון  כחברי  רק  מכהנים  )שאינם  משרה    לנושאי 
המאשר,  החברה  מניותל  אופציות הגורם  לאישור    נושאי   של  התגמול   ממנגנון   כחלק  בכפוף 
 . , בתנאים שיקבעו על ידההמשרה

בטווח   החברה  ערך  להשאת  ראוי  תמריץ  יהוו  המימוש  ומחיר  אופציות  להענקת  תכנית  תנאי 
  תישלל   שלפיהן  המידה  אמות  קבעויי,  כן   כמו.  ארוך  לטווח  יעדי החברההשגת    עידודול  הארוך
אי  במקרה של  בנסיבות המצדיקות פיטורים תוך שלילת פיצויי פיטורים,    כגון)  האופציות  הענקת 

,  המשרה  נושא  מפעולות  החברה כתוצאה  של  במצבה  הרעהעמידה בתנאי ההבשלה שייקבעו,  
ועדת  וכל    המשרה  נושא  של   אמונים  הפרת או  החברה  דירקטוריון  שיקבע  אחרת  מידה  אמת 

 .(הדירקטוריון האמונה על ניהול תכנית האופציות של החברה
 

   ההוני התגמול בקביעת הקריטריונים  .23.1

בגין כלל ההענקות שבוצעו בחברה.  ,  המצטבר  הדילול  היקף  את בחשבון  תיקח  החברה .23.1.1
הדילול   בחברה  היקף  שבוצעו  ההענקות  כלל  בגין  המצטבר  האפשרי  לא המקסימלי 

מן ההון המונפק של החברה נכון למועד אישור תכנית זו על   10%יעלה על שיעור של  
   .ידי הדירקטוריון

התכנית .23.1.2 ותנאי  המימוש  )  מחיר  )א(  1יהיה  מבין:  הגבוה    מניית   של  הפתיחה  מחיר( 
)האופציות  הענקת  על  הדירקטוריון  החלטת  ביום   החברה   מעל   5%  של  פרמיה (  ב; 

  30ערך בתל אביב בע"מ, במהלך    לניירותמחיר הממוצע של מניות החברה בבורסה  ה
( 2)  או,  זו  תוכנית  במסגרת  האופציות  הענקת  עלימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה  

בחברה  ידי   על   שיקבע   אחר  מחיר המוסמכים  מ   האורגנים  יפחת  שלא   30-)ובלבד 
למניה( ראוי  ר  שאבאופן  וזאת  ,  אגורות  תמריץ  ביהווה  החברה  ערך  טווח להשאת 

 .  הארוך

האמור   .23.1.3 מכלליות  לגרוע  כי    23.1.2בסעיף  מבלי  מובהר  להחלטת   בכפוףלעיל, 
הערך לנושא משרה מסוים טעונה   ניירותדירקטוריון החברה, בנסיבות בהן הקצאת  

הכללית יכול שיחושב מחיר המימוש, בהתאם לעקרונות דלעיל, ביחס  אישור האסיפה
הספציפית של   תוכניתלמועד אישור האסיפה הכללית. כמו כן, בנסיבות בהן נקבע ב

נושא משרה מסוים מועד הענקה ספציפי שהינו מאוחר ממועד אישור הדירקטוריון או 
לעקרונות דלעיל, ביחס   האסיפה הכללית )לפי העניין( יחושב מחיר המימוש, בהתאם

 . על ידי האורגנים המוסמכיםלמועד ההענקה שנקבע 

   , לא תפחת משלוש שנים )או מימוש חלקי על פני השנים(.(vesting) קופת ההבשלהת .23.1.4

שנים ממועד   6- , אך לא יותר מאחרי כל מועד הבשלה  שנהתקופת המימוש לא תפחת מ  .23.1.5
 .ההקצאה הרלוונטי

 מנגנון התחדשות אוטומטית.  תאופציות הכולל לא תתאפשר תכנית   .23.1.6

להעניק   .23.1.7 והחברה תחליט  " במידה  )פאנטוםאופציות  אופציות אשר במועד המימוש  " 
בין מחיר מניית החברה לבין    ההפרששלהן זכאי הניצע לקבל במזומן )ולא במניות( את  

ש המימוש  מראשימחיר  הוני(קבע  כתגמול  הן  גם  יחושבו  מחיר ,  ספק,  הסר  למען   .
   .הטבה מיידית )אופציות בתוך הכסף(  םהמימוש של אופציות פאנטום לא יגל

-Flipלא יוענקו אופציות/מניות במתכונת של "גלולת רעל" )הסדר מניות מועדפות,    .23.1.8

Over ,Flip-in .)והסדר הצבעה 

יתאפשר   .23.1.9 אוטומטילא  מי מנגנון  האצה  המאפשר  למעט  י,  הוני,  מענק  תנאי  של  דית 
)כגון עסקת מיזוג או   במידה שהחברה תהיה צד להסכם או הסדר של חילוף מניות 

   . ארגון מחדש(

נושא  .23.1.10 של  המעורבות  למידת  בהתאם  תבחן  קשורה  בחברה  אופציות/מניות  הענקת 
 המשרה בעסקיה של החברה הקשורה. 
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 /הטבה מניות /לחלוקות דיבידנד יותאמו המימוש מניות  כמות או/ו המימוש מחיר .23.1.11

 .כמקובל החברה הון /החברה במבנה שינויים /זכויות

 

   תקרה לשווי תגמול הוני שנתי במועד הענקתו  .23.2

במזומן  שנתי    הוניתגמול    שווי מחולק  אינו  פי  אשר  על  יעלה  לא  משרה  מהשכר   6לנושא 
לסך   ביחס  יוגבל  אופן  ובכל  ההענקה  במועד  המשרה  נושא  של  כמפורט  החודשי  התגמול 

  אשר   ההוני  התגמול   של   המצטבר   השנתי  ההוגן   השווי,  . לצרכי התקרה10.4בטבלה בסעיף  
  הענקה   במועד הכלכלי השווי סך פי על  יוערך,  ענקהה ה במועד, בחברה המשרה לנושאי יוענק

 .  מלאה הבשלה למועד עד  השנים במספר מחולק

 

 "ציםודחדירקטורים  תגמול .24

 

גמול  על    יעלה  לא   חיצוניים  המשולם לדירקטורים  תגמול ה  -  חיצוניים  דירקטורים  תגמול .24.1
בתקנות החברות )כללים בדבר  מירבי"    שנתי וגמול השתתפות בשיעור הנקוב בעמודת "סכום 

התשנ"ט חיצוני(,  לדירקטור  והוצאות    מניות   מבוססי   מענקים  תנוני י  לא  .2000- גמול 
ח  ..חיצוני  לדירקטור  בתקנות  דירקטורים  כאמור  הוצאות  להחזר  זכאים  יהיו  גם  יצוניים 

 שלעיל. 

 

ם  מיהמשולאות  צוהחזר ההו תגמולה   -   נושאי משרה בחברה  אינם  אשר ,  דירקטורים  תגמול .24.2
והחזר ההוצאות המשולמים  , יהיה זהה לשכר  נושאי משרה בחברהאשר אינם    לדירקטורים

 דירקטורים החיצוניים בחברה.ל

 

שנתי בשיעור של עד    לתגמולזכאי  יהיה    משותף  יו"ר דירקטוריון  -  משותףיו"ר דירקטוריון   .24.3
מע"מ ככל   בתוספת,  יו"ר הדירקטוריון הפעילמעלות ההעסקה השנתית הכוללת של    55%

  שיפוי   , וביטוח  לעיל  13.4בתוספת החזר הוצאות כאמור בסעיף  ו שיחול, בשיעורו מעת לעת,  
ובכפוף לכל אישור   יםהמאשר הגורמיםלקביעת בהתאם . זאת להלן 25כאמור בסעיף  ופטור

דין. לפי  לסעיף    תגמולהמקבל    משותףדירקטוריון    ליו"ר  הדרוש  ישולם    24.3בהתאם  לא 
,  15,  13ולא ישולמו תנאים נלווים כאמור בסעיפים    24.2דירקטורים כאמור בסעיף    תגמול

 . לעיל 18-ו  17, 16

 

 פטור ו שיפוי, ביטוח .25
חלקם,    רשאית  החברה או  כולם  בחברה,  משרה  ונושאי  לדירקטורים    יותר   או  אחת להעניק 

 : דין פי על הנדרשים לאישורים  בכפוף,  להלן המפורטות מהזכויות

 

בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה    ובוטח יבחברה    משרה  ונושאי  דירקטורים  -  ביטוח .25.1
  הנזקים  בגין  כ"ובסה  אחד  לאירוע(  ב"ארה   דולר  מיליון  עשרה)  000,000$10,  עד  של  בסכום

)להלן:   (משפטית הגנה הוצאות 000,000$5,עד  ועוד) הביטוח תקופת במשך לקרות שעלולים
  לעת   מעת  הלחדש   הגורם המאשר  אישור, בכפוף לשנה  מידי  הפוליסה תתחדש.  "(הפוליסה"

 . פעם בכל חודש  18 עד  של נוספות לתקופות דומים בתנאים
 

תביעות,    מפני  הגנה  בחברה  המשרה  ונושאי  לדירקטורים  להקנות  הינה  הפוליסה  מטרת
  בהתחשבכאשר תנאי הפוליסה נקבעים במסגרת משא ומתן בין החברה לבין חברת הביטוח,  

והקבוצה, הפריסה הגיאוגרפית של פעילות החברה,    החברה  של  הפעילות  ותחומי   בהיקפי
, והתנאים  , מספר המבוטחים במסגרת הפוליסהבה נוקטת החברה הסיכונים ניהולמדיניות 

 .המקובלים בשוק בתחום זה
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לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או הנמנים עמם, ,  נושאי המשרה בחברה
יהיו זכאים, בנוסף לחבילת התגמול כאמור במדיניות תגמול זו, ובכפוף לאישור האורגנים  
המוסמכים לכך בחברה, לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, והכל כפוף להוראות כל  

 דין ותקנון החברה. 
ביטוח אחריות נושאי משרה, החברה תוכל להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות נושאי    לעניין 

משרה ודירקטורים בחברה, לרבות כאלה שהינם בעלי השליטה בחברה ו/או הנמנים עמם 
עד   של  אחריות  כיסוי  בגבולות  מנכ"ל החברה,  על  בתקופת      דולר  10,000,000וכן  למקרה 

 . הביטוח
  

את  עלות    לקבוע פי כל דין( יהיו רשאים  -ועדת התגמול ודירקטוריון החברה )ככל שנדרש על
השוק   לתנאי  בהתאם  שיהיו  בתנאי  העצמית,  ההשתתפות  וגובה  )שנתי(  הביטוח  פרמיית 
באותה השנה, כשעלות הפרמיה תהיה בסכום שאינו עשוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות  

 יותיה. החברה, רכושה או התחייבו
  

החברה תהיה רשאית להתקשר במהלך העסקים הרגיל לתקופות כפי שתקבענה על ידי ועדת  
ונושאי   דירקטורים  אחריות  ביטוח  בפוליסות  הדין  להוראות  ובכפוף  החברה  של  התגמול 

 משרה בחברה ובחברות בנות פרטיות של החברה כפי שתהיינה מעת לעת.  
 

( מפני תביעות לפי דיני  Entity Cover)  הפוליסה יכול שתכלול כיסוי ביטוחי לחברה עצמה
 ניירות ערך ותביעות בקשר עם יחסי עבודה שיוגשו נגדה וגם נגד נושא משרה בחברה. 

 
 

משרה דירקטורים ונושאי  כיסוי הביטוחי של  החברה תהיה רשאית לרכוש    -  ffO-unR  כיסוי

הסדריבחברה   גם  כהונתם    ממועד   שנים  שבע  עד   של  לתקופה  Run-Off  יכלול  סיום 
 .  בחברהונושאי משרה  כדירקטורים 

 

  נושאי דירקטורים ול  ופטור)מראש ו/או בדיעבד(    שיפוירשאית להעניק    החברה  -  ופטור  שיפוי .25.2
  חוק   את  התואמת  המרבית במידהכולם או חלקם, לפי שיקול דעת החברה,  ,  בחברה  המשרה
)תיקוני חקיקה(,    החברות ניירות ערך  הליכי אכיפה ברשות  ייעול    - "א  התשעוכן את חוק 

  .22.9.2011של בעלי מניות החברה מיום הכללית  האסיפה ידי על שאושר בנוסח , 2011
 

הזכאות לפטור ו/או שיפוי ו/או ביטוח כאמור לעיל, תחול גם ביחס לפטור ו/או שיפוי ו/או כיסוי  
פי בקשתה כנושא משרה  - משרה בחברה בקשר עם כהונתו מטעם החברה או עלביטוחי של נושא  

בתאגיד אחר שהחברה מחזיקה בו מניות, במישרין או בעקיפין ו/או תאגיד קשור של החברה, כפי  
 שתהיינה מעת לעת. 
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