
 
 

 2102 באוקטובר 2

       לכבוד    לכבוד

  מ"בע אביב-להבורסה לניירות ערך בת  רשות ניירות ערך 

 באמצעות המגנ"א  באמצעות המגנ"א

 ג.א.נ.,    ג.א.נ.,

דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של  –קבוצת א. דורי בע"מ )"החברה"(  הנדון: 
 0791-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"להחברה, בהתאם לתקנות ניירות ערך  

 )"חוק החברות"( )"הדוח"( 0777-)"תקנות הדוחות"( ולחוק החברות, התשנ"ט

החברה מתכבדת ליתן הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שעל 
 "(.האסיפהסדר יומה יהיה הנושא כמפורט בדוח זה )"

 מקום קיום האסיפה ומועדה

, במשרדי החברה, ברחוב ניסים 01:11, בשעה 2102 בנובמבר 7ה', ביום האסיפה תתקיים  .0
אביב. במידה שכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין -, תל01אלוני 

ובאותו  01:11, בשעה 2102 בנובמבר 01', החוקי, כמפורט להלן, תידחה האסיפה ליום 
 "(.האסיפה הנדחיתמקום )"

 שא שעל סדר היום וההחלטה המוצעתהנו

מוצע לאשר את מדיניות התגמול של החברה כהגדרתה בחוק החברות, לעניין תנאי כהונה  .2
"(. מדיניות התגמול)" "א" נספחכוהעסקה של נושאי משרה בחברה, המצורפת לדוח זה 
 לדוח.  2לפרטים נוספים בקשר עם מדיניות התגמול ראה סעיף 

 לדוח". "א" נספחלאשר את מדיניות התגמול המצורפת כ: "המוצע ההחלטה נוסח

  רקע ופרטים בקשר עם מדיניות התגמול .2

 ועדת החברה דירקטוריון מינה, החברות לחוקא 001 סעיף להוראות בהתאם 2.0
 .מר עמוס ספיר, מר מתי דוב וגב' רינת רמלרחבריה הינם ה"ה ש תגמול

גמול דיונים בנושא מדיניות במסגרת הליך גיבוש מדיניות התגמול ערכה וועדת הת 2.2
, 2102-(, התשע"ג21התגמול ועקרונותיה בראי הוראות חוק החברות )תיקון מס' 

גיבשה ועדת התגמול את המלצותיה בנוגע למדיניות  2102בספטמבר  21וביום 
, נערך 2102 בספטמבר 21בישיבת דירקטוריון החברה, שהתקיימה ביום התגמול. 

החליט דירקטוריון מלצות ועדת התגמול, ובעקבותיו דיון במדיניות התגמול ובה
 . לדוח נספח "א"החברה לאמץ את מדיניות התגמול בנוסח המצורף כ

ותוכניות העבודה שלה  מטרותיהבהשגת לחברה מדיניות התגמול נועדה לסייע 
, ובכלל זאת, לקדם את המטרות המפורטות במדיניות בראייה ארוכת טווח

בהתחשב בגודל החברה ובאופי פעילותה גובשה ת התגמול מדיניו ,בנוסףהתגמול. 
ובתרומתם של נושאי המשרה בחברה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, 

מבנה ב , וכןבראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידיהם ומעמדם של נושאי המשרה
מספר מצומצם של מנהלים בכירים, מחלקות  כוח האדם בחברה, הכולל בעיקר

 .הייעוץ המשפטי והפיננסי, ועובדי תמיכה אדמיניסטרטיביים וםמקצועיות בתח
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 מקום כינוס האסיפה ומועדה, מניין חוקי, המועד הקובע ואופן ההצבעה

במשרדי  01:11, בשעה 2102 בנובמבר 7', ההאסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום  .1
  אביב.-, תל01החברה, ברחוב ניסים אלוני 

 הצבעה כתב באמצעות או שלוח ידי-על או נוכחים, בעצמם היושי בשעה יתהווה חוקי מניין .5
תקנות )" 2115-עמדה(, התשס"ו והודעות בכתב הצבעה) החברות תקנות בהתאם להוראות

 ( לפחות51%חמישים אחוזים ) יחד לפחות, המחזיקים מניות בעלי שני "(,הצבעה בכתב
מניין  נכח האסיפה. לא לפתיחת מן המועד שנקבע השעה מחצית ההצבעה, תוך מזכויות

 האסיפה, תדחה לתחילת מחצית השעה מהמועד שנקבע בתום הכללית באסיפה חוקי
ובאותו המקום  01:11(, בשעה 2102 נובמברב 01הבא )ליום לאותו יום בשבוע  האסיפה

נוכחים,  יתהווה בשעה שיהיו הנדחית החוקי באסיפה המניין "(.הנדחית האסיפה)"
יחד עשרים וחמישה אחוזים  המחזיקים מניות לפחות, בעלי שני ,שלוח ידי-על או בעצמם

 המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. מן השעה ההצבעה, תוך מחצית ( לפחות מזכויות25%)

)ב( 012הכללית, כאמור בסעיף  באסיפה בעל מניות להצבעה זכאות לקביעת הקובע המועד .6
המועד ") 2102 באוקטובר 01ם ויבלתקנות הצבעה בכתב, הינו  2לפי תקנה ולחוק החברות 

 ."(הקובע

כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה  .7
ידי מיופה כוח לאחר שיופקד מסמך הממנה שלוח להצבעה, בהתאם לתקנון -אישית או על

ות שע 26במשרדי החברה לפחות  או העתק מתאים, להנחת דעת הדירקטוריון, החברה,
 לפני תחילת האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר  .1
הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו 

ה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקש
ערך מסוים. כל בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין 

שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע -המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על
 באסיפה, ימציא לחברה לפני תחילת האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו
במניה במועד הקובע בהתאם לתוספת לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך 

 .2111-הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס

באמצעות כתב  ההחלטה שעל סדר היוםכן, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה לגבי -כמו .9
ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף  "(.כתב ההצבעההצבעה )"

לחוק החברות, ככל שינתנו הודעות עמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך  11
"( ובאתר האינטרנט של הבורסה אתר ההפצה)" http://www.magna.isa.gov.ilבכתובת: 

. הצבעה בכתב תיעשה http://maya.tase.co.ilאביב בע"מ, בכתובת: -לניירות ערך בתל
באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. כל בעל מניות רשאי 

בעל מניות לא לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. 
ה והודעות רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבע

העמדה )ככל שתינתנה( באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק 
במניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית 
כאמור, או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום, ובלבד שההודעה 

ם ובמועד קודם למועד הקובע; הודעתו לעניין כתבי ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוי
  הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

את כתב ההצבעה שבו ציין בעל המניות את אופן הצבעתו והמסמכים שיש לצרף אליו 
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כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה במסירה או בדואר רשום בצירוף 
, 01ניסים אלוני ה יגיע למשרדה הרשום של החברה )רחוב אישור בעלות, כך שכתב ההצבע

( שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון 72( לא יאוחר משבעים ושתיים )אביב-תל
( ימים לאחר המועד 01ידי בעל מניות הינו עד עשרה )-להמצאת הודעות עמדה לחברה על

 הקובע.

 ההחלטההנדרש לקבלת  הרוב

הינו רוב רגיל מכלל קולות כללית לאישור ההחלטה שעל סדר היום באסיפה ההרוב הנדרש  .01
בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא 

 בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: 

מכלל קולות בעלי המניות שאינם  רובן קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו יבמני 01.0
 ., המשתתפים בהצבעהההחלטההשליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור  בעלי
 ן כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;יבמני

לא יעלה על  לדוח 01.0 בסעיףסך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים  01.2
  ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.2%) יםאחוז שנישיעור של 

בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או על גבי כתב ההצבעה 
)אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה( אם יש לו עניין אישי בהחלטה האמורה. לא 

 .לא יצביע וקולו לא יימנה –הודיע בעל מניה כאמור 

 בדוח המיידי ועיון המיידי בדוח לטיפול החברה נציגי

, ואריק בוטנר יצחקי אורעד "דהעו םהינ זה מיידי בדיווח הטיפול לעניין ההחבר ינציג .00
 .12-5220162, פקס: 12-7771000טלפון:  אביב,-, תל01ניסים אלוני  מרחוב

 עיון במסמכים

ניסים  בעל מניה רשאי לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה ברחוב .02
 י, בתיאום מראש עם נציג19:11-06:11ין השעות אביב, בימים א' עד ה' ב-, תל01אלוני 

כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף -כמו החברה.
 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה. 11

 רב, בכבוד         

 בע"מ דורי .קבוצת א 

 ידי:-נחתם על

 רונן אשכנזי, מנכ"ל 

 סמנכ"ל כספים שניר שרון,

 



 'א נספח

   מ"בע דורי. א קבוצת
 משרה נושאי תגמול מדיניות

 

 ושיקולים תחולה, מטרות – רקע .1

 רקע 1.1

חוק )" 0111 –לחוק החברות, תשנ"ט  21אושר בכנסת תיקון מס'  ,2102ובמבר נב

 תגמול מדיניותעקרונותיה הסטטוטוריים של את  "( הקובעהחוק" או "החברות

 לאמץ.  , אותה נדרשת כל חברה ציבורית1נושאי משרה

 או" דורי קבוצתא. דורי בע"מ )" קבוצתשל נושאי המשרה של מדיניות התגמול 

, הנה תוצר 2"(המדיניות" או" התגמול מדיניות)" זה המפורטת במסמך"( החברה"

שדירקטוריון  המשלב את הוראות החוק החדשות בנדון, עם העקרונות הרוחביים

להוראות  בחברה ופועלת בהתאםהחברה, לאחר המלצת ועדת התגמול שהוקמה 

  חוק החברות, ראה לנכון לאמץ בכל הנוגע לתגמול נושאי המשרה בחברה.

למדיניות זו חשיבות פרקטית, בכל הנוגע לאופן אישור תנאי תגמול קונקרטיים של 

על  מועלים בההיות וחשיבות עקרונית,  , כמו גםמנושאי המשרה בחברה בעתיד מי

בסוגיית  ם הנראים לדירקטוריון החברה רלוונטייםהשיקולים המרכזיי הכתב

  אופן בו יש ליישמם בפועל.הה ותגמול נושאי משר

קביעת מדיניות התגמול של החברה ופרסומה, נועדו להגביר את מידת השקיפות 

 של החלטות החברה בכל הקשור לתגמול נושאי המשרה שלה.

רואה חשיבות גבוהה בתגמול נושאי המשרה עבור תרומתם להצלחתה  החברה

העסקית לאורך זמן ובהתחשב, בין השאר, במורכבות תפקידיהם, בנסיונם, 

 בהשכלתם ובתחומי האחריות והסמכות המוטלים עליהם. 

 תחולה 1.1

 עבודתם בגין , וזאתבחברה משרה נושאי של הכולל לתגמול מתייחסת המדיניות

/או ו כהונה כולל)כלומר,  עבורה או לחברה ידיהם על הניתנים שירותים/או ו

, על ידי נושאי משרה של החברה לחברות בת של שניתנים ככל, הניתנים שירותים

 ניתן התגמול אם ביןהחברה, כחלק מהגדרת התפקיד של נושאי המשרה בחברה, 

  ידי אחרים(.-ובין אם על ידה על

 .מוץ המדיניותשיאושר החל ממועד אי תגמולכל מדיניות התגמול תחול על 

לנושא משרה כלשהו, נוכחי או עתידי, זכויות משפטיות  תיוצר אינהמדיניות ה

 לפיזכויות והתחייבויות של נושא משרה, נקבעו או ייקבעו,  .כלשהן כלפי החברה

 ,יצוין כי עניין, בהסכם ההתקשרות בינו לבין החברה ובדין הקוגנטי ככל שחל.ה

                                                 

 ."(החוק)" 0111-", כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"טנושא משרה"  1
 ללא, כאחד וגברים נשים לגבי מופעלת להיות מיועדת והיא בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון מנוסחת המדיניות  2

 .שינוי וללא הבדל
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כדי לפגוע בהתקשרויות קיימות של החברה עם נושאי  תגמול זואין במדיניות 

כי קביעת תנאי כהונה והעסקה לנושא משרה ברמה פחותה מהקבוע  יובהר .משרה

 במסמך מדיניות זה, לא תחשב סטייה או חריגה מהוראות מדיניות התגמול.

 מטרות מדיניות התגמול 1.1

התגמול לנושאי משרה של קבוצת דורי, נועדה לסייע בהשגת מטרות  מדיניות

 שאיפה כי:  תוך, החברה ותוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת טווח

  מוכוונים להצלחת החברה האינטרסים של נושאי המשרה של החברה יהיו

 ל בעלי המניות של החברה;לקרובים ככל האפשר ובהלימה לאלו של כו

  בעלי יכולת להוביל את איכותיים החברה תוכל לגייס ולשמר מנהלים בכירים

החברה להצלחה עסקית ארוכת טווח להשגת מטרות החברה ולהתמודד עם 

 ;בתנאי שוק תחרותי האתגרים העומדים בפניה

 לנושאי המשרה תהיה מוטיבציה להשיג רמה גבוהה של ביצועים עיסקיים 

 ם בלתי סבירים;מבלי ליטול סיכוני לאורך זמן

 מרכיבים קבועים מול משתנים  –איזון ראוי בין מרכיבי תגמול שונים  יווצרי

  ;טווח ארוכי מול טווח קצרי ומרכיבים

 תוך עידוד מצוינות אצל עובדי החברהעבודת צוותאווירה של  תיווצר ,. 

מיועדים לעודד את המשך העסקתם של  ,מרכיבי התגמול השוניםבנוסף, יצוין כי 

נושאי משרה בחברה, לאפשר העסקת כוח אדם איכותי שיוכל לתרום לחברה, 

לקדם את יעדיה ולשפר את ביצועיה וכן להגדיר ולמסד את הקשר ההולם בין 

 ביצועי החברה ונושאי המשרה לשכר והתגמול המוענקים להם.
  

 שיקולים 1.1

ובנוסף  , בין היתרהתגמול והדירקטוריון, התחשבו ועדת המדיניותבקביעת 

מבנה ב גם ,ב לחוק262המנויים בסעיף  הלאלעיל ו 0.1בסעיף  שיקולים המפורטיםל

, מחלקות מספר מצומצם של מנהלים בכירים כוח האדם בחברה, הכולל בעיקר

 .הייעוץ המשפטי והפיננסי, ועובדי תמיכה אדמיניסטרטיביים מקצועיות בתחום
 

 החברהמשרה בראי הערכים והאסטרטגיה העסקית של תגמול נושאי  .1

 החברה עובדי שאר לתגמול המשרה לנושאי התגמול בין היחס 1.1

 מייחסת החברה, עם החשיבות שהחברה מייחסת לתגמול נושאי המשרה בד בבד

 וסבירים ראויים יחסים על ולשמירה החברה עובדי לכלל הולם לתגמול גם חשיבות

 התגמול ועדת .החברה עובדי שאר של לזה המשרה לנושאי הכולל התגמול בין

של נושאי  3וההעסקה הכהונה תנאי עלות בין הקיים היחס את בחנו והדירקטוריון

המשרה לבין עלות ההעסקה הממוצעת והחציונית של שאר עובדי החברה ועובדי 

 התגמול ועדת חברי של לדעתם"(. החברה עובדיהמועסקים אצל החברה )" הקבלן

                                                 

תנאי הכהונה וההעסקה כוללים את הרכיב הקבוע )עלות שכר( ואת הרכיב המשתנה )מענק מקסימלי ושווי תגמול  3
 הוני מקסימלי לשנה בהתאם למדיניות התגמול(, ואינם כוללים תנאי פרישה, ככל שייקבעו. 
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, החברה של באופיה בהתחשב וסבירים ראויים ביחסים מדובר והדירקטוריון

 כדי בהם אין אשר, שלה העיסוק ותחום בה המועסק האדם כח תמהיל, גודלה

תנאי הכהונה וההעסקה עלות היחס בין . תקרת בחברה העבודה יחסי על להשפיע

 ושאינ (5תגמול הוני)כולל ועלות תנאי הכהונה של נושא משרה בחברה  4של המנכ"ל

, בהיקף של "("למנכשאינו דירקטור ו/או  משרה נושא)" מנכ"ל/או דירקטור ו

, של שאר עובדי החברהוהחציונית לעלות ההעסקה הממוצעת משרה מלאה, 

 והיחסים הקיימים בפועל בחברה, מוצגים בטבלה שלהלן:

  

 הקשר בין התוצאות העסקיות של החברה לתגמול נושאי המשרה 1.1

 היא שהתגמול הכולל לנושאי המשרה נכון שיהיה מושפע מדיניות החברה

ן. מתוצאותיה העסקיות של החברה ומתרומתו האישית של נושא משרה להשגת

ככל שדרג הניהול גבוה יותר, כך צריכה לגדול השפעת התוצאות העיסקיות 

והתרומה האישית של כל נושא משרה להשגת תוצאות אלו על התגמול של נושא 

 של משקלם יהיה ,יותר גבוה הניהול שדרג ככלהחברה כי  תשאףך, כ שםלהמשרה. 

 .יותר גדול, התגמול חבילת מסך, הביצועים תלוי המשתנה התגמול מרכיבי
 

 החברה של התגמול ומדיניות התפיסה עיקרי .1

  הכולל התגמול תפיסת 1.1

התגמול הכולל של נושאי משרה בחברה צריך להיות בנוי ממספר מרכיבים כך שכל 

 מרכיב מתגמל את נושא המשרה עבור היבט שונה של תרומתו לחברה:

 
                                                 

"מ, חברה בת בשליטת א. דורי בניה בע דירקטוריון ר"כיועפ"י חישוב למשרה מלאה הכולל תגמול בגין כהונה  4
משרה. היחס הקיים בפועל בין תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל  01%. בפועל, המנכ"ל מכהן בהיקף של החברה

לבין עלות ההעסקה הממוצעת של שאר עובדי החברה ועלות ההעסקה החציונית של שאר עובדי משרה(  01%)לפי 
 , בהתאמה. 0:02-ו 0:1החברה, עומד על 

 נושאי המשרה בחברה.תגמול, רכיב התגמול ההוני אינו חלק מחבילת התגמול של ד אישור מדיניות הלמוע נכון 5

היחס בין עלות תנאי  

הכהונה וההעסקה 

לבין  המנכ"לשל 

עלות העסקה 

של שאר  ממוצעת

 עובדי החברה

תנאי עלות היחס בין 

הכהונה וההעסקה 

לבין  המנכ"לשל 

עלות העסקה 

של שאר  החציונית

 עובדי החברה

תנאי עלות היחס בין 

 הכהונה וההעסקה של 

שאינו נושא משרה 

 מנכ"לדירקטור ו/או 

לבין עלות העסקה 

של שאר  הממוצעת

 עובדי החברה

תנאי עלות היחס בין 

 הכהונה וההעסקה של 

שאינו  נושא משרה

 מנכ"לדירקטור ו/או 

לבין עלות העסקה 

של שאר  החציונית

 עובדי החברה

 0:01 0:0 0:00 0:01 תקרת היחס

היחס בפועל נכון 

 2102לנתוני שנת 

0:02 0:01 0:4 0:1 
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 המרכיב הקבוע: 

o נועד לתגמל את נושא המשרה עבור ביצוע תפקידו בחברה,  – קבוע בסיס שכר

, עבור יכולתו יומי-עבור ביצוע מטלות התפקיד השוטפות באופן יום

 ועבור הזמן אותו הוא משקיע.  להתמודד עם מורכבות תפקידו ומשימותיו

o חלקם מוגדרים ישירות על ידי החוק )רכיבים כגון: חסכון  – נלווים תנאים

פנסיוני, הפרשות לפיצויים, ימי חופשה, מחלה, הבראה וכיוצ"ב(, חלקם 

נובעים מנוהגים המקובלים בשוק העבודה )כמו חסכון בקרן השתלמות 

שא ונהוצאות הנגרמות ל יהחזר הינםוחלקם  וביטוח לאובדן כושר עבודה(

לצורך מילוי תפקידו )כגון הוצאות נסיעה/הוצאות שימוש ברכב  המשרה

 (.חברה
 

 המרכיב המשתנה: 

o נועד לתגמל את נושא המשרה  – (כספי)מענק  ביצועים תלוי משתנה תגמול

עבור הישגיו ותרומתו להשגת יעדי החברה במהלך התקופה עבורה משולם 

 התגמול המשתנה.

o נועד לקשור בין השאת הערך לבעלי המניות כפי שזו  – 6הוני משתנה תגמול

באה לידי ביטוי בעליית ערך המניות של החברה לאורך זמן ובין התגמול 

הניתן לנושאי משרה בחברה. תגמול זה יוצר קרבת אינטרסים בין נושאי 

המשרה לבין בעלי המניות ומסייע ביצירת מוטיבציה ובשימור של בעלי 

 .תפקידי מפתח בחברה
 

בכדי להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי התגמול, יוצגו לועדת התגמול והדירקטוריון, 

בבואם לדון באישור כל אחד מרכיבי התגמול של נושא משרה, כלל מרכיבי חבילת 

 התגמול של נושא המשרה.
 

 היחס בין מרכיבי חבילת התגמול הכולל של נושאי המשרה 1.1

)בהתאם להוראות מדיניות תגמול זו(  משרה מלאהלהיקף של  יחס השנתיהטווח 

מבוטא בטבלה  ,בין מרכיבי חבילת התגמול הכולל של נושאי המשרה בחברה

 :הבאה
 

 דרג
 המרכיב הקבוע

 )עלות השכר(

המרכיב 

 המשתנה

 61%-41% 61%-41% מנכ"ל

*11%-01% 11%-21% שאינו דירקטור ו/או מנכ"לנושא משרה   

  *011% חיצוני דירקטור

שאינו דירקטור חיצוני ושאינו מכהן בתפקידים  דירקטור

  *011% ** קבוצהבאחרים 

 

                                                 

תגמול, רכיב התגמול ההוני אינו מהווה חלק נכון למועד אישור מדיניות הלעיל,  1כאמור בהערה שוליים מס'   6
 נושאי המשרה בחברה.מחבילת התגמול של 
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 נושאי של התגמול מחבילת חלקמהווה  אינו הוני תגמול ,המדיניות אישור למועד נכון  *

שלא לוקחים בחשבון מדובר בטווחים לפיכך,  .בחברה שאינם מנכ"ל החברה המשרה

 כהונה תנאי בעתידו היה. המשרה נושאילדירקטורים ו/או להענקת תגמול הוני 

הקבוע  הרכיבש הרי, הוני תגמול יכללו בחברה משרה ונושאי דירקטורים של וההעסקה

 והמשתנה יעמוד על 21%-11%על  יעמוד, מנכ"לשאינו דירקטור ו/או  משרה נושא של

 בקבוצה אחרים בתפקידים מכהנים שאינם דירקטוריםהקבוע של  והרכיב 11%-11%

  .11%-1% על יעמוד והמשתנה 011%-21% על יעמוד

  ככל שהדירקטורים זכאים לגמול דירקטורים. **

מהשיעורים הנקובים בטווחים הנ"ל )לכל בעל תפקיד(  01%עד  של חריגהיובהר כי 

 לא תיחשב כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול.
 

 התגמול רכיבי .1

 בסיס שכר 1.1

 משרה לנושאי הקבוע השכר קביעת 4.0.0

מצד אחד, , לידי ביטוי ובאוי ,בחברההשכר של נושא משרה בקביעת 

תחומי הידע שהוא מביא לתפקיד, השכלתו, ניסיונו המקצועי, , כישוריו

מידת התאמתו לדרישות מצד שני, ו ,של נושא המשרהד' וכ ,מומחיותו

. הוא נושאבהן ותחומי האחריות והסמכות ש התפקיד אותו מיועד למלא

תובא בחשבון רמת תגמולו של נושא המשרה במקום העסקתו  ,כןמו כ

הקודם )ככל שהדבר רלבנטי בנסיבות הענין(, או בתפקידו הקודם בחברה 

 )ככל שמדובר בשינוי תפקיד של נושא המשרה בתוך החברה(.
  

ובינם  חברהפערים בין נושאי המשרה ב -השוואה פנימית  4.0.0.0

  לבין בעלי תפקידים אחרים

או עדכון שכרו של  קביעת שכרו של נושא משרה חדשבטרם 

, יובאו בחשבון הגורמים הבאים וכן נושא משרה מכהן

 השפעתם הצפויה על יחסי העבודה בחברה כולה ובהנהלתה:

 אחרים משרה לנושאי המשרה נושא בין השכר יחסי 

 .בחברה

 עובדי החברה  לשאר המשרה נושא בין השכר יחסי

 לעיל(. 1.0)כהגדרתם בסעיף 

 השכר  יחסי –קיימים בעלי תפקידים דומים בחברה  אם

 בין נושא המשרה לבעלי התפקידים הדומים. 

 4.0.0.2 בסעיף כמפורט יםיהמקסימל השכר בתנאי עמידה 

 .להלן
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 תקרה לשכר הקבוע 4.0.0.2

לנושאי משרה  7הקבועהחודשי התקרה המקסימלית לשכר 

 )למשרה מלאה( בחברה תהיה: 

מקסימליתתקרה  דרג  

8מנכ"ל ש"ח 061,111   

שאינו נושא משרה 

מנכ"לדירקטור ו/או   

התקרה המקסימלית לשכר מ 21%

  החודשי הקבוע של המנכ"ל
 

תקרות אלו נכונות למועד פרסום המדיניות ונקבעו על בסיס 

ההעסקה והניהול  והסכמיהשוואה לשכר המקובל  נתוני

עלייה ל יםיהיו צמוד התקרותסכומי . בחברההקיימים 

הידוע  מדדה יהא הבסיס מדד כאשר) מדד המחירים לצרכןב

  .במועד אישור מדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית(

 לנושאימעל לתקרה המצוינת בטבלה  01%חריגה של עד 

, לא תחשב לחריגה או לסטייה מהוראות המדיניות המשרה

 .כפוף לכל דין
 

 ועדכונו תקופתית שכר בחינת עקרונות 4.0.2

 בעת או חדש משרה לנושא הקבוע השכר קביעת לשם, הצורך במידת

 השוואה תבוצע, קיים משרה לנושא הקבוע השכר של עדכונו בחינת

ו/או  דומות בחברות דומים לתפקידים הרלוונטי בשוק המקובל לשכר

נתונים מפורסמים לאו פומביים נתונים רלוונטים מסקרי שכר ל

 .מהימנים אחרים
 

 הצמדה 4.0.1

מדד עלייה בל עשוי להיות מוצמד המשרה נושאישל  קבועה שכרה

  .לצרכן המחירים

 

 

 

 

 

                                                 

 שכרה כולל, הקבועים הרכיבים יומרו שירותים נותן של במתכונת יועסק אשר משרה נושא לגבי כי יובהר  7
 במקרה. )לא כולל מע"מ( ערך שווי ניהול לדמי, זו תגמול במדיניות שנקבעו כפי הנלווים והתנאים קבועה

 לחלקיות יחסי באופן יחושבו בטבלה המשכורות, מלאה ממשרה הפחות בהיקף המועסק משרה נושא של
 . המשרה

ידי החברה בהתאם -נכון למועד אישור מדיניות התגמול, התגמולים בגין שירותיו של המנכ"ל ניתנים על  8
 נוסף תגמוללמנכ"ל  משולם ,גלוב ישראל )פיתוח( בע"מ. בהתאם להסכם הניהול-להסכם ניהול עם גזית

 א. דורי בניה בע"מ, חברה בת בשליטת החברה. דירקטוריון ר"כיו תוכהונ בגין
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 שכר דירקטורים 1.1

של  הגמול והחזר ההוצאות, להלן 4.1.2-ו לעיל 4.0מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 

על  ודירקטורים בקבוצה )כולל מקרב בעלי שליטה בחברה או קרוביהם( לא יעל

הסכומים המירביים המותרים לפי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות 

, כפי שיהיו מעת לעת, עבור כהונה והשתתפות 2111 –לדירקטור חיצוני(, התש"ס 

בישיבות הדירקטוריון וועדותיו. למען הסר ספק, דירקטורים ונושאי משרה 

ם לתגמול בגין כהונה זו, המכהנים בחברות השייכות לקבוצה, עשויים להיות זכאי

  בנוסף על התגמול בגין כהונתם כדירקטורים בדורי קבוצה, כפוף לכל דין.

 משתנה תגמול 1.1

מרכיבי התגמול לעיל,  0.1בנוסף למטרות מדיניות התגמול המפורטות בסעיף 

חלק מהתגמול לנושאי המשרה בהשגת מטרות  להתנות : )א(נועדו ,המשתנה

ויעדים עיסקיים אשר, בראייה ארוכת טווח, ישיאו ערך מירבי לבעלי המניות של 

חלק מהוצאות השכר של החברה לביצועיה והגברת הגמישות  )ב( להתאים החברה;

 הפיננסית והתפעולית שלה.
 

  שנתי מענק 4.1.0

שנתי, בהתבסס על נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים למענק 

 תכנית מענקים שנתית שתאושר על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון.

להלן יחולו על המענק השנתי )כולל(  4.1.0.1עד  4.1.0.0סעיפים הוראות 

יחול  ולגביאשר , של כל נושאי המשרה בחברה למעט ביחס למנכ"ל

 להלן.  4.1.0.6 ףבסעיהמנגנון האמור 

להלן  )כולל( 4.1.0.01עד  4.1.0.0 הכלליות האמורות בסעיפים ההוראות

 המנכ"ל.   לרבות, בחברה המשרה נושאי כלשל על המענק השנתי יחולו 
 

 המענקים תקציב קביעת 4.1.0.0

 ל(למנכ למעט) בחברהלנושאי משרה  יםהמענק תקציב" 

 מס לפני מהרווח 1% עלבשנה נתונה  יעלה לא ולעובדיה,

 דוחות"י עפ ,האחרונות בשנתיים החברה של הממוצע

 רווחים כולל לא)שנתיים  מאוחדיםמבוקרים  כספיים

 של עסקה אגב שלא חשבונאי נכסים משערוך שינבעו

ובנטרול מענקים ששולמו ו/או  משוערך נכס מימוש

 . "(השנתי יםתקציב המענק)"( ישולמו בגין אותה שנה

 ידי החברה בשנה מסוימת -סך המענקים שיוענקו על

לנושאי המשרה בה )למעט למנכ"ל( ולעובדיה לא יעלה 

, וסך המענק השנתי על סכום תקציב המענקים השנתי

המענק שיוענק לכל נושא משרה )אם בכלל( לא יעלה על 

 , כמפורט להלן.המירבי
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 זכאי למענק  איה"ל המנכספקות יובהר, כי  למניעת

 4.1.0.6 ףבסעילאמור  בהתאםזכאי(,  אשנתי )ככל שיה

 . להלן

 בשנה מסוימת שבה יהא הפסד למרות האמור לעיל ,

פי הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים -שנתי על

לא ישולמו מענקים לנושאי , של אותה שנה המאוחדים

משרה בחברה ולעובדיה, למעט במקרים חריגים שבהם 

מגובה  41%בה של עד בגוניתן יהא לשלם מענק שנתי 

להלן, כפוף  4.1.0.2מענק המטרה, כמשמעותו בסעיף 

  לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.
 

 מענק מטרה ומענק מירבי 4.1.0.2

בתוכנית המענקים השנתית יוגדר מענק המטרה והמענק 

 המירבי:

 מענק המטרה הינו המענק המשולם  – המטרה מענק

מן היעדים שיוגדרו לכל נושא  011% -עבור עמידה ב

משרה. מענק המטרה של נושא משרה )למעט מנכ"ל( לא 

 משכורות חודשיות של נושא המשרה. 1 יעלה על

 המענק המירבי ישולם לנושא משרה  – מירביה מענקה

בהשגת תוצאות הגבוהות מהיעדים שיקבעו ולא יעלה 

משכורות חודשיות של נושא המשרה כאמור  6על 

 להלן.  4.1.0.4בסעיף 
 

 הגדרת מדדים ויעדים לתכנית המענקים 4.1.0.1

המדדים והיעדים לפיהם ימדדו ביצועי נושאי המשרה, 

מדדי  -לצורך קביעת גובה המענק, יכללו שלשה סוגים 

 חברה, מדדים אישיים והערכת ממונה כמפורט להלן:
 

 מדדים כלכליים לביצועי החברה,  - חברה מדדי

"כ הכנסות, תשואה להון, הרווח התפעולי, סהכדלקמן: 

והכל בהתאם אחוז הרווח התפעולי, הרווח לפני מס 

לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים המבוקרים של 

החברה. בכל שנה יקבעו ועדת התגמול והדירקטוריון 

מדד/ים מתוך המדדים  השנתיתבתוכנית המענקים 

ברשימה הנ"ל )ואת המשקל שיינתן לכל מדד חברה( 

בהתאם לתכניות העסקיות של החברה לאותה שנה. 

מדדים אלו יהיו משותפים לכלל נושאי המשרה ומידת 

זכה את נושא המשרה בחלק ת ,העמידה ביעדיהם

 .11% עד 11% ממענק המטרה בשיעור שבין
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 מדדי ביצוע עיקריים שייקבעו, מדי  – אישיים מדדים

ידי המנכ"ל, בהתאם -שנה מראש, לכל נושא משרה על

לתפקיד אותו ממלא נושא המשרה ולתוכנית העבודה של 

ידי ועדת התגמול והדירקטוריון. -החברה, ויאושרו על

לכל מדד ביצוע כאמור ייקבע גם משקלו מתוך סך 

דים המשקל של המדדים האישיים. מידת העמידה במד

זכה את נושא המשרה בחלק נוסף ממענק המטרה ת ,אלו

 . 11%עד  11% בשיעור שבין
 

 הערכה של ביצועי נושא המשרה על  – ממונה הערכת

בסיס מדדים "איכותיים" )שאינם בהכרח מדידים( 

והמשקפים את ביצועיו ותרומתו של נושא המשרה, 

כגון: תפקודו הניהולי הכולל של נושא המשרה, הנעת 

עובדים, מנהיגות, מידת תרומת נושא המשרה לפתוח 

עסקי החברה באופן כללי מעבר לאחריותו הספציפית 

יוצא בזה. ציון ההערכה של כל נושא משרה יקבע עד וכ

מתוך היקף מענק המטרה של נושא המשרה.  21%

-ההערכה לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל תבוצע על

ידי ועדת התגמול -ידי המנכ"ל והציון שיקבע יאושר על

 והדירקטוריון. 
 

 אופן חישוב המענק בפועל לנושאי המשרה 4.1.0.4

מידת עמידתו  ה ייקבע על פיהמענק לכל אחד מנושאי המשר

של נושא המשרה ביעדים בכל אחד מהמדדים המשוקללת 

שיקבעו עבורו לשנה עבורה משולם המענק כאמור לעיל, 

 כדלקמן:

  עד לסף הביצועים המינימלי שיוגדר עבור כל מדד, לא

 ישולם מענק.

  11%בהשגת סף הביצועים המינימלי בכל מדד ישולם 

 למשקלו(. מהמענק לאותו מדד )בהתאם

  בהשגת ביצועים שהינם מעל היעדים ברמת רף

הביצועים העליון )ביצועים מעל היעדים כפי שיוגדרו 

 .למדד המטרהממענק  211%מראש(, ישולם סכום של 

  חישוב האחוז ממענק המטרה עבור כל רמת ביצועים

שבין סף הביצוע התחתון ועד היעד וזו שבין היעד לרף 

 .ליניארי באופן יבוצע - העליון הביצועים
 

 תהליך אישור המענק בפועל  4.1.0.1

בכל שנה, בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים, 

תחושב מידת העמידה ביעדים של החברה כולה ושל כל אחד 
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 המשוקלל העמידה אחוזמנושאי המשרה, כאמור לעיל. 

 נושא לע ובהערכת הממונה האישיים ביעדים ,החברה ביעדי

 ממענק לאחוז מויתורגויחושבו באופן ליניארי  ,המשרה

 המשרה נושאל בפועל לתשלום המתוכנן המענק. המטרה

 .המטרה במענק המטרה ממענק האחוז הכפלת ידי על יחושב

 יובאו המשרה נושאיל בפועל לתשלום המתוכננים המענקים

 .והדירקטוריון התגמול ועדת לאישור
 

  למנכ"ל השנתי המענק 4.1.0.6

בהתאם למנגנון הנגזר  שנתי למענקזכאי יהיה  המנכ"ל

 , כמפורט להלן:9מהרווח השנתי לפני מס

 בסעיף זה: .א

הרווח השנתי לפני מס של החברה  –" השנתי הרווח"

 כולל לאפי דוחות כספיים מאוחדים של החברה )-על

 אגב שלא חשבונאי נכסים משערוך שינבעו רווחים

 . (משוערך נכס מימוש של עסקה

 המנכ"ל יהיה זכאי למענק שנתי בגובה כדלקמן:  .ב
 

 (ש"ח במיליוני) שנתי רווח
 השנתי המענק שיעור

 מדרגה אותה בגין

 1% (כולל) 01 -ל עד

 1.1% 01 מעל

 

 במקרה רק מענק שנתי: המנכ"ל יהיה זכאי להבהרה

( 01) עשרה של מסך גבוה או שווה יהא השנתי שהרווח

 1.1% של כשיעור יחושבהמענק השנתי .  ח"ש מיליון

 עשרה של סך בניכוי השנתי הרווח: -ל השווה מהסכום

 יהא המופחת הרווח"(. המופחת הרווח)" ח"ש מיליון

 מדד כאשר) לצרכן המחירים במדד לעליה צמוד

 .(2102 אוגוסט חודש מדד הינו הבסיס

 על 10ל"המנכ של השנתי המענק יעלה לא, מקרה בכל .ג

שיהא צמוד לעלייה במדד , ח"ש 0,111,111סך של 

הידוע  מדדה יהא הבסיס מדד כאשר) המחירים לצרכן

במועד אישור מדיניות התגמול על ידי האסיפה 

 .הכללית(
 

                                                 

 המשרה. נושאי למדיניות מותאם טווח ארוך מנגנון ייקבע ההסכם בחידוש. הקיים ההסכם י"עפ  9
 .משרה 011% -ל בחישוב  10
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 הפחתת המענק השנתי 4.1.0.2

התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להפחית את  ועדת

 בשליוצאי דופן,  במקרים, משרה נושא שלהמענק השנתי 

 ותפקודלנסיבות מיוחדות הקשורות  או מיוחדיםתנאי שוק 

לא תעלה על כאמור נושא המשרה, ובלבד שההפחתה של 

לאותה שנה  המתקבלמשרה הנושא  לשהמענק  מהיקף 21%

 . ללפי החישובים לעי
 

אפשרות להשבת סכומים מתוך מענק ששולם לנושאי  4.1.0.0

 המשרה

נושאי המשרה ישיבו לחברה את סכום המענק או חלק ממנו 

המחירים  למדד הפרשי הצמדה בצירוף"(, ההשבהסכום )"

במקרה בו יתברר בעתיד כי חישוב המענק בוצע על  לצרכן,

סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות 

לאחר מועד  שנים 1הכספיים של החברה במהלך תקופה של 

אישור המענק. סכום ההשבה יהיה חלק המענק ששולם עקב 

ים בהם החלק הנדרש להשבה מתוך הטעות. יובהר כי במקר

מסך המענק בגין אותה שנה, לא ידרש  01% -המענק קטן מ

מסך המענק  01%)כל סכום מעל  נושא המשרה להשיבו

  .ששולם, יוחזר במלואו מהשקל הראשון(
 

 חלקית העסקהלמענק בגין תקופת  זכאות 4.1.0.1

זכאי יהיה משרה שהצטרף לחברה במהלך השנה  נושא

 (שנה באותה עבודתו לתקופת יחסילמענק השנתי )באופן 

בשנה בגינה  שעבד ובלבד, בהתאם לעקרונות מדיניות זו

 שעזב משרה נושא. חודשים (6שישה ) לפחותמשולם המענק 

שלילת המצדיקות  למעט בנסיבות ,השנה במהלך החברה את

, באופן יחסי השנתי למענק זכאי יהיה ,פיצויי פיטורין

, ובלבד שעבד בשנה בגינה משולם המענק לתקופת עבודתו

. אין באמור לעיל כדי לגרוע ( חודשים6לפחות שישה )

לעיל בדבר האפשרות להפחתת  4.2.0.2מהוראות סעיף 

של ועדת התגמול דעת ההמענק, כולו או חלקו, לפי שיקול 

 .הדירקטוריוןו

 הוני תגמול 4.1.2

מתוך ראיית לעיל ו 0.1יף לשם קידום מטרות המדיניות המפורטות בסע

בכפוף לאישור  ,היתרונות הגלומים בתכניות תגמול הוני, עשויה החברה

להציע לנושאי המשרה שלה, לרבות לחברי  ,ועדת התגמול והדירקטוריון
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להשתתף בתכניות תגמול הוני, ולעובדיה, כולם או חלקם, דירקטוריון, 

 להלן:שהכללים פי ל ע
 

 ההוניכלי התגמול  4.1.2.0

 אינדיבידואלי בסיס-על משרה לנושא יוענק ההוני התגמול

 ותחומי תפקידו, המקצועי ניסיונוב ,היתר בין ,ובהתחשב

 לחברה תרומתו, בחברה המשרה נושא של אחריותו

 .וביצועיו

 תכנית שתאושר תכלול את הפרטים הבאים:

  ושהמימ מחיר. האופציותאופן קביעת מחיר המימוש של 

 החברה מניית של סגירהה שערמ גבוה יהיה האופציה של

 החלטת ליום שקדם המסחר יום בתום בבורסה

  .האופציות הענקת על הדירקטוריון

 לא תחל לפני חלוף  האופציות של הבשלהה תקופת, ככלל

 שלושמ מקרה בכל תפחת לאוחודשים ממועד הענקתן,  02

הבשלה של מלוא האופציות שתוקצינה, עד  שנים( 1)

המוקצות עשויות להיות מחולקות כאשר מלוא האופציות 

למנות אשר יבשילו לשיעורין על פני אותן שלוש שנים )או 

 . תקופה ארוכה יותר(

 נושא של העסקה סיום יום אם, חריגים במקרים למעט 

, שירותים למתן בהסכם ההתקשרות סיום או) המשרה

 התגמול יחידות של ההבשלה מועד לפני יחול( העניין לפי

 הבשילו שטרם ההוני התגמול יחידות תפקענה, ההוני

 .לממשן זכאי יהיה לא המשרה ונושא מיידי באופן

 תגמולה תכנית במסגרת שתוענקנה אופציות חיי אורך 

 .ןהענקת ממועד שנים 1 על יעלה לא ההוני

 הוראות לקבוע רשאים בחברה המוסמכים האורגנים 

 התגמול יחידות של ההאצה או/ו ההבשלה לתקופת בקשר

 של בנסיבות היתר בין וזאת, המשרה נושאי של ההוני

 .בחברה שליטה שינוי
 

  ההוני למענק תקרה 4.1.2.2

 מוענק להיות שעשוי ההוני התגמול של הכלכלי ערךה 

 לא, ההוני התגמול הענקת במועד, כלשהו משרה לנושא

כל  בגין המשרה נושא של משכורות 1 של עלות על יעלה

 .(ליניארי בסיס-על) הבשלה שנת

 והדירקטוריון התגמול ועדת החליטו הנושא שקילת לאחר 

 .מימושו בעת ההוני לתגמול תקרה לקבוע לא
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  תנאים נלווים והטבות נוספות לנושאי משרה

 פנסיוניות הפרשות 4.1.1

ככל שנושאי המשרה מועסקים כעובדים בחברה, החברה תבצע הפרשה 

דר של דמי גמולים ליצרן פנסיוני )או למספר יצרנים( או לסוכן הס

פנסיוני והכל לפי בחירתו בכתב של נושא המשרה ועל פי הוראות הדין 

החל בעניין זה. ההפרשות יבוצעו מתוך השכר הקבוע של נושא המשרה 

בלבד ולא יכללו רכיבי תגמול אחרים כלשהם. ביצוע הפרשות החברה 

לביטוח פנסיוני יותנה בקיזוז מתאים של חלק העובד בהפרשות מתוך 

 המשרה. שכרו של נושא

החברה תבטח את נושאי המשרה בביטוח אובדן כושר עבודה כחלק 

מחברותם בקרן פנסיה או כפוליסה נוספת לנושאי המשרה המבוטחים 

בביטוח מנהלים. הפרשות החברה לביטוח אובדן כושר עבודה לא יעלו על 

 משכרו הקבוע של נושא משרה. 2.1%
 

 ותמהשתל קרן 1.1.1

כעובדים בחברה, החברה תפריש מדי ככל שנושאי המשרה מועסקים 

אחוז נוספים משכרו  2.1%משכרו של נושא המשרה ותנכה  2.1%חודש 

 ותעביר סכומים אלו לקרן השתלמות על פי בחירתו של נושא המשרה.

 

 וטלפון נייד רכב 4.1.1

 האישי לשימושםוטלפון נייד  רכב המשרה נושאי לרשות תעמיד החברה

 .ים אלוביכמקובל בחברה, למעט לנושאי משרה בהסכם ניהול הכולל רכ
 

  גילום 4.1.6

 ברכב השימוש שווי על דין כל פי על שיחול מס בכל ישאו המשרה נושאי

ההפרשות  שווי ועל החברה ידי על לרשותם ושיועמד ובטלפון נייד

  11., והחברה לא תגלם כל חבות למס הכנסה הנובעת מהםהסוציאליות
 

 "לאש/  ארוחות 4.1.2

נושא המשרה יהיה זכאי לעשות שימוש בהסדר תשלום עבור ארוחות 

במהלך שעות העבודה ולהחזר הוצאות סבירות כפי שיקבע בנהלי החברה 

בנוגע לכלל עובדי החברה, לרבות בגין נסיעות עבודה של נושא המשרה 

 לחו"ל. 
 

                                                 

, כוללים בין השאר גילום חלקי למס הכנסה של למועד זה תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה הקיימים 11
 .תנאים אלו
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12שנתית חופשה 1.1.4
 

להסכם שנקבע עמו נושא המשרה יהיה זכאי לחופשה שנתית בהתאם 

ובהתאם לטווח המקובל בחברה לדרג זה. מדיניות צבירת ימי חופשה 

 תתבצע עפ"י דין.

ימי חופשה שלא נוצלו במהלך השנה יועברו כיתרת פתיחה למכסת ימי 

 הוראות, בכפוף להחופשה שתעמוד לרשות נושא המשרה בשנה שלאחריה

 .הדין
 

 מחלה חופשת 4.1.1

מהעבודה בשל מחלה על פי הוראות חוק נושא המשרה יהיה זכאי להעדר 

דמי מחלה. נושא המשרה יהיה זכאי לתשלום מלא עבור ימים בהם נעדר 

 מהעבודה עקב מחלה החל מיום ההעדרות הראשון.
 

 הבראה דמי 4.1.01

 יום 04שלא יעלה על  נושא משרה יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה בגובה

 התעריף ליום המקובל במשק. לפי לשנה

 

 כהונהתנאי סיום  .5

 הודעה מוקדמת 5.1

 נושא משרה יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת על פי הטבלה שלהלן:

 דרג
 מירבי מוקדמת הודעה משך

 במספר משכורות בסיס

 חודשים 6 עד מנכ"ל

שאינו דירקטור נושא משרה 

  ו/או מנכ"ל
 חודשים 1 עד

 

 תקופת ההודעה המוקדמת לכל נושא משרה תקבע על ידי ועדת התגמול טרם

 חתימת הסכם ההעסקה עם נושא המשרה.

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את 

או )במקרה בו נושא המשרה הוא המנכ"ל( תפקידו, אלא אם יחליט הדירקטוריון 

לשחרר אותו ( שאינו דירקטור ו/או מנכ"לנושא משרה  של)במקרה המנכ"ל 

כל תנאי הכהונה וההעסקה קבלת יהיה זכאי להמשך במקרה זה, ממחויבות זו, ו

 למעט זכויות סוציאליות.

 

 
                                                 

במתכונת של הסכם ניהול יהיו זכאים לימי חופשה בהם אי למען הסר ספק, גם נושאי משרה המועסקים  12
 התייצבותם לעבודה לא תהווה הפרה של הסכם הניהול.
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 מענק פרישה 5.1

ועדת התגמול תהיה רשאית לאשר לנושאי משרה מענק פרישה בגובה שלא יעלה על 

 ההודעה מענקיהיה חלף  הפרישהכי מענק  יובהר. שלהלןההיקף המפורט בטבלה 

 חריגים במקרים אלא, במקרים בהם נושא המשרה לא עבד בתקופה זו המוקדמת

 :והדירקטוריון התגמול ועדת ובאישור

 

 דרג
במספר  מירבי פרישה מענק

 משכורות בסיס

 חודשים 6 עד מנכ"ל

שאינו דירקטור נושא משרה 

 מנכ"לו/או 
 חודשים 1 עד

 

ובכפוף לכל התנאים מענקי פרישה יאושרו לנושא משרה על בסיס אינדבידואלי 

 הבאים:

 ;הועסק בחברה במשך שלוש שנים לפחות 

  במהלך תקופת העסקתו תרם תרומה מהותית לקידום עסקי החברה המפורטת

 במסמך שהוצג לועדת התגמול;

  עזיבתו של נושא המשרה אינה כרוכה בנסיבות המצדיקות, עפ"י שיקול דעת

 ועדת התגמול, שלילת פיצויי פיטורין;

 רה )או יו"ר הדירקטוריון במקרה של מנכ"ל פורש( המליץ על מנכ"ל החב

 תשלום מענק פרישה.

ובא לאישור תהכללת סעיף המבטיח מענק פרישה לנושא משרה בהסכם ההעסקה 

ועדת התגמול טרם חתימת ההסכם. למען הסר ספק, סעיף כזה לא יבטיח מענק 

 פרישה החורג מההוראות שלעיל.

יום יחסי עובד מעביד ויהיה בגובה מכפלת מספר מענק הפרישה ישולם במועד ס

החודשים המפורט בטבלה לעיל בשכר הקבוע של נושא המשרה בלבד, ללא כל 

 רכיבים נוספים.

היקף המענק המפורט בטבלה שלעיל הוא ההיקף המקסימלי שיהיה בסמכות  

 ועדת התגמול לאשר. 

 

 אי תחרות 5.1

במועד חתימתם על הסכם העסקה נושאי המשרה יכול ויידרשו להתחייב בכתב, 

בחברה, להמנע מתחרות עם החברה, במהלך תקופת העסקתם בחברה ולמשך 

תקופה שלא תפחת מתקופת ההודעה המוקדמת, בצירוף תקופת מענק הפרישה 

המירבי להם יהיו זכאים )אם וככל שיאושר מענק פרישה( לאחר פרישתם מן 

 החברה.

ר על אי התחרות בתקופת ההודעה למרות האמור לעיל, החברה רשאית לות

המוקדמת, וכן רשאית לותר על אי התחרות בתקופת המענק באישור ועדת התגמול 

 והדירקטוריון.
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 משרה נושאי אחריות וביטוח שיפוי .6

תהיה רוחבית  ,תחולתם של תנאי ביטוח, שיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה 6.1

 .בחברהנושאי המשרה הדירקטורים ו ואחידה לכלל

מדיניות החברה היא ליתן התחייבות לשיפוי לכל נושאי המשרה בחברה עם  6.1

מההון העצמי של החברה  21%סכום השיפוי המירבי יעמוד על  .כניסתם לתפקיד

מועד תשלום השיפוי  לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שיפורסמו לפני

ו, במסגרת בתוספת כל הסכומים שיתקבלו מחברת הביטוח, אם יתקבל ,בפועל

 .ביטוח אחריות נושאי משרה

בהתאם לתנאי עסקת מסגרת החברה היא לרכוש ביטוח נושאי משרה,  מדיניות 6.1

  .2111ביוני  2של החברה מיום  שאושרה באסיפה הכללית
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