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 י בניה ופיתוח בע"מדמרח. .ל ימיוחדת של בעלי המניות שכללית בעניין כינוס אסיפה  מיידידוח  הנדון:

 

, תקנות ניירות "(תקנות הדוחות)להלן: " 1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל

החברות, ק לחו ,"(בעל שליטה תקנותלהלן: ") 2001-ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א

לסדר ספת נושא וג בחברה ציבורית והויפה כללית ואסיפת ססא לעעה החברות )הודעה ומודתקנות  ,1999-התשנ"ט

תקנות הצבעה )להלן: " 2005-התשס"ונות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, , תק2000-"סהתש היום(,

, מודיעה 2000-ותקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית(, התש"ס "(בכתב

"( על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה החברה"לן: )לה פיתוח בע"מו הניב ירדמ י.ח.בזאת 

 שד'החברה ב במשרדי 15:00, בשעה 26.2.2020, 'ד ביום"(, אשר תתקיים האסיפה" או "האסיפה הכללית)להלן: "

 , והכל כמפורט להלן: , נתיבות1ירושלים 

 

 ותלטות המוצעסדר היום באסיפה וההח .1

 נושאים אלה: באסיפה הכללית יכלוליום ה סדר

 מדיניות התגמול של החברהאישור  1.1

לנושאי משרה  ,לדוח זימון זה נספח א'כבנוסח המצורף  ,של החברה דכנתועהמ יניות התגמולמד אישור

ת מדיניו"(. עודכנתמהמדיניות התגמול )להלן: " 1.1.2020שנים החל מיום  3 תקופה של, לבחברה

לאחר קבלת המלצת ועדת  2020בינואר  09 החברה ביום אושרה על ידי דירקטוריון תעודכנמה ולהתגמ

 . להלן 1.3ראו סעיף עודכנת המלפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול . יוםאותו מהתגמול 

שרה אי מלנושהמעודכנת ול גמהתיות מדינ לאשר את" :"(1החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )"

 ."1.1.2020מיום  החלשנים  3לתקופה של  ,לדוח זימון זה נספח א'רף כהמצו בנוסח ,ברהבח

 יהארכת התקשרות ותיקון הסכם הניהול עם מר יגאל דמרי, והארכת תוקף כתב התחייבות לשיפו 1.2

שהיה י הסכם ניהול פ על מלאה הבהיקף משרה כמנכ"ל החברמכהן כיום  "(יגאלמר יגאל דמרי )להלן: "

זכאי לדמי ניהול חודשיים בגין שירותי היה יגאל . "(הסכם הניהול)להלן: " 31.12.2019עד ליום תוקף ב

ירידות לעומת מדד  .2016 דצמברצמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש  ,ש"ח 250,000 שלהניהול בסך 

 .בחשבון נלקחותהבסיס לא 

 ף להוראות כדלקמן:תי, בין היתר, בכפוי למענק שנכאז היה אליג ,י הניהולבנוסף לדמ 1.2.1
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לפני מס הרווח השנתי  סךרש שבין מתוך סכום ההפ 10%של בשיעור המענק השנתי יהא  .א

ערוכי נדל"ן נטו ממס )כלפי , בנטרול שמנכ"לולפני מענקים למנכ"ל ולנושאי המשרה כפופי 

)להלן:  של החברהם ריוהמבוקהמאוחדים ים השנתימעלה(, שהוכר בדוחות הכספיים 

 דצמברמיליון ש"ח )צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש  50בין סך של "( להשנתי הרווח"

, כאשר בשנה מסוימת הציגה החברה רווח שנתיש ככל ."(ינימאליח המהרוו( )להלן: "2016

הנמוך הכספיים המאוחדים רווח ציגה החברה בדוחותיה בשנה או בשנים שקדמו לה ה

השנתי או ההפסד השנתי מינימאלי או הפסד, יקוזז סכום ההפרשים בין הרווח ההרווח מ

הרווח המינימאלי שיהיה בכל שנה כאמור, מסך הרווח של החברה לצורך חישוב לבין פועל ב

  נתי.הש המענק

שנתי )לפני  ם רווחהכספיים המאוחדי ותיהבדוחה החברה בשנה מסוימת גכמו כן, אם הצי .ב

: ( )להלן2016 דצמברלמדד המחירים לצרכן של חודש  ליון ש"ח )צמודימ 65 להעולה ע מס(

לשנים הבאות, אך  "(, ייזקפו הסכומים העולים על הרווח המקסימאליהמקסימאלי חהרוו"

  . הלי באותה שנאהמקסימ חהרוולא יעלו על 

ך ורחו בחשבון לציל(, אשר לא נלקאלי )כהגדרתו לעממקסיסכומים העולים על הרווח ה

לצורך חישוב  "חיםרוו", יילקחו בחשבון כ2019עד  2017ם בגין השנים המענקישוב חי

ותן שנים(, והכל גמול שתתייחס לא)כפי שייקבעו בתכנית התהמענקים בשנים שלאחר מכן 

  ."(הסכומים העודפים" )להלן: בכפוף לאישורים הנדרשים על פי כל דין

צרכן מחירים לד למדד ה, צמוע"מ(ספת מ)בתו חמיליון ש" 1.5 המענק השנתי לא יעלה על .ג

  .(סיס לא תילקחנה בחשבוןירידות לעומת מדד הב) 2016 דצמברבגין חודש 

"( ועד לתום שנת מועד היישום של התקן)להלן: "  IFRS 15תקן החל ממועד אימוץ  .ד

 שר נמכרו וטרם נמסרומסרנה כל הדירות המצויות בבניה על ידי החברה, אתי פים שבההכס

"(, יחושב הבניה תקופת" -" וניהבהדירות בישום של התקן )להלן בהתאמה: "הי במועד

, בהתבסס על רווחי החברה כאשר בכל שנת כספים במהלך יגאל תי לו זכאיהמענק השנ

יתווסף לרווחי החברה הרווח הנוסף. לענין (, "הנבחנתשנת הכספים תקופת הבניה )להלן: "

רת העודפים )בנטרול השפעת המסים טברת על יתצעה המפשהה –" משמע ח הנוסףווהרזה "

ל החברה הכולל דירות בבניה, כשהיא מוכפלת על ההכנסה( בגין כל אחד מהפרויקטים ש

ת בבניה ירוך כל הדבמהלך שנת הכספים הנבחנת מתוך ס בשיעור הדירות בבניה שנמסרו

 ."(תה בגין מדיניות חשבונאיהתאמ)להלן: " בגין כל פרויקט

 מסך חבילת התגמול. 80%לא יעלה על י נתק השהמענ .ה

 .20%א יעלה על שללהפחית גובהו של המענק בשיעור ה תהיה סמכות יון החברלדירקטור .ו

נתונים שהתבררו ם במקרה שהמענק חושב על בסיס תהיה השבת כספים בתנאים מסוימי .ז

 לאחר מכן כמוטעים. 
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 ניהול,ין דמי היים בגם חודשתשלומי 3-סך השווה ל לא יעלה עלשק מיוחד אות למענכז .ח

 1 .שנקבעו מסוימים אשר יוענק בכפוף לתנאים

ענק , ואשר יוחודשי עלות העסקה כוללת 6יעלה על  לאיגאל זכאי למענק הסתגלות שכן, כמו  1.2.2

 2.שנקבעו ם מסוימיםבתנאי

מילוי תפקידו ולצורך סגרת בממוציא  ות שהואמלוא סכום ההוצא את לליגאמחזירה  החברה 1.2.3

נושאת בכל רתה בעבר(, ו)כהגד 7מידה לרשות יגאל רכב מקבוצת שווי ה מעהחבר. בחברה

 כל שלוש שנים ממועד רכישתו לרכב חדשב. הרכב מוחלף כות באחזקת הרכהוצאות הכרוה

דמי הניהול מאותו הסוג.  רכב חדשההחלפה של עד במומחיר המ 10% -שמחירו לא יעלה ביותר מ

, 31.12.2019ליום נכון . בשליטתו המלאה של יגאל ותחברלמשולמים בתוספת מע"מ  והמענק

כולל הפרשי הצמדה, לפי ש"ח )א 267 -בכהסתכמה העלות החודשית של הסכם הניהול לחברה 

 (.ומענק הסתגלות נתימענק שאות, חזר הוצלא כולל ה

 ,בע"מ בירי בראשיו טון בע"ממגנת וחברכם ניהול עם את התקשרות החברה בהסר לאש מוצע 1.2.4

לחברה את שירותי הניהול באמצעות יגאל,  נהדר תעמטתו המלאה של יגאל, אשליבש ותרחב

ם עד ליו יינו, דה1.1.2020ם ם נוספות בתוקף מיובאותם תנאים לפיהם מכהן כיום, לשלוש שני

 , בשינויים המפורטים להלן:31.12.2022

, ש"ח 250,000 סך של , יעמדו עלהניהולשירותי ל בגין דמי הניהול החודשיים להם זכאי יגא .א

ירידות לעומת מדד  .2019דצמבר צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש  מע"מ, בתוספת

 .בחשבוןהבסיס לא תילקחנה 

' )כולל( לעיל ימשיך לחול אך יחולו בו ח-א' 1.2.1פים ר בסעיהמתוא ינק השנתנון המעמנג .ב

 השינויים הבאים:

 . 2.5% -ל 10% -מקטן שיעור המענק השנתי י (1

 .מדיניות חשבונאית יבוטל ןתאמה בגיף הסעי  (2

מדד ש"ח, צמוד ל מיליון 80לסך של  "הרווח המינימאלי"הגדרת ב ישונה הסכום (3

 . 2019 רכן של חודש דצמברלצחירים המ

צמוד למדד "ח, מיליון ש 230מאלי" לסך של הגדרת "הרווח המקסיהסכום ב ישונה (4

 .2019חודש דצמבר המחירים לצרכן של 

 עודפים. ן הסכומים היבוטל מנגנו (5

ון ש"ח בתוספת מע"מ, צמוד למדד מילי 2.5המענק השנתי למנכ"ל לא יעלה על סך של  (6

)ירידות לעומת מדד הבסיס לא תילקחנה  2019ודש דצמבר רכן בגין חם לצחיריהמ

 .(בחשבון

 ות לשיפוי שניתן ליגאל לשלוש שנים נוספות. מוצע להאריך תוקפו של כתב ההתחייב .ג

                                                 
( 3)א()275ללית ברוב לפי סעיף אסיפה כ אישור)לרבות  דין פי על םוסמכיהמ יםהאורגנ לאישורכאמור יוענק בכפוף  וחדמימענק   1

 (.לחוק החברות
אסיפה כללית ברוב לפי סעיף  אישוררבות )ל דין פי על המוסמכים רגניםהאו אישורלבכפוף ר יוענק מענק ההסתגלות כאמו  2

 (.( לחוק החברות3)א()275
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 -בסך של כ מוערכתהעלות החודשית של הסכם הניהול לחברה  יהול המוצע,י הסכם הנעל פי תנא

 תגלות(.מענק הסמענק שנתי ו הוצאות,ל החזר כול לאכולל הפרשי הצמדה, ) ש"חאלפי  267

)הסכומים  ספת השישית לתקנות הדוחותתוהתאם ליגאל בלהלן פרטים בדבר התגמול המוצע ל 1.2.5

 :הם באלפי ש"ח

 סה"כ תגמולים אחרים ור שירותיםתגמולים בעב פרטי מקבל התגמולים

היקף  תפקיד שם

 משרה

שיעור 

החזקה 

בהון 

 חברהה

 שכר

 

תשלום   3מענק

מבוסס 

 יותמנ

דמי 

 ניהול 

 

דמי 

 ייעוץ

דמי  ריבית אחר עמלה

 שכירות

 סה"כ אחר

 )שנתי(

ל אגי

 מריד

 3,200 152      3,048    64.45% מלאה 4מנכ"ל

)לא 

כולל 

 מענק(

 

 ותעם חברהתקשרות החברה בהסכם ניהול את לאשר : ""(2החלטה מס' )" נוסח ההחלטה המוצעת

יגאל,  מתן שירותי ניהול ע"יאל, לצורך של יגמלאה טתו הבשלי ות, חברובירי בראשי בע"מ מגנטון בע"מ

וקפו תיקון הסכם הניהול, והארכת ת ,1.1.2020ום ימספות בתוקף נו ניםבעל השליטה בחברה, לשלוש ש

 3 -ו 1.2 פים, והכל כמפורט בסעי1.1.2020לשלוש שנים נוספות בתוקף מיום  לשיפויבות תחייכתב הה של

 ".הזזימון לדוח 

  למר יגאל דמרי פטוראישור התחייבות ל 1.3

התגמול חלטת ועדת אם לה, בהתרהחבב וכמנכ"ל דירקטורכליגאל המכהן  ר מתן התחייבות לפטורשואי

)להלן:  בחברה נושאי המשרהנקו ליתר י שהוע, באותם תנאים כפ09.01.2020רקטוריון החברה מיום ודי

ק החברות וכל הוראות דין לחו 263-ו 259וראות סעיפים תב הפטור ובכפוף להם לכבהתא"(. כתב הפטור"

 בשל נזק ויותמאחראת יגאל מראש מכל אחריות כלפיה,  רה תתחייב לפטורמם, החבנה במקושתבוא

ו/או כלפי החברות  כלפיה החברות הבנות, לפי העניין, עקב הפרת חובת הזהירות ברה ו/אולח גרםיש

 .ובת הזהירות בחלוקהפי העניין, למעט הפרת חהבנות שלה, ל

אים המפורטים בתנ אל דמרילמר יגלאשר מתן פטור מראש " :"(3החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )"

 ."זימון האסיפה לדוח המיידי בדבר 1.3 בסעיף

 שיפוי' איריס דמרי, והארכת תוקף כתב התחייבות לסכם העסקה עם גבתקשרות ותיקון ההארכת ה 1.4

מכהנת ו ,1991סקת בחברה משנת ו של בעל השליטה, מוע"(, אשתאיריס' איריס דמרי )להלן: "בג 1.4.1

לאה על פי הסכם בתוקף עד ליום משרה מבהיקף שרי לקוחות "ל קסמנככיום בתפקיד 

ש"ח, צמוד למדד המחירים  40,000. שכרה החודשי )ברוטו( של איריס נקבע לסך של 31.12.2019

 .3201מבר ודש נובלצרכן בגין ח

                                                 
 לעיל. 1.2 כמפורט בסעיף  3
 קטור בחברה.גם כדיר יגאל מכהן בנוסף  4
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בכפוף  בין היתר, ,נק שנתילמנגנון מעקבע בהתאם נשר א מענק שנתיזכאית להיתה איריס  1.4.2

 לקמן:להוראות כד

 החברה.  ידה ביעדי רווחמענק ייגזר מעמה .א

רווח שנתי לפני מס ולפני מענקים למנכ"ל ולנושאי המשרה כפופי מנכ"ל,  –"רווח שנתי"  .ב

ת הכספיים השנתיים בדוחושהוכר  מעלה(, בנטרול שערוכי נדל"ן נטו ממס )כלפי

 ;של החברה המאוחדים והמבוקרים

עמידה ביעד זה. רווח לפני מס איריס בגין  א יזכה אתיון ש"ח למיל 50 -הנמוך מ תישנ רווח .ג

 עמידה בגין ביעד זה.  100%-מיליון ש"ח יזכה את איריס ב 100ובה של בג

הזכאות בגין היעד באופן ור שיעיחושב  מיליון ש"ח 100 -ל 50שבין  שנתירווח  בטווח .ד

 ליניארי. 

: "ח )להלן בפסקה זוון שמילי 100 על העולהשנתי בסך  יגה החברה רווחם הצן, אכמו כ .ה

מלי לשנים הבאות, אך לא עולים על הרווח המקסי"(, ייזקפו הסכומים ההמקסימלי הרווח"

 לו על הרווח המקסימלי באותה שנה.יע

כמכפלה של שיעור עמידה ביעד בתקרת  יחושב ווחהר ה ביעדיהמענק בגין העמיד גובה .ו

  ענק.המ

ון ות סוציאליות, נכאים נלווים וזכוילא תנרות בסיס ברוטו )למשכו 7ינה תקרת המענק ה .ז

  ה בגינה ניתן המענק(.לחודש דצמבר של השנ

 .חשבונאית תן מדיניותאמה בגיסעיף ה .ח

 .למומסך חבילת התג 40%ל המענק השנתי לא יעלה ע .ט

יקוזז מהרווח השנתי יהיה לחברה הפסד שנתי מאוחד, הפסד כאמור סוימת בשנה מש ככל .י

 .נק בשנה העוקבתשוב המעד העוקב, לצורך חיהמאוח

 .20%עלה על יור שלא ענק בשיעהמלדירקטוריון החברה תהיה סמכות להפחית גובהו של  .יא

תונים שהתבררו נ סבמקרה שהמענק חושב על בסי השבת כספים בתנאים מסוימיםתהיה  .יב

 . יםלאחר מכן כמוטע

ף לתנאים בכפובסיס, אשר יוענק  משכורות 3-סך השווה ל לא יעלה עלשזכאות למענק מיוחד  1.4.3

   5.שנקבעו מסוימים

, ואשר יוענק העסקה כוללתעלות  חודשי 6א יעלה על לאיריס זכאית למענק הסתגלות שכמו כן,  1.4.4

  6.שנקבעו םבתנאים מסוימי

החברה ן ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה וקרן השתלמות. גוים סוציאליים כנאאיריס זכאית לת 1.4.5

מוציאה במסגרת ולצורך מילוי תפקידה שהיא  מלוא סכום ההוצאותמחזירה לאיריס את 

                                                 
( 3)א()275אסיפה כללית ברוב לפי סעיף  אישור)לרבות  דין פי על המוסמכים רגניםהאו לאישורכאמור יוענק בכפוף  מיוחדמענק   5

 (.החברותלחוק 
לית ברוב לפי סעיף אסיפה כל אישוררבות )ל דין יפ על המוסמכים רגניםהאו לאישורבכפוף מענק ההסתגלות כאמור יוענק   6

 (.ברות( לחוק הח3)א()275
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נושאת בכל )כהגדרתה בעבר(, ו 7וי בוצת שוריס רכב מקאירשות החברה מעמידה לבחברה. 

לרכב חדש ממועד רכישתו כל שלוש שנים  לףב מוחוכות באחזקת הרכב. הרכההוצאות הכר

. כל צד רשאי הסוגאותו רכב חדש משל במועד ההחלפה מחיר המ 10%-שמחירו לא יעלה ביותר מ

ימים  90 חותצד השני לפת שתימסר ללהביא את ההסכם לידי סיום בכל עת, בהודעה מוקדמ

פי לא 70-בכ ה הסתכמהריס לחברת החודשית של העסקתה של איעלו, ה31.12.2019ליום  מראש.

 (. ומענק הסתגלות, מענק שנתי ש"ח )לא כולל החזר הוצאות

לשלוש שנים נוספות בתוקף מיום  ם איריס בהסכםברה עות החהארכת התקשר מוצע לאשר את 1.4.6

ס, בשינויים לפיהם מכהנת כיום איריתנאים  , באותם31.12.2022ליום  , דהיינו עד1.1.2020

 להלן: המפורטים 

ש"ח צמוד למדד  44,000של איריס, כך שיעמוד על סך של ( )ברוטוי רה החודשעדכון שכ .א

 לא תילקחנה בחשבון. לעומת מדד הבסיס ירידות  .2019 דצמברחודש המחירים לצרכן של 

 ה. למו אחת לשנהפרשי הצמדה יחושבו וישו

 באים: אך יחולו בו השינויים ה ,לחולנתי המתואר לעיל ימשיך ענק השנון הממנג .ב

מיליון ש"ח לא יזכה את איריס בגין עמידה ביעד זה. רווח לפני  80 -הנמוך מ שנתי וחור (1

 ד זה. עמידה בגין ביע 100%-ה את איריס בש"ח יזכמיליון  230בה של מס בגו

אופן הזכאות בגין היעד בושב שיעור מיליון ש"ח יח 230 -ל 80שבין  שנתירווח  בטווח (2

 ליניארי. 

מיליון ש"ח )להלן בפסקה זו:  230 על העולהה רווח שנתי בסך יגה החברן, אם הצכמו כ (3

המקסימלי לשנים הבאות,  ווחהר ומים העולים על"(, ייזקפו הסכהרווח המקסימלי"

 ח המקסימלי באותה שנה.הרוו לו עלאך לא יע

יעד בתקרת יעור עמידה בכמכפלה של ש יחושב ווחיעדי הרהמענק בגין העמידה ב גובה (4

  המענק.

רוטו )ללא תנאים נלווים וזכויות סוציאליות, רות בסיס במשכו 7ינה מענק התקרת ה (5

  ן המענק(.של השנה בגינה ניתנכון לחודש דצמבר 

 ת יבוטל. מדיניות חשבונאי ןיף התאמה בגיסע (6

 שלוש שנים נוספות. חייבות לשיפוי שניתן לאיריס למוצע להאריך תוקפו של כתב ההת .ג

-בסך של כ כתרעומאיריס לחברה  של שיתקתה החודעלות העסאי ההסכם המוצע, י תנעל פ .ד

 .לות()לא כולל החזר הוצאות, מענק שנתי ומענק הסתג לפי ש"חא 74

)הסכומים  ספת השישית לתקנות הדוחותבהתאם לתו לאיריסמוצע דבר התגמול הלהלן פרטים ב 1.4.7

 :ש"ח( הם באלפי
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 סה"כ אחרים תגמולים מולים בעבור שירותיםגת פרטי מקבל התגמולים

היקף  תפקיד שם

 משרה

שיעור 

זקה הח

 בהון

 החברה

 שכר

 

תשלום   7מענק

מבוסס 

 מניות

דמי 

 ניהול 

 

דמי 

 ץייעו

דמי  ריבית אחר עמלה

 ותשכיר

 סה"כ אחר

 )שנתי(

איריס 

 דמרי

סמנכ"ל 

קשרי 

 לקוחות

 888          888  לאהמ

)לא 

כולל 

 מענק(

 

גב'  בהסכם העסקה עם לאשר את הארכת התקשרות: ""(4 החלטה מס'נוסח ההחלטה המוצעת )"

תיקון הסכם  ,1.1.2020יום ם נוספות בתוקף מבחברה, לשלוש שניתו של בעל השליטה איריס דמרי, אש

ים נוספות בתוקף מיום הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן לה בשלוש שנכן וההעסקה, 

 ".הזזימון לדוח  1.3והכל כמפורט בסעיף , 1.1.2020

  דמריגב' איריס ל פטוראישור התחייבות ל 1.5

חלטת ועדת התגמול הל אם, בהתרהחבב נושאת משרהכ נתהמכה לאיריס ר מתן התחייבות לפטורשואי

)להלן:  בחברה נושאי המשרהנקו ליתר י שהוע, באותם תנאים כפ09.01.2020ודירקטוריון החברה מיום 

ק החברות וכל הוראות דין לחו 263-ו 259וראות סעיפים תב הפטור ובכפוף להם לכבהתא"(. כתב הפטור"

 בשל נזק המאחריותות כלפיה, מראש מכל אחרי איריסאת  רה תתחייב לפטורבמם, החנה במקושתבוא

ו/או כלפי החברות  החברות הבנות, לפי העניין, עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה ברה ו/אולח גרםיש

   .פי הענייןהבנות שלה, ל

ם איבתנ דמרי איריס גב'ללאשר מתן פטור מראש " :"(5החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )"

 ."זימון האסיפה לדוח המיידי בדבר 1.5 המפורטים בסעיף

 ברהבחה קטורית בלתי תלויכדיר מניקתמר סלגב' נוי ימ 1.6

די תלויה על יקטורית בלתי כדירומונתה  לחוק החברות ב224ף לפי סעיכנדרש  לאחר שחתמה על הצהרה

 "(מניקסל גב')להלן: " סלמניקהגב' תמר מוצע למנות את , 2020בינואר  9 יון החברה ביוםדירקטור

יפה השנתית האסום ועד לת 2020נואר בי 12החל מיום  ה בחברה לתקופת כהונהורית בלתי תלויטקרכדי

חברות ה וראות חוקקודם לכן בהתאם לה תסתייםהונה ה, אלא אם הכהבאה של בעלי המניות של החבר

 לחוק החברות מצורפת ב224 ףיבהתאם לסעסלמניק  גב'ההצהרת  .ת של החברהנון ההתאגדואו תק

 לדוח זה. 'בנספח כ

כשירות סלמניק תנאי הגב' ים לגבי הכי מתקיימ 2020בינואר  09 ביום ועדת הביקורת של החברה אישרה

 .רקטורית בלתי תלויהדיווגה כלצורך סילחוק החברות, כנדרש )ו( -)ב(240סעיף קבועים בה

                                                 
 לעיל. 1.4 פורט בסעיףבהתאם למ  7
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, מומחיות חשבונאית ופיננסית תבעל היא סלמניקהגב' כי  קבע דירקטוריון החברה, 2020בינואר  09 וםבי

ית חשבונאית ופיננסעל מומחיות ור בירקטכהגדרת מונח זה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לד

 .2005-ל כשירות מקצועית(, התשס"וולדירקטור בע

וספת תבהכלולים  הקבועיםמים השתתפות בהתאם לסכולגמול שנתי וגמול  תהא זכאית גב' סלמניק

-י(, התש"סיצונור חלתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטנייה ובתוספת השלישית הש

 .לעת מעת שתהיה כפי החברה של לדרגתה ובהתאם לעת מעת שיהיו כפי ,("תקנות הגמוללהלן: ") 2000

רה וכמפורט ולפטור בהתאם למקובל בחבלביטוח, לשיפוי  לגמול דירקטורים, תזכאי אתה' סלמניק בג

 .מול של החברהגתבמדיניות ה

 :גב' סלמניקלתקנות הדוחות אודות  26להלן פרטים לפי תקנה 

 תמר סלמניק שם: .1

 053423364 מספר זיהוי: .2

 1.8.1955 תאריך לידה: .3

 , הוד השרון36וב דוכיפת חר דין:-בי להמצאת כתבימען  .4

 ישראלית נתינות: .5

עדות של וחברות בו .6

שור יא)בכפוף ל יוןהדירקטור

 :נוי(המי

 תגמולועדת ועדת ביקורת, ועדת מאזן ו

לכהן  תהאם מועמד .7

 :בלתי תלויה תיכדירקטור

 כן

מומחיות  תבעלאם כן, האם 

כשירות חשבונאית ופיננסית או 

טור רקדיא יוהאם ה ,מקצועית

 :חיצוני מומחה

, כשירות ית פיננסיתחשבונא מומחיות

 מקצועית

 

 

של החברה,  תא עובדיהאם ה .8

של חברה בת, חברה קשורה או 

 ין?ניע של בעל

 לא

 2020בינואר  12 תאריך תחילת כהונה: .9

המוסד שבו נרכשה ) ההשכל .10

והתואר האקדמי או התעודה 

 הא מחזיקיעית שההמקצו

 :(בהם

במשפט  (M.Aתואר שני ) - 2009 .1

בשיתוף ת"א  טתי, אוניברסימסחר

 ה. ברקלי קליפורני

( B.Aתואר ראשון   ) - 1980 .2

 יתברבמשפטים באוניברסיטה הע

 בירושלים. 
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מכה כעורכת דין הוס - 1980 .3

 .בישראל

ש השנים חמב העיסוק .11

 האחרונות:

 ט לונדוןמנהלת בנק דיסקונ - 2016-2011

 תמשרים בהם משדים אחגיתא .12

 ית:טורכדירק

נק דירקטורית בב -עד היום  - 2016

עדת אשראים של ר ויו", מרכנתיל

לניהול ועדה וחברה בו הדירקטוריון

 .יםונסיכ

משפחה של בעל היא בת האם  .13

 עניין אחר בחברה:

 לא

 תכבעל בההחברה רואה ם הא .14

ית ננסופימומחיות חשבונאית 

מזערי ידה במספר הלצורך עמ

ל פי סעיף דירקטוריון עקבע הש

( לחוק החברות, 12)א()92

 :1999-התשנ"ט

  כן

 

ית בלתי כדירקטור סלמניק גב'של  הלאשר את מינוי" :("6' החלטה מס") המוצעת הנוסח ההחלט

 .מינויה עדחר מולראשונה לא ייםקתשתהבאה  ם האסיפה השנתיתאשר תסתיים בתו לתקופה תלויה

המופיעים בתוספת  הקבועיםם לסכומים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתא תזכאייק תהא סלמנגב' 

 מעת שתהיה כפי החברה של לדרגתה ובהתאם לעת מעת ושיהי כפי ,גמולית לתקנות ההשלישהשניה ו

בחברה אם למקובל בהת פטוריטוח, לשיפוי ולבלרים, טולגמול דירקזכאית , תהיה . בנוסףלעת

  ."ניות התגמול של החברהיוכמפורט במד

 דמרי עסקה עם מר נסיםהתקשרות בהסכם ההארכת  1.7

מנהל עבודה בהיקף בתפקיד  מועסק בעל השליטה, לש אחיו, "(נסים")להלן: מר נסים דמרי  1.7.1

רשאי להביא את ההסכם לידי צד כל . 31.12.2019, על פי הסכם בתוקף עד ליום משרה מלאה

 16,800 עד סך שלל נקבע נסיםהחודשי )ברוטו( של  ושכר ימים. 30 שלדמת בהודעה מוקסיום 

וענקים הפרשי הצמדה מחושבים ומ .2016 נובמברש ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חוד

בכל  נושאתוהחברה  )כהגדרתה בעבר( 2רכב מקבוצת שווי  נסים זכאי לקבלתאחת לשנה. 

זכאי להחזר בגין הוצאות שהוציא במסגרת  נסיםכן, כמו חזקת הרכב. ההוצאות הכרוכות בא

כים על פי מסר האורגנים המויהיה זכאי למענקים מעת לעת, בהתאם לאישו יםנסמילוי תפקידו. 

 25 -בסך של כהסתכמה לחברה  נסיםהחודשית של  ועלות העסקת, 31.12.2019ליום נכון דין. 

 (.לא כולל החזר הוצאותש"ח )י לפא

 שנים נוספות בתוקףבהסכם העסקה לשלוש  נסיםשרות החברה עם ת הארכת התקמוצע לאשר א 1.7.2

ל כך שיעמוד ע, המאושרשכרו החודשי ב ללא שינוי, 31.12.2022, דהיינו עד ליום 1.1.2020מיום 

יתר  .2019 דצמבר חודשצמוד למדד המחירים לצרכן של ויהיה  ,ש"ח 16,800 א יעלה עלסך של
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הנו מועסק כיום. על פי תנאי ההסכם המוצע, אים לפיהם דומים לתנ נסיםו של תנאי העסקת

החזר כולל לא לפי ש"ח )א 26-כ לשבסך  מוערכתלחברה  נסיםהחודשית של  וקתעלות העס

 (. הוצאות

מר ם העסקה עהסכם את הארכת ההתקשרות ב"לאשר : "(7החלטה מס' )"החלטה המוצעת נוסח ה

והכל כמפורט  1.1.2020לשלוש שנים נוספות בתוקף מיום , הבחבר השליטהדמרי, אחיו של בעל  נסים

 ". הזזימון  לדוח 1.7בסעיף 

  ומענק פרישהחודשים  12 פה בתלתקו קשרות בהסכם העסקה עם מר חזקיה דמריהתהארכת  1.8

בהיקף מועסק בתפקיד יועץ,  ,בחברה השליטה של בעל אביו ,"(חזקיה)להלן: "מר חזקיה דמרי  1.8.1

כל במהלך תקופת ההסכם  .18.3.2020ליום  דעוקף ת, בעל פי הסכם, שעות בחודש 140משרה של 

השני  מסר לצדדמת שתיבהודעה מוק להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת,צד יהיה רשאי 

, צמוד אלפי ש"ח 31 שלסך ל נקבעיה חזקטו( של י )ברוהחודש ושכר ימים מראש. 60לפחות 

כמו . (לשנהו אחת יוענקשבו ווהפרשי ההצמדה יח) 2014ינואר למדד המחירים לצרכן בגין חודש 

 כהגדרתה 7, לרכב )קבוצת שווי סוציאליים שאינם חורגים מהמקובללתנאים  חזקיה זכאי ן,כ

 ר טלפון ניידשימוש במכשי ידו לרבות הוצאותולהחזר בגין הוצאות שהוציא במילוי תפקבעבר( 

לחברה ה קיחזשל  החודשית ועלות העסקתנכון למועד הדוח,  שהועמד לרשותו על ידי החברה.

 ות(., לא כולל החזר הוצא)לרבות רכבלפי ש"ח א 398-ל כש סךל 31.12.2019ליום הסתכמה 

ת בתוקף נוספ נה אחתשבהסכם העסקה ל הקיחזלאשר את הארכת התקשרות החברה עם  צעמו 1.8.2

תנאי העסקתו. על פי תנאי ההסכם ללא כל שינוי ב, 18.3.2021, דהיינו עד ליום 19.3.2020מיום 

כולל לא לפי ש"ח )א 649 -בסך של כ מוערכתלחברה  חזקיההחודשית של  ועלות העסקתהמוצע, 

 (. צאותהחזר הו

ועל רה החבוד ייס לע כהבעת הערכהאת ש"ח, זא 486פרישה בסך של עוד מוצע לאשר מתן מענק  1.8.3

  . למן מועד הקמתהבה עילותו פ

מר העסקה עם הארכת ההתקשרות בהסכם  תאלאשר ": "(8החלטה מס' )"נוסח ההחלטה המוצעת 

והכל כמפורט , 19.3.2020ת בתוקף מיום נוספ אחת השנל, בחברה יו של בעל השליטהאבי, מרד חזקיה

  ".הזימון ז חלדו 1.8בסעיף 

 486, בסך של חזקיה דמריפרישה למר מתן מענק לאשר ": "(9החלטה מס' )"נוסח ההחלטה המוצעת 

  ".הזימון ז לדוח 1.8עיף סבוהכל כמפורט , ש"חא

 

 

 

 

 

                                                 
פי  לות עלמהענמוכה בפועל  עלות העסקתויותר מהקבוע בהסכם עמו, נמוכה הת שווי צובקממחזיק ברכב לאור זאת שחזקיה   8

 .ההסכםנאי ת
 .כהגדרתה בעבר() 7בוצת שווי נלקח בחשבון שימוש ברכב מקהעסקה זו עלות בחישוב   9
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 1החלטה מס'  –החברה פרטים נוספים אודות מדיניות התגמול של  .2

רקטוריון ך לאישור הדיאישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה )בהמש 19.3.2014ביום  2.1

קופה של חברה לנושאי המשרה בחברה, לתתגמול ה ותינידמ לעשות כן( את לצת וועדת התגמולמולה

  .מולתיקון למדיניות התגאישרה האסיפה הכללית כאמור  21.8.2016וביום שלוש שנים, 

ור הדירקטוריון שה )בהמשך לאיי מניות החבראישרה האסיפה הכללית של בעל 29.1.2017ביום  2.2

לנושאי המשרה בחברה, לתקופה של  כנתהמעודיניות התגמול מד את עשות כן(ל מולגהתולהמלצת וועדת 

מדיניות  10.("ודמתמדיניות התגמול הק)להלן: " 31.12.2019עד ליום ו 1.1.2017, החל מיום שלוש שנים

  עסקה של מנכ"ל החברה.י כהונה והלא כללה תנא ,29.1.17ביום  , כפי שאושרההתגמול

)בהמשך לאישור הדירקטוריון ולהמלצת  של בעלי מניות החברה אסיפה הכלליתרה האיש 3.4.2017ביום 

נה כהולרבות תנאי חברה לנושאי המשרה בחברה, תגמול ה ותינידמ וועדת התגמול לעשות כן( את

  11."(יימתקמול היניות התגדמ)להלן: " םקופה של שלוש שנילתוהעסקה של מנכ"ל החברה, 

יים ברגולציה, לניסיון לשינו שתתאיםבין היתר  יימתקהתגמול הת יניודמ ןעדכולצורך פעלה  החברה 2.3

צבר בשנים האחרונות ולצרכי החברה, בנוסח המוצע לאישור על סדר יומה של האסיפה, המצורפת נש

  ."(תמעודכנגמול המדיניות התהלן: "ון זה )ללדוח זימ נספח א'כ

הנחו את הדירקטוריון העיקריים שהנחות לים והיקווהשהמעודכנת ישור מדיניות התגמול ן אאופ 2.4

 עדכונהביעת קב

רקטוריון לדייה וש המלצותלצורך גיב 09.01.2020 -ו 05.01.2020 בימים מול התכנסהועדת התג 2.4.1

דירקטוריון החברה דן בהמלצותיה של ועדת התגמול  .ודכנתעמה ולמתגה מדיניותעדכון בדבר 

 אלו, אישר את מדיניות לאחר ששקל המלצותמדיניות התגמול הרצויה לחברה, ועדכון באשר ל

בהתאם  תל האסיפה הכללי, והחליט להעבירה לאישורה ש09.01.2020 יוםב כנתדעוהמהתגמול 

קטורים ות הדירלהלן שמ. (״החברות חוק״: להלן) 1999-התשנ״ט, החברות א לחוק267ף לסעי

 םמיקי בר חייה"ה  :בישיבת ועדת התגמול בה נדונה מדיניות התגמול המעודכנתשהשתתפו 

ושרה וא ונהנד טוריון בהיבת הדירקית(. בישוררקטי)דדינה סבן ח"צ(, כהן )ד גילי)דח"צ(, 

כהן )דח"צ(, דינה סבן  גילי, "צ()דח חיים רמיקי ב ה"ההשתתפו  תמדיניות התגמול המעודכנ

 .ב )דירקטור(רואסי חו )דירקטורית(

ל ידי ון נתונים אשר נאספו עתגמול והדירקטוריבמסגרת הישיבות האמורות, הובאו בפני ועדת ה 2.4.2

ובהם, בין היתר: )א( מועד תחילת , משרה בהונושאי ה הנכ"ל החברמבקשר עם  רההחבהנהלת 

ת, הישגים ותחומי אחריות במסגרת ומחיולוונטי, כישורים ומ(, השכלה, ניסיון רכהונה )ותק

 נתוני; )ג( 2019 נובמברלחודש התפקיד; )ב( רכיבי התגמול של נושאי המשרה בחברה נכון 

בחינת אופי בחברות דומות לחברה מונושאי המשרה בה  ל החברהכ"מנול גמלת סחיב ההשווא

 .2019נובמבר בחברה נכון לחודש ממוצע וחציון שכר סיים; )ד( פיננ תוניםהפעילות ונ

בהתחשב, בין נת ודכהמעיות התגמול ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו ושקלו את מדינ 2.4.3

ים תמריצ יצירת ת טווח; )ב(בראייה ארוכ רההחב ותמטר: )א( קידום םהיתר, בשיקולים הבאי

                                                 
 .(914007-01-2017)מס' אסמכתא:  18.1.2017יום מ יראו דוח מייד 171.20.29מדיניות התגמול אשר אושרה ביום  דברבטים לפר  10
)מס' אסמכתאות:  20174.3. -ו 7.02.20172מהימים  ראו דוחות מיידיים 3.4.2017לפרטים על מדיניות התגמול אשר אושרה ביום   11

 .מה(בהתא ,2017-01-036468 -ו 2017-01-019761
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מגדירה ת המעודכנמדיניות התגמול  .ולנושאי המשרה בה חברהל הכ"מניים ומאוזנים לראו

לפעול להשגת יעדים אשר ונושאי המשרה  מנכ"ל החברהמבנה תגמול אשר מטרתו לתמרץ את 

עים מסך שתנים לקבוין הרכיבים המת היחס הראוי ברה, ובכלל זה איקדמו את מטרות החב

למדיניות בהתאם  םם שאינללקיחת סיכונים מנת שלא לעודד עלר יתאת בין הוזל, וגמהת ילתחב

נושאי המשרה הבכירים בחברה; המנכ"ל איזון הצורך בשימור ין זה תוך מתן דגש להחברה לעני

במדיניות ונושאי המשרה  מנכ"ל החברהסקת תנאי כהונה והע( בקביעת רכיבים משתנים בג)

 ולהשאת רווחיה, ביןלהשגת יעדי החברה  םתומתראת  יטוי ביבאה לידה ,כנתהמעודהתגמול 

; )ה( התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות םבהתאם לתפקיד ראיה ארוכת טווחר, בהית

  12פעילותה.

התגמול  נחו את ועדתמורים אשר ההא על המידע שהונח בפניהם והשיקולים בהתבסס 2.4.4

יעים של החברה, תוך שהם מגכנת המעודתגמול ה יותנדישה מבעבודתם, גוב החברה דירקטוריוןו

 יש בה כדי להתוות מבנה גמול הולםיניות תגמול ראויה ומומלצת, אשר מדב למסקנה כי מדובר

. נתהמעודכ התגמול בהתאם למטרות שנקבעו במדיניות ,משרה בהולנושאי ה מנכ"ל החברהל

רטים פוהמ םניהקריטריו תייחסות לכללנקבעה תוך ה המעודכנת יצוין, כי מדיניות התגמול

ב' -גמול( ובמדיניות התבה להתייחס אליהם ם שחונייניספת הראשונה א', חלקים א' )עבתו

)הוראות שחובה לקבוע במדיניות התגמול( לחוק החברות. עוד יצוין, כי מדיניות התגמול 

נושאי המשרה במתן תגמול לתגמול שונים במטרה לאפשר גמישות רכיבי כוללת עודכנת מה

ות ול הכלולים במדיניהתגמ רכיבילם לא בהכרח יעשה שימוש בכל לעיל, אור אמוהל בהתחשב בכ

וזכאות נושאי המשרה לרכיבי התגמול תהיה בהתאם להסכם ההעסקה  ודכנתמעה התגמול

 ן. אם לדרישות הדים המוסמכים בהתשלהם וכפוף לאישורי האורגני

 מדיניות התגמולבאישור  חדמיו שירה, הינו בעל עניין איוכמנכ"ל החב המכהן כדירקטור יגאל 2.4.5

ל שאינו גמול דירקטורים המקובל ם היותו נושא משרה אשר זכאי לגמועצמ ובעהנ המעודכנת,

הצביע  אללא השתתף ו אליגחברה לדירקטורים חיצוניים. לאור עניינו האישי המיוחד האמור, ב

חברי  כלו. לע הנוגהמעודכנת התגמול  כיב במדיניותבדיוני הדירקטוריון בקשר עם הר

 דה.הצביעו בעהמעודכנת ות התגמול מדיניישור קטוריון שהשתתפו בהצבעה לאריהד

 וןוריטרקקי ועדת התגמול והדימוני 2.5

תשמור על שת כך הקיימ ולות תגממדיני עדכן אתל ראוי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי

ובין ם האחרונות השנישגי החברה בשלוש תתאים להי, קיימתניות התגמול ההמטרות של מדיהעקרונות ו

 המשך, חברהה ליהונל הבסיס האיתןוים את מצטיינים המהו איכותייםמנהלים  לשימור היתר ותתרום

  .ןזמ לאורך והצלחתה פיתוחה

  תגמול המעודכנתעיקרי השינויים במדיניות ה 2.6

 בגין מנכ"ל החברהל חודשיתה עלותה תקרת, כך שרכיב שכר קבוע ביחס למנכ"ל החברה עדכון 2.6.1

 262,000 לתקרה בגובה ש )חלף מע"מבתוספת ש"ח  275,000תהא בסך של  מלאה במשרה כהונה

                                                 
קביעת השכר קולים בהמנחים בעת בניית מדיניות התגמול המעודכנת, לרבות שילפרטים נוספים אודות השיקולים והעקרונות   12

 .ח זה כנספח א'המצורפת לדודכנת המעוראו מדיניות התגמול השוטף וקביעת הרכיב המשתנה, 
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, צמוד למדד המחירים לצרכן בגין במדיניות התגמול הקיימת(שנקבעה בתוספת מע"מ ש"ח 

  .נה בחשבוןידות לעומת מדד הבסיס לא תילקחרי. 2016 ברמדצ שחוד

והעלאת סך הרווח  במדיניות הקיימת( 10%)חלף  2.5% -ל שיעור המענק למנכ"ל החברהת הקטנ 2.6.2

 -מיליון ש"ח ו 50מיליון ש"ח בהתאמה )חלף  230 -מיליון ש"ח ו 80 -מאלי ליסהמינימאלי והמק

 מיליון ש"ח בהתאמה במדיניות הקיימת(.  65

 2.5המענק השנתי למנכ"ל החברה לא יעלה על ש באופןתקרת מענק למנכ"ל החברה,  עדכון 2.6.3

שנקבעה  ת מע"מבתוספ ש"חמיליון  1.5 שלה בגוב תקרה )חלף בתוספת מע"מ מיליון ש"ח

. ירידות לעומת 2019 רמבדצ חודש בגיןן , צמוד למדד המחירים לצרכבמדיניות התגמול הקיימת(

 בון.קחנה בחשמדד הבסיס לא תיל

ש"ח א 100)חלף  אש"ח 120תעלה על עדכון תקרת עלות חודשית לשכר נושאי המשרה באופן שלא  2.6.4

 . מת(ייבהתאם למדיניות הק

 230 -ל 80ק מרכיב התגמול המשתנה של נושאי המשרה לטווח שבין כחלעדכון נוסחת יעדי חברה  2.6.5

 .במדיניות הקיימת(מיליון ש"ח אשר נקבע  80-ל 50טווח שבין  )חלף יליון ש"חמ

 .משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסת משרה נושאי לביטוח המסגרת תנאי כוןדע 2.6.6

 התגמול הקיימת יניותום מדייש אופן 2.7

 הכללי למנהל ין התקרות שנקבעו במדיניות התגמול לבין התגמולים ששולמו בפועלהיחס ב 2.7.1

החברה נקבע  יושב ראשתגמול  .100% -כ הל כללימנהם כלהלן: טוריון החברה ראש דירקוליושב 

   .ע"פ תקנות הגמול

 . מים בניגוד למדיניות התגמולהסכ ושרולא א 2.7.2

 

 2מס'  טהחלה –פרטים נוספים  .3

 שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי ומהות הענין האישי 3.1

המחזיק י דמריגאל מר הינו , כאמור לעיל 2החלטה מס' יטה בחברה שיש לו עניין אישי בבעל השל

 זכויות ההצבעה בה.ומ המניות המונפק והנפרע של החברהון מה %4.456 -בכ בעקיפין

 הדרך שבה נקבעה התמורה  3.2

דנו בתנאי כהונתו של יגאל וקבעו את התמורה בהתחשב בתפקידו, בתחומי  והדירקטוריוןגמול ועדת הת

כי  ,ויןצי ת.ברות דומומנכ"לים בח נתוני תגמול שלובאמצעות בחינת הנוכחיים,  אחריותו, בתנאי כהונתו

ר, ן השאהמובאת לאישור אסיפה זו אשר נקבעה, ביהמעודכנת ול תגמהדיון נעשה בשים לב למדיניות ה

החברות. ראו גם נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון ב לחוק 267לפי השיקולים המפורטים בסעיף 

 להלן. 3.4 בסעיף

 2מס'  יצוע החלטהעו לבבשנק םאו תנאי יםדרשהנ אישורים 3.3

בכפוף ו העסקה באסיפה הכללית של החברה בכפוף לאישורלעיל הינה  1.2סעיף ת בההתקשרות המפורט

, וזאת להלן 7.2 בסעיףכמפורט ש הנדרעל ידי האסיפה הכללית ברוב המעודכנת  לאישור מדיניות התגמול

 וריון.לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול והדירקט
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   נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון 3.4

 התגמול באותו היום,ישור ועדת לאחר קבלת א ,2020בינואר  09 דירקטוריון החברה אישר בישיבתו ביום

 "מון בעמגנט ותעם חברל בהסכם ניהו ה של החברהקשרותתאת הללית, ר האסיפה הכשואיוף לבכפ

בהסכם  החברההתקשרות  והארכת לצורך תיקוןגאל, בשליטתו המלאה של י ות, חברבע"מ ובירי בראשי

לדוח זה  1.2, כמפורט בסעיף אלגישניתן ל הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי, וכן עם יגאל ניהול

 :הבאים מהנימוקים תלעיל, וזא

מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו,  ,יגאלכישוריו של התגמול והדירקטוריון בחנו את  דתוע 3.4.1

חנו גודל החברה ומצאו כי אלה מבססים את התאמתו לתפקיד מנכ"ל החברה באופן מיטבי. כן נב

 ואופן פעילותה. 

מנהל את  יגאלבדה שוהיתר של הען וצאה, ביו הינה תדיות זחברה. ייחומה ייחודית לרות יגאלל 3.4.2

הטביע חותמו באופן ברור על  במהלכן שנה 30 -למעלה מה של החברה ועסקיה במשך תקופ

ים הקטנים ויצר פעילות החברה והאופן בו היא מתנהלת, מכיר את עסקיה ופעילותה עד לפרט

עמם ערכת הבנקאית ם גורמים במססת על אמון עמיוחדת המבובמשך השנים מערכת קשרים 

 ה. ועם ספקי החבר עגאה במהחברה ב

באופן שבמידה ויפסיק  זום עסקאות ופרויקטים חדשים,ייבתחום  ,ביגאלת לחברה קיימת תלו 3.4.3

 .הותאת עבודתו בחברה עלולה להיות לכך השפעה משמעותית על פעיל

מתן ר חברת הבת וכהונתו כיו"ורה המלאה בגין גם את התמ, כוללים יגאלדמי הניהול שישולמו ל 3.4.4

 לחברת הבת. שירותי הייעוץ 

 יגאלתמורה המשולמת להישגיה של החברה, ה חה של החברה ונוכעילותידול שחל בפלאור הג 3.4.5

 הנה ראויה והולמת.

ת אחרות בתחום הנדל"ן, התגמול הוגן פי נתוני השוואה לשכר מנהלים בחברות ציבוריו-על 3.4.6

חברה ומיצובה העסקיות של ה אותיהלתוצ יגאלשל מתו המכרעת ות הענין לאור תרור בנסיבוסבי

 בילות בארץ.ן המוחברות הנדל"כאחת מ

בעת אישור תנאי הכהונה את היחס בין תנאי הכהונה החברה בחנו  ודירקטוריון תגמולת הועד 3.4.7

ן( ובפרט היחס עובדי החברה )לרבות עובדי קבלקה של שאר לתנאי העס יגאלוההעסקה של 

ס על עלות מבוס (בהתאמה ,16.47:1-ו 11.57:1מור )אכשל העובדים ע והחציוני לשכר הממוצ

בדעה כי בנסיבות ולמים על בסיס שנתי(, והנם ות תשלומים המשת חלקי, לרבו2019בר במנו כרש

שכר החציוני בחברה, ס לשכר הממוצע וההינם סבירים ביח של יגאלהענין תנאי כהונתו 

 בו, וליחסיםתלות החברה  גםכמו  מוטלת עליוהוהאחריות  ליגאחשב בתפקידו הבכיר של בהת

 ה. בחבר העבודהחסי על י השפעה לרעה אין אלו

כי נוסחת המענק השנתי עולה בקנה אחד עם העקרונות  רקטוריון סבורים,ועדת התגמול והדי 3.4.8

ת את תפקידו ומעמדו לחוק החברות, והנה הולמ 20נקבעו בתיקון לתגמול נושאי משרה ש

נו ריו, בניסיו, בכישותחשב בתפקידולחברה וכן בה יגאלהמכרעת של  תוומ. לאור תרבחברה

בנסיבות הענין ומביאה לידי ק הנה ראויה והוגנת לת עליו, נוסחת המענטידת האחריות המוומ
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עה כי לרבות קבי) בהקטנת שיעור המענקה העסקיות. ביטוי את מאפייני החברה, יעדיה ותכניותי

ל מקרה )גם ( יש כדי להבטיח שבכ80%חבילת התגמול לא יעלה על  מתעוהמשתנה ל יחס הרכיב

ירים ובלתי צפויים מראש. מול למימדים בלתי סבביותר( לא יחרוג התג קי החברה יצליחואם עס

 .תו, זאת לאור הגדלראוי ק הנוהמענ תבנוסף, הרווח המינימאלי שנקבע בנוסח

ומקובל להעניקו  ויראנו מענק שבורים כי מענק הסתגלות היועדת התגמול והדירקטוריון ס 3.4.9

 בתפקיד זה. לנושאי משרה 

התגמול  אינו חורג ממדיניות שנתי ומענק ההסתגלותהיו לרבות המענק רכיב י התגמול עליצוין כ 3.4.10

 המוצעת.

וסביר, ההתקשרות אינה כוללת חלוקה, היות ולדעת ועדת התגמול והדירקטוריון התגמול הוגן  3.4.11

 והצפויות.ולת לעמוד בחבויותיה הקיימות יכה מהחברה אתההתקשרות תמנע קיים חשש שולא 

 ובדירקטוריון גמולתהועדת ובדיונים תפו בקטורים שהשתשמות הדיר 3.5

לגבי כלל ההחלטות  09.01.2020 -ו 05.01.2020מים בי שנתקיימו התגמולועדת ת בישיבדיונים ב 3.5.1

  ית(.בן )דירקטורכהן )דח"צ( ודינה ס גילי )דח"צ(, חיים בר קימיהשתתפו ה"ה כאמור, 

 ותל ההחלטלגבי כל 09.01.2020 -ו 05.01.2020 םמימה בישנתקיי וןדירקטורידיונים בישיבת הב 3.5.2

נה סבן "צ( ודיכהן )דח גילי)דח"צ(,  מיקי בר חייםאסי חורב )דירקטור(, , השתתפו ה"ה וראמכ

 .נושאים בהם יש לו ענין אישידיון במר יגאל דמרי לא השתתף ב .ית()דירקטור

ן את טוריוגמול ובדירקו בוועדת התו בקבלת ההחלטות אישראשר השתתפ הדירקטורים 3.5.3

 ל. העסקאות הנ"

 

 5-ו 3מס'  ותהחלט –ספים פרטים נו .4

 ן האישישם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי ומהות העני 4.1

חזיק מהדמרי יגאל מר הינו , לעיל מורכא 5-ו 3מס'  ותין אישי בהחלטשיש לו ענייטה בחברה בעל השל

 בה. הצבעהומזכויות ה רהפק והנפרע של החבמהון המניות המונ %64.45 -ין בכבעקיפ

 לעיל: 1.3 צעת בסעיףון החברה להתקשרות המוודירקטורילהלן תמצית נימוקי ועדת התגמול  4.2

 .ובלת בחברות ציבוריות בישראלקמתן ההתחייבות לפטור מ 4.2.1

דה בועחברה, סביבת ב וכמנכ"ל כדירקטור, ענקת התחייבות לפטור, נועדה לאפשר ליגאלה 4.2.2

  חברות.כפוף למגבלות חוק התר, בבטוחה יו

 , סביבת עבודה בטוחהסמנכ"ל קשרי לקוחותכלאפשר לאיריס  ועדההתחייבות לפטור, נההענקת  4.2.3

 ת.בכפוף למגבלות חוק החברויותר, 

 5-ו 3מס'  ותביצוע החלטתנאים שנקבעו לים או דרשהנ אישורים 4.3

ברוב  האסיפה הכללית של החברה רבכפוף לאישו ןלעיל ה 1.5-ו 1.3 פיםת בסעיוהמפורט אותהעסק

 , וזאת לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול והדירקטוריון.לןלה 7.27.2בסעיף כמפורט הנדרש 

 וןובדירקטורי התגמולועדת וביונים שמות הדירקטורים שהשתתפו בד 4.4
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השתתפו , 5 -ו 3מס'  ותביחס להחלט 09.01.2020ום בי שנתקיימה התגמולועדת ת בישיבדיונים ב 4.4.1

  ת(.ינה סבן )דירקטורי)דח"צ( וד בר חיים מיקיצ(, )דח" גיל כהןה"ה 

השתתפו , 5 -ו 3 מס' ותביחס להחלט 09.01.2020 וםשנתקיימה בי דירקטוריוןנים בישיבת היודב 4.4.2

מר  .דירקטור(ב )ואסי חור ת(ינה סבן )דירקטורי)דח"צ( וד בר חיים מיקיצ(, )דח" גיל כהןה"ה 

 עניינו האישי בה.ת מפא זאת בה,ף בישיגאל דמרי לא השתתי

את  וועדת התגמול ובדירקטוריוןב הדירקטורים אשר השתתפו בקבלת ההחלטות אישרו 4.4.3

 העסקאות הנ"ל.

 

 9-7 -ו 4מס' ות החלט –ם נוספים טיפר .5

 ן האישישם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי ומהות העני 5.1

חזיק מהדמרי יגאל מר הינו , כאמור לעיל 7-9 -ו 4מס'  ותין אישי בהחלטשיש לו עניחברה ה ביטבעל השל

 בה. הצבעהומזכויות ה רהפק והנפרע של החבמהון המניות המונ %64.45 -ין בכבעקיפ

 רהבעה התמוך שבה נקהדר 5.2

 (4)החלטה מס'  ועדכון שכרה הסכם ההעסקה עם איריס ה שלהארכתיקון ו 5.2.1

ת התמורה בהתחשב רקטוריון דנו בתנאי העסקתה של איריס וקבעו אהדיועדת התגמול ו

נתוני תגמול של חינת ובאמצעות בחיים, אי העסקתה הנוכחריותה, בתנבתפקידה, בתחומי א

המובאת המעודכנת  כי הדיון נעשה בשים לב למדיניות התגמול ,. יצויןסמנכ"לים בחברות נדל"ן

ב לחוק 267ולים המפורטים בסעיף לפי השיק ,ארבין השנקבעה,  לאישור אסיפה זו אשר

 ן.להל  5.5.1 קי ועדת התגמול והדירקטוריון בסעיףהחברות. ראו גם נימו

 (7החלטה מס' ) נסיםהסכם העסקה עם הארכת  5.2.2

בהתחשב  ורההתמ והדירקטוריון דנו בתנאי העסקתו של נסים וקבעו את הביקורתועדת 

המועסקים כיום בחברה. בין היתר ובתנאי העסקה של מנהלי עבודה יותו י אחרבתפקידו, בתחומ

. צועי של נסיםנו המקוהדירקטוריון כישוריו, מומחיותו וניסיו ביקורתחנו על ידי ועדת הנב

צגו לא הועסקתו המוצעים, כהן כנושא משרה ולנוכח תנאי המכי היות ונסים אינו  ,מובהר

את, הוצגו נתוני ז עםשל בעלי תפקידים בחברות דומות. ים השוואתיים לתנאי העסקה תוננ

 ריון בסעיףוהדירקטו ביקורתועדת הראו גם נימוקי  תגמול של בעלי תפקידים בתוך החברה.

 להלן. 5.5.2

 (8+9מס'  ות)החלט רישהק פומתן מענה לשנ ההסכם ההעסקה עם חזקיהארכת  5.2.3

ב עסקתו של חזקיה וקבעו את התמורה בהתחשוהדירקטוריון דנו בתנאי ה הביקורת ועדת

 ביקורתהחזקיה. בין היתר נבחנו על ידי ועדת  אי העסקתו הקודמים שלובתנ בתפקידו

ודיות לאור ייחכי  ,מובהר שוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי של חזקיה.והדירקטוריון כי

לא הוצגו נתונים השוואתיים  בחברה, הכהן כנושא משרמאינו  וכי כיועץ, התפקידו של חזקי

ועדת הביקורת והדירקטוריון רואים לנכון  רות דומות.לתנאי העסקה של בעלי תפקידים בחב

, זאת למן ת החברה על פעילותו רבת השניםהבעת הערכקיה מענק פרישה וזאת כלחזלהעניק 
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ראו  .בישראלהמובילות  ובה כאחת מחברות הנדל"ןומיצ תו להישגי החברהה, ותרומד הקמתמוע

 להלן. 5.5.3והדירקטוריון בסעיף  יקורתהבמוקי ועדת גם ני

 

 אותו תנאים שנקבעו לביצוע העסקאישורים הנדרשים א 5.3

גמול לאישור מדיניות התבכפוף ו)וף לאישורן לעיל הנן בכפ 1.7-1.8 -ו 1.4 העסקאות המפורטות בסעיפים

להלן, וזאת לאחר שנתקבל אישור  7.2 ט בסעיףכמפוררש הנדפה הכללית ברוב על ידי האסי( המעודכנת

 ות האמורות.ועדת התגמול והדירקטוריון לעסקא

 ו עסקאות הדומות לה עסקאות מסוגה של העסקה א 5.4

עסקאות לעיל או  1.8 עד 1.1 םבסעיפיהמפורטת  סוגן של העסקאותד לעסקאות מלא הייתה צ החברה

ליטה בה יש עניין אישי, שנחתמו מות להן בין החברה לבין בעל השליטה בה או קרובו או שלבעל השדו

ף במועד אישור תוקה או שהן בוריון החברידי דירקט-אישור העסקאות על ם שקדמו לתאריךבשנתיי

  דירקטוריון החברה, למעט כמפורט להלן:

)בהמשך רה פה הכללית של בעלי מניות החבל מעודכנת אושרה על ידי האסיותגמ מדיניות 5.4.1

וספים ראו דוח מיידי . לפרטים נ29.1.2017ביום  (התגמול עדתוו ולהמלצת הדירקטוריון לאישור

 בזאת כלול בו המובא המידע ראש( 2017-01-007914)מס' אסמכתא:  18.1.2017ברה מיום של הח

עסקה של , לא כללה תנאי כהונה וה29.1.17ביום  , כפי שאושרההתגמול ותמדיני .הפניהה דרך על

  מנכ"ל החברה.

בהמשך לאישור הדירקטוריון האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ) אישרה 3.4.2017ביום 

לרבות חברה לנושאי המשרה בחברה, תגמול ה ותינידמ מול לעשות כן( אתגולהמלצת וועדת הת

מול מדיניות התג)להלן: " שניםקופה של שלוש לתשל מנכ"ל החברה,  כהונה והעסקהתנאי 

מהימים  יםדיראו דוחות מי 3.4.2017ר אושרה ביום לפרטים על מדיניות התגמול אש ."(יימתקה

, , בהתאמה(2017-01-036468 -ו 2017-01-019761כתאות: )מס' אסמ 3.4.2017 -ו 27.02.2017

 .ניהרך ההפל דבא בהם כלול בזאת עאשר המידע המו

, בת חברה"ר ויו דירקטור, החברה"ל כמנכ המכהן, דמריניהול בין החברה לבין מר יגאל  הסכם 5.4.2

ל ידי האסיפה הכללית ש סכם הניהול אושר עלה .לשיפוי ההתחייבות כתב של תוקפו הארכת וכן

 -ו 27.02.2017 מהימים דייםמי ראו דוחותנוספים . לפרטים 3.4.2017מניות החברה ביום  בעלי

, אשר המידע (, בהתאמה2017-01-036468 -ו 2017-01-019761)מס' אסמכתאות:  3.4.2017

  .רך ההפניהא בהם כלול בזאת על דמובה

מרי )אשתו של בעל השליטה(, מר ניסים דמרי )אחיו בין החברה לבין גב' איריס ד ההסכם העסק 5.4.3

חזקיה דמרי )אביו של בעל מר ו יו של בעל השליטה(חמר מאיר דמרי )אשל בעל השליטה(, 

. לפרטים 29.1.2017 החברה ביום ללית של בעלי מניותהשליטה(, אשר אושר על ידי האסיפה הכ

 אשר ,(2017-01-007914אסמכתא: )מס'  18.1.2017ל החברה מיום שם ראו דוח מיידי פינוס

 .ההפניה דרך על בזאת כלול בו המובא המידע

המועסק  מר חזי דמרי, בנו של מר יגאל דמרי, ביןהחברה לכם העסקה בין הסוהארכת תיקון  5.4.4

ת בעלי מניועל ידי האסיפה הכללית של אשר אושר  ,יסטיקה בחברהגש ולוד סמנכ"ל רכקיבתפ
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)מס'  25.10.2018 של החברה מיום ים ראו דוח מיידיספ. לפרטים נו29.11.2018 החברה ביום

 .ההפניה דרך על אתבז כלול בו המובא ידעהמ אשר( 2018-01-100902אסמכתא: 

 רי, בנו של בעל השליטה, המועסקה בין החברה לבין מר אופיר דמהסכם העסקוהארכת תיקון  5.4.5

החברה ת לי מניובעעל ידי האסיפה הכללית של אשר אושר  ,בתפקיד מנהל מחלקת שינויי דיירים

 אופירמר מתן מענק לת בעלי המניות האמורה אושר במסגרת אסיפ ו כן,כמ .29.11.2018 ביום

-2018-01' אסמכתא: )מס 25.10.2018 של החברה מיום ים ראו דוח מיידיספלפרטים נו .מריד

  .ההפניה דרך על בזאת כלול בו המובא המידע אשר( 100902

י, של מר יגאל דמר וגיסואחותו , ה"ה גאולה ויהושע נגרהסכם העסקה בין החברה לבין  חידוש 5.4.6

ועדת י ידעל  ואושר ההעסקה מיבחברה. הסכ ווקי מזכירות ושיבתפקיד ים בהתאמההמועסק

לאחר  קטוריון החברה,אישר דיר 27.5.2017 ביום. 23.7.2014יום ירקטוריון החברה בדהביקורת ו

תם באו םהעסקת מישל הסכ ם, הארכת תוקפ25.5.2017קבלת אישור ועדת הביקורת מיום 

מיום לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה  .1.7.2017ת החל מיום ספושנים נו 3-תנאים ל

  .(, אשר המידע המובא בו כלול בזאת על דרך ההפניה2017-01-054327)מס' אסמכתא:  28.5.2017

 עדת התגמול והדירקטוריון  נימוקי ו 5.5

 לעיל 1.4עיף המפורטת בס ן להתקשרותנימוקי ועדת התגמול והדירקטוריו 5.5.1

לאחר קבלת אישור ועדת התגמול באותו , 09.01.2020ר בישיבתו ביום דירקטוריון החברה איש

הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה קון ותיהיום, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, את 

פורט לאיריס, כמתן ההתחייבות לשיפוי שניהארכת תוקף כתב  כןו העדכון שכרעם איריס, 

 , וזאת מהנימוקים הבאים:לדוח זה לעיל 1.21.4בסעיף 

, מומחיותה, ניסיונה המקצועי ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את כישוריה של איריס .א

ן כ"ל קשרי לקוחות באופאת התאמתה לתפקיד סמנ מבססיםוהישגיה, ומצאו כי אלה 

 ותה.יטבי. כן נבחנו גודל החברה ואופן פעילמ

והדירקטוריון בחנו נתוני תגמול של סמנכ"לים בחברות נדל"ן. לאחר סקירת  ועדת התגמול     .ב

ועדת הביקורת , איריסות בהן מטפלת ידה והמשימהנתונים הנ"ל וכן סקירת הגדרת תפק

כי סבירים,  םריס הינאי הענין תנאי העסקתה שלנם בדעה כי בנסיבות יהוהדירקטוריון 

אשר נובע מגידול בהיקף עסקי החברה,  איריסיקף העבודה של הבגידול בבהתחשב 

יש  ,א מטפלתריבוי המשימות בהן היוביה במילוי תפקידה ותרומתה לחברה מאמצב

 .ת העניןת, אשר הינה סבירה בנסיבולתגמלה באמצעות ההעלאה הנוכחי

ן תנאי חנו בעת אישור תנאי הכהונה את היחס ביה בודירקטוריון החבר מולועדת התג     .ג

לתנאי העסקה של שאר עובדי החברה )לרבות עובדי קבלן( איריס ה של הכהונה וההעסק

)מבוסס  הבהתאמ 2.85:1 -ו 2:1 ,כאמורדים ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני של העוב

, והנם ס שנתי(בסיל ת תשלומים המשולמים עלרבות חלקיו, 2019מבר נובעל עלות שכר 

הינם סבירים ביחס לשכר הממוצע יס אירן תנאי העסקתה של בדעה כי בנסיבות העני

ליה, והאחריות המוטלת עאיריס והשכר החציוני בחברה, בהתחשב בתפקידה הבכיר של 

 בחברה. על יחסי העבודה אין השפעה לרעה וליחסים אלו
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ענק השנתי עולה בקנה אחד עם המ חתוריון סבורים, כי נוסועדת התגמול והדירקט     .ד

לחוק החברות, והנה הולמת את  20שנקבעו בתיקון ת לתגמול נושאי משרה העקרונו

שב בתפקידה, לחברה וכן בהתחאיריס תפקידה ומעמדה בחברה. לאור תרומתה של 

יה והוגנת , נוסחת המענק הנה ראוומידת האחריות המוטלת עליהבכישוריה, בניסיונה 

קיות. יעדיה ותכניותיה העס מביאה לידי ביטוי את מאפייני החברה,ן וניבנסיבות הע

קביעת תקרה לתגמול )לרבות קביעה כי יחס הרכיב את סך "הרווח המינימאלי" והעלב

להבטיח שבכל מקרה )גם אם יש כדי  (40%המשתנה לעומת חבילת התגמול לא יעלה על 

 סבירים ובלתי צפויים ג התגמול למימדים בלתיברה יצליחו ביותר( לא יחרועסקי הח

 . ראשמ

ו מענק שראוי ומקובל להעניקו כי מענק הסתגלות הינ ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים .ה

 לנושאי משרה בתפקיד זה.

יות ומענק ההסתגלות אינו חורג ממדינ כי התגמול על רכיביו לרבות המענק השנתי ,יצוין      .ו

 התגמול המוצעת.

 יללע 1.7 יףבסעהמפורטת  ריון להתקשרותוהדירקטו התגמול ועדתנימוקי  5.5.2

 יוםמ הביקורת ועדתלאחר קבלת אישור  ,09.01.2020 םביו תובישיבדירקטוריון החברה אישר 

סקה עם בהסכם העברה את הארכת התקשרות החשור האסיפה הכללית, , בכפוף לאי05.01.2020

 לעיל, וזאת מהנימוקים הבאים: לדוח זה 1.7, כמפורט בסעיף המאושר שכרוב ללא שינוי נסים

קצועי, והדירקטוריון בחנו את כישוריו של נסים, מומחיותו וניסיונו המ יקורתהבעדת ו .א

 לתפקיד מנהל עבודה. התאמתו המשך ומצאו כי אלה מבססים את 

ודה בעלי זקוקה באופן מתמיד למנהלי עב ברהכח האדם בענף הבניה, החלאור מצוקת      .ב

 ום.הסמכה וניסיון בתח

 ר המקובל בחברה ובענף הבניה למנהלי עבודה.את השכהשכר שנקבע לנסים תואם      .ג

 לעיל 1.8 להתקשרות המפורטת בסעיף ירקטוריוןוהד הביקורתועדת נימוקי  5.5.3

 באותו ביקורתה ועדת שוראילאחר קבלת  ,09.01.2020 רה אישר בישיבתו ביוםהחבדירקטוריון 

ר כם העסקה עם מבהסרכת התקשרות החברה את הא, הכללית האסיפה רלאישו בכפוף, היום

 הנימוקים הבאים: ת מלדוח זה לעיל, וזא 1.8כמפורט בסעיף , כן מתן מענק פרישהו חזקיה דמרי

ו המקצועי, ריו של חזקיה, מומחיותו וניסיוננו את כישווהדירקטוריון בח הביקורתועדת  .א

 ה מבססים את התאמתו לתפקיד זה באופן מיטבי. ומצאו כי אל

יש ערך מוסף  ,היכרותו את אופי החברה, פעילותהאור הבנתו המעמיקה את תחום הבניה, ל     .ב

 חברה בתחום זה.לעניק ה מואינהרנטי לייעוץ שחזקי

חברה, משמש שימש בעבר בתפקיד מנכ"ל משותף בדי החברה, מר חזקיה הינו ממייס     .ג

ום כי יעניק שרותי יש מק .ית לחברה, בעל הבנה וידע מעמיק בתחום הבניהכדמות ייצוג

את כאות הוקרה על ניק לו מענק פרישה, זש מקום להעוי ייעוץ בקשר עם פעילות החברה

 .רבת השנים בחברה ועל ייסודהתו פעילו
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התגמול  ועדתגו בפני תפקידו של חזקיה כיועץ, לא הוצ ייחודיות רכי לאו מובהר     .ד

תפקידים בחברות דומות. עם נתונים השוואתיים לתנאי העסקה של בעלי דירקטוריון וה

 תנוחס להיקף השירותים שיינזאת, ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את עלות ההעסקה בי

זו הינה סבירה והוגנת ות העסקה לואת ערכם המוסף עבור החברה, והנם סבורים כי ע

 ויות ייעוץ מקובלות. ותואמת על

רה, אשר השכיל לבנות יסודות דירקטוריון רואה חשיבות רבה בהכרת תודה למייסד החבה .ה

, מחברה פרטית יםשנ יםשלושאיתנים שאפשרו את צמיחתה של החברה והפיכתה, תוך 

 בישראל. "ןלאחת מהחברות הציבוריות הבולטות בתחום הנדל טנהק

חזקיה הוא י התגמול הניתן לוריון החברה כודירקט רתהביקולאור האמור אישרו ועדת      .ו

תקופת עבודה בת שנה אחת, רו מתן מענק פרישה לאחר איש וכן סביר בנסיבות הענין

 .בחברה פה יפרוש חזקיה מעבודתושבסו

 ובדירקטוריון התגמולועדת ובהשתתפו בדיונים ם ששמות הדירקטורי 5.6

כלל לגבי , 09.01.2020 -ו 05.01.2020 בימים מושנתקיי ביקורת/התגמולועדת יבות בישדיונים ב 5.6.1

  כהן )דח"צ( ודינה סבן )דירקטורית(. גילי)דח"צ(,  חיים מיקי ברה"ה תפו השת ההחלטות

, ותהחלטכלל הלגבי  09.01.2020 -ו 05.01.2020 בימים השנתקיימ ריוןדירקטות הודיונים בישיבב 5.6.2

 ודינה סבן )דח"צ( כהן גילי, ח"צ()ד קי בר חייםמי, )דירקטור( ורבאסי חה"ה  השתתפו

 .מפאת עניינו האישי בהן זאת ,ותבימר יגאל דמרי לא השתתף ביש. )דירקטורית(

וריון את רקטובדי ביקורת/ועדת התגמולהדירקטורים אשר השתתפו בקבלת ההחלטות אישרו בו 5.6.3

 העסקאות הנ"ל. 

 

 י ומהות העניין האישיעניין איש הדירקטורים שיש להם .6

 .לעיל 1.1-.81בסעיפים המפורטות בעסקאות ענין אישי י יש למר יגאל דמרעת החברה, מיטב ידיל

 

 האסיפה הכללית ינוסכ .7

 ומועדה האסיפה כינוס מקום 7.1

' שדבמשרדי החברה ב, 15:00, בשעה 26.2.2020 ,'דיום בעלי המניות של החברה תתקיים ב אסיפת

 ., נתיבות1ירושלים 

 הנדרש הרוב 7.2

מדיניות ו ברות, לפיחא)ב( לחוק ה267ף עיאם לסהוא רוב בהת 1הרוב הדרוש לקבלת החלטה מס'  7.2.1

  , ובלבד שיתקיים אחד מאלה:של בעלי מניות החברהסיפה הכללית האהתגמול טעונה את אישור 

בעלי שאינם בעלי המניות מכלל קולות רוב יכללו ילית הכלבאסיפה ולות הרוב ין קיבמנ .א

; ים בהצבעהתפהמשת מדיניות התגמול,אישי באישור חברה או בעלי עניין השליטה ב

 ;בחשבון קולות הנמנעים ות של בעלי המניות האמורים לא יובאוכלל הקול ןבמניי
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א עלה על שיעור של ( לאמשנה )רים בפסקת סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמו     .ב

 ה.מכלל זכויות ההצבעה בחבר 2%

ה פלפני ההצבעה באסיה לחבר לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע 276 על פי סעיף

גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור על  - ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעהאו, אם 

 א יצביע וקולו לא יימנה., לה כאמוריע בעל מניההתקשרות אם לאו; לא הוד

וע א)ג( לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לקב267תאם לסעיף על אף האמור לעיל, בה

עדת התגמול וה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שואם האסיפ םמדיניות התגמול גת א

ת ניודש במדיחר שדנו מחהדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולא ולאחריה

התנגדות האסיפה הוא לטובת  על אףמעודכנת ה, כי אישור מדיניות התגמול המעודכנת התגמול

 החברה.

לפיו  ,לחוק החברות 275בהתאם לסעיף רוב  אהו 7-9 -ו 2-5מס'  ותטחללת ההרוב הדרוש לקב 7.2.2

 ובלבד שיתקיים אחד מאלה:  ,הפה הכללית רשאית לאשר את העסקהאסי

לי שאינם בעבעלי המניות מכלל קולות  רוביכללו יפה הכללית באסי ולות הרובין קימנב .א

בעלי המניות ל ות ש; במניין כלל הקולהמשתתפים בהצבעה העסקה,ן אישי באישור יניע

 ים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. רהאמו

 שיעור של עלה על ( לאאקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )סך       .ב

 כלל זכויות ההצבעה בחברה.מ 2%

מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה  בעל לחוק החברות, 276על פי סעיף 

אישי באישור על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין  – ב הצבעהתעה היא באמצעות כצבם ההאו, א

 .יימנהוקולו לא  יצביע ההתקשרות אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא

הרשאים להצביע והמשתתפים  רגיל מבעלי המניותרוב  אהו 6 מס' הטחללת ההרוב הדרוש לקב 7.2.3

  בהצבעה באופן אישי או על ידי שלוח.

 בעלות והוכחת הקובע המועד 7.3

חוק ל 182בהתאם לסעיף באסיפה הכללית,  בעל מניות להשתתף ולהצביעזכאות המועד הקובע לקביעת 

ה לניירות בבורסבתום יום המסחר  ,29.1.2020, 'ד יוםבו: , הינבכתבצבעה הנות קלת 3 ולתקנה תרוהחב

  "(.ובעהמועד הק)להלן: " אביב בע"מ-ערך בתל

 נדחית ואסיפה האסיפה לקיום החוקי המניין 7.4

 גשהני שהאסיפה בשעה חוקי מנין נוכח יהיה כן אם אלא תכללי באסיפה ןיוד בשום לפתוח אין 7.4.1

 .ההחלטה על שהצביעו בעת החוקי המניין וכחנ אם אלא תתקבל לא החלטה כלו לכך

באי ידי -עלובין בעצמם  ניות, ביןבעלי משני  תהווה אם יהיו נוכחים באסיפה לפחותמנין חוקי י 7.4.2

 ברה. ההצבעה של הח תשליש מקולוות פחלמייצגים ביחד או המחזיקים ם, כוח

 לאותו האסיפה ידחהת, קיהחו המניין ימצא לא פהלאסי נקבעש המועד מן שעה חצי כעבור אם 7.4.3

 לבעלי בהודעה שיקבע כפי אוחר יותרלמועד מ או, מקום ובאותו השעה באותה, בשבוע הבא היום

 אזי, שנקבע המועד ןמ השעה מחצית ךתו חוקי מנין ימצא אל כזו נדחית באסיפה אם .המניות
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לו שנכל ך ורק נושאיםית תדון אהנדח והאסיפה פים שהואתתקיים האסיפה בכל מספר משתת

 .האסיפה המקוריתבסדר היום של 

 כתב עותבאמצ הצביעו אשר ניותמ בעלי של קולות גם בחשבון יובאו החוקי המניין בקביעת 7.4.4

 אשר מניות בעלי של קולות ןובחשב יובאו כןו ,החברות לחוק 87 ףבסעי כמשמעותו הצבעה

 ניירות לחוק 2ז׳ לפרק ׳ב סימן לפי ועלתהפ האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות הצביעו

 (, בהתאמה"חוק ניירות ערך" -ו ״האלקטרונית ההצבעה תכמער״: להלן) 1968 - התשכ״ח, ערך

 .להלן 7.6.5כמפורט בסעיף 

 הקובע במועד בעלות אישור 7.5

 הרשומות המניות בין נכללות מניות ואותן יותמנ בורסה חבר אצל ומותרש שלזכותו מניות בעל 7.5.1

 להשתתף יוכל (,״רשום לא מניות בעל״: להלן) מיםלרישו החברה שם על המניות בעלי במרשם

 אצלו אשר הסהבור חבר מאת וראיש, להלן פורטיםמה ובאופן במועד, ימציא אם רק בהצבעה

 אםבהת, הקובע במועד מניותב בעלותו בדבר(, ״ורסההב חבר״: להלן) המניות לזכותו רשומות

 2000-תש״ס(, הכללית באסיפה הצבעה לצורך במניה בעלות הוכחת) החברות קנותלת

 (.בהתאמה, ״בעלות הוכחת תקנות״ -ו ״הבעלות אישור״:להלן)

 בעלות אישור הבורסה מחבר לקבל זכאי רשום לא מניות בעל ,תבעלו הוכחת תקנותל בהתאם 7.5.2

 הבורסה חבר בידי ייחתםו לותבע הוכחת לתקנות בתוספתש הטופס לפי ערוך יהיהש, בכתב

 (.״בעלות אישור טופס״: להלן)

 באמצעות או הבורסה חבר של בסניף הבעלות אישור ופסט את לקבל זכאי רשום לא מניות בעל 7.5.3

 שמרא תינתן זה ןלעני בקשה. זאת ביקש אם, בלבד לוחשמ דמי תמורת וענמ אל בדואר משלוח

 .סויםמ ערך ניירות לחשבון

 לחברה בריוע שלו הבעלות שאישור הבורסה לחבר להורות רשאי רשום לא תמניו בעל, כן כמו 7.5.4

 יןדכ האלקטרונית ההצבעה במערכת הרישום דין. לקטרוניתהא ההצבעה מערכת באמצעות

 .עלותב הוכחת תקנות פיל בעלות אישור

 הצבעה אופן 7.6

 אחתב, בחירתם לפי, זאת עשותל יוכלו, ולהצביע סיפהבא להשתתף הזכאים המניות בעלי 7.6.1

 :הבאות דרכיםה

 ;להלן 7.6.2 בסעיף כמפורט, בעצמו בה ולהצביע לאסיפה להגיע רשאי מניות בעל .א

כמפורט  מינוי כתב פי על במקומו בה ויצביע לאסיפה שיגיע חכו בא למנות ישאר מניות בעל     .ב

 להלן; 7.6.3בסעיף 

 להלן; 7.6.4בסעיף  כמפורט, הצבעה כתב באמצעות להצביע רשאי מניות בעל     .ג

 מפורטכ ,האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות להצביע רשאי רשום לא מניות לבע     .ד

 להלן. 7.6.5 בסעיף

 הצבעתו תימנה, תאח מדרך ביותר מניות בעל הצביע, תהחברו לחוק( ד)83 לסעיף בהתאם

 מאוחרת יחשבת כוח בא מצעותבא או בעצמו מניות לבע של הצבעה, זה לעניין; המאוחרת

 .הצבעה כתב באמצעות להצבעה
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 בעצמו המניות בעל ידי על והצבעה באסיפה השתתפות 7.6.2

 אישור טופס את לחברה ציאימ, בעצמו בה ולהצביע לאסיפה להגיע יןיהמעונ רשום לא ניותמ בעל

  .לעיל 7.5 בסעיף המפורט באופן, האסיפה מועד לפני שעות 48 דע הבעלות

 או האסיפה יו״ר בפני מזהה תעודה הצגת ידי-לע לאסיפה בהגיעו עצמו לזהות יידרש המניות בעל

 טופס את גם בפניו גלהצי יידרש רשום לא מניות ובעל, ההאסיפ יו״ר ידי-על לכך שמונה מי בפני

 ההצבעה כתרמע באמצעות רהחבל הועבר שלו לותבעה אישור אם אלא, הבעלות אישור

 .האלקטרונית

 מינוי בכת פי על כוח בא מצעותבא והצבעה באסיפה השתתפות 7.6.3

( ״כוח בא״: להלן) במקומו בה ויצביע לאסיפה שיגיע כוח בא למנות יןינהמעו מניות בעל .א

 כתב םחתיי, תאגיד הוא הממנה אם(. ״המינוי כתב״: להלן) כח בא מינוי כתב על יחתום

 בדבר בכתב אישורים, לכך יידרש באם, וימציא, אגידתה את המחייבת רךבד המינוי

 .התאגיד את ייבלח החותמים של סמכותם

 אישור טופס עם ביחד, הימנו מתאים העתק או, המינוי כתב את לחברה ימציא תמניו בעל     .ב

 .להלן 7.10 בסעיף המפורט באופן, האסיפה מועד לפני שעות 24 עד, הבעלות

 אלא, ויהמינ כתב מתייחס אליה האסיפה של נדחית אסיפה לגבי גם תקף יהיה המינוי כתב     .ג

 דמועמ ימים 10 בתוך תכונס הנדחית השהאסיפ בתנאי וכן, המינוי בכתב אחרת צוין אם

 מניות בעל ירשא, המשך אסיפת םוקי על הוחלט או, האסיפה נדחתה. המקורית האסיפה

 פורטהמ באופן, יןיהענ לפי ,ההמשך באסיפת או הנדחית באסיפה להצבעה כוח בא תולמנ

 .כוח בא ידי על או בעצמו המקורית הבאסיפ נכח אם בין, לעיל

 הנקוב המועד לאחר גם כאמור מינוי כתב לקבל, דעתו שיקול לפי, רשאי סיפההא ראש יושב      .ד

 יהיה לא, לעיל כאמור המינוי כתב תקבלה לא. דעתו קולשי לפי, לראוי זאת אצמ אם, לעיל

 .אסיפה ותהבא תוקף לו

 האסיפה יו״ר בפני מזהה תעודה הצגת ידי-על אסיפהל בהגיעו עצמו לזהות רשייד כוח בא .ה

 מתאים העתק או, המינוי כתב את בפניו להציגו האסיפה יו״ר ידי-על לכך י שמונהמ בפני או

 אישור אם אלא(, רשום לא מניות בעל הינו הממנה אם) לותבעאישור ה טופס ואת ,הימנו

 .ניתלקטרוהא ההצבעה מערכת אמצעותלחברה ב הועבר הממנה לש הבעלות

 הצבעה באמצעות כתבי הצבעה 7.6.4

לחוק החברות,  87ו בסעיף הצביע באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותל יןיהמעונ מניות בעל .א

 ההצבעה תכבמער או/ו כוח אב באמצעות או/ו מוצבע באסיפה השתתפותוחלף 

 זה זימון לדוח המצורף ההצבעה כתב של השני וחלק גבי על זאת לעשות יוכל, האלקטרונית

 נוכח כאילו תיחשב בעהההצ כתב באמצעות מניות בעל של הצבעתו"(. הצבעה כתב" להלן:)

חישוב תוצאות  ךהחוקי הנדרש באסיפה והן לצור יןיהמנהן לצורך  פהבאסי והשתתף

 ה. בעההצ
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 לפני שעות 4עד  לחברה ימציא הצבעהלהצביע באמצעות כתב  המעונייןלא רשום  יותנמ בעל     .ב

 ידו על תוםהח ההצבעה כתב את, 11:00 השעה עד ,26.2.2020 ,ד' יום: קרי, ההצבעה מועד

ערכת ת מבאמצעו לחברה הועבר שלו הבעלות אישור אם אלא, הבעלות אישור טופס את וכן

 תוקף ההצבעה יהיה לכתבלהלן.  7.6.5רט בסעיף וזאת באופן המפו בעה האלקטרונית,ההצ

אישור  לחברה נשלח אם או בעלות ראישו סלא רשום רק אם צורף לו טופ מניות בעללגבי 

 עות מערכת ההצבעה האלקטרונית.בעלות באמצ

להצביע  ןיהמעוני"( רשום מניות בעל)להלן: " תיוהמנ בעלי במרשם הרשום ותמני בעל      .ג

 ,ד' יום: ריק, עהההצב מועד לפני שעות 6עד  חברהימציא ל באמצעות כתב הצבעה

ב ההצבעה החתום על ידו בצירוף צילום תעודת זהות, את כת ,09:00 השעה עד ,26.2.2020

ההצבעה יהיה  לכתבהלן. ל 7.10 ט בסעיףפורופן המן או תעודת ההתאגדות, וזאת באדרכו

ילום תעודת זהות, דרכון או תעודת צ ברהחרשום רק אם נשלח ל מניות בעל ביתוקף לג

 ההתאגדות.

 קישורית, תמורה בלא, לקטרוניאלא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה בדואר  מניות בעל      .ד

כאמור  מניות בעל הודיע כן אם אלא, צההפה באתר עמדה והודעות ההצבעה כתב לנוסח

 לקבל מעוניין הוא כי ודיעשה או כאמור קישורית לקבל נייןעומ הוא אין כי הבורסהלחבר 

קבלת  לעניןכתבי ההצבעה תחול גם  לענין; הודעתו תשלום תמורת בדואר הצבעה כתבי

 הודעות העמדה.  

 .ההצבעה בכת נוסח את ממנהולקבל  לחברה ותלפנ אירש מניות בעל .ה

 פרסוםללא תמורה, ביום  ה,רשומים את נוסח כתב ההצבע מניות לבעלי תשלח חברהה      .ו

 .זה זימון

 האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות צבעהה 7.6.5

 ובה רשימה קטרוניתהאל ההצבעה למערכת יזין הבורסה חבר, בכתב הצבעה תקנות פי על .א

 באמצעותו ניותמים המחזיקים בומהלא רש המניות מבעלי אחד כל יגבל רשיםהנד הפרטים

 . "(הזכאים רשימת)להלן: " הקובע במועד

ות שימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעיע ברלא רשום המופ מניות בעל     .ב

 לקטרונית. כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה הא

ע, בהודעה בשל המועד הקו יםבצהרי 12:00י להודיע עד השעה שארשום רלא  מניות בעל     .ג

 להיכלל ברשימת הזכאים.ן בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניי

 מקבלים ואשר הזכאים מתברשי הכלולים המניותסה יעביר, לכל אחד מבעלי הבור חבר     .ד

 תרוהתקש תמערכו באמצעות או אלקטרוני ארדו באמצעות הודעות הבורסה מחבר

 במערכת הצבעה לשם יםשהנדר הפרטים תא ,הבורסה חבר למחשב המקושרות

 .האלקטרונית

 עד ,26.2.2020 ,'ד יום: קרי, יפההאס דמוע לפני שעות (6) שש ועד קובעה המועד מתום החל .ה

 רתאפש ניתהאלקטרו ההצבעה מערכת"(, המערכת נעילת מועד)להלן: " 09:00 השעה

 בקוד ושימוש ותהזדה תוך, האלקטרונית ההצבעה למערכת , להיכנסיםהזכא המניותלבעלי 

 .תקודמ הצבעה לשנות או ולהצביע, ייחודי ישהג
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 יהיה לאו, המערכת נעילת מועד עד לביטול או לשינוי יתנתנ תהיה האלקטרונית ההצבעה      .ו

 .זה מועד אחרי המערכת באמצעות לשנותה ניתן

 ותנימ בעלמועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך,  ו נדחית האסיפה לאחרב מקום      .ז

לשנות את הצבעתו  לא יוכלהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית  רלא רשום אש

, המניות מבעלכדי למנוע ת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך המערכבאמצעות 

, הצבעתו את ותמלשנ, אסיפה באותה תאלקטרוניה ההצבעה מערכת באמצעות שהצביע

 .לעיל כמפורט אחר עהצבה אמצעי בכל זאת לעשות שיוכל אלא

בקש ת, ומות מערכת ההצבעה האלקטרונית באמצעאישור בעלו לחברה העבירש מניות בעל .ח

אישור בעלות חדש לצורך  לחברהלהעביר  להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש

 אסיפת ההמשך.חית או בהצבעה באסיפה הנד

)ככל שלא  המערכת יימנו לתשבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעי הצבעות .ט

ההמשך,  אסיפתתוצאות האסיפה הנדחית או  במסגרת שונו מאוחר יותר על ידי המצביע(

 פה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.החוקי הנדרש באסי יןיהמנהן לצורך 

 ההפצה אתר 7.7

, רךע לניירות הרשות של ההפצה באתר למצוא ניתן(, יהיוו)ככל  עמדה והודעות הצבעה בכת נוסח

ירות ערך "( וכן באתר הבורסה לניההפצה אתרולהלן: "לעיל ) http://www.magna.isa.gov.il: בכתובת

 .http://maya.tase.co.ilבתל אביב בע"מ, בכתובת: 

 עמדה הודעות 7.8

בעל  ידי-, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, עלחברהלהודעות עמדה  אתהמועד האחרון להמצ 7.8.1

 חברהה .16.2.2020 -ה ,'א יוםכינוס האסיפה, קרי:  מועד ת, הינו עד עשרה ימים לפניומני

מציאו. ות הנימל האחד לאחר שבעתפרסם את נוסח הודעה העמדה כאמור, לא יאוחר מיום 

ימים לפני מועד  התוגש עד חמיששר הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפש

  . 21.2.2020 -ה ,ו' וםיהאסיפה, קרי: 

 ת העמדה שהגיעו אליה.ולקבל ממנה את נוסח הודעו הפנות לחברשאי לת רמניובעל  7.8.2

 היום לסדר נושא הוספת 7.9

. עמדה הודעות להתפרסם ועשויות, היום בסדר ינוייםש שיהיו ןיתכ זה זימון דוח פרסום לאחר 7.9.1

 .צהשיתפרסמו באתר ההפ החברה חיבדיוו העמדה ובהודעות העדכני היום רסדב לעיין יהיה ניתן

 רשאי, הכללית באסיפה עהבההצ מזכויות חותפל( 1%) אחד אחוז שלו, יותר או דאח, תמניו בעל 7.9.2

עד  לחברה תומצא אשר בקשה הגשת ידי על הכללית ההאסיפ לש היום בסדר נושא לכלול לבקש

 ה כללית.אים להיות נדון באסיפתבלבד שהנושא מו שבעה ימים לאחר זימון האסיפה,

 החברה תכין, הכללית באסיפה נדון להיות מתאים םהיו רבסד לכללו קששהתב נושא כי נמצא 7.9.3

האחרון  חרי המועדימים א סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה

 אין כי ,מובהר"(. וקנתמת הודעהלהמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום )להלן: "

 זימון על בהודעה שנקבע כפי הקובע המועד את לשנות כדי כאמור מתוקנת הודעה בפרסום

נוסח מתוקן של כתב  חברהתפרסם הודעה מתוקנת, תמציא ה שהחברה הבמקר. האסיפה

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה ודעה המתוקנת. פרסום הה עה ביוםההצב

ר היום ביום פרסום סדר לעיל, הינו נושא לסדר היום כאמו תאם תתבקש הוספ, מתוקן כאמור

 .כןהמעוד

  לחברה מסמכים המצאת ופןא 7.10

דים עד למועיתן להמציא נבהתאם להוראות דלעיל,  לחברה להמציא המניותם שעל בעל המסמכי את

 ו לעיל, באחת הדרכים הבאות:שפורט

 ; נתיבות ,1 ירושליםברח'  החברה במשרדי ביד במסירה 7.10.1

 ; ותנתיב, 1 ירושליםברח'  החברה למשרדי רשום דואר וחלבמש 7.10.2

 . law@dimri.co.il"ל דוא בכתובת החברה"ד לעו לקטרוניא וארד במשלוח 7.10.3

  נדרש אשר נוסף ומידע אישי יןיענ של ומוקי על הודעה 7.11

הפרטים  , אתלהלן המפורט ופןאבפני הצבעתו, ל חברהל ימסורהמשתתף בהצבעה  מניות בעל 7.11.1

 "(:הנדרשים םהפרטיהבאים )להלן: "

 ;ערך ניירות חוקל 1 בסעיף כהגדרתו" עניין בעל" ואה האם .א

 פיננסיים תיםושיר על וחהפיק לתקנות 1 בתקנה כהגדרתו" מוסדי משקיע" אהו האם      .ב

 קרן למנה וכן, 2009-ט"תשס(, כללית באסיפה מנהלת חברה)השתתפות  (גמל)קופות 

-"דהתשנ, תנאמנוב משותפות עותהשק בחוק כמשמעותו בנאמנות תמשותפו להשקעות

1994; 

 ;בחברה, ערך ניירות לחוק)ד( 37 בסעיף כהגדרתו" בכירה משרה שאנו" הוא האם      .ג

 ;בחברה, ערך ניירות בחוק כהגדרתו", יטהלהש בעל" אהו האם      .ד

עם  קשרותההת הארכתת, באישור והחבר בחוק רתוגדכה", אישי עניין" לו יש האם .ה

 שרה.אי המתקשרות עם נושהדירקטורים ו/או הה

 :באה באופן, לעיל כמפורט, נדרשיםה הפרטים את ימסור מניות בעל 7.11.2

, ימסור את הפרטים הנדרשים על וע בה בעצמאשר יגיע לאסיפה על מנת להצבי מניות בעל .א

 ;עהההצב לפני ידו על ייחתם אשרגבי טופס 

 טופס יגב על הנדרשים רטיםהפ את ימסור, מינוי כתב פי לע כוח בא מינה אשר תומני בעל     .ב

 ;המינוי כתב

לעיל, ימסור את  7.6.4 צבעה, כמפורט בסעיףהמבקש להצביע באמצעות כתב ה תמניו בעל      .ג

 ;עההפרטים הנדרשים על גבי כתב ההצב

פורט אלקטרונית, כמצביע באמצעות מערכת ההצבעה הלא רשום המבקש לה ותימנ בעל      .ד

מקום בלקטרוני, יל, ימסור את הפרטים הנדרשים בכתב ההצבעה האלע 7.6.5בסעיף 

 המיועד לכך. 

mailto:law@dimri.co.il
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 , כמפורט לעיל,אישי ןעני של קיומו בילג הנדרשים הפרטים את חברהל מסורשלא י מניות בעל 7.11.3

לא  - יןבענענין אישי אך לא ימסור פירוט  מו שלשאלה לגבי קיושיסמן "כן" ב מניותוכן בעל 

 .יצביע וקולו לא יימנה

 

 

 סמכות רשות ניירות ערך 7.12

רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה לכך  ליטהשבעל  קנותלת 10לתקנה בהתאם  7.12.1

ך הגשת דוח זה להורות לחברה לתת, בתומיום יום  21תוך  "(הרשותזה: " 7.12)להלן בסעיף 

ורות הזה, וכן לנשוא דוח ולעסקה כים בנוגע להצעה מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמ

 לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

חיית מועד האסיפה הכללית ת הרשות להורות על דיוח כאמור, רשאהדניתנה הוראה לתיקון  7.12.2

ממועד פרסום התיקון  ימים 35-ולא יאוחר מעבור שלושה ימי עסקים לפני עד שיחול לא למו

 לדוח.

דרש, על העובדה שבוצע תיקון לדוח ילית, אם תתפרסם מודעה על דחיית האסיפה הכל החברה 7.12.3

 רשות אחרת.הולת אם הורתה ז בהוראת הרשות ועיקרי התיקון, והכל

 ידיחברה לעניין הטיפול בדוח המיה ינציג 7.13

 מון ושות' רוזנברג הכהן ושות'.ממשרד אג למתן דסק"ד עו ואגודארד אמיר עו"ד     

 03-6078666פקס: ,03-6078607אביב, טלפון: -, תל98אלון  רח' יגאל    

 במסמכים עיון 7.14

רה( באתר מדה )ככל שיוגשו לחבעבעה והודעות ההצבדוח המיידי, בנוסח כתב ה ניתן לעיין 7.14.1

הפצה של רשות ובאתר ה maya.tase.co.ilיב בע"מ אב-תללניירות ערך ב האינטרנט של הבורסה

בכל מסמך הנוגע  ,ף לכל דיןכן, ניתן לעיין, בכפו . כמוwww.magna.isa.gov.ilניירות ערך 

ול והדירקטוריון מבפני ועדת התגו לעסקאות המפורטות בדוח זה, לרבות המסמכים אשר הוצג

בשעות  , נתיבות,1ירושלים  שד'בברה, במשרדי החאות, גרת הליכי הדיון ואישור העסקבמס

 .תיפה הכלליוזאת עד למועד כינוס האס( 08-9939000בתיאום מראש )בטלפון עבודה הרגילות, ה

או  (5%שה אחוזים )מיות בשיעור המהווה חמניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניבעל  7.14.2

 935,394רסום דוח זימון זה( ועד פ)נכון למ היינו ות,מנייות ההצבעה של בעלי היותר מסך כל זכו

ל זקות בידי בעמוח וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן ת,מניו

 תצמו או באמצעובעכאי ז ,מניות 332,515)נכון למועד פרסום דוח זימון זה(  היינו ,חברהטה בשלי

, בשעות העבודה חברהשל ה הרשוםמשרדה , לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בשלוח מטעמו

שהגיעו ת, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית המקובלו

 .חברהל
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 וד רב,בכב     

 ופיתוח בע"מ בניהי.ח. דמרי 

  הדוח נחתם ע"י 

 הרת החברי, מזכוסמרק-שרון גיגי
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 מבוא

 ברה בנוגע לתגמול נושאי המשרה של י.ח. דמרי בניה ופיתוחמטרת מסמך זה הינה לתאר ולפרט את מדיניות הח

 2012-(, התשע"ג 20"(, מרכיביו ואופן קביעתו, בין היתר, בהתאם לחוק החברות )תיקון מס' החברהבע"מ )להלן: "

 "(.20 תיקון)להלן: "

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

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

 1.לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין

 

  התגמול מדיניות של תוקפה

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

 ."(החברות חוקעל תקנותיו כפי שיעודכן מעת לעת )להלן: " 1999-החברות, התשנ"ט

 

ש מעת לעת ותמליץ וכפי שיידרשנים  3-וועדת התגמול תבחן את מדיניות התגמול ועדכניותה לפחות אחת ל

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

 

למועד אישור מסמך מדיניות תגמול זה, קיימים בחברה מנגנוני תגמול לנושאי משרה בחברה, אשר החברה מחויבת 

 להם מכוח הסכמי עבודה ו/או הסכמי ניהול שנכרתו.

 אינםה בחברה במועד קביעת מדיניות התגמול על ידי דירקטוריון החברה נושאי המשרהכהונה והעסקה של  תנאי

 מדיניות התגמול שתתואר להלן.מ חורגים

 

יישם תטמיע ותהחברה הסכמים קיימים,  חידושכמו כן, במסגרת כריתת הסכמי עבודה ו/או הסכמי ניהול חדשים/

חברה לחרוג ממדיניות תגמול זו, ככל שיידרש שרותה של האת עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן, בכפוף לאפ

 ובכפוף להוראות הדין. 

 

 

 אורגנים מוסמכים לאישור תנאי התגמול בחברה

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

 ן.האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם להוראות כל די

                                                 

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

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

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

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

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

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

 דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה הבכירים בחברה.תוך מתן  ,בהתאם למדיניות החברה לעניין זה

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

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

 לאורך זמן.

ים בתנאי כהונה והעסקת נושאי המשרה במדיניות התגמול באה לידי ביטוי תרומתו תנכיבים משבקביעת ר .3

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

 נושא המשרה.

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

 ל כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרתם בחוק החברות.חול עיות תהמדינ .5

 

 מדיניות התגמול 

 כללי

ניתנים להשגה ולתחומי אחריותם בחברה וליעדים ה התגמול לנושאי משרה מותאמת לתפקידם תכניתככלל, 

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

 ח. ארוכת טוו

 :התגמול מדיניותמטרות 

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

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

 ; החברה

 משךה, חברהל המנהלים איכותיים מצטיינים המהווים את הבסיס האיתן לניהו גיוס ושימור .ג

 .זמן לאורך והצלחתה פיתוחה

 :משרה ילנושא תנאי כהונה והעסקה קביעת בעתשיקולים 

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

  המשרה המכהן.
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ל המשרה )ככ הסכמים קודמים עם נושאבו , בתקופת ההעסקהתחומי אחריותבתפקיד, ב התחשבות .ב

 שלא מדובר בנושא משרה חדש(.

 ;הואופי פעילות החברה גודל .ג

 ל נושא המשרה;עשהמלצת הממונה  .ד

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

 לתפקידו של נושא המשרה )לעניין רכיבי תגמול משתנים(;

בעת אישור תגמול לנושא משרה, יוצגו נתונים  –הומנהלי רהחבה עובדירמת ההשתכרות של ל יחס .ו

( השכר של נושא 2; )חברה )ככל שרלוונטי(( התגמול של נושאי משרה ברמה דומה ב1אודות: )

 החברהשל עובדי  החציוני( השכר הממוצע והשכר 3( )רלוונטיהמשרה הקודם באותו תפקיד )ככל ש

ד מאלה לבין התגמול שמוצע לאשר לנושא כל אח ס ביןוהיח החברהועובדי הקבלן המועסקים אצל 

בהקשר זה תיבחן השפעת הפער בין תנאי הכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של  –המשרה 

  . בחברה, על יחסי העבודה החברהשאר העובדים 

 חברותבחברות דומות.  דומים בתפקידיםשל נושאי משרה  ההשתכרות לרמתמעת לעת השוואה  .ז

 רלוונטיים כספיים ונתונים הפעילות וענףיהיו חברות הדומות לחברה מבחינת אופי ן זה לעניי דומות

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

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

 ה. החברספי של מצבה הכ .ח

 לקביעת תנאי סף לכישורים והשכלה של נושאי משרה, ככל שתידרש לכך.  דון בכל השיקוליםת ועדת התגמול

 

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

בכדי להשית התחייבות כלשהי על החברה מדיניות זו יודגש ויובהר כי אין ב הנוגע לרכיבי תכניות התגמול.

 כלפי נושאי המשרה שלה.

 

 קבוע שכר רכיבי .1

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

 ורמת תפקידוסיונו המקצועי של נושא המשרה והן את הגדרת תפקידו ישכר קבוע משקף הן את כישוריו ונ

 בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה. 

 :מלאה במשרה כהונה בגין בחברה משרה לנושאי החודשית העלות תקרת להלן

 2016דצמבר המחירים לצרכן הידוע בלמדד  , צמודבתוספת מע"מ אש"ח 275 262 –מנכ"ל 

 אש"ח 1201002 -נושאי משרה למעט מנכ"ל

 

                                                 

 
לפיצויים, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, אובדן אליות, דמי חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה, הפרשה כולל הפרשות סוצי -ת שכר עלו  2

 .רכבשווי שימוש ב מחושבת על פיעלות בגין רכב  .ועיתונים אינטרנטמתנות לחג, , טלפון ,כושר עבודה, עלות בגין רכב
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( 3)א()275 סעיף לפי ברוב כללית אסיפה אישור)לרבות  דין כל פי על המוסמכים האורגניםלאישור  בכפוף

ובכפוף לתקרת בחברה(,  המשרה נושאישהנם  וקרוביו השליטה בעל של שכר לעדכון בנוגע החברות וקלח

עד תקרת השכר הקבועה  תוכל לעדכן את שכרם של נושאי המשרה החברההעלות החודשית הקבועה לעיל, 

  .רט לעיללהם, כמפו

 

א. הצמדת השכר הקבוע תיעשה, ן באופן חלקי או מלהשכר הקבוע עשוי להיות צמוד למדד המחירים לצרכ

 אם בכלל, באופן פרטני על פי שיקול דעת החברה. 

 

בשל היות נושאי המשרה בעלי תפקיד ניהולי בכיר, נושאי המשרה לא יהיו זכאים לתגמול עבור עבודה 

 המנוחה השבועית.בשעות נוספות או בזמן 

 

 ועדת תדון שנה בכלדיהם לאורך זמן, תפקינושאי המשרה ב לאפשר לשמר את בכדי –שכר תקופתית  בחינת

השוק הרלוונטי לבעלי  למולשל כל אחד מנושאי המשרה בחברה בנפרד  הקבוע שכרם בגובה התגמול

, לדירקטוריון תמליץ, ילעל המנויים לשיקולים ובהתאםתפקידים דומים ולמול מצבה העסקי של החברה 

  .העדכון גובה מה, כןו ובמידה השכר של ןעדכו לאשר האם ככל שנדרש אישורו,

 

מעלות השכר הקבוע של נושא משרה הכפוף למנכ"ל, לא תיחשב  5%העלאה של השכר הקבוע בשיעור של עד 

"ל מנכאישורו של כשינוי מהותי של תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה, ולפיכך תהיה טעונה את 

 ,"ללמנכ הכפוף המשרה נושא של ונההכה שתנאי לכך פוףכב תיעשה כאמור העלאה, זאת עםהחברה בלבד. 

  לא יחרגו מתקרות הגמול הקבועות במדיניות תגמול זו.

 

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

 חוק ולנהוג בחברה.סוציאליות בהתאם ל

, הפרשות הפרשות לתגמולים ולפיצויים, שי לחג, הבראהלה, חמ, חופשה היתר בין כוללים נלווים תנאים

  .מותלהשתקרן לוהפרשה  פנסיוניות

 כפי"ב, וכיו נישא מחשב, נייד טלפון, רכב, תפקידו מילוי לצורך, המשרה נושא לזכות להעמיד רשאית החברה

, אלה נלווים םבתנאי הכרוכות ההוצאות בכל תישא היא כי לקבוע רשאית החברה. החברה הנהלת שתקבע

 בכל או בחלק תישא היא כי המשרה נושא עם בהתקשרותה לקבוע רשאית החברה. בגינם המס גילום תלרבו

)בארץ  לינה, אינטרנט, טלפון לרבות, תפקידו מילוי לצורךבמסגרת ו נעשו אשר המשרה נושא הוצאות

 חברות מיד, מקצועית ספרות, עיתונים"ל, ובחו בארץ נסיעה הוצאות, אירוחביגוד, "ל, אש, (לה ומחוצה

   "ב.צוכיו , ייעוץ, ביטוח רפואימקצועי בארגון

 

לא נקבעת תקרה להחזר הוצאות. ועדת התגמול תבחן אחת לשנה את ההוצאות בהן נשאה החברה במסגרת 

לנושאי המשרה הוצאות שהוציאו במסגרת מילוי  מילוי תפקידם של נושאי המשרה. החברה מחזירה

 ט את מהות ההוצאות. צגת קבלות ומילוי דוח המפרתפקידם כנגד ה
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הלוואות לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל החברה יוכלו להינתן באישור המנכ"ל ובהתאם לנוהל החברה בענין 

 זה, בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים ע"פ דין.

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

  (.הוצאות החזרומכיל בתוכו את השכר הקבוע )למעט כדין  מסחשבונית כנגד 

שינויים בתנאים הנלווים ייבחנו כחלק מסך הרכיב הקבוע בהתייחס ליחסים שהגדירה החברה בין רכיבים 

 משתנים לקבועים בחבילת התגמול.

ההוצאות ת בחינה תקופתית לסך היקף ים הנלווים ייבחנו ע"י וועדת התגמול והדירקטוריון במסגרנאהת

 ויעודכנו במידת הצורך. 

 

 מענק מבוסס יעדים – תגמול משתנה .2

ולהשאת רווחיה, בראיה ארוכת  החברההרכיב המשתנה ישקף את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי 

האורגנים , הכל לפי החלטת פי קריטריונים הניתנים למדידה-עלהמשרה ו בהתאם לתפקידו של נושאטווח, 

 .םהמוסמכי

המשתנה יקבע בהלימה לביצועי החברה וביצועיו האישיים של נושא המשרה אל מול היעדים שהוגדרו הרכיב 

 במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו. מראש לו 

סך  חלק לא מהותי מהרכיב המשתנה כאמור, או את אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעניק-על

פי קריטריונים שאינם -ה על שלוש משכורות חודשיות בשנה, עלה כולו, אם סכומו אינו עולהרכיב המשתנ

פי שיקול דעת, במבחן בדיעבד, בהתחשב בתרומתו של נושא -קרי, תגמול משתנה על –ניתנים למדידה 

יחס לנושא משרה הכפוף למנכ"ל, לו החברה תהא רשאית להעניק המשרה לחברה; האמור לעיל, לא יחול ב

, לבד מעמידה בתקרת המענק כפי שנקבע מגבלה כלעת, במבחן בדיעבד, ללא פי שיקול ד-עלגמול משתנה, 

  במדיניות תגמול זו.

 

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

 לו. החברה ואת רצון החברה לתגמל נושאי משרה על עמידה ביעדים אלהצלחת 

יעדים המשקפים את מטרות החברה והאסטרטגיה שלה בטווח הקצר והארוך על מנת במניין היעדים יכללו 

ליצור זהות אינטרסים בין החברה, בעלי המניות ונושאי המשרה, בקידום מטרות החברה והאסטרטגיה שלה 

 כאמור.

ל בשיעור שלא יעלה ע ל המענקת גובהו שיתהיה סמכות להפח , בהמלצת ועדת התגמול,ון החברהלדירקטורי

בחינת סבירות המענק תקופת כהונת נושא המשרה בתפקידו, מורכבות היעדים והיקפם,  ל, בשים לב ל20%

 רה.למצבה העסקי והכספי של החבכן שהתקבל מעמידה ביעדים לעומת תרומתו של נושא המשרה להשגתם ו

ל מעילה, במקרים ש לנושא משרה מסויםאת תשלום המענק  לבטלכמו כן, לדירקטוריון תהא הסמכות 

 . התנהלות בלתי תקינההונאה ו/או 

 

 תחולה

 שויים להיות זכאים לתגמול המשתנה.מנכ"ל ונושאי משרה אחרים הכפופים למנכ"ל ע
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 :להענקת תגמול משתנה מצטבריםהסף התנאי 

שנתי לפני מס רווח ( לשנת התגמול הרלוונטית )השנה בגינה ניתן המענקהחברה תציג  - הרווח מבחן •

כספיים הוזאת בהתאם לדוחות רשה למענקים בגין אותה שנה קלנדרית, ככל שישנם, לאחר הפ

 המאוחדים והמבוקרים של החברה.

י הפירעון של קרן, החברה עמדה באופן מלא בתנא ה הקלנדרית הרלוונטית,שנהבמהלך  - מבחן הפירעון •

העמידו לפירעון מיידי  וכן תאגידים בנקאיים לאפיקה פרשי הצמדה בגין אגרות חוב שהנריבית וה

 . שהיו במחזור באותה שנההלוואות 

או הפניית תשומת לב בגין אי וודאויות באשר להנחת עסק היעדר הערת "עסק חי"  - חוות דעת "חלקה" •

 הרלוונטית. התגמול  רים בדוח הכספי השנתי לשנתחוות דעת רואי החשבון המבקב חי

 

ה משמעותה כי נושאי המשרה לא יהיו זכאים למענק בשנל, אחד או יותר מתנאי הסף שלעיב אי עמידה

 הרלוונטית.הקלנדרית 

 

 מענק למנכ"ל החברה

  רווחיעדי מענק המבוסס על עמידה ב

כפופי מנכ"ל, בנטרול  ענקים למנכ"ל ולנושאי המשרהרווח שנתי לפני מס ולפני מ –" רווח שנתיבמדיניות זו "

 הוכר בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה. דל"ן נטו ממס )כלפי מעלה(, ששערוכי נ

   

כהגדרתו  ההפרש שבין סכום הרווח השנתיסכום מתוך  %2.510של  בשיעור למענק שנתי המנכ"ל יהיה זכאי

)להלן:  (20196201דצמבר חודש )צמוד למדד המחירים לצרכן של  ש"חמיליון  80 50לבין הסך של  לעיל

במידה ובשנה מסוימת הציגה החברה רווח שנתי, כאשר בשנה או . ("ממע פתבתוס) "(המינימאלי הרווח"

הנמוך מהרווח המינימאלי או הפסד, יקוזז סכום ההפרשים בין שנתי בשנים שקדמו לה הציגה החברה רווח 

 השנתיכאמור, מסך הרווח שנה  לכבפועל לבין הרווח המינימאלי שיהיה בהשנתי או ההפסד נתי שההרווח 

מיליון  230 65שנתי העולה על  רווחכמו כן, אם הציגה החברה בשנה מסוימת השנתי.  המענקשוב לצורך חי

ייזקפו  "(,המקסימאלי הרווח( )להלן: "20192016ש"ח )צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר 

. לי באותה שנהאהמקסימ הרווחעל  אך לא יעלו ,לשנים הבאות הסכומים העולים על הרווח המקסימאלי

ים העולים על הרווח המקסימאלי )כהגדרתו לעיל(, אשר לא נלקחו בחשבון לצורך חישוב המענקים בגין סכומ

נים שלאחר מכן )כפי שיקבעו , יילקחו בחשבון כ"רווחים" לצורך חישוב המענקים בש2019עד  2017השנים 

 .ןנים( והכל בכפוף לאישורים הנדרשים על פי כל דישיחס לאותם בתוכנית התגמול שתתי

 המענק השנתי יחושב באופן מדורג כדלקמן:

 תגמול במונחי שיעור מהרווח *(ש"חרווח בשנת המדידה )מיליוני 

 0% 8050 -רווח הנמוך מ

  %2.510 8050מעל רווח 
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  .20192016 דצמבר חודשם לצרכן של דד המחירי* צמוד למ

 

)ראה פוף לתקרות המענקים ש"ח, בכמיליון  80 50העודף מעל ב כפונקציה של הרווח ענק מחושיובהר, כי המ

 פרק "תקרות מענקים"(. להלן

 

 התאמות בשל שינוי מדיניות חשבונאית

 במדיניות זו: 

 . IFRS15תקן  מועד יישום -"מועד יישום התקן"

ימסרנה כל הדירות ועד לתום שנת הכספים שבה ת ממועד יישום התקן התקופה החלה -"תקופת הבניה"

 , כהגדרתן להלן. בבניה

שקדם למועד יישום כל הדירות המצויות בבניה ע"י החברה ואשר נמכרו וטרם נמסרו ביום  -"דירות בבניה"

 . התקן

 יה.כל שנת כספים במהלך תקופת הבנ -"שנת הכספים הנבחנת"

העודפים )בנטרול השפעת המסים על ההכנסה( בגין כל אחד ההשפעה המצטברת על יתרת  -"הרווח הנוסף"

חברה הכולל דירות בבניה, כשהיא מוכפלת בשיעור הדירות בבניה שנמסרו במהלך שנת מהפרויקטים של ה

  הכספים הנבחנת מתוך סך כל הדירות בבניה בגין כל פרויקט.

 

חושב המענק השנתי לו זכאי המנכ"ל ל התקן ובמהלך תקופת הבניה, כהגדרתם לעיל, יהחל ממועד יישומו ש

 הרווח הנוסף כהגדרתו לעיל.  השנתית כספים נבחנת יתווסף לרווח בהתבסס על רווחי החברה, כאשר בכל שנ

 

 . השנתייםימים ממועד אישור הדוחות הכספיים  30בתוך  למנכ"להשנתי ישולם  המענק

 

 משרה כפופי מנכ"ל ענק לנושאימ

סיפה נכ"ל יינתן בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים על פי דין )לרבות אישור אלנושאי משרה כפופי מ מענק

 בעל של קרוביםבמידה ונושאי המשרה כפופי המנכ"ל הנם ( לחוק החברות 3)א()275כללית ברוב לפי סעיף 

 (.הדין פי על שיידרש לוככ אם, מדידים שאינם מענק לרכיבי בנוגעוזאת  ,השליטה

 קטוריון,התגמול והדירול להיקבע בהתבסס על יעדים מדידים כפי שיוגדרו ע"י ועדת יכ גובה הרכיב המשתנה

פי שיקול דעת יכול -פי שיקול דעת במבחן בדיעבד. כאמור להלן, תגמול משתנה על-כמתואר להלן ו/או על

נושא משרה הכפוף למנכ"ל, בכפוף לעמידה מהתגמול המשתנה שישולם ל 100%להינתן עד לתקרה של 

 המענק הקבועה במדיניות תגמול זו. בתקרת

 יעדים מדידים

 לעיל. כהגדרתו  – רווח שנתי .1

רווח שנתי את נושאי המשרה בגין עמידה ביעד זה.  יזכהלא  ש"חמיליון  80 50 -רווח שנתי הנמוך מ

  עמידה בגין ביעד זה. 100%-מיליון ש"ח יזכה את נושא המשרה ב 230 80בגובה של 
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  מיליון ש"ח יחושב שיעור הזכאות בגין היעד באופן ליניארי. 230 80 -ל 80 50 בטווח רווח שנתי שבין

הרווח מיליון ש"ח )להלן בפיסקה זו: " 302 80אם הציגה החברה רווח שנתי )בסך העולה על  כמו כן,

לשנים הבאות, אך לא יעלו על הרווח "(, ייזקפו הסכומים העולים על הרווח המקסימלי המקסימלי

  באותה שנה.המקסימלי 

 

השנתי לו  מועד יישומו של התקן ובמהלך תקופת הבניה, כהגדרתם לעיל, יחושב המענקהחל מ

זכאים נושאי המשרה בהתבסס על רווחי החברה, כאשר בכל שנת כספים נבחנת יתווסף לרווח 

 הרווח הנוסף כהגדרתו לעיל.  השנתי

 

מדי שנה ים אישיים יעדלנושאי משרה וע לקב עשויים דירקטוריוןהועדת התגמול ו - שייםיעדים אי .2

ה ביעדים אלו. יעדים אישיים יכול בהתאם לתחומי אחריותם ויכולת ההשפעה שלהם על עמיד

עמידה ביעדי שיווק, כתיבת עמידה בלוחות זמנים לביצוע פרויקטים, שיכללו יעדים תפעוליים כגון 

מרי גלם , הפחתת עלויות חוןהמקרקעי בפנקסי הרישום משך קיצורם ותכניות, הליוהטמעת נ

 וכיוצ"ב. 

 יקבעו משתנה בתגמול המזכה בהם מינימלי עמידה ושיעור משקלםככל שייקבעו, , היעדים תמהיל 

 .הדירקטוריוןי "ע שנה מדי

 

  חישוב מענק בפועל בגין היעדים המדידים לנושאי משרה כפופי מנכ"ל

כמכפלה של שיעור עמידה  שביחו , ככל שייקבעו,משרה נושא כל של מענק בגין המרכיבים המדידיםה גובה

)ראה מטה מענק שהוגדרה עבורו נוסחת התגמול לנושא משרה ותקרת ה במשקלם על פי ביעדים המדידים

 פרק "תקרות מענקים"(.

 

 תקרות מענקים

 ן ש"ח בתוספת מע"מ, צמוד למדד המחירים לצרכןמיליו 2.5 1.5המענק השנתי למנכ"ל לא יעלה על סך של 

סכומים העולים על  )ירידות לעומת מדד הבסיס לא תילקחנה בחשבון(. 2019 2016חודש דצמבר ב הידועבגין 

עד  2017לצורך חישוב המענקים בגין השנים  הרווח המקסימאלי )כהגדרתו לעיל(, אשר לא נלקחו בחשבון

בתוכנית התגמול  חישוב המענקים בשנים שלאחר מכן )כפי שיקבעו , יילקחו בחשבון כ"רווחים" לצורך2019

 חס לאותם שנים( והכל בכפוף לאישורים הנדרשים על פי כל דין.שתתיי

 

זכויות יס ברוטו )ללא תנאים נלווים ומשכורות בס 7המענק השנתי לנושאי משרה כפופי מנכ"ל לא יעלה על  

 . (ניתן המענקה דצמבר של השנה בגינחודש , נכון לסוציאליות

 

 :נושאים נוספים

אסיפה כללית ברוב  אישור)לרבות  דין פי על המוסמכים גניםהאור לאישור בכפוף – דמענק מיוח  .1

שהנם  קרוביוהשליטה ובעל לבפועל מיוחד  מענק למתן בנוגע( לחוק החברות 3)א()275לפי סעיף 

במידה ובתקופת מדידה  להחליט כיהדירקטוריון, לאחר המלצת ועדת התגמול, רשאי  נושאי משרה(,
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משרה  החברה תשלם לנושא אי סף לקבלת מענק שנתי,לא תעמוד החברה בתנה, לתגמול המשתנ

ויוצאי דופן ו/או  בחברה מענק מיוחד בגין מאמץ חריג ויוצא דופן מצידו ו/או בגין הישגים מיוחדים

( (Promotion Bonusמעותית ו/או מענק בגין הגדלת אחריות מש (Signing Bonus) חתימה מענק

מכירה של תחום  ל שינויים ארגוניים בחברה )כגון:במקרה ש (Stay Bonus) ו/או מענק הישארות

ופה פעילות או חלק ממנו( כאשר טובת החברה מחייבת את הישארותו של נושא המשרה לתק

 (.מענק מיוחד"" מינימלית נוספת )להלן:

 יעלה על שלוש משכורות בסיס לנושא משרה., לא נתןייהמיוחד שיינתן, אם  המענק

 

לפני מס, הפסד כאמור יקוזז מהרווח לחברה הפסד שנתי מאוחד, דה ובשנה מסוימת יהיה במי .2

 ביצועיםבשנה העוקבת. ל השנתי המאוחד העוקב, לצורך חישוב המענק לנושאי משרה כפופי מנכ"

 והמנגנון התגמול מתחשיב חלק יהוו החברה ידי על בעתיד שיירכשו חברות או פעילויות של כספיים

ולאחריה  מענקובהר כי במידה שבשנה מסוימת משולם מ .האל לביצועים ביחס גמולהת לחישוב

היה החזר של יהיה הפסד או רווח הנמוך מהרווח המינימאלי, לא תהא התחשבנות מחדש ולא י

 .מענקה

 

רית של תקופת העסקה לא יאוחר : המענק ישולם לנושאי המשרה לגבי כל שנה קלנדאעיתוי תשלום .3

אישור הדוחות הכספיים  שלאחר מועדחודש מאי  י הניהול/המשכורת בגיןדמממועד תשלום 

  .השנתיים של החברה

שנתי, זאת בכפוף החברה תהא רשאית לשלם לנושאי המשרה מקדמות על חשבון המענק ה

כאמור לבין סכום המענק להתחייבות נושאי המשרה להשיב לחברה את ההפרש שבין סך המקדמות 

שייקבע בפועל כאמור יהא נמוך מסך המקדמות  במקרה שבו המענק השנתיהשנתי שייקבע בפועל, 

  ששולמו לנושאי המשרה באותה שנה. 

או משכר  מדמי הניהולכולו או חלקו,  יובהר כי החברה תהא רשאית לקזז את סכום ההשבה,

זר שא המשרה לקבל מהחברה וכי עד לקיזוז ו/או החהבסיס ו/או מכל סכום אחר אותו יהא זכאי נו

א תשלם החברה כל או חלק ממענק שנתי נוסף לו זכאי נושא המשרה לקבל מלוא סכום ההשבה, ל

 מהחברה. 

 

 בחברה לפחות ועסקהי למענק רק בתנאי שזכא ה: נושא משרה יהיחלקיות המענק ותקופת אכשרה .4

נק תפקידו לפני תום השנה הרלוונטית, יחושב המע . היה ונושא המשרה יסיים אתשנת עבודה אחת

יחסי לתקופת הכהונה באותה שנה. במקרה של עזיבת נושא משרה תו באופן בגין שנת סיום כהונ

 לת המענק.בנסיבות השוללות את זכותו לקבל פיצויים, תבוטל זכותו לקב

 

ושא המשרה על למעט אם נקבע במפורש אחרת בהסכם העסקה אישי, כל תשלום אשר ישולם לנ .5

לם, אינו ולא יחשב כחלק משכרו הרגיל של ות תגמול זו, ככל שישופי מדיני-גמול משתנה עלתחשבון 

ית נושא המשרה לכל דבר ועניין ולא יהווה בסיס לחישוב או לזכאות או לצבירה של זכות נלוו

ה, פיצויי כלשהי, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ישמש כרכיב הנכלל בתשלום חופש

 "ב.פיטורים, הפרשות לקופות הגמל וכיו
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, לאומי ביטוח) בגין התגמול המשתנה אחר חובה בתשלום או כלשהו במס חיוב הככל שיהי – מיסוי .6

 יחול שהוא ככל) דין פי-עלהמשרה  נושא בו אייש ,התוכנית עקב או/ו בגין'( וכו ממלכתי בריאות מס

 (. דין לפיהמשרה  נושא על

 

 רכיב הוני –תנה תגמול מש .3

  .התגמול במדיניות זה רכיב לכלול כוונה ןאי זה ובשלב הוני גמולת חברהא נהוג בל להיום נכון

 

  סיום העסקה .4

  להסכמי העסקתם. ולפיצויים בהתאםחודשים  6עד של נושאי המשרה בחברה זכאים להודעה מוקדמת 

של התפטרות, זאת בסך שלא יעלה על לאשר מתן פיצויים לנושאי המשרה גם במקרה  תרשאי החברה תהא

  של פיטורים.על פי חוק במקרה  משולמיםההפיצויים 

 לתנאים בהתאם ,המסיים העסקתו בחברה נושא משרהל הסתגלות מענק לתת אפשרות תהא לחברה

 .המוקדמת ההודעה תקופת בגין מוללתג מעבר וזאת מטה המפורטים

פוף בתפקידו כנושא משרה כשנים  3 -ותק של פחות מלא יוענק לנושא המשרה ב הסתגלותככלל, מענק 

 חודשי עלות העסקה כוללת.  6לא יעלה על  הסתגלות מענק. מנכ"ל

( לחוק 3)א()275לאישור האורגנים המוסמכים על פי דין )לרבות אישור אסיפה כללית ברוב לפי סעיף  בכפוף

החברה  דירקטוריוןנושאי משרה(,  שהנםקרוביו בעל השליטה והחברות בנוגע למתן מענק הסתגלות בפועל ל

חשב בהמלצת וועדת התגמול, תוך התייחסות לפרמטרים הבאים: בהת הסתגלותדבר מתן מענק יחליט ב

ל נושא המשרה להשגת יעדי תרומתו ש ,תקופה ותנאי הכהונה וההעסקה, ביצועי החברה בתקופה האמורה

 החברה ולהשאת רווחיה ונסיבות הפרישה.

 

  בחבילת התגמולבים משתנים וקבועים יחס בין רכי .5

מסך חבילת  40%למנכ"ל ועל חבילת התגמול  מסך 80% המנכ"ל עללגבי  יעלהמול המשתנה לא רכיב התג

 התגמול לנושאי משרה אחרים הכפופים למנכ"ל. 

 השכר הקבוע השנתי כולל תנאים נלווים וכן התגמול המשתנה השנתי.  -ל"לענין זה "חבילת תגמו

 מול משתנה במקרה של טעותהשבת תג .6

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

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

ים המעודכנים )תוך שקלול הפרשים ככל פי הנתונ-העודף בין הסכום שקיבל לבין הסכום לו הוא זכאי על

השבה כאמור לא תחול  ידו(.-על ששולמואו /ו משרה נושא על יםהחל המס וחבויות לומיבתש שקיימים

 .שבונאית או בכללי הדיווחבמקרה של עדכון או תיקון הדוחות הכספיים כתוצאה משינוי בתקינה הח
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נה העוקבת והיתרה, במידה ותהיה, תסולק מתוך השבת הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של קיזוז מהמענק בש

שים. במקרה של סיום העסקה קודם להשבת מלוא הסכומים הנ"ל, יקוזזו חוד 24השכר בפריסה של עד 

יגיעו, לנושאי המשרה בגין סיום הסכומים, ככל שיהיו ובמידת האפשר, מתשלומים אשר יגיעו, אם 

 ימים. 30ו על ידי נושאי המשרה תוך העסקתם, והסכומים הנותרים, ככל שיהיו, יוחזר

 

 החברה  עובדי של העסקתם לתנאי שרההעסקתו של נושא המ תנאי ןבי היחס .7

אי דירקטוריון יבחנו את היחס בין תנהו ועדת התגמול בעת אישור תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה

רבות עובדי קבלן( הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה לתנאי העסקה של שאר עובדי החברה )ל

על יחסי  ת יחסים אלוהשפעויחוו דעתם על חציוני של העובדים כאמור ובפרט היחס לשכר הממוצע וה

העובדים  בחברה, סבירותו של שכר נושאי המשרה בחברה לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת העבודה

 שלה.

שכר העלות בה ל המנכ"ל והסמנכ"ליםשל שכרם עלות , היחס בין בחברה התגמול מדיניות אישור למועד נכון

המנכ"ל שכרם של עלות היחס בין ו בהתאמה ,14.484.16: -ו 1418:019:08:עד  ובחברה הינ תממוצעה

  3 ה.בהתאמ 16.386.48: -ו 125.6729.72:השכר החציונית בחברה הינו עד עלות בה ללים "הסמנכו

 . בחברה העבודה יחסי עלקיימת השפעה  לא ים אלויחסוועדת התגמול והדירקטוריון מצאו, כי ל

 

 דירקטורים גמול .8

יהיו זכאים לתגמול שלא יעלה על הגמול  רבות יו"ר הדירקטוריון,ם מועסקים בחברה, לשאינ דירקטורים

 . 2000"ס ר חיצוני(, התשהמקסימלי על פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות דירקטו

 ן כהונתו כנושא משרה. א יקבל תגמול נוסף מעבר לגמול המשולם לו בגינושא משרה אשר מכהן כדירקטור, ל

יו"ר דירקטוריון פעיל יוכל לקבל תגמול בהתאם לקריטריונים לתגמול נושאי  – ןול יו"ר הדירקטוריוגמ

יים במסמך זה לקביעת תנאי כהונה והעסקה לכלל הפרמטרים המנו משרה שאינם דירקטורים, בהתאם

ונו סיילנלו בחברה וכן בהתאם ו יקבע בהתאם להיקף פעילות, תחומי האחריות ששכר. לנושאי משרה

 וכישוריו. 

 

 וביטוח שיפוי, ורפט .9

משרה בחברה )לרבות  ינושאבכפוף להוראות כל דין, לתקנון החברה ולאישור האורגנים המוסמכים בחברה, 

בגין  הסדרי שיפוי ופטורולרה מש ינושאדירקטורים ולביטוח אחריות  םלהיות זכאי ים( עשוייםדירקטור

 עשיםנרה והסדרי השיפוי והפטור ח אחריות נושאי המשביטו .משרה, כמפורט להלן אחריותם כנושאי

לנושאי המשרה של החברה מסוגה של החברה, והנם מאפשרים  בהתאם למקובל בחברות ציבוריות בישראל

                                                 

 
 .שנתי בסיס על ולמיםהמש תשלומים חלקיות לרבות, 20192016 נובמבר שכר עלות על מבוסס 3
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, פי דין המוטלת על נושאי המשרה-למלא את תפקידם כראוי בהתחשב בסיכונים הכרוכים ובאחריות על

  חברות וחוק ניירות ערך.כל דין לרבות חוק הי מתן הגנה המותרת על פי וזאת על יד

 בכפוף להוראות כל דין, לתקנון החברה ולאישור האורגנים המוסמכים בחברה, נושאי המשרה עשויים 9.1

ורשה בפוליסת ביטוח אחריות להיות זכאים להיכלל בהסדר, לפיו החברה תתקשר עם מבטח מ

במסגרת  "(, וזאתת הביטוחפוליסת שלה )להלן: "משרה בחברה ובחברות הבנו דירקטורים ונושאי

לחברה  כיסוי גםבנוסף הפוליסה כוללת  .תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה ובחברות הבנות

 ירות ערך .שעניינן הפרה של דיני ני  עצמה בגין תביעות

  וח הם:יסת הביטרות העיקריים של החברה עם מבטח בפולתנאי ההתקש 9.2

מיליון דולר למקרה ולתקופה ביחד ולחוד עבור כל  50 30של  סךוח לא יעלה על גבול אחריות הביט (א)

מיליון  4 -ו הוצאות משפטיות סבירות )בישראל( מעבר לגבולות האחריותבתוספת  נושאי המשרה

 .וצאות משפטיות )בישראל(דולר עבור ה

דולר בגין  0,0050-דולר לחברה ו 0005215,כום ההשתתפות העצמית בפוליסה לא יעלה על ס (ב)

 .כנגד החברהבלבד בישראל ערך ירותניבדיני תביעות 

, ותהיה בסכום סביר דולר לשנה 00012040,על סך של  תעלהלא  תהביטוח השנתי פרמיית (ג)

 שוק.בהתחשב בחשיפת החברה, בהיקף הכיסוי ובתנאי ה

יהיו  ובעל השליטה וקרוביטוח של שרות החברה בפוליסת הביטוח בקשר עם תנאי הביתנאי התק (ד)

 .או פחותים מהםבחברה,  זהים לתנאי ההתקשרות של שאר נושאי המשרה

יובהר כי החברה תהיה רשאית, בכל עת בתקופת מדיניות תגמול זו, לרכוש פוליסת ביטוח אחריות  9.3

טורים טה, קרוביהם ובני משפחתם בתוקף תפקידם כדירקרבות בעלי שלידירקטורים ונושאי משרה )ל

קבוצתית(, להאריך ו/או לחדש  כפי שיכהנו בחברה מעת לעת )לרבות פוליסת ביטוח ו/או כנושאי משרה(,

את פוליסת הביטוח הקיימת ו/או להתקשר בפוליסת ביטוח חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת 

אחריות  ישראל או בחו"ל, בתנאים כמפורט להלן, לביטוחאו מבטח אחר בהביטוח עם אותו המבטח 

ל בסיס עיקרי התנאים ושאי משרה, ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה עדירקטורים ו/או נ

 המפורטים להלן, וועדת התגמול אישרה זאת.

ברה, במהלך בכפוף להוראות כל דין, התקשרות החברה בקשר לביטוח אחריותם של נושאי המשרה בח 9.4

שור אסיפת בעלי מניות, התגמול בלבד ולא תובא לאיקפה של מדיניות תגמול זו, תובא לאישור ועדת תו

אי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או ובלבד שההתקשרות היא בתנ

 התחייבויותיה. 

נושאי הדירקטורים וה, המוסמכים בחברבכפוף להוראות כל דין, לתקנון החברה ולאישור האורגנים  9.5

בנוסח בשל הפרת חובת הזהירות כלפי החברה , פטור מאחריותאים לכתבי המשרה עשויים להיות זכ
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בכל מקרה כתבי פטור שהוענקו לפני אישור מדיניות התגמול ימשיכו להיות  4.בחברה מעת לעת כמקובל

 בתוקף בתנאים המקוריים.

שויים שור האורגנים המוסמכים בחברה, נושאי המשרה עון החברה ולאיבכפוף להוראות כל דין, לתקנ 9.6

ו/או להיתר לשיפוי  5לעתהתחייבות לשיפוי מראש, בנוסח כמקובל בחברה מעת להיות זכאים לכתבי 

שתשלם החברה לכל נושאי  השיפויסכום יצוין כי בהתאם לתקנון החברה, נושאי משרה בדיעבד. 

מים או ו/או יוצאו להם על ידי החברה )בנוסף לסכוי השיפוי שהוצהמשרה, במצטבר, על פי כל כתב

 -ה על סכום השווה ל, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שרכשה החברה( לא יעלשיתקבלו מחברת הביטוח

 של החברה נכון למועד השיפוי בפועל. םפי הדוחות הכספיים האחרוני-מההון העצמי של החברה על 25%

 

                                                 

 
 . 30.03.2008ביום מקובל בחברה במועד זה הנו כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית ה פטורנוסח כתב התחייבות ל   4
רף כנספח ב' וכפי שצו 11.8.0211ידי האסיפה הכללית מיום  שאושר על נוסח כתב התחייבות לשיפוי המקובל בחברה במועד זה הנו כפי   5

 .1.8.2011ל החברה בדבר זימון אסיפה מיום לדוח מיידי ש



- 1 - 1 

 

 2020בינואר  08 תאריך: 

 

 

 לכבוד

 "(החברה" :)להלן בע"מ י.ח. דמרי בניה ופיתוח

 

 הבלתי תלוי יתלכהונה כדירקטור תהצהרת מועמד
 "(חוק החברות)להלן: " 1999-ב. לחוק החברות, התשנ"ט224בהתאם לסעיף 

 

בזאת כי מתקיימים בי התנאים  תמאשר ,053423364, נושא ת.ז. תמר סלמניק מטה, מהאני החתו

 כדלקמן:בחברה  הבלתי תלוי יתכדירקטורלכהונה הדרושים 

 .1בחברה מעל תשע שנים רצופות יתכדירקטור נתאינני מכה .1

)ו( לחוק  עד)ב( 240 בסעיף הקבועים חיצוני דירקטור למינוי הכשירות תנאי בי מתקיימים .2

 :להלןכמפורט  החברות,

של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני  האינני קרוב)א( 
השליטה בו, במועד המינוי או  תלו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל פהכפו

בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל 
ין בה בעל שליטה או מי שמחזיק השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר, ובחברה שא

גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל  –בדבוקת שליטה 
 הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

 – זה קטן סעיף לענין

 או כלל דרך מקצועיים או עסקיים קשרים קיום, עבודה יחסי קיום -" זיקה" 
 כדירקטור לכהן כדי שמונה דירקטור של כהונה למעט, משרה כנושא כהונה וכן, שליטה
 ; לציבור מניות לראשונה להציע שעומדת בחברה חיצוני

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

לו במישרין או בעקיפין או  פהלקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפואין לי, )ב( 
שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, עם בעל  תלתאגיד שאני בעל

השליטה בחברה או עם קרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או עם תאגיד אחר, גם 
אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה ואינני 

 )ב( לחוק החברות.244תמורה בניגוד להוראות סעיף  תמקבל

תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי ( )ג
בלתי  יתבחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור הבלתי תלוי יתכדירקטור

 בחברה. התלוי

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה )ד( 
 .יתכדירקטור נתהאחרת שבה אני מכ

 אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.)ה( 

 

לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטורית, נוסף על הגמול שלו הנני זכאית ולהחזר  .3

כמו כן, סכום הגמול  ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.

                                                      

 

 לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.  1
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השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם נתתי הסכמתי להתמנות כדירקטורית השנתי וסכום גמול 

 בלתי תלויה בחברה והנני מסכימה לתנאים האמורים. 

הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של  תהנני בעל .4

 ה.ולגודל חברההמיוחדים של ה ה, בשים לב, בין השאר, לצרכיחברהב יתדירקטור

 הנני מצהירה כי ]יש לסמן את החלופה הרלוונטית[: .5

 2חו.בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות מכוהנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית,  □

  3הנני בעלת כשירות מקצועית, בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות מכוחו. □

הצהרתי זו ניתנת גם כחברה למען הסר ספק,  הנני בעלת היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. .6

, וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות י יאושר()ככל שמינוי בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים

 .2010-יין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע)הוראות ותנאים לענ

( לא הטילה עלי אמצעי החברותהריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית )כהגדרת מונח זה בחוק  .7

בחברה ציבורית )כהגדרת  ית( האוסר עלי לכהן כדירקטורבחוק החברותאכיפה )כהגדרת מונח זה 

לחילופין, אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור,  מונח זה בחוק החברות(.

כמו כן, הנני  הנני מצהירה כי חלפה התקופה שבה נאסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

 רגל. תכפושטלפעולות משפטיות ולא הוכרזתי  הכשיר נהדין שאינ ת, אינני פסולהבגיר

לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו,  .8

, ולפי 1977-, לחוק העונשין, התשל"ז428עד  422-, ו420עד  418, 415, 392, 297עד  290סעיפים 

בעבירות  לחוק ניירות ערך. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל 54-)א( ו53ד, 52ג, 52סעיפים 

 לא הורשעתי בפסק דיןשוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. 

בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה  בערכאה ראשונה

 .)כהגדרת מונח זה בחוק החברות( בחברה ציבורית יתאינני ראוי לשמש כדירקטור

בלתי תלויה  יתה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטורידוע לי כי החבר .9

בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים 

בנוסף, הריני לאשר בזאת שכל הפרטים  ."(תקנות הדוחות)להלן: " 1970-ומיידיים(, התש"ל

הינם  יפורסמו כחלק מפרסום הדוח המיידי כאמור,אשר  ,ות הדוחותלתקנ 26הנדרשים לפי תקנה 

 נכונים ומלאים וכן לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור.

יחול כל שינוי באמור לעיל או שיחדל להתקיים תנאי ככל שבזאת בפני החברה כי  תהנני מתחייב .10

בחברה, או  הבלתי תלוי יתמהתנאים הקבועים בחוק החברות בקשר עם כהונתי כדירקטור

כקבוע בחוק החברות, איידע את  הבלתי תלוי יתשתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור

 החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי.
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 בכבוד רב,

 

 תמר סלמניק

 

 

 



 , עו"ד  תמר סלמניק
 קורות חיים

 
  36רחוב דוכיפת 

 הוד השרון
 

0522461261 
tamarsalemnick@gmail.com 

 
 

 השכלה
 

 במשפט מסחרי, אוניברסיטת ת"א בשיתוף ברקלי קליפורניה.  ( M.A תואר שני ) – 2009

 
 ( במשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.   B.Aתואר ראשון   )   - 1980

 
 

 נסיון מקצועי
 
 מנהלת בנק דיסקונט לונדון.        -    2016-2011 
 
סחר חוץ , מלונאות, עובדים,  פעילות בנקאית עסקית, כולל נדל"ן,  35ניהול צוות של כ  

סינדיקציות ותאגידים.  אחריות מלאה לפעילות הסניף מול הרגולטורים הבריטיים 
טיפול בחובות בעייתיים  והישראלים.  אחריות מלאה בכל הנוגע לציות ומניעת הלבנת הון. 

, שיווק ותפעול של הבנק ITטיפול בכל הקשור בפיתוח העסקי, מערכות  .והסדרי גבייה 

קביעת מדיניות ויישומה טיפול בכל הקשור בנזילות . אחריות לדוחות כספיים. . בלונדון
 באמצעות נהלים והנחיות. קשר עם הגורמים הרלבנטיים בבנק דיסקונט ישראל. 

 
 לישראל בע"מ טמנהלת אגף נדל"ן ותשתיות בבנק דיסקונ  - 2011 – 1999

 
על כל פעילות האשראי לנדל"ן ותשתיות בחטיבה העסקית של הבנק, פורטפוליו  אחריות

מיליארד ש"ח, הכולל פרוייקטים של בניה למגורים, משרדים , תעשיה  11 -בהיקף של כ
ומסחר, פרוייקטים בתחום התשתיות כגון כביש חוצה ישראל, מנהרות הכרמל, אנרגיה 

איש.  אחריות לקביעת מדיניות   40 -עי של כסולארית ועוד.  ניהול צוות עובדים מקצו
ויישומה, ייזום פעילות עסקית, פיקוח ובקרה על פעילות האגף , קשר עם גורמי ביקורת, 

 קשר עם גורמי מימון וביצוע בינלאומיים.דירקטוריון, אגוד הבנקים, ועדות בכנסת וכיוב". 
 

 סמנכ"ל בנק כרמל – 1996-1999
 

לכל הפעילות העסקית של הבנק , בעיקר בתחום הנדל"ן,  ואחריות לכל פעולות אחריות 
הגביה בתחום העסקי והפרטי.  ניהול צוות עובדים.  השתתפות בכל ישיבות הדירקטוריון 

 וההנהלה של הבנק.  
 

 מנהלת עסקים במערך הנדל"ן בבנק לאומי – 1996 – 1990
 

ים גדולים בתחום הנדל"ן בארץ ובחו"ל. אחריות לניהול תיק אשראי של לקוחות עסקי
טיפול בהכנת בקשות אשראי, הצגתן בפני הנהלת הבנק והדירקטוריון, ומעקב אחרי ביצוע 

 החלטות ומדיניות. 
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 עו"ד במחלקה המשפטית של בנק לאומי -  1980-1990

ליחידות הבנק והנהלת החטיבות בנושאים בנקאיים שונים.  טיפול מתן ייעוץ משפטי 
 סדרי חוב גדולים במשק. בה

 
 
 

 דירקטוריון
 
דירקטורית בבנק מרכנתיל.  יו"ר ועדת אשראים של הדירקטוריון.    -עד היום  – 2016 

 חברה בועדה  לניהול סיכונים. 
 

  נבחרת הדירקטורים.   - 2017
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