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 הנדון: דוח מיידי מתקן בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

 חוק)" 1968-ח"התשכ, ערך ניירות חוק "(החברות קחו" :להלן) 1999-, התשנ"טהחברות חוק להוראות בהתאם

 ניירות תקנות"(, הדוחות תקנות)" 1970-ל"התש(, ומידיים תקופתיים חות"דו) ערך ניירות תקנות "(,ערך ניירות

 הודעה) החברות תקנותו "(פרטית הצעה תקנות)" 2000-ס"התש(, רשומה בחברה ערך ניירות של פרטית הצעה) ערך

דוח לדוח מתקן פרסום  בדברהודעה  בזאת ניתנת ,2000-סת(, התש"ציבורי בחברה סוג ואסיפת כללית אסיפה על

 האסיפה" -" והמיידי הדוח)בהתאמה: "וכינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה  מיידי

 כניסה, הרצליה 8 אבן אבא רחוב, במשרדי החברה 16:00בשעה  2017באוגוסט,  8', ג ביום תתכנס אשר ,"(הכללית

 .1 קומה', א

 :ותמצית ההחלטות המוצעות הכללית האסיפה של יומה סדר עלאשר  הנושאים .1

 אשר) 6201 לשנת החברה של התקופתי הדוח לדיון יובא - 2016 לשנת החברה של התקופתי בדוח דיון .1.1

 דוח, החברה עסקי תיאור פרק את הכולל((, 2017-01-028717 אסמכתא' מס) 2016, במרץ 30 ביום פורסם

 אודות נוספים פרטים פרק, החברה של המבוקרים הכספיים הדוחות, החברה ענייני מצב על הדירקטוריון

 לשנת החברה של התקופתי הדוח)" הדוחות לתקנות (2)-ו( 1()ד)ב9 תקנות לפי מנהלים הצהרות, החברה

2016.)" 

 מחדש למנות מוצע - שכרו את לקבוע החברה דירקטוריון והסמכת המבקר ח"רוה משרד של מחדש מינוי .1.2

 את ולהסמיך החברה של המבקר החשבון רואה כמשרד, חשבון רואי, וקסלמן קסלמן משרד את

 .שכרו את לקבוע החברה דירקטוריון

 מחדש םמינוי את לאשר מוצע -נוספת כהונה לתקופת חיצוניים דירקטורים אינם אשר דירקטורים מינוי .1.3

, מיזהר אמיר מר ה"הקרי, , חיצוניים דירקטורים אשר אינם כיום בחברה המכהנים םהדירקטוריכל  של

לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור , דה'ג אילון ומר וידר ליאור מר, זאילו יובל מר ,דניאל שחר מר

 . מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה

ב 224הצהרות בהתאם להוראות סעיף המועמדים האמורים לכהונה כדירקטורים בחברה, מסרו לחברה 

 זה. לפרטים אודות הדירקטורים דוח מיידיל נספח א'כ יםמצורפאשר העתקים מהן לחוק החברות, 

 לפרטים .2016של החברה לשנת  פרק ד' לדוח התקופתיב 26 תקנה, ראו )פרט לליאור וידר( האמורים

 זה. מיידי לדוח 'ב נספח, ראו וידר לליאורלתקנות הדוחות ביחס  26המנויים בתקנה 

 סכומי בגובה בחברה, יהיו זכאים מר ליאור וידר ומר אילון ג'דה לתגמול עבור כהונתם כדירקטורים

 2000-"סהתש(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר)כללים  בתקנות החברות הקבוע המזערי הגמול

 .לעת מעת שתהא כפי, הגמול תקנות פי על החברה לדרגת בהתאם, "(הגמול תקנות)"

כדירקטור  יובל אילוזשל מר וכיו"ר דירקטוריון פעיל אמיר מיזהר  מרלפרטים בדבר תנאי התגמול של 

, ראו זימון אסיפה כללית 2016במאי,  8ביום  , כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית של החברהפעיל
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 השנתית האסיפה זימון)" (2016-01-058504)מס' אסמכתא:  2016במאי,  3שפרסמה החברה ביום 

, כמנכ"ל החברה שחר דניאל מר. לפרטים בדבר תנאי התגמול של דרך ההפנייה, הנכלל בדוח זה על "(2015

, ראו זימון האסיפה הכללית השנתית 2016במאי,  8כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 

סדר יום האסיפה  שעל להלן 1.41.4, וכן ראו עדכון מוצע לתנאי התגמול של מר דניאל בהחלטה מס' 2015

זכאים לגמול נוסף בגין  היהי שחר דניאל לאמר הסר ספק,  . למעןזה מיידיהכללית המזומנת לפי דוח 

 .מנכ"ל החברהכ וכדירקטור בחברה, מעבר לגמול המשולם ל וכהונת

, יהיו זכאים כל הדירקטורים אשר מוצע למנותם מחדש לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בנוסף

וכן את התיקון המוצע  2015זימון האסיפה השנתית בחברה. לפרטים ראו  כמקובלופטור ולשיפוי 

 להלן. 1.51.5למדיניות התגמול של החברה, כמפורט בהחלטה מס' 

 החברה ל"מנכמר שחר דניאל,  של התגמול תנאי עדכון אישור .1.4

כך שמר דניאל יהיה זכאי לרכב ליסינג לעדכן את תנאי תגמולו של מר שחר דניאל, מנכ"ל החברה,  מוצע

החברה המזומנת לפי דוח מיידי זה. כמו כן, מוצע להעניק  האסיפה הכללית של החל ממועד אישורצמוד, 

הכל כמפורט להלן. ביתר תנאי תגמולו של מר  ;אופציות )לא סחירות( של החברה 100,000למר דניאל 

 .2015זימון האסיפה השנתית ראו יתר תנאי תגמולו של מר דניאל לפרטים בדבר  דניאל לא יחול שינוי.

  ליסינג לרכב זכאות תוספת .1.4.1

יהיה כך שמר דניאל ודירקטור בחברה, שחר דניאל, מנכ"ל מוצע לעדכן את תנאי תגמולו של מר 

בתוספת ₪  3,500עד  זכאי, בנוסף ליתר תנאי תגמולו, לרכב ליסינג צמוד בסכום ליסינג חודשי של

לפרטים אודות אישור זכאות זו של  .בע"מ והוצאות רכב אחרות עם גילום זקיפת השווי לצרכי מס

ועד  2017במרץ,  29החל מיום על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ביחס לתקופה מר דניאל 

האסיפה הכללית המזומנת לפי למועד אישור העדכון כאמור בתנאי תגמולו של מר דניאל על ידי 

-2017-01מס' אסמכתא: ) 2017ץ, במר 29שפרסמה החברה ביום  ראו דיווח מיידי ודוח מיידי זה, 

027352). 

 : ליסינג לרכב הזכאות תוספת לאישור והדירקטוריון התגמול ועדת נימוקי

 תגמולו תנאי ליתר ליסינג לרכב זכאות של תוספת כי בדעה הינם והדירקטוריון התגמול ועדת .א

 התגמול מדיניות עקרונות את ותואמת, העניין בנסיבות ומקובלת סבירה הינה דניאל מר של

 .החברה של

 למר ליסינג רכב הענקת לאשר החברה לטובת זה יהיה כי, בדעה והדירקטוריון התגמול ועדת .ב

 ניהול לצורך נסיעות היתר בין הכוללים, החברה ל"כמנכ תפקידו צורכי לאור וזאת, דניאל

 '.וכיוב משקיעים, לקוחות עם פגישות, החברה של עסקיה

, היתר בין, בהתחשב דניאל למר המוצע התגמול את בחנו והדירקטוריון התגמול ועדת .ג

 של לעסקיה הצפויה תרומתו, עליו המוטלים והאחריות העבודה היקף, ניסיונו, בתפקידו

 ואינה סבירה הינה דניאל למר ליסינג רכב הענקת כי מסקנה לכלל והגיעו ורווחיה החברה

 .ובכישוריו בדרגתו, בתפקידו משרה לנושאי מהמקובל חורגת

 רכב הענקת לרבות, דניאל מר של תגמולו תנאי כלל את בחנו והדירקטוריון התגמול ועדת .ד

 דומה פעילות בעלות חברות עבור בשוק המקובלים השכר בתנאי היתר בין בהתחשב, ליסינג

 משרה לנושאי המקובל הסטנדרט את תואם דניאל מר של תגמולו כי מסקנה לכלל והגיעו

 של לזה דומה פעילות היקף בעלות בחברות או החברה של פעילותה בתחום בחברות בדרגתו

 .החברה



 לטובת הינו דניאל למר ליסינג רכב הענקת אישור כי בדעה והדירקטוריון התגמול ועדת .ה

 .התחייבויותיה או רכושה, החברה רווחיות על מהותי באופן להשפיע עשוי אינו, החברה

, דניאל מר של העסקתו תנאי כי, החברה ודירקטוריון התגמול ועדת סבורים, לעיל האמור לאור .ו

 נכונה ומשקפים, העניין בנסיבות וסבירים מקובלים, הוגנים הינם ליסינג רכב הענקת וביניהם

 .החברה טובת את

 (סחירות)לא הענקת אופציות  .1.4.2

, 2017 ,אפרילב 24 -ו ,2017במרץ,  29אישרה ועדת התגמול של החברה ובימים  2017במרץ,  23ביום 

אישר דירקטוריון החברה, בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, 

רשומות של החברה, אופציות  100,000הקצאה ללא תמורה למר שחר דניאל, מנכ״ל החברה, של 

ללא ע.נ.  מניות רגילות 100,000הניתנות למימוש, בהנחת מימוש מלא, לעד  על שם, לא סחירות,

 . של החברהכ"א 

, 2016בספטמבר  18מתאר הצעת אופציות לעובדים שפרסמה החברה ביום ההקצאה תבוצע מכוח 

בהתאם להוראות סעיף  ,(2016-01-079611)מס' אסמכתא  2016בנובמבר  17כפי שתוקן ביום 

-לעובדים(, התש"סולתקנות ניירות ערך )פרטי מתאר הצעת ניירות ערך  ()א( לחוק ניירות ערך1ב)15

2000. 

ביחס להקצאה כאמור לפרטים לרבות  ,לפרטים אודות האופציות אשר מוצע להקצות למר דניאל

וכן לנימוקי לפרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות לתקנות הצעה פרטית, בהתאם 

 4ביום החברה המיידי שפרסמה הדיווח הראו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לענקה כאמור, 

 .ההנכלל בדוח זה על דרך ההפני, (2017-01-035932)מס' אסמכתא:  2017, במאי

אישרה האסיפה  2016מאי, ב 8ביום  - מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברהאישור  .1.5

 תגמולה מדיניותמדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה )" הכללית של החברה אימוץ

ביחס ועדת התגמול של החברה  המלצתבהמשך ל .א לחוק החברות267בהתאם להוראות סעיף  "(המקורית

 םישיבתה ביומהאסיפה הכללית המזומנת על פי דיווח מיידי זה, לאימוץ מדיניות התגמול המובאת לאישור 

מוצע , 2017 יוליב 3 יוםמ דירקטוריון החברהמדיניות התגמול כאמור על ידי אישור בהמשך לו 2017 ביולי 3

. "(מדיניות התגמול המעודכנת)" לדוח מיידי זה ג'כנספח המצ"ב בנוסח מדיניות תגמול מעודכנת לאשר 

בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה, תיכנס מדיניות התגמול המעודכנת לתוקף 

 הכללית המזומנת לפי דוח זה.  האסיפהלתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה על ידי 

יצוין כי ככל שמדיניות התגמול המעודכנת לא תאושר על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח מיידי זה, כי אז 

 אישורה.  מועדתמשיך לחול מדיניות התגמול הקיימת בחברה, עד לתום שלוש שנים מ

)ביחס למדיניות התגמול  המעודכנת במדיניות התגמולשהוכנסו העיקריים פירוט העדכונים להלן  .1.5.1

  :המקורית(

מדיניות התגמול עודכנה בהתאם לתיקונים שנערכו בעת האחרונה בחוק  - דעת בשיקול מענקים .א

 השנתי מהמענק מהותי לא חלק כי קובעת המעודכנת התגמול מדיניות: )א( כדלקמןהחברות, 

מענק בשיקול דעת. לעניין זה  יהיה"ל החברה ולדירקטורים פעילים בחברה למנכ ויוענק שיכול

( 1: )מבין הגבוה משמעוהשנתי  מהמענק" מהותי לא חלקנקבע במדיניות התגמול המעודכנת כי "

 ותגמול)מענק  התגמולמהרכיבים המשתנים של  25%( 2) או)ברוטו(  חודשיות משכורות 3 של סך

 יכול דעת בשיקול השנתי המענק כיהקביעה במדיניות התגמול המקורית  ףלח)וזאת  בפועל( הוני

עדת וול הוענקה; )ב( (בחברה המשרה נושאי לכלל ביחס השנתי המענק מסך 20% עד שיהווה

 המשרה לנושאידעת  בשיקולדירקטוריון החברה הסמכות לאשר הענקת מענק שנתי להתגמול ו



 וכן, התגמול במדיניות הקבועה השנתי המענק תקרת לגובה עד וזאת, החברה"ל למנכ הכפופים

 3בגובה של עד  פעיל דירקטורול החברה"ל למנכ דעת בשיקול שנתי מענק לאשר הסמכות

( )לפי העניין הפעיל דירקטורל או"ל למנכ שמשולם דעת בשיקול השנתי שהמענק ככל ,משכורות

 .שנה באותה השנתי המענק סך הינו

הוראות, בהתאם המעודכנת נקבעו במדיניות התגמול )א(  -מענק שנתי מבוסס יעדים מדידים .ב

לוועדת התגמול ולדירקטוריון רשות ניירות ערך, המאפשרות לאחרונה לעמדה משפטית שפרסמה 

)בלבד( לקבוע את הקריטריונים למענק שנתי המבוסס על יעדים מדידים ביחס לדירקטורים 

ות התגמול שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו; )ב( נקבעה במדיניפעילים וביחס לנושאי משרה 

 על ,למענק שנתי המבוסס על יעדים מדידים הזכאות חישוב במסגרתהמעודכנת הוראה לפיה 

 התגמול לוועדת או הכספיים )ככל שיקבעו יעדים כאלה(, תהיה לדירקטוריון בדוחות נתונים בסיס

 אלו בשנה אירועים לנטרל ", או לחילופין לקבוע שאיןייםפעמ חד לנטרל "אירועים סמכות

 ת.יממסו

עודכנו במדיניות התגמול המעודכנת סכומי תקרת המענק השנתי לנושאי  -תקרת המענק השנתי .ג

 .ביחס למנכ"ל החברה וליו"ר דירקטוריון פעיל משרה בחברה

תקרות שכר הבסיס של נושאי המשרה נו במסגרת מדיניות התגמול המעודכנת דכוע – שכר בסיס .ד

 בחברה.

מענקי פרישה לנושאי  הענקהאפשרות לנוספה למדיניות התגמול המעודכנת  – מענקי פרישה .ה

 .המשרה בחברה

ליו"ר  מבוסס מניותתגמול נוספה במדיניות התגמול המעודכנת אפשרות להעניק  – תגמול הוני .ו

 דירקטוריון פעיל בחברה.

ים לשינויבהתאם  -שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה והעסקה של נושאי משרה הכפופים למנכ"ל  .ז

למנכ"ל החברה לאשר לבדו    בהוראות הדין בעניין זה, מדיניות התגמול המעודכנת מאפשרת: )א(

נושאי המשרה הכפופים לו, ככל שתנאי הכהונה בתנאי כהונה והעסקה של שינויים לא מהותיים 

 לוועדת; )ב( של החברה וההעסקה של אותם נושאי משרה תואמים את הוראות מדיניות התגמול

 ככלמנכ"ל החברה,  שלהתגמול של החברה )בלבד( לאשר שינויים לא מהותיים בתנאי הכהונה 

בהקשר זה  .של החברה התגמולתואם את הוראות מדיניות  והשינויבשינוי שאינו מהותי,  שמדובר

 במצטבר 10%שאינו עולה על  קובעת מדיניות התגמול המעודכנת כי "שינוי לא מהותי" הינו שינוי

 .ביחס לעלות תנאי התגמול הכוללת השנתית של נושא המשרה

לחברה להתקשר המקורית אפשרה מדיניות התגמול  - ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה .ח

מעת לעת בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, באישור ועדת התגמול 

ה תעמוד בתנאים שנקבעו במדיניות ככל שנדרש על פי דין( בלבד, ככל שהפוליס -)והדירקטוריון

הוגדלה הפרמיה וכן סכום הכיסוי המירבי המעודכנת הורחב  . במסגרת מדיניות התגמולהתגמול

 .הקבועים במדיניות התגמול השנתית המקסימאלית

 

 

 

  :המקורית אופן יישום מדיניות התגמול .1.5.2

שכר הבסיס ששולם לבין המקורית במדיניות התגמול  עהת שכר הבסיס שנקבהיחס בין תקר .א

  )בהתאמה(. 1.136:1 -ו 1.125:1 הינו 2016בשנת חברה בפועל הפעיל ב למנכ"ל וליו"ר הדירקטוריון



לבין המקורית היחס בין תקרת שווי התגמול ההוני במועד ההענקה שנקבעה במדיניות התגמול  .ב

יו"ר . 2.17:1הינו  2016בשנת למנכ"ל החברה בפועל  הוענקשווי התגמול ההוני אשר תקרת 

המקורית, ולא  מדיניות התגמולהוראות לא היה זכאי לתגמול הוני בהתאם להחברה דירקטוריון 

 .2016הוענק לו מענק הוני בשנת 

 :הסכמים שאינם בהתאם למדיניות תגמול .1.5.3

של החברה )בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון אישרה האסיפה הכללית  2017בפברואר  2ביום 

את התקשרות החברה עם מר אילון ג'דה, החברה(, בחריגה מהוראות מדיניות התגמול המקורית, 

בתוספת  %5זכאי לעמלה בגובה מר ג'דה דירקטור בחברה, בהסכם גיוס משקיעים לחברה, לפיו יהיה 

ותרו על ידי מר ג'דה, אשר תבוצע שקיעים אשר יאמע"מ מתוך סכום השקעה הונית בחברה על ידי מ

חודשים מיום חתימת ההסכם. לפרטים נוספים ראו זימון אסיפה  12בתוך תקופה של  (ככל שתבוצע)

 (.093669-01-2016 )מס' אסמכתא: 2016בדצמבר,  29ביום  כללית שפרסמה החברה

 :המעודכנת אישור מדיניות התגמול .1.5.4

מדיניות התגמול על אישור ועדת התגמול, פה אחד, המליצה , 2017 ,ביולי 3  שיבתה מיוםבי .א

אביו, יהודה חלפון -ורד רז :המעודכנת. בישיבות ועדת התגמול כאמור השתתפו כלל חברי הועדה

 . וליאור וידר

 .פה אחד מדיניות התגמול המעודכנת,אימוץ את  דירקטוריון החברהאישר  ,2017ביולי,  3 ביום .ב

אביו, -אילון ג'דה, ורד רז ר דניאל, אמיר מיזהר,שח: בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו

 יהודה חלפון וליאור וידר. 

 :לאישור מדיניות התגמול המעודכנת ועדת התגמול והדירקטוריון נימוקי .1.5.5

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הינם בדעה כי מדיניות התגמול המעודכנת תאפשר לחברה  .א

הון אנושי חיוני, לצורך קידום מטרות החברה, תכניות העבודה שלה ומדיניותה בראייה  לשמר

 ארוכת טווח. 

מדיניות התגמול המעודכנת גובשה תוך שימת דגש על תרומת נושא המשרה להשאת רווחי החברה  .ב

בפרספקטיבה ארוכת טווח, והכל במטרה לעודד את נושא המשרה להצטיין בביצוע עבודתו ובתחום 

 חריותו.א

סקירה אשר ודירקטוריון החברה לצורך עדכון מדיניות התגמול, הוצגה בפני חברי ועדת התגמול  .ג

השוותה וניתחה את רמת התגמול הכוללת של נושאי המשרה בחברה מול רמות תגמול כוללות של 

נושאי משרה בתפקידים דומים בחברות אחרות מסוגה של החברה. קבוצת ההשוואה שעמדה 

תחום הפעילות, היקף גודל, קירה האמורה הורכבה מחברות הדומות לחברה מבחינת בבסיס הס

  הפעילות ו/או שווי שוק.

מדיניות התגמול עודכנה בשים לב למאפייני התפקיד השונים של כל אחד מנושאי המשרה בחברה,  .ד

 לרבות מבחינת דרישות התפקיד והיקף האחריות של כל אחד מנושאי המשרה.

התגמול עודכנה בהתבסס, בין היתר, על שאיפת החברה לתמרץ את נושאי המשרה בה מדיניות  .ה

ולשפר את ביצועיהם ולעמוד ביעדי החברה, הצורך בגיוס אנשים ראויים לתפקידי ניהול בחברה 

 ואף בהתחשב בצורך בשימור נושאי המשרה הקיימים בחברה, על מנת לשמור על יציבות החברה.

 ל נושאי המשרה כפי שהם באים לידי ביטוי במדיניות התגמולתנאי הכהונה וההעסקה ש .ו

להתאמת תנאי  החברה את הגמישות הנדרשתשל  אורגנים המוסמכיםעניקים להמעודכנת, מ

, תוך התחשבות בתשומת הלב הניהולית הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה לנסיבות המשתנות

 .הנדרשת מנושאי המשרה השונים בה



טוריון החברה הינם בדעה, כי מכלול התיקונים למדיניות התגמול משקפים ועדת התגמול ודירק .ז

נכונה את צרכי החברה ומייצרים תמריצים ראויים לנושאי המשרה בה, התואמים את היקף ואופי 

 פעילות החברה. 

בהתאם לשינויים בהוראות הדין שחלו מאז אימוץ מדיניות מדיניות התגמול המקורית עודכנה  .ח

 .המקורית, וכן בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך שפורסמה לאחרונההתגמול 

במסגרת אישור מדיניות התגמול המעודכנת, בחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בין היתר,  .ט

השנתי הממוצע התגמול הכולל לבין בחברה של נושאי המשרה התגמול הכולל השנתי היחס בין את 

היחס פרסום דיווח מיידי זה, מועד נכון ל .כולל נושאי משרה( והחציוני של שאר עובדי החברה )לא

הממוצע והחציוני  2השכרעלות , לבין 1תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברהעלות בין 

בהתאמה.  1.85:1 -ו 1.68:1הינו ( מלאה משרה למונחי השכר עלות בסיס על)עובדי החברה שאר של 

 על לרעה משפיע ואינו וסביר, ראויהיחס כאמור הינו להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, 

, בה המועסק האדם כח תמהיל, גודלה, החברה של באופייה בהתחשב וזאת בחברה העבודה יחסי

  .משרה נושא כל של אחריותו ותחום שלה העיסוק תחום

בדעה כי מדיניות התגמול הינם לאור כל האמור לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה  .י

בראייה  , לרבות)א( קידום מטרות ויעדי החברה ומדיניותההמעודכנת עומדת בעקרונות הבאים: 

יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב בין השאר, במדיניות ארוכת טווח; )ב( 

-והחברה; )ג( התאמת תמהיל חבילת התגמול לגודל החברה ואופי פעילותה;  שלסיכונים ניהול ה

ח מדיניות ו)ד( יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה באמצעות תגמול הזכאים מכ

בטווח  ולהשאת רווחיה לקידום יעדיה ,פי תרומתם ומאמציהם לפיתוח עסקי החברה-התגמול, על

סבורים ועדת התגמול והדירקטוריון, כי מדיניות התגמול המעודכנת הינה בהתאם,  הקצר והארוך.

 לטובת החברה, הינה בהתאם להוראות חוק החברות והינה הוגנת וסבירה. 

 :תהכללי האסיפה כינוס .2

 16:00 בשעה 2017 ,באוגוסט 8 -ה, ג ביום תתכנס החברה של הכללית האסיפה - האסיפה כינוס מועד .2.1

 .1 קומה', א כניסה, הרצליה 8 אבן אבא רחוב, במשרדי החברה

  ההצבעה ואופן באסיפה להשתתף הזכאות, הקובע המועד .2.2

-ו"התשס(, עמדה והודעות בכתב הצבעה) החברות לתקנות 3 ולתקנה החברות לחוק( ג)182 לסעיף בהתאם

 בניירות המסחר יום תום הוא הכללית באסיפה ולהצביע להשתתף הזכאות לעניין הקובע המועד, 2005

 (."הקובע המועד)" 2017, ביולי 10 ביום בבורסה החברה של הערך

 תקנות)" 2000-ס"התש(, הכללית באסיפה הצבעה לצורך במניה בעלות הוכחת) החברות לתקנות בהתאם

 המניות בין נכללת מניה ואותה בורסה חבר אצל מניה רשומה שלזכותו מניות בעל"(, במניה בעלות הוכחת

 את להוכיח זכאי"(, רשום לא מניות בעל)" לרישומים חברה שם על המניות בעלי במרשם הרשומות

 לחברה אישור המצאת של בדרך, הכללית באסיפה הצבעה לצורך, הקובע במועד החברה במניות בעלותו

 .למניה זכותו רשומה אצלו אשר הבורסה חבר מאת

, מניותיו את מחזיק הוא שבאמצעותו הבורסה מחבר הבעלות אישור את לקבל זכאי רשום לא מניות בעל

 זה לעניין בקשה. זאת ביקש אם, בלבד משלוח דמי תמורת מענו אל בדואר או הבורסה חבר של בסניף

 .מסוים ערך ניירות לחשבון מראש תינתן

                                                             
תנאי התגמול הקיימים של נושאי המשרה כוללים את לצורך הניתוח האמור  בחברה המשרה נושאי של וההעסקה כהונה תנאי עלות 1

 המעודכנת.מדיניות התגמול המענק השנתי הקבועה בסכום המשקף את תקרת וכן 
 שכר בסיס בתוספת תנאים נלווים במונחי עלות למעביד. –"עלות שכר" 2



 לחוק 5יא44 סעיף לפי מאושר אלקטרוני מסר, במניה בעלות הוכחת לתקנות א4 תקנה להוראות בהתאם

 כל לגבי בעלות אישור כדין דינו - האלקטרונית ההצבעה במערכת המשתמשים נתוני שעניינו, ערך ניירות

 .בו הנכלל מניות בעל

 הצבעה כתב באמצעות, בעצמו בה ולהצביע באסיפה להשתתף זכאי יהיה הקובע במועד בחברה מניות בעל

 החברה במשרדי מינוי כתב שיופקד לאחר, כוח מיופה שלוח ידי על או( להלן2.3 32. בסעיף כמתואר)

 על וייחתם בכתב ייערך המינוי כתב"(. המינוי כתב)" הכללית האסיפה כינוס מועד לפני שעות 72 לפחות

 וייחתם, בכתב המינוי כתב ייערך, תאגיד הוא הממנה ואם, בכתב לכך המורשה ידי על או הממנה ידי

, הקובע במועד החברה של מניות בעל הינו אשר, רשום לא מניות בעל, בנוסף. התאגיד את המחייבת בדרך

 2.42.4 בסעיף כמתואר) האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות גם הכללית באסיפה להצביע רשאי יהיה

 .(להלן

 ההצבע כתב באמצעות הצבעה .2.3

 שעל 1.51.5-ו 1.41.4, 1.31.3מס'  החלטות אישור עם בקשר, הכללית באסיפה להצביע רשאי מניות בעל

 השני חלקו באמצעות תיעשה בכתב הצבעה. זה מיידי לדוח ב"המצ ההצבעה כתב באמצעות, היום סדר

, מ"בע אביב-בתל ערך לניירות והבורסה ערך ניירות רשות של האתרים כתובות. האמור ההצבעה כתב של

 הינם, החברות לחוק 88 בסעיף כמשמעותן עמדה והודעות ההצבעה כתב נוסח את למצוא ניתן שבהם

 רשות של ההפצה אתר)" http://www.magna.isa.gov.il אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: :כדלקמן

 ."(הבורסה אתר)" maya.tase.co.il:מ"בע אביב-תל ערך לניירות הבורסה אתרו"(, ערך ניירות

, בהסכמתו או, ההצבעה כתב נוסח את, תמורה בלא, ממנה ולקבל, לחברה ישירות לפנות רשאי מניות בעל

 המועד לאחר ימים( 5) מחמישה יאוחר לא ישלח בורסה חבר. ההפצה באתר ההצבעה כתב לנוסח קישורית

, ההפצה באתר, העמדה והודעות ההצבעה כתב לנוסח קישורית, תמורה ללא, אלקטרוני בדואר, הקובע

 הוא כי הבורסה לחבר המניות בעל הודיע כן אם אלא, באמצעותו מניות המחזיק רשום לא מניות בעל לכל

 ובלבד, בלבד משלוח דמי תמורת בדואר הצבעה כתבי לקבל מעוניין הוא כי שהודיע או, בכך מעוניין אינו

 .הקובע למועד קודם ובמועד מסוים ערך ניירות חשבון לגבי ניתנה שההודעה

 ההצבעה כתב של השני החלק גבי על יציין, הצבעה כתב באמצעות להצביע המעוניין רשום לא מניות בעל

 שכתב כך, בעלות אישור בצירוף רשום בדואר אותו לה ישלח או לחברה אותו וימסור, הצבעתו אופן את

  .הכללית האסיפה כינוס מועד לפני שעות( 4) מארבע יאוחר לא החברה של הרשום למשרדה יגיע

 על יציין, הצבעה כתב באמצעות להצביע והמעוניין החברה של המניות בעלי במרשם הרשום מניות בעל

, רשום בדואר אותו לה ישלח או לחברה אותו וימסור, הצבעתו אופן את ההצבעה כתב של השני החלק גבי

 יגיע ההצבעה שכתב כך, ההתאגדות תעודת צילום או דרכונו צילום או שלו הזהות תעודת צילום בצירוף

 .הכללית האסיפה כינוס מועד לפני שעות( 6) שש עד החברה של הרשום למשרדה

 

  האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות הצבעה .2.4

 ההחלטות כל אישור עם בקשר הכללית באסיפה להצביע רשום לא מניות בעל רשאי, האמור על בנוסף

 כהגדרתה) האלקטרונית ההצבעה במערכת לחברה שיועבר הצבעה כתב באמצעות, היום סדר שעל

 מערכת)" "(בכתב הצבעה תקנות)" 2005-ו"התשס(, עמדה והודעות בכתב הצבעה) החברות בתקנות

 "(.האלקטרונית ההצבעה
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file:///C:/Users/alcalayr/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/maya.tase.co.il


( 3()א)4יא44 סעיף לפי הנדרשים הפרטים ובה רשימה האלקטרונית ההצבעה למערכת יזין הבורסה חבר

 במועד באמצעותו ערך ניירות המחזיקים רשומים הלא המניות מבעלי אחד כל לגבי ערך ניירות לחוק

 להצביע הזכאים ברשימת יכלול לא בורסה חבר, ואולם"(; במערכת להצביע הזכאים רשימת)" הקובע

 להיכלל מעוניין אינו כי הודעה הקובע המועד של בצהריים 12:00 השעה עד לו שהעביר מניות בעל במערכת

 .בכתב הצבעה לתקנות( ד)13 תקנה לפי, האלקטרונית ההצבעה במערכת להצביע הזכאים ברשימת

 קבלה על האלקטרונית ההצבעה מערכת מאת אישור קבלת לאחר האפשר ככל סמוך, יעביר בורסה חבר

 לכל"(, הרשימה מסירת אישור)" האלקטרונית ההצבעה במערכת להצביע הזכאים רשימת של תקינה

 מקבלים ואשר האלקטרונית ההצבעה במערכת להצביע הזכאים ברשימת המנויים המניות מבעלי אחד

 חבר למחשב המקושרות התקשורת מערכות באמצעות או אלקטרוניים באמצעים הודעות הבורסה מחבר

 .האלקטרונית ההצבעה במערכת הצבעה לשם הנדרשים הפרטים את, הבורסה

 אופן את לציין רשאי האלקטרונית ההצבעה במערכת להצביע הזכאים ברשימת המופיע מניות בעל

 מערכת באמצעות ההצבעה. האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות לחברה אותה ולהעביר הצבעתו

 כינוס מועד לפני שעות( 6) שש ועד הרשימה מסירת אישור ממועד החל תתאפשר האלקטרונית ההצבעה

 .המערכת נעילת למועד עד לביטול או לשינוי ניתנת ותהיה"(, המערכת נעילת מועד)" הכללית האסיפה

 עמדה הודעות .2.5

 כינוס מועד לפני ימים( 10) עשרה עד הינו לחברה מניות בעל של עמדה הודעות להמצאת האחרון המועד

  .2017, ביולי 30-ה, א' ליום עד, דהיינו, האסיפה

 .אליה שהגיעו העמדה הודעות את, תמורה בלא, ממנה ולקבל לחברה לפנות רשאי מניות בעל

 היום בסדר נושא לכלול בקשה להמצאת האחרון המועד .2.6

 האסיפה של היום בסדר נושא לכלול מניות בעל יבקש הכללית לאסיפה זה זימון פרסום לאחר כי ייתכן

 העדכני היום בסדר לעיין יהיה ניתן, כאמור במקרה. החברות לחוק( ב)66 סעיף להוראות בהתאם, הכללית

 המועד. הבורסה ובאתר ערך ניירות רשות של ההפצה שבאתר החברה בדיווחי הכללית האסיפה של

 עד הינו כאמור הכללית האסיפה של היום בסדר נושא לכלול מניות בעל של בקשה להמצאת האחרון

 .7201, ביולי 11 ליום עד קרי, האסיפה זימון מועד לאחר ימים( 7) שבעה

 נדחית אסיפה קיום ומועד האסיפה לקיום החוקי המניין .2.7

 או, הצבעה כתב באמצעות, בעצמם נוכחים שיהיו בשעה יתהווה באסיפה חוקי מניין, החברה תקנון פי על

 מזכויות לפחות( 25%) אחוזים וחמישה עשרים שלהם, יותר או מניות בעלי( 2) שני, כוח באי ידי על

 בתום הכללית באסיפה נכח לא. האסיפה לפתיחת שנקבע המועד מן השעה מחצית תוך, בחברה ההצבעה

תתבטל האסיפה אם כונסה לבקשת  ,חוקי מנין הכללית האסיפה לתחילת שנקבע מהמועד השעה מחצית

 ובאותו שעה באותה העוקב בשבוע יום לאותו הכללית האסיפה תידחה בעל מניות, ובכל מקרה אחר

 מניות בעל נדחית באסיפה"(. הנדחית האסיפה)" המניות לבעלי כך על להודיע חובה שתהא מבלי, מקום

  .החברה במניות החזקתו לשיעור קשר ללא, האסיפה לפתיחת חוקי מניין יהווה אחד

  החלטות לקבלת הנדרש הרוב .2.8

 מכלל רגיל רוב הינו לעיל 1.31.3 ו1.2 1.2 בסעיפים המפורטות ההחלטות לקבלת הנדרש הרוב .2.8.1

 קולות את בחשבון להביא מבלי, הכללית באסיפה והמצביעים הנוכחים המניות בעלי קולות

 .הנמנעים



 כאמור הינו היום סדר שעל 1.51.5 -ו1.41.4  בסעיפים תוהמפורט ות ההחלט לקבלת הנדרש הרוב .2.8.2

 והמצביעים המשתתפים המניות בעלי מקולות רגיל רוב -קרי, החברות לחוק( ב)א267 בסעיף

 מכלל רוב ייכללו הכללית באסיפה הרוב קולות במניין( א: )מאלה אחד שיתקיים ובלבד, באסיפה

, התגמול מדיניות באישור אישי עניין בעלי או בחברה השליטה בעלי שאינם המניות בעלי קולות

 קולות בחשבון יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין; בהצבעה המשתתפים

; המחויבים בשינויים, החברות לחוק 276 סעיף הוראות יחולו אישי עניין לו שיש מי על; הנמנעים

 שני של שיעור על עלה לא( א) בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( ב)

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל( 2%) אחוזים

 פי על המזומנת הכללית האסיפה אם גם, החברות לחוק( ג)א267 סעיף להוראות בהתאם כי יצוין .2.8.3

, התגמול של מנכ"ל החברהתנאי עדכון ו/או ל התגמול מדיניות לאישור תתנגד זה מיידי דוח

תנאי התגמול של מנכ"ל עדכון ו/או את  התגמול מדיניות את לאשר רשאי יהא החברה דירקטוריון

 ולאחר מפורטים נימוקים יסוד על, יחליטו, הדירקטוריון ולאחריה, התגמול שועדת ככל, החברה

 התנגדות אף על םאישור כי, ו/או בתנאי התגמול של מנכ"ל החברה התגמול במדיניות מחדש שידונו

 .החברה לטובת הוא הכללית האסיפה

 בדוח לעיין ניתן שבהם והזמנים המקום .2.9

 אשר, החברה במשרדי, בו הנזכרים ובמסמכים זה מיידי בדוח לעיין רשאי החברה של מניות בעל כל

: בטלפון, החברה של הכספים ל"סמנכ, מר שי אבנית עם מראש תיאום פי-על, הרצליה, 8אבא אבן  ברחוב

 רשות של ההפצה באתר בדוח לעיין ניתן, כן-כמו. הכללית האסיפה כינוס מועד עד וזאת, 09-8666110

 .הבורסה ובאתר ערך ניירות

 

   בכבוד רב,

 בע"מ גרופטי -סייפ              

 כספים"ל סמנכ, אבנית שי"י: ע נחתם                                                

  



הצהרות דירקטורים -נספח א' 



 לליאור וידרלתקנות הדוחות ביחס  26פרטים המנויים בתקנה  -נספח ב' 

 

 
 

 

 

 וידר ליאור דירקטור שם

 033075110 מספר תעודת זהות

 6/7/1976 תאריך לידה

 .רחובות 3פרופסור יובל נאמן  דין-מען להמצאת כתבי בי

 דירקטוריוןחבר בוועדות 
חבר בוועדת התגמול, וועדת הביקורת 

 דוחות הכספיים.הלבחינת  והוועדה

קטור בלתי תלוי או דירדירקטור 

 חיצוני
 בלתי תלוי דירקטור

 /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 דח"צ מומחה/כשירות מקצועית
 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל

 29.3.2016 כדירקטור תחילת כהונה מועד

, של חברה בת, תאגידאם עובד של ה
של חברה קשורה או של בעל עניין 

 תיאור התפקיד -תאגידב

 לא

  השנים 5-ב ותעסוקה השכלה

 האחרונות;
כדירקטור משמש בהם תאגידים  

מערכות מידע  - מהנדס תעשיה וניהול

 במכללת שנקר.
 בעל רישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לני"ע.

מנהל השקעות בכיר  –היום עד  – 2010
 באפסילון בית השקעות.

מנהל השקעות ראשי באימפקט  2010 – 2007
 בנק אגוד.

 מייסד ובעלים של ספונסר נעלה בע"מ.
בחברת  חיצוני ירקטורד  -היום עד -2016

 אנדימד בע"מ.

 ישראלית נתינות:

 לא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:

האם הוא דירקטור שהחברה רואה 
אותו כבעל מומחיות חשבונאית 

ופיננסית לצורך עמידה במספר מזערי 
 שקבע הדירקטוריון 

 כן



 מדיניות התגמול המוצעת  -נספח ג' 

 













  :לכבוד

  גרופ בע"מ -סייפ
  ")החברה("

  

  ציבורית כדירקטור בחברה ת מועמד לכהןהצהרהדון: 

, אילון ג'דה ,מטה םהחתו ,אי ,")חוק החברות(" 1999-ב לחוק החברות, התש"ט224בהתאם לאמור בסעיף 
  מתכבד להגיש הצהרה זו:אביב, -תל 9מרחוב בבלי , 028697233 מספר זהות

 של תפקיד לביצוע הראוי הזמן את להקדיש ביכולתי. בחברה כדירקטור לכהן להמשיך מסכים אי .1
 .ולגודלה החברה של המיוחדים לצרכיה, השאר ביןב, ל בשים בחברה דירקטור

הי בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב  .2
ויסיוי המקצועי בעבר ובהווה מעיקים לי  יהשכלתי, כישורילצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. 

  את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

 : השכלה .2.1

 ;אביב-ת תלאויברסיטכלכלה ויהול, תואר ראשון ב •

 ;אביב-, אויברסיטת תל(M.Sc)מוסמך מדעי היהול  •

 :השים האחרוותעיסוקים עיקריים בחמש  .2.2

 עד היום: בעלים ומהל של אילון ג'דה יהול הון. - 2008 •

  :הבאות בחברות כדירקטור כהוה .2.3

 אילון ג'דה יהול הון;היום: -2008 •

 .עד היום: דירקטור בחברה-2016 •
  

 השים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן: 5-לא הורשעתי ב .3

 "):חוק העושין(" 1977-תשל"זעבירות על פי חוק העושין, ה  .3.1

 לחוק העושין העוסקים בעבירות שוחד; 297עד  290סעיפים  .3.1.1

 לחוק העושין הדן בגיבה בידי מהל; 392סעיף  .3.1.2

 לחוק העושין העוסק בקבלת דבר מה במרמה; 415סעיף  .3.1.3

גשת או יפוק מסמך מזויף לחוק העושין העוסקים בזיוף מסמך וכן ה 420עד  418סעיפים  .3.1.4
 או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

לחוק העושין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד,  428עד  422סעיפים  .3.1.5
עבירות מהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי ושא משרה בכיר 

 וים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.בתאגיד, מרמה והפרת אמ

 "):חוק יירות ערך(" 1968-עבירות לפי חוק יירות ערך, תשכ"ח  .3.2

 ג לחוק יירות ערך העוסק באיש פים בחברה העושה שימוש במידע פים;52סעיף  .3.2.1

 ד לחוק יירות ערך העוסק בשימוש במידע פים שמקורו מאיש פים;52סעיף  .3.2.2

(א) לחוק יירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו 53סעיף  .3.2.3
 פרט מטעה.

לחוק יירות ערך העוסק בתרמית ביירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה  54סעיף  .3.2.4
 שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).



 שים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי: 5-ב .4

, מרמה, עבירות מהלים בתאגיד או עבירות של יצול בעבירות שוחד בבית משפט מחוץ לישראל .4.1
  מידע פים.

בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה אין אי ראוי לשמש  .4.2
  כדירקטור בחברה ציבורית.

לא לחוק החברות, אי מצהיר כי ועדת האכיפה המהלית  225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף  .5
  -הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה 

  לחוק החברות.  225כהגדרתם בסעיף  – "ועדת האכיפה המהלית, ""אמצעי אכיפה"

  פסול דין.קטין או מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואיי  .6

 ומבחים לדירקטור החברות (תאים בתקות כמשמעה ופיסית חשבואית מומחיות לדעתי, אי בעל .7
 בשל , הייו2005-מקצועית), התשס"ו כשירות בעל ולדירקטור חשבואית ופיסית מומחיות בעל

כספיים,  חשבואיים ודוחות-עסקיים בושאים והבה גבוהה מיומות בעל אי וכישורי השכלתי, יסיוי
 הצגתם לאופן דיון בקשר ולעורר החברה של הכספיים הדוחות את לעומקם להבין לי המאפשר באופן

 הכספיים. התוים של

הריי מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהותי כדירקטור בחברה יחול שיוי כלשהו באיזו  .8
  מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

  אדם.אי מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיוו של כל  .9

  .ידוע לי כי העמדת כהותי לאישור האסיפה הכללית של החברה עשית בהסתמך על הצהרתי זו .10

  

  בכבוד רב,

_______________  

  אילון ג'דה

  

  2017ביולי,  3תאריך: 

 



 :לכבוד

 גרופ בע"מ -סייפ
 "(החברה)"

 

 ציבורית כדירקטור בחברה ת מועמד לכהןהצהרהנדון: 

שחר  ,מטה םהחתו ,אני ,"(חוק החברות)" 1999-ב לחוק החברות, התשנ"ט224בהתאם לאמור בסעיף 
 מתכבד להגיש הצהרה זו:אביב, -תל 44/15מרחוב לוי אשכול , 031556251, מספר זהות דניאל

 של תפקיד לביצוע הראוי הזמן את להקדיש ביכולתי. בחברה כדירקטור לכהן להמשיך מסכים אני .1
 .ולגודלה החברה של המיוחדים לצרכיה, השאר ביןב, ל בשים בחברה דירקטור

הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב  .2
ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי לצרכיה המיוחדים של החברה 

 את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

 : השכלה .2.1

 הטכנולוגי מהמכון פרויקטים בניהול התמחות, טכנולוגיה בניהול ראשון תואר HIT 

 מהמכללה עסקים במנהל שני תואר ( למנהלMBA.המסלול האקדמי ,) 

 Post MBA – Executive  האוניברסיטה העברית , ירושליים 

 

 :עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות .2.2

 2009-2012 בחברת פרויקטים מנהלי קבוצת: מנהל Logic Industries Ltd. 

 2012-2013 : בע"מ סנס פריים בחברת ראשי תיתוכנמנהל 

 2013-2015 :א.ר. בע"מ דטה טי-בסייפ תפעול ל"סמנכ 

 2015-והחברה א.ר. בע"מ דטה טי-סייפ ל"מנכ יום: ה עד. 
 

 :הבאות בחברות כדירקטור כהונה .2.3

 2016-עד היום: דירקטור בחברה. 

 

 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן: 5-לא הורשעתי ב .3

 "(:חוק העונשין)" 1977-תשל"זעבירות על פי חוק העונשין, ה  .3.1

 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד; 297עד  290סעיפים  .3.1.1

 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל; 392סעיף  .3.1.2

 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה; 415סעיף  .3.1.3

לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך  420עד  418סעיפים  .3.1.4
 רך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;מזויף או שימוש בו בד

לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי  428עד  422סעיפים  .3.1.5
תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה 

סחיטה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח ו
 באיומים.

 "(:חוק ניירות ערך)" 1968-עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח  .3.2

 ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;52סעיף  .3.2.1

 ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;52סעיף  .3.2.2



הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו )א( לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת 53סעיף  .3.2.3
 פרט מטעה.

לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך )בגדר תרמית תיכלל כל פעולה  54סעיף  .3.2.4
 שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר(.

 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי: 5-ב .4

ם בתאגיד או עבירות של ניצול , מרמה, עבירות מנהליבבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד .4.1
 מידע פנים.

בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש  .4.2
 כדירקטור בחברה ציבורית.

לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא  225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף  .5
 -עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר 

 לחוק החברות.  225כהגדרתם בסעיף  – "ועדת האכיפה המנהלית, ""אמצעי אכיפה"

 פסול דין.קטין או מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני  .6

 דירקטורל ומבחנים תנאים) החברות בתקנות כמשמעה ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי, אני לדעת .7

 בשל היינו, 2005-"והתשס(, מקצועית כשירות בעל ולדירקטור ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל

 ודוחות שבונאייםח-עסקיים בנושאים והבנה גבוהה מיומנות בעל אני וכישורי ניסיוני, השכלתי

 בקשר דיון ולעורר החברה של הכספיים הדוחות את לעומקם להבין לי המאפשר באופן, כספיים

 .הכספיים הנתונים של הצגתם לאופן

 איזוהריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו ב .8
 מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

 אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. .9

 .ור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זוידוע לי כי העמדת כהונתי לאיש .10

 

 בכבוד רב,

 

_______________ 

 שחר דניאל

 

 2017ביולי,  3תאריך: 

 



 :לכבוד

 גרופ בע"מ -סייפ
 "(החברה)"

 

 ציבורית כדירקטור בחברה ת מועמד לכהןהצהרהנדון: 

, יובל אילוז ,מטה םהחתו ,אני ,"(חוק החברות)" 1999-ב לחוק החברות, התשנ"ט224בהתאם לאמור בסעיף 
מתכבד , Onslow St. Rose Bay, Sydney 2029 NSW Australia 33כתובת: , 032946915 מספר זהות

 להגיש הצהרה זו:

 של תפקיד לביצוע הראוי הזמן את להקדיש ביכולתי. בחברה כדירקטור לכהן להמשיך מסכים אני .1
 .ולגודלה החברה של המיוחדים לצרכיה, השאר ביןב, ל בשים בחברה דירקטור

לב  הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים .2
וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי  ילצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי

 את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

 : השכלה .2.1

 תואר ראשון במדעי המחשב וניהול, האוניברסיטה הפתוחה; •

 מידע, אוניברסיטת קלארק;תואר שני בניהול מערכות  •

 תעודות מקצועיות מחברות מיקרוסופט וצ'קפוינט; •

  ISO 27001,   Lead Auditorמוסמך  •

 :עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות .2.2

• 2017: Executive General Manager, Chief Information Security & Trust Officer – 
Commomwealth Bank 

 קצין אבטחת מידע ראשי, קבוצת פלייטק: 2015-2017 •

 Advisory Board -היום: יועץ לחברות הזנק, כולל חברות ב-2008 •

 : מרצה בתחום מערכות ואבטחת מידע2010-2015 •

 ECI: מנכ"ל ומייסד חטיבת הסייבר בחברת 2013-2015 •

 .ECI: ניהול אבטחת מידע בחברת 2009-2010 •

 :הבאות בחברות כדירקטור כהונה .2.3

 .היום: דירקטור בחברה עד-2016 •

 
 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן: 5-לא הורשעתי ב .3

 "(:חוק העונשין)" 1977-תשל"זעבירות על פי חוק העונשין, ה  .3.1

 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד; 297עד  290סעיפים  .3.1.1

 מנהל;לחוק העונשין הדן בגניבה בידי  392סעיף  .3.1.2

 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה; 415סעיף  .3.1.3

לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף  420עד  418סעיפים  .3.1.4
 או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

סמכי תאגיד, לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במ 428עד  422סעיפים  .3.1.5
עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר 
 בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

 "(:חוק ניירות ערך)" 1968-עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח  .3.2

 פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים; ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש52סעיף  .3.2.1



 ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;52סעיף  .3.2.2

)א( לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו 53סעיף  .3.2.3
 פרט מטעה.

פעולה  לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך )בגדר תרמית תיכלל כל 54סעיף  .3.2.4
 שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר(.

 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי: 5-ב .4

, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד .4.1
 מידע פנים.

מש בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לש .4.2
 כדירקטור בחברה ציבורית.

לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא  225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף  .5
 -הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה 

 לחוק החברות.  225כהגדרתם בסעיף  – "ועדת האכיפה המנהלית, ""אמצעי אכיפה"

 פסול דין.קטין או מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני  .6

 איזוהריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו ב .7
 מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

 אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. .8

 .ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו .9

 

 בכבוד רב,

 

_______________ 

 יובל אילוז

 

 2017ביולי,  3תאריך: 
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 בע"מ גרופ טי -סייפ

 )"החברה"(

 

 מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה

  

  



 2 

 מבוא .1

 ביולי 3 ביום החברהדירקטוריון  "(, אישרחוק החברות)" 1999-בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט .1.1

 נושאי") הבחבר 1משרה נושאי של והעסקה כהונה תנאי לעניין"( התגמול מדיניותמדיניות תגמול )" 7201

 וזאת לאחר שדן ושקל את המלצות ועדת התגמול של החברה בעניין. ,"(המשרה

הוראות מדיניות התגמול תהינה כפופות להוראות כל דין קוגנטי החל על החברה ונושאי המשרה בה  .1.2

  בטריטוריה כלשהי.

 העבודה תוכניתהחברה,  מטרות קידוםביסוד מדיניות התגמול מספר עקרונות ותכליות עיקריים: )א(  .1.3

; )ב( תגמול נושאי משרה תוך עידוד התחשבות בסיכונים טווח ארוכת בראייה ומדיניותה השלה, יעדי

ותה; )ד( הנלווים לפעילות החברה; )ג( התאמת תמהיל חבילת התגמול לגודל החברה, אופי והיקף פעיל

פי -יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה באמצעות תגמול הזכאים מכח מדיניות התגמול, על

תפקידיהם, תחומי אחריותם, מאמציהם ותרומתם לפיתוח עסקי החברה ולקידום יעדיה והשאת רווחיה 

בשוק גלובאלי  איכותילטווח הקצר והארוך, בהתחשב, בין היתר, בצורך בגיוס ובשמירה על כוח אדם 

להשגת יעדי  )ה( התאמת התגמול של נושאי המשרה בחברה לתרומתו של נושא המשרה -ותחרותי; ו

 החברה והשאת רווחיה.

מדיניות תגמול זו הינה מדיניות רב שנתית אשר תעמוד בתוקפה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישורה.  .1.4

רה והאסיפה הכללית שלה )וזאת לאחר קבלת מדיניות התגמול תובא מחדש לאישור של דירקטוריון החב

זאת אלא אם , המלצות ועדת התגמול של החברה( לאחר חלוף שלוש שנים ממועד אישורה, וחוזר חלילה

 יידרשו שינויים במדיניות התגמול בהתאם לחוק ו/או כל דין ו/או צרכי החברה.

לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, יבחנו, מעת לעת, כי  1.41.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .1.5

ח מדיניות התגמול אכן עומדים בתנאי מדיניות זו ובפרמטרים שנקבעו בה או והתגמולים שיוענקו מכ

 שרה בחברה.מכוחה לגבי כל אחד מנושאי המ

 היאהתחרותית בה  הסביבהכרות והערכות החברה את ימדיניות תגמול זו מבוססת, בין היתר, גם על ה .1.6

 בחברות המקובלים ההעסקה תנאיוכן את  ואת האתגר בגיוס ושימור כוח אדם איכותי בסביבה זו, פועלת

, ועל הוראות הסכמי העסקה הקיימים בין החברה לבין נושאי החברה של פעילותה בתחוםציבוריות 

 אשר, למען הסר ספק, אין במדיניות זו כדי לשנות מהם. –המשרה בה 

 מדיניות התגמול .2

 רובדי מדיניות התגמול .2.1

 או כלעל  יםיהיו מבוסס בחברה המשרה נושאי של התגמול תנאילמדיניות התגמול של החברה,  בהתאם

 הבאים:  מהרכיבים חלק

 ;יםחודשי / דמי ייעוץ שכר בסיס – 2מרכיב שכר בסיס .2.1.1

                                                
קרי: מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן משמעות המונח "נושא משרה" הינה כהגדרת מונח זה בחוק החברות,   1

 מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.
)ללא  העובדבכל מקום במדיניות תגמול זו בו נעשה שימוש במונח "שכר הבסיס", הכוונה היא למשכורת החודשית "ברוטו" של אותו  2

הוצאות סוציאליות ונלוות( ובכל מקום בו נעשה שימוש במונח "שכר הבסיס השנתי", הכוונה היא לשכר הבסיס לחודש דצמבר בשנה 
 .  12הרלוונטית כפול 
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על פי חוק )חיסכון פנסיוני, הפרשות לפיצויים,  םסוציאלייתנאים  – תנאים נלווים וסוציאליים .2.1.2

 לווים, לרבות רכבוכן תנאים נ חופשה, מחלה, הבראה וכיוצ"ב(הפרשות לקרן השתלמות, 

 , ארוחות במקום העבודה, שי לחג וכיו"ב. ואחזקת טלפון חברה/אחזקת רכב

תגמול לטווח קצר ובינוני, הכולל מענקים שנתיים מבוססי  –במזומן )בונוס(  משתנה תגמול .2.1.3

תוצאות ומותני יעדים. בנוסף, החברה תהיה רשאית לקבוע כי לנושא משרה כלשהו ישולמו 

מענקים שנתיים על פי שיקול דעת וזאת בהתחשב בהערכת תרומתו של נושא המשרה לחברה 

 ובמגבלות וכמפורט במדיניות זו.  

תגמול מבוסס מניות ו/או תגמול לטווח ארוך אחר )בכפוף לקיומן של  – משתנה הוניתגמול  .2.1.4

  תוכניות תגמול ארוכות טווח תקפות וככל שיוחלט על הענקת תגמול זה(.

 "(הרכיבים המשתניםלעיל, יכונו להלן: " 2.1.42.1.4 -ו 2.1.32.1.3)הרכיבים בסעיפים 

בעת אישור חבילת תגמול לנושא משרה, יבחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את עמידת כל אחד 

 ת זו.ממאפיינים אלה וכן את כלל עלות ההעסקה אל מול אמות המידה הקבועות בתכני

 פרמטרים לבחינת תנאי תגמול .2.2

)כולם או  לפרמטרים הבאים , בין היתר,בחנו בשים לביי ככלל, תנאי התגמול לנושא משרה בחברה 

 :חלקם(

ניסיונו המקצועי והישגיו של  ותק )בחברה בפרט ובמקצועו בכלל(, השכלתו, כישוריו, מומחיותו, .2.2.1

 נושא המשרה;

 שנחתמו קודמים שכר הסכמיתנאי העסקתו על פי ו אחריותושל נושא המשרה, תחומי  תפקידו .2.2.2

 ;עמו

השגת יעדיה האסטרטגיים ומימוש תוכניות העבודה  תרומת נושא המשרה לעסקיה של החברה, .2.2.3

 רווחיה, חוסנה ויציבותה; שלה,

 ;מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה .2.2.4

 חודיים;יימומחיות  לשמר נושא משרה בעל כישורים, ידע אולשכור או הצורך של החברה  .2.2.5

קיומו או היעדר קיומו של שינוי מהותי בתפקידו או תפקודו של נושא המשרה או בדרישות  .2.2.6

 ;החברה ממנו

 ;פעילותהגודל החברה ואופי  .2.2.7

תקופת הכהונה או ההעסקה של נושא  –ביחס לתנאי כהונה והעסקה הכוללים מענקי פרישה  .2.2.8

ביצועי החברה בתקופה האמורה, תרומתו של נושא המשרה, תנאי כהונתו והעסקתו בתקופה זו, 

  המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ונסיבות הפרישה.

)א( תנאי השוק בו פועלת החברה במועד רלוונטי כלשהו ובכלל כך תנאי השכר של נושא המשרה  .2.2.9

ת ביחס לתנאי השכר של נושאי משרה בעלי תפקידים דומים )או תפקידים ברמה דומה( בחברו

)ב( מידת הקושי ; להלן( 2.3.12.3.1)כמפורט בסעיף  בעלות מאפיינים דומים לפעילות החברה

נושאי המשרה והצורך בהצעת חבילת תגמול אטרקטיבית בשוק גלובאלי ושימור גיוס  ,באיתור

 רכבות החברה. ו)ג( שינויים בשוק פעילותה של החברה, היקף פעילות ומ -ו תחרותי;
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 שכר סקר .2.3

לצורך קביעת השכר לגיוס נושא משרה חדש לחברה, תבוצע מעת לעת השוואה לשכר המקובל  .2.3.1

הפעילות / היקף  תחוםמבחינת לתפקידים דומים בחברות הדומות לחברה  בשווקים רלבנטיים

)ככל ופרמטרים רלוונטיים אחרים,  הכנסות / שווי שוקמורכבות הפעילות / הפעילות / 

 שתימצאנה חברות כאמור(. 

את סקירת השכר תבצע החברה באופן פנימי או באמצעות יועץ חיצוני, בהתאם לשיקול דעת  .2.3.2

 החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול בעניין זה.

 חדשיםנושאי משרה ל תגמול תנאי .2.4

, ככלל, תנאי התגמול לנושאי משרה חדשים יאושרו טרם מועד תחילת העסקתם בחברה ולא בדיעבד

 למעט במקרים חריגים.

 החברה עובדי שאר תגמול לבין משרה לנושאי התגמול בין היחס .2.5

של שאר עובדי  4לבין עלות השכר 3היחס בין עלות תנאי כהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה

 :על בסיס עלות השכר למונחי משרה מלאה() החברה

היחס בין עלות השכר הממוצע של נושאי משרה לעלות שכר 

 ממוצע של שאר עובדי החברה יהיה עד למקסימום של: 

-ל )ליו"ר( 1יו"ר דירקטוריון פעיל: 

0.35 

 0.35-ל )למנכ"ל( 1מנכ"ל: 

 0.4-ל)לסמנכ"לים(  1סמנכ"לים 

)לנושאי המשרה  1נושאי משרה זרים: 

 0.3-ל הזרים(

חציוני של נושאי משרה לעלות שכר היחס בין עלות שכר 

 חציוני של שאר עובדי החברה יהיה עד למקסימום של:

-ל )ליו"ר( 1יו"ר דירקטוריון פעיל: 

0.35 

 0.35-ל )למנכ"ל( 1מנכ"ל: 

 0.4-ל )לסמנכ"לים( 1סמנכ"לים 

)לנושאי  1נושאי משרה זרים: 

 0.3-ל (המשרה

 

לרעה על יחסי  משפיעמדובר ביחס ראוי וסביר שאינו ברי ועדת התגמול והדירקטוריון, לדעתם של ח

וזאת בהתחשב באופייה של החברה, גודלה, תמהיל כח האדם המועסק בה, תחום  העבודה בחברה

 . העיסוק שלה ותחום אחריותו של כל נושא משרה

   :נוספים נלווים ותנאים הטבות, בסיס שכר .2.6

 2.22.2 המפורטים בסעיף לפרמטרים בהתייחס ייקבע בחברה חדש משרה לנושא הבסיס שכר .2.6.1

   .)ככל שיבוצע סקר כאמור( לעיל 2.32.3 בסעיף כאמור השכר לסקר לב ובשים לעיל

                                                
3
וכן תנאי התגמול הקיימים של נושאי המשרה כוללים את לצורך הניתוח האמור  בחברה המשרה נושאי של וההעסקה כהונה תנאי עלות 

 .במסגרת מדיניות התגמול להלןהמובא  המענק )כהגדרתו להלן(סכום המשקף את תקרת 
4
 שכר בסיס בתוספת תנאים נלווים במונחי עלות למעביד. –"עלות שכר" 
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לקבוע כי שכרו של נושא המשרה יוצמד  רשאית. החברה אבסולוטיים במספרים יהא הבסיס שכר .2.6.2

 . כלשהו למטבעלמדד או 

המקסימאלי  סכוםלא יחרגו מה או לחילופין דמי ייעוץ חודשייםחודשי שכר בסיס בכל מקרה,  .2.6.3

 מאיצמוד למדד המחירים לצרכן החל מחודש כשהוא ) (100%בגין משרה מלאה ) המפורט להלן

2016): 

 **בש"ח *מקסימום שכר בסיס תפקיד

  55,000 פעיל יוןדירקטוריו"ר 

 55,000 מנכ"ל החברה

 50,000 סמנכ"לים

  70,000 בחברות בנות בחו"לנושאי משרה 

 

 1.4סכום המשולם לנושא משרה כדמי ייעוץ חודשיים תמורת חשבונית אשר גבוה עד פי * 

 תפקידו, לא ייחשב כחריגה ממדיניות התגמולממקסימום שכר הבסיס שנקבע עבור 

וישתנו באופן יחסי ככל שישתנה ( 100%המוצגים לעיל הינם בגין משרה מלאה ) הסכומים **

  .היקף המשרה

 , החזר הוצאותנלווים תנאים, 5תנאים סוציאליים .2.6.4

הפרשות פנסיוניות, , 6חופשהחבילת התגמול עשויה לכלול תנאים נלווים המקובלים בשוק, כגון 

ביטוח בריאות, זכויות ותנאים סוציאליים, טלפון נייד חיסכון לקרן השתלמות, ביטוח חיים, 

)לרבות גילום המס בגינו(, אינטרנט וטלפון נייח, הוצאות נסיעה, הוצאות אירוח ושהייה בחו"ל 

, ביטוח רפואי ו/או תובישראל, מנוי לעיתונים יומיים, השתלמויות, שי לחג, נופש, בדיקות רפואיו

והוצאות אחרות, הכול כפי שיאושר על ידי ועדת התגמול נטילת פוליסת ביטוח כאמור 

  .ובהתאם למדיניות החברה בעניין ודירקטוריון החברה, על פי שיקול דעתם

 רכב .2.6.5

המשרה בחברה יהיו זכאים להשתתפות בהוצאות רכב או לקבלת רכב מהחברה )לרבות  נושאי

המקובל לנושאי משרה בדרגתם בחברות בתחום פעילותה של  בסטנדרט(, וזאת ליסינג של בדרך

 הטבה בגין הוצאות גילום לרבות, החברה שלהחברה או חברות בעלות היקף פעילות דומה לזה 

 .נוספות ונלוות, רישוי, ביטוח דלק הוצאות, זו

  ופטור שיפוי ,ביטוח .2.6.6

פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים לכיסוי  .2.6.6.1

 ודירקטורים שתרכוש החברה, מעת לעת, בכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין.

                                                
5

עובד מעביד, תהיה החברה רשאית לשלם כתוספת לשכרו  יחסי מקים בהתייחס לנושא משרה אשר התקשר עם החברה בהסכם שאינו 
 .ההוצאות האמורות, את ההטבות הסוציאליות המפורטות לעילוחלף 

אך החברה תהא רשאית לזכות את נושא המשרה בחופשה מעבר לאמור  ,חוקהשא משרה יהיה זכאי לפחות לחופשה שנתית על פי נו 6
 בחברה, ימי חופשהלצבור בכל תקופת עבודתו נושא המשרה לאפשר להחברה תהא רשאית  ימי עבודה בשנה. 24של  בחוק עד לתקרה

   בהתאם לנהלי החברה.
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בכפוף להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .2.6.6.2

יהיו זכאים ליהנות מכיסוי פוליסת ביטוח נושאי המשרה בחברה לעיל,  2.6.6.12.6.6.1

לאישור ועדת כפוף מעת לעת, בשתרכוש החברה, אחריות נושאי משרה ודירקטורים 

ל שפוליסת הביטוח ככל שנדרש על פי דין( בלבד, ככ - התגמול )ולאישור הדירקטוריון

תעמוד בתנאים המפורטים להלן, ובלבד שההתקשרות הינה בתנאי שוק ואינה עשויה 

  :להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה

דולר  מיליון 50לא יעלה על אחריות המבטח במסגרת פוליסת הביטוח  גבולות .א

ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח על פי אותה פוליסה, בתוספת הוצאות משפט 

 והכיסוי המירבי לפוליסת ביטוח מסוג סבירות מעבר לגבולות האחריות הנ"ל

Public Offering of Securities Insurance (“POSI” )השלמת כיסוי ביטוחי ל

)כדוגמת הנפקה,   עבור אירועים שלא נלקחו בחשבון במועד רכישת הביטוח

 מיליון 15 על יעלה לא - הנפקה בבורסה זרה, מימון, או פרסום תשקיף וכדומה(

  .דולר

( מפני entity cover) עצמה החברה חבות בגין ביטוח שתכלול יכול הפוליסה .ב

תביעות לפי דיני ניירות ערך שיוגשו נגדה )בין אם תביעות אלה יוגשו נגדה בלבד 

ובין אם יוגשו נגדה וגם נגד נושא משרה שלה או נושא משרה בחברות קשורות 

 שלה(. 

עבור ביטוח אחריות נושאי  לחברת ביטוחהחברה הפרמיה השנתית שתשלם סך  .ג

שניירות ערך של החברה  ככלאלף דולר  50סכום של  על לא תעלה משרה כאמור, 

אלף  120בישראל בלבד, ולא תעלה על סכום של  בורסהיהיו רשומים למסחר ב

שניירות ערך של החברה יהיו רשומים למסחר גם בבורסות זרות.  ככלדולר 

 אלף דולר. 80לא תעלה על  POSI המשולמת בעבור פוליסתהשנתית הפרמיה 

שיקבעו במסגרת הפוליסות לא יחרגו מהמקובל סכומי ההשתתפות העצמית  .ד

בשוק הביטוח לפוליסות מסוג והיקף זה נכון למועד עריכת הביטוח וחידושו מדי 

 .תקופה

נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים ליהנות מהסדר שיפוי, כמקובל ובהתאם להוראות  .2.6.6.3

יעלה על גובה השיפוי הכולל לכלל נושאי המשרה בגין אירוע, לא . ותקנון החברה הדין

. לעניין (סכום השיפוי המרבי)מההון העצמי הקובע של החברה  25%  -סכום השווה ל

פירושו סכום הונה העצמי של החברה לפי  "ההון העצמי הקובע של החברהזה, "

, האחרונים של (העניין לפי)דוחותיה הכספיים המאוחדים, המבוקרים או הסקורים 

 החברה כפי שיהיו במועד התשלום בפועל. מובהר, כי השיפוי יחול מעבר לסכום

במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  (אם וככל שישולם)שישולם 

 . מעת לעת שרכשה או שתרכוש החברה

 להוראות ובהתאםפטור כמקובל  מהסדר ליהנות זכאים יהיו בחברה המשרהנושאי  .2.6.6.4

  .החברה ותקנון הדין

 :העסקה סיום עם בקשר תגמול .2.7

  מוקדמת הודעה .2.7.1
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. יהיה זכאי להודעה מוקדמת או תשלום חלף הודעה מוקדמתיכול שנושא משרה  .2.7.1.1

 בפרמטרים בהתחשב משרה נושא כל לגבי פרטני באופן תיקבע מוקדמת הודעה תקופת

 לעיל. 2.22.2 בסעיף המפורטים

ועדת  חודשים 4תקופה של תעלה על לא  לנושא משרה, תקופת הודעה מוקדמת ככלל .2.7.1.2

האסיפה הכללית של החברה, יהיו  –התגמול ודירקטוריון החברה, וככל הנדרש 

בהתחשב בחשיבות תפקידו ותחום אחריות של נושא רשאים, על פי שיקול דעתם, 

לאשר תקופת הודעה מוקדמת המשרה וביתר נתוני התגמול של אותו נושא משרה, 

 השונה מהתקופה שלעיל. 

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יתחייב נושא המשרה, כי לבקשת החברה ימשיך  .2.7.1.3

למלא את תפקידו וימלא את תפקידו בחברה, אלא אם תחליט החברה שהוא לא ימשיך 

זכאי להמשך קבלת כל תנאי עשוי להיות נושא המשרה בגין תקופה זו שאז , בפועל

 .כהונה כפי שנקבע אתו בהסכם ההעסקה, ללא שינויהההעסקה ו

יכללו הוראה לפיה החברה רשאית יכול שתנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה  .2.7.1.4

במקרים השוללים זכאות לפטר את נושא המשרה מעבודתו ללא מתן הודעה מוקדמת 

: )א( הרשעה בעבירה שיש במקרים הבאים לתשלום פיצויי פיטורין על פי דין, לרבות

עמה קלון; )ב( נושא המשרה לא ינהג בנאמנות ו/או במהימנות ו/או ביושר ביחסיו עם 

החברה ו/או בפעולותיו עבורה ו/או יתנהג באופן הפוגע בשמה הטוב של החברה; )ג( 

המשרה יפר את חובת הסודיות כלפי החברה ו/או חובתו להגן על  במקרה שנושא

זכויות החברה שיפותחו עקב או במסגרת עבודתו בחברה; )ד( כל מקרה אחר שבו 

 זכאית החברה להימנע על פי דין מתשלום פיצויי פיטורין.

 תקופת הסתגלות .2.7.2

 האסיפה הכללית של החברה –התגמול ודירקטוריון החברה, וככל הנדרש  ועדת בכפוף לאישור 

תקופת הסתגלות עשוי להיות זכאי ל  נושא משרה, (לעת מעת שיהיו כפי, הדין להוראות בכפוף)

תקופת ב .ההודעה המוקדמת וזאת לאחר תום תקופת חודשייםשל שלא תעלה על תקופה 

. לעיל כמפורט היוצא משכורת ואת כל תנאי ההעסקה הנלווים נושא המשרההסתגלות יקבל ה

 יאושרו לנושא משרה בתנאי שעזיבתו של נושא המשרה אינה כרוכהיכול ומענקי הסתגלות 

 בנסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורין.

 פיצויי פיטורין .2.7.3

 הדין. בהתאם להוראותנושאי משרה שהינם עובדים בחברה יהיו זכאים לפיצויי פיטורין, 

 תנאי פרישה .2.7.4

 2.22.2תנאי הפרישה של נושאי המשרה בחברה ייקבעו בהתאם לפרמטרים בסעיף  .2.7.4.1

 .לעיל

 שכר הבסיסרכיב מנושא משרה עשוי להיות זכאי למענק פרישה בסכום שלא יעלה על  .2.7.4.2

( 6לעיל( ביחס לתקופה של שישה ) 2.62.6 -ו 2.1.12.1.1)כהגדרת מונח זה בסעיף 

חודשים. בעת קביעת גובה מענק הפרישה יובאו בחשבון, בין היתר, תקופת הכהונה או 

ההעסקה של נושא המשרה, תנאי כהונתו והעסקתו בתקופה זו, ביצועי החברה 
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ו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בתקופה האמורה, תרומת

 ונסיבות הפרישה.

 מענק שנתי .2.8

מענק שנתי מבוסס זכאות ללכלול של נושאי המשרה בחברה חבילת התגמול בנוסף לשכר הבסיס, עשויה 

 . "(השנתי המענק"ביחד להלן: ) מדידים ומענק שנתי בשיקול דעתיעדים 

 המענק רכיבי .2.8.1

 יעדים עלברובו  השנתי המענקיתבסס  -פעיל יוןדירקטוריו"ר ול החברה"ל למנכ ביחס •

 3 סך של הגבוה מבין: )א( -"מהותי לא חלקלעניין זה "ובחלקו הלא מהותי ) מדידים

)מענק ותגמול של התגמול מהרכיבים המשתנים  25%)ב( או )ברוטו( משכורות חודשיות 

אף האמור,  על .איכותיים קריטריונים על המבוסס דעת בשיקול מענק יהיה( לבפוע הוני(

)לפי העניין( מענק שנתי  פעילה יוןדירקטוריו"ר שבאותה שנה לא משולם למנכ"ל או ל ככל

המבוסס על יעדים מדידים )קרי, ככל שהמענק השנתי בשיקול דעת שמשולם למנכ"ל או 

 המענק סכום -( שנה באותה השנתי המענק סך הינו( העניין)לפי  פעילה יוןדירקטוריו"ר ל

( בנפרד, העניין)לפי  פעילה יוןדירקטוריו"ר ול"ל למנכ וישולם שיכול דעת בשיקול השנתי

 . משרה נושא אותו של)ברוטו(  חודשיות משכורות( 3) לשלוש השווה סך על יעלה לא

 משרה נושאי, הדין להוראות בכפוף - החברה לביחס לנושאי משרה הכפופים למנכ" •

שנתי מבוסס יעדים מדידים וכן  למענק"ל החברה עשויים להיות זכאים למנכ הכפופים

יובהר כי המענק השנתי לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל החברה  .דעת בשיקוללמענק שנתי 

 יכול שיהיה כולו בשיקול דעת )להבדיל ממענק שנתי מבוסס יעדים מדידים(.

 :מענק שנתי מבוסס יעדים מדידים .2.8.2

המבוסס על יעדים מדידים יחושב בהתבסס על קריטריונים הניתנים סכום המענק השנתי 

במועד קביעת תקציב החברה לשנה  ,ביחס לכל נושא משרה ,קבעו(יקבעו )ככל שיילמדידה, אשר י

הקרובה, בהתאם לתפקידו של נושא המשרה הרלוונטי, על ידי האורגנים המוסמכים של החברה 

ירות ערך, כפי שיהיו מעת לעת(, ובלבד שביחס לנושאי )בהתאם להוראות הדין ולעמדות רשות ני

ייקבעו היעדים כאמור על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, וזאת  –משרה כפופי מנכ"ל 

 לאחר קבלת המלצת המנכ"ל.

 :לעת מעת שיהיו כפי, ערך ניירות רשות ולעמדות הדין להוראות בכפוף .2.8.2.1

ביחס  המדידים יעדיםה אתלקבוע  רשאים יהיו)בלבד( התגמול והדירקטוריון  ועדת .א

, שמכהן כדירקטור בחברה ו/או למנכ"ל החברה יםפעיל םוןדירקטורי"ר יול

 : הבאיםבהתקיים אחד משני המקרים 

כל התנאים הבאים: )א( ההחלטה תואמת את מדיניות התגמול; )ב(  בהתקיים (1)

מדובר במענק על בסיס יעדים מדידים בלבד; )ג( היקף המענק הפוטנציאלי אינו 

ידי ועדת התגמול  לע)ד( היעדים נקבעו מראש -מהותי )עד שלוש משכורות(; ו

 והדירקטוריון. 

( ההחלטה תואמת את מדיניות התגמול; )ב( א)כל התנאים הבאים:  בהתקיים (2)

מדובר בנושא משרה שנוסף לכהונתו כדירקטור מכהן גם בתפקיד תפעולי 

והדירקטוריון ללא השתתפותם של  לוהתגמ עדתובובחברה; )ג( אישור היעדים 
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 אם)בין  יעדים בסיס על תגמול מהחברה מקבלים אשרהאמורים  דירקטוריםה

 (.בחברה אחרים משרה כנושאי בעםבכו או כדירקטורים בכובעם

ועדת התגמול והדירקטוריון )בלבד( יהיו רשאים לקבוע את היעדים המדידים ביחס  .ב

לנושא משרה שהינו בעל שליטה או קרובו )כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות(, 

 בהתקיים אחד משני המקרים הבאים:

התגמול; )ב( בהתקיים כל התנאים הבאים: )א( ההחלטה תואמת את מדיניות  (1)

מדובר במענק על בסיס יעדים מדידים בלבד; )ג( היקף המענק הפוטנציאלי אינו 

)ד( היעדים נקבעו מראש על ידי ועדת התגמול -ו מהותי )עד שלוש משכורות(

 והדירקטוריון.

מקום בו הדירקטוריון קבע יעד ברור, המבוסס על נתונים מהדוחות הכספיים,  (2)

השליטה וקרובו וכן על נושאי משרה אחרים  ואשר חל באופן אחיד על בעל

 שאינם קשורים לבעל השליטה.

להלן קריטריונים מוצעים למענק השנתי המבוסס על יעדים מדידים. מובהר כי רשימה זו, אינה 

רשימה סגורה ומחייבת, וועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לשקול, הוספה או 

ורים, וזאת בשים לב לתפקידו של כל נושא משרה ותחומי מחיקה של חלק מהקריטריונים האמ

 אחריותו ולפעילות החברה:

מענק המבוסס על רכיב רווחיות של החברה )כדוגמת  – מענק מבוסס יעדים פיננסיים .1

EBITDAו/או רכיב פיננסי אחר אשר ייקבע כמתאים. ועדת התגמול , רווח נקי )

 מדדים ובסיסי התייחסות נוספים.ודירקטוריון החברה יהיו רשאים להוסיף 

מענק המבוסס על עמידה במדדי ביצוע   - מענק מבוסס מדדי ביצוע מרכזיים אישיים .2

מרכזיים אישיים המתורגמים לביטוי כמותי, הקבועים בתוכנית העבודה של החברה 

יעדי  והמיוחסים לנושא המשרה הרלוונטי. מדדי ביצוע אלו עשויים לכלול, בין השאר:

 ומכירות.שיווק 

 התקשרות בחוזי הפצת מוצרים. .א

 התקשרות בחוזי שיתופי פעולה. .ב

 עמידה באבני דרך לפיתוח מוצרים. .ג

 השלמת פיתוח טכנולוגיות חדשות. .ד

 מדדי תפוקה וצמיחה בהיקפי פעילות. .ה

 שימור וגיוס לקוחות. .ו

 התייעלות בהוצאות. .ז

 פרויקטים מתוכננים.והשלמה של קידום  ,הוצאה לפועל .ח

 אבני דרך ביישום של פרויקטים ומהלכים מרכזיים בחברה. / עמידה במטרות .ט

קידום תוכניות ויעדים אסטרטגיים, לרבות קידום יעדים שנקבעו לנושא   .י

 המשרה, והרלוונטים לתחום פעילותו של נושא המשרה הרלוונטי.

 פקות מניות לציבור וכיוצ"ב.נהשגת יעדים כספיים: גיוס הלוואות, אג"ח, ה .יא

יעדים של נושאי המשרה ב את עמידתם והדירקטוריוןבתום כל שנה, יבחנו וועדת התגמול 

 המענק השנתי מבוסס היעדים המדידים. רכיבביחס אליהם לעניין  המדידים אשר נקבעו



 10 

תשלום חלקי של רכיב המענק המבוסס רשאים להחליט על יהיו ועדת התגמול והדירקטוריון 

 ה בחלק מהיעדים.על יעדים מדידים, בגין עמיד

 :פעמיים חד אירועים נטרול .2.8.2.2

 בדוחות נתונים בסיס על שנתי המבוסס על יעדים מדידים למענק הזכאות חישוב במסגרת

 לקבוע סמכותה התגמול לוועדת או לדירקטוריון, תהיה קבעו יעדים כאלה(י)ככל שי הכספיים

 לפית, מסוימ בשנה אלו אירועים לנטרל שאיןיים", או לחילופין לקבוע פעמ חד אירועים" לנטרל

 . העניין

 :מענק שנתי בשיקול דעת .2.8.3

"ר יולו"ל מנכל וביחס, ביחס לנושאי משרה כפופי מנכ"ל החברה"ל מנכ להמלצת בכפוף

המוסמכים של  האורגנים רשאים יהיו, הדירקטוריוןבכפוף להמלצת  - יםפעילה םוןדירקטורי

 לנושאי להעניקהחברה )בהתאם להוראות הדין ולעמדות רשות ניירות ערך, כפי שיהיו מעת לעת( 

 האיכותיים הקריטריונים על, היתר בין, בהתבסס, דעת בשיקול שנתי מענק בחברה המשרה

 "(:דעת בשיקול שנתי מענק)" הבאים

  .ויציבותהתרומת נושא המשרה לעסקיה של החברה, רווחיה, חוסנה  .1

לשמר נושא משרה בעל כישורים, ידע או מומחיות לשכור או הצורך של החברה  .2

 .חודייםיי

 .מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה .3

 .שינויים שחלו באחריות נושא המשרה במהלך השנה .4

 .שביעות הרצון מתפקוד נושא המשרה .5

  .עם הצוותהערכת יכולתו של נושא המשרה לעבוד תוך תיאום ושיתוף פעולה  .6

 .תרומתו של נושא המשרה לממשל תאגידי וסביבת בקרה ואתיקה נאותים .7

 תרומתו של נושא המשרה בקידום ופיתוח עובדים ומנהלים, ככל שרלבנטי לתפקידו. .8

בהתבסס על נתונים אשר יוצגו יאשרו רכיב זה, בין היתר, האורגנים המוסמכים של החברה 

  ידי מנכ"ל החברה-המלצה והערכה אישית שתינתן עלבהתבסס על על ידי הנהלת החברה וכן 

 םוןדירקטורייו"ר דירקטוריון החברה ביחס ל( ונושאי המשרה שכפופים למנכ"ל)ביחס ל

  .םהמלצת, תוך פירוט הנימוקים הענייניים העומדים בבסיס וביחס למנכ"ל יםפעיל

 מדידים יעדים)הן מענק המבוסס על  תשלומו, במועד המשרה נושאי של השנתי המענק סך תקרת .2.8.4

 :(דעתבשיקול  והן מענק

 תפקיד
שכר )במונחי תשלומו במועד  7ת סך המענק השנתיתקר

   (2בסיס

 עיל(ל 2.8.12.8.1להוראות סעיף  בכפוף)  משכורות 7 עד פעיל יוןדירקטוריו"ר 

 לעיל( 2.8.12.8.1)בכפוף להוראות סעיף  משכורות 7 עד "למנכ

 וכספים שיווק יסמנכ"ל

ונושאי משרה אחרים 

 הכפופים למנכ"ל

 משכורות 6עד 

                                                
7
 .דעת בשיקול מענק בתוספת מדידים יעדים מבוססמענק  -כולו השנתימתייחסת למענק  התקרה 
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ומנהלי  מכירות יסמנכ"ל

מכירות הכפופים ישירות 

  למנכ"ל

  משכורות 12עד 

בחברות נושאי משרה 
 בנות זרות

 משכורות  12עד 

 

להפחית את לדחות את תשלום המענק השנתי או ועדת התגמול והדירקטוריון רשאים להחליט  .2.8.5

 ., בהתאם לשיקול דעתם המלאזכאי נושא משרה ול השנתי סכום המענק

החברה תהא רשאית לשלם לנושא משרה אשר לא עבד שנה מלאה, מענק באופן יחסי לתקופת  .2.8.6

 עבודתו.

במידה ויקבע כי מרכיב זה , מבוסס הביצועים שקיבלנושא משרה יחזיר לחברה את סך המענק  .2.8.7

 ,שולם לו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים ו/או הוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה

ובלבד שמועד ביצוע ההצגה מחדש של הדוחות הכספיים לא יהיה מאוחר משלוש שנים ממועד 

 האישור המקורי של הדוחות הכספיים הרלוונטיים.

 ארוך טווח תגמול .2.9

בכפוף לאימוץ תוכנית לתגמול ארוך טווח על ידי החברה, בהתאם להוראות כל דין, עשויה  .2.9.1

תגמול מבוסס המשרה אופציות ו/או מניות חסומות )" יהחברה להקצות מעת לעת לנושא

אחר, לרבות כזה המבוסס על ביצועי מניית החברה )כדוגמת טווח "( ו/או תגמול ארוך מניות

 ום(, במסגרת חבילת התגמול.ת פאנטאופציו

  התקרהלא יעלה על  ,הענקתו במועד, משרה נושא לכל 8מבוסס מניות תגמול של השנתי שוויה .2.9.2

 : הבאה

 תפקיד
 שכר לעלות ביחס)תקרת שווי תגמול הוני במועד הענקתו 

  (4שנתית

 4.0עד פי   פעיל יו"ר דירקטוריון

 "חש אלף 500 עד שווי של תקרת פעיל דירקטור

  2.5 פי עד מנכ"ל

 וכספים שיווק יסמנכ"ל

ונושאי משרה אחרים 

הכפופים ישירות 

 למנכ"ל, ככל שיהיו

  1.25 פי עד

מכירות סמנכ"לי 

ומנהלי מכירות 

הכפופים ישירות 

 למנכ"ל

 1.00עד פי 

                                                
התוצאה המתקבלת מחלוקת שווי האופציות ו/או המניות החסומות במועד  –לעניין סעיף זה  – "השווי השנתי של תגמול מבוסס מניות" 8

   במספר שנות ההבשלה.כפי שנקבע בכללי החשבונאות, ההענקה, 
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בחברות נושאי משרה 
 ותזרבנות 

 1.25עד פי 

  :אופציותשתחליט החברה על הענקת ככל  .2.9.3

לפקודת מס הכנסה ו/או  102החברה תקיים תכנית תגמול לניירות ערך בהתאם לסעיף  .2.9.3.1

לטריטוריה בה הם  להוראות מס אחרות החלות על החברה ו/או על עובדיה בהתאם

 פועלים.

למימוש למניה רגילה אחת של  נתניתהיה תשתעניק החברה  ת מהאופציותכל אח .2.9.3.2

 החברה בתמורה לתשלום מחיר שלא יפחת ממחיר השווה לממוצע מחיר המניה

ימי המסחר שקדמו ליום קבלת ההחלטה  30 -באביב בע"מ -לניירות ערך בתל בבורסה

  .אודות ההענקה בדירקטוריון החברה

שנים עד הבשלה  3 -לא תפחת מ שיוענקו על ידי החברה האופציותשל  תקופת ההבשלה .2.9.3.3

לוועדת עבור המנה הראשונה. יחד עם זאת, מחצי שנה של מלוא ההקצאה ולא תפחת 

התגמול ולדירקטוריון החברה הסמכות לקבוע, כי למרות הוראות ההבשלה הנ״ל, 

למימוש בהתקיים יעדים אשר ייקבעו על ידם ערב הענקת כתבי  ותניתניהיו  האופציות

 האופציה.

כגון החלפת שליטה ו/או מכירת מיוחדים אירועים בתואץ יכול שתקופת ההבשלה  .2.9.3.4

 .נושא משרה במקרים מיוחדים )כגון מוות או מחלה(ו/או סיום כהונתו של פעילות 

 .שנים ממועד ההקצאה 10 -לא יעלה על יותר מ האופציותמועד פקיעת  .2.9.3.5

 התגמול ועדת יבחנומשרה בחברה,  לנושאתשלום מבוסס מניות  בהענקת הדיון במסגרת .2.9.4

 האמורה ההענקה היות אתהאסיפה הכללית של החברה,  –, וככל הנדרש החברה ודירקטוריון

 . הארוך לטווח החברה ערך להשאת ראוי תמריץ

לאחר בחינת שוויה הכלכלי של ההענקה האמורה, מחירי  תיעשהמבוסס מניות  תשלום הענקת .2.9.5

 .המימושהמימוש ותקופות 

 9היחס בין רכיב שכר הבסיס לרכיבים המשתנים .2.10

  :להלן כמפורטיעלה על היחס  לא הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים בין היחס 

 הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועיםהיחס בין  תפקיד

 4.60עד  פעיל יוןדירקטוריו"ר 

 3.10עד  מנכ"ל

 וכספים שיווק יסמנכ"ל

ונושאי משרה אחרים 

 הכפופים למנכ"ל, ככל שיהיו

 1.85עד 

סמנכ"לי מכירות ומנהלי 

מכירות הכפופים ישירות 

 למנכ"ל

 2.00עד 

                                                
 וכן את השווי השנתי של תגמול מבוסס מניות.מענקים ה"רכיבים המשתנים" כוללים לעניין זה  9
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בחברות בנות נושאי משרה 
 ותזר

 2.00עד 

 בחברה משרה נושאי עם קיימים הסכמים ה ושינוי שלהארכ .2.11

טרם אישור הארכת הסכם העסקה עם נושא משרה בחברה )בין אם הארכה נעשית תוך שינוי  .2.11.1

תנאי העסקה ובין אם לא(, תיבחן חבילת התגמול הקיימת של נושא המשרה בהתייחס 

 2.32.3לעיל, ובשים לב לסקר שכר שנערך על ידי החברה, כאמור בסעיף  2.22.2לפרמטרים בסעיף 

  לעיל.

, שינויים לא מהותיים ולעמדות רשות ניירות ערך, כפי שיהיו מעת לעת הדין להוראות בכפוף .2.11.2

טעונים אישור של ועדת התגמול בלבד, אם זו אישרה כי  יהיומנכ"ל החברה  שלבתנאי הכהונה 

 . תואם את הוראות מדיניות תגמול זו והשינוי, מדובר בשינוי בתנאי העסקה שאינו מהותי

, שינויים לא מהותיים ולעמדות רשות ניירות ערך, כפי שיהיו מעת לעת בכפוף להוראות הדין .2.11.3

בתנאי הכהונה וההעסקה של נושא משרה הכפוף למנהל הכללי של החברה, יאושרו בידי מנכ"ל 

אי הכהונה וההעסקה של החברה בלבד, ולא יהיו טעונים אישור של ועדת התגמול, ובלבד שתנ

 .אותו נושא משרה תואמים את הוראות מדיניות תגמול זו

שאינו  שינוי -"שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקהלעיל, "  2.11.32.11.3-ו 2.11.22.11.2לעניין סעיפים 

 .ביחס לעלות תנאי התגמול הכוללת השנתית של נושא המשרה במצטבר 10%עולה על 

 דירקטורים גמול .2.12

הוצאות ותגמול על פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול הדירקטורים בחברה יהיו זכאים ל .2.12.1

הקבוע לא יעלה על התגמול המרבי אשר , ו"(תקנות הגמול)" 2000-לדירקטור חיצוני(, התש״ס

 .(הקבוע בתקנות הגמול מרבי לדירקטור חיצוני מומחההגמול הת)לרבות סכום  בתקנות הגמול

זכאים לתגמול  , אשר יהיופעילים כדירקטוריםלדירקטורים אשר יכהנו סעיף זה לא יחול ביחס 

 בהתאם ליתר הוראות מדיניות תגמול זו.

, בחברה דירקטוריםכהונתם כבנוסף לר שאדירקטורים , 2.12.12.12.1על אף האמור בסעיף  .2.12.2

  .תפקידים דומיםבעל פי הנהוג בחברה יהיו זכאים לשכר בתפקיד אחר בחברה,  כהנוי

, כמפורט הוניזכאים לתגמול  עשויים להיות , לרבות הדירקטורים החיצונייםדירקטוריםה .2.12.3

  .לעיל 2.92.9בסעיף 

ויהיו להחזר הוצאות אישיות סבירות,  זכאיםעשויים להיות  המכהנים בחברה הדירקטורים .2.12.4

בהתאם להוראות  והכוללעיל,  2.6.62.6.6ביטוח, שיפוי ופטור כמפורט בסעיף  להסדריזכאים 

  ומדיניות תגמול זו. תקנון החברה

 סמכויות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביחס למדיניות התגמול  .3

התגמול ועל יישומה ועל כל הפעולות הדרושות לשם כך, מדיניות דירקטוריון החברה מופקד על ניהול  .3.1

 לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופן יישומה.

 בין, בהתאמתה הצורך את וכן התגמול מדיניות את, לעת מעת, יבחנו החברהועדת התגמול ודירקטוריון  .3.2

, החברה ביעדי שינוייםהמפורטים במדיניות זו, ובתוך כך, בחינת  ולעקרונותלשיקולים  בהתאם, היתר

 והכנסותיה בתקופות קודמות ובזמן אמת וכל מידע רלבנטי אחר. החברה ברווחי התחשבות, שוק תנאי
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התגמול של החברה, יקיימו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מעקב על יישומה  לצורך בחינת מדיניות .3.3

 ל מדיניות התגמול בחברה. ש
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