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ביום "( שתיערך האסיפה הכללית)" מיוחדת: אסיפה כללית כינוסהלמועד הו , המקוםסוג האסיפה הכללית .2

 .אביב-א תל19ברח' הברזל במשרדי החברה אשר  14:00, בשעה 2019 ,באוקטובר 30

 פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:  .3

 תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה .3.1

 שכתב הצבעה זה הינו נספח לו. לדיווח המיידי 1.1לפרטים נוספים ראה סעיף 

 הצעת החלטה

לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה ולאמץ את התיקונים המוצעים במדיניות התגמול 

 לדיווח המיידי שכתב הצבעה זה הינו נספח לו. כנספח א'המצורפת 

 בחברה המכהנים צונייםחיהדירקטורים ה של םינוימי אשרור .3.2

 לדיווח המיידי שכתב הצבעה זה הינו נספח לו. 1.2ה סעיף אלפרטים נוספים ר

 הצעות החלטה

, אחתכהונה  לתקופתדירקטור חיצוני בחברה, כ מר בארי בן זאב של יולאשרר את מינו  .3.2.1

ובכפוף להוראות סעיף  בחברה חיצוני רכדירקטו הנוכחית וכהונת תחילת למועד בהתאם

 .החברות)א( לחוק 245

 בהתאםכהונה אחת,  לתקופתדירקטור חיצוני בחברה, כ מר שי דתיקה של יולאשרר את מינו .3.2.2

)א( לחוק 245ובכפוף להוראות סעיף  בחברה חיצוני רכדירקטו הנוכחית וכהונת תחילת למועד

 .החברות

 בהתאםכהונה אחת,  לתקופתדירקטור חיצוני בחברה, כ מר יעקב רוזין של יולאשרר את מינו .3.2.3

)א( לחוק 245ובכפוף להוראות סעיף  בחברה חיצוני רכדירקטו הנוכחית וכהונת תחילת למועד

 .החברות

כהונה  לתקופתבחברה,  תחיצוני יתדירקטורכ ברייר-הגב' נגה קנז של יהלאשרר את מינו .3.2.4

ובכפוף  בחברה תחיצוני יתרכדירקטו הנוכחית הכהונת תחילת למועד בהתאםאחת, 

 .החברות)א( לחוק 245להוראות סעיף 

כהונה אחת,  לתקופתדירקטור חיצוני בחברה, כ מר אהוד נחתומי של יולאשרר את מינו .3.2.5

ובכפוף להוראות סעיף  בחברה חיצוני רכדירקטו הנוכחית וכהונת תחילת למועד בהתאם

 .החברות)א( לחוק 245



 אישור הקצאת כתבי אופציה )בלתי סחירים( לנושא משרה שהינו קרוב של בעל השליטה .3.3

 לדיווח המיידי שכתב הצבעה זה הינו נספח לו. 1.3לפרטים נוספים ראה סעיף 

 הצעת החלטה

בתנאים המפורטים בדוח הצעת וזאת  ,ארז וילףלמר  האופציכתבי  36,224והענקת הקצאתלאשר את 

 .(2019-01-096427)מס' אסמכתא:  2019בספטמבר,  15ידי החברה ביום -שפורסם על המדף

 :שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעותהמקום והשעות  .4

בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה ו בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ניתן לעיין

גב' שרון עם המשנה למנכ"ל ומנהל כספים ומטה,  פי תיאום מראש-אביב, על-א תל19שכתובתם ברח' הברזל 

, בימים א' עד ה', בין השעות 073-2331933 בטלפון ו/או גב' אסנת ענתבי סמנכ"ל, יועצת משפטית, גרשביין

בנוסח המלא של ההחלטות , וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין 15:00 – 10:00

באתר האינטרנט של ו www.magna.isa.gov.ilבאתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו המוצעות 

  .www.maya.tase.co.ilהבורסה שכתובתו 

 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה .5

 לעיל, הינו כמפורט להלן: 3הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיף 

לעיל, בהתאם  3.1שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  .5.1

א)ב( לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים 267לסעיף 

 צביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:לה

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי  .5.1.1

שליטה בחברה או עניין אישי באישור מדיניות התגמול המתוקנת, המשתתפים בהצבעה; 

 במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

לעיל לא עלה על שיעור של  5.1.1סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה  .5.1.2

 שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

לחוק  245-)ב( ו239לעיל, בהתאם לסעיפים  3.2הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  הרוב .5.2

החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד 

 שיתקיים אחד מאלה:

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי  .5.2.1

ר המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם שליטה בחברה או עניין אישי באשרו

כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו  ןבעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניי

 קולות הנמנעים.

לעיל לא עלה על  5.1.15.2.1סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה  .5.2.2

 שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

)א( לחוק החברות, 275לעיל, בהתאם לאמור בסעיף  3.3חלטה המפורטת בסעיף הרוב הנדרש לקבלת הה .5.3

הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים 

 אחד מאלה:

קולות בעלי המניות שאינם בעלי במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל  .5.3.1

שליטה בחברה או עניין אישי באישור הקצאת האופציות, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה 

כלל הקולות של בעלי המניות  ןמקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניי

 האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/


לעיל לא עלה  5.1.15.2.15.3.1פסקה סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים ב .5.3.2

 על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

  ציון זיקה של בעל מניה .6

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד 

וכן קיומו או העדרו של  בכירה או משקיע מוסדיבעל עניין, נושא משרה , לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה

עניין אישי בקשר עם ההחלטות האמורות, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות העניין 

 .האישי, ככל שקיים. מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי לא תבוא הצבעתו במניין

 תוקף כתב ההצבעה .7

ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות  לכתב .7.1

 "(,בעל מניות לא רשוםנכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים )"

רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה 

מערכת )" 2005-כהגדרתה בתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"והאלקטרונית, 

"(. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות ההצבעה האלקטרונית

 "(, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. רשום מניות בעלשל החברה )"

עוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים על בעל מניות המ .7.2

( שעות לפני מועד כינוס 4הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע )

( שעות לפני מועד כינוס 6האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש )

ל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו האסיפה הכללית, ככ

  כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

  הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.  כתב .7.3

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .8

קבלת אישור  החל ממועדטרונית, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלק .8.1

ההצבעה  מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת

 2019, באוקטובר 30יום ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד 6ועד שש ) האלקטרונית

 "(.המערכת נעילת מועד)" 08:00 בשעה

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת  .8.2

יצוין כי . ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זההמערכת 

ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו הצביע בעל מניות במידה ולחוק החברות, ( ד)83לסעיף  בהתאם

שלא באמצעות מערכת ההצבעה באמצעות האינטרנט  החברה אינה מאפשרת הצבעה. המאוחרת

 האלקטרונית.

 מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .9

גב' שרון  , לידיאביב-א תל19ברח' הברזל , משרדי החברה, המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא

 .כספים ומטה תהמשנה למנכ"ל ומנהלן, גרשביי

האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות המועד  .10

  העמדה

לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ימים  (10עשרה )להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד המועד האחרון 

תמורה, את נוסח  בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא .2019, באוקטובר 20יום עד קרי 



 25 לא יאוחר מיום. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה הודעות העמדה שנשלחו אליה

 .2019, באוקטובר

כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ,  .11

 שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה 

 -וכתובת אתר הבורסה  www.magna.isa.gov.il -הינם כדלקמן: כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך 

www.maya.tase.co.il. 

 :קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה .12

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת.  .12.1

בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור 

 הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה  .12.2

באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן  העמדהוהודעות 

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

  בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

( או 5%מועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים )אחד או יותר, אשר ב מניותבעל  .12.3

יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן 

לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות  268כהגדרתו בסעיף  מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה,

ה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפ

מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה 

 המקובלות.

מניות  95,773( מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 5%כמות מניות המהווה חמישה אחוזים )

( מסך כל זכויות ההצבעה שאינן 5%ישה אחוזים )רגילות של החברה. כמות המניות המהווה חמ

מניות רגילות  23,943לחוק החברות הינה  268מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרתם בסעיף 

 של החברה

 בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה שינויים .13

ספת נושא ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הו

לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה 

 ההפצה.שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר 

 האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן המועד .14

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב 

 .2019, באוקטובר9 יום בהצבעה מתוקן יהיה 

 ביטול כתב ההצבעה .15

שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של  (24) עשרים וארבע בעל מניות רשאי, עד

זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך  החברה, ולאחר שיוכיח את

 .את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו
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בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה 

 זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.



 "מאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע

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

 חלק שני

 

 "(החברה)" אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ: שם החברה

 אביב-א תל19רח' הברזל : מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה(

 513173393: מס' החברה

 14:00 , בשעה 2019, באוקטובר 30 ,רביעי : יום מועד האסיפה הכללית

 אביב-א תל19רח' הברזל : משרדי החברה, מקום האסיפה כללית

 מיוחדת: אסיפה כללית סוג האסיפה

 2019, באוקטובר 2של יום בתום יום המסחר  :המועד הקובע

 

 פרטי בעל המניות:

 

 . מספר זהות:___________________2שם בעל המניות: _____________________  .1

 

לבעל המניות תעודת זהות אם אין  .3

 ישראלית

 . בהצבעה באמצעות האינטרנט5 . אם בעל המניות הוא תאגיד 4

 קוד הזיהוי: _____________ _____מספר תאגיד: _________ מספר דרכון: ___________________

 קוד הבקרה: _____________ ______מדינת ההתאגדות: ____ המדינה שבה הוצא: ______________

 הפרט המזהה הנוסף: _______ כמות ניירות הערך: __________ _______בתוקף עד: _____________

 

 /אף אחד מהם ו/או אחר4/משקיע מוסדי3נושא משרה בכירה /2עניןבעל /  1בעל שליטהאנא סמן האם הינך 

 

 שליטהבעל 

 

 בעל ענין

 

 נושא משרה בכירה

 

 משקיע מוסדי

 

 /אחראף אחד מהם

 

 פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח-*במידה והמצביע הצביע על

 :אופן ההצבעה

                                                 
1

 .1999 –החברות, התשנ"ט לחוק  1כהגדרתו בסעיף  
 .1968 –לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1כהגדרתו בסעיף  2
 .1968 –)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 37כהגדרתו בסעיף  3
, 2009 –לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה   כללית(, תשס"ט  1כהגדרתו בתקנה  4

 .1994 –ד וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"
  אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה. 5

5אופן ההצבעה הנושא 
 

 נמנע נגד בעד

 תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה 3.1

 

   

   כדירקטור  בארי בן זאבאשרור מינויו של מר  3.2



 

 

 

 

 

 

 

תאריך

 חתימה:____________     :_______________

 

 

 

 

כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף  -( לחוק החברות(1) 177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

המניות של . לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי , למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכתאישור בעלות

 כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות. -החברה 

 

 חיצוני  .1

כדירקטור  שי דתיקהמר  אשרור מינויו של 

 חיצוני

   

כדירקטור  יעקב רוזין אשרור מינויו של מר

 חיצוני

   

 ברייר-נגה קנזאשרור מינויה של הגב' 

 כדירקטורית חיצונית

   

כדירקטור  אודי נחתומיאשרור מינויו של מר 

 חיצוני

   

כתבי אופציה )בלתי  36,224 אישור הקצאת 3.3 .2

 מר ארז וילףסחירים( ל

 

   



 

 

 

 

 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 513173393ח.צ. 

 )"החברה"(

2019ספטמבר25

לכבודלכבוד

אביבבע"מ-הבורסהלניירותערךבתלרשותניירותערך
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  של בעלי המניות של החברה מיוחדתדוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית  הנדון:

התשנ"ט בהתאםלחוקהחברות, בזהדוחמיידי התשכ"חחוק החברות)"1999-ניתן ניירותערך, חוק -"(,

חוק ניירות ערך)"1968 ערך ניירות תקנות תקופתיים("(, התש"ל דו"חות תקנות )"1970-ומיידיים(,

הדוחות אסיפה על ומודעה )הודעה החברות תקנות ציבורית"(, בחברה סוג ואסיפת נושאכללית והוספת

היום התש"ס"(תקנות הודעה ומודעה)"(לסדר עמדה(,2000-, והודעות בכתב )הצבעה החברות ותקנות ,

החברה,אשרמניותשלהשלבעלימיוחדת"(,בדברכינוסאסיפהכלליתבכתבהצבעהתקנות)"2005-תשס"ו

)בהתאמה,אביב-אתל19ברח'הברזלמשרדיהחברהאשרב14:00,בשעה2019,אוקטוברב30תתכנסביום

   "(.האסיפה הכללית"-"והדוח המיידי"

 הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה .1

 לנושאי משרה בחברה תגמולהתיקון מדיניות  1.1

,אשרמעדכןאת2019-9-6נכנסלתוקףתיקוןחוזרגופיםמוסדיים2019ביולי,11ביום 1.1.1

)" ביטוחוחיסכון משרההממונההנחיותהממונהעלשוקההון, בדברתגמולנושאי )"

עםתגמולבגופיםמוסדייםבהתאםלשינוייםשחלובאסדרותהרלוונטיותבארץבקשר

.1נושאימשרה,ומחליףחוזריםקודמיםבנושא

ומתוקףהיותהחברהמנהלת 1.1.2 הכפופהלהנחיותשלקופותגמלוקרנותפנסיהבהתאם,

המשרהבחברה,אשראושרהיהחברהלעדכןאתמדיניותתגמולנושאמבקשתהממונה,

-על ביום הכללית האסיפה 25ידי התיקון"(.מדיניות התגמול)"2019ביוני, עיקרי

לדיווחכנספח א'למדיניותהתגמולנכלליםבמסמךמדיניותהתגמולהמתוקן,המצורף

"(.מדיניות התגמול המתוקנתמיידיזה,והינומסומןביחסלמסמךמדיניותהתגמול)"

                                                 
חוזר1 מוסדיים )2014-9-2גופים מוסדיים" בגופים תגמול גופים10.04.2014"מדיניות חוזר פרסום עם העוקבת בשנה שעודכן ,)

 (07.10.2015תיקון")-"מדיניותתגמולבגופיםמוסדיים2015-9-31מוסדיים
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התגמוללאור מדיניות את החברה ודירקטוריון התגמול ועדת אישרו לעיל, האמור

.2019סט,באוגו15המתוקנתביום

לפיכך 1.1.3 מוצע אתולאמץלאשר, בנוסחהמצורף המתוקנת התגמול כנספח א'מדיניות

 זה.מיידילדיווח

 המכהנים בחברה חיצונייםבלתי תלויים/הדירקטורים ה שלאשרור מינוים  1.2

לב 1.2.1 ובשים הדוח, היתר,למועד ,בין מוסדיים גופים שעניינו2018-9-31לחוזר

)" מוסדי" גוף חוזר הרכב הדירקטוריון"דירקטוריון ב"(, החברהמכהנים דירקטוריון

 כדירקטורים המוגדרים דירקטורים הרכבחמישה חוזר לצורכי תלויים בלתי

 ."(/חיצונייםהבלתי תלויים הדירקטורים)"הדירקטוריון

 1.2.2 תלוייםהדירקטורים לענייןוניים/חיצהבלתי החברות חוק הוראות בכל עומדים

כשירותםלכהןכדירקטוריםחיצוניים,לרבותהוראותהנוגעותלתקופתכהונתם,אשר

)א(לחוקהחברות,והוראותלענייןהעדרזיקהבהתאם245הינהבהתאםלהוראותסעיף

 לחוקהחברות240להוראותסעיף יותר2)ב( ענייניםמחמירות ניגוד גםבהוראות כמו

הדירקטוריון הרכב בחוזר .הקבועות הדירקטורים כל גם עומדים כן, הבלתיכמו

/חיצונייםתלויים ביטוחוחיסכוןרשותבדרישותהמומחיותהמחמירותשל שוקההון

 .ההוןשוקרשותידי-"(,ומינוייםאושרעלההון שוק רשות)"

לתקנותהדוחות,בנוגעלדירקטורים10)ב(36-ו26הפרטיםהדרושיםלפיתקנותאודות 1.2.3

הבלתי ראותלויים/חיצוניים על7פרק שפורסם -לתשקיף ביום החברה ביולי,10ידי

בפרטיםשינוייםחלולאכי,יצוין"(.התשקיף)"(2019-01-070528)מס'אסמכתא:2019

 .3היוםועדהתשקיףממועד,לעילכאמור,הדרושים

התגמולשלהדירקטוריםה תלויים/תנאי בהתאםלמפורטבסעיףהינםחיצונייםבלתי

החברהלתשקיף8.1.3.1 של הכללית האסיפה אישור לאחר גם שינוי ללא ויוותרו

 המזומנתעלפידוחזה.

 לדיווחמיידיזה.כנספח ב'חיצונייםמצורפותבלתיתלויים/הצהרותהדירקטוריםה

תלוייםהבלתישהדירקטוריםלכךלבבשים 1.2.4 בדירקטוריוןמכהניםכבר/חיצוניים

ההוןבתנאיוהןהחברותחוקבתנאיהןעומדיםהינםוכיהחברה שוק רשות מובא,

כדירקטוריםמינוים החברות, חוק לצורכי -עלבלבדלאשרורחיצוניים האסיפהידי

 .החברהשלהכללית

כדירקטוריםחיצוניים/תלוייםבלתימוצעלאשרראתמינויםשלהדירקטוריםהלפיכך 1.2.5

 בחברה, כהונהלתקופתחיצוניים הנוכחיתכהונתםתחילתלמועדבהתאםאחת,

תלויים/כדירקטורים בחברהחיצונייםבלתי סעיף להוראות לחוק245ובכפוף )א(

 ,וזאתכמפורטלהלן:החברות

,במרץ20ועדליום2017,במרץ20לתקופתכהונהאשרהחלהביום–זאבבןבארי .א

245שלולצורכיסעיףהשניהבןזאבמצויבתקופתהכהונהבארימרכייצוין;2020

לחוקהחברות.

                                                 
.2013באוקטובר,16חבע"ממיום.די.אייחברהלביטואייהנחיהמקדמיתשלרשותניירותערךבענייןגםזהבהקשרראו2
"מ;התחנהבתלבע11-105מכהןעודכדירקטורבחברותהבאות:חילזוןאינו,אשרנכוןלמועדדיווחזהדתיקהביחסלמרשילמעט3

טכנולוגיות.RSP,אינסייטדאינפו-ואביבבע"מ;



25לתקופתכהונהאשרהחלהביום–שידתיקה .ב במאי,25ועדליום2017במאי,

;2020

;2021ביוני,1ועדליום2018ביוני,1החלהביוםלתקופתכהונהאשר–יעקברוזין .ג

קנז .ד –ברייר-נגה ביום החלה אשר כהונה 1לתקופת 2019באוגוסט, ליום 1ועד

;2022באוגוסט,

נחתומי .ה –אהוד ביום החלה אשר כהונה 1לתקופת 2019באוגוסט, ליום 1ועד

.2022באוגוסט,

אלובנפרדתעשהדירקטורכללגביההצבעהכייובהרספקהסרלמען 1.2.6 והחלטות

 ה.1.2א.עד1.2כהחלטותתסומנה

 אישור הקצאת כתבי אופציה )בלתי סחירים( לנושא משרה שהינו קרוב של בעל השליטה 1.3

לצורך(סחירות)שאינןאופציותתכניתהחברהדירקטוריוןאישר,2019,ביוני12ביום 1.3.1

משרהלנושאי,לעובדיםקידוםטובתהחברהויעדיהבאמצעותמתןתמריציםהולמים,

לפיתוחבחברה לתרום לעודדם מנת על קשורות, ובחברות בחברה שירותים ולנותני

עסקיהאועסקיהןשלחברותקשורות,ולהגדילאתהזדהותםשלעובדיםונושאימשרה

בהצלחתה זכות ולרכוש החברה עם )"אלו החברה של הטווח אוהתכניתארוכת "

תכנית האופציות" סעיף ראה התכנית של העיקריים תנאיה לפירוט 3.5"(. 3לפרק

 לתשקיף.

ביוםבהתאם 1.3.2 4מדףהצעתדוחפרסמההחברה2019בספטמבר15לתכניתהאופציות,

הלהקצאתכתביאופצי בחברהלעובדים,נותנישירותיםונושאימשרה)בלתיסחירים(

מןוהקצאתהאופציותכאמור,במסגרת(.",בהתאמהדוח הצעת המדף"-ו"האופציות)"

1.3.1בסעיףהטעמיםהמפורטים מבקשתהחברה למראופציות36,224להעניקלעיל,

וילף בעשחםבאלטשולרגמלהשקעותמנהלכהמכהןארז שלההבנותוהחברות"מ

האופציותכאמורטעונהאתאישורהשלהאסיפההכלליתבשיםלבהענקת."(הניצע)"

.5אחיושלבןזוגהשלהגב'גליבר,מבעלותהשליטההעקיפותבחברההינוהניצעלכךש

ביולי9םביוכאמורהאופציותהענקתאתשרואיהחברהודירקטוריוןהתגמולועדת

2019. 

הראשונההפעימהשלהאופציהמכתביחלקהינןכאמורהאופציות 1.3.3 בדוח)כהגדרתן

(המדףהצעת המדף4.2.1בסעיףהמפורטתבכמותותונכלל, הצעת לפרטים.לדוח

 הצעתהמדף.דוחבקשרעםתנאיהאופציותכאמור,ראונוספים

לפיה,לדוחהצעתהמדף9"שבהיחולהאמור,ניצעלשיוענקואופציותלביחסכי,יצוין 1.3.4

כתבישלהראשונההמנהכינקבע,בחברהמרכזייםתפקידיםובעלימשרהלנושאיביחס

באפריל1ביוםתבשילהאופציה 2021, באפריל1ביוםתבשילהשנייההמנה; ;2022,

.2023באפריל,1יהאופציהתבשילביוםבתכשלהשלישיתוהמנה

)לצורכיהאופציותהקצאתמועדבזאת,המזומנתככלשיתקבלאישורהאסיפההכללית

הכלליתבמועדאישורהאסיפהיהיהכאמור[(חדש]נוסחהכנסהמסלפקודת102סעיף

                                                 
 .2019-01-096427'אסמכתא:מס4
"(ועלכןאיןמניעההפקודה)"1961-"אהתשכ(,חדשנוסח)"קרוב"כהגדרתובפקודתמסהכנסהשללהגדרהעונהאינוהניצעכי,יצוין5

.לפקודה102להקצותאתהאופציותכאמורתחתסעיף



תוחזרנההאופציותלמאגרכאמורהאסיפההכלליתאישוריתקבלשלאככל.כאמור ,

 .כתביהאופציהשלהחברה

וזאת,ארזוילףהאופציותכאמורלמרהקצאת,מוצעלאשראתבשיםלבלאמורלעיל 1.3.5

 .בתנאיםהמפורטיםבדוחהצעתהמדף

 כינוס האסיפה הכללית .2

 מועדומקוםכינוסהאסיפה 2.1

14:00,בשעה2019,אוקטוברב30ליוםשלבעליהמניותשלהחברהמיוחדתזומנהאסיפהכללית

 לעיל.1אשרעלסדריומההנושאיםהמפורטיםבסעיף,אביב-אתל19רח'הברזלבמשרדיהחברה

 הרובהנדרשלקבלתההחלטהשעלסדרהיום 2.2

כמפורטלהלן:לעיל,הינו1הרובהנדרשלקבלתההחלטותהמפורטותבסעיף

א)ב(לחוק267לעיל,בהתאםלסעיף1.1הרובהנדרשלקבלתההחלטההמפורטתבסעיף 2.2.1

הרשאיהחב הכללית, באסיפה הנוכחים המניות בעלי קולות רוב הינו להצביעםרות,

 והצביעובה,ובלבדשיתקייםאחדמאלה:

רובמכללקולותבעליהמניותיבמני 2.2.1.1 ןקולותהרובבאסיפההכלליתייכללו

התגמול מדיניות באישור אישי עניין או בחברה שליטה בעלי שאינם

 בהצבעה; המשתתפים המניותהמתוקנת, בעלי של הקולות כלל במנין

 האמוריםלאיובאוקולותהנמנעים.

 2.2.1.2 המניותהאמוריםבפסקה לעיל2.2.1.1סךהקולותהמתנגדיםמקרבבעלי

 ויותההצבעהבחברה.עלשיעורשלשניאחוזיםמכללזכלאעלה

 2.2.2 לקבלת הנדרש הרוב והמפורטההחלטות ת 1.2בסעיפים בהתאם1.1ה.1.2–א. לעיל,

ו239לסעיפים המניותהנוכחיםבאסיפה245-)ב( רובקולותבעלי הינו לחוקהחברות,

 להצביעוהצביעובה,ובלבדשיתקייםאחדמאלה:םהכללית,הרשאי

רובמכל 2.2.2.1 לקולותבעליהמניותבמנייןקולותהרובבאסיפההכלליתייכללו

שאינםבעלישליטהבחברהאוענייןאישיבאשרורהמינוי,למעטענייןאישי

כללןשאינוכתוצאהמקשריועםבעלהשליטה,המשתתפיםבהצבעה;במניי

 הקולותשלבעליהמניותהאמוריםלאיובאוקולותהנמנעים.

2.2.1.12.2.2.1סךהקולותהמתנגדיםמקרבבעליהמניותהאמוריםבפסקה 2.2.2.2

 לעיללאעלהעלשיעורשלשניאחוזיםמכללזכויותההצבעהבחברה.

 2.2.3 בסעיף המפורטת ההחלטה לקבלת הנדרש בסעיף1.31.1הרוב לאמור בהתאם לעיל,

הכללית,275 באסיפה הנוכחים המניות בעלי קולות רוב הינו החברות, לחוק )א(

 הרשאיםלהצביעוהצביעובה,ובלבדשיתקייםאחדמאלה:

רובמכללקולותבעליהמניות 2.2.3.1 במנייןקולותהרובבאסיפההכלליתייכללו

הקצאתהאופציות,למעטשאינםבעלישליטהבחברהאוענייןאישיבאישור

ענייןאישישאינוכתוצאהמקשריועםבעלהשליטה,המשתתפיםבהצבעה;

 כללהקולותשלבעליהמניותהאמוריםלאיובאוקולותהנמנעים.ןבמניי



בפסקה 2.2.3.2 האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים הקולות סך

2.2.1.12.2.2.12.2.3.1אח וזיםמכללזכויותלעיללאעלהעלשיעורשלשני

 ההצבעהבחברה.

 מנייןחוקילקיוםהאסיפה 2.3

פ על החברה, תקנון אוי שלוח ידי על או בעצמם נוכחים, שיהיו בשעה יתהווה חוקי מניין

בעלימניותאויותר,שלהםעשריםוחמישהאחוזים) שני (מזכויות25%באמצעותכתבהצבעה,

שנקבעלפתיחתהאסיפה.ההצבעהבחברה,תוךמחציתהשעהמהמועד

 אסיפהנדחית 2.4

ש מהמועד השעה מחצית בתום הכללית באסיפה נכח מניןנלא הכללית האסיפה לתחילת קבע

 ביום שתתכנס כך מקום, ובאותו שעה באותה ימים, בשבוע הכללית האסיפה תדחה 6חוקי,

,וזאתמבלישתימסרעלאביב-אתל19במשרדיהחברהברח'הברזל14:00בשעה,2019,בנובמבר

כךהודעהנוספת.

לשיעורהחזקתו ללאקשר לפתיחתהאסיפה, חוקי יהווהמנין מניותאחד באסיפהנדחיתבעל

 .במניותהחברה

המועדהקובע,הזכאותלהשתתףבאסיפהואופןההצבעה 2.5

 לסעיף 182בהתאם ותקנה החברות לחוק לעניי3)ג( הקובע המועד בכתב, ההצבעה ןלתקנות

החברה של בניירותהערך בתוםיוםהמסחר יחול באסיפההכללית ולהצביע הזכאותלהשתתף

"(.המועד הקובע)"2019,באוקטובר2בבורסה,ביום

התש"סלתקנותבהתאם 2000-החברות)הוכחתבעלותבמניהלצורךהצבעהבאסיפההכללית(,

רשומהמניהאצלחברבורסהואותהמניהשלזכותו"(,בעלמניותתקנות הוכחת בעלות במניה)"

)" לרישומים חברה שם על המניות בעלי במרשם הרשומות המניות בין לאמניותבעלנכללת

הצבעהבאסיפההכללית,"(,זכאילהוכיחאתבעלותובמניותהחברהבמועדהקובע,לצורךרשום

-לאיאוחרמלמניה,ותובדרךשלהמצאתאישורלחברהמאתחברהבורסהאשראצלורשומהזכ

כינוסהאסיפהשעות24 מועד הבעלותלפני לקבלאתאישור מניותלארשוםזכאי בעל מחבר.

הבורסהשבאמצעותוהואמחזיקאתמניותיו,בסניףשלחברהבורסהאובדואראלמענותמורת

ךמסוים.ניירותערלחשבוןדמימשלוחבלבד,אםביקשזאת.בקשהלענייןזהתינתןמראש

 תקנה להוראות סעיף4בהתאם לפי מאושר אלקטרוני מסר במניה, בעלות הוכחת לתקנות א

המשתמשיםבמערכתההצבעההאלקטרונית5יא44 נתוני שעניינו כדין-לחוקניירותערך, דינו

אישורבעלותלגביכלבעלמניותהנכללבו.

בעלמניותבחברהבמועדהקובעיהיהזכאילהשתתףבאסיפהולהצביעבהבעצמואועלידישלוח

האסיפהשעותלפנימועדכינוס48החברהלפחותמיופהכוח,לאחרשיופקדכתבמינויבמשרדי

מינויוכתב המינויהכללית)" בעלמניותשלשלוחיהיהבכתבבחתימתהממנה.תאגידשהוא"(.

בחברהרשאילהסמיך,עלפיהחלטתמנהליואוגוףמנהלאחרשלו,אתכוחושלאותואדםשהוא

מטעם להשתמש רשאי יהיה לעיל, כנזכר המוסמך אדם באסיפה. נציגו להיות למתאים ימצא

היה אילו זכויותהצבעהשהתאגידבעצמוהיהיכוללהשתמשבהן התאגידשהואמייצגובאותן

מניותיחיד.יושבראשהאסיפהרשאילדרושמכלאדםמוסמךכאמורהוכחהסבירהלהיותובעל

 באסיפה. להשתתפותו כתנאי התאגיד, של מוסמך כתבנציג ייערך תאגיד, הוא הממנה כאשר



על בכתב בא-המינוי בחתימת או התאגיד, ובחותמת התאגיד של החתימה מורשי כוחו-ידי

 המוסמך.

 כתבהצבעההצבעהבאמצעות 2.6

בעלמניותרשאילהצביעבאסיפההכלליתבאמצעותכתבהצבעה.הצבעהבכתבתיעשהבאמצעות

חלקוהשנישלכתבההצבעה,המצורףלדוחזה.

 בסעיף ובהודעותהעמדהכמשמעותן ההצבעה בכתב לעיין שינתנו,88ניתן ככל לחוקהחברות,

"(,אתר ההפצה)"http://www.magna.isa.gov.ilבאתרההפצהשלרשותניירותערךבכתובת:

בתל ערך לניירות הבורסה של האינטרנט -באתר בכתובת: בע"מ, http://maya.tase.co.ilאביב

"(כלבעלמניותרשאילפנותישירותלחברהולקבלממנהאתנוסחכתבההצבעהאתר הבורסה)"

שתינתנה(.והודעותהעמדה)ככל

 יאוחר לא ישלח הבורסה )חבר בדואר5מחמישה תמורה, בלא הקובע, המועד לאחר ימים )

לכל ההפצה, באתר שתינתנה(, )ככל כתבההצבעהוהודעותהעמדה לנוסח קישורית אלקטרוני,

בעלמניותשלהחברהשאיננורשוםבמרשםבעליהמניותשלהחברהואשרמניותיורשומותאצל

כיאינומעונייןבכך,ובלבדשההודעהניתנהלגביאותוחברבורסה,אלאאםכןהודיעבעלהמניות

.חשבוןניירותערךמסויםובמועדקודםלמועדהקובע

יצייןעלגביהחלקהשנישלכתב בעלמניותלארשוםהמעונייןלהצביעבאמצעותכתבהצבעה,

בדואררשוםבצירוףאיש ישלחלהאותו וימסוראותולחברהאו ורההצבעהאתאופןהצבעתו,

(לפנימועד4בעלות,כךשכתבההצבעהיגיעלמשרדההרשוםשלהחברהלאיאוחרמארבעשעות)

כינוסהאסיפההכללית.

הצבעה, באמצעותכתב להצביע והמעוניין החברה המניותשל בעלי הרשוםבמרשם מניות בעל

לחבר וימסוראותו עלגביהחלקהשנישלכתבההצבעהאתאופןהצבעתו, ישלחלהיציין האו

תעודת צילום או דרכונו צילום או שלו הזהות תעודת צילום בצירוף רשום, בדואר אותו

(שעותלפנימועדכינוס6ההתאגדות,כךשכתבההצבעהיגיעלמשרדההרשוםשלהחברהעדשש)

האסיפההכללית.

 הצבעהבאמצעותמערכתההצבעההאלקטרונית 2.7

ביחסלכלהנושאיםשעללארשוםלהצביעבאסיפההכלליתבנוסףעלהאמור,רשאיבעלמניות

באמצעותכתבהצבעהשיועברלחברהבמערכתההצבעההאלקטרונית)כהגדרתהסדרהיוםלעיל

 ."(האלקטרוניתההצבעהמערכתהצבעהבכתב()"בתקנות

סעיף לפי הנדרשים הפרטים ובה רשימה האלקטרונית ההצבעה למערכת יזין הבורסה חבר

לחוקניירות3)א()4יא44 המניותהלארשומיםהמחזיקיםניירותערךערך( לגביכלאחדמבעלי

)" הקובע במועד יכלולבמערכתלהצביעהזכאיםרשימתבאמצעותו לא בורסה חבר ואולם, ;)"

עדהשעהברשימתהזכאיםלהצב בצהרייםשלהמועד12:00יעבמערכתבעלמניותשהעבירלו

הקובעהודעהכיאינומעונייןלהיכללברשימתהזכאיםלהצביעבמערכתההצבעההאלקטרונית,

)ד(לתקנותהצבעהבכתב.13לפיתקנה

חברבורסהיעביר,סמוךככלהאפשרלאחרקבלתאישורמאתמערכתההצבעההאלקטרוניתעל

)" האלקטרונית ההצבעה במערכת להצביע הזכאים רשימת של תקינה מסירתאישורקבלה

ההצבעההרשימה במערכת להצביע הזכאים ברשימת המנויים המניות מבעלי אחד לכל ,)"

האלקטרוניתואשרמקבליםמחברהבורסההודעותבאמצעיםאלקטרונייםאובאמצעותמערכות



 חבר למחשב המקושרות במערכתהתקשורת הצבעה לשם הנדרשים הפרטים את הבורסה,

ההצבעההאלקטרונית.

בעלמניותהמופיעברשימתהזכאיםלהצביעבמערכתההצבעההאלקטרוניתרשאילצייןאתאופן

באמצעות ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה מערכת באמצעות לחברה אותה ולהעביר הצבעתו

ממו שש)מערכתההצבעההאלקטרוניתתתאפשרהחל ועד אישורמסירתהרשימה שעות6עד )

אולביטולעדהמערכתנעילתמועדלפנימועדכינוסהאסיפההכללית)" ותהיהניתנתלשינוי ,)"

 למועדנעילתהמערכת.

 שינוייםבסדרהיום;המועדהאחרוןלהוספתנושאלסדרהיוםעלידיבעלמניות 2.8

היום,לרבותהוספתנושאלסדרהיום,ויהיהניתןפרסוםדוחזימוןזהיתכנושינוייםבסדרלאחר

לעייןבסדרהיוםהעדכניובהודעותהעמדהשתפרסםהחברהבאתריההפצה.

מזכויות66לסעיף בהתאם לפחות אחד אחוז שלו יותר, או אחד מניה, בעל החברות, לחוק )ב(

יומהשלהאסיפהההצבעהבאסיפההכללית,רשאילבקשמדירקטוריוןהחברהלכלולנושאבסדר

ב הכללית באסיפה נדון להיות מתאים שהנושא בלבד ההכללית, לתקנות ומודעהתאם .הודעה

ככלשהוגשה האסיפה. תומצאלחברהעדשבעהימיםלאחרפרסוםזימון סעיףזה, בקשהלפי

באתרי יופיעו ופרטיהם יוםהאסיפה לסדר יתווספו נושאים כי קיימתאפשרות בקשהכאמור,

ההפצה.

הכללית האסיפה של היום בסדר נושא לכלול מניות בעל של בקשה להמצאת האחרון המועד

,באוקטובר2(ימיםלאחרמועדפרסוםזימוןאסיפהזה,קרי,עדליום7)שבעהכאמורהינועד

.2019

 הודעותעמדה 2.9

(10עדעשרה)ידיבעליהמניותשלהחברההינו-המועדהאחרוןלהמצאתהודעותעמדהלחברהעל

.בעלמניהרשאילפנותלחברהישירות2019,באוקטובר20ימיםלפנימועדהאסיפה,היינועדיום

ולקבלממנה,בלאתמורה,אתנוסחהודעותהעמדהשנשלחואליה.

חברבורסהישלחבדואראלקטרוני,בלאתמורה,קישוריתלנוסחהודעותהעמדה,באתרההפצה,

לאיאוחרמתוםיוםהעסקיםשלאחריום לכלבעלמניותלארשוםהמחזיקמניותבאמצעותו,

פרסומןבאתרההפצהאושלאחרהמועדהקובע,לפיהמאוחר,אלאאםכןהודיעבעלהמניותכי

ובלבדשההודעהניתנהלגביחשבוןניירותערךמסויםובמועדקודםלמועדייןבכך,איןהואמעונ

.הקובע

 נציגיהחברהלענייןהטיפולבדוח 2.10

ת"א4ממשרדהרצוג,פוקס,נאמן,מרח'ויצמןקרןנכטיגלואהרוני נירדאש,יהודההדיןיעורכ

ייןהטיפולבדוחזה.החברהלענםנציגי(,הינ03-6966464פקס:;03-6922020)טל':













 המקוםוהמועדבהםניתןלעייןבדוח 2.11

החברהשכתובתם במשרדי זהובמסמכיםהנזכריםבו, בדוחמיידי לעיין בניתן א19הברזלרח'
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 "(החברה)להלן: " בע"מופנסיה  גמל אלטשולר שחם

 לנושאי משרה בחברה מדיניות תגמול

 הגדרות .1

 :, אלא אם צוין אחרת במפורשהבאה המשמעות תינתן הבאים למונחים זה במסמך

 ;החברהדירקטוריון  - "דירקטוריון"

  אלטשולר שחם בע"מ; - "החברה האם"

"ועדת  או" ועדההו"

 "תגמול

- 

 ;החברה של רתהביקו ועדת

 1חלק שפרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, החוזר המאוחד  - "חוזר התגמול"

"מדיניות תגמול בגופים  2-9-2014חוזר גופים מוסדיים 5, פרק 5שער 

 2015באוקטובר  7, כפי שתוקן ביום 2014באפריל  10מוסדיים", מיום 

יתוקן ו/או יוחלף , וכפי ש2015-9-31במסגרת חוזר גופים מוסדיים 

 מעת לעת;

 ;1999-חוק החברות, התשנ"ט - "חוק החברות"

-חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי - "חוק התגמול"

 ;  2016 –התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג(, תשע"ו 

 מדד המחירים לצרכן; - "מדד"

 תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה;מדיניות לעניין  - "מדיניות תגמול"

למעט היכן שהדבר צוין במפורש אחרת, המשכורת החודשית הינה  - "משכורת חודשית"

 המשכורת החודשית לצורך תשלום פיצויי פיטורים;

 מסוימים סעיפים לעניין ואולם ,כהגדרת המונח בחוק החברות - "נושא משרה"

 כמפורט המשרה מנושאי לחלק רק הינה ההתייחסות ,במדיניות זו

 ; פיםסעיאותם ב

 ., ככל שישולם בגין תגמוללא כולל מס שכר - "עלות"

 החברה האם ו/או תאגידים בשליטתה.  - "קבוצה"

"מיקור חוץ", 

בקרה", הת יו"פונקצי

"פעילות מהותית", 

"רכיב קבוע", "רכיב 

 "תגמול"-ומשתנה" 

- 

 ;כהגדרתם בחוזר התגמול

הותי "שינוי לא מ

בתנאי תגמול של נושא 

משרה שכפוף למנהל 

 הכללי" 

- 

 למדיניות התגמול. 15.3כהגדרתו בסעיף 

 השנה הקלנדארית בגינה מחושב המענק השנתי. - "שנת המענק"

 . 2000 –תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס  - "תקנות ההקלות"
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י נוחות בלבד והיא חלה לגבי נשים וגברים כאחד, ללא הבדל מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמ

 וללא שינוי.

 התגמול מדיניותאישור  והליך רקע .2

של  . מדיניות התגמולאימצו את מדיניות תגמול זו לנושאי משרה והדירקטוריון התגמול ועדת .2.1

תגמול  מדיניות .החברה, כפופה, בין היתר, להוראות חוק החברות, חוזר התגמול ולחוק התגמול

זו הינה חלק ממדיניות תגמול כוללת, בה חלקים נוספים הנוגעים לעובדים שאינם נושאי משרה 

 בהתאם לחוזר התגמול. 

ובכלל זה , בנוגע לתגמול נושאי המשרה חברהמדיניות התגמול נועדה להגדיר את מדיניות ה .2.2

מידת השקיפות של גיבושה של מדיניות התגמול ופרסומה נועדו להגביר את  היקפו ומרכיביו.

 פעילות החברה בכל הקשור לתגמול נושאי משרה כלפי בעלי המניות.

וגופים  ותחברלים, בין היתר, מול יעל גיוס ושימור מנהלים ואנשי מקצוע מוב תמתמודד חברהה .2.2

 חברהשל ה הנועדה, בין היתר, להבטיח את יכולת חברהאחרים. מדיניות התגמול של ה מוסדיים

 העסקיים.   הוהצלחת הלהמשך פיתוח האיכותי הדרוש לואדם ניהולי  חולגייס ולשמר כ

 שניתנו לאחרישיבות של ועדת התגמול וב, נדונה השונים מרכיביה על, התגמול מדיניות .2.2

ועדת התגמול נעזרו  התגמול, לצורך גיבוש מדיניות. הדירקטוריון, גם בישיבת יההמלצות

במסגרת הישיבות כאמור נסקרו ונבחנו, בין היתר,  .םיועצים חיצונייב , בין היתר,והדירקטוריון

נתונים ומידע שונים ביניהם מדיניות התגמול הקודמת של החברה ביחס לכלל עובדיה, נתונים 

הנתונים הנדרשים להתייחסות בהתאם בדבר תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה ו

 .2012-(, התשע"ג20להוראות חוק החברות )תיקון מס' 

 נושאי המשרההינה לקבוע קווים מנחים לעניין אופן התגמול של  התגמול מדיניותטרת מ .2.2

על  את נושאי המשרה בחברה, תוך התחשבות בעקרונות שיאפשרו איזון ראוי בין הרצון לתגמל

הצלחותיהם לבין הצורך להבטיח שמבנה התגמול עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית 

 אורך זמן.והכלל ארגונית של החברה ל

התגמול הינם, בין  מדיניות את באמצם והדירקטוריון התגמול ועדת את שהנחו השיקולים .2.2

  :היתר

כן בראייה ארוכת טווח ו הומדיניות ה, תכנית העבודה שלחברהה מטרותקידום  .2.6.1

 . הבהתחשב בניהול הסיכונים של

ניהול  יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב בין היתר במדיניות .2.6.2

מניעת יצירתם של תמריצים לנטילת סיכונים חריגים או מעבר הסיכונים של החברה, ו

 כספי חוסכים באמצעותה.ובהתייחס ל חברהלתיאבון הסיכון, בהתייחס ל
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חוסכים באמצעות החברה, תמריצים לניהול מושכל של כספי הבטחת התאמתם של  .2.6.3

 טווח ארוך. בהתייחס לתשואה וסיכון ב

בכלל זה, כי סך הרכיב , לרבות, נזילות ויחס כושר פירעון. חברהי של ההפיננס המצב .2.6.4

המשתנה בתגמול לנושאי המשרה לא יגביל את יכולתה של החברה לשמור על איתנותה 

וכושר פירעונה בכל עת, וכי יהיה ניתן להפחית או לבטל תשלומים כאמור לצורך שמירה 

 על כושר פירעונה של החברה.

, וכן אופי ומורכבות ההמנוהלים על יד חסכוןהנכסי ו חברהנכסי ה היקףגודל החברה,  .2.6.5

 . הפעילות

וכן פערים ביחס  היבטים כלל ארגוניים, כגון פערי תגמול רצויים בין דרגים שונים .2.6.6

 .לתגמול של בעלי תפקיד דומה בשוק בו פועלת החברה

 שפורסמה, להתגמו מדיניות על תומהותי השלכות להן להיות שעשויות ,צפויותסדרות א .2.6.7

רלבנטיות לתגמול ה ,עמדות הממונה על שוק ההוןטיוטה שלהן, לרבות תזכירי חוק, וכן 

  .בחברה נושאי המשרה

 מדיניותבמסגרת  נשקלו – תנאי כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים לעניין .2.6.2

 החברהתרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי מנגנונים שנועדו לשקף את התגמול גם 

 .בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה והכל, הרווחי ולהשאת

 .תגמולהחוק הוראות  .2.6.9

 תחולה ותוקף .2

, ככל 2013 –ן החובה לקבוע מדיניות תגמול(, תשע"ג יבהתאם לתקנות החברות )הקלות לעני .2.1

א לחוק החברות 267שלא יחולו שינויים במדיניות התגמול היא תהיה טעונה אישור לפי סעיף 

שנים מהמועד שבו הפכה החברה לחברה  5רק בחלוף בכלל זה אישור האסיפה הכללית( )ו

מעת לעת של האורגנים מדיניות התגמול תהיה טעונה אישור בכפוף לאמור לעיל, ציבורית. 

הדירקטוריון אחת לשלוש הרלוונטיים של החברה, וזאת בהתאם לתדירות הנדרשת על פי דין

 .שנים

זו יחולו על כל נושא משרה בחברה )למעט סעיפים שבהם נקבע כי הם  הוראות מדיניות תגמול .2.2

אחר בחברה  דו/או עוב מנהלוכן על כל  חלים על נושאי משרה מסוימים כמפורט בהם(

 . החליט להחיל עליו את עקרונות מדיניות תגמול זו, כולם או חלקם החברהדירקטוריון ש

נושאי ע בהתקשרויות ו/או בזכויות אחרות של אין במדיניות התגמול כדי לפגולמען הסר ספק,  .2.2

וכן  אישור מדיניות תגמול זו ביום, הקיימות חברהבקשר עם כהונתם והעסקתם בהמשרה 
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או בגין תקופות לגביהן חלים  מועד זהלבזכויות שנצברו ו/או שיצברו בגין תקופות הקודמות 

  1למועד זה.הסכמים שקדמו 

ו/או לכל צד שלישי אחר, נושאי המשרה די להקים כל זכות לזו כ תגמול , אין במדיניותכמו כן

לקבלת גמול מכל סוג ומין שהוא, ובכלל כך לא תהיה למי מהם זכות לטעון כלפי החברה כי היא 

נתון בידי נושאי המשרה חייבת לפעול על פי מדיניות התגמול. שיקול הדעת לגבי התגמול ל

 החברה בלבד.

 החברה אודות רקע .2

שאי המשרה ונחלק משבחברה עובדים בהיקף משרה מלא בחברה, בעוד המשרה מנושאי חלק 

מחלקים את זמנם בין החברה ובין חברות חברות אחרות בקבוצה והחברה או על ידי מועסקים על ידי 

נושא משרה, המחלק את זמנו בין החברה ובין חברות אחרות על . לאור האמור, בקבוצהאחרות 

יחולו הוראות מדיניות זו ביחס  (בחברה אחרת בקבוצהבחברה או  בקבוצה )בין אם הוא מועסק

ממלאים  שנושאי משרה אלההמשרה היקף לתגמול המשולם לו בהתאם להיקף משרתו בחברה בפועל. 

. עובדים אלה יהיו בהתאם להסדרים בין החברה לחברות בקבוצה לעת מעתבפועל בחברה ייקבע 

ות בקבוצה על פי המדיניות הנהוגה בחברות אלה. כך זכאים לתגמול בגין עבודתם בחברות אחר

תחול מדיניות זו ביחס לתגמול בעד , 75%אשר היקף משרתו בחברה עומד על  נושא משרהעל לדוגמא, 

יהיה זכאי לתגמול בהתאם למדיניות הנוהגת בחברות האחרות  –מזמנו, ואילו בעד יתרת זמנו  75%

 .בהן הוא נותן שירותים

אחר,  בתאגידבשל כהונתו  הבנושא משרה ישא בעלויות העסקתו של תלא החברה למען הסר ספק, 

 .הקבוצהמ חלק שהואלרבות כהונה בתאגיד אחר 

  בחברה התגמול אופן .2

 רכיבים ניבאמצעות ש נושאי המשרההחברה נוהגת לתגמל את ככלל,  – מרכיבי התגמול .2.1

 : עיקריים

 תרושכמבגין כהונתו,  כאי לקבליהיה זבחברה נושאי המשרה כל אחד מ –רכיב קבוע  .5.1.1

הרכיב הקבוע כולל  ., בצירוף תנאים נלוויםבסכום קבוע או דמי ניהול חודשיים חודשית

  להלן, ככל שיוחלט להעניקו לנושא המשרה. 6.6 6.6גם מענק קבוע, כמשמעו בסעיף 

הישגיו ותרומתו להשגת  עבור נושא המשרהרכיב זה נועד לתגמל את  –רכיב משתנה  .5.1.2

 החברה במהלך התקופה עבורה משולם התגמול המשתנה. יעדי 

, כפי שחושבה למועד כלשהונושא משרה בשל העסקת ההוצאה החזויה  – כפיפות לחוק התגמול .2.2

  .המותר לפי חוק התגמוללא תעלה על האישור בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, 

                                                 

וראות מדיניות התגמול כדי להחמיר מעבר להוראות המעבר הקבועות ביחס לחוזר התגמול ואין בהן כדי לפגוע מובהר כי אין בה 1
 בזכויות שהוראות המעבר נועדו למנוע פגיעה בהן. 
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 ישולמו ,2דירקטורלמעט , נושא משרה בחברהל התגמולים כל – לנושא המשרהתשלום ישירות  .2.2

  .בשליטתו חברה לרבות ,אחר לגורם ולאנושא המשרה ל ישיר באופן

  , תנאים נלווים והסדרי סיום ההעסקהשכר, העסקה תקופת .2

 האורגניםייקבעו על ידי כאמור בסעיף זה בחברה  3משרה ינושא של העסקהוה הכהונה תנאי .2.1

ת יוסמכולמתמנה או בו הוא מכהן,  ואהתפקיד אליו לבין היתר  תייחס, בהחברהב המוסמכים

, המקצועי ניסיונו, מומחיותו, כישוריו, להשכלתואחריות הכרוכות בתפקיד, וכן בשים לב לו

  .(נחתמוש)ככל  שנחתמו עם נושא המשרהקודמים  מיםהסכוהישגיו 

 בחברה העסקה תנאי עלות בין יחס .2.2

הכהונה היחס שבין עלות תנאי שקל גם י, ינושא משרהספציפיים ל תנאי כהונה והעסקהקביעת ב

)כולל עובדי הקבלן  חברהלעלות השכר של שאר עובדי האותו נושא משרה ההעסקה של ו

לעלות השכר , ובפרט היחס "(עובדי החברהזה: " 6.2( )להלן בסעיף 4המועסקים אצל החברה

והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה של עובדים כאמור  תשכר החציוניעלות הלו הממוצעת

  :חברהב

בחברה המשרה  ינושא שלהתגמול הממוצע  עלות שבין היחס, 31.12.2012ום לינכון  .6.2.1

 ההחבר עובדי יתר שלוהחציונית  הממוצעת השכר עלות לבין)למעט דירקטורים( 

 .בהתאמה, 14וכפי  10 פיכ עלעולה  לא )שאינם נושאי משרה(

נושא המשרה בחברה בעל התגמול  שלהתגמול  עלות שבין היחס, 31.12.2012ליום נכון  .6.2.2

על עולה לא  ההחבר עובדי יתר שלוהחציונית  הממוצעת השכר עלות לביןהגבוה ביותר 

 .בהתאמה, 14וכפי  10 פיכ

כי  סבורים,ועדת התגמול והדירקטוריון  – בחברההשפעת הפערים על יחסי העבודה  .6.2.3

 ן להם השפעה על יחסי העבודה בחברה. הנם סבירים וכי אייחסים אלה 

ההעסקה,  לתקופת הנוגעים המהותיים ההיבטיםעקרונות מדיניות התגמול בדבר  יפורטו להלן .2.2

בעקרונות אלה כדי למנוע  אין, כי יובהר. חברהב פרישה והסדרי נלווים תנאים, חודשי שכר

 מעקרונות חורגים שאינם נוספים והעסקה כהונה תנאילאשר  חברההמוסמכים ב מהאורגנים

או לקבוע בתנאי נושא המשרה  של עסקההוה הכהונה תנאי לכלל ביחס מהותיים ואינם אלה

 . זו תגמול במדיניות הקבועים מהעקרונות חורגות שאינן ,הוראות משלימות ההעסקהוהכהונה 

                                                 

2
 הקבוצה, ככל שאלה ייחשבו כ"נושא משרה".ולמעט חבר ועדת השקעות או ועדת אשראי שאינם עובדי  

  למעט דירקטור. –" זה "נושא משרה 6 בסעיף 3

בפועל שלהם, ועובדים של קבלן  עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה שהיא המעסיק –"עובדי קבלן המועסקים אצל החברה"  4
כהגדרתם בחוק  –שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה; לענין זה, "קבלן כוח אדם", "קבלן שירות", "מעסיק בפועל" 

 . 1996 –ח אדם, התשנ"ו העסקת עובדים על ידי קבלני כו
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 יהיה צד כל כאשר, קצובה בלתי לתקופה ככלל ויהי העסקהה מיסכה  – ההעסקה תקופת משך .2.2

 . בהסכםהקבועה המוקדמת  ההודעהבכפוף לתקופת  ,בכל עת העסקהה הסכם את לסיים אירש

לנושא משרה תקבע, בין היתר, בהתייחס עלות הרכיב הקבוע  – שנתיהרכיב הקבוע העלות  .2.2

לעיל, והיא לא תעלה על התקרות המפורטות להלן: )א( למנכ"ל  6.1 לשיקולים המפורטים בסעיף

לא תעלה על  -שאינם דירקטורים או מנכ"ל )ב( לנושאי משרה -וש"ח; ון מילי 2.5לא תעלה על  -

, וזאת לעת מעת להתעדכן העשוישל נושאי המשרה השנתי  הרכיב הקבועעלות ש"ח. מיליון  2

לא לפי סעיף קטן זה עלות הרכיב הקבוע תקרת בגדר  .ת כאמור לעילוולתקרבכפוף לשיקולים 

  .או לפיצויי פיטורין על פי דיןבאו בחשבון הפרשות לקופות גמל וי

מול תנאי השוק הרלוונטיים במערכת  לאהתקרות הקבועות בסעיף זה, יכול ויבחנו מעת לעת 

 במידת הצורך על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון. ויעודכנוהפיננסית, 

למענק  נושא משרה כי הוא יהיה זכאיהעסקה של ההחברה רשאית לקבוע בתנאי  – מענק קבוע .2.2

שלא מענק קבוע זה יקבע מראש כסכום כספי קבוע, . , כחלק מהרכיב הקבוע של התגמולועקב

מענק זה לא כלשהם. יצויין כי ותנה בביצועים ילא והוא לשנה, )ברוטו( ש"ח  400,000יעלה על 

הפרשות סוציאליות והטבות לצורך  נושא המשרהשל המשכורת החודשית ייחשב כחלק מ

  או חודשי. , רבעוניול שישולם באופן שנתייכ זה מענק קבוע אחרות.

 תנאים נלווים  .2.6

 סוציאליות הפרשות :כגון ,בדיןהנדרשים נלווים התנאים התנו ניי לנושאי המשרה .6.7.1

 פיצויי רכיב בגיןלרבות  (,גמל קופת או פנסיה קרן ,מנהלים ביטוחהסדר פנסיוני )ל

, והכל לא פחות בראהדמי הו , ימי מחלהימי חופשה, ואובדן כושר עבודה הפיטורין

 .נושא המשרהמההיקף הנדרש על פי דין, ובהתאם לתפקידו של 

 כגון ,נוספיםתנאים נלווים נושאי המשרה ל להעניקרשאית  אתה החברהכמו כן,  .6.7.2

 השתתפות; השתלמות לקרן הפרשות; רכב העמדת חלף תשלום או רכבהעמדת 

לימודים ; ביטוחים; ניםעיתוחניה; ; ומחשוב , מדיהתקשורת כגון שונות בהוצאות

 .( וכד'שייתנו)ככל  גילומיםחברות בלשכות מקצועיות; ; רפואיות בדיקותוהשתלמויות; 

הוצאות סבירות שיוציאו בפועל לנושאי משרה  להחזיררשאית  אתה החברה – החזר הוצאות .2.6

  במסגרת תפקידם, וזאת כנגד הצגת קבלות. 

  – פיטורין פיצויי .2.6

למעט שא משרה יהיה זכאי נושא המשרה לפיצויי פיטורין, במקרה של פיטורים של נו .6.9.1

, באופן מלא או ןהזכות לפיצויי פיטורי ניתן לשלול מנושא המשרה אתבהן  נסיבותב

במקרה של  )ככל שייקבעו(.החברה על ידי  וחלקי, על פי פסק דין ו/או בנסיבות שייקבע

 יצויי פיטורין.החברה תהיה רשאית להחליט לשלם לו פ –התפטרות נושא משרה 
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לחוק פיצויי  14 סעיף הוראותאו על פי  12סעיף הוראות  פי עלתשלום הפיצויים ייעשה  .6.9.2

 .1963 –תשכ"ג ה פיטורין,

 – מוקדמת הודעה תקופת .2.16

נושא  של ההעסקה הסכםבמסגרת  מוקדמת הודעה תקופתהחברה תהיה רשאית לקבוע  .6.10.1

 . משרההחברה ומצד נושא ה דחודשים מצ 3שלא תעלה על  ,המשרה

במהלך  חברהלהיות מועסק ב משיךנושא המשרה יתחייב להשהמחדל תהיה  ברירת .6.10.2

 על לוותר רשאית אתה החברה. ולהעניק לה שירותים בפועל תקופת ההודעה המוקדמת

במהלך תקופת ההודעה מעביד -עובדהיחסי את ולנתק  בחברה נושא המשרה העסקת

חלף ההודעה  לנושא המשרההמגיעה  החודשית המשכורת תוך תשלום ,המוקדמת

, לרבות מכלול התנאים הנלווים המשולמים לנושא המשרה במהלך עבודתו המוקדמת

   . )ובכלל זה רכב(

מקרה של  בכלנושא משרה יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת, אם וככל שתאושר לו,  .6.10.3

הזכות  אתמנושא המשרה  לשלול ניתןבהן  נסיבותמעביד )למעט ב-סיום יחסי עובד

על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון )ככל  ונוספות שייקבעו/או בנסיבות  ןפיצויי פיטוריל

 .(שייקבעו(

 –הסתגלותמענק  .2.11

( 3החברה תהיה רשאית להעניק לנושא משרה מענק הסתגלות בסך של עד שלוש ) .6.11.1

לרבות מכלול התנאים הנלווים המשולמים לנושא המשרה במהלך  משכורות חודשיות

 . זה רכב(עבודתו )ובכלל 

מקרה של סיום  בכלאושר לו, י, אם וככל שמענק הסתגלותלנושא משרה יהיה זכאי  .6.11.2

הזכות לפיצויי  אתמנושא המשרה  לשלול ניתןבהן  נסיבותמעביד )למעט ב-יחסי עובד

על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון )ככל  ונוספות שייקבעו/או בנסיבות  ןפיטורי

 .(שייקבעו(

 ,9.7.1, 2.3, 2.1 ,7.6.2 כרכיב משתנה ויחולו לגביו הוראות סעיפים גיסוו תהסתגלומענק  .6.11.2.6.11.3

  .14-ו 10, 9.7.2

 – מענק חתימה .2.12

לנושא משרה גיוס החברה תהיה רשאית להעניק מענק ככל שהדבר יותר על פי חוזר התגמול, 

 3ועד לתקרה של  מקרים מיוחדים המצדיקים זאתבבחברה, בעד שנת עבודתו הראשונה 

. מענק החתימה כאמור , כאשר מענק כאמור יוגבל לשנת העבודה הראשונהודשיותח משכורות

 להלן.  14 -ו 10 ,9.7.2, 9.7.1, 2.3 ,2.1ייחשב כתגמול משתנה לעניין סעיפים 

  – הטבות לעובדי החברה בשירותים ומוצרים .2.12
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החברה תהיה רשאית להעניק לנושא משרה )לרבות דירקטור(, הטבות, הלוואות והנחות 

תיקבע החברה לעניינים אלה, מעת לעת, ביחס לכלל שמוצרים ושירותים של החברה, בתנאים ב

החלטות כאמור בסעיף קטן זה עשויות להיות  בכירות.הדרגות בעובדי החברה או כלל העובדים 

 טעונות אישורים של האורגנים הרלוונטיים בחברה.

  (תקופתי )מענק משתנה רכיב .6

לנושאי  תקופתייםלתשלום מענקים תגמול , תכניות לעת עתמ, לאשר תרשאי היהת חברהה .6.1

 .להלן המפורטים לעקרונות בהתאם ,5משרה

הרכיב הקבוע עלות  עלה עלתלא נושא משרה ל התקופתיהמענק עלות  – התקופתיתקרת המענק  .6.2

 . ת המענקלשנ

מנושא  ניתן לשלולבהן שתבוא לידי סיום בנסיבות נושא משרה אם כהונתו של  – מענקים שלילת .6.2

על ידי ועדת התגמול  ונוספות שייקבעו/או בנסיבות , ןהזכות לפיצויי פיטורי המשרה את

למענק תקופתי ולכל חלקי מענק של נושא המשרה תישלל זכאותו והדירקטוריון )ככל שייקבעו(

 תקופתי, אשר טרם שולם לו.

 ו: יהי לנושאי משרה התקופתיהמענק  לתשלום הסף תנאי – סף תנאי .6.2

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים כמפורט ב ,בדרישות ההון העצמי המזערי עמידה .7.4.1

(, קופת גמל או קרן פנסיה לש )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת

 בעתיד. ה, או כל הוראת דין שתחליפ2012-ב"עהתש

הרווח  יעד"(. יעד הרווחלאותה שנה )להלן: " חברהקבע לייש רווחה יעדמ 70%-ב עמידה .7.4.2

 .התגמול ועדת המלצת קבלת לאחרשנה על ידי דירקטוריון החברה,  כל בתחילת ייקבע

לצורך חישוב לנטרל הדירקטוריון, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול, יהיה רשאי 

העמידה ביעד הרווח רווחים או הפסדים מיוחדים. לעניין זה, "רווחים או הפסדים 

רה ברווח או הפסד הנובע מפעולות חד פעמיות מיוחדים" הינם חלק בעלי מניות החב

שאינן במהלך העסקים הרגיל של החברה, ו/או בהפרשות חד פעמיות, בניכוי השפעת 

מהרווח  5%המס שנרשמה בגינו בדוחות הכספיים השנתיים, בהיקף השווה או עולה על 

הנקי השנתי של החברה המיוחס לבעלי מניות החברה, לפי הדוחות הכספיים 

חדים בהם נרשם הרווח או הפסד כאמור )לפני השפעת הפעולה או ההפרשה המאו

כאמור(. רווחים או הפסדים מיוחדים לצורך המדיניות יוגדרו ככאלה על ידי 

הדירקטוריון, לאחר המלצת ועדת התגמול במועד אישור תוכנית העבודה השנתית של 

תום השנה הקלנדארית. החברה ו/או בתום הרבעון בו הוכרו בדוחות הכספיים ו/או ב

רווחים או הפסדים מיוחדים עשויים לכלול, בין היתר, שערוכים בסכומים מהותיים, 

                                                 

 .למעט דירקטור –זה "נושא משרה"  7 בסעיף 5
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והפרשות חד  או נכסים ממכירת פעילותמרכישת או רווחים או הפסדים הנובעים 

 . פעמיות בגין יישום תוכניות התייעלות

רשאי ועדת התגמול, ולאחר התייעצות עם הדירקטוריון, על פי שיקול דעתו הבלעדי,  .7.4.3

 עמידה ביעדים נוספים. ויכלל הסף תנאילקבוע כי 

לעיל, במקרים המצדיקים זאת, ועדת  7.4על אף האמור בסעיף  – אי התקיימות תנאי סף .6.2

בהיקף שלא יעלה על התגמול והדירקטוריון יוכלו לאשר, לפי שיקול דעתם, מתן מענק תקופתי, 

 משכורות חודשיות לכל נושא משרה. 3

  לנושא משרהאישי  תקופתי מענקתווה לקביעת מ .6.2

אישית לכל אחד  ומדדים יעדיםלעקרונות המפורטים להלן, תיקבע תכנית  בהתאם .7.6.1

 החברה, אשר מבוססת על סדרה של יעדים ומדדים ברמת לכך הזכאים נושאי המשרהמ

הקבועה לתקרה  בכפוףהכל ו, החברה של העבודה מתכנית הנגזריםוברמה האישית, 

 "(. התקופתי המענק)להלן: "לעיל  7.2 בסעיף

קבעו באופן שנועד לעודד שיפור יי תקופתיה מענקה בוססי שעליהם והיעדים מדדיםה .7.6.2

, במטרה לעודד הגדלת הקבוצההחברה וובהתנהלות העסקית של בתהליכים העסקיים 

כמו כן, מדדים  בניהול סיכונים.בכספי העמיתים ורווחיות לאורך זמן ותוך התחשבות 

 יעדים אלו יותאמו לסיכונים של החברה, בהתאם להוראות חוזר התגמול.ו

  תקופתיקריטריונים לקביעת המענק ה .6.6

 יוגבל מראש, כמפורט להלן.  נושא משרההניתן לחלוקה לכל  תקופתיסכום המענק ה .7.7.1

יקבע מענק מטרה מקסימאלי ילכל נושא משרה, או לכל קבוצה של נושאי משרה,  .7.7.2

עלות הרכיב במונחי או  ם מיעד הרווח, או במונחי משכורתבמונחים של אחוז מסוי

מיעדי התכנית  100%-ב ועמד או הקבוצה שנושא המשרה, וכל זאת למקרה הקבוע

תקרה המפורטת בסעיף . מענק המטרה לא יעלה על ה"(מענק המטרההאישית )להלן: "

 . לעיל 7.2

יוגבל כאמור  המשרהמנושאי לכל אחד להענקה הניתן  המירבי תקופתיסכום המענק ה .7.7.3

 נושא המשרהויהיה תלוי גם באופן השגת היעדים השנתיים ו/או הרב שנתיים של 

יעדי התכנית כפי שנקבעו במסגרת תכנית התגמול האישית )להלן: " ,המסוים

 "(, כמפורט להלן.האישית

יהיו מבוססים על יעדים נושאי המשרה יעדי התכנית האישית שיקבעו לכל אחד מ .7.7.4

החברה גזרו, בין השאר, מתכנית העבודה האסטרטגית של יאו איכותיים, ויכמותיים ו/

ומתכניות העבודה של היחידה הארגונית אליה משויך ו/או עליה ממונה, ויחולקו 

 כדלקמן, אשר לכל אחת מהן יינתן משקל יחסי, כמפורט להלן:  ותלקטגוריות מדיד
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 .75%לא יעלה על המשקל שיינתן לקטגוריה זו  –רווח יעד  .7.7.4.1

: )א( עשויים להיות מורכבים מיעדים עסקיים, מקצועיים ואחרים אשר  .7.7.4.2

)ב( מיעדים אישיים המותאמים לתפקידו של כל נושא -ממדדי חברה; ו

משרה רלוונטי אותם מעוניינת החברה שנושא המשרה יקדם וישיג באותה 

 השנה. 

 מדדי החברה יכללו מדדים פיננסיים/תוצאתיים וכן מדדים נוספים אשר

 אינם מדדים פיננסיים/תוצאתיים. 

משקלם של המדדים הפיננסים/תוצאתיים ביחד עם היעד האמור בסעיף 

ניתן עבור פונקציות בקרה, על אף האמור, . 50% -לעיל יהיה גבוה מ 7.7.4.1

 7.7.4.1היעד האמור בסעיף /או את ו מדדים פיננסים/תוצאתייםשלא לכלול 

 סך הרכיב המשתנה.בלעיל 

ים יורכבו ממדדים הרלוונטיים לפעילות יהפיננסיים/תוצאתהמדדים 

החברה בכללותה )בדגש, ככל שהדבר רלוונטי, על פעילותו של נושא המשרה 

הספציפי( ויתמקדו ככלל במדדי תשואה; שינויים בנתח שוק וצמיחה 

 בהפקדות ובצמיחה.

מדדי החברה הנוספים יתמקדו ככלל ביעדים איכותיים כלל חברתיים 

ש, ככל שהדבר רלוונטי, על פעילותו של נושא המשרה הספציפי( ויכללו, )בדג

בין היתר, עמידה בתוכניות עבודה; ציות להוראות הדין; עמידה בתוכניות 

פיתוח עסקי והשלמת אבני דרך בפרויקטים משמעותיים; והתייעלות 

בעלויות והוצאות. ועדת התגמול תפעל כך שככל הניתן יקבעו לכל נושא 

 לפחות שני מדדי חברה  איכותיים כאמור.   משרה 

תקופת המדידה של היעדים תקבע לגבי נושאי משרה, כולם או חלקם, לפי 

 אופיו של היעד. 

תקופת המדידה של יעד הקשור בתוצאות ניהול ההשקעות של החברה או של 

 הקופות לא תפחת משלוש שנים.

מתקופת  בעת קביעת התגמול של נושא משרה המועסק תקופה קצרה

המדידה שנקבעה עבור יעד מסוים, תקופת המדידה עבורו תעמוד החל 

 מתחילת העסקתו בחברה.

 נושאיההערכה תתבסס על ההליך המובנה של הערכת  –הערכת ביצועים  .7.7.4.3

, ותתייחס, בין השאר, לקריטריונים שאינם חברהבהמתקיים  משרה

פעולות מעבר ת, תפקוד ניהולי, הנעת עובדים, מנהיגו :לדוגמא, פיננסיים

סך המענק התקופתי  וכיוצא בזה. קידום חדשנותועידוד יצירתיות  לתפקיד,
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לם בגין רכיב זה לא יעלה על שלוש משכורות חודשיות בשנה ככל ושיש

 שהדבר יותר על פי חוזר התגמול.  

ולביצועיו ארוכי טיב עבודתו ותרומתו תתייחס, בין השאר, ל ההערכה

   .הטווח

, ידי המנכ"ל-הכפופים למנכ"ל תבוצע על לנושאי משרה מלצה להערכהה

מלצה להערכה ; הידי ועדת התגמול והדירקטוריון-יקבע יאושר עליוהציון ש

ערכה של מבקר הפנים תבוצע ; ההועדת התגמולידי -תבוצע על למנכ"ל

   של החברה.ועדת הביקורת ותאושר על ידי 

ניתן תר על פי חוזר התגמול, ככל שהדבר יולעיל,  7.7.4על אף האמור בסעיף  .7.7.4.4

יכללו רק רכיב של הערכת ביצועים או שיכללו גם  יעדי התכנית האישיתש

סך המענק שיעדים אחרים בשיעורים נמוכים יותר מהנקוב לעיל, ובלבד 

התקופתי שישולם בגין יעד הערכת הביצועים לא יעלה על שלוש משכורות 

  חודשיות בשנה.

מיעד המטרה שנקבע בקטגוריות האמורות בסעיפים  100%מעל על אף האמור, עמידה ב .7.7.5

מחלק המענק התקופתי שנושא שיעור העמידה ביעד המטרה תזכה ב 7.7.4.2 -ו 7.7.4.1

כך לדוגמא, במקרה . 120%-, ולא יותר ממשרה היה זכאי לו בגין עמידה ביעד המטרה

ענק מחלק המ 110%-מיעד המטרה בקטגוריה כאמור יזכה ב 110%-של עמידה ב

-התקופתי שנושא המשרה היה זכאי לו בגין העמידה ביעד האמור, בעוד שעמידה ב

במקרה כאמור מחלק המענק התקופתי האמור.  120%-מיעד המטרה תזכה ב 130%

משקלה של קטגוריה יכול לעלות על החלק שנקבעה לה מתקרת המענק תקופתי ובלבד 

 התקופתי. שסך המענק התקופתי הכולל לא יעלה על תקרת המענק

פירוט היעדים בכל קטגורית מדידה וכן המשקל היחסי של כל אחת מקטגוריות המדידה  .7.7.6

ובהתאם ליחידה הארגונית  ובנפרד, בהתאם לרמת בכירותנושא משרה יותאם לכל 

 אליה הוא משויך ו/או עליה הוא ממונה. 

, הלןל 7.2 המפורטות בסעיף נושאי המשרההנמנה על אוכלוסיות  לנושא משרה ביחס .7.7.7

עבור אוכלוסיות אלה,  האמוריעדים המפורטים בסעיף כפופה לרשימת היעדים תהיה 

 בהתאם להוראות חוזר התגמול. 

 מסוימים נושאי משרהלאישי  תקופתימתווה לקביעת מענק  .6.6

בתחום ניהול נושא משרה התגמול ל בקביעת – ההשקעות ניהול בתחום נושא משרה .7.2.1

עמידה ביעדי השקעה, תשואה מול סיכון  :כגון ,בחשבון פרמטרים ההשקעות יילקחו

 הקופותגם התשואה של כספי  – קופותומדדי ייחוס רלבנטיים, ולגבי ניהול כספי 

 . בהתחשב ברמת הסיכון שנלקחה ואופק הזמן למדידה
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נושא ל התגמול בקביעת – לקוחות מול והתיווך המכירה, השיווק בתחום נושא משרה .7.2.2

את היעדים את דעתו למדיניות ניהול הסיכונים של האורגן המאשר  יתןזה  משרה

 שמנגנון התגמול לא יעודד חוסר הוגנות כלפי לקוחות החברה.החברה, ולכך 

במסגרת אישור היעדים הנבחנים לצורך קביעת  – בקרהה תיפונקציבנושא משרה  .7.2.3

יוודא האורגן המאשר את  – בקרההבתחום  פונקציותב נושאי משרהל תקופתיההמענק 

לא יושפע מביצועי גורמים שאת פעילותם הם  נושאי משרה אלותגמול כי  ים,היעד

 שאליהן היחידותעל השגת יעדי  תתבססבודקים או מבקרים, ומדידת הביצועים שלהם 

היעדים הנבחנים לצורך קביעת המענק אישור . כמו כן, במסגרת משתייכים הם

היחס שלכך,  ואת דעתדים יתן האורגן המאשר את היע – תקופתי לנושאי משרה אלוה

בתחום הבקרה, יטה לטובת נושאי משרה  שלבין התגמול המשתנה לבין התגמול הקבוע 

, והכל כמפורט אחרים בחברהנושאי משרה התגמול הקבוע בהשוואה ליחס זה אצל 

 .להלן 2.1בסעיף 

 בנסיבות מיוחדות תקופתימענק  .6.6

 לנושאי המשרהרשאים להעניק  ון יהיועל אף האמור במדיניות זו, ועדת התגמול והדירקטורי

, אם מצאו כי קיימים נושא משרהמשכורות חודשיות לכל  3מענק מיוחד, שלא יעלה על סך של 

נושאי משרה לעיל לגבי  7.2שהמענק יעמוד בהוראות סעיף ; ובלבד טעמים המצדיקים זאת

ענק המיוחד לפי והמסך המענק התקופתי שניתן בשיקול דעת המפורטים בסעיף האמור, וכן ש

 . משכורות חודשיות בשנה 3לא יעלה על סעיף זה 

  6נושא משרהמשתנה של  תגמולמיוחדות לעניין  הוראות .6

7היחס בין הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה .6.1
 

. בקביעת האיזון נושא משרהמסך התגמול של הקבוע יהווה חלק משמעותי  בהרכי .2.1.1

, נושא המשרהתפקידהבעל ניסיון המתאים בין רכיב קבוע לרכיב משתנה יש להתחשב ב

מומחיותו, כישוריו, בכירותו, אחריותו וביצועיו וכן בצורך לעודד התנהגות התומכת 

ובניהול זהיר  חברהבמסגרת ניהול הסיכונים, באיתנות הפיננסית ארוכת הטווח של ה

 .החוסכים באמצעותהשל כספי 

על אף הקבוע השנתי.  מהרכיב 100%שיעורו של הרכיב המשתנה השנתי לא יעלה על  .2.1.2

בתחום הבקרה לא יעלה על נושא משרה האמור, שיעורו של הרכיב המשתנה השנתי ל

 מהרכיב הקבוע השנתי. 90%

קבוע כי שיעורו של הרכיב , ועדת התגמול והדירקטוריון מוסמכים לעל אף האמור .2.1.3

רים השיעויעלה על  (ויו"ר הדירקטוריון )למעט המנכ"ל נושא משרההמשתנה השנתי של 

                                                 

 .למעט דירקטור –נושא משרה" זה " 2 בסעיף 6
 לעניין סעיף זה, יילקח בחשבון שווים של רכיבים משתנים הוניים במועד הענקתם. 7



15110/1001/5752376v1 

13 

 –מהרכיב הקבוע השנתי  200%מהרכיב הקבוע השנתי ובלבד שלא יעלה על האמורים 

 ,אם קבעו ועדת התגמול והדירקטוריון שקיימים תנאים חריגים המצדיקים זאתוזאת, 

הנוגעים לאירוע עסקי חד פעמי שאינו חוזר על עצמו כל שנה, ושאינם חלים על קבוצה 

 מיוחדים בעניין זה.קים ונרשמו נימו ,נושאי משרהרחבה של 
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  התקופתי המענק פריסת .6.2

יתקיימו התנאים המפורטים בחוזר התגמול  בשנה מסוימת אםבהתאם להוראות חוזר התגמול, 

  כדלקמן:יחול מנגנון הפריסה והדחייה , משרהנושא ל לפיהם יש לפרוס את המענק התקופתי

נה הקלנדרית שבגינה בתשלום אחד או יותר במהלך השישולם התקופתי  המענקמ 50% .2.2.1

בסמוך לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים של החברה בגין הוא זכאי למענק ו/או 

  .אותה שנה

 שלושעל פני לשלושה תשלומים שווים,  פרסתדחה ות, (50%) התקופתי המענקיתרת  .2.2.2

 "(. נדחה תשלוםהעוקבות )להלן: "שנים ה

 התשלומים הנדחים יהיו צמודים למדד. .2.2.3

 7.4.1החברה עמדה בתנאי הקבוע בסעיף בכך שיהיה מותנה נדחה ם כל תשלוביצוע  .2.2.4

לא שולם תשלום נדחה בשנה מסוימת . "(הזכאות לתשלום נדחהתנאי לעיל )להלן: "

, הוא "(הראשונה השנה)בס"ק זה: " הזכאות לתשלום נדחהבשל אי התקיימות תנאי 

 מויתקיילום נדחה הזכאות לתשאם תנאי  ,או בשנה שלאחריה ישולם בשנה שלאחר מכן

נושא יאבד , לישיתהשגם בשנה  זכאות לתשלום נדחההתנאי  מו. לא התקייזובשנה 

  .בעד השנה הראשונה את זכאותו לתשלום הנדחה המשרה

עקב אי העמידה בתנאי הסף כאמור בסעיף  יובהר, כי במקרה שלא ישולם תשלום נדחה .2.2.5

תלם במועדים עוקבים, לא , יתר התשלומים הנדחים, אשר אמורים להשלעיל 2.2.4

 , בשנים לאחר מכן.יםהאמור םיבוטלו ויהיו כפופים לעמידה בתנאי

מעביד, לא יוקדמו תשלומים נדחים, להם -עוד יובהר, כי במקרה של סיום יחסי עובד .2.2.6

יחולו עליהם ועל המענק  זה 2.2 סעיף והוראותבגין השנים הקודמות נושא משרה זכאי 

מעביד )אם -במהלכה הסתיימו יחסי עובדש השנהבגין רה נושא המשלו זכאי  תקופתיה

מעביד -לאחר סיום יחסי עובדתשלום נדחה, אשר שולם יובהר, כי  וככל שיהיה זכאי(.

 ."מענק פרישהאינו בגדר "

 –מתקיימים שני אלה שככל זה לעיל,  2.2על אף האמור בסעיף  .2.2.6.2.2.7

 אינוהאמורה  שנהה בגיןהמשתנה  התגמול סךלא יידחה תשלום בגין שנה מסוימת: )א( 

וגם  ;[חדש נוסח] הכנסה מס לפקודת( 17)32 בסעיף כהגדרתה לתשלום התקרה על עולה

  .שנה באותה הקבוע מהרכיב %40 על עולה אינו המשתנה הרכיב סך)ב( 

 איסור גידור .6.2

, המבטלים את השפעת הרגישות לסיכון םיהסדרי גידור פרטיליצור  נושא משרהעל חל איסור 

 ברכיב המשתנה בתגמולם.  הגלומה
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יסיים את ש לנושא משרה להעניקהחברה תהיה רשאית  – עבודה יחסי סיום לאחר בעת המענק חישוב .6

, חלק "(מענקשנת השנה הקלנדארית בגינה מחושב המענק התקופתי )להלן: "במהלך בחברה עבודתו 

פה שבה כיהן בתפקידו לפי החלק היחסי מהמענק בגין אותה שנה )מלאה( לפי התקו תקופתיממענק 

 בפועל באותה שנה. 

6.2.  

  הוני משתנה רכיב .16.6

נועדה לשתף אותם בתוצאות פעילותה של החברה  8בחברה לנושאי משרההענקת תגמול הוני  .16.1.6.1

 .ארוך מקצועיות לטווחבולהוות תמריץ חיובי להמשך מתן השירותים לחברה במסירות ו

וביחס למנכ"ל גם בכפוף לאישור החברה, בכפוף לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון של  .16.2.6.2

להשתתף בתכנית להקצאת מניות לנושאי המשרה להציע רשאית  החברה האסיפה הכללית,

ות של החברה ו/או מכשיר מבוסס ימוגבלות של החברה ו/או אופציות שניתנות למימוש למנ

דת "(. במקרה של הענקת תגמול הוני מסוג אופציות, ועהתגמול ההונימניות אחר )להלן: "

 מסוג אופציות על פני מניות. התגמול ההוני התגמול תנמק את עדיפות מכשיר 

לנושאי לתגמול הוני ו/או ההבשלה )בהתאם להחלטת ועדת התגמול והדירקטוריון( הזכאות  .16.2.6.2

ובמתכונת שתותאם  ,לעיל 7.7 יעדי תגמול, בדומה למפורט בסעיףעמידה בעל בסיס משרה תקבע 

ספק אינה חייבת להיות תואמת למתכונת להענקת המענק לתגמול ההוני )שלמען הסר 

 התקופתי(.     

)על בסיס  עלות הרכיב הקבוע לשנה לנושאי משרה לא יעלה על 9השווי ההוגן של התגמול ההוני .16.2.6.2

 (. ת ההבשלהלתקופ ליניארי

לפקודת מס הכנסה, או כל הוראה שתחליף או  102התגמול ההוני יוענק בהתאם להוראות סעיף  .16.2.6.2

אותה, ויכול שיהיה בהתאם למסלול מס מיטבי אחר מבחינת נושאי המשרה כפי שייקבע  תשנה

 מעת לעת.

, הכנסה מס בפקודת לעת מעת שתקבע כפי, חסימה לתקופת כפוף יהיה שיוענק ההוני התגמול .16.2.6.2

 לתקופת או/ו, שיחולו ככל, אליה בקשר שיתקבלו המיסוי ולהחלטות פיה על שנחקקו בכללים

 .החברה ידי על קבעשת ככל, חסימה

 הוראות הבאות:ל, בין היתר, היה כפופהת לנושא משרההענקת תגמול הוני  .16.6.6.6

שלוש שנים, תקופה שלא תפחת מעל פני בשלוש מנות שנתיות התגמול ההוני יבשיל  .10.7.1.9.7.1

הבשלה לעיל,  9.3ככל שלא נקבעו תנאים להבשלה בהתאם לסעיף  .הישרבשיטת הקו 

                                                 

 .למעט דירקטור –זה "נושא משרה"  9 בסעיף 8
 .ההבשלה  והמימוש בתנאיבע לפי כללי חשבונאות מקובלים בהתחשב, בין היתר, השווי ההוגן של התגמול ההוני יק סך 9



15110/1001/5752376v1 

16 

בהתאם בתנאי לביצוע תשלום נדחה עמידה של כל מנה מהתגמול ההוני תותנה ב

 לעיל.  2.2סעיף להוראות 

ועדת התגמול והדירקטוריון ישקלו את במועד ההחלטה על הענקת תגמול הוני,  .10.7.2.9.7.2

התקרה לשווי המימוש של התגמול ההוני.האפשרות לקביעת תקרה לשווי המימוש 

ה( תעמוד על התמורה שתוענק בגין המני ,)קרישהבשילה למניה יחידת תגמול הוני 

  למניה כאמור במועד ההענקה.מהשווי המיוחס  500%

השווי ההוגן לשנת הבשלה של התגמול ההוני, במועד ההענקה, לא יביא לחריגה מהיחס  .10.7.3.9.7.3

 לעיל.  2.1 בין הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה כאמור בסעיף

מול לעניין זה, "השווי ההוגן לשנת הבשלה" הינו התוצאה המתקבלת מחלוקת שווי התג

ההוני במועד ההענקה, לפי מודל כלכלי מקובל, במספר שנות ההבשלה )בקו ישר ולא 

 בהכרח בהתאם לפריסת ההוצאה החשבונאית(. 

התגמול ההוני יכול שיהיה כפוף, ככל שרלוונטי, בכפוף להוראות חוזר התגמול,  .10.7.4.9.7.4

דות בנסיבות מיוח בדבר האצת הבשלה של תגמול הוני, וכן למנגנון תשונו להתאמות

, כך שניתן יהיה )כגון מיזוג של החברה או רכישת כל או רוב מניות החברה או נכסיה(

 לממשו לפני עסקה כאמור. 

 תנאים נוספים ביחס לתגמול הוני מסוג של אופציות: .10.7.5.9.7.5

מועד הפקיעה של תגמול הוני מסוג אופציות יהיה לא  – תקופת המימוש .10.7.5.1.9.7.5.1

 .יאוחר מעשר שנים ממועד ההענקה

מחיר המימוש של האופציות יקבע לפחות כממוצע שערי  – מימוש מחיר .10.7.5.2.9.7.5.2

ימי המסחר שקדמו למועד אישור ההענקה  30-הנעילה של מניית החברה ב

או לפי מחיר אחר  )או בוועדה ככל שתמונה על ידו(בדירקטוריון החברה 

 .ועדת התגמול והדירקטוריוןשיאושר על ידי 

נית התגמול ההוני החברה תהיה רשאית לקבוע בתוכ – תנאים נוספים .10.7.5.3.9.7.5.3

(, כך שבעת Cashlessהוראות בדבר בסיס מימוש "נטו במניות" )מנגנון 

מימוש כתבי האופציה יהיה נושא המשרה זכאי לכמות מניות מימוש 

 מידי המניות את לרכוש זכותה ובדברהמשקפת את רכיב ההטבה בלבד, 

 .נושאי המשרה

קרי תנאי התגמול ההוני של את עי משקפיםזה לעיל  9העקרונות האמורים בסעיף  .10.7.6.9.7.6

נושאי המשרה בחברה. יתר ההוראות הנוגעות להקצאת התגמול ההוני ייקבעו במסגרת 

תכנית התגמול ההוני, ובכלל זה הוראות בדבר הזכויות של תנאי התגמול או במסגרת 

האצת  ;אופן מימוש האופציות ;מיסוי ענייני ;לתגמול ההונינושא המשרה בקשר 

 הוראות לקבוע יוכלו והדירקטוריון התגמול ועדתסיום כהונה ועוד.  עתבהתגמול ההוני 



15110/1001/5752376v1 

17 

 שאין ובלבד, והוראותיהם תנאיהם את לעת מעת לעדכן וכן ההוני לתגמול בקשר נוספות

 .התגמול במדיניות שנקבעו הוני לתגמול הזכאות מתקרות לחרוג כדי בעדכון או בשינוי

של נושא משרה  העסקה סיוםמועד  םאהחברה תהא רשאית לקבוע כי  – העסקה סיום .10.7.7.9.7.7

אזי נושא המשרה יהיה זכאי לחלק היחסי  ,מנה כלשהי של ההבשלה מועד לפני יחול

תה להבשיל בסוף השנה בה הסתיימה העסקתו של יהי שאמורההבאה מאותה מנה 

לפי החלק היחסי מאותה מנה לפי התקופה שבה כיהן בתפקידו בפועל נושא משרה, 

 .שנה באותה

ניתן לשלול בהן אם כהונתו של נושא משרה תבוא לידי סיום בנסיבות  – מענקים שלילת .10.7.2.9.7.2

על ידי ועדת  ונוספות שייקבעו/או בנסיבות  ןהזכות לפיצויי פיטורי מנושא המשרה את

 לתגמול הוני, תישלל זכאותו של נושא המשרה התגמול והדירקטוריון )ככל שייקבעו(

 .הבשילטרם מומש או  הבשיל ולאאשר 

  לנושא משרה על פי שיקול דעת רכיבים משתניםביטול שרות להפחתת או אפ .11.16

, מתוך הרכיבים הטבה או זכות, תשלום מענקתגמול,  כלת ילהפחהדירקטוריון יהיה מוסמך  .11.1.16.1

אין באמור במדיניות זו או בהוראות תכניות מענקים או תגמול . המשתנים, על פי שיקול דעתו

 ון להפחתה כאמור. הוני כדי לגרוע מסמכות הדירקטורי

בכלל זה, הדירקטוריון, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול, יהיה רשאי להפחית מסכומי המענק  .11.2.16.2

צורך )א( לבמקרים הבאים:  כליל םמשרה, ואף לבטל התקופתי ומתשלומים נדחים של נושא

שמירה על כושר הפירעון של  צורךל)ב( בות החברה ועל איתנות הונה העצמי; שמירה על יצי

עקב בפרט; )ד( י עמידה של החברה ביעדיה בכלל או לגבי כספי עמיתים אעקב החברה; )ג( 

נושא מ ניתן לשלולבהן  נסיבות)ה( ב-; ויצועים שליליים של החברה ושל כספי העמיתיםב

על ידי ועדת התגמול  ונוספות שייקבעו/או בנסיבות  ןהזכות לפיצויי פיטוריאת  המשרה

 . קבעו(והדירקטוריון )ככל שיי

 במיקור חוץ נושאי משרה .12.11

 של פעילות מהותית "חוץ מיקור"עם ספקים לגבי  החברהשל  התקשרות מיהסכ במסגרת .12.1.11.1

, יובטח כי מנגנון "(וסדייםמ מיקור חוץ בגופים" 2013-9-16גופים מוסדיים מס' )כהגדרתו בחוזר 

סוקם בקשר להסכם המועסקים על ידי נותן שירות במיקור חוץ בשל עי נושאי משרההתגמול של 

ההתקשרות כאמור, שיש להם השפעה על פרופיל הסיכונים של החברה או על כספי חסכון 

המנוהלים באמצעותה, יהיה עקבי עם עקרונות מדיניות תגמול זו ולא יכלול מנגנונים המעודדים 

 נטילת סיכונים עודפים. 

לא  נושא משרה בחברהכמו כן, יתקבלו אישורים מבעלות השליטה הישירות בחברה לפיהם  .12.2.11.2

 .מבעלי השליטה בחברה הבחבריקבל כל תגמול בשל כהונתו 

 ונציגים חיצוניים בועדת השקעות יםדירקטור גמול .12.12
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השקעות ולנציגים חיצוניים בועדת  , לדירקטורים בלתי תלוייםהגמול לדירקטורים חיצוניים .12.1.12.1

לדירקטור חיצוני(,  יהיה בהתאם ולפי המותר בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות

  .'( ולחוזר התגמולתקנות הגמול לדח"צים)להלן: ' 2000 –תש"ס 

שנתי גמול או בלתי תלויים  החברה רשאית לשלם לדירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים .12.2.12.2

, ובלבד שלא יעלה על גמול לפי ישיבה )לרבות במקרה של החלטה בכתב או שיחה טלפונית(/או ו

, . לגמול השנתי ולגמול לפי ישיבהצים בהתאם לתקנות הגמול לדח"ציםהגמול המשולם לדח"

 יצורף מע"מ כדין.  ככל שישולמו,

גמול לפי ישיבה )לרבות במקרה של  החברה רשאית לשלם ליו"ר הדירקטוריון גמול שנתי ו/או .12.2.12.2

החברה רשאית לשלם אותו באופן  ככל שישולם גמול שנתי החלטה בכתב או שיחה טלפונית(.

 בגדר .בשנה₪ מיליון  2.5הגמול ליו"ר הדירקטוריון לא תעלה על שנתי. עלות י, רבעוני או חודש

תקרת עלות הגמול לפי סעיף קטן זה לא יובאו בחשבון הפרשות לקופות גמל או לפיצויי פיטורין 

 על פי דין.

 הדירקטורים יהיו זכאים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. .12.2.12.2

  .בגין כהונתם כדירקטורים לתגמול קבוע בלבדהדירקטורים יהיו זכאים  .12.2.12.2

  שיפויו ביטוח .12.12

החברה תהא רשאית לרכוש ולהתקשר בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  .12.1.12.1

(, אשר תחולנה על Run-Off)לרבות פוליסות ביטוח בגין אירוע או פעילות מסוימים ו/או מסוג 

הנו מעת לעת, בחברה, לרבות נושאי משרה נושאי משרה מכהנים ו/או כפי שכיהנו ו/או שיכ

יש עניין אישי בהתקשרות בחברה השליטה  שלבעלשהינם בעלי שליטה ו/או קרובים ו/או 

בין על דרך של רכישת פוליסות חדשות או בין על וכן לרבות בחברות אחרות בקבוצה, לגביהם, 

ת שירכשו בעתיד, בין או חידושים של הפוליסה הקיימת או פוליסו , הרחבותדרך של הארכות

 ייקבע הביטוחי הכיסוי היקףאם לתקופת ביטוח אחת ובין אם למספר תקופות ביטוח, כאשר 

 ההונ ,הסיכונים הכרוכים בה, החברהפעילות ותחומי בהתאם להיקף  , בין היתר,מעת לעת

 .חברה ציבורית ההעצמי והיות

ת ביטוח כאמור בקשר לביטוח מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התקשרות החברה בפוליסו .12.2.12.2

לתקנות  1ב1אחריותם של נושאי משרה, יכול שתאושר בידי ועדת התגמול בלבד לפי תקנה 

או כל הוראה שתחליף אותה בהתקיים  2000-החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס

  התנאים המפורטים להלן:

 ביטוח בפוליסת םמבוטחי יהיווכן החברה המשרה והדירקטורים בחברה  נושאי .14.2.1.13.2.1

עצמאית ו/או בפוליסה  הקבוצה חברות שלקבוצתית  ירקטוריםוד משרה נושאי אחריות

 נפרדת שתערוך החברה.
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מיליון דולר  40סך שלא יעלה על בבגבול אחריות בגין כל פוליסה יהא הכיסוי הביטוחי  .14.2.2.13.2.2

 יושאוזאת בגין תביעות שתוגשנה כנגד נ ,לתקופת הפוליסהבסך הכל למקרה ו, ארה"ב

. על אף האמור, החברה תוכל להגדיל המשרה ככל שהן נובעות ממילוי תפקידם בחברה

את הכיסוי הביטוחי של פוליסת ביטוח כלשהי מעבר לסכום האמור, כל עוד הפרמיה 

 13.2.4 השנתית בגין פוליסות הביטוח של החברה לא תעלה על הסכום המפורט בסעיף

 להלן; 

לא תעלה על בכל פוליסה תביעות כנגד נושאי משרה  ההשתתפות העצמית לחברה בגין .14.2.3.13.2.3

)לא תחול  בהתאם לעילת התביעה ומקום הגשתה, אלפי דולר ארה"ב למקרה 150

מורחבת לשפות את עשויה להיות פוליסה ה. השתתפות עצמית על נושאי המשרה(

החברה בגין תביעות אשר תוגשנה נגדה )להבדיל מתביעות המוגשות נגד נושא המשרה( 

ין הפרת דיני ניירות ערך בישראל, אולם זכות נושא המשרה לקבלת שיפוי על פי בג

 .הפוליסה קודמת לזכות החברה

תמורת תשלום של  כנהתיער פוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה .14.2.4.13.2.4

אלפי דולר ארה"ב בכל פוליסה, בתוספת של  150שלא יעלה על פרמיה שנתית בסך כולל 

הסר ספק יובהר, כי במקרה של רכישת פוליסה ביטוח למספר  למען מדי שנה. 35%עד 

שנים, סכום הפרמיה בגין הפוליסה כאמור יחולק במספר שנות הפוליסה לצורך בחינת 

 13.2.5מובהר כי האמור לא כולל את הפוליסה שמצוינת בסעיף  העמידה בסעיף זה.

 להלן.

ביטוח אחריות ל ודירקטורים רהמש נושאי אחריות ביטוח פוליסת בנוסף תערוך החברה .14.2.5.13.2.5

שתיערך לתקופת  POSIפוליסת   בשם המתכנהלציבור על פי תשקיף  ההנפקההנובעת מ

 30שנים ממועד ההנפקה. גבול האחריות המכוסה בפוליסה זו לא יעלה על  7ביטוח של 

אלפי  120הפרמיה לא תעלה על  ,הביטוח תקופתך הכל לובסמקרה ל"ב ארהדולר  מיליון

 אלפי דולר ארה"ב למקרה. 150רה"ב וההשתתפות העצמית לחברה לא תעלה על דולר א

, החברה רווחיות על מהותי באופן להשפיע עשויה ואינה שוק בתנאי נההי ההתקשרות .14.2.6.13.2.6

 .התחייבויותיה או רכושה

בתוקף  כמו כן, תהא החברה רשאית להעניק לנושאי המשרה התחייבות לשיפוי או שיפוי בדיעבד, .12.2.12.2

שבהן הוא מונה מטעם או לבקשת  אחרותבחברות תפקידו  וא בחברהא משרה תפקידו כנוש

הסכום המרבי של השיפוי כאמור, לא יעלה, . החברהותקנון החברה, והכל בכפוף להוראות הדין 

מההון העצמי של החברה, לפי המשתקף בדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו סמוך  25%על 

ובלבד שבכל מקרה לא יפחת סכום ההון העצמי של החברה,  יקרות האירוע בר השיפולפני מועד 

דרישות ההון העצמי מבעקבות תשלום סכום כלשהו על חשבון כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה, 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש המזערי, כמפורט ב

 . , או כל הוראת דין שתחליפה בעתיד2012-ב"עתש(, השל קופת גמל או קרן פנסיה מחברה מנהלת
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כמו כן, החברה תהיה רשאית לשפות כל נושא משרה בדיעבד באופן הרחב ביותר האפשרי על פי  .12.2.12.2

 הדין.

התחייבות לשיפוי או או אין באמור לעיל כדי לגרוע מהחלטות להעניק לנושאי המשרה שיפוי  .12.2.12.2

משרה, שאושרו על ידי החברה טרם אישור בדבר התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי 

 מדיניות זו.
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 ההשב .12.12

)נטו, ללא מיסים  לחברהיחזיר  נושא משרה, דין פי על לחברה העומד סעד מכל לגרוע מבלי .12.1.12.1

)להלן:  והעסקתו כהונתותנאי  במסגרת, משתנה כרכיב לוסכומים ששולמו עם דרישתה, , שנוכו(

 : יימותן של נסיבות חריגות במיוחדבהתקו, יתקיים אחד מאלה אם"(, וזאת השבה"

 נתונים בסיס על תווהעסק תוכהונ מתנאי כחלק תשלום נושא המשרהל שולם כי יתברר)א( 

 או ,האו של קופת גמל שבניהול החברה של הכספיים בדוחות מחדש והוצגו כמוטעים שהתבררו

ל החברה או בהתחשב ברמת סיכון שהתברר כי לא שיקפה באופן מהותי את החשיפה בפועל ש

 אמור היהשל רמת הסיכון  או הנתונים של מחדש הצגתם ולאורשל כספי חוסכים באמצעותה, 

 או ;בפועל ששולם מזה נמוך סכוםלנושא משרה  מרכזי תפקיד לבעל משולם להיות

לקופת או לחברה היה שותף להתנהגות שגרמה נזק חריג נושא משרה כי קבעה, תגמול הועדת )ב( 

: הונאה או פעילות לא חוקית אחרת, הפרת חובת אמונים, הפרה מכוונת לרבות ,גמל שבניהולה

בכלל ו" חריג נזק" ,זה לענייןה. ונהלי ה, כלליהחברהאו התעלמות ברשלנות חמורה ממדיניות 

על ידי רשויות החברה בשל קנסות או עיצומים שהוטלו על  משמעותית תכספי הוצאה ,זה

 .פסק בורר, הסדר פשרה וכדומה פסק דין,מוסמכות על פי דין, או על פי 

סכום  ;ואת סכום ההשבהלעיל  114. סעיףתגמול תקבע אם התקיימו נסיבות להשבה לפי ה ועדת .12.2.12.2

ומידת  סמכויותיו,, נושא המשרהבעל התפקידההשבה ייקבע בשים לב, בין היתר, לאחריות 

 .מעורבותו

באמצעים משפטיים,  לרבות, , בנסיבות הענייןהלרשות העומדים באמצעיםהחברה תנקוט  .12.2.12.2

התגמול  שוועדת, מנכ"להלמעט , נושא משרה לגבי סעיף זה.סכומים הטעונים השבה לפי  להשבת

לעיל, ניתן לקזז  )א(14.1 בסעיף המפורטות הנסיבות על מהותית השפעה לו הייתה שלא קבעה

 . קיימים אם, לומסכום רכיבים משתנים שטרם שולמו  כאמור הסכומים את

הענקת  ממועד שנים חמש של תקופה למשך השבה ברי יהיו נושא משרהל ששולמו יםסכומ .12.2.12.2

"(. ואולם, תקופת ההשבה ההשבה תקופת)להלן: " נדחים רכיבים לגבי לרבותהרכיב המשתנה, 

נוספות, אם במהלך תקופת ההשבה  בשנתייםלגבי רכיב משתנה ששולם לנושא משרה, תוארך 

 :להלן כמפורט, השבה המחייבותיבות התקיימו נסועדת תגמול כי  קבעה

 או בהליך בירור פנימי לגבי כשל מהותי; הפתח)א( החברה 

שרשות מוסמכת, לרבות רשות מוסמכת מחוץ לישראל, פתחה בהליך בירור לחברה אם נודע  )ב(

 . האו נושאי משרה בהחברה מנהלי או חקירה פלילית כנגד 

וע את מועדי ההשבה כך שיתבצעו תוך תקופה ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לקב .12.2.12.2

 סבירה בהתחשב בגודל הסכום אותו נדרש להשיב.
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רית אינו אבגין שנה קלנד לנושא משרהעל אף האמור לעיל, כאשר סך התגמול המשתנה שהוענק  .12.2.12.2

 שנה תהבגין או משתנהה הרכיבהקבוע באותה שנה, אין חובה להפעיל על  מהרכיב 1/6עולה על 

  המפורט בסעיף זה. שבהאת מנגנון הה

 שינוי שאינו מהותי בתנאי ההעסקה .12.12

ייעשה בהתאם שינוי שאינו מהותי בתנאי כהונה והעסקה שאושרו על פי מדיניות זו, אישור  .12.1.12.1

 . , תקנות ההקלות וחוזר התגמול)ד( לחוק החברות272סעיף ל

 בתגמול ייםשינו, התגמול מדיניות תקופת במהלך, לעת מעת, לאשרניתן יהיה זאת,  במסגרת .12.2.12.2

 במועד כאמורמשרה  נושא לכל כאמור שינויים של, שתוצאתם המצטברת  משרה לנושא הכולל

משרה,  נושא לאותו התגמולשל  לחברה השנתית לעלות ביחס לשנה 10%ל עתעלה  לאהשינוי 

 לפי שלאעודכן  התגמול אםיותר  מאוחרבמועד  אואישור מדיניות התגמול ) במועדכפי שהייתה 

 . עת באותה הקיים לתגמול(, וזאת כשינויים שאינם מהותיים ביחס הז סעיף

שינוי שתוצאתו המצטברת במועד ) לא מהותי בתנאי תגמול של נושא משרה שכפוף למנכ"ל שינוי .12.2.12.2

או  , לא יהיה טעון אישור של ועדת התגמוללעיל( לשנה, כמפורט 10%תעלה על השינוי לא 

מנכ"ל של החברה ותנאי הכהונה וההעסקה לאחר השינוי , כל עוד הוא אושר בידי הדירקטוריון

 כאמור תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

יובהר, כי שינוי שלא ייחשב כשינוי שאינו מהותי, לא יחייב אישור כעסקה שאינה בהתאם  .12.2.12.2

 למדיניות התגמול, אם השינוי תואם את מדיניות תגמול זו. 

 שונות .16.12

שמחזיקים בה יחשבו  התפקידים או המשרות ובסוגי שרהנושאי המשינויים בזהות  יתכנו .16.1.12.1

בשנה מסוימת לא בהכרח ימשיכו את  בתפקיד מסויםאשר כיהנו נושאי משרה ו ,כנושאי משרה

 הכהונה תנאי את לשנות תרשאי חברההכן,  כמו .הבאות בשנים באותו תפקיד כהונתם

את אותם  נושא המשרהעל  חובה להחיל הל תקום ולא עת בכל כלשהו נושא משרה של וההעסקה

 כהונה וההעסקה שחלו עליו בשנים קודמות.התנאי 

מעת לעת את מדיניות התגמול ואת הצורך  רשאים לבחון והדירקטוריון התגמול ועדת .16.2.12.2

בהתאמתה אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים. 

אים להחליט לפי שיקול דעתם על ביצוע שינויים במסגרת זו ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רש

או התאמות נדרשים בתנאי כהונה והעסקה, כתוצאה משינוי בדין ו/או משינויים מהותיים 

ויוצאי דופן בעסקי החברה או מנסיבות חיצוניות המשפיעות על כלל המשק, על השווקים בהם 

התגמול  על מהותית ישפיעו שראהחברה פועלת, או כתוצאה משינויים חשבונאיים משמעותיים, 

או התאמות כאמור יהיו טעונים אישורים של האורגנים המוסמכים  שינויים. התכניתהניתן לפי 

 של החברה כפי שיידרשו על פי דין.
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סטות או לשנות את יהיו רשאים ל החברהל שנה קלנדרית, האורגנים הרלוונטיים של ביחס לכ .16.2.12.2

פי שיקול דעתם, באופן שאינו מיטיב ביחס לתנאי למדיניות התגמול במתכונתה הנוכחית, 

 .   נושאי המשרההתגמול הכולל של 

בכפוף להוראות כל דין, אין במדיניות התגמול כדי לגרוע מהסכמים קיימים, או באיזה מתנאי  .16.2.12.2

 .לפני אישור מדיניות תגמול זוכהונה והעסקה או תגמולים שאושרו 

וקווים מנחים ולפיכך אין בו כדי להקים כל זכות יודגש, כי מסמך זה מהווה מסמך מדיניות  .16.2.12.2

, ו/או לכל צד שלישי אחר, לקבלת גמול מכל סוג הםשמדיניות תגמול זו חלה עלי ,לנושאי המשרה

, ובכלל כך לא תהיה למי מהם זכות לטעון כלפי החברה כי היא חייבת לפעול על פי ומין שהוא

  .מדיניות התגמול

    ** * 



 הצהרות הדירקטורים -' בנספח 

 








































