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דוח עסקה על פי תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל  –החברה"( גלוב בע"מ )"-גזיתהנדון: 

 ומיוחדת של בעלי המניות של החברהוזימון אסיפה כללית שנתית  0012 -שליטה בה( תשס"א

 2001 –דוח עסקה בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, תשס"א ניתן בזה 

 1.7 עסקה כמפורט בסעיף אישור ל ,1970 –ועל פי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל 

מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שנתית ובדבר זימון אסיפה כללית כן ניתנת בזה הודעה להלן ו

ל אביב, לצורך , ת1, במשרדי החברה בדרך השלום 12:00, בשעה 2016, בנובמבר 21שתתכנס ביום ב', 

  לקמן:אישור ההחלטות כד

  הנושאים על סדר היום .1

 נושאי משרהלאישור מדיניות תגמול  .1.1

יפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול לנושאי אישרה האס 2013בספטמבר,  3ביום  .1.1.1

חוק )" 1999-תשנ"ט, א לחוק החברות267לסעיף המשרה בחברה, אשר נקבעה בהתאם 

 "(.נוכחיתה מדיניות התגמול, וזאת לתקופה של שלוש שנים )""(החברות

לאחר שבחנה את , ועדת התגמולהחליטה  2016 באוקטובר 10-באוגוסט ו 14בימים 

שקלה את השיקולים לאחר שו , תוך הסתייעות ביועצים חיצוניים,הנתונים שהובאו בפניה

דיניות תגמול מלאשר להמליץ לדירקטוריון החברה  המתחייבים על פי חוק החברות

אישר דירקטוריון החברה את מדיניות  2016באוקטובר  13מעודכנת לנושאי משרה, וביום 

ים ביחס למדיניות הכולל סימון שינוי לדוח זה 'אנספח כ המצורףכאמור, בנוסח התגמול 

ולמשך תקופה  אישורה על ידי האסיפה הכלליתאשר תחול החל ממועד  ,התגמול הנוכחית

 "(.מדיניות התגמול המעודכנת)"שנים  שלוששל 

, המעודכנת התגמול מדיניות בגיבוש שדנו והדירקטוריון התגמול ועדת ישיבות במסגרת .1.1.2

 תנאי( 2; )נוכחיתה התגמול מדיניות תנאי( 1: )וביניהם, בגיבושה סייעו אשר נתונים הובאו

 התגמול מרכיבי בין הנוכחי היחס( 3; )בחברה המשרה נושאי של הנוכחיים התגמול

 בחברה המשרה נושאי של התגמול תנאי בין היחס( 4; )בחברה המשרה נושאי של השונים

 ;החברה עובדי של החציוני ולשכר הממוצע לשכר היחס כולל, החברה עובדי יתר של לשכר

 למדיניות הנוגעים האחרונה בעת לתוקף שנכנסו והקלות החברות לחוק חקיקה תיקוני( 5)

 ( נתונים השוואתיים ביחס6)-ואופן אישור תנאי כהונה של נושאי משרה; ו התגמול

  .אחרות לחברות
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כוללת שינויים במספר רבדים, המשקפים את הידע והניסיון  עודכנתמדיניות התגמול המ .1.1.3

ויישומה במהלך שלוש השנים האחרונות,  נוכחיתשנצבר בחברה ביחס למדיניות התגמול ה

. במסגרת זו נוספה אפשרות לשלם מענקים וכן שינוי חקיקהכמו גם ידע שנצבר בשוק 

-ו 6, 5נוספים לנושאי משרה בגין חתימה, שימור ומענק מיוחד )ראו, בהתאמה, סעיפים 

הכולל של המענק השנתי  נקבעו תקרות ביחס לסךוכן למדניות התגמול המעודכנת(,  7.16

 3.3ה שנה( כמפורט בסעיף בתוספת איזה מהמענקים האמורים )ככל ויאושרו לגבי אות

ניתן יהיה לשלם לדירקטורים בחברה בגין בנוסף נקבע כי  .למדיניות התגמול המעודכנת

החברות )כללים בדבר בתקנות כהונתם בה "גמול הקבוע" לפי דרגתה של החברה כמפורט 

בדרך של וגמול הוני   "(תקנות הגמול)" 2000 –גמול והוצאות דירקטור חיצוני(, התש"ס 

 .יחידות מניה חסומותקצאת ה

נוסף לאמור לעיל, במועד אימוץ מדיניות התגמול הנוכחית של החברה ביקשה החברה 

ליצור זהות , במטרה החזקת ניירות ערך של החברהבה במשרה הנושאי לחייב את 

, וכמקובל בשווקים מפותחים ובעיקר אינטרסים בין נושאי המשרה בחברה לבעלי מניותיה

דירקטוריון החברה בארה"ב. לצורך כך נקבעה במדיניות התגמול הנוכחית הוראה על פיה 

יאמץ קווים מנחים מחייבים לפיהם יחזיקו נושאי משרה מניות של החברה, בכמות אשר 

לם, תיקבע על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, במשך תקופת העסקתם בחברה. או

  .עד למועד זה כללים כאמור לא אומצו על ידי החברה

לאור החשיבות הגדולה שהחברה רואה בהחזקת מניות של החברה על ידי נושאי המשרה 

לקדם אימוצם של כללים כאמור במסגרת בה, החליטו ועדת התגמול והדירקטוריון 

ניירות ערך . על מנת לחייב את נושאי המשרה להחזיק במדיניות התגמול המעודכנת

כאמור בכמות ולתקופות שנקבעו במדיניות התגמול המעודכנת, וכפי שמקובל במנגנונים 

מסוג זה, בחנו ועדת התגמול והדירקטוריון את כמות והרכב ניירות הערך ההמירים שניתן 

להעניק לנושאי המשרה על פי מדיניות התגמול, וזאת על מנת לאפשר ולעודד את נושאי 

ון בחברה. בהתאם לכך, עודכן תמהיל ניירות הערך שניתן להקצות המשרה להחזיק ה

לנושאי המשרה בחברה על פי מדיניות התגמול המעודכנת, באופן שניתן יהיה להקצות 

  .(, בחלקים שוויםRSU'sלהם כתבי אופציה ויחידות מניה חסומות )

 : דכנתתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאימוץ מדיניות התגמול המעו .1.1.4

נקבעה, בין היתר, בשים לב: להשפעת תנאי התגמול  מעודכנתמדיניות התגמול ה .1.1.4.1

והצורך ביצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה לצורך קידום מטרות החברה, 

תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, למדיניות ניהול הסיכונים 

 גלובליתבחברה ולגודלה ואופי פעילותה של החברה כחברת נדל"ן בעלת פריסה 

 .רחבה

נותנת כלים להנהלת החברה לגיוס ושימור נושאי  המעודכנתמדיניות התגמול  .1.1.4.2

משרה בעלי כישורים הולמים לחברה, לאור כך שתנאי התגמול לנושאי המשרה 

אטרקטיביים הן למכהנים בתפקיד והן למועמדים עתידיים לתפקידים בכירים 

  .בחברה
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 ביחס והיקפם תםקביע אופן לרבות, התגמול במדיניות המשתנים הרכיבים .1.1.4.3

 להשגת ה/ותרומתו המשרה נושא לתפקיד לב בשים נבחנו, הקבועים לרכיבים

תמורות החקיקתיות שחלו ל תואמים כי נמצא ואף רווחיה והשאת החברה יעדי

מעידות כי לעמדת המחוקק, הענקת מענק שנתי בשיקול דעת הבעת האחרונה 

  .למנכ"ל אף ללא קריטריונים מדידים הינה אפשרית הכפופיםלנושאי המשרה 

מדיניות התגמול נותנת בידי הנהלת החברה מתחם שיקול דעת סביר בבואה  .1.1.4.4

 .לקבוע את תנאי התגמול של נושאי המשרה

היחס בין תנאי התגמול של נושאי המשרה ליתר העובדים בחברה הינו סביר  .1.1.4.5

ה וזאת, בין היתר, לאור מבנה ואין בו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחבר

החברה, מעמדם, תפקידם והאחריות המוטלת על נושאי המשרה השונים 

 .בחברה

קצאת ניירות ערך לחברי הנהלה בכירה נעשית במטרה לעודד את זהות ה .1.1.4.6

האינטרסים שלהם עם החברה באמצעות שיתופם בתוצאות פעילותה של 

מובהק במדיניות החברה  החברה כמקובל בארץ ובעולם, והיא משתלבת באופן

וחברות הבת הציבוריות שלה להעניק תגמול בניירות ערך לנושאי משרה 

ולעובדים, ותוך יישום עמדת החברה לפיה יש לתוכניות התגמול בניירות ערך 

משמעות הן בהיבט היכולת לגייס מנהלים חדשים, והן בהיבט היכולת לשמר 

ניהול בכיר ברמה גבוהה המסור מנהלים קיימים, באופן המאפשר העמדת צוות 

 לחברה. 

 נושאי המשרה בההחברה רואה חשיבות גדולה באימוץ התחייבות מטעם  .1.1.4.7

להחזיק במניות החברה, כמקובל בשווקים מפותחים, וזאת על מנת לחזק את 

 . נושאי המשרהזהות האינטרסים בין בעלי מניות החברה לבין 

לחוק החברות  20וראות תיקון גובשה בשים לב לה המעודכנתמדיניות התגמול  .1.1.4.1

כמו גם לתיקונים האחרונים לחוק החברות בקשר עם מדינות תגמול וכן לניסיון 

והצורך בהתאמתה  נוכחיתשנצבר בחברה בעת יישום מדיניות התגמול ה

  .לפעילות החברה, אופייה וצרכיה

לפרטים נוספים, לרבות השיקולים ששימשו את ועדת התגמול והדירקטוריון 

 .' לדוח זהאות התגמול בנספח ימדינ ובוש המדיניות ראבגי

 20 )בימים: המעודכנת ישיבות לצורך דיון במדיניות התגמול שבעועדת התגמול קיימה  .1.1.5

 14, 2016באוגוסט  10, 2016באוגוסט  1, 2016ביולי  31, 2016ביולי  25, 2016ביולי 

. נכחו כל חברי הועדה אחת( בכולן )למעט בישיבה, (2016באוקטובר  10-ו 2016באוגוסט 

לדירקטוריון על אישור מדיניות התגמול, הוחלט להמליץ  ןת ועדת התגמול, בהובישיב

כל חברי ועדת התגמול, , השתתפו 2016באוקטובר  10-באוגוסט ו 14בימים  ושהתקיימ

 בן חיים מיכאל(, צ"דח) אורגלר יאיר' פרופ(, הועדה ר"ויו צ"דח) און בר רונישהינם ה"ה 

 13הדירקטוריון שנערכה ביום  בישיבת. (ת"דב) כהן זהבית' וגב( צית"דח) קנז נגה' גב, דור
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 ,סגל דורי, כצמן חיים ה"ה השתתפוהמעודכנת , בה אושרה מדיניות התגמול באוקטובר

 .ססלר וויליאם דאגלסו דור בן חיים מיכאל, אורגלר יאיר' פרופ, און בר רוני

הן ו התגמול בועדתהן  אחד פה התקבלה המעודכנת התגמול מדיניות את לאמץ ההחלטה

 .החברה בדירקטוריון

אי המשרה בחברה, לרבות תחול על תנאי התגמול של כל נוש המעודכנת המדיניות .1.1.6

 דירקטורים בחברה. ה

חברה במועד אישור מדיניות בתנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה המכהנים  .1.1.7

 .אינם סוטים ממדיניות התגמול המוצעתעל ידי הדירקטוריון, המעודכנת התגמול 

 החברה אינה חברה נכדה ציבורית, כהגדרת המונח בחוק החברות.  .1.1.1

' לדוח זה, אההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת בנוסח המצורף כנספח 

 . מועד אישור האסיפהשתחילתה ב לתקופה של שלוש שנים

 הדירקטוריון ודוח כספיים בדוחות דיון .1.2

 .2015 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה החברה של הדירקטוריון ובדוח הכספיים בדוחות דיון

 הדוחות ובכללו) 2016במרץ,  31ביום  שפורסם 2015 לשנת החברה של התקופתי בדוח לעיין ניתן

 הדוח( )"2016-01-020430: אסמכתא' מס( )התקופה לאותה הדירקטוריון ודוח הכספיים

 של האינטרנט ובאתר www.isa.gov.il בכתובת ערך ניירות רשות של ההפצה באתר"(, התקופתי

 .www.tase.co.il בכתובת מ"בע אביב-בתל ערך לניירות הבורסה

 ושכר את לקבוע הדירקטוריון תכוהסמ חברהשל ה מבקר חשבון הרוא מינוי .1.3

 והסמכת, חברהה לש מבקר חשבון כרואה, קסירר את גבאי, פורר, קוסט משרד של מחדש מינוי

 .שכרו את לקבוע החברה דירקטוריון

( והוראות חוק החברות, ועדת הביקורת והמאזן של NYSEיורק )-בהתאם לכללי הבורסה של ניו

פורר, גבאי משרד קוסט, החברה המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה, למנות מחדש את 

 .את קסירר, כרואה חשבון מבקר לחברה

 קשרים אין קסירר את גבאי, פורר, לקוסט ,מס כיועצי לעת ומעת, מבקרים חשבון כרואי למעט

, לקוסט ששולם הטרחה שכר אודות לפרטים. שלהפרטיות  בת חברות עם או/ו החברה עםנוספים 

 .התקופתי בדוח הדירקטוריון לדוח 5.3 סעיף ראו 2015 שנת בגין קסירר את גבאי, פורר

למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קוסט פורר גבאי ההחלטה המוצעת: 

 .ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו את קסירר

 

המכהנים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים שימשיכו לכהן  דירקטורים של מחדש מינוי .1.4

דאגלס  ,דור , מיכאל חיים בןרחל לוין , דורי סגל,חיים כצמן בהתאם להוראות חוק החברות(, ה"ה:

 )דירקטור בלתי תלוי( וזהבית כהן )דירקטורית בלתי תלויה( וויליאם ססלר

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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כל דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרות הכשירות שמסרו לחברה,  להערכת

לחוק  240לי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף הינם בע הדירקטורים האמורים

ר בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית החברות ובתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטו

 "(. והכשירות המומחיותתקנות )" 2005-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו

לדוח , 'ב נספחבמצורפות כצמן, סגל, בן דור, ססלר, גב' לוין וגב' כהן הצהרות כשירותם של ה"ה 

 זה. 

פרק ד' )פרטים ב 26 תקנה וראהדירקטורים האמורים )לרבות השכלתם וניסיונם( ם אודות לפרטי

 .מובא כאן על דרך ההפניהבו  אמורהמידע ה, אשר נוספים( לדוח התקופתי

נכון למועד זה לא חלו שינויים בפרטיהם של הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש, כפי שהם 

, למעט כמפורט להלן: מר דורי פרק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתיב 26 תקנהמובאים במסגרת 

 -; ומר דאגלס ססלר מכהן גם כ.Citycon Oyjהמאוחדת מכהן גם כדירקטור בחברה  –סגל 

Executive Vice President בתחום הנדל"ן ב- Macy's Inc.  

 ותתקנ ראו, הדירקטורים בחברה םזכאילפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם 

  .להלן 1.6 תקופתי וכן כמפורט בסעיף בפרק ד' )פרטים נוספים( בדוח הא 29-ו 21

 כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד. מינוי יצוין כי ההצבעה לגבי

 ההחלטות המוצעות:

 דירקטוריון החברה., יו"ר חיים כצמןמינוי מחדש של מר  .1.4.1

 .סגן פעיל ליו"ר דירקטוריון החברהכ דורי סגל, מינוי מחדש של מר  .1.4.2

 בחברה. יתכדירקטור גב' רחל לויןמינוי מחדש של  .1.4.3

 כדירקטור בחברה. מיכאל חיים בן דורמינוי מחדש של מר  .1.4.4

 כדירקטור בלתי תלוי בחברה. דאגלס וויליאם ססלרמינוי מחדש של מר  .1.4.5

 .בחברה הבלתי תלוי יתכדירקטור זהבית כהןגב' מינוי מחדש של  .1.4.6

לתקנות החברות  5יאיר אורגלר כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לתקנה מר מינוי מחדש של  .1.5

 2000-)הקלות לחברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל(, תש"ס

 )"תקנות ההקלות"( 

 2016בנובמבר,  27כדירקטור חיצוני בחברה תפקע ביום  הנוכחית של מר אורגלר כהונתו .1.5.1

ביחס לתקופת  חוק החברותבהתאם להוראות , וזאת בחברה עם השלמת תשע שנות כהונה

חברה לתקנות ההקלות,  5הכהונה של דירקטור חיצוני. על אף האמור, בהתאם לתקנה 

 (NYSEיורק )-בבורסה של ניו ,בין היתרו, בבורסה בחו"ל אשר מניותיה רשומות למסחר

להאריך את כהונתו של  , בתנאים מסוימים,, רשאיתבה גם נסחרות מניותיה של החברה

לתקופות כהונה נוספות שכל אחת מהן לא תעלה וזאת מעבר לתשע שנים,  חיצונידירקטור 

 .על שלוש שנים

תו ותרומתו אישרו כי לנוכח מומחיוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה דנו ובהתאם, 
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מעורבותו ו מסירותו וכן לאורוועדותיו, לעבודת הדירקטוריון מר אורגלר המיוחדת של 

יוצאת הדופן בעבודת הביקורת ובהליך אישור הדוחות הכספיים, לרבות במסגרת תפקידו 

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה  מינויו ,כיו"ר ועדת הביקורת של החברה

  .הוא לטובת החברה

בת שלוש שנים  האמור, מוצע למנות מחדש את מר אורגלר לתקופת כהונה נוספתלאור  .1.5.2

 .(סיום כהונתו הנוכחית לאחר) 2016בנובמבר,  27שתחילתה ביום 

בפרק ד' לדוח התקופתי, אשר המידע הכלול בה  26אורגלר ראו תקנה  מרלפרטים אודות  .1.5.3

 מובא כאן על דרך ההפניה.

בעל  והינ אורגלר מר, על הצהרה שמסר, היתר ביןבהסתמך, להערכת דירקטוריון החברה,  .1.5.4

לחוק החברות ובתקנות המומחיות  240מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 

 אורגלר מרשל  וכשירות לחוק החברות, הצהרת 241והכשירות. בהתאם להוראת סעיף 

 לדוח זה.  'גנספח במצורפת יננסית בעל מומחיות חשבונאית ופ רכדירקטו

לגמול שנתי וגמול  אורגלר מרזכאי  יהאכדירקטור חיצוני בחברה,  מחדש מינויו עם .1.5.5

ה"ה כצמן, סגל וגב' לוין, שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה )למעט  כפיהשתתפות 

(. לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח בפרק ד לדוח התקופתי 21כמפורט בתקנה 

 21 ותתקנ ראו, בחברה כדירקטור חיצוני ובגין כהונת אורגלר מר זכאי יהיהוהשיפוי להם 

בהתאם  .להלן 1.6 תקופתי וכן כמפורט בסעיף בפרק ד' )פרטים נוספים( בדוח הא 29-ו

החברה למר אורגלר, כי עם סיום  להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מסרה

)או קודם לכן  2019( בחודש אפריל דירקטור חיצוני המכהן בחברהכהונתו של מר בר און )

וניים )כמו גם שכר ככל שתסתיים מכל סיבה שהיא(, יתעדכן שכר הדירקטורים החיצ –

יתר הדירקטורים בחברה שאינם ממלאים תפקיד נוסף בה וכן שאינם נמנים על בעלי 

( גמול 1השליטה בה(, כך שחלף "גמול יחסי" כפי שמשולם כיום, ישולם לדירקטורים: )

( 2)-בהתאם לדרגתה של החברה; ו הגמולבגובה ה"גמול הקבוע" בתקנות גמול  –כספי 

יחידות מניה  1,500 כל אחד מהדירקטורים האמוריםשנת כהונה יוקצו ל מידי -גמול הוני 

 2011בהתאם לתכנית התגמול בניירות ערך של החברה משנת , "(RSUsחסומות )"

ובתנאים  , או תוכנית אחרת כפי שתהא בתוקף במועדים הרלוונטיים,"(2011תוכנית )"

ממועד  שנתייםתהיה במשך  RSUs-תקופת הבשלת הלן: המהותיים המפורטים לה

הקצאתם, כאשר דירקטור אשר יסיים כהונתו במהלך שנת כהונה או טרם סיום תקופת 

במועד  החלק היחסי של אותה מנה.יהא זכאי להבשלת הבשלה של מנה מסוימת, 

זכאי  ואאת ערכן הנקוב של מניות המימוש להן ה כל דירקטור ישלם RSUs-ההבשלה של ה

בפועל, אינה כרוכה במתן הודעת  RSUs-צאת מניות המימוש בגין הבלבד. יודגש כי הק

 שרכא ,2011תוכנית זכאים להגנות שונות בהתאם ל כן יהיו הדירקטורים מימוש לחברה.

בכל מקרה של תשלום דיבידנד במזומן על בין ההגנות האמורות נקבע ביחס לדיבידנד כי 

לא תבוצע התאמה לדיבידנד, , הבשלההידי החברה לבעלי המניות הרגילות שלה בתקופת 

יהיה זכאי לתשלום מענק במזומן בסכום השווה )ברוטו(  מהדירקטוריםאולם כל אחד 

לו החזיק במספר מניות רגילות של החברה השווה אי לולסכום הדיבידנד שהיה משולם 
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שטרם הבשילו במועד חלוקת הדיבידנד. מסכום המענק דמוי  RSUs-הלמספר יחידות 

בפועל,  RSUs-הבסמוך למועד הענקת נד ינוכה מס במקור כנדרש על פי הדין. הדיביד

תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה  ל פיתפרסם החברה דוח ע

 . 2000-רשומה(, התש"ס

לתקופת כהונה נוספת בחברה חיצוני כדירקטור  יאיר אורגלר מרהמוצעת: למנות את  ההחלטה

  ., וכן לאשר את תנאי התגמול שלו כמפורט לעיל2016, נובמברב 27 מיוםהחל של שלוש שנים, 

  בחברה משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח פוליסתחידוש  .1.6

של של החברה הרחבת גבולות הכיסוי  הכללית האסיפה אישרה 2012, בינואר 12 ביום .1.6.1

מיליון דולר ארה"ב  100לסך של  ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

לשנה( ובנוסף הכללת תביעות הנובעות מרישומה של החברה בבורסה במצטבר )למקרה ו

. החלטת אלף דולר 400 בארה"ב, באופן שסכום הפרמיה בגין שנת ביטוח לא יעלה על

האסיפה הכללית היתה החלטת מסגרת, על פיה היתה רשאית החברה לחדש את הפוליסה 

 1ממועד החלטת האסיפה.מחמש שנים ות של שנה, אולם לא יותר האמורה לתקופות נוספ

החברה מעוניינת לחדש את פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה החל  .1.6.2

מיליון  125המפורטים להלן: גבולות כיסוי בסך של עד , בתנאים 2017בינואר,  12מיום 

פט סבירות מעבר לגבול , בתוספת הוצאות משדולר ארה"ב )למקרה ובמצטבר לשנה

תביעות הנובעות  לרבות( 1911 -לחוק חוזה ביטוח, תשמ"א  66האחריות בהתאם לסעיף 

ובאופן  ,(TSX) טורנטו של ובבורסה( NYSEמרישומה של החברה בבורסה של ניו יורק )

)תוך אפשרות אלף דולר ארה"ב  560שסכום הפרמיה בגין שנת ביטוח לא יעלה על 

 . דולר ארה"ב מיליון 1להלן(, וגבול ההשתתפות העצמית לא יעלה על להגדילה כמפורט 

היה ניתן לחידוש מעת לעת )בין על ידי יביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה  .1.6.3

הארכת תוקף פוליסת הביטוח הקיימת ובין על ידי התקשרות בפוליסה אחרת, לרבות עם 

: א. תקיימו התנאים הבאיםהוהדירקטוריון, ובלבד ש תגמולמבטח אחר(, באישור ועדת ה

הפרמיה השנתית בשנה ב.  מיליון דולר ארה"ב; 125גבולות האחריות בביטוח לא יעלו על 

לשנה על סכום  10%בתוספת עד  וזאת אלף דולר ארה"ב, 560על סך של מסוימת לא תעלה 

דולר  מיליון 1. ההשתתפות העצמית לא תעלה על ג ;2011בינואר  14החל מיום  זה

החידוש האחרון מכוח החלטה זו ייעשה לתקופת ביטוח שתסתיים לא יאוחר ארה"ב; ד. 

ממועד החידוש הבא של פוליסת ביטוח נושאי המשרה )מחודש  שנים חמשמאשר בחלוף 

 .(2017ינואר 

ה אשר יבוטחו בפוליסת למען שלמות התמונה יצוין, כי בין הדירקטורים ונושאי המשר .1.6.4

הביטוח כאמור, נמנים גם ה"ה חיים כצמן ודורי סגל )בכפוף לאישור מינויים מחדש 

                                                      

אישור האסיפה הכללית האמורה, אושרה גם פוליסת ביטוח לכיסוי אחריות למען שלמות התמונה יצוין, כי במסגרת   1
 POSI – Publicהחברה ודירקטורים ונושאי המשרה בה, בגין פרסום תשקיף החברה והצעת ניירות ערך שלה בארה"ב )

Offering of Securities Insurance דולר ארה"ב  מיליון 100( לתקופה של עד שבע שנים בגבולות כיסוי שלא יעלו על
 למקרה ולתקופת הביטוח.
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כדירקטורים בחברה(, מבעלי השליטה בחברה וכן גב' רחל לוין, דירקטורית )בכפוף 

למינויה מחדש( ומנכ"לית החברה. תנאי הביטוח ביחס לבעלי השליטה ומנכ"לית החברה 

יטוח של הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בחברה. החלת ביטוח זהים לתנאי הב

נושאי משרה על מנכ"לית החברה אושרה במסגרת אישור תנאי כהונתה. החלת ביטוח 

על ידי ועדת התגמול  2014נושאי משרה על ה"ה כצמן וסגל אושרה לאחרונה בחודש יולי 

הקלות בעסקאות עם בעלי החברות )לתקנות ( 5ב)1החברה בהתאם לתקנה  ןודירקטוריו

 .2000-ענין(, תש"ס

חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים על נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ל .1.6.5

  :נמנו הנימוקים הבאיםונושאי משרה בחברה 

הינו לטובת החברה, שכן הוא ביטוח אחריות נושאי המשרה והדירקטורים  .1.6.5.1

בכפוף החברה, לנושאי המשרה ולדירקטורים לפעול בחופשיות לטובת מאפשר 

 .למגבלות חוק החברות

אם ימומשו  חברההכיסוי הביטוחי עשוי להקטין את העלות הכספית הצפויה ל .1.6.5.2

, ובכך להגן על נכסי חברהמי מכתבי השיפוי אשר הוענקו לנושאי המשרה ב

 .ולהקטין את התחייבויותיה חברהה

לפיו זכותם של נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטחים מות בכפוף להסדר קדי .1.6.5.3

 חברה עצמה, הפוליסה מעניקה גם כיסוי ביטוחי לקודמת לזכותה של החברה

 )במובחן מנושאי המשרה בה( בגין תביעות שעניינן הפרה של דיני ניירות ערך

(Entity Coverage for Securities Claims) בתחום חברהוכך מקטינה את סיכון ה 

 .זה

באופי ובהיקף פעילותה של החברה הנו נאות בהתחשב  המוצעגבול הכיסוי  .1.6.5.4

, והוא אינו ובבורסה של טורונטו( יורק-בבורסה של ניו )לרבות רישומה למסחר

עולה על המקובל והסביר בחברות בסדר הגודל של החברה הרשומות למסחר 

 .כאמור ותבבורס

גובה הפרמיה השנתית בגין הביטוח המוצע  ,יועץ הביטוח של החברה לדעת .1.6.5.5

לביטוח חבות דירקטורים  הלמועד ז תנאי השוקגבולות המקובל במשקף את 

ה והיותה חברה הפעילות של החברוהיקף ונושאי משרה בהתחשב בתחום 

 .ציבורית הנסחרת בבורסות זרות
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משרה בחברה החל ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי ההחלטה המוצעת: לאשר חידוש פוליסת 

מיליון דולר ארה"ב )למקרה ובמצטבר  125גבולות כיסוי בסך של עד ב 2017בינואר,  12מיום 

לחוק חוזה  66, בתוספת הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול האחריות בהתאם לסעיף לשנה

לרבות תביעות הנובעות מרישומה של החברה בבורסה של ניו יורק  (1981 -ביטוח, תשמ"א 

(NYSEובבורסה של טור )ו( נטוTSXבאופן ,)  560שסכום הפרמיה בגין שנת ביטוח לא יעלה על 

לתקופות וכן דולר ארה"ב,  מיליון 1וכן סכום ההשתתפות העצמית לא יעלה על  אלף דולר ארה"ב

גבולות שובלבד  ,נוספות של שנה אולם לא יותר מחמש שנים ממועד חידוש הפוליסה לראשונה

סך הפרמיה השנתית בשנה מסוימת לא תעלה על וש לא יעלו על הסכום האמורהאחריות בביטוח 

, 2018בינואר  14לשנה על סכום זה החל מיום  10%וזאת בתוספת עד  אלפי דולר ארה"ב 560של 

  .וההשתתפות העצמית לא תעלה על הסכום האמור לעיל

 גורדון צבימר לנושאי משרה ביחס  החלת פוליסת ביטוח אישור .1.7

על מר בחברה )כפי שתהא מעת לעת( ביטוח נושאי המשרה פוליסת החלת את  אשרל מוצע .1.7.1

יו"ר דירקטוריון החברה הנמנה על בעלי השליטה ), חתנו של מר חיים כצמן גורדוןצבי 

חברה בת  Gazit USA Inc. ("Gazit USA")-מיזוגים ורכישות בסמנכ"ל המכהן כ, (בה

, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד בהבגין כהונתו  ,בבעלות ושליטה מלאים של החברה

 .אישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה

, והעסקתו Gazit USA -סמנכ"ל מיזוגים ורכישות בכ מר גורדון מועסק במשרה מלאה

 .2015בספטמבר  1כאמור אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 

 כיסויגבולות לחברה ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בלמועד פרסום דוח זימון האסיפה,  .1.7.2

, 2016אשר חודש לאחרונה בחודש ינואר  ,מיליון דולר ארה"ב )למקרה ולשנה( 100של 

מר על הפוליסה החלת  .2012 ינוארבהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מחודש 

 בחברהומנהלים אחרים באותם תנאים כפי שחלים על נושאי המשרה , תהיה גורדון

. לפרטים נוספים אודות ביטוח אחריות "(חברות בתבשליטת החברה )" ובחברות פרטיות

לדוח  פרק ד' )פרטים נוספים(בא 29בתקנה לעיל ו 1.6.1 בסעיף נושאי משרה בחברה, ראו 

  ., אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניההתקופתי

מובהר, כי ככל וחידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה כמפורט  .1.7.3

יאושר על ידי האסיפה הכללית, אזי פוליסות ביטוח שיירכשו על ידי  עילל 1.6 בסעיף 

לאותו אישור, יחולו  המשרה החברה )ובחברות בת( בהתאםהחברה ויחולו על כל נושאי 

 .Gazit USA-בגם על מר גורדון בגין כהונתו 

דירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שתהיה  החלת פוליסת ביטוחוצעת: לאשר ההחלטה המ

למר מעת לעת )לרבות פוליסות שיירכשו בהתאם לאישור האסיפה כמפורט בדוח הזימון(, ביחס 

 .מועד אישור האסיפהשתחילתה ב שנים שלושלתקופה של  צבי גורדון,
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 עניינם האישי ומהות הבעסקשלהם עניין אישי  השליטה יבעל שמות .2

הינם  , בעלת השליטה בחברה,"(נורסטאראינק. )" בעלי השליטה בנורסטארלמיטב ידיעת החברה,  .2.1

, המחזיק במניות נורסטאר באמצעות חברות פרטיות , יו"ר דירקטוריון החברהמר חיים כצמן

זכויות מ 25.16%-וכ מהון המניות המונפק של נורסטאר 24.71%-)כ 2בבעלותו ובבעלות בני משפחתו

First US Financial LLC(, במישרין ובעקיפין, וכן באמצעות ההצבעה בה
 11.23%-, המחזיקה בכ3

", וביחד עם מר כצמן, FUF)" מזכויות ההצבעה בה 11.56%-וכשל נורסטאר המונפק מהון המניות 

מהון  1.13%-)המחזיק בכ 4, המכהן כסגן פעיל ליו"ר הדירקטוריון"(, וכן מר דורי סגלקבוצת כצמן"

-( וגב' אריקה אוטוסון )המחזיקה בכמזכויות ההצבעה בה 1.99%-וכ המניות המונפק של נורסטאר

קבוצת כצמן, מר סגל  .(מזכויות ההצבעה בה 5.94%-וכ מהון המניות המונפק של נורסטאר 5.14%

  .ורסטארבעלי מניות בקשר עם החזקותיהם בנ בהסכם 2013בינואר  31התקשרו ביום וגב' אוטוסון 

, לאור העובדה שמר גורדון הינו לעיל 1.7 ףהמפורטת בסעי העסקהאישור בלמר כצמן עניין אישי  .2.2

 ףהמפורטת בסעי הבעסקחתנו של מר כצמן. למר סגל ולגב' אריקה אוטוסון, עשוי להיות עניין אישי 

 .בעלי מניות עם קבוצת כצמן כאמור לעיל צד להסכם , לאור היותםלעיל 1.7  

 של חברי דירקטוריון החברה עניין אישי .3

, לאור העובדה שמר גורדון לעיל 1.7 בסעיף המפורטת  הבעסקעניין אישי , למר חיים כצמן כאמור .3.1

 הינו חתנו.

, כמפורט לעיל 1.7  המפורטת בסעיף  הבעסקלהיחשב כמי שיש לו עניין אישי מר דורי סגל עשוי  .3.2

 .לעיל 2.2 בסעיף 

, לאור לעיל 1.7 המפורטת בסעיף  הבעסקעניין אישי  הלהיחשב כמי שיש ל העשויגב' רחל לוין  .3.3

סגן ככיו"ר דירקטוריון גזית ישראל )פיתוח( בע"מ, כמנכ"לית החברה, וכן העסקתה של גב' לוין 

 הינן אשר, Citycon Oyj-ב וכדירקטורית Atrium European Real Estate Limitedיו"ר דירקטוריון 

  ., וזאת למען הזהירות בלבד(כצמן מר תבשליט, ובשרשור) החברה בשליטת חברות

 ההעסקלביצוע הנדרשים  אישורים .4

 10 ביום החברה של הביקורת ועדת ידי על( אחד פה) האושר לעיל 1.7 ףבסעי תוהמפורטה העסק .4.1

 . 2016 באוקטובר 13 ביום החברה דירקטוריון ידי על( אחד פה) האושר וכן ,2016באוקטובר 

המניות של  בעלילאישור האסיפה הכללית של  ףכפואישור החלת פוליסת הביטוח ביחס למר גורדון  .4.2

 .להלן 7.1  ףבסעילחוק החברות, וכמפורט  275החברה ברוב מיוחד, בהתאם להוראות סעיף 

 

                                                      

2
 מהון מניותיה. 0.03% -מניות החברה המהוות כ 60,000 -בנוסף מחזיק מר כצמן במישריון ב           
 FUF, המאפשר למר כצמן להצביע בהתאם לשיקול דעתו מכח כל מניות FUF-למר כצמן ייפוי כח בלתי חוזר מ  3

הינה חברה תושבת חוץ הרשומה בנבאדה, ארה"ב ונמצאת בבעלותם של מר כצמן )לרבות באמצעות  FUFבנורסטאר. 
בשיעור של , גב' אריקה אוטוסון 51.4%חברות פרטיות בבעלותו ובבעלות בני משפחתו, במישרין ובעיקפין( בשיעור של 

י כח בלתי חוזר להצביע בשמה הגב' אוטוסון העניקה למר כצמן ייפו. 26%מרטין קליין בשיעור של מר ו 22.6%
 .FUF ובמקומה באסיפות בעלי המניות של

4
 מהון מניותיה. 0.39% -מניות החברה המהוות כ 770,000 -בנוסף מחזיק מר סגל במישרין ב           
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 עסקאות מסוגן של העסקה המוצעת או עסקאות דומות .5

בחברה זכאים לביטוח  ומנהלים נושאי המשרה, כל לעיל 1.6.1 וכמפורט בסעיף  נכון למועד דוח עסקה זה

על פי (. כן, )למקרה ולשנהמיליון דולר ארה"ב  100אחריות דירקטורים ונושאי משרה בגבולות כיסוי של 

   .תנאי פוליסת הביטוח הנוכחית היא חלה על נושאי משרה ומנהלים בחברות הבנות

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוניםוהדירקטוריון, ו נימוקי ועדת הביקורת .6

לטובת ולפעול בחופשיות למר גורדון על מנת לאפשר  הדרוש הענקת כיסוי ביטוחי למר גורדון .6.1

 .נוהג נפוץ בחברות בסדר גודל דומה לזה של החברה ההינ, ובמסגרת כהונתו בחברת הבת החברה

שהנם קרובים בקבוצה ומנהלים אין הצדקה להבחין בעניין הענקת כיסוי ביטוחי בין נושאי משרה  .6.2

של בעלי שליטה בחברה לבין כאלה שאינם בעלי השליטה בה או קרוביהם, ועל כן מוצע כי תנאי 

יחולו  ובחברות הבנות בחברהומנהלים אחרים נושאי המשרה הביטוח החלים על יתר הדירקטורים 

 .באופן זהה גם על מר גורדון

דירקטורים ונושאי  החלת פוליסת ביטוחכי לאור האמור, סברו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה  .6.3

  .מר גורדון הינה לטובת החברהלמשרה ביחס 

אושרה , במסגרתה 2016באוקטובר  10הביקורת מיום בישיבת ועדת הדירקטורים אשר השתתפו  .6.4

און -בר רוני)דח"צ ויו"ר הוועדה(,  אורגלר יאיר ה"הנם יההחלת פוליסת הביטוח ביחס למר גורדון, 

אשר השתתפו  הדירקטורים. )דב"ת( כהן זהבית' וגב)דח"צ(  קנז נגה' גב, דור בן חיים)דח"צ(, 

נם יה, העסקה האמורה האושר מסגרתה, ב2016 אוקטוברב 13בישיבת דירקטוריון החברה מיום 

 האישי םעניינ . לאורססלר )דב"ת( דאגלסו דור בן חיים מיכאל, אורגלר יאיר' פרופ, און בר רוניה"ה 

בעניין זה  ההחלטה בקבלתו ןבדיו חלק כצמן ומר דורי סגלחיים ו מר נטל לא, העסקהבאישור 

 ןבדיובנוסף, למען הזהירות בלבד, לא נטלה גב' רחל לוין חלק  .כאמור החברה דירקטוריון בישיבת

 . הההחלטהאמור ובקבלת 

החלת  האם והדירקטוריון הביקורת ועדת ובחנ, החברות לחוק)ד( 275 סעיף להוראות בהתאם .6.5

מאחר ותנאי הביטוח  כי וקבעו, החברות בחוק כהגדרתה, חלוקה תוכולל פוליסת הביטוח כאמור

  .חלוקה תכולל האינ ההעסק בחברה בת בבעלות מלאה,המוצעים הינם בגין כהונתו של מר גורדון 

 דרושה הרוב .7

החלת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ביחס לעיל ) 1.7 ףבסעיהמנוי  נושאהורך אישור לצ .7.1

 :שני התנאים הבאיםכי בנוסף לרוב הרגיל יתקיים אחד מבין נדרש  (,גורדוןלמר 

מכלל קולות בעלי המניות שאינם  רובבמנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות  .7.1.1

הקולות של בעלי ן כלל י)במני המשתתפים בהצבעה, עסקהבעלי עניין אישי באישור ה

 המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים(;

עלה על ילא לעיל  7.1.1 משנה סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת  .7.1.2

 מכלל זכויות ההצבעה בחברה. יםאחוזשני שיעור של 
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והסמכת  )מינוי רואה חשבון מבקר של החברהלעיל  1.3 בסעיפים לצורך אישור הנושאים המנויים  .7.2

לעיל  1.6 -ו )מינוי מחדש של דירקטורים בחברה(לעיל  1.4  ,(דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

 נדרש רוב רגיל. ,)חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה(

)מינוי מחדש לעיל  1.5 -ו )אישור מדיניות תגמול( לעיל  1.1 בסעיפים  יםהמנוי יםלצורך אישור הנושא .7.3

שני נדרש, כי בנוסף לרוב הרגיל יתקיים אחד מבין  כדירקטור חיצוני בחברה(,מר אורגלר של 

  התנאים הבאים:

 בעלי שאינםמכלל קולות בעלי המניות  רובן קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו יבמני .7.3.1

שאינו כתוצאה  עניין אישי למעט) המינוי באישור אישי עניין בעלי או בחברה השליטה

המשתתפים בהצבעה (, או אישור מדיניות התגמול, לפי העניין, מקשריו עם בעל השליטה

 כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים(;ן י)במני

לא יעלה על שיעור לעיל  7.3.1 בסעיף סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים  .7.3.2

 מכלל זכויות ההצבעה בחברה. יםאחוז שני של

 לקיום האסיפה חוקיהמניין ה .1

, מניות בעלי שני לפחות, כח באי ידי על או בעצמם, נוכחים שיהיו בשעה יתהווה חוקי מנין

 שנקבע המועד מן שעה חצי כעבור אם. בחברה ההצבעה מזכויות 35%-ב לפחות ביחד המחזיקים

 ובאותו שעה באותה, הבא בשבוע יום לאותו האסיפה תידחה, החוקי המניין ימצא לא לאסיפה

 אז כי, לאסיפה הקבוע המועד מן שעה חצי כעבור חוקי מנין ימצא לא הנדחית באסיפה אם. מקום

 או בעצמם הנוכחים, הצבעה זכות בעלי מניות בעלי שני לפחות נוכחים יהיו אם, חוקי מניין יתהווה

 .בחברה ההצבעה מזכויות 30% לפחות ביחד המחזיקים, כח באי ידי על

 המועד הקובע להשתתפות ולהצבעה .9

לחוק  112המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 

, ב'יום  הינו בתום, 2005-והודעות עמדה(, תשס"ו הצבעה בכתב)ת לתקנות החברו 3ותקנה  החברות

 "(."המועד הקובע) 2016, באוקטובר 24

 הצבעה באסיפה והודעות עמדה .10

, באמצעות י מיופה כחל ידע ,בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית .10.1

כתב מיידי זה )" ( בנוסח במצורף לדוחלחוק החברות 17כמשמעותו בסעיף ) כתב הצבעה

 . או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית"( ההצבעה

-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס .10.2

, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של 2000

והוא מעוניין להצביע  לרישומים החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה

באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, 

כמו  .הוכחת בעלות שבתוספת לתקנות 1בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה 

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
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 הבורסה של האינטרנט ואתר( "ההפצה אתר") ערך ניירות רשות של ההפצה אתר כתובת .10.3

 העמדה והודעות ההצבעה כתב נוסח את למצוא ניתן שבהם, מ"בע אביב בתל ערך לניירות

 ,www.maya.tase.co.il -ו www.magna.isa.gov.il: הינם, החברות לחוק 11 בסעיף כמשמעותן

 כפי ההצבעה כתב של השני החלק גבי על תיעשה הצבעה כתב פי על הצבעה. בהתאמה

 כתב נוסח את ממנה ולקבל לחברה ישירות לפנות רשאי מניות בעל. ההפצה באתר שפורסם

 בדואר, תמורה בלא, ישלח בורסה חבר(. כאלה שתהינה ככל) העמדה והודעות ההצבעה

 מניות בעל לכל, ההפצה באתר, העמדה וכתבי ההצבעה כתב לנוסח קישורית, אלקטרוני

 הודיע אם, בורסה חבר אותו אצל רשומות מניותיו ואשר המניות בעלי במרשם רשום שאיננו

 מסוים ערך ניירות חשבון לגבי ניתנה שההודעה ובלבד, בכך מעוניין הוא כי המניות בעל

 את לקבל זכאי, בורסה חבר אצל רשומות שמניותיו מניות בעל. הקובע למועד קודם ובמועד

 הבורסה חבר של בסניף, מניותיו את מחזיק הוא שבאמצעותו הבורסה מחבר הבעלות אישור

 מראש תינתן זה לעניין בקשה. זאת ביקש אם, בלבד משלוח דמי תמורת מענו אל בדואר או

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה כמו כן, . מסויים ערך ניירות לחשבון

לרישומים, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה 

 .רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית

 ההצבעה שכתב באופן, לעיל הכתובת פי על, החברה למשרדי להמציא יש ההצבעה כתב את .10.4

ההצבעה  .האסיפה כינוס מועד לפני שעות (4מארבע ) יאוחר לא החברה למשרדי יגיע

שעות לפני מועד כינוס  (6) שש ית תתאפשר עדבאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונ

  האסיפה.

יוכל  בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה מבלי להגיע למקום כינוס האסיפה .10.5

 מועד לפני שעות 41 לפחות באסיפה והצבעה להשתתפות כח יפויילהפקיד אצל החברה 

 .אביב-תל, 1 השלום בדרך החברה במשרדי, כינוסה

 כל מסך יותר או אחוזים חמישה המהווה בשיעור מניות המחזיק יותר או אחד מניות בעל .10.6

 כל סך מתוך כאמור בשיעור שמחזיק מי וכן(, מניות 9,775,619, קרי) בחברה ההצבעה זכויות

 זכאי(, מניות 4,790,119, קרי) בחברה השליטה בעל בידי מוחזקות שאינן ההצבעה זכויות

(, עמדה והודעות בכתב הצבעה) החברות לתקנות 10 בתקנה כמפורט ההצבעה בכתבי לעיין

 .2005 – ו"התשס

, לפני מועד כינוס האסיפההמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה ימים  .10.7

, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות 2016, בנובמבר 11', ויום קרי: 

 .2016, נובמברב 16', ד, קרי: יום לפני מועד כינוס האסיפה העמדה הינו חמישה ימים

לחוק החברות )ב( 66סעיף בהתאם לבקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה  .10.1

 זה. דוחימים לאחר מועד פרסום שבעה תומצא לחברה עד 

 סמכות רשות ניירות ערך .11

, פירוט, הסבר לתת לחברה להורות רשאים(, לכך ידה על שהוסמך שלה עובד או) ערך ניירות רשות

 ניתנה. זה דוח תיקון על להורות או זה בדוח המפורטים לעניינים בקשר נוספים מסמכים, ידיעות

 למועד הכללית האסיפה מועד דחיית על להורות ערך ניירות רשות רשאית זה דוח לתיקון הוראה

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 התיקון פרסום ממועד ימים וחמישה משלושים יאוחר ולא עסקים ימי שלושה עבור לפני לא שיחול

 .זה לדוח

 במסמכים עיון .12

 העבודה בשעות, לעיל המצוינת בכתובת החברה במשרדי, המוצעות ההחלטות בנוסח לעיין ניתן

: פקס, 03-6941000: טלפון) החברה מזכירת, כחלון רויטל ד"עו עם מראש תיאום ולאחר המקובלות

03-6961910.) 

  וחלעניין הטיפול בדנציגי החברה  .13

 "ד; נועה אורי בורלא, עו"דעו, טלי מנשה

 דין עורכיטל,  לשם גבע ליקוורניק מיתר

 , רמת גן16סילבר  הלל אבא דרך

 03-6103111; פקס: 03-6103100טלפון: 

 

 

 

 

  

      ___________________________ 

 בע"מ גלוב-גזית               

 ודירקטורית ית"למנכ, לוין רחלי: ל ידע     

 כספים"ל סמנכ, ימיני עדי                                                               



 'אנספח 

 מדיניות תגמול

 



 

 

 

 

  

 גזית גלוב בע"מ
 

 מדיניות תגמול נושאי משרה

 

 , תחולה ועדכוןמטרות - רקע .1

חוק )" 1999 –תשנ"ט  לחוק החברות, 20 מס' אושר בכנסת תיקון 2012בחודש נובמבר  .1.1

הקובע לראשונה את עקרונותיה הסטטוטוריים של מדיניות תגמול  "(החוק" או "החברות

, במסמך זהנושאי משרה, אותה נדרשת לאמץ כל חברה ציבורית. מדיניות התגמול המפורטת 

עם העקרונות  ,)כפי שתוקנו מעת לעת( ,הנה תוצר המשלב את הוראות החוק החדשות בנדון

שהוקמה בחברה ופועלת  התגמולועדת  המלצתהרוחביים שדירקטוריון החברה, לאחר 

, ראה לנכון לאמץ בכל הנוגע לתגמול נושאי חברהשל הבהתאם להוראות חוק החברות

למדיניות זו חשיבות פרקטית, בכל הנוגע לאופן אישור תנאי תגמול   המשרה בחברה.

. אך יש לה גם חשיבות עקרונית, שכן היא בעתיד קונקרטיים של מי מנושאי המשרה בחברה

לועדת דירקטוריוןלובאופן שיטתי ופומבי את השיקולים המרכזיים הנראים מעלה על הכתב 

תגמול נושאי משרה ואת האופן בו יש בסוגיית חברה רלוונטיים ה דירקטוריוןלהתגמול ו

תם של העסקאת המשך ולשמר מיועדים לעודד  השוניםמרכיבי התגמול  .בפועל ליישמם

נושאי משרה חדשים מקרב כוח אדם  גיוסהעסקתנושאי משרה בחברה, כמו גם לאפשר 

וכן להגדיר ולמסד את  איכותי שיוכל לתרום לחברה, לקדם את יעדיה ולשפר את ביצועיה

. הכללת כל הקשר ההולם בין ביצועי החברה ונושאי המשרה לשכר והתגמול המוענקים להם

התגמול  כלליחבית אחידה, עשויה לסייע גם בהיבט השקיפות של אלה במסגרת מדיניות רו

 בחברה )בתוך החברה וכלפי חוץ(, ובהיבט תיאום הציפיות בין החברה לבין נושאי המשרה

נועדה, בין היתר, ליצור בסיס לתגמול כל אחד מנושאי המשרה גם על , והיא המועסקים בה

ומחויבותו לחברה, כפי שהיא באה לידי ביטוי, בין היתר, בהיקף  האישיים בסיס ביצועיו

 .החזקות נושא המשרה במניות החברה

אשר נכון למועד אימוץ , חלה על תנאי התגמול של כל נושאי המשרה בחברה המדיניות .1.2

מדיניות זו תחול גם  .וסמנכ"לים כלליהלמנהל  יםמשנכללי, המנהל ה מדיניות זו כוללים את

להלן: ) דירקטורים הממלאים תפקיד אקזקוטיבי בחברה הדירקטורים בחברה, לרבות על

, הז במסמך מדיניות .(למעט בעלי השליטה בחברה) , ככל שימונו"דירקטור אקזקוטיבי"(

תנאי כהונה או העסקה של נושא משרה, לרבות מתן פטור, ביטוח, תנאי תגמול משמע: 

מענק, תשלום, גמול, פיצוי או כל ) שיפוי, מענק פרישההתחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר 

, וכל הטבה, תשלום אחר (הטבה אחרת הניתנים לנושא משרה בזיקה לסיום תפקידו בחברה

 .או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור



- 2 - 

 

בקביעת המדיניות, התחשבו ועדת התגמול והדירקטוריון באופי פעילותה של החברה ובמבנה  .1.1

החברה, באמצעות חברות מוחזקות שלה כפי שהם נכון למועד אימוץ המדיניות כדלקמן: 

שלה הינה הבעלים, המנהלת והמפתחת של נדל"ן מניב בצפון אמריקה, אירופה, ישראל 

 ,ובבורסה אביב בע"מ-ים למסחר בבורסה לניירות ערך בתלרשומ וניירות הערך שלה וברזיל

. כן נלקח בחשבון מבנה כוח (TSXובבורסה של טורונטו ) (NYSEשל ניו יורק ) בבורסה

מספר מצומצם של מנהלים בכירים, מנהלים בדרג ביניים, האדם בחברה, הכולל בעיקר 

 .תמיכה אדמיניסטרטיבייםמחלקות מקצועיות בתחום הייעוץ המשפטי והפיננסי, ועובדי 

מטבע הדברים, יש לבחון את מדיניות התגמול מעת לעת, אם בשל שינויים מהותיים בחברה  .1.1

ועוד, ואם בשל , בשווקי פעילותה פעילותה, בתמהיל הסיכונים שלהותחומי בגודלה, באופי  –

שאי כלכלית ובמקובלות בישראל בכל הנוגע לתגמול נו-שינויים מהותיים בסביבה המאקרו

, לפחות אחת לשנה . ועדת התגמול תבחןבכלל ובחברות ברות השוואה לחברה בפרט משרה

אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו או  שינויים מהותיים כאמור חלוהתעוררוהאם  מעת לעת,

ותמליץ לדירקטוריון על עדכונה ככל  או מטעמים אחרים מדיניותה קיימות בעת קביעת

את המדיניות לגופה אחת  והדירקטוריון יבחנו ת התגמולוועדהוועדה, ובכל מקרה שנדרש

 לשלוש שנים, כדרישת החוק.

להסרת ספק מובהר, כי מסמך מדיניות זה אינו יוצר לנושא משרה כלשהו, נוכחי או עתידי,  .1.1

זכויות משפטיות כלשהן כלפי החברה, וכי זכויות והתחייבויות כל נושא משרה נקבעו או 

 ובדין הקוגנטי ככל שחל לעניין, בהסכם ההתקשרות בינו ובין החברה ייקבעו, בהתאם

 עליהם.

אם וככל שלאחר מועד אישור מדיניות התגמול בהתאם להוראות החוק, ייקבעו בחוק,  .1.1

בתקנות או בצווים שיוצאו מכוחו הקלות ביחס לדרישות החובה או בתנאי סף שצריכים 

, יראו בהקלות האמורות ככלולות במדיניות להיכלל במדיניות תגמול נכון למועד אישורה

 התגמול על אף כל הוראה אחרת הקבועה בה. 

 לע-שיקולי .2

, ותגמול קונקרטי לנושא משרה שיישקל על ידי מדיניות התגמול נקבעה על ידי הדירקטוריון .2.1

 :המפורטים להלן העל-על בסיס שיקולי החברה ייקבע,

 מטרות החברה, תכניות העבודה שלה ומדיניותה, בראייה ארוכת טווח קידום; 

 ;יצירת זהות אינטרסים בין נושאי המשרה בחברה לבין בעלי המניות של החברה 

  יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה, בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול

 ; הסיכונים של החברה

 איזון בין הטווח ולהשאת רווחיה, והכל ב תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה

)לעניין רכיבי תגמול  ראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרההקצר לבין 

 ;משתנים(

  לאפשר לחברה לגייס ולשמר מנהלים איכותיים מצטיינים המהווים את הבסיס האיתן

 ;לניהול החברה, המשך פיתוחה והצלחתה לאורך זמן
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  עבודת צוות, תוך עידוד מצוינות אצל עובדי החברה;יצירת אווירה של 

 המאפיינים הייחודיים של החברה, בהיותה חברת נדל"ן גלובלית הנסחרת ב-NYSE ב ,- 

TSX מדינות ובשש בורסות  20-ובבורסת ת"א, בעלת מספר חברות בנות ופועלת בכ

אמצעות לאומית ב-שונות ברחבי העולם. החברה מנהלת את פעילותה המקומית והבין

מטה מצומצם שבראשו עומדים מספר מנהלים בכירים )נושאי המשרה( בתפקידים בעלי 

 היקפי אחריות ומורכבות גבוהים מאוד.

, את גודל החברהלוקחת בחשבון, וכל תגמול קונקרטי ייקח בחשבון, מדיניות התגמול  .2.2

, לרבות לצורך קביעת קבוצת ייחוס לתנאי תגמול פעילותה ומורכבות האופי ,אופיו משאביה

צורך לאותם רואה החברה כרלבנטיים הפרמטרים . , ככל שרלוונטי בנסיבות הענייןבכיריה

, של החברה שוקהשווי  ,תחום פעילותה של החברה :הינם, בין היתר קביעת קבוצת הייחוס

מדדי  ,של החברהיה היקף הכנסות, של החברה מאזןה היקף, של החברה עצמיההון ה

כמו  .ומקום מושבו של נושא המשרה הרלבנטי החברהניירות ערך של  נסחריםהבורסה בהם 

כן, לאור אופי פעילותה של החברה בשוק הבינלאומי, יש להתייחס לפוטנציאל התחרות על 

חברה בשוק הבינלאומי ופוטנציאל ההשתכרות בהן, בהמתחרות החברות נושא המשרה מול 

 שרלבנטי.ככל 

 :ספציפי לנושא משרה נתונים רלוונטיים נוספים בעת קביעת תגמול .2.1

 כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של המועמד השכלתוהשכלתוהתחשבות ב ,

הוותק  -ככל שמדובר בנושא משרה מכהן בנוסף,  לכהונה או נושא המשרה המכהן.

 ו. והניסיון הייחודי שצבר בקבוצה והצורך בשימור

 של נושא המשרה  תפקידאופי ההסכמיםבתחומי אחריות ובתפקיד, התחשבות ב

)ככל שלא  קודמים עם נושא המשרה אחריות והסכמיםומידת ה, תחומי ומורכבותו

כן תילקח בחשבון ייחודיותו של התפקיד בהתחשב באופי  .מדובר בנושא משרה חדש(

 החברה ומורכבות פעילותה ומידת הקושי בגיוס מועמדים מתאימים לצורכי החברה. 

 התגמול הנוכחי של נושא המשרה בחברה )ככל שמדובר בחידוש התקשרות( וכן יחס

 קיומו של שינוי מהותי בתפקידו של נושא המשרה.

 יוצגו בעת אישור תגמול לנושא משרה,  –עובדים אחרים בחברה נושאי משרה ול השוואה

( 2( התגמול של נושאי משרה ברמה דומה בחברה; )1: )נתונים אודותויילקחו בחשבון 

השכר הממוצע  (1) ;נטי(ווהשכר של נושא המשרה הקודם באותו תפקיד )ככל שרל

והיחס בין כל  חברההועובדי הקבלן המועסקים אצל והשכר החציוני של עובדי החברה 

השפעת תיבחן בהקשר זה  – אחד מאלה לבין התגמול שמוצע לאשר לנושא המשרה

של שאר העובדים בחברה, לבין תנאי השכר של נושאי המשרה הפער בין תנאי הכהונה 

  .על יחסי העבודה בחברה

 התגמול אותו מקבל 
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בחברה, נכון למועד נושאי המשרה המכהנים להלן פירוט היחס בין תנאי התגמול של 

אישור מדיניות התגמול על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לבין השכר הממוצע 

 :*()והחציוני של שאר עובדי החברה

 שכר חציוני שכר ממוצע 

 1:11 1:21 מנכ"לית

 1:11 1:1 סמנכ"ל כספים 

 7.1:8 1:1.7 סמנכ"ל השקעות

 1:7.1 1:1 סמנכ"ל וחשב

המפורטים לעיל כוללים תגמול הוני לנושאי המשרה בלבד, מאחר ולעובדי החברה אין הון היחסים   )*(

בתוקף. כן יצוין כי כשליש מהעובדים הינם חדשים בחברה ועל כן היחסים להלן מתייחסים לשכרם 

 .באופן חלקי וכן עובדים אלו טרם קיבלו מענק שנתי

  םתומורכב, יםהיקף התפקידכהונות ותפקידים אחרים בקבוצה ומטעמה, לרבות 

. במקרים כאמור , אשר הינם בנוסף לתפקידו כנושא משרה בחברהםגינוהאחריות ב

בגין תפקידים אותם הוא מקבל תגמול כלשהו נושא המשרה הרלבנטי  ייבחן האם 

משולם ישירות לנושא הש ככל שקיים תגמול כאמורוממלא בחברות בשליטת החברה, 

כחלק מחבילת  ,צורך קביעת תנאי התגמול שלו בחברהל ,ייחשב הוא , אשרהמשרה

לא יידרש אישור  , בכפוף לכל דין,)אך .התגמול הכוללת של נושא המשרה בחברה

  .האורגנים של החברה בגין התגמול בחברות הבנות(

  בכדי להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי התגמול המפורטים במדיניות, יוצגו לאורגנים של

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

מרכיבי חבילת התגמול של אותו נושא המשרה, כמו גם טווחי השכר ויתר תנאי הכהונה 

וההעסקה של נושאי המשרה בחברה שנקבעו וייקבעו, בין היתר, בהשוואה למקובל 

 בשוק ולתפקידים דומים בחברות ברות השוואה.

 חבילת תגמול כוללת .3

)ורכיביו  שלושה מרכיבים עיקריים: שכר שוטף לנושאי משרה תכלולתגמול החבילת  .1.1

)באמצעות הקצאת ניירות לטווח ארוך מענקים שנתיים ותגמול הוני  ,ניהול או דמי ((,הנלווים

המבוסס  ,)מענקים שנתיים( ערך או מנגנונים המחקים את פעולתם(. התגמול לטווח בינוני

לקדם את זהות האינטרסים  מיועדיםובעיקר התגמול לטווח ארוך  ,ברובו על יעדים מדידים

 . ולחזק את הקשר בין ביצועי החברה לתגמול נושא המשרה לבין החברה נושא המשרהשבין 

כאשר הוא מובא לדיון בנפרד(, תילקח בחשבון חבילת אם ובעת דיון בכל רכיב תגמול )גם  .1.2

קרי: ההשלכות הכלכליות,  ,השלכותיו וללכמתיבחנה , והכוללת ה, ועלותהתגמול בכללותה

-השלכות העסקיות והפניםה, כמו גם על החברה החשבונאיות, והשלכות המיסוי שלו

  ארגוניות, לרבות השפעה על עובדים אחרים בחברה.
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 העלות תיבחן מלוא)לרבות במקרה של תגמול הוני(,  בכל רכיב תגמולבעת דיון כמו כן,  .1.1.1.2

העלויות הפוטנציאליות תחת תרחישים  , לרבותלוהפוטנציאלית שהחשבונאית והתזרימית 

 ריאליים שונים.

 יהיה כאמור בטבלה הבאה )בחישוב שנתי( היחס בין שלושת רכיבי התגמול העיקריים .1.1.1.1

   :(הווה הרכיב המשתנה מתוך הרכיב הקבועישלי אהמקסימהאחוזים מציינים את השיעור )

 (1)קבוע שכר נושא המשרה

 (2)משתניםרכיבים 

 (32)תגמול הוני מענק שנתי

 111% 100% 100% מנכ"ל

 71% 71% 100% משנה למנכ"ל

 71% 71% 100% סמנכ"ל

פעיל  מלא מקוםמ
ליו"ר דירקטוריון 

דירקטור החברה
  אקזקוטיבי

100% 18% 101% 

 

 

לשימוש נושא זכויות סוציאליות, עלות הרכב שהועמד , הברוטו של נושא המשרה שכרהשכרכולל את  (1)
  .לא כולל עלויות נלוות המשרה וגילום מס

שנתי המענק הכולל של הסך אחרים כמפורט במדיניות תגמול זו. עם זאת מובהר כי ה יםלא כולל מענק (2)
מענק מיוחד  , ככל שיאושרו לגבי אותה שנה,במסגרת הרכיב המשתנה כמפורט בטבלה לעיל, בתוספת

והשתתפות  כאמור 1 מענק שימור בסעיף  ,הלןל 1 בסעיף כאמור חתימה מענק  ,להלן 7.11 כאמור בסעיף 
מהשכר הקבוע  %111מהשכר הקבוע של מנכ"ל,  %110 :על הלא יעל ,להלן 1.1 בשכר לימוד כאמור בסעיף 

 .מהשכר הקבוע של דירקטור אקזקוטיבי, לפי העניין %71 -של כפופי מנכ"ל ו

  להלן(. 1.1 מותנות בביצועים )ראה סעיף  , יחידות מניה חסומות ויחידות מניהכולל אופציות למניות (1)
 

 והרכיבים הנלווים לו שכר שוטף .4

בהתאם למקובל אצל נושאי משרה בתפקידים  של נושאי המשרה ייקבע התגמול הקבוע .1.1

בהתבסס על סקר שיבצע גורם שלישי מקצועי וזאת, דומים בחברות ברות השוואה לחברה

מתוך ראיה כי על מנת לגייס ולשמר נושאי  נקבעהזאת  ומומחה בתחום עבור החברה. נוסחה

מהוות משרה ברמה גבוהה, על החברה להציע אלטרנטיבה אטרקטיבית ביחס לחברות ה

, יילקחו בחשבון פיכך. לכוח אדם ניהולי בכירתחרות פוטנציאלית מבחינת החברה בגיוס 

בסדר גודל דומה לזה של החברה מבחינת  ומדווחות חברות ציבוריותבעיקר בסקר המקצועי 

 המדדים בהם הן נכללות וככל הניתן,הכנסותיהן ורווחיהן, הונן העצמי; היקף נכסיהן; 

ברחבי  חברות מתחום פעילותה של החברהגם יילקחו  בכפוף למגבלות גודל השוק בישראל,

ובמקרה כאמור , ניהולהשכר השוטף יכול להיות גם בדרך של דמי בכפוף לכל דין,  .העולם

  .תיושם מדיניות תגמול זו בהתאמה בשינויים המחויבים
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עבור כוח אדם מיומן ותחרותית על מנת שתוכל החברה להציע אלטרנטיבה אטרקטיבית 

חלק בישנה חשיבות לכך ששכר נושאי המשרה יהיה  החברה כי דירקטוריון סבור ,ואיכותי

 השכר המשולם לנושאי המשרה בחברות ברות ההשוואה. טווח העליון של 

אחת לתקופה, כדלקמן: )א(  , וככל הנדרש יעודכן,בחןהשכר השוטף לנושאי המשרה יעדכון  .1.2

הסכמי העסקה ביחס ל; )ב( שנתייםאחת ל -ביחס להסכמי העסקה שאינם קצובים בזמן 

 . בתום תקופת ההסכם וטרם חידושו - לתקופה קצובה

לעדכן את השכר השוטף לנושא מנכ"ל החברה רשאי לעיל,  1.2 יף מבלי לגרוע מהאמור בסע .1.1

נוכחי )כפי שעודכן לאחר הביחס לשכרו לשנה נוספים  %1 עד בשיעור שלהכפוף לו משרה 

  .ובלבד שתנאי הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול, הצמדה למדד, ככל שקיימת(

 נלווים לשכר:תנאים  .1.1.1.1

  חוזים למדד המחירים לצרכן, תתאפשר רק ביחס ל השכר של נושאי המשרההצמדת

אחת לשנה באופן שהשכר יתעדכן  ,ומעלה לתקופה של שנתיים הקצובים אישיים

 .בגובה עליית מדד המחירים לצרכןקלנדרית 

 זכויות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברות ברות השוואה.  

  וקו החברה תוכל להעניק גילום מס בגין שווי השימוש ברכב ושווי השימוש בטלפון נייד

 כמקובל בחברות בסדר גודל דומה. טלפון ביתי )ככל שרלבנטי(

  החברה תהא רשאית לשאת בעלות )חלקית או מלאה( של שכר לימוד אקדמאי של נושא

העסקתו בחברה  , בכפוף לכך שנושא המשרה יתחייב להמשךמשרה כלשהו בחברה

אישור כאמור יכול לכלול גם . לתקופה שתיקבע על ידי האורגנים הרלבנטיים של החברה

הפחתת היקף המשרה של נושא המשרה בתקופת הלימודים וכן תנאים לפיהם יחזיר 

נושא המשרה את עלות שכר הלימוד שנשאה בו החברה במקרה של סיום העסקה לפני 

  תום התקופה אליה התחייב.

 וסף יהא נושא המשרה זכאי להחזר הוצאות בהתאם למדיניות החברה כפי שתתעדכן בנ

 (.relocationעלות הוצאות מעבר )מעת לעת, ובכלל זה 

 מענק חתימה  .5

לאשר, בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת )לרבות  םועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאי

, הענקת מענק חתימה במקרה של גיוס ועוד(הצורך בגיוס נושא המשרה, כישורים וניסיון ייחודיים, 

 חלק משכורות חודשיות. ועדת התגמול רשאית לקבוע כי  1נושא משרה חדש, בסכום שלא יעלה על 

בכפוף עסקתו בחברה והיתרה תשולם לו רק שולם לנושא המשרה עם תחילת היממענק החתימה 

 . להשלמת תקופת העסקה מינימאלית בחברה

 מענק שימור  .6

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, הענקת 

מענק שימור לנושא משרה קיים בחברה בגין התחייבותו להמשיך להיות מועסק בחברה לתקופה 
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ואשר ישולם לו רק בתום תקופת ההתחייבות, ככל ועמד בהתחייבותו כאמור, בסכום שלא שתיקבע, 

  1משכורות חודשיות. 1יעלה על 

  וביצועים תגמול משתנה תלוי יעדים -נתיים מענקים ש .5.7

המענק השנתי יחושב על פי עמידה  -ביחס למנכ"ל החברה או לדירקטור אקזקוטיבי  .1.1.7.1

וכן על פי שיקול דעת ועדת  להלן 0 1.7 , כמפורט בסעיף שנקבעו לחברהמדידים ביעדים 

מסך המענק  20%לא יעלה על  רכיב המענק בשיקול דעת, כאשר אשר התגמול והדירקטוריון

משרה שאינם מנכ"ל ביחס לנושאי  .שלוש משכורות חודשיותהשנתי שישולם לנושא המשרה;

לפחות  - מנכ"להמשרה הכפופים למסך המענק  10%, יכול שעד ו/או דירקטור בחברההחברה 

שנקבעו שנקבעו ואיכותיים יחושב על פי עמידה ביעדים מדידים המענק השנתי מ %21

יחושב על פי עמידה ביעדים השנתי מהמענק  %21 ; לפחותלהלן 7.1 לחברה, כמפורט בסעיף

ואשר עשויים לכלול את יעדי  לנושא המשרהבעו שייק ו/או שאינם מדידים(מדידים אישיים )

על אף האמור בסעיף זה לעיל, ככל שיתאפשר בהתאם  .אחראי נושא המשרההיחידה עליה 

שאינם להוראות חוק החברות והתקנות והצווים שיוצאו מכוחו, לקבוע ביחס לנושאי משרה 

כי רכיבים משתנים ישולמו גם על פי קריטריונים שאינם ניתנים  דירקטור או מנכ"ל החברה

יהיו לנושאי משרה אלה למדידה, אזי תוסר המגבלה הקבועה לעיל לפיה היעדים האישיים 

יהיה ובשיקול דעת יכול שייקבע השנתי המענק מ %10ועד  ;נושא המשרה .ניתנים למדידה

  2 .והדירקטוריון כפי שייקבע על ידי ועדת התגמול

יתכנסו לדון במענקים השנתיים על בסיס הדוחות ועדת התגמול והדירקטוריון  .1.2.7.2

ובלבד שהחלטת ועדת התגמול  ,(או על בסיס טיוטה שלהם)הכספיים השנתיים של החברה 

  .והדירקטוריון יתקבלו על בסיס נוסח סופי של הדוחות הכספיים האמורים

תיעשה מתוך שאיפה לקדם באופן אופטימאלי את  ,קביעת היעדים הכמותיים עצמם .1.1

שהתמרוץ לעובד  כךבאופן שלא יהיו נמוכים מדי ) –המוטיבציה של נושא המשרה, כלומר 

יעד נמוך יחסית( או גבוהים מדי )באופן שהעובד יסבור כי הם ממילא אינם בגין  שולםי

  .ריאליים(

של החברה לבין אירועים חד  היעדים ונוסחת המענק: )א( יבחינו בין פעילות שוטפת .1.1.7.1

פעמיים וכאלה שאינם בשליטת הנהלת החברה; )ב( ייקחו בחשבון את "תיאבון הסיכון" של 

  .החברה לתקופת המענק

 12 –שנתי לא יעלה על: )א( ביחס למנכ"ל החברה המענק ההסכום המקסימאלי של  .1.1.7.1

חודשיות;  משכורות 9 –; )ב( ביחס לנושאי משרה שאינם מנכ"ל החברה חודשיות משכורות

 משכורות 7 – לדירקטור אקזקוטיביפעיל ליו"ר דירקטוריון החברה מלא מקוםלמ)ג( ביחס 

  .חודשיות

וזאת בהתחשב לוועדת התגמול ולדירקטוריון הסמכות להפחית מגובה המענק  .1.1.7.1

לדעת הוועדה והדירקטוריון  בנסיבות קונקרטיות, ככל שאלה אינן משתקפות באופן ראוי

 .במידת העמידה ביעדים

                                                      
מובהר כי לצורך חישוב תקרת המענקים לנושא משרה בשנה מסוימת יובא בחשבון חלק יחסי של מענק השימור, אשר יהיה  1

 )ב( תקופת ההתחייבות הכוללת. חלקישווה למנה של )א( אותו חלק מתקופת ההתחייבות שחל בשנה המסוימת 
ביחס לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל לא תחול ביחס למענקים למען הסר ספק, מגבלת התקרה של המענק בשיקול דעת  2

 אחרים על פי מדיניות תגמול זו.
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  :את הפרמטרים הבאים יקחו בחשבוןייעדי החברה  .1.7

ועדת , כאשר לגבי כל שנה, המפורטים להלןבחשבון את הפרמטרים  יביאויעדי החברה  .7.1

)בנוסף למרכיב מהפרמטרים המפורטים להלן  1לפחות  ויבחרדירקטוריון החברה התגמול ו

פרמטרים להוסיף  םרשאי יואת המשקל של כל פרמטר, וכן יה וויקבעשיקול הדעת( 

תפעוליים או פיננסיים אחרים, ובלבד שהיעדים החדשים כאמור יהיו יעדים הניתנים 

 : , ולקבוע את המשקל של כל פרמטר חדשלמדידה

 )*(משקל מתוך יעדי החברה הפרמטר
FFO %21עד %1-11 למניה 

 %21עד %1-11 4למניה 3(NAVשווי נכסי נקי )

 %21עד %1-11 בממוצע( LTV) יחס מינוף במאוחד
 %21עד %1-11 מורחבו/או סולו  סולויחס מינוף 

 21%עד -11% ביצועי מניית החברה אל מול מדדים רלבנטיים
 21%עד -11% , סולו מורחביעד הוצאות הנהלה וכלליות

 %2120עד  פעילות בשווקי ההון והכסףשיקול דעת דירקטוריון
AEPRלפי ( NAV)שווי נכסי נקי 

 %21עד  למניה 5
 %21עד  על ההון FFO -תשואת ה

)Debt + Equity(Debt/   %21עד 
 

פרמטר אחד שמשקלו יהיה עד בכל שנה לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לבחור )*( על אף האמור  

  .  אותה שנההתקציב השנתי של החברה ב, וזאת בהתחשב ביעדים ובמטרות שהוצבו במסגרת %10

מהפרמטרים המפורטים לעיל, בעד  2שנה, יהא רשאי דירקטוריון החברה להחליף עד לגבי כל 

פרמטרים תפעוליים או פיננסיים אחרים, ובלבד שהיעדים החדשים כאמור יהיו יעדים  2

 .הניתנים למדידה

)אשר יכול ויהיה זהה לערך  וערך מקסימום ערך מינימוםערך מטרה,  וייקבעפרמטר לגבי כל  .7.7

הדיון במענקים ובמועד  ,טווח ביצוע יקבעפרמטר לגבי כל  -אופן חישוב המענק  המטרה(

עמידה ביעדים שנקבעו לכל פרמטר. גובה המענק ייערך חישוב משוקלל של לשנה כלשהי 

, םוערך המקסימו ך המינימוםבטווח שבין ער יהיה לינארי,על עמידה ביעדי החברה  סהמבוס

 ביחס לטווח הביצוע שנקבע בגינו ,תוצאות הפרמטר הרלבנטי בפועלאו ערך המטרה, כפי

)"הציון מראש .על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון יקבעיש הציונים סרגללבהתאם 

 . המשוקלל"(

של  משוקלל ציוןתנאי סף לתשלום מענקים לנושאי המשרה הינו  -הסף למענק  ציון .1.8.7.8

המענק יחושב באופן  - ומעלה 80ככל שציון הסף עמד על  .%80.80יעדים בלפחות עמידה ב

במסגרת הדו"ח השנתי של החברה  .עבור כל פרמטר לינארי בהתאם לטווח ביצוע שהוגדר

 תפרסם החברה את הפרמטרים הספציפיים ואת ערך המינימום של כל אחדלכל שנה, 

, ככל שהוענק מענק מהפרמטרים ששימשו לצורך חישוב המענק השנתי בגין אותה השנה

 .בפועל

 לא ייקבע סכום מענק מינימאלי מובטח לגבי שנה כלשהי. .1.9.7.9

                                                      
 פרמטר זה מושפע, בין היתר, משערוך נדל"ן להשקעה. 3
 פרמטר זה מושפע, בין היתר, משערוך נדל"ן להשקעה. 4
 .ionEuropean Public Real Estate Associat-ידי ה-חישוב בהתאם לכללים הנקבעים על 5
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על ידי ייקבעו  והמשקולות המשמשים לצורך קביעת המענק השנתי היעדיםמדדים, ה .1.10.7.10

השנתי  תקציבבהתבסס על הבתקציבלאחר דיון  מדי שנה,ועדת התגמול ועל ידי הדירקטוריון 

ככל ובמהלך השנה תבצע  .של השנה הרלבנטית מרץולא יאוחר מתום חודש  של החברה

לעדכן את המדדים רשאים ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו החברה עסקה מהותית 

בשים לב לכך שהחברה ומהותיות העסקה תוך שקילת , כךהצדקה ליראו שככל  ,שנקבעו

  לתמרץ את נושאי המשרה בה לבצע עסקאות שהינן לטובת החברה.מבקשת 

המענק השנתי ישולם לא יאוחר מאשר במועד תשלום השכר בגין החודש העוקב  .1.11.7.11

 לחודש בו אושרו הדוחות הכספיים השנתיים של השנה שבגינה משולם המענק.

נושא המשרה יחזיר לחברה סכומים ששולמו לו כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו  .1.12.7.12

על בסיס נתונים לנושא משרה תשלומים שולמו  ככל שיסתבר כיברה, אםבח

נושא המשרה והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה,  .כמוטעים שהתבררשהתבררו

( שקיבל נטו)המוחזרהסכום  את ההפרש בין –כאמור )קרי חזיר לחברה סכומים יחויב לה

המתוקנים אשר הוצגו מחדש בדוחות כאמור לבין הסכום שהיה מקבל )נטו( לפי הנתונים 

, ובלבד שלא חלפו למעלה משלוש שנים ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה(

יישא הפרשי הצמדה  ההשבהסכום )"סכום ההשבה"(.  הכספיים שעל בסיסם ניתן המענק

 ממועד תשלומו ועד למועד ההחזר שלו לחברה.  למדד

על פני תקופה נושא המשרה ייפרע את סכום ההשבה ועדת התגמול תהא רשאית לקבוע כי 

 .שתיקבע

עת משינויים שחלו במובהר כי אין לראות בהצגה מחדש של נתונים בדוחות הכספיים הנו .7.11

 בחוק או בתקינה חשבונאית כהצגה מחדש שבשלה יחול האמור בסעיף זה. 

נדרית הדירקטוריון יהיה רשאי, במקרה של פיטורין של נושא משרה במהלך שנה קל .1.11.7.11

, ולאחר אישור ועדת (עילה שאינה מזכה אותו בפיצויי פיטוריןב )אלא אם פוטרכלשהי 

התגמול, לשלם לנושא המשרה כאמור חלק יחסי מהמענק השנתי לו היה זכאי אם היה 

ובלבד שסך המענק שישולם כאמור לא  בתפקידו עד לתום השנה הקלנדרית ממשיך לכהן

, תהתקופה בה כיהן נושא המשרה בתפקידו בשנה הרלבנטיהמייצג את חלקיות  יעלה על הסך

ך לכהן נושא המשרה המשיהמשיך בו  אותו חלק מתקופת ההודעה המוקדמת לרבות

. החלק היחסי של המענק כאמור, ישולם במועד תשלום המענקים ליתר בפועל בתפקידו

 נושאי המשרה בחברה.

יהיו או מנכ"ל החברה במקרה של נושא משרה הכפוף לו, ועדת התגמול והדירקטוריון  .1.11.7.11

 שלושהועבד בפועל  רשאים לקבוע, כי נושא משרה שהחל לעבוד במהלך שנה קלנדרית כלשהי

חלק בגובה המקסימאלי מענק , יהיה זכאי לאו יותר במהלך אותה שנה קלנדרית חודשים

  קלנדרית.של המענק בגין חודשי עבודתו בחברה באותה שנה  יחסיהיחסי

יהיו רשאים להעניק,  ועדת התגמול ודירקטוריון החברה –מענק שנתי בנסיבות מיוחדות  .7.11

, בסכום שלא בכפוף לקבלת האישורים שיידרשו על פי דין, מענק מיוחד למי מנושאי המשרה

במקרה של פער מהותי בין תוצאות נוסחת המענק לבין הערכת  משכורות חודשיות, 1יעלה על 

  .)"המענק המיוחד"(פועלו של נושא המשרה 

 .לעיל( 1.1 טבלה בסעיף ה)ר'  מובהר כי המענק המיוחד הינו מענק נפרד מהמענק השנתי
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 לטווח ארוך תגמול הוני .6.8

 ,לאור החשיבות הרבה שרואה החברה בהענקת תגמול הוני ארוך טווח לנושאי המשרה בה .8.1

, וכי עובדי החברה תשאף לכך שלנושאי המשרה בחברה יהיה בכל עת תגמול הוני בתוקף

  .תיהחברה יחזיקו במניות החברה בהיקף משמעו

מכשירים הוניים כגון: כתבי אופציה, מניות חסומות, החברה תהא רשאית להשתמש במגוון  .8.2

, אשר מימושן אינו כרוך בתשלום יחידות מניה חסומות )לרבות מותנות בביצועים( וכדומה

שלא יותר )למעט תשלום הערך הנקוב בגינן(, ובלבד  תוספת מימוש על ידי נושא המשרה

  .אין מותנות בביצועיםיחידות מניה חסומות שהתגמול ההוני יהיה באמצעות מחצית מ

בתנאים ל הענקת תגמול בניירות ערך במקרה של צירוף נושא משרה חדש, תישק .1.1.8.1

בהתאם לתנאי .לנושאי משרה בחברה דומים לאלה אשר על פיהם בוצעה ההענקה האחרונה

  .מדיניות זאת

 יילקח בחשבון גם שווים הכלכלימעבר להתחשבות בבעת הענקת תגמול בניירות ערך,  .1.2.8.1

יילקח בחשבון השווי הכלכלי של ניירות ערך שהוקצו כן  שיעור הדילול הנובע מהקצאתם.

כמו כן, יילקח בחשבון שווי ההטבה  .טרם נסתיימהשלהם  בשלהקודם לכן ואשר תקופת הה

, וכן תילקח בחשבון התחייבות נושא המשרה הכלכלית לעובד מניירות הערך שהוקצו לו

 .החברה, היקף ההחזקה ואורך תקופת ההתחייבות להחזקתםלהחזיק בניירות ערך של 

בעת הדיון בהענקת תגמול בניירות ערך, יילקח בחשבון השווי הכלכלי של ניירות ערך שהוקצו  .1.1

 .טרם נסתיימהשלהם  בשלהקודם לכן ואשר תקופת הה

)למעט במקרים  ,שנים 1-לא פחות משל ניירות הערך תעמוד על  בשלהתקופת הה .1.1.8.1

כאשר בכל  ,מיוחדים, בשים לב לחבילת התגמול ההוני לטווח ארוך הקיימת במועד ההקצאה(

וזאת, מתוך כוונה להבטיח מתן תמריץ  שנה יבשיל חלק יחסי מכמות ניירות הערך המוקצית

לנושאי המשרה להמשיך ולתרום לחברה ולביצועיה לטווח הארוך תוך שימור נושאי משרה 

כל מנה שתבשיל כאמור לעיל, תהיה ניתנת למימוש במשך תקופה שלא תפחת  .האלה בחבר

 משנה.

בהתאם יחושב )השווי הכלכלי של ניירות ערך המוקצים כתגמול הוני לטווח ארוך  .1.1.8.1

לפני הפחתה  ,לשיטת הערכת השווי המשמשת לצורך עריכת הדוחות הכספיים של החברה

 במועד הענקתם, ,(בגין שיעור נטישה לפני הבשלה, ככל שנעשתה כזו לצרכי הדיווח הכספי

א( ביחס על: ) לא יעלה"(, שווי כלכלי שנתי)" כאשר הוא מחולק במספר שנות ההבשלה שלו

שאינם המנכ"ל או  משרה י, )ב( ביחס לנושאלשנה אלפי ש"ח 2,710 –למנכ"ל החברה 

 מלא מקום, )ג( ביחס למלכל שנה משכורות חודשיות 9השווי הכספי של  -דירקטורים בחברה 

  ..לכל שנה אלפי ש"ח 1,000 – פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה

מחצית מהתגמול ההוני שיוענק לנושא משרה כלשהו יינתן באמצעות יחידות מניה חסומות,  .1.1

ואשר תקופות ההבשלה  תשלום תוספת מימוש על ידי נושא המשרהאשר מימושן אינו כרוך ב

 מחצית מיחידות המניה החסומות כאמורההבשלה של  .לעיל 1.1 שלהן יהיו כאמור בסעיף 

בביצועים ארוכי טווח של החברה, לרבות  תהיה מותנית, מסך התגמול ההוני( 21%)קרי 

על פני תקופה שלא מינימאלית ( , כולל דיבידנדים שחולקו)ברוטו תשואת מניהולדוגמא 

, באופן בו יחידות המניה יבשילו רק אם התשואה האמורה הושגה בתום שניםשלוש תפחת מ

 .שלוש השנים
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ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יקבעו את סוג המכשירים ההוניים שיוקצו לנושאי  .8.7

 המשרה, תנאיהם והחלוקה ביניהם, בהתאם להוראות מדיניות זו. 

בכל  להן אשר ייקבע מימושהמימוש ניירות הערך מחיר -ככל שיוענקו כתבי אופציה  .1.7.8.8

המסחר ימי  10בבורסה בתקופת  מניית החברה ר הממוצע שלמחימה לא יפחתהקצאה 

)או מועד תחילת הכהונה, כפי שייקבע על ידי  ,אישור הדירקטוריוןהקודמים למועד 

הממוצע  חישובאלא אם ייקבע כי תנודתיות מחיר המניה מחייבת את  ,הדירקטוריון(

  .לתקופה ארוכה יותר

בעת הענקת תגמול הוני, לא תיקבע תקרה לשווי המימוש של ניירות הערך המוקצים  .1.8.8.9

כתגמול הוני וזאת בהתחשב באופייה הסולידי של החברה וההבנה כי אופיו ארוך הטווח של 

 התגמול ההוני עלול לעמוד בסתירה לקביעת תקרה כאמור. 

 נושאי משרהעל ידי  החזקת ניירות ערך של החברה .7.9

החברה רואה חשיבות ביצירת זהות בין האינטרסים של נושאי המשרה בחברה לאלה  דירקטוריון

לפיהם מחייבים קווים מנחים דירקטוריון החברה יאמץ של בעלי המניות של החברה. לפיכך, 

ועדת התגמול בכמות אשר תיקבע על ידי לפחות , מניות של החברהיחזיקו נושאי משרה 

  .העסקתם בחברהמשך תקופת ב דירקטוריון החברה,ו

 ן מותנות בביצועיםנלנושא משרה יחידות מניה חסומות שאי)ככל שיוחלט להעניק(  וענקויבמועד בו 

תנאי ההענקה, מועדי ו"(, יימסר לנושא המשרה כתב הענקה שייפרט את מועד ההענקה)להלן "

. יחידות של יחידות המניה החסומות בהתאם להוראות מדיניות התגמולבפועל ההבשלה וההקצאה 

ובכל  לעיל, 8.1, בכפוף להוראות סעיף המניה החסומות יבשילו במועדים שייקבעו בכתב ההענקה

אותן יחידות מניה חסומות שהבשילו באותו המניות נשוא לנושא המשרה בפועל מועד הבשלה יוקצו 

 "(.מועד ההקצאהמועד )להלן: "

יחידות המניה להחזיק את כל )א( יתחייב נושא המשרה של יחידות מניה חסומות  הענקהבתמורה ל

במועד לרכוש )ב( , )כהגדרתה להלן( חזקה המינימליתהתקופת הלו במשך  הוענקושהחסומות 

כפופות במועד ההקצאה אשר אינן שבבעלותו להחזיק במניות של החברה להמשיך )ו/או ההקצאה 

המניות נשוא מכמות  %21 -מניות של החברה בכמות השווה ל (מינימליתהחזקה ההלתקופת 

, במקרה של הקצאה למנכ"ל החברה, במועד ההקצאה שהוקצו לו בפועליחידות המניה החסומות 

במועד  יחידות המניה החסומות שהוקצו לו בפועלהמניות נשוא מכמות  %11 -או בכמות השווה ל

)להלן:  הכפופים למנכ"ל או לדירקטור אקזקוטיבי, במקרה של הקצאה לנושאי המשרה ההקצאה

שלוש שנים ממועד ההקצאה את המניות המוחזקות במשך להחזיק וכן )ג(  ;"(המוחזקותהמניות "

  .הרלוונטי

( 1מניה חסומות: ) יחידותביחס לכל הענקה של  ," משמעהחזקה המינימליתהתקופת הבסעיף זה, "

הוענקו במועד ההענקה מיחידות המניה החסומות ששליש ביחס לארבע שנים ממועד ההענקה 

הוענקו מיחידות המניה החסומות ש נוסףשליש ביחס לחמש שנים ממועד ההענקה ( 2, )האמור

מיחידות המניה  תרנוהשליש ביחס לשש שנים ממועד ההענקה ( 1, וכן )במועד ההענקה האמור

מלית יעל אף האמור לעיל, תקופת ההחזקה המינ .שהוענקו במועד ההענקה האמורהחסומות 

 סיום ההעסקה של נושא המשרה בחברה.במועד תסתיים 

 יקף החזקתו ואורך תקופת ההחזקה,ה, כמו גם התחייבות נושא המשרה להחזיק בניירות ערך

 תילקח בחשבון לצורך קביעת שווי ניירות הערך שיוקצו להם.
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 תנאי פרישהתקופת ההסכם ו .8.11

או הארכה  )אך תהא ניתנת לחידוש ,שנים שלושתקופת הסכם העסקה לא תעלה על  .8.1.10.1

או או שתהיה לא קצובה עם אפשרות סיום מצד החברה  ,(באישור האורגנים המוסמכים

תקופת ההודעה של העובד  .חודשים 1 לפחות-לא יותר מללא סיבה בהודעה של העובד 

 חודשים.  1 -למעסיק לא תפחת מ

כאשר מדובר בפרישה שלא בנסיבות המקנות לחברה את הזכות לשלול מנושא המשרה  .8.2.10.2

, כולן הזכויות הבאות נושא המשרהל תהא החברה רשאית להעניקתוענקנהפיצויי פיטורים, 

 : או חלקן, בהתאם לקבוע בהסכם העסקתו של נושא המשרה

 כל לתשלום זכאי הבמהלכה יהי, חודשים 1תקופת הודעה מוקדמת שלא תעלה על  (א)

  ;מענקים לרבות הנלווים התנאים

, חודשים לנושאי משרה אחרים 1למנכ"ל ועל  חודשים 1תקופת הסתגלות שלא תעלה על  (ב)

 ;.לתשלום השכר החודשי והתנאים הסוציאליים הנלווים םזכאי ובמהלכה יהי

 11)הסדר לפי סעיף  הפיצוייםבקופות  עבורושהצטברו  ןשחרור כספי פיצויי הפיטורי( ג) (ג)

  ; (או בהתאם לכל דין כפי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי ;(לחוק פיצויי פיטורים

ואשר טרם הגיע  האצת הבשלה של מרכיבי התגמול ההוני שהוענקו לנושא המשרה( ד) (ד)

   ., כולם או חלקם.מועד הבשלתם

, שנים 1ואם תקופת ההעסקה היתה לפחות , כהונתו של נושא המשרהלאחר סיום  .8.1.10.1

הסכם העסקה עם נושא משרה יכול , וועדת התגמול והדירקטוריון רשאים לדון באפשרות

מתן מענק פרישה )אשר יתווסף לסכומים האמורים לעיל(, בהתחשב  שיכלול הוראה לפיה

תקופת ההעסקה, תנאיה, ביצועי החברה במהלכה; תרומתו של נושא  בגורמים הבאים:

. סכום מענק פרישה כאמור לא והשאת רווחיה; נסיבות הפרישהיעדי החברה המשרה להשגת 

, לפי המשכורת החודשית של נושא המשרה בשנה בה משכורות חודשיות 12ך של יעלה על ס

 .סיים את כהונתו

החברה לא תשלם סכומים כשלהם לנושא משרה בגין התחייבות לאי תחרות בסיום כהונתו  .8.1

 בחברה.

  שינוי שליטה בחברה .8.1.10.1

)ללא  ה עם נושא משרה יכול שיכלול הוראה לפיה במקרה פיטוריןהסכם העסק .8.1.1.10.1.1

חודשים לאחר קרות אירוע של ה 12 תשל נושא המשרה בתקופאו התפטרות  עילה(

יהיה זכאי נושא המשרה להאצת הבשלה של כל רכיבי  שינוי שליטה בחברה,

 יום העסקתו כאמור.סהתגמול ההוני שהוקצו לו ואשר טרם הבשילו עד מועד 

והסכם העסקה עם נושא משרה בנוסף לאמור לעיל, הדירקטוריון יהיה רשאי,  .8.1.2.10.1.2

 וסיום עבודתו של נושא המשרה במקרה של שינוי שליטהיכול שיכלול הוראה לפיה, 

משכורות  21, להעניק לנושא משרה מענק מיוחד בגובה של עד לעיל בחברה כאמור

  .חודשיות

 ביטוח, שיפוי ופטור מאחריות .9.11

נאי ביטוח, שיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה תהיה רוחבית ואחידה תתחולתם של  .9.1.11.1

, למעט במקרים בהם לא ((.לכלל נושאי המשרה )דירקטורים ונושאי משרה אקזקוטיביים



- 11 - 

 

התקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ביחס לנושא משרה מסוים )למשל בעל שליטה 

בתנאים מגבילים, שאז תתאפשר שונות המכהן כנושא משרה(, או שהתקבלו אישורים כאמור 

  .בין נושאי משרה בחברה

שיפוי לכל נושאי המשרה למדיניות החברה היא ליתן התחייבות בכפוף לכל דין,  .9.2.11.2

, וכי סכום לשנתייםבחברה עם כניסתם לתפקיד, כי האירועים ברי השיפוי ייבחנו אחת 

האחרונים של דוחות הכספיים הפי למההון העצמי של החברה  21%יעמוד על  המירבי השיפוי

 . החברה שיפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל

)לרבות ביטוח נושאי  ,מדיניות החברה היא לרכוש ביטוח נושאי משרהבכפוף לכל דין,  .9.1.11.1

בגבולות כיסוי מקובלים בהתחשב בגודל  ,((Run offמשרה למקרה של שינוי שליטה בחברה )

והעובדה כי ניירות ערך של החברה נסחרים גם  החברה, שווי השוק שלה, אופי פעילותה

לתקופה של עד שבע שנים ממועד אי חידוש  יהיה Run off-הביטוח . בורסות נוספות בעולםב

יעות שתוגשנה )"המועד הקובע"(, ביחס לתבאו ביטול פוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה 

בגבולות הכיסוי של ביטוח , לאחר המועד הקובע בגין מעשים שנעשו קודם למועד הקובע

-הביטוח כפי שיהיה בתוקף בחברה בעת רכישת  )לרבות ההשתתפות העצמית( נושאי המשרה

Run off הביטוח , והפרמיה של-Run off  פעמים מכפלת הפרמיה השנתית  שלושלא תעלה על

 של ביטוח נושאי המשרה בשנת הרכישה.

 החברה תשאף להעניק לכל נושא משרה כתב פטור מאחריות.בכפוף לכל דין,  .11.1

 תנאי כהונת דירקטורים .11.12

תנאי הכהונה של כל הדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה יהיו זהים, ויעמדו בתנאי 

החברה תהא רשאית, בכפוף להוראות כל דין, לשלם גמול כאמור  .יםהתגמול של דירקטורים חיצוני

  גם לדירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה.

הדירקטורים בחברה יהיו זכאים להחזר הוצאות סבירות שהוציאו בקשר עם כהונתם בחברה, 

     לרבות הוצאות נסיעה, תקשורת וכו'.

)שאינן מותנות יחידות מניה חסומות מידי שנת כהונה כן ניתן יהיה להקצות לדירקטורים 

דירקטור אם הקצאתם, כאשר ממועד  שנתייםתהיה במשך  םתקופת הבשלתאשר , (בביצועים

הוא יהיה זכאי יסיים כהונתו במהלך שנת כהונה או טרם סיום תקופת הבשלה של מנה מסוימת, 

  החלק היחסי של אותה מנה. להבשלת



 'בנספח 

הצהרות כשירות של המועמדים למינוי מחדש כדירקטורים בחברה – ה"ה כצמן, סגל, בן דור, 

 ססלר, גב' לוין וגב' כהן 
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