
 
 

 

 

 בע"מ  יוזרוואי

 "( החברה)"

 2022באפריל   5תאריך: 

 

    לכבוד        לכבוד 

  הרשות לניירות ערך    אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל 

 באמצעות המגנ"א      באמצעות המגנ"א 

 

)להלן:    1999  - תשנ"ט מיוחדת, בהתאם לחוק החברות, בדבר זימון אסיפה כללית    מיידי דו"ח   הנדון: 
)להלן: "תקנות    1970- "חוק החברות"(, תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל 

  2000- , תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס ניירות ערך"( 
ניירות ערך )עסקה בין חברה לבעל שליטה בה(,    ת ; תקנו )להלן: "תקנות הצעה פרטית"( 

 )להלן: "תקנות בעלי שליטה"(    2001-תשס"א

 

 זימון אסיפה ונושא על סדר היום  -חלק א'

 מקום כינוס האסיפה ומועדה  .1

"( של  האסיפה הכללית" או "האסיפההחברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת )להלן: "

  ZOOM  - אמצעות מערכת הב,  12:00, בשעה  2022  במאי  10  -ה,  'גביום  בעלי מניות החברה שתתכנס  

 https://userway.zoom.us/j/7758580217  בלינק:

 על סדר יומה של האסיפה  .2

 ; לגמול הבחברה ואישור זכאות תחיצוני  יתלתפקיד של דירקטורדודק  מירב  גב'מינוי  .2.1

 מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה;לאישור עדכון   .2.2

 אבן בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון;-יעל הר 'התקשרות החברה עם גבאישור  .2.3

והענקת    עם החברהבהסכם ייעוץ    , דירקטור בחברה,התקשרות החברה עם מר יצחק זקן  אישור .2.4

 . גמול הוני עבורו

 ותיאור עיקריה  תהמוצע הההחלט .3

 לגמול   הבחברה ואישור זכאות תחיצוני  יתלתפקיד של דירקטור דודק בריגב' ממינוי  .3.1

 תחיצוני   יתלתפקיד של דירקטור"(  גב' דודק)להלן: "  דודק  מירבגב'  מוצע למנות את   .3.1.1

( שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי  3בחברה, לתקופה של שלוש ) 

   דוח זה.

 לתקנות ניירות ערך:  26בהתאם לקבוע בתקנה  גב' דודק להלן פרטים אודות 

https://userway.zoom.us/j/7758580217
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 דודק  מירבגב'  שם: 

 029289303 מס' זיהוי:

 16.4.1972 תאריך לידה:

 167כרם מהר"ל, ת.ד.  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

 ועדת תגמול וועדת ביקורת חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון:

הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה  

 בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: 
 לא

מועד אישור האסיפה המזומנת לפי דוח  מועד תחילת כהונה: 

 מיידי זה. 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות 

 מקצועית / דירקטור חיצוני מומחה: 
 מומחיות חשבונאית ופיננסית תבעל

 תחיצוני יתדירקטור דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:  

תואר שני במנהל עסקים למנהלים  - השכלה : 

 מאוניברסיטת חיפה

תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת   -

 חיפה 

 . רישיון רואה חשבון -

של חברת   CFOמשנה למנכ"ל ו  - השנים האחרונות :  5 -עיסוק ב

Start.io–  חצי שנה 

של חברת   COO -משנה למנכ"ל ו -

Ava Trade  - 8  חודשים 

של חברת   CFO -משנה למנכ"ל ו -

 שנים 5 –אורביט טכנולוגיות 

 החברה הכלכלית חוף הכרמל  - משמש כדירקטור בחברות הבאות:

 לא קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה: 

 לא מורשה חתימה עצמאי בחברה: 

כבעל   הדירקטור  את  רואה  החברה  האם 

מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 
 כן
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לפי  הדירקטוריון  שקבע  המזערי  במספר 

 ( לחוק החברות: 12)א()92סעיף 

" כמפורט קבועלגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם ל"סכום ה  תזכאי  אהגב' דודק ת .3.1.2

והוצאות לדירקטור  בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות   גמול  )כללים בדבר 

"(, כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה תקנות הגמול )להלן: "  2000  -חיצוני(, תש"ס

כן,   כמו  לעת.  כפי שתהיה מעת  ת של החברה  דודק  ושיפוי    ת זכאיהא  גב'  פטור  לכתב 

  ה בפוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה, כמקובל בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.ת והכלל

לכהן    הכשירות החברות, על לחוק 241- ב)א( ו224בהתאם לסעיפים    ההצהיר   גב' דודק .3.1.3

להקדיש את הזמן   את הכישורים הדרושים והיכולת ה ל כי יש וכן  ת יחיצונ יתכדירקטור 

מצורף   גב' דודקכאמור. העתק הצהרת    האת כישוריה  , ופירטהביצוע תפקיד  לשם הראוי

 לדו"ח מיידי זה.  'אנספח כ

בחברה לתקופה של    תחיצוני  יתכדירקטור  דודק  מירבגב'  : "למנות את  נוסח ההחלטה המוצעת

, וכן אישור זכאותה  ( שנים, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת לפי דו"ח מיידי זה3שלוש )

 שעל סדר היום"  3.1לגמול, כמפורט בסעיף  

 נושאי המשרה בחברהמדיניות התגמול של  לאישור עדכון   .3.2

 רקע

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את מדיניות התגמול    ,2022בינואר    13ביום  

בחברה   המשרה  נושאי  לציבור  של  ההנפקה  להשלמת  "בכפוף  התגמול  )להלן:  מדיניות 

 .1"( הנוכחית

מוצע  רצון החברה לאפשר הענקת גמול הוני לדירקטורים ללא תלות בתמורה חודשית,    לאור

  גמול הוני לדירקטורים   נושא  מדיניות התגמול הנוכחית של החברה, ביחס לב  9.2סעיף  לעדכן את  

פעיל)לרבות   שאינו  דירקטוריון  פעיל,  (ליו"ר  דירקטוריון  ליו"ר  המצ"ב  וכן  לנוסח  בהתאם   ,

 וכמפורט להלן: זה )מסומן על גבי מדיניות התגמול הנוכחית( לזימון ב' נספחכ

ניתן להעניק לדירקטורים ליו"ר דירקטוריון שאינו פעיל,    תקרת הגמול ההוני אשר  וליו"ר  או 

פעיל של  תשתנה    ,בחברה  דירקטוריון  חודשיות  3מתקרה  חודשיות,    6-ו   משכורות  משכורות 

 .אלפי ש"ח, בהתאמה 600-ו  אלפי ש"ח 350שווי כלכלי שנתי בסך של , לתקרה של בהתאמה

 אישורים ותנאים נדרשים:

 אישור שינוי מדיניות התגמול, כמפורט לעיל, נדרש לאישורים הבאים:

 ; 2022במרץ  29שהתקבל ביום   –אישור ועדת התגמול  (1)

 ;2022במרץ  29שהתקבל ביום  – אישור דירקטוריון החברה  (2)

 כללית המזומנת על פי דוח זה. אישור האסיפה ה (3)

 תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון: 

 
)מספר אסמכתא:   2022במרץ   30אשר פרסמה החברה ביום  2021בפרק א' לדוח התקופתי לשנת  32.9לפרטים ראו סעיף   1

2022-01-039421 .) 
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, אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית  2022במרץ    29ביום  

בסעיף   כמפורט  החברה  של  התגמול  מדיניות  עדכון  את  זה,  דוח  פי  על  זה,    3.2המזומנת 

 אים: מהנימוקים הב

גמול הוני לדירקטורים בחברה בכמות  כחיתמדיניות התגמול הנו • , אינה מאפשרת הענקת 

 ;משכורת חודשית לדירקטור  שאינה תלויה ב  ובשווי סביר

ליצירת קשר ארוך טווח בין החברה לנושאי המשרה תגמול הוני הינו מודל אפקטיבי  הענקת   •

המשרה   נושאי  בין  אינטרסים  זהות  וליצירת  מניותיהבה  בעלי  לבין  ליצירת    בחברה  וכן 

 קורלציה בין ביצועי החברה והתפתחות עסקיה לבין הרווח הנובע לנושא המשרה; 

הינה   ,ב'נספח תקרת הגמול ההוני אשר ניתן להעניק לדירקטורים בחברה, כמפורט בעדכון  •

 סבירה בנסיבות העניין ביחס לחברה מסוגה של החברה והינה לטובת החברה;

 יון החברה.ור כי לא היו מתנגדים לעדכון מדיניות התגמול בועדת התגמול ובדירקטיצוין  •

המוצעת ההחלטה  המפורטים  נוסח  בתנאים  הנוכחית,  התגמול  מדיניות  עדכון  את  "לאשר   :

 לזימון האסיפה".  ב'נספח  נוסח המצ"ב כבלזימון האסיפה ו  3.2בסעיף 

 יעל הר אבן בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון   'אישור התקשרות החברה עם גב .3.3

- גב' הר אבן )להלן: "-דירקטוריון החברה את מינויה של גב' יעל הר , אישר2022במרץ    29ביום  

אישור האסיפה המזומנת לפי דוח  לחברה, בכפוף  לא פעיל ב"( לתפקיד של יו"ר דירקטוריון  בןא

   .יו"ר דירקטוריון  את ההתקשרות עמה בהסכם למתן שירותי מיידי זה

 לתקנות ניירות ערך:   26אבן בהתאם לקבוע בתקנה - להלן פרטים אודות גב' הר 

 אבן הר יעלגב'  שם: 

 057771271 מס' זיהוי:

 10.8.1962 תאריך לידה:

 רמת גן  36מנדס  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

 לא הדירקטוריון:חברותו בוועדה או וועדות של  

הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה  

 בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו: 
 לא

מועד אישור האסיפה המזומנת לפי דוח  מועד תחילת כהונה: 

 מיידי זה. 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות 

 מקצועית / דירקטור חיצוני מומחה: 
 לא
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 לא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:  

- בסציולוגיה, אוניברסיטת תל BA - השכלה : 

 ביבא

- MA בסוציולוגיה, אוניברסיטת תל-

 ביבא

, הגנה על ההצעה, PHDלימודי  -

 . אביב-אוניברסיטת תל

 מרכזהדירקטור הלכה למעשה,  -

 הישראלי לניהול 

 מרכזה, בכיריםלמימון ופיננסים  -

 לניהול. הישראלי 

-BBB 2017קבוצת משנה למנכ"ל  - השנים האחרונות :  5 -עיסוק ב

2021 . 

אורקל  COO -ו סגן נשיא עולמי -

 היום -2021ישראל 

חברת ספידווליו בע"מ, חברה   - משמש כדירקטור בחברות הבאות:

ציבורית נסחרת בבורסה לניירות ערך  

 בתל אביב 

 לא קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה: 

 לא מורשה חתימה עצמאי בחברה: 

כבעל   הדירקטור  את  רואה  החברה  האם 

מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 

לפי  הדירקטוריון  שקבע  המזערי  במספר 

 ( לחוק החברות: 12)א()92סעיף 

 כן

 

  ית לכהן כדירקטור  הב)א( לחוק החברות, על כשירות 224בהתאם לסעיפים    ההצהיר  אבן-גב' הר

,  האת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד  הוכן כי יש ל 

כישורי  הופירט  הרכאמור. העתק הצהרת    ה את  אודותי  אבן-גב'  פרטים  לקבוע    ה וכן  בהתאם 

   לדוח מיידי זה. 'בנספח כלתקנות ניירות ערך, מצורפים  26בתקנה 

, 2אבן -גב' הרועדת התגמול ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם    ובאותו המועד אישר

דירקטוריון   יו"ר  שירותי  למתן  בבהסכם  פעיל  הכללית  לא  האסיפה  לאישור  בכפוף  חברה, 

 . "(יום תחילת ההסכםהמזומנת בהתאם לדו"ח מיידי זה )להלן: " 

 
 כעוסק מורשה.    2
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הגמול ההוני המוצע  לעיל,    3.2כמפורט בסעיף  יובהר כי במידה ויאושר עדכון למדיניות התגמול  

הרל למהינו  אבן  -גב'  עדכון  יאושר  ולא  במידה  התגמול,  למדיניות  התגמול  בהתאם  דיניות 

בסעיף   תגמול   3.2כמפורט  ממדיניות  בחריגה  הינו  אבן  הר  לגב'  המוצע  ההוני  הגמול    לעיל, 

 . א)ב( לחוק החברות 267ולפיכך, בהתאם לסעיף ,  הנוכחית

 בתנאים המפורטים להלן:ההתקשרות עם גב' הר אבן הינה 

הר  –תמורה .3.3.1 זכאית -גב'  תהיה  ל"סכום   אבן  בהתאם  השתתפות  וגמול  שנתי  לגמול 

הקבוע" כמפורט בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת 

 .  ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת

וביטוח .3.3.2 שיפוי  תעניק    -פטור  הרלהחברה  וכן   אבן-גב'  בחברה  כמקובל  ושיפוי  פטור 

את   הרתכלול  משרה    אבן-גב'  ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח  פוליסת  במסגרת 

 בחברה. 

( לפקודת מס הכנסה, 3)ב()102, תחת סעיף  אבן-גב' הרלהחברה תקצה    -כתבי אופציה .3.3.3

כתבי אופציה לא רשומים למסחר של החברה   14,269משרה בחברה, כמות של    תכנושא

לעד  הניתני רגילות של החברה,    14,269ם למימוש  זה:    ללאמניות  )להלן בסעיף  ע.נ. 

אג' לכל כתב אופציה   4,388"(, בכפוף לתשלום מחיר מימוש בסך של  כתבי האופציה"

" המימוש)להלן:  להלןמחיר  המפורטים  לתנאים  בהתאם   ,))"  "  תקופת)להלן: 

 :  "(ההבשלה

של   (א) ויהיו  4,757כמות  יבשילו  האופציה  לעד    כתבי  למימוש    4,757ניתנים 

 חודשים שתחילתה ביום תחילת ההסכם.    12מניות רגילות, לאחר תקופה של  

של   (ב) לעד    4,756כמות  למימוש  ניתנים  ויהיו  יבשילו  האופציה    4,756כתבי 

 חודשים שתחילתה ביום תחילת הסכם;   24מניות רגילות לאחר תקופה של 

של   (ג) לעד    4,756כמות  למימוש  ניתנים  ויהיו  יבשילו  האופציה    4,756כתבי 

 חודשים שתחילתה ביום תחילת הסכם.  36מניות רגילות לאחר תקופה של 

להלן. לפרטים אודות התמורה    3.5לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה ראה סעיף  

   להלן.  3.5.7ומחיר המימוש ראה סעיף 
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לפי  .3.3.4 דירקטוריון  יו"ר  שירותי  למתן  להסכם  בקשר  נוספים  פרטים  יובאו  להלן 

 :התוספת השישית לתקנות ניירות ערך

להם   (א) פירוט התשלומים  זכאיתלהלן  הר  תהיה  מיום תחילת    אבן -גב'  החל 

ולתקופה של   אישור האסיפה את  והחל מחודשים, בהנחה של    12ההסכם 

 : תנאי ההתקשרות )באלפי ש"ח(

תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון את אישור תנאי ההתקשרות עם   (ב)

 אבן -גב' הר

בכפוף  2022  מרץב  29ביום   אישרו,  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת   ,

תנאי   את  זה,  מיידי  לדו"ח  בהתאם  המזומנת  הכללית  האסיפה  לאישור 

כאשר הגמול ההוני המוצע לגב' הר אבן הינו  ,  אבן-גב' הרההתקשרות עם  

יובהר כי בכפוף לאישור עדכון מדיניות  ) הנוכחית  בחריגה ממדיניות התגמול  

- המוצע לגב' הרההוני לעיל, הגמול     3.2התגמול של החברה כמפורט בסעיף  

חריגהא מהווה  אינו  לסעיפים  בן  בהתאם  לחוק  267  -ו(  2)ג()272(,  א)ב( 

בסעיף   המנויים  השיקולים  לפי  השאר,  בין  תוך  267החברות,  ב)א(, 

וכמפורט   א'  ראשונה  לתוספת  א'  בחלק  המפורטים  לעניינים  התייחסות 

המפורטים   לתנאים  בהתאם  החברות,  בחוק  האמורה  לתוספת  ב'  בחלק 

זה ולאחר שבחנו נתוני תגמול בהשוואה לחברות דומות לחברה,    3.3  בסעיף

 מהטעמים הבאים:  

  כדירקטורית וכמשנה למנכ"ל ,  אבן-גב' הר  הניסיון רב השנים שצבר •

את הידע והניסיון הנדרש לצורך הרחבת וקידום פעילותה    המקנים ל 

 . והשגת יעדיה האצת הצמיחה שלה, עסקיה, של החברה

- גב' הר לאור האמור, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי ל •

הכישורים, הניסיון המקצועי, העסקי והניהולי הרלוונטי לצורך    בןא

 מילוי תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה. 

נועד ליצור קשר    אבן-גב' הר התגמול ההוני )הענקת כתבי האופציה( ל  •

בחברה   משרה  כנושא  הדירקטוריון  ליו"ר  החברה  בין  טווח  ארוך 

 לבין בעלי מניותיה.   ה וליצור זהות אינטרסים בינ

 
 סכומי התגמולים מובאים במונחי עלות לחברה.   3

 חודשים שתחילתה ביום תחילת ההסכם    12לתקופה של 

 תגמולים אחרים 3תגמולים בעבור שירותים )באלפי ש"ח(  פרטי מקבל התגמולים 

תפקיד והיקף   שם

 משרה 

שיעור החזקות  

 בהון התאגיד

שכר 

 ונלווים 

תשלום   מענק 

מבוסס  

 מניות 

דמי  

 ניהול 

דמי  

 יעוץ

דמי   ריבית אחר  עמלה

 שכירות

 סה"כ אחר 

אבן-גב' הר  111 _ _ _ _ _ _ _ 76 _ 35 - יו"ר דירקטוריון   
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של    הווי ההטבה נבחן ואושר תוך לקיחה בחשבון את היקף אחריות ש •

 לחברה ולהתפתחותה.  ה , תרומתהבמסגרת תפקיד  אבן-גב' הר

)במונחי    אבן- גב' הרנכון למועד זימון זה, היחס בין הרכיב הקבוע של   •

עלות מעביד שנתית( לבין תנאי ההעסקה של שאר עובדי החברה הינו  

עובדי    2.3  - ו  5  פי  קטן שאר  של  החציוני  והשכר  הממוצע  מהשכר 

. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, יחס  , בהתאמההחברה

העבודה   יחסי  על  מהותית  שלילית  השפעה  לו  תהיה  ולא  סביר  זה 

 בחברה, לאור היקף פעילות החברה ותמהיל העובדים.  

  בתנאים לעיל, מהווה תגמול בעל ערך   אבן- גב' הרלהענקת התגמול   •

כלכלי ראוי וסביר, ולהערכת ועדת התגמול והדירקטוריון יש בו כדי  

 לחברה.   הוהוא יהלום את תרומת אבן,-גב' הרלתמרץ את 

בוועדת    אבן- גב' הריצוין כי לא היו מתנגדים להתקשרות החברה עם   •

 התגמול ובדירקטוריון החברה.

בקשר   (ג) והדירקטוריון  ועדת התגמול  בדיוני  שמות הדירקטורים שהשתתפו 

 אבן -גב' הרעם אישור ההתקשרות עם 

תנאי   אישור  עם  בקשר  התגמול  ועדת  בישיבת  שהשתתפו  הדירקטורים 

אוהד לב  , הם:  2022  מרץב  29, שהתקיימה ביום  אבן-גב' הר ההתקשרות של  

 צוני(. )דירקטור בלתי תלוי( ויצחק מלאך )דירקטור חי

תנאי   אישור  עם  בקשר  הדירקטוריון  בישיבת  שהשתתפו  הדירקטורים 

הר   עםההתקשרות   ביום  אבן -גב'  שהתקיימה  הם:  2022במרץ    29,  אלון  , 

,  )דירקטור בלתי תלוי(  (, מתן אמיר, אוהד לבנוכחיריון  ומסון )יו"ר דירקט 

 ואיציק זקן. )דירקטור חיצוני( יצחק מלאך 

 להלן.  3.5נות הצעה פרטית, ראו סעיף לפרטים נוספים בהתאם לתק (ד)

המוצעת ההחלטה  הר נוסח  גב'  עם  החברה  התקשרות  תנאי  את  "לאשר  למתן  -:  בהסכם  אבן 

 לעיל."   3.3ריון החברה בתנאים המופרטים בסעיף ושירותי יו"ר דירקט 

זקן .3.4 יצחק  עם מר  בחברה,אישור התקשרות החברה  דירקטור  ייעוץ    ,  וכן  עם החברהבהסכם   ,

 הענקת גמול הוני עבורו 

בהתאם  דירקטוריון החברה את מינויו של מר זקן כדירקטור בחברה   , אישר2022במרץ    14ביום  

   לתקנון החברה.  116לסעיף  

את התקשרות החברה עם מר    דירקטוריון החברה ועדת התגמול ו, אישרו  2022במרץ    29ביום  

, בכפוף  וכן את הענקת גמול הוני עבורו  בחברה על ידי מר זקן ייעוץ  , בהסכם למתן שירותי  4זקן 

 . "(יום תחילת ההסכםלאישור האסיפה הכללית המזומנת בהתאם לדו"ח מיידי זה )להלן: " 

הגמול ההוני המוצע  לעיל,    3.2כמפורט בסעיף  יובהר כי במידה ויאושר עדכון למדיניות התגמול  

 
 כעוסק מורשה.    4
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הינו בהתאם למדיניות התגמול, במידה ולא יאושר עדכון למדיניות  )כפי שיפורט להלן(  למר זקן 

  ת תגמול לעיל, הגמול ההוני המוצע למר זקן הינו בחריגה ממדיניו  3.2התגמול כמפורט בסעיף  

 . א)ב( לחוק החברות 267ולפיכך, בהתאם לסעיף ,  הנוכחית

 בתנאים המפורטים להלן: ההתקשרות עם מר זקן הינה 

מר זקן יכהן כחבר דירקטוריון בחברה, וכן יעמיד לחברה שירותי ייעוץ   -השירותים .3.4.1

עוד רגולציה, ניהול סיכונים, ממשל תאגידי, דיני ניירות ערך ובמגוון נושאים וביניהם:  

 "(. שירותי הייעוץ)להלן: " 

  25עד  שירותי הייעוץ יועמדו על ידי מר זקן לחברה בהיקף של    -תמורה והיקף משרה ה .3.4.2

בתמורה   חודשיות,  "  20,000של  לסך  שעות  )להלן:  מע"מ  בתוספת  התמורה ש"ח, 

 "(.  החודשית

 שירותי במסגרת מתן    ומר זקן יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוצאו על יד   -החזר הוצאות .3.4.3

 בכפוף לאישור מראש של החברה ובהתאם למדיניות החברה.   הייעוץ

ההסכם הינו לתקופה שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת    -תקופת ההסכם .3.4.4

  רשאית   תהיה  החברה,  על אף האמור לעיל  ולתקופה בלתי קצובה.  דו"ח מיידי זה  לפי

   .יום( 30) שלושים של מוקדמת בהודעה הייעוץ הסכם את  לסיים

החברה תעניק למר זקן פטור ושיפוי כמקובל בחברה וכן תכלול    -פטור שיפוי וביטוח .3.4.5

 את מר זקן במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה. 

( לפקודת מס הכנסה,  3)ב()102תחילת ההסכם, החברה תקצה למר זקן, תחת סעיף  ביום בנוסף,

כתבי אופציה לא רשומים למסחר של החברה הניתנים    47,564, כמות של  5כנושא משרה בחברה 

"( ,  כתבי האופציהמניות רגילות של החברה, ללא ע.נ. )להלן בסעיף זה: "  47,564למימוש לעד  

"((,  מחיר המימושאג' לכל כתב אופציה )להלן: "  4,388בכפוף לתשלום מחיר מימוש בסך של  

 : "(ההבשלה תקופתלהלן: ")  בהתאם לתנאים המפורטים להלן

מניות רגילות,   15,584כתבי האופציה יבשילו ויהיו ניתנים למימוש לעד    15,584כמות של   (א)

 חודשים שתחילתה ביום תחילת ההסכם.   12לאחר תקופה של 

כתבי    31,980חודשים ממועד תחילת ההסכם, כמות כולל של    12בתקופה שתחל בתום   (ב)

יבשילו   הנותרים  של  האופציה  שיעור  בו  )כ  1/8באופן  הכוללת כאמור  - מתוך הכמות 

   רבעונים רצופים. 8כתבי אופציה(, תבשיל בתום כל רבעון במשך  3,997

להלן  סעיף  ראה  האופציה  כתבי  אודות  נוספים  ומחיר  3.5  לפרטים  התמורה  אודות  לפרטים   .

 להלן.    3.5.7המימוש ראה סעיף 

  

 
 בגין שירותיו כדירקטור בחברה ובכפוף להמשך מתן שירותי הדירקטור כאמור.  5
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לפי התוספת השישית    ייעוץבקשר להסכם למתן שירותי להלן יובאו פרטים נוספים   .3.4.6

 : לתקנות ניירות ערך

להלן פירוט התשלומים להם יהיה זכאי מר זקן החל מיום תחילת ההסכם   (א)

של   של    12ולתקופה  בהנחה  מחודשים,  תנאי  והחל  את  האסיפה  אישור 

 :  ההתקשרות )באלפי ש"ח(

תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון את אישור תנאי ההתקשרות עם   (ב)

 מר זקן 

בכפוף  2022במרץ    29ביום   אישרו,  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת   ,

תנאי   את  זה,  מיידי  לדו"ח  בהתאם  המזומנת  הכללית  האסיפה  לאישור 

התגמול ממדיניות  בחריגה  זקן,  מר  עם  אם    ההתקשרות  )אלא  הנוכחית 

, בהתאם לסעיפים  לעיל(  3.2יאושר עדכון למדיניות התגמול כמפורט בסעיף  

ו 2)ג()272 המנויים  267  -(  השיקולים  לפי  השאר,  בין  החברות,  לחוק  א)ב( 

לתוספת  267בסעיף   א'  בחלק  המפורטים  לעניינים  התייחסות  תוך  ב)א(, 

בהתאם  ראשונ החברות,  בחוק  האמורה  לתוספת  ב'  בחלק  וכמפורט  א'  ה 

בסעיף   המפורטים  בהשוואה    3.2לתנאים  תגמול  נתוני  שבחנו  ולאחר  זה 

 לחברות דומות לחברה, מהטעמים הבאים: 

זקן,   • מר  שצבר  השנים  רב  היתר  ניסיונו  ובין  הישראלי  ההון  בשוק 

לצורך  ויתרום  , מקנים לו את הידע והניסיון הנדרש  ברשות ניירות ערך

  האצת הצמיחה שלה   , עסקיה,הרחבת וקידום פעילותה של החברה

 . והשגה יעדיה

לאור האמור, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי למר זקן   •

הכישורים, הניסיון המקצועי, העסקי והניהולי הרלוונטי לצורך מילוי  

 בחברה. תפקיד תפקיד דירקטור

התמורה המוצעת למר זקן מורכבת מרכיב קבוע וכן מרכיב משתנה,   •

 אשר מהווה תגמול סביר להענקת שירותי הייעוץ כפי שפורט לעיל.  

התגמול ההוני )הענקת כתבי האופציה( למר זקן נועד ליצור  כמו כן,   •

 
 סכומי התגמולים מובאים במונחי עלות לחברה.   6

 חודשים שתחילתה ביום תחילת ההסכם    12לתקופה של 

 תגמולים אחרים 6תגמולים בעבור שירותים )באלפי ש"ח(  פרטי מקבל התגמולים 

תפקיד והיקף   שם

 משרה 

שיעור החזקות  

 בהון התאגיד

שכר 

 ונלווים 

תשלום   מענק 

מבוסס  

 מניות 

דמי  

 ניהול 

דמי  

 יעוץ

דמי   ריבית אחר  עמלה

 שכירות

 סה"כ אחר 

יצחק  מר 

 זקן 
ויועץ דירקטור   - 

240 _ 254 _ _ _ _ _ _ _ 494 
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קשר ארוך טווח בין החברה לדירקטור כנושא משרה בחברה וליצור  

 בינו לבין בעלי מניותיה.  זהות אינטרסים 

שווי ההטבה נבחן ואושר תוך לקיחה בחשבון את היקף אחריותה של   •

 מר זקן במסגרת תפקידו, תרומתו לחברה ולהתפתחותה. 

נכון למועד זימון זה, היחס בין הרכיב הקבוע של מר זקן )במונחי עלות   •

עובדי החברה   לבין תנאי ההעסקה של שאר  פי  מעביד שנתית(  הינו 

מהשכר הממוצע והשכר החציוני של שאר עובדי החברה,    2.95  -ו  1.37

להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, יחס זה סביר    .בהתאמה

ולא תהיה לו השפעה שלילית מהותית על יחסי העבודה בחברה, לאור  

 היקף פעילות החברה ותמהיל העובדים.  

ל בעל ערך כלכלי  הענקת התגמול למר זקן בתנאים לעיל, מהווה תגמו •

ראוי וסביר, ולהערכת ועדת התגמול והדירקטוריון יש בו כדי לתמרץ  

 את מר זקן, והוא יהלום את תרומתו לחברה.  

בוועדת   • זקן  מר  עם  החברה  להתקשרות  מתנגדים  היו  לא  כי  יצוין 

 התגמול ובדירקטוריון החברה.

והדירקטוריון   (ג) ועדת התגמול  בדיוני  בקשר  שמות הדירקטורים שהשתתפו 

 עם אישור ההתקשרות עם מר זקן 

תנאי   אישור  עם  בקשר  התגמול  ועדת  בישיבת  שהשתתפו  הדירקטורים 

ביום   שהתקיימה  זקן,  מר  של  לב  2022במרץ    29ההתקשרות  אוהד  הם:   ,

 )דירקטור בלתי תלוי( ויצחק מלאך )דירקטור חיצוני(.  

תנאי  אישור  עם  בקשר  הדירקטוריון  בישיבת  שהשתתפו    הדירקטורים 

, הם: אלון מסון  2022במרץ    29ההתקשרות עם מר זקן, שהתקיימה ביום  

יצחק  ו  ()דירקטור בלתי תלוי(, מתן אמיר, אוהד לב  נוכחיריון  ו)יו"ר דירקט 

 .)דירקטור חיצוני( מלאך

 להלן.  3.5לפרטים נוספים בהתאם לתקנות הצעה פרטית, ראו סעיף  (ד)

בהסכם למתן שירותי   ר זקן מ: "לאשר את תנאי התקשרות החברה עם נוסח ההחלטה המוצעת

 ."להלן 3.5ובסעיף   לעיל 3.4בתנאים המפורטים בסעיף והענקת גמול הוני עבורו  ייעוץ

ל .3.5 ערך  ניירות  של  מהותית  פרטית  הצעה  אודות  לפי  זקן  יצחק  ולמר    אבן -הר  ל יעגב'  פרטים 

 : תקנות הצעה פרטית

 "הניצעים". ביחד: יקראו להלן ומר זקן גב' הר אבן 

יהוו המניות אשר תנבענה   ,הגב' הר אבן  על ידי  כתבי האופציה בהנחה של מימוש מלוא   .3.5.1

 - "(, מיד לאחר ההקצאה כמניות המימושכתוצאה ממימוש כתבי האופציה )להלן: "

בדילול   0.34%  -מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה וכ   0.39%

 מלא.
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, יהוו מניות המימוש, מיד לאחר מר זקןבהנחה של מימוש מלוא כתבי האופציה על ידי   .3.5.2

כ וכ   1.30%-הקצאה  ומזכויות ההצבעה בחברה  -מהונה המונפק והנפרע של החברה 

 בדילול מלא. 1.12%

בהנחה של מימוש מלוא כתבי האופציה על ידי הניצעים, יהוו מניות המימוש מיד לאחר  .3.5.3

- נה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה וכ מהו  1.69%- ההקצאה כ

 בדילול מלא. 1.45%

 תנאים נוספים בקשר עם ניירות הערך המוצעים  .3.5.4

יוקצו   (א) האופציה  האופציות    לניצעיםכתבי  לתוכנית  החברה בהתאם    של 

המיועדת לעובדים, יועצים ונושאי משרה של החברה, אשר אושרה על ידי  

 "(. תוכנית האופציות)להלן: "  2021 יוניב  24דירקטוריון החברה ביום 

על פי תנאי תוכנית האופציות, כתבי אופציה אינם ניתנים להעברה במהלך   (ב)

 . הניצעיםחיי  

לממש את כתבי    םזכאיהניצעים יהיו  חברה,  כהונתם של הניצעים בעם סיום   (ג)

במשך   התקופה,  לאותה  עד  הבשילו  אשר  סיום    60האופציה  ממועד  ימים 

   כאמור. כהונתם

כתבי האופציה אינם רשומים למסחר. ככל שימומשו כתבי האופציה, מניות   (ד)

המימוש תרשמנה למסחר בבורסה, בכפוף לקבלת אישור הבורסה, ותוקצנה  

כשהן נקיות וחופשיות מכל חוב, משכון, שעבוד, עיקול, זכות עכבון,   תלניצע

היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של או לטובת צד שלישי, מכל  

 סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות בדו"ח זה.  

החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך  מניות המימוש תרשמנה על שם   (ה)

 בתל אביב בע"מ. 

 תנאי כתבי האופציה יהיו בהתאם לתוכנית האופציות. יתר  (ו)

 התאמות לכתבי האופציה  .3.5.5

אופציה   (א) כתבי  של  מימוש  יבוצע  לא  הבורסה,  הנחיות  לתיקון  בהתאם 

זכויות,   של  בדרך  להצעה  הטבה,  מניות  לחלוקת  הקובע  ביום  המוקצים 

אחד   )כל  הון  להפחתת  או  הון  לפיצול  הון,  לאיחוד  דיבידנד,  לחלוקת 

"(. בנוסף, אם יחול יום האקס של אירוע  אירוע חברהם הנ"ל: " מהאירועי

כתבי   של  מימוש  יבוצע  לא  חברה,  אירוע  של  הקובע  היום  לפני  חברה 

 האופציה המוקצים ביום האקס כאמור.  

 בהון החברה  עקב איחוד או פיצול   התאמות ( ב ) 

המונפק   בהונה  נקוב  ערך  ללא  הרגילות  המניות  את  החברה  תאחד  אם 

למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך  והנפרע  

"( אזי  רה ארגון נקוב נמוך יותר או תבצע כל אירוע דומה אחר )להלן: " 

( יותאמו  "התאריך הקובע" מיד לאחר התאריך הקובע לרה ארגון )להלן:  
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הכפופות   באופציות  המחזיק  זכאי  להם  המימוש  מניות  מספר  כראוי 

לתוכנית ומחיר המימוש לאותם אופציות לא רשומות, כך שאירוע שכזה  

 ישמור על חלק ההון היחסי לו הוא זכאי. 

 התאמות עקב שינוי מבני  (ג)

זכאים   להם  המימוש  מניות  בתוכנית(,  )כהגדרתו  מבני  שינוי  של  במקרה 

יומרו   ו/או  יוחלפו  לתוכנית,  הכפופות  רשומות  לא  באופציות  המחזיקים 

חברה או החברה השורדת ומחיר המימוש של האופציות יותאם  למניות של ה

ידי  לעניין בהתאם   על  ורק  אך  יקבעו  זה  קטן  בסעיף  כאמור  ההתאמות   .

של   לרבות  שנדרש,  אישור  כל  לקבלת  כפופות  ויהיו  החברה  דירקטוריון 

ספין של עסקת  כי במקרה  יובהר  דירקטוריון החברה  -רשויות המס.  אוף, 

יהיו  רשאי, אך אינו חייב,   לקבוע כי מחזיקי האופציות הכפופים לתוכנית 

 זכאים לקבל מניות )לרבות אופציות לא רשומות הניתנות למימוש למניות(.  

 התאמות עקב אירוע חיסול של החברה  (ד)

במקרה של פירוק החברה או חיסולה )לרבות פירוק מרצון(, כל האופציות  

ל מיידי  באופן  תפקענה  לתוכנית  הכפופות  רשומות  הפעולה  הלא  סיום  פני 

 כאמור, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי דירקטוריון החברה.

 חלוקת דיבידנד, הנפקת זכויות, מניות הטבה  (ה)

 הנפקת זכויות, הקצאת מניות הטבה וחלוקת דיבידנד.  ב התאמות  יהיו  לא  

מחיר הנעילה ושער הנעילה של מחיר המניה ביום המסחר האחרון לפני קבלת החלטה  .3.5.6

 וריון החברה על ידי דירקט 

 לעיל.   3.3.3ף לפרטים אודות מחיר המימוש ראה סעי (א)

דירקטוריון   (ב) ידי  על  ההחלטה  לקבלת  הקודם  המסחר  ביום  הנעילה  מחיר 

 אג' למניה.   4,241, היה 2022 מרץב  28החברה קרי ביום 

מחיר הנעילה ביום המסחר האחרון לפני מועד פרסום דוח מיידי זה, קרי  

מחיר  מ  1.76%    -ב  הנמוךאג' למניה, מחיר    4,076, היה  2022  ילבאפר  4ביום  

 המימוש שנקבע בהקצאה בהתאם לדו"ח זה.  

 תמורה  .3.5.7

 ללא תמורה.   ניצעיםל כתבי האופציה יוקצו 

מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה, נקבע בהתאם לממוצע שערי הנעילה של  

הינו    אשר( ימי המסחר שקדמו למועד אישור הדירקטוריון  30מניית החברה בשלושים )

 אגורות.   30 -"(, ובכל מקרה לא יפחת ממחיר המימוש)לעיל ולהלן: " אג' 4,388

  שווי הוגן של כתבי האופציה  .3.5.8

השווי ההוגן של כל כתב אופציה, נכון למועד אישור הדירקטוריון את ההענקה, קרי, 

אלפי    1,300ש"ח, וסך כולל לכל כתבי האופציה של    21.02, הינו  2022מרץ  ב   29ליום  
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 ש"ח. חישוב השווי ההוגן בוצע באמצעות מודל בלאק&שולס.  

טיית תקן שנתית של סהפרמטרים לפיהם נעשה שימוש לצורך החישוב הינם כדלקמן:  

, 1.28%, ריבית חסרת סיכון של  שנים  6.5- ל  5.5משך חיי כתב האופציה הינו בין  ,  53.1%

 אגורות. 41,24מחיר מניה של 

 הזכויות הנלוות למניות המימוש .3.5.9

בזכויותיהן  שוות  יהיו  האופציה  כתבי  ממימוש  כתוצאה  שיונפקו  הרגילות  המניות 

למניות הרגילות הקיימות בהון החברה, לכל דבר ועניין, החל ממועד הנפקתן. המניות 

כפופות לתקופת חסימה כמפורט בסעיף   יהיו  להלן שתחילתה במועד   3.5.11כאמור 

 אישור הדירקטוריון את ההקצאה.

 פירוט הסכמים בנוגע לזכויות בניירות ערך של החברה  .3.5.10

ו/או מי   ם בפני החברה כי אין הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בינ  ו הצהיר  הניצעים

לבין מחזיקים ו/או בעלי מניות בחברה או אחרים בנוגע לרכישה או למכירה    םמטעמ

לראות  אין  ולפיכך  בה,  הצבעה  לזכויות  בנוגע  או  החברה  של  ערך  ניירות   םשל 

 יחד במניות החברה, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך.   יםכמחזיק

 פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות במניות ובמניות המימוש  .3.5.11

, תחולנה תמניות המימוש שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוקצים לניצע על כל  

בחוק ניירות ערך, ובתקנות שהוצאו ויוצאו  המגבלות באשר למכירה חוזרת הקבועות

א עד 15וככל שתחולנה, לרבות תקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים   מכוחו אם

 באותה העת. תחול נוספת, אשר דין מגבלת או הוראת , וכן כל2000-ג לחוק(, התש"ס15

אישי   .3.5.12 עניין  החברה,  ידיעת  למיטב  להם,  שיש  בחברה  משרה  ונושאי  דירקטורים 

 תבהענקת כתבי האופציה לניצע

לא ידוע לחברה על עניין אישי של מי מהדירקטורים או נושאי המשרה בחברה בקשר 

 עם הענקת האופציות לניצע. 

 אישורים הדרושים להקצאה  .3.5.13

 האופציה כפופה לאישורים הבאים: הקצאת כתבי  

 . 2022מרץ  ב 29אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שהתקבלו ביום  (א)

 זה.דיווח מיידי  אישור האסיפה הכללית המזומנת בהתאם ל (ב)

 אישור הבורסה לרישום המניות אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה.  (ג)

 

 



 
 

   , בעלי העניין והציבור בניירות הערך של החברה יםהון המניות והחזקות הניצע

, ובעלי העניין בחברה וסך החזקות יתר בעלי המניות של החברה בהון המונפק  יםלהלן נתונים, למיטב ידיעת החברה, בדבר שיעור החזקות הניצע

  ניירות הערך הקיימים והניתנים למימוש למניות החברה: והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, בהנחה כי ימומשו כל  

 
 מניות רגילות בדילול מלא.   3,606,145נכון למועד זימון האסיפה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו   7

 7ים לאחר הקצאת כתבי האופציה לניצע ים לפני הקצאת כתבי האופציה לניצע שם המחזיק  

 מניות 

כתבי אופציה  

לא רשומים  

  למסחר

)סדרות 

עובדים 

 ומשקיעים( 

שיעור 

בהון 

ובזכויות 

 הצבעה

שיעור בהון 

ובזכויות 

הצבעה )בדילול  

 מלא( 

 מניות

כתבי אופציה  

לא רשומים  

  למסחר

)סדרות 

עובדים 

 ומשקיעים( 

שיעור בהון 

ובזכויות 

 הצבעה

שיעור בהון 

ובזכויות הצבעה 

 )בדילול מלא( 

 1.11% - 14,269 - - - - - אבן -גב' הר

 0.34% - 47,564 - - - - - זקן -מר יצחק בן 

 58.99% 69.85% 3,125 2,518,735 59.86% 69.85% 3,125 2,518,735 בעלי עניין נוספים 

 39.56% 30.15% 603,683 1,087,410 40.14% 30.15% 603,683 1,087,410 ציבור 

 100% 100% 8,458,760 67,879,243 100% 100% 6,402,661 67,879,243 סה"כ



 

 

   עסקה דוח - 'ב חלק

 העיקריים  ותנאיה ה מבוא, תיאור עיקרי העסק .4

 בחברה  משרה  נושאי של והעסקה כהונה תנאי לעניין תגמול מדיניות חידושאישור  .4.1

 לעיל.   3.2אודות תיאור עיקרי העסקה ותניה העיקריים ראה סעיף  לפרטים

 ומהות העניין האישי  השם בעל השליטה שיש לו עניין אישי באישור העסק .5

 בעלי השליטה בחברה  .5.1

ומר   , מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון הנוכחי בחברה,אלון מסוןבעלי השליטה בחברה הינם מר  

מהון   %49.97, אשר נכון למועד דו"ח זה, מחזיקים בשיעור של  8, דירקטור בחברה מתן אמיר

בדילול מלא )להלן:    42.74%  - המניות המונפק והנפרע של חברה ומזכויות ההצבעה בחברה, וב

 "(.   בעלי השליטה"

 עניין אישי  .5.2

)להלן:    2013בינואר    15של הרשות לניירות ערך מיום    101-16בהתאם לעמדת סגל משפטית  

  מדיניות שכן , התגמול  מדיניות באישור מיוחד אישי עניין , השליטה  ילבעל"(, הרשות עמדת"

כדירקטורים    םוכהונת  םהעסקת  לתנאי   הנוגעים  הסדרים  בעתיד  לקבוע  עשויה  התגמול 

 .  בחברה וביחס לאלון מסון, לתנאי העסקתו כמנכ"ל החברה

 ומהות העניין האישי  הדירקטורים שיש להם עניין אישי באישור העסק .6

בסעיף    חברי  לכלל .6.1 המוצעת  בהחלטה  אישי  עניין  שמדיניות    זאת  3.2הדירקטוריון,  משום 

והדירקטורים   המשרה  נושאי  של  והמשרה  ההעסקה  תנאי  את  קובעת  המעודכנת  התגמול 

 .  וכהונתםבחברה ועשויה לקבוע בעתיד הסדרים נוספים הנוגעים לתנאי העסקתם  

 יצוע העסקאות אישורים נדרשים או תנאים שנקבעו לב .7

העסק  .7.1 החברות,  חוק  להוראות  דירקטוריון    התגמול   ועדתאישור    ה טעונ  הבהתאם  ואישור 

 . 2022במרץ  29ביום   ושהתקבל החברה

  מידי "ח  דו   לפי   המזומנתהמניות של החברה,    בעליגם אישור אסיפה כללית של    הטעונ  העסקה .7.2

 להלן.  12.2בסעיף  ומפורט, ברוב הנדרש על פי דין  זה

 שלבעל שליטה עניין אישי בהן בשנתיים האחרונות או שהן עדיין בתוקף  העסקאות דומות לעסק .8

לפרטים אודות מדיניות התגמול הנוכחית של החברה, בה כלולים גם בעלי השליטה בחברה   .8.1

, לתשקיף להשלמה שפרסמה החברה  8  בפרק  8.5מסון ומתן אמיר(, ראה סעיף    אלון)ה"ה  

 "(.התשקיף להשלמה "  ( )להלן:2022-01-007972)מספר אסמכתא:  2022בינואר  17ביום 

לפרטים אודות פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בכירה, בה כלולים גם בעלי   .8.2

 , לתשקיף להשלמה. 8בפרק   8.3ראה סעיף (, אלון מסון ומתן אמירהשליטה בחברה )ה"ה 

 הוהדירקטוריון לאישור העסק התגמולתמצית נימוקי ועדת  .9

 
יש    8 והודיעו לחברה כי הם פועלים בעצה אחת ביחס להחזקותיהם במניות החברה ולפיכך  ואלון מסון  ה"ה מתן אמיר 

 במניות החברה."מחזיקים יחד"  -לראות בהם כבעלי השליטה בחברה וכ



 

   לעיל. 3.2סעיף לפרטים אודות נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון ראה  

בדיוני   .10 שהשתתפו  הדירקטורים  העסק  התגמול  ועדתשמות  אישור  עם  בקשר    הוהדירקטוריון 

 לרבות ציון מיהו דירקטור חיצוני

אישור עדכון מדיניות  שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון בקשר עם 

 התגמול 

, שהתקיימה ביום  עדכון מדיניות התגמולהדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת התגמול בקשר עם 

 , הם: אוהד לב )דירקטור בלתי תלוי( ויצחק מלאך )דירקטור חיצוני(. 2022במרץ   29

, שהתקיימה  עדכון מדיניות התגמולהדירקטורים שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון בקשר עם אישור  

)דירקטור בלתי   (, מתן אמיר, אוהד לבנוכחיריון  ו, הם: אלון מסון )יו"ר דירקט 2022במרץ   29ביום 

 זקן. יצחק ו )דירקטור חיצוני( , יצחק מלאך תלוי(

 

 ה נדחית: מועד, מקום, מניין חוקי ואסיפ –'  ג חלק

 מועד, מקום, מניין חוקי ואסיפה נדחית  .11

בזא .11.1 כללית  ניתנה  אסיפה  כינוס  בדבר  הודעה  )להלן:  ת  החברה  של  המניות  בעלי  של  מיוחדת 

  ZOOM  -אמצעות מערכת ה , ב12:00, בשעה  2022  אפרילב  10  - ה'  ג"( אשר תתכנס ביום  האסיפה"

 בלינק: 

https://userway.zoom.us/j/7758580217 

חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה,  המנין  ה .11.2

לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות עשרים וחמישה  

נכח    לא.  ( מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה25%אחוזים )

תידחה   האסיפה,  לתחילת  שנקבע  מהמועד  השעה  מחצית  בתום  הכללית  באסיפה  חוקי  מנין 

באסיפה הנדחית    ."(האסיפה הנדחית)להלן: "אותו יום ולאותו מקום  ב  14:00לשעה  האסיפה  

ת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכח/ים בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על  יתהווה מנין חוקי לפתיח

בעל/י   כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית,  לרבות  הצבעה,  כתב  ידי 

מניות שלו/שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד  

באסיפ  אם  הנדחית.  האסיפה  לתחילת  מחצית  שנקבע  כעבור  חוקי  מניין  יימצא  לא  הנדחית  ה 

 השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. 

 שעל סדר היום   ההרוב הנדרש לאישור ההחלט .12

ההחלט .12.1 אישור  לקבלת  הנדחית  ובאסיפה  באסיפה  הנדרש  לעיל,    3.1  ף בסעית  ע המוצ  ההרוב 

דהיינו,    .לחוק החברות)ב(  239  ףכאמור בסעיהינו    מינוי דירקטור חיצוני בחברהאישור    השעניינ

קולות  רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה מבלי להביא בחשבון את  

 הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:  

בעלי  (  1) שאינם  המניות  בעלי  קולות  מכלל  רוב  ייכללו  הכללית  באסיפה  הרוב  קולות  במנין 

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

לי המניות האמורים לא  עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בע

 יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

https://userway.zoom.us/j/7758580217


 

(2  ) ( ( לא עלה על שיעור של שני  1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 

 אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 

המוצעת   .12.2 ההחלטה  אישור  לקבלת  הנדחית  ובאסיפה  באסיפה  הנדרש  לעיל,    3.2בסעיף  הרוב 

(  לחוק החברות.  2) -(1א)ב()267בסעיף  , הינו כאמור  עדכון מדיניות התגמול בחברהאישור    השעניינ

דהיינו, רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה מבלי להביא בחשבון את  

 ם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: קולות הנמנעי

בעלי  1) שאינם  המניות  בעלי  קולות  מכלל  רוב  ייכללו  הכללית  באסיפה  הרוב  קולות  במניין    )

השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל  

מי שיש לו עניין אישי  הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על  

 , בשינויים המחויבים; 276יחולו הוראות סעיף 

(2( ( לא עלה על שיעור של שני  1(  סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 

האמור   מהשיעור  שונים  שיעורים  לקבוע  רשאי  השר  בחברה;  ההצבעה  זכויות  מכלל  אחוזים 

 בפסקה זו. 

  3.4  -ו  3.3ת בסעיפים   והמוצע  ההחלטותהרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור   .12.3

שעל סדר היום יאושר, הינו    3.2במידה ונושא  ,  גמול לדירקטורים בחברהלעיל, שעניינן אישור  

 בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.   רוב רגיל של קולות

ונושא   לקבלת    3.2במידה  הנדחית  ובאסיפה  הנדרש באסיפה  הרוב  יאושר,  לא  היום  שעל סדר 

 לעיל.   12.2, הינו כמפורט בסעיף 3.4 -ו  3.3אישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 

 המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה   .13

  - )ב( ו 182המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית בהתאם לסעיפים  

תקנות  )"  2005-ודעת עמדה(, התשס"ולתקנות החברות )הצבעה בכתב וה   3)ג( לחוק החברות ולתקנה  

 "(.המועד הקובע)להלן: "  2022 אפרילב 12 -ה'  גיום סוף יום המסחר "(, הינו הצבעה בכתב

 אופן ההצבעה באסיפה הכללית, כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית  .14

 אישור בעלות  .14.1

לחברה, לפני האסיפה הכללית,  בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא  

אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה  

במועד הקובע, בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(,  

ההצבע2000-התש"ס מערכת  באמצעות  בעלות  אישור  לחברה  ישלח  אם  לחלופין,  או  ה  ; 

ז' לפרק  ב'  לסימן  בהתאם  "  2האלקטרונית  )להלן:  ערך  ניירות  ההצבעה  לחוק  מערכת 

 "(.  האלקטרונית

דואר במשלוח  או  הבורסה  חבר  של  בסניף  הבעלות  אישור  את  לקבל  זכאי  מניות  )בעלות    בעל 

, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו  המשלוח בלבד(

בעל ההצבעה    כן,  מערכת  באמצעות  לחברה  יועבר  הבעלות  שאישור  להורות  זכאי  מניות 

 האלקטרונית. 

 אופן ההצבעה  .14.2

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה הכללית בדרך של השתתפות בעצמו או באמצעות שלוח/ מיופה  

בסעיף   כמשמעותו  הצבעה  כתב  באמצעות  או  לזימון    87כוח;  מצורף  ושנוסחו  החברות  לחוק 



 

"(; או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה  כתב הצבעה)להלן: "  ב'נספח  כאסיפה זה  

" )להלן:  האלקטרונית  ההצבעה  אלקטרוניתבמערכת  והצבעה  אלקטרונ"  - ",  הצבעה  י",  כתב 

 בהתאמה(. 

 הצבעה באמצעות בא כוח  .14.2.1

"(, יהיה בכתב, ייחתם בחתימת ידו  כתב המינוימסמך הממנה בא כוח להצבעה )להלן: "

ויופקד במשרדה הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה   של הממנה או מיופה כוחו,

הכוח  48) מיופה  מתכוון  בה  הנדחית  האסיפה  או  הכללית  האסיפה  מועד  לפני  שעות   )

 להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח. 

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה .14.2.2

לגבי   (א) הצבעה  כתב  באמצעות  להצביע  שההחלטניתן  של  ה  יומה  סדר  על 

האסיפה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה על גבי החלק השני של כתב  

ניתן    לזימון האסיפה זה,  ב'  נספחאת נוסח כתב הצבעה, המצ"ב כ ההצבעה.

למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך  

 בתל אביב בע״מ שכתובתם: 

www.magna.isa.gov.il ו-  www.maya.tase.co.il "(אתר ההפצה .)" 

ל (ב) רשאי  מניות  תמורה, את  בעל  בלא  ולקבל ממנה,  ישירות  החברה  אל  פנות 

בעלי   והודעות העמדה. בעל מניות שאינו רשום במרשם  נוסח כתב ההצבעה 

כתב   לנוסח  קישורית  אלקטרוני  בדואר  תמורה,  ללא  לקבל,  זכאי  המניות 

מניותיו   אשר  הבורסה  חבר  מאת  ההפצה  באתר  העמדה  והודעות  ההצבעה 

ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד    רשומות אצלו ובלבד שההודעה

מעוניין   הוא  אין  כי  הבורסה  לחבר  הודיע  כן  אם  למועד הקובע, אלא  קודם 

בדואר   ההצבעה  כתב  את  לקבל  מעוניין  שהוא  או  כאמור  קישורית  לקבל 

קבלת   לעניין  גם  תחול  ההצבעה  כתב  לעניין  כאמור  הודעה  תשלום.  תמורת 

 הודעות עמדה. 

ה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה  כתב הצבעה יהי (ג)

אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי  

ם, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת  המניות על שם החברה לרישומי

 התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.  

לצר (ד) שיש  והמסמכים  הצבעה  כתב  יש  את  ההצבעה,  בכתב  כמפורט  אליו,  ף 

  ית , סמנכ"לבלאו-מורן שרףלהמציא למשרדה הרשום של החברה, לידי רו"ח  

-054, מס' טלפון 03-6179334, מס' פקס , אבן יהודה2זוויתן הכספים, ברחוב 

, עד ארבע שעות לפני מועד האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית.  4505098

המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים שיש  לעניין זה "מועד ההמצאה" הוא  

 לצרף אליו, למשרדי החברה. 

את אישור הבעלות ניתן להמציא גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית,   (ה)

 לעיל.  14.1כאמור בסעיף 

( ימים לפני מועד האסיפה  10הודעת עמדה תומצא למשרדי החברה עד עשרה ) (ו)

 הכללית.  

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


 

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה   (ז)

ן מי שמחזיק בשיעור כאמור  ( או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכ 5%אחוזים )

בחברה,   השליטה  בעל  בידי  מוחזקות  שאינן  ההצבעה  זכויות  כל  סך  מתוך 

בסעיף   וברישומי    268כהגדרתו  ההצבעה  בכתבי  לעיין  זכאי  החברות,  לחוק 

בתקנה   כמפורט  האלקטרונית,  ההצבעה  מערכת  באמצעות    10ההצבעה 

 לתקנות הצבעה בכתב. 

( מסך כל זכויות ההצבעה  5%ישה אחוזים ) יצוין כי כמות המניות המהוות חמ (ח)

מניות רגילות    180,308  ,זימון זהבחברה )שלא בדילול מלא( הינה, נכון למועד  

המניות המהוות חמישה אחוזים   כמות  וכי  זכויות    5%של החברה  כל  מסך 

  ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה )שלא בדילול מלא( הינה

 החברה. מניות רגילות של  90,206

 הצבעה אלקטרונית  .14.2.3

שעות לפני מועד כינוס האסיפה   6הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד  

   הכללית.

 בקשה לכלול נושא בסדר היום .15

)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה  66בקשה של בעל מניה לפי סעיף  

 ימים לאחר פרסום זימון זה.    7עד 

 נציג החברה  .16

הכספים של החברה,    יתל , סמנכ"בלאו-גב' מורן שרף  הינה ,  זימון אסיפה זהנציגת החברה לעניין טיפול ב 

 . 054-4505098 ר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל', ולאח, אבן יהודה2זוויתן  בכתובת: 

 עיון במסמכים .17

אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית וכן בדו"חות המיידים אשר פרסמה החברה    בהחלטהניתן לעיין  

תיאום מראש עם מזכירות החברה  ב,  , אבן יהודה2זוויתן  דלעיל, במשרדי החברה ברחוב    לנושאבקשר  

 ה' בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית.    -בימים א'  054-4505098 בטל'

 

 בכבוד רב,

 יוזרוואי בע"מ

 אלון מסון, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל נחתם על ידי:  
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 רקע 
,  החברות  לחוק  בהתאם  בחברה  משרה  נושאי  של  והעסקה  כהונה  תנאי  לעניין  מדיניות  הינה  תגמול  מדיניות

  לחוק   20  תיקון  מדרישת  חלק  והינה"(,  התגמול  מדיניות"  -ו"  החברות  חוק: "בהתאמה  להלן)  1999  -ט"התשנ

 .ציבוריות  בחברות, היתר בין,  משרה לנושאי  התגמול מבנה הסדרת שמטרתו, החברות

נושאי   את  ולתגמל  לתמרץ  הצורך  במידת  תוכל  במסגרתו  אשר  החברה  בידי  כלי  הינה  התגמול  מדיניות 

המשרה שלה. רכיבי התגמול להם יהיו זכאים נושאי המשרה יהיו אך ורק אלו שאושרו לגביהם באופן פרטני  

דין.   לכל  ובכפוף  בחברה  לכך  ידי האורגנים המוסמכים  כוללת על    בעבור  קרונותהע  את  מדיניות התגמול 

  תגמול )  ההוני  והתגמול(  בינוני  קצר  טווח  משתנה  תגמול )  בונוס  תגמול(,  הקבוע  התגמול)  השוטף  התגמול

 (. ארוך טווח משתנה

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

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

בהתאמה,  ,  דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה  אישרו ,  2022ינואר  ב   13  ביום

 . החברה  של התגמול  מדיניות את

  כי  יבטיח  אשר,  בחברה  המשרה  לנושאי  והוגן  ראוי,  מושכל  תגמול  לקבוע  נועדו,  התגמול  מדיניות  עקרונות

  במדיניות  התחשבות  תוך  שלה  והאסטרטגיה  החברה  טובת  עם  אחד  בקנה  יעלה  המשרה  נושאי  של  התגמול

  החברה  עם  המשרה  נושאי  של  ההזדהות  תחושת  להגברת  יביא  ובמקביל,  החברה   של  הסיכונים  ניהול

  בגודל,  היתר  בין ,  התחשבו  התגמול  מדיניות  קביעת  בעת  דירקטוריוןה  את  שהנחו  השיקולים.  ופעילותה

 .  פעילותה ואופי  החברה

  ם יכולת  את  לשפר  וכן  דעתם  את  להביעבעלי המניות  ל  לאפשר,  השקיפות  את  להגביר  נועד  זה  מסמך  פרסום

 .בחברה המשרה נושאי  של התגמול  למדיניות בנוגע להשפיע

יובהר, כי מדיניות תגמול זו איננה, כשלעצמה, מקנה או מיועדת להקנות זכויות לנושאי   למען הסר ספק 

משרה בחברה, ולא תהיה לנושא משרה בחברה כל זכות מוקנית מעצם אימוץ מדיניות תגמול זו ו/או זכות  

בתוכנ מצוינים  שאלו  )ככל  התגמול  במדיניות  המפורטים  התגמול  ממרכיבי  איזה  ולא  לקבל  זו  תגמול  ית 

הוענקו להם(. רכיבי התגמול להם יהיה זכאי נושא משרה יהיו אך ורק אלו שייקבעו לגביו באופן ספציפי על  

 ידי האורגנים המוסמכים של החברה.   

 .כאחד  המינים לשני מתייחס הוא  אך, בלבד נוחות  מטעמי  זכר בלשון  מנוסח זה מסמך

 החברה אודות 

"בע"מ    יוזרוואי ביום  החברה)להלן:  בישראל  התאגדה  במניות.    2020  ביולי  7"(,  מוגבלת  פרטית  כחברה 

למפעילי אתרי אינטרנט ונכסים  אשר מספקת ללקוחותיה פתרונות נגישות  הינה חברה טכנולוגית  החברה  

 . מלאכותית בינה טכנולוגיית מבוססים מוגבלויות בעלידיגיטליים המעניקים שירותים, עבור 

לחברה צוות ניהולי עתיר ניסיון והישגים מוכחים בתחומים הרלבנטיים, וברצון החברה להמשיך לשמר את  

חווה   החברה  כאמור.  האנושי  כתחרות  ההון  איכותי,ו על  אדם  בסקטור    ח  הן  השוק  בכלל  קיימת  אשר 

 טכנולוגיה בישראל.   הבשוק חברות ובפרט החברות הציבוריות והן בסקטור החברות הפרטיות 
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 הגדרות 

  כאמור   תפקיד  ממלא  כל,  כללי  מנהל  סגן,  כללי  למנהל  משנה,  ראשי  עסקים  למנה  מנהל כללי,  –  משרה  נושאי

   הל הכפוף במישרין למנהל הכללי.מנ  או, דירקטור ןכו,  שונה תוארו אם אף בחברה

תנאי כהונה או העסקה של נושא משרה, לרבות מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי    -  והעסקה  כהונה  תנאי

או שיפוי לפי היתר שיפוי, מענק פרישה, וכל הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים  

 בשל כהונה או העסקה כאמור.

כהונתו כמנכ"ל חברת הבת  , אשר בעת  .UserWay Incמנכ"ל חברת הבת של החברה,    -מנכ"ל חברת הבת

 הינו אזרח ארה"ב ומקום מושבו בארה"ב. 

ניהולו של המנכ"ל, סמנכ"ל    –מנכ"ל    כפופי ,  טכנולוגיותנושאי משרה בחברה אשר עובדים ישירות תחת 

 . וכדומה, סמנכ"ל פיתוח עסקי שיווק ומכירות, סמנכ"ל כספים"ל סמנכ

כולל    ואינ הבסיס    שכר. למען הסר ספק,  נושא משרהשכר ברוטו חודשי של    –  / משכורת בסיס   בסיס  שכר

 החזרי הוצאות.  

. נושא משרה  תלוש משכורתתגמול נושא משרה על בסיס חשבונית ולא באמצעות    –  טרחה  שכר/    ניהול  דמי

 אשר מקבל את התגמול בדרך זו אינו זכאי לתנאים סוציאליים ודמי הניהול משקפים את כל עלות העסקתו.

  .מלאה למשרה הינם  זה מדיניות במסמך והתקרות השיעורים הסכומים
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 תוקפה ותחולתה של מדיניות התגמול ושינויים בה 

א' של חוק החברות וכן בהתאם לאמור בתקנה  267לחוק החברות ובהתאם להוראות סעיף    20על פי תיקון  

תגמול(,    1 מדיניות  לקבוע  החובה  לעניין  )הקלות  החברות  תקנות  "  2013- התשע"גשל  תקנות  )להלן: 

שתוארה  ההקלות החברות  לחוק  השישי  בחלק  א'  הרביעי  הפרק  הוראות  לפי  התגמול  מדיניות  לפיה   ,)"

בתשקיף או במסמך הצעה לציבור של חברה, המציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור, תיחשב כמדיניות  

סעיף   לפי  א267שנקבעה,  טעונה  תהיה  והיא  החברות  חוק  של  בחלוף  א'  רק  שבו    5ישור  מהמועד  שנים 

תירשמנה לראשונה ניירות ערך של החברה למסחר בבורסה או לתקופה ארוכה יותר, ככל שתיקבע בהתאם  

 להוראות הדין, כפי שתהיינה מעת לעת.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לעניין תוקף מדיניות התגמול, דירקטוריון החברה יבחן מעת לעת, את מדיניות  

ב לחוק החברות, לשיקולים, אמות  267וכן את הצורך בהתאמה של מדיניות התגמול להוראות סעיף    התגמול

מידה והוראות לבחינת וקביעת תנאי כהונה והעסקה, המפורטות להלן, אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו  

ויפ שיהיו,  ככל  חקיקה,  ולשינויי  אחרים,  מטעמים  או  התגמול  מדיניות  קביעת  בעת  לעדכון  קיימות  על 

מדיניות התגמול במידת הצורך. מסמך זה תקף החל מיום אישור המדיניות על ידי האסיפה הכללית של בעלי  

 מניות החברה.  

 מטרות מדיניות התגמול

.  החברה  של  הדרך   ואבני  היעדים,  במטרות בעמידה  לסייע  הינה  בחברה  התגמול  מדיניות  תוכנית  מטרת

  תוך   מפתח  בתפקידי  משרה  נושאי  של  הצורך   בעת  גיוסאו  /ו   ימורלש  כפלטפורמה   לשמש  אמורה  התוכנית

 .   מאידך השוק בתנאי העומדת  מחד אטרקטיבית תגמול  תוכנית יצירת  על  דגש שימת

 יצירת מוטיבציה להשגת הישגים תוך איזון בנטילת סיכונים .1

ביעדי   לעמוד  המנהלים  את  לעודד  אמורה  המשרה  נושאי  של  התגמול  שנקבעו  תוכנית  כפי  החברה 

בינוני  ומדיניותה  במוסדותיה )קצר,  השונים  הזמן  בטווחי  ביעדים  עמידה  לעודד  מיועדת  התוכנית   .

וארוך( והתאמתם לתוכנית מבוססת ביצועים תוך כדי נטילת סיכונים בהתאם למדיניות שהחליטה  

 עליה החברה. 

 שימור מנהלים   .2

כוח אדם בקרב  תוכנית התגמול תעודד את המנהלים   ולהקטין את שיעור תחלופת  להישאר בחברה 

זו. אחת המטרות החשובות שראה דירקטוריון החברה לנגד עיניו הינה יצירת ערך בשימור    האוכלוסיי 

בעלי   הבכירים  על  ההמנהלים  זו  מטרה  להשיג  מנת  על  עסקית.  להצלחה  החברה  את  להוביל  יכולת 

התגמול בין  איזון  ליצור  התגמול  ובטווח    תוכנית  הקצר  בטווח  הישגים  השגת  בגין  התגמול  הקבוע, 

 הארוך. מטרה זו הינה נקודת מפתח ביצירת ערך מוסף עבור בעלי המניות.   

 מיסוד עקרונות התגמול לנושאי משרה   .3

מדיניות התגמול נועדה ליצור תשתית לניהול שוטף של תגמול נושאי המשרה בחברה. מטרתה למסד  

ת הנהלת החברה בעתיד. לצורך כך תוכנית זו מתווה מדיניות, עקרונות וטווחי  עקרונות אשר ינחו א

מנושאי  שכר אחד  לכל  אישית  תגמול  תוכנית  לקביעת  וברורה  אחידה  כללית  מסגרת  ליצור  ובכך   ,
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. על  המשרה, וזאת תוך התאמה לניסיונו ומאפייני התפקיד של נושא המשרה וביצוע התפקיד על ידו

 ת עקרונות אלו, דירקטוריון החברה יבחן את התוכנית מעת לעת.  מנת לשמר את עדכניו

 זהות אינטרסים   .4

מטרת מדיניות התגמול ליצור זהות אינטרסים בין נושאי המשרה של החברה לבעלי מניותיה, בכפוף  

 לטובת החברה.  

 ניתוח ומדידה של התוצאות העסקיות אל מול התגמול  .     5

להעניק כלים לגיוס ושימור מנהלים איכותיים מצטיינים המהווים את הבסיס  מטרת מדיניות התגמול  

לניהול ה  וכן  האיתן  זמן,  לאפשר הערכה תקופתית של רמת  חברה, המשך פיתוחה והצלחתה לאורך 

  הביצועים אל מול התגמול הניתן לנושאי המשרה בחברה על ידי הדירקטוריון. 
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 התגמול  מדיניות

 רקע

,  האנושי  הוןה   חשיבות  ובשים דגש על,  פועלת  החברה  בו  לשוק  ובהתאם  התגמול  מדיניות  למטרות  בהתאם

 : 1חלקם  או כולם, רבדים בשלושה המשרה  נושאי את  מתגמלת החברה

נלווים  ניהול   דמי /    טרחה   שכר  או  חודשי  שכר  –  קבוע  רכיב .1   בהתאם  נקבע  הקבוע  הרכיב.  ותנאים 

  היתר  בין  נועד  זה  רכיב.  בשוק  המקובלים  והתנאים  התפקיד  נושא  של  האישיים   מאפייניו,  לתפקיד

ולתגמל את נושא המשרה עבור הזמן המושקע על ידו בביצוע    המשרה   לנושא  ויציבות  וודאות  להעניק

 . תפקידיו בחברה

  מיוחדים   הישגים  בגין   תמריצים  לייצר  מנת  על  הבינוני  הטווח  עבור  משתנה  רכיב  –  בונוס/    שנתי  מענק .2

  בראיה   החברה  יעדי  לקידום  לפעול  המשרה  נושא  את  לתמרץ  נועד זה  תגמול.  המשרה  נושאי  השיגו  אשר

 . רבעונית או /ו  שנתית חצי  או/ו  שנתית

  המשרה  נושא  לשימור  ותורם  המניה  ביצועי  שיפור  על   המבוסס   טווח  ארוך  משתנה  רכיב  –  הוני  תגמול .3

משקלו של רכיב זה מתוך  .  זמן  לאורך  החברה  לביצועי  המשרה  נושאי  בין  קשר  לייצר  מנת  על  בחברה

 חבילת התגמול משתנה מנושא משרה אחד למשנהו, בהתאם לבכירות ובהתאם לאופי התגמול.  

 : ים )במונחים שנתיים(המקסימלי הרכיבים  בין והיחס  התגמול חבילת  מבנה  להלן .4

   

מנכ"ל חברת   ל "מנכ      יו"ר דירקטוריון  תפקיד

הבת שהינו אזרח  

 אמריקאי 

 ל"מנכ כפופי

 100%עד  30% 100%עד  30% 100%עד  30% 100% -  30% קבוע  תגמול

 70%-0% 70%-0% 70%-0% 70%-0% משתנה  תגמול

 .לעיל לטבלה המפורטים מהשיעורים נמוכים בהיקפים תגמול חבילת להעניק רשאית החברה כי יובהר

(  ארוך  וטווח  בינוני  טווח )  משתנה  תגמול   במתן  החברה   את  לחייב   כדי   זו   במדיניות  באמור  אין  כי   יובהר 

 . בפועל

 מדי ייבחנו , הדירקטוריון ידי  על  רבעונית  או/ו   שנתית  חצי   או /ו שנתית עבודה תוכנית  כל  אישור  בהליך 

  לעדכן  החברה רשאית ,לכך בהתאם. ב"וכיו החברה של מצבה, השוק תנאי, החברה ביעדי שינויים שנה

 . משרה  נושא  לכל  ביחס היעדים את

 שכר בסיס / חודשי שכר .1

.  להלן  1.4  בסעיף  האמורה  הרלוונטית  התקרה   על  יעלה  לא  בחברה   משרה   נושא   של  הבסיס   שכר .1.1

  בהתאם  דומות  בחברות   מקבילים  משרה  נושאי   לשכר  בהתאם   נקבעו   משרה   לנושאי   השכר  תקרות

 
,  כן  כמו.  והדירקטור הבלתי תלוי  החיצוניים  דירקטוריםה   למעט,  הדירקטוריון  לחברי  תגמול  להעניק  שלא  רשאית  החברה ,  האמור  אף  על  1

  ודירקטוריון   התגמול  ועדת  להחלטת  בהתאם,  משתנה   גמול  או/ו  קבוע  גמול  על  כולו  יתבסס  הדירקטוריון  לחברי  הגמול  כי  לקבוע  רשאית  החברה 
 . להלן 13לדירקטורים ראה סעיף  לפרטים אודות גמול . הדין הוראות פי על יאושר כאמור הגמול, כן לעשות תחליט והחברה  במידה . החברה 
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  כפי   רצויים   פנימיים   שכר  ליחסי   בנוסף   זאת   כל.  החברה  של   השוק   ושווי   לות יהפע  אופי ,  לגודלה

 .לעיל  שפורטו

 :הבאים  השיקולים היתר בין  בחשבון יילקחו חדש משרה  לנושא   הבסיס שכר בקביעת .1.2

 ;בעבר והישגיו ביצועיו , המשרה  נושא  ניסיון .1.2.1

 ; אחריות ותחומי  תפקיד .1.2.2

 ;וכישוריו מומחיותו , השכלתו .1.2.3

 ;המשרה נושאי  לשאר וביחס החברה עובדי שאר לשכר  היחס .1.2.4

 .  דומות בחברות מקביל בדרג מנהלים לשכר  היחס .1.2.5

 : בנוסף יישקל מכהן  משרה נושא של השכר תנאי עדכון בעת .1.3

 ; בחברה ותרומתו ביצועיו .1.3.1

 . בחברה המשרה נושא את לשמר  הרצון .1.3.2

 .המשרה  נושא אחריות עדכון .1.3.3

  למשרה (  דולר, לפי העניין/ח" בש)  בחברה  המשרה  נושאי  של  החודשי   הבסיס   שכר  תקרות  להלן  .1.4

 : מלאה

מנכ"ל   ל"מנכ תפקיד

חברת הבת  

שהינו  

תושב 

 אמריקאי 

 כפופי 

   ל"מנכ

אלפי   70 קבוע  שכר

 ש"ח 

אלפי   70

 דולר 

  אלפי 55 

 ש"ח 

  יחרוג   לא  השכר   עדכון.  הדירקטוריון  באישור  יבוצעו  המשרה  לנושאי  הבסיס  שכר  עדכוני

ו/או    מתאימותהשוואה    בחברות  ההשוואות ישתנו אם  למעט  1.4  בסעיף  לעיל  הרשומה  מהתקרה

  לאישור  יובא  הדבר  ואז,  לשיקול דעת החברה לצורך שימור ו/או גיוס של נושאי משרה בחברה

 . דין פי על  לנדרש בהתאם

 של   שכרם  את   להצמיד  הזכות  אתבכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין,    לעצמה  שומרת  החברה

 . לצרכן המחירים במדד לעליה בה המשרה  נושאי

ניהול/  תשלום  באמצעות  מבוצע  שהתגמול  ככל   עשויה   החברה(  חשבונית  כנגד)  טרחה  שכר דמי 

, ובתנאי שסך  הסוציאליים  הרכיבים  החלת  אי  על  כפיצוי  1.4  של  מקדם  עד  התשלום  את  להגדיל

התגמול לא יעלה על עלות השכר הכוללת שהחברה הייתה משלמת לו העובד היה מועסק, לרבות  

 . כל ההוצאות הסוציאליות והתנאים הנלווים

 ההעסקה  תנאי שינוי .1.5
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דירקטוריון  תגמול  את  הגדילל   רשאית  תהא  החברה יו"ר  ו/או    התגמול   ועדת  באישור  ,מנכ"ל 

לא יעלה על  ,  למנכ"ל ו/או ליו"ר הדירקטוריון  ביחס  (יקלנדר )  השנתי  גידולה   היקף  עוד  כל,  בלבד

מהתגמול לו זכאי טרם השינוי, והכל בכפוף לתקרות התגמול המפורטות במדיניות התגמול    10%

  לצורך   העסקה  תנאי   כשינוי  ייחשב  לא,  גידול  כי  מובהר.  למנכ"ל ו/או ליו"ר הדירקטוריוןביחס  

 "(. מהותי לא שינוי : "השינוי המתואר בסעיף זה יוגדר להלן)  זה סעיף

למנכ"ל,  כפופי  , בתנאי הכהונה והעסקה של  )כהגדרתו לעיל(  , שינוי לא מהותילעיל  האמור  אף   על

החברה    אשר מנכ"ל  ידי  על  שיאושרו  יכול  זו,  תגמול  במדיניות  שנקבעו  הגבולות  את  תואמים 

 בלבד. 

 :התגמול  לעניין הדירקטוריון נימוקי

שנערך    ההשוואה  נתוני   סקר  על  בהתבסס  התגמול  במדיניות  נקבע,  לו  והכפופים  ל" המנכ  שכר

  ונושאי  החברות  של  הטווח  בתוך   ממוקמים  האמורים  המשרה   נושאי  כאשר   ,2021  יוניבחודש  

 .   בסקר המופיעים המשרה

 .  זה בפרק השכר  תקרות לאשר לנכון  מצא הדירקטוריון, האמור לאור

 ונלווים סוציאליים תנאים .2

הפרשות סוציאליות מעבר לקבוע בחוק וצווי  ו החברה רשאית לתת לנושאי המשרה בה תנאים נלווים 

, ביטוח רפואי,  )לרבות צבירתם(   כוללים בין היתר חופשהההרחבה ובהתאם למקובל. תנאים נלווים  

פנסיוניות,דמי   הפרשות  לביטוח  הבראה,  עבודה,    הפרשות  כושר  פיטוריןלאובדן  לקרן  ,  פיצויי 

כן, החברה רשאית להעמיד לזכות נושא המשרה, לצורך מילוי תפקידו, רכב,   כמו . וכיוצ"ב השתלמות 

נישא נייד, מחשב  לימודי  ,טלפון  בדיקות    /  םסבסוד  לחג,  שי  והסמכות,  ובחו"ל  בארץ  השתלמויות 

קבע על ידי דירקטוריון החברה. החברה רשאית לקבוע כי היא תישא  ירפואיות והוצאות אחרות, כפי ש

 בכל ההוצאות הכרוכות בתנאים נלווים, לרבות גילום המס בגינם.  

ו/או להשתתף בהוצאות אחזקת  החברה רשאית להעמיד לנושאי המשרה בחברה רכב צמוד  –  רכב .2.1

 :רכב, לרבות גילום שווי ההטבה, והכל בהתאם לנהוג בחברה

 הרכב יכול שיהיה מגולם באופן מלא בתלוש השכר.  מרכיב

  העלות  מסכום  יותר  ולא  בשכר  לתגמול  המשרה  נושא  של  זכאותו  את  להמיר  רשאית  החברה

 . ורכאמ הרכב  את מעניקה הייתה  אילו בו חייבת הייתה שהחברה

 . לעיל הרשומים התנאים בשל עליו  לחול שעשוי מס כל בתשלום  יישא המשרה נושא

 .בחוק מהקבוע יפחתו לא הסוציאליים  התנאים כי יובהר העבודה  חוקי שישונו ככל

ו  -הוצאות רילוקיישן .3 יעבור מטעם החברה לארה"ב, יהיה זכאי  מי מנושאי המשרה בחברה  במידה 

 רילוקיישן.   הדולר לכיסוי הוצאות  אלפי 50סך של  עד  ל

 מענק חתימה  .4

משכורות    3ביחס לנושא משרה המצטרף לחברה, החברה תהא רשאית לשלם מענק חתימה בסך של עד  

בסיס חודשיות. מובהר כי מענק החתימה יחושב כחלק ממרכיב תשלום המזומן, בעלות הכוללת של  

 תכנית התגמול. 
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 בשכר  בינוני -קצר לטווח בונוס – משתנה תגמול .5

  המשתף  אוטומטי  איזון  מנגנון  יוצר  זה  תגמול.  העסקיים  ביעדים  עמידה  עידוד  הינה  זה  תגמול  מטרת

  כאשר  העבודה עלות  את מקטין  ומאידך להם שהוצבו ביעדים עמדו כאשר  המשרה נושאי  את כלכלית

 .החברה ביצועי את לשפר  המשרה נושא  של מוטיבציה יוצר הבונוס . ביעדים עמידה נוצרה לא

זאת    -מנהלים    שימור עם  יחד  בונוסים,  תכנית  של  עיקרית  מטרה  אינו  איכותיים  מנהלים  שימור 

ביצועים מעבר לשכר השוטף מהווה נדבך נוסף ביכולת החברה לשמר את מנהליה    בעדהיכולת לתגמל  

 .  איכותייםה

היעדים  נושאי  )מתוך  מראש  שיקבעו  יעדים  על  בהתבסס  שנתי  לבונוס  זכאים  ויהיו  יכול    המשרה 

 להלן( אשר יובאו לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון.  5.8 בסעיףהמנויים 

 :החברה של  השנתית הבונוסים לתוכנית העקרונות  להלן

  המקסימלית   התקרה על  יעלה  לא  אשר שנתי  בונוס  המשרה  לנושאי  להעניק   רשאית  תהא  החברה .5.1

וזאת בהתבסס על תוכנית אשר תובא לאישורים הנדרשים על פי דין עד למועד    להלן תפורט  אשר

 אישור הדוחות הכספיים ביחס לשנה העוקבת.  

יאוחר מ  משרה   לנושאי  ישולם  הבונוס  -הבונוס  תשלום  מועד .5.2 חודשים מתחילת החודש    3  -לא 

 העוקב שלאחר אישור הדוחות הכספיים השנתיים על ידי החברה.  

נושא המשרה עבד/נתן שירותים    -ומים מתוך מענק ששולם לנושאי המשרהאפשרות להשבת סכ .5.3

לחברה רק בחלק משנה קלנדרית מסוימת ודירקטוריון החברה החליט לפי שיקול דעתו הבלעדי  

לשלם לנושא המשרה את המענק בגין אותה תקופה, והיעד נפרש על פני תקופה, החברה רשאית  

 כל שהדבר רלוונטי(. לחשב את המענק באופן יחסי לתקופה )כ

 למדידה  ניתנים שאינם קריטריונים המבוסס החברה  ל"למנכ  דעת בשיקול מענק .5.4

  ניתנים  שאינם  קריטריונים  על  מבוסס  יהיה  אשר   מענק  החברה   ל"למנכ  להעניק   רשאית   החברה 

(   א: )מבין  הגבוה  על  יעלה  לא  המענק  שסכום  ובלבד,  ל"המנכ  של  בתרומתו  ובהתחשב  למדידה

(   25%)ב(    המענק  ניתן   בגינה  קלנדרית  שנה   באותה  ל" המנכ  של  חודשיות  משכורות (  3שלוש 

  הקבוע   מהיחס  הנגזרת   ל"למנכ   המשתנה  הרכיב   של  לתקרה   ובכפוף,  בפועל  המשתנה   מהתגמול

 . זו ותי במדינ

  קריטריונים המבוססולמנכ"ל חברת הבת    "ללמנכ  הכפופים  משרה לנושאי   דעת   בשיקול   מענק .5.5

 ה למדיד ניתנים שאינם

הבת  "ל למנכ  הכפוף   משרה  לנושא  להעניק   רשאית החברה   חברת    יהיה   אשר  מענק,  ולמנכ"ל 

המשרה,    של  בתרומתו  ובהתחשב  למדידה   ניתנים  שאינם  קריטריונים  על   מבוסס   בלבד נושא 

)  הגבוהעל    יעלה  לא   המענק   שסכום )א( שלוש  נושאי המשרה    חודשיות ( משכורות  3מבין:  של 

שנה   באותה  ה   קלנדריתהאמור  ניתן    ובכפוף ,  בפועל  המשתנה   מהתגמול  25%(  ב)  מענק בגינה 

  . זו  במדיניות  הקבוע  מהיחס  הנגזרת"ל  למנכ  הכפוף  משרה  לנושא  המשתנה   הרכיב  של  לתקרה

  6  -ו  5יצוין כי תקרת מענק בשיקול דעת כוללת מענק חד פעמי ומענק מיוחד, כמתואר בסעיפים  

 להלן.   

  הגבלות .5.6
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כיהנו    אך,  השנה  במהלך  כהונתם  את  שסיימו  משרה  לנושאי  משולם  להיות  עשוי  בונוס אשר 

(   התגמול   וועדת.  כהונתם  סיום  לפני   המפורטים  ביעדים   שעמדו  ככל( חודשים,  6לפחות שישה 

  של   הפיננסי  ומצבה  החברה  להצלחת  המשרה   נושא   של  תרומתו,  הפרישה  נסיבות  את  תבחן

 . החברה

 מענק שנתי מבוסס יעדים מדידים לדירקטורים  .5.6.1

בס"ק )ב( להלן, קביעת היעדים אשר בגינם   אוהמנויים בס"ק )א(  כל התנאים בהתקיים  

ישולם מענק בשנה מסוימת לדירקטור, ייקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון )ולא  

 על ידי האסיפה הכללית(:  

החלטת ועדת התגמול והדירקטוריון אודות קביעת היעדים תואמת את מדיניות   .א

היקף המענק הפוטנציאלי    התגמול; היעדים אשר ייקבעו יהיו יעדים מדידים בלבד;

( משכורות; היעדים נקבעו  3שיינתן על בסיס היעדים כאמור, לא יעלה על שלוש )

 מראש על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון. 

החלטת ועדת התגמול והדירקטוריון אודות קביעת היעדים, תואמת את מדיניות   .ב

ייקבעו היעדים האמורים הינו נושא משרה    התגמול; נושא המשרה שביחס אליו 

בחברה;   תפעולי  או  ניהולי  בתפקיד  גם  מכהן  כדירקטור,  לכהונתו  בנוסף  אשר 

אישור היעדים האמורים בוועדת התגמול ובדירקטוריון יתקבל ללא השתתפותם  

של הדירקטורים אשר מקבלים מהחברה תגמול על בסיס יעדים )בין אם בכובעם  

 בחברה(.כדירקטורים ובין אם בכובעם כנושאי משרה אחרים 

 מענק שנתי מבוסס יעדים מדידים לבעל שליטה או קרובו  .5.6.2

קביעת היעדים אשר בגינם בס"ק )ב( להלן,    אוהמנויים בס"ק )א(   כל התנאיםבהתקיים  

מסוימת   בשנה  מענק  לקרובוישולם  או  שליטה  התגמול לבעל  ועדת  ידי  על  ייקבעו   ,

 :  והדירקטוריון )ולא על ידי האסיפה הכללית(

החלטת ועדת התגמול והדירקטוריון אודות קביעת היעדים, תואמת את מדיניות   .א

התגמול; היעדים אשר ייקבעו יהיו יעדים מדידים בלבד; היקף המענק הפוטנציאלי  

( משכורות; היעדים נקבעו  3שיינתן על בסיס היעדים כאמור, לא יעלה על שלוש )

  מראש על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון.

ושאי המשרה האחרים עליהם חלים אותם היעדים הוא משמעותית גדול  מספר נ  .ב

ממספר נושאי המשרה שהם בעל השליטה או קרוביו; המענק הפוטנציאלי שעשוי  

להיגזר לבעל השליטה ולקרוביו הוא גבוה משמעותית מהמענק הפוטנציאלי שעשוי  

אבסולוטיים(; )במונחים  יעדים  מאותם  ולקרוביו  שליטה  לבעל  עלות    להיגזר 

המענקים המיוחסת לבעל השליטה, בהתחשב בשיעורי ההחזקה שלו בחברה, תהיה  

גבוהה משמעותית מסכום המענק שיהיה זכאי לו במקרה של עמידה ביעדים, כך  

 שברור כי לבעל השליטה יש עניין קל וזניח בקביעת היעדים.

  המשרה   לנושא  םישול  אשר  תשלום  כל,  אישי   העסקה  בהסכם   אחרת  במפורשות  נקבע   אם  למעט .5.7

  הרגיל   משכרו  כחלק   יחשב   ולא   אינו,  שישולם  ככל,  זו  תגמול   מדיניות  פי  על  משתנה  גמול  חשבון  על

  נלווית  זכות  של  לצבירה  או  לזכאות  או  לחישוב  בסיס  יהווה  ולא  ועניין  דבר  לכל  משרה  נושא  של
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  פיצויי ,  חופשה  בתשלום  הנכלל  כרכיב  ישמש  לא,  האמור  מכלליות  לגרוע   ומבלי,  לרבות,  כלשהי

 "ב. וכיו הגמל לקופות  הפרשות, פיטורין

 :בחברה המשרה לנושאי לבונוס הקשור  בכל הפרמטרים  להלן .5.8

 ל"מנכ

 חודשיות בסיס משכורות 6 עד טווח 

גובה המענק השנתי שיוענק למנכ"ל יעשה בהתאם לשתי    חישוב תנאים 

 הקטגוריות המפורטות להלן: 

, מראש יקבעו  אשר במדדים שיעמוד ככל"ל למנכ ישולם  בונוס. א

התגמול    ,העוקבת  לשנה  ביחס  קלנדרית  שנה   מדי ועדת  ידי  על 

 ודירקטוריון החברה.  

האמורים יכללו לפחות שני מדדים ביצועים או פיננסים    המדדים

  50%)מרשימת המדדים המפורטים להלן( במשקל שלא יעלה על  

  - מכלל המשקל של הבונוס לכל מדד ובמשקל כולל שלא יפחת מ

 לשני המדדים.   80%

 : המדדים רשימת להלן

 ;יעדי הכנסות .1

 ; מזומנים תזרים .2

 שייקבע; שנה הבסוף  קיימים  לקוחותמספר  .3

 ;פעולה תוף יש הסכם על  חתימה .4

 ; מכירות מחזור .5

 ; נקי  רווח .6

 ; הון  גיוס .7

 גיוס חוב;  .8

 ; תקציבית הוצאות בתוכנית עמידה .9

במסגרת   ולמעמדה  החברה  לפעילות מהותיים הסכמים .10

 ; פעילותה םתחו

 קבלת מענקים / אישור תוכנית תמיכה במו"פ;  .11

 .חדשים מוצרים פיתוח  של דרך  באבני עמידה .12

 דירקטוריון  הערכת. ב
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,  20%  על   יעלה  שלא  בשיעור   הדירקטוריון  של   איכותית  הערכה

  החברה   לפעילות  המשרה  נושא  של  ותרומתו  ביצועיו  בגין   זאת

 .  שחלפה בשנה

המשקל    מובהר לעיל    שיינתן כי  האמורות  הקטגוריות  לשתי 

 . 100%על  יעלה   לאבמצטבר, בעת החלטה על מתן בונוס למנכ"ל, 

 אמריקאי  תושבחברת הבת שהינו  ל"מנכ

 חודשיות  בסיס משכורות 6 עד טווח 

גובה המענק השנתי שיוענק למנכ"ל יעשה בהתאם לשתי    חישוב תנאים 

 הקטגוריות המפורטות להלן: 

, מראש יקבעו  אשר במדדים שיעמוד ככל"ל למנכ ישולם  בונוס. א

התגמול    ,העוקבת  לשנה  ביחס  קלנדרית  שנה   מדי ועדת  ידי  על 

 ודירקטוריון החברה.  

האמורים יכללו לפחות שני מדדים ביצועים או פיננסים    המדדים

  50%)מרשימת המדדים המפורטים להלן( במשקל שלא יעלה על  

  - מכלל המשקל של הבונוס לכל מדד ובמשקל כולל שלא יפחת מ

 לשני המדדים.   80%

 : המדדים רשימת להלן

 ;יעדי הכנסות .1

 ; מזומנים תזרים .2

 שייקבע; מספר לקוחות קיימים בסוף השנה  .3

 ;פעולה תוף יש הסכם על  חתימה .4

 ; מכירות מחזור .5

 ; נקי  רווח .6

 ; הון  גיוס .7

 גיוס חוב;  .8

 ; תקציבית הוצאות בתוכנית עמידה .9

במסגרת   ולמעמדה  החברה  לפעילות מהותיים הסכמים .10

 ; פעילותה םתחו

 קבלת מענקים / אישור תוכנית תמיכה במו"פ;  .11

 .חדשים מוצרים פיתוח  של דרך  באבני עמידה .12
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 דירקטוריון  הערכת. ב

,  20%  על   יעלה  שלא  בשיעור   הדירקטוריון  של   איכותית  הערכה

  החברה   לפעילות  המשרה  נושא  של  ותרומתו  ביצועיו  בגין   זאת

 .  שחלפה בשנה

המשקל    מובהר לעיל    שיינתן כי  האמורות  הקטגוריות  לשתי 

 . 100%על  יעלה   לאבמצטבר, בעת החלטה על מתן בונוס למנכ"ל, 

   ל"מנכ כפופי

 בסיס חודשיות משכורות 6 עד טווח 

 בהתאם   יעשה"ל  מנכ  לכפופי  שיוענק  השנתי  המענק  גובה  חישוב תנאים 

  ככל "ל  מנכ  לכפופי  וישולם  להלן  המפורטות  הקטגוריות   לשתי

  ידי  על  ,קלנדרית שנה מדי, מראש יקבעו  אשר במדדים שיעמדו

ידי  מנכ   לכל   ביחס  החברה  דירקטוריון"ל החברה ויאושרו על 

 :  מהם אחד

  או ביצועים מדדים שני לפחות יכללו  האמורים המדדים .א

  במשקל .להלן  המפורטים המדדים מרשימת פיננסים

לכל מדד   הבונוס של  המשקל מכלל  50% על  יעלה שלא

 לשני המדדים.   80%  -ובמשקל כולל שלא יפחת מ

 רשימת המדדים:   להלן

 יעדי הכנסות; .1

 תזרים מזומנים;  .2

 מספר לקוחות קיימים בסוף השנה שייקבע;  .3

 חתימה על הסכם שיתוף פעולה; .4

 מחזור מכירות;  .5

 רווח נקי;  .6

 גיוס הון;  .7

 גיוס חוב;  .8

 עמידה בתוכנית הוצאות תקציבית;  .9

מהותיים לפעילות החברה ולמעמדה  הסכמים  .10

 במסגרת תחום פעילותה;

 קבלת מענקים / אישור תוכנית תמיכה במו"פ;  .11

 עמידה באבני דרך של פיתוח מוצרים חדשים. .12
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 "ל מנכ  הערכת .ב

  על   יעלה  שלא  בשיעור "ל החברה  מנכ  של  איכותית  הערכה

  המשרה   נושא  של  ותרומתו  ביצועיו  בגין  זאת,  20%

 . שחלפה בשנה החברה  לפעילות

 . 100%- ל יסתכם  הקריטריונים שני  של המצטבר המשקל

 פעמי חד מענק – משתנה תגמול .6

, לרבות ליו"ר  משרה  לנושאיעל מתן מענק חד פעמי    להחליט   רשאית   תהא החברהלאמור לעיל,   בנוסף

  דופן  ויוצאי  צפויים בלתי  הישגים  או  פרויקטים  בגין  הדירקטוריון ו/או לדירקטורים שאינם דחצ"ים,

של החברה ואשר נושא המשרה לקח בהם חלק פעיל ותרומתו    הרגיל  העסקים  ממהלך  חלק   אינם   אשר

הפעילות.   או  הפרויקט  להצלחת/השלמת    האורגנים   לאישור  יובא  זה  פעמי  חד   מענקמשמעותית 

חי  , במונמשרה  נושא  לכל   חודשיות   משכורות  3  על   יעלה   לא   זה   מענק   היקף.  דין  כל   פי   על   הנדרשים 

ו/או למענק בגין מכירת    השנתי  למענק  קשור  ואינו  נפרד  הינו   זה  פעמי  חד  מענק  כי   מובהרעלות שכר.  

 החברה או חלק מהותי מפעילותה. 

  נכסים,  מניות  של  בדרך)  מפעילותה  מהותי  חלק  או  החברה  מכירת  בגין  מיוחד  מענק  –  משתנה  תגמול .7

 ( מיזוג או

"ל  מנכ "צים ולרבות יו"ר הדירקטוריון,  דחשאינם    לדירקטורים  מענק  להעניק  רשאית  תהא  החברה

  החברה   מכירת  עסקת   ביצוע  של   במקרה,  והדירקטוריון  התגמול  ועדת  ידי  על  שייקבע"ל  מנכ  ולכפופי

  לתקרה   כפוף,  העסקה  משווי  ייגזר  המענק(.  מיזוג  או  נכסים,  מניות  של)בדרך    מפעילותה  מהותי  חלק  או

להדירקטוריון"ר  ליו   לרבות  לדירקטורים  העסקה  משווי   5%  של  כוללת  "ל  המנכ  ולכפופי"ל  מנכ, 

  כל  או  החברה   בהון  זכויותיהם   עקב  לאמורים  המגיע  הגמול   את  בחשבון  לקחת)מבלי    בה   המכהנים

   (.אחר גמול או בונוס 

   .יעדים  מבוססי למענקים  מעבר יינתן המיוחד המענק,  ספק הסר  למען

 עמלות ממכירות   .8

ופיתוח  מנכ"ל החברה,   רשאי להעניק לכפופי מנכ"ל בחברה אשר מעניקים שירותי מכירות, שיווק 

" )להלן:  כאמור  המנכ"ל  כפופי  העסקת  בהסכם  שייקבע  כפי  עמלות,  החברה,  עבור  סמנכ"ל  עסקי 

", בהתאמה(. מטרת הענקת העמלות הינה לתמרץ את סמנכ"לי המכירות להגדיל  העמלות"  -" ומכירות

מוצרי החברה. בעבור כל סמנכ"ל מכירות, התקרה המקסימלית של עמלות  את היקף המכירות של  

עד   של  בשיעור  תהיה  שנה  בכל  החברה  ידי  על  ממכירות  10%שישולמו  כזה,   מהכנסות  ובמקרה   ,

. העמלות ישולמו באופן חודשי  ש"ח  50,000  עלהתמורה אשר תשולם לכל סמנכ"ל מכירות לא תעלה  

כי העמלות שישולמו לסמנכ"ל מכירות הינן נפרדות מכל   יובהררה.  או רבעוני, לשיקול דעתה של החב

מענק שנתי ו/או מענק מיוחד שיוענקו להם, או במקום מענק שנתי ו/או מענק מיוחד, כפי שיקבע על  

   .לעיל 5ידי מנכ"ל החברה, וכן בכפוף ליחס שבין הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה, כמפורט בסעיף 

  ארוך  טווח הוני -  משתנה תגמול .9

  בטווח  החברה  של  העסקיות  התוצאות  בין  אינטרסים  זהות  יצירת  הינה  הוני  תגמול  הענקת  מטרת

  מנהלים  לשימור  כלי  הינה  החברה  בראי  הוני  תגמול  הענקת,  כן  כמו.  המשרה  נושאי  תגמול  לבין  הארוך

 :  זה תגמול בעבור העקרונות   להלן. איכותיים
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לתנאיה,   .9.1 ובהתאם  לעת,  מעת  החברה,  שתאמץ  ו/או  שאימצה  אופציות  למתן  לתוכנית  בכפוף 

זכות להשתתף בתוכנית להענקת תגמול    החברה החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה  

של   למניות  אופציות  לרבות  החברה,  של  מניה  הוני  יחידות  חסומות,  מניות  מניות,  החברה, 

" )להלן:  וכדומה  פאנטום  אופציות  האופציותחסומות,    הון   מבוסס  תגמולותעניק  ,  "(תוכנית 

 .  הדירקטוריון שיקול פ"ע  לעת מעת, המשרה לנושאי

במונחי מספר משכורות  )  תקרת השווי הכלכלי השנתי של ניירות הערך המוקצים כתגמול הוני  .9.2

 ( ותבסיס חודשי

 .  אלפי ש"ח שווי כלכלי שנתי  6006 – -)פעיל(  דירקטוריוןה"ר יו •

 .  חודשיות בשנהבסיס משכורות   6  -החברה"ל מנכ •

 .  חודשיות בשנהבסיס משכורות   6 -אמריקאי תושבמנכ"ל חברת הבת שהינו  •

 . חודשיות בשנהבסיס משכורות  5 -"למנכ כפופי •

   .י שנתיאלפי ש"ח שווי כלכל 3503 -(פעיל דירקטורים )למעט יו"ר דירקטוריון •

יחושב כתוצאה המתקבלת מחלוקת השווי הכלכלי של תגמול   יובהר כי השווי הכלכלי השנתי 

מבוסס מניות במועד ההענקה, במספר השנים הנדרשות עד להבשלה מלאה של התגמול מבוסס  

 מניות, באופן לינארי, ולא בהכרח בהתאם לרישום ההוצאה החשבונאית.  

  העסקה הסכם פי על אקסלרציה במקרי  אלא, שניםמשלוש  תפחת לא ההבשלה תקופת -הבשלה .9.3

  בהשגת  תלויה   ההבשלה   בו   במקרה   או   לעת  מעת   שתהא   כפי   החברה   של  האופציות  תוכנית   או /ו

 . ספציפיים יעדים

(  דין  כל  פי  על  הנדרשים  לאישוריםבהתאם  וביחס למנכ"ל ולדירקטורים,  )  החברה  דירקטוריון .9.4

במקרה של    רק הוני מענק תנאי  של מידית האצה המאפשר אוטומטי מנגנוןיהיה רשאי לקבוע  

 כפי שיוגדר על ידי הדירקטוריון.  , אירוע האצה

במהלך    -מימוש  מחיר .9.5 החברה  מניות  של  ממוצע  ממחיר  יפחת  האחרונים    30לא  המסחר  ימי 

 שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון את ההקצאה.  

 .  ההקצאה ממועד  שנים עשר עד – פקיעה  מועד .9.6

ת החברה לקבוע מנגנון לפיו במועד המימוש בעל ניירות הערך יקבל את ההטבה לה הוא  באפשרו .9.7

עבור   נקבע  המימוש  מחיר  לבין  המימוש  במועד  החברה  מניית  מחיר  בין  ההפרש  בגובה  זכאי, 

 (.  cashlessניירות הערך, וזאת בלי להידרש לשלם בפועל את מחיר המימוש )מנגנון 

  המועסקים  לעובדים   הכנסה  מס  לפקודת   102  סעיף   לפי   הניתן  ככל  תינתן  הוני   תגמול  של  ההענקה .9.8

 (. מדינות באותן הקיים הדין  פ"ע  ל"בחו עובדים של במקרים) בישראל

היקף הדילול המקסימאלי בגין ניירות הערך שיוענקו במסגרת התוכנית כאמור, בתקופת היות   .9.9

ן המונפק של החברה )בדילול מלא(  מההו  10%מדיניות תגמול זו בתוקף, לא יעלה על שיעור של  

 בעת הענקת ניירות הערך ובהתחשב בהן.  
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שאר התנאים להענקת התגמול ההוני יהיו בהתאם לתוכנית האופציות הקיימת בחברה או כל   .9.10

 תגמול הוני אחרת שתאומץ על ידי החברה. הענקתתוכנית 

רכת שווי מקובלות )כדוגמת  שווי ההטבה בעת הענקת אופציות תגמול הוני יקבע על בסיס שיטות הע

/ מודל בינומי(. שיטה זו בוחנת בין היתר את סטיית התקן של מניית החברה, ככל    סבלק אנד שול

הדירקטוריון בחן וראה כי תנודתיות המניה גבוהה  שהסטייה גבוהה יותר שווי ההטבה גבוה יותר.  

 מאד, ועל כן מצא לנכון לאשר טווחים אלו בתגמול ההוני. 

 (clawbackהשבה כתוצאה מטעות )  .10

יום ממועד בקשת    30, בתוך  לחברה להשיב התחייבות  על  המשרה  נושאי  יחתמו  ענק המ תשלום  במועד 

או חלק    המענק כי  בעתיד  יתברר בו במקרה ,ממנו  חלק אוששולם לו בפועל  המענק  סכום את החברה,  

הכספיים של החברה. השבה    בדוחות מחדש והוצגו כמוטעים שהתבררו  נתונים בסיס    על ממנו שולם

 לא תתבצע במקרה של שינויי תקינה חשבונאית וכללי דיווח.  

 הפחתה לפי שיקול דעת דירקטוריון  .11

 רשאי להפחית את היקף התגמול המשתנה בהתאם לשיקול דעתו.  הדירקטוריון

 סיום התקשרות  .12

 מוקדמת  הודעה  .12.1

 :כדלקמן ובהתראה  בכתב מוקדמת להודעה זכאי משרה נושא

 .  חודשים  6  עד של בהתראה בכתב מוקדמת להודעה זכאי – ל"מנכ •

 . חודשים 3 עד של  בהתראה בכתב מוקדמת  להודעה זכאי - ל" מנכ כפופי  •

החברה רשאית להעניק לנושאי המשרה מענקי פרישה )מעבר לתקרת המענק    :פרישה  מענקי .12.2

 השנתי( בקשר לסיום עבודתם בחברה, כדלקמן:  

 פרישה  מענק שווי תפקיד

 חודשיותבסיס  משכורות 3 עד שנים  3 מעל  -מנכ"ל

  3מעל  -כפופי מנכ"ל

 שנים 

 משכורות בסיס חודשיות 2עד 
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( העניק שירותים/עבד  1אשר עמד בכל התנאים הבאים: )מענקי פרישה יוענקו לנושא משרה   .12.3

( עזיבתו של נושא המשרה אינה כרוכה בנסיבות המצדיקות,  2בחברה במשך שנתיים, לפחות; )

 עפ"י שיקול דעת ועדת התגמול, שלילת פיצויי פיטורין. 

נושא   .12.4 העסקת  תקופת  על  היתר,  בין  בהתבסס  הפרישה  מענק  את  יאשר  החברה  דירקטוריון 

 ה, תנאי כהונתו והעסקתו, ביצועי החברה, תרומתו של נושא המשרה ונסיבות פרישתו.  המשר

  ללא   מעביד  עלות  לפי  הינן  חודשיות  משכורות,  פרישה  מענקי  לענייןמובהר למען הסר ספק, כי   .12.5

 .  מיוחדיםאו  /ו פעמיים חד, שנתיים מענקים

החברה תהא רשאית להעניק לעובד השלמת פיצויי פיטורין בעת פרישת העובד בנסיבות אשר   .12.6

 אינן מקנות לחברה שלילת פיצויי פיטורין.  

 מעבר לתנאים הרשומים לעיל ולהוראות הדין לא יינתנו מענקים נוספים בגין פרישה.  .12.7

 )שאינו מכהן כמנכ"ל בחברה(  פעיל דירקטוריוןתגמול יו"ר  .13

ליו"ר דירקטוריון  אלפי ש"ח,    90היו"ר יהיה זכאי לגמול חודשי בסך שלא יעלה על   -רכיב קבוע .13.1

   . 100%, בהיקף משרה מלאה של פעיל

  6בסך של    התקרת המענק השנתי עבור יו"ר דירקטוריון פעיל, הינ   -מענק שנתי  -גמול משתנה .13.2

חודשיות בסיס  יחושב מהרווח    סכום.  משכורות  פעיל,  דירקטוריון  יו"ר  עבור  המענק השנתי 

השנתי הנקי )לפני מענק שנתי כאמור( על בסיס דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים של  

   .דיןהחברה, כפי שייקבע על ידי האורגנים הרלוונטיים על פי  

ר דירקטוריון, ראה  לפרטים אודות תקרת גמול הוני ליו"  -תגמול הוני לטווח ארוך  -גמול משתנה  .13.3

פי תוכנית  לעיל.    9.2סעיף   על  נושאי המשרה  על  הוראות התגמול ההוני לטווח ארוך החלות 

 . לעיל  9תגמול זו יחולו גם על הענקת תגמול הוני ליו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 

 תגמול דירקטורים )למעט יו"ר הדירקטוריון( .14

  לגמול   זכאים  יהיו  , לרבות דירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברהבחברה  הדירקטורים .14.1

  גמול   בדבר  כללים)  החברות  תקנות  להוראות   בהתאם  יקבעו  אשר  השתתפות  וגמול  שנתי

  החברה   של  לדרגתה  בהתאם,  לעת  מעת  שיהיו  כפי,  2000  –  ס"תש(,  חיצוני  לדירקטור  והוצאות

   .וחניה נסיעה  הוצאות להחזר זכאים בחברה  הדירקטורים יהיו, בנוסף. לעת מעת  שתהא כפי

  9.2לפרטים אודות תקרת גמול הוני ליו"ר דירקטוריון, ראה סעיף    - תגמול הוני לטווח ארוך .14.2

הוראות התגמול ההוני לטווח ארוך החלות על נושאי המשרה על פי תוכנית תגמול זו,  .  לעיל

 לעיל.    9יחולו גם על הענקת תגמול הוני לדירקטורים בחברה, כמפורט בסעיף 

 ביטוח אחריות, פטור ושיפוי  .15

ושיפוי  .15.1 התחייבות    -פטור  וכן  מאחריות  פטור  המשרה  לנושאי  להעניק  רשאית  תהא  החברה 

לשיפוי, כנהוג בחברה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון החברה, ובהתאם למגבלות  

 כדלקמן:  

לגבוה   .15.1.1 יוגבל  במצטבר  בחברה  המשרה  נושאי  כל  עבור  המקסימלי  השיפוי  סכום 

מיליון ש"ח, במועד תשלום השיפוי    25מהונה העצמי של החברה או    25%מבין:  

 בפועל.  
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הפטור מאחריות אינו יחול על החלטה או עסקה שלנושא משרה כלשהו בחברה )גם   .15.1.2

 ה עניין אישי.  נושא משרה אחר מזה עבורו מוענק כתב הפטור( יש ב 

)לרבות פוליסות    החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה ביטוח אחריות  -ביטוח אחריות .15.2

( במהלך תקופת מדיניות תגמול זו, באמצעות רכישת פוליסות לביטוח   Run-Offביטוח מסוג

)לרבות בעלי שליטה  ונושאי משרה  דירקטורים  כפי שיכהנו  ו/או קרוביהם  בחברה  אחריות   ,)

מעת לעת, להאריך ו/או לחדש את פוליסת הביטוח הקיימת ו/או להתקשר בפוליסה    בחברה

חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו מבטח או עם מבטח אחר בישראל  

ובלבד   משרה,  נושאי  ו/או  דירקטורים  אחריות  לביטוח  להלן,  כמפורט  בתנאים  בחו"ל,  או 

בס  על  תהיינה  האמורות  התגמול  שההתקשרויות  וועדת  להלן  המפורטים  התנאים  עיקרי  יס 

 זאת:   האישר

 ;דולר 25,000,000תקרת היקף הכיסוי הביטוחי לא תעלה על סך של   .15.2.1

במועד הביטוח    פרמיית .15.2.2 השוק  לתנאי  בהתאם  יהיו  שייקבעו  העצמית  וההשתתפות 

 עריכת פוליסת הביטוח, בעלות שאינה מהותית לחברה.  

 בהתאם  הפרמיה  גובה  ואת  הביטוחי  הכיסוי  סכום  תא,  שנה  מדי  תאשר  התגמול  ועדת .15.2.3

העניין    ולאחרלעיל    לאמור בנסיבות  סבירים  הינם  הסכומים  כי   בהתחשבשיוודאו 

 בחשיפות החברה ובתנאי השוק;

 מתביעות)במובחן    עצמה  החברה  כנגד  שתוגשנה  תביעות  לכסות  תורחב  הביטוח  פוליסת .15.2.4

 בישראל  לפחות  ערך  ניירות  חוקי  הפרת   שעניינן (  בה  משרה  נושאי או  /ו  דירקטורים  כנגד

(entity coverage for securities claims  )ביטוח   תגמולי  של  תשלום  סדרי  וייקבעו 

  פי   על  מהמבטח  שיפוי   לקבלת  המשרה   נושאי או  /ו  הדירקטורים  של  זכותם  לפיהם 

 ; החברה של  לזכותה קודמת הפוליסה

בעלי    הפוליסה .15.2.5 הנחשבים  משרה  ונושאי  דירקטורים  של  אחריותם  את  גם  תכסה 

השליטה בחברה או קרוביהם, מעת לעת, ובלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה 

ו/או נושאי המשרה   בחברה, וכי ההתקשרות תהא בתנאי שוק של יתר הדירקטורים 

רכושה   החברה,  רווחיות  על  מהותי  באופן  להשפיע  עשויה  התחייבויותיה, ואינה  או 

 . 2000-וזאת בהתאם לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס 

   מסכום הפרמיה לא תיחשב כחריגה ממדיניות התגמול.   10%חריגה של  .15.2.6

 ניהול, בקרה ופיקוח   .16

 לתגמול נושאי משרה יפוקח ויבוקר כמפורט להלן:  הדירקטוריוןאישור 

  האורגנים  ידי  על  ויאושר  התגמול  למדיניות   בהתאם  יהא,  כאמור  משרה  לנושאי  תגמול .16.1

  מדיניות   שעניינה   ועתידית  קיימת  דין  הוראת  לכל   בכפוף   תפעל  החברה;  דין  פי  על   המוסמכים

 . החברה של התגמול 

  לרבות   כך  לשם  הדרושות  הפעולות   כל  ועל  יישומן   ועל  התגמול   ניהול  על   מופקד   הדירקטוריון .16.2

 . יישומן  אופן לגבי ספק של  מקרה בכל התגמול מדיניות  הוראות  את לפרש  הסמכות
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/    גיבוש  לצורך ,  חיצוניים  ביועצים  יסתייעו  התגמול  וועדת  הדירקטוריון,  לנכון  שימצא  ככל .16.3

 . שנקבעה כפי המדיניות  על ובקרה  פיקוח על וכן התגמול  מדיניות עדכון

   התגמול מדיניות למועד  נכון העובדים ליתר המשרה נושאי שכר השוואת .17

  אישור  למועד  נכון  בפועל)  העובדים  יתר  אל  המשרה  נושאי  בין  והחציוני  הממוצע  לשכר  היחס

 :(התגמול  מדיניות

 החציוני  לשכר יחס  2הממוצע לשכר יחס  תפקיד

 3.33 1.97 ל "מנכ

 2.43 1.44   ל" מנכ כפופי 

  לצורך  כי  יובהר.  משרה  נושאי  אינם  אשר  עובדים  10  בחברה  ,התגמול  מדיניות  למועד  נכון  כי  נדגיש

 . בלבד החברה   עובדי נכללו  האמורים היחסים  חישוב

  לאור  כי  ומצא  העובדים  יתר  לבין  המשרה  נושאי  בין  הקיימים  הפערים  את  ןבח  דירקטוריון החברה

.  בחברה  הקיימים  העבודה   יחסי   על   ישפיעו   לא  לעיל  הרשומים  היחסים  החברה   ומבנה  אופייה

  בחברה  המשרה  נושאי  שכר  קביעת  על  מוגבלת  השפעה  אלו  לנתונים  כי  סבור  הדירקטוריון,  בנוסף

 . החברה של במבנה בהתחשב

  

 
 .המשרה  נושאי  של שכרם  עלות את  כולל ואינו, בלבד  החברה  עובדי של  שכר לעלות מתייחס  החציוני ולשכר הממוצע לשכר היחס 2
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 התגמול  קביעת   אופן עקרונות

 

של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לבחון ולאשר תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה, יתייחסו,    בבואם

 בין היתר, לנושאים הבאים, ככל שהם רלוונטיים לנושא המשרה:  

 השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.  .1.1

 פויה להשגת יעדי החברה.תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו ותרומתו הצ  .1.2

 הסכמי שכר קודמים של נושא המשרה.   .1.3

 תנאי העסקה של בעלי תפקידים מקבילים בחברה.   .1.4
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 יוזרוואי בע"מ

 )"החברה"( 

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

 חלק ראשון 

 בע"מ.  יוזרוואי: שם החברה .1

כינוסה .2 ומקום  המועד  הכללית,  האסיפה  " סוג  )להלן:  מיוחדת  כללית  אסיפה  או  האסיפה:   "

, )להלן:  12:00, בשעה  2022  במאי  10  -, הג'"( של בעלי מניות החברה שתערך ביום  האסיפה הכללית"

 בלינק:   Zoom-"( באמצעות מערכת הזימון האסיפה"

https://userway.zoom.us/j/7758580217 

שעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה,  לא ימצא מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית האם  

 "(. האסיפה הנדחית )להלן: " אותו יום, ולאותו מקוםב 14:00לשעה  תידחה  

ההחלטות   ותמצית פירוט הנושאים שעל סדר היום, לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה .3

  :תהמוצעו

 לגמול   הבחברה ואישור זכאות תחיצוני  יתלתפקיד של דירקטור רב דודקיגב' ממינוי  .3.1
 

 ת חיצוני  ית"( לתפקיד של דירקטורגב' דודק)להלן: "  גב' מירב דודקמוצע למנות את   .3.1.1

( שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי 3בחברה, לתקופה של שלוש )

 דוח זה.  

ניירות ערך, ראה סעיף    26בהתאם לקבוע בתקנה    גב' דודקאודות  לפרטים   .3.1.2 לתקנות 

 בזימון האסיפה.   3.1.1

לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם ל"סכום הקבוע" כמפורט  ת זכאיתהא  גב' דודק  .3.1.3

בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור 

תש"ס "  2000  -חיצוני(,  הגמול)להלן:  ובהתאם    "(,תקנות  לעת  מעת  שיעודכנו  כפי 

לכתב פטור   תזכאי   גב' דודק תהאלדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן,  

ושיפוי והכללה בפוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה, כמקובל בחברה וכפי שיהיו מעת 

 לעת.  

לכהן   הכשירות החברות, על  לחוק  241-ב)א( ו 224בהתאם לסעיפים    גב' דודק הצהירה .3.1.4

יש  וכן  ת חיצוני  יתירקטור כד והיכולת  ה ל כי  הדרושים  הכישורים  את   את  להקדיש 

  גב' דודקכאמור. העתק הצהרת    האת כישורי  ה, ופירט הביצוע תפקיד לשם  הזמן הראוי

 לדו"ח זימון האסיפה. א'נספח כמצורף 

בחברה לתקופה של שלוש   תחיצוני  יתכדירקטור   גב' דודק"למנות את  :  נוסח ההחלטה המוצעת

זכאותה לגמול  כן אישור  , ו( שנים, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת לפי דו"ח מיידי זה3)

 ".   בזימון האסיפה 3.1כמפורט בסעיף 

https://userway.zoom.us/j/7758580217


 

 

 אישור עדכון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה .3.2
 

 רקע

בחברה את מדיניות התגמול  , אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות  2022בינואר    13ביום  

 " )להלן:  לציבור  ההנפקה  להשלמת  בכפוף  בחברה  המשרה  נושאי  התגמול  של  מדיניות 

 .1"( הנוכחית

לאור רצון החברה לאפשר הענקת גמול הוני לדירקטורים ללא תלות בתמורה חודשית, מוצע  

את   ל ב  9.2סעיף  לעדכן  ביחס  החברה,  של  הנוכחית  התגמול  הונושא  מדיניות  ני  גמול 

פעיל  לדירקטורים   שאינו  דירקטוריון  ליו"ר  לנוסח  או  בהתאם  פעיל,  דירקטוריון  ליו"ר  וכן 

 )מסומן על גבי מדיניות התגמול הנוכחית(. האסיפה לזימון  נספח ב'המצ"ב כ

או ליו"ר דירקטוריון שאינו פעיל, וליו"ר    תקרת הגמול ההוני אשר ניתן להעניק לדירקטורים

משכורות חודשיות,    6-ו  משכורות חודשיות  3מתקרה של  תשתנה    ,בחברה  דירקטוריון פעיל 

 אלפי ש"ח, בהתאמה. 600-ו  אלפי ש"ח 350שווי כלכלי שנתי בסך של , לתקרה של בהתאמה

"לאשר את עדכון מדיניות התגמול הנוכחית, בתנאים המפורטים  נוסח ההחלטה המוצעת  :

 לזימון האסיפה".  נספח ב'לזימון האסיפה ובנוסח המצ"ב כ 3.2בסעיף 

 
 אבן בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון -אישור התקשרות החברה עם גב' יעל הר .3.3

 

אבן  -דירקטוריון החברה את מינויה וזכאותה לגמול של גב' יעל הר , אישר2022במרץ   29ביום 

  חברה, בכפוף לאישור האסיפהב  לא פעיל"( לתפקיד של יו"ר דירקטוריון  אבן-גב' הר)להלן: "

 המזומנת לפי דוח מיידי זה את ההתקשרות עמה בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון.  

ב)א( לחוק החברות, על כשירותה לכהן כדירקטורית  224אבן הצהירה בהתאם לסעיפים  -גב' הר

וכן כי יש לה את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידה,  

אבן וכן פרטים אודותיה בהתאם לקבוע  -כאמור. העתק הצהרת גב' הרופירטה את כישוריה  

 לדוח מיידי זה.   נספח ג'לתקנות ניירות ערך, מצורפים כ 26בתקנה 

-באותו המועד אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם גב' הר

חברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית  לא פעיל ב, בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון  2אבן 

 "(. יום תחילת ההסכםהמזומנת בהתאם לדו"ח מיידי זה )להלן: " 

לעיל, הגמול ההוני המוצע    3.2יובהר כי במידה ויאושר עדכון למדיניות התגמול כמפורט בסעיף  

הר התגמול  הינו  אבן  -לגב'  למדיניות  עדכון  יאושר  ולא  במידה  התגמול,  למדיניות  בהתאם 

בסעיף   תגמול   3.2כמפורט  ממדיניות  בחריגה  הינו  אבן  הר  לגב'  המוצע  ההוני  הגמול    לעיל, 

 א)ב( לחוק החברות. 267, ולפיכך, בהתאם לסעיף הנוכחית

 ההתקשרות עם גב' הר אבן הינה בתנאים המפורטים להלן:

הר  –  תמורה .3.3.1 זכאי-גב'  תהיה  ל"סכום אבן  בהתאם  השתתפות  וגמול  שנתי  לגמול  ת 

הקבוע" כמפורט בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת 

 ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת.  

 
)מספר אסמכתא:    2022במרץ    30אשר פרסמה החברה ביום    2021התקופתי לשנת  בפרק א' לדוח    32.9לפרטים ראו סעיף    1

2022-01-039421 .) 
 כעוסק מורשה.    2



 

 

וביטוח .3.3.2 שיפוי  הר  -פטור  לגב'  תעניק  וכן -החברה  בחברה  כמקובל  ושיפוי  פטור  אבן 

הר גב'  את  פו-תכלול  במסגרת  משרה  אבן  ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח  ליסת 

 בחברה. 

( לפקודת מס הכנסה, 3)ב()102אבן, תחת סעיף  -החברה תקצה לגב' הר  -כתבי אופציה .3.3.3

כתבי אופציה לא רשומים למסחר של החברה   14,269כנושאת משרה בחברה, כמות של  

לעד   ע.נ.    14,269הניתנים למימוש  רגילות של החברה, ללא  זה:  מניות  )להלן בסעיף 

אג' לכל כתב אופציה   438.80"( , בכפוף לתשלום מחיר מימוש בסך של  כתבי האופציה"

" המימוש)להלן:  "מחיר  )להלן:  להלן  המפורטים  לתנאים  בהתאם  תקופת "((, 

 "(:  ההבשלה

  4,757כתבי האופציה יבשילו ויהיו ניתנים למימוש לעד    4,757כמות של   •

רגילות, לאחר תקופה   ביום תחילת    12של  מניות  חודשים שתחילתה 

 ההסכם.  

  4,756כתבי האופציה יבשילו ויהיו ניתנים למימוש לעד    4,756כמות של   •

של   תקופה  לאחר  רגילות  תחילת    24מניות  ביום  שתחילתה  חודשים 

 הסכם; 

  4,756כתבי האופציה יבשילו ויהיו ניתנים למימוש לעד    4,756כמות של   •

של   תקופה  לאחר  רגילות  תחילת    36מניות  ביום  שתחילתה  חודשים 

 הסכם.

לזימון האסיפה, לפרטים אודות  3.5טים נוספים אודות כתבי האופציה ראה סעיף לפר

 לזימון האסיפה.  3.5.7התמורה ומחיר המימוש ראה סעיף  

אבן בהסכם למתן  -לאשר את תנאי התקשרות החברה עם גב' הר נוסח ההחלטה המוצעת:

 שירותי יו"ר דירקטוריון החברה בתנאים המופרטים לעיל.

וכן הענקת גמול הוני   ת החברה עם מר יצחק זקן בהסכם ייעוץ עם החברהאישור התקשרו .3.4
 עבורו 

 

אישר 2022במרץ    14ביום   בחברה   ,  כדירקטור  זקן  מר  של  מינויו  את  החברה  דירקטוריון 

 לתקנון החברה.   116בהתאם לסעיף 

מר  , אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם  2022במרץ    29ביום  

, בכפוף  וכן הענקת גמול הוני עבורו  , בהסכם למתן שירותי ייעוץ בחברה על ידי מר זקן3זקן 

 "(. יום תחילת ההסכםלאישור האסיפה הכללית המזומנת בהתאם לדו"ח מיידי זה )להלן: " 

לעיל, הגמול ההוני המוצע    3.2יובהר כי במידה ויאושר עדכון למדיניות התגמול כמפורט בסעיף  

ות התגמול כמפורט  למר זקן הינו בהתאם למדיניות התגמול, במידה ולא יאושר עדכון למדיני 

האסיפה  3.2בסעיף תגמולבזימון  ממדיניות  בחריגה  הינו  זקן  למר  המוצע  ההוני  הגמול   ,  

 א)ב( לחוק החברות. 267, ולפיכך, בהתאם לסעיף הנוכחית

 ההתקשרות עם מר זקן הינה בתנאים המפורטים להלן: 

מר זקן יכהן כחבר דירקטוריון בחברה, וכן יעמיד לחברה שירותי ייעוץ   -השירותים .3.4.1

 
 כעוסק מורשה.    3



 

 

במגוון נושאים וביניהם: רגולציה, ניהול סיכונים, ממשל תאגידי, דיני ניירות ערך ועוד 

 "(. שירותי הייעוץ)להלן: " 

  25שירותי הייעוץ יועמדו על ידי מר זקן לחברה בהיקף של עד    - התמורה והיקף משרה .3.4.2

חודשיו של  שעות  לסך  בתמורה  "  20,000ת,  )להלן:  מע"מ  בתוספת  התמורה ש"ח, 

 "(.  החודשית

 מר זקן יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוצאו על ידו במסגרת מתן שירותי   -החזר הוצאות .3.4.3

   בכפוף לאישור מראש של החברה ובהתאם למדיניות החברה. הייעוץ

פה המזומנת  ההסכם הינו לתקופה שתחילתה במועד אישור האסי  -תקופת ההסכם .3.4.4

לפי דו"ח מיידי זה ולתקופה בלתי קצובה. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית  

 ( יום.  30לסיים את הסכם הייעוץ בהודעה מוקדמת של שלושים )

החברה תעניק למר זקן פטור ושיפוי כמקובל בחברה וכן תכלול   -פטור שיפוי וביטוח .3.4.5

 ורים ונושאי משרה בחברה. את מר זקן במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקט

( לפקודת מס הכנסה,  3)ב()102תחילת ההסכם, החברה תקצה למר זקן, תחת סעיף    ביום   בנוסף,

כתבי אופציה לא רשומים למסחר של החברה הניתנים    47,564, כמות של  4כנושא משרה בחברה 

"( ,  כתבי האופציהמניות רגילות של החברה, ללא ע.נ. )להלן בסעיף זה: "  47,564למימוש לעד  

"  4,388בכפוף לתשלום מחיר מימוש בסך של   )להלן:  "((,  מחיר המימושאג' לכל כתב אופציה 

 : "(ההבשלה תקופת)להלן: " בהתאם לתנאים המפורטים להלן

מניות רגילות,   15,584כתבי האופציה יבשילו ויהיו ניתנים למימוש לעד    15,584כמות של   .1.1.1.1

 חודשים שתחילתה ביום תחילת ההסכם.   12לאחר תקופה של 

כתבי    31,980חודשים ממועד תחילת ההסכם, כמות כולל של    12בתקופה שתחל בתום   .1.1.1.2

  3,997-ת הכוללת כאמור )כמתוך הכמו  1/8האופציה הנותרים יבשילו באופן בו שיעור של  

 רבעונים רצופים.   8כתבי אופציה(, תבשיל בתום כל רבעון במשך 

לזימון האסיפה, לפרטים אודות  3.5לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה ראה סעיף 

 לזימון האסיפה.  3.5.7התמורה ומחיר המימוש ראה סעיף  

מר זקן בהסכם למתן שירותי  לאשר את תנאי התקשרות החברה עם  נוסח ההחלטה המוצעת:

 בתנאים המופרטים לעיל. והענקת גמול הוני עבורו ייעוץ 

 

 
 

 
 בגין שירותיו כדירקטור בחברה ובכפוף להמשך מתן שירותי הדירקטור כאמור.  4



 
 
 : המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ושאר מסמכים .4

ניתן לעיין בהחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית וכן בדו"חות המיידים אשר פרסמה  

זוויתן   יהודה, בתיאום מראש עם  2החברה בקשר לנושאים דלעיל, במשרדי החברה ברחוב  , אבן 

בטל'   החברה  א'  054-4505098מזכירות  ליום  -בימים  עד  וזאת  המקובלות,  העבודה  בשעות  ה' 

     האסיפה הכללית.

 מניין חוקי ואסיפה נדחית  .5

חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות  המניין  

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים  

סיפה. לא נכח מנין חוקי  ( מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת הא25%)

לשעה  באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה  

"(. באסיפה הנדחית יתהווה מנין חוקי  האסיפה הנדחית)להלן: "  באותו יום, ולאותו מקום  14:00

כתב הצבעה, לרבות  לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכח/ים בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על ידי  

עשרים   שלו/שלהם  מניות  בעל/י  האלקטרונית,  ההצבעה  מערכת  באמצעות  שנשלח  הצבעה  כתב 

וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה  

הנדחית. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה,  

 כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. 

 הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היום .6

בזימון    3.1  בסעיף הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטות המוצעות   .6.1

)ב( לחוק החברות,  239  ףשעניינם מינוי דירקטור חיצוני בחברה, הינו כאמור בסעי,  האסיפה

דהיינו, רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה מבלי להביא בחשבון  

 : את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה

רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור  (1)

ן אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, מדיניות התגמול או המינוי )למעט עניי

בעלי   של  כלל הקולות  )במניין  בהצבעה  המשתתפים  העניין,  לפי  בהצבעה(,  המשתתפים 

 המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים(;

( לא עלה על שיעור של שני  1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה ) (2)

 ההצבעה בחברה.   אחוזים מכלל זכויות

בזימון    3.2הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטה המוצעת בסעיף   .6.2

(   2)-(1א)ב()267, שעניינה אישור עדכון מדיניות התגמול בחברה, הינו כאמור בסעיף  האסיפה

לחוק החברות. דהיינו, רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה מבלי  

 להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: 

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי   (1)

בהצבעה;  המשתתפים  התגמול,  מדיניות  באישור  אישי  עניין  בעלי  או  בחברה  השליטה 

שבון קולות הנמנעים; על מי  במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בח

 , בשינויים המחויבים;276שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

( לא עלה על שיעור של שני  1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה ) (2)

אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מהשיעור האמור  
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 בפסקה זו. 

  3.4  -ו  3.3רש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטות המוצעות בסעיפים  הרוב הנד .6.3

אישור   שעניינן  בחברה לעיל,  דירקטורים  עם  ונושא  התקשרות  במידה  היום    3.2,  סדר  שעל 

 יאושר, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.  

שעל סדר היום לא יאושר, הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת    3.2במידה ונושא  

 לעיל.   6.2הינו כמפורט בסעיף בזימון האסיפה   3.4 -ו  3.3אישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 

 :או מאפיין אחר של בעל מניות  ון קיומה של זיקהסימ .7

מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה, כנדרש לפי חוק    זה  הצבעהשל כתב    בחלק השני

בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, וכן שאלה לגבי    ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית,  החברות

יודגש, כי מי שלא יסמן את  .  "(מאפיין בעל המניותהיותך בעל עניין, משקיע מוסדי ונושא משרה )"

קיומה או העדרה של זיקה כאמור, או לא יתאר את מהות הזיקה, או לא ישיב לשאלה אודות מאפיין  

 לות באסיפה. בעל המניות, לא תבוא הצבעתו במניין הקו 

 תוקף כתב ההצבעה וקבלת אישור בעלות  .8

צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות   לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם .8.1

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.  

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר,   .8.2

עניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות  אם ביקש זאת. בקשה ל 

ההצבעה    מערכת  באמצעות  לחברה  יועבר  הבעלות  שאישור  להורות  זכאי  רשום  לא 

 האלקטרונית.  

 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.   .8.3

ב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו,  " הוא המועד בו הגיע כתמועד ההמצאהלעניין זה " .8.4

 למשרדי החברה.  

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת  .9

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית  

 . 2022 במאי 10 -הג'  ביום  6:00שעות לפני כינוס האסיפה( קרי, עד שעה  6)

 באמצעות כתב הצבעה הצבעה .10

)לא דרך מערכת ההצבעה האלקטרונית( תעשה עד   שעות לפני    4ההצבעה באמצעות כתב הצבעה 

 .2022  במאי 10 -הג' ביום   8:00מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי, עד שעה 

  מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה .11

 , אבן יהודה. 2זוויתן  משרדי החברה בכתובת: רחוב 

 הודעת עמדה ותגובת דירקטוריון  .12

( ימים לפני מועד האסיפה  10המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד עשרה ) .12.1

 "(. ידי בעלי המניות-המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על הכללית )"

להו .12.2 תגובת הדירקטוריון  האחרון להמצאת  )המועד  יאוחר מחמישה  לא  הינו  עמדה  (  5דעת 
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 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. 

 והודעות העמדה  ההצבעה כתב בהם שמצויים הבורסה של  האינטרנט ואתר ההפצה אתר כתובות .13

 ואתר האינטרנט ההפצה  אתר את נוסח כתב ההצבעה ניתן למצוא כנספח לדיווח מיידי זה. כתובות

 העמדה:  והודעות  ההצבעה כתב בהם מצויים הבורסה של

 . www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: 

 .www.maya.tase.co.ilאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: 

 עמדהקבלת כתב הצבעה והודעות   .14

בעל מניות רשאי לפנות אל החברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה   .14.1

 והודעות העמדה. 

כתב   .14.2 לנוסח  קישורית  אלקטרוני  בדואר  תמורה,  ללא  לקבל,  זכאי  רשום  שאינו  מניות  בעל 

ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה אשר מניותיו רשומות אצלו, אלא  

הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל    אם כן

לעניין   גם  כתבי ההצבעה תחול  לעניין  הודעה כאמור  בדואר תמורת תשלום.  כתבי הצבעה 

 קבלת הודעות עמדה. 

 עיון בכתבי הצבעה  .15

(  5%אחוזים )  בעל מניות אחד או יותר, המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה .15.1

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

בסעיף   כהגדרתו  בחברה  השליטה  בעל  בידי  מוחזקות  שאינן  החברות,    268ההצבעה  לחוק 

במשרדה  לעיין  הכללית,  האסיפה  כינוס  לאחר  מטעמו,  שלוח  באמצעות  או  בעצמו  זכאי, 

החברה של  ההצבעה  הרשום  וברישומי  ההצבעה  בכתבי  המקובלות,  העבודה  בשעות   ,

 לתקנות.  10באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בתקנה 

( מסך כל זכויות ההצבעה בחברה )שלא  5%יצוין כי כמות המניות המהוות חמישה אחוזים )  .15.2

החברה וכי כמות    מניות רגילות של   180,308בדילול מלא( הינה, נכון למועד דו"ח מיידי זה,  

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי    5%המניות המהוות חמישה אחוזים  

 מניות רגילות של החברה.   90,206בעל שליטה )שלא בדילול מלא( הינה 

 שינוי בסדר היום  .16

האסיפה   .16.1 של  יומה  סדר  שעל  בנושאים  שינויים  ויהיו  ייתכן  זה,  הצבעה  כתב  פרסום  לאחר 

הכללית, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה  

לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה )ככל ויהיו שינויים  

מו הודעות עמדה כאמור( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר  בסדר היום ו/או יתפרס

 לעיל.  13האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, המפורטים בסעיף 

בחברה,   .16.2 מניות  בעל  ידי  על  הכללית  האסיפה  של  יומה  לסדר  נושא  הוספת  ותתבקש  היה 

א לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה  5בהתאם לתקנה  

היום(, תש"ס לסדר  נושא  והוספת  זה  2000-ציבורית  נושא  כי  יחליט  ודירקטוריון החברה   ,

מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על זימון אסיפה כללית  

 זו ותפרסם כתב הצבעה מתוקן, לכל המאוחר, עד יום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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   בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שבחלקו השני של כתב ההצבעה. .17

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 חלק שני  -כתב הצבעה 

 

 בע"מ.  יוזרוואי: שם החברה

 . 6179334-03; מס' פקס:  , אבן יהודה2רחוב זוויתן : מען החברה )למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה(

 . 516218989 :מס' חברה

 .12:00, בשעה 2022 במאי  10- הג' יום  :מועד האסיפה

   מיוחדת.ו כללית :סוג האסיפה הכללית

 .2022 באפריל 12 -ה  ,ג'יום סוף יום המסחר של : המועד הקובע

 

 פרטי בעל המניות 

 _________________________  :שם בעל המניות

 _________________________  :מספר זהות

 _________________________  :מספר דרכון -אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

 _________________________  :המדינה שבא הוצא

 _________________________  :בתוקף עד

 : אם בעל המניות הוא תאגיד

 ____________________________  :מספר תאגיד

 _________________________  :מדינת ההתאגדות

 

 :  בכירה ומשקיע מוסדיבעל עניין, נושא משרה 

 

 לא כן בחברה?  5האם הנך נושא משרה בכירה

 לא כן בחברה?  6האם הנך בעל עניין 

 לא כן ?7האם הנך משקיע מוסדי 

 

 
 "(. חוק ניירות ערך )להלן: " 1968-התשכ"חד לחוק ניירות ערך, 37" כהגדרתו בסעיף נושא משרה בכירה"  5
 לחוק ניירות ערך.  1" כהגדרתו בסעיף בעל עניין"  6
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה    1" כהגדרתו בתקנה  משקיע מוסדי"  7

- ו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעות 2009-כללית(, תשס"ט
1994 . 
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 : *תיאור מהות הזיקה רלוונטית

 __________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

כתב הצבעה זה    –( לחוק החברות  1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף  

 באמצעות המערכת.תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא 

 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.   8
בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי   9

 שאינה כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

מס' הנושא 

על סדר היום  

לכתב  

 ההצבעה

 8אופן ההצבעה הנושא שעל סדר היום

 

האם אתה בעל שליטה, בעל  

עניין אישי באישור  

מדיניות  /המינוי

, נושא  ההתקשרות/התגמול 

משרה בכירה או משקיע  

 ?9מוסדי 

 לא *כן נמנע  נגד  בעד

1 

מינוי גב' מרב דודק לתפקיד של דירקטורית  
 חיצונית בחברה ואישור זכאותה לגמול  

 

     

2 
נושאי   של  התגמול  למדיניות  עדכון  אישור 

 המשרה בחברה 
 

     

3 
הר יעל  גב'  עם  החברה  התקשרות    - אישור 
 אבן בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון 

 

     

4 
יצחק זקן  אישור התקשרות החברה עם מר  

והענקת גמול הוני    בהסכם ייעוץ עם החברה
 עבורו 

 

     

 ____________________  ____________________ 

 חתימה  תאריך 
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כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת    –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה  

 זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2022 במרץ 27 תאריך:     
  לכבוד 

 "( החברה)"בע"מ  יוזרוואי
 

 א.ג.נ.,
 רותי לכהן כדירקטור יהצהרה בדבר כשהנדון : 

 
מצהיר ומאשר    ,ישראל  רמת גן,  36מנדס  רח'  שמענו  תושב ישראל    057771271ת.ז.  אבן,  - יעל הראני הח"מ,  

לחוק    א224תנאים הנדרשים כאמור בסעיף  כי מתקיימים בי כל ה  בחברה,כדירקטור  למינויי  בהתייחס  בזה,  
  כדלקמן:, "(חוק החברות)להלן: " 1999-החברות, התשנ"ט 

הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, בחברה שהיא חברה   .1
 בתל אביב בע"מ. ציבורית, אשר התאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך 

החברות. הסעיפים    לחוק  225-227אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים   .2
ומהווים חלק    להצהרתי זו  'אנספח  האמורים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפים כ

 בלתי נפרד ממנה. 

הראוי .3 הזמן  את  להקדיש  תפקיד  ביכולתי  ביצוע  כדירקטורלשם  הכישורים  בעל  הנני  ו   חברהב  י 
תפקידים  הדרוש ביצוע  כדירקטור לשם  של  ב  י  המיוחדים  לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  חברה, 

כמפורט  והניסיון התעסוקתי    אקדמאים התארים  הוהנני בעל ההשכלה, ההכשרה,  ,  החברה ולגודלה
 להלן: 

 : השכלה .3.1

• BA  1986 -סוציולוגיה, אוניברסיטת תל אביב ; 

• MA  1989 -סוציולוגיה, אוניברסיטת תל אביב ; 

 ;1996, הגנה על ההצעה, אוניברסיטת תל אביב, PHD -לימודים ל •

 ; 2003דירקטור הלכה למעשה, המרכז הישראלי לניהול,  •

 .2004מימון ופיננסים לבכירים, המרכז הישראלי לניהול,  •

 : השנים האחרונות 5- ניסיון תעסוקתי ב .3.2

 ;BBB ,2017-2021משנה למנכ"ל קבוצת  •

 היום.  -2021אורקל ישראל,    COO -סגן נשיא עולמי, ו •

 חברות בהן שימשתי / אני משמש כדירקטור בחמש שנים האחרונות:  .3.3

 נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב )דח"צ(. -ספידווליו בע"מ •

- פסק דין שניתן לפני למעלה מבלמעט הרשעה )לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן,  .4
 : (שנים 5

  -לחוק העונשין, תשל"ז  428עד    422  - ו  420  עד   418,  415,  392,  297עד    290עבירה לפי סעיפים   .4.1
 . 1968- לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54  -)א( ו53ד, 52ג,  52ולפי סעיפים   – 1977

בב .4.2 או  הרשעה  בתאגיד  מנהלים  עבירות  שוחד, מרמה,  בעבירות  לישראל  ית משפט מחוץ 
 . עבירות של ניצול מידע פנים

כי  הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה   .4.3
 . אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית

י מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית  לחוק החברות, אנ  225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף   .5
 לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.  

 בחוק החברות  225כהגדרתם בסעיף   -" ועדת אכיפה מנהלית", "אמצעי אכיפה " -בסעיף זה 

 הופטרתי(. -פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל )או אם הוכרזתי פושט רגל  אינני  .6
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" בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם  כשירות מקוצעית בעל "הנני   .7
 להצהרתי זו.  נספח ב'במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כ

אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר   .8
דיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי  ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בי

מהתנאים ו/אי מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה )כהגדרתה  
או לכל אדם אחר בחברה  לחוק החברות(, אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה    254בסעיף  

להצהרה    נספח א'א' לחוק החברות ב 227וראות סעיף  בהתאם לה  במידה ואכהן כיו"ר הדירקטוריון,
 זו.

 .לחוק החברותב 224צהרה זו נעשית בהתאם להוראות סעיף ה .9

 הן.   זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת .10

 
  

27.03.2022 

 תאריך 

 _______________ 

 _____ שם: 
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 נספח א'

 
  לחוק החברות 225 -א 227סעיפים 

 

 

 ועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה: מי שמ )א(  .225

אסור לו  חלפה התקופה שבה    טרםו)א(,  226כאמור בסעיף  ה  אם הורשע בפסק דין בעביר ( 1)
 ; 226לכהן כדירקטור לפי סעיף 

(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית  1)א 226אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף   ( 2)
 המשפט לפי אותו סעיף קטן;

אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור   ( 3)
ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה  בכל חברה  

 שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. 

 – בסימן זה  )ב( 

לחוק   4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    –"אמצעי אכיפה"  
- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  2ניירות ערך, לפי פרק ז' 

 , לפי העניין; 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד  1, או לפי פרק י' 1995

 לב)א( לחוק ניירות ערך; 52וועדה שמונתה לפי סעיף ה – "ועדת האכיפה המינהלית"  

 פסק דין בערכאה ראשונה. –"פסק דין"  
 

מונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם  ילא   א( )  .226
כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק    ם א  שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא

 שבו הורשע: ןהדי

לחוק העונשין,    428עד   422- ו 420עד   418,  415,  392, 297עד   290ות לפי סעיפים  רעבי ( 1)
 לחוק ניירות ערך;   54-)א( ו53ד, 52ג, 52י סעיפים פ, ול1977-תשל"ז

בתאגיד או    םילה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהעהרש ( 2)
 עבירות של ניצול מידע פנים; 

 )נמחקה(.  ( 3)

לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם   ( 1א) 
דין בעבירה שאינה   מנויה בסעיף קטן )א(, אם בית המשפט קבע כי מפאת  שהורשע בפסק 

בחברה   או  ציבורית  בחברה  דירקטור  לשמש  ראוי  הוא  אין  נסיבותיה  או  חומרתה  מהותה, 
פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש  

 .שנים מיום מתן פסק הדין

משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות    בית ב() 
בות  סיתו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנעשרלדירקטור, כי על אף ה

נעברה הע או בחברה פרטית  ,  ירהבשבהן  כדירקטור בחברה ציבורית  אין הוא מנוע מלכהן 
שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או  

 .בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים 

 (. 1רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן )א() השר ג() 

בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של   –עור  בית משפט, ואם הוגש ער ד( ) 
 . מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון

 

אכיפה     .א226 אמצעי  אדם  על  המינהלית  האכיפה  ועדת  בחברה  הטילה  כדירקטור  לכהן  עליו  האוסר 
ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה  

 אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה. 
 

דין,  ילא   א( )  .227 וכן תאגיד    יממונה לדירקטור קטין, פסול  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, 
 על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.  ליטחשה

 לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן )א( יגלה זאת לממנה. ד  ממוע ב() 
 

דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו    .א227
 מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה. עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך 

 גילוי ובתח
( 14)תיקון מס' 

 2011-תשע"א 

קב עמינוי  תגבלה
 רשעה ה

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

 מינוי תגבלה
( 3)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 חובת הודעה 
 ( 8)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 17ס' )תיקון מ
 2011-תשע"א 

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

הגבלת מינוי עקב 
החלטה של ועדת  

 האכיפה המינהלית 
( 14)תיקון מס' 

 2011-תשע"א 
( 17)תיקון מס' 

 2011-תשע"א 

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 
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 ב'נספח 
 

תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית   
 * 2005- ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו 

מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות  החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל 
 * 2005-מקצועית(, תשס"ו

 – )להלן    1999-לחוק החברות, התשנ"ט  366-)ג( ו241(,  2() 1)א240בתוקף סמכותי לפי סעיפים   
החוק(, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות  

 אלה:

וכישוריו .1 ניסיונו  ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו,  הוא בעל    דירקטור בעל מומחיות חשבונאית 
המאפשר לו להבין   חשבונאיים ודוחות כספיים באופן  –מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים  

הצגתם של הנתונים הכספיים;   בקשר לאופןלעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון  
תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול    הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור

 השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

החברה ולחברות  סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת   ( 1)
 בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

 תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;  ( 2)

 הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.  ( 3)

 לה: דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים הא )א(  .2

בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון,   ( 1)
 משפטים, מינהל ציבורי; 

בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום   ( 2)
 עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

פחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של  הוא בעל ניסיון של חמש שנים ל ( 3)
 חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 

 בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; )א( 

 בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;  )ב(

 החברה. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של  )ג(

הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה )א(, תיעשה  )ב( 
 בידי הדירקטוריון. 

לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים,    241בהצהרה לפי סעיף   )א(  .3
תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות  לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי  

 התומכים בהצהרתו. 

דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה   )ב( 
 ( לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה )א(. 12)א()92במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 

 רסומן. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פ .4

 

 

 ( 2005בדצמבר  5ד' בכסלו התשס"ו ) 

 ציפי לבני  

 שרת המשפטים 

 

 

 

 

 

 . 198עמ'  20.12.2005מיום  6445ק"ת תשס"ו מס' פורסם  *

 . 198עמ'  20.12.2005מיום  6445ק"ת תשס"ו מס' פורסם  *

קטור בעל  דיר
מומחיות חשבונאית  

 ופיננסית

דירקטור בעל  
 כשירות מקצועית

 הצהרה

 תחילה 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6445.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6445.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6445.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6445.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6445.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6445.pdf


 
 

 2022במרס  27  תאריך:     
  לכבוד 

 "( החברה)" בע"מיוזרוואי 
 

 א.ג.נ.,
 ית חיצוניתרותי לכהן כדירקטוריהצהרה בדבר כשהנדון : 

 
לאחר שהוזהרתי כי  .  167כרם מהר"ל, ת.ד.    השמענישראל    ת תושב,  029289303, ת.ז.  מירב דודקאני הח"מ,  

בזה    תומתחייב  הלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  האהיה צפויעלי לומר את האמת וכי  
 כדלקמן:  

מאשר .1 כדירקטור  תהריני  לכהן  הסכמתי  חיצוניתאת  אשר  ,  ית  ציבורית,  חברה  שהיא  בחברה 
 התאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 

  ית להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת   .2
  ת חיצוני  יתלכהן כדירקטור  השאני כשיר   הבחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור   תחיצוני

 בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. 

הרלוונטיים    כישורי וניסיוני המקצועיזה, להלן פרטים אודות השכלתי,    2בשים לב לאמור בסעיף   .3
 בחברה: תחיצוני יתלשם בחינה האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לכהונתי כדירקטור 

 : השכלה .3.1

 תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות;  .3.1.1

 תואר שני במנהל עסקים; .3.1.2

 רואת חשבון מוסמכת.   .3.1.3

 : השנים האחרונות 5- ניסיון תעסוקתי ב .3.2

 סמנכ"ל כספים בחברת אורביט טכנולוג'יס בע"מ;   .3.2.1

 סמנכ"ל כספים בחברת אייסקיור מדיקל בע"מ.   .3.2.2

 בחמש שנים האחרונות:  יתכדירקטור  תחברות בהן שימשתי / אני משמש .3.3

 אין.   .3.3.1

בעל .4 ופיננסית"מומחיות    תהנני  תקנות    "חשבונאית  הוראות  החברות.  בתקנות  לאמור  בהתאם 
 להצהרתי זו.  'בנספח על הצהרה זו, מצורפות כ החברות, בנוסחם במועד החתימה

ניירות ערך )דוחות תקופתיים    26בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה    תהנני מאשר .5 לתקנות 
 חלק בלתי נפרד לתצהירי זה, הינם נכונים ומלאים., המצורפים כ 1970-ומיידיים( תש"ל

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב    227-ו  226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים   .6
מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד  הרשעה בעבירה והגבלת  

 שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.  

של בעלי השליטה בחברה, ואין לי ו/או אין לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי    האיני קרוב .7
שליטה בו ולא הייתה לנו בשנתיים    תהנני בעללו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד ש   פהשאני כפו

אני אמור שבו  לדירקטור   השקדמו לתאריך  למי  תחיצוני  יתלהתמנות  )ב(  או  לחברה;  )א(  זיקה   ,
מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר; או )ג( ובחברה  

גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי יו"ר    – שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה  
ו/או נושא המשרה הבכיר ביותר   ו/או המנהל הכללי ו/או בעל מניות מהותי  דירקטוריון החברה 

 בתחום הכספים. 

 זה: 7לעניין הצהרה לפי סעיף  

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה וכן כהונה    -"  זיקה"
שעומדת  כנושא   בחברה  חיצוני  כדירקטור  לכהן  כדי  שמונה  דירקטור  של  כהונה  למטרת  משרה, 

 להציע לראשונה מניות לציבור.
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תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא    -"  תאגיד אחר "

 החברה או בעל השליטה בה. 

  ת לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל   פהאין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפו .8
לעיל, גם אם   6השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף  

הקשרים כאמור אינם דרך הכלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד  
שרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת  )ב( לחוק החברות )במידה שקוימו ק244להוראות ס'  

הפרת תנאי מן התנאים הדרושים    247-ו  246א,  245הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לעניין סעיפים  
 למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני(.  

ית  תפקידי ו/או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור  .9
 בחברה.  יתבחברה ואין בהם בכדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור יתחיצונ 

 בחברה מעל תשע שנים רצופות. יתכדירקטור נת איני מכה .10

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני   .11
 . יתכדירקטור  נתמכה

 של בורסה בישראל.  ת של רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד תאינני עובד .12

 לא הואשמתי בפלילים ואין לי תיק פלילי.   .13

עד   422-, ו420עד   418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים  .14
 ות ערך.לחוק נייר 54- )א( ו53ד, 52ג,  52, ולפי סעיפים  1977-, לחוק העונשין, התשל״ז 428

או   .15 בתאגיד  מנהלים  עבירות  מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  הורשעתי  לא 
 בעבירות של ניצול מידע פנים.

לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני   .16
אשר לא תעלה על    בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט  יתלשמש כדירקטור   ה ראוי

 ( שנים מיום מתן פסק הדין. 5חמש )

כי ועדת האכיפה המנהלית    ה לחוק החברות, אני מצהיר  225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף   .17
 בחברה ציבורית.   יתלא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור

 בחוק החברות. 225עיף  כהגדרתם בס -" ועדת אכיפה מנהלית", "אמצעי אכיפה " -בסעיף זה  .18

בחברה    תחיצוני  יתאם חדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור  .19
יד לחברה וכהונתי  אודיע על כך מ  -בחברה    יתאו שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור
חובת הודעה כאמור תיחשב  לחוק, הפרת    234תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף  

 כהפרת חובת אמונים שלי לחברה. 

מצהיר .20 הנני  לעיל,  האמור  כל  את  והבנתי  בעיון  שקראתי  אמת    הלאחר  הינו  לעיל  האמור  כל  כי 
לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים וכי לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול  

כדירקטור כהונתי  על  מצייאם    וכי  ת חיצוני  יתלהשפיע  הייתי  שכזה  פרט  לי  ידוע  אותו    נת היה 
 בהצהרה. 

 

 

 הן.   זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת

 
 

  

 2022במרס  27

 תאריך 

 _______________ 

 מירב דודק שם: 
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 נספח א'

 
  לחוק החברות 225 -א 227סעיפים 

 

 

 ועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה: מי שמ )א(  .225

חלפה התקופה שבה אסור לו    טרםו)א(,  226כאמור בסעיף  ה  אם הורשע בפסק דין בעביר ( 1)
 ; 226לכהן כדירקטור לפי סעיף 

(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית  1)א 226אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף   ( 2)
 המשפט לפי אותו סעיף קטן;

אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור  אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי   ( 3)
בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה  

 שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. 

 – בסימן זה  )ב( 

לחוק   4וטל לפי פרק ח'נו לחוק ניירות ערך, שה52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    –"אמצעי אכיפה"  
- לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  2ניירות ערך, לפי פרק ז' 

 , לפי העניין; 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד  1, או לפי פרק י' 1995

 לב)א( לחוק ניירות ערך; 52הוועדה שמונתה לפי סעיף  – "ועדת האכיפה המינהלית"  

 פסק דין בערכאה ראשונה. –פסק דין" " 
 

מונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם  ילא   א( )  .226
כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק    ם א  שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא

 שבו הורשע: ןהדי

לחוק העונשין,    428עד   422- ו 420עד   418,  415,  392, 297עד   290ות לפי סעיפים  רעבי ( 1)
 לחוק ניירות ערך;   54-)א( ו53ד, 52ג, 52י סעיפים פ, ול1977-תשל"ז

בתאגיד או    םילה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהעהרש ( 2)
 עבירות של ניצול מידע פנים; 

 )נמחקה(.  ( 3)

לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם   ( 1א) 
דין בעבירה שאינה   מנויה בסעיף קטן )א(, אם בית המשפט קבע כי מפאת  שהורשע בפסק 

בחברה   או  ציבורית  בחברה  דירקטור  לשמש  ראוי  הוא  אין  נסיבותיה  או  חומרתה  מהותה, 
פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש  

 .שנים מיום מתן פסק הדין

משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות    בית ב() 
בות  סיתו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנעשרלדירקטור, כי על אף ה

נעברה הע או בחברה פרטית  ,  ירהבשבהן  כדירקטור בחברה ציבורית  אין הוא מנוע מלכהן 
שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או  

 .בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים 

 (. 1רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן )א() השר ג() 

בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של   –בית משפט, ואם הוגש ערעור   ד( ) 
 . מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון

 

אכיפה     .א226 אמצעי  אדם  על  המינהלית  האכיפה  ועדת  בחברה  הטילה  כדירקטור  לכהן  עליו  האוסר 
ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה  

 אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה. 
 

דין,  ילא   א( )  .227 וכן תאגיד    יממונה לדירקטור קטין, פסול  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, 
 על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.  ליטחשה

 לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן )א( יגלה זאת לממנה. ד  ממוע ב() 
 

דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו    .א227
 מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה. עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך 

 גילוי ובתח
( 14)תיקון מס' 

 2011-תשע"א 

קב עמינוי  תגבלה
 רשעה ה

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

 מינוי תגבלה
( 3)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 חובת הודעה 
 ( 8)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 17ס' )תיקון מ
 2011-תשע"א 

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

הגבלת מינוי עקב 
החלטה של ועדת  

 האכיפה המינהלית 
( 14)תיקון מס' 

 2011-תשע"א 
( 17)תיקון מס' 

 2011-תשע"א 

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א 
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 ב'נספח 
 

תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית   
 * 2005- ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו 

מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות  החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל 
 * 2005-מקצועית(, תשס"ו

 – )להלן    1999-לחוק החברות, התשנ"ט  366-)ג( ו241(,  2() 1)א240בתוקף סמכותי לפי סעיפים   
החוק(, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות  

 אלה:

וכישוריו .1 ניסיונו  ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו,  הוא בעל    דירקטור בעל מומחיות חשבונאית 
המאפשר לו להבין   חשבונאיים ודוחות כספיים באופן  –והבנה בנושאים עסקיים  מיומנות גבוהה  

הצגתם של הנתונים הכספיים;   לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן
תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול    הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור

 השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:השיקולים, בין השאר, 

סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות   ( 1)
 בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

 תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;  ( 2)

 ניירות ערך.  הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ( 3)

 דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:  )א(  .2

בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון,   ( 1)
 משפטים, מינהל ציבורי; 

השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום  בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי   ( 2)
 עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של   ( 3)
 חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: 

 משמעותי;בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים  )א( 

 בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;  )ב(

 בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.  )ג(

הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה )א(, תיעשה  )ב( 
 בידי הדירקטוריון. 

ר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים,  לחוק יצהי  241בהצהרה לפי סעיף   )א(  .3
לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות  

 התומכים בהצהרתו. 

דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה   )ב( 
 ( לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה )א(. 12)א()92עיף במספר המזערי שנקבע לפי ס

 תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.  .4

 

 

 ( 2005בדצמבר  5ד' בכסלו התשס"ו ) 
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