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  בדבר כיוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מיות החברה ידימיח דו  הדון:

  

תקות יירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה , ")חוק החברות(" 1999-חוק החברות, התש"טבהתאם ל

 1970-תקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל"), תקות בעלי שליטה(" 2001-בה), התשס"א

 ")תקות הצבעה בכתב(" 2005-"), תקות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"וחוודיתקות ה("

שא לסדר היום), ותקות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת ו

תתכס ש רהיתן בזאת דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות של החב ,2000-התש"ס

עדכון ) 1: (ושעל סדר יומה חדרה, 10דן שכטמן רח' ב, החברהבמשרדי  15:00 בשעה ,2019 בספטמבר 16, 'בביום 

תוקפן של התקשרויות עם חברות יהול שבבעלות ה"ה חיים פייגלין, אבי בן אברהם ורן בן אברהם, והארכת 

רה, יו"ר דירקטוריון החברה ומשה למכ"ל בחוהמכהים, בהתאמה, כמכ"ל ה על בעלי השליטה בחברההמים 

) 2(-ו ;האמורים יעלה להצבעה פרדתביחס לכל אחד מהעדכוים של הסכמי היהול כי ההצבעה  ,יודגש; החברה

    .להלן) 9.4אישור מדייות תגמול חדשה לושאי משרה בחברה (ראה סעיף 

 ההתקשרויות תיאור עיקרי  .1

החברה בהסכם יהול עם חברת יהול שבבעלות מר חיים  התקשרותעדכון והארכת תוקפה של  1.1

תוקפה של התקשרות החברה עדכון והארכת את . מוצע לאשר מכ"ל החברהדירקטור ו, פייגלין

אשר למיטב ידיעת החברה היה , חברה ) בע"מ1996בהסכם יהול עם צ.מ.ח. תשתית ופיתוח (

 חלף ,2019 אוגוסטב 1מיום  החל"), תצמח תשתי(" מר חיים פייגלין) של 100%מלאה (בבעלות 

") הסכם היהול הוכחי(להלן בס"ק זה: " הסכם היהול הוכחי שבין החברה לבין צמח תשתית

במסגרת דוח זימון אסיפה  5.2.2017שאושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי מיות החברה ביום 

חברה שירותי יהול להעיק לכך שצמח תשתית תמשיך , 1")2017זימון  דוח"( 23.1.2017מיום 

באמצעות מר חיים פייגלין, בתפקיד מכ"ל החברה, בתאים זהים לתאי הסכם היהול הוכחי, 

 110) דמי היהול החודשיים אותם צמח תשתית תהא זכאית לקבל יעודכו לסך של 1( :כילמעט 

צמח תשתית ) 2(-ו ;)2019כון לחודש יולי  אלפי ש"ח 59סך של חלף אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ (

תהיה זכאית למעק מדיד, בהתאם לתאים הקבועים ביחס למעק מדיד למכ"ל החברה 

בסעיף (ראה  מדייות התגמול החדשה המובאת לאישור האסיפה הכללית במסגרת דוח זימון זהב

על כי המעק המדיד המוצע (קרי, זה הקבוע במדייות התגמול החדשה) מחושב  ,יצוין .להלן) 9.4

                                                      

 ).930007-01-2017(אסמכתא  23.1.2017ום ראה דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי מיות החברה מי   1
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וסחה זהה ובתאים הדומים בעיקרם לוסחה ולתאים שקבעו ביחס למעק המדיד בהסכם  פי

דמי יהול  1.75צמח תשתית תהא זכאית למעק בגובה עלות של למעט כי,  ,היהול הוכחי

דמי  1.25(חלף  ש"חמיליון  10כל ש"ח, בגין מיליון  5של שתי רווח קי רצפת החל מחודשיים 

ראה  – כל המעקים (המעק המדיד והמעק בשיקול דעתתקרת סך כמו כן,  .)שייםיהול חוד

, חודשים) 9(במקום  חודשים 13-לא יעלה על דמי יהול ללצמח תשתית ) שישולם להלן 1.4סעיף 

  .כקבוע במדייות התגמול החדשה בגין שת תגמול רלווטית

  ").1התקשרות מס' מטה (להלן: "וגים לפירוט מלא ביחס לתאי הסכם היהול ראה טבלת התמל

התקשרות החברה בהסכם יהול עם חברת יהול שבבעלות מר אבי בן עדכון והארכת תוקפה של  1.2

 תוקפה של התקשרות החברהעדכון והארכת את מוצע לאשר . יו"ר דירקטוריון החברה ,אברהם

החברה היה דיעת אשר למיטב יבהסכם יהול עם בטליון יזמות ויעוץ ארגוי בע"מ, חברה 

אבי בן אברהם, רן בן אברהם ושלמה  ה"ה לש )(בחלקים שוויםמשותפת ) 100%(מלאה בבעלות 

הסכם היהול הוכחי שבין החברה  וחלף, 2019  באוגוסט 1"), בתוקף מיום בטליון(להלן: " שרון

ך , כ")הסכם היהול הוכחי(להלן בס"ק זה: " 2017במסגרת דוח זימון לבין בטליון שאושר 

שירותי יהול באמצעות מר אבי בן אברהם, בתפקיד יו"ר שבטליון תמשיך להעיק לחברה 

) דמי 1( :, למעט כידירקטוריון פעיל של החברה, בתאים זהים לתאי הסכם היהול הוכחי

היהול החודשיים אותם בטליון תהא זכאית לקבל בעבור שירותיו של מר אבי בן אברהם יעודכו 

) 2(-ו ;)2019כון לחודש יולי  אלפי ש"ח 52(חלף סך של פי ש"ח, בתוספת מע"מ אל 90לסך של 

בטליון תהיה זכאית לקבל בגין שירותיו של מר אבי בן אברהם כאמור מעק מדיד, בהתאם 

לתאים הקבועים ביחס למעק מדיד ליו"ר דירקטוריון במדייות התגמול החדשה המובאת 

להלן). יצוין בהקשר זה, כי  9.4ת דוח זימון זה (ראה בסעיף גרלאישור האסיפה הכללית במס

המעק המדיד המוצע (קרי, זה הקבוע במדייות התגמול החדשה) מחושב על פי וסחה זהה 

 ,ובתאים הדומים בעיקרם לוסחה ולתאים שקבעו ביחס למעק המדיד בהסכם היהול הוכחי

רווח רצפת החל מדמי יהול חודשיים  1.75ות של עללמעט כי, בטליון תהא זכאית למעק בגובה 

כל תקרת סך ). דמי יהול חודשיים 1.25(חלף  ש"חמיליון  10כל ש"ח, בגין מיליון  5של שתי קי 

לא יעלה לבטליון ) שישולם להלן 1.4סעיף ראה  – המעקים (המעק המדיד והמעק בשיקול דעת

כקבוע במדייות  , בגין שת תגמול רלווטית)יםחודש 9(במקום  חודשים 13- על דמי יהול ל

 .התגמול החדשה

 .")2התקשרות מס' (להלן: "לפירוט מלא ביחס לתאי הסכם היהול ראה טבלת תמלוגים מטה 

התקשרות החברה בהסכם יהול עם חברת יהול שבבעלות מר רן בן עדכון והארכת תוקפה של  1.3

תוקפה של התקשרות עדכון והארכת את אשר ל . מוצעמשה למכ"ל החברהדירקטור ו, אברהם

הסכם היהול הוכחי שבין  וחלף, 2019 באוגוסט 1בתוקף מיום בהסכם יהול עם בטליון,  החברה

"), הסכם היהול הוכחי(להלן בס"ק זה: " 2017במסגרת דוח זימון החברה לבין בטליון שאושר 

משה בן אברהם, בתפקיד  רןמר  ותלהעיק לחברה שירותי יהול באמצעתמשיך בטליון כך ש

) דמי היהול החודשיים 1( :, למעט כי, בתאים זהים לתאי הסכם היהול הוכחיהחברה למכ"ל

אלפי  95אותם בטליון תהא זכאית לקבל בעבור שירותיו של מר רן בן אברהם יעודכו לסך של 

בטליון תהיה זכאית ) 2(-ו ;)2019כון לחודש יולי  אלפי ש"ח 59(חלף סך של ש"ח, בתוספת מע"מ 

לקבל בגין שירותיו של מר רן בן אברהם כאמור מעק מדיד, בהתאם לתאים הקבועים ביחס 

משה למכ"ל במדייות התגמול החדשה המובאת לאישור האסיפה דירקטור ולמעק מדיד ל

המדיד המוצע  קיצוין בהקשר זה, כי המעלהלן),  9.4הכללית במסגרת דוח זימון זה (ראה בסעיף 
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(קרי, זה הקבוע במדייות התגמול החדשה) מחושב על פי וסחה זהה ובתאים הדומים בעיקרם 

לוסחה ולתאים שקבעו ביחס למעק המדיד בהסכם היהול הוכחי, למעט כי, בטליון תהא 

יון לימ 5של שתי רווח קי רצפת החל מדמי יהול חודשיים  1.75זכאית למעק בגובה עלות של 

כל המעקים (המעק תקרת סך ). דמי יהול חודשיים 1.25(חלף  ש"חמיליון  10כל ש"ח, בגין 

 13-לא יעלה על דמי יהול ללבטליון ) שישולם להלן 1.4סעיף ראה  – המדיד והמעק בשיקול דעת

  .כקבוע במדייות התגמול החדשה , בגין שת תגמול רלווטיתחודשים) 9(במקום  חודשים

 3התקשרות מס' (להלן: " וט מלא ביחס לתאי הסכם היהול ראה טבלת תמלוגים מטהרילפ

   .")ההתקשרויות: "2עד  1וביחד עם התקשרויות מס' 

לאישור מדייות תגמול חדשה לושאי משרה בחברה כמפורט אישור ההתקשרויות כפוף יצוין, כי 

  להלן.  9.4בסעיף 

(בתוי  ה חיים פייגלין, אבי בן אברהם ורן בן אברהם"השל המוצעים להלן ריכוז תאי העסקתם  1.4

  :)לחברה עלות

   (באלפי ש"ח) תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים
  סה"כ
 שתי

(באלפי 
  ש"ח)

  תפקיד  שם
היקף 

  המשרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
  *התאגיד

  מעק  שכר
תשלום 
מבוסס 
  מיות

דמי 
  יהול

  

דמי 
  ייעוץ

  אחר  עמלה

ן ילחיים פייג
(באמצעות 
  חברת יהול)

דירקטור 
 מכ"לו

  החברה
  )6(1,496  )5(176  - -   - -   )2(3201,  - -   )1(  - -   13.1%  המלא

אבי בן 
אברהם 

(באמצעות 
  חברת יהול)

יו"ר 
דירקטוריון 

  החברה
  )6( 1,216  )5(136  - -   - -   )3(1,080  - -   )1(  - -   8.56%  מלאה

רן בן 
אברהם  

(באמצעות 
  חברת יהול)

דירקטור 
משה ו

  ללמכ"
  )6( 1,264  )5(124  - -   - -   )4(1,140  - -   )1(  - -   8.31%  מלאה

(ביחס לחברות אשר אים בבעלותם  מוחזקות על ידםהאו  במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בבעלותם  *

  .לקח שיעור החזקתם בשרשור) –המלאה 

עקים הא זכאית למכי בטליון ת(ויצוין  מחברות היהול תהא זכאים למעקים כמפורט להלן תכל אח )1(

רווח רצפת החל ממעק מדיד לפיו ) 1( כאמור בפרד בעבור כל אחד מבין ה"ה אבי בן אברהם ורן אברהם)

כל אחת מחברות היהול תהא  –ש"ח מיליון  10כל בגין וש"ח, מיליון  5של  (כהגדרתו להלן) שתיקי 

. עלות בתחשיב ליארי) - תגמול זה מיחסי  (או חלקיים דמי יהול חודש 1.75זכאית למעק בגובה עלות של 

; שכר, לרבות תאים לווים וסוציאליים לא כולל עלויות בגין הרכב, כון למועד תשלום המעק -לעין זה 

מעק בשיקול דעת המבוסס על קריטריוים  -בכפוף לאישור האורגים המוסמכים של החברה ) 2(

סך כל המעקים  ) משכורות חודשיות.3שלוש (רוג מסך של ה אשר לא יחאיכותיים שאים יתים למדיד

(ויצוין כי בטליון תהא זכאית לתקרה  לכל חברת יהול ם(המעק המדיד והמעק בשיקול דעת) שישול

, חודשים 13-דמי יהול ל, לא יעלה על כאמור בפרד בעבור כל אחד מבין ה"ה אבי בן אברהם ורן אברהם)

לפירוט בקשר עם תאי הסף אשר צריכים להתקיים לצורך קבלת המעק המדיד  ל רלווטית.בגין שת תגמו

ספח למדייות התגמול המובאת לאישור האסיפה במסגרת דוח זימון זה המצ"ב כ 13- ו 12ראה סעיפים 

רה רווח קי כפי שמופיע בדוחות הכספיים השתיים המבוקרים של החב –לעין זה, "רווח קי שתי" . א'

, שערוךהפסדי /רווחי, בחברה שליטה מקות שאין לזכויות השייך רווח, המדיד המעקבטרול: 

 הפחתות או ירידות, לאיחוד מעליה כתוצאהרווחים /הפסדים(לרבות  הויותפעולות /הוןהפסדי /רווחי
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 ההית אשר) קהשהופס פעילות(לרבות  שמומשה מפעילותהפסד /רווח יכלול כאמור קי רווח כי יובהר). ערך

עין זה, סכומים אשר יוכרו במסגרת יתרת העודפים ואלמלא שיויי תקיה ל .החברה לפעילות איטגרלית

 .לעיל כהגדרתו הקי ברווח ייכללו, הקי ברווח כללים היו, זה מועד לאחר יערכו אשר IFRS -ע"פ כללי ה

 . 2019 יויין חודש גב 2019 יולידמי היהול יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש  )2(

 . 2019יוי בגין חודש  2019יולי צמודים למדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש יהיו דמי היהול  )3(

 . 2019יוי בגין חודש  2019יולי צמודים למדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש יהיו דמי היהול  )4(

- לי המשרה יהיה זכאי חד מושא(א) כל אן: כל אחת מחברות היהול תהא זכאית לתאים לווים כדלקמ )5(

, ימי מחלה בשה 30-ידי חברת היהול, ללא עלות וספת לחברה, וכן ל-, אשר ישולמו לו עלימי חופשה 28

להחזר הוצאות כל אחד מושאי המשרה באמצעות חברת היהול יהא זכאי  ללא עלות וספת לחברה; (ב)

; (ג) ושא משרה יהיה החזר הוצאות טלפוןו ,קבלות)הוצאת כגד א.ש.ל (תשלומי , לרבות ובמסגרת עבודת

(כפי שהוגדר בעבר על ידי רשות המסים) ו/או למימון הוצאות רכב  7זכאי לקבל מהחברה רכב מקבוצה 

 2018תשלומים והוצאות כאמור הסתכמו בשת  כאמור חלף העמדת רכב, הוצאות החזקת רכב וכן גילום.

- אלפי ש"ח ביחס לאבי בן אברהם ולסך של כ 136-כ פייגלין, לסך של י ש"ח ביחס לחייםאלפ 176- לסך של כ

 אלפי ש"ח ביחס לרן בן אברהם.  124

היה לתקופה שאיה קצובה מראש, בכפוף לכך שהיא של כל אחד מהסכמי היהול תקופת ההתקשרות 

יהיה יהול ם פי חוק החברות. צד להסכ-על תחודש ותאושר במועדים ובתאים שיקבעו לשם כך, מעת לעת,

 . יום מראש 365זכאי להביא את הסכם היהול לכלל סיום במתן הודעה בכתב בהתראה של 

כל אחד מבין ה"ה חיים פייגלין, אבי בן אברהם ורן בן אברהם מכוסה בפוליסת ביטוח דירקטורים וושאי 

ים הכלול בדוח בפרק הפרטים הוספ 21תקה  לפרטי הפוליסה ראה –רכשה על ידי החברה משרה אשר 

העיקה האסיפה  2018ביוי  4ביום ). בוסף, 2019-022911(אסמכתא  2018חברה לשת התקופתי של ה

הכללית של בעלי מיות החברה כתבי התחייבות לשיפוי לבעלי השליטה בחברה או קרוביהם המכהים 

לפרטים ם, ורן בן אברהם. חיים פייגלין, אבי בן אברה ה"הבחברה כדירקטורים או כושאי משרה, לרבות 

 ).2018-01-034056(אסמכתא  29.4.2018ראה דוח זימון אסיפה מיום 

לא כולל סכומים בקשר עם מעקים. יצוין כי סך המעקים שישולמו לכל חברת אות מוערכות ווצכולל ה )6(

רן רהם ובן אביהול (ויצוין כי בטליון תהא זכאית לתקרה כאמור בפרד בעבור כל אחד מבין ה"ה אבי 

 חודשים, בגין שת תגמול רלווטית.  13-אברהם), לא יעלה על דמי יהול ל

  ומהות העיין האישי בהתקשרותשם בעל השליטה שיש לו עיין אישי  .2

למועד דוח זה, בעלי השליטה בחברה הם ה"ה אבי בן אברהם, רן בן אברהם, חיים פייגלין, שלמה שרון, 

החזקתם ש ")רובגיל עדי(להלן: " רובגיל עדי בע"מו, בטליון תשתיתצמח הגב' תהילה פייגלין, 

מכוח הסכם בעלי מיות שחתם בין זאת , 48.5%- המצטברת בהון מיות החברה היה בשיעור של כ

  "). הסכם בעלי המיותבעלי המיות האמורים (להלן: "

כמו כן, ביחס יות. י המבהתקשרויות מכח הסכם בעלרים עיין אישי ולכל אחד מבעלי המיות האמ

בשל היותו צד להתקשרות זו ההתקשרות למר חיים פייגלין עיין אישי באישור  1להתקשרות מס' 

ידי -מוחזקת עלצד לה ולאור היותה היותה לאור בהתקשרות  ין אישייעלצמח תשתית פיה. - ומוטב על

של מר חיים  קרוביועל ידי  תמוחזק, לאור היותה בהתקשרותמר חיים פייגלין. לרובגיל עדי עיין אישי 

. לגב' תהילה פייגלין עיין אישי באישור ושא זה, מכוח היותה פייגלין, שהיו בעל עין אישי כאמור
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למר אבי בן  2להתקשרות מס' . ביחס קרוב, כהגדרת מוח זה בחוק החברות, של מר חיים פייגלין

לבטליון עיין . פיה- זו ומוטב עלשרות להתק בשל היותו צד, ההתקשרותן אישי באישור יעיאברהם 

ידי מר אבי בן -מוחזקת, בין היתר, עלצד להתקשרות זו ולאור היותה , לאור היותה בהתקשרותאישי 

בשל היותו  התקשרותהלמר רן בן אברהם עיין אישי באישור . ועל ידי בו, מר רן בן אברהם אברהם

מר בבטליון. להמשותפת ם ובשל החזקתו אברה בי בןקרוב, כהגדרת המוח בחוק החברות, של מר א

למר רן בן  3להתקשרות מס' ביחס . , בשל החזקתו בבטליוןההתקשרותשלמה שרון עיין אישי באישור 

לבטליון עיין . פיה- צד להתקשרות זו ומוטב על והיות, בשל ההתקשרותן אישי באישור יעיאברהם 

ידי מר רן בן -היותה מוחזקת, בין היתר, עללאור זו ו התקשרות לאור היותה צד להתקשרותאישי ב

בשל היותו קרוב, בהתקשרות למר אבי בן אברהם, עיין אישי  .ועל ידי אביו, מר אבי בן אברהם אברהם

, בשל בהתקשרותכהגדרת המוח בחוק החברות, של מר רן בן אברהם. לשלמה שרון עיין אישי 

  . החזקתו בבטליון

  אישי ומהות העיין האישייין עלי עהדירקטורים ב שמות .3

חיים פייגלין, אבי בן אברהם ורן בן אברהם המכהים כדירקטורים  ה"הללמיטב ידיעת החברה, 

לגב' מתיה גריהולץ עיין אישי בהתקשרויות לאור כאמור לעיל. בהתקשרויות בחברה עיין אישי 

    גלין.מר חיים פייהיותה קרובה, כהגדרת המוח בחוק החברות, של 

  שבה קבעה התמורההדרך  .4

קבעו תוך התחשבות בהיקף פעילותה של החברה, היקפם היהול, אשר מוצע לאשרם, הסכמי תאי 

הכישורים והיסיון והקיים והצפוי של שירותי היהול, הושאים שיטופלו במסגרת מתן שירותי היהול 

בחה  ,כמו כן .בן אברהםורן  אברהםכל אחד מבין ה"ה חיים פייגלין, אבי בן הקודם המוכח של 

בהשוואה לתאים ולתמורה ההוגים בשוק, באמצעות סקר שכר הסכמי היהול פי - התמורה על

חברות  , לפיו עלה כי תאי ההתקשרות של החברה עםשערכה החברה באמצעות צד שלישיהשוואתי 

 .להלן 7.6גם סעיף ראה  פרטיםל – הים כמקובל בשוק ואף מתחת לכךוהים הוגים, סבירים היהול 

   לדוח זימון זה.  ספח ב'מצ"ב כ BDOסקר השכר ההשוואתי אשר הוכן על ידי חברת הייעוץ 

  ההתקשרויותלביצוע או תאים שקבעו האישורים הדרשים  .5

ועל ידי דירקטוריון החברה  2019ביולי  29התקשרויות אושרו על ידי ועדת התגמול של החברה ביום ה

המזומת על פי כללית האסיפה האישור וסף במותה בן של ההתקשרויות תוקפ. 2019סט באוגו 1ביום 

  .זימון זהדוח 

  עסקאות דומות .6

ן ות מסוגילא חתמו התקשרועל ידי הדירקטוריון  תיושתיים שקדמו למועד אישור ההתקשרותוך הב

היו בתוקף  לא יוןורידי הדירקט-על ןאישוראו התקשרויות דומות, ובמועד של ההתקשרויות 

ת או התקשרויות דומות, בין החברה לבין בעלי השליטה בחברה או יושל ההתקשרו התקשרויות מסוגן

 ביוםאישור האסיפה הכללית של בעלי מיות החברה ) 1: (, למעטשלבעלי השליטה היה בהן עין אישי

דוח זימון ראה  פרטיםל –את התקשרות החברה בהסכמי יהול עם צמח תשתית ובטליון  5.2.2017

תאי העסקתו של את  12.2.2019אישור האסיפה הכללית של בעלי מיות החברה ביום ) 2(-; ו2017
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במסגרת דוח  בתפקיד מהל קיון "שער העיר" בבית שמש מר פיליפ גריהולץ, קרובו של חיים פייגלין,

   7.1.2019.2זימון אסיפה  מיום 

  ההתקשרויות, לשווי התמורה ולדרך שבה קבעה שורה לאיהחבר ודירקטוריון תגמולימוקי ועדת ה .7

 29, 2019ביולי  17, 2019במאי  20, 2019במאי  7ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בדיויהם מיום 

כל אחד  המקצועי של להשכלתו, כישוריו, מומחיותו ויסיוו, התייחסו 2019באוגוסט  1-ו 2019ביולי 

(ביחס לכל אחד מהמהלים האמורים  בחוואברהם ורן בן אברהם, י בן ן, אבה"ה חיים פייגלי מבין

את תפקידיהם וסמכויותיהם של ה"ה האמורים, תחומי אחריותם, הישגיהם בתפקידם בחברה, בפרד) 

והסכמי יהול קודמים שחתמו עימם ואת היחס בין עלות תאי כהותם והעסקתם לעלות השכר של 

קבלן המועסקים אצלה), ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוי בדי הות עויתר עובדי החברה (לרב

של עובדים אלה והשפעת הפערים בייהם על יחסי העבודה בחברה, ובהתבסס על הבחיה האמורה 

 מן הימוקים הבאים: עם כל אחד מהמהלים האמורים לעיל, החליטו לאשר את ההתקשרויות

וכן מכהן כחבר  1997ממועד היווסדה בשת החל  החברהמר חיים פייגלין משמש כמכ"ל  7.1

בדירקטוריון החברה ובדירקטוריוים של חברות בות של החברה. למר פייגלין תואר בהדסת 

) של הטכיון והוא מכהן כיו"ר אגף יזמות וביה של התאחדות הקבלים בוי הארץ. Bscביין (

שים בתחומי  תסיון והיכרות רבבעל ראל, מר פייגלין היו מהל מוכר בתחום הדל"ן ביש

עיסוקה של החברה וכן בשוק ההון ולו קשרים עפים עם שותפיה העסקיים של החברה. מר 

פייגלין אחראי, בין היתר, על יהול עסקי החברה השוטף בכפוף לאסטרטגיה שמתווה 

כן, כמו  ריון.דירקטוריון החברה מעת לעת ועל עמידת החברה ביעדים אותם התווה הדירקטו

מר פייגלין אחראי בשיתוף עם ושאי משרה אחרים על הפיתוח העסקי בחברה, ובכלל זאת בכל 

הוגע לאיתור הזדמויות עסקיות חדשות לחברה. תרומתו של מר פייגלין לפעילות החברה 

והחברות בקבוצה היה משמעותית ביותר. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, הכשרתו של 

כלתו, יסיוו העשיר וכישוריו מהווים רכיב משמעותי וחשוב ביכולתו להמשיך ן, השייגלימר פ

תוך וולהוליך את החברה תוך שאיפה לעמידה ביעדים הצפויים לחברה בשים הקרובות 

התמודדות עם הסביבה העסקית והתחרותית בה היא פועלת. לאור האמור לעיל ועדת התגמול 

ס חיוי מובהק בהמשך העסקתו ושימורו על ידי החברה, איטרקיים כי  ,והדירקטוריון סבורים

  בין היתר, לאור היותו כאמור מהל מוכר בקרב חברות הפועלות בתחומי פעילותה של החברה.

. למר אבי בן אברהם תואר 2007מר אבי בן אברהם מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל משת  7.2

הם אחראי, בין היתר, על גיבוש האסטרטגיה ן אבראבי ב) של הטכיון. מר Bscבהדסת ביין (

העסקית שמתווה דירקטוריון החברה ומפקח על אופן ביצועה. למר אבי בן אברהם יסיון רב 

שים בתחום בו פועלת החברה, ראיה עסקית רחבה, ידע הדסי רב וכושר יהול ברמה גבוהה 

ולהצלחותיהן. להערכת בוצה ות בקמאוד, והיו בעל תרומה מכרעת לפעילות החברה והחבר

ועדת התגמול והדירקטוריון, הכשרתו של מר אבי בן אברהם, השכלתו, יסיוו העשיר וכישוריו 

מהווים רכיב משמעותי וחשוב ביכולתו להמשיך ולהוליך את החברה תוך שאיפה לעמידה 

תית התחרותוך התמודדות עם הסביבה העסקית ווביעדים הצפויים לחברה בשים הקרובות 

כי קיים איטרס חיוי  ,ה היא פועלת. לאור האמור לעיל ועדת התגמול והדירקטוריון סבוריםב

  מובהק בהמשך העסקתו ושימורו על ידי החברה. 

                                                      

 ).002638-01-2019(אסמכתא מספר:  7.1.2019 מיום ראה דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי מיות החברה   2
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וכמשה למכ"ל  2007מר רן בן אברהם מכהן כסמכ"ל ייזום ושיווק של החברה החל משת  7.3

יה ויהול של אויברסיטת תל תעשי הדסת. למר רן בן אברהם תואר ראשון ב2015החל משת 

אביב וכן היו בעל תואר במהל עסקים של אמריקן קולג', ארה"ב. במסגרת תפקידו אחראי 

מר רן בן אברהם, בין היתר, על ושא הייזום בחברה, ובכלל זאת, איתור פרויקטים, כסים, 

ת בתכון עסקאויווי הזדמויות עסקיות ובדיקת רווחיות וכדאיות של עסקאות חדשות, ל

ועסקאות בביצוע, לרבות עבודה מול שותפים של החברה, שמאים, בקים, ספקים וקבלים. 

במסגרת תפקידו אחראי מר רן בן אברהם אף על ושא השיווק והמכירות, ובכלל זאת, אחראי 

על ביסוס מערך שיווקי והגדרת יעדים אסטרטגיים לקמפייים של החברה לאורך חיי 

וזמת או מבצעת החברה. מר רן בן אברהם אחראי על גיוס ויהול אשי ותם יטים אהפרויק

מכירות תוך הכשרתם לעמידה בחזון החברה והוצאה לפועל של מדייות החברה. כמו כן 

אחראי מר רן בן אברהם, על ליווי שיווקי ומכירתי לכל פרויקט של החברה מתחילתו ועד סופו 

ל גורמים עסקיים, ארגוים, בקים, שותפויות וכן רה מום החבועל יהול משאים ומתים מטע

לקוחות פוטציאלים. מר בן אברהם אחראי על ליווי תחום שרות הדיירים בחברה לאחר 

החתימה על החוזים ועד לאכלוס הפרויקטים. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, הכשרתו 

רכיב משמעותי וחשוב ביכולתו  הוויםריו משל מר רן בן אברהם, השכלתו, יסיוו העשיר וכישו

להמשיך ולהוליך את החברה תוך שאיפה לעמידה ביעדים הצפויים לחברה בשים הקרובות 

תוך התמודדות עם הסביבה העסקית והתחרותית בה היא פועלת. לאור האמור לעיל ועדת ו

על מורו ו ושיכי קיים איטרס חיוי מובהק בהמשך העסקת ,התגמול והדירקטוריון סבורים

 . ידי החברה

אבי בן אברהם, הואיל ופעילותם האישית רבת ולחברה קיימת תלות בה"ה חיים פייגלין  7.4

השים בחברה, היכרותם את פעילות החברה, עסקיה והשוק בו פועלת החברה ומערכת 

הקשרים העיפה שלהם בשוק זה, מהווה בסיס לפעילות החברה. להערכת ועדת התגמול 

מקרה בו מי מה"ל יחדל לכהן בתפקידו בחברה, הדבר עלול יהיה לפגוע רה, בן החבודירקטוריו

בפעילותה השוטפת ובעסקיה, ולפיכך המשך ההתקשרות ארוכת הטווח של החברה עם כל אחד 

 מה"ה האמורים, היה לטובת החברה.

בן אבי  , מועד ההתקשרות המקורי עם ה"ה חיים פייגלין,2006בשים האחרוות (ובפרט משת  7.5

רהם ורן בן אברהם) גדלה והתרחבה פעילות החברה באופן משמעותי (לרבות כיסתה אב

), חל שיפור ביחס למדדים המרכזיים בה, וכן גם 2017לתחום פעילות דל"ן להשקעה בשת 

התעצמו מורכבות עסקיה והתשומות היהוליות הדרשות ליהולה. בין היתר, ההון העצמי של 

ההון  2019במרס  31ש"ח, בעוד שליום  אלפי 18,918עמד על  2006ר בדצמב 31החברה ליום 

עמד על  2006בדצמבר  31ש"ח, מחזור המכירות של החברה ליום  232,185העצמי עמד על 

דמי  ש"ח. 547,301מחזור המכירות עמד על  2018 בדצמבר 31ש"ח, בעוד שליום  114,551

צעות חברות היהול יים פייגלין, אבי בן אברהם ורן בן אברהם באמהיהול המשולמים לה"ה ח

ואים מבטאים את השיויים המהותיים שהתרחשו  2013עודכו באופן זיח וחד פעמי בשת 

בהיקף פעילותה של החברה כמפורט לעיל לרבות הצמיחה והשיויים היכרים בפעילותה בשש 

חרון. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים, כי השים האחרוות, קרי מאז מועד העדכון הא

לאור התמורות שחלו בהיקף פעילות החברה ומורכבותה, במחזור המכירות שלה, מספר 

העובדים בה, וכן לאור צמיחתה ושגשוגה בשים אלו, בין היתר, הודות לפועלם רב השים של 

דכון ריאלי משמעותי בדמי ה"ה ה"ל בחברה (כמפורט בסעיף זה לעיל), הרי שמן הראוי לבצע ע
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לעמדת ועדת התגמול והדירקטוריון, במשך שים רבות, גובה דמי  .היהול להם הם זכאים

היהול להם זכאים ה"ה ה"ל לא שיקף את קצב עליית ערכה של החברה או את מידת 

תרומתם להצלחתה ושגשוגה העקביים של החברה. התמורה ששולמה לכל אחת מחברות 

בדמי היהול להם  שבוצעו והעדכויםהשים הייתה מוכה ביחס למקובל בשוק, היהול במשך 

כלל את קצב העלייה בהון העצמי של החברה,  ושיקפבלבד) לא  יםומילי םשעיקרהם זכאים (

מחזור המכירות שלה, היקף עסקיה, מספר עובדיה, מורכבות פעילותה וכיו"ב. העדכון המוצע 

ת התגמול והדירקטוריון תיקון של עיוות בגובה דמי היהול להם בדמי היהול מגלם לדעת ועד

זכאים ה"ה ה"ל ומטרתו ליצור הלימה בין היקף פעילותה של החברה ותרומתם רבת השים 

לצמיחתה ולפעילותה של החברה, לבין התמורה המשולמת להם. לאור האמור, ועדת התגמול 

 יהול היו ראוי, סביר והוגן.כי העדכון המוצע בדמי ה ,והדירקטוריון סבורים

בפי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ביחס לתמורה  אשר הוצגובהתאם לתוים מספריים  7.6

המשולמת לבעלי תפקידים דומים בחברות ציבוריות בעלות סוג והיקף פעילות דומים לחברה, 

ואף מתחת לכך.  עולה כי דמי היהול להן זכאיות כל אחת מחברות היהול הים כמקובל בשוק

שערך על ידי חברת הייעוץ סקר השוואתי  בפי ועדת התגמול והדירקטוריון הוצגבהקשר זה, 

BDO ,כ"ל החברהועד לבחון את רמת ההשתכרות המקובלת עבור יו"ר הדירקטוריון, מש ,

בחברות ציבוריות בעלות תחום והיקף פעילות  משי למכ"ל אחריםולמכ"ל בכיר משה 

חברות ציבוריות וחברות אג"ח, הסחרות  35לאלו של החברה. לצורך ההשוואה בדקו דומים 

"). כעולה מממצאי הבחיה כאמור, קבוצת השוואהבבורסה, הפועלות בתחום הדל"ן היזמי ("

(לרבות גובה דמי היהול הקבועים) הים   תאי התגמול המוצעים לכל אחת מחברות היהול

מתחת לכך ביחס לחברות שכללו בקבוצת ההשוואה. בכל הוגע בטווח כמקובל בשוק ואף 

לתפקיד יו"ר הדירקטוריון, עלות דמי היהול הקבועים המוצעים למר אבי בן אברהם הים 

ביחס למעק וסך חבילת התגמול המוצעת  15%ביחס לקבוצת ההשוואה ובאחוזון  4%באחוזון 

רה, עלות דמי היהול הקבועים המוצעים בכל הוגע לתפקיד מכ"ל החב. 21% היה באחוזון

ביחס למעק וסך  41%ביחס לקבוצת ההשוואה ובאחוזון  59%למר חיים פייגלין הים באחוזון 

למכ"ל, עלות דמי בכיר ביחס לתפקיד משה  .52%חבילת התגמול המוצעת לו היה באחוזון 

חס לקבוצת ההשוואה בי 17%היהול הקבועים המוצעים למר רן בן אברהם הים באחוזון 

  . 66%ביחס למעק וסך חבילת התגמול המוצעת היה באחוזון  94%ובאחוזון 

שכר הבכירים בחברה היו כלי מרכזי העומד בידיה על מת לשמר את מהליה האיכותיים (הן  7.7

הבכירים והן הזוטרים) לאורך זמן, ולתמרץ אותם לבצע את תפקידם באופן מיטבי המשרת את 

. בוסף, כלי זה היו קריטי לשם גיוס מהלים חדשים מן השורה הראשוה טובת החברה

לחברה. כמפורט לעיל, למועד זה, דמי היהול המשולמים לה"ה חיים פייגלין, אבי בן אברהם 

ורן בן אברהם, שהים מהמהלים הבכירים בה, מוכים מהמקובל בשוק בו החברה פועלת 

  .של בעלי תפקידים אחרים בקבוצה)(ולעיתים אף מוכים מתאי התגמול 

לדעת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, היחס בין השכר החציוי והשכר הממוצע של  7.8

עובדי החברה, לעלות תאי ההעסקה המוצעים של כל אחת מחברות היהול, היו סביר וראוי, 

טוריון פעיל של שכן הם משקפים את היחס בין היקף פעילותם של מכ"ל החברה, יו"ר דירק

 החברה ומשה למכ"ל, לפי העיין, לבין פועלם ואחריותם של יתר עובדי החברה.
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כי התקשרות החברה  ,הימוקים שפורטו לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעולאור  7.9

בהסכמי היהול היה הוגת וסבירה ולטובת החברה ואיה מהווה "חלוקה" כהגדרתה בחוק 

בויותיה ייחהתלא קיים חשש סביר שהיא תמע מהחברה את היכולת לעמוד בהחברות וכי 

  הקיימות ו/או הצפויות בהגיע מועד קיומן.

כי קיום הליך תחרותי איו רלווטי ואיו ישים ביחס  ,בוסף, קבעה ועדת הביקורת של החברה 7.10

ן בשל טיבן, להתקשרויות המוצעות עם ה"ה חיים פייגלין, אבי בן אברהם ורן בן אברהם, ה

תאי כהוה והעסקה של ושאי משרה בחברה, והן לאור יסיום התקשרויות בקשר עם בהיותן 

והיכרותם הייחודיים ורבת השים של ה"ה ה"ל את פעילות החברה. לאור האמור, ועדת 

כי קיום דיוי ועדת התגמול והדירקטוריון וכן הסקר ההשוואתי אותו קיבלה  ,הביקורת קבעה

 ., כמפורט לעיל, באים חלף קיומו של הליך תחרותיהחברה

 קטוריון החברהודיר תגמולועדת ה דיויבשמות הדירקטורים שהשתתפו  .8

לאישור  2019ביולי  29-ו 2019ביולי  17, 2019במאי  20 ביום שהתקיימותגמול דת הות ועבישיב 8.1

שרית אהרון ב' הג), חיצוית דירקטוריתתמי כפיר (הגב'  בדיוים השתתפו ,ההתקשרויות

  .3ומר חיים פייגלין אברהם חרל"פ, מר )דירקטורית חיצוית(

לאישור  2019באוגוסט  1 יוםבו 2019ביולי  29ם ביודירקטוריון החברה שהתקיימו ות בישיב 8.2

אהרון הגב' תמי כפיר (דירקטורית חיצוית), הגב' שרית בדיוים השתתפו , ההתקשרויות

   .הם חרל"פאבר מרו(דירקטורית חיצוית) 

  זימון אסיפה כללית מיוחדת .9

 16 ,ב'תתכס ביום של בעלי מיות החברה שאסיפה כללית מיוחדת יתת בזאת הודעה בדבר כיוס 

הושאים ושעל סדר יומה  ,, חדרה10רח' דן שכטמן ב, החברהבמשרדי  15:00, , בשעה2019בספטמבר 

  הבאים:

עדכן ולהאריך את תוקף ל: "לטה מוצעתתמצית הח .כמתואר לעיל 1 מס' שרותאישור התק 9.1

התקשרות החברה בהסכם יהול עם צמח תשתית, כך שצמח תשתית תמשיך להעיק לחברה 

בתאים שהוצעו בדוח  שירותי יהול באמצעות מר חיים פייגלין, בתפקיד מכ"ל החברה

 ".2019 אוגוסטב 1, החל מיום הזימון

עדכן ולהאריך את תוקף ל": החלטה מוצעתתמצית  .כמתואר לעיל 2תקשרות מס' אישור ה 9.2

בטליון כך שבטליון תמשיך להעיק לחברה שירותי עם בהסכם יהול  התקשרות החברה

בתאים  יהול באמצעות מר אבי בן אברהם, בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה

 ".2019 אוגוסטב 1, החל מיום שהוצעו בדוח הזימון

עדכן ולהאריך את תוקף ל": תמצית החלטה מוצעת. לעיל כמתואר 3אישור התקשרות מס'  9.3

בטליון כך שבטליון תמשיך להעיק לחברה שירותי עם בהסכם יהול  התקשרות החברה

, החל בתאים שהוצעו בדוח הזימון יהול באמצעות מר רן בן אברהם, בתפקיד משה למכ"ל

 ".2019 אוגוסטב 1מיום 

                                                      

ה יצוין, כי מר חיים פייגלין השתתף בדיוים לצורך הצגת הושאים שעל סדר היום ומעה על שאלות של חברי הועדה אך לא הי   3

 ת ההחלטות.בעת קבלבחלקים מהדיון וכן וכח 
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לאישור מדייות תגמול חדשה לושאי משרה בחברה יצוין, כי אישור ההתקשרויות כפוף 

בתוקף ולפיכך, ככל הסכמי היהול הוכחיים הים כי כמו כן יצוין, להלן.  9.4כמפורט בסעיף 

הוראות ההסכמים , הכלליתידי האסיפה -עלוהארכת הסכמי היהול לא יאושרו שעדכון 

  . ימשיכו לחולהאמורים 

 .משרה בחברה אישור מדייות תגמול חדשה לושאי 9.4

האסיפה הכללית על ידי  5.2.2017ביום אושרה הוכחית של החברה מדייות התגמול  9.4.1

דוח ראה תיאור של מדייות התגמול ב –שים  3לתקופה של של בעלי מיות החברה 

  . 2017הזימון 

שיויים שחלו בחברה מאז לאור יסיון צבור עם יישום מדייות התגמול של החברה וה 9.4.2

בחו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את הצורך לאחרוה, ייות אושרה המד

  .בעדכון מדייות התגמול

ודירקטוריון החברה  2019ביולי  29 בעקבות בחיה כאמור, אישרו ועדת התגמול ביום 9.4.3

בהם , פה אחד, עדכוים למדייות התגמול אשר המהותיים ש2019 אוגוסטב 1ביום 

 :הים כדלקמן

חדשות לרכיב השכר הקבוע אשר ישולם לושאי המשרה  קביעת תקרות שכר 9.4.3.1

 בחברה:

במוחי עלות העסקה חודשית בגין כהוה   
  במשרה מלאה* 

  ש"ח 85,000  יו"ר דירקטוריון 
  ש"ח 110,000  מכ"ל
  ש"ח 95,000  למכ"לבכיר משה 

  ש"ח 85,000  ומשי למכ"ל אחריםושאי משרה 

 רכב אחזקתאו /ו רכב :כולל לא  .השתלמות וקרן.כ.ע א ,מהלים ביטוח, פסיה קרן: כולל* 

  .כמו כן לא כולל מס שכר .13משכורת גילום וו

יו"ר מבין שיהיה זכאי כל אחד המעק עדכון המעק המדיד, באופן שגובה  9.4.3.2

 5של שתי רווח קי רצפת החל מ ,דירקטוריון, מכ"ל ומשה למכ"ל בכיר

משכורת חודשית  1.75בגובה של  יהיה -ח ש"מיליון  10כל ש"ח, בגין מיליון 

יהיו זכאים ושאי  ולהמעק ובאופן שגובה , משכורת חודשית 1.25 חלף

ש"ח, מיליון  5של שתי רווח קי רצפת החל מ ,משרה ומשי למכ"ל אחרים

 חלף משכורת חודשית 1.25בגובה של יהיה  –ש"ח מיליון  10כל בגין 

  .משכורת חודשית אחת

9.4.3.3 ה באופןמצטברת קים התקרת המעק המדיד  שסך עודכקים (המעכל המע

- שישולמו לכל ושא משרה, לא יעלה על דמי יהול  ל והמעק בשיקול דעת)

משכורות חודשיות ברוטו, לפי העין , בגין שת תגמול  13חודשים או על  13

 .רלווטית

החברה הפרמיה השתית שעשוי להשתלם על ידי בסעיף הביטוח עודכן סכום  9.4.3.4

גבול הכיסוי סכום דולר ארה"ב) ו 30,000דולר ארה"ב (חלף  50,000לסך של 

מליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה (חלף סך  30השתי עודכן לסך של עד 

 מליון דולר ארה"ב). 20של 
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דירקטוריון בין להלן השוואה ביחס למכ"ל וליו"ר ה – אופן יישום מדייות התגמול 9.4.4

גמול לבין תגמולים ששולמו בפועל לושאי תפקידים אלו התקרות שבמדייות הת

 (באלפי ש"ח): 

  מדייות התגמולבתקרות שקבעו   תפקיד
  באלפי ש"ח

תגמולים ששולמו בפועל (על 
 )2018בשת דמי היהול בסיס 

  באלפי ש"ח
דמי יהול 

  יםשתי
מעק 

בשיקול 
  דעת

מעק 
  מדיד

דמי 
הול י

  יםשתי

מעק 
בשיקול 

  דעת

מעק 
  ידמד

  308  ל.ר.  708  720  ל.ר.  960  מכ"ל
  272  ל.ר  624  720  ל.ר  960  יו"ר דירקטוריון 

 אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה התבסס בעיקרו על הימוקים הבאים: 9.4.5

מדייות התגמול המוצעת, מעדכת את מדייות התגמול הקודמת של  9.4.5.1

חסרים או גיות אשר עם חלוף הזמן התברר כי הם החברה בושאים וסו

לחילופין אים מעודכים למציאות השוררת ביחס לחברה וביחס לשוק, 

ביחס לתמורות  לעילבימים אלו. לעין זה, ראה, בין היתר, פירוט 

המשמעותיות שחלו בהוה העצמי של החברה ובתוצאותיה הכספיות. 

התגמול שקבעו במדייות  לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון תקרות

כחית אין משקפות באופן הולם את התוים ה"ל, אשר מן התגמול הו

הראוי כי יעלו בקה אחד עם היקף התגמול לו זכאים ושאי המשרה 

  בחברה. 

מדייות התגמול המוצעת יוצרת זיקה בין יעדי החברה לבין התגמול  9.4.5.2

ראוי לושאי המשולם לושאי המשרה וכך יוצרת מערך תמריצים 

, בהיקף, מאפייי ומורכבות פעילותה המשרה, בהתחשב בין היתר

העסקית של החברה, בגודלה היחסי במשק, במדייות יהול הסיכוים 

שלה, וביעדים שהחברה שואפת להשיג מעת לעת. מדייות התגמול 

המוצעת גם תאפשר לההלת החברה מתחם שיקול דעת סביר לצורך 

ת לטיפול של ושאי משרה בחברה וגמישות מסוימ קביעת תאי התגמול

  בסיבות מיוחדות ככל שתהייה.

מדייות התגמול המוצעת שומרת על איזון ראוי בין הרכיבים הקבועים  9.4.5.3

והמשתים, לפי תרומת ושאי המשרה לקידום יעדיה של החברה בראיה 

ארוכת טווח, וכן משרתת את החברה בכך שהיא קושרת את הגמול 

  תוצאותיה הכספיות של החברה.המוצע ל

ואה חשיבות רבה בגורם האושי בכל דרגי החברה, ובפרט החברה ר 9.4.5.4

בושאי המשרה בדרג היהולי של החברה. מדייות התגמול המוצעת 

תאפשר לחברה לשמר את יכולותיה ומעמדה התחרותי בשימור מהליה 

רה הבכירים וכן בגיוס מהלים בכירים בעלי יכולת להוביל את החב

מטרות החברה, וכן מאפשרת להצלחה עסקית ארוכת טווח, להשגת 

יצירת תגמול מידתי לכל ושא משרה, בהתאם להיקף תפקידו, כישוריו 

  ויסיוו ביחס לתאי השוק.
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מדייות התגמול המוצעת היה לטובת החברה ותואמת את האסטרטגיה  9.4.5.5

שבו הכלל ארגוית שלה באופן ההולם את המציאות הקיימת בשוק 

 ות החברה ותכית העבודה שלה.החברה פועלת, ותסייע בקידום מטר

לאשר את מדייות התגמול של החברה בוסח הרצ"ב : "תמצית ההחלטה המוצעת 9.4.6

אישורה על ידי האסיפה ' לדו"ח הזימון, לתקופה של שלוש שים ממועד ספח אכ

למעק השתי  הוראות מדייות התגמול המעודכת יחולו ביחס ,באופן בו הכללית

החל  ,וביחס ליתר תאי התגמול המשולמים לושאי המשרה 2019שישולם בגין שת 

  ".2019באוגוסט  1מיום 

 4ההחלטות לקבלת הרוב הדרוש . 10

מקולות  50%-(קרי רוב של למעלה מ רוב רגילהושאים שעל סדר היום היו הרוב הדרוש לאישור 

  ש: ולות, ובלבדן קי, בהצבעה במילא קולות המעים)המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או גד, ל

בוסף יתקיים  ,הסכמי היהול עדכון והארכת תוקפן שללאישור ההתקשרויות, קרי ביחס  10.1

ן קולות הרוב באסיפה יכללו רוב מכלל קולות בעלי המיות שאים בעלי יאחד מאלה: (א) במי

ן כלל הקולות של בעלי המיות יי, המשתתפים בהצבעה; במעיין אישי באישור העסקה

ם לא יובאו בחשבון קולות המעים; או (ב) סך קולות המתגדים מקרב בעלי המיות האמורי

 האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שי אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

באסיפה ין קולות הרוב י: (א) במיתקיים בוסף אחד מאלהלאישור מדייות התגמול, ביחס  10.2

השליטה בחברה או בעלי עיין אישי באישור מיות שאים בעלי יכללו רוב מכלל קולות בעלי ה

ין כלל הקולות של בעלי המיות האמורים לא יבמ ;המשתתפים בהצבעה ,מדייות התגמול

יובאו בחשבון קולות המעים; או (ב) סך קולות המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים 

 זכויות ההצבעה בחברה.א עלה על שיעור של שי אחוזים מכלל בפסקה (א) ל

 המין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה דחית . 11

מין אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, אלא אם כן וכח  פי תקון ההתאגדות של החברה,-על

ם, בעצמם תוך מחצית השעה מן המועד שקבע לפתיחתה. מין חוקי יתהווה בשעה שיהיו וכחיחוקי 

מחצית כעבור אם  .מזכויות ההצבעה בחברה 25%שלהם י בעלי מיות לפחות שידי באי כוח -או על

 2019 בספטמבר 23, ב'דחה האסיפה ליום יהשעה מן המועד שקבע לאסיפה לא יימצא המיין החוקי, ת

מהמועד שעה ין חוקי כעבור מחצית היאם באסיפה הדחית לא יימצא מ .לאותה השעה ולאותו המקום

   .בכל מספר משתתפים שהואהדחית אסיפה תתקיים ההקבוע לאסיפה, 

 סדרי האסיפה וההצבעה . 12

 המועד לקביעת זכאות בעלי המיות להשתתף ולהצביע באסיפה  .א

ותקה  לחוק החברות) ב(182המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 

  ). "המועד הקובעלהלן: "( 2019 אוגוסטב 15, היום  היו  בכתבהצבעה תקות ל3

  

                                                      

בעלי השליטה בחברה אים מחזיקים במיות בשיעור אשר יקו להם את הרוב הדרש לקבלת ההחלטות של סדר היום, מאחר    4
 שלצורך קבלתם דרש רוב מיוחד. 
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 זכאות להצביע  .ב

בעל מיות (להלן: "בין אם המיות רשומות על שמו , כל בעל מיות של החברה במועד הקובע

(קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה  אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה ובין") רשום

ומים, שם חברה לריש-במרשם בעלי המיות עלמיה ואותה מיה כללת בין המיות הרשומות 

רשאי להשתתף ולהצביע "), בעל מיות לא רשוםלהלן: "() לחוק החברות 1(177כאמור בסעיף 

, וכן להצביע באמצעות כתב הצבעה. בוסף, בעל מיה להצבעהבא כוח באמצעות  באסיפה בעצמו או

ר לחברה במערכת ההצבעה לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוי שיועב

מערכת "להלן: ( 1968- התשכ"ח, לחוק יירות ערך 2הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'האלקטרוית 

  .)"חוק יירות ערך" - ו "כתב הצבעה אלקטרוי", "ההצבעה האלקטרוית

 בא כוח להצבעה  .ג

תימת הממה כוח יהיה בכתב בח-מיויו של בא .כוח להצביע במקומו-כל בעל מיות רשאי למות בא

כתב המיוי של בא כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת מכוחם חתם כתב  כוחו המורשה לכך.-או בא

פי הפרטים הקובים - עלהחברה המיוי או העתק מייפוי הכוח או תעודה כאלה, יופקדו במשרדי 

תב הקובע לאסיפה או לאסיפה הדחית שעבורה ערך כהמועד שעות לפי  48-לא פחות מלעיל 

  .המיוי

  כתב הצבעה והודעות עמדה  .ד

באמצעות גם , רשאי בעל מיות להצביע שעל סדר היוםההחלטות בהצבעה לאישור כאמור לעיל, 

 באמצעות הודעת עמדה. יםהאמור יםכתב הצבעה. כן רשאי בעל מיות להביע עמדתו באשר לושא

, ככל לחוק החברות 88ף כמשמעותן בסעי את וסח כתב ההצבעה וכן וסחן של הודעות העמדה

") שכתובתו אתר ההפצהתן למצוא באתר ההפצה של רשות יירות ערך (להלן: ", יתהייהש

https://www.magna.isa.gov.il יירות ערך בתלט של הבורסה לטראביב בע"מ -ובאתר האי

  . http://maya.tase.co.ilשכתובתו 

 שי של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתרהצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק ה

 :(טלפוןסמכ"ל הכספים ומזכיר החברה למר דוד אמור, ההפצה. כל בעל מיות רשאי לפות ישירות 

לוסח כתב  קישוריתבהסכמתו,  או, את וסח כתב ההצבעה , ללא תמורה,) ולקבל03-6554401

  . תהייהככל ש ,שהגיעו אל החברה הודעות העמדהאת וכן  ,ההצבעה באתר ההפצה

, בדואר אלקטרוי, קישורית לוסח כתב ההצבעה והודעות ללא תמורה חברי הבורסה ישלחו,

א רשום ואשר מיותיו רשומות אצל אותו ל, באתר ההפצה, לכל בעל מיות )תהייהש(ככל  העמדה

 כי ודיעשה אולקבל קישורית כאמור הוא מעויין אין אם הודיע בעל המיות כי אלא חבר בורסה, 

, ובלבד כי ההודעה יתה לגבי בלבד משלוח דמי תמורת בדואר עההצב כתבי לקבל מעויין הוא

  חשבון יירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. 

. לפי מועד קיום האסיפהימים  )10עשרה (המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה היו עד 

ט בכתב ההצבעה) רבות המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורהמועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (ל

שעות לפי מועד כיוס האסיפה. לעיין זה "מועד ההמצאה" היו המועד  )4ארבע ( עד לחברה היו

  החברה.שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי 
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  הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרוית  .ה

לקטרוית. הצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האכאמור לעיל, בעל מיות לא רשום זכאי ל

) שעות לפי 6הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוי תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (

"), אז תיסגר מערכת ההצבעה מועד עילת המערכת"להלן: מועד כיוס האסיפה הכללית (

שיוי או ביטול עד מועד האלקטרוית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרוית תהיה יתת ל

  רכת ולא יהיה יתן לשותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית לאחר מועד זה. עילת המע

(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מיות ביותר מדרך אחת, תימה 83כי בהתאם לסעיף  ,יצוין

או באמצעות הצבעתו המאוחרת, כאשר לעיין זה הצבעה של בעל מיות בעצמו, באמצעות שלוח 

 ההצבעה מערכת באמצעות להצבעה מאוחרת תיחשב, החברהלמשרדי  כתב הצבעה רגיל שיימסר

  .האלקטרוית

  אישור בעלות  .ו

(לידי  03-6554411פקס: החברה בכתובת הרשומה לעיל או ל, ימציא למשרדי לא רשום ותבעל מי

הקבוע  המועדעות לפי ש )4ארבע (לא פחות מ ),סמכ"ל הכספים ומזכיר החברה, מר דוד אמור

במיה  בדבר בעלותולמיה,  אשר אצלו רשומה זכותופה, אישור מאת חבר הבורסה לתחילת האסי

ובטופס שבתוספת לתקות החברות  2במועד הקובע. באישור יכללו הפרטים הקובים בתקה 

, ום כאמורלא רש. בעל מיות 2000 -לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס (הוכחת בעלות במיה

מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מיותיו, בסיף של חבר  לותזכאי לקבל את אישור הבע

ביקש זאת. בקשה לעיין זה תיתן מראש  הבורסה או בדואר אל מעו תמורת דמי משלוח בלבד, אם

  . לחשבון יירות ערך מסוים

אישור בעלות באמצעות מערכת לחלופין, בעל מיות שאיו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה 

האלקטרוית עד מועד עילת המערכת (כאמור בס"ק (ה) לעיל). בלי לגרוע מן האמור לעיל,  ההצבעה

לחוק יירות ערך, שעייו תוי המשתמשים במערכת  5יא44מסר אלקטרוי מאושר לפי סעיף 

  כלל בו.דיו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מיות ה –ההצבעה האלקטרוית 

 ויתעיון ברישומי הצבעה אלקטר  .ז

בעל מיות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מיות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר 

מיות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל  904,973מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי 

לחוק החברות  268כהגדרתו בסעיף  זכויות ההצבעה אשר אין מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה

), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כיוס האסיפה הכללית, לעיין 465,740 קרי(

במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה 

  באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית שהגיעו לחברה.

  וםשל בעל מיות לכלול ושא בסדר הי שיויים בסדר היום ובקשה  .ח

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שיויים בסדר היום, לרבות הוספת ושא לסדר היום, ועשויות 

להתפרסם הודעות עמדה. יהיה יתן לעיין בסדר היום העדכי ובהודעות העמדה בדיווחי החברה 

  שיתפרסמו באתר ההפצה.

היום של האסיפה הכללית  (ב) לחוק החברות לכלול ושא בסדר66בקשה של בעל מיה לפי סעיף 

אפשר כי הושא לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור,  ) ימים7( שבעה עדתומצא לחברה 

יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן 
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את בקשה של בעל שבעה ימים לאחר המועד האחרון להמציחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר מ

  מיות להכללת ושא על סדר היום, כאמור לעיל.

  סמכות רשות יירות ערך . 13

, שהסמיכה לכךלתקות בעלי שליטה, מוסמכת רשות יירות ערך, או עובד  10בהתאם לתקה  13.1

תקבע, הסבר, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שדוח הבתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת 

, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח דוחהת שוא יום בוגע להתקשרופירוט, ידיעות ומסמכי

 באופן ובמועד שתקבע.

לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד  13.1יתה הוראה לתיקון הדו"ח כאמור בסעיף  13.2

משלושים וחמישה חר האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפי עבור שלושה ימי עסקים ולא יאו

 .לדוחום התיקון ימים ממועד פרס

החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור על ידי פרסומו בדוח מיידי, תשלח אותו לכל בעלי  13.3

המיות שאליהם שלח הדוח, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה 

 כל זולת אם הורתה הרשות אחרת.וה ,כי בוצע תיקון לדוח בהוראת הרשות ועיקרי התיקון

ה הוראה בדבר דחיית מועד כיוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ית 13.4

 ההוראה.

  ציג החברה . 14

מרחוב דן שכטמן , החברהסמכ"ל כספים ומזכיר , דוד אמורו מר זה הידוח מיידי החברה לעיין  ציג

  .03-6554411 :ופקס 03-6554401 :, בטלפון, חדרה10

  במסמכיםעיון  . 15

הוצגו בפי ועדת מסמכים אשר  לרבותהחלטות המוצעות, כל מסמך הוגע ל סח המלא שליתן לעיין בו

במשרדי  בושאים שעל סדר היום, והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון וקבלת ההחלטותהתגמול 

ובתיאום רבי חג וימי חג) (למעט ע 09:00-15:00בין השעות ה' -, בימים א'תובת הרשומה לעילבכ החברה

  .וזאת עד למועד כיוסה של האסיפה) 03-6554401(טלפון: מזכירות החברה מראש עם 

          

  צ.מ.ח המרמן בע"מ                             
     

  סמכ"ל הכספים ומזכיר החברה, דוד אמורידי: -על
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  התגמול למדייות יסוד ועקרוות רקע. א

 מבוא  .1

 בע"מצמח המרמן התגמול של מסמך זה ועד להגדיר, לתאר ולפרט את מדייות  1.1

  בוגע לתגמול ושאי המשרה של החברה. ")החברה("

א 267להוראות סעיף קביעת מדייות התגמול של החברה ופרסומה הים בהתאם  1.2

 ").החברות חוק(" 1999-"טהתש ,לחוק החברות

 29 27ביום  חברהידי ועדת התגמול של ה-התגמול לושאי משרה אושרה על מדייות 1.3

 באוגוסט ובמברב_1 28 ביום חברהידי דירקטוריון ה-על ,20192016 ביולי ובמברב

  .1חברהה האסיפה הכללית של בעלי מיותמובאת לאישור ו, 20192016

 שיםל מיועדת והיא בלבד וחות מטעמי זכר בלשון מוסחתהתגמול  מדייות 1.4

 .כאחד וגברים

 בה ושיויים התגמול מדייות של תוקפה .2

על ידי התגמול  מדייות אישור ממועד תחול על תגמול שמאושרהתגמול  מדייות 2.1

קיימים עם ושאי משרה אשר כרתו טרם מועד  הסכמים .ואילך, האסיפה כללית

אישור מדייות התגמול יבחו מעת לעת וככל שימצא כי הם סותרים באופן מהותי 

 את מדייות התגמול, תבחן החברה את האפשרות לתקם, בהתאם לסיבות העין. 

מדייות זו לא תקה זכויות לושאי משרה בחברה, ולא תהיה זכות מוקית לושא  2.2

רה בחברה, מכח עצם אימוץ מדייות תגמול זו, לקבל איזה מרכיבי התגמול מש

ושא המשרה יהיו אך יוהמפורטים במדי ת התגמול. רכיבי התגמול להם יהיה זכאי

ידי האורגים המוסמכים לכך בחברה -ורק אלו שיאושרו לגביו באופן ספציפי על

   כפוף להוראות כל דין.בו

פי מדייות זו, לא -ת מהתגמול עלתגמול שהיו פחּובמקרה שושא משרה יקבל  2.3

  ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדייות תגמול זו.

שים ממועד אישורה בידי האסיפה  3מדייות התגמול תעמוד בתוקפה לתקופה של  2.4

 יותר ככל שהדבר יתאפשר על פי הדין. לתקופה ארוכה הכללית כאמור, או 

 והצורך התגמול מדייות את, לעת מעת, יבחו ריוןוהדירקטו התגמול ועדתבוסף, 

 בעת קיימות שהיו בסיבות מהותי שיוי בשל לרבות, ביצוע שיויים והתאמות בהב

שיוי מדייות התגמול כאמור  .אחרים מטעמים או , שיוי בהוראות הדיןקביעתה

  יובא לאישור האורגים המוסמכים. 

 והשיקולים שעמדו בבסיסה, מטרותיה עקרוות מדייות התגמול .3

מדייות התגמול ועדה לסייע לחברה לקדם את מטרותיה ותוכיות העבודה שלה  3.1

רווחי השאת  ,יעדיה גתלהשתמריצים ראויים לושאי המשרה בה, על ידי יצירת 

, הארוך בטווח מיותיהויצירת ערך כלכלי לחברה ולבעלי  בעלי מיותיהלחברה ה

                                                 

 על פי דיןיהיו האורגים הדרשים ומקרה בכל מקרה  "האורגים המוסמכים"בהתאם, במדייות תגמול זו,    1
(בין אם מכ"ל, ועדת התגמול, הדירקטוריון, האסיפה  לאשר את התגמול במקרה הרלווטי (ולא יותר מכך)

 .הכללית או שיים או יותר מאלו)
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ות יהול הסיכוים של החברה, גודל החברה, אופי בהתחשב, בין השאר, במדיי

 ישל ושא םותרומת פועלת היא בה התחרותית הסביבה, פעילותה ומורכבות

  המשרה להשגת יעדיה והשאת רווחיה. 

בגיוס ושימור כוח אדם איכותי  החברה יכולתעל התגמול ייקבע כך שישמור  3.2

  יתחשב בתאי השוק.מידתי ויהיה גובה התגמול  כאשר, לתפקידי יהול בכירים

 , בין היתר,קבעייוראוי בין רכיבי התגמול השוים  איזוןלשקף ועד הכולל התגמול  3.3

 . בחברה העבודה יחסיתוך שקילת השפעתו על 

  בחברה מקובלים תגמול אמצעי .4

  – 2קבוע רכיב 4.1

שכר הבסיס ועד לתגמל את ושא המשרה עבור הזמן שהיו  - בסיס שכר 4.1.1

 משקיע בביצוע תפקידיו בחברה ומטלותיו השוטפות בה. 

תאים אלה, ובעים בחלקם מהוראות הדין, בחלקם  –תאים לווים  4.1.2

ובחלקם ועדו לפיצוי העובד  מהגים המקובלים בשוק העבודה ובחברה

 פקידו. על הוצאות שגרמו לו לצורך מילוי ת

 המשרה ושאי לביצועי החברה ביצועי בין לקשור מטרתו זה רכיב  – משתה רכיב 4.2

 בה.

רכיב זה ועד לתגמל את ושא המשרה עבור הישגיו ותרומתו  - כספי מעק 4.2.1

החברה ותוכיות העבודה שלה במהלך התקופה בגיה הוא להשגת יעדי 

קריטריוים היתים , והוא עשוי לכלול הן מעק אשר יקבע על פי משולם

המשקפים את מטרות החברה  (כמותיים ו/או איכותיים) למדידה

") והן מעק מעק מדיד("והאסטרטגיה שלה בטווח הקצר והארוך 

שאיה יתת למדידה  ,בשיקול דעת המתחשב בתרומתו של ושא המשרה

 "). המעק בשיקול דעתבקריטריוים מזוהים ("

 קבועים לרכיבים משתים רכיבים בין היחס .5

את כלל חבילת המוסמכים בעת אישור התגמול לושאי המשרה, יבחו האורגים  5.1

 התגמול על מת להבטיח הלימה בין רכיביה השוים.

 בגין שיועק(במוחי עלות מעביד)  הכולל התגמול סך מתוך, ההמשת הרכיב משקל 5.2

המשרה בחברה, ועשוי להשתות  ושאיכלל עבור  100%-מ גבוה יהיה לא כלשהי שה

 מושא משרה אחד למשהו. 

 המשרה לשכר של שאר עובדי החברה יהיחס שבין תאי הכהוה והעסקה של ושא .6

, ושא משרהשל  דרגהעבור כל  התגמולשבין  יחסה בחןמדייות התגמול,  בקביעת 6.1

הממוצע ולשכר , ובפרט לשכר (כולל עובדי קבלן)של שאר עובדי החברה שכר בין הל

  .")יחסי התגמול(" עובדי החברה (כולל עובדי קבלן) שארשל  החציוי

                                                 

 . להלן 10לעין זה ראה סעיף  – )מעובד(להבדיל  שירותים ותן של במתכות מועסק להיות עשוי משרה ושא   2
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הים  האמורים, היחסים 3בסמוך למועד אימוץ מדייות תגמול זו התגמול תוי לפי 6.2

  :כדלקמן

  חציוי לשכר כולל תגמול בין יחס  ממוצע לשכר כולל תגמול בין יחס  תפקיד
 .10.26524 .8.29653  4יו"ר דירקטוריון

  .12.54524  10.133.65  5מכ"ל
  .10.83284 .8.75483  6 משה למכ"לדירקטור 

 7.624.52 6.153.65    המשרה ושאי יתר

 עלם האפשרית של יחסי התגמול כאמור השפעתבקביעת מדייות התגמול, בחה  6.3

יחסי התגמול חברה, ולהערכת ועדת התגמול והדירקטוריון ב העבודה יחסיתאי ו

 גודלה, ותחום העיסוק שלה החברה של באופיה בהתחשב וסבירים ראויים הים

המזערי מבחיה כמותית שמהווים ושאי המשרה מכלל  החלק, והיקף פעילותה

 באחריות הקיימים והפערים בחברה המועסק האדם כח תמהילעובדי החברה, 

והם אים ; החברה עובדי ליתר המשרה ושאי בין הקבוצה לתוצאות ובתרומה

  .צפויים להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה

את המוסמכים ם מיהגור ו, יבחבעת אישור תגמול פרטי לושא משרהבוסף,  6.4

השפעתו האפשרית של התגמול על יחסי העבודה התקיים בחברה, לרבות בהתחשב 

 . בעת הרלווטית ביחס בין התגמול המוצע לשכר החציוי והממוצע בחברה

 

  7משרה לושאי לוויםותאים בסיס כר ב. ש

 ועדכוו בחיתו, הבסיס שכרלקביעת  עקרוות .7

 ושאשל  ותפקידל ויותאםהמשרה בחברה יקבע באופן פרטי  ישל ושאהבסיס שכר  7.1

 הסכמיכן ו היקף משרתו, הוותק שלו ,והאחריות של תחומי, סוג הפעילות והמשרה

, וכישורי, והשכלתייבחו גם הבסיס בעת קביעת שכר  .ועימ שחתמו קודמים שכר

  .של ושא המשרה ווהישגיהמקצועי  ויסיו, ומומחיות

הבסיס לצורך קביעת שכר לפי שיקול דעת האורגים המוסמכים, , הצורך במידת 7.2

בשוק הרלווטי לתפקידים דומים  לושא משרה, תבוצע השוואה לשכר המקובל

 .(בצ'מרק) בחברות דומות

בכפוף את שכרם של ושאי המשרה בחברה לאשר האורגים המוסמכים יהיו רשאים  7.3

 לאמור להלן: 

בגין כהוה במשרה חודשית  עלות העסקהבמוחי   
   מלאה

  *ש"ח 0008508,  יו"ר דירקטוריון 
  *ש"ח 00011008,  מכ"ל

                                                 

לפי מדייות תגמול  משרה ושאה המירבית להעסקה עלות בסיס על עשה משרה לושא התגמול חבילת חישוב   3
 .מעק מירבי מעטל(דמי יהול) תמורות חודשיותמשכורות/ 13דהייו לפי מעק מקסימלי של  ,ומעק מירבי זו

   .20192016 מאי אוקטוברשכר הממוצע והחציוי בחברה כפי שהיה בחודש עלות הההשוואה עשתה ל
    .בחברהמה על בעלי השליטה הוכחי יו"ר דירקטוריון החברה    4
  מכ"ל החברה הוכחי מה על בעלי השליטה בחברה ומכהן גם כדירקטור.   5
  ומכהן גם כדירקטור. מה על בעלי השליטה בחברה הוכחי המשה למכ"ל    6
  מלבד דירקטורים אשר אים מכהים בתפקיד וסף בחברה.   7



-5- 

 

  *ש"ח 0009557,  למכ"למשה דירקטור 
כפופי ומשי למכ"ל אחרים ושאי משרה 

  מכ"ל
  **ש"ח 0008580,

 וגילום רכב אחזקתאו /ו רכב :לא כולל .השתלמות קרןו ,.כ.עא ,,מהלים ביטוח, פסיה קרן: כולל*
  .שכר מס כולללא כמו כן  .13 משכורתו  כולל לא. )שכר מס כולל(לא 

 רכב כולל לא. )שכר מס כולל(לא  וגילום השתלמות וקרן.כ.ע א, מהלים ביטוח, פסיה קרן: כולל**
  .13או משכורת גילום  או רכב אחזקתאו /ו

לעומת המדד הידוע  מדד המחירים לצרכןעליה ביצוין, כי התקרות לעיל צמודות ל

 . במועד אישור מדייות התגמול בידי האסיפה

, על פי פשרות לבצע הצמדה לשכרם של ושאי המשרההאלאורגים המוסמכים  7.4

 . לצרכן, לעליה במדד המחירים שיקול דעתה

  .13האפשרות להעיק לושא משרה משכורת לאורגים המוסמכים  7.5

  תאים לווים .8

 בהתאם ,והטבות סוציאליים לתאים זכאיםעשויים להיות  בחברה המשרה ושאי 8.1

תגמולים (קרן , השתלמות קרן, מחלה, חופשה כגון, חברהולוהג הקיים ב לדין

, בדיקות הבראה, דמי עבודה כושר אובדן ביטוח, פיצוייםפסיה או ביטוח מהלים), 

   '.וכו סקר תקופתיות

 כמקובל וספיםזכאים לתאים לווים  להיות עשויים בחברה המשרה ושאי, בוסף 8.2

, טלפון וטלפון ייד, ו/או אחזקת רכב רכב לרבות, במשק דומות ובחברות בחברה

בארץ ובחו"ל  המשרה ושא של תפקידו במסגרת הוצאות החזרמחשוב ותקשורת, 

לרבות אש"ל ואירוח, עיתוים וספרות מקצועית, דמי חברות בארגון מקצועי, 

החברה עשויה לגלם את . כיו"בוהטבות וספות המקובלות ביחס לעובדי החברה, 

האורגים המוסמכים יהיו רשאים (אך לא  המס בגין הטבות כאמור, כולן או חלקן.

 ור.חייבים) לקבע תקרה להחזרי הוצאות כאמ

החברה עשויה להעמיד הלוואות לושאי משרה בהתאם למדייות אותה היא תקבע  8.3

  ביחס להעמדת הלוואות לעובדים בחברה ובהתאם לכללי מס הכסה בעין.

  שיויים לא מהותיים בתאי כהוה .9

שיויים לא מהותיים בתאי הכהוה של ושאי משרה הכפופים למכ"ל יהיו טעוים אישור 

ד. לעין סעיף זה, שיוי לא מהותי יחשב שיוי אשר השפעתו על העלות השתית המכ"ל בלב

  .במצטבר בכל תקופת המדייות 10%ושא המשרה איה עולה על תגמול הכוללת של 

  התקשרות עם ושא המשרה באמצעות חברה למתן שירותים/חברת יהול .10

כל , כגד חשבוית ובשליטת הבאמצעות חבר לחברה שירותים ספקבמקרה שושא משרה מ

 , אזי אלושכר בסיסבמוחים של , זו תגמול במדייות קבועים רכיביםאימת שזכרים 

; והפוך יוולטייםווהאקיתורגמו לערכי דמי היהול בתוספת התאים הלווים האמורים, 

, אזי תוי עלות העסקה שכר הוא: במקרה שושא משרה מספק שירותים לחברה כגד תלוש

  .ו למשכורת הבסיס האקוויוולטיתיתורגמ

  שתי מעק. ג

 מעק שתי כמפורט להלן: רה תהיה רשאית להעיק לושאי המשרה בההחב .11
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 8המבוסס על עמידה ביעד הרווח של החברהמדיד מעק  11.1

  גובה ואופן קביעת המעק המדיד  
  יו"ר דירקטוריון, 

  מכ"ל 
  משה למכ"ל דירקטור ו

מעק  – ש"חמיליון  10כל , בגין ש"חמיליון  5של שתי רווח קי רצפת חל מה
 -תגמול זה מיחסי (או חלק משכורת חודשית  75 .251של  9בגובה עלות

  . *)תחשיב ליאריב
מיליון ש"ח יזכה את ושא המשרה  18של שתי רווח קי לשם ההמחשה, 

רווח קי שתי של  .משכורות חודשיות 2.2751.625של בגובה עלות בתגמול 
 3.3252.375מיליון ש"ח יזכה את ושא המשרה בתגמול בגובה עלות של  24

  .משכורות חודשיות
ומשי ושאי משרה 
ושאי למכ"ל אחרים
  משרה כפופי מכ"ל

מעק  –ש"ח מיליון  10כל ש"ח, בגין מיליון  5של שתי רווח קי רצפת החל מ
בתחשיב  -תגמול זה מיחסי (או חלק  10משכורת חודשית אחת 1.25בגובה 

  . *ליארי)
מיליון ש"ח יזכה את ושא המשרה  18לשם ההמחשה, רווח קי שתי של 

מיליון  24רווח קי שתי של . משכורות חודשיות 1.6251.3בתגמול בגובה 
  משכורות חודשיות. 2.3751.9ש"ח יזכה את ושא המשרה בתגמול בגובה 

עשוי להיות זכאי המשמש גם כמכ"ל חברה בת של החברה "ל סמכ ,בוסף
  . השתי של אותה חברה בתמהרווח הקי  10%בגובה של  למעק

 .המעק חישוב במועד אהשת כפי חודשית משכורת* 

 מעק בשיקול דעת 11.2

לאשר  םרשאיהחברה האורגים המוסמכים  של , להלן 11.3בכפוף לאמור בס"ק 

ושאי המשרה מעק וסף, המבוסס על קריטריוים איכותיים שאים יתים ל

  . ) משכורות חודשיות3לא יחרוג מסך של שלוש ( אשרלמדידה, 

 תקרה מצטברת של מעק מדיד ומעק בשיקול דעת 11.3

סך כל המעקים (המעק המדיד והמעק בשיקול דעת) שישולמו לכל ושא משרה, 

ברוטו, לפי  חודשיותמשכורות  13 9חודשים או על  13 9-ל 11דמי יהוללא יעלה על 

 .בגין שת תגמול רלווטית ,12העין

  (תאים מצטברים) מעק מדידתאי הסף להעקת  .12

 "בחוות דעת רואי החשבון המבקרים של החברה, בדוח  - היעדר הערת "עסק חי

  .הכספי השתי לשת התגמול הרלווטית, לא כללה הערת "עסק חי" ביחס לחברה

 דרית - מבחן הפירעוןה הקלכון למועד  החברה עמדה במהלך הש טית ותעמודהרלוו

תשלום המעק, באופן מלא בתאי הפירעון של קרן, ריבית והפרשי הצמדה בגין אגרות 

חוב שהפיקה ובגין הלוואות שהועמדו לה מתאגידים בקאיים, שהיו במחזור באותה 

במידה והחברה לא תעמוד במבחן הפרעון, יידחה תשלום המעק אשר לו עשויים  .שה

זכאים ושאי המשרה בחברה, למועד בו יתקיימו כל תאי הסף לעיל, לרבות להיות 

  .מבחן הפירעון

                                                 

 המעקרווח קי כפי שמופיע בדוחות הכספיים השתיים המבוקרים של החברה בטרול:  –"רווח קי שתי"    8
 הויותפעולות /הוןהפסדי /רווחי, שערוךהפסדי /רווחי, בחברה שליטה מקות שאין לזכויות השייך רווח, המדיד

 יכלול כאמור קי רווח כי יובהר. )ערך הפחתות או ירידות, לאיחוד מעליה כתוצאהרווחים /הפסדים(לרבות 
עין זה, ל .החברה לפעילות איטגרלית היתה אשר) שהופסקה פעילות(לרבות  שמומשה מפעילותהפסד /רווח

 מועד לאחר יערכו אשר IFRS -סכומים אשר יוכרו במסגרת יתרת העודפים ואלמלא שיויי תקיה ע"פ כללי ה
  . לעיל כהגדרתו הקי ברווח ייכללו, הקי ברווח כללים היו, זה

 .המעק תשלום למועד כון, הרכב בגין עלויות כולל לא וסוציאליים לווים תאים לרבות, שכר   9

 בסיס, ללא תאים לווים וסוציאליים, כון למועד תשלום המעק.  משכורת   10

 .המעק תשלום למועד כון, הרכב בגין עלויות כולל לאהחשבוית החודשית  סכום    11

 .המשרה ושא עם החברה של ההתקשרות לצורת בהתאם קרי   12
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משמעותה כי ושאי המשרה לא יהיו זכאים אחד או יותר מתאי הסף לעיל, ב אי עמידה

  .13הרלווטיתה הקלדרית שגין הלמעק ב

 מעק מדיד העקת ושאים וספים לעין  .13

  ושאבמידה ויתברר כי תחשיב יהתגמול לכלל  (וס המחושבלהלן: סך הבו) המשרה

 הרווח לאיפוס עדבווס  סכוםלרישום הפסד, תוכל החברה לחלק  מביא את החברה

את  יקבל משרה ושא שכל כך תעשה הבווס חלוקת(להלן: סך הבווס בפועל).  הקי

 בווסך המס עבורו המחושב הבווס לפרופורצייתחלקו מסכום הבווס בפועל בהתאם 

  .המחושב

 :ה מסוימת, קיזוז הפסדיםקי בחשבון בחישוב ה ילקח הפסד, ככל שיהיה בשרווח ה

, ובלבד שושא המשרה הרלווטי הועסק על ידי החברה 14בלבד בשה העוקבתהשתי 

 . במהלך כל השה בה רשם הפסד כאמור(בכל תפקיד שהוא) 

 דארית של תקופת עיתוי תשלוםה קלושאי המשרה לגבי כל שק ישולם להמע :

העסקה לא יאוחר ממועד תשלום המשכורת הראשוה שלאחר מועד אישור הדוחות 

 . 15הכספיים השתיים של החברה

 ק ותקופת אכשרהושא משרה יהיחלקיות המע :ק  האי שוזכאי למעועסק הבת

היה וושא . המעק מחושב תוצאותיה פי שעל הקלדרית השה במשך מרביתבחברה 

את תפקידו לפי יסיים את תפקידו במהלך שת התגמול הרלווטית או  יתחילהמשרה 

בתאי כי  -(וביחס לושא משרה שסיים כהותו בחברה  טיתבהרל תגמולהת שתום 

השתי , יחושב המעק )למועד חלוקת המעקקודם שים לפחות  3הועסק בחברה 

: סך המעק בהתאם לתחשיב לעיל במכפלת היחס בין כדלקמן יחסי באופןבגיה 

 . יום 365לבין  ת תגמולבאותה ש מספר הימים בו עבד ושא המשרה בחברה

 המעק סכומי הפחתת .14

וזאת במקרים  משרה ושא של השתי המעקמ 50%עד  להפחית רשאי היהי הדירקטוריון

מצבה הכספי או העסקי של החברה יחייב זאת ו/או הבלעדי,  ובהם על פי שיקול דעת

או בשים לב לבחית סבירות המעק מטעמים הקשורים בתפקודו של ושא המשרה, 

 שיומקו ומטעמיםשהתקבל מעמידה ביעדים אל מול תרומתו של ושא המשרה להשגתם, 

ושא משרה להשתי כליל את תשלום המעק  לבטלרשאי  היהידירקטוריון הכן,  כמו .ועל יד

  ן.מסוים במקרים של הפרות חובות אמון, הפרת הסכם ההתקשרות, ו/או מהל שאיו תקי

 כספיים דוחות תיקון של במקרההמדיד  מעקה סכומי השבת .15

או חלק ממו, אם שולם, המדיד ושאי המשרה ישיבו לחברה את סכום המעק  15.1

במקרה בו יתברר בעתיד כי חישוב המעק בוצע על סמך תוים שהתבררו כמוטעים 

לאחר  לישיהש תקופתיהכספי הדוח מועד אישור ה(וכולל) עד ש תקופההבמהלך 

סכום ההשבה יהיה חלק המעק ששולם עקב הטעות . המדידהמעק  תשלוםמועד 

וחבויות מס החלים  בתשלומים ,שקיימים ככל, הפרשיםיקח בחשבון והוא  כאמור

                                                 

 פרט למבחן הפרעון, לגביו יכולה לחול דחיה במועד התשלום אך לא ביטול הזכאות למעק.    13

 .בת של החברהקיזוז הפסדים חל על תגמול הן של החברה והן של חברה    14

  .12בסעיף פרט למצב של אי עמידה במבחן הפרעון כפי שתואר    15
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. יובהר כי במקרים בהם החלק הדרש להשבה על ושא משרה ו/או ששולמו על ידיו

מסך המעק בגין אותה שה, לא ידרש ושא  10%-קטן מהמדיד מתוך המעק 

 המשרה להשיבו.

 לדירקטוריון החברה הסמכות לקבוע את מועדי ואופן תשלום סכום ההשבה.

שיתברר כי לושא המשרה מגיעים סכומים וספים כחלק מתאי הכהוה  ככל 15.2

התבסס החישוב התוים עליהם ש במידהוההעסקה בצורת תגמולים משתים, 

, החברה תשלם לו סכומים הוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברהה למלכתחי

  אלה.

, לא יראו בתיקון עקב שיוי בחוק, בתקות או בכללים לעיל האמור למרות 15.3

, כתיקון בשלו , לאחר מועד הדוח הכספי על פיו חושב המעק השתיהחשבואיים

 לעיל. האמור יחול

אחרת בהסכם העסקה אישי, כל תשלום אשר ישולם לושא המשרה על  במפורש קבע אם למעט

כל שישולם, איו ולא יחשב כחלק משכרו הרגיל של פי מדייות תגמול זו, כ-חשבון גמול משתה על

ושא המשרה לכל דבר ועיין ולא יהווה בסיס לחישוב או לזכאות או לצבירה של זכות לווית כלשהי, 

לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ישמש כרכיב הכלל בתשלום חופשה, פיצויי פיטורים, 

    הפרשות לקופות הגמל וכיו"ב.

  

  פרישה יהסדר. ד

 פי הדין (כדוגמת פיצויי פיטורין).-ושא משרה יהיה זכאי לתשלומי פרישה המגיעים לו על .16

 חודשים. 12-ל 4של עד העה בין להודעה מוקדמת (וחייב) ושא משרה יהיה זכאי  .17

 אלא, תפקידו את ולמלא להמשיך המשרה ושא יידרש המוקדמת ההודעה תקופת במהלך

 זכאי יהיה המשרה וושא, בפועל תפקידו את למלא ימשיך לא שהוא החברה תחליט אם

שיוי או שיקבל  ללא, המוקדמת ההודעה בתקופת, וההעסקה הכהוה תאי כל להמשך

 .תשלום חלף הודעה מוקדמת

 מעקלהודעה מוקדמת, האורגים המוסמכים יהיו רשאים לאשר לושא משרה  בוסף .18

משכורות ברוטו (קרי, שכר הבסיס של אותו ושא,  6-שלא יעלה על סך השווה ל פרישה

ושא המשרה להיות  עשוי לובוסף לכל מעק בשיקול דעת  וזאתבחודש האחרון להעסקתו), 

  :להלן המפורטים בתאיםזכאי, 

 ביצועי, וההעסקה הכהוה ותאי תקופה: הים בחשבון יובאו אשר הפרמטרים 18.1

 ולהשאת החברה יעדי להשגת המשרה ושא של תרומתו, האמורה בתקופה החברה

  .הפרישה וסיבות רווחיה

הפרישה לא  מעקבסיבות יוצאות דופן ומטעמים מיוחדים שיומקו,  למעט, ככלל 18.2

 שים בחברה.  4 -יועק לושא משרה בותק של פחות מ
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  דירקטורים גמול. ה

שאים מים על בעלי השליטה בחברה או הדירקטוריון  לחברי לשלם רשאית החברה .19

 המרבי הסכום על יעלה שלא ובלבד, בחברה כדירקטורים כהותם בגין תגמולקרוביהם, 

 2000-"סהתש), חיצוי דירקטור והוצאות(כללים בדבר גמול  החברותתקות ב הקבוע

 .")התקות("

, לא יהיו זכאים והמועסקים בחברהחברי דירקטוריון המים על בעלי השליטה בחברה  .20

כאמור, בחברה יהיה זכאי לתגמול בגין תפקידו הוסף כאמור דירקטור לתגמול דירקטורים. 

בהתאם למדייות התגמול של החברה, ככל שזו חלה, ולהגי החברה, וכפוף לאישורי 

לחברי דירקטוריון המים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם,  .המוסמכיםהאורגים 

 לעיל. 19 22עסקים בחברה, תהיה החברה רשאית לשלם גמול כאמור בסעיף אשר אים מו

  

   וביטוח שיפוי, פטור. ו

ושא משרה בחברה (לרבות דירקטור) עשוי להיות זכאי, בוסף לחבילת התגמול כאמור במדייות 

 Run(לרבות ביטוח  תגמול זו, וכפוף לאישור האורגים המוסמכים, לביטוח אחריות ושא משרה

Off(והכל כפוף להוראות כל דין.16, הסדרי שיפוי ופטור ,   

זהות המבטח, סכום הכיסוי ופרמיית הביטוח השתיות יקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, 

וכן יאשרו כי פוליסת הבטוח הרכשת  אשר יקבעו שהסכומים הים ראויים בהתאם לסיבות

  מקיימת את התאים הבאים:

 0005030,פרמיה מרבית: הפרמיה השתית שתשולם על ידי החברה לא תעלה על סך של א. 

 עבור כל הדירקטורים וושאי המשרה בחברה ובחברות הבות של החברה;דולר ארה"ב 

השתי (בחברה ובחברות הבות של החברה בסך הכל) לא כיסוי גבול האחריות: גבול הב. 

הוצאות משפט סבירות ביחס , בצרוף ארה"ב למקרה ולתקופה מיליון דולר 30 20יעלה על 

  לסכום התביעה, וזאת מעבר לגבול האחריות ה"ל, לתביעות שיוגשו בישראל. 

  ג. השתתפות עצמית.

פוליסה כאמור עשויה לקבוע קדימות ועדיפות בקבלת תגמולי ביטוח על ידי ושאי המשרה על פי 

  החברה בתביעות שעיין יירות ערך.

  

                                                 

יחול על החלטה או עסקה שלבעלי השליטה או לושא משרה כלשהו  לאפטור שיועק כאמור, ככל שיועק  כתב   16
 יש בה עיין אישי. (גם ושא משרה אחר מזה שעבורו מועק כתב הפטור) בחברה 
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 ,לכבוד

 רו"ח דויד אמור, סמנכ"ל כספים ומזכיר החברה

 צ.מ.ח המרמן בע"מ
 

 

 

 

 אישור לפרסום סקר השוואתי הנדון:

 

לעניין תגמול שכר שהוכן על ידינו סקר ההשוואה רוף יצבע"מ, הרינו לאשר  לבקשת חברת צ.מ.ח המרמן
 של החברה.הכללית אסיפה הבמסגרת דוח זימון  בכירים

 . 

 

 בכבוד רב, 

 זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ
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BDO Consulting  
 בית אמות ביטוח

48-46דרך מנחם בגין   
66184יפו -תל אביב  

7439163-03טלפון:   
6382511-03פקס:  

Website: www. bdo. co. il 

  
 

   הבהרות

 הצורך  החברה וכן לצרכים משפטיים במידת בלעדי של הנהלתה השימושלו יהמסמך זה הוכן לצרכ

 .ה זוולגורמים נוספים להם אנו מאשרים במפורש ובכתב להסתמך או להשתמש בעבוד

 ל-BDO Consulting ,עובדיה ונציגיה אין אחריות כלפיי הקורא, לגרימת נזקים )כולל , שותפיה

או בכל אופן אחר. אנו לא מחויבים לדבר על סמך מסמך זה או  ויבות, רשלנות או אחריות מוגדרת(מח

על דיוק התכנים בו וכי המידע לא השתנה מאז תאריך כתיבת המסמך. אנו לא נושאים באחריות בכל 

צאה כספית שנוצרה בעקבות כל שימוש שבחרו הקוראים לעשות במסמך מקרה של הפסד, נזק או הו

 מסמך זה.קריאת זה, או בכל הסתמכות של הקוראים על מסמך זה, או בכל אירוע אחר שבא בעקבות 

 'למעט הצרכים אין להפנות אל מסמך זה או לצטט אותו או חלקים ממנו, בכל מסמך אחר החשוף לצד ג ,

 המפורטים עבור עבודה זו.

 

( לבצע מחקר השוואתי של רמת "צמח המרמן"או  "החברה" )להלן:בע"מ  צמח המרמןעל ידי  נתבקשנו 

 .עבור נושאי משרה בחברה: יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה, משנה למנכ"ל וסמנכ"לים המקובלתההשתכרות 

 המשרה. יאישור השכר של נושאהעבודה תשמש את החברה ככלי עזר בתהליך 

 מול קבוצת השוואה לחברה. לאהמשרה  נושא כוללת השוואה של תגמולעבודה ה

 העבודה מורכבת מהנושאים הבאים:

 סקירה כללית; 

  פירוט נתונים עיקריים -זיהוי קבוצת ההשוואה; 

  חברההמשרה ב נושאממצאי תגמול; 

 אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה.

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה.

 בברכה,

 שותף מנהל , יגאל טולדנורו"ח 

BDO Consulting  
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 תוכן עניינים

 1 תיאור החברה

 2  הנדל"ןענף סקירת 

 4 סקירת שכר בכירים

 5 ה מתודולוגי

 6 קבוצת ההשוואה

 9 לנושאי משרה Benchmark -הצגת ממצאים

 

 

 

 

 



 

 

1 
 2019 מאיסקר השואתי נושאי משרה, 

 

 

 תיאור החברה

 תיאור כללי    מבנה אחזקות החברה

 צמח המרמןלהלן מבנה אחזקות בחברת 

 

 

 

 

 

 

 (:₪)אלפי  31.12.2018הטבלה להלן מציגה את הנתונים הפיננסים של החברה נכון ליום 

 

 2007יות. בחודש מאי נמוגבלת במכחברה פרטית  1997החברה התאגדה בישראל בחודש ספטמבר  

עוסקת החברה, בעצמה ובאמצעות חברות החל ממועד הקמתה  .הפכה החברה לחברה ציבורית

יהול, שיווק ומכירה של פרויקטים נייזום, פיתוח, הקמה,  (1)י תחומי פעילות: נהחברה, בש מוחזקות של

 דל"ן בישראל, למגזרנבפרויקטים בתחום היות, נייה קבלנביצוע עבודות ב( 2)דל"ן בישראל נה בתחום

 קיבל דירקטוריון החברה החלטה לפיה, 2017בדצמבר  27העיסקי, הפרטי והציבורי. יצוין כי ביום 

 כסים אשר בבעלות החברה )בחלקם היחסי( המיועדים להשכרה ואשר סווגו עד כה כמלאינשלושה 

פתיחת  דל"ן להשקעה וזאת במסגרתנכ 2018ר ואנבי 1בדוחותיה הכספיים של החברה, יסווגו החל מיום 

 .השקעה בדוחותיה הכספיים של החברהדל"ן לנמגזר 

ים נפרויקטים שו 88-כהחל ממועד הקמתה, השלימה החברה בעצמה ובאמצעות חברה מוחזקת 

הפרויקטים, לרבות ביצוע  ון והקמה עצמית שלנייה ברחבי הארץ, אשר כללו ייזמות, תכנם של בניומגוו

בהקמתם הייתה מעורבת החברה, ואשר  יות עבור צדדים שלישיים. הפרויקטים אשרנייה קבלנעבודות ב

טק ומפעלים. -"ר שטחי מסחר, ציבור והיימ 327,000וכ -דיור  יחידות 6,558כ -הקמתם הסתיימה, כללו 

  

פרויקטים בתחום יהול, שיווק ומכירה של נ ,י תחומי פעילות: הראשון, ייזום, פיתוח הקמהנלחברה ש

דל"ן ניות, בפרויקטים בתחום הנייה קבלני, ביצוע עבודות בנדל"ן בישראל )להלן: "תחום הייזום"(. השנה

 ע"(.להלן: "תחום הביצו)למגזר העיסקי, הפרטי והציבורי  ,בישראל
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 והבנייה בישראל הנדל"ןענף סקירת 

 ענף הנדל"ן והבניה בישראלסקירת    סקירת ענף הנדל"ן והבניה בישראל )המשך(.

 מדד מחירי הדיור

 

עלו או לא השתנו  , מחירי דירות יד שניה דווקא 1.9%בכ  בעוד מחירי הדירות החדשות ירדו 

גם את הדירות החדשות וגם דירות  כולל בתוכו 0.3%הדירות שירד רק ב  כלל שכן מדד מחירי

באופן ישיר רק על  למשתכן משפיעהשתכנית מחיר  ניתן להסביר את הנתונים בכך שניה. יד

 הדיור חוזרת, לאחר רצף של עליות חדשות. יתכן כי מגמת העלייה במדד מחירי מחירי דירות

דצמבר וינואר,  , עצירה במדד בחודשים נובמבר, 2018 מחודש מרץ ועד חודש אוקטובר לשנת

 המדד חזר לעלות.

 החדשות הדירות מחירי מדד
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 והבנייה בישראלסקירת ענף הנדל"ן 

 סקירת ענף הנדל"ן והבניה בישראל   סקירת ענף הנדל"ן והבניה בישראל )המשך(. 

 גמר בנייה

אלף יח"ד לעומת  -50נסתיימו בנייתן של כ  בסך הכל בשניים עשר החודשים האחרונים

 .3%. בשניים עשר החודשים הקודמים, הפרש של כ  אלף יח"ד 48.4כ 

 

העלייה . 2018 הבנייה ומאז מגמה זו התחזקה בשנת ירידה בהתחלותחלה מגמת  2017בשנת  

בהתחלות הבנייה בשנים  היא תוצאה של העלייה 2018וב  2017 בנתוני גמר הבנייה בשנים

בהשוואה  2020ובשנת  2019בגמר הבנייה בשנת  בשלב זה אנו צפויים לראות ירידה קודמות.

 הבנייה והירידה הצפויה בגמר הבנייה בהתחלות מבחינה פונדמנטלית, הירידה לשנים קודמות.

  ביקוש וללחץ על המחירים כלפי מעלה. הנגרמת מכך, צפויות להוביל לעודף

 התחלות בנייה

 53אלף יח"ד לעומת כ  47.5החלו בנייתן של כ  בסך הכל בשניים עשר החודשים האחרונים

 .10%אלף יח"ד. בשניים עשר החודשים הקודמים, הפרש של כ 
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 שכר בכירים סקירת 

 שכר הבכירים   

 :עיקריים ניתן לחלק את חבילת התגמולים לשני חלקים

 רכיב קבוע: 

המרכיב  שכר קבוע, דמי ניהול, תנאים סוציאליים ותשלומים אחרים.

השכר הקבוע מנותק המתקבל בוודאות ואשר גובהו מוסכם מראש. 

כישוריו, מומחיותו  מביצועי החברה וניתן בהתבסס על ניסיונו המקצועי,

כן ההחלטה בדבר גובה הרכיב הקבוע במקרים  ועל המנהל והשכלתו של

 . (מרק'נצ)ב רבים נשענת על מחירי שוק ועל סבירותו כיחס למתחרים

 רכיב משתנה: 

המשולמים בכסף, המחושב באמצעות נוסחאות תגמול מבוססות  בונוסים .1

 במידה מסוימת הקשר בין ביצועי מתהדק ביצועים וידועות מראש. כך

 המשולמים.  מענקיםהלבין  המנהלים

מניות  ,(מתקבל בצורה של מזומןתחשיב דמה )לרבות תשלום מבוסס מניות  .2

ניתנות למימוש רק לאחר תקופה מוגדרת מראש ובתנאי  או אופציות, אשר

  .שהחברה עמדה ביעדים שנקבעו

למשוך אליה מנהלים על מנת בידי חברה העומדים שכר בכירים ומבנהו הינם כלים מרכזיים  

ולתמרץ אותם לבצע את תפקידם באופן שישרת את טובת  איכותיים, לשמר אותם לאורך זמן

 החברה.

לחוק החברות המטפל בנושא תגמול מנהלים בחברות  20נכנס לתוקפו תיקון  2012בסוף שנת 

מבוסס על  . תיקון זהיקו אג"ח לציבור()חברות אשר מניותיהן נסחרות בבורסה ו/או הנפ מדווחות

המלצות ועדת נאמן ומטרתו להביא לכך שתהליך קבלת החלטות התגמול בחברות יהיה מושכל 

המנוהלת  לבין ביצועי החברהשל נושאי המשרה ויוביל לחיזוק הקשר בין מבנה התגמול  ושקוף

טווח הקושרת בין שכר  קביעת מדיניות תגמול ארוכת התיקון דרש. על ידי אותם נושאי משרה

 וקבע מנגנונים שונים לאישור תנאי השכר לנושאי המשרה.  לביצועים
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 מתודולוגיה

 מתודולוגיית זיהוי קבוצת ההשוואה  )המשך( שלבי העבודה -מתודולוגיה 

 

 

 חציון וממוצע הצגת הנתונים 

במדגם יכול שיושפע השכר הממוצע  בסקר זה מופיעים נתוני השכר כממוצע וחציון.

 מתצפיות קיצוניות )למעלה או למטה( למשל אם תהייה תצפית גבוהה מאד היא 

לכן . גבוה אשליה של שכר כללילהיווצר  ויכולהמשוך" את השכר הממוצע למעלה ת"

)כאשר מספר המופעים מתחת לערך הינו שווה למספר המופעים המצוי חציון נתון ה

שתנה תלא התצפית הממוקמת באמצע ייתן תמונה מדויקת יותר, כי מעל לאותו ערך ( 

רמת השכר את להערכתנו, טוב יותר  בכך משקפתוכיון שאינה מושפעת ממצגי קיצון 

  סקר.הסבירה הנגזרת מה

 תאגידים מדווחים 

חברות אג"ח  -מדגם החברות שנבחרו לצורך השוואה מורכב מתאגידים מדווחים 

ערך בישראל. בחרנו להסתמך על מידע  ות בבורסה לניירותציבוריות הנסחר וחברות

ציבוריות כיוון שהמידע הפיננסי אודות פעילותן והמידע בדבר שכר הבכירים  מחברות

 בדומה לחברה עבורה מבוצעת ההשוואה וכן מדווח באופן אחיד.לציבור,  חשוף

     בחירת חברות מענפי פעילות מתאימים 

, נבחרו חברות בהתאם לתחום צמח המרמןל קבוצת ההשוואהלצורך הרכבת 

 ומשתייכות לנדל"ן היזמי. הנדל"ןענף פעילותה העיקרי של החברה ב

 שלבי העבודה 

 קבוצת השוואה  

המנהל. תבסס על ניסיונו המקצועי, כישוריו, מומחיותו והשכלתו של בבואנו לבחון שכר עלינו לה

 למתחרים )בנצ'מרק(. ביחסהחלטה בדבר גובה הרכיב הקבוע נשענת על מחירי שוק ועל סבירותו 

 הפרמטרים הבאים:  3כדי לקיים תנאים אלה על קבוצת ההשוואה לכלול את 

קבוצת השוואה תהיינה חברות אשר פועלות בתחום זהה ככל  –תחום פעילות רלוונטי לחברה  .1

 הניתן לחברה הנבדקת.

בבחירת חברות המדגם יש משמעות לגודל החברה. גודל החברה יקבע עפ"י  –גודל החברה  .2

נדל"ן בתחום החברות ב . כך לדוגמאהמשקף ככל הניתן את גודל החברהפרמטר פיננסי 

בתחום התעשייה  הנכסים במאזן ואילו חברות סךהפרמטר הפיננסי לקביעת גודל החברה הינו 

 ן.ימדדו לפי היקף ההכנסות שלה

להסיק מסקנות על בסיס אמפירי נשאף להגיע למובהקות על מנת שניתן יהיה  –גודל המדגם   .3

 מוגבלתהינה . מאחר וזמינות הנתונים קסימאליגודל מדגם מגדולה כל שניתן, ולשם כך נשאף ל

מיד חות הכספיים של החברות המדווחות אינו כולל ת"של הדו 21פרסום בתקנה ה) לעיתים

ומאחר ושוק ההון בבורסה המקומית הינו קטן באופן יחסי, ( נושאי המשרהאת כל תפקידי 

 לעיתים המדגם יהיה מצומצם.

הפרמטרים הללו ולעיתים נדרשים לפשרות מסויימות  3בבחירת קבוצת ההשוואה נדרשים לאזן בין 

 נתונים.שיכולות לנבוע מאי זמינות נתונים בתחום פעילות החברה או בגודל החברה ולכן נלקח טווח 

 נרמול חלקיות משרה/ חלקיות תקופת כהונה במהלך השנה 

נושאי משרה המועסקים במשרה חלקית או חלק מן השנה, בוצע תקנון השכר הקבוע/דמי עבור 

 הניהול למשרה מלאה בקרב קבוצת ההשוואה.
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  צמח המרמןל צת ההשוואהקבו

 )המשך( שלבי העבודה -מתודולוגיה   לצמח המרמן קבוצת ההשוואה

נדל"ן מניב  עוסקת ביזום וביצוע פרויקטים בתחום הבניה והקבלנות, מנרב אחזקות

 ומפעילה מכוני טיהור שפכים.

 עוסקת בייזום והקמת פרוייקטי בנייה למגורים. פרשקובסקי השקעות ובניין

 ביצוע פרוייקטי נדל"ן, למגורים, עוסקת ביזמות נדל"ן קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה

 משקיעה בתחנת הכח "דוראד".)לשעבר "קבוצת דורי"(.

עוסקת בייזום ופיתוח נדל"ן מניב ובבנייה למגורים במזרח אירופה  אאורה השקעות

 וישראל.

 ושולטת ב"רג'נסי". עוסקת בנדל"ן בישראל קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן

 יה.מסחר ותעש מכירה והשכרת מבני מגורים, בניה, עוסקת ביזום, קרדן נדל"ן

עוסקת בייזום והקמת פרוייקטי בנייה למגורים ולמסחר בארץ  קבוצת חנן מור אחזקות

 ובחו"ל.

עוסקת בייזום פרוייקטים לבנייה למגורים ובהקמה ותפעול של מכוני  מנרב פרויקטים

 טיהור שפכים.

 

  

  בחירת חברות בהיקף פעילות דומה 

 וכזה צמח המרמןניתן לזה של חברת הקרוב ככל  מאזןרות בעלות היקף נבחרו חב הנדל"ןבענף 

של החברות  המאזן. סך מאזןסך  -פשר גודל מדגם מייצג. היקף הפעילות בא לידי ביטוי בפרמטרהמא

 . ₪מיליון  4,182 -לבין כ ₪מיליון  402ונע בין  2018לדצמבר  31בקבוצת ההשוואה נבחן ליום 

 

 (לצמח המרמןקבוצת השוואה חברות )להלן:  35ל סך החברות שנבחרו כקבוצת השוואה מסתכם 

 בנדל"ן מניב ושולטת ב"שיכון ופיתוח". עוסקת בבניית פרויקטים למגורים, אזורים

 עוסקת ביזום פרויקטי בניה למגורים. אפריקה ישראל מגורים

 עוסקת בייזום ונדל"ן מניב בישראל ושולטת ב"סקייליין". מישורים השקעות נדל"ן

 ייזום פרוייקטים ונדל"ן מניב. עוסקת בבנייה למגורים,  בניה ופיתוח דמרי

 "ן מניב.עוסקת בייזום ובנייה של פרוייקטים למגורים ובנדל חברה לבניה אשדר

 הקמה וניהול של מרכזים מסחריים.  עוסקת בייזום, מגה אור החזקות

 נדל"ן מניב.ניהול קבוצות רכישה ו עוסקת בהקמת פרוייקטי נדל"ן, ישראל קנדה

 ,משרדים ותעשיה עוסקת ביזום והקמת פרוייקטי בניה למגורים, משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות

 שולטת ב"לוינשטיין נכסים".
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 המשך  לצמח המרמן צת ההשוואהקבו

 )המשך(לצמח המרמן  קבוצת ההשוואה  גרף נתוני מנייה צמח המרמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01.01.2016 -30.04.2019הושוו למדד ת"א נדל"ן בין התאריכים  נתוני מניית צמח המרמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)*( לקוח מתוך אתר הבורסה לניירות ערך 

https://info.tase.co.il/Heb/General/Company/Pages/companyGraph.aspx?subDataType=0

&companyID=001442&shareID=01104058 

 

  תכנון והקמה של פרוייקטי מגורים. עוסקת בייזום, נתנאל גרופ 

 נדל"ן מניב ובעיבוד אבן ושיש. עוסקת ביזום ובניה למגורים, מרדכי אביב תעשיות בניה

תעשייה וייזום בנייה  הנדסה אזרחית, עוסקת בתחומי התשתיות, קבוצת אורון אחזקות והשקעות

 למגורים. 

 משרדים, ומסחר עוסקת בייזום ובניית פרויקטים של בנייה למגורים, צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין

 ובהשכרת נדל"ן מניב.

 מניב. עוסקת ביזום ובניית פרויקטים בתחום הנדל"ן ובנדל"ן  רבד

 בנייה והשכרת נדל"ן. עוסקת בייזום עסקאות מקרקעין, אחים דוניץ

 מחזיקה נכסי מקרקעין מניבים. עוסקת בבניה, טשטיין נדל"ןרו

  הקמה ותפעול פרוייקטי נדל"ן למגורים. עוסקת בייזום,אלמוגים החזקות 

 .בנייה למגוריםעוסקת בייזום ובניית פרויקטים של  בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות

 עוסקת ביזום פרוייקטי נדל"ן ובארגון ונהול קבוצות רכישה רג'נסי

https://info.tase.co.il/Heb/General/Company/Pages/companyGraph.aspx?subDataType=0&companyID=001442&shareID=01104058
https://info.tase.co.il/Heb/General/Company/Pages/companyGraph.aspx?subDataType=0&companyID=001442&shareID=01104058
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  לצמח המרמן ת ההשוואהוצקבו

 (₪)באלפי  2018נתונים פיננסים לשנת  –לצמח המרמן קבוצת ההשוואה   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )**( התשואה על ההון מחושבת כרווח הנקי מתוך ממוצע ההון העצמי. .25%וגובה הכנסות  25%, תשואה על ההון 50%הציון המשוקלל מורכב מסך מאזן )*( 
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 יו"ר דירקטוריון - הצגת ממצאים

 

 בפועל שכר יו"ר דירקטוריון  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (:₪)באלפי  המוצגים בטבלה להלן  2018על פי נתוני  משרה 100%הנתונים המוצגים מתוקננים ל ,יו"ר דירקטוריון 12בקבוצת ההשוואה לצמח המרמן נמצאו נתונים של 
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 יו"ר דירקטוריון - הצגת ממצאים

 

 )המשך( בפועל שכר יו"ר דירקטוריון  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :לצמח המרמן השוואהצת הבקבו לאחר תקנון למשרה מלאה השכר ממצאי נתונילהלן התפלגות 
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 מנכ"ל –הצגת ממצאים 

 

 
 

  (:₪)באלפי  המוצגים בטבלה להלן  2018על פי נתוני  משרה 100%הנתונים המוצגים מתוקננים ל ,מנכ"לים 25בקבוצת ההשוואה לצמח המרמן נמצאו נתונים של 
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 מנכ"ל –הצגת ממצאים 

 

 

 )המשך( שכר בפועל מנכ"ל  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :לצמח המרמן השוואהצת הבקבו לאחר תקנון למשרה מלאה השכר ממצאי נתונילהלן התפלגות 
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  משנה למנכ"לדירקטור  – הצגת ממצאים

 

  שכר בפועלמנכ"ל משנה לדירקטור   

 
 

  (:₪)באלפי  המוצגים בטבלה להלן  2018על פי נתוני  משרה 100%הנתונים המוצגים מתוקננים ל ,"למשנה למנכ 5בקבוצת ההשוואה לצמח המרמן נמצאו נתונים של 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 
 2019 מאיסקר השואתי נושאי משרה, 

 

 

 המשך משנה למנכ"לדירקטור  – הצגת ממצאים

 

  מנכ"ל שכר בפועלמשנה לדירקטור   

 
 

 :לצמח המרמן השוואהצת הבקבו לאחר תקנון למשרה מלאה השכר ממצאי נתונילהלן התפלגות 
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  משנה למנכ"ל – הצגת ממצאים

 

  שכר בפועלמנכ"ל משנה ל  

 
 

  (:₪)באלפי  המוצגים בטבלה להלן  2018על פי נתוני  משרה 100%הנתונים המוצגים מתוקננים ל ,"למשנה למנכ 5בקבוצת ההשוואה לצמח המרמן נמצאו נתונים של 
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  משנה למנכ"ל – הצגת ממצאים

 

 

  מנכ"ל שכר בפועלמשנה ל  

 
 

 :לצמח המרמן השוואהצת הבקבו לאחר תקנון למשרה מלאה השכר ממצאי נתונילהלן התפלגות 
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 רו"ח יגאל טולדנו 

Head of BDO Consulting Group Israel  

 בית אמות ביטוח

 66184תל אביב  46-48שד' מנחם בגין 

  3-6389317 972טל' :  

yigalt@bdo.co.il 

 www.bdo.co.il 
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   בע"מ ("החברה") צ.מ.ח המרמן

  2005-ות עמדה), התשס"וכתב הצבעה לפי תקות החברות (הצבעה בכתב והודע  

  חלק ראשון 

  בע"מ. צ.מ.ח המרמן: שמה של החברה .1

 של מיותהשל בעלי  מיוחדת : אסיפה כלליתסוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכיוסה .2

דן חוב בר ,החברהבמשרדי  15:00 , בשעה2019בספטמבר  16 ',ב אשר תתקיים ביום ,החברה

  ., חדרה10שכטמן 

 :תוהמוצע ותההחלטותמצית  שעל סדר היום יםפירוט הושא .3

עדכון והארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם יהול עם חברת יהול שבבעלות  3.1

. מוצע לאשר את עדכון והארכת תוקפה של התקשרות מר חיים פייגלין, מכ"ל החברה

) בע"מ, חברה אשר למיטב ידיעת 1996החברה בהסכם יהול עם צ.מ.ח. תשתית ופיתוח (

 1"), החל מיום צמח תשתית) של מר חיים פייגלין ("100%החברה היה בבעלות מלאה (

ת (להלן בס"ק , חלף הסכם היהול הוכחי שבין החברה לבין צמח תשתי2019באוגוסט 

") שאושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי מיות החברה הסכם היהול הוכחיזה: "

, כך שצמח 1")2017דוח זימון (" 23.1.2017במסגרת דוח זימון אסיפה מיום  5.2.2017ביום 

תשתית תמשיך להעיק לחברה שירותי יהול באמצעות מר חיים פייגלין, בתפקיד מכ"ל 

) דמי היהול החודשיים 1זהים לתאי הסכם היהול הוכחי, למעט כי: ( החברה, בתאים

אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ  110אותם צמח תשתית תהא זכאית לקבל יעודכו לסך של 

) צמח תשתית תהיה זכאית למעק 2(-) ו2019כון לחודש יולי אלפי ש"ח  59(חלף סך של 

מדיד, בהתאם לתאים הקבועים ביחס למעק מדיד למכ"ל החברה במדייות התגמול 

שכתב הצבעה זה מצורף זימון ההחדשה המובאת לאישור האסיפה הכללית במסגרת דוח 

תגמול החדשה) מחושב על . יצוין, כי המעק המדיד המוצע (קרי, זה הקבוע במדייות הלו

פי וסחה זהה ובתאים הדומים בעיקרם לוסחה ולתאים שקבעו ביחס למעק המדיד 

 1.75בהסכם היהול הוכחי, למעט כי, צמח תשתית תהא זכאית למעק בגובה עלות של 

 ש"חמיליון  10כל ש"ח, בגין מיליון  5של שתי רווח קי רצפת החל מדמי יהול חודשיים 

כל המעקים (המעק המדיד והמעק תקרת סך דמי יהול חודשיים). כמו כן,  1.25 (חלף

 13-לא יעלה על דמי יהול ללצמח תשתית ) שישולם להלן 1.4ראה סעיף  – בשיקול דעת

 .כקבוע במדייות התגמול החדשה , בגין שת תגמול רלווטיתחודשים) 9(במקום  חודשים

                                                      

01-2017-(אסמכתא  23.1.2017ראה דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי מיות החברה מיום    1
007930.( 
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האריך את תוקף התקשרות החברה בהסכם יהול עם לעדכן ול: "מוצעתוסח ההחלטה ה

צמח תשתית, כך שצמח תשתית תמשיך להעיק לחברה שירותי יהול באמצעות מר 

 1, החל מיום בתאים שהוצעו בדוח הזימון חיים פייגלין, בתפקיד מכ"ל החברה

 ".2019 אוגוסטב

יהול שבבעלות עדכון והארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם יהול עם חברת  3.2

. מוצע לאשר את עדכון והארכת תוקפה של יו"ר דירקטוריון החברה מר אבי בן אברהם,

התקשרות החברה בהסכם יהול עם בטליון יזמות ויעוץ ארגוי בע"מ, חברה אשר למיטב 

) משותפת (בחלקים שווים) של ה"ה אבי בן 100%ידיעת החברה היה בבעלות מלאה (

, 2019  באוגוסט 1"), בתוקף מיום בטליוןושלמה שרון (להלן: "אברהם, רן בן אברהם 

 2017וחלף הסכם היהול הוכחי שבין החברה לבין בטליון שאושר במסגרת דוח זימון 

"), כך שבטליון תמשיך להעיק לחברה שירותי הסכם היהול הוכחי(להלן בס"ק זה: "

ריון פעיל של החברה, בתאים יהול באמצעות מר אבי בן אברהם, בתפקיד יו"ר דירקטו

) דמי היהול החודשיים אותם בטליון 1זהים לתאי הסכם היהול הוכחי, למעט כי: (

אלפי ש"ח,  90תהא זכאית לקבל בעבור שירותיו של מר אבי בן אברהם יעודכו לסך של 

) בטליון תהיה 2(-) ו2019כון לחודש יולי  אלפי ש"ח 52בתוספת מע"מ (חלף סך של 

אית לקבל בגין שירותיו של מר אבי בן אברהם כאמור מעק מדיד, בהתאם לתאים זכ

הקבועים ביחס למעק מדיד ליו"ר דירקטוריון במדייות התגמול החדשה המובאת 

. יצוין בהקשר שכתב הצבעה זה מצורף לוזימון הדוח לאישור האסיפה הכללית במסגרת 

במדייות התגמול החדשה) מחושב על פי זה, כי המעק המדיד המוצע (קרי, זה הקבוע 

וסחה זהה ובתאים הדומים בעיקרם לוסחה ולתאים שקבעו ביחס למעק המדיד 

דמי  1.75בהסכם היהול הוכחי, למעט כי, בטליון תהא זכאית למעק בגובה עלות של 

(חלף  "חשמיליון  10כל ש"ח, בגין מיליון  5של שתי רווח קי רצפת החל מיהול חודשיים 

 – כל המעקים (המעק המדיד והמעק בשיקול דעתתקרת סך דמי יהול חודשיים).  1.25

 9(במקום  חודשים 13-לא יעלה על דמי יהול ללבטליון ) שישולם להלן 1.4ראה סעיף 

 .כקבוע במדייות התגמול החדשה , בגין שת תגמול רלווטיתחודשים)

בהסכם יהול עם  ולהאריך את תוקף התקשרות החברהלעדכן ": מוצעתוסח ההחלטה ה

בטליון כך שבטליון תמשיך להעיק לחברה שירותי יהול באמצעות מר אבי בן אברהם, 

 1, החל מיום בתאים שהוצעו בדוח הזימון בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה

 ".2019 אוגוסטב

ל עם חברת יהול שבבעלות עדכון והארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם יהו 3.3

. מוצע לאשר את עדכון והארכת תוקפה של מר רן בן אברהם, משה למכ"ל החברה

, וחלף הסכם 2019באוגוסט  1התקשרות החברה בהסכם יהול עם בטליון, בתוקף מיום 

(להלן בס"ק  2017היהול הוכחי שבין החברה לבין בטליון שאושר במסגרת דוח זימון 

"), כך שבטליון תמשיך להעיק לחברה שירותי יהול יהול הוכחיהסכם הזה: "

באמצעות מר רן בן אברהם, בתפקיד משה למכ"ל החברה, בתאים זהים לתאי הסכם 

) דמי היהול החודשיים אותם בטליון תהא זכאית לקבל 1היהול הוכחי, למעט כי: (

אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ (חלף  95בעבור שירותיו של מר רן בן אברהם יעודכו לסך של 
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) בטליון תהיה זכאית לקבל בגין שירותיו 2(-) ו2019כון לחודש יולי  אלפי ש"ח 59סך של 

של מר רן בן אברהם כאמור מעק מדיד, בהתאם לתאים הקבועים ביחס למעק מדיד 

במסגרת למשה למכ"ל במדייות התגמול החדשה המובאת לאישור האסיפה הכללית 

יצוין בהקשר זה, כי המעק המדיד המוצע (קרי,  שכתב הצבעה זה מצורף לו.זימון הדוח 

זה הקבוע במדייות התגמול החדשה) מחושב על פי וסחה זהה ובתאים הדומים בעיקרם 

לוסחה ולתאים שקבעו ביחס למעק המדיד בהסכם היהול הוכחי, למעט כי, בטליון 

שתי רווח קי רצפת החל מדמי יהול חודשיים  1.75תהא זכאית למעק בגובה עלות של 

כל תקרת סך דמי יהול חודשיים).  1.25(חלף  ש"חמיליון  10כל ש"ח, בגין מיליון  5של 

לבטליון ) שישולם להלן 1.4ראה סעיף  – המעקים (המעק המדיד והמעק בשיקול דעת

 שת תגמול רלווטית , בגיןחודשים) 9(במקום  חודשים 13-לא יעלה על דמי יהול ל

 .כקבוע במדייות התגמול החדשה

בהסכם יהול עם  לעדכן ולהאריך את תוקף התקשרות החברה": מוצעתההחלטה וסח ה

בטליון כך שבטליון תמשיך להעיק לחברה שירותי יהול באמצעות מר רן בן אברהם, 

 ".2019 אוגוסטב 1, החל מיום בתאים שהוצעו בדוח הזימון בתפקיד משה למכ"ל

 אישור מדייות תגמול חדשה לושאי משרה בחברה.  3.4

ספח "לאשר את מדייות התגמול של החברה בוסח הרצ"ב כ: המוצעת ההחלטה וסח

אישורה , לתקופה של שלוש שים ממועד שכתב הצבעה זה מצורף לו ' לדו"ח הזימוןא

המעודכת יחולו ביחס הוראות מדייות התגמול באופן בו,  על ידי האסיפה הכללית

וביחס ליתר תאי התגמול המשולמים לושאי  2019למעק השתי שישולם בגין שת 

  ."2019באוגוסט  1החל מיום  ,המשרה

  :תוהמוצע ותההחלטבוסח המלא של בהם שיתן לעיין המקום והשעות  .4

, החברהבמשרדי , תוהמוצע ותלהחלטבוסח המלא של כל מסמך הוגע ו הזימוןבדוח יתן לעיין 

מר דוד  אום מראש עםיבתו , בשעות העבודה המקובלותה'-בימים א', , חדרה10דן שכטמן ברחוב 

  .האסיפה ה של, וזאת עד למועד כיוס)03-6554401(טלפון: החברה סמכ"ל כספים ומזכיר אמור, 

, כהגדרתן העמדהוסח כתב ההצבעה וכן וסחן של הודעות דוח הזימון, למצוא את כן, יתן -כמו

, באתר ההפצה של רשות יירות ערך תהייהככל ש ,1999- התש"ט ,לחוק החברות 88בסעיף 

ובאתר האיטרט של הבורסה ליירות ערך  www.magna.isa.gov.il ") שכתובתואתר ההפצה("

  .http://maya.tase.co.il שכתובתו ")אתר הבורסה(" אביב בע"מ-בתל
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  :2שעל סדר היום יםושאב ותחלטהההרוב הדרוש לקבלת  .5

מקולות  50%-היו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה משעל סדר היום הרוב הדרוש לאישור הושא 

בהצבעה במיין קולות, המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או גד, ללא קולות המעים), 

  ש: ובלבד

יתקיים בוסף אחד מאלה: (א) במיין קולות הרוב  3.1 – 3.3ושאים מס' אישור ל ביחס 5.1

ם בעלי עיות שאיין אישי באישור יבאסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המ

, המשתתפים בהצבעה; במיין כלל הקולות של בעלי המיות האמורים לא ההתקשרות

יובאו בחשבון קולות המעים; או (ב) סך קולות המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים 

   בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שי אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

ין קולות הרוב באסיפה י: (א) בממאלה אחד בוסף יתקיים 3.4לאישור ושא מס'  ביחס 5.2

 אישי עיין בעלי או בחברה השליטהאים בעלי יכללו רוב מכלל קולות בעלי המיות ש

ין כלל הקולות של בעלי המיות י; במבהצבעה המשתתפים ,התגמול מדייות באישור

האמורים לא יובאו בחשבון קולות המעים; או (ב) סך קולות המתגדים מקרב בעלי 

ההצבעה המיות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שי אחוזים מכלל זכויות 

 .בחברה

בעל שליטה בחברה האם בעל המיות היו בחלקו השי של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון  .6

כי  ,וכן לתיאור של העיין האישי. יובהרשעל סדר היום ההתקשרות אישי באישור  ןבעל עיי או

יין בעל מיות שלא סימן קיומו או היעדרו של עיין אישי כאמור או לא תיאר את מהות הע

 האישי (אם קיים), הצבעתו לא תבוא במיין.

  :המועד הקובע את זכאות בעלי המיות להשתתף ולהצביע באסיפה .7

(ב) לחוק החברות ותקות 182המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 

המועד (" 2019באוגוסט  15, היום היו  2005-החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו

  ").הקובע

  :והמועד האחרון למסירתם חובת צירוף מסמכים לווים -תוקף כתב ההצבעה  .8

  המסמכים הבאים:לו  פוכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורל

, אשר צורף לכתב ההצבעה או שלח לחברה באמצעות אישור בעלות - 3בעל מיות לא רשום

  להלן). 14(ראה סעיף  מערכת ההצבעה האלקטרוית

  צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.  - 4בעל מיות רשום

                                                      

שיקה להם את הרוב הדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, בעלי השליטה בחברה אים מחזיקים במיות בשיעור    2
 דרש רוב מיוחד.  ההחלטה מאחר שלצורך קבלת

לזכותו רשומה אצל חבר בורסה מיה ואותה מיה כללת בין המיות הרשומות במרשם בעלי המיות על שם חברה שמי    3
  לרישומים.

  בעל מיות הרשום במרשם בעלי המיות.   4
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ארבע עד  החברהיש להמציא למשרדי  אליו, כאמור לעיל, שיש לצרףהמסמכים ואת כתב ההצבעה 

. לעיין זה "מועד ההמצאה" היו המועד שבו הגיעו כתב כיוס האסיפהמועד שעות לפי  )4(

   .החברה ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי

לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת  העביררשום יהיה רשאי ל לאלחלופין, בעל מיות 

) שעות לפי 6שש (קרי, עד ההצבעה האלקטרוית עד מועד עילת מערכת ההצבעה האלקטרוית (

  האסיפה).כיוס מועד 

  .כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה, יהיה חסר תוקף

 :ההצבעה האלקטרוית הצבעה במערכת .9

  להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית.  ירשאלא רשום  ותמי בעל

) שעות 6( ששמתום המועד הקובע ועד  החלהצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוי תתאפשר 

 ההצבעה מערכת תיסגר אז"), המערכת עילת מועד(" הכללית האסיפה כיוסלפי מועד 

במערכת ההצבעה האלקטרוית תהיה יתת לשיוי או ביטול עד מועד  ההצבעה. האלקטרוית

  עילת המערכת ולא יהיה יתן לשותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית לאחר מועד זה. 

(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מיות ביותר מדרך אחת, תימה 83כי בהתאם לסעיף  יצוין

זה הצבעה של בעל מיות בעצמו, באמצעות שלוח או באמצעות  הצבעתו המאוחרת, כאשר לעיין

 ההצבעה מערכת באמצעות להצבעה מאוחרת תיחשב, החברהכתב הצבעה רגיל שיימסר למשרדי 

  .האלקטרוית

 : למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדהמען ה . 10

  . 03-6554411פקס: , , חדרה10דן שכטמן ברחוב , החברהמשרדי 

 :לחברהידי בעלי מיות -עלהמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה  . 11

  . ) ימים לפי מועד האסיפה10עד עשרה (

 :המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה . 12

  .) ימים לפי מועד האסיפה5עד חמישה (

כתובות אתר ההפצה ואתר האיטרט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות  . 13

  :העמדה (ככל שתהייה)

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

  :אישור בעלות . 14

 הוא שבאמצעותו הבורסה חברבסיף של  הבעלות אישור את לקבל זכאילא רשום  מיות בעל

 בקשה. זאת ביקש אם, בלבד משלוח דמי תמורת מעו אל דוארמשלוח בב או, מיותיו את מחזיק

  . מסוים ערך יירות לחשבון מראש תיתן זה לעיין
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כן, בעל מיות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת -כמו

  ההצבעה האלקטרוית.

קישורית לוסח כתב ההצבעה  ,בלא תמורה ,בדואר אלקטרוירשום זכאי לקבל  בעל מיות לא . 15

מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק  ) באתר ההפצה,ככל שתיתהוהודעות העמדה (

ין לקבל קישורית כאמור ילחבר הבורסה כי אין הוא מעובעל המיות , אלא אם כן הודיע יובמיות

תשלוםין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת יאו שהוא מעו .ין כתבי ההצבעה תחול יהודעתו לע

ין קבלת הודעות עמדהיגם לע .  

(טלפון: החברה סמכ"ל כספים ומזכיר מר דוד אמור,  כל בעל מיות רשאי לפות ישירות לבוסף, 

וסח כתב , או בהסכמתו, קישורית לאת וסח כתב ההצבעה , ללא תמורה,ולקבל )03-6554401

  .תהייה, ככל ששהגיעו אל החברה הודעות העמדהאת וכן  ההצבעה באתר ההפצה,

 :עיון בכתבי ההצבעה . 16

או יותר מסך כל  )5%( בעל מיות אחד או יותר המחזיק מיות בשיעור המהווה חמישה אחוזים

זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאין 

, בעצמו או לחוק החברות, זכאי 268כהגדרתו בסעיף  ,שליטה בחברההמוחזקות בידי בעל 

(שמעם מצוין  החברהבמשרדי  לעייןלאחר כיוס האסיפה הכללית,  באמצעות שלוח מטעמו,

וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת בכתבי ההצבעה  לעיל), בשעות העבודה המקובלות, 10בסעיף 

 . ההצבעה האלקטרוית שהגיעו לחברה

 904,973מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היה:  5%המהווה  של החברה, הרגילות כמות המיות

  של החברה. מיות רגילות

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאין מוחזקות  5%המהווה הרגילות של החברה, כמות המיות 

  של החברה. מיות רגילות 465,740 :היה כאמור,שליטה הבידי בעל 

 : שיויים בסדר היום . 17

יתכן שיהיו שיויים בסדר היום, לרבות הוספת ושא לסדר היום,  כתב ההצבעהפרסום לאחר 

(ככל  בסדר היום העדכי ובהודעות העמדהעשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה יתן לעיין 

  בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. שתהייה)

(ב) לחוק החברות לכלול ושא בסדר היום של האסיפה הכללית 66בקשה של בעל מיה לפי סעיף 

אפשר כי הושא לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור,  ) ימים7( שבעה עדתומצא לחברה 

במקרה כאמור תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב יום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. יתווסף לסדר ה

הצבעה מתוקן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של 

  .בעל מיות להכללת ושא על סדר היום

 החלק השי של כתב הצבעה זהשעל סדר היום, על גבי ההחלטה בעל מיות יציין את אופן הצבעתו לגבי 
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  בע"מ ("החברה") המרמןצ.מ.ח 

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

  חלק שי 

  בע"מ צ.מ.ח המרמן: שם החברה

  .6554411-30פקס: , , חדרה10דן שכטמן משרדי החברה, רחוב : מען (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה)

  3-253120-51 :מספר החברה

  .0051:, בשעה 2019בספטמבר  16, 'ב : יוםמועד האסיפה

  .מיוחדתאסיפה כללית : סוג האסיפה

  .9201באוגוסט   51, ה : יוםהמועד הקובע

  :פרטי בעלי המיות

  : _________________________________________________ותשם בעל המי

  ___________________________________________________: מספר זהות

  :תעודת זהות ישראלית ותבמידה ואין לבעל המי

  : ___________________________________________________מספר דרכון

  :    _________________________________________המדיה בה הוצא הדרכון

  : _____________________________________________________ בתוקף עד

  :במידה ובעל המיות הוא תאגיד

  : __________________________________________________ מספר התאגיד

  : _______________________________________________מדית ההתאגדות

 ? כן/ לא.7או משקיע מוסדי 6בכירה ושא משרה 5האם בעל המיות היו בעל עיין,

  פרט ____________________________________________________) ,(אם כן

  

  

  

                                                      

 לחוק יירות ערך. 1כהגדרתו בסעיף  –" ןבעל עיי"   5
 (ד) לחוק יירות ערך.37כהגדרתו בסעיף  –" ושא משרה בכירה"       6
לתקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מהלת  1כהגדרתו בתקה  –" משקיע מוסדי"      7

, וכן מהל קרן להשקעות משותפות באמות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות 2009-כללית), התשס"ט באסיפה
  .1994-באמות, התש"ד
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  אופן ההצבעה 

  על סדר היוםשהושא 
  1אופן ההצבעה

האם אתה בעל 
שליטה, או בעל 

עין אישי 
  2ההחלטה

האם אתה בעל עין 
אישי באישור 

  ההחלטה?

  לא  כן  לא  כן(*)  מע  גד  בעד

עדכון והארכת תוקפה של התקשרות החברה 
בהסכם יהול עם חברת יהול שבבעלות מר חיים 

 אוגוסטב 1פייגלין, מכ"ל החברה, החל מיום 
2019.  

      

        

דכון והארכת תוקפה של התקשרות החברה ע
בהסכם יהול עם חברת יהול שבבעלות מר אבי 

 1 מיום החלבן אברהם, יו"ר דירקטוריון החברה, 
  .2019 באוגוסט

      

        

כון והארכת תוקפה של התקשרות החברה עד
שבבעלות מר רן בן בהסכם יהול עם חברת יהול 

 1 מיום החלאברהם, משה למכ"ל החברה, 
  .2019 באוגוסט

      

        

אישור מדייות תגמול חדשה לושאי משרה 
  בחברה

      
        

  פרט להלן.  (*)

  אי סימון יחשב כהימעות בהצבעה באותו ושא.  )1(

  לא יפרט, הצבעתו לא תבוא במיין.בעל מיות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ו  )2(

  

  פרטים

  :לעיל ההחלטה באישור )מהות הזיקה או מאפיין אחר של בעל המיות (ככל שרלווטי אודותפרטים  להלן

  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

כתב הצבעה זה  –) לחוק החברות) 1(177לבעלי מיות המחזיקים במיות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 

מערכת ההצבעה  באמצעות היא הצבעה שבהם במקרים למעט ,תקף רק בצירוף אישור בעלות

  .האלקטרוית

בצירוף צילום תעודת רק כתב הצבעה זה תקף  –לבעלי מיות הרשומים במרשם בעלי המיות של החברה 

  .זהות/דרכון/תעודת התאגדותה

  

  

  _____________                        ______________________  

   חתימת בעל המיות        תאריך          


