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 לכבוד רשות ניירות ערך )למשלוח באמצעות המגנ"א(

      א.ג.נ.,

 

  –בע"מ  מקסימה המרכז להפרדת אויר: הנדון

 מיוחדתכללית  בדבר זימון אסיפה מתוקן מיידי דו"ח

, 7201 ינוארב 29החברה מתכבדת בזאת לפרסם דו"ח מיידי מתוקן ביחס לדו"ח מיידי שפרסמה ביום 
)להלן: "הדו"ח המקורי"(. למען נוחות הקריאה, סומנו בדו"ח  010590-01-2017 מספר אסמכתא

 שלהלן השינויים לעומת הדו"ח המקורי. יובהר, כי לא חל שינוי במועד האסיפה הכללית.

בהתאם ו"( חוק החברות" או "החוק")להלן:  1999-בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט .1
 ,"(תקנות הדיווח)להלן: " 1970 –תש"ל התקופתיים ומידיים(, לתקנות ניירות ערך )דו"חות 

אסיפה זימון על בזה להודיע (, מתכבדת "החברה")להלן:  מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ
-עורכי במשרד ,בבוקר 11:00, בשעה 2017 מרץב 6', ב ביוםשתתקיים , של החברהיוחדת מכללית 

 . אביב-, תל96הדין זהבי, בלאו ושות', רחוב יגאל אלון 

 

 על סדר היום  .2

 אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה.

 

 תיאור הנושא .3

אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול לנושאי משרה  2014בינואר  5ביום  3.1
 (2014-01-003982, אסמכתא מספר 2014בינואר  5בחברה )ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 "(. מדיניות התגמול הנוכחית)להלן: "

א לחוק החברות. נוסח 267מוצע לאשר את עדכון מדיניות התגמול הנוכחית, לפי הוראות סעיף  3.2
מצורף  מדיניות התגמול לאחר העדכון המוצע, כשהוא מסומן ביחס למדיניות התגמול הנוכחית,

במדיניות התגמול נעשו שינויים ככלל, "(. מדיניות התגמולזה )להלן: "לדו"ח  נספח א'כ
 . בהתאם,עלי אופי טכני בלבדב הינם מצומצמים בלבד לעומת מדיניות התגמול הנוכחית, אשר

הוראות מדיניות התגמול זהות להוראות שגובשו במדיניות התגמול הנוכחית.  מרביתכמעט כל
, בחנו את כל 2017בינואר  3זאת, לאחר שוועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בישיבותיהם מיום 

ב לחוק החברות, ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות 267השיקולים הנדרשים לפי הוראות סעיף 
ככל שמדיניות התגמול תאושר על ידי האסיפה הכללית, היא תכנס לתוקף  ח זה."דוהמזומנת לפי 

 .ביום אישור האסיפה

עקרונות מדיניות התגמול גובשו לאחר דיונים פנימיים שנערכו בוועדת התגמול ובדירקטוריון  3.3
החברה תוך התייעצות עם יועצים כלכליים ומשפטיים. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה נעזרו 

ה של חברת ייעוץ וניהול כלכלי, אשר הציגה עבודת השוואה ביחס לתגמול נושאי משרה בשירותי
 בחברות דומות לחברה.

עקרונות מדיניות התגמול נועדו לקבוע תגמול מושכל, ראוי והוגן לנושאי המשרה בחברה, אשר  3.4
יבטיח כי התגמול של נושאי המשרה יעלה בקנה אחד עם טובת החברה והאסטרטגיה הכלל 

גונית שלה לטווח הקצר ולטווח הארוך, תוך התחשבות במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, אר
ובמקביל יביא להגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם החברה ופעילותה, יגביר את 

 שביעות הרצון והמוטיבציה שלהם ויביא לשימור נושאי המשרה האיכותיים בחברה לאורך זמן.
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שמדיניות התגמול קובעת על פי רוב תקרות לגמול שתעניק החברה, הגמול  יש לציין, כי בעוד 3.5
שיוענק לכל נושא משרה ייקבע על ידי האורגנים המוסמכים בחברה, תוך התייחסות להשכלתו, 

כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי ו/או הישגיו של נושא המשרה בחברה, וכן תפקידו של נושא 
 ותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עימו.המשרה בחברה, תחומי אחרי

כאמור, ועדת התגמול :1להלן העדכונים העיקריים הנכללים במסגרת מדיניות התגמול 3.6
ודירקטוריון החברה אישרו את מדיניות התגמול כמעט ללא כל שינוי לעומת מדיניות התגמול 

 . 2הנוכחית, למעט תיקונים אשר אופיים הינו טכני וסמנטי בעיקרו

ת את פחימוצע לה - קרת עלות שכר קבוע חודשית של יו"ר הדירקטוריון הפעילהפחתת ת 3.6.1
 ₪ 0,0009לסך של  של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה תחודשי קבוע תקרת עלות שכר

כקבוע במדיניות  (שליש משרה-עבור היקף של שני) ₪ 108,000חלף  %70עבור היקף משרה של 
 למדיניות התגמול(. 3.7התגמול הנוכחית )סעיף 

כתב הפטור, אם וככל שיאושר בחברה, לא מוצע לקבוע, כי  –הסדרי פטור לנושאי משרה  3.6.2
יחול על החלטה או עיסקה שלבעל השליטה בחברה או לנושא משרה כלשהו בחברה )לרבות 

)פרק ז' למדיניות  נק כתב הפטור(, יש בה עניין אישינושא משרה אחר בחברה מזה שעבורו מוע
 .מול(התג

שכר התקרת עלות למדיניות התגמול אינו מעלה בפועל את  7.3יודגש, כי העדכון המופיע בסעיף 

של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה, אלא נובע מהתאמה יחסית של הסכום  חודשיתהקבוע ה
בהיקף משרתו של יו"ר  2016כתוצאה מעלייה שחלה בשנת ₪  113,400 -ל₪  108,000 -מ

משרה, כפי שאושר באסיפה הכללית של  70% -לכ 66% -הדירקטוריון הפעיל של החברה מכ
 . 3החברה

התגמולים ששולמו בפועל ליו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל  אופן יישום מדיניות התגמול הנוכחית: 3.7
ות התגמול הנוכחית, עמדו בהוראות מדיניות החברה, במהלך התקופה שמיום אישור מדיני

, בהתאמה, מהתקרות שנקבעו 80% -וכ 65% -החברה, ולא עלו על כהתגמול הנוכחית של 
 במדיניות התגמול הנוכחית, ביחס לכל רכיבי התגמול.

לא קיימים בחברה הסכמי העסקה שהינם בתוקף נכון למועד דו"ח זה, ואשר אינם בהתאם  3.8
 למדיניות התגמול.

 :זהות הדירקטורים שהשתתפו באישור מדיניות התגמול 3.9

, החליטה להמליץ, פה אחד, על אימוץ מדיניות 2017בינואר  3ועדת התגמול, בישיבתה מיום  3.9.1
חיים התגמול. חברי הדירקטוריון אשר השתתפו בישיבת ועדת התגמול האמורה הינם מר 

 . אברי וולפמןית חיצונית( ומר )דירקטור פרופ' שושנה אנילי)דירקטור חיצוני(,  אינזלברג

, 2017 בינואר 3לאחר שנשקלה המלצת ועדת התגמול, דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום  3.9.2
החליט לאשר, פה אחד, את אימוץ מדיניות התגמול. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבת 

פרופ' )דירקטור חיצוני(,  חיים אינזלברגמר  היו"ר ד"ר יוחאי רפאלי, הדירקטוריון הנ"ל הינם
 ומר עודד פלר. אברי וולפמן)דירקטורית חיצונית(, מר אייל גולן, מר  שושנה אנילי

לאור העובדה כי מדיניות התגמול כוללת התייחסות, בין היתר, לתגמול שישולם לדירקטורים,  3.9.3

תגמול. הרי שכלל הדירקטורים בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור מדיניות ה
 20: תיקון 101-6עם זאת, בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך, "עמדת סגל משפטית מספר 

, הרי שכלל הדירקטורים אינם 2013בינואר  15שאלות ותשובות" מיום  –לחוק החברות 
מנועים מלהשתתף בדיוני הדירקטוריון ולהצביע בקשר עם מדיניות התגמול על אף העניין 

                                                 
יובהר, כי עיקרי העדכונים המפורטים להלן מובאים באופן תמציתי ואינם כוללים את כל השינויים שבוצעו במדיניות  1

 התגמול. הנוסח המחייב ואשר מובא לאישור האסיפה הינו הנוסח המצורף כנספח א' לדו"ח זה.
 המצורף כנספח א' לדו"ח זה. הנוסח המחייב של מדיניות התגמול הינו הנוסחיובהר, כי  2
 .2016-01-025519, אסמכתא מספר 2016בפברואר  9ראה דו"ח מיידי על תוצאות אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום  3
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ור מדיניות התגמול, למעט מי שלמדיניות התגמול יש השלכה שנוגעת לו האישי לכאורה באיש
, המשמש יו"ר דירקטוריון פעיל, לא השתתף בדיון ד"ר יוחאי רפאליבאופן ייחודי. בהתאם, 

שהתנהל בקשר לרכיבי התגמול הכלולים במדיניות התגמול שקשורים בהעסקתו כיו"ר 
 האישי באישור הנושאים האמורים.  דירקטוריון פעיל בחברה, וזאת לאור עניינו 

 עיקרי השיקולים והנימוקים בקביעת ועדת התגמול והדירקטוריון 3.10

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו לנכון כי יהא זה לטובת החברה לשמר את הוראות  3.10.1
שנים.  3ולאשרה לתקופה נוספת של  , למעט תיקונים בודדים,מדיניות התגמול הנוכחית

במדיניות התגמול בוצעו שינויים מצומצמים בלבד לעומת מדיניות התגמול הנוכחית, בהתאם, 
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הגיעו למסקנה כי  הינם בעלי אופי טכני בלבד. ככלל אשר

מדיניות התגמול הינה מדיניות מומלצת, מאזנת בין מרכיבי התגמול השונים, ראויה 
ב לאופייה של החברה, אשר ניירות הערך שלה נסחרים ומתאימה לצרכי החברה, בשים ל

 בבורסה לניירות ערך של תל אביב בע"מ, ובהתחשב בתחומי פעילותה וגודלה של החברה.

מדיניות התגמול מביאה לידי ביטוי תכליות שונות, ובכלל זה קידום מטרות החברה, תכנית  3.10.2

סטרטגיים, מצבה הפיננסי, העבודה שלה, מדיניות החברה בראייה ארוכת טווח, יעדיה הא
מאפייניה, תחזיותיה העסקיות, מדיניות ניהול הסיכונים של החברה ונורמות הממשל 

 התאגידי הנהוגות בה.

מדיניות התגמול נותנת ביטוי לרצון החברה לגייס, לשמר ולקדם נושאי משרה איכותיים  3.10.3
משתנים אשר  ומנוסים ולתמרץ אותם. לפיכך, מדיניות התגמול חובקת בתוכה רכיבים

מיועדים לתמרץ את נושאי המשרה בחברה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בראייה 
ארוכת טווח. בנוסף, יש במדיניות התגמול כדי לתת ביטוי להעמקת הזדהותו של נושא 
המשרה עם מטרותיה של החברה וערכיה, ובכך היא מיועדת להבטיח התנהלות מקצועית, 

 יעילה ויציבה.

מול ודירקטוריון החברה קבעו, בין היתר, כי בהתחשב במכלול התנאים הכלולים ועדת התג 3.10.4
במסגרת מדיניות התגמול לעניין המענקים שניתן להעניק לנושאי משרה בחברה, מנגנון 
המענקים הכלול במסגרת מדיניות התגמול מספק תמריץ ראוי לנושאי המשרה בחברה להשגת 

 .יעדי החברה ולהשאת רווחיה

קף חבילת התגמול הכוללת של נושאי המשרה בחברה כפי שכלול במדיניות התגמול טווח הי 3.10.5
המוצעת הינו ראוי וסביר ביחס לחבילת התגמול המקובלת בשוק לבעלי תפקידים דומים 
בחברות בגודל ו/או בתחום פעילות דומה לזה של החברה. זאת, בהסתמך בין היתר על עבודת 

יעוץ וניהול כלכלי שהוצגה לוועדת התגמול ולדירקטוריון ההשוואה אשר הוכנה על ידי חברת י
 החברה.

במדיניות ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היחס שבין עלות תנאי ההעסקה המוצעים  3.10.6
, לרבות עובדי קבלן, לבין עלות ההעסקה הממוצעת והחציונית של שאר עובדי החברה התגמול

וקבעו כי יחסים אלו הינם  ,מדיניות התגמולבהתבסס על השכר הקיים נכון למועד אישור 
סבירים בנסיבות העניין, ואין בהם כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה. בנוסף, בחנו 
ועדת התגמול והדירקטוריון את היחס בין הרכיבים המשתנים ובין הרכיבים הקבועים 

ריצים סביר וראוי , והם סבורים כי יחס זה הינו יחס היוצר מערך תמבמדיניות התגמול

, והמתחשב במאפייני החברה, בפעילותה העסקית ובמדיניות ניהול נושאי המשרה בחברהל
 הסיכונים שלה.

 לאור האמור, ועדת התגמול המליצה לאשר את מדיניות התגמול והדירקטוריון אישר אותה.

 נוסח ההחלטה המוצעת 3.11

 .'נספח אמוצע לאשר את מדיניות התגמול המצורפת לדו"ח זה כ

 סמכות דירקטוריון החברה לאשר את מדיניות התגמול חרף התנגדות האסיפה 3.12
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יצויין, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לקבוע את מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית 
התנגדה לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים 

יניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול על אף התנגדות מפורטים ולאחר שידונו מחדש במד
 האסיפה הכללית הינו לטובת החברה.

 

 לקבלת ההחלטה שעל סדר היוםהאישורים הנדרשים  .4

 . 2017בינואר  3יום שר ניתן בישיבתה משל החברה, א התגמולאישור ועדת  א.

  .2017בינואר  3אישור דירקטוריון החברה, אשר ניתן בישיבתו מיום  ב.

 מרץב 6ביום המניות בחברה, אשר עתידה להתכנס לצורך זה אישור האסיפה הכללית של בעלי  .ג
 .בדו"ח זה, כמפורט 2017

  

 נציג החברה לטיפול בדו"ח .5

משרד ושות',  זהבי, בלאועו"ד יצחק בלאו ממשרד  וה הינזנציג החברה לענין הטיפול בדו"ח 
 .  03-6252020; פקסימיליה: 03-6252000, טלפון: אביב-תל, 96יגאל אלון דין, מרחוב -עורכי

 

 הרוב הדרוש להצבעה .6

רוב רגיל של בעלי המניות בחברה הנוכחים הינו  ההחלטה שעל סדר היוםש לאישור והרוב הדר
 הרובבמנין קולות )א( : , ובלבד שיתקיים אחד מאלהבאסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם

או בעלי עניין  מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה רובבאסיפה הכללית ייכללו 
המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות  אישי באישור מדיניות התגמול,

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות )ב(  האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
 מכלל זכויות ההצבעה בחברה. יםאחוזשני שיעור של  האמורים בסעיף קטן )א( לעיל לא עלה על

יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לא , שיעור החזקות בעל השליטה במניות החברה בהתאם
 ההחלטה שעל סדר היום. תלהכרעה בהצע

 

 המועד הקובע .7

 הינו, )ב( לחוק החברות182המועד הקובע את הזכאות להשתתף באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 
  ."(המועד הקובע)להלן: " בתום יום המסחר בבורסה, 2017בפברואר  5, א' יום

 

 המנין החוקי .8

כוח, שני בעלי מניות לפחות -בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי יתהווה מנין חוקי
מכוח ההצבעה של כלל המניות באסיפה  לפחות 35%ביחד  המחזיקים במניות המקנות להם

אם כעבור מחצית  הכללית של החברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה.
השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע 

ום אחר כפי הבא, באותה שעה ובאותו המקום, או, לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מק
שהדירקטוריון יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה. 

בעצמם או על ידי באי  ,באסיפה אשר נדחתה כאמור לעיל יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים
 .שני בעלי מניותכוח, 

 

 אופן ההצבעה .9
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או באמצעות  ,אשר על סדר יום האסיפה באופן אישי ותההחלטרשאים להצביע בגין  המניותבעלי 
ח זימון זה "לחוק ושנוסחו מצורף לדו 87באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף או  מיופה כוח,

גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני  מניות לא רשום זכאי"(. בנוסף, בעל כתב הצבעה)"
הפועלת לפי , http://votes.isa.gov.il בכתובתשיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית 

מערכת ההצבעה ", "הצבעה אלקטרונית)" 1968 -רות ערך, התשכ"חילחוק ני 2סימן ב' לפרק ז'
 בהתאמה(. ",חוק ניירות ערך" ו"כתב הצבעה אלקטרוני" ,"האלקטרונית

 

 כוח להצבעה-בא .10

ובלבד שיפוי כוח מתאים  ,מניות רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה באמצעות מיופה כוח בעל
 שנקבע לכינוס האסיפה. המועדשעות לפני  48יימסר במשרדי החברה לפחות 

 

 

 אישור בעלות .11

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה 
במניות  הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו

החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך 
"(, או לחילופין אם ישלח לחברה אישור אישור הבעלות)" 2000 -הצבעה באסיפה כללית(, התש"ס

בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לעניין זה, יצוין כי מסר אלקטרוני מאושר לפי 
דינו  -, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית לחוק ניירות ערך 5יא44סעיף 

 כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את  לא רשוםבעל מניות 
כמו י משלוח בלבד, אם ביקש זאת. מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמ

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת 
 ההצבעה האלקטרונית.

 

 והודעות עמדה הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה .12

אסיפה באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה תיחשב הצבעתו של בעל מניה בלהצביע  זכאיבעל מניות 
ר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נכח והשתתף באסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, אש

ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו או 
 , תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדיווח זה. מיופה כוחבאמצעות 

ירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא כתובות האתרים של רשות ני
לחוק החברות, הינם: אתר  88את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיף 

"(; אתר הבורסה אתר ההפצה)להלן: " www.magna.isa.gov.il ההפצה של רשות ניירות ערך
. בעל מניות רשאי לפנות ישירות http://maya.tase.co.il/bursa לניירות ערך בתל אביב בע"מ

, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב את נוסח כתב ההצבעה , בלא תמורה,לחברה ולקבל ממנה
 . ההצבעה באתר ההפצה

לא תמורה, בבדואר אלקטרוני,  לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, חבר בורסה יישלח
באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות  ,ההצבעה קישורית לנוסח כתב

ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי 
ת או שהוא הודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמור אין הוא מעוניין לקבל קישורית

 .דמי משלוח בלבד

שעות לפני מועד  4עד  בצירוף אישור הבעלות() למשרדי החברההצבעה יש להמציא את כתב ה
לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש  .כינוס האסיפה
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בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות  לצרף אליו למשרדי החברה.
 לעיל. 11כאמור בסעיף ת מערכת ההצבעה האלקטרוני

 24עד ליום , קרי לפני כינוס האסיפהימים  10הודעות עמדה הינו עד המועד האחרון להמצאת 
  .2017 פברוארב

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות )או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת 
 ההצבעה האלקטרונית(, יהיה חסר תוקף.

את אופן  כתב ההצבעהבמרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בבעל מניות הרשום 
או  והזהות של הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת

צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה 
 .ינוס האסיפה הכלליתעד ארבע שעות לפני מועד כ

 

 כתב הצבעה אלקטרוני .13

כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 
עד שש שעות לפני כינוס האסיפה הכללית )או הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר 

שעות לפני כינוס  12יעלה על  עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא
"(. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת)" האסיפה(

 מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

 

 הוראות כלליות .14

 ,הרשום של החברהלפנות למשרדה  ,שעות לפני מועד כינוס האסיפה 24עד , בעל מניות רשאי
 ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו. 

)ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה 83יצויין כי בהתאם לסעיף 
תיחשב  מיופה כוחהצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות 

 מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

 

 הוספת נושא לסדר היום .15

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש 
ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית  7מהדירקטוריון, עד 

ם להיות נדון באסיפה הכללית. במקרה כאמור תפרסם החברה באתר ובלבד שהנושא מתאי
וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד כתב הצבעה מתוקן,  יחד עם ההפצה דוח זימון מתוקן

 האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

 

 עיון בכתבי הצבעה .16

ווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות הניות בשיעור המבעל מניות אחד או יותר המחזיק מ
בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות  שמחזיקההצבעה בחברה, וכן מי 

, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח החברותלחוק  268בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 
וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת  בי ההצבעהמטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכת

אזור התעשיה הצפוני, , 10רחוב העוגן בשהגיעו לחברה, במשרדי החברה  ההצבעה האלקטרונית
מסך כל זכויות ההצבעה  5%כמות המניות המהווה  .(073-2188666)טל':  בתיאום מראשאשדוד, 

מסך כל זכויות  5%המהווה  ; כמות המניותשל החברהמניות רגילות  980,289בחברה הינה 
החברות הינה  לחוק 268 בסעיף כהגדרתו ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה

 .של החברה מניות רגילות 219,503
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 עיון בהחלטות .17

אזור התעשיה , 10רחוב העוגן בבמשרדי החברה,  נוסח המלא של ההחלטות המוצעותבלעיין  ניתן
, וזאת עד למועד (073-2188666ובתיאום מראש )טל':  העבודה המקובלות, בשעות הצפוני, אשדוד
 כינוס האסיפה.

 

 בכבוד רב,

 
 בע"מ מקסימה המרכז להפרדת אויר

 , מנכ"לקובי ריפע"י מר 
 סמנכ"ל כספים, מר בני ברזיליוע"י 

 



 נספח א'

 
 
 
 

 
  בע"מ מקסימה המרכז להפרדת אויר

 "החברה"(   להלן:)
 
 

 מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה
 "(מדיניות התגמול" ו/או "המדיניות)להלן: "

 
 2013נובמבר 
 2017ינואר 



 

 2 

 רקע ועקרונות יסוד למדיניות התגמול א.
 

 מבוא .1
 

משרה בחברה היא להגדיר, לתאר ולפרט מדיניות תגמול לנושאי הזה מטרת מסמך 

חוק " ו"20תיקון )להלן: " 1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  20בהתאם לדרישות תיקון 

", בהתאמה(, שהחיל חובה על חברות ציבוריות לאמץ מדיניות תגמול לנושאי החברות

במסמך מדיניות תגמול זה, אלא אם צוין במפורש אחרת, להגדרות המשרה בחברה. 

מדיניות התגמול הומלצה על ידי  להן בחוק החברות. ולמונחים תהיה המשמעות הקבועה

 29 -ו 2013בנובמבר  24 ,2013בנובמבר  17 2017בינואר  3 מיום היתוועדת התגמול בישיב

 24 2017בינואר  3 ו מיוםיתוואושרה על ידי דירקטוריון החברה בישיב 2013בדצמבר 

 .2013בדצמבר  29 -ו 2013בנובמבר 

ניות העבודה של החברה ה נועדה לסייע בהשגת מטרות ותוכמדיניות התגמול של החבר

 בראייה ארוכת טווח, באמצעות:

  ,יצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין היתר

במאפייני החברה, פעילותה העסקית, מדיניות ניהול הסיכונים של החברה ויחסי 

 העבודה בחברה.

 ס, תמרוץ ושימור מנהלים מוכשרים ומיומנים בחברה, מתן כלים נדרשים לצורך גיו

 אשר יוכלו לתרום לחברה ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח.

  מתן דגש לתגמול מבוסס ביצועים וקשירת תגמול נושאי המשרה בקשר ישיר לחברה

ולביצועיה, על ידי התאמת תגמול נושאי המשרה לתרומתם להשגת יעדי החברה 

 בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם. ולהשאת רווחיה,

  יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים )כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכן

 מרכיבים קצרי טווח מול ארוכי טווח(.

מדיניות זו לא תקנה זכויות לנושאי משרה בחברה, ולא תהא זכות מוקנית לנושא משרה 

זו, לקבל איזה מרכיבי התגמול המפורטים  בחברה, מכח עצם אימוץ מדיניות תגמול

רכיבי התגמול להם יהיה זכאי נושא המשרה יהיו אך ורק אלו  במדיניות התגמול.

שיאושרו לגביו באופן ספציפי על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה ובכפוף להוראת 

 כל דין. 

 ולגברים כאחד.המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת לנשים 

 

 תוקפה של מדיניות התגמול .2
 

מדיניות התגמול תחול על תגמול שיאושר ממועד אישור מדיניות התגמול על ידי  2.1

 האסיפה הכללית ואילך.

מדיניות התגמול תחול על כל נושאי המשרה המכהנים בחברה ו/או שיכהנו בה מעת  2.2

 .לעת
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ם במדיניות תגמול זו רק נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים לרכיבי תגמול המפורטי 2.3

משהתקבלה החלטה בעניין הענקתם, והחלטה זו אושרה באופן פרטני על ידי 

 האורגנים המוסמכים לכך בחברה, בהתאם להוראת כל דין.

במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שהינו פחות מהתגמול על פי מדיניות זו, לא  2.4

העסקתו כאמור לא  ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמול, ותנאי

יצריכו בשל כך את אישור האסיפה הכללית הנדרש במקרה של אישור תנאי כהונה 

 והעסקה שלא בהתאם למדיניות התגמול.

למועד אישור מדיניות תגמול זו, קיימים בחברה ו 20למועד כניסתו לתוקף של תיקון  2.2

עבודה ו/או  מנגנוני תגמול לנושאי משרה, אשר החברה מחוייבת אליהם מכוח הסכמי

לפיכך, מדיניות תגמול זו אינה גוברת על הוראות שנקבעו הסכמים אחרים שנכרתו. 

 עד למועד אישורה בהסכמי העסקה של נושאי משרה בחברה.

יחד עם זאת, תשאף החברה במסגרת חידושים של הסכמי עבודה עם נושאי משרה 

וליישם את  קיימים ובמסגרת כריתת הסכמי עבודה / ניהול חדשים, להטמיע

עקרונות מדיניות התגמול המפורטים להלן, בכפוף לאפשרותה של החברה לחרוג 

 ממדיניות תגמול זו ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין.

מדיניות התגמול תעודכן ותאושר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של החברה  2.2

 ולהוראות הדין החל.

 

 פרמטרים לבחינת תנאי התגמול .3
 

הכלליים אשר ילקחו בחשבון בעת בחינת תנאי התגמול של נושאי להלן הפרמטרים 

 המשרה בחברה:

של נושא  המקצועיים השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו 3.1

 המשרה.

, מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה והסכמי שכר קודמים של בחברה תפקידו 3.2

 החברה שנחתמו עם נושא המשרה.

 המשרה לביצועי החברה, רווחיה ויציבותה. התרומה של נושא 3.3

 .לעיל 3.3 – 3.1האמור בסעיפים הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור  3.4

סקר נתונים השוואתי לרמת השתכרות של נושאי משרה בתפקידים דומים בחברות  3.2

דומות. חברות דומות לעניין זה יהיו חברות העונות על מספר רב ככל הניתן מתוך 

 ים הבאים:המאפיינ

 חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 3.2.1

 חברות הדומות לחברה מבחינת אופי וענף הפעילות. 3.2.2

 פרמטריםוחברות בעלות פרמטרים דומים כגון שווי שוק, סך מאזן, הכנסות  3.2.3

 .ככל שיהיו אחרים רלבנטיים

כך בבחינה השוואתית כאמור יינתן משקל גם להיבט הביצועים של החברה,  3.2.4

שייבחן ויוצג הקשר בין ביצועי החברה בפרמטרים שונים בהשוואה לחברות 
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המופיעות בסקר ההשוואתי, והכל ככל שניתן להציג פרמטרים רלבנטיים 

 השוואתיים כאמור ובכפוף למידע הזמין, ככל שקיים.

חברות, ובלבד שלגבי נושא משרה  2בקבוצת ההשוואה תיכללנה לפחות  3.2.2

שאי משרה בחברות תיעשה רק ביחס לשכר של נוספציפי, השוואת שכר 

 ההשוואה בדרג דומה.

החברה תערוך סקר כאמור אחת לשנה, אשר ישמש את ועדת התגמול ודירקטוריון 

החברה בבואם לאשר תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה במהלך השנה 

 ."(עבודת ההשוואה)להלן: " ביצוע הסקר שלאחר

 

 אמצעי תגמול .4
 

הכולל של נושאי המשרה בחברה יכול להיות מורכב ממספר רכיבי תגמול התגמול 

 כדלקמן:

 1רכיב קבוע 4.1

נושאי המשרה עשויים להיות מועסקים בחברה או להיות קשורים בהסכמי ניהול. 

 הרכיב הקבוע כולל שני מרכיבים:

שכר הבסיס )משכורת או דמי ניהול( נועדו לתגמל את נושא  – שכר בסיס 4.1.1

מן המושקע על ידו בביצוע תפקידיו בחברה ומטלותיו המשרה עבור הז

 להלן. 7השוטפות. לפרטים נוספים ראה סעיף 

התנאים הנלווים נובעים בחלקם, ככל שמדובר בעובדים,  – תנאים נלווים 4.1.2

מהוראות הדין )הפרשות סוציאליות, ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה 

גון הפרשות לקרן וכד'(, בחלקם מנהגים מקובלים בשוק ובחברה )כ

השתלמות(, וחלקים הינם תנאים נלווים מקובלים אחרים כגון רכב, טלפון, 

 להלן. 8ביטוחים שונים וכיו"ב. לפרטים נוספים ראה סעיף 

 רכיב משתנה 4.2

לתגמול  בתפקידו, וביצועי נושא המשרה מטרת רכיב זה לקשור בין ביצועי החברה

. כיב תלוי ביצועים כגון מענק כספינושא המשרה. לפיכך, רכיב זה עשוי לכלול ר

נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הישגיו ותרומתו להשגת יעדי  המענק הכספי

החברה ותכנית העבודה שלה במהלך התקופה בגינה הוא משולם. מדיניות החברה 

גדול יותר ככל  עשוי להיותהיא כי משקלו של רכיב זה מתוך חבילת התגמול הכולל 

 כיר יותר.שמדובר במנהל ב

בעת אישור התגמול לנושאי המשרה, יבחנו האורגנים המוסמכים את כלל חבילת  4.3

, ובכלל זה האורגנים המוסמכים התגמול על מנת להבטיח הלימה בין רכיביה השונים

)למעט כמתחייב  יהיו רשאים שלא לכלול איזה מהרכיבים האמורים בחבילת התגמול

 .לפי הוראת כל דין(

 

                                                 
נושא המשרה עשוי להיות מועסק במתכונת של נותן שירותים )להבדיל מעובד(. במקרה כזה הרכיבים הקבועים  1

 .הרלוונטיים, כאמור במדיניות תגמול זו, יתורגמו לערכי דמי הניהול האקוויוולנטיים
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 ם משתנים לרכיבים קבועיםהיחס בין רכיבי .2
 

להלן פירוט לגבי הטווחים ליחס שבין העלות השנתית של הרכיבים הקבועים לבין העלות 

 השנתית של הרכיבים המשתנים של התגמול לנושאי המשרה בחברה:

שיעור הרכיב הקבוע מתוך  דרג

 סך התגמול

שיעור הרכיב המשתנה 

 מתוך סך התגמול

 %42 - %022 -כ 10072 % - %22 -כ יו"ר דירקטוריון

 %42 - %022 -כ 10072 % - %22 -כ ל החברה"מנכ

 %32 - %012 -כ %10082 - %22 -כ נושאי משרה אחרים

 

בתהליך אימוץ מדיניות התגמול נבחנו, כחלק מבחינת המבנה המוצע של מדיניות 

 התגמול, היחס בין רכיבי התגמול הקבועים לרכיבי התגמול המשתנים. לאחר ביצוע

בחינה כאמור, ועדת התגמול והדירקטוריון הינם בדיעה כי היחס האמור מבטא באופן 

הולם את תפיסת החברה לגבי האיזון הנדרש בין יצירת תמריצים לנושאי המשרה שהינם 

תוך יצירת קרבת אינטרסים  ,מבוססי ביצועים ובין מדיניות ניהול הסיכונים בחברה

 לתשואת בעלי המניות של החברה.וקשר ראוי בין תגמול נושאי המשרה 

 

בין הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה כמפורט לעיל יגזרו, בין היתר, יצויין, כי היחסים 

מביצועיהם של נושאי המשרה בחברה בפועל, אשר חלקם עשויים להשפיע על סך התגמול 

המשולם לנושאי המשרה. על כן, יתכנו שינויים בטווחי היחס האמורים לעיל בהתאם 

 צועי נושאי המשרה בפועל.לבי

 

היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה לעלות השכר של שאר  .2
 עובדי החברה

 
החברה רואה חשיבות רבה בתגמול נושאי המשרה עבור תרומתם להצלחתה העסקית  2.1

כן לאורך זמן ובהתחשב בתחומי האחריות והסמכות הנרחבים המוטלים עליהם. 

ות בשמירה על יחסים ראויים וסבירים בין התגמול הכולל של רואה החברה חשיב

נושאי המשרה לזה של שאר עובדי החברה, לרבות עובדי הקבלן המועסקים אצל 

עובדי החברה )כהגדרת מונח זה בחוק החברות(, ככל שקיימים )להלן ביחד: "

"(. בהתאם, כאשר יבחנו ועדת התגמול והדירקטוריון את אישור תנאי החברה

הונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה, הם יבחנו, בין היתר, גם את היחס בין הכ

עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה שתנאי העסקתו מובאים לאישור 

לבין עלות השכר הממוצע והחציוני של שאר עובדי החברה ואת השפעתו על יחסי 

, לרבות בעד ההעסקה " משמעו כל תשלוםעלות שכרזה, " 2בסעיף העבודה בחברה. 

הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו, וכל הטבה או 

 תשלום אחר.

להלן יוצג היחס בין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה לעלות השכר  2.2

הממוצע והחציוני של שאר עובדי החברה, בהתבסס על השכר הקיים נכון למועד 
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, ובהנחה של תשלום ועדת התגמול ובדירקטוריון החברההתגמול ב מדיניותאישור 

 :המקסימאלי שניתן להעניק על פי מדיניות זו מענקמה 20%מענק בשיעור של 

יחס לשכר הממוצע של  דרג

 יתר עובדי החברה

יחס לשכר החציוני של 

 יתר עובדי החברה

 7.889.30 2.782.73 יו"ר דירקטוריון

 9.3329.8 2.8721.2 מנכ"ל החברה

 4.274.28 3.3793.0 נושאי משרה אחרים

ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי היחסים לעיל הינם סבירים בהתייחס לגודלה  2.3

של החברה, אופי הפעילות שלה, האחריות המוטלת על כל אחד מנושאי המשרה 

בחברה, תמהיל כח האדם המועסק בה, מספר העובדים המועסקים ותחום העיסוק 

 כי אין ביחסים האמורים כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.שלה, וכן קבעו 

 
 2שכר קבוע ותנאים נלווים ב.
 

 עקרונות לקביעת השכר הקבוע, בחינתו ועדכונו .7
 

 8)כולל התנאים הנלווים המפורטים בסעיף  השכר הקבוע של נושאי המשרה בחברה 7.1

וג הפעילות ותחומי יקבע באופן פרטני ויותאם לתפקידו של נושא המשרה, ס להלן(

, היקף משרתו, הוותק שלו וכן הסכמי שכר קודמים שנחתמו עימו. האחריות שלו

בעת קביעת השכר הקבוע ייבחנו גם השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי 

 והישגיו של נושא המשרה.

השכר הקבוע של מבלי לגרוע משינויי שכר מטעמים שונים ובכפוף למדיניות זו,  7.2

או בהתאם  2%שאי המשרה בחברה יכול להתעדכן אחת לשנה בשיעור של עד נו

  .מבין השניים לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן, לפי הגבוה

להלן, נועדה להקנות  7.3תקרת השכר הקבוע לנושאי משרה, המפורטת בסעיף 

שנים ביחס  3גמישות ניהולית מידתית מתבקשת לאורגנים של החברה לתקופה של 

כר נושאי המשרה בחברה. יחד עם זאת, האורגנים של החברה, יפעילו את שיקול לש

דעתם בתוך המסגרת האמורה, תוך שימת לב לנושא המשרה הספציפי, רמות השכר 

 .הקבוע המקובלות בחברה עובר לאישור הספציפי וגודלה של החברה ורווחיותה

בקבוצת חברות  90 -השכר הקבוע של נושאי המשרה בחברה לא יחרוג מהאחוזון ה 7.3

בהתאם לעבודת ההשוואה אשר היתה  .עבודת ההשוואהההשוואה שתכללנה ב

מונחת בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה במועד אישור מדיניות תגמול זו, 

בחברה, לחברה( לנושאי משרה  חודשית )במונחי עלות השכר הקבוע המקסימאלי

לא יעלה על  ,3שור מדיניות זונכון למועד אי בחברה, בהתאם להיקף משרתם

  :הסכומים המפורטים להלן

                                                 
יובהר, כי לגבי נושא משרה אשר יועסק במתכונת של נותן שירותים יומרו הרכיבים הקבועים, כולל השכר הקבוע  2

 והתנאים הנלווים כפי שנקבעו במדיניות תגמול זו, לדמי ניהול שווי ערך.
 .בפועל של נושא משרה, השכר בטבלה יחושב באופן יחסי למשרה שיחול שינוי בהיקף ההעסקה במקרה 3
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 חודשית קבוע עלות שכרתקרת  דרג

 ש"ח 90,000,000108 4פעיל יו"ר דירקטוריון

 ש"ח 134,000 מנכ"ל

 ש"ח 72,000 נושאי משרה אחרים

מעל התקרה המצויינת בטבלה לא תיחשב כחריגה או סטייה  10%חריגה של עד  7.4

 מהוראות מדיניות התגמול, בכפוף לכל דין.

 

 תנאים נלווים .8
 

נושאי המשרה בחברה המועסקים כעובדים זכאים לתנאים סוציאליים והטבות  8.1

ם(, בהתאם לדין ולנוהג הקיים בחברה, כגון תגמולים )קרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלי

ביטוח אובדן  ,13משכורת  ימי חופשה, ימי מחלה, פיצויי פיטורין, קרן השתלמות,

 וכיוצא באלה. כושר עבודה, דמי הבראה

, 5המשרה בחברה, לרבות אלו הקשורים עימה בהסכם ניהול ינוסף על כך, נושא 8.2

עשויים להיות זכאים לתנאים נלווים נוספים כמקובל, כגון רכב והוצאות רכב, 

וטלפון נייד, ביטוחים שונים, החזר הוצאות עסקיות שהוצאו  אינטרנט ,טלפון

במסגרת התפקיד )כגון אש"ל(, עיתונים יומיים, ספרות מקצועית, דמי חבר בלשכות 

, גילום מקצועיות, תשלום עבור השתלמויות ולימודים, השתתפות בכנסים מקצועיים

 וכיוצא באלו. התנאים הנלווים למס

 

 מענק שנתי ג.
 

 קקרונות לקביעת המענק השנתי ותקרת המענע .9
 

 כללי 9.1

להלן ולתקרות המענק  9.2כל מענק שנתי יהיה כפוף לתנאי הסף המפורטים בסעיף 

  להלן. 9.2הקבועות בסעיף 

  תנאי סף לחלוקת המענק לנושאי המשרה בחברה 9.2

 קיומם של התנאים הבאים במצטבר: תנאי סף למתן מענק שנתי הינו 

                                                 
לו  משרה.שליש -שני%70נכון למועד אישור מדיניות זו, היקף משרתו של יו"ר הדירקטוריון הפעיל בחברה הינו  4

 ₪. 128,200122,000 -כ היתההיתה משרתו מלאה, תקרת עלות השכר הקבוע החודשית 

 וימי מחלה חופשהלמען הסר ספק, גם נושאי משרה המועסקים בחברה במתכונת של הסכם ניהול יהיו זכאים לימי  5
 בהם אי התייצבותם לעבודה לא תהווה הפרה של הסכם הניהול.
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 .ליון ש"חימ 4של לפחות  לאחר תשלום המענק השנתי נהלש קיומו של רווח 9.2.1

של  סך הרווח לשנה המיוחס לבעלים :" משמעורווח לשנהבמדיניות זו, "

 .)לפני בונוס( החברה

בשנה בגינה משולם המענק השנתי לא  השנתי של החברה EBITDA -ה 9.2.2

בשלוש השנים הכוללות את השנה  EBITDA -ממוצע ה 80% -תפחת מ

השנתי של  EBITDA  -, או שההמענק והשנתיים הקודמות לה בגינה משולם

  EBITDA -מה 20% –החברה בשנה בגינה משולם המענק השנתי גבוה ב 

 . בשנה שקדמה לה

קרה בהתאם למדדי ביצוע יהזכאות למענק שנתי לכל נושא משרה תיקבע בע 9.3

, כפי "(מדדי הביצוע( )להלן: "B -ו A -אישיים )המיוצגים בנוסחה כוכמותיים 

. סך המענק יקבע של החברה 6שיפורטו להלן, ביחס לתקציב ותכנית העבודה השנתית

 לפי הנוסחה שלהלן:

 

A     +B   +C    סך המענק השנתי = 

 

A מדד כמותי כדוגמת רווח תפעולי ו/או מייצג את החלק במענק הנגזר מעמידה ב

EBITDA שנה.ו/או רווח ל 

B :מייצג מדדים אישיים 

ביחס לכל נושא משרה בהתאם  יבחנו הינם מדדים מדידים, אשר ישייםהמדדים הא

יעדי רווחיות של מגזרי  , כדוגמתתכנית העבודה השנתיתול לתפקידו הספציפי בחברה

מדד יעילות כגון יעדים תפעוליים ) פעילות ו/או יחידות עסקיות לרבות חברות בת,

 שיווק, יעדי וכד'(, ומטלות , עמידה ביעדי ביצוע של פרויקטים, ניהול מלאיייצור

ויעדים פיננסיים )כגון חיסכון  )כגון סך מכירות, גיוס לקוחות וכד'( פיתוחמכירות ו

 .(וניהול הון חוזר בעלויות מימון

C  מייצג את הרכיב שהינו בשיקול דעת. בנוסף למדדי הביצוע, לחברה שיקול דעת

ול דעת בסך שלא יעלה על רכיב בשיקלהעניק לנושא המשרה, כחלק מהמענק השנתי, 

החברה )וביחס , וזאת על בסיס המלצת מנכ"ל מתקרת הבונוס המקסימאלית 10%

ת ועדת התגמול ודירקטוריון על בסיס המלצ –מנכ"ל החברה יו"ר דירקטוריון פעיל ולל

, שתתייחס לקריטריונים שאינם פיננסיים ואינם ניתנים למדידה, לתרומה החברה(

המשרה ולביצועיו בשנה שבגינה ניתן המענק, ובכפוף לאישור  ארוכת הטווח של נושא

 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

                                                 
דירקטוריון החברה יאשר בתחילת כל שנה, ולא יאוחר מתום הרבעון הראשון כל שנה, את תקציב החברה ותכנית  6

קי העבודה שלה לאותה שנה, וזאת בהתבסס על יעדי החברה ותכניותיה האסטרטגיות לאותה שנה, מצבה העס
 "(.תכנית העבודה השנתיתוהפיננסי וכן בהתאם לנסיבות הכלכליות בסביבתה העסקית של החברה )להלן: "



 

 9 

, Bאו רק על רכיב  Aלמרות האמור לעיל, יכול והמענק השנתי יתבסס רק על רכיב  9.4

 .Cכאשר לכל אחד מהם יכול ויצורף רכיב 

וזאת  פעם בשנה, חישוב המענק השנתי והענקתו יתבצעו – אופן חישוב המענק 9.2

בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה לשנה שחלפה, לאחר 

 . תשלום המענקים

נושא משרה שהצטרף לחברה במהלך השנה  – נושא משרה חדש / נושא משרה שעזב 9.2

דתו באותה שנה( בהתאם לעקרונות ויהיה זכאי למענק שנתי )באופן יחסי לתקופת עב

יהיה זכאי למענק יכול והחברה במהלך השנה  מדיניות זו. נושא משרה שעזב את

. אין דתו באותה שנה( בהתאם לעקרונות מדיניות זווהשנתי )באופן יחסי לתקופת עב

להלן בדבר האפשרות להפחתת המענק,  10באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף 

 כולו או חלקו, לפי שיקול דעת הדירקטוריון.

י ליו"ר דירקטוריון פעיל ולמנכ"ל הינה תקרת המענק השנת – תקרת מענק שנתי 9.7

תשלומים חודשיים  9, או משכורות חודשיות ברוטו )ללא תנאים נלווים( 9בגובה של 

. תקרת המענק השנתי ליתר נושאי המשרה בחברה הינה של דמי ניהול, לפי הענין

תשלומים חודשיים  2, או משכורות חודשיות ברוטו )ללא תנאים נלווים( 2בגובה של 

 .ל דמי ניהול, לפי העניןש

 

 הפחתת סכומי המענק על פי שיקול דעת דירקטוריון החברה .10
 

בכל שנה תחושב מידת הזכאות למענק של כל אחד מנושאי המשרה כאמור לעיל. 

א רשאי להפחית את המענק השנתי של נושא משרה, וזאת בהתחשב הדירקטוריון יה

ופן ראוי לדעת הדירקטוריון במידת בנסיבות קונקרטיות, ככל שאלה אינן משתקפות בא

 .מדדי הביצועהעמידה ב

 

 (Restatementהשבת סכומי המענק השנתי במקרה של תיקון דוחות כספיים ) .11

 

במקרה בו נתונים יתבררו כמוטעים ויוצגו מחדש בדוחותיה הכספיים  11.1

המאוחדים והמבוקרים של החברה לשנה כלשהי, באופן שלו היה סכום המענק 

המשרה בגין אותה שנה מחושב בהתאם לנתונים המתוקנים, היה  שהגיע לנושא

מקבל נושא המשרה מענק נמוך יותר מזה שהתקבל על ידו בפועל, אזי ישיב נושא 

המשרה לחברה את ההפרש בין סכום המענק שקיבל לזה שהיה זכאי לו עקב התיקון 

ושא מהמועד בו שולם המענק לנ שנים 3 האמור, ובלבד שלא חלפה תקופה של

)יובהר, כי ככל שהחברה תמצא כי קיים אשם ספציפי לנושא משרה מסויים  המשרה

. אופן השנים( 3בגין עצם עריכת הדוחות הכספיים, לא תחול מגבלה זו לעניין חלוף 

השבת הסכומים לחברה, לרבות פרישת הסכומים לתשלומים, מועדי ההשבה, 

  ל ודירקטוריון החברה.הצמדת הסכומים וכיו"ב, יקבע על ידי ועדת התגמו



 

 10 

למרות האמור לעיל, לא יראו בתיקון עקב שינוי בחוק, בתקנות, בתקינה או  11.2

 בכללים חשבונאיים כתיקון בשלו יחול האמור לעיל.

 

 תגמול הוני ד.
 

 .זו תגמול , אלא בכפוף לתיקון מדיניותלא ינתן בחברה תגמול המבוסס על רכיבים הוניים .12

 

 
 סיום כהונת נושא משרה ה.
 

החברה תהא רשאית לקבוע לכל אחד מנושאי המשרה בחברה תנאי פרישה או פיצויים 

ספציפיים אשר ייקחו בחשבון את השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי 

תנאי העסקתו של נושא המשרה את והישגיו של כל אחד מנושאי המשרה בחברה, וכן 

 תרומתו לה ונסיבות פרישתו. במועד פרישתו, הוותק של נושא המשרה בחברה,

 פיצויי פיטורין .13

עם סיום העסקת נושא המשרה בחברה )המועסק כעובד בחברה, להבדיל מנותן שירותים 

על פי הסכם ניהול(, מכל סיבה שהיא, למעט בנסיבות אשר לדעת ועדת התגמול 

ן )אך והדירקטוריון מקנות לחברה את הזכות לפטרו ללא תשלום פיצויי פיטורים על פי די

לנושא המשרה כל הכספים שנצברו לזכותו בקופות /  ו, ישוחררכפוף להוראת כל דין(

קרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים. במקרה שלא יהיה בקופות )רכיב הפיצויים( כדי 

מהסכום המגיע לנושא המשרה )לו הוא היה זכאי לפיצויי פיטורים על פי דין(,  100%

היו רשאים לאשר לשלם לנושא המשרה את השלמת האורגנים המוסמכים של החברה י

  הסכום, וזאת גם במקרה של התפטרות.

 הודעה מוקדמת .14

 חודשים. 2מוקדמת של עד החברה תהא רשאית להעניק לנושא המשרה הודעה  14.1

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, נושא המשרה ימשיך את כהונתו בחברה,  14.2

משרה בחברה במהלך תקופת אולם החברה תהא רשאית לוותר על העסקת נושא ה

ההודעה המוקדמת, ונושא המשרה יהיה זכאי לתשלום כל תנאי הכהונה וההעסקה 

 עד תום תקופת ההודעה המוקדמת, ללא שינוי.

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, לרבות במקרה בו ויתרה החברה על העסקת  14.3

כמפורט נושא המשרה, נושא המשרה יהיה זכאי לכלל ההטבות והתנאים הנלווים 

  ובכלל זה מענקים. לעיל, 8בסעיף 

 

 גמול דירקטורים ו.
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חברי הדירקטוריון יהיו זכאים, בגין כהונתם כדירקטורים, לתגמול לפי תקנות החברות 

, כפי שיהיו מעת לעת, 2000 –)כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני(, התש"ס 

לאישור האורגנים המוסמכים  לרבות החזר הוצאות בהתאם לתקנות האמורות, וכפוף

 לכך בחברה כנדרש על פי כל דין.

לפי בקשת חבר דירקטוריון בחברה, החברה רשאית להעביר את הגמול לו זכאי אותו חבר 

 הוא מכהן, או לכל גורם אחר. ובחברה, מטעמ / בעל השליטה ענייןדירקטוריון לבעל ה

עוד הינו משמש כיו"ר דירקטוריון הוראות סעיף זה לא יחולו על יו"ר הדירקטוריון, כל 

פעיל בחברה, והתגמול לו יהיה זכאי יהיה כפוף להוראות מדיניות התגמול לנושאי 

 .המשרה בחברה

 

 פטור, שיפוי וביטוח ז.
 

נושא משרה בחברה )לרבות דירקטור ולרבות מי שהינו בעל השליטה בחברה ו/או מי 

כאמור במדיניות תגמול זו, וכפוף  מטעמו( עשוי להיות זכאי, בנוסף לחבילת התגמול

לאישור האורגנים המוסמכים לכך בחברה, לביטוח אחריות נושא משרה, הסדרי שיפוי 

 . 7ופטור, והכל כפוף להוראות כל דין

לרבות , מיליון דולר ארה"ב 20אחריות של היקף הכיסוי הביטוחי לא יעלה על גבולות 

בגין הוצאות משפטיות  ולר ארה"במליון ד 4כיסוי הוצאות משפטיות עד לסך של 

 . 8דולר ארה"ב 100,000, ובפרמיית ביטוח שנתית מרבית שלא תעלה על סך של בישראל

יות המבטח, רהתנאים הספציפיים של פוליסת הביטוח שתירכש, ובכלל זה גבול אח

יאושרו על ידי ועדת התגמול לאחר התייעצות עם הנהלת החברה ויועצי הביטוח של 

מי הביטוח השנתיים בגין הפוליסה יאושרו על ידה, והכל בכפוף לעיקרי החברה, וד

ההתקשרות המפורטים לעיל, ובשים לב לתנאים שישררו בשוק הביטוח במועד 

לתקנות החברות  1ב1, בהתאם לתקנה ההתקשרות, ובלבד שוועדת התגמול תאשר

בתנאי שוק  כי ההתקשרות הינה ,2000 –)הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס 

 או התחייבויותיה. הואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש

 

                                                 
אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברה, לרבות נושאי  2011 אימב 11ביום  7

, אסמכתא 2011 מרץב 30יום מחברה ה לראה דו"ח מיידי ש ,לפירוט בעניין זהמשרה שהינם בעלי שליטה בחברה. 
 כתב .2011-01-144420, אסמכתא מספר 2011 מאיב 11וכן דו"ח מיידי של החברה מיום  ,2011-01-099333מספר 
סקה שלבעל השליטה בחברה או לנושא משרה כלשהו יהחלטה או ע על, לא יחול בחברה ככל שיאושראם ו, הפטור

 (, יש בה עניין אישי.ה שעבורו מוענק כתב הפטורמז בחברה )לרבות נושא משרה אחר בחברה
אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרות החברה בפוליסות לביטוח דירקטורים  2011מאי ב 11ביום  8

לפירוט . דולר ארה"ב( 20,000)למעט תקרת הפרמיה השנתית שאושרה בסך  ונושאי משרה בחברה בתנאים הנ"ל
, וכן דו"ח מיידי של 2011-01-099333, אסמכתא מספר 2011 מרץב 30יום מהחברה  לשראה דו"ח מיידי  ,בעניין זה

 .2011-01-144420, אסמכתא מספר 2011במאי  11החברה מיום 
 


		2017-02-27T10:25:30+0000
	Not specified




