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 "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

 )"החברה" או "בזק"(

2017, במרץ 1  

             לכבוד    לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות ניירות ערך

 באמצעות המגנ"א  באמצעות המגנ"א

 

בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות  הודעה הנדון:

ותקנות  1999-חוק החברות, התשנ"ט, 1970-ם ומיידיים(, התש"לתקופתיי

והוספת  על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבוריתומודעה החברות )הודעה 

 2000-(, התש"סנושא לסדר היום

חוק החברות,  ,1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

על אסיפה כללית ואסיפת ומודעה קנות החברות )הודעה "( ותהחברות חוק)" 1999-התשנ"ט

, ניתנת בזאת הודעה על כינוס 2000-(, התש"סוהוספת נושא לסדר היום סוג בחברה ציבורית

 5ביום ללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה הכללית תתקיים אסיפה כ

( 27בניין המשולש, קומה )ה 2במשרדי החברה במרכז עזריאלי  11:00, בשעה 2017 באפריל,

 בתל אביב.

 :תמצית הנושא וההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה .1

תיקון )" לחוק החברות 20לתיקון  בהתאם – של החברהמדיניות תגמול תיקונים לאישור 

את מדיניות התגמול של  2013 ,בספטמבר 3ביום  ,אישרה האסיפה הכללית של החברה (,"20

של  אישרה האסיפה הכללית 2015במרץ,  16-ו 2014במרץ,  19 תאריכיםב . בהמשך,החברה

 אישרה מדיניות תגמול חדשה ,2016במאי,  5ובתאריך  מדיניות התגמול,לתוספות  החברה

 . ("מדיניות התגמולאו " "הנוכחית של החברה מדיניות התגמול"להלן: )

רה, בהתאם החברה מבקשת כעת להביא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החב

מדיניות )" מדיניות התגמולתיקונים ועדכונים לנוסח לחוק החברות,  א267להוראות סעיף 

דירקטוריון החברה לאחר אושרה על ידי  המתוקנתמדיניות התגמול  ."(המתוקנתהתגמול 

ביחס  ןמסומ המתוקנת. נוסח מדיניות התגמול בעניין שקל את המלצות ועדת התגמולזה ש

 . של החברה מדיניות התגמול נוסח הקיים שלל

ההחלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית הינה: לאשר את מדיניות התגמול בהתאם, 

 א לחוק החברות. 267, בנוסח המצורף כנספח לדוח זה, בהתאם להוראות סעיף המתוקנת
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 : המתוקנתאופן אישור מדיניות התגמול  .2

ת חוק החברות ולתקנות מכוחו , נכנסו לתוקף תיקונים להוראומהלך השנה האחרונהב .2.1

בקשר עם מדיניות תגמול לנושאי משרה וכן פורסמו ניירות עמדה על ידי רשות ניירות 

ערך בעניין זה. לאור זאת, וכן לאור הניסיון שנצבר בחברה, החליטה החברה לעדכן 

, בין השאר, אחר שזאת תיתן מענהאת מדיניות התגמול שלה בהתאם, על מנת 

 נים את פעילות החברה. הצרכים המאפיי

, אישרה ועדת התגמול, 2017בפברואר,  20-ו 2017בינואר,  23בישיבותיה מתאריכים  .2.2

לדירקטוריון בעניין המלצותיה את , וגיבשה המתוקנתפה אחד, את מדיניות התגמול 

בהוראות מדיניות  1דנו חברי ועדת התגמול ן, בהותהאמור ותבמסגרת הישיבהחברה. 

 , הובאו בפני ועדת התגמול, בין היתר, הנתונים הבאים:המתוקנתהתגמול 

המוצעת  המתוקנתבנוסח מדיניות התגמול  והתיקונים תיאור העדכונים .2.2.1

 ;הנוכחית של החברה לעומת מדיניות התגמול

אחרונה בקשר עם ה שנכנסו לתוקפם בשנהפרטים אודות תיקוני חקיקה  .2.2.2

עמדה משפטית ובעה בתגמול נושאי משרה ועמדת רשות ניירות ערך כפי שה

באוקטובר  מהשפורס "מדיניות תגמול -שאלות ותשובות ": 101-21מספר 

 ;"(עמדת הרשות)" 2016

בדבר תנאי התגמול של נושאי משרה בחברות  עדכניים נתונים השוואתיים .2.2.3

 בתחום פעילותה של החברה או בעלות היקף פעילות דומה;

תנאי התגמול של נושאי היחס בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים ב .2.2.4

 ;המתוקנתהמשרה בחברה על פי מדיניות התגמול 

היחס בין תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה לשכר של שאר עובדי  .2.2.5

החברה )לרבות עובדי קבלן(, כולל היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של 

 עובדי החברה.

 וריון החברה, פה אחדאישר דירקט ,2017בפברואר,  26-ו 2017בינואר,  29 תאריכיםב .2.3

בתיקונים , לאחר שדן המתוקנתמדיניות התגמול , את 2על ידי כל המשתתפים

 למדיניות התגמול ובהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול. המוצעים

                                                 
1

 חברי ועדת התגמול הינם: מרדכי קרת, יהושע רוזנצוויג, טלי סימון, חגי הרמן. 
2 

, מרדכי עמיקם שוררשאול אלוביץ, אור אלוביץ,  , השתתפו הדירקטורים הבאים:2017בינואר,  29יום ישיבת הדירקטוריון מב
 29במסגרת ישיבתו מיום  אישרו את ההחלטה כל חברי הדירקטוריון. 2017בפברואר,  26. ביום טלי סימוןו יהושע רוזנצוויגקרת, 

למדיניות  תיקון, החליט הדירקטוריון לכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומן 2017בינואר, 
ת כל הפעולות הדרושות לצורך כינוס האסיפה לרבות קביעת ושינוי התגמול של החברה, וכן להסמיך את מזכירת החברה לעשות א

  מועדה. 
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 :שינויים עיקרים ביחס למדיניות התגמול הקיימת .3

 רכיב קבוע .3.1

לסמנכ"לים עודכנה תקרת שכר הבסיס  – תקרת שכר הבסיס לסמנכ"לים בחברה

הקבועות במדיניות "(. יובהר כי לא חל שינוי בתקרות השכר יםסמנכ"ל"להלן: ) בבזק

למנכ"ל החברה ולמנכ"לים של החברות הבנות המהותיות )להלן יחד: ביחס התגמול 

 ", אלא אם נאמר במפורש אחרת(. המנכ"לים"

 מענק תלוי ביצועים .3.2

עודכן  – נושאי המשרהלכל  מגבלה לסך המענקים תלויי הביצועים הכולל .3.2.1

 .המנגנון לחישוב המגבלה כאמור למנגנון פשוט ומתאים יותר לחישוב

" או המנכ"ללמנכ"ל בזק )להלן: " במענק תלוי ביצועים רשימת היעדים .3.2.2

רשימת היעדים האמורה  – "( לרבות גובה המענק שבשיקול דעתמנכ"ל בזק"

 וח תפעולי וכן יעדעודכנה כך שנוספו האפשרויות לקבוע למנכ"ל יעד של רו

. כמו (קבוצה)יעד  הנגזר מביצועי החברה ביחד עם החברות הבנות המהותיות

ובהתאם  להלן 3.2.5 בסעיף כן, עודכן משקלו של יעד הערכת היו"ר כמפורט 

 .לטווח האפשרי עפ"י עמדת הרשות

בהתאם לעמדת הרשות,  – י הביצועיםהסמכות לקביעת מבנה המענק תלו  .3.2.3

נוספה האפשרות של ועדת התגמול ודירקטוריון בזק לאצול את סמכותם 

בעניין קביעת מבנה המענק תלוי הביצועים )לרבות היעדים והמשקולות 

למנכ"ל בזק, בכפוף לאישור יו"ר  –עליהם הוא מבוסס( של הסמנכ"לים 

לוועדת  –הבנות המהותיות דירקטוריון בזק, ושל המנכ"לים של החברות 

התגמול בלבד. מבנה המענק )לרבות היעדים והמשקולות( של מנכ"ל בזק 

 . )ללא שינוי( ייקבע על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון בזק

נוספה סמכות לועדת  – מנגנון להקדמת תשלום המענק תלוי הביצועים .3.2.4

עבור נושא  התגמול, לקבוע את מועד תשלום המענק תלוי הביצועים )היחסי(

משרה שסיים את כהונתו. בנוסף נוספה סמכות לוועדת התגמול ודירקטוריון 

בזק להקדים תשלומים מסוימים מתוך המענק הפוטנציאלי לנושא משרה, 

תוך התניית הקדמת התשלום בהשבת סכומים על ידי נושא המשרה הרלבנטי 

 במקרה הצורך. 

תיקוני החקיקה ועמדת תגמול המשתנה לנושאי משרה בהתאם לל ניםעדכו .3.2.5

  :הרשות

 – לסמנכ"לים ולמנכ"לים של החברות הבנות המהותיותמענק בשיקול דעת 

נוספה האפשרות להעניק לנושאי המשרה כפופי המנכ"ל וכן למנכ"לים של 
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החברות הבנות המהותיות תגמול משתנה )מענק( על פי קריטריונים שאינם 

 ועד לגובהר האורגנים המוסמכים שיקול דעת(, באישו –ניתנים למדידה )קרי 

. בהתאמה, המתוקנת תקרת המענקים הכוללת כמפורט במדיניות התגמול

 בוטלו תנאי הסף לסמנכ"לים ביחס לעמידה ביעדים האישיים.

נוספה האפשרות לאשר למנכ"ל בזק, מענק  – מנכ"ללמענק בשיקול דעת 

 3שנתי, או מהמענק ה 25%בהיקף לא מהותי, שלא יעלה על  ,שנתי מוגבל

לפי הגבוה, שלא בהתאם ליעדים מדידים, באישור  ,משכורות חודשיות

האורגנים המוסמכים ובכפוף לתקרת המענקים הכוללת כמפורט במדיניות 

 . המתוקנת התגמול

נוספה מסגרת התוחמת  – המדידהכמותיים הניתנים למסגרת כללית ליעדים  .3.2.6

חברה וקבוצה או יעדים את שיעור סוג כל אחד מהיעדים המדידים )יעדי 

 אישיים( מתוך סך היעדים הכללי.

נוספה רשימה ספציפית ותחומה של אירועים,  – נטרול אירועים לא ודאיים .3.2.7

אשר ככל ויתרחשו, יהיו רשאים ועדת התגמול ודירקטוריון בזק "לנטרל" 

ובלבד שהשפעתם לא נלקחה בחשבון  מחישוב הביצועים לצורך המענק,אותם 

 .בתקציב החברה

 תגמול הוני .3.3

 אופציותתתאפשר הענקה של סוג אחד בלבד של תגמול הוני, נקבע כי  .3.3.1

, בכל שנה קלנדארית, או שאינן מסולקות במזומן המסולקות במזומן

 ובהתאם הובהר כי תקרות התגמול ההוני אינן מצטברות.

כהגדרתו במדיניות , לפיה מענק מיוחד )תגמול הונינוספה מגבלה להענקת  .3.3.2

( ותגמול הוני לא יוענקו באותה שנה לאותו נושא משרה וקנתהמתהתגמול 

לרכיבים  יםהקבוע יםטווח היחסים בין הרכיבעמידה באלא בכפוף ל

יובהר, כי רכיב בהקשר זה  .המתוקנתבמדיניות התגמול כמפורט המשתנים 

המענק ההוני הכלול בניתוח ההשוואתי שבוצע ע"י פרופ' צבירן ביחס לנושאי 

, חושב המתוקנתוהמצורף כנספח למדיניות התגמול המשרה בחברה 

מסולק במזומן, בהתאם להוראות מדיניות  ובהתייחס למענק הוני אשר אינ

, וכי ככל שהחברה תחליט על הענקת מענק הוני המסולק המתוקנתהתגמול 

במזומן, היא תבקש טרום הענקה כאמור, ניתוח השוואתי עדכני בהתאם 

   .)באופן פרטני( נקה ביחס לכל נושא משרהלהען המתוכנ לשיעור המענק

עודכנו טווחי היחס האפשרי בין מרכיבי  – טווחי יחסים בין מרכיבי חבילת התגמול .3.4

הקבועות כי סך התקרות וכן נוספה הבהרה  חבילת התגמול הכולל של נושאי המשרה
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, בשים לב לטווח היחס מצטברלרכיבים המשתנים הינו המתוקנת במדיניות התגמול 

 .האפשרי בין מרכיבי חבילת התגמול

משרה, הנושאי לביטוח עודכנו הסכומים של גבול האחריות בפוליסת ה – ביטוח .3.5

 תקרת הפרמיה השנתית הפוטנציאלית.ו

עודכן הסעיף העוסק באפשרות לאשר שינויים לא מהותיים  – שינויים לא מהותיים .3.6

הותיים בתנאי הכהונה ך ששינויים לא מבתנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה כ

ע"י מנכ"ל בזק ויו"ר דירקטוריון בזק בלבד, תוך  יאושרוסמנכ"לים וההעסקה של 

בהתבסס והמתוקנת והכל בגבולות הקבועים במדיניות התגמול  ,יידוע ועדת התגמול

 . 2000-החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"סתקנות נוסחן העדכני של על 

התגמול מהטווחים הקבועים במדיניות  10%הן חריגה של עד נוספו הוראות לפי .3.7

 בהקשרים שונים, לא ייחשבו חריגה ממנה ולא יחייבו את תיקונה.המתוקנת 

סח והגדרות וכן הבהרות שונות נוספות, והתיקון למדיניות התגמול כולל תיקוני נ .3.3

 כמפורט בסימון שינויים בגוף התיקון. 

 :3ימת למנכ"ל החברהאופן יישום מדיניות התגמול הקי .4

 המקסימליות התקרותלבין  התגמולים ששולמו בפועל למנכ"ל החברהלהלן פירוט היחס בין 

 בחלוקה לפי רכיבי התגמול הרלבנטיים: ,הנוכחית של החברה תגמולהשנקבעו במדיניות 

 2016 2015 2014 רכיב

 69% 69% 69% 4 רכיב קבוע )שכר בסיס(

 טרם נקבע 69% 67% 5מענק שנתי –רכיב משתנה 

 0% 0% 0% 6תגמול הוני –רכיב משתנה 

 בהתאם למדיניות התגמול: שאינםהסכמים  .5

לא קיימים הסכמים עם נושאי משרה בחברה החורגים ממדיניות התגמול.  זימון זהלמועד 

כמו כן, תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה במועד זה הינם בהלימה עם 

                                                 
במדיניות התגמול של החברה והם מאושרים בנפרד על ידי  קבועיםתנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון אינם  3

בעלת השליטה בחברה.  –האסיפה הכללית של החברה במסגרת אישור הסכם הניהול של יורוקום תקשורת בע"מ 
לפרטים בדבר הסכם הניהול בין החברה לבין יורוקום תקשורת בע"מ, הכולל תשלום בגין שירותי יו"ר הדירקטוריון, 

)מס'  2016במאי,  25, ראו דיווח מיידי מיום 2016, ביוני 30אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 
 (.2016-01-034573אסמכתא 

 גמול נקבעו לפי ערכי שכר חודשי ברוטו.תקרות השכר הקבוע במדיניות הת 4
הרכיבים המוצגים מייצגים זכאות למענק שנתי לכל שנה מוצגת, בהתאם לתנאי כהונתו של מנכ"ל החברה כפי  5

שאושרו באסיפה הכללית של החברה. בהתאם לתנאי הכהונה, תשלום המענק כאמור בפועל נפרס על פני תקופה של 
ביחס לשנה העוקבת, ועל כן, המענקים המצוינים טרם  EBITDA -בעמידה ביעד השנתיים ממועד הזכאות ומותנה 

במרץ,  17, אשר פורסם ביום 2015לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת  21שולמו במלואם. לפרטים ראו תקנה 
 ( והנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.2016-01-003397)מס' אסמכתא:   2016

 תגמול הוני. ה, לא הוענק לל החברהתחילת כהונת מנכ"מועד מ 6
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. יצוין כי התשלומים ששולמו בפועל לנושאי המשרה המתוקנתמול עקרונות מדיניות התג

לא חרגו מהתקרות הקבועות במדיניות  2014-2016הכלולים במדיניות התגמול בשנים 

 , הן ביחס לתגמול קבוע והן ביחס לתגמול המשתנה.הנוכחית של החברה התגמול

, אישרה האסיפה הכללית של החברה ברוב מיוחד, 2016 ביוני 30למען הזהירות יצוין כי ביום 

מסגרת אישור הארכת כנדרש בקשר עם אישור תנאי כהונה והעסקה של בעלי שליטה, ב

הסכם הניהול בין החברה ובין יורוקום תקשורת בע"מ, בעלת השליטה בה, את תנאי כהונתם 

והעסקתם של בעל השליטה בחברה וקרוביו, המכהנים כנושאי משרה בכירה בחברה, ה"ה 

פלד ועמיקם שורר. לפרטים ראו דיווח מיידי מיום -שאול אלוביץ, אור אלוביץ, אורנה אלוביץ

 (.2016-01-034573)מס' אסמכתא  2016במאי,  25

התיקונים חברה את הנימוקים אשר בהסתמך עליהם אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון ה .6

 :למדיניות התגמול, הינם, בין היתר, כדלקמן

, הנוכחית של החברההמוצע ביחס למדיניות התגמול בנוסח למדיניות התגמול  התיקונים .א

נובעים בעיקרם מתיקוני חקיקה ועמדות רשות ני"ע מהעת האחרונה. במסגרת זו, 

של  הנוכחיתיות התגמול את מדינ המתוקנתמתקנת, מוסיפה ומשלימה מדיניות התגמול 

הנוכחית של החברה, בנושאים וסוגיות אשר עם חלוף הזמן מאז אומצה מדיניות התגמול 

התברר כי הם חסרים או לחלופין אינם מעודכנים בהתאם לשינויי החקיקה  החברה

 ועמדות רשות ני"ע ולמקובל בשוק.

לכל אחד מרכיבי את דעתם ביחס החברה בהקשר זה נתנו ועדת התגמול ודירקטוריון  .ב

 התגמול המופיעים במדיניות התגמול, כמפורט להלן.

המוצעים ביעדים ובמשקולות של  התיקונים, החברה לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון .ג

בגובה המענקים השנתיים אותם יכולים לקבל נושאי  ללא כל שינויהמענק השנתי )

עלאת תקרות שכר הבסיס (, וכן ההנוכחית של החברההמשרה ביחס למדיניות התגמול 

הקבוע האפשריות בנוגע לסמנכ"לים )עקב ביטול דרג הביניים של המשנים למנכ"ל(, 

משקפים תגמול הולם וראוי בשים לב להיקף התפקיד של נושאי המשרה ותחומי 

, הניסיון הנצבר בחברה סוגיות אלו זמן ממועד אישורהאחריות וגם בשים לב לחלוף ה

 ו ההוראות הרלבנטיות. מצוביצועי החברה מאז או

בגודלה של החברה  בשוק בפרט בהתחשבהמדיניות תואמת את רמות השכר המקובלות  .ד

ובהיקף פעילותה ובשים לב לגמישות ולמתחם שיקול הדעת הסביר הניתנים לאורגנים 

המוסמכים של החברה )מכח תיקוני החקיקה ועמדות רשות ני"ע מהעת האחרונה( 

 ובראייה לטווח ארוך.

בדעה, כי מבנה היעדים למנכ"ל, אשר יהווה החברה מו כן, ועדת התגמול ודירקטוריון כ .ה

וביחד עם  האת הבסיס להענקת מענק תלוי ביצועים )בונוס(, משקף את הציפיות מפעילות
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טווחי המשקולות המוצעים, משקפים תמהיל הולם בין יעדי חברה ליעדים אישיים באופן 

כאשר מדי שנה לתוכנית העבודה שתאמץ החברה,  המאפשר גמישות והתאמת היעדים

 תקרת המענק השנתי.בשינוי חל ברכיב זה לא 

בשים לב לכל האמור לעיל ולשיקולים שבבסיס ההחלטה סבורים חברי ועדת התגמול  .ו

 :, המובאת לאישורהמתוקנת, ביחס למדיניות התגמול החברה ודירקטוריון

  כי היא מסייעת בקידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה

לטווח הארוך ומאפשרת להנהלת החברה גמישות ומתחם שיקול דעת סביר לצורך 

 .קביעה בעתיד של תנאי התגמול של נושאי משרה בחברה

  כי הינה יוצרת מערך תמריצים ראוי לנושאי המשרה )לרבות לשם גיוס ושימור

ם בכירים(, בהתחשב, בין היתר, בגודל החברה, מאפייני פעילותה העסקית, מנהלי

מטרותיה, מדיניות ניהול הסיכונים של החברה וביעדים שהחברה שואפת להשיג מעת 

 .לעת ובראייה לטווח ארוך

  כי הרכיבים המשתנים הכלולים בה משקפים באופן ראוי את תרומתו של כל אחד

 חברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טוומנושאי המשרה להשגת יעדי הח

 .ובהתאם לתפקידו של כל אחד מהם

, המתוקנתשבו ובחנו, במועד אישור מדיניות התגמול החברה ועדת התגמול ודירקטוריון  .ז

את היחסים בין עלות התגמול של נושאי המשרה בחברה לבין עלות השכר של שאר עובדי 

י מדובר ביחסים ראויים וסבירים בהתחשב באופייה החברה )לרבות עובדי קבלן( ומצאו כ

של החברה, גודלה, הסביבה העסקית בה היא פועלת והתחרות הקיימת בה, תמהיל כוח 

האדם המועסק בה והרצון לשמור את מנהליה הבכירים המועסקים בה לאורך זמן. ועדת 

שאי המשרה בדעה כי אין לפערים בין התגמול הכולל לנוהחברה התגמול ודירקטוריון 

 .לזה של שאר עובדי החברה השפעה לרעה על יחסי העבודה בחברה

  :7ומהות עניינו האישי שם בעל השליטה .7

 26.34% -בכ "(, המחזיקהבי קוםבעלת השליטה בחברה הינה בי קומיוניקיישנס בע"מ )" 

חברה. למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בבי קום בהמונפק וזכויות ההצבעה  מההון

, אור למר אלוביץ .יפין(, הינו מר שאול אלוביץ המכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה)בעק

אין עניין אישי  ,פלד ועמיקם שורר, המכהנים כדירקטורים בחברה-אלוביץ, אורנה אלוביץ

הדירקטורים  ליתרמלבד עניין אישי כמו החלטות העומדות על סדר יומה של האסיפה, ב

 .להלן 8בסעיף כמפורט 
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 5לפרטים נוספים בדבר בעלת השליטה בחברה והחזקותיה העקיפות ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  
 .(2017-01-002527)מס' אסמכתא:  2017אר, ינוב
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 :ן אישי לדירקטוריםעניי .8

ההחלטה שעל כל הדירקטורים המכהנים בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בקשר עם  

, בשל היותם מוטבים על פי המתוקנת מדיניות התגמוללבלבד  3בהתייחס לסעיף  ,סדר היום

 . , כמו כל יתר נושאי המשרה בחברה, שיפוי ופטורפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה

 ינוס האסיפה הכלליתכ .9

  מועד ומקום כינוס האסיפה .9.1

 בשעה 2017 באפריל, 5זומנה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ליום 

(, אשר 27, תל אביב )הבניין המשולש, קומה 2במשרדי החברה במרכז עזריאלי  11:00

 לעיל. 1בסעיף  על סדר יומה הנושא המפורט

 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה .9.2

לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות  1בסעיף המפורטת  הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד 

 8:מאלה

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

הנושא העומד על סדר יומה של באישור בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי 

, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האסיפה, לפי העניין

 האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

 של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 ומועד קיום אסיפה נדחית חוקי מניין .9.3

בעלי מניות אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי )שני 

המציין את אופן  הנוכחים בעצמם או ע"י שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה

חברה( תדחה ומעלה מכוח ההצבעה של ה 25%הצבעתם, והמחזיקים או המייצגים 

, באותה שעה ובאותו מקום. לא נכח באסיפה הנדחית 2017 באפריל, 26האסיפה ליום 

מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר 

 משתתפים שהוא. 

  , הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעההמועד הקובע .9.4

 ( לחוק החברותג)132המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה עפ"י סעיף 

תום יחול ב, 2005-לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו 3תקנה ו

  ."(המועד הקובע) " 2017 ,מרץב 7 המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום יום
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 א)ב( לחוק החברות.267 לסעיף בהתאם 
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החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(,  לתקנות בהתאם

ל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל בע"(, תקנות הוכחת בעלות במניה)" 2000-התש"ס

בעלי המניות על שם  חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם

זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה , "(רשום לא מניות בעל)" חברה לרישומים

במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת 

שעות לפני מועד כינוס  24-לא יאוחר מר אצלו רשומה זכותו למניה, חבר הבורסה אש

 .האסיפה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא 

של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח  בסניףמחזיק את מניותיו, 

 ניירות ערך מסוים. חשבוןלבלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש 

א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי 4בהתאם להוראות תקנה 

"(, שעניינו נתוני חוק ניירות ערך)" 1963-ערך, התשכ"ט ניירותלחוק  5יא44סעיף 

דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל  -המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית 

 מניות הנכלל בו.

, בעצמו בה ולהצביע באסיפה להשתתף זכאי יהיה הקובע במועד בחברה מניות עלב

 כתב שיופקד לאחר, שלוח ידי על או( להלן 9.5 בסעיף  )כמתואר הצבעה כתב באמצעות

 בכת)" הכללית האסיפה כינוס מועד לפני שעות 43 לפחות החברה במשרדי מינוי

 המורשהבא כוחו  ידי על"(. כתב המינוי ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או המינוי

בחותם אותו תאגיד )אם ישנו  המינוי כתב ייערך, תאגיד הוא הממנה ואם, בכתב לכך

בנוסף,  על ידי המורשה לעשות זאת בצירוף חותמת אותו תאגיד. -כזה( ובהעדר חותם 

בעל מניות של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי בעל מניות לא רשום, אשר הינו 

להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית )כמתואר 

 להלן(.  9.6 בסעיף 

 והוספת נושאים על סדר היום הודעות עמדה ,כתב הצבעה .9.5

 צבעההה גם באמצעות כתב הלעיל תתאפשרנלנושא המפורט הצבעות ביחס  .9.5.1

. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב המצורף לדוח מיידי זה

 ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה  .9.5.2

אביב בע"מ שמצויים בהם נוסח כתבי ההצבעה והודעות -לניירות ערך בתל

אתר  ,www.magna.isa.gov.ilה של רשות ניירות ערך: העמדה: אתר ההפצ

אביב בע"מ: -האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

www.maya.tase.co.il  :ואתר האינטרנט של החברה בכתובת

www.bezeq.co.il. 

http://www.maya.tase.co.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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נוסח כתב חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית ל .9.5.3

ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, לכל בעל 

 כן אםאלא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר הבורסה,  לאמניות 

מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון  אינוהודיע בעל המניות כי 

 ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. 

רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה  בעל מניות .9.5.4

 והודעות העמדה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הנו עד עשרה   .9.5.5

המועד האחרון להמצאת תגובת לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. ( ימים 10)

עד כינוס ( ימים לפני מו5יהא עד חמישה )הדירקטוריון להודעות עמדה 

 האסיפה הכללית.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי  .9.5.6

החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או 

ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע 

שעות לפני מועד כינוס ( 4למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע )

 האסיפה הכללית. 

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע  .9.5.7

באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן 

הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום 

ונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב תעודת הזהות שלו או צילום דרכ

( שעות לפני מועד כינוס 6ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש )

 האסיפה הכללית.

 )ב( לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד66בהתאם לסעיף  .9.5.3

לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון  (1)

א בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות לכלול נוש

בקשה לפי  ,הודעה  על אסיפה כלליתהנדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנות 

ימים לאחר זימון  (7) )ב( לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה66סעיף 

 . ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת2017, מרץב 3, קרי עד ליום האסיפה

נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר  אפשרות כי

 .ההפצה של רשות ניירות ערך

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .9.6

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה 

לעיל. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני לנושא המפורט ביחס  האלקטרונית
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ר החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תתאפש

שעות  (6)תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש 

, אז תיסגר מערכת ("מועד נעילת המערכת")לפני מועד כינוס האסיפה הכללית 

 ההצבעה האלקטרונית. 

תנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ני ההצבעה

המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד 

לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך ( ד)33יצוין כי בהתאם לסעיף . זה

אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או 

 . שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתבאמצעות 

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת 

ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת כאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר 

רכת ההצבעה לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במע 5יא44לפי סעיף 

 .דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו -האלקטרונית 

 נציג החברה .9.7

עו"ד לינור יוכלמן, שכתובתה  הקבוצהנציגת החברה לטיפול בדוח זה הינה מזכירת 

-03, פקס: 03-6262200( )טלפון: 27אביב, הבניין המשולש )קומה  -תל 2מרכז עזריאלי 

6262209.) 

  במסמכים  עיון .9.3

במרכז עותק של דוח זימון זה על נספחיו, עומד לעיון במשרדה הרשום של החברה 

 ה' בין השעות-'בימים א (27 קומה)אביב, הבניין המשולש, "בית בזק" -תל 2עזריאלי 

 וזאת עד למועד כינוס האסיפה. 03-6262200ובתיאום מראש בטלפון:  15:00 - 10:00

 

 לינור יוכלמן, עו"ד

 ירת קבוצת "בזק"מזכ
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 הגדרות .1

 אופציות פאנטום ואופציות רגילות; - "אופציות"

 החזקה המייצגות, וירטואליות אופציות יןמע - "אופציות פאנטום"

. החברה למניות אופציות של מסוים במספר תיאורטית

 אתלקבל במזומן  זכות מקנות אופציות הפאנטום

 ביום, ינבע אם, לניצעמהן  נבעשי ההטבה מרכיב

 הפאנטום אופציות מימוש במועד יקבל הניצע. המימוש

 התיאורטי המימוש מחיר שבין להפרש השווה סכום

 באותו המניה מחיר לבין אופציה כל שלהמתואם 

 .;מועד

 אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה; - "אופציות רגילות"

 הישראלית לתקשורת בע"מ;"בזק" החברה  - "בזק"

 בזק בינלאומי בע"מ; - "בזק בינלאומי"

 ;( בע"מ1998די.בי.אס שרותי לווין ) - "יס"

הודעה הניתנת לעובד על ידי החברה טרם פיטוריו על  - "הודעה מוקדמת"

ידי החברה וכן הודעה הניתנת לחברה על ידי העובד 

טרם התפטרותו מהחברה, בהתאם להוראות חוק 

 2111-התשס"א ,ה מוקדמת לפיטורים והתפטרותהודע

 ;ו/או בהתאם להסכם ההעסקה של העובד

בזק או כל החברה הישראלית לתקשורת בע"מ "בזק" - או "בזק" "החברה"

 ;אחת מהחברות הבנות המהותיות, לפי העניין

פלאפון, בזק בינלאומי, יס וכל חברה אחרת שתהיה  - "החברות הבנות המהותיות"

בזק ושוועדת התגמול ודירקטוריון בזק יקבעו בשליטת 

 שהיא חברה בת מהותית בקבוצה;

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

 מנכ"ל החברה; - "המנכ"ל"

 ;ויס בזק בינלאומי, מנכ"לים של פלאפון - "מנכ"לים של חברות בנות מהותיות"

 ברות הבנות המהותיות;מנכ"ל בזק והמנכ"לים של הח - "המנכ"לים"

כל נושא משנים למנכ"ל החברה וסמנכ"לים בחברה - "הסמנכ"לים"

משרה בבזק, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, שאינו 

 ;דירקטור ואינו מנכ"ל

ואשר בחברה עובדים בחברה אשר אינם נושאי משרה  - "העובדים הבלתי מדידים בחברה"

ספיות של זכאים לבונוס שנתי בהתאם לתוצאותיה הכ

 החברה;
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מהותיות  שלה בנותהחברות הביחד עם בזק החברה  - "הקבוצה"

 ;של החברה

בהתאם בחברה השכר אותו מקבל נושא משרה  - "השכר הבסיסי"

 למסמך זה;  7.1.1 להוראות סעיף 

העומדת בתנאים שנקבעו של בזק ועדת דירקטוריון  - "ועדת תגמול"

 א. בחוק החברות לעניין ועדת תגמול; 118סעיף ב

 ( בע"מ;1998די.בי.אס שרותי לווין ) - "יס"

בהתאם בבזק בחברה מדיניות תגמול לנושאי משרה  - "המדיניות" או"מדיניות התגמול" 

 לחוק החברות; 21להוראות ודרישות תיקון 

 אחרת הטבה כל או פיצוי, גמול, תשלום, מענק - "מענק פרישה"

 תפקידו לסיום בזיקה בחברה משרה לנושא הניתנים

 ;בחברה

 אחרת הטבה כל או פיצוי, גמול, תשלום, מענק - "מענק שימור"

אותו כנגד התחייבות בחברה  משרה לנושא הניתנים

נושא משרה להמשיך ולעבוד בחברה למשך תקופה 

 מסוימת;

 הותיות, מנכ"לים של חברות בנות מהמנכ"ל - "בחברה "נושאי המשרה

נושאי המשרה הכפופים למדיניות והסמנכ"לים

 ;למסמך זה 4.1התגמול בהתאם להוראות סעיף 

 מנכ"ל בזק והסמנכ"לים; - "נושאי המשרה בבזק"

 תקשורת בע"מ; פלאפון - "פלאפון"

 השכר מן חלק שאינו העסקה או כהונה בגין תשלום כל - "רכיב משתנה"

 שאינם משתניםב תלוי חלקו או כולוהבסיסי ואשר 

 ;התשלום קביעת במועד ידועים

, העסקה או כהונה בגין אחר תשלום וכל הבסיסי השכר - "רכיב קבוע"

 ;התשלום קביעת במועד ידועים במשתנים תלוי שכולו

  ;להלן 7.2.2כמפורט בסעיף  אופציותתגמול המבוסס  - "תגמול הוני"

ברות, כפי שיעודכן מעת כהגדרת מונח זה בחוק הח - "תנאי כהונה והעסקה"

לעת. נכון למועד אישור מדיניות התגמול על פי מסמך 

 נושא של העסקה או כהונה תנאיזה לשון החוק הינה: 

 או לשיפוי התחייבות, ביטוח, פטור מתן לרבות, משרה

, הטבה וכל, פרישה מענק, שיפוי היתר לפי שיפוי

 הניתנים, כאמור לתשלום התחייבות או אחר תשלום

  ;כאמור העסקה או כהונה בשל

 לדירקטור והוצאות גמול בדבר כללים) החברות תקנות - "תקנות גמול דח"צים"
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 ;2111 –, התש"ס (חיצוני

EBITDA"" - לפני הוצאות מימון, מסים, פחת של החברה רווח ה

 ;.והפחתות

 

 מטרת המסמך .2

בקבוצה, הכפופים בחברה תגמול לנושאי המשרההמדיניות  אתמטרת המסמך הינה להגדיר ולפרט  2.1

היקף התגמול, מרכיביו ואופן קביעתו . המדיניות תעסוק בלהלן 4.1למדיניות זו כמפורט בסעיף 

. המדיניות מתייחסת לתגמול הכולל של נושאי ועפ"י כל דין לחוק החברות 21בהתאם לדרישות תיקון 

 .או לקבוצה, לפי הענייןו/ בגין עבודתם ו/או שירותים הניתנים על ידיהם לחברהבחברה המשרה 

 המפורט כלשהו תגמול לקבלת זכות בחברה משרהה לנושאי מקנה אינה זו מדיניות כי יודגש, 2.2

 ,בחברה המשרה ינושא םזכאיו יהי לו התגמול .זו תגמול מדיניות אימוץ מעצם ,זאת תגמול במדיניות

 שיקבעו הספציפיים נאיםהת פי על יהיה ,בעתיד בהבחברה נושיכה או כיום בקבוצה בחברה ניםהמכה

 .דין כל להוראות בכפוף בחברה לכך המוסמכים האורגנים ידי על ויאושרו עבורם

 ת המדיניות ושיקולים בקביעתהמטר .3

 מטרות מדיניות התגמול הינן כדלקמן:

  להבטיח כן ארוך והלטווח  הןת העבודה, וראייתו, תכניוהקבוצה החברהלסייע בקידום מטרות

לנושאי ויעדי ההנהלה לבין התגמול המשולם  והקבוצה יעדי החברה כי נוצרת זיקה בין

 .בחברה המשרה

 הקבוצה או  בגודל, היתר בין, בהתחשב, בחברה המשרה לנושאי ראוי תמריצים מערך ליצור

וביעדים  החברה הןשל הסיכונים ניהול מדיניות, העסקית הןפעילותמאפייני , החברה

 .ת להשיג מעת לעתושואפ חברהןשה

 החברה  ןתוא שיובילולגייס ולשמר מנהלים בכירים בעלי יכולת ולקבוצה  פשר לחברהלא

עם האתגרים העומדים  ותולהתמודד החברה יהןלהצלחה עסקית ארוכת טווח, להשגת מטרות

 .ןבפניה

 ות מעולות עיסקי תוצאות הפגיןללקבל החלטות ומוטיבציה בחברה נושאי המשרה העניק לל

 חברה.ההקבוצה ושל כל דיניות ניהול הסיכונים של מבלי לחרוג ממ וכל זאת

 משתנים, קצרי טווח מול ומרכיבים קבועים  –איזון ראוי בין מרכיבי תגמול שונים  ליצור

 .כיו"בארוכי טווח ו

 בחברה נושאי המשרה .4

 "לים בבזק.והסמנכ 1ליםהמנכ" :אשר מדיניות התגמול מתייחסת אליהם הינםבחברה נושאי המשרה  4.1

                                                             
1

ימשיכו הוראות מדיניות התגמול לחול על ככל שיהיה, במקרה של מיזוג בזק עם חברה בת מהותית, בכפוף לכל דין,  ,כי יובהר 
וארו מהותית וזאת על אף אם ת בת הל חבר"המהותית ולצורך מדיניות התגמול הוא ימשיך וייחשב מנכ הבת מנכ"ל החברה

 שונה.יהא בקבוצה 
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  רההחבמנכ"ל. 

  ל של חברהוכל מנכ יס-ו בזק בינלאומי ,פלאפון – מנכ"לים של החברות הבנות המהותיות" 

בת מהותית  חברתועדת התגמול והדירקטוריון יקבעו שהיא שו החברהאחרת שתהיה בשליטת 

 .בקבוצה

  2בחברהוסמנכ"לים  החברהמשנים למנכ"ל. 

(, אשר לצרכי  9 9)סעיף בבזק בחברה ם מדיניות התגמול מתייחסת גם לתנאי הכהונה של דירקטורי 4.2

 ". בחברה מסמך זה אינם נכללים תחת הגדרת "נושאי המשרה

  פרמטרים לבחינת תנאי התגמול .5

 :בחברה בחשבון בעת בחינת תנאי התגמול של נושאי המשרהנלקחים ם אשר יפרמטרים כללילהלן 

 ונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.ניסי ,מומחיותו ,כישוריו ,השכלתו 

 מידת האחריות והסכמי שכר קודמים שנחתמו עם נושא המשרה. ,תפקידו 

 הןויציבות ן, רווחיהו/או הקבוצה, לפי העניין התרומה של נושא המשרה לביצועי החברה. 

  או בקבוצה, לפי העניין.ו/מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה בגין תפקידו בחברה 

 לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, הידע שלו ו/או ו/או הקבוצה ך של החברה הצור

 מומחיותו הייחודית.

 ואופי הפעילות , לפי העניין,חברהה הקבוצה ו/או גודל. 

  ו/או הקבוצה חברהת הופועל בהתנאי השוק, התחרות והסביבה הרגולטורית. 

 המקובלים בשוק לנושאי משרה  סבירות מנגנוני התגמול והיקף הסכומים גם ביחס לתנאים

 .ותיםדומבתאגידים בחברות המכהנים בתפקידים דומים 

  קבעו במסגרת לרכיבים המשתנים בהתאם להגדרות שנבחינת היחס בין הרכיב הקבוע

 המדיניות.

  הקבוצה ו/או עובדיהמשרה לתגמול הממוצע והחציוני של יתר נושא בחינת היחס בין תגמול 

למועד אישור מדיניות התגמול על ידי ועדת התגמול  עובדי קבלן(. ת)לרבוהרלבנטית  חברהה

 ודירקטוריון בזק, היחס בין ממוצע עלות התגמול של נושאי המשרה בבזק, לבין עלות השכר

 בהתאמה. ,8.2-ו 7.5הינו  3)לרבות עובדי קבלן(הממוצע והחציוני של שאר עובדי בזק 

                                                             
2
 ככל שהדבר ידרש ע"פ דין. 

3
, לנושאי 2116ההעסקה, אשר שולמו בפועל במהלך שנת  בגיןהיחסים המפורטים לעיל חושבו על בסיס סך כל התשלומים  

 .2117בינואר  1החברה נכון ליום  י"עהמשרה והעובדים המועסקים 
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 גורמים המעורבים בקביעת המדיניות .6

  על , משרההלנושאי  על מדיניות תגמולבזק ממליצה לדירקטוריון  –- התגמולועדת

 .הארכתה ועדכונה מעת לעתחידושה/

  לאחר  חברהשל הקובע את מדיניות התגמול לנושאי המשרה  – בזק חברההדירקטוריון

 .שקילת המלצת ועדת התגמול, בוחן את המדיניות מעת לעת ואחראי לעדכנה במידת הצורך

 לנושאי  בזק חברההמאשרת את מדיניות התגמול של  – של בעלי המניות כלליתהאסיפה ה

 .חוק ובסייגים הקבועים בחוקהככל שאישורה נדרש על פי המשרה 

 כללי –בקבוצה בחברה מבנה התגמול  .7

בנוי ממספר מרכיבים כך שכל מרכיב מתגמל את נושא בחברה משרה השל נושאי התגמול הכולל 

 :לחברה או הקבוצה, לפי הענייןבט שונה של תרומתו עבור הי ,בחברה המשרה

 הרכיב הקבוע 7.1

 4בסיס שכר 7.1.1

עבור הזמן עבור ביצוע דרישות התפקיד השוטפות ו בחברה נועד לתגמל את נושא המשרהרכיב זה  7.1.1.1

מבטא הבסיס תגמול שכר . בקבלת החלטות וביצוע המוטל עליו במסגרת התפקיד אותו הוא משקיע

במסגרת  תחומי האחריות והסמכותומגלם בתוכו את בחברה ל נושא המשרה כישוריו שאת יכולותיו ו

 .בחברה תפקידו של נושא המשרה

₪ מיליון  2.5לא יעלה על  של החברות הבנות המהותיותהמנכ"לים ושל  המנכ"לשכר הבסיס של  7.1.1.2

 לשנה.

  לחודש.₪  111,111-ל₪  91,111שכר הבסיס של המשנים למנכ"ל יהיה בטווח של  7.1.1.3

 ₪ 1111119,-ל₪  41,111יהיה בטווח של )ללא המשנים למנכ"ל( סיס של הסמנכ"לים שכר הבה 7.1.1.47.1.1.3

  .לחודש

למדד המחירים לצרכן והוא יעודכן מידי שנה בהתאם לעליית המדד. ככל צמוד הינו שכר הבסיס  7.1.1.4

 שהמדד ירד ביחס למדד הבסיס אזי לא יופחת השכר.

הבסיס הנקובים לעיל לא תיחשב כחריגה או  מעל או מתחת לטווחי שכר %11יובהר כי חריגה של עד  7.1.1.5

 כסטייה ממדיניות התגמול.

 הטבות ותנאים נלווים 7.1.2

אשר חלקם קבועים בחוק )כגון: חסכון  הבסיס תנאים נלווים נוספים לרכיב שכררכיב זה כולל  7.1.2.1

וחלקם מוענקים בהתאם לנוהג (, וכדומה הבראהימי חופשה, מחלה, פנסיוני, הפרשה לפיצויים, 

. ההטבות (וכדומה ביטוח לאובדן כושר עבודה, חסכון בקרן השתלמות כגון:שוק העבודה )במקובל 

 ו/או לקבוצה לחברהכן ו בחברה היתרונות הגלומים לנושא המשרה נועדו להשאת והתנאים הנלווים

להשלים את שכר כן על מנת ו , בין היתר בהטבות המס שהמדינה מציעה בגין תשלומים אלו,הןעצמ

                                                             
4

 חי ברוטו.סכומי השכר הנקובים תחת פרק "שכר הבסיס" הינם במונ 
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החזר הוצאות  :צות את נושא המשרה עבור הוצאות הנגרמות לו לצורך מילוי תפקידו )כגוןולפ הבסיס

 אש"ל(.

או לסוכן הסדר פנסיוני והכל לפי שה של דמי גמולים ליצרן פנסיוני תבצע הפר החברה -ביטוח פנסיוני  7.1.2.2

שכר ך בחירתו בכתב של נושא המשרה ועל פי הוראות הדין החל בעניין זה. ההפרשות יבוצעו מתו

 החברהשל נושא המשרה בלבד ולא יכללו רכיבי תגמול אחרים כלשהם. ביצוע הפרשות  הבסיס

 החברהלביטוח פנסיוני יותנה בקיזוז מתאים של חלק העובד בהפרשות מתוך שכרו של נושא המשרה. 

תבטח את נושאי המשרה בביטוח אובדן כושר עבודה כחלק מחברותם בקרן פנסיה או כפוליסה נוספת 

לביטוח אובדן כושר עבודה לא יעלו על  החברהלנושאי המשרה המבוטחים בביטוח מנהלים. הפרשות 

 משכרו הקבוע של נושא המשרה. 2.5%

 2.5%של נושא המשרה ותנכה הבסיס משכר  7.5%תפריש מידי חודש  החברה -קרן השתלמות  7.1.2.3

 שא המשרה.נוספים משכרו ותעביר סכומים אלו לקרן השתלמות על פי בחירתו של נו

לצורך מילוי תפקידם  , או שווה ערך,צמודמנהלים רכב בחברה החברה תעמיד לנושאי המשרה  –רכב  7.1.2.4

 שיחול מס כל בתשלום יישא המשרה נושא. בחברה ועל פי נהליהבהתאם למקובל , ושימושם האישי

  .צמוד לרכב הזכאות בשל עליו

להטבות נוספות מקובלות כגון: בחברה ה נושאי המשרבנוסף יהיו זכאים  - תנאים נלווים נוספים 7.1.2.5

ובכפוף וכן , מנהלים, החזר הוצאות שהוצאו במסגרת מילוי התפקידסקר טלפון נייד, טלפון נייח, 

ביחס להטבות ולתנאים הנלווים המפורטים בסעיף ם הוצאות גילו -לאישור פרטני של ועדת התגמול 

וכן תנאים נלווים נוספים המקובלים  למקובל בחברה ועל פי נהליה בהתאםוהכל  ,זה  7.1.2 .1.27

 .בחברה למנהלים

, הטבות בחברה , תהא רשאית החברה להעניק לנושאי המשרהבזקהחברהבאישור ועדת התגמול של  7.1.2.6

בחברה מהעלות החודשית של הרכיב הקבוע של נושא המשרה  11%נוספות בשיעור שלא יעלה על 

 נטי )בהיקף שנתי(. בוורלה

 , מענקי שימורפיצויי פיטורין ותנאי פרישה 7.1.3

 (1963 -לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 14אשר אינם חתומים על סעיף )ביחס לנושאי משרה מכהנים  7.1.3.1

לאשר תשלום מלוא פיצויי הפיטורין  ,בהמלצת היו"ר/המנכ"ל, לפי העניין, תהיה זכאית ועדת התגמול

קרה של התפטרות העובד )להבדיל מפיטורין( או במקרה של סיום העסקה או חלק מהם גם במ

 .נטיוובהרלבחברה נושא המשרה בין , כפוף להסדר פרטני שייקבע בין החברה לבהסכמה

עליהם יחליטו ועדת לא יהיו זכאים למענקי פרישה, למעט במקרים חריגים בחברה נושאי המשרה  7.1.3.2

 . לןלה 7.2.3.2יף ור בסעכמפורט ובכפוף לאמדירקטוריוןההתגמול ו

 6תהיה של החברות הבנות המהותיות המנכ"לים ושל  מנכ"להתקופת ההודעה המוקדמת של  7.1.3.3

 חודשים. 6 - חודשים ל 3ואילו תקופת ההודעה המוקדמת של הסמנכ"לים תהיה בין  5חודשים

, קידובתפ לעבודלהמשיך מחויב  נטיוובהרל בחברה נושא המשרהבתקופת ההודעה המוקדמת יהיה 

  אלא אם כן החברה תוותר על עבודתו בפועל.

                                                             
5

חודשים על ידי  6חודשים על ידי יס או  12לפיו הינו זכאי להודעה מוקדמת של  28.8.16למעט הסכם קיים עם מנכ"ל יס מיום  
מנכ"ל יס, כאשר מנכ"ל יס ייתן ליס עוד שלושה חודשי הודעה מוקדמת נוספים, אם וככל שיתבקש לעשות כן על פי הודעת יס 

 בכתב.
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 ההרכיב המשתנ 7.2

 מענק תלוי ביצועים )בונוס( 7.2.1

חברה או עבור הישגיו ותרומתו להשגת יעדי הבחברה נועד לתגמל את נושא המשרה מענק זה  7.2.1.1

 .הבונוסבמהלך התקופה עבורה משולם  הקבוצה, לפי העניין,

)כולם או חלקם(,  מורכב משלושה רכיבים יהיהיהאשתלוי הביצועים יכול המענק  –מבנה המענק  7.2.1.2

ביחס לכל  להלן, 7.2.1.3, בכפוף לאמור בסעיף בהתאם לשיקול דעת ועדת התגמול ודירקטוריון בזק

 :אחד מנושאי המשרה

רכיב המבוסס על יעדי  א.

 קבוצהו /חברה

כל  עבורשל יעדים שיחולו באותה שנה בתוכניות המענק  -

כאשר יוגדרו יעדים נפרדים עבור , בחברה נושאי המשרה

מנכ"לי החברות הבנות עבור ובבזק בחברה נושאי המשרה 

לחברה יהיו אלו יעדים שיחולו גם בתקציב ביחס  המהותיות.

 .המענק של כלל העובדים הבלתי מדידים בחברה

רכיב המבוסס על  ב.

 יעדים אישיים

יעדים המתאימים לתפקידו של נושא המשרה הרלבנטי  -

קבוצה רוצה או ה /דים והנושאים הספציפיים שהחברהוליע

 שיקדם באותה שנה.

רכיב מענק המותנה  ג.

 בשיקול דעת  

יהיו זכאים לרכיב מענק שאינו מדיד  בחברה נושאי המשרה -

המבוסס על הערכה איכותית של ביצועיהם על ידי המנהל 

 הממונה.

סמכותם לעניין קביעת מבנה המענק, כך את  לאצולועדת התגמול ודירקטוריון בזק יהיו רשאים  7.2.1.3

שביחס לסמנכ"לים מבנה המענק יקבע על ידי מנכ"ל בזק, בכפוף לאישור יו"ר דירקטוריון בזק, 

 .ועדת התגמול בלבדוביחס למנכ"לים של החברות הבנות המהותיות מבנה המענק יקבע על ידי 

יהיה בחברה ית בכך שנושא המשרה למענק תלוי הביצועים בגין שנה כלשהי תהא מותנזכאות ככלל, ה 7.2.1.37.2.1.4

לא בחברה במידה ונושא המשרה . השנה הרלבנטיתבתום או הקבוצה, לפי העניין, עובד של החברה 

יהא זכאי נושא המשרה לחלק היחסי זכאותו אותה שנה רלבנטית, בתום  או בקבוצה יעבוד בחברה

 ועדת התגמולחלטת העל פי תקבע  אלא אםאם בכלל,ביצועים בגין אותה שנה, המענק תלוי הלשל 

אחרת, וסך המענק ישולם לו סמוך למועד סיום הכהונה או במועד אישור המענקים לכלל נושאי 

, ודירקטוריון בזק התגמול ועדת םבמקרים מיוחדים, רשאי. המשרה, בהתאם לקביעת ועדת התגמול

 על חשבון תשלום הקדמת , לאשראו יו"ר הדירקטוריון, לפי העניין המנכ"ל המלצת קבלת לאחר

 המקסימלי השנתי מהמענק  50%על תעלה לא שהמקדמה כלשהו ובלבד משרה לנושא שיגיע המענק

מובהר,  . למען הזהירות(להלן 7.2.1.6.2)בכפוף להוראות סעיף  משרה נושא אותו זכאי להיות עשוי לו

 מסכום נמוך מענקל או זכאי למענק זכאי אינו משרה נושא שאותו ייקבע שנה אותה של בסופה שאם

 .כאמור המקדמה ששולמה השבת את המשרה מנושא החברה המקדמה, תדרוש

 םהמקסימאלייהתקציב השנתי הכולל למענקים לנושאי המשרה בקבוצה יקבע על פי סכום המענקים  7.2.1.47.2.1.5

לכל נושאי  סך המענקים תלויי הביצועים הכוללשל כל נושאי המשרה, אולםביצועים( ה)תלויי 

של שנת הכספים בגינה ניתנו המענקים תלויי  הקבוצתי EBITDA - מה %1על לא יעלה  המשרה

. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סכום המענק שיחולק בפועל כל שנה יחושב על פי מידת הביצועים

 להלן.ו לעיל העמידה ביעדים כמפורט
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עדים. נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים למענק תלוי ביצועים שנתיים המבוססים על עמידה בי 7.2.1.57.2.1.6

אך חלק בהתאם לקריטריונים כמותיים ניתנים למדידה  בעיקרהתקבע תלוי ביצועים הזכאות למענק 

, בכפוף לאמור יים שאינם ניתנים למדידהנקריטריונים איכות ו/אומהזכאות עשוי להיקבע גם לפי

ועדת התגמול בעו ע"י היעדים והמשקולות למענק ייקמבנה . זה  7.2 7.2לעיל בסעיף 

מדי שנה  לעיל, 7.2.1.3-ו 2.1.2.7בסעיפים האורגנים המוסמכים בקבוצה כמפורט והדירקטוריון

ייבנו באופן פרטני ובנפרד ו . היעדים והמשקולותמראש, לא יאוחר מתום חודש פברואר של אותה שנה

  , בהתאם למפורט להלן:בחברה. לכל אחד מנושאי המשרה

מכלל היעדים  %16עד המבוסס על יעדי חברה וקבוצה )רכיב א לעיל( יהיה משקלו של הרכיב  7.2.1.5.17.2.1.6.1

יעד/י קבוצה. משקלו של הרכיב המבוסס על  יהיו כלל היעדיםמ %12 עדכאשר של כל נושא משרה, 

. סעיף זה אינו חל על מכלל היעדים של כל נושא משרה %51 עד יעדים אישיים )רכיב ב לעיל( יהיה

 7.2.1.6.3ם והמשקולות ביחס אליו בכל שנה יהיו כמפורט בהוראות סעיף מנכ"ל בזק, אשר היעדי

 .להלן

-ה יעד לעיל(,רכיב א   7.2.1.5כמפורט בס"ק א' של סעיף ) קבוצהוה/ חברהה יעדי במסגרת 7.2.1.5.27.2.1.6.2

EBITDA המשקולת י/בעל ים/היעד את יהוו של החברה או הקבוצה התזרים יעד או/ו 

כל נושא  של תזרים או/ו EBITDA-ה יעדמשקל . קבוצה/חברה יעדי מתוך ביותר גדולה/עותיתהמשמ

 ., לפי הענייןלתפקידו בחברה או בקבוצה משרה יקבע ביחס

בגין יעד זה ישולם על פני שנתיים, כך שנושא  מענקיהווה יעד לטווח ארוך וה EBITDA-יעד ה

שנקבע לו על מנת שיהיה זכאי למלוא  EBITDA-המשרה יהיה צריך לעמוד במשך שנתיים ביעד ה

 EBITDA-ביעד ה . במידה ונושא משרה יעבוד במהלך שנה מסוימת ויעמוד בה6השנתי בגינו מענקה

אך כהונתו תסתיים בטרם השלים את שנת העבודה העוקבת, או לחלופין יעבור לתפקיד אחר בתוך 

, האם הועדת התגמול לפי שקול דעת תקבעבמקרה כזה  –הקבוצה לפני או במהלך השנה העוקבת 

יהיה זכאי לקבל את הגמול המותנה, או חלקו במועד הפרישה/מעבר וזאת בשים לב בין היתר 

  .)ככל שרלבנטי( לתחזיות השנה העוקבת

 7.2.1.2על ידי האורגנים המוסמכים בקבוצה כמפורט בסעיפים שיוגדרו היעדים והמשקולות  7.2.1.5.37.2.1.6.3

מתוך רשימת בכל שנה יהיו בזק לצורך המענק תלוי הביצועים חברה הביחס למנכ"ל לעיל  7.2.1.3-ו

)סולו( לבזק לחברה  EBITDA-כדלקמן: )א( יעד ה  משקולות המצויניםטווחי ההיעדים ובהתאם ל

שמשקלו לבזק )סולו(  (FCFחופשי )יעד תזרים מזומנים מהמענק השנתי; )ב(  31%שמשקלו יהיה עד 

 21%יהיה עד שמשקלו לבזק )סולו( יעד רווח לאחר מס )ג( ; תימענק השנבחישוב ה 31%יהיה עד 

בחישוב המענק  %21יעד רווח תפעולי לבזק )סולו( שמשקלו יהיה עד )ד(  ;מענק השנתיבחישוב ה

יעד קבוצתי על בסיס אחד מהפרמטרים )א( עד )ג( לעיל, על פי החלטת ועדת התגמול השנתי; )ה( 

יעד הערכת יו"ר מהמענק השנתי. בנוסף, ייקבע למנכ"ל בזק  %31 ודירקטוריון בזק, שמשקלו יהיה עד

או שלוש משכורות  מהמענק השנתי 25%יהיה עד על תפקוד המנכ"ל שמשקלו בזק דירקטוריון ה

 .לפי הגבוה ,חודשיות

מכלל היעדים של  71%-ל 21%יהיה בין סמנכ"ל )כולל משנים( משקלם של היעדים האישיים של כל  7.2.1.5.4

לא יגיע לרף המינימלי באף אחד מהיעדים האישיים, אזי הוא  אם נושא המשרהוסף, נושא המשרה. בנ

  .קבוצה/ההחברהבאותה השנה גם אם תהיה עמידה ביעדי  מענקלא יהיה זכאי כלל ל
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אחת ואי עמידה ביעד בשנה העוקבת תזכה את נושא המשרה במענק חלקי בגין השנה שבה הייתה עמידה עמידה ביעד בשנה  
 ביעד.
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 יהחברה ומנכ"ל יםמנכ"להשל תלוי הביצועים תנאי הסף לקבלת המענק השנתי ביחס ל 7.2.1.5.57.2.1.6.4

, מיד לאחר בזקשל החברה דירקטוריוןהת התגמול ו, תקבע על ידי ועדהחברות הבנות המהותיות

ולמנכ"ל בזק  בזקהחברה ביחס למנכ"ל  :כדלקמןאישור התקציב לשנה הקלנדרית, אחת מהחלופות 

ו/או של  בזק  בזקהחברה של   FFO7 - ( תוצאות ה1) בינלאומי, תקבע אחת משתי החלופות שלהלן:

 בזקהחברה של  FFO - מתוצאות ה 21% -ו ביותר מ בינלאומי )לפי העניין(, בשנה קלנדרית, לא ירד

"(, חלופת ההשוואהו/או של בזק בינלאומי, לפי העניין, בשנה שקדמה לשנה שבגינה משולם המענק )"

ו/או של בזק בינלאומי )לפי העניין(, בשנה קלנדרית, לא  בזקהחברה של  FFO - ( תוצאות ה2) או;

ו/או בתקציב בזק בינלאומי, לפי העניין  בזקהחברה תקציב מהיעד שנקבע לכך ב 21%-ירדו ביותר מ 

 (1תקבע אחת משתי החלופות שלהלן: ) ולמנכ"ל יס "(. ביחס למנכ"ל פלאפוןחלופת התקציב)"

 41%-לא פחתה ביותר מ  ,בשנה קלנדריתו/או של יס )לפי העניין(, של פלאפון  EBITDA - תוצאת ה

בשנה שקדמה לשנה שבגינה משולם יס, לפי העניין,  של פלאפון ו/או של EBITDA - מתוצאת ה

של פלאפון ו/או של יס )לפי העניין(,  FFO -( תוצאות ה2) , או;"(EBITDAחלופת ההשוואה )" המענק

מהיעד שנקבע לכך בתקציב פלאפון ו/או בתקציב יס, לפי  25%-בשנה קלנדרית, לא ירדו ביותר מ

 "(.חלופת התקציבלאותה שנה )"העניין, 

כאמור לעיל ולפי העניין, לא יהיה זכאי  EBITDA - או ה FFO - א עמד מי מהאמורים לעיל ביעד הל

. תלוי הביצועים באותה שנה, גם אם יעמוד ביתר היעדים למענק השנתיתלוי ביצועים לקבלת מענק 

החברה ביחס למנכ"ל פלאפון ולמנכ"ל יס, תפרסם  EBITDAבמקרה של בחירה בחלופת ההשוואה 

לשנת הדוחות ו/או של יס )לפי העניין( של פלאפון  EBITDA - בדוחותיה השנתיים את נתון ה בזק

, ולמנכ"ל בזק בינלאומיבזק החברה ביחס למנכ"ל  הכספיים, ובמקרה של בחירה בחלופת ההשוואה

ו/או של בזק בינלאומי )לפי העניין( לאותה  בזקהחברה של  FFO - את נתון ה בזק החברהתפרסם 

 בזקהחברה  , ביחס לכל אחד מהמנכ"לים האמורים,במקרה של בחירה בחלופת התקציב שנה.

לשנה העוקבת לשנת הדיווח.  הרלבנטיתשל החברה  FFO - תפרסם בדוחותיה השנתיים את יעדי ה

העומדות  מובהר כי יעדי התקציב נקבעים בתחילת כל שנה, לאחר קיום דיון בהערכות ובתחזיות

של פלאפון ושל יס  ,בזק בינלאומי ים שלתקציבהקיימות במועד קביעתו, כאשר בבסיס התקציב כפי ש

לאישור בדירקטוריון  יםולאחר מכן מובא הרלבנטית,הבת  החברה תחילה בדירקטוריון  יםמאושר

 .בזקהחברה

והמנכ"לים של  המנכ"לבמסגרת הדוח התקופתי שלה את שיעור עמידת  בזק החברהבנוסף, תפרסם 

כל נושא משרה אשר ניתן לגביו גילוי במסגרת פרק הפרטים הנוספים בדוח החברות הבנות המהותיות

 אחד מהנ"ל ביחס לאותה שנה קאלנדרית. במכלול יעדי הבונוס שהוגדרו לכל התקופתי של בזק,

 :ןםהכללים המפורטים להלן ישמשו לצורך קביעת היעדים ובחינת העמידה בה 7.2.1.5.67.2.1.6.5

קבע משקל יחסי הקובע את מידת חשיבותו ואת משקלו בשקלול הכולל של תקציב לכל יעד י (א)

 .מענקה

יקבע רף מטרה כמותי אשר ייגזר מתכנית העבודה )תקציב( או ישירות מהתחום מדיד לכל יעד  (ב)

 .)למעט יעד הערכת יו"ר/ מנכ"ל( אותו יש לשנות או לשפר

רק חשב תזי עמידה מלאה ביעד היעד הוא פרמטר הנכלל בתקציב או נגזר ממנו, א כאשר (ג)

 כאמור. כמותי שנקבע בתקציב או נגזר ממנומטרה הה רףכעמידה ב
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 (FFO )Funds from operation –  תזרים מזומנים מפעילות לפני שינויים בהון חוזר ולפני שינויים בסעיפי  –מקורות מפעילות
 .למדיניות התגמול 419.7.2.1לים בגין אירועים כמפורט בסעיף וריעד זה עשוי שיהיה כפוף לניט רכוש והתחייבות אחרים.
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 ראטה למשקלו היחסי.-ן עמידה ביעד בנפרד והמענק בגינו יחושב פרוכל יעד יקבל ציו (ד)

ביצוע של מתחת לרף התחתון לא ישולם כל בגין בשל  .רף תחתון כמותיגם לכל יעד יקבע  (ה)

 ציפי.בגין היעד הספ מענק

היעד  ממשקל 61%של עבור הגעה לרף הכמותי שהוגדר כרף התחתון יוקנה מענק בשיעור  (ו)

שיחושב באופן ליניארי )ביחס להפרש  111%-ל 61%מענק בין הספציפי וביצוע מעליו יקנה 

 למדד זה. 111%מקנה ציון כאמור עמידה ביעד  שבין היעד לבין הרף תחתון(.

 מענקתקנה או מעליו יעד. הגעה לרף העליון מעבר ל עודפיםים לכל יעד יקבע רף עליון לביצוע (ז)

 111%בין  מענקממשקל היעד הספציפי, וביצוע שבין היעד לרף העליון יקנה  125%בשיעור של 

 שיחושב באופן לינארי )לינארי ביחס להפרש שבין היעד לבין הרף העליון(. 125%-ל

תוגבל בגובה של עד החברות הבנות המהותיות  שללמנכ"לים למנכ"ל ותקרת המענק תלוי הביצועים  7.2.1.7

מהיעדים( עם אפשרות של עד  111%-שכר הבסיס השנתי של אלו )בהנחה של עמידה בגובה מ 111%

ואילו ביחס להלן  )ז(7.2.1.13 כמתואר בסעיף השנתי במקרה של ביצועי יתר,  הבסיס שכרהמ 125%

השנתי )בהנחה הבסיס שכר המ 51%מנכ"לים תוגבל תקרת המענק תלוי הביצועים בגובה של עד לס

בסעיף כמתואר , 62.5%מהיעדים( ובמקרה של ביצועי יתר עד  111% -של עמידה ב

 .עילל )ז( 7.2.1.6.5)ז( 7.2.1.6.5

לא תיחשב  לעילהנקובים  חי המענק תלוי הביצועיםטוומעל או מתחת ל %11עד  של חריגהכי  יובהר 7.2.1.67.2.1.8

 .כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול

 ודאייםלא "נטרול" של אירועים  7.2.1.77.2.1.9

לקבוע במועד אישור התקציב רשימה סגורה של  םרשאי הויהי בזק דירקטוריוןהועדת התגמול ו

 ישוב המענקים,אירועים מיוחדים, אשר אם יקרו במהלך השנה, תהיה לועדת התגמול, במועד ח

השלכות לתוצאות , מענקלצורך ה הביצועיםהיעדים מחישוב את השפעתם  "לנטרל"האפשרות 

שינויים חשבונאיים, שינויים מיסויים, שינבעו מהרלבנטית ו/או הקבוצה הכספיות של החברה 

 שהשפעתם לא נלקחה בחשבוןובלבד  ,שינויים עסקיים, שינויים רגולטוריים, או כשלים מהותיים

מדובר באירועים שבמועד אישור התקציב אין ודאות  .:כמפורט להלןבתקציב החברה, ככל ויתרחשו, 

ית התקציב, אך ההערכה היא כי אם יקרו ילא לקחתם בחשבון בעת בנ והוחלטאם יקרו במשך השנה 

 .עשויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות הכספיות

בונאות במהלך השנה או בפרשנות של גופי החשבונאות או שינויים בתקני החש: שינויים חשבונאיים

רשות ני"ע לגבי אופן יישומם, אימוץ מוקדם של תקנים חשבונאיים, שינוי ביישום מדיניות 

חשבונאית, שינוי סיווג חשבונאי, שינוי אומדן מהותי, אירוע המחייב הצגה מחדש של מספרי השוואה 

על תוצאות התקופה המדווחת,  מהותיתר יש לו השלכה של שנים קודמות או רבעונים קודמים ואש

 "(;שינויים חשבונאיים" :להלן) 'וכד

נטרול שינויים חשבונאיים יתבצע כאשר בסמוך לאישור המענקים, תוגש חוות דעת של רואי החשבון 

החיצוניים של החברה הרלבנטית, בה יפורטו השינויים החשבונאיים שבוצעו במהלך שנת הכספים 

הקובעת לעניין המענק, והשלכותיהם של שינויים אלו על היעדים הרלבנטיים לעניין הענקת  החולפת

המענקים. חוות הדעת כאמור תובא בפני ועדת התגמול ותשמש בסיס להחלטתה באם לנטרל את 

 השלכות השינויים החשבונאיים לצורך חישוב המענקים של נושאי המשרה.
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המס, שינויים בחקיקה, בתקנות, או בעמדה של רשויות המס שינויים בשיעורי  :מיסויים שינויים

בהוצאות המס או  מהותייםחלו שינויים  םבעקבותיה ,המס רשויות עם רולינג או הסדר או, בישראל

בתשלומי המיסים, שינויים בהוצאות המס או בתשלומי המס בגין שנים קודמות בין אם עקב הסכם 

 ;'או עקב צו, וכד

רגולציה חדשה או שינויים מהותיים ברגולציה קיימת )בין אם בחוקים, חקיקת  :םרגולטוריי שינויים

משנה, החלטות של ערכאות שיפוטיות, או תיקי שירות( בעלי השפעה מהותית על תוצאות החברה/ 

בין קבוצת בזק  היחסיםקבוצה בתקופת הדיווח בתחומי התחרות וההגבלים העסקיים, התעריפים, 

והאסדרה  הרישויהפעולה בין חברות הקבוצה,  שיתוף(, הסיטונאי השוקתחומי למתחרותיה )לרבות ב

 ';, וכדציבורית כחברה בזק פעילות, הקבוצה/ החברהשל תחומי הפעילות של 

תקלה מערכתית או כשל מהותי בעלי השפעה רוחבית או מתמשכת על החברה/  :מהותיים כשלים

עליון או מצב חירום כללי בעלי השפעה מהותית על קבוצה )לרבות עקב התקפות סייבר(, אירועי כח 

 '.תוצאות החברה/ הקבוצה בתקופת הדיווח, וכד

נטרול השלכותיהם של אירועים כאמור יכול שיגדיל את המענק או יקטין אותו וזאת בהתאם לאופי 

 האירוע והשפעתו.

 רכיב המענק המותנה בשיקול דעת 7.2.1.11

עת המשקולות והיעדים והם ידונו על ידו אחת לשנה לדירקטוריון יהיו שיקול דעת וגמישות בקבי 7.2.1.7.1

כאמור לעיל, בהתאם להמלצות ועדת התגמול בעניין. לעניין זה ישקלו ועדת התגמול והדירקטוריון 

את המלצת מנכ"ל החברה בנוגע לתמהיל היעדים והמשקולות של הסמנכ"לים ואת המלצת יו"ר 

המנכ"ל והמנכ"לים של החברות הבנות הדירקטוריון ביחס לתמהיל היעדים והמשקולות של 

זה, ועדת התגמול ודירקטוריון בזק יהיו   7.2.1 7.2.1על אף האמור בכל מקום אחר בסעיף המהותיות. 

או סך הרכיבים  כי חלק ,ולמנכ"לי החברות הבנות המהותיות ליםרשאים לקבוע ביחס לסמנכ"

וענק על פי קריטריונים איכותיים שאינם ניתנים למדידה כמפורט המשתנים של נושא משרה כאמור, י

 זה והכל 7.2.1מבנה המפורט בסעיף , ובכלל זה, לקבוע מבנה מענק שונה מה.להלן 3.7.2.1.11בסעיף 

ככל והדין יאפשר, כי  מובהר,עוד  . להלן  7.4 7.4בכפוף לתקרת המענקים הכוללת, כהגדרתה בסעיף 

 ינושאמי מלהגדיל אצל גם ועדת התגמול דירקטוריון בהמלצת ה םרשאי איויההאורגנים כאמור 

ואף לקבוע כי  ,ב המותנה בשיקול דעתאת הרכיהמענקים,  חישוב, במועד  , בחברההרלבנטיהמשרה 

והכל הרלבנטי משרה תלוי הביצועים ביחס לנושא ה זה יהיה הרכיב היחיד לצורך חישובו של המענק

 .כאמור בכפוף לכל דין

 לעיל. 6.3.7.2.1במענק של מנכ"ל בזק יחולו הוראות סעיף רכיב המותנה בשיקול דעת ביחס ל  7.2.1.11.1

במקרה של  בזק דירקטוריוןהיו"ר יקבע בהתאם להערכת למנכ"לים רכיב מענק המותנה בשיקול דעת  7.2.1.11.2

רכיב המענק המותנה בשיקול דעת ואילו  ,המנכ"ל והמנכ"לים של החברות הבנות המהותיות

והכל בכפוף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון  בזקמנכ"ל ההערכת ויקבע בהתאם ללסמנכ"לים 

. בקביעת יעד הערכה אישית ישקול 25%המשקל של יעד זה לא יעלה על  .סמנכ"לים במקרה שלבזק

החברות הבנות המהותיות,  הדירקטוריון את המלצת יו"ר הדירקטוריון ביחס למנכ"ל והמנכ"לים של

  ואת המלצת מנכ"ל החברה ביחס לסמנכ"לים.

תרומת נושא המשרה כגון:  "איכותיים" קריטריונים עלהרכיב המותנה בשיקול דעת יהיה מבוסס  7.2.1.8

לשמר  ו/או הקבוצה רווחיה, חוסנה ויציבותה; הצורך של החברה ו/או הקבוצה, לעסקיה של החברה

ע או מומחיות ייחודיים; מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה; נושא משרה בעל כישורים, יד

שינויים שחלו באחריות נושא המשרה במהלך השנה; שביעות הרצון מתפקוד נושא המשרה )לרבות 
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הערכה למידת המעורבות והאכפתיות שמגלה נושא המשרה בביצוע תפקידו(; הערכת יכולתו של נושא 

תרומתו של נושא המשרה לממשל תאגידי  ולה עם הצוות;וך תיאום ושיתוף פעהמשרה לעבוד ת

 .וכיו"ב וסביבת בקרה ואתיקה נאותים

7.2.1.11.3  

 הסמכות להפחית את המענק 7.2.1.97.2.1.11

לו יהיה  סכום המענקלהפחית את  םלפי שיקול דעת םרשאי ויהיבזק  דירקטוריוןהועדת התגמול ו

 .בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתה כאמור  בחברה נושא המשרהזכאי 

 השבה של תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה 7.2.1.117.2.1.12

יידרש לשלם חזרה לחברה תשלומים עודפים ששולמו לו כחלק מתנאי העסקתו,  בחברה נושא המשרה

, במידה ושולמו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של הקבוצה

הכספיים שעל בסיסם ניתנו התשלומים ובלבד שלא חלפו למעלה משלוש שנים ממועד הדוחות 

. גובה התשלומים העודפים יקבע על פי ההפרש בין הסכום שקיבל נושא המשרה לבין הסכום העודפים

שהיה מקבל לפי הנתונים הכספיים המתוקנים אשר הוצגו מחדש בדוחות הכספיים. החברה תהא 

)גם  בחברה ושא המשרהרשאית לקזז את הסכום המגיע לה כאמור מכל סכום שעליה לשלם לנ

 במקרה בו נסתיימה העסקתו(.

 תגמול הוני 7.2.2

בעליית ערך המניות  תגמול זה נועד לקשור בין השאת הערך לבעלי המניות כפי שזו באה לידי ביטוי 7.2.2.1

. תגמול זה יוצר קרבת בחברה משרההלאורך זמן ובין התגמול הניתן לנושאי  בזקהחברה של 

ומסייע ביצירת מוטיבציה ובשימור של בעלי תפקידי  עלי המניותאינטרסים בין נושאי המשרה לבין ב

 .ובקבוצה מפתח בחברה

בחברה  משרה הלנושאי יהיו רשאים, לאמץ תכנית תגמול הוני  בזק דירקטוריוןהועדת התגמול ו 7.2.2.2

  .("התכנית" להלן:)

 :התוכנית שתאושר תכלול את העקרונות הבאים 7.2.2.3

, כאשר אופציות רגילותו/או  פאנטוםיו מסוג אופציות יה תכנית הניירות הערך המוקצים במסגרת  7.2.2.3.1

 .בכל שנה קלנדרית תתאפשר הענקה של סוג אחד בלבד מסוגי התגמול ההוני האמורים

 תקופתלהלן: ") שנים 3-5תהיה ככלל בטווח של האופציות תקופת ההחזקה או ההבשלה של  7.2.2.3.2

כת טווח. במקרה של שינוי ארו . תקופת הבשלה זו נועדה להוות תמריץ ראוי בראיה("ההבשלה

תהיה רשאית ועדת התגמול ואץ ת ("האצה אירוע")בקבוצה , מיזוג או רה ארגון בבזקבחברהשליטה 

שמועד ההבשלה שלה הוא הקרוב ביותר לאירוע  האופציות תקופת ההבשלה של מנת להאיץ את

ייה של השנ תקופת ההבשלההשנה במקרה בו אירע אירוע האצה במהלך  ההאצה. כך לדוגמא

שהוקצו לו  האופציותהמנה השנייה מתוך מנות  תבשיל לניצעבכפוף לאישור ועדת התגמול, התכנית, 

 .(המנה הראשונה שכבר אירעה זאת בנוסף על ההבשלה של)

לממוצע שערי  , לצורך חישוב מרכיב ההטבה, ייקבע בהתאםכתבי האופציות מחיר המימוש של 7.2.2.3.3

האופציות הקצאת  י המסחר שקדמו למועד אישורימ 31-ב בזקהחברה הנעילה של מניית 

או  ,5% המאוחר, בתוספת של , לפי(ככל שנדרש)או באסיפה הכללית  בזקהחברה בדירקטוריון 

בתום יום המסחר שקדם למועד החלטת בזק  החברהמניית  בהתאם לשער הנעילה בבורסה של
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וש יהיה כפוף להוראות התאמה לפי הגבוה מבניהם. מחיר המימ ,האופציותבדבר הענקת  בזקהחברה 

 או בכתב ההקצאה. (בהתאם לנוסח התכנית מעת לעת)בתכנית האופציות  שיהיו קבועות

  :הבאותהמצטברות למגבלות על פי התכנית תהיה כפופה  האופציותהענקת  7.2.2.3.4

  פר שנה  במזומן ותמסולקאינן ש אופציותשווי חבילת( לפי נוסחתB&S) יעלה  במועד ההענקה לא

 (שכר בסיס + מענק מקסימאלי) ורים הבאים מתוך השכר השנתי הכולל המקסימאליעל השיע

  הענקה; ואלו הם השיעורים: שלו זכאי אותו נושא משרה בשנת

o 55% -והמשנים למנכ"ל  של החברות הבנות המהותיותמנכ"לים מנכ"ל, הביחס ל. 

o 35% -יחס לסמנכ"לים ב. 

 במזומן : הסכום המקסימליהמימושבמועד  - המסולקות במזומןלאופציות ביחס  גבלת תקרהמ 

שהוענק לו על פי התכנית,  כל האופציות המסולקות במזומן לקבל בגין מימוש  שנושא משרה יוכל

יהיה זכאי  שלו (שכר בסיס + מענק מקסימאלי)מכפלת השכר השנתי המקסימאלי  לא יעלה על

 ההבשלה שנקבעה בתכנית.תקופת  השנים של כל אותו נושא המשרה בשנת ההענקה, במספר

נושא משרה, לא אושר/ מסוגי התגמול ההוני כאמור ל דתאושר הענקת אופציות על פי אחבשנה בה  7.2.2.3.5

אלא אם  לאותו נושא המשרה,להלן  7.2.3מבין המענקים המיוחדים המפורטים בסעיף יאושר מענק 

יחרוג באותה שנה לגבי אותו נושא משרה, לא  ,היחס בין הרכיב הקבוע לסך הרכיבים המשתנים

)שווי התגמול ההוני לכל שנה יהיה שווה לעניין זה לשווי  להלן 4.7מהיחסים שנקבעו לעניין זה בסעיף 

המענק ההוני המלא כפי שחושב ביום ההענקה לצורכי הדוחות הכספיים, כשהוא מחולק במספר 

 .(השנים מיום הענקת התגמול ההוני ועד למועד הבשלת המנה האחרונה

מההון המונפק והנפרע  11%לול המקסימלי במקרה של הענקת אופציות רגילות לא יעלה על סך הדי 7.2.2.3.6

 .בזקהחברהשל 

שנים ממועד  11 -מ , לא יהיה מוקדם משנה ממועד ההבשלה ולא יאוחרהאופציותמועד הפקיעה של  7.2.2.3.7

 ההקצאה.

בין חברות מעבר ) בנסיבות שונות נושא משרהעובד ית תכלול תנאים למקרים של עזיבה של תכנה 7.2.2.3.8

 .(בקבוצה, פיטורין, התפטרות או מקרי מוות ונכות חו"ח

 .הנפקת זכויות וכיו"ב, תכנית תקבע תנאים להתאמת מחיר המימוש במקרה של חלוקהה 7.2.2.3.9

 יםמיוחד יםמענק 7.2.3

  מענק מיוחד 7.2.2.47.2.3.1

ו רשאים להעניק למי יהי בזק דירקטוריוןהועדת התגמול וזה,   7.2 7.2בנוסף על כל האמור בסעיף 

 של נושא המשרה, (ברוטו)משכורות חודשיות  4מיוחד בסכום שלא יעלה על  מנושאי המשרה מענק

משרה במהלך כל תקופת מדיניות התגמול לא  שיוענק לנושאהכולל סך המענק המיוחד שובלבד: 

במקרים  המיוחד יוענק המענק. המשרה)ברוטו( של אותו נושא  משכורות חודשיות 12יעלה על 

של  דופן העונים על הקריטריונים הבאים: ביצוע פרויקט שלא נכלל בתכנית העבודה מיוחדים ויוצאי

חריג ויוצא דופן  )לפי העניין(; השקעה של מאמץאו של החברות הבנות המהותיות  / הקבוצההחברה

עניין(; )לפי המהותית  או של חברה בת / הקבוצהבקידום והוצאה לפועל של פרויקט של החברה

שנות ותק לפחות, ובכפוף  5פרישה לאחר  במקרה של צורך נקודתי בגיוס כח אדם; במקרה של
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את תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה בתקופת  בזק דירקטוריוןהלבחינת ועדת התגמול ו

)לפי העניין( בתקופה זו ואת תרומתו של או חברה בת מהותית  / הקבוצההחברה העסקתו, את ביצועי

או  ן)לפי העניין( ולהשאת רווחיהאו חברה בת מהותית  / הקבוצההמשרה להשגת יעדי החברה ושאנ

בנסיבות אישיות  )לפי העניין( ונסיבות הפרישה; פרישה עקב מחלה אורווחי חברה בת מהותית 

 חריגות.

פרק הפרטים  בכל מקרה של הענקת מענק מיוחד לנושא משרה אשר ניתן לגביו גילוי במסגרת

דוח זה את הקריטריונים  במסגרת בזקהחברה , תפרסם בזקהחברההתקופתי של וספים בדוח הנ

 המענק המיוחד לאותו נושא משרה. והנימוקים שעמדו בבסיס ההחלטה להעניק את

 מענק פרישה 7.2.3.2

ועדת התגמול אם יחליטו ועדת התגמול והדירקטוריון על הענקת מענק פרישה, יהיה זה מענק 

יו רשאים להחליט על הענקת מענק פרישה לנושא משרה, במסגרת הסכם ודירקטוריון בזק יה

 .,חודשי שכר בסיס )לא כולל תנאים נלווים( 6לא יעלה על שהעסקתו או לחילופין בעת פרישתו, אשר 

 שנים בחברה 3משרה עבד לפחות הרק אם נושא  מענק פרישה בדיעבד וניתן יהיה להחליט על הענקתו

 את תרומת נושא המשרה לחברהבזק דירקטוריון הישקלו ועדת התגמול ו. בהחלטה זו או בקבוצה

בתקופת כהונתו  ו/או הקבוצה, לפי העניין, בתקופת עבודתו, ביצועי החברה ו/או לקבוצה, לפי העניין,

 ועד כמה נושא המשרה תרם להם ונסיבות הפרישה.

 מענק שימור 7.2.3.3

 נאים המפורטים להלן ובמקרים מיוחדיםבכפוף לת יהיו רשאים, בזק דירקטוריוןהועדת התגמול ו

או  בבזקבחברה , או במקרים כגון החלפת שליטה בהם יראה יו"ר הדירקטוריון צורך מיוחד בכך

תשלום "מענק  בחברה, וכיוצא באלו, לאשר לנושא משרה בקבוצהבחברה שינויים מבניים צפויים 

מצליחים בגין בחברה ה לתגמל נושאי משר לקבוצהלדירקטוריון שימור" שתכליתו לאפשר 

. תשלום מענק השימור יהיה כפוף לתנאים הקבוצה הותהתחייבותם להתמיד ולהמשיך ולעבוד בחבר

 הבאים:

מהשכר השנתי הכולל )מחושב לפי שכר בסיס )משכורת  51%מענק השימור לא יעלה על סך של  )א(

כמפורט  תגמול הוני בעת ההחלטה על מענק השימור( + תקרת המענק תלוי הביצועים, לא כולל

 .בחברה ( של נושא המשרהלעיל  7.2.2 7.2.2בסעיף 

או בקבוצה,  יתחייב כנגד תשלום מענק השימור להמשיך ולעבוד בחברהבחברה נושא המשרה  )ב(

 למשך תקופה של לפחות שנה החל ממועד תשלום מענק השימור. לפי העניין,

 (וק )בנצ'מרקניתוח השוואתי ביחס לש 7.3

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

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

של  גמולהקבועים במדיניות התבנוסף, טווחי השכר ויתר תנאי הכהונה וההעסקה  המשרה.נושא 

ניתן  כאמור בבחינהבין היתר בהשוואה לשוק, לתפקידים דומים בחברות דומות. , נקבעו החברה

ומיקומה בין  בזקהחברה הקשר בין ביצועי נבחן שכך , בזקהחברהמשקל גם להיבט הביצועים של 

נו נבחלצורך כך  .מראש שנקבעוביחס לפרמטרים  המופיעות בניתוח השוואתי וזאת חברות ההשוואה

ניתוח השוואתי נתוני השכר בחברות תקשורת והיי טק גדולות וכן בהשוואה לחברות הגדולות במשק. 

  תגמול זו.למדיניות  'א כנספחשבוצע על ידי פרופסור משה צבירן מצורף עדכני )בנצ'מרק( 
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 היחס בין הרכיב הקבוע לרכיבים המשתנים 7.4

סך  בין היחסאת  בזק דירקטוריוןההתגמול ווועדת בחנו בעת אישור יעדי התגמול לנושאי המשרה  7.4.1

, הרלבנטי המשרה נושא של האישית התגמול בתכנית המשתנים הרכיבים סך לבין הקבועים הרכיבים

 הרכיבים בין הולם איזון למצואמטרת בחינה זו היא  .זו במדיניות הקבועים בכללים כאמור

יתן לנושאי המשרה משתלב באינטרס . איזון הולם משמעו שהתמריץ שנהקבועים לרכיבים המשתנים

  להשיא את מטרותיה לטווח ארוך. הקבוצה החברה 

בחברה בין מרכיבי חבילת התגמול הכולל של נושאי המשרה באחוזים,  8האפשריהרצויטווח היחס 

   :טבלה הבאההב יהא ע"פמבוטא 

  *רכיב קבוע דרג

)שכר בסיס 

והטבות ותנאים 

  (9נלווים

  **היםמשתנ יםרכיב

מענק תלוי ביצועים )בונוס( )

 ותגמול הוני(

המנכ"לים של ו יםמנכ"ל
  החברות הבנות המהותיות

%51-%2131 %8171-%51 

 55%-41% 61%-45% משנים למנכ"ל

 %35-%7155 %3145-%65 סמנכ"לים

 10 לעיל.  7.1 7.1* שכר הבסיס, הטבות ותנאים נלווים כמפורט בסעיף 

 מענקיםהו( לעיל 7.2.2.3.5בהתאם לשווי, כמפורט בסעיף )** מענק תלוי ביצועים, תגמול הוני 

לעיל לרכיבים   7.2 7.2לעיל. יובהר כי התקרות המפורטות בסעיף   7.2 7.2כמפורט בסעיף  המיוחדים

לב ליחס המקסימאלי  , בשים"(תקרת המענקים הכוללת)יחד: " מצטברות האמורים הינן תקרות

 המפורט בטבלה זו ובכפוף לכל דין. האפשרי

מעל או מתחת לשיעורים הנקובים בטווחים הנ"ל לא תיחשב כחריגה או  11%עד  של חריגהיובהר כי  7.4.2

 כסטייה ממדיניות התגמול.

 תנאי כהונה והעסקה נוספים .8

בבזק בה והדירקטורים בחברה לעיל, יהיו זכאים נושאי המשרה   7 7בסעיף בנוסף לתגמול המתואר 

 בהתאם לתנאים המפורטים להלן. ופטור שיפויו ,לביטוח אחריות מקצועית

 ביטוח 8.1

תתקשר מעת לעת עם חברה/חברות ביטוח לצורך ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בזק החברה 

תוכל בזק החברה יו מעת לעת, בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה. , כפי שיהבהבחברהאחרים 

                                                             
8

 המשרה נושאי של הקיימים הקבועים הרכיבים על בהתבסס, בלבד האפשרי)העתידי( הצפוי יחסטווח הל היא הכוונה כי, יודגש 
סגרת מדיניות הרכיבים המשתנים האפשריים בממהיעדים( 111% -מענק מטרה )עמידה במלוא  קבלת של ובהנחה, בחברה

 ביצועים בשל או ביצועים תת בשל שונה להיות עשוי התגמול חבילת מרכיבי בין, נתונה בשנה, בפועל היחס. יודגש, כי התגמול
ייחודיות הנסיבות ייקבע בהתבסס על מרכיבי התגמול המשתנה הרלבנטיים לאותו נושא משרה באותו מועד, על העודפים

 .המשתנה התגמול על המשפיעים קבלת כל אחד מרכיביועל התנאים השונים ל לאותה שנה

9
החברה . תחת רכיב זה לא חושבו ימי המחלה והחופשה המגיעים לנושאי המשרה כחלק מהתנאים הנלווים להם הם זכאים 

 בהתאם למקובל בשוק ועל פי הוראות הדין.בהענקת ימי חופשה ומחלה פועלת 

10
החברה . המגיעים לנושאי המשרה כחלק מהתנאים הנלווים להם הם זכאים רכיב זה לא חושבו ימי המחלה והחופשה תחת 

 בהתאם למקובל בשוק ועל פי הוראות הדין.בהענקת ימי חופשה ומחלה פועלת 
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גבול האחריות לכלול בפוליסות כאמור גם דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברות בנות שלה. 

לתביעה ובסה"כ  "בארה דולר מיליון 251-ל 111יהיה בין 111 -יפחת מלא כאמור בפוליסת הביטוח 

פרמיה השנתית הסכום . נוספים בגין הוצאות משפטיותארה"ב דולר  מיליון 21וכן  לכל שנת ביטוח

  .ארה"ב אלף דולר 1154 סך שללא יעלה על בזק  החברהשתשלם 

 שיפוי 8.2

כתבי שיפוי עם מתן התחייבות  בבזקבהולדירקטורים בחברה לנושאי המשרה תעניק בזק החברה 

או הדירקטורים, עקב ברה בחלשיפוי בשל כל חבות או הוצאה שתוטל על מי מנושאי המשרה 

( והכל בכפוף בזקהחברה)לרבות פעולות בחברות בנות של בחברה פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה 

 בחברה תתחייב לשלם במצטבר לכל נושאי המשרה שבזקשהחברה להוראות הדין. סכום השיפוי 

 ה בעת מתן השיפוי.כפי שיהיבזק החברה מההון העצמי של  25%יוגבל לתקרה של  והדירקטורים בה

ההתחייבות לשיפוי לא תחול לגבי אירוע שחברת הביטוח הכירה באחריותה לגביו על פי פוליסת 

הביטוח ושילמה לנושא המשרה את הסכום הנדרש. כתב השיפוי יחול על רשימה של סוגי אירועים 

 .  בזקהחברההמקובלים בכתבי שיפוי של חברות בעלות מאפיינים דומים של 

  פטור 8.3

 פטור, מראש, מאחריות ולדירקטורים בבזקבחברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה  בזקהחברה 

בעל  שהינם בחברה, על פי כל דין, לרבות לנושאי משרה החברה הבגין הפרת חובת הזהירות כלפי

כאמור לא יחול על החלטה או  פטור .השליטה או קרוביו, בכפוף לקבלת האישורים על פי כל דין

נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק  )גםבחברה  נושא משרה כלשהועסקה שלבעל השליטה או ל

 . בזקהחברהבכפוף להוראות חוק החברות ותקנון  יש בה עניין אישי, הכל (הפטור

 שכר דירקטורים .9

 יםהמירביובמגבלות ם מיסכוביהיה  בבזק בחברהחיצוניים והבלתי תלויים הדירקטורים ה גמול

, כפי שיהיו מעת לעת, ויהיה אחיד לכל גמול דח"צים ותתקנ לפילדירקטור חיצוני  יםהקבוע

דירקטור מקרב העובדים לא יהא זכאי לגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור, מעבר  .הנ"ל הדירקטורים

 .בבזקבחברהלשכר המשולם לו בגין עבודתו 

ות דירקטורים יהיו זכאים רק לתגמול שלגביו צויינה במפורש זכאותם במסמך זה וכל שאר הורא

   המדיניות לא יחולו לגביהם.

 החברה של משרה נושאי ביטוחב יכללוו נסיעה הוצאות להחזר זכאים הדירקטורים יהיו, לכך מעבר

 לעיל. 8 8.2 -ו  8.1 פיםףבסעי כמפורט זו בתקופה יוענקו או שהוענקו פטורהו שיפויה כתביבובזק 

 הסדרים קיימים .11

מדיניות התגמול אינה באה לשנות לרעה הסכמים קיימים בין החברה לבין עובדיה והחברה תקיים 

את כל ההסדרים הקיימים שבתוקף במועד אישור מדיניות תגמול זו, כל עוד הסכמים אלו יישארו 

 בתוקף.

 חריגות ותיקון דיווח, בקרה כללי .11

 המשרה לנושאי התגמול מדיניות שעניינה ועתידית קיימת דין תהורא לכל כפוףב תפעל בזק החברה 11.1

 בחברה.
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 ועדת ידי -על תאושר בה מהעקרונות או זה במסמך המפורטת התגמול ממדיניות סטייה או חריגה 11.2

 ,עם זאת .החברות חוק דרישות התואם את באופן אחר או, בזקהחברה דירקטוריון ולאחריה התגמול

טעונים אישור  המנכ"ליםבחברהנושאי משרה הכהונה וההעסקה של שינויים לא מהותיים בתנאי 

, מראש של ועדת התגמול בלבד, אם זו אישרה כי המדובר בשינוי בתנאי העסקה שאינו מהותי

ויו"ר  בזק ושינויים לא מהותיים בתנאי הכהונה וההעסקה של סמנכ"לים, יאושרו בידי מנכ"ל

. לצורך כך והכל בגבולות הקבועים במדיניות התגמול ,ולויובאו לידיעת ועדת התגמ בזקדירקטוריון 

שיאושרו על  בחברה בתנאי הכהונה וההעסקה של נושא משרה סך השינויים הלא מהותייםנקבע כי 

כלל ביחס ל( במונחים ריאליים) 5%בכל שנת דיווח, לא יעלה על  האורגנים כאמור,ועדת התגמולידי 

החברה שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של  חברהב תנאי הכהונה וההעסקה של נושא משרה

 .לגבי אותה שנת דיווח הקבוצה

 החברה מנכ״ל ימסור, בחברה המשרה לנושאי השנתי התגמול מתן מועדבלפני , לפחות לשנה אחת 11.3

 ניתן אשר התגמול מתן אודות בזק ולדירקטוריון התגמול לועדת דיווח מטעמו מי או בזק

 וחישוב ביעדים העמידה שיעור, סמנכ"ל לאותו שנקבע התגמול למתווה תהתייחסו תוך, לסמנכ"לים

לועדת , יימסר דיווח דומה של החברות הבנות המהותיות  למנכ"ליםו למנכ"לביחס  .הסכומים

 .של החברה הרלבנטית על ידי יו"ר הדירקטוריוןהתגמול ולדירקטוריון בזק 

 תגמול בגין התשלום כי יוודאו הקבוצה החברה של הראשי הכספים ומנהל אנוש משאבי סמנכ״ל 11.4

 .זה במסמך המפורטות להנחיות בהתאם הינו המשרה נושאי

 החברה עמידת את שנים לשלוש אחת לפחות ייעודי דוח במסגרת יבדוק בזק החברה של הפנים מבקר 11.5

 מדיניות יישום אודות הפנים מבקר דיווח. בזקהחברה דירקטוריון שקבע כפי התגמול במדיניותבזק 

 של הביקורת ועדת ר"וליו ל"למנכ, הדירקטוריון ר"ליו) החברות חוק פי על כנדרש יינתן התגמול

 התגמול ועדת ידי-על שאושרה התגמול ממדיניות חרגה בזק החברה כי שיימצא ככל(. בזקהחברה

 ובדירקטוריון התגמול ועדתוב מיידי לדיון הפנים מבקר דוח יובא, בזקהחברה ודירקטוריון

 .זקבהחברה

 ניתוח השוואתי ע"י פרופ' צבירן – א' נספח



 

____________________________________________________________________________ 
 בע"מ פרופ' משה צבירן

 0522-776611, סלולרי: 03-6420002,  פקס:  03-6418683.  טלפון:  69498א' ,  תל אביב  10רחוב דב גרונר 
 zviran@tau.ac.ilדוא"ל:  

  18.2.2017           לכבוד

 והדירקטוריון ועדת התגמולחברי 

 ״בזק״ החברה הישראלית לתקשורת בע״מ

 
 ,נכבדי

 
 עקרונות לבניית מדיניות התגמול לחברת "בזק"הנדון:  

 
    התגמולחבילת של  הסבירותלעדכן את הערכתנו בדבר כם נתבקשנו לפניית בהתאם .1

 מדיניות התגמול לחברה. גיבושבמסגרת  החברהלבכירי  תהמוצע

 
נושא של בומידע השוואתי מתן שרותי ייעוץ בעוסקת  פרופ' משה צבירן בע"מכרקע כללי,   .2

מסתמכים על  המשמשים בסיס לעבודותינוהנתונים ההשוואתיים  תגמול בכירים בישראל. 

ונשען על נתונים   מאגר נתונים ייעודי, יחיד במינו בארץ, אשר פותח, נבנה ומתעדכן על ידינו

אמיתיים מתוך סקרי השכר בתחומים השונים,  נתונים נוספים שנתקבלו מהחברות עצמן 

להנהלות בכירות במגוון חברות וכן  שבוצעו לאחרונהבמסגרת מספר רב של עבודות ייעוץ 

הגדול  Benchmark-, המהווה את הבסיס הנתונים שלנום אמיתיים ממקורות אחרים. נתוני

בישראל, בשילוב עם המומחיות הייחודית, הנשענת על ידע אקדמי,  נסיון של והעדכני ביותר 

מחקר וידע להציע לארגון פתרונות מבוססי  לנו ים, מאפשרעשרות שנים ומאות פרוייקטים

 או גלובליים.  ענפיים, יםעל נתונים מקומיהמושתתים 

 
 מתודולוגיה

 
נתוני התגמול של נשען על ניתוח הנתונים ההשוואתי הנכלל בעבודה זו תהליך העדכון של  .3

עבודה קודמת שנעשתה עבור החברה לפני נתוני המדגם שעובדו בהנהלת החברה כיום מול 

בסיס נתונים שנשען על מידע אמיתי, עדכני ובדוק .  המדגם מבוסס על כעשרה חדשים

אפיין, להתאים ל לנומאפשר  המקיףבסיס הנתונים ממאות חברות ציבוריות ופרטיות.  שנתקבל 

 .ניהוליים ולגזור מדגם ממוקד של חברות במגוון רחב של תפקידים

 
 וסמנכ"לים מנכ"לי המקובלות לתפקיד התגמולמות נשלפו רלצורך יצירת קבוצת השוואה נכונה  .4

איש ואשר מחזור הפעילות שלהן גדול  1,000-המונות מעל לוענקיות  גדולותבקרב חברות 

כאשר בהקשר זה חברות ציבוריות ופרטיות  23 -מדגם החברות כולל נתונים מ .ש"ח דממיליאר

כי"ל לא נכללו במדגם מחשש בחברות ענק כגון טבע ובבנקים וכן וני הבכירים יצויין כי נת

 להטיית התוצאות. 
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 הבאים: הרכיביםמושתת בדרך כלל על הניהול הבכירים   בנה חבילת התגמול לתפקידמ .5

 (מתוקנן למשרה מלאה) שכר בסיס קבוע  •

גילום שווי שימוש ברכב,  שווי הכלכלי של רכב חברה צמוד וכןלרבות ה –רכב וגילומים  •

 קבועים, ככל שקיימים. אם קיים, וכן תשלומים וגילומים

 נהל להשגת יעדי החברה בטווח הקצר.בונוסים שנתיים הקושרים את השתכרותו של המ •

תגמול הוני (אופציות ומניות) הקושר את השתכרותו של המנהל להשגת יעדי החברה  •

 השבחת ערך החברה. , השאת הערך לבעלי המניות ולטווח הארוך

 

 ותוצאותנתונים  ניתוח

 
ממשל תאגידי מקובל לנתח את שכרם של המנהלים הבכירים בראיה כוללת ולאו בהיבט של  .6

דוקא בהתמקדות  ברכיב תגמול אחד. בהתאם לכך, ניתוח נתוני חבילת התגמול במדגם 

תגמול המצרפיים (בערכים מושתת הן על רכיבי השכר המתוארים לעיל והן על רובדי ה

 חודשיים).

 
ם מקבלים שכר חודשי ואילו האחרים מתוגמלים בדמי מרבית נושאי המשרה הבכירים במדג .7

התאמות לצורך יצירת  בוצעוכנגד חשבונית מתבצע התגמול כדמי ניהול במקרים בהם ניהול. 

בהתאם לכך, כל הנתונים ההשוואתיים להלן .  במונחי שכר חודשי בסיס השוואתי אחיד

 מתייחסים לשכר בסיס ולא לדמי ניהול או עלות שכר.

 
 רבדים: לשנינעשה בהתאם לרמה הארגונית ומחולק  להלן התגמול חבילתניתוח  .8

 מנכ"לי החברות הבנות המהותיות;ו מנכ"ל החברה •

 סמנכ"לים בחברה. •

 

ההנהלה  רבדישני בהתאם לטבלאות הבאות תוצאות ניתוח הנתונים ההשוואתי מוצגות ב .9

מפרט את הגבול  כל טבלהגוש הנתונים הימני ב. (מנכ"לים וסמנכ"לים) הבכירה בחברה

וגבול עליון של נתוני ) 75%(אחוזון  ממוצע, רבעון עליון , )25%(אחוזון רבעון תחתון  ,התחתון

בגוש הנתונים השמאלי מפורט מיקומם היחסי  של נושאי המשרה בחברה מול נתוני   .המדגם

 .בשקלים מדווחיםכל הנתונים  המדגם.

 

נאים הנלווים וכן תנאי הפרישה מול המקובל בנוסף לחבילת התגמול נבחנו סבירותם של הת .10

 במדגם.
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 החברה ומנכ"לי החברות הבנות (המהותיות) מנכ"ל

 

(מנכ"ל בזק וכן מנכ"לי  חברהלים ב"מנכמאפייני חבילת התגמול לבהתאם למדיניות המוצעת,  .11

 :יהיו כדלקמן )פלאפון בזק בינלאומי ויס –החברות הבנות המהותיות 

 ₪.מיליון  2.5לא יעלה על ששנתי  בסיסשכר  •

 .רכב חברה צמוד ללא גילום זקופת המס בגין שווי שימוש •

 100%-ב מגובה השכר השנתי (בהנחה של עמידה 100%של  בשיעורמטרה בונוס  •

מהשכר השנתי במקרה של ביצועי  125%תקרה של לעד מהיעדים) עם אפשרות להגיע 

 יתר. 

 של חבילת האופציות המקסימלי השווי השנתי  תגמול הוני באמצעות אופציות רגילות כאשר •

השכר השנתי המצרפי של הסכום מ 55%לא יעלה על ביום ההענקה)  מודל בלק ושולס(לפי 

 תגמול הוני באמצעות אופציות פאנטוםלחילופין,   המקסימלי + בונוס המטרה המקסימלי.

כאשר השווי השנתי המקסימלי של חבילת האופציות לא יעלה (במועד המימוש) על מכפלת 

הסכום המצרפי של השכר השנתי המקסימלי + בונוס המטרה המקסימלי לו היה זכאי 

 המנכ"לבשנת ההענקה, במספר השנים של כל תקופת ההבשלה שנקבעה בתכנית. 

 

   ואת  במדגם החברות המנכ"לפקיד הטבלה להלן מפרטת את רמות השכר המקובלות לת .12

  מקסימלייםקצה  ערכי(בהתאם למדיניות התגמול  ם בחברהימנכ"לההמיקום היחסי של 

 :)כולל תגמול הוני שאינו מסולק במזומןהמוגדרים במדיניות התגמול 

 

 

 

 

 

 

 רובד שכר
 נתוני  בזק נתוני המדגם 

 מיקום יחסי גבוה 75% ממוצע 25% נמוך

90%~ אחוזון  225,000 166,000 153,230 135,630 98,000 חודשי שכר בסיס  

35%~ אחוזון  25,100 18,000 14,980 11,570 ---- תוספות חודשיות  

90%~ אחוזון  243,000 184,000 168,220 143,920 111,590 שכר חודשי מלא  

75%~ אחוזון  4,940,000 3,026,870 1,980,280 901,210 ---- תוספות שנתיות    

90%~ אחוזון  574,500 416,750 326,640 219,330 127,500 (חודשי) שכר כולל  

55%~ אחוזון  3,900,000 2,666,660 1,297,960 458,000 ---- תגמול הוני (שנתי)  

85%~ אחוזון  843,150 586,460 434,810 275,720 127,500 (חודשי) כ תגמול"סה  
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      בוצע ניתוח של רמות התגמול הנוכחיות (בפועל) של מנכ"לית החברה כמידע משלים,  .13

 ומנכ"לי החברות הבנות המהותיות אל מול נתוני המדגם.

 

    ואת במדגם החברות המנכ"להטבלה להלן מפרטת את רמות השכר המקובלות לתפקיד  .14

   המבוסס על שכר נוכחי,  בפועלבהתאם לתגמול (של מנכ"לית בזק הנוכחי המיקום היחסי 

 יחסית למקובל במדגם:) והעדר תגמול הוני 2016בונוס מטרה לשנת 

 

 

במדגם  המנכ"להטבלה להלן מפרטת את רמות השכר המקובלות לתפקיד באופן דומה,  .15

ואת המיקום היחסי הנוכחי (בהתאם לתגמול בפועל המבוסס על שכר נוכחי, בונוס  החברות

פלאפון, בזק  –והעדר תגמול הוני) של מנכ"לי החברות הבנות המהותיות  2016מטרה לשנת 

 מקובל במדגם:מול ה  -בינלאומי ויס 

 

 רובד שכר
 נתוני  בזק נתוני המדגם 

 מיקום יחסי גבוה 75% ממוצע 25% נמוך

35%~ אחוזון  225,000 166,000 153,230 135,630 98,000 חודשי שכר בסיס  

35%~ אחוזון  25,100 18,000 14,980 11,570 ---- תוספות חודשיות  

35%~ אחוזון  243,000 184,000 168,220 143,920 111,590 שכר חודשי מלא  

45%~ אחוזון  4,940,000 3,026,870 1,980,280 901,210 ---- תוספות שנתיות    

40%~ אחוזון  574,500 416,750 326,640 219,330 127,500 (חודשי) שכר כולל  

 ---- 3,900,000 2,666,660 1,297,960 458,000 ---- הוני (שנתי)תגמול 

30%~ אחוזון  843,150 586,460 434,810 275,720 127,500 (חודשי) כ תגמול"סה  

 רובד שכר
 נתוני  בזק נתוני המדגם 

 מיקום יחסי גבוה 75% ממוצע 25% נמוך

15-20~ אחוזון  225,000 166,000 153,230 135,630 98,000 חודשי שכר בסיס  

35-80~ אחוזון  25,100 18,000 14,980 11,570 ---- תוספות חודשיות  

20-25~ אחוזון  243,000 184,000 168,220 143,920 111,590 שכר חודשי מלא  

30-40~ אחוזון  4,940,000 3,026,870 1,980,280 901,210 ---- תוספות שנתיות    

30-35~ אחוזון  574,500 416,750 326,640 219,330 127,500 (חודשי) שכר כולל  

 ---- 3,900,000 2,666,660 1,297,960 458,000 ---- תגמול הוני (שנתי)

20-25~ אחוזון  843,150 586,460 434,810 275,720 127,500 (חודשי) כ תגמול"סה  
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   סמנכ"לים

 

סמנכ"ל השיווק והחדשנות, , קבוצת הסמנכ"לים בבזק כוללת, בין השאר את: סמנכ"ל הכספים .16

סמנכ"לי החטיבה העסקית והפרטית, סמנכ"ל טכנולוגיות מידע ורשתות, סמנכ"ל משאבי אנוש, 

 סמנכ"ל תפעול ולוגיסטיקה, סמנכ"ל רגולציה, סמנכ"ל תקשורת תאגידית והיועץ המשפטי.

 

 מוצעת, מאפייני חבילת התגמול לסמנכ"לים בחברה יהיו כדלקמן:בהתאם למדיניות ה .17

 לחודש.₪  40,000-100,000בטווח של שנתי בסיס שכר  •

 .רכב חברה צמוד ללא גילום זקופת המס בגין שווי שימוש •

מהיעדים)  100%-ב מגובה השכר השנתי (בהנחה של עמידה 50% בשיעור שלמטרה בונוס  •

 מהשכר השנתי במקרה של ביצועי יתר.  62.5%תקרה של לעד עם אפשרות להגיע 

 תגמול הוני באמצעות אופציות רגילות כאשר השווי השנתי המקסימלי של חבילת האופציות  •

השכר השנתי הסכום המצרפי של מ 35%ביום ההענקה) לא יעלה על  מודל בלק ושולס(לפי 

תגמול הוני באמצעות אופציות פאנטום לחילופין,  המקסימלי + בונוס המטרה המקסימלי.

כאשר השווי השנתי המקסימלי של חבילת האופציות לא יעלה (במועד המימוש) על מכפלת 

הסכום המצרפי של השכר השנתי המקסימלי + בונוס המטרה המקסימלי לו היה זכאי 

 בשנת ההענקה, במספר השנים של כל תקופת ההבשלה שנקבעה בתכנית.  מנכ"לסה

 

במדגם משולב של סמנכ"לים בחברות הטבלה להלן מפרטת את רמות השכר המקובלות  .18

קצה  ערכיבהתאם למדיניות התגמול (המיקום היחסי של סמנכ"לי החברה  ההשוואה ואת

 :)כולל תגמול הוני שאינו מסולק במזומן המוגדרים במדיניות התגמול  מקסימליים

  

 

 

 

 רובד שכר
 נתוני  בזק נתוני המדגם 

 מיקום יחסי גבוה 75% ממוצע 25% נמוך

95~ אחוזון  106,000 77,120 64,450 53,740 39,140 חודשי שכר בסיס  

45~ אחוזון  20,240 12,420 8,010 4,970 ---- תוספות חודשיות  

90~ אחוזון  125,090 86,150 72,460 57,150 44,440 שכר חודשי מלא  

80~ אחוזון  1,624,000 721,360 475,010 181,610 ---- תוספות שנתיות    

80~ אחוזון  236,640 149,430 112,040 84,030 54,160 (חודשי) שכר כולל  

70~ אחוזון  1,887,630 748,610 423,600 133,640 ---- תגמול הוני (שנתי)  

85~ אחוזון  312,040 184,930 147,340 104,990 62,950 (חודשי) כ תגמול"סה  
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במדגם משולב של את רמות השכר המקובלות (שוב) הטבלה להלן מפרטת כמידע משלים,  .19

המיקום היחסי הנוכחי (בהתאם לתגמול בפועל את מנתחת סמנכ"לים בחברות ההשוואה ו

תגמול הוני) של הסמנכ"לים בחברה והעדר  2016המבוסס על שכר נוכחי, בונוס מטרה לשנת 

 מול המקובל במדגם:

 

 

  עקרונות לבניית מדיניות התגמולמניתוח רכיבי התגמול המוצעים לבכירי בזק בהתאם לטיוטת ה .20

 עולות המסקנות הבאות:

בהתאם וסמנכ"לים) (מנכ"לים חבילת התגמול המוצעת לדרג הניהולי הבכיר בחברת בזק  •

 תנמצא  לבניית מדיניות התגמולעקרונות טיוטת הב לערכי הקצה מקסימליים המוגדרים

המדגם. מסקנה זו נכונה הן לכל אחד מרכיבי התגמול והן בתוך הטווח המקובל בחברות 

 לחבילת התגמול המצרפית. 

וסמנכ"לים), יהולי הבכיר בחברת בזק (מנכ"לים חבילת התגמול הנוכחית של הדרג הנ •

והעדר תגמול  2015שכר נוכחי, בונוס מטרה לשנת   הכולל(תגמול בפועל המבוססת על ה

נמוכה יותר מערכי הקצה המוגדרים במדיניות התגמול ונמצאת בתוך הטווח המקובל ), הוני

גם כאן, מסקנה זו נכונה הן לכל אחד מרכיבי התגמול והן לחבילת  בחברות המדגם. 

 התגמול המצרפית.

 

 ניתוח רגישות המדגם

 
 בוצע ניתוח נתונים משלים בו נוטרלו מדגם וניתוח רגישות הנתונים לצורך בדיקת קשיחות ה .21

(הערכים הגבוהים והנמוכים ביותר מכל צד).  מתוצאות הניתוח   ערכי הקצה משני הצדדים

של מדגם החברות המתוקנן עולה כי המדגם יציב יחסית ואינו נתון לשינויים משמעותיים 

 כתוצאה מנתון ספציפי.

 רובד שכר
 נתוני  בזק נתוני המדגם 

 מיקום יחסי גבוה 75% ממוצע 25% נמוך

20-85~ אחוזון  106,000 77,120 64,450 53,740 39,140 חודשי שכר בסיס  

25-60~ אחוזון  20,240 12,420 8,010 4,970 ---- תוספות חודשיות  

25-85~ אחוזון  125,090 86,150 72,460 57,150 44,440 שכר חודשי מלא  

35-55~ אחוזון  1,624,000 721,360 475,010 181,610 ---- תוספות שנתיות    

20-70~ אחוזון  236,640 149,430 112,040 84,030 54,160 (חודשי) שכר כולל  

 ---- 1,887,630 748,610 423,600 133,640 ---- תגמול הוני (שנתי)

10-50~ אחוזון  312,040 184,930 147,340 104,990 62,950 (חודשי) כ תגמול"סה  
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כי בחירת החברות למדגם הושתתה על גודלן (מחזור הכנסות) ואינה  יצויןבסיפא לעבודה  .22

 מביאה בחשבון את התוצאות הכספיות והרווחיות של החברות מולן נערכה ההשוואה.  

 
 תנאים נלווים 

 
, מעבר הטבות נוספותלנושאי המשרה יינתנו  עקרונות לבניית מדיניות התגמולעל פי טיוטת ה .23

המקובלות לבעלי תפקידים בכירים כגון: תכנית פנסיונית/ביטוח מנהלים, קרן לשכר הקבוע, 

השתלמות, החזר הוצאות תקשורת והחזר הוצאות שהוצאו במסגרת מילוי התפקיד, חופשה 

.  מניתוח נתוני המדגם עולה כי והבראה וכן תנאים נלווים נוספים המקובלים למנהלים בארגון

 ם לתפקידי הנהלה בכירה.תנאים אלה תואמים למקובל במדג

 
 הודעה מוקדמת 

 
 החברה ומנכ"לי החברות הבנות  מנכ"ל יהיו עקרונות לבניית מדיניות התגמולעל פי טיוטת ה .24

סמנכ"לים יהיו זכאים לתקופת הודעה ואילו חודשים  6זכאים לתקופת הודעה מוקדמת של 

נתוני המדגם לגבי ניתוח מדיניות התגמול המוצעת מול מ חודשים.  6עד  3מוקדמת של 

עקרונות תקופת ההודעה המוקדמת עולה כי תקופת ההודעה המוקדמת המוצעת בטיוטת ה

 מקובל במדגם החברות.תואמת ל לבניית מדיניות התגמול

 
  סיכום

 
הן התגמול  –ממצאי הבנצ'מרק והניתוח ההשוואתי מראים כי נתוני התגמול של בכירי בזק  .25

   -המוצעת  הנוכחי (בפועל) והן ערכי הקצה המקסימליים המוגדרים במדיניות התגמול

  נמצאים בתוך הטווח המקובל בחברות המדגם.

 
 סודיות והגבלת אחריות

 
לקבלת החלטות ומידע בלבד כאשר האחריות במתן ייעוץ  תפקידנו מסתכם, מוסכםכ .26

 בעקבות השימוש באיזה מהשירותים או מהתוצריםלתוצאות שיושגו ו הקשורות להתקשרות זו

כל אחריות, חוזית או אחרת, הנובעת הניתנים על ידינו הינה של החברה ומוסדותיה. אין לנו 

 .אחריםהחברה או כלפי  -מהשירותים או מאיזה מהתוצרים או מהייעוץ שניתן 

 
 במידה ומתעוררות שאלות נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע. .27

 

 ה,בברכ
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