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 1970-תש"להדוח מיידי ערוך על פי תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(,  הנדון:

ועל פי תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה "תקנות הדוחות"(   )להלן:

 ,של בעלי המניות של החברהמיוחדת  בדבר זימון אסיפה כללית    2000-רשומה(, התש"ס

, והכל תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל ואישור הצעה פרטית מהותית שעל סדר יומה

 כמפורט בדוח מיידי זה להלן

: )להלן החברה של מניותה בעלי של שנתית כללית האסיפ זימוןבזאת על מודיעה  החברה

 –שמעונוב ושות'  יבמשרד, 15:00 בשעה, 2020 מאיב 26 ,'ג ביום ךתיער אשר ("ההאסיפ"

: )להלן 34 קומה, דרומי מגדל, הארבעה מגדלי, באביב תל, 30 הארבעהברחוב  ,עורכי דין

מר אבינועם ספיר, תנאי הכהונה וההעסקה של    אישורו  דיון  יומה  סדר  שעל,  ("םמשרדיה"

 .להלן מפורטכ ,החברההמיועד של מנכ"ל ה

 אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה  –הנושא שעל סדר יומה של האסיפה   .1

, 1"(דוח המינוי" )להלן: 2020 באפריל 20וח המיידי של החברה מיום יולאמור בד בהמשך .1.1

: להלן) 2020במאי  1החל מיום  החברה"ל מנכ לתפקיד אבינועם ספירמר  מינויבדבר 

 ודירקטוריון התגמול ועדת אישורל בהמשךו( ", לפי הענייןמועד המינוי"-ו ""להמנכ"

 2020באפריל  19ומיום  20202במרץ  11מיום  בישיבותיהם וכהונת תנאי את החברה

שאינם בהתאם למדיניות  "להמנכ והעסקתו שלו כהונת תנאי את לאשר מוצע, )בהתאמה(

הכוללים בין  ,(משרה 100%)בהיקף של  3"(מדיניות התגמול" )להלן: התגמול של החברה

 פטורהביטוח אחריות נושאי משרה והענקת כתב  בפוליסות והכללתהשאר את 

הפטור כתב " )להלן: 4ליתר נושאי המשרה בחברה שניתןבנוסח  שיפויל התחייבותהו

 , כדלקמן:"(והשיפוי

 
 , אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.039348-01-2020מס' אסמכתא   1
 קדמו ישיבות נוספות בנושא. 2020במרץ  11לישיבת ועדת התגמול מיום   2
בדוח זימון  , כמפורט2019באוקטובר  10החברה מיום כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות   3

)מס'  2019באוקטובר  13ותוצאותיה מיום  2019בספטמבר  2אסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום 
, בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של 2019-01-088341-ו 2019-01-091960אסמכתא 

 ."(דוחות האסיפה" )להלן: הפניה
 לפרטים נוספים, לרבות לעניין נוסח כתב הפטור והשיפוי, ראו דוחות האסיפה.  4

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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; 2021בדצמבר  31ועד ליום  המינויש"ח החל ממועד אלפי  75בהיקף )ברוטו(  חודשישכר  .1.1.1

 ."(החודשי  השכר" )להלן:  ואילך  2022בינואר    1אלפי ש"ח החל מיום    100ובסך ברוטו של  

)על פי  המצטבר של החברה בתחום פעילותההמכירות סך והיה  על אף האמור לעיל,

, החל ממועד ההקמה דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, סקורים ו/או מבוקרים(

יוקדם  אזי מיליון ש"ח, 100, יעלה על 2021ביוני  30של פעילות הקנביס בחברה ועד ליום 

)חלף   2021ביולי    1אלפי ש"ח החל מיום    100מועד העלאת שכרו של המנכ"ל לסך ברוטו של  

אובדן מ ,חו"ח ,במקרה של הפסקת העבודה כתוצאהכמו כן,  .(כאמור 2022בינואר  1יום 

או נעברים  ו, עזבונו)או יורשיהמנכ"ל יהיה זכאי , מות המנכ"לכושר השתכרות או עקב 

להמשך קבלת השכר החודשי במשך שלושה  יהיו זכאים( צוואהעל פי דין או אחרים 

 ווים המפורטים להלן.ה, לרבות התנאים הנלממועד הפסקת העבודהחל חודשים 

 ,שכר המיוחסת למעסיק, רכב עלות, פנסיה וקרן מנהליםביטוח הכוללים תנאים נלווים  .1.1.2

 .וכיוצ"ב , ביטוח בריאותהבראה, ימי חופשה בשנה 24

 המפורטים להלן:  משתנים  בסכומים  (2020עבור כל שנה קלנדרית )החל משנת    שנתימענק   .1.1.3

סכום המענק יהיה שווה לעד שש פעמים השכר החודשי  ,2020בגין ההעסקה בשנת  .א

ובכפוף לעמידה ביעדים  2020מוכפל בחלק היחסי של תקופת העסקתו בחברה בשנת 

מדידים וברי השגה, שיקבעו לאותה השנה על פי החלטת ועדת התגמול ודירקטוריון 

 ; כנית העבודה השנתית של החברהות, בהתאם להחברה

בסך של עד שני מטרה מענק יהיה זכאי המנכ"ל ל 2023-2021 העסקה בין השניםהבגין  .ב

מוכפל בחלק היחסי של תקופת העסקתו  ,"(מענק המטרהמיליון ש"ח לשנה )להלן: "

המטרה אשר יקבעו על ידי ועדת התגמול מענק  יותנה בעמידה ביעדי  אשר    ,באותה שנה

בהתאם לשיעור עמידה ביעדי מענק בכל שנה, עד לחודש אפריל ודירקטוריון החברה 

 המטרה, כדלקמן:

 סכום מענק המטרה בשנה מסוימת ביעדים עמידה שיעור

 0 *)לא כולל( 80%עד  0-מ

 מיליון ש"ח 1.5לבין  0לינארי, בין  100%עד  80%-מ

 מיליון ש"ח 1.5 100%

 מיליון ש"ח 2מיליון ש"ח לבין  1.5לינארי, בין  130%עד  100%-מ

 מיליון ש"ח 2 או יותר 130%

את זכה  תלא  הרלבנטיים בשנה מסוימת    י מענק המטרהמיעד  80%-מ  מובהר כי עמידה בפחות *

 מטרה באותה השנה. במענקהמנכ"ל 

פעמים   ששלעד    המנכ"ל לסכום השווהואילך, יהיה זכאי    2024בגין העסקה החל משנת   .ג

בכפוף לעמידה ומוכפל בחלק היחסי של תקופת העסקתו באותה שנה השכר החודשי 

דת התגמול עוביעדי תכנית העבודה השנתית של החברה, כפי שייקבעו על ידי 

  דירקטוריון החברה מראש בתחילת כל שנה )ולא יאוחר מחודש אפריל של כל שנה(;ו

ת המהוו"(,  האופציות" להלן:)  אופציות לא סחירות  1,451,966 להענקת  זכאי  יהא"ל  המנכ .1.1.4

 לאחרמיד  מלא דילול , בהנחתהחברה של המניות הון מסך 4% זהדוח נכון למועד 

 ניתנת למימוש למניה רגילה אחת ללא ע.נ. של החברהתהא  כל אחת מהאופציות    .הקצאתן
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שנים באופן הבא:  3על פני האופציות תבשלנה  .ש"ח למניה 7תמורת מחיר מימוש של 

מועד " )להלן: 2020אפריל ב 19מיום חודשים  12שליש מהאופציות תבשלנה בתום 

 הרבעון מתום החל רבעוני בסיס עלשווה  באופן; יתרת האופציות תבשלנה "(האישור

לפרטים נוספים  ממועד האישור. עשר-השנים הרבעון לתום ועדממועד האישור  החמישי

תקנות ניירות ערך )הצעה בהתאם ל, למנכ"ל האופציותההקצאה הפרטית של אודות 

 להלן. 2סעיף ראו  ,2000-פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס

וכן  בפוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברהלהיכלל המנכ"ל יהיה זכאי , בנוסף .1.1.5

 התגמול מדיניות תנאיב תעמודנה אשר, לעת מעת ינהשתהי כפיבפוליסות עתידיות,  יכללי

 הא י  וכן,  6בחברה  המשרה  נושאי  ליתר  ביחסו  ולשאושרו  זהים לאלה    בתנאים,  5החברה  של

שניתן  השיפויהפטור ו כתבמראש ובדיעבד, בנוסח התחייבות לשיפוי,  כתבזכאי למתן 

 .7ליתר נושאי המשרה החברה

הכולל  גמולתה אודות הדוחות לתקנות השישית התוספת לפי נוספים פרטים יובאו להלן .1.2

שאושר הכולל ואודות התגמול  (משרה 100%לפי  שנתיים במונחים"ל )המנכזכאי  האילו 

 :למנכ"לית החברה היוצאת 2019בשנת 

 תגמולים ("חש)באלפי  שירותים בעבור תגמולים התגמולים מקבל פרטי
 אחרים

"כ סה
לשנה 

)באלפי 
 היקף תפקיד שם ("חש

 משרה

 שיעור
 החזקות

 בהון
 התאגיד

 עלות
 השכר
 )א(הקבוע

 (ב)מענק
 תשלום
 מבוסס

 (ג)מניות

 דמי
/  ניהול
 דמי
/  ייעוץ

 עמלה

/  ריבית
 דמי

 שכירות
 אחר /

אבינועם 
 "למנכ ספיר

100% 
שנת 
 )ד(2020

 --- 1,279 450 2,335  ---  --- 4,064 

אבינועם 
 "למנכ ספיר

100% 
שנת 
2020 

 --- 1,279 2,000 2,335  ---  --- 5,614 

אבינועם 
 "למנכ ספיר

100% 
שנים 
2022-

 (ה)0232

 --- 1,674 2,000 2,335  ---  --- 6,009 

אבינועם 
 "למנכ ספיר

100% 
שנת 
2024 
 ואילך

 --- 1,674 600  ---  ---  --- 2,274 

יפעת 
 (ו)קריב

ית "למנכ
החברה 
 היוצאת

100% 0.17% 795 368 375  ---  --- 1,538 

 , בהנחת העסקה בשנה מלאהנלווים ותנאים סוציאליות הפרשות כולל (א)
 מקסימאלי מענק בהינתן  )ב(
לניירות ערך בתל אביב בע"מ על פי מודל בלק אנד שולס בהתאם להנחיות הבורסה  הוגן שווי לפי מחושב  )ג(

 שנים בקו ישר. 3על פני "( הבורסה" )להלן:
 מחושב במונחים של שנה מלאה. )ד(

 לעיל 1.1כפוף לתנאים האמורים בסעיף   (ה)
()ד( לחלק ד' של התוספת השישית לתקנות 2בהתאם לפרט )יצוין כי פרטי התגמול של הגב' קריב מובאים   (ו)

 הדוחות

 

 כפי שתהא בתוקף מעת לעת.  5
-ו  2019באפריל    15,  2018באוגוסט    30,  2018באוגוסט    29לפרטים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים    6

-2019-01-ו 2019-01-036787 ,2018-01-083037, 2018-01-082200)מספרי אסמכתא:  2019באפריל  16
 , בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה.037963

 ראה שם.  7
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 :לאישור תנאי כהונת המנכ"לודירקטוריון החברה נימוקי ועדת התגמול  .1.3

ודירקטוריון החברה וההעסקה של המנכ"ל, ועדת התגמול    הכהונהלאשר את תנאי    םבבוא

 1999-, התשנ"טב)א( לחוק החברות267יקולים המנויים בסעיף בין היתר, את הש ובחנ

ראשונה ה, תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת "(חוק החברות" )להלן:

השתתפו כלל חברי ועדת התגמול, כשהגב' רויטל בוועדת התגמול בדיון א' לחוק החברות. 

רקטור בלתי תלוי( הצביעו בעד אבירם )דירקטורית חיצונית( ופרופ' יצחק אשכנזי )די

להלן.   1.4ההחלטה וד"ר רונן הראל )דירקטור חיצוני( הצביע נגד ההחלטה, כמפורט בסעיף  

בדיון בדירקטוריון החברה השתתפו כלל חברי הדירקטוריון, כשה"ה איתן בן אליהו )יו"ר 

ארז נבון הדירקטוריון(, רויטל אבירם )דירקטורית חיצונית(, אלי אדמוני )דירקטור(, 

)דירקטור(, דן רפאל אנגל פוטשקין )דירקטור(, ירון נאור )דירקטור(, עמינדב ססלר 

)דירקטור( ופרופ' יצחק אשכנזי )דירקטור בלתי תלוי( הצביעו בעד ההחלטה וד"ר רונן 

 להלן. 1.4הראל )דירקטור חיצוני( הצביע נגד ההחלטה, כמפורט בסעיף 

 ותוהעסק ולאישור תנאי כהונתודירקטוריון החברה להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול 

 של המנכ"ל:

 – קידום מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח .א

, הינם סבירים והוגנים בהתחשב למנכ"לתנאי הכהונה וההעסקה המוצעים 

בהיקף פעילות החברה, גודלה ואופייה, מצבה הכספי, יעדיה והאתגרים הניצבים 

 ומנכ"ל ותנאי העסקתהשל  ו, מורכבות תפקידיומתפתח חדשבתחום  בפניה

הכוללים. סך עלות ההעסקה למנכ"ל, לרבות השכר החודשי והתגמול המשתנה 

 . וותחומי אחריות ו, ניסיונוהינה סבירה והוגנת, והולמת את תפקידי

מיים, מינוי מנכ"ל בעל כישורים מיוחדים וניסיון בתחום פתיחת שווקים בינלאו

נדרש לאור העובדה כי החברה , רגולציה וכניסה לשווקים בתחום הפארמה

דיווח המיידי של החברה מיום השלימה את רכישת פעילות תיקון עולם כמפורט ב

אשר השפיע באופן ניכר על  דבר ,"(עסקת תיקון עולם" )להלן: 19208בדצמבר  31

היקף פעילותה ומורכבותה של החברה, וכי בפני המנכ"ל עומדים האתגרים של 

מימוש הפוטנציאל הגלום בפעילות החברה, מימוש הסינרגיה בין פעילות תיקון 

עולם והפעילות שקדמה לה, גידול התפוקות והיקפי המכירות של מוצרי החברה 

ל הייצור של החברה, הרחבת שטחי הגידול בין באמצעות קידום הפעלת מפע

והריבוי בחוות החברה והרחבת פעילות החברה לחו"ל )בכפוף לקבל אישורים על 

פי דין( בהתאם לרישיון שניתן לחברה בעסקת תיקון עולם וכן יצירת הזדמנויות 

 עסקיות חדשות בחו"ל.

שכר העולים לאשר למנכ"ל תנאי    ועדת התגמול ודירקטוריון החברהכל זאת הביא  

בעלי על אלה של המנכ"לית המכהנת ועל הממוצע ביחס לתנאי ההעסקה של 

במחצית השנייה של שנת  השבוצעסקירה במסגרת  שנבחנו ,תפקידים מקבילים

של שכר מנכ"לים, לרבות  לצורך אישור מדיניות התגמול של החברה, 2019

 
 זה בדרך של הפניה.בדוח , אשר המידע על פיו מובא 126778-01-2019מס' אסמכתא:   8
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שר הינן בעלות זכאותם למענק משתנה, בחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה וא

 "(. הסקירה)להלן: " מאפייני פעילות דומים למאפייני הפעילות של החברה

אישור השכר של המנכ"ל כפוף לאישור האסיפה הכללית לתיקונים שונים 

בניסיונו בהתחשב במדיניות התגמול אשר יאפשרו את תשלום השכר המסוכם 

העשיר וכישוריו יוצאי הדופן של המנכ"ל אשר מהווים מקרה מיוחד המצדיק 

יון ודירקטור קביעת תגמול החורג ממדיניות התגמול של החברה. ועדת התגמול

, על אף קיומה הינם סבירים והוגניםכי התנאים המוצעים למנכ"ל  וקבע החברה

עבור שנת  101%-של סטייה מהתגמול הכולל הממוצע בסקירה )בשיעור של כ

עבור  13%-וכ 2023-2022עבור השנים  198%-, כ2021עבור שנת  178%-, כ2020

 הקיימת.וממדיניות התגמול ואילך(  2024שנת 

 לטווח  בחברה  המשרה  נושאי  שימור  לשם  מובנה  והטבות  תמריצים  ךמער  התווית .ב

כי בהינתן האתגרים שעומדים   יםסבורודירקטוריון החברה  ועדת התגמול    –  ארוך

בפני מנכ"ל החברה שנמנו בס"ק א' לעיל, תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל, 

המשלבים בין תגמול קבוע ומשתנה )המבוסס הן על מענקים והן על תגמול הוני 

מבוסס מניות הכולל תקופות "הבשלה" שונות על פני משך זמן של שלוש שנים(, 

שתנה מותנה ביצועים גבוה יותר על חשבון תגמול קבוע תוך שימת דגש על תגמול מ

קטן יותר, הינו סביר והוגן בנסיבות העניין והינו לטובת החברה, וכי יש בהם כדי 

לתמרץ את המנכ"ל, שהינו נושא משרה איכותי בעל שיעור קומה ובעל ניסיון עשיר 

רו לו ליצור )כמפורט להלן(, להישאר בתפקידו בחברה לטווח ארוך ובתוך כך יאפש

ולהוציא אל הפועל תוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח אשר תפתחנה את עסקיה 

של החברה בתחום פעילותה לאורך זמן. זאת, תוך הבטחת איזון ראוי בין שיקולים 

 .המשקפים את מטרות החברה והאסטרטגיה שלה בטווח הקצר והארוך

 עקרונות בסיס על, בחברה המשרה נושאי של והעסקתם כהונתם תנאי קביעת .ג

 ובמדיניות, פעילותה באופי, החברה של בגודלה בהתחשב, מוגדרים ופרמטרים

 ושכרעלות  כי יםסבור ודירקטוריון החברה ועדת התגמול – בה הסיכונים ניהול

יעדים  מבוססיםי ביצועים )יתלו יםלמענקזכאותו ובכלל זאת המנכ"ל  של

לפעול למנכ"ל ניות( מהווה תמריץ נוסף מ ים)מבוסס הוניים יםמדידים( ותגמול

המנכ"ל בין ארוכי טווח זהות אינטרסים להשאת רווחיה של החברה תוך יצירת 

 תחום את המאפיינים והסיכוניםנוכח האתגרים  מניותיהובין החברה ובעלי 

גובה המענק השנתי מותנה בעמידה ביעדים כפי שיקבעו כש החברה של הפעילות

תנאי סף שמטרתם להוות  זאת ובכלל, כאמור ות החברהמדי שנה על ידי מוסד

בעלי מניותיה. ועדת לטובת כלל לפעול להשאת רווחי החברה למנכ"ל תמריץ 

 ת המנכ"ל המוצעיםכי תמהיל תנאי כהונ יםסבורודירקטוריון החברה התגמול 

נכון שיהינו  תגמול משתנה מבוסס ביצועים  מהווים איזון טוב בין תגמול קבוע ובין  

 תוךהוגן ותואם את מטרות החברה לקידום יעדיה העסקיים לטווח הארוך, ו

 .ופעילותה החברה מאפייני את התואמים מחושבים סיכונים נטילת הבטחת

 בחברהלמנכ"ל השכר המקסימאלי שעשוי להיות משולם באשר לגודל החברה, 

 סביר)לא כולל רכיבי תגמול הוניים אשר לא משולמים ממקורות תזרימיים( הינו 
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, בפרט לאחר השלמת עסקת החברה )במאוחד( והיקפי פעילותה מאזןביחס ל

תיקון עולם ולאור תנאי תשלום התגמול המשתנה המחייבים בעמידה ביעדים 

 . ביצועיים

ן השגת יעדי החברה תרומתו של נושא המשרה, בהתאם לתפקידו בחברה לבי .ד

בהתאם לפעילות החברה והמבנה שלה  – והשאת רווחיותה בראיה ארוכת טווח

בין היתר על התחומים הבאים: עבודה שוטפת אל מול  החברה"ל מנכאחראי 

בחו"ל תוך מעורבות בקבלת החלטות ניהוליות הנוגעות ו בארץשותפי החברה 

בחוות החברה בנאות הכיכר ובכפר יהושע והשלמת ההקמה  לגידולו לריבוי

עם ; פעילות בקרה ופיקוח בקשר  והפעילות של מפעל הייצור של החברה בציפורית

מעורבת החברה; יישום האסטרטגיה שמתווה דירקטוריון החברה; מחקרים בהם  

מס; ניהול שוטף של ה שלטונות"ר ומול היקמול  םניהול וטיפול שוטף בהליכי

יכי בקרה ואכיפה במסגרת פעילות החברה; קידום ופיתוח עסקי החברה בארץ הל

 ., לרבות חיפוש אחר הזדמנויות עסקיות ויצירת שיתופי פעולה"לובחו

למנכ"ל  – "להמנכשל  והמקצועי והישגי ו, ניסיונו, מומחיותו, כישוריוהשכלת .ה

גיה בפרט, בכלל ובתחום הפרמקולו הפרטי במגזרועסקי נצבר,  מקצועיניסיון 

לפיתוח עסקיה של רבות לתרום ובכך  , רבת שנים,יכולת מוכחת ו. לבארץ ובחו"ל

כנית העבודה של הנהלת ומטרות החברה בכללותה, בהתאם לתאת  לקדם  והחברה  

של המנכ"ל כאמור כוללת בין  והחברה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח. כהונת

במסגרת  שלההיתר את הניהול השוטף של ענייני החברה ושל החברות הבנות 

המדיניות כפי שתקבע על ידי דירקטוריון החברה ו/או החברות הבנות )לפי העניין( 

מעת לעת ובכפוף להנחיותיו. המנכ"ל אחראי לניהולה השוטף של החברה, על 

בעל סמכויות ניהוליות נרחבות ואחריות רבה,  וניהל כאמור לעירבדיה השונים, ו

באתגרים  יםבעוד פעילותה של החברה והמבנה המורכב שלה מאופיינ

 תחום הקנאביס תחום של היותו נוכח מתחדדים האמורים הדבריםמשמעותיים. 

 . ואשר משתנה חדשות לבקרים אשר מתפתח בקצב מהיר יחסי באופן חדש

 ישור תנאי הכהונה של המנכ"ל בוועדת התגמוליצוין כי במסגרת הליכי א

ודירקטוריון החברה )לפי העניין( ועדת התגמול  ו, קיימובדירקטוריון החברה

מומחיותו, ניסיונו  כישוריו, השכלתו,שיחות עם המנכ"ל מתוך מטרה לעמוד על 

 .המקצועי והישגיו

 וי. לפרטים נוספים אודות השכלתו וניסיונו של המנכ"ל, ראו דוח המינ

ההעסקה והסכמים קודמים עם נושא  תקופתתפקיד, תחומי אחריות, ה אופי .ו

אחריות נרחבים, הכוללים בין היתר,  תחומימנכ"ל ללעיל,  כאמור – המשרה

בחו"ל תוך מעורבות בקבלת החלטות ו  בארץעבודה שוטפת אל מול שותפי החברה  

לחוות החברה בערבה ובעמק יזרעאל והשלמת ההקמה ניהוליות הנוגעות 

עם ; פעילות בקרה ופיקוח בקשר  והפעילות של מפעל הייצור של החברה בציפורית

מעורבת החברה; יישום האסטרטגיה שמתווה דירקטוריון החברה; מחקרים בהם  

מס; ניהול שוטף של ה שלטונות"ר ומול היקל מו םניהול וטיפול שוטף בהליכי
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הליכי בקרה ואכיפה במסגרת פעילות החברה; קידום ופיתוח עסקי החברה בארץ 

 ., לרבות חיפוש אחר הזדמנויות עסקיות ויצירת שיתופי פעולה"לובחו

שיעור הרכיב המשתנה )תקרת המענק  – היחס בין הרכיבים המשתנים לקבועים .ז

-2021"ח; בשנים  שאלפי    450עד    2020הבא: בשנת    ופןבא  משתנההמסתכמת לסך  

 ההוני והמענקש"ח;  אלפי 600ואילך עד  2024ש"ח; ומשנת אלפי  2,000עד  2023

-, כ69%-ש"ח לשנה( עומדת על כ  אלפי  2,335-כ  של  לסך  המסתכם  המניות  מבוסס

-2022, 2021, 2020בשנים  של המנכ"ל ומכלל עלות העסקת 26%-וכ 72%-כ ,77%

 יםסבורודירקטוריון החברה . ועדת התגמול ואילך, בהתאמה 2024ומשנת  2023

כי הרכיב המשתנה בחבילת התגמול של המנכ"ל הינו סביר והוגן, בין היתר, 

ובעובדה כי הוא תלוי בביצועים   בהתחשב בעובדה כי המענק השנתי מוגבל בסכום

ול ודירקטוריון החברה בהתבסס על מטרות אשר נקבעים על ידי ועדת התגמ

 .החברה והאסטרטגיה העסקית שלה

היחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לשכר של שאר עובדי  .ח

היחס שבין עלות  – החברה והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה

שכר שכרו של המנכ"ל )הכולל את רכיבי התגמול המשתנה המקסימליים( לבין ה

פי ו 21.83פי הממוצע בחברה ולבין השכר החציוני של שאר עובדי החברה הינו 

, 2021עבור שנת  , בהתאמה38.28פי ו 30.16, פי 2020עבור שנת  , בהתאמה27.71

, 15.51פי ו 12.22%ופי  2022-2023עבור השנים  , בהתאמה40.98פי ו 32.28פי 

, בין יםסבורודירקטוריון החברה  . ועדת התגמול  9ואילך  2024עבור שנת    בהתאמה

והאחריות המוטלת על המנכ"ל, וביחס לתמהיל  ו, מומחיותוהיתר לאור ניסיונ

מרבית עובדי החברה, כי אין בפערי השכר האמורים בכדי להשפיע על יחסי 

עובדי ההנהלה מצומצם של ההיקף להעבודה בחברה, וזאת בעיקר בשים לב 

ולאור העובדה שניכר כי לא ניתן לאמוד )מנכ"ל וסמנכ"לים(  בחברההבכירה 

כל מינוי ו/או סיום כהונה ש  משוםהשכר בחברה, בין היתר,  באופן מדויק את יחסי  

העניין, עשוי לשנות באופן משמעותי את  לפישל נושא משרה נוסף ו/או קיים, 

 הרכב יחסי השכר כאמור.

בדעה, כי בנסיבות  ודירקטוריון החברה לאור כל האמור לעיל, ועדת התגמול

 העניין, התגמול למנכ"ל הינו סביר והוגן.

תגמול לגבי תפקיד ם לשוני בין תנאי הכהונה המוצעים למנכ"ל ביחס לנימוקי .ט

תנאי הכהונה המוצעים למנכ"ל ביחס השוני בין    –  בעברבחברה  כאמור כפי שניתן  

נובע בין היתר לאור השינויים שחלו בהיקף  10לתגמול שאושר לגב' יפעת קריב

ונו רב השנים של פעילות החברה לאחר השלמת עסקת תיקון עולם, וכן לאור ניסי

המנכ"ל בתחומים המשיקים לתחום פעילותה של החברה, לאור כישוריו יוצאי של 

המנכ"ל והתאמתו לתפקיד בנסיבות של השלמת עסקת תיקון עולם והגידול 

המשמעותי בפעילות החברה, וכן לאור האתגרים בפניהם עומדת החברה לשם 

 

 חלקיות תשלומים המשולמים על בסיס שנתי. לרבות, 2020מרץ לחודש מבוסס על עלות השכר    9
 המכהנת נכון למועד זה כמנכ"ל החברה.  10
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בות פתיחת השוק העתידית מימוש הפוטנציאל הגלום בפעילותה כאמור לעיל לר

 לייצוא.

 לאישור תנאי כהונת המנכ"לודירקטוריון החברה נימוקי מתנגדי ועדת התגמול  .1.4

, ובפרט לנימוקים המפורטים בס"ק א', תנאי כהונת המנכ"לאשור  רונן הראל התנגד לד"ר  

לפיהם התגמול למנכ"ל סביר והוגן, ודירקטוריון החברה ז' לנימוקי ועדת התגמול -ב', ג' ו

מאזן החברה, בהתחשב בהיקף פעילות החברה, גודלה ואופייה, מצבה הכספי, בסוברו כי 

)אשר משקללת , עלות ההעסקה הכוללת המוצעת למנכ"ל  יעדיה והאתגרים הניצבים בפניה

את השכר הקבוע, תקרת המענקים והתגמול ההוני המוצע למנכ"ל( אינה סבירה והוגנת 

שנבחנו במסגרת  בעלי תפקידים מקביליםביחס לתנאי ההעסקה של והיא חריגה ביותר 

בחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה ואשר הינן בעלות מאפייני פעילות דומים הסקירה 

המוצעים אינם תגמול  . כמו כן סבר הראל כי תמהיל תנאי הברהלמאפייני הפעילות של הח

תגמול משתנה מבוסס בין תגמול קבוע ובין  איזון טוב יםמהווסבירים והוגנים ואינם 

 .ביצועים

 הביטוח בפוליסות"ל המנכ הכללת .1.5

וכן בפוליסות  חברהבבפוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה  כלליי"ל המנכלעיל,  כאמור

, 11החברה של התגמול מדיניות בתנאי תעמודנה אשר, לעת מעת שתהיינה כפיעתידיות, 

 .12בחברה המשרה נושאי ליתר ביחס שאושרו לאלה זהים בתנאים

 "ללמנכשיפוי להתחייבות פטור ו כתב מתן .1.6

השיפוי הפטור ו כתב מתן אתהתגמול ודירקטוריון החברה אישרו  ועדתלעיל,  כאמור .1.6.1

ליתר חברי   ניתןשזהה לכתב השיפוי  ההשיפוי  הפטור ו  כתבמראש ובדיעבד, בנוסח  ,  "למנכל

דוחות הדירקטוריון ונושאי המשרה המכהנים נכון למועד דוח זה בחברה )כאמור ב

 .(האסיפה

 ן החברה להענקת כתב הפטור והשיפוי:להלן יובאו נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריו .1.6.2

התחייבות לשיפוי הינו מקובל בקרב חברות ציבוריות בישראל, לצד פטור ומתן כתב  .א

 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

הדירקטורים לכלל    תההתחייבות לשיפוי הינה בתנאים זהים להתחייבות לשיפוי שניתנ .ב

 להוראות חוק החברות ותקנון החברה.ונושאי המשרה בחברה ובהתאם 

התחייבות לשיפוי, בדומה לביטוח, נועדה לאפשר לדירקטורים כתב פטור והענקת  .ג

 ונושאי המשרה בחברה סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף למגבלות חוק החברות.

ההתחייבות לשיפוי, והחבות הכספית מכוחה, מוגבלת לאירועים שלדעת ועדת התגמול  .ד

ן ניתן לצפותם, בהתחשב בנסיבות העניין, וכן לסכומים שלדעת ועדת והדירקטוריו

 

 כפי שתהא בתוקף מעת לעת.  11
-ו  2019באפריל    15,  2018באוגוסט    30,  2018באוגוסט    29לפרטים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים    12

-2019-01-ו 2019-01-036787, 2018-01-083037, 2018-01-082200)מספרי אסמכתא:  2019באפריל  16
 , בהתאמה(.037963
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התגמול והדירקטוריון הינם סבירים, ביחס לכל אירוע בנפרד ומקובלים בנסיבות 

 העניין.

במתן ההתחייבויות לשיפוי משמשת החברה כמבטח עצמי ובכך חוסכת עלויות כספיות  .ה

האחריות לדירקטורים ולנושאי הכרוכות בתשלום לחברת הביטוח בגין הרחבת גבול 

 המשרה בחברה.

גילוי על פי תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית  – החברה"ל למנכ מהותית פרטית הקצאה .2

 2000-, התש"סשל ניירות ערך בחברה רשומה(

יובאו פרטים נוספים ביחס להקצאה  להלן ,לעיל זה לדוח 1.1.4בסעיף  לאמור בהמשך

, על פי תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של "(ניצע: "גם )להלן החברה"ל למנכהפרטית 

 :"(הפרטית ההקצאה" )להלן: ניירות ערך בחברה רשומה(

 המוצעים הערך ניירות .2.1

(, לא סחירים, הניתנים ו'כתבי אופציה )סדרה  1,451,966 של "ללמנכ הקצאה .א

 ."(כתבי האופציה)להלן: " מניות רגילות ללא ע"נ של החברה 1,451,966-למימוש ל

 (1/3) שליש)א(  יבשילו באופן הבא: "ללמנכ( אשר יוקצו 'והאופציה )סדרה  כתבי .ב

יתרת ; )ב( האישור ממועדחודשים  12בתום תבשלנה ( 'ו)סדרה אופציות המסך 

ממועד  החמישי הרבעון מתום החל רבעוני בסיס עלשווה  באופןהאופציות תבשלנה 

  .ממועד האישור עשר-השנים הרבעון לתום ועדהאישור 

 האישורתקופה של עשר שנים החל ממועד ב האופציות את לממש יזכא יהיה הניצע .ג

 ."(מימושהתקופת " )להלן:

ידי החברה, יהיה -ובין אם על ניצעהידי -לאם ע בין, השירותים הפסקתבמקרה של  .ד

 מוקדמתההודעה ה תקופתלממש את האופציות אשר הבשילו עד לתום  הניצעזכאי 

בלבד )יובהר שבמקרה של תשלום חלף הודעה מוקדמת תחשב תקופת ההודעה 

 בתקופה וזאת, (בפועל ההעסקה לתקופת נוספת החודשים( כתקופ 6המוקדמת )

פת ההודעה המוקדמת, שלאחריה האופציות מתום תקו  חודשים  24  בתום  שתסתיים

 .תפקענהשטרם מומשו 

 כהגדרתה" )הפרה מהותית" בשל החברהידי -על השירותים הפסקת של במקרה .ה

הודעת  למועדלממש את האופציות אשר הבשילו עד  הניצע(, יהיה זכאי בהסכם

יום ממועד  30החברה על הפסקת השירותים בלבד, וזאת בתקופה שתסתיים בתום 

הודעת החברה על הפסקת השירותים כאמור, שלאחריה האופציות שטרם מומשו 

 .תפקענה

אובדן כושר השתכרות או מכתוצאה )חו"ח(  ניצעהשל  כהונתובמקרה של הפסקת  .ו

"(, יהיה בשל אירוע השירותים סקתהפ"ק זה: "בס)להלן  ניצע אותושל  ועקב מות

)או יורשיו, עזבונו או נעברים אחרים עפ"י דין/צוואה( לממש את  ניצע אותוזכאי 

 וזאת, בלבד אירוע בשל השירותים הפסקת למועדהאופציות אשר הבשילו עד 

הפסקת השירותים בשל אירוע,  ממועד חודשים 24 בתום שתסתיים בתקופה

 .תפקענהשלאחריה האופציות שטרם מומשו 

בדצמבר  31אשר יחול בתקופה שעד ליום  במקרה של אירוע אקזיט )כהגדרתו להלן( .ז
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מחצית האופציות; במקרה של אירוע אקזיט שיחול  , תואץ הבשלתן של2020

 ופציות;, תואץ הבשלתן של שלושת רבעי הא2021במרץ  31בתקופה שעד ליום 

כלל  , תואץ הבשלתן של2021במרץ  31ובמקרה של אירוע אקזיט שיחול לאחר יום 

יהיה רשאי לממשן  ניצעהו, האופציות תבשלנה באופן מיידי ניצעההאופציות של 

 באופן מיידי.

( עסקה, או סדרה של 1משמעו כל אחד מבין האירועים הבאים: ) –" אירוע אקזיט"

-ת "שליטה" )כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"חהעבר תהא ןעסקאות, שתוצאת

 לאזה,    לעניין( בחברה והמנכ"ל לא ימשיך בתפקידו.  "(חוק ניירות ערך" )להלן:  1968

בחברה על ידי גורם  שליטהרכישת  מבוצעת" אירוע שבו שליטה רכישת"-כ יראו

 המשקיעים קבוצת יחידי על או האישורשנמנה על בעלי העניין בחברה נכון למועד 

(  2) ;13"(המשקיעים קבוצת יחידי)להלן: " 2019 ביוני 2 ביום בחברה השקיעו אשר

מכירות או העברות של כל או עיקר הנכסים של החברה לאדם ו/או ליישות, אשר 

שאינם נמנים   או  האישורן, בעלי עניין בחברה, נכון למועד  אינם, במישרין או בעקיפי

( מיזוג של החברה עם 3; )בתפקיד ימשיך לא והניצעעל יחידי קבוצת המשקיעים, 

חברה אחרת, אשר עם השלמתו בעלי המניות של החברה ערב המיזוג יחזיקו פחות 

ממחצית מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הממוזגת, 

 לניצע( הפיכת החברה לחברה פרטית, שאז תעמוד 4; )בתפקיד ימשיך לא והניצע

 האופציות לאחריה אשר, כאמור האופציות כלל את לממש ימים 30 בת תקופה

  .תפקענה מומשו שטרם

 )בכפוף לתקופות ההבשלה למניה רגילה אחת כל כתב אופציה יהא ניתן למימוש .ח

 ש"ח, לא צמוד, ולחילופין 7-תשלום במזומן של סך השווה לכנגד  (המפורטות לעיל

בכפוף  ,(net (“cashless”) exerciseעל בסיס מימוש "נטו" ) (הניצע)לפי בחירת 

לא יהא נמוך ממחיר במחיר שובכל מקרה  להלן 2.5להתאמות כמפורט בסעיף 

מחיר )להלן: " המימוש המינימאלי הקבוע בתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו

מחיר המימוש יהיה כפוך להוראות התאמה מקובלות בגין חלוקת . "(מימושה

דיבידנד, חלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות, וכן להתאמות/שינויים בהון החברה, 

אופציות שלא תמומשנה עד לתום תקופת כגון איחוד/פיצול מניות, כמקובל בחברה.  

 המימוש, תפקענה ולא תהיה למחזיק בהן שום זכות.

 הוני במסלול נאמן באמצעות תוענקנה האופציותר רשות המיסים, לאישו בכפוף .ט

 [.חדש]נוסח  הכנסה מס לפקודת 102 בסעיף לקבוע בהתאם( הון)רווחי 

 ןמימוש בהנחת, תהוונה( "המימוש מניות" )להלן: האופציותשתנבענה ממימוש  המניות .2.2

 החברה מהון 4%-)כ בה ההצבעה מזכויותו החברה מהון 4.23%-המיידי )כשלעצמן( כ

 (.מלא דילול בהנחת בה ההצבעה מזכויותו

 כתבי האופציה הינם אישיים ולא יהיו ניתנים להעברה או למכירה לצד ג' כלשהו. .2.3

האופציות על אף האמור לעיל, בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, לא ניתן יהיה לממש את   .2.4

למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת 

 
)מספרי  2019באפריל  16-ו 2019באפריל  15לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים   13

 ., בהתאמה(2019-01-037963-ו 2019-01-036787אסמכתא 
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אירוע דיבידנד, לאיחוד הון לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "

"(; אם חל "יום האקס" של אירוע חברה, לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא ניתן חברה

 .מניות החברה ביום האקס כאמוריהיה לממש את כתבי האופציה ל

התאמות כתבי האופציה המוצעים עקב חלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות, דיבידנד  .2.5

 במזומן, איחוד ופיצול

מימוש ו/או מספר ה, מחיר ועד לתום תקופת המימושלניצע  האופציותממועד הקצאת 

מן, ובלבד המניות שתוקצינה בגין מימוש כל אופציה יותאמו במקרים ובאופן כדלק

 :האופציות שהמועד הקובע לעניין המקרים המפורטים להלן יחול לפני יום מימוש

אם החברה תחלק מניות הטבה אשר התאריך הקובע לחלוקתן יחול  –מניות הטבה  .א

ניצע יהא זכאי להם בעת המימוש יגדל מניות המימוש שכל לפני יום המימוש, מספר 

ניצע היה זכאי להם כמניות הטבה אילו מימש את שכל במספר המניות מאותו סוג 

 שטרם מומשו. האופציות

לא ישתנה כתוצאה מהגדלת מספר  השטרם מומשאופציה מחיר המימוש של כל 

ת ומניאחת מעקב חלוקת מניות הטבה אך התשלום עבור כל    ןניצע זכאי לההשהמניות  

 מימוש יפחת בהתאם. שיטת ההתאמה כמפורט לעיל אינה ניתנת לשינוי.ה

יובהר כי מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי הניצע יותאם רק במקרה של חלוקת 

מניות הטבה כאמור אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן )כולל הנפקות לבעלי 

 עניין(.

אם תציע החברה לבעלי מניותיה ניירות ערך מכל סוג שהוא בדרך של   –הנפקת זכויות   .ב

שטרם האופציות הנפקת זכויות, על החברה להציע או לגרום לכך כי יוצעו לניצע )בגין 

 יםמומשו( אותם ניירות ערך בתנאים זהים להצעה לבעלי המניות ויראו את הניצע

 .שטרם מומשו האופציותכאילו מימשו את 

אם החברה תבצע, בתקופת קיום זכות המימוש, חלוקת דיבידנד,  –מן דיבידנד במזו .ג

מימוש יופחת ה"(, אזי מחיר החלוקהכהגדרתה בחוק החברות, במזומן בלבד )להלן: "

יובהר כי בכל מקרה מחיר המימוש  .בסכום הדיבידנד למניה בש"ח ברוטו )לפני מס(

 .ערך נקוב( לא יפחת מערכן הנקוב של מניות המימוש )ככל שיהיה להן

אם החברה תאחד את המניות הרגילות ללא ע"נ  – איחוד ופיצול ההון של החברה .ד

שבהונה המונפק או תחלקן בחלוקת משנה או שתשנה את תקנונה באופן שבו ישונה 

הונה הרשום והמונפק למניות רגילות בעלות ע"נ כלשהו ולאחר מכן תאחד את המניות 

ונה המונפק למניות בנות ע"נ גדול יותר או תחלקן הרגילות בעלות ע"נ אשר תהיינה בה

בחלוקת משנה למניות בנות ע"נ קטן יותר, יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות 

ניצע הלאחר פעולה כאמור. במקרה כזה  האופציות  עקב מימוש    ניצעלהמימוש שיוקצו  

י שדירקטוריון לא יוכל לקבל חלק ממניה שלמה אחת ושברי המניות שיתהוו יטופלו כפ

 .החברה ימצא לנכון

פרט להתאמות המפורטות לעיל לא תהיה התאמה של מחיר המימוש ו/או מספר מניות 

 המימוש בכל מקרה אחר.



 

- 12 - 

 

 החברהמניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות של  .2.6

שתהיינה קיימות בהון החברה במועד ההקצאה, ואשר מקנות למחזיקיהן, בין השאר, 

זכויות שוות לקבלת הזמנות לאסיפות הכלליות של החברה, להשתתף ולהצביע בהן, לקבל 

 דיבידנדים או כל חלוקה אחרת וכן להשתתף בעודפי רכוש החברה במקרה של פירוק.

המימוש תרשמנה במרשם בעלי המניות של  בהתאם לתקנון הבורסה והנחיותיה מניות .2.7

או כל חברה לרישומים אחרת "מ )בעטפחות חברה לרישומים  מזרחיהחברה על שם 

 (.שתבוא בנעליה

, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס האופציותהשווי ההוגן של  .2.8

 לחישובו

בהתאם להנחיות  השווי ההוגן של האופציות, מחושב לפי מודל בלק אנד שולס .א

 .שתוקצינה למנכ"ל כתבי האופציהש"ח עבור  מיליון 7-, הינו כהבורסה

, תקופות מימוש של ש"ח 7השווי ההוגן האמור חושב בהתבסס על מחיר מימוש של  .ב

 .0.2%, שיעור ריבית חסרת סיכון של 109%של  שנתיתשנים, סטיית תקן  עשר

 הפרטיתהעסקה הכוללת במסגרתה נעשית ההקצאה  .2.9

 פרטים לעניין לרבותבדבר העסקה הכוללת במסגרתה נעשית ההקצאה הפרטית,  לפרטים

 לעיל. 1 ףסעי ו, ראהדוחות לתקנות השישית התוספת לפי הנדרשים

של הניצע, של בעלי ענין בחברה  הםהון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותי .2.10

 וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה

-הון המניות המונפק והנפרע של החברה, נכון למועד דוח מיידי זה, מורכב מ .א

 .נקוב ערך ללארגילות  מניות 32,849,523

 רתיו האופציותהמיידי של כל  ןמיד לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית ובהנחת מימוש .ב

בהנחת דילול מלא(, הון המניות המונפק , קרי)של החברה  ההמיריםהערך  ניירות

  .נקוב ערך ללארגילות  מניות 36,299,157-והנפרע של החברה יורכב מ

, בעלי העניין והציבור במניות החברה ובניירות הניצעלמיטב ידיעת החברה, החזקות  .ג

הערך ההמירים למניות החברה סמוך לפני ההקצאה הפרטית, לאחר ההקצאה 

, קרישל החברה ) ההמיריםויתר ניירות הערך  האופציותהפרטית, בהנחת מימוש 

  בהנחת דילול מלא(, הינן כדלקמן:
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 בעל המניות 

 בעלי העניין והציבור מיד לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית , עהניצהחזקות   בעלי העניין והציבור סמוך לפני ההקצאה הפרטית הניצע, החזקות  
בעלי העניין   הניצע,  החזקות

האופציות  והציבור בהנחת מימוש 
 ( בהנחת דילול מלא )

 כתבי אופציה מניות 
שיעור בהון  

מונפק ונפרע 
 ובזכויות ההון 

שיעור בזכויות  
 כתבי אופציה מניות  הצבעה

שיעור בהון  
מונפק ונפרע 
 ובזכויות ההון 

שיעור בזכויות  
 הצבעה

שיעור בהון  
מונפק ונפרע 
 ובזכויות ההון 

שיעור בזכויות  
 הצבעה

 20.11% 20.11% 22.23% 22.23% 0 7,301,564 22.23% 22.23% 0 7,301,564 ירון נאור 

 5.84% 5.84% 6.46% 6.46% 0 2,121,643 6.46% 6.46% 0 2,121,643 עמינדב ססלר 

 5.73% 5.73% 6.33% 6.33% 0 2,079,243 6.33% 6.33% 0 2,079,243 שרון אדיב 

 5.73% 5.73% 6.33% 6.33% 0 2,079,243 6.33% 6.33% 0 2,079,243 ירון רצון

 2.01% 2.01% 2.22% 2.22% 0 729,640 2.22% 2.22% 0 729,640 ארז נבון 

 0.68% 0.68% 0.17% 0.17% 188,147 56,894 0.17% 0.17% 188,147 56,894 יפעת קריב 

 2.79% 2.79% 1.53% 1.53% 508,125 503,529 1.53% 1.53% 508,125 503,529 איתן בן אליהו  

 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0 21,177 0.06% 0.06% 0 21,177 רויטל אבירם 

דן רפאל אנגל  
 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0 10,000 0.03% 0.03% 0 10,000 פוטשקין 

אבינועם ספיר  
 4.00% 4.00% 0% 0% 1,451,966 0 0% 0% 0 0 ניצע(ה )

בעלי סה"כ 
 46.97% 46.97% 45.37% 45.37% 2,148,238 14,902,933 45.37% 45.37% 696,272 14,902,933 עניין

 53.03% 53.03% 54.63% 54.63% 1,301,396 17,946,590 54.63% 54.63% 1,301,396 17,946,590 14סה"כ ציבור

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 3,449,634 32,849,523 100.00% 100.00% 1,997,668 32,849,523 סה"כ

 
 המהוות  החברה  של  מניות  17,515,  קליין  טוני  מר,  החברה  של  הכספים"ל  סמנכ  מחזיק  זה  דוח  פרסום  למועד  נכון,  החברה  ידיעת  למיטב  כולל נושאי משרה שאינם בעלי עניין בהתאם לתקנון הבורסה.  14

 .בחברה וההצבעה ההון מזכויות 0.05%-כ
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 הנקבע שבה והדרך התמורה .2.11

תואם את הוראות  והינו, הניצעמימוש נקבע במשא ומתן בין החברה לבין המחיר  .א

על מדיניות התגמול ביחס לקביעת מחיר מימוש בתגמול הוני. מחיר המימוש נקבע 

במרץ   9ליום    שקדמו  המסחר  ימי  שלושים  במהלך  בבורסה  הממוצע  המניה  מחירבסיס  

והינו נמוך משער  5%בתוספת  בו דנה ועדת התגמול במחיר המימוש(מועד )ה 2020

ת התגמול ודירקטוריון החברה את תנאי הכהונה מניית החברה במועד אישור ועד

 . וההעסקה של המנכ"ל

 .מניות המימוש תהיינה מונפקות ונפרעות במלואן .ב

 ונהההכ תנאי עם בקשר החברה ודירקטוריון התגמול ועדת נימוקי בדבר לפרטים .ג

 .לעילזה  לדוח 1.3 סעיף, ראו הניצע של וההעסקה

נושאי משרה בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, ענין שמות בעלי מניות מהותיים או   .2.12

 אישי בהקצאה הפרטית ובתמורה, ומהות עניינם האישי

עניין אשר יש להם  בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה  אין    למיטב ידיעת החברה,

 אישי בהקצאה הפרטית ובתמורה.

 והתנאים המתלים הנדרשים  האישורים .2.13

 המתלים והתנאים האישורים כל של והמצטבר המלא לקיומם כפופה הפרטית ההקצאה

 :להלן המפורטים

 19-ו 2020במרץ  11 בימיםאשר התקבלו  –ודירקטוריון החברה  התגמולאישור ועדת  .א

 ;בהתאמה ,2020באפריל 

של הניצע,  ווהעסקת וכהונת לתנאיאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה  .ב

 ;(לניצע הפרטית להקצאה זה ובכלל) לדוח זה לעיל 1בסעיף כאמור 

 אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש; .ג

 בהתאם נאמן באמצעות( הון)רווחי  הוני במסלול הענקתן לשם המיסים רשות אישור .ד

ימים ממועד   90)לעניין זה די בחלוף    [חדש]נוסח    הכנסה  מס  לפקודת  102  ףבסעי  לקבוע

 .מסירת התוכנית לפקיד השומה על מנת שיראו את התוכנית כמאושרת על ידו(

 לבין מחזיקים בניירות הערך של החברה הניצע בין הסכמים .2.14

בכתב ובין למיטב ידיעת החברה, לאחר שבדקה זאת עם הניצע, לא קיימים הסכמים, בין 

מניות בחברה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך בלבין מחזיק  הניצע בעל פה, בין

  של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

 מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים .2.15

 ערך ניירות חוק מכוח מגבלות .א

ג 15-א ו15סעיפים  לעניןג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )פרטים 15פי סעיף  על
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  :, יראו כהצעה לציבור של הניצע2000-לחוק(, התש"ס

: זה בסעיף)להלן  המימוש מניות של בבורסה המסחר כדי תוך הצעה . 1.א

 תקופת)להלן: " הוקצו בו מהיום חודשים ששה חלפו טרם אם"(, מניות"

 "(;המוחלטת ההחסימ

 רבעונים שישה חלפו טרם אם, המניות של בבורסה המסחר כדי תוך הצעה .2.א

)להלן:  לעיל)א(  בפסקה האמורה התקופה מתום החל שימנו, עוקבים

 בתקופת הנוספות מהתקופות אחת בכל אם וזאת"(, הטפטוף תקופת"

 :מאלה אחד התקיים הטפטוף

 היומי  הממוצע  על  עלתה  בבורסה  מסחר  יום  בכל  שהוצעה  המניות  כמות (1)

 שמונה בת בתקופה החברה מניות של בבורסה המסחר מחזור של

 ;ההצעה ליום שקדמו שבועות

 המונפק מההון 1% על עלתה, רבעון בכל, המניות של המוצעת הכמות (2)

 .החברה של והנפרע

למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך  –" ונפרע מונפק הון" 

 שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו. המירים

במהלך תקופת החסימה  מהניצע שתירכשנה מניות על גם יחול לעיל האמור .3.א

המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך 

 המסחר בבורסה.

 לחוקג 15 סעיף הוראות חומכ וים את המגבלות המוטלות עליהתחייב לקי הניצע

 .ערך ניירות

 על פי תכנית האופציות הניצעעל  שתוטלנה מגבלות .ב

 את ועצמעל  לוטיי הניצע ,האופציות תוקצינה פיהן שעל האופציות לתוכנית בהתאם

  :מכוחן תנבענה אשר המימוש ומניות באופציות פעולות עם בקשר שלהלן המגבלות

רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להקנות לצד שלישי כלשהו  והניצע לא יהי . 1.ב

כל זכות בכתבי האופציה ו/או בזכויות הנובעות מהם, כולן או מקצתן 

את המס החל בגין הקצאתם ולפני   םששיל)לרבות במניות המימוש(, לפני  

 את כתבי האופציה או מניות המימוש, לפי העניין; ולידישיקבל 

הניצע לא יעביר את האופציות ו/או את מניות המימוש המוקצות על פי  . 2.ב

[, העברה שחל לגביה פטור ממס חדש]נוסח    הכנסה  מס  תלפקוד  102סעיף  

מס  ת)א( לפקוד97ב' או 104א' או 104פטור ממס לפי סעיפים  וולא ידרש

הכנסה ]נוסח חדש[ בשל העברת האופציות או המניות שתנבענה 

 את המס החל בגינן. םששילני ממימושן, לפ

 הפרטית ההקצאה ביצוע מועד .2.16

החברה תקצה לניצע את ניירות הערך המוצעים, סמוך לאחר התקיימות כל התנאים 

 .)אם וככל שיתקיימו( לעיל 132.המתלים המפורטים בסעיף 
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 באסיפה להצביע הזכאות .3

לתקנות החברות )הצבעה בכתב  3)ג( לחוק החברות ובהתאם לתקנה 182לסעיף  בהתאם

 2020  באפריל  28  ,'גביום  מניות החברה    בעל  היה, כל מי שי2005-והודעות עמדה(, התשס"ו

על ידי  או אישית בה ולהצביע באסיפה להשתתף זכאי יהיה"(, הקובע המועד)להלן: "

העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה )או מי שהוסמך על   או, על פי כתב מינוי  שלוח

שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה,  48-לא פחות מ, םידו(, אשר יופקד במשרדי

, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה 15או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה

( 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 2ב' לפרק ז'במערכת ההצבעה האלקטרונית )לפי סימן 

)להלן:  16שעות לפני מועד כינוס האסיפה 6"( עד האלקטרונית ההצבעה מערכת)להלן: "

וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות  "(,בכתב להצבעה האחרון המועד"

 .2000-החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס

 חוקי מניין .4

החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, המחזיקים ביחד  המניין

)כולל נוכחות באמצעות שלוח או כתב   מזכויות ההצבעה של החברה(  25%)  מרבעבלא פחות  

 , תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. הצבעה(

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

"(, לאותה שעה ולאותו מקום, והיא הנדחית האסיפה)להלן: " ימים שבועבהאסיפה 

לא נכח באסיפה הנדחית מניין חוקי כעבור שעה לאחר  .2020ביוני  2 ,'ג ביוםתתקיים 

 המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

 הנדרש הרוב .5

א)ב( לחוק 267לעיל הינו בהתאם לסעיף  1בסעיף המפורט  הנושא לאישור הדרוש הרוב

רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד  –החברות 

הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות  באסיפהמאלה: )א( במניין קולות הרוב 

שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים 

רים לא יובאו בחשבון קולות בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמו

לחוק החברות, בשינויים  276הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

המחויבים; )ב( סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )א( לא עלה על 

 שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה לאישור   276כי בהתאם להוראות סעיף    יודגש

או, אם ההצבעה היא  באסיפהלעיל יודיע לחברה לפני ההצבעה  1בסעיף הנושא המפורט 

על גבי כתב ההצבעה, אם הוא נמנה על בעלי השליטה בחברה ו/או   –באמצעות כתב הצבעה  

כאמור אם לאו; לא הודיע באישור הנושא שעל סדר היום    ,העניין  לפי,  אם יש לו עניין אישי

 בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

 
 .החברות לחוק( 1)177 לסעיף בהתאם כמשמעותו  15
 .ערך ניירות רשות לקביעת בהתאם, האלקטרונית ההצבעה מערכת נעילת מועד  16
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יצוין כי עובר לזימון האסיפה הכללית על פי דוח מיידי זה, התחייבו בעלי מניות המחזיקים 

תנאי בעד אישור באסיפה הכללית מזכויות ההצבעה בחברה, כי יצביעו  50%-למעלה מ

, עמי ירון נאור, איתן בן אליהו, ברק רוזןמנים על בעלי המניות כאמור נ. כהונת המנכ"ל

בעלי המניות האמורים נתנו .  טוכמאיר  ואסף  וםאבירנב  דניאל,  שרון אדיב, ארז נבון,  ססלר

לבקשת המנכ"ל, על מנת לאפשר למנכ"ל להודיע תנאי כהונת המנכ"ל הסכמתם לאישור 

 למקום העסקתו הקיים על סיום תפקידו שם ולאפשר את ההתקשרות עם החברה. 

 יצוין כי על פי הצהרתם, אין בין בעלי המניות האמורים הסכם הצבעה.

 הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה .6

לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש  בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד 

מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון  

"(. בקשה של בעל מניות  הנושא הנוסף באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה )להלן: " 

ימים לאחר   שבעה ( 7לכלול את הנושא הנוסף בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד ) 

זימון האסיפה על פי דוח זה. אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף  

לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  

www.magna.isa.gov.il   " :(. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן  אתר ההפצה )להלן"

 אים הנוספים(, ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע )כהגדרתו לעיל(. )הכולל את הנוש 

 הצבעה בכתב .7

 הכהונה תנאי אישור) לעיל 1המפורט בסעיף  בנושאבעל מניות רשאי להצביע באסיפה 

  באמצעות כתב הצבעה כמפורט להלן:( החברה"ל מנכ של והעסקה

כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעת העמדה  .א

לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה )כהגדרתו  88-ו 87כמשמעותן בסעיפים 

אתר )להלן: " maya.tase.co.ilאביב בע"מ -לעיל( ואתר הבורסה לניירות ערך בתל

 "(.הבורסה

בעה, כפי שפורסם באתר הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצ .ב

 ההפצה.

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

 העמדה.

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה  .ד

וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות 

רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך,   ואשר מניותיו

 ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר  .ה

חבר הבורסה או בדואר אל הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של 

מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון 

 ניירות ערך מסוים.
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)עשרה( ימים לפני מועד  10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד  .ו

 האסיפה.

האלקטרונית הינו במערכת ההצבעה   המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה .ז

)שש( שעות לפני מועד כינוס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה   6

 .שעות לפני מועד כינוס האסיפה 4במסירה ידנית לחברה הינו עד 

החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת 

 )חמישה( ימים לפני מועד האסיפה. 5ות עד )ג( לחוק החבר88הדירקטוריון כאמור בסעיף 

 סמכות רשות ניירות ערך .8

ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהיא  ואחד עשריםבתוך 

"( להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, הרשותהסמיכה )להלן: "

וכן להורות לחברה על זה  לדוח 1בסעיף המתוארת  להתקשרותידיעות ומסמכים בנוגע 

 תיקון דוח מיידי זה באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד 

לושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום שיחול לא לפני עבור ש

 התיקון לדוח המיידי.

 נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי .9

החברה לעניין הטיפול בדוח מיידי "ח טוני קליין, סמנכ"ל הכספים של החברה, הוא נציג  רו

 .09-9786120; פקסימיליה: 09-7720420, תל אביב; טלפון: 7 הפלךכתובת: , בזה

 במסמכים עיון .10

שעל סדר  לנושאיםבכל מסמך הנוגע , בקשתם לפי, לעיין יוכלו החברה של המניות בעלי

 בשעות ,5 קומה, הרצליה, 2 המנופיםברחוב , במשרדי החברהיומה של האסיפה הכללית 

 (.09-7720420: )טלפון מראש בתיאום, המקובלות העבודה

 

 ,רב בכבוד

 מ"בע פארמסוטיקלס קנביט

 "למנכ, קריב יפעת: באמצעות
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 בע"מ קנביט פארמסוטיקלס
 )"החברה"(

 , הרצליה 2המנופים 
 09-7720420טלפון: 

 

 2020 באפריל 20
 

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

 

 ראשוןחלק 
 

 בע"מ טיקלספארמסוקנביט   שם החברה: .1
 "(האסיפה)להלן: " מיוחדת  יפה: אססוג ה
 15:00, בשעה 2020 במאי 26, 'גביום   :יפהאסה מועד

, תל אביב, 30 העורכי דין, מרחוב הארבע –שמעונוב ושות'  משרדי  :האסיפה מקום
 34 במגדלי הארבעה, מגדל דרומי, קומה

 

נה הכהו נאית אישור – ההצבעהאמצעות כתב ניתן להצביע ב ואשר לגבי על סדר היום נושאה .2
 כמנכ"ל החברהד לכהונה המועמ יר,מר אבינועם ספ קה שלוהעס

 
 להלן:) מר אבינועם ספיר, המנכ"ל המיועד של החברה והעסקתו שלו כהונת תנאי את לאשר מוצע

)בהיקף  1"(מדיניות התגמול" )להלן: שאינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה ("המנכ"ל"
נקת נושאי משרה והעביטוח אחריות  בפוליסות והכללתהכוללים בין השאר את  ,(משרה 100%
הפטור כתב " )להלן: 2ליתר נושאי המשרה בחברה שניתןבנוסח  שיפויל התחייבותהו פטורהכתב 

 , כדלקמן:"(והשיפוי

; ובסך 2021 בדצמבר 31יום ד לוע 2020במאי  1מיום ש"ח אלפי  75בהיקף )ברוטו(  חודשישכר  .2.1
 ,על אף האמור ."(החודשי השכר" :)להלן ואילך 2022בינואר  1מיום אלפי ש"ח  100ל ברוטו ש

 פעילות הקנביס בחברה ועד מתהקממועד , בתחום פעילותההמצטבר החברה מכירות סך והיה 
לסך  שכרו של המנכ"למועד העלאת יוקדם  אזי מיליון ש"ח, 100, יעלה על 2021ביוני  30ליום 

 ,ה כתוצאהפסקת העבודבמקרה של הכמו כן,  .2021ביולי  1אלפי ש"ח החל מיום  100וטו של בר
או נעברים אחרים  ו, עזבונו)או יורשיכאי המנכ"ל יהיה ז, ותומאובדן כושר השתכרות או מ ,חו"ח
ממועד להמשך קבלת השכר החודשי במשך שלושה חודשים  יהיו זכאים( צוואהדין או  עפ"י

 להלן.המפורטים ה, לרבות התנאים הפסקת העבוד

ימי  24 ,וחסת למעסיק, רכבהמי שכר עלות, פנסיה וקרן ליםמנהביטוח הכוללים תנאים נלווים  .2.2
 .וכיוצ"ב , ביטוח בריאותהבראה, נהפשה בשחו

 :כדלקמן משתנים בסכומים (2020משנת ) שנתימענק  .2.3

תקופת העסקתו בחלק  שווה לעד שש פעמים השכר החודשי מוכפלהמענק  ,2020שנת בגין  .א
קבעו לאותה השנה על פי השגה, שי ידים ובריובכפוף לעמידה ביעדים מד 2020בשנת 

 ; כנית העבודה השנתית של החברהות, בהתאם לדירקטוריוןההחלטת ועדת התגמול ו

 ,"(המטרה נקמעשל עד שני מיליון ש"ח לשנה )להלן: "מטרה מענק  ,2023-2021 השניםבגין  .ב
יקבעו על ידי ועדת ש םעמידה ביעדיבכפוף ל ,סקתו באותה שנהת העופתקמוכפל בחלק 

 כדלקמן:בכל שנה, עד לחודש אפריל דירקטוריון ההתגמול ו

 מענקהסכום  ביעדים עמידה שיעור
 0 *)לא כולל( 80%-0%

 מיליון ש"ח 0-1.5, ארילינ 100%-80%
 מיליון ש"ח 1.5 100%

 מיליון ש"ח 1.5-2לינארי,  130%-100%
 מיליון ש"ח 2 ומעלה 130%

מטרה באותה  במענקזכה תלא בשנה מסוימת  יםטיהרלבנ םייעדהמ 80%-מ עמידה בפחות *
 השנה.

תקופת מוכפל בחלק פעמים השכר החודשי  ששלעד  סכום השווהואילך,  2024שנת בגין  .ג
בכפוף לעמידה ביעדי תכנית העבודה השנתית של החברה, כפי והעסקתו באותה שנה 

  ;כל שנהעד לחודש אפריל בדירקטוריון הדת התגמול ועובעו על ידי שייק

 הון מסך 4% זהדוח ת נכון למועד המהוו"(, האופציות" להלן:) אופציות לא סחירות 1,451,966 .2.4
ת למימוש למניה וניתנ יינהתההאופציות  .ןהקצאת לאחר מלא דילול , בהנחתהחברה של המניות

 
בדוח זימון אסיפה כללית של בעלי  , כמפורט2019באוקטובר  10מיום עלי מניות החברה כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של ב  1

, 2019-01-088341-ו 2019-01-091960)מס' אסמכתא  2019באוקטובר  13ותוצאותיה מיום  2019בספטמבר  2מיום  מניות החברה 
 . "(סיפהדוחות הא " )להלן: בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה 

 ב הפטור והשיפוי, ראו דוחות האסיפה.ם נוספים, לרבות לעניין נוסח כתלפרטי  2



 2 

 3על פני האופציות תבשלנה  .ש"ח למניה 7מימוש של  מחירב רגילה אחת ללא ע.נ. של החברה
 הרתהיו; "(מועד האישור" )להלן: 2020אפריל ב 19מיום חודשים  12בתום : שליש מןכדלקשנים 
 עשר-השנים הרבעון לתום ועדממועד האישור  החמישי הרבעון מתום רבעוני בסיס עלשווה  באופן

נות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך קתבהתאם ל לפרטים נוספים  אישור.עד הממו
 .מוןהזי לדוח 2סעיף ראו  ,2000-בחברה רשומה(, התש"ס

 בפוליסותוכן  בפוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברהלהיכלל יהיה זכאי , בנוסף
 ולשאושרו זהים לאלה  בתנאים, 3התגמול מדיניותבהתאם ל, לעת מעת ינהשתהי כפי, עתידיות

מראש ובדיעבד,  התחייבות לשיפוי, כתבלזכאי  האי וכן, 4בחברה המשרה נושאי ליתר סביחו
 .5חברהבשניתן ליתר נושאי המשרה בנוסח 

 , ראו דוח הזימון.לפרטים נוספים
 
 :םעיון במסמכי .3

  
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר יומה של 

בודה , בשעות הע5, הרצליה, קומה 2המנופים ברחוב  כללית במשרדי החברה,האסיפה ה
 (.09-7720420לות, בתיאום מראש )טלפון: המקוב

 
  :הרוב הדרוש .4

 
 –א)ב( לחוק החברות 267לעיל הינו בהתאם לסעיף  2הרוב הדרוש לאישור הנושא המפורט בסעיף 

והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: )א( במניין עלי המניות הנוכחים רוב קולות ב
כללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה יית קולות הרוב באסיפה הכללי

עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי לי או בע
ים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף בחשבון קולות הנמנע המניות האמורים לא יובאו

המניות האמורים  בים; )ב( סך קולות המתנגדים בקרב בעלילחוק החברות, בשינויים המחוי 276
 לה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.א עבפסקה )א( ל

 

מוקצה מקום  ה,כתב הצבעה ז בחלק השני ב , לעיל ם שעל סדר היו ההחלטה  אישורין בעניבהצבעה  .5
, ר שלהם מניות כאמור, וכן לתיאו או מאפיין אחר של בעל ה  או העדרה של זיקה  יומה ק  ן לסימו

 .תבוא הצבעתו במניין   א ל  –כאמור  תיאר  ולא סימן "כן"  מי שלא סימן או  ש   והבהרה
 

או אם נשלח  ור בעלותאישורף לו רק אם צ 6יות לא רשוםמנלגבי בעל תב ההצבעה יהיה תוקף לכ .6
 .האלקטרונית ההצבעהמערכת עות אישור בעלות באמצלחברה 

 

מי שרשום גבי , דהיינו להחברות( לחוק 2)177לגבי בעל מניות לפי סעיף יהיה תוקף  לכתב ההצבעה .7
 זהות, דרכון או תעודתת רק אם צורף לו צילום תעוד ברה,של הח כבעל מניה במרשם בעלי המניות

 .התאגדות
 

מערכת ההצבעה , 2005-דה(, תשס"ות עמהחברות )הצבעה בכתב והודעוות לתקנ בהתאם .8
וקדם יותר לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, או עד מועד מ שעות( 4)תנעל ארבע  האלקטרונית

שעות לפני כינוס  12(, ובלבד שלא יעלה על "הרשות" לן:שייקבע על ידי רשות ניירות ערך )לה
ות מועד נעילת הרש בהתאם לקביעת (."מועד נעילת המערכת")להלן: הכללית יפה האס

 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה.6ע על שש )המערכת, נכון למועד זה, נקב
 

 .שעות לפני מועד כינוס האסיפה( 4)ארבע עד  ידניתבמסירה יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה 
 
שעות לפני ( 6) ששעד  עה האלקטרוניתבעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצב .9

 .מועד כינוס האסיפה
 

, 5, קומה 2מנופים הברחוב  משרדי החברה: והודעות עמדה  ברה למסירת כתבי ההצבעה ן הח מע  .10
 .הרצליה

  
הינו עד  הרחבלחוק החברות( ל 88)כמשמעותן בסעיף הודעות עמדה  המועד האחרון להמצאת .11

. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה לפני מועד האסיפהעשרה ימים 
 . סיפהלפני מועד האם ימי ישהחמעד הינו 

 

ן למצוא אביב בע"מ בהם נית-ת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתלותובכ .12
 לחוק החברות הנם:  88-ו 87 סעיפיםב תםכמשמעווהודעות עמדה  את נוסח כתב ההצבעה

 
 . שתהא בתוקף מעת לעתכפי   3
 2019באפריל  16-ו  2019באפריל  15, 2018באוגוסט  30, 2018באוגוסט  29לפרטים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים   4

, בהתאמה(, אשר המידע על פיהם 2019-01-037963-ו 2019-01-036787, 2018-01-083037, 2018-01-082200)מספרי אסמכתא: 
 של הפניה. מובא בדוח זה בדרך

 שם. ראה   5
ת הרשומות במרשם בעלי  ה ואותה מניה נכללת בין המניוניניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מבעל מ  6

 לרישומים. ה המניות על שם חבר
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 ."(אתר ההפצה)להלן: " gna.isa.gov.ilwww.maאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:   (   1)
 . ya.tase.co.ilam :יב בע"מאב-אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל  (   2)
 

ש קביבעל המניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם  .13
בעל מניות לא רשום  ,כמו כן ים.ינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסון זה תבקשה לעניית, וזא

 ונית.רטלקהבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה הארשאי להורות שאישור 
 

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות   .14
בר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר  ר ההפצה, מאת ח באת   מדה הע 

עה בדואר  ב צ ה  ן לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי מעוניי  הוא אינו הבורסה כי 
 .הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה   תמורת תשלום. 

 
ת במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר תר המחזיק מניוו יוד אבעל מניות אח .15

ו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה , זכאי בעצמבעה בחברהמסך כל זכויות ההצ
העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות  ,תליהכל

 .לחברה שהגיעו לחברה עוקטרונית שהגיהאל בעהההצבעה באמצעות מערכת ההצברישומי ו
-בדילול מלא( הינה כ מסך כל זכויות ההצבעה בחברה )שלא  5%המניות המהווה יצוין כי, כמות  

 . של החברה   ללא ע"נ ות  יל מניות רג   1,642,476
 

 .זה מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעהבעל  .16
 

, לרבות הוספת נושא של האסיפה היו שינויים בסדר היוםהצבעה ייתכן שיתב הם כלאחר פרסו .17
הודעות ובה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמד

 שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. העמד
 

עה ומודעה על )הודות ב לתקנות החבר5החברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה ככל ש . 18
הכוללת , 2000-סיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"סא

כתב נוסח מתוקן של תמציא  , החברהיפהאסשל ה בשל הוספת נושא לסדר היום מעודכן סדר יום
  .ביום פרסום ההודעה המתוקנתזה הצבעה 

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

 "מ בעס  יקל קנביט פארמסוט      שם החברה: 

 5, הרצליה, קומה  2המנופים  רחוב  בהחברה  משרדי   למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה(: מען החברה )

   51-210146-0      ס' החברה: מ

 15:00, בשעה  2020  במאי  26,  'גיום           מועד האסיפה:

 ( 15:00בשעה    2020  ביוני  2,  ' ג)אסיפה נדחית ביום   

 ת יוחדמ      סוג האסיפה: 

 2020  באפריל  28,  'גיום        ובע: המועד הק

 פרטי בעל המניות  

 :7האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן             שם בעל המניות:  

 כן /לא         -  8.  בעל עניין 1   הות:  מס' ז

 כן /לא      –  9.  נושא משרה בכירה 2     -  ישראליתדת זהות  לבעל המניות תעו  אם אין

 כן /לא        -  10די משקיע מוס.   3     דרכון:מס'  

  המדינה שבה הוצא:  

  בתוקף עד:  

 -  הוא תאגיד  אם בעל המניות

  מס' תאגיד:  

  מדינת התאגדות:  

 :בעהאופן ההצ
 

הנושא באישור בעל עניין אישי ם הנך הא 11אופן ההצבעה הנושא שעל סדר היום מס"ד
לחוק  275בהתאם לסעיף ) שעל סדר היום

 12 ?(החברות
 כן** לא  מנע נ דנג בעד

 

אישור תנאי הכהונה 
מר אבינועם וההעסקה של 

הונה ספיר, המועמד לכ
 מנכ"ל החברהכ

     

 
 

 
 

 :המינויבעל עניין אישי באישור להיותי ם בקשר ירטפלהלן 
 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
______________       _______________ 

 חתימה                   יךתאר        

 
ף כתב הצבעה זה תקף רק בצירו –חוק החברות ( ל1)177יף אמצעות חבר בורסה לפי סעמחזיקים במניות בלבעלי מניות ה
בצירוף צילום תעודת רק הצבעה תקף הכתב  –לי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה עלב אישור בעלות.

   ן/תעודת התאגדות.הזהות/דרכו

 
 שרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים. יף בעיגול את האפנא להק  7
 (."ניירות ערך חוק)להלן: " 1968-ח לחוק ניירות ערך, התשכ" 1יף כהגדרתו בסע  8
 .)ד( לחוק ניירות ערך37כהגדרתו בסעיף             9

 מנהל  , וכן 2009-ס"ט תש  כללית(,  אסיפה ב  מנהלת  חברה  שתתפות )ה  )קופות גמל(  פיננסיים  שירותים  על  יקוח הפ  לתקנות  1בתקנה   כהגדרתו   10
  . 1994-ד בנאמנות, התשנ"  פות משות  השקעות  בחוק  כמשמעותו  ת בנאמנו  משותפות  להשקעות  קרן 

 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.   11
   "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. ות שלא ימלא טור זה או שיסמן ניבעל מ 12


