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 ג.א.נ,

 של בעלי מניות החברה  בדבר זימון אסיפה כללית שנתית דוח מיידי הנדון:

זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן:  החברה מודיעה בזאת על  

שמעונוב    , במשרדי15:30בשעה    ,2022  אוקטוברב  25  6,  'ג'ה  ביום) אשר תיערך  "האסיפה"

 . )"םמשרדיה "(להלן:  , תל אביב56מזא"ה עורכי דין, ברחוב   –ושות' 

 יומה של האסיפה הנושאים שעל סדר   .1

 על סדר יומה של האסיפה יועלו לאישור הנושאים המפורטים להלן:  

 1202דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת  .1.1

ות הכספיים המבוקרים של דו"חבדו"ח התקופתי של החברה, הכולל בין היתר את ה דיון  

ח  " דו,  2021, דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת  2021בדצמבר    31החברה ליום  

כפי שפורסם על ידי החברה ביום  על התאגיד  ח פרטים נוספים  " תיאור עסקי התאגיד ודו

 "). הדוח התקופתי(להלן: " 2022-01-032316 מספר אסמכתא:  ,2022  במרץ 30

 מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו .1.2

את   מחדש  למנות  החשבון  משרד  מוצע  (רואי  וקסלמן  החשבון    )PwCקסלמן  כרואי 

כן, באסיפה יינתן דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של רואה  המבקרים   של החברה. כמו 

ראו פרק    2021לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר לשנת    החשבון המבקר. 

 ) בדוח התקופתי. 2021לשנת  על מצב ענייני החברה  ח הדירקטוריון"ב' (דו

 החברה לדירקטוריון, חיצוניים דירקטורים שאינם, דירקטורים מחדש של מינוי  .1.3

הדירקטורים המכהנים בחברה במועד זימון האסיפה    מוצע לאשר את מינויים מחדש של

ירון    פוטשקין,  אנגלדן רפאל  ה"ה איתן בן אליהו (יו"ר), ארז נבון,    קרי,  (שאינם דח"צים),

 .  ")הדירקטורים המכהנים(להלן: "יצחק אשכנזי (דב"ת) פרופ' נאור ו

בתקנה  ל המנויים  התש"ל  26פרטים  ומיידיים)  תקופתיים  (דוחות  ערך  ניירות  - לתקנות 

 . ראה פרק ד' לדוח התקופתיביחס לדירקטורים המכהנים , 1970
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(להלן:    1999-לחוק החברות, התשנ"ט  225  -וב  224  סעיפים  לנדרש על פיבהתאם  צוין כי  י

המכהניםהחברות  חוק" מהדירקטורים  אחד  כל  הצהיר  כדירקטור    "),  לכהן  כשירותו  על 

הראויוכן   הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  את  לו  יש  ביצוע    ,כי  לשם 

וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים    ,תפקידו ופירט את הכישורים כאמור

 העתקי הצהרות הדירקטורים מצורפים לדוח מיידי זה.  לחוק החברות  227-ו  א'226,  226

 . ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,נספח א'כ

יצחק אשכנזי עונה על הגדרת "דירקטור  פרופ'  ה"ה המכהנים, יצוין כי   הדירקטוריםמבין  

תלוי"   בסעיף  בלתי  המונח  אשר הצהיר  1(כהגדרת  לגבי  , לחוק החברות),  מתקיימים    ו כי 

ואינו  (ב) עד (ו) לחוק החברות  240תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף  

באוגוסט     25ום  י וועדת הביקורת אישרה ב,  שנים רצופות  9בדירקטוריון החברה מעל  מכהן  

 כאמור.  ו את הצהרת  2022

 .ההצבעה ביחס לכל דירקטור תעשה בנפרד

   עדכון מדיניות התגמול של החברה .1.4

לאשר עדכון למדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה,   מוצע

בסעיף   המצורף  267כמשמעותה  בנוסח  החברות,  לחוק  (להלן:    'בכנספח  א(א)  זה  לדוח 

 "). התגמול המעודכנת מדיניות"

שנים   שלוש  למשך  בתוקף  תהיה  המעודכנת  התגמול  מיום  מדיניות  באוקטובר    10החל 

 א(ד) לחוק החברות.267, בהתאם להוראות סעיף 20221

התגמול המעודכנת מחליפה את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה שאושרה  מדיניות

ביום   החברה  של  האסיפה הכללית  התגמול (להלן: "  2019  קטובר באו   10על ידי  מדיניות 

 "). הקיימת

, אשר הקיימתמדיניות התגמול העדכנית כוללת שינויים מעטים ביחס למדיניות התגמול  

להלןיהעיקר מפורטים  המדידיםעד(א)    :ם  היעדים  רשימת  אחריות  כון  ו/או    םבתחום 

נושא של  אישיים  ביצועים  על  תקר בחברה  המשרה  ימבוססים  קביעת  (ב)  לכיסוי  ;  ה 

בחברה המשרה  נושאי  של  ונושאי  -ו  ;הביטוחי  הדירקטורים  לפיה  הבהרה  הוספת  (ג) 

ל על  וחי   לא   כאמור  שינתןהפטור  שהמשרה בחברה, יהיו זכאים לכתבי פטור בכפוף לכך  

או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה בחברה  החלטה או עסקה שלבעל שליטה  

הורדת גובה התגמול ההוני כך  ; (ד)  אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי

ו/או   החברה  למנכ"ל  השנתי  הקבוע  השכר  עלות  גובה  עד  הינה  השנתית  השווי  שתקרת 

פעמים גובה עלות השכר הקבוע למנכ"ל    4ליו"ר דירקטוריון פעיל ו/או לסמנכ"ל, חלף עד  

ה) פעמים גובה עלות השכר הקבוע לסמנכ"ל; (  2.5החברה ו/או ליו"ר דירקטוריון פעיל ועד  

של המנה הראשונה תחל לא לפני  תקופת ההבשלה של התגמול ההוני עודכנה כך שההבשלה  

ו  12תום   ההענקה  ממועד  המנה  -חודשים  עבור  רק  תיקבע  ההוני  התגמול  של  האצה  (ו) 

   .הקרובה שטרם הבשילה

 
 אלא אם תשונה קודם לכן.    1
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לדוח זה שבה סומנו כל השינויים  נספח ג'למען הנוחות, ראה מדיניות תגמול המצורפת כ

   בקשת החברה לבצע במדיניות התגמול הקודמת של החברה.אותם מ

 הליכי דיון ואישור מדיניות התגמול המעודכנת 

דיון,   ועדת התגמול  במסגרת הכנת מדיניות התגמול המעודכנת וגיבוש המלצותיה, ערכה 

ב לחוק החברות  267אשר במסגרתו שקלה בין היתר את כל השיקולים המפורטים בסעיף  

לעניינים הדורשים התייחסות במדיניות התגמול כאמור בחלק א' ובחלק  ובחנה והתייחסה  

ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, וכן בחנה ושקלה היבטים נוספים ובכללם: מבנה  

. יחד עם זאת, הרכיבים המשתנים בתגמולוהתגמול בחברה, יחסי השכר והתגמול בחברה  

במד התגמול  תקרות  את  עדכנה  לא  הועדה  כי  ולמעשה מובהר  המעודכנת  התגמול  יניות 

נתוני על  על    התבססה  מבוססת  אשר  הקיימת,  התגמול  ביחס  מדיניות  השוואתי  מדגם 

לתגמול נושאי משרה בחברות הדומות לחברה בתחום פעילותן. להלן נימוקי ועדת התגמול  

 : מדיניות התגמוללאישור 

המשר .א נושאי  עבור  הרצויים  התגמול  רכיבי  את  בחנה  התגמול  המכהנים  ועדת  ה 

וליעדים   אחריותם  ותחומי  תפקידם  את  התואם  באופן  בחברה,  שיכהנו  ו/או 

ועדת התגמול   תפקידם. כמו כן,  המוצבים להם במסגרת מילוי  הניתנים להשגה, 

קידום מטרות החברה, תוכניות העבודה  בחנה את רכיבי התגמול הרצויים לאור  

טווח;   ארוכת  בראייה  ומדיניותה,  תמריציםשלה  לשם    מערך  מובנה  והטבות 

שימור נושאי המשרה האיכותיים בחברה לטווח ארוך; אופן הבניית שיקול דעת  

של   והעסקתם  כהונתם  תנאי  לקביעת  בקשר  בחברה,  הרלוונטיים  האורגנים  של 

נושאי המשרה בחברה, על בסיס עקרונות ופרמטרים מוגדרים, בהתחשב בגודלה  

ול הסיכונים בה; התוויית יחס הולם  של החברה, באופי פעילותה, ובמדיניות ניה 

בין תרומתו של נושא המשרה, בהתאם לתפקידו בחברה לבין השגת יעדי החברה  

התגמול   רכיבי  בין  ראוי  איזון  והתוויית  טווח;  ארוכת  בראיה  רווחיותה  והשאת 

 השונים לנושאי המשרה בחברה.

הנ .ב היתר,  בין  התגמול,  ועדת  בפני  הובאו  האמורות  הישיבות  תונים  במסגרת 

נושאי המשרה  של  ת ההעסקה  ו(א) אופי התפקיד, תחומי אחריות, תקופהבאים:  

המשרה ואופי    ישל נושא  םבחברה; (ב) גודל החברה, הפעילות הרלוונטית לתפקיד

תרומת משתנים,  תגמול  רכיבי  לעניין  (ג)  נושא  םפעילותה;  להשגת    י של  המשרה 

ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של   יעדי החברה 

היחס הנוכחי שבין תנאי התגמול של נושאי המשרה  נושא המשרה הרלוונטי; (ד)  

  בחברה לשכר של שאר עובדי החברה, ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר החיצוני 

אצ המועסקים  הקבלן  ועובדי  החברה  עובדי  אלו  של  מונחים  (כהגדרת  החברה  ל 

) והשפעת הפער על יחסי העבודה  חלק א' של התוספת הראשונה א' לחוק החברותב

 בחברה; (ה) מצבה הכספי של החברה. 

ראויים וסבירים   .ג התגמול  במדיניות  היחסים המפורטים  ועדת התגמול,  להערכת 

לפגיעה להביא  כדי  בהם  ואין  זה  למועד  נכון  החברה  במאפייני  ביחסי    בהתחשב 

היתר   בין  בחברה,  ונושאי  העבודה  העובדים  של  המצומצם  להיקפם  לב  בשים 

 .המשרה בחברה
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טווח:  .ד ארוכת  בראייה  ומדיניותה  שלה  העבודה  תוכנית  החברה,  מטרות    קידום 

תקרת תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה המוצעים על פי מדיניות  

התחשב בהיקף פעילות החברה, גודלה  התגמול המעודכנת, הינם סבירים והוגנים ב 

ואופייה, מצבה הכספי, יעדיה והאתגרים הניצבים בפניה בתחום חדש ומתפתח,  

ותנאי   וסמנכ"לים  מנכ"ל  פעיל,  דירקטוריון  יו"ר  של  תפקידיהם  מורכבות 

למנכ"ל   פעיל,  דירקטוריון  ליו"ר  ההעסקה  עלות  סך  הכוללים.  העסקתם 

ו החודשי  השכר  לרבות  והוגנת,  ולסמנכ"לים,  סבירה  הינה  המשתנה  התגמול 

אחריותם.   ותחומי  תפקידיהם  את  יצוין,  והולמת  זה  התגמול  בהקשר  תקרות 

מדיניות   על נתוניהמוצגות במדיניות התגמול המעודכנת לא השתנו והן מבוססות  

אשר   הקיימת,  קבלת  התגמול  לאחר  דירקטוריון  נקבעו  יו"ר  שכר  של  סקירה 

ם, לרבות זכאותם למענק משתנה, בחברות ציבוריות  פעילים, מנכ"לים וסמנכ"לי 

הפועלות בענף בו נסחרת החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובכלל זה תחום  

של   הפעילות  למאפייני  דומים  פעילות  מאפייני  בעלות  הינן  ואשר  הקנאביס, 

ובכלל זאת רכיבי התגמול המשתנה,  תקרות התגמול  החברה, ואשר ממנה עולה כי  

בירים והוגנים בהתחשב בגבולות הטווח של שכר בעלי תפקידים מקבילים  הינם ס

 . בשווקים שנבחנו

התווית מערך תמריצים והטבות מובנה לשם שימור נושאי המשרה בחברה לטווח   .ה

המעודכנת,    ארוך: התגמול  מדיניות  כי  סבורה  התגמול  למדיניות  ועדת  בדומה 

(המבוסס הן על מענקים והן    המשלבת בין תגמול קבוע ומשתנההתגמול הקיימת,  

מתמרצת נושאי   שונות),  תקופות "הבשלה"  מניות הכולל  מבוסס  הוני  תגמול  על 

משרה איכותיים להישאר בתפקידם בחברה לטווח ארוך ובתוך כך מאפשרת להם  

את   תפתחנה  אשר  טווח  ארוכות  אסטרטגיות  תוכניות  הפעול  אל  ולהוציא  ליצור 

לאורך זמן. זאת, תוך הבטחת האיזון הראוי  עסקיה של החברה בתחום פעילותה  

שיקולים   הקצר  בין  בטווח  שלה  והאסטרטגיה  החברה  מטרות  את  המשקפים 

 . והארוך

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

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

בה הסיכונים  המשרה    :ניהול  נושאי  של  שכרם  עלות  כי  סבורה  התגמול  ועדת 

יעדים   (מבוססים  ביצועים  תלויי  למענקים  זכאותם  הרחבת  זאת  ובכלל  בחברה 

מדידים) ותגמולים הוניים (מבוססים מניות) מהווה תמריץ נוסף לנושאי המשרה  

זהות אינטרסים בין נושאי המשרה  לפעול להשאת רווחיה של החברה תוך יצירת  

מניותיה  ובעלי  החברה  תחום    ובין  את  המאפיינים  והסיכונים  האתגרים  נוכח 

הפעילות של החברה כשגובה המענק השנתי מותנה בעמידה ביעדים כפי שיקבעו  

תמריץ   להוות  שמטרתם  סף  תנאי  זאת  ובכלל  החברה,  מוסדות  ידי  על  שנה  מדי 

החברה וכלל בעלי מניותיה. ו עדת התגמול  לנושאי המשרה לפעול להשאת רווחי 

סבורה כי התמהיל של תנאי כהונה קבועים לכאלה הכוללים רכיבי תגמול משתנה  

יעדיה   לקידום  החברה  מטרות  את  ותואם  והוגן  נכון  הינו  ביצועים  מבוסס 
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את   התואמים  מחושבים  סיכונים  נטילת  הבטחת  תוך  הארוך,  לטווח  העסקיים 

 מאפייניה החברה ופעילותה. 

השכר   החברה,  לגודל  המשרה  באשר  לנושאי  משולם  להיות  שעשוי  המקסימאלי 

, כמו גם בהתאם למדיניות התגמול  בחברה בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת

הוניים אשר לא משולמים ממקורות תזרימיים)    הקיימת (לא כולל רכיבי תגמול 

 .  הקיימים והצפויים הינו סביר ביחס למאזן החברה (במאוחד) והיקפי פעילותה

של   .ז החברה  תרומתו  יעדי  השגת  לבין  בחברה  לתפקידו  בהתאם  המשרה,  נושא 

טווח:   ארוכת  בראיה  רווחיותה  שלה  והשאת  והמבנה  החברה  לפעילות  בהתאם 

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

הנוגעות   ניהוליות  החלטות  בקבלת  מעורבות  תוך  ובחו"ל  בארץ  החברה  שותפי 

גידול; פעילות בקרה ופיקוח על הוועדה המדעית המייעצת בחברה בקשר  לריבוי ול

דירקטוריון   שמתווה  האסטרטגיה  יישום  החברה;  מעורבת  בהם  מחקרים  עם 

ניהול   המס;  שלטונות  ומול  היק"ר  מול  בהליכים  שוטף  וטיפול  ניהול  החברה; 

עסקי   ופיתוח  קידום  החברה;  פעילות  במסגרת  ואכיפה  בקרה  הליכי  של  שוטף 

על   היתר,  בין  אחראי,  בחברה  פעיל  דירקטוריון  יו"ר  ובחו"ל.  בארץ  החברה 

שלהלן:   ייזום  הנושאים  עסקי,  ופיתוח  ניהול  ייעוץ,  מדיניות,  שירותי  התוויית 

חיזוק הקשר בין בעלי המניות המהותיים בחברה לדירקטוריון, פיקוח על קשרי  

זאת בנוסף לתפקידי  משקיעים, כהונה כנושא משרה בחברות בנות ככל שידרש, ו

באסיפות   הדיון  פתיחת  ביניהם  החברות,  בחוק  הקבועים  הדירקטוריון  יו"ר 

וקביעת   החברה  דירקטוריון  ישיבות  ניהול  החברה;  מניות  בעלי  של  הכלליות 

על   חתימה  החברה;  דירקטוריון  ישיבות  כינוס  יומו;  סדר  שעל  הנושאים 

הממונה הארגוני על המבקר    פרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון החברה; ולהוות

המשימות   שאר  ובין  היתר  בין  אחראים,  החברה  סמנכ"לי  החברה.  של  הפנימי 

שתוטלנה עליהם על ידי המנכ"ל, על תהליכי גיוס הון בכלל והקשר עם שוק ההון  

והצעת   החברה  של  הפיננסיות  והחולשות  החוזקות  ניתוח  על  בפרט;  בישראל 

תזרי אחר  מעקב  על  מתקנות;  של  פעולות  הפיננסי  בתכנון  וטיפול  המזומנים  ם 

עלות ניתוח  תחזיות,  בהכנת  למנכ"ל  מסייעים  שלה;  ההון  מבנה  כגון  - החברה, 

תועלת וקבלת מימון ליוזמות שונות; אחראים על הפחתת רכיבי מפתח של פרופיל  

 הסיכון של החברה. 

המשרה:  .ח ונושאי  הדירקטורים  ביטוח  של  תקרת הכיסוי  רכישת    ביחס להגדלת 

של  כי הבנות  ובחברות  בחברה  המשרה  ולנושאי  לדירקטורים  הולם  ביטוחי  סוי 

החברה, אשר הינו בתנאי שוק וכמקובל בקרב חברות ציבוריות בישראל משרתת  

המשמעותי   הגידול  החברה,  של  הביטוח  יועצי  להמלצת  בהתאם  החברה.  את 

דו לישראל,  מחוץ  גם  לפעול  לחברה  לאפשר  מנת  ועל  החברה  פעילות  רש  בהיקף 

 הרחבה של תקרת הכיסוי הביטוחי של נושאי המשרה. 

חברי    על .ט לעיל,  המוזכרים  והפרמטרים  העניינים  השיקולים,  כל  של  בחינה  סמך 

התגמול   ועדת  ישיבות  במסגרת  והמלצתם  מסקנותיהם  את  גיבשו  התגמול  ועדת 

, תוך שהם מגיעים למסקנה  2022באוגוסט    25- ו  2220י  נ ביו  21  בימיםשהתקיימו  
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יניות התגמול המעודכנת היא מדיניות תגמול ראויה ומומלצת, אשר יש בה  כי מד

כדי להתוות מבנה תגמול הולם לנושאי משרה בחברה בהתאם למטרות שפורטו  

ביטוי,   לידי  מביאה  ואשר  התגמול  החברה,  במדיניות  מאפייני  את  היתר,  בין 

בהתבסס    וזאת בין השארתחזיותיה העסקיות והיעדים והאסטרטגיה של החברה,  

והתחייבויותיה   נכסיה  במצבת  החברה,  בפעילות  שחל  המשמעותי  הגידול  על 

ועדת התגמול העבירה את המלצתה לדירקטוריון החברה לאשר  .  ובהונה העצמי

סעיף   לפי  לסמכותה  בהתאם  התגמול,  מדיניות  החברות.  1ב(118את  לחוק   (

התק והחלטתם  חבריה  כל  השתתפו  האמורות  התגמול  ועדת  פה  בישיבות  בלה 

 אחד.

החברה    מדיניות .י דירקטוריון  ידי  על  ואושרה  נדונה  ננעלה  התגמול    30ביום  אשר 

, וזאת לאחר שדירקטוריון החברה בחן את כל השיקולים, העניינים  2022באוגוסט  

 והפרמטרים לעיל ושקל את המלצת ועדת התגמול. 

  , למעט כמפורט בסעיף יב להלן,  תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה .יא

התגמול   מדיניות  את  תואמים  המעודכנת,  התגמול  מדיניות  קביעת  למועד  נכון 

 .ואת מדיניות התגמול המעודכנת הקיימת

החברה המכהן, מר אבינועם  מנכ"ל יודגש כי נכון למועד דוח זה, תנאי כהונתו של   .יב

מ חורגים  התגמול  ספיר,  וזאת  מדיניות  המעודכנת,  התגמול  וממדיניות  הקיימת 

ועדת התגמול ודירקטוריון  .  2020במאי    26בהתאם לאישור האסיפה הכללית מיום  

כי   קבעו  כאמור על ידי האסיפה  החברה  אשר אושרו  של המנכ"ל,  תנאי התגמול 

מהווים מקרה מיוחד המצדיק קביעת תגמול החורג ממדיניות התגמול  הכללית,  

החברה וכישל  הם    ,  העניין  של  בנסיבות  קיומה  אף  על  והוגנים,  סבירים  הינם 

בשיעור של  סטיה  (ממדיניות התגמול הקיימת וממדיניות התגמול הנוכחית  סטייה  

השכר    137%-כ השנים  בעלות  ,  348%-כשל    יםבשיעור סטייה  ו  2024-2022עבור 

ההוני  67%-ו  233% ולתגמול  למענקים  ,  2024-ו   2023,  2022השנים  עבור    ביחס 

  .2) בהתאמה

נכון למועד זה, כניסתה לתוקף של מדיניות התגמול המעודכנת מותנית באישורה   .יג

ידי   שלא    האסיפהעל  ככל  לחלופין,  (או  זה  מיידי  דוח  פי  על  המזומנת  הכללית 

התגמול   ועדת  ידי  על  באישורה  כאמור,  הכללית  האסיפה  אישור  יתקבל 

לעשו  לסמכותם  בהתאם  החברה,  סעיף  ודירקטוריון  הוראת  פי  על  כן  א(ג)  267ת 

 לחוק החברות). 

תחול על כלל נושאי המשרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות.  התגמול    מדיניות .יד

על   בהתאמה,  התגמול,  מדיניות  תחול  בשליטת  בנוסף,  בתאגיד  משרה  נושא 

 . התאגיד, אשר יש לנושא המשרה השפעה מהותית על התאגיד

 מת הקיי יישום מדיניות התגמול   אופן .טו

 
 עלות התגמול ההוני בספרים.הסטיה חושבה ביחס ליצוין כי   2
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התגמול    להלן  במדיניות  שנקבעו  תקרות  בין  היחס  תגמולים    לבין   הקיימת יצוין 

 :  החברה"ל  מנכו הדירקטוריון"ר ליו בפועל ששולמו 

 

 

 

  רכיב תפקיד 
 התגמול 

 הקיימת מדיניות התגמול  
  ,יםשנתיבמונחים (

 ) באלפי ש"ח

  תגמול רכיב
  לשנה  ממוצע 

   ששולם בפועל 
חודש  -2019(

, 2022יוני 
 ) באלפי ש"ח

סכום  הבין  יחס
  ששולם בפועל 

-2019(בשנים 
)  2022ודש יוני ח

תקרה  לבין ה
שנקבעה  

במדיניות התגמול  
 הקיימת 

"ר  וי
 ** הדירקטוריון

 %85.70 423  1,200 שכר  רכיב
 ל.ר. 0  500 שנתי   מענק

 %18.60 1,034.4  4,800 *** אופציות

 "ל נכמ
 125.98% 1,563.5  1,200 * שכר רכיב
 ל.ר. 0  500 שנתי   מענק

 64.75% 4,288.8  4,800 ** *אופציות
  ממועד  החל חושב,  ") החברה"ל מנכ (להלן: "  מר אבינועם ספיר  ,של המנכ"ל  השכררכיב   *

  החברה "ל מנכ  של  כהונתו  תנאי כי כמו כן, יצוין  .2020 במאי  1  יוםמ קרי, כהונתו תחילת
לאישור    המעודכנת  התגמול  וממדיניות   הקיימת  התגמול  ממדיניות  חורגים בהתאם 

 לעיל.   ' יב. לפרטים נוספים ראו סעיף  2020במאי  26האסיפה הכללית מיום 
הסכום ששולם בפועל  ,  40%היקף המשרה של יו"ר הדירקטוריון, מר איתן בן אליהו הינו   ** 

 . 100%מוצג במונחי 
 . 2020-2022השנים כל אחת מ לפי  באופן יחסי  מחושב ***
 

זהות חברי ועדת התגמול שהשתתפו בדיוני הוועדה במדיניות התגמול המעודכנת   .טז

 לצורך המלצתה לדירקטוריון החברה 

בהן    ,2022  באוגוסט  25-ו   2022  ניביו   21  בימים  ות ועדת התגמול שהתקיימובישיב

לדירקטוריון   להמליץ  ההחלטה  והתקבלה  המעודכנת  התגמול  מדיניות  נידונה 

(דח"צ),    זילברמן  אורלי השתתפו כל חברי ועדת התגמול: ה"ה  החברה על אישורה,  

כל חברי ועדת    . בלתי תלויה)  (דירקטור  יצחק אשכנזי   ' פ פרו(דח"צ) ו   מן ביטון  אלית

לדירקטוריון להמליץ  בהחלטה  שהשתתפו  מדיניות    התגמול  את  לאשר  החברה 

 התגמול המעודכנת הצביעו בעדה. 

זהות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון בה אושרה מדיניות התגמול   .יז

 המעודכנת 

, בה  20223  באוגוסט  29-ו  2220  יוליב  20  מיםבי  ו ת הדירקטוריון שהתקיימובישיב

החברה   דירקטוריון  חברי  השתתפו  המעודכנת,  התגמול  מדיניות  ואושרה  נדונה 

ה"ה   החברה),  הבאים:  דירקטוריון  כיו"ר  (המכהן  אליהו  בן  נבון איתן    ארז 

זילברמן(דירקטור),    נאורירון  (דירקטור),    אנגלדני  (דירקטור),   (דח"צ),    אורלי 

ביטון מן  אשכנזי   'פרופו  (דח"צ)  אלית  תלוי)  קטור (דיר  יצחק  חברי    .בלתי  כל 

 
 . 2022באוגוסט  30הישיבה ננעלה ביום   3
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הצביעו   המעודכנת  התגמול  מדיניות  לאישור  בהחלטה  שהשתתפו  הדירקטוריון 

 בעדה. 

 המועד הקובע להשתתפות באסיפה .2

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

שי2005-והודעות עמדה), התשס"ו מי  כל  החברה    בעל   היה,   בספטמבר   8  ,'הביום  מניות 

על ידי    או  אישית  בה  ולהצביע  באסיפה  להשתתף  זכאי  יהיה"),  הקובע   המועד(להלן: "  2022

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

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

החברה  במניות  רשום  לא  למחזיק  ביחס  לחברה 4או,  שיועבר  הצבעה  כתב  באמצעות   ,

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

" עד  האלקטרונית  ההצבעה  מערכת(להלן:  האסיפה   6")  כינוס  מועד  לפני  (להלן:    5שעות 

או באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח מיידי זה    ")בכתב  להצבעה  האחרון  המועד"

להוכחת בעלותו במניות    וזאת בכפוף  ,שעות לפני מועד כינוס האסיפה  4שיומצא לחברה עד  

- בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס

2000 . 

 חוקי  מניין .3

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

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

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

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

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

חוקי  2202  בנובמבר  אוקטוברב  1  13  ,'הג  ביוםתתקיים   מניין  הנדחית  . לא נכח באסיפה 

משתתפים   מספר  בכל  הנדחית  האסיפה  תתקיים  לה,  שנקבע  המועד  לאחר  שעה  כעבור 

 שהוא. 

 הנדרש  הרוב .4

הדרוש   בסעיפיםהרוב  המפורטים  הנושאים  בעלי    1.2-1.3  לאישור  קולות  רוב  הינו  לעיל 

 לחוק החברות.  85המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה כאמור בסעיף 

א(ב) לחוק  267לעיל הינו בהתאם לסעיף    1.4הרוב הדרוש לאישור הנושא המפורט בסעיפים  

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

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

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

קולות  ב בחשבון  יובאו  לא  האמורים  המניות  בעלי  של  הקולות  כלל  במניין  הצבעה; 

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

 
 .החברות לחוק) 1(177 לסעיף  בהתאם  כמשמעותו  4
 . ערך ניירות רשות  לקביעת  בהתאם, האלקטרונית ההצבעה  מערכת נעילת   מועד  5
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המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על  

 . ההצבעה בחברהשיעור של שני אחוזים מכלל זכויות 

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

לעיל יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא    1.4  ףבסעי  המפורט  הנושא

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

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

 בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

 

 הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה  .5

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

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: " 

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

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

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

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

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

 
 הצבעה בכתב  .6

מינוי מחדש (  לעיל   1.3-1.4פים  בסעי  ים המפורט  יםבנושא בעל מניות רשאי להצביע באסיפה  

מדיניות  הדירקטורשל   ועדכון  החברה  לדירקטוריון  חיצוניים,  דירקטורים  שאינם  ים, 

  באמצעות כתב הצבעה כמפורט להלן:) התגמול של החברה

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

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

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

 ").הבורסה

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

 ההפצה. 

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

 העמדה. 

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

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

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

 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

הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל  
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מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון  

 ניירות ערך מסוים. 

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

 האסיפה.

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

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

 . ני מועד כינוס האסיפהשעות לפ 4במסירה ידנית לחברה הינו עד 

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

 (חמישה) ימים לפני מועד האסיפה.  5(ג) לחוק החברות עד 88הדירקטוריון כאמור בסעיף  

 במסמכים עיון .7

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

  העבודה   בשעות,  א.ת. ציפורית,  2  יתד הברחוב  ,  במשרדי החברהיומה של האסיפה הכללית  

: ערך ניירות  רשות  של  ההפצה   באתר  וכן  )04-6918020:  (טלפון  מראש   בתיאום,  המקובלות

www.magna.isa.gov.il. 

 , רב בכבוד

 מ "בע פארמסוטיקלס  קנביט –תיקון עולם 

 מנכ"ל , אבינועם ספיר: באמצעות
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 המכהנים  יםהדירקטור תוהצהר
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דירקטור כשירות  הצהרת 
סעיפים   פי  התשנ"ט  227-א224על  החברות,  תקנות ו  ,)"החברות  "חוק(להלן:    1999-לחוק 

בעל  ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  (תנאים  החברות 
התשס"ו מקצועית),  לתקנות  ,  2005-כשירות  בהתאם  גילוי  ו34,  26לצורך  לתקנות    33-(ב) 

תש"לערך    ניירות ומיידיים),  תקופתיים  בהוראות  ו  1970-(דוחות  עמידה  סעיפים  הלצורך 
ו12(א)(92 החברות,219-)  לחוק  לכהונה    (ד)  קנביט בחברת  המיועד  עולם  תיקון 

 ")החברה(להלן: " בע"מ סוטיקלספארמ

__________________     תאריך המינוי:  

___________________________  ___________________המועמד:      שם
משפחה    פרטי    

___________________________   שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: 

 ___________________________       : זיהוימס' 

_ _ ________________ ___ נות:ינת  ____ _______________        תאריך לידה: 

:  מען להמצאת כתבי בי דין
מיקוד  עיר  רחוב    

 הצהרות: 

את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.  ת/הריני מאשר .א

השכלתי  .ב אודות  פרטים  המקצ 1להלן  וניסיוני  כישורי  בחינה וונט הרל  יוע,  לשם  יים 
כישורים (לרבות השכלהאם י בידיי  בחברה ש  כדירקטור  לכהן  וניסיוני המקצועי)  תי 

והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או  
להלן:  (יחד  החברה  של  העיקרי  עיסוקה  בתחום  וההבנה  המיומנות  להערכת 

"): הדרישות המקצועיות"

_ ______________________________________________ ____תי:_ לכשה

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 : 2רונות האח שניםהש  התעסקותי בחמ

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 
ב כדירקטור  כיהנתי  ו/או  מכהן/מכהנת  אני  בהן  אחרות  ים השנ   שחמחברות 

 : 3אחרונות ה

או    1 האקדמאי  והתואר  נרכשה  שבו  המוסד  הדירקטור,  של  השכלתו  נרכשה  שבהם  התחומים  כל  יצוינו 
כתו, מיומנות  התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להער

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות  -גבוהה והבנה בנושאים עסקיים
הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. 

יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.   2
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______________________________ _____________________________ 

 
______________________________ _____________________________ 

 
______________________________ _____________________________ 

 
____________________________________________________ _____ __ 

 
 

 תעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה * יש לצרף מסמכים ו
 

ניסיונו   .ג השכלתו,  שבשל  מי  הוא  ופיננסית"  חשבונאית  מומחיות  בעל  "דירקטור 
עסקיים   בנושאים  והבנה  גבוהה  מיומנות  בעל  הוא  ודוחות    –וכישוריו  חשבונאיים 
רה ולעורר החב  ם של יפי כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכס

 פיים;לאופן הצגתם של הנתונים הכס דיון בקשר
 

נ ו/או  השכלתך  בשל  כי  מצהיר/ה,  להערכתך, יהנך  לך,  יש  כישוריך  ו/או  סיונך 
 : 4והה והבנה בנושאים המפורטים להלן מיומנות גב 

 
פועלת   [  ] שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות  סוגיות 

 החברה; הגודל והמורכבות של  בסדררות בלחהחברה ו 
 

 תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;  [  ]
 

-ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח   החברות   חוקהכנת דוחות כספיים ואישורם לפי   [  ]
 1968 ; 

 
 אף אחד מהמפורטים לעיל;  [  ] 

 
כד לשמש  הבנתך,  למיטב  כשיר,  הנך  לעיל,  האמור  מומחיות בעל  טור  קירולאור 

 יננסית: חשבונאית ופ
 

 [  ]       כן 
 

 [  ]      לא 
 

נ .ד ו/או  השכלתי  בשל  כי  בחברה,  כדירקטור  לכהונה  כמיועד/ת  מצהיר/ה,  סיוני יהנני 
ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי  

 של החברה: 
 

 [  ]       כן 
 

 [  ]      לא 

 : 5כספיים  לקרוא ולהבין דוחות כולתי היל שי .ה

 [  ]       כן 
 

 [  ]      לא 
בחוק .ו הקבועות  הכשירות  בדרישות  עומד/ת  אני  כי  מצהיר/ה  לכהן    החברות  הנני 

 ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:, כדירקטור בחברה
 

 אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר. .1

הן המלאים  של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את  יש לפרט את שמותי  3
 תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת מפורשות.  

 יש לסמן במקום הרלוונטי.  4
 יש לסמן במקום הרלוונטי.  5

X

X

X

X
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והי.2 הדרושים  הכישורים  בידי  להלכו יש  לשם  קדישת  הראוי,  הזמן  ביצוע    את 

בחבר  כדירקטור  של  תפקידי  המיוחדים  לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  ה, 
 החברה ולגודלה.  

האחרים  .3 עיסוקיי  או  ייצרותפקידיי  כדירקטור    לא  תפקידי  עם  עניינים  ניגוד 
 בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. ולא יהיה 

 
דין    לא.4 בפסק  וונה  שראבערכאה  הורשעתי  להלן  המפורטות  אם  בעבירות 

שבית המשפט קבע,  בעבירות המפורטות להלן, הרי  בפסק דין  הורשעתי בעבר  
במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות  

לנ  ,להלן היתר,  בין  לב  העסיובשים  נעברה  שבהן  מנוע,  ירהב בות  אני    ה/ אין 
סק הדין  פו חמש שנים מיום מתן פל חו שא  תמלכהן כדירקטור בחברה ציבורי

הורשעתי  במהלכה תקופה    או   שבו  יותר  מנוע  קצרה  כדירקטור    ה/אני  מלכהן 
 : לפי קביעת בית המשפטבחברה ציבורית 

 
סעיפים   .א לפי  ,  428עד    422-ו  420עד    418,  415,  392,  297עד    290עבירות 

וק  לח   54-ו  )(א53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977  -לחוק העונשין, התשל"ז  
ערך התשכניירות  "  1968-"ח,  ערך(להלן:  ניירות  עבירה  חוק  כל  או   ("

 .החברות  (ג) לחוק226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 
 
עבירות   .ב מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  הרשעה 

 מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. 
 

לעיל     4בסעיף  מנויה  שאינה  בעבירה    אשונהאה רבערכ  יןלא הורשעתי בפסק ד  .5
  ה /אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי

  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב   לשמש כדירקטור בחברה ציבורית
ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו  

מי  שנים  קצרה  פסק  מתן    וםחמש  תקופה  או  המשפט  הדין  בית  שקבע  יותר 
ראויבמהלכה   ציבורית  ה /אינני  בחברה  כדירקטור  פרטית    לשמש  בחברה  או 

 . שהיא חברת איגרות חוב
 

לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן   .6
ציבורית חברה  בכל  חבר  כדירקטור  שהיא  פרטית  בחברה  חויגרואת  או    ב, ת 

ואם   בחברה,  או/או  אמצעי  עליי  התקופה  הוטל  שחלפה  הרי  כאמור,  כיפה 
 שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. 

 לעניין זה:  
אכיפה"   בסעיף    –"אמצעי  כאמור  אכיפה  ערך,  52אמצעי  ניירות  לחוק  נו 

ח' פרק  לפי  ז'  4שהוטל  פרק  לפי  ערך,  ניירות  העיסוק    2לחוק  הסדרת  לחוק 
לחוק    1ק י' , או לפי פר 1995-עות, התשנ"ה ות ובניהול תיקי השקהשקעעוץ  יבי

 , לפי העניין; 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד
לב(א) לחוק ניירות  52הוועדה שמונתה לפי סעיף    –"ועדת האכיפה המינהלית"  

 ערך.
 

  תילכהונ  החברות   י תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוקי אם חדל להתקיים לגב .7
שמתקיימת    קטורכדיר או  כדבחברה  כהונתי  לפקיעת  עילה  ירקטור  לגביי 

בס"ק  בעבירה כאמור  בערכאה ראשונה  , לרבות עקב הרשעה בפסק דין  בחברה
  לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל   5(א) או  4
ההודעה.  – מתן  במועד  תפקע  וכהונתי  לחברה  מייד  כך  על  כי    ,ליידוע    אודיע 

הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת  ,  תברוהח  לחוק  234בהתאם לסעיף  
 חברה. לחובת אמונים שלי  

 
 

 :6כדלקמן  ה/ מצהירהנך דירקטור בלתי תלוי, הנך ה אם חינ לצורך הב .ז
 

 בעל השליטה בחברה; לש 7אינני קרוב  [  ]
 

 יש לסמן במקומות הרלוונטים.   6
אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן    בן זוג, אח או   –"קרוב"    7

 זוגו של כל אחד מאלה.  

X
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אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או   [  ]
המינוי   במועד  בו,  השליטה  בעל  שאני  בלתאגיד  שקדאו  למועד  שנתיים  מו 
בחברה השליטה  לבעל  לחברה,  זיקה  השליטה,    המינוי,  בעל  של  לקרוב  או 

שמחזיק    ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי   ,או לתאגיד אחר  ,במועד המינוי
ראש    –שליטה    בדבוקת יושב  המינוי,  במועד  שהוא,  למי  זיקה  גם 

הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר  
 בתחום הכספים; 

 
 זה:'  זלעניין ההצהרה לפי סעיף 

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או    -"  זיקה"
כ לכהן  שליטה, וכן  כדי  שמונה  דירקטור  של  משרה, למעט כהונה  כנושא  הונה 

למעט   לציבור,  מניות  לראשונה  להציע  שעומדת  בחברה  חיצוני  כדירקטור 
התשס"ז זיקה),  מהווים  שאינם  (עניינים  החברות  תקנות  פי  על    2006-חריגים 

 ; כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ולמעט
 

אחר" תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו    -"  תאגיד 
 למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.  

 
לעיל,   [  ] זה  בסעיף  מהאמור  לגרוע  למי  מבלי  למעבידי,  לשותפי,  לקרובי,  לי,  אין 

שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים  
גם אם   קה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל,מי שאסורה זילם עסקיים או מקצועיי

נוסף   קיבלתי,  לא  וכן  זניחים,  קשרים  למעט  כלל,  דרך  אינם  כאמור  הקשרים 
החברות (כללים  , בהתאם לתקנות  ולהחזר ההוצאות  ת/על הגמול לו אני זכאי

או  2000-בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס , כל תמורה, במישרין 
 ין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה. בעקיפ 

תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו    תתקבלקוימו קשרים ו/או  יידוע לי כי באם   
בלתי   כדירקטור  לכהונתי  או  למינוי  הדרושים  התנאים  מן  תנאי  הפרת  בכך, 

 תלוי. 
 

ביטוח    או  לשיפוי,  התחייבות  פטור,  מתן  כתמורה  לראות  אין  זה,  ס"ק  לעניין 
 ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.    לפי הוראות סימן

 
תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם   [  ]

 תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. 
 

, ובכלל  בלתי תלוידירקטור  כאינני מכהן/ת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן   [  ]
 אחד מהדירקטורים בחברה.  י,זה דירקטור חיצונ 

 
 אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.  [  ]

 
 כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. ת/אינני מכהן [  ]

 
 זה:'  זלעניין ההצהרה לפי סעיף 
 ינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה. א לא יראו בהפסקת כהונה ש

 
"לעניי זה  סעיף  תלוין  בלתי  הדירקטור  דירקטור  הינו  התנאים מ"  כל  את  קיים 

 לעיל. ' ו בסעיף המבחנים ו
 

מתקיי [  ] חלק    ילגבי   מיםלא  או  והמבחנים  מכל  לעילהתנאים  ולפיכך    ,הנקובים 
 אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי". 

 
מחזיק/ה .ח הנך  ערךב   האם  חברה    ניירות  החברה,  פעילותה   שלה  8מוחזקת של  אם 

 : 9אם כן, אנא פרט/י , מהותית לפעילות החברה
_________________________ _______________ ___________________ 

 
 .___________________________________________________________ 

 .2010-שנתיים), התש"ע לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים 1 בסעיףכהגדרתה   -"חברה מוחזקת"  8
 . יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך  9

X

X

X

X

X
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לחב.ט לאלתר  לדווח  עליי  כי  לי  בהחזקותי ידוע  קיטון  או  גידול  כל  על  ניירות  ב  10י רה 
. אם פעילותה מהותית לפעילות החברהאו של חברה מוחזקת שלהל החברה, שהערך

שלה או    11תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה   ת/בעלת/עובד/  האם הנך.י
: אם כן, אנא פרט/יבחברה, 12של בעל עניין 

 ___________________________________________________________

 ____________________ _______________________________________

עניין   13משפחה   ת/בן   ךהנהאם  .יא בעל  של  או  בחברה  בכירה  משרה  נושא  בחברה,    של 
כמפורט להלן: 

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

מצהיר  לאחר שקראתי.יב כי כל האמור לעיל   ה/בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני 
ידי   על  ונכתבו  ומלאים  מדויקים  הינם  המזהים  הפרטים  וכי  לאמיתה  אמת  הינו 

חוק הוראות  כי  לי  ידוע  וכי  ידי  ממצה   החברות   ובכתב  רשימה  אינן  לעיל  המובאות 
לי. וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות 

ו/או על  כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור  
לכהן  כשירות  ובמבחני  בתנאים  עמידתי  בדבר  החברה  של  הביקורת  ועדת  קביעת 

תלוי כדירקטור   בהצהרה.  בלתי  מציינו  הייתי  שכזה  פרט  לי  ידוע  היה  אם  אם    וכי 
חברה.וודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד ליי

 __________      __________________
חתימה      תאריך       

          

ובעקיפין,  10 במישרין  בהם,  עניין  בעל  שאני  תאגידים  ו/או  משפחה  בני  יחד  לרבות  אחרים,  עם  יחד  ו/או  לבד 
בעקיפין,  או  במישרין  בהם,  מחזיק  שאני  תאגידים  באמצעות  ו/או  בשליטתי  תאגידים  באמצעות  לרבות 

.ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם25%
קשורהחבר"11 החברה  חב  -"  ה  אשר  חברהשא  -רה,  שלה  -ינה  או  מח  -אם  אחוזים  וחמישה  בעשרים  זיקה 

הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה  מן יותר 
בה סכום    קיעההש  -אם שלה  -ינה חברהשא  -מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה  ר  אחוזים או יות

א וחמישה  לעשרים  למעט  חוזיהשווה  אחרת,  בדרך  ובין  במניות  בין  החברה,  של  העצמי  מההון  יותר  או  ם 
הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

ענין"12 ההצבעה    -"בעל  מכוח  או  התאגיד  של  המונפק  המניות  מהון  יותר  או  אחוזים  בחמישה  שמחזיק  מי 
א  אחד  דירקטור  למנות  שרשאי  מי  שמכהן  בו,  מי  הכללי,  מנהלו  את  התאגיד או  של  מהדירקטורים  יותר  ו 

כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר  
יותר   או  אחוזים  וחמישה  עשרים  למנות  רשאי  או  בו,  ההצבעה  מכוח  או  שלו,  המונפק  המניות  מהון 

מהדירקטורים שלו.  
משפחה"  13 אחד    -"  בן  כל  של  זוגו  בן  או  הזוג,  בן  של  צאצא  או  צאצא  הורה,  הורה  הורה,  אח,  וכן  זוג  בן 

מאלה; 

30/08/2022    _____ _______________________________
מייייייייייייייייייייייייייייימה       תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתחת
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דירקטור כשירות  הצהרת 
סעיפים   פי  התשנ"ט  227-א224על  החברות,  תקנות ו  ,)"החברות  "חוק(להלן:    1999-לחוק 

בעל  ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  (תנאים  החברות 
התשס"ו מקצועית),  לתקנות  ,  2005-כשירות  בהתאם  גילוי  ו34,  26לצורך  לתקנות    33-(ב) 

תש"לערך    ניירות ומיידיים),  תקופתיים  בהוראות  ו  1970-(דוחות  עמידה  סעיפים  הלצורך 
ו12(א)(92 החברות,219-)  לחוק  לכהונה    (ד)  קנביט בחברת  המיועד  עולם  תיקון 

 ")החברה(להלן: " בע"מ סוטיקלספארמ

תאריך המינוי:  

___________________________  ___________________המועמד:      שם
משפחה    פרטי    

___________________________   שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: 

 ___________________________       : זיהוימס' 

_ _ ________________ ___ נות:ינת  ____ _______________  תאריך לידה: 

:  מען להמצאת כתבי בי דין
מיקוד  עיר  רחוב    

 הצהרות: 

את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.  ת/הריני מאשר .א

השכלתי  .ב אודות  פרטים  המקצ 1להלן  וניסיוני  כישורי  בחינה וונט הרל  יוע,  לשם  יים 
כישורים (לרבות השכלהאם י בידיי  בחברה ש  כדירקטור  לכהן  וניסיוני המקצועי)  תי 

והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או  
להלן:  (יחד  החברה  של  העיקרי  עיסוקה  בתחום  וההבנה  המיומנות  להערכת 

"): הדרישות המקצועיות"

_ ______________________________________________ ____תי:_ לכשה

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 : 2רונות האח שניםהש  התעסקותי בחמ

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 
ב כדירקטור  כיהנתי  ו/או  מכהן/מכהנת  אני  בהן  אחרות  ים השנ   שחמחברות 

 : 3אחרונות ה

או    1 האקדמאי  והתואר  נרכשה  שבו  המוסד  הדירקטור,  של  השכלתו  נרכשה  שבהם  התחומים  כל  יצוינו 
כתו, מיומנות  התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להער

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות  -גבוהה והבנה בנושאים עסקיים
הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. 

יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.   2
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________ _______

תעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה * יש לצרף מסמכים ו

ניסיונו   .ג השכלתו,  שבשל  מי  הוא  ופיננסית"  חשבונאית  מומחיות  בעל  "דירקטור 
עסקיים   בנושאים  והבנה  גבוהה  מיומנות  בעל  הוא  ודוחות    –וכישוריו  חשבונאיים 
רה ולעורר החב  ם של יפי כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכס

פיים;לאופן הצגתם של הנתונים הכס דיון בקשר

נ ו/או  השכלתך  בשל  כי  מצהיר/ה,  להערכתך, יהנך  לך,  יש  כישוריך  ו/או  סיונך 
 : 4והה והבנה בנושאים המפורטים להלן מיומנות גב 

פועלת   [  ] שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות  סוגיות 
 החברה; הגודל והמורכבות של  בסדררות בלחהחברה ו 

תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;  [  ]

-ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח   החברות   חוקהכנת דוחות כספיים ואישורם לפי   [  ]
 1968 ; 

אף אחד מהמפורטים לעיל;  [  ] 

כד לשמש  הבנתך,  למיטב  כשיר,  הנך  לעיל,  האמור  מומחיות בעל  טור  קירולאור 
 יננסית: חשבונאית ופ

[  ]    כן 

[  ]      לא 

נ .ד ו/או  השכלתי  בשל  כי  בחברה,  כדירקטור  לכהונה  כמיועד/ת  מצהיר/ה,  סיוני יהנני 
ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי  

 של החברה: 

[  ]    כן 

[  ]      לא 

: 5כספיים  לקרוא ולהבין דוחות כולתי היל שי .ה

[  ]    כן 

[  ]      לא 
בחוק .ו הקבועות  הכשירות  בדרישות  עומד/ת  אני  כי  מצהיר/ה  לכהן    החברות  הנני 

 ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:, כדירקטור בחברה

אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר. .1

הן המלאים  של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את  יש לפרט את שמותי 3
 תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדח"צ יש לציין זאת מפורשות.  

יש לסמן במקום הרלוונטי. 4
יש לסמן במקום הרלוונטי. 5
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והי.2 הדרושים  הכישורים  בידי  להלכו יש  לשם  קדישת  הראוי,  הזמן  ביצוע    את 
בחבר  כדירקטור  של  תפקידי  המיוחדים  לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  ה, 

החברה ולגודלה.  
האחרים  .3 עיסוקיי  או  ייצרותפקידיי  כדירקטור    לא  תפקידי  עם  עניינים  ניגוד 

בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. ולא יהיה 

דין    לא.4 בפסק  וונה  שראבערכאה  הורשעתי  להלן  המפורטות  אם  בעבירות 
שבית המשפט קבע,  בעבירות המפורטות להלן, הרי  בפסק דין  הורשעתי בעבר  

במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות  
לנ  ,להלן היתר,  בין  לב  העסיובשים  נעברה  שבהן  מנוע,  ירהב בות  אני  ה/ אין 

סק הדין  פו חמש שנים מיום מתן פל חו שא  תמלכהן כדירקטור בחברה ציבורי
הורשעתי  במהלכה תקופה    או   שבו  יותר  מנוע  קצרה  כדירקטור    ה/אני  מלכהן 

: לפי קביעת בית המשפטבחברה ציבורית 

סעיפים   .א לפי  ,  428עד    422-ו  420עד    418,  415,  392,  297עד    290עבירות 
וק  לח   54-ו  )(א53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977  -לחוק העונשין, התשל"ז  

ערך התשכניירות  "  1968-"ח,  ערך(להלן:  ניירות  עבירה  חוק  כל  או   ("
 .החברות  (ג) לחוק226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 

עבירות   .ב מרמה,  שוחד,  בעבירות  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  הרשעה 
מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. 

לעיל     4בסעיף  מנויה  שאינה  בעבירה    אשונהאה רבערכ  יןלא הורשעתי בפסק ד  .5
ה /אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי

או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב   לשמש כדירקטור בחברה ציבורית
ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו  

מי  שנים  קצרה  פסק  מתן    וםחמש  תקופה  או  המשפט  הדין  בית  שקבע  יותר 
ראויבמהלכה   ציבורית  ה /אינני  בחברה  כדירקטור  פרטית    לשמש  בחברה  או 

. שהיא חברת איגרות חוב

לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן   .6
ציבורית חברה  בכל  חבר  כדירקטור  שהיא  פרטית  בחברה  חויגרואת  או  ב, ת 

ואם   בחברה,  או/או  אמצעי  עליי  התקופה  הוטל  שחלפה  הרי  כאמור,  כיפה 
שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. 

 לעניין זה:  
אכיפה"   בסעיף    –"אמצעי  כאמור  אכיפה  ערך,  52אמצעי  ניירות  לחוק  נו 

ח' פרק  לפי  ז'  4שהוטל  פרק  לפי  ערך,  ניירות  העיסוק    2לחוק  הסדרת  לחוק 
לחוק    1ק י' , או לפי פר 1995-עות, התשנ"ה ות ובניהול תיקי השקהשקעעוץ  יבי

 , לפי העניין; 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד
לב(א) לחוק ניירות  52הוועדה שמונתה לפי סעיף    –"ועדת האכיפה המינהלית"  

ערך.

תילכהונ  החברות   י תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוקי אם חדל להתקיים לגב .7
שמתקיימת    קטורכדיר או  כדבחברה  כהונתי  לפקיעת  עילה  ירקטור  לגביי 

בס"ק  בעבירה כאמור  בערכאה ראשונה  , לרבות עקב הרשעה בפסק דין  בחברה
לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל   5(א) או  4
ההודעה.  – מתן  במועד  תפקע  וכהונתי  לחברה  מייד  כך  על  כי    ,ליידוע    אודיע 

הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת  ,  תברוהח  לחוק  234בהתאם לסעיף  
חברה. לחובת אמונים שלי  

:6כדלקמן  ה/ מצהירהנך דירקטור בלתי תלוי, הנך ה אם חינ לצורך הב .ז

בעל השליטה בחברה; לש 7אינני קרוב  [  ]

 יש לסמן במקומות הרלוונטים.   6
אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן    בן זוג, אח או   –"קרוב"    7

זוגו של כל אחד מאלה.  
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אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או   [  ]
המינוי   במועד  בו,  השליטה  בעל  שאני  בלתאגיד  שקדאו  למועד  שנתיים  מו 
בחברה השליטה  לבעל  לחברה,  זיקה  השליטה,    המינוי,  בעל  של  לקרוב  או 

שמחזיק    ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי   ,או לתאגיד אחר  ,במועד המינוי
ראש    –שליטה    בדבוקת יושב  המינוי,  במועד  שהוא,  למי  זיקה  גם 

הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר  
 בתחום הכספים; 

 
 זה:'  זלעניין ההצהרה לפי סעיף 

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או    -"  זיקה"
כ לכהן  שליטה, וכן  כדי  שמונה  דירקטור  של  משרה, למעט כהונה  כנושא  הונה 

למעט   לציבור,  מניות  לראשונה  להציע  שעומדת  בחברה  חיצוני  כדירקטור 
התשס"ז זיקה),  מהווים  שאינם  (עניינים  החברות  תקנות  פי  על    2006-חריגים 

 ; כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ולמעט
 

אחר" תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו    -"  תאגיד 
 למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.  

 
לעיל,   [  ] זה  בסעיף  מהאמור  לגרוע  למי  מבלי  למעבידי,  לשותפי,  לקרובי,  לי,  אין 

שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים  
גם אם   קה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל,מי שאסורה זילם עסקיים או מקצועיי

נוסף   קיבלתי,  לא  וכן  זניחים,  קשרים  למעט  כלל,  דרך  אינם  כאמור  הקשרים 
החברות (כללים  , בהתאם לתקנות  ולהחזר ההוצאות  ת/על הגמול לו אני זכאי

או  2000-בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס , כל תמורה, במישרין 
 ין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה. בעקיפ 

תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו    תתקבלקוימו קשרים ו/או  יידוע לי כי באם   
בלתי   כדירקטור  לכהונתי  או  למינוי  הדרושים  התנאים  מן  תנאי  הפרת  בכך, 

 תלוי. 
 

ביטוח    או  לשיפוי,  התחייבות  פטור,  מתן  כתמורה  לראות  אין  זה,  ס"ק  לעניין 
 ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.    לפי הוראות סימן

 
תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם   [  ]

 תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. 
 

, ובכלל  בלתי תלוידירקטור  כאינני מכהן/ת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן   [  ]
 אחד מהדירקטורים בחברה.  י,זה דירקטור חיצונ 

 
 אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.  [  ]

 
 כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. ת/אינני מכהן [  ]

 
 זה:'  זלעניין ההצהרה לפי סעיף 
 ינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה. א לא יראו בהפסקת כהונה ש

 
"לעניי זה  סעיף  תלוין  בלתי  הדירקטור  דירקטור  הינו  התנאים מ"  כל  את  קיים 

 לעיל. ' ו בסעיף המבחנים ו
 

מתקיי [  ] חלק    ילגבי   מיםלא  או  והמבחנים  מכל  לעילהתנאים  ולפיכך    ,הנקובים 
 אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי". 

 
מחזיק/ה .ח הנך  ערךב   האם  חברה    ניירות  החברה,  פעילותה   שלה  8מוחזקת של  אם 

 : 9אם כן, אנא פרט/י , מהותית לפעילות החברה
_________________________ _______________ ___________________ 

 
 .___________________________________________________________ 

 .2010-שנתיים), התש"ע לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים 1 בסעיףכהגדרתה   -"חברה מוחזקת"  8
 . יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך  9

X

X

X

X

X

X
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לחב .ט לאלתר  לדווח  עליי  כי  לי  בהחזקותי ידוע  קיטון  או  גידול  כל  על  ניירות  ב  10י רה 
 . אם פעילותה מהותית לפעילות החברה או של חברה מוחזקת שלהל החברה, ש הערך

שלה או    11תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה   ת/בעלת/עובד/  האם הנך .י
 : אם כן, אנא פרט/יבחברה,  12של בעל עניין 

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

עניין   13משפחה   ת/בן   ךהנהאם   .יא בעל  של  או  בחברה  בכירה  משרה  נושא  בחברה,    של 
 כמפורט להלן: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

מצהיר  לאחר שקראתי .יב כי כל האמור לעיל   ה/בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני 
ידי   על  ונכתבו  ומלאים  מדויקים  הינם  המזהים  הפרטים  וכי  לאמיתה  אמת  הינו 

חוק הוראות  כי  לי  ידוע  וכי  ידי  ממצה   החברות   ובכתב  רשימה  אינן  לעיל  המובאות 
 לי. וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות 

ו/או על  כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור  
לכהן  כשירות  ובמבחני  בתנאים  עמידתי  בדבר  החברה  של  הביקורת  ועדת  קביעת 

תלוי כדירקטור   בהצהרה.  בלתי  מציינו  הייתי  שכזה  פרט  לי  ידוע  היה  אם  אם    וכי 
 חברה.וודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד ליי

      __________________
חתימה      תאריך       

ובעקיפין,    10 במישרין  בהם,  עניין  בעל  שאני  תאגידים  ו/או  משפחה  בני  יחד  לרבות  אחרים,  עם  יחד  ו/או  לבד 
בעקיפין,   או  במישרין  בהם,  מחזיק  שאני  תאגידים  באמצעות  ו/או  בשליטתי  תאגידים  באמצעות  לרבות 
 .ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם 25% 

קשורהחבר"  11 החברה  חב  -"  ה  אשר  חברהשא  -רה,  שלה  -ינה  או  מח  -אם  אחוזים  וחמישה  בעשרים  זיקה 
הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה  מן  יותר 

בה סכום    קיעההש  -אם שלה  -ינה חברהשא  -מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה  ר  אחוזים או יות
א וחמישה  לעשרים  למעט  חוזיהשווה  אחרת,  בדרך  ובין  במניות  בין  החברה,  של  העצמי  מההון  יותר  או  ם 

 הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.
ענין"  12 ההצבעה    -"בעל  מכוח  או  התאגיד  של  המונפק  המניות  מהון  יותר  או  אחוזים  בחמישה  שמחזיק  מי 

א   אחד  דירקטור  למנות  שרשאי  מי  שמכהן  בו,  מי  הכללי,  מנהלו  את  התאגיד או  של  מהדירקטורים  יותר  ו 
כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר   
יותר    או  אחוזים  וחמישה  עשרים  למנות  רשאי  או  בו,  ההצבעה  מכוח  או  שלו,  המונפק  המניות  מהון 
 מהדירקטורים שלו.   

משפחה"   13 אחד    -"  בן  כל  של  זוגו  בן  או  הזוג,  בן  של  צאצא  או  צאצא  הורה,  הורה  הורה,  אח,  וכן  זוג  בן 
מאלה; 

__________



 1

 דירקטור כשירות  הצהרת 
 

סעיפים   פי  התשנ"ט   227-  א224על  החברות,   תקנות ו  ,)"החברות  "חוק(להלן:    1999-לחוק 
בעל  ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור  ומבחנים  (תנאים  החברות 

לתקנות   33-(ב) ו34,  26לצורך גילוי בהתאם לתקנות  וכן  ,  2005-כשירות מקצועית), התשס"ו
ערך   תש"לניירות  ומיידיים),  תקופתיים  הו  1970-(דוחות  בהוראות  עמידה  סעיפים  לצורך 

בחברת תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס המיועד לכהונה    (ד) לחוק החברות,219-ו)  12(א)(92
 ") החברה(להלן: " בע"מ 

 
 מועד אישור האסיפה הכללית              תאריך המינוי:  

 
 

 _ אשכנזי _                   ___ יצחק _המועמד:            שם
 משפחה                                    פרטי           

 
 _ ISAAC_    ASHKENAZI            באנגלית כפי שמופיע בדרכון:המועמד שם 

 משפחה        פרטי       
 

 _ 054645072          : זיהוימס' 
 

 ישראל נתינות:   02/04/1957       תאריך לידה: 
 

 5620008   יהוד     15קפלנסקי  :  מען להמצאת כתבי בי דין
 מיקוד   עיר    רחוב                               

 
 :1הצהרות 

 

 הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.  .א
 
הרלוונטיים לשם בחינה האם    3, כישורי וניסיוני המקצועי 2להלן פרטים אודות השכלתי  .ב

יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם 
ו/או   ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  להערכת  והמבחנים  התנאים  בי  מתקיימים 

הדרישות להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "
 "):המקצועיות

 
מסטר (מדעים, בריאות,  תארי  , מומחה לרפואת עיניים, מומחה לאסונות, ארבעה  רופא

בוגר אוניברסיטת הרוואד,    מנהל ציבורי, סוציולוגיה), בוגר המכללה לביטחון לאומי,
שנים,   25קבע    מומחה בינלאומי לאסונות המוניים, פרופסור באוניברסיטת בן גוריון,

 ____ __ועוד דרגת אל"מ (עדיין במילואים)
 צורפו ונשלחו מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה 

 ___________________________________________________________ 
 .זה '* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב

 

 
 יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.    1
יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה    2

גבוהה  המקצועית   בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות  מחזיק  שהוא 
עסקיים בנושאים  הדוחות  -והבנה  את  לעומקם  להבין  לו  המאפשר  באופן  כספיים,  ודוחות  חשבונאיים 

 הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. 
הניס  3 שישנם,  ככל  והבנה  יפורטו,  גבוהה  כספית  מיומנות  להערכתו,  לדירקטור,  המקנים  והכישורים  יון 

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של -בנושאים עסקיים
 החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. 
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 : 4התעסקותי בחמש השנים האחרונות 
 1982 – 1975עתודה לרפואה בהדסה ירושלים: 

 2007 – 1982שירות בצה"ל: 
 1995 – 1987רפואת עיניים: 

 2013  – 2001באוניברסיטת הרווארד: במצבי חירום מנהל תחום מנהיגות 
 2017 - 2013הכנת ברזיל לחירום בעת האולימפיאדה:  

 עד היום.  –  2007: תחום אסונות, פעילות הומניטרית והצלת חייםפעילות עולמית ב
 יועץ רשות חירום לאומית ומילואים בפיקוד העורף 

 מילואים בפיקוד העורף 
 NIREDון ראש המכ

 פרופסור באוניברסיטת בן גוריון 
 

מכהן אני  בהן  אחרות  האחרונות   חברות  השנים  בחמש  כדירקטור  כיהנתי  : 5ו/או 
 המרכז האקדמי למשפט ועסקים

 2022יוני עד  – . ביומדאיי .אנ .חברת די
 ______ 

 
ניסיונו   .ג השכלתו,  שבשל  מי  הוא  ופיננסית"  חשבונאית  מומחיות  בעל  "דירקטור 

עסקיים   בנושאים  והבנה  גבוהה  מיומנות  בעל  הוא  ודוחות    – וכישוריו  חשבונאיים 
כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר 

 דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;
 

השכלת  הנני בשל  כי  נ   ימצהיר,  כישורי   יסיונ יו/או  להערכת לייש    יו/או  מיומנות י,   ,
 :6והה והבנה בנושאים המפורטים להלן גב
 
פועלת ]_[ שבו  לענף  האופייניות  חשבונאית  בקרה  וסוגיות  חשבונאיות                 סוגיות 

 החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;       
 
 תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;    ]_[
 
- ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח  החברות חוקהכנת דוחות כספיים ואישורם לפי    ]_[

 1968 ; 
 
]X [  ;אף אחד מהמפורטים לעיל 
 

לעיל,   האמור  הבנת  הנניולאור  למיטב  מומחיות יכשיר,  בעל  כדירקטור  לשמש   ,
 ופיננסית: חשבונאית 

 
 ]       כן _[
 
]X לא      [ 
 

נ .ד ו/או  השכלתי  בשל  כי  בחברה,  כדירקטור  לכהונה  כמיועד  מצהיר,  ו/או יהנני  סיוני 
העיקרי של   עיסוקה  בתחום  כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה 

 החברה: 
 
]X[    כן 
 
 לא    ]_[

 : 7יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים  .ה

 
 הזמן שמילא בכל תפקיד. יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך   4
את    5 ולפרט  ציבורית  או  פרטית  היא  החברה  האם  לציין  החברות,  של  המלאים   שמותיהן  את  לפרט  יש 

 יש לציין זאת מפורשות.  כדירקטור חיצוניתקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה   
 יש לסמן במקום הרלוונטי.  6
 יש לסמן במקום הרלוונטי.  7
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]X [   כן 
 
 לא     ]_[

לכהן כדירקטור    החברות  הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק .ו
 ובכלל זה הנני מצהיר כי:, בחברה

 
 אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.  .1

 
ביצוע   .2 לשם  הראוי,  הזמן  את  להקדיש  והיכולת  הדרושים  הכישורים  בידי  יש 

בח כדירקטור  של  תפקידי  המיוחדים  לצרכיה  השאר,  בין  לב,  בשים  ברה, 
 החברה ולגודלה.  

האחרים   .3 עיסוקיי  או  ייצרותפקידיי  כדירקטור    לא  תפקידי  עם  עניינים  ניגוד 
 בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. ולא יהיה 

 
דין    לא .4 בפסק  ראשונה  הורשעתי  ואם  בערכאה  להלן  המפורטות  בעבירות 

שבית המשפט קבע,  בעבירות המפורטות להלן, הרי  בפסק דין  הורשעתי בעבר  
במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות  

אין אני מנוע מלכהן  ,  ירה ב בות שבהן נעברה העסיובשים לב בין היתר, לנ  , להלן
ציבורית  בחברה  בחבר  כדירקטור  חובאו  איגרות  חברת  שהיא  פרטית  או    ה 

קצרה יותר  תקופה    או  חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתיש
או בחברה פרטית שהיא  אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית    במהלכה

 :לפי קביעת בית המשפט חברת איגרות חוב
 

סעיפים   .א לפי  ,  428עד    422- ו  420עד    418,  415,  392,  297עד    290עבירות 
לחוק    54-(א) ו53ד,  52ג,  52, ולפי סעיפים  1977  -לחוק העונשין, התשל"ז  

ערך התשכ"חניירות   ,-1968  " ערך(להלן:  ניירות  עבירה  חוק  כל  או   ("
 .החברות  (ג) לחוק226אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 

 

מרמה,   .ב שוחד,  בעבירות  לישראל  מחוץ  משפט  בבית  עבירות  הרשעה 
 מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. 

 
לעיל     4שאינה מנויה בסעיף  בעבירה    לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה .5

ראוי   אני  אין  נסיבותיה  או  חומרתה  מהותה,  מפאת  כי  קבע  משפט  בית  אשר 
  או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב   לשמש כדירקטור בחברה ציבורית

רשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו  ואם הו
המשפט   בית  שקבע  יותר  קצרה  תקופה  או  הדין  פסק  מתן  מיום  שנים  חמש 

או בחברה פרטית שהיא    במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית
 . חברת איגרות חוב

 
ית האוסר עליי לכהן  לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהל .6

ו/או    או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב,  כדירקטור בכל חברה ציבורית
שקבעה   התקופה  שחלפה  הרי  כאמור,  אכיפה  אמצעי  עליי  הוטל  ואם  בחברה, 

 ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. 
 לעניין זה:  

ך, שהוטל  נו לחוק ניירות ער52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף   –"אמצעי אכיפה" 
ח' פרק  ז'   4לפי  פרק  לפי  ערך,  ניירות  בייעוץ    2לחוק  העיסוק  הסדרת  לחוק 

לחוק השקעות    1, או לפי פרק י'1995- השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 , לפי העניין; 1994-משותפות בנאמנות, התשנ"ד 
לב(א) לחוק ניירות  52הוועדה שמונתה לפי סעיף    –"ועדת האכיפה המינהלית"  

 ערך.
 

לכהונתי    החברות   י תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוקי אם חדל להתקיים לגב .7
כדירקטור   כהונתי  לפקיעת  עילה  לגביי  שמתקיימת  או  בחברה  כדירקטור 

בס"ק  בעבירה כאמור  בערכאה ראשונה  , לרבות עקב הרשעה בפסק דין  בחברה
  –   ל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיללעי  5(א) או  4

ההודעה. מתן  במועד  תפקע  וכהונתי  לחברה  מייד  כך  על  כי    אודיע  לי,  ידוע 



 4

הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת  ,  החברות  לחוק  234בהתאם לסעיף  
 חברה. לחובת אמונים שלי  

 
 :8מצהיר כדלקמן  הננידירקטור בלתי תלוי,  הנני ה אם חינ לצורך הב .ז
 

]X[  בעל השליטה בחברה; לש 9אינני קרוב 
 
]X[   אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או

למועד   שקדמו  בשנתיים  או  המינוי  במועד  בו,  השליטה  בעל  שאני  לתאגיד 
במועד  או לקרוב של בעל השליטה,  המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה  

  שמחזיק בדבוקת   ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי   ,או לתאגיד אחר  ,המינוי
גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל    –שליטה  

 הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; 
 

 זה:'  ולעניין ההצהרה לפי סעיף 
עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או    -"זיקה"   קיום יחסי 
לכהן  שליטה,   כדי  שמונה  דירקטור  של  משרה, למעט כהונה  כנושא  כהונה  וכן 

למעט   לציבור,  מניות  לראשונה  להציע  שעומדת  בחברה  חיצוני  כדירקטור 
שאינם מהווים זיקה), התשס"ז החברות (עניינים  תקנות    , 2006- חריגים על פי 

 ; כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ולמעט
 

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו    -"תאגיד אחר"  
 למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.  

 
]X[   ,לעיל זה  בסעיף  מהאמור  לגרוע  למי  מבלי  למעבידי,  לשותפי,  לקרובי,  לי,  אין 

שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים  
גם אם   קה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל,מי שאסורה זילים או מקצועיים עסקי

הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על  
החברות (כללים בדבר  , בהתאם לתקנות  הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות

תש"ס  חיצוני),  לדירקטור  והוצאות  במישר2000-גמול  תמורה,  כל  או  ,  ין 
 בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה. 

תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו    תתקבלקוימו קשרים ו/או  יידוע לי כי באם   
בלתי   כדירקטור  לכהונתי  או  למינוי  הדרושים  התנאים  מן  תנאי  הפרת  בכך, 

 תלוי. 
 

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי   
 הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.   

 
]X[   תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם

 תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור. 
 
]X[ ובכלל זה  בלתי תלוידירקטור כנני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן אי ,

 אחד מהדירקטורים בחברה.  דירקטור חיצוני,
 
]X[  .אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל 
 
]X[ .אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות 
 

 זה:ו'  לעניין ההצהרה לפי סעיף 
 ינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה. א לא יראו בהפסקת כהונה ש

 
קיים את כל התנאים  מ לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור ה

 לעיל. ' ו בסעיף המבחנים ו
 

 
 ש לסמן במקומות הרלוונטים. י  8
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן    –"קרוב"    9

 זוגו של כל אחד מאלה.  
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מתקיי ]_[ חלק    ילגבי   מיםלא  או  והמבחנים  מכל  לעילהתנאים  ולפיכך    ,הנקובים 
 אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי". 

 11מוחזקת של החברה, חברה אחרים  ניירות ערךבבמניות ו/או  10האם הנך מחזיק  .ח
ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו    אם פעילותה מהותית לפעילות החברה שלה

יגרום    , שביצועו12להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה 
לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת  
שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ו/או האם קיימים  

הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה  
: 13אם כן, אנא פרט , הם מפורטים להלןשהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקרי

 . בעל עניין0.09% -כן. מחזיק ב
)https://www.globes.co.il/portal/instrument.aspx?instrumentid=857&mode

=company  ( 
 

 ניירות הערך י ברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחב .ט
ועל כל  אם פעילותה מהותית לפעילות החברה או של חברה מוחזקת שלהשל החברה, 

 כן  .צוינים לעילהתקשרות בחוזה ו/או הסכם המ
 
 

שלה או    16שלה, חברה קשורה   15של החברה, חברה בת     14בעל תפקיד /עובד  האם הנך .י
 לא  :אם כן, אנא פרטבחברה,  17של בעל עניין 

 
משפחה   ךהנהאם   בחברה   18בן  בכירה  משרה  נושא  עניין  19של  בעל  של  בחברה,    או 

 לא    כמפורט להלן:
 
הריני לאשר כי נכון למועד אישור האסיפה הכללית, לא חל כל שינוי הרלוונטי למתן  .יא

כדירקטור   לכהונתי  ישראל  ומשטרת  הבריאות  משרד  ידי  על  הנדרשים  האישורים 
 בדירקטוריון החברה.  

 
לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו  .יב

רטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי  אמת לאמיתה וכי הפ
חוק הוראות  כי  לי  ידוע  וכי    החברות  וכי  וסופית  ממצה  רשימה  אינן  לעיל  המובאות 

 חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי. 
 

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על  
לכהן קבי כשירות  ובמבחני  בתנאים  עמידתי  בדבר  החברה  של  הביקורת  ועדת  עת 

 
לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או    10

ן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהנך מחזיק בהם, במישרין או  בעקיפין, וכ 
 ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.  25%בעקיפין,

מוחזקת"  11 בכללי    -"חברה  כמשמעותם  כלולה,  חברה  או  יחסי  באיחוד  מאוחדת  חברה  מאוחדת,  חברה 
 . ובליםהחשבונאות המק 

 לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.   12
 יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.   13
 . 1968-(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף   – לרבות "מורשה חתימה עצמאי"   14
המוצא   רה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניותחב   - בת"  -ה "חבר   15

 .ת למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה רשאישלה או מכוח ההצבעה שבה או 
  זיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותרמח   -אם שלה  -ינה חברהשא  -אשר החברה  רה,  חב  -ה קשורה"  "חבר  16

וחמישה  מן   עשרים  למנות  רשאית  או  בה,  ההצבעה  מכוח  או  שלה  המונפק  המניות  הון  של  הנקוב  הערך 
קיעה בה סכום  הש  -אם שלה  -ינה חברהשא  -מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה  ר  אחוזים או יות

ו לעשרים  אהשווה  למעט  חוזיחמישה  אחרת,  בדרך  ובין  במניות  בין  החברה,  של  העצמי  מההון  יותר  או  ם 
 הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

ענין"  17 ההצבעה    - "בעל  מכוח  או  התאגיד  של  המונפק  המניות  מהון  יותר  או  אחוזים  בחמישה  שמחזיק  מי 
שמכהן    מי  הכללי,  מנהלו  את  התאגיד או  של  מהדירקטורים  יותר  או  אחד  דירקטור  למנות  שרשאי  מי  בו, 
כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר   
אחוזי  וחמישה  עשרים  למנות  רשאי  או  בו,  ההצבעה  מכוח  או  שלו,  המונפק  המניות  יותר  מהון  או  ם 
 .  וכן חברה בת של החברה מהדירקטורים שלו  

 בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;  -"בן משפחה"     18
 . 1968-(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  –  "נושא משרה בכירה"  19
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כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייוודע  
לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה. 

22.2008.22      __________________
חתימה         תאריך 

          

   __________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ______
תתתתחתתתתתתתתתתתתחחתתתתתתחתחתחחחתתתתחתתתתתתתתתחחחחחחחתתתתתתתתתתתחתחתחתימה
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 הגדרות .1

 : זו תגמול  בתוכנית עיםלהלן הגדרות מונחים מרכזיים המופי

 ."מ בענביט פארמסוטיקלס ק "  החברה"

בחברה,    מדיניות  " תגמול מדיניות" משרה  נושאי  של  והעסקה  כהונה  תנאי  לעניין 

 . 1999-"טהתשנ א(א) לחוק החברות, 267כמשמעות המונח בסעיף 

 .1999-חוק החברות, התשנ״ט  " חוק החברות"

מנהל    מנהל "נושא משרה"  סגן  כללי,  למנהל  משנה  ראשי,  עסקים  מנהל  כללי, 

וכן   שונה,  תוארו  אם  אף  בחברה  כאמור  תפקיד  ממלא  כל  כללי, 

, וכן נושא משרה דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי

השפעה מהותית    המשרה  שאונבתאגיד בשליטת התאגיד, אשר יש ל

   .על התאגיד

 מנהל כללי או מנהלים כלליים משותפים של החברה.   "מנכ"ל"

ניהולי  למנכ"ל,    המשנהסמנכ"ל,   "סמנכ"ל" תפקיד  בעל  כל  הכפואו    ףאחר 

 ישירות למנכ"ל. 

יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, אשר נותן שירותי ניהול ו/או ייעוץ   פעיל" דירקטוריון "יו"ר 

 לחברה. 

קה של נושא משרה, לרבות מתן פטור, ביטוח,  כהונה או העס תנאי "תנאי כהונה והעסקה" 

וכל   פרישה,  מענק  שיפוי,  היתר  לפי  שיפוי  או  לשיפוי  התחייבות 

הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל  

 כהונה או העסקה כאמור. 

 .לצרכן המחירים מדד " המדד"

 השתלמות. שכר בסיס, הפרשות סוציאליות וקרן   " הקבוע השכר עלות"

 . לחברה עובד של העסקה  עלות סך " העסקה עלות"

 

 כללי  .2

, מרכיביו  בחברה  המשרה נושאי  לתגמול  בנוגע  החברה  מדיניות  את  ולפרט  לתאר   זה  מסמך  מטרת .2.1

 חוק החברות.הוראות ואופן קביעתו, בין היתר, בהתאם ל
מנחים    התגמול  מדיניות .2.2 וקווים  עקרונות  ולהתוות  לקבוע  לנושאי  נועדה  תגמול  קביעת  לעניין 

מדיניות התגמול    המשרה בחברה, באופן ראוי וסביר, בגין העסקתם של נושאי המשרה בחברה.

.  המשרה  נושאי  אתולתמרץ    לתגמל   הצורך  במידת  תוכל  במסגרתה  אשר  החברה   בידי  כלי  הינה 

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

 .  דין כל להוראות  ובכפוף בחברה לכך  המוסמכים האורגנים ידי
  המשרה   לנושאי  ומאוזנים  ראויים  תמריצים  יצירת   לשקף  , הניתן  ככלתשאף,    התגמול  מדיניות .2.3

  הסיכונים   ניהול  במדיניותביעדי החברה, בתפקידו של נושא המשרה ו השאר  בין  בהתחשב  בחברה
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  לפעול   המשרה  נושאי  את  לתמרץ   מטרתו  אשר  , תגמול  מבנה   מגדירה   התגמול   מדיניות .  בחברה

  בראיה   והן  המיידי בטווח  הן  שלה  העבודה  תוכנית,  החברה  מטרות  את  יקדמו  אשר  יעדים  להשגת

,  התגמול   חבילת  מסך  לקבועים   המשתנים  הרכיבים   בין  הראוי   היחס   את  , זה  ובכלל   ,טווח  ארוכת

  בהתאם   םשאינ  סיכוניםלנטילת   הרלוונטי המשרה  נושא  את  לעודד  שלא  מנת  על  ,היתר  בין  ,וזאת

 . בחברה  הבכירים  המשרה  נושאי  בשימור  הצורך  לאיזון  דגש  מתן  תוך  ,זה  לעניין  החברה  למדיניות

  באה   ,התגמול  במדיניות   המשרה  נושאי של    ההעסקהו  כהונהה  בתנאי  משתנים  רכיבים  בקביעת .2.4

  בראיה ,  היתר  בין,  רווחיה  ולהשאת  החברה  יעדי  להשגת  המשרה  נושא  של  תרומתו  ביטוי  לידי

 . המשרה  נושא  של לתפקידו  ובהתאם  טווח ארוכת
 . פעילותה ומורכבות  האופי  ,החברה  לגודל התייחסות  משקפת התגמול מדיניות .2.5

  מדיניות   תחול,  בנוסף  .החברות  בחוק  כהגדרתם,  בחברה  המשרה   נושאי  כלל  על   תחול  המדיניות .2.6

לעל    ,בהתאמה,  התגמול יש  אשר  התאגיד,  בשליטת  בתאגיד  משרה  השפעה    המשרה  שאונ נושא 

 .  מהותית על התאגיד
זכות כלשהי    נקבעובמדיניות התגמול ובעקרונות ובפרמטרים ש  איןיודגש, כי   .2.7 בה כדי להקנות 

 משרה בחברה. לנושאי 
 

  התגמול  מדיניות של תוקפה .3
בהתאם    שלושלמשך    החברה   ידי-על   אישורה   מיום  החל  לתוקפה  תכנסהתגמול    מדיניות .3.1 שנים 

יובאו    .לעת  מעת   נושיעודכ   כפי  ,תקנותיו  עלהחברות    חוקלהוראות   התגמול  במדיניות  שינויים 

הזכות לשנות את מדיניות התגמול בכל   לחברה עומדת  לאישור בהתאם לדין החל באותו מועד. 

 עת, בהתאם להוראות הדין. 

  ותמליץ   ,לעת  מעת  יישומה  אופן  ואת  נההצורך לעדכ  את,  התגמול  מדיניות  את  תבחן   התגמול   ועדת .3.2

   .הצורך במידת נהעדכו על החברה לדירקטוריון
הסכמים   חידוש/חדשים ניהול הסכמיאו / ו עבודה הסכמי כריתת במסגרת החברה תשאף, כן כמו

של  קיימים לאפשרותה  בכפוף  להלן,  הנכללים  התגמול  מדיניות  עקרונות  את  וליישם  להטמיע   ,

 החברה לחרוג ממדיניות תגמול זו, ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין.  

  בתקנות ,  בחוק  ייקבעו,  החוק  להוראות  בהתאם  התגמול  מדיניות  אישור  מועד  שלאחר  וככל  אם .3.3

  במדיניות  להיכלל  שצריכים   סף   בתנאי  או  החובה   שותלדרי  ביחס  הקלות  מכוחו  שיוצאו   בצווים  או

  הוראה   כל  אף   על  התגמול במדיניות  ככלולות  האמורות בהקלות  יראו,  אישורה  למועד  נכון תגמול

 . החברה ודירקטוריון  התגמול ועדת לאישור בכפוף הכל, בה הקבועה אחרת
 

 , פיקוח ובקרה בחברה התגמול  תנאי  לאישור מוסמכים  אורגנים .4
  ידונוהתגמול    מדיניות  במסגרת  המשרה  נושאי  של  התגמול  בתוכניות  ושינויים   העסקה  תנאי  אישור  .4.1

ובהתחשב במדיניות    דין  כל  להוראות  בהתאם  החברה   של  המוסמכים   האורגנים   ידי  על  ויאושרו

לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין),   3ב 1בהתאם לתקנה   לעניין זה יצוין, כי   .התגמול
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, בגבולות הקבועים במדיניות  1"ל סמנכ של    והעסקתו   כהונתו לא מהותי בתנאי    שינוי   , 2000- התש"ס 

תואמים    תו והעסק   תו כהונ   שתנאי בכפוף לכך    , בלבד התגמול, יאושר בידי המנהל הכללי של החברה  

התגמול  מדיניות  סמנכ"ל    . את  של  כהונתו  בתנאי  מהותי  לא  שינוי  על  לדירקטוריון  ידווח  המנכ"ל 

 כאמור. 
מופקד על מדיניות התגמול ועל יישומה ועל כל הפעולות הדרושות לשם כך, החברה    דירקטוריון .4.2

 . מהשל ספק לגבי אופן יישו קרהלרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מ
 

 נושאי משרה בחברה תנאי הכהונה וההעסקה של  עקרונות מנחים לבחינה וקביעת   .5
 : כללי .5.1

בחברה וליעדים  של נושאי המשרה  ולתחומי אחריותם    התגמול מותאמת לתפקידםמדיניות  ככלל,  

 במסגרת מילוי תפקידם.  המוצבים להם  ,ניתנים להשגהה
 :מטרות .5.2

 , בראייה ארוכת טווח;הומדיניות  ה, תכניות העבודה של חברהמטרות ה  קידום .א
בחברה   .ב האיכותיים  המשרה  נושאי  שימור  לשם  מובנה  והטבות  תמריצים  מערך  התווית 

 ; לטווח ארוך
הרלוונטיי .ג האורגנים  של  דעת  שיקול  כהונתם   םהבניית  תנאי  לקביעת  בקשר  בחברה, 

בהתחשב  מוגדרים,  ופרמטרים  עקרונות  בסיס  על  בחברה,  המשרה  נושאי  של  והעסקתם 

 ; בגודלה של החברה, באופי פעילותה, ובמדיניות ניהול הסיכונים בה
בין תרומתו של נושא המשרה, בהתאם לתפקידו בחברה לבין השגת יעדי  יחס הולם  התווית   .ד

 ; החברה והשאת רווחיותה בראיה ארוכת טווח
 התווית איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים לנושאי המשרה בחברה.  .ה

 :משרהה  לנושאי  העסקההו כהונהה  תנאי  קביעת  בעת שיקולים .5.3

נושא  .א או  לכהונה  המועמד  של  והישגיו  המקצועי  ניסיונו  מומחיותו,  כישוריו,  השכלתו, 

 ; המשרה המכהן
ההעסקה והסכמים קודמים עם נושא המשרה (ככל   תקופת תפקיד, תחומי אחריות,  אופי ה .ב

 ;שלא מדובר בנושא משרה חדש)
 ; הואופי פעילות ית לתפקידו של נושא המשרה, הפעילות הרלבנטהחברה גודל .ג
 ; המשרה נושאעל   הממונה הגורם  המלצת .ד
משתנים,   .ה תגמול  רכיבי  ולהשאת   החברה   יעדי   להשגת  המשרה  נושא  של   תרומתולעניין 

 בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה;  והכל, הרווחי

 
 
1   " זה  מהותילעניין  לא  התגמול    –"  שינוי  במבנה  עד  שינוי  של  הרלבנטיבלבד    5%בשיעור  (במונחים    מהפרמטר 

 התגמול כתוצאה מן השינוי האמור. מדיניות הקבוע במ תחורג  ה אינשסך חבילת התגמול  שנתיים), ובלבד 
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בעת אישור תגמול לנושא משרה,   –  2ומנהליה החברה    עובדיההשתכרות של    לרמת  יחס ה .ו

ברמה דומה  בתפקיד ו) תגמול נושאי משרה  1אודות: (  (ככל שאלו רלוונטיים)   יוצגו נתונים 

(חברהב שכר2;  תפקיד  ו)  באותו  הקודם  המשרה  נושא  והשכר 3(  ;של  הממוצע  השכר   (

והיחס בין כל אחד מאלה    החברהועובדי הקבלן המועסקים אצל    החברהשל עובדי    החציוני

המשרה   לנושא  לאשר  שמוצע  התגמול  תנאי    – לבין  בין  הפער  השפעת  תיבחן  זה  בהקשר 

, על יחסי העבודה  חברהבהכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של שאר העובדים  

 ; 3בחברה 
משרה    השתכרות ה   לרמת השוואה   .ז נושאי  חברות    דומים   בתפקידיםשל  דומות.  בחברות 

לע זה  דומות  ונתונים  משמען  ניין  הפעילות  וענף  אופי  מבחינת  לחברה  הדומות  חברות 

מאזן,   סך  שוק,  שווי  כגון  רלוונטיים  אלו  היקף  כספיים  פרמטרים  מכלול  ו/או  הכנסות 

 ; הוסוג פעילות ה, גודלהחברה הנבחנת  בהתאם לאופי
 . החברה של הכספי מצבה .ח

 

 מבנה התגמול הכולל ורכיביו .6
כפי שאושרה על ידי ועדת התגמול   ,מנחים של מדיניות התגמול בחברההקווים  הלהלן יפורטו  

 התגמול.מדיניות בכל הנוגע לרכיבי  ,החברה ודירקטוריון

 
 קבוע  שכר רכיבי .6.1

תפקידו בחברה   בביצוע משקיע הוא אותו הזמן  עבור  המשרה  נושא את  לתגמל  נועד – קבוע שכר

המקצועי של נושא המשרה והן את הגדרת    ונסיונוקבוע משקף הן את כישוריו    שכרבאופן שוטף.  

 .  מהם הנובעיםתפקידו ורמת תפקידו בחברה, לרבות הסמכות והאחריות 

 :בסיס שכר .א

רשאית  החברה - את    תהא  המשרה  לעדכן  נושאי  של  לתקרות  בחברה  שכרם  בהתאם 

   .במדינות התגמולהשכר הקבועות 

שכרם יקבע בהתאם לשיקולים לקביעת תנאי    –העתידים לעבוד בחברה  נושאי משרה   -

 כהונה והעסקה של נושאי משרה המנויים לעיל. 

 
 
 עלות מעביד.   2
 – לעניין זה   3

עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק בפועל שלהם, ועובדים    – "  עובדי קבלן המועסקים אצל החברה" 
 של קבלן שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה;  

כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,    –"  מעסיק בפועל", "קבלן שירות", "קבלן כוח אדם" 
 ;1996-התשנ"ו

בות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו  כל תשלום בעד ההעסקה, לר  –"  עלות שכר" 
 וכל הטבה או תשלום אחר; 
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. הצמדת השכר תיעשה, אם בכלל,  מלא  או  חלקי  באופןיכול שיהיה צמוד למדד    השכר -

 נושא המשרה.עם  העסקה  הפי שיקול דעת החברה ובהתאם להסכם  -על  ,באופן פרטני

נושאי המשרה בעלי תפקיד ניהולי בכיר, נושאי המשרה לא יהיו זכאים    ם שלבשל היות -

 לתגמול עבור עבודה בשעות נוספות או בזמן המנוחה השבועית. 

שכר,    במונחי עלות,  המשרה  נושאי  שלהקבוע (החודשי)    השכריובא פירוט תקרת    להלן -

 :4משרה  100%לפי 
 קרה ת תפקיד 

 אלפי ש"ח 100ד ע יו"ר דירקטוריון פעיל 

 אלפי ש"ח 100ד ע "ל מנכ

 אלפי ש"ח  70ד ע סמנכ"ל 

 

  זמן, תדון לשמר את נושאי המשרה בתפקידיהם לאורך  מטרה  ב  –בחינת שכר תקופתית   .ב

(כולם או חלקם, בגובה שכרם הקבוע של נושאי המשרה בחברה    , מעת לעת,ועדת התגמול

מצבה העסקי של החברה ביחס ל ו שוק הרלוונטי לבעלי תפקידים דומים  ביחס ללפי הענין) 

ואם   ,ובהתאם לשיקולים המנויים לעיל, תמליץ לדירקטוריון האם לאשר עדכון של השכר

  .המומלץ העדכוןהיקף , מה כן

של  ,האמור  אף   על של  שכרו    העלאה  והדירקטוריון  מנכ"ל  הקבוע  התגמול  ועדת  ידי  (על 

המנכ"ל בלבד  או סמנכ"לבלבד)   בלבד   5%, בשיעור של עד  )לדירקטוריוןובדיווח    (על ידי 

ההעסקהלשנה   שנתיים(  מעלות  כהונה  )במונחים  תנאי  של  מהותי  כשינוי  תיחשב  לא   ,

של   המשרהוהעסקה  שאלו נושא  ובלבד  חורגים    ,  התגמול אינם  מן  כ  ממדיניות  תוצאה 

 . השינוי האמור

 : נלווים תנאים .ג

העסקה של נושאי המשרה, נכללים תנאים נלווים והפרשות  ה כהונה והבמסגרת תנאי  -

 סוציאליות בהתאם לחוק ולנהוג בחברה. 

לתגמולים  הבראהימי  ,  חופשהימי    היתר   בין   כוללים   נלווים   ים תנא - הפרשות   ,

   .ביטוח בריאותתשלומים עבור ו  מותלהשתקרן  להפרשה   ,ולפיצויים

,  נייד   טלפון,  רכב,  תפקידו  מילוי  לצורך,  המשרה  נושא  לזכות  להעמיד   רשאית  החברה -

  תישא   היא  כי   לקבוע   רשאית  החברה.  החברה  הנהלת   שתקבע  כפי "ב,  וכיו  נישא  מחשב

בגינם)  אלה   נלווים  בתנאים  הכרוכות  ההוצאות   בכל המס  גילום    החברה.  (לרבות 

  הוצאות מ  חלקכל או  ב  תישא  היא  כי  ,המשרה  נושא  עם  בהתקשרותה   לקבוע  רשאית

(בארץ    לינה,  אינטרנט,  טלפון  לרבות,  תפקידו  מילוי  לצורך  נעשו  אשר  המשרה  נושא

 . עיתוניםנוי לימו"ל ובחו בארץ  נסיעה  הוצאותו   אירוח"ל, אש), לה ומחוצה 

 
 
 התקרות כאמור תותאמנה באופן יחסי להיקף המשרה בפועל של נושא המשרה הרלוונטי.   4
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תאגיד  במסגרת הסכם שירותים עם    שירותים   לחברה  המספקים  משרה  נושאילעניין   -

  התנאים   כלל  ואתאת השכר הקבוע    ויכלול חשבונית  כנגד  בוצע  יבשליטתם, התשלום  

   ).הוצאות החזר(למעט  וההטבות  הנלווים

 ליחסים   בהתייחס  הקבוע   הרכיב   מסך  כחלק  ייבחנו  הנלווים  בתנאים  שינויים -

 . התגמול בחבילת לקבועים משתנים רכיבים  בין  החברה  שהגדירה

ייבחנו    התנאים - ודירקטוריון  ידי- עלהנלווים  התגמול  בחינה    החברה   ועדת  במסגרת 

 צורך.  לבהתאם תקופתית לסך היקף ההוצאות ויעודכנו 

 

 5מענק מבוסס יעדים – משתנה תגמול .6.2

 : כללי .א

ולהשאת   הרכיב - החברה  המשרה להשגת יעדי  של נושא  תרומתו  המשתנה ישקף את 

 בראיה ארוכת טווח, על פי קריטריונים הניתנים למדידה. בטווח הקצר ורווחיה, 

יקבע בהלימה לביצועי החברה וביצועיו האישיים של נושא המשרה  י הרכיב המשתנה  -

 אל מול היעדים שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו.  

הנגזרים    משקל   ינתןי - ביעדים,  שנתית  השנתית  העבודה  מתכניתלעמידה   של   והרב 

ה, את  יעדי החברה מבטאים את הצלחת החברה בכללותה למימוש תוכניותי. החברה

לתגמל   החברה  רצון  ואת  החברה  להצלחת  המשרה  נושאי  של  נושאי  את  תרומתם 

 משרה על עמידה ביעדים אלו.  ה

יכללו    במניין - והאסטרטגיה    מדידים  יעדיםהיעדים  החברה  מטרות  את  המשקפים 

שלה בטווח הקצר והארוך על מנת ליצור זהות אינטרסים בין החברה, בעלי המניות  

המבוסס    המענק ונושאי המשרה, בקידום מטרות החברה והאסטרטגיה שלה כאמור.

  אך  המדידים היעדים בסיס  על ויחושב  ייגזר  כאמורעל קריטריונים הניתנים למדידה 

 . להלן כמפורט,  המענק תקרות  על יעלה לא

את תשלום המענק לנושא משרה מסוים במקרים    לבטללדירקטוריון תהא הסמכות   -

 של הפרות חובות אמון, הפרת הסכם ההתקשרות, ו/או מנהל שאינו תקין. 
 :תחולה .ב

 מנכ"ל עשויים להיות זכאים לתגמול המשתנה.וסמנכ"ל החברה יו"ר דירקטוריון פעיל, 

  

 
 
 . לפי העניין ,"התגמול המשתנה" או " המענקלהלן בס"ק זה: "  5
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 :משתנההתגמול ה להענקתהמצטברים סף התנאי  .ג

ודירקטוריון   )1( התגמול  לקבוע,  החברה  ועדת  רשאים  לעתיהיו  קביעת    , מעת  בעת 

המשתנה,    מרכיבי סף  התגמול  המשתנה,  תנאי  התגמול  או  להענקת  כמותיים 

 אחרים, בהתחשב ביעדי החברה, האסטרטגיה שלה ומצבה.

הסף  ב  עמידה אי   למענק  לעיל,  כאמור  תנאי  זכאים  יהיו  המשרה לא  כי נושאי  משמעותה 

 הרלוונטית. ה הקלנדרית בשנ

 : מרכיבי התגמול המשתנה .ד

 :הבאים מרכיביםאת ה היכול לכלולבמודל גובה הרכיב המשתנה יקבע  

ביצועים יעדים    –  מדידיםכמותיים    יעדים .1 המשקפים  מדידים  פרמטרים  בסיס  על 

 ; שוטפים של החברה ושל נושא המשרה

של נושא המשרה המבוססים על  בתחום אחריותו  יעדים    –  אישיים איכותיים  יעדים .2

המשרה   נושא  של  אישיים  שאו  פרמטרים  אישיים  יעדים  ביצועים  על  של  מבוססים 

 ;נושא המשרה

  6.2מסך התגמול המשתנה (כהגדרת המונח בסעיף    משקולות המרכיבים במודל התגמול .ה

  6זה לעיל) 
 "כ סה יעדים אישיים איכותיים  כמותיים מדידים יעדים תפקיד 

 100% 100%-0% 100%-0% יו"ר דירקטוריון פעיל 

 100% 100%-0% 100%-0% "ל מנכ

 100% 100%-0% 100%-0% סמנכ"ל 

עם אישור תכנית העבודה של החברה יוגדרו לנושאי משרה  מדידים    יעדים  –  מדידים  יעדים .ו

בחברה   חדש  משרה  לנושא  וביחס  אפריל),  מחודש  יאוחר  (ולא  שנה  כל  בתוך    –בתחילת 

לראשונה והעסקתו  כהונתו  תנאי  אישור  ממועד  חודשיים  של  וזאת  תקופה  בהתאם , 

על עמידה ביעדים אלו. יעדים אלו,  השפעתם  ויכולת  של נושאי המשרה  לתחומי אחריותם  

יעדים  את ה ,  יכולים לכלול, בין היתר  ,על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון  שיוגדרו מדי שנה

 :(אין מדובר ברשימה ממצה) הבאים

 
 
 ". מודל התגמוללהלן: "  6

על   מבוססיםאחריותו ו/או  בתחוםמדידים  יעדים במאוחד חברה ברמת המדידים  יעדים

  אישיים ביצועים

 יעדי תקציב  -

 / חוב  גיוסי הון  -

 יעדי תזרים מזומנים  -

 הכנסות  -

 פעולה מסחריים ואסטרטגיים שיתופי  -

 מוצרים ומקורות הכנסה חדשים פיתוח  -

 בלוחות זמנים   עמידה -

 יעדי מכירות (כספיים ו/או כמותיים)  -
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התגמול .ז ועדת  המלצת  קבלת  לאחר  החברה,  כאמור    ,דירקטוריון  לרשימה  להוסיף  רשאי 

מטרותיה של החברה ו/או את תכניות העבודה שלה ו/או את   יעדים נוספים שיקדמו את 

 מדיניותה בראיה ארוכת טווח ו/או לגרוע יעדים כאמור ככל שאין בהם כדי לקדמן. 

ביחס לכל  ו  , יקבע וסף העמידה בהם  תקרת התגמול  ,משקלםו  היעדים  תמהילסוג היעדים,   .ח

במסגרת אישור תכנית העבודה    (ולא יאוחר מחודש אפריל)בתחילת כל שנה  נושא משרה  

 בכפוף לכל דין. , השנתית של החברה
ב  .ט המענקיםשינויים  מדיד    , תקרת  ביעד  שינוי  ו/או  כמותי  מדד  כל  של  היחסי  במשקלו 

הפרמטרים בסולם  מענק  בפרמטר לקביעת  בל  מסוים ו/או  עתיד  פני  צופה  , לא בד בראיה 

 ייחשבו כשינוי מהותי של תנאי כהונה והעסקה של נושא המשרה. 

  :בגין יעדים מדידים לנושאי משרה המענקחישוב אופן  .י

מודל   משקולות  לטבלת  בהתאם  ביעדים  עמידה  על  יתבסס  המשרה,  לנושאי  המענק 

לפיו  התגמול.   ציונים  סולם  יקבע  למדידה  הניתנים  קריטריונים  פי  על  הנקבע  יעד  לכל 

תחושב הזכאות למענק בגינו. חישוב סכום המענק יתבצע לכל יעד הנקבע על פי קריטריונים  

בנפרד למדידה  המענקים  ,הניתנים  למדידה    וסך  הניתנים  קריטריונים  פי  על  הנקבעים 

סך   את  יהוו  שיהיה)  (ככל  המנהל  הדירקטוריון/  הערכת  פי  על  מענק  בתוספת  שחושבו 

 התגמול תלוי הביצועים.

על   .יא כגון  השוטפת,  התקופה  של  ביצועים  על  מבוססים  אשר  שוטפים  מענקים  של  במקרה 

התחשב תיערך  החברה,  של  השנתי  המאוחד  התפעולי  תקופתיתהרווח  רב  רעיונית    , נות 

 ל והדירקטוריון מעת לעת. וועדת התגמ מנגנון שייקבע על ידי בהתאם ל

   משרה לנושאי השנתי המענק תקרות  .יב
של השנה הקלנדארית בגינה מוענק  , נכון לדצמבר  עלות(מונחי    חודשיות  תמורות   במונחי

 כדלקמן: ן, תקרות המענק לנושאי משרה הינ )התגמול
 המענק תקרת  תפקיד 

 חודשיות  תמורות 5 יו"ר דירקטוריון פעיל 

 חודשיות  תמורות 5 מנכ"ל 

 חודשיות  תמורות 3 סמנכ"ל 

 נוספים נושאים .יג

   :מענק עיתוי תשלום -

כל שנה קלנדארית של תקופת העסקה לא בקשר עם  המענק ישולם לנושאי המשרה  

הראשונה   המשכורת  תשלום  ממועד  לפי  יאוחר  לראשונה,  הניהול  דמי  תשלום  (או 

 רווח תפעולי  -

 רווח לפני מס  -

 רווח נקי  -

- EBITDA / EBITDA   מתואם 

 קבלת אישורים רגולטוריים  -

 עמידה באבני דרך  -

 מכירת פעילות  -

 מיזוג משמעותי  -
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הכספיים  העניין)   הדוחות  אישור  מועד  החברה. המבוקרים  שלאחר  של    השנתיים 

  לתנאי  בהתאם , ישנת  או  רבעוני  בסיס על שיתבצע יכול רהתשלום בגין התגמול כאמו 

 .המשרה  נושאיל שיקבעו המענק
  :חלקיות המענק ותקופת אכשרה -

ועסק בחברה לפחות  הלמענק רק בתנאי ש  , ככל שיהיה זכאי,זכאי  הנושא משרה יהי

היה ונושא המשרה   .הקלנדארית, בגינה מוענק התגמול עבודהה שנת ב חודשיםשישה 

יחושב המענק בגין שנת סיום כהונתו    ,יסיים את תפקידו לפני תום השנה הרלוונטית

את    שנה  באותה  הכהונה  לתקופת  יחסיבאופן   כוללת  הכהונה  תקופת  כי  (מובהר 

 . תקופת ההודעה המוקדמת, ככל שקיימת)
 לנושא  ישולם אשר תשלום כל, אישי העסקה בהסכם אחרת מפורשת נקבע אם למעט -

 כחלק  יחשב  ולא  אינו,  שישולם  ככל,  זו  תגמול  מדיניותפי  - על  משתנה  גמולכ  המשרה

  לזכאות   או  לחישוב  בסיס  יהווה  ולא  ועניין  דבר  לכל  המשרה  נושא  של   הרגיל  משכרו

  ישמש   לא,  האמור  מכלליות  לגרוע   ומבלי,  לרבות,  כלשהי  נלווית  זכות  של  לצבירה  או

 "ב. וכיו הגמל לקופות  הפרשות, פיטורים  פיצויי, חופשה בתשלום הנכלל כרכיב
 :מיסוי -

  בריאות   מס,  לאומי  ביטוחכגון  (  אחר  חובה  בתשלום  או  כלשהו  במס  חיוב  שיהיה  ככל

  דין  פי-עלהמשרה    נושא   בו   יישא  בעקבותיה,  אומדיניות התגמול    בגין ')  וכו   ממלכתי 

 ).  דין  לפיהמשרה   נושא על  יחול  שהוא ככל(
 

 7מיוחד מענק –משתנה  תגמול .6.3

תמורות    3אשר לא יעלה על    ,שיכלול מענק מיוחד  יכול  נושא משרההמשתנה של    התגמול  .א

, בכפוף לאישור ועדת  בחיי החברה  ביצועים יוצאי דופן אירועים ו/או  בגין    ,בשנה  8חודשיות 

 . , מנימוקים שיירשמו9התגמול ודירקטוריון החברה (לפי העניין) 
להתקיימות אירועים ו/או  של נושא המשרה  המיוחדת  ישקף את תרומתו  המענק המיוחד   .ב

בחיי  להשגת   דופן  יוצאי  רווחיה,  ביצועים  להשאת  של  החברה  דעתם  שיקול  פי  ועדת  על 

בכפוף לאישור גם  ובקשר עם יו"ר הדירקטוריון,    ,התגמול ודירקטוריון החברה (לפי העניין

 . , מנימוקים שיירשמו)האסיפה הכללית

ם יוצאי דופן בחייה  ביצועים ו/או של  השפעתם של אירועייקבע בהלימה ליהמענק המיוחד   .ג

להתקיימות אירועים  הרלוונטי  של נושא המשרה  תרומתו האישית  בשים לב להחברה    של

 .  להשגת ביצועים אלוו/או  

 
 
 ".המענק המיוחד" להלן:   7
 . מונחי עלות, נכון לדצמבר של השנה הקלנדארית בגינה מוענק התגמול  8
של ועדת  לאישור    פה כפונכון למועד אישור מדיניות תגמול זו, הענקת המענק המיוחד בקשר עם יו"ר הדירקטוריון    9

 האסיפה הכללית. התגמול, הדירקטוריון ו
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  אירועים ו/או ביצועים יוצאי דופן כאמורבקשר עם  ישולם לנושאי המשרה  המיוחד  המענק   .ד

הראשונה   המשכורת  תשלום  ממועד  יאוחר  לפי  לא  לראשונה,  הניהול  דמי  תשלום  (או 

המענק המיוחד על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (לפי  שלאחר מועד אישור  העניין)  

באסיפה  ,  העניין המיוחד  המענק  אישור  מועד  לאחר  הדירקטוריון,  יו"ר  עם  ובקשר 

בגין  )הכללית התשלום  המיוחד.  ,  שנתי  או  רבעוני  בסיס  על  שיתבצע  יכול  רכאמו  המענק 

 . המשרה לנושא שיקבעוהמיוחד   המענק לתנאי בהתאם
סעיף   .ה הוראות  המענק)  ד.י6.2יתר  תשלום  לעיתוי  נוגעות  שאינן  בשינויים    (ככל  תחולנה, 

 זה.  6.3המחויבים, גם בקשר עם תשלום המענק המיוחד לפי סעיף 
 

 10הוני  רכיב –משתנה  תגמול .6.4
תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור ותמרוץ נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים   .א

טווח הקצר ל  ם ראוי בין שיקוליעל איזון  ושמירה  החברה  בין נושאי המשרה לבעלי מניות  

שיקולים   היתר  לבין  בין  הארוך,  ומתן    באמצעותלטווח  מלאה  הבשלה  תקופת  קביעת 

מניות  מבוסס  שתקבענמוך    ושאינ   תשלום  בתקופה  בבורסה  המניה  של  ממוצע  , ממחיר 

 . )כמפורט להלן

ההוניים   .ב המשתנים  רכיבים  של  השנתית  השווי  תקרת  הוני,  תגמול  תוכנית  קביעת  בעת 

מסולקים ההענקתם    שאינם  במועד  הקבוע   גובה   עד   הינה במזומן,  השכר  השנתי    עלות 

החברה  למנכ פעיל  /ו"ל  דירקטוריון  ליו"ר  הקבוע  עלות(מונחי  "ל  לסמנכ  או/ואו  ,  השכר 

ההוצאה    .)ההקצאה  במועד כאילו  מחושבת  השנתית  באופן  התקרה  מתפרסת  ההונית 

 . בתקופת ההבשלה לינארי

בתוכנית הפרטנית, ככל יקבעו מי מנושאי המשרה יכלל  החברה  ועדת התגמול ודירקטוריון   .ג

 שתאושר.

תפחת    לא  –  לנושא משרההתקופה הנדרשת להבשלה מלאה של התגמול ההוני, ככל שיוענק   .ד

, ובלבד שנים  )6שש (שנים ממועד הענקת התגמול ההוני ולא תעלה על    )3שלוש (מתקופה של  

. ההבשלה  חודשים ממועד ההענקה  12שההבשלה של המנה הראשונה תחל לא לפני תום  

ליניארי,  תבצע  ת מועד  באופן  בין  לפחות  שנה  של  במרווחים  מנות  במספר  או  אחת  במנה 

ההענקה לבין מועד ההבשלה הראשון ובין מועדי ההבשלה השונים, כאשר מנה אחת מתוך  

יותר   תשקף  לא  מנות  ההוני  ממחציתמספר  התגמול    .התגמול  ועדת  זאת,  עם  יחד 

מו הכלל  מן  יוצאים  למקרים  ביחס  לקבוע  רשאים  יהיו  שונים,  והדירקטוריון  זכאות  עדי 

שירשמו של מנימוקים  להאצה  פרמטרים  לקבוע  רשאי  יהיה  הדירקטוריון  זה  ובכלל   ,

 . בלבד הקרובה שטרם הבשילההמנה  , וזאת עבור הזכאות לתגמול ההוני

 
 
 ."תגמול הונילהלן: "     10
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של   .ה המימוש  מחיר  יפחת  לא  ההוני,  התגמול  במסגרת  מניות  מבוסס  תגמול  שיוענק  ככל 

ת החברה בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ במהלך  תגמול הוני זה מהשער הממוצע של מניי

יחד עם זאת,   .ועדת התגמול את ההענקה  אישורימי המסחר שקדמו למועד    ) 30שלושים (

ב  לקבוע  רשאים  יהיו  והדירקטוריון  התגמול  לועדת  הכלל  מקרים  יחס  מן  מחיר  יוצאים 

 מימוש שונה, מנימוקים שירשמו.

תקופת המימוש של אופציות למניות החברה, ככל שתיכללה בתגמול ההוני, תסתיים לא  .ו

   שנים מועד הענקתן של האופציות לנושא המשרה. )10עשר ( יאוחר מתום 

 

 מוקדמת הודעה .6.5
בלבד,   חודשים  שלושה בת  נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים להודעה מוקדמת   .א

 . בכפוף להוראות הדין
 

את  .ב למלא  להמשיך  המשרה  נושא  יידרש  המוקדמת  ההודעה  תקופת  במהלך  כי  יודגש, 

, כולה או חלקה, מבלי  תפקידו, אלא אם דירקטוריון החברה יחליט לשחררו ממחויבות זו

 . עמו העסקה הסכם  פי  על זכאי הוא לו  תגמוללקבלת   המשרה נושאלפגוע בזכותו של 

 
   פרישה תנאי .6.6

 המפורטים   לתנאים  בהתאם  ,הפורש  נושא משרהל  פרישה   מענק  לתת רשאית    תהא   חברה ה .א

 .בהתאם להסכמי העסקתם המוקדמת  ההודעה  תקופת בגין לתגמולבנוסף   וזאת, מטה

, המשרה  יהעסקה של נושא הבהסכמי    "תחרות-אי"פרישה יותנה בהתקיימות תנאי    מענק .ב

 .  אשר ייקבעו בהתאם לתפקידו ורמתו של כל נושא משרה כאמור

תוך    ,בהתחשב בהמלצת ועדת התגמול   , דירקטוריון החברה יחליט בדבר מתן מענק פרישה .ג

בחברהתקופהתייחסות לפרמטרים הבאים:   מילוי התפקיד  ותנאי הכהונה וההעסקה,   ת 

האמורה ותרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת   בתקופהביצועי החברה  

 רה).רווחיה ונסיבות הפרישה (ללא פגיעה בחב
לא יעלה  ו  בחברהותק של פחות משלוש שנים על מענק הפרישה לא יוענק לנושא המשרה ב .ד

(אשר יכלול רכיבים קבועים בלבד, ללא    המשרהלנושא   (שלושה) חודשי עלות העסקה  3על  

 . מענקים מבוססי יעדים ותגמולים הוניים)
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  בחבילת קבוע  התגמול הרכיבי  ו  ) כולל הרכיב ההוני(  בכלולתם   המשתנהתגמול ה  רכיבי  בין  יחס .6.7

  התגמול
 * יחס בין רכיבי התגמול המשתנה לסך חבילת התגמול תפקיד 

 מסך חבילת התגמול   100%רכיבי התגמול המשתנה לא יעלו על  יו"ר דירקטוריון פעיל 

 מסך חבילת התגמול   90%רכיבי התגמול המשתנה לא יעלו על  מנכ"ל 

 מסך חבילת התגמול   80%רכיבי התגמול המשתנה לא יעלו על  סמנכ"ל 

של  משתניםהו  קבועיםה  רכיביםהעלות, סך    במונחי * בשיעור  מהיחס המצוין    7%-5%. כמו כן, סטייה 

 חשב כסטייה/חריגה ממדיניות התגמול. תלא 

 טעות  של במקרהתגמול משתנה  השבת .6.8
  שהתבררו   נתונים  בסיס  על  חושב  משרה  לנושא  ששולם  ממנו  חלק  או  שנתי  מענק  כי  שיתברר  ככל

  המשרה  נושא  ישיב,  הרלוונטי  המענק  תשלום  ממועד   שנים  3  של   זמן  פרק  תוך,  כמוטעים  מכן  לאחר

  לזה  בלישק  המענק  סכום  בין   ההפרש  את,  העניין  לפי,  המשרה  לנושא  החברה   תשלם  או,  לחברה

  מס   וחבויות  בתשלומים,  שקיימים  ככל,  הפרשים   שקלול(תוך    האמור  התיקון  עקב  לו  זכאי  שהיה

  סכומים   השבת  חובת  משרה  נושא  על  תחול   לא).  ידיו  על  ששולמו או  /ו   משרה  נושא  על  החלים 

  בכללי  או  החשבונאית  בתקינה  משינוי  כתוצאה   הכספיים  הדוחות  תיקון   או  עדכון  של  במקרה

 .  הדיווח
המשכורת הראשונה    ידי-על  הסכומיםהשבת   תשלום  במועד  תבוצע  שרלוונטי,  ככל  (או  החברה, 

,  כאמור  מתוקניםה כספיים  הדוחות  הלאחר פרסום  שתשלום דמי הניהול לראשונה, לפי העניין)  

הסכומים   השבת  המשרה    ידי- עלואילו  קיזוז  נושא  של  בדרך  בשנה  מהתבוצע  השנתי  מענק 

תסולק במסגרת השכר החודשי בפריסה    (ככל שתיוותר)  כאשר היתרה  ככל שרלוונטי, העוקבת,  

 תשלומים.   12 לש

 

   החברה עובדי של העסקתם לתנאי המשרה נושא של  העסקתו תנאי בין היחס .6.9
משרה  ה נושאי    ל שהעסקה  ה כהונה והודירקטוריון החברה בעת אישור/קביעת תנאי    התגמולועדת  

  שארהעסקה של  האת היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה לתנאי    יבחנו

ו  הממוצע  לשכר  היחס  ובפרט  קבלן)  עובדי  (לרבות  החברה  העובדים  השכר  עובדי  של  החציוני 

השפע  ,כאמור דעתם על  סבירותו    אלו  יחסים  תויחוו  בחברה,  העבודה  שכרעל יחסי  כל של  של  ו 

  לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת העובדים שלה. אי המשרה בחברהנושמ אחד
  "ל מנכה"ר הדירקטוריון,  יושכרם של    עלות, היחס בין  בחברה  התגמול   מדיניות  אישור   למועד   נכון 

והיחס בין    , בהתאמה  ,0.38:1- ו  0.13:1,  0.11:1  ו בחברה הינ  תשכר ממוצע  עלותל  בה   לים "והסמנכ 

  ובחברה הינ  החציונית שכר ה עלותבה ל לים"והסמנכ"ל המנכ "ר הדירקטוריון, יושכרם של  עלות

  .11בהתאמה  ,.1:270- ו .1:090, .1:080

 
 
 חלקיות תשלומים המשולמים על בסיס שנתי.   לרבות , 2220 יולי לחודש מבוסס על עלות השכר     11
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 העבודה יחסי על השפעה   אלו  ליחסיםקיימת  לא  החברה,    ודירקטוריון  התגמול   ועדת להערכת  
נכון למועד אישור  בחברה  מצומצם של עובדים ונושאי משרה  ההיקף  ל יובהר כי בשים לב  .  בחברה

בין   בחברה,  הרצויים  השכר  יחסי  את  מדוייק  באופן  לאמוד  ניתן  לא  כי  ניכר  התגמול,  מדיניות 

היתר, לאור העובדה לפיה כל מינוי ו/או סיום כהונה של נושא משרה נוסף ו/או קיים, עשוי לשנות  

כ השכר  יחסי  הרכב  את  משמעותי  לכך  אמור,  באופן  שתהיה  יחסי  מבלי  על  אמיתית  השפעה 

 . העבודה בחברה

 

 דירקטורים גמול .6.10

ה ב  דירקטורים לתגמול  דירקטוריון  זכאים  יהיו  שנתי  חברה  וו(גמול  השתתפות  לגמול  החזר  כן 

  2000-ס"דירקטור חיצוני), התשלתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות  הוצאות) בהתאם ל

ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות הגמול, כפי    ")הגמולתקנות  (להלן: "

האמור בס"ק זה לעיל לא יחול על יו"ר דירקטוריון פעיל, ככל שיאושר לו תגמול    .שיהיה מעת לעת

 ליו"ר דירקטוריון פעיל בהתאם למדיניות תגמול זו. 

 

 פטור ו שיפוי, ביטוח .6.11

בחברה   נושא .א כאמור    משרה  לחבילת התגמול  בנוסף  זכאי,  להיות  עשוי  דירקטור)  (לרבות 

אחריות   לביטוח  בחברה,  לכך  המוסמכים  האורגנים  לאישור  וכפוף  זו,  תגמול  במדיניות 

כפוף להוראות כל    והכל ,  )Run-Off(לרבות ביטוח מסוג    נושא משרה על פי הנהוג בחברה

לרבות  מיליון דולר    20של עד  אחריות  תהיה בגבולות  התקרה לכיסוי    דין ותקנון החברה.

עם   מסוג  בקשר  , בלבד  התגמול  ועדת  באישור,  רשאית  תהא  החברה  .Run-Offביטוח 

  הרגיל  העסקים במהלך, שוק בתנאי הינה שההתקשרות(ובלבד  ביטוח  חברת  עם להתקשר

)  התחייבויותיה  או  רכושה,  החברה  רווחיות  על  מהותי  באופן  להשפיע  עשויה  אינה  והיא

,  לעת  מעת  שיהיו  כפי ,  בחברה  המשרה  ונושאי   הדירקטורים   כל  אחריות  לביטוח  בפוליסות

  בתנאים ,  בחברה  שליטה  כבעלי  להיחשב   שעשויים  משרה  נושאיאו  /ו  דירקטורים  לרבות

 . לעיל כאמור

הדין,    הדירקטורים .ב להוראות  כפוף  שיפוי,  לכתבי  זכאים  להיות  עשויים  המשרה  ונושאי 

עד   של  ובנוסח    25%בהיקף  החברה  בתקנון  לקבוע  בהתאם  החברה,  של  העצמי  מהונה 

 . מעת לעתאושר על ידי האסיפה הכללית יש

החברות    הדירקטורים .ג לחוק  בהתאם  פטור  לכתבי  זכאים  להיות  עשויים  המשרה  ונושאי 

בתקנון  בנוסח    והקבוע  הכללית  שיהחברה,  האסיפה  ידי  על  לעתאושר    לכך   בכפוף ,  מעת 

שליטה  וחי   לא  כאמור  שינתןהפטור  ש שלבעל  עסקה  או  החלטה  על  לנושא בחברה  ל  או 
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שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין  משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה  

  12. אישי

 
 
יש    החלטה או עסקה שלבעל שליטה בחברה או לנושא משרה כלשהו בחברהמובהר כי מגבלת החלת הפטור על    12

תבי פטור שהוענקו עובר למועד  בה עניין אישי תחול ביחס לכתבי פטור שיאושרו בעתיד, ואין בה כדי לגרוע מכ
 אישור מדיניות התגמול. 



- 13  - 

 

 'גנספח 

 הקיימת מדיניות התגמול המעודכנת מסומנת ביחס למדיניות התגמול 
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 הגדרות .1

 : זו תגמול  בתוכנית עיםלהלן הגדרות מונחים מרכזיים המופי

 ."מ בענביט פארמסוטיקלס ק "  החברה"

בחברה,    מדיניות  " תגמול מדיניות" משרה  נושאי  של  והעסקה  כהונה  תנאי  לעניין 

 . 1999-"טהתשנ א(א) לחוק החברות, 267כמשמעות המונח בסעיף 

 .1999-חוק החברות, התשנ״ט  " חוק החברות"

מנהל    מנהל "נושא משרה"  סגן  כללי,  למנהל  משנה  ראשי,  עסקים  מנהל  כללי, 

וכן   שונה,  תוארו  אם  אף  בחברה  כאמור  תפקיד  ממלא  כל  כללי, 

, וכן נושא משרה דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי

השפעה מהותית    המשרה  שאונבתאגיד בשליטת התאגיד, אשר יש ל

   .על התאגיד

 מנהל כללי או מנהלים כלליים משותפים של החברה.   "מנכ"ל"

ניהולי  למנכ"ל,    המשנהסמנכ"ל,   "סמנכ"ל" תפקיד  בעל  כל  הכפואו    ףאחר 

 ישירות למנכ"ל. 

יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, אשר נותן שירותי ניהול ו/או ייעוץ   פעיל" דירקטוריון "יו"ר 

 לחברה. 

קה של נושא משרה, לרבות מתן פטור, ביטוח,  כהונה או העס תנאי "תנאי כהונה והעסקה" 

וכל   פרישה,  מענק  שיפוי,  היתר  לפי  שיפוי  או  לשיפוי  התחייבות 

הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל  

 כהונה או העסקה כאמור. 

 .לצרכן המחירים מדד " המדד"

 השתלמות. שכר בסיס, הפרשות סוציאליות וקרן   " הקבוע השכר עלות"

 . לחברה עובד של העסקה  עלות סך " העסקה עלות"

 

 כללי  .2

, מרכיביו  בחברה  המשרה נושאי  לתגמול  בנוגע  החברה  מדיניות  את  ולפרט  לתאר   זה  מסמך  מטרת .2.1

 חוק החברות.הוראות ואופן קביעתו, בין היתר, בהתאם ל
מנחים    התגמול  מדיניות .2.2 וקווים  עקרונות  ולהתוות  לקבוע  לנושאי  נועדה  תגמול  קביעת  לעניין 

מדיניות התגמול    המשרה בחברה, באופן ראוי וסביר, בגין העסקתם של נושאי המשרה בחברה.

.  המשרה  נושאי  אתולתמרץ    לתגמל   הצורך  במידת  תוכל  במסגרתה  אשר  החברה   בידי  כלי  הינה 

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

 .  דין כל להוראות  ובכפוף בחברה לכך  המוסמכים האורגנים ידי
  המשרה   לנושאי  ומאוזנים  ראויים  תמריצים  יצירת   לשקף  , הניתן  ככלתשאף,    התגמול  מדיניות .2.3

  הסיכונים   ניהול  במדיניותביעדי החברה, בתפקידו של נושא המשרה ו השאר  בין  בהתחשב  בחברה
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  לפעול   המשרה  נושאי  את  לתמרץ   מטרתו  אשר  , תגמול  מבנה   מגדירה   התגמול   מדיניות .  בחברה

  בראיה   והן  המיידי בטווח  הן  שלה  העבודה  תוכנית,  החברה  מטרות  את  יקדמו  אשר  יעדים  להשגת

,  התגמול   חבילת  מסך  לקבועים   המשתנים  הרכיבים   בין  הראוי   היחס   את  , זה  ובכלל   ,טווח  ארוכת

  בהתאם   םשאינ  סיכוניםלנטילת   הרלוונטי המשרה  נושא  את  לעודד  שלא  מנת  על  ,היתר  בין  ,וזאת

 . בחברה  הבכירים  המשרה  נושאי  בשימור  הצורך  לאיזון  דגש  מתן  תוך  ,זה  לעניין  החברה  למדיניות

  באה   ,התגמול  במדיניות   המשרה  נושאי של    ההעסקהו  כהונהה  בתנאי  משתנים  רכיבים  בקביעת .2.4

  בראיה ,  היתר  בין,  רווחיה  ולהשאת  החברה  יעדי  להשגת  המשרה  נושא  של  תרומתו  ביטוי  לידי

 . המשרה  נושא  של לתפקידו  ובהתאם  טווח ארוכת
 . פעילותה ומורכבות  האופי  ,החברה  לגודל התייחסות  משקפת התגמול מדיניות .2.5

  מדיניות   תחול,  בנוסף  .החברות  בחוק  כהגדרתם,  בחברה  המשרה   נושאי  כלל  על   תחול  המדיניות .2.6

לעל    ,בהתאמה,  התגמול יש  אשר  התאגיד,  בשליטת  בתאגיד  משרה  השפעה    המשרה  שאונ נושא 

 .  מהותית על התאגיד
זכות כלשהי    נקבעובמדיניות התגמול ובעקרונות ובפרמטרים ש  איןיודגש, כי   .2.7 בה כדי להקנות 

 משרה בחברה. לנושאי 
 

  התגמול  מדיניות של תוקפה .3
בהתאם    שלושלמשך    החברה   ידי-על   אישורה   מיום  החל  לתוקפה  תכנסהתגמול    מדיניות .3.1 שנים 

יובאו    .לעת  מעת   נושיעודכ   כפי  ,תקנותיו  עלהחברות    חוקלהוראות   התגמול  במדיניות  שינויים 

הזכות לשנות את מדיניות התגמול בכל   לחברה עומדת  לאישור בהתאם לדין החל באותו מועד. 

 עת, בהתאם להוראות הדין. 

  ותמליץ   ,לעת  מעת  יישומה  אופן  ואת  נההצורך לעדכ  את,  התגמול  מדיניות  את  תבחן   התגמול   ועדת .3.2

   .הצורך במידת נהעדכו על החברה לדירקטוריון
הסכמים   חידוש/חדשים ניהול הסכמיאו / ו עבודה הסכמי כריתת במסגרת החברה תשאף, כן כמו

של  קיימים לאפשרותה  בכפוף  להלן,  הנכללים  התגמול  מדיניות  עקרונות  את  וליישם  להטמיע   ,

 החברה לחרוג ממדיניות תגמול זו, ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין.  

  בתקנות ,  בחוק  ייקבעו,  החוק  להוראות  בהתאם  התגמול  מדיניות  אישור  מועד  שלאחר  וככל  אם .3.3

  במדיניות  להיכלל  שצריכים   סף   בתנאי  או  החובה   שותלדרי  ביחס  הקלות  מכוחו  שיוצאו   בצווים  או

  הוראה   כל  אף   על  התגמול במדיניות  ככלולות  האמורות בהקלות  יראו,  אישורה  למועד  נכון תגמול

 . החברה ודירקטוריון  התגמול ועדת לאישור בכפוף הכל, בה הקבועה אחרת
 

 , פיקוח ובקרה בחברה התגמול  תנאי  לאישור מוסמכים  אורגנים .4
  ידונוהתגמול    מדיניות  במסגרת  המשרה  נושאי  של  התגמול  בתוכניות  ושינויים   העסקה  תנאי  אישור  .4.1

ובהתחשב במדיניות    דין  כל  להוראות  בהתאם  החברה   של  המוסמכים   האורגנים   ידי  על  ויאושרו

לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין),   3ב 1בהתאם לתקנה   לעניין זה יצוין, כי   .התגמול
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, בגבולות הקבועים במדיניות  1"ל סמנכ של    והעסקתו   כהונתו לא מהותי בתנאי    שינוי   , 2000- התש"ס 

תואמים    תו והעסק   תו כהונ   שתנאי בכפוף לכך    , בלבד התגמול, יאושר בידי המנהל הכללי של החברה  

התגמול  מדיניות  סמנכ"ל    . את  של  כהונתו  בתנאי  מהותי  לא  שינוי  על  לדירקטוריון  ידווח  המנכ"ל 

 כאמור. 
מופקד על מדיניות התגמול ועל יישומה ועל כל הפעולות הדרושות לשם כך, החברה    דירקטוריון .4.2

 . מהשל ספק לגבי אופן יישו קרהלרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מ
 

 נושאי משרה בחברה תנאי הכהונה וההעסקה של  עקרונות מנחים לבחינה וקביעת   .5
 : כללי .5.1

בחברה וליעדים  של נושאי המשרה  ולתחומי אחריותם    התגמול מותאמת לתפקידםמדיניות  ככלל,  

 במסגרת מילוי תפקידם.  המוצבים להם  ,ניתנים להשגהה
 :מטרות .5.2

 , בראייה ארוכת טווח;הומדיניות  ה, תכניות העבודה של חברהמטרות ה  קידום .א
בחברה   .ב האיכותיים  המשרה  נושאי  שימור  לשם  מובנה  והטבות  תמריצים  מערך  התווית 

 ; לטווח ארוך
הרלוונטיי .ג האורגנים  של  דעת  שיקול  כהונתם   םהבניית  תנאי  לקביעת  בקשר  בחברה, 

בהתחשב  מוגדרים,  ופרמטרים  עקרונות  בסיס  על  בחברה,  המשרה  נושאי  של  והעסקתם 

 ; בגודלה של החברה, באופי פעילותה, ובמדיניות ניהול הסיכונים בה
בין תרומתו של נושא המשרה, בהתאם לתפקידו בחברה לבין השגת יעדי  יחס הולם  התווית   .ד

 ; החברה והשאת רווחיותה בראיה ארוכת טווח
 התווית איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים לנושאי המשרה בחברה.  .ה

 :משרהה  לנושאי  העסקההו כהונהה  תנאי  קביעת  בעת שיקולים .5.3

נושא  .א או  לכהונה  המועמד  של  והישגיו  המקצועי  ניסיונו  מומחיותו,  כישוריו,  השכלתו, 

 ; המשרה המכהן
ההעסקה והסכמים קודמים עם נושא המשרה (ככל   תקופת תפקיד, תחומי אחריות,  אופי ה .ב

 ;שלא מדובר בנושא משרה חדש)
 ; הואופי פעילות ית לתפקידו של נושא המשרה, הפעילות הרלבנטהחברה גודל .ג
 ; המשרה נושאעל   הממונה הגורם  המלצת .ד
משתנים,   .ה תגמול  רכיבי  ולהשאת   החברה   יעדי   להשגת  המשרה  נושא  של   תרומתולעניין 

 בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה;  והכל, הרווחי

 
 
1   " זה  מהותילעניין  לא  התגמול    –"  שינוי  במבנה  עד  שינוי  של  הרלבנטיבלבד    5%בשיעור  (במונחים    מהפרמטר 

 מדיניות התגמול כתוצאה מן השינוי האמור. הקבוע במ תחורג  ה אינשסך חבילת התגמול  שנתיים), ובלבד 



 

6 
 

בעת אישור תגמול לנושא משרה,   –  2ומנהליה החברה    עובדיההשתכרות של    לרמת  יחס ה .ו

ברמה דומה  בתפקיד ו) תגמול נושאי משרה  1אודות: (  (ככל שאלו רלוונטיים)   יוצגו נתונים 

(חברהב שכר2;  תפקיד  ו)  באותו  הקודם  המשרה  נושא  והשכר 3(  ;של  הממוצע  השכר   (

והיחס בין כל אחד מאלה    החברהועובדי הקבלן המועסקים אצל    החברהשל עובדי    החציוני

המשרה   לנושא  לאשר  שמוצע  התגמול  תנאי    – לבין  בין  הפער  השפעת  תיבחן  זה  בהקשר 

, על יחסי העבודה  חברהבהכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של שאר העובדים  

 ; 3בחברה 
משרה    השתכרות ה   לרמת השוואה   .ז נושאי  חברות    דומים   בתפקידיםשל  דומות.  בחברות 

לע זה  דומות  ונתונים  משמען  ניין  הפעילות  וענף  אופי  מבחינת  לחברה  הדומות  חברות 

מאזן,   סך  שוק,  שווי  כגון  רלוונטיים  אלו  היקף  כספיים  פרמטרים  מכלול  ו/או  הכנסות 

 ; הוסוג פעילות ה, גודלהחברה הנבחנת  בהתאם לאופי
 . החברה של הכספי מצבה .ח

 

 מבנה התגמול הכולל ורכיביו .6
כפי שאושרה על ידי ועדת התגמול   ,מנחים של מדיניות התגמול בחברההקווים  הלהלן יפורטו  

 התגמול.מדיניות בכל הנוגע לרכיבי  ,החברה ודירקטוריון

 
 קבוע  שכר רכיבי .6.1

תפקידו בחברה   בביצוע משקיע הוא אותו הזמן  עבור  המשרה  נושא את  לתגמל  נועד – קבוע שכר

המקצועי של נושא המשרה והן את הגדרת    ונסיונוקבוע משקף הן את כישוריו    שכרבאופן שוטף.  

 .  מהם הנובעיםתפקידו ורמת תפקידו בחברה, לרבות הסמכות והאחריות 

 :בסיס שכר .א

רשאית  החברה - את    תהא  המשרה  לעדכן  נושאי  של  לתקרות  בחברה  שכרם  בהתאם 

   .במדינות התגמולהשכר הקבועות 

שכרם יקבע בהתאם לשיקולים לקביעת תנאי    –העתידים לעבוד בחברה  נושאי משרה   -

 כהונה והעסקה של נושאי משרה המנויים לעיל. 

 
 
 עלות מעביד.   2
 – לעניין זה   3

עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק בפועל שלהם, ועובדים    – "  עובדי קבלן המועסקים אצל החברה" 
 של קבלן שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה;  

כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,    –"  מעסיק בפועל", "קבלן שירות", "קבלן כוח אדם" 
 ;1996-התשנ"ו

בות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו  כל תשלום בעד ההעסקה, לר  –"  עלות שכר" 
 וכל הטבה או תשלום אחר; 
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. הצמדת השכר תיעשה, אם בכלל,  מלא  או  חלקי  באופןיכול שיהיה צמוד למדד    השכר -

 נושא המשרה.עם  העסקה  הפי שיקול דעת החברה ובהתאם להסכם  -על  ,באופן פרטני

נושאי המשרה בעלי תפקיד ניהולי בכיר, נושאי המשרה לא יהיו זכאים    ם שלבשל היות -

 לתגמול עבור עבודה בשעות נוספות או בזמן המנוחה השבועית. 

שכר,    במונחי עלות,  המשרה  נושאי  שלהקבוע (החודשי)    השכריובא פירוט תקרת    להלן -

 :4משרה  100%לפי 
 קרה ת תפקיד 

 אלפי ש"ח 100ד ע יו"ר דירקטוריון פעיל 

 אלפי ש"ח 100ד ע "ל מנכ

 אלפי ש"ח  70ד ע סמנכ"ל 

 

  זמן, תדון לשמר את נושאי המשרה בתפקידיהם לאורך  מטרה  ב  –בחינת שכר תקופתית   .ב

(כולם או חלקם, בגובה שכרם הקבוע של נושאי המשרה בחברה    , מעת לעת,ועדת התגמול

מצבה העסקי של החברה ביחס ל ו שוק הרלוונטי לבעלי תפקידים דומים  ביחס ללפי הענין) 

ואם   ,ובהתאם לשיקולים המנויים לעיל, תמליץ לדירקטוריון האם לאשר עדכון של השכר

  .המומלץ העדכוןהיקף , מה כן

של  ,האמור  אף   על של  שכרו    העלאה  והדירקטוריון  מנכ"ל  הקבוע  התגמול  ועדת  ידי  (על 

המנכ"ל בלבד  או סמנכ"לבלבד)   בלבד   5%, בשיעור של עד  )לדירקטוריוןובדיווח    (על ידי 

ההעסקהלשנה   שנתיים(  מעלות  כהונה  )במונחים  תנאי  של  מהותי  כשינוי  תיחשב  לא   ,

של   המשרהוהעסקה  שאלו נושא  ובלבד  חורגים    ,  התגמול אינם  מן  כ  ממדיניות  תוצאה 

 . השינוי האמור

 : נלווים תנאים .ג

העסקה של נושאי המשרה, נכללים תנאים נלווים והפרשות  ה כהונה והבמסגרת תנאי  -

 סוציאליות בהתאם לחוק ולנהוג בחברה. 

לתגמולים  הבראהימי  ,  חופשהימי    היתר   בין   כוללים   נלווים   ים תנא - הפרשות   ,

   .ביטוח בריאותתשלומים עבור ו  מותלהשתקרן להפרשה ו ,ולפיצויים

,  נייד   טלפון,  רכב,  תפקידו  מילוי  לצורך,  המשרה  נושא  לזכות  להעמיד   רשאית  החברה -

  תישא   היא  כי   לקבוע   רשאית  החברה.  החברה  הנהלת   שתקבע  כפי "ב,  וכיו  נישא  מחשב

בגינם)  אלה   נלווים  בתנאים  הכרוכות  ההוצאות   בכל המס  גילום    החברה.  (לרבות 

  הוצאות מ  חלקכל או  ב  תישא  היא  כי  ,המשרה  נושא  עם  בהתקשרותה   לקבוע  רשאית

(בארץ    לינה,  אינטרנט,  טלפון  לרבות,  תפקידו  מילוי  לצורך  נעשו  אשר  המשרה  נושא

 . עיתוניםנוי לימו"ל ובחו בארץ  נסיעה  הוצאותו   אירוח"ל, אש), לה ומחוצה 

 
 
 התקרות כאמור תותאמנה באופן יחסי להיקף המשרה בפועל של נושא המשרה הרלוונטי.   4
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תאגיד  במסגרת הסכם שירותים עם    שירותים   לחברה  המספקים  משרה  נושאילעניין   -

  התנאים   כלל  ואתאת השכר הקבוע    ויכלול חשבונית  כנגד  בוצע  יבשליטתם, התשלום  

   ).הוצאות החזר(למעט  וההטבות  הנלווים

 ליחסים   בהתייחס  הקבוע   הרכיב   מסך  כחלק  ייבחנו  הנלווים  בתנאים  שינויים -

 . התגמול בחבילת לקבועים משתנים רכיבים  בין  החברה  שהגדירה

ייבחנו    התנאים - ודירקטוריון  ידי- עלהנלווים  התגמול  בחינה    החברה   ועדת  במסגרת 

 צורך.  לבהתאם תקופתית לסך היקף ההוצאות ויעודכנו 

 

 5מענק מבוסס יעדים – משתנה תגמול .6.2

 : כללי .א

ולהשאת   הרכיב - החברה  המשרה להשגת יעדי  של נושא  תרומתו  המשתנה ישקף את 

 בראיה ארוכת טווח, על פי קריטריונים הניתנים למדידה. בטווח הקצר ורווחיה, 

יקבע בהלימה לביצועי החברה וביצועיו האישיים של נושא המשרה  י הרכיב המשתנה  -

 אל מול היעדים שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו.  

הנגזרים    משקל   ינתןי - ביעדים,  שנתית  השנתית  העבודה  מתכניתלעמידה   של   והרב 

ה, את  יעדי החברה מבטאים את הצלחת החברה בכללותה למימוש תוכניותי. החברה

לתגמל   החברה  רצון  ואת  החברה  להצלחת  המשרה  נושאי  של  נושאי  את  תרומתם 

 משרה על עמידה ביעדים אלו.  ה

יכללו    במניין - והאסטרטגיה    מדידים  יעדיםהיעדים  החברה  מטרות  את  המשקפים 

שלה בטווח הקצר והארוך על מנת ליצור זהות אינטרסים בין החברה, בעלי המניות  

המבוסס    המענק ונושאי המשרה, בקידום מטרות החברה והאסטרטגיה שלה כאמור.

  אך  המדידים היעדים בסיס  על ויחושב  ייגזר  כאמורעל קריטריונים הניתנים למדידה 

 . להלן כמפורט,  המענק תקרות  על יעלה לא

את תשלום המענק לנושא משרה מסוים במקרים    לבטללדירקטוריון תהא הסמכות   -

 של הפרות חובות אמון, הפרת הסכם ההתקשרות, ו/או מנהל שאינו תקין. 
 :תחולה .ב

 מנכ"ל עשויים להיות זכאים לתגמול המשתנה.וסמנכ"ל החברה יו"ר דירקטוריון פעיל, 

  

 
 
 . לפי העניין ,"התגמול המשתנה" או " המענקלהלן בס"ק זה: "  5
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 :משתנההתגמול ה להענקתהמצטברים סף התנאי  .ג

ודירקטוריון   )1( התגמול  לקבוע,  החברה  ועדת  רשאים  לעתיהיו  קביעת    , מעת  בעת 

המשתנה,    מרכיבי סף  התגמול  המשתנה,  תנאי  התגמול  או  להענקת  כמותיים 

 אחרים, בהתחשב ביעדי החברה, האסטרטגיה שלה ומצבה.

הסף  ב  עמידה אי   למענק  לעיל,  כאמור  תנאי  זכאים  יהיו  המשרה לא  כי נושאי  משמעותה 

 הרלוונטית. ה הקלנדרית בשנ

 : מרכיבי התגמול המשתנה .ד

 :הבאים מרכיביםאת ה היכול לכלולבמודל גובה הרכיב המשתנה יקבע  

ביצועים יעדים    –  מדידיםכמותיים    יעדים .1 המשקפים  מדידים  פרמטרים  בסיס  על 

 ; שוטפים של החברה ושל נושא המשרה

של נושא המשרה המבוססים על  בתחום אחריותו  יעדים    –  אישיים איכותיים  יעדים .2

המשרה   נושא  של  אישיים  שאו  פרמטרים  אישיים  יעדים  ביצועים  על  של  מבוססים 

 ;נושא המשרה

התגמול .ה במודל  המרכיבים  בסעיף   משקולות  המונח  (כהגדרת  המשתנה  התגמול  מסך 

  6זה לעיל)  6.26.26.26.2
 "כ סה יעדים אישיים איכותיים  כמותיים מדידים יעדים תפקיד 

 100% 100%-0% 100%-0% יו"ר דירקטוריון פעיל 

 100% 100%-0% 100%-0% "ל מנכ

 100% 100%-0% 100%-0% סמנכ"ל 

יוגדרו לנושאי משרה מדידים    יעדים  – איכותיים  אישיים  ויעדים    מדידיםכמותיים    יעדים .ו

עם אישור תכנית העבודה של החברה בתחילת כל שנה (ולא יאוחר מחודש אפריל), וביחס  

בחברה   חדש  משרה  כהונתו    –לנושא  תנאי  אישור  ממועד  חודשיים  של  תקופה  בתוך 

השפעתם  ויכולת  של נושאי המשרה  בהתאם לתחומי אחריותם  , וזאת  לראשונהוהעסקתו  

  , על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון  שיוגדרו מדי שנהעל עמידה ביעדים אלו. יעדים אלו,  

 : (אין מדובר ברשימה ממצה) יעדים הבאיםאת ה, יכולים לכלול, בין היתר

 
 
 ". מודל התגמוללהלן: "  6

על   מבוססיםאחריותו ו/או  בתחוםמדידים  יעדים במאוחד   חברהברמת ה מדידים כמותיים  יעדים

  איכותייםויעדים אישיים  אישיים ביצועים

 יעדי תקציב  -

 / חוב  גיוסי הון  -

 יעדי תזרים מזומנים  -

 הכנסות  -

 פעולה מסחריים ואסטרטגיים שיתופי  -

 מוצרים ומקורות הכנסה חדשים פיתוח  -

 בלוחות זמנים   עמידה -

 יעדי מכירות (כספיים ו/או כמותיים)  -
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התגמול .ז ועדת  המלצת  קבלת  לאחר  החברה,  כאמור    ,דירקטוריון  לרשימה  להוסיף  רשאי 

מטרותיה של החברה ו/או את תכניות העבודה שלה ו/או את   יעדים נוספים שיקדמו את 

 מדיניותה בראיה ארוכת טווח ו/או לגרוע יעדים כאמור ככל שאין בהם כדי לקדמן. 

ביחס לכל  ו  , יקבע וסף העמידה בהם  תקרת התגמול  ,משקלםו  היעדים  תמהילסוג היעדים,   .ח

במסגרת אישור תכנית העבודה    (ולא יאוחר מחודש אפריל)בתחילת כל שנה  נושא משרה  

 בכפוף לכל דין. , השנתית של החברה
ב  .ט המענקיםשינויים  מדיד    , תקרת  ביעד  שינוי  ו/או  כמותי  מדד  כל  של  היחסי  במשקלו 

הפרמטרים בסולם  מענק  בפרמטר לקביעת  בלבד   מסוים ו/או  עתיד  פני  צופה  , לא בראיה 

 ייחשבו כשינוי מהותי של תנאי כהונה והעסקה של נושא המשרה. 

  :בגין יעדים מדידים לנושאי משרה המענקחישוב אופן  .י

מודל   משקולות  לטבלת  בהתאם  ביעדים  עמידה  על  יתבסס  המשרה,  לנושאי  המענק 

למדידה  התגמול.   הניתנים  קריטריונים  פי  על  הנקבע  יעד  לפיו  לכל  ציונים  סולם  יקבע 

תחושב הזכאות למענק בגינו. חישוב סכום המענק יתבצע לכל יעד הנקבע על פי קריטריונים  

בנפרד למדידה  למדידה    ,הניתנים  הניתנים  קריטריונים  פי  על  הנקבעים  המענקים  וסך 

סך   את  יהוו  שיהיה)  (ככל  המנהל  הדירקטוריון/  הערכת  פי  על  מענק  בתוספת  שחושבו 

 תלוי הביצועים.התגמול 

על   .יא כגון  השוטפת,  התקופה  של  ביצועים  על  מבוססים  אשר  שוטפים  מענקים  של  במקרה 

תקופתית רב  רעיונית  התחשבנות  תיערך  החברה,  של  השנתי  המאוחד  התפעולי    , הרווח 

 ל והדירקטוריון מעת לעת. וועדת התגמ מנגנון שייקבע על ידי בהתאם ל

   משרה לנושאי השנתי המענק תקרות  .יב
של השנה הקלנדארית בגינה מוענק  , נכון לדצמבר  עלות(מונחי    חודשיות  תמורות   במונחי

 כדלקמן: ן, תקרות המענק לנושאי משרה הינ )התגמול
 תקרת המענק  תפקיד 

 חודשיות  תמורות 5 יו"ר דירקטוריון פעיל 

 חודשיות  תמורות 5 מנכ"ל 

 חודשיות  תמורות 3 סמנכ"ל 

 נוספים נושאים .יג.יב

   :מענק תשלוםעיתוי  -

כל שנה קלנדארית של תקופת העסקה לא בקשר עם  המענק ישולם לנושאי המשרה  

הראשונה   המשכורת  תשלום  ממועד  לפי  יאוחר  לראשונה,  הניהול  דמי  תשלום  (או 

 רווח תפעולי  -

 רווח לפני מס  -

 רווח נקי  -

- EBITDA / EBITDA   מתואם 

 קבלת אישורים רגולטוריים  -

 עמידה באבני דרך  -

 מכירת פעילות  -

 מיזוג משמעותי  -
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הכספיים  העניין)   הדוחות  אישור  מועד  החברה. המבוקרים  שלאחר  של    השנתיים 

  לתנאי  בהתאם , ישנת  או  רבעוני  בסיס על שיתבצע יכול רהתשלום בגין התגמול כאמו 

 .המשרה  לנושאי שיקבעו המענק
  :חלקיות המענק ותקופת אכשרה -

ועסק בחברה לפחות  הלמענק רק בתנאי ש  , ככל שיהיה זכאי,זכאי  הנושא משרה יהי

היה ונושא המשרה   .הקלנדארית, בגינה מוענק התגמול עבודהה שנת ב חודשיםשישה 

יחושב המענק בגין שנת סיום כהונתו    ,יסיים את תפקידו לפני תום השנה הרלוונטית

את    שנה  באותה  הכהונה  לתקופת  יחסיבאופן   כוללת  הכהונה  תקופת  כי  (מובהר 

 . תקופת ההודעה המוקדמת, ככל שקיימת)
 לנושא  ישולם אשר תשלום כל, אישי העסקה בהסכם אחרת מפורשת נקבע אם למעט -

 כחלק  יחשב  ולא  אינו,  שישולם  ככל,  זו  תגמול  מדיניותפי  - על  משתנה  גמולכ  המשרה

  לזכאות   או  לחישוב  בסיס  יהווה  ולא  ועניין  דבר  לכל  המשרה  נושא  של   הרגיל  משכרו

  ישמש   לא,  האמור  מכלליות  לגרוע   ומבלי,  לרבות,  כלשהי  נלווית  זכות  של  לצבירה  או

 "ב. וכיו הגמל לקופות  הפרשות, פיטורים  פיצויי, חופשה בתשלום הנכלל כרכיב
 :מיסוי -

  בריאות   מס,  לאומי  ביטוחכגון  (  אחר  חובה  בתשלום  או  כלשהו  במס  חיוב  שיהיה  ככל

  דין  פי-עלהמשרה    נושא   בו   יישא  בעקבותיה,  אומדיניות התגמול    בגין ')  וכו   ממלכתי 

 ).  דין  לפיהמשרה   נושא על  יחול  שהוא ככל(
 

 7מיוחד מענק –משתנה  תגמול .6.3

תמורות    3אשר לא יעלה על    ,שיכלול מענק מיוחד  יכול  נושא משרההמשתנה של    התגמול  .א

, בכפוף לאישור ועדת  בחיי החברה  ביצועים יוצאי דופן אירועים ו/או  בגין    ,בשנה  8חודשיות 

 . , מנימוקים שיירשמו9העניין) התגמול ודירקטוריון החברה (לפי  
להתקיימות אירועים ו/או  של נושא המשרה  המיוחדת  ישקף את תרומתו  המענק המיוחד   .ב

בחיי  להשגת   דופן  יוצאי  רווחיה,  ביצועים  להשאת  של  החברה  דעתם  שיקול  פי  ועדת  על 

בכפוף לאישור גם  ובקשר עם יו"ר הדירקטוריון,    ,התגמול ודירקטוריון החברה (לפי העניין

 . , מנימוקים שיירשמו)האסיפה הכללית

ם יוצאי דופן בחייה  ביצועיהשפעתם של אירועים ו/או של  יקבע בהלימה ליהמענק המיוחד   .ג

להתקיימות אירועים  הרלוונטי  של נושא המשרה  תרומתו האישית  בשים לב להחברה    של

 .  להשגת ביצועים אלוו/או  

 
 
 ".מיוחדהמענק ה " להלן:   7
 . מונחי עלות, נכון לדצמבר של השנה הקלנדארית בגינה מוענק התגמול  8
של ועדת  לאישור    פה כפונכון למועד אישור מדיניות תגמול זו, הענקת המענק המיוחד בקשר עם יו"ר הדירקטוריון    9

 האסיפה הכללית. התגמול, הדירקטוריון ו
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  אירועים ו/או ביצועים יוצאי דופן כאמורבקשר עם  ישולם לנושאי המשרה  המיוחד  המענק   .ד

הראשונה   המשכורת  תשלום  ממועד  יאוחר  לפי  לא  לראשונה,  הניהול  דמי  תשלום  (או 

המענק המיוחד על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (לפי  שלאחר מועד אישור  העניין)  

הדירק,  העניין יו"ר  עם  באסיפה  ובקשר  המיוחד  המענק  אישור  מועד  לאחר  טוריון, 

בגין  )הכללית התשלום  המיוחד  .  ,  שנתי  או  רבעוני  בסיס  על  שיתבצע  יכול  רכאמוהמענק 

 . המשרה לנושא שיקבעוהמיוחד   המענק לתנאי בהתאם
סעיף   .ה תשלום המענק)  גד.י6.2יתר הוראות  לעיתוי  נוגעות  שאינן  בשינויים    (ככל  תחולנה, 

 זה.  6.3המחויבים, גם בקשר עם תשלום המענק המיוחד לפי סעיף 
 

 10הוני  רכיב –משתנה  תגמול .6.4
תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור ותמרוץ נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים   .א

טווח הקצר ל  ם ראוי בין שיקוליעל איזון  רה  ושמיהחברה  בין נושאי המשרה לבעלי מניות  

שיקולים   היתר  לבין  בין  הארוך,  ומתן    באמצעותלטווח  מלאה  הבשלה  תקופת  קביעת 

מניות  מבוסס  שתקבע  ושאינ   תשלום  בתקופה  בבורסה  המניה  של  ממוצע  ממחיר  , נמוך 

 . )כמפורט להלן

של   .ב השנתית  השווי  תקרת  הוני,  תגמול  תוכנית  קביעת  ההוניים  בעת  המשתנים  רכיבים 

מסולקים ההענקתם    שאינם  במועד  הקבוע  גובהפעמים  4  עד  הינה במזומן,  השכר    עלות 

  פעמים עלות השכר הקבוע 2.5 עדאו /ואו ליו"ר דירקטוריון פעיל  /ו"ל החברה למנכהשנתי 

התקרה השנתית מחושבת   .)ההקצאה  במועד,  השכר הקבוע  עלות(מונחי  "ל  לסמנכ   השנתי

 . בתקופת ההבשלה ההונית מתפרסת באופן לינארי כאילו ההוצאה 

יקבעו מי מנושאי המשרה יכלל בתוכנית הפרטנית, ככל החברה  ועדת התגמול ודירקטוריון   .ג

 שתאושר.

תפחת    לא  –  לנושא משרההתקופה הנדרשת להבשלה מלאה של התגמול ההוני, ככל שיוענק   .ד

, ובלבד שנים  )6שש (שנים ממועד הענקת התגמול ההוני ולא תעלה על    )3שלוש (מתקופה של  

. ההבשלה  חודשים ממועד ההענקה  12שההבשלה של המנה הראשונה תחל לא לפני תום  

ליניארי,  תתבצע   אחת  באופן  מועד  במנה  בין  לפחות  שנה  של  במרווחים  מנות  במספר  או 

ההענקה לבין מועד ההבשלה הראשון ובין מועדי ההבשלה השונים, כאשר מנה אחת מתוך  

יותר   תשקף  לא  מנות  ההוני  ממחציתמספר  התגמול    .התגמול  ועדת  זאת,  עם  יחד 

זכאות מועדי  הכלל  מן  יוצאים  למקרים  ביחס  לקבוע  רשאים  יהיו  שונים,    והדירקטוריון 

שירשמו של מנימוקים  להאצה  פרמטרים  לקבוע  רשאי  יהיה  הדירקטוריון  זה  ובכלל   ,

 . בלבד הקרובה שטרם הבשילההמנה  , וזאת עבור הזכאות לתגמול ההוני

 
 
 ."תגמול הונילהלן: "     10
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של   .ה המימוש  מחיר  יפחת  לא  ההוני,  התגמול  במסגרת  מניות  מבוסס  תגמול  שיוענק  ככל 

תגמול הוני זה מהשער הממוצע של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ במהלך  

יחד עם זאת,   .ועדת התגמול את ההענקה  אישורימי המסחר שקדמו למועד    ) 30שלושים (

ר יהיו  והדירקטוריון  התגמול  ב ועדת  לקבוע  לשאים  הכלל  מקרים  יחס  מן  מחיר  יוצאים 

 מימוש שונה, מנימוקים שירשמו.

תקופת המימוש של אופציות למניות החברה, ככל שתיכללה בתגמול ההוני, תסתיים לא  .ו

   שנים מועד הענקתן של האופציות לנושא המשרה. )10עשר ( יאוחר מתום 

 

 מוקדמת הודעה .6.5
בלבד,   חודשים  שלושה בת  נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים להודעה מוקדמת   .א

 . בכפוף להוראות הדין
 

את  .ב למלא  להמשיך  המשרה  נושא  יידרש  המוקדמת  ההודעה  תקופת  במהלך  כי  יודגש, 

, כולה או חלקה, מבלי  תפקידו, אלא אם דירקטוריון החברה יחליט לשחררו ממחויבות זו

 . עמו העסקה הסכם  פי  על זכאי הוא לו  תגמוללקבלת   המשרה נושאלפגוע בזכותו של 

 
   פרישה תנאי .6.6

 המפורטים   לתנאים  בהתאם  ,הפורש  נושא משרהל  פרישה   מענק  לתת רשאית    תהא   חברה ה .א

 .בהתאם להסכמי העסקתם המוקדמת  ההודעה  תקופת בגין לתגמולבנוסף   וזאת, מטה

, המשרה  יהעסקה של נושא הבהסכמי    "תחרות-אי"פרישה יותנה בהתקיימות תנאי    מענק .ב

 .  אשר ייקבעו בהתאם לתפקידו ורמתו של כל נושא משרה כאמור

תוך    ,בהתחשב בהמלצת ועדת התגמול   , דירקטוריון החברה יחליט בדבר מתן מענק פרישה .ג

בחברהתקופהתייחסות לפרמטרים הבאים:   מילוי התפקיד  ותנאי הכהונה וההעסקה,   ת 

האמורה ותרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת   בתקופהביצועי החברה  

 רווחיה ונסיבות הפרישה (ללא פגיעה בחברה).
לא יעלה  ו  בחברהותק של פחות משלוש שנים על מענק הפרישה לא יוענק לנושא המשרה ב .ד

שר יכלול רכיבים קבועים בלבד, ללא  (א  המשרהלנושא   (שלושה) חודשי עלות העסקה  3על  

 . מענקים מבוססי יעדים ותגמולים הוניים)
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  בחבילת קבוע  התגמול הרכיבי  ו  ) כולל הרכיב ההוני(  בכלולתם   המשתנהתגמול ה  רכיבי  בין  יחס .6.7

  התגמול
 * יחס בין רכיבי התגמול המשתנה לסך חבילת התגמול תפקיד 

 מסך חבילת התגמול   100%רכיבי התגמול המשתנה לא יעלו על  יו"ר דירקטוריון פעיל 

 מסך חבילת התגמול   90%רכיבי התגמול המשתנה לא יעלו על  מנכ"ל 

 מסך חבילת התגמול   80%רכיבי התגמול המשתנה לא יעלו על  סמנכ"ל 

של  משתניםהו  קבועיםה  רכיביםהעלות, סך    במונחי * בשיעור  מהיחס המצוין    7%-5%. כמו כן, סטייה 

 חשב כסטייה/חריגה ממדיניות התגמול. תלא 

 טעות  של במקרהתגמול משתנה  השבת .6.8
  שהתבררו   נתונים  בסיס  על  חושב  משרה  לנושא  ששולם  ממנו  חלק  או  שנתי  מענק  כי  שיתברר  ככל

  המשרה  נושא  ישיב,  הרלוונטי  המענק  תשלום  ממועד   שנים  3  של   זמן  פרק  תוך,  כמוטעים  מכן  לאחר

  לזה  בלישק  המענק  סכום  בין   ההפרש  את,  העניין  לפי,  המשרה  לנושא  החברה   תשלם  או,  לחברה

  מס   וחבויות  בתשלומים,  שקיימים  ככל,  הפרשים   שקלול(תוך    האמור  התיקון  עקב  לו  זכאי  שהיה

  סכומים   השבת  חובת  משרה  נושא  על  תחול   לא).  ידיו  על  ששולמו או  /ו   משרה  נושא  על  החלים 

  בכללי  או  החשבונאית  בתקינה  משינוי  כתוצאה   הכספיים  הדוחות  תיקון   או  עדכון  של  במקרה

 .  הדיווח
המשכורת הראשונה    ידי-על  הסכומיםהשבת   תשלום  במועד  תבוצע  שרלוונטי,  ככל  (או  החברה, 

,  כאמור  מתוקניםה כספיים  הדוחות  הלאחר פרסום  שתשלום דמי הניהול לראשונה, לפי העניין)  

הסכומים   השבת  המשרה    ידי- עלואילו  קיזוז  נושא  של  בדרך  בשנה  מהתבוצע  השנתי  מענק 

תסולק במסגרת השכר החודשי בפריסה    (ככל שתיוותר)  כאשר היתרה  ככל שרלוונטי, העוקבת,  

 תשלומים.   12 לש

 

   החברה עובדי של העסקתם לתנאי המשרה נושא של  העסקתו תנאי בין היחס .6.9
משרה  ה נושאי    ל שהעסקה  ה כהונה והודירקטוריון החברה בעת אישור/קביעת תנאי    התגמולועדת  

  שארהעסקה של  האת היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה לתנאי    יבחנו

ו  הממוצע  לשכר  היחס  ובפרט  קבלן)  עובדי  (לרבות  החברה  העובדים  השכר  עובדי  של  החציוני 

השפע  ,כאמור דעתם על  סבירותו    אלו  יחסים  תויחוו  בחברה,  העבודה  שכרעל יחסי  כל של  של  ו 

  בחברה לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת העובדים שלה.אי המשרה נושמ אחד
  "ל מנכה"ר הדירקטוריון,  יושכרם של    עלות, היחס בין  בחברה  התגמול   מדיניות  אישור   למועד   נכון 

ממוצע  עלותל   בה  לים"והסמנכ  הינ  תשכר    , בהתאמה  ,.1:38490- ו  .1:13180,  .1:11160  ובחברה 

  החציונית שכר  ה  עלותבה ל  לים" והסמנכ"ל  המנכ"ר הדירקטוריון,  יושכרם של    עלותוהיחס בין  

  .11בהתאמה  ,.1:27310-ו .1:09120, .1:08110 ו בחברה הינ

 
 
 חלקיות תשלומים המשולמים על בסיס שנתי.   לרבות, 22202019 יולי אוגוסט לחודש מבוסס על עלות השכר     11
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 העבודה יחסי על השפעה   אלו  ליחסיםקיימת  לא  החברה,    ודירקטוריון  התגמול   ועדת להערכת  
נכון למועד אישור  בחברה  מצומצם של עובדים ונושאי משרה  ההיקף  ל יובהר כי בשים לב  .  בחברה

בין   בחברה,  הרצויים  השכר  יחסי  את  מדוייק  באופן  לאמוד  ניתן  לא  כי  ניכר  התגמול,  מדיניות 

היתר, לאור העובדה לפיה כל מינוי ו/או סיום כהונה של נושא משרה נוסף ו/או קיים, עשוי לשנות  

כ השכר  יחסי  הרכב  את  משמעותי  לכך  אמור,  באופן  שתהיה  יחסי  מבלי  על  אמיתית  השפעה 

 . העבודה בחברה

 

 דירקטורים גמול .6.10

ה ב  דירקטורים לתגמול  דירקטוריון  זכאים  יהיו  שנתי  חברה  וו(גמול  השתתפות  לגמול  החזר  כן 

  2000-ס"דירקטור חיצוני), התשלתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות  הוצאות) בהתאם ל

ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות הגמול, כפי    ")הגמולתקנות  (להלן: "

האמור בס"ק זה לעיל לא יחול על יו"ר דירקטוריון פעיל, ככל שיאושר לו תגמול    .שיהיה מעת לעת

 ליו"ר דירקטוריון פעיל בהתאם למדיניות תגמול זו. 

 

 פטור ו שיפוי, ביטוח .6.11

בחברה   נושא .א כאמור    משרה  לחבילת התגמול  בנוסף  זכאי,  להיות  עשוי  דירקטור)  (לרבות 

אחריות   לביטוח  בחברה,  לכך  המוסמכים  האורגנים  לאישור  וכפוף  זו,  תגמול  במדיניות 

כפוף להוראות כל    והכל ,  )Run-Off(לרבות ביטוח מסוג    נושא משרה על פי הנהוג בחברה

החברה. ותקנון  לכיסוי    דין  בגבולות  התקרה  עד  אחריות  ה תהיה  דולר    20של  מיליון 

שיתאפשרו עם  המירביים  בקשר  מסוג  לרבות  ,  רשאית  תהא  החברה  .Off-Runביטוח 

  בתנאי  הינה שההתקשרות (ובלבד  ביטוח חברת עם  להתקשר, בלבד התגמול  ועדת  באישור

, החברה  רווחיות  על  מהותי  באופן  להשפיע  עשויה  אינה  והיא  הרגיל   העסקים  במהלך,  שוק

 המשרה  ונושאי  הדירקטורים  כל  אחריות  לביטוח  בפוליסות)  התחייבויותיה  או  רכושה

 להיחשב  שעשויים  משרה  נושאיאו  /ו  דירקטורים  לרבות,  לעת  מעת  שיהיו  כפי ,  בחברה

אלפי דולר    70ובפרמיה שנתית שלא תעלה על    לעיל   כאמור  בתנאים,  בחברה  שליטה  כבעלי

כ הינה  השנתית  הפרמיה  ארה"ב)  9-ארה"ב (כיום  מסוג  אלפי דולר  ביטוח  Run-, ובעבור 

Off –  מהפרמיה השנתית המירבית כאמור לעיל 300%בפרמיה שלא תעלה על שיעור של . 

הדין,    הדירקטורים .ב להוראות  כפוף  שיפוי,  לכתבי  זכאים  להיות  עשויים  המשרה  ונושאי 

עד   של  בתקנון    25%בהיקף  לקבוע  בהתאם  החברה,  של  העצמי  ובנוסח  מהונה  החברה 

 . מעת לעתאושר על ידי האסיפה הכללית יש

החברות    הדירקטורים .ג לחוק  בהתאם  פטור  לכתבי  זכאים  להיות  עשויים  המשרה  ונושאי 

בתקנון  בנוסח    והקבוע  הכללית  שיהחברה,  האסיפה  ידי  על  לעתאושר    לכך   בכפוף ,  מעת 

שליטה  וחי   לא  כאמור  שינתןהפטור  ש שלבעל  עסקה  או  החלטה  על  לנושא בחברה  ל  או 
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משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין  

  12. אישי

 
 
יש    החלטה או עסקה שלבעל שליטה בחברה או לנושא משרה כלשהו בחברהמובהר כי מגבלת החלת הפטור על    12

בה עניין אישי תחול ביחס לכתבי פטור שיאושרו בעתיד, ואין בה כדי לגרוע מכתבי פטור שהוענקו עובר למועד  
 אישור מדיניות התגמול. 



 1 

 בע"מ קנביט פארמסוטיקלס  –תיקון עולם 
 )"החברה"(

 1789030 א.ת. ציפורית, 2היתד 
 04-6918013פקס:  04-6918020טלפון: 

 

 2022 באוקטובר 2
 

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

 

 ראשון חלק 
 

 בע"מ  ס לקיטסופארמ ט ביקנ –תיקון עולם   שם החברה:  .1
 "( האסיפה)להלן: "  שנתית  יפה:  אס סוג ה
 15:30, בשעה 2022 אוקטוברב 25, 'גביום   :יפהאסה מועד

 , תל אביב 56  ה"מאזעורכי דין, מרחוב   –שמעונוב ושות'  משרדי  : האסיפה מקום
 

 בעה ההצ אמצעות כתב להצביע בתן  י נ הםאשר לגבי יומה של האסיפה ועל סדר  ש יםנושא ה .2
 

 חברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון הדירקטורים חדש של ממינוי  .2.1

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה במועד זימון האסיפה )שאינם  
  : לן)דב"ת( )לה  נזייצחק אשכפרופ'  ירון נאור ו  דח"צים(, קרי, ה"ה איתן בן אליהו )יו"ר(, ארז נבון,

  (."נים כההמרים וטהדירק"

, ביחס  1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל  26יים בתקנה  פרטים המנול
  .2021לדירקטורים המכהנים ראה פרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 

סעיפים   פי  על  לנדרש  כי בהתאם  ו224יצוין  התשנ"ט   225  -ב  "  1999-לחוק החברות,    ק חו)להלן: 
המכהנים על כשירותו לכהן כדירקטור וכן כי יש לו את  אחד מהדירקטורים    כל ר  הי, הצ("החברות

הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידו ופירט את הכישורים  
בסעיפים   לגביו ההגבלות הקבועות  מתקיימות  לא  וכי  ו 226,  226כאמור,  החברות.  וק  לח  227-א' 

 .זימוןהלדוח  ספח א'נכמצורפים  המכהנים יםורירקטדההצהרות   העתקי

יצוין כי ה"ה   יצחק אשכנזי עונה על הגדרת "דירקטור בלתי  פ'  פרומבין הדירקטורים המכהנים, 
לחוק החברות(, אשר הצהיר, כי מתקיימים לגביו תנאי הכשירות    1תלוי" )כהגדרת המונח בסעיף  

דירקטור   בחיצלמינוי  הקבועים  החברו240עיף  סוני  לחוק  )ו(  עד  בדירקטוריון  מכ ו  ואינ   ת )ב(  הן 
   .ראת הצהרתו כאמווועדת הביקורת אישרה  2022באוגוסט   25ום . בישנים רצופות 9ה מעל החבר

 ההצבעה ביחס לכל דירקטור תעשה בנפרד.

 עדכון מדיניות התגמול של החברה  .2.2

לעני מוצע   התגמול  למדיניות  עדכון  והין  לאשר  כהונה  בחברה,  עתנאי  משרה  נושאי  של  סקה 
בסעיף   המצורף  א)א(  267כמשמעותה  בנוסח  החברות,  )להלן:    'בנספח  כלחוק  הזימון  לדוח 

 "(. התגמול המעודכנת מדיניות"

שנים   שלוש  למשך  בתוקף  תהיה  המעודכנת  התגמול  מיום  מדיניות  ,  2022באוקטובר    10החל 
 החברות.  א)ד( לחוק267להוראות סעיף  תאם בה

ול המעודכנת מחליפה את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה שאושרה על ידי  התגמ   יניותדמ
 "(. מדיניות התגמול הקיימת)להלן: " 2019 קטוברבאו 10האסיפה הכללית של החברה ביום 

  יהם , אשר עיקר הקיימתגמול  וללת שינויים מעטים ביחס למדיניות התעדכנית כהתגמול הדיניות  מ
ם  על ביצועיו/או מבוססים    םבתחום אחריות  היעדים המדידיםרשימת  ן  כועד)א(  :  להלן  טיםמפור

;  ברה של נושאי המשרה בח  הביטוחיה לכיסוי  קביעת תקר; )ב(  בחברה  המשרה  יאישיים של נושא 
  ך כטור בכפוף ללכתבי פ יהיו זכאים    רה,ונושאי המשרה בחב  הדירקטורים   לפיה   בהרה הוספת  )ג( ה

שליטה    עלל  וחי  לא  כאמור   ןשינת הפטור  ש שלבעל  עסקה  או  משרה  בחברה  החלטה  לנושא  או 
הורדת  ; )ד( ק כתב הפטור( יש בה עניין אישיכלשהו בחברה )גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענ 

גובה התגמול ההוני כך שתקרת השווי השנתית הינה עד גובה עלות השכר הקבוע השנתי למנכ"ל  
עד   חלף  לסמנכ"ל,  ו/או  פעיל  דירקטוריון  ליו"ר  ו/או  הקבוע    4החברה  השכר  עלות  גובה  פעמים 

דירקטוריון פעיל ועד   גובה עלות השכר הקבוע לסמנכ"ל;    2.5למנכ"ל החברה ו/או ליו"ר  פעמים 
עודכנה כך שההבשלה  ) לפני  ה( תקופת ההבשלה של התגמול ההוני  של המנה הראשונה תחל לא 

ו  12תום   ממועד ההענקה  הקרובה  -חודשים  עבור המנה  רק  תיקבע  ההוני  של התגמול  )ו( האצה 
הבשילה כמ  ,שטרם  בוהכול  המ  המעודכנת  התגמולניות  מדי פורט    ' גנספח  כהמצ"ב    סומןבנוסח 

 הזימון.   דוחל

 
 : םעיון במסמכי .3
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כל  ובשעל סדר היום    ההמלא של ההחלטסח  בנו,  בקשתם  לפי,  לעיין  יוכלו  ברהחה  של  המניות  בעלי
שי  רסדשעל    לנושאהנוגע    אחר  מסמך האס ומה  ציפורית, 2היתד  בכתובת  הכללית  ה  יפל  א.ת.   ,  

  רשות   של   ההפצה  באתר  וכן   (04-6918020:  )טלפון  מראש   בתיאום,  המקובלות  בודהעה  עותשב
 . www.magna.isa.gov.il: ערך ניירות
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הנושא לאישור  הדרוש  ר הינ  לעיל   2.1ף  בסעי  המפורט  הרוב  הנוכחים  ו  המניות  בעלי  קולות  וב 

 החברות. לחוק  85והמשתתפים בהצבעה כאמור בסעיף 
 

חברות  ה  וק)ב( לחא267ף  עיהינו בהתאם לס לעיל    2.2  ףהמפורט בסעיהרוב הדרוש לאישור הנושא  
המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: )א( במניין    רוב קולות בעלי  –

ב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה  קולות הרו
ההאו   באישור  אישי  עניין  הבעלי  כלל  במניין  בהצבעה;  המשתתפים  שלקו תקשרות,  בעלי    לות 
שבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף  ות האמורים לא יובאו בחני המ
, בשינויים המחויבים; )ב( סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים  לחוק החברות  276

 חוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. לא עלה על שיעור של שני א  בפסקה )א(
 

רות, בעל מניה המשתתף בהצבעה לאישור הנושא  לחוק החב  276ות סעיף  בהתאם להורא   ש כייודג
תב  לעיל יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כ  2.2המפורט בסעיף  

על גבי כתב ההצבעה, אם הוא נמנה על בעלי השליטה בחברה ו/או אם יש לו עניין אישי,    –הצבעה  
על סדר היום כאמור אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע  , באישור הנושא שלפי העניין

 וקולו לא יימנה. 
 

זה, מוקצה   2.2  יף בסעהמוצעות    ה ן אישור ההחלט נייבע   בעה בהצ  . 5 לעיל, בחלק השני בכתב הצבעה 
זיקה  של  העדרה  או  קיומה  לסימון  לתי   מקום  וכן  כאמור,  המניות  בעל  של  אחר  מאפיין  אור או 

 . יין א תבוא הצבעתו במנ ל  –שמי שלא סימן או סימן "כן" ולא תיאר כאמור    שלהם, והבהרה 
 

או אם נשלח    עלותב  וראישורף לו  רק אם צ  1יות לא רשום מנלגבי בעל  קף  יה תוה בעה יצהתב הלכ .6
 .רוניתהאלקט ההצבעהמערכת עות אישור בעלות באמצלחברה 

 

ם  מי שרשוגבי  , דהיינו להחברות( לחוק  2)177סעיף    מניות לפי לגבי בעל  יהיה תוקף    לכתב ההצבעה  .7
  זהות, דרכון או תעודתת  צילום תעודו  ורף לצאם    קר  ברה,ל החש   מרשם בעלי המניותמניה בכבעל  

 . התאגדות
 

והודעוות  לתקנ  בהתאם .8 בכתב  )הצבעה  עמהחברות  תשס"ות  ההצבעה  עמ ,  2005-דה(,  רכת 
יותר  ו עד מועד מלפני מועד כינוס האסיפה הכללית, א  שעות(  4) תנעל ארבע    האלקטרונית וקדם 

עש ידי  ייקבע  )לל  ערך  ניירות  על    בלבדו (,  "תושהר"   לן:ה רשות  יעלה  כינוס    12שלא  לפני  שעות 
כת,  ות מועד נעילת המערהרש בהתאם לקביעת (."מועד נעילת המערכת"להלן: )הכללית יפה האס

 י מועד כינוס האסיפה.( שעות לפנ6ע על שש )נקב נכון למועד זה,
 

 . יפהוס האסני י מועד כ שעות לפנ( 4)ארבע   עד  תידניסירה במיש להמציא את כתב ההצבעה לחברה 
 
שעות לפני  (  6)   ששעד    עה האלקטרוניתת ההצבבעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכ .9

 . מועד כינוס האסיפה
 

הח מע  .10 ההצבעה ן  כתבי  למסירת  עמד   ברה  החברה:  ה והודעות  היתד    משרדי  א.ת.  2בכתובת   ,
 .ציפורית

  
האחרהמוע .11 להמצד  עמדה    אתון  בס)כמהודעות  ה ל   88ף  יעשמעותן  ל חוק  עד    הרחבחברות(  הינו 

 .  פהלפני מועד האסי עשרה ימים 
 

ן למצוא  ית יב בע"מ בהם נאב-בתל ת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך ותובכ .12
 : לחוק החברות הנם 88-ו  87 סעיפיםב תםכמשמעווהודעות עמדה   ההצבעהכתב את נוסח 

 ."(אתר ההפצה)להלן: "  a.isa.gov.ilgnwww.maערך:  תאתר ההפצה של רשות ניירו  (   1)
 .  ya.tase.co.ilam :יב בע"מאב -ירות ערך בתלרסה לני אתר האינטרנט של הבו  (   2)
 

ש  קביה או במשלוח בדואר, אם  ל חבר הבורסות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף שבעל המני .13
וזא לעניי ת,  זהבקשה  מסות   ן  ערך  ניירות  לחשבון  מראש  כן  ים.ינתן  רש  ,כמו  לא  מניות  ום  בעל 

 ונית. רט לק רה באמצעות מערכת ההצבעה האלחב הבעלות שלו יועברר  להורות שאישו רשאי
 

 
מ  1 מנבעל  בורסה  חבר  אצל  רשומה  שלזכותו  מי  הינו  רשום  לא  המניונייות  בין  נכללת  מניה  ואותה  הרשומה  בעלי  ת  במרשם  ות 

 לרישומים. ה המניות על שם חבר

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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כתב ההצבעה והודעות   שורית לנוסח כאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קי א רשום ז בעל מניות ל  .14
בר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר  ר ההפצה, מאת ח באת   מדה הע 

כי  הבו  אינו רסה  כ יי מעונ   הוא  קישורית  לקבל  כתבי   אמור ן  לקבל  מעוניין  שהוא  בדואר  ב צ ה   או  עה 
 . מדה ת הודעות הע עניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבל הודעתו ל   תמורת תשלום. 

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

עמו, לאחר כינוס האסיפה  ח מט ו או באמצעות שלוצמ, זכאי בעחברהבעה בהצמסך כל זכויות ה
של  , תליהכל הרשום  במשרדה  ההצבעה  בשעות  החברה,    לעיין  בכתבי  המקובלות,  העבודה 

 . לחברה שהגיעו לחברה עוקטרונית שהגי האל בעהצבעה באמצעות מערכת ההצההברישומי ו
כמות    כי,  המהווה  יצוין  זכו   5%המניות  כל  ההצ מסך  )של יות  בחברה  הינה א  בעה  מלא(  -כ   בדילול 

 .  של החברה   ללא ע"נ ות  יל מניות רג   2,729,935
 

 . זה בעהי של כתב הצן את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השניות יציי מנ בעל  .16
 

פרסו .17 כלאחר  הם  שיתב  ייתכן  היוםהצבעה  בסדר  שינויים  נושא  של האסיפה  היו  הוספת  לרבות   ,
עשו  היום,  להת לסדר  עיות  הודעות  לעמד פרסם  ניתן  ויהיה  העדכני  יין  ה,  היום  הודעות  וב בסדר 

כאמור    החברה תפרסם הודעה מתוקנת ככל ש  ההפצה. ה שבאתר  שהתפרסמו בדיווחי החבר  העמד
החבר5ה  בתקנ לתקנות  א)הודות  ב  על  ומודעה  ציבורית  עה  בחברה  סוג  ואסיפת  כללית  סיפה 

  ר היוםת נושא לסדבשל הוספ   מעודכן  וםהכוללת סדר י  ,2000-והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס
   .ם פרסום ההודעה המתוקנתביוזה ה כתב הצבע נוסח מתוקן של תמציא  , החברהיפהאסשל ה
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 חלק שני 
 

 מ "בעס  יקלקנביט פארמסוט  –תיקון עולם        שם החברה: 

 . ציפורית א.ת,  2בכתובת היתד  החברה  משרדי   למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה(: מען החברה )

   51-210146-0      החברה:   ס' מ

 15:30, בשעה  2022  אוקטוברב  25,  'גיום           מועד האסיפה:

 ( 15:30ה  , בשע 2022  בנובמבר  1,  ' גיום  פה נדחית ב)אסי 

    שנתית       סוג האסיפה: 

 2022  טמברספב  8,  'היום        ובע: המועד הק

 פרטי בעל המניות  

 :2לן גי בעלי המניות להאחד מסוהאם נמנה על               שם בעל המניות:  

 כן /לא         -  3ין .  בעל עני1   הות:  מס' ז

 כן /לא      –  4כירה שרה ב.  נושא מ 2     -  ישראליתדת זהות  על המניות תעובל  איןאם  

 כן /לא        -  5די ע מוסמשקי.   3     דרכון:מס'  

  המדינה שבה הוצא:  

  בתוקף עד:  

 -  תאגיד  הוא  תאם בעל המניו 

  תאגיד:  מס'  

  מדינת התאגדות:  

 :בעהאופן ההצ
 

האם הנך בעל שליטה או בעל עניין   6אופן ההצבעה  ל סדר היוםהנושא שע מס"ד 
  ?דר היוםשעל סאישי באישור הנושא  

7 
 כן** לא  מנע נ דנג דעב

1 

של  מינוי   בן  מר  מחדש  איתן 
כיו"  אליהו    ר )המכהן 

  ירקטור דכ  הדירקטוריון( 
   חברה רקטוריון הבדי

   

  

2 
של  ינוי  מ נבון א  מרמחדש    רז 
  קטוריון בדיר   דירקטור כ
 חברה ה

   
  

3 
של מינוי   נאור מר    מחדש    ירון 

ון  בדירקטורי דירקטור  כ
 חברה ה

   
  

4 
של  וי  מינ יצחק    פרופ' מחדש 

תלובלת לדירקטור    אשכנזי   י י 
 ברה בח

   
  

מדינ ע 5 של    יותדכון  התגמול 
    החברה 

  

 
 

 
 

 
 ______________       ___________ ____ 

 חתימה                    יך תאר        

 
ף צירוב  קף רקכתב הצבעה זה ת  –  רותבחוק הח( ל1)177יף  אמצעות חבר בורסה לפי סעמחזיקים במניות בלבעלי מניות ה
בצירוף צילום תעודת רק  הצבעה תקף  הב  כת  –חברה  ת של הניום בעלי הממים במרשלי מניות הרשועלב  אישור בעלות.

   ת התאגדות.דן/תעוהזהות/דרכו

 
 ם. יהסעיפאחד מ בכלהמתאימה  שרותהאפ יף בעיגול אתנא להק  2
 .("ניירות ערך וקח "לן: ה )ל 1968-ח ך, התשכ"ער ניירות  לחוק 1יף כהגדרתו בסע  3
 .)ד( לחוק ניירות ערך37כהגדרתו בסעיף             4
 הל מנ  , וכן 2009-ס"ט תש  , כללית(  אסיפה ב  מנהלת  חברה  שתתפות )ה  )קופות גמל(  פיננסיים  שירותים  על  יקוח הפ  לתקנות  1בתקנה   כהגדרתו   5

  . 1994-ד נ" תש ת, ה ו בנאמנ  פות משות  עות השק  בחוק  ו כמשמעות  ת בנאמנו  משותפות  ות ע להשק  קרן 
 י סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. א  6
 . לא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנייןבעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ו  7


