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 מיוחדת של בעלי מניות החברה ושנתית כינוס אסיפה  הודעה בדברהנדון: 

על  ומודעה "(, לתקנות החברות )הודעהחוק החברות)" 1999-התשנ"ט ,בהתאם לחוק החברות

תקנות )" 2000-תש"סה(, והוספת נושא לסדר היום אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית

תקנות )" 2005-תשס"וה, לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, "(הודעה ומודעה

לתקנות ניירות ערך )דו"חות , "(חוק ניירות ערך)" 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח, "(החברות

ותקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות  "(תקנות הדוחות)" 1970-תש"להתקופתיים ומידיים(, 

יתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה נ"(, תקנות הצעה פרטית)" 2000-ערך בחברה רשומה(, התש"ס

, בשעה 2020 ,בראוקטוב 21-, הרביעיאשר תתכנס ביום , החברה מניות בעלי של מיוחדתו שנתית

, אשר פרטי החיבור אליה לשמוע זה את זהבה כל המשתתפים יוכלו בשיחת ועידה טלפונית , 15:00

כן לחיצה על מקש הסולמית מולאחר  93669558971 –קוד   03-9786688 –הינם כדלקמן: טלפון 

. רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה "(.האסיפה)"#"( )"

שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות 

  .אלקטרונית הצבעהבאמצעות באסיפה באמצעות כתב הצבעה או  שיצביעוהמניות 

  היומה של האסיפעל סדר  .1

לשנה שנסתיימה  ,החברה ענייני מצב עלח הדירקטוריון "דובדיון בדוחות הכספיים ו .1.1

( 2020-01-022600)מס' אסמכתא:  17.3.2020כפי שפורסמו ביום  2019בדצמבר  31ביום 

"(. הדוח התקופתי יוצג בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בו, הדוח התקופתי)"

 ללא קבלת החלטה.

, רואי חשבון וקסלמן קסלמןמשרד , של רואה החשבון המבקר של החברה מינוי מחדש .1.2

ת הבאה של החברה, וכן כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתי

המבקר בהתאם לקבוע את שכרו של רואה החשבון  החברהדירקטוריון להסמיך את 

 להיקף השירותים שיינתנו על ידו. 

כרואה החשבון רואי חשבון,  למן וקסלמןסמשרד ק אתמחדש "למנות : נוסח החלטה מוצע

להסמיך את המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן 

הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים 

 ."שיינתנו על ידו
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 מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים .1.3

עד  כדירקטור בחברהלתקופת כהונה נוספת  מינוי מחדש של מר אברהם ברנמילר .1.3.1

 .ברהתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות הח

לתקופת כהונה למנות מחדש את מר אברהם ברנמילר ": נוסח החלטה מוצע

עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות  כדירקטור בחברהנוספת 

 ."החברה

עד  כדירקטור בחברהלתקופת כהונה נוספת  מינוי מחדש של מר דורון ברנמילר .1.3.2

 .תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

לתקופת כהונה נוספת : "למנות מחדש את מר דורון ברנמילר החלטה מוצענוסח 

 ".עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה כדירקטור בחברה

עד תום  כדירקטור בחברהלתקופת כהונה נוספת  מינוי מחדש של מר ניר ברנמילר .1.3.3

 .האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

"למנות מחדש את מר ניר ברנמילר כדירקטור בחברה עד : נוסח החלטה מוצע

 תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה."

עד תום  כדירקטור בחברהלתקופת כהונה נוספת  זיו דקל רמינוי מחדש של מ .1.3.4

 .האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

לתקופת כהונה נוספת : "למנות מחדש את מר זיו דקל נוסח החלטה מוצע

 ".עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה כדירקטור בחברה

עד תום  כדירקטור בחברהלתקופת כהונה נוספת  יואב קפלןמינוי מחדש של מר  .1.3.5

 .האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

לתקופת כהונה נוספת  יואב קפלן: "למנות מחדש את מר נוסח החלטה מוצע

 ".עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה כדירקטור בחברה

 . להלן 2סעיף לעיל, ראו  1.3לפרטים נוספים אודות נושא 

 כל דירקטור תיערך בנפרד.מינויו מחדש של מובהר, כי ההצבעה לגבי 

 מדיניות התגמול של החברה בנושא ביטוח דירקטורים ונושאי משרהתיקון  .1.4

מהלך שוק ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בהדרמטיים ב על רקע השינויים

להלן,  3לאור משבר הקורונה והתמשכותו, כמפורט בסעיף שנתיים האחרונות ובמיוחד ה

-למדיניות התגמול הנוכחית של החברה, אשר אומצה על 5.4.16.1מוצע לתקן את סעיף 

בנוגע לרכישת פוליסות  1(,"מדיניות התגמול הנוכחית)" 2017בחודש יולי ידי החברה 

 כפי שאושר על ידי דירקטוריון החברה"( וסותהפולי")לביטוח דירקטורים ונושאי משרה 

 ל.תגמוביקורת של החברה ביושבה כוועדת הועדת הלאחר ששקל את המלצות 

, ועדת התגמול תוסמך למדיניות התגמול הנוכחית 5.4.16.1לסעיף  בהתאם לתיקון המוצע

י הפרמיה וההשתתפות העצמית בפוליסות שתרכוש החברה, בהתאם לקבוע את סכומ

לתנאי השוק כפי שישררו במועד רכישת הפוליסות ולאחר התייעצות עם יועץ מומחה 

                                                   
נכנסה לתוקפה במועד )ו 20171.8.לתשקיף להשלמה של החברה מיום  8לפרק  'נספח בכצורפה  מדיניות התגמול  1

שנים לאחר השלמת  5ותעמוד בתוקפה במשך תקופה של  2017רישום ניירות הערך של החברה למסחר באוגוסט 
 .2013-לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, התשע"ג הרישום כאמור, בהתאם לתקנות החברות )הקלות
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כפי שהוגדרו לעיל בתחום ביטוח זה, זאת בכפוף לגבולות אחריות הביטוח בפוליסות 

  "(.התיקון המוצע)"

ישה בתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם למען הסר ספק, אין באמור לגרוע מכל דר

 ביחס לאישור ביטוח נושאי משרה בהתאם לתקנות אלה.  2000-בעלי ענין(, תש"ס

נוסח התיקון המוצע מופיע בסימון שינויים על גבי מדיניות התגמול הנוכחית המצ"ב 

 לדוח זימון אסיפה זה.' בנספח כ

 להלן. 3לפרטים נוספים ראו סעיף 

הנוכחית של  למדיניות התגמול 5.4.16.1תיקון סעיף את לאשר "נוסח החלטה מוצע: 

 ".האסיפהלדוח זימון  3 החברה, כמפורט בסעיף

בת  חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספתכדירקטור מר איתן מחובר  חידוש כהונתו של .1.5

 .16.10.2020מיום ( שנים החל 3שלוש )

 3לתקופת כהונה נוספת בת  איתן מחוברשל מר  את הארכת כהונתו ולאשרר מוצע לאשר

ימשיך להיות זכאי לגמול  איתן מחוברשנים. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, מר 

 2000-התש"ס(, כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)הקבוע בתקנות החברות 

ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות האמורות, כפי שיהיה מעת 

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל כלל בייהיה זכאי להמשיך להלעת, וכן 

)עותק מכתב השיפוי והפטור מצורף  כמקובל בחברה ופטור בחברה ויהא זכאי לכתב שיפוי

-2017מס' אסמכתא: ) 1.8.2017החברה מיום  לתשקיף להשלמה של 8כנספח א' לפרק 

01-066187) . 

 חשבונאית ופיננסיתהוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות איתן מחובר מר 

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית )בהתאם לתקנות החברות 

 .2005-התשס"ו(, ולדירקטור בעל כשירות מקצועית

ונכללים  דוח התקופתיבבפרק ד'  26, ראו תקנה איתן מחוברים אודות מר לפרטים נוספ

לדוח זה וניתן  'גנספח חלק מכמצורפת  איתן מחוברהצהרתו של  .בזאת על דרך ההפניה

 .לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה

כדירקטור חיצוני  איתן מחוברשל מר  חידוש כהונתו"לאשר את : מוצע החלטה נוסח

 ( שנים".3בת שלוש )נוספת בחברה לתקופת כהונה 

 האופציכתבי  20,000המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, של  ,מר איתן מחוברל ההקצא .1.6

 .מניות רגילות של החברה 20,000-הניתנים להמרה ל של החברה יםלא סחיר

דוח ראו  הדוחות,, לרבות בהתאם לתוספת השישית של תקנות לפרטים אודות נושא זה

 .דוח זימון האסיפהל 'דנספח הצעה פרטית מהותית המצ"ב כ

מר ל ההקצאלאשר בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, ": מוצע החלטה נוסח

הניתנים להמרה למניות רגילות  של החברה יםלא סחיר האופציכתבי של  איתן מחובר

 'דנספח דוח הצעה פרטית מהותית המצ"ב ככמפורט ב ע.נ כ"א 0.01של החברה בנות 

 ".דוח זימון האסיפהל
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 20,000המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, של  ,רנאוה סברסקי סופ גב'ל ההקצא .1.7

מניות רגילות של  20,000-הניתנים להמרה ל של החברה יםלא סחיר האופציכתבי 

 .החברה

דוח ראו  של תקנות הדוחות,, לרבות בהתאם לתוספת השישית לפרטים אודות נושא זה

 .דוח זימון האסיפהל 'דנספח הצעה פרטית מהותית המצ"ב כ

בכפוף לאישור הענקת כתבי אופציה לאיתן מחובר )דירקטור חיצוני ": מוצע החלטה נוסח

סופר, המכהנת  נאוה סברסקי גב'ל לאשר הקצאהבחברה( כמפורט בדוח זימון האסיפה, 

הניתנים להמרה  של החברה יםלא סחיר האופציכתבי כדירקטורית חיצונית בחברה, של 

דוח הצעה פרטית מהותית כמפורט ב, ע.נ כ"א 0.01ל מניות רגילות של החברה בנות 

 ".דוח זימון האסיפהל 'דנספח המצ"ב כ

 שעל סדר היום 1.3פרטים נוספים בקשר עם נושא  .2

ברנמילר,  , נירברנמילר , דורוןברנמילר הארכת כהונתם של ה"ה אברהםמוצע לאשר את  .2.1

 כדירקטורים בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה. דקל ויואב קפלן זיו

הנדרשים  דקל זיוברנמילר ו , נירברנמילר , דורוןברנמילר אברהםהפרטים אודות ה"ה  .2.2

התקופתי ונכללים בזאת על דרך דוח פרק ד' בת הדוחות, כלולים בלתקנו 26לפי תקנה 

נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים האמורים כפי שהם  ההפניה.

 .מובאים בדוח התקופתי

מופיעים בסעיף  לתקנות הדוחות 26הנדרשים לפי תקנה  יואב קפלןהפרטים אודות ה"ה  .2.3

 (.2020-01-075270 )מס' אסמכתא: 16.7.2020לדוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום 

החברה קיבלה את הצהרת המועמדים לעיל להמשך כהונתם כדירקטורים בחברה, לעניין  .2.4

ב לחוק 224סעיף כשירותם וכישוריהם לקיום תפקידם כדירקטורים בחברה, כנדרש על פי 

 לדו"ח זה. 'גכנספח הצהרות הדירקטורים הנ"ל רצ"ב . החברות

 בקשר עם האמור, מובהר כי:  .2.5

ימשיכו  דקל ויואב קפלן זיוברנמילר,  , נירברנמילר , דורוןברנמילר םה"ה אברה .2.5.1

להיות זכאים לכתבי שיפוי ופטור כמקובל בחברה וכן לביטוחם במסגרת פוליסת 

 נושאי משרה ודירקטורים כמקובל בחברה;

, לגמול דירקטורים בסכום הקבוע םלהיות זכאי כוימשי קפלן ויואבדקל  ה"ה זיו .2.5.2

תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לעת בהתאם לכפי שיקבע מעת 

 ;2000-לדירקטור חיצוני(, התש"ס

מפורטים  ברנמילר נירו ברנמילר , דורוןברנמילר אברהםתנאי העסקתם של ה"ה  .2.5.3

 לפרק ד' בדוח התקופתי. 21בתקנה 

 היוםושעל סדר  1.4פרטים נוספים בקשר עם נושא  .3

 רקע .3.1

החברה תהא רשאית מדיניות התגמול הנוכחית של החברה, קובעת בין היתר, כי  .3.1.1

לבטח את אחריותם של נושאי המשרה המכהנים ו/או שיכהנו בה מעת לעת 

בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות דירקטורים שהינם בעלי 

משרה השליטה או קרוביהם. עוד נקבע כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נושאי ה
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יכוסו בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כפי שתרכוש החברה מעת לעת. 

מיליון דולר  5 -גבול האחריות המצטבר בפוליסת הביטוח כאמור לא יפחת מ

מיליון דולר ארה"ב. סכום הפרמיה השנתית שתשלם  15ארה"ב ולא יעלה על 

ההשתתפות אלף דולר ארה"ב לשנה. סכום  25החברה לא יעלה על סך של 

תנאי " –)ביחד  אלף דולר ארה"ב לכל תביעה 60העצמית לא יעלה על סך של 

 "(.המסגרת

בשנתיים האחרונות, ובמיוחד בתקופה של התפשטות נגיף הקורונה שוק ביטוח  .3.1.2

אחריות דירקטורים ונושאי משרה השתנה באופן דרמטי, לאחר שמבטחים רבים 

ת בענף ביטוח דירקטורים ונושאי ספגו הפסדים כבדים. על רקע ריבוי התביעו

משרה ונוכח שינויים משמעותיים לרעה בענף ככלל, בין היתר לנוכח המשבר 

הן המקומי כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה, קיים במועד הכלכלי הן הגלובלי ו

הדוח קושי של ממש לרכוש פוליסה שוטפת חדשה הדומה בתנאיה לפוליסה 

יסה שוטפת חדשה כאמור, גובה הפרמיה וסכום להשיג פול הקיימת, וככל שניתן

ההשתתפות העצמית הנדרשים לפיה, יהיו גבוהים במידה ניכרת מעלויות ותנאי 

 .הפוליסה הקיימת

 "(פוליסת הביטוח הקודמת)"הקודמת פוליסת הביטוח  .3.1.3

פוליסת הביטוח הקודמת של החברה, אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון 

, 31.7.2020חודשים המסתיימת ביום  12לתקופה של  25.7.2019החברה ביום 

לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם  1ב1-ו (5ב)א()1בהתאם להוראות סעיפים 

)א( גבול האחריות , שתנאיה העיקריים הינם כדלקמן: 2000-בעלי עניין(, התש"ס

מיליון דולר לכל מספר תובעים בקשר למקרה  5פוליסת הביטוח לא יעלה על של 

אחד או לסדרת מקרים הנובעים ממקרה אחד ולכל הפיצויים שיש לשלם במשך 

 -; ודולר לשנה 17,250פרמיית הביטוח השנתית לא תעלה על ; )ב( תקופת הביטוח

דולר בגין כל תביעה )למעט בארה"ב  5,000סכום ההשתתפות העצמית הינו )ג( 

דולר בגין  25,000 -דולר בגין כל תביעה בארה"ב ובקנדה ו 25,000ובקנדה(, 

 .2תביעות ביחס לניירות ערך

 "(חדשהפוליסת הביטוח ה)" פוליסת הביטוח החדשה .3.1.4

של  לנוכח מצב שוק הביטוח כמתואר לעיל, ובהתאם להמלצת יועץ הביטוח

לאשר  26.7.2020החברה ביום  תגמול ודירקטוריון, החליטו ועדת ההחברה

 31.7.2021ועד ליום  1.8.2020לתקופה שמיום  רכישת פוליסה שוטפת חדשה

ניתן היה , אשר שיקפה את הצעת הביטוח המיטבית ש"(תקופת הפוליסה)"

 שנקבע הפוליסה תקופת למלוא הפרמיההיות וסכום . לרכשה בנסיבות הקיימות

לאחר מתנאי המסגרת כמפורט לעיל, במסגרת פוליסת הביטוח החדשה חורג 

)המפורטים  שוועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את תנאי הפוליסה החדשה

לכלל מסקנה שההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע  והגיעו להלן(

, יהבאופן מהותי על תוצאותיה הכספיות של החברה, רכושה או התחייבויות

 .הוחלט לאשר את ההתקשרות בפוליסת הביטוח החדשה

                                                   
  להלן. 3.2ראו גם סעיף  2
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)א( גבול האחריות  :ם כדלקמןינם העיקריים של פוליסת הביטוח החדשה התנאיה

מיליון דולר לכל מספר תובעים בקשר למקרה  5פוליסת הביטוח לא יעלה על של 

אחד או לסדרת מקרים הנובעים ממקרה אחד ולכל הפיצויים שיש לשלם במשך 

 -; ודולר לשנה 34,500פרמיית הביטוח השנתית לא תעלה על ; )ב( ת הביטוחתקופ

דולר בגין כל תביעה )למעט בארה"ב  35,000סכום ההשתתפות העצמית הינו )ג( 

דולר בגין  50,000 -דולר בגין כל תביעה בארה"ב ובקנדה ו 50,000ובקנדה(, 

 .תביעות ביחס לניירות ערך

 ול הנוכחיתהתיקון המוצע למדיניות התגמ .3.2

לנוכח ההתייקרות הדרמטית של הפרמיות וסכומי ההשתתפות העצמית  .3.2.1

 החליט, כמפורט לעיל זימון אסיפה זה מועד דוחנכון לבפוליסות שניתן לרכוש 

לאחר קבלת המלצת ועדת  15.9.2020וביום  26.7.2020ביום  הדירקטוריון

על מנת לאפשר  למדיניות התגמול הנוכחית 5.4.16.1תיקון סעיף  על התגמול

הקבועים במדיניות התגמול  מתנאילחברה לרכוש פוליסות אשר אינן חורגות 

 3ת.הנוכחי

פניות רבות כמו כן, על רקע התמורות בשוק הביטוח כאמור לעיל וכן בעקבות  .3.2.2

בנושא ובעיקר על רקע משבר הקורונה כאמור בסעיף  ניירות ערך שהועברו לרשות

בעניין מדיניות  פרסם סגל הרשות עדכון לעמדתו 2020יוני דש חולעיל, ב 3.1.2

  45תגמול.

הבהרה נוספת לעניין מדיניות תגמול  16.8.2020הרשות ביום סגל  םפרסבהמשך,  .3.2.3

לפיה לנוכח  -בתוקף, שכללה התייחסות לפרמיה ולסכומי השתתפות עצמית 

משבר הקורונה והשלכותיו על שוק הביטוח עמדת הרשות היא, כי התקשרות של 

רה עם גורם מבטח, לא תיחשב ככזאת שנעשתה בחריגה מהותית מהאישור חב

חוק ל 280הקיים או כעסקה שבהליך אישורה נפל פגם מהותי כמשמעותה בסעיף 

תיעשה בתנאים שונים מאלו שנקבעו במדיניות ביחס לרכיבי זו גם אם  ,החברות

מהותית ה , אינהפרמיה וההשתתפות העצמית בלבד ובתנאי שתיעשה בתנאי שוק

לחברה וועדת התגמול של החברה אישרה את ההתקשרות וזאת עד למועד 

 .האסיפה הכללית הקרובה שתכנס החברה

מוצע לאשר תיקון של מדיניות התגמול הנוכחית כך שוועדת התגמול  לפיכך, .3.2.4

תוסמך לקבוע את סכומי הפרמיה וההשתתפות העצמית בפוליסות שתרכוש 

שישררו במועד רכישת הפוליסות ולאחר החברה, בהתאם לתנאי השוק כפי 

התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח זה, זאת בכפוף לגבולות אחריות 

מיליון דולר ארה"ב כפי שהוגדר במדיניות  15הביטוח בפוליסות אשר לא יעלו על 

  .התגמול הנוכחית

                                                   
 (.079323-01-2020)מס' אסמכתא:  27.7.2020ראו דיווח מיידי מיום  3
4 

A4%D7%95%http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%
D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Docum

ents/05102016_1.pdf 
לצורך שימוש בהקלה כאמור, על מדיניות התגמול של חברה לכלול התייחסות למאפיינים  החלף העמדה הקיימת לפי 5

 גבולות אחריות; והשתתפות עצמית.הבאים: פרמיה; מסגרת לשינוי במשך שלוש השנים; 

http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Documents/05102016_1.pdf
http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Documents/05102016_1.pdf
http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Documents/05102016_1.pdf
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למדיניות התגמול הנוכחית הינו כמפורט  5.4.16.1נוסח התיקון המוצע לסעיף 

 בסימון שינויים. ' בנספח במדיניות התגמול הנוכחית המצ"ב כ

 נימוקי ועדת הביקורת ביושבה כוועדת התגמול ודירקטוריון החברה .3.2.5

 1.4בחנו את נושא החברה ודירקטוריון  הביקורת ביושבה כוועדת התגמולועדת 

  לעיל. 3.2בסעיף אותו בהתבסס על האמור  סדר היום ואישרו שעל

הביקורת ביושבה כוועדת לאור הנימוקים המפורטים לעיל, סבורים חברי ועדת 

כי קבלת ההחלטה המוצעת בסעיף זה הינה לטובת  החברה,ודירקטוריון  התגמול

 .החברה

על סדר ש .41לאישור החלטה בסעיף האישורים הנדרשים או התנאים שנקבעו  .3.2.6

 היום

דירקטוריון החברה לאחר  לעיל אושרה על ידי 1.4בסעיף ההחלטה האמורה 

ישיבה ב הביקורת של החברה ביושבה כוועדת התגמולועדת  ששקל את המלצות

 . 15.9.2020וביום  26.7.2020שהתקיימה ביום 

גם לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה המזומנת לפי  כפופהההחלטה בנוסף, 

 .זהזימון אסיפה דוח 

החברה לבין בעל  מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין עסקאותט פירו .3.2.7

השליטה או שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים 

שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד 

 אישור הדירקטוריון כאמור

ת א רו ואשררו ועדת התגמול ודירקטוריון החברהאיש 30.6.2019ביום  .3.2.7.1

חידוש התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 

משרה בחברה, לרבות נושאי משרה ודירקטורים בחברה הנמנים על 

בהתאם  31.7.2019ועד  1.8.2018לתקופה שמיום בעלי השליטה בה 

לפרטים נוספים  .לותלתקנות ההק 1ב1 -( ו5)א()ב1להוראות סעיפים 

 (.2019-01-056187) 1.7.2019ראו דיווח מיידי מיום 

ת חידוש א אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 25.7.2019ביום  .3.2.7.2

התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

בחברה, לרבות נושאי משרה ודירקטורים בחברה הנמנים על בעלי 

בהתאם להוראות  31.7.2020ועד  1.8.2019לתקופה שמיום השליטה בה 

לפרטים נוספים ראו דיווח  .לתקנות ההקלות 1ב1 -( ו5)א()ב1סעיפים 

 (.2020-01-064518) 28.7.2019מיידי מיום 

 שעל סדר היום .41מס' זהות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות בהן נידון נושא  .3.2.8

 26.7.2020ביום  ושהתקיימ התגמולבשבתה כוועדת ת וועדת הביקורת ובישיב

השתתפו כל חברי ם, שעל סדר היו 1.4ה חלטה הבמסגרתה אושר 15.9.2020וביום 

ה"ה נאוה סברסקי סופר )דירקטורית חיצונית(, איתן מחובר  :ועדת הביקורת

 )דירקטור חיצוני(, זיו דקל )דירקטור(.

במסגרתה  15.9.2020וביום  26.7.2020ביום  ושהתקיימ הדירקטוריוןת ובישיב

ה"ה  :הדירקטוריון הבאיםהשתתפו חברי , םשעל סדר היו 1.4ה החלט האושר
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נאוה סברסקי סופר )דירקטורית חיצונית(, איתן מחובר )דירקטור חיצוני(, זיו 

ברנמילר )יו"ר הדירקטוריון(, ניר ברנמילר )דירקטור(, אברהם דקל )דירקטור(, 

 .קפלן )דירקטור(, יואב דורון ברנמילר )דירקטור(

 שעל סדר היום 1.4בנושא מס'  עניין אישי לדירקטורים .3.2.9

לכל חברי ועדת התגמול )בשבתה גם כוועדת הביקורת( ולכל חברי הדירקטוריון 

עניין אישי באישור החלטה כמפורט בסעיף זה לעיל, הואיל והם מוטבים בפוליסת 

ל חברי הוועדה )ב( לחוק החברות, כ278הביטוח וכי בהתאם להוראות סעיף 

 והדירקטוריון השתתפו בדיון ובהחלטה בנושא זה.

 מקום כינוס האסיפה ומועדה .4

של בעלי המניות  ושנתית מיוחדתניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה 

בשיחת ועידה טלפונית  ,15:00בשעה  2020, באוקטובר 21-הרביעי  ביוםתתכנס אשר , בחברה

 –, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זהבה כל 

 יומה סדר על אשר ,ר כן לחיצה על מקש הסולמית )"#"(ולאח 93669558971 –קוד   03-9786688

  .לעיל 1ף בסעי יםהמפורט יםהנושא

  שעל סדר היום ותהרוב הנדרש לאישור ההחלט .5

רוב קולות בעלי נדרש  לעיל 1.3-ו 1.2בסעיפים  לצורך אישור ההחלטות המפורטות .5.1

המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בהצבעה )בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות 

 .ייפוי כוח(, כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

מור כי יתקיים הרוב הנדרש כא ,נדרש לעיל .41 ת בסעיףהמפורט הלצורך אישור ההחלט .5.2

א)ב( לחוק החברות, היינו, רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה, 267בסעיף 

 : ובלבד שיתקיים אחד מאלה

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

בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים 

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

( 2) ;, בשינויים המחויבים276הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

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

 .חוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברהא

כי יתקיים הרוב הנדרש כאמור נדרש  לעיל .51אישור ההחלטה המפורטת בסעיף  לצורך .5.3

לחוק החברות, היינו, רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה, ובלבד  )ב(239בסעיף 

 : שיתקיים אחד מאלה

ין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי יבמנ

או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה השליטה בחברה 

ין כלל הקולות של בעלי המניות ימקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנ

האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות 

גדים מקרב בעלי המניות האמורים סך קולות המתנ( 2; )ם, בשינויים המחויבי276סעיף 

 .( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה1בפסקה )

כי יתקיים הרוב  ,נדרש לעיל 1.7-ו 1.6בסעיפים  תוהמפורט ותלצורך אישור ההחלט .5.4

א)ב( לחוק החברות, היינו, רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים 267הנדרש כאמור בסעיף 
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 : בד שיתקיים אחד מאלהבאסיפה, ובל

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

, המשתתפים בהצבעה; במניין העסקהבעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור 

כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש 

סך קולות המתנגדים ( 2) ;, בשינויים המחויבים276אישי יחולו הוראות סעיף  לו עניין

חוזים מכלל זכויות ( לא עלה על שיעור של שני א1מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )

 .ההצבעה בחברה

 הצבעה באסיפה .6

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי שלוח, באמצעות כתב  .6.1

לחוק  2הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הצבעה או

" מערכת ההצבעה האלקטרונית"-" וחוק ניירות ערך)" 1968-ניירות ערך, תשכ"ח

 .בהתאמה(

ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות -בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על .6.2

במניות בהתאם  עלותפוף להוכחת בתקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכ

 2000-תש"סהלתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, 

"( ייערך בכתב כתב המינוי. המסמך הממנה שלוח להצבעה )""(תקנות הוכחת בעלות)"

ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב -ידי הממנה או על-וייחתם על

נוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המי

שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה  48המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 

 הנדחית )לפי העניין(. 

, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה, הוכחת בעלות בהתאם לתקנות .6.3

בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ואותה מניה נכללת 

כהגדרתו להלן כנדרש לפי  ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע

 התקנות האמורות.

, המועד החברותלתקנות  3)ג( לחוק החברות ותקנה  -( וב)182סעיף  הוראתל בהתאם .6.4

 22-, השלישי יוםהקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 

 היום אזי, הקובע במועד מסחר יתקיים לא אם"(. הקובע המועד)" 2020 ,ספטמברב

 ובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.הק

לות מחבר שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבע מניותבעל  .6.5

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

תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות 

א לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר 4להוראות תקנה  בהתאם .ערך מסוים

ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה  לחוק ניירות 5יא44לפי סעיף 

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

ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, , לחוק החברות (ד)83בהתאם להוראות סעיף  .6.6

: )א( מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה לעניין זה ת.תימנה הצבעתו המאוחר

הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב  מופיע על גבי כתב ההצבעה; )ב(ה

 .מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
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 הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .7

 סדר היום לעילשעל  נושאבעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס ל .7.1

לדוח זה או )ביחס לבעלי מניות לא  'א נספחבאמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף כ

 רשומים( באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה .7.2

 ןכמשמעות) ככל שתהיינה ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה .7.2.1

, בכתובת: ניירות ערךאתר ההפצה של רשות ב (לחוק החברות 88בסעיף 

/http://www.magna.isa.gov.ilבכתובת:  ,אתר האינטרנט של הבורסה, וב

maya.tase.co.il "(ההפצה אתרי)". 

החלק השני של בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי  .7.2.2

כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר 

 רשום בצירוף אישור בעלות.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה  .7.2.3

 והודעות העמדה )ככל שתהיינה(. 

תמורה,  חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא .7.2.4

בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתהיינה( 

כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך 

באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין 

בל כתבי הצבעה בדואר לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לק

 תמורת דמי משלוח בלבד.

במקרה של בעל מניות לא  )א(הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם:  .7.2.5

, או נשלח לחברה אישור בעלות צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות – רשום

בעל המניות רשום במקרה של )ב( ; באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת צורף לכתב ההצבעה  - בספרי החברה

 .לפי הענייןהתאגדות, 

שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות  מניותבעל  .7.2.6

מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או 

ובלבד שהבקשה ניתנה  בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת,

 מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה )כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות  .7.2.7

( שעות לפני מועד 4נו עד ארבע )י: האישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה(

 ההצבעה כתב הגיעו בו הינו המועד ההמצאה מועד זה כינוס האסיפה. לעניין

 .בראש העין 13עמל אליו, אל משרדה של החברה, בכתובת  לצרף שיש מסמכיםוה

( שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות 24בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע ) .7.2.8

אל משרדי החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך 

 את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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 ההצבעה האלקטרוניתהצבעה באמצעות מערכת  .7.3

בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות  .7.3.1

 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים  .7.3.2

( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים 3)א()4יא44לפי סעיף 

 להצביע הזכאים רשימתהמחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע )"

"(, ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל במערכת

של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין  12:00מניות שהעביר לו עד השעה 

הצבעה )ד( לתקנות 13להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 

 בכתב.

חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה  .7.3.3

 רואישהאלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת )"

"(, לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע הרשימה מסירת

רוניים או במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקט

באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים 

 הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית. 

בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן  .7.3.4

 הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

( 6: עד שש )באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתהמועד האחרון להצבעה  .7.3.5

שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית 

"(. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה מועד נעילת המערכת)"

 ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

או יותר ( 5%)אחוזים  ר המהווה חמישהבעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעו .7.4

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות 

, החברות לחוק 268בסעיף  ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו

במשרדה הרשום של החברה, בשעות לעיין  זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו,

וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה  בכתבי ההצבעהה המקובלות, העבוד

 האלקטרונית שהגיעו לחברה.

, הינה: כאמור (5%) חמישה אחוזים )א( כמות המניות המהווהנכון למועד דוח זה: 

 (5%) חמישה אחוזים המניות המהווה מניות רגילות של החברה; )ב( כמות 1,106,830

מניות רגילות של  614,573הינה:  ,בידי בעל השליטה בחברה מוחזקותבנטרול המניות ה

 החברה.

 .לפני מועד האסיפהימים  (10) עשרה עד: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .7.5

( ימים לפני 5חמישה )המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 

 .מועד האסיפה

חברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד )ב( לחוק ה66בהתאם להוראות סעיף  .7.6

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

 על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.
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היום של אסיפה )ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר 66על בקשה של בעל מניה לפי סעיף 

)שבעה( ימים לאחר זימון האסיפה הכללית לפי תקנה  7כללית להתקבל בידי החברה עד 

 א)א( לתקנות הודעה ומודעה.5

בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום,  .7.7

עם  לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה,  ההחלטות שעל סדר היום.

ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל 

ידי החברה באתר ההפצה -שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על

לטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בד בבד עם פרסום השינויים בהח

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את  ב לתקנות הודעה ומודעה.5-א ו5בתקנות 

  המועד הקובע.

 מניין חוקי .8

 כל, האסיפה בפתיחת חוקי מנין נוכח אם ורק אך הכללית באסיפה בדיון לפתוח ניתן .8.1

ן החוקי יהמני .ההחלטה על שהצביעו בעת החוקי המניין נוכח אם ורק אך תתקבל החלטה

לפחות מזכויות  25%של לפחות שני בעלי מניות שלהם  לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות

ההצבעה )כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה(, תוך מחצית השעה מן 

 המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. 

תדחה האסיפה פה לא יימצא המניין החוקי, אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסי .8.2

באוקטובר,  28-, דהיינו יום רביעי, הלאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום

החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על דחיית . "(הנדחית האסיפה") 15:00בשעה  2020

לפתיחת באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית. 

או על ידי כתב הצבעה,  האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכח/ים בעצמו/ם או על ידי שלוח,

 לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעל/י מניות

לפחות מזכויות ההצבעה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי  25%שלו/שלהם 

פה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר הקבוע לאסי כעבור מחצית השעה מהמועד

 .משתתפים שהוא

 עיון במסמכים  .9

 במשרדיכל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, 

, בימים א' עד ה', (077-693-5151, על פי תיאום מראש )טל': העין , ראש13 עמלברח' החברה, 

בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, 

לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר  88בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 

 .הבורסה כנזכר לעילההפצה ובאתר האינטרנט של 

 נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה .10

ממשרד שבלת  מורושירה אמיר שחר "ד ההחברה לעניין טיפול בדו''ח המיידי הינו עו ינציג

 .03-7778444; פקס: 03-7778333אביב, טלפון -, תל4ושות' עורכי דין, מרח' ברקוביץ' 

 בכבוד רב,

 בע"מ ברנמילר אנרג'י

 נחתם ע"י:

 ניר ברנמילר, דירקטור ומשנה למנכ"ל



 נספח ב'



 

 ברנמילר אנרג'י בע"מ

 מדיניות תגמול לדירקטורים ולנושאי משרה  

 מבוא .1

  רקע כללי 1.1

מדיניות התגמול של החברה, המובאת במסמך זה גובשה במסגרת הליך פנימי  1.1.1
 המושתת על העקרונות המפורטים להלן, על ידי אורגני החברה הרלוונטיים. 

אם וככל שלאחר אישור מדיניות התגמול בהתאם להוראות החוק, ייקבעו בחוק,  1.1.2
בתקנות או בצווים שיוצאו מכוחו, הקלות ביחס לדרישות החובה או בתנאי סף 
שצריכים להיכלל במדיניות תגמול נכון למועד אישורה, יראו בהקלות האמורות 

בה, הכל בכפוף ככלולות במדיניות התגמול על אף כל הוראה אחרת הקבועה 
 לאישור דירקטוריון.

מדיניות התגמול אינה יוצרת לדירקטור ו/או לנושא משרה כלשהו בחברה, בין  1.1.3
אם מכהן ובין אם עתידי, זכויות משפטיות כלשהן כלפי החברה וזכויותיו 
והתחייבויותיו של כל דירקטור ו/או נושא משרה ייקבעו בהסכם בינו לבין 

 החברה, ככל שייחתם.

ות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם היא חלה על מדיני 1.1.4
 נשים וגברים כאחד, ללא כל הבדל.

אין במדיניות התגמול כדי לגרוע מהוראותיהם של הסכמי העסקה ותנאי כהונה  1.1.5
של נושאי משרה בחברה, אשר אושרו טרם אישורה של מדיניות התגמול לנושאי 

ם או עדכונם של הסכמים ותנאים קיימים משרה בחברה. יחד עם זאת, חידוש
כאמור וכן אישור מענקים בשיקול דעת על פי הסכמים קיימים, יבוצעו תוך 

 לקיחה בחשבון את הוראות מדיניות התגמול ו/או על פי כל דין. 

שנים מהמועד בו הפכה החברה  5תוקף אישור מדיניות התגמול הינו לתקופה של  1.1.6
)ג( לתקנות החברות )הקלות לעניין 1קנה לחברה ציבורית וזאת בהתאם לת

 לאחר מכן, מדיניות התגמול. 2013 -החובה לקבוע מדיניות תגמול(, התשע"ג
 .שנים, כדרישת החוק בעניין זה 3-תעודכן בהתאם לצורך ותאושר אחת ל

אין באמור כדי לגרוע מחובת הדירקטוריון לבחון, מעת לעת, את מדיניות התגמול 
ב. לחוק החברות, אם חל שינוי מהותי 267להוראות סעיף  ואת הצורך בהתאמתה

בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים. לאור האמור, 
מדיניות התגמול של נושאי המשרה על יישום  הדירקטוריון יקיים מעקב שוטף

 . בחברה

  הגדרות  1.2

 ברנמילר אנרג'י בע"מ. -" החברה" 1.2.1

כמפורט בתשקיף החברה וכפי שיעודכן מעת לעת בדיווחיה  –" החברות הבנות" 1.2.2
 של החברה לבורסה. 

  החברה והחברות הבנות. -" "הקבוצה 1.2.3

 .1999 -חוק החברות, התשנ"ט  -" חוק החברות" 1.2.4

 .1968 -חוק ניירות ערך, התשכ"ח  -" חוק ניירות ערך" 1.2.5

רת ועדת התגמול שהרכבה כנדרש על פי דין. ועדת הביקו - "ועדת התגמול" 1.2.6
שמתקיימים בה התנאים הנדרשים לכך על פי הדין, רשאית לשמש גם ועדת 

 תגמול. 

 לחוק החברות.  1כהגדרתו בסעיף  -"נושא משרה"  1.2.7

תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה בחברה, לרבות   -"תנאי כהונה והעסקה" 1.2.8
מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי, מענק פרישה וכל תשלום אחר או 

תחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה של נושא המשרה ה
 בחברה.

 שיקולים, אמות מידה והוראות לבחינת וקביעת תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה .2



- 2 - 

  

במסגרת בחינת תנאי הכהונה המוצעים לנושא משרה ייבחנו על ידי הגורמים המאשרים בחברה, 
 בין השאר, שיקולים אלה: 

 מחייבים: שיקולים 2.1

 קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח; 2.1.1

יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין השאר, במדיניות  2.1.2
 ניהול הסיכונים של החברה;

 גודל החברה ואופי פעילותה; 2.1.3

א תרומתו של נוש -לעניין תנאי כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים  2.1.4
המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח 

 ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

 :עניינים שחובה להתייחס אליהם 2.2

 השכלתו כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה; 2.2.1

 תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עמו; 2.2.2

של  1היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לעלות השכר 2.2.3
, ובפרט היחס לשכר 2שאר עובדי החברה ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה

הממוצע ולשכר החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי 
 העבודה בחברה;

קה של נושא המשרה לבין לי בין עלות תנאי כהונה והעסאהיחס המקסימ להלן
והממוצעת של שאר עובדי החברה ועובדי הקבלן  עלות השכר החציונית

 : המועסקים על ידי החברה
 

 יחס חציוני יחס ממוצע תפקיד

 20 20 מנכ"ל

משנה למנכ"ל או סמנכ"ל או נושא 
 משרה אחר שאינו דירקטור

20 20 

בגודלה, אופי הפעילות שלה, החברה סבורה כי מדובר ביחסים סבירים בהתחשב 
והמיומנות הנדרשת מנושאי המשרה בחברה ואופי עסקיה, וכן כי אין  המומחיות

 .יחסי העבודה בחברה ביחסים האמורים כדי להשפיע לרעה על

האפשרות להפחתת הרכיבים  -כללו תנאי הכהונה וההעסקה רכיבים משתנים  2.2.4
לקביעת תקרה לשווי  המשתנים על פי שיקול דעת הדירקטוריון והאפשרות

 המימוש של רכיבים משתנים הוניים שאינם מסולקים במזומן;

תקופת הכהונה או ההעסקה של  -כללו תנאי הכהונה וההעסקה מענקי פרישה  2.2.5
נושא המשרה, תנאי כהונתו והעסקתו בתקופה זו, ביצועי החברה בתקופה 

חיה האמורה, תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רוו
 ונסיבות הפרישה.

 :לעניין רכיבים משתנים בתנאי הכהונה וההעסקה 2.3

ביסוס הרכיבים על ביצועים בראייה ארוכת טווח, ועל פי קריטריונים הניתנים  2.3.1
למדידה; ואולם החברה רשאית לקבוע כי חלק לא מהותי מהרכיבים או סך 

ה יוענק הרכיבים כאמור אם סכומם אינו עולה על שלוש משכורות חודשיות בשנ
על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה 

 לחברה; פרט משנה זה לא יחול על נושא משרה הכפוף למנכ"ל החברה;

                                                   
בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו כל תשלום  -"עלות שכר"   1

 .וכל הטבה או תשלום אחר
עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק בפועל שלהם, ועובדים  -"עובדי קבלן המועסקים אצל החברה"   2

ח אדם", "קבלן שירות", "מעסיק של קבלן שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה; לעניין זה, "קבלן כו
 ;1996 -תשנ"ו הכהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,  -בפועל" 
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היחס בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים וכן, תקרה לשווי רכיבים  2.3.2
נם מסולקים משתנים במועד תשלומם; ואולם לעניין רכיבים משתנים הוניים שאי

 תקרת שווים במועד הענקתם; -במזומן 

תניה שלפיה נושא המשרה יחזיר לחברה, בתנאים שייקבעו במדיניות התגמול, סכומים  2.4
ששולמו לו כחלק מתנאי הכהונה וההעסקה, אם שולמו לו על בסיס נתונים שהתבררו 

 כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה;

מזערית של רכיבים משתנים הוניים בתנאי כהונה והעסקה,  תקופת החזקה או הבשלה 2.5
 תוך התייחסות לתמריצים ראויים בראייה ארוכת טווח;

 תקרה למענקי פרישה. 2.6

 מיפוי תפקידי נושאי משרה בחברה אשר לגביהם חלה מדיניות התגמול .3

 מדיניות התגמול חלה על בעלי התפקידים הבאים:

 . 3יו"ר דירקטוריון 3.1

 .4מנכ"ל החברה 3.2

 משנה למנכ"ל או סמנכ"ל או נושא משרה אחר שאינו דירקטור; 3.3

 דירקטור. 3.4

מעבר מיחסי עובד מעביד למתכונת מתן שירותים ולהיפך של נושאי משרה בחברה בכל תפקיד 
)לרבות אם נמנה על בעלי השליטה או קרובם(, כל זאת ללא הגדלת עלויות העסקה לחברה בגין 

אישור של האסיפה הכללית של בעלי המניות ותאושר על שינוי מתכונת ההתקשרות, לא תחייב 
 ידי ועדת התגמול בלבד. 

 תגמול נושאי המשרה בחברה .4

i. מרכיבים ממספר מורכב להיות עשוי המשרה נושאי של הכולל התגמול: 

נועד לתגמל את נושא המשרה עבור השירותים שהוא מעניק  - תשלום בסיסי קבוע 4.1
לקבוצה, והזמן שהוא משקיע בביצוע תפקידו באופן שוטף. שכר הבסיס לוקח בחשבון את 

חומי האחריות והסמכות שהוא כישוריו של נושא המשרה וכן את דרישות התפקיד ות
 נושא.

בים כגון: חסכון פנסיוני, פי חוק )רכי-חלקם מוגדרים ונקבעים על - תנאים נלווים 4.2
הפרשות לפיצויים, ביטוח לאובדן כושר עבודה, ימי חופשה, מחלה, הבראה וכו'(, חלקם 

מתנאי שוק או נוהג המקובל בשוק העבודה הרלוונטי לנושאי המשרה של החברה  יםנובע
)כמו חסכון במסגרת קרן השתלמות( וחלקם נועדו להשלים את השכר הקבוע ולממן או 

הוצאות הנגרמות לנושא המשרה לצורך מילוי תפקידו )כגון הוצאות נסיעה  להחזיר
 וטלפון נייד(;

נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הישגיו ותרומתו להשגת יעדי  -תגמול משתנה  4.3
הקבוצה במהלך התקופה עבורה משולם התגמול המשתנה. משקלו של רכיב זה מתוך 

חד למשנהו, בהתאם לבכירות ובהתאם חבילת התגמול הכולל משתנה מנושא משרה א
 לאופי התגמול. 

בכדי להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי התגמול ותרומת נושא המשרה, יוצגו לועדת התגמול 
ולדירקטוריון בבואם לדון באישור כל אחד מרכיבי התגמול של נושא משרה כלל מרכיבי חבילת 

 התגמול של נושא המשרה.

 

 

                                                   
נכון למועד זה, אברהם ברנמילר, בעל השליטה בחברה, מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל וכמנכ"ל החברה והתגמול   3

הוא יהיה  לא פעילהמשולם לו משולם בגין כהונתו כמנכ"ל החברה בלבד. ככל שהחברה תמנה יו"ר דירקטוריון 
נם נמנים בעל השליטה או קרובו זכאי לתגמול בסכום של עד פי שתיים מזה המשולם ליתר הדירקטורים שאי

 –הוראות תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס להם משולם גמול בהתאם ל
. ככל שאברהם ברנמילר יחדול מכהונה כפולה וימונה לחברה יו"ר דירקטוריון פעיל, החברה תפעל לעדכן 2000

 יו"ר הדירקטוריון הפעיל לא יפורט במסגרת הטבלאות במדיניות זו.מדיניות תגמול זו בהתאם. לפיכך, התגמול ל

 לעיל.  3ראו הערת שוליים   4
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טווח היחס הרצוי בין מרכיבי התגמול הכולל לשנה נתונה של נושאי המשרה בחברה הינו כאמור 
 להלן: 

 משתנים )%(  רכיבים תפקיד

 )כולל מענקים ותגמול הוני**(

 )בסיס +נלוות( משכורות חודשיות 30סך השווה לעד  מנכ"ל*

משנה למנכ"ל או סמנכ"ל או נושא 
 משרה אחר שאינו דירקטור

 משכורות חודשיות 30סך השווה לעד  -למשנה למנכ"ל
 )בסיס +נלוות(

משכורות  20סך השווה לעד  -לנושא משרה אחר
 )בסיס +נלוות(  חודשיות

 .3ראו ה"ש  * 

של  לעניין חישוב הרכיב המשתנה ההוני, כאמור בטבלה לעיל, השווי ההוגן השנתי המצטבר **
סך  בחברה, במועד הענקה, ואשר יוערך על פיהתגמול ההוני אשר יוענק לנושאי המשרה 

 מלאה. השווי הכלכלי במועד הענקה מחולק באופן שווה במספר השנים עד למועד הבשלה

ii.  מובהר כי תקרת העלות הכוללת השנתית במונחי עלות מעסיק של כל רכיבי התגמול
יליון מ 3)קבוע ומשתנה( לתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה לא תעלה על סך של 

"(. בהתאם לכך, ככל שהמנכ"ל יהיה זכאי לתגמול משתנה "להמנכ עלות תקרתש"ח )"
שיגרום לכך שעלות העסקתו השנתית הכוללת תעלה על תקרת עלות המנכ"ל, יפחת סכום 
התגמול המשתנה באופן שהעלות הכוללת תעמוד על תקרת עלות המנכ"ל. האמור בפסקה 

 זו גובר על כל הוראה אחרת במדיניות התגמול.  

 רכיבי התגמול  .5

 שכר בסיס )תגמול קבוע( 5.1

 קביעת השכר הקבוע לנושאי משרה  5.1.1

השכר הקבוע לנושא משרה ייקבע במהלך המשא ומתן לקליטתו של נושא  
המשרה לתפקיד בחברה. השכר יעודכן מעת לעת בהתאם לנהוג בחברה וינוהל 
בידי מנכ"ל החברה או מי שימונה מטעמו לצורך זה למול נושא המשרה; המנכ"ל 

פי -ע את השכר הקבוע בתוך טווח שיוגדר ויאושר לצורך זה מראש עליוכל לקבו
ההוראות הקבועות במדיניות זו ובכפוף להוראות הדין. רמת השכר שתיקבע, 
בתוך הטווח הנ"ל, תביא לידי ביטוי את כישוריו של נושא המשרה המיועד ואת 

 מידת התאמתו לדרישות התפקיד אותו מיועד נושא המשרה למלא.
פערים בין נושאי משרה בקבוצה ובינם לבין בעלי  -פנימית  השוואה 5.1.1.1

 תפקידים אחרים
בטרם קביעת/עדכון שכרו של נושא משרה חדש יובאו בחשבון הגורמים  

הבאים וכן השפעתם הצפויה על יחסי העבודה בקבוצה כולה 
 ובהנהלתה:

 פער השכר בין נושא המשרה לבין נושאי משרה אחרים בקבוצה; .א

 נושא המשרה לשאר העובדים בקבוצה; פער השכר בין .ב

פער השכר בין נושא  -אם קיימים בעלי תפקידים דומים בקבוצה  .ג
 המשרה לבעלי התפקידים הדומים.

השכר הקבוע החודשי לנושאי המשרה בחברה יהיה בטווח הקבוע  5.1.1.2
  :באלפי ש"ח( 5כדלקמן )במונחי עלות מעסיק

 
 

 

                                                   
השכר הקבוע לצורך טבלה זו חושב במונחי עלות מעסיק )וכאשר מדובר בנושא משרה המקבל את התגמול כדמי   5

 .להלן 5.4ווים, כמפורט בסעיף מלוא סכום דמי הניהול הקבועים( והוא כולל, על כן, גם את התנאים הנל -ניהול 

 מקסימום תפקיד

 140 מנכ"ל *

סמנכ"ל או נושא משנה למנכ"ל או 
 משרה אחר שאינו דירקטור

75 
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 . 3* ראו ה"ש  

מעל לטווח  10%על אף האמור לעיל, ניתן יהיה לבצע חריגה של עד  
המפורט בטבלה לעיל למשרת נושא משרה שאינו מנכ"ל ובלבד 
שבמקרה כאמור תובא החריגה כאמור לאישור ועדת התגמול 

 והדירקטוריון טרם חתימת הסכם/תוספת להסכם מחייב/ת. 

 עקרונות בחינת שכר תקופתית ועדכונו 5.1.1.3
ועל פי שיקול הדעת של הנהלת החברה, ייבחן ויעודכן  במידת הצורך

שכרם של נושאי המשרה בחברה )או חלקם בלבד, שאינם בעלי שליטה 
ו/או קרובם ו/או יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה( ועדכון זה יובא 

 לאישור.

נושא משרה אשר כפוף והעסקתו של  שינוי לא מהותי בתנאי כהונתו
, בגבולות הקבועים במדיניות ליטה בחברה(למנכ"ל )אשר אינו בעל ש
החברה בלבד, בכפוף לכך שתנאי  של כ"להתגמול, יאושר בידי המנ

. לצורכי מדיניות זו, כהונתו והעסקתו תואמים את מדיניות התגמול
מסך העלות השנתית של נושא  10%"שינוי לא מהותי" ייחשב עד 

י שלא יעלה על המשרה במצטבר על פני תקופת מדיניות התגמול ובתנא
 התקרות המצוינות במדיניות זו.

 מענק שנתי )תגמול משתנה( 5.2

נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים למענק שנתי בהתבסס על תכנית מענקים  
 "(.תכנית המענקיםאשר תובא לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון )"

 זכאות 5.2.1

לחלוקת מענק שנתי, משמעותה כי לא יחולק מענק שנתי  אי עמידה בסף תחתון
על אף האמור לעיל, הדירקטוריון יהיה רשאי (. רכיב כלשהו בגין)לנושאי המשרה 

המלצת מנכ"ל החברה, הענקה של מענק חלקי, על  לאשר, במקרים חריגים, לאחר
משכורות. האמור יתקיים  3התחתון, בשיעור של עד  אף שלא התקיים הסף

נוכח מאמצי נושא המשרה והשקעתו הרבה בתפקיד בשנה החולפת,  ות בהן,בנסיב
מן הראוי להעניק לנושא המשרה את המענק במסגרת תגמול נושא  יוחלט כי
 חרף אי העמידה בסף התחתון, על מנת לתמרצו ולתגמלו בגין השקעתו המשרה,
 בחברה.

 :תכנית המענקים תכלול תנאי/ם לתשלום המענק, כולו או חלקו 5.2.2
שישולמו לנושאי המשרה ישולמו בהתאם לביצועי הקבוצה בשנה  המענקים
מביצועיה העסקיים והכספיים של החברה ו/או משיעור הרווחיות  וייגזרהחולפת ו

שבוצעו על ידה ו/או מתרומתם האישית של נושאי  מכירותהיקף משהשיגה ו/או 
מבין קטוריון ו/או מכל פרמטר אחר שיוגדר על ידי הדיר המשרה להישגים אלה

הפרמטרים המפורטים להלן: מכירות; רווח גולמי; רווח תפעולי; רווח לפני מס; 
(; רווח נקי; עמידה ביעדי תקציב )מכירות ו/או EBIDTAרווח לפני מס והפחתות )

רווחיות(; תשואה להון; הכל, בין אם מדובר בחברה במאוחד או ביחס לחלק 
הסכומים הנקובים על קים, לא יעלו מהפעילות של הקבוצה. בכל מקרה, המענ

 להלן ביחס לכל אחד מנושאי המשרה בחברה:

 

 

 

 

 

 

 

 מדדים אישיים 5.2.3

                                                   
 לעיל. 4ii לסעיף בכפוף 6

 סכום מענק שנתי מקסימאלי תפקיד

 )באלפי ש"ח, במונחי עלות מעסיק(

 2,5006 מנכ"ל

משנה למנכ"ל או סמנכ"ל  או נושא 
 משרה אחר )שאינו דירקטור( 

 )למשנה למנכ"ל( 1,000

 )לנושא משרה אחר( 600
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פיהם יחושב המענק לנושא משרה ומשקלותיהם היחסיים, -הגדרת המדדים על

כוללים מדדי קבוצה ולחלק מנושאי המשרה בנוסף גם מדדים אישיים. היעדים 
במדדי הקבוצה יקבעו לתקופה של שנה לפחות. בנוסף, המדדים האישיים יכללו 

ל נושא משרה או מפעילות רכיבים מדידים המושפעים ישירות מפעילותו של כ
היחידה עליה הוא ממונה ויכללו, בין היתר, ביצועי היחידה הארגונית אליה שייך 
נושא המשרה וביצועיו האישיים במישור העסקי, התפעולי והניהולי, כאשר לכל 

 נושא משרה ייקבעו לכל היותר חמישה יעדים הניתנים למדידה. 

 המדדים האישיים עשויים להיות למשל:

שלמת אבני דרך בפרויקטים משמעותיים ו/או בהליכי הפיתוח, הרישוי ה .א
 והתכנון של פרויקטים משמעותיים;

 תרומה להשגתם של יעדים אסטרטגיים בתחום הפעילות של נושא המשרה; .ב

פי מדדים ובהיקף -חתימה על הסכמים ועסקאות בתחום פעילות החברה, על .ג
 אשר יוגדר מידי שנה;

 ם ויעדים הקשורים לממשקי הרגולציה של החברה;השגת יעדים רגולטוריי .ד

תרומה לחתימת הסכמי מימון, כגון חוב בכיר ו/או עסקאות חוב וכיוצא  .ה
בכך, לצורכי הקמתם של פרויקטים, השקעה בפרויקטים קיימים ופיתוח 

 פרויקטים;

 השגת יעדי חיסכון בתקציבי פרויקטים, הוצאות תפעול, אחזקה, פיתוח וכו'. .ו

  כמותייםמדדים  5.2.4

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי אורגני החברה המוסמכים, להלן פירוט המדדים 
 הכמותיים שיחולו על המענקים המדידים לנושאי המשרה בחברה:

סכום המענק ייגזר מהרווח השנתי המאוחד של החברה לפני מס  - מנכ"ל .א
ככל  -(. ועדת התגמול והדירקטוריון )והאסיפה הכללית"הרווח השנתי")

שמדובר בנושא משרה שהינו בעל שליטה או קרובו( יקבעו רף שנתי 
מינימאלי מתחתיו לא יהיה זכאי למענק כלשהו והם יהיו אף רשאים לקבוע 
רף מדורג. ככל שהרווח השנתי יהיה מעבר לרף שייקבע )לרבות במקרה של 

מהרווח השנתי ולא  5%ה זכאי המנכ"ל למענק של עד קביעת רף מדורג(, יהי
יותר מהתקרה המפורטת בטבלה לעיל. לחלופין, ועדת התגמול 
והדירקטוריון יהיו רשאים לקבוע פרמטרים מדידים אחרים מבין 

למדיניות התגמול ובכלל זה %  5.2.2הפרמטרים המפורטים בסעיף 
מקרה כזה, המענק ייגזר וכיו"ב וב EBITDA-ממכירות, % מרווח גולמי, % מ

מאותו פרמטר שנבחר או משילוב בין מספר פרמטרים. במקרה של תשלום 
מענק מתוך רווח, לועדת התגמול ולדירקטוריון יינתן שיקול דעת לנטרל 
מתוך הרווח לצורך חישוב העמידה ברף המענק ו/או לצורך חישוב המענק, 

או שאינם במסגרת מהלך הכנסות מסוימות ו/או רווחים בעלי אופי חד פעמי 
העסקים הרגיל של החברה, באופן שיכול וסכום המענק יופחת לעומת סכומו 

 ללא נטרול כאמור.  

 3למענק בשיקול דעת בסך שלא יעלה על  זכאי המנכ"ל השיהי יכול, בנוסף
משכורות בסיס בשנה, באישור האסיפה הכללית של החברה )ככל שמדובר 

  .ה(בנושא משרה שהינו בעל שליט

מובהר כי סכום המענק, לרבות רכיבו הבלתי מדיד, לא יעלה, בכל מקרה, על 
 סכום המענק המקסימאלי לו זכאי מנכ"ל החברה, כמפורט בטבלה לעיל. 
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סכום  –משנה למנכ"ל, סמנכ"ל או נושא משרה אחר )שאינו דירקטור(  .ב
"הרווח המענק ייגזר מהרווח השנתי המאוחד של החברה לפני מס )

(. אורגני החברה המוסמכים יקבעו רף שנתי מינימלי מתחתיו לא "השנתי
יהיה זכאי למענק כלשהו והם יהיו אף רשאים לקבוע רף מדורג. ככל שהרווח 
השנתי יהיה מעבר לרף שייקבע )לרבות במקרה של קביעת רף מדורג(, יהיה 

מהרווח השנתי ולא יותר מהתקרה  1%זכאי נושא המשרה למענק של עד 
ת בטבלה לעיל. לחלופין, ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים המפורט

 5.2.2לקבוע פרמטרים מדידים אחרים מבין הפרמטרים המפורטים בסעיף 
 EBITDA-למדיניות התגמול ובכלל זה % ממכירות, % מרווח גולמי, % מ

וכיו"ב ובמקרה כזה, המענק ייגזר מאותו פרמטר שנבחר או משילוב בין 
ים. במקרה של תשלום מענק מתוך רווח, לועדת התגמול מספר פרמטר

ולדירקטוריון יינתן שיקול דעת לנטרל מתוך הרווח לצורך חישוב העמידה 
ברף המענק ו/או לצורך חישוב המענק, הכנסות מסוימות ו/או רווחים בעלי 
אופי חד פעמי או שאינם במסגרת מהלך העסקים הרגיל של החברה, באופן 

 ענק יופחת לעומת סכומו ללא נטרול כאמור.שיכול וסכום המ

על אף האמור לעיל, מובהר כי סכום המענק יכול שיהיה מבוסס במלואו על 
 יעדים איכותיים אישיים, שאינם מדידים.  

מובהר כי סכום המענק, לרבות רכיבו הבלתי מדיד, לא יעלה, בכל מקרה, על 
סמנכ"ל או נושא סכום המענק המקסימאלי לו זכאי המשנה למנכ"ל או ה

משרה אחר )שאינו דירקטור(, כמפורט בטבלה לעיל. זאת, כל עוד לא יוחלט 
 אחרת על ידי אורגני החברה המוסמכים. 

 מענק חד פעמי 5.2.5

להחליט על מתן מענק חד פעמי בגין  החברה רשאיתבהתאם להוראות החוק, 
נושא משרה בחברה, במסגרת ביצוע עסקה ו/או פעולה  מאמצים ניכרים מצד

פעילות ו/או נכס, מכירת  רכישת(, IPOהנפקה ראשונה לציבור )אחרת כגון: 
מכירת החברה או חלק מהותי מנכסיה, רכישת חברה, פעולות  , מיזוג,פעילות

התאמה בעקבות שינויים רגולטוריים מיוחדים, הסכם  הקשורות ביישום ו/או
הסכם משמעותי עם לקוח/ספק, חסכון משמעותי  גי, חתימה עלשת"פ אסטרט

 (."בונוס חד פעמי")החברה וכיוב'  בהוצאות

משכורות חודשיות של אותו נושא משרה  3החד פעמי לא יעלה על  מענקסכום ה
החד פעמי בגין שנה  מענקזה. ביחס למנכ"ל החברה סכום ה מענקמוענק  לו

 .משכורות בסיס חודשיות 3לא יעלו על  בשיקול דעת מענקעם ה מסוימת ביחד

לעניין מועד במדיניות זו החד פעמי יחולו המגבלות הקבועות  מענקעל תשלום ה
 .והשבת התשלומים העודפים במקרה של טעות המענק תשלום

 הוראות כלליות 5.2.6
 לשנות את היעדים למי מנושאי המשרה בחברה להחליט רשאי הדירקטוריון

ישנן  אם, שנה אותה במהלך שיבחר מועד בכל וזאת, לאחר המלצת ועדת התגמול
שינוי תפקיד במהלך השנה, כניסה של עסקאות חדשות  – למשל) מיוחדות נסיבות

 או (המחייבות את נושא המשרה להסיט את תשומת ליבו הניהולית אליהן
 באופן אם גם, היעדים שינוי את המצדיקים, שאירעו מהותיים אירועים

 מבלי והכול, המיוחדים האירועים או מהנסיבות המתבקש באופן, רטרואקטיבי
 .החברה בטובת לפגוע

 אופן חישוב חלוקת המענק 5.2.7
פי מידת עמידתו של נושא המשרה -המענק לכל אחד מנושאי המשרה ייקבע על

ביעדים שייקבעו עבורו לעד שנה )או יותר, אם כך נקבע בתכנית(, המסתיימת 
 בשנה עבורה משולם המענק. 

לדירקטוריון מסורה הסמכות להפחית מסכום המענק  -להפחתת מענק אפשרות 5.2.8
שישולם בפועל, בהתחשב במצבה הכספי של החברה במועד אישור המענק ו/או 
באירועים חריגים ובלתי צפויים ו/או בנסיבות שעשויות להשפיע לרעה על מצבה 

 הכספי של החברה בעתיד. 
ושאי המשרה בסמוך לאחר המענקים השנתיים של נושאי המשרה ישולמו לנ

 אישור הדוחות הכספיים השנתיים וחישוב המענקים השנתיים כמפורט לעיל. 

  אפשרות להשבת סכומים מתוך מענק ששולם לנושא המשרה 5.2.9
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תכנית המענקים תכלול תניה לפיה מתחייב כל נושא משרה הזכאי למענק להשיב 
תברר במהלך תקופה לחברה, לפי העניין, את סכום המענק או חלק ממנו ככל שי

של שלוש שנים לאחר מועד תשלום המענק כאמור כי חישוב המענק בוצע על סמך 
נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה 

(restatement השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש של דוחותיה .)
  הכספיים של החברה הנובעת משינוי בתקינה החשבונאית.

 תגמול הוני  5.3

בכפוף לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים בחברה, החברה תהא רשאית להציע  5.3.1
הענקת תגמול הוני של החברה לרבות המשרה להשתתף בתכנית ל לנושאי

אופציות למניות החברה, מניות, מניות חסומות, יחידות מניה חסומות, אופציות 
לתוכנית להענקת תגמול  פאנטום וכדומה. הענקת התגמול ההוני תתבצע בהתאם

 הוני שתהיה בתוקף, כפי שתאומץ מעת לעת ובהתאם לעקרונות הבאים: 

השווי הכלכלי המרבי )במועד החלטת הדירקטוריון על ההקצאה(  5.3.1.1
של סך האופציות שיוענקו לנושא משרה בשנה קלנדרית לא יעלה 

לעיל( על השיעורים  5.2.2)ביחד עם המענק השנתי כאמור בסעיף 
 . 7לעיל 4.3ים בטבלה שבסעיף המפורט

מחיר המימוש לא יפחת במקרה של הקצאת אופציות,  -מחיר מימוש 5.3.1.2
בדירקטוריון על ההקצאה באופן  ממחיר המניה במועד ההחלטה

הארוך, ובכל  אשר יהווה תמריץ ראוי להשאת ערך החברה בטווח
מקרה לא יפחת ממחיר הממוצע של מניות החברה בבורסה בתל 

ימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון  30במהלך  אביב,
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בכפוף . על ההקצאה

בנסיבות בהן הקצאת ניירות הערך  להחלטת דירקטוריון החברה,
הכללית יכול שיחושב  לנושא משרה מסוים טעונה אישור האסיפה

 אישור מחיר המימוש, בהתאם לעקרונות דלעיל, ביחס למועד
האסיפה הכללית. כמו כן, בנסיבות בהן נקבע בתוכנית הספציפית 

מסוים מועד הענקה ספציפי שהינו מאוחר ממועד  של נושא משרה
יחושב מחיר  (לפי העניין)הכללית  אישור הדירקטוריון או האסיפה

ההענקה שנקבע  המימוש, בהתאם לעקרונות דלעיל, ביחס למועד
 .בתוכנית

עם )לא תפחת משלוש שנים, כאשר ניתנת הבשלה של מנות  -הבשלה 5.3.1.3
. דירקטוריון החברה יהיה (קליף ויתר המנות באופן ליניארי או בלי

האצה, כפי שיוגדר על ידי  רשאי לקבוע שבקרות אירוע
נכות,  הדירקטוריון, או כתוצאה מסיום התקשרות בגין מוות או

שרה, כולן או תואץ ההבשלה של ניירות ערך שהוענקו לנושא המ
 .חלקן

שנים ממועד  10 -משך חיי אופציות לא יהיה גבוה מ -חיי אופציה 5.3.1.4
הענקתן וועדת התגמול ודירקטוריון החברה יקבעו הוראות ביחס 
לפקיעת האופציות, כולן או חלקן, במקרה שנושא המשרה יפסיק 

 להיות מועסק בקבוצה ו/או לתת שירותים לקבוצה. 

גין ניירות הערך שיוענקו במסגרת היקף הדילול המקסימאלי ב 5.3.1.5
בתקופת היות מדיניות תגמול זו בתוקף, לא יעלה  התוכנית כאמור,

בעת  (בדילול מלא)של החברה  מההון המונפק 15%על שיעור של 
 .הענקת ניירות הערך ובהתחשב בהן

בנוסף, באפשרות החברה לקבוע מנגנון לפיו במועד המימוש בעל  5.3.1.6
ההטבה לה הוא זכאי, בגובה ההפרש בין את  ניירות הערך יקבל

מחיר המימוש שנקבע  מחיר מניית החברה במועד המימוש לבין
 עבור ניירות הערך, וזאת בלי להידרש לשלם בפועל את מחיר

  (.cashlessהמימוש )מנגנון 

 תנאים נלווים והטבות נוספות לנושאי המשרה  5.4

ראות בקשר עם הנושאים ככל שתנאי כהונתו והעסקתו של נושא המשרה יכללו הו
המפורטים להלן, הם ייקבעו בהתאם לשיקולים ולקריטריונים הרלוונטיים המנויים 

 לעיל, ובהתאם להנחיות להלן:  2בסעיף 

                                                   
 לעיל. 4ii לסעיף בכפוף -למנכ"ל ביחס 7
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החברה תפריש לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים ולקרן  - הפרשות פנסיוניות 5.4.1
 פי הוראות הדין או הנוהג החל בעניין זה. -השתלמות על

החברה תבטח את נושא המשרה בביטוח אובדן כושר  - שר עבודהביטוח אובדן כו 5.4.2
 2.5%עבודה. הפרשות החברה לביטוח אובדן כושר עבודה לא יעלו על שיעור של 

 משכרו הקבוע של נושא המשרה. 

החברה ונושא המשרה יהיו רשאים להפריש מידי חודש לקרן  - קרן השתלמות 5.4.3
עסקה מתוך המשכורת השתלמות את הסכומים הנקובים במסגרת הסכם ה

 החודשית. 

לרשות נושא המשרה רכב לצרכי מילוי  החברה תהיה רשאית להעמיד - כלי רכב 5.4.4
תפקידו או החזר נסיעות או לשלם לנושא המשרה סכום שווה ערך חלף כלי הרכב. 
ככל שהקצתה החברה רכב לנושא המשרה כאמור, היא תישא בהוצאות החזקתו 

 עו מעת לעת( כולל גילום מס מלא. )בכפוף לנהלי החברה כפי שיקב

מכשיר טלפון  נושא המשרהלרשות תהיה רשאית להעמיד החברה  - טלפון נייד 5.4.5
פי כלליה כפי שיקבעו מעת לעת. נושא המשרה יהיה זכאי -, עללשימושונייד, 

להחזר מלוא הוצאות האחזקה והשימוש בטלפון הנייד בכפוף לכללי החברה כפי 
תהא רשאית לגלם לנושא המשרה את שווי ההטבה שיקבעו מעת לעת. החברה 

 לצרכי מס.

בהסכמי  שנקבע כפי לחופשה שנתית םזכאי ויהי נושאי המשרה - חופשה שנתית 5.4.6
 ההעסקה האישיים אשר נחתמו עם כל אחד מנושאי המשרה. 

נושאי המשרה יהיו זכאים לימי מחלה כפי שנקבע בהסכמי  - חופשת מחלה 5.4.7
כל אחד מנושאי המשרה. זכאות נושאי המשרה ההעסקה האישיים שנחתמו עם 

 . 1976-תשל"וה ,חוק דמי מחלהפי -על לצבירת ימי מחלה תהיה

ימי הבראה ולערך יום הבראה נושאי המשרה יהיו זכאים לתשלום  - דמי הבראה 5.4.8
ההרחבה הכללי במשק המרחיב את הוראות ההסכם כפי שנחתם בין  צופי -על

, ובהתאם לנהוג ם לבין ההסתדרות הכלליתלשכת התאום של הארגונים הכלכליי
 .בקבוצה

החברה תהיה רשאית להעניק, מעת לעת, לנושא המשרה תנאים  -הטבות אחרות 5.4.9
כגון שי לחגים, ביטוח רפואי/ שיניים, )והטבות אחרות  נלווים סבירים נוספים

ספרות מקצועית, הדרכות, השתלמויות, דמי  בדיקות סקר רפואי שנתיות, מנוי
בהתאם למקובל בחברה ולנהליה בעניינים  , וזאת(חבר בגופים מקצועיים וכיוב'

 אלו.

 שנקבעה כפיכל אחד מנושאי המשרה זכאי להודעה מוקדמת  - תנאי סיום כהונה 5.4.10
פי הסכמי העסקה האישיים שנחתמו עם כל אחד מנושאי המשרה ולא יותר -על

 חודשים.  6עה מוקדמת של מתקופת הוד

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ימשיך נושא המשרה בעבודתו בחברה 
הרלוונטית עד לסיום תקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם תבחר החברה שלא 

 להעסיקו בתקופה זו או להעסיקו לתקופה קצרה יותר. 

 החברה תהיה רשאית לקבוע לנושא משרה תקופת הסתגלות -תקופת הסתגלות 5.4.11
 ביחס לכל נושא משרה, בין היתר, בהתייחס (אם בכלל)שתיקבע באופן פרטני 

לעיל, במהלכה נושא המשרה יהיה זכאי להמשך  2לפרמטרים המפורטים בסעיף 
העסקתו וכהונתו כאמור לעיל, מבלי שיידרש להמשיך ולמלא תפקידו בפועל  תנאי

ים לנושאי משרה חודש 6חודשים עבור המנכ"ל ועל  8אשר לא תעלה על  בחברה,
 .ביחד עם ההודעה המוקדמת אחרים וזאת

 יתחייבו בהתחייבויות מקובלות לשמירת סודיות ואי תחרות. נושאי המשרה 5.4.12

פי חוק -נושאי המשרה יהיו זכאים לתשלום פיצויי פיטורים על - פיצויי פיטורים 5.4.13
ובכפוף לשיקול דעת החברה, כפי שנקבע במסגרת  1963 -פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

 הסכמי ההעסקה עם נושאי המשרה. 

נושאי המשרה יהיו זכאים להחזר/תשלום הוצאות סבירות  -החזר הוצאות  5.4.14
למדיניות החברה כפי שתקבע מעת שיוציאו בפועל במסגרת תפקידם בהתאם 

 לעת. לא קיימת תקרה לסך ההחזר הכספי האמור. 



- 10 - 

  

 בקשר פרישה למענקי זכאים יהיו לא בחברה המשרה נושאי - מענק פרישה 5.4.15
 .בחברה עבודתם לסיום

החברה תהא רשאית לבטח את אחריותם של  - ביטוח אחריות, שיפוי ופטור 5.4.16
לעת בביטוח אחריות דירקטורים  נושאי המשרה המכהנים ו/או שיכהנו בה מעת

-ונושאי משרה, לרבות דירקטורים שהינם בעלי השליטה או קרוביהם. כמו כן, על
פי החלטת ועדת התגמול והדירקטוריון, תהיה החברה רשאית להעניק לנושאי 
המשרה או למי מהם כתבי שיפוי ו/או פטור בנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה, 

 מעת לעת. 

אמור לעיל, נושאי המשרה יכוסו בביטוח אחריות מבלי לגרוע מה 5.4.16.1
דירקטורים ונושאי משרה כפי שתרכוש החברה מעת לעת. גבול 

מיליון  5 -יפחת מהאחריות המצטבר בפוליסת הביטוח כאמור לא 
סכום הפרמיה מיליון דולר ארה"ב.  15יעלה על דולר ארה"ב ולא 

אלף דולר ארה"ב  25השנתית שתשלם החברה לא יעלה על סך של 
אלף דולר  60לשנה. סכום ההשתתפות העצמית לא יעלה על סך של 

עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו ארה"ב לכל תביעה. 
ועדת התגמול תקבע ה. בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליס

את סכומי הפרמיה וההשתתפות העצמית בפוליסות שתרכוש החברה, 
פי שישררו במועד רכישת הפוליסות ולאחר בהתאם לתנאי השוק כ

בכפוף לגבול אחריות ח, התייעצות עם יועץ מומחה בתחום הביטו
  .הביטוח בפוליסות כפי שהוגדר לעיל

בנוסף, נושאי המשרה בחברה יהיו רשאים, בכפוף להוראות חוק  5.4.16.2
החברות ולתקנון החברה, לקבלת כיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח נושאי 

", או כל כיסוי ביטוחי אחר Claims Madeטוח מסוג "משרה, לרבות בי
 אשר יחול על נושאי המשרה בחברה. 

במקרה בו  -( run-off) משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח 5.4.16.3
תמכור החברה את פעילותה )בחלקה או במלואה( ו/או במקרה של 
מיזוג של החברה, פיצול או כניסה לקומבינציה עסקית משמעותית 

לרכוש פוליסת ביטוח אחריות  רשאית תהיהרה אחרת, החב
עבור הדירקטורים ונושאי  run-offדירקטורים ונושאי משרה מסוג 

המשרה אשר כיהנו בקשר לפעילות הרלוונטית, וזאת בכפוף לתנאים 
שנים; )ב( סכום  7המפורטים להלן: )א( תקופת הביטוח לא תעלה על 

מיליון דולר ארה"ב ויהא מינימום  15הכיסוי הביטוחי לא יעלה על 
בגבול אחריות של הפוליסה הקודמת; )ג( הפרמיה בה תישא החברה 

 .מהפרמיה בפוליסה הקודמת לאותו גבול אחריות 350%לא תעלה על 

זה לעיל, כפופים  5.4יובהר כי התנאים הנלווים, כאמור בסעיף  5.4.16.4
 קבוצה. להוראות כל דין לרבות צווי הרחבה, ככל שהינם חלים על ה

כל שינוי ו/או חריגות ממדיניות זו יובא לבחינת ועדת התגמול  5.4.16.5
 ולאישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה, לפי העניין.

 תגמול לדירקטורים .6

דירקטורים חיצוניים ודירקטורים אחרים מתוגמלים בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר 
(, כאשר גובה התגמול ייקבע "תקנות הגמול") 2000 -גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס 

בהתאם לתקנות הגמול בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כמפורט בתקנות הגמול )כפי 
 שתהיה מעת לעת( ולא יעלה על הגבול המירבי הקבוע בתקנות הגמול.

מול יקבלו גמול דירקטורים בנוסף ליתר תנאי התג לאדירקטורים המכהנים גם כנושאי משרה 
 שלהם המפורטים במדיניות תגמול זו.

התגמול ליו"ר דירקטוריון לא פעיל לא יעלה פי שתיים מזה המשולם ליתר הדירקטורים שאינם 
נמנים בעל השליטה או קרובו להם משולם גמול בהתאם להוראות תקנות החברות )כללים בדבר 

נמילר יחדול מכהונה כפולה . ככל שאברהם בר2000 –גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס 
 וימונה לחברה יו"ר דירקטוריון פעיל, החברה תפעל לעדכן מדיניות תגמול זו בהתאם. 

************ 



 נספח ד'



 
 

 בע"מ  'יאנרג ברנמילר

 )"החברה"(

 2020, ספטמברב 16תאריך: 

 לכבוד   לכבוד

  אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il www.tase.co.il 

 ג.א.נ,

 הצעה פרטית מהותית הנדון: 

ותקנות ניירות  1970-בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 החברה"(, תקנות הצעה פרטית)" 2000-ניירות בחברה רשומה(, התש"סערך )הצעה פרטית של 

אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישורה של ועדת  15.9.2020, כי ביום מתכבדת להודיע

למימוש  ים( הניתנים)לא סחיר כתבי אופציה 40,000מהותית של  פרטיתהצעה  התגמול של החברה,

ש"ח ע.נ. כ"א, לשני הדירקטורים החיצוניים של  0.01מניות רגילות של החברה בנות  40,000 -ל

" וביחד הניצעופר )כל אחד בנפרד יקרא ", מר איתן מחובר וגב' נאוה סברסקי סהחברה

. דירקטוריון החברה אישר )הכל בכפוף לקבלת כל האישורים הנוספים הנדרשים "(הניצעים"

( ים)לא סחיר כתבי אופציה 20,000 כמפורט להלן( להקצות לכל אחד מהניצעים, ללא תמורה

 כל אחת. .ע.נש"ח  0.01מניות רגילות של החברה בנות  20,000 -למימוש ל יםהניתנ

האסיפה השנתית והמיוחדת של החברה מיום זימון מובהר, כי ההקצאה לניצעים כפופה לאישור 

, שעל סדר יומה חידוש כהונתו של מר מחובר המפורסמת בסמוך לפרסום דוח זה 16.9.2020

וכן את ההקצאות )כל אחת בנפרד(, ברוב מיוחד  16.10.2020כדירקטור חיצוני המסתיימת ביום 

 מפורט בזימון האסיפה כאמור.כ

 ."(2013תכנית ") 20131משנת  הקיימת של החברה אופציותהתכנית  ההענקה ההונית הינה מכוח

 נקוב של החברה.  ערךש"ח  0.01בנות מניות רגילות  100,000,000הרשום של החברה הוא  ההון

בנות מניות רגילות  22,136,606המונפק והנפרע של החברה, לפני ההקצאה נשוא דוח זה, הוא  ההון

 .החברה של נקוב ערךש"ח  0.01

 הניצעים .1

 40,000דירקטוריון החברה יוקצו על ידי החברה ועדת התגמול וכאמור לעיל, בהתאם להחלטת 

( כמפורט בסעיף בכפוף להתאמות)מניות רגילות של החברה  40,000-ל יםהמיר כתבי אופציה

  ן:ניצעים כדלקמ 2-, ללהלן( 2.4

                                                             
 15.9.2020ביום  .9.7.2025בשנתיים נוספות עד ליום  2013את הארכת תכנית אישר דירקטוריון החברה  2.8.2020ביום  1

והודעה על כך  כתבי אופציה 200,000-ב 2013כנית ה את הגדלת מאגר כתבי האופציה בתאישר דירקטוריון החבר
 .תומצא לרשות המסים בסמוך לדוח זה

http://www.tase.co.il/


 
 

המכהן כדירקטור חיצוני בחברה ואשר  ,מר איתן מחוברכתבי אופציה יוקצו ל 20,000 .1.1

לתקופת כהונה שנייה בחברה, מפורסם במקביל לדוח  מר מחוברשל  וימון למינויז

 ה.הקצאה ז

 תחיצוני יתהמכהנת כדירקטור ,לגב' נאוה סברסקי סופרכתבי אופציה יוקצו  20,000 .1.2

ג לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות 8 הוראות תקנהבהתאם לבחברה 

 ."(תקנות הגמול") 2000-לדירקטור חיצוני(, התש"ס

ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, אף אחד מהניצעים אינו צד מעוניין )כמשמעות מונח  למיטב

ה, וכן הצע( ולא יהפוך לצד מעוניין כתוצאה מה1999-( לחוק החברות, התשנ"ט5)270זה בסעיף 

עניין בחברה מכוח  לבעל יהפוך ולאבעל עניין בחברה מכוח החזקות  אינואף אחד מהניצעים 

 .החזקות כתוצאה מההענקה

 ניירות הערך המוצעים ותנאיהם .2

ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה  תנאי .2.1

 ומהון החברה

 במזומן. כתבי האופציה מוקצים לניצעים ללא תמורה .2.1.1

 למניה אג' 1,700הינו  ("מחיר המימוש") ההאופציכתבי מחיר המימוש של  .2.1.2

מחיר המימוש אינו צמוד למדד  להלן. 2.4והינו כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 

 כלשהו.

היחס בין . אג' 1,680היה  פרסום דוח זההמניה בבורסה בסמוך לפני  מחיר .2.1.3

  .98.8%-הינו כ מחיר המניה בבורסה כאמור לבין מחיר המימוש

כתבי האופציה, לא ירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  .2.1.4

"(. המניות הרגילות אשר תוקצינה עם מימוש כתבי האופציה הבורסה)"

על שם החברה לרישומים של  "(, תירשמנה למסחר בבורסהמניות המימוש)"

 (.האו כל חברה לרישומים אחרת שתבוא במקוממזרחי טפחות בע"מ )

ידי -אמן עלכתבי האופציה המוצעים יוקצו לאי.בי.אי קפיטל בע"מ שמונה כנ .2.1.5

 )"הנאמן"(ידי רשויות המס -לפקודה ואושר על 102החברה כנאמן לפי סעיף 

 .הניצעים עבור

בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא כתבי האופציה המוקצים לניצעים על פי  .2.1.6

-כלניצעים, לאחר הקצאת מניות המימוש,  התוכנית, יקנו כתבי האופציה

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות  כ"א( 0.09% -)כ 0.18%

מהזכויות בהון ובהצבעה בהנחה של דילול מלא  0.17% -וכההצבעה בחברה, 

הקיימים בחברה וניירות  דהיינו, לאחר מימוש כל ניירות הערך ההמירים)

 כ"א(. 0.08% -)כ (הערך המוצעים על פי דוח זה

 (Vesting) הההבשלתקופת  .2.2

 כאשר בחלוף שנים 4של כתבי האופציה תהיה לאורך תקופה של  (Vestingשלה )ההב

כתבי כל מ 1/4יבשילו  חודשים 36, בחלוף האופציהמכל כתבי  1/2חודשים יבשילו  24

   ."(תקופת ההבשלה)" מכל כתבי האופציה 1/4חודשים יבשילו  48ובחלוף  האופציה

 . )כהגדרתו להלן( למימוש לאחר מועד הפקיעה ןנית יההיאופציה לא כתב בכל מקרה 

 



 
 

 כתבי האופציהתקופת המימוש ופקיעת  .2.3

 שנים ממועד ההקצאה (5) חמש תום במועד המוקדם מבין: )א( יפקעו כתבי האופציה

בו החברה תכנס להליך פירוק,  במקרהאם נקבע אחרת,  למעט ; )ב(של כתבי האופציה

, כל הזכויות הפקיעהבמועד  ."(מועד הפקיעה)"; 2כהונה; )ג( סיום מרצון שלא או מרצון

 , לרבות הזכות לרכישת מניות המימוש, תפקענה. כתבי האופציהבקשר עם  יםשל הניצע

מועד הפקיעה ביום שאיננו יום מסחר, ידחה מועד הפקיעה ליום הפקיעה הבא  חל

תקופת הפקיעה בשל  בתוםאחריו. ככל ולא ניתן יהיה להודיע לחברה על הודעת מימוש 

תקופת )" ניצעמגבלות הכרוכות במידע פנים לפי החלטה של החברה שתימסר ל

ש זכאותו שתקופתה שווה ארכה להודיע לחברה על מימו ניצע"(, תוענק להמגבלה

 לתקופת המגבלה.

תקנון הבורסה והנחיותיה לא יבוצע מימוש ביום הקובע לחלוקת  להוראותבהתאם 

מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או 

אם כי , כמו כן מובהר בזאת"(. אירוע חברהלהפחתת הון )כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "

 יבוצעל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא ויחו ההי

 ביום האקס כאמור. מימוש

 התאמות למחיר המימוש ו/או כמות מניות המימוש .2.4

  3"אירוע עסקה" .2.1.7

, לפי שיקול דעתו הבלעדי של שטרם מומשו כתבי אופציה", עסקהבעת "אירוע 

 לרכוש כמות מסוימת של מניות האופציכתבי יוחלפו ב)א(  דירקטוריון החברה,

או חברת האם או )מסוג מסוים או ניירות ערך אחרים של הישות הקולטת 

של החברה אשר חולקו לבעלי המניות הרגילות  (הקולטת חברת בת של הישות

או )ב( יבוטלו החל מהמועד הקובע ל"אירוע  "עסקהבקשר לאותו "אירוע 

או ועדה של  עתו הבלעדי של דירקטוריון החברהלפי שיקול ד ,. כמו כןעסקה"

מבלי לשנות את  , עשויה גם להתבצע התאמה במחיר המימוש,הדירקטוריון

. (מבלי לשנות את תקופות ה"הבשלה" -ובכלל זה ) ההאופציכתבי יתר תנאי 

 אחרימים ל חמישה" לא יאוחר מעסקהתודיע לניצעים על "אירוע  החברה

כתבי במקרה והדירקטוריון יחליט על ביטול  ר.המועד הקובע לאירוע כאמו

שטרם כתבי אופציה שטרם מומשו, החברה תוודא שכל ניצע המחזיק באופציה 

מומשו למניות יהיה זכאי להפרש החיובי )ככל שקיים( בין תמורת המחיר 

למניה המתקבל בידי בעלי המניות ב"אירוע העסקה" לבין מחיר המימוש של 

לגרוע מכלליות האמור ובכפוף להוראות הדין, מבלי  .כתבי האופציה

ניצעים מסוימים ו/או הסכמי אופציה  הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע כי לגבי

                                                             
"שהבשילו" עד לאותו מועד וטרם מומשו  כתבי האופציהשטרם "הבשילו". לגבי  כתבי האופציהכל  יפקעובמועד זה  2

חודשים ממועד הסיום האמור  12יום ממועד הסיום האמור, לתקופה של  90למימוש לתקופה של  יהיו ניתניםאלו  –
לפי אישור רפואי שיומצא לחברה  של הניצערפואית קבועה נובע ממוות או היעדר כשירות  כהונה)ככל שסיום ה

 דירקטוריון רשאי יהיה, הקורונה נגיף משבר בתקופת, לעיל האמור למרות .(מרופא מומחה רלוונטי לפי קביעתה
 (.שנדרש)ככל  המסים רשות של ספציפי אישור לקבלת בכפוף וזאת לעיל המועדים של הארכה לאשר החברה

 
)א( כל רכישה או מיזוג או רה ארגון אשר כתוצאה ממנו ניירות הערך של החברה המקנים זכויות ההצבעה בחברה  3

מכוח ההצבעה המשולב מתוך ניירות הערך המקנים  50%-ות מלפני אירוע האמור מהווים מיד לאחר התרחשותו פח
)ב( מכירה של כל או  -זכויות הצבעה בחברה, בישות קולטת או בישות רוכשת כאמור, מיד לאחר אירוע כאמור; ו

 מרבית המניות או הנכסים של החברה.



 
 

שכל או חלק  יואצו באופן שבו האופציכתבי מסוימים, מועדי ה"הבשלה" של 

"יבשילו" באופן מיידי במועד הקובע ל"אירוע  יםהאמור ההאופציכתבי מ

קבע אחרת על ידי הדירקטוריון. ככל שהתמורה למניה שיי " או כפיהעסקה

בעלי המניות הרגילות של החברה לא הייתה  שהתקבלה ב"אירוע מיזוג" על ידי

או של חברת האם או חברת ) מורכבת ממניות רגילות בלבד של הישות הקולטת

לקבוע כי  , אזי הדירקטוריון יהא רשאי בהסכמת הישות הקולטת(הבת שלה

" כאמור תורכב עסקהלאחר "אירוע  ההאופציכתבי מימוש  התמורה בגין

, (או חברת האם או חברת הבת שלה)בלבד של הישות הקולטת  ממניות רגילות

שהתקבלה ב"אירוע המיזוג" על ידי בעלי המניות  לתמורה למניה ווה ערךש

כמו כן, דירקטוריון החברה רשאי לקבוע, לפי שיקול  הרגילים של החברה.

תהיה נכס אחר, לרבות מזומן, כתבי האופציה תמורה בגין מימוש דעתו, כי ה

 ביחס לחול ימשיכו ההבשלה תנאי, כזה במקרהלפי שווי הוגן בנסיבות העניין. 

   ידי דירקטוריון החברה.-נקבע אחרת על כן אם אלא, לתמורה החלופית

 פירוק מרצון .2.1.8

שהוקצו  האופציכתבי בעת שנותרו  או בדרך אחרת אם החברה תפורק מרצון

 ידי על במפורש אחרת נקבע אם אזי למעטכנית וטרם מומשו, ומכוח הת

 יפקעו, ולא אם ובין הבשילו אם בין, ההאופציכתבי  כל, דירקטוריון החברה

 .אוטומטי באופן, ויבוטלו

 שינויים בהון החברה .2.1.9

או כל  , חלוקת מניות הטבהפיצול הון מניות, איחוד הון מניות בעת אירוע של

וסוג המניות השמורות להקצאה על  אירוע דומה אחר של החברה, אזי מספר

, הוקצו( שכבר האופציכתבי  םאותלגבי )כנית וכן מחיר המימוש ופי הת

שכבר הוקצו.  ההאופציכתבי יותאמו מבלי לשנות את מחיר המימוש הכולל של 

ת אשר יכול איזה מהאירועים דלעיל, הסוג והמספר הכולל של מניו בהתקיים

שנקבע במועד אישורה וכפי שיכול ויתוקן מעת  כפי)כנית וותוקצינה על פי הת

, האופציכתבי טרם מומשו  ואשר ביחס אליהן (לעת בהחלטת דירקטוריון

 לא ניתן לשנות דרך התאמה זו ביחס לחלוקת מניות הטבה.יותאם לפי העניין. 

 דיבידנד במזומן  .2.1.10

בעת אירוע של חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה, לא יעשו שינויים 

 . שלהםובמחיר המימוש כתבי האופציה והתאמות במספר 

  חלוקת מניות הטבה והצעת זכויות .2.1.11

החל ממועד ההקצאה ועד לפקיעת תקופת המימוש, מחיר המימוש ו/או מספר 

יותאמו במקרים ובאופן אופציה כתב ביחס למימוש של כל  המניות שיוקצו

הבאים, בתנאי שהמועד הקובע בנוגע למקרים המפורטים להלן יחול לפני מועד 

  :4המימוש

                                                             
מניות הטבה, להצעה בדרך של  בהתאם להוראות תקנון הבורסה והנחיותיה לא יבוצע מימוש ביום הקובע לחלוקת   4

זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"(. 
 בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.



 
 

לפני מועד  יחול תןאם החברה תחלק מניות הטבה שהמועד הקובע לחלוק .א

 יהיה כתבי אופציה שמחזיק מהמימוש הנובעות המניות מספר המימוש,

 שמחזיק סוג מאותו המניות, במספר יקטן או יגדל ןמימוש עם להן זכאי

 כתבי האופציה את מימש, אילו הטבה כמניות להן זכאי היה כתבי אופציה

המצטבר של . מחיר המימוש האקס יום שלפני האחרון המסחר ליוםעד 

לא ניתן לשנות  לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. כתבי האופציה

 דרך התאמה זו.

ניירות ערך כלשהם לבעלי המניות של החברה אם תוצענה זכויות לרכישת  .ב

גדל והחברה תציע אותם מספר מניות המימוש לא י בדרך של זכויות,

כתב מחזיק לבעלי המניות גם לכל  ניירות ערך באותם תנאים להצעה

 למניות עד ליום המסחר ההאופציכתב כאילו מימש אותו ניצע את  אופציה

 דרך התאמה זו. לא ניתן לשנות האחרון לפני יום האקס.

לעיל, כל שבר יעוגל למניה שלמה  2בסעיף בכפוף להתאמות המפורטות  .ג

 החברה לא תקצה שברי מניה. ה.קרוב

 מועד ההקצאה .2.5

כתבי האופציה יוקצו לניצעים בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של 

 ממימוש כתבי האופציה.  כתוצאהמניות המימוש אשר יוקצו 

 של כתבי האופציה השווי ההוגן .3

ש"ח אשר חושב על פי מודל  12.13-השווי הממוצע של כל אחד מכתבי האופציה הינו כ .3.1

 16.8מחיר מניה של  )א(בהתחשב בהנחות שלהלן: לפי נוסחת הבורסה שולס" ובלק "

סטיית תקן  (ב) ;14.9.2020ש"ח בהתאם לשער הסגירה של המניה בבורסה ביום 

 2-4 –תקופת מימוש  )ד(; 0.1% ריבית חסרת סיכון בשיעור של )ג( 18.64%של  שבועית

כל כתב אופציה ניתן  אג'. 1,700העומד על לכל כתב אופציה מחיר המימוש  )ה( -שנים; ו

  להמרה למניה אחת של החברה.

לשנה  יםניצעכל אחד מהלשיוקצו  לפי נוסחת הבורסה השווי ההוגן של כתבי האופציה .3.2

 ש"ח. 60,642הינו , שנים )בחישוב קו ישר( 4על פני  אחת

 מחיר המניה בבורסה .4

למניה כאמור  המימוש מחיר. היחס בין "חש 17המימוש של כל כתב אופציה הינו  מחיר .4.1

שהינו שער הסגירה )בבורסה ביום שקדם למועד אישור הדירקטוריון מניה הלבין מחיר 

 .101.2%-כהינו  (ש"ח 16.8 ,14.9.2020של המניה ליום 

, 14.9.2020ם ורסה בששת החודשים אשר קדמו ליוהמחיר הממוצע של המניה בב .4.2

מחיר ש"ח. היחס בין  9.3-כבהתחשב בכל חלוקה, פיצול או הנפקת זכויות, הינו 

-כלמחיר המניה הממוצע בששת החודשים כאמור הינו  המימוש כל כתב אופציה

182.8%. 

 .ש"ח 16.8מחיר המניה בבורסה בסמוך לפני פרסום דוח זה היה  .4.3

(, דוחות תקופתיים ומידיים)פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך  .5

 1970-התש"ל

אינה חלק מעסקה אלא מהווה חלק מהתגמול הכולל  יםהענקת כתבי האופציה לניצע .5.1

 ים.לניצע



 
 

ודירקטוריון החברה ביום ידי ועדת התגמול  אושרה על יםהענקת כתבי האופציה לניצע .5.2

, תהא הקצאת 2013 בנוסף על כל יתר התנאים האמורים בתכנית. 2020בספטמבר,  15

חידוש ל 5כפופה לקבלת אישור אסיפת בעלי המניות של החברה יםהאופציה לניצעכתבי 

החברות, לחוק )ב( 239כהונתו של מר מחובר כדירקטור חיצוני בהתאם להוראות סעיף 

 הבחריג בנפרד( ניצעכל להקצאות )אישור של וכן "( חוק החברות)" 1999-התשנ"ט

)א( 273-( ו3)270א)ב(, 267פים ממדיניות התגמול של החברה בהתאם להוראות סעי

 .לחוק החברות

ת יאושר ע"י האסיפה הכללי ו של מר איתן מחוברככל שמינוייהיו זכאים ) הניצעים .5.3

הקבוע, כפי שיקבע מעת לעת בהתאם לתקנות החברות )כללים בסכום לתגמול כאמור( 

 וכן להענקת כתבי אופציה 2000-ות לדירקטור חיצוני(, התש"סבדבר גמול והוצא

 כאמור בדוח הצעה זה.

 :ריכוז תנאי הגמול של הניצעים .5.4

 .לאחר הקצאת כתבי האופציה על פי דוח זה, בהנחת מימוש מלא ודילול מלא )*(

 לעיל. 5.3תגמול שנתי קבוע, כאמור בסעיף  )**(

על פי שווי הוגן לאחר הקצאת כתבי האופציה על פי דוח זה, בהנחת מימוש מלא ודילול מלא, בהנחת  )***(

 .לעיל 3גם סעיף  'ר. להרחבה, כתבי אופציהפריסה בשיטת קו ישר על פני תקופת המימוש בהן יבשילו 

תגמול בגין השתתפות בישיבות דירקטוריון ו/או וועדות דירקטוריון, בהנחה תיאורטית של השתתפות  )****(

 .ישיבות בשנה מסוימת 10-ב

אופן קביעת התגמול, הגורמים האמונים על קביעת התגמול ואישורו, מועד אישור  .5.5

 שהובא לפני גורמים אלה עובר לאישור התגמולהתגמול ופרטים בדבר המידע 

ע"י ועדת התגמול  האושרדוח זה  "יהקצאת כתבי האופציה המוצעים עפ .5.5.1

לתקנות ו 2013, בהתאם לתכנית 2020בספטמבר,  15ודירקטוריון החברה ביום 

 הגמול והכל כמפורט בדוח זה ובכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה.

שתאושר, מבוצעת בחריגה ממדיניות התגמול של ההקצאה לניצעים, ככל 

 החברה.

 ועדת התגמול והדירקטוריון זהות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות .5.5.2

                                                             
 הצעה זה. אשר מזומנת בסמוך לפרסום דוח 5

  תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 

 משרה

שיעור 

 החזקה

בהון 

התאגיד 

)*( 

תגמול 

שנתי 

)**( 

 מענק

תשלום 

מבוסס מניות 

)***( 

דמי 

 ניהול

דמי 

 יעוץ
 עמלה

אחר 

)****( 
 סה"כ

איתן 

 מחובר

דירקטור 

 חיצוני
- 0.08% 28,980 - 60,642 - - - 9,250 98,872 

נאוה 

סברסקי 

 סופר

דירקטורית 

 חיצונית
- 0.08% 28,980 - 60,642 - - - 9,250 98,872 



 
 

, 15.9.2020בשבתה כוועדת התגמול שהתקיימה ביום בישיבת וועדת הביקורת 

, איתן : ה"ה זיו דקל )דירקטור(הבאים לתגמוהחברי ועדת הביקורת והשתתפו 

 .מחובר )דירקטור חיצוני( ונאוה סברסקי סופר )דירקטורית חיצונית(

השתתפות איתן מחובר ונאוה סברסקי סופר בישיבה הינה בהתאם להוראות 

 )ב( לחוק החברות.278סעיף 
 

השתתפו חברי , 15.9.2020הדירקטוריון שהתקיימה ביום בישיבת 

ברנמילר )יו"ר  רהםאבהדירקטוריון הבאים: ה"ה זיו דקל )דירקטור(, 

, יואב קפלן הדירקטוריון(, ניר ברנמילר )דירקטור(, דורון ברנמילר )דירקטור(

 .)דירקטור(
 

 

המידע אשר הוצג בפני ועדת התגמול והדירקטוריון כלל, בין היתר, את  .5.5.3

 :המסמכים והמידע כדלקמן

לרבות התחשבות בכתבי האופציה  יםתנאי התגמול הכוללים של הניצע .א

 .המוצעים ע"פ דוח זה

 עים.פירוט לגבי היקף ותנאי כתבי האופציה שיוקצו לניצ .ב

תחשיב בדבר שווי ההטבה בגין הענקת כתבי האופציה ונתונים נלווים  .ג

בסמוך למועד לרבות נתונים לעניין שער הנעילה של מניית החברה )לכך 

י האופציה, היקף הדילול הצפוי, כתב השווי ההוגן של, אישור ההענקה

 מחיר המימוש ותקופות ההבשלה(.

בחינת הרציונל העומד בבסיס ההענקה ובפרט את היות ההענקה  .ד

 .האמורה תמריץ ראוי להשאת ערך החברה לטווח הארוך

 ןתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריו .5.6

התייחסות לאחר שבחנו את השיקולים המתחייבים על פי חוק החברות, לרבות 

לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, קביעת העניינים 

, אישרו ועדת התגמול המפורטים בחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות

 -ודירקטוריון החברה את ההקצאות מהטעמים המפורטים להלן

 םישוריהכבהינה ראויה בהתחשב, בין היתר,  יםהקצאת כתבי אופציה לניצע .5.6.1

קום לשי תכניותובפרט בחלקם ב , לשיפור בביצועיםלפעילות החברה תרומתםו

החברה והתמודדות עם אתגרי השפעת משבר הקורונה והשאת ערך לחברה 

 ולבעלי מניותיה.

ועד למועד סמוך למועד אישור  2020מניית החברה עלתה מתחילת שנת 

ביצעה מהלכים החברה . 500%מעל ב 15.9.2020ביום  הדירקטוריון

משמעותיים בתקופה האחרונה של הקטנת מינוף, גיוסי הון ועוד שמציבים 

אותה בפני הזדמנויות עסקיות חדשות והדירקטורים החיצוניים הם חלק 

 . הובילו את החברה למצבה הנוכחימהגורמים ש

את ומחזק מקובל כלי באמצעים הוניים הינו  ירקטורים חיצונייםתגמול ד .5.6.2

עם זה של כלל בעלי המניות בחברה בכדי  החיצוניים טוריםאינטרס הדירק

   .להפוך אותם שותפים לאינטרס של השאת ערך החברה



 
 

השווי הכלכלי השנתי )לפי נוסחת קו ישר( של כתבי האופציה כפי שצפוי להיות  .5.6.3

ש"ח לכל אחד מהניצעים  אלפי 42-כ הינומחושב לצרכי הצגת דוחות כספיים 

ות תקן המחושבת על בסיס יומי בהתאם לתקופות וזאת בהתחשב בהנחת סטי

  .. כתבי האופציהההבשלה של 

ים המוקצ כתבי האופציהודירקטוריון החברה, הענקת  תגמוללהערכת ועדת ה .5.6.4

, את המתאם בין היקף התגמול של גמול הקבועמחזקת, לצד ה לניצעים

להשאת ערך לבעלי המניות של החברה לאורך זמן. התגמול ההוני  הניצעים

להשגת יעדי החברה בראייה ארוכת  הניצעיםנועד גם לקשור את התגמול של 

ועדת מימוש התגמול ההוני מותנה להערכת ש לב בשים גםטווח, וזאת 

 , בתקופת הבשלה משמעותית.הביקורת ודירקטוריון החברה

, במועדי הבשלה שנים 4על פני  יה לטווח ארוךמוצעים כתבי אופצ יםלניצע .5.6.5

 .חודשים 24כאשר המנה הראשונה מובשלת לאחר  שנים 2-4הנפרסים על פני 

מחיר המימוש של כתבי האופציה גבוה ממחיר המניה בבורסה ביום שקדם 

 מחיר המימוש של כתב אופציההיחס בין למועד אישור הדירקטוריון. כמו כן, 

 .182.8%-כהינו  האחרוניםלמחיר המניה הממוצע בששת החודשים 

אינה צפויה להשפיע מהותית על נכסי החברה,  יםהצעת כתבי האופציה לניצע .5.6.6

 .רווחיה או על תזרים המזומנים שלה, התחייבויותיה

והדירקטוריון קבעו כי בנסיבות העניין, ואף על פי שהענקת  תגמולה ועדת חברי .5.6.7

התגמול ההוני הינה בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה, הענקת 

 .תגמול משתנה כאמור הינה סבירה, ראויה ולטובת החברה

 .ההחלטה אושרה פה אחד על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .5.6.8

הון המניות המונפק והנפרע בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצע, של בעלי עניין  .6

 שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה בחברה וסך החזקות

אחרי הקצאה ובהנחת מימוש  לפני הקצאה שם
מלוא ניירות הערך המוצעים על 

  ידי הניצעים-פי דוח זה על

ובהנחת מימוש אחרי הקצאה 
מלוא ניירות הערך המוצעים 

ידי הניצעים -על פי דוח זה על
 )*( ובדילול מלא

אחוז בהון  כמות מניות
 ובהצבעה

אחוז בהון  כמות מניות
 ובהצבעה

אחוז בהון  כמות מניות
 ובהצבעה

אברהם 
 ברנמילר

9,845,147 44.47% 9,845,147 44.39% 9,845,147 40.95% 

מגדל 
 משתתפות

1,933,450 8.73% 1,933,450 8.72% 1,933,450 8.04% 

מגדל 
 נוסטרו

360,660 1.63% 360,660 1.63% 360,660 1.50% 

מגדל 
קרנות 
 נאמנות

47,233 0.21% 47,233 0.21% 47,233 0.20% 

ברנמילר 
 2017אפ 

- - - - 536,000 2.02% 

ברנמילר 
 2020אפ 

- - - - 461,500 1.92% 

בנק לאומי 
 לישראל

 בע"מ

- - - - 370,000 1.54% 

 צים רני
3,960,423 17.89% 3,960,423 17.86% 3,960,423 16.47% 

 0.97% 232,558 1.05% 232,558 1.05% 232,558 קפלן יואב

 דקל זיו
- - - - 50,000 0.21% 



 
 

דירקטורים 
חיצוניים 
 )הניצעים(

- - 40,000 0.18% 40,000 0.17% 

 26.01% 6,257,133 25.96% 5,757,135 26.02% 5,757,135 ציבור

 סה"כ
22,136,606 100% 22,176,606 100% 23,594,106 100% 

 

 

 התמורה בגין כתבי האופציה והדרך בה נקבעה התמורה

 ב לתקנות הגמול.8כתבי האופציה מוצעים לניצעים ללא תמורה, בהתאם לתקנה  .6.1

 והמימוש יעשה במזומן. ש"ח 17מחיר המימוש הבסיסי של כל כתב אופציה הינו  .6.2

 עניין אישי של בעל מניות מהותי .7

למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת 

 .םעצמ יםצעכתבי האופציה, למעט הני

 

 אישורים נדרשים .8

מותנה בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש  יםביצוע ההקצאה לניצע

אסיפת ), וכן לאישור האסיפה הכללית של החברה יםשינבעו מכתבי האופציה המוקצים לניצע

 (,כדירקטור חיצוני מר איתן מחוברשל  כהונתוותנאי  ומינויבעלי המניות של החברה לאישור 

 שהזימון לה מפורסם בסמוך לפרסום דוח זה. 

 הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה .9

לא קיימים הסכמים בין  ,למיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקות שביצעה עם כל אחד מהניצעים

הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה ו/או ניירות ערך אחרים של החברה, בנוגע לרכישה או 

 מכירה של ניירות ערך בחברה או לזכויות הצבעה בה.

 מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים .10

והוראות תקנות ניירות ערך )פרטים  1968-ג לחוק ניירות ערך, תשכ"ח15על פי הוראות סעיף 

, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך 2000-ג לחוק(, תש"ס15-א15לעניין סעיפים 

 מוש כתבי האופציה:כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש שיוקצו עם מי

"( לא יהיה התקופה הראשונהבתקופה של שישה חודשים שראשיתם ביום ההקצאה )" .10.1

הניצע רשאי להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף 

 שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

ה במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום התקופה הראשונה, יהי .10.2

הניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה 

את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר 

בבורסה של מניות מסוג מניות המימוש, בתקופת שמונת השבועות שקדמו ליום 

כל רבעון לא תעלה על ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של מניות המימוש ב

מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה "הון מונפק ונפרע"  1%

למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה 

 וטרם מומשו או הומרו.



 
 

כל אדם  על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם .10.3

שרכש את מניות המימוש מהניצע שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, 

 .ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל

 נוספות מגבלות .11

למסחר בכל בורסה שהיא. החברה  ירשמובציבור ולא  יםנסחר םאינ כתבי האופציה .11.1

למסחר בבורסה, בכפוף  כתבי האופציהתפעל לרישום מניות שתנבענה ממימוש 

 לאישורה של הבורסה.

 םהנלוות אליה והזכויות כתבי האופציהעל דרך של צוואה או מכוח דיני הירושה,  למעט .11.2

להמחאה, העברה, עיקול, עכבון או שעבוד מכל מין וסוג שהוא, והניצע לא  יםניתנ םאינ

 או עתידי. מיידי , בין עם תוקףםייתן ייפוי כוח או שטר העברה בקשר עמ

 על־פיידי הניצע מכוח צוואה או -עלאופציה כתב העברה של מניית מימוש או של  אף .11.3

דיני הירושה תהיה בעלת תוקף כנגד החברה, אלא אם ועד אשר: )א( החברה תקבל 

הודעה בכתב על כך, בצירוף העתק מאושר של צו קיום הצוואה ושל הצוואה או צו 

ירושה ו/או ראיות אחרות כפי שהדירקטוריון יראה לנחוץ לשם הוכחת תוקף ההעברה; 

 כניתותאת דבר קבלתו/ם את תנאי וכן )ב( הנעבר)ים( בכוח יאשרו לחברה בכתב 

משנה והסכם אופציות רלוונטיים כלשהם ביחס למניות המימוש  תכנית או האופציות

 ., לשביעות רצונו של הדירקטוריוןיםהמועבר ההאופציכתבי או 

  ומיסוי נאמנות הסדר .12

כתבי כל השלכות המס בהתאם לכל חוק אשר ינבעו כתוצאה מהענקה או הקצאת  .12.1

או החזקה או מכירת מניות  האופציכתבי האו מניות המימוש, ממימוש  האופציה

ידי הניצע. הניצע ישפה את החברה או את -ידי או עבור הניצע, ישולמו על-המימוש על

החברה הקשורה או את הנאמן, לפי העניין, ויפטור אותן מכל אחריות לכל תשלום מס 

 או כל קנס, ריבית או הצמדה.

כתבי לם מאת הניצע או החברה באמצעות ניכוי מס במקור בקשר בכל עת שנדרש תשלו .12.2

לדרוש  םלניצע או מניות המימוש, החברה או הנאמן יהיו רשאי יםהמוענק האופציה

מאת הניצע סכום המספיק לכיסוי כל דרישת ניכוי מס במקור כאמור ובכל אירוע בו 

, לחברה האופציתבי כמניות או כל נכס אחר שאיננו כסף מועברים בעקבות מימוש של 

או לנאמן תהיה הזכות לדרוש מהניצע להעביר סכום כסף המספיק למלא כל דרישת 

ניכוי מס במקור, ואם סכום זה לא יועבר במועד, לחברה או לנאמן תהיה הזכות 

להחזיק או לקזז )בכפוף לחוק( את המניות או כל נכס כאמור עד להעברת התשלום 

 ידי הניצע.-האמור על

לפני תום תקופת ההחזקה  כתבי האופציהאת  ניצעהאף האמור, היה ומימש  על .12.3

במועד המימוש כהכנסת  ניצעלבנאמנות, יראו את כל התמורה או השווי שיצמחו 

 במועד המימוש.  ניצעהעבודה, והיא תמוסה בהתאם לשיעור המס השולי שיחול על 

מי, מס בריאות ממלכתי אם יהא חיוב במס כלשהו או בתשלום חובה אחר )ביטוח לאו .12.4

 םלניצע, מימוש כתבי אופציהוכו'( בגין ו/או עקב תכנית האופציות, לרבות בגין הקצאת 

 כתבי אופציה למניות, מכירת מניות המימוש, קבלת דיבידנד או כל הטבה אחרת בגין

 יישא בו הניצע בלבד. -פי התכנית -או מניות המימוש על



 
 

-על כתבי אופציה המוענקיםוהיבטי המס בגין הוראות הדין בקשר לתשלומי החובה 

 להשתנות מעת לעת. יםזה, עשוי דוחפי 

 הוראות של ממצה מוסמך או תיאור או מס ייעוץ משום זה בדוח באמור לראות אין

 כתבי האופציה הענקת עם בקשר לחול העשויות או האופציות לתכנית הנוגעות הדין

 האישיות נסיבותיו לפי עליו החל המס השלכות את לבחון ניצע כל על. לניצעים

 ובהתאם דעתו שיקול לפי ומקצועי משפטי יעוץ ולקבל, המיוחדים בנתוניו ובהתחשב

 . האישיים לנתוניו

 בכבוד רב,

 בע"מ ברנמילר אנרג'י

 ניר ברנמילר, דירקטור ומשנה למנכ"ל נחתם על ידי:

 



 

 א'נספח 

 בע"מ ברנמילר אנרג'י

 )"החברה"(

  שנתית מיוחדת ב הצבעה להצבעה באסיפהכת

 )"תקנות הצבעה בכתב"( 2005-בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

 חלק א'

 . בע"מ אנרג'יברנמילר : חברהשם ה

 . מיוחדת שנתית: אסיפה סוג האסיפה

  .15:00 בשעה ,2020 באוקטובר 21 -, הרביעי : ביוםמועד האסיפה

בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם : מקום האסיפה

"(. רק האסיפהלחיצה על מקש הסולמית )"#"( )" כןמולאחר  93669558971 –קוד  03-9786688 –כדלקמן: טלפון 

בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של 

משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב 

  הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

 :פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה ותמצית ההחלטות .1

, כרואה החשבון משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון, של רואה החשבון המבקר של החברה מינוי מחדש .1.1

 המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה

 לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו. 

"למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של : נוסח החלטה מוצע

החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של 

 המבקר בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו."רואה החשבון 

 מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים: .1.2

עד תום האסיפה  כדירקטור בחברהלתקופת כהונה נוספת  מינוי מחדש של מר אברהם ברנמילר .1.2.1

 .השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

כדירקטור לתקופת כהונה נוספת ר : "למנות מחדש את מר אברהם ברנמילנוסח החלטה מוצע

 עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה." בחברה

עד תום האסיפה  כדירקטור בחברהלתקופת כהונה נוספת  מינוי מחדש של מר דורון ברנמילר .1.2.2

 .השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

כדירקטור לתקופת כהונה נוספת : "למנות מחדש את מר דורון ברנמילר נוסח החלטה מוצע

 ".עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה בחברה

עד תום האסיפה  כדירקטור בחברהלתקופת כהונה נוספת  מינוי מחדש של מר ניר ברנמילר .1.2.3

 .השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

תום האסיפה  : "למנות מחדש את מר ניר ברנמילר כדירקטור בחברה עדנוסח החלטה מוצע

 השנתית הבאה של בעלי מניות החברה."



 

עד תום האסיפה השנתית  כדירקטור בחברהלתקופת כהונה נוספת  זיו דקל רמינוי מחדש של מ .1.2.4

 .הבאה של בעלי מניות החברה

עד  כדירקטור בחברהלתקופת כהונה נוספת : "למנות מחדש את מר זיו דקל נוסח החלטה מוצע

 ".תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

עד תום האסיפה  כדירקטור בחברהלתקופת כהונה נוספת  יואב קפלןמינוי מחדש של מר  .1.2.5

 .השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

 כדירקטור בחברהלתקופת כהונה נוספת  יואב קפלן: "למנות מחדש את מר נוסח החלטה מוצע

 ".הבאה של בעלי מניות החברה עד תום האסיפה השנתית

 זימון האסיפה. דוח ל 2סעיף לעיל, ראו  1.2לפרטים נוספים אודות נושא 

 מובהר, כי ההצבעה לגבי מינויו מחדש של כל דירקטור תיערך בנפרד.

 מדיניות התגמול של החברה בנושא ביטוח דירקטורים ונושאי משרהתיקון  .1.3

למדיניות התגמול הנוכחית של החברה, כמפורט  5.4.16.1תיקון סעיף את לאשר "נוסח החלטה מוצע: 

 ."האסיפהלדוח זימון  3 בסעיף

( שנים 3בת שלוש ) חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספתכדירקטור מר איתן מחובר  חידוש כהונתו של .1.4

 .16.10.2020מיום החל 

ני בחברה לתקופת כדירקטור חיצו איתן מחוברשל מר  חידוש כהונתו"לאשר את : מוצע החלטה נוסח

 ( שנים".3בת שלוש )נוספת כהונה 

כתבי אופציה לא סחירים של  20,000הקצאה למר איתן מחובר, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, של  .1.5

 מניות רגילות של החברה. 20,000-החברה הניתנים להמרה ל

לפרטים אודות נושא זה, לרבות בהתאם לתוספת השישית של תקנות הדוחות, ראו דוח הצעה פרטית 

 לדוח זימון האסיפה. 'דנספח מהותית המצ"ב כ

: "בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר הקצאה למר איתן מחובר נוסח החלטה מוצע

ע.נ כ"א  0.01של כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים להמרה למניות רגילות של החברה בנות 

 לדוח זימון האסיפה". 'דנספח כמפורט בדוח הצעה פרטית מהותית המצ"ב כ

לא  האופציכתבי  20,000המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, של  ,רנאוה סברסקי סופ גב'ל ההקצא .1.6

 .מניות רגילות של החברה 20,000-הניתנים להמרה ל של החברה יםסחיר

דוח הצעה פרטית ראו  , לרבות בהתאם לתוספת השישית של תקנות הדוחות,לפרטים אודות נושא זה

 .דוח זימון האסיפהל 'דנספח מהותית המצ"ב כ

בכפוף לאישור הענקת כתבי אופציה לאיתן מחובר )דירקטור חיצוני בחברה( ": מוצע החלטה נוסח

נאוה סברסקי סופר, המכהנת כדירקטורית חיצונית  גב'ל כמפורט בדוח זימון האסיפה, לאשר הקצאה

 0.01הניתנים להמרה למניות רגילות של החברה בנות  של החברה יםלא סחיר האופציכתבי בחברה, של 

 ".דוח זימון האסיפהל 'דנספח כמפורט בדוח הצעה פרטית מהותית המצ"ב כ, ע.נ כ"א

 

 

  המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות: .2

ברח' עמל החברה,  במשרדיכל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, 



 

, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת (077-6935151לפון: )טעל פי תיאום מראש , ראש העין, 13

כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן עד מועד כינוס האסיפה הכללית. 

, ובאתר לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל 88בסעיף 

ובאתר האינטרנט  www.magna.isa.gov.il אתר הפצה( שכתובתו –של רשות ניירות ערך )מגנ"א האינטרנט 

  .www.maya.tase.co.ilשל הבורסה שכתובתו 

 : ההחלטות לאישורהרוב הנדרש באסיפה  .3

רוב קולות בעלי המניות הנוכחים נדרש  לעיל .21-ו .11ההחלטות המפורטות בסעיפים לצורך אישור  .3.1

והמשתתפים באסיפה בהצבעה )בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח(, כאשר במניין הקולות 

 .כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

א)ב( 267יתקיים הרוב הנדרש כאמור בסעיף כי  ,נדרש לעיל .31 ת בסעיףהמפורט הלצורך אישור ההחלט .3.2

 : לחוק החברות, היינו, רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה

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

המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי  בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול,

, 276המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

( לא עלה על 1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )( 2) ;בשינויים המחויבים

 .הצבעה בחברהחוזים מכלל זכויות השיעור של שני א

)ב( 239כי יתקיים הרוב הנדרש כאמור בסעיף נדרש  לעיל .41לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף  .3.3

 : לחוק החברות, היינו, רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה

בעלי השליטה בחברה ין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם יבמנ

או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 

ין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; יהמשתתפים בהצבעה; במנ

סך קולות המתנגדים מקרב ( 2) ם;, בשינויים המחויבי276על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

 .( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה1בעלי המניות האמורים בפסקה )

כי יתקיים הרוב הנדרש כאמור בסעיף  ,נדרש לעיל .61-ו .51בסעיפים  תוהמפורט ותלצורך אישור ההחלט .3.4

שתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד א)ב( לחוק החברות, היינו, רוב מכלל בעלי המניות המ267

 מאלה: 

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

בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות 

, בשינויים 276על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; 

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

 אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 : זכאות להשתתף בהצבעה .4

 2020 בספטמבר 22 -ה שלישי, יוםבהזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו  לקביעתהמועד הקובע 

 "(. ועד הקובעהמ)"
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, או 1לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום :תוקף כתב הצבעה .5

יש להמציא לחברה . צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה

 ( שעות לפני מועד ההצבעה.4עד ארבע )הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל,  כתב

 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. :מערכת הצבעה אלקטרונית .6

 .6935151-770 :פוןטל ,, ראש העין13ברח' עמל  החברהמשרדי  :והודעת עמדה מען למסירת כתב ההצבעה .7

 לפני מועד האסיפה.ימים  (10) עשרה עד: המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה .8

  .( ימים לפני מועד האסיפה5עד חמישה ): המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה .9

 פרסום ביום: תתבקש הוספת נושא לסדר היוםהמועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם  .10

 .ערך ניירות רשות של ההפצה באתרעל ידי החברה  הדיווח

 והודעות העמדהכתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה  .11

    .www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  

  .maya.tase.co.ilאביב בע"מ: -אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע  ציון אופן ההצבעה: .12

 השני של כתב ההצבעה.באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו 

 : קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה .13

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת  .13.1

 דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים.

ההצבעה כתב קישורית לנוסח  ,בלא תמורה ,ל בדואר אלקטרוניזכאי לקב 1בעל מניות לא רשום .13.2

באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק והודעות העמדה 

, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין במניותיו

לום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תש

 עמדה.

אחוזים או יותר מסך כל זכויות  (5) בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה .13.3

ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי 

זכאי בעצמו  לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, 268תו בסעיף בעל השליטה בחברה כהגדר

במשרדה לתקנות הצבעה בכתב,  10לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה או באמצעות שלוח מטעמו 

 . ה', בשעות העבודה המקובלות-הרשום של החברה, בימים א'

רגילות של החברה; )ב(  מניות 1,106,830 ( כאמור, הינה: 5%)א( כמות המניות ההווה חמישה אחוזים )  

( בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, 5%כמות המניות המהווה חמישה אחוזים )

 מניות רגילות של החברה. 614,573הינה: 

לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון  1%בעל מניה אחד או יותר שלו  .13.4

סדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא לכלול נושא ב

תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות 

                                                   
מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות  בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה  1

 שם החברה לרישומים.-על
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הצבעה בכתב, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות 

 , וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. הוספת נושא לסדר היום

ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה  .13.5

השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שידרש בעקבות שינויים 

ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות -פורסם עלבהחלטות שעל סדר היום, י

ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה 5-א ו5האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 

. אין בפרסום 2000-על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס

 י לשנות את המועד הקובע. סדר היום המעודכן כד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 חלק ב'

 .בע"מ ברנמילר אנרג'י: חברהשם ה

 .מיוחדת שנתית: אסיפה סוג האסיפה

  .15:00 בשעה ,2020 באוקטובר 21 -, הרביעי : ביוםמועד האסיפה

בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם : מקום האסיפה

"(. רק האסיפהולאחר כן לחיצה על מקש הסולמית )"#"( )" 93669558971 –קוד  03-9786688 –כדלקמן: טלפון 

הקיים בזיהוי של בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי 

משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב 

  הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

 

 .077-6935151משרדי החברה, טלפון:  :מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה

 .2020 בספטמבר 22-, השלישייום : המועד הקובע

 :המניותפרטי בעל 

 –אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית ; :  ____________מס' זהות  : ____________ שם בעל המניות

אם בעל ; ____________ :בתוקף עד____________   :המדינה שבה הוצא; ____________ :מס' דרכון

 ____________.  :מדינת ההתאגדות____________   :מס' תאגיד –המניות הוא תאגיד 

 

 :אופן ההצבעה

                                                   
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.   2

ן. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו יבעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במני   3

 שר עם בעל השליטה.כתוצאה מק

 עניין בעל בעל עניין, ,שליטה בעל אתה האם 2אופן ההצבעה  הנושא על סדר היום
בעל ענין אישי במינוי  ,בהחלטה אישי

 משקיע או בכירה משרה נושא הדח"צ,
 3מוסדי

 לא כן נמנע נגד בעד

"למנות  לעיל מוצע: 1.1בקשר עם סעיף 
וקסלמן רואי מחדש את משרד קסלמן 

חשבון, כרואה החשבון המבקר של 
החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה 
של החברה, וכן להסמיך את 
הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה 
החשבון המבקר בהתאם להיקף 

 השירותים שיינתנו על ידו."

     

: "למנות לעיל מוצע 1.2.1בקשר עם סעיף 
לתקופת מחדש את מר אברהם ברנמילר 

כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד תום 
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות 

 החברה."

     

"למנות  :מוצע לעיל .2.21 סעיף עם בקשר
מחדש את מר דורון ברנמילר לתקופת 
כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד תום 
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות 

     



 

 

 משקיע או בכירה משרה נושא, באישור המינוי/ בהחלטה אישי עניין בעל, בחברה שליטה בעלוסימנת כי הינך  ככל

, נא לפרט: מוסדי

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 החברה."

"למנות  :מוצע לעיל .32.1 סעיף עם בקשר
מחדש את מר ניר ברנמילר כדירקטור 
בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה 

 של בעלי מניות החברה."

     

"למנות  :מוצע לעיל .42.1 סעיף עם בקשר
מחדש את מר זיו דקל לתקופת כהונה 
נוספת כדירקטור בחברה עד תום 
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות 

 החברה."

     

"למנות  :מוצע לעיל .52.1 סעיף עם בקשר
מחדש את מר יואב קפלן לתקופת כהונה 
נוספת כדירקטור בחברה עד תום 
האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות 

 החברה."

     

לאשר ": מוצע לעיל .31 סעיף עם בקשר
למדיניות  5.4.16.1את תיקון סעיף 

התגמול הנוכחית של החברה, כמפורט 
 זימון האסיפה." לדוח 3בסעיף 

     

"לאשר  :מוצע לעיל .41 סעיף עם בקשר
את חידוש כהונתו של מר איתן מחובר 
כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה 

 ( שנים".3נוספת בת שלוש )

     

"בכפוף : מוצע לעיל .51 סעיף עם בקשר
לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, 

כתבי לאשר הקצאה למר איתן מחובר של 
אופציה לא סחירים של החברה הניתנים 
להמרה למניות רגילות של החברה בנות 

ע.נ כ"א כמפורט בדוח הצעה פרטית  0.01
לדוח זימון  'דנספח מהותית המצ"ב כ

 האסיפה".

     

"בכפוף : מוצע לעיל 1.6 סעיף עם בקשר
לאישור הענקת כתבי אופציה לאיתן 

כמפורט מחובר )דירקטור חיצוני בחברה( 
בדוח זימון האסיפה, לאשר הקצאה לגב' 
נאוה סברסקי סופר, המכהנת 
כדירקטורית חיצונית בחברה, של כתבי 
אופציה לא סחירים של החברה הניתנים 
להמרה למניות רגילות של החברה בנות 

ע.נ כ"א, כמפורט בדוח הצעה פרטית  0.01
לדוח זימון  'דנספח מהותית המצ"ב כ

 האסיפה".

     



 

 

   ________________          ________   ___________ 

 )חתימת בעל המניות(                                                                                  )תאריך(           

 

 

 כתב הצבעה זה תקף – ( לחוק החברות(1)177)לפי סעיף  לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה
 .למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית רק בצירוף אישור בעלות

כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת  –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 
  התאגדות. הזהות/דרכון/תעודת
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 לכבוד
 "(החברהבע"מ )" ברנמילר אנרג'י

 

 חיצוני יהצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור

 1999-בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט

 1.12.1961  057258402  מחובר  איתן

 תאריך לידה  מס. ת.ז  שם משפחה  שם פרטי

 חיצוני כדירקטור, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי מצהיר ומאשר בזההנני 

 כדלקמן: בחברה,

חוק החברות, ל 241 -ו 240, ב224א, 224פים סעילהוראות בהתאם הצהרה זו ניתנת על ידי,  .1

 .הבחבר יחיצונ דירקטור, כ"(החוק") 1999 –"ט התשנ

בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב  .2

 אחרת:

 , אח, אחות או הורהצאצא וכןבן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא  - "קרוב" .2.1

 של בן הזוג או בן  זוגו של כל אחד מאלה.

לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק מי שביכולתו  - "בעלי שליטה" .2.2

תאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט ב רתאחממילוי תפקיד של דירקטור או משרה 

 .ם של אמצעי השליטה בתאגידויבתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מס

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן  - "זיקה" .2.3

שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני דירקטור של כהונה כנושא משרה, למעט כהונה 

מים שנקבעו ולמעט עניינים מסוי רהציע לראשונה מניות לציבובחברה שעומדת ל

 .2006-תקנות החברות )ענינים שאינם מהווים זיקה(, תשס"זב

או בשנתיים שקדמו למועד הצהרתי זו תאגיד שבעל השליטה בו, במועד  - "תאגיד אחר" .2.4

 , הוא החברה או בעל השליטה בה.זה

אין כל מניעה לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה ו, בחברה חיצוני לכהן כדירקטור ראני כשי .3

 :ואני מאשר כי

  .ציבורית דירקטור בחברהולכהן כהנני תושב ישראל, ואני כשיר להתמנות  .3.1

, למי שהנני אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידיוכן,  אינני קרוב של בעל השליטה בחברה .3.2

או במועד הצהרתי זו בו, בעל השליטה  הנניאו לתאגיד ש לו במישרין או בעקיפין ףכפו

או לקרוב של בעל , זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה שקדמו למועד לובשנתיים 

 .או לתאגיד אחרהשליטה במועד הצהרתי זו 
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ינים עם תפקידי יעלולים ליצור ניגוד ענ אוהאחרים אינם יוצרים  יעיסוקיאו  יתפקידי .3.3

  כדירקטור בחברה. כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן

  .כדירקטור חיצוניבחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן  מכהן כדירקטורי אינ .3.4

  .בורסה בישראלעובד של רשות ניירות ערך או וכן איני  עובדני אי .3.5

 .או פסול דין ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים קטין איני .3.6

קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר  לא .3.7

  ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

 3שלה או של בעל עניין 2שלה, של חברה קשורה 1עובד של החברה, של חברה בתי אינ .3.8

 .בחברה

 .או של בעל עניין בחברה 5של נושא משרה בכירה בחברה 4פחהמש בןני אי .3.9

שלה  במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, או של חברה מוחזקתאיני מחזיק  .3.10

 .אם פעילותה מהותית לפעילות החברה

לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד  ףאין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפו .3.11

שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי 

 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. 3.2האמור בסעיף 

 לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד ףאין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפו .3.12

חברה, בעל השליטה בחברה השהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם 

גם אם הקשרים כאמור , או תאגיד אחראו קרוב של בעל השליטה במועד הצהרתי זו 

 אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן: 

_____________________________________________________________

._____________________________________________________________ 

עבירה לא הורשעתי בפסק דין חלוט ב חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, במהלך .3.13

  להלן: מהמפורטות

-297 :1977 – לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"זבעבירה  .3.13.1

 420-418)קבלת דבר במרמה(;  415)גניבה בידי מנהל(;  392 )שוחד(;  290

)רישום כוזב  423)שידול במרמה(;  422במסמך מזויף(;  )זיוף מסמך ושימוש

גילוי -א )אי424)עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד(;  424במסמכי תאגיד(; 

)מרמה והפרת אמונים  425מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה(; 

  (.)סחיטה 427-428 -ו )העלמה במרמה(; 426בתאגיד(; 

                                                             
 .1968 -תשכ"ח לחוק ניירות ערך, 1כהגדרתה בסעיף  -בת" -"חברה 1
 .1968 -תשכ"ח לחוק ניירות ערך, 1כהגדרתה בסעיף  -"חברה קשורה" 2
  .1968 -תשכ"ח לחוק ניירות ערך, 1כהגדרתו בסעיף  -"בעל עניין" 3
 .1968 -תשכ"ח לחוק ניירות ערך, 1כהגדרתו בסעיף -"בן משפחה"  4
 .1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף   -"נושא משרה בכירה" 5
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: 1968 –, התשכ"ח לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך בעבירה .3.13.2

 54 -)הפרת הוראות חוק ניירות ערך(; ו )א(53ד )שימוש במידע פנים(; 52 -ג 52

  )תרמית בקשר לניירות ערך(.

ו/או עבירות ירה של שוחד ו/או מרמה במחוץ לישראל בע משפטהרשעה בבית  .3.13.3

  מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

עד  3.13.1בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים  דיןבפסק  הרשעה .3.13.4

לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה  3.13.3

בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית  כדירקטור שמשל האינני ראוי

  .המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין

עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור  לא הוטלה .3.14

. לעניין זה, "אמצעי חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב או בכל בחברה ציבורית

  )ב( לחוק החברות.225כהגדרתם בסעיף  –הלית" "ועדת אכיפה מנ -אכיפה" ו

 י:ילהלן פרטים אודות כישור .4

שבו האקדמי  , בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסדהשכלתי .4.1

  שאני מחזיק בהם: תנרכשה והתואר או התעודה המקצועי

 שם מוסד תחום/ מקצוע תואר אקדמי/ תעודה מקצועית

B.A תקשורת Emerson College 

M.B.A ניהול Boston College 

שנים האחרונות הינם )לגבי כל עיסוק יש  5 -יקרי כיום ועיסוקיי העיקריים בעיסוקי הע .4.2

  לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד(:

 משך הזמן שכיהנת בתפקיד מקום העבודה )שם מלא( התפקיד

 שנה וחצי רפואיציוד  - Wellsenses ESDI"ל נכמ

 שנים Meditech Advisor 10 שותף

 ________________________________________________. כישורים אחרים: .4.3

בחמש השנים  יתו/או כיהנתי כדירקטור יתכדירקטור מכהנתתאגידים בהם הנני  .4.4

 VVT Medical, Related, שנים 5-כ EM Advisory Services LTD  :האחרונות

Commercial Properties ,ןנדל אלקטרה"מ, בע והנפקות חיתום אפסילון, השנטי בית". 

השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של לאור  .5

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם  -החברה ולגודלה 

 .בחברה ביצוע תפקידי כדירקטור

מומחיות  ת"בעל הננימתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי  .6

)כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל חשבונאית ופיננסית" 
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( בשל 2005 –מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו 

וכישוריי המפורטים לעיל. הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים סיוני יהשכלתי, נ

חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים -עסקיים

 של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

קטור חיצוני(, כי ידועות לי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדיר ,הנני מצהיר .7

הינו מן החברה  שלו אהיה זכאיכי הגמול ידוע לי וכי  ,"(תקנות הגמול") 2000-התש"ס

 חיצוני כדירקטורהובא לידיעתי קודם לקבלת הסכמתי לכהן  בהתאם לתקנות הגמול והוא

  .בחברה

 .כדירקטור חיצוני בחברה לכהן אשר את הסכמתיהריני ל .8

ו/או  בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו כדירקטור חיצוניעד לתום כהונתי אם  .9

ידוע לי,  לחברה.מייד כך -על אודיע, חיצוני בחברה ם עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורתתקיי

  כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על  ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה .10

ידי החברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית 

 .בהסתמך על הצהרתי זו

 

 9/9/2020_____________ :ולראיה באתי על החתום היום

 

 ____________ חתימה


