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 ( בע"מ3991כפרית תעשיות )

 )"החברה"(       

 

 לכבוד     לכבוד

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

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

 

-ידי בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"אדוח מ הנדון: 

)"תקנות עסקה עם בעל שליטה"(; והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי  1003

ואישור מדיניות  בין החברה לבין בעל השליטהת יומניות החברה שעל סדר יומה, התקשרו

 התגמול של החברה

"(, תקנות ניירות ערך )עסקה בין חוק החברות)" 1999-התאם להוראות חוק החברות, תשנ"טב

"(, תקנות החברות תקנות עסקה עם בעל שליטה)" 2001-חברה לבין בעל שליטה בה(, תשס"א

-)הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, תש"ס

 2005-"(, תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"ועה ומודעהתקנות הוד)" 2000

החברה  ,1970-ל"תש(, יםיומיד תקופתיים דוחות)ערך  ניירות"( ותקנות בכתב הצבעה תקנות)"

"(, שתתכנס האסיפהמתכבדת בזאת להודיע על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה )"

שעל  "(,משרדי החברהבמשרדי החברה בקיבוץ כפר עזה )" 10:00בשעה  2018בדצמבר  30 א' ביום

, "(הקיבוץ)" התקשרות עם קיבוץ כפר עזה שהינו בעל השליטה בחברהחידוש סדר יומה אישור 

קבלת ל בהסכםאישור התקשרות עם הקיבוץ ו "(הסכם השירותים)" שירותיםקבלת להסכם ב

"(. יוער, כי על פי הסכם התקשורתהסכם )"משודרגת  תקשורתהרשאה לשימוש במערכת 

סופקו עד , שירותי התקשורת 31.12.2015השירותים אשר נחתם בין הקיבוץ לבין החברה ביום 

והקיבוץ קיבל החלטה לשדרג את מערכת התקשורת של במסגרת הסכם השירותים. הואיל היום 

כך לייעל רת מסגהקיבוץ והציע לחברה לקבל הרשאה לשימוש במערכת התקשורת המשודרגת וב

ולשדרג את תשתיות התקשורת בחברה באמצעות רכישה של מרכזיה חדשה והחלפת מערכות 

התקשורת בחברה אשר ייעשו בתמורה מופחתת ביחס לתמורה ששולמה במסגרת הסכם 

  .הסכם התקשורת, החברה מבקשת לאשר חתימה על השירותים

כמפורט בדוח  התגמול של החברה, והכלר מדיניות אישו אתמהאסיפה הכללית מבקשת החברה  כן

 זה להלן. 

 :על סדר יומה של האסיפה המיוחדת יובאו הנושאים המפורטים להלן .3

 אישור המשך התקשרות בין החברה לבין קיבוץ כפר עזה בהסכם שירותים .1.1

שנים  3בהסכם למתן שירותים לתקופה של  הקיבוץאישור המשך התקשרות בין החברה לבין 
כאשר תנאי "(, הסכם השירותים)" 31.12.2021ועד ליום  1.1.2019יום נוספות, שתחל ב

כשהוא אינו כולל את לתנאי ההתקשרות בהסכם השירותים הקיים,  דומיםההתקשרות 
 להלן.  2שירותי התקשורת ובשינויים המפורטים בסעיף 

 : נוסח ההחלטה המוצע

http://www.tase.co.il/
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"לאשר את המשך התקשרות החברה עם בעל השליטה, קיבוץ כפר עזה, בהסכם שירותים, 
 ".31.12.2021ועד ליום  1.1.2019שנים נוספות, שתחל ביום  שלוש  לתקופה של

  הרשאה לשימוש במערכת תקשורת משודרגתבהסכם אישור התקשרות  .1.2

משודרגת תקשורת הרשאה במערכת קיבוץ בהסכם האישור התקשרות בין החברה לבין 
קיבל הקיבוץ הואיל ו. 31.12.2026ועד ליום  1.1.2019, שתחל ביום שמונה שניםלתקופה של 

לקבל הרשאה לשימוש לחברה החלטה לשדרג את מערכת התקשורת של הקיבוץ והציע 
לייעל ולשדרג את תשתיות התקשורת בחברה כך במסגרת במערכת התקשורת המשודרגת ו

בתמורה אשר ייעשו באמצעות רכישה של מרכזיה חדשה והחלפת מערכות התקשורת בחברה 
הפסיק לקבל , החברה מבקשת לביחס לתמורה ששולמה במסגרת הסכם השירותים מופחתת

הסכם הרשאה אשר חתימה על מקום זאת לשירותי תקשורת באמצעות הסכם השירותים וב
בהסכם למתן לפירוט בדבר תנאי ההתקשרות  לשימוש במערכת התקשורת של הקיבוץ.

 ן.להל 3, ראו סעיף הוהליך אישורשירותי תקשורת 

לאשר התקשרות עם הקיבוץ בהסכם לקבלת הרשאה לשימוש ": נוסח ההחלטה המוצע
 ".במערכת תקשורת משודרגת

 תגמול לנושאי המשרה האישור מדיניות  .1.3

בנוסח המצורף בשינויים המסומנים מוצע לאשר מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה 
. מדיניות תגמול זו 31.12.2021עד ליום   1.1.2019מיום  שנים 3לתקופה בת  לדוח זה 'אנספח כ

 אושרה על ידי דירקטוריון החברה לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול, כמפורט להלן. 

 'אנספח כ: "לאשר את מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף נוסח ההחלטה המוצע
 ".31.12.2021עד ליום   1.1.2019מיום  שנים 3לתקופה בת  לדוח זה

שעל סדר  1.1 - 1.3רטים הנדרשים מכוח תקנות עסקה עם בעל שליטה, לצורך החלטות מספר להלן פ
 יומה של האסיפה המיוחדת:

שעל סדר  1.1 נוספים הנדרשים לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה לאישור החלטה מספר פרטים .1
 יומה של האסיפה המיוחדת:

 לעיל ותנאיה העיקריים 1.1תיאור תמציתי של עיקרי העסקה המפורטת בסעיף  .2.1

 בין החברה לקיבוץ כפר עזה, בעל השליטה בחברה, קיים הסכם שירותים, שנחתם לתקופה בת
 . 31.12.2018שנים אשר מסתיימת ביום  3

 3( לחוק החברות ומכיוון שתקופת הסכם השירותים בת 1()1)א275סעיף בהתאם לאמור ב
שנים מסתיימת, המשך ההתקשרות בהסכם שירותים מובא לאישור האסיפה הכללית, ה

)להלן:  31.12.2021ותסתיים ביום  1.1.2019שנים נוספות אשר תחל ביום  3לתקופה של 
שרות בהסכם השירותים הקיים, תנאי התקשרות זהים לתנאי ההתקב"(, הסכם השירותים"

 כמפורט להלן. התקשורת, ומחיקת סעיפי  ,סעיף הגינון עדכוןלמעט 

יובהר כי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אינם רואים בכל אחד מהשירותים הכלולים 
"עסקה חריגה" כהגדרתה בחוק החברות, וההתקשרות  -בהתקשרות המפורטת להלן בדוח זה 

 פי תקנות עסקה עם בעל שליטה בשל ההיקף הכספי הכולל של העסקה.מובאת לאישור על 

עוד יובהר כי הסכם השירותים אינו מתייחס לתשלומים שוטפים של החברה כגון ארנונה, 
 סטטוטורייםחשמל ומים, המשולמים דרך הקיבוץ לטובת הרשויות הרלבנטיות מטעמים 

(Back to Back .והחברה אינה רואה בתשלומים הללו התקשרות עם הקיבוץ ) 

 השירותים  .2.2

 שירותי הסעדה .א

, הכוללים שימוש ו/או מי מטעמה הקיבוץ יעניק לחברה שירותי הסעדה עבור עובדי החברה
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לאתר הייצור של  בחדר האוכל של הקיבוץ, הכנה ואספקה  של ארוחות לעובדי החברה
שירותי ההסעדה  בין הצדדים והינו בשטח הקיבוץ. או לכל מקום אחר שיוסכם, החברה

 .בכל יום שהוא יום עבודה של החברה ובכל שעות היממהיועמדו 

 שירותים כלליים .ב

 הקיבוץ יעניק לחברה את השירותים שלהלן: 

כוללים בידוק בכניסה לשטח הקיבוץ בכל ימות השבוע  - שירותי שמירה ואבטחה (א)
  .סיורי אבטחהו גדר, צוות חירום מטעם הקיבוץבשעות הערב והלילה, גדרות ותאורת 

 כוללים רפואת חירום ושרותי אמבולנס.  - שירותי מרפאה ובריאות (ב)

 ושירותי שליחות ,ביולכוללים קבלת דואר, מיון, חלוקה,  - שירותי דואר ושליחים (ג)
 .הקיבוץ מטעם שליח באמצעות

 . לואכוללים תחזוקה שוטפת של תשתיות  -תשתיות חשמל, כבישים וביוב  (ד)

 שירותים על בסיס חודשי, על פי דרישה .ג

 הקיבוץ יעניק לחברה את השירותים הנוספים שלהלן, על בסיס חודשי, על פי דרישה:

החברה מבקשת להגדיל את שירותי הגינון ובהתאם להגדיל את התמורה  – נוי וגינון (א)
ן כוללים בין היתר גיזום, צמחיה עונתית, המשולמת עבור שירותים אלו. שירותי הגינו

 טיפול בעשביה ודשא, השקיה, ריסוס ופינוי גזם.

 ביטוח מזגנים. (ב)

 התמורה בגין השירותים .2.3

 התמורה  פירוט השירותים השירותים

 )לא כולל מע"מ(

)*לאחר  התמורה

 הצמדה(

 )לא כולל מע"מ( 

על פי הסכם 
 השירותים הקיים

 -)בממוצע ₪  30  שירותי הסעדה
מחיר למנה ועל פי 

 צריכה בפועל(

 -)בממוצע ₪  30
מחיר למנה ועל פי 

  צריכה בפועל(

 )לשנה(₪  153,024 )לשנה(₪  153,024 שמירה ואבטחה שירותים כלליים

 )לשנה(₪  39,936 )לשנה(₪  39,936 מרפאה ובריאות 

 )לשנה(₪  33,204 )לשנה(₪  33,204 דואר ושליחים 

מעלות החשמל  4% תשתיות חשמל 

לפי מחיר חח"י 
  תעו"ז

מעלות החשמל  4%

לפי מחיר חח"י 
 תעו"ז

 )לשנה(₪ 113,484 )לשנה(₪ 113,484 תשתיות כבישים וביוב 

שירותים על בסיס 
חודשי )על פי 

 נוי וגינון

 

 )לחודש( ₪  2,251 ש"ח )לחודש( 7,000
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 דרישה(

 )לחודש(₪  2,626 )לחודש(₪  2,626 ביטוח מזגנים 

 

 התמורה בגין השירותים צמודה למדד המחירים לצרכן כדלקמן:

תעודכן אחת לשנה  2.3המפורטים בטבלה בסעיף  הכללייםׁ התמורה בגין השירותים  .א
 )בחודש ינואר( במלוא עליית המדד בהשוואה למדד הבסיס.

לעיל תעודכן אחת לשנה )בחודש  2.3המפורטים בסעיף  ההסעדההתמורה בגין שירותי  .ב
בהשוואה למדד  2%ינואר( )א( במלוא עליית המדד, אם העלייה במדד אינה עולה על 

 -בהשוואה למדד הבסיס 2%מעליית המדד, אם העלייה במדד עולה על  75%-הבסיס; )ב( ב
 .2% -ובסך הכל לא פחות מ 

 .2017מדד חודש דצמבר,  -"מדד הבסיס" 

 בכל מקרה, לא תהיה הצמדה שלילית )במידה והמדד ירד מתחת למדד הבסיס(.

 עלות ההתקשרות לחברה לפני ההתקשרות ואחריה .2.4

עלות ההתקשרות בגין כל אחד מהשירותים מפורטת בטבלה לעיל בעמודה האמצעית ובנוסף, 
 יים היום.בעמודה השמאלית, מוצגת עלות ההתקשרות על פי ההסכם הק

אלפי ש"ח לשנה  2,200 -עלות ההתקשרות הכוללת על פי ההתקשרות המובאת לאישור הינה כ
)ללא מע"מ(. מובהר כי העלות המתוארת בסעיף זה הינה הערכה בלבד, שכן התמורה עבור 
חלק מהשירותים הינה על בסיס צריכה בפועל ולפיכך אין אפשרות בשלב זה לצפות את גובה 

ת. יחד עם זאת, ניתן להניח כי היקף הצריכה בפועל יהיה דומה להיקף התמורה הכולל
 הצריכה בשנתיים האחרונות

 -ו 2017אלפי ש"ח בשנת  2,298סך של עמדה על  2016-2017עלות ההתקשרות הכוללת בשנים  
 . 2016אלפי ש"ח בשנת  2,208

 הבסיס לקביעת התמורה .2.5

 הבדיקות והנתונים שלהלן:התמורה בגין הסכם השירותים נקבעה על בסיס 

בחינה של עלות השירותים לחברה, תוך התייחסות ספציפית ותמחור של כל אחד מסעיפי  .א
 השירותים בנפרד, ובהשוואה להסכם השירותים הקיים היום בין הצדדים; 

בחינה של היקף צריכת השירותים על ידי החברה בפועל בתקופה שקדמה להסכם המובא  .ב
 לאישור; 

 תנהל בין הנהלת החברה לבין נציגי הקיבוץ.משא ומתן שה .ג

בחינת החלופות הקיימות בשוק על ידי קבלת הצעות מספקים חלופיים, השוואת תנאי  .ד
 ההתקשרות עימם ומחירי השוק המוצעים ובחינת הכדאיות לחברה.

להלן פירוט ההליכים התחרותיים וההליכים האחרים אשר נערכו ביחס לכל אחד 

 לעיל: מהשירותים המפורטים 

בעבר נעשה נסיון כן לקבל הצעות מחיר חיצוניות לקבלת שירותי הסעדה  – שירותי הסעדה
אולם נמצא כי אין אפשרות לקבל הצעות הכוללות את כל סל השירותים הניתן ע"י הקיבוץ 
הכולל שימוש בחדר האוכל של הקיבוץ ואספקה של ארוחות ארוזות בכל שעות היממה. 

המפעל בקיבוץ כפר עזה מקשה מאד על קבלת הצעות חלופיות בשל מיקומו הגיאוגרפי של 
 . מספרם המועט של ספקים אלטרנטיביים

באשר לשירותים הכלליים, ועדת הביקורת והדירקטוריון מצאו כי אין  - שירותים כלליים
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 היגיון כלכלי בחיפוש אחר חלופות מהטעמים שלהלן:

שירות זה כולל בידוק בכניסה לשטח הקיבוץ בכל ימות השבוע  - שירותי שמירה ואבטחה

לעניין שירותים אלו מצאו חברי ועדת בשעות הערב והלילה, גדרות ותאורת גדר וצוות חירום. 
הביקורת והדירקטוריון כי אין הגיון כלכלי לחפש חלופות אחרות שכן הסידור המיטבי 

במקום מטעם הקיבוץ. החברה  לחברה הוא השתתפות בעלויות השומר שממילא קיים
משלמת חלק יחסי מהעלויות לקיבוץ בגין שומר, בגין צוות החירום ובגין התחזוקה השוטפת 

 של הגדר ההיקפית ותאורת הגדר.

חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי אין הגיון כלכלי  - שירותי מרפאה ובריאות
וא השתתפות בחלק יחסי בעלויות לחפש חלופות אחרות שכן הסידור המיטבי לחברה ה

המרפאה הקיימת בקיבוץ ובשירותי האמבולנס שממילא נמצא באזור הקיבוץ וזמין לתת 
 .מענה בעת הצורך

חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי אין הגיון כלכלי לחפש  - שירותי דואר שליחים
חלופות אחרות שכן הסידור המיטבי לחברה הוא השתתפות בעלויות טיפול בדואר על ידי 
פקידי הדואר של הקיבוץ ושימוש בשירותי השליחות ליעדים קרובים, על פני שכירת תיבת 

 דואר נפרדת ושירותי שליחויות פרטיים. 

חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי מאחר  - יות חשמל, כבישים וביובתשת
מהשוואה לעלויות והתשתיות עוברות בשטחי הקיבוץ, אין אפשרות להעסיק קבלן חיצוני. 
  מקבילות השתכנעו חברי הועדה כי מדובר בחיוב סביר על בסיס מחירי שוק.

 שירותים על בסיס חודשי )על פי דרישה(:

החברה קיבלה שלוש הצעות חיצוניות לקבלת שירותי נוי וגינון ונמצא כי הצעת  – וגינוןנוי 
 .הקיבוץ היא הזולה ביותר

חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי אין היגיון כלכלי בעריכת ביטוח  - מזגנים ביטוח
מקרה דית המבטיחה היענות מהירה בוחישכן הצעת הקיבוץ כוללת אמנת שירות ינפרד, 

 .תקלה ע"י צוות הנמצא בקיבוץ

להלן, התמורה שנקבעה הינה  2.10 כמתואר בנימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון בסעיף
 הוגנת וסבירה.

  1יפורטו תשלומים המשולמים לבעל השליטה להלן .2.6

 ₪(:)באלפי  2017אלו הם התשלומים ששולמו לבעל השליטה בגין שנת 

  תגמולים* אחרים תגמולים* בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם

היקף 

 משרה

שיעור 

החזקה 

בהון 

 מענק שכר התאגיד

תשלום 

מבוסס 

 מניות

דמי 

 ניהול

דמי 

 ריבית אחר עמלה ייעוץ

דמי 

 סה"כ אחר שכירות

קיבוץ 

כפר 

 עזה

  57.7%       2,298  2,827 1,056 6,181 

 ₪(:)באלפי  2016אלו הם התשלומים ששולמו לבעל השליטה בגין שנת 

                                                      
1

 התשלומים לבעל השליטה כוללים את תשלומים עבור תקשורת אשר עד כה שולמו במסגרת הסכם השירותים. 
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  תגמולים* אחרים תגמולים* בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם

היקף 

 משרה

שיעור 

החזקה 

בהון 

 מענק שכר התאגיד

תשלום 

מבוסס 

 מניות

דמי 

 ניהול

דמי 

 ריבית אחר עמלה ייעוץ

דמי 

 סה"כ אחר שכירות

קיבוץ 
כפר 
 עזה

  59.85%       2,298  2,735 881 5,914 

 

 שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בעסקה ומהות עניינו האישי  .2.7

 בסעיףקיבוץ כפר עזה הינו בעל השליטה בחברה ובעל עניין באישור העסקה המפורטת  .2.7.1

1.1 ,ע.נ. כ"א, ₪  1מניות רגילות בנות  13,699,982. הקיבוץ מחזיק, נכון למועד דוח זה
  מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה. 57.7% המהוות

נובע מכך שהוא  1.1ו האישי של הקיבוץ באישור העסקה המפורטת בסעיף מהות עניינ .2.7.2
צד להתקשרות בהסכם השירותים ואשר בגינם יהיה זכאי לתמורה מהחברה בגין 

 אספקת השירותים.

 האישורים הנדרשים  .2.8

 הינם: ,לעיל 1.1 האישורים הנדרשים לאישור ההתקשרות המפורטת בסעיף

 .2018, נובמברב 18ועדת ביקורת, אשר נתקבל ביום  אישור .2.8.1

 .2018, נובמברב 21ביום אישור הדירקטוריון, אשר נתקבל  .2.8.2

 העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, המבוקש כמפורט בדוח זה. .2.8.3

לעיל עם בעל השליטה שהן עדיין  1.1עסקאות מסוגה של העסקה המפורטת בסעיף  פירוט .2.9
 בתוקף

 .31.12.2018 שתקף עד ליום כמפורט לעיל, בין החברה לקיבוץ קיים הסכם שירותים 

התמורה ששולמה בפועל על ידי החברה בגין שירותים אלה בשנתיים האחרונות מפורטת 
 לעיל.  2.6בסעיף 

 לעיל  1.1נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון באישור העסקה המפורטת בסעיף  .2.10

בין החברה לקיבוץ קיים היום הסכם שירותים המקנה את אותם השירותים  .2.10.1
 3המתוארים במסגרת ההתקשרות המובאת לאישור. הסכם השירותים מתנהל במשך 

 שנים לשביעות רצונה וצרכיה של החברה.

הדירקטוריון בחנו את תנאי ההתקשרות בהסכם השירותים. חברי ועדת הביקורת ו .2.10.2
מכלל  2/3-באשר לשירותי ההסעדה, אשר היקף ההוצאה השנתית בגינם עומד על כ

העלות לחברה בגין הסכם השירותים, הדגישו חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון את 
ק חלופי היתרונות בקבלתם דווקא מהקיבוץ: קיומו של חדר אוכל בקיבוץ לעומת ספ

שיספק רק מנות ויצריך מציאת פתרון למקום שישמש כחדר אוכל; הקרבה של הקיבוץ 
כספק מזון לעומת המרחק שבין מפעל החברה למקום מפעלו של הספק אשר יצריך 

 עלויות משלוח ויצריך מציאת פתרון לאחסון המזון.

ורת באשר ליתר השירותים הכלולים בהסכם השירותים, קבעו חברי ועדת הביק .2.10.3
והדירקטוריון כי אין היגיון כלכלי לחפש חלופות אחרות וכי הדבר יגרום להוצאות 
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 לעיל. 2.5מיותרות לחברה, כמתואר בהרחבה לגבי כל אחד מהשירותים בסעיף 

התמורה שנקבעה הינה "תנאי שוק" שכן היא משקפת את מחיר השוק בפועל על בסיס  .2.10.4

 הבדיקות שערכה הנהלת החברה כמתואר לעיל.

פרט לכך, הנהלת החברה ניהלה משא ומתן עם הקיבוץ על כלל השירותים יחד, דבר  .2.10.5
היטיב עם החברה בעת ניהול המשא ומתן, וזאת בהשוואה לניהול משא ומתן עם אשר 

 ספקים שונים על כל אחד מהשירותים בנפרד.

לאור הנימוקים לעיל חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי ההתקשרות בתנאיה  .2.10.6
המוצעים, הינה לטובת החברה וכי התמורה שנקבעה עבור הסכם השירותים הינה 

 סבירה וכי העסקה הינה בתנאי שוק.הוגנת ו

דירקטוריון החברה קבע כי ההתקשרות בהסכם השירותים אינה מהווה חלוקה,  .2.10.7
 כהגדרתה בחוק החברות.

 עדת הביקורת ובדירקטוריון החברה ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בו .2.11

 ,2018בנובמבר,  18הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת הביקורת של החברה מיום  .2.11.1
לעיל, הינם:  1.1בה נדונה ואושרה העסקה המפורטת בסעיף  מאותו היום,ובהחלטתה 

פלורנטין )דירקטורית אוטלנגי )דח"צ(,  ותרצה  רוני מנינגראלה ויימן )דח"צ, יו"ר(, 
 בלתי תלויה(.

בה  2018, נובמברב 21הדירקטורים שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון של החברה מיום  .2.11.2
רם בלינקוב )יו"ר(, אלה  לעיל, הינם: 1.1נדונה ואושרה העסקה המפורטת בסעיף 

ויימן )דח"צ(, רוני מנינגר )דח"צ(, תרצה אוטולונגי פלורנטין )דירקטורית בלתי תלויה(, 
 ור, רפי עדס, שי חרמש.רז דיא

שמות הדירקטורים בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בעסקה ומהות  .2.12
 עניינם האישי 

 שי חרמש, רפאל עדס, איילת אפשטיין, רז דיאור ואופיר ליבשטיין,חברי הדירקטוריון ה"ה 
מכוח היותם חברי קיבוץ ו/או מועסקים על ידי הקיבוץ הינם בעלי עניין אישי בהחלטה 

 לעיל.  1.1לאישור העסקה בסעיף 

שעל סדר  1.2 ר החלטה מספרנוספים הנדרשים לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה לאישו פרטים .1
 יומה של האסיפה המיוחדת:

 םלעיל ותנאיה העיקריי 1.2תיאור תמציתי של עיקרי העסקה המפורטת בסעיף  .3.1

( 3קיים הסכם שירותים, שנחתם לתקופה בת שלוש ) לקיבוץבין החברה כמפורט לעיל,  .3.1.1
, ובו הוראות לעניין הספקת שירותי תקשורת 31.12.2018שנים אשר מסתיימת ביום 

במסגרת הסכם השירותים, סיפק הקיבוץ שירותי תקשורת . לחברה מאת הקיבוץ
 שנה.כל ש"ח ב 36,000לחברה כנגד תמורה של 

הקיבוץ קיבל החלטה לשדרג את מערכת התקשורת של הקיבוץ והציע לאחרונה,  .3.1.2
כך לייעל מסגרת לחברה לקבל הרשאה לשימוש במערכת התקשורת המשודרגת וב

ולשדרג את תשתיות התקשורת בחברה באמצעות רכישה של מרכזיה חדשה והחלפת 

קרי, חסכון . ש"ח בשנה 25,000תמורה מופחתת של  , כנגדמערכות התקשורת בחברה
 משודרגת.ומערכת תקשורת חדשה הרשאה לשימוש בבעבור ש"ח בשנה  11,000של 

מובא לאישור תקשורת , ההתקשרות בהסכם ( לחוק החברות2()1)א275בהתאם לסעיף  .3.1.3
ותסתיים  1.1.2019שנים אשר תחל ביום  (8שמונה )האסיפה הכללית, לתקופה של 

 הלן. מפורטים לה ובנימוקים תנאי ההתקשרותב 31.12.2026ביום 

 סכם התקשורתה .3.2
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 ובין היתר: ויאפשר לחברה גישה מלאה למרכזיה, ירכוש מרכזיה חדשה הקיבוץ .3.2.1

 שימוש בתשתית עבור טלפונים נייחים; .3.2.1.1

 שירותי מרכזיה;שימוש ב .3.2.1.2

שלוחות בהתאם לצרכי החברה אשר עשויות להשתנות במשך תקופת ב שימוש .3.2.1.3
 ההסכם;

 התקשורת;תחזוקה של תשתיות  .3.2.1.4

אינטרנט במהירות המרבית האפשרית על פי התשתיות הקווי שימוש ב .3.2.1.5
 הקיימות באזור;

 שיחות ועידה;שימוש בפונקציית  .3.2.1.6

 הקלטות;שימוש בפונקציית  .3.2.1.7

 שלוחה וירטואלית למספר חו"ל. .3.2.1.8

ושדרוג , ש"ח 18,000בסך של  ע החלפה של המתגים הקיימים בחברהיבצ הקיבוץ .3.2.2
 ש"ח(. 63,000סך של  ,)סך הכל .ש"ח 45,000בסך נוסף של  תשתיות הרשת

ה כמספר ייספק מכשירי טלפון נייחים מסוג התומך את שירותי המרכז קיבוץכמו כן, ה .3.2.3
הקיבוץ יישא בעלות החלפת מכשירי הטלפון מכשירי הטלפון הנדרשים בחברה. 

 ש"ח. 50,000הנייחים בחברה בסך של 

 מתן ההרשאה לשימוש במערכת התמורה בגין .3.3

, לעיל 3.2.1בסעיף המשודרגת כמפורט התקשורת מתן הרשאה לשימוש במערכת לתמורה ב
)בסך כולל של  ש"ח בכל שנה למשך תקופת ההסכם 25,000תשלם החברה לקיבוץ סך של 

 . (ש"ח 200,000

תמורה בגין שירותי התקשורת המפורטת בסעיף זה צמודה למדד המחירים לצרכן, ותעודכן ה
 אחת לשנה )בחודש ינואר( במלוא עליית המדד בהשוואה למדד הבסיס.

 .2018מדד חודש דצמבר,  -"מדד הבסיס" 

 בכל מקרה, לא תהיה הצמדה שלילית )במידה והמדד ירד מתחת למדד הבסיס(.

 לחברה לפני ההתקשרות ואחריהעלות ההתקשרות  .3.4

על פי הסכם השירותים הקיים בין החברה לקיבוץ  בשירותי התקשורתעלות ההתקשרות 
 .)ללא מע"מ( ש"ח בשנה 35,361עמדה על סך של 

 שנה )ללא מע"מ(. ב ש"ח 25,000 -עלות ההתקשרות על פי ההתקשרות המובאת לאישור הינה כ

ו  2017אלפי ש"ח בשנת  35,364סך של עמדה על  2016-2017עלות ההתקשרות הכוללת בשנים 
 . 2016אלפי ש"ח בשנת  35,364 –

 הבסיס לקביעת התמורה .3.5

 התמורה בגין הסכם השירותים נקבעה על בסיס הבדיקות והנתונים שלהלן:

קבלת שירותי התקשורת באמצעות מתן הרשאה לשימוש במערכת בחינה של עלות  .א
 הקיים היום בין הצדדים;  שירותי התקשורתבהשוואה להסכם  המשודרגת של הקיבוץ

בחינה של היקף צריכת השירותים על ידי החברה בפועל בתקופה שקדמה להסכם המובא  .ב
ואיכות המערכות והתשתיות הקיימות היום בחברה בהשוואה למערכת שהקיבוץ  לאישור
 ; להתקיןמבקש 

 הקיבוץ. משא ומתן שהתנהל בין הנהלת החברה לבין נציגי .ג
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להלן פירוט ההליכים התחרותיים וההליכים האחרים אשר נערכו ביחס לכל אחד 
 מהשירותים המפורטים לעיל: 

החברה בדקה אפשרות לרכישה של מרכזיה נפרדת ונמצא כי עלויות ההתקנה והאחזקה 
 .גבוהות יותר מהצעת הקיבוץ

 יפורטו תשלומים המשולמים לבעל השליטה להלן .3.6

 לעיל. 2.6ף ראה פירוט בסעי

 שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בעסקה ומהות עניינו האישי  .3.7

 קיבוץ כפר עזה הינו בעל השליטה בחברה ובעל עניין באישור העסקה המפורטת בסעיף .3.7.1
1.2 . ,ע.נ. כ"א, ₪  1מניות רגילות בנות  13,699,982הקיבוץ מחזיק, נכון למועד דוח זה

  מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה. 57.7% המהוות

נובע מכך שהוא  1.2מהות עניינו האישי של הקיבוץ באישור העסקה המפורטת בסעיף  .3.7.2
צד להתקשרות בהסכם השירותים ואשר בגינם יהיה זכאי לתמורה מהחברה בגין 

 אספקת השירותים.

 ים הנדרשים האישור .3.8

 הינם: ,לעיל 1.2האישורים הנדרשים לאישור ההתקשרות המפורטת בסעיף 

 .2018, נובמברב 18אישור ועדת ביקורת, אשר נתקבל ביום  .1.1.1

 .2018, נובמברב 21אישור הדירקטוריון, אשר נתקבל ביום  .1.1.2

 העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, המבוקש כמפורט בדוח זה. .1.1.3

לעיל עם בעל השליטה שהן עדיין  1.2עסקאות מסוגה של העסקה המפורטת בסעיף  פירוט .3.9
 בתוקף

שירותי התקשורת התקבלו במסגרת הסכם השירותים אשר פג תוקפו ביום כמפורט לעיל, 
31.12.2018. 

התמורה ששולמה בפועל על ידי החברה בגין שירותים אלה בשנתיים האחרונות מפורטת 
 לעיל.  3.6בסעיף 

 לעיל  1.2נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון באישור העסקה המפורטת בסעיף  .3.10

סכון בעלויות לחברה בתשלום השנתי עבור שירותי התקשורת ולאור העובדה ילאור הח .3.10.1
ייעול ושדרוג של מערכות התקשורת בחברה, בפועל סכון בעלויות מתבצע יכי עם הח

חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי ההתקשרות בתנאיה המוצעים הינה 
 לטובת החברה וכי התמורה הוגנת וסבירה. 

(, ועדת הביקורת אישרה כי תקופת ההתקשרות הינה 2()1)א275בהתאם לאמור בסעיף  .3.10.2
 הבאים: סבירה בנסיבות העניין, בין השאר מהנימוקים

תקופת ההתקשרות בהסכם זה הינה התקופה המקובלת בעסקאות אשר  .3.10.2.1
בבסיסן השקעה בהחלפת תשתיות ומערכות באופן רחב היקף כפי שיבוצע במסגרת 

 הסכם זה.

יחס ש"ח בשנה ב 11,000-מדובר בחסכון בעלות השנתית עבור החברה של כ .3.10.2.2
תיטיב , בד בבד לשימוש במערכת חדשה ומשודרגת אשר כיום עלויות התקשורתל

 החברה.עם 

 עדת הביקורת ובדירקטוריון החברה ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בו .3.11

, 2018בנובמבר,  18הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת הביקורת של החברה מיום  .3.11.1
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לעיל, הינם:  1.2בה נדונה ואושרה העסקה המפורטת בסעיף  מאותו היום,ובהחלטתה 
פלורנטין )דירקטורית אוטלנגי רוני מנינגר )דח"צ(,  ותרצה אלה ויימן )דח"צ, יו"ר(, 

 בלתי תלויה(.

, מברנובב 21הדירקטורים שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון של החברה מיום  .3.11.2
רם בלינקוב )יו"ר(,  לעיל, הינם: 1.2בה נדונה ואושרה העסקה המפורטת בסעיף  2018

פלורנטין )דירקטורית בלתי  אלה ויימן )דח"צ(, רוני מנינגר )דח"צ(, תרצה אוטולונגי
 תלויה(, רז דיאור, רפי עדס, שי חרמש.

3.11.3.  

שמות הדירקטורים בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בעסקה ומהות  .3.12
 עניינם האישי 

שי חרמש, רפאל עדס, איילת אפשטיין, רז דיאור ואופיר חברי הדירקטוריון ה"ה 
מועסקים על ידי הקיבוץ הינם בעלי עניין אישי  מכוח היותם חברי קיבוץ ו/או,ליבשטיין

  לעיל. 1.2בהחלטה לאישור העסקה בסעיף 

שעל סדר  1.3 נוספים הנדרשים לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה לאישור החלטה מספר פרטים .4
 יומה של האסיפה המיוחדת:

 לחוק החברות 10אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בהתאם לתיקון מס'  .4.1

לדוח  'אנספח כהמצורף  המסומן מוצע לאשר מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה בנוסח
לאחר ששקל את המלצות ועדת  זו אושרה על ידי דירקטוריון החברה זה. מדיניות תגמול

 התגמול, כמפורט להלן. 

 :להלן פרטים בדבר מדיניות התגמול המובאת לאישור

 ,21.11.2018וביום דנה ועדת התגמול במדיניות התגמול של החברה  18.11.2018ביום  .4.1.1
קטוריון החברה את לאחר שהדירקטוריון קיבל את המלצות ועדת התגמול, אישר דיר
לדוח זה.  א'נספח כמדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה, בנוסח המצורף 

בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית, מדיניות התגמול המובאת לאישור על פי דוח 

 . 31.12.2021עד ליום  שנים 3לתקופה בת  1.1.2019מיום החל זה, תעמוד בתוקף 

יון הוצגו נתונים עדכניים ומקיפים המתייחסים לתנאי בפני ועדת התגמול והדירקטור .4.1.2
ה של נושאי המשרה בחברה ושל יתר עובדי החברה וכן תנאי הכהונה של נושאי הכהונ

 משרה בחברות דומות. 

לחוק החברות, השיקולים אשר הנחו את ועדת  20 תיקוןהתאם להוראות כמו כן, ב
בקביעת מדיניות התגמול הינם: קידום מטרות החברה,  רקטוריון החברההתגמול ודי

תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח; יצירת תמריצים ראויים לנושאי 
המשרה בחברה בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים של החברה; גודל 

בים רכי יםהחברה, רווחיותה ואופי פעילותה. לעניין תנאי כהונה והעסקה הכולל
משתנים שקלה החברה את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת 
רווחיה בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה. מדיניות התגמול של 
החברה לוקחת בחשבון את צרכיה של החברה וחשיבותה בשימור נושאי משרה 

 איכותיים. 

של נושאי המשרה במועד קביעת מדיניות התגמול על ידי  וההעסקההכהונה  תנאי .4.1.3
 .דירקטוריון החברה תואמים את מדיניות התגמול

 24אסיפה כללית ביום אושרה בחברה בכי מדיניות התגמול הקיימת היום  יצוין .4.1.4
למדיניות טעות סופר כן ראו תיקון  .(2016-01-016588)מספר אסמכתא:   2016, בינואר
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-2016-01)מספר אסמכתא:  18.5.2016אסיפה כללית מיום התגמול אשר אושר ב
028788) . 

לגרסה בנוסח המציג את השינויים בהשוואה  מצורפת מדיניות התגמולהנוחיות,  למען
אשר הובאה לאישור בפני האסיפה הכללית, כפי שצורפה לדוח זימון האסיפה מיום 

 .2016-01-043156, מספר אסמכתא: 6.4.2016

 כללית מיוחדתכינוס אסיפה  .5

מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה לאישור  החברה .5.1
 10:00בשעה  2018 דצמברב 30, חמישיהאסיפה תתכנס ביום  .שעל סדר היום חלטההה

 .שבקיבוץ כפר עזה במשרדי החברה

 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום: 

 יםהרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושא :שעל סדר היום 1.2 -ו 1.1החלטות מספר  .5.1.1
( 3)א()275 -( ו4)270לסדר היום, הינו בהתאם לסעיפים  1.2 -ו 1.1 פיםבסעי יםהמפורט

לחוק החברות, דהיינו: רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים )בין במישרין ובין 

 : אחד מאלהובלבד שיתקיים בעקיפין באמצעות שלוח( והזכאים להשתתף בהצבעה, 

ל קולות בעלי המניות שאינם לכמקולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב  ןבמניי (א)
לל הקולות של כ ןבעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניי

 ות הנמנעים;לקו ןבעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבו

לעיל, לא עלה על א' ש המניות האמורים בפסקהעלי ולות המתנגדים מקרב בקסך  (ב)
 .הרבשיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בח

: הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושא המפורט שעל סדר היום 1.3החלטה מספר  .5.1.2
לחוק החברות, דהיינו: רוב קולות  א)ב(267לסדר היום, הינו בהתאם לסעיף  1.3בסעיף 

מבין בעלי המניות הנוכחים )בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח( והזכאים 
 להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: 

ל קולות בעלי המניות שאינם לכמקולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב  ןבמניי (א)

באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי 
ות לקו ןלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבוכ ןבהצבעה; במניי

 הנמנעים;

לא עלה על  א' לעילהמניות האמורים בפסקה עלי ולות המתנגדים מקרב בקסך  (ב)
 .הרבאחוזים מכלל זכויות ההצבעה בח( 2)שיעור של שני 

החברות, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע את א)ג( לחוק 267בהתאם להוראות 
עדת התגמול ומדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שו

ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש 
א הו ,על אף התנגדות האסיפה הכללית ,במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול

 לטובת החברה.

 :הקובע המועד .5.2

המועד הקובע , הצבעה בכתבלתקנות  3וסעיף  ( לחוק החברותג)182לסעיף  בהתאם .5.2.1
, 30.11.2018', ויום הינו באסיפה להשתתף ולהצביע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה 

  "(.המועד הקובע)להלן: "בתום יום המסחר 

בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(,  .5.2.2
-, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל2000-התש"ס

אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם 
ניה במועד הקובע בהתאם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במ
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 האמורות.לטופס שבתוספת לתקנות 

לחברה  יועבר שלו הבעלות שאישור להורותכן, בעל מניה לא רשום רשאי  כמו .5.2.3

לחוק ניירות  2סימן ב' לפרק ז' לפי הפועלת האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות
 "(.מערכת ההצבעה האלקטרוניתערך )"

ל בהתאם וכללית בעצמו או באמצעות שלוח, הכ באסיפהמניות רשאי להצביע  בעל .5.2.4
זה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל  דוחלהוראות 

מניות בחברה. בעלי מניות האוחזים בשטרי מניה לא יהיו זכאים להצביע באמצעות 
 שלוחים ביחס למניות הכלולות בשטרי המניה, אלא אם נקבע אחרת בשטרי המניה. 

 חתם על ידי הממנה אויויערך בכתב י"( יכתב המינויהממנה שלוח להצבעה )" המסמך
ערך כתב המינוי בכתב, וייחתם יעל ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, י

מסר לידה, אישור בכתב, יבדרך המחייבת את התאגיד; החברה רשאית לדרוש כי י
 להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. 

ם כתב המינוי )אם ישנו(, או העתק מהם פוי הכוח שמכוחו נחתיהמינוי וכן י כתב .5.2.5

כפי שיקבע  - יופקדו במשרד הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה
לפחות ארבעים  - על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד

כוון ין, שבה מתילפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי הענ( 48)ושמונה שעות 
השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה 
רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור במהלך האסיפה, אם מצא זאת 
לראוי, לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב המינוי. לא התקבל כתב המינוי 

 .לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה הז בסעיףכאמור 

לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת,  (ד)83להוראות סעיף  בהתאם .5.2.6
ת. לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תימנה הצבעתו המאוחר

תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה 
 כהגדרתה לעיל(.האלקטרונית )

 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית: .5.3

בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על לתקנון החברה, מנין חוקי לקיום האסיפה יתהווה  בהתאם
ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך 

 מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה,  לא
ינואר ב 6, ד'היינו ליום שבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, בתידחה האסיפה 

או  ,מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ,החברהבמשרדי  10:00בשעה , 2019
. באסיפה הנדחית לתקנון החברה 72.2תתבטל אם כונסה לבקשת בעלי המניות בהתאם לתקנה 

 בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.  

 :או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הצבעה באמצעות כתב הצבעה .5.4

הצבעה בנוסח המצורף לדו"ח זה או )ביחס מניות רשאי להצביע באמצעות כתב  בעל .5.4.1
 .לבעלי מניות לא רשומים( באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה  כתובת .5.4.2
, כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים http://www.magna.isa.gov.ilהינה: 

 "(. אתרי ההפצה)" http://maya.tase.co.ilכתבי ההצבעה והודעות עמדה הינה: 

ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי  .5.4.3
 שפורסם באתרי ההפצה. 

פנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות בעל מניות רשאי ל .5.4.4

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

חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר  .5.4.5

אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתרי ההפצה, לכל בעל 
ן הודיע בעל המניות לחבר מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כ

הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל 
 כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

( שעות לפני מועד כינוס 4המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו עד ארבע ) .5.4.6
 האסיפה הכללית.

ערכת ההצבעה האלקטרונית )בצירוף אישור המועד האחרון להצבעה באמצעות מ .5.4.7
שעות לפני מועד האסיפה. לאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה  6בעלות(: עד 
 האלקטרונית.

, לפני מועד האסיפהימים  10עד הינו  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .5.4.8
 .20.12.2018קרי, עד ליום 

ימים לפני מועד  5העמדה: עד המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות  .5.4.9
 .25.12.2018, קרי, עד ליום האסיפה

 אחד לפחות אחוז יותר, שלו או מניה, אחד החברות, בעל )ב( לחוק 66לסעיף  בהתאם .5.4.10

 בסדר לכלול נושא מהדירקטוריון לבקש הכללית, רשאי באסיפה ההצבעה מזכויות

הכללית.  באסיפהנדון  להיות מתאים שהנושא ובלבד הכללית, האסיפה של היום
 לחברה תומצא החברות )ב( לחוק 66לפי סעיף  , בקשההודעה ומודעה לתקנות בהתאם

 כי אפשרות קיימת כאמור, בקשה שהוגשה ככל .האסיפה זימון לאחר ימים שבעה עד

 ניירות רשות של ההפצה באתר יופיעו ופרטיהם יום האסיפה לסדר יתווספו נושאים

 ערך.

( או יותר 5%המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ) בעל מניות אחד או יותר .5.4.11
מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות 

לחוק  268ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

החברה,  החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של
בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת 

 ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

( כאמור, הינה: 5%למועד דוח זה: )א( כמות המניות המהווה חמישה אחוזים ) נכון
( בנטרול 5%המניות המהווה חמישה אחוזים ) כמותרגילות של החברה; )ב(  מניות 1,187,156.9

 מניות רגילות של החברה. 502,157.8המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 

 :אישי עניין על הודעה .5.5

לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטות  276להוראות סעיף  בהתאם .5.5.1
המוצעות נשוא דיווח מיידי זה, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה 
להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור כל אחד מהחלטות המוצעות לעיל אם 

מנה לגבי ההחלטה לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא י

האמורה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה 
גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב 

 ההצבעה המצ"ב לדוח עסקה זה.

ן, נושאי להנחיית הרשות לניירות ערך "גלוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניי בהתאם .5.5.2
, בעל מניה המשתתף 2011בנובמבר,  30משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 

בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל ענין, נושא משרה 
בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה זו וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה 
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הכוח, וכן  יכוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפו ובעל מניה מצביע על פי ייפוי
 יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

 :סמכות רשות ניירות ערך .5.6

עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד  לתקנות 10לתקנה  בהתאם .5.6.1
, להורות ( ימים מיום הגשת הדו"ח המיידי21שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד )

לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות 
 נשוא דו"ח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדו"ח באופן ובמועד שתקבע.

לעיל, רשאית רשות ניירות ערך  5.6.1הוראה לתיקון הדו"ח כאמור בסעיף ניתנה .5.6.2
( ימי 3להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה )

עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדו"ח העסקה. 
פרסומו בדו"ח מיידי, וכן תפרסם  החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור על ידי

מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדו"ח המיידי 
בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך 

 אחרת. 

הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדו"ח מיידי  ניתנה .5.6.3
 ל ההוראה.ע

 :נציגי החברה לטיפול בדוח המיידי .5.7

ממשרד ועו"ד שלהבת הטלי  ,ארצי-החברה לעניין דו"ח מיידי זה: עו"ד רויטל )טלי( בן נציגי
; 03-7778430)מגדל המוזיאון( תל אביב. טלפון:  4מרחוב ברקוביץ , עורכי דין, שבלת ושות'

 .03-7778444פקס: 

 :עיון במסמכים .5.8

המתוארת לעיל, לרבות המסמכים אשר הוצגו  אותשל דיווח זה וכל מסמך הנוגע לעסק עותק
, יעמדו לעיון ותבפני ועדת הביקורת והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון וקבלת ההחלט

מזכיר החברה,  בתיאום מראש עםה', בשעות העבודה הרגילות, -במשרדי החברה, בימים א'

 (.08-6809511, פקס: 08-6809580מר ניסים מזרחי )טלפון: 

                       

 

 בכבוד רב,

 בע"מ (3991כפרית תעשיות )      

 נחתם על ידי 

 מר ניסים מזרחי, מזכיר החברה
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 כללירקע  .1

 1999-, כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט("מדיניות התגמול")להלן:  תגמול מדיניות 1.1

"( הינה מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של החוק" " אוהחברות חוק" )להלן:

, נושאי משרה .בחברה )כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות מעת לעת( נושאי משרה

 מנהל סגן, כללי למנהל משנה, ראשי עסקים למנהל כללי, מנה, הינם כהגדרתם בחוק

הל מנ או, דירקטור ןכו, שונה תוארו אם אף בחברה כאמור תפקיד ממלא כל, כללי

  . הכפוף במישרין למנהל הכללי

תנאי כהונה או העסקה של נושא משרה, לרבות מתן  תנאי כהונה והעסקה כוללים .1.1

פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר שיפוי, מענק פרישה וכל הטבה, 

ניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, ה

 "(.תנאי כהונה והעסקה)להלן: "

"( החברה)להלן: "( בע"מ 1993משרה בכפרית תעשיות )הלנושאי מדיניות התגמול  1.2

בדבר מדיניות  ("21 "תיקון)להלן:  לחוק 20תיקון מבוססת ובנויה בהתאם להוראות 

רשות ניירות בהתאם לעמדת סגל משפטית ו תגמול של נושאי משרה בחברות ציבוריות

 .על פיווהתקנות שהותקנו  החברות חוקבנושא 15.1.2013מיום  101-16מספר ערך 

 אושרעל ידי ועדת התגמול של בשהגו התגמולמדיניות המעודכן של  נוסחה 1.3

והומלצה על  13.10.2016וביום  25.10.2015ביום  , אושרה על ידההחברה דירקטוריוןב

אישר דירקטוריון דן ו 13.10.2016 וביום 16.12.2015ידה לדירקטוריון החברה. ביום 

הביקורת בשבתה כועדת המלצות ועדת מדיניותאת  לאחר ששקל, 21.11.2018החברה

מישיבתה "( אישרה האסיפה הכללית את 24.1.2016וביום  התגמול ועדת)"התגמול 

כפופה לאישורים  , כנדרש על פי החוקמדיניות התגמול ודן בהן. 18.11.2018מיום 

 .א לחוק החברות267כקבוע בסעיף 

 התגמול מדיניות מטרות .2

האנושי בכל דרגי החברה, ובפרט בנושאי המשרה  בגורםרואה חשיבות רבה  חברהה 2.1

 . בדרג הניהולי של החברה

 תגמול נכונהמדיניות בבניית  לפיכך, ולאור ניסיון העבר, החברה משקיעה מחשבה רבה

יים חברה, וזאת, בין היתר, על ידי יצירת תמריצים ראוה לנושאי המשרה בוראוי

במדיניות ניהול בין השאר, , בהתחשב, , לטווח הקצר והארוךלנושאי המשרה בחברה

  החברה. בסיכונים החלים על פעילותהסיכונים של

 עומדות מספר מטרות עיקריות: ברורהמוגדרת ומדיניות תגמול  קביעתב 2.2

 הגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם החברה ועם פעילותה.  .2.2.1

המשרה לקידום עסקיה של העלאת שביעות הרצון והמוטיבציה של נושאי  .2.2.2

 החברה לטווח ארוך תוך ניהול סיכונים מושכל ומבוקר.

 שימור נושאי המשרה האיכותיים בחברה לטווח ארוך. .2.2.3

 

ליצור מסגרת כללית אחידה וברורה לקביעת  נההי מדיניות התגמולמטרת  ,כןכמו  .2.1

משותפים המנושאי המשרה, על בסיס עקרונות ת ואחתכנית תגמול אישית לכל אחד 
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מאפייני התפקיד של נושא המשרה וביצוע התפקיד על ניסיונו, לכולם ותוך התאמה ל

 ידו.

 התגמול בקביעת מדיניותהמנחים שיקולים ה .1
 מדיניות בקביעתהחברה את הנחו אשר השיקולים הם אלו, 20 תיקון להוראותבהתאם 

ב)א( לחוק 267סעיף השיקולים המפורטים ב בין היתר, ,ידי החברהנשקלו על  ,: התגמול

 .החברות

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

יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול  .ב

 הסיכונים של החברה.

 ואופי פעילותה. , רווחיותהגודל החברה .ג

תרומתו של נושא המשרה להשגת  –לעניין תנאי כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים 

בהתאם לתפקידו של נושא ויעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח 

  המשרה.

והדירקטוריון רשאים  תגמולה ועדתבעת קביעת תנאי התגמול לנושאי המשרה, יהיו כמו כן, 

 והמחויבים מכוח המפורטיםלקבוע קריטריונים נוספים רלוונטיים מעבר לשיקולים המנחים 

 בטובת בהתחשבוכן להתייחס לנתונים נוספים מעבר לנתונים המפורטים להלן,  חוק החברות

 .ותכניותיה מצבה, החברה

בפיתוח, יצור ושיווק  בנות,, לרבות באמצעות חברות העוסקת החברה הינה חברה ציבורית

 ולפעול להמשיך מתעתדת החברה, ככלל. שנה ארבעים מזהתרכיזים לתעשיית הפלסטיק 

 על דגש שימת תוך, בתחום מתקדמים מוצרים בעל איכותי תרכיזים כיצרן מעמדה לביסוס

 .קיימים מוצרים ושיפור חדשים מוצרים פיתוח עם בשילוב התפעולית יעילותה שיפור

 .פועלת ממשרדיה הממוקמים בקיבוץ כפר עזההחברה 

מדיניות התגמול לוקחת בחשבון את צרכיה של החברה וחשיבותה בשימור נושאי משרה 

 איכותיים.

 עיקרי מדיניות התגמול .3

 :)כולם או חלק מהם( התגמול הכולל של כל נושא משרה מורכב ממספר רכיבים .4.1

 רכיב קבוע. -שכר  (1)

קרנות  הטבות סוציאליות שונות כגון ;פטור ושיפויביטוח, כגון  -תנאים נלווים  (2)

 העמדת רכב ,ימי הבראה, ימי חופשה ת;ביטוח מנהלים וקרן השתלמו פנסיה, 

  .וטלפון נייד

 תגמול משתנה (3)

נקבע בהתאם לביצועים של נושא המשרה  -פעמי -תגמול שנתי ו/או חד( 3.1)

בסיס שנתי ו/או ותוצאות החברה, כמפורט בהרחבה להלן. עשוי להינתן על 

 פעמי בקשר עם עיסוק כזה או אחר במסגרת תפקידו כנושא משרה.-חד

 .אופציות ( 3.2)

לבחון ולאשר תנאי כהונה והעסקה של נושא  םבבואהדירקטוריון ועדת התגמול ועל  .4.2

 לנתונים שלהלן:תייחס להמשרה, 
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ות תוך התייחס ,על כל מרכיביה כולה, התגמולשווייה הכלכלי של חבילת  .4.2.1

וככל שחבילת התגמול מבוססת על יעדים, של החברה, העסקיות לתוצאותיה 

  בחינתם של יעדים אלה.תוך 

 . (ושווי לנושאי משרה בחברות דומות לחברה )גודל, תחום י השוואה ביחסנתונ .4.2.2

  נתוני ההשוואה יתייחסו לכלל רכיבי תנאי הכהונה וההעסקה.

נושא משרה בתפקיד דומה בחברות תגמול הניתן לההשוואה תיעשה ביחס ל

העונות על המאפיינים ציבוריות שמניותיהן נסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב 

 )כולם או חלק מהם(: שלהלן

 הפלסטיק. תעשיית (א)

 שווי השוק שלהן דומה לשווי השוק של החברה. (ב)

 .בעלות מחזור מכירות דומה (ג)

בעת קביעת טווח תנאי ההעסקה והתגמול הוצגו בפני ועדת התגמול  .4.2.3

 למדגם הבסיס. לעיל םיהמאפיינ בסיס על השוואהוהדירקטוריון נתוני 

 ,תעשייתיים בעיקר םונטירלו בענפים ציבוריות חברות  200 היו  ההשוואה

 ביניהן: לחברה ביותר הדומים המאפיינים עם חברות 25נבחרו  מתוכן

וגולן מוצרי  ( תעשיות בע"מ1990פלרם ) ,מפעלי פלסטיקה בע"מגניגר   (א)

 )פעילות בשוק מוצרי הפלסטיק(. פלסטיק בע"מ

ומנדלסון תשתיות  מ"בע , ניסן תעשיות רפואיותמ"בע דיראן הולדינגסת (ב)

 )שווי שוק דומה(. בע"מ

)מחזור מכירות  וגטר גרופ בע"מ תעשיות בע"מ , ח. מרבע"מ תעשיות שמן (ג)

 דומה(.

בחינת ההוגנות וסבירות של תגמולים לנושאי המשרה ב עזר כאמצעי בנוסף, .4.2.3

חברי ועדת התגמול  שוק בו היא פועלת,הכמו גם התאמתם לגודל החברה ו

טווחי השכר ויתר תנאי הכהונה  והדירקטוריון עשויים לבחון מעת לעת את

נושאי משרה בחברות של  למול נתוניםוההעסקה של נושאי המשרה בחברה 

 עלות מאפיינים דומים לאלה של החברה.ב

 של נושא המשרה בחברה השכלה, כישורים, מומחיות, ניסיון מקצועי והישגים .4.2.4

  .)בתפקיד קיים או קודם(

אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו תפקידו של נושא המשרה, תחומי  .4.2.5

כמו כן, ככל שרלוונטי, יובאו נתוני השוואה ביחס לנושאי משרה קודמים  .עמו

 או קיימים בחברה באותו תפקיד או בתפקידים דומים.

 שכרעלות ללשכרתנאי כהונה וההעסקה של נושאי המשרה עלות היחס שבין  .4.2.6

של שאר עובדי החברה ושל עובדי הקבלן המועסקים אצל החברה, בפרט היחס 

של עובדים כאמור  יהחציונ שכרהעלות ולולשכרהממוצע  שכרעלות הללשכר

 . בחברה העבודה יחסי על בין נתוני השכר האמורים הפעריםוהשפעת 

שבין תנאי הכהונה את היחס  בחנויבחנוהתגמול והדירקטוריון  ועדת
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 ויציינו החברה עובדי שאר של כאמורלשכר  משרה נושא כלוההעסקה של 

 בהתחשב וסביר ראוי יחס מתקיים כי ומצאו אמורהביחס מדובר לדעתם האם

 העיסוק ותחום בה המועסק האדם כוח תמהיל, גודלה, החברה של באופיה

 .שלה

של  העסקההו כהונההתנאי עלות ממוצע בין  נכון למועד זה, היחס .4.2.7

עלות לבין  1בחברהמשרה הנושאי בעלי השכר הגבוה מבין  חמשתארבעת

, של שאר עובדי החברה ושל עובדי הקבלן הממוצע והשכר החציוני השכר

 בין היחס 2.בהתאמה 98:1 -ו 710:1הם  חברהב החברההמועסקים אצל 

 שיינתנו לנושאי המשרה.  משתניםלרכיבים ה הקבועים הרכיבים

  משתניםלרכיבים ה הקבועים הרכיבים בין היחס .4.2.8

 המשרה נושאי של)לשנה(  הכולל התגמול חבילת מרכיבי בין הרצויהיחס טווח

  :כדלקמן הינו בחברה

 % -ב התגמול מסך שיעור 

 רכיביםשכר קבוע תפקיד

ים )שכר ותנאים קבוע

 נלווים(, לפחות

רכיב משתנה )כולל 

 יםמשתנ יםרכיב

ורכיב  מענקים)

 , עד3(הוני ותגמולתגמול

דירקטוריון"ר יו  %4065-%55 %6045-%35 

"למנכ  %5085-%56 %5053-%15 

אחרים משרה נושאי  %60100-%07 %4030-%0 

 

לעיל מייצגים את תמהיל התגמול המיטבי הרצוי, אולם המפורטים היחסים 

 ,למשל ,היחסים בפועל עשויים להשתנות על פי ביצועים בתקופה נתונה. כך

בשנה בה לא ניתן מענק עשוי היחס בין התגמול הקבוע לסך התגמול להיות 

גבוה יותר. כמו כן, יחסים אלה עשויים להשתנות בשנת הפסקת העסקתו של 

 נושא משרה )במקרה של קבלת תגמולי סיום כהונה(.

 שכר רכיב .4.3

בתפקיד יקבע עד למועד תחילת כהונתו הינו רכיב קבוע אשר השכר עבור נושא משרה 

  הרלבנטי בחברה ויעודכן מעת לעת בהתאם למדיניות התגמול.

 4-, ו3, 2בסעיפים שצוינו לעיל והקריטריונים גובה השכר יקבע בהתאם לשיקולים 

 בהתאם להוראות הדין. והדירקטוריון על ידי ועדת התגמולויאושר ויואשר בפרט 

 שכר דירקטורים .4.3.1

                                                      
1

  .בסיס, סוציאליות וכל הטבה אחרת, כולל מענקים ואופציות שכר 
2

 .משרה 100% לפי חושב, משרה 35% של בהיקף בפועל המועסק"ר, היו של שכרו - הצגת הנתונים לצורך 
)אופציות( כפי שהוקצו בפועל נכון  הוני תגמול הכולל באופן צגומ"ל והמנכ הדירקטוריון"ר יו של המשתנה הרכיב 3

)היות ונכון למועד  הוני תגמול ללא מוצג אחרים משרה נושאי של המשתנה אלו הרכיבולמועד אישור המדיניות 
מוצג על בסיס  האחוזהאחוזון הגבוהאישור המדיניות לא הוקצו אופציות למי מבין נושאי המשרה האחרים( אך 

 בעתיד. הוני תגמול להם יינתןשיתכן ו בחשבוןלוקח הנחה ו
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)למעט יו"ר הדירקטוריון(, כמו גם לדירקטורים  לדירקטורים .4.3.1.1

 / הקבועהמזערי/החיצוניים, ישולם גמול אחיד על פי הסכום 

מונח זה בתקנות החברות )כללים בדבר גמול  כהגדרתהמירבי 

"(, הגמול תקנות)להלן: " 2000-"סהתשוהוצאות לדירקטור חיצוני(, 

בכל מקרה לא יעלה על הגמול המירבי המותר על פי תקנות היינו, 

 התקנות פי על החברה מסווגת שבה לדרגה בהתאםהגמול, 

 .האמורות

ככל שמדובר בדירקטורים אשר הינם חברי קיבוץ כפר עזה, בעל 

 שכר הדירקטורים כאמור לעיל משולם לקיבוץ.השליטה בחברה, 

שכרו של יו"ר הדירקטוריון יקבע בהתאם לשיקולים ולקריטריונים  .4.3.1.2

על ידי ועדת ויאושר ויואשר  בפרט 4-, ו3, 2בסעיפים המנויים 

 .בהתאם להוראות הדיןהתגמול והדירקטוריון

 )שאינם דירקטורים( משרה ונושאי"ל מנכ שכר .4.4

השכר עבור מנכ"ל ונושאי המשרה יקבע בהתאם לשיקולים  גובה

 ויאושר ויאושר , כאמור לעילבפרט 4-, ו3, 2בסעיפים ולקריטריונים המנויים 

 .בהתאם להוראות הדיןוהדירקטוריון על ידי ועדת התגמול

פרט )כולל המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון ו החודשי של נושאי המשרה השכר .4.4.1

. מדד עודכן בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכןילדירקטורים האחרים( 

 הסכםכניסתו לתוקף של הבסיס לצרכי השוואה הוא המדד הידוע ביום 

תבצע אחת לשנה בחודש העדכון למדד יההתקשרות בין נושא המשרה לחברה. 

 ינואר.

 בגובה השכר של לדון ועדת התגמולרשאית בכל שנה,  –שכר תקופתית  בחינת .4.4.2

בסעיפים לשיקולים המנויים  ובהתאםבנפרד המשרה בחברה  נושאימ כל אחד

מליץ לדירקטוריון האם לאשר העלאה של השכר ומה גובה ולה, לעיל 4-, ו3, 2

 ההעלאה. 

 השנתי השכר עלות מעסיק שללהלן מבלי לגרוע מהאמור לעיל,

לנושאי משרה בחברה יהיה ( )ללא מענקים וללא מרכיב הוני תהמירביהמירבי

 ןדירקטוריון החברה הינו התגמול ועדתאשר לדעת , ()במונחי עלות(:כדלקמן 

בקנה  ותביחס לדרישות התפקיד של נושאי המשרה ועומד ותוסביר ותהוגנ

  :ת התגמול של החברהסאחד עם תפי

 

)עבור  לשנה מירבית שכר עלות דרג

  (₪ )באלפי משרה( 311%

  006500,1 יו"ר דירקטוריון

  006500,1 מנכ"ל

 1,000 ישראל פעילות מנהל

 900 800 ים ונושאי משרה אחריםללסמנכ"
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 מענק שנתי .4.5

 שנתי למענק תכנית, התגמול ועדת המלצת לאחר, לקבוע רשאי החברה דירקטוריון

כמפורט נושאי המשרה יהיו זכאים למענק שנתי  במסגרתה, בחברה המשרה לנושאי

  להלן:

 יו"ר דירקטוריון .4.5.1

. למרות זאת, משכורות 4בגובה יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי למענק שנתי 

גובה המענק שישולם בפועל עשוי להיות נמוך מהמענק כאמור, ויקבע על פי 

 על ידי ועדת התגמול  ו בתחילת כל שנה קאלנדריתשיקבעעמידתו ביעדים 

רית בעת קביעת היעדים בתחילת כל שנה קאלנד ם. בשיקוליהוהדירקטוריון

את את תוצאות השנה הקודמת ווהדירקטוריון בחשבון הועדה  וביאיכאמור, 

ועדת התגמול והדירקטוריון תוכנית העבודה המתוכננת לשנה הקרובה.  

  :להלן יםמפורטה האומדנים חמשתמתוך  על שלושה ,בין היתר ו,תבססי

 

 )%( משקל אומדן

 EBITDA 20-40רווחיות 

 20-40 מכירות

 10-30 לעובדמכירות 

 20-40 רווח גולמי

 10-30 רווח לפני מס

 מנכ"ל .4.5.2

למרות זאת, גובה המענק משכורות.  5בגובה המנכ"ל יהיה זכאי למענק שנתי 

 שישולם בפועל עשוי להיות נמוך מהמענק כאמור, ויקבע על פי עמידתו ביעדים

. והדירקטוריון על ידי ועדת התגמולבתחילת כל שנה קאלנדרית  ושיקבע

 וביאיבעת קביעת היעדים בתחילת כל שנה קאלנדרית כאמור,  םבשיקוליה

תוכנית את את תוצאות השנה הקודמת ווהדירקטוריון בחשבון הועדה 

 העבודה המתוכננת לשנה הקרובה.  

על שלושה מתוך חמשת  ,בין היתר  ו,תבססועדת התגמול והדירקטוריון י

  איכותיים כמפורט להלן:אומדנים  4לן ועד הכמותיים שלה האומדנים

  )%( משקל אומדן 

אומדנים 

 כמותיים

יהוו לכל הפחות  EBITDA 20-40רווחיות 

ולכל היותר  70%

מהמענק  80%

 השנתי

 20-40 מכירות

 10-30 מכירות לעובד

 20-40 רווח גולמי

 10-30 רווח לפני מס
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 דירקטורים .4.5.3

 .לא יהיו זכאים למענק שנתי רקטוריםדי

 (דירקטור או"ל מנכ)שאינם  משרה נושאי .4.5.4

מבוסס על יעדים כמותיים  יהיהיכול שמשרה  לנושאי השנתי המענק

  .להלןכמפורט ואיכותיים 

רבעוני או שנתי או לפי תקופת ביצוע אחרת, ם יכול שימדדו על בסיס יעדיה

 לפי העניין, ובהתאם לתנאים שיאושרו לנושאי המשרה.

, השאר בין, יגזרו אשר, אישיים יעדים ייקבעויכול ש המשרה מנושאי אחד לכל

 המחלקה של העבודה ומתוכניות הקבוצה של האסטרטגית העבודה מתוכנית

 מהן אחת לכל אשר קטגוריות ארבע לעד ויחולקו, המשרה נושא משויך אליה

 :יחסי משקל יינתן

/אומדן EBITDA/המכירות/הנקי )כדוגמת הרווח החברה ברמת יעדים .א

 (.החברה של עיסוקה לתחום הרלוונטי פנימי

 נושא משתייך אליה הבת/החברה המחלקה ברמת עסקיים יעדים .ב

 .טווח ארוכי יעדים, היתר בין, יכללו האמורים היעדים. המשרה

 וציות פנימיים לנהלים ציות של מדד)כדוגמת  ואחרים מקצועיים יעדים .ג

(. משמעותיים בפרויקטים דרך אבני השלמת של מדד; הדין להוראות

 .טווח ארוכי יעדים, היתר בין, יכללו האמורים היעדים

 ההליך על תתבצע ההערכה -  החברה"ל מנכידי -על ביצועים הערכת .ד

, השאר בין, ותתייחס, בחברה המתקיים העובדים הערכת של המובנה

, השאר בין, תתייחס"ל המנכ הערכת. פיננסיים שאינם לקריטריונים

רכיב  .הטווח ארוכי ולביצועיו המשרה נושא של הטווח ארוכת לתרומה

 מסך כל המענק השנתי. 20%זה יהווה עד 

 שנתי מענקתשלום ל סף תנאי .4.5.5

 במקרים שלהלן:לא יחולק  השנתיהמענק  .4.5.5.1

 להלן:תנאי סף להתקיימות  למענק שנתי תהא כפופהזכאות  .4.5.5.1

פי הדוחות הכספיים המאוחדים -עלשל החברה   הרווח הנקי (א)

אומדנים 

 איכותיים

מדדים לפי  4עד 

 קביעה של ועדת

 התגמול

 והדירקטוריון

 30%יהוו  עד  20-30

 מהמענק השנתי
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 מיליון ש"ח. 20 15לכל הפחות -מ נמוךיהיה 

קבעו כי נדרשת עמידה בתנאי  ועדת תגמול והדירקטוריון (א)(ב)

אינם  - אלהנאי סף תכי אישרו ו כספיים או אחרים נוספיםסף 

  .מתקיימים

בחשבון אירועים חד  ובאומענק השנתי לא יבחישוב הזכאות ל .4.5.5.2

 שערוכים ואירועים חד פעמיים, לרבות אירועים הכוללים, פעמיים

חשבונאיים ושאינם מצביעים על ביצועים עודפים של נושאי 

 .אלא אם כן סבר הדירקטוריון אחרת המשרה,

 הגבלות .4.5.6

  יוגבל כדלקמן:המענק השנתי גובה  .4.5.6.1

   .משכורות 4לא יעלה על  – דירקטוריוןיו"ר  (א)

  .משכורות 5 על לא יעלה  - "למנכ (ב)

 משכורות. 4לא יעלה על  -מנהל פעילות ישראל  (ג)

 43על  לא יעלה - "ל(מנכ או דירקטור)שאינו  משרה נושא . (ג)(ד)

  .משכורות

שרה בגין שנה מסוימת, המענקים השנתיים לכלל נושאי המ סכום .4.5.6.2

 התפעולי לאותה שנה.  הרווחמ  5%כפי שיחולק בפועל, לא יעלה על 

 אישור לאחר, לשנה אחת משרה לנושא ישולם השנתי המענק .4.5.6.3

 ספיים של השנה הרלבנטית על ידי דירקטוריון החברה. הכ הדוחות

)שניים עשר(  12מענק שנתי יינתן לנושאי משרה אשר עבדו לפחות  .4.5.6.4

, ולמעט אם אותה השנה של הכספיים הדוחות אישור טרם חודשים

התפטר או פוטר בשל נסיבות השוללות את הזכות נושא המשרה 

)וככל שהועסק במהלך השנה הקלנדרית  לקבל פיצויי פיטורים

חודשים, העובד יהיה זכאי למענק שנתי  12-במשך תקופה הקצרה מ

אך , בשנה שבגינה מחולק המענק באופן יחסי לתקופת העסקתו

 בפועל סופקו לא בה מוקדמת הודעה תקופתמבלי לקחת בחשבון 

  .(לחברה שירותים

 של וגובה הפחתת על להחליט, דעתו שיקול לפי, רשאי רקטוריוןיהד .4.5.6.5

המענק השנתי בשיעור של עד הפחתה, וזאת כמדיניותרכיב משתנה, 

אם לדעת הדירקטוריון, ישנם שיקולים כספיים ברמת החברה  ,%25

של המחייבים הפחתה  -או שיקולים ספציפיים ברמת נושא המשרה 

 .כאמורהרכיב המשתנה

שיהיה זכאי למענק כאמור, המבוסס על נתונים  משרהכל נושא  .4.5.6.6

 יום 30כספיים כאלו ואחרים, יתחייב להחזיר לחברה, בתוך 

אם שולמו לו על סכומים ששולמו,  ,מהמועד הדרישה מצד החברה

 הכספייםגו מחדש בדוחות בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצ

לאחר מועד אישור  שלוש שנים של במהלך תקופה החברה של
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לדירקטוריון קיימת סמכות לקבוע כי השבת הסכומים . המענק

תתבצע באמצעות קיזוז אותם סכומים מסכומים אחרים לו זכאי 

 . נושא משרה

 

  אופציות .4.6

הינה לעודד את  בחברה עובדיםנושאי משרה ול אופציותהענקת  מטרת .4.6.1

באמצעות שיתופם בתוצאות עם החברה של מקבלי האופציות הזדהותם 

. הקצאת ויצירה של זהות אינטרסים בין החברה לעובדים פעילותה של החברה

את המשך מתן  ומבטיחה מקבליהחיובי עבור  מהווה תמריץ האופציות

  .לחברות הקבוצה, במסירות ובשקדנות, לטווח ארוךוכן  שירותיהם לחברה

לא  עובדים,נושאי משרה ולמימוש של אופציות בלתי סחירות הניתנות המחיר  .4.6.2

 המסחר ימי 30-ב החברה של המניה שערי של משוקללה ממוצעיפחת מה

המאשרת לראשונה את .5%בתוספת  אישור הדירקטוריון למועד קדמויש

לפחות, ולא  %5בתוספת  כתבי האופציה לנושא המשרה הרלוונטיהענקת 

 .פחות ממחיר הסגירה של המניה עובר למועד החלטת הדירקטוריון

 למנגנוני הניתן ככל לב)בשים  ברטצהאפשרי המ המקסימאלי הדילול היקף .4.6.3

 ההענקות כלל בגין, של כלל בעלי המניות (בלבד ההטבה מרכיב לפי מימוש

  .)לאחר ההקצאה ובדילול מלא( 15% יהיה בחברה בוצעויש

תקופות  ניתן לקבוע .נהאו שתקבע ההבשלה לא תפחת משלוש שניםתקופת  .4.6.4

 . , או בכל חלוקה אחרתשליש כל שנה, כגוןהיינו, שניםהלמימוש חלקי על פני 

  שנה אחרי כל מועד הבשלה.מ לא תפחתתקופת המימוש  .4.6.5

, כולן או חלקן,  ישנה אפשרות כי ועדת התגמול תתנה את הבשלת האופציות .4.6.6

 למי ממקבלי האופציות, בהשגת יעדים שיקבעו במועד ההקצאה. 

לחבילת אופציות שתוקצה לנושא משרה יחיד )על פי מודל  המרבי שווי ההטבה .4.6.7

לכל  כלכלי מקובל שישמש את החברה בדוחותיה הכספיים(, במועד ההענקה,

מעלות  80%, לא יעלה על בממוצע לשנה במשך תקופת ההבשלהשנת הבשלה

  .פעמי(-השכר השנתי של נושא המשרה )רכיב קבוע בלבד ללא מענק שנתי/חד

 

 בונוס חד פעמי .4.7

פעמי -על מתן בונוס חד גם באופן רטרואקטיבי, ,טהדירקטוריון רשאי להחלי .4.7.1

מצד נושא משרה בחברה, במסגרת ביצוע עסקה שאינה  בגין מאמצים ניכרים

 המענק ."(. "(בונוס חד פעמי)לעיל ולהלן: " הבמהלך העסקים הרגיל של החבר

 המיוחד יכול שייקבע ויינתן במהלך או בתום השנה.

 שלוש משכורות. בונוס חד פעמי לא יעלה על .4.7.2

שיהיה זכאי לבונוס כאמור, המבוסס על נתונים כספיים  המשרהכל נושא  .4.7.3

 ,ממועד הדרישה ימים 30כאלו ואחרים, יתחייב להחזיר לחברה, בתוך 
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גו אם שולמו לו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצסכומים ששולמו, 

לאחר  שלוש שנים במהלך תקופה של החברה של הכספייםמחדש בדוחות 

לדירקטוריון קיימת סמכות לקבוע כי השבת . פעמי-הבונוס החד מועד אישור

הסכומים תתבצע באמצעות קיזוז אותם סכומים מסכומים אחרים לו זכאי 

 .משרה נושא

, משרה מנושאי למי להינתן יכול פעמי-שהבונוס החד מובהר ספק הסר למען .4.7.4

 4.5.6.1  4.5.6.1ומעבר לתקרות המפורטות בסעיף  שנתי למענק לזכאותו בנוסף

 לעיל. 

 תנאים נלווים והטבות .4.8

  ביטוח .4.8.1

ביטוח  פוליסתב מכוסיםזכאים לפוליסתנושאי המשרה בחברה יהיו  כלל

שתרכוש החברה, לכיסוי אחריותם על פי דין כנושאי  אחריות נושאי משרה

 .משרה של החברה

אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה  לכיסויהינה  ביטוחה פוליסת

או כיהנו לאחר מועד הכיסוי הרטרואקטיבי  המצוין  המכהנים או יכהנו

בחברה ובחברות בנות של החברה מעת לעת, לרבות  בפוליסת הביטוח

דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם חברי קיבוץ כפר עזה, בעל 

 .  השליטה

 דולר מיליון 10-לא יפחת מ עד יהיו בפוליסה המכוסה האחריות גבולגבולות

 החברה של העצמית ההשתתפות. שנתית ביטוח ולתקופת למקרה"ב ארה

 ובמקרה"ב ארה דולר 25,000 הינה וקנדה"ב בארה שתוגש תביעה של במקרה

 העצמית ההשתתפות"ב. ארה דולר 10,000 הינה, אחר מקום בכל תביעה של

 25,000 הינה"א בת בבורסה הנסחרות מניות תביעת של במקרה החברה של

 "ב.ארה דולר

 לביטוח בפוליסות מורשה מבטח עם לעת מעת להתקשר רשאית תהא החברה

 בנות ובחברות בחברה יכהנו או המכהנים משרה ונושאי דירקטורים אחריות

 קיבוץ חברי הינם אשר בחברה משרה ונושאי דירקטורים לרבות, החברה של

"(, העוקבות התקופות)להלן: " לעת מעת שתקבענה כפי לתקופות, עזה כפר

בגבולות אחריות, בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו מקובלים ומותאמים לצרכי 

החברה במועד חידוש/הארכת פוליסת הביטוח ובלבד שאם יחולו שינויים 

או סכומים הנקובים \ו מגבולות האחריות של הפוליסה %50העולים על 

, העוקבות בתקופות הפוליסות בתנאי מהותייםיחולו שינויים או \בפוליסה, ו

 של המניות בעלי לאישור אלו פוליסות החברה תביא, הפוליסה תנאי לעומת

 .דין לכל בכפוף, כללית אסיפה במסגרת החברה

כל רכישה חדשה של פוליסת ביטוח עתידית תביא הנהלת החברה  בטרם

ודירקטוריון החברה את הפוליסה החדשה בהתאם  התגמוללאישור ועדת 

ודירקטוריון החברה יאשרו, כי התקשרות  התגמוללמפורט לעיל. ועדת 

החברה בפוליסה החדשה עומדת בתנאים הקבועים לעיל וימסרו את הדיווחים 



 

12 

 

 הנדרשים על פי דין.

לכתבי שיפוי הנהוגים בחברה מעת נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים  כלל

, של החברה התקנון הוראות את תואמים לשיפוי ההתחייבות כתבי לעת. 

 בעל מטעם אלו כולל, המשרה נושאי לכלל זהים ובתנאים בנוסח והינם

 .השליטה

 פטור .4.8.2

 פטורש לכךהחברה רשאית להעניק כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה בכפוף 

כלשהו ל על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה וחי לא ,נתןשי

בחברה )גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור( יש בה עניין 

 , ובלבד שתקנון החברה יכלול הוראה זו.אישי

 שיפוי .4.8.3

 הדוחות פי על החברה של העצמי מההון 25% על יעלה לא, הכולל השיפוי גובה

 של בפועל התשלום מועד לפני, שפורסמו האחרונים המאוחדים הכספיים

 .השיפוי

כולל יו"ר ) המשרה נושאי כללל תהניתנו נוספות עיקריות נלוות הטבות .4.8.4

 (לדירקטוריםפרט דירקטוריון 

תפריש לנושא המשרה הפרשות לביטוח מנהלים ולקרן  החברה .4.8.4.1

 . השתלמות כנהוג בחברה

ובכל  בחברה שלומשרה יהיה זכאי לימי מחלה בהתאם לוותק נושא  .4.8.4.2

 .מקרה לא פחות מהקבוע בדין

בהתאם לוותק נושא המשרה  יהיה זכאי לימי חופשה המשרהנושא  .4.8.4.3

 וכנהוג בחברה ובכל מקרה לא פחות מהקובע בדין. הרלוונטי בחברה

 המשרה נושא לוותק בהתאםזכאי לימי הבראה  יהיההמשרה  נושא .4.8.4.4

 .בדין עובובכל מקרה לא פחות מהק בחברה הרלוונטי

 רכב גמול או רכב המשרה נושא לרשות תעמידיכול שתעמיד החברה .4.8.4.5

 הקבועות בהוצאות תישא החברה. תפקידו מילוי לצורכי ישמש אשר

 הנהוגים הנהלים לפי זאת כל, הרכב לאחזקת בשימוש הכרוכות

למעט  יישאו בשווי השימוש ברכב לצרכי מס,נושאי המשרה  בחברה

, על פי שיקול אם החברה תחליט לגלם את שווי הרכב לצרכי מס

 .דעתה הבלעדי

 החזר/או ו נייד טלפון משרה לנושא תעמידש יכולתעמיד החברה .4.8.4.6

 מס כל בתשלום יישא המשרה נושא. נייד בטלפון שימוש הוצאות

 את לגלם להחליט רשאית תהא החברה ואולם זו מהטבה הנובע

 .אלה מס הוצאות

 הוצאות החזרי יידרשו המשרה נושא של התפקיד מילוי שלצורך ככל .4.8.4.7

 להחזר זכאי יהיה המשרה נושא"ל, בחו/או ו בישראל"ל ואש

 .קבלות להצגת ובכפוף החברה נהלי פי על סביר הוצאות

מתנות לחג, נופש, עיתונות וספרות מקצועית, השתלמויות  - רווחה .4.8.4.8
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 .גיבוש ימיו , מקצועיות

 

 תנאי סיום כהונה .5

)ככל  ,סיום העסקהמוקדמת בעת  הודעהתקופת ללהודעהמשרה יהיה זכאי  נושא .5.1

כפי שייקבע  ,(להלן וכהגדרת" חמורות בנסיבות"פיטורים  ושסיום העסקתם אינ

בהתאם למפורט להלן )באופן שלא  בהסכם ההעסקה שבין החברה לנושא המשרה

 .בהתאם להוראות הדיןעל ידי ועדת התגמול וכפי שיאושר יפחת מהמינימום לפי דין(

 :תקופת ההודעה המוקדמת בכל מקרה לא תעלה על

 .עד שנתיים בחברהלנושא משרה שעבד  חודשים  3

 .לנושא משרה שעבד עד שלוש שנים בחברה  חודשים 4

 .שנים בחברהחמש לנושא משרה שעבד עד  חודשים 5

 .בחברהומעלה שנים  חמשלנושא משרה שעבד  חודשים 6

להמשיך להיות מחויב נושא המשרה  עשוייתחייבבמהלך תקופת ההודעה המוקדמת 

 ., בהתאם להחלטת החברהבחברהולמלא את תפקידו 

לאלתר שרה מא יל, החברה רשאית להורות על סיום העסקתו של נושלע וראף האמ על

עבודתו בפועל של נושא על  ההודעה המוקדמת, ולוותרתקופת או בכל עת במהלך 

ההודעה המוקדמת או חלקה. במקרה כאמור )ובלבד שלא תקופת המשרה במהלך 

ימי  את תפדה החברה"(, חמורות בנסיבותשל "פיטורים סיום העסקה במקרה במדובר 

 .ושנותר המוקדמת ההודעהתקופת 

הוראה לפיה החברה רשאית לפטר את  יכללושל נושאי המשרה  העסקהוכהונה תנאי  .5.2

נושא המשרה מעבודתו ללא מתן הודעה מוקדמת במקרים השוללים זכאות לתשלום 

פיצויי פיטורין: )א( הרשעה בעבירה שיש עמה קלון; )ב( נושא המשרה לא ינהג 

בנאמנות ו/או במהימנות ו/או ביושר ביחסיו עם החברה ו/או בפעולותיו עבורה ו/או 

הפוגע בשמה הטוב של החברה; )ג( במקרה שנושא המשרה יפר את חובת  יתנהג באופן

הסודיות כלפי החברה ו/או חובתו להגן על זכויות החברה שיפותחו עקב או במסגרת 

פי דין מתשלום -עבודתו בחברה; )ד( כל מקרה אחד שבו זכאית החברה להימנע על

 ."(פיטורים בנסיבות חמורות)להלן: " .פיצויי פיטורין

 .פרישה מענקי לשלם נוהגת אינה החברה .5.3

 

 הגנות מסחריות .6
הוראות שמטרתן להגן על זכויות הקניין הרוחני  יכללושל נושאי המשרה  הסכמי ההעסקה

של החברה וכן תניות סודיות ואי תחרות ונוסחן יותאם לנושא המשרה הרלוונטי בהתאם 

 לרגישות תפקידו ולחשיבותו לחברה.

  ושינוייםתוקף  .7

 בכל שתיקבע הוראה/או ו קיימת הוראה מכל תגרענה לא, זו תגמול מדיניות הוראות .7.1

/או ו בתקנות/או ו החברות חוק בהוראות, האמור מכלליות לגרוע מבלי)לרבות,  דין

בחברה  מהאורגנים למי נוסף דעת שיקול מתן ו/או פטור/או ו הקלה וכל( פיו על צווים

אשר יקבעו בכל הוראת דין כאמור, יחולו על החברה ויחשבו כחלק ממדיניות תגמול 



 

14 

 

 ועדתעל ידי  החברה של התגמול למדיניותלאישור הוספת הוראות אלו  בכפוףזו, 

שיהא צורך באישור אסיפת בעלי  מבלי וזאתוהדירקטוריון של החברה,  התגמול

  המניות של החברה.

ניות זו מהווים רף עליון לתנאי הכהונה וההעסקה של נושאי הכללים הקבועים במדי .7.2

המשרה. יודגש, כי החברה אינה מחויבת להעניק לנושאי המשרה את כל המרכיבים 

זו, ואינה מחויבת להעניק את השיעור המקסימלי באיזה  במדיניותהמפורטים 

זו כדי ממרכיבי תנאי הכהונה וההעסקה הקבועים במדיניות. אין באמור במדיניות 

בחברה וזכויותיו של כל נושא משרה יהיו אלה  כלשהוליצור זכות לנושא משרה 

 שבהסכם ההעסקה שיחול בינו לבין החברה.

בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית  יההתמדיניות התגמול  .7.2.7.3

, דירקטוריון מבלי לגרוע מהאמור לעיל. א)ד( לחוק267כאמור, בהתאם להוראות סעיף 

את מדיניות התגמול וכן את התאמתה ולכל המאוחר כל שנה, החברה יבחן מעת לעת 

להוראות הדין, ככל שחל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או 

שינויים במדיניות התגמול, ככל שיהיו, יאושרו בהתאם להוראות מטעמים אחרים. 

 הדין. 

לדירקטוריון על עדכונה של מדיניות התגמול מעת לעת, כמו כן, ועדת התגמול תמליץ 

 ותבחן את יישומה באופן שוטף.



 "מבע (1993כפרית תעשיות )

 )להלן: "החברה"( 

 מיוחדת ב הצבעה להצבעה באסיפה כלליתכת

 )להלן: "תקנות כתבי הצבעה"( 2002-בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

 חלק א'

 ( בע"מ.3991: כפרית תעשיות )חברהשם ה

 מיוחדת של בעלי המניות בחברה. : אסיפה כלליתסוג האסיפה

 .33:33 בשעה ,8338 דצמברב 13', א : ביוםמועד האסיפה

 "(.החברה משרדי)"משרדי החברה בקיבוץ כפר עזה : מקום האסיפה

', ד ין חוקי, תדחה האסיפה ליוםיאם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מנ

 במשרדי החברה.  33:33בשעה  8339 נוארבי 6

אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה  על סדר היוםפירוט הנושאים ש .3

 ותמצית ההחלטה המוצעת

 . שור המשך התקשרות בין החברה לבין קיבוץ כפר עזה בהסכם שירותיםאי .3.3

לאשר את המשך התקשרות החברה עם בעל השליטה, קיבוץ : "נוסח ההחלטה המוצע
ועד  3.3.8339שנים נוספות, שתחל ביום  שלוש  בהסכם שירותים, לתקופה שלכפר עזה, 

 ". 13.38.8383ליום 

 .אישור התקשרות בהסכם הרשאה לשימוש במערכת תקשורת משודרגת .3.8

לאשר התקשרות עם הקיבוץ בהסכם לקבלת הרשאה לשימוש " נוסח ההחלטה המוצע:
 ".במערכת תקשורת משודרגת

 מדיניות תגמול.אישור   .3.1

נספח כ"לאשר את מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף  נוסח ההחלטה המוצע:
 ".13.38.8383עד ליום   3.3.8339מיום  שנים 1לתקופה בת  העסקהלדוח  'א

  המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעת: .8

יעמדו לעיון במשרדי עותק של הדיווח המיידי וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום, 

, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכיר ה'-בימים א'החברה בקיבוץ כפר עזה, 

וזאת עד למועד כינוס (, 38-6839033, פקס: 38-6839083החברה, מר ניסים מזרחי )טלפון: 

 האסיפה.

 : באסיפה הרוב הנדרש .1

, בהתאם שעל סדר היום 1.2-ו 1.1בסעיפים  הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה  .1.3

ב רגיל של קולות בעלי ( לחוק החברות, הינו רו1)א()870 -( ו4)873להוראות סעיפים 

 המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות  .א

שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל 



 עים; אוהקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנ

לעיל לא עלה על  אסך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף  .ב

 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.8%שיעור של שני אחוזים )

סדר היום, בהתאם להוראות  שעל 1.3בסעיף ההחלטה שור הרוב הנדרש באסיפה לאי .1.8

החברות, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה,  א לחוק867סעיף 

 :ובלבד שמתקיים אחד מאלה

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות  .ג

שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל 

 הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

לעיל לא עלה על  אסך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף  .ד

 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.8%שיעור של שני אחוזים )

 זה הצבעה כתב של' ב בחלק י, יצוין כלעיל תוהמפורט ותהחלטה לגבי ההצבעה ענייןל .1.1

 הוראת פי על כנדרש, או עניין אישי זיקה של היעדרה או קיומה לסימון מקום המוקצ

בעל מניות  כי, יודגש. או העניין האישי הזיקה מהות ולתיאור, החברות לחוק 272 סעיף

 לאסימן כי קיים עניין אישי אך  או, כאמור אישי עניין של היעדרו או קיומו סימן שלא

 .במניין הצבעתו תבוא לא, האישי העניין מהות את תיאר

בעניין "גילוי בדבר אופן  8333בנובמבר  13בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 

"(, בעל ההנחיההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" )"

מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או 

מוסדי, כהגדרת מונחים אלה בהנחיה, וכן האם הינו מיופה כוח מטעמו של בעל משקיע 

 עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

  זכאות להשתתף בהצבעה .4

 הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של לקביעתהמועד הקובע 

 "(. המועד הקובע)" 8338 בנובמבר 13', ביום 

רק אם צורף לו  1לא רשוםלגבי בעל מניות לכתב ההצבעה יהיה תוקף  :תוקף כתב הצבעה .0

 אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

( לחוק החברות, רק אם צורף 8)377לכתב הצבעה של בעל מניות רשום יהיה תוקף לפי סעיף 

 . צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות לו

עד הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל,  יש להמציא לחברה כתב

לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח  ( שעות לפני מועד ההצבעה.4ארבע )

 להלן.לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט 

                                                      
1

בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות   
 שם החברה לרישומים.-במרשם בעלי המניות על



: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה מערכת הצבעה אלקטרונית .6

( שעות לפני תחילת האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה 6עד שש )האלקטרונית 

האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד 

נותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לש

 .מועד זה

)ד( לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה 81בהתאם להוראת סעיף 

 תיחשב שלוח באמצעות או בעצמו מניה בעל של הצבעה, זה לעניין. תהצבעתו המאוחר

  האלקטרונית. ההצבעה מערכת באמצעות או הצבעה כתב באמצעות להצבעה מאוחרת

לפחות מזכויות  3%בעל מניה אחד או יותר שלו החברות,  לחוק( ב)66 סעיף בהתאם להוראת .7

ובלבד  היום בסדר נושא לכלול ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון

שבעה  עד לחברה תומצא להוספת נושא . בקשהשהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית

ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה,  בהתאם .האסיפה זימון לאחר ימים (7)

לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת 

 נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

-38החברה, טלפון: משרדי קיבוץ כפר עזה,  :הוהודעת עמד מען למסירת כתב ההצבעה .8

 .38-6839033, פקס: 6839083

( ימים לפני מועד האסיפה, קרי 33עד עשרה ): המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה .9

 .83.38.8338עד ליום 

( ימים לפני מועד 0עד חמישה ): המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה .33

 .80.38.8338 עד ליום האסיפה, קרי

המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר  .33

ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה. אין בפרסום סדר היום המעודכן  34-לא יאוחר מ: היום

 כדי לשנות את המועד הקובע.

והודעות הצבעה כתב ה יםכתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי .38

 העמדה

    .www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  

  .maya.tase.co.ilאביב בע"מ: -אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

אל מענו  הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדוארבעל מניות זכאי לקבל את אישור  .31

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

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

 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב קישורית לנוסח  ,בלא תמורה ,ל בדואר אלקטרוניבעל מניות לא רשום זכאי לקב .34

באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה והודעות העמדה ההצבעה 

, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו

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


לום; הודעה לעניין קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תש

 כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

 (0) בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה: עיון בכתבי ההצבעה .30

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

לחוק  868השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף  כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל

לעיין בכתבי זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו  החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית,

-במשרדה הרשום של החברה, בימים א'לתקנות כתבי הצבעה,  33ההצבעה כמפורט בתקנה 

 . ה', בשעות העבודה המקובלות

מניות רגילות  3,387,306.9צבעה בחברה הינה מסך כל זכויות הה 0%כמות המניות המהווה  .36

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה  0%; כמות המניות המהווה ש"ח ע.נ. כ"א 3בנות  של החברה

ניות מ 038,307.8לחוק החברות הינה  868שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 

 ש"ח ע.נ. כ"א.  3של החברה בנות רגילות 

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, שלגביו  ציון אופן ההצבעה: .37

 ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר  .38

ר היום העדכני ובהודעות היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסד

עמדה בדיווחי החברה שבאתרי ההפצה. ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום, החברה 

תפרסם כתב הצבעה מתוקן במועד פרסום סדר היום המעודכן. אין בפרסום סדר היום 

 המעודכן בכדי לשנות את המועד הקובע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חלק ב'

 ( בע"מ.3991: כפרית תעשיות )חברהשם ה

 .80348פר עזה, ד.נ. נגב , : כמען החברה

 מיוחדת של בעלי המניות בחברה. : אסיפה כלליתסוג האסיפה

 .33:33 בשעה ,8338 בדצמבר 13', א ביום: מועד האסיפה

 "(.משרדי החברהמשרדי החברה בקיבוץ כפר עזה )": מקום האסיפה

 , בתום יום המסחר.8338 בנובמבר 13', ו: יום המועד הקובע

', א ין חוקי, תדחה האסיפה ליוםיכעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מנאם 

 במשרדי החברה. 33:33בשעה  8339בינואר  6

 :פרטי בעל המניות

 : ____________שם בעל המניות

 :  ____________מס' זהות

  –אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

 ____________ :מס' דרכון

 ____________ :המדינה שבה הוצא

 ____________ :בתוקף עד

  –אם בעל המניות הוא תאגיד 

 ____________   :מס' תאגיד

 ____________.  :מדינת ההתאגדות

 :מועד ההצבעה

 תאריך: ________; שעה: ________

 5*/ אף אחד מהם 4, משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן(3, נושא משרה בכירה2האם הינך בעל עניין

; כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית -נא לענות ב 

העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה 

 שלילי

  בעל עניין

  נושא משרה בכירה בחברה

משקיע מוסדי )לרבות מנהל 

 קרן(

 

  אף אחד מהם 

פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה -)*( במידה והמצביע מצביע על

                                                      
 .3968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 3כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף  2

 .3968-ערך, תשכ"ח )ד( לחוק ניירות17כהגדרת המנוח "נושא משרה בכירה" בסעיף  3

לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה  3כהגדרת המונח בתקנה  4

וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות,  8339-כללית(, תשס"ט

 .3994-תשנ"ד
: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי 13.33.8333מתאריך נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך  5

 משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".



 הכח.

  :אופן ההצבעה
 

6אופן ההצבעה  הנושא על סדר היום
-ו 222לעניין אישור עסקה לפי סעיפים  

לחוק החברות, שהרוב  272עד  272
הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או 

האם  –א 227מדיניות תגמול לפי סעיף 
אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי 
בהחלטה, נושא משרה בכירה או 

 ?7משקיע מוסדי

 

 

 לא כן* נמנע נגד בעד

לאשר את המשך  -1.1נושא 

התקשרות החברה עם בעל השליטה, 

קיבוץ כפר עזה, בהסכם שירותים, 

לתקופה של שלוש  שנים נוספות, 

ועד ליום  1.1.2019שתחל ביום 

31.12.2021 

 

     

לאשר התקשרות עם  - 1.2נושא 

הקיבוץ בהסכם לקבלת הרשאה 

 לשימוש במערכת תקשורת משודרגת

     

לאשר את מדיניות  - 1.3נושא 

התגמול של החברה בנוסח המצורף 

כנספח א' לדוח העסקה לתקופה בת 

עד ליום   1.1.2019שנים מיום  3

31.12.2021 

     

 
 

לעיל, יש לפרט  אחת או יותר מן ההחלטות האמורותבמקרה שהינך בעל "עניין אישי" באישור 
 את מהות העניין האישי:

 
_______________________________________________________________

___________ 

                                                      
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.  6

 בעל מניות שלא ימלא טור זה או יסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. 7


