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  דוח מיידי בדבר כיוס אסיפה כללית מיוחדת  הדון:

"), לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  חוק החברות("  1999-תש"טהבהתאם לחוק החברות, 

 2001-תקות יירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"אל, ")דוחותהתקות (" 1970-התש"ל

לתקות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה "), תקות עסקה עם בעל שליטה("

, תקות החברות (הצבעה בכתב ")תקות הודעה ומודעה(" 2000-תש"סה), והוספת ושא לסדר היום ציבורית

לתקות החברות (הוכחת בעלות במיה לצורך הצבעה  ) ו"תקות הצבעה בכתב"( 2005- תשס"וה), והודעות עמדה

יתת בזאת הודעה על כיוס אסיפה כללית "), תקות הוכחת בעלות במיה(" 2000-תש"סהבאסיפה הכללית), 

, בשעה  2021 בדצמבר 30, 'הביום , בקיבוץ כפר עזהבמשרדי החברה מיוחדת של בעלי המיות בחברה, שתתקיים 

"). אם תוך חצי שעה מהמועד שקבע לכיוסה של האסיפה כאמור לעיל האסיפה הכללית" או "האסיפה(" 10:00

באותה  ,2022 ביואר 6, 'הביום לא יימצא לה מיין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך 

  יקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המיות.השעה ובאותו המקום, או ביום שעה ומקום אחרים, כפי ש

  ותהמוצע ותעל סדר היום ווסח ההחלט יםהעומד  יםהושא חלק א':

 אישור מדייות תגמול לושאי המשרה בחברה . 1

מדייות התגמול  לדוח זה (" כספח א'לושאי המשרה בחברה המצ"ב  מוצע לאשר את מדייות התגמול

, ת ועדת התגמוללאחר קבלת המלצ, 25.11.2021") כפי שזו אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום המוצעת

אודות מדייות התגמול פרטים וספים ל  .31.12.2024ועד ליום  1.1.2022יום מהחל  שים 3לתקופה של  

  . זהלדוח  3המוצעת ראו סעיף 

  זימון האסיפהלדוח  כספח א'לאשר את מדייות התגמול המוצעת המצ"ב : וסח ההחלטה המוצעת

  . בהתאם להוראות הדין ההחל ממועד אישור שים 3לתקופה של  

 אישור המשך התקשרות בין החברה לבין קיבוץ כפר עזה בהסכם שירותים  . 2

בהסכם למתן שירותים  בעל השליטה, קיבוץ כפר עזה,לבין  החברההמשך התקשרות בין  מוצע לאשר

"), כאשר תאי הסכם השירותים(" 31.12.2024ועד ליום   1.1.2022יום משים וספות,   3לתקופה של  

  להלן.  4למעט שיויים המפורטים בסעיף לתאי ההתקשרות בהסכם השירותים הקיים,  דומיםההתקשרות 

לאשר את המשך התקשרות החברה עם בעל השליטה, קיבוץ כפר עזה, בהסכם  וסח ההחלטה המוצעת:

 . 31.12.2024ועד ליום  1.1.2022יום משים וספות,  שלוש  שירותים, לתקופה שלה
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 חלק ב' – פירוט בדבר הושאים שעל סדר היום 

 ת תגמול אישור מדייו  . 3

  רקע כללי .3.1

") אושרה על ידי האסיפה התגמול הקיימתמדייות הקיימת של החברה ("מדייות התגמול  .3.1.1

. לפרטים אודות מדייות 31.12.2021והיא תעמוד בתוקפה עד יום  30.12.2018הכללית ביום  

-2018(מס' אסמכתה:   21.11.2018התגמול הקיימת, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 

01-111993.(   

מדייות  לעדכוןיסודית החברה עבודה ביצעה בהתאם להחיית דירקטוריון החברה,  .3.1.2

למדייות התגמול של   ביחסעריכת סקירה השוואתית קבלת ייעוץ מקצועי ותגמול, תוך ה

החברה את  על בסיס תוים אלו, גיבשה  חברות שוות, הדומות בהיקפן ובפעילותן לחברה.

 .  מדייות התגמול המוצעת

ריון החברה לאשר את  החליטה ועדת התגמול להמליץ לדירקטו,  2021 בובמבר 22ביום  .3.1.3

לאחר ששקל אישר דירקטוריון החברה,  2021 בובמבר 25מדייות התגמול המוצעת. ביום 

 ספח א'וקיבל את המלצות ועדת התגמול, את מדייות התגמול המוצעת, בוסח המצורף כ

   לדוח זה.

ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון שדו בגיבוש מדייות התגמול המעודכת,  במסגרת .3.1.4

מדייות התגמול הוכחית והיסיון  תאי) 1יהם: (יהובאו תוים אשר סייעו בגיבושה וב

לחוק  20) תיקון 2שרכש בחברה בעקבות אימוץ ויישום מדייות התגמול הוכחית; (

) 3ב לחוק החברות; (267ביא על פי הוראות סעיף החברות והשיקולים והמטרות שיש לה

תיקוי חקיקה לחוק החברות והקלות שכסו לתוקף בעת האחרוה הוגעים למדייות 

) תוים בדבר תאי כהוה והעסקה 4התגמול ואופן אישור תאי כהוה של ושאי משרה; (

ושאי המשרה ) היחס בין מרכיבי התגמול השוים של 5של ושאי המשרה בחברה; (

) היחס בין תאי התגמול של ושאי המשרה בחברה לשכר יתר עובדי החברה, 6(-ובחברה; 

  .כולל היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוי של עובדי החברה

החברות, מובאת מדייות התגמול המוצעת לאישור  לחוקא 267בהתאם להוראות סעיף  .3.1.5

 של החברה.  הכלליתהאסיפה 

השכר המוצעת הם: המרכיב הבסיסי בתגמול, קרי  המרכזיים במדייות התגמול  החלקים .3.1.6

החודשי של ושאי המשרה בחברה; מעק מבוסס ביצועים שקבע על פי יעדים ופרמטרים 

 שיתן לפי המלצת מכ"ל החברה ודירקטוריון החברה.   מדידים; מעק על פי שיקול דעת

  למדייות התגמול המוצעת  קודמתה שיויים עיקריים בין מדייות התגמול  .3.2

שבמדייות התגמול המוצעת לעומת מדייות  העיקריים כי התיאור שלהלן בדבר השיויים  יצוין

ואין בו כדי להוות תחליף לעיון במדייות התגמול  בלבדתיאור תמציתי לוחות  ואה הקיימתהתגמול 

 :במלואההמוצעת 

מתן גמישות למכ"ל החברה לשות באופן שאיו מהותי תאי שכר של  – שיוי תאי שכר .3.2.1

 . למדייות התגמול המוצעת 4.3.9כמפורט בסעיף ושאי משרה הכפופים אליו, 
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, כמפורט בסעיף עודכו תקרות שכר הבסיס לושאי המשרה –  עדכון תקרות שכר הבסיס .3.2.2

 למדייות התגמול המוצעת. 4.5

המעק השתי ליו"ר הדירקטוריון ולמכ"ל עשוי להיות מוך או גבוה מסך    – מעק יחסי  .3.2.3

  4.6.1בסעיפים כמפורט המעק בגין עמידה מלאה ביעדים, בהתאם למידת העמידה ביעדים 

 . למדייות התגמול המוצעת  4.6.2-ו

החברה תהא רשאית להעיק לושאי משרה (שאים יו"ר   – מעק בשיקול דעת .3.2.4

למדייות  6.5-ו 4.6.4 פיםכמפורט בסעיהמכ"ל) מעק בשיקול דעת , הדירקטוריון או 

 התגמול המוצעת.

וסף פירוט האירועים החד פעמיים אשר יוטרלו בעת חישוב  –טרול אירועים חד פעמיים  .3.2.5

 למדייות התגמול המוצעת.  4.6.6הזכאות למעק, כמפורט בסעיף 

, כמפורט ק השתי לושאי המשרהעודכו תקרות המע – עדכון תקרות המעק השתי .3.2.6

 למדייות התגמול המוצעת.  4.6.7בסעיף 

חודשים  6וסף תאי לפיו ושא משרה חייב להיות מועסק לפחות  –תאים לקבלת מעק  .3.2.7

למדייות התגמול   4.6.7.4כמפורט בסעיף בשה רלווטית על מת שיהיה זכאי למעק, 

 המוצעת. 

 למדייות התגמול המוצעת.  4.7כמפורט בסעיף וספו כלים הויים וספים,   –תגמול הוי  .3.2.8

בסעיף עודכה תקרת השווי השתי למעק הוי, כמפורט   –תקרת שווי לחבילת אופציות  .3.2.9

 למדייות התגמול המוצעת.  4.7.12

הורחבה האפשרות להעקת מעק מיוחד ועודכה תקרת המעק המיוחד,   –מעק מיוחד   .3.2.10

 למדייות התגמול המוצעת. 4.8.3-ו 4.8.2סעיפים כמפורט ב

היקף הכיסוי הביטוחי המרבי לא קבע כי  – ביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה .3.2.11

והפרמיה השתית  ,מיליון דולר ארה"ב למקרה ותקופה 10יחרוג מגבולות אחריות של 

וק, כאשר יהיו בהתאם לתאי השבגין ביטוח ושאי משרה וסכום ההשתתפות העצמית 

למדייות  4.9.1כמפורט בסעיף  עלות הפרמיה השתית תהיה בסכום שאיו מהותי לחברה,

 התגמול המוצעת.

 5.1בסעיף עודכו התקרות לתקופת ההודעה המוקדמת, כמפורט  – הודעה מוקדמת .3.2.12

 למדייות התגמול המוצעת. 

למדייות  5.2בסעיף עודכו מדרגות הזכאות למעק הסתגלות, כמפורט  – תקופת הסתגלות .3.2.13

 התגמול המוצעת.

וספה הוראה לפיה, ושאי המשרה יהיו רשאים לוותר על רכיב  – ויתור על רכיבי תגמול .3.2.14

למדייות התגמול  6.4בסעיף תגמול כלשהו באופן חד פעמי או לתקופה מסוימת, כמפורט 

 המוצעת. 

  הקודמתואופן יישום מדייות התגמול  שר לאישור מדייות התגמול המוצעתפרטים וספים בק .3.3
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מדייות התגמול המוצעת תחול על תאי התגמול של כל ושאי המשרה בחברה, לרבות  .3.3.1

 הדירקטורים בחברה.  

במועד אישור מדייות התגמול המוצעת על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, תאי  .3.3.2

 .הקיימתעסקה של ושאי המשרה בחברה אים חורגים ממדייות התגמול ההכהוה וה

 

    ועדת התגמול והדירקטוריון באישור מדייות התגמול  ימוקי .3.4

הוגת וסבירה, בין היתר, מהימוקים המפורטים  אוהיהחברה  לטובת אהי התגמול המוצעת  מדייות

    להלן: 

לחוק החברות כמו גם  20גובשה בשים לב להוראות תיקון  המוצעתמדייות התגמול  .3.4.1

ליסיון שצבר בחברה  וכןלתיקוים האחרוים לחוק החברות בקשר עם מדיות תגמול 

 והצורך בהתאמתה לפעילות החברה, אופייה וצרכיה.  הקיימתבעת יישום מדייות התגמול 

קידום מטרות החברה, תכית מדייות התגמול המוצעת קבעה, בין היתר, בשים לב: לצורך  .3.4.2

העבודה שלה ומדייותה בראייה ארוכת טווח, למדייות יהול הסיכוים בחברה ולגודלה  

 ואופי פעילותה של החברה. 

, לרבות אופן קביעתם והיקפם ביחס המוצעת הרכיבים המשתים במדייות התגמול .3.4.3

שגת יעדי החברה לה ום לב לתפקיד ושא המשרה ותרומת, בחו בשיהקבועיםלרכיבים 

 והשאת רווחיה ולשיויים החקיקתיים לגבי מעק שתי בשיקול דעת. 

סביר ואין בו כדי  וא השל ושאי המשרה ליתר העובדים בחברה  התגמולהיחס בין תאי  .3.4.4

 להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה. 

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההחלטה .3.5

, 2021בובמבר,   22של החברה מיום  התגמולדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת ה .3.5.1

רוי מיגר (דח"צ, יו"ר),  : םמדייות התגמול, ה ושרהוא הבה דו מאותו היום,ובהחלטתה 

 . ורית חום (דח"צ), תרצה פלורטין (דירקטורית בלתי תלויה) 

, 2021בובמבר,   25של החברה מיום  הדירקטוריוןהדירקטורים שהשתתפו בישיבת  .3.5.2

איציק שריר (יו"ר), רוי    ם: מדייות התגמול, ה ושרהוא הבה דו מאותו היום, וובהחלטת

מיגר (דח"צ), ורית חום (דח"צ), תרצה פלורטין (דירקטורית בלתי תלויה), אורי  

 . ובזה, רפי עדס, עם שטהלאפשטיין, אביב קוץ, עמוס בוכ

הן בוועדת התגמול והן  פה אחדהתקבלה לאמץ את מדייות התגמול המוצעת  ההחלטה .3.5.3

  בדירקטוריון החברה.  

 

 המשך התקשרות בין החברה לבין קיבוץ כפר עזה בהסכם שירותים אישור  . 4

 המוארך מעת לעת בתקופותבין החברה לקיבוץ כפר עזה, בעל השליטה בחברה, קיים הסכם שירותים  .4.1

  . 31.12.2021מסתיימת ביום תקופת ההארכה האחרוה שאושרה אשר כ  ,שים 3 תוב
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שים ה 3) לחוק החברות ומכיוון שתקופת הסכם השירותים בת 1)(1(א275סעיף בהתאם לאמור ב .4.2

שים    3שרות בהסכם שירותים מובא לאישור האסיפה הכללית, לתקופה של מסתיימת, המשך ההתק

תאי התקשרות זהים לתאי ב, 31.12.2024ותסתיים ביום  1.1.2022וספות אשר תחל ביום 

 כמפורט להלן.   שירותי ההסעדהסעיף  עדכוןלמעט ההתקשרות בהסכם השירותים הקיים, 

אים רואים בכל אחד מהשירותים הכלולים   יובהר כי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה .4.3

"עסקה חריגה" כהגדרתה בחוק החברות, וההתקשרות  –ה בהתקשרות המפורטת להלן בדוח ז

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

, ן ארוה, חשמלעוד יובהר כי הסכם השירותים איו מתייחס לתשלומים שוטפים של החברה כגו .4.4

בתאי גב אל גב   סטטוטורייםמטעמים באמצעות הקיבוץ רשויות הרלבטיות לומים, המשולמים  ביוב

)Back to Back(   .ה רואה בתשלומים הללו התקשרות עם הקיבוץוהחברה אי  

 השירותים   .4.5

 שירותי הסעדה .4.5.1

החברה התקשרה עם צד ג' שאיו קשור לבעל השליטה בהסכם, במסגרתו יכולים עובדי 

מסעדות לפי  ןהחברה להזמין דרך ממשק איטרטי ייעודי ארוחות צהרים וערב ממגוו

  בחירתם. 

בוסף, עומדת בפי עובדי החברה האפשרות לסעוד (לא בהכרח בכל יום) בחדר האוכל של  

תשולם על בסיס צריכה בפועל, בהתאם למספר המות וץ הקיבוץ, כאשר התמורה לקיב

  .שצרכו על ידי עובדי החברה ומי מטעמה

 שירותים כלליים  .4.5.2

  הקיבוץ יעיק לחברה את השירותים שלהלן: 

כוללים בידוק בכיסה לשטח הקיבוץ בכל ימות   –שירותי שמירה ואבטחה  .4.5.2.1

מטעם הקיבוץ השבוע בשעות הערב והלילה, גדרות ותאורת גדר, צוות חירום 

  וסיורי אבטחה. 

 כוללים רפואת חירום ושרותי אמבולס.  –שירותי מרפאה ובריאות  .4.5.2.2

ושירותי  כוללים קבלת דואר, מיון, חלוקה, ביול, –שירותי דואר ושליחים  .4.5.2.3

 . הקיבוץ מטעם שליח באמצעות שליחות

 כוללים תחזוקה שוטפת של תשתיות אלו.  –תשתיות חשמל, כבישים וביוב  .4.5.2.4

 שירותים על בסיס חודשי, על פי דרישה  .4.5.3

 הקיבוץ יעיק לחברה את השירותים הוספים שלהלן, על בסיס חודשי, על פי דרישה:

שירותי הגיון כוללים בין היתר גיזום, צמחיה עותית, טיפול  –וי וגיון  .4.5.3.1

 בעשביה ודשא, השקיה, ריסוס ופיוי גזם. 

 ביטוח מזגים. .4.5.3.2
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 התמורה בגין השירותים  .4.6

תשלם החברה לקיבוץ תמורה הזהה לתמורה המשולמת על פי  תן השירותים, בתמורה למ .4.6.1

  :1להלן פירוט התמורה שתשולם בגין השירותים  למעט הפרשי הצמדה).ההסכם הקיים (

  (ללא מע"מ)התמורה   פירוט השירותים

  בפועל , על פי צריכה 2ש"ח למה 53-כ  הסעדה 

  שה ש"ח ל 157,600  שמירה ואבטחה 

  לשה ש"ח  41,423  מרפאה ובריאות

  לשה ש"ח  34,200  דואר ושליחים

  לפי מחירון חח"י תעו"זמעלות החשמל  4%  תשתיות חשמל

  לשה ש"ח  51,945  תשתיות כבישים

  לשה ש"ח  64,931  תשתיות ביוב

  ש"ח לחודש    7,152וי וגיון 

  לקיבוץ מחיר עלות   חלב 

  ש"ח לחודש  2,705  ביטוח מזגים

 

אחת לשה (בחודש יואר)  ) תעודכןההסעדה שירותי בגין למעט(השירותים התמורה בגין  .4.6.2

 במלוא עליית המדד בהשוואה למדד הבסיס.

  . 31.10.2021הידוע ביום מדד ה –"מדד הבסיס" 

 רד מתחת למדד הבסיס).יהמדד יה, לא תהיה הצמדה שלילית (אם בכל מקר

ש"ח   אלפי 1,100-כ היאעלות ההתקשרות הכוללת על פי ההתקשרות המובאת לאישור  .4.6.3

הערכה בלבד, שכן התמורה  אלשה (ללא מע"מ). מובהר כי העלות המתוארת בסעיף זה הי

אין אפשרות בשלב זה על בסיס צריכה בפועל ולפיכך  מחושבתעבור חלק מהשירותים 

 דומה  יהיה בפועל הצריכה היקף כי להיח יתןלצפות את גובה התמורה הכוללת. עם זאת, 

אלפי ש"ח   1,010-, כ 2019אלפי ש"ח בשת  1,190-כ – האחרוות יםבש הצריכה להיקף

  (הערכה).  2021אלפי ש"ח בשת  1,100-וכ  2020בשת 

 הבסיס לקביעת התמורה  .4.7

  הסכם השירותים קבעה על בסיס הבדיקות והתוים שלהלן: התמורה בגין  .4.7.1

 
 . סכומים אלה יוצמדו למדד המחירים לצרכן. 2021הסכומים המפורטים בטבלה כוים לחודש אוגוסט    1
 כון למועד חתימת ההסכם. הסכומים עשויים להשתות בהתאם לשיויים במחירי השוק.    2
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בחיה של עלות השירותים לחברה, תוך התייחסות ספציפית ותמחור של כל   .4.7.1.1

אחד מסעיפי השירותים בפרד, ובהשוואה להסכם השירותים הקיים היום בין  

   .הצדדים

בחיה של היקף צריכת השירותים על ידי החברה בפועל בתקופה שקדמה  .4.7.1.2

 .ם המובא לאישורלהסכ

 משא ומתן שהתהל בין ההלת החברה לבין ציגי הקיבוץ.  .4.7.1.3

להלן פירוט ההליכים התחרותיים וההליכים האחרים אשר ערכו ביחס לכל אחד  .4.7.2

  מהשירותים המפורטים לעיל: 

כפי שצויין לעיל, החברה התקשרה עם ספק וסף לאספקת   – הסעדה שירותי .4.7.2.1

מסעדות לפי בחירת העובדים ועל פי שיקול דעתם ארוחות צהריים וערב ממגוון 

. קיימת י במחירים דומים למחיר שירותי ההסעדה היתים ע"י הקיבוץדהבלע

חשיבות להמשיך ולקבל את שירותי ההסעדה גם מהקיבוץ שכן, אין אפשרות 

לקבל הצעות הכוללות את כל סל השירותים היתן ע"י הקיבוץ הכולל שימוש  

 יבוץ. בחדר האוכל של הק

באשר לשירותים הכלליים, ועדת הביקורת והדירקטוריון  –שירותים כלליים  .4.7.2.2

  מצאו כי אין היגיון כלכלי בחיפוש אחר חלופות מהטעמים שלהלן:

שירות זה כולל בידוק בכיסה לשטח הקיבוץ  –שירותי שמירה ואבטחה   .א

בכל ימות השבוע בשעות הערב והלילה, גדרות ותאורת גדר וצוות חירום. 

עיין שירותים אלו מצאו חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון כי אין הגיון ל

כלכלי לחפש חלופות אחרות שכן הסידור המיטבי לחברה הוא השתתפות 

בעלויות השומר שממילא קיים במקום מטעם הקיבוץ. החברה משלמת  

חלק יחסי מהעלויות לקיבוץ בגין שומר, בגין צוות החירום ובגין התחזוקה 

  ת של הגדר ההיקפית ותאורת הגדר.השוטפ

חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי אין  –שירותי מרפאה ובריאות   .ב

הגיון כלכלי לחפש חלופות אחרות שכן הסידור המיטבי לחברה הוא  

השתתפות בחלק יחסי בעלויות המרפאה הקיימת בקיבוץ ובשירותי  

 עה בעת הצורך.האמבולס שממילא מצא באזור הקיבוץ וזמין לתת מ 

חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי אין  –שירותי דואר שליחים   .ג

הגיון כלכלי לחפש חלופות אחרות שכן הסידור המיטבי לחברה הוא  

השתתפות בעלויות טיפול בדואר על ידי פקידי הדואר של הקיבוץ ושימוש 

 י שכירת תיבת דוארפרדת  בשירותי השליחות ליעדים קרובים, על פ

  ושירותי שליחויות פרטיים.  

חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו  –תשתיות חשמל, כבישים וביוב   .ד

כי מאחר והתשתיות עוברות בשטחי הקיבוץ, אין אפשרות להעסיק קבלן 

חיצוי. מהשוואה לעלויות מקבילות השתכעו חברי הועדה כי מדובר 

   בחיוב סביר על בסיס מחירי שוק.
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4.7.3. חברי ועדת הביקורת  , להלן 4.12והדירקטוריון בסעיף ימוקי ועדת הביקורת כמתואר ב

  התמורה שקבעה היה הוגת וסבירה.והדירקטוריון סבורים כי 

תשלומים ששולמו  להלן יובאו תמצית התוים בהתאם לתוספת השישית לתקות הדוחות בדבר  .4.8

 : באלפי ש"ח)בחישוב שתי (התוים  לבעל השליטה 

 2019 שת .4.8.1

  "כסה  תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים   פרטי מקבל התגמולים
היקף    תפקיד  שם 

  משרה
שיעור 

החזקה 
בהון  

  התאגיד 

תשלום    מעק  שכר 
מבוסס 

  מיות 

דמי  
  יהול 

דמי  
  ייעוץ

דמי    ריבית   אחר  עמלה 
  שכירות 

  אחר

קיבוץ  
כפר  
  עזה

 ---   ---  57.6%   ---   ---   ---   ---   ---   ---  1,190   ---  2,852  662  4,704  

 2020שת  .4.8.2

  "כסה  תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים   פרטי מקבל התגמולים
היקף    תפקיד  שם 

  משרה
שיעור 

החזקה 
בהון  

  התאגיד 

תשלום    מעק  שכר 
מבוסס 

  מיות 

דמי  
  יהול 

דמי  
  ייעוץ

דמי    ריבית   אחר  עמלה 
  שכירות 

  אחר

קיבוץ  
כפר  
  עזה

 ---   ---  57.57%   ---   ---   ---   ---   ---   ---  1,010   ---  2,837  682  4,529  

 3(הערכה) 2021שת  .4.8.3

  "כסה  תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים   פרטי מקבל התגמולים
היקף    תפקיד  שם 

  משרה
שיעור 

החזקה 
בהון  

  התאגיד 

תשלום    מעק  שכר 
מבוסס 

  מיות 

דמי  
  יהול 

דמי  
  ייעוץ

דמי    ריבית   אחר  עמלה 
  שכירות 

  אחר

קיבוץ  
כפר  
  עזה

 ---   ---  57.52%   ---   ---   ---   ---   ---   ---  1,100   ---  2,900  800  4,800  

  

 שם בעל השליטה שיש לו עיין אישי בעסקה ומהות עייו האישי   .4.9

. הקיבוץ הסכם השירותיםקיבוץ כפר עזה היו בעל השליטה בחברה ובעל עיין באישור  .4.9.1

 57.52% , המהוות כל אחת ע" 1מיות רגילות בות  13,699,982מחזיק, כון למועד דוח זה,  

   מהוה המופק והפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה. 

ובע מכך שהוא צד להתקשרות הסכם השירותים מהות עייו האישי של הקיבוץ באישור  .4.9.2

 יהיה זכאי לתמורה מהחברה בגין אספקת השירותים. ובגיו הואבהסכם 

 האישורים הדרשים   . 4.10

 :הסכם השירותים, הםהאישורים הדרשים לאישור 

 .  ,2021ובמברב 22ועדת ביקורת, אשר תקבל ביום  אישור .4.10.1

 
 התוים מחושבים עד סוף השה.    3
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 . 2021, מברובב 25אישור הדירקטוריון, אשר תקבל ביום  .4.10.2

 העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המיות, כמפורט בדוח זה.  .4.10.3

 ו של הסכם השירותיםעסקאות מסוג פירוט . 4.11

 שתקף עד ליוםקיים הסכם שירותים כפר עזה  כמפורט לעיל, בין החברה לקיבוץ .4.11.1

31.12.2021 .  

ות מפורטת  התמורה ששולמה בפועל על ידי החברה בגין שירותים אלה בשתיים האחרו .4.11.2

  לעיל.   4.8בסעיף 

   הסכם השירותיםימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון באישור   . 4.12

בין החברה לקיבוץ קיים היום הסכם שירותים המקה את אותם השירותים המתוארים  .4.12.1

שים לשביעות  3במסגרת ההתקשרות המובאת לאישור. הסכם השירותים מתהל במשך 

 רצוה וצרכיה של החברה. 

ועדת הביקורת והדירקטוריון בחו את תאי ההתקשרות בהסכם השירותים. באשר  חברי .4.12.2

מכלל העלות   2/3-לשירותי ההסעדה, אשר היקף ההוצאה השתית בגים עמד עד כה על כ

לאור  כיועדת הביקורת והדירקטוריון   חברילחברה בגין הסכם השירותים, צייו 

היקף התמורה לקיבוץ בגין שירותים אלה צפוי   ההתקשרות עם ספק וסף כפי שצוין לעיל, 

לרדת. עם זאת, חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון הדגישו כי קיימת חשיבות להמשיך 

אפשרות לקבל הצעות הכוללות את כל  איןולקבל את שירותי ההסעדה גם מהקיבוץ שכן, 

   סל השירותים היתן על ידי הקיבוץ הכולל שימוש בחדר האוכל של הקיבוץ

באשר ליתר השירותים הכלולים בהסכם השירותים, קבעו חברי ועדת הביקורת  .4.12.3

והדירקטוריון כי אין היגיון כלכלי לחפש חלופות אחרות וכי הדבר יגרום להוצאות מיותרות 

 לעיל.  4.7לחברה, כמתואר בהרחבה לגבי כל אחד מהשירותים בסעיף 

"תאי שוק" שכן היא משקפת את מחיר השוק בפועל על בסיס    מהווההתמורה שקבעה  .4.12.4

 הבדיקות שערכה ההלת החברה כמתואר לעיל. 

פרט לכך, ההלת החברה יהלה משא ומתן עם הקיבוץ על כלל השירותים יחד, דבר אשר   .4.12.5

ם החברה בעת יהול המשא ומתן, וזאת בהשוואה ליהול משא ומתן עם ספקים היטיב ע

 שוים על כל אחד מהשירותים בפרד. 

לאור הימוקים לעיל חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי ההתקשרות בתאיה  .4.12.6

לטובת החברה וכי התמורה שקבעה עבור הסכם השירותים הוגת וסבירה  אהמוצעים, הי 

 בתאי שוק.א וכי העסקה הי 

דירקטוריון החברה קבע כי ההתקשרות בהסכם השירותים איה מהווה חלוקה, כהגדרתה   .4.12.7

 בחוק החברות.

 עדת הביקורת ובדירקטוריון החברה  ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוים בו . 4.13
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,  2021בובמבר,  22הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת הביקורת של החברה מיום  .4.13.1

רוי מיגר (דח"צ, יו"ר),  ם: הסכם השירותים, ה ושרוא ןבה דו מאותו היום,ובהחלטתה 

 . ורית חום (דח"צ), תרצה פלורטין (דירקטורית בלתי תלויה) 

, 2021בובמבר,   25יום של החברה מ הדירקטוריוןהדירקטורים שהשתתפו בישיבת  .4.13.2

איציק שריר (יו"ר), רוי ם: הסכם השירותים, ה ושרוא ןבה דו מאותו היום, וובהחלטת

מיגר (דח"צ), ורית חום (דח"צ), תרצה פלורטין (דירקטורית בלתי תלויה), אורי  

 . אפשטיין, אביב קוץ, עמוס בוכובזה, רפי עדס, עם שטהל

הם, למיטב ידיעת החברה, עיין אישי בעסקה ומהות עיים שמות הדירקטורים בחברה שיש ל . 4.14

 האישי  

מכוח   ,אורי אפשטיין, אביב קוץ, עמוס בוכובזה, רפי עדס, עם שטהל. :חברי הדירקטוריון ה"ה

הסכם ם בעלי עיין אישי בהחלטה לאישור י קיבוץ או מועסקים על ידי הקיבוץ ההיותם חבר

  השירותים. 

  

  

  

  

  

  

 הרוב הדרוש, המיין החוקי ואופן ההצבעה  פרטי כיוס האסיפה, – ג'חלק 

  מין חוקי  . 5

בשעה שיהיו וכחים, בעצמם או על ידי בהתאם לתקון החברה, מין חוקי לקיום האסיפה יתהווה  .5.1

שלוח, שי בעלי מיות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן 

 פתיחת האסיפה. המועד שקבע ל

לא כח מין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שקבע לתחילת האסיפה, תידחה  .5.2

מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי  שבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, בהאסיפה 

לתקון החברה. באסיפה   72.2המיות, או תתבטל אם כוסה לבקשת בעלי המיות בהתאם לתקה 

הדחית בעל מיות אחד יהווה מין חוקי לפתיחת האסיפה ללא קשר לשיעור החזקתו במיות 

  החברה.   

 שעל סדר היום  טותההחלהרוב הדרש באסיפה הכללית ובאסיפה הדחית לאישור  . 6

כאמור בסעיף  ואשעל סדר היום, ה ותאישור ההחלט הרוב הדרש באסיפה ובאסיפה הדחית לקבלת .6.1

א(ב) לחוק החברות, דהייו מיין קולות רוב הוכחים בהצבעה, הזכאים להצביע ושהצביעו בה, 267

 ובלבד שהתקיים אחד מאלה: 

כלל קולות בעלי המיות שאים בעלי  במיין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מ .6.1.1

השליטה בחברה או בעלי עיין אישי באישור ההחלטה הרלווטית, המשתתפים בהצבעה; 

 במיין כלל הקולות של בעלי המיות האמורים לא יובאו בחשבון קולות המעים. 
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לעיל לא עלה על שיעור של   6.1.1סך קולות המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים בסעיף  .6.1.2

 מכלל זכויות ההצבעה בחברה.  )2%( שי אחוזים

את   אשרא(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי ל267על אף האמור לעיל, בהתאם לסעיף  .6.2

ת תתגד לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה גם אם האסיפה הכללי המוצעת מדייות התגמול

, כי המוצעת הדירקטוריון יחליטו, על יסוד ימוקים מפורטים ולאחר שידוו מחדש במדייות התגמול

 על אף התגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.  המוצעת אישור מדייות התגמול

  הזכאות להשתתף באסיפה הכללית ואופן ההצבעה  . 7

לתקות הצבעה בכתב, המועד הקובע לקביעת  3(ב) לחוק החברות ולתקה 182עיף בהתאם לס .7.1

המסחר במיות החברה יום תום  אוהשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, ה הזכאות של בעלי המיות ל 

"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע המועד(" 2021 דצמברב 2, 'הביום בבורסה 

 יום המסחר האחרון שקדם למועד זה. הקובע יהיה 

  2000-בהתאם לתקות החברות (הוכחת בעלות במיה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס .7.2

אביב  -"), בעל מיה שלזכותו רשומה מיה אצל חבר הבורסה ליירות ערך בתלתקות הוכחת בעלות("

עלי המיות על שם חברה "), ואותה מיה כללת בין המיות הרשומות במרשם בהבורסהבע"מ ("

לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במיה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת  

או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה  לתקות הוכחת בעלות 

 . העיין) או האסיפה הדחית (לפילפי מועד האסיפה  שעות 48האלקטרוית (כהגדרתה להלן), לפחות 

ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקון החברה, -בעלי מיות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על .7.3

בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במיות בהתאם לתקות הוכחת בעלות. 

") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממה או על ידי המורשה כתב המיויהמסמך הממה שלוח להצבעה ("

בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד.  המיוילכך בכתב, ואם הממה הוא תאגיד, ייערך כתב 

שעות לפי  48מיוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המיוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 

 יין). מועד האסיפה או האסיפה הדחית (לפי הע 

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה . 8

שעל סדר  2-ו 1פים  בסעי יםהמפורט יםבעל מיות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לושא .8.1

לדוח זה או (ביחס לבעלי מיות לא  ב'ספח בוסח המצורף כ הצבעההיום לעיל באמצעות כתב 

לחוק יירות ערך,  2רק ז'רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרוית הפועלת לפי סימן ב' לפ

  " בהתאמה). מערכת ההצבעה האלקטרוית "-" וחוק יירות ערך("  1968-תשכ"ח

לחוק   88(כמשמעותן בסעיף  יתן למצוא את וסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהייה .8.2

, ובאתר /http://www.magna.isa.gov.ilהחברות) באתר ההפצה של רשות יירות ערך, בכתובת:  

 ").אתרי ההפצה(" maya.tase.co.ilהאיטרט של הבורסה, בכתובת: 

ה את באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השי של כתב ההצבע   להצביעבעל מיות המבקש  .8.3

 אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות. 

לחברה ולקבל ממה את וסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל  ישירותבעל מיות רשאי לפות  .8.4

 שתהייה). 
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חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוי,  .8.5

קישורית לוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהייה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל  

ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המיות לחבר הבורסה כי אין  יירותמיות לא רשום המחזיק 

הוא מעויין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעויין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי 

 משלוח בלבד. 

צורף לכתב  –במקרה של בעל מיות לא רשום  (א) הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם:  .8.6

 (ב)וית; ההצבעה אישור בעלות, או שלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטר

צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או  –במקרה של בעל המיות רשום בספרי החברה 

 תעודת התאגדות, לפי העיין. 

בעל מיות שמיותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה  .8.7

ואר אל מעו תמורת דמי משלוח  מיותיו, בסיף של חבר הבורסה או בד אתשבאמצעותו הוא מחזיק 

 בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה יתה מראש לחשבון יירות ערך מסוים.

(כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט  הצבעההמועד האחרון להמצאת כתב  .8.8

המועד  ואה הסיפה. לעיין זה מועד ההמצא) שעות לפי מועד הא 4עד ארבע ( לעיל ובכתב ההצבעה):

 בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה. 

) שעות לפי מועד האסיפה, לפות אל משרדה של החברה,  24( וארבעבעל מיות רשאי, עד עשרים  .8.9

 ולאחר שהוכיח את זהותו להחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית  . 9

בעל מיות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה   .9.1

 אלקטרוית. ה

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרוית רשימה ובה הפרטים הדרשים לפי סעיף   .9.2

) לחוק יירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המיות הלא רשומים המחזיקים יירות ערך 3(א)(4יא44

"), ואולם חבר בורסה לא יכלול  רשימת הזכאים להצביע במערכתבאמצעותו במועד הקובע (" 

של המועד הקובע, הודעה   12:00זכאים להצביע במערכת בעל מיות שהעביר לו עד השעה ברשימת ה

 (ד) לתקות הצבעה בכתב.13כי איו מעויין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקה 

חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרוית על  .9.3

"), לכל אחד מבעלי  אישור מסירת הרשימהשימת הזכאים להצביע במערכת ("קבלה תקיה של ר

המיות המויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים  

אלקטרויים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הדרשים 

 ית. לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרו 

בעל מיות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה  .9.4

 לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית. 

) שעות לפי מועד  6: עד שש (המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית .9.5

"). הצבעה  מועד עילת המערכת("האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרוית 

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית תהיה יתת לשיוי ולביטול עד למועד עילת המערכת.
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) או יותר מסך כל זכויות 5%בעל מיות אחד או יותר המחזיק מיות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ( .10

ת ההצבעה שאין מוחזקות בידי בעל ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויו

לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה   268השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת  

 ההצבעה האלקטרוית שהגיעו לחברה. 

מיות רגילות  1,190,940:  א) כאמור, הי5%וה חמישה אחוזים ((א) כמות המיות המהוכון למועד דוח זה:  .11

קות בידי בעלי השליטה ) בטרול המיות המוחז5%כמות המיות המהווה חמישה אחוזים ( של החברה; (ב)

 מיות רגילות של החברה.   505,941: אבחברה, הי

(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מיה יצביע ביותר מדרך אחת, תימה הצבעתו  83להוראות סעיף  בהתאם .12

 המאוחרת. לעיין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב)

הצבעה של בעל מיה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או  

  . באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .13

    .2021 בדצמבר 20', ביום  – ) ימים לפי מועד האסיפה10עד עשרה ( 

  המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה  .14

 .2021 בדצמבר  25 יום שבת,  – ) ימים לפי מועד האסיפה5עד חמישה (

) לפחות מזכויות 1%(ב) לחוק החברות, בעל מיה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (66בהתאם להוראות סעיף 

ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול ושא על סדר היום של האסיפה הכללית,  

 ובלבד שהושא מתאים להיות דון באסיפה הכללית. 

, החברה תהיה רשאית לבצע שיויים בסדר היום, לרבות הוספת בהתאם להוראות תקות הודעה ומודעה 

  ושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. 

ככל שיבוצעו שיויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, יתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים  

ידי -, ככל שיידרש בעקבות שיויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם עלבאתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן

החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השיויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים  

  ב לתקות הודעה ומודעה. 5- א ו5בתקות 

  אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשות את המועד הקובע. 

 יין הטיפול בדוח זה ציגי החברה לע .15

 4רחוב ברקוביץ' ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, יהותן, -בשם החברה מטפל בדוח מיידי זה, עו"ד יצחק כהן

  . 03-7778444, פקס: 03-3075000אביב. טלפון: -בתל

 עיון במסמכים  .16

בשעות  ה'-, בימים א'כפר עזההחברה בקיבוץ לא של ההחלטה המוצעת במשרדי יתן לעיין בוסח המ

-08, פקס: 08-6809580בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר יסים מזרחי (טלפון: העבודה המקובלות, 

  www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה) שכתובתו   –באתר האיטרט של רשות יירות ערך (מג"א  ).8095116

 . www.tase.co.ilאביב בע"מ שכתובתו -ובאתר האיטרט של הבורסה ליירות ערך בתל
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 כללירקע  .1

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

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

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

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

  . והתקנות שהותקנו על פיו החברות מבוססת ובנויה בהתאם להוראות חוק

  , 25.11.2021בדירקטוריון החברה ביוםנוסחה המעודכן של מדיניות התגמול אושר  .1.3

") התגמול ועדת("התגמול הביקורת בשבתה כועדת לאחר ששקל את המלצות ועדת 

ודן בהן. מדיניות התגמול כפופה לאישורים כקבוע בסעיף  22.11.2021מישיבתה מיום 

 .א לחוק החברות267

  התגמול מדיניות מטרות .2

האנושי בכל דרגי החברה, ובפרט בנושאי המשרה  בגורםהחברה רואה חשיבות רבה  .2.1

 . בדרג הניהולי של החברה 

סבירה תגמול  מדיניות  בבניית    לפיכך, ולאור ניסיון העבר, החברה משקיעה מחשבה רבה

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

בסיכונים החלים על  בין השאר, , בהתחשב, , לטווח הקצר והארוךהמשרה בחברה

 פעילות החברה. 

 עומדות מספר מטרות עיקריות: ברורהמוגדרת וקביעת מדיניות תגמול ב .2.2

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

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

 .מבוקרוטווח ארוך תוך ניהול סיכונים מושכל להחברה 

  הצעת ערך אטרקטיבית לנושאי משרה פוטנציאליים המצטרפים לחברה .2.2.3

 . יים בחברה לטווח ארוךשימור נושאי המשרה האיכות .2.2.4

יצועיהם  תרבות ותגמול מבוססי ביצועים המניעים וקושרים בין ב חיזוק .2.2.5

  . ותרומתם של נושאי המשרה להשגת יעדי החברה

  

ליצור מסגרת כללית אחידה וברורה לקביעת  נההי מדיניות התגמולמטרת  ,כןכמו  .2.3

משותפים  המנושאי המשרה, על בסיס עקרונות ת ואחתכנית תגמול אישית לכל אחד 

וביצוע התפקיד על מאפייני התפקיד של נושא המשרה ניסיונו, לכולם ותוך התאמה ל

 ידו.

 התגמול בקביעת מדיניותהמנחים שיקולים ה .3

סעיף השיקולים המפורטים ב , בין היתר,ידי החברהנשקלו על  ,התגמול מדיניות בקביעת 

  . ב(א) לחוק החברות267

והדירקטוריון רשאים  תגמולה ועדתבעת קביעת תנאי התגמול לנושאי המשרה, יהיו כמו כן, 
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 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  ,, לרבות באמצעות חברות בנותהעוסקת החברה הינה חברה ציבורית

 כיצרן מעמדה לביסוס ולפעול  להמשיך מתעתדת החברה .תרכיזים לתעשיית הפלסטיק

 התפעולית  יעילותה  שיפור  על  דגש  שימת  תוך,  בתחום  מתקדמים  מוצרים  בעל  איכותי  תרכיזים

  .קיימים מוצרים ושיפור חדשים  מוצרים פיתוח  עם בשילוב

  . הממוקמים בקיבוץ כפר עזה החברה פועלת ממשרדיה 

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

  איכותיים. 

  עיקרי מדיניות התגמול .4

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

  רכיב קבוע.  -שכר  ) 1(

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

וקרן  (לרבות ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה) ביטוח מנהלים פנסיה, 

  . וטלפון נייד העמדת רכב ,ימי הבראה, ימי חופשה  ת;השתלמו

 תגמול משתנה ) 3(

 נקבע בהתאם לביצועים של נושא המשרה - מענק מיוחדתגמול שנתי ו/או ) 3.1(

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

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

  .או תגמול ארוך טווח אחר , מניות חסומות וכד')אופציות( תגמול הוני  )  3.2(

הקבוע לתגמול   תגמוליחס ראוי בין האיזון ורכיבי התגמול השונים נועד ליצירת  תמהיל   .4.2

תמריץ חבילת תגמול נאותה והמשתנה של נושאי המשרה, אשר יש בו כדי ליצור 

 .התואמת למטרות מדיניות התגמולמערכת תגמול ליצור ראוי לנושאי המשרה ו

  

לבחון ולאשר תנאי כהונה והעסקה של נושא  םבבואהדירקטוריון ועדת התגמול ועל  .4.3

 לנתונים שלהלן: תייחס להמשרה, 

ות תוך התייחס ,על כל מרכיביה כולה, התגמולשווייה הכלכלי של חבילת  .4.3.1

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

  בחינתם של יעדים אלה.תוך 

בחברות דומות לחברה (גודל, בחברה או לנושאי משרה  י השוואה ביחסנתונ .4.3.2

  נתוני ההשוואה יתייחסו לכלל רכיבי תנאי הכהונה וההעסקה. . ) ושווי תחום

 של נושא המשרה בחברה השכלה, כישורים, מומחיות, ניסיון מקצועי והישגים .4.3.3

  .(בתפקיד קיים או קודם)

  .אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עמותפקידו של נושא המשרה, תחומי   .4.3.4

כמו כן, ככל שרלוונטי, יובאו נתוני השוואה ביחס לנושאי משרה קודמים או 
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 קיימים בחברה באותו תפקיד או בתפקידים דומים. 

שכר של שאר  עלות  תנאי כהונה וההעסקה של נושאי המשרה ל עלות  היחס שבין   .4.3.5

עלות  ושל עובדי הקבלן המועסקים אצל החברה, בפרט היחס לעובדי החברה 

בין   הפעריםשל עובדים כאמור והשפעת  ישכר החציונהעלות שכר הממוצע ולה

 .  בחברה העבודה יחסי על נתוני השכר האמורים

 ראוי  יחס  מתקיים  כי  ומצאו  אמורהאת היחס    בחנוהתגמול והדירקטוריון    ועדת

 בה המועסק האדם כוח תמהיל, גודלה, החברה של באופיה בהתחשב וסביר

  . שלה העיסוק ותחום

בעלי חמשת  של    העסקהה ו  כהונההתנאי  עלות  ממוצע  בין    זה, היחסנכון למועד   .4.3.6

הממוצע והשכר   השכרעלות לבין  1בחברה משרה ה נושאי השכר הגבוה מבין 

  2.בהתאמה 1:8 -ו :71הם חברה ב החציוני

 שיינתנו לנושאי המשרה.  משתניםה  לרכיבים הקבועים הרכיבים בין היחס .4.3.7

 המשרה נושאי  של(לשנה)  הכולל התגמול חבילת מרכיבי בין הרצוי היחס

   :כדלקמן הינו בחברה

  % -ב התגמול מסך שיעור  

ים (שכר קבוע רכיבים  תפקיד

  ותנאים נלווים), לפחות

רכיבים משתנים (מענקים ותגמול 

  הוני) , עד

דירקטוריון"ר יו  40%  60%  

"ל מנכ  50%  50%  

אחרים  משרה נושאי  50%  50%  

המבוסס   לעיל מייצגים את תמהיל התגמול המיטבי הרצוי,המפורטים  היחסים  

אולם היחסים בפועל עשויים להשתנות על פי ביצועים   על תמריץ המטרה, 

בשנה בה לא ניתן מענק עשוי היחס בין התגמול  , למשל ,בתקופה נתונה. כך

הקבוע לסך התגמול להיות גבוה יותר. כמו כן, יחסים אלה עשויים להשתנות  

  בשנת הפסקת העסקתו של נושא משרה (במקרה של קבלת תגמולי סיום כהונה). 

רה רשאי לאשר שינוי לא מהותי בתנאי כהונה של נושא משרה מנכ"ל החב .4.3.8

הכפוף אליו ובלבד שתנאי הכהונה וההעסקה של אותו נושא משרה תואמים את 

  מדיניות התגמול של החברה. 

 שכר רכיב .4.4

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

   לעת בהתאם למדיניות התגמול.הרלבנטי בחברה ויעודכן מעת 

בפרט   4-ו  3,  2שצוינו לעיל בסעיפים  והקריטריונים  גובה השכר יקבע בהתאם לשיקולים  

  .בהתאם להוראות הדיןשר וויא

 שכר דירקטורים .4.4.1

(למעט יו"ר הדירקטוריון), כמו גם לדירקטורים החיצוניים,   לדירקטורים

 
   . בסיס, סוציאליות וכל הטבה אחרת, כולל מענקים ואופציות שכר 1
  . משרה 100% לפי  חושב , משרה  35%  של בהיקף  בפועל המועסק"ר, היו של  שכרו -  הצגת הנתונים  לצורך 2
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מונח זה  כהגדרתהמירבי   /הקבועהמזערי/ישולם גמול אחיד על פי הסכום 

  2000-"סהתשבתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),  

בכל מקרה לא יעלה על הגמול המירבי המותר היינו, "), הגמול תקנות(להלן: "

 התקנות פי  על החברה מסווגת שבה לדרגה בהתאםעל פי תקנות הגמול, 

  .האמורות

ככל שמדובר בדירקטורים אשר הינם חברי קיבוץ כפר עזה, בעל השליטה  

 לקיבוץ. ישולם שכר הדירקטורים כאמור לעיל בחברה, 

יקולים ולקריטריונים המנויים  שכרו של יו"ר הדירקטוריון יקבע בהתאם לש

יו"ר במקרה ש .בהתאם להוראות הדיןויאושר בפרט  4-ו 3, 2בסעיפים 

וגדר יעניק שירותים לחברה כנגד חשבונית,  שכר הבסיס שיהדירקטוריון 

    מהתגמול החודשי לו הוא זכאי (כנגד חשבונית). 73%הווה   יבעניינו 

 (שאינם דירקטורים) משרה ונושאי"ל מנכ שכר .4.5

השכר עבור מנכ"ל ונושאי המשרה יקבע בהתאם לשיקולים ולקריטריונים    גובה

  . בהתאם להוראות הדיןשר וויא , כאמור לעילבפרט 4-ו 3, 2המנויים בסעיפים  

פרט המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון ו(כולל  החודשי של נושאי המשרה השכר

.  לצרכן בהתאם לעליית מדד המחירים  להתעדכןעשוי לדירקטורים האחרים) 

 הסכם כניסתו לתוקף של הבסיס לצרכי השוואה הוא המדד הידוע ביום  מדד

, ככל שיהיה,  מדדפי עליית ההעדכון לההתקשרות בין נושא המשרה לחברה. 

  תבצע אחת לשנה בחודש ינואר.י

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

לשיקולים המנויים בסעיפים   ובהתאםבנפרד המשרה בחברה  נושאימ אחדכל 

אשר העלאה של השכר ומה גובה מליץ לדירקטוריון האם לולהלעיל,  4-ו 3, 2

 .  ההעלאה

ללא מענקים וללא מרכיב ללא הטבות נלוות,  (תקרות שכר הבסיס השנתי  להלן  

ביחס   ותוסביר  ותהוגנ  ןדירקטוריון החברה הינ ו  התגמול  ועדתאשר לדעת  ,  הוני)

ת התגמול סבקנה אחד עם תפי ותלדרישות התפקיד של נושאי המשרה ועומד

    :של החברה

(עבור  תקרת שכר בסיס שנתית  דרג

    )₪ (באלפי משרה) 100%

    1,320  יו"ר דירקטוריון

    1,200  מנכ"ל 

  720  נושאי משרה אחרים 

    

 

 מענק שנתי .4.6

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

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

 יו"ר דירקטוריון .4.6.1

 פעמים שכר הבסיס 4בגובה יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי למענק שנתי 

ידה מלאה ביעדים שיקבעו בתחילת כל שנה קאלנדרית על ידי בגין עמ

המענק סכום  . למרות זאת,  ")מענק מטרהועדת התגמול והדירקטוריון ("

כאמור, ויקבע  המטרה נמוך ממענקגבוה או שישולם בפועל עשוי להיות 

בעת קביעת היעדים  םבשיקוליה כאמור.ביעדים מידת העמידה על פי 

והדירקטוריון בחשבון הועדה   וביאיבתחילת כל שנה קאלנדרית כאמור,  

תוכנית העבודה המתוכננת לשנה את את תוצאות השנה הקודמת ו

 על שלושה ,בין היתר ו,תבססועדת התגמול והדירקטוריון י הקרובה.  

   :להלן ים מפורטה האומדניםמתוך 

  (%) משקל  אומדן

רווחיות  רווח/

EBITDA  

20-40  

  20-40  מכירות

  10-30  תזרים

  10-30  תשואה על ההון

  20-40  תגולמי  רווחיות/רווח

  10-30  לפני מס   רווחיות/רווח

  10-30  רווח נקי 

 מנכ"ל .4.6.2

בגין עמידה מלאה  משכורות 5בגובה המנכ"ל יהיה זכאי למענק שנתי 

ביעדים שיקבעו בתחילת כל שנה קאלנדרית על ידי ועדת התגמול 

המענק שישולם בפועל עשוי להיות סכום  .  ")מענק מטרהוהדירקטוריון ("

מידת העמידה ביעדים כאמור, ויקבע על פי  המטרה  נמוך ממענק  גבוה או  

בעת קביעת היעדים בתחילת כל שנה קאלנדרית  םהבשיקולי כאמור.

את תוצאות השנה הקודמת והדירקטוריון  בחשבון הועדה    וביאיכאמור,  

ועדת התגמול תוכנית העבודה המתוכננת לשנה הקרובה. את ו

האומדנים הכמותיים על שלושה מתוך    ,בין היתר  ו,תבססוהדירקטוריון י

  : כמפורט להלןאיכותיים אומדנים   4שלהלן ועד 

    (%) משקל  אומדן  

אומדנים 

  כמותיים

רווח/רווחיות  

EBITDA  

יהוו לכל    20-40

  70%הפחות 

ולכל היותר  

מהמענק  80%

  השנתי 

  20-40  מכירות

  10-30  תזרים 
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 דירקטורים .4.6.3

 . דירקטורים לא יהיו זכאים למענק שנתי

 )דירקטור או"ל מנכ(שאינם  משרה נושאי .4.6.4

מבוסס על יעדים כמותיים  יהיהיכול שמשרה  לנושאי השנתי המענק

   .להלן כמפורט ואיכותיים 

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

  אחרת, לפי העניין, ובהתאם לתנאים שיאושרו לנושאי המשרה. 

פעילות ו/או של ה חברה יעדים תקציביים של ה הכמותיים יהיו היעדים 

  העסקית הרלוונטית לפי העניין. 

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

 העבודה  ומתוכניות הקבוצה של האסטרטגית העבודה מתוכנית, השאר

 קטגוריות ארבע לעד ויחולקו, המשרה נושא משויך אליה המחלקה של

 :יחסי משקל יינתן מהן אחת לכל אשר

אומדן /EBITDAהמכירות//הנקי (כדוגמת הרווח החברה ברמת יעדים  .א

 ). החברה של עיסוקה לתחום הרלוונטי פנימי

.  המשרה  נושא  משתייך  אליה  הבתהחברה  /המחלקה  ברמת  עסקיים  יעדים  .ב

 .טווח ארוכי  יעדים, היתר בין , יכללו האמורים היעדים

 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

  ההליךפי  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 

  10-30  תשואה על ההון

רווח/רווחיות  

  גולמית

20-40  

רווח/רווחיות לפני  

  מס

10-30  

  10-30  רווח נקי 

אומדנים 

  איכותיים

מדדים לפי  4עד 

 קביעה של ועדת

 התגמול

  והדירקטוריון 

  30%יהוו  עד   20-30

מהמענק 

  השנתי 
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רכיב זה   .הטווח  ארוכי  ולביצועיו  המשרה  נושא  של  הטווח  ארוכת  לתרומה

 מסך כל המענק השנתי.   20%יהווה עד  

 מענקועדת התגמול והדירקטוריון רשאים לקבוע  ,לעיל על אף האמור  .ה

על פי קריטריונים שאינם ניתנים למנכ"ל  לנושאי המשרה הכפופיםשנתי 

וזאת חלף או בנוסף   ,תרומתו של נושא המשרה לחברהלמדידה ובהתחשב ב

לכל אחד השנתי  מענקכמפורט לעיל, ובלבד שסך ההמחושב  מענקל

כאמור בסעיף  השנתי מענקלא יעלה על תקרת הכאמור  מנושאי המשרה

 . להלן 4.6.7

 שנתי מענקתשלום ל תנאי סף .4.6.5

 כך  ל זכאות למענק שנתי תהא כפופה .4.6.5.1

יהיה פי הדוחות הכספיים המאוחדים -עלשל החברה  הרווח הנקי ש

  ש"ח.  מיליון 30לכל הפחות 

  אירועים חד פעמיים נטרול .4.6.6

ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים  מענק השנתי בחישוב הזכאות ל

אירועים חד פעמיים  ו , רווחי (הפסדי) הון שערוכים"לנטרל" השלכות של 

שהשפעתם לא נלקחה שמקורם אינו במהלך העסקים הרגיל של החברה ו/או 

ככל שיתרחשו,   ,, לרבות אירועים חשבונאיים, בעת קביעת התקציב בחשבון

  : אמור להלןכ

שינויים בתקני החשבונאות במהלך השנה או בפרשנות של גופי  .4.6.6.1

החשבונאות או רשות ני"ע לגבי אופן יישומם, אימוץ מוקדם של 

חשבונאיים, אירוע המחייב הצגה מחדש של מספרי השוואה תקנים 

של שנים קודמות או רבעונים קודמים ואשר יש לו השלכה מהותית 

  על תוצאות התקופה המדווחת, וכד';

השפעה של תוצאות חשבונאיות, שלא תוקצבו, בגין מיזוגים, רכישות  .4.6.6.2

  או מימושים.

  . השפעת הנפקה או פדיון של ניירות ערך שלא תוקצבה .4.6.6.3

אירועי כח עליון בעלי השפעה מהותית על תוצאות הקבוצה בתקופת  .4.6.6.4

, לרבות מצבי מלחמה או מצב בטחוני חריג, אסונות טבע, הדיווח

  . חבלה מעשה ידי אדם

 הגבלות .4.6.7

  יוגבל כדלקמן:המענק השנתי גובה  .4.6.7.1

   .שכורות מ 6לא יעלה על  – דירקטוריוןיו"ר   )א(

  .משכורות 8 על לא יעלה  - "למנכ  )ב(

  6על  לא יעלה - "ל)מנכ או דירקטור(שאינו  משרה נושא  )ג(

  .משכורות

שרה בגין שנה מסוימת, כפי המענקים השנתיים לכלל נושאי המ  סכום .4.6.7.2
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 התפעולי לאותה שנה.   הרווחמ  5%על שיחולק בפועל, לא יעלה 

  הדוחות  אישור  לאחר,  לשנה  אחת  משרה  לנושא  ישולם  השנתי   המענק .4.6.7.3

 ספיים של השנה הרלבנטית על ידי דירקטוריון החברה. הכ

)  ששה( 6לפחות בפועל מענק שנתי יינתן לנושאי משרה אשר עבדו  .4.6.7.4

אשר עבד  נושא משרההרלוונטית.  במהלך השנה הקלנדרית חודשים

  6, אך עולה על  חודשים  12-במשך תקופה הקצרה מ  בשנה הקלנדרית  

בשנה   באופן יחסי לתקופת העסקתו, יהיה זכאי למענק שנתי  חודשים

חל"ת או  תקופתאך מבלי לקחת בחשבון , שבגינה מחולק המענק

    .לחברה שירותים בפועל סופקו לא בה מוקדמת הודעה הסתגלות או 

שיהיה זכאי למענק כאמור, המבוסס על נתונים   משרהכל נושא  .4.6.7.5

מהמועד    יום  30כספיים כאלו ואחרים, יתחייב להחזיר לחברה, בתוך  

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

  של הכספייםגו מחדש בדוחות נתונים שהתבררו כמוטעים והוצ

.  מענקלאחר מועד אישור ה שלוש שנים במהלך תקופה של החברה

לדירקטוריון קיימת סמכות לקבוע כי השבת הסכומים תתבצע 

באמצעות קיזוז אותם סכומים מסכומים אחרים לו זכאי נושא 

 . משרה

  הוניתגמול  .4.7

עם  נושאי המשרה של הינה לעודד את הזדהותם  בחברה  ההוניהתגמול  מטרת .4.7.1

באמצעות שיתופם  מניות  האינטרסים של בעלי  בין הלנם  ליצור זיקה ביו החברה  

. להשיא את שווי החברה לאורך זמן והמרצתם בתוצאות פעילותה של החברה

את המשך מתן  ומבטיחנושאי המשרה חיובי עבור מהווה תמריץ הוניתגמול 

  .לחברות הקבוצה, במסירות ובשקדנות, לטווח ארוךוכן  שירותיהם לחברה

החברה תהא רשאית להעניק, בהתאם להמלצת מנכ"ל החברה ובאישור ועדת  .4.7.2

לטווח  התגמול ודירקטוריון החברה, לכל אחד מנושאי המשרה בחברה, תגמול 

באמצעות מגוון מכשירי תגמול הוני ("מענק הוני") שיהיה כפוף למפורט  ארוך

 להלן. 

 למנגנוני הניתן  ככל לב(בשים  ברטצהאפשרי המ  המקסימאלי הדילול  היקף .4.7.3

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

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

  משלוש  תקופת ההבשלה לא תפחת כל מענק הוני יבשיל במנות קבועות מראש. .4.7.4

תקופות למימוש חלקי על פני    ניתן לקבוע  .עד להבשלת כל הענקה במלואה  שנים

 . , או בכל חלוקה אחרתשליש כל שנה,  כגון, שניםה

התנאים של המענק ההוני עשויים לכלול הוראות בדבר האצת הבשלה, כפי   .4.7.5

 שיוגדר בתוכנית התגמול ההוני הרלבנטית

  שנה אחרי כל מועד הבשלה. מ לא תפחתתקופת המימוש  .4.7.6

, ואו חלק  וכול   ,המענק ההוניישנה אפשרות כי ועדת התגמול תתנה את הבשלת   .4.7.7
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 , בהשגת יעדים שיקבעו במועד ההקצאה. ולמי ממקבלי

מענק הוני המותנים בהשגת  יעדים מבוססי דוחות  הבשלתשל כאמור במקרה  .4.7.8

למדיניות (השבה במקרה   4.6.7.5כספיים (ניהוליים או חשבונאיים), יחול סעיף  

של תשלום תמריץ שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה) בשינויים הנדרשים וכפי  

  שייקבע בתכנית המענק ההוני. 

ת בלתי סחירות הניתנות מחיר המימוש של אופציובמקרה של הענקת אופציות,   .4.7.9

לנושאי משרה ועובדים, לא יפחת מהממוצע המשוקלל של שערי המניה של  

ימי המסחר שיקדמו למועד אישור הדירקטוריון המאשרת  30-החברה ב

 5%לראשונה את הענקת כתבי האופציה לנושא המשרה הרלוונטי בתוספת 

 טת הדירקטוריון.לפחות, ולא פחות ממחיר הסגירה של המניה עובר למועד החל

במקרה של הענקת מניות חסומות או יחידות מניה חסומות, מחיר המימוש יכול  .4.7.10

להיות אפס, בכפוף להוראות כל דין (לרבות הוראות חוק החברות והוראות 

 תקנון הבורסה). 

 0במקרה של הענקת מניות חסומות או יחידות מניה חסומות במחיר מימוש  .4.7.11

ל את הבשלת המניות החסומות או יחידות כנזכר לעיל, תתנה וועדת התגמו

  המניה החסומות בהשגת יעדים שיקבעו בעת ההקצאה. 

לנושא משרה יחיד (על פי מודל   מענק הוני שיוקצה לשהמרבי שווי ההטבה  .4.7.12

כלכלי מקובל שישמש את החברה בדוחותיה הכספיים), במועד ההענקה, 

השנתי שכר הבסיס  מ  125%, לא יעלה על  בממוצע לשנה במשך תקופת ההבשלה

הפרשות לסוציאליות, הטבות נילוות  של נושא המשרה (רכיב קבוע בלבד ללא

   ).או מענקים כלשהם

 מענק מיוחד .4.8

 מענק מיוחדעל מתן  גם באופן רטרואקטיבי, ,טריון רשאי להחלי הדירקטו .4.8.1

 המענק . ")מענק מיוחד(לעיל ולהלן: " בנסיבות ובתנאים המפורטים להלן

 המיוחד יכול שייקבע ויינתן במהלך או בתום שנה. 

המענק המיוחד יוענק במקרים מיוחדים ויוצאי דופן העונים על קריטריונים   .4.8.2

יעדיה האסטרטגיים של   השקעה של מאמץ חריג ויוצא דופן בקידוםכגון: 

;  או פעילות אחרת המקדמת את החברה למימוש תכניות העבודה הקבוצה

ביצוע פרויקט שלא ה; ביצוע עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החבר

נכלל בתכנית העבודה של הקבוצה; במקרה של צורך נקודתי בגיוס כח אדם; 

לפחות, ובכפוף לבחינת ועדת בחברה נות וותק ש 5לאחר במקרה של פרישה 

התגמול והדירקטוריון את תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה בתקופת 

ל נושא המשרה להשגת  העסקתו, את ביצועי החברה בתקופה זו ואת תרומתו ש

יעדי החברה ולהשאת רווחיה ונסיבות הפרישה; פרישה עקב מחלה או בנסיבות 

    , וכד'.(ללא תלות בוותק קודם בחברה) אישיות חריגות

השנתי מהרכיב המשתנה  25%או  משכורותשלוש  לא יעלה על מענק מיוחד .4.8.3

 . , הגבוה מביניהםבפועל 
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המבוסס על נתונים כספיים כאלו  מענק מיוחד  אשר שולם לו  משרהנושא  .4.8.4

סכומים  ,ממועד הדרישה ימים 30ואחרים, יתחייב להחזיר לחברה, בתוך 

גו מחדש אם שולמו לו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצ ששולמו, 

 לאחר מועד אישור  שלוש שנים  במהלך תקופה של  החברה  של  הכספייםבדוחות  

לדירקטוריון קיימת סמכות לקבוע כי השבת הסכומים תתבצע .  המענק המיוחד

  .באמצעות קיזוז אותם סכומים מסכומים אחרים לו זכאי נושא משרה

 בנוסף,  משרה  מנושאי  למי  להינתן  יכול  שהמענק המיוחד  מובהר  ספק  הסר  למען .4.8.5

 לעיל.   4.6.7ומעבר לתקרות המפורטות בסעיף  שנתי למענק לזכאותו

 נלווים והטבותתנאים  .4.9

  ביטוח .4.9.1

, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם  נושאי המשרה בחברה   כלל

פוליסת ביטוח אחריות ב מכוסיםיהיו  חברי קיבוץ כפר עזה, בעל השליטה,

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

  . החברה

  

פוליסת הביטוח תירכש בהתאם לתנאי השוק, כפי שיהיו מעת לעת ובלבד 

-לא יפחת מ בפוליסה האחריות גבולשסכום הפרמיה לא יהיה מהותי לחברה. 

  . שנתית ביטוח ולתקופת למקרה"ב ארה דולר מיליון 10

  

לכתבי שיפוי הנהוגים בחברה מעת לעת.  נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים    כלל

  והינם, של החברה התקנון הוראות את תואמים לשיפוי ההתחייבות כתבי

  .השליטה בעל מטעם אלו כולל, המשרה  נושאי  לכלל זהים ובתנאים בנוסח

 פטור .4.9.2

כתבי פטור משרה הלנושאי רה רשאית להעניק החבכפוף להוראות כל דין, 

 ,נתןשי  פטורש  לכךבכפוף    ,בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיהמאחריות  

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

, ובלבד  (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי 

   שתקנון החברה יכלול הוראה זו.

  שיפוי  .4.9.3

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

  של בפועל התשלום מועד לפני, שפורסמו האחרונים המאוחדים הכספיים

  . השיפוי

"ל  ואש הוצאות החזרי יידרשו  המשרה נושא של התפקיד מילוי שלצורך ככל .4.9.4

  נהלי פי על סביר הוצאות להחזר זכאי  יהיה המשרה  נושא"ל, בחואו /ו בישראל

  .קבלות להצגת ובכפוף החברה

יו"ר  לפרט  המשרה נושאי כללל תהניתנו  נוספות עיקריות נלוות  הטבות .4.9.5

 ) אחרים דירקטוריםדירקטוריון ו
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ביטוח  קרן פנסיה ו/אותפריש לנושא המשרה הפרשות ל החברה .4.9.5.1

 .  מנהלים ולקרן השתלמות כנהוג בחברה

ובכל   בחברה לושנושא משרה יהיה זכאי לימי מחלה בהתאם לוותק  .4.9.5.2

 . מקרה לא פחות מהקבוע בדין

בהתאם לוותק נושא המשרה   יהיה זכאי לימי חופשה המשרה נושא  .4.9.5.3

 בדין. מהקבוע וכנהוג בחברה ובכל מקרה לא פחות   הרלוונטי בחברה

  המשרה נושא לוותק בהתאםזכאי לימי הבראה  יהיההמשרה  נושא .4.9.5.4

 . בדין עובובכל מקרה לא פחות מהק בחברה הרלוונטי

 אשר רכב גמול או רכב המשרה נושא לרשות תעמידיכול ש החברה .4.9.5.5

 הקבועות בהוצאות תישא החברה. תפקידו מילוי לצורכי  ישמש

  הנהוגים הנהלים לפי זאת כל, הרכב לאחזקת בשימוש הכרוכות

למעט  לצרכי מס,יישאו בשווי השימוש ברכב נושאי המשרה  .בחברה

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

 .הבלעדי דעתה 

 הוצאות החזראו /ו נייד טלפון משרה לנושא תעמידיכול ש החברה .4.9.5.6

 הנובע מס כל  בתשלום יישא  המשרה נושא. נייד בטלפון שימוש

 מס  הוצאות  את  לגלם  להחליט  רשאית  תהא  החברה  ואולם  זו  מהטבה

    .אלה

מתנות לחג, נופש, עיתונות וספרות מקצועית, השתלמויות   - רווחה .4.9.5.7

  , כנהוג בחברה לגבי עובדים אחריםגיבוש ימיומקצועיות 

 תנאי סיום כהונה .5

 הודעה מוקדמת .5.1

 הודעה מוקדמת בעת סיום העסקהתקופת  זכאי ל  יהיה(למעט דירקטורים)  נושא משרה  

, כפי ) שאינן מזכות בפיצויי פיטורין בנסיבותפיטורים  ו(ככל שסיום העסקתם אינ

בהתאם למפורט להלן (באופן  שייקבע בהסכם ההעסקה שבין החברה לנושא המשרה

תקופת ההודעה   .בהתאם להוראות הדין וכפי שיאושר שלא יפחת מהמינימום לפי דין)

המוקדמת תהיה הדדית ותחייב גם את נושא המשרה במקרה של פרישה  

  : ההודעה המוקדמת בכל מקרה לא תעלה עלתקופת מיוזמתו.

  .בחברהשנה עד לנושא משרה שעבד חודש אחד 

  . שנים בחברהחמש לנושא משרה שעבד עד חודשים  3

   .בחברהומעלה שנים  חמשלנושא משרה שעבד  חודשים 4

להמשיך ולמלא את להיות מחויב  נושא המשרה  עשוי  במהלך תקופת ההודעה המוקדמת  

  .בהתאם להחלטת החברה , תפקידו בחברה

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 

), שאינן מזכות בפיצויי פיטורין בנסיבותרים סיום העסקה במקרה של פיטובמדובר 
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   .ושנותר המוקדמת ההודעהימי תקופת  את  תפדה החברה

במקרה בו נושא המשרה יבקש לקצר את תקופת ההודעה  למרות האמור לעיל, 

המוקדמת לתקופה הקבועה בחוק, ולהקדים את מועד סיום יחסי עובד מעביד, החברה 

שלם תשלום כלשהו ללא  רשאית החברה  רשאית לקצר את התקופה כאמור ובמקרה כזה  

   .בגין תקופת ההודעה המוקדמת שקוצרה (מעבר לתקופה הקבועה בחוק)

  תקופת הסתגלות  .5.2

ועדת התגמול של החברה, יהיה רשאי  בהמשך להמלצתדירקטוריון החברה,  .5.2.1

  עבדו לפחות שנתיים בחברה אשר (למעט דירקטורים) לקבוע כי נושאי משרה

יהיו זכאים לתקופת הסתגלות, (ככל שסיום העסקתם אינה בנסיבות אשר לא 

בעת תקופת ההודעה  , וככל שמילאו את תפקידם מזכות בפיצויי פיטורין

), במסגרתה יהיה זכאי נושא המוקדמת לשביעות רצונה המלאה של החברה

המשרה לקבל משכורת ובמהלכה יוסיפו לחול יחסי עבודה בין החברה לבין  

נושא המשרה, מבלי שיידרש להמשיך ולמלא את תפקידו בחברה באופן שוטף, 

  "):תקופת ההסתגלותמעת לעת, כמתואר להלן ("  אך יהיה זמין לצרכי החברה 

 שנים 5 -, אולם לא יותר מפחות שנתייםלנושא משרה שעבד בחברה  ) 1(

 . שלושה חודשיםתקופת ההסתגלות לא תעלה על  –

תקופת ההסתגלות לא  – שנים 5 -מנושא משרה שעבד בחברה יותר  ) 2(

  תעלה על שישה חודשים. 

  
תקופת  נושא המשרה לא יהיה זכאי לתמריץ שנתי ו/או לתגמול הוני בגין 

  ההסתגלות.
  

ועדת התגמול של   בהמשך להמלצתעל אף האמור לעיל, דירקטוריון החברה,  .5.2.2

, חלף תקופת ההסתגלות כאמור החברה, יהיה רשאי,  להעניק מענק הסתגלות

) וללא מענקים לייםשישולם לפי שכר חודשי ברוטו (ללא תנאים סוציא לעיל, 

 . על פי תקופת ההסתגלות שאושרה

  ושינוייםתוקף   .6

 שתיקבע הוראהאו /ו קיימת הוראה מכל תגרענה לא, זו תגמול מדיניות הוראות.6.1

 בתקנותאו  /ו  החברות  חוק  בהוראות,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי(לרבות,    דין  בכל

 מהאורגנים למי נוסף דעת שיקול  מתן וא/ו פטוראו /ו הקלה  וכל) פיו  על  צוויםאו /ו

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

 של התגמול למדיניותלאישור הוספת הוראות אלו  בכפוףממדיניות תגמול זו, 

שיהא צורך  מבלי וזאתוהדירקטוריון של החברה,  התגמול ועדתעל ידי  החברה

  החברה.  באישור אסיפת בעלי המניות של

הכללים הקבועים במדיניות זו מהווים רף עליון לתנאי הכהונה וההעסקה של נושאי .6.2

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

זו, ואינה מחויבת להעניק את השיעור המקסימלי באיזה  במדיניותהמפורטים 

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

בחברה וזכויותיו של כל נושא משרה יהיו אלה  כלשהוליצור זכות לנושא משרה 
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 שבהסכם ההעסקה שיחול בינו לבין החברה. 

בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית  יההתמדיניות התגמול .6.3

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

דירקטוריון החברה יבחן מעת לעת את מדיניות התגמול וכן את התאמתה להוראות 

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

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

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

  ותבחן את יישומה באופן שוטף.

נושאי המשרה יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לוותר על רכיב תגמול כלשהו, באופן .6.4

ה מסוימת, וזאת מבלי לגרוע מזכאותם ליתר תנאי הכהונה  חד פעמי או לתקופ

וההעסקה (ומבלי לגרוע מזכאות נושא המשרה לקבלת רכיב התגמול עליו הוא ויתר 

 עם תום תקופת הויתור). 

על אף כל האמור במדיניות זו, החברה לא תהיה מוגבלת להעניק מענקים בשיקול .6.5

המענקים בשיקול דעת שישולמו    דעת לנושאי משרה שהם כפיפי מנכ"ל ובלבד שכלל

של השנתי משכר הבסיס  100%לנושא משרה כאמור בשנה מסוימת, לא יעלו על 

  אותו נושא משרה. 

  



כפרית תעשיות (1993) בע"מ

 ("החברה")

כתב הצבעה באסיפה כללית מיוחדת 

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

חלק א'

שם החברה: כפרית תעשיות (1993) בע"מ. .1

סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום  .2

ה', 30 בדצמבר 2021, בשעה 10:00, במשרדי החברה אשר בקיבוץ כפר עזה ( "משרדי החברה").

פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטות  .3

המוצעות:

אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה .3.1

אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, המצ"ב כנספח א' לדוח שכתב הצבעה זה מצורף לו 

(בהתאמה: "מדיניות התגמול המוצעת" ו-"דוח זימון האסיפה"), לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול, 

לתקופה של 3 שנים החל מיום 1.1.2022 ועד ליום 31.12.2024. לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול 

המוצעת ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את מדיניות התגמול המוצעת המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה לתקופה של 3 שנים החל 
ממועד אישורה בהתאם להוראות הדין".

אישור המשך התקשרות בין החברה לבין קיבוץ כפר עזה בהסכם שירותים  .3.2

אישור המשך התקשרות בין החברה לבין בעל השליטה, קיבוץ כפר עזה, בהסכם למתן שירותים 

לתקופה של 3 שנים נוספות, מיום 1.1.2022 ועד ליום 31.12.2024 ("הסכם השירותים"), כאשר תנאי 

ההתקשרות דומים לתנאי ההתקשרות בהסכם השירותים הקיים, למעט שינויים המפורטים בסעיף 4 

לדוח זימון האסיפה. 

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את המשך התקשרות החברה עם בעל השליטה, קיבוץ כפר עזה, בהסכם השירותים, לתקופה 
של שלוש  שנים נוספות, מיום 1.1.2022 ועד ליום 31.12.2024".

המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:  .4

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה שבקיבוץ כפר עזה, בימים א'-ה' בשעות 

העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי (טלפון: 08-6809580, פקס: 08-

 .(6809511

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום: .5

הרוב הדרוש לאישורן של כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו- 0 לעיל שעל סדר יומה של 

האסיפה, הוא כקבוע בסעיפים 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו, מניין קולות רוב הנוכחים בהצבעה, הזכאים 

להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
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במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה  (א)

או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות 

האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5(א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים  (ב)

(2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 

על אף האמור לעיל, בהתאם לסעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את 

מדיניות התגמול המוצעת גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה 

הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול המוצעת, כי אישור 

מדיניות התגמול המוצעת על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

זכאות להשתתף בהצבעה:  .6

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של יום ה', 2 בדצמבר 

2021 ("המועד הקובע"). 

תוקף כתב הצבעה: לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום1 או  .7

צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה 

כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

מערכת הצבעה אלקטרונית: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.  .8

מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה 

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה 

ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה 

האלקטרונית לאחר מועד זה. 

בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו 

המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות 

כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה:  קיבוץ כפר עזה; טלפון: 08-6809580, פקס: 08-6809511. .9

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ב', 20  .10

בדצמבר 2021.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה,  .11

קרי עד ליום ש', 25 בדצמבר 2021.

המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום: לא יאוחר  .12

מארבעה עשר (14) ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את 

המועד הקובע.

כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתב ההצבעה והודעות העמדה: .13

   .www.magna.isa.gov.il  :אתר ההפצה של רשות ניירות ערך

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

1 בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות 

על-שם החברה לרישומים.

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:  .14

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת  .14.1

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

מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה 

האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה  .14.2

והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק 

במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא 

מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד; הודעה לעניין כתבי הצבעה 

תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות  .14.3

ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי 

בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו 

או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדי 

הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות. 

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 1,190,940 מניות רגילות בנות 1  .14.4

ש"ח ע.נ. כ"א של החברה; כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן 

מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה: 505,941 מניות רגילות בנות 1 

ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה  .14.5

השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים 

בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים 

בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות 

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

2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

ציון אופן ההצבעה: בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע  .15

באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

חלק ב'

שם החברה: כפרית תעשיות (1993) בע"מ.

מס' החברה: 520038787.

מען החברה: כפר עזה, ד.נ. נגב , 85142.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה.

מועד האסיפה: יום ה', 30 בדצמבר 2021, בשעה 10:00.

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

המועד הקובע: יום ה', 2 בדצמבר 2021 בתום יום המסחר. 
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אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ה', 6 בינואר 2022 

בשעה 10:00 במשרדי החברה. 

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: ____________________

האם הינך בעל עניין2, נושא משרה בכירה3, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)4/ אף אחד מהם *5

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

סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי

בעל עניין

נושא משרה בכירה בחברה

משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)

אף אחד מהם 

(*) ככל שהמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

אופן ההצבעה:

2 כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

3 כהגדרת המנוח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

4 כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה 

כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.
5 נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים 

מוסדיים באסיפות".
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לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 
255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, 
שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב 
רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 
267א – האם אתה בעל שליטה, 
בעל עניין אישי בהחלטה, נושא 

משרה בכירה או משקיע מוסדי7?
אופן ההצבעה6

לא כן7 נמנע נגד בעד

הנושא על סדר היום

לאשר את מדיניות התגמול המוצעת 

המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה 

לתקופה של 3 שנים החל ממועד 

אישורה בהתאם להוראות הדין.

לאשר את המשך התקשרות החברה 

עם בעל השליטה, קיבוץ כפר עזה, 

בהסכם השירותים, לתקופה של שלוש  

שנים נוספות, מיום 1.1.2022 ועד ליום 

.31.12.2024

(חתימת בעל המניות) (תאריך)

____________________________________

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף 

רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/ 

דרכון/תעודת התאגדות.

6 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

7 פרט


