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 ("החברה") לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"ממשולם 

 

החברה, בהתאם לתקנות ניירות ערך  בעלי המניות של של ומיוחדת  שנתיתבדבר כינוס אסיפה  דוח מיידי

 (להלן: "חוק החברות")  1999 –וחוק החברות, התשנ"ט  1970 –(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

 

תקופתיים  ותדוח תקנותלהלן: "( 1970 -ל"תשה, )ומיידיים תקופתיים וחותערך (ד ניירות לתקנות בהתאם

תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא , )ומיידיים

מתכבדת בזאת החברה , ")החברות חוק: "להלן( -1999ט"תשנה, החברות חוקו 2000-לסדר היום), התש"ס

  של בעלי המניות של החברה, הכל כמפורט בזימון זה להלן.ומיוחדת להודיע על כינוס אסיפה שנתית 

 1, 'הביום תתקיים ") הכללית האסיפהו "א" האסיפה: "להלן( החברה מניות בעלי של הכללית אסיפהה

 .תל אביב 23בגין דרך מנחם  ברחוב ה,החבר במשרדי 14:30בשעה  2020ר באוקטוב

 

 :והמיוחדת השנתית האסיפה של יומה סדר יעלו עלהנושאים ש

 

 ;2019דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת  .1

במרץ  30, אשר פורסמו ביום 2019הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 

אביב בע"מ -באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל 2020

 (ב) לחוק החברות. 60) ודיון בהם בהתאם להוראות סעיף 2020-01-032076 מספר אסמכתא:(

 כרואה החשבון המבקר של החברהשל משרד רו"ח פאהן קנה ושות'  מינויודוש חי .2

עד לכינוס וזאת מוצע למנות מחדש את משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה 

 אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

 

 :תמצית ההחלטה המוצעת

של החברה לתקופה שעד המבקר  החשבון   הלאשר את חידוש כהונתו של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרוא

 ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.  האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה
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 הארכת כהונתם של דירקטורים המכהנים בחברה; .3

ה אליעזר אלקון לתקופה של עד תום  הנוכחי בחברה, ה" הדירקטוריוןיו"ר של הארכת כהונתו  .3.1

 מועד אישור האסיפה הכללית. שתתקיים לאחרהבאה האסיפה השנתית 

' לדיווח בדבר כנספח אב(א) לחוק החברות מצורפת  224הצהרתו של ה"ה אליעזר אלקון בהתאם לסעיף  

 זימון אסיפה זו. 

בחלק ד' לדוחות  26תו וניסיונו התעסוקתי, ראה תקנה לפרטים נוספים אודות הדירקטור, השכל

 ). 2020-01-032076(אסמכתא:  30.3.2020שפורסמו ביום  2019הכספיים של החברה לשנת 

בהתאם לתנאי הסכם מתן השירותים עמו אשר אושר באסיפת בעלי יו תנאי כהונתו של מר אלקון יה

 . )2019-01-101134(אסמכתא:   3.10.2019המניות שהתכנסה ביום 

 עיקרי הסכם מתן השירותים הינו:

 . לרשות החברה את השירותיםבאופן אישי יעמיד  מר אלקון •

כיו"ר דירקטוריון החברה, ויפעל בהתאם להוראות תקנון  מר אלקון יכהןבמסגרת השירותים  •

 החברה ובהתאם לכל דין.  

ש"ח בצירוף  15,000לתשלום חודשי בסך של בתמורה לשירותים שיעמיד היו"ר לחברה, יהא זכאי  •

צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן (כמדד כאשר התמורה תהא  ")התמורה(להלן: "מע"מ כדין 

). במקרה של ירידה במדד לא 2011מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש נובמבר  –הבסיס ייחשב

 יבוצע עדכון כאמור. 

 תמורה,  כהגדרתה לעיל. זכאי לכל תמורה נוספת מעבר ל יהלא יההיו"ר 

על אף האמור לעיל, לא תפחת התמורה שיקבל היו"ר מהגבוהה בתמורות שישולמו למי 

 , לאותה התקופה המדוברת.  מהדירקטורים החיצוניים של החברה

ימשיך להיות זכאי לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה מכוח מר אלקון   •

שיפוי וביטוח אחריות נושאי  ,פטורהאסיפה הכללית והאורגנים המוסמכים בחברה, לרבות בדבר 

 משרה. 

כיו"ר הדירקטוריון של החברה   : להאריך את כהונתו של ה"ה אליעזר אלקוןתמצית ההחלטה המוצעת

 . מועד אישור האסיפה הכללית שתתקיים לאחר הבאהלתקופה של עד תום האסיפה השנתית 

שאול לוטן, לתקופה של עד תום האסיפה של הדירקטור הנוכחי בחברה, ה"ה הארכת כהונתו  .3.2

 המינוי; מועד שתתקיים לאחרהבאה השנתית 

' לדיווח בדבר כנספח אב(א) לחוק החברות מצורפת 224הצהרתו של ה"ה שאול לוטן בהתאם לסעיף 

 זימון אסיפה זו. 

בחלק ד' לדוחות  26לפרטים נוספים אודות הדירקטור, השכלתו וניסיונו התעסוקתי, ראה תקנה 

 ). 2020-01-032076אסמכתא: ( 30.3.2020שפורסמו ביום  2019הכספיים של החברה לשנת 
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הדירקטור ימשיך להיות זכאי לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה מכוח 

 האסיפה הכללית והאורגנים המוסמכים בחברה, לרבות בדבר שיפוי וביטוח אחריות נושאי משרה. 

 ה"ה שאול לוטן לא יהא זכאי לגמול דירקטורים. 

ה"ה שאול לוטן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה  : להאריך את כהונתו שלתמצית ההחלטה המוצעת

 אישור האסיפה הכללית. מועד שתתקיים לאחר הבאהנוספת של עד תום האסיפה השנתית 

, לתקופה של עד תום האסיפה רחל לוטןבחברה, ה"ה    תהנוכחי  יתשל הדירקטורהארכת כהונתה   .3.3

 מועד אישור האסיפה הכללית. שתתקיים לאחרהבאה השנתית 

' לדיווח בדבר כנספח אב(א) לחוק החברות מצורפת 224בהתאם לסעיף  רחל לוטןהצהרתה של ה"ה 

 זימון אסיפה זו. 

בחלק ד' לדוחות  26התעסוקתי, ראה תקנה  הוניסיונ ההשכלת, יתלפרטים נוספים אודות הדירקטור

 ). 2020-01-032076אסמכתא:  30.3.2020שפורסמו ביום  2019הכספיים של החברה לשנת 

הדירקטורית תמשיך להיות זכאית לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה 

מכוח האסיפה הכללית והאורגנים המוסמכים בחברה, לרבות בדבר שיפוי וביטוח אחריות נושאי 

 משרה. 

 לא תהא זכאית לגמול דירקטורים. רחל לוטןה"ה 

: להאריך את כהונתה של ה"ה רחל לוטן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה תמצית ההחלטה המוצעת

 אישור האסיפה הכללית. מועד שתתקיים לאחר הבאהנוספת של עד תום האסיפה השנתית 

תום לתקופה של עד מר ניר קפלון הארכת כהונתו של הדירקטור הבלתי תלוי הנוכחי בחברה,  .3.4

 .המינוי מועד שתתקיים לאחרהבאה האסיפה השנתית 

(ב) לחוק החברות, מצ"ב 240 -ב ו224, בהתאם להוראות סעיף ה"ה ניר קפלוןהצהרתו החתומה של 

 .לדיווח בדבר זימון אסיפה זו כנספח א'

בחלק ד' לדוחות  26לפרטים נוספים אודות הדירקטור, השכלתו וניסיונו התעסוקתי, ראה תקנה 

 ). 2020-01-032076אסמכתא:  30.3.2020שפורסמו ביום  2019הכספיים של החברה לשנת 

הדירקטור ימשיך להיות זכאי לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה מכוח 

שיפוי וביטוח אחריות נושאי פטור, האסיפה הכללית והאורגנים המוסמכים בחברה, לרבות בדבר 

 משרה. 

דירקטורים בסכום הקבוע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר  ה"ה ניר קפלון יהיה זכאי לגמול

. גמול הדירקטור יהיה בסכומים הקצובים המרביים 2000 -גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס

האפשריים, כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול בלבד, ובהתאם 

 העצמי. לדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה
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: להאריך את כהונתו של ה"ה ניר קפלון כדירקטור בלתי תלוי בחברה תמצית ההחלטה המוצעת

אישור האסיפה  מועד שתתקיים לאחר הבאהלתקופת כהונה נוספת של עד תום האסיפה השנתית 

 .ולאשר את גמול הדירקטורים לו יהא זכאי הכללית

בת שלוש נוספת  כהונה    תלתקופיגלית סגל  חיצונית, הגברת סהדירקטורית  הארכת כהונתה של ה .3.5

  12.1.2021החל מיום  שנים

(ב) לחוק החברות, מצ"ב 240 -ב ו224, בהתאם להוראות סעיף סיגלית סגלהחתומה של ה"ה  ההצהרת

 לדיווח בדבר זימון אסיפה זו. כנספח א'

בחלק ד' לדוחות  26התעסוקתי, ראה תקנה  הוניסיונ ה, השכלתיתלפרטים נוספים אודות הדירקטור

 ). 2020-01-032076אסמכתא:  30.3.2020שפורסמו ביום  2019הכספיים של החברה לשנת 

לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה  תמשיך להיות זכאית יתהדירקטור

שיפוי וביטוח אחריות נושאי   מכוח האסיפה הכללית והאורגנים המוסמכים בחברה, לרבות בדבר פטור,

 משרה. 

לגמול דירקטורים בסכום הקבוע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר   תזכאיסיגלית סגל תהא  ה"ה  

יהיה בסכומים הקצובים המרביים   ית. גמול הדירקטור2000  -גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס

השלישית לתקנות הגמול בלבד, ובהתאם האפשריים, כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לתוספת השנייה ו

 לדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי.

בחברה   הבלתי תלוי  יתכדירקטורסיגלית סגל,  של ה"ה    ה: להאריך את כהונתתמצית ההחלטה המוצעת

 .תהא זכאיתולאשר את גמול הדירקטורים לו  12.1.2021שנים החל מיום  3לתקופת כהונה נוספת של 

 

 בת שלוש שנים נוספת כהונה  תלתקופ מר עוזי רוזן, יחיצונהדירקטור הארכת כהונתו של ה .3.6

(ב) לחוק החברות, מצ"ב 240 -ב ו224, בהתאם להוראות סעיף עוזי רוזןהצהרתו החתומה של ה"ה 

 לדיווח בדבר זימון אסיפה זו. כנספח א'

בחלק ד' לדוחות  26לפרטים נוספים אודות הדירקטור, השכלתו וניסיונו התעסוקתי, ראה תקנה 

 ). 2020-01-032076אסמכתא:  30.3.2020שפורסמו ביום  2019הכספיים של החברה לשנת 

הדירקטור ימשיך להיות זכאי לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה מכוח 

והאורגנים המוסמכים בחברה, לרבות בדבר פטור, שיפוי וביטוח אחריות נושאי האסיפה הכללית 

 משרה. 
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יהיה זכאי לגמול דירקטורים בסכום הקבוע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול   עוזי רוזןה"ה  

. גמול הדירקטור יהיה בסכומים הקצובים המרביים 2000 -והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס

, כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול בלבד, ובהתאם האפשריים

 לדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי.

בחברה לתקופת חיצוני כדירקטור  עוזי רוזן: להאריך את כהונתו של ה"ה תמצית ההחלטה המוצעת

 ירקטורים לו יהא זכאי.ולאשר את גמול הד 12.1.2021שנים החל ביום  3כהונה נוספת של 

 ; אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה .4

 ;כללי .4.1

י . בחודש יונ3.10.2019ביום מדיניות התגמול של החברה אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה 

פרסמה רשות ניירות ערך עדכון לעמדת סגל לעמדת משפטית ) 2020(ולאחר מכן בחודש אוגוסט  2020

 נהת). בהתאם לעמדת הרשות ני"עמדת הרשות") (להלן: best practiceניות תגמול (מדי 101-21מספר 

לתקנות החברות  1ב1בהתאם לתקנה הקלה לחברות בקשר עם אישור פוליסות ביטוח נושאי משרה 

") כך שבעת אישור פוליסת ההקלות"תקנות  (להלן: 2000(הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) התש"ס 

הביטוח בהתאם לתקנות ההקלות לא נדרש כי במדיניות התגמול של החברה תהא הגבלה על גובה 

 הפרמיה שתשלם החברה בגין הפוליסה.  

לאור עמדת הרשות מבקשת החברה לתקן את מדיניות התגמול שלה כך שתמחק ההגבלה הקיימת היום 

ה בקשר עם פוליסות ביטוח נושאי המשרה שלה (להלן: על גובה הפרמיה שתשולם על ידי החבר

 . )"מדיניות התגמול המוצעת"

בנוסף במדיניות התגמול המוצעת הוכנסה הבהרה לענין תחולת מדיניות התגמול על נושאי משרה שהנם 

 מטעם בעל השליטה ו/או קרוביו של בעל השליטה.  

מוצעת התגמול הדיניות ברה וקיימה דיון במ, התכנסה ועדת התגמול של הח24.8.2020בתוך כך, ביום 

, התכנס 26.8.2020המובאת לאישור, וגיבשה את המלצותיה לדירקטוריון החברה. בהמשך לכך, ביום 

 דירקטוריון החברה וקיים דיון בהתבסס על ההמלצות האמורות ואישר את מדיניות התגמול המוצעת.

מובאת הצעה לאימוץ ועדכון מדיניות התגמול  לפיכך, על סדר יומה של האסיפה הכללית של החברה,

א לחוק החברות, אשר מסדירה את תנאי כהונתם 267לנושאי משרה בחברה בהתאם להוראות סעיף 

אישורה מיום  והעסקתם של נושאי המשרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, לתקופה של שלוש שנים שתחל  

  של המדיניות על ידי אסיפה זו. 

 כנספח ב', מצורפת  הקיימתוצעת, בסימון שינויי מהדורה לעומת מדיניות התגמול  מדיניות התגמול המ

 לזימון זה. 

יובהר כי ככל ולא יאושר התיקון למדיניות התגמול העומד על סדר יומה של האסיפה, תמשיך לעמוד 

 . 2022בנובמבר,  25בתוקפה מדיניות התגמול עד למועד פקיעתה המקורית, קרי עד ליום 
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 ;שינויים עיקריים ביחס למדיניות התגמול הקיימת .4.2

 בסעיף המבוא תתווסף פסקה לפיה : .4.2.1

תחול על נושאי משרה בחברה כהגדרת מונח זה בחוק החברות וכן, על ל) "(מדיניות התגמו
תגמול של קרובו של בעל השליטה לעניין קבלת שירותים בידי החברה ואם הוא גם נושא 

באשר לתנאי כהונתו והעסקתו בחברה ואם הוא עובד החברה ואינו נושא  –משרה בה 
"). נושאי המשרהאו להלן: "באשר להעסקתו בחברה (כולם ביחד ייקר –משרה בה 

המדיניות לא תחול על נושאי משרה בתאגידים שבשליטתה של החברה או מוחזקים על 
 . "ידה, ככל שאינם מכהנים כנושאי משרה בחברה

 

למדיניות התגמול הקודמת בדבר פירוט שמי של נושאי המשרה עליהם  5.1יימחק סעיף  .4.2.2

 תחול מדיניות התגמול.

 :נושאי משרהביטוח בסעיף  .4.2.3

ו' כמפורט בסעיף האפשרי המקסימלי היקף הכיסוי הביטוחי עדכון סכומי  .4.2.3.1

 למדיניות התגמול המוצעת. 

תיקון פסקת גובה הפרמיה השנתית לפיה הפרמיה השנתית תהא בהתאם לתנאי  .4.2.3.2

(לפי העניין) והעלות לא תהיה מהותית  חהשוק במועד עריכת או חידוש הביטו

 לחברה.   

 

 שיקולים שנשקלו ונימוקים לאישור מדיניות התגמול  .4.3

לצורך דיון וגיבוש המלצות בקשר עם מדיניות התגמול המוצעת, פעלו ועדת התגמול ודירקטוריון  •

החברה בהתאם להוראות חוק החברות, לרבות חלק א' לתוספת הראשונה לחוק החברות (עניינים 

' לתוספת הראשונה לחוק החברות (הוראות שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול) וחלק ב

  .שחובה לקבוע במדיניות התגמול)

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי מדיניות התגמול המוצעת תיבחן על ידם מעת לעת  •

ובהתאם לדרישת ועדת התגמול, לרבות בשל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה של 

 אחרים.  מדיניות התגמול או מטעמים

לאור העובדה שהתיקונים המוצעים למדיניות הנם תיקונים אשר בחלקם הינם תיקונים הסברתיים  •

סברו ובחלקם הינם תיקונים שהנם בהתאם לעמדת רשות ני"ע ובשאר המדיניות לא בוצע כל תיקון,  

צרכי ועדת התגמול והדירקטוריון כי מדיניות התגמול המוצעת הינה ראויה, מתאימה ומשקפת את  

פיננסי וכן, ה ההחברה תוך שמביאה בחשבון את אופי החברה, תחום פעילותה, יעדי החברה ומצב

מאפשרת לגייס, לשמר ולקדם נושאי משרה איכותיים ומנוסים הנמנים על הנהלת היא תוך ש

  , כמו גם להקל על חברה בעת בואה לאשר את פוליסת ביטוח נושאי המשרה שלה. החברה
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 והינהאפשרי  המקסימלי היקף הכיסוי הביטוחי  הגדלת גובה ועדת התגמול והדירקטוריון סברו כי   •

, גודל החברה, מאפייני פעילותה העסקית, מטרותיהאת בין היתר, באופן שמשקף , םראוי והול

ואת הלך הרוחות בשווקים בעת האחרונה לאור   בשוויהעליית הערך  ,  הונים שלמדיניות ניהול הסיכ

התפשטות מגפת הקורונה והעובדה שהשוק לביטוח אחריות נושאי משרה, תנאיו מוכתבים נכון 

להיום על ידי מבטחי משנה בחו"ל ולפיכך בהתאם לעמדת רשות ני"ע ניתן יהיה לקבוע את גובה 

לתנאי השוק במועד עריכת או חידוש הכיסוי הביטוחי בהתאם  הפרמיה השנתית שתשולם בגין

 העלות לא תהיה מהותית לחברה.  בכפוף לכך שפי העניין) ו(ל חהביטו

 

 :תמצית ההחלטה

לזימון זה, כפי שאושרה על ידי  כנספח ב'לאשר את מדיניות התגמול המוצעת של החברה בנוסח המצ"ב 

 אישורה של אסיפה מיוחדת זו.   מיוםשנים החל    3, לתקופה של  דירקטוריון החברה, בהמלצת ועדת התגמול

 

 ומהות עניינם האישי המפורטות לעיל תויודירקטורים בעלי עניין אישי בהתקשר .5

שכן , כל אחד לסעיפו , בהתאמהלעיל 3.1-3.6עניין אישי בהתקשרויות המפורטות בסעיף כל הדירקטורים ל

 ההתקשרות נוגעת לאישור המשך כהונתם כדירקטורים בחברה. 

 

 פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית .6

 ומועדה הכללית האסיפה כינוס מקום  .6.1

דרך מנחם בגין בהחברה,  במשרדי 14:30בשעה  2020באוקטובר  1 –, ה 'הביום  תתקיים האסיפה

 , תל אביב. 33, מגדל לוינשטין קומה 23

 
 לקבלת ההחלטות שעל סדר היום הנדרש הרוב  .6.2

רוב רגיל של  נדרשלעיל,  שעל סדר היום 3.1-3.4 -ו 2 סעיפיםבות לצורך אישור ההחלט •

 להביא  בליבעלי המניות הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם ומשתתפים בהצבעה, מ

 . הנמנעים קולות את בחשבון

 239שעל סדר היום לעיל, בהתאם לקבוע בסעיף    3.5-3.6בסעיפים    ותלצורך אישור ההחלט •

 אחד מאלה: מו יתקייצריך ש (ב) לחוק החברות,

בעלי המניות קולות  מכלל )50%רוב (במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו  )א(

המינוי למעט עניין אישי עניין אישי באישור השליטה בחברה או בעלי שאינם בעלי 

במניין כלל הקולות שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. 

; על מי שיש לו עניין אישי לות הנמנעיםבעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קו  של

 ; בשינויים המחוייבים 276יחולו הוראות סעיף 

המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על  סך קולות המתנגדים מקרב בעלי )ב(

 זכויות ההצבעה בחברה.מכלל  )2%ים (אחוזשני שיעור של 

א(ב) לחוק 267סעיף  בשעל סדר היום לעיל, בהתאם לקבוע    4בסעיף  לצורך אישר ההחלטה   •
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 :אחד מאלהצריך שיתקיימו החברות, 

בעלי המניות קולות  מכלל )50%רוב (במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו  )א(

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

. השליטהלמעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל המשתתפים בהצבעה, 

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

 ;בשינויים המחויבים 276מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על  סך קולות המתנגדים מקרב בעלי )ב(

 מכלל זכויות ההצבעה בחברה. )2%ים (אחוזשני שיעור של 

 

 ההצבעה ובאופן באסיפה להשתתף הזכאות, הקובע המועד .6.3

 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) 3לחוק החברות ותקנה  182בהתאם לאמור בסעיף 

יום המסחר של , המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הכללית הנו בתום יום 2005התשס"ו 

 "). המועד הקובע(להלן: " 2020 פטמברבס 1 – ', הג

 לקיום האסיפה ומועד אסיפה נדחית מניין חוקי  .6.4

ידי באי כוחם, לפחות בעל מניות המחזיק או -מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על

מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה  50% -בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מ

 בשעה 2020 באוקטובר 13 –ה ', גיום תדחה האסיפה ל – מהמועד שנקבע לאסיפה לא נכח מניין חוקי

או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שדירקטוריון החברה יקבע, בהודעה , 14:30

 ").האסיפה הנדחיתלבעלי המניות (להלן: "

 

מספר  כלחשב מנין חוקי ימנין חוקי כאמור לעיל, יהיה ולא יהיה באסיפה הנדחית תוך מחצית השעה 

 משתתפים שהוא. 

 

  הצבעה אלקטרונית/הצבעה באמצעות כתב הצבעהו אישור בעלות  .6.5

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

אביב בע"מ ואותה מניה -לניירות ערך בתל, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה 2000

נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף 

 1ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס  

 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות במניה.

ימי עבודה לפני  2להצביע באסיפה הכללית הנ"ל, נדרש להפקיד במשרדי החברה,  בעל מניות המעוניין

מועד האסיפה הכללית, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה 

 במועד הקובע.

אותו   כוח,-פי ייפוי-בעלי מניות רשאים להצביע בעצמם או באמצעות מיופה כוחם, אשר הוסמך כדין, על

לפני מועד האסיפה. אם תידחה האסיפה, תפורסם  עבודה ימי 2יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 
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 הודעה על המקום והמועד לכינוס האסיפה הנדחית.

מניות רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אשר יצורף לדוח זה וזאת בהתאם לתקנות  בעלי

 ותקנון החברה.  2005 -החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף לו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 

 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.  72

 הצבעה כתב באמצעות ,לעיל כמפורט היום סדר על אשר להחלטה ביחס להצביע רשאים מניות בעלי

 "). אלקטרוני הצבעה כתב(" האלקטרונית ההצבעה במערכת שיועבר

 מחבר לקבל זכאי"מ, בע אביב בתל ערך לניירות בורסה חבר אצל מניה רשומה שלזכותו מניות בעל

 מאובטח הזדהות תהליך ולאחר האסיפה עם בקשר נוסף מידע וכן גישה וקוד מזהה מספר הבורסה

, האלקטרוני ההצבעה כתב באמצעות המצביע מניה בעל. האלקטרונית ההצבעה במערכת להצביע יוכל

 .לעיל המפורש באופן בעלות אישור לחברה להמציא נדרש אינו

 ההצבעה מערכת באמצעות ההצבעה. הקובע המועד בתום להצבעה נפתח האלקטרוני ההצבעה כתב

 .האסיפה מועד לפני שעות 6 תסתיים האלקטרונית

של כתב ההצבעה והודעות כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא נוסח 

 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך  88עמדה כמשמעותן בסעיף 

www.magna.isa.gov.il ;("אתר ההפצה")הבורסה אתר http://maya.tase.co.il.  הצבעה בכתב

עה, כפי שפורסם באתרים לעיל. בעל מניות רשאי לפנות תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצב

 ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

 
יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה,  לאחבר בורסה ישלח 

קישורית לכתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר 

מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה 

 ות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.ניתנה לגבי חשבון נייר

 

 המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום .6.6

(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות 66בהתאם לסעיף   .6.6.1

ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה 

שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, הכללית, ובלבד 

קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של 

ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב:  www.isa.gov.ilרשות ניירות ערך: 

www.tase.co.il. 

ות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מני .6.6.2

 2  –ה  ,' הימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד ליום  7כאמור הינו עד 

 .2020 בספטמבר

http://maya.tase.co.il/
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 הודעת עמדה  .6.7

ימים לפני מועד האסיפה הכללית   10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד   .6.7.1

רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את המזומנת לפי דוח זה. בעל מניה 

 נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר  .6.7.2

ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים 

הפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע שלאחר יום פרסומן באתר ה

בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים 

 ובמועד קודם למועד הקובע.

 עיון במסמכים   .6.8

פה של האסישעל סדר היום  הניתן לעיין בדו"ח העסקה במשרדי החברה, בנוסח המלא של ההחלט

במשרדה הרשום של החברה, ברחוב  החלטה שעל סדר היוםובמסמכים האחרים הנוגעים להכללית 

-03; פקס: 03-7100200(טלפון:  בתיאום מראש עם מזכירות החברה, תל אביב, 23דרך מנחם בגין 

 .וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית 15:00 עד 09:00בימים א' עד ה', בין השעות  )7100222

 זהת החברה לטיפול בדו"ח המיידי ועיון בדו"ח נציג  .6.9

מדרך  סוניה קשאני מןהחברה, עו"ד  מזכירתמ"מ נציגת החברה לעניין הטיפול בדיווח מיידי זה הינה 

 ).03-7100222, פקס: 03 -7100200אביב (טלפון: -, תל23מנחם בגין 
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 ולות התגמלמדיני עקרונות יסודרקע ו א.

  ומטרות מבוא .1

 מבוא

הנדסה וקבלנות בע"מ  לוינשטיןחברת משולם ת את מדיניוולפרט לתאר  ר,עד להגדימסמך זה נו
משרה נושאי על תחול והיא  .י המשרה של החברהבנוגע לתגמול נושא ")החברה" או "לוינשטין("

לעניין קבלת  ו של בעל השליטהקרובתגמול של על כן, ו בחוק החברות מונח זה בחברה כהגדרת
ואם הוא  בחברה והעסקתו ותנאי כהונתלבאשר  –משרה בה ואם הוא גם נושא  שירותים בידי החברה

י נושא: "להלן אוייקרכולם ביחד ( רהלהעסקתו בחבבאשר  –עובד החברה ואינו נושא משרה בה 
בתאגידים שבשליטתה של החברה או מוחזקים על על נושאי משרה  תחול המדיניות לא ").משרהה

  .ברהמשרה בחמכהנים כנושאי ככל שאינם  ידה,

 

, א לחוק החברות267קביעת מדיניות התגמול של החברה ופרסומה הינם בהתאם להוראות סעיף 
 ").החברות חוק(" 1999-"טהתשנ

נית לנושא משרה בחברה, תהיה זכות מוק ה בחברה, ולאשרלנושאי מזכויות  המדיניות זו לא תקנ
רכיבי  במדיניות התגמול. י התגמול המפורטיםמכח עצם אימוץ מדיניות תגמול זו, לקבל איזה מרכיב

ידי -ופן ספציפי עלך ורק אלו שיאושרו לגביו באהתגמול להם יהיה זכאי נושא המשרה יהיו א
 . וכפוף להוראות כל דין ך בחברהכהאורגנים המוסמכים ל

 והפרמטרים לבחינת תנאי התגמול מטרת מדיניות התגמול

, החברות לחוקהראשונה א'  וספתתל' א בחלק המפורטיםים בבסיס מדיניות התגמול, עמדו השיקול
שלה. כמו כן, בעת  הארגוני נהמבוה פעילותה והיקף באופי חשבבהת, לחברה רלוונטיים שהם ככל

רמטרים הקבועים בחלק ב' לתוספת הראשונה א' ון הפבבחש ים, יילקחוקונקרטי אי תגמולבחינת תנ
  ם המנויים לעיל.יקוללחברה בהתחשב בשי גם הם ככל שהם רלוונטייםלחוק החברות, 

 בה ושינויים התגמול מדיניות של תוקפה .2

 25.8.2019 ביום חברהידי ועדת התגמול של ה-אושרה על משרהההתגמול לנושאי  תניומדי   2.1
וביום  28.8.2019החברה ביום ידי דירקטוריון -עלו ספר תיקונים בה)ן מניי(לע 24.8.2020

ביום  ידי אסיפת בעלי המניות-ועל 2026.8.20יקונים בה)מספר ת (לעניין 23.9.19
3.10.2019_________.  

 ולהוראות חברהה של הדעת לשיקול , בהתאםעת, מעת לותאושר ודכןעת התגמול ותנידימ   2.2
 הדין החל. 

מעת לעת ובהתאם לדרישת , יבחנו ריוןוהדירקטו התגמול דתוע, לעיל באמור לפגוע מבלי   2.3
 שינוי חל אם ותלרב, החברות חוק להוראות תאמתההב והצורך התגמול מדיניות את, הועדה
 .אחרים מטעמים או קביעתה בעת ותימקי שהיו בותסיבנ מהותי

מיום אישורה  .201925.11 חברה החל מיוםנושאי המשרה ב תחול על תגמול זו תגמול מדיניות  2.4
 מועד אותו לד . עהחברותלהוראות חוק  קבע בהתאםאסיפה הכללית לתקופה שתעל ידי ה

ידי אסיפת בעלי -על אושרש בנוסחה כפיחברה ב לנושאי המשרהת התגמול מדיניו ולתח
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 ._________.7.7.2016 ביום רההחבשל  המניות

 

 התגמול תניומדי עקרונות .3

ליצור וכן העבודה שלה  יותוכנמטרותיה ותלחברה לקדם את נועדה לסייע תגמול הת מדיניו   3.1
חברה, לבעלי העניין של החברה ך כלכלי לער ירתציל ,בהנושאי המשרה צים ראויים לתמרי

, רה, אופי פעילותהונים של החבהסיכ ניהול, בהתחשב, בין השאר, במדיניות מניותיהולבעלי 
 . וכן גודלה שגת יעדיה והשאת רווחיהנושא המשרה להו של תרומת

 ") ההקבוצ(" וקשורות ותבנ חברות באמצעות או, בעצמה ,החברה מבצעת ,ההיווסד מאז   3.2
 הפעילות. והבניה המקרקעין חומיבת שעיקרה מגוונת פעילות, עסקיים ולעיתים עם שותפים

 תפעול; ותעשיה מסחר, דיםמשר, מגורים למטרות בניה פרויקטי וביצוע וםייז תכולל
"ן. נדל נכסי וניהול אחרים עבור קבלניות תודעבו ביצוע ;שונים מניבים נכסים של והשכרה
ינשטין (רובו באמצעות חברת הבת לו מניב ן"נדל :עיקריים לותפעי תחומי ארבעה לקבוצה

 על ססתבבה. בניה ועבודות) סחרמו (משרדים למכירה ן"נדל ,למגורים ן"נדל, נכסים בע"מ)
 ים בה נושאי משרה ספור לאור העובדה שמכהנים ,הקבוצהשל  האמור פעילותה ואופי גודלה

 את ויוצחריגה  ולא מפעילות ונותווח שת דיוראונובעת יותר מהוחיה ומאחר שהתנודתיות ברו
, שלהה לנושאי המשר המתאים התגמול כי מאמינה החברה ,מנכ"ל זה או אחרס שלפן דו

, (אם בכלל)משתנה  תגמול בהתאם, .ויםנלוותנאים  על שכר קבוער בעיקשיתבסס ראוי 
  .רההמששא ונ הכוללת שלהתגמול בחבילת  בלבד יהווה מרכיב משני  שנתי מענקמות דב

  החברה אינה נוהגת להעניק תגמול הוני.   3.3

בגיוס ושימור כוח אדם איכותי לתפקידי  החברהעל תחרותיות  שישמור כך ייקבע התגמול   3.4
 י השוק.תחשב בתנאהתגמול יהיה מידתי וי היקף כאשר, בכירים ניהול

 . בחברה יםהתקינ ודההעב ייחס את שמרשיכך  ייקבעתגמול ה   3.5

. ות זומדיני יהתגמול על פוא מלמשרה יקבל את ם התחייבות כי נושא המשו ך זהאין במסמ   3.6
ייחשב הדבר פי מדיניות זו, לא -תגמול שהינו פחות מהתגמול על במקרה שנושא משרה יקבל

ישור את א כאמור לא יצריכו בשל כךעסקתו תנאי הומול זו, כסטייה או כחריגה ממדיניות תג
  התגמול. טייה ממדיניותבסה ה והעסקר תנאי כהונאישושל  הכללית הנדרש במקרה האסיפה

 קבועים לרכיבים משתנים רכיבים בין היחס .4

 גםהמשרה עשויים להיות זכאים  ינושאעל רכיבים קבועים. בעיקרו בחברה מבוסס  תגמולה   4.1
  .שנתיות מענק דמב נהמשת רכיב של לתשלום

של  תבוע השנתיהק לות השכרעמ 25%-מ יותר יהווה לא )השנתיהמענק ( תנההמש הרכיב   4.2
  .נושא המשרה בשנה נתונה

 כהונה והעסקה של נושא המשרה לשכר של שאר עובדי החברהן תנאי היהיחס שב .5

ברי ו"ר דירקטוריון החברה, חם יהינדיניות זו במועד אימוץ מנושאי המשרה בחברה    5.1
 ור בחברה),קטירכדהמכהן גם ה בחברה ובעל השליטנו שהי( ל"נכמהדירקטוריון החברה, 

סקי ל פיתוח עסה וביצוע, סמנכ"ל הנדסמנכ"הכספים,  על תחוםמשנה למנכ"ל ואחראי 
 שיווק ומכירות.  יתוסמנכ"ל
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ת עלוו משרה נושאכל של  וללהכ התגמולעלות  בין היחס נבחןמדיניות התגמול  בקביעת   5.15.2
, בדי קבלן)עול ול(כדי החברה שאר עובשל שכר עלות ל ,שרהשא מונכל  להתגמול הקבוע ש

יחס זה נכון  .)חברה (כולל עובדי קבלןדי העוב שאר של הממוצע ולשכר החציונילשכר ובפרט 
  :הינווירקטוריון ידי הד-תגמול עלשור מדיניות הליום אי

 לשכר ללכו ולמתג בין יחס תפקיד
 ממוצע

 לשכר כולל תגמול בין סיח
 חציוני

 64.5.5 4.14.4 "למנכ
 השרהמ נושאי יתר
(*) 

2.87.842 3.313.7 

  .הגבוההשכר  בלמק(*) לפי 
 

תנאי  לעשל יחסי התגמול כאמור  םהשפעתנבחנה  מדיניות התגמול בקביעתכן, -כמו   5.25.3
 נםיה זו תגמול מדיניות מיישום ועבנימול אשר התג יחסיא כי נמצ, וחברהב העבודה יחסיו

 ותחום בה המועסק דםאה כח להיתמ, גודלה, הברהח של באופיה שבחתבה וסבירים ראויים
 .שלה סוקהעי

ים העבודה התקינשפעת התגמול על יחסי לנושא משרה תיבחן הפרטני בעת אישור תגמול    5.35.4
  ור.האמ לאור היחסבחברה 

 חברת ניהול/ן שירותיםמתל ברהחבאמצעות  נושא משרה התקשרות עם .6

 לחברה שולםיי ודשהח וםתשלוה ובשליטת הברבאמצעות ח לחברה םותישיר ספקל רה עשוינושא מש
 . במקרה כזה יחולו תנאי מדיניות זו בשינויים המחוייבים.1 תיגד חשבונכאמור כנ

 

 )דירקטורא כך לנושא משרה (אבגין כהונה כ ותנאים נלוויםקבוע שכר  ב.

 ועדכונו , בחינתוהקבוע השכרת יעלקב תורונקע .7

באופן  קבעיי) בחברה כדירקטורלא בגין כהונה (שרה בחברה המ יאנוש כר הקבוע שלשה   7.1
, היקף משרתו ,והאחריות של תחומי, סוג הפעילות והמשרה נושאשל  ודתפקיל אםויות פרטני
גם ו חנע ייבוהקב שכרת הקביעבעת  .ועימ מוחתשנ קודמים שכר הסכמיכן ו שלו קהוות

ורך ת הצבמידוכן  המשרהשל נושא  ווהישגיועי המקצ וסיונינ, ומומחיות, וכישורי, והשכלת
הדומות  בישראל "ןהפועלות בתחום הנדלחברות בלשכר נושאי משרה אה השוווצע תב

   .לחברהבמאפייניהן 

    .ש"ח 180,000 על העלת לא לות מעביד)(עתקרת השכר החודשי הקבוע למנכ"ל החברה    7.2

 לל(לא כוש"ח  80,000עלה על תלא לסמנכ"לים בחברה ברוטו) ת השכר הקבוע החודשי (תקר   7.3
  .1 )ידת מעבועלו לוויםנאים נת

תקרת השכר הקבועה  הינה"ל בחברה השכר הקבוע החודשי (ברוטו) למשנה למנכ תקרת   7.4
 .ש"ח 10,000בתוספת  )השכר הקבוע לסמנכ"ליםקרי, תקרת ( עילל 7.3בסעיף 

 
  כאמור , נטייםלווהר ועיםהקב הרכיבים כזה  במקרה ). מעובדיל בד(לה  שירותים  נותן של נתבמתכו עסקמו להיות עשוי משרה  נושא  1

         יתווסף מע"מ כדין.במקרים אלו, ככל שיהיו,  . האקוויוולנטייםהול לערכי דמי הני מרו וי, וז תגמול  תבמדיניו
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   .כר הקבוע צמוד למדד המחירים לצרכןשה   7.5

ל תנאי כהונה הותי שכשינוי מ שבתח לא לעיל המפורטות מהתקרות 10% עד של היגחר   7.6
 .התגמול מדיניות מהוראות ייהכסט או לחריגההעסקה או ו

 אליו וףהכפ משרה נושא של כהונה תנאיב ימהות לא שינוי לאשר רשאי רההחב ל"מנכ   7.7
 אותו של וההעסקה הכהונה שתנאי ובלבד התגמול מדיניות להוראותו לדין החלבהתאם 

 . תגמולה יותמדינ את תואמים רהמש נושא

כרם הקבוע ש ןבחייאורך זמן, יהם לנושאי המשרה בתפקיד ר לחברה לשמר אתשבכדי לאפ   7.8
י תפקידים דומים. לוונטי לבעלהרל השוק מוידרש גם ל, ואם ימעת לעתשל נושאי המשרה 

ור לעדכון שכרם של נושאי המשרה (או חלק מהם) ותובא לאיש במידת הצורך תוכן הצעה
  ברה.חכים בהאורגנים המוסמ

 בין הקשר שייבחן ךכ ,חברהה של להיבט הביצועים גם משקל יינתן כאמור העדכון תינחבב
 .ת ההשוואהחברו בין הקומומי החברה ביצועי

 

 נוספים וויםנלתנאים  .8

ולנוהג הקיים  לדין בהתאם והטבות סוציאליים לתנאים זכאים בחברה המשרה נושאי   8.1
 ביטוח אובדן כושר עבודה,, וייםפיצ תגמולים,, למותתהש קרן, מחלה, פשהחו ןכגו, חברהב

  '.וכו הבראה דמי

, חברות דומות במשקוב חברהב בלכמקונוספים זכאים לתנאים נלווים  רהחבב המשרה ישאונ   8.2
 . עיתונותוביגוד רכב, טלפון,  לרבות

 ות.רוצאות אחוהחזר ה לאש"בתפקיד כגון: החזר הוצאות גם ל בחברה זכאיםה נושאי המשר   8.3

 

 נתישמענק  ג.

 המענק  ותקרת השנתי המענק לקביעת ותרונעק .9

  .שנתימענק  מקבל ואינ – רהבהח"ל מנכ   9.1

  – בחברה המשרה נושאי יתר   9.2

שלא יעלה על יתר נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים למענק כספי מוגבל  9.2.1
ק מענ ה"גובלהלן: (  משרההשל נושא  תהשכר הקבוע השנתימעלות  25%סכום של 

בהתחשב ואשר ייקבע  ,קטוריוןהדירו ולגמהת ועדת, כפוף לאישור )סימלי"מק
 נטיתווהרללו, ביצועיו בשנה האחריות שחומי תפקידו של נושא המשרה, תב
 , ובביצועי החברה באותה שנה.לחברה ותרומתו

תיים ו/או , איכודים מדידיםעמידתם של נושאי המשרה ביע פי-על ייקבע המענק
 וחארוכת טוראיה ב יםצועיתבססו בין היתר על ביראש ובעו מייקש כמותיים

  .להלן, כמפורט 

 : לןכדלהרכיבים, ה ללו אתתי יכהשנלשם קביעת המענק  היעדים 9.2.2
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 להינתן בהתאם לעמידת יכול, מהמענק השנתי 80% – ים מדידיםיעד 9.2.2.1
כל ו בתחילת יקבע אשראו אישיים ו/ פיננסייםמדידים, רה ביעדים חבה
רווח  :כגון, המשרה נושא של אחריותו חומיות לתפקידו התאםב הנש

ת נושא לעמידאם או בהת/ו ;EBITDA-ונקי, רווח תפעולי, הכנסות, 
   דידים ואיכותיים.אישיים מיעדים המשרה ב

 ,20%בשיעור של  ,שנתיה נקהמע חלק לא מהותי מתוך – הערכת מנכ"ל 9.2.2.2
ה תנים למדידנם נישאי ונים איכותייםיטריעל קרות מבוסס עשוי להי

ועדת  לאישור כפוףהחברה, מנכ"ל הערכת פי -ויינתן לנושא המשרה על
  .התגמול והדירקטוריון

 החברה ל"מנכ ירשא, בכפוף לו)(ו לפי הדין החלו 9.2ף על אף האמור בסעי ,חילופיןל 9.2.3
התאם , שלא בכפופים לו רלאשר מענק שנתי לנושאי משרה אש, תועקול דלפי שי

סכום וזאת ב לחברה משרהשל אותו נושא  תרומתול בהתאםאת זם, ודידיליעדים מ
. מענק בשיקול דעת המנכ"ל כאמור בסעיף זה לעיל משכורות 3שלא יעלה על 

 לבדוב, לעיל 9.2עיף בס כמפורט יעדים לפי המחושבמענק ל וסףבנאו  חלף ישולם
נק מעה גובה יעלה על לא משרה כאמור המצטבר לנושא השנתי מענקה לכ שסך

   .לעיל) 9.2.1גדרתו בסעיף (כה קסימליהמ

ברה מכל סיבה שהיא במהלך שנה בח ופסיק את עבודתושא המשרה יונ יהה 9.2.4
 נדרית,העניקו במהלך אותה שנה קלל חלטשיוככל , קלנדרית, החישוב בגין המענק

 ס לשנהיחאותה שנה, בב ושל תקופת עבודת טה כיחס שבין החלקר-יתבצע פרו
 לאה. המ

 ושאנ של השנתי מענקהלק ח את הפחיתל רשאים יהיו ריוןוהדירקטו מולהתג ועדת 9.2.5
 .םתלוי היעדי משרה

 )Restatement( כספיים ותדוח תיקון של במקרה שנתיה מענקה סכומי שבתה .10

, במקרה בו ולםש אםהשנתי או חלק ממנו,  המענק םסכו את לחברה ישיבו המשרה נושאי 10.1
 וצגו מחדשטעים והתבררו כמותונים שהמך נהמענק בוצע על סב יתברר בעתיד כי חישו

ה דוחות כספיים תקופתיים עוקבים ה במהלך תקופה של שלושברהח לת הכספיים שבדוחו
ב הטעות נתי. סכום ההשבה יהיה חלק המענק ששולם עקאישור המענק הש לאחר מועד

קנות או בכללים בתון עקב שינוי בחוק, , לא יראו בתיקיללע האמור למרותכאמור. 
נה, כתיקון בשלו ש ותהאל חברהשל ה הכספי רסום הדוחמועד פ לאחר הינוש ונאייםהחשב

 לעיל. האמור יחול

 פרישה. הסדרי ד

 הפרישה הסדרי תקביעל עקרונות .11
 ).פיטורין ייפיצו(כדוגמת  הדין פי-על לו יםהמגיע פרישה לתשלומי זכאי יהיה משרה נושא 11.1

, ככל פי הדין-פרישה עללתשלומי  עברמל נושא המשרה, ש הפרישהקביעת הסדרי  בעת 11.2
, משרההשל נושא נה או ההעסקה בין היתר, תקופת הכהו נויבח סדרים כאלה,קבעו השיי

של נושא תרומתו בתקופה האמורה, ו, ביצועי החברה העסקתו בתקופה זתנאי כהונתו ו
דר מקרה לא יעלה הסל בכו, הפרישה נסיבותו רווחיה ולהשאתה המשרה להשגת יעדי החבר

  .ושא המשרהשל נ קבוע השנתימהשכר ה 50%על ה רישה שכזפ
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  סתגלותה ותקופתהודעה מוקדמת פת קות .12

במהלך  .םחודשי 6עד  שיכול שתוארךכחוק,  מוקדמת הודעהנושא משרה יהיה זכאי לתקופת  12.1
ליט תחם מלא את תפקידו, אלא אה להמשיך ולשרההודעה המוקדמת יידרש נושא המ תקופת

ל תנאי שך כיה זכאי להמשרה יהדו בפועל, ונושא המא את תפקייך למלימש החברה שהוא לא
קבל תשלום חלף הודעה קדמת, ללא שינוי או שיוההעסקה, בתקופת ההודעה המוהכהונה 
 .מוקדמת

משרה  לאשר לנושא יםהמוסמכים של החברה רשא אורגניםהחריגים בלבד, יהיו  במקרים 12.2
 יזכא יהיה ההסתגלות תקופת הלךבמות. סתגלחודשי ה 6 על תעלה אשל הסתגלות תקופת

 .בלבד םנלווי ותנאים עקבו לשכר המשרה נושא

סך התגמולים לנושא משרה בגין הסעיפים  לעיל, 12.2-ו 12.1 ,11.2 יםפעל אף האמור בסעי 12.3
בגין התקופה  האמורים, במצטבר (קרי, הסדר פרישה, הודעה מוקדמת ותקופת הסתגלות),

כר הקבוע מהש 100%לא יעלה על  פועלמלא את תפקידו ביך להמשנושא המשרה לא בה 
סך  שהינו בעל שליטה ושא משרהמובהר כי ככל ומדובר בנ של נושא המשרה.השנתי 

, במצטבר (קרי, הסדר פרישה, הודעה מוקדמת לעיל 12.2-ו 12.1 ,11.2סעיפים בגין התגמולים 
  .ושא המשרהשל נהשכר הקבוע השנתי מ 100% לא יעלה על ותקופת הסתגלות)

מהשכר הקבוע השנתי של נושא  100%ל עולים עפרישה ה תקבל החלטה לאשר רכיביתש ככל 12.4
הדבר יובא לבחינתה ואישורה של ועדת , המוקדמתתקופת ההודעה בגין לרבות  המשרה
 . התגמול

 

 גמול דירקטורים. ה

 מוללתג איםזכ יהיו ,טהבעל השלי מטעם ריםודירקטו יו"ר הדירקטוריון , למעטהדירקטוריון חברי .13
 לאכאשר שכרם  ,2000-סתש" ,י)וניצחוצאות דירקטור והמול גים בדבר לכל(החברות לפי תקנות 

 .2 אלו תקנותב המותר המרבי הגמול על יעלה

בל סכום החודשי שיקהמ תחפי אל רשא(קבוע תשלום חודשי זכאי לי להיות עשו יו"ר הדירקטוריון .14
קף והי ויות שלראחה תחומי ו,פעילותהתאם לקבע בויי ,)עילל 13ריון כאמור בסעיף חבר דירקטו

-מ יפחת ובלבד שסכום זה לא ,ווהישגיהמקצועי  וניסיונ, וומחיותמ, וישוריכ, והשכלתשרתו כמו גם מ
   .2 מדדהצמדה ל בתוספת ודשש"ח לח 15,000

 טוחפטור, שיפוי וביו. 

 תגמול יותינבמד כאמור התגמול חבילתל וסףבנ, זכאי להיות עשוי) ורדירקטלרבות ( בחברה משרה נושא
 , הכלשיפויוהסדרי  משרה ושאנ אחריות לביטוח ,בחברה לכך יםסמכהמו האורגנים רלאישו וכפוף, זו

יעלה  י משרה ודירקטורים בחברה לאהכולל לנושאהביטוחי סוי הכיהיקף ש ובלבד, דין כל ראותלהו כפוף
 .ון ש"ח, הגבוה מבינהם)ימיל 120 100או ( "בליון דולר ארהמי 03 25-כסכום של על 

יכת וגובה ההשתתפות העצמית בגין הביטוח יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד ערהפרמיה השנתית לות ע
סכום על לא תעלה ור וח כאמבגין ביטלא תהיה מהותית לחברה. (לפי העניין) והעלות  חו חידוש הביטוא

 
 דיןכ מע"מהם  ף לסיתוומס, ת  וכנגד חשבונילמו ישו, למי מהדירקטורים, 14-13כאמור בסעיפים ם תשלומיל וה ככ 2
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  .הם)יבוה מבינ, הגש"ח 250,000או ( בר ארה"דול 00060,של 

כמפורט בפוליסת הביטוח, כגון תביעות בחו"ל חריגים  (מלבד אירועים טוחבילמקרה  ההשתתפות העצמית
 דולרלף א 50 תעלה על סכום שללא  ה)יעות שיוגשו בארה"ב/קנדו/או תב לפי דיני ניירות ערך ברהנגד הח
  .)הםיה מבינמיליון ש"ח, הגבו 140או ( ארה"ב

וההשתתפות הפרמיה  ,וחיהביטול הכיסוי בבהיקף ג ירקטוריון יהיו רשאים לאשר עלייהוהד ועדת התגמול
 .20%יעלה על  עור שלאבשי לעיל המפורטים העצמית

 החלטה על וליח לא ,שפטור שינתן לכך בכפוף משרה נושאיל מאחריות פטור כתבי עניקהל רשאית חברהה
 כתב וענקמ שעבורו מזה אחר משרה נושא גם( חברהכלשהו ב משרה נושאל או השליטה עלשלב עסקה או

 זו. וראהה יכלול החברה שתקנון לבדוב, עניין אישי בה יש) הפטור
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	מדיניות זו לא תקנה זכויות לנושאי משרה בחברה, ולא תהיה זכות מוקנית לנושא משרה בחברה, מכח עצם אימוץ מדיניות תגמול זו, לקבל איזה מרכיבי התגמול המפורטים במדיניות התגמול. רכיבי התגמול להם יהיה זכאי נושא המשרה יהיו אך ורק אלו שיאושרו לגביו באופן ספציפי על-י...
	מטרת מדיניות התגמול והפרמטרים לבחינת תנאי התגמול
	בבסיס מדיניות התגמול, עמדו השיקולים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, ככל שהם רלוונטיים לחברה, בהתחשב באופי והיקף פעילותה והמבנה הארגוני שלה. כמו כן, בעת בחינת תנאי תגמול קונקרטיים, יילקחו בחשבון הפרמטרים הקבועים בחלק ב' לתוספת הראשונה א...

	2. תוקפה של מדיניות התגמול ושינויים בה
	2.1   מדיניות התגמול לנושאי המשרה אושרה על-ידי ועדת התגמול של החברה ביום 25.8.2019 24.8.2020 (לעניין מספר תיקונים בה) ועל-ידי דירקטוריון החברה ביום 28.8.2019 וביום 23.9.19 (לעניין מספר תיקונים בה)26.8.2020 ועל-ידי אסיפת בעלי המניות ביום 3.10.2019_____...
	2.2   מדיניות התגמול תעודכן ותאושר, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של החברה ולהוראות הדין החל.
	2.3   מבלי לפגוע באמור לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו, מעת לעת ובהתאם לדרישת הועדה, את מדיניות התגמול והצורך בהתאמתה להוראות חוק החברות, לרבות אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים.
	2.4  מדיניות תגמול זו תחול על תגמול נושאי המשרה בחברה החל מיום 25.11.2019 מיום אישורה על ידי האסיפה הכללית לתקופה שתקבע בהתאם להוראות חוק החברות. עד לאותו מועד תחול מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה בנוסחה כפי שאושר על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ב...

	3. עקרונות מדיניות התגמול
	3.1   מדיניות התגמול נועדה לסייע לחברה לקדם את מטרותיה ותוכניות העבודה שלה וכן ליצור תמריצים ראויים לנושאי המשרה בה, ליצירת ערך כלכלי לחברה, לבעלי העניין של החברה ולבעלי מניותיה, בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, אופי פעילותה, תרומתו...
	3.2   מאז היווסדה, מבצעת החברה, בעצמה, או באמצעות חברות בנות וקשורות ("הקבוצה") ולעיתים עם שותפים עסקיים, פעילות מגוונת שעיקרה בתחומי המקרקעין והבניה. הפעילות כוללת ייזום וביצוע פרויקטי בניה למטרות מגורים, משרדים, מסחר ותעשיה; תפעול והשכרה של נכסים מנ...
	3.3   החברה אינה נוהגת להעניק תגמול הוני.
	3.4   התגמול ייקבע כך שישמור על תחרותיות החברה בגיוס ושימור כוח אדם איכותי לתפקידי ניהול בכירים, כאשר היקף התגמול יהיה מידתי ויתחשב בתנאי השוק.
	3.5   התגמול ייקבע כך שישמר את יחסי העבודה התקינים בחברה.
	3.6   אין במסמך זה משום התחייבות כי נושא המשרה יקבל את מלוא התגמול על פי מדיניות זו. במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שהינו פחות מהתגמול על-פי מדיניות זו, לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות תגמול זו, ותנאי העסקתו כאמור לא יצריכו בשל כך את אישור האסיפה...

	4. היחס בין רכיבים משתנים לרכיבים קבועים
	4.1   התגמול בחברה מבוסס בעיקרו על רכיבים קבועים. נושאי המשרה עשויים להיות זכאים גם לתשלום של רכיב משתנה בדמות מענק שנתי.
	4.2   הרכיב המשתנה (המענק השנתי) לא יהווה יותר מ-25% מעלות השכר הקבוע השנתית של נושא המשרה בשנה נתונה.

	5. היחס שבין תנאי הכהונה והעסקה של נושא המשרה לשכר של שאר עובדי החברה
	1.1   נושאי המשרה בחברה במועד אימוץ מדיניות זו הינם יו"ר דירקטוריון החברה, חברי דירקטוריון החברה, המנכ"ל (שהינו בעל השליטה בחברה והמכהן גם כדירקטור בחברה), משנה למנכ"ל ואחראי על תחום הכספים, סמנכ"ל הנדסה וביצוע, סמנכ"ל פיתוח עסקי וסמנכ"לית שיווק ומכיר...
	5.1   בקביעת מדיניות התגמול נבחן היחס בין עלות התגמול הכולל של כל נושא משרה ועלות התגמול הקבוע של כל נושא משרה, לעלות שכר של שאר עובדי החברה (כולל עובדי קבלן), ובפרט לשכר הממוצע ולשכר החציוני של שאר עובדי החברה (כולל עובדי קבלן). יחס זה נכון ליום אישו...
	(*) לפי מקבל השכר הגבוה.
	5.2   כמו-כן, בקביעת מדיניות התגמול נבחנה השפעתם של יחסי התגמול כאמור על תנאי ויחסי העבודה בחברה, ונמצא כי יחסי התגמול אשר ינבעו מיישום מדיניות תגמול זו הינם ראויים וסבירים בהתחשב באופיה של החברה, גודלה, תמהיל כח האדם המועסק בה ותחום העיסוק שלה.
	5.3   בעת אישור תגמול פרטני לנושא משרה תיבחן השפעת התגמול על יחסי העבודה התקינים בחברה לאור היחס האמור.

	6. התקשרות עם נושא משרה באמצעות חברה למתן שירותים/חברת ניהול
	ב. שכר קבוע ותנאים נלווים בגין כהונה כנושא משרה (אך לא כדירקטור)
	7. עקרונות לקביעת השכר הקבוע, בחינתו ועדכונו
	7.1   השכר הקבוע של נושאי המשרה בחברה (לא בגין כהונה כדירקטור בחברה) ייקבע באופן פרטני ויותאם לתפקידו של נושא המשרה, סוג הפעילות ותחומי האחריות שלו, היקף משרתו, הוותק שלו וכן הסכמי שכר קודמים שנחתמו עימו. בעת קביעת השכר הקבוע ייבחנו גם השכלתו, כישוריו...
	7.2   תקרת השכר החודשי הקבוע למנכ"ל החברה (עלות מעביד) לא תעלה על 180,000 ש"ח.
	7.3   תקרת השכר הקבוע החודשי (ברוטו) לסמנכ"לים בחברה לא תעלה על 80,000 ש"ח (לא כולל תנאים נלווים ועלות מעביד) 1.
	7.4   תקרת השכר הקבוע החודשי (ברוטו) למשנה למנכ"ל בחברה הינה תקרת השכר הקבועה בסעיף 7.3 לעיל (קרי, תקרת השכר הקבוע לסמנכ"לים) בתוספת 10,000 ש"ח.
	7.5   השכר הקבוע צמוד למדד המחירים לצרכן.
	7.6   חריגה של עד 10% מהתקרות המפורטות לעיל לא תחשב כשינוי מהותי של תנאי כהונה והעסקה או לחריגה או כסטייה מהוראות מדיניות התגמול.
	7.7   מנכ"ל החברה רשאי לאשר שינוי לא מהותי בתנאי כהונה של נושא משרה הכפוף אליו בהתאם לדין החל ולהוראות מדיניות התגמול ובלבד שתנאי הכהונה וההעסקה של אותו נושא משרה תואמים את מדיניות התגמול.
	7.8   בכדי לאפשר לחברה לשמר את נושאי המשרה בתפקידיהם לאורך זמן, ייבחן שכרם הקבוע של נושאי המשרה מעת לעת, ואם יידרש גם למול השוק הרלוונטי לבעלי תפקידים דומים. במידת הצורך תוכן הצעה לעדכון שכרם של נושאי המשרה (או חלק מהם) ותובא לאישור האורגנים המוסמכים ...
	בבחינת העדכון כאמור יינתן משקל גם להיבט הביצועים של החברה, כך שייבחן הקשר בין ביצועי החברה ומיקומה בין חברות ההשוואה.

	8. תנאים נלווים נוספים
	8.1   נושאי המשרה בחברה זכאים לתנאים סוציאליים והטבות בהתאם לדין ולנוהג הקיים בחברה, כגון חופשה, מחלה, קרן השתלמות, תגמולים, פיצויים, ביטוח אובדן כושר עבודה, דמי הבראה וכו'.
	8.2   נושאי המשרה בחברה זכאים לתנאים נלווים נוספים כמקובל בחברה ובחברות דומות במשק, לרבות רכב, טלפון, ביגוד ועיתונות.
	8.3   נושאי המשרה בחברה זכאים גם להחזר הוצאות בתפקיד כגון: אש"ל והחזר הוצאות אחרות.

	ג. מענק שנתי
	9. עקרונות לקביעת המענק השנתי ותקרת המענק
	9.1   מנכ"ל החברה – אינו מקבל מענק שנתי.
	9.2   יתר נושאי המשרה בחברה –
	9.2.1 יתר נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים למענק כספי מוגבל שלא יעלה על סכום של 25% מעלות השכר הקבוע השנתית של נושא המשרה  (להלן: "גובה מענק מקסימלי"), כפוף לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון, ואשר ייקבע בהתחשב בתפקידו של נושא המשרה, תחומי האחריות של...
	9.2.1 יתר נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים למענק כספי מוגבל שלא יעלה על סכום של 25% מעלות השכר הקבוע השנתית של נושא המשרה  (להלן: "גובה מענק מקסימלי"), כפוף לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון, ואשר ייקבע בהתחשב בתפקידו של נושא המשרה, תחומי האחריות של...
	9.2.1 יתר נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים למענק כספי מוגבל שלא יעלה על סכום של 25% מעלות השכר הקבוע השנתית של נושא המשרה  (להלן: "גובה מענק מקסימלי"), כפוף לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון, ואשר ייקבע בהתחשב בתפקידו של נושא המשרה, תחומי האחריות של...
	המענק ייקבע על-פי עמידתם של נושאי המשרה ביעדים מדידים, איכותיים ו/או כמותיים שייקבעו מראש ויתבססו בין היתר על ביצועים בראיה ארוכת טווח
	, כמפורט להלן.
	9.2.2 היעדים לשם קביעת המענק השנתי יכללו את הרכיבים, כדלהלן:
	9.2.2.1 יעדים מדידים – 80% מהמענק השנתי, יכול להינתן בהתאם לעמידת החברה ביעדים מדידים, פיננסיים ו/או אישיים אשר יקבעו בתחילת כל שנה בהתאם לתפקידו ותחומי אחריותו של נושא המשרה, כגון: רווח נקי, רווח תפעולי, הכנסות, ו-EBITDA; ו/או בהתאם לעמידת נושא המשרה...
	9.2.2.2 הערכת מנכ"ל – חלק לא מהותי מתוך המענק השנתי, בשיעור של 20%, עשוי להיות מבוסס על קריטריונים איכותיים שאינם ניתנים למדידה ויינתן לנושא המשרה על-פי הערכת מנכ"ל החברה, כפוף לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון.

	9.2.3 לחילופין, על אף האמור בסעיף 9.2 ולפי הדין החל (ובכפוף לו), רשאי מנכ"ל החברה לפי שיקול דעתו, לאשר מענק שנתי לנושאי משרה אשר כפופים לו, שלא בהתאם ליעדים מדידים, וזאת בהתאם לתרומתו של אותו נושא משרה לחברה וזאת בסכום שלא יעלה על 3 משכורות. מענק בשיק...
	9.2.4 היה ונושא המשרה יפסיק את עבודתו בחברה מכל סיבה שהיא במהלך שנה קלנדרית, החישוב בגין המענק, ככל שיוחלט להעניקו במהלך אותה שנה קלנדרית, יתבצע פרו-רטה כיחס שבין החלק של תקופת עבודתו באותה שנה, ביחס לשנה המלאה.
	9.2.5 ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להפחית את חלק המענק השנתי של נושא משרה תלוי היעדים.


	10. השבת סכומי המענק השנתי במקרה של תיקון דוחות כספיים (Restatement)
	10.1 נושאי המשרה ישיבו לחברה את סכום המענק השנתי או חלק ממנו, אם שולם, במקרה בו יתברר בעתיד כי חישוב המענק בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה במהלך תקופה של שלושה דוחות כספיים תקופתיים עוקבים לאחר מועד אישור המענק ה...

	ד. הסדרי פרישה
	11. עקרונות לקביעת הסדרי הפרישה
	11.1 נושא משרה יהיה זכאי לתשלומי פרישה המגיעים לו על-פי הדין (כדוגמת פיצויי פיטורין).
	11.2 בעת קביעת הסדרי הפרישה של נושא המשרה, מעבר לתשלומי פרישה על-פי הדין, ככל שייקבעו הסדרים כאלה, יבחנו בין היתר, תקופת הכהונה או ההעסקה של נושא המשרה, תנאי כהונתו והעסקתו בתקופה זו, ביצועי החברה בתקופה האמורה, תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ו...

	12. תקופת הודעה מוקדמת ותקופת הסתגלות
	12.1 נושא משרה יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת כחוק, שיכול שתוארך עד 6 חודשים. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את תפקידו, אלא אם תחליט החברה שהוא לא ימשיך למלא את תפקידו בפועל, ונושא המשרה יהיה זכאי להמשך כל תנאי הכהונה וההעסקה,...
	12.2 במקרים חריגים בלבד, יהיו האורגנים המוסמכים של החברה רשאים לאשר לנושא משרה תקופת הסתגלות שלא תעלה על 6 חודשי הסתגלות. במהלך תקופת ההסתגלות יהיה זכאי נושא המשרה לשכר קבוע ותנאים נלווים בלבד.
	12.3 על אף האמור בסעיפים 11.2, 12.1 ו-12.2 לעיל, סך התגמולים לנושא משרה בגין הסעיפים האמורים, במצטבר (קרי, הסדר פרישה, הודעה מוקדמת ותקופת הסתגלות), בגין התקופה בה נושא המשרה לא המשיך למלא את תפקידו בפועל לא יעלה על 100% מהשכר הקבוע השנתי של נושא המשר...
	12.4 ככל שתתקבל החלטה לאשר רכיבי פרישה העולים על 100% מהשכר הקבוע השנתי של נושא המשרה לרבות בגין תקופת ההודעה המוקדמת, הדבר יובא לבחינתה ואישורה של ועדת התגמול.
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