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 2021 במאי 13אביב, -תל
 לכבוד    לכבוד

 הבורסה לניירות ערך     רשות ניירות ערך
 באמצעות מגנא    באמצעות מגנא 

  –בדבר עסקה בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, תשס"א  דיווח מיידי :הנדון
של החברה, בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים   מיוחדתו שנתית ובדבר כינוס אסיפה 2001

   1999 –וחוק החברות, התשנ"ט  1970 – ומיידיים(, התש"ל 

 ניירות תקנות(,  ומיידיםתקופתיים    דוחות תקנות)"  1970  -ל"תש(,  ומיידים תקופתיים )דוחות  ערך ניירות לתקנות בהתאם

שליטה"(,  )  2001  -א"התשס(,  בה שליטה בעל לבין חברה בין )עסקה  ערך בעל   חוק)"  -1999ט"תשנ,  החברות חוק"תקנות 

 אסיפה כינוס על הודעה בזאת  ניתנת, 2021 מאיב 13 דירקטוריון החברה מיוםוהתגמול /ועדת הביקורת תוהחלט"(, החברות

 14:00  בשעה 2021  ביוני  17-, ה' הביום    שתתקייםהמיוחדת"(    האסיפה"  או"  האסיפה)"  החברה מניות  בעלי של מיוחדת

 .אביב תל 23 בגין מנחם  דרך ברחוב החברה במשרדי

 : יוםה שעל סדר יםהנושא  פירוט .א

 ; 2020דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת  .1

באתר   2021בפברואר    18, אשר פורסמו ביום  2020דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת    הצגת

בתל  ערך  לניירות  הבורסה  של  האינטרנט  ובאתר  ערך  ניירות  רשות  של  אסמכתא:-ההפצה  )מספר  בע"מ  -2021-01  אביב 

 )ב( לחוק החברות.  60"(, ודיון בהם בהתאם להוראות סעיף 2020הכספיים של החברה לשנת  הדוחות( )להלן: "196830

 ; כרואה החשבון המבקר של החברהשל משרד רו"ח פאהן קנה ושות'  מינויו חידוש  .2

מוצע למנות את משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית 

 השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. 

ה של החברהמבקר  החשבון    הלאשר את חידוש כהונתו של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרוא   :תמצית ההחלטה המוצעת

 ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.   לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

ב  אישור .3 החברה  להתקשרות  שירותי  תוספת  לוינשטין ההסכם  משולם  חברת  בחברה,  השליטה  בעלת  עם  ניהול 

   2021 במאי 16 מיוםוקבלנות בע"מ, בתוקף  הנדסה 

 ה העיקריים מהות ההתקשרות המוצעת ותנאי

   רקע .3.1

"(  השליטה  בעלת "  או"  הניהול"חברת  עם בעלת השליטה )  החברההסכם התקשרות של    נחתם  2010במאי    5  ביום

ניהול   במסגרתו  ניהול  שירותי  בהסכם ניהול הכוללים, בין היתר, שירותי  מעמידה חברת הניהול לחברה, שירותי 

 הסכם)"ירותי ניהול מסחרי להשכרת נכסי קבוצת החברה ושירותי ניהול תחזוקת נכסי קבוצת החברה  שכלליים,  

 "(. הניהול שירותי

 שירותי   להסכם  תיקון  החברהשל    אישרה אסיפת בעלי המניות  2013ביוני    2  ביוםבמשך השנים הוארך הסכם זה ו

  , 2016  במאי  11  ליום  עד  קרי,  שנים  שלוש  של  נוספת  לתקופה   הניהול  שירותי  הסכם  של  תוקפו  הוארך  לפיו  הניהול
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לחברה להתקשר עם בעלת השליטה בעסקאות לשם התמודדות יחד על רכישת   אושר  ובנוסף מנגנון התמורה, עודכן

 והקמת נכסים ו/או הגשת הצעה משותפת במכרזים.  

תיקון להסכם שירותי הניהול לפיו הוארך תוקפו של   של החברה אישרה אסיפת בעלי המניות 2016באפריל  18 ביום

  באותם התנאים. ,2019במאי  11עד ליום הסכם שירותי הניהול לתקופה נוספת של שלוש שנים, קרי 

 הוארך  לפיו  שירותי ניהול  הסכםתוספת לב התקשרות    של החברה  אישרה אסיפת בעלי המניות  2018ביולי    1ביום  

אישור הדירקטוריון את ההתקשרות  בתוקף מיום  ,שנים שלוש של נוספת לתקופה הניהול שירותי  הסכם של תוקפו

בתוקפו נכון    אשר עמדהניהול    שירותי  בתנאים דומים לתנאים של הסכם  ,2021במאי    16  ליום  עד  קרי  האמורה,

 "(. הקיים ניהול שירותי הסכם)", למעט, עדכון מנגנון התמורה האמורלמועד 

זימון אסיפה כללית מיום בהכללה על דרך ההפניה, דוח  הקיים, ראו    הניהול  שירותי  לפרטים נוספים אודות הסכם

-2018  -ו  2018-01-039666)מס' אסמכתאות:    2018ביוני    20וכן דוח זימון אסיפה כללית )מתקן( מיום    2018במאי    16

 , בהתאמה(. 01-053895

אישר דירקטוריון החברה   ,2020, בחודש נובמבר  2021לאור העובדה שתוקפו של הסכם הניהול מסתיים בחודש מאי  

"(. הועדה הבלתי תלויה)להלן: "  הסכם שירותי הניהולב  ל ועדה בלתי תלויה לצורך בחינת ההתקשרותאת מינויה ש

תלויה הליך עצמאי ובלתי תלוי לצורך בחינת  ערכה הוועדה הבלתי    2021עד אפריל    2020במהלך החודשים דצמבר  

בעלת השליטה בקשר  נציגי  מול  ן  הסכם שירותי הניהול, במסגרתו, בין היתר, ניהלה הוועדה הבלתי תלויה משא ומת

ותנאיושירותי  עם הסכם   ומתן, ביקשה בעלת השליטה לבחוןניהול  מנגנון התמורה   אתמחדש    . במסגרת המשא 

, תמהיל נכסי קבוצת החברההיקף העבודה שגדל,  שינוי ב  לאור  ,, אך לא רקבפרט,  הקיים  הניהולשירותי  הסכם  ב

ולאור העלייה בהוצאות השנתיות בגין השירותים המוענקים לחברה על    בפיתוח,לרבות בקשר עם תמהיל הנכסים  

   ידי בעלת השליטה בפועל, במסגרת הסכם שירותי הניהול.

לצורך מתן  נפרד מטעמה ושל יועץ משפטי חיצוני  ואת שירותי הוועדה הבלתי תלויה שכרה, האמור ההליך במסגרת

כלכלי    יועץשל    ואת שירותי  הוועדה הבלתי תלויה  לויה. כמו כן, שכרהליווי משפטי שוטף לעבודת הוועדה הבלתי ת

השווי ההוגן    בנושא   עבודה כלכליתועריכת    לצורך מתן ליווי שוטף לעבודת הועדה הבלתי תלויה  בלתי תלוי מטעמה,

 לפרטים. שירותי הניהול של שירותי הניהול המוענקים על ידי בעלת השליטה וסבירות דמי הניהול, בהתאם להסכם 

 . להלן   3.8-ו  3.6הניהול, ראו סעיפים    דמיואופן קביעת  על ידי הוועדה הבלתי תלויה    נערךאשר    ההליךנוספים אודות  

 תמצית ההחלטה המוצעת:  

התקשרות   לבאישור  בתוקף  הסכםתוספת  שנים,  שלוש  של  לתקופה  ניהול    2021במאי    16מיום    למפרע  שירותי 

, למעט, עדכון מנגנון התמורה בהסכם שירותי הניהול, כמפורט הקיים  שירותידומים לתנאים של הסכם  בתנאים  

 . "(המעודכן  הניהול שירותי הסכם)להלן: " להלן 3.2.1.3בסעיף 

 זה  דוח  לפי  המזומנת  הכללית  האסיפה  באישור  מותנית  לתוקף  וכניסתה  לאישור  מובאת  מורההא  ההתקשרות

  הביקורת   ועדת  אישורי  שהתקבלו  לאחר  זאת ,  טרם התקבלואשר    ,האורגנים המוסמכים בבעלת השליטהואישורי  

 . קבלת המלצת הועדה הבלתי תלויה לאחר ,ודירקטוריון החברה (תגמול)ביושבה גם כועדת 
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 הסכם שירותי הניהול   תנאי .3.2

 :הבאים השירותים את, היתר בין, כוללים הניהול שירותי .3.2.1

, הכוללים, בין היתר, שירותי מנכ"ל חברה, שירותי סמנכ"ל כספים, כלליים  ניהול  שירותי .3.2.1.1

תלויים(,   ובלתי  חיצונים  דירקטורים  )שאינם  דירקטורים  שוטף    ייעוץשירותי  ניהולי 

החברה, שירותי    קבוצתחברות מ למהלכים עסקיים שוטפים ואסטרטגים )פיתוח עסקי( של  

של חבר הפרויקטים  של  ומכירות  שיווק  זכויות אחרות   קבוצתמות  ניהול  והענקת  החברה 

ניהול רשת המחשוב של   גזברות   חברות מקבוצתבנכסי הקבוצה, שירותי  החברה, שירותי 

ביקורת(,   )למעט  כספיים  דוחות  הכנת  לרבות  חשבונות  ומנהלה,  והנהלת  מזכירות  שירותי 

   בהרחבה להלן: כמפורט

יעניק שירותי    בכללאשר  ,  1החברה"ל  מנכ  שירותי  העמדת (א) שוטף לחברה,   ניהולזה, 

החברה    הצגת,  חדשות  עסקאות  בחינתהכוונת מהלכים עסקיים מרכזיים שוטפים,  

 בפני גופים מוסדיים שונים;  

אשר  ,  2כספים"ל  סמנכמשנה למנכ"ל ואחראי על ענייני הכספים או    שירותי  העמדת (ב)

הכספיים,    ילווה  ,זה  בכלל דוחותיה  בהכנת  החברה    חשבונאית   בתקינה  עדכוןאת 

החשבון    הטמעתה,  רלוונטית רואי  עם  הקשר  קיום  מבקר   עם,  המבקריםבחברה, 

 ינהל פיננסי לאופן ניהול ההשקעות החברה,    ייעוץ  יעניקהפנים ועם מוסדות פיננסים,  

  עם  דיאלוג  ויקייםלחברה    ואשראים  בנקאי   ליווי  המעניקים  השונים  הבנקים  עם"מ  מו

 ;  הנדרש ככל, הבורסה

  מציאתהכולל    עסקי  פיתוח  ,בכירה  משרה  נושאי  באמצעות  לרבות  שירותים  העמדת ( ג)

 עסקי   פיתוח  של  ניהולי  ייעוץ  במתן  חברהה   ליוויהשקעות ופרויקטים חדשים לחברה,  

מ  של הענקתומכירות    שיווק ;החברה  קבוצתחברות    מחלקת  ניהול  שירותי  הכולל 

ניהול   ;החברה  בקבוצת   חברות  של  השונים  הפרויקטים  של  ומכירות  שיווק שירותי 

הענקת הכוללים  החברה  הנדסי  של  החדשים  לפרויקטים  הנדסי  ניהול   וכן   שירותי 

 לניהול   אחריות   היתר  בין  הכוללתנכסים מניבים    ניהול  שירותי ;נכסי החברה  לכלל

ניהול    העמדת ;השוכרים  וחילופי  השוטף  הישנה  המרכזית  התחנה  לפרויקטשרותי 

  .קמהופרויקטים בה

ובכללם ליווי ועדכון    חשבונאיים  שירותים, לרבות,  מטה  מגורמי  שונים  ניהול  שירותי (ד)

כללים   וביישום  בפרשנות,  הכספיים  לדוחות  הקשורה  חדשה   ותקינהבחקיקה    החברה

חשבונות    הנהלת  שירותיחשבונאיים חדשים ובהכנת הדוחות הכספיים של החברה,  

 

 . לוטן שאול  מר  ידי   על מוענקים החברה"ל מנכ שירותי למועד הדוח,  נכון   1

אשר הינו המשנה למנכ"ל ואחראי על ענייני הכספים    עמרם  רןי ע  מר  ידי  על  מוענקים  כספים"ל  סמנכ  שירותי,  הדוח  למועד  נכון  2

   .בחברה האם ובחברה
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 המחשוב  רשת  ניהול  שירותי(;  החברה  מלקוחות  כספים  גביית)לרבות  וגזברות  

רחבה לרשת המחשבים אשר מופקדת על ניהול נכסי החברה, גביית   תמיכה  ובכללם

  קיימות)הן    החברה  התקשרויותהכוללים ליווי כל    משפטיים  שירותיםהכספים וכד';  

 (;  לעת מעת, חדשות התקשרויות והן

ובכללם  נוספים  ושירותים  משרד  שטחי  העמדת ( ה) החברה   העמדת,  משרדי  שטחי 

 אחריות  וביטוחי  החברה  של  הפנים  ביקורת  עם  בקשר  וייעוץ  סיועושירותי משרד,  

 וכו'.    חברה   מזכירות   שירותי,  יניסטרציה, שירותי מזכירות ואדמבחברה  משרה  נושאי

ו/או באמצעות חברות הבת   בעצמה,  החברה  קבוצת  נכסי  להשכרת  מסחרי  ניהול  שירותי .3.2.1.2

שירותי שיווק נכסים, ניהול מו"מ עם שוכרים פוטנציאלים, איתור שוכרים,   ובכללםשלה,  

הכנת חוזי שכירות והחתמתם, הכנת תוספות ותיקונים לחוזי שכירות קיימים )לרבות חידוש  

גביית תשלומי דמי  שירותיחוזים בעת ניצול אופציות והארכת תקופת שכירות של שוכרים(,  

משוכרים )לרבות ניהול הליכים משפטיים לגביית דמי השכירות שכירות ותשלומים אחרים  

, ניהול ביצוע עבודות  החברה  שוכרי  עם  השוטף  הקשר  ניהולותשלומים אחרים משוכרים(,  

התאמה לשוכרים בנכסים מושכרים, טיפול בתלונות שוכרים, טיפול בדיווח לרשויות בקשר  

 הייעוץ   ומחלקת  והמכירות  השיווק  מחלקת  באמצעות,  היתר  בין,  ועודעם הנכסים המושכרים  

 . השליטה בבעלת המשפטי

בגין העמדת   המעודכן,  הסכם שירותי הניהול  במסגרתהעדכון המוצע למנגנון התמורה,  פי  - על .3.2.1.3

בסעיפים   כמפורט  לחברה  הניהול  לחברת   לעיל,  3.2.1.2  -ו  3.2.1.1שירותי  החברה  תשלם 

צמוד למדד   מיליוני ש"ח )בתוספת מע"מ כדין(  7.7ך של  קבועים בס  שנתיים  הניהול דמי ניהול

"  דמי הניהול)להלן: "  ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה  המחירים לצרכן

 "(. מנגנון התמורהאו "

ניהול  דמי  תשלום  מנגנון  נקבע  הקיים  הניהול  שירותי  הסכם  להוראות  בהתאם  כי  יצוין 

בגין . בהתאם למנגנון האמור  שנתי "(  NOI)להלן: "   Net Operation Incomeעל בסיסמדורגים,  

לחברה   הניהול  שירותי  בסעיפים  העמדת  הניהול לעיל,    3.2.1.2  -ו  3.2.1.1כמפורט  דמי 

,  2020- ו  2019,  2018מיליון ש"ח. בגין השנים    6.9  -לש"ח    ןמיליו  6שבין    השנתיים הינם בסך

)בתוספת    בהתאמה"ח,  ש  מיליון  6.5- וכ  6.5- כ,  5.6-שילמה החברה לחברת הניהול סך של כ

 לשנים האמורות.   NOI-מע"מ כדין( וזאת בהתבסס על ה

שירותי ניהול לעיל, יועמדו לחברה    3.2.1.2  -ו  .3.2.1.1בנוסף לשירותים המפורטים בסעיפים   .3.2.1.4

ניהול חיצוניות. במסגרת    ידי חברות-, אשר אינם מנוהלים על תחזוקת נכסי קבוצת החברה

שירותים אלו, מעמידה חברת הניהול בעצמה ו/או באמצעות חברה בשליטתה, עובדי אחזקה 

מטעמה אשר דואגים לנהל את תחזוקתם השוטפת של נכסי החברה וביצוע תיקונים ושינויים 

 בנכסים המנוהלים. 

ניהול תחזוקת הנכסים המנוהלים כאמור יכללו את כל השירותים אותם התחייבה    שירותי

 ובעלי   שוכרי   התקשרו  בהם  הניהול  בחוזי  כמפורטפק לדיירים בנכסים המנוהלים,  החברה לס

תחזוקה שוטפת של הנכסים וביצוע תיקונים    שירותי  יסופקו,  זה  בכלל.  המנוהלים  הנכסים

ו שנדרשים,  ככל  המנוהלים,  בנכסים    לשטחים   הניהול  שירותי  כליועמדו    כןושינויים 
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, תיקון, אחזקה, תחזוקה, הפעלה לרבות,  המנוהלים  בנכסים  המשותף  ולרכוש  המשותפים

 מיסים   בתשלום  יפולוט  השקיה,  גינון,  מודיעין ,  בדק,  ניקיוןחידוש, טיפול שוטף, טיפול מונע,  

    .המשותפים המנוהלים הנכסים מרכיבי כל של

תחול    ,ניהולם  מעלויות  להבדיל,  המנוהלים  הנכסים  תחזוקת  תעבודו  ביצוע  עלויות  כי  יובהר

על המחזיקים בנכסים המנוהלים, או על ידי החברה בהיעדר מחזיקים בנכסים המנוהלים  

 כאמור.

 חברההעמדת שירותי ניהול תחזוקת הנכסים המנוהלים תתקשר חברת הניהול ו/או    לצורך

הבלעדי, עם קבלני משנה ונותני שירותים בקשר לנכסים    דעתן  שיקולפי  -על,  כאמור  בשליטתה

 המנוהלים.  

לעיל, תשלם    3.2.1.4בתמורה לשירותי ניהול תחזוקת הנכסים המנוהלים כהגדרתם בסעיף   .3.2.1.5

הנכסים   לשטחי  שוכרים  יהיו  לא  ו/או  אין  בו  במקרה  ורק  אך  הניהול,  לחברת  החברה 

הסכמי  בתוך  כלולים  המנוהלים  הנכסים  תחזוקת  ניהול  דמי  בו  במקרה  או  המנוהלים 

ידי -יזה מהנכסים המנוהלים ומשתלמים ישירות עלהשכירות בין החברה לבין השוכרים בא

 .  10%)עלות ביצוע האחזקה בפועל( +    COSTהשוכרים כאמור לחברה, דמי ניהול בשיעור של  

זו אינה וכי  ניהול האחזקות בפועל  מחושבת בתמורה    מובהר כי התמורה הנ"ל הינה עבור 

 לעיל.    3.2.1.3כאמור בסעיף אשר משולמת לחברת הניהול 

 .  כדיןיתווסף מע"מ  3.2.1.5 -ו 3.2.1.3הסכומים האמורים בסעיף  לכל .3.2.1.6

, תדון מעת לעת ועדת הביקורת של הניהול  שירותי  הסכםשנות תוקפו של    3  במהלך:  ההסכם  בחינת .3.2.2

 , בחברה  הנדרשות  העבודה  בתשומות  מהותיים  שינוייםהחברה, בהתאם לשיקול דעתה ו/או בהתרחש  

שירותי   הסכםובהתאמתו לשינוי מהותי שאירע )ככל שאירע(, במהלך תקופת  התמורהמנגנון  בתנאי

שנות תוקפו של הסכם שירותי הניהול, תוקם על ידי החברה   3מובהר בזאת כי ככל שבמהלך    . הניהול

ושותפתה בפרויקט התחנה המרכזית הישנה, מינהלת שתייתר חלק מהותי או את כל הצורך בניהול  

, או במקרה שבו יתקבל היתר בנייה לפרויקט התחנה המרכזית הישנה,  זהחברת הניהול בפרויקט  

מבינהם המוקדם  יובאלפי  לו  ,  בקשר  הבנייה  שירותי  והסכם  זה  ההסכם  המרכזית  פרויקט  תחנה 

מ יאוחר  לא  וזאת  החברה  של  המניות  בעלי  באסיפת  מחודש  ואישור  לבחינה  חודשים   3  -הישנה, 

 .  כאמור  הבניה היתר תקבל אוממועד הקמת המינהלת האמורה 

לעיל, חברת הניהול תאפשר לחברה לעשות שימוש בשמה,   3.2.1בנוסף לשירותים האמורים בסעיף   .3.2.3

בניסיונה, במוניטין ו/או בסיווגים שלה לצורך הגשת הצעה משותפת למכרז הרלוונטי ולפרויקט חדש, 

להתקשר עם חברת הניהול לשם התמודדות יחד על רכישת והקמת נכסים   תוכלכך החברה    ולשם

 ו/או הגשת הצעה משותפת במכרזים כמפורט להלן:  

הצדדים יהיו רשאים להתמודד יחדיו על רכישת והקמת נכסים ו/או להגיש הצעות משותפות   .3.2.3.1

ועדים  במכרזים לרכישת זכויות במקרקעין ובנכסים ולהקמת נכסים מניבים ו/או נכסים המי

בפועל את הפרויקט החדש וחברת    יבצעו  הצדדים(  1"( כאשר:  הפרויקט החדשלמגורים )"

הניהול תהא זאת אשר תנהל את הבניה של הפרויקט החדש בהתאם להסכם ניהול הבנייה  

באחריות מלאה    תישא( החברה  2"(;  הסכם ניהול הבנייההקיים בין החברה לחברת הניהול )"
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שינבעו מהמכרז הרלוונטי ומהפרויקט החדש, לפי העניין בכפוף   לכל היבטי ההתקשרות כפי

להלן וחברת הניהול תישא באחריותה מכח ההסכמים בין החברות;   3.2.3.2להוראות סעיף  

זכאית3 תהא  לא  הניהול  חברת  על   (  חתומה  שתהיה  הגם  מהפרויקט,  שינבעו  לרווחים 

ן שירותי ניהול הבניה שתעניק המסמכים יחד עם החברה, אך תהיה זכאית לדמי ניהול בגי

לחברה, או לכל תשלום אחר בהתאם לקבוע בהסכם ניהול הבנייה או בכל הסכם אחר ככל  

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מההוראות הקבועות בהסכמים בין החברות   (4שישנו כזה;  

 ; לרבות בקשר עם ביצוע פרויקטים משותפים

  חברת   עם  יחדיו  נכסים  והקמת  רכישת  לגביאו  /ו  כאמור  משותפת  הצעה  הגשתהחלטה לגבי   .3.2.3.2

כאשר הרוב הנדרש יהא רוב חברי    החברה, תתקבל בועדת הביקורת ובדירקטוריון  הניהול

ההחלטה   באישור  אישי  עניין  בעלי  שאינם  הדירקטוריון  חברי  ורוב  הביקורת  ועדת 

כדאיות  תזכיר  על  היתר,  בין  בהתבסס,  האמורה,  ההחלטה  על  בהצבעה  והמשתתפים 

. מובהר כי הכנת התזכיר והתקציב  לחברההפרויקט כולל תקציב משוער שתציג חברת הניהול  

ידי חברת הניהול כלולה במסגרת שירותי הניהול שתעמיד חברת הניהול לחברה  -המשוער על 

 ; הבנייה ניהולפי הסכם - על

הנפגע    "( בשל כל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין לצדהצד הנפגעצד ישפה את משנהו )"  כל .3.2.3.3

בגין   כלשהו  של צד שלישי  ו/או טענה  ו/או תביעה  דרישה  הצד   מעשהעקב  ו/או מחדל של 

, במלוא  דיןפי  -ועל  ההסכםהראשון ו/או בגין כל חבות שעל הראשון לשאת בה על פי הוראות  

יום מהמועד בו יחוב    30סכום הנזק, לרבות הוצאות סבירות ושכר טרחת עו"ד, וזאת תוך  

דין ו/או הכרעה אחרת של רשות מוסמכת שיפוטית ו/או  -הצד הנפגע בתשלומו לפי צו, פסק

 . םמעין שיפוטית, שלא עוכב ביצוע

 הצד )"  השני  מהצד  שיפוי  המבקש  צד  על,  מהצדדים  אחד  כל  של  לשיפוי  לזכות  כתנאי .3.2.3.4

לעמוד  התביעה)"  אחר  דומה  הליך  כלאו  /ו  תביעה  כל  בגין"(  המשפה זה,  סעיף  תחת   ,)"

לצד   להעניק  )ב(  התביעה;  על  בכתב  המשפה  לצד  דיחוי  ללא  להודיע  )א(  הבאים:  בתנאים 

המשפה יכולת ההתגוננות, ניהול ההליכים ו/או היכולת להגיע לפשרה בתביעה, ולשתף פעולה  

לא    באופן סביר עם )ג(   הצעת   לקבל,  פשרה  הליך  כל  לבצע הצד המשפה בכל הקשור בכך; 

 . המשפה הצד הסכמת ללא, התביעה עם בקשר דומה הליך וכל פשרה

היה והפסד ו/או נזק ו/או חסר שייגרמו למי מהצדדים, אם ייגרמו, כאמור לעיל, יכוסו ו/או   .3.2.3.5

ידי צד שלישי כלשהו, לא יידרש הצד  -ידי חברת ביטוח ו/או על - ישולמו לאותו צד בפועל על

ידי הביטוח -האחר אשר יחוב בחובת התשלום האמורה, לשלם את אותם חלקים ששולמו על

ישי, למעט ההוצאות שנגרמו כתוצאה מאותו הפסד ו/או נזק ו/או חסר ידי צד של-ו/או על 

 ואשר לא שולמו, בין היתר, משום שלא כוסו.

 נוספים כנדרש בהתאם לתקנות בעלי שליטה   פרטים .3.3

בגין העמדת שירותי הניהול לחברה    המעודכן,  הסכם שירותי הניהול  במסגרתהעדכון המוצע למנגנון התמורה,  פי  - על

 7.7קבועים בסך של    שנתיים  לעיל, תשלם החברה לחברת הניהול דמי ניהול  3.2.1.2  -ו  3.2.1.1יפים  כמפורט בסע

. יצוין כי החברה אינה קובעת את התגמול המוענק לנושאי המשרה, וזה נקבע מאושר ומשולם על ידי מיליוני ש"ח

לבעלי תשלומים  אודות  לפרטים  האם.  בשנת    החברה  בכירה  משרה  ולנושאי  דרך  2020עניין  על  בהכללה  ראו,   ,
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בחלק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( לדוח התקופתי של החברה לשנת   21ההפניה, הפירוט שניתן במסגרת תקנה  

   (.2021-01-019683)מס' אסמכתא:   2021בפברואר  18, כפי שפורסם ביום 2020

 שמות בעלי השליטה שלהם עניין אישי בהתקשרות ומהות עניינם האישי  .3.4

  10,050,500  -השליטה בחברה הינה חברת משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ, חברה ציבורית, המחזיקה ב  תבעל

המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של החברה. בעלי השליטה בבעלת   מהון  69.79%מניות רגילות המהוות  

בבעלותם ובשליטתם   ותאמצעות חברוב  ישיר  אופןמחזיקים ביחד בההשליטה הינם הגב' רחל לוטן ומר שאול לוטן,  

מהון המניות המונפק    57.24%-המהוות כ  השליטה  בעלתש"ח ע.נ. של    1מניות רגילות בנות    2,089,326  -המלאה, ב

   (.השליטה בבעלת ההצבעה מזכויות 57.24% -)כ  השליטה בעלתוהנפרע של 

  בתוספת  להתקשרות  צד  היותה  בשל  לעיל  3  ףבסעי  המנויה  בעסקה  אישי  עניין  בעלת  הינה  בחברה  השליטה  בעלת

 .  ובשל היותה הזכאית לקבלת התגמול מכוח הסכם שירותי הניהול הניהול שירותי להסכם

 שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי בהתקשרות ומהות עניינם האישי  .3.5

 משרה  נושאי היותם בשל אישי עניין,  לוטן יעל  והגברת לוטן שאול מר, בחברה השליטה  בעלת םעשמט לדירקטורים

. כמו כן, יצוין כי הגב' לוטן הינה בתו של מר שאול לוטן  השליטה בעלת מטעם בחברה ודירקטורים השליטה בבעלת

, וכי מעבר להיותה דירקטורית אינה מכהנת  לעיל  כמפורט,  השליטה  בבעלת  השליטה  ומבעלי  דירקטור"ל,  מנכשהינו  

 ונושאת משרה בבעלת השליטה. הנת כמנהלת המחלקה המשפטיתומכבתפקידים נוספים בחברה 

 תנאי ההתקשרות  ואושרו הדרך שבה נקבעו  .3.6

הבלתי תלויה    הועדה  ביןנערך    אשרמשא ומתן    בתום נקבעו,  הניהול  ודמיהתמורה    מנגנון  ובפרט,  ההתקשרות  תנאי

המשא ומתן פנתה בעלת השליטה לחברה    במסגרתניהול ותנאיו.    שירותיבעלת השליטה בקשר עם הסכם    נציגי  לבין

בפרט, אך לא רק לאור שינוי בתמהיל נכסי קבוצת ו,  הקיים  בבקשה מפורטת לבחינה מחדש של הסכם שירותי הניהול

במסגרת , בפועלולאור העלייה בהוצאות השנתיות בגין השירותים המוענקים לחברה על ידי בעלת השליטה  החברה

 ,החברה  ודירקטוריון  , וועדת התגמולהביקורת  ועדתאושרו על ידי ו   . תנאי ההתקשרות כאמור הניהולשירותי  הסכם  

 לאחר קבלת המלצת הועדה הבלתי תלויה, לאישור ההתקשרות בהסכם שירותי הניהול המעודכן. 

,  2021במאי  16 מיום בתוקףשנים,  שלוש של נוספת לתקופה  המעודכן הניהולשירותי  בהסכם ההתקשרותיצוין, כי 

לאחר  החברה התגמול ודירקטוריוןוועדת , הביקורתעדת  ווהועדה הבלתי תלויה, על ידי  אושרההמוצעים,  בתנאים

שיקולים המנויים בחוק החברות, תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחוק החברות, ככל בדנו, בין היתר,    אלוש

 שאלו רלבנטיים. 

ערכה הוועדה הבלתי תלויה הליך עצמאי ובלתי תלוי לצורך בחינת    2021עד אפריל    2020ם דצמבר  במהלך החודשי

כלכלי בלתי תלוי    יועץשל    ואת שירותי  הוועדה הבלתי תלויה  הסכם שירותי הניהול, במסגרתו, בין היתר, שכרה

קש היועץ הכלכלי להעריך  לצורך מתן ליווי שוטף ועריכת עבודה כלכלית. במסגרת העבודה האמורה התב  מטעמה,

את השווי ההוגן של שירותי הניהול המוענקים על ידי בעלת השליטה ואת סבירות דמי הניהול, בהתאם להסכם  

 דירקטוריון החברהוועדת הביקורת וולאחר מכן ל  לוועדה הבלתי תלויה  הוגשה  העבודה הכלכליתשירותי הניהול.  

 "(. העבודה הכלכלית)להלן: " ' בכנספח מצ"ב הבנוסח 

מבנה כוח האדם הארגוני    נקבעלצורך הערכת השווי ההוגן של שירותי הניהול המוענקים על ידי בעלת השליטה,  

בהתאם נבחנה עלות שנערכו לנושאי המשרה בחברה(.    ראיונותעל בסיס  בין היתר,  צרכי החברה )בהתאם ל  הנדרש
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, וזאת בהתאם לקבוצת השוואה )חברות  םקידים הרלבנטייההעסקה השנתית והיקף ההעסקה של נושאי משרה בתפ

  יים נדל"ן מניב אשר נסחרות בבורסה( ותוך שימוש בסקרי שכר. כמו כן, נבחנה עלות השירותים האדמיניסטרטיב

 ושווי דמי השכירות המקובלים המשולמים בגין השכרת משרדים בתל אביב.

שיר של  ההוגן  השווי  הכלכלית  העבודה  לממצאי  השליטה, בהתאם  בעלת  ידי  על  לחברה  המוענקים  הניהול  ותי 

 מיליון ש"ח.  9.5- מיליון ש"ח לכ 6.8-במסגרת הסכם שירותי הניהול, הינו בסך שבין כ

בנוסף לאמור, בפני הועדה הבלתי תלויה, וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הוצג תחשיב אומדן הוצאות, בנוסח  

את אומדן ההוצאות השנתיות בגין השירותים המוענקים לחברה על ידי בעלת לדוח זה, אשר מפרט    ' ג  כנספחהמצ"ב  

 (. "ההוצאות"אומדן , ועל פי היקפם )להלן: הניהול שירותיהסכם  במסגרת, בפועל השליטה

בעלת   נציגי  לבין   תלויה  הבלתי  הועדהבתום משא ומתן שנערך בין    נקבעו  ,לעיל  3.2.1.3  בסעיף  כמפורט  הניהול  דמי

 .  הניהול שירותי בהסכם להתקשרות והחלופות ההוצאות אומדן, הכלכלית העבודה ממצאי  בחינת ולאחרהשליטה, 

ובסוג השירותים שמקבלת החברה מחברת   בהיקף  בהתחשב  נקבעה   הניהול  שירותי  בגין  המשולמת  התמורהכמו כן,  

ועובדי בעלת השליטה, אשר  לעיל  3.2בסעיף    כמפורטהניהול   נושאי המשרה  ובתרומתם של  , בהתחשב באיכותם 

ובשים לב   אלו  ידילוקחים חלק בניהולה וקידומה של החברה בשים לב למשאבים הניהוליים המוענקים לחברה על  

אותם    אלטרנטיביות  עלויות  בחינתל לקבלת  בהסכמים  במישרין  מתקשרת  הייתה  לו  החברה  נושאת  הייתה  בהן 

 . החברות לחוק 117 בסעיף זה מונח כמשמעות" אחרהמקיים "הליך  באופן, ותיםשיר

 להלן.  3.9ף , ראו סעיעל ידי הוועדה הבלתי תלויה נערךאשר   ההליךנוספים אודות  לפרטים

 עסקאות מסוגן של ההתקשרויות או עסקאות דומות להן .3.7

כן בהכללה על דרך ההפניה, דוח לעיל ו  3.2סעיף  הקיים, ראו    הניהול  שירותי   לפרטים אודות הסכם .3.7.1

  2018ביוני    20וכן דוח זימון אסיפה כללית )מתקן( מיום    2018במאי    16זימון אסיפה כללית מיום  

 ;, בהתאמה2018-01-053895 -ו 2018-01-039666)מס' אסמכתאות: 

השליטה  לפרטים .3.7.2 בעלת  לבין  החברה  בין  הבנייה  שירותי  הסכם  ראו    אודות  דרך בה,  על  בהכללה 

 (.  2020-01-042559)מס' אסמכתא:  2020במאי  13ההפניה, דיווח מיידי מיום 

 פרטים אודות עבודתה של ועדה בלתי תלויה לבחינת ההתקשרות בהסכם שירותי הניהול .3.8

 הרכב הועדה הבלתי תלויה וסמכויותיה  .3.8.1

 הבלתי תלויה הועדה  חברי זהות .3.8.1.1

, שאול (דירקטור בלתי תלוי)  הועדה "ר  יו ,  ן גלחברי הועדה הבלתי תלויה הינם ה"ה: שמעו

 גליקסברג )דח"צ( וסיגל גרינבוים )דח"צ(.  

 שהינם בעלי עניין אישי בהתקשרות ומהות עניינם האישי חברי הועדה שמות  .3.8.1.2

 בהסכם בעלי עניין אישי בהתקשרות  חברי הועדה הבלתי תלויה אינם   ,החברה  ידיעת  למיטב

 השליטה.  תלבעל ו/או לחברה תאחר זיקה לרבות, הניהול שירותי
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 התלויה הבלתי  הועדה סמכויות .3.8.1.3

אישר דירקטוריון החברה את מינויה של הועדה הבלתי תלויה אשר,   2020בנובמבר    12ביום  

, לנהל בשם החברה הסכם שירותי הניהוללבחון ולדון באפשרות חידוש  הוסמכה, בין היתר,  

ולהחליט האם לאשר או שלא לאשר את חידוש   ומתן  ובאילו    הסכם שירותי הניהולמשא 

  .או אחרותו/עבודות כלכליות   ולהזמין להתקשר עם יועצים לליווי עבודת הועדה, תנאים

 תלויה הבלתי הועדה השביצע  התהליך .3.8.2

 תיאור הפעולות אשר ביצעה הועדה הבלתי תלויה  .3.8.2.1

החודשים   אפ  2020דצמבר  במהלך  עצמאי   2021ריל  עד  הליך  תלויה  הבלתי  הוועדה  ערכה 

במסגרתו, הניהול,  שירותי  הסכם  בחינת  לצורך  תלוי  היתר,    ובלתי  הוועדה  בין    6קיימה 

וכן   שירותי  ישיבות  הסכם  עם  בקשר  השליטה  בעלת  נציגי  מול  ומתן  משא  ניהול הניהלה 

 ותנאיו. 

יועץ משפטי חיצוני במסגרת ההליך האמור, שכרה הוועדה הבלתי תלויה את שירו תיו של 

ונפרד מטעמה לצורך מתן ליווי משפטי שוטף לעבודת הוועדה הבלתי תלויה. כמו כן, שכרה  

הוועדה הבלתי תלויה את שירותיו של יועץ כלכלי בלתי תלוי מטעמה, לצורך מתן ליווי שוטף 

תי הניהול  של שירולעבודת הועדה הבלתי תלויה ועריכת עבודה כלכלית בנושא השווי ההוגן  

וסבירות דמי הניהול, בהתאם להסכם שירותי הניהול. יצוין המוענקים על ידי בעלת השליטה  

 כי תנאי התגמול של היועצים האמורים נקבעו על ידי הוועדה הבלתי תלויה.  

כמו כן, הוועדה הבלתי תלויה בחנה ודנה בחלופות להתקשרות בהסכם שירותי הניהול עם  

 להלן.  3.8.2.4סעיף בעלת השליטה, כמפורט 

   לעיל. 3.6לפרטים אודות הדרך שבה נקבעו ואושרו דמי הניהול ראו סעיף 

 זהות היועצים אשר ליוו את עבודת הוועדה הבלתי תלויה  .3.8.2.2

 שכרה את שירותיהם של היועצים כדלקמן: תלויה הבלתי הועדה

, שימש כיועץ  (ייעוץ וניהול בע"מ  האפט  זיו )  BDO  פירמת  -  בלתי תלוי  כלכלי  יועץ (א)

ו תלויה  הבלתי  הועדה  לעבודת  שוטף  ליווי  מתן  לצורך  תלוי,  בלתי  עריכת כלכלי 

 . העבודה הכלכלית

שימש כיועץ משפטי חיצוני ונפרד,    'ושות  גרוס  הדין   עורכי  משרד  -  יועץ משפטי חיצוני (ב)

 לצורך מתן ליווי משפטי שוטף לעבודת הועדה הבלתי תלויה.  

בהסכם שירותי בעלי עניין אישי בהתקשרות  היועצים האמורים אינםלמיטב ידיעת החברה, 

 . השליטה תלבעל ו/או הניהול, לרבות זיקה אחרת לחברה
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 ת הועדה הבלתי תלויה א ששימשו סוגי המידע והנתונים המהותיים  ציון  .3.8.2.3

לוועד  -  כלכלית  עבודה (א) הגיש  הכלכלי  תלויה    ההיועץ  כלכליתהבלתי   בנושא   עבודה 

דמי  וסבירות  השליטה  בעלת  ידי  על  המוענקים  הניהול  שירותי  של  ההוגן  השווי 

 לדוח זה.ב'  נספחהניהול, בהתאם להסכם שירותי הניהול, המצ"ב כ

בפני הוועדה הבלתי תלויה הוצג תחשיב אומדן ההוצאות השנתיות   -  הוצאות   אומדן  (ב)

השליטה   בעלת  ידי  על  לחברה  המוענקים  השירותים  הסכם  ,  בפועלבגין  במסגרת 

 לדוח זה. ' ג נספח, המצ"ב כועל פי היקפם ,הניהולשירותי 

 המהותיות להתקשרות בהסכם שירותי הניהול חלופותה .3.8.2.4

ידי הועדה הבלתי תלויה הינן התקשרות בהסכם שירותי  החלופות המהותיות אשר נבחנו על 

באמצעות  השירותים  לאספקת  פנימי  עצמאי  מערך  הקמת  וכן  השליטה  בעלת  עם  הניהול 

רלבנטיים   ועובדים  משרה  נושאי  של  ישירה  לצורך העסקה  שכירות  בהסכם  והתקשרות 

נימוקי הוועדה הבלתי תלויה לבחי רה בחלופת שכירת משרדים בתל אביב. לפרטים בדבר 

 להלן.  3.9.1-3.9.11ההתקשרות בהסכם שירותי הניהול עם בעלת השליטה ראו סעיפים 

 תיאור ההסדרים שקבעה הועדה הבלתי תלויה .3.8.2.5

הועדה הבלתי תלויה קבעה הסדרים לצורך הבטחת אי תלות עבודתה, לשמירה על סודיות  

היעדר   להבטחת  וכן  בעבודתה,  אותה  ששימש  המידע  וסודיות  בעלי   םמעורבותדיוניה  של 

 העניין בדיוניה, בנתונים המוצגים לפניה ובהחלטותיה. 

 תלויה הבלתי הועדה  המלצות .3.8.3

 הכלכלית   העבודהממצאי  אשר קיימה הועדה הבלתי תלויה, ובהסתמך על    תלוילהליך הבלתי    בהתאם

ההוצאות ,  השליטה   בעלת  עם  הניהול  שירותי  בהסכם  להתקשרות  החלופות  בחינת  ולאחר,  ואומדן 

להמליץ אחד  פה  תלויה  הבלתי  הועדה    את  לאשר  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  לוועדת  החליטה 

   .המעודכן הניהול שירותי בהסכם ההתקשרות

תלויה,  ימוקי  נ .3.9 הבלתי  תגמול(ועדת  הוועדה  כועדת  גם  )בשבתה  הסכם והדירקטוריון    הביקורת  לאישור 

 שירותי הניהול המעודכן

ידי הועדה הבלתי תלויה  נערךאשר    והבלתי תלוי  עצמאיה  ההליך .3.9.1 יועץ    בליווי,  כאמור, התבצע  על 

לגבי השווי ההוגן של שירותי הניהול המוענקים על ידי   ודעת  לחוותבלתי תלוי אשר נתבקש    כלכלי

יועץ משפטי חיצוני    בליוויוכן,    וסבירות דמי הניהול, בהתאם להסכם שירותי הניהולבעלת השליטה  

. בד בבד עם תהליך עריכת ללוות את עבודת הועדה הבלתי תלויה בפן המשפטי  נתבקששר  א  ונפרד,

גובש   ,בהן נבחנה העבודה הכלכליתישיבות  ת  סדר  קיימה הוועדה הבלתי תלויההעבודה הכלכלית,  

ה ההתקשרות  גיבוש    מוצעתמתווה  הכלכלי  ולרבות  היועץ  ממצאי    הביקורת   לוועדתהצגת 

  .החברה ודירקטוריון

ההתקשרות    ואפשרות  לחברה  הניתנים השירותים  וסוג  היקף  לעניין  שינוי  ללאמבוצעת    תקשרותהה .3.9.2

 . התמורה  למנגנון  ביחס  ורק   אך   אלא,  משותפות   הצעת  הגשת  או  למכרזים  משותפת  גישהבמקרה של  
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,  מקצועי  שוטף  מייעוץ,  והולמים מקצועיים  משירותים החברה נהנתה האחרונות השנים   עשרה  באחת .3.9.3

,  החברה ליציבות  תרמו אשר,  ואסטרטגיים  ניהוליים בנושאים שוטף ומליווי  וחשבונאי כלכלי

  של  והכישורים הניסיון,  הידע מתרומת החברה  נהנתה  כן.  בחברה  ופיתוח העשייה ולהמשך קידומה

השליטה    והעובדים המשרה  נושאי הניהול    ואשרבבעלת  שירותי  במסגרת  החברה  לרשות  הועמדו 

לטובת   האלו מבעלת השליטה הינ  שירותים  קבלת חברי ועדת התגמול והדירקטוריון,    לדעת  ולפיכך

   החברה.

בדעה כי בעקבות שינוי בתמהיל   ,ודירקטוריון החברה  התגמול/הביקורת  ועדתהוועדה הבלתי תלויה,   .3.9.4

אינו משקף את  הקבוע בהסכם שירותי הניהול הקיים  הנכסים של החברה, מנגנון התמורה הנוכחי  

בתחילת דרכה של החברה כחברה ציבורית, עיקר נכסיה היו פעילות החברה הנוכחית וכן העתידית.  

הושם על ניהולם על הצד הטוב   נכסים מניבים שעברו את שלב הפיתוח, הייזום והתכנון שלהם והדגש

מקסום   תוך  בביותר  מחזיקה  החברה  כיום,  ערכם.  והשבחת  השכירות  מניבים,   11- דמי  נכסים 

 החברה   חלק)כולל    החברה  של  בהקמה  להשקעה"ן  ונדל   להשקעה"ן  הנדל  משווי  66%- כהמהווים  

וכן, מחזיקה בהמאזני  השווי  בשיטת  המטופלת  בחברה  המוחזק  בנכס בפיתוח שאינם   נכסים  4-(  

. החברה  של  בהקמה  להשקעה"ן  ונדל  להשקעה "ן  הנדל   משווי  33.3%-כ  המהוויםדמי שכירות    מניבים

 התחנה   פרויקט בפיתוח ניכרות ניהוליות ותשומות ניכרים משאבים מושקעים, לציין ישזו,  במסגרת

  הליכי   כוללבו    והטיפול. הפרויקט הינו מורכב, ייחודי ובהיקף משמעותי  בתל אביב  הישנה  המרכזית

מיומנות גבוהה והיכרות קרובה עם תחום הנדל"ן בכלל ופרויקטים בסדר    המצריכים   ורישוי  תכנון

ניהול המערך הכספי והמימוני , בפרט. העיסוק בקידום הפרויקט כולל גם, אך לא רק,  משמעותיגודל  

הפרויקט,   ,  מוניציפליים  וגורמים  רשויות  מול"מ  מו,  טווח  וארוכי   מורכביםמשפטיים    םהליכישל 

. עוד יצוין כי לאחר אישור התב"ע למתחם בחודש פברואר ועוד,  קרקע  בעלי  מול"מ  מו,  פינויים   ביצוע

, העיסוק בפרויקט התרחב לפעילויות נוספות, לרבות, בין היתר, עבודה מול רשויות וגורמים 2020

תל אביב, פינוי  רשם המקרקעין, המרכז למיפוי ישראל, נת"ע, אגף התשתיות של עיריית  שונים ובהם  

הדיירים במתחם, ניהול התכנון של הפרויקט במסגרתו נשכרו שירותיהם של משרדי אדריכלים ועוד. 

 משמעותית  הינה (,  הנהלתה  באמצעות)לרבות    הפרויקט  בקידום  השליטה  בעלתשל    תרומתה,  בהתאם

ובפרט לאור מורכבותו של הפרויקט והיקפו ובשים לב לשלבי הרישוי   הפרויקט להצלחת חיונית ואף

כמו כן, נכון למועד הדוח, מושקעים משאבים ניכרים ותשומות ניהוליות   .והתכנון בו הפרויקט מצוי

בכפר    LevVillage, ובכלל זה, בגין פרויקט מוסכי העירייה בבאר שבע, פרויקטבהקמה  נכסיםבגין  

 סבא ופרויקט פרדסיה. 

שירותי החברה בדעה כי תנאי הסכם  ודירקטוריון    התגמול/הביקורת  ועדתהוועדה הבלתי תלויה,   .3.9.5

התמורה,    ,המעודכן  הניהול למנגנון  המוצע  והעדכון  הניהול  דמי   ים וראוי  יםסביר  םהינ ובפרט 

ים המוענקים לחברה על ידי  ועולים בקנה עם הגידול בהוצאות השנתיות בגין השירות  בנסיבות העניין

  ' ג נספחכ  בהתאם לאומדן ההוצאות המצורף ,הניהולשירותי במסגרת הסכם , בפועל בעלת השליטה 

זה לאומדן לדוח  ביחס  וזאת  בהסכם   ,  ההתקשרות  לאישור  בסמוך  לחברה  הוצג  אשר  ההוצאות 

אחד עם השינוי בתמהיל שירותי הניהול הקיים. כמו כן, העדכון המוצע למנגנון התמורה עולה בקנה 

בהיקף   עליה  ניכרת  במסגרתו  החברה  קבוצת  בסעיף  בהקמה  הנכסיםנכסי  כמפורט  .  לעיל  3.9.4, 

עם   ביר שיינתן משקל משמעותי לתשומות ניהול בקשרבהתאם, במסגרת קביעת מנגנון התמורה ס

לאמור,  בהתאם  החברה.  של  הנכסים הקיימים  מניהול  לגרוע  מבלי  וזאת  והקמה,  בפיתוח  נכסים 

 עדכון מנגנון התמורה הינו לטובת החברה. 
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שירותי בדעה כי תנאי הסכם  ,  ודירקטוריון החברה  התגמול/הביקורת  ועדתהוועדה הבלתי תלויה,   .3.9.6

עם    המעודכן  הניהול בנסיבות  לעיל  כמפורט התמורה  מנגנון    עדכון)יחד  וראויים  סבירים  הינם   ,)

הניהול הניתנים לחברה ביחס להיקפה של פעילות החברה העניין, וזאת בשים לב להיקף ולסוג שירותי  

לאור   המעודכן, ולמורכבותה.  הניהול  שירותי  הסכם  למדיניות   אישור  תיקון  גם  זו  באסיפה  מובא 

    ול של החברה אשר יבטא את העדכון למנגנון התמורה כאמור.התגמ

ניהול ועדכון מנגנון התמורה הינה לטובת החברה היות והחברה נשענת הההתקשרות בהסכם שירותי  

, שהינו בעל המקצועיות, הניסיון והכישורים הדרושים השליטה  בבעלתעל צוות ההנהלה והעובדים  

 בעלתלעסקי החברה ומורכבותה. החברה נהנית מתרומת הידע, התשתית וניסיון רב השנים שמציעה  

בגיוס   השליטה משאבים  להשקעת  בניגוד  וביעילות,  במהירות  להתנהל  לה  מתאפשר  זה  ובמצב 

למגוו מתאימות  תשתיות  והכנת  אדם,  כוח  של  העבודה  והכשרה  במסגרת  לה.  הנחוץ  השירותים  ן 

, נקבע מבנה כוח האדם הארגוני לפי צרכי החברה )על בסיס זה  לדוח  ' בכנספח  הכלכלית המצורפת  

  עלויות   גםכאמור, נקבעו    הארגוני  האדם  כוח  מבנה  סמך  עלשנערכו לנושאי המשרה בחברה(.    ראיונות

לאופי פעילות    ביחס  לה   הדרושים  הניהול  ותישיר  וסוג  להיקףלב    בשיםנושאי המשרה,    שירותי  תגמול

ולמורכבותה    בחינת  לאחר   החברה  בפני  העומדות  הניהול  לשירותי  לחלופותלב    בשים,  וכןהחברה 

לחברות נדל"ן   השוואהתומחרו באופן פרטני לאחר    אשר,  החברה  לניהול  האלטרנטיביות  העלויות

יצוין, כי  מניב דומות ושימוש בסקרי שכר העבודה  דמי הניהול המוצעים הינם בטווח הנמוך של    . 

 .  לדוח זה, בהתאמהג'  כנספחו ' בכנספח  , המצורפיםההוצאות אומדןו הכלכלית

תגמול,  הביקורת  ועדת .3.9.7 כועדת  גם  תלויה  בשבתה  הבלתי  כי   הוועדה  סבורים  החברה  ודירקטוריון 

רון לגודל בקבוצת בעלת השליטה, יחד עם החברות הבנות והקשורות שלה, והסינרגיה החיובית הית

ל ריכוז  יביניהן, מאפשרים לחברה, כחלק מאשכול חברות הקבוצה,  ידי  על  הנות מחסכון בעלויות 

את   מצדיקים  ולפיכך,  הרגיל,  עסקיה  במהלך  החברה  נדרשת  להם  השירותים  של   המשךמשותף 

 ניהול המאפשר לחברה ליהנות מהוזלת עלויות השירותים.  הם שירותי ההתקשרות בהסכ

 לאחר,  החברה  ודירקטוריון  הוועדה הבלתי תלויה  תגמול,  ועדתהביקורת בשבתה גם כ  ועדת  לדעת .3.9.8

 תנאי פי  -על   לחברה  הניהול  חברת  כיום  שמעמידה  הניהול  שירותי  עלות  אודות  הנתונים  את  בחנו  שאלו

להואת    הניהול  שירותי  הסכם האלטרנטיבית  ישירה ול  ישיר  באופן  השירותים  מתןעלות  העסקה 

 החברה   נושאת  הייתה  בה  לעלות  ביחס  ןוהוג  סביר  והינ מצאו כי מתווה ההתקשרות המוצע    ,בחברה

 . האמורות השירותים בעלויות ישיר באופן נושאת הייתה לו

גם כועדת תגמול,  לדעת ועדת הביקורת .3.9.9 תלויה ודירקטוריון החברה, לאור הוועדה הבלתי    בשבתה 

גבוהות  עבודה  תשומות  ריכוז  נדרש  הישנה,  המרכזית  התחנה  בפרויקט  המשמעותית  ההתקדמות 

. כמו כן הובהר כי תערך בחינה של ההסכם לגבי ביחס לפרויקט זה, שהינו פרויקט מהותי לחברה

 (. לעיל   3.2.2ניהול הקמת הפרויקט בעת הקמת מנהלת פרויקט נפרדת )ראה סעיף 

הביקורת .3.9.10 ועדת  תגמול  לדעת  כועדת  גם  החברה,    תלויה  הבלתי  הוועדה ,  בשבתה  ודירקטוריון 

האפשרות של החברה וחברת הניהול להתמודד ביחד על רכישת והקמת נכסים ו/או הגשת הצעות  

בסעיף   המנויים  בתנאים  במכרזים,  פעילותה   להוביל  עשויה  לעיל,  3.2.3משותפות  נפח  להגדלת 

הסף    והכנסותיה בתנאי  החברה  עומדת  לא  לעיתים  שכן  רווחים  לה  ישיא  אשר  דבר  החברה,  של 

הנדרשים לשם ביצוע הרכישה ו/או הגשת המכרז. האפשרות של השימוש בשמה, בניסיונה, במוניטין 
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רק תועיל לפיתוחה של   ו/או בסיווגים של חברת הניהול לצורך הגשת הצעה משותפת, ללא תמורה,

 החברה.  

, החברה  ודירקטוריון  תלויה  הבלתי  הוועדה,  בשבתה גם כועדת תגמול  הביקורת  ועדת  לדעתכן,    כמו

  עםהיה והחברה הייתה בוחרת לשתף פעולה עם גוף אחר, צד שלישי, אזי סביר להניח כי ההתקשרות  

לחברה, הואיל וצפוי כי החברה הייתה נדרשת   אטרקטיבייםאותו צד שלישי הייתה בתנאים פחות  

ברווחים מהפרויקט עם אותו צד ג' בנוסף לתשלום דמי ניהול בגין הבניה ולפיכך   לחלוק במקרה כזה

 גם אפשרות זו הינה לטובת החברה.

ועדת הביקורת ]בשבתה גם כועדת תגמול[ של   המליצה  2021במאי    13ביום  האמור לעיל,  לנוכח כל   .3.9.11

החברה, לדירקטוריון  את    החברה   עם  המעודכן  ניהולה  שירותי  בהסכםהחברה    התקשרות לאשר 

 .  השליטה בעלת

דירקקיי  2021במאי    13  ביום אישי  ם  עניין  להם  אשר  דירקטורים  נוכחות  ללא  החברה,  טוריון 

 ואישר את המלצות ועדת הביקורת כאמור.   בהתקשרות האמורה, דיון בפרטי ההסכם

המעודכן   הניהול  שירותי  בהסכם ההתקשרות כי קבעו והדירקטוריון  הביקורת  ועדת,  התגמול ועדת .3.9.12

 . החברות בחוק המונח כהגדרת, חלוקה כוללת או/ו מהווה אינה בחברה השליטה בעלת עם

 . החברותלחוק  117"הליך אחר" כנדרש בסעיף  התקייםהעניין,  בנסיבותהביקורת קבעה כי  ועדת .3.9.13

 והדירקטוריון   הביקורת תגמולועדת ה  הועדה הבלתי תלויה,  הדירקטורים שהשתתפו בהחלטותשמות  .3.10

הבלתי   .3.10.1 בישיבתה הועדה  המעודכן  השירותים  בהסכם  ההתקשרות  אישור  על  להמליץ  החליטה  תלויה 

דירקטור בלתי )  הועדה"ר  יו ,  שמעון גלבהשתתפות הדירקטורים הבאים:  ,  2021  מאיב  13שהתקיימה ביום  

 שאול גליקסברג )דח"צ( וסיגל גרינבוים )דח"צ(.  (,תלוי

די זה יכועדת התגמול( אישרה את ההתקשרויות נשוא דיווח מי  גםשל החברה )בשבתה,    הביקורתועדת   .3.10.2

שאול גליקסברג )דירקטור בהשתתפות הדירקטורים הבאים:    2021במאי    13  ביום  ושהתקיימות  בישיב

  .)דירקטורית חיצונית( ושמעון גל )דירקטור בלתי תלוי(חיצוני(, סיגל גרינבוים 

 2021במאי    13שהתקיימה ביום    הבישיבדירקטוריון החברה אישר את ההתקשרויות נשוא דיווח מידי זה   .3.10.3

הבאים:   הדירקטורים  )דירקטורית    גרינבוים  סיגל(,  חיצוני)דירקטור    גליקסברג  שאולבהשתתפות 

 לוטן  שאול  מר ,  בחברה  השליטה  בעלת  שמטעם  לדירקטורים(  תלוי  יבלת)דירקטור    גל  ושמעון(  חיצונית

הנושא,  בדיון   נכחו  לא  ולפיכך  בהחלטה  אישי  עניין,  לוטן  יעל  'והגב הצגת  לצורך   השתתפו  ולא, למעט 

מר   ,בלבד   הזהירות  למען.  בהצבעה השליטה,  בבעלת  וגם  בחברה  גם  הדירקטוריון  יו"ר  היותו  מעצם 

 אליעזר אלקון לא נכח בדיון למעט לצורך הצגת הנושא ולא השתתף בהצבעה. 
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   ; בחברהתיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה  .4

 רקע .4.1

מס'   את בהתאם לתיקוןאישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול של החברה, וז  2013בנובמבר    25ביום  

ובאישור   אישרה החברה את הארכת מדיניות התגמול בכפוף לתיקונים שבוצעוהעוקבות  השנים  במהלך  ו  לחוק החברות  20

  דוח ,  ההפניה  דרך  על)לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו בהכללה  האורגנים המוסמכים של החברה  

-2018:  אסמכתאות)מס'    2018  ביוני  20  מיום)מתקן(    כללית  אסיפה  זימון  דוח  וכן  2018  במאי  16  מיום  כללית  אסיפה  זימון

 (.בהתאמה, 2018-01-053895 -ו 01-039666

החברה  ובכפוף  לאור שב  להתקשרות  הניהול  הסכם  בה,  ירותי  השליטה  בעלת  לבין  החברה  הנדסה   משולםבין  לוינשטין 

, לצורך עדכון גבול אחריות ביטוח נושאי וכן  לעיל  3"( כמוצע בסעיף  חברת הניהול",  השליטה  בעלת")להלן:  וקבלנות בע"מ  

 ( "עמדת הרשות"( )להלן: best practice)מדיניות תגמול   101-21משרה בהתאם לעדכון לעמדת סגל לעמדה משפטית מספר 

בהתאמה, מבקשת החברה להביא לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניותיה    ,2020ובאוגוסט    2020שפורסמו בחודש יוני  

 3  -והארכת תוקפה של המדיניות ל   א לחוק החברות, תיקון לנוסח מדיניות התגמול הקיימת של החברה267  בהתאם לסעיף

   .   ("מדיניות התגמול המוצעת")להלן:  שנים נוספות

לתקנות    1ב1בהתאם לעמדת הרשות ניתנה הקלה לחברות בקשר עם אישור פוליסות ביטוח נושאי משרה בהתאם לתקנה  

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

 הגבלה על גובה הפרמיה שתשלם החברה בגין הפוליסה.   לתקנות ההקלות לא נדרש כי במדיניות התגמול של החברה תהא

מבקשת החברה לתקן את מדיניות התגמול שלה כך שתמחק ההגבלה הקיימת היום על גובה הפרמיה   ,לאור עמדת הרשות

 שתשולם על ידי החברה בקשר עם פוליסות ביטוח נושאי המשרה שלה.  

ביום  בתוך   ועדת    2021מאי  ב  13כך,  דיון במדיניות התגמול תגמול,  בשבתה כועדת    ל החברהש  הביקורת התכנסה  קיימה 

דיון    קיים,  2021מאי  ב  13אשר התכנס גם הוא ביום    המוצעת המובאת לאישור וגיבשה את המלצותיה לדירקטוריון החברה

 בהתבסס על ההמלצות האמורות ואישר את מדיניות התגמול המוצעת. 

 תמצית החלטה המוצעת:  

 3 -והארכת תוקפה של המדיניות ל  א)א( לחוק החברות267מדיניות התגמול של החברה כמפורט להלן בהתאם לסעיף  תיקון  

זו,   אסיפה  ידי  על  המדיניות  של  אישורה  ממועד  נוספות,  הכללית כאשר  שנים  האסיפה  באישור  מותנית  לתוקף  כניסתה 

 .לזימון זה א' כנספח מצורף  בסימני מהדורה וצעתהמנוסח מלא ומעודכן של מדיניות התגמול  .המזומנת לפי דוח זה

לאשר להאריך את מדיניות התגמול הקיימת  סדר יומה של האסיפה,  תיקון למדיניות התגמול העומד על  אושר הילא  שככל  

  . 2021בספטמבר  30ליום  עד 

 ביחס למדיניות התגמול הקיימת:  עיקריים יםשינוי .4.2

 הגבלת תשלום דמי הניהול אשר ישולמו לבעלת השליטה בהתאם לתוספת להסכם הניהול  .4.2.1

 :כדלקמןלמדיניות התגמול  4.4סעיף  תיקון

ש"ח    מיליון  7.7הכולל שתשלם החברה לחברת האם בגין שירותי הניהול, לא תעלה על  התקרה לתשלום  "

 ." האורגנים המוסמכים בחברהממועד אישור  צמוד למדד המחירים לצרכן לשנה
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  בגינו גבול אחריות ביטוח נושאי משרה והפרמיה אשר תשולם  עדכון  .4.2.2

למדיניות   11.1עדכון סכומי היקף הכיסוי הביטוחי המקסימלי האפשרי כמפורט בסעיף   .4.2.2.1

 התגמול המוצעת.  

תיקון פסקת גובה הפרמיה השנתית לפיה הפרמיה השנתית תהא בהתאם לתנאי השוק   .4.2.2.2

 .במועד עריכת או חידוש הביטוח )לפי העניין( והעלות לא תהיה מהותית לחברה

 )ובכלל זה דירקטורים( הענקת כתבי פטור מאחריות לנושאי המשרה .4.2.3

 כדלקמן:   12.1הוספת סעיף  .4.2.3.1

 על יחול לא שפטור שיינתן לכך בכפוף משרה  לנושאי מאחריות פטור כתבי להעניק רשאית "החברה

 שעבורו מזה אחר משרה נושא כלשהו בחברה )גם משרה לנושא או השליטה שלבעל עסקה או החלטה

 ". זו  הוראה יכלול החברה שתקנון עניין אישי, ובלבד בה הפטור( יש כתב מוענק

 שנשקלו ונימוקים לאישור מדיניות התגמול   שיקולים .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 שחובה להתייחס אליהם במדיניות 

 ע במדיניות התגמול(. התגמול( וחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות )הוראות שחובה לקבו

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

מטעמים   או  התגמול  מדיניות  של  קביעתה  בעת  קיימות  שהיו  בנסיבות  מהותי  שינוי  בשל  לרבות  התגמול,  ועדת 

 אחרים. 

פרטניים שבוצעו נוכח כוונת החברה להתקשר יניות הנם תיקונים  התיקונים המוצעים למדחלק מלאור העובדה ש •

 ו/או התאמה לדין הנוהג  תיקונים שהנם בהתאם לעמדת רשות ני"עבהסכם שירותי הניהול עם בעלת השליטה ו/או 

ובשאר המדיניות לא בוצע כל תיקון, סברו ועדת התגמול והדירקטוריון כי מדיניות התגמול המוצעת הינה ראויה,  

אימה ומשקפת את צרכי החברה תוך שמביאה בחשבון את אופי החברה, תחום פעילותה, יעדי החברה ומצבה מת

 .  בחברה והפטורוהסדרי השיפוי  שלהוכן, תוך שהיא מאפשרת לאשר את פוליסת ביטוח נושאי המשרה  הפיננסי

גובה היקף הכיסוי הביטוחי המקסימ • לי האפשרי הינו ראוי והולם, ועדת התגמול והדירקטוריון סברו כי הגדלת 

מדיניות ניהול הסיכונים  ,  החברה, מאפייני פעילותה העסקית, מטרותיה  גודלה שלבאופן שמשקף בין היתר, את  

בשימת לב לכך  התפשטות מגפת הקורונה ו לאחרה, עליית הערך בשוויה ואת הלך הרוח בשווקים בעת האחרונה של

ולפיכך בהתאם לעמדת  הגופים המבטחיםמוכתבים על ידי הוקשחו ושוק ביטוח אחריות נושאי משרה, שתנאיו של 

ניתן יהיה לקבוע את גובה הפרמיה השנתית שתשולם בגין הכיסוי הביטוחי בהתאם לתנאי השוק במועד   ,רשות ני"ע

 רה.  עריכת או חידוש הביטוח )לפי העניין( ובכפוף לכך שהעלות לא תהיה מהותית לחב

כי   • סברו  והדירקטוריון  התגמול  כועדת  להעניק  האפשרות  הינה  הוספת  בה  המכהנים  המשרה  לנושאי  פטור  תבי 

נושאי המשרה שלה  ומקובלתסבירה   לפטור את  דין,  לכל  מכל אחריות  . בכתב הפטור, מתחייבת החברה, בכפוף 

כלפיה, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות, למעט עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, למעט 

בהליך של תביעה שכנגד של החברה כנגד נושא המשרה, כתגובה לתביעה של נושא המשרה נגד החברה ולמעט במקרה 

י העבודה לפי דין או הסכם אישי. נוסח כתב הפטור בו התובענה של נושא המשרה הינה לשמירה על זכויות מגן בדינ
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זהים לנושאי משרה שאינם בעלי    מהוה פרקטיקה מקובלת יוענק בתנאים  והוא  ציבוריות בישראל  בקרב חברות 

 השליטה בחברה ו/או מטעמו ולנושאי משרה שהינם מבעלי השליטה בחברה.  

 מזה אחר משרה נושא כלשהו בחברה )גם משרה לנושא או השליטה שלבעל עסקה או הפטור לא יחול על החלטה

 . זו  הוראה יכלול החברה שתקנון עניין אישי, ובלבד בה הפטור( יש כתב מוענק שעבורו

 :תמצית ההחלטה

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

 שנים החל מיום אישורה של אסיפה מיוחדת זו.  3בהמלצת ועדת התגמול, לתקופה של 

 שלהם עניין אישי בהתקשרות ומהות עניינם האישי  שמות בעלי השליטה .4.4

  10,050,500  -ית, המחזיקה בבעלת השליטה בחברה הינה חברת משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ, חברה ציבור

מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של החברה. בעלי השליטה בבעלת   69.79%מניות רגילות המהוות  

בבעלותם ובשליטתם  ות  אמצעות חבראופן ישיר ובב  ,מחזיקים ביחדההגב' רחל לוטן ומר שאול לוטן,  השליטה הינם  

מהון המניות המונפק    57.24%-המהוות כ  בעלת השליטהש"ח ע.נ. של    1נות  מניות רגילות ב  2,089,326  -המלאה, ב

 (. מזכויות ההצבעה בבעלת השליטה 57.24% -)כ  בעלת השליטהוהנפרע של 

בשל היותה הזכאית לקבלת התגמול    לעיל  4בעלת השליטה בחברה הינה בעלת עניין אישי בעסקה המנויה בסעיף  

 מכוח הסכם שירותי הניהול כמפורט במדיניות התגמול של החברה

 שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי בהתקשרות ומהות עניינם האישי  .4.5

לדירקטורים שמטעם בעלת השליטה בחברה, מר שאול לוטן והגברת יעל לוטן, עניין אישי בשל היותם נושאי משרה 

השליטה ודירקטורים בחברה מטעם בעלת השליטה. כמו כן, יצוין כי הגב' לוטן הינה בתו של מר שאול לוטן   בבעלת

מעבר להיותה דירקטורית אינה , וכי  שהינו מנכ"ל, דירקטור ואחד מבעלי השליטה בבעלת השליטה, כמפורט לעיל

 . ית ונושאת משרה בבעלת השליטהמשפטהמחלקה הכמנהלת  מכהנת . הגב' לוטןמכהנת בתפקידים נוספים בחברה

 המדיניות חלה על כלל נושאי המשרה בחברה.שכן לעיל,  4בסעיף הדירקטורים עניין אישי שאר לכל בנוסף, 

פטור   .5 כתבי  הענקת  שליטה  אישור  בעלי  שהינם  משרה  נושאי  לרבות  בחברה,  המשרה  ונושאי  הדירקטורים  לכל 

השליטה, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות  בחברה ו/או קרוביהם ו/או מטעם בעלי  

 ;  כמפורט וכפוף לתנאים שבכתב הפטור בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין 

 רקע .5.1

ו/או שיכהנו מוצע לאשר את כתב הפטור לנושאי המשרה של החברה ואת הענקתם לנושאי המשרה המכהנים בחברה  

 או יכהנו ו/או מועסקים ו/או יהיו מועסקים מטעם החברה בחברה אחרת/כנושאי משרה בחברה ו/או מכהנים ו

מכל אחריות כלפיה, כולה או מקצתה,   ,, כפי שיהיו מעת לעתבחברהבות נושאי משרה הנמנים עם בעל השליטה  לר

 בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות, הכל כמפורט ובכפוף לתנאים ולסייגים שבכתב הפטור. 

 משרה נושא כלשהו בחברה )גם משרה לנושא או השליטה שלבעל עסקה או החלטהיחול על  יובהר כי הפטור לא  

 .זו הוראה יכלול החברה שתקנון עניין אישי, ובלבד  בה הפטור( יש כתב מוענק שעבורו מזה אחר
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כתב הפטור הינו המקובל בקרב חברות ציבוריות בישראל ויוענק בתנאים זהים לנושאי המשרה שאינם בעלי השליטה  

 בחברה ולנושאי משרה שהנם מבעלי השליטה החברה.  

שעל סדר היום, מדיניות התגמול של החברה מאפשרת הענקת כתבי פטור לנושאי המשרה   4בכפוף לאישור סעיף  

 בחברה. 

אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת ועדת התגמול, הענקה של כתב פטור לנושאי המשרה   2021אי  במ  13ביום  

שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או נמנים עם בעלי השליטה,   בחברה, לרבות נושאי משרה ודירקטורים

 ו בעקיפין.  בשליטתה, במישרין ו/אהמכהנים ו/או יכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות 

 לדוח מידי זה.   'דכנספח כתב הפטור מצ"ב נוסח 

 :תמצית ההחלטה

בנוסח המצ"ב  הענקת כתב פטור לאשר  שעל סדר יומה של האסיפה,  4בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול בהתאם לסעיף 

לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם    זה  לזימון  ' דכנספח  

ו/או מטעם בעלי השליטה, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, 

 החל מיום אישורה של אסיפה מיוחדת זו. שנים  3לתקופה של 

   בהתאם לתקנות עסקה בין לבין בעל שליטה בה נוספים פרטים .5.2

 .' דכנספח מצורף נוסח כתב הפטור המובא לאישור האסיפה הכללית המזומנת בזאת,  .5.2.1

 שמות בעלי השליטה שלהם עניין אישי בהתקשרות ומהות עניינם האישי  .5.3

  10,050,500  -השליטה בחברה הינה חברת משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ, חברה ציבורית, המחזיקה ב  בעלת

המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של החברה. בעלי השליטה בבעלת   מהון  69.79%מניות רגילות המהוות  

בבעלותם ובשליטתם   ותאמצעות חברוב  רישי  אופןמחזיקים ביחד בההשליטה הינם הגב' רחל לוטן ומר שאול לוטן,  

מהון המניות המונפק    57.24%-המהוות כ  השליטה  בעלתש"ח ע.נ. של    1מניות רגילות בנות    2,089,326  -המלאה, ב

   (.השליטה בבעלת ההצבעה מזכויות 57.24% -)כ  השליטה בעלתוהנפרע של 

נובע מכך שחלק מהדירקטורים    לעיל  5  בסעיף  המנויה  בעסקה  בחברה  השליטה  בעלתהעניין האישי שעלול להיות ל

בחברה אשר יהיו זכאים לקבלת כתב הפטור בכפוף לאישור ההחלטה, הינם בעלי מניות בעקיפין ו/או מכהנים בבעלת 

  השליטה כנושאי משרה. 

 שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי בהתקשרות ומהות עניינם האישי  .5.4

ישי באישור ההחלטה האמורה ביחס לאישור והענקת כתבי פטור, שכן הללו מהווים חלק לכל הדירקטורים עניין א

 .מתנאי הכהונה וההעסקה להם הם עשויים להיות זכאים

 הדרך שבה נקבעה התמורה   .5.5

באופן  , הענקתו והאחריות על פיו מהווה פרקטיקה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל, והוא יוענק  כתב הפטור  נוסח

 ושאי המשרה.  זהה לכל נ
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 האישורים הנדרשים  .5.6

הכללית של בעלי   ההתקשרות האמורה כפופה לאישור ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה .5.6.1

 4המניות המזומנת לפי דוח זה, לרבות בקשר עם אישור מדיניות התגמול המוצעת כמפורט בסעיף  

 לדוח. 

   .2021במאי  13אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להתקשרות הנ"ל התקבלו ביום  .5.6.2

 להלן.  8.4לפרטים בנוגע לרוב הנדרש לאישור ההתקשרות הנ"ל ראה את סעיף  .5.6.3

 עסקאות מסוגן של ההתקשרויות או עסקאות דומות להן .5.7

זה בהן התקשרה החברה או שעדיין בתוקף,    5יף  עעסקאות מסוגה של ההתקשרות בסלפרטים אודות   .5.7.1

 2021  בפברואר  18מיום  לדוח התקופתי של החברה )פרק ג'(    19ביאור  בהכללה על דרך ההפניה,  ראו  

 (. 2021-01-019683: א)מס' אסמכת

 וקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדבר אישור הענקת כתב פטור;  נימ תמצית .5.8

, וזאת בין היתר על זה  5בסעיף  המפורטת    תועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את ההתקשרו

 להלן: יסוד הנימוקים המפורטים 

 לתקנון ולמדיניות התגמול של החברה ,  מתן כתב הפטור הינו בהתאם להוראות חוק החברות •

 .  לעיל( 4כפוף לאישורה כמוצע בסעיף )ב

הינ • הפטור  והוג  וכתב  של   ןסביר  וגודלה  מסוגה  ציבוריות  בחברות  מקובלת  הגנה  ומעניק 

החברה, בין היתר, לנוכח השינויים שחלו בחקיקה בשנים האחרונות אשר הרחיבו את היקף  

קפן וחומרתן  את הי  וכנגזרת, הרחיבוהאחריות והחובות המוטלות על נושאי המשרה בחברה  

ניהול כפועל יוצא מפעילותה של החברה,  של החשיפות והסנקציות בגין הפרת החובות הנ"ל.  

הפטור הינה לאפשר   ימטרת מתן כתבכאשר    עסקיה כרוך בלקיחת סיכונים עסקיים מחושבים

 לנושאי המשרה של החברה לפעול בחופשיות למען האינטרסים של החברה, מטרותיה וטובתה

 של נושאי המשרה. על כלל שיקול הדעת העסקיעל מנת לשמור ו

היקף הפטור הינו בהתאם למגבלות הקבועות על פי כל דין ועשוי לחסוך לחברה עלויות כספיות   •

שלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי המשרה יהיו כרוכות בתשאשר יכול  

 .  של החברה

" כהגדרתה חלוקה "היקף הפטור לא יחול בקשר עם נזקים שנגרמו עקב הפרת חובת הזהירות ב •

, בהליך של תביעה שכנגד של החברה כנגד נושא המשרה כתגובה לתביעה של בחוק החברות

נה של נושא המשרה הינה לשמירה על זכויות מגן  נושא המשרה נגד החברה ובמקרה בו התובע

 .בדיני העבודה לפי דין או הסכם אישי

תנאי כתב הפטור המוצעים הינם זהים לכל נושאי המשרה בחברה, לרבות אלו הנמנים על בעלי  •

  .השליטה וקרוביהם
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כלשהו בחברה  משרה לנושא  או השליטה  שלבעל עסקה או החלטהיחול על  כתב הפטור לא   •

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

 . זו  הוראה יכלול החברה

ענקת כתבי פטור לנושאי המשרה לאור האמור לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה כי ה

בנסיבות העניין, בין היתר   סבירה  וכי הינהלטובת החברה    של החברה בנסיבות המפורטות הינה

על  המוטלת  האחריות  ובהיקף  בה  הכרוכים  בסיכונים  החברה,  פעילות  והיקף  באופי  בהתחשב 

 .נושאי המשרה בה

 סמכות רשות ניירות ערך .6

יום   21"(, או עובד שהוסמך מטעמה, תוך  הרשותלתקנות בעלי שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך )"  10פי תקנה  - על .6.1

לנשוא  בנוגע  ומסמכים  ידיעות  פירוט,  לתת הסבר,  בתוך מועד שיקבעו,  לחברה,  להורות  זה,  דיווח  הגשת  ממועד 

 הדיווח, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדיווח באופן ולמועד שייקבעו.  

להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול    ניתנה הוראה לתיקון הדיווח כאמור לעיל, רשאית הרשות  .6.2

 לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד ימים ממועד פרסום התיקון לדיווח.

 ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדיווח מיידי על ההוראה. .6.3

שליטה או    יפי תקנות בעל-ורסם התיקון בדרך שבה פורסם דיווח זה עלניתנה הוראה לתיקון הדיווח כאמור לעיל, יפ .6.4

 בדרך שיורו הרשות או עובד שהסמיכה מטעמה.

 הכללית האסיפה כינוס בדבר נוספים פרטים .7

 הכללית ומועדה   האסיפהכינוס  מקום .7.1

הרשום של החברה, בדרך    במשרדה  14:00, בשעה  2021  יוניב  17,  חמישי  תתכנס ביום    מיוחדתה  הכללית  האסיפה

 .   אביב תל, 33 קומה  לוינשטין מגדל, 23מנחם בגין 

 הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום  הרוב .8

 ;  שכרו  את לקבוע החברה דירקטוריון   והסמכת מבקר"ח רו  מינוי –סדר היום על  2סעיף  .8.1

של רוב    היינו,  ,לחוק החברות  85בהתאם לקבוע בסעיף  רוב רגיל    הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה האמורה הינו

  קולות או באמצעות באי כוחם ומשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את    בעצמם  בעלי המניות הנוכחים

 . הנמנעים

 הסכם שירותי הניהול המעודכן; אישור  –על סדר היום  3סעיף  .8.2

( לחוק החברות,  3)א()275הכללית לקבלת ההחלטה האמורה לעיל הינו בהתאם לקבוע בסעיף  הנדרש באסיפה הרוב

 , ובלבד שיתקיים אחד מאלה: הכללית באסיפה והמצביעים בהצבעההיינו, רוב קולות בעלי המניות הנוכחים 
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אישי ( מכלל בעלי המניות שאינם בעלי עניין  50%)  רובבמניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו   .8.2.1

, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו  ההחלטהבאישור  

 בחשבון קולות הנמנעים;  

של   .8.2.2 שיעור  על  עלה  לא  )א(  בפסקת משנה  המניות האמורים  בעלי   שני סך קולות המתנגדים מקרב 

 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 2%) יםאחוז

המנויה ניות החברה לא יקנה לה את הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה  החזקות בעלת השליטה במ  שיעור

 .בסעיף זה

 ;תיקון מדיניות התגמול של החברהאישור  –על סדר היום  4סעיף  .8.3

לחוק החברות, היינו, א)ב( 267לקבוע בסעיף הרוב הנדרש באסיפה הכללית לקבלת ההחלטה האמורה הינו בהתאם 

 ובלבד שיתקיים אחד מאלה: ,בהצבעה והמצביעים באסיפה הכלליתהנוכחים  בעלי המניות רוב קולות

בעלי השליטה  .8.3.1 המניות שאינם  בעלי  רוב מכלל קולות  ייכללו  הכללית  הרוב באסיפה  במניין קולות 

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

א יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות בעלי המניות האמורים ל

 , בשינויים המחויבים; 276סעיף 

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )א( לא עלה על שיעור של שני אחוזים  .8.3.2

 .מכלל זכויות ההצבעה בחברה; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מהשיעור האמור בפסקה זו

שיעור החזקות בעלת השליטה במניות החברה לא יקנה לה את הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה 

 בסעיף זה. 

 

 ;נוסח כתב פטור והענקתו לדירקטורים ונושאי המשרה של החברהאישור  –על סדר היום  5סעיף  .8.4

לחוק החברות, היינו, רוב   275לקבוע בסעיף  הכללית לקבלת ההחלטה האמורה הינו בהתאם    הרוב הנדרש באסיפה

 ובלבד שיתקיים אחד מאלה:  ,בהצבעה והמצביעים באסיפה הכלליתהנוכחים  בעלי המניות קולות

בעלי השליטה  .8.4.1 המניות שאינם  בעלי  רוב מכלל קולות  ייכללו  הכללית  הרוב באסיפה  במניין קולות 

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

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

 , בשינויים המחויבים; 276סעיף 

יעור של שני אחוזים סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )א( לא עלה על ש .8.4.2

 מכלל זכויות ההצבעה בחברה; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מהשיעור האמור בפסקה זו.

שיעור החזקות בעלת השליטה במניות החברה לא יקנה לה את הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה 

 בסעיף זה. 
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 אישי  עניין  על הודעה .9

 ההצבעה לפני לחברה מניה, המשתתף בהצבעה, יודיע בעל - החברות לחוק  276סעיף   שעל סדר היום, לפי   ותלהחלט ביחס

 עניין לו יש לכך, אם המיועד במקום ההצבעה כתב יסמן בחלק ב' של  -הצבעה כתב באמצעות הינה ההצבעה באסיפה ואם

 כאמור, לא  מניה בעלהודיע   לאו. לא שליטה, אם בעל עם מקשריו כתוצאה שאינו  אישי עניין באישור ההחלטה, למעט אישי

 האמור.  בנושא הלהחלט ביחס יימנה לא וקולו יצביע

 ההצבעה  ובאופן  באסיפה להשתתף הזכאות , הקובע  המועד .10

, המועד  2005לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( התשס"ו    3לחוק החברות ותקנה    182בהתאם לאמור בסעיף  

 "(. המועד הקובע)" 2021במאי  20 -חמישי, ה ביוםהקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הכללית הנו בתום יום המסחר 

 נדחית אסיפה ומועד האסיפה לקיום חוקי מניין  .11

ידי באי כוחם, לפחות בעל מניות המחזיק או בעלי מניות  -קי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על מניין חו .11.1

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

אחר ו/או שעה אחרת או לכל יום    2021ביוני    24- חמישי היום  תדחה האסיפה ל  –  לאסיפה לא נכח מניין חוקי 

 "(. האסיפה הנדחיתו/או מקום אחר כפי שדירקטוריון החברה יקבע, בהודעה לבעלי המניות )להלן: "

מספר משתתפים    כל היה ולא יהיה באסיפה הנדחית תוך מחצית השעה מנין חוקי כאמור לעיל, יחשב מנין חוקי   .11.2

 שהוא. 

 הצבעה אלקטרונית/באמצעות כתב הצבעה הצבעה ו בעלות  אישור .12

, בעל  2000  -בהתאם להוראות תקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס .12.1

אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות -מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל

על שם חברה ל ולהצביע באסיפה הנ"ל אם הרשומות במרשם בעלי המניות  יהיה רשאי להשתתף  רישומים, 

שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות    1ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס  

 במניה.

ימי עבודה לפני מועד    2בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית הנ"ל, נדרש להפקיד במשרדי החברה,   .12.2

א הכללית,  במועד  האסיפה  במניה  בעלותו  בדבר  למניה,  זכותו  רשומה  אצלו  אשר  הבורסה  חבר  מאת  ישור 

 . הקובע

כוח, אותו יש -פי ייפוי-בעלי מניות רשאים להצביע בעצמם או באמצעות מיופה כוחם, אשר הוסמך כדין, על .12.3

עה על  לפני מועד האסיפה. אם תידחה האסיפה, תפורסם הוד  עבודה  ימי  2להפקיד במשרדי החברה לפחות  

 המקום והמועד לכינוס האסיפה הנדחית. 

מניות רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אשר יצורף לדוח זה וזאת בהתאם לתקנות החברות    בעלי .12.4

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

שעות    72את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף לו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד   .12.5

   לפני מועד כינוס האסיפה.
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 שיועבר  הצבעה כתב באמצעות ,לעיל   כמפורט היום סדר על  אשר  להחלטה ביחס להצביע רשאים מניות בעלי .12.6

 "(.  אלקטרוני הצבעה כתב") האלקטרונית ההצבעה במערכת

 הבורסה מחבר לקבל זכאי"מ,  בע  אביב בתל ערך לניירות  בורסה חבר  אצל מניה רשומה  שלזכותו  מניות  עלב .12.7

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

  להמציא  נדרש  אינו,  האלקטרוני ההצבעה כתב באמצעות המצביע  מניה  בעל.  האלקטרונית  ההצבעה במערכת

 .לעיל המפורש באופן בעלות אישור לחברה

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

 . האסיפה מועד לפני שעות 6 תסתיים האלקטרונית

כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא נוסח של כתב ההצבעה והודעות עמדה  .12.8

 www.magna.isa.gov.ilלחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך     88כמשמעותן בסעיף  

עות חלקו השני של כתב . הצבעה בכתב תיעשה באמצhttp://maya.tase.co.ilהבורסה     אתר)"אתר ההפצה"(;  

כתב   נוסח  ולקבל ממנה את  לחברה  ישירות  לפנות  מניות רשאי  בעל  לעיל.  כפי שפורסם באתרים  ההצבעה, 

 ההצבעה והודעות העמדה. 

בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע,    לאחבר בורסה ישלח   .12.9

יות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל  באתר ההפצה, לכל בעל מנ,  לכתב ההצבעה

אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך 

 מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

 המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום .13

החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה  )ב( לחוק  66בהתאם לסעיף   .13.1

הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים  

הכללית.   באסיפה  נדון  יום להיות  לסדר  יתווספו  נושאים  כי  אפשרות  קיימת  כאמור,  בקשה  שהוגשה  ככל 

ובאתר הבורסה לניירות ערך   www.isa.gov.ilהאסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  

 . www.tase.co.ilבתל אביב: 

  7כאמור הינו עד  המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית .13.2

 . 2021במאי  24 ליוםימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד 

 הודעת עמדה  .14

ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי   10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד   .14.1

דוח זה. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו 

 אליה. 

ורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמ .14.2

מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה  

ובלבד  בכך,  מעוניין  הוא  אין  כי  המניות  בעל  הודיע  כן  אם  אלא  המאוחר,  לפי  הקובע,  המועד  שלאחר  או 

 ון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. שההודעה ניתנה לגבי חשב
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 במסמכים עיון  .15

האסיפה ובמסמכים האחרים    שלשעל סדר היום    הניתן לעיין בדו"ח העסקה במשרדי החברה, בנוסח המלא של ההחלט

, תל אביב, בתיאום מראש  23מנחם בגין    דרךשעל סדר היום במשרדה הרשום של החברה, ברחוב    ותהחלטהנוגעים ל

וזאת עד   15:00עד    09:00( בימים א' עד ה', בין השעות  03-7100222; פקס:  03-7100200זכירות החברה )טלפון:  עם מ

 מועד כינוס האסיפה הכללית. 

 

 זהנציגת החברה לטיפול בדו"ח המיידי ועיון בדו"ח  .16

אביב )טלפון: -, תל 23מדרך מנחם בגין    זוננשיין  עמיתעו"ד  החברה,    מזכירתנציגת החברה לעניין הטיפול בדיווח מיידי זה הינה  

 (. 03-7100222, פקס: 03 -7100200

 

 בע"מ  נכסיםלוינשטין 

 "ל מנכ, לוטן שאול"י: ע
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נספח א'

תיקון למדיניות התגמול של החברה
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 מדיניות תגמול לנושאי משרה
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 התגמול  למדיניות  יסוד ועקרונות  רקע. א

 מבוא .1

נושאי המשרה של חברת    תגמולזה נועד להגדיר, לתאר ולפרט את מדיניות    מסמך 1.1
)"  לוינשטין בע"מ  חברה    הינה   אשר"(,  החברה"  או "  נכסים  לוינשטיןנכסים 

זו  לנכון  המוחזקת   מדיניות  אימוץ  של  יום  משולם   70%-כבשיעור  חברת  בידי 
)"  לוינשטין בע"מ  וקבלנות    בהתאם  "(האם  חברת"  או"  הנדסה  לוינשטיןהנדסה 
 "(.התגמול מדיניות)" 1999-התשנ"ט-החברות לחוקא 267 סעיף להוראות

כל התגמול לנושאי המשרה בחברה, למעט תגמול לנושאי משרה שהינם דירקטורים   1.2
(, משולם או מועסקיו  בעלי שליטה או קרוביו  דירקטורים מטעם  בחברה )ושאינם

על תוספותיו כפי   5.5.2010מיום    באמצעות הסכם ניהול בין החברה לחברת האם
  שייחתמו בעתיד, ככל שייחתמו. ושנחתמו 

זכות   כייודגש,   1.3 ולא תהיה  לנושאי משרה בחברה,  זכויות  זו איננה מקנה  מדיניות 
איזה  לקבל  זו,  תגמול  מדיניות  אימוץ  עצם  מכח  בחברה,  משרה  לנושא  מוקנית 

גמול להם יהיה זכאי נושא מרכיבי התגמול המפורטים במדיניות התגמול. רכיבי הת
ידי האורגנים המוסמכים  -המשרה יהיו אך ורק אלו שיאושרו לגביו באופן ספציפי על

וכפוף  העניין(,  לפי  הכללית,  והאסיפה  הדירקטוריון,  התגמול,  )ועדת  בחברה  לכך 
 להוראות כל דין. 

על  1.4 מהתגמול  פחות  שהינו  תגמול  יקבל  משרה  שנושא  לא  -במקרה  זו,  מדיניות  פי 
לא   כאמור  ותנאי העסקתו  זו,  תגמול  כחריגה ממדיניות  או  כסטייה  הדבר  ייחשב 
יצריכו בשל כך את אישור האסיפה הכללית הנדרש במקרה של אישור תנאי כהונה 

 והעסקה בסטייה ממדיניות התגמול. 

 . כאחד וגברים נשיםל  מיועדת והיא בלבד נוחות מטעמי זכר  בלשון מנוסחת המדיניות

 והפרמטרים לבחינת תנאי התגמול  התגמולמטרת מדיניות  .2

 לחוק הראשונה א'    לתוספת'  א  בחלק  המפורטיםבבסיס מדיניות התגמול, עמדו השיקולים  
 הארגוני   והמבנה  פעילותה  והיקף  באופי  בהתחשב,  לחברה   רלוונטיים  שהם  ככל,  החברות

יילקחו בחשבון הפרמטרים הקבועים  שלה. כמו כן, בעת בחינת תנאי תגמול קונקרטיים, 
גם הם ככל שהם רלוונטיים לחברה בהתחשב בחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות,  

  בשיקולים המנויים לעיל. 
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 בה  ושינויים התגמול מדיניות של תוקפה .3

התגמול   3.1 ידי -עללראשונה    2021במאי    13ביום  אושרה  משרה  הלנושאי  מדיניות 
  .25.11.2013ביום החברה בעלי מניות של ועדת התגמול האסיפה הכללית 

תיקון לסעיף ד' למדיניות התגמול אושר באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה   3.2
 בקשר עם התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה של החברה.   4.3.2015ביום 

התגמו 3.3 מדיניות  של  הוארכה  תוקפה  מיום  ל  החל  שנים  שלוש  של  נוספת  לתקופה 
ידי    ו ,25.11.2016 ביום  על  התגמול  ביום   7.3.2016ועדת  החברה  ודירקטוריון 

בעלי  הכללית של    האסיפהידי    דירקטוריון החברה וביום ___ ____ עלועל  10.3.2016
 . 7.7.2016ביום  החברהמניות 

 , 19.6.2018וביום    13.5.2018תיקון למדיניות התגמול, אושר בועדת התגמול ביום   3.13.4
ועל ידי האסיפה הכללית של   19.6.2018וביום    16.5.2018בדירקטוריון החברה ביום  

   . .1.7.2018בעלי מניות החברה ביום 

בהתאם  ותאושר  תעודכן התגמול    מדיניות 3.23.5 לעת,  מעת    החברה  של  דעתה  לשיקול , 
 הדין החל.   ולהוראות

על ידי   המדיניות התגמול תהיה בתוקף למשך תקופה של שלוש שנים ממועד אישור  3.33.6
 האסיפה הכללית. 

לעת  ,  יבחנו  והדירקטוריון  התגמול  ועדת,  לעיל  באמור  לפגוע   מבלי 3.43.7 ובהתאם  מעת 
  לרבות ,  החוק   להוראות  בהתאמתה  והצורך   התגמול   מדיניות  את ,  לדרישת הועדה

 .אחרים  מטעמים או קביעתה בעת קיימות שהיו בנסיבות מהותי  שינוי חל אם

 האם  לחברת החברה בין הניהול שירותי הסכם .4

הסכם  .  לחברה  האם  חברת  ביןשירותי ניהול    למתןנחתם הסכם    2010במאי    5  ביום 4.1
יום  מהחברה  בהתאם לאישור אסיפת בעלי מניות    2016במאי    11זה הוארך עד ליום  

בשנית  2013ביוני    2 הוארך  זה  הסכם  ליום  .  לאישור    2019במאי    11עד  בהתאם 
הסכם זה הוארך בשלישית עד  .  2016באפריל    18יום  אסיפת בעלי מניות החברה מ

 . 1.7.2018בהתאם לאישור אסיפת בעלי מניות החברה מיום  15.5.2021ליום 

המניות    ____1.7.2018ביום   בעלי  אסיפת  החברהאישרה  התקשרות  תוספת  של 
הסכםלהסכם    בתוספת יעמוד  היתר,  בין  בתוקף    ותוספותיו   ניהולה  שירותילפיה, 

דירקטוריון החברה, קרי החל מיום  על ידי     האישור שנים החל מיום    3לתקופה של  
ליום    2021במאי    5.201816. האישורים    2024במאי    5.202115.ועד  לקבלת  בכפוף 

 (. "הסכם שירותי הניהול": ותוספותיו הנדרשים )להלן יחד עם ההסכם המקורי

להעניק    ,הניהול  שירותי  הסכם פי  -על 4.2 האם  חברת    , היתר   בין,  לחברההתחייבה 
בחברה  -על  ניהול  שירותי משרה  נושאי    שירותי   "(:הניהול  שירותי ")  כדלקמןידי 

ניהול הנדסי  עסקי,    פיתוחשירותי    , כספים"ל  סמנכ שירותימנכ"ל חברה,   שירותי 
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של שווק, הנהלת    שרותיםהכל    את  האםחברת    עוד מעניקה  .ומכירות  יווקשירותי ש
   .חשבונות, הנהלת הנכסים המושכרים, שטחי משרד, מיחשוב טלפוניה ועוד

ניהול    משלמתהחברה   4.3 דמי  האם  העמדת  לחברת  וביניהם  בגין  שירותי  שירותים 
)"הניהול   דמי    .וזאת בהתאם להסכם שירותי הניהול  "( דמי הניהולכמפורט לעיל 
וכן  בהתחשב בהיקף ובסוג השירותים שמקבלת החברה מחברת האם  קבעו  נהניהול  

אשר לוקחים    ועובדי חברת האם,  בהתחשב באיכותם ובתרומתם של נושאי המשרה 
החברה של  וקידומה  בניהולה  המוענקים    , חלק  הניהוליים  למשאבים  לב  בשים 

 ידי נושאי המשרה. -לחברה על

לא תעלה   , גין שירותי הניהולבהתקרה לתשלום הכולל שתשלם החברה לחברת האם   4.4
לשנה  7.76.9על   ש"ח  למדד    מיליון  לצרכןהצמוד  אישור    מחירים  הסכם  ממועד 

 . שירותי הניהול

 

 בחברה  משרה נושאי .5

האמורים 5.1 המשרה  הינם    נושאי  זו  מדיניות  אימוץ  למועד  של נכון  הדירקטורים 
המכהן בחברה כמנכ"ל ודירקטור )ואשר הינו בעל השליטה    מר שאול לוטןהחברה,  

בעלת   שהינה  האם    ( בה   גם  וכדירקטור"ל  כמנכ  ומכהן  בחברה  השליטהבחברת 
  על   ואחראיכספים"ל  למנכ  כמשנהכסמנכהמכהן    עמרם  ערןמר  ו  "(החברה"ל  מנכ)"

  בחברת   הכספים  ענייני  על   ואחראיכספים"ל  למנכ  כמשנהכסמנכ)וכן    הכספים  ענייני
   ."(הכספים  "לסמנכ": להלן ייקרא התגמול מדיניות לצרכי)הסמנכ)" (האם

גם בחברת האם, המכהנים  פים בחברה  הכס"ל  סמנכו  "להמנכ של  הישיר    תגמולם 5.2
, אשר נכון  הישירים  החברההתפקידים בחברה )למעט עובדי    נושאיכמו גם של שאר  

עומד   זה  בכירותב ,  6על  למועד  שאינן  ובאמצעותה,   נקבע(  משרות  האם    בחברת 
  .ידה-ומשולם על

 פירמת ידי    עלשל החברה  ועדת הביקורת  בהתאם לעמדה כלכלית שנערכה לבקשת   5.3
 של   הבלתי תלויים  הכלכליים  כיועציה  גם  ששימשו  Consulting MNSיהפיננס  הייעוץ

וכן על בסיס משא ומתן שנוהל בין נציגי החברה לנציגי    בסיסה  ועלועדת הביקורת  
גובש האם,  המוצע    חברת  הניהול  דמי  הניהול. מנגנון  שירותי  להסכם   בתוספת 

)על   עמדהבמסגרת ה הכלכלית, נקבע מבנה כוח האדם הארגוני לפי צרכי החברה 
בסיס ראיונות שנערכו לנושאי המשרה בחברה(. על סמך מבנה כוח האדם הארגוני  
וסוג   להיקף  לב  בשים  המשרה,  נושאי  שירותי  תגמול  עלויות  גם  נקבעו  כאמור, 
שירותי הניהול הדרושים לה ביחס לאופי פעילות החברה ולמורכבותה וכן, בשים לב  
העלויות   בחינת  לאחר  החברה  בפני  העומדות  הניהול  לשירותי  לחלופות 

השוואה לחברות    האלטרנטיביות לניהול החברה, אשר תומחרו באופן פרטני לאחר
 . נדל"ן מניב דומות ושימוש בסקרי שכר

5.3  
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   החברה עובדי שאר של  לשכר המשרה נושא של  והעסקה הכהונה תנאי  שבין היחס .6

בכירות  במשרות  בלבד  עובדים  (6)  שישה  במישריןמעסיקה    החברה  וכפי,  בלבד  שאינן 
 במשרות  עובדיםממנושאי משרה ו עובדיםמ, היא מקבלת שירותים  לעיל  4שהובהר בסעיף  

 .  האם מהחברה חלקיות

והדירקטוריון    ועדת  חברי ל  המיוחסהכולל    התגמול  עלות  בין היחס    את  בחנוהתגמול 
בהתאם למלוא הגמול אותו ושהינם  עילל  15.  בסעיף  מפורטיםה  לנושאי המשרה   ההנהלה
 יתר   של  והחציוני  הממוצעשכר  ה  עלותל ,האם  בחברהבגין כהונתם  נושאי המשרה    מקבלים

, וקבעו כי היחס  (האמורים  העובדים   לששת  המיוחס  השכר   עלות)קרי    כאמור  עובדי החברה
הינו   להלן,  המפורטים  השיעורים  על  המדיניות  אישור  במועד  זאת   סביר העומד    והוגן. 

על ידי   בעיקרהאמורים ו  העובדים  6בפועל על ידי  בהתחשב בכך שפעילות החברה מתבצעת  
שירותי בהתאם להסכם    החברה האםבעלת השליטהמטעם    עובדיםנושאי משרה ועובדים
 :  הינו, המדיניות אישור למועד נכון האמור היחס, האמור הניהול

 

 לשכר  כולל  תגמול  בין  יחס תפקיד

   ממוצע

 לשכר  כולל  תגמול  בין  יחס

   חציוני

 14.9713.7   5.74.9 "למנכ

 12.38.7 4.12.2 כספים"ל סמנכ

 
והדירקטוריון    ועדתכן,    כמו  המשרה  לנושאי  התגמול  עלות  ביןהיחס    את  בחנוהתגמול 

כהונתם   בגיןבהתאם למלוא הגמול אותו מקבלים נושאי המשרה    לעיל  5.1  בסעיף  המפורטים
 יחס   אףוקבעו כי    ,האם  החברהעובדי    יתר  שלוהחציוני    הממוצעשכר  ה  עלותבחברה האם, ל

 : הינו,  המדיניות אישור למועד  נכון האמור  היחס והוגן. סביר הינו  זה

 

 לשכר  כולל  תגמול  בין   יחס תפקיד

   ממוצע

  לשכר   כולל  תגמול  בין  יחס

   חציוני

 5 4.1 "למנכ

 4.1 3.35 כספים"ל סמנכ

בקשר   MNSבדיקה רלוונטית וראויה יותר, ובהתייחס לעבודה שבוצעה על ידי חברת    לצורך
לנטיות של וומשרות אקוויגם  דירקטוריון החברה  הסכם הניהול, בחנו ועדת התגמול ו  עם

 החברה עובדים מטעם בעלת השליטה בחברה אשר מעניקים שירותים לחברה, בנוסף לעובדי  
 בקשר   החברה  נושאת  בהן  העלויות  בין  היחס  את  ותרי  מלא  באופן  המשקף  היחסכי    ומצאו

, שירותים  ונותני  עובדים  עם  בקשר  החברה  נושאת  בהן  העלויות  לבין  משרה  נושאי  כהונת  עם
 : על  המדיניות אישור במועד ועומד, והוגן סביר הוא אף
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 תגמול נושאי המשרה בחברה .ב

   של נושאי המשרה בחברה התגמול .7

   – סמנכ"ל כספיםלמנכ"ל ואחראי על ענייני הכספים/משנה  מנכ"ל, 7.1

לעיל,   הניהול כאמור  הסכם    דמי  פי  על  מגלמיםשירותי  המשולמים  בין    ,הניהול, 
   לעיל. 5כהונתם של נושאי המשרה המפורטים בסעיף  תשלום בגיןהיתר, 

 לעיל   35.חושבה בהתבסס על העמדה הכלכלית כאמור בסעיף    אשרהעלות המוערכת  
תשולם    בגין  ,הניהול  שירותי  הסכם  במסגרת  האם  לחברת  החברהידי  -עלואשר 

בחברה  שירותי ישירות  מועסקים  היו  המשרה  ונושאי  ההעסקה ככל  עלות  תקרת 
של בחברה(    "להמנכ  השנתית  כדירקטור  גם  משמש  למנכ"ל  סמנכו)אשר  והמשנה 

בגין   עלות מעביד,  במונחי  המוצג  ,השנתיעלה על טווח השכר  תלא    ,הכספים  ל"סמנכ/
 :1  :להלן  מפורטכה לא תעלה על משרה, 100%

   ;ש"ח2,000,000;,0001,350:  )שהינו גם דירקטור( "למנכה  עבורהשכר  7.1.1

  1,100,000₪  850,000  :: )שהינו גם דירקטור(  "ל הכספיםסמנכעבור  השכר   7.1.2
   ;ש"ח;

מדידה   מתקיימת  לא  הניהול,  שירותי  הסכם  ומהות  למבנה  לב  בשים  כי  יובהר 
נושאי המשרה מתוך הסך הכולל   של  הפרטנית  העלות  רכיבי  של  ונפרדת  מדויקת 

 המשולם במסגרת הסכם שירותי הניהול. 

ידי -לשירותים הניתנים על  , בין היתר,והמיוחסתהאם    חברתל  המשולמת  התמורה
לא תעניק  החברה  , ווממצהסופית    א הי  הניהול  להסכם   בהתאם  הללונושאי המשרה  

  ., בין אם במסגרת הסכם הניהול ובין אם ישירותלנושאי משרה כל תגמול נוסף

ליתר -על  –  דירקטורים 7.2 דירקטורים  גמול  משלמת  החברה  לעיל,  האמור  אף 
, כמפורט  ולדח"צים בחברה  פקידים נוספים בחברהבת  םשאינם נושאי  הדירקטורים 

 .להלן  ק ג'בפר

 

 

 דירקטורים גמול. ג

על  הדירקטוריון  חברי .8 נמנים  מטעם  )שאינם  האם(  דירקטורים  "ר יו  למעט,  חברת 
דירקטור   והוצאות)כללים בדבר גמול    החברותלפי תקנות    לתגמול  זכאים  יהיו,  הדירקטוריון 

 

את השווי ההוגן של שירותי הניהול   במסגרתה הוערך   2021זאת בהתאם לממצאי עבודה כלכלית מחודש פברואר    1
 .  ואת סבירות דמי הניהול, בהתאם להסכם שירותי הניהול  החברה האם המוענקים על ידי  
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 אלו.  תקנותב המותר הגמול המרבי על יעלה חיצוני(, כאשר שכרם לא

בהתאם דירקטור   .9 כאמור,  הנוסף  תפקידו  בגין  לתגמול  זכאי  יהיה  נוסף,  בתפקיד  המכהן 
החברה של  התגמול  החברה, למדיניות  ולנהגי  חלה,  שזו  ככל  האורגנים ו  ,  לאישורי  כפוף 

)כללים בדבר   החברותלפי תקנות  תגמול זה יהיה במקום התגמול    פי דין.-שאישורם נדרש על
 . דירקטור חיצוני( והוצאותגמול 

מהסכום החודשי  לא יפחתר הדירקטוריון עשוי להיות זכאי לתשלום חודשי קבוע )אשר  יו" .10
האחריות   תחומי  ו,פעילותבהתאם ל  לעיל(, וייקבע  8  בסעיףכאמור  שיקבל חבר דירקטוריון 

ובלבד   .   ]  .ווהישגיהמקצועי    וניסיונ ,  ומומחיות,  וכישורי,  והשכלתוהיקף משרתו כמו גם    ושל
  .2.[ בתוספת הצמדה למדד ש"ח לחודש 15,000 -יפחת מיעלה עלשסכום זה לא 

 

 וביטוח  שיפוי פטור . ד

 ביטוח נושאי משרה  .11

בחברה  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  לביטוח  בפוליסות  להתקשר  רשאית  החברה 
וחברות  החברה  של  המשרה  ונושאי  הדירקטורים  לכל  ביחס  החברה(  של  בנות  )ובחברות 
ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה  )לרבות דירקטורים  הבנות, כפי שיהיו מעת לעת 

היא במהלך בתנאי שההתקשרות  וזאת  שוק   בחברה(  בתנאי  הרגיל של החברה,  העסקים 
וזאת  או התחייבויותיה,  רכושה  רווחיות החברה,  על  באופן מהותי  עשויה להשפיע  ואינה 
במסגרת פוליסת ביטוח של משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, 

 ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:  

הגבוה    ,מיליון ש"ח   100)או  מיליון דולר ארה"ב    25האחריות לא יעלה על סך של  גבול   11.1
בו  מבינהם( תשתתף  הביטוח    50%  -החברה  פוליסת  של  השנתית  מהפרמיה 

 000100,)או    דולר ארה"ב    00025,  - המשולמת על ידי בעלת השליטה, אך לא יותר מ
   לשנה.לשנה. הגבוה מבינהם(  ,ש"ח

בהיקף גבול הכיסוי הביטוחי  ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לאשר עלייה  
 מהמפורט לעיל.  %. %20בשיעור שלא יעלה על והפרמיה המפורטים לעיל 

למספר   11.2 תעשינה  לעיל  כאמור  ביטוח  בפוליסות  החברה  של  עתידיות  התקשרויות 
אישור  ממועד  שנים  שלוש  של  תקופה  על  במצטבר  תעלינה  שלא  ביטוח  תקופות 

 מדיניות תגמול זו.

 

 כדין "מ  מע להם  יתווסף, מס  חשבוניות כנגד ישולמו,  מהדירקטורים למי, 10-8והתשלומים כאמור בסעיפים  ככל  2
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העצמית   11.3 ההשתתפות  בפוליסת    שלסך  כמפורט  חריגים  אירועים  )מלבד  החברה 
הביטוח, כגון תביעות בחו"ל נגד החברה לפי דיני ניירות ערך ו/או תביעות שיוגשו  

של    סך  על  יעלה  לא  ארה"ב    00035,בארה"ב/קנדה(  לפי    140,000)או  דולר  ש"ח 
 לתביעה.הגבוה( 

  לתנאי   בהתאם  יהיו  הביטוח  בגין  העצמית  ההשתתפות  וגובה  השנתית  הפרמיה  עלות 11.2
  מהותית   תהיה  לא  והעלות(  העניין)לפי    הביטוח  חידוש  או  עריכת  במועד   השוק

השתתפות   .לחברה באמצעות  או  בעצמה  ביטוח  לרכוש  רשאית  תהיה  החברה 
האם   החברה  של  פוליסת  ולשאת  בפוליסה  של  השנתית  הפרמיה  מעלות  במחצית 

 ידי החברה האם. הביטוח המשולמת על 

תנאי הפוליסה יהיו זהים לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה )לרבות   11.311.4
דירקטורים ונושא משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או נושאי משרה אצל בעלי 
השליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, או קרוביהם או מי שלבעלי השליטה יש או  

 עשוי להיות עניין אישי(. 

חדשה 11.411.5 רכישה  מורשה    כל  מבטח  עם  תיעשה  עתידית  ביטוח  פוליסת  של 
  ם ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יקבעו כי ה   אשר בפוליסת ביטוח בתנאי ביטוח  

 בתנאים הקבועים לעיל. יםעומד

שיוגשו   11.5 תביעות  בגין  והדירקטורים  המשרה  נושאי  חבות  את  תכסה  הפוליסה 
 דין ושיפוט בינלאומי.  בישראל ומחוץ לגבולות מדינת ישראל, בכל העולם, לפי

 

 לנושאי משרה  ופטור כתבי שיפוי  .12

שיאושר    בנוסח  להם  שיוענקו  שיפוי  לכתבי  בהתאם,  לשיפוי  זכאי   יהיו  המשרה  נושאי 12.1
 מעת לעת על ידי האורגנים המוסמכים של החברה. 

שפטור   לכך  בכפוף משרה  לנושאי מאחריות פטור כתבי להעניק רשאית החברה 12.2
כלשהו   משרה  לנושא או השליטה שלבעל עסקה או החלטה על יחול לא שיינתן

עניין אישי,   בה הפטור( יש כתב מוענק  שעבורו מזה אחר משרה נושא בחברה )גם
 .זו הוראה יכלול החברה שתקנון ובלבד
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ואחסנהתעשייה,מסחר,למשרדיםבעיקרהמשמשיםנכסיםלחברה.הנדסהלוינשטין

.הארץברחבי

החזקותמבנה

:כלהלןהינוהחברהשלהחזקותמבנה

ניהולשירותיהסכם

האםמחברתניתניםההנהלהשירותיוכללנפרדתהנהלהאיןנכסיםלוינשטיןלחברת

במסגרת."(ניהולשירותיהסכם":להלן)החברותשתיביןניהולשירותילהסכםבהתאם

,כללייםניהולשירותיהכולליםניהולשירותימספקתהנדסהלוינשטין,זההסכם

קבוצתנכסיתחזוקתניהולושירותיהחברהקבוצתנכסילהשכרתמסחריניהולשירותי

.החברה

ניהולדמיהחברהמשלמתהמסחריהניהולושירותיהכללייםהניהולשירותיבעבור

Netעלהמבוססים,מדורגים Operating Income(להלן:"NOI)".

אתהאםלחברתהחברהתשלם,המנוהליםהנכסיםתחזוקתניהוללשירותיבתמורה

.10%+בפועלהאחזקהביצועעלות

מ"נכסים בעלוינשטין

לוינשטיןמשולם 

מ"הנדסה וקבלנות בע

69.79%

נכסים  לוינשטין

מ"בתחנה בע
מ"בעלוינשטיןמגדל 

מ  "בעשלכז. מ.א.כ

(1998)

50%100%100%

דמי ניהול 

שנתייםרף עליוןרף תחתון

58            62             6.0            

62            65             6.3            

65            69             6.5            

69            72             6.7            

72            75             6.9            

NOI

מליוני ₪

המחשוברשתניהול–

חשבונותוהנהלתגזברות–

משפטייםשירותים–

אנושמשאבי–

ושירותיםמשרדשטחיהעמדת–

,משרדשירותילרבותנוספים

.ואדמיניסטרציהמזכירות



4

מ"נכסים בעלוינשטין
תמצית מנהלים

השירותיםעלות,רלוונטייםבתפקידיםמשרהלנושאיהמשולמיםתגמוליםבחנו,לחברההנדסהלוינשטיןידיעלהמוענקיםהניהולשירותישלההוגןהשוויהערכתלצורך

.אביבבתלמשרדיםהשכרתבגיןהמשולמיםהמקובליםהשכירותודמי,האדמיניסטרטיביים

:להלןמפורטיםהעבודהשלבי

בחינת תגמול לנושאי משרה

עלות השכר של נושאי  

,  ל"בתפקידי מנכמשרה 

ל שיווק  "סמנכ, דירקטור

ל פיתוח "סמנכ, ומכירות

,  ל הנדסה"סמנכ, עסקי

ל "סמנכ, ל נכסים"סמנכ

,  יועץ משפטי, חשב, כספים

לרבות היקפי העסקתם

בחינת עלות שירותים אדמיניסטרטיביים

עלות שכר עובדים  

בתפקידי אדמיניסטרטיביים 

מנהלת  , מנהלת חשבונות

ITאיש , משאבי אנוש

.ומזכירה

עלות שירותי משרד  

טלפון , כדוגמת הדפסות

.'ותקשורת וכו

בחינת דמי שכירות

דמי שכירות וניהול בבניינים 

Class A בגין.משבציר  ,

.א"ת

דמי הניהול בגין שירותי הניהול הכלליים  

ושירותי הניהול המסחרי 



:כלהלןהינםשוויםלצדהנדסהלוינשטיןידיעלהמוענקיםהניהולשירותיפירוט

.₪מיליוני6.8-9.5שלבטווחהוערכולחברההנדסהלוינשטיןידיעלהמוענקיםהניהולשירותישווי

מ"נכסים בעלוינשטין
תמצית מנהלים

הערכת שווי דמי הניהול

נושא משרהשירות
היקף 

העסקה

רף עליוןרף תחתוןממוצע# משרותרף עליוןרף תחתון

1,1572,065198%1,1322,021מנכ"למנכ"ל חברה

9797ל.ר.ל.ר.9797דירקטורדירקטורים

9191,151193%8571,073סמנכ"ל כספיםסמנכ"ל כספים

637956189%565848סמנכ"ל שיווק ומכירות

8261,033199%8191,024סמנכ"ל פיתוח עסקי

7879311100%787931סמנכ"ל הנדסהניהול הנדסי, תכנון ובנייה

797833180%635664סמנכ"ל תפעולניהול נכסים

2874551100%286453חשב

9494190%8484מנהלת חשבונות

627840187%544729יועץ משפטישירותים משפטיים

156187190%140168איש ITניהול רשת המחשוב 

250499190%225449מנהלת מש"א

94140190%84126מזכירה

179354ל.ר.ל.ר.179354שירותי משרד וארנונה

368491ל.ר.368491שכירות

7,27210,1256,8029,513סה"כ

שווי הוגן, אלפי ₪

העמדת שטחי משרד ושירותים נוספים 

לרבות משאבי אנוש, שירותי משרד, 

מזכירות ואדמיניסטרציה.

גזברות והנהלת חשבונות 

ניהול שיווק ומכירות, פיתוח עסקי וכו'  

עלות שנתית, משרה 

מלאה, אלפי ₪
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החברה ופעילותה: 1פרק 
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רקע

.עדכוןעברבוהתמורהמנגנון,וכןפעמיםמספרהוארךהניהולשירותיהסכם2010מאז

הסכםאתמחדשלבחוןמפורטתבבקשהלחברההאםחברתפנתה,2017בתחילת

.החברהקבוצתנכסיבתמהילשינוילאוררקלאאך,בפרט,הניהולשירותי

,הניהוללהסכםבתוספתלהתקשראפשרותתיבחןכי,מהחברהביקשההאםחברת

.בפועלמועמדיםשהםכפיהשירותיםשוויאתשישקפוניהולדמיישולמולפיה

.הניהולשירותיהסכםבחינתלצורךתלויובלתיעצמאיהליךנערך,זופנייהבעקבות

ומומחהמשפטייועץשלשירותיואתהביקורתועדתשכרה,שנערךההליךבמסגרת

שירותיבגיןהסביריםהניהולדמיגובהלענייןדעתחוותקבלתלטובתחיצונייםכלכלי

.האםחברתידיעללחברההמסופקיםהניהול

ושירותיהכללייםהניהולשירותיבגיןמדורגיםניהולדמינקבעו,מהתהליךכתוצאה

6.9עליעלוולא₪מיליוני6מיפחתושלאכך,NOIעלהמבוססים,המסחריהניהול

:כלהלן,בשנה₪מיליוני

:ובכללןשירותיםמעטפתכולליםהמסחריהניהולושירותיהכללייםהניהולשירותי

חברהל"מנכ–

)*(דירקטורים–

כספיםל"סמנכ–

ומכירותשיווק–

עסקיפיתוח–

ובנייהתכנון,הנדסיניהול–

נכסיםניהול–

.תלוייםבלתיודירקטוריםצים"דחשאינם)*(

ניהולהסכם

מ"נכסים בעלוינשטין
חברה ופעילותה

לוינשטיןשלמלאהבבעלות,פרטיתכחברה1986בשנתהתאגדהנכסיםלוינשטין

אביבבתלערךלניירותבבורסההחברהלראשונההנפיקה2010במאי11ביום.הנדסה

.מניותיה

ידיעלהמוחזקותהחברותבקבוצתהמניבן"הנדלפעילותמרביתאתמרכזתהחברה

ואחסנהתעשייה,מסחר,למשרדיםבעיקרהמשמשיםנכסיםלחברה.הנדסהלוינשטין

.הארץברחבי

החזקותמבנה

:כלהלןהינוהחברהשלהחזקותמבנה

ניהולשירותיהסכם

במסגרתוניהולשירותיבהסכםהנדסהלוינשטיןעםהחברההתקשרה5.5.2010ביום

,כללייםניהולשירותי,היתרבין,הכולליםניהולשירותי,הנדסהלוינשטיןמעמידה

קבוצתנכסיתחזוקתניהולושירותיהחברהקבוצתנכסילהשכרתמסחריניהולשירותי

."(ניהולשירותיהסכם)"החברה

ניהולדמיהחברהמשלמתהמסחריהניהולושירותיהכללייםהניהולשירותיבעבור

Netעלהמבוססים,מדורגים Operating Income(להלן:"NOI)".

אתהאםלחברתהחברהתשלם,המנוהליםהנכסיםתחזוקתניהוללשירותיבתמורה

.10%+בפועלהאחזקהביצועעלות

מ"נכסים בעלוינשטין

לוינשטיןמשולם 

מ"הנדסה וקבלנות בע

69.79%

נכסים  לוינשטין

מ"בתחנה בע
מ"בעלוינשטיןמגדל 

מ  "בעשלכז. מ.א.כ

(1998)

50%100%100%

דמי ניהול 

שנתייםרף עליוןרף תחתון

58            62             6.0            

62            65             6.3            

65            69             6.5            

69            72             6.7            

72            75             6.9            

NOI

מליוני ₪

המחשוברשתניהול–

חשבונותוהנהלתגזברות–

משפטייםשירותים–

אנושמשאבי–

ושירותיםמשרדשטחיהעמדת–

,משרדשירותילרבותנוספים

.ואדמיניסטרציהמזכירות



8

:כלהלןהינה2017-2019לשניםוהפסדרווחדוחתמצית

:כלהלןהינה2017-2019בדצמבר31ליוםמאזןתמצית

תמצית דוחות כספיים

,וכלליותהנהלה,שיווק,מכירהעלויותמסךושיעורםהאםלחברתהמשולמיםהניהולדמי

:כלהלן

תמצית דוחות כספיים

מ"נכסים בעלוינשטין
תמצית דוחות כספיים

31/12/201931/12/201831/12/2017אלפי ₪

20,2111%65,2404%130,3449%נכסים שוטפים

85%   90%1,268,385   92%1,307,486  1,407,532נדל"ן להשקעה

2%       2%32,523        2%23,100      26,876נדל"ן להשקעה בהקמה

4%        4%57,104       5%62,908       70,416נכסים לא שוטפים אחרים

1,504,82499%1,393,49496%1,358,01291%סך נכסים שאינם שוטפים

1,525,035100%1,458,734100%1,488,356100%סך נכסים

6%       3%95,408       13%44,394     201,385התחייבויות שוטפות

39%     39%584,559     27%572,892     416,317התחייבויות שאינן שוטפות

54%     58%808,389      59%841,448    907,333הון מניות ועודפים

1,525,035100%1,458,734100%1,488,356100%סך הון והתחייבויות

201920182017אלפי ₪

עלויות מכירה, שיווק, הנהלה 

         6,291         7,900        8,458וכליות

   1,268,385   1,307,486  1,407,532נדל"ן להשקעה

         4,463         5,617        6,500דמי ניהול

% מעלויות מכירה, שיווק, 

77%71%71%הנהלה וכלליות

%0.5%0.4%0.4% מנדל"ן להשקעה

2019%2018%2017%אלפי ₪

41%       72%67,466       48%65,577       69,481דמי שכירות ואחזקה

59%       28%98,525        52%25,611       75,561שערוך נכסי נדל"ן להשקעה

0%             0%76            -0%           -הכנסות אחרות

145,042100%91,188100%166,067100%סה"כ הכנסות

5%         11%8,603         6%9,706        9,088עלויות אחזקת נדל"ן להשקעה

4%         9%6,291         6%7,900        8,458מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות

3%         6%4,463         4%5,617  6,500מזה: דמי ניהול

17סה"כ עלויות תפעול ,54612%17 ,60619%14,8949%

127רווח תפעולי ,49688%73,58281%151,17391%

91,08863%52,11857%111,58267%רווח נקי

NOI68,01347%63,21669%66,00340%
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לשאתצפויהבהןשנתיותהוצאותאומדן

ניהולשירותיבגיןהנדסהלוינשטין

הסכםמכחנכסיםללוינשטיןהמוענקים

.להלןמוצגהניהול

בפועלהוצאותבסיסעלנערךהאומדן

ככל2021לשנתועדכונים2020בשנת

.הדוחכתיבתלמועדוידועים

שירותי הניהול

מ"נכסים בעלוינשטין
פרוט שירותי הניהול ועלותם

minmaxminmaxתפקידמחלקה

         1,117          40%60%745מנכ"ל ודירקטורנושאי משרה בכירה

          969          40%60%646משנה למנכ"ל ואחראי על עניינים כספיים

15%25%סמנכ"ל הנדסה ובנייהנושאי משרה בכירה אחרים

        1,196          60%70%953סמנכ"ל פיתוח עסקי

35%40%סמנכ"לי שיווק

50%50%מנהלת כספיםניהול חשבונות ודיווחים כספיים

          792          60%70%731חשב

25%30%חשב

80%85%מנהלת חשבונותניהול חשבונאי

20%20%מנהלת חשבונות

70%80%ניהול תיק שוכרים וגבייה שוטפת/חשבת שכרטיפול בתיקי שוכרים וגביה שוטפת

80%80%עוזרת של מנהלת תיקי שוכרים וגבייה שוטפת

80%90%מנהלת נכסים מניבים ובקרת תהליכיםשירותי ניהול מסחרי

80%90%עוזרת מנהלת נכסים מניבים

40%60%מנהלת תחזוקת נכסים מניביםשירותי ניהול ותחזוקה

20%30%מנהל מערכות אלקטרו מנכניות/מהנדס

85%95%עו"דשירותים משפטיים

30%45%עו"ד

50%50%מזכירת החברהשירותי מזכירות ואדמיניסטרציה

35%40%מזכירת סמנכ"ל שיווק

40%60%מזכירת מנכ"ל - מנהלת לשכה

15%25%מזכירת סמנכ"ל הנדסה ובנייה

40%60%מזכירת סמנכ"ל כספים ואחראית קשרי בנקים

30%40%נהג/שליח

40%60%מזכירה / פקידת לשכה

          199          45%50%199מנהל מערכות מחשוב והוצאות מחשובשירותי מיחשוב ומערכת

853          960          

          615          40%45%547שכירות משרדים )השכרות דומות בניכוי הנחה של 20%(

    9,579    7,772סה"כ

675          

705          932          

אומדן הוצאות, אלפי  % העמסה

הוצאות משרדיות וכלליות )חשמל, ארנונה, אחזקת משרד, משרדיות, השתלמויות, שכירות, נסיעות ואחרות(

292          307          

491          535          

721          811           

314          471          

575          
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מתודולוגיה: 2פרק 
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בכיריםשכר

אליהלמשוךמנתעלחברהבידיהעומדיםמרכזייםכליםהינםומבנהובכיריםשכר•

באופןתפקידםאתלבצעאותםולתמרץזמןלאורךאותםלשמר,איכותייםמנהלים

.החברהטובתאתשישרת

תגמולבנושאהמטפלהחברותלחוק20תיקוןלתוקפונכנס2012שנתבסוף•

הנפיקואו/ובבורסהנסחרותמניותיהןאשרחברות)מדווחותבחברותמנהלים

לכךלהביאומטרתונאמןועדתהמלצותעלמבוססזהתיקון.(לציבורח"אג

הקשרלחיזוקויובילושקוףמושכליהיהבחברותהתגמולהחלטותקבלתשתהליך

אותםידיעלהמנוהלתהחברהביצועילביןהמשרהנושאישלהתגמולמבנהבין

שכרביןהקושרתטווחארוכתתגמולמדיניותקביעתדרשהתיקון.משרהנושאי

לנושאיהשכרתנאילאישורשוניםמנגנוניםוקבעהחברהלביצועיהבכירים

.המשרה

בכיריםשכררכיבי

:עיקרייםחלקיםלשניהתגמולחבילתאתלחלקניתן•

המרכיב.אחריםותשלומיםסוציאלייםתנאים,ניהולדמי,קבועשכר-קבוערכיב•

החברהמביצועימנותקהקבועהשכר.מראשמוסכםגובהוואשרבוודאותהמתקבל

כןועלהמנהלשלוהשכלתומומחיותו,כישוריו,המקצועיניסיונועלבהתבססוניתן

ועלשוקמחיריעלנשענתרביםבמקריםהקבועהרכיבגובהבדברההחלטה

.(מארק'בנצ)למתחריםכיחססבירותו

:לרבות-משתנהרכיב•

מבוססותתגמולנוסחאותבאמצעותהמחושבים,בכסףהמשולמיםבונוסים.1

לביןהמנהליםביצועיביןהקשרמסוימתבמידהמתהדקכך.מראשוידועותביצועים

.המשולמיםהמענקים

אומניות,(מזומןשלבצורהמתקבל)דמהתחשיבלרבות,מניותמבוססתשלום.2

שהחברהובתנאימראשמוגדרתתקופהלאחררקלמימושניתנותאשר,אופציות

.שנקבעוביעדיםעמדה

מתודולוגיה
רקע-סקר תגמול 
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מ"נכסים בעלוינשטין
שלבי העבודה–מתודולוגיה 

משרהלנושאיתגמוליםבחינת

,ומכירותשיווקל"סמנכ,דירקטור,ל"מנכבתפקידיםמשרהנושאישלהשכרעלותאתבחנו,לחברההנדסהלוינשטיןידיעלהמוענקיםהניהולשירותישלההוגןהשוויהערכתלצורך

א"בתערךלניירותבבורסההנסחרותבחברות,העסקתםהיקפילרבות,"(משרהנושאי":להלן)משפטייועץ,חשב,כספיםל"סמנכ,נכסיםל"סמנכ,הנדסהל"סמנכ,עסקיפיתוחל"סמנכ

."(המדגם"או/ו"ההשוואהקבוצת":להלן)נכסיםללוינשטיןדומיםופעילותאופיבעלות,"(הבורסה":להלן)מ"בע

.להלןמפורטיםהעבודהשלבי

בחירת קבוצת ההשוואה–שלב א 

חברות  –אופי פעילות 

בענף  , הנסחרות בבורסה

ן המניב בישראל"הנדל

כל  -היקף פעילות 

ן מניב "נדל"חברות הענף 

".בישראל

21בתקנה ( לרבות היקפי העסקה)דיווח שכר -שלב ב 

21דיווחי השכר בתקנה 

בדוחות הכספיים לשנת  

עבור נושאי  2019

.המשרה הרלוונטיים

נתוני השכר המפורסמים  

באופן מקוון ומאגרי  

.BDOהמידע שבידי 

חישוב עלות העסקה שנתית-שלב ג 

חושבה התפלגות  

סטטיסטית של עלות 

הרכיב הקבוע של 

חבילות התגמול עבור 

כל תפקיד ונבחנו  

תוצאות הרביע הראשון  

והרביע השני כרף תחתון  

.בהתאמה, ועליון

חישוב היקף העסקה -שלב ד 

הובא בחשבון היקף  

העסקה ממוצע בחברות  

,  קבוצת ההשוואה וכן

הונח מספר משרות  

אלו  . נדרש לכל תפקיד

הוצלבו עם מאגרי המידע 

.BDOשבידי 

חישוב דמי  –שלב ה 

הניהול בגין נושאי משרה 

שווי שירותי הניהול  

חושב בהתבסס על  

עלות העסקה השנתית  

, והיקף העסקה הממוצע

-'כפי שחושבו בשלבי ג

. 'ד

דמי הניהול בגין תגמול  

נושאי משרה
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השוואהקבוצתבחירת–אשלב•

כללמתוךזאת,בישראלמניבן"נדלפעילותמענףחברותנבחנו–פעילותאופי

.2019בשנתבבורסהשנסחרוהחברות

לקבלמנתעלזאת,דומהפעילותאופיבעלותהחברותכלנבחנו–פעילותהיקף

.מייצגתצפיותמספרעםמדגם

קבוצת":להלן)חברות37ובההשוואהקבוצתנמצאה,לעיללמתוארבהתאם

."(השוואה

קבוצתנתוניעלהתבססנו-21בתקנה(העסקההיקפילרבות)שכרדיווח-'בשלב•

בדוחות21בתקנההשכרלדיווחיבהתאם,וכן,לעילהמתוארפיעלשנבחרהההשוואה

.הרלוונטייםהמשרהנושאיעבור2019לשנתהכספיים

הכספייםלדוחות21בתקנהדירקטוריםהעסקתהיקףנתוניהעדרבשל–דירקטורים

שנתיתגמולמהוויםהמדווחיםהשכרנתוניכיהונח,ההשוואהקבוצותחברותשל

.בישיבותהשתתפותבשלתגמול,וכןקבוע

משרהנושאיעבור-השנהבמהלךכהונהתקופתחלקיות/משרהחלקיותנרמול

הניהולדמי/הקבועהשכרתקנוןבוצע,השנהמןחלקאו/וחלקיתבמשרההמועסקים

.ההשוואהקבוצתבקרבמלאהולשנהמלאהלמשרה

אינם,לעילהמוצגיםהמשרהנושאישלהתגמולנתוני-פעמייםחדסכומיםנטרול

.פעמייםחדרכיביםכוללים

שנתיתהעסקהעלותחישוב–'גשלב•

בתפקידיםמשרהנושאיעבור21בתקנההמדווחיםהשכרנתוניעלבהתבסס

עלותשלסטטיסטיתהתפלגותחושבה,לעיל'בבשלבשנבחנוכפי,הרלוונטיים

השנתיתהעלותחישובלטובת.תפקידכלעבורהתגמולחבילותשלהקבועהרכיב

.בהתאמה,ועליוןתחתוןכרףהשניוהרביעהראשוןהרביעתוצאותנבחנו,תפקידלכל

העסקההיקףחישוב–'דשלב•

מאגריעםהוצלבוואלוההשוואהקבוצתבחברותממוצעהעסקההיקףבחשבוןהובא

.תפקידלכלהנדרשמשרותמספרהונח,בנוסף.BDOשבידיהמידע

הכספייםלדוחות21בתקנהדירקטוריםהעסקתהיקףנתוניהעדרבשל–דירקטורים

שנתיתגמולמהוויםהמדווחיםהשכרנתוניכיהונח,ההשוואהקבוצותחברותשל

פיעלייקבעהעסקתםהיקףכיהונח.בישיבותהשתתפותבשלתגמול,וכןקבוע

.שנהבמהלךלהשתתףיידרשובהןישיבותמספר

בחינת תגמולים לנושאי משרה

במשקרביםדירקטוריוניםבליוויניסיונהולאורBDOבידיהמצוייםהנתוניםפיעל

-4כדהיינו,ברבעוןישיבות1-3בכלהשתתףנדרשדירקטורבתפקידהנושא,הישראלי

2בלהשתתףיידרשבחברהדירקטורכלכיהונח,השוויחישובלטובת.בשנהישיבות12

.בשנהישיבות8בדהיינו,רבעוןמידיישיבות

משרהנושאיבגיןהניהולדמיהערכת–'השלב•

העסקהוהיקףשנתיתהעסקהעלותבחשבוןהובאו,הניהולשירותישוויהערכתלטובת

.'ד-'גבשלבישחושבוכפיהנדרש

אדמיניסטרטיבייםשירותיםעלויותבחינת

ומזכירהITאיש,אנושמשאבימנהלת,חשבונותמנהלתשירותיעלות

ITאיש,אנושמשאבימנהלת,חשבונותמנהלתלתפקידימדווחיםתגמולנתוניהיעדרבשל

השכרנתונינבחנו,ההשוואהקבוצתחברותשל2019לשנתכספייםבדוחותומזכירה

באופןהמפורסמות,עובדיםשלשכרטבלאותעלבהתבססאלולתפקידיםהמקובלים

נתונים.90%כשלהעסקההיקףבחשבוןוהובאתפקידלכלמשרותמספרהונח,וכן,מקוון

.BDOשבידיהמידעמאגריעםהוצלבואלו

משרדשירותיעלות

,מים,חשמלכדוגמתנדרשיםמשרדייםשירותיםצריכתבסיסעלחושבומשרדהוצאות

₪אלפי120-240כ,בחודש₪אלפי10-20שלבטווח'וכד,תחזוקה,ותקשורתטלפון,הדפסות

.בשנה

.2019לשנתא"תעירייתשלארנונהצופיעלחושבוארנונההוצאות

משרדיםשכירותעלויותבחינת

באזוריםתעשייהומבנימשרדיםבנייניהסוקרNatamח"דובסיסעלנבחנוהשכירותדמי

.שכירותמחירילהשוואתמייצגמדגםומספקבארץשונים

Classבנייניםבגין2020שלהראשוןבחציוןהניהולודמיהשכירותדמינבחנו Aשבציר

.א"ת,בגין.מ

המשרהנושאיכלידיעלהמשרדיםבשטחישימושבסיסעלחושבהשכירותדמישווי

היקפיבחשבוןהובאו,וכן,לחברההניהולשירותיהמעניקיםאדמיניסטרטיבייםועובדים

.לעילכמפורטהעסקתם

(המשך)משרהלנושאיתגמוליםבחינת

מ"נכסים בעלוינשטין
מתודולוגיה
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סקר תגמול: 3פרק 
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חברות קבוצת ההשוואה

מ"נכסים בעלוינשטין
מתודולוגיה

אחוזון)*(הון עצמירווח נקירווח תפעוליהכנסותשווי שוקסך מאזןשם החברה

35,239,00030,621,3722,235,0002,422,0002,097,00018,574,000100%קבוצת עזריאלי בע"מ

21,859,00010,459,6851,561,0002,039,0001,362,0007,861,00097%מליסרון בע"מ

25,098,8659,431,7661,067,2821,904,6711,448,0759,507,83595%אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

14,937,1898,523,142901,3111,466,0911,087,0047,742,17592%איירפורט סיטי בע"מ

13,574,5439,551,026759,0641,495,3141,070,4236,103,25489%אמות השקעות בע"מ

13,238,7527,665,9361,114,8301,096,076784,1645,556,37386%מבנה נדל"ן )כ.ד( בע"מ

9,673,0475,571,000930,474832,398563,6613,595,98884%חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

12,539,5244,945,000692,771774,618608,0944,490,24681%ביג מרכזי קניות

7,372,5554,107,501451,560769,078562,3333,365,57678%ישרס חברה להשקעות בע"מ

9,405,0002,317,009627,000304,0001,227,0002,338,00076%חברה לנכסים ולבנין בע"מ

18,056,414N/A867,744389,579462,2388,128,19070%חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ

5,394,1373,679,552334,984502,902429,5562,661,66070%ריט 1 בע"מ

6,298,4842,829,050233,214501,785343,4522,145,29368%רבוע כחול נדל"ן בע"מ

2,968,7862,424,599476,005306,151226,5911,913,18565%וילאר אינטרנשיונל בע"מ

5,367,0131,449,773426,999422,382176,6181,415,10162%חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

4,875,9971,914,961264,597286,673311,8121,862,65159%אשטרום נכסים בע"מ

3,424,3781,942,561237,000343,000293,0001,552,63857%סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

4,115,305548,977114,461324,007355,0821,493,35154%מגה אור החזקות בע"מ

4,143,2631,504,841195,354183,916101,3681,023,92751%מגדלי הים התיכון בע"מ

1,525,0351,325,681145,042127,49691,088907,33349%לוינשטין נכסים בע"מ

1,891,8491,116,57695,267141,969132,411827,24146%ויתניה בע"מ

2,137,986N/A121,454212,701158,528706,65443%ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ

1,193,380917,39458,23390,48679,473767,81941%מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

1,999,693N/A475,89431,16455,380636,03038%עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

1,318,263N/A91,52787,33559,824566,41435%גירון פיתוח ובניה בע"מ

1,379,608724,81613,93229,91821,638775,95132%מגוריט ישראל בע"מ

699,278N/A62,30797,14068,105290,25330%תנופורט )1990( בע"מ

863,76392,36195,54964,20351,12541,39924%ארנה סטאר גרופ בע"מ

702,825314,62157,51753,82033,799308,13824%דורסל )ב.א.ז.( בע"מ

841,191503,22041,23945,34932,848355,11422%רני צים מרכזי קניות בע"מ

603,304156,000127,48251,7076,189188,84419%גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

740,246232,89156,60735,71231,858264,01216%בית-הזהב בע"מ

461,465N/A23,67760,07640,163115,02314%אינטר גרין בע"מ

123,259143,54519,03110,6007,869104,78811%פוליגון נדל"ן בע"מ

80,76122,7074,8834,5571,32630,0305%אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

79,00366,2953,706548-42974,5775%מן הגורן פיתוח בע"מ

57,63732,1181,088-9492248,6183%י.ס.פ. מטעי הדר ישראל בע"מ

99,55124,1928382,008-3,57029,8340%מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

נתוניהןשלמשוקללדירוגפיעלחושבהאחוזון)*(

הינוהשקלולאופן.ההשוואהחברותשלהפיננסיים

הכנסות,(17%)שוקשווי,(17%)מאזןסך:כלהלן

עצמיוהון(17%)נקירווח,(17%)תפעולירווח,(17%)

(17%).
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סקר תגמול
ל"מנכ–הצגת ממצאים 

(המשך)

:(₪באלפי)כלהלןהינהההשוואהבקבוצתל"מנכשלהשכרנתוניהתפלגות

דווחוהשכרנתוני.ל"מנכבתפקידמשרהנושאי36שלשכרנתונינמצאוהשוואהבקבוצת

:(₪באלפי)להלןמוצגיםואלו,החברותשל2019לשנתכספייםבדוחות21בתקנה

..ממולבעמודהטבלההמשך

קבוצת השוואה

שם החברה
עלות 

שכר קבוע
מענק

תשלום 

מבוסס 

מניות

סה"כ 

עלות 

תגמול

שם% משרה

גולן רובינשטין1,605100% 400 1,205 בית-הזהב בע"מ

יוסף גורדון2,181100% 526 1,655 גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

גבי אדרי996100% 996 אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

נתן חץ5,885100% 2,414 3,471 אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

אבשלום מוסלר5,941100% 1,085 2,500 2,356 אמות השקעות בע"מ

סטפן טויזנגר57040% 570 ארנה סטאר גרופ בע"מ

ירון רוקמן5,598100% 1,042 3,000 1,556 אשטרום נכסים בע"מ

חי גאליס2,329100% 984 1,345 ביג מרכזי קניות

אבי רויכמן3,442100% 1,721 1,721 גירון פיתוח ובניה בע"מ

גבי בוגנים2,47333% 220 2,253 דורסל )ב.א.ז.( בע"מ

עופר נמרודי5,921100% 3,000 2,921 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

שלמה טיסר4,000100% 1,900 2,100 וילאר אינטרנשיונל בע"מ

עופר זיו1,710100% 358 1,352 ויתניה בע"מ

אבי יעקובוביץ5,087100% 1,229 1,358 2,500 חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

דורון ארנון2,474100% 628 504 1,342 מגדלי הים התיכון בע"מ

איתמר יהודה רגב3,128100% 411 950 1,767 מגה אור החזקות בע"מ

מתתיהו דב1,110100% 1,110 מגוריט ישראל בע"מ

אבי לוי4,334100% 1,680 2,654 מליסרון בע"מ

משה אלימלך1,020100% 1,020 מן הגורן פיתוח בע"מ

עופר אברם1,172100% 1,172 מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

גדי אליקם2,757100% 420 627 1,710 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

אייל חנקין6,803100% 2,862 3,941 קבוצת עזריאלי בע"מ

שמואל סייד2,165100% 757 1,408 ריט 1 בע"מ

בנימין כלסי1,965100% 165 1,800 תנופורט )1990( בע"מ

שלמה ברימן968100% 86 882 חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ

דוד זבידה11,681100% 80 8,505 3,096 מבנה נדל"ן )כ.ד( בע"מ

ערן בן עזר679100% 679 י.ס.פ. מטעי הדר ישראל בע"מ

 שי טאובר1,729100% 250 1,479 ישרס חברה להשקעות בע"מ

שם החברה
עלות 

שכר קבוע
מענק

תשלום 

מבוסס 

מניות

סה"כ 

עלות 

תגמול

שם% משרה

עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל 

שאול גליקסברג919100% 109 810 בע"מ

סגי איתן2,871100% 2,871 חברה לנכסים ולבנין בע"מ

ניר שוחט, אמיר כהן415150% 712 פוליגון נדל"ן בע"מ

רן שטיינמן1,382100% 11 1,371 מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

אבישי אברהם1,366100% 11 1,355 מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

פריאל אטיאס1,249100% 46 1,203 איירפורט סיטי בע"מ

שרון תוסייה כהן1,103100% 23 1,080 איירפורט סיטי בע"מ

יוסף גורן1,306100% 1,306 מן הגורן פיתוח בע"מ

2,78798% 605 1,444 1,688 ממוצע

מספר 

מופעים 

במדגם

min
 - I רביע

25%

 - II רביע

50%
ממוצע

 III רביע

75% -
max

 3,941 2,138 1,688 1,390 1,157 570 36עלות שכר קבוע

 8,505 2,157 1,444 627 235 23 23מענק

 1,229 1,013 605 628 246 11 11תשלום מבוסס מניות

33%100%100%98%100%150% 36היקף העסקה

נתוני שכר קבוצת 

 11,681 3,582 2,787 2,065 1,157 415 36ההשוואה

נתוני שכר קבוצת ההשוואה



17

סקר תגמול
ל כספים"סמנכ–הצגת ממצאים 

:(₪באלפי)כלהלןהינהההשוואהבקבוצתכספיםל"סמנכשלהשכרנתוניהתפלגות נתוני.כספיםל"סמנכבתפקידמשרהנושאי24שלשכרנתונינמצאוהשוואהבקבוצת

להלןמוצגיםואלו,החברותשל2019לשנתכספייםבדוחות21בתקנהדווחוהשכר

:(₪באלפי)

קבוצת השוואה

שם החברה
עלות 

שכר קבוע
מענק

תשלום 

מבוסס 

מניות

סה"כ 

עלות 

תגמול

שם% משרה

חיים אונפלוס1,959100% 463 675 821 מגה אור החזקות בע"מ

צאלון צמח579100% 579 איירפורט סיטי בע"מ

אלוני-חץ נכסים והשקעות 

אורן פרנקל3,081100% 725 740 1,616 בע"מ

יהודית זינגר2,801100% 586 850 1,365 אמות השקעות בע"מ

דודו דולה1,165100% 200 965 אשטרום נכסים בע"מ

שגיא קדוש997100% 231 766 גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

שגיא כהן1,011100% 240 771 גירון פיתוח ובניה בע"מ

ליאור סום94248% 942 דורסל )ב.א.ז.( בע"מ

יוסי גרוסמן1,136100% 150 986 וילאר אינטרנשיונל בע"מ

בוריס ברקאי1,267100% 248 1,019 ויתניה בע"מ

מרק זק2,185100% 417 619 1,149 חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

תומר צבר666100% 88 578 מגוריט ישראל בע"מ

אופיר שריד3,744100% 1,178 819 1,747 מליסרון בע"מ

אילנית הלפרין75020% 750 מן הגורן פיתוח בע"מ

אילן ניסן כהן919100% 89 100 730 מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

דרור יהודה1,638100% 370 350 918 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

שלומית טייב782100% 782 רבוע כחול נדל"ן בע"מ

אבירם בנאסולי918100% 200 96 622 ריט 1 בע"מ

עודד דולינסקי95790% 49 250 658 רני צים מרכזי קניות בע"מ

עופר גל1,18080% 400 780 ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ

ערן להב769100% 168 601 תנופורט )1990( בע"מ

אמיר שחר1,622100% 826 796 מבנה נדל"ן )כ.ד( בע"מ

אורן הילינגר2,202100% 793 1,409 חברה לנכסים ולבנין בע"מ

אירית סקלר פילוסוף4,048100% 1,608 2,440 קבוצת עזריאלי בע"מ

1,55593% 453 473 991 ממוצע

מספר 

מופעים 

במדגם

min
 - I רביע

25%

 - II רביע

50%
ממוצע

 III רביע

75% -
max

 2,440 1,052 991 809 745 578 24עלות שכר קבוע

 1,608 753 473 300 192 88 20מענק

 1,178 586 453 417 200 49 9תשלום מבוסס מניות

20%100%100%93%100%100% 24היקף העסקה

נתוני שכר קבוצת 

 4,048 2,016 1,555 1,151 919 579 24ההשוואה

נתוני שכר קבוצת ההשוואה



18

סקר תגמול
חשב–הצגת ממצאים 

:(₪באלפי)כלהלןהינהההשוואהבקבוצתחשבשלהשכרנתוניהתפלגות דווחוהשכרנתוני.חשבבתפקידמשרהנושאי12שלשכרנתונינמצאוהשוואהבקבוצת

:(₪באלפי)להלןמוצגיםואלו,החברותשל2019לשנתכספייםבדוחות21בתקנה

קבוצת השוואה

שם החברה
עלות 

שכר קבוע
מענק

תשלום 

מבוסס 

מניות

סה"כ 

עלות 

תגמול

% משרה

243n/a 243 אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

301100% 301 ארנה סטאר גרופ בע"מ

530100% 530 בית-הזהב בע"מ

401100% 25 376 גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

688100% 94 594 ויתניה בע"מ

204100% 204 מגוריט ישראל בע"מ

833100% 833 תנופורט )1990( בע"מ

517100% 517 רבוע כחול נדל"ן בע"מ

43857% 438 דורסל )ב.א.ז.( בע"מ

471100% 471 מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ

חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים 

715100% 715 בע"מ

190140% 413 פוליגון נדל"ן בע"מ

461100% -60 470 ממוצע

מספר 

מופעים 

במדגם

min
 - I רביע

25%

 - II רביע

50%
ממוצע

 III רביע

75% -
max

 833 546 470 455 357 204 12עלות שכר קבוע

 94 77 60 60 42 25 2מענק

 – – –תשלום מבוסס מניות

57%100%100%100%100%140% 11היקף העסקה

נתוני שכר קבוצת 

 833 570 461 455 287 190 12ההשוואה

נתוני שכר קבוצת ההשוואה



19

סקר תגמול
ל פיתוח עסקי"סמנכ–הצגת ממצאים 

:(₪באלפי)כלהלןהינהההשוואהבקבוצתעסקיפיתוחל"סמנכשלהשכרנתוניהתפלגות .עסקיפיתוחל"סמנכבתפקידמשרהנושאי12שלשכרנתונינמצאוהשוואהבקבוצת

להלןמוצגיםואלו,החברותשל2019לשנתכספייםבדוחות21בתקנהדווחוהשכרנתוני

:(₪באלפי)

קבוצת השוואה

שם החברה
עלות 

שכר קבוע
מענק

תשלום 

מבוסס 

מניות

סה"כ 

עלות 

תגמול

% משרה

1,03890% 150 888 רני צים מרכזי קניות בע"מ

684100% 684 אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

4,145100% 1,000 1,000 2,145 אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

1,978100% 402 550 1,026 אמות השקעות בע"מ

446100% 446 גירון פיתוח ובניה בע"מ

1,233100% 109 446 678 מגה אור החזקות בע"מ

797100% 116 681 מגוריט ישראל בע"מ

1,785100% 324 393 1,068 מליסרון בע"מ

עמידר החברה הלאומית לשיכון 

836100% 98 738 בישראל בע"מ

1,479100% 200 240 1,039 ריט 1 בע"מ

1,028100% 400 628 ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ

939100% 939 רבוע כחול נדל"ן בע"מ

1,36699% 407 377 913 ממוצע

מספר 

מופעים 

במדגם

min
 - I רביע

25%

 - II רביע

50%
ממוצע

 III רביע

75% -
max

 2,145 1,029 913 813 680 446 12עלות שכר קבוע

 1,000 446 377 393 150 98 9מענק

 1,000 402 407 324 200 109 5תשלום מבוסס מניות

90%100%100%99%100%100% 12היקף העסקה

נתוני שכר קבוצת 

 4,145 1,556 1,366 1,033 826 446 12ההשוואה

נתוני שכר קבוצת ההשוואה



20

סקר תגמול
ל שיווק ומכירות"סמנכ–הצגת ממצאים 

באלפי)כלהלןהינהההשוואהבקבוצתומכירותשיווקל"סמנכשלהשכרנתוניהתפלגות

₪):
.ומכירותשיווקל"סמנכבתפקידמשרהנושאי9שלשכרנתונינמצאוהשוואהבקבוצת

להלןמוצגיםואלו,החברותשל2019לשנתכספייםבדוחות21בתקנהדווחוהשכרנתוני

:(₪באלפי)

קבוצת השוואה

שם החברה
עלות 

שכר קבוע
מענק

תשלום 

מבוסס 

מניות

סה"כ 

עלות 

תגמול

% משרה

849100% 849 מן הגורן פיתוח בע"מ

1,412100% 200 180 1,032 ריט 1 בע"מ

62760% 627 ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ

62450% 624 אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ

מניבים קרן הריט החדשה 

637100% 72 62 503 בע"מ

967100% 187 170 610 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

1,877100% 417 385 1,075 חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

956100% 55 901 ישרס חברה להשקעות בע"מ

2,031n/a 451 500 1,080 אמות השקעות בע"מ

1,10989% 265 225 811 ממוצע

מספר 

מופעים 

במדגם

min
 - I רביע

25%

 - II רביע

50%
ממוצע

 III רביע

75% -
max

 1,080 1,032 811 849 624 503 9עלות שכר קבוע

 500 334 225 175 89 55 6מענק

 451 417 265 200 187 72 5תשלום מבוסס מניות

50%90%100%89%100%100% 8היקף העסקה

 2,031 1,412 1,109 956 637 624 9נתוני שכר קבוצת ההשוואה

נתוני שכר קבוצת ההשוואה



21

סקר תגמול
ל הנדסה"סמנכ–הצגת ממצאים 

:(₪באלפי)כלהלןהינהההשוואהבקבוצתהנדסהל"סמנכשלהשכרנתוניהתפלגות נתוני.הנדסהל"סמנכבתפקידמשרהנושאי8שלשכרנתונינמצאוהשוואהבקבוצת

להלןמוצגיםואלו,החברותשל2019לשנתכספייםבדוחות21בתקנהדווחוהשכר

:(₪באלפי)

קבוצת השוואה

שם החברה
עלות 

שכר קבוע
מענק

תשלום 

מבוסס 

מניות

סה"כ 

עלות 

תגמול

% משרה

1,020100% 129 891 אשטרום נכסים בע"מ

810100% 100 710 וילאר אינטרנשיונל בע"מ

ישרס חברה להשקעות 

883100% 60 823 בע"מ

חברת גב-ים לקרקעות 

1,902100% 371 448 1,083 בע"מ

1,677100% 862 815 מבנה נדל"ן )כ.ד( בע"מ

716100% 716 רבוע כחול נדל"ן בע"מ

978100% 978 איירפורט סיטי בע"מ

602100% 54 548 גבאי מניבים ופיתוח בע"מ

1,074100% 371 276 821 ממוצע

מספר 

מופעים 

במדגם

min
 - I רביע

25%

 - II רביע

50%
ממוצע

 III רביע

75% -
max

 1,083 913 821 819 715 548 8עלות שכר קבוע

 862 368 276 115 70 54 6מענק

 371 371 371 371 371 371 1תשלום מבוסס מניות

100%100%100%100%100%100% 8היקף העסקה

 1,902 1,184 1,074 931 787 602 8נתוני שכר קבוצת ההשוואה

נתוני שכר קבוצת ההשוואה



22

סקר תגמול
ל תפעול"סמנכ–הצגת ממצאים 

:(₪באלפי)כלהלןהינהההשוואהבקבוצתתפעולל"סמנכשלהשכרנתוניהתפלגות נתוני.תפעולל"סמנכבתפקידמשרהנושאי8שלשכרנתונינמצאוהשוואהבקבוצת

להלןמוצגיםואלו,החברותשל2019לשנתכספייםבדוחות21בתקנהדווחוהשכר

:(₪באלפי)

קבוצת השוואה

שם החברה
עלות 

שכר קבוע
מענק

תשלום 

מבוסס 

מניות

סה"כ 

עלות 

תגמול

% משרה

83819% 232 606 דורסל )ב.א.ז.( בע"מ

1,455100% 260 382 813 מגדלי הים התיכון בע"מ

עמידר החברה הלאומית לשיכון 

827100% 98 729 בישראל בע"מ

705100% 90 95 520 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

95680% 175 202 667 ממוצע

מספר 

מופעים 

במדגם

min
 - I רביע

25%

 - II רביע

50%
ממוצע

 III רביע

75% -
max

 813 750 667 668 585 520 4עלות שכר קבוע

 382 270 202 165 97 95 4מענק

 260 218 175 175 133 90 2תשלום מבוסס מניות

19%80%100%80%100%100% 4היקף העסקה

 1,455 992 956 833 797 705 4נתוני שכר קבוצת ההשוואה

נתוני שכר קבוצת ההשוואה



23

סקר תגמול
יועץ משפטי–הצגת ממצאים 

:(₪באלפי)כלהלןהינהההשוואהבקבוצתמשפטייועץשלהשכרנתוניהתפלגות השכרנתוני.משפטייועץבתפקידמשרהנושאי8שלשכרנתונינמצאוהשוואהבקבוצת

:(₪באלפי)להלןמוצגיםואלו,החברותשל2019לשנתכספייםבדוחות21בתקנהדווחו

קבוצת השוואה

שם החברה
עלות 

שכר קבוע
מענק

תשלום 

מבוסס 

מניות

סה"כ 

עלות 

תגמול

% משרה

678100% 62 616 ויתניה בע"מ

1,451100% 1,451 רבוע כחול נדל"ן בע"מ

57657% 576 דורסל )ב.א.ז.( בע"מ

52450% 60 464 מגה אור החזקות בע"מ

1,718100% 886 832 מבנה נדל"ן )כ.ד( בע"מ

עמידר החברה הלאומית לשיכון 

840100% 103 737 בישראל בע"מ

1,135100% 225 910 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

98987% -267 798 ממוצע

מספר 

מופעים 

במדגם

min
 - I רביע

25%

 - II רביע

50%
ממוצע

 III רביע

75% -
max

 1,451 871 798 737 596 464 7עלות שכר קבוע

 886 225 267 103 62 60 5מענק

 – – –תשלום מבוסס מניות

50%79%100%87%100%100% 7היקף העסקה

 1,718 1,293 989 840 627 524 7נתוני שכר קבוצת ההשוואה

נתוני שכר קבוצת ההשוואה



24

סקר תגמול
דירקטור–הצגת ממצאים 

:(₪באלפי)כלהלןהינהההשוואהבקבוצתדירקטורשלהשכרנתוניהתפלגות השכרנתוני.דירקטורבתפקידמשרהנושאי8שלשכרנתונינמצאוהשוואהבקבוצת

:(₪באלפי)להלןמוצגיםואלו,החברותשל2019לשנתכספייםבדוחות21בתקנהדווחו

קבוצת השוואה

שם החברה
עלות 

שכר קבוע
מענק

תשלום 

מבוסס 

מניות

סה"כ 

עלות 

תגמול

שם% משרה

אייל בוגנים97n/a 97 דורסל )ב.א.ז.( בע"מ

ארז בוגנים97n/a 97 דורסל )ב.א.ז.( בע"מ

אליהו שטיינהורן142n/a 142 מן הגורן פיתוח בע"מ

112 --112 ממוצע

מספר 

מופעים 

במדגם

min
 - I רביע

25%

 - II רביע

50%
ממוצע

 III רביע

75% -
max

 142 120 112 97 97 97 3עלות שכר קבוע

 – – –מענק

 – – –תשלום מבוסס מניות

 142 120 112 97 97 97 3נתוני שכר קבוצת ההשוואה

נתוני שכר קבוצת ההשוואה
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סקר תגמול
שירותים אדמיניסטרטיביים–הצגת ממצאים 

,חשבונותמנהלת,אנושמשאבימנהלתלתפקידיםהמקובליםהשכרנתוניאתסקרנו

,מקווןבאופןהמפורסמותעובדיםשלשכרטבלאותעלבהתבססומזכירהITאיש

:כלהלן

ומזכירה ITאיש, מנהלת חשבונות, מנהלת משאבי אנוש

minmaxממוצעminmaxאלפי ₪
ממוצע 

min

 125 156 94 10 13 8מנהל/ת חשבונות

 117 140 94 10 12 8מזכיר/ה

 374 499 250 31 42 21מנהלת משאבי אנוש

 Help Desk / IT13 16 14 156 187 172 

עלות שכר שנתית )*(עלות שכר חודשית )*(
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דמי שכירות: 4פרק 
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שהתאפיינה,ן"הנדלבשוקהחיוביתהמגמהנמשכה2020פברואר–ינוארבחודשים•

פרוץעם.המסחרבתחוםוביציבותוהמשרדיםהלוגיסטיקהבתחוםעריםבביקושים

שהוטלוועסקיתחברתיתפעילותעלוההגבלות2020במרץבארץהקורונהמגיפת

שהשפיעה,בארץהמגזריםברובבפעילותירידהנרשמה,הנגיףהתפשטותבעקבות

.העסקין"הנדלתחוםעלגם

לעבודחזרהמשק,הסגרבתקופתנית"הנדלבפעילותמוחלטכמעטשיתוקלאחר•

פרונטלייםממפגשיםהחששעקבהשתנתההעבודהשגרת,אולם.אפרילבאמצע

ן"הנדלתחוםועל,בכללבארץהמשקעלהמגיפההשפעותלגביהוודאותוחוסר

.בפרטהעסקי

מגמות

ביןשלירידהעםמשרדיםהשכרתעסקאותבוצעו2020ויונימאיהחודשיםבמהלך•

הנכסיםבעלי,בנוסף.השנהתחילתשללמחיריםבהשוואההשכירותבדמי10-%5%

/שיפוציםתקציב,"גרייס"חודשימתןהכוללים,לשוכריםמסחרייםתנאיםשיפרו

.ד"שכתשלומיודחייתהתאמות

הראשונהבמחציתגםנמשכו2019בשנתאחסנהלשטחיהמשמעותייםהביקושים•

הגידולמגמתובעקבותבמקביל"הומרצו"אחסנהלשטחיהביקושים.2020שנתשל

והפצהאחסנהשטחימצריךאשרגידול,האחרונותבשניםהמקווןבמסחרהעיקבי

.נרחביםבהיקפים

-וכ,"פריים"באזורי6-%5.5%-כעלהתייצבומניביםלוגיסטיקהלנכסיהתשואותרמת•

.הנכסיםולמיקוםלאיכות,לסוגבהתאםזאת,הפריפריהבאזורי5.7-%7%

מתודולוגיה

תעשייהומבנימשרדיםבנייניהסוקרNatamח"דובסיסעלנסקרוהשכירותדמי•

.שכירותמחירילהשוואתמייצגמדגםומספקבארץשוניםבאזורים

בגין2020שלהראשוןוחציון2019שלהשניבחציוןהניהולודמיהשכירותדמינסקרו•

Classבניינים Aא"ת,בגין.משבציר.

דמי שכירות

רקע וסביבה עסקית

Class)משרדיםעבורהממוצעיםהשכירותדמי• A)בחציוןר"למ109₪-כעלעומדים

:כלהלן,קודםמחציון52%שלירידהמציגים,2020שלהראשון

https://www.natam.co.il/wp-content/uploads/2020/09/Natam-Report-2020.pdf:מקור

.אביבתל,בגיןמנחםבדרךשוכניםהחברהמשרדי•

2019יולישלבתקופהבממוצער"למ115.7₪בכהסתכמושכירותדמיבגיןמנחםבציר•

.ר"למ137.2₪בככ"ובסה,ר"למ21.5₪בכהסתכמוהניהולדמי,2020יוני–

דמי ניהול₪ למ"ר

סה"כממוצעH2 2019H1 2020אזור

79.679.579.619.899.4רמת החייל

117.3114.1115.721.5137.2ציר מ. בגין

130.6128.0129.322.1151.4סיטי

117.5117.5117.522.0139.5מרכז תל אביב

127.5119.0123.317.6140.8יגאל אלון

111.7111.0111.321.0132.3בית המשפט

99.895.197.420.3117.7בורסה

112.0109.2110.620.6131.2ממוצע

דמי שכירות

שכירותדמי
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שווי דמי ניהול: 5פרק 



29

העסקהוהיקפישכרנתוניפיעלחושבמשרהנושאיידיעלהמוענקיםניהולשירותישווי

מספרהונחו,בנוסף.ההשוואהקבוצתחברותכספייםבדוחות21בתקנההמדווחים

:כלהלןשנתיתעלותטווחיוחושבותפקידלכלהדרושותמשרות

אדמיניסטרטיבייםשירותים–ניהולשירותי

אדמיניסטרטיבייםעובדים

ITאיש,חשבונותמנהלת,א"מששירותיהכולליםאדמיניסטרטיבייםניהולשירותישווי

מספרהונחו,בנוסף.מקווןבאופןהמתפרסמיםשכרנתוניעלבהתבססחושבוומזכירות

:כלהלןשנתיתעלותטווחיוחושבותפקידלכלהדרושותמשרות

מ"נכסים בעלוינשטין
שווי דמי ניהול

(המשך)אדמיניסטרטיבייםשירותים–ניהולשירותינושאי משרה-שירותי ניהול 

משרדיותהוצאות

,חשמלכדוגמתנדרשיםמשרדייםשירותיםצריכתבסיסעלחושבמשרדהוצאותשווי

120-240כ,בחודש₪אלפי10-20שלבטווח'וכדותקשורתטלפון,הדפסות,תחזוקה,מים

.בשנה₪אלפי

ארנונההוצאות

:כלהלן,2019לשנתא"תעירייתשלארנונהצופיעלחושבוארנונהעלויות

רף עליוןרף תחתון

20.327.0שטח לעובד, מ"ר ברוטו

261.4382.1ארנונה, ₪ למ"ר לשנה

#11.111.1 משרות * היקף משרה 

59114סך ארנונה, אלפי ₪

שירותים 

אדמיניסטרטיביים

היקף 

העסקה

רף עליוןרף תחתוןממוצע# משרותרף עליוןרף תחתוןתפקיד

9494190%8484מנהלת חשבונות

IT 156187190%140168איש

250499190%225449מנהלת מש"א

94140190%84126מזכירה

5939204534828סה"כ

עלות שנתית, משרה 

מלאה, אלפי ₪
שווי הוגן, אלפי ₪

היקף 

העסקה

רף עליוןרף תחתוןממוצע# משרותרף עליוןרף תחתוןנושא משרה

1,1572,065198%1,1322,021מנכ"ל

9797ל.ר.ל.ר.9797דירקטור

9191,151193%8571,073סמנכ"ל כספים

637956189%565848סמנכ"ל שיווק ומכירות

8261,033199%8191,024סמנכ"ל פיתוח עסקי

7879311100%787931סמנכ"ל הנדסה

797833180%635664סמנכ"ל תפעול

2874551100%286453חשב

627840187%544729יועץ משפטי

6,1328,35985,7227,840סה"כ

שווי הוגן, אלפי ₪
עלות שנתית, משרה 

מלאה, אלפי ₪
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באזוריםתעשייהומבנימשרדיםבנייניהסוקרNatamח"דובסיסעלנבחנוהשכירותדמי

.שכירותמחירילהשוואתמייצגמדגםומספקבארץשונים

Classבנייניםבגין2020שלהראשוןבחציוןהניהולודמיהשכירותדמינבחנו Aשבציר

.א"ת,בגין.מ

שירותיהמעניקיםהמשרהנושאיכלעבורהצורךבסיסעלחושבהשכירותדמישווי

:כלהלן,העסקתםהיקפיבחשבוןהובאו,וכן,לחברההניהול

מ"נכסים בעלוינשטין
שווי דמי ניהול

(השכירותדמיבחינת

רף עליוןרף תחתון

20.327.0שטח לעובד, מ"ר ברוטו

137.2137.2דמי שכירות וניהול חודשיים, ₪ למ"ר

#11.111.1 משרות * היקף משרה 

דמי שכירות שנתיים, אלפי ₪ 368491סך 
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נספחים



- 1 -

נספח ג'

אומדן הוצאות



אחוז ריכוז לפי מחלקות
העמסה 

מינימלי כ-

אחוז 
העמסה 

מקסימלי, כ-

אומדן 
הוצאות 
בהתאם 
להעמסה 

המינימילית, 
אלפי ₪

אומדן 
הוצאות 
בהתאם 
להעמסה 

המקסימלית 
אלפי ₪

55%70%1,0241,303מנכ"ל ודירקטורנושאי משרה בכירה1
50%65%8071,050משנה למנכ"ל ואחראי על ענייני הכספים

25%40%סמנכ"ל הנדסה ובנייהנושאי משרה בכירה2
60%80%סמנכ"ל פיתוח עסקיאחרים

45%55%סמנכ"לי שיווק
50%50%מנהלת כספיםניהול חשבונות ודיווחים 3

60%70%חשבכספיים
25%30%חשב

80%85%מנהלת חשבונות ניהול חשבונאי 4
20%20%מנהלת חשבונות 

טיפול בתיקי שוכרים5
ניהול תיק שוכרים וגבייה שוטפת/ חשבת שכר

70%80%491535

80%80%עוזרת של מנהלת תיקי שוכרים וגבייה שוטפתוגביה שוטפת

80%90%מנהלת  נכסים מניבים  ובקרת תהליכיםשירותי ניהול מסחרי6

80%90%עוזרת מנהלת נכסים מניבים
עוזר מנהלת נכסים מניבים

50%70%מנהל תחזוקת נכסים מניביםשירותי ניהול ותחזוקה7
30%50%מנהל מערכות אלקטרו מכניות / מהנדס

85%95%עו"דשירותיים משפטיים8
30%45%עו"ד

50%50%מזכירת חברה
45%55%עוזרת סמנכ"ל שיווק ומכירותשירותי מזכירות ואדמינסטרציה9

45%55%מזכירת סמנכ"ל שיווק ומכירות
45%65%מזכירת מנכ"ל - מנהלת לשכה
25%40%מזכירת סמנכ"ל הנדסה ובנייה

40%60%מזכירת סמנכ"ל כספים ואחראית קשרי בנקים

50%70%נהג / שליח
40%60%מזכירת יועצת משפטית
40%60%מזכירה / פקידת קבלה 

0%0%מזכירה / פקידת קבלה - ערב
0%0%אחראית  קשרי בנקים

45%50%מנהלמערכות מחשוב והוצאות מחשובשירותי מיחשוב ומערכת10
199199

853960הוצאות משרדיות וכלליות  ( כולל חשמל, ארנונה, אחזקת משרד, 11

הוצאות משרדיות וכלליות  ( כולל חשמל, ארנונה, אחזקת משרד, 
12

הוצאות שכירות משרדים ( תומחר לפי השכרות דומות בניכוי  הנחה של 20% )
40%45%

547615

8,84110,8139,827סה"כ הוצאות 

נספח - אומדן הוצאות צפוי

תפקידים

1,1681,593

721811

731792

292307

8221,155

417624

769869
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נספח ד'

כתב פטור



 

 תאריך:____________ 
 
 

 לכבוד
 _____________      

 
 

 כתב פטור
 
 

נושאי 2021  במאי  13ביום   כל  את  מראש  לפטור  החברה,  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  החליטו   ,
מאחריותם כלפיה, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי   ,המשרה בחברה

סיפת בעלי וביום _____ אושרה ההחלטה בא  וקהבחל  רותזהי, למעט עקב הפרת חובת ההחברה
 . ( "החלטת הפטור")להלן:  המניות של החברה

 
ו/או כיהנת   והנך מכהן  ו/או הנך עשוי לכהן כנושא משרה   כנושא משרההרינו להודיעך כי היות 

שורות של החברה ו/או הנך מועסק ו/או  הועסקת ו/או הנך עשוי  ו/או ק  ברות בנותבחברה ו/או בח
החברה, מאשרת  להי של  קשורות  ו/או  בנות  בחברות  ו/או  בחברה  מועסק  ומתחייבת ות  החברה 

 כלפיך, בכפוף להוראות כל דין, כדלקמן:
 

סעיפים   להוראות  התשנ"ט    263  -ו  259בכפוף  החברות,  הורא  1999  –לחוק  שתב וכל  דין  וא ת 
נזק שבמקו כל  כלפיה בלבד בשל  אותך מראש מכל אחריות  ו/או מם, החברה פוטרת  לה  ייגרם 

ובת הזהירות שלך כלפיה בפעולותיך בתום שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת ח
 .* למעט עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה לב ובתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה

 
נושא בת הזהירות, לא יחול בכל הליך של "תביעה שכנגד" של החברה כנגד הפרת חוהנ"ל מור הפט

מקו למעט  החברה,  כנגד  המשרה  נושא  של  לתובענה  כתגובה  נושא המשרה  של  התובענה  בו  ם 
המשרה הינה לשמירה על זכויות מגן בדיני העבודה שמקורם בדין ו/או בהסכם עבודה אישי בינו 

 לבין החברה. 
 
 ם כלשהו בחברה )ג משרה לנושא או השליטה שלבעל  עסקה או החלטה עלל  לא יחו  טור הנ"לפה

 . עניין אישי בה הפטור( יש כתב מוענק שעבורו מזה אחר משרה נושא
 

התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על 
בכתב   כלשהי  הוראה  בין  סתירה  של  במקרה  נועדו.  שלה  התכלית  לשם  דין,  לבין פי  זה  פטור 

תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה,    הוראת
 יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה. 

 
 לגרוע מהאמור בכתב שיפוי שניתן לך על ידי החברה, אם ניתן.אין באמור בכתב פטור זה בכדי 

 
 או כל נגזרת שלה  "פעולה"

, לרבות גם 1999  –כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט   -ניין כתב פטור זהלע
החלטה ו/או מחדל ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך 
לפני מועד כתב פטור זה בתקופות העסקתך ו/או כהונך 

ברה ו/או בתקופת היותך נושא משרה,  כנושא משרה בח
בו  כלשהו  אחר  בתאגיד  החברה  של  שליח  או  עובד 

 ברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין. מחזיקה הח
 



 

 "נושא משרה"
כהגדרתו  -לעניין כתב פטור זה משרה,  כנושא  בחברה  לעת  מעת  שמכהן  מי 

בסעיף   זה  מונח  נושא   1של  לרבות  החברות,  לחוק 
המ בחברה,  הבת משרה  בחברות  החברה  מטעם  כהן 

בגופים אחרים  קשורות או  שלה, בחברות מוחזקות או  
לחברה יש  כלשהו  בהם  שהחברה   אינטרס  עובד  ולכל 

 .תחליט להעניק לו כתב פטור
 

כתב   את  מבטא  זה  והעניינים   הפטורכתב  הנושאים  לגבי  לבינך  החברה  בין  והממצה  המלא 
יכרון דברים, הצעות, סיכומי דיון, מכתבי כוונות ו/או הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, ז

ו/או כל מסמך אחר ששררו או הוחלפו, בין בכתב   פטור  , כתבהתחייבות, הסכם, כתב התחייבות
 זה. פטורפה, בנושאים ובעניינים האמורים בין החברה לבינך, קודם לחתימתו של כתב -ובין בעל

 
 

   _____________________________ 
  בע"מ  לוינשטין נכסים                               

 
 

________________________________ 
במקביל להוצאת כתב פטור זה על ידי החברה הוצא ו/או יוצאו לך כתבי פטור גם בחברות בנות ו/או קשורות של     *  

   החברה כפי שתהיינה בכל עת.
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