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 ג.א.נ.,

 מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברהדוח  הנדון: 

"(, לתקנות החברות )הודעה ומודעה על חוק החברות)להלן: " 1999-בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט

"(, לתקנות תקנות הודעה ומודעה)להלן: " 2000-אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית(, התש"ס

ולתקנות החברות  "(תקנות הדוחות)להלן: " 1970-ש"לניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, הת

, ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של 2005-)הצבעה בכתב והודעת עמדה(, התשס"ו

פרל במשרדי  0015:, בשעה 2020 ,באוגוסטביולי 13 26 -הה' א' ביום אשר תתכנס , בעלי המניות בחברה

לשם קבלת ההחלטה בנושא שעל "(, האסיפה)להלן: " תל אביב 53קומה  121כהן צדק לצר ברץ, דרך בגין 

 להלן:סדר היום, כמפורט 

 הנושא על סדר יומה של האסיפה:  .1

. אישור האסיפהאישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה לשלוש שנים החל ממועד 

  .נספח א'מצ"ב כהמוצעת להלן. מדיניות התגמול  2.1לפרטים נוספים ראו סעיף 

החל ממועד נוסח ההחלטה: "לאשר מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה לשלוש שנים 

 ".אישור האסיפה

 פרטים נוספים בקשר עם ההחלטות המוצעות על סדר היום .2

 לעיל 1.1תגמול כאמור בסעיף  מדיניות אישור .2.1

 ללירקע כ .2.1.1

 2012-(, התשע"ג20, נכנס לתוקפו חוק החברות )תיקון 2012בדצמבר  12ביום 

"( המסדיר את החובה לאמץ מדיניות תגמול לנושאי משרה 20 תיקון)להלן: "

, על חברה ציבורית לקבוע מדיניות 20בחברות ציבוריות. בהתאם לקבוע בתיקון 

תובא לאישור לפחות אחת אשר  לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה,

 ב לחוק החברות.267 -א ו267לשלוש שנים, וזאת לפי סעיפים 

ועדת התגמול פה אחד לדירקטוריון החברה, לאחר  המליצה 2020 במאי 25ביום 

שבחנה את הנתונים שהובאו בפניה ושקלה את השיקולים המתחייבים על פי 

 ,ביוני 18וביום ה, חוק החברות, לאשר מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחבר

דירקטוריון החברה פה אחד את המדיניות כאמור, בנוסח המצ"ב  אישר 2020

ממועד אשר תהיה בתוקף למשך תקופה של שלוש שנים החל לדוח זה  נספח א'כ

  ."(מדיניות התגמולעיל ולהלן: ")ל אישור האסיפה
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לרבות  מדיניות התגמול תחול על תנאי התגמול של כל נושאי המשרה בחברה, .2.1.2

 הדירקטורים בחברה.

 מדיניותבה אושרה  2020 במאי 25ועדת התגמול שהתקיימה ביום  בישיבת .2.1.3

הדר רון, עירית בן עמי ומיכל מרום "ה החברי הוועדה:  השתתפו, התגמול

 בריקמן.

אושרה מדיניות  בה 2020ביוני  18ביום בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה 

ה"ה יוחנן דנינו, ניסים ברכה, גיא עטיה, הדירקטוריון: השתתפו חברי התגמול 

 ניר סוסינסקי, מיכל מרום בריקמן, הדר רון ועירית בן עמי.

, משום שהיא יצוין כי לכל הדירקטורים עניין אישי באישור מדיניות התגמול

ועל כן כל  מתייחסת, בין היתר, לתנאי כהונתם כדירקטורים בחברה,

 ל נכחו בישיבות כאמור.הדירקטורים כמפורט לעי

ההחלטה לאמץ את מדיניות התגמול התקבלה פה אחד הן בועדת התגמול והן 

 .בדירקטוריון

השיקולים שהנחו את ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאימוץ מדיניות  .2.1.4

 התגמול הינם, בין היתר:

בחינת צרכי החברה, תוך מתן תשומת לב לצורך של החברה לשמור על  .א

 ת  לגייס, לשמר ולטפח מנהלים ראויים.גמישות ויכול

בחינת האינטרס של כלל בעלי המניות של החברה, ביניהם בעלי מניות מן  .ב

הציבור אשר אינם בעלי שליטה בחברה, וכן את הצורך ליצור מסגרת 

 תגמול אשר תתגמל את נושאי המשרה בצורה מידתית וראויה.

טווח, דהיינו, התגמול קידום מטרות החברה ומדיניותה בראיה ארוכת  .ג

ובכלל זה הרכיב המשתנה, במידה ויינתן, יוענק ככל הניתן, בהתאם 

 לעמידה ביעדי החברה כפי שיוגדרו מעת לעת בידי הדירקטוריון.

מגדירה  מדיניות התגמוליצירת תמריצים ראויים לנושאי משרה בחברה.  .ד

מבנה תגמול אשר מטרתו לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת יעדים 

אשר יקדמו את מטרות החברה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח ובכלל זה 

את היחס הראוי של הרכיבים המשתנים מסך חבילת התגמול, על מנת 

להגן על החברה מפני לקיחת סיכונים מיותרים על ידי נושאי משרה 

נושאי משרה לטווח ארוך של מתן דגש לאיזון הצורך בשימור  בכירים תוך

בכירים בחברה. מדיניות התגמול משקפת איכותיים המכהנים בתפקידים 

גם את התייחסות החברה לעובדת היותו של נושא המשרה בעל תמריצים 

בחברה( וזאת לצורך הגדרת היחס הראוי בין בעל שליטה )כגון  נוספים

כך ייתכן שמדיניות התגמול תיקבע מדרגות שכר הרכיבים השונים. לפי

, וזאת שליטהו/או תגמול משתנה בהתאם למעמדו של נושא המשרה כבעל 

בנוסף למדרוג השכר והתגמול המשתנה בהתאם לתפקיד, וותק והאחריות 

 המוטלת על נושא המשרה.  



 

 

מדיניות התגמול נבחנה תוך ראיית גודל החברה, אופי  פעילותה והשוק בו  .ה

 .א פועלתהי

בחינת אטרקטיביות תנאי התגמול המוענקים לנושאי משרה בחברה, הן  .ו

לאלה המכהנים בתפקידם והן לאלה העשויים להיות מועמדים לתפקידים 

בכירים בחברה, והכל בהתחשב בתנאים המקובלים בחברות הנחשבות 

 כברות השוואה לחברה.

י התגמול של היחס בין תנאי התגמול של נושאי משרה בחברה לבין תנא .ז

 נושאי משרה בחברות ברות השוואה.

תנאי השכר הקיימים של נושאי המשרה בחברה ומידע בדבר היקף  .ח

 המשרה שכל אחד מנושאי המשרה ממלא בחברה.

היחס בין המרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים בתנאי התגמול של  .ט

 נושאי המשרה בחברה.

 לאישור מדיניות התגמול: תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .2.1.5

החברה  מדיניות התגמול מעניקה לחברי ועדת התגמול ולדירקטוריון .א

מתחם שיקול דעת סביר בבואם לקבוע את תנאי התגמול של נושאי 

 המשרה.

ולאור ההתפתחויות  20מדיניות התגמול גובשה בשים לב להוראות תיקון  .ב

ברורה לאופן קביעת שחלו בחקיקה. מדיניות התגמול יוצרת מסגרת 

התגמול של נושאי המשרה בחברה, באופן העולה בקנה אחד עם הוראות 

 הדין.

מדיניות התגמול גובשה מתוך מתן תשומת לב לצורך של החברה לשמור  .ג

ולטפח עובדים לתקופות זמן ממושכות על גמישות ויכולת לגייס, לשמר 

 ומנהלים ראויים. 

מטרות החברה ומדיניותה בראיה  מדיניות התגמול נועדה לסייע בקידום .ד

ארוכת טווח. בהתאם, מדיניות התגמול מקנה לאורגנים הרלוונטיים 

בחברה כלים ניהוליים שיאפשרו לשמר, לגייס ולתמרץ נושאי משרה 

מוכשרים ומיומנים, בעלי יכולת להוביל את החברה להצלחה עסקית 

תחשב ארוכת טווח, להשגת מטרות החברה ולקידום עסקיה, והכל בה

באופייה, מאפייני  גודלה,מצבה הכספי, בתוצאותיה הפיננסיות, בב

 ומורכבות פעילותה.

מדיניות התגמול מאפשרת, בין היתר, להתאים את היקף התגמול שיינתן  .ה

 לנושא משרה למאפייני התפקיד ולמאפייניו האישיים, לרבות השכלתו,

תחומי אחריותו  כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי, הישגיו, תפקידו,

 והסכמי שכר קודמים שנחתמו עימו.



 

 

מדיניות התגמול מגדירה את היחס הראוי בין התגמול הקבוע לתגמול  .ו

המשתנה של נושאי המשרה, בהתאם לתפקידם. מדיניות התגמול משקפת 

 את צרכי החברה ויצירת תמריצים ראויים לנושאי משרה בחברה. 

ענק שנתי בשיקול דעת ללא עדכון החקיקה בנוגע לאפשרות להעניק מ .ז

מדיניות התגמול בנוגע לאופן קביעת עריכת קריטריונים מדידים מעיד כי 

המענק השנתי לו יהיה זכאי מנהל הכפוף במישרין למנכ"ל הינו סביר, 

 הוגן וראוי בנסיבות העניין.

לאור הנימוקים כאמור לעיל, ועדת התגמול וחברי דירקטוריון החברה  .ח

מדיניות התגמול הינה לטובת החברה, הינה בהתאם הינם בדיעה כי 

 להוראות הדין והינה ראויה, הוגנת וסבירה.

 הוראות בדבר ההצבעה באסיפה הכללית .3

 פרטים בדבר שיעורי החזקות בעל השליטה בחברה .3.1

 ניסים ברכה, ניר סוסינסקי וגיא עטיהה''ה למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, 

מהון המניות המונפק והנפרע של  58.78% -בכ ים יחדיומחזיק "(השליטהבעלי )להלן: "

  . החברה

 המועד הקובע .3.2

 182לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית, כאמור בסעיף  הקובעהמועד 

"(, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו המועד הקובע)" 2020 ,ביולי 16 הינולחוק החברות, 

החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית( במניה בהתאם לתקנות 

 .2000-התש"ס

 המניין החוקי ואסיפה נדחית .3.3

-בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי

( מזכויות 25%)עשרים וחמישה אחוזים בעלי מניות, המחזיקים בלפחות שני כוחם, לפחות 

 רה.ההצבעה בחב

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה 

 מאליה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום.

 כוחם בא ידי-על או הנוכחים בעצמם המניות בעלי של מספר כאמור, כל שנדחתה באסיפה

 חוקי. מניין מאפשר, יהווה שהחוק אחר באופן או

 הרוב הנדרש .3.4

 1.1הרוב הנדרש לאישור נושא  א)ב( לחוק החברות,267בהתאם להוראות סעיף  .3.4.1

רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה והמשתתפים  שעל סדר היום, הינו

 בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

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

יטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המניות שאינם בעלי השל

דיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי מ



 

 

המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין 

 לחוק החברות, בשינויים המחויבים. 276אישי יחולו הוראות סעיף 

( לא עלה 1מורים בפסקה )סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות הא (2)

 על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

א)ג( לחוק החברות ולאור העובדה 267יובהר, כי בהתאם להוראות סעיף 

א)ג( לחוק החברות, 267נכדה ציבורית כהגדרתה בסעיף  שהחברה אינה חברה

שעל סדר  1.1מדיניות התגמול )נושא אימוץ לאשר את  רשאידירקטוריון החברה 

היום( גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול 

ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש 

על אף התנגדות האסיפה  ,במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול

 הוא לטובת החברה. ,הכללית

 כתב הצבעה והודעות עמדה .3.5

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית בעצמו, באמצעות מיופה כוח להצבעה,  .3.5.1

 3.6באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית כאמור בסעיף 

 להלן.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על  .3.5.2

  www.magna.isa.gov.il: ידי החברה ונמצא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך

"( ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ: אתר ההפצה)להלן: "

www.maya.tase.co.il  . 

פי ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כ .3.5.3

המיידי. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה  מהדיווחשפורסם באתר ההפצה כחלק 

 ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה. 

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי  .3.5.4

ואשר העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות 

מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה 

כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי 

 הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה יש להמציא עד  .3.5.5

פרל כהן צדק לצר ברץ, במשרדי  עו"ד ניר זוהר,לפני מועד כינוס האסיפה אצל  עותש 4

 תל אביב. 53קומה  121דרך בגין 

 4לפחות ככל ובעל מניות לא רשום מעוניין להצביע באמצעות מיופה כח, עליו להפקיד  .3.5.6

הזהות בצירוף צילום תעודת לפני מועד כינוס האסיפה יפוי כוח ואישור בעלות  שעות

של בעל המניות ושל מיופה  או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות )לפי העניין(

תל  53קומה  121פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך בגין במשרדי  עו"ד ניר זוהר,אצל   הכוח,

 אביב.
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רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר  שמניותיובעל מניות  .3.5.7

וא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל הבורסה שבאמצעותו ה

 מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. 

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בכתב ההצבעה  .3.5.8

את אופן הצבעתו, יצרף אליו צילום תעודת הזהות או צילום דרכונו או צילום תעודת 

לפני מועד כינוס  שעות 4עד י העניין( ויפקיד את המסמכים כאמור, ההתאגדות )לפ

 121פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך בגין במשרדי  עו"ד ניר זוהראצל האסיפה הכללית, 

 תל אביב. 53קומה 

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע באמצעות מיופה כוח,  .3.5.9

ודת הזהות או צילום דרכונו או צילום תעודת יפקיד את יפוי הכוח בצירוף צילום תע

לפני מועד כינוס  שעות 4ההתאגדות )לפי העניין( של בעל המניות ושל מיופה הכוח, עד 

 121פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך בגין במשרדי  עו"ד ניר זוהראצל האסיפה הכללית, 

 תל אביב. 53קומה 

ימים לפני  10חברה הינו עד המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות ל .3.5.10

מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את 

 ימים לפני מועד האסיפה. 5עמדת הדירקטוריון הינו עד 

 2,784,226השיעור המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינו  .3.5.11

ל זכויות ההצבעה שאינן מניות רגילות של החברה. השיעור כאמור מתוך סך כ

לחוק החברות, הינו  268מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

 מניות רגילות של החברה. 1,147,707

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני .3.6

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות 

שעות לפני מועד כינוס האסיפה  6אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד כתב הצבעה 

"(. את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית)להלן: "

 למועד נעילת מערכת ההצבעה.

 המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום .3.7

א 5המועד האחרון להמצאת בקשה לחברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, לפי תקנה 

 ,ביוני 25לתקנות הודעה ומודעה, הינו עד שבעה ימים לאחר מועד זימון האסיפה, קרי עד ליום 

ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, קיימת אפשרות  )כולל(. 2020

ווספו נושאים לסדר היום. ניתן יהיה לעיין בסדר היום המעודכן ובהודעות שבעקבות זאת ית

העמדה שהתפרסמו )ככל שיתפרסמו( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה 

המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה  לעיל(. 3.5.2)שכתובותיהם מפורטות בסעיף 

)כולל(. אין בפרסום סדר היום  2020 ,ביולי 2ו מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינ

 המעודכן כאמור, ככל שיפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

 נציגי החברה לטיפול בדוח זה .4

במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך הנמצא  עו"ד ניר זוהר,ו היננציג החברה לטיפול בדוח זה 

 03-3039000טלפון  תל אביב 53קומה  121בגין 



 

 

 עיון במסמכים .5

ניתן לעיין בדיווח מיידי ובמסמכים הנזכרים בו, לאחר תיאום מראש עם הנציג לצורך דוח זה, 

גליל )סמוך לצומת  קידמת באזור תעשיהחיים זלמן )מנהל הכספים של החברה( במשרדי החברה 

ושל הבורסה  http://www.magna.isa.gov.ilוכן באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך:  גולני(

 .http://maya.tase.co.ilלניירות ערך בתל אביב: 

 

 בכבוד רב,       

 בע"מ  טוגדר פארמה

                                ברכה, מנכ"ל ודירקטור ניסיםבאמצעות: 

http://www.magna.isa.gov.il/
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 מבוא .1

לחוק  20בהתאם לתיקון  "(,מדיניות התגמוללנושאי משרה )להלן: " תגמולהמדיניות מסמך זה מהווה את 

 "(. 20תיקון )להלן: " 1999-נ"טשתהחברות, ה

חיוני וביצירת תמריצים נאותים  ,ח אדם איכותיוה על כנה בשמירמאמינה כי הצלחתה טמוה החבר

. מסמך זה מגדיר את וחיה בראייה ארוכת טווח ובכפוף לפעילות החברהת רווהשאלקידום מטרותיה 

מדיניות החברה בנוגע לתגמול נושאי משרה בחברה, מרכיביו ושיקוליו, וכן את תקרת תנאי התגמול להם 

מטרה להתאים את התגמול המשולם על ידי החברה עם מתוך הונתם, במהלך כ יו זכאים נושאי המשרהיה

 החברה.  יעדי

עקרונות מדיניות התגמול גובשו לאחר דיונים שנערכו בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה, ולאחר עיון 

משרה מקבילים בחברות י ובנתוני השוואה של נושאהעסקה הקיימים של נושאי המשרה בחברה תנאי ב

  .קנאביס הרפואיה תחוםל דומה בבסדר גוד

 תיבחן מעת לעת. ו ,פה של שלוש שניםמדיניות התגמול עתידה לשמש את החברה לתקו

ואינו מבטל  בהה המשראימוץ מדיניות התגמול על ידי החברה אינו מקנה לכשעצמו זכות כלשהי לנושאי 

. רכיבי התגמול להם יהיו זכאים נושאי המשרה יהיו אך ורק אלו שאושרו תגמול קיים שאושר על פי דין

  דין.ים לכך בחברה ובכפוף להוראות כל פן פרטני על ידי האורגנים המוסמכלגביהם באו

דיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא תחול על נשים וגברים כאחד, ללא הבדל וללא מה

 שינוי. 

-התשנ"ט ,בחוק החברות בהתאם להגדרה)שליטה בחברה ה יבעלם מדיניות תגמול זו, סוד פרנכון למוע

ם ברכה מכהן סינימר ה בחברה, כמפורט להלן: )א( שאי משרמכהנים כנו"( חוק החברותלהלן: " ,1999

חברת גלובוס פארמה משותף של ל ומנכ" ר בחברהן כדירקטו; )ב( מר ניר סוסינסקי מכהרקטורידמנכ"ל וכ

וכמנכ"ל משותף  רקטור בחברהג( מר גיא עטיה מכהן כדי); "(גלובוס: ")להלן, חברת בת של החברה "מבע

  .של גלובוס

או דירקטורים אשר הינם בעלי שליטה ו/או ות, כל תגמול המוצע לנושאי משרה ו/החבר לחוק בהתאם

עם בעל שליטה", ויאושר על ידי "עסקה כ סווגהם כפי שיהיו במועד אישור התגמול האמור יקרובי

וק החברות קבוע בחבהתאם ל, ברוב מיוחד האסיפה הכללית, לרבות על ידי האורגנים המוסמכים בחברה

 לכל דין. ובכפוף 

 תוקף מדיניות התגמול  .2

היה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות התגמול תמדיניות 

רות. בחלוף א)ד( לחוק החב 267אישורה על ידי דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף רה או חבשל ה

את אישור ועדת התגמול של החברה,  רושתד אישור מדיניות התגמול החלטה לגבישלוש השנים, 

 י המניות בחברה.קטוריון החברה ואישור האסיפה הכללית של בעלדיר

ת, את מדיניות התגמול וכן את הצורך בהתאמתה להוראות מעת לע, יבחןכמו כן, דירקטוריון החברה 

מטעמים אחרים. יו קיימות בעת קביעתה או ברות אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהב לחוק הח267יף סע

ון יהא טעון אישור ועדת התגמול נוי של מדיניות התגמול על ידי הדירקטוריובהר, כי כל שיבהקשר זה י

 .המניות לאחריו ת בעלייפר אסואישו קודם לכן
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 שלתנאי הכהונה שנושאי משרה בחברה כך ובין ימים בינה ההעסקה הקי תנאיבכוונת החברה לכבד את 

קים של התגמול הקיים, לרבות מענ לחול. כושל החברה ימשימדיניות התגמול  משרה לפני קביעת ינושא

, ואין בהוראות מדיניות ר נוסףשון אינושאי משרה בחברה הקרובים בהסכמי ההעסקה שלהם אינו טעו

 העסקה האמורים. התגמול כדי לשנות איזה מתנאי ה

 שיקולים בקביעת מדיניות התגמול  .3

על פי צרכי יות התגמול ניריון החברה בחנו את מדמול ודירקטות התג, ועדיות התגמולינמדבקביעת 

 החברה בהווה וכפי שהחברה צופה שיהיו בעתיד הקרוב, וזאת בהתחשב בשיקולים הבאים: 

 ;  בראייה ארוכת טווחדה שלה ומדיניותה ת העבוני, תכקידום מטרות החברה (א)

כונים ניהול הסי , במדיניותהשארן בחברה, בהתחשב, בייצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה  (ב)

 רה;של החב

 גודל החברה, רווחיותה ואופי פעילותה; (ג)

 גיוס ושימור מנהלים ואנשי מקצוע מובילים ומומחים להמשך פיתוח עסקי החברה והצלחתה (ד)

 ת;קיהעס

חברה תרומתם של נושאי המשרה להשגת יעדי ה אשר יתגמלו וישקפו אתקביעת רכיבים משתנים  (ה)

  נושאי המשרה.דם של רוכת טווח ובהתאם לתפקייה אה, והכל בראיולהשאת רווחי

 עקרונות בגיבוש חבילת התגמול   .4

 ברהשרה בחהמשאי המנחים של החברה בהתייחס לכלל מרכיבי חבילת התגמול המוצעת לנוהעקרונות 

 : הינם כדלקמן

 השכלה, כישורים, מומחיות, ניסיון מקצועי, הישגים; .א

 שכר קודמים;כמי , הסאחריות תחומי תפקיד, .ב

 ברה, שכר ממוצע ושכר חציוני;עסקה לשכר שאר עובדי החהיחס בין תנאי כהונה וה .ג

רות שמת מטהגוי לתנאי כהונה משתנים )גמול מבוסס ביצועים וגמול הוני(, ויצירת תמריץ רא .ד
 החברה;

  להשגת תוצאות אלו.העסקיות של החברה ותרומתו האישית של כל נושא משרה תוצאות השפעת ה .ה

 מול הרכב חבילת התג .5

 מהרכיבים הבאים:  אחד או יותרה בחברה יכלול המוצעת לנושאי המשרהרכב חבילת התגמול 

 "(;השכר הקבוע)להלן: " ותהוצאסוציאליות והחזר הפרשות , תנאים נלוויםלרבות , תגמול קבוע (א)

ביצועים ומענק מבוסס  דעת מענק מזומן שבשיקול, יעדיםמזומן מבוסס  מענק -מול משתנה גת (א)

 ;מיפע-חד

 ;גמול הוני (ב)

 ;י וביטוחפטור, שיפו (ג)

 הודעה מוקדמת ומענקי פרישה; (ד)

עדת התגמול ודירקטוריון החברה את עמידת כל אחד בחנו וי שרה,גמול לנושא מתבעת אישור חבילת 

יובהר, כי התגמול ת בתכנית זו.  ת ההעסקה אל מול אמות המידה הקבועול עלוממאפיינים אלה וכן את כל

תגמול ועדת הל בהתאם להחלטת קיד, והכפף המשרה הנדרש לתלפי היקל ויופחת באופן יחסי יכו

 קטוריון.הדירו
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 הקבוע  שכרה .6

וק. של נושא התפקיד והתנאים המקובלים בש נקבע בהתאם לתפקיד, מאפייניו האישייםהשכר הקבוע 

ור הזמן שא המשרה עבלתגמל את נוויציבות לנושא המשרה ו ודאות יקלהענרכיב זה נועד בין היתר 

קבע במהלך משא ומתן לתחילת השכר הקבוע יישוטף.  ו בחברה באופןתפקידבביצוע  המושקע על ידו

הן את כישוריו וניסיונו  זכרו לעיל, והוא ישקף, בהתאם לפרמטרים שהוהעסקתו של נושא המשרה בחברה

ות ירבות הסמכות והאחרהגדרת תפקידו ורמת תפקידו בחברה, להן את ו משרההמקצועי של נושא ה

תרומתם,  מול שיידרש, אל ככלתקופה,  מדי ייבחנו המשרה נושאי של השכר רמותהנובעות ממנה. 

  דומים. יםלתפקיד ובשוק בחברה המקובלות השכר תפקידם ורמות

 הרכב השכר הקבוע ואופי התשלום

שכר ה צאות, ככל שיידרש.סוציאליות והחזר הוהפרשות  ,נלוויםתנאים  ס,בסי השכר הקבוע יכלול שכר

שירותים, בהתאם לאופי ההתקשרות עם כתמורה עבור מתן  חודש כמשכורת או ן מדיישולם במזומהקבוע 

לחברה, על פי שיקול דעתה, תהיה האפשרות  ות התגמול.כן מעת לעת בהתאם למדינינושא המשרה ויעוד

 דד המחירים לצרכן. סיס למהבשכר להצמיד את 

  תוסוציאליו נלווים

 לנושאי משרה תנאים נלווים וסוציאליים החברה תהיה רשאית לכלול במסגרת השכר הקבוע המוצע

מי הבראה, ימי מחלה, קרן , דימים בשנה( 30)עד  שנתיים ימי חופשה רה, כגוןנהוג בחבחוק ולל התאםב

מתנות נייד  חשבאחזקת רכב, טלפון נייד, מ/ב, רכהשתלמות, ביטוח מנהלים, ביטוח אובדן כושר עבודה

 וכיו"ב.לחגים 

יהיה זכאי לרכב שיעמוד  ה בתרומנכ"ל בחב החברה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנכ"ל - העמדת רכב

 םיהיו זכאים לרכב שיעמוד לרשותים וסמנכ"ל, 4 שווי תקבוצפעולית מבחכירה תהאישי ו ימושלרשותו וש

אי להעמדת רכב כאמור זכשא המשרה האם יבחר נו. 3שווי  תמקבוצ תהאישי בחכירה תפעולי םושימוש

בשווי הטבת העמדת הרכב לשכר  וםכסשתמש ברכבו הפרטי, יהיה אותו נושא משרה זכאי לקבל לה

 שא המשרה.תגולם במס לטובת נולא הרכב  העמדתת חבו הבסיס.

נושאי המשרה נשוא מדיניות התגמול הינם בעלי תפקיד ניהולי בכיר, כמשמעותו בחוק שעות עבודה 

עות ש קו"( ובעלי משרת אמון. על כן לא יחול חחוק שעות עבודה ומנוחה)להלן: " 1951-נוחה, התשי"אומ

 ת.וחה השבועיו בזמן המננוספות אור שעות מול עבתגיין לענעבודה ומנוחה על נושא המשרה 

  החזר הוצאות

נושא המשרה  החברה רשאית לקבוע בהתקשרותה עם נושא המשרה כי היא תישא בחלק או בכל הוצאות

טרנט, לינה ון, אינפחברה ובהיקף סביר, לרבות טלאשר נעשו לצורך מילוי תפקידו, בהתאם למדיניות ה

י וכיו"ב, והכל כנגד הצגת ן מקצועת בארגול, דמי חברובארץ ובחו" נסיעה ותהוצא, )בארץ ובחו"ל(

 חשבונית.

יד, תהיה החברה עובד מעב חסים ייבהתייחס לנושא משרה אשר התקשר עם החברה בהסכם שאינו מקי

ות למעביד המגלמת את ההטבות להוצאות האמורות, עד תקרת הערשאית לשלם כתוספת לשכרו וחלף ה

ותים במסגרת הסכם ספקים לחברה שירלנושאי משרה המ לוםהתש ת לעיל.מפורטוה ליותהסוציא

ת כל שכר הקבוע ואמבוצע כנגד חשבונית ומכיל בתוכו את האו עסק שירותים עם חברה בשליטתם 

 יובהר כי אין תקרה להחזר הוצאות. .(התנאים הנלווים )למעט החזר הוצאות

 שכר הבסיס תקרת 
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בין ות משכורת וין אם באמצע)ב השרה בחברשל נושאי המ 1לרבות סוציאליותשכר הבסיס להלן תקרות 

  :הוצאות החזר ו/או נלוויםכולל  אינושכר הבסיס אם באמצעות תשלום חודשי כנגד חשבונית(. 

היקף  התפקיד

 משרה

 ת שכר הבסיס החודשיתקר

  ש"ח 180,000 100% יו"ר דירקטוריון

ככל 

 *רששייד

גמול שלא יעלה על הגמול המקסימאלי על פי תקנות החברות ת

 .2000-ם בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני(, התש"ס)כללי

ככל  דירקטור רגיל 

 רש שייד

על פי תקנות החברות  גמול המקסימאליגמול שלא יעלה על הת
 .2000-גמול והוצאות דירקטור חיצוני(, התש"ס)כללים בדבר 

 "חש 100,000 100% מנכ"ל

 ש"ח 140,000 100% 2"ל חברת בת מהותיתמנכ

 ש"ח 50,000 100% סמנכ"ל

 ש"ח 40,000 100% המשרה הבכירהיתר נושאי 

 * יו"ר דירקטוריון לא פעיל

ויתר  הועדת התגמול ודירקטוריון החבר שלם אישורלצורכי החברה והתאם בו תודוחבנסיבות מי

ת תקר לפיכך, א משרה בחברה בהיקף משרה חלקי.העסקת נוש שר, תתאפעל פי דיןשים האישורים הנדר

 .שייקבע על פי יחס היקף המשרהבאופן יחסי , כמפורט בטבלה לעיל, תחושב בהתאמה הבסיס שכר

 
ים הנדרשים ויתר האישור מול ודירקטוריון החברהחברה ואישורם של ועדת התגה כירולצבהתאם כמו כן, 

 .40%שכר שעתי, ככל שהיקף המשרה לא יעלה על על פי  משרה, אוששל נ ר העסקהאפשתת ,ל פי דיןע

 .)במונחי עלות לחברה( בתוספת מע"מ לשעה ש"ח 100 עד היהתהשכר השעתי  תקרת

 תגמול משתנה  .7

 המבוסס יעדים, מענק בשיקול דעת ומענק חד פעמי. מענק שנתי במזומן  ולכלי המשתנהל התגמו

 יםמענק מבוסס יעד - מןשנתי במזומענק 

עסקיים אשר  מדידים בגין עמידה ביעדיםמזומן שנתי במענק עשויה לכלול חבילת התגמול לנושאי המשרה 

הבינוני  צור תמריץ בטווח הזמןליה נק הינמעייקבעו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. מטרת ה

 לפעול לקידום יעדי החברה בראייה שנתית. ביעדים המדידים יכללו יעדי חברה ויעדי ביצוע אישיים. 

 מכירות, ,השלמת אבני דרך בפיתוח מוצרים , את היעדים הבאים:כללו, בין היתריעדי החברה יכול שי

 .בהסכמים מהותייםת התקשרו, החברהשל שוק ווי ש השלמת הקמת פעילויות אסטרטגיות בעולם,, רווח

 משקל היעדים המדידים

 
הכנסה  רפרשות לפנסיה, הפרשות בגין אובדן כושי פיטורין, היצויהפרשה לפהבאות:  כולל את התוספותציאליות ורכיב הס 1

 השתלמות, כלל שתוענק. וקרן 
לפעילות  תת מהותיכחברת ב תנחשב "מוס פארמה בעבוגלון למועד זה, נכחברת בת מהותית תקבע על ידי דירקטוריון החברה.  2

 .החברה
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משרה האחרים בחברה ושאי הלנהיעדים שייקבעו יהיו יעדי חברה בלבד.  ההחברהיעדים שייקבעו למנכ"ל 

ובכפוף , ל ודירקטוריון החברהומשקלם ייקבע על ידי ועדת התגמויכול שיהיו יעדי חברה או יעדים אישים, 

 .מסך המענק 50%ים האישיים לא יעלה על ור המענק בגין עמידה ביעדלכך ששיע

ענק לאישור ובא המי שלם החברה מענק מבוסס יעדים לנושא משרה,בהתאם למדיניות החברה, בטרם ת

   ת החברה.החברה בהתבסס על נתונים אשר יוצגו על ידי הנהלודירקטוריון  בפני ועדת התגמול 

 תקרת מענק שנתי

שנתי אשר לא יעלה על התקרה המקסימלית אשר מענק רה רשאית להעניק לנושאי המש החברה תהיה

י, וזאת בהתבסס על תכנית השנתק ענלמותנה בהתקיימות תנאי הסף לעצם הזכאות תפורט להלן ויהא מ

 ס לשנה העוקבת. אשר תובא לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מראש בסוף כל שנה ביח

משרה אשר התחיל ו/או סיים את כהונתו במהלך  בור תקופת כהונתו של נושאהמענק השנתי ישולם בע

 ה. ברה( עבור החודשים בהם כיהן כנושא משרה בחרט-השנה באופן יחסי )פרו

תשלומים חודשיים של שכר הבסיס רת המענק השנתי לנושא משרה בחברה נקבעה כפונקציה של מספר תק

 :ר הוצאות(, כדלקמןאשר אינו כולל נלווים וסוציאליות והחז)

 תקרת המענק השנתי  תפקיד

 (חודשיהבסיס השכר )מספר תשלומים של 

   וריוןיו"ר דירקט

1 

  ומנכ"ל חברת בת מהותית מנכ"ל

3 

  יםסמנכ"ל

3  

  יתר נושאי המשרה הבכירה בחברה  

3 

 

 עתמענק שבשיקול ד -מענק שנתי במזומן 

השנתי  התגמולמסך  10%עד )המשתנה  ולסך רכיבי התגמ לא מהותי מתוך חלקהחברה רשאית לקבוע כי 

 שב בתרומתו של נושא המשרה.י קריטריונים שאינם ניתנים למדידה בהתחעל פ נקועי (במזומן

 כללי

 50%עד  החברה דירקטוריוןועדת התגמול ומענקי המזומן יהיו ניתנים להפחתה על פי שיקול הדעת של 

 שנם שיקולים אם לדעתם, י ברה, וכןהחסקי והכספי של תאם למצבה העבה, וזאת מסכום המענק

  שא המשרה, המצדיקים הפחתה כאמור. נור עם קשספציפיים ב

 מהרווח הנקי של החברה. 10%עבור שנת כספים מסוימת לא תעלה על שישולמו  השנתיים סך המענקים

 בחברה.שנה שעבד בחברה לפחות רק לאחר  למענק במזומןא משרה יהיה זכאי נוש
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Clawback - דים על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו נק מבוסס יעושולם לנושא משרה מע במידה

, יחזיר נושא מענק הרלוונטימתשלום ה שנים 3בתוך פרק זמן של  הכספיים של החברה מחדש בדוחות

ין או את ההפרש ב סך המענק מבוסס היעדים שקיבל כחלק מתנאי הכהונה והעסקההמשרה לחברה את 

, וזאת על לאחר הצגת הנתונים מחדש בדוחות הכספייםיה זכאי בפום לו לבין המענק לו ההמענק לו ששול

 .חודשים מיום הגילוי 6 תוך עד

 גמול הוני  .8

ה את נושאי המשרה של החברה ושאי המשרה בחברה להצלחת החברה, תתגמל החברתום את נרבמטרה ל

 .ש נאותיםרי מימו, בתנאי הבשלה ובמחישל החברה ערךהבניירות 

ות לפקודת מס הכנסה ו/או להוראות מס אחרות החל 102בהתאם לסעיף בתוקף  תכנית אופציות לחברה

רך לנושאי , במסגרתה יוענקו ניירות עוריה בה הם פועליםאם לטריטתבה על החברה ו/או על עובדיה

 מניותאופציות או . "(תתכנית האופציו)להלן: " משרה, דירקטורים, עובדים ונותני שירותים בחברה

ות נכנסה תכנית האופצי, ככל שיוענקו, יהיו כפופים להוראות תכנית האופציות. המשרה שיוענקו לנושאי

( 10עשר )(, ותפקע בתום 2019, ביולי 7יום קרי, דירקטוריון החברה )על ידי  הלתוקף החל מיום אימוצ

 נים ממועד האימוץ כאמור.ש

, מחיר המימוש שייקבע הינו הו/או דירקטורים בחברלנושאי המשרה ות לא סחיר אופציותאם יוענקו 

ך בתל אביב בע"מ יירות ערנ( ימי מסחר בבורסה ל30ים )הנעילה של המניה על פני )שלושממוצע שערי 

 .ן החברה בנוגע לכל הקצאה ספציפיתשקדמו למועד החלטת דירקטוריו

 פקהמונ ונהמה 2%ל עלה שנה לא יעה מידי שתעניק החברה לכל נושאי המשרה בחבר האופציותסך 

 . )במצטבר( והנפרע של החברה בדילול מלא

, שנים שלושעל פני תקופה מינימלית של  שוות רבעוניותבמנות על ידי החברה יבשילו  שיוענקו האופציות

על ידי מדידים שיוגדרו עמידה ביעדים , ובכפוף לעל פי שיקול דעתם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

 . הול ודירקטוריון החברועדת התגמ

ודל הבינומי ות כדוגמת בלק אנד שולס או המשווי התגמול ההוני יחושב על פי שיטות הערכות שווי מקובל

 כדלקמן: ארי,שוב לינייולא יחרוג מהתקרה לשנה, על בסיס ח

 .ש"ח לשנה 1,500,000שווי של עד   -יו"ר דירקטוריון

 . ש"ח לשנה 200,000ל ששווי עד  – הותיתל חברת בת ממנכ"/מנכ"ל

 .ש"ח לשנה 150,000ל שווי שעד  – ו כל נושא משרה אחרסמנכ"לים ו/א

 פטור, שיפוי וביטוח .9

עשויים להיות השליטה,  יבעל משרה שהינם יולרבות נושאלרבות דירקטורים,  משרה בחברה,הנושאי 

להוראות  חברה בהתאםה, על כן פועלת דםקיבגין פעולות שביצעו במסגרת מילוי תפלתביעות  חשופים

ם כנושאי משרה, על ידי מתן כתב שיפוי והתקשרות נושאי המשרה בחברה, מפני פעילותהחוק ומגנה על 

 ח, כמפורט להלן.בפוליסת ביטו

ת למען וחופשילפעול ב הלנושאי המשרהינה לאפשר , לנושאי המשרה ה כאמורהגנ הענקתמטרת 

לחברה מועמדים  ביעות, ומתוך רצון למשוךחשש מפני ת ום מטרותיה, מבליהאינטרסים של החברה וקיד

 .כנושאי משרה בחברה ותיים לכהונהאיכ
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השיפוי והביטוח תהיה רוחבית ואחידה לכל נושאי המשרה )לרבות תחולתם של הסדרי הפטור, 

 דירקטורים( בחברה.

 

 ביטוח

, יהיו זכאים, רוביהםקאו  טהשלי יבעל םרים ונושאי משרה שהינ, לרבות דירקטונושאי המשרה בחברה

ובכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך בחברה, מדיניות תגמול זו, כאמור ב לתגמוכחלק מחבילת ה

  .((Run Off)לרבות פוליסות ביטוח מסוג  נושאי משרהדירקטורים ויכלל בפוליסת ביטוח אחריות לה

יתקיימו התנאים שובלבד  מורסוי ביטוחי כאהחברה תהא רשאית להתקשר עם מבטחים לשם השגת כי

 אים:הב

 דולר ארה"ב; 30,000,000לה על סך של הכיסוי הביטוחי לא יע גבול .1

 דולר ארה"ב; 100,000ית לא יעלה על סך של פות העצמתגבול ההשת .2

  ארה"ב.  דולר 200,000לה על סך של לא יע הפרמיה השנתיתסכום  .3

י משרה דם כדירקטורים ו/או נושאיקהשליטה מתוקף תפ אחריותם של בעליתכסה גם את  הפוליסה

 .רה, ובלבד שתנאי הכיסוי בגין בעלי השליטה לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים בחברהבחב

 שיפוי

, יהיו זכאים, י שליטה או קרוביהםבעל ם, לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהיננושאי המשרה בחברה

אושר על שכפי נוסח בשיפוי לחייבות תהכתבי  תלקבל, ות תגמול זוול כאמור במדיניהתגמכחלק מחבילת 

-2018 )וראו דיווח מיידי מתאריך זה, מס' אסמכתא: 2018, במאי 1ביום  ידי האסיפה הכללית של החברה

 ., הנכלל על דרך ההפניה(01-043087

 פטור 

 יבעל םשהינ שרהמשאי וקטורים ונ, לרבות דירנושאי המשרה בחברההחברה תהיה רשאית להעניק ל

אישור ל בכפוף כתבי פטורכאמור במדיניות תגמול זו,  ילת התגמול, כחלק מחביהםטה או קרובילש

, במאי 1ביום  שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברהכפי בנוסח ו של החברההאורגנים המוסמכים 

 (. 2018-01-043087' אסמכתא: ך זה, מסי)וראו דיווח מידי מתאר  2018

רתם לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל נושאי המשרה כתבי פטור, הפטור במסגל , כי ככל ויוענקויובהר

השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה )גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור( יש בה 

ם אישי. כמו כן יובהר, כי לא יוענק כתב פטור לנושא משרה אם אישר בית משפט בשלוש השני עניין

העניין, נגד בעל השליטה בחברה או נגד נושאי בענה ייצוגית או תביעה נגזרת, לפי ותהאחרונות הגשת 

 משרה בה שעניינה הפרת חובות הגינות, הפרת חובות אמונים או קיפוח בעלי מניות המיעוט.

 דעה מוקדמת ומענק פרישה  הו .10

)או תשלום חלף  תחלף הודעה מוקדמ להודעה מוקדמת או תשלום בגין םזכאי והייבחברה משרה ה ינושא

, כפי שייקבע בהסכם יום 120פרישה( בעת סיום העסקה, אשר לא תעלה על  וקדמת / מענקהודעה מ

  ודירקטוריון החברה.  י ועדת התגמולה לנושא המשרה וכפי שיאושר על ידבין החברשההעסקה 

וזאת  הנאים המפורטים מטמענק פרישה לנושא משרה פורש, בהתאם לת לחברה תהא האפשרות לתת

 .ה המוקדמתתקופת ההודע מעבר לתגמול בגין



- 10 - 
 

 

 

 : ים הבאיםאתנאי מקדמי לקבלת מענק הפרישה הינו עמידה של נושא המשרה בכל התנ

 ., יעדיה והשאת רווחיהם עסקי החברהמהותית לקידו במהלך תקופת העסקתו תרם תרומה (א)

ת יטורין, עפ"י שיקול דעפ פיצוייקות שלילת ה בשל נסיבות המצדתו של נושא המשרה אינסיום העסק (ב)

 .וקבוע בהסכמי העסקה עם נושאי המשרה לועדת התגמו

על רישה לא יעלה שנים בחברה ומענק הפ 3-של פחות מה בוותק רככלל, מענק הפרישה לא יוענק לנושא מש

 של נושא משרה בחברה.  לווים()ללא סוציאליות ונ חודשי בסיס שכרפעמים  3

 ועים בחבילת התגמולבקרכיבים משתנים והיחס בין ה .11

היחס בין הרכיבים  3,המשרה יהיה זכאי לרכיבי שכר קבועים ולרכיבי שכר משתניםנחה כי נושא בה

 מן:הקבועים בחבילת התגמול הינם כדלקמשתנים וה

 ז הרכיב המשתנה מסך חבילת התגמולאחו תפקיד

 10% וריוןיו"ר דירקט

 20% לומשנה למנכ"מנכ"ל 

 20% שאי משרה אחריםנו

 

 צונייםגמול דירקטורים חי .12

על פי  יהיו זכאים לתגמול שלא יעלה על הגמול המקסימאלי בחברה לוייםובלתי ת חיצונייםרים דירקטו

"(, וכן הגמול תקנות, )להלן: "2000-, התש"סרקטור חיצוני(נות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות דיתק

 ת האישורים הנדרשים על פי דין. לבי, וזאת בכפוף לקול שיהיו זכאים לתגמול הוניכ

 חס בין תנאי העסקתו של נושא המשרה לתנאי העסקתם של עובדי החברה הי .13

)לרבות  החברה עובדי שאר של העסקה לתנאי בחברה המשרה נושאי של ולהתגמ חבילת בין היחס ייבחן

על פערים ביניהם ה תהשפעמור כאמור ועובדי קבלן( ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני של העובדים כא

, סבירותו של שכר נושאי המשרה בחברה לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת בחברה יחסי העבודה

 העובדים שלה.

ור ויציינו האם לדעתם מדובר ביחס ראוי וסביר והדירקטוריון יבחנו את היחס כאמל התגמו ועדת

 ותחום עיסוקה. הכח האדם המועסק בתמהיל  בהתחשב באופייה של החברה, גודלה,

ריון החברה ביצעו בחינה כאמור נכון למועד אישור מדיניות תגמול זו, וקבעו כי ועדת התגמול ודירקטו

 י העבודה בחברה. על יחסלרעה ר ולא צפויה להיות לו השפעה היחס הינו סבי

  :אישור מדיניות תגמול זו להלן היחס האמור נכון למועד

 סקהעות היחס על תפקיד

 ה חציוניתעלות העסק ממוצעתעסקה העלות 

  10.4           11.0              יו"ר דירקטוריון

  4.4             4.7                מנכ"ל

 
 .או קבוע בלבד כר משתנה בלבדמשרה זכאי לשום בו נושא החול במקמובהר, כי מגבלת היחס כאמור לעיל לא ת 3
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  4.4             4.7                חברת בת מהותיתמשותף של מנכ"ל 

  4.4             4.7                חברת בת מהותיתמשותף של מנכ"ל 

  2.4             2.5                סמנכ"ל כספים

 



 

 בע״מ  טוגדר פארמה
 ה"(ר)"החב

 ("התקנות") 2005 –כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו 

 חלק ראשון

  בע״מ טוגדר פארמה: שם החברה .1

 ,של בעלי המניות החברה מיוחדת אסיפה כללית: סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה .2

פרל כהן צדק לצר במשרדי  0015:בשעה , 2020, באוגוסטביולי 13 26 ,ה'א'אשר תתקיים ביום 

 ,באוגוסט 20 2 א'ה'יום היא תתקיים ב ,תידחה האסיפהאם  תל אביב. 53קומה  121ברץ, דרך בגין 

 באותו מקום ובאותה השעה. ,2020

 :אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה הנושאים שעל סדר היום, .3

 אישור האסיפה. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה לשלוש שנים החל ממועד  .3.1

 נספח א' כ פתמצור המוצעת. מדיניות התגמול לדוח הזימון 2.1לפרטים נוספים ראו סעיף 

 .לדוח זימון האסיפה

 לטות המוצעות: שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחהמקום והשעות  .4

לאחר   ה' בשעות העבודה המקובלות, -בימים א'  ניתן לעיין בדיווח מיידי ובמסמכים הנזכרים בו,

פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך בגין במשרדי  עו"ד ניר זוהר תיאום מראש עם הנציג לצורך דוח זה,

 http://www.magna.isa.gov.ilוכן באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך:  תל אביב, 53קומה  121

 .http://maya.tase.co.ilושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב: 

 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה: .5

שעל  1.1הרוב הנדרש לאישור נושא  ,החברות לחוקא)ב( 267 סעיף להוראות תאםבה .5.1

רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה והמשתתפים בה, ובלבד  סדר היום, הינו

 שיתקיים אחד מאלה:

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

דיניות תיקון משאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור 

התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים 

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

 לחוק החברות, בשינויים המחויבים. 276

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

 שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

א)ג( לחוק החברות ולאור העובדה שהחברה 267יובהר, כי בהתאם להוראות סעיף 

א)ג( לחוק החברות, דירקטוריון החברה 267ה בסעיף נכדה ציבורית כהגדרת אינה חברה

שעל סדר היום( גם אם האסיפה הכללית  1.1לאשר את מדיניות התגמול )נושא  רשאי

התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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על  ,התגמולנימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות 

 הוא לטובת החברה. ,אף התנגדות האסיפה הכללית

 הוכחת בעלות במניות החברה:  .6

 הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה.

 נשלח אם או בעלות אישור לו צורף אם רק רשום לא מניות בעל לגבי תוקף יהיה ההצבעה לכתב

. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות בעלות אישור לחברה

 . התאגדות תעודת או דרכון, זהות תעודת צילום לו צורף אם רקבעל מניות רשום 

פרל כהן צדק למשרדי , יש להמציא להלןאת כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים הנדרשים כאמור 

שעות לפני  4 -לא יאוחר מ תל אביב, 53קומה  121בכתובת דרך בגין  עו"ד ניר זוהראצל , לצר ברץ

 .כינוס האסיפהמועד 

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש על פי 

"(, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. יודגש, חוק החברות)" 1999-הוראות חוק החברות, התשנ"ט

אמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא כי מי שלא סימן קיומה או העדרה של זיקה כ

 הצבעתו במניין.

 האלקטרונית ומועד נעילת המערכתבאמצעות מערכת ההצבעה  הצבעה .7

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות 

כינוס האסיפה  שעות לפני מועד 6כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד 

"(. את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית)להלן: "

 למועד נעילת מערכת ההצבעה.

 :והודעות עמדה מען למסירת כתבי ההצבעה .8

 תל אביב. 53קומה  121פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך בגין במשרדי  עו"ד ניר זוהר,

 הודעות עמדה: .9

לפני מועד האסיפה, היינו ימים  10 עד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינוהמועד  .9.1

 .2020, באוגוסטביולי 3 16עד יום 

ימים לפני מועד  5עד  הינו המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .9.2

 .2020, באוגוסטביולי 8 21, היינו עד האסיפה

ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב כתובת ההפצה של אתר רשות  .10

 בע"מ, שמצויים בהם כתבי ההצבעה:

 ./http://www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  .10.1

 .http://maya.tase.co.ilאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:  .10.2

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש  .11

וכן כי בעל מניות לא רשום רשאי  זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים

 .להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה  .12

כן והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם 

הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי 

 הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה  .13

וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך רגילות של החברה, מניות  2,784,226הינם אשר  ,בחברה

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

  זכאי לעיין בכתבי ההצבעה. רגילות של החברהמניות  1,147,707הינו אשר 

רבות הוספת נושא לסדר היום לאחר פרסום כתב הצבעה זה. כמו כן, ייתכנו שינויים בסדר היום ל .14

עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעדיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה 

 לעיל.  10שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה כמפורט בסעיף 

הכולל  מעודכן הצבעה כתב תפרסם והחברה האסיפה של היום לסדר נושא הוספת תתבקש אם .15

 סדר פרסום במועד כאמור מעודכן הצבעה כתב תפרסם החברה אזי כאמור, ים/נוסף ים/נושא

 החברות לתקנות )ב(5בסעיף  הקבועים הזמנים ללוחות בהתאם שיהיה האסיפה של היום העדכני

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

2000. 

 באמצעות להצביע ניתן ושלגביו היום סדר שעל נושא כל לגבי הצבעתו אופן את יציין מניות בעל  .16

 .זה הצבעה כתב של השני בחלקו, זה הצבעה כתב
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 חלק שני –כתב הצבעה 

 בע״מ טוגדר פארמה: שם החברה

 .520039348 ח.צ: מס' החברה

 .0015:בשעה  2020באוגוסט ביולי  13 26, 'אה': יום מועד האסיפה

 .מיוחדת: אסיפה כללית סוג האסיפה

 .2020ביולי  16, 'ה: יום המועד הקובע

 )ימולא על ידי בעל המניות(

  :המניות בעל פרטי

 שם בעל המניות: ________________

 מס' זהות: _________________

  :ישראלית זהות תעודת המניות לבעל אין אם

 דרכון: ________________מס' 

 המדינה שבה הוצא: _________

 בתוקף עד: _______________

 :תאגיד הוא המניות בעל אם

 מס' תאגיד: ____________

 מדינת ההתאגדות: _______

 אופן ההצבעה

 היום סדר שעל יםהנושא

 1ההצבעה אופן

, החברות לחוק 275 עד 272-ו 255 סעיפים לפי עסקה אישור לעניין

 לפי תגמול מדיניות או, רגיל רוב אינו לאישורה הנדרש שהרוב

האם את/ה בעל שליטה או בעל "עניין אישי"  –א 267 סעיף

 משרה נושא, התגמול במדיניות" אישי"עניין  לבהחלטה, בע

 ? 2מוסדי משקיע או בכירה

 לא *כן נמנע נגד בעד 

אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה 

החל ממועד אישור בחברה לשלוש שנים 

 2.1. לפרטים נוספים ראו סעיף האסיפה

פת מצור. מדיניות התגמול לדוח הזימון

 .לדוח זימון האסיפה נספח א'כ

   

  

   

 חתימה: ______________________    תאריך _______________

 

 :פרטים

 :עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלןבמידה והינך בעל * 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 * פרט )בעמוד הבא(
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. 1
 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. 2
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 רק תקף זה הצבעה כתב -(( 1)177 סעיף)לפי  בורסה חבר באמצעות במניות המחזיקים המניות לבעלי
 .האינטרנט באמצעות היא ההצבעה שבהם במקרים למעט בעלות אישור בצירוף

 

 תעודת  צילום בצירוף תקף ההצבעה כתב - החברה של המניות בעלי במרשם הרשומים המניות לבעלי
 .התאגדות תעודת/   דרכון/  הזהות

 


