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 בע"מ קבוצת אירודרום

 520037607ח.צ. 

 "החברה"(להלן: )

 2020, ביולי 1

 לכבוד     לכבוד

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

  א.נ.,.ג

  ומיוחדת דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית הנדון:

ות )הודעה ומודעה על אסיפה "(, לתקנות החברחוק החברות)" 1999 - בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט

, לתקנות החברות )הצבעה 2000-כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס

 1970-, לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל2005-בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

ת ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה "(, לתקנות ניירותקנות דוחות תקופתיים ומיידיים)להלן: "

, 2001-תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"אל, 2000-רשומה(, התש"ס

ועדת התגמול והחלטות , 2020ביוני  30ומיום  2020 ביוני 21מיום דירקטוריון החברה ת וובהמשך להחלט

סיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה ניתנת בזאת הודעה על כינוס אמאותם הימים, 

מ. פירון ושות', ברחוב במשרדי , 12:00, בשעה 2020 באוגוסט 6 ',ה "(, שתתקיים ביוםהאסיפה)להלן: "

 אביב.-, תל2השלושה 

 על סדר יומה של האסיפה .1

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה  .1.1

דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דו"ח  - 2019בדצמבר  31הסתיימה ביום ש

, כפי שפורסמו 2019בדצמבר  31הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 

 "(.הדוח התקופתי( )להלן: "2020-01-034776)אסמכתא מס':  2020באפריל  1ביום 

, קסלמן וקסלמןמוצע לאשר את חידוש מינויו של משרד  - משרד רו"ח המבקרמחדש מינוי  .1.2

ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי  2020כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 

לדוח  13, ראו סעיף 2019אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר לשנת המניות של החברה. 

 לה על דרך ההפניה(. הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי )מידע זה מהווה הכל

מינויו של מר רועי דגני המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, כדירקטור בחברה עד חידוש  .1.3

 החברה.של מניות התום האסיפה השנתית הבאה של בעלי 

מינויו של מר אביעד פרידמן כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של חידוש  .1.4

 החברה.של מניות הבעלי 

, מר לעילכאמור  מובאת לחידוש ושכהונת של הדירקטור ווהעסקת ותנאי כהונתיצוין, כי 

יום כללית של החברה שפורסם בבהתאם לדוח זימון אסיפה  יוותרו ללא שינוי אביעד פרידמן,

 ( )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(2020-01-03048)אסמכתא מס':  2020במרץ  28

  ."(2020במרץ  28מיום  דוח זימון האסיפה)להלן: "
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מינויו של מר ציון ספיר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי חידוש  .1.5

ע"י  מר ציון ספיר ליו"ר הדירקטוריון, מונה 2020ביוני  21ביום  המניות של החברה.

)מס' אסמכתא:  2020ביוני  22מיום  םמיידי יםלפרטים נוספים ר' דיווח. דירקטוריון החברה

  .(2020-01-065235 -ו 2020-01-065229

מינויו של מר אריאל בן דיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של חידוש  .1.6

ע"י לדירקטור בחברה מר אריאל בן דיין , מונה 2020במאי  19ביום  .בעלי המניות של החברה

-2020)מס' אסמכתא:  2020ביוני  9 מיוםדירקטוריון החברה. לפרטים נוספים ר' דיווח מיידי 

01-051643 .) 

וועדת תגמול כאמור  דירקטוריון החברהבהמשך להחלטות , מינויים כדירקטורים בחברה עם

גמול שנתי אריאל בן דיין להדירקטור, מר ציון ספיר ויו"ר הדירקטוריון, מר  זכאים ,לעיל

בר גמול והוצאות כללים בדהחברות )בגובה הסכום "הקבוע" כאמור בתוספת השנייה לתקנות 

, כנוסחה עובר לתקנות החברות "(תקנות הגמול)להלן: " 2000-(, תש"סלדירקטור חיצוני

קנות תהתיקון ל)להלן: " 2016-ר חיצוני( )תיקון(, התשע"ו)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטו

 גמול השתתפות לישיבה בגובה הסכום "הקבוע" כאמור בתוספת השלישית לתקנותלו, "(הגמול

בה תסווג לדרגה בהתאם הכל  הגמול כאמור לעיל,תקנות תיקון להגמול, כנוסחה עובר ל

יובהר, כי סכום הגמול השנתי וגמול השתתפות האמור הינו זהה מעת לעת. החברה, כפי שתהיה 

 לגמול הניתן לשאר הדירקטורים בחברה.

יו זכאי הדירקטורים למען הסר ספק, יובהר כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות האמור, לו יה

  לתקנות הגמול.  7את בהתאם לתקנה אינו מובא לאישור האסיפה, וז

( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בנוגע 10ב)36 -ו 26לפרטים הנדרשים לפי תקנות 

לעיל, ראו הצהרות  1.6עד  1.3לדירקטורים שכהונתם מובאת לאישור כאמור בסעיפים 

  . א'נספח ימון אסיפה זה כדירקטורים המצורפות לדוח זה

 ,אריאל בן דיין דירקטור,הוציון ספיר  יו"ר הדירקטוריון,מינויים של חידוש בכפוף לאישור  .1.7

 לעיל, מוצע לאשר את תנאי כהונתם והעסקתם כדלקמן: 1.6 -ו 1.5כאמור בסעיפים 

 ציון ספיר ליו"ר הדירקטוריון,וכתבי פטור מאחריות התחייבות לשיפוי  יכתב הענקת .1.7.1

אריאל בן דיין בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת דירקטור, לו

 נספח ד'ראו  בחברה יםהמקובל פטור מאחריותוכתב לנוסח כתב התחייבות לשיפוי לעת. 

-2016-01)אסמכתא מס':  2016בספטמבר  21לדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 

 על דרך ההפניה(.  ( )מידע זה מהווה הכללה126538

בפוליסת ביטוח  אריאל בן דייןדירקטור, הציון ספיר ו יו"ר הדירקטוריון, כללתם שלה .1.7.2

אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים וכפי 

סעיף ראו אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה  חפוליסת ביטושיהיו מעת לעת. לתנאי 

 28מיום  דוח זימון האסיפהל נספח ו'כניות התגמול של החברה כפי שצורפה למדי 6.16

   "(.של החברה מדיניות התגמול"להלן: ) 2020במרץ 
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 1.10כמפורט בנושא של החברה עדכון מדיניות התגמול אסיפה כללית זו את בכפוף לאישור  .1.8

ספיר כדירקטור  מינויו של מר ציוןחידוש ולאישור אסיפה כללית זו את שעל סדר היום, 

ה הקצאיו"ר דירקטוריון החברה, ספיר מתוקף היותו ציון תת אלוף )במיל'( לאשר בחברה, ל

מניה רגילה לכל אחת הניתנות למימוש  של החברה אופציות לא רשומות למסחר 712,935 של

 , ללא תמורה.מניות רגילות של החברה 712,935 אחת של החברה ללא ע.נ., ובסך הכל עד

, )בדילול מלא( מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 1.07%-מהוות ככי האופציות  יצוין,

 .להלן 2והכל כמפורט בסעיף 

 1.10כמפורט בנושא של החברה עדכון מדיניות התגמול  אסיפה כללית זו את בכפוף לאישור .1.9

ירקטור מינויו של מר אריאל בן דיין כדחידוש ולאישור אסיפה כללית זו את שעל סדר היום, 

אופציות לא  1,032,729 דירקטור בחברה, הקצאה שלמתוקף היותו בחברה, לאשר למר בן דיין 

מניה רגילה אחת של החברה ללא לכל אחת הניתנות למימוש  של החברה רשומות למסחר

יצוין, כי האופציות  , ללא תמורה.מניות רגילות של החברה 1,032,729 ע.נ., ובסך הכל עד

כמפורט בסעיף  , והכל)בדילול מלא( מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 1.54%-מהוות כ

  להלן. 2

)ובכלל זה תתווסף אפשרות למתן תגמול הוני לפיה לאשר עדכון למדיניות התגמול של החברה  .1.10

, בעלי שאינם דירקטורים חיצוניים, בלתי תלויים לדירקטורים בחברה (הענקת אופציות

על פי החלטת דירקטוריון החברה ובהתאם לתנאים שנקבעו  ,םהאו קרוביבחברה שליטה ה

במדיניות התגמול המעודכנת. בהתאם לעדכון המוצע למדיניות התגמול המובא לאישור 

לחברה משמעותית צפויה  מהתרואסיפה כללית זו, האופציות יוענקו לדירקטורים בעלי 

יניות התגמול הקיימת ביחס למד ןמסומשל החברה מדיניות התגמול העדכון ל. עסקיהלו

 .לדוח זה כנספח ב'מצ"ב ובחברה נכון למועד דוח זה, 

לא רשומות למסחר הניתנות למימוש כל אחת למניה אופציות מימוש  אופןל עדכוןלאשר  .1.11

)באמצעות  , מנכ"ל ודירקטור בחברהשהוקצו למר רועי דגנירגילה אחת ללא ע.נ. של החברה, 

שהושלמה עם אירודרום בע"מ של החברה גרת העסקה במס ,1(בבעלותו המלאה חברת ניהול

אפשרות ל בנוסףבאופן בו , 2)להלן: "האופציות שהוקצו למר דגני"( 2020באפריל  22ביום 

תהיה (, Cashless Exerciseעל בסיס מימוש נטו )שהוקצו למר דגני  לממש את האופציות

פציות )במועד הבשלתן( לממש את האו, הבלעדי בהתאם לשיקול דעתו ,אפשרותה למר דגני

יובהר, כי לא יחול כל להלן.  בחלק ג'והכל כמפורט , במזומןלחברה ולם במחיר מימוש שיש

 תקופת המימוש, במחיר המימושובכלל זה , למר דגנישהוקצו שינוי ביתר תנאי האופציות 

 .ותקופת ההבשלה

 

 

 

 

                                                      
 מר דגני הינו בעל השליטה בחברה באמצעות חברה בשליטתו. 1

באפריל  22. לפרטים בדבר השלמת העסקה ראו דיווח מיידי של החברה מיום 2020במרץ  28מיום  דוח זימון האסיפהראו  2

 (.2020-01-040491)אסמכתא מס':  2020
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 פרטית מהותית פרטים הנדרשים על פי תקנות הצעה פרטית בקשר עם הצעה -חלק א' 

  מבוא .2

בכפוף , 2020ביוני  21בהתאם לתקנות הצעה פרטית, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום  .2.1

להלן ולאישור אסיפה כללית זו את העדכון למדיניות  4.17לקבלת האישורים הנדרשים בסעיף 

 תת אלוף )במיל'(יון, יו"ר הדירקטורל( 1) :להקצותשעל סדר היום(,  1.10התגמול של החברה )סעיף 

מניה רגילה לכל אחת הניתנות למימוש  של החברה לא רשומות למסחר אופציות 712,935 ספירציון 

( 2) ;-ול ללא תמורה ,מניות רגילות של החברה 712,935אחת של החברה ללא ע.נ., ובסך הכל עד 

כל הניתנות למימוש  ברהשל הח אופציות לא רשומות למסחר 1,032,729 מר אריאל בן דייןדירקטור, 

, ללא מניות רגילות של החברה 1,032,729מניה רגילה אחת של החברה ללא ע.נ., ובסך הכל עד לאחת 

 ."(האופציות המוצעות" -ו" הצעות הפרטיותה"להלן: ) תמורה

תכנית הקצאת האופציות המוצעות תבוצע בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה )" .2.2

, כתוקפה כיום או 1961-לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א 102ם לסעיף "(, ובהתאהאופציות

 "(.הפקודהכפי שתשונה בעתיד )"

בהנחת מימוש מלוא האופציות שבחברה, בהנחת מימוש מלוא האופציות המוצעות ובהנחת מימוש  .2.3

מלוא האופציות שהוצעו לעובדים ולנושאי משרה בכירה בחברה באותו מועד בסך כולל של 

 החברה, מניות רגילות של 7,338,359 -הניתנות למימוש לאופציות לא רשומות למסחר,  7,338,359

מהונה המונפק והנפרע של החברה  2.6% -תהווינה מניות המימוש בגין האופציות המוצעות כ

 ומזכויות ההצבעה בה )בדילול מלא(.

 פרטים אודות הניצעים  .3

. אריאל בן דייןדירקטור, מר הציון ספיר וף )במיל'( תת אלויו"ר הדירקטוריון, הינם  יםהניצע .3.1

המקצועי בחמש השנים נם וניסיו הם, הישגילפרטים אודות השכלתם, כישוריהם, מומחיותם

( 5)270"צד מעונין", כהגדרתו בסעיף  ים אינם. למיטב ידיעת החברה, הניצע'אנספח , ראו האחרונות

 לחוק החברות. 

מדיניות ח זימון זה ותנאי הכהונה של הניצעים אינם חורגים מנשואות דו ותיצוין, כי ההקצא .3.2

 (.אסיפה זומובא לאישור כפי שעדכונה התגמול של החברה )

חודשים לפי התוספת השישית לתקנות  12אודות תנאי התגמול של הניצעים לתקופה של  פרטיםל .3.3

 .לדוח זה 'גנספח דוחות תקופתיים ומיידיים ראו 

  הניצעיםמ "אלכ תנאי האופציות המוצעות .4

 ומועד פקיעה מועד מימוש; מועד הקצאת האופציות המוצעות .4.1

ביוני  21דירקטוריון החברה, קרי ביום מועד הקצאת האופציות המוצעות הינו מועד אישור  .4.1.1

 "(. מועד ההענקה)" 2020

להלן  4.16מועד הקצאת האופציות המוצעות הינו בסמוך לקבלת האישורים המפורטים בסעיף  .4.1.2

"(. האופציות המוצעות תהיינה ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה, ההקצאהמועד )"

 מפורטים להלן. הבכפוף לתנאי תכנית האופציות ובהתאם למועדי ההבשלה ולתנאים 
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האופציות המוצעות תפקענה ככל ולא תמומשנה למניות רגילות של החברה קודם לכן, במועד  .4.1.3

 4.6( בעת סיום יחסים כמפורט בסעיף 2עד ההענקה; )שנים ממו 5( בחלוף 1המוקדם מבין: )

 "(.מועד הפקיעהלהלן )"

  מימושמחיר ה .4.2

כמפורט  ללא תמורהאו  לאחר תשלום מלא של מחיר המימוש במזומן יוקצו לניצעיםהאופציות  .4.2.1

  . להלן)כולל(  4.4.7עד  4.4.4 פיםסעימנגנון המתואר בב

מר אריאל בן דירקטור לומר ציון ספיר וריון, יו"ר הדירקטכ"א מלמחיר המימוש של האופציות  .4.2.2

וזאת בהתאם לשער הנעילה של מניית "(, מחיר המימוש)להלן: "ש"ח למניה  1.292דיין יהיה 

היום שקדם למועד אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את  2020ביוני,  18החברה ליום 

ימי  60ות החברה בבורסה במהלך . בהקשר זה יצוין כי מחיר הנעילה הממוצע של מניצאותההק

 .ש"ח למניה 0.86המסחר שקדמו להחלטת הדירקטוריון כאמור היה 

. מחיר המימוש לא צמוד למדד להלן 4.7מחיר המימוש כפוף להתאמות כמפורט בסעיף  .4.2.3

 המחירים לצרכן או למדד כלשהו. 

 תקופת גיבוש הזכאות .4.3

  מוש כדלקמן:תהיינה ניתנות למילכ"א מהניצעים המוצעות האופציות 

, בכפוף לכך כי 2021ביוני  21החל מיום תהיינה ניתנות למימוש המוצעות מהאופציות  1/3 .4.3.1

בין הניצע לבין החברה או חברות קשורות  מעביד או יחסי מתן שירותים-מתקיימים יחסי עובד

 ;שנים ממועד ההבשלה הראשון 4, ועד לתום "(מועד ההבשלה הראשון)להלן: "לחברה 

, בכפוף לכך כי 2022ביוני  21פציות המוצעות תהיינה ניתנות למימוש החל מיום מהאו 1/3 .4.3.2

מעביד או יחסי מתן שירותים בין הניצע לבין החברה או חברות קשורות -מתקיימים יחסי עובד

 שנים ממועד ההבשלה השני; 3"(, ועד לתום מועד ההבשלה השנילחברה )להלן: "

בכפוף לכך כי  ,2023ביוני  21ות למימוש החל מיום מהאופציות המוצעות תהיינה ניתנ 1/3 .4.3.3

מעביד או יחסי מתן שירותים בין הניצע לבין החברה או חברות קשורות -מתקיימים יחסי עובד

 . ממועד ההבשלה השלישי שנתיים"(, ועד לתום שלישימועד ההבשלה הלחברה )להלן: "

 "(מנות האופציות" ויחד: "מנת אופציות)להלן: "

 פציות המוצעות מימוש האו .4.4

במלואן, או בחלקן מעת  יםניתנות למימוש על ידי הניצעלכ"א מהניצעים  האופציות המוצעות .4.4.1

 .לעיל ובטרם חלף מועד הפקיעה 4.3לעת, בתקופת גיבוש הזכאות כאמור בסעיף 

מימוש האופציות, כולן או מקצתן, ייעשה ע"י מסירת הודעה בכתב חתומה על ידי הניצע  .4.4.2

ל החברה )ולנאמן, לפי העניין(, בדבר מימוש אופציות, בנוסח אשר ייקבע על למשרדה הרשום ש

ידי החברה מעת לעת, ואשר יכלול, בין היתר, את מספר האופציות שברצון הניצע לממש )להלן: 

"( או באופן שיקבע על ידי החברה מעת לעת. היום בו תגיע הודעת המימוש הודעת המימוש"

 "(. מועד המימושל האופציות המנויות בהודעת המימוש )להלן: "חשב כיום המימוש שילחברה י
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האמור לעיל, לא יבוצע מימוש של אופציות למניות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, על אף  .4.4.3

להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד 

סף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום "(. בנואירוע חברהמהנ"ל יקרא להלן: "

 אביב בע"מ-הקובע של אירוע חברה )כהגדרת מונחים אלו בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל

 "((, לא יבוצע מימוש של אופציות למניות ביום האקס כאמור.בורסה)"

 -מזומן  על בסיס מימוש נטו )ללא)במועד הבשלתן(  את האופציות לניצעים תהא הזכות לממש .4.4.4

Cashless Exercise ,) ,ובאופן שהניצעים לא יידרשבכפוף לקבלת פרה רולינג מרשויות המס 

לשלם בפועל את מחיר המימוש, וכמות המניות שתוקצה לניצעים תחושב בהתאם להפרש שבין: 

)א( שער הסגירה של מניות החברה בבורסה ביום המסחר שקדם למועד המימוש, מוכפל במספר 

כפופות לאופציות אשר ביחס אליהן ניתנה הודעת המימוש, לבין: )ב( מחיר המימוש, המניות ה

מובהר כי  ."(המנגנון)להלן: " מוכפל במספר האופציות אשר ביחס אליהן ניתנה הודעת המימוש

הניצעים יהיו זכאים לבחור בין מימוש האופציות על פי מנגנון זה לבין מימוש האופציות 

ל מחיר המימוש במזומן, ביחס לכל כמות האופציות שהבשילה, כולה באמצעות תשלום מלא ש

 או חלקה.

 על פי מנגנון זה יקבע על פי הנוסחה שלהלן: יםמספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי הניצע

NA

BAY
X






)(
 

 הפרש זה )ככל שיהיה חיובי( יהווה את סכום ההטבה הנובע לניצעים במועד המימוש )להלן: .4.4.5

 "(.סכום ההטבה"

 במועד המימוש יערך חישוב כדלקמן: .4.4.6

X "( מניות המימוש החלקי= מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות.)" 

Y .מספר האופציות הכלולות בהודעת המימוש = 

A  שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום שקדם למועד המימוש )שהוא כאמור היום בו =

 התקבלה הודעת הניצע(.

B .מחיר המימוש למניה = 

סמוך לאחר יום , בכהגדרתו לעיל ככל והניצעים בחרו לממש את האופציות על פי המנגנון .4.4.7

המסחר הראשון שלאחר קבלת הודעת המימוש וכפוף לכל דין, החברה תקצה לניצעים )או 

לנאמן עבורם, לפי המקרה( כמות מניות אשר שווי השוק שלהן לפי שער הסגירה של מניות 

ה בבורסה ביום המסחר שקדם למועד הודעת המימוש, שווה לסכום ההטבה. בכל מקרה החבר

לא תקצה החברה שברי מניה וכל שבר מניה שיתקבל מהחישוב הנ"ל או כתוצאה מהוראות 

 סעיף זה, יעוגל )כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה( למניה השלמה הקרובה ביותר.

ענה כתוצאה ממימוש האופציות המוקצות תהיינה שוות המניות שתנב - זכויות מניות המימוש .4.4.8

 בזכויותיהן למניות הרגילות של החברה לכל דבר ועניין. 
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ככל שמניות המימוש תוחזקנה בידי הנאמן עבור הנהנים, תהיינה זכויות  - זכויות הצבעה .4.4.9

ידיו -ההצבעה בגין מניות אלה בידי הנאמן. הנאמן לא יצביע בגין מניות המימוש המוחזקות על

עבור הנהנים, ויעניק ייפוי כוח לנהנים להצביע בגין מניות המימוש באסיפת בעלי המניות, כפוף 

  לבקשת הנהנים, אם וככל שתועבר בקשה כזו.

 זכויות מניות המימוש  .4.5

למניות הרגילות המוצעות תהיינה שוות בזכויותיהן  המניות שתנבענה כתוצאה ממימוש האופציות

 ועניין. של החברה, לכל דבר 

  סיום היחסים  .4.6

בכפוף לאמור להלן, ככל ויחדלו הניצעים להיות עובדים או נושאי משרה בחברה או נותני  .4.6.1

שירותים לחברה, כל האופציות המוצעות אשר הוענקו להם וטרם הבשילו תפקענה מיידית. 

הודעה בדבר סיום יחסי עבודה או שירותים תיחשב כסיום יחסים לצורך פקיעת האופציות 

המוצעות. הניצעים יהיו רשאי לממש את האופציות המוצעות במועד מאוחר ממועד סיום יחסי 

", לפי העניין( רק ביחס לאופציות סיום היחסים" או "מועד סיום היחסיםעבודה או שירותים )"

המוצעות אשר התגבשה זכאותם בגינן במועד סיום היחסים, בהתאם למועדי גיבוש הזכאות של 

 צעות כמפורט להלן:האופציות המו

במקרה של סיום יחסים מכל סיבה שהיא )למעט במקרים המפורטים להלן( בין הניצעים לבין  .4.6.2

החברה או חברה בת של החברה, יהיו הניצעים רשאים לממש את האופציות שהבשילו וטרם 

פקעו ממועד קבלת ההודעה המוקדמת בדבר סיום היחסים ועד למועד ניתוק היחסים בפועל, 

 ימים או עד תום תקופת האופציה, המוקדם מביניהם.  90סך התקופה לא תעלה על כאשר 

במקרה של סיום היחסים בשל חו"ח מוות או נכות של הניצעים, תהיה לניצעים או ליורשיהם  .4.6.3

החוקיים זכות לממש את האופציות שהניצעים היו זכאים לממש בהתאם למועדי ההבשלה 

( חודשים ממועד סיום היחסים בפועל או תום תקופת 12) ובתנאי שטרם פקעו, במשך שנים עשר

 האופציה.  

במקרה בו סיום היחסים עם הניצעים נגרם בשל "עילה", אזי האופציות של הניצעים תפקענה  .4.6.4

לכל דבר ועניין, בין אם הניצעים במועד סיום היחסים היו זכאים לממש חלק מן האופציות ובין 

 ת בקשר עם האופציות. אם לאו ולניצעים לא תהיה כל זכו

 יםהתאמות להגנת הניצע .4.7

לבין  יםבקרות כל אחד מהאירועים המוזכרים להלן, בתקופה שבין מועד הקצאת האופציות לניצע

 מועד מימושן, יערכו ההתאמות כדלקמן: 

. מספר מניות המימוש יותאם במקרים בהם כמות המניות בהונה המונפק שינוי מבנה ההון .4.7.1

 תנה, בין היתר, בעקבות פיצול הון, איחוד מניות וכיו"ב. והנפרע של החברה יש

. אם החברה תחלק מניות הטבה אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלן חלוקת מניות הטבה .4.7.2

הקובע, הינו לפני מועד מימוש האופציות, יותאם מספר האופציות כך שמיד לאחר התאריך 

 גדל בסכום השווה למספר המניות. כמניות הטבה, י יםהניצע מספר המניות שלהן היו זכאים
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. במקרה בו, לפני מימוש האופציות, החברה תבצע הנפקת זכויות, לא תהיה הנפקת זכויות .4.7.3

התאמה במחיר המימוש של האופציות, אלא מספר המניות שינבעו ממימוש כל אופציה, שעדיין 

תאם למרכיב לא מומשו ביום קביעת הזכות להשתתף בהקצאת זכויות, יותאם באופן יחסי בה

ההטבה של הנפקת הזכויות, כפי שבא לידי ביטוי ביחס בין מחיר הסגירה של מניות החברה 

 ביום המסחר האחרון לפני יום האקס, לבין מחיר הבסיס של המניות לפני הקצאת הזכויות.

. במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, או בעין, על ידי החברה לכל בעלי מניותיה דיבידנדים .4.7.4

לחוק החברות או כל סעיף אחר שיחול  303חלוקה באישור בית המשפט בהתאם לסעיף  )לרבות

"( יחול לאחר התאריך הקובעלעניין זה( והתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה )להלן: "

מועד ההקצאה אך לפני מועד המימוש, מחיר המימוש של כל אופציה שטרם מומשה למניה של 

בע, יופחת בגובה סכום הדיבידנד ברוטו למניה שחילקה החברה )או החברה לפני התאריך הקו

שווי הדיבידנד במקרה של חלוקה בעין(, אולם בכל מקרה מחיר המימוש לא יפחת מהמחיר 

 המזערי הקבוע בתקנון הבורסה ובהנחיותיו בעת המימוש.

, שבו החברה . במקרה של מיזוג או איחוד של החברה עם או לתוך חברה אחרתמיזוגים ורכישות .4.7.5

האחרת היא החברה הקולטת )שורדת( או שהחברה היא הקולטת וכתוצאה מהמיזוג שונו 

מזכויות ההצבעה הקיימות בחברה; או במקרה של רכישת כל או רוב מוחלט של  50%לפחות 

"(, כל העסקהמניות החברה ע"י צד ג'; או מכירת כל או רוב מוחלט של נכסי החברה )להלן: "

מצו או יפקעו ויוחלפו אוטומטית בהקצאות חליפיות של החברה השורדת. במקרה האופציות יאו

כאמור, כמות האופציות החליפיות כאמור תהא על פי המנגנון שיקבע בעסקת המיזוג להחלפת 

מניות החברה במניות החברה השורדת. לחילופין, יהא רשאי דירקטוריון החברה לקבוע, על פי 

חילופית אחרת לאופציות, קרובה ככל הניתן למנגנון ההחלפה שחל שיקול דעתו הבלעדי, תמורה 

על בעלי המניות בחברה ובאופן שלא יהא בכך בכדי לפגוע באופן מהותי בשוויין הכלכלי של 

האופציות שבידי הניצע סמוך לפני אירוע המיזוג. יתר הוראות תכנית האופציות, לרבות לעניין 

אופציות החלופיות, או תמורתן, בשינויים המחויבים. ההבשלה ומימוש האופציות יחול על ה

תכנית האופציות מתייחסת גם למקרים בהם אין אפשרות להקצאת אופציות חלופית בחברה 

השורדת ובמקרה כאמור לדירקטוריון יהיה שיקול דעת מוחלט לקבוע את ההתייחסות להענקה 

 בלתי ממומשת או שטרם הבשילה כמפורט בתכנית.

מוש האופציות אשר יוקצו על פי דוח זימון אסיפה ק, מניות המימוש שינבעו ממילמען הסר ספ .4.7.6

 , ירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה.זה

 עבירות האופציות ומניות המימוש .4.8

בכל הקשור באופציות, בין אם נעשה תשלום בגינן ובין אם  יםהאופציות המוקצות או זכויות הניצע

המחאה, לערבון, או כל זכות בגינן להינתן לצד שלישי, למעט העברה על לאו, אינן ניתנות להעברה, ל

כל  יםפי דיני הירושה או מכוח צוואה ולמעט כאמור במפורש בתכנית האופציות, ובמשך חיי הניצע

 זכויות הניצע למימוש מניות המימוש הינה שלו בלבד.

 ת המימושהשלכות המיסוי של הענקת האופציות, מימושן למניות ומכירת מניו .4.9

 102סעיף , וזאת בהתאם להוראות יםתוקצינה לנאמן עבור הניצע יםהאופציות המוצעות לניצע

 , כתוקפה כיום או כפי שתשונה בעתיד.  לפקודה



 

9 

 

בכל חבויות המס בגין הענקה ומימוש האופציות המוצעות, תשלום עבור מניות  ובלבד יישא יםהניצע

של יות המימוש, העברתן או בגין כל פעולה אחרת האופציות המוקצות, מכירת מנמימוש מכח 

ות קשורות ו/או הנאמן ו/או הניצע בנוגע לאופציות המוקצות ו/או למניות המימוש. החברה ו/או חבר

ים על פי כל דין, תקנות וכללים את כל המסים, לרבות ניכוי מס במקור. הניצע החברה תנכה

יות בנוגע לתשלום מסים כאמור, ריביות מכל אחר ולפטור אותהלשפות את החברה  מסכימים

וקנסות ומכל תשלום אחר ובכלל זה בגין חיובים אשר מקורם בצורך לנכות מס או במחדל מניכוי מס 

 בתוך כל תשלום אשר הועבר לניצע. 

עד לתשלום כל תשלומי  ים או לחברה לרישומים בעבורםהחברה לא תעביר את המניות לניצע

 . החובה כאמור לעיל במלואם

 התמורה .4.10

לעיל.  4.2ללא תמורה. מחיר המימוש הינו כמפורט בסעיף  יםהאופציות המוצעות, מוצעות לניצע

 להלן.  4.14לפרטים אודות הדרך שבה נקבעה התמורה, ראו סעיף 

  הערך הכלכלי של האופציות המוצעות  .4.11

אלפי ש"ח )קרי,  439 -הינו כמר ספיר יו"ר הדירקטוריון, להערך הכלכלי של האופציות המוצעות 

)יום המסחר שקדם להחלטת  2020ביוני  18החישוב נערך ליום  ש"ח לכל אופציה מוצעת(. 0.616

ש"ח  1.292מניה של בהתאם למודל בלאק אנד שולס ובהתבסס על ההנחות הבאות: הדירקטוריון(, 

 1.292וצעת הינו ( מחיר מימוש כל אופציה מ2(; )2020ביוני  18)שער הנעילה של המניה בבורסה ביום 

( משך מימוש האופציות 4); 56.25%( סטיית תקן של תשואת המניה בשיעור שנתי של 3ש"ח; )

 . 0.46%( שיעור היוון של 5)-; ו5המוצעות הינו 

 0.616אלפי ש"ח )קרי,  636 -מר בן דיין הינו כ רקטור,דיל הערך הכלכלי של האופציות המוצעות

)יום המסחר שקדם להחלטת  2020ביוני  18נערך ליום  החישובש"ח לכל אופציה מוצעת(. 

ש"ח  1.292מניה של בהתאם למודל בלאק אנד שולס ובהתבסס על ההנחות הבאות: הדירקטוריון(, 

 1.292( מחיר מימוש כל אופציה מוצעת הינו 2(; )2020ביוני  18)שער הנעילה של המניה בבורסה ביום 

( משך מימוש האופציות 4); 56.25%בשיעור שנתי של ( סטיית תקן של תשואת המניה 3ש"ח; )

 . 0.46%( שיעור היוון של 5)-; ו5המוצעות הינו 

 שיעור הרכיבים המשתנים ההוניים מסך רכיבי התגמול .4.12

שיעור הרכיבים המשתנים ההוניים מסך רכיבי התגמול בתנאי הכהונה של מר ציון ספיר בחברה הינו 

 . 83%-כ ושל מר אריאל בן דיין הינו 77%-כ

היחס שבין תנאי הכהונה של הדירקטורים לבין עלות השכר הממוצעת ועלות השכר החציונית של 

 )בהתאמה(. 46% -ו 58%יתר עובדי החברה הינו 

 הון מניות בחברה .4.13

בה למיטב ידיעת החברה, סך ההחזקות בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה 

רה בחברה ושל שאר בעלי המניות לפני הקצאת האופציות המוצעות הינו של בעלי עניין ונושאי מש

מס':  ות)אסמכתא 2020ביוני  4 -ו 2020באפריל  23 תאריכיםב מושפורס םמיידי יםכמפורט בדיווח

 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(.בהתאמה(  2020-01-050224 -ו 2020-01-041085
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זקות בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ובזכויות למיטב ידיעת החברה, להלן סך ההח

ההצבעה בה של בעלי עניין ונושאי משרה בחברה ושל שאר בעלי המניות לאחר הקצאת האופציות 

  המוצעות:
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כמות ושיעור החזקה בהון לאחר הצעת ניירות הערך המוצעים  כמות ושיעור החזקה בהון נכון למועד הדוח תפקידו שם המחזיק

 דוח זה ובהנחה של מימושםב

 בדילול מלא ללא דילול בדילול מלא ללא דילול

שיעור  מספר מניות

החזקה 

 באחוזים

מספר 

 מניות

שיעור החזקה 

 באחוזים

שיעור  מספר מניות

החזקה 

 באחוזים

שיעור החזקה  מספר מניות

 באחוזים

 רועי דגני
מנכ"ל 

 ודירקטור
10,698,238 18.23% 14,018,025 21.88% 10,698,238 18.23% 14,018,025 21.23% 

ר.ד מריון 

 בע"מ
- 21,574,784 36.77% 21,574,784 33.67% 21,574,784 36.77% 21,574,784 32.68% 

 ציון ספיר
יו"ר 

 דירקטוריון
- - - - - - 712,935 1.08% 

 1.94% 1,282,355 0.43% 249,626 0.39% 249,626 0.43% 249,626 דירקטור אריאל בן דיין

 0.65% 427,930 0.73% 427,930 0.67% 427,930 0.73% 427,930 דירקטור אביעד פרידמן

 עופר מריאש
דירקטור 

 חיצוני
3,600 0.01% 3,600 0.01% 3,600 0.01% 3,600 0.01% 

 לירן קוטס
סמנכ"ל 

 כספים
- - 965,000 1.5% - - 965,000 1.46% 

 1.57% 1,034,164 0.43% 249,626 1.61% 1,034,164 0.43% 249,626 סמנכ"ל תפעול צח שורמן
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 הדרך שבה נקבעה התמורה .4.14

הקצאת האופציות המוצעת הינה לאחר שלהערכת החברה, הוצגו בפני דירקטוריון החברה וועדת 

של הדירקטורים  בניסיונם רב השניםים לבחינתה, זאת בהתחשב התגמול מלוא הנתונים הרלוונטי

לעסקי קשריהם העסקיים, תרומתם הצפויה , מקצועיותם, ציות כאמורלהם מוצע להקצות את האופ

   להלן. 11בסעיף  חברה ושיקולים נוספים, כמפורטה

שמו של כל בעל מניה מהותי ו/או נושא משרה שיש לו עניין אישי בהצעה הפרטית ומהות עניין  .4.15
 אישי זה

עניין אישי בהקצאת בחברה דיין  אריאל בןלדירקטור, ציון ספיר ויו"ר הדירקטוריון, מר , יםלניצע

 . המוצעות, שכן הללו מוקצות בעבורם האופציות

 אישורים נדרשים ותנאים לביצוע ההקצאה .4.16

הינה בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הקצאת האופציות המוצעות  .4.16.1

שור מדיניות בכפוף לאיוכן , את הקצאת האופציות כאמור אשר תתכנס בהתאם לדוח זימון זה

וכן בכפוף לאישור הבורסה לרישום למסחר של  ו,זאסיפה כללית התגמול המובאת לאישור 

. בנוסף, כפופה ההקצאה לחתימה על המוצעות לניצעים במסגרת ההקצאה מניות המימוש

  לבין החברה. יםבין הניצע ההענקההסכם 

אסיפה הכללית לעדכון כמו כן, טעונה הקצאת האופציות לדירקטורים בחברה את אישור ה .4.16.2

 לדוח זה.  ב'מדיניות התגמול כמפורט בחלק 

 לבין בעלי מניות בחברה  יםהסכמים בין הניצע .4.17

נכון למועד פרסום דוח זה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה בין למיטב ידיעת החברה, 

לבין אחרים,  יםהניצעלבין בעל מניות בחברה ו/או מחזיק ניירות ערך של החברה או בין  יםהניצע

 בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך, או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה. 

 פירוט מניעה או הגבלה .4.18

 לא תירשמנה למסחר בבורסה.האופציות המוצעות  .4.18.1

האופציות המוצעות או זכויות הניצע בכל הקשור באופציות המוצעות, בין אם נעשה תשלום  .4.18.2

יתנות להעברה, להמחאה, לערבון, לעיקול, למשכון, לשעבוד או כל בגינן ובין אם לאו, אינן נ

זכות בגינן להינתן לצד שלישי, למעט העברה על פי דיני הירושה או מכוח צוואה, לפני ששולם 

-לכללי מס הכנסה )הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים(, התשס"ג 7בכלל המס החל כאמור 

כל זכויות הניצע למימוש המניות  יםך חיי הניצע, ולמעט כאמור במפורש בתכנית, ובמש2003

 בלבד. הםהינן של

בנוסף לאמור לעיל, בהתאם להוראות חוק ניירות ולתקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים  .4.18.3

על מכירה חוזרת של מניות  מגבלות ים, תחולנה על הניצע2000-לחוק( התש"ס ג15א עד 15

 ( לחוק ניירות ערך1א)א()15סעיף הקצאה לפי תיחשב כ יםהמימוש, כאשר ההקצאה לניצע

 "(.חוק ניירות ערך)" 1968 -התשכ"ח
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 ההון הרשום, ההון המונפק וניירות הערך של החברה .4.19

מניות  200,000,000 -ש"ח מחולק ל 200,000,000נכון למועד דוח זה, ההון הרשום של החברה הינו 

 -מניות רגילות ללא דילול, ו 58,677,795 -מורכב מרגילות ללא ע.נ.. ההון המונפק והנפרע של החברה 

 -מניות רגילות בדילול מלא. לאחר ההקצאה, ההון המונפק והנפרע של החברה יורכב מ 64,075,636

  מניות רגילות בדילול מלא. 66,016,151 -מניות רגילות ללא דילול, ו 58,677,795

  3ביצוע ההקצאה נשואת דוח זימון זה. אי לכך, קיימות די מניות בהונה הרשום של החברה לשם

 

 עדכון מדיניות התגמול של החברה -חלק ב' 

 תיאור עיקרי העדכונים למדיניות התגמול .5

 חברהשל ה, החליטה האסיפה הכללית של החברה לאשר את מדיניות התגמול 2020במרץ  31ביום  .5.1

ים אודות מדיניות התגמול . לפרט2020 באפריל 22ביום ( שנים שתחילתה 3וזאת לתקופה של שלוש )

  . 2020במרץ  28מיום  דוח זימון האסיפהל נספח ו'חברה ראו של ה

ליו"ר הקצאות אופציות לא רשומות למסחר לרכישת מניות רגילות ללא ע.נ. של החברה בעקבות  .5.2

ה פאריאל בן דיין, המובאות לאישור אסילדירקטור, מר ציון ספיר ותת אלוף )במיל'( הדירקטוריון, 

, 2020ביוני  21שעל סדר היום(, החליט דירקטוריון החברה ביום  1.9 -ו 1.8ללית זו )נושאים כ

 תווסףשת כךלעדכן את מדיניות התגמול  ,בהמשך להחלטת ועדת התגמול של החברה מאותו יום

שאינם דירקטורים בחברה, לדירקטורים  )ובכלל זה הענקת אופציות(הוני אפשרות למתן תגמול 

, על פי החלטת דירקטוריון החברה םהקרובי בחברה או שליטהה, בעלי בלתי תלויים ,חיצוניים

ובהתאם לתנאים שנקבעו במדיניות התגמול המעודכנת. בהתאם לעדכון המוצע למדיניות התגמול 

יון החברה יבחנו מתן תגמול הוני ועדת התגמול ודירקטורהמובאת לאישור אסיפה כללית זו, 

קטורים חיצוניים, בלתי תלויים, בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, לדירקטורים שאינם דיר

בהתחשב במומחיות, כישוריהם וניסיונם של אלה בתחום עיסוקה של החברה ובאופן שעשוי להוות 

 תרומה משמעותית להשגת יעדי החברה, פעילותה וקידום עסקיה.

תקרת שוויה ההוגן השנתי פיה ל למדיניות התגמול ונוספה התייחסות 6.6.1בהקשר זה, עודכן סעיף 

 בחברה או שליטההבעלי  ,בלתי תלויים ,של ההטבה ביחס לדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים

אלפי ש"ח  280, במועד הענקתה, על פי כללי החשבונאות המקובלים, לא יעלה על סך של םהקרובי

קטוריון על ההקצאה ייקבע על )ותחושב ב'קו ישר' של ההטבה, תוך ששווי ההטבה בעת אישור הדיר

  (.פי מודל כלכלי מוכר לחישוב ההטבה

תוך התייחסות לכל , 2020ביוני  21 מיוםשל החברה בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול  .5.3

ב' לחוק החברות, 267העניינים שחובה להתייחס אליהם בנוגע למדיניות התגמול, בהתאם לסעיף 

 עדכוןאת  ,לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול של החברה ,באותו יוםאישר דירקטוריון החברה 

 .מדיניות התגמול המובאת לאישור אסיפה זו

( 2020במרץ  31)מסומנת לעומת מדיניות התגמול שאושרה בחברה ביום המעודכנת מדיניות התגמול  .5.4

 לדוח זה.  ב'נספח כ מצ"ב ,אשר מובאת לאישור אסיפה כללית זו

                                                      

  בהנחה של מימוש האופציות המוצעות, אופציות העובדים וכן מלוא האופציות הקיימות נכון למועד דוח זימון זה. 3
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אינם חורגים , משרה בחברהההאסיפה, תנאי הכהונה והעסקה של נושאי  יצוין, כי נכון למועד זימון .5.5

 הקיימת.  ממדיניות התגמול

 החברה אינה חברה נכדה ציבורית. יובהר, כי  .5.6

 מדיניות התגמול המעודכנתהשיקולים שהנחו את ועדת התגמול והדירקטוריון בקביעה ואישור  .6

 מטרות מדיניות התגמול .6.1

ול נועד לסייע בהגשמת מטרות ותוכניות העבודה של החברה לטווח מדיניות התגמהעדכון המוצע ל

 הארוך, בין היתר, באמצעות:

 קידום מטרות החברה, תכניות העבודה שלה ומדיניותה, בראייה ארוכת טווח; .6.1.1

יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה, בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול הסיכונים של  .6.1.2

 החברה; 

ם איכותיים ומצטיינים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה, המשך גיוס ושימור מנהלי .6.1.3

 פיתוחה והצלחתה לאורך זמן.

מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית העדכון ליצוין כי דירקטוריון החברה רשאי לאשר את  

טים התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפור

מדיניות התגמול על אף התנגדות העדכון למדיניות התגמול, כי אישור עדכון לולאחר שדנו מחדש ב

 . האסיפה הכללית הוא לטובת החברה

 

 מר רועי דגנישהוקצו לאופציות מימוש ה אופן עדכון - חלק ג'

 האופציות מימוש  אופן עדכוןפרטים נוספים אודות  .7

שאושרה ע"י האסיפה הכללית של החברה ביום ום בע"מ כפי העסקה של החברה עם אירודרבמסגרת  .7.1

, 4בחברה , הוקצו למר רועי דגני, מנכ"ל ודירקטור2020באפריל  22הושלמה ביום , ו2020במרץ,  31

יה רגילה אחת ללא ע.נ. של כל אחת למנאופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש  3,319,787

, צוין כי 2020במרץ  28מיום  דוח זימון האסיפהב. "(דגני האופציות שהוקצו למר)להלן: " החברה

)להלן:  (Cashless Exercise -מימוש נטו )ללא מזומן באמצעות מנגנון  מימוש האופציות ייעשה

במידה ומר דגני יממש את האופציות במנגנון מימוש נטו, החברה תכיר בהן כך ש ,5"(המנגנון"

 כמניות מימוש אשר נפרעו במלואן.

 בנוסף לאפשרותבו באופן האופציות,  מימוש אופןל עדכוןבמסגרת אסיפה כללית זו, מובא לאישור  .7.2

בהתאם לשיקול דעתו, לממש את  ,אפשרותה, תהיה למר דגני המנגנוןלממש את האופציות על בסיס 

 . האופציות )במועד הבשלתן( במחיר מימוש שישולם במזומן

                                                      
 באמצעות חברה בבעלותו המלאה.במישרין ורועי דגני הינו בעל השליטה בחברה  4

באפריל  22. לפרטים בדבר השלמת העסקה ראו דיווח מיידי של החברה מיום 2020במרץ  28מיום  דוח זימון האסיפהראו  5

 (.2020-01-040491)אסמכתא מס':  2020
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למר דגני, וכי על פי תנאי  האופציות שהוקצומי ממנות  יובהר, כי נכון למועד זה טרם הבשילה .7.3

של האופציות המנה הראשונה  ,2020במרץ  28מיום  דוח זימון האסיפהכפי שהובאו ב, האופציות

 .2021בפברואר  5ביום רק )שליש מן האופציות שהוקצו( תבשיל 

תנאי האופציות לא יחול כל שינוי בלמעט האפשרות לממש את האופציות במזומן, כי , יודגש .7.4

פרטים בדבר ל .תקופת ההבשלה וא תקופת המימוש ,במחיר המימוש ובכלל זה, למר דגנישהוקצו 

בדבר תנאי הסכם מתן שירותי הניהול עם חברה  ופרטים נוספים שהוקצו למר דגני תנאי האופציות

 . 2020במרץ  28מיום  דוח זימון האסיפהל 6 -ו 4.2.10פים ראו סעי ,בשליטתו של מר דגני

 עדכוןיום את ה, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול מאותו 2020 ביוני 30ביום  .7.5

נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון ללמר דגני כמפורט לעיל. שהוקצו מימוש האופציות  אופן

 להלן. 12עדכון אופן מימוש האופציות שהוקצו למר דגני ראו סעיף לאישור 

)במונחי )באמצעות חברת הניהול בבעלותו המלאה(  דגני למרשישולמו  יםמוללפרטים בדבר התג .7.6

 ,על פני תקופה של שנה בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים ,עלות לחברה(

 .2020במרץ  28מיום  דוח זימון האסיפהנספח ט' לראו 

א לתקנות 26בהתאם לתקנה  לפרטים אודות השכלתו, ניסיונו המקצועי וכישוריו של מר דגני .7.7

 המצ"ב לדוח זה.  נספח א'הדוחות ראו 

 

 השליטה בשנתיים האחרונותבין החברה לבעל  דומות עסקאות .8

שעל סדר  1.11)נושא לא קיימות עסקאות מסוגן של העסקאות המובאות לאישור האסיפה הכללית 

ו שהן עדיין בתוקף במועד שנחתמו בשנתיים האחרונות שקדמו למועד אישור הדירקטוריון, אהיום( 

 ו, או שלבעל השליטה או קרוביואישור הדירקטוריון, בין החברה לבין בעל השליטה בחברה או קרובי

הניתנות למימוש למר דגני אופציות לא רשומות של החברה הקצאת ( 1) למעט: היה עניין אישי בהן

ת בהתאם לדוח זימון האסיפה שאושרו על ידי האסיפה הכלליע.נ. של החברה  למניות רגילות ללא

התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברה בשליטתו של מר ( 2; )2020במרץ  28מיום 

 . 2020במרץ  28מיום הכללית בהתאם לדוח זימון האסיפה  האסיפהכפי שאושר על ידי  דגני

 לעדכון אופן מימוש האופציות למר דגניהדרך שבה נקבעה התמורה  .9

ופן מימוש האופציות שהוקצו למר דגני, אושר לאחר שהוצגו בפני ועדת התגמול אלהעדכון 

ודירקטוריון החברה מלוא הנתונים הרלוונטיים תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה להתייחס 

ב' לתוספת הראשונה לחוק -ב' ולחלקים א' ו267בהתאם לסעיף החברה אליהם במדיניות התגמול של 

 העדכון המוצע הינו הוגן וסביר בנסיבות העניין וכי שאלה הגיעו למסקנה כי  החברות ולאחר

האפשרות לתשלום בגין המניות שינבעו מהאופציות בתשלום מזומן הינה ראויה ולטובת החברה, שכן 

תמורה במזומן בגין מימוש האופציות )ככל וימומשו והניצע יבחר בדרך מימוש זו(, צפויה לתרום 

 ים של החברה ולהביא לחיזוק מבנה ההון של החברה.לתזרים המזומנ

ציון תת אלוף )במיל'( נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה והעסקה של ה"ה  .10

 אריאל בן דיין מר ספיר ו

התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי כהונתם והעסקתם של ה"ה ציון ספיר ואריאל בן  ועדת

 ם בחברה, מן הטעמים כדלהלן:דיין כדירקטורי



 

16 

 

כתב ההתחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות ופוליסת ביטוח האחריות הינם בהתאם לחוק  .10.1

 החברות, חוק ניירות ערך, תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה.

 תנאי השיפוי, הפטור והביטוח הינם זהים לגבי כל נושאי המשרה בחברה.  .10.2

מאחריות ופוליסת ביטוח אחריות הינן הגנות מקובלת בקרב חברות  כתב התחייבות לשיפוי, פטור .10.3

ציבוריות בישראל, אשר חיוניות על מנת לאפשר לדירקטורים של החברה לפעול בחופשיות לטובת 

החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ותוך ידיעה, כי גם במידה ותיפול שגגה תחת 

 גבלות הדין.ידם, תוענק להם הגנה, הכל בכפוף למ

היקף ההתחייבות לשיפוי על פי כתב השיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת ועדת התגמול  .10.4

ודירקטוריון החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל, וכן סך השיפוי המרבי כמפורט בכתב 

 ההתחייבות לשיפוי הינו סביר בנסיבות העניין.

עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות הכרוכות בתשלום  במתן התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות, .10.5

 לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי משרה.

החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה  .10.6

זה או בקשר עם החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה )גם נושא משרה אחר מ

 שעבורו מוענק כתב הפטור( יש בה עניין אישי. 

חברי ועדת התגמול קבעו כי הענקת כתבי התחייבות לפטור ושיפוי אינה מהווה חלוקה כהגדרתה  .10.7

בחוק החברות וכי לא קיים חשש סביר שקיומם של כתבי ההתחייבות לשיפוי, לכשעצמם, ימנע 

 .צפויותמהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות ו/או ה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את מתן הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבה לה"ה  .10.8

 , שכן להערכתם הגמול סביר, הוגן וראוי. ואריאל בן דיין ציון ספיר

לאור האמור לעיל, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים 

סעיף זה לעיל, הינם הוגנים, סבירים, תואמים את תחומי אחריותם כדירקטורים לדירקטורים, כמפורט ב

 בחברה וזאת בהתחשב בהיקף פעילותה של החברה ורווחיותה. 

ציון  לה"ה תת אלוף )במיל'(לאישור הקצאת האופציות המוצעות נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון  .11

 ול בהקשר זה( )ולעדכון מדיניות התגמאריאל בן דיין מר ספיר ול

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי הקצאת האופציות ליו"ר דירקטוריון החברה, מר ציון  .11.1

ספיר ולדירקטור, מר אריאל בן דיין, הינה לטובת החברה וכי תנאי כהונתם, בשים להענקת 

לחברה פויה האופציות כאמור, הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין, וזאת בשים לב לתרומתם הצ

. כמו כן, התחשבו בכישוריהם, מומחיותם, השכלתם, ניסיונם המקצועי העשיר, הישגיהם ולעסקיה

סבורים כי הענקת אופציות ליו"ר הדירקטוריון ועדת התגמול ודירקטוריון החברה וצרכי החברה. 

חברה הינה תגמול ראוי ומתמרץ לדירקטורים הצפויים לתרום רבות לקידום ההנ"ל ולדירקטור 

 ועסקיה.

ליו"ר התגמול בגין הקצאות האופציות המוצעות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי  .11.2

וניסיונו  ומומחיותבי והולם בהתחשב הינו ראוציון ספיר תת אלוף )במיל'( החברה,  דירקטוריוןה

תם, לתת . להערכהעסקיים בתעשיות הביטחוניות בעולם הרב בתחום הביטחוני והאזרחי ובקשריו

להשאת רווחיה בראייה כן וועסקיה להשגת יעדי החברה תרומה צפויה אלוף )במיל'( ציון ספיר 
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של  היקף פעילותהלארוכת טווח, כל זאת בהתחשב במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, ובהתאם 

 ואופי פעילותה. החברה, רווחיותה

לדירקטור ן הקצאות האופציות המוצעות התגמול בגיועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי  .11.3

עיסוקה של החברה בתחום ו כישוריבניסיונו והינו ראוי והולם בהתחשב , בן דייןבחברה, מר אריאל 

מר בן דיין צפוי בדעה כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה  ופועלו בקידום עסקיה של החברה.

להשאת רווחיה בראייה ארוכת כן וה ועסקיעתיד להשגת יעדי החברה לחברה כדירקטור ב לתרום

של החברה,  יקף פעילותהלהטווח, כל זאת בהתחשב במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, ובהתאם 

 ואופי פעילותה. רווחיותה

מקדמת את מטרות החברה, לניצעים להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, הענקת האופציות  .11.4

כת טווח ובכלל זה מהווה משום תמריץ ליו"ר תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארו

לפעול לקידום יעדיה של מר אריאל בן דיין ולדירקטור תת אלוף )במיל'( ציון ספיר הדירקטוריון 

 החברה ומחזקת את הקורלציה להשאת ערך לבעלי מניות החברה לאורך זמן.

והינה  2013חברה לשנת מהווה יישום של תכנית האופציות של ה לניצעיםכמו כן, הענקת האופציות  .11.5

 קוהרנטית למדיניות התגמול המעודכנת של החברה )המובאת לאישור אסיפה כללית זו(.

וויה ש, לרבות לעניין תקרת ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי העדכון המוצע למדיניות התגמול .11.6

בעלי  ,וייםבלתי תל ,שאינם דירקטורים חיצוניים)לדירקטורים ההוגן השנתי של ההטבה ביחס 

ראוי וסביר בנסיבות העניין והולם את טובתה של החברה, מטרות , (םהקרובי בחברה או שליטהה

יודגש מדיניות התגמול של החברה והעקרונות והפרמטרים הקבועים במדיניות התגמול של החברה. 

)במיל'(  לתת אלוףמתחשב בהענקת אופציות  ,לאישור בדוח זה , המובאהעדכון למדיניות התגמולכי 

העסקיים בתעשיות  הרב בתחום הביטחוני והאזרחי ובקשריווניסיונו  ומומחיותציון ספיר 

וכן למר אריאל בן דיין שניסיונו וכישוריו ופועלו בקידום עסקיה של החברה  ,הביטחוניות בעולם

 והשאת רווחיה.קידום עסקיה צפויים לתרום לחברה בעתיד ל

לחוק  ב267הקריטריונים המנויים בסעיף  לאחר שנבחנוהענקת האופציות המוצעות אושרה  .11.7

 החברות, תוך התייחסות לעניינים המפורטים בתוספת הראשונה א' לחוק החברות.

לסיכום, לאור האמור לעיל, מצאו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי הקצאת האופציות, הינה 

ב: )א( רווחיותה, אופייה והיקף פעילותה; )ב( הוגנת וסבירה, וכל זאת בהתחשב באמור לעיל ובהתחשב 

לרבות תנאי האופציות( הינה בהתאם (מדיניותה ארוכת הטווח של החברה ויעדיה; )ג( הקצאת האופציות 

 למדיניות התגמול של החברה )בכפוף לאישורה באסיפה כללית זו(.

 למר דגנישהוקצו האופציות  עדכון אופן מימושנימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור  .12

למר הוקצו שהעדכון המוצע לאופן מימוש האופציות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את  .12.1

לתשלום בגין המניות  האפשרותשכן הינו הוגן וסביר בנסיבות העניין, והגיעו למסקנה כי דגני, 

ריון החברה ועדת התגמול ודירקטו .לטובת החברהו הוסביר הראוי ,מזומןבשינבעו מהאופציות 

(, צפויה זהלפעול באופן מימוש  הניצע יבחרהאופציות ו)ככל וימומשו תמורה במזומן סבורים כי 

ועדת התגמול כמו כן,  .החברהשל הון מבנה הביא לחיזוק להתזרים המזומנים של החברה ולתרום ל

ין מחיר המניה שבמנגנון מימוש נטו קיים יחס ישיר בודירקטוריון החברה סבורים כי לאור העובדה 

יהיה זכאי שמחיר המניה גבוה יותר הניצע )ככל  במועד המימוש, לבין כמות האופציות שיקבל הניצע

)ככל וימומשו האופציות והניצע יבחר לפעול ואילו תמורה במזומן  כמות גדולה יותר של מניות(ל
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הוקצו למר דגני באופן מימוש זה( מייצגת הזרמה הונית לחברה, הרי שעדכון תנאי האופציות ש

 . מיטיבים עם החברה

אושר לאחר שהוצגו בפני ועדת התגמול  מר דגנישהוקצו ל העדכון המוצע לאופן מימוש האופציות .12.2

ודירקטוריון החברה, מלוא הנתונים הרלוונטיים תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה 

' לתוספת הראשונה לחוק ב-ב' ולחלקים א' ו267להתייחס במדיניות התגמול בהתאם לסעיף 

, וכל זאת המוצע הינו הוגן וסביר עדכוןההחברות. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו כי 

אופייה והיקף פעילותה; )ב( מדיניותה , החברהבהתחשב באמור לעיל ובהתחשב ב: )א( גודלה של 

 . ארוכת הטווח של החברה ויעדיה

שעל סדר  1.11ומהות העניין האישי בנושא  טה בחברההזכויות המקנות לו שלי, שם בעל השליטה .13

 היום 

נכון למועד דוח זה, רואה החברה במר רועי דגני כבעל השליטה בחברה. לפרטים נוספים, ר' ביאור  .13.1

 . (2020-01-041085)מס' אסמכתא:  2020באפריל  23שניתן במסגרת דיווח מיידי מיום 

עדכון אופן מימוש שעל סדר היום, שכן  1.11ישי בנושא למר רועי דגני, בעל השליטה בחברה, עניין א .13.2

 המובא לאישור ניתן עבורו.  בעבורושהוקצו  האופציות

 ומהות עניינם זה שעל סדר היוםים שמות הדירקטורים בעלי ענין אישי בנושא .14

שעל סדר היום, שכן תנאי  1.7-ו 1.5ציון ספיר עניין אישי בנושאים תת אלוף )במיל'( לדירקטור  .14.1

 הונה המוצעים והקצאת האופציות המובאים לאישור ניתנים בעבורו. הכ

שעל סדר היום, שכן תנאי הכהונה  1.8-ו 1.6אריאל בן דיין עניין אישי בנושאים מר לדירקטור  .14.2

   6המוצעים והקצאת האופציות המובאים לאישור ניתנים בעבורו.

עדכון אופן מימוש שעל סדר היום, שכן  1.11למר רועי דגני, בעל השליטה בחברה, עניין אישי בנושא  .14.3

 שהוקצו לו המובא לאישור ניתן עבורו.  האופציות

ועניין אישי באישור  החברה דירקטוריוןו ת התגמולוועדבישיבות שמות הדירקטורים שהשתתפו  .15

 הנושאים שעל סדר היום

גמול תו חברי ועדת ההשתתפ, 2020ביוני  30וביום  2020ביוני  21 ביום ושנערכת ועדת התגמול ובישיב .15.1

 .אביעד פרידמןומר  גב' גליה מלכה ,מר עופר מריאשכדלקמן: 

מר השתתפו חברי הדירקטוריון כדלקמן: , 2020 ביוני 21שנערכה ביום  בישיבת דירקטוריון החברה .15.2

  7.ליה מלכהגב' גו מר עופר מריאש)בחלק מהישיבה(, מר אביעד פרידמן,  מר אריאל בן דיין, רועי דגני

מר , השתתפו חברי הדירקטוריון כדלקמן: 2020ביוני  30יבת דירקטוריון החברה שנערכה ביום ביש .15.3

 ה. גב' גליה מלכו מר עופר מריאשציון ספיר, מר אריאל בן דיין, מר אביעד פרידמן, 

 

                                                      
, אסמכתא מס' 2020באפריל  20יצוין כי לפני מועד השלמת העסקה של החברה עם אירודרום בע"מ )ראו דיווח מיידי מיום  6

 19יות מבעל השליטה בחברה, מר רועי דגני, בהיקף ובסכומים זניחים. ביום (, רכש הדירקטור, מר בן דיין, מנ2020-01-039672
שהעסקה במסגרת הדיון בדבר סיווגו כדירקטור בלתי תלוי, כי לאור העובדה , החליטה ועדת הביקורת של החברה, 2020במאי 

י שמדובר בקשר זניח ובזיקה זניחה בוצעה לפני מועד המינוי ובהיקפים ובסכומים זניחים, הן למר בן דיין והן למר דגני, הר
יצוין, כי מאז בוטל סיווגו של מר בן דיין כדירקטור בלתי . 2006-כאמור בתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, תשס"ז

ביחס יודגש, כי בין מר דגני לבין מר בן דיין אין כל הסכמות בכתב או בעל פה תלוי בחברה והוא מכהן כדירקטור רגיל בחברה. 
 (.2020-01-051643 )מס' אסמכתא: 2020 יוניב 9להחזקותיהם במניות החברה. לפרטים נוספים ר' דיווח מיידי מיום 

 יובהר, כי תת אלוף )במיל'( ציון ספיר מונה לכהן כדירקטור בחברה במסגרת אותה ישיבה. 7
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 פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה –' דחלק 

 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .16

במשרדי מ. פירון ושות' כמפורט  12:00, בשעה 2020 באוגוסט 6 ה', יוםהאסיפה הכללית תתקיים ב

 . בראשית דוח זה לעיל

 הרוב הנדרש .17

הוא נושא  1.1המפורטות שעל סדר יומה של האסיפה )נושא  1.9-1.2חלטות הההרוב הנדרש לקבלת  .17.1

ולות הנמנעים לדיון בלבד(, יהא רוב רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. ק

  לא יובאו בחשבון מניין קולות המצביעים.

שעל סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד  1.10בנושא  החלטההרוב הנדרש לקבלת  .17.2

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי ( 1)כי יתקיים אחד מאלה: 

עלי עניין אישי באישור עדכון מדיניות התגמול, המשתתפים המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או ב

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

סך קולות ( 2; )לחוק החברות בשינויים המחויבים 276שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

מכלל  (2%) עלה על שיעור של שני אחוזים ( לא1)ם בפסקה המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורי

 .זכויות ההצבעה בחברה

יובהר, כי ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את עדכון 

 זהשעל סדר היום(, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישור נושא  1.10נושא (מדיניות התגמול 

ול ודירקטוריון החברה יחליטו על כך על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו ובלבד שוועדת התגמ

 מחדש בעדכון מדיניות התגמול ובחנו בדיון כאמור, בין היתר, את התנגדות האסיפה הכללית.

)א( 275, בהתאם לסעיף סדר היום שעל 1.11בנושא המפורט בסעיף  טהההחל לקבלת הנדרש הרוב .17.3

( במניין קולות 1יל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )רגהינו רוב  לחוק החברות,

בעלי בעלי השליטה בחברה או בעלי המניות שאינם הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות 

ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא 

לחוק החברות  276על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף מנעים; יובאו בחשבון קולות הנ

( לא עלה על 1( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת )2)בשינויים המחויבים. 

 שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית .18

לחוק  182, בהתאם לסעיף באסיפהזכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע  המועד הקובע לעניין .18.1

 "(.המועד הקובע)להלן: " 2020 ביולי 8, 'דשיחול ביום החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה 

, בעל 2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס .18.2

ל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על מניה שלזכותו רשומה מניה אצ

לפני מועד  ( שעות4ארבע )שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות 

 בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה

ו באמצעות שלוח, אשר לא חייב להיות כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית א .18.3

בעל מניות בחברה. המסמך שלפיו מתמנה שלוח להצבעה יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או על 

ידי בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת חתימות בהתאם 
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עים באררדי החברה לפחות "(. כתב המינוי יופקד במשכתב המינוילתקנון אותו תאגיד )להלן: "

על אף האמור לעיל, יושב  .)ככל שתהא( לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית ( שעות48ושמונה )

ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת 

 לראוי, לפי שיקול דעתו.

  הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה .19

לנושאים  האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה של שעל סדר יומה םיבנושא .19.1

. את כתב ההצבעה )יחד עם המסמכים הוא נושא לדיון בלבד( 1.1)נושא שעל סדר היום  1.11עד  1.2

שיש לצרף אליו( יש להמציא למשרדי החברה באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר 

עשרה שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד  (4מארבע )

  .2020 ,ביולי 27, 'בליום ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד  (10)

 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .20

 לעיל(, זכאי 16כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע )כהגדרתו בסעיף  .20.1

רשות  דייל להצביע על הנושא שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע

 "(.מערכת ההצבעה האלקטרונית)להלן: " votes.isa.gov.ilבכתובת:  ,ניירות ערך

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל מחבר הבורסה את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית.  .20.2

הצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעות האלקטרונית. יצוין, כי ההצבעה תהיה על פי כתב ה

ביום ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית 

 . 6:00בשעה  2020 ,באוגוסט 6, 'ה

  מנין חוקי ואסיפה נדחית .21

 ,נוכחים, בעצמם או על ידי שלוחיתהווה בשעה שיהיו יין החוקי , המנ)הנוכחי( על פי תקנון החברה .21.1

, תוך בחברה( מזכויות ההצבעה 40%אחוזים ) ארבעיםב בעל מניות או בעלי מניות המחזיקים לפחות

  השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.( 1/2)מחצית 

המועד שקבע לתחילת האסיפה ( השעה מ1/2באסיפה הכללית בתום מחצית )מנין חוקי אם לא נכח  .21.2

מבלי שתימסר על  וזאת, לאותה שעה ולאותו מקוםלאותו יום, בשבוע ימים חה האסיפה תדהכללית, 

 כך הודעה נוספת. 

 ניירות ערך רשות סמכות .22

יום ממועד הגשת דו"ח זה רשאית רשות  21לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך  10בהתאם לתקנה  .22.1

לתת, בתוך מועד שהרשות  ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך )להלן: "הרשות"( להורות לחברה

' לדו"ח זה, וכן להורות לחברה גתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא חלק 

 על תיקון דו"ח זה בכל הנוגע להתקשרות זו באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון דו"ח זה כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית  .22.2

 ימים ממועד פרסום התיקון לדו"ח זה. 35 -ימי עסקים ולא יאוחר מ 3למועד שיחול לא לפני עבור 

נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקנות עסקה  .22.3

עם בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מניותיה שאליהם נשלח דו"ח זה, וכן תפרסם מודעה שבה 

מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדו"ח זה בהוראת הרשות ועיקרי התיקון,  יפורטו

 והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.
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 .ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה .22.4

 עיון במסמכים .23

אחר הנוגע להחלטות המוצעות ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום ובכל מסמך 

ראש , 10 עמלבאסיפה, לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, במשרדי החברה ברחוב 

וזאת עד למועד  072-2608093ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון -, בימים א'העין

 כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית )אם תהיה(.

מור כץ ממשרד מ. פירון אודי אפרון, יהודה גינדי וטיפול בדוח זה הינם עוה"ד  נציגי החברה לעניין

  .03-7540011, פקס: 03 -7540000, תל אביב, טל': 2, השלושה 360ושות', עורכי דין, מגדל אדגר 

 

 

 בכבוד רב,

בע"מקבוצת אירודרום   

רועי דגני, דירקטור ומנכ"לע"י מר   
 נכ"ל כספים, סמלירן קוטסומר              
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 נספח א'

 הצהרות דירקטורים
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 הצהרת דירקטור 
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-ב לחוק החברות, התשנ"ט224)לפי סעיף 

 
בקבוצת אירודרום בע"מ )להלן: כדירקטור , מועמד לכהונה 34723510אני הח"מ, מר רועי דגני, נושא ת.ז. 

 כדלקמן:"( נותן הצהרה זאת החברה"
 

 ב לחוק החברות.224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1
 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור  .2
 בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  26ם לפי תקנה הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשי .3
המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את כישוריי,  בנספח א', המפורטים 1970-ומיידיים(, התש"ל

השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל שינוי 
 בפרטים האמורים.

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב  227 -ו 226ההגבלות הקבועות בסעיפים לא מתקיימות לגבי  .4
 הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.

 
 1968 -לב)א( לחוק ניירות ערך התשכ"ח52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף ת ערך"(, "חוק ניירו)להלן: 
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ח'

לחוק השקעות משותפות בנאמנות,  1, או לפי פרק י'1995 -ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית., לפי העניין, 1994-התשנ"ד

 
כמשמעות מונחים אלה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור  מקצועית הנני בעל כשירות .6

 . 2005 -בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, תשס"ו

 

 
 

 רועי דגני  21.6.2020

 חתימה  תאריך
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 נספח א'

 

 

 

 

 

 

 

 

שם 
 ורהדירקט

 מספר ת.ז
 

תאריך 
 לידה

 

מען 
להמצאת 

-כתבי בי
 דין 

חברות בועדה  נתינות
או ועדות של 

 הדירקטוריון 

דירקטור 
בלתי תלוי/ 

דירקטור 
 חיצוני

בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 

 מקצועית 
 

תפקיד שממלא 
כעובד החברה, 
של חברה בת 
שלה, של חברה 
קשורה שלה, או 

 של בעל עניין בה

התאריך שבו החלה 
כהונתו כדירקטור 

 של החברה

שנים האחרונות  5-עיסוק ב השכלה
ופירוט תאגידים בהם 

 משמש כדירקטור 

בן משפחה של 
בעל עניין אחר 

 בחברה

, 10העמל  16.12.1985 34723510 דגני רועי
 ראש עין

כשירות  לא לא ישראלית 
 מקצועית 

 מכהן כדירקטור
 וכמנכ"ל החברה

)החל  בע"מ מנכ"ל אירודרום כוניתתי 23.4.2020
(; 2014מחודש ספטמבר 

דירקטור באירודרום בע"מ, 
ר.ד מריון קבוצה בע"מ -ב

 ובאירו חברת מדף א' בע"מ

 לא



 

25 

 

 

 הצהרת דירקטור 
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-ב לחוק החברות, התשנ"ט224)לפי סעיף 

 
בקבוצת אירודרום בע"מ כדירקטור , מועמד לכהונה 028916799.ז. אני הח"מ, מר אביעד פרידמן, נושא ת

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: "
 
 ב לחוק החברות.224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור  .2
 ב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.בחברה, ולפי מיט

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את כישוריי,  בנספח א', המפורטים 1970-ומיידיים(, התש"ל

כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל שינוי השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי 
 בפרטים האמורים.

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
 הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.

 
 1968 -לב)א( לחוק ניירות ערך התשכ"ח52עדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף לא הטילה עלי ו .5

נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך"(, )להלן: 
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ח'

לחוק השקעות משותפות בנאמנות,  1, או לפי פרק י'1995 -קעות, התשנ"הובניהול תיקי הש
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.1994-התשנ"ד

 
מקצועית כמשמעות מונחים אלה בתקנות החברות  וכשירות פיננסית חשבונאית מומחיות בעל הנני .6

ת ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאי
 . 2005 -תשס"ו

 

 
 

 אביעד פרידמן  21.6.2020

 חתימה  תאריך
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 נספח א'

 

שם 
 הדירקטור

 מספר ת.ז
 

תאריך 
 לידה

 

מען 
להמצאת 

-כתבי בי
 דין 

חברות בועדה  נתינות
או ועדות של 
 הדירקטוריון 

דירקטור 
בלתי תלוי/ 

דירקטור 
 חיצוני

בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 

 מקצועית 
 

תפקיד שממלא 
כעובד החברה, 
של חברה בת 
שלה, של חברה 
קשורה שלה, או 

 של בעל עניין בה

התאריך שבו 
החלה כהונתו 

כדירקטור 
 של החברה

שנים האחרונות  5-עיסוק ב השכלה
ופירוט תאגידים בהם משמש 

 כדירקטור 

בן משפחה 
של בעל 
עניין אחר 

 בחברה

ביעד א
 פרידמן

, 6הדסה  22.10.1971 028916799
 אביב-תל

חבר בוועדות  ישראלית 
הביקורת 

והתגמול של 
 החברה 

 מדעי BAבוגר  23.4.2020 אין כן לא
 הרוח

 באוניברסיטה
 הפתוחה;

 מוסמך במנהל
 ציבורי

 באוניברסיטת
 בר אילן

 1998מנכ"ל במוסט נכסים 
 עד היום(; -2007בע"מ )

 אף.סי גריןדירקטור בחברת ג'י.
 -2012פילדס קפיטל בע"מ )

עד היום(; דירקטור בחברת  –
 אורמד פארמסוטיקלס אינק

 עד היום(; דירקטור- 2016)
 עד-2017באירודרום בע"מ )

יו"ר הדירקטוריון ויו"ר (; 2020
 מרכזים -פעיל למתנ"סים 

קהילתיים בישראל בע"מ 
(2013-2019) 

 

 לא
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 הצהרת דירקטור 
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"טב 224)לפי סעיף 

 
בקבוצת אירודרום כדירקטור , מועמד לכהונה 05437956אני הח"מ, מר ציון ספיר, נושא ת.ז. 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברהבע"מ )להלן: "
 
 ב לחוק החברות.224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

דרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי הנני בעל הכישורים ה .2
כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור 

 בחברה.
 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
המצורף להצהרה זאת,  בנספח א', המפורטים 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם 
 נכונים ומלאים וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים.

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
ת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבל

 לא הופטר.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך 52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך"(, )להלן:  1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2או לפי פרק ז' לחוק ניירות ערך, 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 
 

 

 
 

 ציון ספיר  7.6.2020

 חתימה  תאריך
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 א'נספח 
 

שם 
 הדירקטור

 מספר ת.ז
 

תאריך 
 לידה

 

מען 
להמצאת 

-כתבי בי
 דין 

חברות בועדה  נתינות
או ועדות של 

 הדירקטוריון 

דירקטור 
בלתי תלוי/ 

דירקטור 
 חיצוני

בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 

 מקצועית 
 

תפקיד שממלא 
כעובד החברה, 
של חברה בת 
שלה, של חברה 
קשורה שלה, או 

 בעל עניין בהשל 

התאריך שבו 
החלה כהונתו 

כדירקטור 
 של החברה

שנים  5-עיסוק ב השכלה
האחרונות ופירוט 
תאגידים בהם 

 משמש כדירקטור 

בן משפחה של בעל 
 עניין אחר בחברה

הברון  9.9.1956 05437956 ציון ספיר
, 7הירש 

 אביב-תל

בוגר תואר ראשון  21.6.2020 אין לא לא לא ישראלית
ביחסים 

ינלאומיים, ב
אוניברסיטת בר 

 אילן

דירקטור ומנכ"ל 
 RFEבחברת 

מקבוצת רפאל 
מערכות לחימה 
מתקדמות בע"מ 

 – 2010)ינואר 
 (2018נובמבר 

 לא 
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 הצהרת דירקטור 
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-ב לחוק החברות, התשנ"ט224)לפי סעיף 

 
בקבוצת  כדירקטורעמד לכהונה , מו032246860אני הח"מ, מר אריאל בן דיין, נושא ת.ז. 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברהאירודרום בע"מ )להלן: "
 

 ב לחוק החברות.224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1
 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
 ני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנ

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את  בנספח א', המפורטים 1970-ומיידיים(, תש"ל

נם נכונים ומלאים וכן, כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הי
 כי לא חל שינוי בפרטים האמורים.

 
, 1999 -לחוק החברות, התשנ"ט 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4

לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט 
 פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על 

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
דרת העיסוק בייעוץ לחוק הס 2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 ציבורית.
 

ם לדירקטור הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחני .6
 . 2005 -בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו

 

 

 

 
 
 

 אריאל בן דיין  7.6.2020

 חתימה  תאריך 
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שם 
 הדירקטור

 מספר ת.ז
 

תאריך 
 לידה

 

מען 
להמצאת 

-כתבי בי
 דין 

חברות בועדה  נתינות
או ועדות של 
 הדירקטוריון 

דירקטור 
בלתי תלוי/ 

דירקטור 
 חיצוני

בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 

 מקצועית 
 

תפקיד שממלא 
כעובד החברה, 
של חברה בת 
שלה, של חברה 
קשורה שלה, או 

 של בעל עניין בה

התאריך שבו 
החלה כהונתו 

כדירקטור 
 של החברה

שנים  5-עיסוק ב השכלה
האחרונות ופירוט 
תאגידים בהם משמש 

 ור כדירקט

בן משפחה 
של בעל עניין 

 אחר בחברה

יגאל אלון  14.3.1975 032246860 אריאל בן דיין
, קרית 9

 אונו

בוגר מנהל עסקים  20.5.2020 אין כן לא לא ישראלית 
וכלכלה, אוניברסיטת 
בן גוריון; מוסמך 

במשפטים, 
 אילן-אוניברסיטת בר

בעלים ומנכ"ל בחברת 
אריאל בן דיין יזמות 

 -2018מ )והשקעות בע"
עד היום(; דירקטור 
בחברת אלקו בע"מ 

עד היום(;  -2018)
סמנכ"ל תפעול בקבוצת 

(; 2018-2017אדלסון )
מח"ט בדרגת אל"מ, 

 ( 2017-2012צה"ל )
 

 לא
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 מבוא .1

זו מחליפה את מדיניות התגמול הקיימת בחברה. .1.1  מדיניות תגמול 

קבוצת מדיניות  מטרת מסמך זה הינה להגדיר, לתאר ולפרט את .1.2

 אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ )לשעברבע״מ  אירודרום

בנוגע לתגמול נושאי המשרה בחברה, אשר  ("החברהאו " "אפליי)להלן: "

זו תחול עליהם, בהתאם לחוק החברות, התשנ״ט : 1999-מדיניות   )להלן

. ״מדיניות התגמול״, -ו ״חוק החברות״  לפי העניין(

נועדה לקדם את מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה מדיניות התגמ .1.3 ול 

ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, בהתחשב, בין היתר, בגודל החברה 

ובאופי פעילותה. כמו כן, מדיניות התגמול נועדה ליצור תמריצים ראויים 

וסבירים לנושאי המשרה עליהם היא חלה, בהתחשב, בין השאר, 

ניהול חברה ובתרומתו של כל אחד מנושאי הסיכונים של ה ,במדיניות 

המשרה כאמור להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה 

 ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

אימוץ מדיניות התגמול על ידי החברה אינו מקנה כשלעצמו זכות כלשהי  .1.4

לנושאי המשרה לקבלת תגמול כלשהו על פיה. רכיבי התגמול להם יהיו 

ם נושאי המשרה יהיו אך ורק אלו שאושרו לגביהם באופן פרטני על זכאי

 ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין.

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא תחול על נשים  .1.5

 וגברים כאחד, ללא הבדל וללא שינוי.

 תוקפה של מדיניות התגמול .2

קפה החל מיום אישורה ע"י האסיפה הכללית לתו תכנסמדיניות התגמול  .2.1

 שנים בהתאם להוראות חוק החברות. 3למשך 

זו אשר קובעת  .2.2 הדירקטוריון, בהמלצת ועדת התגמול, התווה מדיניות 

עקרונות ושיקולים שעל בסיסם נקבעים התגמולים לנושאי המשרה, על 

אוי רכיביהם השונים )רכיב קבוע ו/או רכיב משתנה( תוך יצירת איזון ר

 בין רכיבי התגמול השונים. 

מדיניות התגמול לא נועדה לפגוע או לשנות את התגמול הקיים של מי  .2.3

זו תחול עליהם, הקבוע בהסכמי  מנושאי המשרה בחברה, אשר מדיניות 

ההעסקה/ניהול שלהם. לפיכך, התגמול הקיים, הקבוע בהסכמי 

אות הדין, ההעסקה/הניהול שלהם, אינו טעון אישור נוסף, בכפוף להור

ואין בהוראות מדיניות התגמול כדי לשנות איזה מתנאי ההעסקה 

 האמורים.

במועד קביעת מדיניות  תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה .2.4

התגמול על ידי דירקטוריון החברה אינם חורגים ממדיניות התגמול 

 שתתואר להלן.
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 האורגנים המוסמכים לאישור תנאי התגמול בחברה .3

ור תנאי העסקה ושינויים בתוכניות התגמול של נושאי המשרה איש .3.1

במסגרת המדיניות ידונו ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של 

 החברה בהתאם להוראות כל דין.

 עקרונות מנחים בעת בניית מדיניות התגמול .4

, אשר החברותהמדיניות תחול על כלל נושאי המשרה, כהגדרתם בחוק  .4.1

.״נושאי המשרה: ״מכהנים בחברה )להלן ) 

מדיניות התגמול משקפת יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה  .4.2

ניהול הסיכונים בחברה. המדיניות  בהתחשב, בין השאר, במדיניות 

מגדירה מבנה תגמול אשר מטרתו לתמרץ את נושאי המשרה לפעול 

להשגת יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה 

ה ארוכת טווח ובכלל זה את היחס הראוי של הרכיבים ומדיניותה בראי

המשתנים מסך חבילת התגמול, על מנת להגן על החברה מפני לקיחת 

סיכונים מיותרים על ידי נושאי משרה תוך מתן דגש לאיזון הצורך 

 בשימור נושאי המשרה בחברה.

בקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה  .4.3

גמול, באה לידי ביטוי תרומתו של נושא המשרה להשגת במדיניות הת

יעדי החברה ולהשאת רווחיה בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של 

 נושא המשרה.

בעת קביעת המדיניות, נלקחו בחשבון לגבי כל אחד מנושאי המשרה:  .4.4

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

 כמי שכר קודמים שנחתמו עמו.אחריותו והס

גודל החברה ואופי ומורכבות  .4.5 באימוץ מדיניות התגמול נלקחו בחשבון 

 פעילותה.

 הוראות כלליות .5

החברה רשאית לקבוע, לבקשת נושא משרה בחברה, כי ההתקשרות עמו  .5.1

ניהול חלף התקשרות בחוזה העסקה וכי לא  תהיה באמצעות הסכם 

ה לבין אותו נושא משרה עמו מעביד בין החבר-יתקיימו יחסי עובד

זו תחול גם על  ניהול כאמור. מובהר כי מדיניות תגמול  התקשרה בהסכם 

ניהול כאמור.  התקשרות בהסכם 

ן  .5.2 ניהול תוודא החברה כי ההתקשרות כוללת, בי בכל התקשרות בהסכם 

היתר, את ההוראות הבאות: )א( אם וככל שייטען על ידי נושא המשרה 

ו/או ייק בע על ידי רשות מוסמכת, לרבות ערכאה שיפוטית, או מי מטעמו 

מעביד, אזי מוסכם כי התמורה על -התקיימו יחסי עובד כי בין הצדדים

פי הסכם הניהול כוללת שכר ברוטו )בשיעור מסך התשלום החודשי כפי 

שיקבע בהסכם( וכל התשלומים ששולמו מעבר לסכום שיקבע כשכר 

, יהיה על נושא המשרה להחזיר ל חברה מיידית כל סכום כאמור, ברוטו

כל  ;וזאת צמוד למדד המחירים לצרכן )מדד הבסיס המדד הידוע במועד 

; )ב( התחייבות של  ;תשלום; המדד החדש המדד הידוע במועד ההחזר(
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נושא המשרה לשפות ולפצות את החברה בגין כל סכום ו/או הוצאה אשר 

מעביד, -ובדיגרמו לה בקשר עם טענה ו/או קביעה שהתקיימו יחסי ע

לרבות כל סכום אשר תידרש החברה לשלם למנהל ו/או מי מטעמה ו/או 

)ג( החברה תהא רשאית לקזז 'לצד שלישי, הוצאות משפט, נזקים וכו  ;

כל סכום שיגיע לה  ,לו זכאי נושא המשרה על פי הסכם הניהולמכל סכום 

 .מנושא המשרה

תשלום אשר למעט אם נקבע מפורשות אחרת בהסכם העסקה אישי, כל  .5.3

יות תגמול ישולם לנושא המשרה על חשבון התגמול המשתנה על פי מדינ

ייחשב כחלק משכר הבסיס של נושא משרה ועל כן זו, ככל שישולם, אינו 

נלווית כלשהי  לא יהווה בסיס לחישוב, זכאות, או צבירה של זכות 

לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ישמשו כרכיב שכר ולא יהוו 

כיב קובע לצורך חישוב הזכויות הנובעות מיחסי עבודה, לרבות, אך לא ר

רק, חופשה, מחלה, פיצויי פיטורין, הפרשות פנסיוניות, קרן השתלמות 

 וכיו״ב.

החברה תהא רשאית להתקשר עם כל אחד מנושאי המשרה בחברה  .5.4

ניהול שונים היכולים לכלול רכיבי תגמול שונים.  ו/או  בהסכמי העסקה 

זו להעיד על זכאותו של מי יובהר כ י אין בקיומה של מדיניות תגמול 

מנושאי המשרה בחברה לקבלת כל אחד מרכיבי התגמול המפורטים 

 להלן.

 מדיניות התגמול .6

 כללי .6.1

ככלל, תוכניות התגמול לנושאי משרה מותאמות לתפקידם ולתחומי 

י  אחריותם בחברה וליעדים הניתנים להשגה המוצבים להם במסגרת מילו

קידם לצורך קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה תפ

נועדה לסייע בהשגת  בראיה ארוכת טווח. מדיניות התגמול המוצעת 

 מטרות החברה ותוכניות העבודה שלה לטווח ארוך, וכל זאת באמצעות:

יצירת תמריצים סבירים וראויים לנושאי המשרה לשיפור ביצועי  .6.1.1

ניהול החברה והשאת רווחיה, בהתח שב, בין השאר, במדיניות 

הסיכונים של החברה תוך צמצום נטילת סיכונים בלתי סבירים על 

 ידי נושאי המשרה;

גיוס ושימור מנהלים איכותיים ומצטיינים,  .6.1.2 מתן כלים לשם 

המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה, המשך פיתוחה 

 והצלחתה לאורך זמן;

ו .6.1.3 קשירת תגמול נושאי המשרה מתן דגש על תגמול מבוסס ביצועים, 

לחברה ולביצועיה, תוך התאמת תגמולו של כל נושא משרה 

לתרומתו במסגרת תפקידו בחברה להשגת יעדי החברה והשאת 

 רווחיה, בראייה ארוכת טווח;

קבועים מול  -יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים, לרבות  .6.1.4

 קצרי טווח מול ארוכי טווח.ומשתנים 
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 עת קביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרהשיקולים ב .6.2

השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של  .6.2.1

 ;המועמד לכהונה או נושא המשרה המכהן

 תפקידו, מידת האחריות, האתגרים הניצבים בפניו במסגרת תפקידו .6.2.2

 ;ומידת התאמתו לתפקיד

 ;גודל החברה, תחומי פעילותה ואופי פעילותה .6.2.3

 ;ורם הממונה על נושא המשרההמלצת הג .6.2.4

ו  .6.2.5 , ניסיונ הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו

 ;או הידע הייחודיים הקיימים אצלו

מידת התרומה לחברה הגלומה בתפקידו של נושא המשרה להשגת  .6.2.6

 ;יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח

של עובדי החברה יחס התגמול של נושא המשרה לרמת ההשתכרות  .6.2.7

ומנהליה בעת אישור תגמול לנושא משרה. לצורך בחינת היחס 

( יוצגו נתונים אודות:  ( התגמול של נושאי משרה ברמה 1כאמור 

)וודומה בחברה )ככל שרל ( השכר של נושא המשרה הקודם 2נטי(; 

)וובאותו תפקיד )ככל שרל  ; ( השכר הממוצע והשכר החציוני 3נטי(

בדי הקבלן המועסקים אצל החברה והיחס בין של עובדי החברה ועו

בהקשר  -כל אחד מאלה לבין התגמול שמוצע לאשר לנושא המשרה 

זה תיבחן השפעת הפער בין תנאי הכהונה של נושאי המשרה לבין 

 תנאי השכר של שאר העובדים בחברה, על יחסי העבודה בחברה.

ות היחס בין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשתנים בהתאם להגדר .6.2.8

 שייקבעו במסמך מדיניות זה.

 מצבה הכספי של החברה ותכנית העבודה שלה. .6.2.9

 קווים מנחים של מדיניות התגמול  .6.3

החברה תהיה רשאית להעניק לנושאי המשרה )חלקם או כולם(  .6.3.1

ניהול חודשיים, תנאים  תוכניות תגמול אשר תכלולנה שכר/דמי 

., הכל כמפורט במדינלווים שונים, מענק שישולם במזומןנ זו  יות 

כמו כן, החברה תהיה רשאית לקבוע הסדרים ביחס לפרישה וסיום  .6.3.2

 יחסי עבודה כמפורט להלן במסמך זה.

התגמול הכולל לנושא משרה עשוי לכלול אחד או יותר מרכיבי  .6.3.3

 התגמול הבאים, בהתאם לתכנית התגמול האישית שלו:

 .תגמול קבוע 

 תנאים נלווים. 

  י )להלן: "מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי פטור, שיפו

.וביטוח )" 

 .תגמול במזומן תלוי ביצועים או מענקים 
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 .  תגמול הוני

 .תנאי פרישה 

ניהולי בכיר, כמשמעותו  .6.3.4 בשל היותם של נושאי המשרה בעלי תפקיד 

)או כל שינוי או חוק  1951-בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א

,״חוק שעות עבודה ומנוחה״ להלן:) שיבוא במקומו( י ( חול חוק לא 

שעות עבודה ומנוחה על נושאי המשרה ואלה לא יהיו זכאים 

 לתגמול עבור עבודה בשעות נוספות או בזמן המנוחה השבועית.

 רכיבי תגמול קבוע .6.4

נועד לתגמל את נושא  ("שכר" להלן:) מרכיב התגמול הקבוע .6.4.1

המשרה עבור הזמן המושקע על ידו בביצוע תפקידו בחברה באופן 

ויציבות לחברה ולנושאי המשרה. הענ ,שוטף. מטרתו קת ודאות 

השכר ייקבע במו״מ בין החברה לנושא המשרה בהתאם לפרמטרים 

סיונו המקצועי של ישהוזכרו לעיל והוא ישקף הן את כישוריו ונ

נושא המשרה והן את הגדרת תפקידו ורמת תפקידו בחברה, לרבות 

 הסמכות והאחריות הנובעות ממנה.

שרה ייבחנו מדי תקופה, ככל שיידרש, אל רמות השכר של נושאי המ .6.4.2

 מול תרומתם, תפקידם ורמות השכר המקובלות בחברה.

 תקרת שכר .6.4.3

דירקטוריון החברה קבע כי השכר החודשי ברוטו )כולל תוספת 

עבור שעות נוספות, אם רלוונטי, אך ללא התנאים הנלווים 

״משכורת בסיס  או ״שכר בסיס )ברוטו(״להלן: ) והסוציאליות(

  , לא יעלה על:ומשרה מלאה ברהבמונחי עלות לח ,(וטו(״)בר

ככל )למנכ״ל החברה, בתוספת מע״מ כדין  ש"חאלפי  42 .1

 .(שרלוונטי

)כל אחד( ש"חאלפי  40 .2 להלן: ) לנושאי משרה כפופי מנכ״ל 

, בתוספת מע״מ״סמנכ״ל״  .(ככל שרלוונטי)כדין  (

פי  החברה תהא רשאית לבצע הצמדה לשכרם של נושאי המשרה על

שיקול דעתה ובכפוף לאישורים של האורגנים המוסמכים לכך 

ים המנויים במסמך זה לקביעת תנאי העסקה של נושאי רוהפרמט

 המשרה.

 תנאים נלווים .6.4.4

נלווים כדלקמן: םלהיות זכאי םייעשו נושאי המשרה  לתנאים 

נייד, מחשב נישא)כולל( 7עד דרגה  רכב וכיו״ב, והכל כפי  , טלפון 

 החברה.שתקבע הנהלת 

נלווים  נושא המשרהבנוסף לאמור לעיל, יהיה זכאי  לתנאים 

נלווים  והפרשות סוציאליות, כמקובל בשוק ולנהוג בחברה. תנאים 

אלה כוללים, בין היתר, ימי מחלה, ימי חופשה, הבראה, הפרשות 

לתגמולים, פנסיה לפיצויים/ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, ביטוח 
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ילויות רווחה ומתנות לחגים כמקובל אובדן כושר עבודה וכן פע

תיעשה חברה ב נושא המשרהככל שההתקשרות עם זאת  בחברה.

 .בהסכם העסקה

 החזר הוצאות .6.4.5

החברה רשאית לקבוע בהתקשרותה עם נושא המשרה כי היא תישא 

בחלק או בכל הוצאות נושא המשרה אשר נעשו לצורך מילוי 

, לינה )בארץ תפקידו, כמקובל בחברה, לרבות טלפון, אינטרנט

)ככל שלא הועמד לרשות  , אש״ל, אירוח, אחזקת רכב  ומחוצה לה(

, הוצאות נסיעה בארץ ובחו״ל, עיתונים, ספרות  נושא המשרה רכב(

מקצועית, דמי חברות בארגון מקצועי וכיו״ב, והכל כנגד הצגת 

 חשבוניות כדין ובהתאם לנהלי החברה. 

ניהול .6.4.6  הסכמי 

ניהול עם כאמור לעיל, החברה תהא רשאי ת להתקשר בהסכמי 

נושאי משרה, אשר יעניקו לחברה שירותי ניהול במישרין או 

באמצעות חברות פרטיות בשליטתם, תמורת תשלום חודשי בגין 

שירותי הניהול האמורים. במקרה זה, תקרת דמי הניהול החודשיים 

תהיה בשווה ערך לסך המצטבר של תקרת השכר הקבוע כאמור לעיל 

, בתוספת התנאים )בהתאם למשר ה ו/או המשרות הרלוונטי/ות(

 .)למשל, ימי חופשה( הנלווים כמקובל בשוק ולנהוג בחברה

  רכיבי תגמול משתנה .6.5

 תחולה .6.5.1

מנכ״ל החברה וסמנכ״לים עשויים להיות זכאים לרכיבי תגמול 

זו,  משתנה, וזאת החל ממועד הכניסה לתוקף של מדיניות תגמול 

 לעיל. 2כאמור בסעיף 

  תישנ מענק .6.5.2

  מנכ"ל .6.5.2.1

תהיה רשאית להעניק למנכ"ל החברה מענק החברה  .6.5.2.1.1

, 2023 עד 2020 מהשנים אחת לכל ביחסשנתי   )כולל(

הנגזר מביצועיה הכספיים של החברה בגין אותה שנה, 

 :"(המענק השנתי)להלן: " כדלקמן

, בפועללפני מס  הנקימענק במידה והרווח  ישולםלא  (1

פני מס מהרווח התפעולי ל 70% -יהיה נמוך מ

אלפי ש"ח מדי  100בניכוי סך של ובהערכת השווי 

.תנאי הסף)להלן: "שנה  )" 

 70%בהגעה לרווח תפעולי לפני מס בפועל העולה על  (2

, )כולל( מהרווח התפעולי לפני מס בהערכת השווי

מהרווח התפעולי  6%לשיעור של המנכ"ל זכאי היה י
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י  לפני מס בפועל וזאת בגין כל הרווח התפעולי לפנ

 מס בפועל באותה שנה.

 80%בהגעה לרווח תפעולי לפני מס בפועל העולה על  (3

 , )כולל( מהרווח התפעולי לפני מס בהערכת השווי 

ליתרת המענק עד לתקרת המענק  המנכ"לזכאי היה י

. )  השנתי )כהגדרתו להלן

יוגבל בכל מקרה לסך שנתי  המענק (4 השנתי 

תקרת אלפי ש"ח )להלן: " 500מקסימאלי של עד 

.נק השנתיהמע )" 

המענק ישולם כנגד חשבונית מס כדין ובתוספת  (5

 מע"מ כדין.

יישום מנגנון המענק האמור הינה החל  תחילת (6

 .2020מחודש ינואר 

הרווח התפעולי לפני  2021: בשנת להמחשה דוגמא (7

וי הינו  והרווח  7,661מס בהערכת השו אלפי ש"ח 

אלפי  6,052התפעולי לפני מס בפועל באותה שנה, 

 79%הרווח התפעולי לפני מס בפועל הינו  ש"ח.

מהרווח התפעולי לפני מס בהערכת השווי. כתוצאה 

אלפי  363-למענק של כ המנכ"למכך יהיה זכאי 

 ש"ח.

ן  יובהר, כי מדובר בדוגמא להמחשה בלבד וכי אי

וודאות כי הרווח התפעולי של אירודרום בשנים 

לגביהן מתייחס המענק יעמוד בתחזית שנקבעה 

וכי מדובר במידע צופה פני עתיד בהע וי,  רכת השו

ניירות ערך :  1968-, התשכ"חכהגדרתו בחוק  )להלן

ניירות ערך"(  אשר יכול להיות שונה מהצפוי. "חוק 

 :זה 6.5.2.1לעניין סעיף  .6.5.2.1.2

וח " לפני נקי " משמעו, רווח לפני מס בפועלהנקי הרו

בדוחות הכספיים המיוחס לבעלי מניות החברה, מס 

, בשנה הרלוונטית. החברההמבוקרים של המאוחדים 

זו בלבד(  2020על אף האמור, בגין שנת  )ובגין שנה 

לפני הנקי לפני מס בפועל יהיה הרווח הנקי הרווח 

 .)כהגדרתו להלן( מס של אירודרום

" משמעו, רווח הרווח התפעולי לפני מס בפועל"

תפעולי לפני מס בדוחות הכספיים המאוחדים 

, בשנה הרלוונטית. על אף ההחברהמבוקרים של 

)ובגין שנה זו בלבד( הרווח  2020האמור, בגין שנת 

התפעולי לפני מס בפועל יהיה הרווח התפעולי לפני 

 .)כהגדרתו להלן( מס של אירודרום
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וח " , רווח לפני מס של אירודרוםהנקי הרו " משמעו

בדוחות המיוחס לבעלי מניות אירודרום לפני מס נקי 

ם של אירודרום, בשנה הרלוונטית הכספיים המבוקרי

)ולא על פי הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים 

. )לשעבר, אפליי(  של קבוצת אירודרום בע"מ 

, הרווח התפעולי לפני מס של אירודרום" " משמעו

רווח תפעולי לפני מס בדוחות הכספיים המבוקרים 

)ולא על פי הדוחות  של אירודרום, בשנה הרלוונטית 

אוחדים המבוקרים של קבוצת אירודרום הכספיים המ

 בע"מ )לשעבר, אפליי(.

וי" , הרווח התפעולי לפני מס בהערכת השו " משמעו

תפעולי לפני מס של אירודרום בכל אחת הרווח ה

כמפורט בהערכת  ,)כולל( 2023עד  2020מהשנים 

 שווי.ה

י הערכת השווי" חיצונית של " משמעה, הערכת שוו

כפי שנחתמה ביום  2019ר בספטמב 30ליום אירודרום 

לדוח הקצאה פרטית  נספח ב'וצורפה כ 2020בינואר  5

 2020בפברואר  24חריגה של החברה שפורסם ביום 

 .2020במרץ  27כפי שתוקן ביום 

מועד תשלום המענק יהיה במועד אישור הדוחות  .6.5.2.1.3

 .החברההכספיים המאוחדים של 

יהיה בהתאם לחלק היחסי של  ,2023המענק בגין שנת  .6.5.2.1.4

 אותה שנה בה יהיה ההסכם בתוקף.

כי חישוב המענק השנתי יעשה בגין כל שנה  יובהר .6.5.2.1.5

בפני עצמה, וללא קיזוז בין השנים, ובכל מקרה לא 

יעלה המענק השנתי על התקרה האמורה. במקרה של 

הפסקת כהונה במהלך שנה מסויימת, מכל סיבה 

מענק שנתי יחסי לפי למנכ"ל החברה שהיא, ישולם 

 בפועל. המנכ"לנתו של חודשי כהו

שנתי או חלק ממנו מענק לחברה שיב י המנכ"ל .6.5.2.1.6

השנתי המענק כי חישוב  בעתידבמקרה בו יתברר 

בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו 

מחדש בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה 

( שנים לאחר מועד 3במהלך תקופה של עד שלוש )

.  תשלום הבונוס השנתי

  סמנכ"ל .6.5.2.2

 הנקיבמידה והרווח זה,  6.5.2.2על פי סעיף מענק  ישולםלא  (1

 -, יהיה נמוך מלעיל( 6.5.2.1.2בפועל )כהגדרתו בסעיף לפני מס 

 מיליון ש"ח. 1
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עשוי להיות זכאי שאינו עוסק בשיווק או מכירה, סמנכ"ל  (2

)למענק שנתי   ( משכורות חודשיות2עד לגובה של שתי 

ניהול בהתבסס על יעדים מ/ברוטו דידים שיקבעו בכל שנה דמי 

ובאישור ועדת התגמול  מראש על ידי מנכ"ל החברה

ותחום  נושא המשרה, בהתאם לתפקיד החברה ןודירקטוריו

, ועל פי תכנית העבודה השנתית בחברה.  אחריותו

עוסק בשיווק או מכירה, עשוי להיות זכאי למענק סמנכ"ל ה (3

מי ניהול ( משכורות חודשיות ברוטו/ד6) שששנתי עד לגובה של 

 מכירות אותן ביצעגולמי המיוחס להמהרווח  3%על בסיס 

הרווח . "(הרווח הגולמי המיוחס לסמנכ"ל)להלן: " הסמנכ"ל

בניכוי של החברה גולמי הרווח המיוחס לסמנכ"ל הינו ההגולמי 

היחסי  ק. החלרווח ממכירות שאינן מיוחסות לסמנכ"ל

שינבעו בהוצאות אלה יחושב בהתאם ליחס בין ההכנסות 

ממכירות צע הסמנכ"ל, לבין סך הכנסות יאותן ב מהמכירות

החברה, והכל בהתאם לדוחותיה הכספיים המבוקרים 

 המאוחדים השנתיים של החברה בשנת התגמול הרלוונטית.

עוסק בשיווק או היובהר כי חישוב המענק השנתי לסמנכ"ל 

מכירה יעשה בגין כל שנה בפני עצמה, וללא קיזוז בין השנים, 

ובכל מקרה לא יעלה המענק השנתי על התקרה האמורה. 

במקרה של הפסקת כהונה במהלך שנה מסיימת, מכל סיבה 

 כהונתו בפועל.יחסי לפי חודשי מענק שהיא, ישולם לסמנכ"ל 

דעת להפחתה של  לדירקטוריון החברה תהיה סמכות שבשיקול (4

 המענק לו עשוי להיות זכאי נושא המשרה. 

 לדירקטוריון החברה תהא הסמכות לבטל את תשלום המענק  (5

ו/או  . ניהולבמקרים של מעילה, הונאה    שאינו תקין

עשוי להיות זכאי למענק  הסמנכ"למבלי לגרוע מהאמור לעיל,  (6

של עד לגובה  בשיקול דעת על בסיס קריטריונים שאינם מדידים

( ניהול. מענק כאמור ( 2שתי  משכורות חודשיות ברוטו/דמי 

ייקבע בהתחשב בתרומתו של הסמנכ"ל לחברה בשנה נתונה, וכן 

תוך התחשבות בפרמטרים הבסיסיים, ובין היתר, בקריטריונים 

 הבאים:

השגת יעדי החברה, השאת רווחיה והצלחתה; הערכת מנכ"ל 

בשנה  א המשרהנושהחברה את איכות תפקודו; הישגיו של 

; הצורך נושא המשרההרלוונטית; שינוי מהותי בתפקידו של 

בעלי כישורים, ידע או מומחיות  נושאי משרהשל החברה לשמר 

ייחודיים; עמידה בנהלים פנימיים או יעדים מיוחדים; מידת 

גודל החברה ואופי נושא המשרההאחריות המוטלת על   ;

  החברה. פעילותה; אופי ומצב השווקים בהם פועלת

ההערכה האיכותית תבוצע על ידי מנכ"ל החברה, אשר יגיש את 

 המלצתו לוועדת התגמול ודירקטוריון החברה.
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, ים האמוריםסמנכ"למי מהלמען הסר ספק יובהר כי ביחס ל

 2או  1הסכום המצרפי של המענק בגין הרכיב המדיד )ס"ק 

עיל( ל 3( ויחד עם המענק בשיקול דעת )ס"ק , לפי הענייןלעיל

תקרת המענק השנתי של סמנכ"ל כאמור בסעיף לא יעלה על 

86. .   להלן

 נושאים נוספים .6.5.3

ישולם בהתאם ו/או לסמנכ"ל : המענק למנכ״ל עיתוי תשלום .6.5.3.1

לקבוע בהסכם הניהול או הסכם ההעסקה בו התקשר עם 

 החברה. 

ונושא המשרה  חלקיות המענק ותקופת אכשרה: .6.5.3.2 היה 

ום השנה הרלוונטית, יחושב יתחיל/יסיים את תפקידו לפני ת

, כך שתחשיב המענק  המענק בגין שנת סיום כהונתו באופן חלקי

יחושב באופן הבא: סך המענק בהתאם לתחשיב לעיל במכפלת 

היחס בין מספר הימים בו עבד נושא המשרה בחברה )מתחילת 

 יום. 365התקופה ועד למועד סיום העסקתו בחברה( לבין 

בתנאי סף בשנה קלנדרית מסוימת חישוב סכום מענק המותנה  .6.5.3.3

על ידי הנהלת החברה ויבוקר,  הייעש)ככל שיהיו זכאים לו( 

במסגרת ביקורת הדוחות הכספיים של החברה, על ידי רואה 

 החשבון המבקר של החברה.

כמו כן, בדיקת העמידה בתנאי הסף כאמור וכן חישוב סכום  .6.5.3.4

 פי דין. המענק ידונו בוועדת התגמול, ככל שהמלצתה נדרשת על

י  .6.5.3.5 ככל שיהיה חיוב במס כלשהו או בתשלום חובה אחר  -מיסו

( בגין ו/או עקב תנאי  )ביטוח לאומי, מס בריאות ממלכתי וכו'

פי דין  -התגמול של נושא המשרה, יישא בו נושא המשרה על

. )  )ככל שהוא יחול על נושא המשרה לפי דין

 תגמול הוני .6.6

ותמרוץ נושאי משרה תוך יצירת תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור 

קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבעלי המניות ושמירה ראויה בין 

. בזכות טבען ארוך הטווח של ךטווח הקצר לטווח הארוהשיקולי 

, הן תומכות ביכולת החברה לשמר את מנהליה  תוכניות תגמול הוני

 .הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה

, כפי  ידי ועדת התגמול תכנית התגמול ההוני שתאושר מעת לעת על 

ודירקטוריון החברה, עשויה לכלול הענקת אופציות, יחידות מניה 

)לרבות כזה  חסומות ומניות חסומות וכן כל סוג אחר של תגמול הוני 

, והכל  המבוסס על ביצועי מניית החברה )כדוגמת אופציית פאנטום(

וני כפי שתהיינה בכפוף להוראות כל דין, להוראות תכניות תגמול ה

 :בחברה מעת לעת, ובהתאם למפורט להלן
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ביחס למנכ"ל, שוויה ההוגן השנתי של ההטבה, במועד  - תקרה .6.6.1

הענקתה, על פי כללי החשבונאות המקובלים, לא יעלה על סך של 

 .ש"ח אלפי 800

שוויה ההוגן , דירקטוריםה או לנושאי משרה שאינם המנכ"לביחס 

נקתה, על פי כללי החשבונאות הטבה, במועד העהשנתי של ה

מהשכר הבסיס השנתי  70% -סך השווה להמקובלים, לא יעלה על 

)ותחושב ב'קו ישר' של  של נושא המשרה שלו הוענקו האופציות 

ההטבה, תוך ששווי ההטבה בעת אישור הדירקטוריון על ההקצאה 

  ייקבע על פי מודל כלכלי מוכר לחישוב ההטבה(.

, בלתי תלויים, דירקטורים חיצוניים םשאינ לדירקטורים ביחס

, שוויה ההוגן השנתי של םיהקרובאו  בחברה שליטההבעלי 

ההטבה, במועד הענקתה, על פי כללי החשבונאות המקובלים, לא 

)ותחושב ב'קו ישר' של ההטבה, תוך  "חש אלפי 280 שליעלה על סך 

ששווי ההטבה בעת אישור הדירקטוריון על ההקצאה ייקבע על פי 

  מודל כלכלי מוכר לחישוב ההטבה(.

תפנה לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  החברהיובהר, כי 

קבלת אישורה לרישום למסחר לרישום מניות ל"( הבורסה)להלן: "

המימוש או המניות החסומות או כל סוג אחר של תגמול הוני, לפי 

)להלן בסעיף זה: " , זאת בהתאם לתקנון הערך ניירותהעניין  )"

החברה טרם פנתה לבורסה לקבלת  כי, יצויןוהנחיות הבורסה. 

אישורה לרישום למסחר של ניירות ערך כאמור, זאת למעט ביחס 

לרישום למסחר של מניות המימוש שיוקצו למנכ"ל החברה מכוח 

יובהר, כי מניות המימוש  1.אופציות לא רשומות שיוענקו לו עוד 

ניירות הערך כאמור, תהיינ ה שוות בזכויותיהן למניות בגין הקצאת 

 הקיימות בהון המונפק של החברה.

החברה תהא רשאית לאמץ מעת לעת תכנית  - תכנית תגמול הוני .6.6.2

)להלן: "  102"( בהתאם לסעיף תכנית התגמול ההוניתגמול הוני 

]נוסח חדש[ ו/או להוראות מס אחרות החלות  לפקודת מס הכנסה 

 ברה ו/או על עובדיה.חעל ה

התקופה הנדרשת עד להבשלה מלאה של תגמול  - תקופת הבשלה .6.6.3

של שלוש שנים הוני שיוענק לנושא משרה, לא תפחת מתקופה 

דירקטוריון החברה בהמלצת ועדת . ממועד הענקת התגמול ההוני

התגמול יהיה רשאי לבצע האצה למכשיר ההוני אותו קיבל נושא 

/ מכי / שינוי שליטה  רת או המשרה בהתרחשות אירועים כגון מיזוג 

/ סיום כהונתו של נושא  רכישת פעילות / מכירת זכויות הוניות 

משרה במקרים מיוחדים )כגון מוות או מחלה( ואירועים נוספים 

, דירקטוריון החברה יהא  שיקבעו בתוכנית התגמול ההוני. כמו כן

                                                 

ל חריגה פרטית הקצאהדוח  ראו 1 ם החברה ש 2 ביום שפורס ם שתוקן כפי 2020 בפברואר 4  ביו

 .2020 במרץ 2872
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רשאי לקבוע כי מועד תחילת ההבשלה יהיה קודם ליום ההענקה, 

עסקה. על אף האמור בסעיף זה, אך לא לפני תחילת מועד הה

לוועדת התגמול ולדירקטוריון החברה הסמכות לקבוע, כי למרות 

הוראות ההבשלה כאמור, התגמול ההוני יהא ניתן למימוש 

  .םבהתקיים יעדים אשר ייקבעו על ידם ערב הענקת

מחיר המימוש ביחס לתגמול הוני המיר למניות  - מחיר המימוש .6.6.4

ימי המסחר שקדמו  60 -מניה הממוצע במחיר ה החברה, יקבע לפי

למועד ההענקה או מחיר מניית החברה ביום שקדם למועד קבלת 

  ההחלטה באורגנים המוסמכים של החברה, לפי הגבוה.

בין אפליי  המיזוגעסקת כחלק מ מנכ"לאופציות שיוענקו לביחס ל

מניית  , מחיר המימוש יכול שיקבע בהתאם למחירלאירודרום

 .50%בתוספת  עסקהב שתקפההכפי שהחברה 

יובהר, כי מחיר המימוש כפוף להוראות תקנון והנחיות הבורסה 

 בעניין מחיר מזערי למניה.

את עיקרי תנאי התגמול ההוני של נושאי  משקפיםהאמורים  העקרונות .6.7

המשרה בחברה. יתר ההוראות הנוגעות להקצאת התגמול ההוני ייקבעו 

 של החברה. נית התגמול ההוניהתגמול או במסגרת תכ תנאיבמסגרת 

 1,309,274מאפשרות החברה להקצות יובהר, כי אין באמור בכדי לגרוע  .6.8

 הרגיל האופציות לא רשומות של החברה הניתנות למימוש כל אחת למני

נ. של החברה ובסך הכל עד אופציות אירודרום, למחזיקי , ללא ע.

ועד זה, מחזיקי לניצעים שהינם, נכון למ 2,מניות של החברה 1,309,274

י  בין המיזוגעסקת  במסגרתכתבי אופציה באירודרום, והכל  אפלי

 .יהם באירודרום(זכויות רצף על שמירה תוך)לאירודרום 

וקבועים מחבילות התגמול  .6.9  יחס בין רכיבים משתנים 

וועדת התגמול  בעת אישור יעדי התגמול לנושאי המשרה יבחנו 

קבועים לבין הרכיבים המשתנים והדירקטוריון את היחס בין הרכיבים ה

, וו)במזומן והוני( בתכנית התגמול האישית של נושא המשרה הרל נטי

זו. מטרת בחינה זו היא למצוא איזון  כאמור בכללים הקבועים במדיניות 

הולם בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים. איזון הולם משמעו 

ה להשיא את שהתמריץ שניתן לנושאי המשרה משתלב באינטרס החבר

 מטרותיה לטווח ארוך.

 %55סך הרכיבים בתגמול המשתנה )במזומן( של המנכ״ל לא יעלה על 

. סך  )מונחי עלות( ( למנכ״ל  )קבוע, משתנה במזומן והוני מהתגמול הכולל 

 %25הרכיבים בתגמול המשתנה )במזומן( של הסמנכ״ל לא יעלה על 

)במונחי עלות מהתגמול הכולל )קבוע, משתנה במזומן והוני( לסמ נכ״ל 

.   לחברה(

                                                 

ביראו דוח  2 ם  של החברה שפורס חריגה  2ום הקצאה פרטית  ם  2020בפברואר  4 ביו שתוקן  כפי 

 .2020במרץ  2872
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 תקרת מענקים שנתיים לנושאי משרה .6.10

 תקרת המענק למנכ״ל החברה בגין כל או חלק מרכיבי  ל:"מנכ

 500המענק המשתנה, כאמור לעיל, תעמוד במצטבר על סך של 

 .בתוספת מע"מ כדין )ככל ורלוונטי( ש״חאלפי 

 ק שאינו עוסק בשיוו תקרת המענק השנתי לסמנכ״ל :לים"סמנכ

בגין כל או חלק מרכיבי המענק המשתנה, כאמור  או מכירה

( 4לעיל, תעמוד על  )ברוטו ניהול/משכורות בסיס  בתוספת  דמי 

)ככל ורלוונטי( ל תקרת המענק השנתי לסמנכ״. מע"מ כדין 

בגין כל או חלק מרכיבי המענק  שהינו עוסק בשיווק או מכירה

ס משכורות בסי 8 המשתנה, כאמור לעיל, תעמוד על

ניהול/)ברוטו( . ,דמי  )ככל ורלוונטי(  בתוספת מע"מ כדין 

   תנאי פרישה וסיום התקשרות .6.11

נושאי המשרה בחברה זכאים לתקופת הודעה מוקדמת  .6.11.1

לפיצויים בהתאם להסכמי כן ו ,בהתאם לקבוע בהסכם העסקה עמם

העסקתם, שבמהלכה יהיו עשויים להידרש להמשיך לעבוד בחברה, 

נלווים בגינהויהיו זכאים לתשלום הט  .בות ותנאים 

 מנכ"ל החברה .6.11.2

במקרה של הפסקת התקשרות ישולם לחברת הניהול מענק  .6.11.2.1

: כל עוד "(מענק הסתגלות)להלן: " הסתגלות כדלקמן

מענק הסתגלות בסך  3בעל השליטה בחברה, הינו המנכ"ל

( במקרה לחלופין,  ;( פעמים התמורה החודשית3שלוש 

ועד סיום ההתקשרות, אינו בעל השליטה בחברה במ והמנכ"ל

( ( פעמים התמורה החודשית ככל 4מענק הסתגלות בסך ארבע 

וההתקשרות הופסקה על ידי החברה, ומענק הסתגלות בסך 

( פעמים התמורה החודשית ככל וההתקשרות 3שלוש )

 .המנכ"להופסקה על ידי 

כל צד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום ע"י מתן הודעה  .6.11.2.2

ינו בעל ה המנכ"לכל עוד קמן: מוקדמת מראש ובכתב כדל

) והמנכ"להחברה  - 4השליטה בחברה ( 3בהודעה בת שלושה 

לחלופין, במקרה בו מר המנכ"ל אינו בעל חודשים מראש; 

) -השליטה בחברה  ( חודשים 6החברה בהודעה בת שישה 

(  ( חודשים מראש. 3מראש וחברת הניהול בהודעה בת שלושה 

ום תקופת ההודעה בת ישולם למנכ"למענק ההסתגלות  .6.11.2.3

 המוקדמת.

החברה תהיה רשאית להביא את הסכם על אף האמור לעיל,  .6.11.2.4

הניהול לידי סיום ללא מתן הודעה מוקדמת במקרים של 
                                                 

ערך 3 יירות  נ בחוק  גדרת המונח "שליטה"    .כה
4 . ערך יירות  נ בחוק  גדרת המונח "שליטה"   כה
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הפרה יסודית, עבירה שיש עמה קלון או אם הפר חובת 

במקרה כאמור, לא  אמונים או מונה לנכסיו כונס נכסים.

 ישולם מענק הסתגלות.

יו״ר הדירקטוריון א רועדת התגמול תה .6.11.3 שאית, בהמלצת המנכ״ל או 

, לפי העניין, לאשר תשלום מלוא פיצויי הפיטורין או  )לגבי המנכ״ל(

חלק מהם לנושאי המשרה גם במקרה של התפטרות נושא המשרה 

( או במקרה של סיום העסקה בהסכמה.  )להבדיל מפיטורין

אישור שינויים בתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה, והקלה לגבי  .6.12

 שינויים לא מהותיים תנאי העסקה של סמנכ"ל

 , יובהר, כי שינויים בכל אחד ממרכיבי התגמול, למעט שינוי לא מהותי

לרבות שינוי בשכר הקבוע ובתנאים הנלווים, שינוי במענק זה או אחר, 

וכן ייבחנו בהתייחס   , הינם בכפוף לאישורים הנדרשים על פי כל דין

ן רכיבים משתנים לקבועים בחבילת ליחסים שהגדירה החברה בי

.  התגמול, ובהתאם לתקרות שנקבעו

, שינוי לא  זו ובכפוף להוראות הדין על אף האמור במדיניות תגמול 

ניתן לאישור בידי מנכ״ל  מהותי בתנאי כהונה והעסקה של סמנכ״ל יהיה 

החברה בלבד, בכפוף לכך שתנאי הכהונה של הסמנכ״ל לאחר השינוי יהיו 

 גבולות מדיניות התגמול. תואמים את

 השבת תגמול משתנה במקרה של טעות .6.13

ככל שיסתבר כי מענק שנתי או חלק ממנו ששולם לנושא משרה  .6.13.1

חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים ו/או 

הוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה, תוך פרק זמן של 

( , ישיב 3שלוש  נושא ( שנים ממועד תשלום המענק הרלוונטי

 , המשרה לחברה, או תשלם החברה לנושא המשרה, לפי העניין

את ההפרש בין סכום המענק שקיבל לזה שהיה זכאי לו עקב 

התיקון האמור )תוך שקלול הפרשים, ככל שקיימים, 

בתשלומים וחבויות מס החלים על נושא משרה ו/או ששולמו על 

 ידיו(.

בוצע במועד ידי החברה, ככל שרלוונטי, ת השבת הסכומים על .6.13.2

)ברוטו( הראשון לאחר פרסום דוחות  תשלום השכר בסיס 

כספים מתוקנים, ואילו ביחס להשבת הסכומים על ידי נושא 

המשרה, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע את אופן השבת 

, בדרך של קיזוז מכל  הסכומים הנ״ל, אשר יכול שיהיה במזומן

חברה בת של תשלום לו זכאי נושא המשרה מהחברה ו/או 

 החברה.

משרה לתנאי העסקתם של עובדי  ישל נושא םהעסקתהיחס בין תנאי  .6.14

  החברה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יבחנו את היחס בין תנאי  .6.14.1

הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה לשכר של שאר 
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עובדי החברה ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני של 

ויחוו דעתם ע ל השפעת יחסים אלו על יחסי העובדים כאמור 

העבודה בחברה, סבירותו של שכר נושאי המשרה בחברה לאור 

גודלה ותמהיל מצבת העובדים שלה.  סוג החברה, 

נכון למועד אישור מדיניות התגמול בחברה, היחסים הנובעים  .6.14.2

זו  של וההעסקה הכהונה תנאי בין 5מאימוץ מדיניות תגמול 

 והממוצעת החציונית 6כרשה עלות לבין בחברה המשרה נושאי

  הינם כדלקמן: )לרבות עובדי קבלן( החברה עובדי שאר של

 
יחס לעלות השכר 

הממוצעת של יתר עובדי 
 החברה

יחס לעלות השכר 
החציונית של יתר עובדי 

 החברה

 

 מנכ״ל החברה 4.5:1 4.5:1

שאינו  סמנכ״ל 1:1.8 1:1.8
עוסק בשיווק 

 ומכירה
סמנכ"ל שהינו  1:2 1:2 

סק בשיווק עו
 ומכירה

 

ועדת התגמול והדירקטוריון, מצאו כי יחסים אלו הינם  .6.14.3

סבירים, הולמים את המקובל ואין להם השפעה על יחסי 

 העבודה בחברה.

  גמול דירקטורים .6.15

תקנות החברות בהתאם ליהיו זכאים לתגמול  דירקטורים .6.15.1

, התש״סל)כללים בדבר גמול והוצאות   2000-דירקטור חיצוני(

כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם  (״תקנות הגמול״ )להלן:

החלטת החברה ובכפוף לכל על פי , לדרגה שבה תסווג החברה

   דין.

דירקטורים לא יהיו זכאים לגמול נוסף מעבר לשכר  .6.15.2

דירקטורים, אלא במקרים בהם הם מועסקים בנוסף בתפקיד 

אחר בחברה שאז יקבע שכרם על פי הנהוג בחברה לתפקידים 

אף האמור, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יבחנו  על דומים.

מתן תגמול הוני לדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים, 

בהתחשב  ,םהאו קרובי בחברה שליטהה, בעלי בלתי תלויים

וניסיונם של אלה בתחום עיסוקה של  במומחיות, כישוריהם 

                                                 

ם  5 הרכיבי על  , בהתבסס  ות ני ץ המדי ובעים מאימו ם הנ היחסי הינם  ם בטבלה  גי היחסים המוצ
ובהנחת קבלת תקרת שרה  נושאי המ ם של  ם הקיימי ות  הקבועי ני פי מדי על  שנתי  המענק ה

ן תקרות  בי ים  י הקי נ שו , בשל ה היתר ן  בי  , נים שו ו  ויהי ל  כו י כי היחסים בפועל  ובהר  י  . זו ל  גמו ת
נושאי המשרה  זכאי  ם  ם לה ל והמענקי יהו /דמי הנ שכר ן ה לבי ו  ז ות  י פי מדינ על  ם  והמענקי השכר 

. פי תנאי העסקתם על   בחברה בפועל 
נלוות  -עלות שכר   6  , בסיס .שכר   ומענקים
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להשגת יעדי משמעותית תרומה החברה ובאופן שעשוי להוות 

 ., פעילותה וקידום עסקיההחברה

פרט לכך יהיו זכאים הדירקטורים להיכלל בביטוח אחריות  .6.15.3

וכן בפוליסת  נושאי המשרה ולכתב השיפוי והפטור כאמור להלן

 .בתנאים כמפורט להלן FFO -UNRביטוח דירקטורים מסוג 

וביטוח .6.16  פטור, שיפוי 

ה או נושא משרה )לרבות דירקטור ולרבות נושא משרה שהינו בעל השליט

כאמור במדיניות  ,חבילת התגמולל בנוסףזכאי,  עשוי להיות, (קרובו

, ובכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך בחברה, להיכלל  זו תגמול 

ונושאי משרה,  והסדרי שיפוי ופטור במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים 

בגין אחריותם כנושאי משרה על פי הנהוג בחברה, והכל בכפוף להוראות 

 ן ותקנון החברה.כל די

מובהר, כי על אף האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש 

דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה וכי כתב 

פטור מאחריות ככל ויינתן, לא יחול על הפרת חובת הזהירות בהחלטה או 

)גם נושא משרה  בעסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה 

 חר מזה שהוענק לו כתב הפטור( יש בה עניין אישי.א

ברה יכוסו בביטוח האחריות המקצועית שתרכוש החברה, נושאי משרה בח

 מעת לעת, בהתאם לעקרונות המפורטים להלן:

מיליון דולר ארה״ב,  10 עד טוחי לא יעלה על סך שליהכיסוי הבגבול  

 בשאר העולם; ובנוסף כיסוי בגין הוצאות משפט סבירות בישראל וכן

דולר ארה״ב לכל  אלפי 20סכום ההשתתפות העצמית לא יעלה על סך של 

סכום הפרמיה  ב;"לתביעה בארהדולר ארה"ב  אלפי 35תביעה ו/או 

הפרמיה השנתית לא  דולר ארה״ב; 20,000השנתית לא יעלה על סך של 

לעומת השנה הקודמת. תקופת הפוליסה  10%-תעלה בכל שנה במעל ל

פוליסת הביטוח  .4.8.2020וסיומה ביום  5.8.2019תחילה ביום הראשונה 

תהא ניתנת לחידוש ו/או להרחבה מעת לעת במהלך תוקפה של מדיניות 

התגמול, בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה טרם 

ובכפוף לכך כי תנאי הפוליסה החדשה ו/או  ,החידוש ו/או ההרחבה

ופן מהותי מתנאי הפוליסה הקיימת ושיש בהם המורחבת, אינם שונים בא

 כדי להיטיב עם החברה.

ן  למען הסר ספק, מובהר כי העלויות בגין האמור בסעיף זה לעיל אינ

 .נכללות כחלק מהעלות בגין עלות הגמול הקבוע הכוללת של נושא המשרה

 FFO -UNR פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג .6.17

)להלן: בהתאם לעסקה להח לפת מניות בין החברה לבין אירודרום בע"מ 

, העסקה" ונושאי משרה בחברה, לרבות כאלה הנמנים על דירקטור"( ים 

ביטוח אחריות פוליסת להיכלל ב םזכאי להיות יםעשוי, בעלי השליטה

ונושאי משרה לביטוח כל חבות, אחריות  OFF-RUNמסוג  דירקטורים 

ונושאי המשרה השלמת במועד  חברהאשר יכהנו ב והוצאה של דירקטורים 
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והכל  חברהו/או דירקטורים ונושאי משרה אשר כיהנו ככאלה ב העסקה

הכיסוי הביטוחי לא יעלה על  גבול בכפוף להוראות כל דין ותקנון החברה.

דולר  4,050מיליון דולר ארה"ב, השתתפות העצמית לא תעלה על  7.7

תביעות בארה"ב וקנדה, דולר ארה"ב ל 20,250לתביעות בישראל; ארה"ב 

ניירות ערך בישראל, והפרמיה לא תעלה ארה"ב דולר  20,250 -ו לתביעות 

 .דולר ארה"ב 29,400על סך של 
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 'גנספח 

 פרטים אודות תנאי התגמול של הניצעים לתקופה של 12 חודשים לפי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים 
 

חודשים, כמפורט בדוח  12להלן טבלה המפרטת את העלות לחברה בגין התגמולים שישולמו ליו"ר הדירקטוריון, ציון ספיר, ולדירקטור אריאל בן דיין לתקופה בת 

 זה לעיל )באלפי ש"ח(:  

 (1חרים )תגמולים א (1תגמולים בעבור שירותים ) פרטי מקבל התגמולים

 סה"כ
 תפקיד שם

היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 התאגיד
)בדילול 
 מלא( )*(

 שכר
 מענק 

 

תשלום 
מבוסס 

 (2מניות )
)*( 

דמי 
 ניהול

 עמלה דמי ייעוץ
אחר/ גמול 
דירקטורים 

(3) 
 ריבית

דמי 
 שכירות

 אחר

 ציון ספיר
יו"ר 

 דירקטוריון
  _ _ _ 44,322 _ _ _ 146,355 _ _ 1.07% ל. ר. 

אריאל בן 
 דיין

  _ _ _ 44,322 _ _ _ 212,004 _ _ 1.54% ל. ר. דירקטור

 )*( בכפוף לאישור הקצאת האופציות כמפורט בדוח זימון אסיפה כללית זה.

 הערות:

 סכומי התגמול הינם במונחי עלות לתאגיד.  .1

 .תקופת ההבשלה של שלוש שניםבחלוקה ליניארית על פני של האופציות השנתית להערכת החברה, מייצג את סכום ההוצאה  .2

 ש"ח.  29,386הוא והסכום הקבוע ש"ח  1,867כאשר הגמול לישיבה הוא  -ישיבות בשנה  8בחישוב ע"פ הערכת החברה של  .3

עובר  ם, כנוסחבגובה הסכום "הקבוע" כאמור בתקנות הגמולוגמול השתתפות בישיבה ציון ספיר ואריאל בן דיין זכאים לגמול שנתי ה"ה  כי הדירקטוריםיצוין 

 החברה, כפי שתהיה מעת לעת.  מול, הכל בהתאם לדרגה שבה תסווג לתקנות הג 2016-תק' תשע"ו לתיקון
 



 

 

 בע"מ קבוצת אירודרום

 "החברה"(להלן: ) 

  2020 ביולי 1

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

 חלק ראשון

 בע"מ. קבוצת אירודרום: שם החברה .1

  המועד והמקום לכינוסה סוג האסיפה הכללית, .2

 "(.האסיפהן: "אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה )להל

, במשרדי מ. פירון ושות', ברחוב 12:00 , בשעה2020 באוגוסט 6, 'הביום האסיפה תתכנס 
 אביב. -, תל2השלושה 

 ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעהלגביו פירוט הנושא שעל סדר היום אשר  .3

ולתקופה שעד האסיפה  2020המבקר של החברה לשנת רוה"ח  מינוי מחדש של משרד .3.1

 . אה של בעלי המניות של החברההשנתית הב

של מר רועי דגני המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, כדירקטור  חידוש מינויו .3.2

 בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

של מר אביעד פרידמן כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה  חידוש מינויו .3.3

 של בעלי המניות של החברה.

של מר ציון ספיר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של מינויו ידוש ח .3.4

 בעלי המניות של החברה.

של מר אריאל בן דיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה מינויו חידוש  .3.5

 .של בעלי המניות של החברה

דירקטורים ציון ספיר של המינויים חידוש את הכללית בכפוף לאישור האסיפה  .3.6

לעיל, לאשר להם הענקת כתב התחייבות  3.5-3.4ואריאל בן דיין כאמור בסעיפים 

 בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים.  תםוהכללמאחריות פטור  לשיפוי, כתב

כמפורט בנושא של החברה עדכון מדיניות התגמול אסיפה כללית זו את בכפוף לאישור  .3.7

מינויו של מר ציון ספיר כדירקטור חידוש ללית זו את , ולאישור אסיפה כלהלן 3.9

ר דירקטוריון החברה, יו"ספיר מתוקף היותו ציון תת אלוף )במיל'( בחברה, לאשר ל

כל הניתנות למימוש  של החברה אופציות לא רשומות למסחר 712,935הקצאה של 

רגילות של מניות  712,935 מניה רגילה אחת של החברה ללא ע.נ., ובסך הכל עדלאחת 

  , ללא תמורה.החברה

כמפורט בנושא של החברה עדכון מדיניות התגמול  אסיפה כללית זו את בכפוף לאישור .3.8

מינויו של מר אריאל בן דיין כדירקטור חידוש , ולאישור אסיפה כללית זו את להלן 3.9

 1,032,729דירקטור בחברה, הקצאה של מתוקף היותו בחברה, לאשר למר בן דיין 

מניה רגילה אחת לכל אחת הניתנות למימוש  של החברה ות לא רשומות למסחראופצי

  , ללא תמורה.מניות רגילות של החברה 1,032,729 של החברה ללא ע.נ., ובסך הכל עד

תתווסף אפשרות למתן תגמול הוני  הלפילאשר עדכון למדיניות התגמול של החברה  .3.9



 

 

אינם דירקטורים חיצוניים, בלתי לדירקטורים בחברה ש (הענקת אופציות)ובכלל זה 

על פי החלטת דירקטוריון החברה  ,םהאו קרוביבחברה שליטה ה, בעלי תלויים

 ובהתאם לתנאים שנקבעו במדיניות התגמול המעודכנת. 

לאשר עדכון לאופן מימוש אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש כל אחת  .3.10

למר רועי דגני, מנכ"ל ודירקטור למניה רגילה אחת ללא ע.נ. של החברה, שהוקצו 

באפריל  22במסגרת העסקה של החברה עם אירודרום בע"מ שהושלמה ביום  בחברה

2020 . 

 המועד והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות  .4

ראש , 10עמל  ברחובניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, 

וזאת עד  072-2608093ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון -בימים א'העין 

 (.סיפה או האסיפה הנדחית )אם תהיהלמועד כינוס הא

 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות באסיפה .5

רוב רגיל בהצבעה  הינו לעיל יםהמפורט 3.8-3.1 נושאיםב הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות .5.1

אסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין במניין קולות בעלי המניות המצביעים ב

 קולות המצביעים. 

רוב רגיל בהצבעה במניין  הינו ,לעילהמפורט  3.9הרוב הנדרש לקבלת החלטה בנושא  .5.2

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו 1קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )

רה או בעלי עניין אישי באישור רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחב

עדכון מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות 

האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות 

( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ) 276סעיף 

( מכלל זכויות 2%( לא עלה על שיעור של שני אחוזים )1האמורים בפסקה ) המניות

 .ההצבעה בחברה

יובהר, כי ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה רשאים, על האמור לעיל, 

, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לבמקרים מיוחדים, לאשר את עדכון מדיניות התגמו

ודירקטוריון החברה יחליטו על כך על יסוד לאישור נושא זה ובלבד שוועדת התגמול 

נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בעדכון מדיניות התגמול ובחנו בדיון כאמור, בין 

 היתר, את התנגדות האסיפה הכללית.

רגיל בהצבעה במניין הינו רוב המפורט לעיל,  1.10 בנושא טהההחל לקבלת הנדרש הרוב .5.3

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו 1)קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: 

בעלי ענין אישי באישור בעלי השליטה בחברה או בעלי המניות שאינם רוב מכלל קולות 

העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו 

לחוק  276 על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיףבחשבון קולות הנמנעים; 

( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים 2) החברות בשינויים המחויבים;

 מכלל זכויות ההצבעה בחברה. (2%) ( לא עלה על שיעור של שני אחוזים1בפסקת )

 

 



 

 

 תוקף כתב ההצבעה .6

כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה )לרבות 
 ואר רשום( כדלקמן:באמצעות ד

)דהיינו: מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות  בעל מניות לא רשום
נדרש להמציא  –נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים( 

שעות לפני מועד האסיפה או לחלופין, במקרה של הצבעה  4לחברה אישור בעלות, וזאת עד 
צעות מערכת ההצבעה האלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: באמ

/https://votes.isa.gov.il "(מערכת ההצבעה האלקטרונית)" -  עד מועד נעילת מערכת
 להלן.  7שעות לפני מועד האסיפה( כמפורט בסעיף  6הצבעה האלקטרונית )ה

 יובהר, כי בעל מניות שאינו רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

נדרש להמציא  –)בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה(  בעל מניות רשום
( שעות לפני מועד האסיפה 4צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, וזאת עד ארבע )

 בעה האלקטרונית.או מועד נעילת מערכת ההצ

 יובהר, כי כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף. 

ים המצורפים אליו, המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכ -"מועד ההמצאה" ,לעניין זה
 למשרדי החברה.

 מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית .7

 . 6:00, בשעה 2020 באוגוסט 6, 'היום במועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 

 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8

 .ראש העין, 10עמל משרדי החברה שברחוב 

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

 .2020 ביולי 27, 'ב ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום (10) עשרה עד

 המניות השולח.ההודעה כאמור תישלח על חשבון בעל 

 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10

 .2020 ביולי 31, 'ויאוחר מיום ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא  6עד 

 אתר האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה:וההפצה אתר כתובת  .11

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

 . https://maya.tase.co.ilאביב בע"מ: -נטרנט של הבורסה לניירות ערך בתלאתר האי

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח  .12
בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות בדואר, אם ביקש זאת. 

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

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות  .13
נו רשום במרשם בעלי המניות, ואשר מניותיו העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאי

רשומות אצל אותו חבר בורסה, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר פרסומו באתר ההפצה 
או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם הודיע בעל המניות כי הוא לא מעוניין בכך 

עמדה בדואר תמורת או שהוא מעוניין לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות 
 תשלום.

או יותר מסך כל זכויות ההצבעה  5%בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה  .14
בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה, שאינן מוחזקות בידי 

כמפורט לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה  268בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 
 לתקנות. 10בתקנה 

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה,  5%כמות המניות המהווה 
 מניות.  2,933,890הינה: 

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל  5%כמות המניות המהווה 
  .מניות 1,320,239הינה השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, 

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


 

 

לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים בנושא שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות  .15
הוספת נושא לסדר היום וכן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום 
העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה )ככל ויהיו שינויים בסדר היום ו/או 

סמו הודעות עמדה כאמור( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של יתפר
 לעיל.  12הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ המפורטים בסעיף 

)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה 66בקשה של בעל מניה לפי סעיף  .16
ה. הוגשה בקשה כאמור ימים לאחר זימון האסיפ (7) שבעה הכללית תומצא לחברה עד

ודירקטוריון החברה החליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה 
 (7) הודעה מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן, וזאת לא יאוחר, משבעה

ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום 
 לעיל. כאמור

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה



 

 

 בע"מ קבוצת אירודרום

 )"החברה"( 

  2020 ביולי 1

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

 2020 ביולי 1בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 

 שניחלק 

 

 ע"מ.ב קבוצת אירודרום: שם החברה

  , ראש העין. 10עמל שברחוב משרדי החברה : מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(

 . 520037607: מספר החברה

 . 12:00, בשעה 2020 באוגוסט 6, 'הביום : מועד האסיפה

 כללית שנתית ומיוחדת.: האסיפהסוג 

 .2020 ביולי 8', דביום : המועד הקובע

  

 פרטי בעלי המניות:

 . מספר זהות: ___________________2המניות: ______________________ . שם בעל 1

 . אם בעל המניות הוא תאגיד 4 .אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית3

 

 מספר דרכון: ___________________

 

 מספר תאגיד: __________________

 

 המדינה שבה הוצא: ______________

 

 ____________מדינת ההתאגדות: ______

 

 בתוקף עד: ____________________

 

אף  /3משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן( /2נושא משרה בכירה /1. האם בעל המניות הוא בעל עניין5
 נטית(וואחד מאלה* )יש לסמן את החלופה הרל

 

משקיע מוסדי  נושא משרה בכירה בעל עניין
 אף אחד מהם )לרבות מנהל קרן(

    

ר תנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשוהמצביע המנוי לעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינבמידה  * 
 למייפה הכוח.

                                                      

 "(.חוק ניירות ערך)" 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף   1
 .1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף   2
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(,  1כהגדרתו בתקנה   3

 .1994-, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד2009-טתשס"



 

 

 אופן ההצבעה:

 הנושא שעל סדר היום מס' הנושא
 (1אופן ההצבעה )

האם אתה 
בעל שליטה 

בחברה או בעל 
עניין אישי 

עדכון באישור 
מדיניות 

או  התגמול
באישור עדכון 
אופן מימוש 

ר אופציות למ
 (2) דגני

 לא כן )*( נמנע נגד בעד

 3.1סעיף 

לחלק 

 הראשון לעיל

מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר 

ולתקופה שעד האסיפה  2020לשנת 

 השנתית הבאה
 ל.ר ל.ר   

 3.2סעיף 

לחלק 

 הראשון לעיל

של מר רועי דגני המכהן מינויו חידוש 

כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, 

  כדירקטור בחברה

 ל.ר ל.ר   

 3.3סעיף 

לחלק 

 הראשון לעיל

של מר אביעד פרידמן מינויו חידוש 

 ל.ר ל.ר     כדירקטור בחברה

 3.4סעיף 

לחלק 

 הראשון לעיל

של מר ציון ספיר כדירקטור מינויו חידוש 

 בחברה
 ל.ר ל.ר   

 3.5סעיף 

לחלק 

 הראשון לעיל

של מר אריאל בן דיין מינויו חידוש 

 כדירקטור בחברה
 ל.ר ל.ר   

 3.6סעיף 

לחלק הראשון 

 לעיל

לציון ספיר ולאריאל בן דיין לאשר 

כתב , התחייבות לשיפוי כתבהענקת 

בפוליסת תם כללוהפטור מאחריות 

 ביטוח אחריות דירקטורים

 ל.ר ל.ר   

 3.7סעיף 

לחלק הראשון 

 לעיל

ציון ספיר, הקצאה של  למרלאשר 

ומות למסחר של אופציות לא רש 712,935

החברה הניתנות למימוש כל אחת למניה 

רגילה אחת של החברה ללא ע.נ., ובסך 

מניות רגילות של  712,935הכל עד 

 החברה, ללא תמורה

 ל.ר ל.ר   

 3.8סעיף 

לחלק הראשון 

לאשר למר בן דיין, הקצאה של 

אופציות לא רשומות למסחר  1,032,729
 ל.ר ל.ר   



 

 

אחת של החברה הניתנות למימוש כל  לעיל

למניה רגילה אחת של החברה ללא ע.נ., 

מניות רגילות של  1,032,729ובסך הכל עד 

 החברה, ללא תמורה

 3.9סעיף 

לחלק 

 הראשון לעיל

 אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה

     

 3.10סעיף 

לחלק 

 הראשון לעיל

עדכון אופן מימוש אופציות לא אישור 

רת רשומות שהוקצו למר דגני במסג

 העסקה בין החברה לאירודרום בע"מ
     

 

 

 נא פרט בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלה. )*(

 אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. (1)

 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. (2)

 

כתב  –( לחוק החברות( 1)177עיף לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי ס
 .הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות

כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום  –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 
 תעודת התאגדות./דרכון/תעודת זהות

 

 פרטים אודות עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת

 באישור ההחלטה המוצעת:  פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________ 

 

 

 חתימה: ________________   ____תאריך: ______________



 

23 

 

 הצהרת דירקטור 
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-ב לחוק החברות, התשנ"ט224)לפי סעיף 

 
בקבוצת אירודרום בע"מ )להלן: כדירקטור , מועמד לכהונה 34723510אני הח"מ, מר רועי דגני, נושא ת.ז. 

 כדלקמן:"( נותן הצהרה זאת החברה"
 

 ב לחוק החברות.224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1
 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור  .2
 בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  26ם לפי תקנה הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשי .3
המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את כישוריי,  בנספח א', המפורטים 1970-ומיידיים(, התש"ל

השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל שינוי 
 בפרטים האמורים.

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב  227 -ו 226ההגבלות הקבועות בסעיפים לא מתקיימות לגבי  .4
 הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.

 
 1968 -לב)א( לחוק ניירות ערך התשכ"ח52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף ת ערך"(, "חוק ניירו)להלן: 
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ח'

לחוק השקעות משותפות בנאמנות,  1, או לפי פרק י'1995 -ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית., לפי העניין, 1994-התשנ"ד

 
כמשמעות מונחים אלה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור  מקצועית הנני בעל כשירות .6

 . 2005 -בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, תשס"ו

 

 
 

 רועי דגני  21.6.2020

 חתימה  תאריך
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 נספח א'

 

 

 

 

 

 

 

 

שם 
 ורהדירקט

 מספר ת.ז
 

תאריך 
 לידה

 

מען 
להמצאת 

-כתבי בי
 דין 

חברות בועדה  נתינות
או ועדות של 

 הדירקטוריון 

דירקטור 
בלתי תלוי/ 

דירקטור 
 חיצוני

בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 

 מקצועית 
 

תפקיד שממלא 
כעובד החברה, 
של חברה בת 
שלה, של חברה 
קשורה שלה, או 

 של בעל עניין בה

התאריך שבו החלה 
כהונתו כדירקטור 

 של החברה

שנים האחרונות  5-עיסוק ב השכלה
ופירוט תאגידים בהם 

 משמש כדירקטור 

בן משפחה של 
בעל עניין אחר 

 בחברה

, 10העמל  16.12.1985 34723510 דגני רועי
 ראש עין

כשירות  לא לא ישראלית 
 מקצועית 

 מכהן כדירקטור
 וכמנכ"ל החברה

)החל  בע"מ מנכ"ל אירודרום כוניתתי 23.4.2020
(; 2014מחודש ספטמבר 

דירקטור באירודרום בע"מ, 
ר.ד מריון קבוצה בע"מ -ב

 ובאירו חברת מדף א' בע"מ

 לא
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 הצהרת דירקטור 
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-ב לחוק החברות, התשנ"ט224)לפי סעיף 

 
בקבוצת אירודרום בע"מ כדירקטור , מועמד לכהונה 028916799.ז. אני הח"מ, מר אביעד פרידמן, נושא ת

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: "
 
 ב לחוק החברות.224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור  .2
 ב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.בחברה, ולפי מיט

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את כישוריי,  בנספח א', המפורטים 1970-ומיידיים(, התש"ל

כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל שינוי השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי 
 בפרטים האמורים.

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
 הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.

 
 1968 -לב)א( לחוק ניירות ערך התשכ"ח52עדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף לא הטילה עלי ו .5

נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך"(, )להלן: 
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ח'

לחוק השקעות משותפות בנאמנות,  1, או לפי פרק י'1995 -קעות, התשנ"הובניהול תיקי הש
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.1994-התשנ"ד

 
מקצועית כמשמעות מונחים אלה בתקנות החברות  וכשירות פיננסית חשבונאית מומחיות בעל הנני .6

ת ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאי
 . 2005 -תשס"ו

 

 
 

 אביעד פרידמן  21.6.2020

 חתימה  תאריך



 

26 

 

 

 
 נספח א'

 

שם 
 הדירקטור

 מספר ת.ז
 

תאריך 
 לידה

 

מען 
להמצאת 

-כתבי בי
 דין 

חברות בועדה  נתינות
או ועדות של 
 הדירקטוריון 

דירקטור 
בלתי תלוי/ 

דירקטור 
 חיצוני

בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 

 מקצועית 
 

תפקיד שממלא 
כעובד החברה, 
של חברה בת 
שלה, של חברה 
קשורה שלה, או 

 של בעל עניין בה

התאריך שבו 
החלה כהונתו 

כדירקטור 
 של החברה

שנים האחרונות  5-עיסוק ב השכלה
ופירוט תאגידים בהם משמש 

 כדירקטור 

בן משפחה 
של בעל 
עניין אחר 

 בחברה

ביעד א
 פרידמן

, 6הדסה  22.10.1971 028916799
 אביב-תל

חבר בוועדות  ישראלית 
הביקורת 

והתגמול של 
 החברה 

 מדעי BAבוגר  23.4.2020 אין כן לא
 הרוח

 באוניברסיטה
 הפתוחה;

 מוסמך במנהל
 ציבורי

 באוניברסיטת
 בר אילן

 1998מנכ"ל במוסט נכסים 
 עד היום(; -2007בע"מ )

 אף.סי גריןדירקטור בחברת ג'י.
 -2012פילדס קפיטל בע"מ )

עד היום(; דירקטור בחברת  –
 אורמד פארמסוטיקלס אינק

 עד היום(; דירקטור- 2016)
 עד-2017באירודרום בע"מ )

יו"ר הדירקטוריון ויו"ר (; 2020
 מרכזים -פעיל למתנ"סים 

קהילתיים בישראל בע"מ 
(2013-2019) 

 

 לא



 

27 

 

 הצהרת דירקטור 
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"טב 224)לפי סעיף 

 
בקבוצת אירודרום כדירקטור , מועמד לכהונה 05437956אני הח"מ, מר ציון ספיר, נושא ת.ז. 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברהבע"מ )להלן: "
 
 ב לחוק החברות.224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

דרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי הנני בעל הכישורים ה .2
כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור 

 בחברה.
 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
המצורף להצהרה זאת,  בנספח א', המפורטים 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם 
 נכונים ומלאים וכן, כי לא חל שינוי בפרטים האמורים.

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
ת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבל

 לא הופטר.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך 52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך"(, )להלן:  1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2או לפי פרק ז' לחוק ניירות ערך, 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 
 

 

 
 

 ציון ספיר  7.6.2020

 חתימה  תאריך
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 א'נספח 
 

שם 
 הדירקטור

 מספר ת.ז
 

תאריך 
 לידה

 

מען 
להמצאת 

-כתבי בי
 דין 

חברות בועדה  נתינות
או ועדות של 

 הדירקטוריון 

דירקטור 
בלתי תלוי/ 

דירקטור 
 חיצוני

בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 

 מקצועית 
 

תפקיד שממלא 
כעובד החברה, 
של חברה בת 
שלה, של חברה 
קשורה שלה, או 

 בעל עניין בהשל 

התאריך שבו 
החלה כהונתו 

כדירקטור 
 של החברה

שנים  5-עיסוק ב השכלה
האחרונות ופירוט 
תאגידים בהם 

 משמש כדירקטור 

בן משפחה של בעל 
 עניין אחר בחברה

הברון  9.9.1956 05437956 ציון ספיר
, 7הירש 

 אביב-תל

בוגר תואר ראשון  21.6.2020 אין לא לא לא ישראלית
ביחסים 

ינלאומיים, ב
אוניברסיטת בר 

 אילן

דירקטור ומנכ"ל 
 RFEבחברת 

מקבוצת רפאל 
מערכות לחימה 
מתקדמות בע"מ 

 – 2010)ינואר 
 (2018נובמבר 

 לא 
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 הצהרת דירקטור 
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-ב לחוק החברות, התשנ"ט224)לפי סעיף 

 
בקבוצת  כדירקטורעמד לכהונה , מו032246860אני הח"מ, מר אריאל בן דיין, נושא ת.ז. 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברהאירודרום בע"מ )להלן: "
 

 ב לחוק החברות.224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1
 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
 ני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנ

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
המצורף להצהרה זאת, והכוללים גם את  בנספח א', המפורטים 1970-ומיידיים(, תש"ל

נם נכונים ומלאים וכן, כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הי
 כי לא חל שינוי בפרטים האמורים.

 
, 1999 -לחוק החברות, התשנ"ט 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4

לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט 
 פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על 

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
דרת העיסוק בייעוץ לחוק הס 2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 ציבורית.
 

ם לדירקטור הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחני .6
 . 2005 -בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו

 

 

 

 
 
 

 אריאל בן דיין  7.6.2020

 חתימה  תאריך 
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 נספח א'
 

 

 

 

 

 

שם 
 הדירקטור

 מספר ת.ז
 

תאריך 
 לידה

 

מען 
להמצאת 

-כתבי בי
 דין 

חברות בועדה  נתינות
או ועדות של 
 הדירקטוריון 

דירקטור 
בלתי תלוי/ 

דירקטור 
 חיצוני

בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 

 מקצועית 
 

תפקיד שממלא 
כעובד החברה, 
של חברה בת 
שלה, של חברה 
קשורה שלה, או 

 של בעל עניין בה

התאריך שבו 
החלה כהונתו 

כדירקטור 
 של החברה

שנים  5-עיסוק ב השכלה
האחרונות ופירוט 
תאגידים בהם משמש 

 ור כדירקט

בן משפחה 
של בעל עניין 

 אחר בחברה

יגאל אלון  14.3.1975 032246860 אריאל בן דיין
, קרית 9

 אונו

בוגר מנהל עסקים  20.5.2020 אין כן לא לא ישראלית 
וכלכלה, אוניברסיטת 
בן גוריון; מוסמך 

במשפטים, 
 אילן-אוניברסיטת בר

בעלים ומנכ"ל בחברת 
אריאל בן דיין יזמות 

 -2018מ )והשקעות בע"
עד היום(; דירקטור 
בחברת אלקו בע"מ 

עד היום(;  -2018)
סמנכ"ל תפעול בקבוצת 

(; 2018-2017אדלסון )
מח"ט בדרגת אל"מ, 

 ( 2017-2012צה"ל )
 

 לא


