
 

  בע"מ ("החברה") רשת סופרמרקטים ויקטורי

  

  2019 באפריל 30
  

  לכבוד         לכבוד
  "מבעאביב -בתל ערך ליירות הבורסה       ערך יירות רשות

  "אהמג באמצעות      "אהמג באמצעות
  
  .א.,ג

  

פי תקות יירות ערך (עסקה בין -של החברה, על שתיתבדבר כיוס אסיפה כללית  מיידי דוח   :הדון

י שליטה"), תקות יירות ערך (דוחות ("תקות בעל 2001-רה לבין בעל שליטה בה), התשס"אחב

 אסיפה על ומודעה(הודעה  החברות תקות, ")תקות הדוחות(" 1970-"לתש), ידייםיומתקופתיים 

וחוק החברות,  2000-"סהתש), היום רדלס ושא והוספת ציבורית בחברה סוג ואסיפת כללית

  "חוק החברות") ("הדוח")( 1999-תש"ט

בזאת החברה אודות כיוס אסיפה  מודיעהוחוק החברות,  תקות הדוחותלתקות בעלי שליטה,  בהתאם

). מועד כיוסה של האסיפה "האסיפהאו " "הכללית האסיפהשל בעלי המיות של החברה (" שתיתכללית 

   .יבה, 3 שידלובסקיחוב ה, ברהחבר במשרדי 16:00, בשעה 2019 יויב 5, 'דביום  יהאהכללית, 

  האסיפה של יומה סדר על . 1

הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים (ויקטור) רביד, מבעלי השליטה בחברה,  חידוש 1.1

 2019 באפריל 1מיום  החללתקופה תאיו,  ועדכוןבגין כהותו כסמכ"ל כספים של החברה, 

   .לדוח 2.1. לפרטים ראה סעיף ממועד האסיפה החל שים שלושול

הסכם יהול בין החברה לבין מר אייל רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהותו  חידוש 1.2

שים החל  שלושול 2019 באפריל 1 מיום החל לתקופהתאיו,  ועדכוןכמכ"ל החברה, 

 .לדוח 2.2. לפרטים ראה סעיף האסיפה ממועד

ין כהותו ליטה בחברה, בגהסכם יהול בין החברה לבין מר אברהם רביד, מבעלי הש חידוש 1.3

 2019 באפריל 1 מיום החל לתקופהתאיו,  ועדכוןכסמכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה, 

 .לדוח 2.3. לפרטים ראה סעיף האסיפה ממועדשים  שלושול

, מבעלי רביד רהםרביד, אשתו של מר אב מיכלגב' חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין  1.4

 לתקופה, החברה של סיפיםורישוי   עיצוב, אית על תכוןהעסקתה כאחר בגיןהשליטה, 

  .לדוח 2.4 סעיף ראה לפרטים. האסיפה ממועדהחל  שים שלושול 2019 באפריל 1מיום  החל

 :של החברה התגמול מדייות ותיקון דכוןע 1.5

לושא משרה בחברה (אשר אושרה לאחרוה בחודש  התגמול מדייות את לתקן מוצע

 המעק קביעת מגון במסגרתש באופן), "הקיימת התגמול מדייות"() 2016 אוקטובר

 שחל גידולהותן ביטוי ל באופןהמעק  מדרגות הותאמו בכירהה ההלהה חברי של השתי

 אתה החברה של המעודכת התגמול שמדייות וכך, האחרוות בשים החברה בפעילות

 למדייות ביחס השיויים סימון את הכולל בוסח, 'א ספחכ זה לזימון המצורף בוסח

 ").המעודכת התגמול מדייות(" הקיימת התגמול
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 ועדת, ו2019 אפרילב 29בישיבת ועדת התגמול מיום  דוההתגמול המעודכת  מדייות

להמליץ לדירקטוריון לאשר את מדייות התגמול המעודכת.  אחד פההתגמול אישרה 

  אפרילב 29החברה ביום  בדירקטוריוןפה אחד  התגמול המעודכת דוה ואושרה מדייות

2019.   

את עדכון בפרט המעודכת, ו ועדת התגמול בחה ושקלה את מדייות התגמולבדיויה 

ברה, תכית העבודה שלה ומדייות לאור קידום מטרות הח מדרגות המעק כאמור לעיל,

ושאי המשרה בחברה, החברה בראייה ארוכת טווח, ומתוך רצון ליצור תמריצים ראויים ל

 תגמולבהתחשב, בין היתר, במדייות יהול הסיכוים של החברה. כן שקלה מדייות ה

 הכלליםלאור גודל החברה ואופי פעילותה, ומגוי הרכיבים המשתים  המעודכת

בו וגובשו כך שיביאו  המעודכת, לרבות עדכון מדרגות המעק כאמור, במדייות התגמול

ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו ומעמדו של וי את השאת רווחי החברה, בראייה לידי ביט

 ושא המשרה.

וסף על כך, בתהליך אימוץ מדייות התגמול, בחו מבה הגמול ותאי הכהוה הוכחיים 

ושאי המשרה בחברה ומבה הגמול המוצע במדייות התגמול, לרבות היחס שבין של 

משתים, וכן היחס בין התגמול של ושאי המשרה לשכר הרכיבים הקבועים לרכיבים ה

 שבון, בתהליך אימוץ מדייות התגמולהממוצע והחציוי של יתר עובדי החברה. כן הובא בח

מידתית וראויה, אשר תיצור את האיזון הראוי  , הצורך ביצירת מערכת תגמולהמעודכת

 המשרה מאידך.בין איטרס בעלי המיות מחד ובין תגמול ראוי של ושאי 

מדייות התגמול לאור העדכוים לאת  וושקל ובחודירקטוריון החברה ועדת התגמול 

 קידום מטרות החברה, תכית העבודה שלה ומדייות החברה בראייה ארוכת טווח, ומתוך

רצון ליצור תמריצים ראויים לושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין היתר, במדייות יהול 

לאור גודל החברה ואופי פעילותה,  העדכוים האמורים בחוכן -כמוברה. הסיכוים של הח

ומגוי הרכיבים המשתים שכללו במדייות התגמול בו וגובשו כך שיביאו לידי ביטוי 

לתפקידו ומעמדו של ושא  חברה, בראייה ארוכת טווח ובהתאםאת השאת רווחי ה

, בחו מבה הגמול ותאי המעודכת התגמולוסף על כך, בתהליך אימוץ מדייות  המשרה.

 הוכחיים של ושאי המשרה בחברה ומבה הגמול המוצע במדייות התגמול הכהוה

 יאמשתים, וכן היחס בין תלרבות היחס שבין הרכיבים הקבועים לרכיבים ה ,המעודכת

 באהו התגמול של ושאי המשרה לשכר הממוצע והחציוי של יתר עובדי החברה. כן

מידתית  , הצורך ביצירת מערכת תגמולהמעודכת בחשבון, בתהליך אימוץ מדייות התגמול

ובין תגמול ראוי של  וראויה, אשר תיצור את האיזון הראוי בין איטרס בעלי המיות מחד

.וספים שהובאו בחשבון על ושאי המשרה מאידך ימוקיםידי ועדת התגמול -ל

   לדוח. 2.4.8ף יהתגמול ראה סע לעדכון מדייותוהדירקטוריון 

, המעודכת לאחר שקילת כל האמור לעיל ודיוים במאפיייה השוים של מדייות התגמול

צייו ועדת התגמול והדירקטוריון כי הם בדעה שמדייות התגמול היה סבירה והוגת 

  ומשרתת את טובת החברה.  

 האסיפה אישור מיום החל שים שלושל בתוקפה תעמוד המוצעת המעודכת המדייות

  . הכללית

המצורף לזימון  בוסח המעודכת התגמול מדייות את: "לאשר המוצעת ההחלטה וסח

  ."הכללית האסיפה אישור מיום שים שלושזה לתקופה של 
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 הדירקטוריון ובדוח הכספיים בדוחות ודיון הצגה 1.6

. 2018בדצמבר  31ה ביום ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשה שסתיימ הצגה

יתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר מצורפים לדוח התקופתי של החברה 

"), באתר ההפצה של רשות יירות ערך בכתובת 2018התקופתי לשת  הדוח(" 2018לשת 

www.isa.gov.il ט של הבורסה לטרהבורסה(""מ אביב בע-יירות ערך בתלובאתר האי ("

  .www.maya.tase.co.il בכתובת

 החברה של מבקרים חשבון רואי מיוי 1.7

 חשבון כרואה לכהוה רואי חשבון, האפט זיוBDO , החשבון רואי משרד מיוי חידוש

  .2018בשת  שכרו על ודיווח החברה של מבקר

בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח  2018עיין בשכרו של רואה החשבון המבקר בשת ן לית

  .2018התקופתי לשת 

רואי חשבון,  האפטזיו  BDO: "למות מחדש את משרד רואי החשבון, מוצע החלטה וסח

  ".הבאה השתית הכללית האסיפה תום עד החברה של מבקר חשבון כרואה

 חיצויים דירקטורים םשאי דירקטורים של מחדש מיוי 1.8

 גיאו, רביד אברהם, רביד אייל, ברשטיין צביקה, רביד(ויקטור)  חיים"ה ה של מחדש מיוי

   כדירקטורים בחברה. גורן

ב לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים על כשירותו 224, כי בהתאם לסעיף יצוין

 הזמן את להקדיש והיכולת םהדרושי הכישורים בעל היו כי וכן, בחברהלכהן כדירקטור 

 לא כי והצהיר, כאמור כישוריו את פירטלכך  בהתאםו, תפקידו ביצוע לשם הראוי

 הצהרות(" החברות לחוק 227-ו 226 בסעיפים הקבועות ההגבלות לגביו מתקיימות

לדוח זה ויתן לעיין בהן גם  'ב ספחכ מצורפות הדירקטורים הצהרות"). הדירקטורים

  ל החברה. במשרדה הרשום ש

 משרה וושאי דירקטורים אחריות בביטוח להיכלל ימשיכו האמורים הדירקטורים

והכל,  בחברה המקובלים בתאים פטורלו לשיפוי זכאים להיות וימשיכו, בחברה כמקובל

 שתי גמול לתשלום זכאייהא  גורן גיא מר. 2018לדוח התקופתי לשת  22כמפורט בתקה 

 גמול העקת בדבר(כללים  החברות בתקות הקבוע" המזערים "הסכו לפי השתתפות וגמול

 העצמי ההון לדרגת בהתאם"), הגמול תקות(" 2000-"סהתש), חיצוי לדירקטור והוצאות

 .החברה של

) לתקות 10ב(א)(36-ו 26פי תקות -על הדרשיםאודות הדירקטורים האמורים,  לפרטים

בחלק ד' לדוח התקופתי לשת  26תקה ו 21 ה, ראה תקזכאים להם והתאיםהדוחות, 

 כפי, לעיל האמורים הדירקטורים של בפרטיהם שיויים חלו לא, הדוח למועד כון. 2018

  . 2018 לשת התקופתי בדוח שהובאו

בזאת, כי ההצבעה לגבי כל מועמד למיוי מחדש לכהות דירקטור בחברה תעשה  מובהר

  בפרד.  

 האסיפה תום עד, וספת כהוה לתקופת מחדש םויימי את: "לאשר מוצע החלטה וסח

), חיצויים דירקטורים(שאים  בחברה המכהים הדירקטורים של, הבאה השתית הכללית

  ". גורן גיאו, רביד אברהם, רביד אייל, ברשטיין צביקה, רביד(ויקטור)  חיים"ה ה: כדלקמן
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  הבחבר חיצוית וריתרקטכדיכהוה ראשוה  לתקופת חדד מירי 'בג של מיויה אישור 1.9

  .חברהב חיצוית כדירקטורית חדד מירי גברת של מיויה את לאשר מוצע

תקות ) ל10ב(א)(36-ו 26מירי חדד הדרשים בהתאם לתקות  'פרטים אודות גבלהלן 
 : הדוחות

 
  מירי חדד  שם הדירקטורית

  032047193  מספר זיהוי 
  1974 בובמבר 26 תאריך לידה 
-כתבי בי מען להמצאת

  יןד
  לציון ראשון ,11 חזן יעקב

  ישראלית  אזרחות /תיות 
חברות בוועדה או בועדות 
  הדירקטוריון של החברה 

  התגמול ובועדתהמאזן  בועדתבוועדת הביקורת,  חברה

  כן  דירקטור חיצוי 
  כן  דירקטור בלתי תלוי 

בעל מומחיות חשבואית 
ופיסית או כשירות 

  מקצועית 

  ופיסית חשבואיתחיות . מומכן

עובד של החברה, חברה 
קשורה בת שלה, חברה 

  שלה או בעל עיין בה

  לא

  האסיפה הכלליתידי -המיוי עלמועד אישור   תאריך תחילת כהוה
גן. בעלת -חשבון, מסלול בחשבואות, מכללת רמת ראיית  השכלה  

  . 12/2000רישיון רו"ח 
 בושאי ותועימקצ השתלמויות: והשתלמויות קורסים
 Deloitte  במסגרת )IFRS( וחשבואות מיסוי

Academy ביקורת מערכות מידע  מקצועית; השתלמות
; קורס חשבי שכר בכירים Deloitte Academyבמסגרת 

BDO.  
  

עיסוק בחמש שים 
  האחרוות 

 והתחדשות לקהילה במרכזים"צ, חל -כספים מהלת
  "מבע ברמלה השכוות

ם תאגידים וספים בה
  מכהן כדירקטור 

  אין

  דירקטור חיצוי  תפקיד בחברה 
בן משפחה של בעל עין 

  בחברה 
  לא

 יתהתאים הדרשים למיויו כדירקטור ה, כי מתקיימים לגביההצהיר חדד מירי 'גב

 הלחוק החברות וכן כי מתקיימים לגבי 241בחברה בהתאם להוראות סעיף  תחיצוי

ב לחוק 224בחברה בהתאם להוראות סעיף  יתורכדירקט ההתאים הדרשים למיוי

לדוח זה ויתן לעיין בה גם במשרדה הרשום  ספח ג'מצורפת כהחברות. ההצהרה כאמור 

  של החברה.

" מזערילפי "הסכום ה העבור כהות יםלתשלום גמול דירקטור תזכאי אהת חדד מירי 'גב

אם לדרגת ההון העצמי כקבוע בתוספת השייה ובתוספת השלישית בתקות הגמול, ובהת

יכלל בביטוח אחריות תשתהיה מעת לעת, וכן  של החברה כהגדרתה בתקות האמורות, כפי

ולכתב שיפוי כמקובל  לפטור תזכאיתהא דירקטורים וושאי משרה כמקובל בחברה, ו

  . 2018לפרק ד' לדוח התקופתי לשת  22והכל, כמפורט בתקה  בחברה

 תחיצוי יתלכהן כדירקטור חדד מירי גברתיויו של : "לאשר את מוסח החלטה מוצע

  ידי האסיפה הכללית".-חברה לתקופה של שלוש שים ממועד אישור המיוי עלב
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 בעלי לתקות בהתאם, לעיל(כולל)  1.4 – 1.1פרטים וספים בוגע לעסקאות שוא סעיפים  להלן . 2

 : שליטה

, בחברה השליטה מבעלי, רביד (ויקטור) חיים מר לבין החברה בין העסקה הסכם חידוש 2.1

 תאיו ועדכון, החברה של כספים"ל כסמכ כהותו בגין

(ויקטור) רביד,  חיים מרבין החברה לבין  העסקה הסכם חידוש לאשר: "מוצע החלטה וסח

  ."ולשלוש שים ממועד האסיפה 2019באפריל  1לתקופה שהחל מיום ועדכון תאיו, 

 בתוקף עבודה הסכם חתם רבידמר חיים (ויקטור)  יןלבהחברה (באמצעות חברה בת)  בין

, החברה של הכספים"ל כסמכ כהותו בגין, 2014 באפריל תוקן אשר, 2011 באפריל 1 מיום

זה להלן:  2.1בסעיף ( 2016 באפריל 1 מיום בתוקף היושבשית בהסכם עבודה  עודכןו

 ודירקטור כשיא גם ידרב חיים מר מכהן, הדוח למועד כון"). הקיים ההעסקה הסכם"

 ממועד שים שלוש בת וספת לתקופה הקיים ההעסקה הסכם את לחדש מוצע. בחברה

לקריטריוים למעק השתי בהתאם למדייות התגמול בקשר  תאיו את ולעדכן, האסיפה

 הסכםזה להלן: " 2.1המוצע (בסעיף  העסקההכמפורט להלן. להלן תאי הסכם ו המעודכת

  ):"המוצע ההעסקה

 מר. מלאה במשרה להיות מועסק רביד חיים מרימשיך , ההעסקה הסכםפי -על 2.1.1

 על. וספת תמורה ללאוזאת,  הקבוצהגם לחברות  שירותיו עמידחיים רביד י

-עבודתו של מר חיים רביד לא יחולו הוראות חוק שעות עבודה ומוחה, תשי"א

1951 .  

"ח ש 84,900י בסכום של תשלם למר חיים רביד שכר חודש החברה - חודשי שכר 2.1.2

  .   1לצרכן המחירים מדד עליית לשיעור בהתאם, שה מדי יועלה שכרו וכי(ברוטו), 

זכאי למעק שתי שיחושב בהתאם  רביד חיים מר יהא, בוסף – שתי מעק 2.1.3

 התגמול מדייות במסגרת שקבע כפי, לשה מפעולות רגילות למדרגות הרווח

לחברי הההלה הבכירה של  בקשרדכת הקיימת ובמדיית התגמול המעו

 :2החברה, כמפורט להלן

מפעולות רגילות לשה, בשה  רווח –"  משמעו לשה רגילותהרווח מפעולות "

פי כללי חשבואות מקובלים, כפי שמופיע -למועד אישור המעק, על השקדמ

 בדוחות הכספיים השתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, ולפי המעק: 

 רגילות תמפעולו הרווחטווח רגילות מפעולות הרווח גותמדר
 (במיליוי ש"ח)

   שתי מעק
ש"ח) מליוי(ב

 1 (כולל) 50ועד   35מעל ראשוהמדרגה 
 1.320 (כולל) 60ועד  50מעל שייהמדרגה 
 1.5 (כולל) 70ועד  60מעל שלישיתמדרגה 
  1.6  בכלל ועד 70 מעל  רביעית מדרגה

  1.6   מקסימליימעק שתסכום

  
  

רגילות המזערי שיזכה כל אחד מחברי הההלה הבכירה במעק  מפעולותהרווח 

רגילות השתי בשה  מפעולותמיליון ש"ח, הייו היה הרווח  35שתי יהא 

מיליון ש"ח, כל אחד מחברי הההלה הבכירה לא יהא  35מסוימת מוך מסך של 
                                                 

  "ח לחודש.ש 84,892-כ שלסך  עלהחודשי  שכרו עומד, הדוח למועד כון   1
 ביוי 5 מיום החברה של מיידי דוחהשתי לו זכאי מר חיים רביד בהתאם להסכם ההעסקה הקיים, ראה  המעק מבה אודות לפרטים   2

  .הפיה של בדרך כאן המובא) 2016-01-044178 מספר(אסמכתא  2016
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  זכאי למעק שתי בגין אותה שה. 

כפוף  לעילכמפורט  לו יהא זכאי מר חיים רביד מבה המעק השתי ןכועד

לאישור מדייות התגמול של החברה אשר מצורפת לדוח זה, בהתאם להוראות 

  הדין. 

  .מהשה בחלק עבודה בגין יחסי מעק לחישוב תאים קבעו, בוסף

וזאת בהתחשב  משרה ושא של מעק להפחית הסמכות החברה לדירקטוריון

הדירקטוריון טיות, ככל שאלה אין משתקפות באופן ראוי לדעת בסיבות קוקר

  . התגמול במדייות כאמורבמידת העמידה ביעדים, 

 המעק סכום של לחברה להשבה תאים קבעו, התגמול למדייות בהתאם

בוצע  המעק חישוב כי בעתיד יתברר בו במקרה, שולם אם, ממו חלק או השתי

והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה ם שהתבררו כמוטעים על סמך תוי

במהלך תקופה של שי דוחות כספיים שתיים עוקבים לאחר מועד אישור המעק 

אף  עלחלק המעק ששולם עקב הטעות כאמור.  אהשתי. סכום ההשבה יה

ה או בכללים האמור לעיל, לא יראו בתיקון עקב שיוי בחוק, בתקות, בתקי

  יחול האמור לעיל.איים כתיקון בשלו החשבו

תפריש לזכותו סכומים לקרן השתלמות ולביטוח מהלים, כאשר  החברה 2.1.4

הפרשות החברה לפוליסת ביטוח מהלים יבואו במקום פיצויי פיטורין להם 

  יהיה זכאי. 

יהא זכאי  הוא זה ובכלל, וספים סוציאליים לתאים זכאי יהא רביד חיים מר

הקבועה  לתקרה עד החופשה ימי את לצבור זכאי, ויהא דין פי עללחופשה שתית 

 בתעריףבהסכם ולפדיון היתרה, יהא זכאי לתשלום ימי הבראה על פי דין 

 לתקרה עד לצבירה היתיםימי מחלה בשה,  30-המקובל במשק, ויהא זכאי ל

  .בהסכם הקבועה

 רכב רביד חיים למר החברה תעמיד, לעיל כאמור לזכויות בוסף כי הוסכם

, ותישא בכל הוצאות הרכב, לרבות החלפתו 7מדרגה  (לרבות באמצעות ליסיג),

אחת לשתיים, בהתאם לשיקול דעתו של מר חיים רביד, לרכב אחר מסוג השווה 

 וככל אם, יחול אשר השימוש שווי בגין המס גילום ולרבות, 7לרכב מדרגה 

סיום עבודתו, יחזיר את  עם. רביד חיים מר יישא םבה קסות ולמעט, שיחול

הרכב לחברה. על אף האמור לעיל, עם סיום עבודתו, מר חיים רביד יהא רשאי 

לרכוש את הרכב מהחברה במחיר של עלות הרכב בספרי החברה, או, במקרה 

 רשאית תהא החברה שבו במחיר, ליסיג בהסכם הרכב לגבי קשורה שהחברה

  .הליסיג מחברת אותו לרכוש

 א, החברה תישרביד חיים למר תשולם אשר למשכורת סףבו כי, הוסכם

בהוצאות הטלפון הסלולארי שיועמד לרשותו, לרבות גילום המס בגין שווי 

בהוצאות השוטפות של מר חיים  תישאהשימוש בו אשר יחול, אם וככל שיחול, ו

רביד בגין תפקידו בחברה (לרבות הוצאות אש"ל והוצאות סיעה) ובלבד שכל 

אמור קשורות במישרין למילוי תפקידו. סכום ההוצאות השוטפות ההוצאות כ

 ומקובלות סבירות בהוצאות מדובר אךמסוים,  בסכוםכאמור איו מוגבל 

  . בחברה
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 אחריות ביטוח המכסה פוליסת במסגרת רביד חיים מר את תבטח החברה

 ושאי על לתאים החלים זהים בתאים בחברה, משרה דירקטורים וושאי

 לוסח זהה ופטור בוסח כתב שיפוי רביד חיים מרוכן תעיק לחברה, משרה ב

 בה. הבכירה לושאי המשרה המקובל בחברה ביחס

ולשלוש שים ממועד  2019באפריל  1לתקופה שהחל מיום ההסכם היו  תוקף

  .האסיפה

 תקופת במהלך, ההעסקה הסכםפי -על ההתקשרות את לסיים רשאי יהא צד כל

 סיום של במקרה למעט, חודשים 3 בת בכתב מוקדמת עהודבה, ההעסקה הסכם

, שאז תהא החברה דיןפי -על פיטורין פיצויי שוללות אשר בסיבות העסקה

  רשאית להפסיק את ההסכם לאלתר.

, כמפורט החברהידי -על תורשאי להפסיק את העסק רביד חייםכן, מר -כמו

לא תעמוד , אם החברה ימים 7בכתב בת  מוקדמת הודעה) ב1להלן: (

 הודעה) ב2(-ובמשך חודשיים ברציפות;  רביד חיים מרתחייבויותיה כלפי בה

 יחסבמקרה של שיוי מהותי בשליטה בחברה ב חודשייםבכתב בת  מוקדמת

  ההעסקה. הסכםלמצב ביום חתימת 

של סיום הסכם ההעסקה כאמור, יהא זכאי מר חיים רביד לקבלת מלוא  במקרה

סקה (לרבות רכב, בווסים בועים בהסכם ההעאים הלווים הקהשכר והת

לתום תקופת ההודעה המוקדמת ויהא מחויב להמשיך  עדוהחזר הוצאות) 

ולהעמיד את שירותיו עד לתום התקופה כאמור, אלא אם ויתרה החברה על 

  קבלת שירותיו כאמור. 

 פיצויי שוללות אשר בסיבות העסקה סיום של במקרה, לעיל האמור אף על

, לא תהא החברה חייבת בתשלום התמורה והזכויות הלוות דיןפי -על פיטורין

  כאמור. 

 בחברה העסקתו במהלך סודיות על לשמירה רביד חיים מר התחייבכן, -כמו

 שה ובמשך בחברה העסקתו במהלךשידול -ולאיתחרות -לאי וכן, ולאחריה

  .מכן לאחר וספת
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 :חותהדו לתקות השישית לתוספת בהתאם וספים פרטים 2.1.5

שעתידה החברה לשלם למר חיים רביד  20193 לשת התשלומים אומדן להלן

 בהתאם לתאי ההעסקה המוצעים בסעיף זה לעיל (באלפי ש"ח)*: 

    אחרים תגמולים  שירותים בעבור תגמולים  התגמולים מקבלי פרטי

  תפקיד  שם
 היקף
  משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 החברה 

  %)-(ב

  שכר
**  

 מעק 
***  

תשלום 
וסס מב

  תמיו

דמי 
יהול 

**  

דמי 
 דמי  ריבית  4אחר  עמלה  ייעוץ

  שכירות
 גמול

  "כסה  דירקטורים

 חיים
(ויקטור) 
  רביד

, שיא
 דירקטור
"ל וסמכ
  5כספים

100%  %3.116  1,187  1,320  __  __  __  __  137  __  __  __  2,644  

                                

  .לחברה עלות במוחי מוצגים התגמולים סכומי  *
 והפרשות יהולדמי /משכורת לרבות, השכר של הכוללת העלות את מהווה לעיל בטבלה הקוב יהולדמי /רהשכ רכיב  **

  .סוציאליות
  .2018מפעולות רגילות לשה כהגדרתו לעיל, לגבי תוי שת  הרווח חישובפי -עלהאמור מהווה מעק  הסכום  ***

 בחברה ותוהכ בגין רביד חיים למר החברה ששילמה תשלומים אודות לפרטים

  . 2018התקופתי לשת  לדוח' ד לחלק 8סעיף  ראה 2018 בשת

עם  ההעסקה הסכם חידושלאישור  והדירקטוריון התגמול ועדת ימוקי לתמצית 2.1.6

 לדוח. 2.4.8ראה סעיף  – לדוח זה 2.1 בסעיף כמפורטמר חיים רביד, 

 כהותו בגין, הברבח השליטה מבעלי, רביד אייל מר לבין החברה בין יהול הסכם חידוש 2.2

 תאיו ועדכון, החברה"ל כמכ

אייל  מרבשליטת  חברהחידוש הסכם יהול בין החברה לבין  לאשר": מוצע החלטה וסח

  ".ולשלוש שים ממועד האסיפה 2019באפריל  1לתקופה שהחל מיום רביד, ועדכון תאיו, 

זה  2.2 בסעיף(יד בשליטתו של מר אייל רב חברה לביןהחברה (באמצעות חברה בת)  בין

 בגין, 2014 באפריל תוקן אשר, 2011 באפריל 1 מיום בתוקף חתם") היהול חברת"להלן: 

 1היו בתוקף מיום ש יהולוחודש בהסכם , החברה"ל כמכ רביד אייל מר של כהותו

כון למועד הדוח, מכהן מר  ").הקיים היהול הסכם: "להלן זה 2.2(בסעיף   2016באפריל 

 בת. מוצע לחדש את הסכם היהול הקיים לתקופה וספת בחברה כדירקטור גם ידבר אייל

לקריטריוים למעק השתי  בקשראת תאיו  ולעדכן, 2019באפריל  1שלוש שים מיום 

המוצע  היהוללהלן. להלן תאי הסכם  כמפורטו בהתאם למדייות התגמול המעודכת

   "):המוצע היהול הסכם: "להלן זה 2.1(בסעיף 

שירותי מכ"ל בהיקף  להעיק מר אייל רבידימשיך המוצע,  היהול הסכםפי -על 2.2.1

 יעמידקבע כי מר אייל רביד  עודשעות שלא יפחת מהיקף של משרה מלאה. 

 שירותיו גם לחברות הקבוצה, וזאת ללא תמורה וספת. 

בתמורה לשירותי היהול, תשלם החברה לחברת היהול תמורה  - יהול דמי 2.2.2

ש"ח לחודש  154,387(וזאת חלף סך של  "ח לחודשש 142,000דשית בסך של חו

, בתוספת מע"מ כחוק, ככל שיחול, כגד בהתאם להסכם ההעסקה הקיים)

מדי  יועלה סכום דמי היהולחשבוית מס כדין שתומצא לחברה. עוד קבע כי 

                                                 
בהתאם לתאי הסכם ההעסקה הקיים, והתגמולים בגין חודשים אפריל עד דצמבר  חושבו 2019בגין חודשים יואר עד מרס  התגמולים   3

   .לדוח זה 2.1 בסעיף כמפורט, המוצע העסקה הסכם לתאי בהתאם חושבו 2019
  .וטלפון רכב בעלויות שיאה כולל   4
  .כלשהן סמכויות מקה איו כשיא רביד(ויקטור)  חיים מר של תפקידו כי, יצוין   5
 .המיות בעלי להסכם צד   6
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  . לצרכן המחירים מדד עליית לשיעור בהתאםשה, 

ל רביד זכאי למעק שתי שיחושב בהתאם יהא מר אייבוסף,  – שתי מעק 2.2.3

 שקבע במסגרת מדייות התגמול כפי, מפעולות רגילות לשה למדרגות הרווח

  :7כמפורט להלןבקשר לחברי הההלה הבכירה של החברה,  העדכית,

רווח מפעולות רגילות לשה, בשה  –"  משמעו רגילות לשה מפעולות הרווח"

פי כללי חשבואות מקובלים, כפי שמופיע -ר המעק, עללמועד אישו השקדמ

   ולפי המעק: ,בוקרים של החברהוהמבדוחות הכספיים השתיים המאוחדים 

 
 מדרגות הרווח

 רגילות מפעולות
 תמפעולו הרווחטווח 

  רגילות
 (במיליוי ש"ח)

  
   מעק שתי

ש"ח) מליוי(ב
  1 (כולל) 50ועד   35 מעלראשוהמדרגה 

 
  1.470 (כולל) 60ועד  50מעל שייה מדרגה

  
 

  1.7 (כולל) 70ועד  60מעל שלישיתמדרגה 
 

  1.9  ועד בכלל 70מעל   מדרגה רביעית
מעק שתיסכום

  מקסימלי
  1.9  

  
  

המזערי שיזכה כל אחד מחברי הההלה הבכירה במעק מפעולות רגילות הרווח 

השתי בשה רגילות לות מפעומיליון ש"ח, הייו היה הרווח  35שתי יהא 

מיליון ש"ח, כל אחד מחברי הההלה הבכירה לא יהא  35מסוימת מוך מסך של 

  זכאי למעק שתי בגין אותה שה. 

כפוף  לעילכמפורט  לו יהא זכאי מר אייל רביד מבה המעק השתי עדכון

לאישור מדייות התגמול של החברה אשר מצורפת לדוח זה, בהתאם להוראות 

  . הדין

(לרבות באמצעות ליסיג),  רכב היהול חברת לרשות החברה תעמיד, בוסף 2.2.4

 החלפתו לרבות, הרכב הוצאות כל כאשר, לשימושו של מר אייל רביד, 7מדרגה 

 על המס גילום ולרבות), היהול חברת של דעתה לשיקול(בהתאם  שתיים מידי

"ל כמכ ותוהכ בגין רביד אייל למר שמשולמת במשכורת שזקף הרכב שווי

 חשבון על יהיו, כאמור מס גילום שיחול וככל אם, היהול חברת ידי-על החברה

 עם. רביד אייל מראו /ו היהול חברת יישאו בהם ודוחות קסות ולמעט, החברה

 היהול חברת יחזירו, שהיא סיבה מכל, המוצע היהול בהסכם ההתקשרות סיום

 ההתקשרות סיום עם, לעיל האמור אף על. לחברה הרכב את רביד אייל ומר

 מהחברה הרכב את לרכוש רשאי יהא רביד אייל מר, המוצע היהול בהסכם

 הרכב לגבי קשורה שהחברה במקרה, או, החברה בספרי הרכב עלות של במחיר

  .הליסיג מחברת אותו לרכוש רשאית תהא החברה שבו במחיר, ליסיג בהסכם

                                                 
ביוי  5דוח מיידי של החברה מיום רביד בהתאם להסכם ההעסקה הקיים, ראה  איילהשתי לו זכאי מר  מבה המעק אודות לפרטים   7

  .) המובא כאן בדרך של הפיה2016-01-044178מספר  (אסמכתא 2016
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פות של עיל, החברה תישא בהוצאות השוט, כי בוסף לזכויות, כמפורט להוסכם

אייל רביד לצורך ביצוע השירותים (לרבות הוצאות  מר שלחברת היהול ו/או 

אש"ל והוצאות סיעה) ובלבד שכל ההוצאות כאמור קשורות במישרין למתן 

 אךהשירותים. סכום ההוצאות השוטפות כאמור איו מוגבל בסכום מסוים, 

 בהוצאות החברה תישאכן, -כמו. בחברה בלותומקו סבירות בהוצאות מדובר

 בגין המס גילום לרבות, רביד אייל מר של לרשותו שיועמד הסלולארי הטלפון

  . שיחול וככל אם, יחול אשר בו השימוש שווי

ביטוח  פוליסת ואת חברת היהול במסגרת רביד אייל מר את החברה תבטח

לתאים  זהים איםבת בחברה, משרה דירקטורים וושאי אחריות המכסה

ופטור  כתב שיפוי רביד אייל מרמשרה בחברה, וכן תעיק ל ושאי על החלים

 בה. הבכירה לושאי המשרה המקובל בחברה ביחס לוסח זהה בוסח

ולשלוש שים ממועד  2019באפריל  1לתקופה שהחל מיום ההסכם היו  תוקף

 תקופת במהלך, ההתקשרות את להפסיק רשאית תהא החברה .האסיפה

תשלם  החברה, בתאי שחודשים 3בכתב בת  מוקדמתבהודעה , ההתקשרות

, לרבות רכב, בווסים והחזר לה המגיעה התמורה מלוא את היהול חברתל

אם  ביןהמקורית,  הסכםהתקופה שותרה עד סיום תקופת ה בגיןהוצאות, 

מדו אם לא הוע וביןהועמדו שירותי היהול בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת 

בסיבות המקבילות  ההתקשרותשת החברה, למעט במקרה בו תסתיים בה לבק

 של עובד היה לובפיצויי פיטורין,  רביד אייל מר את מזכות היו שלאלסיבות 

   .לאלתר ההתקשרות את להפסיק רשאית החברה תהא שאז, החברה

) 1, כמפורט להלן: (ההסכם תוקףלהפסיק את  תרשאי היהול חברתכן, -כמו

 רביד אייל מרשימעו מ סיבותצרו וויאם י חודשים 3 בת בכתב מוקדמת בהודעה

את השירותים ו/או אם לא יהיו בידי החברה האמצעים  ליתן האפשרותאת 

פי -מת לעמוד במלוא התחייבויותיה כלפי חברת היהול על-להמתאימים ע

לא  החברה, אם ימים 7בכתב בת  מוקדמת הודעה) ב2פי דין; (-או על/ו ההסכם

במשך  רביד אייל מראו /ו היהול חברתהתחייבויותיה כלפי  מלואתעמוד ב

במקרה של שיוי  חודשייםבכתב בת  מוקדמת הודעה) ב3(-ויפות; חודשיים ברצ

 מהמקרים אחד בכל. ההסכםלמצב ביום חתימת  יחסמהותי בשליטה בחברה ב

 ויתר התמורה ואמל את היהול לחברת לשלם החברה על יהיה, לעיל המויים

 תקופת סיום למועד עד, ובווסים רכב לרבות, היהול הסכםפי -על ההטבות

  המקורית. ההסכם

 במהלך סודיות על לשמירה היהול וחברת רביד אייל מר התחייבוכן, -כמו

 במהלךשידול -ולאיתחרות -לאי וכן, ולאחריה החברה עם ההתקשרות תקופת

  .מכן לאחר וספת הש ובמשך החברה עם ההתקשרות תקופת

 :הדוחות לתקות השישית לתוספת בהתאם וספים פרטים 2.2.5

 היהול לחברתשעתידה החברה לשלם  20198 לשת התשלומים אומדן להלן

  המוצעים בסעיף זה לעיל (באלפי ש"ח)*:  היהול הסכםבהתאם לתאי 

                                                 
 דצמבר עד אפריל חודשים בגין והתגמולים, הקיים ההעסקה הסכם לתאי בהתאם חושבו 9201 מרס עד יואר חודשים בגין התגמולים   8

  .לדוח זה 2.2 בסעיף המוצעים ההעסקה לתאי בהתאם חושבו 2019
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    תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

  תפקיד  שם
  היקף
  משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
  החברה 

   %)-(ב

  שכר
**  

 מעק 
***  

תשלום 
מבוסס 
  מיות

דמי 
יהול 

**  

 דמי
  ריבית  9אחר  עמלה  עוץיי

  דמי
  שכירות

   גמול
  סה"כ  דירקטורים

 איל
  רביד

"ל מכ
  3,482  _  _  _  309  _  _  1,741  _  1,432  _  35.2710  100%  ודירקטור

                                

  .לחברה עלות במוחי צגיםומ התגמולים סכומי  *
השכר/דמי יהול הקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת/דמי יהול והפרשות  רכיב  **

  סוציאליות. 
  . 2018מפועלות רגילות לשה, על פי תוי שת  הרווח פי-עלהאמור מהווה מעק  הסכום  ***

 מר של כהותו בגין היהול לחברתאודות תשלומים ששילמה החברה  לפרטים

ד' לדוח התקופתי  לחלק 8סעיף  ראה 2018 בשת החברה"ל כמכ רביד אייל

  .2018לשת 

עם  היהולימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור חידוש הסכם  לתמצית 2.2.6

 לדוח. .82.4ראה סעיף  –זה לדוח  2.2 בסעיף כמפורטמר אייל רביד, 

, מבעלי השליטה בחברה, בגין רביד אברהםהחברה לבין מר  הסכם יהול בין חידוש 2.3

 החברה, ועדכון תאיו של עסקי ופיתוח תפעול"ל כסמכ כהותו

 אברהם מרבשליטת  חברהחידוש הסכם יהול בין החברה לבין  לאשר": מוצע החלטה וסח

  ."יפהולשלוש שים ממועד האס 2019באפריל  1לתקופה שהחל מיום , ועדכון תאיו, רביד

 זה 2.3(בסעיף  רביד אברהם מר של בשליטתו חברה לבין) בת חברה(באמצעות  החברה בין

 בגין, 2014 באפריל תוקן אשר, 2011 באפריל 1 מיום בתוקף חתם") היהול חברת: "להלן

בשית  עודכן, והחברה של עסקי ופיתוח תפעול"ל כסמכ רביד אברהם מר של כהותו

 היהול הסכם: "להלן זה 2.3(בסעיף  2016באפריל  1קף מיום היו בתושבהסכם עבודה 

. מוצע לחדש את בחברה כדירקטור גם רביד"). כון למועד הדוח, מכהן מר אברהם הקיים

, ולעדכן את 2019באפריל  1וספת בת שלוש שים מיום  לתקופההסכם היהול הקיים 

 להלן כמפורטו ל המעודכתלקריטריוים למעק השתי בהתאם למדייות התגמותאיו 

  "):המוצע היהול הסכם: "להלן זה 2.3(בסעיף 

ופיתוח  תפעולשירותי  להעיק רביד אברהםמר  ימשיךפי הסכם היהול, -על 2.3.1

 אברהםשעות שלא יפחת מהיקף של משרה מלאה. עוד קבע כי מר  בהיקףעסקי 

 שירותיו גם לחברות הקבוצה, וזאת ללא תמורה וספת. יעיק רביד

 רביד אברהם מר של כהותועם החברה בגין  היהול חברתההתקשרות של  תאי 2.3.2

, לרבות דמי היהול, הן תאי הסכם היהול המוצע והן תאי הסכם לעיל כאמור

בגין כהותו של מר  החברהול הקודם, הים זהים לתאי ההתקשרות של היה

מבה המעק השתי לדוח, למעט  2.2, כמפורט בסעיף החברה"ל כמכ רבידאייל 

  :11להלןשהיו כמפורט 

רווח מפעולות רגילות לשה, בשה  –"  משמעו רגילות לשה מפעולות הרווח"

פי כללי חשבואות מקובלים, כפי שמופיע -למועד אישור המעק, על השקדמ

                                                 
 .וטלפון רכב בעלויות שיאה כולל  9

 .המיות בעלי להסכם צד   10
 5דוח מיידי של החברה מיום רביד בהתאם להסכם ההעסקה הקיים, ראה  אברהםהשתי לו זכאי מר  מבה המעק אודות לפרטים   11

  .) המובא כאן בדרך של הפיה2016-01-044178(אסמכתא מספר  2016ביוי 
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   של החברה, ולפי המעק:בדוחות הכספיים השתיים המאוחדים והמבוקרים 

 רגילות תמפעולו הרווחטווח רגילות תמפעולומדרגות הרווח 
 (במיליוי ש"ח)

   שתי מעק
ש"ח) מליוי(ב

  1 (כולל) 50ועד   35מעל ראשוהמדרגה 
 

  1.320 (כולל) 60ועד  50מעל שייהמדרגה 
  
 

  1.5 (כולל) 70ועד  60מעל שלישיתמדרגה 
 

  1.6  בכלל ועד 70 מעל  רביעית מדרגה
  1.6   מקסימלישתימעקסכום

  
  

המזערי שיזכה כל אחד מחברי הההלה הבכירה במעק מפעולות רגילות הרווח 

השתי בשה מפעולות רגילות מיליון ש"ח, הייו היה הרווח  35שתי יהא 

מיליון ש"ח, כל אחד מחברי הההלה הבכירה לא יהא  35מסוימת מוך מסך של 

  זכאי למעק שתי בגין אותה שה. 

כפוף לאישור  לעילכמפורט  ידלו יהא זכאי מר אבי רב ק השתימבה המע עדכון

  מדייות התגמול של החברה אשר מצורפת לדוח זה, בהתאם להוראות הדין. 

 :הדוחות לתקות השישית לתוספת בהתאם וספים פרטים 2.3.3

 היהול לחברתשעתידה החברה לשלם  201912 לשת התשלומים אומדן להלן

  "ח)*: ש(באלפי  לעיל זה בסעיף המוצעים היהול הסכם לתאי בהתאם

  תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

  סה"כ
  תפקיד  שם

  היקף
  משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
  החברה 

   %)-(ב

  שכר
**  

 מעק 
***  

תשלום 
מבוסס 
  מיות

דמי 
יהול 

**  

דמי 
  ייעוץ

  ריבית  13אחר  עמלה
  דמי

  שכירות
  גמול 

  דירקטורים

 אברהם
  רביד

סמכ"ל 
תפעול 
ופיתוח 
עסקי 
  ודירקטור

100%  35.2714  _  1,320  _  1,741  _  _  141  _  _  _  3,202  

                                

  .לחברה עלות במוחי מוצגים התגמולים סכומי  *
 והפרשות יהולדמי /משכורת לרבות, השכר של הכוללת העלות את מהווה לעיל בטבלה הקוב יהולדמי /השכר רכיב  **

  . ליותסוציא
   .2018מפעולות רגילות לשה, בהתאם לתוי שת  הרווח פי-על מעק מהווה האמור הסכום  ***

 מר של כהותו בגין היהול לחברתששילמה החברה  אודות תשלומים פרטיםל

 8סעיף  ראה 2018 בשת החברה של עסקי ופיתוח תפעול"ל כסמכ רביד אברהם

  . 2018לחלק ד' לדוח התקופתי לשת 

ימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור חידוש הסכם היהול עם  לתמצית 2.3.4

  לדוח. 2.4.8ראה סעיף  –זה לדוח  2.2מר אייל רביד, כמפורט בסעיף 

                                                 
 דצמבר עד אפריל חודשים בגין והתגמולים, הקיים היהול הסכם ילתא בהתאם חושבו 9201 מרס עד יואר חודשים בגין התגמולים   12

   .לדוח זה 2.3 בסעיף הסכם היהול המוצע לתאי בהתאם חושבו 2019
 .וטלפון רכב בעלויות שיאה כולל   13

  .המיות בעלי להסכם צד   14



-13- 
 

בגין העסקתה כאחראית על תכון,  רביד מיכל' גב עם העסקה בהסכם החברה התקשרות 2.4

  החברה של סיפיםורישוי    עיצוב

את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' מיכל רביד,  חדש: "למוצע החלטה וסח

על תכון,  כאחראית העסקתהאשתו של מר אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין 

ולשלוש שים  2019באפריל  1לתקופה שהחל מיום , החברה של סיפיםורישוי   עיצוב

  ".ממועד האסיפה

מועסקת בחברה החל מחודש יטה גב' מיכל רביד, אשתו של מר אברהם רביד, מבעלי השל

. מוצע לחדש את החברה של סיפים ורישוי עצוב, תכון על כאחראית 2016אפריל 

 2.4בסעיף ( כדלקמן , שהיםבתאיו שיוי ללאההעסקה כאמור התקשרות החברה בהסכם 

  "):ההעסקה הסכםזה להלן: "

 ורישוי צובע, תכון על כאחראית רביד מיכל' גב תועסק, ההעסקה הסכםפי -על 2.4.1

, חדשים סיפים ועיצוב תכון על אחראית תהא. במסגרת זו החברה של סיפים

 "ב.וכיו בסיפים ראות, סיפים סידור, וקיימים חדשים סיפים של רישוי

שירותיה גם לחברות  ותיתן, משרה חצי של בהיקף' מיכל רביד תועסק גב 2.4.2

 .וספת תמורה ללאוזאת,  הקבוצה

"ח ש 10,000תשלם לגב' מיכל רביד שכר חודשי בסכום של  החברה –חודשי  שכר 2.4.3

 . לחודש ברוטו

, הרכב הוצאות בכל ותישא 4 דרגה עד רכבתעמיד לרשות גב' מיכל רביד  החברה 2.4.4

 . רביד מיכל' בג תישא בהם ודוחות קסות ולמעט, השימוש שווי בגין המס כולל

, לרבות קרן פסיה, ' מיכל רביד תהא זכאית לתאים לווים מקובלים בחברהגב

. בוסף לכך, החברה תעמיד לרשותה של דין פי על הבראה ודמיחופשה שתית, 

 בהוצאות ותישאגב' מיכל רביד ולשימושה טלפון ייד ותישא בכל הוצאותיו, 

 .עבודתה לצורך שתוציא השוטפות

ממועד  שים שלוש של לתקופה 2019 אפרילב 1 מיום תחל ההעסקה תקופת 2.4.5

  ").ההעסקה הסכם קופתת("האסיפה 

 תקופת במהלך, ההעסקה הסכםפי -על ההתקשרות את לסיים רשאי יהא צד כל

 למעט, הדין לפי תהא שתקופתה בכתב מוקדמת בהודעה, ההעסקה הסכם

, שאז דיןפי -על פיטורין פיצויי שוללות אשר בסיבות העסקה סיום של במקרה

ה של סיום הסכם תהא החברה רשאית להפסיק את ההסכם לאלתר. במקר

מיכל רביד לקבל את משכורתה וכל יתר ההעסקה כאמור תהא זכאית גב' 

התאים הלווים כמפורט בהסכם ההצעה המוצע, עד לתום תקופת ההודעה 

המוקדמת, בין אם עבדה בתקופת ההודעה המוקדמת ובין אם לאו לבקשת 

, אלא אם החברה, והיא תהא מחויבת להמשיך ולעבוד עד לתום התקופה כאמור

  ויתרה החברה קבלת שירותיה כאמור.

 בחברה העסקתה במהלך סודיות על לשמירה רביד מיכל' גב התחייבהכן, -מוכ 2.4.6

 שה ובמשך בחברה העסקתה במהלךשידול -ולאיתחרות -לאי וכן, ולאחריה

 .מכן לאחר וספת
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 :הדוחות לתקות השישית לתוספת בהתאם וספים פרטים 2.4.7

רביד  מיכל' לגבשעתידה החברה לשלם   2019תלש התשלומים אומדן להלן

  בהתאם לתאי ההעסקה המוצעים בסעיף זה לעיל (באלפי ש"ח)*: 

    תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

  היקף  תפקיד  שם
  משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
  החברה 

   %)-(ב

  שכר
**  

 מעק 
***  

תשלום 
מבוסס 
  מיות

דמי 
יהול 

**  

דמי 
  ייעוץ

  דמי  ריבית  15אחר  עמלה
  שכירות

  גמול 
  דירקטורים

  סה"כ

מיכל 
  רביד

אחראית 
על תכון, 

עיצוב 
ורישוי 
סיפים 

של 
  החברה

50%  --16   178 -  -  -  -  -  26  -  -
  

-
  204  

                                

  .לחברה עלות במוחי מוצגים התגמולים סכומי  *
העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת/דמי יהול והפרשות  השכר/דמי יהול הקוב בטבלה לעיל מהווה את רכיב  **

  סוציאליות. 

המפורטות  העסקאותלאישור  והדירקטוריוןימוקי ועדת התגמול  תמצית 2.4.8

 לדוח(כולל)  2.4 – 2.1בסעיפים 

אישור העסקאות התגמול ובדירקטוריון החברה בדבר  עדתובוהדיוים  במסגרת

מידע ות, יוין היתר, עיקרי תאי ההתקשרוהוצגו בפי הדירקטורים, בכאמור, 

 ציבוריות בחברות מקבילים תפקידים בעלי שלבוגע לעלות שכר  השוואתי

  בורסה.ב לחברה הרלבטיהכלולות בעף 

  החברה לאישור העסקאות: ודירקטוריון  תגמולתמצית ימוקי ועדת ה להלן

 -") הבכירה הההלה חברי(" רביד ואבי רביד אייל, רביד חיים"ה לה בקשר ) 1(

ומכהים בתפקידם מזה  ויקטוריהההלה הבכירה הים מייסדי קבוצת  חברי

יסיון רלווטי רב שים בתחום בו פועלת החברה,  מהם אחד כלשים רבות. ל

בתקופה זו הצליח לתרום, תרומה יכרת, לפעילות ולמצב עסקי החברה 

 והוכיח את יכולותיו לתרום להצלחת החברה.

בהתאם  הים הבכירה הההלה מחברי אחד כלהמוצעים של  התגמול תאי ) 2(

גמול הולמים את של החברה, ובכלל זה תאי הת המוצעת למדייות התגמול

השיקולים שהוחו בקביעת מדייות התגמול והולמים את העקרוות 

 והפרמטרים הקבועים בה ביחס לתגמולים לחבר ההלה בכירה. 

 בהתאם המשתים הרכיבים לבין עיםהקבו הרכיבים בין היחס, זה בכלל

 לקבוע בהתאם הים הבכירה הההלה מחברי אחד כל עם ההסכמים לתאי

 .התגמול במדייות

המוצעים של כל אחד מחברי הההלה הבכירה הים ראויים  התגמול תאי ) 3(

ועולים בקה אחד עם תרומתו הוכחית לפעילותה ולקידומה של החברה, 

ישוריו, במומחיותו, וביסיוו המקצועי, ובשים וזאת בהתחשב בהשכלתו, בכ

 הכספיים התוים רולאו, ויקטורילב לתפקידיו ובתחומי אחריותו בקבוצת 

 צוין. במסגרת זו, האחרוות בשים צמיחה מגמת על מראים אשר החברה של

                                                 
 .וטלפון רכב בעלויות שיאה כולל   15

  גב' מיכל רביד היה אשתו של מר אברהם רביד.   16
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 . 2018 בשת החברה בהכסות הגידול

 הההלה חברימ אחד כלשל  הכהוהבגין תאי  העלותבאשר ליחס בין  ) 4(

החציוית והממוצעת  ההעסקהעלות  בין, לעמם מיםבהתאם להסכ הבכירה

של שאר עובדי החברה והשפעת הפערים בייהם על יחסי העבודה בחברה, 

היחס היו סביר ולא תהיה לו  כיחברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים, 

הוצגו השפעה לרעה על יחסי העבודה בחברה וזאת, בהתאם לתוים ש

 ותי לגביהם.בפיהם במסגרת מדייות התגמול ואשר לא חל שיוי מה

עדכון מבה המעק השתי ביחס לחברי הההלה הבכירה, דרש הן לאור  ) 5(

הגידול בפעילות החברה והן לאור שיויים אחרוים בתקיה החשבואית 

 החלה על החברה, ומהווה תמרוץ לטווח ארוך של חברי הההלה הבכירה. 

)6 ( ים, יוצרים תמר איתיצים הגמול המוצעים, ובכלל זה רכיביהם המשת

, בהתחשב, בין השאר, במדייות הסיכוים הבכירה הההלהראויים לחברי 

  של החברה, והכל בראייה ארוכת טווח. 

של  התגמולודירקטוריון החברה, כי תאי  התגמוללאור האמור, סברו ועדת  ) 7(

הוגים וסבירים, בהתחשב, בין היתר,  , היםהבכירה הההלה מחברי אחד כל

פעילותה של החברה וגודלה, בהיקף ההעסקה של כל אחד  ובאופיבהיקף 

ידו, סמכויותיו, יסיוו -על המטופליםמחברי הההלה הבכירה, בושאים 

בתחום פעילותה של החברה, קשריו, וכישוריו בקיאותו בפעילות החברה 

 ההסכמים וחידושקי החברה, ובאפשרות פיתוחה ותרומתו לקידום עס

 .החברה ובתלט הים, תאיהם ועדכון

 ידע רביד מיכל' לגב  -לתאי ההעסקה המוצעים של גב' מיכל רביד  באשר ) 8(

 הןוזאת, ה בחברה לתפקיד הדרשים הכישורים בעלת והיה רב מקצועי

פים וחללים מסחריים, הן לאור יסיוה  עיצוב לימודי בוגרת היותה לאור

תכון ורישוי בקיאה בהליכי  היותה לאור הןבתחומים האמורים, ו תכמעצב

הדרשים על ידי הרשויות. לגב' מיכל רביד היכרות רבה עם החברה, עסקיה 

הייתה מעורבת בתחום הבקרות  קודמותוצרכיה וזאת, הואיל ובשים 

וכן  בתחום האמור בחברה שוטפים תהליכים ובגיבושהחברה,  שלבסיפים 

 . 2016קת בתפקיד זה החל מחודש אפריל היא מועס

בהתחשב בהיקף  וסבירים הוגיםההעסקה של גב' מיכל רביד  הים  תאי

ובהיקף הפעילות  הוהידע המקצועי שלה, בתחומי אחריות ה, ביסיוהתפקיד

, על תוי השוואה שהוצגו בפי חברי ועדת היתר ביןבהסתמך, ושל החברה 

 אחרים תפקידים ובעלי חיצויים ליועציםהתגמול והדירקטוריון ביחס 

 להערכת לעיל האמור לאורלחברה.  ותרומתה, דומים שירותים יקיםהמע

 עם המוצע ההעסקה בהסכם ההתקשרות החברה ודירקטוריון התגמול ועדת

  .החברה טובת את לשרת כדי בו יש רביד מיכל' גב

ים של חברי אחד מההסכמ כל כי, קבעו החברה ודירקטוריון התגמול ועדת ) 9(

כולל חלוקה, וכן כי לא  והבכירה וההסכם עם גב' מיכל רביד אי הההלה

קיים חשש סביר שההסכמים האמורים ימעו מהחברה את היכולת לעמוד 

 הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן. בחבויותיה



-16- 
 

 

 לדוח(כולל)   2.4 – 2.1שבה קבעה התמורה בעסקאות המפורטות בסעיפים  הדרך . 3

קבעו במשא ומתן  -(כולל) לדוח  2.4 – 2.1סקאות המפורטות בסעיפים י התגמול שקבעו בעתא

(בקשר לחברי  הקיימים ההעסקה בתאי בהתחשבלבין החברה,  השליטה מבעלי אחד כלבין 

 2.4.8 בסעיף המפורטים הימוקים ובשללדוח)  2.4.8הההלה הבכירה, כהגדרת מוח זה בסעיף 

 . לדוח

 או השליטה בעלי לבין החברה בין, להן דומות עסקאות או העסקה של מסוגה אותעסק פירוט . 4

 העסקאות אישור לתאריך שקדמו השתיים בתוך שחתמו, אישי עיין בהן היה השליטה שלבעלי

ידי הדירקטוריון, או שהן עדיין בתוקף במועד -, עללדוח(כולל)  2.4 – 2.1המפורטות בסעיפים 

 מור אישור הדירקטוריון כא

 ההעסקה הסכמיחידוש ועדכון תאי  אתאישרה האסיפה הכללית  2016 יולי בחודש 4.1

כן את תאי ו רביד אברהםומר  רביד אייל מר, רביד(ויקטור)  חיים מר של הקיימים

של החברה  מיידילפרטים בדבר תאי העסקה כאמור ראה דוח  .רביד מיכל' גבהעסקתה של 

 ) המובא כאן בדרך של הפיה. 2016-01-044178: (אסמכתא מספר 2016 ביוי 5מיום 

(כולל)  2.4 – 2.1המפורטות בסעיפים  העסקאות לביצוע שקבעו תאים או הדרשים אישורים . 5

 לדוח

-ועלידי ועדת התגמול -, אושרו עללדוח(כולל)  2.4 – 2.1 בסעיפיםהמוצעות המפורטות  ההחלטות

אישור האסיפה הכללית שהודעה על  טעוות, ולדוח 7ידי דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 

  זימוה מסרת במסגרת דוח זה. 

 2.4 – 2.1בעלי השליטה שיש להם עיין אישי באישור ההחלטות המפורטות בסעיפים  שמות . 6

 האישי עיים ומהות, לדוח(כולל) 

בסעיף ידיעת החברה, כון למועד הדוח, בעלי השליטה בחברה, כמשמעות המוח "שליטה"  למיטב

"), השליטה בעלי(" רביד אברהם, רביד אייל, רביד(ויקטור)  חייםלחוק החברות, הים ה"ה  268

 מזכויות 64.1%-וכ החברה של והפרע המופק מההון 63.11%-בכ, ביחדהמחזיקים במיות החברה 

 , בוגע2011 במאי 17מיום  , לאור היותם צד להסכם בעלי המיות, בלא דילולבחברה ההצבעה

הכלליות,  באסיפותידם, לרבות, בוגע לתיאום הצבעה -למיות החברה המוחזקות ושתוחזקה על

ידם (זכות סירוב ראשון וזכות -מיוי דירקטורים ומגוים בדבר עבירות המיות המוחזקות על

  הצטרפות).

 ואבי רביד לאיי, ידרב(ויקטור)  חיים"ה ההשליטה עיין אישי בהתקשרויות לעיל לאור היות  לבעלי

 קרובי היותם ומכח, העיין לפי, לדוח(כולל)  2.3 – 2.1המפורטות בסעיפים  להתקשרויות, צד רביד

, חן טליה' וגב רביד אברהם מר, רביד אייל מר של אביהם היו רביד(ויקטור)  חייםמר  - משפחה

 אברהם מר לש אשתו היה, דוחל 2.4כאשר מיכל רביד שהיה צד להתקשרות המפורטת בסעיף 

  . רביד

 העסקאות אישור בדבר והדירקטוריון התגמול ועדתהדירקטורים שהשתתפו בדיוי  שמות . 7

  (כולל) לדוח 2.4 – 2.1המפורטות בסעיפים 

 התגמולבועדת  ךשער ןבדיו, לדוח(כולל)  2.4 – 2.1המפורטות בסעיפים  העסקאותלאישור  ביחס

טייכר  מיכל' גב"צ), דח( זאוברמןאיציק  מר: התגמול תועד חברי כל השתתפו 2019אפריל ב 29 וםבי

 .גיא גורןמר (דח"צ) ו
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שערך בדירקטוריון  בדיון, לדוח(כולל)  2.4 – 2.1המפורטות בסעיפים  העסקאותלאישור  ביחס

 יצחקסברדלוב,  שי, גורן גיא, ברשטיין צביקה"ה ה: השתתפו 2019 באפריל 29 ביוםהחברה 

  ."צ)דחטייכר ( מיכל' גבו"צ), דח( זאוברמן

השתתפו בהצבעה  ולאכחו בדיון  לאאברהם רביד, ו"ה חיים (ויקטור) רביד, אייל רביד ה

, הואיל והם בעלי לדוח(כולל)  2.4 – 2.1המפורטות בסעיפים  העסקאותבדירקטוריון ביחס לאישור 

   .חלדו 6 בסעיףעיין אישי באישור העסקאות, כמפורט 

 לדוח(כולל)  2.4 – 2.1בסעיפים  המפורטות בעסקאות אישי עיין לו ששי דירקטור כל של שמו . 8

 זה עיין ומהות

 אישי עיין בעלי הים, רביד ואברהם"ה חיים (ויקטור) רביד, אייל רביד הלדוח,  6 בסעיף כאמור

  .האמורות ההחלטות באישור

  הדרש לקבלת ההחלטות  הרוב . 9

 הקבוע הרוב(כולל) לדוח, היו  1.4 עד 1.1 םבסעיפיהמויות  ההחלטותהדרש לאישור  הרוב 9.1

 בהצבעה להשתתף והזכאים הוכחים קולות רוב, הייו, החברות לחוק) 3(א)(275 בסעיף

 : מאלו אחד שיתקיים ובלבד(לא כולל מעים), 

 המיות בעלי קולות מכלל רוב ייכללו הכללית באסיפה הרוב קולות במיין 9.1.1

 כלל במיין; בהצבעה המשתתפים, ההחלטה באישור אישי עיין בעלי שאים

  ;המעים קולות בחשבון יובאו לא האמורים המיות בעלי של הקולות

 עלה לאלדוח,  9.1.1 בסעיף האמורים המיות בעלי מקרב המתגדים קולות סך 9.1.2

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל) 2%( אחוזים שי של שיעור על

 א(ב)267 בסעיף הקבוע הרוב, היו לדוח 1.5 ההחלטה המויה בסעיףהדרש לאישור  הרוב 9.2

(לא כולל מעים),  בהצבעה להשתתף והזכאים הוכחים קולות רוב, הייו, החברות לחוק

 :מאלו אחד שיתקיים ובלבד

רוב מכלל קולות בעלי המיות  במיין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו 9.2.1

ור מדייות התגמול, שאים בעלי השליטה בחברה או בעלי עיין אישי באיש

המשתתפים בהצבעה; במיין כלל הקולות של בעלי המיות האמורים לא יובאו 

 בחשבון קולות המעים; 

לא עלה  לדוח 9.2.1בסעיף סך קולות המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים  9.2.2

  .מכלל זכויות ההצבעה בחברה) 2%(על שיעור של שי אחוזים 

א'(ג) לחוק החברות. 267רית", כהגדרת מוח זה בסעיף החברה איה "חברה כדה ציבו

יות התגמול, גם אם לפיכך, על אף האמור דלעיל, דירקטוריון החברה רשאי לאשר את מדי

, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון ההאסיפה הכללית התגדה לאישור

על  הגמול, כי אישורהחליטו, על יסוד ימוקים מפורטים ולאחר שדו מחדש במדייות הת

 . אף התגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה

היו רוב רגיל של יותר  לדוח 1.8-ו 1.7 בסעיפיםהדרש לאישור ההחלטות המויות  הרוב 9.3

 ). מעים כולל(לא  בהצבעה המשתתפים המיותמקולות בעלי  50%-מ
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רגיל מכלל קולות בעלי  לדוח היו רוב 1.9הדרש לאישור ההחלטה המויה בסעיף  הרוב 9.4

המיות הוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את 

 ים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: קולות המע

קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המיות  במיין 9.4.1

יוי למעט עיין שאים בעלי השליטה בחברה או בעלי עיין אישי באישור המ

 במין; הצבעהשאיו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים ב אישי

  ; המעים קולות בוןחשב יובאו לא האמורים המיות ליכלל הקולות של בע

 עלה לא לדוח 9.4.1 בסעיף האמורים המיות בעלי מקרב המתגדים ולותק סך 9.4.2

  . בחברה עהההצב זכויות מכלל) 2%( אחוזים שי של שיעור על

לחוק החברות, בעל מיה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפי ההצבעה  276פי סעיף -על 9.5

בי כתב ההצבעה, אם יש לו על ג –באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה 

), אם לדוח 1.9וכן (כולל)  1.5 עד 1.1בסעיפים  המפורטות( אותעיין אישי באישור העסק

  .יימה לא וקולו יצביע לא, כאמור מיה בעל הודיע לא; לאו

בעלי השליטה כון למועד הדוח,  בהחזקות) לתקות בעלי שליטה, בהתחשב 11(א)(3לתקה  בהתאם

לדוח, מחזיקים בעלי השליטה בחברה במיות בשיעור שיקו להם את הרוב הדרש  6כמפורט בסעיף 

   .לדוח 1.8-ו 1.7בסעיפים לקבלת הצעת ההחלטות המויות 

 וביצועה מועדה, שתיתאסיפה כללית  זימון .10

 הכללית האסיפה מועד 10.1

 שידלובסקי, במשרדי החברה, ברחוב 16:00, בשעה 2019 ביוי 5', ד ביוםהכללית תתכס  האסיפה

  .יבה, 3

  דחית אסיפה ומועד חוקי מיין 10.2

 באידי -על או בעצמו אחד מיות בעל לפחות של וכחות הוא הכללית האסיפה לקיום החוקי המיין

 תוך, ההצבעה מזכויות לפחות אחוזים וחמישה עשרים המחזיק הצבעה כתב באמצעות או כוחו

"). אין לפתוח בדיון באיזה עיין חוקי מיין(" האסיפה לפתיחת שקבע המועד מן השעה מחצית

שהוא באסיפה הכללית, אלא אם כח מיין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שקבע לתחילת 

קבע לתחילת האסיפה מיין הישיבה. לא כח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד ש

"). הדחית האסיפה(" השעה ובאותה מקום באותו, 2019 ביוי 12', דחוקי, תידחה האסיפה ליום 

, כעבור מחצית השעה לאחר המועד שקבע לה, כאמורלא כח באסיפה הדחית המיין החוקי 

  הדחית בכל מספר משתתפים שהוא. תתקיים האסיפה 

  להצביע  זכאות 10.3

(ב) לחוק 182 סעיף לפי הכללית באסיפה להצביע המיות בעלי של הזכאות לקביעת הקובע המועד

', ג יום, הוא 2005-לתקות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו 3החברות ולפי תקה 

 רשומות המיות אם בין, הקובע במועד החברה לש מיות בעל כל). "הקובע"המועד ( 2019 במאי 7

 בעצמו באסיפה ולהצביע להשתתף רשאי, בורסה חבר באמצעות בהן מחזיק הוא אם ובין שמו על

  .הצבעה בכתב הצבעה של בדרך ובין להצבעה שלוח באמצעות או

יוי ציג מיה רשאי למות בא כוח להצביע במקומו, אשר איו חייב להיות בעל מיה בחברה. מ בעל

או בא כוח להשתתף ולהצביע באסיפה בשם בעל המיות יהיה בכתב, בחתימת יד בעל המיות או 
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בא כוחו החוקי שתמה בכתב, או, מקום שהממה הו תאגיד, חייב המסמך לשאת חתימות 

אם לתקון אותו תאגיד. אם הממה הו תאגיד, יצורף לייפוי הכוח אישור עורך דין מחייבות בהת

פיו ייפוי הכוח חתם בהתאם לתקון אותו תאגיד. הצבעה בהתאם לתאי ייפוי הכוח תהיה חוקית ל

דין או ביטל את כתב המיוי או העביר את -אף אם לפי כן מת הממה או הוכרז פושט רגל או פסול

ה יחס אליה הוא יתן או, בהיותו תאגיד, מוה לו מפרק או כוס כסים, אלא אם תקבלהמיה שב

הודעה בכתב על השיוי האמור במשרד לפחות יום לפי האסיפה, או במקום בו תכוס האסיפה עד 

סמוך לפי שעת פתיחת האסיפה. כתב מיוי בא כוח וייפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישה כזו) או 

יפה שעות לפי מועד האס 48ידי וטריון או עורך דין, יופקדו במשרדי החברה עד -ושר עלהעתק מא

  הכללית. 

  התאם לתקות החברות (הוכחת בעלות במיה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), ב

, בעל מיות של החברה, שלזכותו רשומה מיה אצל חבר בורסה ואותה מיה כללת 2000-התש"ס

"), זכאי רשום לא מיות בעלהרשומות במרשם בעלי המיות על שם החברה לרישומים ("בין המיות 

את בעלותו במיה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת להוכיח 

לותו במיה במועד הקובע, בהתאם לטופס עחבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למיה, בדבר ב

 ").אישור הבעלות(" שבתוספת לתקות ה"ל

תו הוא מחזיק רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעו לאבעל מיות 

במיותיו, בסיף של חבר הבורסה או בדואר אל מעו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. 

 להורות רשאי רשום לא מיות בעלכן, -כמובקשה לעיין זה תיתן מראש לחשבון יירות ערך מסוים. 

  .תהאלקטרוי ההצבעה מערכת באמצעות לחברה יועבר שלו עלותהב שאישור הבורסה לחבר

"). ההצבעה כתבכן, רשאי בעל מיות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה ("-כמו

 מיה בעל, בוסףהצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השי של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה. 

 כללת מיה ואותה מיה בורסה חבר אצל רשומה שלזכותו מי -(קרי החברות לחוק) 1(177 סעיף לפי

 זכאי") רשום לא מיות בעל) ("לרישומים חברהשם -על המיות בעלי במרשם הרשומות יותהמ בין

 הפועלת האלקטרוית ההצבעה במערכת לחברה שיועבר אלקטרוי הצבעה כתב באמצעות להצביע גם

 ההצבעה מערכת", "אלקטרוית הצבעה(" 1968-"חהתשכ, ערך יירות לחוק 2'ז לפרק' ב סימן לפי

  ).בהתאמה", אלקטרוי הצבעה כתב" -ו "האלקטרוית

 האסיפה כיוס מועד לפי שעות) 6(באמצעות כתב הצבעה אלקטרוי תתאפשר עד שש  הצבעה

  .הכללית

כמשמעותן יתן לעיין בכתב ההצבעה שבאמצעותו יתן להצביע לגבי ההחלטה ובהודעות העמדה 

  טרט של הבורסה.לחוק החברות, ככל שיתו, באתר ההפצה ובאתר האי 88 בסעיף

כל בעל מיות רשאי לפות ישירות לחברה ולקבל ממה את וסח כתב ההצבעה והודעות העמדה 

  (ככל שתיתה).

דה חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוי, קישורית לוסח כתב ההצבעה והודעות העמ

עלי המיות ואשר מיותיו (ככל שתיתה), באתר ההפצה, לכל בעל מיות שאיו רשום במרשם ב

מעויין בכך, ובלבד שההודעה  איובעל המיות כי  הודיע כן אם אלארשומות אצל אותו חבר בורסה, 

  יתה לגבי חשבון יירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ם שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה את כתב ההצבעה והמסמכי

בצירוף צילום  –ות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מיות רשום (לרב

לפי מועד כיוס האסיפה  שעות) 4( ארבעתעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העיין) עד 
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מצאה" היו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, הכללית. לעיין זה "מועד הה

  רדי החברה.למש

 לפי ימים) 10( עשרההמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המיות היו עד 

  .האסיפה מועד

הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת  כתב

 או דרכון, זהות תתעודההצבעה האלקטרוית) או ביחס לבעל מיות רשום שלא צורף לו צילום 

  יהיה חסר תוקף.  העיין לפי, התאגדות תעודת

 לבקש רשאי, הכללית באסיפה הצבעהה מזכויות לפחות) 1%( אחוז שלו, יותר או אחד, מיות בעל

 שבעה עד לחברה תומצא כאמור בקשה. הכללית האסיפה של היום בסדר ושא לכלול מהדירקטוריון

" היו מועד ההמצאה"). לעיין זה "בקשה להמצאת האחרון מועדה(" האסיפה זימון לאחר ימים) 7(

  , למשרדי החברה.הוהמסמכים המצורפים אלי הבקשההמועד בו הגיע 

דירקטוריון החברה כי הושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות דון באסיפה,  מצא

ות כתב הצבעה ב לתקות הודעה ומודעה (לרב5תפרסם החברה הודעה מתוקת כאמור בתקה 

    ) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה. 7מתוקן) לא יאוחר משבעה (

 זכויות כל מסך יותר או אחוזים חמישה המהווה בשיעור מיות המחזיק יותר או אחד מיות בעל

 ההצבעה זכויות כל סך מתוך כאמור בשיעור שמחזיק מי וכן) מיות 710,107 – קרי( בחברה ההצבעה

 האסיפה כיוס לאחר ,זכאי) מיות 254,989 – קרי( בחברה השליטה בעל בידי וחזקותמ שאין

 שהגיעו האלקטרוית ההצבעה מערכת באמצעות ההצבעה וברישומי ההצבעה בכתבי לעיין, הכללית

  . 2005-ו"התשס), עמדה והודעות בכתב הצבעה( החברות לתקות 10 בתקה כמפורט, לחברה

  בעל המיות זיקה או מאפיין אחר של 10.4

 מיה בעל כל יידרש, לדוח 1.9-(כולל) ו 1.5עד  1.1המויות בסעיפים  בהחלטות להצבעה קודם

 החלטהכל ל בקשר זיקה של היעדרה או קיומה על לחברה להודיע, בהצבעה להשתתף המעויין

 חלדו המצורף ההצבעה כתב של השי בחלקו כמפורט הכל, המיות בעל של אחר מאפיין או כאמור

, האמורה ההחלטה לגבי כאמור מיה בעל הודיע לא. העיין לפי, האלקטרוי ההצבעה בכתב או זה

  .ימה לא וקולו החלטה לאותה ביחס יצביע לא

 סימון של דרך על לרבות, לחברה להודיע, בהצבעה להשתתף המעויין מיה בעל כל יידרש, בוסף

 בעל היו האם, הכוח בייפוי או/ו אלקטרויה ההצבעה בכתב, ההצבעה בכתב לכך המיועד במקום

  .לאו אם מוסדי משקיע, בכירה משרה ושא, בחברה עיין

  ידי בעל מיות-שיויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול ושא בסדר היום על 10.5

 ויותעש, היום לסדר ושא הוספת לרבות, היום בסדר שיויים שיהיו יתכן זה זימון דוח פרסום לאחר

 החברה בדיווחי העמדה ובהודעות העדכי היום בסדר לעיין יתן ויהיה, עמדה הודעות להתפרסם

  .ההפצה באתר שיתפרסמו

 הכללית האסיפה של היום בסדר ושא לכלול החברות לחוק) ב(66 סעיף לפי מיה בעל של בקשה

 יתווסף הושא כי שראפ, כאמור בקשה הוגשה. האסיפה זימון לאחר ימים שבעה עד לחברה תומצא

 יחד מתוקן הצבעה כתב החברה תפרסם כאמור במקרה. ההפצה באתר יופיעו ופרטיו היום לסדר

 בעל של בקשה להמצאת האחרון המועד לאחר ימים משבעה יאוחר לא וזאת מתוקן זימון דוח עם

  . לעיל כאמור, היום סדר על ושא להכללת מיות
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 ערך יירות רשות סמכות .11

) ימים מיום הגשת הדוח, רשאית הרשות 21ות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחת (לתק בהתאם

 המויותלהורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בוגע להחלטות 

וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. יתה  לדוח(כולל)  1.4 עד 1.1 בסעיפים

דוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית כאמור הוראה לתיקון ה

פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקות בעלי שליטה, -בתקות בעלי שליטה. החברה תגיש תיקון על

  והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. 

 זהעל ציג החברה לעיין הטיפול בדוח  יםפרט .12

 שידלובסקי, חשב, במשרדי החברה ברחוב לובל אפי מר היו זה, בדוחהחברה לעיין הטיפול  ציג

  .08-8674208, פקס: 08-8674994,  יבה, טלפון: 3

  במסמכים  עיון .13

היום במשרדי לעיין בדוח ובמסמכים הזכרים בו, וכן בוסח המלא של ההחלטות שעל סדר  יתן

, החברה חשבמראש עם , בשעות העבודה המקובלות ובתאום יבה, 3 שידלובסקיהחברה ברחוב 

 האסיפה כיוס בעיין המודעה פרסום ממועד החל וזאת), 08-8674994(טלפון:  לובל אפי מר

 בדוח לעיין יתן, כן-כמופי דין ועד ליום כיוס האסיפה. -על כדרש היומיים בעיתוים הכללית

 באתר, תהשתי ככל, החברות לחוק 88 בסעיף כמשמעותן העמדה ובהודעות ההצבעה בכתב, זה

  .הבורסה ובאתר ההפצה

  

  

  ,רב בכבוד         

  רשת סופרמרקטים בע"מ ויקטורי

  

  :וותפקיד החותם שם

  ודירקטור החברה"ל מכ, רביד אייל
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  רקע ועקרוות יסוד למדייות התגמול   .א

 מבוא  .1

 בע"מ ויקטורי רשת סופרמרקטיםמסמך זה ועד להגדיר, לתאר ולפרט את המדייות של 

בוגע לתגמול ושאי  , העוסקת בשיווק קמעואי וסיטואי בתחום המזון,")החברה("

מדייות "-" וחוק החברות(" 1999-"טהתש, כהגדרתם בחוק החברות, המשרה של החברה
 2013אומצה לראשוה באוקטובר  רהשל החבמדייות התגמול  .", בהתאמה)התגמול

 אפריל בחודש ").הקודמת התגמול מדייות(" 2016אוקטובר  בחודש ועודכה וחודשה

 זו תגמול מדייותועדת התגמול ודירקטוריון החברה את מדייות תגמול זו.  אישרו 2019
 תוך, והכל הקודמת התגמול מדייות בבסיס שעמדו לאלו דומים עקרוות על מושתתת

ידי ועדת התגמול בישיבתה -הומלצה על. להתפתחות בעסקי החברה המדייות התאמת

 2013 אוגוסטב 1ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום -ואושרה על 2013ביולי  31מיום 
עדכוים למדייות התגמול  .2013באוקטובר  20ועל ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 

, ואושרו על ידי 2016באוגוסט  22אושרו הומלצו על ידי ועדת התגמול בישיבתה מיום 

  .2016באוגוסט  29דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 

מדייות התגמול של החברה תומכת בהשגת מטרות החברה ותוכיות העבודה שלה 

 ייות הסיכוים שלה, וועדה להבטיח כי: ומדייותה בראייה ארוכת טווח, ובהתחשב במד

  ושאי המשרה של החברה לבין אלו של בעלי טרסים שלתיווצר הלימה גבוהה בין האי

 המיות של החברה, ובהתחשב בגודל החברה ובאופי פעילותה.

  .יותה בראייה ארוכת טווחיות העבודה שלה ומדיה מטרות החברה, תוכתקודמ 

  הלים בכירים בעלי היכולת להוביל את החברה להצלחההחברה תוכל לגייס ולשמר מ

 עסקית ולהתמודד עם האתגרים העומדים בפיה.

 ושאי המשרה תהיה המוטיבציה להשיג רמה גבוהה של ביצועים עיסקיים מבלי ליטולל 

 סיכוים בלתי סבירים.

  יםים, ומרכיבים  –יווצר איזון ראוי בין מרכיבי תגמול שומרכיבים קבועים מול משת

 קצרי טווח מול ארוכי טווח.

  ושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל יווצר קשר בין תרומתו של

  בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של ושא המשרה. 

ו לא תקה זכויות לושאי משרה בחברה, ולא תהא זכות מוקית לושא משרה מדייות ז

בחברה, מכח עצם אימוץ מדייות תגמול זו, לקבל איזה מרכיבי התגמול המפורטים 
במדייות התגמול. רכיבי התגמול להם יהיה זכאי ושא המשרה יהיו אך ורק אלו שיאושרו 

סמכים לכך בחברה וכפוף להוראות כל דין. ידי האורגים המו-לגביו באופן ספציפי על

 המדייות מוסחת בלשון זכר מטעמי וחות בלבד, והיא מיועדת לשים ולגברים כאחד.

 תוקפה של מדייות התגמול ושיויים בה .2

ידי -עלממועד אישור מדייות התגמול  תחול על תגמול שיאושרמדייות התגמול  2.1

 אסיפה הכללית ואילך. ה

  ל על כל ושאי המשרה המכהים בחברה ו/או שיכהו בה מעת לעת.מדייות זו תחו 2.2
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ושאי המשרה בחברה יהיו זכאים לרכיבי תגמול המפורטים במדייות תגמול זה  2.3

ידי -רק משהתקבלה החלטה בעיין העקתם, והחלטה זו אושרה באופן פרטי על

 האורגים המוסמכים לכך בחברה, בהתאם להוראות כל דין.

פי מדייות זו, לא -שושא משרה יקבל תגמול שהיו פחות מהתגמול עלבמקרה  2.4
ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדייות תגמול זו, ותאי העסקתו כאמור לא 

יצריכו בשל כך את אישור האסיפה הכללית הדרש במקרה של אישור תאי כהוה 

  והעסקה שלא בהתאם מדייות התגמול.

תאושר, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של החברה מדייות התגמול תעודכן ו 2.5

 ולהוראות הדין החל. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון יבחו, מעת לעת, את  2.6

, לרבות אם חל שיוי מהותי הדיןמדייות התגמול והצורך בהתאמתה להוראות 

יות התגמול שיוי מדי בסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים.

 פי דין.-כאמור יובא לאישור האורגים המוסמכים בחברה על

 מדייות התגמול עקרוות .3

תגמול ועדה לסייע לחברה לקדם את מטרותיה ותוכיות העבודה שלה המדייות  3.1

בטווח  ליצירת ערך כלכלי לחברה ,וכן ליצור תמריצים ראויים לושאי המשרה בה

גודל החברה , בהתחשב, בין השאר, במדייות יהול הסיכוים של החברה, הארוך

  תרומתו של ושא המשרה להשגת יעדיה והשאת רווחיה. וב אופי פעילותהו

החברה מאמיה כי, בהתבסס על גודלה ואופי פעילותה, התגמול המתאים לושאי  3.2

תגמול על  וסףבו, ותאים לוויםהמשרה שלה, ראוי שיתבסס בעיקר על שכר קבוע 

 משתה. 

את  שמרייקבע כך שיועד ליצור איזון ראוי בין רכיבי התגמול השוים והתגמול  3.3

  . יחסי העבודה התקיים בחברה

 אמצעי תגמול .4

התגמול הכולל של ושאי המשרה בחברה יכול להיות מורכב ממספר רכיבי תגמול 

  כדלקמן:

 1רכיב קבוע 4.1

חברה או להיות קשורים בהסכמי יהול. ושאי המשרה עשויים להיות מועסקים ב

 הרכיב הקבוע כולל שי מרכיבים:

שכר הבסיס (משכורת או דמי יהול) ועד לתגמל את ושא  - שכר בסיס  4.1.1
ידו בביצוע תפקידיו בחברה ומטלותיו -המשרה עבור הזמן המושקע על

 להלן. 7השוטפות. לפרטים וספים ראה סעיף 

                                                 
ושא משרה עשוי להיות מועסק במתכות של ותן שירותים (להבדיל מעובד). במקרה כזה הרכיבים הקבועים    1

 .יתורגמו לערכי דמי היהול האקוויוולטייםהרלווטיים, כאמור במדייות תגמול זו, 
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ובעים בחלקם, ככל שמדובר בעובדים,   התאים הלווים –תאים לווים  4.1.2

מהוראות הדין (הפרשות סוציאליות, ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה 

וכו'), בחלקם מהגים המקובלים בשוק ובחברה (הפרשות לקרן 
השתלמות, וכו'), וחלקם הים תאים לווים מקובלים אחרים, כגון רכב, 

 להלן. 8ים וספים ראה סעיף טלפון, ביטוחים שוים וכיוצא באלו. לפרט

  רכיב משתה 4.2

לפיכך, רכיב זה רכיב זה מטרתו לקשור בין ביצועי החברה לתגמול ושא המשרה. 

  עשוי לכלול רכיב תלוי ביצועים כגון מעק כספי ו/או תגמול הוי, כדלקמן:

רכיב זה ועד לתגמל את ושא המשרה עבור הישגיו  -מעק כספי  4.2.1
ותרומתו להשגת יעדי החברה ותוכיות העבודה שלה במהלך התקופה 

בגיה הוא משולם. מדייות החברה היא כי משקלו של רכיב זה מתוך 

  חבילת התגמול הכולל יהיה גדול יותר ככל שמדובר במהל בכיר יותר. 

ר בין השאת ערך לבעלי המיות כפי שזו רכיב זה ועד לקשו -תגמול הוי  4.2.2
-באה לידי ביטוי בעליית מחיר מיות החברה בבורסה ליירות ערך בתל

אביב בע"מ לאורך זמן ובין התגמול שיתן לושאי המשרה בחברה. 

תגמול זה יוצר קרבת איטרסים בין ושאי המשרה לבין בעלי המיות 
די מפתח בחברה, ומהווה בחברה ומסייע בהעה ובשימור של בעלי תפקי

  כלי בידי החברה ליהול סיכוים.

 בעת אישור התגמול לושאי המשרה, יבחו האורגים המוסמכים את כלל חבילת 4.3

התגמול על מת להבטיח הלימה בין רכיביה השוים, ובכלל זה האורגים 

 המוסמכים יהיו רשאים שלא לכלול איזה מהרכיבים האמורים בחבילת התגמול.

 כאמור החברה ל"למכ הכפוף משרה ושא של הכהוה בתאי מהותי לא ישיו 4.4

 בידי יאושר, התגמול במדייות הקבועים בגבולות, החברות לחוק(ג)  272 בסעיף

 של התגמול מדייות את תואמים הכהוה שתאי ובלבד, החברה של הכללי המהל
 שיויים כאמור, ככל שיבוצעו, ידווחו לועדת התגמול.  .החברה

 ן רכיבים משתים לרכיבים קבועיםהיחס בי .5

בקביעת התגמול הכולל של ושא המשרה יילקח בחשבון היחס בין רכיבים קבועים  5.1

 ורכיבים משתים של התגמול.

התגמול בחברה מבוסס בעיקרו על רכיבים קבועים, אך ושאי המשרה עשויים  5.2

 זכאים גם לתשלום של רכיב משתה בדמות מעק שתי ו/או תגמול הוי. להיות

בהתבסס על התקרות שקבעו במדייות תגמול זו לרכיבים הקבועים ולרכיבים  5.3
בין רכיבי חבילת התגמול הכולל (קרי,  2המשתים של ושאי המשרה בחברה, היחס

 יהיה כדלקמן:הן הרכיב הקבוע והן הרכיב המשתה) של ושאי המשרה בחברה 

 מרכיב משתה מרכיב קבועדרג
 0% 100%יו"ר דירקטוריון 

                                                 
יובהר כי היחס יכול להיות שוה במקרה של קבלת תגמול משתה המוך מהתקרה או במקרה של שיויים    2

 ברכיבים הקבועים של ושא המשרה. 
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 מרכיב משתה מרכיב קבועדרג
חברי ההלה בכירה (כהגדרתם 

 להלן) (ממוצע) 9.1בסעיף 
 44%%45-כ 56%%55-כ

 25%-כ 75%-כושאי משרה אחרים (ממוצע)
      

מהיחס האמור לא תיחשב כחריגה או כסטייה ממדייות  10%חריגה של עד 

  התגמול.

כל ושאי המשרה בחברה, למעט יו"ר  -משמעו  –" ושא משרה אחרבתכית זו, " 5.4

להלן) ויתר  9.1הדירקטוריון, חברי הההלה הבכירה (כהגדרתם בסעיף 

 הדירקטורים של החברה שאים בעלי תפקידים וספים בחברה.

 שכר של שאר עובדיעלות התאי הכהוה והעסקה של ושאי המשרה לעלות היחס שבין  .6

 החברה

החברה רואה חשיבות רבה בתגמול ושאי המשרה עבור תרומתם להצלחתה  6.1

העסקית לאורך זמן ובהתחשב בתחומי האחריות והסמכות הרחבים המוטלים 
עליהם. כן רואה החברה חשיבות בשמירה על יחסים ראויים וסבירים בין התגמול 

די הקבלן הכולל של ושאי המשרה לזה של שאר עובדי החברה, לרבות עוב

  - המועסקים אצל החברה (כהגדרת מוח זה בחוק החברות), ככל שקיימים (ביחד 
"). בהתאם, כאשר יבחו וועדת התגמול והדירקטוריון את אישור עובדי החברה"

תאי הכהוה והעסקה של ושאי המשרה בחברה, הם ייבחו, בין היתר, גם את 

א המשרה שתאי העסקתו מובאים תאי הכהוה וההעסקה של וש עלותהיחס בין 
השכר הממוצע והחציוי של שאר עובדי החברה ואת השפעתו  עלותלאישור לבין 

תשלום בעד  כל" משמעו שכר עלות" –זה  6על יחסי העבודה בחברה. בסעיף 

בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו,   תשלום, לרבות הפרשות מעסיק, ההעסקה

  . וכל הטבה או תשלום אחר

שכר ה לעלותתאי הכהוה וההעסקה של ושאי המשרה  עלותלהלן יוצג היחס בין  6.2

הממוצע והחציוי של שאר עובדי החברה, בהתבסס על השכר הקיים כון למועד 

  3זה:

יחס לשכר החציוייחס לשכר הממוצעדרג 
 2 1.52 4הדירקטוריוןיו"ר 

חברי ההלה בכירה (כהגדרתם בסעיף 
 להלן) (ממוצע) 9.1

4437 5045 

 59 611ושאי משרה אחרים (ממוצע)
      

הההלה הבכירה יהיו זכאים למעק בהתאם למדרגת בהחה שחברי   *

להלן, ובהחה כי ושאי  9.1.1הרווח הראשוה שקבעה כאמור בסעיף 
ממדרגת הרווח  1%האחרים יהיו זכאים למעק בגובה של המשרה 

  , אזי היחסים יהיו כדלקמן:הראשוה האמורה

                                                 
די החברה , בין היתר, בשל שיויים בתאי השכר הקיים של עובלהיות שוים יובהר, כי היחסים בפועל עשויים   3

 .ו/או של ושאי המשרה
 .ידי החברה-שירותי יו"ר הדירקטוריון יתים בהיקף שעות כפי שדרש על   4



-7- 

 

שכר הממוצע יהא ה עלותשכר חברי הההלה הבכירה (ממוצע) ל עלותהיחס של 

  .57ולשכר החציוי יהא  47

שכר הממוצע ה עלותשכר ושאי המשרה האחרים (ממוצע) ל עלותהיחס של 

  .11ולשכר החציוי יהא  9יהא 

לדעתם של חברי ועדת התגמול והדירקטוריון, מדובר ביחסים ראויים וסבירים  6.3
בהתחשב באופייה של החברה, גודלה, תמהיל כוח האדם המועסק בה ואופי 

 עסקיה, ואין בהם כדי לפגוע ביחסי העבודה בחברה. 

  5שכר קבוע ותאים לווים .ב

 עקרוות לקביעת השכר הקבוע, בחיתו ועדכוו .7

 השכר הקבוע של ושאי המשרה בחברה יקבע באופן פרטי ויותאם לתפקידו של 7.1

ושא המשרה, סוג הפעילות ותחומי האחריות שלו, היקף משרתו, הוותק שלו וכן 
הסכמי שכר קודמים שחתמו עימו. בעת קביעת השכר הקבוע ייבחו גם השכלתו, 

 המקצועי והישגיו של ושא המשרה. כישוריו, מומחיותו, יסיוו 

 5%יעור של השכר הקבוע של  ושאי המשרה בחברה יכול להתעדכן אחת לשה בש 7.2

שתי או בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן, לפי הגבוה, והשכר הקבוע 
של יו"ר הדירקטוריון יעודכן אחת לשה בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים 

 לצרכן. 

לושאי משרה  6התקרה המקסימלית לשכר הקבוע / דמי יהול (במוחי עלות) 7.3

 : (למשרה מלאה) בחברה תהיה כדלקמן

  התקרה  מתכות התקשרותדרג
 (אלפי ש"ח)

 לשה 110עד  דמי יהול 7יו"ר דירקטוריון
חברי ההלה בכירה (כהגדרתם בסעיף 

 להלן) 9.1
 לחודש 162עד  דמי יהול

 לחודש 55עד  דמי יהול/משכורתושאי משרה אחרים
      

 10%צמודות לעליית מדד המחירים לצרכן. בוסף, חריגה של עד התקרות יהיו  7.4
מעל לתקרה המצוית בטבלה לא תחשב לחריגה או לסטייה מהוראות מדייות 

 התגמול, כפוף לכל דין.

 :התקרה המקסימלית לחברי האקזקוטיבה של החברה 7.5

יו"ר הדירקטוריון, מכ"ל החברה, ושא חברי האקזקוטיבה של החברה הים, 

המשרה הבכיר בתחום הכספים, ושא המשרה הבכיר בתחום התפעול וושא 

  "). חברי האקזקוטיבההמשרה הבכיר בתחום הסחר ("

                                                 
יובהר כי לגבי ושא משרה אשר יועסק במתכות של ותן שירותים יומרו הרכיבים הקבועים, כולל השכר    5

  .שווי ערךהקבוע והתאים הלווים כפי שקבעו במדייות תגמול זו, לדמי יהול 
במקרה של ושא משרה המועסק בהיקף הפחות ממשרה מלאה, המשכורות בטבלה יחושבו באופן יחסי    6

  .לחלקיות המשרה
  .ידי החברה-שירותי יו"ר הדירקטוריון יתים בהיקף שעות כפי שדרש על   7



-8- 

 

הקבוע / דמי היהול (במוחי עלות) במצטבר (למשרה מלאה) של חברי שכר סך ה

   לחודש. אלפי ש"ח 486האקזקוטיבה, לא יעלה על 

ושא משרה קיים בחברה, אזי שכר במקרה של קליטת ושא משרה חדש שאיו  7.6

 הבסיס שלו יהיה בהתאם לתפקידו ובמגבלות האמורות בסעיף זה לעיל. 

, ולפי שיקול דעת ועדת התגמול, לשם קביעת השכר הקבוע לושא הצורך במידת 7.7
השוואה לשכר המקובל בשוק הרלווטי לתפקידים  משרה או לשם עדכוו, תבוצע

 דומים בחברות דומות.

הלימה בין כלל רכיבי התגמול המוצעים, בבחיה השוואתית כאמור  להבטיח בכדי

ייתן משקל גם להיבט הביצועים של החברה, כך שייבחן ויוצג הקשר בין ביצועי 
החברה ומיקומה בין חברות ההשוואה המופיעות בסקר ההשוואתי, והכל ככל 

פוף למידע שיתן להציג פרמטרים רלווטיים מקשרים השוואתיים כאמור וכ

 הזמין ככל שקיים.

  תאים לווים .8

בחברה המועסקים כעובדים זכאים לתאים סוציאליים והטבות ושאי המשרה  8.1
בהתאם לדין ולוהג הקיים בחברה, כגון חופשה, מחלה, קרן השתלמות, תגמולים 

(קרן פסיה או ביטוח מהלים), פיצויי פיטורין, ביטוח אובדן כושר עבודה, דמי 

  הבראה וכיוצא באלו.

 עשויים 8, לרבות אלו הקשורים בהסכם יהול,ושאי המשרה בחברהוסף על כך,  8.2
רכב והוצאות רכב, טלפון  וספים מקובלים, כגוןלהיות זכאים לתאים לווים 

וטלפון ייד, ביטוחים שוים, ולרבות שיאה בשווי רכב, גילום התאים הלווים 

 ש"ח לחודש לכל  1,000וספות מקובלות שלא יעלו על למס וכדומה וכן להטבות

 אחד מושאי המשרה. 

  שתימעק  .ג

 עקרוות לקביעת המעק השתי ותקרת המעק  .9

"חברי הההלה מכ"ל החברה, סמכ"ל הכספים, סמכ"ל תפעול ופיתוח עסקי ( 9.1

 ")הבכירה

חבר ההלה בכירה יהיה זכאי למעק שתי שיחושב בהתאם למדרגות  9.1.1

, כמפורט השתי המוטרל החברה של לשה רגילות לותופעמ הרווח

 להלן. 

 רווח –"  משמעו המוטרל השתילשה רגילות מפעולות הרווח"

הרווח השתי המבוקר הממוצע של החברה לפי מפעולות רגילות לשה, 

פי כללי -למועד אישור המעק, על הושקדמ בשהמס, בשלוש השים 
חשבואות מקובלים, כפי שמופיע בדוחות הכספיים השתיים 

                                                 
זכאים לימי חופשה בהם אי למיעת ספיקות, גם ושאי משרה המועסקים במתכות של הסכם יהול יהיו    8

 התייצבותם לעבודה לא תהווה הפרה של הסכם היהול.
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, כולל זכויות שאין מקות שליטה, המאוחדים והמבוקרים של החברה

  ולפי המעק: ,בטרול רווחים חד פעמיים ורווחי שערוך,

השתי  מדרגות הרווח
 המוטרלהמוטרל
 רגילות מפעולות

הרווח השתי טווח 
 תמפעולו הרווחהמוטרל

  רגילות
 (במיליוי ש"ח)

הרווח שיעור מ
  המוטרל

   שתי מעק
  למכ"ל החברה 

 ש"ח) אלפימליוי(ב

 שתי מעק
סמכ"ל ל

הכספים 
 תפעול"ל סמכול

 עסקי ופיתוח
  "ח)ש(במיליוי 

   360 – 270(כולל) 24ועד  18מעל מדרגה ראשוה
   550 – 480(כולל) 27.5ועד  24מעל מדרגה שייה

 50 30ועד  27.5 35 מעלשלישיתראשוהמדרגה 
 (כולל)

1  
687.5 – 750 

1  

 60 33ועד  50 30מעל שייהרביעיתמדרגה 
 (כולל)

1.470  
900  

 – 990 

1.320  

 70בכללועד  60 33מעל שלישיתחמישיתמדרגה 
 (כולל)

71.  
1,320 – 1,600 

1.5  

  1.6  1.9  בכללועד  70 מעל  רביעית מדרגה
המעק השתי  סכום

  ימליהמקס
  1.9  1.6  

   
סכום המעק בתוך כל מדרגה יחושב באופן יחסי לטווח שקבע   *

  כאמור לעיל.

המזערי שיזכה כל אחד מחברי הההלה הבכירה רגילות  מפעולותהרווח 

רגילות  מפעולותמיליון ש"ח, הייו היה הרווח  35 18במעק שתי יהא 
מיליון ש"ח, כל אחד מחברי  35 18השתי בשה מסוימת מוך מסך של 

  הההלה הבכירה לא יהא זכאי למעק שתי בגין אותה שה. 

בכל מקרה סכום המעק השתי שכל חבר ההלה בכירה יהא זכאי לקבל 

אלפי  1,600לא יעלה על סך של לעיל בטבלה כמפורט יהיהבשה מסוימת 

  .ש"ח

   יו"ר הדירקטוריון 9.2

יו זכאי למעק בהתאם להסכם הייעוץ בו כון למועד זה, יו"ר הדירקטוריון א

   קשור עם החברה.

 המשרה בחברה יתר ושאי 9.3

ושאי המשרה האחרים עשויים להיות זכאים לקבל בשה מסוימת מעק שתי, 

  אשר יהא מורכב משי רכיבים כמפורט להלן:

מסכום  100%עד  80%רכיב זה יהווה  –רכיב המיוחס לתוצאות החברה  9.3.1
שישולם בשה מסוימת לושא משרה אחר (אם בכלל). כל אחד המעק 

 1%מושאי המשרה האחרים יהא זכאי למעק שתי בשיעור של עד 

(כהגדרתו בסעיף השתי המוטרל  לשה רגילות ולותהרווח מפעמהרווח 

 לעיל).  9.1.1

אחר לקבל  שיזכה ושא משרה המזערי לשה מפעולות רגילותהרווח 

מיליון ש"ח, הייו היה  35 18מעק שתי בשה מסוימת (אם בכלל) יהא 
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 35 18בשה מסוימת מוך מסך של  הרווח השתי מפעולות רגילותהרווח 

מיליון ש"ח, ושא המשרה האחר לא יהא זכאי לקבל מעק שתי בגין 

  אותה שה.

ושא משרה אחר מראש ביחס לכל יקבעו עדת התגמול והדירקטוריון ו
השתי לשה רגילות ולותמפעם שיעורי הרווח מה(אם בכלל),  כאמור

בגים יהא זכאי ושא המשרה האחר לקבל את הרכיב המיוחס  המוטרל

  .לתוצאות החברה (אם בכלל)

מסכום המעק שישולם  20%רכיב זה יהווה עד  –רכיב הערכת ממוה  9.3.2
רכיב הערכת הממוה עשוי  בשה מסוימת לושא משרה אחר (אם בכלל).

הערכה של ביצועי ושא המשרה האחר שתהא על סמך להתבסס על 

מדדים "איכותיים" (שאים בהכרח מדידים) והמשקפים את ביצועיו 
ותרומתו של ושא המשרה, כגון: תפקודו היהולי הכולל של ושא 

המשרה, העת עובדים, מהיגות, מידת תרומת ושא המשרה לפיתוח 

החברה באופן כללי מעבר לאחריותו הספציפית וכיוצא בזה. עסקי 
כפוף לאישור ידי המכ"ל, -לושאי המשרה האחרים  תבוצע עלההערכה 

 .ועדת התגמול והדירקטוריון

בהתאם להוראות ככל שיתאפשר זה לעיל,  9.3.2על אף האמור בסעיף 

יהא רשאי  רההחב"ל מכחוק החברות והתקות והצווים שיוצאו מכוחו, 
 ,ביחס לושאי משרה שאים דירקטור או מכ"ל החברהלקבוע  ,לקבוע

כי רכיבים משתים ישולמו גם על פי קריטריוים שאים יתים למדידה, 

אזי תוסר המגבלה הקבועה לעיל לפיה היעדים האישיים לושאי משרה ו

   אלה יהיו יתים למדידה.

משרה אחר זכאי לקבל  אשיהא ושהשתי  בכל מקרה סכום המעק 9.3.3

) משכורות 4בשה מסוימת (אם בכלל) לא יעלה על סך של ארבע (

  .")השתית המעק תקרת(" (במוחי עלות) חודשיות

יובהר, כי במקרה של אי עמידה בשה מסוימת ביעדים הקבועים ברכיב  9.3.4
המיוחס לתוצאות החברה, ושא המשרה האחר לא יהא זכאי למעק 

 שתי בגין אותה שה. 

במידת הצורך, ולפי שיקול דעת ועדת התגמול, לשם קביעת המעק  9.3.5

לושאי המשרה האחרים או לשם עדכום, תבוצע השוואה למעקים 

 לים בשוק הרלווטי לתפקידים דומים בחברות דומות.המקוב

 ושא משרה חדש/ושא משרה שעזב  9.4

ושא משרה שהצטרף לחברה במהלך השה יהיה זכאי למעק השתי (באופן יחסי 

) בהתאם לעקרוות מדייות זו, ובלבד שעבד בשה לתקופת עבודתו באותה שה

שעזב את החברה במהלך  . ושא משרהחודשים 6בגיה משולם המעק לפחות 
השה יהיה זכאי למעק השתי, באופן יחסי לתקופת עבודתו. אין באמור לעיל כדי 

בדבר האפשרות להפחתת המעק, כולו או חלקו,  הלןל 10לגרוע מהוראות סעיף 

  לפי שיקול דעת הדירקטוריון.  
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 התגמול ועדת באישור, החברה ל"מכ רשאי, לעיל 9.3 בסעיף האמור אף על 9.5
 לפי ל"למכ הכפופים המשרה לושאי שתי מעק תשלום , לאשרוהדירקטוריון

 בוסף או חלף וזאת, מהם אחד כל של לחברה לתרומה בהתאם דעתו שיקול
 המעק שסך ובלבד, לעיל כמפורט, השתית המעקים תכית לפי המחושב למעק
 9.3.3 בסעיף כאמור, השתי המעק תקרת על יעלה לא המשרה מושאי אחד לכל

  .לעיל

 לושא יועק מסוימת בשה כי לקבוע רשאים בחברה המוסמכים האורגים 9.6
 יתים שאים קריטריוים פי-על משכורות שלוש עד של בגובה מעק, משרה
 למעק בוסף או חלף וזאת, לחברה המשרה ושא של בתרומתו בהתחשב למדידה
 אם( שיתן למעק או/ו לעיל כמפורט, השתית המעקים תכית לפי המחושב

 .לעיל 9.3-ו 9.1 סעיף לפי) בכלל

 פי שיקול דעת דירקטוריון החברה -הפחתת סכומי המעק על .10

למעק של כל אחד מושאי המשרה (לרבות יו"ר  בכל שה תחושב מידת הזכאות

הדירקטוריון והמכ"ל) כאמור לעיל. הדירקטוריון יהא רשאי להפחית את המעק השתי 

של ושא משרה, וזאת בהתחשב בסיבות קוקרטיות, ככל שאלה אין משתקפות באופן 

 ראוי לדעת הדירקטוריון במידת העמידה ביעדים.

 )Restatement( במקרה של תיקון דוחות כספיים שתיהשבת סכומי המעק ה .11

ושאי המשרה ישיבו לחברה את סכום המעק השתי או חלק ממו, אם שולם,  11.1

במקרה בו יתברר בעתיד כי חישוב המעק בוצע על סמך תוים שהתבררו 

דוחות  שיכמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה במהלך תקופה של 
כספיים שתיים עוקבים לאחר מועד אישור המעק השתי. סכום ההשבה יהיה 

  חלק המעק ששולם עקב הטעות כאמור. 

או  , בתקיהלמרות האמור לעיל, לא יראו בתיקון עקב שיוי בחוק, בתקות 11.2

 החשבואיים כתיקון בשלו יחול האמור לעיל. בכללים

  9תגמול הוי .ד

ככלי להעת ושימור מהלים  לומים בתכיות תגמול הוימתוך ראיית היתרוות הג .12
במטרה לתמרץ את ושאי המשרה להביא להשאת רווחי החברה בטווח הארוך ולהמשיך ו

שלה,  לושאי המשרה, לעת, עשויה החברה להציע, מעת את תקופת כהותם בחברה

משרה יהיה , כאשר היקף התגמול ההוי שיועק לכל ושא הוי להשתתף בתכית תגמול

 מעמדו, הישגיו וכיוצא בזה. בהתאם לתפקידו, 

  התאים העיקריים במגון התגמול ההוי יהיו כדלקמן: .13

ככלל, תקופת הבשלה של התגמול ההוי לא תפחת בכל מקרה מתקופה מזערית  13.1

האצת  ר(שלוש) שים. תאי ההבשלה עשויים לכלול גם הוראות בדב 3כוללת של 

 או בחברה שליטה משיוי הובעים המתאימים במקריםתקופות ההבשלה 

                                                 
מדייות תגמול זו איה כוללת תגמול הוי ליו"ר הדירקטוריון. בוסף, עד למועד זה לא הועקו תגמולים    9

 ין. פי ד-הבכירה של החברה, וככל שיועקו, יהיו כפופים לאישורים הדרשים על הויים לחברי הההלה
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 באופן, מוות או כות כגון מיוחדות סיבות בשל העבודה יחסי מסיום כתוצאה

 .העיין בסיבותהראוי  התמריץ את ושישקףמידתי 

למעט במקרים חריגים, אם יום סיום העסקה של ושא המשרה יחול לפי מועד  13.2

יחידות התגמול ההוי, תפקעה יחידות התגמול ההוי שטרם הבשילו  ההבשלה של

 באופן מיידי וושא המשרה לא יהיה זכאי לממשן.

ידי -על ייקבעמחיר המימוש של תגמול הוי בדמות אופציות למיות החברה  13.3

לכך  וכפוףהאורגים המוסמכים של החברה במועד העקת האופציות כאמור, 

ימי המסחר שקדמו  30-מחיר מיית החברה ב ממוצעל עמ 8%-מ יפחת לאשהוא 

 ידי האסיפה הכללית של החברה. -למועד ההעקה, אלא אם אושר אחרת על

שים  10אורך חיי אופציות שתועקה במסגרת תכית תגמול ההוי לא יעלה על  13.4

 ממועד העקתו.

 תקרה למעק ההוי  .14

של יירות הערך המוקצים כתגמול הוי לטווח ארוך לושא משרה השווי הכלכלי  14.1

הוא מחולק במספר שות ההבשלה כלשהו, במועד העקת התגמול ההוי, כאשר 

  ות) של כל ושא משרה בחברה.משכורות (במוחי על 7, לא יעלה על שלו

לאחר שקילת הושא החליטו ועדת התגמול והדירקטוריון לא לקבוע תקרה  14.2

ההוי בעת מימושו, מאחר שקיים קושי בקביעת תקרה לשווי ההטבה  לתגמול

 ההוית במועד זה, בין היתר מהסיבות שלהלן:

קביעת תקרה כאמור היה מוגדת לרציול העומד בבסיס העקת  14.2.1
התגמול ההוי שהיו פתרון בעיית הציג בין הההלה לבין בעלי המיות 

 בעלי המיות.ואיחוד האיטרסים של הההלה עם 

קיימים קשיים טכיים משמעותיים לקבוע תקרה להכסת ושא המשרה  14.2.2

ממכירה עתידית של מיות החברה, במיוחד כשמדובר במכירה שתבוצע 
שים רבות לאחר העקת התגמול ההוי, לרבות כאשר ושא המשרה 

מוכר מיות לאחר שכבר סיים את העסקתו בחברה. כל זאת, כאשר אחת 

דייות התגמול היא לעודד החזקה של מיות לתקופות ממטרות מ
ארוכות, מטרה שייתכן שתוחמץ בשל קשיים טכיים, אם תיקבע תקרה 

 .כאמור

  הסדרי פרישה .ה

 עקרוות לקביעת הסדרי הפרישה .15

(המועסק בחברה כעובד, להבדיל מותן שירותים  עם סיום עבודת ושא המשרה בחברה

יא, למעט במקרים כגון הפרת חובת אמוים וכדומה סיבה שהפי הסכם יהול), מכל -על
(אך כפוף להוראות כל דין), ישוחררו לושא המשרה כל הכספים שצברו לזכותו 

בקופות/קרות הפסיה ובביטוחי המהלים. במקרה שלא יהיה בקופות (רכיב הפיצויים) 

פי דין), -ם עלמהסכום המגיע לושא המשרה (לו הוא היה זכאי לפיצויי פיטורי 100%כדי 
האורגים המוסמכים של החברה יהיו רשאים לאשר לשלם לושא המשרה את השלמת 

 הסכום, וזאת גם במקרה של התפטרות.
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 הודעה מוקדמת ותקופת הסתגלות .16

פי הדין, ככל -מעבר לתשלומי פרישה עלבעת קביעת הסדרי הפרישה של ושא המשרה, 

תקופת הכהוה או ההעסקה של ושא משרה,  ,יבחו בין היתרשייקבעו הסדרים כאלה, 

בתקופה האמורה, תרומתו של ושא תאי כהותו והעסקתו בתקופה זו, ביצועי החברה 

 המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה וסיבות הפרישה.

חודשי הודעה מוקדמת  6הודעה מוקדמת של עד לתקופת ושא משרה יהיה זכאי  16.1

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש ושא "). תקופת ההודעה המוקדמת("

תחליט החברה שהוא לא ימשיך אלא אם המשרה להמשיך ולמלא את תפקידו, 
 מת, כולה או חלקה, וושאלמלא את תפקידו בפועל בתקופת ההודעה המוקד

משך כל תאי הכהוה וההעסקה עד תום תקופת ההודעה המשרה יהיה זכאי לה

המוקדמת, ללא שיוי. סיום העסקתו של ושא המשרה יהא בתום תקופת ההודעה 
אף האמור, ושא המשרה לא יהיה זכאי למעק בשל תקופת הודעה  לע המוקדמת.

 מוקדמת במהלכה לא עבד בפועל.

ת או למעקי פרישה לא יהיו זכאים לתקופת הסתגלו ושאי המשרה בחברה 16.2

  אחרים.

  גמול דירקטורים .ו

החברות לתגמול לפי תקות  , בגין כהותם כדירקטורים,יהיו זכאים חברי הדירקטוריון
כפי שיהיו מעת לעת, לרבות , 2000-כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוי), התש"ס(

האורגים המוסמכים לכך החזר הוצאות בהתאם לתקות האמורות, וכפוף לאישור 

  .בחברה

  פטור, שיפוי וביטוח .ז

ושא משרה בחברה (לרבות דירקטור) עשוי להיות זכאי, בוסף לחבילת התגמול כאמור 
במדייות תגמול זו, וכפוף לאישור האורגים המוסמכים לכך בחברה, לביטוח אחריות 

קף הכיסוי הביטוחי לא הי ושא משרה, הסדרי שיפוי ופטור, והכל כפוף להוראות כל דין.

מיליון דולר למקרה ולתקופה (בוסף, הוצאות משפט  12יעלה על גבולות אחריות של 
מעבר לגבול האחריות לתביעה כאמור), והפרמיה השתית בגין ביטוח בישראל סבירות 

לעומת  10%דולר ותעלה כל שה בשיעור של עד  15,000כאמור לא תעלה על סך של 

 הקודמת.   הפרמיה בגין השה

 אחריות ביטוח לפוליסת זכאי להיות) דירקטור לרבות( בחברה משרה ושא עשוי, בוסף
 מגבולות יחרוג לא בה המירבי הביטוחי הכיסוי היקף אשר Run Off,מקצועית מסוג 

 לא השתית והפרמיה הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר מליון _12 של אחריות
לעומת הפרמיה בגין  10%ותעלה כל שה בשיעור של עד  ב"ארה דולר אלפי 15 על תעלה

  .השה הקודמת
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  חיצוי/ת בחברה ציבורית ית/כדירקטור לכהןת /מועמד הצהרת -'ג ספח
  

  
  פרד בקובץ מצורפת

 
  



)"החברה"( בע"מ ויקטורי רשת סופרמרקטים  

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

 חלק ראשון

  : שם החברה .1

 "(.החברה)" בע"מ ויקטורי רשת סופרמרקטים

 : סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה .2

 "(.ה הכלליתהאסיפשל בעלי המניות של החברה )" שנתיתאסיפה כללית 

. אם תדחה , יבנה3שידלובסקי ברחוב  16:00בשעה  ,2019 ביוני 5', דהאסיפה הכללית תיערך ביום 

  באותו מקום ובאותה שעה. ,2019 ביוני 12ד', האסיפה, היא תתקיים ביום 

ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח  הםשעל סדר היום, אשר לגבי יםפירוט הנושא .3

 :ותהמוצע ותההחלט

הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים )ויקטור( רביד, מבעלי השליטה בחברה,  חידוש 3.1

 באפריל 1מיום  החללתקופה תנאיו,  ועדכוןבגין כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה, 

הזימון לאסיפה  לדוח 2.1ממועד האסיפה. לפרטים ראה סעיף  החל שנים ולשלוש 2019

   ."(הדוחלק ממנו )"הכללית אשר כתב הצבעה זה הינו ח

)ויקטור(  חיים מרבין החברה לבין  העסקה הסכם חידוש לאשר: "מוצע החלטה נוסח

 ."ולשלוש שנים ממועד האסיפה 2019באפריל  1לתקופה שהחל מיום ועדכון תנאיו, רביד, 

הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו  חידוש 3.2

שנים החל  ולשלוש 2019 באפריל 1 מיום החל לתקופהתנאיו,  ועדכוןחברה, כמנכ"ל ה

 .לדוח 2.2. לפרטים ראה סעיף האסיפה ממועד

אייל  מרבשליטת  חברהחידוש הסכם ניהול בין החברה לבין  לאשר": מוצע החלטה נוסח

 ".ולשלוש שנים ממועד האסיפה 2019באפריל  1לתקופה שהחל מיום רביד, ועדכון תנאיו, 

ד, מבעלי השליטה בחברה, בגין הסכם ניהול בין החברה לבין מר אברהם רבי חידוש 3.3

 1 מיום החל לתקופהתנאיו,  ועדכוןכהונתו כסמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה, 

 .לדוח 2.3. לפרטים ראה סעיף האסיפה ממועדשנים  ולשלוש 2019 באפריל

 מרבשליטת  חברהן החברה לבין חידוש הסכם ניהול בי לאשר": מוצע החלטה נוסח

ולשלוש שנים ממועד  2019באפריל  1לתקופה שהחל מיום נאיו, , ועדכון תרביד אברהם

 ."האסיפה

רביד, מבעלי  רהםרביד, אשתו של מר אב מיכלגב' חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין  3.4

 לתקופה ,החברה של סניפיםורישוי   עיצובהעסקתה כאחראית על תכנון,  בגיןהשליטה, 

 2.4 סעיף ראה לפרטים. האסיפה ממועדהחל  שנים שלושול 2019 באפריל 1מיום  החל

 . לדוח
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את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' מיכל רביד,  חדש: "למוצע החלטה נוסח

על תכנון,  כאחראית העסקתהאשתו של מר אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין 

שנים  ולשלוש 2019באפריל  1לתקופה שהחל מיום , ברהחה של סניפיםורישוי   עיצוב

 ".ממועד האסיפה

 עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה 3.5

 אישור מיום שנים 3לתקופה של  דוחהמצורף ל בנוסח המעודכנת התגמול מדיניות אישור

 .הכללית האסיפה

ון ף לזימהמצור בנוסח המעודכנת התגמול מדיניות את: "לאשר המוצעת ההחלטה נוסח

 ."הכללית האסיפה אישור מיום שנים שלושזה לתקופה של 

 החברה של מבקרים חשבון רואי מינוי 3.6

 חשבון כרואה זיו האפט רואי חשבון, BDO ,משרד רואי החשבון חידוש כהונתם של

 .הבאה השנתית הכללית האסיפה תום עד החברה של מבקר

רואי  האפטזיו  BDOבון, : "למנות מחדש את משרד רואי החשמוצע החלטה נוסח

 ".הבאה השנתית הכללית האסיפה תום עד החברה של מבקר חשבון כרואהחשבון, 

 מינוי מחדש של דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים 3.7

עד תום האסיפה הכללית השנתית  לאשר את מינויים מחדש לתקופת כהונה נוספת,

רים חיצוניים(, כדלקמן: ה"ה הבאה, של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דירקטו

 .גיא גורןורהם רביד חיים )ויקטור( רביד, צביקה ברנשטיין, אייל רביד, אב

()ב( לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות 5)א()7פי תקנה -להלן הפרטים הנדרשים על

 : "(תקנות הצבעה בכתב)" 2005-תשס"ועמדה(, ה

 ריוןחברות בוועדה או בוועדות דירקטו שם הדירקטור
השנה שבה החלה 
כהונה כדירקטור 

 בחברה
 2007 לא חיים )ויקטור( רביד

 2011 לא צביקה ברנשטיין
 2007 לא אייל רביד

 2007 לא אברהם רביד
 2011 ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול גיא גורן

   

תקנות ( ל10ב)א()36-ו 26פי תקנות -על הנדרשיםת הדירקטורים האמורים, לפרטים אודו

 26ראה תקנה  ,"(תקנות הדיווח)" 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 שינויים חלו לא, הדוח למועד נכון. )כהגדרתו בדוח( 8201בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 

 .8201 לשנת התקופתי חבדו שהובאו כפי, לעיל האמורים הדירקטורים של בפרטיהם

מחדש לכהונת דירקטור בחברה תעשה  לגבי כל מועמד למינוי מובהר בזאת, כי ההצבעה

 בנפרד.  

 האסיפה תום עד, נוספת כהונה לתקופת מחדש םויימינ את: "לאשר מוצע החלטה נוסח

 דירקטורים)שאינם  בחברה המכהנים הדירקטורים של, הבאה השנתית הכללית

 אברהם, רביד אייל, ןברנשטיי צביקה, רביד)ויקטור(  חיים"ה ה: כדלקמן(, חיצוניים

 ". גורן גיאו, רביד
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  הבחבר חיצונית כדירקטוריתכהונה ראשונה  לתקופת חדד מירי ברתג של מינויה אישור 3.8

 .לחברה חיצונית כדירקטורית חדד מירי גברת של מינויה את לאשר מוצע

( לתקנות 10ב)א()36-ו 26דות גברת מירי חדד הנדרשים בהתאם לתקנות להלן פרטים או

  ווח:הדי

 מירי חדד שם הדירקטורית
 032047193 מספר זיהוי 

 1974 בנובמבר 26 תאריך לידה 
 לציון ראשון ,11 חזן יעקב יןד-כתבי בי מען להמצאת

 ישראלית אזרחות /נתינות 
חברות בוועדה או בועדות 

 הדירקטוריון של החברה 
 התגמול ובועדתהמאזן  בועדתבוועדת הביקורת,  חברה

 כן  חיצוני דירקטור
 כן דירקטור בלתי תלוי 

בעל מומחיות חשבונאית 
ופיננסית או כשירות 

 מקצועית 

 ופיננסית חשבונאיתחיות . מומכן

עובד של החברה, חברה בת 
קשורה שלה שלה, חברה 

 או בעל עניין בה

 לא

 האסיפה הכלליתידי -המינוי עלמועד אישור  תאריך תחילת כהונה
גן. בעלת רישיון -ל בחשבונאות, מכללת רמת, מסלוחשבון ראיית השכלה  

 . 12/2000רו"ח 
 מיסוי בנושאי ותועימקצ השתלמויות: והשתלמויות קורסים

; השתלמות Deloitte Academy  במסגרת (IFRS) וחשבונאות
; Deloitte Academyביקורת מערכות מידע במסגרת  מקצועית

 .BDOקורס חשבי שכר בכירים 
 עיסוק בחמש שנים

 האחרונות 
 השכונות והתחדשות לקהילה במרכזים"צ, חל -כספים מנהלת
 "מבע ברמלה

ם תאגידים נוספים בה
 מכהן כדירקטור 

 אין

 דירקטור חיצוני תפקיד בחברה 
בן משפחה של בעל ענין 

 בחברה 
 לא

 

 לדוח.  1.9לפרטים נוספים ראה סעיף 

 יתלכהן כדירקטור דדח מירי גברתינויו של : "לאשר את מנוסח החלטה מוצע
ידי האסיפה -חברה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור המינוי עלב תחיצוני

 הכללית".

 : ותהמוצע ותהמקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלט .4

, , יבנה3שידלובסקי ברחוב , במשרדי החברה, תוהמוצע ותניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלט

בשעות העבודה  ,ה'-בימים א', 08-8674994טלפון: , , חשבלובל אפימר לאחר תיאום מראש עם 

כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה -כמו ת עד ליום האסיפה.וזא, המקובלות

אתר ב ככל שתינתנה,"(, חוק החברות)" 1999-התשנ"טלחוק החברות,  88כמשמעותן בסעיף 

ובאתר "( אתר ההפצה)" http://www.magna.isa.gov.ilבת: בכתו ,ההפצה של רשות ניירות ערך

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

 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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ניתן להצביע באמצעות כתב  הםשלגבי יםבאסיפה הכללית בנושא ותהרוב הדרוש לקבלת החלט .5

 :הצבעה

 רובההינו , עילל)כולל(  3.4עד  3.1 בסעיפיםההחלטות המנויות לאישור  דרושה הרוב 5.1

 להשתתף והזכאים הנוכחים קולות רוב, היינו, החברות לחוק( 3)א()275 בסעיף הקבוע

 :מאלו אחד שיתקיים ובלבד )לא כולל נמנעים( בהצבעה

 המניות בעלי קולות מכללרוב  ייכללו לליתכה באסיפה הרוב קולות במניין 5.1.1

 כלל במניין; בהצבעה משתתפיםה, העסקה באישור אישי עניין בעלי שאינם

 ;הנמנעים קולות בחשבון יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות

 עלה לא, לעיל 5.1.1בסעיף  האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך 5.1.2

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל( 2%) שני אחוזים של שיעור על

 א)ב(267 בסעיף הקבוע הרוב, הינו לעיל 3.5ההחלטה המנויה בסעיף הנדרש לאישור  הרוב 5.2

)לא כולל נמנעים(,  בהצבעה להשתתף והזכאים הנוכחים קולות רוב, היינו, החברות לחוק

 :מאלו אחד שיתקיים ובלבד

בעלי המניות לל קולות לו רוב מכבמניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכל 5.2.1

יניות התגמול, שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מד

המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו 

 בחשבון קולות הנמנעים; 

לא עלה  לעיל 5.2.1בסעיף סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים  5.2.2

 .מכלל זכויות ההצבעה בחברה( 2%)ם שני אחוזישיעור של על 

רוב רגיל של יותר  נוהי, עילל 3.7-ו 3.6 בסעיפים המנויותההחלטות  אישורלהרוב הדרוש  5.3

 . מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה )לא כולל נמנעים( 50%-מ

עלי רוב רגיל מכלל קולות בלעיל, הינו  3.8הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף  5.4

סיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון המניות הנוכחים בא

 מנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: את קולות הנ

קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות  במניין 5.4.1

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

 במנין; הצבעהשאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים ב שיאי

 ; הנמנעים קולות בוןחשב יובאו לא אמוריםה המניות ליכלל הקולות של בע

 עלה לא לעיל 5.4.1 בסעיף האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים ולותק סך 5.4.2

  .בחברה ההצבעה זכויות מכלל( 2%) אחוזים שני של שיעור על

לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה  276 פי סעיף-על  5.5

על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו  –ה היא באמצעות כתב הצבעה באסיפה או, אם ההצבע

(, אם לעיל)כולל(  3.9וכן  3.5 עד 3.1בסעיפים  המפורטות) אותעניין אישי באישור העסק

 .יימנה לא וקולו יצביע לא, כאמור מניה בעל הודיע לא; לאו
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 :וקף כתב ההצבעהת .6

, ואם הוא הומצא לחברה )לרבות לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים

 :( שעות לפני מועד האסיפה4באמצעות דואר רשום( עד ארבע )

מניות לחילופין, בעל  להלן(. 12)ראה סעיף למועד הקובע אישור בעלות  - 1בעל מניות לא רשום

יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת 

 צבעה האלקטרונית )שש לפני מועד האסיפה(.מערכת הה

 צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. - 2בעל מניות רשום

 כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו לעניין 

 למשרדי החברה.

בעל מניות לא רשום הרוצה להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני יהיה זכאי לעשות זאת עד  .7

 .מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית )שש שעות לפני מועד האסיפה(

 : והודעות עמדה מען החברה למסירת כתבי ההצבעה .8

 .(מר אפי לובל, חשב החברה)לידי  , יבנה3שידלובסקי ברחוב משרדי החברה, 

 :ידי בעלי המניות-המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על .9

 .לפני מועד האסיפה( ימים 10עד עשרה )

 :המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10

 .עד האסיפהלפני מו ( ימים5חמישה )עד 

 :כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה .11

 . "(אתר ההפצה)" http://www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה: 

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

שבאמצעותו הוא מחזיק  זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסהא רשום לבעל מניות  .12

בקשה . אם ביקש, בלבד חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוחבסניף של , במניותיו

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות -. כמולעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים

 .ת שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתלחבר הבורסה שאישור הבעלו

אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה  בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר .13

והודעות העמדה )ככל שתינתנה(, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק 

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

                                                 

ן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות תשלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואומי   1
 .על שם החברה לרישומים

 .מניות הרשום במרשם בעלי המניותבעל   2

http://www.magna.isa.gov.il/
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דעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הו

 לעניין קבלת הודעות העמדה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות  .14

עור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשי

לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח  268 בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף

לעיל(,  8מצוין בסעיף  החברה )שמענהמטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין, במשרדה של 

 .הצבעה בכתבלתקנות  10בתקנה  בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט

 0.01  בנות רגילות מניות 710,107 הינה בחברה ההצבעה זכויות כל מסך 5% המהווה המניות כמות

 שאינן בחברה ההצבעה זכויות כל מסך 5% המהווה המניות כמותו, החברה של אחת כל ח"ש

 של אחת כל נקוב רךע ח"ש 0.01 בנות רגילות מניות 254,989 הינה שליטה בעל בידי מוחזקות

 . החברה

ושא לסדר היום, ום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נסלאחר פר .15

עשויות להתפרסם הודעות עמדה ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי 

 .באתר ההפצהשיתפרסמו החברה 

החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית )ב( לחוק 66בעל מניות לפי סעיף בקשה של 

הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא  ( ימים לאחר זימון האסיפה.7תומצא לחברה עד שבעה )

יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיע באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה 

מים לאחר המועד האחרון להמצאת ( י7מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה )

 בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

 ת יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.בעל מניו
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 בע"מ )"החברה"( ויקטורי רשת סופרמרקטים

 2005-מדה(, התשס"ופי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות ע-כתב הצבעה על

 חלק שני

 "(החברה)" בע"מ ויקטורי רשת סופרמרקטים :שם החברה

, אפי לובל)לידי  , יבנה3שידלובסקי רחוב החברה, משרדי (: ומשלוח כתבי ההצבעהמען החברה )למסירה 

 .החברה(חשב 

 514068980 :מספר החברה

 .16:00 בשעה ,2019 ביוני 5ד', יום : מועד האסיפה

 .שנתית: אסיפה כללית סוג האסיפה

 .2019 במאי 7',ג :המועד הקובע

 :פרטי בעל המניות

 ________________________________________________ - שם בעל המניות .16

 ____________________________________________________ - מספר זהות .17

 - אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית .18

 ____________________________________________________ - מספר דרכון

 _______________________________________________ - המדינה שבה הוצא

 ____________________________________________________ - בתוקף עד

  - אם בעל המניות הוא תאגיד .19

 __________________________________________________ - מספר תאגיד

 ______________________________________________ - מדינת ההתאגדות

  ? כן / לא5או משקיע מוסדי 4נושא משרה בכירה 3ת הינו בעל עניין,האם בעל המניו .20

 )אם כן פרט: ___________________________________________________(

                                                 

 "(.חוק ניירות ערך)" 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –עניין" "בעל   3
 )ד( לחוק ניירות ערך.37כהגדרתו בסעיף  –"נושא משרה בכירה"   4
גמל( )השתתפות חברה  לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 1כהגדרתו בתקנה  –"משקיע מוסדי"   5

משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק  , וכן מנהל קרן להשקעות2009 – תשס"טהמנהלת באסיפה כללית(, 
 .1994 –השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 
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 :אופן ההצבעה

 הנושא על סדר היום

האם אתה בעל עניין  6עהבאופן ההצ
אישור אישי ב

או בעל  החלטהה
 7?שליטה בחברה

 לא כן  נמנע נגד בעד

   

ה בין החברה לבין מר חידוש הסכם העסק - לעיל 3.1סעיף 
חיים )ויקטור( רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו 

 שהחללתקופה כסמנכ"ל כספים של החברה, ועדכון תנאיו, 
 . ממועד האסיפה החל שנים ולשלוש 2019 באפריל 1מיום 

     

חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד,  - 3.2סעיף 
גין כהונתו כמנכ"ל החברה, ועדכון מבעלי השליטה בחברה, ב

 שנים ולשלוש 2019 באפריל 1מיום  שהחללתקופה תנאיו, 
 . ממועד האסיפה החל

     

ין החברה לבין מר אברהם בחידוש הסכם ניהול  - 3.3סעיף 
רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל תפעול 

מיום  חלשהלתקופה ופיתוח עסקי של החברה, ועדכון תנאיו, 
 .ממועד האסיפה החל שנים ולשלוש 2019 באפריל 1

     

 מיכלגב' חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין  - 3.4סעיף 
 בגיןד, מבעלי השליטה, ירב רהםרביד, אשתו של מר אב

 של סניפיםורישוי   עיצובהעסקתה כאחראית על תכנון, 
 שנים שלושול 2019 באפריל 1מיום  החל לתקופה, החברה

 . האסיפה ממועדהחל 

     

       עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה  – 3.5סעיף 

זיו  BDO ,משרד רואי החשבון של מינוי מחדש - 3.6סעיף 
 תום עד החברה של מבקר חשבון כרואה רואי חשבון, טהאפ

 .הבאה השנתית הכללית האסיפה

    

 :ירקטורים חיצונייםשאינם דדירקטורים מחדש של מינוי  – 3.7סעיף 

     מר חיים )ויקטור( רביד

    מר צביקה ברנשטיין

    מר אייל רביד

                                                 

 .תו נושאוסימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באאי   6
 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.   7
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 הנושא על סדר היום

האם אתה בעל עניין  6עהבאופן ההצ
אישור אישי ב

או בעל  החלטהה
 7?שליטה בחברה

 לא כן  נמנע נגד בעד

    מר אברהם רביד

    מר גיא גורן 

אישור מינויה של גב' מירי חדד לתקופת כהונה  – 3.8סעיף 
 .ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה

     

 

 

 :של בעל המניות )ככל שרלוונטי(פרטים אודות מהות הזיקה או מאפיין אחר 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

מצעות מערכת ההצבעה אההצבעה היא ב , למעט במקרים שבהםתקף רק בצירוף אישור בעלות

 .האלקטרונית

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

 זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

 

 

 

 

 חתימה: ___________________ תאריך: _________________
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