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 לכבוד 
 

 לכבוד 
 

  אביב בע"מ -בתל  לניירות ערךהבורסה   רשות ניירות ערך 
  2אחוזת בית  רח'  22רח' כנפי נשרים 

  5216652אביב  -תל 95464ירושלים  
  באמצעות מגנ"א  באמצעות מגנ"א 

 
 
 נ.,א.ג.

 
 

 מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפותשנתית ו כלליתכינוס אסיפה  הנדון: 
 

"(, לחוק  תקנות הדוחות, )"1970- בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
תשנ"ט החברות)"  1999-החברות,  התשל"החוק  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  ולפקודת   )"-1975  

מיוחדת של מחזיקי  שנתית ו"(, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית  פקודת השותפויות)"
"  הנאמן" ו" האסיפהבע"מ )" נאמנויות  טק  -שורידי  - "( שהונפקו עלהיחידותיחידות ההשתתפות )"

שותפות    -טק השקעות  - בשורבהתאמה( והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל  
 "( כדלקמן:השותפותמוגבלת )" 

 
 מקום האסיפה ומועדה .1

שבה כל    Zoom, באמצעות אפליקציית  10:00, בשעה  2022 אימב  11',  דהאסיפה תתקיים ביום  
 תפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.המשת

 
 להלן פרטי ההתקשרות:  

 
Join Zoom Meeting 

 
https://us02web.zoom.us/j/82075455378?pwd=RHZmcGZTOEtFTkdXWC8rL0E

1cVVpQT09 

 

Meeting ID: 820 7545 5378 

Passcode: 834108 
 

 או בטלפונים:
 

+972 55 330 1762 
+972 3 978 6688 

 
יחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע )כהגדרתו להלן( רשאי  יצוין כי רק מי שהחזיק ב

 להשתתף באסיפה. 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/82075455378?pwd=RHZmcGZTOEtFTkdXWC8rL0E1cVVpQT09
https://us02web.zoom.us/j/82075455378?pwd=RHZmcGZTOEtFTkdXWC8rL0E1cVVpQT09
tel:+972553301762
tel:+97239786688
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 סדר יום האסיפה   .2

 1202לשנת דיון בדוח התקופתי  – 1נושא מס'  .2.1
"(  הדוח התקופתי)"(  2021  תלשנ  )לרבות הדוחות הכספיים  2021  דיון בדוח התקופתי לשנת

לשנת    . ללא החלטה ביום    2021הדוח התקופתי  -2022-01)אסמכתא    30.3.2022פורסם 
037930 .) 

  
, בריטמן אלמגור זוהר ושות'אישור מינוים מחדש של    -   (1החלטה מס'  )   2נושא מס'   .2.2

 של השותפות יםמבקראי החשבון הרואי חשבון כרו
אי החשבון  , רואי חשבון כרובריטמן אלמגור זוהר ושות'אישור מינוים מחדש של משרד  

השותפות  יםמבקרה של  ל  של  הבאה  השנתית  הכללית  האסיפה  בתום  שסיומה  תקופה 
 . םוריון השותף הכללי לקבוע את שכרוהסמכת דירקטהשותפות 

 
סעיף  ראו    ,2021לפרטים בדבר שכר טרחת רואי החשבון המבקרים של השותפות לשנת  

של השותף הכללי על מצב ענייני השותפות    דוח הדירקטוריון)  לדוח התקופתי  ' גפרק  ב  )ה(8
 .(31.12.2021לשנה שהסתיימה ביום 

 
" )להלן:  המוצעת  ההחלטה  מס'  נוסח  משרד  "(:  1החלטה  את  מחדש  בריטמן  "למנות 

תקופה שסיומה  של השותפות ל  ים החשבון המבקר  יוא כר, רואי חשבון  אלמגור זוהר ושות'
ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללית השנתית הבאה של השותפות    בתום האסיפה

 ".םהכללי של השותפות לקבוע את שכר
 

מס'   .2.3 מס'  )  3נושא  הכללי    -  (2החלטה  בשותף  משרה  לנושאי  תגמול  מדיניות  אישור 
 ובשותפות 

של  ובשותפות לתקופה  בשותף הכללי  לנושאי משרה  מדיניות התגמול  מוצע לאשר את 
הח שנים  האסיפהשלוש  אישור  ממועד  לסעיפים  ל  בהתאם  לפקודת65- מד65,   מו 

המצורף  השותפויות בנוסח  מיידי  'אכנספח  ,  "  זה   לדוח  התגמול )להלן:  . "(מדיניות 
על  נקבעה  התגמול  ביום  -מדיניות  הכללי  השותף  דירקטוריון  בהתאם 29.3.2022ידי   ,

ביום   בישיבתה  התגמול  מדיניות  לאישור  הכללי  השותף  של  התגמול  ועדת  להמלצת 
24.3.2022.   

 
"לאשר את מדיניות התגמול לנושאי    :("2  החלטה מס'להלן: ")נוסח ההחלטה המוצעת  

אישור האסיפה,   שנים החל ממועד  של שלוש  ובשותפות לתקופה  בשותף הכללי  משרה 
 זימון לאסיפה". ל 'א כנספחבנוסח המצורף 

 
 : להלן פרטים בקשר עם מדיניות התגמול

 
 מדיניות התגמול הקיימת  

מדיניות התגמול של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי שהינה בתוקף במועד דוח זה  
בתשקיף השותפות מיום    10נכללה כנספח ג' לפרק    ("מדיניות התגמול הקיימת)להלן: "

 . "(התשקיף)" 27.4.2021
 

מס'   תיקון  להוראות  בהתאם  לאישור  מובאת  התגמול  השותפויות  5מדיניות  , לפקודת 
אשר במסגרתו נקבעו הוראות לעניין הממשל התאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית, ובכלל  
זאת לעניין התגמול של נושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, זאת בדומה להסדר שהוחל  

לחוק החברות ביחס לנושאי משרה בחברות    20ס'  על חברות ציבוריות במסגרת תיקון מ
 .ציבוריות ובחברות איגרות חוב

 
ההחלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית הינה אישור מדיניות תגמול מעודכנת חלף  

 מדיניות התגמול הקיימת.  
 

 אופן אישור מדיניות התגמול המוצעת 
החליט דירקטוריון    29.3.2022מה לפקודת השותפויות, ביום  65בהתאם להוראות סעיף  

לצת ועדת התגמול מיום  לאשר את מדיניות התגמול המוצעת, בהתאם להמהשותף הכללי  
,  1.12.2021  ולאחר שועדת התגמול קיימה דיונים בנושא בישיבותיה מהימים  24.3.2022

 . 24.3.2022 -ו 3.3.2022, 12.1.2022, 26.12.2021, 21.12.2021,  20.12.2021, 15.12.2021
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)דח"צ(, הגב' שלי אמיר  ועדת התגמול מונה שלושה חברים:   ברוך  עוזי  )דח"צ(, מר מר 
 . אליקים כיסלו

  
במהלך דיוני ועדת התגמול נבחנו מרכיבי מדיניות התגמול המוצעת, התאמתם והשפעתם 
המשך  את  לשמר  ויכולתה  השותפות  של  האסטרטגיים  יעדיה  השגת  על  האפשרית 
העסקתם של נושאי המשרה. כמו כן, נעשתה בחינה ערכית של הוגנות מדיניות התגמול  

דא שהיא אכן מבטיחה תגמול הוגן וסביר, תוך שהיא מביאה בחשבון  המוצעת בכדי לוו
 את מכלול האינטרסים של מחזיקי יחידות ההשתתפות 

 
במסגרת דיוניה, בחנה ועדת התגמול ושקלה מידע ונתונים שונים, בין היתר, בנוגע ליחס  
ובשותף הכללי לעלות   שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בשותפות 
בתנאי   הקבועים  לרכיבים  המשתנים  הרכיבים  שבין  היחס  העובדים,  יתר  של  השכר 

, התגמול של נושאי המשרה ותנאי התגמול של נושאי משרה בתאגידים ציבוריים אחרים
 . לרבות תאגידים בעלי פעילות דומה ו/או היקף דומה לשל השותפות

 
השותף הכללי  דירקטוריון  לאחר גיבוש מדיניות התגמול המוצעת בוועדת התגמול, קיים  

דירקטוריון  החליט    29.3.2022דיון בהמלצות ועדת התגמול, וכאמור לעיל, בישיבתו מיום  
לאשר את מדיניות התגמול המוצעת, ולהביאה לאישור האסיפה הכללית.  השותף הכללי  

יוסי  מר עוזי דנינו )יו"ר(,  הדירקטורים הבאים:  בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו  
 . מר עוזי ברוך )דח"צ(, מר אליקים כיסלו, עזריאל זולטי, שוקי )יהושע( כהן, אקב

 
ובדירקטוריון   התגמול  בוועדת  הכללי  ההחלטות  מדיניות  השותף  את  ולאשר  להמליץ 

 . התגמול המוצעת נתקבלו פה אחד, ללא מתנגדים
 

 השיקולים והנימוקים לאישור מדיניות התגמול המוצעת 
וההנחות  השיקולים  והדירקטוריון    להלן  התגמול  ועדת  את  שהנחו  העיקריים 

  :בהחלטותיהם להמליץ ולאשר, בהתאמה, את מדיניות התגמול המוצעת
 
ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את מדיניות התגמול המוצעת בהתאם להוראות   .א

 . מו לפקודת השותפויות65הדין, ולאור השיקולים שהותוו בסעיף 

 

התגמול   .ב את  ועדת  מבטיחה  המוצעת  התגמול  מדיניות  כי  סבורים  והדירקטוריון 
והשותף   השותפות  צרכי  לקידום  הכללי  ובשותף  בשותפות  התגמול  מנגנון  התאמת 

הוגן  ,  הכללי בראייה ארוכת טווח, ויש בה להבטיח שנושאי משרה יתוגמלו באופן ראוי
ך דגש על הקשר  וסביר, ועל בסיס ביצועיהם ותרומתם לשותפות ולשותף הכללי, תו

היתר, במאפייני השותפות בין  לתגמול, בהתחשב,  בפועל  ביצועים  בפעילותה ,  שבין 
את   להגביר  במטרה  זאת,  הכללי.  ובשותף  בשותפות  העבודה  ויחסי  העסקית 
התמריצים של נושאי המשרה, ולקדם זהות אינטרסים בין בעלי יחידות ההשתתפות  

 . ובין נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי

 

מדיניות התגמול המוצעת מסייעת במתן כלים נדרשים לצורך גיוס, תמרוץ ושימור   .ג
בדרג  איתן  בסיס  וליצור  הכללי  ובשותף  בשותפות  ומיומנים  מוכשרים  מנהלים 
הניהולי שלה, אשר יוכלו לשפר, לפתח ולקדם את טובת השותפות ולהשיא את רווחיה  

 . עם טובת השותפותבראייה ארוכת טווח ולפיכך עולה בקנה אחד 

 

לשותפות  .ד המשרה  נושאי  בין  קשר  ליצור  מאפשרת  המוצעת  התגמול  מדיניות 
השותפות   של  העבודה  לתוכנית  המשרה  נושאי  תגמול  התאמת  תוך  ולביצועיה, 
ולתרומתם של נושאי המשרה להשגת יעדי השותפות ולהשאת רווחיה, בראייה ארוכת 

 .טווח ובהתאם לתפקידם

 

כגון רכיבים  )וצעת יוצרת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים  מדיניות התגמול המ  .ה
 (. קבועים מול משתנים וכן קצרי טווח מול ארוכי טווח

 

מדיניות התגמול וקביעת מרכיבי התגמול והיחסים ביניהם נעשו בשים לב לפעילות   .ו
 .ולאתגרים הצפויים לעמוד בפני השותפות ונושאי המשרה
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,  בין היתר  ,טוריון מדיניות התגמול המוצעת נותנת מענהלעמדת ועדת התגמול והדירק .ז
פעילות השותפות פעילותה ,  התאמת המדיניות למאפייני  ושווקי    סביבתה העסקית 

תוצאותיה העסקיות, תחומי הפעילות בהם  ,  לרבות היקף פעילות השותפות ונכסיה
 .ומעמדה בשוקהשותפות עוסקת 

 

והנימ  .ח השיקולים  הפרמטרים,  במכלול  ואלו בהתחשב  דלעיל  המפורטים  וקים 
הינה  ,  המפורטים במדיניות התגמול המוצעת, מדיניות התגמול המוצעת, כפי שגובשה

השותפות מאפייני  את  ביטוי  לידי  מביאה  אשר  ראויה,  מאוזנת,  יעדיה   ,מדיניות 
 . ותכניותיה, ומשרתת את טובת השותפות ומחזיקי יחידות ההשתתפות

 
ע .ט התגמול  מדיניות  קביעת  הכהונה  במועד  תנאי  הכללי,  השותף  דירקטוריון  ידי  ל 

 וההעסקה של נושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות תואמים את מדיניות התגמול.  
 

 : השינויים העיקריים במדיניות התגמול המוצעת לעומת מדיניות התגמול הקיימת
 הוספת סעיף בדבר מענק שנתי למנכ"ל הנגזר מגיוסי הון לשותפות  -
 
מקרה של תשלום דמי יוזמה  סעיף בדבר תשלום מיוחד לנושאי משרה בכירה ב הוספת   -

 . לשותף הכללי ו/או לבעלי השליטה בו בהתאם להסכם השותפות
 

לדוח זה( סומנו השינויים לעומת נוסח מדיניות    'א  נספחבנוסח מדיניות התגמול המוצעת )
 התגמול הקיימת. 

 
כמנכ"ל השותף מר רן צרור אישור תנאי הכהונה והעסקה של  – ( 3החלטה מס' ) 4נושא מס'  .2.4

 והשותפות הכללי
  9.2.2021מר רן צרור מכהן כמנכ"ל השותף הכללי והשותפות בהתאם להסכם שנחתם עמו ביום  

אישר דירקטוריון    29.3.2021ביום  "(.  המנכ"ל בתשקיף )"  8בפרק    8.15.3ותיאורו נכלל בסעיף  
עדכון בתנאי  "(, לאחר אישור ועדת התגמול,  השותף הכללי "  השותף הכללי בשותפות )להלן:

לעיל    2בכפוף לתיקון מדיניות התגמול של השותפות כאמור בהחלטה מס'  ,  התגמול של המנכ"ל
של  וב התגמול  תנאי  להבאת  ולאישורהמנכ"ל  כפוף  ההשתתפות  יחידות  מחזיקי    ה לאסיפת 

 בהתאם.
 

   במועד האסיפה, ובכפוף לאישורה. תנאי התגמול החדשים של המנכ"ל יכנסו לתוקף
 

" )להלן:  המוצעת  ההחלטה  מס'  נוסח  והעסקה  "(:  3החלטה  הכהונה  תנאי  את  "לאשר 
כמנכ"ל  של  המעודכנים   צרור  רן  הכללימר  בוהשותפות  השותף  כמפורט  לדוח   'בנספח  , 

 ". הזימון
 

בגין שנת    –  (4החלטה מס'  )  5נושא מס'   .2.5 צרור,    2021הענקת מענק  רן  מנכ"ל השותף למר 
 והשותפות הכללי
"(, לאחר  השותף הכללי אישר דירקטוריון השותף הכללי בשותפות )להלן: "  29.3.2021ביום  

התגמול,   ועדת  ה אישור  בע"מ    "אקזיט "בעקבות  וסטו  המטרה  בחברת  השותפות  שביצעה 
להעניק למנכ"ל השותף הכללי והשותפות, מר רן צרור, מענק  ,  בחברה זו  השקעההוהשבחת  

הענקת המענק  כפוף להבאת  וב  ברוטוחודשיות  משכורות    6, בסכום של  2021שנתי בגין שנת  
 בהתאם. הלאסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות ולאישור

 
  2021הענקת מענק שנתי בגין שנת  "לאשר  "(:  4החלטה מס'  עת )להלן: "נוסח ההחלטה המוצ

 ". ברוטוחודשיות משכורות  6בסכום של למנכ"ל השותף הכללי והשותפות מר רן צרור, 
 

 העיקריים: ןותנאיה ןשלבעל השליטה עניין אישי בה ותתיאור תמציתי של ההחלט .3
 לעיל.  2, כמפורט בהחלטה מס' ובשותפותאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותף הכללי  

 

 לעיל 2ה מס' בעלי השליטה שיש להם ענין אישי בהחלט .4
יחידות השתתפות המהוות    1,101,416  -יוסי תמר ושי ליאור המחזיקים באמצעות חברה ב .4.1

 מהון היחידות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה.  4% -כ
 

נוה המחזיק באמצעות חברה ב    %1.33  - יחידות השתתפות המהוות כ  365,348  -מר דני 
 מהון היחידות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה.
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מהון היחידות    %4.18  -יחידות השתתפות המהוות כ   1,151,150  - מר חוף צים המחזיק ב

 המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה. 
 

ב המחזיק  חן  שיר  המהוות    523,250  -מר  השתתפות  היחידות    1.9%  -כ יחידות  מהון 
 המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה. 

 
ב ונצ'רס שותף כללי בע"מ המחזיקה  כ  2,000,000  -טוגדר    -יחידות השתתפות המהוות 

 מהון היחידות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה.   7.26%
 

 מהות הענין האישי  .4.2
עשוי להיות עניין אישי באישור מדיניות התגמול לנושאי  בעלי השליטה בשותף הכללי  ל

היא חלה גם על מי מהם שמכהן כנושא משרה מן הטעם ש  משרה בשותף הכללי ובשותפות
 . וגם על השותף הכללי בשותף הכללי

 
 שמו של כל דירקטור שיש לו ענין אישי בהחלטה ומהות עניין זה  .5

 2החלטה מס' 
בהחלט   עשויהכללי    בשותףהדירקטורים    כלל אישי  עניין  היותם    2מס'    הלהיות  מכח 

הכללי בשותף  הכללי  דירקטורים  השותף  על  גם  חלה  התגמול  שמדיניות  הטעם  מן   ,
   .והדירקטורים שלו

 
 אישורים נדרשים לעסקאות נשוא ההחלטות האמורות .6

ח זה וברוב הנדרש כמפורט  לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דו   ותכפופ   1-4  ותהחלט
 להלן. 

 
  ההחלטות שעל סדר היום   ולהבאת   ותדירקטוריון השותף הכללי להחלט י ועדת התגמול ואישור

 . 29.3.2022ביום  נולאישור האסיפה הכללית נית
 

 ות האמור ותההחלט  נשוא העסקאות  של מסוגן עסקאות  פירוט
 2ה מס' החלט

התגמול   מדיניות  שנים.  לשלוש  אחת  מחדש  אישור  טעונה  תגמול  לאחרונה  מדיניות  נכללה 
 .בתשקיף

 
 3החלטה מס' 

  8.15.3ותיאורו נכלל בסעיף    9.2.2021הסכם ההעסקה הנוכחי עם מנכ"ל השותפות נחתם ביום 
 בתשקיף. 8בפרק 
 

 ההחלטות לקבלת  הנדרש הרוב .7
 . רוב קולות :היום סדר שעל  1' מס החלטה 

 
במניין קולות הרוב   (1)   רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:  :היום סדר  שעל  2'  מס  החלטה 

הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים בהצבעה    באסיפה
שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המדיניות; במניין  
הנמנעים; קולות  בחשבון  יובאו  לא  האמורים  ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  של  הקולות   כלל 

(, לא  1ה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה )סך קולות המתנגדים בהצבע (2)
 יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

 
במניין קולות   (1)רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:  :היום סדר שעל 4 -ו 3' מס ותהחלט

מחזי  קולות  מכלל  רוב  ייכללו  הכללית,  באסיפה  המשתתפים  הרוב  ההשתתפות  יחידות  קי 
ההסכם  בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור  

; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון  עם המנכ"ל
הנמנעים )קולות  יחידות  (  2;  מחזיקי  מקרב  בהצבעה  המתנגדים  קולות  ההשתתפות  סך 

(, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי  1האמורים בפסקה )
 .יחידות ההשתתפות

 
 
 
 



6 
 

 האסיפה  לקיום חוקי מניין .8
בעצמם או על ידי באי כח, שני בעלי יחידות  -מנין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים 

מהיחידות שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום    50% -המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ
 העסקים שקדם לאסיפה. 

 
האסיפה   תתקיים החוקי המנין ימצא לא לאסיפה שנקבע המועד מן שעה חצי כעבור אם

 המקום.  באותו 15:30בשעה  יום באותו הנדחית
 

יהוו מנין  אם באסיפה הנדחית, לא יימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי 
כוח, והאסיפה תהיה רשאית לעסוק    - הנוכחים בעצמם או על ידי בא  -חוקי שני בעלי יחידות  

תתבטל    -כאמור לעיל, באסיפה נדחית  -בעניינים שלמענם היא נקראה. אם לא ימצא מנין חוקי
 האסיפה.

 
ום אחד,  לענין המנין החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות" גם שני באי כח של בעל יחידות רש 

שהוא חברת רישומים, המשתתפים באסיפה מכח יפויי כח שניתנו להם, בגין יחידות שונות, על  
 ידי אותו בעל יחידות רשום. 

 
 זכאות להשתתף בהצבעה   .9

)הצבעה לתקנות בהתאם התשס"ו והודעות בכתב החברות  הצבעה )"  2005- עמדה(,  תקנות 
המועדבכתב הזכאות הקובע "(,  הינו   יחידות מחזיקי פתבאסי  להצבעה לעניין  השתתפות 

 "(. המועד הקובע)" 10.4.2022
 

- התש"ס הכללית(, באסיפה הצבעה לצורך  במניה  בעלות החברות )הוכחת  לתקנות  בהתאם
יחידת השתתפות   רשומה שלזכותו השתתפות יחידת "(, מחזיקבעלות הוכחת תקנות)"  2000
יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם  בין  נכללת  השתתפות יחידת ואותה בורסה  חבר אצל

ולהצביע באסיפה   רשאי להשתתף  לרישומים, יהיה חברה שם על ההשתתפות יחידות מחזיקי 
חבר   הקובע מאת במועד ביחידת ההשתתפות בעלותו בדבר אישור לשותפות  ימציא אם הנ"ל 

 הוכחת בעלות.  לתקנות שבתוספת 1לטופס  בהתאם הבורסה
 

  5יא44קנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף  א לת4בהתאם להוראות תקנה  
תשכ"ח ערך,  ניירות  ערך)"  1968- לחוק  ניירות  במערכת  חוק  המשתמשים  נתוני  שעניינו   ,)"

 – "(מערכת ההצבעה האלקטרוניתההצבעה האלקטרונית )כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב )"
 דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו. 

 
ידי שלוח.  -על  ו/או בעצמם ולהצביע להשתתף במועד הקובע יכולים השתתפות יחידות  מחזיקי 

למשרדי ד"ר זאב הולנדר,   או להמציא השותפות להפקיד במשרדי יש הכוח לאסיפה ייפויי את
היועמ"ש החיצוני של    - , תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן  49משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד  

או באמצעות     itay@holender.co.il  אלקטרוני באמצעות דואר או במסירה ביד,  השותפות
 שעות לפני האסיפה.   48כך שיגיעו לפחות  דואר רשום

 
לכך, או אם הממנה   בכתב סמכות להם שיש באי כוחו ידי על או הממנה ידי על ייפוי כוח ייחתם

 כוחו המוסמך.-בא בחתימת או התאגיד ע"י כדין חתום בכתב המנוי תאגיד, ייעשה הוא
 

מחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי הצגת  
תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג בפניו  

 פות או אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד הקובע. את תעודת יחידות ההשתת
 

היחידות   בין  נכללות  יחידות  ואותן  בורסה  חבר  אצל  יחידות  רשומות  שלזכותו  יחידות  בעל 
"( לרישומים  חברה  שם  על  השותפות  של  היחידות  בעלי  במרשם  לא  הרשומות  יחידות  בעל 

בלי  רשום ובלי לשלוח מיופה  "(, המעוניין להצביע באסיפה הכללית  להגיע לאסיפה הכללית 
 כוח, רשאי להצביע בכתב או במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למפורט להלן. 

 
 הצבעה כתבי באמצעות הצבעה .10

היום,   סדר  שעל  ההחלטות  אישור  עם  בקשר  הכללית  באסיפה  להצביע  רשאי  יחידות  בעל 
ה באמצעות חלקו השני של כתב באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הצבעה בכתב תיעש

 ההצבעה האמור. 
 

mailto:itay@holender.co.il
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כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם למצוא  
לחוק החברות, הינם כדלקמן:    88את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף  

ואתר הבורסה לניירות ערך בתל    .gov.ilwww.magna.isa  אתר ההפצה של רשות ניירות ערך:
 www.maya.tase.co.il.אביב: 

 
בעל יחידות רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה,  

 או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.
 

י לא  ישלח  בורסה  ללא  חבר  אלקטרוני,  בדואר  הקובע,  המועד  לאחר  ימים  מחמישה  אוחר 
המחזיק   רשום  לא  יחידות  בעל  לכל  ההפצה,  באתר  ההצבעה,  כתב  לנוסח  קישורית  תמורה, 
יחידות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכך,  

בדו הצבעה  כתבי  לקבל  מעוניין  הוא  כי  שהודיע  ובלבד  או  בלבד,  משלוח  דמי  תמורת  אר 
 שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע. 

 
בעל יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של  
כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו  

כמפורט  בדוא נציגה  )לידי  לשותפות  יגיע  ההצבעה  שכתב  כך  בעלות,  אישור  בצירוף  רשום  ר 
 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. 4להלן( לא יאוחר מארבע )

 
כתב   באמצעות  להצביע  המעוניין  השותפות  של  היחידות  בעלי  במרשם  הרשום  יחידות  בעל 

המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור  הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה,  
אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום  
דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות )לידי נציגה כמפורט  

 ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.6להלן(  עד שש )
 

 צבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית     ה .11
אישור   עם  בקשר  הכללית  באסיפה  להצביע  רשום  לא  יחידות  בעל  רשאי  האמור,  על  בנוסף 
ההצבעה   במערכת  לשותפות  שיועבר  הצבעה  כתב  באמצעות  היום,  סדר  שעל  ההחלטה 

 האלקטרונית. 
 

ובה   יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה  לפי סעיף  חבר הבורסה  הפרטים הנדרשים 
( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות  3)א() 4יא44

"(; ואולם, חבר בורסה לא  רשימת הזכאים להצביע במערכתערך באמצעותו במועד הקובע )"
ים של  בצהרי  12:00יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל יחידות שהעביר לו עד השעה  

ההצבעה   במערכת  להצביע  הזכאים  ברשימת  להיכלל  מעוניין  אינו  כי  הודעה  הקובע  המועד 
 )ד( לתקנות הצבעה בכתב. 13האלקטרונית, לפי תקנה 

 
חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית  

אישור מסירת ההצבעה האלקטרונית )"על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת  
"(, לכל אחד מבעלי היחידות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה  הרשימה

באמצעות   או  אלקטרוניים  באמצעים  הודעות  הבורסה  מחבר  מקבלים  ואשר  האלקטרונית 
הצבעה   לשם  הנדרשים  הפרטים  את  הבורסה,  חבר  למחשב  המקושרות  התקשרות  מערכות 

 ההצבעה האלקטרונית. במערכת 
 

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את  
ההצבעה   האלקטרונית.  ההצבעה  מערכת  באמצעות  לשותפות  אותה  ולהעביר  הצבעתו  אופן 
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד  

"(, ותהיה ניתנת לשינוי  מועד נעילת המערכתפני מועד כינוס האסיפה הכללית )"( שעות ל6שש )
 או לביטול עד למועד נעילת המערכת. 

 
 מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה  .12

משרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד   -כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה  
רוטשילד   שבשד'  דין,  אב 49עורכי  תל  ברפמן    יב,,  איתי  עו"ד  של    -לידי  החיצוני  היועמ"ש 

דואר אלקטרוני  באמצעות   או ביד  מסירה, ב03-5665015פקס    03-5665005, טלפון  השותפות
itay@holender.co.il דואר רשום באמצעות או  . 

 

http://www.maya.tase.co.il/
mailto:itay@holender.co.il
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( ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד  10) המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה  
. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד  1.5.2022יום  

 .6.5.2022( ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 5חמישה )
 

באתר  העמדה,  הודעות  לנוסח  קישורית  תמורה,  בלא  אלקטרוני,  בדואר  ישלח  בורסה  חבר 
ה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו לא יאוחר מתום יום העסקים  ההפצ

שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע  
בעל היחידות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים  

 ובע. ובמועד קודם למועד הק
 

 עיון בכתבי ההצבעה  .13
חמישה   המהווה בשיעור השתתפות ביחידות  המחזיק יותר או אחד השתתפות יחידת מחזיק

מתוך   כאמור בשיעור שמחזיק מי בשותפות, וכן ההצבעה כל זכויות מסך יותר או ( אחוזים5)
נא)א(  65בסעיף   השליטה בשותפות, כהגדרתו בעל בידי מוחזקות  שאינן ההצבעה  סך זכויות

לאחר זכאי,  השותפויות  לעיין לפקודת  הכללית,  האסיפה  כמפורט   ההצבעה בכתבי כינוס 
 בכתב. הצבעה לתקנות 10בתקנה 

 
 שינויים בסדר היום   .14

הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של    יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה 
ניתן לעיין בסדר  65האסיפה בהתאם לסעיף   ל)ב( לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, יהיה 

ערך:  ניירות  רשות  של  ההפצה  שבאתר  השותפות  בדיווחי  העדכני  היום 
www.magna.isa.gov.il    :אביב בתל  ערך  לניירות  הבורסה   . www.maya.tase.co.ilואתר 

המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור  
 ( ימים לאחר מועד זימון האסיפה.  7הינו עד שבעה )

 
 סמכות רשות ניירות ערך  .15

, בתוך עשרים  2001- ליטה בה(, תשס"אבהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבעל ש
( ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות לשותפות לתת, בתוך  21ואחד ) 

מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זה, וכן להורות  
 לשותפות על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.  

 
הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה  ניתנה הוראה לתיקון 

(  35( ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה )3הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה )
 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח. 

 
 .התיקון לעיל, היא תודיע אודות כאמור זה דוח השותפות לתקן נדרשה

 
ד בדבר  הוראה  על  ניתנה  מיידי  בדוח  השותפות  תודיע  הכללית,  האסיפה  כינוס  מועד  חיית 

 ההוראה.
 

 נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה  .16
, תל אביב.  49עו"ד איתי ברפמן ממשרד ד"ר זאב הולנדר, עורכי דין ונוטריון, משדרות רוטשילד  

 .03-5665015, פקס: 03-5665005טלפון: 
 
 

,  49בשדרות רוטשילד  ,  עוה"ד של השותפות  במשרד  המוצעת טהההחל של המלא בנוסח לעיין  ניתן 
 כינוס האסיפה.  למועד עד וזאת 03-5665005מראש בטלפון  טלפוני בתיאוםתל אביב 

 
 

 בכבוד רב, 

 
 

 טק ניהול בע"מ -שור
 שותפות מוגבלת  –טק השקעות-השותף הכללי בשור

 
 

 

http://www.maya.tase.co.il./
http://www.maya.tase.co.il./
http://www.maya.tase.co.il./


9 
 

 נספח א' 
 
 

 נוסח מדיניות התגמול
  



1 

 

 שותפות מוגבלת )"השותפות"(  -השקעות  טק-שור
 בע"מ )"השותף הכללי"(ניהול  טק-שור

 מדיניות תגמול נושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי 
 

התגמול   להלן  מדיניות  קביעת  המפורטת  לעניין  מנחים  וקווים  עקרונות  ולהתוות  לקבוע  נועדה 
הכללי,   ובשותף  בשותפות  המשרה  לנושאי  נושאי  תגמול  של  העסקתם  בגין  וסביר,  ראוי  באופן 

 "(. מדיניות התגמולהמשרה בשותפות ובשותף הכללי )להלן: "
 

מובהר כי הגם שמדיניות התגמול מתייחסת גם לתגמול נושאי משרה בשותף הכללי, אין במדיניות 
ות התגמול המפורטת להלן כדי לשנות ו/או לתקן את הסכם השותפות ו/או את הסכומים שהשותפ

פי הסכם השותפות בגין שירותיו. שינוי הסכם השותפות ו/או  -נדרשת לשלם לשותף הכללי על
יחידות ההשתתפות סכומים המשולמים לשותף הכללי דורש אישור האסיפה הכללית של בעלי  

  של השותפות.

 הגדרות .1

 במסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעויות שלצדן:

 ;לניירות ערך בתל אביב בע"מהבורסה  –" הבורסה" .1.1

 דירקטוריון השותף הכללי;  – "הדירקטוריון" .1.2

התגמול"   .1.3 על  –"ועדת  תמונה  אשר  התגמול,  שתמונה( -ועדת  )ככל  הדירקטוריון  ידי 
 ;בהתאם להוראות הדין

סך עלות התגמול במונחי עלות למעביד, כולל עלות השכר, מענקים   –״  חבילת התגמול״ .1.4
 ;ה ]בפריסה ליניארית[ושווי אופציות לשנת הבשל

 ; 1999-חוק החברות, התשנ"ט  –" חוק החברות" .1.5

 כהגדרת המונח בפקודה;  –"נושא/י משרה"  .1.6

 משנה למנכ"ל וסמנכ"לים;   - "נושאי משרה בכירים" .1.7

נושאי משרה, שאינם דירקטורים, אינם מנכ"ל ואינם נושאי   – "נושאי משרה נוספים"   .1.8
 משרה בכירים;  

שכר בסיס בתוספת הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים במונחי עלות   –״"עלות שכר .1.9
 למעביד; 

 ; 1961-מס הכנסה ]נוסח חדש[, תשכ"א פקודת –" מס הכנסה"פקודת  .1.10

 ;1975-השותפויות ]נוסח חדש[, תשל"הפקודת   -  "הפקודה"  או"  השותפויות"פקודת   .1.11

 שכר ברוטו חודשי;  –״ משכורת״ או ״שכר בסיס״ .1.12

 , במישרין או בעקיפין, תאגיד )לרבות שותפות(, אשר השותפות מחזיקה  –"תאגיד בת"   .1.13
 או יותר מההון המונפק והנפרע שלו או מזכויות ההצבעה בו; 50% -ב

הפרשות סוציאליות והטבות נוספות במונחי עלות למעביד, כמפורט   –"תנאים נלווים" .1.14
 למדיניות זו.  77בסעיף 

 

 

 כללי  .2
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מדיניות התגמול נועדה לקבוע קווים מנחים לעניין אופן התגמול של נושאי המשרה   .2.1
השותפות ושל  בשותפות ובשותף הכללי, במטרה ליצור איזון ראוי בין האינטרס של  

הכללי לאפשר    השותף  שנקבעו,  ביעדים  העומדים  משרה  נושאי  לשותפות  לתגמל 
לטווח ארוך, ולתת להם תמריץ  לגייס ולשמר נושאי משרה איכותיים    ולשותף הכללי

יעדי   בהשגת  הצלחתם  הכלליעל  והשותף  של    השותפות  האינטרס  השותפות לבין 
הכללי עם    והשותף  מתיישב  התגמול  שמבנה  המבטיחות  שכר  נורמות  לאמץ 

האסטרטגיה העסקית והכלל ארגונית של השותפות והשותף הכללי לאורך זמן, ואינו 
השותפות יון סבור כי היא תואמת את מטרות  חורג ממדיניות התגמול שהדירקטור 

 . ומאפשרת להשיגן והשותף הכללי

 מדיניות תגמול זו תחול גם על נושאי משרה בתאגיד בת.  .2.2

שתתאים .2.3 כך  נכתבה  התגמול  ו' מדיניות  שבפרק  ט'  סימן  לפקודת    1לדרישות 
בשותפות  נושאי המשרה  של  היתר, את מדיניות התגמול  בין  השותפויות, המסדיר, 

 לת ציבורית.מוגב

 שיקולים בקביעת מדיניות התגמול ועקרונות כלליים  .3

 מדיניות התגמול נקבעה, בין השאר, לפי שיקולים אלו:  .3.1

ארוכת   .3.1.1 בראייה  ומדיניותה  שלה  העבודה  תכנית  השותפות,  מטרות  קידום 
 טווח; 

,  יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, בהתחשב .3.1.2
השאר, ו  בין  השותפות  של  הסיכונים  ניהול  הסיכון  במדיניות  בגורמי 

 השותפות;  פועלתהייחודיים של הענף בו 

 גודלה של השותפות  ואופי פעילותה;  .3.1.3

תרומתו של נושא המשרה בשותפות ובשותף הכללי   -לעניין רכיבים משתנים  .3.1.4
להשגת יעדי השותפות והכול בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא  

 המשרה. 

יודגש, כי מדיניות זו אינה מקנה לנושאי המשרה הקיימים ו/או שיהיו קיימים בעתיד   .3.2
בשותפות ובשותף הכללי כל זכות לקבל תגמול כלשהו המפורט במדיניות התגמול, אך  

 ורק כתוצאה מאימוץ מדיניות התגמול. 

פציפיים התגמול לו יהיה זכאי נושא משרה, קיים או עתידי, יהיה על פי התנאים הס
 שיקבעו עבורו ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים לכך, בכפוף להוראות כל דין. 

יודגש כי מדיניות התגמול קובעת תקרות למרכיבי התגמול השונים, ולפיכך במקרה   .3.3
פי מדיניות זו, לא ייחשב הדבר כסטייה  -שנושא משרה יקבל תגמול נמוך מהתגמול על

אי כהונתו והעסקתו כאמור לא יחייבו את קבלת או כחריגה ממדיניות התגמול ותנ
 . כאמור האישורים הנדרשים במקרה 

של  .3.4 אישורה  טרם  שאושרו  הסכמים  מהוראות  לשנות  כדי  התגמול  במדיניות  אין 
 מדיניות התגמול.

למעט אם צוין אחרת, הפרמטרים לעניין עלות השכר בתגמול מתייחסים לעובד שכיר   .3.5
המשרה הרלוונטי אינו שכיר ו/או אינו מועסק    המועסק במשרה מלאה. במידה שנושא

במשרה מלאה, או שמדובר בנושא המשרה המועסק ע״י חברה אחרת ואשר השותפות  
ההתאמות  את  לבצע  יש  שכרו,  מעלות  יחסי  בחלק  נושאים  הכללי  השותף  ו/או 
הנדרשות. כך למשל, במקרה שנושא המשרה מועסק כקבלן עצמאי המעניק שירותים  

ו/או  כך    לשותפות  הנדרשות  ההתאמות  תיערכנה  חשבונית,  כנגד  הכללי  לשותף 
שהעלות לשותפות ו/או לשותף הכללי לא תהא גבוהה מהעלות שהייתה לה לו היה 

 מדובר בשכיר. 
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התקשרות השותפות או השותף הכללי עם נושא משרה לעניין תנאי כהונתו והעסקתו,   .3.6
המשר נושא  של  המלאה  בשליטתו  חברה  עם  להיעשות  ובלבד  יכולה  שהעבודה  ה, 

 נושא המשרה באופן אישי.  תבוצע בפועל על ידי 

מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים וגברים   .3.7
 כאחד.

יצוין, כי תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, במועד  .3.8
 .תגמול זו אישור מדיניות התגמול, אינם חורגים ממדיניות 

 
להלן מתייחסות לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי    17עד    9  -ו  7עד    44הוראות סעיפים  

למעט חברי הדירקטוריון, אך לרבות יו"ר הדירקטוריון ודירקטורים אשר מכהנים גם כנושאי  
 .  משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי

מתייחסות לכל נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי,    19  -ו  8וסעיפים    3עד    1סעיפים  הוראות  
 כולל כל חברי הדירקטוריון. 

)שאינם   הדירקטוריון  לחברי  תגמול  מדיניות  ו/או  י לעניין  הדירקטוריון  כנושאי  ו"ר  מכהנים 
 להלן.   18משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי( ראו סעיף 

 רכיבי חבילת התגמול  .4

ממספר  .4.1 שיורכב  יכול  הכללי  ובשותף  בשותפות  המשרה  נושאי  של  הכולל  התגמול 
 מרכיבי תגמול  )כולם או חלק מהם(:  

 להלן.   66ראו סעיף   – "(שכר הבסיסשכר בסיס או משכורת )להלן: " .4.1.1

 להלן.  77ראו סעיף  – תנאים נלווים .4.1.2

 להלן.  1010ראו סעיף  – מענק שנתי במזומן .4.1.3

 להלן.  1111ראו סעיף  – (פעמי-חדמיוחד ) מענק  .4.1.4

 להלן.  12ראו סעיף  – מענק חתימה/שימור  .4.1.5

 להלן.   13ראו סעיף  – תגמול הוני .4.1.6

 להלן.  99ראו סעיף  - תנאי סיום כהונה .4.1.7

מילוי   .4.2 במסגרת  בפועל  שיוציא  הוצאות  של  להחזר  זכאי  יהיה  משרה  נושא  בנוסף, 
תפקידו )כגון: הוצאות תחבורה, לינה וכיוצ"ב(. החזר ההוצאות כאמור ייעשה כנגד  
השותף  ו/או  השותפות  של  ישירה  נשיאה  באמצעות  ו/או  מתאימות  קבלות  הצגת 

הש ו/או  השותפות  לנוהלי  בהתאם  אלו,  בהוצאות  הכללי הכללי  השותפות  1ותף   .
 והשותף הכללי יהיו רשאים לשלם מראש את הוצאות נושא המשרה.  

 קביעת התגמול בשיקולים  .5

ואישור   .5.1 בחינה  בעת  בחשבון  יילקחו  אשר  הכלליים  הפרמטרים  הכהונה להלן  תנאי 
 וההעסקה של נושא משרה:

 המשרה; השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא   .5.1.1

 תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עמו; .5.1.2

 התרומה של נושא המשרה לביצועי השותפות, רווחיה ויציבותה;  .5.1.3

 תפקידו;  במסגרתמידת האחריות המוטלת על נושא המשרה  .5.1.4

הסיכונים   .5.1.5 ניהול  להיבטי  משרה  נושא  של  התגמול  מבנה  התאמת  בחינת 
 הוא מכהן; הכרוכים כבמשרה בה  



4 

 

 
 היות והחזר ההוצאות הינו עבור הוצאות בפועל, לא נקבעה תקרה לסך ההחזר הכספי בגין הוצאות אלו.  1
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לתקרות   .5.1.6 בהתאם  המשתנים  לרכיבים  הקבועים  הרכיבים  בין  היחס  בחינת 
 שנקבעו במסגרת מדיניות זו;

 ;הצורך לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, הידע או המומחיות שלו .5.1.7

תנאי התגמול של נושאי משרה נוספים בשותפות ובשותף הכללי. כמו כן, ייתכן   .5.1.8
התגמול המקובלים לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים  שיובאו בחשבון גם תנאי 

 דומים בשוק ובענף בו פועלת השותפות;

השכר  עלות  כהונה וההעסקה של נושא המשרה לבין  התנאי  עלות  היחס שבין   .5.1.9
של יתר עובדי השותפות או השותף הכללי, לפי העניין, המועסקים אצלם )ככל  

פות או לשותף הכללי, לפי  שמועסקים כאלו( ו/או עובדי הקבלן הנותנים לשות
תוך התחשבות באופי תפקידו של נושא  העניין, שירותים )ככל שקיימים כאלו(,  

, ובפרט היחס לשכר הממוצע  המשרה, בכירותו, מידת האחריות המוטלת עליו
ולשכר החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים על יחסי העבודה בשותפות  

 ובשותף הכללי.  

כהגדרתו בחוק החברות: "כל תשלום    -בלבד    זה  5.1.9" לצורך סעיף  שכר  עלות"
פרישה בעד  תשלום  מעסיק,  הפרשות  לרבות  ההעסקה,  והוצאות  בעד  רכב   ,

 וכל הטבה או תשלום אחר".  השימוש בו

תנאי התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי יקבעו תוך התייחסות לתנאי   .5.2
ה ובשותף  בשותפות  הנהוגים  ויכול התגמול  התגמול  מדיניות  קביעת  במועד  כללי 

שייקבעו ביחס לתנאי התגמול המקובלים לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים דומים  
 בשוק ובענף בו פועלים השותפות והשותף הכללי. 

 שכר הבסיס   .6

עבור עובדתו, והוא ייקבע,  של נושא משרה  הוא התגמול הבסיסי והקבוע  שכר הבסיס   .6.1
 לעיל. 5בסעיף בין היתר, בהתחשב בפרמטרים המפורטים 

של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי לא תעלה על הסכומים   הבסיס עלות שכר .6.2
 : "(מירביתשכר חודשית  עלות)" שלהלן

 

 עלות שכר חודשית מרבית  זהות נושא המשרה 

 ₪   75,000 יו"ר דירקטוריון 

 ₪ 93,500 מנכ"ל  

 ₪ 67,500   נושאי משרה בכירים

 ₪ 45,000 נושאי משרה נוספים

(. ככל 100%עלויות השכר החודשיות המרביות הנ"ל מתייחסות למשרה בהיקף מלא ) .6.3
שנושא משרה יועסק במשרה שאינה בהיקף מלא, תופחתנה העלויות האמורות לגביו  

 באופן יחסי להיקף המשרה. 

לעלייה במדד המחירים לצרכן הידוע   ותצמוד עלויות השכר החודשיות המרביות הנ"ל   .6.4
 במועד אישור מדיניות התגמול. 

כמו כן, נושא משרה עשוי להיות זכאי בהסכם ההעסקה להצמדת משכורתו לשיעור   .6.5
עליית מדד המחירים לצרכן. במקרה כזה, ההצמדה תהיה למועד אישור תנאי כהונתו  

העסקתו של נושא המשרה הרלוונטי, כאשר אופן העדכון למדד יקבע בהסכם  ו/או  
 ההעסקה. 
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בכפוף לכל דין, ועדת התגמול תהיה מוסמכת לאשר עדכונים ושינויים לא מהותיים   .6.6
בסכומי עלות השכר החודשית המרבית של נושאי המשרה, ובכלל זאת תהיה מוסמכת  

שח המרבית  החודשית  השכר  עלות  סכומי  את  המשרה לעדכן  לנושאי  ביחס  לים 
על   יעלה  בכל שנה, בהתאם לאמות המידה והשיקולים    5%האמורים בשיעור שלא 

לעיל. מובהר, כי עדכון כאמור לא ייחשב לחריגה ממדיניות תגמול    5המפורטים בסעיף  
 זו. 

במקרה בו נושא המשרה בשותפות ו/או בשותף הכללי נותן שירותים לשותף הכללי   .6.7
של באמצעות חברת ניהול או תמורת הוצאת חשבוניות(, ואינו עובד  ו/או לשותפות )למ

השותף הכללי ו/או השותפות, בכל מקום שמדיניות תגמול זו מתייחסת לשכר בסיס,  
יומרו הרכיבים הקבועים לדמי ניהול חודשיים והוראות מדיניות התגמול יחולו ביחס 

י בעלויות השותף הכללי ו/או  לדמי הניהול בשינויים המחויבים, ובלבד שלא יחול שינו
היה   אילו  עמו  להתקשרות  בהשוואה  שירותים,  נותן  עם  התקשרות  בשל  השותפות 
שכר  את  בתוכו  ויכיל  בחשבונית  יבוצע  שירותים  לנותן  התשלום  עובד.  של  במעמד 
הבסיס ואת כלל התנאים הנלווים וההטבות )למעט החזר הוצאות(. תשלומים כאמור  

 יהיו בתוספת מע"מ.  

 לשכר הבסיס אים נלווים תנ .7

קביעת תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה, ניתן יהיה לאשר תנאים נלווים    במסגרת
כושר   אובדן  וביטוח  מנהלים  ביטוח  ו/או  פנסיה  לקרן  הפרשות  זה:  ובכלל  הבסיס,  לשכר 
עבודה, הפרשות לקרן השתלמות, ביטוח בריאות, ימי חופשה, ימי מחלה ודמי הבראה על פי  

טלפון  ד רכב(,  הוצאות  )לרבות  רכב  דין(,  פי  על  הקבועים  לאלו  עדיפים  בתנאים  )או  ין 
)ט( לפקודת מס הכנסה  3סלולארי, נסיעות, קבלת הלוואות נושאות ריבית בהתאם לסעיף  

בגין ההטבות   וגילום של המס  כפי שתהיינה מעת לעת,  ותקנות מכוח פקודת מס הכנסה, 
 האמורות.  

מרכיב ההטבה הנובע לנושאי המשרה מהתנאים הנלווים המפורטים לעיל, וכן  מובהר, כי  
מתנאים נלווים אחרים לשכר הבסיס, אשר גלום בהם ערך כלכלי עבור נושא המשרה, ככל  

בסעיף   המוגדרות  המרביות  החודשיות  השכר  בעלויות  נכלל  כאלה,  וכפו  6שיהיו    ףלעיל 
 לתקרות האמורות.  

 משרה  שאילנו וביטוח שיפוי, פטור .8

יהיו   –שיפוי  ופטור   .8.1 נושאי המשרה  ולאישור האורגנים המוסמכים,  דין  בכפוף לכל 
   זכאים לקבל כתבי פטור ושיפוי, בנוסח שיאושר על ידי האורגנים המוסמכים.

בכפוף , השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים,  בנוסף  -  משרה  נושאי  אחריות  ביטוח .8.2
המוסמכים,   האורגנים  ולאישור  דין  התגמול,  לכל  מדיניות  תקופת  במהלך  עת  בכל 

משרה   ונושאי  דירקטורים  אחריות  לביטוח  פוליסות  מקצועיתלרכוש  אחריות    וכן 
דירקטורים/נושאי   ו/או  ונושאי משרה  כדירקטורים  בעלי שליטה המכהנים  )לרבות 

כפי שיכהנ עניין אישי(,  נושאי משרה שלבעלי השליטה  גם את  לעת, הכוללת  ו מעת 
כיסוי לשותף    לרבותהמשרה והדירקטורים המכהנים בחברות הבנות של השותפות,  

ו/או    )ככל שתהיה(  להאריך ו/או לחדש פוליסת ביטוח קיימת וכן  הכללי בגין אחריותו,  
להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו מבטח  
ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה בתנאי   בחו"ל,  או מבטח אחר בישראל או 

או  ושוק   רכושה  השותפות,  רווחיות  על  מהותי  באופן  להשפיע  עשויות  תהיינה  לא 
 מפורטים להלן:התחייבויותיה ותהיינה על בסיס עיקרי התנאים ה

  גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על  .א
מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות הגנה משפטית    50

  - סבירות בישראל מעבר לגבול האחריות, ולגבי תביעות המוגשות מחוץ לישראל  
אחריות, בהתאם להוצאות משפט  הוצאות הגנה משפטית סבירות מעבר לגבול ה

 ; הנהוגות בישראל ובהתאם לדין הישראלי

התגמול   .ב ועדת  ידי  על  ייקבעו  העצמית  ההשתתפות  וגבולות  הפרמיה  גבולות 
בהתאם לתנאי השוק שישררו במועד רכישת פוליסת הביטוח, לאחר התייעצות  

 ; עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
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תורחב   .ג הביטוח  השותף    לכיסויפוליסת  ו/או  השותפות  כנגד  שתוגשנה  תביעות 
שעניינן   בהם(  המשרה  נושאי  ו/או  דירקטורים  כנגד  מתביעות  )להבדיל  הכללי 

ערך ניירות  חוקי  עם     (entity coverage for securities claims) הפרת  בקשר 
כשותף   תפקידו  בגין  הכללי  השותף  כנגד  ו/או  בבורסה,  הנסחרים  הערך  ניירות 
זכותם של הדירקטורים   לפיהם  ביטוח  וייקבעו סדרי תשלום של תגמולי  כללי, 
לזכות   קודמת  הפוליסה  פי  על  מהמבטח  שיפוי  לקבלת  המשרה  נושאי  ו/או 

 השותפות ו/או השותף הכללי;

בתוקף תפקידיהם  אך ורק  תם של בעלי השליטה  הפוליסה תכסה גם את אחריו .ד
כדירקטורים ו/או נושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, מעת לעת, ובלבד  
שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה  

 בשותפות ו/או בשותף הכללי, לפי העניין. 

על .ה שתיערך  יכול  כאמור  ע-פוליסה  השותפות  עלידי  ו/או  תאגידים  -צמה  ידי 
על המוחזקים  לשותפות,  הכללי  -קשורים  בשותף  השליטה  בעלי  במסגרת  (ידי 

 . פי דין-פוליסת קבוצתית(, והכל בהתאם לאישורים הדרושים על

נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי יהיה זכאי לשי לחג, השתתפות בפעולות   -שונות   .8.3
ללי, למנוי לעיתונים ולספרות מקצועית נופש ורווחה המקובלות בשותפות ובשותף הכ

השתלמויות   ולכיסוי  מקצועיות  לאגודות  חבר  דמי  לתשלום  לעיסוקו,  בהתאם 
 מקצועיות, וכן להטבות שונות כפי שיהיה מקובל בשותפות ובשותף הכללי מעת לעת. 

 תנאי סיום כהונה  .9

 הודעה מוקדמת .9.1
מרבית של עד שלושה חודשים, כפי  זכאי לתקופת הודעה מוקדמת  יהיה  נושא משרה  

אך   עמו,  בהתקשרות  מראש  נושא  במקרה  שייקבע  של  ההעסקה  בהסכם  שנקבעה 
המשרה תקופת הודעה מוקדמת קצרה משלושה חודשים, יהיה הגורם המוסמך לכך 

  שלושה של    לתקופה מרביתלהאריך את תקופת ההודעה המוקדמת עד  על פי רשאי  
 . , בתנאי שנושא המשרה כיהן בתפקידו במשך תקופה העולה על שלוש שניםיםחודש

 
 

בתפקידו   להמשיך  המשרה  מנושא  לדרוש  רשאים  יהיו  הכללי  והשותף  השותפות 
 במהלך תקופת ההודעה המוקדמת או לסיימו קודם לתום תקופת ההודעה המוקדמת.

בג לו  זכאי למלוא התשלום המגיע  יהיה  נושא המשרה  כי  ין תקופת ההודעה  יובהר 
 המוקדמת )שכר בסיס ותנאים נלווים(. 

 הסתגלות מענק פרישה ו .9.2
השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים לאשר לנושא משרה בעל ותק של מעל שלוש  
שש   של  מקסימלי  בסכום  הכהונה,  סיום  במועד  והסתגלות  פרישה  מענק  שנים, 

 משכורות של אותו נושא משרה. 
 

, בתנאי שעזיבתו ולנושא משרה, ככל שיוחלט להעניק והסתגלות יאושר    מענק פרישה
מענק גובה של נושא המשרה אינה כרוכה בנסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורין. 

וההסתגלות ייקבע בכפוף לתקרה הנ"ל, בהתחשב באמות המידה והשיקולים  הפרישה  
( תרומת נושא המשרה  2; )או ההעסקה  ( ביצועי השותפות בתקופת הכהונה1)שלהלן:  

(  4( נסיבות הפרישה של נושא המשרה; )3ת רווחיה; )להשגת יעדי השותפות ולהשא
( תנאי כהונתו והעסקתו של נושא המשרה  5)  - או הכהונה; ו  משך תקופת ההעסקה 

 . הפורש בתקופה זו

 פיצויי פיטורין .9.4
תעשה הפרשה של פיצויי הפיטורין של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי )לפי 

ביטוח   הפנסיה/  לקרן  לעניין העניין(  לבחירתם  בהתאם  גמל  קופת  המנהלים/ 
 פי חוק. -ההפרשות לביטוח פנסיוני על

 
 

  – ("בונוס שנתי" או"בונוס"  )להלן מענק שנתי במזומן .10
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מדיניות התגמול מבוססת, בין היתר, על ההנחה לפיה על התגמול הכולל של נושאי   .10.1
המשרה להיות מושפע, מתוצאותיה העסקיות של השותפות, המבטאות את העמידה 
ביעדים האסטרטגיים השונים של השותפות ומתרומתו האישית של כל נושא משרה  

 בשותפות ובשותף הכללי להשגת יעדים אלו. 

שותף הכללי רשאים להעניק לנושאי המשרה בונוס שנתי כחלק מתנאי  השותפות וה .10.2
 התגמול שלהם, אשר יוענק על בסיס יעדי ביצוע, מבחנים כמותיים ושיקול דעת. 

 
 למנכ״ל  שנתי בונוס  .10.3

גיוס מיידי נטו של השותפות מכל המנכ"ל   יהיה זכאי למענק שנתי בהתאם להיקף 
חודשים, אשר    12נתית של עלות שכר של  מכשיר הוני לפי המנגנון הבא, עד לתקרה ש

 מיליון ₪ נטו(.   5יחושב באופן יחסי לסכום המגויס בפועל )מעל 
 

מכל מכשיר   נטו מיידי גיוס היקף
 ₪(  במיליוני) שנתי הוני מצטבר

עלו במונחי מצטברים מענקי מספר חודשית  שכר עלות  במונחי מענק גובה
 חודשית  תשכר 

 - - 5 עד

 3 3 10 ועד 5 מעל

 4.5 1.5 15 ועד 10 מעל

 6  1.5 20 ועד 15 מעל

 9.5 3.5 30 ועד 20 מעל

 12 2.5 30 מעל

 

השכר הבסיסי בתוספת הפרשות סוציאליות ותנאים    -" לענין זה  עלות שכר חודשית"
 לשותפות.נילווים במונחי עלות 

 
 המענקים ישולמו בתחילת שנה בגין השנה החולפת. 

 
ה של  ההעסקה  תקופת  במהלך  שהושלם  הון  גיוס  בגין  ישולמו  או  מנכ"ל  המענקים 

, ככל שהליכי הגיוס החלו במועד תקופת ההעסקה  מנכ"ללאחר תקופת ההעסקה של ה 
 , ובמקרה כזה גובה המענק יהיה יחסי.  מנכ"לשל ה

 
בפועל בגין כל היקף גיוס יהיה יחסי ויותאם להיקף הגיוס בפועל בגין  גובה המענק  

מיליון ₪, המענק יהיה    7.5אותה מדרגה )כלומר אם לדוגמא היקף הגיוס בפועל היה  
 עלות שכר וחצי חודשי אחד וכיו"ב(.

ש ..10.410.3 אחרים  משרה  לנושאי  המנכ"ל,  ביחס  כמותיים  אינם  ומבחנים  ביצוע  יעדי 
"( יוגדרו מראש מדי שנה על ידי ועדת התגמול  המדידים  ניםהקריטריו)להלן ביחד: "

לשנה  השותפות  של  הכספיים  הדוחות  אישור  ממועד  יאוחר  לא  והדירקטוריון, 
החולפת. על אף האמור, למנכ"ל תהיה הסמכות לקבוע קריטריונים מדידים מראש  

 לכל נושא משרה הכפוף לו. 

שיקול הדעת בהענקת הבונוס השנתי יופעל בהתאם לאמות המידה והשיקולים   .10.4
לעיל. לצורך זה מובהר, כי ניתן יהיה להעניק בונוס שנתי או כל   5המפורטים בסעיף  

 חלק ממנו, לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל שלא על בסיס קריטריונים מדידים.  

למנכ  נושאי משרה הכפופים  לגבי  לעיל,  בעלי השליטה למרות האמור  הם  ואשר  "ל 
ו/או בשותף הכללי או קרוביהם, מתן המ יעדים  ע בשותפות  )ללא  נק כשנתי כאמור 

 פי כל דין. -מדידים( כפוף לאישורים הנדרשים על

הכללי    הבונוסתקרת   .10.5 ובשותף  בשותפות  משרה  נושא  לכל  ינו  )שאהשנתי 
 משכורות חודשיות ברוטו(: במונחים של  )המנכ"ל( 
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 דרגת נושא המשרה השנתי הבונוסתקרת 

משכורות  6  יו"ר הדירקטוריון  

 מנכ"ל   8 משכורות 

משכורות  6     )שאינם המנכ"ל( נושאי משרה בכירים 

משכורות  5  נושאי משרה נוספים  

המפורטות   . 10.6 השנתיות  לבונוס    10.4בסעיף  התקרות  ביחס  תחולנה  לעיל 
השנתי וביחס לכל רכיב תגמול משתנה אחר שיוענק לנושאי המשרה לפי מדיניות  
זו )כגון העמדת הלוואות לנושאי משרה(, וזאת באופן מצטבר ביחס לכל הרכיבים  
התקרות   כי  מובהר,  קלנדרית.  שנה  במהלך  משרה  לנושא  שיוענקו  המשתנים 

למענק   ביחס  תחולנה  לא  בסעיף  האמורות  כאמור  התשלום    להלן,   11המיוחד 
להלן, מענק    13התגמול ההוני כאמור בסעיף    א להלן, 12המיוחד כאמור בסעיף  

בסעיף   כאמור  וההסתגלות  בסעיף    9הפרישה  כאמור  השימור  ומענק   12לעיל 
 להלן, לגביהם תחולנה התקרות הספציפיות הקבועות בסעיפים הנ"ל. 

 המדידים   הקריטריונים  . 10.7

עת הבונוס השנתי המדיד שיוענק  י בקב הקריטריונים המדידים שיובאו בחשבון  
לנושאי המשרה, ככל שייקבעו, יוגדרו בתחילת כל שנה )ולא יאוחר ממועד אישור  
פיננסים   מדדים  אלו:  על  שיתבססו  ויכול  החולפת(,  לשנה  הכספיים  הדוחות 

רווח מתואם    , השנתית של השותפות   NAV  - תשואת ה לביצוע השותפות כדוגמת  
לפני מס, רווח נקי/ רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של השותף הכללי או לבעלי  
יחידות ההשתתפות של השותפות, לפי העניין, תשואת מניה/ יחידת השתתפות,  
לפי העניין, שיפור בהון העצמי, תזרים שוטף, גיוסי הון ו/או חוב, ביצוע השקעות  

 ויעדי פיתוח עסקי.  בפרויקט של השותפות במהלך השנה  

ארוכת   בראיה  השותפות  תוצאות  על  בהתבסס  דעת  שיקול  יהיה  לדירקטוריון 
הבונוס   סכומי  את  להחזיר  ו/או  לקזז  ו/או  לבטל  ו/או  להפחית  להחליט  טווח, 

 השנתי שנקבעו בשנה כלשהי.  

 ( חד פעמי מיוחד ) מענק  .11

להחליט  פי כל דין, השותפות או השותף הכללי יהיו רשאים  -בכפוף לאישורים הנדרשים על
מענק   מתן  השנתי(  על  לבונוס  )בנוסף  שנתי  דופן   בגין  מיוחד  ויוצאי  מיוחדים    מקרים 

( ו (  1כדלקמן:  בקידום  דופן  ויוצא  חריג  מאמץ  בת יהשקעת  הנמצא  פרויקט  כנית  ו ישום 
מ  (2)העבודה;   או  אירוע  הכללי  ביצוע  השותף  להצלחת  דופן  יוצאת  תרומה  בעלי  הלך 

 . ( בחברת פורטפוליו של השותפות exitאקזיט )( 3) -ו  -ו והשותפות ולקידום מטרותיהם

 שימור / חתימה מענק .12

פעמי לנושא  -לוועדת התגמול ולדירקטוריון תהיה הסמכות לאשר מענק חתימה/שימור חד 
משרה בהיקף שלא יעלה על סכום השווה לשלוש משכורות ברוטו של אותו נושא משרה. 

 לעיל.    6.2מובהר, כי מענק החתימה/שימור אינו נכלל במסגרת התקרות הקבועות בסעיף 

 תשלום מיוחד  א.12
 
של  ב להסכם מקרה  בהתאם  בו  השליטה  לבעלי  ו/או  הכללי  לשותף  יוזמה  דמי  תשלום 

תשלום מיוחד שיחושב כשיעור  נושאי משרה בכירים  ל , השותפות רשאית לשלם  השותפות
ל  ע, שלא יעלה  נטו  מסכום "גובה התמורה לשותפות" )כהגדרת המונח בהסכם השותפות(

 . נטו  המונח בהסכם השותפות(מסכום "גובה התמורה לשותפות" )כהגדרת  %3
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 תגמול הוני  .13

לנושאי משרה הי .13.1 ליצור אינטרסים משותפים לשותפות    אמטרת הענקת תגמול הוני 
הוני מהווה תמריץ  התגמול  ה ולנושאי המשרה המחזיקים בניירות ערך של השותפות. 

המשרה  וראוי  חיובי   נושאי  עבור  ארוך  ולטווח  לשמר  את  ומסייע  נושאי  לתמרץ 
 לתקופה ארוכה. המשרה 

יהיו  השותפות ו/או השותף הכללי  מתוך ראיית היתרונות הגלומים במתן תגמול הוני,    .13.2
עלרשאים,   הנדרשים  האישורים  לקבלת  דין,  - בכפוף  המשרה  פי  לנושאי  להעניק 

ליחידות   אופציות  כגון  הוני,  תגמול  הדירקטורים,  כולל  הכללי,  ובשותף  בשותפות 
ו/או יחידות יה"ש או מניה  השתתפות של השותפות ו/או לניירות ערך של תאגיד בת  

( ביצועים  ו/או  PSUתלויות  יחידות  (  ביצועי  מבוסס  תשלום  של  אחר  סוג  כל 
ניירות ערך של תאגיד בת )לרבות תגמול הוני שמסולק  ההשתתפות של השותפות ו/או  

ריקורס ו/או ערבויות להלוואה לצורך רכישת -, הלוואות נון)אופציות פאנטום(  במזומן
יחידות השתתפות של השותפות ו/או ניירות ערך של תאגיד בת או כל הסדר אחר אשר 

, לפי העניין(,  יטופל בספרי השותפות כתשלום מבוסס יחידות השתתפות ו/או מניות
בהתאם לתוכניות תגמול הוני שיאומצו מעת לעת. התגמול ההוני עשוי לכלול הסדרים  
נוספים וביניהם: תנאים לעניין זכאות לחלוקת רווחים ולזכויות הצבעה בגין יחידות  

ניירות ערך אחרים הכלולים בתגמול ההוני; התאמת התגמול ההוני ,  השתתפות או 
א הארכת  של  בדרך  ההבשלה,לרבות  תקופת  האצת  חלוקת    ו  רווחים,  חלוקת  בגין 

ומיזוגים   זכויות  של  בדרך  הצעות  הון,  ואיחוד  פיצול  הטבה,  של  בדרך  ערך  ניירות 
, שינויים מבניים, שינוי שליטה, הפסקת מסחר ו/או סיום העסקה בנסיבות  ורכישות
סמסוימות זכות  ערך,  י;  ניירות  בהעברת  ראשון  עזיברוב  של  במקרה  ת  תנאים 

נכות(   או  מוות  ומקרי  עילה  התפטרות,  פיטורין,  )עקב  הכללי  השותף  או  השותפות 
 בכפוף לתנאים המפורטים להלן: 

  לתכנית תגמול הוני המסולק במכשירים הוניים תעשה בהתאם  הענקת  - דילול .13.2.1
שתעמוד בדרישות כל הוראות הדין הרלוונטי. בעת הענקת תגמול הוני המסולק  
במכשירים הוניים יילקח בחשבון גם שיעור הדילול הנובע מהקצאתם, כך שסך  

מהונה    15%כל המכשירים ההוניים  אשר יונפקו לנושאי משרה לא יעלה על  
הקיימים  המונפק של השותפות )בהנחת מימוש מלא של המכשירים ההוניים  

 והמוצעים באותו המועד(. 

תקופת ההבשלה של תגמול הוני )בין אם מסולק במכשירים    -  ההבשלה  תקופת .13.2.2
שנים,   משלוש  תפחת  לא  שיוענק(  )ככל  במזומן(  מסולק  אם  ובין  ולא  הוניים 

 חלוף לפחות שנה לאחר מועד ההענקה. לפני תתחיל  

השותפות ו/או השותף הכללי יהיו רשאים לקבוע האצה של    –  והתאמות   האצה .13.2.3
ל וכן  המשרה,  לנושא  ההוני  בנסיבות  התגמול  המימוש  במחיר  התאמות  בצע 

בסעיף   המפורטות  בנסיבות  לרבות  זאת,  יצדיקו  )לעניין    לעיל  זה  13.2אשר 
  התגמול  של  ערכו  על  לשמור   במטרה  וזאת(,  ההוני  התגמול  בתנאי  הסדרים

 . הכללי השותף ודירקטוריון  התגמול וועדת  לאישור בכפוף והכל ההוני

מועד הפקיעה של התגמול ההוני לא יהיה    –מועד הפקיעה של התגמול ההוני   .13.2.4
מוקדם מחלוף שנה ממועד הבשלת כל מנה )למעט במקרים מיוחדים שיקבעו,  

 שנים ממועד ההקצאה. 8 -כגון סיום העסקה( ולא יאוחר מ

בעת הענקת אופציות/יחידות אופציה ליחידת השתתפות של    –  המימוש  מחיר .13.2.5
)א(    לפי  יקבע  המימוש  מחיר,  השותפות בין    שער  של  הממוצע  המחירהגבוה 

או    ההענקה  למועד  שקדמו  המסחר  ימי  30  במהלך  בבורסה  השותפות  יחידת
סמוך   במועד  נעשית  אופציה  האופציות/יחידות  ההענקת  בו  במקרה 

או )ב(    השותפות, לפי מחיר יחידת ההשתתפות בהנפקה הנ"ל להנפקה של  
אישור    5% למועד  שקדם  המסחר  יום  בתום  השותפות  יחידת  מחיר  מעל 

 .  ("Spot"ההקצאה על ידי הדירקטוריון )

זכאות נושא משרה לתגמול הוני בעת סיום יחסי עבודה    –   עבודה  יחסי  סיום .13.2.6
ידי   על  יאומצו  או  שאומצו  ההוני  התגמול  תוכניות  לתנאי  בהתאם  תהיה 

 השותפות ו/או השותף הכללי ו/או בהתאם להוראות הסכמי העסקה. 
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ההענקה    -  המרבי   ההוגן   השווי  .13.2.7 במועד  המרבי  ההוגן  הוני    לשהשווי  תגמול 
אשר יוענק לנושא משרה יחיד, על פי    או במזומן,המסולק במכשירים הוניים  

וכן שווי ההטבה המרבי של תגמול  אחת משיטות הערכת השווי המקובלות  ,
בחלוקה למספר שנות הבשלה, לא יעלה    הוני המסולק במזומן במועד המימוש,

התקרות המפורטות להלן )במונחי עלות שכר; יובהר, כי סכומים אלו אינם   על
עם עקביים  על  בהכרח  הכספיים  בדוחות  ההוצאה  רישום  כללי  -סכומי  פי 

 : החשבונאות הנהוגים בישראל(

 

שווי התגמול ההוני תקרת 
  לשנה במועד ההענקה

עלות שכר של  )במונחי 
 (מספר המשכורות המצוין 

 דרגת נושא המשרה

משכורות  10  )*( יו"ר הדירקטוריון 

משכורות  15  )*( מנכ"ל   

משכורות  9  נושאי משרה בכירים    

משכורות  6  נושאי משרה נוספים   

למנכ"ל   הוני  מענק  אישור  דירקטוריון  )*(  ליו"ר  בעלי    םשהינו/או  בין 
יחייב אישור אסיפה  המניות   בשותף הכללי או קרובו של אחד מהם 

 . דין, בהתאם להוראות הכללית נפרדת

רישום   לסכומי  זה אינו בהכרח עקבי  כי סכום  ההוצאה בדוחות  יובהר, 
 הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל. 

במידה שיוענק    –  במזומן  שמסולק  הוני  תגמול  ממימוש  שתנבע  הטבה  תקרת .13.2.8
לנושא  נבע  י ההטבה המרבי ששווי  לנושא המשרה תגמול הוני המסולק במזומן,  

מימוש  המשרה   על  ילא  ההוני  תגמול  הבמועד  התגמול  עלה  משווי  כפליים 
 .  ות במועד הענק האמור

וועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את האפשרות לקבוע תקרה להטבה במועד   .13.2.9
המימוש של התגמול ההוני )שאינו מסולק במזומן( ובחרו שלא ליישם מאפיין  
בהענקת   הטמון  הרציונל  עם  בסתירה  עומד  זה  מאפיין  ולתפיסתם  היות  זה 

 התגמול ההוני ומאפייניו. 

יותאמו  מחיר   .13.2.10 מהמימוש  שתנבענה  ההשתתפות  יחידות  כמות  ו/או  המימוש 
 לחלוקת דיבידנד / זכויות / שינויים במבנה השותפות כמקובל. 

 השבת תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה  .14

נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי יידרש להשיב לשותפות ו/או לשותף הכללי, לפי   .14.1
העניין, לרבות בדרך של קיזוז, תשלומים עודפים ששולמו לו כחלק מתנאי העסקתו,  
והוצגו מחדש בדוחות   נתונים שהתבררו בדיעבד כמוטעים  ושולמו על בסיס  במידה 

לך תקופה של שלוש שנים ממועד הכספיים של השותפות או של השותף הכללי במה 
 תשלום התשלומים העודפים. 

מובהר בזאת, כי הצגה מחדש כתוצאה משינוי מדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה  .14.2
המשרה   מנושא  סכומים  להשבת  עילה  לכשעצמם  יהוו  לא  חשבונאית  מדיניות  של 

 כאמור לעיל. 

ל .14.3 בהתאם  ההשבה  מנגנון  יישום  אופן  על  תחליט  התגמול  תוך  ועדת  דעתה  שיקול 
 התחשבות בנסיבות המקרה הספציפי.  

 שינוי לא מהותי בתנאי כהונת נושאי משרה הכפופים למנכ"ל .15
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סעיף   להוראות  בהתאם  כי  רשאית  65יצוין,  ועדת התגמול  השותפויות,  לפקודת  נג)א( 
ובלבד   דירקטורים,  למעט  משרה,  נושאי  של  והעסקה  הכהונה  בתנאי  שינוי  לאשר 

ישרה כי השינוי בתנאי הכהונה וההעסקה אינו מהותי ביחס לעסקה  שוועדת התגמול א 
 הקיימת. 

הדין,   להוראות  של  בכפוף  כהונה  בתנאי  מהותי  לא  שינוי  לאשר  רשאי  יהיה  המנכ"ל 
משרה   נושא  אותו  של  וההעסקה  הכהונה  שתנאי  ובלבד  אליו,  הכפוף  משרה  נושא 

 .תואמים את מדיניות התגמול 

 לרכיבים המשתנים היחס בין הרכיב הקבוע   .16

חבילת   מרכיבי  בין  האפשרי  היחס  להלן  התגמול,  מרכיבי  כלל  בין  הלימה  להבטיח  בכדי 
התגמול הכולל לשנה נתונה של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, ביחס למרכיב שכר  

 : )במונחי עלות שכר( הבסיס

היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי   –יו״ר הדירקטוריון   .16.1
על   )בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי    1.2יו"ר הדירקטוריון לא יעלה 

 (. 1.65יעמוד על 

לגבי מנכ"ל לא   –  למנכ" .16.2 לבין הרכיב הקבוע  בין הרכיבים המשתנים  היחס המירבי 
 (. 1.95ס המירבי יעמוד על )בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היח 1.5יעלה על 

היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי    –  נושאי משרה בכירים .16.3
)בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי   1.15נושאי משרה בכירים לא יעלה על  

 (. 1.60יעמוד על 

ע לגבי  היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבו  –  נושאי משרה נוספים .16.4
)בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי   0.85נושאי משרה נוספים לא יעלה על  

 (. 1.25יעמוד על 

עד    ,יובהר של  חריגה  בעל    5%כי  )לכל  הנ"ל  בטווחים  הנקובים  לשיעורים  או מתחת  מעל 
 תפקיד( לא תיחשב כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול.

 תקרת מענקים שאינם לפי יעדים מדידים    .17

 על אף כל הוראה אחרת במדיניות התגמול:   

לנושאי   .17.1 המוענקים  מדידים  יעדים  לפי  שאינו  השנתיים  המענקים  משרה    סכום 
ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל( לא יעלה במצטבר על    – שאינם כפופי מנכ"ל )קרי  

לחוק   א'  לתוספת הראשונה  ב'  בחלק  כאמור  זה,  לעניין  בחוק  התקרה הקבועה 
 מהתגמול המשתנה בפועל )הוני או במזומן(, לפי הגבוה.    25%ו על  א   החברות 

גם בעלי שליטה בשותף  מ  .17.2 לנושאי משרה שהם  יעדים מדידים  לפי  ענקים שאינם 
יאושרו   הדירקטוריון(  יו"ר  זה  )ובכלל  לדירקטורים  ו/או  לקרובם  ו/או  הכללי 

 באסיפה הכללית, בהתאם להוראות הדין. 

 גמול דירקטורים .18

)שכרם של   .18.1 על   למעטחברי הדירקטוריון בשותף הכללי  יעלה  יו"ר הדירקטוריון( לא 
תש״ס   חיצוני(,  לדירקטור  גמול  בדבר  )כללים  החברות  בתקנות  הקבוע   - הסכום 

 הגמול שישולם יהיה בהתאם לדרגה בה תסווג השותפות מעת לעת.   .2000

אשר יועסקו גם כנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, ככל שיהיו, לא   דירקטורים .18.2
עליהם   ויחולו  כדירקטורים  כהונתם  בגין  נפרד  ו/או  נוסף  לתשלום  זכאים  כל  יהיו 

 . זה 18מדיניות התגמול, לפי העניין, למעט סעיף הוראות 

 לעיל תחולנה גם על הדירקטורים.  8הוראות סעיף  .18.3

 הכללי  תשלומים לבעלי שליטה בשותף .19
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ידי השותף הכללי למי  -מובהר, כי מדיניות תגמול זו אינה חלה על תשלומים שמשולמים על
שלא  הכללי  לשותף  ידם  על  המוענקים  ייעוץ  שירותי  עבור  הכללי  בשותף  השליטה  מבעלי 

הכללי בשותף  ו/או  בשותפות  משרה  כנושאי  תפקידם  או  /ו  ניהול  דמי)דוגמת   במסגרת 
 (.  בו השליטה לבעלי  הכללי  מהשותף אחרים תשלומים
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 נספח ב' 
 
 

 תנאי הכהונה והעסקה של המנכ"לתמצית 
 
 

ל תנאי   בהתאם  המנכ"ל  של  וההעסקה  הנוכחי  הכהונה  ביום  המנכ"ל  עם  הסכם  עמו  שנחתם 
, יישארו בתוקף  "(ההסכם הנוכחי)"  בתשקיף  8בפרק    8.15.3תיאורו נכלל בסעיף  אשר  ו  9.2.2021

 לתיקונים כמפורט להלן: בכפוף
 

 מענק גיוס .1
  )חלף ההסדר הנוכחי(   , יתוקןהנוכחיסעיף המענקים להם זכאי המנכ"ל בהתאם להסכם  

 יהיה זכאימנכ"ל  ה  ,הסכם עמוויתר התנאים האמורים בהמשכורת החודשית  נוסף על  שכך  
נטו  מענק  ל גיוס מיידי  מכל מכשיר הוני לפי המנגנון  של השותפות  שנתי בהתאם להיקף 

יחסי לסכום    12ר של  הבא, עד לתקרה שנתית של עלות שכ יחושב באופן  חודשים, אשר 
 מיליון ₪ נטו(.   5המגויס בפועל )מעל 

 
כשיר  מ  מכל נטו מיידי גיוס היקף

 ₪(  במיליוני) שנתי הוני מצטבר
 

עלו במונחי מצטברים מענקי מספר חודשית  שכר עלות  במונחי מענק גובה
 חודשית  תשכר 

 - - 5 עד

 3 3 10 ועד 5 מעל

 4.5 1.5 15 ועד 10 מעל

 6  1.5 20 ועד 15 מעל

 9.5 3.5 30 ועד 20 מעל

 12 2.5 30 מעל

 

חודשית" שכר  זה    "עלות  ותנאים    -לענין  סוציאליות  הפרשות  בתוספת  הבסיסי  השכר 
 נילווים במונחי עלות לשותפות.

 
 המענקים ישולמו בתחילת שנה בגין השנה החולפת. 

 
או לאחר  מנכ"ל  המענקים ישולמו בגין גיוס הון שהושלם במהלך תקופת ההעסקה של ה

ה  של  ההעסקה  החלו  מנכ"לתקופת  הגיוס  שהליכי  ככל  של ,  ההעסקה  תקופת  במועד 
 , ובמקרה כזה גובה המענק יהיה יחסי.  מנכ"לה

 
גובה המענק בפועל בגין כל היקף גיוס יהיה יחסי ויותאם להיקף הגיוס בפועל בגין אותה  

מיליון ₪, המענק יהיה עלות שכר   7.5כלומר אם לדוגמא היקף הגיוס בפועל היה  )מדרגה  
 .(וחצי חודשי אחד וכיו"ב

 
 וחד תשלום מי .2

הנוכחי   להסכם  בהתאם  המנכ"ל  זכאי  לו  המיוחד  הקיים)"התשלום  יישאר  ההסדר   )"
ימשיך להיות מועסק ע"י השותפות במשך תקופה רציפה  מידה שהמנכ"ל  בבתוקף ובנוסף לו  

תקופת ההעסקה "" והאסיפה  אישור  מועד")להלן:  מועד האסיפה  חודשים החל מ  12של  
התוספת לתשלום "להלן:  כדלקמן )הקיים  "(, תיכנס לתוקף תוספת להסדר  המינימאלית

)כהגדרתן להלן(  המיוחד ורק ביחס ל"השקעות חדשות"  להסדר    בנוסף"( אשר תחול אך 
 הקיים: 
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בכל מקרה של תשלום דמי יוזמה לשותף הכללי ו/או לבעלי השליטה בו בהתאם להסכם 
תשלום מיוחד )בנוסף על התשלום המיוחד    יהיה זכאי לקבל מהשותפותהמנכ"ל  השותפות,  

)א( כאשר דמי היוזמה מחושבים בשיעור    – לו הוא זכאי על פי ההסדר הקיים( בשיעור הבא  
השותפות(  14%של   בהסכם  המונח  )כהגדרתה  לשותפות"  התמורה  "גובה  נטו,    מסכום 

  - ; ו נטו  מסכום "גובה התמורה לשותפות"  1%יהיה זכאי לתשלום מיוחד בגובה  המנכ"ל  
של   בשיעור  מחושבים  היוזמה  דמי  כאשר  לשותפות"    18%)ב(  התמורה  "גובה  מסכום 

 1.57%יהיה זכאי לתשלום מיוחד בגובה  המנכ"ל  נטו,    )כהגדרתה המונח בהסכם השותפות(
 .  " נטומ"גובה התמורה לשותפות 

 
,  בע"מ  בחברות וסטו  ה מכל סוגהשקע  שאינה" כל השקעה חדשה בחברה  השקעות חדשות"

 .  .Lance Gloval Inc -ו גיאואקס גיס אינוביישנס בע"מ
 

, רק במקרה  המנכ"לשל   יהיה זכאי לתוספת לתשלום המיוחד לאחר סיום כהונתו מנכ"ל ה
עם   ההתקשרות  הפסקת  בשל   המנכ"לשל  )למעט  הכללי  השותף  ו/או  השותפות  ביוזמת 

  6הסכם( וזאת לתקופה של עד ההמקרים השוללים את זכותו לתשלום המיוחד עפ"י תנאי 
 .  המנכ"ל עם  מעביד  עובד יחסיהפסקת  חודשים ממועד  

 
מובהר כי ביחס לכל ההשקעות, קיימות או "השקעות חדשות" ימשיך גם  למען הסר ספק,  

 הקיים.  דרההס
 

ובלבד לחברה בשליטתו  למנכ"ל או לפי בחירתו    מוישול  המיוחד  התשלוםנק הגיוס ו/או  מע .3
  אישי באופן  תוספת עלות לשותפות מעבר למקרה של תשלום  יגרור  לא  תשלום לחברה  ש

בצירוף מע"מ כדין כנגד חשבונית מס )ובמקרה של תשלום לחברה כאמור התשלום ישולם  
 (. כדין שיוציא לשותפות
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 שותפות מוגבלת  –השקעות טק -שור

 )"השותפות" או "השותפות המוגבלת"(  
 

 חלק ראשון   -כתב הצבעה 
 

 ובשינויים המחוייבים  2005-בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו
 

  שם השותפות .1
 שותפות מוגבלת.  -השקעות טק -שור

 
 סוג האסיפה .2

- שורידי  -"( של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על האסיפהמיוחדת )"שנתית ואסיפה  
)"טק   בע"מ  מוגבל  הנאמןנאמנויות  כשותף  הנאמן  בזכויות  זכות השתתפות  והמקנות   )"

 בשותפות. 
 

 מועד האסיפה .3
שבה   Zoom, באמצעות אפליקציית  10:00, בשעה  2022במאי    11',  דהאסיפה תתקיים ביום  

 בו זמנית.  כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה

 
 מקום כינוס האסיפה  .4

 
Join Zoom Meeting 

 
https://us02web.zoom.us/j/82075455378?pwd=RHZmcGZTOEtFTkdXWC8r

L0E1cVVpQT09 

 

Meeting ID: 820 7545 5378 

Passcode: 834108 
 

 או בטלפונים:

 +972 55 330 1762 
+972 3 978 6688 

יחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע )כהגדרתו להלן(  שהחזיק ב יצוין כי רק מי  
 רשאי להשתתף באסיפה. 

 
 פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה  .5

אלמגור זוהר ושות', רואי חשבון   למנות מחדש את משרד בריטמן  -  1החלטה מס'   5.1
הכללית  האסיפה  בתום  שסיומה  לתקופה  השותפות  של  המבקרים  החשבון  כרואי 
השנתית הבאה של השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות 

 לקבוע את שכרם.
 

לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות   -  2החלטה מס'   5.2
לזימון    כנספח א'לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף  

 לאסיפה.
 

לאשר את תנאי הכהונה והעסקה המעודכנים של מר רן צרור כמנכ"ל   -  3החלטה מס'   5.3
 מון. לדוח הזי  נספח ב'השותף הכללי והשותפות, כמפורט ב

 

https://us02web.zoom.us/j/82075455378?pwd=RHZmcGZTOEtFTkdXWC8rL0E1cVVpQT09
https://us02web.zoom.us/j/82075455378?pwd=RHZmcGZTOEtFTkdXWC8rL0E1cVVpQT09
tel:+972553301762
tel:+97239786688
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מס'   5.4 שנת    -   4החלטה  בגין  שנתי  מענק  הענקת  הכללי    2021לאשר  השותף  למנכ"ל 
 משכורות חודשיות ברוטו.  6בסכום של והשותפות מר רן צרור, 

 
 המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות .6

לניירות ערך ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת באתר האינטרנט של הבורסה  
( בע"מ  אביב  ערך  www.maya.tase.co.ilבתל  ניירות  רשות  של  ההפצה  ובאתר   )

(www.magna.isa.gov.il  ,)  במשרד  המוצעת  ההחלטה של המלא  בנוסח  לעיין  ניתן או
-03מראש בטלפון   טלפוני  , תל אביב בתיאום49בשדרות רוטשילד  עוה"ד של השותפות,  

 כינוס האסיפה.  למועד עד וזאת  5665005

 

 היום סדר בנושאים שעל הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות .7
 רוב קולות.  היום: סדר שעל  1החלטה מס' 

 
במניין קולות   (1רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: )  היום: סדר  שעל   2החלטה מס'  

הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים  
באישור  אישי  עניין  בעלי  או  בה  בעל השליטה  או  בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי 

ורים לא יובאו בחשבון  המדיניות; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמ 
( הנמנעים;  ההשתתפות   (2קולות  יחידות  מחזיקי  מקרב  בהצבעה  המתנגדים  קולות  סך 
(, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי  1האמורים בפסקה )

 יחידות ההשתתפות. 
 

במניין   (1)רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:    היום: סדר שעל  4  -ו   3החלטות מס'  
ההשתתפות   יחידות  מחזיקי  קולות  מכלל  רוב  ייכללו  הכללית,  באסיפה  הרוב  קולות 
המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי  
ההשתתפות   יחידות  מחזיקי  של  הקולות  כלל  במניין  המנכ"ל;  עם  ההסכם  באישור 

ה  קולות  בחשבון  יובאו  לא  )האמורים  מקרב 2נמנעים;  בהצבעה  המתנגדים  קולות  סך   )
(, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל  1מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה )

 .זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות
 

 תוקף כתב ההצבעה  .8
לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה  
ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם 

או אם נשלח  "(, רק אם צורף לו אישור בעלות  בעל יחידות לא רשוםחברה לרישומים )"
בתקנות   )כהגדרתה  האלקטרונית  ההצבעה  מערכת  באמצעות  בעלות  אישור  לשותפות 

התש  עמדה(,  והודעות  בכתב  )הצבעה  ההצבעה )"  2005-ס"והחברות  מערכת 
 "(.האלקטרונית

 
של  היחידות  בעלי  במרשם  יחידות  כבעל  שרשום  מי  לגבי  תוקף  יהיה  ההצבעה  לכתב 

 .התאגדות תעודת או תעודת זהות, דרכון צילום השותפות, רק אם צורף לו
 

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית  .9
 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל יחידות לא רשום רשאי להצביע 

 
כפי   האלקטרונית  ההצבעה  במערכת  להצביע  הזכאים  ברשימת  המופיע  יחידות  בעל 
לשותפות   אותה  ולהעביר  הצבעתו  אופן  את  לציין  רשאי  בורסה  חבר  ידי  על  שפורסמה 
ההצבעה   מערכת  באמצעות  ההצבעה  האלקטרונית.  ההצבעה  מערכת  באמצעות 

( שעות לפני מועד  6ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש )  האלקטרונית תתאפשר החל 
"( הכללית  האסיפה  המערכתכינוס  נעילת  עד  מועד  לביטול  או  לשינוי  ניתנת  ותהיה   ,)"

 למועד נעילת המערכת. 
 

 מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה  .10
משרד ד"ר זאב הולנדר, משרד   -כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה  

היועמ"ש החיצוני של    - לידי עו"ד איתי ברפמן    , תל אביב,49עורכי דין, שבשד' רוטשילד  
טלפון  השותפות ב03-5665015פקס    03-5665005,  דואר  באמצעות   או ביד מסירה, 

 . דואר רשום באמצעות או itay@holender.co.ilאלקטרוני 
 

http://www.maya.tase.co.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
mailto:itay@holender.co.il
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המועדים האחרונים להמצאת הודעות עמדה ותגובת דירקטוריון השותף הכללי להודעות  .11
 העמדה

( ימים לפני מועד האסיפה, קרי  10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה ) 
יום   השו1.5.2022עד  דירקטוריון  להודעות  .  תגובתו  רשאי להמציא  בשותפות  תף הכללי 

 .6.5.2022( ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 5עמדה עד חמישה )
 

 כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה .12
 www.magna.isa.gov.ilבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  
 www.tase.co.ilבאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:  

 
 קבלת אישור בעלות .13

מחבר הבורסה שבאמצעותו ה לקבל את אישור הבעלות  זכאי  רשום  לא  יחידות  וא  בעל 
מחזיק את יחידות ההשתתפות, בסניף של חבר הבורסה או בדואר, אם ביקש זאת. בקשה 

 לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. 
באמצעות   לשותפות  יועבר  שלו  הבעלות  שאישור  להורות  רשאי  רשום  לא  יחידות  בעל 

 מערכת ההצבעה האלקטרונית.
 

 קבלת כתב הצבעה מחבר הבורסה .14
יחידו כתב בעל  לנוסח  לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית  זכאי  ת לא רשום 

מחזיק   הוא  שבאמצעותו  הבורסה  חבר  מאת  ההפצה,  באתר  עמדה,  והודעות  ההצבעה 
ביחידות ההשתתפות, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין בכך, או שהוא  

 . מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום
 

 עיון בכתבי ההצבעה  .15
 המהווה בשיעור השתתפות  ביחידות המחזיק  יותר או  אחד השתתפות  יחידת מחזיק

 בשיעור שמחזיק מי בשותפות, וכן ההצבעה כל זכויות מסך יותר או ( אחוזים5חמישה )
 השליטה בשותפות, כהגדרתו בעל בידי מוחזקות שאינן ההצבעה מתוך סך זכויות כאמור
זכאי, לאחר65בסעיף   לפקודת השותפויות  לעיין  נא)א(   בכתבי כינוס האסיפה הכללית, 

 בכתב.  הצבעה לתקנות  10כמפורט בתקנה   ההצבעה
 

 אופן ההצבעה .16
בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב 

 ההצבעה. 
 

  ציון זיקה .17
סימון קיומה או היעדרה של זיקה, ולתיאור  בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום ל

מהות הזיקה הרלוונטית, ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. מובהר בזאת כי בעל יחידות  
שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות  

ופן ההצבעה של לעניין אותה החלטה ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. בנוסף, בדבר א
וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה   בעלי עניין, נושאי משרה בכירה 

 .מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה
 

 שינויים בסדר היום והודעות עמדה  .18
יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטה שעל סדר היום,  

לסדר   נושא  הוספת  שיבוצעו  לרבות  ככל  עמדה.  הודעות  להתפרסם  עשויות  וכן  היום, 
השותפות   בדיווחי  בהם  לעיין  יהיה  ניתן  עמדה,  הודעות  יפורסמו  ו/או  כאמור  שינויים 

 . שבאתר ההפצה
 

במידה ויהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום, השותפות תמציא נוסח  
 סדר היום המעודכן. כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר 

 
המועד האחרון שבו תפרסם השותפות כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר 

 ימים מהזימון(.   7) 12.4.2022היום יהיה 
 
 
 
 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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 ביטול כתב הצבעה  .19
שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום   24בעל יחידות רשאי, עד  

ותו להנחת דעתו של מזכיר השותפות, או עובד אחר  של השותפות ולאחר שהוכיח את זה
 שמונה לענין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו. 

  
 

בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות  
 כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה. 
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 חלק שני  – כתב הצבעה 
 
 

 שותפות מוגבלת.  -טק השקעות -שור: השותפותשם 
 

משרדי ד"ר זאב הולנדר,  : כתבי ההצבעה יישלחו למען השותפות )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה(
היועמ"ש החיצוני של    -לידי עו"ד איתי ברפמן    , תל אביב,49משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד  

 השותפות.  
 

 540300563: מספר השותפות
 

ומקום   ביום  :  האסיפהמועד  תתקיים  בשעה  2022במאי    11',  דהאסיפה  באמצעות  00:10,   ,
 שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.  Zoomאפליקציית 

 
 מקום כינוס האסיפה 

Join Zoom Meeting 

 

https://us02web.zoom.us/j/82075455378?pwd=RHZmcGZTOEtFTkdXWC8rL0E1cV

VpQT09 

 
Meeting ID: 820 7545 5378 

Passcode: 834108 
 

 או בטלפונים:

 +972 55 330 1762 
+972 3 978 6688 

ב  כי רק מי שהחזיק  )כהגדרתו להלן( רשאי  יצוין  יחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע 
 להשתתף באסיפה. 

 
 : אסיפה מיוחדת של בעלי יחידות. סוג האסיפה

 
 . 10.4.2022:  המועד הקובע

 
  

https://us02web.zoom.us/j/82075455378?pwd=RHZmcGZTOEtFTkdXWC8rL0E1cVVpQT09
https://us02web.zoom.us/j/82075455378?pwd=RHZmcGZTOEtFTkdXWC8rL0E1cVVpQT09
tel:+972553301762
tel:+97239786688
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 פרטי בעל היחידות 
 __________________________________  שם בעל היחידות:

 
 מס' זהות: 

 
 __________________________________ 

 
יחידות   מספר 

 השתתפות: 

 
 __________________________________ 

 
 
 

   –אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית 
 

 

 __________________________________  מס' דרכון: 
 

 __________________________________  המדינה שבה הוצא: 
 

 __________________________________  בתוקף עד: 
 
 

  –אם בעל היחידות הוא תאגיד 
 

 

 __________________________________  מס' תאגיד: 
 

 __________________________________  מדינת ההתאגדות: 
 

 
ההצבעה   מערכת  באמצעות  בהצבעה 

   -האלקטרונית 
 

 

 קוד זיהוי: 
 

 __________________________________ 

 קוד הבקרה: 
 

 __________________________________ 

 __________________________________  הפרט המזהה הנוסף: 
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 אופן ההצבעה 
 

 ___לא   ___? כן1עניין  בעל אתה האם
 

 ___לא    ___? כן2בכירה משרה  האם אתה נושא
 

 ___לא    ___כן ? 3מוסדי  האם אתה משקיע
 

האם אתה    - 2-4מס'  ותלענין החלט 4אופן ההצבעה  מספר הנושא על סדר היום  
בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה,  

 ? 5נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי
 לא כן*  נמנע  נגד בעד

מס'   את    -   1החלטה  מחדש  למנות 
בריטמן ושות',   משרד  זוהר  אלמגור 

רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים 
בתום  לתקופה שסיומה  של השותפות 
של  הבאה  השנתית  הכללית  האסיפה 
דירקטוריון  את  ולהסמיך  השותפות 
השותף הכללי של השותפות לקבוע את  

  שכרם.

     

מס'   מדיניות   -  2החלטה  את  לאשר 
הכללי   בשותף  משרה  לנושאי  התגמול 
שנים  שלוש  של  לתקופה  ובשותפות 
בנוסח  האסיפה,  אישור  ממועד  החל 

 לזימון לאסיפה  כנספח א' המצורף 

     

מס'   תנאי    -  3החלטה  את  לאשר 
הכהונה והעסקה המעודכנים של מר רן 
הכללי  השותף  כמנכ"ל  צרור 

ב כמפורט  ב' והשותפות,  לדוח   נספח 
 הזימון. 

     

מס'   מענק    -  4החלטה  הענקת  לאשר 
שנת   בגין  השותף   2021שנתי  למנכ"ל 

בסכום הכללי והשותפות מר רן צרור,  
 .משכורות חודשיות ברוטו 6של 

     

 
 . * פרט. בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין

 
 כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.   –לבעלי יחידות המחזיקים ביחידות באמצעות חבר בורסה  

 
דת  כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעו  -לבעלי יחידות הרשומים במרשם בעלי היחידות של השותפות  

 הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.
 

 פירוט בדבר זיקה )היותך בעל שליטה, בעל ענין, בעל ענין אישי בהחלטה או נושא משרה בכירה?(:  
 

 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________ ________________ 
 
 

 ____________       ______________ 
 חתימה                 תאריך 

 
 "(.חוק ניירות ערך)" 1968- לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרת המונח בסעיף   1
 )ד( לחוק ניירות ערך.37כהגדרתו בסעיף   2
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()השתתפות חברה   1כהגדרת מונח זה בתקנה    3

, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו 2009-מנהלת באסיפה כללית(, התשס"ט
 . 1994-בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  4
 יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.   בעל  5


