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אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ
")החברה("

2021,בספטמבר14

לכבודלכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מרשות ניירות ערך

www.isa.gov.ilwww.tase.co.il

א.ג.נ.,

של בעלי המניות של החברהמיוחדתאסיפה כללית כינוס דוח מיידי בדבר הנדון: 

"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים חוק החברות("1999-בהתאם לחוק החברות, התשנ״ט
-תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס, 1970-ומיידיים), התש״ל

2005-"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס״וצעה פרטיתתקנות ה("2000
"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה תקנות ההצבעה("

"), מתכבדת החברה תקנות הודעה ומודעה(״ 2000-ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש״ס
״), שתתקיים האסיפה הכללית״ או ״האסיפהלהודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת (״

בקישור הבא: ZOOMהיוועדות חזותית באמצעות ב12:00, בשעה 2021, באוקטובר19ג',ביום
https://us06web.zoom.us/j/86172728622.

:להלןיםהנושאשל האסיפה על סדר יומה . 1

תגמול לדירקטורים ונושאי משרה בחברההמדיניות עדכון.1.1

פה הכללית של החברה את מדיניות התגמול של יאישרה האס2020בספטמבר 30ביום 
מדיניות התגמול ("2020בספטמבר 30החברה לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 

עם חברת אפיו אפריקה בע"מ.חברת אקסיליון בע"משל"), עת ביצוע מיזוג הקיימת

לרבות השינויים המשמעותיים שחלו בשים לב לשינויים במבנה הניהולי של החברה, 
במהלך השנה האחרונה בתנאי השוק ביחס לשכר הנהוג בחברות מסוגה של החברה, כמו 

החברה, תכנית מטרותקידוםלצורךאיכותי גם הצורך בשימור ו/או גיוס כוח אדם
ועדת 2021, בספטמבר9אישרו ביום , העבודה של ומדיניותה בראייה ארוכת טווח

דירקטוריון החברה עריכת שינויים במדיניות התגמול של החברה. במסגרת זימון והתגמול
ולאשרה את התיקונים המפורטים להלן, בין היתר,מוצע לערוך במדינות התגמולזה 

:אישור האסיפה הכלליתהחל ממועדלתקופה של שלוש שנים 

.)ברוטו(במונחי נושאי המשרה בחברההקבוע החודשי לעדכון תקרת השכר .1.1.1

עדכון והרחבת היקף ניירות הערך אשר ניתן להציע כתגמול הוני לנושאי משרה .1.1.2
בחברה.

לנושאי משרה בחברה.עדכון היקף הדילול המקסימאלי בגין ניירות ערך שיוענקו.1.1.3

התאמות למדיניות התגמול בשים לב לשינוי המבני הניהולי האחרון בחברה..1.1.4

.לגודל החברה ותנאי השוקהשכר לצורך התאמתם והפרשי עדכון יחסי השכר .1.1.5

מסומנים ביחס למדיניות התגמול הקיימת למדיניות התגמוללנוחות, התיקונים המוצעים
לדוח זה. כנספח אמצורפים 
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שעל סדר היום1.1מספר נוסח ההחלטה ביחס לנושא .1.1.6

זהלדוח 'אכנספח חברה בנוסח המצורף של המדיניות התגמול עדכון את לאשר
אישור האסיפה הכללית.ממועד לתקופה של שלוש שנים 

כמנכ"ל החברהסלעיעקבאישור תנאי כהונה והעסקה של מר .1.2

תנאי מינויו ו, את 1דירקטוריון החברהותגמולועדת הואישר2120, אוגוסטב31ביום 
, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של מנכ"ל החברהלתפקיד סלעיעקבהעסקתו של מר 

:כמפורט להלןמניות החברה,בעלי 

תקופת עבודההיקף העסקה ו.1.2.1

וזאת יועסק על ידי החברה במשרה מלאה) "מר סלעאו ""המנכ"ל("סלעמר 
כל ההתקשרות הינה לתקופה בלתי קצובה כאשר .2021בספטמבר 5החל מיום 

צד רשאי להביא את הסכם ההעסקה לסיומו בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה 
החברה רשאית לוותר על שירותיו של המנכ"ל . ימים120בכתב שלמוקדמת

בתקופת ההודעה המוקדמת ובמקרה כזה הוא יהיה זכאי לתשלום חלף הודעה 
מוקדמת כולל שווי התנאים הנלווים שהיו משולמים לו במהלכה.

שכר.1.2.2

ברוטו. במונחיש"ח לחודש אלפי70של בסך חודשישכרזכאי להמנכ"ל יהיה

רכב.1.2.3

(או ש"ח5,000בעלות חודשית של עד ליסינג רכב מנכ"להחברה תעמיד לרשות ה
התשלומים וההוצאות כל , הכולל את חלופת החזר בהתאם להחלטת המנכ"ל)

. (למעט קנסות חניה ו/או תעבורה)כאמוררכבההקשורים לשימוש והחזקת 
)הנ"להתשלומים וההוצאות (כולל שווי הטבת הרכבמ50%-שא בייהמנכ"ל 

לצרכי מס.

תנאים נלווים.1.2.4

יידרש במסגרת תפקידו לנסוע לחו"ל, הוא יהיה זכאי להחזר המנכ"לכל שכ
הוצאות בגין נסיעה ושהות בחו"ל והוצאות אש"ל כמקובל בחברה.

או מספר ימי חופשה גבוה יותר, ככל ימי חופשה שנתית22-יהא זכאי להמנכ"ל 
מספר ימי החופשה השנתית כאמור יגדל ביום אחד נוסף בחלוף .ונדרש על פי דין

וזאת עד לסך מקסימלי של החל ממועד תחילת ההעסקה,חודשי העסקה12כל 
ימי החופשה השנתית יהיו ניתנים לצבירה עד לסך ימי חופשה שנתית.28

. צבירה מעל המגבלה כאמור כפופה לאישור ימי חופשה שנתית24מקסימאלי של 
לא יהיה זכאי לפדיון ימי המנכ"לבמהלך תקופת העסקתו, טוריון החברה. דירק

ובכפוף למגבלת ימי למעט במועד סיום העסקתו בחברהחופשה חלף ניצולם,
.החופשה הניתנים לצבירה

.2021בספטמבר 9החלטה זו אושררה על ידי דירקטוריון החברה ביום 1
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בהתאם לקבוע בצווי ההרחבה אשר יחולו מעת ימי הבראהלזכאייהיההמנכ"ל 
עדרות הראשון מפאת יחל מיום ההוכן לדמי מחלה מלאים הלעת על העסקתו

מחלה.  

גין מלא השכר, בהתאם לשיעורים הקבועים בוניפנסיביטוח יהיה זכאי להמנכ"ל
מהשכר לרכיב פיצויים 8.33%הפקדות החברה לביטוח פנסיוני בשיעור -כלומר 

6%תגמולים בשיעור בגין מהשכר לרכיב תגמולים, וניכוי חלק העובד6.5%-ו
או קופ"ג שאינה קרן פנסיה יבחר בביטוח מנהלים והמנכ"ל מהשכר. במידה 

הפקדות החברה לתגמולים יכללו בתוכן גם תשלום עבור פוליסת אכ"ע בשיעור 
מהשכר, ובכל מקרה שיעור הפקדות החברה לתגמולים לא 75%הדרוש להבטחת 

יעלו על עם התגמולים לא יחד מהשכר והעלויות בגין ביטוח אכ"ע ב5%יפחת מ
מהשכר7.5%

-המנכ"ל סך השווה לכמו כן, מידי חודש החברה תפקיד לקרן השתלמות שיבחר 
משכרו ותפקיד בקרן וכן תנכהמחצית השכר החודשי לה זכאי המנכ"ל מ7.5%

. ממחצית השכר החודשי כאמור2.5%-סך השווה לאת חלק העובד ב

אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן ייכלל בפוליסת ביטוחהמנכ"ל 
כמו כן, הסכם העסקתו כולל יהיה זכאי לקבלת כתב שיפוי כמקובל בחברה.

תניות אי תחרות וסודיות כמקובל בהסכמים מסוג זה.

מענקים.1.2.5

בהשגת יעדים, כפי שייקבע על ידי ועדת יהיה זכאי למענק שנתי מותנההמנכ"ל
חודשי שכר. המענק 5-התגמול של החברה וזאת עד לסך מענק שנתי השווה ל

ימים 120השנתי, ככל ותתמלא הזכאות לקבלתו, ייפרע בתשלומים שווים עד 
מדיניות בלקבוע בהתאם ממועד אישור דוחותיה הכספיים של החברה והכל 

.ה נהוגה באותה העתהתגמול של החברה, כפי שתהי

גמול הוני.1.2.6

כתבי אופציה (שאינם 1,355,000להקצאת המנכ"ליהיה זכאי עם מינויו, בקשר 
.רשומים למסחר) של החברה

להקצאת בהתייחס פרטיתהצעהבהתאם לתקנות הנדרשים הפרטים להלן 
:מנכ"לאופציה לכתבי 1,355,000

בספטמבר, 5מיום החלוזאת")ניצע(בסעיף זה: "מנכ"ל החברה .1.2.6.1
2021.

) לחוק 1)(א)(5(270הניצע אינו "צד מעוניין" כהגדרתו בסעיף .1.2.6.2
החברות.

% שהם -תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור ב.1.2.6.3
יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר 

:ההקצאה וכן בדילול מלא

כתבי אופציה 1,355,000כאמור לעיל, מוצע להקצות בסה"כ )א(
מניות רגילות של 1,355,000(שאינם רשומים למסחר) לרכישת 

החברה.
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-כנכון למועד הדוח מהווים כתבי האופציה המוצעים כאמור)ב(
מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, 0%

מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות 3.89%-וכ
ההצבעה בה בדילול מלא.

ש"ח, לכל כתב 5.51מחיר המימוש של כתבי האופציה הינו )ג(
מדיניות בקבועלבהתאם וזאת אופציה, לא צמוד למדד

.התגמול

הניצע יהיה זכאי לקבל את כתבי האופציה ולממשן לתקופה )ד(
תקופת חודשים מיום הקצאתם ("120מקסימאלית של 

ישראלית להקצאת התגמול התכנית לתנאי "), בכפוף המימוש
תכנית התגמול ("של החברה 2020אופציות ומניות לשנת 

חודשים48לתקופת הבשלה כוללת של וכן בכפוף ") ההונית
. כאמור להלן

תקופת כתבי האופציה יהיה כדלקמן: מועד ההבשלה של )ה(
חודשים במנות 48ההבשלה בגין כתבי האופציה תתפרש על פני 

. בתום שנת 1בגין כל שנת העסקה כמפורט להלן: רבעוניות
. החל 2מכתבי האופציה; 25%ההעסקה הראשונה יבשילו 

35%ה יבשילו להעסק24-ועד תום החודש ה13-החודשהמ
36-ועד לתום החודש ה25-חודשההחל מ. 3מכתבי האופציה; 
27. החל מחודש 4-מכתבי האופציה; ו25%להעסקה יבשילו 

מכתבי האופציה.15%יבשילולהעסקה 48ום חודש ועד לת
חודשים ממועד ההענקה יבשילו כל כתבי האופציה 48בתום 

. ויהיו ניתנים למימוש על ידי הניצע עד תום תקופת המימוש
יצוין כי ככל שהתקשרותו של הניצע עם החברה תסתיים, כתבי 

האופציה כאמור אשר הבשילו כאמור יהיו ברי מימוש למשך 
ימים החל ממועד סיום ההתקשרות ויתרת כתבי 90ופה של תק

האופציה אשר טרם הבשילו כאמור, יפקעו מיידית.

לפקודת מס הכנסה 102ההקצאה לניצע תעשה בהתאם לסעיף )ו(
"). הפקודה(להלן: "1961-[נוסח חדש] 

מניות המימוש תקנינה זכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע )ז(
מניות החברה, לרבות מניות המימוש, באסיפות החברה. לכל 

זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו 
כמשולמים על ערכן הנקוב, בכל הקשור לדיבידנד, וכל חלוקה 

אחרת ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

התאמות והוראות להגנת הניצע)ח(

התאמות בגין עסקה.א

או שינוי שליטה תשל החברה הבבמקרה של רכישה
בחברה או בחברה הבת (אם באמצעות מיזוג, איחוד, 

העברת מניות, מכירת נכסים או כניסת בעל שליטה חדש 
50%) יואצו מועדי ההבשלה של 1בחברת האם): (

) במקרה 2(-עד לאותו מועד; והבשילומהאופציות שטרם 
בו החברה הרוכשת ו/או הממוזגת ו/או בעל השליטה 

אותו בלהמשיך את העסקתוניצעיציע להעניין,, לפיהחדש
טרם ניצעתפקיד ובתנאי העסקה דומים לתנאים שהיו ל
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השינוי האמור ולרבות בנוגע להענקת אופציות באופן 
) 50%אזי יתר האופציות (וכמות דומים על פי דוח זה, 

ממועד ביצוע השינוי (שנים עשר) חודשים12יבשילו לאחר 
לא ) לעיל 2(קטן האמורים בסעיף התנאיםככל וכאמור.

בקרות האירוע תסתיים ניצעהתקיימו או שהעסקתו של ה
כאמור (ולא בשל "סיבה") כל האופציות שאר טרם 

.הבשילו, יבשילו מיידית

השלכות בשל פירוק מרצון.ב

היה ויוחלט על פירוקה מרצון של החברה בשעה שקיימות 
, וניתתכנית התגמול ההאופציות שטרם מומשו מכוח 

תמסור החברה הודעה לכל בעלי האופציות, בדבר קבלת 
ימים לממש את 7ההחלטה כאמור, ולכל בעל אופציה יהיו 

האופציות שטרם מומשו למניות ואשר הגיע מועד הקנייתן, 
ימים אלו, 7בהתאם להליך המימוש הקבוע להלן. עם חלוף 

כל האופציות אשר טרם מומשו למניות עד אותו יום, 
תפקענה מיידית.

התאמות בגין שינויים בהון.ג

מבלי לגרוע מן האמור להלן, בכל מקרה שיחול שינוי בהון 
המניות המונפק של החברה בדרך של, דיבידנד במניות 

(מניות הטבה), פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות, 
שינוי במבנה הון החברה או כל אירוע דומה על ידי החברה 

תכנית אזי המספר וסוג המניות במסגרת או של החברה, 
או המניות הניתנות למימוש כתוצאה התגמול ההונית

תכנית התגמול ממימוש אופציות אשר הוענקו מכוח 
, ומחיר המימוש, יותאמו באופן יחסי על מנת לשמר ההונית

באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש 
זכויות, יחול המצטבר שלהן. לעניין התאמות בחלוקת

להלן.והאמור בסעיף

התאמות בשל חלוקת מניות הטבה.ד

במקרה בו תחלק החברה מניות הטבה שהתאריך הקובע 
לחלוקתן יחול לאחר מועד הקצאת האופציות בעד הניצע, 
אך בטרם מומשו האופציות או פקעו, יגדל או יקטן מספר 
המניות שהניצע זכאי להן בעת מימוש האופציות במספר 
המניות שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש 

את האופציות.

התאמות בשל תשלום דיבידנד במזומן.ה

ידי החברה לבעלי המניות -במקרה של תשלום דיבידנד על
הרגילות שלה, כשהתאריך הקובע את הזכות לקבלת 

דיבידנד זה יחול לאחר הקצאת האופציות אך לפני מועד 
ום ה"אקס דיבידנד" אשר ייקבע המימוש שלהן, יופחת בי

על ידי הבורסה מחיר המימוש של כל אופציה בגובה סכום 
החברה הדיבידנד, ברוטו ששולם בגין כל מניה של החברה.

תודיע על מחיר המימוש המותאם כאמור של האופציות, 
."בדיווח מיידי, לפני פתיחת המסחר ביום ה"אקס דיבידנד

מפורט בסעיף זה, מעבר להתאמות במחיר המימוש כ
ידי החברה לא תשפיע בצורה כלשהי על -חלוקת דיבידנד על

החברה בביצוע את מספר מניות המימוש ולא תחייב 
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התאמה כלשהי בקשר עם כמות האופציות ו/או מניות 
המימוש.

התאמות במקרה של הנפקת זכויות.ו

היה והחברה תציע לבעלי מניותיה בדרך של הנפקת זכויות, 
זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, תראה החברה את 

ערב זכאיהוא להם ההאופציכתבי את מימש כאילו הניצע 
הנפקת הזכויות ותביא לכך או תגרום לכך כי הזכויות 

באותם התנאים בהם הוצעו לבעלי לניצע תוצענה גם 
חברה וזאת בשינויים המחויבים המניות האחרים ב

בהתאמה.

שינויים טכניים בהון החברה.ז

אם כמות המניות בחברה תשתנה כתוצאה מפעולות של 
פיצול מניות או איחוד מניות, מספר המניות שינבעו 

ממימוש כל אופציה יותאם באופן יחסי (ללא שינוי במחיר 
המימוש). אופן ההתאמה במקרים אלו יקבע על ידי 

ריון החברה, וקביעותיו יהיו סופיות ומחייבות. דירקטו
למעט במקרים בהם אחרת במפורש, הקצאה של מניות 

מכל סוג לא תגרום להתאמת מחיר המימוש או מספר 
המניות שינבעו מהמימוש.

השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים.1.2.6.4

בלק אנד שולס הערך הכלכלי של כתבי האופציה על פי נוסחת 
-לניצע, ליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה, הינו כהמוענקות 

ש"ח לכל כתב אופציה. 1.75אלפי ש"ח, שווי ממוצע של 2,370
ההנחות ששימשו בסיס לחישוב הערך הכלכלי של כתבי האופציה הן 

ש"ח, משך 5.51ש"ח, מחיר מימוש של4.65כדלקמן: מחיר מניה 
ריבית 32.31%של שנים, סטיית תקן שנתית 10-חיים ממוצע של

.0%דיבידנד בשיעור של ותשואת1.29%חסרת סיכון בשיעור של 

לפרטים אודות הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקות .1.2.6.5
הניצע, של בעלי העניין בחברה, וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון 
המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה, לפני, לאחר ובהנחת מימוש מלא 

לדוח זה.'בכנספח י האופציה ראו הטבלאות המצורפות של כתב

החודשים העוקבים 12-ם בלפרטים אודות התגמולים הצפויי.1.2.6.6
הנדרשים עפ"י התוספת השישית לתקנות דוחות מנכ"ללהקצאה ל

לדוח זה.'גנספח תקופתיים ומיידיים ראו האמור ב

התמורה, הדרך שבה נקבעה התמורה ונימוקי הדירקטוריון וועדת .1.2.6.7
התגמול להקצאה

התמורה בגין כתבי האופציה ומחיר המימוש הינם כמפורט בסעיף
לעיל. 1.1.6.3

אישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה על פי ההצעה.1.2.6.8

ההקצאה על פי ההצעה לניצע טעונה אישורי ועדת התגמול 
, 2021באוגוסט 31ודירקטוריון החברה, אשר כאמור התקבלו ביום 

ות של החברה, אשר זימון לה ניתן בדוח אישור אסיפת בעלי המני
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זה, וכן אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום 
למסחר של מניות המימוש אשר תנבענה מהאופציות. בכוונת החברה 

לפנות בבקשה לקבל אישור כאמור, בסמוך למועד קיום האסיפה.  

ניין שמות בעלי מניות מהותיים או נושא משרה בחברה שיש להם ע.1.2.6.9
אישי בתמורה ומהות עניין זה

למיטב ידיעת החברה אין בעלי מניות מהותיים או נושאי משה 
בחברה שיש להם עניין אישי בהקצאה ובתנאי ההעסקה המובאים 

לאישור.

נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההקצאה.1.2.6.10

ההקצאה נשוא דוח זה לניצע, אושרה על ידי דירקטוריון החברה 
1.1.7בהתאם לנימוקים הקבועים בסעיף וועדת התגמול של החברה 

הניצע לא נכח בישיבת הדירקטוריון במועד בו אושרה .להלן
ההקצאה נשוא דוח זה.

הסכמים בנוגע לזכויות בניירות ערך של החברה.1.2.6.11

למועד פרסומו של דוח מיידי זה, אין בין למיטב ידיעת החברה, נכון 
הניצע לבין מחזיקים בניירות ערך של החברה ובין הניצעים על פי 

דוח זימון זה לבין עצמם, הסכמים, בין בכתב ובין בע"פ, בנוגע 
לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות 

הצבעה בחברה.

ל בעל מניה מהותי או נושא כמו כן, למיטב ידיעת החברה אין כ
משרה שיש לו עניין אישי בהצעה הפרטית המהותית, למעט הניצע 

עצמו.

מניעות או הגבלות בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים.1.2.6.12

בהתאם להוראות התכנית, כתבי האופציה אשר יוקצו כאמור 
לפקודה וכן המניות שתנבענה ממימושם, לרבות 102בהתאם לסעיף 

ת המוקנות מכוחן, לרבות מניות הטבה, יופקדו בידי נאמן, כל הזכויו
חודשים מהמועד בו הוקצו האופציות לנאמן.24וזאת עד לתום 

למיטב ידיעת החברה, על כתבי האופציה המוקצים, לרבות על מניות 
ג' לחוק ניירות 15שינבעו ממימושם חלה חסימה על פי הוראות סעיף 

ות ערך (פרטים לעניין סעיפים , ותקנות נייר1968-ערך, התשכ"ח
כמופרט להלן:,2000-ג' לחוק), התש"ס15-א' ו15
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חל איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את המניות המוצעות .1
תקופת החסימה למשך שישה חודשים מיום הקצאתן ("

").המוחלטת

שה רבעונים עוקבים שלאחר תקופת החסימה יבמשך ש.2
רשאי להציע בכל יום מסחר המוחלטת, יהא כל אחד מהניצעים 

כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר 
בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה 

ליום ההצעה, ובלבד שלא יציע ברבעון אחד כמות מניות העולה 
על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה. לעניין זה 

חודשים, כאשר ראשיתו של 3משמעו תקופה של -"רבעון" 
לעיל.1הרבעון הראשון הינה בתום התקופה האמורה בס"ק 

למעט מניות שינבעו ממימוש או -לעניין זה "הון מונפק ונפרע" 
המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם 

.מומשו או הומרו

עון חודשים. ראשיתו של הרב3תקופה של -לעניין זה "רבעון" 
הראשון בתום התקופה האמורה לעיל.

מועד הקצאת ניירות הערך.1.2.6.13

לעיל, החברה 1.1.5.8בכפוף לקבלת האישורים האמורים בסעיף
תבצע את הקצאת האופציות בסמוך לאחר קבלת האישורים 

.האמורים

נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי הכהונה האמורים.1.2.7

הינו איש עבודה וחזון סלעוהדירקטוריון סברו, כי מר תגמולחברי ועדת ה.א
(כיהן כמנכ"ל ולאחר מובילותמהמעלה הראשונה, בעל ניסיון עשיר בחברות 

יוניספקטרל, ניהל את חברת סנסה סקיוריטי וכן כמנהל מכן כנשיא חברת
, סלעוכי כישוריו, ניסיונו ויכולותיו של מר חטיבת המובייל בקבוצת צורן) 

כפי שבאו לידי בינלאומי הניהולי והניסיון הרב והטכנולוגי הידע היתר, ובין ה
משמעותית לקידום , הינם כאלה היכולים לתרוםם הקודמיםביטוי בתפקיד

יעדיה של החברה;

ניהלה תהליך מורכב חברי דירקטוריון של החברההשכללועדת האיתור.ב
ויסודי לאיתור מנכ"ל חדש לחברה, אגב גיבוש מסמך קריטריונים מוסדר, 

הפעלת פירמת איתור וייעוץ בנושא השמת בכירים בתחומי פעילותה של 
ראיינה מספר מועמדים, ,החברה, ניהול מספר ישיבות וניהול דיוני עומק

ורט ליסט", בחנה "ש-איכותיים ביותר, וגיבשה רשימות "לונג ליסט" ו
ובסיומה נמצא כי מר ממליצים וקיימה סקירה מעמיקה ביחס לכל מועמד

;סלע הוא המועמד המוביל

הנו בעל ניסיון בתפקידי מנכ"ל ותפקידי ניהול בכירים נוספים ונושא מר סלע.ג
עימו ניסיון רב, בתהליכי מימון וגיוס, בניית תוכניות אסטרטגיות ארוכות 

;ווקים בינלאומייםטווח, אגב ניתוח ש

הפגין ידע טכנולוגי רחב, ניסיון ניהולי עשיר, סמכותיות מר סלע.ד
אמינות גבוהה, ישירות, דבקות במטרה ויחסים בין אישיים ואסרטיביות,

. כבר בשיחות וכן הבנה ביחס לאתגרים הניצבים בפני החברהמצוינים
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להמשך פעילותה הראשונות, המועמד הביע מספר רעיונות חכמים ויצירתיים 
;ומביא עימו ניסיון בינלאומי עשיר, התגורר מספר שנים בחו"ל של החברה

לעודד את המנכ"ל בשכר המוצע, יחד עם יתר התנאים המוצעים, יש כדי .ה
החדש לבצע את תפקידו בחברה ולתמרצו באופן ראוי להוביל את החברה 

;דום יעדיה והמשך פיתוח עסקיה, קילשם השאת רווחיה

תנאי הכהונה, לרבות בונוס מותנה יעדים ותגמול באופציות, הינם מכלול.ו
מקובלים וסבירים בנסיבות העניין, בהתחשב באופי והיקף העבודה הנדרשים 

והאתגרים הניצבים בפניו, ויוצרים סלעמר סיונו וכישוריו של יבתפקיד, נ
;תמהיל נכון ביחס בין השכר לבין תגמולים מותנים מבוססי יעדים

לבין החברה, ולאחר שועדת סלעאי הכהונה נקבעו במשא ומתן בין מר תנ.ז
ודירקטוריון החברה דנו ברמות שכר ותגמול מקובלות של נושאי התגמול

;משרה בכירה בחברות בסדרי גודל ופעילות דומים לחברה

הכהונה המוצעים עומדים בתנאי מדיניות התגמול המאושרת של יאתנ.ח
לעיל. ככל ומדיניות התגמול המוצעת 1.1בסעיף החברה שמוצע לתקן כאמור 

. לא תאושר, אזי גובה השכר החודשי ושיעור היקף הדילול 1.1בסעיף 
אינם תואמים את מדיניות סלעהמקסימאלי של ניירות הערך שיוענקו למר 

לדעת וועדת ד לעיל -החברה, אך בהינתן השיקולים האמורים בסעיפים א
הנהת התגמול של החברהוממדיניחריגההתגמול ודירקטוריון החברה ה

לטובת החברה.

הנה האמצעי היעיל והנכון ביותר לשימור ותמרוץ נושאי גמול הוניהענקת .ט
רכיב שימור ארוך טווח, לאור כוללות, והם משרה ועובדים איכותיים

.תקופות המימוש הנפרשות על פני מספר שנים

קשר ישיר וברור בין הצלחת החברה להצלחת נושאי גמול הוני יוצרתהענקת .י
. מימוש האופציות והערך הכלכלי אשר ינבע בכלל ובפרט למר סלעהמשרה

קרי, -לנושאי המשרה קשור באופן ישיר לעליית השווי במניית החברה 
להצלחת ולצמיחת החברה. ככל שהחברה תצליח ותצמח יותר כך לנושאי 

יותר.המשרה ינבע שווי כלכלי גבוה

שעל סדר היום1.2מספר נוסח ההחלטה ביחס לנושא .1.2.8

בהתאם למפורט תנאי העסקתו של מר סלע בתפקידו כמנכ"ל החברהאת לאשר 
.וזאת החל ממועד מינויו לתפקידהבדו"ח ז

אסיפהשל הה ות של סדר יומחלטההרוב הנדרש לקבלת ה. 2

שעל סדר יומה של האסיפה 1.2-ו1.1ות המפורטות בסעיפיםחלטההלאישור הדרושהרוב.א
ובלבד שיתקיים אחד מאלה:הינו רוב רגיל 

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי )א(
, או באישור העסקההשליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול

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

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני )ב(
.אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה
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מנין חוקי ואסיפה נדחית. 3

ות) בעלי מני2כללית הוא נוכחות של לפחות שני (האסיפה ההחוקי לקיום המניין.3.1
מזכויות ההצבעה בחברה באותו )25%(אחוזיםעשרים וחמישההמחזיקים ביחד לפחות

מועד.

מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי,אם בתום מחצית השעה .3.2
מקום, או למועד מאוחר תדחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה שעה ולאותו 

").האסיפה הנדחיתאסיפה ("אם צוין כך בהזמנה ליותר,

אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע .3.3
.לתחילת אותה אסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים

בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה, הדיון או קבלת תקייםאסיפה כללית שי.3.4
החלטה בנושא שפורט בסדר היום למועד אחר ולמקום שתקבע ובמקרה כזה יינתנו 

.בדרך הפרסום הקבועה בחוקהודעות לאסיפה 

, באמצעות הצבעה משמעה נוכחות בעל המניות בעצמו, באמצעות כתב הצבעה-" נוכחות".3.5
אמצעות שלוח או נציג. או באלקטרונית

זכאות בעלי המניות להצביע באסיפהלקביעתהמועד . 4

את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח הדואר, אם בעל מניות זכאי לקבל.4.1
.ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים

(ב) 182באסיפה כאמור בסעיף המועד לקביעת זכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע .4.2
אביב בע"מ שיחול ביום-לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל

"). אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום המועד הקובע("2021בספטמבר 19א',
הקובע יהיה בסוף יום המסחר האחרון שקדם למועד זה. 

הוכחת בעלות. 5

, 2000-החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"סבהתאם לתקנות 
בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל החברה לרשומים ואותה מניה נכללת בין המניות 

הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, ימציא לחברה אישור על בעלותו 
, שבתוספת לתקנות האמורות1, בהתאם לטופס במניה למועד הקובע, כפי שנקבע כאמור לעיל

.או באמצעות הצבעה באינטרנט

ייפוי כוח להצבעה. 6

ידי שלוח, באמצעות כתב מינוי, או במקרה -בעל מניות רשאי להצביע באופן אישי או על.6.1
על ידי נציג באמצעות כתב מינוי, באופן ובהתאם לאמור בתקנון החברה. כתב -של תאגיד 

ידי עורך דין או מאושר בדרך אחרת להנחת דעתה של -המינוי או העתק מאושר על
דרך בגיןחוב , ר61מגדל עזריאלי שרונה קומה וב החברה, יופקד במשרדי החברה, ברח

שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה הכללית או לאסיפה הכללית 24לפחות ,תל אביב, 121
הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך כזה להצביע. היה ולא ייעשה כן, לא יהיה 

אסיפה כללית נדחית.בלכתב המינוי תוקף באותה אסיפה כללית או 
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המינוי יצורף אישור בעלות או אישור אחר אשר יציין את סוג המניות ואת מספר לכתב .6.2
המניות שבגינן הוא ניתן; לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין 

מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את כתב המינוי 
מות על שם בעל המניות. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר כאילו ניתן בגין כל המניות הרשו

מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו 
נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת המניות הרשומות על שמו וכתב המינוי יהא תקף 

רק בגין מספר המניות הנקובות בו.

ת עמדה והצבעה אלקטרוניתומשלוח הודעכתב הצבעה. 7

בהחלטות בנושאים שהדין מתיר לעשות בהם שימוש בכתב הצבעה, בעל מניות רשאי .7.1
להצביע באסיפה הכללית (או בכל אסיפה נדחית לה) ובאסיפות סוג באמצעות כתב הצבעה 

המצורף כנספח לדוח זה, שבו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו. את נוסח כתב הצבעה 
ינטרנט של לחוק החברות ניתן למצוא באתר הא88מדה כמשמעותן בסעיף והודעות ע

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתם: רשות ניירות ערך ובאתר 
www.magna.isa.gov.ilו-www.maya.tase.co.il הצבעה באמצעות כתב הצבעה .

שעות לפני 4תעשה על גבי חלק ב' של כתב ההצבעה. כתב הצבעה יומצא לחברה לפחות 
מועד האסיפה או האסיפה הנדחית. 

לפני מועד כינוס המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים .7.2
ימים 5העמדה הינו והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעותהאסיפה

. לפני מועד כינוס האסיפה

הודעת עמדה יש למסור במען למסירת כתב הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה .7.3
.תל אביב, 121דרך בגיןחוב , ר61מגדל עזריאלי שרונה קומה ברח' 

בעל מניות רשאי לפנות אל החברה לקבלת נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. בעל .7.4
שאינו רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב מניות 

ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק 
במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או 

ם. הודעה כאמור לעניין כתבי שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלו
ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר כתב.7.5
בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם 

לום תעודת זהות, דרכון או תעודת ), או צי("בעל מניות לא רשום"החברה לרישומים 
שעות לפני 4התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו לחברה עד 

.מועד ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל .7.6
הצבעה שאינן ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות הזכויות

לחוק החברות, זכאי לעיין 286מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 
לתקנות. בעל מניות, יציין את אופן הצבעתו לגבי כל 10בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 

נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה.

הצבעה אלקטרונית

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות .7.7
"), רשאי בעל מניות לא רשוםבמרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("הרשומות

להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית 
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קבועים בתקנות ההצבעה. "), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הההצבעה האלקטרונית("
בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין 

מועד נעילת שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("6זה, ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 
"). יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תהיה המערכת

לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות ניתנת לשינוי או 
.המערכת אחרי מועד זה

(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, 83יצוין, כי בהתאם לסעיף .7.8
המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות הצבעתותימנה 

.צעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתשלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמ

שינויים בסדר היום. 8

) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי 1%בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (
לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה 

מים לאחר זימון האסיפה. הוגשה ) י3כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (
בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, 

) ימים לאחר המועד האחרון 7החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (
ם סדר היום להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסו

המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח העסקה.9

שבלת משרד מגשטיןיועו"ד אביעד פנעו"ד רון סולמההחברה לעניין הטיפול בדוח זה הינםנציגי
, מספר תל אביב, 8, קומה המוזיאון, מגדל 4ברקוביץ ברח' משרד עורכי דין, שמענם -ושות

.03-3075055הינו: הטלפון 

עיון במסמכים.10

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה וביתר המסמכים הנוגעים לעסקה נשוא דוח זה, 
דרך ולעניינים אחרים אשר על סדר יומה של האסיפה, וכן בנוסח ההחלטות המוצעות, ברחוב 

, בתיאום מראש בטלפון: 16:00-ל09:00ה', בין השעות -בימים א' , תל אביב,121מנחם בגין 
עד למועד האסיפה, וכן באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה, ,050-2029021

, בהתאמה.www.maya.tase.co.il-וwww.magna.isa.gov.ilשכתובתם: 

או יותר מסך כל 5%מניה אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה בעל
זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סל כל זכויות ההצבעה שאינן 

לחוק החברות, זכאי, בעצמו או 268מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 
ושות', שבלתכינוס האסיפה הכללית, לעיין, במשרד עוה"ד באמצעות שלוח מטעמו, לאחר 

בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה 
לתקנות ההצבעה.10האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 

בכבוד רב,

אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ

באמצעות:

מנכ"ל –יעקב סלע

סמנכ"ל כספים–משה פינק 



נספח א'

סח מדיניות התגמול הקיימת הכולל את התיקון המוצע למדיניות התגמול, מסומן נו
ביחס למדיניות התגמול הקיימת



בע"מתחבורה חכמה אקסיליון 
מדיניות תגמול לדירקטורים ולנושאי משרה

מבוא.1

הוראות כלליות. 1.1

אקסיליון מדיניות התגמול הינה מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברת )א(
.100%-ובחברות הבנות שלה המוחזקות על ידיה בבע"מ תחבורה חכמה 

, כאמור, ייקבעו בחוקהחברותהתגמול בהתאם להוראות חוקאם וככל שלאחר אישור מדיניות )ב(
בתקנות או בצווים שיוצאו מכוחו, הקלות ביחס לדרישות החובה או בתנאי סף שצריכים להיכלל 
במדיניות תגמול נכון למועד אישורה, יראו בהקלות האמורות ככלולות במדיניות התגמול על אף 

אישור דירקטוריון.ל בכפוף לוכל הוראה אחרת הקבועה בה, הכ

מדיניות התגמול אינה יוצרת לדירקטור ו/או לנושא משרה כלשהו בחברה, בין אם מכהן ובין )ג(
אם עתידי, זכויות משפטיות כלשהן כלפי החברה וזכויותיו והתחייבויותיו של כל דירקטור ו/או 

נושא משרה ייקבעו בהסכם בינו לבין החברה, ככל שייחתם.

מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם היא חלה על נשים וגברים כאחד, מדיניות התגמול )ד(
ללא כל הבדל.

שנים, כדרישת החוק בעניין זה.3-מדיניות התגמול תעודכן בהתאם לצורך ותאושר אחת ל)ה(

מדיניות התגמול תחול על כל נושאי המשרה ואלו יכול שיהיו עובדיה של הקבוצה ו/או קבלנים )ו(
ים לה שירותים. ככל שנושא המשרה יספק שירותים לקבוצה כקבלן עצמאי, עצמאיים המספק

בים, התגמול לנושא המשרה ישולם כנגד ת מדיניות התגמול בשינויים המחוייחולו הוראו
חשבונית ומרכיבי התגמול ינורמלו, כך שמבחינת כלכלית כוללת הם יתאמו את האמור במדיניות 

, מצבה ותכניותיה.החברהבטובת זו ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע 

, מענק פרישה, תגמול הוני וכן, כל רכיב תגמול אחר, עליו יוסכם בין נושא המשרה לחברה מענק)ז(
לא יהיה בסיס לחישוב זכאות או ועבודתומשכרכחלקייחשבלאשולם למי מנושאי המשרה, יש

ולא שכרצבירה של זכות נלווית כלשהי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ישמש כרכיב 
יהווה רכיב קובע לצורך חישוב הזכויות הנובעות מיחסי עבודה, לרבות, אך לא רק, חופשה, 

במסגרתייכללואלהםשרכיביככל, השתלמותקרן, פנסיוניותמחלה, פיצויי פיטורין, הפרשות 
.והעסקתוכהונתותנאי

בשל היות נושאי המשרה בעלי תפקיד ניהולי בכיר ומאחר והתפקיד דורש מידה מיוחדת של אמון )ח(
הוראותו, לא יחול1951-"א התשיחוק שעות עבודה ומנוחה, להוראותשבהתאםהריאישי, 

ם לתגמול עבור עבודה בשעות זה הם לא יהיו זכאיבכללנושאי המשרה ולביחסהאמורחוק ה
נוספות או בזמן המנוחה השבועית.

אין באמור כדי לגרוע מחובת הדירקטוריון לבחון, מעת לעת, את מדיניות התגמול ואת הצורך )ט(
ב. לחוק החברות, אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת 267בהתאמתה להוראות סעיף 

הדירקטוריון יקיים מעקב שוטף על יישום מדיניות קביעתה או מטעמים אחרים. לאור האמור,
התגמול של נושאי המשרה בחברה.

ביחס לנושאי משרה ספיצפייםתחולה. 1.2

לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, מובאים, זותגמולמדיניותלאישורבמקביל
אילן מרבע"מ באקסיליוןיו"ר ומנכ"ל החברה מר אורן דרור וסמנכ"ל טכנולוגיה שלניהול הסכמי
לפירוט. של המנהליםוהעסקההכהונהתנאי, אשר קובעים את (בסעיף זה: "המנהלים")וייצמן

גם פורסמה גם מדיניות שבמסגרתו(האסיפהזימוןדוחראונא, כאמוראודות תנאי הכהונה והעסקה 



את כלל מהוויםה"ה אורן דרור ואילן וייצמן, שלכאמורההעסקה והכהונה תנאיזו). תגמול
, יובהרשנים ממועד אישורם. על כן 3לתקופה של המנהליםלוזכאיםשיהיוהתגמולים והמענקים 

לא ישתנה ,זכאיםהםלו) החודשי(השכר הקבועהתגמולכי ,זותגמולבמדיניותהאמורכלאףעל
תגמול הוני כמפורט או), 5.2לא יהיו זכאים למענק שנתי (כמפורט בסעיף המנהליםבתקופה זו, 

לאיזהזכאיםיהיולאוכן(ב)), 5.3בסעיףכמפורטהאופציה שיוענקו להם כתבי(למעט 5.3בסעיף 
(למעט טלפון נייד, חופשה שנתית 5.4בסעיףהמפורטיםהנוספותוההטבותהנלוויםמהתנאים

).שלהםהניהולבהסכמיכאמורוהכלוחופשת מחלה, החזר הוצאות, ביטוח אחריות, שיפוי ופטור, 

הגדרות. .1.21.3

או כפי שיהיה שמה מעת לעת.בע"מתחבורה חכמה אקסיליון : ״החברה״) א(

כפי שיעודכן מעת לעת בדיווחיה של החברה לבורסה.: ״החברות הבנות״) ב(

החברה והחברות הבנות.:״הקבוצה״) ג(

, לרבות התקנות והכללים שהותקנו מכוחו, כפי 1999-חוק החברות, התשנ״ט:״חוק החברות״) ד(
שיתוקן או יעודכן מעת לעת. 

, לרבות התקנות שהותקנו מכוחו, כפי 1968-חוק ניירות ערך, התשכ״ח:״חוק ניירות ערך״) ה(
שיתוקן או יעודכן מעת לעת

עדת התגמול שהרכבה כנדרש על פי דין. ועדת הביקורת שמתקיימים בה ו: "ועדת התגמול") ו(
התנאים הנדרשים לכך על פי הדין, רשאית לשמש גם ועדת תגמול.

לחוק החברות.1כהגדרתו בסעיף :״נושא משרה״) ז(

תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה בחברה, לרבות מתן פטור, ביטוח, :״כהונה והעסקהיתנא״) ח(
התחייבות לשיפוי או שיפוי, מענק פרישה וכל תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, 

הניתנים בשל כהונה או העסקה של נושא המשרה בחברה.

רהשיקולים, אמות מידה והוראות לבחינת וקביעת תנאי כהונה והעסקה של נושא מש.2

בין במסגרת בחינת תנאי הכהונה המוצעים לנושא משרה ייבחנו על ידי הגורמים המאשרים בחברה,
השאר, שיקולים אלה:

:שיקולים מחייבים. 2.1

קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח;) א(

ניהול יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין השאר, במדיניות) ב(
הסיכונים של החברה;

גודל החברה ואופי פעילותה;) ג(

תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי -לעניין תנאי כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים ) ד(
החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

:עניינים שחובה להתייחס אליהם. 2.2

מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה;השכלתו כישוריו, ) א(

תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עמו;) ב(



של שאר עובדי החברה 1היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לעלות השכר) ג(
שכר החציוני של , ובפרט היחס לשכר הממוצע ול2ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה

עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה;

להלן היחס המקסימאלי בין עלות תנאי כהונה והעסקה של נושא המשרה לבין עלות השכר 
:3החציונית והממוצעת של שאר עובדי החברה ועובדי הקבלן המועסקים על ידי החברה

יחס חציוני יחס ממוצע תפקיד

10 10 החברהמנכ"לוסמנכ"ל טכנולוגיהמנכ״ל

10 10
"ל סמנכ(למעט משנה למנכ״ל או סמנכ״ל 

או נושא משרה אחר שאינו )טכנולוגיה
יו״ר דירקטוריון פעילדירקטור או 

10 10 נושאי משרה אחרים

החברה סבורה כי מדובר ביחסים סבירים בהתחשב בגודלה, אופי הפעילות שלה, המומחיות 
הנדרשת מנושאי המשרה בחברה ואופי עסקיה, וכן כי אין ביחסים האמורים כדי והמיומנות 

להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

האפשרות להפחתת הרכיבים המשתנים על פי -כללו תנאי הכהונה וההעסקה רכיבים משתנים ) ד(
ניים שיקול דעת הדירקטוריון והאפשרות לקביעת תקרה לשווי המימוש של רכיבים משתנים הו

שאינם מסולקים במזומן;

תקופת הכהונה או ההעסקה של נושא המשרה, -כללו תנאי הכהונה וההעסקה מענקי פרישה ) ה(
תנאי כהונתו והעסקתו בתקופה זו, ביצועי החברה בתקופה האמורה, תרומתו של נושא המשרה 

להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ונסיבות הפרישה.

(או עומד למלא) תפקיד שכיח בחברה ציבורית (כגון: יו"ר של נושא משרה, הממלאבמקרה) ו(
נתוני התגמול בחברות דומות, הפועלות בתחום -דירקטוריון, מנכ"ל, סמנכ"ל כספים וכל כיו"ב) 

פעילות ו/או בעלות מחזור פעילות ו/או שווי שוק ו/או הון עצמי ו/או סך מאזן ו/או רווח שנתי 
סבירות התגמול ועל סבירות היחס בין הרכיבים המשתנים דומים, אשר יש בהם כדי להעיד על

לרכיבים הקבועים. נתוני ההשוואה שיובאו בפני חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יכללו 
חברות לפחות, בהן מתקיימים לפחות שניים מהפרמטרים המפורטים בסעיף זה לשתיהשוואה 

לעיל. 

:העסקהלעניין רכיבים משתנים בתנאי הכהונה וה. 2.3

ביסוס הרכיבים על ביצועים בראייה ארוכת טווח, ועל פי קריטריונים הניתנים למדידה; ו/או ) א(

תשלום כל תשלום בעד העסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או -"עלות שכר"  1
אחר.

שהחברה היא המעסיק בפועל שלהם, ועובדים של קבלן שירות עובדים של קבלן כוח אדם –"עובדי הקבלן המועסקים אצל החברה" 2
כהגדרתם בחוק העסקת -המועסקים במתן שירות אצל החברה; לעניין זה, "קבלן כוח אדם", "קבלן שירות", "מעסיק בפועל"  

.1996-דם, התשנ"ועובדים על ידי קבלני כוח א
על חברות בנות של החברה אשר  אך ורק על עובדים של החברה וחברות בנות אשר כל פעילותן הינה במדינת ישראל. 3 יחס זה לא יחול

כל פעילותן ועובדיהם הינם מחוץ לישראל.



.להלן5.2קריטריונים בשיקול דעת כמפורט בסעיף 

היחס בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים וכן, תקרה לשווי רכיבים משתנים במועד ) ב(
תקרת שווים במועד -תשלומם; ואולם לעניין רכיבים משתנים הוניים שאינם מסולקים במזומן 

הענקתם;

רה יחזיר לחברה, בתנאים שייקבעו במדיניות התגמול, סכומים ששולמו לו תניה שלפיה נושא המש. 2.4
כחלק מתנאי הכהונה וההעסקה, אם שולמו לו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש 

בדוחות הכספיים של החברה;

תקופת החזקה או הבשלה מזערית של רכיבים משתנים הוניים בתנאי כהונה והעסקה, תוך התייחסות. 2.5
לתמריצים ראויים בראייה ארוכת טווח;

תקרה למענקי פרישה.. 2.6

מיפוי תפקידי נושאי משרה בחברה אשר לגביהם חלה מדיניות התגמול.3

:בקבוצהמדיניות התגמול חלה על בעלי התפקידים הבאים

;יו״ר דירקטוריון. 3.1

;דירקטור. 3.2

; מנכ״ל החברה. 3.3

.דירקטורמשנה למנכ״ל או סמנכ״ל או נושא משרה אחר שאינו . 3.4

מעבר מיחסי עובד מעביד למתכונת מתן שירותים ולהיפך של נושאי משרה בחברה בכל תפקיד, כל זאת 
שינוי מתכונת ההתקשרות, לא תחייב אישור של האסיפה ללא הגדלת עלויות העסקה לחברה בגין

ידי ועדת התגמול בלבד.הכללית של בעלי המניות ותאושר על

תגמול נושאי המשרה בחברה.4

התגמול הכולל של נושאי המשרה עשוי להיות מורכב ממספר מרכיבים:

נועד לתגמל את נושא המשרה עבור השירותים שהוא מעניק לקבוצה, והזמן -תשלום בסיסי קבוע. 4.1
שהוא משקיע בביצוע תפקידו באופן שוטף. שכר הבסיס לוקח בחשבון את כישוריו של נושא המשרה 

ככל שמדובר בנושא משרה אחריות והסמכות שהוא נושא. בנוסף,וכן את דרישות התפקיד ותחומי ה
מכהן יבחנו גם הוותק והניסיון הייחודי שצבר בקבוצה והצורך בשימורו. ביחס לנושאי משרה שפועלים 
מחוץ לישראל, יילקח בחשבון גם רמות השכר של תפקידים דומים במקום הפעילות של נושא המשרה.

פי חוק (רכיבים כגון: חסכון פנסיוני, הפרשות לפיצויים,-ם ונקבעים עלחלקם מוגדרי-תנאים נלווים. 4.2
ביטוח לאובדן כושר עבודה, ימי חופשה, מחלה, הבראה וכו׳), חלקם נובעים מתנאי שוק או נוהג 
המקובל בשוק העבודה הרלוונטי לנושאי המשרה של החברה (כמו חסכון במסגרת קרן השתלמות) 

כר הקבוע ולממן או להחזיר הוצאות הנגרמות לנושא המשרה לצורך וחלקם נועדו להשלים את הש
מילוי תפקידו (כגון הוצאות נסיעה וטלפון נייד);

נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הישגיו ותרומתו להשגת יעדי הקבוצה במהלך -תגמול משתנה. 4.3
הכולל משתנה התקופה עבורה משולם התגמול המשתנה. משקלו של רכיב זה מתוך חבילת התגמול 

מנושא משרה אחד למשנהו, בהתאם לבכירות ובהתאם לאופי התגמול.

ועדת התגמול ובכדי להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי התגמול ותרומת נושא המשרה, יוצגו ל
ולדירקטוריון בבואם לדון באישור כל אחד מרכיבי התגמול של נושא משרה וכלל מרכיבי חבילת 

התגמול של נושא המשרה.



היחס בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיבים הקבועים אשר יינתנו לנושא המשרה יקבעו בהתאם 
לידי ביטוי תבואלמדיניות ניהול הסיכונים של החברה ומטרות מדיניות זו. הלימה בין רכיבי התגמול

ועיביצאתישפרואשרמדודיםסיכוניםללקיחתעידודתוךאיכותייםלעובדיםראויתשלוםבאמצעות 
4הרכיבים המשתנים המרבי לא יעלה על:שיעורשנה נתונה בכל. החברה

רכיבים משתנים מרביים 

75%מנכ"ל החברה

75%יו"ר דירקטוריון פעיל

75%אחרים משרה נושאי

טווח היחס הרצוי בין מרכיבי התגמול הכולל לשנה של נושאי המשרה בחברה הינו כאמור להלן:. 4.4

(כולל רכיבים משתנים 
מענקים ותגמול הוני*)

תפקיד

משכורות20השווה לעד סך
חודשיות (בסיס + נלוות)

"ל מנכ

משכורות20לעדהשווהסך
)נלוות(בסיס + חודשיות

טכנולוגיה"ל סמנכ

משכורות20לעדהשווהסך
)נלוות(בסיס + חודשיות

משנה למנכ"ל או סמנכ"ל (למעט סמנכ"ל טכנולוגיה) או 
משרה אחר שאינו דירקטור או יו"ר דירקטוריון נושא 

פעיל

* לעניין חישוב הרכיב המשתנה ההוני, כאמור בטבלה לעיל, השווי ההוגן השנתי המצטבר של התגמול 
ההוני אשר יוענק לנושאי המשרה בחברה, במועד הענקה, ואשר יוערך על פי סך השווי הכלכלי במועד 

השנים עד למועד הבשלה מלאה.הענקה מחולק באופן שווה במספר 

התגמולרכיבי.5

(תגמול קבוע)בסיסשכר . 5.1

קביעת השכר הקבוע לנושאי משרה) א(

השכר הקבוע לנושא משרה ייקבע במהלך המשא ומתן לקליטתו של נושא המשרה לתפקיד 
ל החברה או מי שימונה "בחברה. השכר יעודכן מעת לעת בהתאם לנהוג בחברה וינוהל בידי מנכ

ל יוכל לקבוע את השכר הקבוע בתוך טווח שיוגדר "לצורך זה למול נושא המשרה; המנכמטעמו 
פי ההוראות הקבועות במדיניות זו ובכפוף להוראות הדין. רמת -ויאושר לצורך זה מראש על

ל, תביא לידי ביטוי את כישוריו של נושא המשרה המיועד ואת "השכר שתיקבע, בתוך הטווח הנ
התפקיד אותו מיועד נושא המשרה למלא.מידת התאמתו לדרישות

תפקידים אחריםפערים בין נושאי משרה בקבוצה ובינם לבין בעלי-השוואה פנימית )1( 
בטרם קביעת/עדכון שכרו של נושא משרה חדש יובאו בחשבון הגורמים הבאים וכן 

אובחברההמשרהמנושאיאחדלכלשנקבעמלוא המענק השנתיהמתוכנן בלבד, בהנחה של קבלת יודגש, כי הכוונה היא ליחס 4
היחס בפועל בשנה נתונה בין מרכיבי חבילת התגמול עשוי להיות שונה בשל תת ביצועים או בשל .הרלוונטיותהבתבחברות

להשפיע על התגמול המשתנה כאמור במדיניות זו. בחישוב הטווחים כאמור, לא נלקח בחשבון אשר יכולים ביצועים עודפים
.מיוחדים, מענקי פרישה, מענקי הסתגלות וכיו"ביםתשלום מענק



השפעתם הצפויה על יחסי העבודה בקבוצה כולה ובהנהלתה:

לבין נושאי משרה אחרים בקבוצה;פער השכר בין נושא המשרה . א

פער השכר בין נושא המשרה לשאר העובדים בקבוצה;. ב

פער השכר בין נושא המשרה לבעלי -אם קיימים בעלי תפקידים דומים בקבוצה . ג
התפקידים הדומים.

עלות השכר הקבוע החודשי לנושאי משרה בחברה יהיה כדלקמן (במונחי תקרת )2( 
בש"ח):5ברוטומעסיק

מקסימום תפקיד

125,000,00070 "למנכ

00040,,00070 יו"ר דירקטוריון פעיל  / דירקטור המספק 
טכנולוגיה"ל סמנכשירותים לחברה

,00010075100,000 "ל סמנכ(למעט משנה למנכ"ל או סמנכ"ל
שאינו דירקטור נושא משרה אחר או )טכנולוגיה

או יו"ר דירקטוריון פעיל

ועדכונועקרונות בחינת שכר תקופתית 

במידת הצורך ועל פי שיקול הדעת של הנהלת החברה, ייבחן ויעודכן שכרם של נושאי המשרה ) ב(
בחברה (או חלקם בלבד, שאינם בעלי שליטה ו/או קרובם ו/או יו״ר דירקטוריון ומנכ״ל החברה) 

ועדכון זה יובא לאישור.

למנכ״ל, בגבולות הקבועים שינוי לא מהותי בתנאי כהונתו והעסקתו של נושא משרה אשר כפוף ) ג(
במדיניות התגמול, יאושר בידי המנכ״ל של החברה בלבד, בכפוף לכך שתנאי כהונתו והעסקתו 

ביחס לעלות 10%תואמים את מדיניות התגמול. לצורכי מדיניות זו, ״שינוי לא מהותי״ ייחשב עד 
של אותו נושא השנתית של תנאי הכהונה וההעסקה שאושרו ע״י ועדת התגמול והדירקטוריון

משרה, ובלבד שתנאי הכהונה וההעסקה תואמים את התקרות המצוינות במדיניות התגמול.

במקרה של נושא משרה המועסק בחלקיות משרה יחושבו הסכומים באופן יחסי, בהתאם ) ד(
לקבוע כי יינתן יותר מהסכום היחסי לחלקיות המשרה, ואולם האורגנים המוסמכים רשאים

המתקבל.

)שנתי (תגמול משתנהמענק . 5.2

נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים למענק שנתי בהתבסס על תכנית מענקים אשר תובא 
״). מובהר, כי המענק השנתי לא ייחשב לכל תכנית המענקיםלאישור ועדת התגמול והדירקטוריון (״

עניין ודבר כשכר לרבות לא יקנה זכויות סוציאליות.

ים למנכ״ל המענק השנתי יבוסס על שיקול דעת ועדת התגמול ביחס לנושאי המשרה הכפופ) א(
ודירקטוריון החברה אשר יהיו רשאים להעניק לנושאי המשרה הכפופים למנכ״ל מענק שנתי 
המבוסס על יעדים שמדידתם נעשית על בסיס שיקול דעת תוך התחשבות, בין היתר, בהערכת 

טרטגית של החברה בשנה הקודמת מנהל לעניין ביצועי נושאי המשרה תכנית העבודה האס
ותוכנית העבודה המתוכננת לשנה הקרובה וכן מתכניות עבודה המוגדרות לכל נושא משרה 

-(וכאשר מדובר בנושא משרה המקבל את התגמול כדמי ניהול שכר ברוטועלות מעסיקהשכר הקבוע לצורך טבלה זו חושב במונחי 5
ן.להל5.4כולל, על כן, גם את התנאים הנלווים, כמפורט בסעיף לא מלוא סכום דמי הניהול לא כולל מע׳׳מ) והוא 



(בשנה הקודמת והמתוכננת לשנה הקרובה) באופן אישי תוך התייחסות לשיקולים ארוכי טווח 
הסכומים על פי שיקול דעתם ובלבד שהמענק השנתי כאמור תואם את מדיניות התגמול לרבות 

להלן. במקרה בו נושא המשרה הכפוף למנכ״ל מכהן גם (ב)המפורטים בסעיף המרביים
כדירקטור בחברה, נושא המשרה כאמור לא ישתתף בדיונים שיתקיימו בוועדת התגמול 

ובדירקטוריון החברה בעניין המענקים השנתיים.

יבוסס על יעדים מדידים וכן על יעדים שמדידתם נעשית על ביחס למנכ״ל החברה המענק השנתי) ב(
בסיס שיקול דעת וועדת התגמול והדירקטוריון כאשר רכיב המענק אשר מבוסס על יעדים 
שמדידתם נעשית על בסיס שיקול דעת וועדת התגמול והדירקטוריון לא יעלה על שלוש פעמים 

המרבייםנכ״ל החברה עד לסכומים יתרת המענק השנתי למהשכר הקבוע של המנכ״ל בחודש.
להלן תחושב על פי מדדי הקבוצה מבין הפרמטרים המפורטים להלן:בסעיף זה המפורטים 

ביצועי הקבוצה בשנה החולפת, ביצועיה העסקיים והכספיים של החברה ו/או משיעור הרווחיות 
להישגים אלה ו/או מכל שהשיגה ו/או מהיקף מכירות שבוצעו על ידה ו/או מתרומתו של המנכ״ל 

פרמטר אחר שיוגדר על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון מבין הפרמטרים המפורטים להלן: 
); רווח EBIDTAמכירות; רווח גולמי; רווח תפעולי; רווח לפני מס; רווח לפני מס והפחתות (

ובר בחברה ל, בין אם מדונקי; עמידה ביעדי תקציב (מכירות ו/או רווחיות); תשואה להון; הכ
במאוחד או ביחס לחלק מהפעילות של הקבוצה וכן משקלול של כלל היעדים הפיננסים הנ״ל 

יחדיו.

מיליון ש"ח לכל נושא משרה.2סך של על השנתי לא יעלההמענקים סכום בכל מקרה 

מענק חד פעמי) ג(

ניכרים בהתאם להוראות החוק, החברה רשאית להחליט על מתן מענק חד פעמי בגין מאמצים 
מצד נושא משרה בחברה, במסגרת ביצוע עסקה ו/או פעולה אחרת כגון: הנפקה ראשונה לציבור 

)IPO,( רכישת פעילות ו/או נכס, מכירת פעילות, ,בחו"לרישום ניירות הערך של החברה בבורסה
מיזוג, מכירת החברה או חלק מהותי מנכסיה, רכישת חברה, פעולות הקשורות ביישום ו/או 

ה בעקבות שינויים רגולטוריים מיוחדים, הסכם שת״פ אסטרטגי, חתימה על הסכם התאמ
״).בונוס חד פעמי(״וכיו"במשמעותי עם לקוח/ספק, חסכון משמעותי בהוצאות החברה 

משכורות חודשיות של אותו נושא משרה לו מוענק מענק 6סכום המענק החד פעמי לא יעלה על 
זה. ביחס למנכ״ל החברה סכום המענק החד פעמי בגין שנה מסוימת ביחד עם המענק בשיקול 

משכורות בסיס חודשיות.3דעת לא יעלו על 

על תשלום המענק החד פעמי יחולו המגבלות הקבועות במדיניות זו לעניין מועד תשלום המענק 
שלומים העודפים במקרה של טעות.והשבת הת

הוראות כלליות) ד(

הדירקטוריון רשאי להחליט לשנות את היעדים למי מנושאי המשרה בחברה לאחר המלצת ועדת 
שינוי -התגמול, וזאת בכל מועד שיבחר במהלך אותה שנה, אם ישנן נסיבות מיוחדות (למשל 

נושא המשרה להסיט את תפקיד במהלך השנה, כניסה של עסקאות חדשות המחייבות את 
תשומת ליבו הניהולית אליהן) או אירועים מהותיים שאירעו, המצדיקים את שינוי היעדים, גם 
אם באופן רטרואקטיבי, באופן המתבקש מהנסיבות או האירועים המיוחדים, והכול מבלי לפגוע 

בטובת החברה.

חישוב חלוקת המענקאופן) ה(

פי מידת עמידתו של נושא המשרה ביעדים שייקבעו -המענק לכל אחד מנושאי המשרה ייקבע על
עבורו לעד שנה (או יותר, אם כך נקבע בתכנית), המסתיימת בשנה עבורה משולם המענק.

אפשרות להפחתת מענק ) ו(



לדירקטוריון מסורה הסמכות להפחית מסכום המענק שישולם בפועל, בהתחשב במצבה הכספי 
עים חריגים ובלתי צפויים ו/או בנסיבות שעשויות של החברה במועד אישור המענק ו/או באירו

להשפיע לרעה על מצבה הכספי של החברה בעתיד.

המענקים השנתיים של נושאי המשרה ישולמו לנושאי המשרה בסמוך לאחר אישור הדוחות 
הכספיים השנתיים וחישוב המענקים השנתיים כמפורט לעיל.

המשרהאפשרות להשבת סכומים מתוך מענק ששולם לנושא ) ז(

תכנית המענקים תכלול תניה לפיה מתחייב כל נושא משרה הזכאי למענק להשיב לחברה, לפי 
העניין, את סכום המענק או חלק ממנו ככל שיתברר במהלך תקופה של שלוש שנים לאחר מועד 
תשלום המענק כאמור כי חישוב המענק בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש 

השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש ).restatementיים של החברה (בדוחות הכספ
של דוחותיה הכספיים של החברה הנובעת משינוי בתקינה החשבונאית.

תגמול הוני. 5.3

לנושאי לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים בחברה, החברה תהא רשאית להציעבכפוף) א(
תגמול הוני של החברה לרבות אופציותלהשתתף בתכנית להענקת ה, והדירקטורים שלהמשרה 

ביצועיםמותנותמניות), RSUחסומות (המנייחידותלמניות החברה, מניות, מניות חסומות, 
)PSU ,(אופציות אשר סילוקן יכול שיהיה מבוצע במזומן) "אופציות למניות, מניות "פאנטום ,(

וזאת בהתאם לתוכנית תגמול לטווח ארוך שתגובש ותאומץ על ידי מוסדות החברה, מעת והכל
שתהיה בתוקף, כפי ההוני תתבצע בהתאם לתוכנית להענקת תגמול הוני. הענקת התגמוללעת.

שתאומץ מעת לעת ובהתאם לעקרונות הבאים: 

האופציות השווי הכלכלי המרבי (במועד החלטת הדירקטוריון על ההקצאה) של סך )1( 
שיוענקו לנושא משרה בשנה קלנדרית לא יעלה על השיעורים המפורטים בטבלה שבסעיף 

לעיל.(ב)5.2

במועד במקרה של הקצאת אופציות, מחיר המימוש לא יפחת ממחיר המניה: מחיר מימוש)1( ) 2( 
ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה באופן אשר יהווה תמריץ ראוי להשאת ערך החברה 

ובכל מקרה לא יפחת ממחיר הממוצע של מניות החברה בבורסה בתל בטווח הארוך, 
ימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה. מבלי 30במהלך אביב,

לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בכפוף להחלטת דירקטוריון החברה, בנסיבות בהן 
סיפה הכללית יכול שיחושב הקצאת ניירות הערך לנושא משרה מסוים טעונה אישור הא

מחיר המימוש, בהתאם לעקרונות דלעיל, ביחס למועד אישור האסיפה הכללית. כמו כן, 
בנסיבות בהן נקבע בתוכנית הספציפית של נושא משרה מסוים מועד הענקה ספציפי שהינו 
מאוחר ממועד אישור הדירקטוריון או האסיפה הכללית (לפי העניין) יחושב מחיר 

התאם לעקרונות דלעיל, ביחס למועד ההענקה שנקבע בתוכנית.בהמימוש,

על אף האמור לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להקצות לנושאי משרה )2( ) 3( 
לעיל בהתחשב בשיקולי סחירות )12()1(אופציות במחיר נמוך מהמחיר הקבוע בסעיף 

3מניית החברה ושווי השוק שלה ובלבד שהשווי הכלכלי של האופציות אינו עולה על 
משכורות חודשיות של נושא המשרה הרלבנטי.

ו הענקה מסוימת כלשהי אם הדירקטוריון קבע אחרת ביחס לניצע מסוים כלשהו אאלא)3( 
(קביעה אשר לא תהיה כפופה לאישור בעלי המניות, אלא אם אישור כאמור דרוש על־פי 

יבשילוהערך ניירותהדין החל) והוראה כאמור נכללה בהסכם ההקצאה הרלוונטי, כי אז 
עשריםלפחותכאשר, שנים) 4(ארבעלא פחות משלתקופהלאורך) מימושלבני(ייהפכו 
לבניויהפכויבשילוניצעלאותושהוענקוהערךניירותסךמתוך) 25%(אחוזיםוחמישה

.הניצעשלרציףשירותשלמלאיםחודשים) 12(עשרשנייםכלבחלוףמימוש



דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע שבקרות אירוע האצה, כפי שיוגדר על ידי )4( 
ו נכות, תואץ ההבשלה של ניירות הדירקטוריון, או כתוצאה מסיום התקשרות בגין מוות א

ערך שהוענקו לנושא המשרה, כולן או חלקן.

שנים ממועד הענקתן וועדת התגמול 10-משך חיי אופציות לא יהיה גבוה מ-חיי אופציה)5( 
ודירקטוריון החברה יקבעו הוראות ביחס לפקיעת האופציות, כולן או חלקן, במקרה 

שנושא המשרה יפסיק להיות מועסק בקבוצה ו/או לתת שירותים לקבוצה.

היקף הדילול המקסימאלי בגין ניירות הערך שיוענקו במסגרת התוכנית כאמור, בתקופת )6( 
מההון המונפק של החברה %2012.5תגמול זו בתוקף, לא יעלה על שיעור של היות מדיניות 

.6(בדילול מלא) בעת הענקת ניירות הערך ובהתחשב בהן

בנוסף, באפשרות החברה לקבוע מנגנון לפיו במועד המימוש בעל ניירות הערך יקבל את )7( 
לבין מחיר ההטבה לה הוא זכאי, בגובה ההפרש בין מחיר מניית החברה במועד המימוש 

המימוש שנקבע עבור ניירות הערך, וזאת בלי להידרש לשלם בפועל את מחיר המימוש 
).cashless(מנגנון

כולן או חלקן, למי ישנה אפשרות כי דירקטוריון החברה יתנה את הבשלת האופציות,)8( 
ממקבלי האופציות, בהשגת יעדים שיקבעו במועד ההקצאה.

לאור הקושי ליישם את המנגנון דלעיל בנסיבות של הכנסת פעילות חדשה אל החברה, ובשים לב )ב(
שווי החברה עובר ולאחר הכנסת הפעילות, מובהר כי במועד אישור מדיניות תגמול זו לפערי

(בסעיף זה: לראשונה, מאושרת באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה עסקה להעברת פעילות 
בתנאים שלהלן: כתבי אופציהלנושאי המשרה הבאים במסגרתה מוקצים ") העסקה"

שם נושא 
המשרה

מחיר מימושכמות כתבי אופציהתפקיד

יו"ר אורן דרור
הדירקטוריון 

ומנכ"ל

כתבי אופציה 355,242
מהון 1.5%-השווים ל

המניות המונפק של החברה
מיד עם)בדילול מלא(שלא

השלמת העסקה

₪ .689בסך תוספת מימוש 
לכל כתב אופציה, 

(לפני המשקפת שווי חברה
000300,000,של הכסף)

ש"ח

כתבי אופציה 355,242
מהון 1.5%-השווים ל

המניות המונפק של החברה
מיד עם)בדילול מלא(שלא

השלמת העסקה

.3619בסך תוספת מימוש 
לכל כתב אופציה, ₪ 

(לפני המשקפת שווי חברה
000600,000,של הכסף)

ש"ח

אילן 
וייצמן

סמנכ"ל 
טכנולוגיה

כתבי אופציה 355,242
מהון 1.5%-השווים ל

המניות המונפק של החברה 
מיד עם)בדילול מלא(שלא 

השלמת העסקה

₪ .689בסך תוספת מימוש 
לכל כתב אופציה, 

(לפני המשקפת שווי חברה
000300,000,של הכסף)

ש"ח

בהתאם -חלקי מחיר המניה הצפוי במימוש -לשווי האופציות המוענקות על בסיס הערכת השווי שהתקבלה בהתאםהיקף הדילול יבוצע לצורךכמות המניות חישוב6
הפעלת ) משמעות Cashless Exercise" (נטו"מימוש -הבמנגנוןשימושאמצעותעשויה לתבצע בבתיעשהלמניותהאופציותהמרתאו המודל הבינומי. B&Sלמודל 
חישוב כמות המניות בדילול מלא מכמות כתבי האופציה שיומרו. תהיה נמוכהיהיה נמוךהינה כי כמות המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציהכאמורהמנגנון

.(ככל שיוענקו)בהנפקות לציבור/מוסדייםחישוב הדילול הנו ללא אגרות חוב או אופציות שהוקצו . בינומימודלאוB&Sמתבסס על מודל 



כתבי אופציה 355,242
מהון 1.5%-השווים ל

המניות המונפק של החברה 
מיד עם)בדילול מלא(שלא 

השלמת העסקה

.3619בסך תוספת מימוש 
לכל כתב אופציה, ₪ 

(לפני המשקפת שווי חברה 
000600,000,של הכסף) 

ש"ח

תנאים נלווים והטבות נוספות לנושאי המשרה. 5.4

ככל שתנאי כהונתו והעסקתו של נושא המשרה יכללו הוראות בקשר עם הנושאים המפורטים להלן, 
בהתאם להנחיות לעיל, ו2הם ייקבעו בהתאם לשיקולים ולקריטריונים הרלוונטיים המנויים בסעיף 

להלן:

פי -החברה תפריש לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים ולקרן השתלמות על-הפרשות פנסיוניות) א(
הוראות הדין או הנוהג החל בעניין זה.

החברה תבטח את נושא המשרה בביטוח אובדן כושר עבודה. -אובדן כושר עבודהביטוח) ב(
משכרו הקבוע של נושא 2.5%הפרשות החברה לביטוח אובדן כושר עבודה לא יעלו על שיעור של 

המשרה.

החברה ונושא המשרה יהיו רשאים להפריש מידי חודש לקרן השתלמות את -קרן השתלמות) ג(
המשכורת החודשית.הסכומים הנקובים במסגרת הסכם העסקה מתוך

החברה תהיה רשאית להעמיד לרשות נושא המשרה רכב לצרכי מילוי תפקידו או החזר -כלי רכב) ד(
ככל שהקצתה החברה רכב נסיעות או לשלם לנושא המשרה סכום שווה ערך חלף כלי הרכב.

לנושא המשרה כאמור, היא תהא רשאית על פי שיקול דעתה לשאת בהוצאות החזקתו (בכפוף 
לי החברה כפי שיקבעו מעת לעת) וכן תהא רשאית לגלם לנושא המשרה את שווי ההטבה לנה

לצרכי מס.

החברה תהיה רשאית להעמיד לרשות נושא המשרה מכשיר טלפון נייד, לשימושו, -טלפון נייד) ה(
פי כלליה כפי שיקבעו מעת לעת. נושא המשרה יהיה זכאי להחזר מלוא הוצאות האחזקה -על

ן הנייד בכפוף לכללי החברה כפי שיקבעו מעת לעת. החברה תהא רשאית לגלם והשימוש בטלפו
לנושא המשרה את שווי ההטבה לצרכי מס.

נושאי המשרה יהיו זכאים לחופשה שנתית כפי שנקבע בהסכמי ההעסקה -חופשה שנתית) ו(
האישיים אשר נחתמו עם כל אחד מנושאי המשרה.

ימי מחלה כפי שנקבע בהסכמי ההעסקה האישיים נושאי המשרה יהיו זכאים ל-חופשת מחלה) ז(
פי חוק -שנחתמו עם כל אחד מנושאי המשרה. זכאות נושאי המשרה לצבירת ימי מחלה תהיה על

.1976-דמי מחלה, התשל״ו

פי צו -נושאי המשרה יהיו זכאים לתשלום ימי הבראה ולערך יום הבראה על-דמי הבראה) ח(
ההסכם כפי שנחתם בין לשכת התאום של הארגונים ההרחבה הכללי במשק המרחיב את הוראות 

הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית, ובהתאם לנהוג בקבוצה.

החברה תהיה רשאית להעניק, מעת לעת, לנושא המשרה תנאים נלווים סבירים -הטבות אחרות) ט(
מנוי בדיקות סקר רפואי שנתיות, נוספים והטבות אחרות (כגון שי לחגים, ביטוח רפואי/ שיניים,

), וזאת וכיו"בספרות מקצועית, הדרכות, השתלמויות, דמי חבר בגופים מקצועיים, סיבוס 
בהתאם למקובל בחברה ולנהליה בעניינים אלו.

פי הסכמי -כל אחד מנושאי המשרה זכאי להודעה מוקדמת כפי שנקבעה על-תנאי סיום כהונה) י(
ר מתקופת הודעה מוקדמת של העסקה האישיים שנחתמו עם כל אחד מנושאי המשרה ולא יות



במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ימשיך נושא המשרה בעבודתו בחברה הרלוונטית חודשים.6
עד לסיום תקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם תבחר החברה שלא להעסיקו בתקופה זו או 

להעסיקו לתקופה קצרה יותר.

תקופת הסתגלות שתיקבע באופן החברה תהיה רשאית לקבוע לנושא משרה -תקופת הסתגלות) יא(
2פרטני (אם בכלל) ביחס לכל נושא משרה, בין היתר, בהתייחס לפרמטרים המפורטים בסעיף 

לעיל, במהלכה נושא המשרה יהיה זכאי להמשך תנאי העסקתו וכהונתו כאמור לעיל, מבלי 
כ״ל ועל חודשים עבור המנ8שיידרש להמשיך ולמלא תפקידו בפועל בחברה, אשר לא תעלה על 

חודשים לנושאי משרה אחרים וזאת ביחד עם ההודעה המוקדמת.6

נושאי המשרה יתחייבו בהתחייבויות מקובלות לשמירת סודיות ואי תחרות.) יב(

פי חוק פיצויי פיטורים, -נושאי המשרה יהיו זכאים לתשלום פיצויי פיטורים על-פיצויי פיטורים) יג(
פי שנקבע במסגרת הסכמי ההעסקה עם נושאי ובכפוף לשיקול דעת החברה, כ1963-תשכ״ג 

המשרה.

נושאי המשרה יהיו זכאים להחזר/תשלום הוצאות סבירות שיוציאו בפועל -החזר הוצאות) יד(
לא קיימת תקרה לסך ההחזר במסגרת תפקידם בהתאם למדיניות החברה כפי שתקבע מעת לעת.

הכספי האמור.

ם למענקי פרישה בקשר לסיום עבודתם נושאי המשרה בחברה לא יהיו זכאי-מענק פרישה) טו(
בחברה.

החברה תהא רשאית לבטח את אחריותם של נושאי המשרה -ביטוח אחריות, שיפוי ופטור) טז(
המכהנים ו/או שיכהנו בה מעת לעת בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות 

פי החלטת ועדת התגמול -דירקטורים שהינם בעלי השליטה או קרוביהם. כמו כן, על
ם כתבי שיפוי ו/או פטור והדירקטוריון, תהיה החברה רשאית להעניק לנושאי המשרה או למי מה

מעת לעת.בנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה,

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נושאי המשרה יכוסו בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי )1( 
משרה כפי שתרכוש החברה מעת לעת. גבול האחריות המצטבר בפוליסת הביטוח כאמור 

עלות הפרמיה מיליון דולר ארה״ב.15מיליון דולר ארה״ב ולא יעלה על 5-לא יפחת מ
עלמהותיבאופןלהשפיעעשוייםואינםשוקתנאיוגובה ההשתתפות העצמית יהיו ב

.התחייבויותיהאורכושההחברהרווחיות

בנוסף, נושאי המשרה בחברה יהיו רשאים, בכפוף להוראות חוק החברות ולתקנון )2( 
Claimsמשרה, לרבות ביטוח מסוג ״החברה, לקבלת כיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח נושאי

Made.״, או כל כיסוי ביטוחי אחר אשר יחול על נושאי המשרה בחברה

במקרה בו תמכור החברה את -) off-runביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ()3( 
(בחלקה או במלואה) ו/או במקרה של מיזוג של החברה, פיצול או כניסה  פעילותה 

ותית אחרת,החברה תהיה רשאית לרכוש פוליסת ביטוח לקומבינציה עסקית משמע
עבור הדירקטורים ונושאי המשרה אשר off-runאחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג 

כיהנו בקשר לפעילות הרלוונטית, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן: (א) תקופת 
מיליון דולר 51שנים; (ב) סכום הכיסוי הביטוחי לא יעלה על 7הביטוח לא תעלה על 

הפוליסה (לרבות תנאיארה״ב ויהא מינימום בגבול אחריות של הפוליסה הקודמת; (ג) 
) הינם בתנאי שוק ורכישתה אינה עשויה העצמיתפותתההשתוגובההפרמיהעלות

להשפיא באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. 

יובהר כי כל רכישה של כל פוליסת ביטוח נושאי משרה כאמור לעיל או חידושה במהלך )4( 
תוקפה של מדיניות תגמול זו לא תובא לאישור נוסף של אסיפת בעלי המניות של החברה 
ובלבד שמדיניות התגמול אושרה באסיפה הכללית של החברה ושוועדת התגמול של 



ומדות בתנאים הקבועים לעיל במסגרת החברה תאשר כי הפוליסות הנרכשות אכן ע
מדיניות תגמול זו.

זה לעיל, כפופים להוראות כל דין לרבות צווי 5.4יובהר כי התנאים הנלווים, כאמור בסעיף ) יז(
הרחבה, ככל שהינם חלים על הקבוצה.

כל שינוי ו/או חריגות ממדיניות זו יובא לבחינת ועדת התגמול ולאישור הדירקטוריון והאסיפה ) יח(
הכללית של החברה, לפי העניין.

תגמול לדירקטורים.6

דירקטורים חיצוניים ודירקטורים אחרים יתוגמלו בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול 
"), כאשר גובה התגמול ייקבע בהתאם תקנות הגמול("2000-והוצאות לדירקטור חיצוני), התש״ס

לתקנות הגמול בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כמפורט בתקנות הגמול (כפי שתהיה מעת לעת) 
הקבוע בתקנות הגמול. על אף האמור, התגמול ליו״ר דירקטוריון פעיל יכול המרביה על הגבול ולא יעל

התגמול ליו״ר שיהיה בהתאם להוראות מדיניות התגמול בנוגע לנושאי משרה שאינם דירקטורים.
דירקטוריון לא פעיל לא יעלה על פי שתיים מזה המשולם ליתר הדירקטורים שאינם נמנים עם בעל 

השליטה או קרובו להם משולם גמול בהתאם להוראות תקנות הגמול.

דירקטורים המכהנים גם כנושאי משרה לא יקבלו גמול דירקטורים בנוסף ליתר תנאי התגמול שלהם 
כנושאי משרה המפורטים במדיניות תגמול זו.

רים ים בחברה, החברה תהא רשאית להציע לדירקטובכפוף לקבלת אישורי האורגנים המוסמכ
לרבות אופציות למניות.להשתתף בתכנית להענקת תגמול הוני של החברה 



-13-

טבלאות החזקה בהון בהתאם לתקנות הצעה פרטית-'בנספח 

הון המניות המונפק והנפרע בחברה וזכויות ההצבעה בה לפני ההקצאה לניצע.1

מניות שם המחזיק

כתבי אופציה 
(שאינם רשומים 

למסחר)
שיעור החזקה (דילול מלא)שיעור החזקה 

הצבעההוןהצבעההון
------בחברהובעלי ענייןנושאי משרה

6,082,218710,48420.96%20.96%19.50%19.50%אורן דרור
6,082,218710,48420.96%20.96%19.50%19.50%אילן וייצמן
11,522-0.04%0.04%0.03%0.03%קורט הופה

224,61662,8690.77%0.77%0.83%0.83%פרוקאריג'ון 

73,3470.00%0.00%0.21%0.21%-משה פינק
51,0000.00%0.00%0.15%0.15%-דני בכר

------הניצע
%0.00%0.00%0.00%0.00--יעקב סלע

------
16,623,1794,199,45957.27%57.27%59.78%59.78%ציבור ואחרים

29,023,7535,807,643100%100%100%100%סה''כ
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חברה וזכויות ההצבעה לאחר ההקצאההון המניות המונפק והנפרע ב.2

מניות שם המחזיק
כתבי אופציה 

(שאינם רשומים 
למסחר)

שיעור החזקה (דילול מלא)שיעור החזקה 

הצבעההוןהצבעההון

------בחברהובעלי ענייןנושאי משרה
6,082,218710,48420.96%20.96%18.77%18.77%אורן דרור

6,082,218710,48420.96%20.96%18.77%18.77%אילן וייצמן
11,522-0.04%0.04%0.03%0.03%קורט הופה

224,61662,8690.77%0.77%0.79%0.79%ג'ון פרוקארי

73,3470.00%0.00%0.20%0.20%-משה פינק
51,0000.00%0.00%0.14%0.14%-דני בכר

------הניצע
1,355,0000.00%%0.003.74%3.74%-יעקב סלע

------
16,623,1794,199,45957.27%57.27%57.54%57.54%ציבור ואחרים

29,023,7537,162,643100%100%100%100%סה''כ
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חת מימוש מלוא האופציות המוקצות)הון המניות המונפק והנפרע בחברה וזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה (בהנ.3

מניות שם המחזיק

כתבי אופציה 
(שאינם רשומים 

למסחר)
שיעור החזקה (דילול מלא)שיעור החזקה 

הצבעההוןהצבעההון
------בחברהובעלי ענייןנושאי משרה

6,082,218710,48420.02%20.02%18.77%18.77%אורן דרור
6,082,218710,48420.02%20.02%18.77%18.77%אילן וייצמן
11,522-0.04%0.04%0.03%0.03%קורט הופה

224,61662,8690.74%0.74%0.79%0.79%ג'ון פרוקארי

73,3470.00%0.00%0.20%0.20%-משה פינק
51,0000.00%0.00%0.14%0.14%-דני בכר

------הניצע
1,355,000-4.46%4.46%3.74%3.74%יעקב סלע

------
16,623,1794,199,45954.72%54.72%57.54%57.54%ציבור ואחרים

30,378,7535,807,643100%100%100%100%סה''כ

.
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פרטים בהתאם לתוספת השישית-נספח ג'

תגמולים בעבור שירותיםפרטי מקבל התגמולים

אלפי ש"ח

תגמולים אחרים

אלפי ש"ח

היקף משרהתפקידשם

שיעור החזקה בתאגיד 
נכון למועד פרסום דוח 

הזימון (ללא דילול) 
(%)

גמול שכר
מענק*השתתפות

תשלום 
מבוסס 
מניות

גמול 
שנתי

דמי 
ריביתאחרעמלהייעוץ

דמי 
אחר**שכירות

סה"כ

אלפי 
ש"ח

902,125------01,092-350593מלאהמנכ"ליעקב סלע



)"החברה"(בע״מ אקסיליון תחבורה חכמה

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

א'חלק 

ע״מ.אקסיליון תחבורה חכמה בשמה של החברה:.1

לכינוסהסוג האסיפה הכללית, המועד והמקום .2

12:00, בשעה 2021אוקטוברב19-ה,'ג) שתתכנס ביום ״האסיפה״אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה (

בקישור הבא:ZOOMאמצעות היוועדות חזותית באמצעות ); ב״מועד האסיפה הכללית״(

us06web.zoom.us/j/86172728622https://.

, באוקטובר26-', הגליוםאם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה 

בקישור הבא:ZOOMאמצעות היוועדות חזותית באמצעות שעה ובבאותה

eb.zoom.us/j/85652753885https://us06w, ,כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא או למועד מאוחר יותר

נכח מנין כאמור.

המוצעותותותמצית ההחלטבאמצעות כתב הצבעה זההםשניתן להצביע לגביעל סדר היוםשיםהנושא.3

: מוצע לאשר את תיקון מדיניות התגמול הקיימת אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה.3.1

מדיניות התגמול לדוח זימון האסיפה ("כנספח א'לנושאי המשרה בחברה בהתאם לנוסח המצ"ב 

, לאחר קבלת המלצת 2021בספטמבר9") כפי שזו אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום המתוקנת

ספים אודות מדיניות התגמול המתוקנת ראו סעיף "). לפרטים נוועדת התגמולועדת התגמול של החברה ("

לדוח זימון האסיפה.1.1

זהלדוח 'אכנספח חברה בנוסח המצורף של המדיניות התגמול עדכון את לאשר: "נוסח החלטה מוצע

".לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית

ע לאשר את תנאי הכהונה והעסקה : מוצכמנכ"ל החברהסלעיעקבאישור תנאי כהונה והעסקה של מר .3.2

2021באוגוסט 31סלע כמנכ"ל החברה כפי שאלו אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום יעקבשל מר 

סלע ראו יעקבולאחר אישור ועדת התגמול. לפרטים נוספים אודות פרטי תנאי כהונתו והעסקתו של מר 

לדוח זימון האסיפה.1.2סעיף 

בהתאם למפורט "ל החברה ע בתפקידו כמנכהעסקתו של מר סלתנאי את לאשר: "נוסח החלטה מוצע

."ה וזאת החל ממועד מינויו לתפקידבדו"ח ז

המוצעתההמועד והשעה שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלט.4

העד למועד כינוס האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה), ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלט

(קומה121בדרך מנחם בגיןהמוצעות ובכל מסמך הנוגע לנושא שעל סדר יומה של האסיפה במשרדי החברה

.050-2029021ה׳ בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון-, בימים א׳, תל אביב)61

-תשנ"טחברות,לחוק ה88כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 

אתר הפצה) שכתובתו –באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א ככל שתינתנה, "),חוק החברות("1999

www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתוwww.maya.tase.co.il.
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באסיפה הכלליתההרוב הנדרש לקבלת ההחלט.5

א(ב) 267שעל סדר היום, הוא כאמור בסעיף ותלקבלת אישור ההחלטהרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית 

לחוק החברות, דהיינו מניין קולות רוב הנוכחים בהצבעה, הזכאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שהתקיים 

אחד מאלה:

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה .5.1

או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות 

האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

לעיל לא עלה על שיעור של שני 5.1.1.15בסעיףסך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים .5.2

) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.2%אחוזים (

זכאות להשתתף בהצבעה .6

לחוק 182להצביע באסיפה כללית בהתאם לסעיף המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות 

"). אם לא יתקיים מסחר המועד הקובע("2021בספטמבר19חל ביום לתקנות ההצבעה 3חברות ותקנה ה

במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

תוקף כתב ההצבעה.7

לרבות באמצעות דואר (באים והוא הומצא לחברה כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורפו לו המסמכים ה

רשום) כדלקמן:

מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי .א

4) נדרש להמציא לחברה אישור בעלות, וזאת עד ״בעל מניות לא רשום״(המניות על שם חברה לרישומים 

עד מועד -לופין, במקרה של הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שעות לפני האסיפה או לח

להלן.8שעות לפני מועד האסיפה) כמפורט בסעיף 6(נעילת המערכת האלקטרונית 

נדרש להמציא צילום תעודת -) ״בעל מניות רשום״(של החברה בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות .ב

שעות לפני מועד האסיפה.4זהות, דרכון או תעודת התאגדות וזאת עד 

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

החברה.לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי

מועד נעילת המערכת.8

בעל מניה לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

) שעות לפני מועד כינוס 6(הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש 

, 'גבבוקר ביום 6:00שעה ב), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי ״מועד נעילת המערכת״(האסיפה 

. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת 2021אוקטוברב19

המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

רך אחת, תימנה הצבעתו ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מד(83יצוין כי בהתאם לסעיף 

המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו, באמצעות שלוח, תיחשב מאוחר להצבעה באמצעות 

או באמצעות כתב הצבעה).(מערכת ההצבעה האלקטרונית 
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מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה.9

משרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה.10

. ההודעה כאמור תישלח על 2021אוקטוברב9מיום ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר 10עד 

חשבון בעל המניות השולח.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה.11

.2021אוקטוברב14מיוםימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר 5עד 

ל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה בעל מניות זכאי לקב.12

לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות 

שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר א.13

באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין 

הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה והודעות עמדה בדואר תמורת תשלום.

) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה 5%ד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (בעל מניות אח.14

בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה 

אסיפה לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס ה268בחברה כהגדרתו בסעיף 

הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, בכתבי ההצבעה 

וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

מניות רגילות של החברה; כמות 1,451,188מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 5%כמות המניות המהווה .15

268מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 5%ווה המניות המה

מניות רגילות של החברה.1,451,188לחוק החברות הינה 

לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן כי יהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, וכן .16

יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן 

החברה (ככל ויהיו שינויים בסדר היום ו/או יתפרסמו הודעות עמדה כאמור) שבאתר ההפצה של רשות ניירות 

לעיל.4ערך בתל אביב בע״מ המפורטים בסעיףתערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירו

היה ותתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, תפרסם החברה כתב הצבעה מעודכן, בהתאם .17

פת סוג בחברת (ב) לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסי5ללוחות הזמנים הקבועים בתקנה 

.2000-ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש״ס

(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה 66בקשה של בעל מניה לפי סעיף .18

ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור ודירקטוריון החברה החליט כי נושא זה מתאים להיות 7עד 

הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן, וזאת לא נדון באסיפה 

יאוחר, משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום כאמור 

לעיל.

לכתב הצבעה זהב'בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק 
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)"החברה"(בע״מ אקסיליון תחבורה חכמה

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

ב'חלק 

בע״מ.אקסיליון תחבורה חכמה :שם החברה

.), תל אביב61(קומה 121בדרך מנחם בגין משרדי החברה :מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה

.200385485:חברה'מס

.0012:, בשעה 2120אוקטוברב19׳, גיום :מועד האסיפה

אסיפה כללית מיוחדת.:סוג האסיפה

ובע יהיה יום הקהיוםאזי, הקובעבמועדמסחריתקייםלאאם.2021ספטמברב91-ה,'איום :המועד הקובע
.למועד זההמסחר האחרון שקדם

:פרטי בעל המניות

._____________________:. מס׳ זהות2.______________________:. שם בעל המניות1

. אם בעל המניות הוא תאגיד4. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית3
_________________________מסי תאגיד_________________________מסי דרכון:

______________________ מדינת התאגדות_____________________המדינה שבה הוצא:

__________________________ בתוקף עד:

:4/ אף אחד מהם*3, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)2, נושא משרה בכירה1האם הינך בעל עניין

כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או -נא לענות בסוג בעל מניות

התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי

בעל עניין

נושא משרה בכירה בחברה

(לרבות מנהל קרן)משקיע מוסדי

אף אחד מהם 

.")חוק ניירות ערך("1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח1" בסעיף בעל ענייןכהגדרת המונח "1
(ד) לחוק ניירות ערך.37" בסעיף נושא משרה בכירההמנוח "כהגדרת 2
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת 1בתקנה " משקיע מוסדי"כהגדרת המונח 3

וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות,2009-באסיפה כללית), תשס"ט
.1994-תשנ"ד

: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה 30.11.2011נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 4
וגופים מוסדיים באסיפות".
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:ההצבעהאופן.5

הםעל סדר היום שניתן להצביע לגבישיםהנושאמס'
באמצעות כתב הצבעה זה

5אופן הצבעה

לפיעסקהאישורלעניין
275עד272-ו255סעיפים

הנדרששהרוב, החברותלחוק
או, רגילרובאינולאישורה

א267סעיףלפיתגמולמדיניות
בעל, שליטהבעלאתההאם–

*בהחלטהאישיעניין

לאכןנמנענגדבעד

1

של מדיניות התגמול עדכון את לאשר

לדוח 'אכנספח חברה בנוסח המצורף ה

הזימון לתקופה של שלוש שנים ממועד 

.האסיפה הכלליתאישור 

2

לאשר את תנאי העסקתו של מר סלע 

בתפקידו כמנכ"ל החברה בהתאם למפורט 

.בדו"ח זה וזאת החל ממועד מינויו לתפקיד

יש לפרט את מהות העניין האישי/היותך ההחלטה לעיל,או בעל "עניין אישי" לגבי אישור * אם הנך "בעל שליטה"

:בעל השליטה, להלן

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________   ___________________

(חתימת בעל המניות)(תאריך)

כתב הצבעה זה תקף רק -) לחוק החברות) 1(177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 

מעט במקרים בהם ההצבעה היא באמצעות המערכת.בצירוף אישור בעלות ל

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

תעודת התאגדות./

אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.5


