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 10 מתוך 1 עמוד 18.11.2021 מתאריך 3 מהדורה      והל מס' 

  מדייות תגמול
  
  
  מבואפרק א: 

 הגדרות .1

 למוחים במדייות זה תהיה המשמעות היתת לצדם: 

   -", כל אחד מאלה בעל תפקיד מרכזי" .1.1

 לפעילותו עשויהמועסק על ידי החברה המהלת, במישרין או בעקיפין, וכל מי ש .1.1.1

כספי  שלאו חברה המהלת ה ת על פרופיל הסיכון שלשמעותילהיות השפעה מ

החברה מעביד ביו לבין -הקרן, בין אם מתקיימים יחסי עובד חוסכים באמצעות

  ובין אם לאו.  המהלת

 למעט מי שמתקיימים לגביו כל אלו:  כהגדרתו להלן ושא משרה .1.1.2

 1.6.16עד  1.6.4הוא איו מקיים את אחד מהתפקידים בסעיפים  .1.1.2.1

 ;להלן רת ושא משרהדבהג

הדירקטוריון קבע לגביו כי אין לו השפעה על פרופיל הסיכוים של הגוף  .1.1.2.2

המוסדי או של כספי החוסכים וכי תפקידו איו כולל פיקוח או בקרה 

 על מי שיש לו השפעה על פרופיל הסיכוים.

בגין  שקיבל לסך התגמוא)  :מאלהמי שאיו ושא משרה, ומתקיים לגביו אחד  .1.1.3

הוא עוסק ביהול ש"ח; ב) מיליון  1.5, עולה על כל אחת מהשתיים שחלפו

 קרן ושל עמיתיה.השקעות של ה

לפי מדייות  לאותם הסדרי תגמול השל עובדים, הכפופכל מי שכלל בקבוצה  .1.1.4

החברה עשוי, במצטבר, לחשוף את הרכיב המשתה בתגמולם אשר ו ,התגמול

כלל  ואי, אף אם לסיכון מהותי חוסכים באמצעות הקרןאת  כספי או המהלת 

  .1.1.3עד  1.1.1 באחד מסעיפים

על אף האמור בהגדרה זו לעיל, לא ייחשב לבעל תפקיד מרכזי מי שאיו ושא  .1.1.5

  משרה בחברה המהלת, ומתקיים לגביו לפחות אחד מאלה:

 תגמולו ותאי העסקתו מעוגים במלואם רק בהסכם קיבוצי; .1.1.5.1

מיליון ש"ח לשה ותאי  0.5הקבוע בתגמולו איו עולה על הרכיב  .1.1.5.2

ההעסקה שלו אים כוללים רכיב משתה, למעט רכיב משתה היתן 

 למרבית עובדי החברה המהלת;
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על פי תאי העסקתו, הרכיב המשתה בתגמולו איו עולה על שישית  .1.1.5.3

) מהרכיב הקבוע לשה ותגמולו הכולל בכל אחת מהשתיים 1/6(

 ;מיליון ש"ח לשה 0.5לא עלה על  שחלפו

הוא עוסק ביהול השקעות של החברה והעמיתים והדירקטוריון  .1.1.5.4

קבע לגביו כי השפעתו על פרופיל סיכוי ההשקעה של החברה 

 ועמיתים באמצעותו היא זיחה.

 .החברה ליהול קרן השתלמות למשפטים בע"מ –" המהלת החברה" .1.2

 קרן ההשתלמות המוהלת בידי החברה המהלת. –" הקרן" .1.3

 .בקודקס הרגולציה בושא 'תגמול' 5שבשער  1בחלק  5פרק  –" החוזר" .1.4

 . 1999-חוק החברות, התש"ט -" החברות חוק" .1.5

  :1כל אחד מאלה –" משרה ושא" .1.6

 מהל כללי. .1.6.1

 .ימשה או סגן למהל הכלל .1.6.2

 .הכללי למהל במישרין הכפוף מהל .1.6.3

 .ראשי כספים או עסקים מהל .1.6.4

 .חיצוי דירקטור למעט, דירקטור .1.6.5

 .חיצוי ציג או חיצוי דירקטור למעטועדת השקעות,  חבר .1.6.6

 מבקר פימי. .1.6.7

 מהל סיכוים ראשי. .1.6.8

 מהל טכולוגיות מידע. .1.6.9

 יועץ משפטי ראשי. .1.6.10

 חשבואי ראשי. .1.6.11

 .(פימי, כלל שקיים) מהל השקעות ראשי .1.6.12

 . ה, גם אם תוארו שולעיל יםהמצוי התפקיד מבעלי אחד של תפקיד ממלא כל .1.6.13

                                                 
  .לצורך והל זה 1
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, שהוא בעל היתר להחזקת אמצעי שליטה המהלת חברהממלא תפקיד אחר ב  .1.6.14

 .כאמור היתר בעל של קרובו שהוא או, המהלת חברהב

    .רכיב בתגמול שאיו רכיב קבוע – "משתה רכיב" .1.7

 רכיב בתגמול שמתקיימים בו כל אלה: – "רכיב קבוע" .1.8

  ביצועים;בהעקתו איה מותית  .1.8.1

  ;או בתאי ההעסקה בהסכם התגמול קבע מראשהוא  .1.8.2

  סכומו הכספי קבוע; .1.8.3

  הוא איו תשלום מבוסס מיות.  .1.8.4

תאי כהוה או העסקה, לרבות מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי  –" תגמול" .1.9

תשלומי מעביד לזכויות  ,או תאי פרישה אחרים לפי היתר שיפוי, מעק פרישה

וכל הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, היתים בשל כהוה סוציאליות, 

 .או העסקה כאמור

 

 ת המדייותמטר .2

מטרת מדייות זו היה קביעת הוראות לעיין גיבוש מדייות תגמול של ושאי משרה, בעלי 

, ומיעת תמריצים שיעודדו טילת יו)(ככל שיה תפקיד מרכזי ועובדים אחרים בחברה המהלת

ארוכי הטווח של החברה המהלת, עם מדייות יהול  הסיכוים שאים עקביים עם יעדי

הסיכוים שלה, ועם הצורך ביהול מושכל של כספי חוסכים באמצעות הקרן, וזאת בין היתר 

  .חוזרבהתאם לדרש ב

 

  תחולה .3

, בשל כהותו או עיסוקו מרכזיבעל תפקיד ו שיהיו)(ככל על כל תגמול לעובד מדייות זו חלה 

ובין אם שולם באמצעות גורם חברה המהלת , בין אם שולם במישרין על ידי החברה המהלתב

  .2014ביולי  1-חברה המהלת, אשר יאושר לאחר האחר, לרבות השולט ב

 

  שיקולים .4

 שיקולים אלה:בהתחשב, בין היתר, בקבעה  מדייות זו

כן ומדייותו בראייה ארוכת טווח ו ה, תכית העבודה שלחברה המהלתה מטרותקידום  .4.1

  . הבהתחשב ביהול הסיכוים של
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מיעת יצירתם של תמריצים לטילת סיכוים חריגים או מעבר לתיאבון הסיכון,  .4.2

 .הקרן כספי חוסכים באמצעותובהתייחס ל חברה המהלת עצמהבהתייחס ל

 קרן,חוסכים באמצעות היהול מושכל של כספי תמריצים להתאמתם של  הבטחת .4.3

  טווח ארוך. בהתייחס לתשואה וסיכון ב

  , לרבות, זילות ויחס כושר פירעון. חברה המהלתשל ה הפיסי המצב .4.4

החברה  וכן אופי ומורכבות פעילותי החברה המהלת המוהלים על יד כסי חסכון היקף .4.5

  . המהלת

  .מהלת קרן השתלמות עפית, שהיה מלכ"ראופייה של החברה המהלת כחברה  .4.6

 שפורסמה, התגמול מדייות על תומהותי השלכות להן להיות שעשויות ,צפויותסדרות א .4.7

רלבטיות לתגמול ה ,עמדות הממוה על שוק ההוןטיוטה שלהן, לרבות תזכירי חוק, וכן 

 תפקידים בגופים מוסדיים.בעלי 

 

  פרק ב: עקרוות תגמול
 

 לעובדי החברה שאים בעלי תפקיד מרכזיעקרוות תגמול  .5

 לא מועסקים בחברה המהלת עובדים. 

 

 )למעט דירקטור חיצוי( םעקרוות תגמול לדירקטורי .6

, חברי איגוד המשפטיםבהיות החברה בבעלות משותפות של ממשלת ישראל ושל  .6.1

 הדירקטוריון ממוים בחברה בידי שי גופים אלה. 

לאור אופייה של החברה המהלת כחברה  - המשפטיםאיגוד דירקטורים מטעם  .6.2

מהלת קרן השתלמות עפית, שהיה מלכ"ר, ולאור הזיקה בין חברי הדירקטוריון 

 םבגין השתתפות גמול לחברי הדירקטוריון מטעם האיגוד לא ישולם, איגוד המשפטיםל

אחרת , וזאת כל עוד לא הוחלט , אלא הוצאות סיעה בלבדבישיבות הדירקטוריון

. הדירקטוריון סבור כי במוסדות החברה המהלת ובכפוף להמלצת ועדת התגמול

מדייות זו היה ראויה אף לעתיד לבוא, וממילא חברי הדירקטוריון פועלים בכובד ראש 

 במסגרת תפקידם ופועלים לצמצום סיכוי הקרן ועמיתיה, אף ללא קבלת גמול.

בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון,  - דירקטורים מטעם ממשלת ישראל .6.3

הדירקטורים שמוו בידי ממשלת ישראל יקבלו תגמול בשיעור כפי שקבע בתקות 

החברות הממשלתיות והוראות רשות החברות הממשלתיות. בגין ישיבה טלפוית זכאי 
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בתקות החברות  קבועכ הגמול הקבוע לישיבה 50%הדירקטור לתגמול בשיעור של 

בגין קבלת החלטת דירקטוריון ללא התכסות לא זכאי הדירקטור לגמול  הממשלתיות.

שהוא. יו"ר הדירקטוריון זכאי לתגמול גבוה במקצת ביחס לכל אלה, כאמור בתקות 

 החברות הממשלתיות.

, כפי שהיקפה ועדת ההשקעות בשל האחריות הרבה המוטלת על כתפי הדירקטוריון .6.4

ועק מהממוה ורשות החברות הממשלות,  קבע מעת לעת בהוראות הדין ובהוראות

ם עקב מילוי תפקיד ופטור מאחריות שיפויביטוח, התחייבות ל ןלחברי הדירקטוריו

אישור החברה המהלת ול תקון, לבכפוף למגבלות הקבועות בדיןהמהלת, הכל בחברה 

 . האורגים המוסמכים

קעות שאים ולחברי ועדת ההש ןלם לחברי הדירקטוריוולא יש ,רומלבד האמ .6.5

  דירקטורים תגמול וסף. 

החברה תקיים (בעצמה או באמצעות אחרים לפי החלטתה) השתלמויות לדירקטורים  .6.6

על חשבוה, וזאת בכפיפות להוראות הוגעות להשתלמויות דירקטורים כפי שתהייה 

 בחוזרי רשות החברות הממשלתיות והממוה מעת לעת.

האמור בסעיף זה איו חל על דירקטור חיצוי ועל ציגים חיצויים אשר אים כפופים  .6.7

  להוראות מדייות זו. 

  

 (למעט דירקטורים) לבעל תפקיד מרכזיכלליים תגמול עקרוות  .7

תפקיד מרכזי תגמול המורכב מרכיב קבוע  יבעלמדייות החברה המהלת היה לשלם ל .7.1

תמריצים לטילת סיכוים מעבר למדייות הסיכון של החברה , באופן שאיו יוצר בלבד

 המהלת.

 :בקביעת תגמול לבעל תפקיד מרכזי שיקולים שיש להתייחס אליהםלהלן  .7.2

 ., כישוריו, מומחיותו, יסיוו המקצועי והישגיושל בעל תפקיד מרכזי השכלתו .7.2.1

שחתמו תפקידו של בעל תפקיד מרכזי, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים  .7.2.2

  .עמו

עלות תאי ההעסקה  היחס שבין –ככל שיהיו בעתיד עובדים בחברה המהלת  .7.2.3

, ובפרט חברה המהלתמרכזי לעלות השכר של שאר עובדי ה של בעל תפקיד

של עובדים כאמור  תשכר החציויעלות הל לעלות השכר הממוצעתהיחס 

 .המהלת חברהוהשפעת הפערים בייהם על יחסי העבודה ב

בשל האחריות הרבה המוטלת על כתפי מכ"ל של חברה  -אחריות למכ"ל ביטוח  .7.3

מהלת, כפי שהיקפה קבע מעת לעת בהוראות הדין ובהוראות הממוה ורשות החברות 
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עקב מילוי  ופטור מאחריות שיפויהממשלות, מועק למכ"ל ביטוח, התחייבות ל

החברה  תקון, לבדיןבכפוף למגבלות הקבועות המהלת, הכל בחברה ה/ו תפקיד

 . אישור האורגים המוסמכיםהמהלת ול

. לעיל 6ף לדירקטורים לגביהם יתה התייחסות בסעיהאמור בסעיף זה איו מתייחס  .7.4

לגבי תפקידו  6לגבי דירקטור הממלא תקפיד מרכזי וסף בחברה, תחולה הוראות סעיף 

  לגבי תפקידו האחר. 7כדירקטור והוראות סעיף 

  

 בקרה תגמול לבעלי תפקיד מרכזי, עובדים ומועסקים בפוקציות  .8

לא יושפע  בקרהבפוקציות לעיל, תגמול לבעלי תפקיד מרכזי ומועסקים  6ף בוסף לאמור בסעי

  .מביצועי גורמים שאת פעילותם הם בודקים או מבקרים

 כאמור לא מועסקים בחברה המהלת עובדים. 

  

   תיווך מול לקוחותבמכירה ובם העוסקים בשיווק, ורמיעובדים וגתגמול לבעלי תפקיד מרכזי,  .9

ם העוסקים בשיווק, ורמיעובדים וגהחברה המהלת איה מעסיקה בעלי תפקיד מרכזי, 

  .תיווך מול לקוחותבמכירה וב

 

  תגמול למי שעוסק ביהול השקעות בפועל .10

כון למועד קבלת מדייות בית השקעות חיצוי, בידי יהול השקעות הקרן מבוצע במיקור חוץ 

תכית התגמול  ").פסגותזו: פסגות יירות ערך בע"מ (להלן, לרבות חברת אם של חברה זו: "

מהלי ההשקעות של פסגות מורכבות משקלול של מספר פרמטרים, אשר רובם של הפימית 

ביצועים פרמטרים כמותיים שיתים למדידה ובקרה. הפרמטרים כוללים, בין היתר, הערכות 

(תשואה, סיכון) אשר מדדים על פי תקופה של שלוש שים, מדדים השוואתיים (השוואה 

, עמידה בהוראות דין פסגותמערך יהול הסיכוים של ל ידי למתחרים בשוק), הבחים ע

  ורגולציה וכן הערכת מהל.

 

  משרה ילושא פרישה סיום העסקה ומעק .11

  .משרה יושאפרישה להחברה המהלת איה מעיקה מעק 
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  פרק ג: הוראות כלליות

  עדת תגמולו .12

וישיבותיה יתקיימו  עדת תגמולוועדת הביקורת של החברה המהלת תשמש כו - הרכב .12.1

 . במסגרת ועדת הביקורת

   - מדייות .12.2

תגמול תדון ותמליץ לדירקטוריון על מדייות תגמול ובכלל זה: א) הועדת  .12.2.1

של בעלי תפקיד מרכזי ועקרוות ובכללם תאי פרישה,  עקרוות תאי התגמול

ובכללם תאי  תאי התגמול; ב) (ככל שיהיו) תאי התגמול של עובדים אחרים

 י משרה.של ושאפרישה 

ככל  להתאים את מדייות התגמולבצורך  , תדון ועדת תגמוללפחות אחת לשה .12.2.2

, טעמים אחריםחל שיוי מהותי בסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מש

 התגמול, ככל שדרש לדעתה.  מדייותעדכון ותמליץ לדירקטוריון על 

תמליץ לדירקטוריון על המשך וועדת תגמול , תדון לפחות אחת לשלוש שים .12.2.3

, שקבעה לתקופה העולה על שלוש שים, לצורך תוקפה של מדייות תגמול

 אישורה.

את השפעתם לצורך גיבוש המלצה בדבר מדייות התגמול, תעריך ועדת תגמול  .12.2.4

, המשליכים על פעילות החברה המהלת על התגמול הצפוי של תרחישים שוים

 ועל כספי חוסכים באמצעות הקרן. 

  - ישיבות ועדת תגמול .12.3

ומי שלפי קביעת  ,בישיבות ועדת תגמול יהיו וכחים חברי ועדת תגמול בלבד .12.3.1

. כמו כן, יושב ראש הוועדה ושא מסויםדיון ב ועדה דרש לשםוראש ה יושב

רשאי לאפשר ליועץ המשפטי ולמהל הכספים להיות וכחים בישיבות ועדת 

 תגמול, למעט אם הוועדה דה בעיים. 

  .ועדה בלבדוחלטות בישיבות ועדת תגמול תיעשה בוכחות חברי הקבלת ה .12.3.2

 - ת ועדת תגמולעבוד דרכי .12.4

עם ועדת יהול סיכוים של הדירקטוריון ככל תקיים התייעצויות ועדת תגמול  .12.4.1

 .תקוםש

בכל הוגע לתגמול מי  ועדת ההשקעותעם  תקיים התייעצויות ועדת תגמול .12.4.2

 שעוסק ביהול כספי חוסכים באמצעות הקרן.
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 בקרהלוועדת תגמול תהיה גישה בלתי מוגבלת למידע וליתוחים של פוקציות  .12.4.3

 .אלו בדיויה גורמיםעזר ביאוש והיא ת משאבישל ו

ימוה היועץ באופן שיבטיח כי , בייעוץ חיצוי החליטה ועדת תגמול להסתייע .12.4.4

חברה הייעוץ היתן על ידו יהיה בלתי תלוי בייעוץ שקיבלו גורמים אחרים ב

 ., ולא ייצור יגודי עייים מכל סיבה שהיאהמהלת

דיון בדבר מתן המלצה על תאי תגמול של ועדת תגמול תקבל זמן סביר לפי  .12.4.5

ושא משרה, את עיקרי תאי ההעסקה והפרישה הקודמים והמוצעים של אותו 

 .ושא משרה

  

 אישור תגמול ושא משרה .13

עסקה שהיא התקשרות של החברה המהלת עם ושא משרה בה באשר לתאי כהותו  .13.1

והעסקתו, טעוה אישור ועדת תגמול ולאחריה אישור הדירקטוריון, ולגבי דירקטור גם 

 לחוק החברות.  273אישור האסיפה הכללית בהתאם לסעיף 

למהל כללי, סגן מהל כללי, מהל עסקים ראשי, משה  –" משרה ושאלעיין זה, "

מהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שוה, וכן דירקטור, או מהל 

  הכפוף במישרין למהל הכללי.

 .התגמול והדירקטוריון יהיו בהתאם למדייות התגמול ועדת אישור .13.2

 

  מיקור חוץ  .14

מיקור חוץ  2018-9-35קור חוץ, לפי חוזר גופים מוסדיים במסגרת הסכם ההתקשרות במי

, יובטח כי מגון התגמול של עובדים המועסקים על ידי ותן שירות במיקור בגופים מוסדיים

חוץ בשל עיסוקם בקשר להסכם ההתקשרות כאמור, שיש להם השפעה על פרופיל הסיכוים 

של החברה המהלת או על כספי חסכון המוהלים באמצעותה, יהיה עקבי עם עקרוות החוזר 

  מגוים המעודדים טילת סיכוים עודפים.  ולא יכלול

 

 מדייות התגמולובקרה על יישום פיקוח  .15

  :באופן הבא ועדת תגמול תבחן את יישומה של מדייות התגמול .15.1

תבחן, לפחות אחת לשה, את עמידת מגון התגמול והתגמול ועדת התגמול  .15.1.1

 בפועל במדייות הדירקטוריון ובדרישות הרגולציה. 
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ואת השפעתה, ובכלל זה,  תעריך את אפקטיביות מדייות התגמול התגמולועדת  .15.1.2

השפעת מגון התגמול על פרופיל הסיכון של החברה המהלת ושל כספי 

 (ככל שיהיו) חוסכים באמצעות הקרן, על התהלות עובדי החברה המהלת

והפועלים מטעמה, ועל התאמת מגון התגמול ליעדי החברה המהלת ותיאבון 

 סיכון שלה ושל  כספי חוסכים באמצעות הקרן. ה

 .תגדיר אילו דיווחים תקופתיים יוגשו לה, תוכם ותדירותם .15.1.3

בסמוך לאחר אישור מדייות התגמול, יובאו לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון הלים  .15.2

להטמעה, פיקוח ובקרה אחר יישום מדייות התגמול. הלים אלו ייכללו, בין היתר, 

יין ביקורת פימית שתערך לגבי אופן יישום מדייות התגמול, בתדירות הוראות לע

, וזאת באמצעות גורם חיצוי שייקבע על ידי ועדת הביקורת תקבע בידי ועדת התגמולש

לאחר קבלת המלצה מאת ועדת התגמול. דוחות הביקורת לגבי יישום מדייות התגמול 

 וועדת התגמול תאשר.יהיו חסויים ויימסרו אך ורק לגורמים בחברה ש

ועדת התגמול והדירקטוריון יבחו מעת לעת את עמידת תאי ההעסקה בתאים  .15.3

המקובלים אצל קבוצת ההשוואה וכן יבחו את ההלימה בין כלל רכיבי התגמול לביצועי 

החברה. בוסף, בעת קביעת תאי העסקה לבעלי תפקידים מרכזיים חדשים או בעת 

בשל שיוי תפקיד, יבחו תאי ההעסקה ביחס למקובל  עדכון תאי ההעסקה, לרבות

 בקבוצת ההשוואה באותה עת.

ידון ויחליט על אופן הפיקוח על יישומה הראוי של מדייות התגמול,  החברהדירקטוריון  .15.4

. בכלל זה, החברהבמטרה לוודא שמגון התגמול עקבי עם המדייות שקבע ועם הלי 

ולמעורבותם של פוקציות בקרה וגורמי בקרה ופיקוח יקבע כללים לבקרה ופיקוח, 

  אחרים, וכן כללים לדיווח על יישום המדייות, על חריגות ועל תיקון.

 כי שיבטיח באופן היועץ ימוה, חיצוי בייעוץ להסתייע מוסדי גוף דירקטוריון החליט .15.5

ולא , המוסדי בגוף אחרים גורמים שקיבלו בייעוץ תלוי בלתי יהיה ידו על היתן הייעוץ

 .שהיא ייצור יגודי עייים מכל סיבה

 

 עדכון המדייות  .16

מדייות זו תעמוד בתוקף לתקופה של שלוש שים, אלא אם כן המליצה ועדת התגמול על 

  12.2.3תיקוה בהתאם לאמור בסעיף 

  

  1 מהדורה

 10מיום  14בישיבה מס' _/ועדת תגמול) ושבה כוועדת הביקורת (בימדייות זו אושרה בידי  �
  .2014 ביולי
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 .2014ביולי  10מיום  14מדייות זו אושרה בידי דירקטוריון החברה המהלת בישיבה מס' _/ �

 26מיום  6/15ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) בישיבה מס'  בידיבחה זו  מדייות �
 . 2015יביו

  

  2 מהדורה

 30מיום  6/16 ביושבה כוועדת תגמול) בישיבה מס'ועדת הביקורת ( בידיעודכה זו  מדייות �
  .2016ובמבר ב

 בובמבר 30מיום  5/16דירקטוריון החברה המהלת בישיבה מס'  בידי עודכהזו  מדייות �
2016. 

זו אושררה בידי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ובידי דירקטוריון החברה  מדייות �
 .25.1.18מיום  1/18 ותהמהלת בישיב

זו אושררה בידי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ובידי דירקטוריון החברה  מדייות �
 .10.1.19מיום  1/19 ותהמהלת בישיב

זו אושררה בידי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ובידי דירקטוריון החברה  מדייות �
 6.2.2020מיום  1/2020 ותהמהלת בישיב

  

  3 מהדורה

ובמבר ב 18מיום ביושבה כוועדת תגמול) בישיבה ועדת הביקורת ( בידיעודכה זו  מדייות �
2021.  

 .2021 בובמבר 18מיום דירקטוריון החברה המהלת בישיבה  בידי עודכהזו  מדייות �
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