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הודעת החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, 
התשע"ט-2018

בהתאם לתקנה 8)א( לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, 
התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ינואר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר   .1
2007, השתנו הסכומים הנקובים בתוספות הראשונה, השנייה, השלישית והרביעית 
לתקנות, ונוסחן של התוספות האמורות, מיום ט"ז בשבט התשע"ח )1 בפברואר 2018(, 

הוא כלהלן: 

"תוספת ראשונה
)תקנה 1 - הגדרת "דרגה"(

הון עצמי  )בגוף מוסדי - בתוספת שווי נכסים מנוהל( 
דרגהבאלפי שקלים חדשים  

א עד 43,455.425         

במעל 43,455.425 עד 86,910.850           

גמעל 86,910.850 עד 271,597.280       

דמעל 271,597.280 עד 1,159,151.365     

המעל 1,159,151.365       

תוספת שנייה
)תקנה 4)ב((

סכום הגמול השנתי בשקלים חדשים

סכום קבועסכום מרביסכום מזערידרגת החברה

21,21036,74528,980א

26,08047,29536,745ב

36,74562,01549,380ג

52,16084,85068,505ד

67,810110,23589,025ה

תוספת שלישית
)תקנה 5)ג((

סכום הגמול השנתי בשקלים חדשים

סכום קבועסכום מרביסכום מזערידרגת החברה

6152,455925א

6152,455925ב

9253,2701,275ג

1,8453,2702,550ד

2,3904,2403,315ה

שינוי סכומים

ק"ת התש"ס, עמ' 290; התשע"ד, עמ' 924.  1
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תוספת רביעית
)תקנה 5א(

סכום גמול לדירקטור בשקלים חדשים

דרגת החברה
סכום מרבי להשתתפות 

בשקלים חדשים
סכום מרבי שנתי בשקלים 

חדשים

3,27048,915א

3,27063,060ב

4,34582,645ג

4,345113,015ד

147,095"5,655ה

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(
)חמ 3-2040-ת2(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

הודעת החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשע"ט-2018

עמדה(,  והודעות  בכתב  )הצבעה  החברות  לתקנות  6)ח(  משנה  לתקנת  בהתאם 
התשס"ו-12005 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש מרס   .1
בטבת  י"ד  מיום  והם  לתקנות,  6)ז(  משנה  בתקנת  הקבועים  הסכומים  השתנו   ,2006

התשע"ח )1 בינואר 2018(, כדלקמן: 

שווי מניות במועד הקובע - 11,926.92 שקלים חדשים;

הסכום שתגבה החברה לא יעלה על - 238.54 שקלים חדשים.

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(
)חמ 3-2996-ת2(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

הודעת החברות )הקלות לחברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר 
בבורסה מחוץ לישראל(, התשע"ט-2018

שלהן  ערך  שניירות  לחברות  )הקלות  החברות  לתקנות  5)ו1(  משנה  לתקנת  בהתאם 
מודיעה  אני  התקנות(,   - )להלן  התש"ס-12000  לישראל(,  מחוץ  בבורסה  למסחר  רשומים 

לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ינואר 2018 לעומת המדד של חודש אוקטובר 2015,   .1
השתנו הסכומים הנקובים בתקנת משנה 5)ו( לתקנות, והם מיום ט"ז בשבט התשע"ח 

)1 בפברואר 2018(, כדלקמן: 

שינוי סכומים

ק"ת התשס"ו, עמ' 164; התשע"ד, עמ' 542.  1

ק"ת התש"ס, עמ' 298; התשע"ו, עמ' 1048.  1 

שינוי סכומים
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