
 גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ 

 כללי מדיניות הצבעה באסיפות כלליות 

ח הוועדה לבחינת הצעדים הדרושים להגברת מעורבות "פורסם דו  2008חודש ינואר  ב .1.1

 .  "(ועדת חמדני)" הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל

באסיפות גוף מוסדי  בחובת ההשתתפות של  ועדת חמדני התמקדו, בין היתר,  המלצות   .1.2

בעל זכות הצבעה בהם, התמודדות עם   וא בעלי מניות ומחזיקי אג"ח של תאגידים שה

להיעזר בגורמים הגוף המוסדי  ניגודי עניינים העלולים לפגוע באיכות ההצבעה, עידוד  

מעורבות במינוי דירקטורים, המקצועיים המתמחים בגיבוש המלצות הצבעה, הגברת  

למעורבות פעילה  הגוף המוסדי  ועידוד    ,ובייחוד דירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות

 בתחומים אחרים של ממשל תאגידי.  

( גמל   קופות)  פיננסיים   שירותים  על   הפיקוח  תקנות הותקנו    ועדת חמדני,בעקבות דוח   .1.3

 , מסדירותאשר  "(,  התקנות)"  2009-ט"תשס (,  כללית  באסיפה  מנהלת  חברה  השתתפות)

באסיפה כללית של תאגיד מנהלת  חברה את חובת ההשתתפות וההצבעה של  ,בין היתר

 זכות הצבעה בו.  תא בעל ישה

פורסם   .1.4 כן,  וחסכון,  כמו  ביטוח  ההון,  שוק  אגף  ידי  האוצר  על   גופים   חוזרבמשרד 

"(, החוזר)"  "ההון  בשוק  המוסדיים  הגופים  מעורבות  הגברת"  2014-9-6  מוסדיים

אשר לא ועדת חמדני,  הכלולים בהמלצות    ,מסדיר מספר נושאיםהמשלים את התקנות ו 

 .  הוסדרו במסגרת התקנות

 המטרה .2

  –של גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן  מדיניות ההצבעה  לקבוע את    זה  נוהל  מטרת

  תאגידים   של  כלליות   אסיפות  של  בהצבעותולהצביע    להשתתף  נדרשת  החברה   כאשר  החברה(  

  כלפי   החברה  של  המחובותי  מתחייב  שהדבר   ככל  וכןבהתאם לדין    הצבעה  זכות  תבעל  איה  םבה

  תאגידיםשל  בקשר עם השתתפותה באסיפות כלליות  העבודה  תהליך את להגדירה, וכן עמיתי 

 . האופן ההצבעה של  פרסוםכאמור, לרבות 

 מדיניות ההצבעה  .3

גיבוש המלצות הצבעה בנוגע להצעות החלטה לצורך  גורם מקצועי  החברה התקשרה עם   .3.1

 .  להלן  4בכל הנושאים שיעמדו על סדר היום באסיפות, כמפורט בסעיף 

, למעט הנושאים גורם המקצועילמדיניות הצבעה של ה  בהתאם  החברה תהיינההצבעות   .3.2

 שיובאו בכל מקרה לאישורה של ועדת ההשקעות:  

 אישור עיסקה עם בעל ענין )כולל מתן שיפוי(  .3.2.1

 ינוי כל דירקטור נושא משרה בחברה  מ .3.2.2



 החלטות בענין הסדרי חוב  .3.2.3

מיליון ₪    2.5עלות השכר של נושא משרה עד לסכום של   .3.2.4

ממלי לגביו  אשר  משתנה(,  עלות  )כולל  הגורם  לשנה  ץ 

בנושא    המקצועי  הצבעה  בכל  העסקתו.  לתנאי  להתנגד 

מיליון    2.5עלות  שכר של נושא משרה בסכום העולה על  

ובין   )כולל עלות משתנה, בין בגופים פיננסיים  ₪ לשנה 

בכל הצבעה    ".נגד "  עדבגופים שאינם פיננסיים( תצביע גל

  2.5  -בנושא עלות  שכר של נושא משרה בסכום הנמוך מ

לג אשר  לשנה   ₪ המקצועי  ביו  מיליון  ממליצה  הגורם 

לאשר תצביע גלעד "בעד". בכל מקרה של מדיניות תגמול  

בחשבונית   ישולם  משרה  נושא  של  השכר  כי  הקובעת 

נגד.   גלעד  תצביע  בבעולותו  "  לענין   לחברה    עלותזה, 

שהוגדרה    –"  השכר   משרה  לנושאי  תגמול  חוקב  כפי 

  מס   צורכיל  הוצאה  התרת-ואי  מיוחד  אישור)  פיננסיים  בתאגידים

שיבוא  ,2016-ו" תשע (,  חריג  תגמול  בשל אחר  חוק  ב  או 

כדירקטור   מנכ"ל  מינוי  בענין  הצבעה  בכל  במקומו. 

תצביע גלעד "נגד". במידה שיהיו עדכונים לנייר העמדה  

 העדכונים יובאו לדיון ואישור ועדת ההשקעות.  –

ההשקעות  .3.3 אגף  המקצועי   המלצות   את  יבחן   מנהל   באסיפות  הצבעה   לאופן   הגורם 

  הן   אם  בין)  העמדה   לנייר  בהתאם  אינן  הגורם המקצועי   המלצות ש   במידה  .הכלליות

  אינןש במידה או/ו(  בנושא עוסק לא  העמדה  נייר אם ובין העמדה  בנייר לאמור מנוגדות

)"  ההשקעות  אגף  מנהל  על  מקובלות המקצועיוהמנכ"ל  ומדובר ,  "(הדרג  במידה  או 

 אגף  מנהל  יכין  לעיל כי יובאו לאישורה של ועדת ההשקעות,  3.2בנושאים שנקבע בסעיף  

 . ההשקעות  בוועדת  לדיון  הנושא את ההשקעות 

 ההצבעה   אופן  לגבי  ויחליטו  ים אשר יובאו בפניהםבנושא  ידונו   ההשקעות  וועדת  חברי .3.4

ל  .הכללית  באסיפה הכנסה6ה41תקנה  בהתאם  מס  לתקנות  שוויון    ,)ב(  של  במקרה 

זכות הכרעה. במקרה של היעדרות יו"ר הועדה תהיה ליו"ר    –ות בהצבעה בועדת השקע

 . תהיה זכות ההכרעה ליו"ר הישיבה –הועדה 

המקצועי   מהמלצת  שונה  המקצועי   הדרג  שהמלצת  במקרה .3.5  אגף  מנהל  -   הגורם 

  ל"דוא   באמצעות  ההשקעות  ועדת  לחברי  המקצועי  הדרג  המלצת  את  יעביר  ההשקעות 

  כלפי   עמדתו  להביע  ועדה  חבר  לכל   ויאפשר  -  הועדה  חבר  עם  שיתואם  אחר  באמצעי  או

הדוא"ל יסומן ב"חשיבות גבוה" )!( ובנוסף יהיה כתוב בנושא   .שעות  24  תוך  ההמלצה

חברי ועדת ההשקעות ירשמו את החלטתם   הדוא"ל או בראש המסמך "דחוף ביותר".

יש   באם  בדיקה  יערוך  ההשקעות  אגף  לכולם".  "השב  באמצעות  חוזר  רוב  במייל 

להחלטה. אם אין רוב ינסה מנהל אגף ההשקעות להסב תשומת הלב של חברי הועדה 



שלא הגיבו לנושא. באם לא יצליח מנהל אגף ההשקעות לקבל החלטת רוב  חברי ועדת 

 ההשקעות, אזי ההצבעה תהיה לפי מרבית ההצבעות שהתקבלו. 

 24 תוך  אחרת  בדרך  או /ו   בפקס  או/ו בטלפון  או/ו  במייל   יחזור  שלא   השקעות  ועדת  חבר

 של  ההחלטה  להצעת  כמתנגד  אותו  יראו,  הפניה  או  ל"הדוא   משלוח  ממועד  שעות

)להלן  המפורט   כל   שיתקיים   ובלבד.  הכללית  האסיפה   כי   אישור  התקבל (  א: 

) ההשקעות  ועדת  חבר  אצל  ה/ התקבל  הפניה/ל "הדוא  ההשקעות  ועדת  חברי  רוב(  ב, 

 מנומקת   למסקנה  הגיעו   החברה  ל" ומנכ  ההשקעות  אגף  מנהל(  ג, )לפניה  ל "לדוא  השיבו 

 האסיפה  מועד   מפאת   ולפיה(  ההחלטה   מסמכי  עם  במצורף  ותשמר)   הכתב  על  שתעלה

 לוועדת  ידווח  האמור  (.כאמור  שעות  24  -ל  מעבר )  נוסף  זמן  להמתין  ניתן  לא,  הכללית

 .הקרובה בישיבתה ההשקעות 

באופן   במידה .3.6 להצביע  מ   שיוחלט  המקצועי  המלצות שונה  ומדובר ,  הגורם  במידה  או 

בסעיף   שנקבע  יו  3.2בנושאים  כי  ההשקעות,לעיל  ועדת  של  לאישורה  אגף   באו  מנהל 

על מנהל אגף ההשקעות   .הנדרש  ההצבעה  אופן  ורם המקצועי אודות לג   יודיע   ההשקעות 

 לוודא שההודעה הגיעה לגורם המקצועי.  

ב .3.7 רואה  העמדההצבעה  החברה  לנייר  ר  בהתאם  להתמודדות  אמצעי  עם   החברהאוי 

 החשש מהצבעה בניגוד עניינים.

השליטה  .3.8 בעלי  מצד  פניה  או  להצביע  החברה  אמורה  בהם  התאגידים  מצד  פניה  כל 

במידה   . למנהל ההשקעותתופנה    – להשפיע על אופן ההצבעה    בתאגידים אלה שמטרתן

את שתופנה פנייה כאמור לגורם אחר בחברה, לרבות חבר ועדת השקעות, יפנה גורם זה  

 הפנייה למנהל ההשקעות. 

ו, או במקרה שהגורם המקצועי  אלי   הקשורות  חברות  לגבי  מליץי  לא  הגורם המקצועי .3.9

על דרך ההצבעה בהתאם   מנהל אגף ההשקעותיחליט    –במקרה זה    ימצא בניגוד עניינים.

בסעיף  למדינ  כאמור  ההשקעות  ועדת  ידי  על  שאומצה  ההשקעות 3.2יות  מנהל  אם   .

 ימליץ על כך לועדת ההשקעות. – מבקש לסטות ממדיניות זו 

בהתקיים   באסיפות כלליותיצוין כי בהתאם לתקנות, החברה אינה מחוייבת להשתתף   .3.10

 אחד התנאים החלופיים שלהלן: 

בתאג .3.10.1 השליטה  בעל  החברה,  של  ידיעתה  מיטב  במניות,  לפי  מחזיק  יד 

 המאפשרות את קבלת ההחלטה גם במקרה של התנגדות כל שאר בעלי המניות.

נובעת מהשקעה ב .3.10.2 והאסיפה הכללית    1ינייר ערך שאינו ישראל זכות ההצבעה 

 . התקיימה בחו"ל

 
לא  בשקלים חדשים, או ש   אינםבשלו  ,או הדיבידנד המשולם ,נייר ערך אשר הקרן או הריבית לפיו  -לענין זה  1

 . ניתן לדרוש שישולמו בשקלים חדשים



 מקצועי גורם עם מוסדי משקיע התקשרות .4

  יעוץ  חברת  לפעילות   ראויים  עקרונות  במסמך  עומד  הוא  כי  המקצועי  הגורם  הצהרת 4.1

  מסמך":  להלן)   ערך  ניירות  רשות  שפרסמה  כלליות  באסיפות  להצבעה  בנוגע

 , מצורפת כנספח א' ("העקרונות

  שבחנה   לאחר  המקצועי   הגורם  עם  ההתקשרותועדת ההשקעות של גלעד אישרה את   4.2

  במסמך  המפורטים  בעקרונות   עמידתו  ואת   המקצועי   הגורם  של  כשירותו  את

 . העקרונות

 המלצות  על  ההסתמכות  מידת  בדברהבאים    עקרונותאת ה  קבעה  ההשקעות  ועדת 4.3

 :המקצועי הגורם של  ההצבעה

  : ההצבעה  מתייחסת  אליו  הערך   בנייר  גלעד  של  ההחזקות  מהותיות 4.3.1

, בין  לאישורה  יובאועקרוניים    שנושאים  הנה  ההשקעות  ועדת  מדיניות

מדובר בהחזקה שאינה  אם מדובר בהחזקה מהותית של גילעד ובין אם  

  . לעיל(  3.2מהותית )ראו סעיף 

  ניירות   של  הכלכלי  הערך  על  ההצבעה  נושא  של  ההשפעה  פוטנציאל 4.3.2

להערכת ועדת ההשקעות, הנושאים    -מתייחסת  ההצבעה  אליהם   הערך

הם הנושאים שפוטנציאל ההשפעה שלהם על הערך    3.2שנקבעו בסעיף  

מהות  להיות  עשוי  הערך  ניירות  של  שהכלכלי  ככל    אגף   מנהל י. 

  3.2בסעיף    המפורטיםסבור שיש נושא שלא נכלל בנושאים    ההשקעות 

 .  ההשקעות  ועדת  לאישורהוא יביא את הנושא   – לעיל 

להחלטת   4.3.3 ביחס  המקצועי  הגורם  נמצא  בו  פוטנציאלי  עניינים  ניגוד 

שקיים ככל  ב'    –  ההצבעה,  נספח  בו  ראה  פוטנציאלי  עניינים  ניגוד   ;

 .  3ראה סעיף   –ביחס להחלטת ההצבעה, ככל שקיים  ת גלעד נמצא

  עם   אחד  בקנה  עולה   שאינו  באופן   להחליט  גלעד  ת  מבקש  בהם  מקרים 4.3.4

 .  3  סעיף ראה – המקצועי   הגורם של  ההצבעה מדיניות

  ונסיבות   המלצה  קבלת  מועד  לרבות,  המקצועי  הגורם  מול  העבודה  סדרי 4.3.5

  אחרות   בדיקות  או  המקצועי  הגורם  עם  דיונים  לקיים  צורך  יהיה  בהן

  10 : הגורם המקצועי מתחייב לשלוח את האנליזה  החלטה קבלת לפני

 . חריגות  בנסיבות למעט האסיפה  מועד לפני  ימים

תקבל   .5 גלעד  המקצועי,  הגורם  עם  ההתקשרות  מסמך  פי  שינוים  על  על  שוטפים  עדכונים 

ויקיים עמו פגישה לצורך אלה לפחות פעם  של הגורם המקצועי  מהותיים בעקרונות פעילותו  

 בשנה. 

  חלף   כי  לבחון  ההשקעות  ועדת  על,  בינלאומית  ייעוץ  בחברת  להסתייע   תבחר  שגלעד  ככל .6

  המקובלים   סטנדרטים  לפי   נעשית  האנליזה,  לעיל  5-ו   4.2,  4.1  בסעיפים   הקבועים   התנאים 

 .  בפעילותה

 אופן ההצבעה בפועלפרסום ודיווח  .7



אופת   החברה .7.1 את  ההצבעה  פרסם  שהבפועל    ה שלן  בעליבתאגידים  הצבעה   תא  זכות 

 ציין לגבי כל הצעת החלטה את העניינים הבאים:תבהם, כאמור בתקנות ו

או    ההאם ההצבעה הייתה בהתאם למדיניות ההצבעה של ועדת ההשקעות של .7.1.1

או בסטייה ממנה וכן הסברים לאופן ההצבעה    ,, לפי הענייןהגורם המקצועישל  

 . תוך סטייה כאמור הבמידה והצביע 

האם ההצבעה הייתה בנסיבות בהן קיים ניגוד עניינים העלול להשפיע על אופן   .7.1.2

 ההצבעה.  

 7בפועל כאמור בסעיף זה תוך    הפרסם את אופן ההצבעה של בחברה י השקעות  אגף ה .7.2

או ממועד ההצבעה בפועל,    פהלית בה השתתימי עסקים ממועד כינוסה של כל אסיפה כל

לפי המאוחר מביניהם. הפרסום יכלול גם נתונים לגבי מועד קיום האסיפה, פירוט הצעת 

על   המוחזקים  הערך  ניירות  של  הנקוב  הערך  יחס  השתת  ידהההחלטה,   פהושמכוחן 

באסיפה הכללית מתוך כלל בעלי זכות ההצבעה וכן ההחלטה שהתקבלה והרוב בו היא 

 תקבלה. ה

בהתאם של החברה  בפועל    הלועדת ההשקעות על אופן הצבעת  מנהל ההשקעות ידווח .7.3

 החברהיום. הדיווח יכלול, בין היתר, את הסיבות בעטיין    60כל    זה לעיללאמור בסעיף  

הגורם בהתאם למדיניות ההצבעה של ועדת ההשקעות או המלצת ההצבעה של    הלא פעל

 ן.   י, לפי העני המקצועי

 

שקעות רשאית לאשר או לאשרר פעולה בניגוד להוראות נוהל זה, במקרה מסוים  ועדת הה

או בסוג של מקרים, ובלבד שאין ההחלטה סותרת את הוראות הדין. לא יהיה בכך כדי 

ויראו בהחלטה כאמור כאישור משתמע חד פעמי לפעול בניגוד   לגרוע מתוקף ההחלטה, 

 לנוהל. 

 


