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 . מדיניות תגמול  -"א" נספח

 התגמול לעובדים ולנושאי משרה:  תנאילהלן פירוט 

 

 תשלום לדירקטורים חיצוניים ולנציגים חיצוניים  .א

לשנה  .1 קבוע  שנתי  גמול  ישולם  החיצוניים  ולנציגים  החיצוניים  לדירקטורים 

להוראות הדין ובכלל  בהתאם    "א"בהתאם לגמול השנתי הקבוע לדח"צ בדרגה  

)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס - זה לתקנות החברות 

סכום הקבוע בנוסף, יינתן גמול ישיבה על פי ה  "תקנות הגמול"(.   :להלן)  2000

 לכל ישיבה לפי הוראות הדין. בסכום הקבוע  אלדירקטור חיצוני בדרגה 

 מנגנון העדכון לשכר דח"צ יהיה כאמור בתקנות הגמול.  .2

 

 לדירקטורים גמול ת .ב

דירקטורים יתוגמלו בהתאם להמלצת וועדת תגמול, החלטת דירקטוריון ואישור   .1

בשיעור  יהיה  השתתפותו בישיבות  בגין  ישולם לדירקטור  גמול  ה  האסיפה הכללית

על   יעלה  הקבוע    50%שלא  בהמשולם  מהגמול    ה ישיבעבור    חברהלדח"צ 

לקבל גמול עבור  שלא  הוא מבקש  הודיע לחברה כי  הדירקטור    אלא אם  לדירקטור 

בישיבות דירקטור  ישולם  בנוסף    .השתתפות  קבוע  לכל  ל  גמול  שווה  בשיעור 

הודיעכי  לא  בתנאי שוזאת   לרבעוןשמשולם לדח"צ לכל    י מהגמול הרבעונ  27.5%

  . באותו רבעוןה אחת  בישיבלפחות  ובמידה והשתתף    מוותר על הגמול הקבוע 

שכר  לעדכון  בהתאם  לעת  מעת  יתעדכן  הדירקטורים  גמול  ספק  הסר  למען 

 הדח"צים.

התגמול,   .2 וועדת  בהחלטת  יקבע  הדירקטוריון  יו"ר  והאסיפה גמול  הדירקטוריון 

ולא יעלה על גמול   הכללית ולא יפחת מהגמול המשולם לדירקטור כאמור לעיל

  . דח"ץ 

יכלול את כל ההוצאות שיוציאו הדירקטורים לשם מילוי    , כמפורט לעיל,תגמולה .3

)למעט   חניהעלותתפקידם  בישיבות  ,  השתתפות  ו  בגין    השתתפות הו  נסיעה, 

 . מילוי תפקידם  יהיו זכאים לתשלום נוסף בגין( והם לא השנתי בכנס
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הוצאות   .4 להחזר  זכאים  יהיו  הם  תגמול  לקבל  שלא  יבחרו  שהדירקטורים  ככל 

ובתנאי  או בגין ביצוע תפקידם לרבות החזר הוצאות נסיעה לכנסים וכיוצ"בישהוצ

בגין  ש התשלום  מקבל  סך  היה  אותו  הסכום  על  יעלה  לא  ההוצאות  החזר 

 מבקש גמול דירקטורים. הדירקטור לו היה

  ם , בתחום אחריותיםרשאית לממן השתלמות מקצועית לדירקטור   תהא   חברהה .5

 . חברהאו השתלמות מקצועית המיועדת לדירקטורים ונושאי משרה ב

לפי שיקול  פרידה  כמענק תהא רשאית להעניק לדירקטור שכיהן בחברה  חברהה .6

לאחר  שיתקיים  לרבות מימון השתתפות בכנס מקצועי  דעתו של מנכ"ל החברה  

 סיום התפקיד.  

 

   תשלום עבור השתתפות בישיבות טלפונית.  .ג

הדירקטורים,  הדירקטוריון,  יו"ר  זכאים  יהיו  טלפוניות  בישיבות  השתתפות  בגין 

 מהגמול לישיבה הקבוע להם.   60%הדחצ"ים והנציגים חיצוניים לתגמול בשיעור של 

 

 .  מנכ"ל .ד

עבודה עמו הבהתאם להסכם  תהא    חברההמנכ"ל  עלות השכר החודשית של   .1

   הדירקטוריון.וועדת התגמול ו ע"י  שיאושר 

כהערכה ותגמול על    למנכ"לחד פעמי  וועדת התגמול מוסמכת להמליץ על מענק   .2

 משימות מיוחדות. תשלום המענק מותנה באישור הדירקטוריון.  

זכאי   .3 יהיה  )בונוס ללשנה    אחתהמנכ"ל   25%של    התקר עד    -(  רכיב משתנה 

  .של סמנכ"ל החברה השנתימעלות השכר 

 הקריטריונים והמשקולות לקביעת הבונוס למנכ"ל יהיו כדלקמן: 

(1)  

  20%הינו גיוס של מעסיק חדש לקרן משקלו היחסי של קריטריון זה  (2)

 מתוך תקרת הבונוס )הרכיב המשתנה(.

(3)  
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בצירוף (4) קודמת  חברהל  עמיתיםה   שיפור  שנה  שיפור   לעומת  ו/או 

מתוך   20%משקלו היחסי של קריטריון זה הינו    חברהבצבירה של ה

 תקרת הבונוס )הרכיב המשתנה(.

זה    העבודה השנתית.בתוכנית  עמידה   (5) קריטריון  היחסי של  משקלו 

 מתוך תקרת הבונוס )הרכיב המשתנה(. 20%הינו 

שיקול דעת האורגנים המתאימים: משקלו היחסי של קריטריון זה הינו   (6)

 מתוך תקרת הבונוס )הרכיב המשתנה(. 20%

 סמנכ"ל .   .ה

עבודה עמו  הבהתאם להסכם  תהא    חברהה  סמנכ"לעלות השכר החודשית של   .1

  וועדת התגמול והדירקטוריון בסמכות  הדירקטוריון.וועדת התגמול וע"י  שיאושר 

ריאלי לשנה    20%בשיעור שלא יעלה על    סמנכ"ללעדכן את תקרת הרכיב הקבוע  

. 

וועדת התגמול מוסמכת להמליץ על מענק חד פעמי לסמנכ"ל  כהערכה ותגמול  .2

 באישור הדירקטוריון.  על משימות מיוחדות. תשלום המענק מותנה 

  25%של    התקר עד    -(  רכיב משתנה )בונוסהסמנכ"ל יהיה זכאי אחת לשנה ל .3

   השנתי.מעלות השכר 

 נכ"ל יהיו כדלקמן: סמיונים והמשקולות לקביעת הבונוס להקריטר

(1)  

  20%הינו של מעסיק חדש לקרן משקלו היחסי של קריטריון זה  יוסג (2)

 מתוך תקרת הבונוס )הרכיב המשתנה(.

בחברה בין היתר    והתפעול הפנימי   וחותשמירה על רמת שירות הלק  (3)

משקלו היחסי העדר פניות מוצדקות לאגף שוק ההון ו, העדר תביעות

 מתוך תקרת הבונוס )הרכיב המשתנה(.  20%הינו של קריטריון זה 

ל (4) העמיתים  בצירוף  שיפור    ביחס  חברהשיפור  ו/או  קודמת  שנה 

משקלו    ביחס לשנה קודמת  חברהשל ה  החיוביתהשלילית/  בצבירה

הינו   זה  קריטריון  של  )הרכיב   20%היחסי  הבונוס  תקרת  מתוך 

 המשתנה(. 

משקלו היחסי של קריטריון זה הינו    בתוכנית העבודה השנתיתעמידה   (5)

 מתוך תקרת הבונוס )הרכיב המשתנה(. 20%
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שיקול דעת האורגנים המתאימים: משקלו היחסי של קריטריון זה הינו   (6)

 מתוך תקרת הבונוס )הרכיב המשתנה(. 20%

 

 

 תגמול עובדים  .ו

יתוגמלו בהתאם להסכמי השכר כפי שיקבעו על  שאינם נושאי משרה  עובדים  ה .1

הסכמים עם עובדים שהינם נושאי משרה    המנכ"ל וכפי שיתעדכנו מעת לעת.ידי  

 דירקטוריון. וה וועדת התגמול  מחייבים גם אישור 

להסדר ההסתדרות  חלק מהעובדים מועסקים כיום על פי הסדר קיבוצי הדומה  .2

בהתאם  ייעודכנו  . תנאי עבודתם ושכרם  ההסדר וחלקם מאמצים חלק מהוראות  

 המנכ"ל כפי שיתעדכנו מעת לעת.  פי שיקול דעתל וע   הקיבוצילהסדר 

לעובדים שאינם .3 הנושאי משרה  ביחס  כל התנאים    חברה,  לעובד את  תשלם 

 חברה, ובנוסף, תהיה רשאית, באישור מנכ"ל ההוראות הדיןהנלווים הקבועים ב

 לאשר תנאים נוספים, שאינם חורגים מעקרונות מדיניות תגמול זו.  

תהיה רשאית, ובמקרים הנדרשים על פי דין חייבת, לאשר לעובדים,   חברהה .4

 לפי העניין תנאים נלווים נוספים לשכר הבסיס, בין היתר, כמפורט להלן:

צר  תפריש לעובד למו חברהה – הפרשות פנסיוניות וביטוח אובדן כושר עבודה .5

ביצוע הפרשות ה ידי העובד ועל פי הוראות הדין.   חברה פנסיוני שייבחר על 

מתאים של חלק העובד בהפרשות מתוך שכרו של   בניכוילביטוח פנסיוני יותנה  

רשאית לבטח את העובד בביטוח אובדן כושר עבודה    חברההעובד. בנוסף, ה

  חברה ה  משכר הבסיס של העובד.  %2.5כאשר שיעור ההפרשה לא יעלה על  

שמעבר   תגמולים  בגין  ההפרשה  סכומי  את  להמיר  לעובד  להתיר  רשאית 

לתקרת השכר המוכרת לצרכי מס על פי הדין, לתשלום שכר, באופן שעלות  

 לא תגדל.  חברההעסקתו ל

רשאית    חברהמעביד תהיה ה   -במקרה של סיום יחסי עובד  –  פיצויי פיטורין .6

  הוראות א פחות מהקבוע בפיצויי פיטורין ובכל מקרה ל  100לשלם לעובד עד %

 (.  מהעובדים חלק  על)החל   של ההסתדרות הקיבוצי ההסדר ובכלל זה  הדין

משכר הבסיס   7.5%רשאית להפריש מדי חודש עד  חברה ה – קרן השתלמות .7

אחוז נוספים משכר הבסיס ותעביר סכומים אלו    %2.5של העובד ולנכות עד  
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לקרן השתלמות על פי בחירתו של העובד על בסיס מלוא שכר הבסיס. העובד 

יהיה רשאי להמיר את סכומי ההפרשה שמעבר לתקרת השכר המוכרת לצרכי  

 לא תגדל.    חברהמס על פי הדין, לתשלום שכר, באופן שעלות העסקתו ל

להעמיד  חברהה  –רכב   .8 כמקובל    רשאית  רכב  ולשימושם  העובדים  לרשות 

, אשר ישמש, בין היתר, לצורך מילוי תפקידם ויתכן שאף בתוספת גילום  חברהב

תהיה רשאית לשאת בהוצאות הכרוכות בשימוש ובאחזקת הרכב    חברהמלא. ה

ב הנהוגים  הנהלים  לפי  החברהוהכל  לעובד    חברה.  להעניק  רשאית  תהיה 

 תשלום שווה ערך חלף האמור.   

רשאית להעמיד לרשות העובד טלפון נייד לשימושו האישי    חברה ה  –  תקשורת  .9

תהיה רשאית להעמיד  חברה כמו כן, ה. חברהכמקובל ב חברהעל פי בחירת ה

לנהלי  בהתאם  עבודתו  לצורכי  וכדומה(  נייד  )מחשב  מיכון  אמצעי  לעובד 

 .   חברהה

לפי שיקול  תישא בתשלום עבור ארוחות העובדים    חברהה  – /  ארוחות / אש"ל .10

המנכ"ל הדעת  לעובדיה,    חברה.  זכאי  תגלם  יהא   לעובדיה לאפשר    מנכ"ל 

   .החזר הוצאות

חופשה  תשלומים בגין    עניק לעובדת   חברהה  –  מחלה/הבראה  /חופשה שנתית .11

לפי    מחלה/ הבראה/שנתית לפי הסדרים אחרים  ו/או  הדין  להוראות  בהתאם 

 .המנכ"ל דעתשיקול 

מקצועיות  חברהה  .12 לאגודות  חבר  דמי  לשלם  רשאית  רווחה    תהיה  ולגופי 

   נוספים.

עו"ד/תהיה רשאית    חברהה .13   רו"ח/   לשאת בתשלום שנתי עבור חידוש רישיון 

   משווק פנסיוני.

בסמוך  בעל תפקיד מרכזי  במועד חתימת הסכם העסקה עם נושא המשרה או   .14

עבודתו או בסמוך לתחילת העסקתו בתפקיד מסוים     עדכון   בעת  אולתחילת 

ה  ,קיים  העסקה  הסכם רשאית  תשלום  חברהתהא  העובד  עם  מענק   לסכם 

 . מענק הפרישה יהא מעבר לתשלום פיצויי פיטורים על פי דין  פרישה שישולם

 משכורות בסיס. 3 פעמי בגובה של עד-חד

לנושאי מש .15 פרישה  תנאי  לאחר  קביעת  הדירקטוריון,  לאישור  בכפוף  יהיו  רה 

 שקיבל את אישור ועדת התגמול. 
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תהא רשאית לשאת בתשלום חלקי )בהתאם    חברהה  -ביטוח בריאות קולקטיבי .16

( בגין פרמיית ביטוח בריאות קולקטיבי  בהסתדרותלהסכמי העסקה ו/או לנהוג 

 לעובדים בלבד. 

 תגמול רכיב משתנה לעובדים ולמשווקים  .17

ידי מנכ"ל ה .1 על  ייקבע  )בונוס( לעובדים  בכפוף    חברהתגמול משתנה 

 לסעיף המיועד לכך בתקציב. 

 שיפוי וביטוח לנושאי משרה  .ז

ונושאי המשרה   .1 שיקול דעת הדירקטוריון   נוספיםהחברי הדירקטוריון    לפי 

נושאי משרה שתרכוש מקצועית וביטוח  להיכלל בהסדר ביטוח אחריות  יוכלו  

  חברה התנאים שיאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של ה, על פי  חברהה

 ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין. 

ונושאי המשרה יהיו זכאים לכתבי פטור ושיפוי בהיקף   .2 חברי הדירקטוריון 

   האורגנים המוסמכים.כספי שייקבע על ידי 

ככלל ידרשו נושאי משרה במיקור חוץ לבטח את עצמם כתנאי להתקשרות   .3

 . חברהם הבהסכם ע 

 

 תגמול נושאי משרה במערך ההשקעות  .ח

 

יקבל מנהל   .1 חוץ  מיקור  נעשה באמצעות  או חלקו(  )כולו  שניהול ההשקעות  ככל 

  חברה ההשקעות החיצוני תגמול שינבע אך ורק מהיקף הנכסים המנוהל על ידו ). ה

תוודא בנוסף )באמצעות מכתב נוחות( כי עובדי מנהל ההשקעות החיצוני העוסקים  

תמורה או הטבה כלשהי הנגזרת מתשואות  תגמול,  לא יקבלו    חברהבניהול נכסי ה

רכיב  ו/ או  כל תשלום  ולא יקבלו    חברהאו מהגידול בהיקף הנכסים של ה  חברהה

 הם. משתנה הנגזר מביצועי

 

 נותני שירותי מיקור חוץ: גמול לנושאי משרה ת .ט 

 

 ממונה,  פנים  מבקר ,  משפטי  יועץ  לרבות  חוץ  מיקור   שירותי  נותני  המשרה  נושאי  לכל .1

ישולם  וכיוצ  סיכונים  מנהל,  מבקר "ח  רו,  אכיפה קבוע    שכ"ט "ב  בתעריף  חודשי 

שמשולם  בשוק   לנהוג  בהתאם לשכר  בהתאם  ממנו  הנדרש  העבודה   ולהיקף 



 
והשירותים  קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל    – החברה המנהלת של מינהל  

 בע"מ 

 

 בהסכם  הוסכםעליהם    אשר   השוטפים  השירותים  בגין  וזאת  זה  מסוג  לתפקידים

 . ההתקשרות

נושאי משרה נותני שירותי חוץ כאמור לא יקבלו תגמול בעל רכיב משתנה אשר   .2

 ייגזר מתשואות הקופה או מדמי הניהול שלה.

 

 

 

 

 


