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 מדיניות תגמול נושאי משרה

 
 

מסמך מדיניות זה כולל קווים מנחים שאושרו ע"י דירקטוריון החברה, בעניין תגמול נושאי המשרה 
בחברה ועובדי החברה, מתוך מטרה ליצור איזון ראוי בין הרצון לתגמל אותם על עבודתם ותרומתם לחברה, 

 האסטרטגיה של החברה לאורך זמן.לבין הצורך לשמירת התאמה עם טובת עמיתי הקופה ועם 
 
 

 עקרונות תגמול נושאי משרה בחברה
 

עובדי החברה ונושאי המשרה בה המקבלים שכר, יקבלו שכר על בסיס קבוע, אשר יקבע ויעודכן  .1
 בהתחשב בהיקפי העבודה שהם נדרשים לה והאחריות שהם נושאים בה. 

 

ועלת ללא כוונת רווח על בסיס הוצאות בפועל, לא בהיות החברה חברה מנהלת של קופת גמל ענפית הפ .2
 יוקצו לנושאי משרה ו/או עובדים מניות בחברה  ו/או אופציות למניות.

 

נושאי המשרה בחברה ועובדי החברה לא יקבלו תשלומים חודשיים משתנים כ"בונוס" הנגזר  .3
בגין עבודה ו/או שירות מביצועיהם, אולם הדירקטוריון יהיה רשאי לאשר תוספות תשלום מיוחדות, 

 מיוחדים.

 

כללית לפי האסיפה הבהתאם להחלטת הדירקטוריון יבוטח בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  .4
 .העניין כפוף לכל דין

 

דירקטורים חיצוניים בחברה יהיו זכאים לגמול בגין השתתפות בישיבות ולגמול שנתי, בהתאם  .5
 להחלטות האסיפה הכללית כפי שיהיו מעת לעת, ובכפוף להוראות הממונה על שוק ההון.

 

הדירקטוריון ו/או המנכ"לית ו/או כל ועדה אחרת אותם יסמיך הדירקטוריון, יהיו אחראיים לאישור  .6
 שינויים בשכרם ותנאי עבודתם של עובדי החברה ולאישור תנאי שכרו ועבודתו של עובד חדש בחברה. 

 

 לבקשת מנכ"לית החברה, עבודתה בחברה הינה, בשלב זה, ללא שכר. 

 

 שאי משרה במערך ההשקעותעקרונות תגמול נו

 

 מנהלי ההשקעות ועובדי מערך ההשקעות לא יקבלו תמורה או הטבה כלשהי הנגזרת מתשואות הקופה. .1

 

מנהלי ההשקעות ועובדי מערך ההשקעות לא יקבלו תמורה או הטבה כלשהי הנגזרת מהגידול בהיקף  .2
 הנכסים של הקופה.

 

במיקור חוץ, ימציא לחברה אישור בכתב כי מדיניות התגמול  גוף הנותן לחברה שירותי ניהול השקעות .3
 לעיל ביחס לעובדיו הנותנים שירותים לחברה. 2-ו 1שלו עומדת בעקרונות המפורטים בסעיפים 
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