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 חברה לניהול קופו"ג וקה"ש )להלן:"החברה"( עגורתגמול מדיניות 

 47.70.03אושר בישיבת הדירקטוריון ביום 

 כללי .0

בהתאם לחוזר גופים , מסמך מדיניות זה כולל קווים מנחים שאושרו ע"י דירקטוריון החברה

י בעלבאשר למבנה תגמול נושאי המשרה בחברה, , ()להלן:"החוזר", 4703-9-4מוסדיים 

 . בחברהתפקיד מרכזי ועובדים אחרים 

, יעדיו ארוכי הטווח של הגוף המוסדי המסמך מושתת על עקרונות שיאפשרו מחד להגשים את

 החוסכים באמצעותו העמיתיםשמבנה התגמול עולה בקנה אחד עם טובת  ומאידך, להבטיח

 .ועם מדיניות ניהול הסיכונים ויעדיה ארוכי הטווח של החברה

 ווה את מדיניות התגמול של החברה )להלן: "המדיניות"(. מסמך זה מה

 
 הגדרות .4

  - מאלה אחד כל ,"מרכזי תפקיד "בעל .א

לפעילותו עשויה להיות השפעה מועסק על ידי גוף מוסדי, במישרין או בעקיפין, וכל מי ש. 1

, בין אם כספי חוסכים באמצעותו שלהגוף המוסדי או  ת על פרופיל הסיכון שלשמעותימ

 :לכל הפחות, ומעביד בינו לבין הגוף המוסדי ובין אם לאו-ימים יחסי עובדמתקי

 .)כהגדרתו להלן( נושא משרה)א(. 

 :מאלהמי שאינו נושא משרה, ומתקיים לגביו אחד )ב(. 

 ש"ח.מיליון  1.1, עולה על  אחת מהשנתיים שחלפוכל בגין  שקיבל סך התגמול (1

 ה. חוסכים באמצעותי ושל כספחברה הוא עוסק בניהול השקעות של ה (2

של הגוף  לפי מדיניות התגמול לאותם הסדרי תגמול השל עובדים, הכפופשנכלל בקבוצה מי . 2

את  כספי או  החברהעשוי, במצטבר, לחשוף את הרכיב המשתנה בתגמולם אשר ו המוסדי,

  .1בפסקה  נכלל ואינ, אף אם לסיכון מהותי החוסכים באמצעות

    מי שאינו נושא משרה בו, ומתקיים כלל ילא י"בעל תפקיד מרכזי" על אף האמור, בהגדרה של  .3

 לגביו לפחות אחד מאלה:    

 תגמולו ותנאי העסקתו מעוגנים במלואם רק בהסכם קיבוצי; .א

מיליון ש"ח לשנה ותנאי ההעסקה שלו אינם  5.1הרכיב הקבוע בתגמולו אינו עולה על  .ב

 ;החברהלמרבית עובדי כוללים רכיב משתנה, למעט רכיב משתנה הניתן 

( מהרכיב הקבוע 1/1על פי תנאי העסקתו, הרכיב המשתנה בתגמולו אינו עולה על שישית ) .ג

 מיליון ש"ח לשנה.  5.1הכולל בכל אחת מהשנתיים שחלפו לא עלה על  לשנה ותגמולו

היישום בפועל של מדיניות התגמול לעניין קביעת התגמול, לרבות  –"מנגנון תגמול"  .ב

   .ים הכמותיים והאיכותיים לתגמול, אופן חישובם ומדידתםהקריטריונ

 כל אחד מאלה: – "נושא משרה"ג.    

מנהל כללי, מנהל , כאמור: , למעט דירקטור חיצוניכהגדרתו בחוק החברות משרהושא .   נ1

עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם 

 כן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי;תוארו שונה, ו



או ועדת  חבר ועדת השקעות תלויות תשואהו ועדת השקעות שאינן תלויות תשואהחבר  .4

מבקר פנימי, מנהל כספים וכן , השקעות של קופת גמל, למעט דירקטור חיצוני או נציג חיצוני

רואה מידע, יועץ משפטי,  ת, מנהל טכנולוגיוראשי ראשי, אקטואר ממונה, מנהל סיכונים

  ., מנהל השקעות ראשיחשבון מבקר

 .אם תוארו שונה גם 2-ו 1כאמור בפסקאות  תפקידכל ממלא  .4

או שהוא , בחברהשהוא בעל היתר להחזקת אמצעי שליטה  ,רהבבחאחר בגוף  תפקידממלא  .3

 קרובו של בעל היתר כאמור.

   .רכיב בתגמול שאינו רכיב קבוע – "רכיב משתנה" .ד

 רכיב בתגמול שמתקיימים בו כל אלה: –כיב קבוע" "ר .ה

 ביצועים;בהענקתו אינה מותנית  .1

 ;או בתנאי ההעסקה בהסכם התגמול נקבע מראשהוא  .2

 סכומו הכספי קבוע; .3

 הוא אינו תשלום מבוסס מניות.  .4

תנאי כהונה או העסקה, לרבות מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי  – "תגמול" .ו

וכל הטבה, תשלומי מעביד לזכויות סוציאליות,  ,או תנאי פרישה אחרים וי, מענק פרישההיתר שיפ

 .תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור

מנהלה התפעולי של החברה. - "מנהל עסקים"    ז.   

 
 תגמול נושאי משרה ובעלי תפקיד מרכזי עקרונות .4
 
לא יכלול רכיב משתנה הנגזר מביצועיו על בסיס תגמול קבוע בלבד, ו יינתן תגמול נושאי המשרה .א

, חוק השקעות משותפות בנאמנות)ב( ל14אופציה )כהגדרתה בסעיף  או של נושא המשרה

 , הן במהלך עבודתם ו/או כהונתן והן בעת פרישתם. (0993 -התשנ"ד

מנגנון התגמול של עובדיהם, כי  iהחברה תפעל לקבל ולתעד מכתבי נוחות מספקי מיקור חוץ .ב

, יהיה עקבי עם עקרונות מדניות התגמול של החברה ושל החוזר ולא ההמעמידים שירותים לחבר

 יכללו מנגנונים המעודדים נטילת סיכונים עודפים. 

 

 תפקידי הדירקטוריון.  3

 אשר תמליץ לו על    ועדהדירקטוריון החברה יקבע בישיבת הדירקטוריון   א. 

 . "ועדת תגמול"( )להלן:מדיניות תגמול   

 מדיניות לאחר שדן בהמלצות ועדת התגמול שהובאו לפניוהידון ויאשר את  החברהדירקטוריון     ב.

 ובכלל זה:

    של בעלי תפקיד מרכזי ועקרונות תנאי ובכללם תנאי פרישה,  עקרונות תנאי התגמול .0

 .התגמול של עובדים אחרים  

 י משרה.של נושאתנאי פרישה  ובכללם תנאי התגמול .4

                                              
i .עובדים בעלי השפעה על פרופיל הסיכונים של החברה או על כספי העמיתים 



ואת המלצת ועדת התגמול לגבי  חן, אחת לשנה, את מדיניות התגמוליב החברהדירקטוריון  .ג

לגבי עקרונות תנאי התגמול ובכללם תנאי פרישה של נושאי תפקיד מרכזי ונושאי משרה  עדכונה

  ועקרונות תנאי תגמול של עובדים אחרים.

לתקופה העולה על שלוש שנים טעונה  מדיניות תגמול, ללעי ג.ה בפסק מהאמור לגרועמבלי  .ד

  לכל הפחות אחת לשלוש שנים., הדירקטוריוןאישור 

 

 ועדת תגמול .5

 .iiתגמול של החברההועדת הביקורת תכהן כוועדת  .א

לדירקטוריון, לפחות אחת לשנה וככל שנדרש לדעתה, בצורך  תדון ותמליץועדת התגמול  .ב

חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או להתאים את מדיניות התגמול ככל ש

 מטעמים אחרים, ובכללם:

עקרונות תנאי התגמול ותנאי פרישה של בעל תפקיד מרכזי ועקרונות תגמול של עובדים  .1

 אחרים.

 תנאי תגמול ותנאי פרישה של נושאי משרה.  .2

השפעתם של  , תעריך ועדת תגמול אתלצורך גיבוש המלצה בדבר מדיניות תגמול כאמור .ג

ועל פרופיל הסיכון של החברה,  תרחישים שונים על תגמול הצפוי, המשליכים על פעילות החברה

 . ולפרופיל סיכון חסכון כספי העמיתים באמצעותה תוך התאמת מנגנון התגמול ליעדי החברה

 תקנות הפיקוח על שירותיםועובדי מערך הביקורת הפנימית, כאמור בתנאי תגמול מבקר הפנים  .ד

, כפי 1.11ובנוהל ועדת ביקורת, מס'  2552 -פיננסיים )ביטוח()דירקטוריון וועדותיו(, התשס"ז

 שיתעדכנו מעת לעת.

)למעט רו"ח מבקר ומבקר פנימי( בה באשר לתנאי כהונתו  iiiהתקשרות החברה עם נושא משרה .ה

אחריה והעסקתו, לרבות שינוי מהותי  בהסכם ההתקשרות עמו, טעונה אישור ועדת תגמול ול

לחוק  223ולגבי דירקטור גם אישור האסיפה הכללית בהתאם לסעיף אישור הדירקטוריון, 

 ככל שיחול שינוי  דירקטוריון יהיו בהתאם למדיניות התגמול;התגמול וההחברות. אישור ועדת 

בקביעת מדיניות ביחס לאופן התגמול של מנהל ההשקעות של החברה, רשאית ועדת התגמול  .ו

 דת ההשקעות, בעת גיבוש המלצותיה לדירקטוריון.להיוועץ בווע

 

 וביקורת של החברהבקרה  .6

בהתאם למדיניות שנקבעה ע"י  אישורים,יגישו, לפי דרישת החברה,  יםהמרכזי יםבעלי התפקיד  א. 

  הדירקטוריון, ככל שלא הוסדר הנושא מפורשות בהסכם ההתקשרות.

המדיניות ושהסכמי התגמול עקביים עם המדיניות,  תוודא כי מנגנון התגמול עקבי עם החברהב.   

מנגנון התגמול ונהלי החברה ואינם חשופים למניפולציה, כמו גם מדדי הסיכון והביצוע 

  ותוצאותיהם אל מול מנגנון התגמול.

  הביקורת הפנימית תראה בנושא מדיניות תגמול ואופן יישומה כפעילות מהותית. ג.

                                              
ii 70.13..4.7 בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 

iii "כהגדרתו בחוק החברות7 -לעניין זה, "נושא משרה 



ידי מנהלה -טוריון הדנה בנושא תקציב מול ביצוע, יימסר דיווח עלאחת לשנה, בישיבת הדירק ד.

 הכללי של החברה, בנושא עמידת החברה במדיניות התגמול לנושאי המשרה ו/או לעובדיה.

 

 תיעוד .0

שמור תיעוד של תהליך אישור מדיניות התגמול, של תנאי התגמול והסכמי התגמול של החברה ת

החלטות ושל תוצאות מדדי הסיכון והביצוע ובקרה והביקורת בעלי תפקיד מרכזי, של דוחות ה

 ., ככל שתהנה רלוונטיותבדבר תשלום רכיב משתנה בתגמול

 

 פרסום .8

באמצעות , פרסום הדוח הכספי השנתי ממועדלא יאוחר , אחת לשנה יפורסמומדיניות העיקרי  .א

. אם חל שינוי השל ובמסגרת פרק תיאור עסקי התאגיד בדוח השנתי החברה אתר האינטרנט של

 .מהות השינוי תפורט, פרסוםבמדיניות בין מועדי ה

 ארבע הצהרות מדיניות תגמול אחרונות. יכלול של החברה פרסום באמצעות אתר אינטרנט  .ב

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


