
    

 

  

  

  מדיניות תגמול נושאי משרה 

  כללי .1

דירקטוריו מגדל  אושרה על ידי ,התגמול לנושאי משרה בתחומי ההשקעות מדיניות 1.1

על בסיס מדיניות . 2010בחודש יולי  ")הקבוצה: "להל (מ"אחזקות ביטוח ופיננסי בע

ה תקבענה תוכניות תגמול שנתיות לנושאי משר, שעקרונותיה יפורטו להל, תגמול זו

 מקפת ידי דירקטוריו תוכניות תגמול אלו תאושרנה בכל שנה על. בתחומי ההשקעות

 אשר תוכניות התגמול השנתיות ")החברה: "להל(מ "החדשה ניהול קופות גמל בע

 .תחולנה על נושאי משרה בה

מדיניות התגמול גובשה במסגרת הלי פנימי וסדור המושתתת על עקרונות כפי שיפורטו  1.2

בתחומי לתגמל את נושאי המשרה , את רצו הקבוצה, מדיניות זו תגשי מחדכ ש, להל

לקשור את תגמול נושאי המשרה ,  לטווח ארו בקבוצה על הצלחותיה ולשמרההשקעות

וכ להגביר את תחושת ההזדהות , ליעדיה ארוכי הטווח של הקבוצהמתחומי ההשקעות 

דיניות התגמול להבטיח כי זו תעלה בקנה על מ, מאיד. ידי יצירת אינטרס משות  עלהשל

 .אחד ע טובת העמיתי והחוסכי וע האסטרטגיה הכלל ארגונית של הקבוצה

המשתקפי ידי הדירקטוריו עקרונות יסוד  הוגדרו על,  לעילהאמורקיו בכדי להבטיח את  1.3

 .  להל4 בסעי מדיניות התגמול כמפורט ב

תכנית מ, בי היתר,  הנגזרי,מבוסס יעדי ומדדי,  כלי מתקדיות התגמול הינהמדינ 1.4

, שנתית ונמדדי במהל פרק זמ זה תלתהעבודה המתכנית של הקבוצה ושנתית העבודה ה

 .הקבוצהזאת כחלק מהאסטרטגיה ארוכת הטווח של 

  הגדרות  .2

  . לרבות כאלה המהוות גו מוסדי,מ וחברות מאוחדות וקשורות שלה" מגדל אחזקות בע " הקבוצה"  

  .מ"מקפת החדשה ניהול קופות גמל בע   "החברה"  

  .חברה דירקטוריו ה " דירקטוריוה"  

  .ל החברה" מנכ " ל"המנכ"  

  .1999 ט"התשנ,  חוק החברות " חוק החברות"  

  :  א התקיימו בו אחד מאלה " נושא משרה"    

 . לחוק החברות1כהגדרתו בסעי   .א

  .  בפועל בניהול השקעות בקבוצה וזכאי להשתת בתוכניות התגמולכל מי שעוסק  .ב

  .  והקבוצה בפועל1הנגזר מביצועי נושא המשרה,  הרכיב המשתנה בתגמול " המענק"או " הבונוס"  

  

                                                 
  . ביצועי נושא משרה לרבות המש העסקתו של נושא המשרה בקבוצה 1
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  מדיניות פיקוח ובקרה על תגמול נושאי המשרה .3

 לש כדירקטוריו מופקד על ניהול התוכנית ועל יישומה ועל כל הפעולות הדרושות ה 3.1

. הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופ יישומהלרבות 

הדירקטוריו יאשר את מידת העמידה ביעדי תוכניות התגמול , בלי לגרוע מהאמור

, שתקבענה על בסיס מדיניות התגמול לפני מועד קביעת סכומי המענקי לנושאי המשרה

מי או ,  של החברהמנהל החטיבה הפיננסיתידי   עלהכל בהתייחס לנתוני שיוצגו

 . מטעמו

,  בכפו לתקנו החברה ולהוראות כל די אחר החל על החברה,הדירקטוריו רשאי 3.2

רשאי , להקי ועדת דירקטוריו אשר תמלי לו על עדכו מדיניות תגמול או לחילופי

רקטוריו יבחר להקי ככל שהדי. הדירקטוריו לקבוע כי ועדת ביקורת תמלא תפקיד זה

יכול שהדירקטורי החיצוניי בוועדה זו יהוו , ועדה כאמור שאינה ועדת ביקורת

 .ואול מספר לא יפחת ביותר מאחד ממספר יתר החברי בוועדה, מיעוט

, להדירקטוריו ידו ויחליט על אופ הפיקוח על יישומה הראוי של מדיניות התגמו 3.3

 ,בכלל זה. פיה שנתית הנקבעת עלתוכנית כל בסיס במטרה לוודא כי היא מיושמת ב

הדירקטוריו יבח מדי תקופה . כללי בקרה ודיווח ותיקו חריגותהדירקטוריו יקבע 

, ה ביחס לרמת הביצוע וה ביחס לרמת הסיכו בקבוצה, את עקרונות מדיניות התגמול

 . ויעדכנה במידת הצור

תוכניות תגמול שנתיות אשר תאושרנה יס מדיניות התגמול תקבענה סעל ב, כאמור 3.4

, לפיכ ומבלי לגרוע מכלליות האמור.  הדירקטוריו ביחס לכל שנה ידיבאופ פרטני על

  או חלקכול,  השנתיותתועל הפסקת התוכני, בכל עת, הדירקטוריו יהא רשאי להורות

יננה ימת אלת מי מנושאי המשרה בתכנית בשנה מסו עוד מובהר כי הכל.לשני הבאות

כזה או אחר בתכניות נושא משרה  להמשי ולכלול מי מחברות הקבוצהמחייבת את 

את , א ישות בתכניות עתידיות, או להחיל עליו, ככל שתהיינה כאלו, לשני הבאות

 . אות תנאי שחלו עליו בשני קודמות

, לשישו ככל, התגמולמדיניות ל בהתא לנושא המשרה ישול אשר תשלו כל, כ כמו 3.5

 בסיס יהווה ולא, יועני דבר לכל נושא המשרה של הרגיל משכרו כחלק ייחשב ולא אינו

 מכלליות לגרוע ומבלי לרבות, כלשהי יתונלו זכות של לצבירה או/ו לזכאות או/ו לחישוב

 הגמל לקופות הפרשות, פיטורי פיצויי, חופשה בתשלו הנכלל כרכיב ישמש לא האמור

 .ב"כיוו

ייבחנו מדי , על ידי הדירקטוריו, על מרכיביה השוני, ל תוכנית שנתיתבהלי אישור כ 3.6

בהתא לכ . ב"מצבה של החברה ונושאי כיו, תנאי השוק, שנה שינויי ביעדי החברה

מדדיה ויעדי התגמול ייבחנו מחדש מדי שנה ויהיו נתוני לשינויי על , יעדי כל תכנית

 . מעת לעת,  שיוסמכו לצור זהפי החלטות הדירקטוריו והגורמי האחרי

 עקרונות היסוד של מדיניות התגמול .4

ידי הדירקטוריו על מנת   עקרונות יסוד כפי שנקבעו עלמשקפתמדיניות התגמול , כאמור לעיל

כי הרצו לתמר ולשמר את נושאי המשרה בקבוצה לבי הצור לוודא קיומו של איזו הול בי 



  3   

מדיניות התגמול תעלה בקנה אחד ע טובת העמיתי והחוסכי וע האסטרטגיה הכלל ארגונית של 

  : קבע הדירקטוריו את עקרונות היסוד המפורטי להל, לפיכ. הקבוצה

  . ארוכות הטווחה ומטרותיהקבוצה הפיננסי של למצבהתותא מדיניות התגמול  4.1

פעילות  ל,ידה בה מועסק נושא המשרהשק את התרומה של היחתמדיניות התגמול  4.2

  .הקבוצה בכללותהתייחס ליחידה זו במנותק מתולא , ולתוצאות הקבוצה

בכדי לוודא שהבונוס , 2תחשב באיזו הול בי הבונוס לרכיב הקבועתמדיניות התגמול  4.3

 .של הקבוצהלא יצור קונפליקטי ע האינטרס 

תיקבענה סיכו שות ביצוע וביחס לרמ ,ביצועי נושאי משרה  אתתבחהתגמול  מדיניות 4.4

 .מראש

 .ביצועי נושאי משרה בראייה ארוכת טווחמדיניות התגמול תבח את  4.5

קבל נושא יש, ניירות ערתייחס לתקופת החזקה מינימאלית של תתגמול המדיניות  4.6

 .משרה כחלק מ התגמול

 . פיננסיינושאי משרה ג ביחס לקריטריוני שאינאת ביצועי תבח מדיניות התגמול  4.7

קת מענה לנסיבות ספניהולית לצור הכלול רכיבי אשר יעניקו גמישות תמדיניות התגמול  4.8

 . בפעילות הקבוצהחריגות

תקרת תגמול ה ברמת המשתת וה ברמת הקבוצה על ידי כלול תמדיניות התגמול  4.9

מסגרת תקציבית כוללת אשר תהווה תקרה לתגמול בכל תוכנית שתקבע בהתא קביעת 

  .  מדיניות התגמולל

   כללי מדיניות התגמול  .5

פיו  על, נושאי משרה באמצעות מענקי שנתיי לתגמולמנגנו מדיניות התגמול כוללת , בשלב זה

ככל שבשלב . איכותיי והערכת מנהלי, יוענק בונוס שנתי התלוי בעמידה ביעדי כמותיי

גמול כ שתכלול מרכיב תגמול ארו ידי הדירקטוריו לעדכ את מדיניות הת שיוחלט בעתיד על

יהיה נית להחיל על נושאי המשרה מתחומי ההשקעות את מדיניות התגמול האמורה והדבר , טווח

 .  להל7 יובא לפרסו כמפורט בסעי 

שפותח בהתאמה לאתגרי הייחודיי בכל תחומי , מודל חדשמדיניות התגמול מבוססת על 

מדיניות  .למידה ושיפור לאור זמ, ל בניהיוטמע בתהלי הדרגתי שאשר ו, קבוצהעשייה בה

  .מבוסס יעדי ומדדי,  כלי מתקדנההיהתגמול 

  

 תגמול באמצעות מענקי שנתיי .6

 בהתאיקבע , מתחומי ההשקעות השנתי לו יהיה זכאי נושא המשרה הבונוס סכו 6.1

הערכת . ג; רכיב רב תחומי. ב; ב כלל חברתירכי. א:  רכיבי כדלקמארבעהעמידה בל

                                                 
 רכיב קבוע משמעו השכר לו זכאי נושא המשרה בהתא לחוזה העסקתו 2
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בכל מקרה סכו הבונוס השנתי לו יהיה זכאי נושא משרה . רכיב אישי. ד; מנהל

 כפי שתקבע מראש לכל שנת ,ה שתוגדר במכפלת שכרתקרמתחומי ההשקעות לא יעלה 

   "). תקרת בונוס השקעות ("תכנית

שנתית כנית ותיוגדרו מראש לכל  שמדדיהעמידה ברכיב הכלל חברתי תיבח באמצעות  6.2

נ פרמטרי כמותיי י המדדי ה.בהתא לתוכנית העבודה השנתית של הקבוצה

עמידה בתקציב , N.B.V, תשואה על ההו: כגובשילוב ע פרמטרי איכותיי 

  . ב"שיעור ביטולי וכיו, חדשנות, הוצאות

, חדשנות,  כגו יוזמה ואיכותיירכיב הערכת המנהל מתייחס למדדי סובייקטיביי 6.3

מטלות נוספות , יחסי אנוש, עבודת צוות, התקדמות אישית, נחישות, לויאליות לארגו

  .ב"וכיו

הרכיב האישי והרב תחומי הינ רכיבי השוואתיי הנבחני בהשוואה לתוצאות של  6.4

העמידה ביעדי . תחומי מקבילי בחברות העוסקות בתחו הפעילות של אותו תחו

  . נת על בסיס תקופת מדידה של שלוש השני שמסתיימות במועד חישוב הבונוסאלה נבח

כל אחד מארבעת הרכיבי האמורי מקבל משקל בבונוס הכולל והוא נקבע בהתא  6.5

לנושא המשרה יי כמו כ ביחס לכל אחד מהרכיבי ק. לתחו בו נושא המשרה מועסק

  . מלאה ביעדי אותו רכיב בגי עמידה הנקוב במספר משכורות יעד מפתח זכאות

 פרסו .7

 במרס בכל שנה ולא יאוחר מ 31ועד ליו ( תפרס את מדיניות התגמול שלה אחת לשנה חברהה

:  שכתובתוהחברהבאמצעות אתר האינטרנט של ) המועד האחרו לפרסו הדוח הכספי השנתי

/il.co.migdal.www://https 3חברהוכ במסגרת פרק תיאור עסקי התאגיד בדוח השנתי של ה .

החברה תפעל לעדכו אתר , ככל שיחול שינוי במדיניות התגמול בי מועדי הדיווח כאמור לעיל

  .האינטרנט שלה בהתא למדיניות התגמול העדכנית

 מדיניות  באתר האינטרנט יכלול ארבע הצהרות אחרונות בדברחברההפרסו מדיניות התגמול של 

 .   2013 עד 2010החברה תציג את ההצהרות לשני , 2013 במרס 31באופ בו עד ליו , התגמול

 

                                                 
 בגופי משרה נושאי של תגמול מדיניות בנושא שוק ההו ביטוח וחסכוהממונה על  בחוזר המפורטיבכפו למועדי  3

  .2009 בנובמבר 29 מיו המוסדיי


