
  מגדל גמל פלטינושל ההשקעות למנהלי עקרונות התוכנית 
  

  רקע

בוחנת הכנת תכנית בונוס לעובדי תחו ההשקעות ") החברה"–להל (מ "חברת מגדל גמל פלטינו בע

המפורטת בהסכמי העסקה , וזאת כדי להתאי את תכנית הבונוס האישית של עובדי התחו, שלה

הממונה כפי שפורס על ידי  ל של נושאי משרה בגופי המוסדיימדיניות תגמולחוזר , האישיי שלה 

  ").חוזר הממונה "–להל  (על שוק ההו ביטוח וחסכו

 ההשקעות תחומי העקרונות עליה יבוסס הבונוס השנתי של אוכלוסיית עובדי להל מסמ ובו פירוט

".העובדי"או "  ההשקעותתחומיעובדי "אשר ייקראו להל  

.חוזה משפטי לפי הצור/ווה תשתית לכתיבת מסממסמ זה יה

  . השנתי לא יובא בחשבו לצור קביעת זכויות הניצע להסדר פנסיוני או לזכויות סוציאליות אחרותהבונוס

  
  אוכלוסיית התכנית המוצעת

  להל  ("מגדל קהל להשתלמות"ושמנהלי את ההשקעות של , שה עובדי החברה,  מנהלי השקעות2

  .)"הקופה"

  
  אופ חישוב הבונוס

  יעד אישי והערכת מנהל:  פרמטרי2קח בחשבו ימרכיב התגמול י

  

 ")מרק'בנצ("שוק של תשואת הקופה לתשואת ה הבונוס האישי יחושב על פי השוואה יעד אישי  )1

 עד 1.1.2008 התקופה שמיו –נכו למועד אימו עקרונות אלו (  השני האחרונות3  בהממוצעת

31.12.2010(. 

נומינאלית ברוטו ( המתחרות תשואות קופות הגמלמשוקלל של ממוצע   מרק שנבחר'הבנצ

 של  בעלות היק נכסי מנוהליקרנות השתלמותיילקחו בחשבו לצור החישוב כאשר , )לעמית

או /א לא יילקחו בחשבו קרנות השתלמות מסלוליות ו, ח" מיליארד ש2לפחות 

, ל" קרנות השתלמות שיעמדו בקריטריוני הנ5 ולא ימצאו לפחות במידה .ענפיות/סקטוריאליות

בעלות היק ) ענפיות/סקטוריאליות/שאינ מסלוליות( קרנות ההשתלמות 5ילקחו בחשבו 

 .הנכסי המנוהל הגדול ביותר

 2ואת עובד ,  משכורות חודשיות2  ב  1את עובד זכה מרק ת'הבנצהשגת   מנגנו חישוב הבונוס

ת נוספת לכל תשואה רבמשכו יעובדא מה"כאת זכה מרק ת'הבנצכאשר עקיפת  ,אחתבמשכורת 

 .מרק' מעל הבנצ0.3%עודפת של 

הגדרה הערכת המנהל תבוצע על ידי המנהל של העובד המוער ותקבע על בסיס  הערכת מנהל  )2

פיתוח והקמת מערכי שוני בגו , בנייה: דוגמתמראש של הרכיבי האיכותיי הספציפיי 

, ' וכו ציות להוראות הדי,מעקב ובקרה, עבודת צוות, מקצועיות, מסירות ולויאליות,  המוסדי

 .א מהעובדי"כאשר בסופה יקבע המנהל את מספר המשכורות שלה יהיה זכאי כ

  

  

  



  תקרת הבונוס

שהבונוס לא יצור  וי הבונוס לרכיב הקבועבאיזו הול במדיניות התגמול תתחשב בכדי ש, בהתא לחוזר

 תיקבע תקרת , בנוס.   נקבע שהתגמול יהיה במונחי משכורותיקטי ע האינטרס של הגו המוסדיקונפל

 משכורות 10של תהיה ) של מספר המשכורות בגי רכיב היעד האישי בתוספת רכיב הערכת המנהל(בונוס 

ה לפני חברה מרווחי 5%עלה על תלא העובדי חברה בגי וס להבונעלות ס ובכל מקרה  ,א מהעובדי"לכ

  ).לפני הבונוסיו(מס 

  

 והחלוקה של הבונוס תקופת המדידה

.  בגי הרכיב האישי תבוצע בהתבסס על תשואה תלת שנתית ממוצעתעובדיהמדידת ביצועי  •

.יחולק במלואו, על בסיס המדידה התלת שנתית, הבונוס המחושב בכל שנה •

באותה בגי רכיב זה לא ישול בונוס , בגי רכיב היעד האישי" שלילי"והחישובי יביאו לבונוס במידה  •

או מהבונוס בגי רכיב שנה והבונוס השלילי התיאורטי לא יועבר לקיזוז מהבונוסי של השני הבאות 

 שנתית יצוי כי התוצאות השליליות שהביאו לבונוס השלילי ישוקללו במדידה התלת(הערכת המנהל 

  ).בחישובי בשני הבאות

  

  :הערות

טר קביעת , סכו הבונוס לכל עובד ייקבע על פי השכר החודשי הידוע נכו לחודש דצמבר האחרו •

. ל"הנ כאשר הוא מוכפל במספר משכורות מסוי אשר ייקבע לפי עמידה ביעדי ביצוע ,סכו הבונוס

 .ור הנהלת החברהמת בונוס יהיה בכפו לאיש, חברהלשל הפסד במקרה 


