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 2024-2021לשנים תגמול מדיניות 
 2021יולי   29בתאריך בישיבת הדירקטוריון  אושר            

 

 כללי  .1

"  החברה"  להלן:בע"מ )עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות    ניות מפרט את מדי זה  מסמך   .1.1

המנהלת"או   המנהלת  "(החברה  יר  הספ  בבתילמורים    ההשתלמות   קרנות בנאמנות  ,    , ודייםסעל 

ההשתלמות"  וא   "הקרנות"להלן:  )   סמינרים  וב  במכללות של  לג  ,("קרנות  המשרה  נושאי  תגמול  בי 

  5פרק    5שער    1תיקון הוראות החוזר המאוחד חלק    2019-9-6  גופים מוסדיים  לחוזרבהתאם    רה,  החב

 .  ("התגמול חוזר" )להלן: 11.7.2019ם שכותרתו "תגמול" מיו

על .1.2 הומלצה  התגמול  ויד  מדיניות  תגמול  עדתי  כועדת  בשבתה  החברה  של  מיום  הביקורת  בישיבתה   ,

 .  29.7.2021ישיבתו מיום ירקטוריון החברה ב, ואושרה על ידי ד 28.7.2021

 .  "(המדיניות)להלן: "  לתקופה של שלוש שנים  חברהשל ה תגמול מסמך זה מהווה את מדיניות ה .1.3

 

 ותמטר .2
 

ותוכניות    יה השגת מטרותלקדם את    ,חברהה  שללממש את החזון  מדיניות התגמול של החברה נועדה  

יצירת   באמצעות  טווח,  ארוכת  בראייה  שלה  המשרה  העבודה  לנושאי  ומאוזנים  ראויים  תמריצים 

 לן: ת שלהקרונו תחשב במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, ותוך יישום העבחברה, והכול בה

הלימה לאלו של העמיתים  ובר  האינטרסים של נושאי המשרה של החברה יהיו קרובים ככל האפש .2.1

 ת על ידי החברה. וההשתלמות המנוהל ת  ורנבק

רוכת טווח,  כניות העבודה שלה ומדיניותה בראייה אום מטרות החברה, תיות תתרום לקידהמדינ  .2.2

 פי פעילותה. ובהתחשב בגודל החברה ובאו

האפשרו  .2.3 החבמתן  בידי  ומת  בכירים  מנהלים  של  ומיומן  מצומצם  ניהולי  צוות  לשמר  ,  םסינו רה 

להוב  היכולת  החבעלי  את  עסקית  יל  להצלחה  האתגרים  ומקצועית,  ברה  עם  העומדים  להתמודד 

פעילות בתחום  הגוברת  והתחרות  השוק  תנאי  מול  אל  חברה    בפניה  בהיותה  ובהתחשב  החברה 

 ת הגובה דמי ניהול על בסיס הוצאות בפועל. ויהשתלמות סקטוריאל קרנות לניהול 

סיכונים בלתי    ביצועים מבלי ליטולמה גבוהה של  שרה להשיג רהמי  שימור המוטיבציה של נושא  .2.4

 . ולים בקנה אחד עם מדיניות ניהול הסיכונים שלהשאינם ע  סבירים

רא  .2.5 איזון  מרכיבי  יצירת  בין  שונים  וי  משתנים  -תגמול  מול  קבועים  טו   מרכיבים  מו קצרי  ל  ווח 

 . ארוכי טווח

בות לעמיתים  תשואות טו  חברה ולהשאתה   דייצירת קשר בין תרומתו של נושא המשרה להשגת יע .2.6

ובה טווח  ארוכת  בראייה  והכל  החברה,  שבניהול  ההשתלמות  נושא  בקרנות  של  לתפקידו  תאם 

 המשרה. 

 

 .ם כאחדרי גבלת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים ו גמול מנוסחמדיניות הת 
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 הגדרות .3
  ידים בתאג  משרה  ילנושא   תגמול  וקח  -  "פיננסיים  בתאגידים  משרה  לנושאי  תגמול"חוק   .א

 .2016-ו "תשע(, חריג תגמול  בשל מס לצורכי הוצאה התרת-ואי מיוחד  אישור) פיננסיים
 

 . 1999-, תשס"טהחברות  חוק – "החברות"חוק  .ב
 

תגמול"   .ג מדיניות  מוסדיים    –"חוזר  גופים  תיקו  2019-9-6חוזר  כללי,  החוזר  סיווג  הוראות  ן 
שיכנס לתוקף  אחר  וכל חוזר    11.7.2019מיום    תרתו "תגמול"כוש  5, פרק  5שער    1המאוחד חלק  

 במקומם מעת לעת.  

 
;  נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, למעט דירקטור חיצוני  כל אחד מאלה:  -"   "נושא משרה .ד

ועדת   אוחבר  חיצוני  דירקטור  למעט  חיצוני  השקעות,  פנים ;נציג  ראשי ;מבקר  כספים   ;מנהל 
ממונה ס ;  אקטואר  טכמנה  ;ראשי  ים וניכ מנהל  מידעל  מבקר   ;יועמ"ש ;נולוגיות  חשבון    ; רואה 

ממלא תפקיד אחד בחברה, שהוא  ;  תפקיד כאמור גם אם תוארו שונה  א ממלכל   ;מנהל השקעות
 היתר כאמור. הוא קרובו של בעל בעל היתר להחזקת אמצעי שליטה בחברה, או ש

 
 .  ייםפיננס  בתאגידים המשר  לנושאי תגמולכהגדרתו בחוק  – "בכירה משרה"נושא  .ה

 
  -  מאלה   אחד  כל  ,"מרכזי תפקיד  "בעל . ו

השפעה   להיות  עשויה  ולפעילותו  בעקיפין,  או  במישרין  מוסדי,  גוף  ידי  על  שמועסק  מי  כל 
הסיכו פרופיל  על  החוסכימשמעותית  כספי  של  או  המוסדי  הגוף  של  באמצעותו,  ן  אם  בם  ין 

סגרת מדיניות התגמול יגדיר  במ  או.ם לן אובי י  סדמתקיימים יחסי עובד מעביד בינו לבין הגוף המו
   –מי נכלל בהגדרה זו, ובלבד שתכלול לכל הפחות הגוף המוסדי 

 נושאי משרה.  (1)

 מי שאינו נושא משרה ומתקיים לגביו אחד מאלה: (2)

מיליון    1.5שחלפו, עולה על  מול שקיבל בגין כל אחת מהשנתיים  התגסך   (א)
 .₪ 

ה (ב) הגוף  של  השקעות  בניהול  עוסק  כסדמוהוא  של  החי  וסכים  ספי 
   באמצעותו.

עובדים, הכפופה לאותם הסדרי תגמול לפי מדיניות התגמול  מי שנכלל בקבוצה של   .א
חשוף את הגוף  של הגוף המוסדי ואשר הרכיב המשתנה בתגמולם עשוי, במצטבר, ל 

אינו נכלל בפסקה   סכים באמצעותו, לסיכון מהותי, אף אםהמוסדי או את כספי החו
 )א(".

תגמונג"מ.  ז לרבות  יה  –ל"  נון  התגמול,  קביעת  לעניין  התגמול  מדיניות  של  בפועל  הקריטריונים  ישום 

   .מותיים והאיכותיים לתגמול, אופן חישובם ומדידתם הכ

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

 רכיב בתגמול שמתקיימים בו כל אלה: –ע" ב קבו"רכי.ט

 עים;צו ביבהענקתו אינה מותנית  .1

 ;או בתנאי ההעסקה בהסכם התגמול נקבע מראשא וה .2

 סכומו הכספי קבוע;  .3

 הוא אינו תשלום מבוסס מניות.   .4

כ  –  "תגמול" .י היתר  הונה א תנאי  לפי  ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי  פטור,  לרבות מתן  ו העסקה, 

פרי, מענשיפוי לזכויות סוציאליות,  ,או תנאי פרישה אחרים  שהק  ם  ה, תשלול הטבכו   תשלומי מעביד 

 .אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור
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 חברה.  ה התפעולי של המנהל – סקים"ע"מנהל  .יא

 החברות.  כהגדרתו בחוק ינו נושא משרהובלבד שאך תחום/מערמנהל  –"עובד מפתח"  .יב

 .  ת פנים, יעוץ משפטי וביקרוותציות ואכיפה, ניהול סיכונים, ניהול כספים וחשב –קציות בקרה" ונ"פ .יג

 

 ותחילתה, ושינויים בה תוקפה  –מדיניות התגמול      .  4

 

 .  נושאי משרה ממועד אישורהזו תחול על תגמול ל  מדיניות תגמול   4.1

לנושאי המשמדיניות    4.2 זו איננה מקנה זכות  בחברה לקבל איזה ממרכיבי התגמול    רה תגמול 

  כל נושא   ל להם יהיה זכאי עסקתם. רכיבי התגמומתנאי הי  רטים בה ולא תיחשב כתנאהמפו

ידי האורגנים המוסמכים  -לגביו באופן ספציפי על  ך ורק אלו שיאושרומשרה בחברה יהיו א

על בחברה  עודיןפי  -לכך  ולגבי  לחברה  ,  שירות  נותני  תפקידים  ובעלי    ההוראות   –בדים 

 . הסכמי העסקתם והסכמי ההתקשרות איתםב

פי מדיניות זו, לא ייחשב הדבר -מול עלת מהתגמול שהינו פחומשרה יקבל תגא  במקרה שנוש 4.3

ת אישור  כאמור לא יצריכו בשל כך א או כחריגה ממדיניות תגמול זו, ותנאי העסקתו  כסטייה  

הכ במקרה  האסיפה  הנדרש  תנאיללית  אישור  למדיניות    שלא  והעסקה כהונה    של  בהתאם 

 . התגמול

וף  , כפ בהתאמתהוהצורך    ל יות התגמו, את מדינמדי שנהיבחנו,    ן ו ועדת התגמול והדירקטורי 4.4

ות התגמול כאמור יובא לאישור האורגנים המוסמכים בחברה על  שינוי מדינילהוראות הדין.  

 פי הדין. 

 יהיו בכפוף לכל דין. ה  שימובהר בזאת כי תנאי ההעסקה והפר   4.5

 

 

 תפקידי הדירקטוריון     .  5

הדירקטוריון    הרהחב   דירקטוריון   .5.1 בישיבת  על      ועדה יקבע  לו  תמליץ   אשר 

 .  הביקורת תמלא תפקיד זה  שוועדת ואפשר  ,"ועדת תגמול"( )להלן:מדיניות תגמול   

את    החברה דירקטוריון  .     5.2 ויאשר  התגמהתגמול  מדיניות  ידון  ועדת  בהמלצות  שדן  שהובאו    ול לאחר 

 ובכלל זה:  לפניו

התגמול 5.2.1 תנאי  תנאי פרישה,    אינת  םובכלל  עקרונות  ועקרונות  מרכזי  תפקיד  בעלי       של 

 . התגמול של עובדים אחרים

התג .5.2.2 תנ  מולתנאי  פרישה  ובכללם  נושא אי  משרהשל  של  י  התגמול  בתנאי  מהותי  לא  שינוי   ;

אושר   אם  תגמול  ועדת  או  הדירקטוריון  אישור  טעון  יהיה  לא  למנכ"ל,  שכפוף  משרה  נושא 

 תגמול.ה תוי נדיבהתאם למבידי המנכ"ל והוא 

   .עדכונהבי  לג  דת התגמולאת המלצת ועו חן, אחת לשנה, את מדיניות התגמול יב  החברהדירקטוריון  .  5.3

  לתקופה העולה על שלוש שנים טעונה אישור  מדיניות תגמול   ,לעיל  4.3ה  בפסק   מהאמור  לגרוע מבלי   .5.4

   נים.לכל הפחות אחת לשלוש ש , הדירקטוריון
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 תפקיד מרכזי ובעלי  הר שמ תגמול נושאי עקרונות .6
 

לא יכלול רכיב משתנה הנגזר מביצועיו  על בסיס תגמול קבוע בלבד, ו  ינתןיהמשרה  תגמול נושאי   .6.1

המשרה נושא  עבו  של  במהלך  כהונתהן  ו/או  פרישתם.    םדתם  בעת  תפוהן  בעל  של  מרכזי  השכר  קיד 

במ ייקבע  בחברהבחברה  העסקתו  הליך  השארסגרת  בין  הקריטריו,  פי  על    6עיף  בסם  ירטופמה נים  , 

האלהלן לעתור.  מעת   , רשאים  הרלוונטיים  השכר  גנים  תנאי  את  לאשר  ב,  המרכזי  של  התפקיד  עלי 

 בהתאם למדיניות התגמול.  

חוץ  .6.2 מיקור  מספקי  נוחות  מכתבי  ולתעד  לקבל  תפעל  מנ  iהחברה  עובדכי  של  התגמול  יהם,  גנון 

יהיה עקבה המעמידים שירותים לחבר עם עקרונות מד,  ושל  גהת   ניותיי    התגמול  חוזר מול של החברה 

 ולא יכללו מנגנונים המעודדים נטילת סיכונים עודפים.  

דירקטורים, לרבות הדירקטורים החיצוניים בחברה יהיו זכאים לביטוח  הברה ומשרה בחהנושאי   .6.3

חלטות  וה  בהתאם לתקנות ההתאגדות של החברהיטוח אחריות  בול  ונושאי משרה  אחריות דירקטורים

 . לית כפי שיהיו מעת לעתסיפה הכל הא

קיד מרכזי בה לא יקבל כל תגמול בשל כהונתו בחברה מגורם  או בעל תפ  החברה תוודא כי עובד .6.4

 , ובכלל זה משולט בחברה.אחר

 

 ונושא משרה  , עובדזישיקולים לתגמול בעל תפקיד מרכ  .7

 ניסיון מקצועי והישגים. ת, השכלה, כישורים, מומחיו .7.1

 קודמים שנחתמו עמו.שכר  ת והסכמיותפקיד, תחומי אחרי  .7.2

עלו .7.3 שבין  ההיחס  תנאי  בעל קה  העסת  מ  של  עובתפקיד  שאר  של  השכר  לעלות  החברה,    דירכזי 

שכר החציונית של עובדים כאמור והשפעת הפערים  לעלות הו ובפרט היחס לעלות השכר הממוצעת  

 .החברביניהם על יחסי העבודה ב 

 בשוק. ם דומים בגופיים מל בעלי תפקידים דותנאי כהונה והעסקה ש .7.4

 

 י  תגמול לבעל תפקיד מרכז תשלוםאופן  .8

התפקיד המרכזי ולא לגורם אחר    ישולמו באופן ישיר לבעל  בחברהכל התגמולים לבעל תפקיד מרכזי  

דירקטור  למעט    -ל התפקיד המרכזי; לעניין זה, "בעל תפקיד מרכזי"  לרבות חברה בשליטתו של בע

 . ברהח או תאגיד השולט ב החברהשאינם עובדי   דת אשראיעועדת השקעות או ו ולמעט חבר

 

 ומיקור חוץבקרה ות לתגמול בעלי תפקיד מרכזי, עובדים ומועסקים בפונקצי ייחודיות ותהורא .8.1

 .  לא יכלול רכיב משתנה מועסקים בפונקציות בקרה בעלי תפקיד מרכזי, עובדים, תגמול  8.1.1

  ילות מהותית, יובטח כי מנגנון התגמולפע  של  קור חוץבמיתקשרות של החברה  במסגרת הסכם הה  8.1.2

המוע עובדים  ההתקששל  להסכם  בקשר  עיסוקם  בשל  חוץ  במיקור  שירות  נותן  ידי  על    ות רסקים 

חסכון המנוהלים באמצעותה,  שיש להם השפעה על פרופיל הסיכונים של החברה או על כספי  כאמור,  

 
i ם של החברה או על כספי העמיתים.השפעה על פרופיל הסיכוניבעלי אותם ספקים   לשם עובדי לגבי 
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עקב עקרונות  יהיה  עם  וחוזר  ניות  מדיי  יכ  לגמו התזו  המעודדולא  מנגנונים  סיכונים  לול  נטילת  ים 

 .  עודפים

 

 רונות תגמול דירקטורים בחברה עק .9

יושב  .9.1 למעט  החברה,  מאת  גמול  או  שכר  יקבלו  לא  הדירקטוריון  הדירקטוריון,    חברי  ראש 

   והדירקטורים החיצוניים.

 .זו נתובשל כהו  תנהב משולא יקבל רכיחברה הדירקטוריון יקבל רק רכיב קבוע בשל כהונתו ב  ריו" .9.2

הזכאים לתגמול יקבלו תשלום בגין השתתפות בישיבה וכן תגמול שנתי  החיצוניים  הדירקטורים   .9.3

להוראות  ,  2000-חברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"סלתקנות ה בהתאם  

  .ולהחלטות הגופים המוסמכים בחברההממונה על שוק ההון, 

 

 ברההח ונות תגמול עובדיעקר .10

אים  ותנ  חודשישכר    ,.9.2כמפורט בסעיף  למעט    ,ול לעובדי החברה יחושב על בסיס רכיב קבועהתגמ .10.1

בהשכלתם,  כפי    –וים  נלו  בהתחשב  אישיים,  עבודה  בהסכמי  החברה  הנהלת  ידי  על  שייקבע 

 .נסיונם המקצועי והישגיהם של העובדים ותנאי השוק,  כישוריהם, מומחיותם

עובדים בעלי וותק של למעלה  נקבע כי    20.04.2016מיום  ית  והאסיפה הכללבהחלטת הדירקטוריון   .10.2

מגובה פיצויי    50%  -אים בעת סיום יחסי העבודה למענק התמדה בגובה השווה לזכ  שנים יהיו  10  -מ

המענק שלא    הפיטורים.  העסקה  סיום  של  במקרים  יינתן  הדדית  לא  פיטורין    –בהסכמה  כגון 

מהתנ  או    תהלו כתוצאה  העובד,  של  נאותה  החברהלא  עם  תיאום  ללא  העובד  מובהר    .התפטרות 

 יהיו בכפוף לכל דין.  ה שיבזאת כי תנאי ההעסקה והפר

 

 חוץיקור נותני שירות במונות תגמול עקר .11

ובהם   .11.1 בתחומים  חוץ  מיקור  במסגרת  שירותים  מקבלת  כספים החברה  ניהול    ,וחשבות  ניהול 

בקרתפעול,  השקעות,   ההשקעות,  משפטשקעות,  ת  חיצוני,  ביקוי,  ייעוץ  מבקר  רו"ח  פנים,  רת 

 .יפה וציותאכ ול מערכות מידע, אבטחת מידע, ניה

פעולי  ההשקעות ולמנהל התמנהל  ל –התשלום לגורמי מיקור החוץ נעשה על בסיס תשלום קבוע או  .11.2

הש על    – למהות  בהתאם  קבוע,  שיעור  ובבסיס  השירותים  נותן  עם  בהסכם  ולקבוע  ף  כפוירותים 

 הלת החברה.  ועדת התגמול והנלאישור  

ם ומנהלים העוסקים במתן שירות  מנגנון התגמול של עובדיכי    גורמי מיקור החוץ יחתמו ויצהירו .11.3

ים נטילת סיכונים  ם המעודדיות וחוזר התגמול, אינו כולל מנגנונידינמעם  לחברה ולקרן, הנו עקבי  

פרופילעודפים על  השפעה  אין  התגמול  ולמרכיבי  כספהס  ,  על  או  הקרן  של  החיסכון  יכונים  י 

 והלים באמצעותם.  המנ
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 וביטוח  פטור, שיפוי .12

בחברה   12.1 המשרה  ונושאי  משרה  נושאי  אחריות  לביטוח  בה זכאים  שיפוי,  להחלטות    תאםהסדר 

 . , ככל שיהיו וכפי שיהיו מעת לעת, ובכפוף לכל דיןן, לפי הענייןהאסיפה הכללית ו/או הדירקטוריו

 

 ת תגמולועד .13

 . iiעדת התגמול תמלא תפקיד וועדת הביקורת  .13.1

התגמול   .13.2 ותמליץ ועדת  לדעת  תדון  שנדרש  וככל  לשנה  אחת  לפחות  מדיניות  ה,  לדירקטוריון,  לגבי 

ותנאי התגמול בנסיבות    וכן ,  התגמול  בצורך להתאים את מדיניות התגמול ככל שחל שינוי מהותי 

 ללם:ה או מטעמים אחרים, ובכשהיו קיימות בעת קביעת 

 בעל תפקיד מרכזי ועקרונות תגמול של עובדים אחרים. ל ישה שעקרונות תנאי התגמול ותנאי פר .13.3

 תנאי תגמול ותנאי פרישה של נושאי משרה.   .13.4

  ניתוחים של פונקציות בקרה ושל יחידת החשבות והיא לת למידע ולוגבמ  לוועדה תהיה גישה בלתי  .13.5

 ניה. תיעזר בגורמים אלו בדיו

( בה באשר לתנאי כהונתו  םפניה  מבקר ומבקרה )למעט רו"ח    iiiנושא משרה התקשרות החברה עם   .13.6

תגמול ולאחריה אישור  בהסכם ההתקשרות עמו, טעונה אישור ועדת  קתו, לרבות שינוי מהותי  והעס

אישור  לחוק החברות.    273ולגבי דירקטור גם אישור האסיפה הכללית בהתאם לסעיף  ריון,  קטוהדיר

ותהועדת   התגמול;  דירקטוריוןה גמול  למדיניות  בהתאם  ש  יהיו  שינוי  ככל  מדיניות  יחול  בקביעת 

לא להיווביחס  התגמול  ועדת  רשאית  החברה,  של  ההשקעות  מנהל  של  התגמול  בוועדת  ופן  עץ 

 ש המלצותיה לדירקטוריון. יבוההשקעות, בעת ג 

סביר  .13.7 זמן  תקבל  את   הוועדה  משרה,  נושא  של  תגמול  תנאי  על  המלצה  מתן  בדבר  דיון       לפני 

 של אותו נושא משרה.  והמוצעיםה והפרישה הקודמים  תנאי ההעסק   

 

 ישיבות ועדת התגמול בנושאי תגמול  .14

התגמול   .14.1 ועדת  ועדת  בישיבות  חברי  נוכחים  יהיו  התגמול,  שלפיול  תגמבנושא  ומי      בלבד, 

 ם דיון בנושא מסוים.  קביעת יו"ר הוועדה נדרש לש  

יו" .14.2 כן,  ליוע  רכמו  לאפשר  רשאי  נ  מ"שהוועדה  להיות  הכספים  ביולמנהל  הוועדה, וכחים     שיבות 

 למעט אם הוועדה דנה בעניינם.   

 וכחות חברי הוועדה בלבד.  קבלת החלטות בישיבות הוועדה תיעשה בנ  .14.3

 

 בקרה  ח ויקומדיניות פ .51

ל.  15.1 מנת  ועל  התגמול,  מדיניות  של  הראוי  יישומה  עקבי  לצורך  התגמול  שמנגנון  המדיניות  הבטיח  עם 

 . , תפעל החברה כלהלןכפי שיהיו בתוקף מעת לעתן חברה והוראות הדי בעה ועם נהלי השנק

ו.  15.2 התגמול  ועדת  מטע/יו"ר  מי  לשנאו  אחת  לדירקטוריון  ידווח  התאמת מו  בדבר     גנון מנ  ה, 

 קטוריון ודרישות הרגולציה. התגמול והתגמול בפועל למדיניות הדיר   

 
ii   בהתאם להחלטת הדירקטוריון 

iii "כהגדרתו בחוק החברות.  -לעניין זה, "נושא משרה 
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חריגה    שהתבררככל  .  15.3 חלה  ת ממד כי  המיניות  יפעל  זו,  לת גמול  שניתן,  נכ"ל  ככל  החריגה,   יקון 

 ון.  ועדת התגמול וליו"ר הדירקטורי "ר לאחר היוועצות עם היועץ המשפטי ויוגש דוח מיידי ליו   

תוודא כי מנגנון התגמול עקבי עם המדיניות ושהסכמי התגמול עקביים עם המדיניות, מנגנון    ה חברה .  15.4

דדי הסיכון והביצוע ותוצאותיהם אל מול  מ ה, כמו גםאינם חשופים למניפולציה ו התגמול ונהלי החבר 

   מנגנון התגמול.

   ת מהותית.ילותראה בנושא מדיניות תגמול ואופן יישומה כפע הביקורת הפנימית. 15.5

    לי ידי מנהלה הכל-וח עלאחת לשנה, בישיבת הדירקטוריון הדנה בנושא תקציב מול ביצוע, יימסר דיו.  15.6

 התגמול לנושאי המשרה ו/או לעובדיה.   רה במדיניותהחב  של החברה, בנושא עמידת  

ניהול סי    .15.7 ו יחידת  גמול לבעלי תפקיד  הת  תוח מנגנון מעורבות בפי  תהיינהה פנימית,  יפ אככונים, ציות 

להם חשופים החבר  סוגי הסיכונים  לכל  כי הרכיב המשתנה מותאם  יוודאו  וכספי החסכמרכזי,  ון  ה 

מדדהמנוהל את  יבחנו  ידה,  על  ומדהסיכו   יים  הבי ן  שנקבעו,  די  מנצוע  אפקטיביות  את  נון  ג ויעריכו 

הנ בכל  למעל  אחרותולן.  לתגמוגע  התגמול,  בקרה  משפטי,  ,  פונקציות  כספיםמנהיועץ  יהיו    ושכר  ל 

 ועל פי הנדרש.  מעורבות בתהליכים לעיל לפי העניין

 

 תיעוד .   61

נאי התגמול והסכמי התגמול של בעלי  מדיניות התגמול, של ת  תהליך אישור  שמור תיעוד שלהחברה ת

החלטות בדבר תשלום  ושל תוצאות מדדי הסיכון והביצוע ורה והביקורת  תפקיד מרכזי, של דוחות הבק

 . ת, ככל שתהנה רלוונטיונה בתגמולמשתרכיב 

 

 פרסום  .71

באמצעות אתר  ,  השנתי   ם הדוח הכספיפרסו  ממועד לא יאוחר  ,  אחת לשנה  פורסמוימדיניות  העיקרי   .17.1

. אם חל שינוי במדיניות  השל ובמסגרת פרק תיאור עסקי התאגיד בדוח השנתי    החברה   אינטרנט שלה

 .מהות השינוי  תפורט , פרסוםבין מועדי ה

עבור    אחרונות   ארבע הצהרות מדיניות תגמולכלול  ישל החברה  אינטרנט  הפרסום באמצעות אתר  ה .17.2

    .ארבע שנים
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