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  מ"חברה לניהול קופות גמל בעח .ר.יהב פתגמול של נושאי משרה בהצהרת מדיניות 

  
  

�ז"התשס, )דירקטוריו� וועדותיו)(ביטוח(תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� ל) 15)(א(8על פי תקנה 
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, חברה המנהלתקביעת מדיניות התגמול של נושאי משרה ב"בלדו  בי  היתר דירקטוריו  חברה מנהלת 
ומעודד התחשבות בסיכוני� הנלווי� חברה המנהלת תו% הבטחה כי מנגנו  התגמול מקד� את יעדי ה

  ".החברה המנהלתלפעילות 
  

להבדיל מהגדרה בחוק הפיקוח (" כהגדרתו בחוק החברות "–נושא משרה מוגדר בתקנות הפיקוח כאמור 
בחוק החברות מוגדר נושא משרה . )על קופות הגמל או בחוזר הממונה אודות דיווח על מינוי נושא משרה

  :כדלקמ 
  
כל ממלא , סג  מנהל כללי, משנה למנהל כללי, מנהל עסקי� ראשי, מנהל כללי,  דירקטור� "נושא משרה"

  ;  מנהל אחר הכפו( במישרי  למנהל הכלליוכ, תפקיד כאמור בחברה א( א� תוארו שונה
  
  

  מ"חברה לניהול קופות גמל בעח .ר.יהב פ בההוראותיישו� 
  

גמול 

דירקטורי� 

שאינ� 

דירקטורי� 

חיצוניי� בקר� 

�.  ח.ר.פ  

שהינה , לאור אופייה של החברה המנהלת כחברה מנהלת קר  השתלמות ענפית

ולנציבות , מחדגוד המקצועי איולאור הזיקה בי  חברי הדירקטוריו  ל, ר"מלכ

 למעט עד היו� לא שול� גמול לחברי הדירקטוריו , שירות המדינה מאיד%

הדירקטוריו  סבור כי מדיניות זו הינה ראויה א( לעתיד . לדירקטור החיצוני

וממילא חברי הדירקטוריו  פועלי� בכובד ראש במסגרת תפקיד� , לבוא

  .א( ללא קבלת גמול, ופועלי� לצמצו� סיכוני הקר  ועמיתיה

ל "שכר מנכ

�. ח.ר.בקר� פ  

ה שהינ, לאור אופייה של החברה המנהלת כחברה מנהלת קר  השתלמות ענפית

ל הקר  "מנכ(הסתדרות הרנטגנאי� ל הקר  ל"ולאור הזיקה בי  מנכ, ר"מלכ

האיגוד המקצועי של עמיתי חלק משהינה הרנטגנאי� הסתדרות ר "הינו יו

הדירקטוריו  סבור כי . ל החברה המנהלת"עד היו� לא שול� גמול למנכ, )הקר 

מנהלת פועל ל החברה ה"וממילא מנכ, מדיניות זו הינה ראויה א( לעתיד לבוא

א( ללא , בכובד ראש במסגרת תפקידו ופועל לצמצו� סיכוני הקר  ועמיתיה

  .קבלת גמול

גמול דירקטור 

חיצוני בקר� 

�. ח.ר.פ  

בשיעור כפי שנקבע לגמול הדירקטור החיצוני המכה  בדירקטוריו  הקר  זכאי 

 בהתא� להוראות הממונה על שוק ההו , הנהלת החברה המנהלתבידי 
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כללי� בדבר גמול והוצאות לדירקטור (תקנות החברות  ובגופי� המוסדיי�

בגי  ישיבה טלפונית זכאי הדירקטור לגמול בשיעור של . 2000� ס"התש, )חיצוני

בגי  קבלת החלטת דירקטוריו  ללא התכנסות .  הגמול הקבוע לישיבה60%

  . הגמול הקבוע לישיבה50%י הדירקטור לגמול בשיעור של זכא
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