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 חברה לניהול קופות גמל בע"מ - .ר.ח.יהב פ
  

  2017-2014של החברה המנהלת לשנים  תגמולהמדיניות עיקרי 
  
  

 ת המדיניותמטר .1

מטרת מדיניות זו הינה קביעת הוראות לעניין גיבוש מדיניות תגמול של נושאי משרה, בעלי 

אחרים בחברה המנהלת, ומניעת תמריצים שיעודדו נטילת סיכונים  ועובדים 1מרכזיתפקיד 

ארוכי הטווח של החברה המנהלת, עם מדיניות ניהול הסיכונים  השאינם עקביים עם יעדי

(להלן:  הקרן שבניהולהשלה, ועם הצורך בניהול מושכל של כספי חוסכים באמצעות 

מדיניות בנושא  2014-9-2סדיים גופים מו חוזר, וזאת בין היתר בהתאם לנדרש ב")הקרן"

  .2014באפריל  10מיום  תגמול בגופים מוסדיים

 

  תחולה .2

חברה , בשל כהונתו או עיסוקו במרכזיבעל תפקיד ולעובד  2על כל תגמולמדיניות זו חלה 

ובין אם שולם באמצעות גורם אחר, חברה המנהלת , בין אם שולם במישרין על ידי ההמנהלת

  .2014ביולי  1-המנהלת, אשר יאושר לאחר החברה לרבות השולט ב

 

  שיקולים .3

 שיקולים אלה:בהתחשב, בין היתר, בנקבעה  מדיניות זו

ומדיניותו בראייה ארוכת טווח  ה, תכנית העבודה שלחברה המנהלתה מטרותקידום  .3.1

  . הבהתחשב בניהול הסיכונים שלכן ו

לתיאבון הסיכון, מניעת יצירתם של תמריצים לנטילת סיכונים חריגים או מעבר  .3.2

 .הקרן כספי חוסכים באמצעותובהתייחס ל חברה המנהלת עצמהבהתייחס ל

 ,הקרןחוסכים באמצעות תמריצים לניהול מושכל של כספי התאמתם של  הבטחת .3.3

  טווח ארוך. בהתייחס לתשואה וסיכון ב

  , לרבות, נזילות ויחס כושר פירעון. חברה המנהלתשל ה הפיננסי המצב .3.4

 וכן אופי ומורכבות פעילותי החברה המנהלת המנוהלים על יד חסכוןנכסי  היקף .3.5

  . החברה המנהלת

 .אופייה של החברה המנהלת כחברה מנהלת קרן השתלמות ענפית, שהינה מלכ"ר .3.6
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 עקרונות תגמול לעובדי החברה שאינם בעלי תפקיד מרכזי .4

ותשלום עובדי החברה המנהלת נקבע על בסיס משכורת חודשית קבועה תגמול  .4.1

הוצאות נסיעה (בעלות "חופשי חודשי"). בנוסף, זכאים עובדי החברה המנהלת לתנאים 

סוציאליים הבאים: הפרשות לקרן פנסיה כחוק, הפרשות לקרן השתלמות (אופציונלי), 

 הבראה כדין.  שנתית כדין, ימי מחלה כדין ודמי חופשה

 אישי. התגמול והתנאים הסוציאליים כאמור נקבעים בהסכם עבודה .4.2

 השכלתלצורך קביעת גובה המשכורת המשולמת לעובדי החברה יילקחו בחשבון  .4.3

  .תחומי אחריותווכן  כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיוהעובד, 

 האמור בסעיף זה אינו חל על עובד החברה אשר הינו בעל תפקיד מרכזי.  .4.4

  האינטרנט באתר עיקריה פרסום זו לגבי העובדים תובא לידיעתם באמצעות מדיניות .4.5

 של החברה המנהלת. 

  עובדת אחת בלבד.  מעסיקהיצוין כי נכון למועד קבלת מדיניות זו החברה המנהלת 

 

 )למעט דירקטור חיצוני( םעקרונות תגמול לדירקטורי .5

לאור אופייה של החברה המנהלת כחברה מנהלת קרן השתלמות ענפית, שהינה מלכ"ר,  .5.1

הדירקטוריון לאיגוד המקצועי מחד, ולנציבות שירות המדינה ולאור הזיקה בין חברי 

לדירקטור  מאידך, עד היום לא שולם גמול לחברי הדירקטוריון, למעט החזר הוצאות

, וזאת כל עוד לא יוחלט אחרת אשר אינו מקבל החזר הוצאות ממקום עבודתו

ר כי הדירקטוריון סבו .במוסדות החברה המנהלת ובכפוף להמלצת ועדת התגמול

מדיניות זו הינה ראויה אף לעתיד לבוא, וממילא חברי הדירקטוריון פועלים בכובד 

 ראש במסגרת תפקידם ופועלים לצמצום סיכוני הקרן ועמיתיה, אף ללא קבלת גמול.

, כפי שהיקפה ועדת ההשקעות בשל האחריות הרבה המוטלת על כתפי הדירקטוריון .5.2

וענק מממונה ורשות החברות הממשלות, נקבע מעת לעת בהוראות הדין ובהוראות ה

ם עקב מילוי תפקיד ופטור מאחריות שיפויביטוח, התחייבות ל ןלחברי הדירקטוריו

החברה המנהלת  תקנון, לבכפוף למגבלות הקבועות בדיןהמנהלת, הכל בחברה 

 . אישור האורגנים המוסמכיםול

האמור בסעיף זה אינו חל על דירקטור חיצוני ועל נציגים חיצוניים אשר אינם כפופים  .5.3

  להוראות מדיניות זו. 

  

 עקרונות תגמול למנהל הכללי .6

לאור אופייה של החברה המנהלת כחברה מנהלת קרן השתלמות ענפית, שהינה מלכ"ר,  .6.1

(מנכ"ל החברה  ולאור הזיקה בין מנכ"ל החברה המנהלת להסתדרות הרנטגנאים
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המנהלת הינו יו"ר הסתדרות הרנטגנאים שהינה חלק מהאיגוד המקצועי של עמיתי 

למנכ"ל שכר בעד ניהול החברה המנהלת. הדירקטוריון סבור כי  לא ישולם), הקרן

מדיניות זו הינה ראויה, וממילא מנכ"ל החברה המנהלת פועל בכובד ראש במסגרת 

  ן ועמיתיה, אף ללא קבלת גמול.תפקידו ופועל לצמצום סיכוני הקר

, כפי שהיקפה נקבע מנכ"ל של חברה מנהלתבשל האחריות הרבה המוטלת על כתפי  .6.2

מנכ"ל וענק לממעת לעת בהוראות הדין ובהוראות הממונה ורשות החברות הממשלות, 

המנהלת, הכל בחברה  ה/ועקב מילוי תפקיד ופטור מאחריות שיפויביטוח, התחייבות ל

אישור האורגנים החברה המנהלת ול תקנון, ללמגבלות הקבועות בדיןבכפוף 

 . המוסמכים

 

 )ומנכ"ל (למעט דירקטורים לבעל תפקיד מרכזיכלליים תגמול עקרונות  .7

תפקיד מרכזי תגמול המורכב מרכיב  יבעלמדיניות החברה המנהלת הינה לשלם ל .7.1

מעבר למדיניות הסיכון של , באופן שאינו יוצר תמריצים לנטילת סיכונים בלבד  3קבוע

 החברה המנהלת.

 :בקביעת תגמול לבעל תפקיד מרכזי שיקולים שיש להתייחס אליהםלהלן  .7.2

 ., כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיושל בעל תפקיד מרכזי השכלתו .7.2.1

תפקידו של בעל תפקיד מרכזי, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו  .7.2.2

  .עמו

מרכזי לעלות השכר של שאר  עלות תנאי ההעסקה של בעל תפקיד היחס שבין .7.2.3

שכר עלות הל לעלות השכר הממוצעת, ובפרט היחס חברה המנהלתעובדי ה

של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה  תהחציוני

 .המנהלת חברהב

לגביהם ניתנה התייחסות  ולמנכ"ל לדירקטוריםהאמור בסעיף זה אינו מתייחס  .7.3

  . לעיל 6- ו 5פים בסעי

 

 בקרה תגמול לבעלי תפקיד מרכזי, עובדים ומועסקים בפונקציות  .8

בפונקציות ומועסקים  , עובדים, תגמול לבעלי תפקיד מרכזילעיל 7- ו 6פים בסעיבנוסף לאמור 

  .לא יושפע מביצועי גורמים שאת פעילותם הם בודקים או מבקרים בקרה
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תיווך מול במכירה ובם העוסקים בשיווק, ורמיעובדים וגתגמול לבעלי תפקיד מרכזי,  .9

   לקוחות

ם העוסקים בשיווק, ורמיעובדים וגהחברה המנהלת אינה מעסיקה בעלי תפקיד מרכזי, 

  .תיווך מול לקוחותבמכירה וב

 

  תגמול למי שעוסק בניהול השקעות בפועל .10

בית השקעות חיצוני, נכון למועד קבלת בידי ניהול השקעות הקרן מבוצע במיקור חוץ 

תכנית  ").פסגותמדיניות זו: פסגות ניירות ערך בע"מ (להלן, לרבות חברת אם של חברה זו: "

מנהלי ההשקעות של פסגות מורכבות משקלול של מספר פרמטרים, של הפנימית התגמול 

ים, בין היתר, אשר רובם פרמטרים כמותיים שניתנים למדידה ובקרה. הפרמטרים כולל

הערכות ביצועים (תשואה, סיכון) אשר נמדדים על פני תקופה של שלוש שנים, מדדים 

, פסגותמערך ניהול הסיכונים של ל ידי השוואתיים (השוואה למתחרים בשוק), הנבחנים ע

  עמידה בהוראות דין ורגולציה וכן הערכת מנהל.

 

 אופן תשלום תגמול לבעל תפקיד מרכזי  .11

לבעל התפקיד המרכזי ולא לגורם  באופן ישירלמים ומשמרכזי לבעל תפקיד  כל התגמולים

למעט דירקטור ולמעט חבר ועדת השקעות או ועדת  -" בעל תפקיד מרכזילעניין זה, " .אחר

אשראי שאינם עובדי החברה המנהלת, גוף מוסדי אחר בקבוצת המשקיעים או תאגיד השולט 

 בחברה המנהלת. 

 
  משרה ילנושא פרישה סיום העסקה ומענק .12

  .משרה יושאנהחברה המנהלת אינה מעניקה מענק פרישה ל

  

בידי דירקטוריון החברה ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ואושרה בידי התגמול מדיניות 

  .2014ביולי 10המנהלת ביום 
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