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2022, במרץ 23 

 בנק ירושלים בע"מ )להלן "הבנק"( 

.של בעלי המניות של הבנקמיוחדת אסיפה כללית  לדוח מיידי בדבר כינוסה ש

"(, לחוק ניירות ערך, תשכ"ח חוק החברות)" 1999-ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט

על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ומודעה "(, לתקנות החברות )הודעה חוק ניירות ערך)" 1968 –

"(, לתקנות החברות )הצבעה תקנות הודעה על אסיפה)" 2000-(, תש"סוהוספת נושא לסדר היום ציבורית

ומיידים(,  "(, לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתייםתקנות הצבעה)" 2005-בכתב והודעות עמדה(, תשס"ו

מיוחדת של בעלי המניות של הבנק ו"(, בדבר כינוס אסיפה כללית תקנות דוחות מיידים)" 1970-התש"ל

, קריית שדה 2רחוב הנגב  במשרדי הנהלת הבנק, 12:00 בשעה, 2022 באפריל 28 -ה' ה ביוםשתתקיים 

 ", בהתאמה(. זה מיידי דוח" -ו" דוח זימון זה"" האסיפה"להלן: ) (4קומה התעופה )

  :ותמצית ההחלטות המוצעות הכללית האסיפה של יומה סדר על .1

 000300, של בסכום 2021שנת  בגיןטופז,  גיל מר, הבנק"ל למנכ משתנה שנתימענק  לאשר .1.1

 . ח"ש

: כדלקמן, 2021משרה בגין שנת  נושאיל משתנה שנתי מענק לאשר .1.2

למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה, מענק שנתי  בכיר משנה, עומר משה מר 1.2.1

; חש" 492,000של  בסכום משתנה

 משתנה שנתי מענק, בנקאיים ומוצרים"ן נדל חטיבת מנהל "ל,סמנכלירן עובדיה,  מר 1.2.2

 ;ח"ש 492,000 של בסכום

 ,סמנכ"ל, מנהל חטיבת הסיכונים, ציות ואכיפה ומנהל הסיכונים הראשימר בעז ליבוביץ,  1.2.3

ח; "ש 400,000מענק שנתי משתנה בסכום של 

 400,000בסכום של  משתנהשנתי , מענק מי הראשימבקר הפניסמנכ"ל, המר רון שגיא,  1.2.4

 ;ח"ש

 משתנהשנתי מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי, מענק סמנכ"ל, , מר אלכסנדר זלצמן 1.2.5

 ;ח"ש 355,000בסכום של 

שנתי מענק ומנהלת אגף ייעוץ משפטי,  המשפטיתהיועצת סמנכ"ל, , סטוךיגב' שרית וי 1.2.6

 ;ח"ש 345,000של בסכום משתנה 

 ש"ח; 164,000בסכום של  משתנה , מנהלת משאבי אנוש, מענק שנתיגב' אודי גלעדי 1.2.7

 154,000, מזכיר הבנק וחברות בנות, מענק שנתי משתנה בסכום של מיכל קופרשטייןגב'  1.2.8

ש"ח.

משרה כאמור ה ינושאאחד מלכל שנתי משתנה למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה על אישור מענק 

 זה תובא בנפרד.  1.2בסעיף 
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ב לחוק החברות  267 -א ו267לפי סעיף  בבנק משרה לנושאי התגמול מדיניות עדכון אישור .1.3

  A 301"תנבובהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין, 

 -א ו267בהתאם לסעיף  מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק,ללאשר עדכון  – המוצעת ההחלטה

בהתאם  ",A301 "תנב)להלן: " A301ן ניהול בנקאי תקי ב לחוק החברות, בהתאם להוראות 267

הוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי ל

בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן והמצורף לדוח זימון זה ו 2016 –מס בשל תגמול חריג( התשע"ו 

 .'א נספחכ

"ר יו)להלן: " נהרי זאב, מר הדירקטוריון"ר יוכהונה והעסקה של תנאי  עדכוןשור יא .1.4

  –"מר נהרי"(  או/ו" הדירקטוריון

בכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית  -ההחלטה המוצעת 

תנאי הכהונה והעסקה של עדכון לאשר את שעל סדר היום נשוא דוח זה,  1.3במסגרת נושא מס' 

כך שמשכורתו החודשית )ברוטו( של יו"ר הדירקטוריון תעמוד  ,זאב נהרימר  ,יו"ר הדירקטוריון

החל (, 1.4.2022 -ע בודודה לעליית מדד המחירים לצרכן היא צמ)כשהיש"ח  146,800על סך של 

ביתר תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון, מר נהרי, לא יחול כל  .2022באפריל  1מיום 

 שינוי . 

 שלהלן. 2.5לפרטים נוספים ראו סעיף 

"ל הבנק מנכקפלן )להלן: " יאיר, מר הנכנס"ל הבנק מנככהונה והעסקה של  תנאישור יא .1.5

  – "(קפלן"מר  או/ו" הנכנס

עדכון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית בכפוף לאישור  -ההחלטה המוצעת 

מנכ"ל לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של שעל סדר היום נשוא דוח זה,  1.3במסגרת נושא מס' 

זה, לתקופה של ארבע  המצ"ב לדוח מיידי 'בנספח המפורטים ב יאיר קפלן,, מר הנכנסהבנק 

או המועד בו יתקבל אישור בנק ישראל למינויו של מר קפלן כמנכ"ל  1.4.2022שנים החל מיום 

 הבנק, לפי המאוחר מבניהם. 

 שלהלן. 2.6נוספים ראו סעיף  לפרטים

 :היום סדר שעל הנושאים פירוט .2

 משרה )למעט היו"ר( על פי מדיניות התגמול לנושאימשתנה שנתי  מענק .2.1

 מובא ,להלן כמפורט( הדירקטוריון ר"יו למעט) משרה לנושאי משתנה שנתי מענק אישור .2.1.1

 התגמול מדיניותל בהתאם ,הבנק של המניות בעלי של הכללית אסיפהה אישורל בזה

 הבנק של הכללית האסיפה ידי על האושר אשר 2022-2020של הבנק לשנים  משרה לנושאי

על ידי  האושרעודכנה וואשר ( 2019-01-108348 :)מס' אסמכתא 2019 דצמברב 11 ביום

 לעיל) (2021-01-085776 :)מס' אסמכתא 2021 במאי 13לית של הבנק ביום להאסיפה הכ

 כללית לאסיפה זימוןדוח  ראה הבנק של התגמול למדיניות"( )התגמול מדיניות: "ולהלן

אזכור זה מהווה , (2021-01-067686: אסמכתא' מס) 2021 באפריל 21 מיום הבנק של

 הכללה על דרך ההפניה של המידע הנכלל בדוחות המיידים האמורים.



3 

 

 ועדת ידי על שאושרו מענקים, לעיל כאמור התגמול למדיניות בהתאם כי, ומודגש מובהר .2.1.2

 ברוב) הבנק של המניות בעלי של הכללית האסיפה לאישור יובאו, והדירקטוריון תגמולה

 ל"המנכ של העסקתו תנאי כי יצוין. התגמול למדיניות בהתאמה מוענקים כשהם גם ,(רגיל

-2015-01)מס' אסמכתא:  2015באוגוסט  20 ביום הבנק של הכללית האסיפה ידי על אושרו

' מס) 2016בדצמבר  21 ביום הבנק של הכללית האסיפה ידי על אושרו לתנאיו ועדכון (101022

, אישר דירקטוריון הבנק את חידוש 2019 לאוגוסט 13 ביום. (2016-01-141559: אסמכתא

 2019 לאוקטובר 26 מיום החל, 1שנים ארבע של נוספת כהונה לתקופת"ל מנכמינוי של ה

ט לאוגוס 15(. ביום 2019-01-084088 :אסמכתא' מס"( )ההעסקה הנוספת תקופת" :להלן)

 מיום( התגמול כוועדת, לאחר אישור ועדת הביקורת )ביושבה , אישר דירקטוריון הבנק2019

 כמו .הנוספת ההעסקה בתקופת"ל המנכ של והעסקתו כהונתו תנאי את, 2019 לאוגוסט 14

אישר דירקטוריון הבנק, פה אחד, לאחר אישור ועדת הביקורת  ,2021 ביולי 15ביום  ,כן

את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של  2021 ביולי 11מיום )ביושבה כוועדת התגמול(, פה אחד 

 בהתאםעדכוני תנאי התגמול של המנכ"ל נעשו . (""להמנכ תנאי עדכוני)להלן: " המנכ"ל

)ד( לחוק החברות ובהתאם למדיניות התגמול לנושאי משרה 272-( ו2)270להוראות סעיפים 

  של הבנק.

המותנה  2021למענק שנתי משתנה לשנת ניות התגמול, זכאים נושאי המשרה למדי בהתאם .2.1.3

של )כהגדרתה במדיניות התגמול(  מצטברים: עמידה בשיעור תשואהבעמידה בשני תנאי סף 

וכן עמידה ביחס הלימות ההון הנדרשים על פי הוראות המפקח על הבנקים בשנת  7.35%

 תנאי"להלן: המענק, ובמתווה שקבע הדירקטוריון לצורך עמידה ביחסי הלימות ההון )

יות התגמול להענקת מענק במדינעמד הבנק בתנאי הסף הקבועים  2021בשנת . "(הסף

  .12.2% על עמדבמדיניות התגמול,  כהגדרתו ,בפועל הבנק של התשואה שיעור כאשרמשתנה, 

כן, בהתאם למדיניות התגמול, ככל שהמענק המשתנה שהוענק לנושא משרה, לא עלה על  כמו .2.1.4

מהתגמול הקבוע של אותו נושא משרה, תשלום המענק המשתנה ייפרס על פני מספר  40%

מהמענק המשתנה ישולם במזומן בסמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים ובכפוף  60%שנים: 

מהמענק המשתנה, ידחה על פני  60%ה הכללית, ויתרת לאישור תשלום המענק על ידי האסיפ

השנתיים העוקבות, וייפרס לשני תשלומים שנתיים שווים ויותנה בעמידה בתנאים, כמפורט 

 במדיניות התגמול. 

מהתגמול הקבוע של אותו נושא  40%וככל שהמענק המשתנה שהוענק לנושא משרה, עלה על 

מהמענק המשתנה ישולם  50%שנים: י מספר תשלום המענק המשתנה ייפרס על פנמשרה, 

על ידי  תשלום המענק במזומן בסמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים, ובכפוף לאישור

מהמענק המשתנה, ידחה על פני השנתיים העוקבות, וייפרס  50% האסיפה הכללית, ויתרת

  .לשני תשלומים שנתיים שווים ויותנה בעמידה בתנאים, כמפורט במדיניות התגמול

 גיל טופז, מר בנקהלמנכ"ל מענק משתנה  .2.2

                                                           
, דיווח הבנק כי מנכ"ל הבנק, מר גיל טופז, הודיע ליו"ר הדירקטוריון על כוונתו לסיים את כהונתו 2022בינואר  16ביום  1

(, אזכור זה מהווה 2022-01-007378)מס' אסמכתא:  2022בינואר  16כמנכ"ל הבנק. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 
  הכללה על דרך ההפניה.
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לעיל, זכאי  2.1.3ולאור העמידה בתנאי הסף כמפורט בסעיף  ,בהתאם למדיניות התגמול .2.2.1

 ,בין היתרבכפוף  ,ח"ש 700,000 של עדבסכום  ,2021לשנת למענק שנתי משתנה  המנכ"ל

למגבלות ולכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד 

 תגמול חוק: "להלןו לעיל) 2016 -"והתשע(, חריג תגמול בשל מס לצורכי הוצאה התרת -ואי

 . "(פיננסיים בתאגידים משרה לנושאי

עד שלוש משכורות חודשיות יוענקו למנכ"ל על פי שיקול דעת  ,התגמול למדיניות בהתאם .2.2.2

אשר יהיו מבוססים, בין היתר, על  ,ועדת הביקורת )ביושבה כוועדת תגמול( והדירקטוריון

שילוב של ביצוע המנכ"ל וביצועי הבנק בכללותו. בנוסף, יהיה המנכ"ל זכאי למענק שנתי 

 700,000 עד של כוללמענק  רתעת עד לתקמשתנה נוסף, מעבר לשלוש המשכורות שבשיקול הד

 משרה לנושאי תגמול בחוקהיתר  ביןלמגבלות וכללים הקבועים  בכפוףכאמור לעיל,  ח"ש

על ידי  ,אשר יקבעו בתחילת כל שנת מענק מדידים פרמטרים פי על, פיננסיים בתאגידים

אשר נקבעו  היעדיםהדירקטוריון לאחר אישור ועדת הביקורת )ביושבה כוועדת תגמול(. 

הביקורת )ביושבה כוועדת  ועדת ראישו לאחר הדירקטוריוןידי  על 2021 שנתלמנכ"ל בתחילת 

: לרבות היעדים המדידים הבנק של העבודה תוכניתהיתר על  בין, בהתבסס על םנהיתגמול( 

של  ביעדים עמידה; היעילות ביחס עמידה ;ההון הלימות ביחס עמידה; להון בתשואה עמידה

אשראי; היקף החובות  להפסדיפיתוח עסקי; עמידה באיכות תיק אשראי )הפרשות 

 ;אסטרטגיים ביעדים עמידה; איכותיים ביעדים עמידה, (באשראי פיגורים; הבעייתיים

 .הערכת תפקוד כללית

, לעילהמנכ"ל ביעדים  עמידתו לעיל 2.1.3 בסעיף כמפורט הסף אינבת הבנק עמידת לאור  .2.2.3

 2022 בפברואר 17ועדת הביקורת )ביושבה כוועדת התגמול( בישיבתה מיום  והחליט

 משתנה שנתי מענק, לאשר תשלום 2022 בפברואר 24הבנק בישיבתו מיום  ודירקטוריון

 בהתאםשל האסיפה הכללית )ברוב רגיל(  רהלאישו בכפוףלעיל,  1.1בסעיף  כאמורלמנכ"ל 

  .התגמול למדיניות 6.1.15 לסעיף

 ,2021בשנת מעלות שכרו של המנכ"ל  100%המוצע לתשלום אינו עולה על  המשתנה מענקה .2.2.4

עומד לעיל,  1.1המענק המשתנה כאמור בסעיף כולל  2021שנת בגין התגמול השנתי סך וכן 

 במגבלות ובכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים הפיננסיים. 

"ל )להלן: תש(, ומיידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות לתקנות 21 תקנה פי על לפרטים .2.2.5

 מפנה הבנק, 2021גיל טופז בגין שנת  למר ששולם"(, בדבר התגמול השנתי מידיים תקנות"

על  שפורסם 2021של הבנק לשנת  )חלק א' לממשל תאגידי( התקופתי בדוח שנכללו לפרטים

אזכור זה מהווה הכללה על (. 2022-01-033097 :אסמכתא)מס'  2022 מרץב 22ידי הבנק ביום 

 דרך ההפניה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי.

 (ומנכ"ל הבנק )למעט יו"ר הדירקטוריון משרהלנושאי  .2.3

זכאים לעיל,  2.1.3י הסף כמפורט בסעיף בהתאם למדיניות התגמול, ולאור העמידה בתנא .2.3.1

מגבלות הקבועות בכפוף לתקרות ול, 2021משתנה לשנת שנתי  מענקנושאי המשרה ל

 במדיניות התגמול ועל פי דין. 
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על פי שיקול יוענק לנושאי המשרה,  ,עד שלוש משכורות חודשיותבהתאם למדיניות התגמול,  .2.3.2

ו מבוססים, בין אשר יהי ,ועדת הביקורת )ביושבה כוועדת תגמול( והדירקטוריון ם שלדעת

המשרה  ישאנומשתייכים  םאליההיחידה בבנק  יהמשרה, ביצוע ינושא יביצועעל היתר, 

שנתי משתנה נוסף, מעבר  מענקלבנוסף, יהיו נושאי המשרה זכאים  תו.ולהבנק בכל יוביצוע

מענק כקבוע במדיניות התגמול, בכפוף העד לתקרת  ,לשלוש המשכורות שבשיקול הדעת

למגבלות וכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, על פי פרמטרים 

ידים אשר נקבעו בתחילת שנת המענק על ידי הדירקטוריון לאחר אישור ועדת הביקורת מד

 )ביושבה כוועדת תגמול(.

לכל אחד מנושאי ובמדדים שנקבעו מדידים אי המשרה ביעדים לאחר בחינת עמידת נוש .2.3.3

אי המשרה ושלו זכאים נהמשתנה ן גובה המענק ילעני ,ובהתחשב בשיעור התשואה ,המשרה

ועדת הביקורת )ביושבה כוועדת התגמול(  ו, החליטהמדרגות הקבועות במדינות התגמולעל פי 

לאשר  2022 בפברואר 24ודירקטוריון הבנק בישיבתו מיום  2022 בפברואר 17בישיבתה מיום 

בכפוף לעיל ו 1.2כמפורט בסעיף נושאי המשרה כל אחד מל משתנהמענק שנתי תשלום 

   .בנק )ברוב רגיל(לאישורה של האסיפה הכללית של ה

אינו עולה על  1.2כמפורט בס'  המענק המשתנה המוצע לתשלום לכל אחד מנושאי המשרה .2.3.4

לכל אחד סך התגמול השנתי וכן , 2021מעלות שכרו של כל אחד מנושאי המשרה לשנת  100%

עומד במגבלות לעיל,  1.2כאמור בסעיף המענק המשתנה כולל  2021בגין שנת מנושאי המשרה 

   ובכללים הקבועים בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים הפיננסיים.

א 267לפי סעיף )להלן: "מדיניות התגמול"( מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק  אישור עדכון .2.4

 A301נב"ת לב לחוק החברות ובהתאם  267 -ו

אישרה האסיפה הכללית של הבנק את מדיניות התגמול לנושאי  2019 בדצמבר 11ביום  .2.4.1

 א)ב( לחוק החברות267בסעיף  הקבועבהתאם לרוב  2022-2020המשרה של הבנק לשנים 

 5נוספים ראו דיווח מיידי של הבנק מיום  לפרטים. (2022מדיניות זו בתוקף עד סוף שנת )

 )מס' 2019 דצמברב 11( ודיווח מיידי מיום 2019-01-094800: אסמכתא)מס' ) 2019 נובמברב

במאי  13כמו כן, ביום  (.ההפניה דרך על הכללה מהווה זה מידע(, 2019-01-108348 :אסמכתא

אישרה האסיפה הכללית של הבנק את עדכון מדיניות התגמול. לפרטים נוספים ראו  2021

 מיידי ודיווח( 2021-01-094800: אסמכתא)מס' ) 2021באפריל  21דיווח מיידי של הבנק מיום 

מידע זה מהווה הכללה על דרך  (,2021-01-108348 אסמכתא)מס'  2021 במאי 13 מיום

 ההפניה(.

)ביושבה  הביקורת ועדת באמצעות, היתר בין, לעת מעת יבחן הבנק דירקטוריון, לדין בהתאם .2.4.2

 החברות לחוק 20 בתיקון לקבוע בהתאמתה הצורך ואת התגמול מדיניות את( תגמול כוועדת

שהסכמי התגמול הקיימים ומנגנון התגמול מיושמים על פי מדיניות  ודאווי A301"ת נבול

התגמול והנהלים באופן הולם. כמו כן, יוודא הדירקטוריון שהתגמולים בפועל על פי מדיניות 

התגמול, מדדי הסיכון ותוצאות מדדי הסיכון עקביים עם המנגנון המתוכנן, ויבצע בהם 

דירקטוריון כי תמריצי התגמול שנקבעו במדיניות התאמות על פי הצורך. בכלל זה, יוודא ה

  התגמול אינם מעודדים חריגה ממגבלות תיאבון הסיכון של הבנק וממדיניות ההון של הבנק.
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אישר , 2022 במרץ 22ביום לגיבושם של עדכונים למדיניות התגמול, ו הבנק פעל, האמור לאור .2.4.3

 במרץ 15, ביום )ביושבה כוועדת תגמול(לאחר קבלת המלצת ועדת ביקורת דירקטוריון הבנק, 

 , את עדכון מדיניות התגמול כדלקמן:2022

 כדלקמן. למדיניות התגמול, באופן שנוסחו יהיה, 5.1.1.1לסעיף  עדכון: 

 "ריו

עבור  ₪ 150,000 עד של בסך תהיה הדירקטוריון"ר יושל  החודשית המשכורת תקרת

 (. 2019 דצמברן שפורסם בגין חודש ם לצרכצמוד למדד המחירי) 100%היקף משרה של 

 מנכ"ל

עבור היקף משרה  ₪ 140,000 עד של בסך תהיה המנכ"לשל  החודשית המשכורת תקרת

  (.2019שפורסם בגין חודש דצמבר )צמוד למדד המחירים לצרכן  100%של 

  כדלקמןלמדיניות התגמול, באופן שנוסחו יהיה,  5.2.3הוספת סעיף: 

בכפוף לאישור מראש של ועדת התגמול  –"קרן פנסיה/ביטוח מנהלים לנושאי משרה 

והדירקטוריון בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, לבקשת נושא משרה בכתב, יבוצעו 

ההפרשות לקרן הפנסיה / ביטוח מנהלים, וינוכה חלקו של נושא המשרה בהפקדות, 

אישור שר העבודה לכך  החודשית, ובלבד שהתקבל מראש משכר הנמוך ממשכורתו

שהשכר בגינו לא מבוצעות ההפקדות לקרן הפנסיה / ביטוח המנהלים הינו שכר כולל 

)להלן בסעיף זה: "השכר"(.  לחוק פיצויי פיטורים 28פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 

בכפוף לקבלת אישור משרד העבודה, כאמור יבוצעו ההפקדות על השכר בהתאם לאישור 

 / בגין השכר שבגינו לא יבוצעו על פי האישור הפקדות לקרן הפנסיהויתרת ההפרשות 

המשרה )להלן: ביטוח המנהלים ישולמו כתוספת למשכורתו החודשית של נושא 

מובהר בזאת במפורש כי ההפרשות לפנסיה/ביטוח  "הפרשות לפנסיה מעבר לתקרה"(.

במקום הפרשה  מנהלים מעבר לתקרה ישולמו לנושא המשרה, לבקשתו, כתוספת לשכר,

ביטוח מנהלים, וההפרשות לפנסיה/ביטוח מנהלים מעבר לתקרה לא  / לקרן הפנסיה

תיחשבנה כחלק משכרו לכל דבר ועניין, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לצורך 

חישוב שיעורן של הטבותיו הסוציאליות, קביעת השכר הקובע לצורך חישוב דמי חופשה, 

והן ירשמו בשורה נפקדת בתלוש השכר. יודגש כי תנאי לביצוע דמי הסתגלות, וכיו"ב, 

 28האמור בסעיף זה הוא קבלה מראש של אישור בכתב של שר העבודה בהתאם לסעיף 

 לחוק פיצויי פיטורים."

  בין התגמול של נושאי המשרה לתגמול של שאר  היחס – למדיניות התגמול 4עדכון סעיף

  .'א נספחכהמסומן והמצורף לדוח זימון זה בהתאם לנוסח המתוקן ו -עובדי הבנק

דצמבר ב 11נכון למועד דוח זימון אסיפה זו, לבנק מדיניות תגמול תקפה שאושרה ביום  .2.4.4

, בידי האסיפה הכללית של בעלי המניות 2021במאי  13ביום  עדכונה אושרואשר  ,2019

 .החברות לחוקא 267 לסעיף בהתאם

 חורגים אינם בבנק המשרה נושאי של וההעסקה הכהונה תנאי, הדוח למועד נכון כי יצוין .2.4.5

  .התגמול ממדיניות
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קשר עם והדירקטוריון ב ביקורת )ביושבה כוועדת תגמול(תמצית שיקולי ועדת הלהלן  .2.4.6

 מדיניות התגמול:ההחלטה לעדכון 

 עדכוןהשיקולים שהנחו את ועדת התגמול והדירקטוריון בגיבוש ובקביעת  .2.4.6.1

ב לחוק 267המפורטים בסעיף  השיקוליםמדיניות התגמול, הינם, בין היתר, 

החברות, הנושאים הקבועים בחלק א' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות 

 .והוראות הקבועות בחלק ב' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות

 עומד בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים. התגמולעדכון מדיניות  .2.4.6.2

המשכורת החודשית  תקרת(, המוצע העדכון)בטרם  הנוכחיתהתגמול  ותבמדיני .2.4.6.3

"ח )עבור היקף משרה של ש 130,000על סך של עד  עומדתליו"ר דירקטוריון 

 הבנק, לנוכח האתגרים העומדים בפני 31.12.2019 מיום הידוע למדד צמוד( 100%

 במערכת ראש יושבי של וההעסקה כהונה תנאי של בחינהבשנים הבאות ולאור 

"ר הדירקטוריון לסך של ליו חודשית משכורת תקרת את לעדכן מוצע הבנקאית

ד הידוע מיום ד( צמוד למ100%"ח )עבור היקף משרה של ש 150,000עד 

31.12.2019 . 

תנאי הכהונה וההעסקה של  A301ולהגבלות הקבועות בנב"ת  בהתאם להוראות .2.4.6.4

מותנה  משתנהתגמול  יםכולל םיו"ר הדירקטוריון כוללים רק תגמול קבוע ואינ

 הוגם נקבע נהביצועים. תקרת המשכורת החודשית ליו"ר דירקטוריון נבח

בנק ובמורכבות פעילותו ולאחר שניתנה הדעת גם הבהתחשב בין היתר בגודלו של 

לאופן התגמול של חברי הדירקטוריון וההבדלים בין התפקידים המסורים ליו"ר 

המסורים לדירקטור בבנק, ונמצא כי ההבחנה הדירקטוריון לבין התפקידים 

בהיקף התגמול משקפת באופן סביר את השוני בהיקף המשרה המלאה הנדרש 

 והמשאבים המושקעים על ידי יו"ר הדירקטוריון במסגרת תפקידו.

 החודשית המשכורת במדיניות התגמול הנוכחית )בטרם העדכון המוצע(, תקרת .2.4.6.5

 מודצ( 100% של משרה היקף)עבור  ₪ 130,000 עד של סך על עומדת"ל למנכ

הכוונה להתקשר עם מנכ"ל הבנק הנכנס . לנוכח 31.12.2019 מיום הידוע למדד

החודשית של  משכורתולארבע שנות כהונה, בו  -בהסכם העסקה ארוך טווח

)צמוד למדד( ולנוכח ₪  140,000הנכנס תגיע בשנה הרביעית לסך של הבנק מנכ"ל 

הבנק בשנים הבאות ולאור בחינה של תנאי כהונה  האתגרים העומדים בפני

לעדכן את תקרת המשכורת  מוצעוהעסקה של מנכ"לים במערכת הבנקאית, 

( צמוד 100%)עבור היקף משרה של  ש"ח 140,000החודשית למנכ"ל לסך של עד 

 .31.12.2019מיום  הידועלמדד 

מנכ"ל אחר, על סיום כהונתו, והבנק נאלץ למנות  הודיעומנכ"ל הבנק  מאחר .2.4.6.6

לטווח של מנכ"ל הבנק הנכנס התעורר הצורך לקבוע את תנאי כהונתו והעסקתו 

הינה מדיניות תגמול לארבע שנות כהונה. מדיניות התגמול הנוכחית  –הארוך 

הינה לעיל  נהשצויתאמה כפי ה, משכך נדרשת התאמתה. ה2022 -2020לשנים 

 בסכומים סבירים.
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לבין וליו"ר הדירקטוריון הנתונים בדבר היחס שבין עלות התגמול המוצע למנכ"ל  .2.4.6.7

העלות של השכר הממוצע והשכר החציוני של עובדי הבנק, לרבות עובדי קבלן 

בהתחשב בגודלו של הבנק ובתמהיל  ונאותיםהמועסקים על ידו, הינם סבירים 

הבדל בין התפקידים עובדיו ואין בהם לפגוע ביחסי העבודה בבנק; זאת בשל ה

 ביחס לשאר העובדים בבנק.ושל יו"ר הדירקטוריון ותחומי האחריות של המנכ"ל 

 ענייןביקורת )ביושבה כוועדת התגמול( שהשתתפו בדיוני הוועדה ב ועדתחברי  .2.4.7

 אחד פה והמליצו מדיניות התגמול לצורך המלצתה לדירקטוריון הבנק עדכון

, הוועדה )יו"ר אורבך יהודהת התגמול הינם ה"ה: , לאשר את עדכון מדיניולדירקטוריון

 ואביב שנצר.  ("צדח) אשל שמואל(, "ציתדחארד ) רות"ר ד(, "צדח

ואושר, פה אחד,  ןחברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון בה נדו .2.4.8

 אורבך יהודה ,שנצר אביב, עמי בן ליאור, שובל גדעון: מדיניות התגמול הינם ה"ה עדכון

 (. "צדח) "צית( ושמואל אשלדח) ארד רות"ר ד(, "צדח)

 נהרי )יו"ר הדירקטוריון( לא השתתף בישיבה בנושא הנ"ל בשל עניינו האישי.  מר .2.4.9

מדיניות התגמול ומהות  תיקון דירקטורים אשר עשוי להיות להם ענין אישי באישור .2.4.10

 למדיניות עדכוןהשמאחר עניין אישי  ,זאב נהרי, יו"ר הדירקטוריוןלמר עניינם האישי: 

 .דירקטוריון"ר יו של והעסקתו כהונתו תנאיהוראות בנוגע לל גם מתייחס התגמול

יו"ר )להלן: " זאב נהרי, מר יו"ר הדירקטוריוןתנאי הכהונה והעסקה של עדכון שור יא .2.5

 (או "מר נהרי" "הדירקטוריון

נהרי מר  למנות את, החליט 2015ספטמבר ב 17דירקטוריון הבנק, בישיבתו מיום  .2.5.1

ר הדירקטוריון נקבעה לתקופה של "כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון. תקופת העסקתו של יו

למנות מחדש את מר נהרי  דירקטוריון הבנק, החליט 2019באוגוסט  10ביום . 2ארבע שנים

באוקטובר,  11יום ה בהחלש ליו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת של ארבע שנים

20193. 

הפירוט  וא, רא26של מר נהרי בהתאם לתקנה ניסיונו התעסוקתי בדבר השכלתו ו לפרטים .2.5.2

 22 יוםב על ידי הבנק שמתפרסם 2021' לדוח התקופתי של הבנק לשנת גבנספח  שנכלל

זה מהווה הכללה על דרך ההפניה  אזכור. (2022-01-033097 :מס' אסמכתא) 2022 מרץב

 של המידע הנכלל בעניין זה. 

 טוריון אינו בן משפחה של בעל השליטה בבנק.יו"ר הדירק .2.5.3

)ביושבה  הביקורתאישורה של ועדת  לאחרדירקטוריון הבנק,  אישר, 2022 במרץ 22 ביום .2.5.4

תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר עדכון את , 2022 במרץ 15 מיום(, תגמולכוועדת 

 סך של תעמוד עלשל יו"ר הדירקטוריון  )ברוטו( כך שמשכורתו החודשיתהדירקטוריון 

כשהיא צמודה לעליית מדד  זה(דיווח נכון למועד  ש"ח 130,033חלף )ש"ח  146,800
                                                           

 4 מיום מיידי דוח ורא, 2019 לאוקטובר 10 ליום ועד 2015 לאוקטובר 11 מיוםשל מר נהרי נאי כהונתו ת לפרטים אודות 2
 (.2015-01-158991 אסמכתאמס' ) 2015 לנובמבר 19 מיום מיידי ודוח( 2015-01-147954 :אסמכתאמס' ) 2015 לנובמבר

)מס' אסמכתא:  2019בספטמבר  4לפרטים אודות תנאי כהונתו הנוכחים של מר נהרי ראו דוח זימון אסיפת בעלי מניות מיום  3
 (2019-01-087690)מס' אסמכתא:  2019באוקטובר  10( וכן דיווח מיידי מיום 2019-01-092749
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תנאי הכהונה )להלן: " 2022לאפריל  1החל מיום (, 1.4.2022 -המחירים לצרכן הידוע ב

ביתר תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון לא יובהר כי,  "(.המוצעים והעסקה

כפי שזה אושר על ידי אסיפת בעלי המניות  ,העסקתו יחול כל שינוי ביחס להסכם

של מר והעסקתו תנאי כהונתו  יתר אודות לפירוט. 2019באוקטובר  10שהתקיימה ביום 

-2019-01)מס' אסמכתא:  2019בספטמבר  4נהרי ראו דוח זימון אסיפת בעלי מניות מיום 

, (2019-01-087690)מס' אסמכתא:  2019באוקטובר  10דוח מיידי מיום כן ( ו092749

יצוין כי  .עניין זהל ים בהםהכללה על דרך ההפניה של המידע הנכלל יםמהוו ים אלואזכור

לפטור כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק, כמפורט בדוח גם מר נהרי זכאי 

במאי  18( ודוח מיידי מיום 2021-01-067686)מס' אסמכתא:  2021במרץ  21מידיי מיום 

(. אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של 2021-01-085776' אסמכתא: )מס 2021

 המידע הנכלל בעניין זה, בדוחות המיידים האמורים.

תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים המובאים לאישור אסיפה כללית זו הינם בהתאם עדכון  .2.5.5

יום שעל סדר  1.3לאישור עדכון מדיניות התגמול המוצע במסגרת נושא מס'  ובכפוף

 האסיפה הכללית נשוא דוח זה. 

, A301 תקין בנקאי ניהול להוראת ובהתאמה, המוצעים והעסקה הכהונה לתנאי בהתאם .2.5.6

   .משתנה שנתי למענק זכאי יהיה אל הדירקטוריון ר"יו

, ככל שהיו הכהונה והעסקה המוצעיםעלות התגמול של יו"ר הדירקטוריון על פי תנאי  .2.5.7

ושל עובדי קבלן  בנקביחס לשאר עובדי ה 2021בשנת מיושמים בהתאם לתוצאות הבנק 

 ,9.09-, וביחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני הינו כדלקמן: פי כ4המועסקים אצל הבנק

, מהעלות החציונית של התגמול המשולם ליתר עובדי הבנק 10.08-מהעלות הממוצעת ופי כ

   ועובדי הקבלן.

בחנו את היחסים ואלו נמצאו ת הביקורת )ביושבה כוועדת תגמול( והדירקטוריון ועד .2.5.8

סבירים ונאותים בהתחשב בגודלו של הבנק ובתמהיל עובדיו ואין בהם כדי לפגוע ביחסי 

 העבודה בבנק.

במונחי  2021 שנתפירוט תנאי הכהונה וההעסקה ששולמו ליו"ר הדירקטוריון בגין  להלן .2.5.9

 עלות: 

 מקבל התגמולים  פרטי  (₪)באלפי  שירותים עבור תגמולים אחרים תגמולים 

סך
 

כל
ה

 
י 

לפ
א

)ב

₪)
חר 

א
 

מי
ד

 
ת

רו
כי

ש
 

ת
בי

רי
 

חר
א

ה 
מל

ע
 

מי
ד

 
וץ

יע
 

מי
ד

 
ול

ה
ני

 

ם
לו

ש
ת

 
ס

ס
בו

מ
 

 
ת(

יו
מנ

 

ק
ענ

מ
 

כר
ש

 1)
 

ור
יע

ש
 

ה 
ק

חז
ה

 
ון

ה
ב

 
יד

אג
ת

ה
 

קף
הי

 
ה

שר
מ

 

יד
ק

תפ
 

ם
ש

   
 

"ר יו 100% -- 2,170 - - -- -- -- - - - - 2,170

 דירקטוריון

 זאב מר

 נהרי

                                                           
כאילו עבד ) 2022ן תגמול יו"ר הדירקטוריון בשנת היחסים האמורים חושבו באופן הבא: במונה נלקחו ההוצאות החזויות בגי 4

במכנה נלקחו הוצאות התגמול ששולמו ליתר עובדי הבנק ושל עובדי קבלן )ללא  (המוצעים וההעסקהכהונה  בתנאי שנה מלאה
 שעבדו שנה שלמה במשרה מלאה. 2021 בשנת משתנה תגמול ללאנושאי משרה( 
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 אך, לשכר נלווים תנאים וכן( רכב חלף)  רכב החזקת, לאומי ביטוח, השתלמות קרן, תגמולים חלף, לפיצויים הפרשות כולל (1)

  .שכר מס כולל אינו

 

 מובאים בטבלה פרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים:  להלן .2.5.10

 מקבל התגמולים  פרטי  (₪)באלפי  שירותים עבור תגמולים אחרים תגמולים 

סך
 

כל
ה

 
י 

לפ
א

)ב

₪)
חר 

א
 

מי
ד

 
ת

רו
כי

ש
 

ת
בי

רי
 

חר
א

ה 
מל

ע
 

מי
ד

 
וץ

יע
 

מי
ד

 
ול

ה
ני

 

ם
לו

ש
ת

 
ס

ס
בו

מ
 

 
ת(

יו
מנ

 

ק
ענ

מ
 

כר
ש

 1)
 

ור
יע

ש
 

ה 
ק

חז
ה

 

ון
ה

ב
 

יד
אג

ת
ה

 

קף
הי

 
ה

שר
מ

 

יד
ק

תפ
 

ם
ש

   
 

"ר יו 100% -- 2,500 - - -- -- -- - - - - 2,500

 דירקטוריון

 זאב מר

 נהרי

 נלווים תנאים וכן( רכב חלף) רכב החזקת, לאומי ביטוח, השתלמות קרן, תגמולים חלף, לפיצויים הפרשות כולל (1)

מדובר בהערכה  .חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסייםבהתאם ל למדד והצמדה שכר מס כולל אינו אך, לשכר

בלבד של שווי הנלוות בשנה מייצגת )המבוססים על משתנים שאינם ידועים, כגון מידת ניצול ימי חופשה(, ולכן יתכן 

 שבסופה של שנה הנתונים המדויקים יהיו שונים.

 

( ולאחריה בפני חברי דירקטוריון הבנק, תגמול כוועדת)ביושבה  הביקורתבפני חברי ועדת  .2.5.11

 בישיבות הנ"ל, הוצגו, נסקרו ונבחנו הנתונים הבאים:

 . )לרבות סימולציית שכר( המוצע במשכורת החודשית של יו"ר הדירקטוריון העדכון -

של נושאי המשרה והעדכון המוצע במדיניות התגמול המובא לאישור  מדיניות התגמול -

 של סדר יום האסיפה הכללית נשוא דוח זה.  1.3האסיפה הכללית במסגרת נושא מס' 

והוראות לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים  תגמולהוראות חוק , הוראות חוק החברות -

 (. 2021 בדצמבר 12מיום  המעודכן A 301המפקח על הבנקים הרלוונטיות )כולל נב"ת

עלות ל יו"ר הדירקטוריוןהעלות הכוללת של תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים שלבין שהיחס  -

 של שאר עובדי הבנק.הכוללת של תנאי ההעסקה הממוצעת והחציונית 

במערכת הבנקאית, ולרבות נתוני תגמול השוואתיים של יו"ר נתונים השוואתיים של תגמול  -

  אחרים. תאגידים בנקאיים

לאישור תנאי הכהונה  וןוהדירקטוריהביקורת )ביושבה כוועדת תגמול( להלן נימוקי ועדת  .2.5.12

 של יו"ר הדירקטוריון: המוצעים והעסקה 

יו"ר הדירקטוריון הינו בעל השכלה וניסיון רב ומוכח כמפורט בקורות חייו. בעדכון  .2.5.12.1

 יסיונו ומומחיותו.משכורתו החודשית נלקחו בחשבון השכלתו, כישוריו, הישגיו, נ

של יו"ר הדירקטוריון כפופים לאישור עדכון  המוצעים תנאי הכהונה וההעסקה .2.5.12.2

כמפורט בנושא  במדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק

וכפי שמדיניות התגמול תהיה  שעל סדר יום האסיפה הכללית נושא דוח זה 1.3מס' 

מעת לעת, לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים ולהוראות בנק ישראל 

והמפקח על הבנקים, רשות ניירות ערך וכפי שכל אלא יהיו מעת לעת ולהוראות הדין 

 הכללי. 
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מר נהרי כיו"ר הדירקטוריון,  בקרב חברי הדירקטוריון קיימת הערכה רבה לפועלו של .2.5.12.3

ר במהלך תקופת כהונתו הוביל וקידם נושאים רבים בבנק והבאת הבנק להישגים כאש

 טובים.  

עדכון במשכורת החודשית של יו"ר הדירקטוריון נובע, בין היתר, לנוכח האתגרים  .2.5.12.4

העומדים בפני הבנק בשנים הבאות והערכת דירקטוריון הבנק להישגיו הרבים של יו"ר 

 םהינ המוצעים תנאי הכהונה והעסקהבבנק; הדירקטוריון במהלך שונות כהונתו 

 ביחס לתגמול המקובל במערכת הבנקאית ליו"ר דירקטוריון. יםסביר

ליו"ר הדירקטוריון עלות תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים הנתונים בדבר היחס שבין  .2.5.12.5

של עובדי הבנק, לרבות  תהחציוניו ת הממוצעתנאי ההעסקה של הכוללת לבין העלות 

מועסקים על ידו הינם סבירים ונאותים בהתחשב בגודלו של הבנק עובדי קבלן ה

ובתמהיל עובדיו ואין בהם לפגוע ביחסי העבודה בבנק; זאת בשל ההבדל בין 

 התפקידים ותחומי האחריות של יו"ר הדירקטוריון ביחס לשאר העובדים בבנק.

בחינה של תנאי כהונה וההעסקה של יושבי ראש במערכת הבנקאית, מעלה כי תנאי  .2.5.12.6

של יו"ר הדירקטוריון הינם סבירים ביחס לתנאי הכהונה המוצעים הכהונה וההעסקה 

וההעסקה של יושבי ראש בבנקים אחרים וזאת בשים לב לגודלו של הבנק ומורכבות 

  פעילותו.

תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר  A301נב"ת ולהגבלות הקבועות ב בהתאם להוראות .2.5.12.7

תנאי הכהונה  הדירקטוריון כוללים רק תגמול קבוע ואינו כולל תגמול מותנה ביצועים.

בהתחשב בין היתר בגודלו  ווגם נקבע נונבחשל יו"ר הדירקטוריון  המוצעיםוהעסקה 

של בנק ובמורכבות פעילותו ובהתחשב בהיקף משרתו של יו"ר הדירקטוריון )משרה 

מלאה( ולאחר שניתנה הדעת גם לאופן התגמול של חברי הדירקטוריון וההבדלים בין 

התפקידים המסורים ליו"ר הדירקטוריון לבין התפקידים המסורים לדירקטור בבנק 

היקף התגמול משקפת באופן סביר את השוני בהיקף המשרה ונמצא כי ההבחנה ב

 המלאה הנדרש והמשאבים המושקעים על ידי יו"ר הדירקטוריון במסגרת תפקידו. 

 בהתחשב במכלול המידע, הפרמטרים, הנתונים המסמכים שנבחנו והנימוקים .2.5.12.8

 והדירקטוריון ועדת הביקורת )ביושבה כוועדת תגמול( והמפורטים לעיל, הגיע

, םראוי םשל יו"ר הדירקטוריון הינתנאי הכהונה וההעסקה המוצעים קנה כי למס

בנסיבות העניין ובהתחשב באחריות המוטלת על יו"ר הדירקטוריון  יםומקובל יםסביר

 מתוקף תפקידו. 

 לעניין אישור ובקבלת החלטה, בישיבהשהשתתפו ועדת ביקורת )ביושבה כוועדת התגמול( חברי  .2.5.13

הוועדה,  יהודה אורבך )יו"רהינם ה"ה: המוצעים של יו"ר הדירקטוריון  תנאי הכהונה והעסקה

 ( ואביב שנצר. דח"צ) שמואל אשל(, דח"ציתרות ארד )ד"ר (, דח"צ

תנאי הכהונה והעסקה לעניין אישור  ,החלטה ובקבלתחברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבה  .2.5.14

 אורבך יהודה, שנצר אביב, עמי בן ליאור, שובל גדעוןה"ה:  הינם המוצעים של יו"ר הדירקטוריון

  ."צ(דח) אשל ושמואל "צית(חד) ארד רות"ר ד(, "צחד)

המוצעים תנאי הכהונה והעסקה אישור אין עניין אישי ב)למעט יו"ר הדירקטוריון(  דירקטוריםל .2.5.15

 בדיון בנושא שנערך בישיבת הדירקטוריוןיו"ר הדירקטוריון לא השתתף  של יו"ר הדירקטוריון.

 עניינו האישי באישור תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים.  בשל 2022במרץ  22ום בי
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 תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס, מר יאיר קפלן  אישור .2.6

 קפלן יאיר מר את למנות, החליט 2022בפברואר  24דירקטוריון הבנק, בישיבתו מיום  .2.6.1

"ל הבנק מנכ של העסקתו תקופת. "(הנכנס הבנק"ל מנכ : "2.6 )להלן בסעיף מנכ"ל הבנקל

או המועד בו יתקבל אישור בנק  1.4.2022הנכנס תהא לתקופה של ארבע שנים החל מיום 

בדבר  ההחלטה. מבניהםמנכ"ל הבנק, לפי המאוחר  לתפקידמר קפלן  שלישראל למינוי 

 שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו.  לכךהמינוי האמור הינה בכפוף 

"ל הבנק הנכנס הינו בעל השכלה רחבה וניסיון רב ומוכח הן בענף הבנקאות והן מחוץ מנכ .2.6.2

. מנכ"ל הבנק הנכנס מכהן כחבר ועדת אשראי עליונה של קבוצת הראל הבנקאותלענף 

וגמל וכן בתפקיד דירקטור,  פנסיהבהראל  כדירקטור בלתי תלויביטוח ופיננסים, משמש 

 . 5רות פיננסיותהשקעות במספר חבועדת יו"ר וחבר 

בעברו כיהן מנכ"ל הבנק הנכנס כסמנכ"ל בכיר ומנהל ההשקעות הראשי בהכשרה חברה  .2.6.3

לביטוח, כמנכ"ל פז כלכלה והנדסה, כסמנכ"ל בכיר וראש אגף עסקים ואשראי בחברת 

כאל, כמנכ"ל חברת כלל מימון קרדיט מקבוצת כלל ביטוח, סגן נשיא בחטיבה העסקית 

 תואר בעל הינו קפלן מר בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. לןוככלכבסיטיבנק ישראל 

 תואר ובעל בירושלים העברית מהאוניברסיטה עסקים ומנהל בכלכלה בהצטיינות ראשון

 העברית מהאוניברסיטה במימון בהתמחות( MBA) עסקים במנהלבהצטיינות  שני

 משפחה של בעל השליטה בבנק.מר קפלן אינו בן  .בירושלים

הביקורת )כיושבה אישר דירקטוריון הבנק, לאחר אישורה של ועדת  2022, במרץ 22ביום  .2.6.4

הנכנס , את תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק 2022במרץ  15, מיום (התגמולכוועדת 

 1.4.2022שנים החל מיום המצ"ב לדוח מיידי זה לתקופה של ארבע  'בבנספח המפורטים 

 לפי, הבנק"ל מנכ לתפקיד קפלן מר של למינוי ישראל בנק אישור יתקבל בו המועד או

 "(. תנאי הכהונה והעסקה)להלן: " מבניהם המאוחר

תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים המובאים לאישור אסיפה כללית זו הינם בהתאם  .2.6.5

שעל סדר יום האסיפה  2.4ובכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול המוצע במסגרת נושא 

 הכללית נשוא דוח זה.

 -ו 2020בדבר זכאות )תיאורטית( של המנכ"ל למענק שנתי משתנה בגין שנים  סימולציות .2.6.6

20216-  

בדבר טווח המענק השנתי למנכ"ל הבנק הנכנס לו היה זכאי מנכ"ל הבנק  הנתוניםלהלן 

על רכיב  מבוססים, קודמות דיווח שנות של בהתבססבשנת עבודתו הראשונה בבנק, הנכנס 

 ביצועי הבנק בשנים אלה. 

                                                           
 מתפקידים אלו.בהתאם לבקשת הבנק מר קפלן התפטר  5

מהמדדים וכי הוא  100% -עומד במשכורות( וכי היה  3זכאי לרכיב שיקול הדעת )עד לצורך הסימולציה הונח כי המנכ"ל היה  6
 .2022בשנת  היה עובד שנה שלמה
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לנספח ב' לדוח המיידי,  2.5המנכ"ל לא היה זכאי למענק שנתי משתנה לפי סעיף  .2.6.6.1

אילו המענק האמור היה מחושב על פי הדוחות הכספיים של הבנק שפורסמו בגין 

 .2020שנת 

לנספח ב'  2.5סעיף  לפיקטימה  לפנישנתי משתנה  מענק טווחל זכאי היה"ל המנכ .2.6.6.2

 שהיה קטימה לאחר המקסימלי והמענק, ₪ אלפי 0-700וח המיידי, בסך של לד

המענק האמור היה מחושב על פי הדוחות  אילו, 7"חש אלפי 500 עד הינו לו זכאי

 .2021הכספיים של הבנק שפורסמו בגין שנת 

לבין העלות הכוללת  8היחס בין העלות הכוללת של תנאי העסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס .2.6.7

שנת  ;7.28 – 2022: שנת הינו הממוצעת של עובדי הבנק ושל עובדי קבלן המועסקים בבנק

 .8.67 – 2025; שנת 8.13 – 2024; שנת 7.6 – 2023

לבין העלות הכוללת  9היחס בין העלות הכוללת של תנאי העסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס .2.6.8

 – 2022שנת  :החציונית של עובדי הבנק ושל עובדי קבלן המועסקים בבנק לשנים הינו

 .9.61 – 2025שנת ; 9.02 – 2024שנת  ;8.42 – 2023שנת  ;8.07

בחנו את היחסים ואלו נמצאו והדירקטוריון  (התגמולהביקורת )ביושבה כוועדת ועדת  .2.6.9

ל הבנק ובתמהיל עובדיו ואין בהם כדי לפגוע ביחסי סבירים ונאותים בהתחשב בגודלו ש

 העבודה בבנק.

במונחי עלות,  2022שנת ריכוז תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק בגין יובא להלן  .2.6.10

  במלואה. 2022בשנת אם יאושרו תנאי הכהונה והעסקה ובהנחה שהמנכ"ל היה מכהן 

 
תגמולים 

 אחרים
 פרטי מקבל התגמולים   ₪(תגמולים עבור שירותים )באלפי 
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 מנכ"ל 100% -- 2,001   -- -- --     2,001

 הבנק

מר 

 יאיר

 קפלן

כולל הפרשות לפיצויים, תגמולים, קרן השתלמות, ביטוח לאומי וכן תנאים נלווים לשכר, אך אינו  (1)

 כולל מס שכר והצמדה למדד.  

בהנחה שמר קפלן יעבוד שנים מלאות,  , קפלן מרמנכ"ל הבנק הנכנס, להסכם ההעסקה של  בהתאם

                                                           
 לא כולל מס שכר. 7
 2022בשנת הרלוונטית כאשר לשנה היחסים האמורים חושבו באופן הבא: במונה נלקחו ההוצאות החזויות בגין תגמול מנכ"ל  8

וללא )כאילו עבד שנה מלאה( במכנה נלקחו הוצאות התגמול ששולמו ליתר עובדי הבנק ושל עובדי קבלן )ללא נושאי משרה( 
 שעבדו שנה שלמה במשרה מלאה. 2021בשנת תגמול משתנה 

 .לעיל 7ראו ה.ש.  9
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אלפי  2,001 -בשנה הראשונה לכהונתובשנים אלו כדלקמן:  עלות העסקתו )הרכיב הקבוע( תהאאזי 

בשנה הרביעית ₪; אלפי  2,236 -בשנה השלישית לכהונתו₪; אלפי  2,089 -בשנה השנייה לכהונתו₪; 

 דד(אינו כולל מס שכר והצמדה למ) ₪.אלפי  2,384 -לכהונתו

 .2022אינו כולל מענקים משתנים למנכ"ל הבנק אשר ייקבעו בהתאם לתוצאות הבנק בשנת  (2)

 לדוח זה. 'ב בנספח 2.5סעיף  אורבדבר מנגנון המענקים של המנכ"ל  לפרטים

של המנכ"ל, מר טופז, לבין תנאי הכהונה  העסקהוה כהונהה תנאי בין השוואתי מידעלהלן  .2.6.11

  .קפלן מר, הנכנס הבנקוההעסקה המוצעים למנכ"ל 

המנכ"ל, מר טופז, לבין תנאי הכהונה  שלהקיים בין תנאי הכהונה וההעסקה  השוני .2.6.11.1

 רכיבי ביתר, הקבוע ברכיב הינו, קפלן מר, הנכנס הבנק ל"למנכ המוצעיםוההעסקה 

 .שוני אין התגמול

 (זכאי שיהיה ככל משתנה תגמול)ללא   טופז מר"ל, המנכ של השנתיתהעסקתו  עלות .2.6.11.2

 אלפי ש"ח.  2,367 הינה

)ללא תגמול משתנה  קפלן מר, הנכנס הבנק"ל מנכ של הצפויה  השנתיתהעסקתו  עלות .2.6.11.3

 הינה מדורגת כדלקמן: ככל שיהיה זכאי(

הצפויה )ללא תגמול משתנה העסקתו סך עלות  -הראשונה להעסקתו השנה במהלך .2.6.11.4

 ₪.אלפי  2,001ככל שיהיה זכאי( הינה 

הצפויה )ללא תגמול העסקתו סך עלות  -להעסקתו במהלך השנה השניה .2.6.11.4.1

 ₪.אלפי  2,089משתנה ככל שיהיה זכאי( הינה 

השנתית הצפויה העסקתו עלות סך  -השנה השלישית להעסקתובמהלך  .2.6.11.4.2

 ₪.אלפי  2,236 -)ללא תגמול משתנה ככל שיהיה זכאי(

השנתית הצפויה העסקתו סך עלות  -במהלך השנה הרביעית להעסקתו .2.6.11.4.3

 ₪.אלפי  2,384 -משנתה ככל שיהיה זכאי( )ללא תגמול

בפני חברי ועדת תגמול של הבנק, ולאחריה בפני חברי דירקטוריון הבנק, בישיבות הנ"ל, הוצגו,  .2.6.12

 נסקרו ונבחנו הנתונים הבאים:

 .הבנק הנכנס עיקרי תנאי הכהונה והעסקה המוצעים של מנכ"ל -

 מר קפלן.מנכ"ל הבנק הנכנס, קורות החיים של  -

 . , מר גיל טופזונה וההעסקה של המנכ"לתנאי הכה -

והעדכון המוצע במדיניות התגמול המובא לאישור  מדיניות התגמול של נושאי המשרה -

 . של סדר יום האסיפה הכללית נשוא דוח זה 1.3האסיפה הכללית במסגרת נושא מס' 

כוללת עלות הל הבנק הנכנס מנכ"לשל  שבין העלות הכוללת של תנאי הכהונה וההעסקההיחס  -

 של שאר עובדי הבנק.של תנאי ההעסקה הממוצעת והחציונית 

נתונים השוואתיים של תגמול מנהלים כלליים במערכת הבנקאית, ולרבות נתוני תגמול  -

 .אחרים בנקאיים תאגידים של השוואתיים
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לאישור תנאי הכהונה  וןוהדירקטורי (תגמולה כוועדת)ביושבה  הביקורתלהלן נימוקי ועדת  .2.6.13

 : הבנק הנכנס והעסקה של מנכ"ל

"ל הבנק הנכנס הינו בעל השכלה רחבה וניסיון רב ומוכח הן בענף הבנקאות והן מנכ .2.6.13.1

מחוץ לענף הבנקאות. מנכ"ל הבנק הנכנס מכהן כחבר ועדת אשראי עליונה של קבוצת 

ל וכן בתפקיד בהראל פנסיה וגמ כדירקטור בלתי תלויהראל ביטוח ופיננסים, משמש 

 . 10דירקטור, יו"ר וחבר השקעות במספר חברות פיננסיות

בעברו כיהן מנכ"ל הבנק הנכנס כסמנכ"ל בכיר ומנהל ההשקעות הראשי בהכשרה חברה  .2.6.13.2

לביטוח, כמנכ"ל פז כלכלה והנדסה, כסמנכ"ל בכיר וראש אגף עסקים ואשראי בחברת 

כאל, כמנכ"ל חברת כלל מימון קרדיט מקבוצת כלל ביטוח, סגן נשיא בחטיבה העסקית 

 קים בבנק ישראל.בפיקוח על הבנ וככלכלןבסיטיבנק ישראל 

של מנכ"ל הבנק הנכנס גובשו, בהתחשב, בין היתר, בהשכלתו,  וההעסקהתנאי הכהונה  .2.6.13.3

כישוריו, הישגיו וניסיונו הניהולי ומומחיותו וכן בחשיבות שיש בכהונתו של מנכ"ל, 

 לאורך זמן. 

של מנכ"ל הבנק בתנאי הכהונה וההעסקה העלות ברכיב הקבוע מבנה התגמול עוצב כך ש .2.6.13.4

 2.6.10 ף, ראה פירוט בסעיועולה בהדרגה לאורך תקופת הכהונה תמדורג הנס הינהנכ

 .לעיל

העלות ברכיב הקבוע של מנכ"ל הבנק הנכנס בשנתיים הראשונות לעבודתו, נמוכה יותר  .2.6.13.5

נמוך יותר מהתגמול המקובל התגמול מהעלות של הרכיב הקבוע של המנכ"ל היוצא ו

 .במערכת הפיננסית

אי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס נועד לקדם עמידה הרכיב המשתנה בתנ .2.6.13.6

 ביעדי הבנק והענקתו מותנית בעמידה בתנאי סף שנקבעו במדיניות התגמול.

תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס כפופים לאישור עדכון במדיניות  .2.6.13.7

 1.3 'מס , כמפורט בנושאהתגמול על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק

וכפי שמדיניות התגמול תהיה מעת לעת,  א דוח זהוהאסיפה הכללית נש שעל סדר יום

לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים ולהוראות בנק ישראל והמפקח על 

 הבנקים, רשות ניירות ערך וכפי שכל אלא יהיו מעת לעת ולהוראות הדין הכללי. 

הנתונים בדבר היחס שבין עלות התגמול המוצע למנכ"ל הנכס לבין העלות של השכר  .2.6.13.8

הממוצע והשכר החציוני של עובדי הבנק, לרבות עובדי קבלן המועסקים על ידו הינם 

ואין בהם לפגוע ביחסי ונאותים בהתחשב בגודלו של הבנק ובתמהיל עובדיו סבירים 

ים ותחומי האחריות של המנכ"ל ביחס העבודה בבנק; זאת בשל ההבדל בין התפקיד

 לשאר העובדים בבנק.

בהתחשב במכלול המידע, הפרמטרים, הנתונים המסמכים שנבחנו והנימוקים  .2.6.13.9

למסקנה והדירקטוריון ועדת הביקורת )ביושבה כוועדת תגמול( ו הגיעהמפורטים לעיל, 

אויים כי תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק הנכנס המובאים לאישור, הינם ר

סבירים ומקובלים בנסיבות העניין ובהתחשב באחריות המוטלת על מנכ"ל הבנק מתוקף 

תפקידו. כמו כן, תנאי הכהונה וההעסקה כאמור, נועדו לקדם את טובת הבנק ולהעניק 

                                                           
 התחייב להתפטר מתפקידים אלו., מר קפלן על ידי בנק ישראל למנכ"ל הבנק ומינויאישור עם  10
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למנכ"ל הבנק הנכנס תמריץ ראוי והולם לפעול להשגת יעדי הבנק ולהשאת רווחיו, תוך 

 .הבנק במסגרת מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק שמירה על פרופיל הסיכון של

בה אושרה ההחלטה פה אחד, האמורה  (תגמולהביקורת )ביושבה כוועדת הבישיבת ועדת  .2.6.14

 ("ציתדח) ארד רות"ר ד"צ(, דח) אשל שמואל מר)יו"ר; דח"צ(,  אורבך יהודהה"ה: מר השתתפו 

 . שנצר ואביב

)יו"ר(,  נהרי זאב מרהשתתפו ה"ה: אושרה ההחלטה פה אחד,  בהבישיבת הדירקטוריון האמורה  .2.6.15

 שמואל מר(, "ציתדח)"צ(, ד"ר רות ארד דח) אורבך יהודה מר, שנצר אביבמר גדעון שובל, מר 

 . עמי בן ליאור מר"צ(, דח) אשל

 . הבנק הנכנס, מר קפלן תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"לאישור דירקטורים אין עניין אישי בל .2.6.16

 -לית הנדחיתלת ההחלטה באסיפה הכללית ובאסיפה הכלהנדרש לקבהרוב  .3

נה למנכ"ל הבנק, ת]אישור מענק שנתי מששעל סדר היום  1.1 בסעיףלקבלת ההחלטות המוצעות  .3.1

]אישור מענק שנתי משתנה לנושאי שעל סדר היום  1.2 ובסעיף [2021מר גיל טופז, בגין שנת 

באסיפה בעצמם או לל קולות בעלי המניות הנוכחים רוב רגיל מכנדרש [ לעיל 2021משרה בגין 

 באמצעות שלוח הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

שעל סדר  1.3 ההחלטה המוצעת בסעיףלקבלת א)ב( לחוק החברות, 267בהתאם לקבוע בסעיף  .3.2

בעלי המניות הנוכחים באסיפה , נדרש רוב רגיל מכלל קולות [מדיניות התגמולעדכון ] היום

בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הרשאים 

להצביע ושהצביעו באסיפה ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ובלבד שיתקיים אחד 

 מאלה:

ם בעלי במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינ .3.2.1

 ;השליטה בבנק או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה

במניין כלל הקולות של בעל המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים. על מי שיש לו 

 לחוק החברות, בשינויים המחויבים. 276עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

לעיל לא יעלה על שיעור  3.2.1האמורים בסעיף סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות  .3.2.2

 ( מכלל זכויות ההצבעה בבנק.2%של שני אחוזים )

כי הבנק אינו חברה נכדה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות. לפיכך, על אף האמור  יצוין

 את לאשר רשאי יהיה הבנק דירקטוריון, החברות לחוקא)ג( 267 לסעיף ובהתאם לעיל 3.2בסעיף 

 התגמול ועדתוש ובלבד, לאישורה התנגדה הכללית האסיפה אם גם התגמול מדיניות וןעדכ

הדירקטוריון, יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שיידונו מחדש בעדכון  יהולאחר

מדיניות התגמול, כי אישור עדכון מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית היא לטובת 

 הבנק.

שעל סדר היום ]עדכון תנאי כהונה והעסקה של יו"ר  1.4המוצעת בסעיף ההחלטה  לקבלת .3.3

על ידי האסיפה  1.3הדירקטוריון, מר זאב נהרי[, בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 

 שלוח באמצעות או בעצמם באסיפה הנוכחים המניות בעלי קולות מכלל רגיל רוב נדרשהכללית, 

  .הנמנעים קולות את בחשבון להביא ומבלי באסיפה ושהצביעו להצביע הרשאים
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 סדר שעל 1.5 בסעיף המוצעת ההחלטה לקבלת ,א)ב(267 -ו( 1)ג 272 בסעיפים לקבוע בהתאם .3.4

 לאישור בכפוף[, קפלן יאיר מר, הנכנס הבנק"ל מנכ של והעסקה כהונה תנאי]אישור  היום

 המניות בעלי קולות מכלל רגיל רוב נדרש, הכללית האסיפה ידי על 1.3 בסעיף המוצעת ההחלטה

 להביא ומבלי באסיפה ושהצביעו להצביע הרשאים שלוח באמצעות או בעצמם באסיפה הנוכחים

 :מאלה אחד שיתקיים ובלבד הנמנעים קולות את בחשבון

 בעלי שאינם המניות בעלי קולות מכלל רוב ייכללו הכללית באסיפה הרוב קולות במניין .3.4.1

 כלל במניין ;בהצבעה המשתתפים, ההחלטה באישור אישי עניין בעלי או בבנק השליטה

 אישי עניין לו שיש מי על. הנמנעים קולות יובאו לא האמורים המניות בעל של הקולות

 .המחויבים בשינויים, החברות לחוק 276 סעיף הוראות יחולו

 שיעור על יעלה לא לעיל 3.4.1 בסעיף האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך .3.4.2

 .בבנק ההצבעה זכויות מכלל( 2%) אחוזים שני של

 האמור אף על, לפיכך. החברות בחוק זה מונח כהגדרת ציבורית נכדה חברה אינו הבנק כי יצוין

 הדירקטוריון ולאחריה התגמול ועדת, החברות לחוק( 3)ג()272 לסעיף ובהתאם לעיל 3.4 בסעיף

, לאישורה התנגדה הכללית האסיפה אם גם ההחלטה את לאשר, מיוחדים במקרים, רשאים

 מפורטים נימוקים יסוד על, כך על החליטו, הדירקטוריון ולאחריה התגמול שוועדת ובלבד

 .הכללית האסיפה התנגדות את, השאר בין, כאמור בדיון ובחנו בהחלטה מחדש שיידונו ולאחר

  :בבנק שליטה לו המקנות והזכויות בבנק השליטה בעלי זהות .4

 74.94%-ב ומחזיקה, בבנק השליטה בעלת הינה שובל כנה' גב, הבנק ידיעת למיטב, זה למועד נכון .4.1

 חברה שהינה"( יצוא" "מ )להלן:בע להשקעות חברה יצוא של והנפרע המונפק המניות מהון

 "מ.ע אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרות שמניותיה ציבורית

, בנוסףהמניות המונפק והנפרע של הבנק ומזכויות ההצבעה בו.  מהון 86.23% -מחזיקה ב יצוא .4.2

 הבנק שלמהון המניות המונפק והנפרע   0.34%-בלמיטב ידיעת הבנק, מחזיקה גב' שובל 

בע"מ; חברה לנאמנות  לישראל הון.סי.סי. איאחזקות בע"מ;  שובל. כ: החברות באמצעות

 פיננסית בע"מ ונאמנות חוץ בע"מ שהינן חברות פרטיות שבבעלותה ובשליטתה של גב' כנה שובל.

על פי חוות דעת משפטיות שהומצאו לבנק מר זלמן שובל )בעלה של הגב' כנה שובל ודירקטור  .4.3

ל שליטה אף וכבע 1981 -בבנק( נחשב כבעל שליטה מכוח הוראות חוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

 לפי הוראות חוק ניירות ערך.

יצוין, כי למיטב ידיעת הבנק בעת ההחלטה על כינוס האסיפה הכללית, בעלי השליטה בבנק  .4.4

מחזיקים, במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית, מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת 

ות ישתתפו בהצבעה לעיל, בהנחה שכל שאר בעלי המני 1.4-ו 1.2, 1.1ההחלטות שבסעיפים 

 ויצביעו נגדה.

 ימנין חוק .5

כח, שני חברים שכח ההצבעה שלהם  –יהיה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או ע"י באי  חוקימנין  .5.1

 מכלל כח ההצבעה הנתון בידי כל בעלי המניות באותו זמן. 51% -מצטרף ל

אם כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, לא יהיה נוכח מנין חוקי, תידחה האסיפה לאותו  .5.2

, לאותו זמן ולאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי שלאחריוהיום בשבוע 
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כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, ייחשבו החברים הנוכחים למנין חוקי. בקביעת המנין 

 נין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בהצבעה אלקטרונית. החוקי ומ

 "המועד הקובע" והוכחת בעלות .6

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף  .6.1

 "(.הקובע המועד)להלן: " 2022במרץ,  30 'דביום לחוק החברות הנו:  182

, 2000 -לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס בהתאם .6.2

בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות 

במרשם בעלי המניות על שם חבר הבורסה, ימציא לבנק אישור בעלות מאת חבר הבורסה אשר 

בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת  אצלו רשומה לזכותו המניה,

 לתקנות כאמור. 

 אופן ההצבעה .7

בנוסף לאפשרות להצביע באמצעות נציג או בא כח כאמור להלן, רשאי בעל מניה הזכאי להיות  .7.1

נוכח ולהצביע באסיפה, להצביע באמצעות כתב הצבעה, בהתאם לחוק החברות ולתקנות החברות 

 וגם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.  2005 –עות עמדה(, התשס"ו )הצבעה בכתב והוד

כל בעל מניות המעוניין להשתתף באסיפה הנ"ל באמצעות נציג או בא כח, יפקיד את יפוי הכוח  .7.2

, 2להצבעה והשתתפות באסיפה, או העתק מאושר ממנו, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 

 לפני המועד הקובע לאסיפה הנ"ל. שעות 48קריית שדה התעופה, לפחות 

)ד( לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה  83בהתאם להוראת סעיף  .7.3

הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת 

 להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. 

 כתב הצבעה והודעת עמדה:הצבעה באמצעות  .8

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א שבהם  כתובת .8.1

 ניתן למצוא כתב הצבעה והודעות עמדה:

 http://www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה: 

  http://tase.co.ilרך בת"א: אתר הבורסה לניירות ע

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של  .8.2

רשות ני"ע. בעל מניה רשאי לפנות ישירות לבנק ולקבל ממנו את נוסח כתב ההצבעה והודעות 

 העמדה. 

ת מידיים, כל מחזיקי ניירות הערך אשר הם בעלי עניין, ד)ד( לתקנות דוחו36בהתאם לתקנה  .8.3

נושאי משרה בכירה, גופים מוסדיים או מנהלי קרנות המצביעים באסיפה בהחלטה שעל סדר 

ד)ד( 36היום כמפורט לעיל ימציאו לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 

וח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את לתקנות דוחות מיידים ואם הצביעו באמצעות מיופה הכ

 הפרטים ביחס למיופה הכוח. 

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם יצורף לו אישור בעלות או צילום תעודת זהות או דרכון, אם  .8.4

 בעל המניות רשום בספרי הבנק.

http://www.magna.isa.gov.il/
http://tase.co.il/
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בעל מניה שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה  .8.5

תו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף חבר הבורסה בו מנוהל חשבון ניירות הערך שלו, או שבאמצעו

לחלופין הוא זכאי להגיש בקשה לסניף חבר הבורסה בו מתנהל חשבון ניירות הערך שלו ולקבל 

את אישור הבעלות בדרך של משלוח בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד )בקשה למשלוח 

ל המניות מראש לחשבון ניירות ערך מסוים אשר בו מוחזק נייר הערך של בדואר תינתן על ידי בע

 הבנק(.

רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה  –בעל מניות לא  .8.6

המופיע באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, אלא אם כן 

מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל את  הודיע לחבר הבורסה, כי אינו

כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות 

 עמדה. 

 יאוחר לאאת כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי הבנק, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי הבנק  .8.7

בצירוף אישור הבעלות של בעל מניות שמניותיו רשומות  ס האסיפהלפני מועד כינו שעות 4 -מ

אצל חבר הבורסה, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום 

 בספרי הבנק. 

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לבנק הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי,  .8.8

 .2022 באפריל 18, 'בעד יום 

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדת מטעם הבנק שתכלול את תגובת דירקטוריון הבנק  .8.9

להודעת העמדה מטעם בעלי המניות הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, 

 .2022 באפריל 23, ש'קרי, עד יום 

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: .9

לחוק ניירות ערך הינה  2יא44כמשמעותה בסעיף  ניתהאלקטרוכתובת מערכת ההצבעה  .9.1

https://votes.isa.gov.il  :(."מערכת ההצבעה האלקטרונית)להלן" 

חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף  .9.2

כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך  לגבי( לחוק ניירות ערך 3)א()4יא44

"(; ואולם חבר בורסה לא "רשימת הזכאים להצביע במערכתבאמצעותו במועד הקובע )להלן: 

בצהריים של  12:00יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 

 כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת. המועד הקובע הודעה

 האלקטרוניתחבר הבורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה  .9.3

"(, לכל "אישור מסירת הרשימהעל קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת )להלן: 

ערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במ

הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר 

הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת. עם הכניסה למערכת ההצבעה 

האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה, או לחילופין, יוכל 

קש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לבנק לצורך הוכחת בעלות במניותיו ללא ציון אופן לב

 ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק  .9.4

כלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר במניות כי הוא אינו מעוניין להי

https://votes.isa.gov.il/
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מידע לגביו בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל  הבורסה

בכפוף לאמור לעיל. הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות 

 ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.

שעות לפני מועד כינוס  6האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו  המועד .9.5

 האסיפה.

 היום לסדר נושא הוספת .10

 לבקש רשאי, הכללית באסיפה ההצבעה מזכויות לפחות אחד אחוז שלו, יותר או אחד, מניה בעל

 של הכללית האסיפה של היום בסדר נושא לכלול, האסיפה זימון לאחר ימים 7 עד, מהדירקטוריון

 .הכללית באסיפה נדון להיות מתאים שהנושא ובלבד הבנק

 יכין, הכללית באסיפה נדון להיות מתאים היום בסדר לכללו שהתבקש הנושא כי הדירקטוריון מצא

 להכליל הבקשה להמצאת האחרון המועד אחרי ימים משבעה יאוחר לא אותם ויפרסם יום סדר הבנק

 הקובע המועד את לשנות כדי המעודכן היום סדר בפרסום אין כי יובהר. המעודכן היום בסדר אותם

  .זו האסיפה זימון על בהודעה שנקבע כפי

 פרטים על נציגו של הבנק לענין הטיפול בדוח זה .11

, 2"מ, רח' הנגב בע ירושליםהבנק, בנק  מזכירתקופרשטיין,  מיכל"ד עולטפל בדוח זה הינה  הבנק נציג

 "ל:דוא, 076-8096019 ופקס: ;076-8096010שדה התעופה, טלפון:  קרית

michalk@bankjerusalem.co.il 

  -במסמכים עיון .12

המלא של הצעת ההחלטה,  הניתן לעיין בדוח המיידי שפירסם הבנק בדבר כינוס האסיפה ובנוסח

, קריית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, 2במשרדי הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 

, ובאתר האינטרנט של הבנק בכתובת: 076-8096010/11/12בטלפון  מראשבכפוף לתיאום 

www.bankjerusalem.co.il. 

 

 בכבוד רב,            

 בנק ירושלים בע"מ      

 

, חשבונאי ראשי, רו"ח אלכס זלצמן    עו"ד שרית וייסטוך, היועצת המשפטית 

 מנהל אגף הכספים        

mailto:michalk@bankjerusalem.co.il


      
                                     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

      

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 בע"מ ק ירושליםנב

 "(נק)"הב

 משרה איושלנ מולתג ותינידמ

 18.5.2021 םויב תיללהכ היפבאס שרוא 2021 ארוברמפ ןוקיתה

 תיללהכ היפהאס רושילא ףובכפ ןוירוקטהדיר רושיר אאחל 2022 רץממ ןוקית
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 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 תודרגהולומתגהתוינימדב יםנחמ יםלוקישותומטר ,יללכ '-ק אפר

 לומתגה תוינימדב םינחמ יםלוקישו תומטר ,יללכ .1

 ןוקית":לןלה) 2012-"גהתשע (,20'סמ קוןתי)תברוהח קחו פוקתולסנכנ 2012 ברמבדצ 12 ביום . 1.1

 של הקסהעו הונהכ איתנ ןייענל ולמגת תמדיניו לגבש תבוריוהצי תברוהח תא חייב זה קוןתי "(.20

 בחברה. משרהאי הנוש

 ת"נב":לןלה)301A קיןת איקבנ ולניה תאהור קיםהבנ על קחהמפ סםפר 2013 ברמבנוב 19 ביום . 1.2

301A)" תאוהור להמכי זו אההור .תלע תמע קנהתוש פיוכ י"אקבנ תאגידב ולמגתתמדיניו" ענייןב 

 איים.קהבנ תאגידיםב משרה אינוש לם שלמוגת ןיעניל תר,בין הי ,תפוסנו

-איו דמיוח אישור) סייםפיננ תאגידיםב משרה אילנוש ולמגת קחו סםפור 2016 לאפריל 12 ביום . 1.3

 המשר ישאונללומתג קו"ח :לןלה) 2016-"ותשעה ג(,חרי ולמגת בשל סמ רכילצו אההוצ תתרה

 "(.םיינסניים פבתאגיד

 אילנוש ולמגתה תמדיניו תיללהכ פהיסאה אישורל תכע תאמוב ת,רוהחב קלחו א)ד(267 סעיף אורל . 1.4

 .2020-2022 משרה לשנים

 תאוהור ת,ברוהח קלחו 20 קוןתי על תר,הי בין ת,ססתבמ אישור,לתכע תאמובה ולמגתהתמדיניו . 1.5

 עלפוב וםהייש תבחינ עלו םיסיפיננ תאגידיםב משרה אישלנו ולמגת קחו תיקוניו, לע 301A ת"נב

-2019 לשנים ולמגתה תמדיניו של תטיביוקוהאפ  .ולמגתה נוניגמנו 2017

 משרהה אינוש ולמגת פןאול לליםכ ועקבל תר,הי בין ,הינו זה ולמגתתמדיניו מךסמ של תוטרמ . 1.6

 םביעדי מידהע ק,הבנ של בודההע תתוכניו ק,הבנ של תגיוטטרסאה תתוכניול אםתמוה ,קבבנ

 תוך זאת .טווח תרוכא ראייהבקשוה איתנוקהבנ תרווחיו ,קהבנ של גייםטטרסאה סייםפיננה

 קהבנ יעדי תגלהש משרהה אילנוש אוייםר מריציםת ליצור הרצון בין אוייםר איזוןו תתחשבוה

 תמדיניו .תולועיופ קהבנ עם משרהה אינוש של תההזדהו תתחוש תברגוה רוךאוה קצרה בטווח

 ולמגתה פעריבו,תןלובכל ולמגתהתלויוע,גוןכםיגוניאר כלל וליםקבשי שבתחבה רכהנע ולמגתה

 קהבנ של לוגוד ק,בבנ תעוקבוהתלויוהע תוןמי על גשד תןמ תוך קבבנ ניםהשו גיםדרה בין הרצויים

 .קהבנ של סיכוניםה ולניה תמדיניוב מידהע טיחבלה הרצון ןלבי ,תולועיפ קףוהי

 .לןלה זו תמדיניול 14 סעיףב מוראל בכפוף תאוז ,2020- 2022 לשנים ולתח דנן תמדיניוה . 1.7

 תאו ולמגתה תמדיניו תא ולמגתה תועד תעואמצב תר,הי בין ת,לע תמע יבחן ק,הבנ טוריוןקדיר . 1.8

 משרה אילנוש ולמגת קובחו הםקוניתי לע 301A ת"בנב ,20 קוןתיב ועקבל תהמאתבה רךהצו

 תיניומדה פי על מיםמיוש ולמגתה גנוןמנו מיםקייה ולמגתה מיסכשה איוודו סייםפיננ תאגידיםב

 דדימ זו, תמדיניו פי לעלועבפ וליםמגתשה טוריוןקדירהאיווד ,כן מוכ.םולה פןאוב הליםוהנ

 רך.צוה פי על תמואתה בהם צעויב ,תוכנןמה גנוןמנה עם קבייםע סיכוןה דדימ תאוותוצ סיכוןה

 גהריח דדיםומע אינם ולמגתהתמדיניובוקבעשנ ולמגתה מריצית כי טוריוןקדירהאודיו זה, ללבכ

 .קהבנ של ההון תמדיניומו קהבנ של סיכוןה אבוןתי תלוממגב

 תפחול טוריוןקדירה אישור עונהטאתה ולמגתהתמדיניו ,יללע .81 סעיףב מוראמה ועלגר לימב . 1.9

 גנוןמנ של קהבדי רךיעת לשנה תאח תפחושל אתווד ולמגתה תדוע סף,בנו .שנים שלולש תאח
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 2.4. "משכורת   חודשית"-  הינה   המשכורת   החודשית   לצורך   תשלום   פיצויי  פיטורין  )ללא  תנאים  נלווים  

ו/או  על  פי  הסכם  ההעסקה  הספציפי  של  כל  נושא  משרה  (. 

            

                   

                 

                             

                         

                 

    

המשתנה  שיוענק  לנושא   עם  התגמול   ביחד   הקבוע    2.7. "עלות   כוללת   של   תנאי   העסקה "-  התגמול  

המשרה  ו/או  ע בורו. 

      

     

 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 ;ריוןטוקדיר"י העה עקבשנ תמדיניוב ולמגתה גנוןמנ תמידתר, עהי בין יבחן, אשר לועוותפ ולמגתה

 ידיםגאתב משרה אילנוש ולמגת קוחו קוניותי לע A 301 "תבנב ,תברוהח קחו תדרישוב מידהע

 תומאתת המידו סיכוןל הפיפרו על למוגתגנון המנ תפעת השמיד ;ולמגתגנון המנ תמולש;סייםפיננ

 .קהבנ טוריוןקדירתה לקבדי על תדווחו קהבנ של סיכוןה אבוןתול תגוניוארת הטרומל

 תזכו לכ קיםלה כדי בה עוקבשנ טריםמפרבותקרונובע תרבול זו, ולמגתתמדיניוב אין כי גשיוד.1.10

 תמדיניוב טיםמפורה ולמגתה כיבימרמ איזה קבלל ,יםתידיע או יםנוכחי ,קבבנ משרהה אילנוש

 להם םאיתנה תרוי ולמגתה כיביר כיו בה ועיםקבה אחריםה איםתנוה מיםסכוהתא או/ו ולמגתה

 ,קבנה לבין בינו קהסהע סכםבה ,ענייןל אםתבה ,קבעיי או קבענקבבנ משרה אנוש כל איזכ היהי

 .הדין תאולהור בכפוףו קבבנ טיםלוונהר גניםאורה אישורב

 תחרואתבזכויו או/ו מיםקיי מיםסכבה ועגלפ כדי זו ולמגתתמדיניוב אין כי בהריו ק,ספ סרה עןמל.1.11

 תיניומדב אין כי בהריו ,סףבנו .זו למוגתתמדיניו אישור מועדבקבבנ מיםקייה משרהה אינוש של

 תיודינממתגוחור אינן אשר תמולימש תאוהור קהסהעו הונההכ איתנב ועקבמל ועמנל כדי זו, ולמגת

 .קהסהע מיסכבה קובלמכ טייםמשפ איםתנ תרבול ולמגתה

 פןאובמווליש,טוריםקדיר טלמע ,קבבנ משרההאישלנו וליםמגתה כל ,301A ת"בנב מוראל אםתבה.1.12

 .לשהוכ חרא גוף או תאגיד דרך אול ,ישיר

 אלל ,אחדכ בריםגו נשים לגבי להחאוהי בדבל תנוחו מימטע כרז לשוןבתסחמנו ולמגתהתמדיניו.1.13

 .שינוי אללו הבדל

 תודרהג .2

 ת.חרא מפורשב רמאנ כן אם אאל ם,בציד קוברוש הנהפ זה ולמגת תמדיניוב אאים יההב למונחים

תקורבי תועד לומתג תעדו" "- .ולמגת תכוועד ביושבה .2.1 

בנק(."ל המנכ טק )למעהבנ של ההלר הנחב הינוש משרה אנוש-הלה"נה חבר" .2.2 

.1999-"טתשנ ,תברוהח קחו תוברהח קוח" "- .2.3 

-הלה"נה ברח וניאש המשר שאונ" .לההנה חבר אינוש קבבנ אחר משרה אנוש .2.5 

 רקמבה לי,כל הלמנ גןס לי,כל הלמנל משנה אשי,ר קיםסע הלמנ ,ליכל הלמנ-רה"שמה ישאונ"

 ישריןמב הכפוף הלמנ או טור,קדיר כןו ונה,ש ארותו אם אף ברהבח מוראכ קידתפ אממל כל ,מיפניה

 "הרשמ שאונ" המונח ,תאחר פורשמב צוין כן אם אאל ,זה ולמגת תמדיניו מךסמב לי.הכל הלמנל

 זו תניומדי רךלצו ייחשב אשר ,טוריוןקדירה "ריו לגבי טלמע ,קהבנ טוריוןקדיר ברילח סיתייח לא

 קחלל קר הינה תסוהתייחה זו, ולמגת תמדיניוב חדיםמיו יפיםעס ןינילע כן, מוכ .משרה אנוש

 טי.לוונהר סעיףב מפורשב קבעשנ פיכ משרהאי המנוש

.2.6 

.לוויםנ איםתנ תתוספב תחודשי תכורמש-"שכר תו"על .2.8 

 2.9. "פונקציות   הבקרה    והדיווח  "-  כל  אחד  מאלה :  מנהל   אגף   כספים  וחשבונאי  הראשי,  מבקר  פנימי,
מנהל הסיכונים הראשי  והיועץ   המשפטי  הראשי  של  הבנ ק. 

 .רכןלצ מחיריםה מדד-דד"מ".2.10
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 קנהב יבדוע שאר של לומתגה למשרהישאונ של לומתגהןיב יחסה .4            

 
                 
 

                                
                                          

      
 

                        
                     

 

 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 לניקב ידי על בדיםעו תקסהע קבחו תםדרגכה-"עלובפ קימעס""תושיר ןקבל""אדם חוכןקבל".2.11

 .1996-"ותשנה אדם, כוח

 להון סביח קהבנ של קריםמבוה תייםהשנ פייםסהכ תבדוחו מדווחכ ללכו רווח-"האושתה רושיע".2.12

 . 1צעמוממיעצ

 משיעור טרללנ איזכ היהי לעדיהב תודע ולקלשי אםתבה טוריוןקדירה ל,עיל מוראהתמרול

 חד ועיםאירב קורםמש סדיםפה/רווחים ט,לישיח פןאווב קףבהי ק,ענמה חישוב רךלצו תשואה,ה

 תתוכני אישור מועדב ,ולמגתה תועד תלצמה תקבל אחרל ,אחריםו ההון סדיפה/רווחי מיים,פע

 תטחלה פיים.סהכ תבדוחו כרוהו הבתדרילנהק השנה תוםב או/ו קהבנ של תתיהשנ בודההע

 .תיבמחיותפיסו אתה טוריוןקדירה

 שלוםת גיןבתאוהוצה של קיזוז אחרל היהיקענמה חישוב רךלצו ללהכו הרווח ק,ספ סרה עןמל

 של וןשבבח יחהקל אחרול כזייםמרה בדיםעולתרבולו בדיםעוול משרהה אילנוש ל,"מנכלקענמ

 לואש פיכ (,שיהיו או מיםקייש וככל אם אחר, גורם ולכל) משרה אישלנו תציוופא גיןבתאוהוצה

 .קהבנ ספריב מויירש או מיםרשו

 .תיק השנענמב המחוש גינהבתידרלנקה שנהה-"קנמעה תנש".2.13

 אשמר קבעהנ עים,ביצו תתנימו אינה תוקענהש ולמגת –301A תבנב" תודרגכה-"עוקב לומתג".2.14

 עיאמצב לוית אינו למוגתהגסיוו .תישחוד תכורמש גוןכ,ועקב פיסהכ מוסכווש ל,מוגתה סכםבה

 '(.וכו תמניו מן,מזו) התשלום

 .ועקב ואינש ולמגת-משתנה" לומתג".2.15

 .לןלה 5.2 סעיףבטמפורכ-"יםוונל יםנאת".2.16

 יםהבא יםמטרבפר תוהתחשב ךותושרויא קנבב המשרהישאונ של הקהעסהוהנוההכ ינאת.3

 ;משרהה אשנו של גיווהיש עימקצוה סיונוינ ,תומומחיו ,כישוריו ,תוהשכל . 3.1

 ;מוע מותשנח יםמקוד שכר מיסכוה תואחריו מיתחו ,משרההאנוש של קידותפ . 3.2

 ק.הבנ בדיעו ארש קה שלסעכהונה והאי התנל משרהה אינוש קה שלסהענה וההכהו איתנ בין סהיח . 3.3

בהתאם   להוראות  תיקון    20  ולאור   הנחיות   רשות   ניירות   ערך   מיום    9  לספטמבר    2013  העוסקים  בגילוי   

הנדרש  ביחס  לפריטים  מסוימים  בתוספת  הראשונה   א' לחוק  החברות,   נבחן   היחס   בין   העלו ת   הכוללת  ש ל   

תנאי  העסקה  של נושאי המשרה לשאר  עובדי  הבנק .  

בעת  קביעת  מדיניות  זו היחס  2 שבין  העלות   הכוללת  של  תנאי  ההעסקה  של נושא המשרה לעלות  הכוללת  

הינם  כדלק מן:  שאר  עובדי הבנ ק 3 לשנת  182021 20, של  תנאי ההעסקה הממוצעת  והחציונית  של

 .620'מס אההור ,בוריצל ווחיהד תאוהור-םקיהבנ על קחהמפ ותראהובוהגדרתכ"וצעמממיצע הון"

 קחונל נהבמכו שכר סמ ללא שרההמ אישונ של שכרהתיוועל ונלקח ונהבמ :הבא ופןבא ושבוחםרימואהםייחסה
 תבשנ (שרהמה אישונ )ללא קהבנ דיעוב יתרל מושולש שכרה ותצאוהןבגי םייפסהכ ותחבדו וחושדו כפי ותויעלה

 .רשכ מס ללא ,20182021

 םבדיעו נכללו חוץ רקוילמ תסוייחתבה ,ןכ מוכ.תירושיםקימועסהקבבנ םדיהעוב ללכ את ללכו זה חשיבת
 םיציפיספ םיקידבתפ נקלב םיותרשי יםיקמענה יםראח םידיגאתו נהתוכ יבת ,םאד כוח תחבר דרך םקימועסה
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 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 איתנ של תצעמומהתלולהכ תלוהע לבין 4"רהיו של קהסהע איתנ של תלולהכ תלוהע בין סהיח . 4.1

 .79 09.-ק הינוהבנ בדיעו תרי של קהסהע

 איתנ של תניחציוהתללהכו תלוהע לבין 5"רהיו של קהסהעה איתנ של תללהכו תלועה בין סהיח . 4.2

 .7.76 10.08-ק הינוהבנ בדיעו תרי של קהסהע

 איתנ של תצעמומהתלולהכ תלוהע לבין 6ל"מנכהשל קהסהעהאינתשל תללהכו תלוהע בין סהיח . 4.3

 .8.677.87-הינו קהבנ בדיעו תרישל תצעמומה קהסהע

 אינת של תיוניחצהתללהכו תלוהע לבין 7ל"מנכהשל קהסהעהאינתשלתללהכו תועלהבין סהיח . 4.4

 .8.61 9.61-ק הינוהבנ בדיעו תרי קה שלסהע

 לבין ל(מנכ"ו יו"ר ט)למע משרה אינוש של קהסהעהאיתנ של תצעוממהתללהכו תלוהע בין סהיח . 4.5

 .3.203.68-ק הינוהבנ בדיעו תרי של תצעמומה קהסהע איתנ של תללהכו תלוע

 לבין ("למנכ יו"ר, ט)למע משרה אישנו של קהסהעה איתנ של תצעוממהתללהכו תלוהע בין סהיח . 4.6

 .3.554.03-ק הינוהבנ בדיעו תרי של תציוניהח קהסעהה איתנ של תללהכו תלוע

 של לובגוד בתחשבה תיםאוונ ביריםס אונמצ לואו יללע סיםהיח תא בחנו טוריוןקדירוה ולמגתה תועד

 .קבבנ בודהעהסיביח ועגלפ כדי בהם איןו בדיועו ילמהתובקהבנ

 לומתגהירכיב-'בקפר

 ועיםקבה לליםולכ תלומגבל בכפוף והכל 'ב קבפר טיםמפורה ולמגתה כיביר את תללכו ולמגתה תמדיניו

 .םסייפיננ תאגידיםב משרה אילנוש למוגת קבחו

 עוקב לומתג .5

 תישדוח תרומשכ . 5.1

 מרולש קבבנ קידםתפ ועבביצ ידם על מושקעה מןהז בורע משרהה אינוש תא לתגמל נועד זה כיבר

 נועד וכן קהבנ רכיצ את מיםאתוה,הםשל תמומחיווה הידע ,ריהםכישו אורל משרהה אינוש את

 ק.לבנ תיאיכו אדם כוח סגיו אפשרל

2021 תלשנ קהבנ של וןשבחוןבדי םוספינםטיופר ידיגתא שלממ קפר סגרתמב ם"אד כוח בתצ"מבםוהנכללי 2018 
 .םייטליקום פריובדעויונצחי ספק ותמצעאב עלופהמ קנהב קדמו תא ללוכוינא חשיבהת

 ייד עלושראו שר)א 2019 ברטוקאול11םומי חלה ספתנוה פהותקב"רוהי של םשיהחד תוסקהעותוונכהינאשת ככל 4
2018 תשנ בכל םחלי והי (2019 ברטווקאל 10 םיובתהכללי פהסיהא  סקההע איתנ של הכוללת ותעלה יןב יחסה,2022
 .2021 נתשל.8.92 ההי קהבנ בדיוערית של סקההע ינאת של תוצעממהתללהכו ותעלה יןבל "רהיו של

 ייד עלושראו שר)א 2019 ברטוקאול11םומי חלה ספתנוה פהותקב ו"רהי של םשיהחד תוסקהעותוונכהינאשת ככל
 סקההע ינאת של וללתהכ תהעלו יןב יחסה,20182022. נתש בכל םחלי יוה(2019 ברטוקאול 10 םיוב יתללכה פהסיהא

 .2021 נתשל.9.77 ההי קהבנ בדיוע יתר של קההעס אינת של יתניוצת החללהכו ותעלה יןביו"ר לשל ה

 על אושרו שרא,2019 וברטוקלא 26םיומחלה-תנוספהפהקותב"למנכשל ה םדשיחו הקתוהעס ונתוכה אינשת ככל
 תהעלו ןבי חסהי ,20182022 נתש כלבםחלי יוה,נקבה וןוריקטרודי (ולתגמ דתוועכ שבהיו)ב ורתיקהב דתוע ידי

 היה קהבנ דיעוב תרי של סקהעהאיתנ של עתצמוהמ תללהכו תהעלו יןלב "לנכהמ של קההעס איתנ של הכוללת
 .2021 תלשנ 8.58

 של הכוללת תהעלו ןבי יחס, ה 20182022 נתש ם בכלחלי יוה "לכמנשל ה םדשיהח תוסקהעוונתוכה אינככל שת
נתשל.9.39 היה נקהב יובדע יתר של סקהעה איתנ של יתוניצהח וללתהכ ותלהע ןלבי "לכמנה של קהי העסנאת

 .2021 

5 

6 

5 

7 

https://�-3.554.03
https://�-3.203.68
https://����-8.677.87


       
                                     

 

 

 

                           

                                

 

 

 

      

     

       

          

            

 

     

             

              

    

      

 

     

                   

                  

   

      

            

                  

                         

                  

                       

          

                       

   

  

                  

                 

               

                

              

              

        

 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 טריםמבפר תתחשבוה תוך ק,בבנ כיםמסמוה גניםאורה ידי על קבעת משרהה אינוש של כרהש רמת

 טורקסב אההשוו ריב קידיםבתפ כרש תמור של בחשבון יחהקל תוך תאוז יללע 3 סעיףב טיםמפורה

 .איקהבנ

 תחודשי תכורמש קףהי . 5.1.1

תישדות חרומשכ הקרת  תפקיד

100%( משרה של קףר הי₪ )עבו 501130,000 000, עד  טוריוןקדירה "ריו

(100% של משרה קףהי בור)ע 000041130₪, עד  "למנכ

 לככ) "למנכ קוםמ אממל) משרה אנוש 100%( ה שלמשר קףר הי₪ )עבו 95,000 עד

 (ונה(משי

(100% של המשר קףהי בור)ע ₪ 85,000 עד  ל("מנכל משנה) משרה אנוש

ה שלמשר קףר הי)עבו 75,000 ₪ 100%( עד  קוםמ אממל ל,"מנכ "ר,יו ט)למע משרה אנוש

 ל("נכמל משנהו (שימונה )ככל "למנכ

 תהחודשי תכורמשהתקרתתמדהצ . 5.1.2

 מודהצ היהת,ילעל 5.1.1 ףעיסבטמפורכ משרה,ה אינוש לשתהחודשי תכורמשהתקרת

 אל תהחודשי תכורמשה תרקת דד,מה תרידי של קרהמב .31.12.2019 ביום ועהיד דדמל

 .כך בשל תפחת

 יםוונל יםנאת . 5.2

 לוויםנ איםתנו תליואסוצי תזכויו לליםהכו לוויםנ איםתנל םאיזכ יהיו קבבנ משרהה אינוש . 5.2.1

 גיןבתרבו)ל גמל תופק או סיהפנ קרן או הליםמנ טוחלבי תוליאסוצי תהפרשו ,גוןכ נוספים

 פשהלחו תאוזכ ,להמח מיי,תמוהשתל קרן (,בודהע כושר בדןאוו טוריםפיה צוייפי כיבר

 קהבנ לינהבתעוקבוהתקרותלאםתבהתאוהוצ עם קשרבפיסכזרהח,פוןטל,רכב ,תתישנ

 (עייםמקצו גוניםארל ברח מידתרבול)תעיומקצו תללשכו ברח מיד,תלע תמע שיהיו פיכ

 אייםקבנ תיםבשירו תטבווה תנחוה איים,פור טוחיםבי ם,ביריס מיםסכוב תמויווהשתל

 קבעשי פיכ קםחל או כולם לוויםהנ איםתנה גיןב סמל שווי םלוגי ק,הבנ בדיעו לגבי קובלמכ

 '.וכו קהבנ ידי על

.5.2.1 

 יו"ר תקשלב איםרש יהיו וןטוריקדירוה ולמגתה תועד-ןוירוקטהדיר "רויל הינספ ןקר . 5.2.2

 פיול פנסיה, קרןל לים"מוגת "חלף דרסבה בחורל טוריוןקרהדי יו"רל אשרל ,טוריוןקדירה

 אשל בדובל כר,לש תתוספכ לגמל קהבנ תהפרשו לו מוולויש לגמל תבהפרשו קוחל ינוכה אל

 טוחבבי ועגלפ כדי כךב היהיאושל זו, תמדיניול. 7.1.1 סעיףב מוראמה ועלגר כדי כךב היהי

 ןטוריוקדירה יו"רל מווליש גמלל קהבנ תהפרשו זה, קרהמב טוריון.קדירה יו"ר לש סיוניפנה

 ברד לכל טוריוןקדירה יו"ר רמשכ קחל תחשבנה אל והן כרשה בתלוש תרדנפ בשורה מווירש

 ת.אחר טרהמ או לכל/ו לוויםנ איםתנ ליים,איסוצ איםתנ רךלצו תרבוענין, לו

6 



       
                                     

 

 

 

                  

                 

                 

             

                

           

              

                

               

  

                

             

                 

             

   

                     

      

  

                       

                                     

                        

                       

                          

               

          

   

     

                      

              

             

               

     

                       

                           

                         

                 

                

 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 ולמגתה תועד של אשמר וראישל בכפוף-המשר ישאונל יםמנהל חויטב ה/ינספןקר . 5.2.3

 תההפרשו עויבוצ תב,בכ משרה אנוש תקשלב ט,חלמוהתודע ולקלשי אםתבה טוריוןקדירהו

 מוךהנ כרמש ת,קדוהפב משרההאנוש של קוחל ינוכהום,לימנה טוחבי / סיהפנה קרןל

 אל גינוב כרשהש כךל בודהעה שר אישור אשמר קבלתשה בדובל ,תהחודשי תוכורמשמ

 אםתבה טוריםפי ייפיצו ללכו כרשוהינ הליםמנה טוחבי / סיהפנ קרןלתקדוהפהתעומבוצ

 ."(כרשה:" זה סעיףב לןלה )םטוריפי צוייפי קולח 28 סעיףל

 תתרוי אישורל אםתבה כרהש עלתקדוהפהעויבוצ מור,אכ בודההע רדמש אישור תקבלל בכפוף

 יםהלמנה טוחבי /סיהפנה קרןלתקדופה אישורה פי על עויבוצ אלוגינשב כרגין השבתההפרשו

 ברמע הינסלפ תושהפר":לןלה) משרההאנוש של יתהחודש תוכורמשלתתוספכ מווליש

 "(.הקרתל

 אלנוש מווליש קרהתל ברמע םלימנה טוחבי /סיהפנלתההפרשו כי מפורשבתאבז בהרמו

 תההפרשוו לים,מנה טוחבי /סיהפנה קרןל הפרשה קוםמב כר,לש תתוספכ תו,קשלב ,משרהה

 לימבות,רבול עניין,וברד לכל רומשכ קחלכ תיחשבנה אל קרהתלברמע הליםמנ טוחבי/סיהנלפ

 בעקוה כרהש תיעקב ת,ליואסוציה יותטבוה של עורןשי חישוב רךלצו מור,אהתליומכל ועלגר

 .כרתלוש השב תרדנפ שורהב מוירש , והןוכיו"ב תלוגתסמי הד ,פשהמי חוד חישוב רךלצו

 בודההע שר של תבבכ אישור לשאשמרתקבל אהו זה סעיףב מוראהועלביצ איתנ כי גשיוד

 טורים.פי וייפיצ קלחו 28 סעיףאם לתבה

 קרןל וניכויים תקדוהפ עויבוצ ,תבבכ ,משרההאנוש תקשלב-תומהשתל ןקר . .5.2.3 5.2.4

 קהבנ תקדוהפ תתרי.תלע תעמ דכןתתעשפיכ,דין פי על תכרומהסמהתקרתל עד תמוהשתל

 אלנוש תשולם משרההאושנ של תוכורמש תתרי גיןב(קסימע קחל)תמוההשתל קרןל

 קחלכ תחשב לא איוה,תמולתהשה קרןלתעודפ קדההפ קוםמב,כרלש תתוספכ משרהה

 חשבתלאאיוה לוויםנ איםתנהגינבמולישו אלו ענייןוברדללכ משרההאנוש של כרומש

 איםתנה של שיעורם חישוב רךלצו תרבול לשהוכ אחר תשלוםל תהחודשי תכורמשמה קחלכ

 .םטוריפי ייצויפ זה ללבכותליואיהסוצ תטבוהה רךלצוו לוויםהנ

 הנתשמ לומתג .6

 תנהמשה ולמגתה תקרונוע . 6.1

 לעופל משרההאיושנשל ציהטיבמוה את בירגלהודדעול תר,הי בין ,מיועד תנהמשהולמגתה. 6.1.1

 אינוש בין סיםטראינ תזהו תיציר תוך ווח,טתרוכא ראייהב ויעדיו, קהבנ תטרומתגהש עןמל

 כי בהריו ק.הבנ של סיכוניםה ולניה תמדיניוב מידהע תוךו תיומניו ליולבע קלבנ משרהה

 השרמה אילנוש תנהמש ולמגת גביל לןלהשתאווההור תנהמש ולמגתל איזכ היהיאל היו"ר

 "ר.יוה על לוויח לא

 משרה. אנוש כל בורע כרהש תלומע 100% לע להיע אל רבימה תנהמשה ולמגתה קרהמ בכל . 6.1.2

 ועקבל אירש היהי קהבנ ,יןד כל תאוהורל פוףבכו גיםחרי איםתנב,יללע מוראהתמרול

 עקבוהלמוגתמה 200%-ל עד עגיי ל("מנכ ט)למע משרה אשלנו רבימה תנהמשה ולמגתשה

 טהחלהתקבל זה ללבכו,A301 תנב" תאובהור ועיםקבה לליםהכ קיוםל בכפוף תאוז

 פי על תחייבמכ קהבנ של סףנו גןאור כל אישורל בכפוףו וריוןטקדירה של תטמפורו תקממנו

7 
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 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 עים,המושפ בדיםעוה ספרמ,תסיבוהטפירו תא תר,הי בין ל,לותכ טוריוןקדירהתטחלה.דין

 .קהבנ על הפעוההש קידםתפ

 ואינה תנהמשה תיהשנ קענמה לתשלום תזכו קנהמ אינה סףה איתנב מידהע כי בהריו . 6.1.3

 .שיעורו את יחהטמב

 או לו)כו תנהמשה ולמגתהתתפחה על טלילהח ,מיוחדים מיםמטע ,אירש היהי טוריוןקדירה. 6.1.4

 אחרל,סויםמ משרה אלנוש או קםלח,משרהה אינוש לללכ ט,יחלשי פןאווב קףבהי חלקו(,

 :גוןכ שונים, וליםקשי חשבוןב קחולייתהדע ולקישתעלהפב.ולמגתתועד תלצמהתקבל

 ועיםאירמ יםדסהפ או/ו רווחים ,ביעדים מידהע אי או ,וחיםורו תסובהכנ תתיעוממש רידהי

 '.וכו מייםפע חד

 םטימפורה איםתנל אםתבה ההשב בר ינושה התניהל כפוף םולויש קעניו תנהמש ולמגת כל . 6.1.5

 לן.לה 511.1-11. יפיםבסע

 האינ ,לןהל 6.2.2.2-6.2.2.1 יפיםבסע תטמפורה תנהמשהיתהשנ קענמהתקרת כי ,בהריו . 6.1.6

 משרה.אי הלנוש קענמת הבשנ קולתח קענמהתקרת כל כי תתחייבומהווה ה

 על מניםנ אינםש בדיםעוהרעבו תנהמשהלמוגתה זו, תמדיניובעוקבשנ תקרותל אםתבה . 6.1.7

 כך,פיול לוא בדיםעו בורע ועקבה ולמגתמה תתיעוממש תכומונ והדיווח קרההב תפונקציו

 ווח,והדי קרההב תיוצקפונ דיעוב צלא תנהמשה ולמגתה של לוקמש תא מצםלצ חובה אין

 ווח.דירה והקהב תדי פונקציועוב תם שלאומעצ תמרשנש כךף לפובכ

 אל והם ,לוויםנ איםתנ מוולשיאל זו, תדיניומב טיםמפורה תנהמשה ולמגתה גיסו כל גיןב . 6.1.8

 רךלצוו לוויםהנ איםתנה של שיעורם חישוב רךלצו תהחודשי תכורמשמה קחלכ יחשבו

 .םטוריפי צוייפי הז ללבכותליואהסוצי תטבוהה

 תישוגהר תעוהשפ את בטלל כדי בהם השיהי טייםפר דורגי דריסה יצרוי לא משרההאינוש . 6.1.9

 .להםש וליםמגתב מיםלוגה סיכוניםל

 תמע עוקבשי פיכת,אחרו תסיבוובנ טוריםפי צוייפיל משרה אנוש איזכ היהיאל בהן תסיבובנ. 6.1.10

 אירש היהיקהבנ ל,מוגתהתועד תלצמהתקבל אחרל(עוקבשיי )ככל טוריוןקדירה ידי על תלע

 לכלו קיםענמה ללכו קו(חל או לו)כו תנהמשה ולמגתל משרההאנוש של תואוזכ את וללשל

 יםתנמשה וליםמגתהקיחל תםאו לגבי תרבוול מוולש טרםש יםתנמשה וליםמגתהקיחל

 שנדחו.

 קענמ,קענמהתשנ מהלךבהמונ אשר ק,בבנ חדש משרה אלנוש לשלם אירש היהיקהבנ. 6.1.11

 מידהלע בכפוף ,קענמהתבשנ קבבנ תובודעתופקתל סייח פןואב ונה,מ בה השנה גיןב תנהמש

 משרה אכנוש קבבנ בדשע בדלוב זו, ולמגת תמדיניוב טיםמפורה טריוניםקריוב סףה איתנב

 תקבל מועדב,קבבנ בדעו דיןעאהווש בודהע חודשי ששה תחולפ תטילוונהר קענמהתבשנ

 יהיו טוריון,קדירוה ולמגתהתועד ,יללע מוראה אף על .תנהמשהקענמהתקלוח על טהחלהה

 ,תנהמשק הענממה סיק יחחלאי לזכ היהי משרהא הנוש כי ,םגיחרי קריםמב אשר,אים לרש

 .קענמת הבשנ חודשים 6-מ תפחו בדאם ע אף ,מורהאה ך השנהתומ בדבה ע פהקותגין הב

 תופקת גיןב תנהמש קענמקבבנ תובודעתא סייםש משרה אלנוש שלםל אירש היהיקהבנ. 6.1.12

 מידהלע בכפוף ,קענמתשנ תהאוב תובודעתופקתל סייח פןואב,קענמהתבשנ קבבנ תובודע

 משרה אכנוש קבבנ בדשע בדלוב ,זו ולמגתתמדיניוב טיםמפורה טריוניםקריוב סףה איתנב

 ,קבבנ בדעו עדיין אהווש בודהע חודשי ששה תופחל של פהקותבתטילוונהר קענמהתבשנ
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 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 ולמגתהתועד ,יללע מוראה אף על .תנהמשהקענמהתקוחל על טהחלהה תקבל מועדב

 סייח קחלל איזכ היהי משרההאנוש כי גים,חרי קריםמב,אשרל איםרש יהיו ,טוריוןקדירוה

 6-מתפחו בדע אם אף ,ורהמאהההשנ תוךמ עבד בה פהקותה גיןב,תנהמשהקענממה

 .קענמת הבשנ חודשים

 6.1.13. עובד   הבנק   אשר    קודם   ומונה   לתפקיד   של   נושא   משרה   בבנק   ו/או  חבר  הנהלה  )לפי  העניין(  

במהלך   שנה   קלנדרית,  יהיה   זכאי   למענק   משתנה   יחסי    על   פי   מדיניות   זו,  בגין   החודשים    בהם  

כיהן   כנושא   משרה   ו/או  כחבר  הנהלה  )לפי  העניין(   בשנה   הקלנדרית ,  בכפוף   לע מידה   בתנ אי  

הסף   ובקריטריונים   המפורטים   במדיניות   תגמול   זו ,  ובלבד   שהוא   עדיין   עובד   בבנק   במועד  

קבלת   ההחלטה   על   חלוקת  המענק  המשתנה .  יובהר   כי   בגין  התקופה   שקדמה   למועד    מינויו  

כנושא   משרה   ו/או  כחבר  הנהלה  )לפי העניין( ,  בה   עבד   במשרה   אחרת   בבנק,  יהיה   זכאי   נושא   

המשרה   ו/או חבר  הנהלה )לפי העניין(,   לתגמול   יחסי   בהתאם   לתנאים   שנקבעו   ביחס  לאותה  

משרה   בשים   לב   לתקופה   בה   כיהן  במשרה   האחרת   ובלבד    שהוא   עדיין   עובד   בבנק   במועד   קבלת    

ההחלטה   על   חלוקת  המענק  המשתנה .  זכאותו   למענק   משתנה   כאמור   מותנה   בכך   שעבד   בבנק    

בשנת  המענק   הרלוונטית  לפחות   ששה   חודשי   עבודה   במצטבר .  על   אף  האמור,  ועדת התגמול   

והדירקטוריון,  יהיו  רשאים  לאשר,   במקרים  חריגים,   את   זכאותו   של   נושא   המשרה   ו/או  חבר   

גם  אם  עבד  בבנק  פחות  מששה  חודשי   הנהלה )לפי בעניין(  למענק המשתנה  כקבוע  בסעיף   זה,

עבודה  במצטבר . 

 6.1.14.  נושא   משרה   אשר   קודם   ומונה   לחבר   הנהלה   בבנק   במהלך    שנה   קלנדרית ,  יהיה   זכאי   למענ ק   

משתנה   יחסי   על   פי   מדיניות   זו   בגין   החודשים   בהם   כיהן   כחבר   הנהלה   בשנה   הקלנדרית ,   בכפוף   

לעמידה   בתנאי  הסף   ובקריטריונים   המפורטים   במדיניות  זו  ובלבד   שהוא   עדין   עובד   בבנק   

במועד   קבלת   ההחל טה    על   חלוקת  המענק  המשתנה.  ב גין   התקופה   שקדמה   ל מינויו   כח בר  

הנה  לה,  בה   עבד   כנושא   משרה   בבנק,  יהיה   זכאי   נושא  המשרה   לתגמול   יחסי   בהתאם   לתנ אים  

שנקבעו   במדיניות   התגמול   ביחס   לנושא   משרה   שאינו   חבר   הנהלה ,  בשים   לב   לתקופה   בה    כיהן   

כנושא   משרה   שאינו   חבר   הנהלה   ובלבד   שהוא   עדין   עובד   בבנק  במועד   קבלת    ההחלטה    על   

בשנת   בבנק   חלוקת  המענק    המשתנה .  זכאותו   למענק   משתנה   כאמור   מותנה   בכך   שעבד  

במצטבר.   על   אף   האמור ,  ועדת  התגמ ול   עבודה   חודשי   ששה   לפחות  הרלוונטית  המענק 

והדירקטוריון ,  יהיו   רשאים   לאשר,  במקרים  חריגים,   את   זכאותו   של   נושא   המשרה   למענק    

גם  אם  עבד  בבנק  פחות  מששה  חודשי  עבודה  במצטבר .  המשתנה  כקבוע בסעיף  זה,

 6.1.15. לאחר  בדיקת  תחשיב  התגמול  המשתנה   )תגמול  שנתי   מש תנה   ומענק   מיוחד   בקשר   לעס קה   

מיוחדת (  לכל  אחד  מנושאי  המשרה   יובא   התגמול  המשתנה  המוצע  לכל  אחד  מנושאי  המשרה  

הדירקטוריון והאסיפה הכללית ברוב רגיל והחלטתם   באופן ספציפי לאישור ועדת התגמול, 

ומחייבת לכל דבר  וענין .    תהא  סופית

 6.1.16. תשלום  התגמול  המשתנה  יבוצע  כנגד  חתימת  נושאי  המשרה  בבנק  על   אישור  ו/או   הוראה  ו/או   

תוספת  להסכם  ההעסקה  בו  נושא המשרה  יצהיר  ויאשר  כי,  אין  לו  ולא  יהיו  לו  טענות  כנגד   

תשלום  התגמול  המשתנה,  ככל  שזה  ישולם  מעת  לעת  ולרבות  לגבי  תנאיו,  סכומו  וכי  הוא   

בהתאם לקבוע  בדין ובמדיניות התגמול   מודע לכך  כי סכום התגמול המשתנה הינו  בר  השבה

ולא  יהיו  לו   כל  טענות במקרה  ויהיה  עליו  להשיב  את  כל  סכום  התגמול  המשתנה  ו/או  כל  חלק  

ממנו  במקרה  ויתקיימו  הקריטריונים  להשבה  והוא מאשר  כי  חלות עליו  הוראות   סעיף    11  

בהתאם  לנוסח המקובל  בבנק.   להלן, והכל
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 תנהמש תישנ קענמ. 6.2      

ככל   שיוענק  מענק   שנתי   מש תנה   לנושאי   המשרה  בבנק   הם   יהיו   בהתאם  לעקרונות המפורטים  להלן  : 
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 6.1.17. למרות   האמור  בסעיפים    6.1.2  לעיל,  6.2.2.1,   6.2.2.3  ו-   6.3.2  להלן,  המענק  המרבי   יהיה  כפוף   

למגבלות  ולכללים הקבועים  בחוק  תגמול  לנושאי  משרה בתאגידים  פיננסיי ם.  

 6.1.18. סך  כל  המענקים  שבשיקול  דעת  המפורטים  במדיניות  זו   שיוענקו בגין  שנת מענק  לנושא  משרה  

יחיד לרבות  מנכ"ל לא יעלו על שלוש  משכורות חודשיו ת.  

 סףהאיתנ . 6.2.1

 בשני מידהע יהיו ,המשרה אישלנו תנהמשה תישנהקנהמע לתשלום סףה איתנ . 6.2.1.1

 :איםהב בריםטהמצ סףהאיתנ

 :לןלה טיםמפורה אהתשו בשיעורי מידהע . 6.2.1.1.1

האושת רושיע  הנש

7.00% 2020 

7.35% 2021 

8.25% 2022 

 "(ינימלימ האושת רושיע: "לןלה)

 על קחהמפ תאוהור פי על דרשיםהנ ןוהה תמוליה סיביח מדעקהבנ . 6.2.1.1.2

 מידהע רךלצו טוריוןקדירה קבעשהתוומוב קענמהתבשנ קיםהבנ

 .ההון תמוליהסיביח

 יעהמשפ תיעוממש (גניסוקא) צוניחי שינוי ולשיח ככל לן,להו יללע מוראהתמרול. 6.2.1.2

 עלבצ היהי תןני תיים,עוממש קרומ תנימשבאו הלציוגבר ינויש גוןכק,בנה על

 תנהמשה תיהשנ קענמהתקרתב סף,ה איתנב גון,כ,תע בכל טריוניםקריל מהאתה

 ככל ,משרהה אימנוש מיל תנהמשה תיהשנ קענמהתקרותוב משרהה אינוש לכל

 ידם. על קבלתתש תקממנו טהחלבה תאז אשרוי טוריוןקדירמול והגתת השוועד

 קענמהתקרת . 6.2.2

 :מןקכדל תחושב שנה כל גיןב תנהמשהתיהשנ קענמהתקרת

 "למנכ . 6.2.2.1

 תיהשנ קענמהתקרת זו, ולמגתתמדיניו איתנ תריול סףה איתנב מידהלע בכפוף . 6.2.2.1.1

 700,000₪-ל עד היהיתדרילנק שנה גיןב "למנכה איזכ היהי לו משתנה,ה

 תאגידיםב שרהמ אילנוש ולמגת קבחו ועיםבקה לליםולכ תלולמגב בכפוף

 .סיםפיננה

 פי עלו תםדרגהכל,מוגת כיביר ישנם כי ררתבוי היה ל,עיל מוראמה ועלגר לימב . 6.2.2.1.2

 אינם אשר סייםפיננ תאגידיםב משרה אילנוש ולמגתה קבחו ועיםקבה איםתנה

 משרה אילנוש ולמגתה קולח א()2 סעיףב עהקבשנ ולמגתה תקרתב לליםנכ

 טמפורכ מודצ הבשנ חדשים שקלים ליוןמי ציוח שניים] סייםפיננ תאגידיםב

 תיהשנ ולמגתה דכןעווי וליכ ,[סייםפיננ אגידיםתב משרה אילנוש ולמגת קבחו
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לעיל,   על   מנת  לכלול רכיבים  אלה,    המשתנה  לו  יהיה  זכאי  המנכ"ל,  כמפורט 

כולם  ו/או   מקצתם .  ככל  שהעדכון  אינו  מהותי  כאמור  בסעיף    12.2  להלן,  הוא   

יהיה    שהעדכון   והדירקטוריון   וככל  התגמול   ועדת  אישור   לקבלת   כפוף   יהיה  

מהותי,  עדכונו  יהיה  כפוף  גם  לאישור  האסיפה  הכללית. כמו  כן יהיה  התגמול,   

משרה   לנושאי   התגמול   בחוק   כאמור   התגמול   לעיל   כפוף   לכך   שסך   במקרה  

בתאגידים   פיננסיים  של  המנכ"ל  לאחר  העדכון  לא  יעלה  על  התקרה  הנקובה  

בסעיף   2)א(  לחוק  תגמול  לנושאי  משרה  בתאגידים   פיננסיים   ]שניים   וחצי   מי ליון   

שקלים   חדשים   בשנה   צמוד ,   כמפורט   בחוק   תגמול   לנושאי   משרה   בתאגידים 

פיננסיים [ .    
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נושאי   המשתנה   לכל   השנתי   המענק   ומנכ"ל(   –  תקרת  יו"ר   )למעט   משרה    6.2.2.2. נושאי  

ש  "ח(   המשרה  )באלפי

 ל("מנכו "רוי מעטל) המשרה ישאונ ה לכלנתשמ יתנש קנעמ תקרת
8 י ₪(לפ)בא

 האושת רושיע

 יםנשהמ תאח לכל

2022-20209 

300 7.00% 

300 7.35% 

400 7.50% 

500 7.80% 

600 8.00% 

800 8.25% 

1,000 8.50% 

1,300 9.00% 

1,700 9.50% 

1,900 10.00% 

2,300 10.50% 

2,700 11.00% 

3,000 11.50% 

3,400 12.00% 

נושאי  המשרה  שיהיו     8 תקרת   סכום   המענק  השנתי   נקבע    על בסיס   9  נושאי  משרה בבנק  )לא כולל  מנכ"ל (. היה  ומספר

זכאים למענק  שנתי  בגין השנה   הרלוונטית  יהיה  שונה  מ -9 , יותאם היקף תקרת המענק  השנתי  על  ידי  העלאתו  או   
משרה שיתווסף  או ייגרע כאמור .   הפחתתו  באופן   יחסי  בגין כל  נושא

בשנת   2021-  7.35% ואילו     9 למרות האמור  לעיל ,  בכל  הקשור   לעמידה   בתנאי   הסף   בדבר   שיעור    התשואה   המינימאלי , 

בשנת   2022-  8.25%. 
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 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 תיהשנ קענמהתקרת קבעת ל,עילםטימפורה רכיםהע שבין טווחב היהי אהתשוה ששיעור ככל

 רובים.קכים ההער שני בין ארי,לינ פןאוב תנהמשה

 במונחים] ל(מנכ"ו יו"ר ט)למע משרהה אימנוש מיל תנהמשה תיהשנ קענמהתקרת . 6.2.2.3

 ת[עומוצמתחודשיו תכורומש ספרמ של

 נםישא המשרה ישאונמ ימל

 ההנהל יברח

 יםנמנה הההנהל יברמח ימל

 חוויהדו הקרהב תייקצנועל פ

 הנהלהה יברמח ימל

 על יםנמנ נםישא

 חוויהדו הקרהב תייקצנופ

 האושת רושיע

0-1.2 0-1.6 0-2 7.00%7.99% -

0-2.5 0-3 0-3.5 8.99% -8.00% 

0-3 0-3.8 0-4.5 9.99% -9.00% 

0-4.5 0-5.5 0-6.5 10.99% -10.00% 

0-5.5 0-6.4 0-7.5 12.00% -11.00% 

 תנהמשתי הק השנענמה חישוב . 6.2.3

 "למנכ . 6.2.3.1

 מידהלע בכפוףו ת,מסוימ קענמ תשנ גיןב משתנה, תישנ קענמ קענשיו ככל . 6.2.3.1.1

 ליםולכל תלוגבמל פוףבכ ללכו זו ולמגתתיומדינ איתנ תרליו סףה איתנב

 אחרל טוריוןקדירה סים,פיננה תאגידיםב משרה אילנוש ולמגת קבחו ועיםקבה

 תדשיוחו תכורומש לושש עד "למנכלקענילה אירש היהי ולמגתהתועד אישור

 :איםהב ועיםיצהב של לובשי על תר,הי בין ס,סמבו היהי אשר תדע ולקשי פי על

 מידהע :איםהב היעדים תוךמ לו עוקבשנ עדיםבי מידהע – לנכ"מה יעוביצ (1

 תגיטטרסאהתיתוכנה פי על קנהמע תלשנ לו רוגדוהו עוקבשנ אישייםה ביעדים

 ;תטילוונהר לשנה תתיהשנ בודההע תתוכני פי לע קהבנ ביעדי מידהע ;קהבנ של

 תודוחו פנים תקורבי תדוחו ;גייםטטרסא ויעדים תתוכניו ויישום קידום

 ידי על קבעשי פיכ קהבנ של סיכוןה אבוןתב מידהע ;תנושני טוריםולגר

 מידהע;טוריוןקדירה ידי לע עוקבשנ מניםהז תחולוב מידהע;טוריוןקדירה

 מידהע;תטוריולגורתאוולהור קיםלחו תציו תרבולקהבנ של סיכוןה דדימב

 תאותוצ-ותוללכב קנהב יעוביצ (2 טוריון.קרלדי והדיווח תפוקיהש תמבר

 ביעדיו. מידהוע קהבנ

 תישנ קענמ "לכמנל אשרל איםרש ק,הבנ טוריוןקדירו ולמגתהתועד יהיו סףבנו . 6.2.3.1.2

 16.2.2.1. סעיףבטמפורה תנהמשה תיהשנ קנהמע תקרתל עד סף,נו תנהמש

 תלוגבמלו ולמגתה תמדיניו איתנ תרליו סףה איתנב מידהעל פוףבכ יללע

 יפ לע סים,פיננ תאגידיםב משרה אילנוש ולמגת קובח ועיםקבה םליולכל

 על קענמתשנ לכתילתחל מוךסבל,עיל מוראכ עו,בקי אשר דידיםמ טריםמפר

 תר,הי בין לו,יכל לוא יעדים ל.מוגתה תועד אישור אחרל טוריון,קדירה ידי

 ת,לונזי ת,לועייסביח מידהע,ההון תמוליהסיחב מידהע;להון אהתשוב מידהע
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 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 יעדים-(KPI) אישייםה ביעדים מידהע ,סיכון דדימב מידהע ;איאשר עיביצו

 .קהבנ ת שלתידה השנת העבותוכנימו תגיטטרסאת התוכנימ זריםגנ אשר

 קבעיקענמהתשנל תנהמשה תיהשנ קענמהתקלולח סףה איתנב מידהלע בכפוף . 6.2.3.1.3

 דידיםמה טריםמפרב מידההע תא ולמגתה תדעו אישור אחרל טוריון,קדירה

 דידיםמה טריםמבפר מידהע גיןב "למנכלקענמוה ללקמשוה רכההע ציון תאו

 לו. עוקבשנ

 שקלמה תא תתל יש ל,מנכ"ל קענשיו תנהמשה תיהשנ קענמה סכוםב. 6.2.3.1.4

 אינו או/ו אמיקי בר איננו או/ו מיפע חד ותמהוב הרווח בו מצבל אויהר

 פי על אחר, יעד או אישייםה יעדיו פי על אם בין "למנכה של אמציוממ נובע

 קשרו.ה

 ("למנכו ט יו"ר)למע משרה אינוש . 6.2.3.2

 איתנב מידהלע בכפוף ת,מסוימקענמתשנ גיןב תנהמש תישנ קענמקענשיו ככל . 6.2.3.2.1

 ולמגתהתועד ראישו אחרל טוריוןקדירה זו, למוגתתמדיניו איתנ תרליו סףה

 רו"הי עם תעצותייה אחרלתקורהבי תועד :איםהב מיםהגור עם תעצותייובה

 אנוש אשרכ סיכונים וללניה ועדה ,מיפניה קרמבה הינו משרהה אנוש אשרכ

 אגף הלמנ הינם משרהה אינוש אשרכ "למנכוה ,סיכוניםה הלמנ הינו משרהה

 היהי "(יםעציימ יםמרוג":לןלה) טיהמשפ עץוהיו אשיר איחשבונ-כספיםה

 תדע ולקשי פי על תחודשיו תכורומש שלוש עד משרהה אישלנו קענילה אירש

 שאונ יעוביצ (1:איםהב ועיםהביצ של שילוב על תר,הי בין ,ססמבו היהי אשר

 ביעדים מידהע :איםהב היעדים תוךמ לו עוקבשנ ביעדים מידהע-המשרה

 של תגיטטרסאהתתוכניה פי על קענמהתלשנ לו דרוגוהו עוקבשנ אישייםה

 ;תטילוונהר שנהל תתיהשנ בודההע תתוכני פי על קהבנ ביעדי מידהע ;קהבנ

 תודוחו פנים תקורבי תדוחו ;גייםטטרסא ויעדים תתוכניו ויישום קידום

 קהבנ של סיכוןבון האתב מידהע ;תואחריו חוםת עם קשרב תנושני טוריםולגר

 ידי על עוקבשנ מניםהז תחולוב מידהע;טוריוןקדירה ידי על קבעשי פיכ

 תאולהורו קיםוחלתציו תרבולקהבנ של סיכוןה דדימב מידהע;טוריוןקדירה

 עילביצו תומתרוו טוריוןקדירל והדיווח תפוקיהש תמבר מידהע ;תטוריוולגר

 קנבב הידיחהיעוביצ (2.הלמנ אהו תהאו חידההי גילהישו מנהנ ליושע היחידה

 משרהה אנוש למנה תואוש היחידה עיביצו-ייךתשמהמשרה שאונויאלש

 קהבנ תאותוצ-ותוללבכ קנהב יעוביצ (3 ק.הבנ גילהיש היחידה תמתרוו

 .ביעדיו מידהוע

 אימנוש מיל אשרל איםרש ,קהבנ טוריוןקרודי ולמגתה תועד יהיו סףבנו . 6.2.3.2.2

 תנהמשה תיהשנ קענמהתרקתל בכפוףו עד ,סףנו תנהמש תישנ קענמ משרהה

 אילנוש ולמגת קבחו ועיםקבה םליולכל תלומגבל בכפוף 6.2.2.3 סעיףב טמפורה

 קענמתשנ כל תילתחל מוךסב(1):לןלה טפורמכ סיםפיננ תאגידיםב משרה

 יעדים .דיםימד םיעדי ם,עצימייה מיםהגור עם תעצותייבה ולמגתה תועד קבעת

 עיביצו ;תקורבי תודוחו תציו דדימ ;להון אהשותב מידהע תר,הי בין לו,יכל לוא

 זריםגנ אשר יעדים-(KPI) אישייםה ביעדים מידהעו תקדונופי עיביצו ;איאשר

 כל תום אחרל(2).קהבנ של תתיהשנ בודההע תתוכנימותגיטטרסאהתתוכנימ

 תםדרגכה ,ציםיעמיה מיםהגור עם תעצותייבה ולמגתהתועד קבעתקענמתשנ

 תיהשנ קענמה תקלולח סףה איתנב מידהלע בכפוף ל,עיל 6.2.3.2.1 סעיףב
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10יודגש  כי  אין   בסעיף   זה, לרבות  בעקרונות  ובפרמטרים  שנקבעו בו   כדי  להקים  כל  זכות  לנושאי  המשרה   כולם   או   חלקם ,  

אם  תושלם   עסקה   מיוחדת    והבנק   ירשום    גידול    בהון    כתוצאה     גם  זה,  לקבל   מענק  מיוחד   עתידיים ,  או   נוכחיים  
מהשלמתה .   

12)ב (.   12 לרבות   הוראת  ניהול בנקאי  תקין    301A   בסע'

 13 ראה   סעיף    6.1.18 לעיל ,   

 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 רכההע ציון תאו דיםימדה טריםמבפר מידהעה את קענמהתלשנ תנהמשה

 .לו עוקבשנ ידיםמדה טריםמבפר מידהע גיןב משרההאלנוש קענמוה ללקמשוה

 את תתל יש ,משרהה אימנוש אחד לכל קענשיו תנהמשה תיהשנ קענמה סכוםב. 6.2.3.2.3

 אינו או/ו אמקיי בר איננו או/ו מיפע חד תומהוב הרווח בו מצבל אויהר משקלה

 על ,אחר יעד או אישייםהויעדי פי על אם בין המשרהאנוש של אמציוממ נובע

 .קשרוהפי

 יםחדוימ יםקנמע . 6.3

 ל("מנכו "רוי מעט)להמשר ישאונל ותחדוימתונסיבבקנמע . 6.3.1

 אהותש עורימש תפחו אל אך ליאממיניה אהתשוה משיעור מוךנלועבפ אהתשוה שיעור בה בשנה

 תשנ ןגיב קיםהבנ על קחהמפ תאוהור פי על דרשיםהנ ההון תמוליה סיביח מידהעל בכפוףו%6- של

 ולמגתהתעדו איםרש ,ההון תמוליה סיביח מידהע רךלצו טוריוןקדירה קבעש מתווהוב קענמה

 או/ו לכל מיוחד קענמ,מיוחדים קריםמב,קענילה ,קהבנ "למנכ תלצמהתקבל אחרל,טוריוןקדירוה

 אנושלתאח תחודשי תכורמש על העליאלש סכוםב ל(,"מנכו "ריוטלמע) משרההאימנוש קחלל

 יו"ר טלמע) משרהה איושלנ לשהיכהשנ גיןב זה סעיף פי על קוענוי אשר קיםענמה כל סך משרה.

 .הלשנ 200,000₪ על להיע לא ,תמיוחדו תסיבובנ קענמקענילה טחלם יולה ל(מנכ"ו

 תחדוימהקלעס קשרב חדוימקנמע . 6.3.2

 המידבע תלותאלול יללע 6.3.1 סעיף-ו 6.2 סעיףבטמפורה תנהמשה תיהשנ קענמל סףבנו . 6.3.2.1

 תמוליהסביח קהבנ תמידלע בכפוף אך6.2.1.1.1 סעיףב טיםפורמהףסה איתנבתרבול איותנב

 וןטוריקדירה קבעש מתווהוב קנהמע תבשנ קיםהבנ על קחהמפ תאוהור פי על דרשיםהנ ההון

 םתדע ולקלשי אםתבה טוריון,קדירוה ולמגתה תועד ,ההון תמוליה סיביח מידהע רךלצו

 תמהשל של קרהמב איםרש היוי,קהבנ גיבהיש בדיםעוה תוףיוש רכההע של טויכביו, 10לעדיהב

 תטליבשתבתברת חעואמצב פיןקיבע או מישרין)בקהבנ של ,לןלה תהדרגכה,תמיוחד קהסע

 תאוחשבונ ליכל פיל אשרו,איונחשב רווח או ליכלכ רווח קלבנ הניבה אשר 11לישישצד עם ק(הבנ

 נואי "(,תונאושבחילכל":לןלה) תיווהנחיו קיםהבנ על קחהמפ תאווהור ראלביש קובליםמ

 תמסגרב קף()נז תישירו טויבי קיבל אאל ,קהבנ של ללהכו ברווח או/ו סדפוה רווח בדוח ללנכ

 לללכ טוריוןקדירה ידי על קבעשי קציבת תוךמ,מיוחד קענמקענילה ק,הבנ לש מיעצה ההון

 םסכוה קרהמ ובכל ,קםחלל או לכולם קולויח היו"ר(, ט)ולמע "למנכהתרבול משרהה אינוש

 תעדולקבשי תנהמש ולמגתשל לימסימכה סכוםהעל להיעאל"למנכ תרבול משרה אנוש לכל

 למוגתקבחו ועיםקבה לליםולכ 13זו ולמגת תמדיניושב תלולמגב בכפוף והכל , 12דין כלפי על

 .סייםפיננה תאגידיםב משרה אילנוש

 דרהגהו אשר מות(,סוימתאוקסע או)תמסוימ קהסע עה,ממש זה, סעיף רךלצו תחדוימהקעס

 תתימהו ת,גיטרטסא קהסכע לעדי,הב תודע ולקלשי אםתבה ,קהבנ טוריוןקדיר ידי על אשמר

 תעואמצב פיןקיבע או קהבנ ידי על מישרין)ב קהבנ של ילגהר קיםסהע מהלךבאושל גה,וחרי

 מי שלעצה ההוןו יאנחשבו רווח וא ליכלכ רווח קלבנ הניבה אשר בנק(,ה של טהליבש תב תברח

קשור לקבוצת    11 "צד  שלישי"-צד לעסקה המיוחדת  שאינו   בעל  השליטה בבנק  ו/או  קרובו  של בעל השליטה  ו/או  שאינו

חברות הבנק  ו/או "איש קשור"  כהגדרתו  בניהול  בנקאי  תקין   312   
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 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 ק,ענמהתבשנ תאוחשבונ לים לכלאתבה ,זותמיוחד קהסמע אהכתוצ תימהו בשיעור גדל קהבנ

 חורו בדוח לונכל אלזו קהסעישרווח איתנבל,עיל מוראוכ ה,קסהע תמהשל רבעקהבנ מהון

 תישירו טויבי לוקיב אאל,קהסיהעתמהשלוועביצ התבשנ קבנהשללולהכ ברווח או/וסדהפו

 ק.הבנ לש מיעצת ההון המסגרב(פוק)נז

 סעיףבטמפורה מיוחדה קענמה את קענילה איםרש יהיו טוריוןקדירוה ולמגתהתועד כי ,בהרמו . 6.3.2.2

 לא בה בשנה גם ,(,קםחל או כולם , היו"ר( טולמע "למנכה תבו)לר משרהה אילנוש ,זה . 6.3.2

 .ליממיני האתשו בשיעורי מידהע-6.2.1.1.1 סעיףשב סףאי התנ קייםתה

 אחרל,לעדיהב תםעד ולקלשי אםתבה ק,ענמהתא קועניי טוריוןקדירריה האחלו ולמגתהתועד . 6.3.2.3

 בה תדרילנקה תום השנהב סף,ה איתנב מידהוע ק,לבנ ליהכלכ או איהחשבונ ת הרווחא שיבחנו

 אםתבה או קבנהשל קריםמבוה תייםהשנ פייםסהכ תבדוחו קהבנ של מיצהע בהון ולהגיד כרהו

 שנהה תוםלעלפובתוקענהתאוקענמהתקענהעל טהחלהה תאתלדחו ,טחלמוה תםדע ולקלשי

 .תניםמשה קיםענמהנוידו בו מועדלזו לשנה תקבעוהתדרילנקה

 יפ על דרשיםהנ ןההו תמוליהסביח מודיע אלקהבנ מור,אכתקבעוה בשנה אםב כי, בהרמו

 ןהוהתמוליה סיביח מידהע רךולצ טוריוןקדירה קבעש מתווהוב קיםהבנ על קחהמפ תאוהור

 תדהמיוח קהסהע גיןב מיוחדה תנהמשה קענמב תריו ידון אל טוריוןקדירה ,טוריוןקדירה

 ויהי אל תם(קצמ או כולם ) שרהמה יאונוש ,זה 6.3.2 סעיףב ורמאכ תמקודה בשנה מההושלש

 ,(תריו או תאח)תאחר תמיוחד קהסעצעיבקהבנ תקבעוה בשנהו מידהב דך,אימ.לוקבלםאיזכ

 .תאחרת המיוחדקה הסהע על וליח זה 6.3.2 סעיףב מוראה כל

 זה, 6.3.2 סעיףב מוראכ מיוחדהקענמה של ליהכל קציבתה וךתמקענמה מיסכו תקלוח פןאו . 6.3.2.4

 או/ותמיוחדה קהסהע תמהשל ראחל,עדיהבל תודע ולקלשי אםתבה טוריוןקדירה קבעשי פיכ

 גנוןמנל אםתבה משרה אנוש לכל הייהת ל,מוגתה תועד אישור אחרל ,קיםענמב שידון מועד בכל

 קוולשיח קענמה מיסכובתשונו הייהת כי ק,ספ תסרלה בהריו עוד ל.עיל 6.1.15 סעיףב ועקבה

 והן טיםחלמוה מיםסכוב הן שווה כרחבה הייהת אל אוהי קם(חל או )כולם משרהה אינוש בין

 דשיות(.ת חוכורושמ קיחל תרבו)ל תחודשיו תכורומש במונחי

 36.3.2. סעיףב מוראכתקבעוה לשנה טהחלהה תקבל תלדחו טחלשיו קרהמב גם כי בהרמו . 6.3.2.5

 של לעדיהב תודע ולקלשי אםתהב הייהת(קםחל או )כולם משרהה אינוש של קענמלתאוזכה,

 על לויחו משתנה, קענמ לגבי זו ולמגתתמדיניוב מוראהתוליבכל עגולפ לימבו,טוריוןקדירה

 שחד משרה אנוש ענייןל תאוהורה לןובכל ולמגתה תמדיניו תאוהור כל זה, מיוחד תנהמש קענמ

 המאתבה קענמה על טהחלהה תבשנ או/ותמיוחדה קהסהע ועביצ תבשנ תו,בודע סייםשאו/ו

 .(11 סעיף) קענמהתהשב נייןולע (6.4 סעיף )קענמהתספרי יןעניל(6.1.12-ו 6.1.11 יפיםסע)

 .תפיסו התהיי טוריוןקדירה של תוטחלה

 הנתשמלומתג םושלתתיספר . 6.4

 ולמגתמה 40%14 על להעאל ק,ענמהתנש גיןב משרה אלנוש קענשהו תנהמשה ולמגתשה ככל . 6.4.1

 :מןקכדל נים,ש ספרמ פני על ספריי תנהמשהלמוגתה שלוםת,משרה אנוש תואו של ועקבה

 םידיגאבת רהשמ אישנול ולתגמ וקח ותשדריב דהמילע כפוף סעיףב יסההפר םשוי 301A נב"תלםתאבה כי ,יןוצי
 .ולהתגמ קרתת יןים לעניינסינפ
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 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 סוםפר אחרל מוךסב מןמזובםוליש תנהמשהלמוגתמה (0%6) אחוז שישים . 6.4.1.1

 .קענמהתשנ גיןבקהבנ לש תייםהשנ פייםסהכ תהדוחו

 תקבועוה תייםהשנ פני על יידחה תנהמשה ולמגתמה (0%4) אחוז ארבעים תתרי . 6.4.1.2

 שווים. תייםשנ מיםלותש ניס, לשוייפר

על    40%  מהתגמול   עלה   בגין  שנת המענק,   לנושא  משרה   שהוענק   שהתגמול   המשתנה    6.4.2. ככל  

הקבוע של  אותו נושא  משרה,  תשלום התגמול המשתנה ייפרס  על  פני  מספר שנים, כדלקמן  : 

 סוםפר אחרל מוךסב מןמזוב ישולם תנהמשה ולמגתמה (50%) אחוז מישיםח. 6.4.2.1

 .קענמת השנ גיןב קהבנ לש תייםספיים השנהכ תהדוחו

 תקבועוה יםהשנ לושש פני על ידחהי תנהמשהולמגתמה (50%) אחוז מישיםחתתרי. 6.4.2.2

 .שווים תייםשנ מיםלותש שהלולש ,סוייפר

 6.4.3. ביצועו   של  כל  אחד  מהתשלומים  הנדחים  יהיה  מותנה  בעמידה   בשיעור   תשואה   של    6%  ומעלה   

לגבי   השנה   בה   משולם   התשלום   על   חשבון   המענק   הנדחה   ובכך  שלא יהיה  במתן  אותו  חלק   

מהתגמול   המשתנה   הנדחה  כדי  לפגוע  ביחסי  הלימות  ההון  הנדרשים  על  פי  הוראות  המפקח   

על  בנקים   בגין   אותה   שנה   ובמתווה  שקבע  הדירקטוריון  לצורך  עמידה  ביחסי  הלימות    ההון.

התשלום   הנדחה   ישולם   במזומן   בסמוך    לאחר   פרסום   הדוחות   הכספיים   השנתיים   של   הבנק  

בשנה  בה  אמור  להתבצע  התשל ום. 

 6.4.4. היה   ובשנה   מסוימת   בה   זכאי   נושא  המשרה   לתשלום   נדחה ,  שיעור   התשואה   יהיה   נמוך   מ-

6% ,  בגין   השנה  בה  אמור  להשתלם   התשלום   הנדחה , ו/או  הבנק  לא  עמד  ביחסי  הלימות  ההון  

עמידה    לצורך   הדירקטוריון   על  הבנקים   ובמתווה   שקבע   פי  הוראות  המפקח   על   הנדרשים  

ביחסי  הלימות  ההון,   אזי    התשלום   הנדחה   לא  ישולם   וידחה   עד   לשנה   בה   הבנק  יעמוד  בשיעור  

על    המפקח   הוראות   פי   הנדרשים   על   ההון   נמוך   מ -6%  וביחס  הלימות   תשואה   שלא  יהיה  

הבנקים  ובמתווה  שקבע  הדירקטוריון  לצורך  עמידה  ביחסי  הלימות  ההון   כאמור . אם  בחלוף  

 5  שנים  מהמועד  המקורי  בו  התשלום   הנדחה   אמור   היה  להשתלם  לא  עמד  הבנק  בתנאים   

הנ"ל,  יבוטל   התשלום   הנדחה  הנ"ל   ונושא  המשרה  לא יהיה  זכאי לקבלו.   יתר  התשלומים  

הנדחים,  אשר  אמורים  להשתלם  במועדים  עוקבים  למועד  בו  התקיימה  החריגה,  לא  יבוטלו  

באותו  מועד  ויהיו  כפופים  לעמידה  בתנאים   הקבועים   בס"ק      4.3 .6  לעיל   ובס"ק  זה   אשר    יחולו  

לגבי  כל שנה  הרלוונטית  לדחייה .  

לנושא  משרה  בגין   שנת  המענק   שהוענק   המשתנה   לעיל,   ככל   שסך  התגמול   האמור    6.4.5. על   אף  

ולרבות  וכולל המענקים  כמפורט לעיל, לא יעלה  על   שישית   ) 1/6 ( מהתגמול הקבוע   של   אותו   

נושא  משרה   בגין   אותה   שנה ,  ועדת  התגמול   והדירקטוריון   יהיו   רשאים   להחליט  שאין   צורך  

בדחיית  תשלום  כלשהו   בגין   אותו   תגמול   משתנה ,  והבנק   יהיה   רשאי   לשלם   את   כל   התגמול  

המשתנה   בסמוך   לאחר   פרסום   הדוחות   הכספיים   השנתיים   ש ל   הבנק  בגין   שנת  המענק  וללא  

צורך במנגנון הפריסה המפורט בסעיף   6.4 לעי ל. 

 6.4.6. למען   הסר   ספק ,  מובהר   בזאת   כי   ככל   שנושא  המשרה   שסיים   את   עבודתו   בבנק   בין   שפוטר    

ובין   שהתפטר ,  זכאי   לתגמול   המשתנה   בהתאם   לאמור    בהוראות   המדיניות ,  תנאי    הפריסה  

יחולו   גם   עליו .  על   אף   האמור   לעיל   ובסעיף   זה,  ככל  שמקורם   של   התשלומים   הנדחים   שנו תרו   
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 7.1.5. הבנק   יהיה  רשאי  לשלול  את  פיצויי   הפיטורים   )כולם   או   חלקם (  מנושאי  המשרה  בנסיבו ת  

כולם  או  חל  קם.  בהן  הדין  מאפשר  לשלול  את  פיצויי  הפי טורים,

     

                           

              

   

                       

                  

                  

                   

                         

 
 15 בכפוף  לעמידה בדרישות  חוק  תגמול לנושאי משרה בתאגידים  פיננסיים  לעניין  תקרת   התגמול.   

 

 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 תואו של ועקבהולמגתמה 40%15 על להעאשל קענמתשנ גיןב ששולם תנהמש קענממ הינם

 תא אשרל איםרש יהיו טוריוןקדירוה ולמגתהתועד אזי ק,ענמתשנ תהאוב משרה אנוש

 על לויחו סההפרי איתנשאבל לוטבו אול מוולש טרםש הנדחים מיםלותשהתתרי תשלום

 .לוא נדחים מיםלותש

 השיפר ינאת.7

 ,תרהי בין ,תחשבוי טוריוןקדירוה ולמגתהתועד פיפציס משרה אלנוש הפרישה איתנ תיעקבב הדיון תבע

 עיביצו ,תוקסהע סיום תסיב ,תוקסהעו תוכהונ תופקת,תואחריו מיתחו ,משרההאנוש של קידובתפ

 .קהבנ יעדי תגלהש משרההאנוש של ותמתרוו תוכהונ תופקתבקהבנ

םירויטפ ייופיצ .7.1 

 7.1.1. הסכמי   העסקה   חדשים   שייחתמו   עם   נושאי   המשרה   יכללו   הוראות   לפי   סעיף    14  לחוק   פיצויי  

פיטורים   תשכ"ג -   1963.  עובדים  שיקודמו  למעמד  של  נושאי  משרה,  תתווסף  להסכם   עימם   

הוראה   בדבר  תחולת  סעיף    14 לחוק  פיצויי  פיטורים   התשכ" ג- 1963 , ככל  שלא   היתה   קיימת  

כזו בהסכם  העסקתם הקודם.  

 7.1.2. במקרה   של   פיטורים    נושאי  המשרה  יהיו  זכאים  לשיעור  של    100%  פיצויי  פיטורים .  לצו רך   

קביעת   סכום   הפיצויים   משכורתו   האחרונה  של  נושא  המשרה   תוכפל   בשנות   העסקתו  בבנק,   

פיצויי    סעיף    14  לחוק   לפיה   כולל  הוראה   המשרה   נושא   של   ההעסקה   הסכם   כן,   אם   אלא  

פיטורים,  תשכ"ג -   1963  חל  עליהם  ובמקרה  זה,  יחולו  הוראות  סעיף    14  לחוק  פיצויי   פיטורים . 

 7.1.3. על   אף  האמור  לעיל,   במקרה   של   פיטורי  נושא  משרה  אשר  לא  נכללת  בהסכם  העסקתו  הוראה   

לפי  סעיף    14  לחוק  פיצויי  פיטורים,  תשכ" ג -   1963   –  הדירקטוריון,  לאחר   קבלת   המלצת  ועדת  

התגמול,  רשאי  לקבוע,   כי   ישוחררו   לזכות   נושא   המשרה   כל    הכספים   אשר   הצטברו   לזכותו    

על  חשבון  פיצויי  פיטורים  אשר   עולים  על   100% פיצויי  פי  טורים.  

 7.1.4. על   אף  האמור  לעיל,  הדירקטוריון  לאחר   קבלת   המלצת  ועדת  התגמול,  רשאי  לקבוע,   כי   נושאי  

המשרה   יהיו   זכאים   לפיצויי   הפיטורים   )כולם   או   מקצתם (, גם  במקרה  של  התפטרות  של  אותו   

נושא  משרה.    

תמקדומ הדעוה .7.2 

 היהת דדיםהצמ מי תמביוז קסימע-בדעו סייח סיום של קרהמב ,תמקדמוה עהההוד תופקת

 3 עד-ל(מנכ"ו ט יו"ררה )למעמש אנוש ,חודשים 6 עד-"למנכ ,חודשים 3 עד-מן: יו"רקכדל

 .חודשים

.7.2.1 

 אאל ,קידיותפ את אולמל יךמשלה משרהה אנוש דרשיי תמקדמוה עהההוד תופקת מהלךב

 קר עלפוב בודיע משרהה אנוש מרו)כל קהלח או להכו זו תיבומחומ ררושחל קהבנ טלייח אם

 תום פניל בודההע סייח תא קסיהפל טלילהח תרבוול ת(מקדמוה עהההוד תופקתמ קחלב

 תא רק משרהה אלנוש לשלם חייב קהבנ היהי זה קרהמוב תמקדמוה עההוד תופקת

 אלנוש יעיםגמ שהיו לוויםהנ איםתנה וישו תתוספ אלל לו עהגימה תהחודשי תכורמשה

.7.2.2 
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 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 קבענ,כן אם אאל .תמקדמוה עהההוד תופקתאלומ גיןב,בודלע דרשנ היה לואי משרהה

 לו יעיםגמ שהיו איםתנה שווי גם לו מווליש כי משרההאושנ של תוקסהע סכםבה מפורשב

 .תמקדמוה עהההוד תופקתאלומןגיב,בודלע דרשנ היה לואי

 כםסבה עוקבשי פיכאו דין פי על טוריםפי צוייפילאיזכ היהי לא משרההאנוש בהן תסיבובנ . 7.2.3

 תחבו אלל תרלאל משרההאנוש תא טרפל אירש היהיקבנה,משרההאנוש עם קהסהעה

 ת.מקדמו עההוד תשלום פדיוןל

 תותגלהס קנמע . 7.3

 קענמ משרהה אילנוש מיםסוימ קריםמב אשרל איםרש היוי טוריוןקדירוה ולמגתהתועד . 7.3.1

 :לןלה טמפורה על להיע אשל גובהבתלוגתסה

 "ריו . 7.3.1.1

 אי גיןב תחודשיו תכורומש (3) שלוש עד-תרוטהתפ או טוריםפי של קרהמב . 7.3.1.1.1

 ת.תחרו

 תלוגתסהה דשיחו מהלךבתתחרו איב מידהבע תנהיו ליו"ר תלוגתסהה קענמ. 7.3.1.1.2

 .לו קוענשיו

 קיםמומני ,אירש היהי ,ולמגתהתועד תלצמהתקבל אחרל,טוריוןקדירה. 7.3.1.1.3

 עד של תלוגתסהה תופקתב עלפובתתחרוהאימ "רהיו תא טורלפ מיוחדים,

 .אחד חודש

 "למנכ . 7.3.1.2

 אי גיןבתודשיוחתכורומש (3) לשש עד-תרוטהתפ או טוריםפי של קרהמב. 7.3.1.2.1

 ת.תחרו

 אי תופקת את ריךאהל אירש היהי,ולמגתהתדוע אישור אחרל,טוריוןקדירה. 7.3.1.2.2

 .חודשים לושהש עד של תנוספ פהקותל תתחרוה

 תלוגתסהה חודשי מהלךבתתחרו איב מידהבע התניו "למנכלתלוגתסהה קענמ. 7.3.1.2.3

 .לו קוענשיו

 ל("מנכו "ריוט)למע משרה אינוש . 7.3.1.3

 ת.יוחודש תכורומש (3שלוש ) עד תוטרהתפ או טוריםפי של קרהמב . 7.3.1.3.1

 חודשי מהלךבתתחרו איב מידהבע תנהיו משרהה אילנוש תלוגתסהה קענמ. 7.3.1.3.2

 .משרההאנושל קוענשיו תלוגתסהה

 קיםמומני אישר היהי,ולמגתהתועד תלצמהתקבל אחרל,טוריוןקדירה. 7.3.1.3.3

 של תלוגתסהה תופקתב עלפובתתחרוה אימ רהמשהאנוש את טורלפ מיוחדים

 .אחד חודש עד

 .ועקב ולמגתכגוסויתחודשיו תכורומש 3 גובהל עד ר שלמואכתלוגתסהקענמ . 7.3.2
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 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 וישולם 16תנהמש ולמגתכ גוסוויתחודשיו תכורומש 3 על הולהע גובהבתלוגתסהקענמ. 7.3.3

 .לןלה 7.4 סעיףב מוראל בכפוף

 עוקבשי פיכ,תאחרו תסיבובנו טוריםפי ייצויפל איזכ היהיאל משרההאנוש בהן תסיבובנ . 7.3.4

 קענמתקיחל או כלל לשלם אשל אירש היהיקהבנ ,משרההאנוש עם קהסהעה סכםבה

 .תלוגתסה

 וככל ,קהחל או להכו,תמקדמוהעהההוד תופקתאת יפדה קשהבנ ככל ,יללע מוראהאף על . 7.3.5

 עהההוד תופקת את תלוגתסהה קענמ חפוףי- תלוגתסה קנמע יעגי משרהה אלנושש

 גיןבקרתמקדמו עההוד דיוןפ/תלוגתסהקענמ משרההאלנוש וישולם ,תהשנפד תמקדמוה

 יהיו ,טוריוןקדירוה ולמגתהתועד ,מוראה אף על .הפפשנח פהקותה על להעוה פהקותה

 .תהשנפד תמקדמוה עהההוד תופקת את יחפוף לאתלוגתסהה קענמכי,אשרל איםרש

 17יםנתשמ השיפר ידרהס . 7.4

 ועקבל ברמע משרה,האנוש של קהסהע סיום גיןב וליםמגת,301A ת"נב תאולהור אםתבה . 7.4.1

 לואתרבוול "(יםנתשמ השיפר יאנת":לןלה)18קהבנ דיעוב כלל של קהסהעה איתנב

 ,בחשבון קחויי תנים,מש שהפרי איתנ לליםכו לואש ככל , ילעל 7.3-7.1 יפיםבסע טיםמפורה

 סכםהאיתנ ואת קהסהעה סיום תסיב את ,מןז פני על לועפב ועיםהביצ את ,תרהי בין

 .תנהמש ולמגתכ אםתבה גוסוווי קהסהעה

 תזיבע מועדל ברמע מיםלותש תדחיי דריסלה ופיםכפ יהיו תניםמש פרישה איתנ תשלום . 7.4.2

 אינםש טיחלהב כדי (,ex-post) בדיעבד ועיםלביצ מהאתה גנונימנ תעלהפו משרההאנוש

 :לןלה טמפורכ,תרי סיכוני תקיחל דדיםעומ

 חודשי מהלךב תותחר איב מידהבע תנהיו תניםמשה הפרישה איתנ תשלום . 7.4.2.1

 .לעיל 7.3.1.3.3-ו 7.3.1.1.3 יפיםלסע בכפוף משרהא הנושקו לענשיו תלוגתסהה

 מועד אחרל מוךסב מןמזוב ישולם תניםמשה רישההפ איתנמ (50%) אחוז מישיםח . 7.4.2.2

 משרההאשנוש ניםתמשה הפרישה איתנמ(50%) אחוז מישיםחתתרי הפרישה.

 םסיו מועדמ חלה שנים 3 פני על שווה פןאובסוייפר היידח קבלל איזכ היהי

 .תוקסהע

 איתנ הנדחים של יםמלותשמה אחד כל תשלום ל,עיל .2.27.4 סעיףב מוראף הא על . 7.4.2.3

 תאוהור פי על רשיםהנד הון תמוליה סיביח מידהבע תנהמו תניםמשה הפרישה

 עקבש מתווהוב נדחהה לוםתשה משתלם בה שנה תהאו גיןבםקיהבנ על קחהמפ

 שיעור שנה תהאובש בדובל ההון תמוליה סייחב מידהע רךלצו טוריוןקדירה

 (.0% עלמבי )אה הינו חיותשוה

 אינו אהתשוה שיעור ,נדחה לתשלום משרהה אושנ איזכ בה תמסוימ ובשנה היה . 7.4.2.4

 אל קוהבנ חה,הנד התשלום להשתלם מורא בה נההש גיןב (,0% מעל אינו) חיובי

 מתווהוב קיםהבנ לע קחהמפ תאוהור פי על שיםדרהנ ההון תמוליהסביח מדע

 נקמע לקבל יזכא נויא היו"רו חרמא ,וןיטורקדירה יו"ר על חוליאל זה סעיף 301A נב"ת תאוורהןדכוע אורל
 .תנהשמ

 .שרהמינושא של סקההע םיוסןבגי םולילתגמ סייחמת

 רמבנובל 13 םומי (A301)ולתגמ ותניימד נושאביןתק יקאבנ יהולנ ותוראהםיישולתובושתו ותשאל לקובץ םתאבה
 .נקבי הדעוב ללכמ 75% וללתכאהי םאק"הבנ בדיעולככשב כ"תח םבדיעותצקבו ,2018
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 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 אל הנדחה התשלום אזי הון,ה תמוליה סיביח מידהע רךלצו טוריוןקדירה קבעש

 תמוליה סוביח (0% ל)מע חיובי אהתשו בשיעור מודיע קהבנ בה הלשנ וידחה ישולם

 רךלצו טוריוןקדירה קבעש מתווהוב קיםהבנ על חקהמפ תאוהור פי על דרשיםהנ

 התשלום בו קורימה עדמומה שנים 5 בחלוף אם .ההון תמוליה סיביח מידהע

 הנדחה התשלום וטליב ל,"הנ איםתנב קהבנ מדע לא להשתלם היה מורא הנדחה

 מוריםא אשר הנדחים, מיםלותשה תרי לו.קבל איכז היהי לא משרההאונוש "להנ

 מועד תואוב לוטיבו אל גה,החרי מהקייתה בו מועדל קביםעו מועדיםב להשתלם

 ווליח אשר זה ק"סבולעיל .2.37.4 "קבס ועיםקבה איםתנב מידהלע פיםפוכ ויהיו

 .הלדחיי תטילוונהר שנה כל לגבי

 ת,מוו בשל קהסהע סיום של קריםמבעלופיאולליחו אליללע. .7.4 2.2 סעיףב קבעשנ דרסהה . 7.4.3

 מווליש זה קרהמוב ולמגתהתועד ידי על קבעשי פיכ משרה,א הנוש קשה של להמח או תנכו

 .חיהדאלל הפרישה איתנ אלומ

 המיתח קנמע .8

 תלשנ גבלומה קבנב חדש משרה אלנוש מהתיח קענמ אפשרתי ת,אז קיםמצדיה מיוחדים, קריםמב

 ךלצור לו,קיש טוריוןקדירוה ולמגתה תדוע ת.חודשיו תכורומש תיש דע של גובהב האשונהר בודההע

 תמנה,מ ליוא קידהתפ פיאו מינויו, תסיבונתא תר,הי בין גובהו,ו מהתיחקענמ תןמ על טהחלהה תקבל

 '.וכו תוחריואקףהי

 יויפשוחויטב ,רופט-'גקפר

 יויפשוחויטב,רופט .9

 יהיו תיד(בע מונושי להא ללםבכ)ו תלע תמע מכהניםה,טוריםקדיר תורבל,קבבנ משרהה אינוש כלל

 טיםמפורה ולמגה כיבילר סףבנו ,קהבנ מטעם תאחרו תברובח או/וקבבנ קידםתפ לוימי קבע איםזכ

 משרה איונוש טוריםקדיר תאחריו טוחביל דין פי על דרשיםהנ ישוריםאל בכפוףו ,ולמגתה תמדיניוב

 .טורלפוקבבנ גיםהוהנ פוילשי תתחייבוה תביולכ

 המשרהישאונו יםרוקטדיר תויאחר חויטב. 9.1

 תוטלש תחבו בשל משרה איונוש טוריםקדיר תאחריו טוחלבי בחוזה קשרתלה אירש קהבנ . 9.1.1

 קבע תיד(בע מונושי לוא ללבכ)ותלע תמע מכהניםה טוריםקדיר תרבול משרה אינוש על

 רקשתלה תאפשרוהתרבו)לקהבנ מטעם תאחרו תברובח או/וקבבנ קידםתפ לוימי

 מור,אכ ביטוח,ה תסוליפו תמסגרב מסוים(. אלנוש טוחבי או Run Off גסומ טוחבבי

 (תידבע מונויש להא ללםבכו) תעלתמע מכהניםה קרוביהם,וקבבנ טהליש ליבע גם טחויבו

 אישי ענין ק,בבנ טהלישה עלשלב משרה אינוש תרבול ,קבבנ טוריםקדירכ שכיהנו או

 הלמנכ שכיהן או (תידבע ונהמשי מי ה,זללבכו( תלע תמע מכהןש מי וכן תם,אחריו טוחבבי

 בכפוף טוריםקדירה תרבול משרהה אינוש של תםאחריו תא טחיב החוזה .קהבנ של ליהכל

 בדין. עיםקבורים האישוול תלוגבלמ

 אםתבה .לושתהבנו תברובחוקבבנ משרה איונוש טוריםקדיר תאחריו תסליפו רוכש קהבנ

 מיכהסה אשרו,2015 אימל 10 ביום תליהכל פהסיאה ידי על אושרהשתמסגר תטחללה

 תפוסנו טוחבי תפוקותל סהליפו תרכיש אשרל טוריוןקדירוה ולמגתה תועד תא אשמר

 איםתנל בכפוף תליהכל היפסאה תטחלה מועדמ שנים 6-מ אוחרי אל מנהתייסתש

 ת.ליאסיפה הכלל הש סףר נואישוב רךא צולל מור,אכ תאוז בהחלטה, טיםמפורה
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 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 אשרכ חדשה סהליפו תישרכלתקשרותה אשרלאירש היהי קהבנ ,יללע מוראהתמרול . 9.1.2

 אינוש של תםלועיבפ רוךכה סיכוןהאורל קבעי ביטוחיהסויהכי קףהיתרבול איםתנה

 םוהיקפ לושתהב תברוהח ושל קהבנ של תלועיהפ מיתחובתתחשבוה תוך ק,בבנ משרהה

 .דין פי על דרשיםהנ אישוריםל בכפוף ,קהבנ של מדובמע וכן

 יויפשיתבכ . 9.2

 9.2.2. הבנק   יהיה   רשאי  להעניק  התחייבות  לשיפוי  מראש  לכל  נושאי  המשרה  של  הבנק   לרבות    

הדירקטורים ,   המכהנים   מעת    לעת   )ובכללם   אלה   שימונו   בעתיד   (,  עקב  מילוי  תפקידם  בבנק   

ו/או  בחברות  הבנות  ו/או  בחברות  קשורות  ו/או  כל  חברה  אחרת  שהבנק   מחזיק  ו/או  יחזיק  

מעת  לעת  בניירות  הערך  שלהן   )"להלן: "חברות  האחרות "(  בכפוף  למגבלות הקבועות  בדין  

ובתקנון הבנק.    

לע יל,  הבנק   יהיה   רשאי   לשפות   כל   נושא   משרה   לרבות   דירקטור     מהאמור    9.2.3. מבלי   לגרוע  

עקב  פעולה  שעשה    עליו   שהוטלה   בדיעבד,  בשל  חבות  או  הוצאה  כמפורט  בתקנון  הבנק,  

בתוקף היותו נושא  משרה לרבות  דירקטור  בבנק.   

 9.2.4. סכום   השיפוי   המירבי   שישלם  הבנק  לכל  נושאי  המשרה  בבנק  ו/או  לנושא  המשרה  בחברות  

האחרות  או  למי  מהם  ולרבות  לדירקטורים,  במצטבר,  לא  יעלה   על    25%  מההון  העצמי  של   

הבנק  לפי הדוחות הכספיים האחרונים שפרסם  הבנק  לפני  מועד  תשלום השיפוי בפוע ל.  

 תרבולקבבנ משרה אנוש טורלפ אירש היהיקהבנ ק,הבנ קנוןתוב בדין תוועקבהתלולמגב בכפוף

 תואחריומ בדיעבד או/ו אשמר ד(,תיבע מונושי האל ללםבכ)ו תעלתמע מכהניםה טורים,קדירה

 גם וליח זה סעיףב מוראה.קהבנ פיכל תהזהירו תחוב תהפר קבעקנז בשל קצתה,מאו להכו

 מונושי להא ללםבכ)ותלע תמע ניםמכהה טורים,קדיר תרבולקבנב משרה אנוש לש טורלפ סביח

 תבחו תא תוהפר קבע שייגרם קנז בשל ,תאחרוהתברובח משרה אנוש תויוה עם קשרב(דתיבע

 .תאחרוה ותברבח קידופתתמסגרב קבנה פיכל תהזהירו

 יםרוקטדיר לומג-'דקפר

 "ר(וי מעט)ל יםרוקטדיר לומג .10

 ,יםצוניחי טוריםקדיר בורע ולםמשה ולמגה בד.בל ועקב ולמגת לוקבי טוריוןקדירה בריח.10.1

 ולמג הינו ,קמהבנ לשהוכ שכר קבליםמ אינםש ,אחרים טוריםקדירו לוייםת תיבל טוריםקדיר

 ללים)כ תברוהח תקנותב ועקבהחטווה פי על קבעי גובהו, אשר בישיבה תפותתהש ולמגו תישנ

 טוריםקדירה כל בורעלמוגה "(.לומהג תונקת":לןלה)2000-"סתש (,ייצונח טורקדירל ולמג בדבר

 .זהה פןאוב קבעי

 ל,מוגהתקנותפי על תרמוה רבימיהולמגהעל להיעאל טוריםקרהדי ולמג קרהמ בכל כי,בהריו.10.2

 ת.מורואת הקנותק על פי ההבנ גסוומ שבה גהדראם לתבה

 פהיאסה שרהאי,2016 רטובקאול30םובי.וישיפהביכתןדכועאת יתללכהפהסיאה שרהיא,2013 וברטוקלא9םיוב
 ,אישי יןענתיולהיעשו יטהשל יעללב שראאו/וםיהרובקאו/ו יטהשל יעלבםוריטקדירלישיפו יכתב שחדמ יתללהכ
 שמחד יתללכסיפה ההא שרהאי ,2019 רטובקולא 3םיוב.2016 ברטוקאול9םיומ חלה ותוספנםניש3 של פהקולת

 .2019 ברטווקלא9םומי חלהותספנוםניש3של פהותקם, ליהרובקוו/א טהשלי יעלבםוריקטדירלוישיפ תביכ
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שהינו  בר-  להתניה   וישולם  בכפוף   יוענק   המשרה,   המשתנה,  לכל  אחד  מנושאי   התגמול   11.3. תשלום  

השבה  מכל  אחד  מנושאי המשרה לבנק בהתקיים  אחד  מהקריטריונים הבאים  : 

 

    

              

           

                 

                 

          

   

                   

                 

            

 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 .ולמגהתקנותל אםתבה תאוהוצ רלהחז איםזכ יהיו טוריםקדירה.10.3

 קנבב המשר ישאונלוקנעוהש יםמוסכ תהשב-'הקפר

 הנתשמה לומתגה ימוסכ תהשב .11

11.1. באם  יימצא כי שולמו  לנושא משרה,  אחד  או  יותר,   סכומים  כחלק מתנאי  הכהונה  והעסקה   אשר  

התבסס  על  נתונים  שהתבררו  כמוטעים  והוצגו  מחדש  בדוחות  הכספיים  של  הבנק,  ולאור  הצגתם  

מחדש של הנתונים היו  אמורים להשתלם  לנושא המשרה  סכומים נמוכים  מאלו שקיבל בפועל  או  

לא  להיות  משולמים  כלל,  ישיבו  נושאי המשרה  על  פי  דרישת  הבנק  סכומים  אלו בתוספת  הפרשי  

הדירקטוריון   ידי   על   שייקבעו   ובדרך   באופן   וזאת   ההחזר,   למועד   ועד   התשלום   ממועד   הצמדה  

ממועד   הזכאות  ל תשלום. שנים   שלוש   חלפו  שטרם   ובלבד   התגמול,   ועדת  המלצת   קבלת  לאחר  

יובהר  כי  האמור  לעיל  יחול  גם  על  נושא  משרה  אשר  חדל  לעבוד  בבנק במהלך  תקופת  שלוש  השנים  

האמורות.    

11.2. באם  יימצא  כי  לא שולמו  לנושא  משרה,  אחד  או  יותר,  בחלקו  או  במלואו,  סכומים  המגיעים  לו  

כחלק מתנאי  הכהונה  והעסקה  אשר  התבסס על נתונים  שהתבררו  כמוטעים  והוצגו  מחדש  בדוחות  

המשרה   להשתלם  לנושא   היו  אמורים   הנתונים   הצגתם  מחדש  של   של  הבנק,  ושלאור   הכספיים  

סכומים  גבוהים  מאלו  שקיבל  בפועל  ונושא המשרה  עובד  בפועל  בבנק במועד  התשלום,  ישלם  הבנק   

לנושא המשרה  את  חלק התשלום  החסר  ובלבד  שטרם  חלפו  שלוש  שנים  ממועד  הזכאות  לתשלום.   

 11.3.1 . נושא  המשרה   היה  שותף  להתנהגות  שגרמה  נזק   חריג   לבנק  לרבות: פעילות לא  חוקית,  הפרת   

חובת  אמונים, הפרה  מכוונת  או התעלמות  ברשלנות חמורה  ממדיניות הבנק,  כלליו ו נהליו . 

 11.3.2 . הונאה   או   התנהגות   בלתי   ראויה   מכוונת   של   נושא   המשרה   שבגינן   נתונים   התבררו   כמוטעים  

והוצגו  מחדש  בדוחות  הכס פיים  של  הבנק . 

 11.3.3. מקום   בו    ניתן   לפטר   נושא    משרה  ללא  פיצויים ,  כולם   או   חלקם,  בהתאם   לדין    ו/או  מקום    בו    

ניתן יהיה  לשלול  הודעה  מוקדמת  כולה  או  חלקה . 

 ההשבהתהפעל. 11.4

 ולקשה לםהו סכום להשיב כדי ייםטמשפ צעיםמאב תרבול בירים,סה צעיםמאה בכל טקוינ קהבנ

 ריוניםטריקה מוקייתה אשרכ שרה,מה /יאלנוש מוולשש תניםשמה וליםמגתה לכל או קחלל

 ידי לע עוקבשיי רךדוב פןאוב תאוז דין, לכל בכפוףו יללע 11.3 סעיףב טיםמפורה הלהשב

 כל וןבחשב אויוב רךוהד פןאוהתיעקבב ל.מוגתהתועד תלצמהתקבל אחרל טוריוןקדירה

 .אבנוש תורבועומתמידוהמשרהאנוש ת שלאחריות המרתרבו, לטייםוונהרל וליםקהשי

 ההשבה תפוקת. 11.5

 משרה,האשלנו תםקענה מועדמ ניםש5לש פהקותל השבה ברי ויהי יםתנמשה וליםמגתה. 11.5.1

 .ונדח שהם ככל ,יםתנמשה יםולמגתה של חייההד תופקתתאתללכו ההשבה תופקת אשרכ

 :איםהב איםתנה כל מיםקייתמ אשרכתפוסנו םתייבשנ רךאתו ההשבה תופקת. 11.5.2
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 11.5.2.2. הבנק   סבור   שבחקירה  עלול  להתברר  שהתקיימו  הקריטריונים  המפורטים  ב סעיף 

 11.3 לע  יל; 

החליט  הבנק,  של  התגמול  ועדת  המלצת  קבלת  לאחר   11.5.2.3. דירקטוריון   הבנק,  

שמתקיימות   הנסיבות   האמורות  לעיל  להארכת  תקופת  ההשבה.   בקבלת   ההחלט ה   

על   הארכת   תקופת   ההשבה   בשנתיים   נוספות ,  על   הבנק   להביא   בחשבון   גם  את  רמת   

האחריות   של   נושא   המשרה   ומידת   מעורבותו    בנושא .  תקופה   זו   תפקע   כאשר    

החקירה  הרלוונטית  תסתיים  ומידת  אחריותו  של  נושא  המשרה  תתב רר. 

    

                    

                 

                      

    

    

          

                        

   

                       

               

                   

    

                  

                     

                  

             

   

                    

                     

                   

                 

     

 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 תטוריולגרתמרשו עההוד קיבל או תמיפני קירהבח חתפקהבנ ההשבה תופקת תוךב . 11.5.2.1

 ;קירהח שנפתחה "למחו תטוריולגר תרשו תרבול

התגמול,  יהיה   רשאי   להאריך    את   תקופת     ועדת  המלצת   קבלת  לאחר   11.5.3 . דירקטוריון   הבנק, 

ההשבה ,  מעבר   לשנתיים   הנוספות ,  ככל   שהחקירה   הרלוונטית   טרם    הסתיימה   וטרם    

התבררה  מידת  אחריותו  של  נושא המשרה .  

11.5.4 . הבנק   יהיה   רשאי   לקזז   את   סכום   ההשבה   המגיע   מנושא   המשרה   מכל   סכום   שעל   הבנק  

לשלם  לנושא המשרה,  גם  במקרה  של  פריסת המענק וגם  במקרה  בו הסתיימה  העסקתו  של   

נושא המשרה.  

 :מהשבה טורפ.11.6

 גיןב משרה אלנוש קענשהו תנהמשה ולמגתה סך אשרכ,יללע 11.5-11.3 יפיםבסע מוראה אף על

 טוריון,קדירוה ולמגתהתועד שנה, תהאוב ועקבה ולמגתמה 1/6 על להעו אינו תדרילנקה השנה

 ולמגת תואולסביח 11.5-11.3 יםיפבסע ועקבה ההשבה גנוןמנ עלופיאל כי אשרל איםרש יהיו

 .ששולם תנהמש

 תונוש-'ו קפר

 המשרהישאונ של הקעסההינאתביתוהמונישא יוניש .12

 תונקת:" לןלה)2000-סתש" (ענין ליבע עם תאוקסבע תלוק)התברוהח תקנותב ועקבל אםתבה.12.1

 :כי קבענ"(תוהקלה

 של קהסעוה הונההכ איתנבתימהו אלוישינ ת,ברוהח קחול )ד(-וג()272 יפיםבסע מוראהאף על

 אישורב רךצו אלל) "למנכה אישור עוניםט יהיו טורים(קדירו "לכמנ אינם)ש קבבנ משרה אינוש

 תא מיםאתו השינוי אחרל משרההאנוש של קהסעוה הונההכ איתנש בדובל ל(מוגתהתועד

 .קהבנ של ולמגתה תמדיניו

 שראושי ק,בבנ משרההאנוש של קהסהעו הונההכ איתנבתיהומאל שינוי כי קבענ זהןיעניל

 ולמגתהאלל],המשרהאנושל ועבקה ולמגתה של תלוהעמ 5%-ל עד הינו ,"למנכה ידי על מוראכ

 עושינב בשינויים תחשבלה לימב) ולמגתה תדיניומ תופקת לכל [קענהו שזה ככל ,תנהמשה

 ועדמב טילוונהר משרההאנוש של קהסהעוה הונההכ איתנלסביח דד(מל ולמגתה כיבירתמדהצמ

 זו. תמדיניו תילתח

 הונההכ איתנב תיהשנ השינוי קףהי כי ת,לע תמע אשר,ל איםרש היוי טוריון,קדירהו ולמגתה תועד.12.2

 ולמגתה של תתיהשנ תלוהעמ 5%-ל עד הינו "למנכלתברטהמצ ותאשתוצ ,ל"מנכה של קהסהעו

 ולמגתהאלל) דד(מל ולמגתה כיבירתמדהצמ עושינב בשינויים בתחשלה לימב) "למנכל ועקבה

 ונההכה איתנש בדובל תימהו אינוש כשינוי ייחשב לשינוי ודםק ,(קענהו שזה ככל ,תנהמשה

 .קהבנ מול שלגתת המדיניו תא מיםאתו ינויר השאחל ל"מנכשל ה קהסהעו
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 משרה אילנוש ולמגת תמדיניו-מע"ב ירושלים קבנ

 לומתג תוינימד תפוקת .13

 .שנים שלוש של פהקות משךל,2020 ארבינו 1םמיו חלה חלת ולמגתהתמדיניו

 :מעבר תוראוה .14

 :ןהל)ל 2017-2019 ניםהש של ולמגתה תמדיניול אםתבה אושרי או/ו אושרש תנהמש ולמגת על

 של וחהכמ תנהמשה ולמגתה גיןב מיםלותש תרבול ,1.1.2020 מיום חלה וישולם ("תמדוקה תוינימדה"

 תאוהור ללחו משיכוי ,1.1.2020 מיום חלה מוולויש וחהמכ סויפר או/ו סונפר אשר תמקודה תמדיניוה

 סונפרשאו/ו מוולש טרםש מיםלותשה ענייןלבה ועיםקבהסףהאיתנתרבולת,מקודהתמדיניוה

 מור.אכ
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 מבוא: .1

 ןלפק יראי רמ את ותנמל טילהח ,2022 ואררפבל 24 םוימ ויבתביש נק,בה ןוירוירקטד.1.1

 חפקמשה כךל וףפבכ נהיה ורהאמ יוניהמ בדבר הלטהח ."(נקבהלמנכ")" נקבהל"נכלמ

 .יונילמ והסכמת לעעיודיואוותנגדתהלעעידויאל יםנקהב לע

 אשר נקבב רההמש יושאנללומתגה ותינימד ןועדכל תאםבה וענקב קהעסהה ינאת.1.2

 קנהב ל"נכמלש קהעסהינאת יםבאומ בה זו, בהישיב יתללכה פהיהאס ורשילא ובאתמ

 ור.אישל

 22 וםימותיבביש ןוירוירקטהד היראחלו 2022 ץלמר 15 יוםמ תהיבשיב ול,מתגה עדתו.1.3

 נק.הב ל"נכמלה שקעסוה נהוכההינאת את ואישר ,2022 ץלמר

 .יתללהכ הפיהאס וראישל יםפופנק כהב ל"נכמלה שקעסהה ינאת.1.4

 נקבהלשלומתגה ותינימד ןועדכל ותפופכ ההסכם ותוראהיכ הרובי וב,הט הסדר ןעלמ.1.5

 ל"נכמלש קהעסהינאת איםובמ בה זו, היבביש יתללהכ פהיהאס וראישל באושמ יפכ

 לעחקפהמולישרא נקב ותוראהלו עתל עתמ יהיתה ותיניהמדשיפכו ורשילא נקהב

 .מההתאורך בהצ ידתו במנוקתיו,עתל עתו מייהי שפכ ים,נקהב

 הקעסהה ינאת .2

 יללכ .2.1

 תליחת עם וליח אשר 1םינש(4)עארבל האת נקהב ל"נכמ עסקתה פתותק .2.1.1

 .נקו בבתנוכה

 וקדמת,מ עהודבה עת, לבכ דהועבה קשר את יםילס איםרש וייה דיםהצד .2.1.2

 (לןלה .262. ףיעו ס)רא שיםודח(6ה )שיש לבכתב ש

 וירוכיש יטבומ ודתועב כושר לכ את דישהקל יביתחמ נקבהל"נכמ.2.1.3

 תא לאמי נק,הב ותינידמ את עיבצ יו,ניינעלו נקבה דוםיקל ותונמויומ

 נקבהלשןויורירקטדה ותטלהח חרא לאמיות,ונאמנוב ותירבמס וידפקת

 וילע ליםוטהמ דיםיקפהת לכ את עת לבכ לאמי נקבהל"נכמ אן.ולבמ

 ידגתא לכיפלכ,נקהב יפלכ ותננאמב ידמתלעפיוומדעומ וידקפת גרתבמס

 .נקהב ותחוקליפלוכ נקהב עם ורהקש

 לכו/או חרא ידפקתו/או חרא עסק לבכ וקעסל לאש יביחמת נקבהל"נכמ .2.1.4

 ןיוב ירככש ןיב ין,פיעקבןיבוןימישרבןיב חרת,א דהועב ו/או חראקויסע

 הודעבה ותעבש ןיב,חרתא דרך לבכ ואץעויכיומסואיולג ותףכש אי,כעצמ

 אם לאא ורה,תמ לאלןיבו רהובתמ ןיב אחר, עדומוא חרתאהעשלכבןיוב

 .ומראש ק בכתבנבה ןויורקטירדלכך מ וראיש לבנתק ןכ

 הבהודע העבודה רשקתאםיילס ,עת לבכ ,אישרםדדיצהמדאח כל .יתלמאיינמהסקעהתתקופלתבוייתחהןאי
 .םחודשי 6של שמרא
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 תויהיכתבזא הרובה אה.למהבמשר נקבהל"נכמ סקעוי קהסעהה פתובתק .2.1.5

 לע וחיקפ לתוכיןיא נקלבו ישי,אןואמ לש דתוחימ דהימ דורש ודיפקות

 ותעסקהלע נהלותח לא דו,יקפבת נקבהל"נכמלש חהונהמו דהובעה ותעש

 . 1951-"אישה, תחונומ דהובע ותעוק שח ותאורהקנהב ל"נכל מש

 לטתוחמו הלאמ ותיודס ירתמש לע יבויח נקבה ל"נכמ-ותיודס ירתשמ .2.1.6

 מן.לת בזוגבה מניה שאפולתק

 םאןיב,וקדמתהמ עהודההתפותקל נהיה ותחרהת יא פתותק-ותרתח יא .2.1.7

 הפולתק ןוכ לקה,חוה אלוכ ה,פדתנ יאה ן אםיוב לעופבהעבד ב נקהב ל"נכמ

 תפובתק ות.לתגהס נקעמ נקבהל"כנלמ ולםשמ ינםבג שיםודח3לש פתוסנ

 ןיב אי,כעצמ ןיוב ירככש ןיב וד,בעי לאש יב,יתחמ נקבהל"כנמ ותרתחהיא

 ןיב אחר, רהמש ושאנכןיוב ורטירקכד ןיב הו,שלכ חראןפובא ןיוב ץעויכ

 קנבב ורתחישו/אוםיחרתהמ מיםורגה ורעב ואלאצ ,ןיפיעקבןיוב ןירמישב

 ::ןללה טיםורפהמ יםמורהג א רק,ל ל אךלוכ

 י(,טננטריא נקב ותבלר)לאבישר ולשהכינקאב ידגתא רועב ו/או גרתבמס .2.1.7.1

 ול;בח ו/אוץור בארמיד כאאגל תה שורשה קחבר/ת בתחבר ותלרבו

 תובלרו נטי(,נטריא ותלרב)לאבישר ולשהכידוסמ וףג ורעב ואו/ גרתבמס .2.1.7.2

 קוסעהל"ובח ואו/ ץבאר רוכמא דיאגתלש רהושק רהב/חבת חברת

 לן;לה 2.1.7.6 יףעור בסק כאמנהב קוסע וום בתחב

 תחבר ותלרב ל,אבישר יאאשר ייסכרט תחבר ורבע ואו/ גרתבמס .2.1.7.3

 "ל;ובח ואו/ ץור בארכאמ ידאגתלה שורשה קחברת/ב

 וא קיםוסע אשר ייםאנקבץוח פיםוגוא ותחבר ואו/ יאשרא ותחברב .2.1.7.4

 ;יראן אשבמת וקעסל יםעתדמת

 ףיעסב ורכאמ נקהב קוסע וב חוםבת ותסקועה Peer-to-peer ותחבר .2.1.7.5

 הבנק; תווחקל ;2.1.7.6

 (1) בו: לועפל עתדמת נקבהיכעוידשואלעופ נקבהוב חרא וקסיעלבכ .2.1.7.6

 ןילב נקבהל"נכמןיב יקסעומ ובדעיחסי וקתינ עדוממ נהשלש וחובט

 הנלש חרוהמא לכל נקבהלש דהובעה יתנוכבת עיפומ ואה(2)ואו/ הבנק;

וב ותליעפל ערךנ נקהב (3)ואו/ יקסעומ ובדעיחסי וקיתנ עדומל וקבתעה

 .נקלב ל"נכמהןייק בסעומ ובדעיחסי וקתינ טרם 

 לוגמתהייברכ .2.2

 :איםהב ביםיהרכ לע יםסוסק מבנהב ל"נכמלל שוגמהת ייברכ .2.2.1

 (.להלן 2.3 סעיף) יתחודש ורתל משכלוכה עושכר קב .2.2.1.1

 (.להלן 2.4 סעיף ) יםוולנ איםנות ותיליאסוצ ותהפרש .2.2.1.2
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 2.2.1.3. מענק שנתי משתנה – )סעיף   2.5 להלן( .  

 2.2.1.4. תנאי פרישה )ראה סעיף  2.6  להלן(. 

החל  לצרכן  2.3.2. המשכורת  החודשית תהא צמודה  לעליית  המדד המחירים

העדכון יבוצע  הבנק . מנכ"ל של תחילת עבודתו במועד הידוע מהמדד 

בחודשים  ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר של כל שנה.   למרות זאת, במקרה של  

אולם שיעור   ירידה  במדד לא  תהיה  הקטנה בהתאם של המשכורת החודשית ,

במידת הצורך,   ירידת  המדד  יקוזז משיעור  עליית  המדד  הבאה  )ואף  לאחריה ,

עד  לקיזוז מלוא  ירידת  המדד( . עדכון  השכר יבוא במקום תוספות  יוקר  ומכל  

מקום על חשבונן . 

    

           

      

     

           

      

        

    

     

       

      

       

       

      

     

 2.3.1. בתמורה  למילוי התחייבויותיו, הצהרותיו  ותפקידיו של מנכ"ל הבנק במלואן  

השנה הראשונה  הבנק , במהלך  מנכ"ל של משכורתו תהיה ובמועדן 

להעסקתו-  110,000  ₪ ברוטו  לחודש  עבודה במשרה מלאה;  לאחר  תום שנת  

של   עבודה מלאה בבנק  תועלה  משכורתו של מנכ"ל הבנק  והיא תעמוד  על  סך

שנות   שתי  תום  מלאה;  לאחר  במשרה  ברוטו  לחודש  עבודה   120,000 ש"ח 

עבודה מלאות בבנק תועלה משכורתו של מנכ"ל הבנק והיא תעמוד על סך של  

שנות   שלוש  תום  מלאה ; לאחר  במשרה  ברוטו  לחודש  עבודה  ₪  130,000

של  עבודה מלאה בבנק  תועלה  משכורתו של מנכ"ל הבנק  והיא תעמוד  על  סך

 140,000  ₪ ברוטו לחודש עבודה במשרה מלאה. )"משכורת חודש ית"(.  

םיוולנ איםנות ותיליאסוצ ותהפרש .2.4 

 יפ לע יהסנפ ןלקר ואו/ םילנהמ חויטלב רישפי נקהב-יתנוינספ יתנוכת

 םילומתגל נקהב ותשפרה ןיגב מהשכר 6.5% נק,בה ל"נכמ לש וירתבח

ןקרנהיאשוחיטבתפו/קג"פוקלרישפלה חרב נקהב ל"נכמש רה)במק

 רכוש ןדובא לש רהקלמ יויסכ ורעב קנהב לוםתש את לולכי זה יברכ-יהנספ

 לבכ רכאש ית,חודשה תורמהמשכ 75% חתבטלה רושהד ורעיבש הודעב

 תורכהמשמ- 5% מ חתפי לא ודלב ליםוגמת לקלח ההפרשה ורעיש רהמק

 כושר ןדובא ןיגב יוסיכ לבש ותיולע תלהגדב רךוצ יההיש ל)ככ ית.שודהח

 דהועב כושר ןובדא חוטיב ישתרכ ןיבג נקלב ותלעה (,- 6.5% ל עברמ דהועב

 7.5% לע רהמק לבכ להעת לא ליםומהג ילדמ פרשההה עם חדיב ורכאמ

 הווההמ יתנוינספ יתנוכתב חריב נקבה ל"נכמש לככ ית.חודשה ורתמהמשכ

םיורעיהשולויחם,ילנהמוחיטבלוהינספןרלקותפקדהה ןיב ובליש

 8.33% בה; טחובהמ ולשכר פהוקל התאםב ליעל טיםרופהמ טיםנוולהר

 ןיבג ,יתחודשה ורתשכהממ 6% הנכי נקבה לימקבב ;ריםויטפ ייופיצ קוםבמ

 ית.נוינספה יתנוכתל וםכהס ירבעיו לים,וגמיב תכלר נקבה ל"כנמ לקח

.2.4.1 
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 לוםתש קוםבמ וואיב ריםויטפייופיצ ןיבג יתנוינספה יתנכולת נקבהיומלתש

 את ממצים והם ויריאלש וא נקהב ל"נכמלעיהגל ייםוהעש ריםויטפייופיצ

 14 יףעבס ורכאמ ים,ורטיפייוציפ לוםלתש ורקשהלבכ נקהב לשויתוובח

 תוכלז נקבה חרריש קנבה ל"כנמ לש וודתבע יוםס עם ורים.טיפ ייופיצ וקלח

 תינכובת וותלזכ והצטבר אשר פיםהכס לכ את נקבה ל"נכמ

 יהם.ותריפ תולרב ,רים(ויטפ ייופיצו ליםומתג)יתנויסנפה

 תינוכתל ותהפרשהתאעלבצ ,בכתב נק,לב עיודהליארש יההי נקהב ל"נכמ

 וךנמה משכר ות,קדפהב נקבה ל"כנמ לש ולקח את ותכנלו ית,נויסנפה

 לכך דהועבה שר ורשיא מראש להתקבש לבדוב ית,חודשה ורתמהמשכ

 ללוכ שכר וניה יתנויסנפה יתנוכתל ותדפקהה תועמבוצ לא וניבג שהשכר

 לתקבל וףפבכ ורים.טיפ ייופיצ וקחל 28 יףעלס התאםב ריםוטיפ ייופיצ

 רואישל התאםב השכר לע ותפקדההועיבוצ ור,מכא דהועבה משרד וראיש

 ורשיהא יפלעועצויב לא ונישבג תיחודשה ורתשכהמ ןיגב ותשפרהה יתרתו

 2נקהב ל"נכמלשורתולמשכ פתוסתכומלויש יתנוינספה יתנוכתל ותדפקהה

 "(.תקרהל מעבר יהלפנס רשותהפ" לן:לה)

סכום   מידי  חודש  בחודשו  לקרן  השתלמות   2.4.2. קרן  השתלמות- הבנק יפריש 

הבנק. בנוסף,  הבנק  ינכה   של   7.5% מהמשכורת החודשית של מנכ"ל חודשי

השווה  ל-  2.5% מהמשכורת  החודשית   מנכ"ל  הבנק סכום  חודשי של משכרו

ויעביר סכום  זה  לקרן השתלמות.  המנהל יהיה רשאי להודיע  לבנק לבצע  את 

שלטונות  מס  ההפרשות  לקרן ההשתלמות  עד  לתקרה  המוכרת  על  ידי

החודשית  של מנכ"ל   הכנסה,  ויתרת  ההפרשות  תתווסף  כתוספת  למשכורת 

מעבר   ההפרשות  כי הוסכם  השתלמות.  הפרשה  עודפת  לקרן במקום  הבנק ,

הבנק  לכל  דבר  לתקרה  לא  תיחשבנה כחלק  מהמשכורת  החודשית של מנכ"ל

ועניין . 

של   27 ימי  עבודה   שנתית  זכאי לחופשה  2.4.3. חופשה  שנתית- מנכ"ל  הבנק  יהיה 

לצאת   חייב  הבנק  יהיה  צבירה.  מנכ"ל מגבלת  מלאה,  ללא  שנת  עבודה  לכל

מן  הנדרש  על-פי הוראות  בנק  ישראל ו/או   לחופשה שנתית רצופה שלא תקטן

הפעילות   בתחום  מביניהם,  ובהתחשב  הגבוה  הבנק  לפי הביטוח  ו/או חברת 

של הב נק. 

ההעסקה,   בהתאם  להוראות  הסכם הצטברו, אשר  השנתית  החופשה   2.4.4. ימי

חוק   תקופת  עבודתו  ובהתאם  להוראות  בתום  לזכות  מנכ"ל  הבנק, ייפדו

חופשה בשנה שלא יהיו   חופשה  שנתית  התשי"א-1951 , למעט ארבעה )4 ( ימי

בפועל .    אלא לניצול ניתנים לפידיון

 תורשכלמ וספתכת,תושלבק ,נקהב "לנכלממולישו תקרהל מעבר יהנסלפ ותשרהפה כישפורבמ אתבז מובהר
 הנבשתיח לא תקרהל מעבר סיהנפל ותשהפרהיכשורבמפ םוסכומ ,יתניוסהפנ יתכנתול שההפר םקובמ ,יתשהחוד
 בחישו רךצול,רמוהא ותמכללי עלגרו יבלומ ,ותבלר ,יןיוענ ברדללכ נקהב למנכ" של תחודשיהתכורשמהמ כחלק
 .כיו"בו ותגלסתהמיד,שהופחמידבחישו ךצורקובע לר השכהתקביע ,ותיציאלסו תטבוה שיעור
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בשל  מחלה בתשלום   2.4.5 . ימי  מחלה- מנכ"ל  הבנק  יהיה זכאי להיעדר מהעבודה 

שנת  עבודה   בכל מלא  החל  מהיום  הראשון להיעדרותו  במשך  30 יום  שכר 

מלאה. מנכ"ל  הבנק  יהיה  זכאי לצבור  ימי  מחלה על למקסימום  של   90 יום.  

אינם ניתנים לפדיון .  הבנק  מנכ"ל ע"י ימי מחלה שלא נוצלו

בגין  דמי  הבראה  בהתאם   זכאי  לתשלום  2.4.6 . דמי  הבראה- מנכ"ל  הבנק  יהיה 

את   בלבד , יראו זכות  לדמי  הבראה  בכירים. לענין  בבנק למנהלים  למקובל 

מזכות  אותו   שהיו  שנות  וותק  מספר  כאילו  עמד  על  של  המנכ"ל  הוותק 

המקסימאלית.    במכסת ימי הבראה

קיימים  יחסי עובד- מעביד   2.4.7 . רכב- הבנק יעמיד  לרשות  מנכ"ל  הבנק,  כל עוד 

ההוצאות   בכל  הפרטיים  וישא  לצורכי  עבודתו  ולצרכיו  רכב  המתאים 

ברכב  יגולם   שווי  השימוש  בגין  ובשימוש  בו . מס הכנסה  הכרוכות  ברכב 

הבנק  יהיה רשאי להודיע על בקשתו להפסיק  וישולם על  ידי  הבנק .  מנכ"ל

ולקבל במקומו תשלום אחזקת רכב.   את  הסדר  הרכב לעיל

הוצאות  הקשורות   זכאי  להחזר 2.4.8 . שונות  ותנאים  נלווים- מנכ"ל  הבנק  יהיה 

סלולארי(,   בביתו  וטלפון  )טלפון  טלפון  למילוי  תפקידו  ובכלל  זה  להוצאות 

שלו ועדכונו,   המקצועי השתלמויות  לשמירת הידע סבירות,  אירוח  הוצאות

לשנה,  מנוי   בדיקה  רפואית  מקיפה  אחת  מחשב  נייד  וחיבור  לאינטרנט, 

בבנק  בתנאים  החלים  על   משרה  הקיימים  לעיתונים,  ביטוח  נושאי 

שתהא העברת  שליטה בבנק , הבנק  ימציא  למנכ"ל   ככל הדירקטורים בבנק,

שהמנכ"ל   פוליסת  ביטוח   Run-of עד לתום תקופת  ההתיישנות  בגין  התקופה

בבנק, התחייבות  לשיפוי ופטור   בבנק  והכל כמקובל  משרה  כנושא  כיהן

בריאות   ביטוחי מאחריות בתנאים המקובלים  לנושאי משרה בכירים בבנק,

ולזכויות  נוספות המקובלות בבנק לעובדים בכירים . 

 3הנתי משתננק שעמ .2.5

בהתאם  ובכפוף   משתנה  שנתי  מענק  זכאי  לתשלום  הבנק  יהיה  2.5.1 . מנכ"ל 

תגמול   של  הבנק  ולהוראות  המפקח על  הבנקים  ולחוק  למדיניות  התגמול

לנושאי משרה בתאגידים  פיננסיים )אישור  מיוחד  ואי  התרת  הוצאה לצרכי  

תגמול  חריג(, תשע"ו-  2016 )"חוק תגמול  לנושאי משרה בתאגידים   מס בשל

פיננסיים"( . 

שנה קלנדרית   הבנק בגין מנכ"ל 2.5.2 . תקרת  המענק השנתי  המשתנה  לו  יהיה זכאי

הבנק  ולמגבלות   תהיה  עד   700,000 ש"ח  בכפוף  למדיניות  התגמול  של 

לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים.   ולכללים הקבועים בחוק תגמול

 .להלן 2.7 סעיף אהר,מולגהת תיונמדי חמכו נקהב "למנכ של תנהשהמ למוגהת על תהחלו ותפסנו ותת כלליאולהור
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פרישה-  2.6 . תנאי

2.6.3 . מענק הסתגלות4-  

2.7 . הוראות כלליות  נוספות  - 

                                                 
            

           
  

המנכ"ל   התגמול  המשתנה   – המענק השנתי  המשתנה  של הפריסה של 2.5.3 . תנאי

במדיניות   במועדים  ובתנאים  הקבועים  בגין  שנה  קלנדרית  יחשב  וישלם 

וכפי שתהיה מעת לעת.   התגמול

בגין  פיצויי  פיטורים   הפנסיונית  2.6.1 . פיצויי  פיטורים- תשלומי  הבנק  לתוכנית 

או  לשאיריו ,  יבואו במקום תשלום  פיצויי פיטורים  העשויים  להגיע  למנכ"ל

של בנק בכל הקשור  לתשלום  פיצויי   המקרה,  והם  ממצים  את חובותיו לפי

סיום  עבודתו  של   בסעיף   14 לחוק  פיצויי  פיטורים.  עם  כאמור  הפיטורים, 

הכספים אשר הצטברו   הבנק  לזכות מנכ"ל  הבנק  את כל ישחרר מנכ"ל  הבנק,

זכאי  לקבל   הפנסיונית , לרבות  פירותיהם  והבנק  לא  יהיה  בתוכנית  לזכותו

התוכנית.    סכום כלשהו מתוך כספי

סיום  יחסי עובד- של במקרה  2.6.2 . הודעה  מוקדמת- תקופת  ההודעה  המוקדמת 

מהצדדים  תהיה, בכתב של 6 חודשים.  הבנק  יהיה רשאי   מעביד ביוזמת מי 

כולה   ההודעה  המוקדמת, מנכ"ל  הבנק במהלך תקופת של לוותר על עבודתו

חלקה, ובמקרה זה מנכ"ל הבנק  יהיה זכאי לתשלום כל הזכויות  הקובעות   או

הבנק  יהיה רשאי  לסיים   בהסכם כאילו  עבד בפועל  בתקופה זו . יחד  עם זאת ,

במהלך  תקופת  ההודעה  המוקדמת,  ובלבד   או העבודה  לאלתר,  את  קשר

בגובה   הבנק את  תמורת  ההודעה  המקודמת שנותרה  לזכותו שישלם  למנכ"ל

המשכורת  החודשית ושווי  התנאים הנלווים  והסוציאליים  הקבועים  בהסכם  

בגין תקופה  זו, למעט  התגמול  המשתנה.  היה  ומנכ"ל   ושהיו  מגיעים  למנכ"ל

מוקדמת  להתפטרותו , יהיה עליו   חובתו  למסור  לבנק הודעה הבנק  יפר  את

זכאי  לקבל אילו   היה  שהוא  לשלם  לבנק  פיצוי מוסכם  בגובה  השכר הכולל

עבד.  

של מנכ"ל הבנק  ישולם  למנכ"ל  הבנק  מענק  הסתגלות   העסקתו סיום עם 

בסעיף   2.3.1  בסכום השווה לשלוש משכורות חודשיות בגובה  השכר הקבוע

כפי שיהיה במועד סיום העסקתו בבנק.    לעיל,

תחרות.   הבנק  בהתחייבותו לאי מנכ"ל מענק  ההסתגלות  מותנה  בעמידת 

במדיניות   במועדים  ובתנאים  הקבועים  משתנים- ישולמו הסדרי  פרישה 

הבנק וכפי שתהיה מעת לעת .  התגמול של

מעת   שתהיה  כפי  של  הבנק  התגמול  כפופות  למדיניות  הוראות  ההסכם  2.7.1 . כל 

כפי   הבנקים  ורשות  ניירות  ערך, בנק  ישראל והמפקח  על לעת  ולהוראות 

 ,םחלק או םולכ,םריטויפ ייצויפ נקהב "למנכמ שלוללןיתנ יןהד יפ על ,בהן ותיבנסב, 2.6.3 ףבסעי מורהא אף על 4
 תמורת נקהב ללמנכ" םשלל ויבשיח לימב אלתרלםיוסדילי סקההעהאיתנ םסכה את יאבלה אישר נקבה יהיה
 .םוריטפייויצופי ,ותגלסתהנקמע,מתדוקמעההוד
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מקרה  התגמול  המשתנה  המרבי  לא  יעלה  על   100% מהתגמול  הקבוע   2.7.2. בכל 

)כהגדרתו במדיניות  התגמול(  של מנכ"ל הבנק.   

השנתי  המענק  זכות  לתשלום  מקנה  אינה   2.7.3. יובהר  כי  עמידה  בתנאי  הסף 

המשתנה  ואינה מבטיחה את שיעורו . 

הפחתת  התגמול  מיוחדים,  להחליט  על  רשאי,  מטעמים   2.7.4. הדירקטוריון  יהיה 

המשתנה )כולו  או  חלקו( , למנכ"ל  הבנק , לאחר קבלת המלצת  ועדת תגמול.  

כגון: ירידה  שונים בחשבון שיקולים שיקול הדעת יילקחו בהפעלת 

משמעותית בהכנסות  ורווחים, רווחים  ו/או  הפסדים  מאירועים  חד  פעמיים  

וכו'.   

 2.7.5. באם  יימצא כי שולמו  למנכ"ל  הבנק, סכומים  כחלק מתנאי הכהונה  והעסקה 

אשר  התבסס  על  נתונים שהתבררו כמוטעים  והוצגו  מחדש בדוחות הכספיים  

של  הבנק , ולאור הצגתם  מחדש של  הנתונים היו אמורים  להשתלם  למנכ"ל  

הבנק סכומים  נמוכים מאלו שקיבל בפועל או  לא  להיות משולמים כלל,  ישיב  

מנכ"ל הבנק  על  פי דרישת  הבנק סכומים אלו בתוספת  הפרשי הצמדה ממועד  

שייקבעו על ידי  באופן ובדרך התשלום  ועד למועד ההחזר, וזאת

חלפו שלוש   הדירקטוריון  לאחר קבלת המלצת  ועדת התגמול,  ובלבד  שטרם

שנים ממועד  התשלום.  יובהר כי  האמור  לעיל  יחול  גם אם  מנכ"ל  הבנק  חדל  

לעבוד בבנק במהלך תקופת שלוש השנים האמורות.   

סכומים  במלואו,  או  בחלקו  שולמו  למנכ"ל  הבנק , כי  לא   2.7.6. באם  יימצא 

אשר התבסס על נתונים  הכהונה והעסקה מתנאי כחלק המגיעים  לו

של  הבנק,  ושלאור   בדוחות  הכספיים  כמוטעים  והוצגו  מחדש שהתבררו 

סכומים   אמורים  להשתלם  למנכ"ל  הבנק  היו  הנתונים  של  הצגתם  מחדש

מאלו שקיבל בפועל  ומנכ"ל  הבנק  עובד בפועל בבנק במועד  התשלום,   גבוהים  

חלפו  שלוש   ישלם הבנק  למנכ"ל הבנק  את חלק  התשלום  החסר  ובלבד  שטרם

שנים ממועד התשלום . 

ישולמו  תנאים  במדיניות  זו,  לא  סוגי  התגמול  המשתנה  המפורטים   2.7.7. בגין  כל 

נלווים,  והם  לא  יחשבו  כחלק  מהמשכורת  החודשית  לצורך  חישוב  שיעורם  

ההטבות הסוציאליות  ובכלל  זה  פיצויי   של  התנאים  הנלווים  ולרבות  לצורך 

פיטורים.   

 2.7.8. בנסיבות בהן  לא  יהיה זכאי מנכ"ל  הבנק  לפיצויי  פיטורים  ובנסיבות  אחרות , 

קבלת   שייקבעו(  לאחר  )ככל  מעת  לעת  על  ידי  הדירקטוריון  שיקבעו  כפי 

המנכ"ל   רשאי  לשלול  את זכאותו  של  הבנק  יהיה  המלצת  ועדת  התגמול, 

התגמולים   חלקי  חלקו(  כולל  המענקים  ולכל  או  )כולו  לתגמול  המשתנה 

 תוינילמד תוהנדרש ותמהתאה ועבוצי יידרשש לככ עת.ל תעמ וייהש

 לכך. בקשר הנעטלה כיהא תל נקבהל"כנלמו להא ותראולהו
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 םינתהמש ליםוגמהת ילקח ותםאיגבל ותלרבוולמוש שטרם םינהמשת

 .ודחנש
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