חווית התגמולים
של Intel
קריירה מתגמלת .תגמול על ביצועים.

אנו מאמינים שהדרך הטובה ביותר לעורר השראה אצל האנשים שלנו היא לספק
מגוון הזדמנויות שמשקפות את ערכי החברה שלנו ולתגמל את התרומות שכל
1
עובד תורם לארגון.

תשלום והכרה
היכולת להיות בטוחים ומעודכנים לגבי אופן קביעת השכר של כל אחד ואחד
ב ,Intel-מקדמת אמון ושקיפות בכל רחבי הארגון.
שכר בסיסי .שכר בסיסי הוא היסוד של חבילת התגמולים והוא הולם במידה
רבה את הכישורים ,ההיקף ,התרומה והתוצאות של כל עובד ועובדת .יעדי
שכר בסיס נקבעים בהתאם לשוק ,בעוד שלחלוקת בונוסים ולתוכניות מניות
יש בסיס רחב הכולל פרמיות המבוססות על השוואה לעמיתים .שכר בסיס
נבחן ומותאם בהתאם לשוק ולביצועים אישיים דרך התהליך השנתי שלנו
לתכנון תגמולים.
בונוסים שנתיים ורבעוניים Intel .ישראל היא ייחודית בכך שהיא מעניקה
תגמולים באופן עקבי לעובדים זכאים דרך שלוש עד ארבע תוכניות בונו־
סים – על בסיס שנתי ורבעוני – בהתאם לארץ ,ליחידה העסקית ולביצועים
והרווחיות של החברה .לכן ,עובדים זכאים בדרך כלל מקבלים שישה עד עשרה
בונוסים בשנה.
תוכניות מניות .תוכניות המניות שלנו מציעות לעובדים זכאים בכל הרמות
הזדמנות להפוך לבעלי מניות בחברה ולהיות שותפים לצמיחה העתידית של
 .Intelעובדים יכולים לרכוש מניות  Intelבתעריף מוזל פעמיים בשנה ,דרך
התוכנית הפופולרית שלנו לרכישת מניות על ידי עובדים .בנוסף אנו מעניקים
מידי שנה יחידות של מניות מוגבלות המבשילות באופן תקופתי והופכות
למניות שניתן להחזיק או למכור.
הטבות פרישה Intel .עוזרת לעובדים להתכונן לפרישה באמצעות תוכנית
פנסיה מקיפה ותוכניות חיסכון לפרישה.

"הרכיב שאיתו אנו מתחילים הוא חול .כל השאר הוא
ערך שמוסיפים אנשים".
 ,ANDY BRYANT -יו"ר INTEL

הוקרה תאגידית .מחזקת את התרבות והערכים שלנו דרך מענקים שונים של
.Intel
הוקרה בזמן אמת .אנו מספקים הזדמנויות לקבלת הוקרה בזמן אמת ,בנוסף
לסקירת השכר השנתית .הוקרה על ידי עמיתים או הוקרות מיוחדות הן
דוגמאות לתגמולים הניתנים לאורך כל השנה .על ידי מתן הוקרה בזמן אמת,
אנו מחזקים את ההתנהגויות התרבותיות ואת התרומות הדרושות להשגת
 Intelטובה יותר.

הטבות ושירותים
בריאות

חופשה

הטבות בריאות מקיפות .העובדים שלנו ,והילדים וההורים שלהם זכאים
להטבות בריאות.

אנו מודים לך על העבודה הקשה שלך על ידי הענקת ימי חופש וחגים בנדיבות.

רפואה Intel .מציעה ביטוח רפואי פרטי לעובדים ,בני/בנות הזוג שלהם
וילדיהם לכיסוי עלויות נוספות שאינן מכוסות בביטוח הבריאות הממלכתי.
שיניים .בנוסף לכיסוי הרפואי ,בכל שנה כל עובד/ת ,בן/בת הזוג וילדיהם
זכאים לסבסוד עבור טיפולי שיניים.
שמירה על הבריאות .שמרו על בריאותכם בעזרת נגישות להדרכות
בריאותיות ,מרפאות ,מרכזי כושר במקום העבודה ותוכניות תגמולים חלופיות,
והכל ללא עלות ,במטרה לשפר את רמת פעילותך בחיי היומיום Intel .דוגלת
ברפואה מונעת – אנו מעודדים עובדים להשתמש בביטוח הבריאות שלהם
לעריכת בדיקות רפואיות מקיפות ולקחת חלק בתוכניות בריאות מקצועיות
אחרות.
בריאות התנהגותית ונפשית .תוכנית הסיוע לעובדים ( )EAPשלנו זמינה 24
שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע 365 ,ימים בשנה ,ומציעה שירותי ייעוץ חסויים
וללא תשלום כדי לעזור לעובדים ולמשפחותיהם להתמודד עם אתגרי החיים.
טיפולים נוספים למצבי בריאות נפשית מכוסים במסגרת הטבות למטופלי
חוץ.

חופשות וחגים Intel .מציעה חופשות קבועות לעובדים כדי להתרענן ולטעון
מצברים .עובדים מתחילים ב 12-ימי חופשה ויכולים להגיע עד  23ימים
לשנה ,בהתאם לוותק .כשיפור נוסף לחופשה Intel ,מציעה הנחות בלעדיות
על נסיעה לנופש כדי לסייע לעובדים שלנו להפיק את המיטב מהחופשה
שלהם.
חופשת הורות .כשילד חדש מצטרף למשפחה ,פרק זמן משמעותי ומרגש
מתחיל Intel .ישראל שמחה לספק חופשת הורות בת מינימום  5שבועות,
בנוסף ל 15-השבועות שמשלם הביטוח הלאומי ,כדי להבטיח שתקבלו 20
שבועות חופשה ייעודיים על מנת שתוכל לבלות יותר זמן עם בן המשפחה
החדש שלכם.
חופשה מורחבת Intel .ישראל מציעה תקופה של חופשה מורחבת לאחר
מספר שנות עבודה בחברה .ההשקפה שלנו גורסת שלעובדים מגיעה הזדמ־
נות לתפוס מרחק ,לנסות משהו חדש ,לחקור את העולם ,להתנדב או פשוט
לבלות יותר זמן עם המשפחה והחברים .לאחר  7שנים ,תהיה לך הזדמנות
לקחת עד  23ימים ולחזור רעננים עם רעיונות ונקודות מבט חדשות.
חופשות נוספות .בנקודות מסוימות בחיים ,רבים מאיתנו זקוקים לתפוס
מרחק מהעבודה כדי להתמודד עם אירוע כלשהוא בחיינו הפרטייםIntel .
ישראל תומכת במספר סוגי חופשות – כגון שכול ,מילואים וחופשה ללא תש־
לום – כדי שתוכלו להקדיש את הזמן הדרוש לכם ולאחר מכן לחזור בהצלחה
לעבודה.

לימודים וקריירה
פיתוח קריירה מספקת ומרתקת .ב ,Intel-הסקרנות מובילה אותנו לשנות
את העולם .העובדים שלנו מזינים סקרנות זו על ידי הרחבת ארגז המיומנויות
שלהם ,חיזוק יכולות ההנהגה שלהם ומיצוי הפוטנציאל האישי שלהם.

לימוד לאורך כל החיים Intel .מציעה משאבי למידה מוטמעים הן בכיתות
והן בצורה מקוונת ,בכדי לסייע לכם לעדכן וללטש את כישוריכם ,כדי שתוכלו
להמשיך ולהתקדם בקריירה שלכם.

סיוע בשכר לימוד .על ידי ניצול סיוע כלכלי לתארים הקשורים לתחום עבודתכם,
תוכלו לבנות את הידע שלכם דרך תוכניות לתארים מתקדמים ,השתתפות
בכנסים ועוד – צעדים שיעזרו לכם ול Intel-לצמוח.

הצעות עבודה מגוונות .עובדים יכולים לקדם קריירות עשירות דרך מגוון
הצעות לטווח קצר וארוך בתוך  .Intelתרבות הלמידה שלנו תומכת בצמיחה,
עם אלפי עובדים שמחפשים הזדמנויות פנימיות בכל שנה.

חיים וקהילה
סגנון חיים
טוב לך ולמשפחתך .בין אם אתה מקים משפחה או אם את מסייעת להורים
מבוגרים Intel ,מספקת לעובדים גמישות ותמיכה לאורך השנים.
גמישות .תוכניות כמו עבודה מהבית ,משרה חלקית ושעה גמישה לתחילת
עבודה ,מספקות גמישות על מנת שעובדים והמנהלים שלהם יוכלו להתמודד
עם נסיבות וצרכים מיוחדים.

מקום נהדר לעבוד בו
העובדים שלנו עושים מעל ומעבר – כך גם  .Intelאנו מציעים מספר שירותים
ותוכניות שבאמת הופכים את  Intelלמקום עבודה שנהדר לעבוד בו .למעשה,
 Intelזכתה בתואר "מקום העבודה הטוב ביותר" לשנת .2018
נוחות בהישג יד .אתם מזומנים לחוות את כל השירותים המדהימים שיסייעו
לכם לבצע יותר בפחות זמן כאשר אתם במשרד :חדרי כושר מצוידים במיטב
המכשירים ,חנויות נוחות ,מספרה ,מניקור ופדיקור ,ארוחות בריאות ובית
קפה המספק מנות צמחוניות.

הכרה ותגמולים .ב ,Intel-אנו רוצים שהאנשים שלנו יחושו מוערכים בתוך
ומחוץ לעבודה באמצעות הנחות וחוויות בלעדיות .העובדים של  Intelנהנים
מיתרונות רבים ,ביניהם:
•תוכנית הוקרת עמיתים בכדי לומר לך "תודה" בדרך מוחשית
•פעילויות כיפיות ומועדוני תחביבים בעבודה
•אירועים ופעילויות ממומנים בקמפוס ובקבוצה העסקית
קבוצות ומועדוני עובדים .תחושה של תמיכה חברתית היא חיונית להבטחת
מקום עבודה מהנה .ב Intel-ישראל תוכלו ליהנות ממגוון רחב של מועדונים
חברתיים ומועדוני ספורט .בנוסף ישנה גם אפשרות ליצור מועדון משלכם
במקום העבודה.

להעניק חזרה
לעשות טוב יחד .העובדים שלנו תרמו יותר משש מיליון שעות של התנדבות
במהלך חמש השנים האחרונות ,לטיפול במגוון רחב של צרכים קהילתיים .הם
אוהבים להעניק חזרה לקהילה – ו Intel-אוהבת לסייע לתרומות הללו.

מקום עבודה נגיש Intel .תכננה את מרחב העבודה והמתקנים שלנו כך
שיהיו בטוחים ונגישים .בין אם אלו מדרגות ,שיפועים או מעליות שדרושות לך,
או אם אתה מחפש מקום לנעול את האופניים או לחבר את הרכב החשמלי
שלך ,אנו שואפים לספק מרחב עבודה שמתאים לכל העובדים שלנו.

1הערה :מסמך זה נועד לספק סקירה של ההטבות השונות שזמינות ב Intel-ישראל .ההטבות והשירותים עשויים להשתנות ממקום למקום ובהתאם לזכאות ולסיווג העובדים .הן כפופות
לתנאים ולהתניות של התוכניות המתאימות Intel .שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל כליל תוכנית הטבה/מתקן בכל נקודת זמן ,ללא הודעה מראש.
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