
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

    ––  לקוחותלקוחות  מזכרמזכר

    בכיריםבכירים  משרהמשרה  נושאינושאי  תגמולתגמול  נושאנושאבבעדכונים עדכונים 
 , יקרים לקוחות

נושאי  לתגמולהנוגעים מהעת האחרונה  מקומיים וגלובלייםבמזכר זה בחרנו להביא בפניכם מספר עדכונים 

 :משרה בכירים

 של העסקהוסיום  תגמול אופן אישור לגבי לקחים – יאהויאהו  פרשייתפרשיית  --מבית המשפט בדלאוורמבית המשפט בדלאוור 

 .בכיר משרה נושא

 BBeesstt  PPrraaccttiicceess  וורן באפט – לרבות בקשר לתגמול בכיריםלרבות בקשר לתגמול בכירים  של כללי ממשל תאגידישל כללי ממשל תאגידי ,

לים ונושאי משרה בכירים בחברות ענק אמריקאיות פרסמו נייר מרכז של כללי ממשל "מנכ

 .ציבוריות בחברות ראוייםתאגידי 

 הסדריהסדרי  ''GGoollddeenn  LLeeaasshh'' – לדירקטור שלא באמצעות החברה ם והטבותמיתשלול בקשר גילוי 

 .הציבורית בה הוא מכהן כדירקטור

 בישראלבישראל  בית המשפטבית המשפטממ –  

o מ"כימיקלים לישראל בע בקשר למענקים ששילמה נגזרות תביעותאישור בקשות ל 

  ;לנושאי משרה שונים "(כיל)"

o תה פירותיאי תחרות כהכנס מענק. 

 דוח ריכוז ממצאים בנושא תגמול   – "("(הרשותהרשות)")"של רשות ניירות ערך של רשות ניירות ערך   ביקורתביקורתהה  יחידתיחידת  ממצאיממצאי

 .בכירים

 דירקטוריםבקשר עם שכר שונות לשאלות  רשותה תשובות – מהרשותמהרשות  תת""שושו. 

______________________________________________________________________________ 

 

של של   העסקההעסקה  וסיוםוסיום  תגמולתגמול  אופן אישוראופן אישור  לגבילגבי  דירקטוריוןדירקטוריוןההוו  תגמולתגמולההלועדת לועדת   לקחיםלקחים  --פרשיית יאהופרשיית יאהו

  ::נושא משרה בכירנושא משרה בכיר

נדונה חבילת הפרישה , 1בדלאווראנסרי 'י בית המשפט הצ"במסגרת החלטה לגילוי מסמכים שניתנה לאחרונה ע

לאחר תחילת חודשים  41 לאחר שפוטר מהחברה( ריק דה קסטרוהנ)ל התפעול של חברת יאהו "של סמנכ

מיליון  411 -בעקבות פיטוריו זכה דה קסטרו לקבל חבילת פרישה בשווי של כ. ירודיםבגין ביצועים , העסקתו

 )!(. דולר 

                                                      
1 VCL (Del. Ch. Feb. 2, 2016)-Amalgamated Bank v. Yahoo!, Inc., C.A. No. 10774 
 

http://courts.state.de.us/opinions/download.aspx?ID=236040
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 : רקע

  מאייר סיכמה עם מר דה ' הגב. לית יאהו"מריסה מאייר כמנכ' מונתה הגב, 2142בעקבות משבר ביאהו בשנת

ביאהו והביאה את התנאים לאישור ל תפעול "כסמנכאת תנאי כהונתו ( שהיה קולגה שלה בחברת גוגל)קסטרו 

 . ועדת התגמול

 בכפוף לצורך לאשר את התנאים , ת נוספותללא בדיקו, ועדת התגמול אישרה את התנאים תוך זמן קצר יחסית

 . פעם נוספת ככל שיהיו שינויים מהותיים לעומת התנאים שהוצגו בפני הועדה

 ל התפעול כללה שלושה סוגים של תגמול הוני עם אפשרות להאצת הבשלה מסוימת "חבילת התגמול של סמנכ

מוגדרות בחוזה העסקה והקשורות נסיבות מסוימות ה" )סיבה"במקרה של פיטורים ללא ( חודשים 42עד )

ביחס  של כל התגמול ההוני האצה מלאהכן ביחס לשני סוגי תגמול הוני ו( למעשה או למחדל של נושא המשרה

 . לסוג הנוסף

 חודשים ולהבשלה  6-חלק מההסכמות הסופיות עם דה קסטרו הגדילו את אפשרות ההאצה לשני סוגים ב

כאשר שינויים אלה לא הובאו לידיעה ואישור נוסף של ועדת , נוסףמלאה לעומת הבשלה חלקית ביחס לסוג ה

 44-מ למעלהשל דבר השפעה כספית של  בסופו הייתה קסטרו דה של ההעסקהלשינויים אלו בתנאי . התגמול

 . דולר מיליון

 בונוסים במזומן ( ב); מיליון דולר 1.0-בסכום של כ שכר( א) -ול התפעול כלל"הפרישה של סמנכ שווי תגמולי

שווי גמול ( ד); מיליון דולר 83-שווי גמול הוני שהבשיל במסגרת ההעסקה של כ( ג); מיליון דולר 4-בסכום של כ

 . מיליון דולר 4-פיצויי פרישה בסכום של כ( ה) -מיליון דולר ו 70-הוני שהבשיל בעקבות ההאצה של כ

  מיליון דולר  4-הפרישה שלו הייתה עומדת על כ חבילת, "סיבה" בשלמפוטר  ל התפעול"סמנכבמידה והיה

 . בלבד

 התפעולל "סמנכ עם נפגשה לא הועדה. "ללא סיבה"הפיטורים היו , בחלופת מיילים בהסכמת ועדת התגמול ,

 הפרישה חבילת של חישוב לידיה קיבלה ולא סיבה עם העסקה סיום של האלטרנטיבה את בזמן אמת בחנה לא

  .סיבה ללא פיטורים של במקרה לה זכאי יהיה התפעולל "שסמנכ

 י בעל מניות של יאהו בקשה מקדמית "הוגשה לבית המשפט ע, עקב השתלשלות העניינים המתוארת לעיל

ועדת התגמול וחברי הדירקטוריון של , לית"לגילוי מסמכים וזאת בכדי לחשוף התנהלות שלא כדין מצד המנכ

 .יאהו

 זהירות )מספק לכך שהדירקטורים הפרו את חובותיהם לכאורי יס נקבע כי קיים בס, בהחלטת בית המשפט

 בית המשפט גילוי אישר ,בהתאם לכך .בנכסיה של יאהו( waste" )בזבוז משווע"ואף שנעשה  (או אמונים/ו

יאהו . ומסמכים שהוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון מפרוטוקולים החורגים מסמכים שלביותר  נרחב

 .ההחלטההגישה ערעור על 

 :המלצות

 את פרטי  מציג ל"כאשר מנכ :ל לועדת התגמול והדירקטוריון"מסירת פרטים מלאים ומדויקים מאת המנכ

תוך דיוק בפרטים  הרלוונטי עליו למסור את מלוא המידע, העסקת נושא המשרה לאישור אורגני החברה
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במידה והתבצעו שינויים לא . והסבר אודות ההשלכות הכלכליות של פיטורי המועמד בסיטואציות שונות

בפרטי ( להם עשויות להיות השלכות כלכליות משמעותיות הוניובמיוחד כאלה הקשורים בתגמול )זניחים 

ודות ל לעדכן את הדירקטורים מבעוד מועד א"על המנכ, ההעסקה עם המועמד טרם תחילת כהונתו

כלל שיקול הגנת כדי לחסות תחת בין היתר ויבחנו את השינויים " מיודעים"השינויים שנעשו על מנת שיהיו 

 .הדעת העסקי

  עיניים עצומות"על אורגני החברה לא להסתמך ב :ועדת התגמול והדירקטוריוןי "ע בחינה וביקורתביצוע" 

בנושא משרה בכירה עימו סוכמו תנאי כהונה  בעיקר כאשר מדובר, ל"המנכי "בפניהם עשהוצגה  על המצגת

העסקת נושא משרה בכיר על אורגני אישור תנאי טרם . ביותר מורכבים תגמול מפליגים הכוללים מנגנוני

ולנתח את  -במקרים של תגמול גבוהבעיקר   - פרטי ההעסקה השונים אודות ולשאול שאלותהחברה לבחון 

שונים וביצועים תרחישי זמן , עם או בלי סיבה)יום העסקה שונים תרחישי סההשלכות הפיננסיות הנגזרות מ

  (.וכדומה

 

במקרים  .2על הדירקטורים ליידע את עצמם לפני קבלת ההחלטה במידע המהותי הנגיש להם באופן סביר

או הדירקטוריון לדרוש חוות דעת או לקבל יעוץ חיצוני בהקשר של /ראוי לחברי ועדת התגמול ו, מיוחדים

 .או מורכבים/תנאי תגמול חריגים ו

 

3ת יימשפט בקנדה בפרששל בית  את פסק דינואף לנכון לצטט  מצאנובעניין זה 
UPM  אשר עסקה בחבילת

הדירקטוריון הסתמך , במסגרת אותה פרשייה. שהצטרף לחברה לנושא משרה בכיר ביותרתגמול גבוהה 

אשר אף היא לא נטלה חלק פעיל בגיבוש ההסכמות של תנאי כהונת , באופן עיוור על דיוניה של ועדת התגמול

כי הדירקטורים , לפיכך קבע בית המשפט. החריגים נושא המשרה ונמנע מלערוך דיון ממשי בתנאי ההעסקה

 :כמפורט להלן ,הפרו את חובותיהם

"Directors are only protected to the extent that their actions actually evidence their business 

judgment. The principle of deference presupposes that directors are scrupulous in their 

deliberations and demonstrate diligence in arriving at decisions. Courts are entitled to consider 

the content of their decision and the extent of the information on which it was based and to 

measure this against the facts as they existed at the time the impugned decision was made... 

Although it was not unreasonable for the Board to assume the Committee had done a 

careful job, this did not relieve the directors of their independent obligation to make an 

informed decision on a reasonable basis... each director was required to understand the 

terms and meaning of the Agreement and to consider it carefully against the 

circumstances of Repap at the time... A contract, such as the one in issue between the 

Chairman and the Company, should be the subject of careful, objective analysis, and it was 

not". 

                                                      
 (.01-31' סע)' הבא ואח' נ' מוזס ואח 48668-18-41ג "תנגם ' ר 2

 3 UPM-Kymmene Corp. v. UPM-Kymmene Miramichi Inc., (2002) 214 DLR (4th) 496 (Ont. Sup. C.J. 2002)  
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  עסקיהפעלת שיקול דעת (BJR:) עם  .בית המשפט לא יתערב במינוי או פיטורים של נושא משרה, ככלל

כאשר הדירקטורים אינם מיודעים לגבי תוכן ההסכמות החוזיות וההשלכות של סיום העסקה , זאת

וכאשר הדירקטורים , במיוחד כאשר מדובר במנגנוני תגמול מסובכים, בתרחישים שונים על חבילת התגמול

לנזקי  בית המשפט עשוי להטיל עליהם אחריות אישית, יזות בקשר לתוצאות ההתקשרותמפגינים פז

  . החברה

 נושאי )וחיצונית ( נושאי משרה בחברה)ככל שתנאי התגמול נבחנו ביחס לקבוצת השוואה פנימית  :מרק'בנצ

בנסיבות  תנאי ההאצה של התגמול ההוני לבחון אתאזי ראוי  – (משרה בתפקידים דומים בחברות דומות

 .שונות ביחס לקבוצות ההשוואה הרלוונטיות

  ל מחליט על סיום העסקה של נושא משרה לו קיימת חבילת "במקרה והמנכ: נושא משרהסיום העסקה של

אודות בזמן אמת על אורגני החברה הרלוונטיים לבחון ולשאול שאלות , פרישה גבוהה בנסיבות מסוימות

והשלכות סיום ההעסקה " סיבה"נסיבות סיום ההעסקה לרבות בדיקה לגבי האפשרות לסיום ההעסקה עם 

 . במצבים שונים כאמור על גובה התשלומים לנושא המשרה

 ל קשרים מהותיים קודמים עם "כאשר למנכ: זהות הגורמים המנהלים משא ומתן עם נושא המשרה הבכיר

קרבה משפחתית או קולגה בקשרים קרובים ממקום : לדוגמא) בחברה מועמד לכהן כנושא משרה בכיר

על רף למשא ומתן או הדירקטוריון ולשקול לצ/רצוי לתת על כך גילוי מוקדם לועדת התגמול ו, (עבודה קודם

 (.אחד מהדירקטורים בחברה: לדוגמא)גורם נוסף בלתי תלוי תנאי הכהונה 

 

BBeesstt  PPrraaccttiicceess  לרבות בקשר לתגמול בכיריםלרבות בקשר לתגמול בכירים  של כללי ממשל תאגידישל כללי ממשל תאגידי::    

המרכז  44לים ונושאי משרה בכירים של חברות ענק אמריקאיות ופרסמה נייר"התכנסה קבוצה של מנכ, לאחרונה

זכויות , אחריות הדירקטוריון, פרקטיקות מובילות של כללי ממשל תאגידי לרבות בנושאי הרכב הדירקטוריון

ההמלצות התפלגו , בשוק האמריקאי ביחס לתגמול בכירים. כיריםדיווח לבעלי המניות ותגמול ב, בעלי מניות

 .ביחס לדירקטורים וביחס לנושאי משרה אחרים

 :דירקטורים תגמול לגביהקונסורציום  המלצות

 אולם , 5צריכים להיות מתוגמלים באופן הוגן ושוויוני בגין שירותיהם הבלתי תלוייםהדירקטורים , ככלל

 .להיות זכאים לתגמול נוסףיושבי ראש ועדות עשויים 

  מניות)חברות צריכות לשקול אפשרות לפיה חלק נכבד מהתגמול שיינתן לדירקטורים יהיה תגמול הוני ,

יחויבו חברות צריכות לשקול אפשרות לפיה דירקטורים , כמו כן. 6(יחידות מניה תלויות ביצועים וכדומה

                                                      
4 http://www.governanceprinciples.org/wp-content/uploads/2016/07/GovernancePrinciples_Principles.pdf 

ים החלות על חברות ישראליות מאפשרות תגמול גבוה יותר לדירקטורים חיצוניים מומחים לעומת "תקנות גמול דחצ -להבדיל 5
 .דירקטורים חיצוניים אחרים
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הכלכלית של ההטבה על מנת להגביר את ההלימה  להחזיק בחלק נכבד מהתגמול ההוני למשך תקופת כהונתם

 .ביצועי החברה בטווח הארוךלדירקטורים הניתנת ל

 :אחרים משרה נושאי תגמול לגביהקונסורציום  המלצות

 הינו גמול תחרותי חברות נדרשות להעסיק את האנשים המוכשרים ביותר ולכן ת, בעסקיהן להצליח כדי

 .הכרחי

 תוכנית תגמול צריכה להיות מותאמת לאופי הפעילות של החברה ולתעשייה בה היא מתחרה . 

 על מנת לאפשר לבעלי המניות להעריך האם נקבעו יעדים  יחסית מרקים ויעדי ביצוע צריכים להיות גלויים'בנצ

כות לשמור על תגמול לא צריך להיות מבוסס באופן מוחלט על נוסחאות וחברות צרי, יחד עם זאת. מאתגרים

 .וכדומה, יעילות, אתיקה, אפשרות לתגמל נושאי משרה בשיקול דעת לפי יעדים איכותיים כגון יושרה

  יחידות מניה תלויות ביצועים , מניות)חברות צריכות לשקול אפשרות שחלק נכבד מהתגמול יהיה תגמול הוני

גבוה במחיר מימוש או ( יות ובין אופציותבין מנ)כל ההענקות ההוניות צריכות להיות בשווי הוגן (. וכדומה

 .מכך במועד ההענקה

 ים וגם לרכיבי תגמול במזומןית השבת תגמול צריכה להיות לרכיבים הוניתני. 

 

  ::לדירקטור שלא באמצעות החברהלדירקטור שלא באמצעות החברה  תשלומיםתשלומים    ––  ''GGoollddeenn  LLeeaasshh''  להסדרילהסדרי  בקשרבקשר  גילויגילוי

  הפך לנפוץ יחסית בשנים האחרונות שלא באמצעות החברה בגין כהונתם כדירקטורים תשלום לדירקטורים

קרנות הגידור פועלות בין היתר למינוי חבר דירקטוריון מטעמן על  .בעיקר באמצעות קרנות גידור ,ב"בארה

 . מנת להשפיע על קבלת החלטות שונות בחברה מתוך מטרה להשיא את רווחי החברה בטווח הקצר

 ב כאשר הטענה העיקרית "יקורת לא מעטה בארהתשלומים שלא באמצעות החברה מעוררים מחלוקת וספגו ב

נגדם הינה שהם עשויים לקשור בין האינטרסים של הדירקטור לבין אלה של הגורם המשלם לו בגין כהונתו 

 . באופן שעלול לפגוע בעצמאות ובשיקול הדעת של הדירקטור לפעול לטובת החברה בטווח הארוך, כדירקטור

 פעה באמצעות שינוי הוראות התקנון כך שמתחייב גילוי אודות חלק מהחברות התמודדו בעבר עם התו

 .תשלומים כאמור וחלק מהחברות אסרו באופן מוחלט תשלומים  מסוג זה

 אישרה רשות ניירות הערך האמריקאית כללי גילוי חדשים שהוצעו על ידי ה, לאחרונה-                                       

Stock Market LLC asdaqN
חברות ישראליות  -לעניינינו ) Nasdaq-ב שנסחרות ציבוריות חברות על החלים ,7

, לפיהם לא ייאסר תשלום כאמור( אביב-שנסחרות רק שם וחברות דואליות שנסחרות שם וברישום כפול בתל

או באתר האינטרנט  ,אולם בכפוף לחריגים מסוימים יש לתת גילוי בדיווחים לרשות ניירות ערך האמריקאית

                                                                                                                                                                                
  -(2146אפריל )מגמות עדכניות בתגמול דירקטורים ד ליאור אבירם ממשרדנו על "להרצאתו של עו יתבהקשר זה גם קישור' ר 6

-v1-1490464-016/04/SHIBOLETDOCScontent/uploads/2-http://www.shibolet.com/wp

%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C_%D7%93%D7%99

_10_4_16.pdf-%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D 
 
7 Nasdaq Rule 5250(b)(3) 

http://www.shibolet.com/wp-content/uploads/2016/04/SHIBOLETDOCS-1490464-v1-%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C_%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-_10_4_16.pdf
http://www.shibolet.com/wp-content/uploads/2016/04/SHIBOLETDOCS-1490464-v1-%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C_%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-_10_4_16.pdf
http://www.shibolet.com/wp-content/uploads/2016/04/SHIBOLETDOCS-1490464-v1-%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C_%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-_10_4_16.pdf
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 לדירקטורים או למועמדים לכהונה כדירקטורים( במזומן ושלא במזומן)אודות תגמולים מסוג זה  ,של החברה

 . בגין תפקידם זה

 גם גילוי אודות הקשרים בין המועמד לכהונה כדירקטור לבין הצד , בין היתר, מחייב כלל הגילוי החדש

ול שניתן לאותו מועמד מאותו צד שלישי קודם וכן גילוי לגבי תגמ, השלישי המתגמל אותו בעד כהונתו ככזה

 . כדירקטור  ולמינוי

  כלל הגילוי החדש מתיר למנפיק זר פרטי(foreign private issuer) ,להמשיך ולפעול לפי , כדוגמת חברה דואלית

 ש לכך בכפוף, הפרקטיקה הנהוגה במקום ההתאגדות שלו בקשר עם דרישות הגילוי על תגמול מצד שלישי

  -"(הפטור תנאי)"

o ל יגיש הוא- Nasdaqהחברה  שפרקטיקותבכתב מיועץ עצמאי במדינת ההתאגדות שלו המאשרת  הצהרה

  ;אינן אסורות לפי דיני מדינת ההתאגדות

o המוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית  התקופתי בדוח גילוי יינתן(F-21 ) באתר, מיםמסויאו במקרים 

 את בקצרה ויצייןNasdaq -לפי כללי הגילוי החדשים של השהוא לא פועל , החברה של האינטרנט

 .Nasdaq-שהוא נוהג לפיה חלף כללי הגילוי של ה ההתאגדות במדינת הפרקטיקה

 רלבנטייםלתת גילוי של הסדרים שעליהן הוא חל ועל החברות  2146באוגוסט  4-הכלל החדש נכנס לתוקף ב 

 .דירקטוריםשעל סדר יומה מינוי אסיפה ון לזימ Proxyעד למועד שבו הן מגישות  באופן שנתי

 (כולל כאלו שחובת הגילוי שלעיל אינה חלה עליהן) השלכות לחברות ישראליות- 

o התעוררה בקשר למינויו של פרופי החברה בה מכהן הדירקטור "שאלת תשלום גמול דירקטורים שלא ע '

י חברה "ע םשריג שול' פרופכאשר באותו מקרה הגמול של , ר קבוצת מגדל אחזקות"עודד שריג ליו

הגיב , בעקבות ביקורת ציבורית שהתעוררה בעניין. בעל השליטה במגדל אחזקות, בשליטת שלמה אליהו

תשלום המוענק על ידי בעל , לעמדת הרשותכ זהבה גלאון וציין כי "ר הרשות לפנייתה של ח"בכתב יו

בעסקאות  ף למארג האישורים הנדרשהשליטה לדירקטור בחברה אינו בגדר עסקה של החברה ואינו כפו

תשלום תגמול "הטענה ש וכן ציין כי ...."החברה הייתה משלמת לו ממשאביהבמקרה בו , בעלי עניין

ולא , לנושאי משרה ישירות על ידי בעלי השליטה נוגד את מהות חוק החברות ופוגע בחובת אמונים לחברה

 ."..החברותאינה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק , לבעל השליטה

o  8אנטרופי במדיניות ההצבעה שלה באסיפות כלליותהייעוץ נושא זה אף זכה להתייחסותה של חברת .

בכדי להבטיח , פרטי התגמול של נושאי המשרהבדבר כי החברה תיתן גילוי המלצתה של אנטרופי היא 

של התוספת השישית ' לחלק ג( 8)סעיף לזאת בהתאם , שאינו עומד בסתירה למדיניות התגמול של החברה

נכללו במידה ו, לפיו "(הדוחותתקנות )" 4701 -ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ניירות ערך בתקנות 

תצוין , תאגיד שבשליטתו או בעל השליטה בתאגיד לרבות , תגמולים שניתנו על ידי גורם שאינו התאגיד

 .זהותו של אותו גורם והיקף התגמול שנתן

                                                      
8 http://entropy-frs.co.il/wp-content/uploads/2016/07 .2146-יוני-אנטרופי-מדיניות-מסמך/ pdf 
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o תקבוליםמומלץ לכלול התייחסות לנושא , עתיים לדירקטורים ולנושאי משרהבמסגרת השאלונים ה, 

 .ניתנים להם על ידי גורם שאינו החברהה (שיפוי: לדוגמא)במזומן ושלא במזומן 

o  בעל חברות דואליות הנסחרות-Nasdaq  ומעוניינות לקבל פטור מחובת הגילוי החדשה לפעול בהתאם

 . לתנאי הפטור כאמור לעיל

 

  ::כילכיל--משרהמשרה  לנושאילנושאי  מענקיםמענקיםת בקשר למתן ת בקשר למתן וונגזרנגזר  ותותלאישור תביעלאישור תביע  ותותבקשבקש

שתי בקשות לאישור תביעות נגזרות נגד מספר נושאי משרה בכיל א "בתלאחרונה הוגשו לבית המשפט המחוזי 

 43-בסך מוערך של כ 2141-2147בגין השנים לנושאי משרה ולחילופין נגד חברי ועדת התגמול שאישרו מענקים 

  .כילהיו בלתי חוקיים ומנוגדים למדיניות התגמול של שאושרו  המענקים, פי הנטען-על .ח"מיליון ש

שהחברה תציג רווחים  ,המענקים לפי מדיניות התגמול של כיל בתקופה הרלוונטית קבעתנאי הסף לקבלת 

 . מהממוצע של הרווחים בשלוש השנים האחרונות 61%-בשיעור שלא יפחת מ

, השנתי של החברה כפי שהוצג בדוחותיה הכספיים של כיל היה נמוך מתנאי הסף למענק בעוד הרווח, על פי הנטען

אירועים חד פעמיים שונים שהשפיעו לרעה על  שנוטרלו מהם כך, מענקיםצורך הלהתאמה של הדוחות כיל ביצעה 

 . תנאי הסף לקבלת המענקים התקיים, ולאחר נטרולם, תוצאות כיל

ביטול הוצאה ; ביטול הפרשה לתשלומי מס; ה לצורך תשלום פסק בוררותשביטול הפר: כללו כאמורההתאמות 

ביטול ירידת ערך בשל ירידה בשווי נכסים מחוץ לישראל וביטול הוצאה בשל ירידת ערך בעסקאות ; בשל שביתה

 .כיל מתנגדת בתוקף לטענות כאמור וטרם התקיים דיון בעניין. גידור מסוימות

 :המלצות

  רחב מספיק לכלול התאמות אפשריות  מענקיםסעיף ההתאמות במדיניות התגמול ובתוכנית ה האםלבחון יש

 .התוכניתאת או /לשקול לעדכן את המדיניות ו, ואם התשובה לכך שלילית רלוונטיות לפעילותה של החברה

 התאמות לתגמול  לגבי אנו מזכירים שהוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות כוללות חובות גילוי שונות

 לתקנות הדוחות 8א80אף בדוח מיידי כמפורט בתקנה  בדוח התקופתי וביחס לנושאי משרה שונים משתנה

 .לנושאי משרה בכירה בעת אישור תנאי הכהונה

 הרי שראוי , ככל שהדירקטוריון סבור שיש לבצע התאמות לקביעת זכאות נושא המשרה לתגמול משתנה

לא , כך ששיקול הדעת של הדירקטוריון באישור המענק, מראש ולא בדיעבדשההתאמות יהיו לסוג שאושר 

 (.ל"ביחס לתנאי כהונת מנכ: לדוגמא)יעקוף הלכה למעשה את הקריטריונים שאושרו באסיפת בעלי המניות 

 האירועים נשוא ההתאמותהאם  :לשאלות הבאות בין היתרתת את הדעת יש ל, בבחינת ביצוע התאמות 

במהלך  האם מדובר באירועים; ואם אלה אכן בפועל כאלה פעמייםחד  חריגים או לאירועים יםמיוחס

 .?האם מדובר באירועים שלנושא המשרה השפעה על תוצאותיהם?; העסקים הרגיל של החברה

 על חישוב המענק לחיוב או לשלילהדו כיוונית באופן שתוכל להשפיע ו עקבית רצוי שההתאמה תהיה.  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

  ::מענקי אי תחרותמענקי אי תחרותבגין בגין   חיוב תשלום מס שוליחיוב תשלום מס שולי  --פסיקת בית המשפט העליוןפסיקת בית המשפט העליון

במשך זמן רב הייתה . גם בשוק הישראלי הינם תופעה נפוצהכהונתם הסתיימה מענקי אי תחרות לנושאי משרה ש

. המשפט בעניין תיפסיקות סותרות של בקיימת אי ודאות לגבי סיווג מענקי אי תחרות לצורכי מס וניתנו 

 ואם מדובר (27%)במס רווחי הון  הרי שהעובד יחויב בגינה -אם מדובר בהכנסה הוניתש היאמשמעות הסיווג 

 . (71%עד ) לו העובד יחויב לפי מדרגת המס הרלוונטית, הכנסת עבודה לכל דברדהיינו  -בהכנסה פירותית

האפשרות  העובדתוחה בפני אמנם פ. שמענקים אלה מהווים הכנסת עבודה 9פסק לאחרונהבית משפט העליון 

מנקודת מבטו , לגישת בית המשפט .אך נטל סתירת החזקה שחל עליו הינו כבד ולא קל להוכחה, לסתור חזקה זו

תחרות נועד במהותו לפצות את העובד בגין הירידה הצפויה בהכנסתו נוכח העובדה  -תשלום מענק אי, של העובד

ואין " שכר עבודה"כדין " אי עבודה"לפיכך דין שכר , י התחרותכי חלות עליו מגבלות בהשתכרות בשל תנית א

 .מקום להבדל מבחינת המיסוי בהקשר זה

האפשרות שבמקרים חריגים  בית המשפט משאיר פתח לסתירת החזקה ופסק הדין שניתן אינו שולל את, כאמור

והיכולת שלו להמשיך לעסוק נגדעות בפועל השתכרות העובד זאת כאשר , אי התחרות כהכנסה הוניתיוכר מענק 

על הנישום לשכנע כי אין מדובר , על מנת לסווג את התקבול להוני, בנוסף. בתום תקופת אי התחרות באותו עיסוק

 .כלומר שלא ניתן לסווגו כהכנסה פירותית, בתקבול בעל מאפיינים מעורבים

 

    ::ונושאי משרה בכירהונושאי משרה בכירהבנושא גילוי בדבר תגמולים לבעלי עניין בנושא גילוי בדבר תגמולים לבעלי עניין   של הרשותשל הרשות  דוח ריכוז ממצאיםדוח ריכוז ממצאים

הקשורות  דוח המפרט מספר סוגיותרשות ניירות ערך במחלקת תאגידים לאחרונה פרסמה יחידת הביקורת של 

 . 10"(12תקנה )" הדוחותלתקנות  24בהתאם לתקנה כפי שעלו מגילויים של תאגידים מדווחים , תגמול בכיריםב

 :הביקורת ממצאי עיקרי

 חלק מהיעדים נמצא כי ב, ביקורתהבהן נערכה  באחת החברות – למענקים מדידים אישיים יעדים קביעת

לא נקבעו קריטריונים הניתנים למדידה לשם בחינה אובייקטיבית של העמידה  ,שקבעה החברההמדידים 

היעדר קביעת קריטריונים מדידים אובייקטיביים לבחינת העמידה . בהם ולא נקבעו משקולות ליעדים השונים

ביעדים האישיים של נושאי משרה ואי קביעת משקולות ליעדים השונים עלולים להפוך את המענק הניתן על 

 .מכך המשתמע כל על ,התגמול מדיניות את תואם שאינו באופן, שיקול דעת לפיבפועל הניתן בסיסם למענק 

 הוצאות שונות שניתן היה לייחס לנושאי  כי נמצאמספר מקרים ב – ומתן גילוי לנושאי משרה ייחוס הוצאות

הוצאות בגין עדכון : למשל ךכ .24תקנה שניתן על פי לא נכללו במסגרת הסכומים שהוצגו בגילוי  ,המשרה

פחת רכב  ייחוס הוצאות, הוצאות בגין שי לחג לעובד ,הפרשות לסיום יחסי עובד מעביד שחושבו לעובד

 .העובד וכן אגרות בגין חברות בארגונים מקצועיים ששולמו בעבור העובד שבבעלות החברה ואשר שימש את

                                                      
 . 'יוסף ברנע ואח' נ' פקיד שומה כפר סבא ואח 7138/48א "ע 9

10 http://www.isa.gov.il/גופים%02מפוקחים/Corporations/Report/Documents/takana21.pdf 
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 בגילוי בחברה אחת נמצא כי הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד שנכללו  – שימוש מוטעה בתקני חשבונאות

 .בינלאומיים ני חשבונאותחושבו על פי תקני חשבונאות ישראלים ולא על פי תק, 24תקנה על פי 

 בחברה אחרת נמצא כי נפלה טעות בחישוב המענק של אחד מנושאי המשרה – תשלום סכומים עודפים 

 .תנאי המענק כך שבפועל שולם לו סכום עודף אשר הוא לא היה זכאי לו על פי, הבכירה בחברה

 אינה נוהגת לכלול במסגרת במקרה אחר נמצא כי חברה  – הפרשה עבור זכויות סוציאליות בזמן חופשה

ניצול  בעתגם זאת למרות ש, תוספת בגין הזכויות הסוציאליות להן זכאים עובדי החברה ההפרשה לחופשה

 .לתשלום עבור זכויות סוציאליות םימי חופשה זכאים עובדי

  נמצא כי בהתאם  ("החברה האם")באחת מהחברות  – חישוב רווחי החברהלאי פירוט התאמות שנעשו

 תשלום מענק לנושא משרה בכירה, ("החברה הבת")מהחברות המוחזקות על ידה  ניות התגמול של אחתלמדי

הרווח השנתי כפי שנקבע במדיניות התגמול היה  .בחברה הבת היה מותנה בעמידה בסף מסוים של רווח שנתי

מסגרת הגילוי ב. הכנסות חד פעמיות/קרי רווח בנטרול הוצאות, "רווח מתואם"יכול להיות מחושב גם כ

החברה לא פירטה כנדרש את ההתאמות שבוצעו לרווח הנקי של החברה הבת על מנת לעמוד , 24בתקנה 

 .בתנאי הסף למענק

  

  ::חברות בקשר לשכר דירקטוריםחברות בקשר לשכר דירקטורים  אליהאליה  לשאלות שהפנולשאלות שהפנו  תשובות הרשותתשובות הרשות

  –שאלות שהפנו לאחרונה חברות ציבוריות לרשות בנוגע לשכר דירקטורים עולה כי מ

התאגיד מצוי בקשיים : ובלבד שמתקיימים כל אלה – שכרוחלק מ על לוותר יארש חיצוני דירקטור (א)

ההפחתה הינה לכלל הדירקטורים לרבות , הדירקטור החיצוני הצהיר כי הוויתור הינו מרצונו, פיננסיים

כי בכל , יובהר. דירקטורים רגילים ויקבע מפורשות האם מדובר בוויתור בלתי חוזר או בדחיית תשלום

לא יהיה נמוך מהגמול המזערי לו זכאי הדירקטור החיצוני צ לאחר ההפחתה "מקרה גמולו של הדח

, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)החברות  לתקנות( ב)1וזאת לאור הוראת תקנה 

 "(.צים"דחגמול  תקנות)" 2111 -ס"התש

 -ס"התש, (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין)תקנות החברות לפי  חיצונילדירקטור  שכרניתן לאשר  (ב)

א לתקנות ההקלות 4תקנה   –הסותר את הוראות מדיניות התגמולבאופן  "(תקנות ההקלות)" 1222

התקשרות של חברה ציבורית עם דירקטור באשר לתנאי כהונה אישור מתייחסת להקלות בעניין 

ניתן לאשר , בהתקיים תנאי התקנה, לפיכךו  ,כלל הדירקטורים בחברהלגבי תקנה זו תקפה . והעסקה

ד הוא אינו עולה על הסכום המירבי הקבוע וכל ע, בעלי מניותללא אישור חיצוני דירקטור לשכר 

קבעה אחרת או שלא התייחסה לכך חברה של האף אם מדיניות התגמול  וזאת, צים"בתקנות גמול דח

 . כלל

******* 

 .שקמה רייך' ד אמיר שחר בסיוע של הגב"י עו"הוכן עמזכר זה 
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מזכר זה מוגש כשירות . כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטיכולל מידע  מזכר זה

 .תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין, ללקוחותינו
 

 :לעיל האמור עם בקשר הבהרה או שאלה לכל לרשותכם לעמוד נשמח
 

 .בחברתכםלעורכי הדין המטפלים פנו אנא , לפרטים נוספים


