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" " הוגנות וסבירותהוגנות וסבירות""גילוי הנדרש בדוח הדירקטוריון לעניין גילוי הנדרש בדוח הדירקטוריון לעניין הה
    --""בעלי ענייןבעלי עניין""וו  ""נושאי משרה בכירהנושאי משרה בכירה""תגמולים לתגמולים ל

    המלצות ודגשים המלצות ודגשים 
  

  הבהרת רשות ניירות ערך 

ניירות ערך לתקנות ( 1()ב)12הנוגעת ליישום תקנה  1הבהרה"( הרשות)"פרסמה רשות ניירות ערך  11.0.0211ביום 

 02בעקבות תיקון , 0212בדוח דירקטוריון לשנת "( תקנות הדוחות)" 1792 -ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידים)

 . (בהתאמה, "הבהרת הרשות" -ו "חוק החברות", "02תיקון )" 1777-ט"התשנ - לחוק החברות

וסבר הקשר בין י"הדוחות כי  לתקנות( 1()ב)12תקנה קובעת , במסגרת הפרטים שיש ליתן בדוח הדירקטוריון

לבין תרומתו של מקבל התגמולים לתאגיד ויצוין אם התמורה הוגנת  02התגמולים שניתנו בהתאם לתקנה 

 ".וסבירה

בה הבהירה את הליכי הבחינה והגילוי  121-122 פרסמה הרשות עמדה משפטית מספר 12.0.0211ביום עוד , כזכור

 ."(222-21עמדת רשות )" לתקנות הדוחות( 1()ב)12 הנדרשים בדוח הדירקטוריון לפי תקנה

לתקנות הדוחות בנוגע לנושאי משרה ( 1()ב)12את היקף הגילוי הנדרש לפי תקנה בחן סגל הרשות , 02בעקבות תיקון 

 3גילוי על תגמולים לנושאי משרה בכירה ולבעלי עניין)לתקנות הדוחות  01שגילוי לגביהם ניתן בהתאם לתקנה 

יע למסקנות הבאותוהג (בחברה
4

-  

כאשר הדירקטוריון בחן ומצא כי גמול נושא המשרה תואם את מדיניות  -התאמה למדיניות התגמולתגמולים ב .א

 .בדוח הדירקטוריון בלבדהרשות לא תתערב מקום בו החברה תסתפק בציון עובדה זו , התגמול שאימצה החברה

יון בחן ומצא כי גמול נושא המשרה אינו תואם את כאשר הדירקטור -מדינות התגמולתגמולים שאינם בהתאם ל .ב

ליישם את וכן , מדיניות התגמול תאיש להבהיר באילו אספקטים הגמול אינו תואם , מדיניות התגמול שאומצה

 .בשינויים המחויבים, לתקנות הדוחות( 1()ב)12בנוגע לטיב הגילוי הנדרש לפי תקנה  12-121עמדת רשות 

בחינת הדיון בהתאמה למדיניות התגמול צריכה להתבצע  עולה כי לגישת הרשות ,שותהרסגל מבירור שערכנו עם 

יש אלא בלבד בציון רכיבי התגמול הסוטים ממדיניות התגמול אין די ו 02ביחס לכל נושאי המשרה המנויים בתקנה 

 .יןילפרט את הפערים ביחס למדיניות התגמול מבלי לקבוע מסמרות בענ

תתבצע בשלב הראשון ביחס , בתקנות הדוחות 01גנות וסבירות התגמולים המפורטים בתקנה הבחינה לגבי הו, לפיכך

ביחס לכל נושאי המשרה ובעלי העניין  ,לשאלה האם הם תואמים לקריטריונים ולתקרות שנקבעו במדיניות התגמול

                                                      
 http://www.isa.gov.il/Corporations/Hodaot_segaL/Oner_Control/Documents/Remuneration%20policy.pdfראו  1
 /:www.isa.gov.il/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Documents/IsaFile_5530.pdfhttp/ ראו2
 
 .הכוונה לבעל עניין המקבל גמול מהחברה בקשר עם שירותים שניתנים על ידו כבעל תפקיד בחברה או בחברה בשליטתה 3
 .הכספיים טרם אימצה מדיניות תגמול כדין הבהרה זו אינה תקפה לגבי חברה אשר במועד אישור הדוחות 4

http://www.isa.gov.il/Corporations/Hodaot_segaL/Oner_Control/Documents/Remuneration%20policy.pdf
http://www.isa.gov.il/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Documents/IsaFile_5530.pdf
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, חיוביתרקטוריון הינה ובמקרה שמסקנת הדי ,בין אם מדיניות התגמול חלה עליהם ובין אם לאו ,01המנויים בתקנה 

לב הראשון של בחינת כאשר בשלעומת זאת  .זו לציון עובדהתייחס רק להמצומצם ביותר ו כול להיותהגילוי י

 -מסקנת הדירקטוריון הינה שלילית -למדיניות התגמול 01התאמת התגמולים שפורטו בתקנה הדירקטוריון לענין 

לציין את הפערים ביחס ו 121-12 רשותבהתאם לעמדת רש לבחון את סבירות והוגנות התגמול הדירקטוריון ייד

 .למדיניות התגמול

  דגשים והמלצות 

  יש להיערך מבעוד מועד לביצוע תהליך סדור של בחינת הוגנות וסבירות התגמולים ובכלל זה- 

o  לתקנות הדוחות ובהתאם  00-ו 01קבלה של מלוא הנתונים הרלוונטיים לגבי כל נושא משרה לפי תקנות

 .השישית לתקנות כאמור לתוספת

o 01המפורטים בתקנה ובעלי עניין  מיפוי פערים בין מדיניות התגמול לבין תנאי הכהונה של נושא המשרה. 

o  בחינת הצורך בעדכון הקריטריונים שנקבעו בעבר על ידי החברה בעת בחינת הוגנות וסבירות ובכלל זה

 . לחוק החברות( א)ב069לרבות אלה שבסעיף  02תיקון על פי התאמתם לשיקולים רלוונטיים 

  יש להקפיד על ביצוע בחינת סבירות והוגנות התגמול לגבי כל נושא משרה ובעל עניין בנפרד ועל תיעוד מפורט של

 .הישיבות בהן נבחנו הוגנות וסבירות התגמולים כאמור

 בין היתר, במקרה שתנאי התגמול אינם תואמים למדיניות התגמול –  

o ח הדירקטוריון בדבר הסטיות בין רכיבי התגמול למדיניות התגמול שאומצה על ידי "גילוי בדו יש לתת

 .החברה

o עמידתו של נושא , לבחון את הקשר שבין התגמול באותה שנה לתרומתו של נושא המשרה באותה שנה יש

ריונים המשרה בדרישות התפקיד בו הוא מכהן ובהוראות ההסכמים עימו והכל בהתאם למידע ולקריט

 .שנקבעו על ידי הדירקטוריון

o הצגת תנאי שוק השוואתיים, יש לשקול במקרה הצורך . 

o היקף הסטיה לעומת מדינית בשים לב לשיקולים כגון , החברה המשך ההתקשרות הנו לטובת לבחון האם יש

נושא  תרומתו של, היקף התגמול, של החברה מצבה הכספי, עלות סיום ההסכם לרבות גיוס חליף, התגמול

 .'הרגולטורית וכו, שינוי בסביבתה העסקית, המשרה

o ח הדירקטוריון בדבר עיקרי הדיון שבוצע ומסקנת הדירקטוריון"יש לתת גילוי בדו. 

 
 :עם האמור לעילבקשר  נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה

 
ל "בדוא, ד עדי זלצמן"עו ;mneeman@shibolet.com ל"בדוא, נאמן. ד משה צ"אנא פנו לעו, לפרטים נוספים

a.zaltzman@shibolet.com; ל "בדוא ,ד גיל רוזנברג"עוgilr@shibolet.com ;ל "בדוא, ד אמיר שחר"עו
et.coma.shachar@shibol ;ל"בדוא, שאול אדרתד "עו  s.adereth@shibolet.com 

 .באופן שוטף בחברתכם יםד המטפל"הלעואו ; 22-9998112 או בטלפון
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