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שכר הבכיר בחברה   –) 'כ שלי יחימוביץ"ח(הצעת חוק הקטת פערי השכר במשק  –)יואר( �2008
 )כולל עובדי קבלן(מהשכר המוך של עובד בחברה  50יהיה עד פי 

והרחבת , הרחבת מספר הבכירים שיש לתת לגביהם גילוי –ע "תיקון הגילוי בתקות י –) יולי( �2008
 .הגילוי

 דוח ועדת אמן –) פברואר( �2011

 .  וועדותיו וההגה על המיעוט, חקיקה המגבירה את עצמאות הדירקטוריון – 16תיקון  –)מאי( �2011

 .חקיקה ספציפית המתייחסת למגבלות בוגע לתגמול בכירים – 20תיקון  – �2012

 לעיין החובה לקבוע מדייות תגמול ואישור שכר בכירים – 20הקלות לתיקון  – �2013

מיליון   2.5של  מרק'בצקביעת  –חוק תגמול לושאי משרה בתאגידים פיסיים  –) אפריל( �2016
 .ח לשכר הבכירים"ש

 20הקלות וספות לתיקון  –)אפריל( �2016

 )  'כ שלי יחימוביץ"ח(הצעת חוק תגמול ושאי משרה בחברות ציבוריות  – �2016

 

 

 התפתחות הרגולציה



 :לגבי מי דרש הגילוי

הגילוי הדרש  . בקבוצהכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין ושאי המשרה הבכירה �
 ).'ל א"סמכ –לא מספיק לומר (הוא שמי 

 . בתאגידכל אחד משלושת ושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר �

 . מבעלי העיין בתאגידכל אחד תגמול שתה הקבוצה ל�

 :מהות הגילוי

 )הוצמד לדוחות כספיים 2010-ב(הרכב התגמולים תוך חלוקה לרכיבים שוים רחב יותר של פירוט �

 כולל תגמולים בגין שכר בחברות בשליטת החברה הציבורית�

 ) למשל בידי בעל השליטה(גילוי על התגמול גם אם משולם שלא בידי החברה �

הן במועד אישור  –ימוקי דירקטוריון בוגע לקשר בין התמורה לתרומה והאם היא הוגת וסבירה �
 ).2016דרישה זו בוטלה בשת (השכר והן במסגרת אישור הדוח התקופתי 

 2008תיקוי החקיקה ב  –בכחול * 

 

 

 

 

הרחבת גילוי שכר בכירים–2008  



 :עיקרי התיקון

o המלצת ממשל תאגידי לשליש עצמאי(הגברת עצמאות דירקטוריון( 

o ים ברוב  צים"דח(הגברת עצמאות ועדות דירקטוריוןגוע"מתמ ולא בשליש" בלתי( 

o גוע"ברוב :קרובו/ אישור תגמול לבעל שליטה ולא בשליש" בלתי 

oיהול ל ים  3-הגבלת תקופת התקשרות עם בעל שליטה בדמיי התיקון(שהחל  : לפ

 )  שים - 5והג שהשתרש לאותה עת  – IFRSמאימוץ כללי ה 

o ו רטרואקטיבית(תחולה רטרוספקטיביתויש שיטע( 

 

)2011( 16תיקון   



o דחציםחבריה עצמאיים ושכרם הוא שכר  –תגמול חובה להקים ועדת 

o  יות תגמולחובה לקבוע מדי 

oיותושאים שחובה לכלול אותם במדי קביעת 

o ים לרכיבים הקבועיםים על ביצועים ארוכי טווח ועל פי  ) איזון הולם(קביעת היחס בין הרכיבים המשתוביסוס רכיבי התגמול המשת

בהתחשב בתרומת ושא , יכול שיועק על פי קריטריוים שאים יתים למדידה" חלק לא מהותי", עם זאת(קריטריוים היתים למדידה 

 ).המשרה

oים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספייםתו השבת סכומים ששולמו על בסיס. 

oיים /תקופת החזקהים הוימלית לרכיבים משתראייה ארוכת טווח(הבשלה מי.( 

oקי פרישהתקרה למע. 

o ים במועד תשלומםם מסולקים במזומן (קביעת תקרה לשווי רכיבים משתים שאיקתם לשווייםקביעת תקרה  -רכיבים משתבמועד הע.( 

o יות התגמולושאים שחובה להתייחס אליהם במסגרת קביעת מדי גמישות ביישום(קביעת( 
oושא משרה לעלות שכר יתר עובדי החברה  ועובדי הקבלן יחס בין גמול 

oים עליים-אפשרות להפחתת רכיבים משתים הות האפשרות לקבוע תקרה לשווי מימוש רכיבים משתם מסולקים  , פי שיקול דעת ובחישאי

 .במזומן

oקי פרישהון לקביעת מעגמ. 

o ושא המשרה הסכמי העסקה קודמים וכד, תחומי אחריות, הישגי עבר, כישורים, השכלה(זהות'  .( 

o וןגמSay on Pay –  גוע"הבעת עמדת האסיפה הכללית ברוב יתן לחרוג, "בלתי הג(" ממימוקים מיוחדים") אוברולימ . 

oכיות התגמול והן לשם אישור שכר המון חל הן לשם אישור מדיגיות התגמול(ל "המגם אם כלול במדי.( 

)2012(  20תיקון   



oדרשים ביות באסיפה ומהתייחסות לשיקולים האים  , ב267-פטור מאישור המדיבהתקיים הת

 ):לא חל על שלדים בורסאיים(המצטברים הבאים 

o ושא משרה)ו דירקטורכ -ר מכהן"ויו) שאיל במשרד  "עלות ההעסקה לא עולה על שכר מ

ותאי ההעסקה אים כוללים רכיבים משתים הויים שאים מסולקים  ) 730k(ממשלתי 

 .במזומן

o ו עולה על גמולצ"דחגמול הדירקטורים אי  . 

oככ"פטור מאישור אסיפה למה₪  740,000 -היום כ(ל ממשלתי "ל המקבל שכר מבש.( 

 

 

 )I)2013הקלות 



 : עיקרי החוק

o ושא משרה בכירה או עובד התאגיד העולה עלה דורשת אישור"מיליון ש 2.5קביעת תגמול לח בש: 

oתגמול. ו 

o  דירקטוריון 

o וי  תים"דבאו  צים"דחאישור רובבתאגיד צים"דחאם יש חובת מי ( 

o ו חברה ציבוריתאישור רוב מיוחד באסיפה הכללית   –אם התאגיד הי 

o יתן לאשר מוך ביותר בתאגיד 35תגמול העולה על פי לאמהתגמול לעובד בעל התגמול ה. 

 .₪ מליון 3-ביחס לשכר מיימום הגבלת השכר במוחי עלות הה כ

o חשב כהוצאה מוכרת"מיליון ש 2.5חלק השכר העולה על ה לאתיקון עקיף  (למעסיק  ח בש

 ).לפקודת מס הכסה

חוק תגמול לושאי משרה  

 בתאגידים פיסיים



 

oככל שהרכב ועדת הביקורת מקיים את  , אפשרות לאיחוד ועדת הביקורת וועדת התגמול
 )א לחוק החברות118' ס(חיסכון בעלויות  -תאי הכשירות הקבועים בסעיף 

o יותוס בדיעבד שלא תיחשב חריגה ממדילחוק  ' תוספת א(הגדלת גמישות במתן בו
 ):החברות

oכוס בשיקול דעת עד  -דירקטור , ל"מחלק לא מהותי("משכורות חודשיות  3בו  "
 )).עיגון פרקטיקה שהשתרשה(

oכים מדידים –ל "סמאין מגבלה לגובה התגמול בשיקול דעת>  =אין חובה לקריטריו. 

o   וספות הקלות: 

oכוי לא מהותי בהסכם עמו  -ל "מובלבד  , ללא אישור אסיפה -הארכת הסכם או שי
 .שבהתאם למדייות

oכת סמאי כהווי לא מהותי בתכ-על -לים  "אישור שיקבעה אפשרות  "ידי מ ל באם
 .זו במדייות התגמול והתאים תואמים את מדייות התגמול

 )II  )2016הקלות 



 בעל שליטה ל"סמכ ל"מכ )ר"לרבות יו(דירקטור 

 בהתאם למדייות

 תגמול  . ו•

 דירקטוריון•

 אסיפה כללית•

 תגמול  . ו•

 דירקטוריון•

 אסיפה כללית•

 רוב מיוחד•

•overruling – טעמים מיוחדים 

 תגמול  . ו•

 דירקטוריון•

 

 תגמול+ביקורת. ו•

 דירקטוריון•

 אסיפה כללית•

 רוב מיוחד•

  overrulingללא •

 הקלות

דירקטור המקבל גמול  

 צ"דח

 תגמול  . ו•

 דירקטוריון•

 

- - 

 *  ביקורת.ו+תגמול. ו•

 דירקטוריון•
 יכולה להיות אותה ועדה*

הארכת הסכם ללא שיוי 

 מהותי להסכם קיים

 בהתאם למדייות: תאי

 אין הקלה

 תגמול  . ו•

 דירקטוריון•

 

 ל"אישור מכ•
 אין הקלה מדייות תגמול מאפשרת: תאי

ל ממשלתי  "שכר מכ

 )בשה₪  740,000-כ(

 בהתאם למדייות  : תאי

 אין הקלה

 תגמול  . ו•

 דירקטוריון•

 

- 

 אין הקלה

 ללא זיקה חדשל "מכ

 בהתאם למדייות: תאי

 סיכול עסקה: תאי

- 

 תגמול  . ו•

 דירקטוריון•

 

- - 

 שכר ממוצע במשק 

 

 ייחודי לבעל שליטה

 תגמול  . ו

 בחריגה ממדייות

 תגמול  . ו•

 דירקטוריון•

 אסיפה כללית•

 רוב מיוחד•

 overrulingללא •

 תגמול  . ו•

 דירקטוריון•

 אסיפה כללית•

 רוב מיוחד•

•Overruling - טעמים מיוחדים 

 תגמול  . ו•

 דירקטוריון•

 אסיפה כללית•

 רוב מיוחד•

•Overruling - טעמים מיוחדים 

זהה לאישור בהתאם 

 למדייות  



oטרופיקובע מגבלות מעבר להוראות החוק, שחקן משמעותי – א. 

o עשרות חברות ביצעו  – אסיפותחריגה מהחלטתOverruling  . 

oיכרות ליישום החוק עלויות–  

oהלה –ח "בחברות אגי הלמרות שאפקטיבית בעל השליטה  , שכירת יועצים וזמן דיו 

 .  מאשר לבדו

o יות –בחברות ציבוריותיהולי שמושקעים בקביעת המדי בחירת יועצים, עלויות וזמן, 

 והדיוים מול ) דרש אישור אסיפה גם אם עומדים במדייות התגמול(ר "ל ויו"באישור שכר מכ     

 .  אטרופי     

oצלא שאלת הקשר לביצועי החברה הספציפית. הוא המלך מארק'הב 

oיותים את חלק שכר הבכירים שמעבר למדיבעלי שליטה מממ 

 

 

?מה קרה בעקבות התיקוים  



 

 :ע"עמדות רשות י

oOverruling

oפרשת עודד שריג 

 :השאלות המעייות

o ויים הם באמת תולדה של תיקוןושאי משרה  ? 16או דווקא תיקון , 20האם השיואולי חוק תגמול ל

 .  בתאגידים פיסים

oהאם גדלה ההתאמה בין השכר לביצועים? האם השכר ירד  ? 

oהאם התועלת המצרפית גדולה מהעלות המצרפית  ? 

o האם יעוגן  , באסיפותהשפעת הגופים המוסדיים (תזלוג גם לתאגידים הריאליים  מליון 2.5האם תקרת ה

 )?בחוק

 

 

 המשך -? מה קרה בעקבות התיקוים



o  האם לאור התערבות בתי המשפט בשאלת טובת החברה לא מספיק להשאיר את המקרים

 ?אטרופי, בתי המשפט+ציבור , ועדת גמול –למשולש ) יש כאלו(הבוטים 

oכלכל הפחות כשלא  , לכל הפחות בחברות עם שליטה, ביטול הדרישה לאסיפה –ל "מ 

 .חורג מהמדייות      

oיין אין עוד כל – דירקטוריון ר"יוון לאפשר – השליטה לבעל אישי עגמ Overruling.  

oככ –ר במשרה מלאה "ל או יו"בעל שליטה המשמש מל ממשלתי"לאפשר הקלת שכר מ. 

oהכוח אצל בעל השליטה(פטור מתחולת החוק  –ח "חברות אג  .( 

oכיות  –לים "סמדיווח+ודירקטוריוןתגמול  בועדתדי . ללא אסיפה כללית –חריגה ממדי  

 .במסגרת הדוח השתי        

 

 

 הצעות לשיוי
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 חומר מקצועי
 וקבוצות דיון  

 :באתר פורום הגבלים עסקיים ורגולציה
https://coller.tau.ac.il/hurvitz-forum_articles  


