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  קריטריונים להצבעה באסיפות כלליות 

  ומדיניות ממשל תאגידי

  קופת גמל מחר

  

  מבוא

החברה תשתתף ותצביע באסיפות כלליות של י"ע בהן מחזיקה החברה, בהתאם לדרישות הדין 
  ובהתאם לקריטריוים המפורטים להלן במסמך זה.

תר השיקולים, גם את כן תשקול החברה, בעת קבלת החלטה לגבי השקעה בתאגיד, בין י-כמו
  עמידת התאגיד באמות המידה של הממשל התאגידי המפורטות במסמך זה.

בחת ותיבחן מעת לעת בהתייחס להתפתחויות בהתהלות החברות הציבוריות  מסגרת זו
  ובהתאם לשיויים רגולטוריים, ומלווה בהפעלת שיקול דעת עצמאי בכל מקרה לגופו של עיין. 

ית הושאים השוים בבחטרתו להתוות את הכללים והקווים המחים מסמך מדייות זה מ
על בסיס מרכיבי המדייות שלהלן לגופו העולים לאסיפה הכללית. עם זאת, כל ושא ייבחן יישקל 

  ועל בסיס מאפיייו הייחודיים, ככל שיהיו. 
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 הדירקטוריוןמיוי והרכב  .1
  

  פתח עיקריים:שי תפקידי מכי לדירקטוריון חוק החברות קובע 

  .מדייות וקביעת דרכה של החברהההתווית   .א

 .פיקוח על תפקידי המכ"ל ופעולותיו  .ב
  
  

  :ים, כמפורט להלןהיבטתפקיד דירקטורים תייחס למספר המועמדים לבבואו לבחון את 

 תפקיד הדירקטוריון .1.1

. החלטות של החברה הגוף האחראי להתהלות עסקיה והדירקטוריון ה .1.1.1
רות לעצב את ערכי החברה ואת הסטדרטים היהוליים על הדירקטוריון אמו

  פיהם תפעל.  

, ובמרבית המקרים בין חבריו מים הדירקטוריון מתמה על ידי בעלי המיות .1.1.2
של הדירקטוריון ים ו המרכזייתפקיד ,בהתאם לכך בעלי המיות או ציגיהם.

 בוצעהת ולוודא כי כל הפעולות החברה לפקח על הפעילות העסקית של הים
  עבור כלל בעלי המיות. ו לטובת החברה

ח על וקיפבת מדייות החברה ויהתוובדבר תפקידו של הדירקטוריון בוסף ל .1.1.3
התוים לסמכותו שורה של תפקידים קובע החוק  ,המכ"לביצוע תפקידי 

. בין היתר הבלעדית של הדירקטוריון ואים יתים להאצלה למכ"ל
לקבוע וות לקבוע יעדים אסטרטגיים ארוכי טווח הסמכיתה דירקטוריון ל

  דרכים להשגת ערוצי מימון.

  הרכב הדירקטוריון .1.2

 :ביחס להרכב הדירקטוריון אופן ההצבעה .1.2.1

דרישה שלפחות שליש מחברי : דירקטורים בלתי תלויים אחוז -
הדירקטוריון יהיו דירקטורים בלתי תלויים או דח"צים. בהתחשב במבה 

למות מספר גבוה יותר של דירקטורים בלתי  דרושהבעלות בחברה, 
 תלויים, בעדיפות למיוי דח"צים.  

 של משפחתו קרובי שהים דירקטורים למיוי תגד: בי משפחההיקף  -
 השליטה בעל כולל ,דירקטורים שלושה של מכסה מעל, השליטה בעל

 עצמו. 

היקף  גודלו של דירקטוריון יעיל, ראוי שיעמוד על: גודל הדירקטוריון -
חברים, וזאת בהתאם לגודלה ולאופי פעילותה של  13של  ימקסימאל

, עלול להכביד הדבר איו דרש החברה. מספר רב של דירקטורים, כאשר
 על התהלותה השוטפת של החברה ולגרום להוצאות מיותרות.

תתבסס על הוראות חוק  הצבעתו :רמת כשירות חברי הדירקטוריון -
  .החברות בושא

  

 ביקורת של הדירקטוריוןהועדת  .1.3

 :הבאות המגבלות את החברות חוק קובע הביקורת ועדת של עצמאותה לעיין .1.3.1

מספר חבריה של ועדת ביקורת לא יפחת משלושה, כל הדירקטורים  −
החיצויים יהיו חברים בה ורוב הדירקטורים בה יהיו דירקטורים בלתי 

 תלויים.
שמועסק ע"י החברה או ותן לה  יושב ראש הדירקטוריון וכל דירקטור −

שירותים דרך קבע או מועסק על ידי בעל השליטה וכן דירקטור שעיקר 
 לא יהיו חברים בוועדת ביקורת. ,פרסתו על בעל השליטה
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 בעל השליטה או קרובו לא יהיו חברים בוועדת הביקורת.  −
 ועדה יהיה דירקטור חיצוי. ויושב ראש ה −
רת יהיה רוב של הדירקטורים החיצויים הקוורום לדיון בוועדת הביקו −

  מבין המשתתפים בישיבה.

  כשירות הדירקטור .1.4

למידת לאור התפקיד המרכזי של הדירקטוריון, או רואים חשיבות רבה  .1.4.1
יסיום המקצועי אי תלותם, של חברי הדירקטוריון, והכשרתם כשירותם 
 המיוי.  תקופתזמיותם ב מידתהרלווטי ו

ומחיותם של הדירקטורים, חוק החברות קובע כי יש למות באשר לכשירותם ומ .1.4.2
כדירקטורים חיצויים, לפחות דירקטור אחד בעל מומחיות חשבואית ופיסית 
ודירקטור וסף בעל כשירות מקצועית (התאים לכשירויות אלה קבועים 
בתקות). בוסף לכך, יכהו בדירקטוריון בעלי מומחיות חשבואית ופיסית 

 ם במספר מזערי אותו קבע הדירקטוריון.וספי

חוק החברות הוסיף וקבע כי על דירקטור בחברה ציבורית להיות בעל כישורים  .1.4.3
ם לב בין היתר, , בשיתפקידהלביצוע דרושים ויכולת להקדיש את הזמן הראוי 

הדירקטור הצהרת את  תדורש קביעה זו .לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה
 שות אלה. כי היו עומד בדרי

עקב החשיבות המקצועית של הושאים הללו, או בחן את קיומם של תאים  .1.4.4

  .Proxyאלה, בהתאם לאופיין של החברות וגודלן, בעת קבלת החלטות 

 

 עצמאות הדירקטור .1.5

שיקולים היעדר התחשבות בועייים יגודי להבטיח עצמאות, היעדר על מת  .1.5.1
יהיו המתמים על ידם רקטורים להבטיח כי הדיעל בעלי המיות מוטעים, 

 טובת החברהולראות לגד עייהם את  מסוגלים להפעיל שיקול דעת עצמאי
בלבד. במסגרת הדרישה לפעול "לטובת החברה" יתן לכלול גם את האיטרסים 

מדייות החברה  של ההירז יהובח , הושים והעובדיםמיותהבעלי של 
 וביצועיה. 

יב הדח"צי בדירקטוריון היה חיוית לשמירת עמדתו היה כי הגברת הרכ .1.5.2
תמוך ולפיכך,  האיטרסים של המיעוט וטובת כלל בעלי המיות בחברה

  בהגדלת מספר הדירקטורים הבלתי תלויים והדח"צים.

 מכ"להוהדירקטוריון הפרדה בין תפקידי יו"ר  .1.6

ל הדירקטוריון ליצור פיקוח אות שזו דרושה על מת  ההפרדבהתאם לתפיסתו,  .1.6.1
על פעולות המכ"ל והההלה. לגישתו, אין לאפשר לראש הגוף המפקח על 

חיסכון כספי הטמון המכ"ל לשמש גם כמכ"ל עצמו. הטיעון הגדי מתבסס על 
במיוי הכפול, וב"שקט תעשייתי" שלעתים מאפיין ההלת חברה בעלת מיוי 

יות הוגה הפרדה כאמור, בחברות אירופאיות (במיוחד באגליה) וקד .כפול
ובשיעורים מוכים למדי בשוק האמריקאי. הקוד המשולב האגלי קורא 
להפרדה ברורה בין התפקידים וממליץ כי כיו"ר הדירקטוריון יכהן דירקטור 
עצמאי. על פי תוי סקרים עסקיים ראה כי גם חברות בארה"ב מאמצות 

 יים ושערוריות חשבואיות.בהדרגה את מודל ההפרדה, כתגובה לכשלים יהול

 הפיקוח חיזוק לצורך הכרחית היה ל"ומכ ר"יו תפקידי הפרדת כי סבורים או .1.6.2
  .הדירקטוריון חברי בין בריאה תקשורת ולקידום הבכירה הההלה על
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  משך כהות דירקטור .1.7

תקופת כהותו של דירקטור חיצוי, לא תעלה על תשע שים רצופות (שלושה  .1.7.1
לתקופה של שלוש שים כל אחת), בעוד כהות יתר הדירקטורים איה  מיויים

מוגבלת בזמן. באשר לסיווג דירקטור כבלתי תלוי, כפי שאוזכר, החוק קובע 
 של תשע שים, כתאי לכשירותו ככזה.  מרביתמגבלת כהוה 

לאור חשיבות הושא וכחלק מהתאים לגיבוש סיווג מידת תלותו של הדירקטור,  .1.7.2
תהא זהה גם בכל האמור לגבי חברות דואליות, שם קיימת  זהבושא  עמדתו

האפשרות החוקית למות דירקטור חיצוי לתקופה וספת מעבר לזו הקבועה 
  בחוק (קרי מעבר לתשע השים).

  

 דירקטוריון מדורג .1.8

 .וכן למיוי דירקטורים במסגרתו 1תגד למגון של דירקטוריון מדורגאו   .1.8.1
ו, המגון מוגד לאיטרס של כלל בעלי המיות היות והוא מוע את לדעת

זכותם הבסיסית למיוי דירקטורים בתדירות סבירה, בעודו מגן על 
  הדירקטורים ובעלי השליטה המקוריים.

  

  בושא מיוי והרכב הדירקטוריוןקריטריוים  .1.9

ות, לרבות ייבחו תאי הכשירות של המועמד המוצע בהתאם לקבוע בחוק החבר .1.9.1
קיום הצהרה בדבר קיום הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן 

   הראוי לשם ביצוע התפקיד, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

במסגרת זו יש לצפות , תיבחן מעורבות העבר של הדירקטור. בעת הארכת מיוי .1.9.2
 ובישיבות וןהדירקטוריבישיבות  75%של  מיימאליהשתתפות בשיעור ל

 ככל, המיוי למועד שקדמו שתיים לפחות של בתקופה מוה להן הוועדות
 75% - ב השתתפות לגבי הרף כאשר ,זו בתקופה בחברה כיהן שהדירקטור

 בושא ובמדייות השיוי לאור. בפרד שה כל לגבי ייושם מהישיבותלפחות 
ובשה הקרובה  זה ו של מסמךפרסומ ממועדתוך שה ב פעל ליישומו או, זה

גבי השה לפחות, ל 75%של בהיקף בישיבות  השתתפותהמשיך בבחיה של רף 
  שקדמה למיוי.

דירקטוריוים  4 -לגבלת מספר הדירקטוריוים בהם מכהן הדירקטור המוצע ה .1.9.3
מהותיים, בשים לב לגודלן ולמורכבות פעילותן של החברות וכן גם לעיסוקיו 

מגבלה זו היה למעט כהוה של ושא משרה מטעם  האחרים של הדירקטור.
בעל השליטה בחברות בות או אחיות המות על חברות הקבוצה, כך שכהוה 

  במקביל בחברות  הקבוצה כאמור לא תימה לעיין המגבלה האמורה.

(כהגדרתם בחוק דירקטורים בלתי תלויים  שלישדרישה למיוי של לפחות  .1.9.4
  .רים בדירקטוריון, בחברות עם מוטת שליטהמתוך כלל הדירקטוהחברות) 

בחוק כהגדרתם (דירקטורים בלתי תלויים  50%דרישה למיוי של לפחות  .1.9.5
 תוך כלל הדירקטורים בדירקטוריון, בחברות ללא מוטת שליטה. מ החברות)

דירקטור בלתי תלוי המכהן כיו"ר דירקטוריון, לא ייספר במיין הדירקטורים  .1.9.6
  .1.9.5 -ו 1.9.4סעיפים  הבלתי תלויים, לעיין

                                                             
שה מתמה כל ב. וצות)(בדרך כלל, לשלוש קבחברי הדירקטוריון מחולקים למספר קבוצות  בדירקטוריון מדורג 1

אופן זה רק חלק מחברי הדירקטוריון עשויים . בשל מספר שים כמספר הקבוצותלתקופת כהוה ות קבוצאחת מה
  .להתחלף באסיפה כללית אחת
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דירקטורים לא יכהו בתפקידים וספים, לרבות כיועצים בחברה ובחברות  .1.9.7
  הקבוצה, העלולים לגרום להם להימצא ביגוד עייים. 

של "דירקטוריון בשיטה למיוי דירקטורים תגד או לעיל,  1.8כאמור בסעיף  .1.9.8
כללית האסיפה רת השה במסגמידי  דירקטור תיבחןת כהוומשכך,  מדורג"

בתום שלוש השים הראשוות כתאי דירקטור חיצוי תיבחן  ת. כהושתיתה
 לבחירה מחודשת.

כיו"ר  ,אליו, או מי מבי משפחתו פיםהכפוממכ"ל, או מי הלמיוי תגד או  .1.9.9
וזאת למעט במקרים חריגים בהם קיימת הצדקה לכהוה זמית  הדירקטוריון

ר, גישור לתקופת מעבר וכדומה, ובלבד שהמיוי במקביל, כגון יהול משב
 המקביל יהיה לתקופה קצרה.

 ושאי משרה או מהלים אחריםשל של מכ"ל החברה ומיויי  ולמיויתגד או  .1.9.10
 ., כדירקטורים בחברההכפופים למכ"ל

 החברות. של דירקטור חיצוי ייבחו בהתאם לקבוע בחוק ופיטורי .1.9.11
  

 יםמדייות בושא תגמול בכיר .2

 2מדייות תגמול לבכירים גבשמחייב את החברות הציבוריות לחוק החברות (להלן "התיקון") 

ועדת התגמול לאחר שאושרה ע"י  ,Say on Pay3במגון של  שתאושר באסיפה הכללית
להתבצע בתוך תשעה חודשים ממועד  יםצריכ ,ואימוץ המדייות כאמור גיבוש. והדירקטוריון

הרי  ,. במידה והאסיפה תתגד למדייות2012בדצמבר  12 -השהיו  תחולת התיקון
שההחלטה תחזור לדיון בדירקטוריון אשר ישקול את עמדת האסיפה ויוכל לאשר את 

ובחיה של עמדת להחלטתו תוך הצגת ימוקים מפורטים  ,התגדותה על אףהמדייות 
  רעת. בה עמדת האסיפה תהיה מכ ,האסיפה. זאת למעט בחברה כדה ציבורית

 בכפוף( שליטה בעל שאיו ל"מכ שכר על וטו זכות המיעוט מיות לבעלי מעיק התיקון
 במקרים המיעוט מיות בעלי התגדות על להתגבר והדירקטוריון התגמול ועדת של םלכוח

 מהלים לתגמל כון איך גם לשקול בעלי המיות מקרב המיעוט ומשכך על )4מיוחדים
 מיות בעלי לבין השליטה בעל בין העייים יגוד ,מכ"ל שכיר במקרה של תגמול. שכירים
 עדיין ךא, קרובו או השליטה ושא משרה שהיו בעל בתגמול פחות מאשר בולט המיעוט

   .קיים

להיות מוצגת במסגרת מסמך מפורט המסביר  צריכה משרה לושא תגמול לתשלום הצעה כל
  .למסמך מדייות קייםכיצד היא תואמת את דרישות החוק או בהפיה 

  
והקריטריוים המפורטים  לפי מכלול התוים צביע – הסכם העסקה לושא משרה בחברה

  שיקול הדעת המקצועי. מיטב לפי ו להלן 2.2 -ו 2.1בסעיפים 
הסכם העסקה, כאשר עלות שכרו של ושא מדייות תגמול בכירים או החברה תתגד לאשר 

  מוצע במשק.מהשכר המ 10פי -המשרה עולה על
 

  כללי החלטה בושא גיבוש מדייות תגמול בכירים  2.1    

או סבורים כי קיימת חובה לקוט  ,בהקשר זה של תגמול בעלי שליטה  2.1.1
דרך בשל החשש כי במשה זהירות והקפדה יתרה באישור ההתקשרות, 

                                                             
לחוק החברות מטפל בבכירים הכוללים דירקטורים ובכללם יו"ר שכיר, מכ"ל, וכלל ושאי המשרה  20תיקון מספר  2

 .הכפופים למכ"ל
  מגון המאפשר הבעת עמדה של האסיפה הכללית לגבי התגמול אך לא מאפשר הכרעה. 3
 מדייות את תואם שהתגמול ובלבד המיוי את לסכל עלול האסיפה לאישור ההסכם הבאת כי חשש הוא קיום הראשון 4

 כלפי תאיו את לעדכן תביקור ועדת או התגמול ועדת תחליט ל"המכ של ההעסקה תקופת במהלך השי הוא אם. התגמול
  .קודמת לעסקה ביחס מהותי איו השיוי כי אישרה שהוועדה ובלבד אפשרי הדבר, מעלה
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מבלי לשתף את ציבור בעלי לבעלי השליטה חברה הרווחי זו יתועלו 
  .המיות

 לחברות חיצויתהייעוץ העבודת  את יפרסמו שהחברות דרש לדעתו  .2.1.2
, בכדי לייצר שקיפות באשר למכלול השיקולים שבוצעה ככל ,הקבוצה

והמידע שהובאו בפי הדירקטורים בבואם לאשר את מדייות התגמול 
להיות בהיקף כספי חייב מבה השכר או הסכם התגמול הפרטי. 

זהות איטרסים  ,פשרו שמירה על מוטיבציה גבוההובפרופורציה שיא
קשר לביצועי החברה שימור הושל ושא המשרה ובעלי המיות בחברה 

ורמת הסיכון בפעילות  ושאי המשרהולהערכת הביצועים האישיים של 
  . המבוצעת על ידו

בהתייחס לשיוי בתאי הכהוה של המכ"ל שלא הובא לאישור   2.1.3
ו מצפים שמסגרת השיוי הזה תוגדר במדייות א האסיפה הכללית,

התגמול באופן מפורש וכי ייקבע שהיקף השיוי השתי בכלל רכיבי 
 של התגמול והסכם במידה .בשכר הבכירים 5%לא יעלה על התגמול 

 הכללית האסיפה לאישור הובא ולא הדירקטוריון י"ע אושר ל"המכ
וי מכ"ל חדש או שיוי למשל מי( מאפשר שהתיקון" סייגים"ה במסגרת

 השתית הכללית האסיפה שבמועד הרי, )התגמוללא מהותי ברכיבי 
 ל"המכ של התגמול הסכם אישור את גם לכלול החברה על, הקרובה

  .  המדייות לאישור כתאי

את שוויה הכלכלי של חבילת השכר כולה, על כל מרכיביה, תוך בחן או   2.1.4
, וככל של החברה ולביצועי המיה תעסקיוהתייחסות לתוצאותיה ה

 ,. כמו כןשחבילת התגמול מבוססת על יעדים, תוך בחית יעדים אלה
השוואת תוים לקבוצת התייחסות (שהיא בדרך כלל קבוצת  ערוך

דעתו  החוו) ובעלות מאפייים דומים לפעילות החברה ושוויההחברות 
וסף, או דרג את באם קיים, ביחס לקבוצת ההתייחסות.  ,באשר לפער

קבוצת ההשוואה בשי ממדים, האחד הוא גובה חבילת התגמול ביחס 
לקבוצת ההתייחסות שבחרה והמימד השי הוא רמת הביצועים 

אופי פעילות ייבחרו כך שיתאמו לבהתאם למדדי ביצוע כלכליים ש
 ות  אמודהחברה. אאת הפער בין מיקומה היחסי של החברה מבחי
ת חבילת התגמול ביחס לקבוצת ההשוואה לבין מיקומה גובה והתפתחו

מבחית מדדי הביצוע וביצועי המיה של חברות המדגם בטווח של 
  .רוות ואת מידת העדר ההלימה בייהםאחהשים ה 3לפחות 

ר הלימה בין גובה והתפתחות התגמול עדיה ,בהתאם לתפיסת עולמו  2.1.5
אמה של התגמול מבחית לביצועי החברה במבחים הללו, תחייב הת

בעוד חריגה מהמקובל בעף היא . יודגש כי והמבה וההיקף בכדי לשפר
טעם להתגד לתגמול, קביעת תגמול לפי המקובל בעף איה מבטיחה 

ייתכן שרמת התגמול בעף גבוהה מדי, או שהקשר  שכן ,תמיכה בתגמול
  .בין תגמול לביצועים המקובל בעף רופף מדי

ורים כי הסכם העסקה עם ושא משרה ראוי שיבוא לבחיה או סב  2.1.6
  ולאישור של בעלי המיות טרם מועד תחילת העסקתו ולא בדיעבד. 

צריכה להיקבע מראש, לא להשתות בדיעבד ולא  וסחת התגמול  2.1.7
למעט הפחתה  ,לדירקטוריוןהתגמול להשאיר שיקול דעת ביישום 

  .בהיקף התגמול

צריכה להיות פשוטה. חבילות מסובכות ומרובות חבילת התגמול   2.1.8
  .לתוצאות בלתי צפויות הן מרשם רכיבים

תשלומים דחויים (כמו הטבות לאחר פרישה), ל ותריזהתייחס ביש לה  2.1.9
  .להסוות את גובה התגמול לוליםשע

באופן רצוי  ,מעבר לשכר בסיס סביר, התגמול צריך להיות צמוד ביצועים  2.1.10
אין מקום להגדלת או סבורים כי  .י תוספות חד פעמיותובל ילייאר

התגמול לקראת פרישה (לרבות תשלום בגין התחייבות לא להתחרות 
  ).בחברה לאחר הפרישה



  

7  
 

 השוואהב חברות להשתמש בתגמול צמוד ביצועים יחסיים או עודד  2.1.11
, ולא צמוד ביצועים לביצועי העף או מדד ההתייחסות בבורסה

כשמדובר באופציות, חברות תוכלה להשתמש במחיר מימוש מוחלטים. 
, או לקבוע שהמימוש מותה תגדירצמוד למדד מיות שוועדת התגמול 

) שקבעה ועדת מותי רווחבהשגת יעדי ביצוע יחסיים (למשל יעדים 
  .התגמול

 וואין מפרטות ב ,F-20 בטופס מדווחותאשר חברות ישראליות  גביל  2.1.12
של כל אחד מבעלי העיין וושאי המשרה הבכירים בפרד את התגמולים 

 תקופתיים דוחות( ערך יירות לתקות 21 תקהבטבלה במתכות 
  :החברה כי כתאי דרוש או "),הדוחות תקות(" 1970–ל"תש), ומידיים

את התגמולים הדה בושאי תגמול בכירים תפרט בזימון לאסיפה   .א
המשרה הבכירה בפרד בטבלה, של כל אחד מבעלי העיין וושאי 

במועד  ,לתקות הדוחות 21כפי שהייתה דרשת לפרטם לפי תקה 
  ;בו הגישה את הדוח התקופתי האחרון, וכן

תתחייב בזימון לאסיפה לפרט את התגמולים של כל אחד מבעלי   .ב
העיין וושאי המשרה הבכירה בפרד בטבלה בדוחות התקופתיים 

, כאשר יתבקש שי אלהבוסף למכאן ואילך באותה מתכות. 
  ;דרוש עוד כתאי כי אישור תגמול המכ"ל,

 המוצע התגמול בדבר פרטים לאסיפה בזימון תפרט החברה  .ג
 דרישה .5סביר למשקיע החשוב אחר מהותי פרט כל וכן בטבלה

 התקופתיים בדוחות מפרטת כבר החברה אם גם תחול זו שלישית

 וושאי העיין מבעלי אחד כל של התגמולים את F–20 בטופס
  .6בפרד הבכירים המשרה

  

 ולתגמול התגמול למדייות תגד ,אלה בדרישות עמידה בהיעדר  2.1.13
 לאפשר מת על מהותיות הין אלה דרישות כי סבורים או. ל"המכ
 כך, ולאחריה ההצבעה בעתלדעת את המצב לאשורו  המיות לבעלי

 אפשרות ובלי עיוור באופן ושרויא לא ל"המכ ותגמול התגמול שמדייות
  .בפועל התשלום אחר הולם למעקב

 שכר ותשלומים שוים –תגמול קבוע   2.2

 שלושלהסכם התקשרות עם ושא משרה בכירה, לתקופה העולה על תגד או  .2.2.1
 . שים

ם, לרבות כללים לכלבכללי התגמול  ת שכר.ולאישור בדיעבד של תכיתגד או  .2.2.2
אלא אם הוסחה  ,קבעו מראש בלבד ולא ייתן תגמולבדבר מתן מעקים, יי

 .והתאים לחישובו קבעו מראש

בעלות  ,מעקי חתימה ומצחי זהב יחושבו כחלק ממרכיב תשלום במזומן .2.2.3
  הכוללת של תכית התגמול.

 תגד להצמדה אוטומטית של השכר השוטף. או  .2.2.4

שלושה לשישה תקופת הודעה מוקדמת לושאי משרה, לא תעלה על הטווח שבין  .2.2.5
תקופה זו במסגרת  .במבה ובתוי התגמול ,ביצועי החברהבחודשים, בהתחשב 

 להעיק לחברה שירותים בפועל.ושאי המשרה יתחייבו 

תחרות -תגד להגדלת הפיצויים בסמוך למועד הפרישה וכן לתשלום עבור איאו  .2.2.6
   לאחר פרישה.

                                                             
 .הדוחות לתקות 3א37 תקה במתכות 5
 .21 תקה במתכות בטבלה 6
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 מעקים -תגמול לטווח ביוי   2.3

, כפי שיוגדרו בהתאם לעמידה ביעדיםמעק כספי ראוי שייתן גדיר כי התיקון מ .2.3.1
היעדים צריך שיהיו מותאמים למאפייי החברה ותחום פעילותה. מראש. 

דרש בוסף,  .ילייאר שיהא רצויים שקבעו לדעתו, שיעור המעק מהיעד
  .מעקהלקבוע רווח ורמטיבי שרק מעל אותו הרווח יועק 

יעד של רווחיות, או סבורים כי במידה והמעק מוצמד לרווח בהיתן קביעת  .2.3.2
וכן בגין חברות מוחזקות המיעוט  זכויותהקי של החברה הרי שזה יהא ביכוי 

המבוססים על תזרים עתידי להלן,  2.3.5כמפורט בסעיף  רצוי שיטרל שערוכים
 בהתייחס למאפייי החברה ופעילותה. ,שהוודאות לגבי התגבשותו מוכה

הרי  ,(במידה ויעד הרווחיות איו הרווח הקי אלא מדד רווח חשבואי אחר
 שקיים קושי לבודד את השפעת חלק המיעוט). 

   .מוחלט ומרבימעק כספי ראוי שיוגבל בערך התיקון קובע כי  .2.3.3

התוספת לתיקון מחייבת ביסוס הרכיבים על ביצועים בראיה ארוכת טווח, כך  .2.3.4
שאים בתחום פעילות  פעמיים-ביצועים חד מעק כספי ראוי שלא יכלולש

, שערוכים המבוססים על תזרים או שבעו מהשפעה חיצוית לחברה החברה
בקשר להשלמת תגמול עתידי שהוודאות לגבי התגבשותו מוכה וכן לא ייתן 

, כך שתכלול קיזוז של רב שתיתתכית המעק ראוי שתהיה עסקת רכישה. 
חלק מהמעק צריך  ע במהלך שות התכית. ביצו-ביצועים עודפים עם תת

ה לשים הבאות, והתשלום בעתיד יבוצע יכך שתתבצע דחי ,שייפרס קדימה
  בהיתן עמידה ביעדים.

ראייתו בושא היבטי הדיווח הכספי הדרשים בעיין תשלום המעק בדוחות  .2.3.5
 :הכספיים השתיים

ואיים מהם לאור העובדה שלעתים המעק המשולם מתבסס על מדדים חשב
מוטרלים רכיבים שוים כגון, זכויות מיעוט, שערוכים בגין אימוץ תקי 
חשבואיים המשפיעים באופן מלאכותי על הרווח או מגוים מורכבים 

לגבי האופן , 21דיווח ברור ושקוף במסגרת תקה קיום אחרים, או קפיד על 
יו יתן לחישוב פשוט במידה ומדובר במגון מורכב שא זאתבו חושב המעק (

  : מפורט להלןכ ,המשקיע) ל ידיבאמצעים גלויים ע

 יירות בתקות 21 לתקה בהתאם התקופתי בדוח המובאים בפרטים  .א
, ייכלל, בין היתר, 1970-), התש"לומידיים(דוחות תקופתיים  ערך

תיאום בין הרווח הקי המאוחד המיוחס לבעלי המיות לבין הרווח 
ובע לחישוב המעק השתי (תוך פירוט הסכומים המרכיבים השתי הק

בסיס הרווח פירוט של חישוב המעק השתי, על  תיאום זה), וכן
האמור מצג של דיווח השתי הקובע לחישוב זה. בוסף, ייכלל ב

בלתי  דעת חוותכי רואה החשבון המבקר המציא לחברה  ,הדירקטוריון
ר לפיה התיאום ה"ל וחישוב , וללא הפיית תשומת לב, אשמסויגת

   .המהותיות הבחיות מכל המעק השתי מוצגים באופן אות,

 היה הקודמת בפסקה האמורים הפרטים של התקופתי בדוח הכללתם  .ב
 השתי. מובהר ומודגש כי בכל המעק לאישור ויסודי תאי מהותי

 המעק אישור, התקופתי בדוח האמורים הפרטים הכללת אי של מקרה
  .מעיקרו בטל יהיה לעיל הכללית האסיפה ידי על יהשת

הגילוי כמפורט לעיל במסגרת הדוחות הכספיים באשר לתשלום המעק   .ג
  כמפורט לעיל חשוב לדעתו מן השיקולים הבאים:

 למה מעבר מעק תשלום למוע על מת  חוצה - הגילוי דרישת −
מגון מורכב, בככל שמדובר  ,הכללית האסיפה ל ידיע שאושר

 דרך אין הגילוי דרישת ללא. ממש של סיכון בכך כרוך שיהיה בלימ
 האסיפה החלטת לפי באמת הוא ששולם המעק אם לדעת מעשית

  .הכללית

 בקרה אמצעי לייצר על מת חוצה - המבקר החשבון רואה בדיקת −
היה במסגרת דו"ח  21, היות ותקה החישוב כוות לגבי כלשהו

  ע"י רואה החשבון החיצוי.הדירקטוריון שאיו מבוקר 
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 חוצה -  הגילוי מתן אי של במקרה האסיפה אישור בטלות הוראת −
 אי או הגילוי מתן אי של למצב) וסקציה( סיכון לייצר על מת
 רואה שבדיקת כפי. האסיפה להחלטת בהתאם בו התוכן הכללת

 חוצה הבטלות הוראת, הגילוי כוות להבטחת חוצה החשבון
  .הגילוי תןמ עצם להבטחת

 תגמול הוי  2.4

באשר לתגמול מבוסס הון, או סבורים כי יתן באמצעותו לצמצם יגודי עייים  .2.4.1
כך להיע את ושאי המשרה ובאפשריים בין ושאי משרה לבין בעלי המיות, 

תוך טילת סיכוים  ,לטובת החברה ולטובת שיקולי מדייות ארוכי טווח
ושא המשרה מה על בעלי השליטה בחברה  מבוקרת. טיעון זה חלש כאשר

 וכך חלשת להערכתו ההצדקה העייית לתגמול הוי עבור בעלי שליטה. 

, תאי התכית יהוו תמריץ ראוי ת תגמול הויהעקהתיקון מחייב כי בעת  .2.4.2
או בחן את  ,. במסגרת מדייות ההצבעהלטווח הארוך להשאת ערך החברה

את ימוקי החברה לגביה. או תייחס לשאלה האם הרציול שבבסיס ההעקה ו
תאי התכית אחרות, ובחן את  ופותחללאחר בחית תכית התגמול בתה 

   .תקופת ההקיהומחירי המימוש שוויה הכלכלי,  : היקף הדילול הצפוי,לרבות

בשוק מיות גואה, עולה שוויין של חבילות אופציות  -תמחור מחדש של אופציות  .2.4.3
משרה, האטרקטיביות למימושן עולה וקיימת ציפייה כי ושאי המשרה  לושאי

יהפכו לבעלי מיות או יגדילו את אחזקתם בחברה. מהלך זה אמור להעלות את 
המוטיבציה של ושאי המשרה בכל הקשור בהגדלת ערך החברה. לחלופין, במצב 

אפסי. במצב של שוק יורד, פגע ערכה של חבילת האופציות ולעתים עד כדי שווי 
כזה חלק מהחברות מבקשות לבצע שיוי בתאי האופציות שהועקו. השיוי 
הפוץ הוא תיקון למחיר המימוש של האופציות (הפחתה), מתוך רציול 
שמתבסס על הצורך לשמר אשי מפתח החיויים לתפעול השוטף ולהשגת יעדי 

  החברה. 

ערך השקעתם של בעלי או סבורים כי בתקופה בה מתרחשת פגיעה מהותית ב .2.4.4
המיות מן הציבור, אין זה מן הראוי לאפשר את הפחתת מחיר המימוש עבור 
דירקטורים וושאי משרה בכירים, והפיכתם של אלה לבעלי מיות במחירים 

  עדיפים. 

שאים ושאי משרה בכירה או  ,בשיוי תאי תכיות אופציות לעובדי חברה .2.4.5
המיה, או בחן כל מקרה לגופו תוך דירקטורים, עקב ירידה חדה במחיר 

  התייחסות לושאים הבאים: 
או בחן את תקופת הזמן שחלפה ממועד העקת האופציות, תקופת הזמן  −−−−

והפקיעה  (vesting)שותרה עד למועד הפקיעה וכן את מועדי ההבשלה 
 לאחר השיוי.

 או תייחס להיקף הדילול לאחר השיוי, ולעלות השיוי לחברה.   −−−−
קופת הזמן שחלפה מתחילת הירידה במחיר המיה ועד מועד התמחור ת −−−−

 מחדש, ראוי שתעלה על שה.
כי במידה והתמחור מחדש כולל שיוי של מחיר המימוש של  צפהאו  −−−−

האופציות, מחיר המימוש החדש יהיה שווה או גבוה משיא מחיר המיה 
 בשה שקדמה למועד התמחור מחדש.

בוסס אופציות המגלם הטבה מידית "בתוך הכסף". כמו תגד למעק הוי מאו  .2.4.6
תגד למחיר מימוש המשקף החה ביחס למחיר המיה בסמוך למועד  ,כן

ההעקה או למעק הוי היתן למימוש באופן מיידי. לעיין זה ייבחן מחיר 
המיה הממוצע במהלך תקופה מייצגת טרם מועד ההעקה. הושא יישקל תוך 

  יות המיה בתקופה זו.  התחשבות בתודת

  :קריטריוים בקביעת תגמול הוי .2.4.7
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הגבלת היקף הדילול המכסימלי האפשרי המצטבר, בגין כלל ההעקות   .א
 יוגבל היקף הדילול 100. בחברות הכללות במדד ת"א בחברה שבוצעו

. 15% -ובחברות הכללות במדד היתר יוגבל היקף הדילול לכ 10% - כל
ת לכלל העובדים ובתכיות של חברות מו"פ בתכיות המיועדו

(כהגדרתן בכללי הבורסה לי"ע) יישקל דילול גבוה יותר. במצבי שוק 
משתים, חישוב אחוז הדילול יבוצע בהתחשב בפער בין דילול 

  תיאורטי לדילול מעשי.

יהוו תמריץ ראוי להשאת ערך צריך שתאי התכית מחיר המימוש ו  .ב
 .לטווח הארוך החברה

שים (או מימוש  ראוי שלא תפחת משלוש (vesting) הבשלה תקופת  .ג
 השים). חלקי על פי

תקופת המימוש ראוי שלא תפחת משה אחרי כל מועד הבשלה. יחס   .ד
  הדילול בין בכירים לבין יתר העובדים ייבחן במבחן הסבירות.

(מגון  evergreenלתוכית אופציות הכוללת מגון  תגדאו   .ה
 .ית)התחדשות אוטומט

מעקי פאטום/מיות חסומות יחושבו לעיין מגבלות אלה כתגמול הוי.   .ו
לאור הקריטיות של ושא התיאבון לסיכון  ,בתאגידים בקאיים

תמוך בתגמול מבוסס מיות חסומות או  ,והחיות המפקח בושא
ככל שהעקתן תותה ביעדי ביצוע כגון השגת יעדי תשואה, הלימות 

  '.וכוהון 

להעקת שיקול דעת בלעדי בדבר שיוי תאי האופציות,  גדתאו   .ז
 תמחור מחדש.באשר ל, לרבות לדירקטורים

 להעקת אופציות/מיות במתכות של "גלולת רעל".  תגדאו   .ח

 האצה מידית של תאי מעק הוימגון אוטומטי המאפשר ל תגדאו   .ט
תמיכה שקול  מסוימיםשליטה. במקרים  החלפתמקרים של בלמעט 

  בהאצה חלקית של תאי מעק הוי, ובלבד שלא מדובר בבעל שליטה. 

תיבחן בהתאם למידת המעורבות של  ה קשורההעקת אופציות בחבר  .י
  ה הקשורה.חברהושא המשרה בעסקיה של 

  

 שכר דירקטורים ודח"צים  2.5

 .תגד לתמחור מחדש של אופציות עבור דירקטורים וושאי משרה בכיריםאו  .2.5.1

בבעלי שליטה המרכזים בידם  היות ומבה השליטה בתאגידים בארץ מאופיין .2.5.2
אחוז יכר מהון החברה, הרי שלגישתו תפקיד הדח"צים היו בין היתר להוות 

קיימת חשיבות להיקף ואופי התגמול היתן  ,משקל כגד בעלי השליטה. משכך
 להם.

במסגרת דירקטורים חיצויים, לבמתן שכר לדירקטורים רגילים ותמוך או  .2.5.3
לעיין שכר דירקטורים חיצויים החברות בתקות כמופיע הקבוע הסכום 
וכן בהיקפים גבוהים יותר בהתאם לכללי גמול יחסי ככל שמדובר  בחברות

 בדירקטור מקצועי או מומחה בעל תרומה ייחודית לחברה. 

  .ירקטוריםלושאי משרה אשר מכהים כדוסף או תגד למתן תגמול  .2.5.4

העקת שכר הגבוה מהקבוע בתקות עבור דירקטור רגיל, תיבחן בהתאם  .2.5.5
התייחס לעקרוות כלליים של תגמול ושאי לתרומתו לקידום עייי החברה וב

 תאושר בהתאם להליך אישור עסקה חריגה עם בעל עיין.  . העקה זומשרה

  . דירקטור חיצוי להעקת מעקים מבוססי מיות עבורעקרוית  או מתגדים .2.5.6
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בין חברות ציבוריות או בין חברות פרטיות שבשליטת בעל  הסכמי יהול  2.6
 השליטה לחברה ציבורית בשליטתו

כי כללי ההכרעה המיוחדים הקבועים בחוק ) לחוק החברות קובע 4(270סעיף  .2.6.1
בוגע לאישור התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בקשר לתאי 

עסקה, יחולו גם לגבי עסקה של החברה הציבורית עם חברה בשליטת כהוה וה
 הציבורית.בעל השליטה הותת שירותי יהול או ייעוץ לחברה 

להיקפם ומידת כדאיותם לחברה ובין היתר בהתאם הסכמי יהול ייבחו  .2.6.2
חברת בבהתאם להיקף המשרה, היקף כספי ביחס לפרמטרים תפעוליים 

באישור  ורות, השוואה לחברות דומות ולמקובל בשוק.היהול, יעוץ לחברות קש
הסכמי היהול תיבחן האפשרות של תשלום ישיר. כן תיבחן העלות הישירה של 
החברה המעיקה שירותי יהול ותמחור השירותים יתבצע גב אל גב כגד 

  תמחור זה. 

פירוק דקדקי של עלויות השירותים יועבר בדיווח לבעלי המיות ויהיה 
או תגד לעסקה בכל מקרה ריון סף לבחיתו את ההתקשרות המוצעת. קריט

היקפי ותיאור שלא יועבר לבעלי המיות דיווח הכולל פירוט דקדקי של 
המיוחסות לכל אחד מהם, וכן תיאור ושאי עלויות מדוקדק של השירותים, ה

  . השירותיםותי  משרת

  .שים שלוש עד של לתקופה יוגבלו יהול הסכמי .2.6.3
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  תמיזוגים, רכישות והעברת פעילויו .3

 לצד ,אמצעי אסטרטגי להשגת צמיחה כלכלית ויתרוות תחרותיים םמיזוגים ורכישות ה
שיויים מרחיקי ביצוע מיקוד עסקי והתייעלות. במקרים רבים התהליך מתרחש תוך כדי 

בערך והמיות בזכויותיהם של בעלי לפגוע  לוליםעהלכת בתרבות הארגוית של החברות, 
 מיותיהם. 

את  בחןלגופו, תוך שימת דגש על מאפייי העסקה הייחודיים. או כל מקרה כזה יבחן 
החה בסיסית בהאספקטים הסיבתיים והכלכליים של העסקאות מזווית ראייה ארוכת טווח, 

 טובתם של בעלי המיות.  עם כי טובת החברה לטווח הארוך זהה

  .לסבירותוו ,קייםבאם  ,סקה ולפוטציאל הדילוללמבה הע תייחס אףאו  -

את רמת השקיפות היתת בעסקאות מהותיות, ובייחוד שקיפות בכל הקשור  בחןאו  -
 למחיר העסקה, הערכות שווי חיצויות, מסמכי אותות, מסמכי פרופורמה וכיוצא בזה. 

ים להגה הראויה בעלי המיות זוכ ,או בחן האם במבה העסקה שבחר לביצוע המיזוג -
 והאם מבה העסקה יוצר חשש לפגיעה בזכויותיהם ביחס לבעלי מיות אחרים.

-  וו לתשלומים והוצאות שכר הכרוכים בעסקה ובהעברת השליטה. ןתיאדעת 
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  עסקאות בעלי עיין .4

לתיעול משמשות  הןכך שלת רבות ויש עדוי שכן אין רצויות 7בעלי עיין עם ככלל, עסקאות
עם בעלי עיין, להבטיח תמחור הוגן של עסקאות קשה שכיוון . מהחברה אל בעל העייןערך 
לפיכך, או תמוך בעסקה עם בעל עיין . עדיפותעם צדדים שלישיים לרוב תהייה  אותעסק
ושתאי העסקה לעסקה חלופה ראויה שאין הראתה ההלת החברה כש ,במקרים חריגיםרק 

 של העסקים בליבת שהיה בהתקשרות מדוברה והשתכעה כי כן שבחועם החברה, מיטיבים 
  .החברה

היה כי כל הפרטים ששופכים אור על  ,בושא הדיווח הדרש בושא עסקות בעלי עייןגישתו 
מתבקשים לאשר את הכדאיות העסקה לחברה צריכים להיות גלויים בפי בעלי המיות 

, כוללים, בין היתרו במסגרת זימון האסיפה יהיו גלויים העסקה ולא רק בפיו. פרטים אלה
כיצד העסקה ולדה, כיצד גובשו תאיה ואילו בדיקות או דוחות ערכו בקשר אליה. לפי  מידע

, ההודעה 2001–התשס"א תקות יירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה),ל 3תקה 
כל פרט לול דוח עסקה ובו על כיוס האסיפה הכללית שבה תובא העסקה לאישור צריכה לכ

, לרבות הצבעתוקבלת החלטת לבעל מיות סביר לצורך  עשוי להיות חשוב למשקיע סביר אוה
הוא הדרך שבה קבעה התמורה. כפי תוים אלה שורה של תוים המפורטים בתקה. אחד מ

ה לבין זה לכלול את השתלשלות המשא ומתן בין בעל השליטפירוט כי על  ,היאשצייו, דעתו 
ל הצעדים לכו, כלרבות השיויים שעשו במתווה העסקה במהלהוועדה הבלתי תלויה, 

שקטו כדי לבחון חלופות אחרות לעסקה בשוק ואת הדרך בה הגה החברה בחלופות 
 לעסקה.  תגד  ,שהוצעו על ידי צדדים שלישיים. בהיעדר פירוט כזה

כי,  תתקות יירות הערך הפדראליו פירוט דומה דרש גם בארצות הברית. שם דורשות
ות הטעוות אישור האסיפה הכללית (גם כאלה שאין עם בעל שליטה), אבשורה של עסק

ות אהזימון לאסיפה הכללית יפרט את השתלשלות המשא ומתן וכן את המגעים ואת העסק
ות אהעסקסוגי  הכללית.אסיפה העומדת לאישור השעשו בין הצדדים טרם גיבוש העסקה 

הטעוות פירוט כאמור כוללת מיזוג, רכישת יירות ערך של צד שלישי, רכישת עסק פעיל או 
  כסים של עסק פעיל, מכירת כל כסי החברה או כמעט כל כסיה ופירוק.

 כללים לבחית עסקות בעלי עיין  4.1

  שים. 3עסקאות עם בעלי שליטה יהיה לתקופה שלא תעלה על  .4.1.1

במתכות של  בקפדותעסקאות עם בעלי עיין  בחןאו  proxyבמסגרת מדייות  .4.1.2
אם יש הצדקה לעסקה עם בעל האו בחן הן את השאלה "כל מקרה לגופו". 

עסקה עם צד שלישי או הימעות מעסקה כלשהי) והן את  חלףהעיין בכלל (
 בחברהמיות הבעלי כלל אם תאי העסקה מקדמים את עיים של ההשאלה 

 פוגעים בהם).(ולא רק אים 

ועדה - היא שוועדת הביקורת או תתלטיפול בעסקאות בעלי עיין ברירת המחדל  .4.1.3
הוועדה מצאה שאין מקום קרה ומבתהל הליך תחרותי בשוק.  ותה על ידה,שמ

להל משא ומתן עליה למק זאת ולאחר מכן לכל הפחות ליהול הליך כזה, 
ת לבחור לה יועצים מרץ וממצה עם בעל השליטה. הוועדה תהיה חופשי

ומומחים אשר אים מייעצים לחברה או לבעל השליטה בדרך כלל או בעסקה 
הוועדה  ,הדוה, ותיעזר רק ביועצים ובמומחים שבחרה כאמור. בסוף ההליך

 ,במסגרת יהול המו"מ והליך הבחיה ע"י הועדהתחליט אם לתמוך בעסקה. 
ההלת החברה ולא לחוות  משא ומתן שוהל על ידיאין מקום להסתכמות על 

 דעת שהוזמו על ידי ההלת החברה או על ידי יועציה המשפטיים.

כאידיקציה ראשוית לבחית העסקה, ככל שלבעל העיין בעסקה קיים פער בין  .4.1.4
הוי שלו בשוא העסקה ביחס לאיטרס ההוי שלו בחברה אשר הוא ההאיטרס 

בחיה ביתר קפדות. במידה ידיו תבוצע על בעל עיין בה לפי העיין, הרי ש

                                                             
י הסכמבהקשר של עסקות בעלי עיין או מתייחסים לעסקות מיזוג, רכישה וכן לעסקות שעיין מתן שירותים,  7

  שהיקפן מהותי לחברה.עסקאות ב 'יהול וכו
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והאיטרס ההוי זהה הרי שהבחיה הראשוית, תהא פשוטה יותר לאור 
 העובדה שהחשש ליצול מבה השליטה לרעת בעלי מיות המיעוט, פוחת.

עסקה עם  קשורבמרבית העסקאות תתמקד הבחיה באותות ההליך בו הוחלט ל .4.1.5
בקש לקבל מידע במסגרת זו . גובשו תאי העסקההאופן בו בעל השליטה ו

 כדלקמן:

חלופות אחרות בשוק; של  יתרציהתקיימה בחיה מה הצורך בעסקה; האם  .4.1.6
האם תאי העסקה גובשו במשא ומתן אמיתי בין ועדה בלתי תלויה של 
הדירקטוריון לבין בעל השליטה; מה היה הבסיס עליו הסתמכה הוועדה 

בה  ,ל האסיפה הכלליתאדיווח כשהסכימה למתווה הסופי של העסקה והאם ה
מפרט בשקיפות מלאה את כל הדרוש לבעלי מיות  ,תובא העסקה להצבעה

 כדי להחליט אם העסקה כדאית עבורם. בהמיעוט 

מופץ לקראת האסיפה הכללית יתאר בפרוטרוט את שלבי הדוח העסקה בחן כי  .4.1.7
   :ההליך

 .הרקע לעסקה -
   .ויועציה תלויה הבלתי הוועדה מיוי אופן -
 הסברבשוק, ואם לא התקיים הליך כזה  התחרותי ההליך השתלשלות -

 .עליו לוותר להחלטתה הוועדה
 .הוועדה לבין השליטה בעל בין והמתן המשא השתלשלות -
 .להם וההסברים העסקה במתווה שעשו השיויים -
 .אחרות חלופות לבחון כדי שקטו הצעדים -
 .ישייםשל צדדים ידי על שהוצעו חלופות טופלו בה הדרך -

 מדרישות ובעת עסקההבמידה ו( המיעוט עם שמיטיבה עסקה רק אשר, ככלל .4.1.8
 על. )במיעוט פוגעת שאיה בכך דיבמרבית המקרים בחן כי הרי ש, רגולטוריות

 הימעות( לה מהחלופות למיעוט טובה שהעסקה לשכע הטל השליטה בעל
). השליטה עלב עם אחרת עסקה; שלישי צד עם אחרת או דומה עסקה; מעסקה

 שיתן המרב את מהעסקה מרוויח המיעוטבמסגרת הבחיה יש להבטיח כי 
 .עבורו להשיג

בסוגים מסוימים של עסקאות לא סתפק בגילוי הצעדים שקטו כדי לבחון  .4.1.9
 חלופות אחרות לעסקה בשוק, אלא עמוד על כך שייקטו צעדים כאלה. 

הבטחת טובתה של החברה ועל או רואים בקיומו של הליך תחרותי כלי חשוב ל
כן, גם בהיעדר הוראה כזו בתקון החברה, תגד לעסקה ממין העסקאות 

  אשר ערך כראוי. ,כאמור ,האמורות שלא קדם לה הליך תחרותי

  מבה הון .5

מדייות לכך גם השלכה על בעלי המיות. ל רבהמבה ההון של חברה ציבורית חשיבות ל
מיחה באמצעות מיזוגים ורכישות, יכולת מימון פרויקטים חלוקת דיבידדים, הזדמויות צ

החלטות  , פיצול ואיחוד הון וכיוצ"ב.ושאי משרההוי של גמול תופעילויות חדשות, 
גם  ובחלק מהן דרשמתקבלות ע"י דירקטוריון החברה והההלה הבכירה בושאים אלה 

יש חשיבות  ,סוגיהןאישורה של אסיפת בעלי המיות. לשאלת מימון השקעות החברה ל
מיות מכרעת עבור בעלי המיות, בעיקר כאשר מדובר בהפקת הון מיות חדש, הפקת 

  בכורה או גיוס חוב. 

 הגדלת הון מיות רשום  5.1

דרש אישורם של בעלי של החברה החלטה בדבר הגדלת הון המיות הרשום בקבלת 
רה קובע רוב אחר (בחברות ברוב רגיל, אלא אם תקון החב באסיפה כללית, המיות

, הרוב הדרוש 1.2.2000 -שלא תיקו את התקון לאחר כיסתו לתוקף של חוק החברות ב
   מהמשתתפים בהצבעה). 75%הוא 

חברה ציבורית מבצעת תהליך זה מעת לעת ומשתמשת בהון המיות לצורך גיוס הון 
ם המיזוגים יצול הזדמויות בתחווחדש, הגדלת תכיות תגמול מבוססות הון 

או סבורים כי מדובר בהליך המהווה חלק בלתי פרד מיהול עסקיה רכישות. הו
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השוטפים של החברה. הדרישה לאישורם של בעלי המיות תורמת ליכולתם לפקח על 
  הקצאות עתידיות.

 הון ותקהפ/  הקצאות  5.2

תוה בדרך כלל בידי החלטה בדבר הקצאת מיות אופציות ואג"ח להמרה 
שהין בעלות פוטציאל  תירקטוריון. או בחן ביתר קפידה הקצאות הון לא שוויויודה

  דגשת לקודות הבאות:ו, תוך שימת לב מלפגיעה בזכויותיהם של בעלי המיות

 .הכלכלי ההוגןתאי ההצעה ביחס לשווי  −

 .חיצות ההקצאה והרציול שלה עבור החברה ובעלי המיות −

 .אה ותאיהבחיה אלטרטיבית של ההקצ −

 .לי של בעלי המיות הקיימיםאסימקדילול מ −

 שיויים בהון המיות המופק  5.3

, דרוש אישור איחוד הון ופיצול הון ,שיויים בהון המיות המופק לשם החלטה בדבר
פישוט המסחר התועלת הגלומה בהחלטה זו לשם או תמקד בשאלת  בעלי המיות.

הערך, תוך התייחסות לתאי השיוי ועלותו לבעלי בבורסה והגדלת הסחירות ביירות 
  המיות.

  דיבידד,  שיקולים עקרויים חלוקת  5.4

אימוץ מוקדם,  גרתבמס IFRSהשימוש הגובר של חברות ישראליות בתקי  לאור .5.4.1
להגדיל באופן  לעתים שעלולהמשפיעים על יתרות הרווח של החברה באופן 

מבחים  ראוי לבצעעל פי הדין הקיים,  מלאכותי את הרווח הראוי לחלוקה
בסיס ההון  החלשתלהימע ממצבים שסופם  בכדיוספים לרווח הראוי לחלוקה 

 ובכלל בעתיד החברה של התשואה ייצור ביכולת לפגוע העלולשל החברה באופן 
 .המיות בעלי

את תשואתם הכוללת של באופן מיידי לוקת דיבידד וכן החזר השקעה מגדילה ח .5.4.2
 ,חברות בעלות מדייות דיבידד ברורה המיות מהשקעתם בייר הערך. בעלי

  הין חברות הזוכות לתמחור יתר מצד משקיעיהן. ,עקביבאופן המיושמת 

לעתים החלטת חלוקה מתבססת על שיקולים שאים עולים בקה יחד עם זאת,  .5.4.3
ו/או ארוך, שיקולים של צרכי הון בקבוצה - אחד עם טובת החברה בטווח הביוי

  בקרב בעלי השליטה. 

חוק החברות מאפשר חלוקת דיבידד גם כאשר לחברה הפסד מצטבר, אך  .5.4.4
משפט - ה רווח. יתן לחלק דיבידד באישור ביתחברבשתיים האחרוות, היה ל

במקרים בהם יתרת העודפים מוכה מסך החלוקה או אף שלילית, בתאי 
 ון של החברה בעתיד.שביהמ"ש השתכע שהחלוקה לא תפגע ביכולת הפירע

לאור זאת, קבעו מספר כללים לגבי אמידת היקף הדיבידד שיתן לחלק לצורך 
 יישום הולם של מבחן יכולת הפירעון:

שיתן לחלק (ללא אישור מיוחד של בית  יהמקסימאלסכום הדיבידד   .א
  בחוק החברות. 302משפט) הוא הסכום העומד במבחן הרווח לפי סעיף 

, מבחן הרווח מיושם כחלק בעלי IFRSסיס הטרמיולוגיה של תקי על ב  .ב
המיות של החברה המחלקת (ללא חלק המיעוט) ברווח/הפסד לפי 

היתרה המצטברת (יתרת עודפים) או הסכום שצבר  -רווח כולל אחר 
בשתיים האחרוות, לפי הגבוה שבהם (והכל כמובן לאחר יכוי 

  דיבידדים שכבר חולקו).

הדיבידד המחולק בפועל צריך להיות קטן מהסכום העומד  סכום  .ג
אם בסכום העומד במבחן הרווח כללו שערוכים  ,במבחן הרווח

מהותיים. לעיין זה, המוח "שערוך" מתייחס לכל התאמת ערך של 
כסים או התחייבויות (הן כלפי מעלה והן כלפי מטה) אשר כללה 

המזומים המשתמע ממה בסכום העומד במבחן הרווח ואשר תזרים 
העיקרון הוא שככל שתזרים המזומים המשתמע  איו ודאי למעשה.
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מהשערוך הוא פחות ודאי, סכום הדיבידד המחולק בפועל צריך 
  .להיות קטן יותר

ודאות של תזרים המזומים המשתמע משערוך בסכום תון ומידת ה
 תלויה ב:

 ששוערכו; הזמן הצפוי עד למימוש הכס או ההתחייבותמשך   .א

ההסתברות שעד למימוש הכס או ההתחייבות ששוערכו יתרחש   .ב
-שיוי הפוך בבסיס אשר לפיו עשה השערוך (שווי הוגן, שווי בר

 -השבה, שער מטבע, מדד, אידקס וכו'); ו

העוצמה האפשרית של שיוי הפוך בבסיס אשר לפיו עשה   .ג
רים השערוך. לדוגמה: העוצמה האפשרית של ירידה במדד המחי

לצרכן במחצית השה הקרובה עשויה להיות קטה מהעוצמה 
או: העוצמה  האפשרית של ירידה בשער הדולר באותה תקופה;

האפשרית של עליה כללית במחירי הדל"ן בשה הקרובה עשויה 
להיות גדולה מהעוצמה האפשרית של עליה בשווי ההוגן של 

 .מית חברה ספציפית בתחום הדל"ן באותה תקופה

כום הדיבידד המחולק בפועל צריך להיות קטן מהסכום המתקבל ס  .ד
לעיל אם בסכום האחרון כללו  המצוייםלאחר הפעלת השיקולים 

רווחים של חברות מוחזקות אשר טרם חולקו ואשר אין לגביהם 
 3מחויבות או תוכית ברורה לחלקם תוך זמן קצר (לכל היותר 

  חודשים).

תוך זמן קצר על ידי  םוחים האמוריהעיקרון הוא שככל שחלוקת הרו  .ה
החברות המוחזקות היא פחות ודאית, סכום הדיבידד המחולק בפועל 

  צריך להיות קטן יותר.

סכום הדיבידד המחולק בפועל צריך להיות קטן מהסכום המתקבל   .ו
לעיל אם קיים חשש שהמזומים  המצוייםלאחר הפעלת השיקולים 

חלוקה לא יספיקו בהתחשב הותרים בידי החברה המחלקת לאחר ה
  העסקיות לשתיים הקרובות. כיותיהובת

העיקרון הוא שככל שהתוכיות העסקיות אין מגובשות מספיק או שהן   .ז
מתבססות על החות שאין ריאליות מספיק או שהן מתבססות על 
השגת מימון שזמיותו או עלויותיו אים ברורות מספיק, סכום 

 ך להיות קטן יותר.הדיבידד המחולק בפועל צרי
 

  גלולת רעל .6

שם כולל למגוון אמצעים שתכליתם מיעת השתלטויות עויות על חברות גלולת רעל היא  •
כס לתוקף כאשר בעל מיות מסוים רוכש מיות בחברה יציבוריות. מדובר בהסכם ש

). במרבית המקרים, ההסכם 15%-20% בד"כבהיקף שמקה לו יכולת שליטה כלשהי (
לטובת בעלי המיות הקיימים, בהחה משמעותית הדירקטוריון ת מיות ע"י כולל הקצא

 . )50% - (יכולה להגיע לכ

בישראל, לאור מבה השליטה, כיעיל. בעולם כטקטיקת הגה, מגון גלולת הרעל הוכח  •
. יתן להיח כי , וכמעט שאיו מקובל בחברות ציבוריות בישראלהופעלמגון זה טרם 

  חיק יסיוות להשתלטות לא רצויה. הצליח להרהוא 

ים מיסיוות החלפת שכרמחקרים מראים כי בעלי המיות בחברה בדרך כלל יוצאים  •
שליטה ו/או מאבקי שליטה בפועל. במקרים רבים, החלפת שליטה בחברה תורמת 

  החברה. להשאת ערך 

•  ועים בתמוך אם מעכבים או מוים שאיוגכי בכל מקרה וסבורים  החלפת שליטהמ
רצום של כלל בעלי המיות וכן התחשב בשל יסיון החלפת שליטה בחברה ציבורית יש ל

  פעול מקום בו מחיר המיה מייצג מצבים של תת יהול או כשל.שוק לכוחות הלתת ל
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  תהליכי הסדר ופירוק בגין אגרות חוב שכשלו .7

 הסדרי חוב  7.1
ח כלכלי של ההסדר המוצע תוך בושא הסדרי חוב מתבססת על יתוהצבעותו  .4.1.1

הבחה ברורה בין איטרס מחזיקי האג"ח ובין בעלי המיות. בבחית ההסדר 
 :בהתאם למידת הרלווטיות שלהן להסדר המוצע תייחס לקודות הבאות

4.1.2.  כדאיותו הכלכלית של ההסדר ביחס לחלופות אפשריות, לרבות פירוק את בחן
 החברה. 

צעות מתחרות מבעלי שליטה חלופיים. השליטה האפשרויות לקבל ה בדוק את .4.1.3
לא תישאר בידי בעל השליטה הקיים אם יתברר כי מצב בעלי האג"ח יוטב על 

  ידי הזרמת הון מבעל שליטה חלופי.

יהא עליו להזרים לחברה ו/או לבעלי  ,שאר במעמדוייבעל השליטה כדי ש -
ך הוויתור האג"ח ערך שלא יפחת מערך המיות שתישארה בידיו בתוספת ער

  על התביעות כלפיו.

אומדן סבירות יכולת עמידתה של החברה בהסדר המוצע, יכריע במידה רבה  -
 באשר לשווי התזרים החדש. 

- .(ריבית, בטוחות) י ההסדר משקפים את רמת הסיכוןבחן האם מאפיי 

-  ותיות, כך שמחזיקי האג"ח יוכלו ליהבחן דרישה להמרה חלקית למ
 ה במחיר המיה.  משיפור במצב ועליי

-  קים מלווים, וכן של את בחןוספים ובכללם ב ושים מידת מעורבותם של
 בעלי שליטה ו/או משקיעים פוטציאלים. 

לוכח ריבוי ההסדרים המתגבשים במשק, אסיפות מחזיקי האג"ח מכוסות  -
ע"י החברות או ע"י האמים בלוחות זמים שאים מאפשרים למחזיקים 

קבלת החלטה אותה. היות והאסיפה ליצוע שיקול דעת וזמן סביר לב
קיים חשש שאי כיוסה במועד יגרום זק לחברה.  ,מזומת בצו בית משפט

שההסדרים מתמשכים לאורך זמן ושגורם הזמן ועד או רואים  ,בפועל
התגד להחלטות או לפיכך, בעיקר על מת לייצר לחץ אל מול המחזיקים. 

ימי  9 -ר תותיר פרק זמן לקבלת החלטות המוך מבכל אסיפת אג"ח אש
  עסקים.

 

  י אופציהכתב .8

שיויים בתאי כתבי אופציה ייבחו בשים לב למהותם ולהשפעתם על בעלי המיות ומחזיקי 
האופציות. המלצתו בושאים אלה תתחשב בעובדה כי ייתכו שיויים אשר יגלמו יגוד 

האופציה לבין מחזיקים של יירות ערך אחרים של  עייים מובה בין האיטרס של מחזיקי
   החברה. 

  

  ביטוח, שיפוי ופטור ושאי משרה .9

או סבורים כי יש לאפשר לחברה אמצעים להגן על ושאי המשרה ולאפשר להם מרחב פעולה 
תוך שהם פועלים בתום  ,ראוי ללקיחת החלטות עסקיות הכרוכות בטילת סיכוים מחושבים

מוץ ההוראות המסדירות ושאים אלו יעשה בהתאם להוראות חוק החברות. אי .לב ובזהירות
  או בחן האם יש בהסדרים המוצעים משום הוראות חריגות.

או בדעה כי יש להעיק כיסוי ביטוחי לושאי המשרה  –התקשרות בכיסוי ביטוח  ••••
בחברה, מאחר ומדובר ברובד ראשוי במסגרתו החברה מבקשת לפזר את סיכויה. 
 בהתקשרות שכזו, או בחן האם הפרמיה המשולמת ביחס לכיסוי הביטוחי היה סבירה. 

מדובר למעשה ב"כיסוי ביטוחי פימי" של החברה כלפי ושאי המשרה שלה  –מתן שיפוי  ••••
בגין חבויות בהן יידרשו מצדדים שלישיים. או בדעה כי יש להגביל את סכום השיפוי 
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ועד מתן השיפוי. פרקטיקה הוגה היה הגבלת סכום ליכולתה הפיסית של החברה במ
מהוה העצמי של  25% -לי עבור כל ושאי המשרה, במצטבר, לכאסימקהשיפוי המ

כן, יש לוודא כי  בפועל. כמו החברה בטרול זכויות המיעוט, במועד תשלום השיפוי
וח השיפוי ייתן בגובה ההפרש בין סכום החבות הכספית לבין הסכום שהתקבל מכ

לתשלום השיפוי  ,פוליסת ביטוח או הסכם שיפוי אחר באותו עיין. מגבלה כאמור
 גם בתקון החברה. לשתיכלצריך  ,ליאהמקסימ

מתן פטור מראש מחובת הזהירות באופן פטור לושאי משרה. ל תגדאו  –מתן פטור  ••••
בוריות פגיעה בסטדרט הרצוי באיכות הממשל התאגידי בחברות צילדעתו גורף מהווה 

ובפרט שמתן פטור כ"ל מוע מראש מבעלי המיות להפעיל את זכותם בכל הקשור 
 .שהיה כלי חשוב בידי בעלי המיות לתביעה גזרת של ושאי המשרה

  רחשבון מבק-מיוי רואה .10

תפקידו של רואה החשבון הוא לבקר את הדוחות הכספיים של החברה ולחוות דעתו  ••••
מחויבותו של רואה החשבון  הכספי החלים על החברה.בהתאם לתקי הדיווח עליהם, 

 בסמכותהים וקביעת שכרו מיוי רואה החשבון המבקר היא כלפי בעלי הזכויות בחברה. 
  . האסיפה הכללית

דרישה לאי תלות מהווה תאי חיוי לתפקודו של רואה החשבון. ההוראות בדבר אי  ••••
ח וקבעה בהוראות מכבוסף,  .חוק תלותו של רואה החשבון מעוגות בשורה של הוראות

 חובת גילוי השכר המשולם לרואי חשבון, תוך פיצול למרכיבי השירות השוים.  חוק

•••• ויו של רואה החשבוןיםהבא היבטיםלתוך התייחסות  המבקר בחן את מי : 
 מקצועיותהכשירות והת רמ  .א

חברה לבין מיעת יגוד עייים בין תפקידו של רואה החשבון המבקר באי תלות ו  .ב
 ושאי משרה /קשרים וספים שלו עם בעלי מיות

 שכרההיקף   .ג

תוך שימת  ,לבין השכר עבור שירותים אחריםהיחס בין השכר בגין שירותי ביקורת   .ד
 השירותים האחריםלב למהות 

 ה בתפקידכהוהמשך   .ה

במסגרת שאלון שיועבר  ההיבטים שלעילבוסף, או בקש לקבל מידע מהחברות לגבי  •
היקף ועדת הביקורת בבחית  התהליכים שביצעה ובכלל זה רם מועד האסיפהלהן ט

 :המבקרהחשבון  הרואהשכר הראוי להעבודה ו

 רואההשכר הראוי להיקף העבודה וועדת הביקורת בבחית  התהליכים שביצעה  .א
 .המבקרחשבון ה

לעבר ו/או ביחס  סהאם לדעת ועדת הביקורת היקף שכר הטרחה המוצע (ביח  .ב
מורכבות פעילות , מידת ביקורת על החברהההחברה) תואם את צרכי לסיכוי 
 .הכספי שלה הדיווחהחברה ו

האם השכר קבע במגון משתה או קבוע, אם קבוע האם בחן המחיר השעתי   .ג
(בהתאם לביצוע בפועל במידה ומדובר במיוי מחדש או בהתאם לתכית הביקורת 

 .)במיוי חדש

רבות המכ"ל ומהל הכספים/רכש) הייתה מעורבת באיזו מידה ההלת החברה (ל  .ד
 .בקביעת שכר הטרחה

  

  עסקאות של רטרואקטיבי אישור .11

בעבר  תקין לא בהליך שאושרו הסכמים של או עסקות של רטרואקטיבי לאישור תגד או
  .הכללית האסיפה לאישור בדיעבד ומובאות החברה י"ע
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  ה ובמתכות דיווחחבר בתקון שיויים .12

וכן לאופן התאמתם  ייבחו תוך התייחסות לטיבם ומהותםיים המבוקשים בתקון השיו
ככלל, או סקור את וסח התקון ובחן האם יש בשיויים המבוצעים  .לוסח ודרישות החוק

  לכדי חשש לפגיעה בבעלי מיות המיעוט. להלן מספר הסתייגויות מהותיות:

ם שמהותם הקטת רוב דרש באישור ושאים באופן כללי וגורף, או מסתייגים מתיקוי •
: החלטות בדבר שיוי הון, החלטות בדבר הליכים מא(לדוג באסיפות כלליותמהותיים 

  .מהותיים כמיזוג, שיוי בתקון)

או סתייג מהוראות בתקון המאפשרות כיוס אסיפות כלליות במרווחי זמן  ,בוסף •
אל מול ציגי יאלוג ממצה דהמיות להל  בלתי סבירים אשר יש בהם חשש למוע מבעלי

 בושאי האסיפה.החברה 

תגד לתיקון המאפשר לדירקטוריון שיקול דעת בלעדי בדבר חלוקת דיבידד. או  •
וראוי שתובא  לעיל 5.4סעיף החלטה זו היה בעלת חשיבות רבה לבעלי המיות כאמור ב

 לבחית בעלי המיות ברוב מיוחד. 

שיויים בתקון הקשורים לושאים אלה, או מסתייגים מוסח חוק וסף לכך, במסגרת  •
א') היות והוא איו קובע פרמטריים כמותיים 1ב' 260החברות בהתייחסו לשיפוי (סעיף 

להיקפו, וכן מתיר הסמכה בלעדית של הדירקטוריון בקביעת גובה השיפוי. או סבורים 
תקון ובכתב השיפוי, בהתאם כי ראוי להגביל את סכום השיפוי המותר, הקבוע ב

 . לעיל 9כאמור בסעיף  ליכולתה הפיסית של החברה במועד מתן השיפוי

אפשרות למיוי דירקטור על ידי הדירקטוריון וזאת כל עוד מיויו של ב תמוךאו  •
חודשים לאחר מכן. כהוה של  6הדירקטור יובא לאישור אסיפה הכללית בטווח של עד 

 ד בתוקפה רק עד מועד האסיפה הקרובה.דירקטור כאמור תעמו

 בהתאם דיווח ממתכות מעבר - כפול מעבר לרישום בעת דיווח מתכות שיוי עתב •
 לחוק 3' ה פרק להוראות בהתאם דיווח למתכות, ערך יירות לחוק' ו פרק להוראות

 רק, יווחהד מתכות שיוי את בחן או, במשקיעים פגיעה למוע ובכדי, ערך יירות
 למקובל ביחס הרחבה, שדרש ככל תתבצע, זרות בבורסות החברה הפקת ולאחר במידה
 ושאים אותם כל את בתוכם שיכילו כך, והשתיים הרבעויים בדוחותיה הדיווח ברמת

הדוחות  .בדיווח מהקלות ההות הזרות החברות של השתי בדוח מופיעים שאים
הים:  ,זכאיות להקלות בדיווח ברות אלוחו יחל חוק הרישום הכפול ובעקבות לגביהם

 ,זאת כגד. רבעוי"ח דו שהיו K-6 -"ח הדו(ב) הדו"ח השתי,  שהיו F-20 -דוח ה(א) 
) בהם Domestic Companies"ב (בארה המקומיות החברות ידי על המוגשים הדוחות

 Q-10 -"ח ה(דוח שתי) ודו K-10 -דוח ה :יתן גילוי רחב במתכות ובאופן ההצגה הים
רבעוי). ההשוואה לדוחות המוגשים על ידי החברות המקומיות בארה"ב ועדה  דוח(

 למוע פגיעה במשקיעים בכל הקשור לרמת הגילוי, השקיפות ואופן ההצגה הדרשים.

בחן את הצורך  או כפול לרישום המעבר מהלך לצורך גיבוש החלטה בעיין, כן כמו •
 בכל יחולו  בישראל המשפט בתי וסמכות הישראלי דיןה פיהל תיה בתשקיףלהכליל 

  .המעבר לאחר גם הישראליים המיות בעלי על מקרה
  

  ושאים מהלתיים .13

אשר , שוטפות לטות יהוליותהח מתקבלותשוטף של עסקי חברה ציבורית היהול הבמסגרת 
תוך  עייית, ,זהמסוג  ושא כל בחןאו  לעתים מחייבות את אישורם של כלל בעלי המיות.

-שימת לב מודגשת להשלכות העסקיות של המהלך המוצע על טובת החברה בטווח הביוי
להלן מספר סעיפים מהלתיים עיקריים: שיוי שם חברה, הקצאת כספי חברה לצדקה ארוך. 

  וכיוצ"ב. 
 

 


