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תיקון  – 20מהתיאוריה לפרקטיקה
חברות לא מעטות החלו ,לאחרונה ,בתהליך בניית מדיניות
תגמול ,כאמור בהוראות תיקון  20לחוק החברות

בכל המקרים ,התהליך מעלה שאלות ודילמות רבות

להלן מובאות מבחר מהשאלות העולות בדיונים )רשימה
חלקית בלבד(
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PwC

סך התגמול

רכיב
משתנה
לטווח קצר

רכיב
משתנה
לטווח ארוך

רכיב קבוע

תיקון  – 20דילמות נפוצות  :מדיניות בקשר עם עלות השכר

תיקון  - 20התייחסות לגודל
החברה ותחומי פעילות

תיקון  – 20התייחסות
להשכלה ,כישורים ,מומחיות,
ניסיון ,הישגים ,תפקיד ,אחריות
והסכמים קודמים
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התבטאויות של משרד
המשפטים – אין לראות
ב"בנצ'מרק" כחזות הכל – יש
לבחון את השכר וסבירותו
באופן אבסולוטי

כיצד יש לקבוע את מדיניות
השכר?
) (1בין  Xל Y -ש"ח – יוביל מיידית
ללחצים להעלאות שכר;
) (2בהתאם לתפקיד ,ניסיון וכו..
ותנאי שוק – עשויה לעלות טענה
שמדובר בהגדרה "גנרית מדי";
) (3הגדרה ברורה של חברות
ההשוואה – השוק הישראלי אינו
מספיק משוכלל;

התבטאות של הרשות –
תוכניות "גנריות" מדי לא יוכלו
לשמש כבסיס לקביעת הסכם /
תוכנית תגמול ועלולה לבוא
טענה שיש צורך לאשר באסיפה
הסכמים במקרה שמדיניות
התגמול כללית מדי

PwC

סך התגמול

רכיב
משתנה
לטווח ארוך

רכיב
משתנה
לטווח קצר

רכיב קבוע

תיקון  – 20דילמות נפוצות  :מדיניות בקשר למבנה מנגנון המענק )(1
אנטרופי  -עידוד חברות להשתמש
בתגמול צמוד ביצועים יחסיים
בהשוואה לביצועי הענף או מדד
ההתייחסות בבורסה ,ולא צמוד
ביצועים מוחלטים.
אמירות נפוצות:
 "איך נמדוד הצלחה של מנהלבמו"מ לעסקה חשובה"
 "איך נמדוד את הצלחתו שלהיועמ"ש להגן משפטית על החברה
ולמנוע תביעות"
 "מה קורה אם באמצע השנה קורהאירוע שדורש שינוי של המשימות של
המנהל"

תיקון  – 20ביסוס הרכיבים
המשתנים על ביצועים בראייה ארוכת
טווח ,ועל פי קריטריונים הניתנים
למדידה;

כיצד יש ליישם הוראה זו?
) (1קל למדוד מנהלי יחידות רווח ,אך קשה
מאד ולעיתים לא רצוי ובלתי אפשרי למדוד
מנהלים במטה
) (2האם נכון למדוד "שומרי סף" בצורה של
"נוסחא מוגדרת מראש"
) (3איך מגדירים משימות מדידות למנהלים
אשר באופן תדיר ,לאורך השנה ,המשימות
שלהם משתנות )בעיקר מנהלים במטה(
) (4השוואה ענפית מתאימה רק למעט מאד
ענפים בארץ היות והשוק קטן
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סך התגמול

רכיב
משתנה
לטווח קצר

רכיב
משתנה
לטווח ארוך

רכיב קבוע

תיקון  – 20דילמות נפוצות  :מדיניות בקשר למבנה מנגנון המענק )(2

הגדרה של "לא מהותי" – אין תשובה
אחידה ולא ברור איזה שיעור נחשב
"לא מהותי"

תיקון – 20חברה רשאית לקבוע כי
חלק לא מהותי מהרכיבים כאמור
יוענק על פי קריטריונים שאינם
ניתנים למדידה בהתחשב בתרומתו
של נושא המשרה לחברה
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מספרים "המסתובבים" בשוק –
מקובל לראות ב –  10% - 5%כ"לא
מהותי"

כיצד יש ליישם הוראה זו?
) (1מה בדיוק נחשב "לא מהותי"
) (2מה קורה אם בשנה מסוימת הביצועים
אינם מזכים במענק לפי נוסחא – אך עדיין
רוצים לתגמל מנהלים בודדים על פעילותם –
התוצאה היא שכל התגמול המשתנה יהיה
בשיקול דעת
) (3איך מאפשרים ,בכל זאת ,למנכ"ל/
דירקטוריון שליטה על גובה המענק של
נושאי המשרה וגמישות ניהולית

פרקטיקות מובילות בעולם לגבי
שיקול דעת –  30% - 20%בשיקול
דעת
אחרת – לוקחים מהמנהלים את
היכולת שלהם להשפיע על המענק
של הכפופים להם על בסיס הביצועים
שלהם במהלך השנה שלא ניתן היה
להגדיר מראש

PwC

סך התגמול

רכיב
משתנה
לטווח קצר

רכיב
משתנה
לטווח ארוך

רכיב קבוע

תיקון  – 20דילמות נפוצות  :מידת הגילוי והפירוט הנדרש במדיניות
התבטאות של הרשות – תוכניות
"גנריות" מדי לא יוכלו לשמש כבסיס
לקביעת הסכם  /תוכנית תגמול
ועלולה לבוא טענה שיש צורך לאשר
באסיפה הסכמים במקרה שמדיניות
התגמול כללית מדי

תיקון – 20חברה רשאית לקבוע כי
חלק לא מהותי מהרכיבים כאמור
יוענק על פי קריטריונים שאינם
ניתנים למדידה בהתחשב בתרומתו
של נושא המשרה לחברה
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התבטאות של אנטרופי – יש צורך
בהרחבה רבה ככל שניתן בהתייחס
למדדים שיקבעו לכל אחד
מהמנהלים ,וקביעה של היעדים,
מראש ,לשלושת שנות התוכנית

כיצד יש ליישם הוראה זו?
) (1חברות רבות אינן יכולות להגדיר מדדים
ויעדים ,לכלל נושאי המשרה 3 ,שנים מראש
) (2חברות רבות מגדירות את היעדים
כפונקציה של התקציב )לדוג' – השגה של
רווח נקי שיהיה לפחות  90%מהרווח הנקי
אשר אושר בתקציב השנתי(
) (3גילוי המדדים והיעדים עשוי להיות הרסני
בהיבט של חשיפת התוכניות הפנימיות של
החברה
) (4קביעה מראש של היעדים מקטינה מאד
את הגמישות הניהולית

פרקטיקות מובילות בעולם לגבי גילוי
מדדים ויעדים וקביעת יעדים
 חברות מגדירות משקלות לפי סוגהמדד – פיננסי /אישי /קבוצה /יחידה
אך אינן מפרטות את המדדים עצמם
בהתייחס לנושאי המשרה השונים או
את היעדים שנקבעו עבורם
 חברות מגדירות את היעדיםכפונקציה של התקציב השנתי
שנקבע מדי שנה

PwC

נספח א  -מבחר נתונים השוואתיים רלוונטיים
מתוך מחקר שנערך על ידי  PwC Israelלשנת
2011
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CFOפורום
PwC
ועדת תגמול בכירים • תיקון  20לחוק החברות – מהתיאוריה לפרקטיקה

מודל גנרי לתוכניות תגמול
סך התגמול

רכיב משתנה  -תלוי
ביצועים

רכיב קבוע

תגמול טווח בינוני
וארוך

תשלום במניות
)אופציות ,מניות
חסומות וכד'(

הבשלה כתלות במשך
השירות בחברה

מדדי ביצוע /שוק-
פיננסיים /לא פיננסים
כמותיים /איכותניים

יעדי ביצוע /שוק

פברואר 2013
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תגמול טווח קצר )לרוב
במזומן(

תשלום במזומן )מענק
נדחה /פאנטום(

הבשלה כתלות במשך
השירות בחברה

שיקול דעת

מדדי ביצוע /שוק-
פיננסיים /לא פיננסים
כמותיים /איכותניים

יעדי ביצוע /שוק

שכר ברוטו

מנגנון מוגדר מראש

הטבות

מדדי ביצוע /שוק-
פיננסיים /לא פיננסים
כמותיים /איכותניים

תנאי פרישה

יעדי ביצוע /שוק

CFOפורום
ועדת תגמול בכירים • תיקון  20לחוק החברות – מהתיאוריה לפרקטיקה
PwC
דילמות נפוצות ביישום הוראות תיקון  20לחוק החברות

המצב בפועל – נתונים מהשטח ...
התפלגות רכיבי התגמול להנהלה בכירה 2011 -
חברות מדד ת"א 100
33%

20%

13%

18%

40%

18%

6%

100%

68%

22%

מנכ"ל

60%

12%

יו"ר

82%

80%

אחוז התגמול ההוני מסך התגמול
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ממוצע
סמנכ"לים

60%

40%

אחוז המענק מסך התגמול

20%

0%

אחוז עלות השכר מסך התגמול
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PwC
דילמות נפוצות ביישום הוראות תיקון  20לחוק החברות

המצב בפועל – נתונים מהשטח ...
התפלגות רכיבי תגמול מנכ"ל – 2011
בחלוקה לענפים
אחוז תגמול הוני מסך התגמול
8%

28%

20%

27%

17%

17%

18%

27%

90%

60%
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60%

נדל"ן 15
מעלה
ת"א 100

60%

21%

70%

60%

פיננסים

66%

22%

80%

ביומד

78%

23%

13%

ת"א-טכנולוגיה

64%

2%

17%

100%

אחוז מענק מסך התגמול

אחוז עלות שכר מסך התגמול

ת"א 25

51%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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ועדת תגמול בכירים • תיקון  20לחוק החברות – מהתיאוריה לפרקטיקה
PwC
דילמות נפוצות ביישום הוראות תיקון  20לחוק החברות

המצב בפועל – נתונים מהשטח ...
אופן קביעת המענק למנכ"ל -מענק שיקול דעת /מנגנון מוגדר מראש -שנת
2011
9%

9%

82%

7%

60%
21%

33%

58%

30%
24%

8%

39%

70%

מעלה
ת"א 100

37%
21%

60%

נדל"ן 15

45%

50%

90%

פיננסים

36%

25%

80%

ביומד

33%

43%

100%

ת"א-טכנולוגיה

50%

ת"א 25

29%

30%

40%

20%

10%

0%

אחוז החברות

שילוב של מנגנון מוגדר מראש ושיקול דעת

שיקול דעת

מנגנון מוגדר מראש

מקור - PwC Israel :מחקר בנושא תוכניות תגמול למנהלים 2011
פברואר 2013
12

CFOפורום
ועדת תגמול בכירים • תיקון  20לחוק החברות – מהתיאוריה לפרקטיקה
PwC
דילמות נפוצות ביישום הוראות תיקון  20לחוק החברות

המצב בפועל – נתונים מהשטח ...
אופן קביעת המענק למנכ"ל -קביעת סף ורף -שנת 2011
67%

70%
58%
53%
47%

50%
40%
33%

50%
אחוז החברות

39%

60%

40%

33%

30%

25%

20%
8%

8%

6%

10%

0%
ת"א-טכנולוגיה

0%
ביומד

פיננסים

נדל"ן 15

 %החברות שדיווחו על תקרת המענק
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מעלה

ת"א 100

ת"א 25

 %החברות שדיווחו על תנאי סף

CFOפורום
ועדת תגמול בכירים • תיקון  20לחוק החברות – מהתיאוריה לפרקטיקה
PwC
דילמות נפוצות ביישום הוראות תיקון  20לחוק החברות

תודה על ההקשבה
 שותפה, רו"ח,הילי קריזלר
ראש מחלקת תגמול עובדים
PwC Israel , קבוצת הייעוץ
03-7954808
heelee.kriesler@il.pwc.com

PwC firms provide industry-focused assurance, tax and advisory services to enhance value for their clients. More than 162,000 people in 154 countries in firms across the PwC
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