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תיקונים לחוק  –( לחוק' שינוי התוספת הראשונה א)צו החברות 

2016אפריל -החברות 
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תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים  חוק 
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 יוכר  לא , ח"שמיליון 2.5לתקרה של תגמול מעבר

.לצורך מס

 ח מחייב "מיליון ש2.5תגמול העולה על התקרה של

:אישור של

oועדת תגמול;

oפיננסי שחלה  בתאגיד ו, דירקטוריון התאגיד

לגביו חובת מינוי דירקטורים חיצוניים או בלתי 

גם אישור של רוב דירקטורים חיצוניים  -תלויים 

;תלוייםאו בלתי 

o ביחס לתאגיד פיננסי שהוא חברה ציבורית-

.מיוחדברוב אישור באסיפה הכללית 

  יחס בין התגמול הגבוה ביותר לתגמול הנמוך ביותר

.35בחברה לא יעלה על 

  חובת דיווח על כל עובד או נושא משרה אשר התגמול
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בחודשח"ש1,000שלתוספת

הנמוכההתגמולעלותבעללעובד

לתוספתאפשרותמשמעותה,ביותר

התגמולבעלותח"שאלף420-כשל

המשרהלנושאיהשנתית
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גבוה  ל "המנכהמענק של + השכר שיעור החברות בהן עלות 
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2.5-ל גבוה מ"שיעור החברות בהן סך התגמול של המנכ
ח"מיליון ש

2015מחקר בנושא תכניות תגמול למנהלים -PwC Israel: מקור

86%
80%

70%

25-א"ת 100-א"ת פיננסים

מיליון2.5-ל גבוה מ"שיעור החברות בהן עלות סך התגמול של המנכ

91%
84%

79%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25-א"ת 100-א"ת פיננסים

20142015

רכיב קבוערגולציה
רכיב משתנה  
לטווח קצר  

רכיב משתנה  
לטווח ארוך

סך התגמול
היבטים נוספים 
בתגמול בכירים

מבט קדימה



רכיב קבוע–חבילת התגמול 
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2015מחקר בנושא תכניות תגמול למנהלים -PwC Israel: מקור

100-א"חברות מדד ת, ניתוח לפי אחוזונים-ממוצעת עלות שכר 
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2015מחקר בנושא תכניות תגמול למנהלים -PwC Israel: מקור
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(ח"שמיליוני )ל "שכר ממוצעת למנכעלות 
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רכיב משתנה לטווח קצר –חבילת התגמול 
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(ח"שמיליוני )100–א "חברות מדד ת, ממוצע מענק שנתי
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(ח"שמיליוני )ל "ממוצע מענק שנתי למנכ
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ל וממוצע מענק שנתי  "שיעור החברות שחילקו מענק למנכ
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ל וממוצע מענק שנתי  "שיעור החברות שחילקו מענק למנכ

25א "מדד ת, (ח"שמיליוני )מבין מקבלי המענק ל "למנכ

2015מחקר בנושא תכניות תגמול למנהלים -PwC Israel: מקור
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ל לעומת אחוז החברות  "אחוז החברות שחילקו מענק למנכ

2015שנת –שדיווחו על רווח חיובי 
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ל"שיעור החברות שחילקו מענק שנתי למנכ שיעור החברות שדיווחו על רווח נקי חיובי
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מנגנוני התגמול ההוני השכיחים -2012החברות לא שינו משמעותית את תמהיל התגמול שלהן לעומת שנת רוב •
לרכישת מניות עם הטבת  תכנית )ESPP employee stock purchase plan, ביותר הינם יחידות מניה חסומות

.ואופציות למניות( מס

.שימוש באופציות הולך וקטן. מניה חסומות נשאר מנגנון השכיח ביותריחידות •

.בלבדשוק גדל לאורך השנים לעומת תנאי שירות /ההוני תנאי ביצועהתגמול •

.   Global Equity Incentives Survey: Executive summary, PwC and the National Association of Stock Plan Professionals (NASPP) 2015: מקור

(.2012מחקר המשך למחקר שבוצע בשנת )2015שנערך בשנת בנושא תגמול הונימחקר 

ESPPתכנית רכישת מניות לעובדים 

תלויות ביצוע או שוק( RSU)יחידות מניה חסומות 

תלויות שירות( RSU)יחידות מניה חסומות 

שירותתלויות אופציות למניות 

גרמניה                 סין                אוסטרליהשוויץב                אנגליה               "ארה
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:מקורות

.1The PwC executive & management reward survey 2015, Overview of FTSE 100 market practice 
.2Executive Compensation Bulletin, Willis Towers Watson, May 2016
.3Executive and non-executive Remuneration survey 2016, Overview of AEX, AMX and AScX market practice
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