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ניתוח אירוע – אל על
א .פגמים בהליכי אישור תנאי כהונה והעסקת המנכ"ל
 ביום  17בפברואר  ,2005אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון את תנאי העסקת המנכ"ל כפי
שנקבעו במזכר הבנות שנערך עימו .בקשר עם המענק השנתי נקבע כי הוא יהיה זכאי כל שנה
למענק כספי המהווה שיעור מסוים מהרווח הנקי " . . .כפוף לאישור מוסדות החברה על-פי
חוזה כולל שיוכן".
 ביום  16במרץ  ,2005לאחר שהחל לכהן כמנכ"ל ,נחתם עמו הסכם החתום על-ידי החברה
באמצעות יו"ר הדירקטוריון וסמנכ"ל הכספים ,בו נקבע כי שיעור המענק יחושב מתוך רווחי ה-
.EBITDA

ניתוח אירוע – אל על
המסגרת הנורמטיבית
סעיף  )1(270לחוק החברות:
עסקה של חברה עם נושא משרה בה טעונה אישור של האורגנים הקבועים בחוק ,לפי העניין ,כל עוד היא לטובת
החברה.
סעיף  271לחוק החברות:
עסקה שמתקיים בה האמור בסעיף  ,)1(270שאינה עסקה חריגה ,טעונה אישור הדירקטוריון ,אלא אם כן נקבעה
דרך אישור אחרת בתקנון.
סעיף 272לחוק החברות:
עסקה של חברה שמתקיים בה האמור בסעיף  )1(270והיא עסקה חריגה ,טעונה אישור ועדת הביקורת ולאחר
מכן אישור הדירקטוריון
סעיף  112לחוק החברות:
דירקטוריון לא רשאי להאציל מסמכויותיו לוועדה בין היתר ,באשר לעסקאות עם נושא משרה.
ועדות אלה רשאיות להמליץ לו בלבד.
סעיף  280לחוק החברות:
לעסקה של חברה עם נושא משרה בה לא יהיה תוקף כלפי החברה וכלפי נושא המשרה ,אם העסקה לא אושרה
בהתאם לקבוע בחוק לעניין זה לרבות אם נפל בהליך האישור פגם מהותי ,או אם העסקה נעשתה בחריגה מהותית
מן האישור.

סעיף  272לחוק החברות – תיקון מס' 16

שינוי מהותי בתחום הממשל התאגידי בכל הנוגע לאישור תגמול בכירים אשר יש להטמיעו
בנוהלי הארגון.
במסגרת תיקון מס'  16לחוק החברות ,אשר נכנס לתוקפו בחודש מאי  ,2011נקבע ,בין היתר ,כי כל
עסקה בקשר עם תנאי העסקתו של נושא משרה בחברה ,שאינו דירקטור ,ללא קשר לסיווגה או אי
סיווגה כ"עסקה חריגה" ,דורשת אישור של ועדת הביקורת של החברה ,לפני אישורו של
הדירקטוריון.
בנוסף ,כאשר ועדת הביקורת אישרה שהשינוי בתנאי ההעסקה של נושא המשרה כאמור אינו מהותי,
ניתן להסתפק באישורה של ועדת הביקורת בלבד (ללא אישורו של הדירקטוריון).

ניתוח אירוע – אל על
עמדת הרשות לניירות ערך
השינוי המשמעותי במנגנון המענק לא הובא לדיון בועדת הביקורת ובדירקטוריון ואף לא
לאישור ,ומשכך לא אושר כדין.
לפיכך ,בהתאם לסעיף  280לחוק החברות ,אין תוקף לעסקה כלפי החברה וכלפי המנכ"ל.

ניתוח אירוע – אל על
ב .כשלים בדיונים בפריסת שכרו של המנכ"ל בשנת 2006
 בחודש מרץ  2006התקיימו ישיבות ועדת מאזן ,ועדת ביקורת ודירקטוריון ,ובין היתר ,אושר תיקון
להסכם עם המנכ"ל כך שהתגמול ייפרס על פני תקופה של  3שנים.

 כדרך אגב ,נאמר בישיבות הללו ,כי המענק השנתי מבוסס על רווחי  ,EBITDAלמרות שנושא זה כלל
לא עמד לדיון.

עמדת הרשות לניירות ערך
היה על החברה לכלול נושא זה על סדר יומן של הישיבות ולהביא בפני הדירקטורים את המידע הרלוונטי
לצורך קבלת החלטה ,תוך דיון בהשלכות השינוי האמור על התמריצים של המנכ"ל וכיצד יש בו כדי לשרת
את טובתה של החברה.

ניתוח אירוע – אל על

ג .כשלים במנגנוני הבקרה והפיקוח בדיוני החברה ובדוחות השנתיים
בישיבות האמורות בשנת  ,2006היה בפני האורגנים של החברה מידע המאפשר להגיע למסקנה כי המענק
המשולם בפועל שונה בתכלית מזה שאושר על ידם ,כך למשל ,חישוב המענק מתוך הרווח הנקי בדוחות
הכספיים לשנת  2005היה מביא לתוצאה לפיה גובה המענק הינו כ 0.5 -מיליון דולר ,בשונה מסך של 1.5
מיליון דולר ששולם בפועל.
למרות זאת ,האורגנים של החברה לא דרשו לקיים כל דיון בקשר עם אי ההתאמה בין הנתונים המוצגים
להם לבין מנגנון המענק שאושר על ידם במזכר ההבנות.
יתרה מזאת ,בדוחות השנתיים של החברה לשנים  ,2004-2006צוין כי המנכ"ל זכאי למענק המחושב
כשיעור מהרווח הנקי ,אולם בחלק מהביאורים צוין כי הכוונה לרווח נקי "כפי שהוגדר בהסכם".

ניתוח אירוע – אל על
המסגרת הנורמטיבית
תקנה (10ב)( )4לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) כנוסחה לפני תיקון מס' :3
יוסברו שיקולי הדירקטוריון שביסוד קביעה או המלצה למתן תשלומים כאמור בתקנה  ,21תוך התייחסות לקשר
בין תוצאות פעולות התאגיד לבין תשלומים אלה.
תקנה  21לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) כנוסחה לפני תיקון מס' :3
בדוח יפורטו כל התשלומים ששילם התאגיד וכל ההתחייבויות לתשלומים שקיבל על עצמו ,בשנת הדיווח ,לכל
אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה שכיהנו בו.

ניתוח אירוע – אל על
עמדת הרשות לניירות ערך
לאור התקנות ,היה על הדירקטוריון להסביר את שיקוליו שביסוד קביעה או המלצה למתן תשלומים
לנושאי משרה בכירה ,תוך התייחסות לקשר שבין תוצאות פעילות התאגיד לתשלומים אלו.
לא ניתן לראות בהחלטה לפריסת התשלומים כמתן אישור לתיקון מנגנון המענק.
האורגנים לא פעלו לסיום ההפרה על אף המידע שהיה בפניהם.

ביחס לדוחות השנתיים ,הרי שלעמדת הרשות תיאור מנגנון התגמול לא שיקף נכונה את המנגנון שתואר
בהסכם ואת המנגנון ששולם בפועל.
בהתאם לתקנה (10ב)( )4היה על הדירקטוריון להסביר את שיקוליו שביסוד קביעה או המלצה למתן
תשלומים לנושאי המשרה הבכירה ,תוך התייחסות לקשר בין תוצאות פעולות החברה לתשלומים אלו ובאף
לא אחד מהדוחות השנתיים ניתן הגילוי הנדרש על פי תקנה זו.
לאור זאת ,החברה הפרה את חובת הדיווח שלה בכל הקשור לקיום הוראת הגילוי בתקנה (10ב)(.)4

עמדת סגל רשות ניירות ערך -תקנה (10ב)()4

ביום  13בפברואר  ,2011פרסמה הרשות לניירות ערך הבהרה בקשר עם איכות הגילוי הנדרש על פי תקנה
(10ב)( ,)4וזאת מכוח מקרים שבהם התגלו פגמים בדומה למה שתואר ,בה נקבע ,בין היתר ,כי:
 הדירקטוריון נדרש להסביר בדוח המצורף לדוח השנתי את הקשר בין התגמולים שניתנו לנושאי משרה
בכירה ולבעלי עניין בחברה ,בהתאם לדרישות תקנה  ,21לבין תרומתו של כל אחד מהם לחברה במהלך
תקופת הדוח ,וכן לציין אם התמורה הוגנת וסבירה.
 מטרת החובה המוטלת על הדירקטוריון ,להבטיח כי הוא מקיים את חובות האמון והזהירות שלו בקשר עם
נושאי המשרה ובכלל זה את חובתו לפעול לטובת החברה.

 לשם כך ,נדרש הדירקטוריון מידי שנה ,טרם הגשת הדוח השנתי ,לבחון את הסכמי השכר או הניהול עם
נושאי המשרה או בעלי שליטה ולתת הסברים בדוח בדבר הקשר בין סכומי התגמול לבין תרומת כל אחד
מנושאי המשרה בתקופת הדוח.

עמדת סגל רשות ניירות ערך -תקנה (10ב)()4

 כן נדרש הדירקטוריון להצהיר על הוגנותם וסבירותם של התגמולים אם לאו.
 בחינה זו יש לערוך גם בנוגע להסכמים קיימים שאושרו בעבר כדין והינם בעלי תוקף משפטי.
 הבחינה תיעשה לגבי כל נושא משרה בנפרד ,תוך בחינת עמידתו של נושא המשרה בדרישות התפקיד בו
הוא מכהן.
 על מנת לקיים את החובות המוטלות ,כאמור ,על הדירקטוריון לדאוג כי יובאו בפניו ,מבעוד מועד ,מלוא
הנתונים לגבי כל נושא משרה ,כנדרש בתקנות  21-22ובתוספת השישית לתקנות אלה.
 יתכנו מקרים בהם תשלום תגמולים בסכום העולה על השווי הכלכלי של השירותים הניתנים לחברה מאת
נושא המשרה ,ייחשב ככזה שאינו עולה בקנה אחד עם "טובת החברה" ולפיכך ,המשך תשלומו עלול להיות
בניגוד לחובות האמון והזהירות המוטלות על הדירקטוריון.

המשך ניתוח אירוע – אל על
ד .כשלים בדיווח בדבר תנאי העסקת המנכ"ל
בדיווח המיידי שפרסמה החברה בחודש פברואר  2005בדבר מינוי המנכ"ל ,לא נכללו פרטים בדבר תנאי העסקתו,
וכן לא פורסם דיווח מיידי לאחר חתימת ההסכם.
החברה לא בחנה האם העסקה הנה "עסקה חריגה" ,קרי האם היא מבוצעת במהלך העסקים הרגיל של החברה,
האם הנה בתנאי שוק והאם היא עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה.
יתרה מזאת ,סקירה חיצונית שהוצגה בפני הדירקטוריון העלתה כי מענק הנגזר מרווחי  EBITDAאינו נמנה עם
האופנים המקובלים להגדרת מענק מנכ"ל.

ניתוח אירוע – אל על
המסגרת הנורמטיבית
תקנה 37א( )3לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) כנוסחה לפני תיקון מס' :3
בדוח יובאו פרטים בדבר החלטות החברה כמפורט להלן . . .
עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  )1(270לחוק החברות ,ובלבד שהמדובר בעסקה חריגה,
כהגדרתה בחוק החברות.

עמדת הרשות לניירות ערך
ההתקשרות עם המנכ"ל היוותה עסקה חריגה אשר היה נדרש לדווח עליה בדיווח מיידי.

ניתוח אירוע  -נביעות

בחודש נובמבר  2010פנתה רשות ניירות ערך במכתב לדירקטורים של החברה ,לפיו הנם
נדרשים להסביר:
א .כיצד היה באפשרותם לקבוע כי תגמולי נושאי המשרה הינם הוגנים וסבירים ,מבלי שבוצעה בחינה
של התגמולים ושל תרומת נושאי המשרה לחברה בשנת הדוח ,ומבלי שהתקיים דיון בתוצאות הבחינה.
ב .כיצד אישור הדוח התקופתי מבלי לקיים דיון ובחינה ,עולה בקנה אחד עם חובות האמון והזהירות
המוטלות עליהם בהתאם להוראות חוק החברות.
במכתב תשובה לרשות ניירות ערך טענו הדירקטורים ,כי הדיונים בנושא תגמול נושאי המשרה התקיימו
במהלך כל השנה ולא תמיד באים לידי ביטוי מילולי מלא בפרוטוקול הישיבה ,ולדעתם הגילוי שניתן על כך
בדוח כנדרש בתקנות מספק.

נביעות – הפקת לקחים
בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה בחודש מרס  ,2011בה אושר הדוח התקופתי לשנת  ,2010התקיים דיון
בנוגע לסבירות תגמול נושאי המשרה והקשר בין תרומתם לחברה לתמורה המשולמת להם.
הדיון התקיים בנפרד ,ביחס לכל אחד מנושאי המשרה הפעילים בחברה.
במסגרת הדיון ,סקר מנכ"ל החברה את תפקידו והיקפי אחריותו של כל אחד מנושאי המשרה בחברה על רקע
הקריטריונים שנקבעו על-ידי הדירקטוריון .כן הוצגו נתונים השוואתיים של חברות הפועלות באותו ענף.
הדירקטוריון מצא ,בהסתמך על תנאי השוק כפי שהוצגו בפניו ועל היכרותם של הדירקטורים את תנאי
השוק ,בין היתר ,מכוח ישיבתם בדירקטוריונים של חברות אחרות ומכוח ניסיונם העסקי ,כי התגמולים
לנושאי המשרה המנויים בתקנה  21המכהנים בחברה במועד הדוח ,בגין שנת  ,2010מצוי בתוך טווח סכומי
התגמול המקובלים בקרב חברות הפועלות בענף בו פועלת החברה ,וחברות תעשייתיות בכלל.
הדירקטוריון ציין ,כי לדעתו ,לאור האמור ,סכום התגמולים לנושאי המשרה האמורים בגין שנת  2010הינו
סביר והוגן בנסיבות העניין ,בהתחשב בגודלה של החברה ,בהיקף ובתוצאות פעילותה ובמורכבות תפקידו
של כל אחד מנושאי המשרה.

תיקון מס'  3לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים – תקנה  21ותקנה (10ב)()4
ביום  6ביולי  2008תוקנו תקנות (10ב)( )4ו( 21 -אשר תוקנה גם בשנת ,)2010
כך שנוסחן קובע כי:
תקנה :21
א) בדוח יפורטו התגמולים שניתנו ,בשנת הדיווח ,כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח ,בשל כל אלה
כמפורט בחלקים ב' ו-ג' בתוספת השישית:
) (1כל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בתאגיד ,אם התגמולים
ניתנו לו בקשר עם כהונתו;
(א) ובאופן נפרד ,יתוארו תגמולים שניתנו להם לאחר שנת הדיווח ולפני מועד הגשת הדוח ,בקשר עם כהונתם
או העסקתם בשנת הדיווח ואשר לא הוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח.
תקנה (10ב)(:)4
(ב) דו"ח הדירקטוריון ייערך כמפורט להלן:
( )4יוסבר הקשר בין התגמולים שניתנו לפי תקנה  21לבין תרומת מקבל התגמולים לתאגיד ויצוין אם
התמורה הוגנת וסבירה;

אירוע "בזק"

 בחודש נובמבר  2005החליט דירקטוריון בזק להקים ועדת תגמול לקביעת תנאי העסקתם של בכירים
הכפופים ישירות למנכ"ל החברה שחבריה הינם יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה ,וזאת בניגוד לאמור
בחוק החברות באשר להאצלת סמכויות הדירקטוריון לוועדה אחרת באשר לעסקאות עם בעלי עניין.
 בישיבת הדירקטוריון הומצא לחברי הדירקטוריון דף המרכז את הנתונים העיקריים לתנאי העסקתו של כל
בכיר.
 לא התקיים דיון פרטני לגבי תנאי ההעסקה של כל בכיר.
 בחודש פברואר ( 2007חצי שעה לפני ישיבת הדירקטוריון) זומנה ישיבת ועדת הביקורת לאישור הקצאת
האופציות לדירקטורים .טרם הישיבה נשלחו אל חברי הועדה חלק מהמסמכים .חלק אחר נשלח באותו
יום ,ושאר החומר הוצג בישיבה.
 בישיבת ועדת הביקורת נכחו חברי הועדה ,היועצת המשפטית ,המנכ"ל וה .CFO-כן נכחו שני דח"צים
חדשים שזו הישיבה הראשונה של אורגן של החברה בה השתתפו .מבקרת הפנים לא נכחה הואיל ולא
זומנה.
לאור הכשלים שעלו באירוע זה ,הוקמה ועדה בראשות עו"ד יורם דנציגר (טרם כהונתו כשופט) ,אשר קבעה
כללים ברורים בדבר אופן ניהול ישיבות הדירקטוריון ואישור תגמול לנושאי משרה ובעלי עניין בחברה.

"בזק" – הפקת לקחים
בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה בחודש מרס  ,2011בה אושר הדוח התקופתי לשנת  ,2010ערך
הדירקטוריון דיון בתנאי הכהונה והתגמול של נושאי המשרה ובעלי העניין בחברה ודן בקשר בין
סכומי התגמולים שניתנו באותה שנה לכל אחד מנושאי המשרה הבכירה ובעלי העניין בחברה לבין
פעילותו ותרומתו לחברה במהלך השנה.
לצורך הדיון הובאו בפני הדירקטוריון ,מבעוד מועד ,הנתונים הרלוונטיים ביחס לתנאי ההעסקה של
כל נושא משרה ובעל עניין וכן סקר השוואתי לגבי רמות המענק המקובלות לתפקידי יו"ר דירקטוריון,
מנכ"ל ,משנה למנכ"ל וסמנכ"לים .
במסגרת הדוח ,פורסמו נתונים בדבר התגמול של מנכ"ל בזק ,מנכ"ל פלאפון ,מנכ"ל בזק בינלאומי,
יו"ר דירקטוריון בזק הקודם והמשנה למנכ"ל .ביחס לכל אחד מהם ,הובא פירוט של הנוסחה לחישוב
המענק השנתי ,וסבירות המענק ביחס לנתוני ההשוואה ,וכן הובאה טבלת השוואה הכוללת את כל
רכיבי התגמול .פרסום הנתונים התפרס על לא פחות מ 5 -עמודים במסגרת הדוח.
לסיכום צוין בדוח ,כי להערכת הדירקטוריון ,תגמול כל אחד מהמנהלים כמפורט בתקנה  ,21משקף
את תרומת נושאי המשרה לקבוצה ,והינו הוגן וסביר.

סיכום – דגשים בדוח דירקטוריון
 יש להסביר את הקשר בין התגמולים לנושאי המשרה לבין תרומתם לחברה ולציין אם התמורה הוגנת
וסבירה.
 מידי שנה ,יש לבחון את הסכמי השכר/הניהול עם נושאי המשרה/בעלי שליטה תוך מתן הסברים בדוח
בדבר הקשר בין סכומי התגמול לבין תרומת כל אחד מנושאי המשרה בתקופת הדוח.
 בחינה זו יש לערוך גם בנוגע להסכמים קיימים שאושרו בעבר כדין והינם בעלי תוקף משפטי.
 הבחינה תיעשה לגבי כל נושא משרה בנפרד ,תוך בחינת עמידתו של נושא המשרה בדרישות
התפקיד בו הוא מכהן.
 על הדירקטוריון לדאוג כי יובאו בפניו ,מבעוד מועד ,מלוא הנתונים לגבי כל נושא משרה.

תיקוני חקיקה לייעול הממשל התאגידי
תיקון  – 16נושאים עיקריים
 הרכב הדירקטוריון ועצמאותו
 הרכב ועדת הביקורת ועבודתה
 עסקאות עם בעלי ענין

 אימוץ מרצון של הוראות ממשל תאגידי מומלצות
 עמדת סגל רשות ניירות ערך – שאלות ותשובות בנוגע לתיקון  16בנושאים הבאים :דירקטורים
חיצוניים ,כהונת יו"ר-מנכ"ל ,ועדת הביקורת ועסקאות בעלי שליטה

תיקון  – 17ייעול הממשל התאגידי של חברות איגרות חוב
החלת כללי ממשל תאגידי על חברות איגרות חוב פרטיות הדומים לאלו החלים על חברות ציבוריות לשם
הגנה על מחזיקי איגרות חוב מהציבור

דוחות כספיים ודוחות שנתיים
 תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך האישור הדוחות הכספיים) ,התש"ע2010-
 הנחיית גילוי שפרסמה רשות ניירות ערך בעניין הליך אישור הדוחות הכספיים (פברואר )2011
 טיוטת הנחייה להערות הציבור שפרסמה רשות ניירות ערך – גילוי בדבר הצגה מחדש של דוחות
כספיים (ספטמבר ( )2011פרטי הגילוי הנדרשים בדיווח מיידי ובדוח הדירקטוריון אודות קיומה של
טעות מהותית בדוחות הכספיים)
 טיוטת נייר עמדה של הרשות – עדכון החלטה מס'  99-4בעניין קווים מנחים לבחינת מהותיות של
טעות בדוחות כספיים ועמדה משפטית מס'  105-24בדבר אופן פרסום דוחות כספיים מתוקנים
 קול קורא לקראת קיום "רב שיח" – נייר לדיון בנושא קיצור הדוחות הכספיים (ספטמבר )2011


פרויקט פישוט הדוחות :טיוטות מתווי חקיקה בנושאים שונים – דוח ממשל תאגידי (הכולל שאלון ממשל
תאגידי) ,דוח דיון וניתוח של ההנהלה ,פרק המימון והנזילות ,פרק גורמי סיכון ודוח סולו

 דוח בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
ועמדה משפטית של הרשות :עקרונות מנחים ליישום הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית

תגמול בכירים

 תיקון  16לחוק החברות( :א) אשרור תנאי כהונה והעסקה
(ב) אישור תנאי העסקת נושאי משרה
 החלטת הרשות ס'  :101-13הבהרה בקשר עם איכות הגילוי הנדרש לפי תקנה (10ב)( )4לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל1970-
 יוזמות חקיקה  -תזכיר חוק שכר בכירים בחברות ציבוריות

ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך

 חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) ,התשע"א( 2011-הוספת מנגנון אכיפה
מינהלי חדש בקשר לחוקים המסדירים את תחום דיני ניירות הערך)
 עמדת רשות ניירות ערך – קריטריונים להכרה בתכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות הערך וניהול
ההשקעות (אוגוסט )2011

 הענקת סמכות לרשות ניירות ערך במסגרת תיקון  16להטיל עיצום כספי בשל הפרת הוראות שונות של
חוק החברות

