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חוק הגבלת שכר הבכירים במערכת  "
"הפיננסית

:אישור מיוחד לתגמול ותקרת תגמול•

באשר  , במישרין או בעקיפין, התקשרות של תאגיד פיננסי עם נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד הפיננסי(א).2
שני מיליון וחצי שקלים  צפויה לעלות על ... הכוללת מתן תגמול שההוצאה החזויה בשלו, לתנאי כהונתו או העסקתו

:בסדר הזה, טעונה אישור של אלה, (סכום ההתקשרות–להלן )חדשים בשנה 

ועדת הביקורת של התאגיד הפיננסי אם קיימת ועדה  –ובהעדר ועדת תגמול , של התאגיד הפיננסיועדת התגמול(1)
;כאמור

ובתאגיד פיננסי שחלה לגביו חובה למנות דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי  , התאגיד הפיננסידירקטוריון(2)
;לפי העניין, רוב הדירקטורים החיצוניים או הבלתי תלוייםגם אישור של –תלויים 

אישור האסיפה הכללית בהתאם להוראות סעיף  –כהגדרתה בחוק החברות חברה ציבוריתבתאגיד פיננסי שהוא (3)
.בשינויים המחויבים, האמורלחוק( ב)א267

בשל  , לפי עלות משרה מלאה, ההוצאה החזויהאלא אם כן היחס שבין , (א)לא תאושר התקשרות כאמור בסעיף קטן (ב)
ששילם התאגיד  , לפי עלות משרה מלאה, ההוצאה בשל התגמול הנמוך ביותרלבין ( א)בסעיף קטן התגמול האמור

...";35-קטן מ, בשנה שקדמה למועד ההתקשרות, ...לעובד התאגיד, במישרין או בעקיפין, הפיננסי



:תיקון עקיף לפקודת מס הכנסה•

–בפקודת מס הכנסה .4

:יבוא( 16)אחרי פסקה , 32בסעיף (1)

בעד נושא משרה בכירה או , בשנת המס, במישרין או בעקיפין, הוצאה בשל עלות שכר שנשא בה תאגיד פיננסי( א( )17")
(.ההוצאה העודפת–בפסקה זו )העולה על התקרה לתשלום , עובד

...

–בפסקה זו (ה)

  ...

ובלבד שעלות השכר עולה על שני מיליון  , הפער שבין עלות שכר לשני מיליון וחצי שקלים חדשים–" עודף עלות שכר"
;וחצי שקלים חדשים

...

בניכוי הוצאה בשל  , שני מיליון וחצי שקלים חדשים לשנה וחלק יחסי מסכום זה בשל חלק משנה–" תקרה לתשלום"
";ובניכוי עודף עלות שכר, הענקת מניות או זכות לקבלת מניות

חוק הגבלת שכר הבכירים במערכת  "
"הפיננסית



שמחוץ לתחולת החוקהפיננסיות החברות 

.חברות כרטיסי האשראי•

.השקעות ריאליות וחיתום, החברות הבנות של הבנקים העוסקות בבנקאות השקעות•

.בנקים זרים שבבעלות הבנקים הישראליים•



קבוצת לאומי



הבנקים והמבטחים  11לים מתוך "מנכ6תחלופה של 
!הגדולים בתוך שנתיים

ל היום"המנכ2016ל בתחילת "המנכשם החברה  

עמינחרקפת רוסק עמינחרקפת רוסק לאומי

(31.12.19יסיים את תפקידו ביום )פינטואריק ציון קינןפועלים

טופילסקילילך אשר טופילסקילילך אשר דיסקונט

פרשראלדד פרשראלדד מזרחי טפחות

צדיק-סמדר ברברצדיק-סמדר ברברבינלאומי

(הודיע על התפטרותו)דורון ספיר עופר אליהו  מגדל

(ממלא מקום)אייל בן סימון לפידותאיל הפניקס

נוהיורם איזי כהןכלל ביטוח

הבריעקבצולררביב ביטוח ישיר אי די איי

אסאייגיהודה בן מוטי רוזן  מנורה

מישל סיבוני  מישל סיבוני  הראל



שינויים בהרכב חבילות התגמול
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(:בנק הפועלים)פינטואריק 

(:כלל ביטוח)איזי כהן 
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(:בהפניקסל לשעבר "מנכ)אייל לפידות 
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מהסקטור הפיננסי" הבריחה"



מהפניקס לשיכון ובינוי



מהפניקס לשיכון ובינוי



לכילמביטוח ישיר 





Trump's Tax Reform

"The US tax reform law, known as the Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), is changing the tax treatment of

top executive pay for public companies… They should also prepare for a potentially higher tax bill: the Joint

Committee on Taxation (JCT) has estimated the changes could bring in US$9b more in tax revenue between

2018 and 2027…

One of the more wide-reaching changes is the new law’s expanded application of tax code Section 162(m).

This section limits the deduction public companies can take for compensation of more than US$1m paid

annually to a “covered employee,” which now includes the CEO, CFO and three most highly compensated

officers…

The new law eliminated the exemption for performance-based compensation, including stock

options, and for post-employment pay, such as supplemental pensions, deferred compensation and

severance” [By Michael Bertolino, EY Global People Advisory Services Leader (2018)]


