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 לכבוד

 התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי

 

  מדיניות תגמול בתאגיד בנקאיהנדון: 

 (A301מס'  ניהול בנקאי תקיןהוראת )       

 מבוא

נושא מדיניות תגמול  ב A301בעקבות ניסיון שנצבר מאז פרסום הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  .1

עלה הצורך לעדכן ובהתאם להנחיות של רשויות פיקוח בעולם, ההוראה(,  -בתאגיד בנקאי )להלן

 .את הדרישות בהוראה

קבעתי , הלאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד .2

 .להלן כמפורט, תיקונים להוראהאת ה

 

 ים להוראה התיקונעיקרי 

 עובד מרכזיל ששולמומשתנים השבת תגמולים  .3

התניה תאגיד בנקאי יכללו של דרישה שמדיניות והסכמי התגמול בו  כלליות)ה( 11סעיף יתווסף 

בהתקיימותם של  ,עובד מרכזיהשבה מ-בריהיה כל תגמול משתנה שיוענק וישולם ש

אולם עליהם לכלול לכל הבנקאי, יקבעו על ידי התאגיד יהקריטריונים הקריטריונים להשבה. 

. בנוסף, יקבע התאגיד במיוחד המכוונים לנסיבות חריגות בהוראההמקרים שפורטו הפחות את 

אם התקיימו  .שונים נסיבות ההולמים סוגי ההשבה שיעוריאת  ואההשבה סכומי הבנקאי את 

חלק או כל  הקריטריונים להשבה, על התאגיד הבנקאי לנקוט בכל האמצעים הסבירים להשיב

שנים ממועד הענקת התגמול  5 -להתגמול המשתנה הרלבנטי. תקופת ההשבה תהיה קצובה 

 . המשתנה

בהתקיים נוספות  שנתייםלגבי נושאי משרה, כהגדרתם בחוק החברות, תקופת ההשבה תוארך ב

 התאגיד)ב(  ;חקירה )פנימית או חיצונית(במהלך תקופת ההשבה נפתחה )א(  כל התנאים הבאים:

אורגן מוסמך של )ג(  ;הבנקאי סבור שבחקירה עלול להתברר שהתקיימו הקריטריונים להשבה

  .התאגיד החליט שמתקיימות הנסיבות להארכה

 1/6נה קלנדרית מסוימת אינו עולה על שלמרות האמור לעיל, כאשר סך התגמול המשתנה ב

חלק זה של התגמול  מהתגמול הקבוע באותה שנה, אין חובה להפעיל את מנגנון ההשבה על

 המשתנה. 
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 דברי הסבר

יה לתאגיד הבנקאי לעגן מראש בהסדרי התגמול את יכולתו לדרוש יהנחהתיקון להוראה מוסיף 

, לרבות נקוט בכל האמצעים הסביריםלכן ו ,להשיב תגמולים משתנים ששולמו לועובד מרכזי מ

על שבמיוחד  חריגותנסיבות יים התגמולים בפועל בהתקלהשיב את  על מנת ,באמצעים משפטיים

יהיה קצוב בזמן, ה ההשבפוטנציאל שנקבעו בהוראה.  במקריםבהתחשב  ,התאגיד הבנקאי לקבוע

אין חובה להפעיל את מנגנון  .(תקופת הדחייה כולל) הענקההממועד ספר יכאשר התקופה ת

שנקבע  ההשבה על תגמול משתנה שאינו עולה על הרף שנקבע בהוראה, זאת בדומה להסדר

באותה שנה במנגנון הדחייה. אם התגמול המשתנה עולה על הרף שנקבע, כל התגמול המשתנה 

 יהיה כפוף לדרישת ההשבה. 

 בתאגיד הבנקאימהווה נדבך נוסף במנגנונים שנועדו לוודא שהסדרי התגמול  שבההת הדריש

 עקביים עם מסגרת ניהול הסיכונים והמטרות ארוכות הטווח שלו.   

 

 וחברי הדירקטוריון האחריםיושב ראש הדירקטוריון  תגמול .4

 הקובע כי: א13סעיף יתווסף 

תגמול קבוע  ויקבל יושב ראש הדירקטוריון, לרבות של תאגיד בנקאי חברי הדירקטוריון (א)

 בלבד. 

יתר חברי של תגמול אופן היחס לקבע ביישל יו"ר הדירקטוריון גובה התגמול הקבוע  (ב)

בגודלו של התאגיד הבנקאי ובמורכבות  תרבין הי התחשב, ובבתאגיד הבנקאי הדירקטוריון

התאגיד הבנקאי רשאי לשלם  אמור לעיל,ה למרות .וכן בהתחשב בהיקף המשרה ,פעילויותיו

עסקה של כלל הבהתאם לנהוג בתנאי הוהוצאות נלוות סוציאליים ליושב הראש תנאים 

 בחוק החברות.  א משרה""נוש נושאי המשרה בתאגיד הבנקאי, כהגדרת

קבע באופן זהה יתגמול כל הדירקטורים בתאגיד הבנקאי, למעט יושב ראש הדירקטוריון, י (ג)

כללים בדבר גמול תקנות החברות )על פי  ובהתאם לאופן קביעת גמול דירקטור חיצוני

 .2000-התש"ס ,והוצאות לדירקטור חיצוני(

 דברי הסבר

וחברי הדירקטוריון האחרים ש הדירקטוריון התיקון להוראה מוסיף דרישה שתגמול יושב רא

 .יהיה תגמול קבוע בלבד

אלמנטים בחשבון  ביא, ותלמנגנון שנקבעתהיה בהתאם תגמול יושב ראש הדירקטוריון קביעת 

בקביעת גובה השיקולים . כמו כן מצופה שפעילויותיו ומורכבותהתאגיד הבנקאי כגון גודל 

 תזכירי חוק רלבנטיים.בחקיקה ואשר באו לידי ביטוי בערכיים  אלמנטים ביאו בחשבוןהתגמול י

לבדל את יו"ר הדירקטוריון מהנהלת הגוף המפוקח ובכך לחזק את מעמדו  מטרת התיקון היא

ואישור מדיניות התאגיד  האסטרטגיה של התאגיד הבנקאידירקטוריון בהתוויית כגורם מוביל ב

לחזק את עצמאות הדירקטוריון רישה הד, צפויה בנוסף .לצד תפקידו כגורם בקרה ,הבנקאי

 בקבלת החלטות בנושא תגמול נושאי משרה.

נושא משרה בתאגיד הבנקאי המכהן כיושב ראש דירקטוריון בחברה למען הסר ספק, יובהר כי 

 בת רשאי לקבל בגין תפקידו בתאגיד הבנקאי תגמול משתנה.
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הדירקטורים בתאגידים מעגנת את הפרקטיקה הקיימת כיום לפיה תגמול  הוראההבנוסף, 

כללים התאם לתקנות החברות )בואופן זהה נקבע ב( )למעט יושב ראש הדירקטוריון הבנקאיים

 .2000-התש"ס ,בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(

 

 הנחיות נוספות בנוגע לתגמול  .5

 : כיהנחיות הקובעות יתווספו  19בסעיף 

 . או העובד שלוהבכירה נושא המשרה לשאת בעלויות נדרש הבנקאית בקבוצה כל תאגיד  (א)

, ישירות מבעלי השליטה בתאגידקבל תגמול בכל צורה שהיא ל עובד מרכזיעל  אסריי (ב)

דירקטור שאינו ה לא תחול על יההנחי. מקרוביהם או מתאגידים בשליטת גורמים אלו

 חיצוני, אך תחול על יושב ראש הדירקטוריון. 

 דברי הסבר

נושאי לתגמול נוע ניגודי עניינים בצמתים אפשריים הקשורים למההנחיות שהתווספו נועדו 

 משרה ועובדים, לרבות חלוקה לא נאותה של משאבים בתוך הקבוצה הבנקאית. 

  

 הוראות מעבר

 להלן: כמפורטיחולו להוראה  א13-)ה( ו11סעיפים לפי הדרישות  .6

של הסכם  או שינויהארכה לרבות ואילך,  חוזר זההסכם תגמול שאושר מיום פרסום  (א)

 .חוזר זההחל מיום פרסום  - קייםתגמול 

, שאינו כרוך בשינוי ולמעט שינוי טכני במהותהסכם תגמול קיים", של לעניין זה, "שינוי   

 .ן התגמולאו מנגנו על פי ההסכם שמתקבלהתגמול סכום מהותי של  

 . 31.12.2017, לא יאוחר מיום וזר זהחפרסום מועד הסכם תגמול שאושר לפני  (ב)

 . חוזר זהפרסום הדרישות לפי חוזר זה לא יחולו על זכויות שנצברו עד יום  (ג)

 

 . חוזר זהמיום פרסום  חודשים 6 -מיאוחר יחולו לא להוראה  19הדרישות לפי סעיף  .7

 

 תחילה

 .ופרסומיום ב יאהלפי חוזר זה הוראה התיקונים לתחילת  .8

 

 עדכון הקובץ

 להלן הוראות העדכון:מצ"ב דפי עדכון לקובץ ניהול בנקאי תקין.  .9

  

 

  

 

 בכבוד רב,      

                                                                                                            
 דוד זקן        

 פקח על הבנקיםהמ                    

 להכניס עמוד להוציא עמוד
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 מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 

 מבוא 

עלולים לסכן  ,חריגים ניםנטילת סיכו לא נאותים היוצרים תמריצים המעודדים הסדרי תגמול .1

עקרונות ממשל  םנמנים ענאותים  הסדרי תגמול .את איתנותו הפיננסית של התאגיד הבנקאי

ה ולשמירה על אמון , עקרונות המסייעים להשגתאגידי הולם שעל התאגידים הבנקאיים לאמץ

 שהסדרי התגמוללהבטיח קובעת כללים שמטרתם הוראה זו  .הציבור במערכת הבנקאית

ניהול הסיכונים ועם המטרות ארוכות הטווח של מסגרת עם  יםעקבייהיו בתאגיד הבנקאי 

 התאגיד הבנקאי.

  חוק החברות,הוראות להוסיף על  ותהוראות אלו בא למען הסר ספק, מובהר בזאת כי .2

 . ("חוק החברות" -)להלן 1999 –התשנ"ט 

 

 תחולה

 :הוראה זו תחול על   )א( .3

"חוק  –)להלן  1981-חוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א, כהגדרתו בתאגיד בנקאי  (1)

 .למעט בנק חוץו , הבנקאות )רישוי("(

 וינלחוק הבנקאות )רישוי(, שה)ב( 11 -וב( 3)א()11 ,א(3)א()11כאמור בסעיפים תאגיד    (2)

אך , כאילו היה תאגיד בנקאיבשליטה, במישרין או בעקיפין, של התאגיד הבנקאי, 

 :למעט

 להלן.  8התאגדותו אינו ישראל, שלעניינו ראה סעיף  תאגיד אשר מקום ( 1)

 . אינו נקבע על ידוו בנושאי המשרה והעובדים כל שתגמול  תאגיד ( 2)

של וודא כי הסדרי התגמול נדרש לחוץ בנק  ,(1)סעיף קטן )א(סיפא של על אף האמור ב (ב)

 כולליםאינם יוצרים תמריצים המעודדים נטילת סיכונים חריגים, בישראל  עובדיו

  נאותות בנושא., וכי קיימות בקרות זו מנגנונים דומים לאלו הנדרשים בהוראה

המפקח רשאי לקבוע הוראות מסוימות שונות מאלו המפורטות להלן, שיחולו על תאגידים  (ג)

 ימים.מסו

 

 הגדרות 

 ין תגמול עובדי התאגיד הבנקאי ונושאי משרה בכירה בו.  ימדיניות לענ  -"מדיניות תגמול" .4

 , "ניהול סיכונים 350 פרבהוראת ניהול בנקאי תקין מס 42כהגדרתו בסעיף   -"מיקור חוץ"         

 תפעוליים".
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  -"נושא משרה בכירה" 

 וכן"נושא משרה" כהגדרתו בחוק החברות;  (א)

קצין הציות ואיסור , , מבקר פנימימנהל כספים ראשיחשבונאי ראשי,  (ב)

הלבנת הון, מנהל הסיכונים הראשי, האחראי על משאבי האנוש, 

וכל ממלא  ,האחראי על ניהול טכנולוגיית המידע, היועץ המשפטי

וכן יחיד המועסק בתאגיד  תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה,

חזיק בחמישה אחוזים או יותר מן הערך הבנקאי בתפקיד אחר והמ

או שהוא בעל אמצעי  ח ההצבעהוהנקוב של הון המניות המוצא או מכ

שליטה מהותי בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה כהגדרת מונח זה 

  .1968-( בחוק ניירות ערך, התשכ"חה)37בסעיף 

ת על פרופיל הסיכון עשויה להיות השפעה מהותי ושלפעילותכל מי  )א(  - עובדים מרכזיים""

של התאגיד הבנקאי. התאגיד הבנקאי יגדיר במסגרת מדיניות 

 תכלול לכל הפחות:ש, ובלבד זו התגמול מי נכלל בקבוצה

 . נושא משרה בכירה .1

ומתקיים לגביו לפחות אחד  ,אדם שאינו נושא משרה בכירה .2

 :להלןמהתנאים 

"ל או מנהל המדווח הוא מנהל המדווח ישירות למנכ (א)

 למנהל כאמור.  ישירות

שקיבל מהתאגיד הבנקאי  המשויך לעובד סך התגמול (ב)

בגין השנה שחלפה או בגין השנה שקדמה לה, עולה על 

 .ש"ח 1,500,000

קבוצות של עובדים הכפופות לאותם הסדרי תגמולים ואשר  .3

, הותיעשויות, במצטבר, לחשוף את התאגיד הבנקאי לסיכון מ

א יחשוף את התאגיד ם בנפרד לעובדיאפילו אם כל אחד מה

 .מהותילסיכון 

, אין חובה להחיל את הדרישות בסעיף קטן )א(על אף האמור  (ב)

אינם "נושאי משרה" ש עובדים מרכזיים עלהמפורטות בהוראה 

 אשר ,חל עליהם 2012 – ג"עהתש( 20)תיקון מס' חוק החברות ש

 :התנאים הבאיםמתקיים לגביהם לפחות אחד מ

  .ם קיבוציכל תגמולם נקבע על פי הסכ .1

מקיים את שני  התגמול שלהםואינם נושאי משרה בכירה,  .2

 : להלןהתנאים המצטברים 

בגין , משתנההמשויך לעובד שהוא תגמול התגמול  )א( 

 20%בגין השנה שקדמה לה לא עולה על והשנה שחלפה 

 מסך התגמול השנתי. 
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בגין השנה שחלפה  המשויך לעובדהשנתי  סך התגמול )ב( 

 ₪. 500,000לא עולה על  ,שקדמה לה בגין השנהו

 

 התחייבות ,ביטוח, פטור מתן לרבות ,העסקה או כהונה תנאי -"תגמול" 

ותנאי פרישה  פרישה מענק י,שיפו היתר לפי שיפוי או לשיפוי

, כאמור לתשלום התחייבות או אחר תשלום ,הטבה וכל ,אחרים

 .כאמור העסקה או כהונה בשל הניתנים

  הוצאות שכר ונלוות הניתנות לשיוך לעובד שיכללו: -בד""תגמול המשויך לעו

 תלושי לפי ,לציבור הדיווח בהוראות כהגדרתן ,משכורות (א)

 השכר;

 :שונות )לדוגמא סוציאליות לקופות המעביד ותשלומי הפקדות (ב)

 בגין הפקדות, ותגמולים פיצויים ,פנסיה בגין ליעודה הפקדות

 ;השתלמות( קרן

 המעביד תשלומי :נות )לדוגמאשו לרשויות המעביד תשלומי (ג)

 ;לאומי( לביטוח

 הניתנות מניות מבוסס תשלום מעסקאות הנובעות הוצאות (ד)

 .לשיוך

בהסכם  נקבע מראשה ,שהענקתו אינה מותנית ביצועיםתגמול        – "קבוע "תגמול

אינו חסום למימוש במועד ששסכומו הכספי קבוע והתגמול, 

התגמול אינו תלוי באמצעי כגון משכורת חודשית. סיווג הענקתו, 

 התשלום )מזומן, מניות וכו'(. 

 

 תגמול שאינו תגמול קבוע. – "משתנה"תגמול 

 

 הדירקטוריון  יתפקיד

 :הבנקאי דירקטוריון התאגיד .5

מדיניות התגמול של את  , לאחר ששקל את המלצות וועדת התגמול,, יחליט ויקבעידון א( ) 

ם , ויפקח על יישומדידתםלביצועים והרכת קריטריונים להע, לרבות התאגיד הבנקאי

 .התהליכים לאישור מדיניות התגמול יהיו ברורים ומתועדים היטב .המדיניות

ניהול סיכונים מבוסס עמידה ביעדי התאגיד, כי מדיניות התגמול מקדמת  יוודא (ב)

ומאפשרת  ,סיכוןה ואפקטיבי, איננה מעודדת לקיחת סיכונים חריגים או מעבר לתיאבון

 ה על בסיס הון איתן. שמיר

אם חל , לקבוע בהוראה זאתמעת לעת את מדיניות התגמול ואת הצורך בהתאמתה  יבחן  (ג)

 . שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים
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, לאחר ששקל את בכירה נושאי משרה התקשרויות של התאגיד הבנקאי עםיאשר וידון   (ד)

 . המלצות ועדת התגמול

של התגמול הסכמי את עקרונות  , לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול,יאשרידון ו (ה)

 . שאינם נושאי משרה בכירה עובדי התאגיד הבנקאי

 

   תגמולועדת 

כנדרש על פי הרכבה ותפקידיה יהיו אשר  ,ועדת תגמול הדירקטוריון של תאגיד בנקאי ימנ .6

ניהול ת את אף בתאגיד שהורא, וז301 מספרהוראת ניהול בנקאי תקין א ב38-ו 38סעיפים 

 . אינה חלה עליו 301בנקאי תקין מספר 

  

 תגמולהמדיניות 

)גם בתאגיד במשולב , הדרישות להלן יקיים התאגיד הבנקאי אתתגמול הבקביעת מדיניות  .7

 תוספת הראשונה א'הב ו267סעיף ב דרישות ה עם ו(חל עליאינו א לחוק החברות 118שסעיף 

  :בחוק החברות

לפחות הדירקטוריון ערך על בסיס רב שנתי ותהיה טעונה אישור יניות התגמול תמדי )א(

)א( 18כאמור בסעיף  ביצועי המדיניות,אחת לשלוש שנים, בנוסף לדיון השנתי בהערכת 

 .301 פרמסלהוראת ניהול בנקאי תקין 

 מדיניות התגמול תחול על כלל עובדי התאגיד הבנקאי ועל כל סוגי התגמולים. )ב(

, בכללותן עלויות התגמול ,מדיניות התגמול תתבסס גם על שיקולים כלל ארגוניים, כגון  )ג(

 פערי תגמול רצויים בין הדרגים השונים, ועוד.

 , לכל הפחות:תכלול, תגובה בנהלים מפורטים ונוסח באופן ברורתמדיניות התגמול  (ד)

 ."עובדים מרכזיים"הגדרת  ( 1)

 עובדים מרכזיים, ,כגון עובדים,לקבוצות שונות של  תיאור של מנגנון התגמול (2)

   .בכירהנושאי משרה ובפרט 

הסכמי המעורבים בתכנון, אישור, יישום וניטור של המרכזיים תיאור הגורמים  (3)

המזינים  המשמעותיים המתקבלים מגורמים אלו ומקורות המידע ,התגמול

  .ותומכים במנגנון התגמול

של מדיניות התגמול על  המרכזייםלידיעת העובדים את העקרונות יביא  הבנקאי התאגיד (ה)

 .מראש כיצד יימדדו ביצועיהם וכיצד יתוגמלו םמנת ליידע

 גורמיםתנאי התקשרות עם תגמול משתנה ובמדיניות התגמול יכללו גם עקרונות בנושא  )ו( 

 להלן. 18סעיף בהתאם ל, הבנקאי העובדים מול לקוחות התאגיד

ו/או הסכמי  גיבוש מדיניות התגמולבמעורב לא יהיה  , למעט דירקטור,כזיעובד מר )ז( 

 )ב( להלן. 9, למעט האמור בסעיף דרגים זהים או בכירים לוושל  ותגמול של
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המרכיב המשתנה לא יגביל את יכולת סך גודלו של בקביעת המדיניות יש לוודא כי  )ח(

קח יהיה רשאי להורות על הגבלת התאגיד הבנקאי לשמור על איתנות הונו בכל עת; המפ

תשלום התגמול המשתנה כאחוז מהרווחים נטו כאשר תשלומו אינו עקבי עם שמירה סך 

  על בסיס הון איתן.

 

 מדיניות תגמול בקבוצה בנקאית

עקרונות קבע יתאגיד בנקאי שולט(  -)להלןבקבוצה בנקאית  תאגיד בנקאי השולט )א( .8

 מדיניות תגמול קבוצתית.ל

וודא כי ימדיניות התגמול הקבוצתית ועקרונות פקח על יישום י ד בנקאי שולטתאגי )ב(

 קיימות בקרות נאותות על מנגנון התגמול. ובסניפי חו"ל  תאגידים הנשלטיםב

על  ושנקבע ,מדיניות התגמול הקבוצתיתעקרונות תחשב בי נשלטהתאגיד הדירקטוריון  )ג(

 התאגיד הנשלט טובתעם  יםמתיישב םהש, ככל התאגיד הבנקאי השולטידי דירקטוריון 

 .לחוק החברות 11הוראת סעיף  ועם

מדיניות התגמול הקבוצתית עקרונות וסניפי חו"ל ל תאגידים נשלטיםהתאמות שיבצעו  )ד( 

 .תאגיד הבנקאי השולטידווחו לבהתאם לנסיבות, 

 

 וביקורתתיעוד  ,בקרות

מנגנון התגמול י התגמול הקיימים והסכמתאגיד בנקאי יקיים בקרות שוטפות ויוודא ש )א( .9

שאינו נתון למניפולציות. תאגיד בנקאי ום על פי המדיניות והנהלים, באופן הולם מימיוש

באופן שוטף שהתגמולים בפועל, מדדי הסיכון ותוצאות מדדי הסיכון עקביים עם יוודא 

 פי הצורך.   לע בהם התאמותויבצע המנגנון המתוכנן, 

במובן , תגמולה מנגנוןתוח בפייהיו מעורבים והביקורת  הבקרה ,םגורמי ניהול הסיכוני (ב)

ויעריכו מדדי הסיכון ומדדי הביצוע המוצעים את  בחנויוודאו שלמות כיסוי הסיכונים, יש

הסיכונים ביחס לקיחת תוצאות ניתוח  ל ידיעומנגנוניו  התגמולהסכמי אפקטיביות  את

ו פונקציות ציות, משאבי אנוש, דיווח כספי גורמי הבקרה לעניין זה, יכלל. לתגמול ששולם

 ופונקציות אחרות על פי העניין.

יהיו בלתי תלויים ובעלי סמכות מתאימה, על והביקורת הבקרה  ,ניהול הסיכוניםגורמי  (ג)

תהיה נטולת פניות.  , כאמור בסעיף )ב( לעיל,מנת להבטיח שהשפעתם על מנגנון התגמול

יקבלו החלטות או יתנו יעוץ לגבי נושאי ולא אות, לא יאשרו עסקאלו בכלל זה, עובדים 

 בקרה שעשויים להיות קשורים לתגמול שלהם. 

 מנגנון התגמול על כל מרכיביוהסכמי התגמול ואת התאגיד הבנקאי יתעד באופן נאות את  (ד)

קריטריוני יתועדו , יתרבין ה ;שנקבעו ההסכמיםבכדי לאפשר עריכת בקרה וביקורת על 

 בחינת אפקטיביות המנגנון ומידת עמידתו בדרישות הוראה זו ,םהביצוע ותוצאותיה

  .דיןכל בדרישות ו
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אופן ת הביקורת הפנימית תבחן לפחות אחת לשנתיים את מדיניות התגמול ויפונקצי (ה)

"פונקציית  ,307 מספר הוראת ניהול בנקאי תקיןב 21יישומה בהתאם לאמור בסעיף 

 .  "ביקורת פנימית

 

 וביקורת בקרה ,ניהול סיכוניםים בעובדים העוסקתגמול 

לפי סטנדרטים  וייקבע וביקורת בקרה ,ניהול סיכוניםהעוסקים בהתגמולים של עובדים  )א( .10

עובדים אלו  .רגישות התפקידים המוטלים על פונקציות אלובחשיבות ומתחשבים בה

עובדים בעלי הכשרה  העסיקלשהתאגיד הבנקאי יוכל על מנת תוגמלו בצורה הולמת, י

 .מתאימים וניסיון

מדידת הביצועים של עובדים אלו תתבסס על השגת היעדים של הפונקציות בהן הם  (ב)

תחומים השל תגמולי עובדים אלו לא יהיו תלויים בתוצאות העסקיות משמשים. 

 .הם מנטרים, מבקרים או מפקחים םשאת פעילותהעסקיים 

 

 מנגנון התגמול לעובדים מרכזיים 

 לתגמול משתנה יםכלליעקרונות   א. 

סיכונים הקשים למדידה , לפי העניין, , כוללניםהתגמולים יותאמו לכל סוגי הסיכו )א( .11

ולכימות. יש להתחשב בעלות ובכמות ההון הנדרש לתמוך בסיכונים אליהם חשוף התאגיד 

 בעלות ובסיכון הנזילות בניהול העסקים.כמו גם הבנקאי 

ביניהן: התאמת וים יותר לסיכונים, קיימות מספר גישות להפיכת תגמולים לרגיש (ב)

דחיית תשלומים  ,הבנקאי התשלומים לסיכון שפעילות העובד עשויה להשית על התאגיד

התאמתם להתממשות הסיכון, הארכת תקופת המדידה של הביצועים, והקטנת הרגישות ו

נדרש התאגיד הבנקאי  ,ישנם יתרונות וחסרונותלביצועים קצרי טווח. מאחר שלכל גישה 

 הגישות. לשלב בין

איכות ואת בחשבון את אופק הזמן המשמש למדידת הביצועים  יביאוההתאמות לסיכונים  (ג)

 ולתפקיד העובד.  דרגההתאמות לסיכונים יותאמו לבנוסף, הביצועים.  תדימד

 בפרט, .בפועל התממשות הסיכוניםיקבע כך שהיקף התגמולים יושפע מימנגנון התגמולים  (ד)

, הבנקאי לצורך שמירה על יציבות התאגיד בטל תגמולים משתניםאפשר להפחית או לית

אי או ירידה בהכנסות וברווחים, כגון אם אלו אינם מוצדקים לנוכח ביצועים שליליים, או 

ה הן ברכיב המשתנה השוטף והן ניעשיהמשתנה תבתגמול ת ויעדים. התאמב עמידה

בנוסף, התקיימותם של , בהתאם לעניין.  וטרם שולמו ברכיבים שנדחו משנים קודמות

( להלן, תביא להפחתה או אף לביטול של תגמולים 1הקריטריונים המנויים בסעיף )ה()

 .ששולמו משתנים
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לתאגיד מהעובד המרכזי השבה -וישולם כפוף להתניה שהינו ברכל תגמול משתנה יוענק  (ה)

 הבאים: לתנאים בהתאםהבנקאי 

 קביעת קריטריונים להשבה (1)

בנסיבות  התאגיד הבנקאי יקבע קריטריונים ספציפיים להפעלת התניית ההשבה

נסיבות  יאו שיעורי ההשבה ההולמים סוג, לרבות סכומי ההשבה חריגות במיוחד

 :המקרים בהם . הקריטריונים יכללו לכל הפחות אתשונים

לתאגיד, לרבות: פעילות לא חריג נזק  מהשגרהתנהגות ל שותףהעובד היה  .א

התעלמות ברשלנות חמורה , הפרת חובת האמונים, הפרה מכוונת או חוקית

 ממדיניות התאגיד הבנקאי, כלליו ונהליו. 

בגינן נתונים התבררו כמוטעים והוצגו שהונאה או התנהגות בלתי ראויה מכוונת  .ב

 . מחדש בדוחות הכספיים של התאגיד הבנקאי

 הפעלת ההשבה (2)

על מנת  אמצעים משפטיים,ב, לרבות יםהתאגיד הבנקאי ינקוט בכל האמצעים הסביר

להשיב סכום הולם השקול לחלק או לכל התגמולים המשתנים ששולמו כאשר 

בבואו להחליט האם ובאיזו מידה  .כפוף לכל דיןב, ולהשבההתקיימו הקריטריונים 

סביר לדרוש השבה של חלק או של כל התגמול המשתנה ששולם, על התאגיד הבנקאי 

ל השיקולים הרלבנטיים, לרבות רמת האחריות של העובד ומידת להביא בחשבון את כ

 מעורבותו בנושא. 

 תקופת ההשבה (3)

שנים ממועד הענקתם. תקופת  5תגמולים משתנים יהיו ברי השבה לתקופה של  .א

 ההשבה כוללת את תקופת הדחייה של המרכיב המשתנה. 

וק ושא משרה, כהגדרתו בחנוספות לגבי נשנתיים תקופת ההשבה תוארך ב .ב

 מתקיימים כל התנאים הבאים:החברות, כאשר 

 קיבל הודעה התאגיד הבנקאי פתח בחקירה פנימית אובתוך תקופת ההשבה  .1

 ; מרשות רגולטורית )כולל מרשות רגולטורית בחו"ל( שנפתחה חקירה

תברר שהתקיימו הקריטריונים עלול לה חקירהבהתאגיד הבנקאי סבור ש .2

  ;( לעיל1, כאמור בסעיף )להשבה

ורגן מוסמך של התאגיד הבנקאי החליט שמתקיימות הנסיבות להארכת א .3

 תקופת ההשבה לנושא המשרה כאמור לעיל. 

בקבלת ההחלטה בנוגע להארכה, על התאגיד הבנקאי להביא בחשבון את כל 

ומידת  נושא המשרההשיקולים הרלבנטיים, לרבות רמת האחריות של 

החקירה הרלבנטית תסתיים מעורבותו בנושא. תקופת ההארכה תפקע כאשר 

 תתברר.  נושא המשרהמידת האחריות של כשו
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בגין השנה לעובד מרכזי על אף האמור לעיל, כאשר סך התגמול המשתנה שהוענק  (4)

הפעיל עליו מהתגמול הקבוע באותה שנה, אין חובה ל 1/6הקלנדרית אינו עולה על 

 . את מנגנון ההשבה

לא ליצור הסדרי גידור פרטיים להתחייב ם דרוש מעובדים מרכזייי הבנקאי התאגיד (ו)

על התאגיד הבנקאי  .בתגמולים שלהםהגלומה שות לסיכון יהמבטלים את השפעות הרג

 להבטחת הציות לדרישה זו, בהתאם לעניין. םהסדרילקבוע 

מרכיבי על בסיס סך להלן  16עד  12סעיפים וודא עמידה בדרישות התאגיד הבנקאי י (ז)

 . כל שנה קלנדריתב בד מרכזישל כל עוהתגמול המשתנה 

 

  המשתנה המרכיבותשלום של אופן הענקה  .ב

, אשר  בעמידה בקריטריונים שנקבעו מראש יםתלוייהיו  תגמול משתנהשל שלום תהענקה ו)א(   .12

 :להלןיקיימו, בין היתר, את התנאים 

הקריטריונים יהיו מבוססים על שילוב של ביצועי העובד, היחידה העסקית והתאגיד  (1)

 ה שליכללו מרכיב שישקף את השפעת ביצועי היחידה העסקיתקאי בכללותו. הבנ

ולא יתייחסו  ,ערך הכולל של יחידות עסקיות אחרותלהיחידה העסקית  תתרומ

  במנותק מהתאגיד הבנקאי בכללותו.אליה 

ומדדי  , כגון, רווח מותאם לסיכון ולעלות ההוןהקריטריונים יכללו משתנים פיננסיים (2)

עמידה ביעדים כלליים  לרבותנתן גם משקל ראוי למשתנים לא פיננסיים, יי, וסיכון

הוראות ל, קיקהשל התאגיד הבנקאי בתחום ניהול הסיכונים ובתחום הציות לח

 . התאגיד הבנקאינהלי ולרגולטוריות 

 . הערכת הביצועים תהיה מבוססת על מדדי ביצוע ארוכי טווח (3)

מכשירים מבוססי מניות, )מזומן,  ול המשתנההתגמאמצעי הענקה ותשלום של  תמהיל )ב( 

, יהיה עקבי עם ניהול הסיכונים של התאגיד הבנקאי וייצור תמריצים מניות ואחרים(

הענקה התאם לכך, בעת ב יצירת ערך בטווח הארוך.ולאופק הזמן של הסיכון המותאמים ל

ראה . ליתמינימא של מניות או מכשירים מבוססי מניות תקבע תקופת החזקה או הבשלה

 להלן. 15 סעיףגם 

  

 הקבוע   תגמולהמשתנה כפונקציה של ה תגמולהגבלת ה .ג

מדיניות  הפעלתהתגמול הקבוע יהווה חלק משמעותי מסך התגמול, על מנת לאפשר  )א( .13

ת ביצועים, לרבות האפשרות שלא לשלם כלל תגמול משתנה גמישה לחלוטין ומותאמ

 . תגמול משתנה

שיקיימו ם הולמים בין התגמול המשתנה לבין התגמול הקבוע יחסי קבעוייבהתאם לאמור 

 :את האמור להלן

 מהתגמול הקבוע עבור כל עובד. 100%לא יעלה על רבי המהתגמול המשתנה    ( 1)
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 אי לקבוע שהתאגיד הבנקאי רחריגים  תנאיםב), 1למרות האמור בסעיף קטן (  ) 2(

 תלווהכאמור קביעה . קבועמהתגמול ה 200%-לד ע רבי יגיעהתגמול המשתנה המש

אישור לככל שנדרש, שתוגש, דירקטוריון ה לש מנומקת ומפורטת חלטההב

כאמור תכלול, בין היתר, את פירוט הסיבות, מספר  חלטה; האסיפה הכלליתה

  העובדים המושפעים, תפקידם וההשפעה על התאגיד הבנקאי.

, מומחיות, בניסיוןהתחשב בקביעת האיזון המתאים בין תגמול קבוע לתגמול משתנה יש ל  )ב(

צורך לעודד התנהגות התומכת כן להתחשב בהעובד ווביצועי , אחריות בכירות, כישורים

 איתנות הפיננסית ארוכת הטווח של התאגיד הבנקאי.  בבמסגרת ניהול הסיכונים ו

, בקרה ,פונקציות ניהול סיכוניםב עובדיםעבור , הקבועהתגמול המשתנה לתגמול היחס בין   )ג(

הקבוע בהשוואה ליחס זה תגמול יטה יותר לטובת ה ,ופונקציות תומכות שונות רתביקו

  אצל העובדים בפונקציות העסקיות.  

שהוענק או שולם בגין שנה המשויך לעובד הינו זה  משתנה תגמוליישום סעיף זה, ב  )ד(

הפרשות תגמולים בגין סיום העסקה שסווגו כתגמול משתנה ו, , ולרבותקלנדרית

  . אם ישנן ,בגין תגמול משתנהסוציאליות 

 ויקבל ,יושב ראש הדירקטוריוןחברי הדירקטוריון, לרבות , לעיל 13למרות האמור בסעיף  (א)   א.13

  תגמול קבוע בלבד. 

 תגמול יושב ראש הדירקטוריון  )ב(

ביחס לאופן התגמול של חברי  קבעיישל יושב ראש הדירקטוריון התגמול גובה  )1(

, בגודלו של התאגיד הבנקאי ,ן היתרי, בבהתחשבו הדירקטוריון בתאגיד הבנקאי

 .של יושב ראש הדירקטוריון בהתחשב בהיקף המשרהוכן  ופעילויותי מורכבותב

התאגיד הבנקאי רשאי לשלם ליושב הראש תנאים סוציאליים למרות האמור לעיל,  )2(

, תאגיד הבנקאימשרה בהנושאי עסקה של הבתנאי הנהוג בהתאם ל הוצאות נלוותו

  .בחוק החברות "משרה "נושא כהגדרת

 האחריםתגמול חברי הדירקטוריון   )ג(

קבע באופן זהה יגמול כל הדירקטורים בתאגיד הבנקאי, למעט יושב ראש הדירקטוריון, ית

כללים בדבר גמול תקנות החברות (על פי  ובהתאם לאופן קביעת גמול דירקטור חיצוני

  .2000-התש"ס ,והוצאות לדירקטור חיצוני)

  

 על פני מספר שנים   התגמול המשתנהתשלום ל דחייה ש  .ד

  :להלןיקיימו את התנאים  אשר ,להסדרי דחייה ףכפוהיה ישל תגמול משתנה  תשלוםכל  .14

ידחה.  המשויך לעובד שהוענק בגין שנה קלנדריתהמרכיב המשתנה סך מ 50%לפחות   )א(

שקלו מככל שוהעובד המרכזי  תפקידו שללשיעור הרכיב הנדחה יעלה בהתאם לבכירות ו

  .גדולים יותר הכולל וסכומו המוחלטתגמול של התגמול המשתנה ב
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לא תפחת משלוש  שהוענק בגין שנה קלנדריתשל סך המרכיב המשתנה תקופת הדחייה  (ב)

משקלו של התגמול וככל שהעובד המרכזי  תפקידו שלשנים, ותעלה בהתאם לבכירות ול

 .ים יותרדולג סכומו המוחלטוהכולל  תגמולהמשתנה ב

לא יהיה מהיר יותר  של סך המרכיב המשתנה שהוענק בגין שנה קלנדריתההבשלה  קצב (ג)

 מקו ישר. 

 פיננסיים ולא פיננסיים,, תשלום בפועל בגין תגמולים משתנים נדחים יותאם לביצועים (ד)

 .)ד( לעיל11ובכפוף גם לאמור בסעיף  על פני התקופהבדיעבד כפי שהתממשו 

 .דחייהשל תגמולים נדחים הנמצאים תחת הסדרי  סיום העסקה לא יביא לתשלום מוקדם (ה)

אינו עולה קלנדרית השנה ההוענק בגין שהתגמול המשתנה סך על אף האמור לעיל, כאשר  (ו)

 דחות תשלומו של אותו תגמול משתנה. , אין חובה למהתגמול הקבוע באותה שנה 1/6על 

 

 במניות ובמכשירים מבוססי מניותתגמול משתנה  הענקה של .ה

 ולנושא משרה כהגדרת שהוענק בגין שנה קלנדרית התגמול המשתנהסך מ 50% לפחות)א(  .15

על להם מבשילה  , שהזכאותמניותמכשירים מבוססי מניות ויוענק בצורת  בחוק החברות 

  .זו ביצועים בתקופה, בהתאם לפני מספר שנים

ון מנומק דילקיים ועדת התגמול על תגמול משתנה באמצעות אופציות, במקרה של הענקת  )ב( 

 בפני הדירקטוריון. ם נימוקיהאת מדוע אמצעי זה עדיף על פני מניות, ולהציג 

 

 אחרים  יםתגמול .ו

שאינם מותני ביצועים, במהותם משתנים  יםישלם תגמוליעניק ולא תאגיד בנקאי לא  ( )א .16

מוגבל לשנת העבודה ה, חדש בקבוצה הבנקאיתמרכזי עובד למענק חתימה  למעט

  הראשונה.  

או אשר נועד  יין זה, מענק המותנה אך ורק בהשלמת תקופת העסקה שהוגדרה מראשלענ

תגמול משתנה הינו להבטיח המשך העסקה )לדוגמה, מענק הישארות או מענק שימור( 

 .של תאגיד בנקאי מתכנית תגמולחלק  יהווה לא  ,לפיכך .שאינו מותנה ביצועים

, כלל עובדי התאגיד הבנקאי שלאי ההעסקה בתנלקבוע מעבר  בגין סיום העסקה םתגמולי (ב)

, ויסווגו בהתאם ייקחו בחשבון את הביצועים בפועל על פני זמן וסיבת סיום ההעסקה

דחיית תשלומים מעבר כאמור יהיה כפוף להסדרי  יםתגמולתשלום . כתגמול משתנה

דל תגאשר ונים ש 3-על פני תקופה מינימאלית שלא תפחת מהמרכזי העובד למועד עזיבת 

-exהפעלת מנגנוני התאמה לביצועים בדיעבד )כמו גם ל, וותפקידלו ובהתאם לבכירות

post.כדי להבטיח שאינם מעודדים לקיחת סיכוני יתר ,) 
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 לעובדים מרכזייםתשלום האופן 

ישולמו באופן ישיר לעובדים אלו, ולא  , למעט דירקטורים,ובדים מרכזייםכל התגמולים לע .17

 אחר כלשהו.דרך תאגיד או גוף 

 

 העובדים מול לקוחות התאגידגורמים 

מכירה של מוצרים בהתאגיד הבנקאי העוסקים בשיווק או תגמולים משתנים לעובדי  )א(  .18

ייעוץ ללקוחות התאגיד הבנקאי, יהיו עקביים עם ניהול או  במתן שירותאו ושירותים, 

יחס לא ינם מעודדים הסיכונים של התאגיד הבנקאי. בפרט, יש לוודא כי תגמולים אלו א

, למשל, מכירת מוצר שאינו מתאים ללקוח, מסירת מידע הוגן במסגרת הקשר עם הלקוח

 .חסר או מטעה, ועוד

העובדים מול לקוחות גורמים  התקשרות למיקור חוץ עםתנאי כי  יוודאתאגיד בנקאי  (ב)

לצורך  ומקדמי מכירות הנשכרים העובדים מול לווים בקשייםעורכי דין  כגון,) תאגידה

ו/או מגבירים לא יכללו מנגנונים המגבירים את חשיפת התאגיד לסיכונים  (שיווק מוצרים

  .את ניגוד העניינים בין התאגיד ו/או לקוחותיו לבין נותן השירות במיקור חוץ

 

 הנחיות נוספות בנוגע לתגמול 

עובד של או בכירה נושא משרה יישא בעלויות העסקתו של תאגיד בקבוצה בנקאית לא )א(   .19

לשאת בקבוצה על כל תאגיד . משמע, אחר בקבוצהתאגיד בתפקיד ב םבשל כהונת תאגידב

, בהתאם להיקף המשרה, הסמכות או העובד שלוהבכירה נושא המשרה בעלויות 

 והאחריות בתפקידו זה. 

יה זו משום איסור על תשלום בפועל של התגמול בידי תאגיד אחד בקבוצה יאין בהנח

 .הבנקאית

מחזיק מהותי מאו  מבעל/י היתר השליטהלא יקבל תגמול בכל צורה שהיא  ובד מרכזיע (ב)

, שאינם משתייכים הםשל מי מ בשליטה תאגידים או קרוביהם , לרבותהבנקאי תאגידב

 . לקבוצה הבנקאית

לעניין זה, "בעל היתר שליטה" ו"מחזיק מהותי" כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, 

 . 1981-התשמ"א

יושב ראש אך יחול על , "דירקטור חיצוני"לא יחול על דירקטור שאינו  קטן זהסעיף 

 הדירקטוריון. 
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