הנשים שברו את תקרת
הזכוכיתבמערכת

פיננסית ,אך הכנסתהציבה תקרה חדשה
הגבלת שכר הבכירים במערכת הפיננסיתנועדה בין היתרלצמצם
לפי
להעמיק את הפערים המגדריים.
ההגבלה צפויה
דלויט ,החקיקה תפגע

אתהאי־שוויון ,אך

כשמרבית הנשים החזקות נמצאות במערכת

באסדרה הקיימת ותגביר את ניתוק

הקשר בין

הפיננסית דווקא

שכר
לביצועים

החלת החוק״.
רותילוי
$TS1$לפני$TS1$
לפ־
הבכירים,
שכר
חוק
שעבר
5.2
$DN2$לפני $DN2$חודשיים ,קובע תקרה של
ני
החוק להגבלת
שבר הבכי־
$TS1$הבכירים$TS1$
הםיככפיתעלול מיליון שקל בחורש לשכר הבכי־
$TS1$הבכירים$TS1$
רים
 $DN2$במערכת

לפגוע

דווקא

$DN2$הבכירים$DN2$
רים
השככות
כאחת

בחברות
$TS1$הציבוריות$TS1$
הציבו־
המקופחות

במערכת הפיננסית .כמו כן,

החוק יוצר זיקה בין שכר העובדים

הפשוטים לזה
כשיט .הטיבה :קומץ
ריות
ות$DN2$
$DN2$באמצעות $DN2$הגבלת
הנשים שהצליחו להתברג לת־
$TS1$לתפקידי$TS1$
מצעות
עד פי  35משכרו של בעל השכר
כאחת מ100 -
די$DN2$מככ״ליות
פקידי
החכרותהגדולות ככורסת תל
הנמוך ביותר בארגון.בדלויט מע־
$TS1$מעריכים$TS1$
ריכים
כמעט כו־
$TS1$כולן$TS1$
$DN2$מעריכים $DN2$כי הגבלת השכר במערכת
אכיכ מועסקות
הפיננסית עשויה להביא להסטה
 $DNכמערכת הככקאות .המסקנה
לן
של רכיבים משתנים ,כמו תגמול
הזאת
עולה מעכודה שכיצעה
של הבכירים ,בא־
$TS1$באמצעות$TS1$
שכרו

של המנהל

"חוזרים לימים
מבוסם מניות ומענקים הקשורים
שלפני תיקון 20
פירמת הייעוץ וראיית החשכון
חוק החברות כוללרגולציה
בביצועי החברות,לרכיבים קבו־
$TS1$קבועים$TS1$.
Deloitte
(דלויט).
שכר המנהלים,
$DN2$קבועים $DN2$.בצורהזו ,החוק החדש מתנ־
$TS1$מתנגש$TS1$
בדלויט ניתחו את נתוני הת־
מפותחת על
$TS1$התגמול $TS1$עים.
שהתקבלה בסוף  2012בתיקון
הרגולטור
$DN2$מתנגש $DN2$באסדרה קיימת של
גש
 $DN2$של החברות הנסחרות במדד
גמול
 20לחוק .תיקון זה מחייב את
תיקון  20לחוק החברות.
ת״א  100וכללו  380נושאי משרה
השכר הבסיסי הקבוע שלמנהלים ,בענף ב 2013 -היה רבע מחבילת שלפיהםמחולקים המענקים למ־
$TS1$למנהלים$TS1$,
רכי־
$TS1$רכיבים$TS1$
של
כזאת
הסטה
מ 70 -חברות שאינןדואליות(הנ־
($TS1$הנסחרות$TS1$
החברות הציבוריות להקים ועדת
$DN2$למנהלים $DN2$,מרבית החברות הגדירו את
$TS1$מדיניות $TS1$ובמקבילעלייה ברכיבי התגמול התגמול ,ב 2015 -הואנעלם ממנה נהלים,
תגמול בדירקטוריון ,לגבש מדי־
בים
$DN2$רכיבים$DN2$
רות $DN2$במקביל בישראל
סחרות
ובחו״ל).
משתנים לרכיב הקבוע
כמעט לגמרי 49
המשתנים ,כמו מענקים ובונוסים
$DN2$מדיניות $DN2$בעניין על פי קריטריונים
ניות
כבר
מתרחשת
היתה
2015
מדד הרווח כמדד הביצוע העיק־
$TS1$העיקרי;$TS1$
) .המענק עצמו
בשני ענפים
טובה עבור
$DN2$העיקרי; $DN2$בחברות הביטוח זה היה מדד
הקשורים בביצועים בטווח הקצר,
מפורטים ,וגםלהעלות את תנאי
כמחצית מה־
$TS1$מהחברות$TS1$
מרכזיים ,שמהווים
בחברות ת״א 100
המנכ״ליות
לא נפגע לאורך השנים ,ונותר רי;
הביצוע היחידי .לא נקבעו מדדי
כ 309 -מתמהילהתגמול,
שכרם של המנכ״לוהיו״ר להצב־
נדל״ן
במדגם,
שות־
$TS1$שותפה$TS1$
יקר,
בן
אירנה
רו״ח
אומרת
חברות
$DN2$מהחברות$DN2$
$TS1$להצבעה $TS1$ותגמול הוני (מניות ואופציות)
והשקעות.
יעילות תפ־
$TS1$תפעולית$TS1$,
תפעוליים כמו
הקשור בביצועים בטווח הארוך
$DN2$להצבעה $DN2$באסיפתבעלי המניות .מטרת
חברות
ב 2015 -תוגמלו בכירי
$DN2$ומנהלת היחידהלשירות הדי־
$TS1$הדירקטוריון$TS1$
פה
לדברי בן יקר ,״הצרה היא ביצוע
עה
$DN2$תפעולית $DN2$,יעדי איכות מוצר ,שבי־
$TS1$שביעות$TS1$
שנתית
שכר
רקטוריון
החוק היא להדק את הקשר בין (לרוב ארבע־חמששנים).
שגם כשהרכיב מבוסם הביצועים עולית,
וריון$DN2$בדלויטישראל.״עלות הנדל״ן בעלות
$DN2$שביעות $DN2$רצון
תופס חלק משמעותימהתגמולים
דוגמה
הביטוח הן
חברות
ממוצעת של 1.3מיליון שקל ,התגמול
היתה גבוהה
לקוחות ,או מדדי ביצוע
עות
לביצועים.
שכרן הממוצעת
אסטרטגיים כמו כניסהלשווקים
בדומה ל 2014 -אך הרכיב הק־
$TS1$הקבוע$TS1$
ב 89 -מזאת של המנכ״לים
בעקבות חוק שכר הבכירים ,לקשר נחלשוהולך בין ביצועים למנהלים ,זה לא מעיד בהכרח על
שכר
קשר הדוק בין
התחרות
מפתח
חרשים ושיפור
לתגמול בכירים ,רכיב המניות
8.1
 7.1ל-
בשכרם עלה מ-
והסתכמה ב-מיליון שקל.ואולם
אחת התופעות שהיו צפויות בח־
$TS1$בחברות$TS1$
לביצועים,
בוע
$DN2$הקבוע$DN2$
ב 2013 -ניתחנו את מדדי הביצוע לטובת החברה״.
בחברות
בשכרם שלהמנכ״לים
ברות
הסטטיסטיקה צפויהלהשתנות עם מיליון שקל.
$DN2$בחברות $DN2$ציבוריות היא ירידה בשיעור
״,

