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 לכבוד

 הראש ויושבי לים"המנכ לידי -הבנקאיים התאגידים

 פיננסיים בתאגידים תגמול לנושאי משרה לחוק הבנקים היערכות :הנידון

-, אשר נחקק ב(החוק) 0701 -ו"התשע, חוק תגמול לנושאי משרה בכירים בתאגידים הפיננסיים

 , הגביל את גובה התגמול לנושאי משרה בגופים הפיננסיים בישראל8 088280701

במסגרת ההיערכות ליישום החוק התעורר חשש בקרב נושאי משרה ועובדים בכירים בתאגידים 

הבנקאיים לפיו החוק יפורש באופן העלול לפגוע משמעותית בזכויות פרישה שצברו בגין שנות 

 8 עבודתם שקדמו למועד תחולת החוק

מהמערכת הבנקאית, קיים  לפיקוח על הבנקיםאי הוודאות שנוצרה, ועל בסיס מידע שהועבר לנוכח 

חשש לעזיבה של מנהלים בדרגים הבכירים בחלק מהבנקים ואף של עשרות מנהלים בדרגי 

 8 באותם בנקים עתודה הניהוליתנכללים בהביניים, אשר 

כאמור עלולה להביא של מנהלים ורחבת היקף  שעזיבה לא מתוכננת היאעל הבנקים עמדת הפיקוח 

 ועבקרות וניהול הסיכונים, ולפגהשפיע על הניהולי בבנקים האמורים, לאובדן ידע וניסיון, ל זעזועל

 בתהליכי קבלת ההחלטות, לרבות בהקשר של מהלכים אסטרטגיים שהפיקוח מבקש להוביל8 

 –שנה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכלי לאור האמור לעיל, פנו שר האוצר ונגידת בנק ישראל למ

על מנת שיבחן פרסום חוות דעת התומכת בפרשנות שהציגו הבנקים, ולפיה הפרשות  ,פיסקלי(

במועד  שלםחשבונאיות שבוצעו כדין לפני המועד שבו יחול החוק על התקשרויות קיימות, יאפשרו ל

לי שהתשלומים יילקחו בחשבון הפרישה של עובדים קיימים זכויות בגינן נעשתה הפרשה, וזאת מב

 לעניין המגבלה הקבועה בחוק8

בצע הערכה של ההשלכות האפשריות של ל, 08580701תאגידים הבנקאיים ביום הוריתי לבמקביל, 

את הצורך בעדכון ההפרשות החשבונאיות  לבחוןהחוק, לרבות על ההסתברות לפרישת עובדים, ו

8 0701הם הכספיים לרבעון הראשון של בגין ההתחייבויות לזכויות עובדים בדוחותי

 ,כאמור ההפרשות את עדכנו אשר ,הבנקים מהנהלות שהתקבלו אישורים על בהסתמך



 0 

של  זה עדכון הקיימות שבנסיבות היא הבנקים על פיקוחה הערכת, שלהם המבקרים החשבון ומרואי

 8המקובלים החשבונאות כללי של נאות יישום מהווהההפרשות 

 הודיע המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כי על בסיס הנימוקים שפורטו על ידו, אין 078480701ביום 

הנוכחי, וכי קביעת הסדר משלים להוראת  בעיתוי דעת חוות של בדרך שלו ישירה למעורבות מקום

המעבר שקבע המחוקק נכון שייעשה אף הוא על ידי המחוקק8 עם זאת, הבהיר המשנה ליועץ 

כאמור  הרישום בדוחות הכספייםממשלה כי אין הוא שולל את הפרשנות המבוססת על המשפטי ל

 לעיל וכי יתכן שאף יתמוך בה בהליך עתידי8  

יודגש כי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ציין מפורשות כי הנחתו הפרשנית היא שהמחוקק לא 

ון לפגוע בעובדים מעבר התכוון לפגוע בהתנהלות התקינה של התאגידים הפיננסיים ואף לא התכו

 ערכי8  –לנדרש כדי להגשים את תכלית החוק, תכלית הצופה פני עתיד ומשדרת מסר עקרוני 

יל ממועד כניסתו לתוקף ואילך ולא על זכויות עבר של עובדים, ח, לפיה את החוק יש להולעמדה ז

י לכך8 הפיקוח על שותף גם בנק ישראל וכן שר האוצר וחברי כנסת נוספים שאף נתנו ביטוי פומב

הבנקים סבור שהשמירה על זכויות העובדים הנה בעלת חשיבות גבוהה לצורך המשך התנהלות 

  תקינה של המערכת הבנקאית8

בהתנהלותו  למנוע פגיעהעל מנת  יםהנדרשנקוט בצעדים על כל תאגיד בנקאי לעל רקע זה 

חשבונאיות מבוססות, להתאמת על בסיס חוות דעת משפטיות ו ,לפעול, בין היתרעליו  8התקינה

 כלפיבויות התאגיד ייתת מענה להתחל בכלל זהו ,בו לקבוע בחוק עובדיםהתנאי התגמול של 

 מתן גילוי מלאתוך  ,זאת על פי תכלית החוק8 שלהם העובדים הרלוונטיים בגין זכויות העבר

קבל החלטה , על מנת שיוכלו להמוצעהמשמעויות של המתווה לגבי הנוגעים בדבר  עובדיםל

 מושכלת8

 בכבוד רב,

 

 ד"ר חדוה בר

 המפקחת על הבנקים
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