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 עסקאות בעלי עניין 
 זווית הראייה של המיעוט

 

המסגרת המשפטית 

 (עזריאלי)תגמול בעל שליטה 

 (אסם)איך עושים את זה נכון 

 (דור אלון)האם העסקה לטובת החברה 

 (ראלקו)איך עושים את זה לא נכון 
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 המסגרת המשפטית

 בעיית הנציג(The Agency Problem) 

 

  בעלי המניות     דירקטוריון 

 בחברות ללא גרעין שליטה 

 

מיעוט     בעל שליטה 

 בחברות עם גרעין שליטה 

 

ח"הבעיה קיימת גם בחברות אג 

 

 

 הצדקה לרגולציה בעסקאות 

 בעלי עניין ובעלי שליטה
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 (המשך)המסגרת המשפטית 

עסקאות בעלי עניין... 

 ?איזה עניין... 

לרבות ענין אישי  , ענין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של חברה –" ענין אישי" 
ולמעט ענין אישי הנובע , של קרובו ושל תאגיד אחר שהוא או קרובו הם בעלי ענין בו

לרבות עניין אישי של אדם המצביע על פי ייפוי כוח שניתן  , מעצם החזקת מניות בחברה
וכן יראו הצבעה של מי שקיבל ייפוי , לו מאת אדם אחר אף אם אין לאחר עניין אישי

והכל בין אם  , כוח להצביע בשם מי שיש לו עניין אישי כהצבעה של בעל העניין אישי
 ;שיקול הדעת בהצבעה הוא בידי המצביע ובין אם לאו
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 (המשך)המסגרת המשפטית 

מהו, עניין אישי? 

זיקה עודפת 

אינטרס נוגד 

עניין אישי שלילי 
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 (המשך)המסגרת המשפטית 

 (270' ס)סוגי עסקאות 

 בעל עניין

עסקה של חברה עם נושא משרה בה וכן עסקה   (1)
של חברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש   
 ; בה ענין אישי 

התקשרות של חברה עם נושא משרה בה שאינו   (2)
 ;באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, דירקטור 

התקשרות של חברה עם דירקטור בה באשר   (3)
,  כדירקטור לעניין כהונתו , לתנאי כהונתו והעסקתו 
אם הוא   –וכן לעניין העסקתו בתפקידים אחרים  
 ;מועסק כאמור 

 
 

עסקה: 

 ;חוזה או התקשרות•

החלטה חד צדדית של חברה בדבר הענקת זכות או  •

 .טובת הנאה אחרת

 

נושא משרה: 

 ;ל"סמנכ, ל"משנה למנכ, ל"מנכ, דירקטור•

 ;ל אפילו אם תוארו שונה"כל ממלא תפקיד כנ•

 .ל"כל מנהל הכפוף ישירות למנכ•

 

 (:כל אחד מאלה)בעל עניין 

 ;(5%)בעל מניות מהותי •

 ;סמכות למנות דירקטור•

 ;ל"סמכות למנות מנכ•

 ;דירקטור•

 ;ל"מנכ•

 (.עתיד להפוך לבעל מניות מהותי)צד מעוניין •
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 (המשך)המסגרת המשפטית 

 (:כל אחד מאלה) שליטהבעל 

 ;(ע"חוק ני)יכולת לכוון את פעילות התאגיד •

 ;50%-מחזיק יותר מ•

-או יותר כשאין אחר המחזיק יותר מ 25%-מחזיק ב•
50%. 

שניים או יותר אשר לכל אחד מהם עניין אישי   –החזקה 
 .יחשבו כמחזיקים יחד, באותה עסקה

 

אמצעי שליטה: 

 זכות הצבעה•

 מינוי דירקטורים•

 ל"מינוי מנכ•

 (270' ס)סוגי עסקאות 

 בעל שליטה

 ;של חברה ציבורית עם בעל השליטה בהעסקה חריגה  (4)

 או 

של חברה ציבורית עם אדם אחר שלבעל  עסקה חריגה 

וכן התקשרות של חברה ציבורית  , השליטה יש בה ענין אישי

,  במישרין או בעקיפין, עם בעל השליטה בה או עם קרובו

לעניין קבלת שירותים  , לרבות באמצעות חברה שבשליטתו

באשר לתנאי  -בידי החברה וכן אם הוא גם נושא משרה בה 

ואם הוא עובד החברה ואינו נושא משרה , כהונתו והעסקתו

 ;באשר להעסקתו בחברה -בה 
 

עסקה שאינה  , עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה - עסקה חריגה
רכושה  , בתנאי שוק או עסקה העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה

 ;או התחייבויותיה
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 (המשך)המסגרת המשפטית 

חובות בעלי העניין: 

 (269' ס)חובת גילוי עניין אישי  –נושא משרה ובעל שליטה 

 (276' ס)חובת גילוי עניין אישי  –בעל מניה המשתתף באסיפה כללית 

 (278' ס)הימנעות מהשתתפות בישיבות  –דירקטור 

 חובת הגינות –בעל שליטה 

דיווח לציבור 
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 (המשך)המסגרת המשפטית 

 275'  ס -( אישור משולש)אישור עסקאות בעלי עניין 

 (או ועדת תגמול)ועדת ביקורת; 

 (ללא דירקטורים בעלי עניין אישי)דירקטוריון; 

 (.העלה משליש לרוב 16תיקון )אסיפה כללית ברוב מיוחד 

 

הרצון הוא לוודא שהעסקה אינה פוגעת באינטרסים  . החוק אינו מכוון למניעת ביצוע עסקאות בעלי עניין

 .של כלל בעלי המניות

 

 .שנים 3-עסקאות עם בעל שליטה קצובות ל
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 (המשך)המסגרת המשפטית 

(22תיקון )( ב1)117' ועדת ביקורת ס: 

לקבוע עם העסקה חריגה 

 (גם בעסקה לא חריגה)לקיים הליך תחרותי 

לבחון אם העסקה לטובת החברה 

 

 (יציר הפסיקה)ועדה בלתי תלויה 

בחינת חלופות ריאליות לעסקה 

מ"ניהול מו 

שכירת יועצים 
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 דוגמאות

 תגמול בעל שליטה

 

 

 קבוצת עזריאלי 11

 12/5/2010 –מתוך תשקיף 

 2010יוני  –הונפקה לראשונה 



 (המשך)דוגמאות 

 תגמול בעל שליטה

 

 

 קבוצת עזריאלי 12

 20/6/2013-מתוך זימון לאסיפה כללית ב

 2013יוני  -ר "אישור הסכם יו



 (המשך)דוגמאות 

 תגמול בעל שליטה

 

 

 קבוצת עזריאלי 13

 2014יוני  -דוד עזריאלי נפטר 
 2015ינואר  -מינוי דנה עזריאלי 

 28/12/2014-מתוך זימון לאסיפה כללית ב



 (המשך)דוגמאות 

 תגמול בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה

 

 

20 



 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה

 

 

28 



 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 (המשך)דוגמאות 

 עסקאות עם בעל שליטה
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 מבנה תגמול

 השקעה

 תגמול הוני

 תגמול משתנה

 תגמול קבוע

 תקרת תגמול

 אזור

 בסיכון

 נמוך

,  נלוות לשכר, שכר בסיס

 תנאים סוציאליים 

מענקים במזומן  

(תלויי יעדים)  

 אופציות

RSU  

 השמים

 הם

 הגבול


