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הפועלים קשורהלאישור הבונוס החריגלמנכ״ל
סועלים שוקי הון.לפי הפרסומים ,מבדיקת רשותכי״ע
(דח״צים),
עולה כי דירקטורים ,בהם דירקטוריםחיצוניים

""

אישרו

את הבונוסבניגודלעמדה

שהביעו בדירקטוריון

ואף שלא ניתכו להם תשובות מספקות לשאלות
שהעלו.
לדירקטוריון
בפרשה קורמת הקשורה
הפועלים ,טען
בתחילת  2008פחפ׳ אמיר ברבע,לאת־ פרישתו כדח״צ
בבנק ,כיהליךהמינוי של דירקטורים חיצוניים וחידושו
נעשה על יריבעל השליטה ומבוסס על היכרות מוקדמת

שלו

עם

הרח״צהמיועד.
לדעתו,

בעל השליטה במינוי

הקשר האישי ומעורבות

יוצרת תלות

וזאת

מעברלהשפעה

בדירקטוריון.
המצומצמת שיש
לדח׳צים בהיותם מיעוט

יכולתהרח״ציםלהגן על הציבור מולבעלי
מניסיונו,
השליטה היאלעתיםמוגבלת ביותר.
תופעה זוידועה בספרות המשפטיתכאילוץ הבחירה

של הדירקטור.אילוץ הבחירה נובע מכךשבעלי שליטה
והמנכ״ל נוטיםלהעדיף
מקורביםלתפקידי דירקטורים.
מכיווןשלבעל השליטה רוב
•שלמנות

הכללית,
באסיפה

לבנקים

הדומיננטיות

של בעלהשליטה בבחירה

עלולהלהביאלשיפוט
שלדירקטורים .אם,למשל,
הדירקטור נבחר על יריבעל
השליטה ,הוא יתקשה
להצביע
מוטה

דירקטורים

חיצוניים
באמצעותגוף

נגדו .מצב דומה צפוי

שעליוהמליץ
מדוברברח׳׳צ
בעל השליטהולבסוף מונה על

חיצוני ,ובכך

להקטין את

לתיצותט של

הדח״צים

כאשר

ירי האסיפההכללית ,ואשר
מינויו לבעלהשליטה.
חב את
מנכ׳׳ל
בפרשת הבונוס של
פועלים שוקי הוןעולה השאלה
הבאה:

האםאילוץ

הבחירה

ועמדתו שלהיו״ר הדומיננטי,
דני דנקנר,
הנה שתי

לבונוס,הלחיצו
בקשר
דרכיםלשיפור

את הדירקטורים?

תפקוד הדירקטוריון בבנקאות

הישראלית:

לקבועהליו מינוי של דח״ציםלבנקים על
תהליך הבחירה של הרח״צים יהיהלפי
חיצוני.

ידי גוף

מידהאובייקטיוויות ,מתוך מאגו של
$DN2$התחשבות$DN2$בשאלון מפורט שימלא המועמד לתפקיד
שבות
לאמץ באופן מחייב את המלצות ועדת חמדני,

אמות

דירקטורים ותוך התח־
$TS1$התחשבות$TS1$
הדירקטור.
שדנה

בחיזוק מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון.הווע־
$TS1$הוועדה$TS1$

$DN2$הוועדה$DN2$ממליצה,
דה

בין היתר ,כי

ישלחייב

את הגופים

המוסדיים

להשתתףבהצבעה על מינוי הדח״צים תוך בחינתכישוריהם,

אי תלותם של המועמדיםבבעלי השליטה
לתפקיד.
לבחון את איכות
במסגרתעידוד הגופים המוסדיים
הממשל התאגירי בחברות שבהן הם משקיעים ,הוועדה
ממליצה על מעקב שוטף של הגופים המוסדיים את־ תפקוד
ובדיקת

הרח״צים ואחר

שאר חבריהדירקטוריוןועל

התאמתם

בחינת התאמתם

לתפקיד .הוועדהממליצה
אישור שללפחות %05מבעלי מניות שאינם מקרבבעלי
ממליצה הוועדה כי הגוף המוסרי יהיה
השליטה.במקביל,
רשאי מכוח אחזקותיולמנות דירקטור.
לחיצותו של הדח״צ
הליך בחירה שונה עשוילהקטיז את
המופעל על הדירקטוריון כשומר
ובעקבות זאת את הלחץ
סף .ראוילהזכיר גם את תזכיר ההצעהלתיקון 10לחוק
החברות ,הקורא בעקבותהמלצות ועדת גושן להגדלת
גם כי מינוי דח׳צים יחייב

קבלת

בדירקטוריון.
תלויים
משקלהדירקטוריםדגלתי
הכותב הוא ראש החוג
לחשבונאות
ולטסקים ברמת גן
במוס האקדמי למשפט

