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פסק דין

מבוא

) התשלומים–להלן(תשלומיםשלסיווגםלשאלתנוגעתזהבערעורלפתחיהמונחתהסוגיה

רווית' גב, למערערת2011בשנת) החברהאון'נטוויז–להלן(מ"בען'נטוויזחברתששילמה

צביאבימר, ולמערערח"ש4,200,000שלבסכום) המערערתאוניבבר' גב–להלן, (ניבבר

).המערערים–להלןביחדשניהם(ח"ש3,700,000שלבסכום) המערעראוצבימר–להלן(

) 2(2סעיףלפי, המערעריםבידיעבודהכהכנסתהתשלומיםאתלסווגיש, המשיבלטענת

).הפקודה–להלן(הכנסהמסלפקודת

החברהכנגדתביעהזכותעלוויתורבגיןכפיצוילהםשולמוהתשלומים, המערעריםלטענת

לפי. לפקודה) 2)(ב(102סעיףלפיהוןרווחבמסלולאופציותובגיןומיזוגמבנישינויבגין

.הוןכרווחהתשלומיםאת, לטענתם, לסווגיש" הפירצהכדיןהפיצוידין"עקרון

כהכנסתיסווגוהאם, התשלומיםשלסיווגםאופןבשאלת, אפוא, חלוקיםלערעורהצדדים

45%הוא) 2011(המסבשנתעליההחלהשוליהמסששיעור, פירותיתהכנסהשהיא, עבודה

שחלהמרביהמסששיעור, הוןכרווחיסווגו, או, המשיבכעמדת), לפקודה121סעיףלפי(

ירדנה סרוסישופטתהכב' פני ל

רוית רבקה ברניב.1מערערים
אבי צבי.2

איתן לדרו/או עו"ד ע"י ב"כ עו"ד דורון לוי 

נגד

1פקיד השומה תל אביב משיב
ע"י ב"כ עו"ד גלית פואה

מפרקליטות מחוז ת"א (פיסקאלית)

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/54694-02-16.pdf
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שלבמקרה25%שלשיעוראו), לפקודה) 1)(ב(91סעיףלפי(20%הואהמסבשנתעליו

. המערעריםכעמדת), לפקודה) 2)(ב(102סעיףלפי(הוןרווחבמסלולאופציותהקצאת

כרווחמהתשלומיםהמערעריםהכנסתאתלסווגשישוייקבעככלכי, לחלופין, טועןהמשיב

(ליניאריבאופן"ההוןרווחחישובאתלערוךישאזכי, הון כך), לפקודה) 1ב(91סעיףלפי" 

אופן. בחברהמהמערעריםאחדכלשלהעבודהתחילתלמועדבהתאםייקבעהרכישהשיום

.  ההוןרווחעלהחלהמסשיעוראתמגדילזהחישוב

עובדתירקע

לחודשועד2001מרץמחודשהחל. 2000בשנתן'בנטוויזלעבודהחלוהמערערים.1

ל"סמנכבתפקידשימשהמערער. החברהלית"כמנכהמערערתכיהנה2007מרץ

בחודשלפרישתוועד2000אוקטוברמחודשהחל, לית"למנכומשנהבחברהלקוחות

. 2007מאי

הסכמיעימםנחתמו, בחברהניהוללמשרותהמערעריםשלמינוייםעםבבדבד.2

). העסקההסכמי–להלן(העסקה

מיזוגמענקלקבלזכאייהיהמהמערעריםאחדכלכי, נקבעההעסקהבהסכמי.3

שווימעליית2%הואשנקבעהמענקגובה. החברהשלמיזוגאומכירהשלבמקרה

.דולרמיליון54שלשווימעלהחברה

. וגלובקולברקחברותעםהחברההתמזגה2006בשנת.4

2%שלבגובהלמענקזכאיםהיוהם המיזוגעסקתבשלכיטועניםהמערערים

לטענתם. דולרמיליון54שלהסכוםלביןהמיזוגבעתהחברהשווישביןמההפרש

–להלן(דולרמיליון1.54-כשלסךעלעמדמהםאחדלכלשהגיעהמיזוגמענק

).המיזוגמענק

באמצעותאופציותלהםלהקצותהחברההחליטה2006בשנתכיטועניםהמערערים.5

.לפקודה) 2)(ב(102סעיףלפיהוןרווחבמסלולנאמן

לעבודההאזוריהדיןבביתהחברהנגדתביעההמערעריםהגישו2008ינוארבחודש.6

סכוםתבעוהמערערח"ש9,639,245שלסכוםמהחברההמערערתתבעהבמסגרתו

). התביעהכתבאוהתביעה–להלן(ח"ש8,448,584של

המפורטאתלהםלשלםהתחייבותהאתמכבדתאינההחברהכיטענוהמערערים

בשנת(שקיבלוהראשונותהאופציותבגיןהמסהטבתאת, המיזוגמענקאת: להלן
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אתלהםלהקצותהתחייבותהאתמכבדתואינה) 2007בשנת(ומימשו) 2001

לשכרנלוויםלתנאיםזכאיםהםכיטענו, בנוסף. החברהלמניותהנוספותהאופציות

.ההסתגלותולתקופתהמוקדמתההודעהלתקופת

–להלן(פשרה/גישורהסכםעלהחברהעםהמערעריםחתמו13.6.2011בתאריך.7

החברהכינקבעהפשרהבהסכם. דיןפסקשלתוקףקיבלאשר) הפשרההסכם

בגין"ח"ש3,700,000שלסךולמערערח"ש4,200,000שלסכוםלמערערתתשלם

מתןאיבגיןהתביעהזכותעלוויתורומיזוגמבנישינויבגיןזכויותעלוויתור

".האופציות

בקשרח"ש40,000שלסכוםולמערערח"ש60,000שלסכוםלמערערתשולם, בנוסף

ובגיןהמוקדמתההודעהתקופתבגיןלהםהמגיעיםהסוציאלייםהתנאיםמכלולעם

השכרתלושבמסגרתלמערעריםשולםזהרכיבבגיןהפיצוי(ההסתגלותתקופת

). משכרבמקורמסניכוילתקנותבהתאםמסממנוונוכה

טרחתשכרבהוצאתתישאהחברהכי, הפשרההסכםבמסגרת, הצדדיםהסכימוכן

.דינםעורכיטרחתובשכרהמערעריםמטעםהכלכליהמומחה

דיווחוובהם2011לשנתהשנתייםהדוחותאת2012יוליבחודשהגישוהמערערים.8

הוןרווחבמסכחייבת) ח"ש3,700,000-וח"ש4,200,000(מהתשלומיםהכנסתםעל

(20%(לפקודה) 1)(ב(91בסעיףהקבועבשיעור המערעריםשלהשנתייםהדוחות) 

).המשיבלתצהיר2-ו1כנספחיםצורפו

לשנתבצושומותלמערעריםוהוציאהוןכרוחהתשלומיםסיווגאתקיבללאהמשיב.9

, ולחלופין, לפקודה) 2(2סעיףלפישוליבמסחייביםהתשלומיםלפיהם2011המס

לחילופי;שוליבמסהחייבלפקודה) א7(9סעיףלפיפרישהכמענקלסווגםישכיקבע

ישכיהיאהמשיבעמדת, הוניתהכנסההםהתשלומיםכיוייקבעככל, חילופין

שלהעסקתםתחילתממועדהחל"ליניארי"באופןעליהםהחלהמסאתלחשב

.בחברההמערערים

בתמציתהצדדיםטענות

לאוהמערעריםעבודהיחסיובמסגרתמכוחשולמוהתשלומיםכי, טועןהמשיב.10

ששולמההנאהטובתכל, לפיההפסוקהבהלכהשנקבעההחזקהאתלסתורהצליחו

הוכיחולאהמערערים. אחרתיוכחאםאלא, עבודההכנסתמהווהממעבידולעובד

ולאהחברהעםלהםשישאחרתיחסיםמערכתמכוחלהםשולמוהתשלומיםכי
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בחברההמערעריםשלההעסקההסכמי; עבודהלהכנסתמסווהאינםכיהוכיחו

חלקבולראותישולכןהחברהשלמיזוגאומכירהשלבמקרהמענקמתןכללו

שגובההעובדה; המיזוגבקידוםלעבודתםבתמורההמערעריםשלשכרהמתנאי

היולאהמערערים; הוניסממןאינוהחברהשלשוויהבעלייתמותנההמיזוגמענק

החברהדירקטוריוןשכןהוןרווחבמסלולנוספותאופציותשללהקצאהזכאים

ההכנסהמקרהובכללמערעריםת האופציותהקצאאתלאשרשלאלבסוףהחליט

) 2)(ב(102בסעיףהקבועיםהתנאיםהתקיימומשלאהוניתאינהבאופציותהגלומה

לפקודה) א7(9סעיףלפיפרישהכמענקהתשלומיםאתלסווגיש, לחלופין; לפקודה

ישאזיהוןרווחמהוויםהתשלומיםכישייקבעככל; פירותימסבשיעורהחייב

לצורךבחברההמערעריםשלעבודתםתחילתמועדלפי" הרכישהיום"אתלקבוע

.לפקודה) 1ב(9לסעיףבהתאם" ליניארי"באופןהמסחישוב

המיזוגמענק: פרצותשתיאלמלנועדושקיבלוהתשלומים, כיטועניםהמערערים.11

שכמוה, מניותדמוית, הוניתזכותמהווההמיזוגמענק; ההוניותוהאופציות

ובתנאיםקבועמימושבמחיר, מוגדרתבכמותהחברהמניותאתלרכושכאופציה

שכןהוניכתקבולהמיזוגמענקאתלסווגיש, לכן. מכירהאומיזוגשלמוגדרים

התכוונההחברה; הוןרווחבמסלולהיה) במקומושבאומהפיצוי(ממנוהרווחמיסוי

כדיןהפיצוידין"שהכללולפיהוןרווחבמסלולאופציותלמערעריםלהקצות

ומהפיצוי(מהאופציותהרווחמיסויכילקבועיש" למלאבאהואאותההפירצה

שישהתשלומיםחלקאתהוכיחוהמערערים; הוןרווחבמסלולהיה) במקומןשבא

, התשלומיםכישייקבעככל; לאופציותלייחסשישהחלקואתהמיזוגלמענקלייחס

והצמדהריביתתוספתלהחילאין, הוניבשיעורשאינובמסחייבים, חלקםאוכולם

ידיעלשניתןהוניבשיעורבמקורמסניכויאישורלאורלתשלוםהמסיתרתעל

.המשיב

והכרעהדיון

ממעבידועובדשמקבלתשלומיםעל" חזקה"חזקה

' נחיפהשומהפקיד2640/11א"ע, ניסיםחייםבענייןההלכהנקבעהמאזכידומה.12

(2.2.2014(ניסיםחיים מחלוקתלהיותיכולהלאכבר), ניסיםחייםעניין–להלן) 

במסגרת יחסי העבודה ממעבידולעובדהמשולמיםתשלומיםשלסיווגםבשאלת

.במסהחבותלענייןעבודהכהכנסת, ככלל, יסווגוואלה
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לעובדהמשולםתקבולכללפיה, לסתירהניתנת, חזקהקיימתכינקבעענייןבאותו

) 2(2סעיףלפיעבודההכנסתמהווה, ביניהםהעבודהליחסיבזיקה, ממעבידו

. העובדשלהשוליהמסבשיעורחייבתולפיכךלפקודה

שלקיומולהוכיחיצליחאםביןוזאת, העובדעלמוטלהחזקהאתלסתורהנטל

, לדוגמא(ממעבידושקיבלהתקבולשלההוניאופיואתהקובעסטטוטוריהסדר

יצליחאםובין), לפקודה) 2)(ב(102סעיףלפיהוניבמסלוללעובדיםאופציותהקצאת

באמצעותוזאת, ההוניסיווגואתהמצדיקיםספציפייםמאפייניםלתקבולכילשכנע

פירותיתלהכנסההוניתהכנסהביןלאבחנהבפסיקהשנקבעוהמבחניםשליישום

לחוות5-6פסקאות, ניסיםחייםבענייןופוגלמןנאורהשופטיםשלהדעתחוות(

לרווחפירותיתהכנסהביןלאבחנההפסיקהמבחנילעניין; פוגלמןהשופטשלדעתו

).)16.3.2009(תקוהפתחשומהפקיד' נמגידרפאל9187/06א"עראוהון

בענייןהעליוןהמשפטביתשלדינובפסקלאחרונהנוסףחיזוקקיבלהזוהלכה.13

ברנעיוסף' נ' ואחסבאכפרשומהפקיד5083/13, 7060/13, 3051/14א"ע, ברנע

.שופטיםשלמורחבבהרכבשניתן), ברנעעניין–להלן) (10.8.2016(' ואח

חזקהקיימת..."כי, עמיתהשופטשלדעתוחוותבסיסעל, נקבעברנעבעניין

הכנסההואמעבידוידיעללעובדהניתןתשלוםכילסתירההניתנת' חזקה'

השופטשלהדעתלחוות43פסקה" (לפקודה) 2(2סעיףשלבגדרוהנכנסתפירותית

).עמית

איתנייתבגיןממעבידולעובדששולמותשלומיםכי, נקבעמקרהאותובנסיבות

). 44פסקה, שם(לפקודה) 2(2סעיףלפיעבודההכנסתשלבגדרהנופלים, תחרות

תשלוםלסווגיהיהניתןומיוחדיםחריגיםבמקריםרקכי, ולומרלסכםניתן.14

כילשכנעהעובדבידייעלהאםרקיהיהוכךהוןכרווחלעובדוממעבידהמשולם

. עבודהלהכנסתמסווהאותחליףאינוממעבידושקיבלהתשלום

הרגילהכללמשוםרקלא, מהרגילכבדנטלהואזהבענייןהעובדעלהמוטלהנטל

אתלסתורשעליומשוםאלא, המערערעלמוטלמסבערעוריהראיהנטללפיו

אינוממעבידולוששולםהתשלוםכיולשכנעברנעבענייןשנקבעה" החזקה"החזקה

שומהפקיד' נברמןאלון55727-04-13) מרכזמחוזי(ה"עמ(עבודהלהכנסתמסווה

).ברמןעניין-להלן(47פסקה), 16.12.2015(סבאכפר

המסדינילפיפיצוישלסיווגו
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רקלמערעריםשולמו, זהבערעורהמחלוקתמושא, התשלומיםכימחלוקתאין.15

.לעבודההדיןבביתהחברהאתשתבעולאחר

תוקףוקיבלהצדדיםידיעלשנוסח), המערעריםבתצהירי6נספח(הפשרהבהסכם

מבנישינויבגיןזכויותעלוויתורבגין"ניתןלמערעריםהפיצויכינקבע, דיןפסקשל

להסכם1.3-ו1.1סעיפים" (האופציותמתןאיבגיןהתביעהזכותעלויתור, ומיזוג

).הפשרה

בהתאםהמשולמיםהסכומיםהתובעיםלעמדת"כינקבעהפשרהלהסכם3בסעיף

הוןרווחימסלתשלוםהכפופיםתשלומיםהינםלעיל1.3-ו1.1קטניםלסעיפים

".הוןרווחימסמתשלומיבדיןלקבועבהתאםמסמהםלנכותישלעמדתםולפיכך

מהותםאתלשנותהצדדיםידיעלפשרההסכםשלניסוחובאופןאיןכי, מידייאמר.16

אוכזהבשםכונושהתשלומיםוהעובדה, פיועלששולמוהתשלומיםשלהאמיתית

. האמיתיתממהותםלשנותבהאיןאחר

שלסיווגםאופןאתלקבועהמוסמכיםהאלהםהחברהולאהמערעריםלא

המהותלפיוייקבעהמשפטביתידיעלייעשהזהוסיווגמסלצורכיהתשלומים

. התשלומיםשלהאמיתית

שלהבכירמעמדםאתבחשבוןכשלוקחיםתוקףמשנהמקבליםאלודברים

ניסוחאופןאתלהכתיבלהםשהייתהוביכולתפרישתםערבבחברההמערערים

. הפשרההסכם

מסשיקוליעיניהםלנגדעמדוהפשרההסכםשנוסחבעת, כיכיחדולאהמערערים.17

"המערערהעידוכך הנושאגםעלה, הפשרההסכםשל, שללמבנהכשהגענו... : 

אתלהפחיתלנותעזורשהיאכךהזאתהפשרהאתלייצריכוליםאנחנואיךשל

(...לשלםצריכיםשאנחנוהמסשיעורי 25' עמ, 6.6.2017מתאריךדיוןפרוטוקול" 

מאשרהונימסאחוז25לשלםמעדיפהשאניברורזה: "והמערערת); 18-20שורות

" הזההדברמאחורימתחבאתלאאני. ברורזה, זה, פירותימסאחוז48לשלם

).8-10שורות65' עמ' פרוטו(

באופןההסכםניסוחלצורךפעולהלשתףהסכימההחברהכי, הוסיףהמערער

לעשותהחברהשלנכונותהיהפשרהשהושגהמהרגע: "במסהחבותאתהמפחית

).20-21שורות29' עמ' פרוטו" (...המסשיעוריאתלהקטיןכדישאפשרמהכלאת

ההוניהאופילגבידעיםתמימיהיולאהפשרהלהסכםהצדדיםכי, יצויןזהבהקשר.18

חובתשקיימתבדעההייתההחברהכי, עולההפשרההסכםמנוסח. התשלומיםשל
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המערעריםחוייוכאםאלא, המקסימאליבשיעורמהתשלומיםבמקורמסניכוי

המתייחסותהפשרהבהסכםהוראות, למשל, ראווכןהפשרהלהסכם9סעיף(אחרת

שלבמקרהכבוררפונדקאריהח"רושלמינויווכןלאומיביטוחתשלוםלחובת

). הפשרהלהסכם8-9סעיפים, במקורמסניכויאישורלדיותביחסמחלוקת

על" הוויתור"עבורשניתןכתשלוםלתיאורניתןפיצויכלכמעטכי, ייאמרעוד.19

הכףאתלהטותנועדהצגהשלזהאופן, מסדינימבחינת. הפיצויאתלדרושהזכות

(מכירה"עבורשולםכביכול, הפיצוישלההוניסיווגולטובת " נכס"של) וויתור" 

עלהחלהמסשיעורשלמשמעותיתלהקטנהלגרוםיוצאוכפועל) ראויהזכות(

לטיבובהתאםתיעשההפיצוישלהבחינה, לעילשאמרתיכפי, אולם. הפיצוי

. לפצותבאהואאותו, שנגרםהנזקלטיבובהתאםהאמיתי

, שנגרםהנזקמהותפיעלתיקבעהפיצוימהותכי, פעםאחרפעם, קבעההפסיקה.20

נזקשנגרםאו, פירותייהיההפיצוישאז, ההכנסהמקורלפירותנזקנגרםהאם

לחוות7פסקה, ניסיםחייםעניין(הונייהיההפיצוישאז, עצמוההכנסהלמקור

). חיותהשופטתשלדעתה

מעיןתשלוםכלעללהלבישהניסיון"ברנעבענייןעמיתהשופטידיעלשנאמרוכפי

, מלאכותיניסיוןבעיניהוא', זכותעלויתור'בגיןהניתןהוניתשלוםשלכסותזה

מבחינההלוא. המתבונןבעיניחוללזרות–תחכוםשלמסוימתבמידה–המבקש

' שימוש'לעשותהמבקששניצדלבין' הוןנכס'בעלביןהתקשרותכל, מושגית

לחוות45פסקה". ('זכותעלויתור'שעניינהעסקהבתורלתיאורניתנתההוןבנכס

). עמיתהשופטשלדעתו

עובדשקיבלתקבולהצגת... "ניסיםחייםבענייןפוגלמןהשופטשלדבריוגםוראו

לפקודה88בסעיףכמשמעותם' ראויהזכות'על' ויתור'בגיןכתשלוםממעביד

ידיעלהכנסהממסלהתחמקותפתחפותחתהיא, היתרבין. רביםקשייםמעוררת

בגיןכתשלוםלעובדיםהמעבידביןומתן-משאלאחרשהושגתשלוםכלהסוואת

".זכותעלוויתור

–להלן(משפטיתתביעהבמסגרת" פיצוי"שלדרךעלניתנושהתשלומיםמאחר.21

יהיההפיצוישלהנכוןסיווגוכיהקובעתההלכהאתבענייננוליישםיש), הפיצוי

' נגדוליםלמפעליםשומהפקיד171/67א"ע(למלאבאהואאותההפירצהכדין

)). 1967) (2(כאד"פמ"בעגורדון' ל' שספריםהוצאת
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שבאפירצהאותהמהילאתרישתחילה: שלבידובאופןייעשההפיצוישלסיווגו.22

. מסלצורכיפירצהאותהשלהנכוןהסיווגמהלבדוקישמכןולאחרלמלאהפיצוי

, ניסיםחייםעניין(הנבחןהפיצוישלסיווגוגםממילאייגזרהפירצהשלמסיווגה

). חיותהשופטתשלדעתהלחוות7פסקה

ועלהמיזוגמענקמתןאיעלאותםלפצותנועדהפיצויכיטועניםשהמערעריםמאחר.23

, תחילהלבדוקעלינושומה, הפשרההסכםמנוסחשעולהכפי, האופציותמתןאי

ובהנחה, המשפטביתבפנישנפרשההראייתיתבתשתיתמבוססתזוטענההאם

שלצורך", הפירצה"אתשנזההלאחררק. הפיצוישולםמהעבורלברר, שלא

דינילצורכיהפירצהשלסיווגהשהוא, הבאלשלבלפנותנוכל, הפיצוישולםמילוייה

. לכסותהשנועדהפיצוישלסיווגולענייןיכריעממילאהפירצהסיווג. המס

. הדיוןבהמשךהילוכינודרך, אפוא, יהאכך

המיזוגמענקפירצתסיווג

, בחברהשלהםההעסקההסכמיאתמטעמםכראיההגישולאשהמערעריםלמרות.24

להםהובטחההמיזוגלמענקשהזכאותכךעלחולקיםאינםהם, דרשניהאומרדבר

וכעולההתביעהלכתב1-2מסעיפיםכעולה(ההעסקהלהסכמי11סעיףבמסגרת

44' עמ' פרוטו, המערערתומעדות, 19-27שורות9עמוד' עמ' פרוטו, המערערמעדות

). 14-11שורות

מה, לעבודההדיןלביתהחברהנגדהתביעהאתהגישוהמערעריםכי, אזכיר

העבודהיחסימתוקףלהםהמגיעיםבתשלומיםמדובר, לשיטתםאףכי, שמלמד

. ובמסגרתם

שווישביןמההפרש2%בגובהלמענקזכאיהיהמהםאחדכל, המערעריםלדברי.25

. דולרמיליון54שלהסךלבין) דולרמיליון131(במיזוגהחברה

, מהםאחדלכל, דולרמיליון1.54עלעמדזהסכום, התביעהבכתבשערכוחישובלפי

יוםהוא25.1.2007לתאריךנכון(ח"ש6,506,500שללסכוםבשקליםוהסתכם

).התביעהלכתב) ב(51-ו37סעיפים(החברהשלהמיזוג

להםהובטחההמיזוגלמענקשהזכאות, כךעלחולקיםאינםשהמערעריםהעובדה.26

אותםלתגמלשמטרתה הייתהו, בחברההעסקתםמתנאיוכחלקההעסקהבהסכמי

סותמת, מיזוגהאומכירתהלצורךשוויהולהעלאתהחברהלהשבחתמאמציהםעל
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הוןכרווחהמיזוגמענקתשלוםאיבגיןבפיצוילראותישכי, טענתםעלהגוללאת

).19-32שורות, 10-13שורות23' עמ' פרוטו(מופחתמסבשיעורהחייב

בחברהמבנישינויבגיןלעובדשניתןמענקכי, נקבעכברניסיםחייםבעניין.27

. בידועבודההכנסתמהווההמעבידה

לפיהבטענהולהחזיקלהמשיךהמערעריםשלהתעקשותםברורהלא, זאתלאור

כיעללהצטערויש, מופחתמסבשיעורהחייבתהוניתהכנסהמהווההמיזוגמענק

ושלא, יקרשיפוטיזמןבזבוזתוך, זובנקודההמחלוקתאתלייתרהשכילולא

.  לצורך

ניסיםחייםבענייןשכן, וחומרמקלאףניסיםחייםבענייןההלכהחלה, בענייננו.28

מהווההמענקכישםנקבעוכאמור, וחריגחיצוניאירועבגיןההפרטהמענקשולם

במסגרתמראשלמערעריםהובטחהמיזוגמענקבענייננוואילו, עבודההכנסת

לבונוסהזכאילעובדבדומה, בחברהשלהםהשכרמתנאיוכחלקהעסקתםהסכמי

. המעבידרווחילהשאתולתרומתולמאמציוישירביחסשנתי

יכולותבעליעובדיםלתמרץהמבקשתמעבידהחברהשלרגילבמקרה, אפוא, מדובר.29

מיזוגהאומכירתהלצורךהחברהלהשבחתלתרום, המערעריםכדוגמת, וכישורים

), דולרמיליון54(רצפהקביעתתוך, מההשבחהמסויםנתחלהםמבטיחהולכן

. מיזוגמענקבדמות

. קלאסיתעבודההכנסתהמהווהתשלוםשלפנינומכאן

לשכנעהצליחולא, מהרגילכבדהוכחהבנטלנושאיםשכאמור, המערערים

, החברהעםלהםשישאחרתיחסיםמערכתבגיןלהםשולםזהרכיבבגיןשהתשלום

בהכנסתמדוברלפיההמוצאלנקודתלחזוראלאלנואיןולכן, העבודהליחסימחוץ

).1-27שורות9' עמ, 23-33שורות8' עמ' פרוטו(עבודה

מענקעללהשקיףישכי", יצירתיתטענה"באמצעות, לשכנעמנסיםהמערערים.30

החברהמניותאתלרכושכאופציהשכמוה, מניותדמוית, הוניתזכותכעלהמיזוג

54שלשווילפיקבועמימושבמחיר, החברהשלמהונה2%שלמוגדרתבכמות

.מכירהאומיזוגשלמוגדריםובתנאיםדולרמיליון

בגיןהפיצוימנגנוןאתלהשוותהמערערים ניסיוןאתלדחותיש. לקבלאיןזוטענה

.האופציותבגיןהפיצוילמנגנוןהמיזוגמענק
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תשלוםבין, הפיצויבמסגרת, אבחנהשערכובעצמםהמערעריםאלההיו, ראשית.31

ישלשיטתםגם, היינו, אופציותעבורשניתןתשלוםלביןמיזוגמענקעבורשניתן

.השנייםביןאבחנה

לאחר, סדורהתכניתפיעלניתנותלעובדאופציות. לשנידומההאחדאין, שנית

למימושתנאיםקביעתתוך, להומחוצהבחברההרלוונטייםהגורמיםכלשלאישור

אינו, כאמורבתנאיםלעמודנדרשאינומיזוגמענק. ב"וכיובהןהגלומהההטבה

.בלבדהמעבידשלבהחלטהתלויוהואמימושמחירלתשלוםכפוף

מכשיר. העובדלתמרוץשוניםמכשיריםבשנימדוברתכליתיתמבחינהגם, שלישית

עבודתומקוםעםהעובדשלוההזדהותהמחויבותתחושתאתלהגדילנועדהאופציה

מענק, זאתלעומת. בחברהבבעלותלשותףהעובדהופךהאופציהבמימוששכן

לביצועועל תרומתו בעבודההעובדשלמיוחדיםהישגיםעלכבונוסניתןהמיזוג

מענקמקרהובכל), המיזוגבעקבותהעבודהבתנאיהרעהעלכפיצויולעיתים(המיזוג

.בחברהבעלותזכויותמקנהלאהמיזוג

במענקלראותישכי, המערעריםעמדתאתמקבלתהייתיאםגם, ועיקררביעית

להקצאתשקולהמיזוגמענקכיהוכיחולאהמערערים", אופציה"מעיןהמיזוג

התנאיםהתקיימווכי, לפקודה) 2)(ב(102סעיףלפיהוןרווח במסלולאופציות

תקופתוסיוםהנאמןבידיהאופציותהפקדת, נאמןמינוילרבות, בסעיףהקבועים

מנגנוןכיהמערעריםטענתאתמקבלתהייתיאםשאף, מכאן). חודשים24(החסימה

כיהוכחלאהריואיני מקבלת זאת, , אופציותהקצאתגנוןכמוהו כמנהמיזוגמענק

אופציותלפיההמוצאלנקודתלחזורישולכןרווח הון,במסלולבאופציותמדובר

102סעיף (עבודההכנסת, ככלל, מהוותעבודהיחסיבמסגרתלעובדהניתנות

)).12.5.2004(דריאיר' נסבאכפרשומהפקיד7034/99א"עלפקודה וראו גם 

לחברההמערעריםביןהעבודהליחסיבטבורוקשורהמיזוגמענקכילהוסיףישלכך.32

תרומתובשללעובדהניתןכבונוסכמוהו. העסקתםמתנאינפרדבלתיחלקוהוא

) לרצפהבכפוף(החברהשווימעלייתנגזרשסכומווהעובדההחברהרווחילהשאת

.הונילתשלוםאותוהופכתלא

סבאכפרשומהפקיד' נגילתגליקמןזאבאליהו24802-09-11) מרכזמחוזי(מ"בע

, החברהשלשוויהלהעלאתתרומתובגין, לעובדששולםמענקכינקבע) 19.12.2013(

שהמענקבעובדהאין. לפקודה) 2(2סעיףלפיבמסהחייבתעבודההכנסתמהווה

.הוניתלהכנסהלהופכוכדיהחברהשווילעלייתהוצמד
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לפיהןההגנהבכתבהחברהלטענותלהידרשצורךרואהאיניכי, אצייןכךבתוך.33

לפיצויזכאיםאינםהםולכןהתגבשהלאכללמיזוגלמענקהמערעריםשלזכאותם

נימוקיאתהמפרשתלהודעה3נספח, ההגנהלכתב47-56סעיפים(זהרכיבבגין

). 47-56סעיפים, הערעור

, הפשרהבהסכםהמשתקףהצדדיםדעתאומדשלהמבטמנקודת, יוםשלבסופו

למערעריםשילמההחברה, הענייןבנסיבותלולתתשישהמוגבלהמשקללמרות

קיימתכיאם(כךעלחולקיםאינםוהמערערים" ומיזוגמבנישינוי"בגיןתשלום

מענקלפיהלעילמסקנתיולאור), בהמשךכךועל, סכומוכימותבענייןמחלוקת

המחלוקתהתייתרההמשיבמבחינתגםכידומה, עבודההכנסתמהווההמיזוג

.זובנקודה

מבחינה, משקףאכןזהרכיבבגיןהפיצויהאםולבדוקלחקורראיתילא, לכשעצמי

, זאת(לאואם, לוזכאיםהיוהמערעריםוהאםהמיזוגמענקבגיןתשלום, מהותית

).מיזוגלמענקזכאיםאינםהמערעריםלפיהןההגנהבכתבהחברהטענותלאור

שינוי"בגיןהתשלוםשלהאמיתיתהמהותכי, לשכנעהצליחולאהמערעריםעודכל

מעבידששילםתשלוםכללפיהההלכהמןלסטותסיבהאין, הוניהוא" ומיזוגמבני

.     העובדבידיעבודההכנסתמהווההואכיהיא") חזקה("חזקהלעובדו

מענקבגיןהתביעהזכותעלהמערעריםויתורבגיןהפיצוי: זהפרקלסיכום.34

הכנסתמהווה, הדבריםבהמשךאדרשעודולכך, יהאאשרסכומויהא, המיזוג

לפיעליהםהחלהשוליהמסבשיעורבגינויחויבווהםהמערעריםבידיעבודה

.לפקודה121סעיף

האופציותפירצתאיתור

זכאיםהיולאשהמערערים, עולהבפניישהוצגומהראיותכי, ואומראקדים.35

. רווח הוןבמסלולאופציותשללהקצאה

אומראתהכורחךעל, הוניבמסלולאופציותרכיבבגין" פירצה"לאתרניתןמשלא

.הוןרווחבגדראינולמערעריםששולםהפיצויכי

מצדאחרתהוכחהבהעדר, לפיה" החזקה"המוצאלנקודתלחזוריש, זאתלאור

לעובדהמשולםתשלוםכלכדין" האופציותרכיב"בגיןהתשלוםשלדינו, המערערים

.עבודההכנסתהמהווה ממעבידו

היאהוניבמסלוללאופציותהמערעריםזכאותבענייןהקיימתהמחלוקתכי, יובהר.36

האם, תחילה, לבררעלינויהאבמסגרתהעובדתיתמחלוקתוראשונהבראש
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לאחרורקבחיובזולשאלהנשיבאםרק. כאמורלאופציותזכאיםהיוהמערערים

הפירצהשלסיווגהלשאלתנידרש, האופציותמתןאיבגיןפרצהנוצרהכישנקבע

.כעתאפנהלכך. הוןכרווחאועבודהכהכנסתהאם, מסלצורכי

ובהתאם), 2001בשנת(בחברהעבודתםתחילתלאחרבסמוךכי, העידוהמערערים.37

החברהלמניותלמימושאופציותקיבלוהם, ההעסקהבהסכמיהחברהלהתחייבות

שורות7' עמ' פרוטו) (הראשונותהאופציות–להלן(2007בשנתידםעלמומשוואלו

13-15 .(

, כיאםזהבערעורהדיוניםשולחןעלאינההראשונותהאופציותממימושההכנסה

. הדרךבהמשךלהאדרש, מסויםבהיבט

נוספותאופציותלהםלהקצותהתחייבההחברה2006בשנתכיטועניםהמערערים.38

האופציות–להלן(הוןרווחבמסלולאופציות, היינו, לפקודה) 2)(ב(102סעיףלפי

נגדהלהגישנאלצוהם, זובהתחייבותהחברהעמדהמשלא, לטענתם). הנוספות

הענקתאיבגיןפיצויהחברהלהםשילמהשהושגההפשרהובמסגרת, תביעה

, למלאבאהואאותההפירצהכדיןהפיצוידיןלפיוהכלללאור. הנוספותהאופציות

ההכנסהכדיןהואהנוספותהאופציותהענקתאיבגיןשניתןהפיצוידיןכילקבועיש

. הוניתהכנסה, היינו, ניתנותהיולו, אופציותבאותןהגלומה

?כךהאמנם

החברהשלהתגמולועדתפרוטוקולאתלתצהיריהם2בנספחצרפוהמערערים.39

). התגמולועדתפרוטוקול–להלן(18.5.2006בתאריךשהתקיימה

ברניברוית, החברהל"למנכאופציותמתןבחנוהועדהחברי"הפרוטוקוללפי

שלאהעובדהולאורלחברהתרומתםלאור, צביאבימר, החברהל"למנכולמשנה

מתןעלההחלטהכיביקשוהועדהחברי. 2001משנתבחברהאופציותלהםהוענקו

דירקטוריוןר"יוידיעלתאושרר, ל"למנכולמשנההחברהל"למנכאופציות

".זוישיבהסיוםלאחרניתןזהאישרור. אראלעמימר, החברה

ונותרחתוםאינוהמערעריםלתצהירישצורףהתגמולועדתשפרוטוקול, עקאדא.40

המערעריםזכאותעלללמודמנתעלעליולהסתמךניתןאםשספקכךטיוטהבגדר

. הנוספותלאופציות

"המערערכךעלהעיד ישיבתפרוטוקולעללהסתמךיכולהלאהיא: פואהד"עו: 

. יכולהלא: פואהד"עו. יכולהלא: צבימר, עד? לאאוכן? נכוןחתוםשאינותגמול

).4-8שורות34' עמ' פרוטו" (לא: צבימר, עד
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22.6.2006מתאריךאלקטרונידוארהודעתלתצהיריהם1בנספחצרפוהמערערים.41

וביניהםנמעניםשללשורה, בחברהכספיםל"סמנכ, גסריגאלממרשנשלחה

. המערערים

ועדתפרוטוקוליועבר, הנמעניםהערותשיתקבלולאחררקכי, עולהזומהודעה

יועברומכןלאחרורק) בחברהדירקטור(בירגרדורוןמרשללחתימתוהתגמול

.והדירקטוריוןהביקורתועדתחברילחתימתהמסמכים

ועדתכילקבועניתןלא, התגמולועדתשלחתוםפרוטוקולבפנייהוצגשלאמאחר

. למערעריםהנוספותהאופציותמתןאתאישרההתגמול

, אראלעמימר, הדירקטוריוןר"יוכיהתגמולועדתמפרוטוקולשעולההעובדה.42

שוכנעתילאאםהרי. לשנותבהאין"), אשרור"ההליך(הוועדהאישוראתאישר

משמעותאיןממילא, הנוספותהאופציותהענקתאתאישרההתגמולשוועדת

ואיןנחתמהשלאבלבדבטיוטהמדובר, מקוםומכל. הדירקטוריוןר"יושללאשרור

. מחייבתוקףלה

ובוהתגמולועדתשלחתוםפרוטוקולהיהשלו, היאאותיהמנחההמוצאנקודת.43

אותולהגישדואגיםהיוהם, הנוספותהאופציותאתלמערערים להעניקהחלטה

מביתלבקשהמערעריםבידיהיה, לחלופין. בטענותיהםתמיכהלצורךכראיה

עשומשלא. זהבענייןעדותמתןלצורךהרלוונטייםהחברהמנציגימילזמןהמשפט

היה, העדותאתמשמיעיםאוהראיהאתמציגיםהיושלו, להסיקאלאליאין, זאת

.  יוםשלבסופולהםאושרהלאהנוספותהאופציותהקצאתכיללמדבה

אישרוהדירקטוריוןר"יווגםהתגמולועדתשגםמניחההייתיאפילו, מכךיתירה.44

. למערעריםלסייעבכךהיהלא, הנוספותהאופציותהקצאתאת

ואתהתגמולועדתהחלטתאתמאשרהחברהשדירקטוריוןלאחררקכי, יודעלהווי

האופציותאתלהקצותהחברהלהחלטתמחייבתוקףיש, הביקורתועדתהחלטת

.החברהדירקטוריוןשלכאמוראישורהוצגלא,ברם.למערעריםהנוספות

העדראודותשכנגדהחקירהבמסגרתכשנשאלהמערערמפיהדבריםנשמעוכך

אשאלאניצבימר: פואהד"עו: "הנוספותהאופציותלהקצאתהדירקטוריוןאישור

ועדתשלאישורכאןיש: פואהד"עו. כן: צבימר, עד. בפשטותליתענהובואאחרת

שואלתואניכן: פואהד"עו. כן: צבימר, עד. דירקטוריוןשלאישורצורףלא, תגמול

לאהואולמה: פואהד"עו, אני: צבימר, עד. הזהדירקטוריוןהאישוראיפהאותך

).24-31שורות32' עמ' פרוטו" (למהיודעלאאני, מצוינתשאלה: צבימר, עד. צורף
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"אלהדבריםגםוראו דירקטוריוןפרוטוקולכאןשכתובמהלמשל: פואהד"עו: 

? נכוןלתצהירשלךהנספחיםביןמופיעלאזה: פואהד"עו. כן: צבימר, עד, טיוטה

(מופיעלא. לא: צבימר, עד. שואלתאני: פואהד"עו. אוקיי: צבימר, עד ' פרוטו" 

).1-5שורות31' עמ, 33שורה30' עמ

עלשנשלחההאלקטרוניהדוארהודעתשלמהכיווןגםחיזוקמקבליםאלודברים

החתימהלאחררקיינתןהחברהדירקטוריוןשאישורעולהממנה, גסריגאלמרידי

היאאףהותנתההביקורתועדתחתימתכאשר, הביקורתועדתפרוטוקולעל

.טיוטהבגדר ונותרנחתםלאשכידוע, התגמולועדתשלהפרוטוקולבחתימת

הקצאתאתלהםאישרהדירקטוריוןלפיההמערעריםלעדותמשקללייחסאין.45

-21שורות31' ועמהמערערתלגבי21-22שורות48' עמ' פרוטו(הנוספותהאופציות

כפי, אובייקטיביתחיצוניתבראיהזועדותתמכושלאמשום), המערערלגבי22

. שיעשומצופהשהיה

מהזמנתאוראיהמהצגתנמנעדיןבעלכאשרכי, ימימהמימים,בשיטתנונקוטכלל

משמיעאוהראיהאתמציגהיהלולפיהעובדתיתחזקהקמה, בטענותיולתמיכהעד

הישרוהשכלהחייםניסיוןעלמבוססתזוחזקה. לרעתופועליםאלההיוהעדותאת

ד"פ, לוי' נשרון548/78א"ע(בעמדתוהתומכתראיהממסירתיימנעלאאדםלפיה

)). 1980(736) 1(לה

התביעהבמסגרתמטעמהשהוגשההגנהבכתבהחברהמטענותשעולהכפי, והנה.46

בסופוהובאהנוספותהאופציותהקצאתנושא), 69-73סעיפים(לעבודההדיןבבית

לאזהדיוןבמסגרתאולם29.6.2006בתאריךהחברהדירקטוריוןבפנילדיוןיוםשל

.אופציותהקצאתלהםאושרהאשרהעובדיםברשימתהמערעריםשנינכללו

לכתבצורף29.6.2006מתאריךהחברהדירקטוריוןישיבתפרוטוקולשלהעתק

שאראתגםכמו, הנוכחיבדיוןלהציגושלאבחרוהמערעריםאולם' יבכנספחההגנה

.הכמוסיםמטעמיהם, התביעהלכתבוהןההגנהלכתבהןשצורפוהנספחים

לאחר(למערעריםנוספותאופציותלהקצותהחברהבכוונתהיהאםגם, כןכיהנה.47

יוםשלבסופויצאהלאזושכוונההיאהמצטיירתהתמונה), המיזוגעסקתהשלמת

שלאמטעמים. למערעריםהחברהשלחוזיתהתחייבותלכדיהתגבשהולאהפועלאל

האופציותאתלמערעריםלהעניקמקוםראתהלאשהחברהנראה, צורכםדיהובררו

.בסופו של דבר,הנוספות
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אופציותהתובעיםלשנילהעניקהכוונה"כיהחברהטענה) 72סעיף(ההגנהבכתב

משבחרו. החברהכמנהליבתפקידםלכהןימשכושהשנייםכךעלנסמכהנוספות

]ס"י–המיזוגעסקת[העסקההשלמתלאחרסמוךעבודתםאתלעזובהתובעיםשני

אופציותבחבילתולזכותםפרסלשנייםלהעניקמקוםכלהחברהראתהלאאזי

".נוספות

הנוספותהאופציותאתלהעניקהתחייבההחברהכינאמראםאף, מכךיתירה.48

אתהתנתההחברהכיאפשרותמכלללהוציאניתןלא, כךסבורהואיני, למערערים

, בחברההמערעריםשלהעסקתםבהמשךהנוספותהאופציותלהענקתהתחייבותה

. המתלההתנאיהתקיימותאיבשלההתחייבותפקעההתפטרותםעלמשהודיעואך

שמימושובעובדה) 72סעיף(ההגנהבכתבהחברהבטענותתמיכהזולמסקנה

(הבשלה"בתקופתמותנההיההאופציות שלהעסקתםובהמשך) שנים4בת" 

הענקתבבסיסהעומדברציונלוכן, בהמשךנראהשעודכפי, בחברההמערערים

.בחברהולעבודלהמשיךאותםלתמרץ, לעובדיםאופציות

להענקתהחברהאישורשניתןלאחר, לפיהעובדתיתגרסההציגההמערערת.49

תסכיםכיבבקשה, הדירקטוריוןר"יו, אראלעמימראליהפנה, הנוספותהאופציות

. האופציותשלההקצאהמועדות אתלדח

עמימר[שהואהאחתהפעםאתאפילואשכחלאאני: "מפיההדבריםנשמעווכך

איתוישבתילאפעםכשאףבמסעדהאיתולשבתאותיהזמין]ס"י–אראל

נוחלאהרגישהואכיבמסעדהאיתולשבתאותיהזמיןשהואהפעםזאת, במסעדה

מפריעקצתזהממךמבקשנוראאניליאמרהוא, אושרכברזהכיהזההענייןעם

, ברקאתשמייצגיוכמןצבימול, אתשמייצגיוכמןמולעושהשאניומתןבמשאלי

-8שורות43' עמ' פרוטו" (..האופציותעלתוותרושעכשיו, תדחושאתםמבקשאני

13.(

בראיההנתמכשעדות המערערת לא למרות, התקיים מפגש כאמורשאניחאםאף.50

להקצאתזכאיםהיולאהמערעריםלפיהממסקנתילשנותבכךאין, חיצונית

.הנוספותהאופציות

בהאין, אראלעמימרלביןהמערערתביןשיחהשהתקיימהבהנחהגם, ראשית

מועדדחייתעלרקנסובהושהשיחהלמערעריםאושרוכברשהאופציותללמד

לדחייתהתייחסה, שהייתהככל, הדחייהשבקשתהנמנעמןלא. בפועלההקצאה
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המצטיירתהעובדתיתמהתמונהעולהשאכןכפי, ההקצאהאישורלעצםההליכים

.בפניי

להענקתהדירקטוריוןאישורניתןכיליהוכחלא, לעילשהוסברכפי, שנית

שללאישורתחליףאינההדחייהבקשת. למערעריםהנוספותהאופציות

כוונתעללהעידבהישהיותרלכל. כזהאישורניתןכיללמדבהואיןהדירקטוריון

לכדיהבשילהלאהנראהכפישכוונה, האופציותאתלמערעריםלתתהחברה

.התחייבות

להענקתהחברהשלחדשההתחייבותיצרההאמורההשיחהכיהוכחלא, שלישית

, חוזיתהתחייבותלכדיהתגבשהכיהוכחלאוממילאלמערעריםהנוספותהאופציות

.המוסמכיםהגורמיםשלאישורםבהעדר

ניתן, הנוספותלאופציותזכאיםהיולאהמערעריםלפיה, לעיללמסקנתיתמיכה.51

.ואסביר. לתצהיריהםבעצמםהמערעריםשצרפובמסמכיםגםלמצוא

הצעהמתארתכניתשלחתומהלאטיוטהלתצהיריהם3בנספחצרפוהמערערים.52

להלן(2006יונימחודש, 1968-ח"התשכ, ערךניירותחוקלהוראותבהתאם, לעובדים

). המתארתכניתטיוטת–

הניתנות, סחירותלא, אופציות422,670עד"יוקצו, המתארתכניתטיוטתלפי

המוצעות, החברהשלא"כנ"עח"ש1בנותרגילותמניות422,670עדלמימוש

".החברהל"למנכמוצעותאופציות120,000שלכמותמתוכם, החברהלעובדי

להקצותהחברהשלהראשוניתהכוונהעלמלמדתאכןהמתארתכניתטיוטת

להמלצתהבהמשךהנראהככלוזאת), למערערלאאך(למערערתנוספותאופציות

. 18.5.2006מתאריךמהפרוטוקולשעולהכפיהתגמולועדתשל

דירקטוריוןכיהוכחלאשכןהתחייבותלכדיהשתכללהלאזוכוונהכיברי, אולם

מתארתכניתהציגולאהמערעריםמדועשמסבירמה, ההקצאהאתאישרהחברה

. הנוספותהאופציותאתלהםהמעניקהומאושרתחתומה

לאופציותשזכאיכמיהמתארתכניתבטיוטתמופיעלאכללהוא, למערערהנוגעבכל.53

המקוריתכוונתהאתזנחההחברה, אליוהנוגעבכל, כיללמדבכךיש. נוספות

, התגמולועדתשלהמלצתהלאחרבסמוךכברוזאתנוספותאופציותלולהעניק

. המתארתכניתמטיוטתשמונפקדמדועברורלאאחרת

בדברלטענתואסמכתאעללהצביעהמערערנתבקשכאשרהנגדיתהחקירהבמסגרת

' עמ' פרוטו" (זהאתמוצאאניאיפהאותיתכוונו: "השיבהנוספותלאופציותזכאותו
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" ...יודעלאאני, מוצאלאאניכרגע, לאאני, יודעלאאני"ובהמשך) 14שורה13

).9שורה14' עמ, שם(

המתארתכניתומטיוטתהתגמולועדתמפרוטוקולללמודשניתןמה, מקוםמכל.54

אםבין, נגוזההנוספותהאופציותאתלמערעריםלהעניקהמקוריתשהכוונה, הוא

טיוטתלאחרבסמוךאםובין) המערערלגבי(התגמולועדתהמלצתלאחרבסמוך

.התחייבותלכדיהבשילהלאמקרהובכל), המערערתלגבי(המתארתכנית

. אחרמכיווןלקבלניתןדלעיללמסקנהנוסףחיזוק.55

להלן(8.8.2006מתאריךחתומהמתארתכנית4בנספחצורפההמערעריםלתצהירי

212,670עד"יוקצוהחתומההמתארתכניתלפי). החתומההמתארתכנית–

ח"ש1בנותרגילותמניות212,670לעדלמימושהניתנות, סחירותלא, אופציות

".החברהלעובדיהמוצעות, החברהשלא"כנ"ע

אופציותהקצאתלהםשאושרההעובדיםמרשימתנפקדהמערעריםשלששמםאלא

. החתומההמתארתכניתפיעל

? מכךללמודעלינומה

החברההתחייבותהפרתעלמלמדתהחתומההמתארתכניתכיטועניםהמערערים

התביעהלהגשתדברשלבסופושהובילמה, הנוספותהאופציותאתלהםלהעניק

. לעבודההדיןלביתנגדה

שהייתהלשכנעהצליחולאהמערערים. המבוקשאתמניחיםשהמערעריםאלא

הוכיחולאשכןהנוספותהאופציותאתלהםלהקצותהחברהשלהתחייבות

. ההקצאהאתאישרהחברהשדירקטוריון

מהןהקודמותהראיותבשרשרתחוליהאלאאינההחתומההמתארתכנית, לדידי

האופציותהענקתאתלאשרלא, דברשלבסופו, החליטהשהחברה, ללמודעלינו

העובדיםרשימתבלא מופיעהמערעריםשלששמם, ראיהוהא, למערעריםהנוספות

. החתומההמתארתכניתלפילאופציותהזכאים

להקצותהתחייבהלאשהחברהכךעללהצביעכדילעילשפורטמהבכלדילאאם.56

הייתהמסקנתיאםאפילוכיואומראוסיף, למערעריםהנוספותהאופציותאת

היהלא, הנוספותהאופציותשללהקצאהזכאיםהיואכןשהמערערים, היינו, אחרת

. האופציותפירצתבגיןניתןלאהפיצוילפיההסופיתהתוצאהאתלשנותבכך

. ואסביר
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, לעילכמוסברדעתיאתמשקפתשאינה, ההנחהמונחתלהלןשייערךהדיוןבבסיס.57

. הנוספותהאופציותאתלמערעריםלהקצותהתחייבההחברהלפיה

לא ניתן לאתר פירצה בגין רכיב , זוהנחהתחתשגם, להראותמטרתוזהדיון

איןולכן הנוספותהאופציותאתלממשזכאיםהיולאהמערעריםהאופציות משום ש

.האופציותמימושאיבעקבותלהםשנגרםהנזקאתלכסותנועדשהפיצוילומר

לעובדיםאופציותתכניתעלהמבוססת(החתומההמתארלתכנית2.11.1סעיף.58

,"הבשילו"אשרהאופציותכל, העבודהיחסיסיוםשלבמקרהכי, קובע) 2004משנת

ימים90תוךלמימושניתנותתהיינה, העבודהיחסילסיוםעדמומשוטרםאך

. העבודהיחסיסיוםממועד

והמערער8.6.2007בתאריךהחברהעםשלההעבודהיחסיאתסיימההמערערת

תקופהשבחלוף, מכאן; 13.5.2007בתאריךהחברהעםשלוהעבודהיחסיאתסיים

עודניתנותהיוולאהנוספותהאופציותפקעול"הנמהתאריכיםימים90של

. למימוש

מןועברושפקעולאופציות2011בשנתשניתןהפיצויאתלייחסניתןלא, זאתלאור

דניםשאנוהיות, דנןבמקרהכילטענהערהואני(לכןקודםשניםארבעהעולם

מתןמיוםהימים90חלוףאתלבחוןיש, האופציותהענקתאיחלףשניתןבפיצוי

).הדיוןבהמשךכךעל. הפשרהבמסגרתהפיצוי

הואהמערעריםשלהעבודהיחסילסיוםעד"הבשילו"שהאופציותחלק, מקרהבכלו

2.9.2.1סעיף(ורק חלק זה היה ניתן למימוש האופציותשלהכוללתמהכמותרבע

). החתומההמתארלתכנית

העסקתםהסכמיפיעל, הזכותלהםהייתהלפיהנוספתטענהמעליםהמערערים.59

שכלבאופן") האקסלרציהתניית("האופציותהבשלתתהליךשללהאצה, בחברה

במימושוחייבותהעבודהיחסיסיוםעםמיד" בשלות"להופכותהנוספותהאופציות

). המערעריםלסיכומי49סעיף(העבודההפסקתמתוםחודשים24בתום

.דברבהאיןשכן, נטענהלולאהיהמוטבזוטענה.60

אתלראיותיהםלצרףלנכוןמצאולאשהמערעריםכךעללהצטעריש, ראשית

לכאורההמשרתים, נבחריםסעיפיםרקלהביאבחרומהם, שלהםהעסקההסכמי

שלושלמהמלאהמתמונהלהתרשםהמשפטלביתלאפשרומבלי, טענותיהםאת

.לרעתםפועלזהמחדל. בחברההעסקתםתנאי
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הרי, הוכחשלאדבר, העסקהבהסכמיאקסלרציהתנייתקיימתשאכןבהנחה, שנית

שלמכירהאומיזוגשלאירועקרותבעקבותהעבודהלהפסקתרקמתייחסתהיא

24תוךבמימושחייבותיהיוהבשלותהאופציותכיקובעתהיאאזוגםהחברה

אתשסיימומאחרלמערעריםרלוונטישאינודבר, העבודהמהפסקתחודשים

בשנתניתן) האופציותמימושאיפירצתאתהמכסה(והפיצוי2007בשנתעבודתם

2010.

ניתן, הנוספותהאופציותרכיבבגין" פירצה"נוצרהלאלמערעריםכי, המסקנהאת.61

.לעבודההדיןלביתידםעלשהוגשהתביעהמכתבגםללמוד

רכיבבגיןהפיצויכי, מלמד) המערעריםלתצהירי5נספח(התביעהבכתבעיון

האופציותבגיןהמערעריםידיעלשנתבעהסעדלמעשה. ידםעלכומתלאהאופציות

אופציותלתובעיםלהקצותלנתבעתהמורהצוליתן, "היינו", עשהצו"היההנוספות

שלאפיצוי, לאופציותערךשווהכספיפיצוילקבל, לחלופיןורק" ...הנתבעתלמניות

.בתביעהכומת

:המערערשלבעדותוניתןלכךאישור

אתלקבלזה, הכסףאתלקבללאזהבמניותמבקשיםשאנחנומהכן: צבימר, עד"

).31שורה20' עמ' פרוטו" (המניות

:דבריוובהמשך

אתלקבלרצינו, שרצינומהגםזה, האופציותאתלקבלצריכיםהיינואבל..."

).4-5שורות21' עמ, שם" (אותהעזיבתנוביוםגםבחברההאמנואנחנו, האופציות

בגיןהכספיהסעדשלשוויואתהתביעהבכתבכימתולאשהמערעריםהעובדהלאור

לאכיחולקשאיןהעובדהולאור, מחד), החלופיתטענתםבמסגרת(האופציותרכיב

מנוסאין, מאידך, הנוספותהאופציותאתלהםלהקצותלחברההמורהעשהצוניתן

האופציותפירצת"בגיןניתןלאהכספיהפיצוילפיההמתבקשתמהמסקנה

. נוצרהלאכללשהיאמשום" הנוספות

שלכספיסעדתבעהשהמערערתבעובדהגם מוצאתאניזולמסקנהתמיכה.62

הראשונותהאופציותבגיןהמסהטבתעבורח"שמיליון3-כמתוכוח"ש9,639,245

רכיבבגיןלתשלוםיתרהנותרהולאשכמעטכך, המיזוגמענקבגיןח"שמיליון6.5-ו

8,448,584שלבסכוםכספיסעדתבעהמערער, דומהבאופן; הנוספותהאופציות

6.5-והראשונותהאופציותבגיןהמסהטבתעבורח"שמיליון1.85-כמתוכוח"ש
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רכיבשלהנטעןהשוויאתמשקפתאינהוהיתרההמיזוגמענקעבורח"שמיליון

.הנוספותהאופציות

להקצאתזכאיםהיולאהמערעריםכימסקנהלכללהגעתי, כהעדהדבריםלסיכום.63

. הנוספותהאופציות

שלאמשוםפקעואלואופציות, האופציותלהקצאתזכאיםהיואפילו, מכךיתירה

). העסקהוהסכמי(המתארתכניתפיעללמימושןשנקבעהזמןבפרקמומשו

המורה" עשהצו"מסוגסעדהנוספותהאופציותבגיןתבעוהמערערים, ועודזאת

זהרכיבולכןהכספישווייןאתכימתוולאעצמןהאופציותאתלהםלהקצותלחברה

. שקיבלוהכספיבפיצוילהיכללכלל אמורהיהלא

הפיצויכילומראין, אחרתלשכנעהצליחולאשהמערעריםומאחר, זאתכללאור

. הנוספותהאופציותהענקתאיבגיןשנוצרה" פירצה"עללכסותבא

האופציותרכיבשוויכימות

גםאתייחס, לעילמסקנתילאורהצורךמןלמעלהשהרבההגם, הדיוןשלמותלמען.64

שאראהכפי. הפיצוימכללהאופציותפירצתשוויכימותבדברהמערעריםלטענת

פירצתרכיבשוויכיהמערעריםלטענתבסיסכלאיןהחישוביבהיבטגם, להלן

. למערערח"שמיליון2.1שלסךועללמערערתמיליון2.8שלסךעלעומדהאופציות

אינהשכלל–ההנחהבסיסעלרקנערךלהלןהדיוןכי, הטובהסדרלמען, אזכיר.65

היהוהמערעראופציות120,000-לזכאיתהייתההמערערתלפיה–עלימקובלת

רכיבשלהכספיהשוויבחשבוןנלקחהפיצויושבמסגרתאופציות90,000-לזכאי

בגינושנתבעשהסעדולמרותהתביעהבכתבכומתשלאלמרות, הנוספותהאופציות

".עשהצו"היה

, היינו, נסיבתיותמראיותאופציות90,000-לזכאותועללומדהמערערכי, אציין

עללמערערת120,000מתוכם, לעובדיםאופציות422,670להקצותהחברהמכוונת

אופציות212,670הוקצויוםשלשבסופוומהעובדה, המתארתכניתטיוטתפי

). 422,670-212,670-120,000(החתומההמתארתכניתלפילעובדים

פרוטוקולבטיוטתולאהמתארתכניתבטיוטתלא, ביסוסאיןהמערערשלזולטענה

.התגמולועדת
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למערערתח"ש4,200,000(גלובאליסכוםלפיהפשרהדרךעלנקבעהפיצוי, כאמור.66

רכיבסכוםלביןהאופציותרכיבסכוםביןפוצלולא) למערערח"ש3,700,000-ו

. המיזוגמענק

.הפיצוימכללהרכיביםמןאחדכלשלשוויואתבמחלוקתהותירהזועובדה

למערערתאושרושלטענתםהאופציותשוויאתהאומדתחשיבערכוהמערערים.67

). אופציות90,000(ולמערער) אופציות120,000(

מיליון2.8שלבסכוםמהאופציותהכנסהנצמחתהייתהלמערערת, זהתחשיבלפי

. ח"שמיליון2.1שלבסכוםהכנסהנצמחתהייתהולמערערח"ש

רכיבבגיןלהםששולםהפיצויחלקאתלראותביקשוהמערערים , זאתלאור

1,364,082(הפיצויסכוםיתרתאת. האמוריםהסכומיםלפיהנוספותהאופציות

. המיזוגמענקלרכיבלייחסביקשו) למערערח"ש1,573,062-ולמערערתח"ש

האופציותפירצתשווישלגביבטענהל"הנהחישובאופןאתנימקוהמערערים

בעודלציבורהחברהדיווחיבמסגרתהמפורסמיםלחישובהמדויקיםנתוניםקיימים

אתלחשבישכיטענוזאתלאור. גובהובשאלתמחלוקתהייתההמיזוגמענקשלגבי

.האופציותרכיבלחישובשיוריבאופןהמיזוגמענקרכיב

המיזוגמענקפירצתשוויואתהאופציהפירצתשוויאתלחשבישכיטענו, לחלופין

75-76סעיפים(מסכימתםהמתקבלהסךמתוךמהםאחדכלשלהיחסיהחלקלפי

).  לסיכומים

.המערעריםשלהתחשיבאתלקבלאין.68

- ולמערערתאופציות30,000שלהקצאההתביעהבכתבתבעוהמערערים, ראשית

עםשלהםהעבודהיחסיסיוםשלאור, תםהנחבסיסעללמערעראופציות22,500

האופציותמכמותלרבערקזכאיםהיו הם, 2007יוני-מאיבחודשיםהחברה

הרבעכיהקובעתהחתומההמתארלתכנית2.9.2סעיף(זהמועדלעדשהבשילה

לתכנית2.11.1סעיףראוכן; 1.4.2007בתאריךיבשילהאופציותכמותשלהראשון

). העבודהיחסיסיוםשלבמקרההאופציותלמימושהתנאיםאתהקובע

הכספיהשווי, שהגישוהתביעהמכתבכעולה, עצמםהמערעריםגישתלפיגם, כלומר

ח"ש708,979עלשקיבלו, לא יכול לעלות הפיצוימכלל,האופציותפירצתשל

).המערעריםמתחשיברבע(ח"ש531,734-ולמערערת

שיוריבאופןהמיזוגמענקרכיבשוויאתלחשבישכי,הטענהאתלקבלאין, שנית

המערעריםידיעלשנתבעוהסעדיםבמסגרת. להיפך. האופציותרכיבשווילחישוב
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האופציותבגיןכספיסעדכללנכלללא, הפיצוינקבעבסיסםשעל, התביעהבכתב

הסעדיםלעומת, זאת. סכומומהיודעיםאנוואין) החלופיתהטענהבמסגרתלאאף(

: התביעהבכתבכומתשסכומם"המסהטבת"ורכיבהמיזוגמענקרכיבבגיןשנתבעו

הטבתרכיב "ובגיןח"שמיליון6.5שלבסכוםכספיסעדנתבעהמיזוגמענקבגין

ח"שמיליון1.8-ולמערערתח"שמיליון3-כשלבסכוםכספיסעדנתבע"המס

.למערער

הדעתחוותאתמלהציגנמנעושהמערעריםהעובדהרקעעלמתחדדיםאלהדברים

כימותבעניין, התביעהבמסגרתמטעמםכלכלימומחהידיעלשנערכה, הכלכלית

. הרכיבים

האופציותרכיבישלחלקםאתלחשבישכי, המערעריםטענתאתלקבלאיןגם

עובדתייםאדניםאלועלברורלא. יחסיבאופןהפיצוימכללהמיזוגומענק

שורות62' עמ' פרוטוהמערערתעדותזהבהקשרוראו(זוטענהמבוססתומשפטיים

26-29 .(

אפשרות, המערעריםעםביותרהמטיבההאפשרותלפישאף, לעילמהאמורהעולה.69

להקצאתהמערעריםזכאותכגון –י עלמקובלותאינןשכללהנחותהמניחה

לענייןשנערךהחישובנכונות, האופציותלמימושהמערעריםזכאות, האופציות

) הערעורנימוקיאתהמפרשתלהודעה61סעיף(באופציותהגלומהההכנסהכימות

בגינושנתבעשהסעדלמרותהנוספותהאופציותלרכיבמתייחסשהפיצויוההנחה

האופציותפירצתשלהכספיהשוויעדיין –כומת לאסכומומקרהובכלעשהצוהיה

המערעריםמבחינתהאפשריביותרהטובבמקרה, אותה בא הפיצוי למלאספותוהנ

. טועניםהםלומהשווירבעעלעולהלא), ידםעלהוכחשלא(

הגעתי, כאמור. לאותוהא. הדיוןשלמותמטעמינעשהלעילהדיוןכי, שוב, אזכיר.70

בסכוםלראותאיןכי, בפניישנפרשההראייתיתהתמונהסמךעל, מסקנהלכלל

שפורטוהטעמיםמכל, הנוספותהאופציותפירצתבגיןכלשהורכיבככוללהפיצוי

. לעיל

לרכיבירקמתייחסשהואבאופן, הפיצוי" נבנה"בוהאופןכי, אצייןהדבריםבשולי.71

. דרשניאומר", המסהטבת"לרכיבולא, המיזוגומענקהאופציות

המסהטבת, המיזוגמענק: סעדיםארבעהבגיןהחברהאתתבעוהמערערים, כזכור

בגיןנלוויםותנאיםהנוספותהאופציותשלהקצאה, הראשונותהאופציותבגין

. ההסתגלותותקופתהמוקדמתההודעהתקופת
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שלושתעםשנותרנוכךהצדדיםביןבמחלוקתאינוהנלוויםהתנאיםבגיןהפיצוי

. האחריםהסעדים

נגדשהגישוהתביעהאתזנחוהם, המערעריםידיעלהובררהשלאמסיבה, ברם

בגיןהמערעריםידיעלשנתבעומסבהחזרימדובר"; המסהטבת"רכיבבגיןהחברה

המסשיעורביןהפעראתהמשקפים) 2007בשנת(הראשונההאופציהסדרתמימוש

החזרי. אלהבאופציותהגלומהההכנסהעלהחלהוןרווחמסשיעורלביןהשולי

1.8-והמערערתידיעלח"שמיליון3-כשלמבוטליםלאסכומיםעלנתבעוהמס

לטענת, הבטחתהרקעעלמהחברהנתבעואלוהחזרים(המערערידיעלח"שמיליון

באופן החייבתהכנסתהבחישובכהוצאההמסהטבתמדרישתלהימנע, המערערים

).  המאפשר למערערים לשלם שיעור מס הוני בגין ההכנסה מהאופציות

מכווןשכוונתלהניחאלאליאין, המערעריםמצדהדעתאתמניחהסברבהעדר

מגלם" המסהטבת"רכיב:"המסהטבת"רכיבבגיןהסעדעלםוויתורביסודעמדה

, פירותיפיצוי, הדעותלכל, מהווההיהובגינשהפיצויכךשוליבמסשחויבמסהחזר

.להימנעהמערעריםניסווממנו

עמדשכאמור, זהרכיבבגיןפיצויעללוותרהסכימוהמערעריםמדועתמוה, אחרת

סעיףוראו(החברהמבחינתמחלוקתכלהייתהלאכינראהושלגביו, גבוהסכוםעל

ליהנותלמערעריםלאפשרלשקולהסכימההחברהכיעולהממנוההגנהלכתב68

כהוצאההמסהטבתדרישתעלוויתורתוךמופחתיםמסומשיעוריהמסמהטבת

). , בכפוף להסכמת רשות המיסיםהחייבתהכנסתהבחישוב

ניסוחבבסיסעמדומסשיקוליכיכיחדולאהמערעריםאףכי, אזכירהכולומעל

"נוסחבובאופןההסכם גםעלה, הפשרההסכםשל, שללמבנהכשהגענו... : 

להפחיתלנותעזורשהיאכךהזאתהפשרהאתלייצריכוליםאנחנואיךשלהנושא

.)18-20שורות25' עמ' פרוטו" (...לשלםצריכיםשאנחנוהמסשיעוריאת

מסלצורכיהאופציותרכיבסיווג

, הנוספותהאופציותלרכיבכמתייחסבפיצוילראותאיןלפיה, לעילמסקנתילאור.72

היינואםגםכי, המשיבבטענתלדוןנותר, לוזכאיםהיוהמערעריםכיהוכחלאשכן

היינוכלומר, הנוספותהאופציותרכיבאתככוללבפיצוילראותמסכימים

היהזופירצהשלסיווגהעדיין", הנוספותהאופציותפירצת"שלבקיומהמשתכנעים

.הוניולאפירותי
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לפיהוניבמסלולאופציותבדמות, לעובדהמסשהטבתבכךטענתומנמקהמשיב.73

הוכיחולאוהמערעריםתנאיםשלבשורהבעמידהמותנית, לפקודה) 2)(ב(102סעיף

האופציותהפקדת, נאמןשלמינויוהוכחלא, למשל. בעניינםהתקיימואלותנאיםכי

) א(102בסעיףהמונחכמשמעות" התקופהתום"עדהאופציותהחזקת, בידו

, 66סעיפים(ב"וכיו, ההקצאהמיוםחודשים24שלתקופהתוםעד, היינו, לפקודה

באופציותהגלומהההכנסהכי, לומרניתןלא, זאתלאור). המשיבלסיכומי74-ו67

לכלללחזורישולכןהוןרווחהיא, בגינןפירצהשקיימתההנחהתחת, הנוספות

. עבודהכהכנסתתיחשבממעבידולעובדשניתנההנאהטובתכללפיוהרגיל

. מסוימתנוחותאימעוררתהמשיבשלזוטענה.74

בפועלמוענקותהיוהוןרווחבמסלולהנוספותהאופציותכי, הדיוןלצורךרק, נניח

. החברהנגדפיצויתביעתלהגישנדרשיםהיולאוהםלמערערים

במועד, באופציותהגלומהההכנסהכי, מחלוקתלהיותיכולהלא, זהבמקרה

שהיובהנחה, המערעריםבידיהוניתהכנסהנחשבתהייתה, החברהלמניותמימושן

האופציותהחזקת(לפקודה) 2)(ב(102סעיףלפיההוניהמסלולשלתנאיומתקיימים

'). וכוחודשים24שלתקופהתוםעדהנאמןבידי

לאשהאופציותמשוםמעבידונגדתביעהלהגיששנאלץבעובדמדוברכאשר, ברם.75

נוכללאלעולם, האופציותהקצאתאיבגיןפיצויקיבלעובדואותו, לוהוקצו

בהטבההמזכיםהתנאיםמתקיימיםהיוהאםולדעת" לאחורהגלגלאתלהחזיר"

האופציותהחזקתבעניין, למשל, בפועלמוענקותהיוהאופציותלו,ההוניהסיווגשל

. התקופהתוםעדהנאמןבידי

לאהעובדבהבסיטואציהתמידזהיהיה, פיצוישלסיווגולבחינתאנוכשנדרשים

הוחזקולא, שלא הוקצו בפועל, שהאופציותהוא ברוראך ולכןהאופציותאתקיבל

החסימהתקופתתוםעדבהןמחזיקהיההנאמןהאםלדעתנוכלולאנאמןידיב

. בהןהגלומהההכנסהשלההונילסיווגכתנאי

הענקהמדמיםאנו, הוענקושלאאופציותבגיןשניתןפיצוישלטיבובחינתבעת

ולאנאמןשלתיאורטימינויגםלדמותעלינוובדומההאופציותשלתיאורטית

עלינו, הנאמןשלתיאורטימינויאותובמסגרת, כיהמשיבסברתעליימקובלת

במשךבידוהאופציותהחזקתתנאימתקיימיםהיולאכיההנחהמןבהכרחלצאת

. החסימהתקופת
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שלההוניהסיווגאתלקבועניתןלאלפיה, המשיבשלשטענתו, חוששני, זאתלאור.76

שלאמשום), פירצהשקיימתזהבדיוןההנחהתחת(האופציותפירצתבגיןהפיצוי

יש, משום שהאופציות לא הוחזקו בידו למשך תקופת החסימהובפועלנאמןמונה

. ההגינותמחוסרבה

את, המנהליהמעשהתקינותמדוקטרינתבהשאלה, להניחבהחלטניתן, לדידי

שניתןהנמנעמןלא. התקופהתוםעדהנאמןבידיהאופציותחזקתהתקינותחזקת

שהוקצוההחזקה של אופציותממשךגםהנאמןהתנהלותתקינותעלללמודיהיה

מנגנוניםעללחשובכמובןוניתן). המעבידאתלתבוענאלצושלא(אחריםלעובדים

.םנוספי

היוהאופציותבומהמועדחודשים24שלתקופהעברה,בענייננו, מקרהובכל

).2011(הפיצויבמסגרתמימושןלמועדועד) 2006(מוענקותלהיותאמורות

מדוברכאשרכי), לסיכומיו45סעיף(המשיבטענתאתלדחותישדומהבאופן.77

לפקודה) 2)(ג(102סעיףהוראתתחול, הנדוןבמקרהכמו, נסחרותלאבאופציות

,  שוויהאתלהעריךהקושיובשל, נסחרתשאינהאופציהמימושבעתכי, הקובעת

) 1(2סעיףלפיאו(לפקודה) 2(2סעיףלפיעבודהכהכנסתבמסההכנסהתחויב

). לפקודה

לעמדתשותפהאיני, לעילוכאמור, נאמןבאמצעותשאינההקצאהמניחהזוהוראה

לאשבפועלהעובדהאת, הפיצויבחינתבמסגרת, בחשבוןלקחתעלינולפיההמשיב

.  מכךהנובעותההשלכותכלעל, נאמןמונה

, הנוספותהאופציותהענקתאיבגיןפירצהניתן היה לאתרלוכי, האמורמןהעולה.78

בגיןהפיצוישלסיווגוכיהמשיבעמדתאתלקבלקושיהיה, כךקובעתאינניוכאמור

המסלהטבתהמזכיםהתנאיםבפועלהתקיימושלאמשוםרקהוניאינוהפירצה

. ההוניבמסלול

האופציותלוכי, קונקרטיפיצוילגבי, להוכיחהמשיבבפניהדרךפתוחה, זאתעם

אומטעם כזה או אחר, , הוניהבמסלולמוענקותהיולאהן, בפועלמוענקותהיו

רווחלמסלולשבפקודההתנאיםמתקיימיםהיושלאלהניחסבירהסיבהשקיימת

.ב"וכיוהון

במחלוקותלהכרעהנדרשיםאינם, הצורךמןלמעלההרבההנאמרים, אלהדברים

ההכרעהאתאשאיר. הזאתלעתמסמרותבהםקובעתאיניולכן, שבפנייבערעור

.לבואלעתידבהםהסופית
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ההכנסהסיווגבסוגייתלבלתשומתהראויהנוספתנקודהעלבקצרהאעמוד, לסיום.79

: הוןרווחבמסלולהמוענקותבאופציותהגלומה

המעבידההחברהבחרהכאשרגםכי, קובעתלפקודה) 3)(ב(102סעיףהוראת

ממימושההכנסהמןוחלקיתכן, הוןרווחבמסלוללעובדאופציותלהקצות

למסחרהרשומותלמניותהןהאופציותבובמקרה, עבודההכנסתייחשבהאופציות

הסיווגבשאלתלהכרעהנדרשיםהיינולו, זאתלאור). הסעיףתנאיראו(בבורסה

גםביטוילתתמקוםהיה, הנוספותבאופציותהגלומהההכנסהשלמסלצורכי

.זולהוראה

נוספותלטענותהתייחסות

אתלסווגישלפיההמשיבבטענתלדוןצורךרואהאיני, הגעתיאליההמסקנהלאור.80

) א7(9סעיףלפיהעבודהיחסיסיוםבשללמערעריםששולםפרישהכמענקהפיצוי

.פירותימסבשיעורהחייבלפקודה

המערעריםכיייקבעאםגם, לפיההמשיבבטענתלדוןצורךרואהאיני, כןכמו

הוןרווחבמסהחבותחישובלצורךהנכסשל" הרכישהיום"אזכי", נכסמכרו"

באופןייעשהההוןרווחשחישובכךבחברההמערעריםהעסקתתחילתביוםיהיה

.לפקודה) 1ב(91סעיףהוראתלפי"ליניארי"

במסחייב, חלקואוכולו, הפיצויכישייקבעככל, כיהמערעריםטענתאתלקבלאין.81

. לתשלוםהמסיתרתעלוריביתהצמדההפרשייחולולאאזכיפירותי

ידיעללטענתםשניתןבמקורמסניכויאישורעלזוטענהמבססיםהמערערים

.הונימסבשיעורמהפיצויבמקורמסנוכהפיועלהמשיב

זהערעור, ועיקרשנית. כאמוראישורמתןלהוכיחהמערעריםבידיעלהלא, ראשית

. החברהשלהניכוייםבשומתולאהמערעריםשלהמסבשומותעניינו

שונהאינוזהומקרהלתשלוםהמסיתרתעלכדיןמוטליםוריביתהצמדההפרשי

.אחרמקרהמכל

דברסוף

הכנסתמהווההפיצוילפיה" החזקה"החזקהאתלסתורהצליחולאהמערערים.82

יחסישאינהאחרתיחסיםמערכתמכוחלהםשולםהפיצויכישכנעוולאעבודה

.עבודה

במסלולאופציותשלהענקהאיבגיןפירצהנוצרהכי, לשכנעהצליחולאהמערערים

. למלאהפיצויבאאותה,)לפקודה) 2)(ב(102סעיףלפי(הוןרווח
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סעיףלפיהמערעריםעלהחלהשוליהמסבשיעורבמלואויחויבהפיצוי, זאתלאור

.לפקודה121

.המשיבשהוציאהמסבשומותלהתערבעילהמצאתילאשכן, נדחההערעור.83

.ח"ש50,000שלבסכוםמשפטבהוצאותיחויבוהמערערים.84

, בהעדר הצדדים.2017נובמבר 14, כ"ה חשוון תשע"חהיום,  נהנית


