


מושגי יסוד
בתנאים , זכות לרכוש בעתיד מניה של החברה: אופציה למניה•

.כמפורט בכתב הקצאה, האופציותבעת מתן שהוגדרו מראש 

שקולה לכמות המניות אותה זכאי העובד לקבל  : כמות האופציות•

.אם יבחר לממש את האופציותבעתיד 

Grant)ההקצאה מועד • Date :) מועד  מועד הענקת הזכות החוזית שהיא

.דירקטוריון החברה בה אושרה הקצאת האופציות לעובדיםאסיפת 



מושגי יסוד
Exercise)מחיר המימוש • Price:) כשיבקש  המחיר אותו העובד ישלם לחברה

.  את האופציות למניותלהמיר 
.תקופת הזכאות הנצברת למימוש האופציה(: Vesting)תקופת ההבשלה •

Expiration)מועד הפקיעה • Date): עוד  יפקעו ולא תהיינה המועד בו האופציות

.ברות מימוש



היבטי המס

1
.אירוע המס בגין הקצאת מניות לעובד ידחה עד למועד המימוש

, מועד מכירת המניות או מועד הוצאתן מהנאמן: המימושמועד
.המוקדם מהשנים

.במועד המימוש יתחייב העובד במס על סכום שווי ההטבה
התמורה שהתקבלה ממכירת המניות בניכוי העלויות: שווי ההטבה

שעור המס שיחול על העובד יקבע לפי מסלול המס אותו  
החברה בחרה במסלול הוני  : בחרה החברה

:לפקודת מס הכנסה קובע כי102סעיף 

2

3



-מסמסלול בחירת 
בחירת מסלול המס מבוצעת על ידי החברה במועד הגשת תוכנית התגמול  •

.לפקיד השומה
.אינו יכול לבחור את מסלול המס שיחול על האופציות שהוקצו לועובד •
.בחירת החברה היא לגבי כלל עובדיה•

היבטי המס



היבטי המס
מסלול הוני–הקצאה באמצעות נאמן 

כרווח הון  ימוסהשווי ההטבה , העברת המניות מידי נאמן/ המכירה במועד •
.25%בשיעור של 

תקופת הזמן המינימאלית להחזקת האופציות או המניות אצל הנאמן על  •
.  חודשים ממועד ההקצאה24-מנת ליהנות מהטבת המיסוי 

שווי ההטבה יתחייב במס כהכנסת  -לפני תום התקופה למכירה סנקציה •
.  עבודה לכל דבר ועניין

בחברה ציבורית חלק משווי ההטבה עשוי להתחייב במס כהכנסת עבודה•



מימוש האופציות
,לושהוקצוהאופציותאתלממשהעובדרשאיההבשלהתקופתתוםעם

מימושהודעתמתןבאמצעותיבוצעהאופציותמימוש.למניותולהמירן
:הבאיםהפרטיםאתהכוללת,ולנאמןלחברה
שם העובד•
מספר תעודת זהות•
מספר האופציות שהוא מעוניין לממש ותאריך ההענקה•

.  המניות שיונפקו יוחזקו אצל הנאמן על למועד מכירתן
אך אינו זכאי  , ככל שיחולק דיבידנד שכזה, עובד יהיה זכאי לדיבידנד

.להשתתף באספות בעלי המניות של החברה



תפקיד הנאמן
שמירת ניירות הערך בנאמנות •
דיווחים תקופתיים ושנתיים לפקיד השומה  •
טיפול בהעברת ניירות הערך לידי העובדים או מכירתם בהתאם  •

.לרצונם
ביקורת על תפקוד החברה בעת הענקות ומימושים ועל העברות ניכויי  •

המס כיאות למס הכנסה



01.01.2020

Grant Date

04.06.21 04.07.21 04.08.21 04.09.21 04.10.21 ……

1st Vest

25%

2nd Vest

2.0833%

3rd Vest

2.0833%

5th Vest

2.0833%

Vested 1250 104 104 104 104 …..

T. Vested 1250 1354 1458 1562 1666 …..

T. Sellable 1250 1354 1458 1562 1666 …..

T. Outstanding 3750 3646 3542 3438 3334 …..

T. Exercised 

(Trustee Shares)

0 0 0 0 0 …..

5000 granted , Vesting Schedule :

1 X 1 Year - 25 % + 36 X 1 Month - 2.0833 %

Date of grant = 01.01.2020

Vesting start date =  04.06.2020

End of breaking 102 TAX Chapter = 01.01.2022

4th Vest

2.0833%



Access your personal web account via the new portal at - Ben.As-Invest.co.il



SMS will be sent to your mobile phone. Please submit it here



Grant Letters – Approval of New Grant Letter / View Signed Grant Letters

(1) Click to view the web letter waiting for your signature 



Grant Letters – Approval of New Grant Letter / View Signed Grant Letters

(2) Click to accept  



(3) Click again for final approval

Grant Letters – Approval of New Grant Letter / View Signed Grant Letters



(4) Final approval we will be 
received regarding the completion 

of the process

Grant Letters – Approval of New Grant Letter / View Signed Grant Letters



Click to review previously 
signed documents

Grant Letters – Approval of New Grant Letter / View Signed Grant Letters



...קצת עלינו

(לפקודת מס הכנסה102סעיף )שירותי נאמנות למכשירים פיננסים לתגמול עובדים •
(שירותי נאמן משלם ונאמן אסקרו)נאמנות במסגרת עסקאות מיזוגים ורכישות •
(לפקודת מס הכנסה104&103סעיפים )נאמנות במסגרת שינוי מבנה •
חישובי מס בהתאם לתקנות מס הכנסה•
נאמנות במסגרת חסימת ניירות ערך בהנפקות בבורסה•
נאמנות קוד מקור לפיתוחי תוכנה•
.ניהול מסד נתונים דרך מערכת מבוססת ענן המאפשרת להפיק דוחות אקסל מפורטים•
 Rule 144,הכוללים שירותי מכירה מחוץ לבורסה, מתן שירותי מסחר בכל הבורסות בעולם•

,10B5 plans  ועוד
סליקה כספית וניירות ערך, פתיחת חשבונות נאמנות•
או באמצעות מייל במהלך כל שעות המסחר/מוקד שירות לקוחות הנותן מענה טלפוני ו•

אלטשולר שחם בנפיטס מתמחה במתן מגוון שירותי ניהול ונאמנות של תכניות  
.ופועלת כנאמן משלם וכנאמן אסקרו, תגמול הוניות לעובדים ומנהלים



073-2099999


