על אופציות )לעובדים( וגירושין /עו"ד איתמר

האוזר*

הסטטיסטיקה מלמדת שיותר מרבע מהזוגות שמתחתים בישראל ,יתגרשו .יש שיגידו ,כמו הקומיקאי המוכר
לואי סי.קיי ,.שהישואין הם רק ההכה לדבר הטוב באמת – הגירושין .בעת הגירושין עשה איזון של כסי בי
הזוג ולשם כך מוערכים כסיו של כל צד .בין יתר הסוגיות עולה השאלה כיצד מעריכים אופציות שקיבל אחד
מבי הזוג מהחברה בה עבד – סוגיה שעשויה לעלות כמובן גם בהקשרים רבים אחרים.
אופציות לעובדים הן הטבה לעובד שיתת לו על ידי מעסיקו ,הן כדי לתגמל את העובד והן כדי לוודא שהעובד
ימשיך לעבוד בחברה .העובד מקבל אופציות אשר יתות למימוש לאחר תקופה המכוה תקופת ההבשלה
) ,(Vesting Periodאשר בסיומה הוא זכאי לממש את האופציות ולקבל תחתן את מיות החברה )וכך ,כאמור,
האופציות מהוות תמריץ לעובד שלא להתפטר( .משך תקופת ההבשלה ,כמו גם התאים האחרים הוגעים
לאופציה ,אפשרויות מימושה ,סחירותה וכיוצ"ב קבעים בתכית האופציות ובחוזה בין העובד למעסיק.
בארץ ,כל זוג שהתחתן לאחר שת ) 1974מאז חקק חוק יחסי ממון( ,כפוף למשטר של איזון משאבים בעת
הגירושין .כך ,ככל שלא קיים הסכם ממון )וראו מאמריו בגיליון  266של אפיק משפטי( ,בעת הגירושין בחים
הכסים שכל בן זוג צבר במהלך הישואין.
בוסף לאחוז הגירושין הגבוה בישראל )ואולי הדברים קשורים -תלוי את מי שואלים( ,יש גם לא מעט עובדי
הייטק ולהם יש כס מיוחד -אופציות לעובדים.
בפסק דין מעיין שיתן בחודש ספטמבר  2018בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,עלה מקרה גירושין בו לבעל,
עובד הייטק ,היו אופציות במסגרת תכית האופציות של החברה .כפי שמקובל באופציות לעובדים ,אופציות אלה
לא היו סחירות ולכן עלתה השאלה לא רק כיצד להעריך את שווי האופציות אלא גם לפי איזה מועד יש להעריכן?
האם במועד הקרע )כשהזוג מתגרש( או במועד מאוחר יותר -בעת מימוש האופציות בפועל? האם הדבר דומה
לכרטיס הגרלה שרכש על ידי הבעל טרם הגירושין אבל זכה בהגרלה לאחר הגירושין? במקרה של אופציות
הושא מורכב יותר מכרטיס הגרלה ,שכן קיימת אפשרות שהחברה תתרומם אך קיימת גם היתכות שהחברה
תקרוס ואז שווי האופציות יהיה אפס .בית המשפט קבע לכן שאמם מועד הקרע בין בי הזוג ישמש כמועד הקובע
לבחית היקף כסי בי הזוג אותם יש לאזן בייהם ואולם ערכן של האופציות ייקבע רק בעת המימוש ,כפי שהדבר
מחושב גם לצורכי מס.
חשוב לציין ,ששווי אופציות כמובן איו רלווטי רק לצורכי גירושין או מס ,אלא שיש לו כמובן משמעות גדולה
בכל הקשור להיותו מגון תגמול מותה לעובדים ותמריץ לעובדים כדי לשמרם .גם לשם כך חשוב להיוועץ
בעורך דין בעל יסיון בתחום בעת ביית תכית אופציות והקצאת אופציות בהתאם לה.

* עו"ד איתמר האוזר היו עורך דין במשרד אפיק ושות' ) (www.afiklaw.comועוסק בעיקר בתחום העסקאות הבילאומיות ,מיזוגים ורכישות,
תאגידים וליטיגציה מסחרית .אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל
החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו.
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On (Employees) Stock Options and Divorces / Itamar Hauser, Adv*.
Statistics indicates that more than a quarter of married couples in Israel will undergo a divorce.
Some would say, like the well-known comedian Louis C.K., that marriage is just the preparation
for the really good thing - the divorce. At the time of the divorce, the spouses' assets are balanced
and for this purpose each party's assets are evaluated. Among other issues, an interesting question
that arises is how to evaluate employee stock options received by one of the spouses - an issue that
may arise, of course, in many other contexts.
Employee stock options are a benefit to an employee given by the employer, both to reward the
employee and to ensure that the employee will continue working for the company. The employee
receives options that are exercisable after a period known as a "vesting period", at the end of which
the employee is entitled to exercise the stock options and receive the company to which such are
convertible (thus, the stock options constitute an incentive for the employee not to resign). The
vesting period, as well as other conditions relating to the option, such as exercise method,
negotiability, etc. are set in the option plan and in the contract between the employee and the
employer.
In Israel, every couple who married after 1974 (since the enactment of the Spousal Property
Relations Law) is subject to a system of balancing resources at the time of divorce. Thus, inasmuch
as there is no financial agreement (see our article in issue 266 of Afik News) at the time of the
divorce, each spouse's accumulated assets during the marriage are examined.
In addition to the high rate of divorce in Israel (and perhaps things are related - depending on who
you ask), there are more than a few high-tech employees and those have a special asset - employee
stock options.
An interesting holding issued in September 2018 by the Central District Court, discussed a divorce
case in which a husband, a high-tech employee, had stock options under the company's Employee
Stock Ownership Plan. As is customary in employee stock options, these options were not tradable
and therefore the question arose not only on how to evaluate the options but also on what date to
assess their value. Should it be at the time of divorce or at a later date - when the options are actually
exercised? Should it be treated like a lottery ticket purchased by the husband before the divorce if
such ticket won the lottery after the divorce? When talking about stock options, the issue is more
complicated than that of a lottery ticket, as there is a possibility that the company will rise but there
is also a possibility that the company will collapse and then the options' value will be zero. The
Court therefore held that the options' value shall be determined only at the time of realization, as is
also the way that the value is calculated for tax purposes.
It is important to note that the value of options, of course, is not only relevant for divorce or tax
purposes, but of course it has great significance in terms of being a conditional compensation
mechanism for employees and an incentive for employees in order to preserve them. For this
purpose, it is also important to consult a lawyer with experience in the field when building a stock
ownership plan and the allocation of options thereunder.
*Advocate Itamar Hauser is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary (www.afiklaw.com) whose
main practice areas are international transactions, mergers and acquisitions, corporate law and litigation. Nothing herein should be
treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis. For additional details: +972-3-6093609 or at the
e-mail: afiklaw@afiklaw.com
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