
Deloitte-המרכז הישראלי לממשל תאגידי ב
כל מה שצריך לדעת לקראת ישיבת הדירקטוריון הבאה

רבעון שלישי, 2019
על מנת לסייע לכם בהיערכות לדיוני הדירקטוריונים ו/או "להניע" מהלכים חדשים וחשובים בארגונכם, 

אנו שמחים להזמינכם לדון איתנו בפגישה אישית, בנושאים השונים המוצגים בניוזלטרים.



מדי שנה עורך מרכז הממשל התאגידי העולמי של Deloitte מחקר מקיף אודות הפרקטיקות 
הנהוגות בדירקטוריונים, והמגמות המסתמנות בהתנהלותם. המחקר נערך בהשתתפות 

דירקטורים ממגוון רחב של חברות מרכזיות בארה”ב, מסקטורים שונים.

המחקר מציג מגוון רחב של נתונים ומסקנות, שאת עיקריהם נציג לפניכם כאן. בפרט, ניתן 
לזהות שתי מגמות מרכזיות בהתנהלותם של דירקטוריונים שהולכות וצוברות תאוצה:

בוער על סדר היום
מגמות בולטות מסקר עולמי בקרב חברות מובילות – 

פרקטיקות הדירקטוריון

העמקת העיסוק בטכנולוגיה: 
העולמות הטכנולוגיים, לרבות סייבר, 

מטבעות קריפטוגרפיים )בלוקצ’יין(, 
טכנולוגיית מידע ואינטליגנציה 

מלאכותית, הולכים ותופסים תאוצה 
כתחום מרכזי על שולחנו של הדירקטוריון.

הרחבת תחומי הפיקוח: 
הדירקטוריון מרחיב את היקף התחומים 
עליהם הוא מפקח. במיוחד, ניתן לראות 

שהרבה יותר דירקטוריונים מתחילים 
לפקח על תחומים “רכים” יותר, שבעבר 

לא נתפסו תחת תחום אחריותו של 
הדירקטוריון.

21% 30%
השירותים
הפיננסיים

הקמעונאות
והצריכה

התעשייה
והאנרגיה

אחר הטכנולוגיה
והתקשורת

21%12% 16%



הרחבת תחומי הפיקוח
בעבר, דירקטוריונים מיקדו את הפיקוח שלהם על הנהלות החברות ויישום האסטרטגיה בתחומים עסקיים מדידים, כגון דיווחים 
כספיים ומדידת ביצועים. ככל שעובר הזמן, מתחדדת ההבנה שתחומים רכים יותר, כגון תרבות ארגונית, אחריות תאגידית 
ומשאבי אנוש, דורשים גם כן תשומת לב ניהולית מרובה. תחומים אלו, אשר בעבר נתפסו כעיסוקים צדדיים של החברות )או 

תפקידן של פונקציות שונות בהנהלה בלבד(, הולכים ותופסים את מקומם בליבת הפעילות העסקית. בהתאם, ובפרט ככל שהיקף 
העיסוק של הנהלות החברות בתחומים אלו עולה, נדרש הדירקטוריון יותר ויותר לפיקוח על תחומים אלו. כיום, דירקטוריונים רבים 

מפקחים על אופן הניהול, וכן מתווים בעצמם את המדיניות של החברה בתחומים אלו. בחלק מהדירקטוריונים אף הקימו ועדות 
דירקטוריון ייעודיות לתחומים אלו או לחלקם, על מנת לשפר ולייעל את הפיקוח עליהם. הרחבת העיסוק בתחומים אלו נובע, בין 

השאר, מהחשיבות הגדולה שמייחסים להם דורות העובדים והצרכנים הצעירים – בני דור ה-Y ובני דור ה-Z. דורות אלו נוטים 
לראות חשיבות גדולה בסביבת העבודה, הפיתוח האישי, והאימפקט החברתי של חברות, הרבה יותר מאשר דורות קודמים. 

לעיתים הם מחשיבים זאת אף יותר מתנאי ההעסקה שלהם, לרבות שכר ותנאים סוציאליים. 

אנו ממליצים לדירקטוריונים להצטרף למגמה העולמית, לבחון את היקף ואופן העיסוק של החברות שלכם בתחומים 
אלו. כדירקטוריון יש לכם יכולת השפעה רבה על תחומים אלו, במיוחד בחברות בהן הם אינם מפותחים מאוד. אנו 

ממליצים לכם להגביר את השפעתכם על העשייה בחברות שלכם בתחום משאבי האנוש, התרבות הארגונית ואחריות 
חברתית. לתחומים אלו יש השפעה ישירה ומהותית על ערך המותג, המוניטין של החברה, והביצועים והמוטיבציה של 

העובדים, ולכן כדאי שהם יונחו ויפוקחו על ידי הגוף הבכיר ביותר בחברה.

עברו תכנית הכשרות ייעודית 
בנושא תרבות ארגונית

17%

מהחברות בעלי המניות 
ביקשו לדון עם הדירקטוריון 
בנושאי אחריות תאגידית 

ואימפקט חברתי

42%

מהחברות בעלי המניות 
ביקשו לדון עם הדירקטוריון 
בנושאי שינויי אקלים וסביבה

35%

עוסקים בסיכונים הנובעים 
מתרבות ארגונית

82%

עוסקים בסיכונים הנובעים 
מקיימות ואחריות תאגידית

84%

דנים באחריות תאגידית 
וקיימות לפחות פעם בשנה

39%

דנים בתרבות ארגונית 
לפחות פעם בשנה

46%

דנים במשאבי אנוש וגיוס 
עובדים לפחות פעם בשנה

54%

עברו תכנית הכשרות ייעודית 
בנושאי אחריות תאגידית, 
קיימות, והשפעה חברתית

25%

היו רוצים למנות חבר 
דירקטוריון בעל מומחיות 
ספציפית בתחומים רכים 

)משאבי אנוש, גיוס, מדיניות 
ציבורית, קיימות

ואחריות תאגידית(

  14%

האם הוגדרה בחברה תרבות ארגונית רצויה, התומכת בהשגת האסטרטגיה 
ובעמידה במדדי הביצוע והסיכון המרכזיים, ומהם הצעדים שבוצעו על מנת להטמיע 

את התרבות בחברה?

האם ובאיזה אופן פעילותה של החברה מקדמת יעדי קיימות סביבתית ופיתוח חברתי-
כלכלי? כיצד פעילות זו מדובררת לציבור הרחב וממונפת לצרכים שיווקיים-מיתוגיים?

האם מדיניות משאבי האנוש של החברה תומכת בהשגת יעדי החברה ומאפשרת 
גיוס ושימור עובדים איכותיים בהתאם לצרכי החברה? האם מדיניות משאבי האנוש 

הינה בהלימה עם יעדי התרבות הארגונית שהוגדרה?

שאלות לדיון 
בדירקטוריון:



שאלות לדיון 
בדירקטוריון:

האם לחברה יש אסטרטגיה טכנולוגית המתייחסת לסיכונים וההזדמנויות הטמונים 
במהפכת המידע ביחס לחברה ותחומי פעילותה?

האם ישנה פעילות מספיקה בחברה לקידום חדשנות טכנולוגית בפעילותה 
העסקית והתפעולית של החברה?

העמקת העיסוק בטכנולוגיה
שנת 2019 מתאפיינת בהעמקת העיסוק של דירקטוריונים בטכנולוגיה ובפיקוח על יישומה בחברה. החברה האנושית עוברת 

בימים אלו מהפכת מידע ודיגיטליזציה, והבנת החשיבות של עולמות הטכנולוגיה הדיגיטלית לסוגיה הולכת וגדלה בחברות 
הגדולות ביותר בעולם. דירקטוריונים רבים מרחיבים את עיסוקם, הן ברמת התוויית המדיניות והן ברמת הפיקוח על יישומה, 

גם לתחומים אלו. דירקטוריונים משלבים מומחים טכנולוגיים בהרכביהם, ועוברים הכשרות רבות בעולמות התוכן הללו, החל 
ממטבעות דיגיטליים, דרך רשתות חברתיות ועד לאינטליגנציה מלאכותית. בנוסף, היקפי הדיונים על תחומים אלו, 

שבעבר לא ראינו אותם בכלל נידונים על ידי הדירקטוריונים, הולכים ומתרחבים. חברות בכלל המגזרים העסקיים מבינות שאם 
הן רוצות לשרוד ולהתפתח הן חייבות לשמור על רמה גבוהה של חדשנות טכנולוגית, ולכל הפחות לא להישאר מאחור מבחינה 

טכנולוגית. בהתאם, הדירקטוריונים מוודאים שהחברות שלהן פועלות בתחומים אלו לפי הצרכים והדרישות של השוק. 

אנו ממליצים לדירקטוריונים להגביר את מעורבותכם בתחום הטכנולוגי בחברות שלכם, שהשפעתו על כל היבט 
בחיינו, ובפרט בשוק העסקי, היא עצומה כבר כיום, ורק תלך ותגבר. נצלו את קרבתכם ונגישותכם לאחד משווקי ההיי-טק 

המתקדמים בעולם, למדו את התחום, ופעלו לשלב אותו בפעילות העסקית והתפעולית של החברות שלכם. שילוב כזה 
יהפוך את החברות שלכם ליעילות יותר, ואת פעילותן לאפקטיבית יותר. 

עברו הכשרות בנושא 
סיכוני סייבר ואבטחת מידע 
)זהו הנושא הנפוץ ביותר 

להכשרות דירקטוריון
בשנה החולפת(

62%

העידו על עליה בשנתיים 
האחרונות במיקוד 

אסטרטגיה דיגיטלית 
וטכנולוגית

  66%

דנים באסטרטגיית טכנולוגיה 
לפחות פעם בשנה

64%

דנים בסוגיות סייבר לפחות 
פעם בשנה

75%

בנושאים טכנולוגיים על 
בסיס רבעוני

  19%

מעוניינים לגוון את ההרכב 
המקצועי שלהם על ידי 

הוספת מומחה לאסטרטגיה 
דיגיטלית וטכנולוגית 

34%

היו מעוניינים להוסיף 
מומחה סייבר לדירקטוריון 

20%



אנו ממליצים לדירקטוריונים לבחון את הפרקטיקות לפיהן הם מתנהלים, ולוודא שהן מאפשרות עמידה ביעדי החברה. 
תהליך הערכת אפקטיביות הדירקטוריון שהונהג בדירקטוריונים המובילים בארץ ובעולם, הינו הכלי המרכזי לאבחון ושיפור 

ביצועי הדירקטוריון ובמסגרתו ניתן להיעזר במדדים המקובלים בדירקטוריונים בעולם.

האם מספר הפגישות, תדירותן ומשכן מאפשר פיקוח אפקטיבי על כלל תחומי 
הפעילות של החברה בהתאם לצרכיה ולדרישות הרגולטוריות והעסקיות?

האם הרכב הדירקטוריון מגוון מספיק מבחינה אישית ומקצועית על מנת לאפשר דיון 
מעמיק וביקורתי בנוגע לכלל תחומי הפעילות של החברה?

האם הדירקטוריון שלנו עובר הכשרות איכותיות בהתאם לצרכים השונים של 
הדירקטורים והחברה, על מנת להגביר את איכות פעולתו של הדירקטוריון?

האם הדירקטוריון שלנו דואג לקבל מידע מגוון בנוגע לחברה וסביבתה מגורמים 
שונים בעלי השקפות שונות?

שאלות לדיון 
בדירקטוריון:

ההתרחבות המהירה של תחומי העיסוק של הדירקטוריון, אנו עדים להתפתחותן של פרקטיקות שעלולות לפגוע במידה מסוימת 
באפקטיביות פעילותו של הדירקטוריון, ולבצע את תפקידו בצורה מיטבית. כך, פגישות הדירקטוריון מתמעטות ומתארכות

מה שעלול להקשות על קבלת החלטות בקבועי הזמן הנדרשים, ולהקשות על קיום דיונים איכותיים תוך שמירה על קשב מלא.

נפגשים
4-5 פעמים בשנה

 מקיימים פגישות שאורכן 
יותר מ-5 שעות

התרחבות התחומים גם מקשה על הדירקטורים להיות מקצועיים ומעודכנים בכלל התחומים בהם הם עוסקים, ובהתאם נפגעת 
היכולת שלהם לקבל החלטות מקצועיות באופן עצמאי, למרות זאת:

כך, התלות של הדירקטוריון באנשי מקצוע בודדים מתוך החברה או הדירקטוריון עצמו הולכת וגוברת לכן, בין השאר, הדירקטוריונים 
מעוניינים להוסיף מומחים בתחומי הפיקוח החדשים להרכבם.

אין תכנית הכשרות 
לדירקטורים

ההכשרות ניתנות ברובן ע״י 
הנהלת החברה המפוקחת

אין תכנית חפיפה לחברי
ועדות חדשים

אף על פי כן, הדירקטוריונים מעדיפים להתבסס על המידע אותו הם מקבלים מגורמים בתוך החברה, עליה הם מפקחים
מה שעלול להקשות על הדירקטורים לקבל מידע אובייקטיבי אותו הם עשויים להצטרך במסגרת משימות הפיקוח.

מהחברות, לא מחילות על הדירקטורים אחריות אישית אין לדירקטורים אחריות אישית להישאר מעודכנים בתחומי 
הסביבה העסקית של החברה, והם מתבססים אך ורק על עדכונים של בכירים בחברה המפוקחת לצורך זה

בנוסף, למרות השאיפה לגוון את הדירקטוריונים מבחינה מקצועית, שיטת הגיוס הנפוצה ביותר נותרה קשרים אישיים
מה שעשוי להקשות על גיוס מומחים בתחומים החדשים ולפגוע ביכולת להגביר את הגיוון האנושי בתוך הדירקטוריון.

יגייסו על בסיס זה
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אין להסתמך על תוכן חוברת זו ו/או לעשות בה שימוש מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוברת 
אלא לתת רקע כללי לנושאים המוזכרים בה | למען הסר ספק יובהר, כי אין האמור בחוברת זו מהווה ייעוץ משפטי 

או ייעוץ מקצועי אחר ו/או תחליף לייעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי אחר.
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