
רבעון רביעי, 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.

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



הממשל  בתחום  ביותר  והחשובות  הבולטות  הגלובליות  המגמות  אחת 
התאגידי בשנים האחרונות היא הגברת הגיוון )diversity( בגופי ממשל של 
חברות בכלל, ובדירקטוריונים בפרט. בנוסף על חשיבותו מבחינה מוסרית 
וחברתית, גיוון בגופי ממשל הוא בעל ערך עסקי רב על פי מחקרים רבים 
מעשיר  מקצועי,  גיוון  כמו  בדיוק  אישי,  וגיוון  מאחר  זאת  בעולם. 
את הדיונים המקדימים לקבלת ההחלטות בארגון והופך אותם 
יותר. ככל שהרכב הקבוצה שמקבלת  ואפקטיביים  לאיכותיים 
החלטות מגוון יותר, כך ישמעו יותר דעות בחדר ויתאפשר דיון 

מעמיק והתייחסות לסוגיות הנידונות מפרספקטיבות שונות. 

על כן, גיוון בדירקטוריון הוא אחד הכלים המשמעותיים ביותר ליצירת דירקטוריון אפקטיבי המממש את תפקידו 
כפורום אקטיבי בקביעת מדיניות הארגון ופיקוח על יישומה על ידי ההנהלה. בהתאם, מחקרים רבים מצביעים על 
מתאם גבוה בין רמת הגיוון של הדירקטוריון לבין רמת הביצועים העסקיים של החברה. כפירמה המייעצת למעל 
ל-80% מהארגונים המובילים בעולם, Deloitte בוחנת את מגמת העלייה הרב שנתית בגיוון בדירקטוריונים 
בישראל ובעולם, ומדי שנתיים עורכת ומפרסמת סקר בנושא שילוב נשים בדירקטוריונים של החברות הגדולות 

בשוק המקומי והגלובלי. 

מהסקר האחרון שפרסמה Deloitte ברבעון האחרון של שנת 2019, 
ניכרת עליה מסוימת במספר הנשים בעולם המכהנות בדירקטוריונים, 
זו משמעותית הרבה  כי מגמה  כיו”ר, אם  והן  דירקטוריון  הן כחברות 
פחות מאשר בסקרים הקודמים. בנוסף, ניכר כי נשים לוקחות חלק 
המכהנות  הנשים  אחוז  שכן  הדירקטוריון,  בפעילות  יותר  משמעותי 
כחברות או כיו”ר בוועדות דירקטוריון משמעותיות כגון ועדת ביקורת, 

ועדת תגמול וועדת ניהול סיכונים, הולך ועולה גם כן. 

משנת 2016 ועד לשנת 2018 
מספר הנשים בדירקטוריון 

עלה ב-1.9%, ומספר הנשים 
המכהנות כיו”ר עלה ב-1.5%.
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אחוז הנשים המכהנות בדירקטוריונים של חברות בהן מכהנת אישה בתפקיד 
מנכ”ל או יו”ר, גבוה כמעט פי שתיים מזה שבחברות בהן בתפקידי יו”ר ומנכ”ל 

מכהנים גברים.
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המגזרים המובילים בשילוב נשים בדירקטוריונים בעולם הם:

מבט גלובלי
שילובן של הנשים בדירקטוריונים בעולם

אחוז הנשים בדירקטוריונים בישראל אמנם גבוה מהממוצע העולמי, אבל נמוך 
ביחס לממוצע באירופה, ודומה לממוצע במדינות אפריקה שהשתתפו במחקר 

)דוגמת קניה, ניגריה ודרום אפריקה(.
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מבט מקומי
נשים בדירקטוריונים בישראל

בעוד שבעולם מגמת הרחבת השילוב והגיוון הולכת וגדלה, הסקר האחרון מעיד 
על מיתון מגמת הגברת הגיוון ושילוב נשים בדירקטוריונים בישראל. זאת, לאחר 
בשילוב  לעליה משמעותית  עדים  היינו  נערך הסקר  בהן  שבשנים הקודמות 
של  מינוי  בישראל  המחייבת  הרגולציה  בזכות  השאר  בין  בדירקטוריון,  נשים 

לפחות אישה אחת בדירקטוריון של חברה ציבורית. 

בעוד שבין 2014 ל-2016 חלה עליה של יותר מ-4% במספר הנשים בדירקטוריונים 
של חברות ציבוריות, בין 2016 ל-2018 חלה עליה של 0.2% בלבד בנתון זה. גם מגמת 

2014 ל-2016  כיו"ר דירקטוריון התמתנה. בעוד שבין  העלייה באחוז הנשים המכהנות 
אחוז הנשים המכהנות כיו"ר כמעט הכפיל את עצמו, בין 2016 ל- 2018 העלייה במספר הנשים המכהנות כיו"ר 

דירקטוריון הייתה בגובה של פחות מ-50%.

אחוז הנשים מבין המכהנים כיו”ר דירקטוריון בישראלאחוז הנשים מבין חברי הדירקטוריונים בישראל
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שאלות לדיון בדירקטוריון

מהו תמהיל הדירקטוריון הנוכחי שלנו, הן בהקשר לרקע המקצועי והן 
בהקשר לרקע האישי של חבריו?

כיצד ניתן לפעול לשילוב נשים בדירקטוריון ובגופי קבלת החלטות 
אחרים בארגון? 

איך צריכה להיראות המדיניות של הארגון שלנו ביחס לגיוון בכלל 
ולגיוון מגדרי בפרט? 

המגזר המוביל בישראל 
בשילוב נשים היה ונשאר 

המגזר הפיננסי
בעוד שבמגזרים נוספים לא ניכרת נוכחות 

נשית דומיננטית דומה בדירקטוריונים.

אנחנו מזמינים את הדירקטוריונים בישראל להצטרף למגמה העולמית ולשקול בעת מינוי דירקטורים ונושאי 
משרה אחרים בחברה, בנוסף על ההיבטים המקצועיים החשובים, גם היבטים 

של רקע אישי דוגמת מגדר. ארגון שבראשו יעמוד דירקטוריון מגוון ירוויח מנהיגות 
פעילה ומעמיקה, וכן יעמוד בחזית הפעילות לצמצום הפערים החברתיים 

והמגדריים בישראל.

עם זאת, ישראל יכולה להתגאות בעלייה 
באחוז הנשים החברות בדירקטוריונים של 

חברות ממשלתיות, שעומד היום על כ- 43%, 
ומהווה את אחד ההישגים הבולטים בעולם 

בתחום זה.
43%



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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