היחידה לשירות ה-

ירקטוריון

כל מה שצריך לדעת לקראת ישיבת הדירקטוריון הבאה

רבעון שלישי2017 ,

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.

בוער על סדר היום
חוד החנית .ועדת ביקורת
אפקטיבית היא סמן ימני של
דירקטוריון אפקטיבי
ועדת הביקורת הינה ללא ספק אחת הועדות החשובות אם לא
ה-חשובה ביותר מבין ועדות הדירקטוריון בכל חברה  -גדולה או
קטנה ,בינלאומית או מקומית ,פועלת במגזר זה או אחר.

תפקידיה של ועדת הביקורת כוללים בין היתר את הפיקוח על
הדוחות הכספיים ,פיקוח על רואה החשבון החיצוני ,פיקוח על
מבקר פנים ,טוהר מידות ואתיקה ארגונית ,מניעת שחיתות
ושוחד ,עסקאות עם בעלי שליטה ועוד.
בישראל לא קיימת דרישה מפורשת לגילוי בגין פעולתה של ועדת הביקורת במסגרת דוח
הדירקטוריון כפי שקיים בארצות הברית ,אך ניתן ללמוד רבות על המגמות בתפקידה של ועדת
הביקורת דרך הגילוי הניתן בדוחות החברות הנסחרות בארצות הברית ודרך חידוד הדרישות
הרגולטוריות החלות על גילוי זה.
מרכז אפקטיביות הדירקטוריון ( )Center for Board Effectivenessשל  Deloitteחקר את
המגמות בגילויים לגבי פעילות ועדת הביקורת וכתוצאה מכך מצביע על חידוד והרחבה של תוכן
הגילוי בכ 50%-מהנושאים המדווחים.

להלן מספר נושאים מעניינים מהם ניתן ללמוד על המגמות
בפעילותה של ועדת הביקורת בקרב חברות במדד :S&P 100

61%

45%

30%

מועדות הביקורת
מבצעות תהליך
מוסדר של הערכה
לרואה החשבון
המבקר

מועדות הביקורת נותנות גילוי לפעולות
שננקטו על ידי הועדה במהלך השנה
האחרונה כתוצאה מהדיונים שערכה

מועדות הביקורת
נותנות גילוי לדיון
הנערך סביב
הפיקוח על
אבטחת הסייבר

89%
מועדות הביקורת
נותנות גילוי לדיון
הנערך כחלק
מפיקוח על מבקר
הפנים

99%
מועדות הביקורת
אחראיות על פיקוח
הסיכונים להם
חשוף הארגון

96%
מהחברות נותנות
גילוי לנושאים
שנדונו בוועדת
הביקורת

86%
מועדות הביקורת
מונות יותר ממומחה
פיננסי אחד

מדדים אלו הינם רק חלק מהמדדים הרבים עליהם ניתן גילוי בדוחות של החברות הנסחרות
בארצות הברית .קיימים עוד מדדים רבים ומפורטים אשר אחוז החברות המתיישר לפיהם גדל
כל שנה לאורך השנים האחרונות ומצביע על החשיבות הרבה הניתנת לפעילותה של ועדת
הביקורת כחוד החנית של הדירקטוריון.
בישראל וועדת הביקורת מונה שלושה חברים ,ברוב החברות  -כמספר הדח"צים בחברה.
רוב וועדות הביקורת עוסקות מטבע הדברים בעיקר בפיקוח על מבקר הפנים ובאישור עסקאות
עם בעלי העניין .ניתן להבין כי על מנת להוציא לפועל את תחומי העיסוק הרבים כפי שמשתקפים
מהמחקר ,יש להתכנס לעתים יותר קרובות מאשר פעם ברבעון או פעם בחצי שנה סביב המועד
של הדוחות הכספיים וכן לשים על האג'נדה נושאים כגון :מערך ניהול הסיכונים ככלל וניהול
סיכוני סייבר בפרט ,הטמעת תרבות ארגונית בהלימה עם אסטרטגיה עסקית ועקרונות אתיים
ועוד נושאים מגוונים המתקשרים באופן ישיר לפעילות השוטפת של החברה ,התפתחותה
העסקית וצמיחתה.

נושאים
לדיון
בישיבה

מהם הנושאים שראויים שוועדת
הביקורת תעסוק בהם מעבר לנושאים
הטריוויאליים כגון דוחות מבקר הפנים
ועסקאות עם בעלי השליטה?

האם וועדת הביקורת יוזמת נושאים
חדשים ומתאימה את סדר יומה כגוף
המפקח על טוהר המידות של הארגון
לפעילות העסקית המתפתחת שלו?

האם וועדת הביקורת "חיה" את מכלול
הסיכונים העסקיים להם חשוף הארגון,
מקבלת עדכונים שוטפים עליהם
ומתאימה את הפעילות שלה בכל
התחומים לסיכונים אלו?

חם על סדר היום
מהי בשלות דיגיטלית וכיצד
מפתחים אותה?
לאחרונה נפוצו ידיעות על הכחדתו הקרבה של מגזר הקמעונאות הקלאסי בארצות הברית
לאור מעבר הצרכנים לצריכה מקוונת באופן כה משמעותי ,שוק שלם שהתקיים עשרות שנים
ושגשג לאור תרבות הצריכה ההולכת וגדלה ,מצא את עצמו פתאום על פי התהום .להגיד
שהכתובת הייתה על הקיר זה כמו להפגין חכמה בדיעבד וכידוע זוהי איננה חוכמה גדולה.
אדפטציה לסביבת פעילות דיגיטלית ויצירת יתרון תחרותי באמצעות שימוש בטכנולוגיות
דיגיטליות מעסיקות היום כמעט כל ארגון עסקי .יחד עם זאת יש ארגונים שעושים בזה חיל
ואולי יש מה ללמוד מהם.

מחקר אחרון של  Deloitteו MIT-מציג חמש מגמות עסקיות
וניהוליות אשר יצעידו את הארגון קדימה במדד הבשלות הדיגיטלית:
שינויים שיטתיים בארגון בכוח האדם והמבנה ארגוני על מנת לקדם חדשנות
וכן תרבות ארגונית והתנסות דיגיטלית
המחקר מעלה כי מעל  70%מהמשיבים בארגונים הבשלים דיגיטלית מצביעים
על שילוב צוותי דיגיטל לרוחב הארגון .בחברות הנמצאות בשלב מוקדם של בשלות
דיגיטלית רק  28%מהמשיבים ציינו זאת.
הסתכלות ארוכת טווח
היעדים האסטרטגיים של החברות אשר בשלות דיגיטלית,
לרוב ארוכים יותר מאלה של החברות הלא בשלות.
כ 30%-מהחברות הבשלות דיגיטלית מסתכלות חמש שנים
קדימה ויותר מבחינת התכנית האסטרטגית לעומת 13%
בלבד מהחברות הלא בשלות.
טרנספורמציה מתמדת של יוזמות בתחום הדיגיטל
לתהליכים חוצי ארגון בעלי השפעה כוללת
חברות שהינן בשלות דיגיטלית ,מקדמות יוזמות
קטנות כגדולות בכל תחומי העשייה .חברות אלו
בדרך כלל פועלות באופן מוסדר לטובת השגת מימון
לתמיכה מתמדת ביוזמות דיגיטליות.
מגנט כישרונות
עובדים ומנהלים מוכשרים ,נוטים לעזוב את מקומות
העבודה אשר לא מאפשרים להם לפתח את יכולותיהם
הדיגיטליות .המחקר מצא כי מנהלים בדרגת  VPעשויים
לעזוב את הארגון תוך שנה בסבירות גבוהה פי  15מאשר
אלה העובדים בארגון בשל דיגיטלית .בארגונים בשלים
דיגיטלית ,פיתוח המנהלים הינו הרבה מעבר להכשרה
והדרכה  -אותם ארגונים מאפשרים לעובדים ומנהלים
לפתח את היכולות הדיגיטליות כחלק מפיתוח הקריירה וזאת
באמצעות עשייה משמעותית.
מתן אפשרות למנהלים לקדם חזון דיגיטלי על ידי מתן משאבים ומקורות מימון
מנהלים השואפים להצעיד את הארגון שלהם קדימה אל עבר החזון הדיגיטלי לרוב
כוללים יעדי דיגיטל מוגדרים כחלק מהאסטרטגיה העסקית .ברוב הארגונים הבשלים
דיגיטלית ,השקעת המשאבים בתחום זה אף הולכת לגדול בשנים הקרובות ,מה שרק
יגדיל את הפער הקיים במילא בין הארגונים הבשלים דיגיטלית לאלה שאינם.

נושאים
לדיון
בישיבה

האם בארגון שבו אתם מכהנים
כדירקטורים מתקיים שיח באסטרטגיית
הדיגיטל?

במידה ומתקיים שיח כזה ,האם
התרבות הארגונית ,ההון האנושי
והתהליכים הפנימיים הינם
בהלימה לחזון?

כיצד ממוקם הארגון ביחס למתחריו והאם
מועמדים משאבים משמעותיים לטובת
קידום אסטרטגיית דיגיטל?

מתחמם על סדר היום
הכוח של השונות
כיצד בונים דירקטוריון מגוון ,אשר מכלול היכולות בו אופטימלי
עבור הארגון עליו הוא אמון?

מזה
שנים מתקיים בעולם
דיון על גיוון מגדרי וכן ייצוג
מיעוטים בדירקטוריונים .המון דגש
הושם הן ברגולציה והן בשיח הציבורי
לייצוג מגדרי מאוזן ,ואכן השינוי קורה אם כי
בקצב איטי למדי .במקביל לתהליך מבורך זה,
מתברר כי המטרה הסופית אינה רק ליצור
גיוון מגדרי ולאזן את ייצוג המיעוטים ,אלא
לבחון את מגוון היכולות המיוצגות על
ידי חברי הדירקטוריון כקבוצה
וכצוות

יכולות מקצועיות מגוונות ,ניסיון ,מגוון דעות ופרספקטיבות שונות  -כל אלה נמצאים במוקד
הדיון על אפקטיביות הדירקטוריון .מיקוד זה נדרש בין היתר בשל מורכבות עסקית הולכת
וגדלה בעידן מרוץ טכנולוגי ,אכיפה רגולטורית גוברת ותחרות גלובלית.
הצעד הראשון לכיוון דירקטוריון "מאוזן יכולות" הינו בבחינת מכלול היכולות הקיים כיום
בדירקטוריון אל מול היכולות הנדרשות  -ובמילים אחרות ,יש לבצע ניתוח פערים.

על פי סקר  Deloitteמשנת )Board Practices Report( 2016
 91%מהדירקטוריונים בארצות הברית מבצעים הערכת אפקטיביות
הדירקטוריון .מרכיב משמעותי מהערכה כזו אמור להיות אבחון
פערים ביכולות הדירקטורים אל מול הרצוי.

91%

לצורך ביצוע אבחון הפערים יש לקחת בחשבון
את הנקודות הבאות:

1
2
3

הערכת היכולות חייבת להיות אובייקטיבית שכן הערכה כזו שאינה נקיה
מאינטרסים לא תספק ערך מוסף .ברוב המקרים רצוי לבצע הערכה שכזו
באמצעות גורם שלישי מקצועי.
הערכת היכולות חייבת להיות "מחוץ לקופסה"  -כלומר לקחת בחשבון תחומי
התמחות חדשים ,מתפתחים וכאלה שהולמים את האסטרטגיה העסקית של
החברה .למשל כדאי לבחון בין היתר מהן היכולות המיוצגות בדירקטוריונים של
חברות דומות או מתחרות.

ההערכה חייבת לקחת בחשבון את היכולות של כל דירקטור בנפרד ואת
היכולות המצרפיות של הדירקטוריון כצוות.

דירקטוריון אפקטיבי הינו דירקטוריון מגוון ,אשר מקדם ידע ,ניסיון
ופרספקטיבות מגוונות ולאו דווקא כזה שכולם מסכימים בו תמיד
בכל נושא .כגוף האמון על קביעת אסטרטגיה של הארגון ופיקוח
על תפקוד ההנהלה ,עליו להיות מוכשר לכך על ידי ייצוג מכלול
רחב של יכולות וידע ,יכולת לאתגר החלטות וכיווני חשיבה .כל אלו
בהישג יד במידה ותהיה קיימת פתיחות ורצון להשתפר וכן מדידה
רוטינית ותהליך שיפור מתמיד.

נושאים
לדיון
בישיבה

האם נעשה תהליך לאבחון אפקטיביות
הדירקטוריון וכחלק ממנו בחינת היכולות
הקיימות אל מול הרצויות?

במידה ופערי היכולות זוהו ,האם
נעשים צעדים לסגירת הפער?

האם קיימת הבנה של מהן היכולות ,הידע
והניסיון הדרושים לדירקטורים (כמו כן,
גם להנהלה) על מנת לעמוד ביעדים
האסטרטגיים שהארגון קבע?

היחידה לשירות

הדירקטוריון
נשמח לשמוע מכם על נושאים רלוונטיים ומומלצים לדיון בניוזלטרים הבאים.
למידע ופרטים נוספים צרו קשר עם היחידה לשירות הדירקטוריון:

רו”ח אירנה בן יקר
שותפה,
מנהלת היחידה לשירות הדירקטוריון
052-5838634
ibenyakar@deloitte.co.il

ידידותי לסביבה
לקבלת הניוזלטר והתכנים של היחידה לשירות הדירקטוריון בדוא"ל ,ניתן ליצור קשר עם
נועה טאובמן בכתובת  ntaubman@deloitte.co.ilאו בטלפון 073-3994555
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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