
רבעון שלישי, 2016
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.

היחידה לשירות ה-    ירקטוריון
כל מה שצריך לדעת לקראת ישיבת הדירקטוריון הבאה



עוד לא יבשה הדיו מאז הצגנו בניוזלטר הרבעון הראשון של 2016 את ממצאי הסקר הבינלאומי 
שנערך בקרב 300 דירקטורים מסביב לעולם ובו תחושותיהם לגבי בטחון בהיערכות החברות שלהם 
להתמודדות עם משברים, ובמהלך הרבעון השני אנו עדים לשרשרת משברים שקרו במספר חברות 

בו זמנית בהקשר לבטיחות המזון. המחקר שהצגנו העלה כי קיים פער ברור בין תרחישי המשבר 
שמופו על ידי הארגונים כרלוונטיים אליהם לבין תכניות ההיערכות אליהם הקיימות בשטח )ראו 

ניוזלטר רבעון ראשון - פרק “בוער על סדר היום”(. במקביל, השיח הציבורי שמתגלגל בתקשורת 
הציבורית מראה לנו כמה משברי אמון מול ציבור הצרכנים יכולים להיות נפיצים עבור חברות 

מסחריות, תעשייתיות וחברות שירותים. 

בטיחות המזון ובטיחות המוצר בכלל הם סיכונים מובנים אליהם חשוף כל יצרן בתחום המזון 
והמשקאות, כל חברה מסחרית שמשווקת מוצרים באשר הם לציבור וכל חברה שמספקת שירותים 

לציבור הרחב. אירועי סיכון בתחום בטיחות המוצר הינם בעלי פוטנציאל נזק גבוה הן מכיוון שהם 
לעיתים נוגעים לבריאות הציבור והן בגלל החשיפה הרחבה של המוצרים והשירותים – ריבוי 

טרנסאקציות. במערך ניהול הסיכונים של החברות הרלוונטיות, שייכים סיכונים אלה לתחום הציות 
)במקרה שקיימת רגולציה ברורה( ולתחום סיכוני מוניטין שכן פוטנציאל הנזק למוניטין של החברה 

בקרות אירוע סיכון הינו גבוה עד קריטי.

חשיפות האירועים בתעשיית המזון בתקשורת מעלות שאלות קשות לגבי קיום מערכי בקרת 
איכות במפעלי ייצור המזון ומערערות את אמון הציבור בקשר למוצרי צריכה בסיסיים. זו העת 

שדירקטוריונים של חברות אלה בפרט ודירקטוריונים בכל החברות שעוסקות בייצור ומכירה של 
מוצרי צריכה צריכים לשאול את עצמם את השאלה מהי אחריותם לנושא בטיחות המוצרים ומה 

גבולות הגזרה של אחריותם הפיקוחית. על פי חוק, אחריות הדירקטוריון הינה להתוות אסטרטגיה 
ולפקח על תפקוד ההנהלה. היות ותפקוד ההנהלה כולל בין היתר ניהול של נושא בטיחות המוצר 

המיוצר והמשווק על ידי החברה, על הדירקטוריון לפקח כי תפקיד זה מבוצע כיאות. מה אם כן נדרש 
 מדירקטוריון בהקשר זה? והיכן משתלבת אחריות זו במסגרת מערכי פיקוח קיימים? 

בוער על סדר היום
Another Crisis of Confidence

משבר אמון הצרכנים והשפעתו על חברות תעשייה ומוצרי צריכה

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/risk/bod_newsletter/dagenda_rivon1_2016_web.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/risk/bod_newsletter/dagenda_rivon1_2016_web.pdf


להלן מספר דוגמאות לשילוב הנושא במסגרת מערכי פיקוח מקובלים:

פיקוח על מערך ניהול הסיכונים

בחברות רבות קיים מערך ניהול סיכונים מסודר ובמסגרתו משולבים זיהוי, מדידה וניהול של:
סיכוני ציות לחוקים ותקנות בתחום ייצור המזון, בתחום גילוי ושקיפות מרכיבי המזון, פיקוח על 	 

מחירי מוצרים ושירותים מסוימים ותקנות יצרניות נוספות.

סיכוני מוניטין כלומר מכלול הסיכונים הרלוונטיים לחברה בעלי פוטנציאל נזק למוניטין 	 
שלה, אשר בחברה שמייצרת ומשווקת את מוצריה או שירותיה לציבור הרחב יש להתייחס 

לסיכונים הקשורים לתגובת הציבור למוצר או שירות פגום, מחיר המוצר וכדומה.

במסגרת זו, על הוועדה לוודא כי נושאי ביקורת שקשורים לסיכוני בטיחות המוצר ו/או השירות 
כלולים במסגרת עבודתו של מבקר הפנים וכן כי ליקויים הקשורים לתחומים אלה אשר עולים 

במסגרת דוחות מבקר הפנים מקבלים תעדוף גבוה.

פיקוח על מבקר הפנים של הארגון על ידי ועדת הביקורת

על הדירקטוריון של חברה שמייצרת או מוכרת מוצרי צריכה או שירותים לציבור הרחב לשאול את 
עצמו האם המומחיות והידע של חבריו מספיק לצורך הפיקוח על ההנהלה בנושאים מקצועיים – 

במסגרת זו עליו לזמן לישיבות מומחים בתחומי הליבה הרלוונטיים, לבקש סקירה של הנעשה בתחום 
בקרת האיכות ולהזמין סקירות תקופתיות של המגמות הקיימות בענף הרלוונטי בארץ ובעולם. 

התייעצות עם מומחים וסקירת מגמות בענף



מתי נושאי איכות ובטיחות המוצרים 	 
והשירותים נסקרו לאחרונה בפני 

הדירקטוריון והאם יש צורך בהזמנת 
מומחה חיצוני לדיון בנושא זה והצגת 

מגמות?

אילו לקחים הופקו אם בכלל, מאירועי 	 
כשל שפורסמו בכלי התקשורת לאחרונה 

בחברות תעשייה ומוצרי צריכה, והאם 
על הדירקטוריון ליזום דיון מיוחד בנושא?

מתי עודכן לאחרונה מערך ניהול 	 
הסיכונים של החברה והאם נושאי 

בטיחות המוצר, בקרת האיכות 
וסיכוני מוניטין משולבים בו?

האם החברה ערוכה לקרות אירוע 	 
משבר ומהו מערך הניהול והדיווח 

בקרות אירוע משבר לרבות תקשורו 
לציבור?



חם על סדר היום
מידע לא חשבונאי – כוחה של המילה הכתובה 

על מה צריך להקפיד והאם זה נוגע לאחריות הדירקטוריון

המונח “מידע לא חשבונאי” )non GAAP disclosure( מתייחס למידע הכלכלי או העסקי אשר 
על בסיסו החברה מתקשרת לציבור את החדשות בנוגע להתפתחותה ולצמיחתה. מידע זה לרוב 
משוקף למחזיקי העניין בחברה במסגרת דו”ח הדירקטוריון הנלווה לדוחות הכספיים, בשיחות עם 

אנליסטים המתפרסמות בכלי התקשורת, באתר החברה, בראיונות עם נושאי המשרה של החברה, 
 ,EBITDA ומצגות למשקיעים פוטנציאליים. מדדים כגון road show בתשקיפים וכן במצגות

Funds From Operations( FFO(, תשואה להון או פדיון יומי לסניף, למטר רבוע או לעובד מהווים 
דוגמאות מובהקות למידע לא חשבונאי זה, שחלק ניכר מהן אינו ניתן לחישוב על בסיס היתרות 

בדו”ח החברה. למרות שהמידע אינו חלק מהדו”חות הכספיים, הציבור מסתמך גם עליו בעת קבלת 
החלטות על השקעה בניירות הערך של החברה ומשום כך הרשות לניירות ערך בארץ ומקבילותיה 

בעולם שמות דגש משמעותי על מהימנות מידע זה.



היות ומידע לא חשבונאי הינו חלק משמעותי מדו”ח הדירקטוריון אשר אחריות הדירקטוריון 
על הכתוב בו ברורה מאליו, יש לוודא כי קיימות בקרות נאותות על הגילוי בקשר עם מידע 

זה הכוללות לכל הפחות את ההיבטים הבאים:

ציות לחוקים ותקנות רלוונטיים – על המידע להיות מוצג בהתאם לדרישות החוק 
הרלוונטיות למידע, במידה וקיימות כאלה )מדובר לדוגמא לגילוי המתחייב מחוקים ותקנות 

של הרגולטור הרלוונטי לחברה אשר אינו הרשות לניירות ערך(.

עקביות – על החברה להקפיד על עקביות הצגת המידע בהתאם לעקרונות שאושרו 
באופן מסודר.

מהימנות המידע – על גורם מוסמך לבדוק את שלמותם ודיוקם של מאגרי הנתונים 
הרחבים עליהם מסתמך המידע המוצג בדו"חות החברה. 

דיוק החישובים – במידה והמידע המובא לגילוי מתבסס על תחשיבים יש לוודא כי קיימת 
בקרה אפקטיבית על ביצוע התחשיבים.

שקיפות – על הגילוי לכלול תיאור מדויק ומפורט של הדרך בה הוכן, הוצג או חושב המידע 
הלא חשבונאי – קרי מהו בסיס הנתונים ואילו חישובים והתאמות בוצעו.

סקירה – קיימת סקירה של המידע המוצג על ידי גורם הנהלה רלוונטי בעל מומחיות וניסיון.

פיקוח – ועדות הביקורת או הדירקטוריון מקיימות בקרת פיקוח על המידע ובתוך כך 
בוחנות את סבירותו בהתבסס על מקורות ידע ומידע מתאימים.

במציאות העכשווית, בה המידע הפך להיות זמין בלחיצת כפתור, 
הסיכון הכרוך בטעות או הטעייה במידע שמפורסם על ידי החברה 

הינו גבוה ולפיכך חשוב להקדיש לנושא זה תשומת לב ראויה.



מה מידת תשומת הלב המיוחסת 
על ידי הדירקטורים למידע המופיע 

בדו"ח הדירקטוריון, בדגש על מידע 
אודות התפתחות החברה המתעדכן 

בכל תקופה?

“ האם הדירקטוריון בו הינך חבר מודע 
למידע לא חשבונאי שמפורסם על 

ידי החברה במקורות השונים ומפקח 
עליו במישרין או על ידי הקמת מנגנון 

פיקוח מתאים?



לאחרונה התכנס בארצות הברית פורום וולנטרי של כ-15 מנכ"לים של חברות גדולות וגלובאליות, 
אשר פרסם מטעמו נייר עמדה המתייחס לפרקטיקות ממשל תאגידי שיש לשאוף אליהן בחברות 
 BERKSHIRE HATHAWAY גדולות. בין המנכ"לים החתומים על הנייר, נמצאים המנכ"לים של

INC, General Motors, JP Morgan Chase, Verizon ועוד. בנייר העמדה שפרסמו מתייחסים 
המשתתפים לנושאים הבאים:

מתחמם על סדר היום
עקרונות ממשל תאגידי בחברה ציבורית מפי מנכ"לים מובילים בעולם

או - מה חשוב לוורן באפט.

הרכב הדירקטוריון ופרקטיקות הממשל בתוך החברה – בפרק זה מתייחסים המנכ"לים 
לחשיבות הרבה של עצמאות הדירקטוריון תוך דגש מיוחד על העובדה כי הדירקטוריון "אינו של 
המנכ"ל או של ההנהלה". הציפייה היא כי חברי הדירקטוריון יהיו מסוגלים לאתגר את ההנהלה 

באופן קונסטרוקטיבי. כמו כן, על הדירקטוריון לקיים תהליך הערכת אפקטיביות של עצמו ולשאוף 
לשפרה בכל עת בין היתר גם באמצעות ריענון הרכבו.

אחריות ותפקוד הדירקטוריון – אחת הפעילויות הקריטיות לדירקטוריון אפקטיבי הינה 
קביעת האג'נדה של הדירקטוריון, על ידו ובאופן עצמאי. הכוונה היא קביעה מראש של תכנית 

עבודה שאינה נובעת מהנושאים הרגולטוריים והמובאים לדיון על ידי ההנהלה, אלא נושאים 
שהדירקטוריון מכניס באופן עצמאי לאג'נדה. האג'נדה השנתית לפי הנייר חייבת לכלול לכל 

הפחות את הנושאים הבאים:
דיון אחד מקיף בשנה בנושאי הליבה העסקיים	 
 	)succession( תפקוד המנכ"ל וחברי ההנהלה ותכנון עתידי
יוזמה ועידוד חשיבה ארוכת טווח בכל דרגי הארגון	 
סוגיות אסטרטגיות מרכזיות, כולל יעדי ביצוע מרכזיים	 
פיקוח על סיכונים משמעותיים לארגון במסגרת גבולות התיאבון לסיכון שנקבעו	 
סטנדרטים פנימיים ותרבות ארגונית לרבות יושרה ואתיקה עסקית	 
מדיניות התגמול למנהלי החברה	 

דיווח לציבור – באחריות הדירקטוריון לוודא שקיפות בפרסומי החברה. בנושא זה ניתן דגש מיוחד 
בנייר העמדה לנושא של מידע צופה פני עתיד, מידע מפורט בנושא מיזוגים ורכישות שעושה 

החברה, מידע חשבונאי ומידע לא חשבונאי )בנושא זה ראה גם פרק "חם על סדר היום" לעיל(.

נושאים נוספים בליבת הממשל התאגידי כגון מנהיגות הדירקטוריון, קשר עם משקיעים 
מוסדיים ועוד.



עד כמה הדירקטוריון שבו 
הינך חבר קובע את האג'נדה 
השנתית של עצמו ומה ניתן 

לעשות כדי לשנות זאת לכיוון 
אמות המידה שפורטו לעיל?

האם קיימת מודעות 
בדירקטוריון בו הינך חבר 

להעלאת אפקטיביות 
הדירקטוריון ומה 

הפעולות האקטיביות 
שנעשות לצורך כך?

“
האם התקיים אי פעם דיון 

על חזון הדירקטוריון ותכנית 
העבודה הנגזרת ממנו?

בסיכומו של דבר, נייר עמדה זה הינו בגדר ספינת הדגל 
לעניין ממשל תאגידי שיש לשאוף אליו, לא רק משום 

שארגונים מובילים בעולם עומדים מאחוריו אלא בעיקר 
בשל העובדה כי מי שחתום על המסמך אמור להיות 

הגורם המפוקח ודווקא ככזה הוא מבין את החשיבות 
שבקיום גורם מפקח אפקטיבי.



היחידה לשירות הדירקטוריון
Israel

לקבלת הניוזלטר והתכנים של היחידה לשירות הדירקטוריון בדואר רגיל, ניתן ליצור קשר עם 

נעם תל-ורד, שיווק, בכתובת ntel-vered@deloitte.co.il או בטלפון 054-7741104

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.


