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כל מה שצריך לדעת לקראת 
ישיבת הדירקטוריון הבאה

היחידה לשירות 
ה- Dרקטוריון

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

במהלך הרבעון האחרון פרסם משרד המשפטים טיוטת 
תיקון לחוק החברות. גם כנס התאגידים השביעי של הרשות 
לני”ע שנערך ביום 21.12.15 ועסק לא מעט בהליכי ההקלות 

שהרשות מנהיגה מזה כמה שנים, מצביע על תהליך דה-
רגולציה מתמשך.

לתיקון ולהקלות שתי מטרות:

1 . לייצר מדרג רגולציה בהתאם לגודל החברה, בדומה 
לנעשה בשווקים רבים בעולם.

2 . לעודד הנפקות הון בישראל על ידי הקלות בממשל 
תאגידי.

בחרנו להביא לידיעתכם את עיקרי ההקלות והמגמות 
העתידיות כפי שהוצגו בכנס הרשות. נדגיש כי חלק 

מההקלות הנדונות תלויות בהליכי חקיקה המצויים בשלבים  
שונים ועל כן יש להתייחס אליהן ככאלו היכולות להשתנות 

ו/או לא להגיע לידי יישום כלל.

ההקלות מתרכזות בשני תחומים:

· תגמול בכירים - דרך התגמול והצורך בתגמול	
· הקלות שמטרתן לסייע לחברות ייעודיות ובהן- חברות 	

מו”פ, חברות שהנפיקו לראשונה בחמש השנים האחרונות 
 )SME’s( וחברות קטנות ובינוניות

רשמים מכנס תאגידים השביעי של רשות ני”ע וטיוטת 
תיקון חוק החברות - הקלות ברגולציה לחברות מסוימות

קשה עכשיו קל אחר כך 

למעבר לאתר "היחידה לשירות הדירקטוריון" לחצו כאן

http://www2.deloitte.com/il/en/pages/risk/topics/israel-center-for-corporate-governance.html


תגמול בכירים
· תינתן אפשרות לקבוע במדיניות התגמול מתן בונוס 	

לנושאי המשרה בגובה של עד שלוש משכורות, על פי 
שיקול דעת בלבד וללא ביסוס הבונוס על רכיבים מדידים

· תינתן אפשרות להימנע מלבסס את התגמול המשתנה 	
של המנהלים הכפופים ישירות למנכ"ל על פי קריטריונים 
מדידים )מדברי ההסבר ניתן ללמוד כי הכוונה, אף שלא 

נוסחה כך, היא לנושאי משרה אשר קיים קושי לקבוע 
זיקה משמעותית בין שכרם לקריטריונים מדידים כגון יועץ 

משפטי, סמנכ"ל רגולציה, סמנכ"ל כ"א וכד'(
· תינתן אפשרות לאחד בין ועדת הביקורת לוועדת התגמול, 	

בתנאי שהרכב הוועדה יעמוד על דרישות ההרכב של שתי 
הוועדות

· הקלות במסגרת IPO - אישור מדיניות התגמול הראשונה 	
ייעשה במסגרת התשקיף, עבור חברה שמנפיקה 

לראשונה ולאחר מכן רק בחלוף חמש שנים מהנפקה 
)להבדיל משלוש שנים החלות על יתר החברות(

הוצגו שינויים בנוגע לגילוי על תגמול בכירים במסגרת תקנה 
21 - התאמת הגילוי לעידן שלאחר תיקון 20:

· תידרש השוואה בין תנאי המדיניות )כגון תקרות שכר( 	
לשכר ששולם בפועל

· החברות ידרשו לגילוי נרחב על הרכב התגמול המשתנה; 	
פרמטרים לתגמול, יעדים, אחוז עמידה ביעדים וכד'

· פטור מגילוי לנושאי משרה המשתכרים פחות משכר 	
מנכ"ל משרד ממשלתי )730,000 ₪(

· ביטול תקנה 10 )ב( )4( - בנושא סבירות והוגנות התגמול	

הקלות לחברות ייעודיות
הקלות לחברות מו”פ 

· דוחות כספיים - אפשרות עריכת 	
דוחות לפי ה-US GAAP, אפשרות 

לדיווח באנגלית
· תמריצי מס -  	

למשקיעים - הכרה בהשקעה  	§

כהפסד הון בר קיזוז במגבלות 
מסוימות

ליזמים - אופציות במסלול הוני 	§

סל קליטה לחברות ב- IPOs )בחמש 
השנים הראשונות ממועד ההנפקה 

הראשונה(
· חברות ייהנו מהאפשרות לאשר 	

אלמנטים הנוגעים לממשל תאגידי 
רק לאחר חמש שנים, במקום שלוש 
שנים כנהוג כיום: אישור תנאי כהונה 
של בעל שליטה, אישור כפל כהונה 
כיו”ר ומנכ”ל ואישור מדיניות תגמול 

· יינתן פטור מחובת הקמת ועדת מאזן 	
כמו גם מחובת חוות דעת רו”ח בדוח 

 SOX
· הרשות תנקוט במדיניות מקלה 	

ומתחשבת בנקיטת הליכי אכיפה



SMEs הקלות לחברות קטנות ובינוניות
)חברות ששווי השוק שלהם הינו נמוך מ-300 מיליון ש”ח או שגייסו בסכום הנמוך 

מ-200 מיליון ש”ח(
· פטור מצירוף דו”ח ISOX והצהרת מנהלים חלקית 	
· העלאת הרף הנדרש לצירוף הערכת שווי מהותית - רק במקרה שהיא 20% 	

מסך המאזן ולא 10% כבעבר
· העלאת רף צירוף דוחות כספיים של חברות קשורות 	
· הקלות נוספות )בהליכי חקיקה( - 	

פטור מהקמת וועדת מאזן  	§

הפחתת הגמול לדירקטורים חיצוניים  	§

הפחתת גמול השתתפות בישיבה ב-50% בחברות בדרגות א’ - ג’ 	§

בנוסף לכל אלו, הרשות לני”ע הציגה הרחבות בעמדות הסגל לגבי עסקאות 
עם בעלי שליטה בכל הנוגע לאישור עסקאות חוזרות עם בעלי שליטה, הלוואות 

מזכות כמו גם ביטול עמדת הסגל בנוגע למכירת דירת מגורים.

· האם נדונו בדירקטוריון או באחת מוועדותיו הרלוונטיות ההקלות המוצעות על ידי 	
משרד המשפטים והשפעתן הצפויה על החברה? במידה ולא, נמליץ לכלול את 

הנושא במסגרת ההכשרה לדירקטוריון בנושאים רגולטוריים ומשפטיים.
· מהם התהליכים המתאימים לחברה בנושא התגמול אשר ימקסמו את ביצועי 	

המנהלים הבכירים ומה המנגנונים שכדאי להשאיר גם לאחר כניסת ההקלות 
לתוקף?

נושאים לדיון בישיבה

לעיון במצגות המלאות 
מכנס התאגידים של 

הרשות לני"ע - 
לחצו כאן

לעיון בתזכיר חוק 
החברות )הסמכה למתן 

הקלות( תשע"ה 2015 
מאתר הבורסה לני"ע - 

לחצו כאן

http://www.isa.gov.il/Corporations/2901/Conferences/kenestagidim7/Pages/default.aspx
http://www.isa.gov.il/roadmap/Documents/tazkirhokvetakanothakalot10092015.pdf


חם על סדר היום

בארגונים רבים תקופת הדוחות 
השנתיים הינה שעת הכושר של 
ועדות הביקורת. אמנם תפקידי 

הדיווח הכספי הואצלו לוועדה לבחינת 
הדוחות הכספיים, אך לרוב הרכב 
הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים 

זהה לזה של ועדת הביקורת וקיימת 
חפיפה מסוימת בתפקידיהן. החפיפה 

בין הוועדות היא בעיקר בבדיקה 
של מערך הבקרה הפנימית. ועדת 

הביקורת אחראית, בין היתר, על 
הפיקוח, על מערך הבקרה הפנימית 

בארגון ובמקביל, הוועדה לבחינת 
הדוחות הכספיים אחראית על 

הפלח של הבקרה הפנימית בדיווח 
הכספי והגילוי. לפיכך, נתייחס 

בפרק זה לתפקידי ועדת הביקורת 
ככאלה הנדרשים הן מחברי הוועדה 

לבחינת הדוחות הכספיים והן מועדת 
הביקורת.

בתקופה זו של השנה, ועדת הביקורת 
בדרך כלל מקיימת ישיבה ממוקדת 
בהשתתפות רואה החשבון המבקר 

והמבקר הפנימי של החברה. מטרת 
הפגישה הינה דיון בתובנותיהם לגבי 

התנהלות עסקי החברה והממשק עם 
הנהלת החברה, ללא נוכחות ההנהלה. 
כמו כן, מסכמת ועדת הביקורת שנת 
פעילות של המבקר הפנימי וקובעת 

את תכנית הביקורת שלו לשנה 
הבאה, בהתבסס על מיפוי סיכונים, 

תכנית ביקורת רב שנתית וסוגיות 

מי שומר על שומרי הסף?

מהם תפקידיה של ועדת הביקורת מפרספקטיבה 
של יו"ר הרשות לניירות ערך האמריקאית

אד הוק שעלו במהלך השנה החולפת.

בחודש דצמבר מתקיימת בדרך 
כלל ועידה של לשכת רואי החשבון 

האמריקאים ובה נדונים נושאים 
מגוונים הקשורים לחשבונאות וביקורת 

לרבות סיכומי שנה של רגולטורים 
שונים. במסגרת הוועידה השנתית, 

נאם יושב ראש הרשות לניירות 
הערך האמריקאית לגבי האחריות 

המשותפת והספציפית של ההנהלה, 
של רואה החשבון המבקר, של ועדת 

הביקורת ושל הרגולטור, על דיווח 
כספי מהימן ואיכותי. 

במסגרת הנאום, ציין יו”ר הרשות 
לני”ע האמריקאית כי לוועדת 

הביקורת תפקיד של שומרת סף 
בכל הנוגע לאיכות ומהימנות של 

הדיווח הכספי ומציין כי זוהי חובה של 
החברות, של הרגולטורים ושל הציבור 

לוודא כי לוועדות הביקורת יש את 
הכלים הנדרשים בביצוע תפקיד זה. 



בנאומו ציין יו”ר הרשות לני”ע האמריקאית באופן מיוחד את היכולת למלא את תפקיד הדירקטור 
בכלל ותפקיד חבר ועדת הביקורת בפרט, מבחינת לוחות הזמנים. הוא ציין כי כיום רוב חברי 

הדירקטוריונים מכהנים ביותר מדירקטוריון אחד, והדגיש כי זוהי חובה של הדירקטוריונים לשקול את 
מרכיב הזמינות בבואם לבחון את המועמדות של אדם זה או אחר לדירקטוריון. בנוסף, ציין בעניין 
הניסיון של הדירקטורים כי ניסיון כדירקטור בענף מסוים )בדוגמתו ענף ההיי טק( אינו מעיד כהוא 
זה על התאמת המועמד לכהן כדירקטור בחברה הפועלת בענף שונה )בדוגמתו ענף השירותים 

הפיננסיים( שכן לא זהים הסיכונים עמם מתמודדות החברות שפועלות בענפי משק שונים.

ידע ניסיון וכישורים
· בקיאות בכל ההיבטים החשבונאיים והרגולטוריים הרלוונטיים לדיווח הכספי 	

של החברה ובפרט שליטה בנושאים המערבים שיקול דעת של ההנהלה על 
מנת להיות מסוגלים לאתגר את שיקול הדעת שהופעל

· ניסיון בענף המשק בו פועלת החברה על מנת להבין את הסיכונים הרלוונטיים 	
לחברה ולקשור בינם לבין היבטי הדיווח הכספי והגילוי, היבטי בקרה פנימית 

והיבטי ציות רגולטורי

מידע
· מידע זמין, מדויק ומפורט המחובר ל-KPIs שנקבעו מראש	
· דגש על איכות המידע ולא על כמותו	
· נגישות לכל מידע שיכול לסייע לתפקוד הוועדה ולסוגיות רלוונטיות העולות 	

מעת לעת

תהליכים
· יכולת )טכנית וסמכותית( לכנס את הוועדה בעיתוי נדרש ולא רק בהקשר 	

לדיווח הכספי
· יכולת להתקשר ולתקשר עם יועצים באופן עצמאי 	
· מעקב יעיל אחרי החלטות הוועדה	

התנהגות
· הובלת הוועדה והפעילות השוטפת בה הינה באחריות יושב ראש הוועדה 	

וחבריה )ולא באחריות מזכיר הדיקטוריון, כפי שקורה בחלק מהארגונים( 
· גישה ישירה ובלתי אמצעית ליו"ר הדירקטוריון, המנכ"ל וכל חברי ההנהלה	
· גישה ישירה ובלתי אמצעית לשומרי הסף )רו"ח מבקר ומבקר הפנים( לפי 	

העניין וללא חשש ל"עקיפת סמכויות ההנהלה"

כאן המקום לפרט את הכלים הנדרשים לוועדה בביצוע תפקידה על פי מודל הממשל התאגידי 
Deloitte Corporate Governance Framework ואמות מידה מקובלות:



בדומה לשנים קודמות, גם השנה אנו לוקחים חלק בסקר Directors 360 של מרכז 
הממשל התאגידי ב-Deloitte. מטרת היוזמה היא לבחון תהליכים ומגמות עולמיות 

בתחום הממשל התאגידי ולתת לכם תמונת מצב השוואתית בדוח מפורט. 
המידע שייאסף וינותח יפורסם בדוח גלובלי ללא אזכור ציון שם החברה או שמות 

הדירקטורים שישתתפו בסקר. 

נתוני החברות הישראליות המשתתפות בסקר ינותחו גם בנפרד והדירקטורים 
שישתתפו בסקר יקבלו דוח עצמאי המספק בנצ’מארק אל מול חברות 

ודירקטורים מקבילים בישראל ובעולם.

Director 360 סקר

· האם כל הנושאים המוזכרים לעיל מתקיימים ונדונים באופן מספק בוועדת 	
הביקורת בה אתה מכהן? ובין השאר:

· האם ועדת הביקורת והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים מתפקדות באופן 	
עצמאי בדירקטוריון בו הינך מכהן? 

· האם הוועדות האמורות יוזמות ומבצעות בפועל דיונים בנושאים שאינם 	
בהכרח נגזרים מחובתם הרגולטורית?

· האם מתקיימת גישה ישירה )שלא דרך ההנהלה( לשומרי הסף - רואה 	
החשבון המבקר ומבקר הפנים של החברה?

נושאים לדיון בישיבה

לעיון בדו"ח הגלובלי לשנת 2014 לחצו כאן

נשמח אם תוכלו להקדיש כמה דקות מזמנכם כדי לענות על שאלון, להשפיע 
ולשקף מה נהוג בפרקטיקה המוכרת לכם מהדירקטוריונים והוועדות בהם 

אתם מכהנים.

למענה על השאלון לחצו כאן

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Risk/gx-ccg-director-360-growth-from-all-directions-third-edition.pdf
https://surveyhub.deloitte.co.uk/wix/3/p1848655813.aspx
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