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...מתחילים מיד? אחריות תאגידית

ן אמריקאיות"פירמידות וחברות נדל

אכיפה של רשות ניירות ערך-להיות ציבורי 

על דיבידנדים ומבחנים חשבונאים



Case Study-אחריות תאגידית 

...שאלה אמריקאית לפתיחה
לבונוסוזכההחברהשלח"האגלבעלי"תספורת"פיננסיםכללשלהכספיםל"סמנכ,אלרואירוניח"רוביצע2008בשנת

אתלתבועוהמליץהדמיהאלביטשלהחובבהסדרש"ביהממטעםלמומחהאלרואיח"רוהתמנה2013במרץ.שמן
.ח"האגלבעלי"תספורת"....בגיןשלההדירקטורים

?"תספורות"לאלרואיח"רושלבהתייחסותוההבדלאתביותרהטובהבצורהמסבירהבאיםמהטיעוניםמה

."החמאהמרוחההיכן"ויודעטיפוסיח"רוהואאלרואיח"רו.א

.להםורקהשוקלכוחותכבודרוחשאלרואיח"רו.ב

.מגוחכתבכללוההשוואההדמיהאלביטאינהפיננסיםכלל.ג

..האמתמןישהאחרותמהתשובותאחתבכל.ד
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(המשך)Case Study-אחריות תאגידית 
?המשרהנושאיאחריותומהתספורתבכללמהי

:קלאסיותתספורותשלסוגיםשני
;ח"או ריבית למחזיקי האג/אי תשלום מלא של קרן ו•

.ח"דחייה של לוח הסילוקין ללא פיצוי מתאים למחזיקי האג•

:תספורת סמויה
.ח בשוק במחיר הנמוך מהמחיר שהתקבל בהנפקה"רכישת האג
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(המשך)Case Study-אחריות תאגידית 
...לבדלאאלרואיח"רו

מזנקותח"האג;בי.די.איע"נילרכושממשיךדנקנרנוחי

נרכשו(שקלמיליון100-כשלבהיקףחים"אגשלבחזרהלרכישהתוכניתעלהקבוצהשהכריזהמאז)היוםעדכינציין
בי.די.באישקלמיליון20שלהוןרווחונרשם-שקלמיליון40ובפיתוחשקלמיליון34-בח"אגאחזקותבי.די.באי

.בפיתוחשקלמיליון23-וכאחזקות

28.5.2012גלובס

הדמיהואלביטוי.אןקרדןח"באגזינוק:עצמיותרכישותבגלל

מאזכילבורסההיוםדיווחההחברה.זיסרמוטישבשליטתהדמיהאלביטבחברתגםבוצעהח"אגשלחוזרתרכישה
ח"האגזינקולידיעהבתגובה.נקובערךשקלמיליון82-כשלבהיקףעצמהשלח"אגרכשההיוםועד2011מאי

שלהחובהיקף.58%עדשלזבלבתשואתח"האגנסחרותהזינוקלאחרגם,בקרדןכמו.13.3%עדשלבשיעור
.שהנפיקהח"אגבגיןרובו,שקלמיליארד2.8הואהדמיהאלביט

12.7.2012גלובס
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(המשך)Case Study-אחריות תאגידית 

:סיבות אפשריות לרכישה עצמית של חוב
.₪מיליארד1.8שלבהיקףסחירחובממחזרתי"חח-מיחזור✓

ערך)₪מיליארד3-כשלבהיקף(מהמנפיקים60%)חברות200-כ2008בשנת-משברניצול✓
חברותהםהממחזריםמבין56%."(נוסףסיבוב)"בתחברהידיעל57%.(₪מיליארד5.3נקוב
.ן"נדל

.2014-בישראלאפריקה-ו2012-בהדמיהאלביט-תאגידיממשלובעייתעקיצה✓

.רכישה עצמית של מניות מול רכישה עצמית של חוב: נקודה לחשיבה
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(המשך)Case Study-אחריות תאגידית 
...אלביטשלמהמקרהקצתועוד

Touchdownתאגידיממשלשל
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?מהו ממשל תאגידי

:ההגדרה המקובלת לממשל תאגידי הינה

מדיניות וחוקים המשפיעים על האופן בו תאגידים מנוהלים ומכוונים לצורך  , נהלים, מנגנון הכולל תהליכים•
.השגת מטרותיהם

:מנגנון הממשל התאגידי קובע באופן פרטני•

את האופן בו יחולקו הזכויות והמחויבויות בין. א

,  ההנהלה, הדירקטוריון: המשתתפים השונים בתאגיד

(.Stakeholders)בעלי המניות ובעלי עניין אחרים 

.את האופן בו מתקבלות החלטות בתאגיד. ב
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(המשך)? מהו ממשל תאגידי

:היסודות והעקרונות של מנגנון ממשל תאגידי כוללים

;יושר והתנהגות אתית•

;אמון והגינות•

;שקיפות•

;אחריות ומחויבות•

;כבוד הדדי•

;שמירה על זכויות ויחס הוגן לבעלי המניות•

;שמירה על האינטרסים של בעלי עניין אחרים בארגון•

.מילוי תפקידו והגדרת אחריותו של הדירקטוריון•
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(המשך)? מהו ממשל תאגידי

...הרהורי אפיקורוס

האם אכן ממשל תאגידי הוא כלי לקבלת החלטות טובות יותר או שבעצם מדובר באליבי

...לקבלת החלטות לא טובות

.דווחים סטטוטוריים ללא רבב אך קבלת החלטות מקוממת בדירקטוריון-מקרה אידיבי -

...המציאות עולה על כל דמיון-בזק -
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ן אמריקאיות"פירמידות וחברות נדל

שני סוגים של מניות: היסטוריה רחוקה
(2002)לחוק ניירות ערך ' ב46סעיף -

(2015)רישום למסחר של מיילין -

(2014" )גלולת רעל"רס בשל 'טרפוד הסדר מעיין ונצ-

פירמידות השליטה: הסטוריה רחוקה פחות
(2014, 22תיקון )חוק הריכוזיות -

ן האמריקאיות"חברות הנדל: הווה מטריד
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(המשך)ן אמריקאיות "פירמידות וחברות נדל

מתכון להכנת שקשוקה–או –מתחמי מגורים לבתי אבות כמשל 
לוקחים כמה נכסים ממושכנים-

מערבבים טוב טוב בתוך חברה באיי הבתולה-

השנייה גובה דמי שכירות, אחת מפעילה: מפרידים בזהירות לשתי חברות-

שתי החברות בבעלות אותו בעל שליטה: לא לשכוח-

(שווי הוגן)ן להשקעה ישראלי "לנדל( עלות)משנים ייעוד מרכוש קבוע אמריקאי -

קובעים דמי שכירות לא כלכליים, במידת הצורך. מנפחים את השווי לפי הטעם-

(ללא הציבור הישראלי)לא שוכחים לשמור את הזכויות בחברה המפעילה -

(חייבים כנגד הון)ממתינים עם תשלום דמי השכירות המנופחים -

ש במועד מאוחר יותר"את זה יעשה ביהמ. אין צורך לנקות אחרי-
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פיקוח רשות ניירות ערך-להיות ציבורי 

הנשק העיקרי של רשות ניירות ערך-גילוי נאות 
.ויסות מניות הבנקים▪

.ישקר–ש "דסק▪

.גיבור סברינה▪

גילוי נאות מניע לפעולה-הקונספציה 
:דוגמאות מתקנות ניירות ערך

.דיווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית•

.חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם•

(.הצליח קצת פחות )גילוי בדבר אישור תגמול בכירים •

14



(המשך)פיקוח רשות ניירות ערך -להיות ציבורי 

...קצת רכילות מרושעת לגבי תגמול בכירים

;(לא עבד)₪ מיליון 3.5-הגבלת שכר בכירים ל -

;(עבד גם עבד)ח "מיליון ש2.5-הגבלת שכר בכירים בגופים פיננסיים ל -

?מהי מדיניות תגמול שעומדת בכללי ממשל תאגידי תקין-

.שכר קבוע הגיוני1.

.תגמול כספי משתנה תלוי ביצועים2.

(Backdatingוכמובן למי ששכח נזכיר את ה אוטומטיrepricing, יש להתייחס לשומרי הסף)תגמול הוני ללא הגבלה 3.
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עסקאות בעלי עניין-ציבורי להיות 

?מהי עסקה חריגה

.מבחינת התאגידמהותיתאו שהיא , שאיננה בתנאי שוק, הרגיל של החברהשאינה במהלך העסקים עסקה 1.

.הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה ציבורית2.

.בנוגע לתנאי העסקתו, התקשרות עם נושא משרה שהוא בעל השליטה או קרובו3.

!מחייבים אישור גם אם מדובר בסכום של שקל אחד3-ו 2סעיפים )*(

(.הציבור)מבעלי מניות המיעוט 51%רוב של -163/2011תיקון 

הורחבו סמכויות ועדת  ( 2013)ד "התשע, כחלק מהחוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות-221/2014תיקון 
:הביקורת

.שאינן זניחות( לא רק חריגות)באחריותה להגדיר את כל העסקאות עם בעלי השליטה . 1

...הליך... או לפחות! לקבוע אמות מידה ולפקח על הליך תחרותי, עליה לדרוש. 2
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אכיפה מנהלית-להיות ציבורי 

.2010–ע"התש, (תיקוני חקיקה)חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך •

.מהפכה באמצעי האכיפה הקיימים בשוק ההון•

תפקידה לדון בהפרות של חוק ניירות ערך  . ועדת אכיפה מנהלית שבראשה יושב ראש רשות ניירות ערך•
.ובסמכותה לקבוע אמצעי אכיפה

ח ליחיד וחמישה "עד מיליון ש)העונש הוא עיצום כספי בסכומים גדולים , מאחר שמטרת ההפרה היא רווח כלכלי•
.  הרחקת מנהל מעיסוק( + ח לתאגיד"מיליון ש
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(המשך)אכיפה מנהלית -להיות ציבורי 

:היתרונות

.הקטנת נטל ההוכחה ויצירת קלות ופשטות בהטלת אחריות וענישה•

(.ר הרשות"החלטת יו)מובטח כי לא יהיה מעבר למסלול הפלילי , מרגע שנבחר המסלול המנהלי•

.יש עונשים הנוגעים לעיסוק של נושא המשרה. אין עונשי מאסר•

.היעדר קלון המאפיין חלק מהעבירות הפליליות•

:החסרונות

.המפר לא יכול לבחור במסלול פלילי ולכן יתקשה לטהר את שמו•

.  ענישה כספית חמורה יותר מזו המאפיינת את הדין הפלילי•
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שבעקבותיהSOXאנרון וה -להיות ציבורי 

דיווח כספי מטעה והרבה  

:רמאויות עסקיות ואז

“Whenever a first body exerts a force F on a second body,

the second body exerts a force (−F) on the first body. F and

(−F) are equal in magnitude and opposite in direction.”

A SOX is born                              
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SOXבישראל

:נקודות עיקריות

מטפלות בהערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח  "( ועדת גושן"פרי )הישראלי SOXתקנות ה •
.הכספי והגילוי על ידי הדירקטורים וההנהלה של התאגיד

הליך הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית מושתת על עיקרון המהותיות ומבוסס על זיהוי וניהול סיכוני  •
.חל על כל התאגידים, הדיווח הכספי והגילוי הייחודיים לכל תאגיד ולכן

.  באמצעות דרישות גילוי, המטרה העיקרית היא חיזוק מערך הבקרה הפנימית בתאגיד וכן תיקון ליקויים בו•

.  הישראלי מושתת על יישום עקרונות ממשל תאגידי והוא מצומצם בהיקפו ביחס למודל האמריקניSOXמודל ה •
.המיקוד הוא בנושאים קריטיים בלבד

בקרות כלליות על מערכות המידע  , תהליך הכנת הדוחות הכספיים, המודל מתמקד בבקרות ברמת התאגיד•
תוך מתן דגש לגורמי , הנבחרים בהתאם למגזר הפעילות של התאגיד, בארגון ותהליכים עסקיים מהותיים מאוד

.סיכון שמקורם בגורם האנושי
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SOX (המשך)בישראל

:SOXהתהליך

SCOPING-תיחום-והמרכזיהראשוןהשלב.1

נפח,הונאה/לטעויותרגישות)איכותייםמבחניםבסיסעלביותרהמהותייםהתהליכיםיזוהוזהשלבבמסגרת•
מתקופהשינויים,קשוריםצדדיםשלקיומם,להפסדחשיפה,חשבונאיתומורכבותהחשבוןמורכבות,העסקאות

.(קודמת

.(הכספייםבדוחותמסויםסעיף,עצמיהון,שנתירווח)בסיסממדדמסויםשיעורבסיסעלמהותיותסףייקבע•

.מאודמהותייםתהליכיםויזוהווהכמותייםהאיכותייםהמבחניםשלשקלוליבוצע•

(והמלצותפעריםניתוח,אפקטיביותבחינתלרבות)הבקרותבחינת-השניהשלב.2

המהותיותלחולשותגילוימתן-השלישיהשלב.3

הליקוייםתיקון-הרביעיהשלב.4

רציףבאופןמבדקיםביצועהמשך-החמישיהשלב.5
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קצת דיבידנדים לסיום
?האם לבטל את המבחן החשבונאי ולהשאיר את הדירקטורים להתמודד לבד עם מבחן הסולבנטיות
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קצת דיבידנדים לסיום

:הבעיות של המבחן החשבונאי

;רווחי שערוך-

וכן;דוחות כספיים מאוחדים-

.לא ברורים ונתונים לפרשנויות שלא לומר למניפולציותIFRSכללי -

תקנות החברות+ 302סעיף : המצב העכשוי

(.אידיבי-מקרה בוחן )IFRS 9לעניין 
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(המשך)קצת דיבידנדים לסיום 
סוויסבקרדיטבהשקעהשקלמיליארד1.8שלבהפסדמכירהכור:דנקנרנגדהאוזר

2011-בדיבידנדלחלקתוכללאוכור-חשבונאיתקןשלמוקדםאימוץמנעהערךניירותרשות

9.8.2011כלכליסט

כורמדוחותיימחקסוויסבקרדיטמההשקעהההפסד:9תקןשלהקסם

2.4-כבסךההפסדכךובעקבות2012בינואר1-מהחלהחדשהחשבונאיהתקןאתתאמץכיהודיעההחברה
הכספייםמדוחותיהיימחקסוויסקרדיטבמניותההשקעהשלהערךמירידתשקלמיליארד

18.12.2011כלכליסט

הקרובותבשנתייםדיבידנדיםלחלקתתקשהבי.די.איקבוצת:המשפטיםמשרדהחלטתבגלל

במסגרתוהפסדרווחבדוחולאהוןקרןבסיסעלסוויסקרדיטבמניותמהשקעהבהפסדיםלהכירביקשההקבוצה
IFRSתקנות .התוכניתאתלנטושבי.די.באיהוחלט,זאתיאפשרשלאחוקלקדםהחלהמשפטיםומשרדמאחר.9
ירידותרושמותהקבוצהמניות

29.4.2012כלכליסט.
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!תודה רבה

☺למצגת ותכניה יתקבלו בברכה הארות ותובנות באשר, הערות

alroyron@gmail.com

052-3240888

mailto:alroyron@gmail.com

