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סופג מ הישראלי  ההון  שוק   2008 שנת 
מטחי רגולציה בלתי פוסקים, אך בתקופה 
האחרונה אנו עדים גם לשורה של הקלות 
ברגולציה לחברות הציבוריות, במספר תחומים: 
הקלות להנפקות ראשוניות )IPO(, מעבר לדוחות 

לחצי שנתיים בחברות קטנות ובינוניות, הקלות לח
ברות ברישום הכפול )חברות דואליות( הקלות 

בתיקון 20 ועוד.
שורת ההקלות, שחלקן כבר נכנסו לתוקף וחלקן 
עדיין בדיונים, מעידות על כך שהטענה העיקרית של 
החברות הציבוריות על עודף הרגולציה הייתה נכונה. 
הרגולציה העכשווית לא מאפשרת פעילות סדירה של 
החברות הרשומות ומרתיעה חברות חדשות מלהיכנס 
לבורסה בת"א. יתרה מכך, משמח לגלות, שההבנה בדבר 
עודף הרגולציה גם חלחלה והופנמה בקרב כל מקבלי 
ההחלטות בירושלים, שמציגים יוזמות של דה-רגולציה. 

עוד לא איחרנו את המועד 
לעד לא מזמן, מקבלי ההחלטות עוד העדיפו להשת

מש בתירוצים שונים כדי להסביר את המשבר בבורסה 
להישראלית. הם טענו שמדובר  ב"חלק מהמצב המא

קרו כלכלי", האשימו את "הריבית הנמוכה", או טענו 
שאין בכלל בעיה ומדובר ב"תופעה כלל עולמית". היום 
כבר ברור לכולם שעודף הרגולציה הבלתי אפשרי 
שנחת על החברות הוא הוא הגורם המרכזי והעיקרי 

להתייבשות הבורסה.
ברגולציה, שוק ההון  ועדיין, למרות ההקלות 
הישראלי עומד בפני צומת דרכים. האם נעשה די 
כדי להחזיר את הבורסה לפסי צמיחה? האם אכן, 
כפי שקוראת הכותרת לכינוס השנתי של  איגוד 
החברות הציבוריות שייערך ב-11.07.16, ההקלות 

יחזירו את החברות לתל-אביב? האם  ברגולציה 
ונת לשורת ההקלות המדוברת אכן תביא למפנה 

חיל לראות הנפקות ראשוניות בבורסה, או שאולי 
איחרנו את המועד?

והבורסה  על עתיד שוק ההון  בשיח הציבורי 
מרכזית אחת:  עובדה  לשכוח  נוטים  הישראלית 

הכלכ התייבשות  לא  היא  הבורסה  להתייבשות 
לה והיזמות. הבורסה היא עוד אפיק כלכלי אחד 
היא מאבדת את האטרקטיביות  ואם  רבים,  מני 
שלה, אנשי העסקים והיזמים ימצאו מקורות מימון 
חלופיים. מרגע שנסגר אפיק מימון אחד, היזמים 
ולאחר שמצאו אותם,  מחפשים אפיקים אחרים 
הדרך חזרה נראית לעיתים בלתי אפשרית. עם זאת, 
בניתוב כספי  ובלעדי  נודע תפקיד חיוני  לבורסה 
הציבור לחברות בצמיחה ובהבטחת נזילות במשק 

– נושאים בעלי חשיבות עליונה במשק מודרני.
להערכתי, למרות הנתונים המדאיגים, עוד לא 
איחרנו את המועד ועדיין ניתן להחזיר חלק מהיזמים 
למסלול הבורסה בת"א, וזאת בהנחה שנדע לנקוט 
זולה  בפעולות הנדרשות במהרה. ההנפקה בת"א 
באופן משמעותי מההנפקה בחו"ל, "אחוזת בית" היא 
המגרש הביתי של המשק הישראלי, ועדיין, למרות 
כל ההסתה בתקשורת, יש יוקרה בהפיכה לחברה 
ציבורית. אולם כדי שהחזון הזה יתממש על הממשלה 
לעבור עוד דרך ארוכה כדי להפוך את ה-IPO בת"א 

לאפשרות אטרקטיבית.
הצעד החשוב ביותר בדרך להחייאת הבורסה 
הישראלית הוא יצירת שינוי דרמטי בהתייחסות 
הציבורית והתקשורתית לסקטור העסקי. בשנים 
האחרונות היינו עדים למתקפות פרועות וחסרות 
רסן של פוליטיקאים וארגונים "חברתיים" כנגד 

חברות ועסקים, תוך ניצול ציני של פופוליזם זול. 
ללצערנו, הפוליטיקאים וחלק מהרגולטורים עסו

קים יותר בהשגת מחיאות כפיים מצד העיתונות 
בדאגה  מאשר  החברתיות  והרשתות  הכלכלית 

לעתידה הכלכלי של מדינת ישראל. 
וההכרחי הוא הבנה של  לכן, הצעד הראשון 
הממשלה שחשיבה כלכלית לטווח רחוק והגנה 
על הסקטור העסקי במשק הכרחית כדי להחזיר 

לאת האטרקטיביות בניהול עסקים בישראל. לצ
אכן  שזה  מבינים  שהפוליטיקאים  למרות  ערי, 
ובכל הזדמנות  יכולים להתאפק  המצב, הם לא 
שנופלת לידיהם הם ממשיכים לתקוף את המגזר 
העסקי, כפי שמוכיחה ההשתלחות המביכה של 
משה כחלון, באשת העסקים והפילל  שר האוצר,

נתרופית, רעיה שטראוס. 
עם כל הכבוד להקלות ברגולציה שהועברו עד 
עכשיו ולאלו שנמצאות בדיונים, עדין לא נפסקת 
מגמת ההחמרה ברגולציה. כך למשל, הנזק שנגרם 
ועוד ייגרם מההחלטה החפוזה והלא-אחראית על 
הגבלת השכירים בסקטור הפיננסי לא רק שמבטל 
את ההשפעה החיובית של ההקלות, אלא מחזיר 
אותנו שנים אחורה. ההתערבות הגסה של הממשלה, 
שהפכה את ישראל למדינה היחידה שמגבילה את 
השכר במשק, עוד צריכה לעמוד במבחן בג"צ, אבל 
כבר עכשיו ברור שהיא פוגעת ברצון של המשקיעים 
לחזור ל"אחוזת בית", ויוצרת חוסר וודאות רגולטורי. 

לבטל את שיטת "הרוב בקרב 
המיעוט" 

של  השורש  בבעיות  לטפל  הכרח  יש  בנוסף, 
הרגולציה בחברות הציבוריות. בראש ובראשונה, 

טיפול בהתערבות של המיעוט בניהול השוטף של 
החברות. צריך לומר את האמת ובצורה ברורה: אף 
יזם פרטי לא יבחר באופציית ההנפקה הציבורית 
הוא מוצא את  ידע שביום למחרת  הוא  עוד  כל 
להפקיד  והסכימו  בו  הגורמים שהאמינו  אותם 
לו את החברה.  בידם את כספם, מתחילים לנהל 
בקרב  "הרוב  שיטת  את  מהיסוד  לבטל  יש  לכן, 
בעולם,  קיימת באף מקום אחר  המיעוט", שלא 
ובמקביל, חובה לטפל גם באיסור השיפוי והביטוח 
נושאי המשרה בחברות הציבוריות. החשיפה  של 
והסכנה לענישה על טעויות שנגרמות בתום לב הם 
אחד הגורמים מרכזיים לחשש של חברות פרטיות 

מלהיכנס לבורסה בת"א.
להבורסה הישראלית עומדת בפני אתגרים משמעו

תיים, אך אני עדיין אופטימי שנוכל לשנות את השיח 
ונצליח להעביר את התיקונים הנדרשים  הציבורי 
ברגולציה, כדי שנוכל לחזות בגלי הנפקות חדשים 
בת"א. זה דורש מאמץ רב והמשך הפעלת לחץ על כל 
הגורמים המעורבים, אולם בסוף השכל הישר וההיגיון 
הכלכלי ינצחו. יש לנו רק בורסה אחת, וכולנו חייבים 
להתגייס כדי להחזיר אותה למקומה הראוי בחברה 
ישראלית כקטר צמיחה כלכלי שמעודד חדשנות, 

יזמות ותעסוקה.  

האם ההקלות ברגולציה יחזירו 
את החברות לבורסה בת"א?

הרגולטורים מתחילים להפנים את עומק המשבר בבורסה הישראלית ולהציג יוזמות להקלה 
ברגולציה, אבל בלי טיפול שורש בבעיות היסוד של הרגולציה ושינוי של השיח הציבורי 

האנטי-עסקי, הבורסה לא תתאושש | אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות
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"שורת ההקלות מעידות 
על כך שהטענה 

העיקרית של החברות 
הציבוריות על עודף 

רגולציה הייתה נכונה. 
יתרה מכך, משמח 

לגלות, שההבנה בדבר 
עודף הרגולציה גם 

חלחלה והופנמה בקרב 
כל מקבלי ההחלטות 

בירושלים" 

"הנזק שנגרם 
מההחלטה החפוזה 
והלא-אחראית על 
הגבלת השכירים 

בסקטור הפיננסי מחזיר 
אותנו שנים אחורה. 

ההתערבות הגסה של 
הממשלה פוגעת ברצון 
של המשקיעים לחזור 
ל'אחוזת בית', ויוצרת 
חוסר וודאות רגולטורי"
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חדשות שוק ההון

, יו"ר ועדת הרפור�ות יזם �פגש ב�מ ןח"כ אלי כןה
ע�ד שר האוצר, �שה כחלון, ובהשתתפות החברות 
הגדולות ב�שק. בפתח ה�פגש התייחס כהן לחשיבות 
הקשר בין ה��שלה ל�גזר העסקי וקרא להפחית את 
נטל הרגולציה, תוך שהוא �דגיש את הצורך בשיפור 
האווירה האנטי-עסקית שקיי�ת ב�שק, אשר לפיו 
"לבטח איננה �עודדת הק�ת עסקים חדשים והגעה 

של גופים בין-לאו�יים". 
בעניין שוק ההון התייחס כהן ל�שבר הח�ור שפוקד 
את הבורסה: "בשנת 2007, 654 חברות נסחרו בבורסה, 
ואילו בשנת 2016, 458 חברות בלבד. כלו�ר, ב�קום 
לצ�וח בעשר השנים האחרונות התכווצנו בכ-30%". 

מלדבריו, בורסה פעילה, ה�הווה �קור לגיוס �קו
רות �י�ון, היא אבן יסוד עבור כל כלכלה �תפתחת. 
"הבורסה בישראל חשובה ב�יוחד על רקע הריכוזיות 

ב�ערכת הבנקאית. בעוד שחברות גדולות וחברות 
טכנולוגיה בוחרות לגייס כספים בבורסות בחו"ל, עבור 
חברות �קו�יות ותעשיות לא �חכה אף אחד בלונדון 

או בניו-יורק". 

ח"כ אלי כהן: "האווירה האנטי-
עסקית פוגעת במשק"

כידוע, הבורסה בתל-אביב עושה בשנים 
האחרונות �א�צים רבים להיות אטרקטיבית 
יותר ולהגדיל את נפח החברות הנסחרות בה 
זהו הרקע להצעה שגיבשו  שהידלדל �אוד. 

מבבורסה ואותה �קדם �שרד האוצר לפיה ית
נהל �סחר ב�ניות של חברות זרות גדולות גם 

מבבורסה בתל-אביב. האוצר הגיש לאחרונה תז
כיר הצעת חוק לקראת אישור בוועדת השרים 
לחקיקה. הוועדה צפויה לדון בתזכיר בשבועות 

הקרובים.
הרישום לא דורש את אישורן של החברות, 
שנסחרות בבורסות ניו יורק ונאסד"ק. ההצעה 

מפורס�ה לעיון הציבור לפני כשנה, שבעקבו
100 ל-50 �ימ -תיה ירד השווי של החברות �
ליארד דולר. אם בהתחלה דובר בחברות גדולות 
כ�ו פייסבוק, אפל, מיקרוסופט ואמזון, עכשיו 

היצע החברות גדל הרבה יותר.
הרישום לא �צריך �החברות דרישות גילוי 
�כוח חוק ניירות ערך, והדברים היחידים שיהיו 
כפופים לחוק הישראלי יהיו עבירות של שי�וש 

מב�ידע פנים, תר�ית ו�ניפולציה שיתבצעו ב�
סחר בישראל.

בהצעה �ציינים האוצר והבורסה, כי �נגנוני 
רישום כאלו או�צו בגר�ניה ובשווייץ. היתרון 

של הבורסה בישראל הוא ה�סחר ביום ראשון, 
שיאפשר לסוחרים להגיב גם לאירועים שקורים 
ב�הלך סוף השבוע. ה�ניות הזרות יירש�ו דרך 
�סלקה בארה"ב, שתש�ש גורם �קשר �ול 

מה�סחר בישראל. �י שירכוש את ה�ניות ביש
ראל ייהנה �כל הזכויות הנלוות בה, כגון הזכות 

לקבלת דיווידנד ולהצביע באסיפות.

האם פייסבוק, 
אפל, מיקרוסופט ואמזון 

בדרך לאחוזת בית?

איגוד הבנקים יעתור לבג"ץ נגד חוק שכר הבכירים, 
זאת לאחר שלא זכה ל�ענה על דרישתו, כי יובהר בחוק 
�ע�דן של הזכויות הצבורות של ה�נהלים והזכויות 

לפיצויים שצברו הבנקאים בשנות עבודתם. 
בשבועות האחרונים התנהלו ניסיונות קדחתניים של 
נציגי הבנקים �ול גור�ים רבים ב�ערכת השלטונית 
בנושא זה על �נת להבהיר את הסוגיה. ב�הלך דיאלוג 
שהתנהל �ול בנק ישראל, �שרד ה�שפטים, �שרד 
האוצר וגור�ים שונים בכנסת, הובהר לבנקים, כי לא 
היתה כל כוונה לקבוע שהחוק יחול בצורה כלשהי על 
זכויות עבר של עובדים, אך אף גורם ��שלתי לא היה 
�וכן לתת הצהרה פור�לית וחד-�ש�עית בנושא, או 
לפעול לתיקון החוק כדי ל�נוע חשיפה של הבנקאים 

לתביעות.
לפני כחודש ביקש שר האוצר, משןה כחלון, �ה�שנה 
ליועץ ה�שפטי ל��שלה, אבי ליכט, לנסח חוות דעת, 
שתסדיר את הסוגיה ותגן על טענת הבנקאים לפיהם 
זכויות הפנסיה שצברו העובדים בבנקים �וגנות ולא 
יכללו בתקרת השכר הקבועה בחוק. אלא שליכט פרסם 
לאחרונה נייר �נו�ק בו הוא �סביר, כי ל�רות שהוא 
תו�ך עקרונית בע�דה הא�ורה הוא לא יכול להיות 
חתום על חוות דעת בעניין וזאת על רקע ההסכ�ים 
הפרטניים לגבי תנאי הפיצויים הקבועים בכל בנק 
והקושי לנסח חוות דעת כללית בעניין. ליכט שיגר את 
הרי�ון ללא נצרה הזה חזרה לוועדת הכספים, וביקש 

מלפעול להוסיף הבהרה בתוך החוק שצפוי להיכנס לתו
קף באוקטובר הקרוב. א�נם יו"ר ועדת הכספים, ח"כ 
משןה גפני, א�ר כי אם העניין יגיע לשולחן הוועדה אין 
שום בעיה לתקן את החוק, ל�רות שלטענתו החוק ברור 
לג�רי ולא דורש תיקון ואינו פוגע בזכויות הצבורות. 
אלא שלא נ�צא אף גורם שהרים את הכפפה לכנס את 
ועדת הכספים, שכן אף נבחר ציבור לא רצה להיתפס 

כ�י ש�סייע אקטיבית לבנקאים "העשירים". 
 העתירה שהוגשה בא�צעות עו"ד רלי לשם, �שרד 
עוה"ד �יתר, ליקוורניק, גבע, לשם, אינה תוקפת את 
עצם התקרה הקבועה בחוק, אלא �ת�קדת בדרישה 
לקבוע כי הוראות החוק אינן פוגעות בזכויות פנסיה 

ופיצויים שצברו עובדים לפני כניסת החוק לתוקף. 
בנוסף, האיגוד �בקש דיון דחוף וצו ביניים על �נת 
להסיר את החשש �פרישת עובדים לפני תום תקופת 
ה�עבר הקבועה בחוק, כדי ל�נוע �צב בו עובדים 
יבחרו לפרוש רק בשל החשש כי זכויותיהם בעת פרישה 

יפגעו אם י�תינו עד להכרעה בעתירה.

איגוד הבנקים יעתור לבג"ץ 
נגד חוק שכר הבכירים

רשות ניירות ערך פירס�ה לאחרונה נוסח 
מסופי של הצעת החקיקה בנושא �דרג רגו

ב�טרה  קטנים,  לתאגידים  והקלות  לציה 
בפרסום  קטנים  לתאגידים  להעניק הקלות 

זאת, בה�שך לד מדוחות כספיים רבעוניים. 
רישת איגוד החברות הציבוריות �זה שנים 
ובה�שך לניירות קוד�ים שפורס�ו להערות 
הציבור באוגוסט 2015 ובפברואר 2016 לגבי 
בחינת  האפשרות לתת הקלות אלה. לאחר 
הערות הציבור שנתקבלו ל�תווה זה, ולאחר 
עשרות  בנוכחות  עגול  שולחן  דיון  שקיים 
�תווה  את  הרשות  סגל  גיבש  �שתתפים, 

ההקלות שעיקריו:
אשר  כאלו  ל�עט  קטנים,  תאגידים 
הנפיקו לציבור אגרות חוב, לא יידרשו 
הרבעון  בגין  כספיים  דוחות  לפרסם 
הראשון והשלישי; ב�קום הוויתור על 
הדוחות הכספיים הא�ורים, התאגידים 
חלופיים,  דוחות  לפרסם  יידרשו  לא 
ב�תכונת  לה�שיך  שירצה  תאגיד  אך 

כן בכ יוכל לעשות  מהדיווח הנוכחית, 
תאגידים  הדירקטוריון;  להחלטת  פוף 

יוע חצי שנתי  בסיס  על  ידווחו  מאשר 
ברו לרשי�ת דיווח נפרדת באופן שכל 

אופן  על  בקלות  לל�וד  יוכל  �שקיע 
הדיווח שלהם.

האוזר,  ש�ואל  פרופ'  ני"ע,  רשות  יו"ר 
א�ר כי "�טרת תיקון החקיקה היא לחסוך 
בעלויות ולהקל על חברות קטנות ובינוניות. 
נפרדת,  דיווח  ברשי�ת  יכללו  אלו  חברות 
שתקל על ה�שקיעים בהחלטות ההשקעה 
והבינוניות  הקטנות  החברות  אם  שלהם. 
תרצינה להיכלל ברשי�ת החברות ה�דווחות 
על בסיס רבעוני הן תוכלנה לה�שיך לפרסם 

דוחות רבעוניים".

פורסמה הצעת החקיקה 
בנושא מדרג רגולציה 

והקלות לתאגידים קטנים

פרופ' שמואל ןהאוזר | צילום: עופר ועקנין

משןה גפני | צילום: אוליביןה פיטוסי

 שר ןהאוצר משןה כחלון | צילום: אוליביןה פיטוסי

מארק צוקרברג | צילום: אי פיאבי ליכט | צילום: אוליביןה פיטוסי

אלי כןהן | צילום: אוליביןה פיטוסי
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צ'רלס בבג' המציא את המ�וע הא�נמ שאז 
ליטי, המחשבים דומים זה לזה ומבוססים 
על אותו עיקרון עם דרכי קלט ופלט שו�ות 
זו מזו. חישבו על המחשב האישי שלכם, הטלפון 
ה�ייד, הטאבלט, השעון הממוחשב, והשוו בי�יהם 
לבין מערכות תעשייתיות כמו ש�אי רשת החשמל, 
או מערכות �יהול ב�יי�ים. בסופו של דבר, מדובר 
במערכות ממוחשבות שמעבדות �תו�ים, אבל ברור 

שלא מדובר במערכות זהות.
אין ספק שכיום, מערכות תעשייתיות ממוחשבות 
המחוברות לרשת האי�טר�ט מספקות הזדמ�ויות 

נ�פלאות לאוטומציה ומידע, אבל האם המערכות היש
�ות לא מביאות גם סיכו�ים חדשים רבים? התשובה 

פשוטה וברורה: כן.

לחדש את אסטרטגיית ההגנה 
מהפכת האי�טר�ט המתמשכת הופכת מיליארדי 
מכשירים כמו מו�ים חכמים, קווי ייצור, ב�יי�ים חכמים 
ומערכות אוטומטיות ביתיות לחכמות, אבל גם ל�קודות 
פגיעות, המאפשרות גישה לתשתיות חשובות שא�ו 
סומכים עליהן בחיי היום-יום של�ו. הגיע הזמן לש�ות 
ל�צח את האופן בו א�ו חושבים על הג�ת המערכות 

התעשייתיות בפ�י איומים חיצו�יים. כבר לא מספיק 
שהשירותים הציבוריים ימקדו את מאמצי ההג�ה שלהם 
רק במתק�ים מחוץ לב�יי�ים ולמפעלי הייצור שלהם 

נש�יתן לגשת אליהם פיזית. עליהם לחדש את אסטרט
גיית ההג�ה שלהם ולהדגיש את ההג�ה הכללית על כל 

השרשרת, מעמוד השדרה ועד ל�קודות הקצה.
כקוראי המגזין, א�י מ�יח כי ה�כם מבי�ים היטב 
 (Information Technology)- מהי טכ�ולוגיית המידע
יום כרכיב מרכזי   IT ושאתם משתמשים בה מדי 
בעסק שלכם, מתקשורת דוא"ל ומצגות מולטימדיה 
ועד ל�יתוח מידע מתוחכם, אולם מה היא טכ�ולוגיית 

?(Operations Technology) OT -הפעולה
OT הוא מו�ח המציין את הטכ�ולוגיה השומרת על 

פעילותם התקי�ה של המפעלים כמו מפעל לייצור 
חשמל, מ�הלת שליטה על כ�יסה לב�יי�ים, מ�הלת 

נקווי ייצור במפעלים והחשוב מכל, היא עובדת בשי
תוף פעולה כדי להגיע למטרה תעשייתית כמו ייצור, 

אוטומציה, תעבורה, יצירה וכדומה.
בואו �בחן את הדוגמה של מפעלים תעשייתיים עם 
קווי ייצור הכוללים מערכת �יהול ב�יין וא�רגיה. הרכיבים 

נהשו�ים במערכות הללו עשויים להתייחס למערכות מבו
ססות מחשב, שמפקחות, מ�הלות ושולטות בתפקודים 

חשמליים ואלקטרו-מכא�יים שו�ים במתקן מסויים של 
המפעל. באופן טיפוסי, מערכות שליטה תעשייתיות 
(ICS) מוטמעות במב�ים בק�ה מידה גדול ומופעלות 
באמצעות מערך �רחב של תפקודים תפעוליים חיו�יים 
כגון: חלוקת כוח וצריכת חשמל, רכיבים בקו הייצור, 
חימום, איוורור ומיזוג (HVAC), מערכת �יהול א�רגיה 
במפעל (FEMS) וגיבוי חשמל, א�רגיה מתחדשת, מתק�י 

בקרת גישה, תאורה, צ�רת, בטיחות אש/ כיבוי.
נתארו לעצמכם שכל המערכות היש�ות הללו הופ

כות חכמות ומתחברות לרשתות מבוססות אי�טר�ט. 
וסתי חום חכמים, מייבשים חכמים ושאר מכשירים 
מבוססי IoT (Internet of Things) עלולים להיות 
חשופים לתוכ�ות זדו�יות ו�יתן להמיר אותם ל"בוט�ק" 
ע�קיים (מערכת תכ�ות זדו�יות על רשת מחשבים), או 

לכלים להרס מידע ולג�יבה.

התאמת מסגרת האבטחה 
טיבה של הבעיה תלוי באופן התכ�ון, הפיתוח, 
העיצוב, ההתק�ה והתפעול של התשתיות החיו�יות 

נהללו. עד לאחרו�ה, החברות המפתחות מוצרים ור
כיבים למפעלי ייצור, הע�יקו משקל גדול ליעילות 
התפעול וייחסו חשיבות מועטה יותר לאיומי ביטחון 
עתידיים. כתוצאה מכך, קווי ייצור רבים אי�ם כוללים 
הג�ת סייבר הולמת ואמצעים להפחתת סיכו�ים. 
מבחי�ת�ו, לא �יתן להשתמש בפתרו�ות אבטחת סייבר 
המשמשים בתשתית טכ�ולוגיית המידע של ימי�ו, כדי 
להגן על תשתית טכ�ולוגיית הפעולה. �דרשת גישה 
שו�ה לחלוטין. לצער�ו, א�ו לא יכולים פשוט לשתול 
א�טי-וירוס, או יישומי חומת אש, בג�רטור דיזל. שלא 
לדבר על העובדה כי מומחי טכ�ולוגיית המידע, כולל 

נצוות אבטחת המידע של הארגון, לא מכירים את הט
כ�ולוגיה של OT ואת בעיות האבטחה הייחודיות לה.

טים קונווי, מ�הל טכ�י, אבטחת מערכות שליטה 
תעשייתיות (ICS) במכון SANS המתמחה באבטחת 
IT ומנ -מידע, כותב: "כאשר לוקחים א�שים עם רקע ב
ביאים אותם לסביבה של מערכות שליטה תעשייתיות, 
הידועה גם כ-OT, הם אי�ם מבי�ים מספיק מדוע הם 
�מצאים שם ואי�ם מבי�ים מספיק את בקרות הסביבה 

 (1) ."IT-ה�דרשות מ
נתקריות אבטחת סייבר אחרו�ות מ�צלות את הקישו

ריות בין IT ל-OT ומבטאות את החשיבות של התאמת 
מסגרת אבטחת מערכות השליטה התעשייתיות ל�וף 
הקיים והמאיים של סיכו�י אבטחת סייבר. ברור שאבטחת 

נהסייבר היא דאגה אסטרטגית שיש לטפל בה ברמה עו
למית. דוגמה טובה לתקרית שמבטאת את הפגיעות של 
רכיבים יש�ים המחוברים לרשת היא התקפת הסייבר על 
חברת החשמל של אוקראי�ה, התקפה שגרמה להפסקת 
חשמל במחוז גדול באוקראי�ה, תוך שימוש בתוכ�ה בשם 

BlackEnergy3. המתקפה הצליחה בגלל הקישוריות 

בין רשתות ה-IT ומערכות ה-SCADA (מערכות פיקוח, 
שליטה ואיסוף �תו�ים בתעשייה), בשילוב עם העובדה 
SCADA מרנ -שהעובדים היו יכולים להתחבר לרשת ה
חוק. התוקף פעל בסבל�ות במשך שישה חודשים, עד 
שהצליח להשיג את ההרשאות שאפשרו לו להוציא את 

המתקפה לפועל.

מסגרת הגנה- פרוייקט הורייזון 
 2020

גם האיחוד האירופאי מבין כי כדי להבטיח חוסן 
כלכלי, מוכרחים לאבטח בהתאם את כל התשתיות 
החיו�יות ולדחוף להשגת פתרו�ות חדשים ביחד עם 

יצירת תק�ים חדשים.
קבוצת "קומסק" גאה להיות חלק מקו�סורציום 
"הורייזון 2020" של האיחוד האירופאי, החוקר ומפתח 
את CIPSEC, "הגדלת ההג�ה על תשתיות חיו�יות בעזרת 
מסגרת אבטחה חדש�ית". התקווה היא כי CIPSEC יקרב 
אות�ו למסגרת הג�ה בת-קיימא על תשתיות חיו�יות 
ויאפשר ל�ו ליה�ות ממהפכת ה"אי�טר�ט של הדברים" 
(IoT) ללא הפגיעות העצומה של ימי�ו שמסכ�ת אות�ו.

להגן על מערכות שליטה 
תעשייתיות ותשתיות חיוניות

כאשר טכנולוגיות מיושנות הופכות חכמות ומשולבות באינטרנט, מתפתחים אתגרים 
חדשים בהגנת הסייבר. במערכות שליטה תעשייתיות, לא ניתן להשתמש בפתרונות 
קיימים ויש לאמץ גישה חדשנית. פרויקט CIPSEC של האיחוד האירופי, בו שותפה 

קבוצת "קומסק", נועד לתת מענה לאתגר ההגנה על תשתיות חיוניות 
| יוחנן זומרפלד, מנכ"ל קבוצת קומסק

אבטחת מידע בתעשייה

החברות המפתחות 
מוצרים ורכיבים 

למפעלי ייצור, העניקו 
משקל גדול ליעילות 

התפעול וייחסו חשיבות 
מועטה יותר לאיומי 

ביטחון עתידיים. 
כתוצאה מכך, קווי ייצור 
רבים אינם כוללים הגנת 
סייבר הולמת ואמצעים 

להפחתת סיכונים

יוחנן זומרפלד 
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הקשורות ב עבירות  האחרונות,  שנים 
סבניירות ערך תופסות מקום מכובד בכו

תרות העיתונים הכלכליים כמעט מידי 
יום. הסיבה העיקרית לכך היא לאו דווקא העניין 
אלה,  בעבירות  לחשודים  בנוגע  הרב  הציבורי 
אלא דווקא התמורות הרבות שחלו בפסיקת בתי 

המשפט בעבירות הללו. 
ההתפתחות שחלה בבתי המשפט בעניין עבירות 

סניירות ערך ניכרת לא רק בניתוח המשפטי של הע
בירות, אלא בעיקר בהחמרת הענישה. רף הענישה 
קלים  עונשים  על  בתחילה  עמד  אלה  בעבירות 
ובמקרים רבים העונשים לא כללו מאסר  יחסית 
ובייחוד מאז הקמתה  בפועל. בשנים האחרונות, 
המחוזי  המשפט  בבית  הכלכלית  המחלקה  של 
בתל-אביב בסוף שנת 2010, אליה מנותבים כמעט 
ניתן לראות מגמה  ניירות ערך,  כל תיקי עבירות 
ברורה, המוצאת ביטוי בלתי אמצעי במסגרת גזרי 
הדין, של החמרה רבתי בענישה של עבירות ניירות 
אך  ההדרגתית,  יוצא מההתפתחות  כפועל  ערך. 
הדרמטית, של ההלכות הנוגעות לניתוח המשפטי 
ניירות הערך והענישה הנלווית אשר  של עבירות 
ומגזרי הדין  ניכר מהכרעות הדין  הוחמרה, חלק 
"עולים"  טיעון(  )שלא התקבלו במסגרת הסדרי 

לערעור בערכאות גבוהות יותר.

פגיעה באמון הציבור
סאחת הסנוניות הראשונות בקשר עם החמרת הע
סנישה בעבירות של שימוש במידע פנים היתה בפר

שת אפרים קדץ )הערעור פורסם ביום 29.4.2013(. 
במסגרת פרשה זו, עובדים אשר נחשפו למידע פנים 
טרם פרסומו לציבור ביצעו פעולות במניות החברה. 
בפרשה זו הוטל לראשונה על נאשם בשימוש במידע 
פנים עונש מאסר בפועל. בית המשפט העליון דחה 
את ערעור הנאשמים, בעודו מצדד בקביעת רף ענישה 

מחמיר בעבירות אלה. 
ספרשה נוספת בה ניתן ביטוי מפורש למגמה הב

רורה של החמרת הענישה בעבירת מידע פנים היא 
פרשת צביקה רבין )הערעור פורסם ביום 29.6.2015( 
בה נידונו למאסר איש יח"צ וחברו שעשו שימוש רחב 
היקף וחוזר במידע פנים שהיה גלוי לאותו איש יח"צ 
מתוקף תפקידו. בערעור השאיר בית המשפט העליון 
את הרשעת הנאשמים על כנה, למרות שההרשעה 
התקבלה על סמך ראיות נסיבתיות בלבד, יחד עם 
זאת, הפחית את עונשי המאסר של שני הנאשמים, 
כך שיעמדו על 22 ו-12 חודשים במקום 30 ו- 15 

חודשים, בהתאמה.   
בית המשפט  מצא  פיננסים,  מנופים  בפרשת 
בן- ג'קי  בפרשה,  העיקריים  הנאשמים  שני  את 

זקן ואיתן אלדר, אשמים כי פעלו בתרמית בביצוע 
עשרות עסקאות רכישה בהיקף של מיליוני שקלים 
וזאת  של מניות חברת מנופים פיננסיים בבורסה 
במטרה להכניס את החברה למדד ת"א-100. בגזר 
הדין )פורסם ביום 8.11.2015( מדגיש בית המשפט 
ניירות ערך שלא מטעמים  כי השפעה על שערי 
כלכליים גרידא, אלא מטעמים מלאכותיים, עלולה 

לפגוע באמון הציבור בשוק ההון - שוק המבוסס 
על שקיפות והגינות. עבירות תרמית בניירות ערך 
הן לרוב עבירות מתוחכמות הדורשות ידע ומיומנות. 
מדובר בעבירות העשויות להביא לנזקים ממושכים 

סוכבדים, הן לציבור המשקיעים והן לשוק ההון בכ
ללותו. באותו המקרה השפיעו הנאשמים על כניסת 
המניה למדד ת"א-100, מדד בו מושקעים מאות 
מיליוני שקלים על-ידי ציבור משקיעים פרטי וגופים 
כגון קרנות פנסיה. בית המשפט  פיננסים שונים, 
קבע כי בן-זקן ואלדר פעלו בצורה יזומה, מתואמת 
ומתוכננת לטובת קידום ענייניהם האישיים וגזר על 
כל אחד מהם 36 חודשים מאסר בפועל וקנס כספי 
בגובה של 250,000 שקלים )לצורך ההשוואה, על 
רה"מ לשעבר, אהוד אולמרט נגזרו בפרשת הולילנד 
18 חודשי מאסר בפועל(. הערעור בפרשה ידון בבית 

המשפט העליון בסוף חודש יולי.
לאור המגמה בפסיקה, כי בבסיס עבירות ניירות 

סערך עומדים פגיעה בערך חברתי ונזק לציבור המש

קיעים ובאמון הציבור בשוק ההון, הרי שככל ובפרשת 
אי.די.בי, אשר הכרעת הדין בה צפויה להינתן ביום 
4.7.2016 ובפרשת פסגות, אשר הכרעת הדין בעניינה 
צפויה להתפרסם גם היא בשבועות הקרובים, ימצא 
בית המשפט כי הנאשמים אשמים בעבירות המיוחסות 
להם, קרוב לוודאי שבית המשפט יטיל על הנאשמים 

עונשי מאסר ממושכים.

קנסות נמוכים
יצוין, כי בעוד שנראית מגמה של החמרה בעונשי 
המאסר בעבירות ניירות ערך, נראה כי לא כך הדבר 
בעניינם של הקנסות המוטלים בעבירות צווארון 
לבן וניירות ערך בפרט. האם מתן קנס של 250,000 
פיננסיים אכן  שקלים לנאשמים בפרשת מנופים 
מייצג מגמת החמרה? דוגמה נוספת לכך היא פרשת 
25.12.2014(. במסס  מליסרון )הערעור פורסם ביום

גרת פרשה זו הנאשמים הואשמו, כי פעלו להעלאת 
שער האג"ח של החברה על מנת שמחיר המינימום 
של אג"ח במסגרת הרחבת סדרה, שתוכננה על-ידי 
יותר. העונש אשר הוטל על  גבוה  יהיה  החברה, 
12 חודשי  סמנכ"ל הכספים של החברה עמד על 
מאסר בפועל וקנס בסך של 100,000 שקלים ובעוד 
נמצאו  הן  שהקנסות שהוטלו על החברות, שגם 

סאשמות בעבירות המיוחסות, עמדו על העונש המ
קסימלי באותה עת - כ-1 מיליון שקלים.

לסיכום, עבירות ניירות ערך הן עבירות שמטבען 
מאד מפתות לביצוע מטעמים רבים. התחושה הרווחת 
אצל חלק לא מבוטל מהנאשמים בעת ביצוע העבירה 
היא כי הסיכוי שייתפסו כמעט ואינו קיים וכי מדובר 
ברווח קל, וללא פגיעה של ממש באדם אחר )כאשר 
אצל חלק מן האנשים פגיעה ברשויות המדינה אינה 
נתפסת כבעייתית מבחינה נורמטיבית(. פיתוי זה מביא 
לא מעט אנשים אשר נחשבים נורמטיביים, בעלי 
משפחות, תארים אקדמיים וללא עבר פלילי לבצע 
עבירות אלה, כאשר במקרים רבים, הרווח מביצוע 
העבירה נמוך מאוד ביחס לעונש שעלול להיות מוטל 
על מבצע העבירה ובייחוד ביחס לעונש מאסר בפועל 
לתקופה ממושכת. שתי דוגמאות לכך הן כתב האישום 
שרון הולצמן, סולן להקת אבטיס  שהוגש לא מזמן כנגד

פוס, בגין תרמית בניירות ערך ממנה הרוויח כ-2,000 
שקלים; וכתב האישום שהוגש כנגד חנה רדו, המשנה 
ליו"ר מקאן, בגין שימוש במידע פנים ממנו הרוויחה 

כ-20,000 שקלים.
מובן, כי אין להקל ראש באדם המבצע עבירת 
ניירות ערך, שלה השלכות משמעותיות על הציבור 
ועל שוק ההון. יחד עם זאת, ותוך בחינת כל מקרה 
לגופו, אנו סבורים כי ראוי שבתי המשפט יקפידו על 
הלימות בין עונשי המאסר בפועל לעונשים כספייםס

קנסות ואף ייתכן, שיש מקום להשית עונשים כספיים 
כבדים ולא עונשי מאסר בפועל ממושכים על מבצעי 

עבירות שהשכר בצידן נמוך משמעותית.

עו"ד אילן גרזי הינו שותף בכיר ומנהל מחלקת שוקי הון 
וניירות ערך במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ. עו"ד ניר 

זוהר הינו עו"ד במחלקה וענבר בנאיון הינה טרום מתמחה 
במחלקה

ענישה בשני קולות
בעוד ביהמ"ש נוטים לאחרונה להטיל עונשי מאסר בפועל על עבירות ני"ע, דווקא הקנסות הכספיים נותרים נמוכים. האם לא ראוי 

שהשופטים יקפידו על הלימות בין עונשי המאסר לעונשים הכספיים? האם אין מקום להשית עונשים כספיים כבדים ולא עונשי 
מאסר בפועל ממושכים על מבצעי עבירות שהשכר בצידן נמוך משמעותית? חומר למחשבה | עו"ד אילן גרזי, עו"ד ניר זוהר, ענבר בנאיון

פסיקה

"מאז הקמתה של 
המחלקה הכלכלית 

בביהמ"ש המחוזי 
בת"א, ניתן לראות 

מגמה ברורה, המוצאת 
ביטוי בלתי אמצעי 

במסגרת גזרי הדין, של 
החמרה רבתי בענישה 

של עבירות ני"ע"

 "אם בימה"ש יימצא 
כי הנאשמים בפרשת 

אי.די.בי. ופסגות אשמים 
בעבירות המיוחסות 
להם, קרוב לוודאי 

שיטיל על הנאשמים 
עונשי מאסר ממושכים"

עו"ד ניר זוהר ענבר בנאיוןעו"ד אילן גרזי



חייגו: 8860*

גם ידידותי וגם חכם
אתר שוק ההון 

של מזרחי-טפחות

האתר המצטיין בקטגוריית חוויית הלקוח. 
אתר חדשני המאפשר קבלת מידע עדכני 

מותאם לתיק ההשקעות שלך, בליווי מקצועי של בנקאי. 

כדי שתוכלו להשקיע בחכמה ובפשטות.

היוקרתי לשנת 2015 זוכה פרס 
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דן פרופר, ה�ו"ר המ�יב  �ו ם הרא�ון ע ם
תולוג� של אס ם, התפרסמה עוד כתבה 
התוקפת את החברה על תכולת הסוכר 
והשמן במוצר�ה. על הכוונת עמד הפע ם מוצר 
המצ�א  שפרופר  "במבה",  החברה  של  הדגל 
אותו ב-1968 כד� לנצל בצורה טובה �ותר את 
המכונות ל��צור פסטה שבמפעל. זו לא החז�ת 
אלה.  ב�מ� ם  פרופר  מתמודד  מולה  ה�ח�דה 
התקפות  להדוף  נאלץ  הוא  כמעט  �ו ם  מ�ד� 
התולות בחברות המזון את קולר ההת��קרו�ות 
במשק ורואה בע�נ�� ם כלות כ�צד הופכ� ם אנש� 

העסק� ם ב�שראל לשק החבטות הלאומ�. 
למח�קת  לאחרונה  הב�א  ג ם  הוא  לב�ן  ב�ן 
מנ�ות�ה של אס ם מהבורסה, ענ��ן שעורר רעש 
גדול בקה�ל��ת שוק ההון המקומ�ת. לא כל �ו ם 
עוזבת חברה �שראל�ת ות�קה, גדולה ושורש�ת 
כך  שג ם  שורות�ה,  את  ומדללת  הבורסה  את 
הולכות ומצטמקות. פרופר נאלץ להתגונן מפנ� 
זה  הוא  אס ם  של  הנמוך  שוו�ה  כא�לו  הטענות 
חזור  והסב�ר,  החברה  מנ�ות  למח�קת  שגר ם 
עסקאות  לאשר  מהקוש�  נבע  הדבר  כ�  והסבר, 
של  מהחוזה  נפרד  בלת�  חלק  שהן  ענ��ן,  בעל� 

אס ם ע ם תאג�ד הא ם שלה, נסטלה. בשורה של 
ב�ש טען שהרגולצ�ה  הוא  לתקשורת  ירא�ונות 

לקבל  ומנעה מאס ם  בלת� אפשר�ת  ראל הפכה 
זה לא ה�ה לחץ  החלטות בדבר המשך צמ�חה. 
בבורסה,  לסגת מהמסחר  העולמ�ת  נסטלה  של 
אלא פשוט הקוש� של הדרג הנ�הול� הבכ�ר של 
אס ם להמש�ך בעבודה צמודה ע ם תאג�ד הא ם, 
בנושא� ם כמו מכ�רה והפצה של מוצר� ם בארצות 

השונות שבהן פע�לה נסטלה. 

תחושה כללית של אי-אמון 
במגזר העסקי

מסב�ר  פרופר  הע ם"  ל"אחד  מ�וחד  ברא�ון 
של  מנ�ות�ה  למח�קת  הס�בות  את  באר�כות 
כך מחווה את  ואגב  אס ם מהבורסה בתל-אב�ב 
התנהלות   - נושא� ם מש�ק� ם  של  בשורה  דעתו 
ב�חס  והבורסה  ערך  נ��רות  רשות  הממשלה, 
לשוק ההון, עודף הרגולצ�ה שפוגע ב�כולת לנהל 
פה עסק� ם, תוך שהוא מותח ב�קורת חר�פה על 
לעוד  לטעמו  הפרט�ת, שהפכה  אנטרופ�  חברת 
רגולטור, ההתקפות התקשורת�ות הא�ן-סופ�ות 
על אנש� עסק� ם וא�ך לא - מח�ר� המזון, שהפכו 
פרופר  ב�שראל.  ב�ת  בכל  קבועה  סלון  לש�חת 
טוען שהאש שמופנ�ת כלפ� חברות המזון א�ננה 
מוצדקת ומקורה בהסתה של הממשלה, שרוחצת 
להור�ד  ה�כולת  שב�דה  למרות  כפ�ה  בנ�ק�ון 

מח�ר� ם.
דן פרופר, ימים קשים עוברים על כוחותינו.

"�ש תחושה כלל�ת של א�-אמון באנש� עסק� ם 
זו  פע ם  הרחב.  הצ�בור  בקרב  העסק�  ובמגזר 
ה��תה גאווה לה�ות א�ש עסק� ם. ה�ו ם זה נשחק. 
נכון ש�ש אנש� עסק� ם שהסתבכו. כל מ�נ� נוזל� ם 
מגע  לה ם  �ש  כא�לו  נהגו  וה ם  לראש  לה ם  עלו 
זהב ב�ד, בעוד ם גורמ� ם הפסד� ם עצומ� ם לצ�בור 
המשק�ע� ם וה ם עצמ ם נהנ� ם מהח�� ם. �ש תאוות 
בצע אצל חלק ם וה ם הרוו�חו ב�ושר את הב�קורת 
נגד ם, א�ן ספק בכך, אבל מדובר בבודד� ם. אנ� 
מרג�ש שחלק גדול מהב�קורת נעשה שלא בתו ם 
לאנש�  לועג� ם  הוגנת.  לא  ב�קורת  פשוט  לב. 
עסק� ם שלא בצדק ומכנ� ם אות ם 'ט��קונ� ם'. רוב 
אנש� העסק� ם שאנ� מכ�ר מתחפר� ם כ�ו ם בתוך 
השוחות ומחכ� ם שההפגזה הבאה פשוט תעבור 
מעל ראש ם. זה גור ם לכך שה ם ג ם לא מסוגל� ם 

ילהת��צב מול הרגולטור והצ�בור ולהש�ב מלח
רוצ� ם  רק  צודק� ם. ה ם  ט�עונ� ם  מה שערה ע ם 

שהאש תחלוף וב�נת�� ם ג ם לא מקבל� ם החלטות 
עסק�ות חשובות". 

האמרת  על  כלפיכם  לביקורת  מתכוון  אתה 
מחירי המזון?

המזון,  בתחו ם  במ�וחד  בולט  זה  ה�תר.  "ב�ן 
כ� ש ם העוול זועק לשמ�� ם. אנ� מזכ�ר ששל�ש 
ממה שמשלמת גב' כהן מחדרה על מוצר� המזון 
הולך לממשלה בצורת מ�סו�. מע"מ וכדומה. זהו 
הש�עור הגבוה בעול ם. ש�עור המע"מ על מזון 
באנגל�ה ובארה"ב הוא פחות מחצ� ו�ש מד�נות 

שוכח� ם  שנ�,  מצד  �ותר.  אפ�לו  נמוך  שהמע"מ 
דלק, שע  - במפעל� ם  המזון  הפקת  עלות  יאת 

אספקה  הובלה,  מס,   60% אנחנו משלמ� ם  ל�ו 
וכ�וצ"ב. ב�נת�� ם הגז הטבע� לא מג�ע למפעל� ם 
וא ם הוא �ג�ע �ש כוונה לגבות מס על כל �ח�דת 
אנרג�ה. אז למה להאש� ם רק את החברות? מוצר� 
החקלאות מאוד מוגנ� ם כאן והדבר מונע תחרות 

שתב�א ל�ר�דת מח�ר� ם". 
אבל גם בעולם הרחב מסבסדים את החקלאים. 

ועוד איך מסבסדים.
"נכון, אלא שש ם מדובר על סובס�ד�ה �ש�רה 
נפש  לכל  שווה  במח�ר  ש�מכור  כד�  לחקלא� 
וא�לו אצלנו זה הפוך - מעל� ם את חומות המכס 
לארץ  ל��בא  כדא�  �ה�ה  לא  שבו  מצב  ו�וצר� ם 
מוצר� ם מתחר� ם ובכך לשכלל את התחרות בשוק 

המזון. זה כולל חומר� גל ם חקלא�� ם. למשל, על 
מוצר  לעומת  30% מכס  מוטל� ם  עגבנ�ות  רסק 
מקומ�. כשאנ� מוכר קטשופ אז אנ� ח��ב לגל ם 
זאת במח�ר וגב' כהן משלמת על זה �ותר. או מכס 
על גרג�ר� חומוס בסך 7% כד� להגן על ה�צרן 
הקטן בארץ. האבסורד הוא שעל חלק מהמוצר� ם 
המ�ובא� ם לא משלמ� ם מכס כלל בגלל הסכמ� ם 
והדבר �וצר נח�תות למוצר� ם אחר� ם. אנו רוצ� ם 
שהחקלאות ת�שמר ובצדק, אלא שאנו משלמ� ם 
מח�ר� ם מוגזמ� ם שנובע� ם מפער� ת�ווך. הצעת� 
לא פע ם ולא פעמ�� ם להט�ל מע"מ של 1% בלבד 
על הפ�רות וה�רקות רק כד� שתה�ה חובת ר�שו ם 

וד�ווח ונדע ה�כן קבור הכסף, אבל זה נדחה".

הממשלה עשתה ספין אדיר 
על חשבוננו

החברות  בעלי  שדווקא  לזה  הגענו  איך  אז 
והמפעלים הם נשוא הביקורת הציבורית?

כחמש  לפנ�  החברת�ת  המחאה  "כשהחלה 
ישנ� ם, הב�קורת הצ�בור�ת התמקדה בנושא מח�

לבע�ה  תשובה  ה��תה  לא  לממשלה  הד�ור.  ר� 
עשרות  באמצעות  אד�ר,  ספ�ן  �צרה  ה�א  ולכן 
לכ�וון  האש  להסטת  שגר ם  ו�חצ"נ� ם,  דובר� ם 
החברות הגדולות, תוך שה�א מטב�עה את המושג 
בעל�  סב�ב  השנאה  אש  את  ומלבה  'ט��קונ� ם' 
המח��ה.  ל�וקר  האחרא� ם  ה ם  כא�לו  החברות, 
פופול�סט�� ם  בצעד� ם  נוקטת  הממשלה  בכלל, 
ולא כלכל�� ם ולא פועלת כד� לפתור את הבע�ות 
לטווח ארוך. אנ� מאמ�ן שפתרון בע�ות לאומ�ות 
ועל  מוצדק  כלכל�  בס�ס  על  לה�עשות  צר�ך 
רא��ה אסטרטג�ת. ל��בא פה גב�נה צהובה וש ם 
בשר מפול�ן זה לא פתרון. זה נועד לספק כותרות 
קשות.  לבע�ות  חלק�  מענה  רק  ונותן  לע�תון 

יממ�לא א�ן לרפתות בארץ �כולת להתחרות בחו
מר� הגל ם הזול� ם של פול�ן. א�ן שרב�ט קסמ� ם 
כוללת שתאפשר  וצר�ך לגבש מד�נ�ות לאומ�ת 
לחקלא� לח�ות בכבוד, לצמצ ם את פער� הת�ווך 
�ש�ר, הוגן ושקוף.  ולסבסד את החקלא� באופן 
לא  ואנ�  מתכננות  ולא  שולפות  כאן  הממשלות 
אלא  לקודמתה,  או  הנוכח�ת  לממשלה  מתכוןן 
לספק  מנס� ם  הפול�ט�קא� ם  הממשלות.  לכל 
ההחלטה  למשל,  כמו  ושעשוע� ם.  לח ם  לצ�בור 
�ורד  א'. במד�נה שבה הפר�ון  ב�ו ם  על חופשה 
א�ן לזה הצדקה. רוצ� ם למצוא חן בע�נ� הצ�בור 
ולקצר את שבוע העבודה, אבל לטווח ארוך זה 

"אנשי העסקים מתחפרים 
בחפירות מחכים שההפגזה 
הבאה תחלוף מעל הראש"

כך מתאר יו"ר אסם, דן פרופר, בראיון מיוחד את מצבם של אנשי העסקים כיום, הנתונים להתקפה צולבת מכל הכיוונים 
ומתקשים לקבל החלטות עסקיות. בתוך כך הוא מתייחס להתנהלות רשות ני"ע והבורסה, תוקף את עודף הרגולציה ומבכה 

את מצבה של התעשייה, אך מבטיח שאוסם תישאר חברה ישראלית למרות מחיקת מניותיה מהבורסה | יואל צפריר

ראיון

"לממשלה לא הייתה 
תשובה לבעיית הדיור 

ולכן היא יצרה ספין 
אדיר, באמצעות עשרות 
דוברים ויחצ"נים, שגרם 

להסטת האש לכיוון 
החברות הגדולות, 

תוך שהיא מטביעה 
את המושג 'טייקונים' 

ומלבה את אש השנאה 
סביב בעלי החברות, 
כאילו הם האחראים 

ליוקר המחייה"

"אנו מבצעים עשרות 
עסקאות עם נסטלה 

וכולן עושות שכל 
מבחינה כלכלית, אך 
במקרים של עסקאות 

חריגות עם בעל 
שליטה עלינו להוכיח 
שנסטלה זכתה בהן 

בדין ולהראות שמדובר 
במחיר תחרותי. כיצד 

אני יכול לעשות זאת?"
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־נזק וכל תלמיד שנה א' בכלכלה יודע זאת. במ
קום לטפל בבעיות היסוד של המשק, כולל הצורך 
ולעודד השקעות בתעשייה  להגדיל את הפריון 
ובכך גם לגרום למפעלים להישאר בארץ, גורמים 
לחברות לברוח מכאן. אם המצב הנוכחי יימשך, 
רמת  את  לממן  נוכל  לא  בייצוא,  הירידה  כולל 

החיים שהורגלנו אליה".
במשבר.  התעשייה  כי  טוענים,  התעשיינים 

אתה שותף לזה? 
בירידה.  נמצא  התעשייה  ספק שמעמד  "אין 
ההנדסה  במקצועות  לירידה  במקביל  קורה  זה 
באקדמיה. הדור הצעיר כבר לא נוהה למקצועות 
התעשייה,  של  הפועם  בלב  פוגע  והדבר  הללו 
החבר'ה  אחרים.  מענפים  יותר  מכך  שניזוקה 
הצעירים הולכים יותר ויותר לענפי השירותים. 
עסקי  של  הגלותית  לתרבות  נחזור  עוד  בסוף 
אוויר במקום לייצר. מי שחושב שאפשר להמשיך 
ככה פשוט טועה. כלכלה בלי תעשייה זו כלכלה 
נכה, למרות כל הטיעונים שאני שומע על מעבר 
למסחר ושירותים. ישראל לא תיבנה בלי תעשייה 
חזקה ומי שחושב כך מתהלך בעיניים עצומות".  

להשתחרר ממגבלות כדי 
לצמוח

 - התכנסנו  לשמו  המרכזי  לנושא  נחזור  בוא 
נלאת  שכבר  מניח  אני  מהבורסה.  אסם  מחיקת 
מלהסביר ובכל זאת - מדוע ומדוע דווקא עכשיו?

את  הבאתי  שבה  השנה   ,1995 שנת  "מאז 
נסטלה לארץ, היא הגדילה בהתמדה את היקף 
מספר  לפני  עד   .50% מעל  באוסם  אחזקותיה 
על  באסם  נסטלה  של  האחזקה  עמדה  חודשים 
63%. כבר שנחקק חוק הריכוזיות ב-2014 הבנו 
שיהיו לכך השלכות רחבות עלינו. אמנם החוק 
שהוא  הפירמידות  פירוק  בזכות  בעיקר  מוכר 
ריאליות  חברות  בין  השליטה  והפרדת  כופה 
לפיננסיות, אבל הוא כלל בתוכו גם תיקון לחוק 

־החברות בנושא עסקאות עם בעל שליטה, שסיר
בל מאוד את העבודה השוטפת שלנו עם נסטלה. 
אישור  תהליך   - מבחינתנו  המרכזי  העניין  זהו 

עסקאות בעלי עניין". 
תסביר.

נסטלה  עם  עסקאות  עשרות  מבצעים  "אנו 
וכולן עושות שכל מבחינה כלכלית, כמו הפצת 
שימוש  גלם,  חומרי  רכישת  מוגמרים,  מוצרים 
וייחודיים.  חיוניים  שירותים  של  ושורה  בידע 

בעלי  עסקאות  של  ההגדרה  תחת  נכנסות  כולן 
עניין, אך במקרים של עסקאות חריגות עם בעל 
שליטה עלינו להוכיח שנסטלה זכתה בהן בדין 
ולהראות שמדובר במחיר תחרותי. כיצד אני יכול 
לעשות זאת? אם אנו מוכרים את מוצרי טבעול 
באירופה דרך נסטלה ספרד, שפועלת כמשווקת 
וכמפיצה וזו הדרך הנכונה לעבוד, פירוש הדבר 

־שסגרנו איתם עסקה. כדי לדעת מהו מחיר מת
חרה שיצדיק את העסקה עלי לעבוד עם מתחרה 
את  רואה  אתה  מחירים.  מהם  לקבל  או  שלה, 
מתחרותיה של נסטלה, נניח קרפאט או יונילוור, 

מציגות לנו מחירים? זה לא הגיוני. 
־"חלק גדול מהתהליכים כוסו באמצעות אישו

של  הכלליות  באסיפות  שקיבלנו  כוללים  רים 
אישור  וצריך  חריג  שהוא  חלק  יש  אבל  אסם, 

הכ מהאסיפה  גם  ולעיתים  הביקורת  ־מוועדת 
ללית על הצורך להביא מחיר מתחרה. יש אפילו 
שימוש  כמו  בנושא  אפילו  אבסורדיים.  מצבים 

וב בתוכנות  במקום  נסטלה  של  העל  ־במחשבי 
מחשב שלנו נדרשנו לאישורים. אתן לך דוגמא 
אסם  של  העסקים  אנשי  באמת.  מגוחך  למצב 
נסטלה  במשרדי  בחינם  הכשרה  קורסי  עוברים 
בשוויץ. אסם נדרשת לממן רק את הלינה במקום. 
זול ממלון  יותר  שזה  להוכיח  דרשו מאיתנו  אז 

־באזור על-ידי זה שנקבל הצעת מחיר. זה אבסו
ולצמוח  כדי שנוכל להמשיך  ואפילו עצוב.  רדי 
אנו מוכרחים להיות משוחררים מכל המגבלות 
הללו, שהפכו את הקשר בין אסם לנסטלה לבתי 
אפשרי ומכאן עלה הצורך שנסטלה תרכוש את 
הון  בגיוס  הצורך  בינתיים  אסם.  מניות  יתרת 
דרך הבורסה כבר לא קריטי מבחינתו, כי אסם 
משופעת במזומנים ולכן אין גם הצדקה כלכלית 

להישארותינו בבורסה".
דיברת עם הרגולטורים? ניסיתי לשכנע?

שבעידן  תקווה  שום  אין  סוף.  בלי  "דיברתי 
־הנוכחי יהיה ח"כ אחד, שיהיה מוכן לפטור מה

ערך  ניירות  ברשות  גם  גדולה.  חברה  הזה  עול 
מכירים בצדקת הטענות שלנו, אך אין להם סיכוי 

לקבל גיבוי בכנסת". 
אז אסם תשאר חברה ישראלית?

"אנו נשארים חברה ישראלית. נסטלה ביקשה 

היא  ההנהלה  שנים.  שלוש  לעוד  יו"ר  שאשאר 
למפ פינה  אבן  הנחנו  לאחרונה  ורק  ־ישראלית 

על חדש בקריית גת. אנו מגבירים את פעילות 
שקלים  מיליון   250 השנה  נשקיע  אנו  היצוא. 
נסטלה   .2017 הבאה,  בשנה  דומה  סכום  ועוד 

רצי בצורה  נוהגת  והיא  ארצות  במאה  ־פועלת 
אם  טווח.  ארוכת  ראייה  ומתוך  ואחראית  נית 
ולהשקיע  לבנות  ונוכל  לנו  תאפשר  הרגולציה 

זה מה שיהיה".

לחזור לימים שלפני ארץ גושן 
־איך הגענו למצב הזה לדעתך ומה נדרש, לשי

על  להקל  כדי  רגולטורית  מבחינה  לעשות  טתך, 
העסקים?

"לחזור לימים שלפני ארץ גושן. הכוונה שלי 
לפרופ' זוהר גושן, יו"ר רשות ניירות ערך הקודם. 
הוא היה זה שהשאיר מאחורי מבול של תקנות 
והוא אפילו התגאה בהן, אבל לא השכיל לראות 

־את התוצאה שלהן ואת ההשלכות שלהן על המג
זר העסקי. יש מקומות שבהם הרגולציה מכבידה. 
יש מקומות שבהן יש חדירה עמוקה מידי לנהלים 

־של החברות ויש דרישות מחמירות שגורמות לח
ברות למעמסה די רצינית. הגענו למצב שאפילו 
רשות ניירות ערך חשה בכך והחלה להקל. למשל 
הקלה בדיווחים של חברות קטנות ובינוניות. נכון 

שיש חברות שמנצלות לרעה את הציבור אז שם 
הרוגלציה צריכה לבוא לידי ביטוי. אם יש מעשי 

מרמה צריך לחשוף אותם בכל האמצעים.
"המישור השני הוא הבורסה. היא מנסה לצאת 
ראויים.  לא  באמצעים  נקלעה  אליה  מהפינה 
כל מיני השקעות של אג"חים של חברות נדל"ן 
מחו"ל, חלקן כושלות, שגורמות ליציאת כספים 
מהשוק ולכישלון של המשקיעים, כי אין עליהן 

פיקוח ואנשים קונים חתול בשק. 
"יש משבר אמון ובלי אמון קשה מאוד לפעול. 
צריך שהציבור, ובמיחד הגופים המוסדיים, ייתנו 
אמון בפעילות של הבורסה ובאפשרות להגביר 
אותה ולהזרים יותר כספים דרכה כמנוף לפיתוח 
לעשות  ירצו  עסקים  שאנשי  צריך  ולצמיחה. 
תאפשר  הכללית  ושהרגולציה  בארץ  עסקים 
זאת. בעיני קובעי המדיניות - רה"מ, שר האוצר 
- הבורסה הייתה תמיד מכשיר להעברת חיסכון 
מהציבור לצמיחת המשק. זו מטרה נעלה. היום 
מתעסקים במגרשים במוסקבה, ברלין. לא חושב 
נכון ואני לא רואה בזה ישועה  שזה צעד ציוני 

לבורסה".
אנטרופי  חברות  על  חריפה  בהתקפה  יצאת 

שמייעצת למוסדיים. מדוע?
"אני מוכרח לומר שבנושא אנטרופי אני ממש 
קמה  הציבור  עיני  מול  הרגולטור.  את  מבין  לא 

־ועובדת חברה פרטית לא מפוקחת, שהפכה בע
צמה לרגולטור ורשות ניירות ערך לא פוצה פה 
קובעת  אנטרופי  ייתכן?  זה  איך  ולא מצפצפת? 
לשבט או לחסד את גורלן של חברות ומאשרת או 
לא מאשרת השקעות בהן? מעבר לזה היא נגועה 
כלכלית  מייעצת  גם  היא  עניינים חמור.  בניגוד 
לאותן  שונה  טיפול  תיתן  וברור שהיא  לחברות 
חברות שהיא מייעצת להן. כיצד זה אפשרי? יש 
כאן ניגוד עניינים מובנה. בנוסף לזה חלק גדול 
גופים  של  למדיניות  נוגעות  שלה  מההמלצות 
מוסדיים שמשלמים לה דמי מנוי והיא ממליצה 
להן כיצד לנהוג. כיצד  זה אפשרי בכלל? היכן 
רשות ניירות ערך שתעשה סדר? אנו רואים מול 
עניינים  בניגודי  מלאים  תהליכים שהם  עיניינו 
וניגודי אינטרסים. חברה פרטית קבעה לעצמה 
עבור  לה  תשלם  לא  אסם  שאם  שלה  בתקנון 
ייעוץ כלכלי רבע מיליון שקלים היא לא תוכל 
להמליץ אלא לשלילה ואם יהיו יעוצים אחרים 
זה יידחה? איפה נשמע כדבר הזה? דיברתי עם 
הצורך  ועל  הקשיים  על  הרשות  מראשי  כמה 
לשנות. כמוני הם רואים את הצורך לשנות אבל 

דבר לא נעשה בינתיים".

ראיון

היסטוריה של עשייה והוקרה
דן פרופר נולד ב-1941, נשוי לסוזן ואב לארבעה. הוא בוגר הטכניון בהנדסת כימיה וטכנולוגיית מזון. 
ב-1968 מונה כמנהל המפעל של אסם בבני ברק ובשנים 1981-1986 שימש כמנכ"ל משותף יחד עם 

אחיו גד, שאז עזב את אסם לעסקים פרטיים. הוא נקרא חזרה לחברה, ובין 1987 ל-2006 שימש 
כמנכ"ל יחיד. הוא העביר את ניהול החברה לגזי קפלן ז"ל, שהקים בשעתו את מפעל טבעול, והפך 
ליו"ר אסם. ב- 1990 קיבל פרופר את פרס התעשייה בקטגוריית המזון. בשנים 1993-1999 שימש 

כנשיא התאחדות התעשיינים וכיהן כיו"ר מועצת הארגונים הכלכליים. ב-1999 קיבל תואר ד"ר 
של כבוד מהטכניון על תרומתו לכלכלה והתעשיה הישראלית וב-2006 קיבל מההסתדרות תעודת 
הוקרה על שמירה על יחסי עבודה תקינים באסם במהלך כהונתו. ב-1995 יזם את המגעים בסופם 

רכשה נסטלה מעל מחצית מאסם.
הוא מרבה לומר כי את עולמו האידיאולוגי עיצב אביו, אויגן ז"ל. "הוא היה איש עסקים ישר 

כמו סרגל שדגל בעבודה קשה, ואמר תמיד שמוטב לעבוד בצורה ישרה ביום ולישון טוב בלילה 
מאשר בכל דרך אחרת".  פרופר הוא חבר בוועד הפועל ובמועצת המנהלים של מכון ויצמן 

למדע, חבר דירקטוריון של הטכניון וחבר במועצות מנהלים של מספר חברות תעשייתיות. הוא 
הכי אוהב להיות במפעלים עם העובדים ובשעות הפנאי המעטות שלו, בעיקר בקיץ, הוא משיט 

מפרשיות ומעיד כי היה רוצה לעשות זאת יותר.

"אנטרופי נגועה בניגוד 
עניינים חמור. היא 

גם מייעצת כלכלית 
לחברות וברור שהיא 

תיתן טיפול שונה 
לאותן חברות שהיא 

מייעצת להן. בנוסף לזה 
חלק גדול מההמלצות 
שלה נוגעות למדיניות 

של גופים מוסדיים 
שמשלמים לה דמי מנוי 
והיא ממליצה להן כיצד 

לנהוג"

"הבורסה מנסה לצאת 
מהפינה אליה נקלעה 
באמצעים לא ראויים. 
כל מיני השקעות של 

אג"חים של חברות 
נדל"ן מחו"ל, חלקן 
כושלות, שגורמות 

ליציאת כספים 
מהשוק ולכישלון של 

המשקיעים, כי אין 
עליהן פיקוח ואנשים 

קונים חתול בשק"

דן פרופר | צילום: אייל טואג
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בדרך לת"א-400?

להה תמשיך  הישראלית  הבורסה  סאם 
מגמה  שינוי  נראה  שאולי  או  תכווץ, 
הציבוריות  החברות  במספר  ועלייה 
שנסחרות בישראל? סקר הרגולציה השנתי של 
איגוד החברות הציבוריות מצביע על תחזיות 
הבורסה  לעתיד  ההון  שוק  בכירי  של  קודרות 
ההון  שוק  מבכירי   75% כאשר  בתל-אביב, 
שהשתתפו בסקר הרגולציה מעריכים שמספר 

החברות הציבוריות ימשיך לרדת. 
כ-63% מהמנכ"לים, יו"רים ונושאי משרה בחברות 
הציבוריות שהצביעו בסקר הרגולציה מעריכים, כי עד 
סוף שנת 2017 מספר החברות הציבוריות יירד בשיעור 
של עד 10%, וכ-12% נוספים חוזים אפילו ירידה של 
עד 20% במספר החברות. רק כ-25% מהנשאלים 
העריכו, כי מגמת מחיקת החברות תיעצר ושלא יהיה 
שינוי במספר החברות הציבוריות, שעומד כיום על 

כ-450 חברות.

מדוע הבורסה מתייבשת? 
הבורסה  ע  מדו נשאלו  ן  הו שוק  בכירי 

ס"מתייבשת" ומהו הגורם המרכזי לאי-ביצוע הנפ
קות ראשוניות בישראל. כצפוי, 88% מהנשאלים 
סבורים, כי הגורם המרכזי להתייבשות הבורסה 
הוא עודף הרגולציה בשוק ההון.  להערכת 73% 
חיצוניים  גורמים  של  ההתערבות  מהנשאלים, 
ייעוץ  גופי  ערך,  ניירות  )רשות  החברה  בניהול 
הסיבות  הן  המיעוט(  מניות  ובעלי  למוסדיים 
להצטרף  פרטיות  מחברות  שמונעות  המרכזית 
תולים  מהנשאלים   15% הישראלית.  לבורסה 
הרגולציה  של  הכספיות  בעלויות  האשם  את 
הישראלית, 7% טוענים כי הסיבה המרכזית היא 
סביבת הריבית הנמוכה ו-5% נוספים טוענים, כי 

הנפקה בחו"ל מציפה ערך רב יותר. 

הנתון המדאיג ביותר בסקר הוא הערכה של 34% 
מהנשאלים שלפיה החברה שלהם שוקלת מחיקה 
מהבורסה הישראלית. לעומתם, 66% מעריכים, כי 

סהחברה שלהם תישאר חברה ציבוריות גם במהלך הש
נים הקרובות. הערכות אלה מצביעות על המשך מגמת 

המחיקות מהבורסה הישראלית גם בעתיד הקרוב.

שלטון בעלי מניות המיעוט 
סבכירי שוק ההון נשאלו גם לגבי סוגיית עודף הרגו

לציה בשוק ההון.  37.6% מהנשאלים טוענים שהנטל 
הרגולטורי הכבד ביותר על החברות הציבוריות הוא 
סוגיית "הרוב בקרב בעלי מניות המיעוט" ומעורבותם 
של גופי הייעוץ למוסדיים בהחלטות הנוגעות לניהול 
החברה. 34.7% סבורים שהנטל הגולטורי הכבד ביותר 
הוא חובת הדיווח והגילוי המוגברות, 17.8% טוענים 
שהאשם המרכזי הוא ריבוי וועדות הדירקטוריון והצורך 
באישורן, ואילו 9.9% מהנשאלים מפנים אצבע מאשימה 
אל האכיפה המינהלית של רשות ניירות ערך וחוסר 
היכולת לבטח ולשפות נושאי משרה בחברות הציבוריות. 

מעודדים מההקלות ברגולציה
לצד ההסתייגות מעודף הרגולציה שקיים כיום 
בשוק ההון, בכירי החברות יודעים גם להעריך את 

סהמאבק של איגוד החברות הציבוריות להקלות ברגול
ציה, ואת היוזמות השונות שנועדו ליצור דה-רגולציה 
בשוק ההון. כך, 47.4% מהנשאלים חושבים שההקלה 
המשמעותית ביותר ברגולציה היא המעבר לדוחות 
חצי שנתיים בחברות הקטנות והבינוניות, דרישה של 
איגוד החברות הציבוריות שהתקבלה על ידי רשות 
ניירות ערך. 19.6% סבורים שהההקלה המשמעותית 

סביותר היא הקלות ברגולציה לחברות שיבחרו להנ
פיק בישראל, 14.4% מצביעים על ההקלות לחברות 
היי-טק שייסחור בבורסה בת"א ו-18.6% טוענים 
שיש לפעול להורדת המס על רווחי הון לרמה של 

 .15%-20%

מודאגים מהגבלת השכר
אחד הנושאים הבוערים בשוק ההון הישראלי 
הוא היוזמה של שר האוצר, משה כחלון, להגביל 

את שכר הבכירים בסקטור הפיננסי, תוך פגיעה 
בזכויות הפנסיה שצברו. 32.7% מבכירי החברות 
הציבוריות טוענים שאסור היה לכנסת להתערב 

סבנושא השכר, וכי מדובר בתפקידם של הדירקטו
ריון והאסיפה הכללית של בעלי המניות. 16.3% 
השכר  להגבלת  שהחקיקה  טוענים  מהנשאלים 
ראויה, אך היה צורך לקבוע תקרת שכר גבוהה 
אינה במקומה  טוענים שהחקיקה   24.5% יותר. 
ובמקום הגבלת שכר ישירה היה טעם להסתפק 
לקבוע  ולא  הכנסה  למס  בהוצאות  באי-הכרה 
תקרה קשיחה, בדומה ליוזמה המקורית של שר 
האוצר לשעבר, יאיר לפיד. עם זאת, ניתן לראות 
הבכירים  לשכר  ביחס  הציבוריות  שהביקורת 
מחלחלת גם לשוק הון, כאשר 26.5% מהנשאלים 
הזמן  שהגיע  כיוון  ראויה,  שהחקיקה  טוענים 

לרסן את שכר הבכירים במוסדות הפיננסיים. 

לדעתם  מה  נשאלו  החברות  בכירי  בנוסף, 
הבכי שכר  והגבלת  במידה  ההשפעה  סתהיה 

רים תורחב לכלל החברות הציבוריות. כאן, רוב 
סבורים,  מהנשאלים   89% למעלה  של  מכריע 
בבורסה  נוספת  לפגיעה  תוביל  כזו  החלטה  כי 
כי החלטה  טענו,  40% מהנשאלים  הישראלית. 
כזו תוביל למחיקה של חברות ציבוריות ספורות 
מוגבל  מספר  של  עזיבה  עם  יחד  מהבורסה, 
פגיעה קשה  העריכו שתהיה   33% בכירים.  של 
בבורסה הישראלית, ושהחלטה על הגבלת שכר 
רוחבית בחברות הציבוריות תוביל למחיקה של 
בכירים.  עשרות  של  ועזיבה  ציבוריות  עשרות 
16% טענו שאם תתקבל החלטה כזו אפשר "לסס

גור את הבורסה" לאור נטישה המונית של חברות 
ובכירים, ורק 11% העריכו כי החברות והמנהלים 

יישארו גם תחת מגבלת השכר החדשה. 

בכירי שוק ההון חוזים ירידה 
של עד 20% במספר החברות 
הציבוריות עד סוף שנת 2017
סקר הרגולציה השנתי של איגוד החברות הציבוריות: 34%  מהחברות הציבוריות שוקלות להימחק מהבורסה הישראלית במהלך 

השנה הקרובה. הנטל הרגולטורי הכבד ביותר: מעורבות חברות הייעוץ למוסדיים ובעלי מניות המיעוט | מערכת "אחד העם"

1. מ-2007 ועד 2016 נרשמה ירידה של כ-30% 
במספר החברות הציבוריות וכיום נסחרות 

בת"א רק 459 חברות. מה יהיה מספר החברות 
הציבוריות בסוף שנת 2017?

ירידה של 20% 
במספר החברות

ירידה של 10% 
במספר החברות

ללא שינוי מהותי

עלייה של 10% 
במספר החברות

12%

62%

25%

0%

4. אילו מהנושאים הבאים מהווה את הנטל 
הרגולטורי הכבד ביותר?

אכיפה מנהלית 
וחוסר היכולת 
לבטח ולשפות

חובות גילוי ודיווח 
מוגברות

ריבוי וועדות 
הדירקטוריון 
והצורך באישורן

רוב בקרב המיעוט 
ומעורבותם 

של גופי ייעוץ 
למוסדיים 
בהחלטות

10%

18%

35%
38%

5. איגוד החברות הציבוריות נלחם להקלות 
ברגולציה. אילו מהיוזמות היא ההקלה 

המשמעותית ביותר?

הקלות לחברות 
היי־טק שיירשמו 

למסחר בת"א

הקלות ברגולציה 
להנפקות 
ראשוניות

הורדת המס על 
 רווחי הון 

ל-15%-20%

מעבר לדוחות חצי 
שנתיים לחברות 
קטנות ובינוניות

14%
18% 19%

46%

6. החקיקה להגבלת שכר בתאגידים פיננסים 
אושרה בכנסת, מה דעתך לגביה?

32%
אסור היה למחוקק להתערב בשכר. 

זה תפקידם של הדירקטוריון והאספה 
הכללית  

26%
החקיקה ראויה - הגיע הזמן לרסן את 

השכר בתאגידים הפיננסים 

 24%
היה צריך להסתפק באי הכרה 

בהוצאות למס הכנסה ולא לקבוע 
תקרה

 16%
החקיקה ראויה אך היה צריך לקבוע 

רף גבוה יותר 

3. האם החברה שלכם שוקלת לבצע מחיקה 
מהבורסה בתל אביב?

34%
כן

66%
לא

2. הבורסה הישראלית 'מתייבשת' ואין כמעט 
הנפקות ראשוניות. מה הגורם המרכזי לכך?

73%
התערבות של גורמים 

חיצוניים בניהול 
החברה)רשות ני"ע, 

גופי ייעוץ למוסדיים, 
בעלי מניות מיעוט(

5%
הנפקה בחו"ל מציפה ערך 
לבעלי המניות

7%
סביבת הריבית 
הנמוכה

15%
העלויות הכספיות 
ברגולציה
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נבכירי שוק ההון גם התייחסו לסיקור התקשו
רתי של שוק ההון בעיתונות הכלכלית ולדימוי 

1% מהננ  הציבורי של החברות הציבוריות. רק
הציבו החברות  של  סבורים שהסיקור  נשאלים 

ריות בתקשורת חיובי, כאשר 48.5% מהנשאלים 
טוענים שאופן הסיקור שלילי ומגמתי. לעומתם, 
50.5% מהנשאלים סבורים שהסיקור התקשורתי 

של שוק ההון מאוזן. 

7. במידה ותהיה חקיקה על הגבלת שכר 
הבכירים בכלל החברות הציבוריות, מה 

להערכתך יהיו תוצאות ההחלטה?

לא תהיה השפעה - הבכירים 
והחברות יישארו גם תחת מגבלת 

השכר החדשה

השפעה מועטה – מספר מועט של 
בכירים יעזבו ומעט חברות ציבוריות 

יימחקו מהמסחר בישראל

פגיעה קשה - עשרות בכירים 
יעזבו, ועשרות חברות ציבוריות 

יימחקו מהמסחר

אם בישראל תתקבל הגבלת שכר 
אפשר 'לסגור את הבורסה' – 
תהיה נטישה של חברות ובכירים

11%

40%

33%

16%

8. איך הייתם מגדירים את הסיקור של שוק ההון 
בתקשורת הישראלית?

1%
סיקור חיובי

50%
סיקור מאוזן

48%
סיקור  שלילי ומגמתי

מדד הממשל התאגידי - רגולציה נוספת
אחד מהנושאים הכאובים ביותר עבור החברות הציבוריות הוא המעורבות החריגה של חברות 

הייעוץ למוסדיים באופן ניהול החברה, כאשר 
המחיקה של חברת אוסם מהמסחר, תוך 

קונפליקט מול חברת "אנטרופי", העלתה את 
הנושא לסדר היום. בכירי החברות התבקשו 
לחוות את דעתם על מדד הממשל התאגידי 

שפירסמה "אנטרופי" לאחרונה. כ-90% 
מהנשאלים בסקר העריכו, כי המדד לא 

ישפר את הממשל התאגידי בחברות.  60% 
מהנשאלים טוענים שהמדד החדש הוא 

בגדר רגולציה נוספת ומיותרת שתגביד על 
החברות ולכן יש לפעול לביטולה. רק 10.5% 
סבורים שמדובר במדד ראוי שיוביל לשיפור 
של הממשל התאגידי בחברות, ואילו 29.5% 

מעריכים כי למדד לא תהיה השפעה מהותית, 
ושהוא לא יוביל לשינוי ברמת הממשל 

התאגידי בחברות.

9. אנטרופי פרסמו לאחרונה מדד ממשל 
תאגידי. דעתך לגביו היא

מדובר ברגולציה נוספת שתכביד 
על החברות וצריך לפעול לבטלה

57%

28%

10%

המדד לא ישנה דבר 
בממשל התאגידי בחברות

מדובר במדד ראוי והוא ישפר את 
הממשל התאגידי בחברות

רוב מכריע של למעלה 89% מהנשאלים סבורים, 
כי הגבלת שכר הבכירים תוביל לפגיעה נוספת 

בבורסה. 33% העריכו שתהיה פגיעה קשה בבורסה 
הישראלית, ושהחלטה על הגבלת שכר רוחבית 
בחברות הציבוריות תוביל למחיקה של עשרות 

ציבוריות ועזיבה של עשרות בכירים. 16% טענו שאם 
תתקבל החלטה כזו אפשר "לסגור את הבורסה" 

לאור נטישה המונית של חברות ובכירים, ורק 11% 
העריכו כי החברות והמנהלים יישארו גם תחת 

איילת שקד | צילום: אוליביה פיטוסימגבלת השכר החדשה 

משה כחלון | צילום: אוליבייה פיטוסי

דורית סלינגר | צילום: עופר ועקנין

שמואל האוזר | צילום: עופר ועקנין 
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במגזר העסקי בישראל מרגיש מאוים ביה
מים אלה. המשק העולמי אינו משגשג 
בלשון המעטה, הייצוא בענפים מרכזיים 
של המשק נופל, השקל חזק מדי, העלויות גדלות, 
נוחתת על המגזר  התחרות מחריפה, הרגולציה 
העסקי, ואם לא די בכל אלה, הציבור קם עליו, יחד 

עם התקשורת, וכמובן, גם הכנסת והרגולטורים.

חשופים לביקורת חריפה
איך הגענו לזה, שהמגזר העסקי שהיה מקובל 
וחביב על הציבור כמי שנותן תעסוקה לציבור גדול של 
עובדים ותורם תרומה מכרעת לצמיחת המשק, הפך 
ליעד של התקפות בכנסת, ואפילו מגזר ההיי-טק - 
שהיה תמיד סוג של חממה מוגנת ושקיבל פרגון גדול 
- גם הוא כבר אינו מוגן באותה מידה וחשוף לביקורת, 
לעיתים חריפה, דוגמת תשלום מסים למדינת ישראל 

במקרה של צ'ק פוינט.
להערכתי, חברו כאן כמה תהליכים:

הראשון:  כללי, אבל משמעותי. הציבור הרחב, זה של 
המעמד הבינוני והנמוך יותר, חש שפירות 
הצמיחה של המשק בשנות ה-90' של המאה 
הקודמת וה-2000, נותרו בידי מתי מעט ולא 
הגיעו אליו. היכולת שלו "לגמור את החודש" 
קטנה, ובעיקר - היכולת שלו לרכוש דירה 
התרחקה ממנו מאוד. זה קשור הרבה יותר 
למדיניות הממשלתית מאשר למגזר העסקי, 

אבל ככה זה כאשר אתה מושך אליך אש.
השני:      היו מספר ענפים במשק ש"כיכבו" מבחינת 
הציבור בהתנהגות בריונית וחזירית. בראש 
והביטוח.  הבנקים  הסלולר,  ובראשונה: 

האסימון ירד לציבור בשלב מסוים והוא 
הבין שלא הוגנים איתו, לא שקופים איתו, 

ולעיתים גם גונבים אותו.
:השלישי השלישי: שכר הבכירים. המספרים מדבב
רים בעד עצמם. שכר הבכירים במשק עלה 
מתחילת שנות ה-2000 בשיעור גבוה מאוד, 
גם אבסולוטית וגם בהשוואה למה שקרה 
לשכר העובדים מן השורה, וזה קרה, כמובן, 

בבאותם ענפים שנתפשו ע"י הציבור כמתנה
גים בצורה חזירית, אך לא רק.

משבר 2008 המחיש לציבור, קודם כל, זה  הרביעי: 
האמריקאי, את חטאי וול-סטריט ובנקאי 
ההשקעות שלה, שלא רק שהרוויחו לפני 
המשבר סכומים מטורפים, אלא שבמידה 
רבה היו אחראים למשבר וכלל לא באו על 

בעונשם, ואף הוסיפו לקבל את שכרם המו
פרך כאילו לא קרה דבר. המשבר זעזע את 
אמות הסיפים החברתיות בארה"ב, באירופה 

וגם בישראל.
:החמישי הקיצוניות משתלטת על העולם. תנועות קיב
בצוניות משמאל ומימין משדרות שנאה יוק

דת, אם זה כלפי עשירים, אם זה כלפי זרים, 
מהגרים וסתם כלפי כל מי שלא מסכים 
איתם. די להתבונן במה שמתרחש בעולם 

בהמוסלמי, במדינות אירופה ועוד. חוסר הס
בלנות, חוסר הסובלנות, והאפשרות להגיב 
בצורה מיידית, אנונימית ואלימה מילולית 
בפייסבוק, או בכל פלטפורמה אחרת. הכל 
מוקצן. זה מסוכן, וזה משפיע גם על היחס 

אל המגזר העסקי.

המחאה שינתה את כללי המשחק
החיבור של כל הגורמים האלה הביא לכך שהציבור 
הישראלי הבין, שאם הוא רוצה לשנות את המצב 
ולהיות אדון לגורלו,, עד כמה שאפשר, הוא צריך 
לעבור מקיטורי ליל שבת בסלון הממוזג אל החום 
המהביל של הרחובות בקיץ ישראלי טיפוסי. כך נולדה 

המחאה החברתית של קיץ 2011.
כמה  המשחק.  כללי  את  שינתה  הזו  המחאה 
ממנהיגיה נבחרו לכנסת, היא יצרה מפלגות חדשות 
ששאלו "איפה הכסף" ושהעמידו את נושא הדיור 
במרכז, מפלגות בעלות אופי חברתי מודגש. המחאה 

בעברה לכנסת, למסדרונות השלטון, לחדרי הרגולטו
רים, ומובן, שגם התקשורת לא עמדה מן הצד.

כך מצא עצמו המגזר העסקי בסיטואציה שבה 
בענפי משק רבים, הרגולציה כבדה מאוד, הרגולציה 
זיגזגה מאוד, אי הוודאות העסקית גדלה מאוד ואין 
לך מקום כמו הבורסה כדי לשקף את כל אלה. מגוף 
חי ותוסס שהניב למשקיעים בו תשואות גבוהות עד 
2010, ותשואות טובות יותר גם ממה שהניבו בורסות 
מפותחות אחרות בעולם, הוא הפך בחמש השנים 
האחרונות לגוף ששוק המניות שלו מפגר בתשואותיו 

באופן דרמטי אחרי שוקי מניות אחרים בעולם. 
בהפיגור הזה לא נובע ממלחמות גדולות )שלא התר

חשו(, אלא מאי הוודאות העסקית והבורסאית שפגעה 
קשה בתמחור של המניות, עד כדי כך שניתן היום לקבוע 
ששוק המניות בת"א הוא מהזולים בעולם. וזה לא רק 
עניין של תשואות. הבעיה המרכזית של שוק המניות 
בת"א היום היא, שמצד אחד חברות רבות מוחקות 
עצמן מן הבורסה, ומן הצד השני, וזה חמור הרבה יותר, 
מעט מאוד חברות נכנסות בשערי הבורסה. הבורסה 
לא משקרת. היא, במידה רבה, משקפת את האווירה 

האנטי-עסקית שקנתה לה אחיזה בישראל.
איך יוצאים מזה?

 - גורמים  האחריות לכך מוטלת על שורה של 
הממשלה, הרגולטורים שהתחייבו לבחון כל רגולציה 
חדשה במונחים של עלות-תועלת, של התקשורת 

ושל הציבור.
אולם, האחריות העיקרית מוטלת על המגזר העסקי 
עצמו. הוא אינו יכול לרחוץ בניקיון כפיו, הוא אינו 
יכול להתעלם מאחריותו למצב ולהתעלם מאחריותו 
ליציאה מהמצב. זה לא עניין של להכות על חטא, אבל 
עליו להכיר בכך שהוא משך אליו אש מיותרת. יותר 
נכון, כמה מבכיריו עשו זאת, ואת האש קיבלו כולם.

הדרך היחידה לצאת מהמצב הבלתי נסבל שבו 
מצוי הסקטור העסקי, וזה אומר גם המצב הבלתי נסבל 
שבו מצוי המשק הישראלי, היא שהסקטור העסקי 

יפסיק לזעוק חמס, ותחת זאת יקום ויעשה מעשה.
הקפיטליזם בישראל )ובעולם( הקצין מאוד ב-30 
השנים האחרונות, בעיקר מאז ימי רונלד רייגן ומרגרט 

בתאצ'ר, וההקצנה הזו גרמה להקצנה נגדית של הצי
בור. צריך לקחת צעד אחורה ולאמץ נורמות אחרות. 
מהקפיטליזם המוקצן, החזירי והמפלג, צריך לעבור 

ל"מוד" של קפיטליזם מאוזן, משתף וקשוב.
בהתפישה הזו התגבשה אצלי עוד לפני המחאה החב

רתית והתחזקה מאוד לאחריה, ומתפישה  רעיונית היא 
הפכה למהלך של ממש. לפני כשנה הקימה קבוצה של 

באנשי עסקים, ובכללם אנוכי, חברה לתועלת הציבור שנ
קראת "קפיטליזם קשוב". התפישה שלה היא, שבבסיס, 
חברה עסקית צריכה שתהיה לה מטרת על, ייעוד. היא 
צריכה לנהוג בצורה מאוזנת, אנושית, הוגנת ומתגמלת 

בכלפי כל בעלי העניין שלה ולא רק כלפי בעלי השלי
טה. היא צריכה לדאוג גם לבעלי מניות מן הציבור, גם 
לעובדים, גם ללקוחות, גם לספקים וגם לציבור. יש פה 
אמירה שהיא הרבה יותר חזקה ומקיפה ממה שמשקפת 
החשיבה של "אחריות חברתית", או "אחריות תאגידית".

מכיוון שכך, הדרך ליישם את השינוי חייבת לעבור 
דרך בעלי השליטה, הדירקטוריון, המנכ"ל, ומהם 
למטה לכל שדרות החברה עד לאחרון העובדים. על 
המגזר העסקי לאמץ תפישה זו, גם אם זו אינה משימה 
קלה לביצוע, וגם אם נדמה לו שבטווח הקצר זה יפגע 
ברווחים )וזה ממש לא מוכרח להיות  כך(. שכן, הדרך 
השנייה, שהיא להמשיך בדרך שבה הוא הלך עד היום 
היא, לכאורה, הרבה יותר פשוטה, אבל היא תהיה, כפי 

שכבר קרה, הרבה יותר הרסנית לגביו.

לקראת קפיטליזם קשוב
על המגזר העסקי לקום ולעשות מעשה: להתנער מהקפיטליזם הקיצוני ולאמץ קפיטליזם 

מאוזן, קשוב ומשתף | צבי סטפק, יו"ר מיטב דש

דעה

"הקפיטליזם בישראל 
ובעולם הקצין מאוד 

ב-30 השנים האחרונות. 
ההקצנה הזו גרמה 
להקצנה נגדית של 

הציבור. צריך לקחת 
צעד אחורה ולאמץ 

נורמות אחרות. הדרך 
ליישום השינוי חייבת 

לעבור דרך בעלי 
השליטה, הדירקטוריון, 

המנכ"ל, ומהם למטה 
לכל שדרות החברה עד 

לאחרון העובדים"

צבי סטפק | צילום: אייל טואג

המחאה החברתית הובילה להכבדה רגולטורית | צילום: דודו בכר
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הייתי " אז לא  הגז,  נושא  דיברתי המון על 
רוצה לחזור על עצמי. תן לי לספר לך בדיחה 
יוג'ין קנדל,  פרופ'  ישנה", אומר בחצי חיוך 
עד לאחרונה ראש המועצה הלאומית לכלכלה 
במשרד ראש הממשלה, בתשובה לשאלה בנושא. 
"סוכן נוסע ברוסיה הצארית, יהודי, נכנס לרכבת 
ורואה את המתחרה שלו, שגם הוא סוכן יהודי. הוא 
שואל: 'לאן אתה נוסע?' השני עונה לו: 'אני נוסע 
לאודסה'. הראשון עונה: 'אתה רק אומר לי שאתה 
נוסע לאודסה כדי שאחשוב שאתה נוסע לקייב. 
אבל אני הרי יודע שאתה נוסע לאודסה, אז למה 
לשקר?'... כפי שאתה רואה, אפשר להעלות סוג של 
הגיון מעוות שתחתיו האמת נהפיכת לשקר ונסיונות 

ישרים למצוא פתרונות נהפכים לקונספירציות. 
ההחלטה היא שלך אם אתה מסכים עם הגיון כזה...
אי אפשר היה לשמוע במפורש מפרופ' קנדל אם 

־הבדיחה העתיקה משקפת במשהו את דעתו על שי
טות העבודה בארץ, אבל אין ספק שיש לו הרבה מה 
לומר, לעיתים בחריפות-מה, על הנעשה בארץ בשטח 
הכלכלי. נראה שלאחר פרישתו מתפקיד ראש המועצה 
הלאומית לכלכלה הוא משוחרר יותר להביע את דעתו 
על בעיות המשק והכלכלה ובראיון מיוחד ל"אחד 
העם" הוא מדבר על אתגרי המשילות הממשלתית 
)יותר נכון היעדר המשילות(, הבירוקרטיה, התכנון 
הכלכלי והרגולציה בשוק ההון. בתוך הוא מזהיר מפני 
החבטות הבלתי פוסקות באנשי העסקים שפוגעות, 

לדבריו, בצמיחה ובתעסוקה.

מדינה אחת - שני שווקים
־מאז עזבת את תפקידך הפרמטרים הכלכליים המ

רכזיים מצביעים על הרעה במצב המשק. מה נדרש 
לדעתך לעשות כדי לחזור לצמיחה ולהגדיל את הייצוא 
שנחלש לאחרונה? אילו מנועי צמיחה יש לקדם ולפתח? 
לטווח ארוך - מהן, לדעתך, בעיות היסוד של המשק 
הישראלי? היעדר השקעות מספיקות, פריון נמוך וכו'. 

מה נדרש לעשות?
"ישראל מורכבת משתי כלכלות נפרדות, אשר 
מנותקות כמעט לחלוטין זו מזו. הראשונה היא בין-
לאומית, חדשנית, טכנולוגית ויזמית, יצרנית מאוד 

־ולכן תחרותית מאוד בכל רחבי העולם. שווקיה וע
סקיה הפיננסיים מתקיימים בחו"ל, וככזו, היא לא 

מצפה להרבה ממשלת ישראל. היא קטנה )לא יותר 
מ- 15% מכוח העבודה( וניידת והיא יכולה לפרוח 
במקומות רבים בעולם אליהם האנשים המועסקים 
בה יכולים להגר. כלכלה זו הייתה המניע העיקרי לא 
רק לצמיחתה הכלכלית המהירה של ישראל, אלא גם 
למעמדה בעולם בעשור האחרון. בלעדיה, ישראל 
איננה מייצרת דברים רבים אשר לא יכולים להיות 

מיוצרים במקומות אחרים.
"השנייה היא מקומית והיא הרבה פחות יצרנית, 
הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה יזמית. היא נתונה 
ותלויה בממשלה הן  לרגולציה מכבידה, מאוגדת 
מבחינה פיננסית והן מבחינת הלך הרוח. ואם היא 
לא תיעשה יעילה יותר, נמשיך לשלם מחירים גבוהים 

יותר בעבור מוצריה ושירותיה.
"הבעיות לטווח הקצר והארוך של שתי הכלכלות 
חייבים  גם הפתרונות  ולכן  מזו,  זו  שונות מאוד 
להיות שונים. בעיותיה של הכלכלה הראשונה, הן 

בעיקר שלוש:
• תחרות גוברת ברחבי העולם משום שמדינות 
וערים רבות מנסות לחקות אותה. תוך כדי כך הם 
גם מנסים למשוך את הישראלים הפעילים בכלכלה 
זו לעבור לשם. יש כאלה שעברו, אך רוב רובם עדיין 

־כאן. עלינו לעשות כל מה שביכולתנו על מנת לש
מור אותם כאן ולשם כך דרושה לנו הבנה שלכלכלה 
זו דרוש טיפול מיוחד. קודם כל, דרושה לה סביבה 
לא  זה  לחיזוי.  וניתנת  יציבה, אחידה  רגולטיבית 

היה המקרה בשנים האחרונות. ואף שבתחום זה 
־הרגולציה קלה יחסית, חוסר הוודאות הקשור לר

גולציה שלכאורה אינה קשורה, הוא בעל השפעות 
שליליות. תחיקה אקראית ובלתי עקבית, הבטחות 
פופוליסטיות לחוקק עוד חוקים כאלה, מפחידות 
וכתוצאה מכך הם  אנשים אשר מקימים חברות, 
מעדיפים לרשום ולהקים אותן בחו"ל, מכיוון שהם 
אינם נותנים אמון בשיקול הדעת של המחוקקים 
בישראל. גם לדיון הציבורי המפלג והמפנה אצבע 
מאשימה, יש השפעה שלילית חזקה, והוא מרחיק 

צעירים מבריקים רבים מהמדינה.
• מחסור בהון אנושי מיומן מאוד כדי לספק את 
הביקוש הגובר בהתמדה. היום אנו כבר מייצאים 
על  לענות  יכולים  שאיננו  משום  רבות  משרות 
הביקוש הגובר לכוח אדם מיומן. המחסור מונע 
ולנוכח התחרות  הזאת,  הכלכלה  את התרחבות 
ההון  כיום מאגר  מסוכן.  במצב  אותנו  מציב  זה 
האנושי שממנו כלכלה זו שואבת, הוא קטן מאוד, 
נשים,  זאת משום שמעט מאוד  פחות מ- 50%. 
גברים מהפריפריה ואף פחות מזה ערבים וחרדים 
אקוטית,  בעיה   זו  אחד,  מצד  במאגר.  נמצאים 

־משום שאיננו יכולים להרשות לעצמנו להיות בז
בזנים כל-כך, ומצד שני, זה מייצג הזדמנות ענקית 
ולהרוויח  להכניס את האוכלוסיות הללו למאגר 
מהפוטנציאל העצום הגלום בהן. זה יכול להיות 
שווה ערך בגדול לאפקט של גל ההגירה מברית 

המועצות לשעבר בשנות ה-90. 
• לבסוף, לא מספיק מהערך שנוצר על-ידי ההון 
האנושי נשאר בארץ. בין היתר בשל המרוץ להנפקות 
מהירות והמחסור בחברות גדולות יותר אשר יכולות 
להכשיר מנהלים עתידיים ולספק מכפיל תעסוקה 
איכותי גדול בהרבה בעבור כל מהנדס ומפתח. עלינו 
להשתדל, כולנו, לעודד חברות שיכולות לצמוח לעשות 

זאת בישראל, במקום להימכר בשלבים מוקדמים.
־בעיותיה של הכלכלה השנייה הינן השתתפות נמו

כה ופריון נמוך, שנובעים בחלקם מכישורים ירודים, 
מהשקעות הון נמוכות ומרגולציה מכבידה. התאגדויות 
העובדים, אשר בארצות רבות תורמות לפריון גבוה 
ולליכוד חברתי )למשל בגרמניה ובשוודיה(,  יותר 
מקבעות בישראל שילוב שכר גבוה וחוסר יעילות 
במגזרי מפתח. המממשלה, ההתאגדויות והמעסיקים 

ולדון בתוכנית שבעיקרה הקביעה  צריכים לשבת 
שכולנו נתונים באותה סירה, ושלא מדובר במשחק 
סכום אפס. הרפורמות הדרושות מוכרות למדי, אך 
בהינתן חולשתן של הקואליציות בשלטון, הסבירות 

ליישומן בעתיד הקרוב, נמוכה".
כיצד אתה מסכם את תקופת כהונתך כיו"ר המועצה 
הלאומית לכלכלה. במה חשיבותה של המועצה? במה 
הייתה עיקר תרומתה? האם המועצה לא הפכה מגוף 
מטה מתאם לגורם תכנוני, שמתחרה באגף התקציבים? 

מי בעצם אחראי על התכנון הכלכלי בישראל?
"בעשר השנים הראשונות לקיומה של המועצה 
הלאומית לכלכלה, יש לה השפעה חיובית במגוון 
תחומים רחב. אני ממליץ לכל מי שמעוניין, לבקר 

־באתר של המועצה ולראות בעצמו. הצלחתה העיק
רית של המועצה, בזכות הצוות המצויין, היא שבתוך 
נעשתה צומת חשוב מאוד,  יחסית היא  זמן קצר 
בתהליכי קבלת ההחלטות הכלכליות בממשלה. בין 
היתר, היא אחראית ביחד עם אחרים לאסטרטגיה 
הכלכלית, בהחלט לא מתעסק  בתכנון הכלכלי. זה 
ארגון שדוגל בשיתוף פעולה במסגרת הממשלה 
ודבר זה מאפשר לו להיות במרכזן של יוזמות רבות 

וליצור זירה תחרותית לרעיונות".

"הציבור לא מבין ש'העליהום' 
על אנשי העסקים מביא 

להקטנת ההשקעות ולגידול 
באבטלה" 

לאחר פרישתו מתפקיד ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' יוג'ין קנדל, מנכ"ל סטארט-אם ניישן סנטרל, משוחרר יותר 
להביע את דעתו על בעיות המשק והכלכלה, המשילות הממשלתית )יותר נכון היעדר המשילות(, הבירוקרטיה והרגולציה בשוק 

ההון. בתוך הוא מזהיר מפני החבטות הבלתי פוסקות באנשי העסקים שפוגעות בצמיחה ובתעסוקה | יואל צפריר

פרופ' יוג'ין קנדל בראיון מיוחד ל"אחד העם"

"הממשלה ניסתה 
להילחם בבירוקרטיה 

וממשיכה לעשות זאת, 
אך נראה שבפחות 
הצלחה מהדרוש. 

היו הצלחות אחדות, 
אך שרים אחדים 

התנגדו בנחישות לכל 
התערבות, כך שחלק 
גדול מהדברים שהיו 

דרושים לא עברו"

"איך אמר אחד 
המשקיעים המוסדיים 

הגדולים בעולם, 
אשר הפסיק להשקיע 

בישראל? 'אחרי 
שהרגולטורים בישראל 
ייטלו פרוזאק לזמן מה, 

נחזור הנה' "
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הבירוקרטיה נובעת מחוסר אמון
־בתקופת כהונתך הרבת לדבר על בעיות המשי

לות של הממשלה ובין היתר הצבעת על החסמים 
כדי  נדרש  לדעתך,  מה,  הבירוקרטיה.  שמציבה 
לשפר את יכולת המשילות ולצמצם את החסמים 
הבירוקרטיים? האם ממשלת נתניהו עשתה די כדי 

להקל על הבירוקרטיה?
של  העיקרית  הבעיה  הינה  למשול  "היכולת 
הרכבת  בעת  מתחילה  היא  ישראל.  ממשלת 
מסורבלת  בבירוקרטיה  ומסתיימת  הקואליציה 
מדי. הבעיה הבסיסית מאחורי שתיהן היא חוסר 

־האמון של העם במערכת וחוסר האמון של המע
רכת בעצמה. היעדר האמון של האזרחים במערכת 
מודגם בחיפוש המתמשך עבור "האביר על הסוס 
הלבן" בכל מערכת בחירות. זה מוביל לקואליציות 
קטנות, אשר חושפות את הממשלה למניפולציות 
וחוסמות את היכולת להעביר רפורמות חשובות 
האמון  מהיעדר  נובעת  הבירוקרטיה  וחיוניות. 
במערכת הציבורית ומעסיקה את המערכת יותר 
האזרחים  בתוצאות.  מדי  ומעט  בתהליכים  מדי 
רוצים תוצאות, ומכיוון שאלה אינן, הם מאבדים 

אמון בממשלה.
"הממשלה ניסתה לעיתים להילחם בבירוקרטיה  
ועדיין וממשיכה לעשות זאת, אך נראה  המרובה 
שבפחות הצלחה מהדרוש. היו הצלחות אחדות, כגון 

־יישום תוכנית התנדבותית של הערכת השפעות הר
גולציה )RIA(, אך שרים אחדים התנגדו בנחישות לכל 

התערבות משמעותית יותר, 
ישראל דורגה לאחרונה במיקום נמוך יחסית בדירוג 
"מקום נוח לעסקים". כיצד ניתן לשפר זאת? עד כמה 
אקלים ההשקעות בישראל תחרותי לעומת מדינות 
אחרות? מה ניתן לעשות כדי לשפרו? מה דעתך על 
"העליהום" על אנשי העסקים. דיברת לא פעם על 
"אווירה אנטי עסקית בישראל". התוכל לפרט ולהסביר?
"לאחר משברים פיננסיים, אנשים תמיד מאבדים 

־אמון במערכת הכלכלית ודבר זה מתבטא בדיון הצי
בורי, בתוצאות הבחירות )ראה את משאל העם של 
בריטניה והפליטיקאים בארה"ב ובאירופה(, ובצורות 
ובכל  אחרות. בישראל לא היה לנו משבר פיננסי 
זאת הדיון הכלכלי הציבורי הוא שלילי ופלגני יותר 
מאשר ברוב המדינות שעדיין מתמודדות עם תוצאות 
המשבר הכלכלי החמור. דיון ציבורי זה משפיע הן על 
הפוליטיקאים והן על עובדי המדינה ומוצא ביטוי בכלי 
מדיניות פופליסטים וברגולציות, אשר מפחיתות את 

האטרקטיביות של עשיית עסקים.
"במרבית הארצות שהיו במשבר דואגות בעיקר 
זה משכך במידה מסויימת  ליצירת משרות. דבר 

נגד העסקים, פשוט משום שהע ־את הרטוריקה 
סקים וההשקעות הם שיוצרים משרות. למעשה, 
הממשלות מנהלות מסע שכנועים מול המשקיעים 
ליצור משרות במדינותיהן. מכיוון  ואנשי עסקים 

־שישראל לא חוותה משבר, הנושא של יצירת מש
רות הוא שולי. אני סבור למעשה, שישראל היא 

־המדינה המפותחת היחידה שבה נושא יצירת המש
רות לא הופיע כלל במסע הבחירות של 2015. אנחנו 
מניחים שמשרות נוצרות איכשהו, בגלל התערבות 
אלוהית, ולכן זה לא צריך להטריד אותנו ומותר לנו 
לחבוט באנשי העסקים ובמשקיעים ככל שמתחשק 
לנו.  מתברר שאנשי עסקים ומשקיעים  לא אוהבים 
שמשמיצים אותם והם בוחרים להשקיע ולעשות 
במדינות אחרות, אשר  )וליצור משרות(  עסקים 
מקדמות אותם בברכה. הירידה בהשקעות )בעיקר 
בכלכלה השנייה( תתבטא בהכרח בצמיחה נמוכה 
זו תהיה דרך כואבת  יותר ובאבטלה גבוהה יותר. 
להזכיר לנו שלדיון פלגני ולעומתי יש מחיר כבד, 

כך שאולי יש מקום למתן אותו 

בחלוף הזמן, מה דעתך על חוק הריכוזיות. האם אכן 
חוק הריכוזיות פגע ביכולת התאגידים להתנהל באופן 

עסקי, כטענתם?
־אני סבור שחוק הריכוזיות כפי שהוא הוגש לכ

נסת על ידי הועדה  היה צעד נועז מאוד, אך הוא 
היה מוצדק וצריך היה להעבירו כפי שהוא. הגרסה 
כבד, היא  פופוליסטי  שעברה בעיצומו של מסע 
בעייתית משום שהיא הגבילה את מספר החברות 
שהיו צריכות להימחר ובאותו זמן הגבילה באופן 
לרכוש  ישראליות  ישויות  היכולת של  חמור את 
אותן. . בעתיד נראה כמה וכמה חברות פיננסיות 
שנקנות על ידי משקעים חיצוניים בזמן שאחרות 
יעברו לבעלות רחבה, דבר שיביא עמו סוג שונה 
עבורן.  פיתרונות  בהכרח  לנו  שאין  בעיות  של 
בנוסף נראה תאגידים ישראליים רבים שיימכרו 
לקרנות ולחברות זרות. נצטרך לחכות ולראות מה 

תהיה ההשפעה הכללית".

בשוק ההון דרוש תיאום
אין זה סוד שחברות רבות נמחקות מהבורסה וכי 
שוק ההון המקומי מידלדל. האם אתה שותף לתפיסה 
של מנהלי חברות ציבוריות, כי הרגולציה בשוק ההון 
מכבידה על יכולתם להתנהל כחברות בורסאיות? אם 

כן מה נדרש, לדעתך, לעשות?
־"אינני חושב שהרגולציה על ניירות הערך כש

לעצמה היא הבעיה העיקרית.  למעשה, שמואל 
האוזר ורשות ניירות הערך מנסה להפחית במידת 
על  להגיד  אפשר  שאי  דבר  הרגולציה,  את  מה 
רגולטורים אחרים רבים. אני סבור שהבעיה היא 

־הסביבה הרגולטורית בכללותה: החוקים התאגי

דיים, חוקי ניירות הערך, חוקי המס והרגולציה על 
שוקי ההון וכן הרגולציה של הבנקים, וזאת בנוסף 
לרגולציות אד-הוק. הם כולם מתכוונים לטובה, 
אך אף אחד מהם לא לוקח בחשבון את ההשפעה 
הכללית על החברות. אפילו שמישהו מראה להם,  
אף אחד מהם אינו מוכן לוותר על הרגולציה שלו 
על מנת להקל על המצב - כולם מצפים שהאחרים 
יעשו את זה. ללא מנגנון תיאום יהיה בלתי אפשרי 
להפחית באופן משמעותי את הרגולציה, למעט 
במקרים מבודדים. יחד עם זאת, הענף חייב גם 
להסתכל במראה ולקחת על עצמו חלק מהאשמה. 
במשך כמעט עשור כמה אנשים באקדמיה ובחיי 
המעשה קראו לרגולציה עצמית מצד המגזר, על 
מצד  בהרבה  ובוטה  קשה  רגולציה  למנוע  מנת 
ניסיונות  שום  רואה  אינני  היום  עד  הממשלה. 
לראות  מסוגלת  התעשייה  זה".  בכיוון  רציניים 
מהרגולטור,  בהרבה  מוקדם  בעיות שמתפתחות 
ומסוגלת לעצור אותם בדיוק רב יותר ואמצעים 
כואבים פחות. שהבעיות הופכות לגדולות ומגיעות 
והפיתרון  יותר  זה מאוחר  לכנסת,  או  לרגולטור, 
הרבה פחות יעיל והרבה יותר כואב. איגוד יכול 
זרז לשינוי הזה כפי שטענתי לפני מספר  להיות 

שנים בנאומי. 
בזמנו הגה מנכ"ל משרד האוצר, חיים שני, תוכנית 
להפיכת ישראל למרכז פיננסי עולמי. האם הדבר נכון 

והאם הוא אפשרי לדעתך?
ירום אריאב בוועדת  "הרעיון המקורי היה של 
אריאב  ב2007, אך הועדה התפרקה בשל המשבר.
חיים נקט שני צעדים חשובים אחדים לקידום גרסה 

־שונה במקצת באמצעות עידוד מרכזי מו"פ של טכ

נולוגיות מידע פיננסיות בבנקים בין-לאומיים גדולים 
להיות מרכז  יכולה  אני סבור שישראל  בישראל. 
פיננסי מרכזי יותר בשני תנאים: ראשית, הרגולטורים 
הפיננסיים חייבים לתאם יתאמו את מעשיהם, יבינו 
ויירגעו לזמן מה. או,  שאנו בתחרות עם העוולם 
כפי שאמר לי אחד המשקיעים המוסדיים הגדולים 

־בעולם לפני שנים אחדות, אשר הפסיק להשקיע בי
שראל: 'אחרי שהרגולטורים בישראל ייטלו פרוזאק 
לזמן מה, אולי נחזור הנה'. שנית, שניצור תוכנית 
הכשרה בישראל שתכשיר כוח האדם המיומן בענף 
הפיננסים. כיום אנו מייצאים אנשים מוכשרים לענף 
הפיננסי העולמי, משום שאין בישראל אף תכנית 

לימודים ברמה בין-לאומית לפיננסים".

"הגרסה הסופית של 
חוק הריכוזיות, שעברה 

בעיצומו של מסע 
פופוליסטי כבד, היא 

בעייתית משום שהיא 
הגבילה באופן חמור 

את יכולתו של כל אחד 
בישראל לרכוש מבנה 
דו-שכבתי של חברות 

קיימות"

 יוג'ין קנדל | צילום: ניר קידר
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־סק הדין שניתן לאחרונה בתביעת הרשלפ
נות נגד הדירקטורים בדסק"ש והמתייחס 
להחלטת הדירקטוריון לרכוש את עתון 
דין,  "מעריב", מצטרף לשורה ארוכה של פסקי 
שניתנו בשנים האחרונות ובהם ניכרת מגמה של 
הטלת אחריות אישית גוברת על דירקטורים בגין 
החלטות עסקיות, שהוכחו לאחר מכן כהחלטות 

רשלניות, ובחלקן נמצאו כהחלטות כושלות.
חברי הדירקטוריון של דסק"ש מייצגים את אחת 
הנבחרות היותר טובות שניתן לחשוב עליהן בישראל 

־וחרף זאת התערב ביהמ"ש בהחלטת הדירקטורים לר
כישת "מעריב" בקובעו, כי היא נתקבלה מבלי שהייתה 
בפני הדירקטוריון ולו תשתית עובדתית מינימלית לקבלת 
החלטה מושכלת ולכן הדירקטוריון כשל, מוטלת עליו 

אחריות והבקשה מקדמית לתביעה נגזרת אושרה.

דרושה - תשתית עובדתית
־בהחלטתו ביהמ"ש הציג בפני הדירקטורים את נור

מות ההתנהגויות הראויות והדגיש, כי על נושא המשרה 
בחברה לקבל מידע מפורט קודם לדיון בדירקטוריון, 
ללמוד את המידע ולא להסתפק בקבלתו הפסיבית, 

־לשאול שאלות ולבחון את מהימנותם של מקורות המי
דע. דירקטוריון המקבל החלטה מבלי שתהיה לפניו ולו 
תשתית עובדתית מינימלית לצורך קבלת החלטתו, אינו 
פועל ברשלנות גרידא - אלא פועל בפזיזות. וכידוע, 

במקרה של פזיזות אין ביטוח ואין שיפוי.
דירקטור,  בכהונת  הרבה  למרות האחריות  אך 
הנהירה לכהונה נכספת זו גוברת והולכת, הן בחברות 

־ציבוריות והן בפרטיות. תעיד על כך גם העובדה שפ
־ניית רשות החברות הממשלתיות לפני זמן להגשת מו

עמדים לכהונה בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, 
נענתה ב-14,000 פניות. מספר מדהים כשלעצמו.

כשם שלא נפסיק לנהוג ברכב עקב התאונות הרבות, 
אלא ננקוט בצעדי מיגון טובים יותר, כך לא נמנע מלכהן 
בדירקטוריונים עקב החשש מתביעות, אלא נפנה לפתרון 

־משמעותי המתגבש לאחרונה בנושא שיקול הדעת הע
סקי שיש בו כדי להגן על הדירקטורים, פתרון העדיף על 

פני ביטוח, שיפוי ופטור על מגבלותיהם. 

שלבים בתהליך קבלת החלטות
ניתן למנות שלושה שלבים בתהליך קבלת החלטות 

בדירקטוריון:
קבלת חומר רקע לקראת הישיבה, המתקבל זמן  א. 
מספיק קודם לקיומה ומאפשר לימוד והתייעצות. 
אמר על כך ביהמ"ש העליון לפני זמן בפרשת 
אפריקה ישראל: "תנאי מקדמי להחלטה מודעת 

לאישור העסקה היא היותה מודעת".
דיון ענייני בישיבה בנושאים העומדים לדיון ולא  ב. 

החלטה חטופה. ביטוי לדיון ימצא בפרוטוקול.
קבלת החלטה מודעת שאינה לוקה בחוסר סבירות.  ג. 
כך בפרשת "שמן", אשר דנה בהשקעה של קידוח 

חברת "שמן" שנמצא יבש, אשר ניתנה לפני מספר 
ימים ובה קבעה השופטת רונן, כי יש לבחון איך 
התנהל הדיון בדירקטוריון, משך הזמן בו התנהלה 

־הישיבה, הבהילות שבה כונסה, חומר הרקע שנ
שלח לדירקטורים ועוד כיוצ"ב. כל אלה יש בהם 

כדי ללמד על רצינות הדיון.
דיון  ולאחר  יידוע  אם נתקבלה החלטה לאחר 
ענייני, יפעיל בית המשפט את עקרון "אי התערבות". 
לאמור, ביהמ"ש לא יתערב בהחלטה גם אם ביהמ"ש 
יהא סבור שההחלטה מוטעית ושבית המשפט היה 

מקבל החלטה שונה.
אימתי וכיצד יופעל כלל שיקול הדעת העסקי?

בשנתיים האחרונות מאמצים השופטים במחלקה 
הכלכלית בביהמ"ש המחוזי בת"א ובביהמ"ש במחוז 
)לוד( עקרונות המתפתחים בבית המשפט  המרכז 

־בדלאוור ומקנים הגנה לדירקטורים, תוך שהם מפ
עילים את עקרון שיקול הדעת העסקי. בתי המשפט 
המחוזיים מדגישים, כי ביהמ"ש העליון טרם אמר 
את דברו בנושא. לנו אין כל ספק כי ביהמ"ש העליון 
יובא  יאמץ עקרונות חדשים אלה, כאשר הנושא 
יורם דנציגר, שופט  ד"ר  נזדמן לשופט  בפניו. כבר 
ביהמ"ש העליון, להביע בפורומים שונים את דעתו 

החיובית בנושא. 

לאור ההתפתחות בפסיקה, ניתן לסווג את העקרון 
האמור בשלוש דרגות יישומיות:

העקרון הבסיסי - ביהמ"ש לא יחליף את שיקול  א. 
דעתו של הדירקטוריון בשיקול דעת של ביהמ"ש 
וזאת בהתקיים התנאים המוקדמים של יידוע תום 

לב ודיון ענייני, כאמור לעיל. 
שיקול דעת עסקי מוגבר - ביהמ"ש יבחן ביתר  ב. 

־עמקות וזהירות את המקרים כאשר קיימת אפש
רות של ניגוד עניינים. הביקורת במקרה זה תהיה 
יותר קפדנית. כך נקט ביהמ"ש בשאלת חלוקות 

דיבידנדים בחברת "בזק" ובחברת "פרטנר".
מבחן ההגינות המלאה - בכל מקרה של עסקת  ג. 
ורק  יותר   יהיה חמור  בעלי שליטה, המבחן 
לאורו יופעל העקרון של אי התערבות בהחלטת 

הדירקטוריון.

להקפיד על פרוטוקול מלא
מהפסיקה הרבה עולה, כי ניכר עדיין חשש מסוים 
מהכרה מלאה בעקרון שיקול הדעת העסקי ואי-

ההתערבות בהחלטות הדירקטוריון, כך שפסיקות בתי 
המשפט קבעו מספר תנאים שיש בהם לפגום ביישום 

המלא של העקרון והוא יופעל במגבלות הבאות:
ההחלטה אינה קשורה בהתעשרות עצמית. א. 

ההחלטה אינה נגועה בעניין אישי של הדיר ־ב. 
קטורים.

ג.  ההחלטה אינה נגועה בחוסר תום לב, שהיא תנאי 
בסיסי להחלת העקרון.

הדירקטור פעל באופן מודע לקבלת החלטה באופן  ד. 
אקטיבי ועל בסיס מידע מלא.

ההחלטה היא עסקית ואינה בגדר מחדל - שאז  ה. 
לא יחול הכלל.

יש להוכיח בסיס הגיוני-עסקי להחלטה - נקודה  ו. 
הסותרת, לדעתנו, את יישום הכלל.

אין תחולה לכלל במקרה בו תוכח רשלנות חמורה  ז. 
מצד הדירקטור.

על הדיון וההחלטה להתקיים בישיבת דירקטוריון  ח. 
מסודרת ולא בשיחות מסדרון.

חובה להוכיח, כי התקיים דיון ענייני, בישיבת  ט. 
דירקטוריון, וניתנה אפשרות לשאול שאלות, תוך 

בחינת אפשרויות פעולה חלופיות.
יש לקדם אפוא בברכה את המגמה החדשה 

הכלכ שופטי המחלקה  בעיקר  ־אותה מפתחים 
קבלת  "המעודדות"  המרכז,  מחוז  ושופטי  לית 
החלטות עסקיות רציניות וענייניות מחד גיסא, 
גם  ומעניקות לדירקטורים הגנה בפני אחריות, 
אם נתקבלו החלטות שנתגלו לאחר זמן כבלתי 

מוצלחות, מאידך גיסא.
ונסיים בעצה חשובה לכל דירקטור ולכל גוף 
חשובה  ראיה  שתשמש  כך  הוא,  באשר  מוסדי 
שיקול  של  העיקרון  את  לאמץ  ביהמ"ש  בבוא 
הדעת העסקי: הקפד על פרוטוקול מלא המשקף 
את הדיונים, השאלות שנשאלו ואת חומר הרקע. 
בפרוטוקול  לציין  חשוב  הדירקטוריון  בישיבות 
השתתף  מי  והנמנעים,  המתנגדים  שמות  את 
"הוחלט  הסתמי  בציון  להסתפק  ולא  בישיבה 
תצוצנה  התביעות  כי  לזכור,  יש  דעות".  ברוב 
כעבור שנים )ראו התביעות הרבות ב"אי.די.בי" 

־בחלוף זמן( וההוכחה האמינה ביותר היא הדב
רים שנכתבו בפרוטוקול בזמן אמת.

הכותב הוא פרופ' מן המניין )אמריטוס( בפקולטה למשפטים 
ולניהול באוניברסיטת תל-אביב. מרכז את התכנית להכשרת 
דירקטורים בכירים בלהב - אוניברסיטת ת"א. מייסד פירמת 

עוה"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

על שיקול דעת עסקי 
ואחריות דירקטורים

המגמה החדשה אותה, מפתחים שופטי המחלקה הכלכלית, מגנה על דירקטורים מפני אחריות 
להחלטות עסקיות כושלות, אם קיבלו אותן בצורה עניינית, על בסיס מידע מלא ועל-פי שיקול דעת 

עסקי.  אך אי-ההתערבות של ביהמ"ש בשיקול הדעת מותנית במילוי תנאים לא מעטים  | פרופ' יוסף גרוס 

פסיקה

"יש לקדם בברכה את 
המגמה החדשה אותה 

מפתחים השופטים, 
המעודדת קבלת 
החלטות עסקיות 

רציניות וענייניות מחד 
גיסא, ומעניקות הגנה 

לדירקטורים בפני 
אחריות, גם אם נתקבלו 
החלטות שנתגלו לאחר 

זמן כבלתי מוצלחות, 
מאידך גיסא"

ישיבת בית המשפט שדנה במכירת "מעריב" | צילום: אוליביה פיטוסי

פרופ' יוסי גרוס | צילום: דודו בכר

רות רונן | צילום: יוסי זמיר יורם דניצגר | צילום: אתר בתי המשפט
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־מאבק המתנהל לאחרונה בין בעלת השה
ליטה בחברת "כלל ביטוח" )אי. די. בי. 
פיתוח( לבין משה טרי, הנאמן שנדרש 
למכור את מניות החברה לציבור על-פי מתווה 
וסמיכה  מרירה  כמה  עד  שוב  מוכיח  האוצר, 
דייסת חוק הריכוזיות שבישלה הממשלה. על-

המאמר,  כותבת  על-ידי  שנערכה  בדיקה  פי 
הריכוזיות,  חוק  אימוץ  לאחר  וחצי  כשנתיים 
מתבשלות עדיין לפחות מאה חברות ישראליות 
משמעותיות בדייסה זו. הן נדרשות לפעול תוך 

שנים ספורות )עד 2017 או 2019, לפי המקרה( 
ליציאה מתחולת החוק, בדרך של מכירת נכסים, 
מימון  לפרטיות, הסטת  חברות  הפיכת  מיזוג, 

ישראלי לחו"ל, או פעולות אחרות. 
בין החברות הכפופות לחוק הריכוזיות נמצאים חלק 

־גדול מהבנקים וחברות הביטוח. ראינו את מרוץ המ
שוכות המייגע שנאלצו לעבור חברות הביטוח "כלל" 
ו"הפניקס" בשנים האחרונות.  במקרה של "כלל ביטוח", 
המאבק נגד קידום מתווה האוצר למכירת מניות החברה 
שבידי אי.די.בי. דרך הבורסה, מתקיים לאחר כישלון סבב 
התמודדות שני, בו הוגשו הצעות על-ידי שלוש קבוצות 
רוכשים סיניות )אחת מהן, בהרכב שונה, לא אושרה 
בסבב שקדם לכך על-ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח 

־והחיסכון(.  גם לגבי חברת "הפניקס" נערכו מספר ני
סיונות מכירה שלא נשאו פרי. ניסיון המכירה השלישי, 
עליו דווח בתחילת השנה, לא התקדם. זאת, לאחר ניסיון 

מכירה למשפחת קושנר מארה"ב וכמעט-מכירה לחברת 
פוסון הסינית. כשכבר נדמה היה שהממונה על שוק ההון, 

־הביטוח והחיסכון עומדת לאשר את פוסון כרוכשת, הת
רחשה התפתחות מפתיעה כשיו"ר החברה נעלם ודווח 

שהוא נמצא בחקירה בסין. העסקה לא נסגרה לבסוף.

תוצאה שלילית
־רוכשים סיניים נוספים זכו בנכסים ישראליים מש

מעותיים - ברייט פוד ב"תנובה", כמצ'יינה ב"אדמה" 
)לשעבר מכתשים אגן(, ועוד. גם בנכסים משמעותיים 

אחרים זכו רוכשים זרים - פרמירה ב"נטפים", למשל. 
אין כמובן כל פסול ברכישה על-ידי זרים ולמרות שבעלי 
הון ישראליים נאלצים למכור נכסים איכותיים, שלא היו 
מוכרים אלמלא חוק הריכוזיות, אותו חוק מונע בפועל 
)או מגביל משמעותית( ביצוע רכישות על-ידי משקיעים 
ישראליים. במתכונתו הנוכחית מגלם החוק הזדמנות 
למשקיעים זרים, אך אפליה מהותית של משקיעים 
ישראליים. לא במפתיע, בעלי ההון בישראל יאלצו 
להסיט השקעות לחו"ל על חשבון השקעות במשק 

הישראלי, שיפגע מכך. 
נועד להצר את צעדיהם של בעלי ההון  החוק 
בישראל על מנת שלא ינצלו לרעה את כוחם, אך 
בפועל הוא גורם נזק לכלל המשקיעים במשק. ניקח 
כדוגמא את צדיק בינו, שלמרבה ההפתעה הינו אחד 
הנפגעים העיקריים של חוק הריכוזיות. הוא נדרש 
להיפרד מאחת מאחזקותיו - בחברת האנרגיה הגדולה 

בישראל פז, או בבנק הבינלאומי, החמישי בגודלו 
במערכת הבנקאית. הבחירה בין שתיהן היא דילמה 
משמעותית, לאור מאפייניה של כל אחת מאחזקות 

־אלה והאישורים הרגולטוריים שיידרשו כנראה לבי
צועה של כל עסקה כזו.

יחד עם זאת, כאשר נדרש בעל הון כמוהו למכור 
את השליטה באחת משתי החברות הציבוריות בהן 
הוא שולט, נפגעים מכך גם בעלי מניות המיעוט בכל 
אחת מהחברות הציבוריות ולמעשה, כל אחד מאיתנו 
)באמצעות כספי הפנסיה(. זוהי תוצאה שלילית אליה 

לא כיוון המחוקק, ממנה נפגעים גם בעלי ההון וגם 
גברת כהן מחדרה. 

דרוש עדכון
לאחר שנתיים וחצי מאימוץ החוק, נדמה יותר 

־ויותר כי מטוטלת הרגולציה נעה רחוק מדי לחו
היום אימוץ חוק  נבחן  היה  אילו  כי  ייתכן  מרה. 
הריכוזיות, היתה נבחרת חלופה קיצונית פחות שלא 
קיימים, אלא היתה  נכסים  דורשת מכירת  היתה 
מקפיאה את תמונת המצב קודם לחקיקת החוק 
ומטפלת בניגודי עניינים אפשריים בדרכים אחרות. 

בידי המחוקק כלים רבים ויצירתיים לשם כך. 
למרות שנותרו עדיין בין שנה וחצי לשלוש וחצי 
שנים לקיום הוראות החוק, פרק זמן זה הינו קצר למדי 

־לביצוע עסקאות כאלה, בהתחשב בתנאי השוק, בסנק
ציה החמורה על הפרתו )מכירה כפויה באמצעות נאמן( 

ובתקדימי ניסיונות המכירה החוזרים לאחרונה. החברות 
שנפגעו מחוק הריכוזיות מנסות עדיין להחזיק את הראש 
מעל דייסת הריכוזיות. בתוך כך, זוכים משקיעים זרים 
ליתרון יחסי בחלוקת הדייסה שהממשלה בישלה, ורק 

למשקיעים הישראליים לא נשאר...
חרף אווירת הפופוליזם האנטי-עסקית המאפיינת את 
השיח הציבורי שלנו לאחרונה, ראוי לבחון את עדכון חוק 

־הריכוזיות באופן שיאזן את כל השיקולים והצרכים הרל
וונטיים של החברות הישראליות, בעלי ההון הישראליים 

וכלל ציבור המשקיעים בישראל.

הכותבת היא שותפה וראשת מחלקת מיזוגים ורכישות 
במשרד עו"ד רון גזית, רוטנברג ושות'

דרושה - חקיקה מאוזנת
חוק הריכוזיות נועד להצר את צעדיהם של בעלי ההון כדי שלא ינצלו לרעה את כוחם, אך בפועל הוא גורם נזק לכלל המשקיעים 
במשק ואף מגלם אפלייה לרעה של משקיעים ישראלים.  חרף אווירת הפופוליזם האנטי-עסקי, ראוי לבחון את עדכון החוק באופן 

שיאזן בין שיקולי החברות, בעלי ההון וכלל ציבור המשקיעים בישראל | עו"ד שירין הרצוג

המבנה הריכוזי עורר חשש
החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות נחקק בשנת 2013 במטרה ליישם את המלצות הוועדה 
הממשלתית להגברת התחרותיות במשק. הוועדה מצאה כי המשק בישראל מתאפיין בריכוזיות על-

ענפית יתירה בהשוואה לשווקים אחרים, המתבטאת בין השאר בכך שמספר מצומצם של אנשי עסקים 
שולט בשיעור ניכר של נכסים ריאליים ופיננסיים במשק. הוועדה סברה, כי שליטה זו מושגת בחלק ניכר 

מהמקרים באמצעות קבוצות עסקיות המסודרות במבנה פירמידלי. כמו כן, מצאה הוועדה, כי המבנה 
הריכוזי מעורר חשש לפגיעה באיתנות המערכת הפיננסית, לפגיעה בתחרות העסקית ואף לפגיעה בציבור 
החוסכים, בבעלי מניות המיעוט בחברות הציבוריות ובמחזיקי איגרות חוב בחברות. באמצעות המלצותיה, 

ביקשה הוועדה להגביר את התחרותיות במשק הישראלי, להבטיח שוק תחרותי ויעיל, להגן על ציבור 
המשקיעים ולחזק את איתנותם של המתווכים הפיננסיים ואת יציבותם

מתוך דברי ההסבר להצעת החוק

חקיקה

"אילו היה נבחן היום 
חוק הריכוזיות, יתכן 
והיתה נבחרת חלופה 

קיצונית פחות שלא 
היתה דורשת מכירת 
נכסים קיימים, אלא 
מקפיאה את תמונת 

המצב קודם לחקיקת 
החוק ומטפלת בניגודי 

עניינים בדרכים אחרות" "ניקח כדוגמא את צדיק בינו, שלמרבה ההפתעה 
הינו אחד הנפגעים העיקריים של חוק הריכוזיות. 
הוא נדרש להיפרד מאחת מאחזקותיו - בחברת 

האנרגיה הגדולה בישראל פז, או בבנק הבינלאומי. 
הבחירה בין שתיהן היא דילמה משמעותית, לאור 
מאפייניה של כל אחת מאחזקות אלה והאישורים 

הרגולטוריים שיידרשו כנראה לביצועה של כל 
עסקה כזו"

עו"ד שירין הרצוג | צילום: יחצ

צדיק בינו | צילום: תומר אפלבאום אדוארדו אלשטיין | צילום: עופר ועקניןמשה טרי | צילום: תומר אפלבאום
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יגוד החברות הציבוריות הוקם באפריל א
1991, ומאז הוא פועל לקידום שוק ההון 
הישראלי. כדי להבין את הרקע להקמת 
האיגוד יש צורך לחזור כמה עשרות שנים אחורה, 
לשנות הפריחה של הבורסה, בשנות ה-90' של 
המאה הקודמת, ולאתגרים עימן התמודדו החברות 
הציבוריות במהלך הדרך.  עשינו זאת בעזרתו של 
עו"ד נתי שילה, היועץ המשפטי של איגוד החברות 
1989 כממ  הציבוריות מאז הקמתו, שכיהן עד שנת

שנה למנכ"ל הבורסה והשתתף בהליכי האסדרה 
שגובשו על-ידי הבורסה.

מי רשאי לגייס הון?
הבורסה הישראלית אמנם נוסדה כבר בשנת 1953, 
אך העשור של 1980-1990 הביא לפריחה של שוק 
ההון המקומי, עם הצטרפות של חברות ציבוריות 

מרבות, והתאפיין בגידול הולך וגובר של גיוסי הון. במ
קביל, הציבור הישראלי הרחב החל לגלות את הבורסה 
לניירות ערך ותרם לגידול בפעילות ובמחזורי המסחר.

רשויות הפיקוח על שוק ההון והבורסה עצמה לא 
היו ערוכות להתמודד עם הגידול המדהים בפעילות 
ועם תופעות הלוואי שנבעו ממנו. זירת ההתרחשות 
המרכזית היתה הבורסה לניירות ערך, שם התקיים 
המסחר ואליה היו נשואות עיני החברות שביקשו 
לגייס הון. לכן, באותה תקופה דווקא הנהלת הבורסה 
היא זו שנערכה לתגובה וגיבשה כללי רישום ומגבלות 

אחרות על החברות הציבוריות. 
מהדיון הציבורי שהתנהל באותם ימים בין חברי הבו

רסה, מומחי שוק ההון והפוליטיקאים התמקד בשאלה 

מי רשאי לגייס הון באמצעות הבורסה? היו כאלה 
שסברו שלא כל בעל קיוסק או מוסך רשאי להנפיק 
בבורסה. לעומתם, היו שסברו שאין לקבוע מגבלות, 
ועל הבורסה לפתוח את שעריה בפני כולם. בסופו של 
דבר, הבורסה מינתה את עצמה ל"שוטר הרע" וקבעה 
כללי רישום לכל החברות הציבוריות. באותם ימים, 
הבורסה גיבשה את תהליך האסדרה באופן חד-צדדי, 
והחברות הציבוריות לא היו שותפות לתהליך קבלת 
ההחלטות בדבר תקינה וחקיקה בנושאים שקשורים 
בהן. עם כל מגבלה חדשה גבר זעמן, שתועל באותם 
ימים כלפי הבורסה לניירות ערך, ולא לרשות ניירות 
ערך, שהיא הרגולטור הראשי של החברות הציבוריות 

בימינו אנו. 

כנס יסוד והתנגדות הבורסה 
ורשות ני"ע

בסוף שנת 1990, לנוכח המצוקה של החברות 
הציבוריות והדרתם מתהליך קבלת ההחלטות, פנו 
עו"ד נתי שילה ואריה חינקיס, שכיהן אז כמנכ"ל חברת 
"מירומית", לחברות ציבוריות והציע להן להתאגד על 
מנת שיוכלו לקדם את האינטרסים של החברות מול 
הרגולטורים השונים. היוזמה זכתה לתמיכה רחבה, 
ראשי החברות הציבוריות הוזמנו לכנס יסוד, שהתקים 
בחודש דצמבר 1990 ובו הוצגו מטרות האיגוד. בחודש 
אפריל 1991 הוקמה העמותה, ונקבע שמה הרשמי 
- איגוד חברות ציבוריות הרשומות בבורסה. לתפקיד 
יו"ר האיגוד מונה אהרון זלר, שכיהן כמנכ"ל "החברה 
לישראל". אחריו כיהנו כיו"ר האיגוד אורי מנשה ז"ל, 
עמוס מר-חיים, דני גולדשטיין ועקיבא מוזס. כיום 

מכהן כיו"ר האיגוד דני גולדשטיין, שחזר לתפקיד. 
בראשית הדרך נקבעו שני עקרונות מנחים לפעילות 
האיגוד, שמלווים אותו גם היום: האיגוד יפעל לייצג 
עניינים הקשורים לכלל החברות הציבוריות או למגזר 
שלהן, אך בשום אופן לא יפעל לייצג אינטרסים של 

חברה ציבורית זו או אחרת.
בנוסף, נקבע כי האיגוד מכיר בחשיבות השקיפות 
והממשל התאגידי, ולכן לא יתנגד לכללי גילוי נאות 
פרט למקרים בהם חשיפת יתר עלולה לפגוע בצורה 

מקשה בחברה ובבעלי מניותיה. בנוסף, נקבע כי הח
ברות באיגוד היא וולונטרית ותקציבו יתבסס על דמי 

החבר שמשלמות החברות הציבוריות.
תקופה קצרה לאחר הקמת האיגוד, שהחל לבסס 
לעצמו מעמד משמעותי בקרב קובעי המדיניות, נולד 

מהצורך למנות מנכ"ל, שירכז ויארגן את הפעילות הע
נפה, שכללה פעילות מול החברות, משרדי הממשלה, 
השתתפות בדיונים בכנסת והפעילות מול רשות ני"ע 
עו"ד שושנה ויינשל מונתה כמנכ"לית הראמ  והבורסה.

עמיצור שלסקי, גד  שונה, ואחריה כיהנו כמנכ"לים 
סואן ואילו פלטו, המכהן כיום בתפקיד. 

הקמת  האיגוד לוותה באי נחת מצד הבורסה ורשות 
ניירות ערך. עד להקמת האיגוד לא היה מי שיתריע 
מפני ההשלכות של הפעולות הרגולטוריות שננקטו 
וימחה על הנזק שנגרם לחברות הציבוריות כתוצאה 
מרגולציית יתר. לעומתן, בכנסת ישראל קיבלו את 

מאיגוד החברות באופן טבעי, ומשרדי הממשלה השו
נים, בראש ובראשונה משרד המשפטים, ראו באיגוד 
כמייצג נאמן של החברות הציבוריות וכשותף לעיצוב 

פני שוק ההון הישראלי. 

עם הזמן הבינו כל הרשויות, כי מטרת האיגוד 
היא לשקף את נקודת המבט של ציבור המשתמשים 
ברגולציה המתהווה. אחד מיושבי ראש ועדת הכספים 
התבטא בזמנו ואמר,  שבבואו לדון ולאשר חקיקה 
חדשה, הוא הרבה יותר רגוע אם בנוסף לכל נציגי 
הרגולטורים הנמצאים בועדה, נמצא גם נציג האיגוד 

מומשמיע את עמדתו והערותיו לתקינה המוצעת. במ
בחן הזמן, פעילותו של האיגוד לאורך השנים הוכיחה 
את חשיבותו והצדיקה את הקמתו. האיגוד לקח חלק 
בכל פעילות האסדרה בשוק ההון, ואפשר לחברות 
הציבוריות להציג נושאים ועמדות שאלמלא כן ספק 

אם היו עולות לסדר היום הציבורי.  

המאבקים לאורך הדרך
שוק ההון הישראלי עבר תמורות רבות משנת 1991 
ועד היום. השוק השתכלל, התבגר, וגם חווה לא מעט 
ימים קשים ומשברים. כמובן שאין יכולת למנות את 
כל הנושאים בהם טיפל איגוד החברות לאורך השנים, 
אך היו כמה תחנות מרכזיות בחיי שוק ההון הישראלי 
שבהם האיגוד הצליח להוביל שינוי משמעותי לטובת 

החברות הציבוריות. 
• 1991: הבורסה עוקפת את הכנסת? 

1991, התבמ ביוני  סמוך לאחר הקמת האיגוד, 
והבורסה מבקשות לשנות את תק מרר שהרשות 

נון  הבורסה כך שמרבית  ההסדרה של הפעילות 
בבורסה לא תהיה בתקנון עצמו, שאישורו ושינויו 
דורשים אישור של ועדת הכספים, אלא בהנחיות 
לפי התקנון, להן נדרש רק אישור רשות ני"ע. מטרת 
היוזמה הייתה לצמצם למינימום את הצורך באישור 

נאבקים על עתיד שוק ההון
כבר חצי יובל שאיגוד החברות הציבוריות לוקח פעיל חלק בעיצוב שוק ההון הישראל, ונמצא בחזית 

המאבק לפיתוח הבורסה והורדת החסמים הרגולטוריים: מוועדת הריכוזיות לתיקונים הבלתי פוסקים בחוק 
החברות והדרישה להקלות רגולטוריות לחברות קטנות ובינוניות. כל התחנות שבדרך | יואל צפריר

25 שנה לאיגוד החברות הציבוריות

באותם ימים, הבורסה 
גיבשה את תהליך 

האסדרה באופן 
חד-צדדי, והחברות 
הציבוריות לא היו 

שותפות לתהליך קבלת 
ההחלטות בנושאים 

שקשורים בהן. עם כל 
מגבלה חדשה גבר 

זעמן, שתועל באותם 
ימים כלפי הבורסה 

ולא לרשות ניירות ערך, 
שהיא הרגולטור הראשי 
של החברות הציבוריות 

כנס היסוד של האיגוד. על הבמה משמאל: עו"ד נתי שילה, ממייסדי האיגודבימינו אנו
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כי אי-הכפפה של  ועדת הכספים. האיגוד חשש, 
הרגולטורים לוועדת הכספים עלולה להוביל לכך 
בלי שיתקיים  כללים במסגרת הנחיות,  שייקבעו 
שימוע ציבורי בוועדת הכספים, ובלי שתהיה זכות 

עמדה לחברות הציבוריות עצמן. 
פעילות האיגוד מול ועדת הכספים, ומול ועדת 
המשנה לשוק ההון, בראשות ח"כ דן תיכון, הובילה 
לעצירת היוזמה ליצור רשות רגולטורית שאינה נתונה 
תחת פיקוח הכנסת. בדיעבד, ניתן לסמן אירוע זה 

סכצעד חשוב במיצוב של האיגוד בראשית דרכו. הר
שויות הבינו שיש שחקן חדש על המגרש.

• כללי הרישום בבורסה
בשנים הראשונות לפעילותו,  עיקר מאמצי האיגוד 
היו מופנים לדו-שיח עם הבורסה על סוגיית כללי 
הרישום לחברות חדשות בבורסה. באותה תקופה, 
נחסמה הכניסה של חברות קטנות ובינוניות לבורסה 
ואילו עמדת האיגוד היתה שיש לאפשר לאותן חברות 

סגישה לשוק ההון. פעולת הבורסה להחמרת הקריט

ריונים ב"רשימה המקבילה", שהייתה מיועדת לחברות 
קטנות בראשית דרכן בצד הרשימה הראשית, הובילה 
למאבק של האיגוד בהחלטה, שהוכרעה לבסוף על-ידי 

בית המשפט. 
• חוק החברות, סיבוב ראשון 

המלצות ועדת ברק לחקיקת חוק חברות חדש 
פורסמו ב-1994, לאחר כעשר שנים מאז הקמתה. 
הצעת החוק המבוססת על המלצות הועדה פורסמה 
1995, אך הדיונים בועדת החוקה של  באוקטובר 
הכנסת נמשכו עד 1999. במשך כשש שנים השתתף 
האיגוד בקביעות ובאורח שוטף בדיונים מול משרד 

סהמשפטים ובוועדת החוקה של הכנסת על חוק הח
ברות החדש.

ניתן להצביע על נושאים רבים בהם הטביע האיגוד 
את חותמו על החוק. מאז כניסתו לתוקף בשנת 2000 
תוקן חוק החברות יותר מ-20 תיקונים וביניהם מספר 
תיקונים בולטים, כמו למשל תיקון 16בנושאי ממשל 
תאגידי ותיקון 20 בעניין שכר בכירים וועדות תגמול 
בחברות, תוך שהאיגוד נאבק למען האינטרסים של 
החברות הציבוריות וכנגד התגברות הרגולציה. בעניין 
20, אין ספק שלפעילות האיגוד זכויות בהסס  תיקון

דר בו נקבע, כי הדירקטוריון נשאר הגורם המוסמך 
בקביעת מדיניות התגמול גם אם המיעוט באסיפה 

החליט אחרת.
• 1998: נלחמים על רשימת השימור

כללי השימור הושקו על-ידי הבורסה בשנת 1998, 
כאשר איגוד החברות הציבוריות היה מעורב בהליך 

סהחקיקה. האיגוד הציג עמדה לפיה כחלק מכללי השי
מור יש לתת פרק זמן במהלכו יתקיים מסחר בניירות 
הערך המושעים לטובת בעלי המניות ש"נתקעו" עם 

הסחורה. 
סהבורסה התנגדה למהלך, אך במשך השנים ובעק

בות לחץ מתמיד של איגוד החברות, שינתה הבורסה 
את עמדתה וקבעה מסחר ב"רשימת השימור". כללי 
השימור הם מסלול משמעותי דרכו נמחקו מן הבורסה 
מאות חברות ציבוריות. לפני מספר חודשים החליטה 
הבורסה לדחות מחיקת חברות שאינן עומדות בכללי 
השימור, זאת, ככל הנראה, לאור הירידה הדרמטית 

במספר החברות הציבוריות. 
• עסקות עם בעלי שליטה

סאחד הנושאים שהאיגוד מלווה אותם מאז הק
מתו הוא הנושא של עסקות עם בעלי שליטה. קשה 
 25 זה במהלך  לתאר את כמות האסדרה בתחום 
השנים האחרונות, ואכן מקרים שונים הוכיחו כי 
הדאגה של גופי הרגולציה מחשש לניגודי עניינים 
הייתה משוללת  בעת עסקאות בעלי שליטה לא 
זאת, בחינה של עלות-תועלת מוכיחה  יסוד. עם 

שגם כאן הרגולציה הלכה "צעד אחד יותר מדי", 
כפי שמעידה המחיקה הכואבת של חברת אסם, 
והוותיקות  הבולטות  הישראליות  אחת החברות 

בבורסה הישראלית. 
אחת הסוגיות הקשות הנובעות מעסקאות אלה 
המיעוט",  מקרב  ב"רוב  הנוגעת  הרגולציה  היא 

יש  חיוב של הגופים המוסדיים  לה סבמסגרתה 
צבעה באסיפות של החברות הציבוריות בנושאים 
מסויימים, מה שהוביל ליצירה של חברות הייעוץ 

סלמוסדיים. הירידה העקבית במספר החברות הצי
בזכויות  הפוגעת  זו,  כי אסדרה  מוכיחה  בוריות 
הקניין של בעלי מניות בחברות, היא בין הגורמים 
מגיוס  פרטיות  להימנעות של חברות  העיקריים 

הון בבורסה.
פעילות האיגוד הובילה לכך שרשות ניירות ערך 
פירסמה כללים שמטרתם להסדיר את פעולת הגופים 
שמייעצים לגופים המוסדיים, ומאבק עיקש של איגוד 
החברות הציבוריות הוביל לביטול היוזמה האבסורדית 
שלפיה החברות הציבוריות יממנו את פעולת החברות 
כגון חברת אנטרופי  המייעצות לגופי המוסדיים, 

וחברת עמדה.  
• חוק הריכוזיות

האירוע המשפטי הבולט בתחום שוק ההון בשנת 
2013 היה השלמת החקיקה של  חוק הריכוזיות 
או בשמו המלא, "החוק לקידום התחרות ולצמצום 
הריכוזיות". כשלוש שנים חלפו מיום הקמת הוועדה 

סלהגברת התחרותיות במשק עד לסיום החקיקה בכ
נסת. איגוד החברות ליווה את עבודת הוועדה, הגיש 
ניירות עמדה, הופיע בפניה והשתתף בכל הדיונים 

בוועדת הכספים של הכנסת.
עיקר מאמצינו בדיוני הכנסת היו לשמר את מסגרת 
הצעת החוק כפי שהיא לעומת נסיונות ההחמרה 
מצד חלק מחברי הכנסת שהשתתפו בדיונים. ברקע 
הדיונים עמדה פרשת אי.די.בי וחברי הכנסת התחרו 
ברטוריקה עוינת כלפי החברות הציבוריות והמגזר 
העסקי. כתוצאה מכך, אנשי עסקים מרכזיים שהיו 
עתידים להיות מושפעים מהחוק נמנעו מלהופיע 
בפני הוועדה, והאיגוד היה למעשה הנציג העיקרי 
של המגזר העסקי. היישום המלא של חוק הריכוזיות, 
2019, עלול להוביל למחיקה של חבס  שיושלם בשנת

רות ציבוריות רבות כתוצאה מחוק שאין לו מקבילה 
בעולם המערבי. 

• עוברים לרגולציה מידתית ולדוחות חצי-שנתיים 
החב איגוד  של  המרכזיים  הנושאים  סאחד 

יצירת "מדרג  רות הציבוריות לאורך השנים היה 
הקטנות  החברות  על  להקל  במטרה  רגולציה", 
והבינוניות, שמתקשות לעמוד בדרישות הכספיות 

ובעלויות הרגולציה.
סמאבק זה של האיגוד נשא פירות, והיום הרגולטו
סרים אימצו את את ההבנה שיש להבדיל בהיקף הר

גולציה לפי גודל החברה, תוך הקלת הנטל הרגולטורי 
על החברות הקטנות והבינוניות. פריצת דרך ראשונה 
בנושא התבצעה כאשר משרד המשפטים נתן ארכה 
לחברות שאינן כלולות  במדד ת"א-100 לעניין סיום 
תהליך אישור מדיניות התגמול, תוך הכרה בצורך 

במידרג רגולציה. 
גם רשות ניירות ערך ייצרה מדרג רגולציה בין 
וכיום מוצעת  חברות גדולות לבין חברות קטנות  
חקיקה על פיה חברות קטנות ובינוניות יהיו רשאיות 
להפיק רק דוח כספי שנתי וחצי-שנתי. בנושאים 
אלה ודומיהם האיגוד רשאי לזקוף לזכותו את שינוי 

סהשיח בשוק ההון. בעקבות המאבק הציבורי והת
קשורתי שניהל איגוד החברות הציבוריות, ההקלות 
ברגולציה הפכו ל"בון טון" של קובעי ההחלטות וגם 
הרגולטורים מדברים על הצורך בשיפור האווירה כלפי 

המגזר העיסקי.

פרס מפעל חיים לעו"ד נתי שילה
בשנת 1940 נולד בחדרה נתי שילה )בוטקובסקי(, שלימים יהפוך 

לעו"ד מוביל בתחומי שוק ההון, ומי שניתן לזקוף לזכותו קרדיט רב 
בעיצוב יסודות שוק ההון הישראלי. לאחר קריירה בתקשורת במשך 
השנים 1966-1978 בהם היה עו"ד שילה עורך תכניות בכיר ברשות 

השידור וברדיו, הוא הצטרף לבורסה לניירות ערך בשנת 1975, 
והתקדם במהירה בשורות הבורסה, תוך שהוא מוביל את תחום גיוסי 

ההון והקשר עם החברות הנסחרות. שילה עזב את הבורסה בשנת 
1989, בתפקיד בכיר של משנה למנכ"ל, והחל לשמש כעו"ד ויועץ 

משפטי בשוק ההון.
בשנת 1991 יזם עו"ד שילה את הקמת איגוד החברות הציבוריות יחד עם ידידו אריה חניקיס, ושימש 

מאז הקמתו כיועץ משפטי של האיגוד. בנוסף, בשנת 1991 השתתף עו"ד נתי שילה בצוות ההקמה של 
סימפונט רעננה ומכהן מאז הקמתה כחבר ההנהלה.

במסגרת האסיפה השנתית ה-25 של איגוד החברות הציבוריות שתיערך ב-11.7.16, יעניק יו"ר איגוד 
החברות הציבוריות, דני גולדשטיין, פרס "מפעל חיים" לעו"ד נתי שילה, בהערכה ובהוקרה לפעילותו 

ארוכת השנים באיגוד החברות הציבוריות ולמען שוק ההון הישראלי בכללותו. 

פעילות האיגוד 
הובילה לכך שרשות 
ני"ע פירסמה כללים 

שמטרתם להסדיר 
את פעולת הגופים 
שמייעצים לגופים 
המוסדיים, ומאבק 

עיקש של איגוד 
החברות הציבוריות 

הוביל לביטול היוזמה 
האבסורדית, שלפיה 
החברות הציבוריות 

יממנו את פעולת 
החברות המייעצות 

לגופים המוסדיים, כגון 
אנטרופי ועמדה

דני גולדשטיין | צילום: מוטי מילרוד

עו"ד נתי שילה | צילום: יח''צ

אילן פלטו | צילום: יח''צ

גד סואן | צילום: מוטי מילרוד

עקיבא מוזס | צילום: מוטי מילרוד
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יתוח חבילות התגמול למנהלים בשנים -2013נ
2015 בחברות ציבוריות השייכות למדד ת"א-
100 מעלה כמה ממצאים מעניינים. נמצא, 
למשל, כי חרף העלייה בביצועי מניות ת"א-100 
במהלך שנת 2015 והתגברות הרגולציה, השכר 
הממוצע לבכיר, שעמד על כ-3.6 מיליון שקלים, 
נותר כמעט ללא שינוי. אמנם הקשר בין הביצועים 
20 לחוק החבב  לתגמול עדיין חלש בעידן תיקון
רות, יחד עם זאת, בענפי התעשייה, בנקים ומסחר 
ושירותים הקשר היה שלילי, כלומר, בעוד שמדדים 

ענפיים אלה עלו, התגמול הממוצע ירד. 
זאת ועוד, ניכר כי תיקון 20 לחוק החברות הידק 
במידה מסויימת את הקשר בין ביצועים לבין מענקים, 

בבייחוד בתפקידי סמנכ"ל, משום שמשקל הרכיב המש
תנה )מענק ורכיב הוני( בחבילת התגמול הממוצעת עלה 
לכ-47% לעומת 39% בשנת 2014 וזאת על חשבון ירידה 
בפרופורצית הרכיב הקבוע. השכר הקבוע ירד בשנת 
2015. נדגיש כי השכר הקבוע מנותק מביצועי החברה 
וניתן בהתבסס על ניסיונו המקצועי, כישוריו, מומחיותו 
והשכלתו של המנהל ועל כן ההחלטה בדבר גובה הרכיב 
הקבוע במקרים רבים נשענת על מחירי שוק ועל סבירותו 
ביחס למתחרים )בנצ'מרק(. על כן, כל שינוי ברכיב זה 

מהווה סממן לשינוי רוחבי, תודעתי.
ניכר של 51%.  שכר הסמנכ"לים עלה בשיעור 
העלייה ככל הנראה נובעת מתיקון 20, אשר חייב 
לקבוע נוסחאות תגמול מבוססות ביצועים מראש 
ויתכן ובחלק ניכר מהחברות הוצבו יעדים שאינם 
מאתגרים במיוחד והחברה הייתה מחוייבת לשלם 
את המענקים בגין השגתם, זאת בניגוד לעידן טרום 
תיקון 20 בו הוענקו בונוסים לסמנ"כלים לא על-פי 
הסכם ונוסחאות קבועות מראש ,אלא לפי שיקול דעת 
המנכ"ל. עוד מתברר כי הבונוסים לסמנכ"לים עלו 
פי-3 ב-2015 בהשוואה ל-2014 - מ-300,000 שקלים 
ל-1.080 מיליון שקלים. הרכיב ההוני עלה כמעט פי-4. 

בבהקשר זה נציין כי לאחרונה אושרו תקנות המא
פשרות תגמול סמנכ"לים לפי שיקול דעת.

ירידה בשכר היו"ר
באשר לשכר המנכ"לים הרי הוא נותר כמעט ללא 
שינוי ועומד בממוצע על 6 מיליון שקלים. ההסבר 

בלכך נובע מהעובדה שישנם לא מעט מנכ"לים שכי
רים שתיקון 16 לא השפיע עליהם וכמו כן, תיקון 20 
עדיין לא השפיע עליהם, לאור העובדה שהם עדיין 
מכהנים תחת חסותם של הסכמים שנכרתו טרום 

כניסתו של תיקון 20.

יו"ר הדירקטוריון מתברר, כי הוא  ביחס לשכר 
ירד בעיקר לאור "הסיבוב השני" של אישורי המיעוט 
באסיפות הכלליות, בהתאם לתיקון 16 לחוק החברות 
שהביא להפחתה משמעותית של שכר המנהלים בעלי 

השליטה המכהנים בתפקידי יו"ר דירקטוריון.
באשר למדד ה"פי", נמצא כי עלות השכר הממוצעת 
לבכיר בשנת 2015 הינה פי-54 מעלות שכר המינימום, 
58 ב-2014. היחסים ככל הנראה ירדו בעיב  לעומת פ-

קר  בשל העלייה בשכר המינימום. בבחינת מדד ה"פי" 
ניתן לראות, כי ישנו פער משמעותי בענף התעשיה 

העומד על פי- 57 מעלות השכר השנתית החציונית 
במשק ופי-81 מעלות שכר המינימום. 

נזכיר כי בחודש מרץ אושר חוק תגמול לנושאי 
הג פיו השכר  פיננסיים שעל  במשרה בתאגידים 

בוה ביותר שיוכל בכיר בחברה פיננסית להרוויח 
כשהוצאות השכר שהחברה משלמת עבורו מוכרות 
לצרכי מס, תעמוד על לא יותר מפי- 44 משכרו 

בהריאלי של העובד בעל השכר הנמוך ביותר בחב
רה, או פי- 35 מעלות השכר של אותו עובד, זאת 

לרבות עובדי קבלן.

ענף הביטוח בולט במיוחד וזאת לאור ירידה 
השכר  בעלות   )19%  - )כ  לחמישית  קרוב  של 
הממוצעת לבכיר, לאחר הפחתה של קרוב לרבע 
)כ–25%( בעלות השכר הממוצעת לבכיר בשנת 
להשפעה  זו  ירידה  מגמת  לייחס  ניתן   .2014
הישירה של פיקוח אקטיבי והדוק של המפקחת 
בעלות  ירידה  נצפתה  הכל,  בסך  הביטוח.  על 
 2013-2015 בשנים  הממוצעת  השנתית  השכר 
מסחר  ובענף   38% של  בשיעור  הביטוח  בענף 

ושירותים בשיעור של 42%.

ההשפעה על איכות המנהלים 
של  בהקשר  תדיר  שעולות  השאלות  אחת 
סקרי שכר היא האם הגבלת שכר הבכירים תפגע 
באיכות הניהול בישראל? לכאורה, ישראל הינה 
"כלכלת אי" והחלופות של המנהלים הישראלים 
לנהל חברות בחו"ל כמעט ולא קיימות. לכן, ניתן 
להניח כי במונחי השוק המקומי, במידה וירידת 
השכר הינה רוחבית, ההשפעה על איכות המנהלים 

צפויה להיות קטנה.
הישראלית  בביצה  למנהלים  שאין  גם  נזכור 

בהקטנה אין ספור אפשרויות, בייחוד בענף הפי
בננסים הכולל מספר כה מצומצם של בנקים וח

ברות ביטוח.
יותר מדי בכיוון  אך לדעתי, לקחנו צעד אחד 
הלא נכון. עדיין לא יבשה הדיו על תיקון 20 ולא 
וכבר תקנות ההקלות  הספקנו לתהות על קנקנו 
הופכות את הקערה לגבי סמנכ"לים. לא הספקנו 
לעדכן את תוכניות התגמול וכבר נכנס חוק חדש 
על  רוחבית  השלכה  תהיה  לו  הפיננסים  בענף 

כלל הענפים.
בענף הביטוח ניכר כי שכר הבכירים ירד דרסטית 
גם ללא החוק החדש וכך עברנו בן לילה משכר גבוה 
יחסית בחברות הפיננסיות להכבדת הרגולציה שעלולה 

להביא לשוק נזק של ממש.
הפחתת השכר ככל הנראה תביא להסטה של 
רכיבים משתנים לרכיבים קבועים ובכך עלולה לפגוע 

בבמוטיבציה להשגת ביצועי יתר. כך ייצא שהרגול
ציה תיתמוך בבינוניות במקום לעודד חברות ולתמרץ 
אותן לביצועים יוצאי דופן וזה בדיוק ההיפך ממטרתו 

המקורית של תיקון 20.

 Consulting Group -הכותבת היא שותפה, מחלקת תגמול ב
 BDO

האם הגבלת השכר של כחלון 
תנתק את הקשר בין שכר 

לביצועים?
ניתוח תגמול הבכירים בחברות הציבוריות בשנים 2013-2015 מוליך למסקנה כי תיקון 20 לחוק 

החברות הידק במידה מסויימת את הקשר בין ביצועים לבין מענקים, בייחוד בתפקידי סמנכ"ל, אך 
טרם השפיע על שכר המנכ"לים. בענף הביטוח נרשמה ירידה בשכר הבכירים והשאלה המרכזית היא 

כיצד ישפיע חוק הגבלת השכר על איכות הניהול | רו"ח קרן קיבוביץ 

שכר הבכירים לאן?

)1( עלות השכר השנתית הממוצעת במשק הישראלי מהווה אומדן אשר חושב על בסיס שכר שנתי ממוצע חודשי 
לישראלים ועובדים מחו"ל, במונחי שנה קלנדרית מלאה )12 חודשים(, מוכפל במקדם נלוות וסוציאליות בגובה 25%.

)2( עלות שכר המינימום/ חציוני במשק הישראלי מהווה אומדן אשר חושב על בסיס שכר מינימום/ חציוני 
חודשי, במונחי שנה קלנדרית מלאה )12 חודשים(, מוכפל במקדם נלוות וסוציאליות בגובה 20%.

גרף מס' 1 – רכיבי התגמול הממוצע של נושאי משרה 
בתפקיד מנכ"ל בחברות המדגם ביחס לתשואת מדד 

ת"א-100, בשנים 2013-2015:

גרף מס' 2 - רכיבי התגמול הממוצע של נושאי משרה 
בתפקיד סמנכ"ל בחברות המדגם ביחס לתשואת מדד 

ת"א-100, בשנים 2013-2015:

גרף מס' 3 - תגמול בכירים ומדד: הגרף להלן מציג את התגמול הממוצע של מקבלי השכר הגבוה בחברות המדגם 
ביחס לתשואת מדד ת"א 100, בשנים 2013-2015:

רו"ח קרן קיבוביץ | צילום: יח"צ
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