


איגוד החברות הציבוריות

בשנת  הוקם  הציבוריות  החברות  איגוד 
של  היציג  כארגון  פועל  הוא  ומאז   ,1991
כלל החברות הציבוריות. האיגוד שם לו 
למטרה לקחת חלק פעיל בעיצוב שוק ההון 
הישראלי ולפעול ליצירת סביבה עסקית 
יציבה ותומכת בישראל, תוך שינוי השיח 
הציבורי האנטי-עסקי בכנסת ובתקשורת 
והדגשת התרומה של החברות הציבוריות 

לכלכלה ולחברה הישראלית. 
את  מייצג  הציבוריות  החברות  איגוד 
הציבוריות  החברות  של  האינטרסים 
הממשלה,  משרדי  מול  העסקי  והמגזר 
ועדות הכנסת, רשות ני"ע והבורסה, ונלחם 
בעודף הרגולציה על שוק ההון הישראלי.
בין ההישגים הבולטים של האיגוד ב-2016, 
לדוחות  למעבר  היוזמה  את  למנות  ניתן 
ובינוניות,  קטנות  לחברות  חצי-שנתיים 
ברגולציה'  'עלות-תועלת  מנגנון  אימוץ 
 20 בתיקון  הקלות  הממשלה,  במשרדי 
לחוק החברות, הקלות ברגולציה לחברות 
מנפיקות, תנאים מקלים לרישום בבורסה 

והמשך הקלות בכללי הרישום הדואלי.

מי 
אנחנו?

כנס הקמת איגוד החברות הציבוריות, 1990



מבנה ארגוני
יו"ר האיגוד הוא דני גולדשטיין, הבעלים 
של חברת פורמולה ויז'ן, שמחזיק בניסיון 

של עשרות שנים בשוק ההון הישראלי.
הוא  הציבוריות  החברות  איגוד  מנכ"ל 
שורה  שמילא  פלטו,  אילן  וכלכלן  עו"ד 
של תפקידים בכירים במערכת הבנקאית 
ושימש כיועץ הכלכלי של ראשי הממשלה 

יצחק רבין ושמעון פרס.
מנהל,  ועד  הציבוריות  החברות  לאיגוד 
שנבחר אחת לשלוש שנים, ובו שורה של 
אישים בכירים מקרב החברות הציבוריות 

ושוק ההון הישראלי.

הפעילות השוטפת של 
האיגוד כוללת ייעוץ 

משפטי, יחסי ציבור וקשרי 
ממשל, וממומנת מדמי 
החבר שאותם משלמות 

החברות הציבוריות.

חברי הועד המנהל
 יאיר אורגלר

דירקטור בכי"ל, גזית גלוב

 שלמה בר
מנכ"ל, אס.טי.ג`י. אינטרנשיונל

 אופיר בשן
דירקטור, חברת החשמל

 קותי גביש
דירקטור, רציו חיפושי נפט

 רמי גוזמן
דירקטור, טאואר

 אבי דויטשמן
סמנכ"ל כספים, חברת החשמל

 יוסי חג'ג'
סמנכ"ל כספים, דלתא גליל תעשיות

 אורי מור
דירקטור, בירמן עצים ופירזול

 עמוס מר חיים
דירקטור, חברות ציבוריות

 צבי סטפק
יו"ר, מיטב דש השקעות

 שחר פלורנס
סמנכ"ל כספים, שטראוס גרופ

 יוסי צימר
סמנכ"ל כספים, לוינשטיין נכסים

 דורון קופמן
דירקטור, חברת ארנה גרופ

 פיני קימלמן
סמנכ"ל כספים, אסם

 עו"ד עירית שדר טוביאס
סמנכ"ל, יועצת משפטית דלק קידוחים, 

אבנר חיפושי נפט

עו"ד אילן פלטו
מנכ"ל

דני גולדשטיין
יו"ר



62
חברות דואליות
שנסחרות בישראל 

וגם בארה"ב/אירופה

452
 חברות
ציבוריות

נתוני הבורסה לניירות ערך, נכון ל-30.12.2016

 החברות הציבוריות הן חלון הראווה
 של הכלכלה הישראלית 

התפלגות החברות הבורסאיות, לפי סקטורים

ביטוח1.6%

בנקים2.2%

שרותים פיננסיים2.7%

נפט4.2%

השקעות ואחזקות10.4%

ביומד12.4%

מסחר ושירותים14.6%

תעשייה15.3%

16.6%

13.7%

טכנולוגיה

נדל"ן, בינוי וחקלאות20.0%

מבט על 
החברות 
הציבוריות

821
מיליארד שקל

שווי השוק הכולל של 
החברות הציבוריות

1.3
מיליארד שקלים

מחזור מסחר יומי ממוצע 
במניות

3.8
מיליארד שקלים

מחזור מסחר יומי ממוצע 
באג"ח

692
תעודות סל

נסחרות בבורסה 
הישראלית

64.1
מיליארד שקל

היקף גיוס אג"ח חברות 
בשנת 2016 

792
מיליון שקל

 היקף התרומות של
החברות הציבוריות ב-2015

6.4
מיליארד ש"ח

היקף הגיוס במניות 
והמירים בשנת 2016



1
תיקון 20

2
האכיפה 

המינהלית

3
חוק הריכוזיות

4
שכר הבכירים

5
 אווירה ציבורית

ותקשורתית אנטי עסקית

שוק ההון נמצא תחת מתקפת רגולציה

המשבר 
בבורסה
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התפתחות מספר החברות הציבוריות
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 התפתחות מחזורי המסחר
במיליוני שקלים

2,436

1,264

185
חברות 
ציבוריות
נמחקו

מהמסחר בבורסה 
הישראלית

-48%
שיעור השינוי

2016 לעומת 2007
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בזכות הפעילות של איגוד 
החברות הציבוריות, היום 

קל יותר להנפיק בת"א!
פטור מאישור מדיניות תגמול . 1

במהלך 5 שנים מההנפקה 

פטור מפרסום דוח בדבר . 2
אפקטיביות הבקרה הפנימית 

ISOX למשך 5 שנים 
מההנפקה

הקלות באכיפה המינהלית. 3

הקלות בחובת צירוף דוחות . 4
חברות כלולות ובחובת 

צירוף הערכות שווי לדיווחים 
לתאגיד קטן

אישור כפל כהונה יו"ר ומנכ"ל . 5
למשך חמש שנים לחברות 

המנפיקות לראשונה

6
הקלות בדיווחים מידיים

4
הקלות במינוי יו"ר 

כמנכ"ל והקלות בחידוש 
ההתקשרות עם המנכ"ל

2
הקלות רגולטוריות 

לחברות דואליות 
וחברות טק-עילית

1
מעבר לדוחות חצי שנתיים 

לחברות קטנות ובינוניות*

5
הקלות לעניין דח"צים 

והצורך בוועדת מאזן

3
הקלות בתיקון 20 לחוק החברות

הישגי האיגוד במאבק 
נגד עודף הרגולציה 

חוסכים לחברות כסף 
ומשאבים ניהוליים

*צפוי להיכנס לתוקף בשנה הקרובה

בזכות המאבק של 
איגוד ההחברות 

הציבוריות מקבלי 
ההחלטות מתחילים 
להפנים שחייבים 
לפעול להפחתת 

הרגולציה ושינוי השיח 
הציבורי העוין נגד 
יזמים ואנשי עסקים

אילן פלטו: "אנו במצב חירום בבורסה, 
כל הרגולטורים צריכים להתגייס"

14.01.2016 ׀ דה-מרקר

פרופ' שמואל האוזר: "הפחתנו רגולציה 
יותר מכל גוף אחר במשק"

ספטמבר 2016 ׀ הארץ

נתניהו: "נילחם בעודף הרגולציה 
בגרזנים. אנחנו פוגעים בכלל אזרחי 

ישראל על ידי רגולציה מבהילה. אז אם 
מישהו חשב שזה בסדר, אנחנו לא בסדר. 

אנחנו במקום רע, ואנחנו נשפר את זה 
ונהיה במקום טוב"
31.05.2015 ׀ גלובס

נלחמים 
בעודף 

הרגולציה



איך מחזירים את החברות לתל אביב?  

למרות ההישגים במאבק נגד הרגולציה העודפת, הבורסה הישראלית ממשיכה לסבול 
החברות  במספר  ירידה  של  השלילית  המגמה  והמשך  הרגולטורי,  הוודאות  מחוסר 

הציבוריות ובמחזורי המסחר. 
לתפיסת איגוד החברות הציבוריות, הטיפול במשבר בבורסה מחייב התגייסות של כלל 
גורמי הממשל האמונים על פיתוח שוק ההון הישראלי, תוך הובלת מדיניות ממשלתית 
אקטיבית בתחומי הרגולציה והמיסוי שתתמוך בחברות הציבוריות, שהן מנוע הצמיחה 

של המשק כולו.  
לחברות  במס  הקלות  שתכלול  מקיפה  תכנית  לאמץ  ישראל  לממשלת  קורא  האיגוד 
שינפיקו בת"א, הורדת המס על רווחי הון, איזון יחסי רוב-מיעוט בקרב בעלי המניות, 
מגמת  המשך  לצד  וזאת  המינהלית,  האכיפה  במסגרת  ושיפוי  לביטוח  אפשרות  מתן 

הפחתת הרגולציה ויצירת שינוי מהותי בשיח האנטי העסקי בכנסת ובתקשורת.

1
הקלות במס לחברות 

שינפיקו בת"א

2
שינוי השיח הציבורי 

והתקשורתי האנטי 
עסקי בישראל

3
 הורדת המס

על רווחי הון

5
שיפוי וביטוח במסגרת 

האכיפה המינהלית

4
איזון יחסי רוב-מיעוט 

בקרב בעלי המניות 
בחברות הציבוריות

אנחנו מאמינים 
בפוטנציאל האדיר 
של הבורסה – 
המגרש הביתי של 
החברות הישראליות

 אנחנו יודעים שהבורסה הישראלית יודעת לייצר
סיפורי הצלחה גלובאליים כגון החברות טבע, 

דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט, גזית גלוב ועוד 
חברות רבות נוספות.

אנחנו משוכנעים שבעזרת שילוב ידיים של 
החברות הציבוריות, הממשלה, הרגולטורים 

והמשקיעים נוכל להחזיר את הבורסה למקומה 
כקטר הצמיחה של המשק הישראלי



חשוב לנו להשמיע את הקול של המגזר 
העסקי, ולעמוד נגד הפופוליזם והאווירה 

האנטי עסקית בכנסת ובתקשורת
האיגוד פועל כדי שהחברה הישראלית תכיר את התרומה 

האדירה של החברות הציבוריות לכלכלה ולחברה, ליזמות, 
לחדשנות ולתעסוקה במשק הישראלי.

האסיפה השנתית של איגוד החברות הציבוריות, במרכז הכנסים של 
הבורסה לני"ע

מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות בתכנית 'לילה כלכלי', על תרומת החברות 
הציבוריות לכלכלה ולחברה הישראלית

בואו לקחת חלק 
במסע לעיצוב 
העתיד של שוק ההון 
הישראלי, וליצירת 
סביבה עסקית 
תומכת ויציבה 
לכלכלה הישראלית
אתם מוזמנים להשתתף במגוון האירועים 
 שעורך איגוד החברות הציבוריות:
האסיפה השנתית, כנס מערכת המס ושוק ההון, 
פורום סמנכ"לי כספים, פורום יועצים משפטיים 
ומזכירי חברות, שולחנות עגולים בנושאי 
הליבה של החברות הציבוריות וימי עיון



www.e-good.org.il

www.facebook.com/PublicCompanies

איגוד החברות הציבוריות, שד' שאול המלך 8 תל-אביב )בית אמות משפט(
office@e-good.org.il :טל' : 03-6938212, פקס: 03-6938213, כתובת מייל

אתם מוזמנים 
לעקוב אחרינו

 באתר האיגוד
ובעמוד הפייסבוק 

שלנו


