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הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
חלק א'

דו"ח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד

חלק ב'

דוחות כספיים ליום  13בדצמבר6132 ,

חלק ג'

פרטים נוספים על התאגיד

חלק ד'

דו"ח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
ועל הגילוי לשנת 6132
כל פרקי הדוח הנ"ל מהווים מכלול אחד ומשלימים זה את זה

דוח זה כולל מידע צופה פני עתיד .מידע צופה פני עתיד כולל ,בין היתר ,תחזיות ,הערכות ,ואמדנים או מידע אחר
המתייחסים לאירועים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה.
הגורמים העיקריים בגינם עשויות תוצאותיה בפועל של החברה ,מצבה הכספי ,לרבות מימוש אסטרטגיה ויעדים
להיות שונים מהותית מאלה המתוארים והצפויים בדוח זה כוללים ,בין היתר :תנודתיות גבוהה בשוק ההון ,השפעת
גורמים מדיניים ,פוליטיים ,ביטחוניים וכלכלים בארץ ובעולם ,שינויי חקיקה ,תקינה והנחיות של רשויות ,שינויים
עתידיים במדיניות החשבונאית ,אי הצלחתה של החברה להתמודד עם מתחרים בענפים בהם פועלת החברה ,אי
יכולתה של החברה לקלוט פעילויות שנרכשו ו/או ירכשו על ידי הטמעתן בחברה ,גיוס ושימור עובדים איכותיים
וכדומה.
מידע צופה פני עתיד מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של הנהלת החברה והוא מבוסס על הערכות ואינפורמציה
הידועה לחברה במועד פרסום הדוח .התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע מגורמים אשר
לא ניתן להעריכם והם אינם מצויים בשליטת החברה ,לרבות גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה ,כמפורט
בדוח זה .לפיכך מימוש ציפיות אלה בפועל עשוי להיות שונה באופן מהותי מן התוצאות הצפויות ,המוערכות או
המשתמעות ממידע זה.
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תוכן עניינים
.2

תיאור החברה

4

.1

מצב כספי( :תקנה (.20ב)(()2ב) לתקנות הדוחות)
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.3

תוצאות הפעולות (תקנה (.20ב)(()2ג) לתקנות הדוחות)
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נזילות (תקנה (.20ב)(()2ד) לתקנות הדוחות)
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.2

שינויים מהותיים שחלו בפעילות התאגיד ובעסקיו ובנתוני הדוחות הכספיים שלו (תקנה (.20ב)( )3לתקנות
30
הדוחות)

.8

הקשר בין התגמולים שניתנו לפי תקנה  12לבין תרומת מקבל התגמולים לתאגיד ויצוין אם התמורה הוגנת
32
וסבירה (תקנה (20ב)( )4לתקנות הדוחות)

.9

אירועים לאחר תאריך הדוח (תקנה (.20ב)( )5לתקנות הדוחות)

32

.20

מתן תרומות וסיוע לקהילה (תקנה (.20ב)( )6לתקנות הדוחות)

32

.22

חשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם (תקנה (.20ב)(  )2לתקנות הדוחות)

32

.21

אומדנים חשבונאיים (תקנה (.20ב)( )8לתקנות הדיווח)

44

.23

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית (תקנה (.20ב)( )9לתקנות הדיווח)

44

.24

עדכון לגבי כל ארוע או ענין אפשריים שחלה עליהם תקנה 32א(1א) (תקנה(.20ב)( )20לתקנות הדיווח) 44

.25

גילוי בדבר המבקרת הפנימית של החברה(תקנה (.20ב)( )22לתקנות הדיווח)

44

.26

רואה חשבון מבקר (תקנה (.20ב)( )21לתקנות הדיווח)

42

.22

הליך אישור הדוחות הכספיים (תקנה (.20ב)( )25לתקנות הדיווח)

42

.28

הליכים משפטיים

49

.29

מאזן הצמדה

49

דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב(א)

20
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חלק א'
דו"ח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד
לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר6132 ,
(כל הערכים נקובים באלפי ש"ח)
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.3

תיאור החברה
א.

מבנה החברה ופעילותה
)2

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה") הינה חברה שהתאגדה בישראל בשנת
 2953כחברה ללא הון מניות ,המוגבלת בערבות בעליה .בעליה של הבורסה הינם "חברי בורסה"-
בנקים וחברים שאינם בנקים.

)1

בשנת  2969בעקבות חקיקתו של חוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 2968-להלן" :החוק" או "חוק ניירות
ערך") ,ניתן לחברה רישיון לניהול בורסה לניירות ערך ,בהתאם להוראות סעיף (45א) לחוק ניירות
ערך.
בהתאם לחוק ניירות ערך ,רווחי הבורסה ישמשו רק למטרותיה ולא יחולקו לחבריה.
כמו כן קבע החוק את אופן מינוי הדירקטורים בחברה ,כמפורט בס"ק ו .להלן.

)3

הבורסה ,מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ומסלקת מעו"ף בע"מ (להלן" :הקבוצה")
מנהלות בורסה ומסלקות לניירות ערך.

)4

הקבוצה מקיימת מסחר וסליקה בניירות ערך לרבות מניות ,אגרות חוב תאגידיות ,אגרות חוב
ממשלתיות ,מוצרים עוקבי מדדים ,נגזרים וכן נותנת שירותי משמורת מרכזית לניירות הערך
הנסחרים בבורסה ) ,(Central Securities Depositoryעוסקת ברישום ניירות ערך למסחר ,חישוב
מדדי ניירות ערך והפצת נתוני המסחר ונתונים אחרים לקהיליית שוק ההון.
בבורסה רשומות  452חברות ,בעלות שווי שוק כולל של כ 811-מיליארד ש"ח 594 ,אגרות חוב
תאגידיות ו 692-תעודות סל.
ההכנסות הנובעות מפעילות הבורסה משמשות לכיסוי ההוצאות השוטפות ,לכיסוי תקציבי
הפיתוח וליצירת רזרבות.

)5

לשם הבטחת תקינות והגינות המסחר קובעת הבורסה תנאים לרישום למסחר בבורסה של ניירות
ערך וכן תנאים להמשך הרישום למסחר ("תנאי שימור").
בנוסף ,הבורסה מפקחת על חבריה ,בהתאם לקבוע בתקנון הבורסה.
מספר חברי הבורסה נכון ליום  32בדצמבר  1026הינו  11חברים 24 :בנקים ו-בנק אחד מועמד
לחברות 2 ,חברים שאינם בנקים (חש"בים) וחבר רחוק אחד .שלושה מהבנקים הינם בנקים
שהתאגדו בחו"ל ,והפועלים בישראל במעמד של "בנק חוץ" .שלושה מחברי הבורסה שאינם
בנקים הינם חברות בנות של בתי השקעות בינלאומיים גדולים.

)6

בין הבורסה לבין מסלקת הבורסה לניירות ערך בע"מ ומסלקת מעו"ף בע"מ (להלן ביחד:
"המסלקות") קיימת זיקה הדוקה .בהתאם להסכמות בין הבורסה ובין המסלקות ,ובהתאם
לעבודה כלכלית שבוצעה ע"י יועץ חיצוני (להלן "הסכם מחירי העברה") החל מיום  2בינואר ,1024
כל הכנסות הקבוצה מפעילות המסלקות מחושבות ונרשמות בדוחותיהן הכספיים של המסלקות,
כמו כן המסלקות והבורסה מתחלקות ,בהתאם למנגנון שנקבע ,בהכנסות הקבוצה מעמלות מסחר
וסליקה .הבורסה מעמידה לרשות המסלקות את כל התשתיות התפעוליות הדרושות לה (מחשוב,
כוח אדם ,ניהול ועוד) .למסלקות אין עובדים ואמצעי יצור אחרים משל עצמה ,בהתאם להסכמות
בין המסלקות והבורסה ,נושאות המסלקות בחלק היחסי של ההוצאות המיוחס לפעילותן ,וכן
נקבע מנגנון לחלוקת הרווח בין המסלקות והבורסה .לפירוט נוסף ,ראה ביאור  21לדוחות
הכספיים.
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)2

בקבוצת הבורסה שתי חברות נוספות ,בבעלות מלאה של הבורסה ,כלהלן:
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
המסלקה התאגדה בשנת  2966כחברה מוגבלת בערבות חבריה.
עיקר פעילותה של המסלקה היא סליקת העסקאות המתבצעות בניירות הערך הנסחרים בבורסה
ומחוץ לבורסה ,למעט הנגזרים ,מתן שירותי צד נגדי מרכזי ( )Central Counter Partyבהתאם
להוראות בחוקי העזר של מסלקת הבורסה וכן מתן שירותי משמורת מרכזית לניירות ערך
) .)Central Securities Depositoryהמסלקה מספקת גם שירותים נוספים כגון :סליקת קרנות
נאמנות ,סליקת אג"ח ממשלתיות ועסקאות ריפו (באג"ח ממשלתיות) הנסחרות במערכת המסחר
של  ,1MTSסליקה ומשמורת של ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה (נש"ר).
מאז ספטמבר  ,1006המסלקה היא חברה בעלת הון מניות ,בבעלות מלאה של הבורסה ,לאחר
שבעבר ,הייתה המסלקה חברה מוגבלת בערבות חברי המסלקה וללא הון מניות.
מסלקת מעו"ף בע"מ
מסלקת מעו"ף בע"מ (להלן" :מסלקת מעו"ף") נוסדה בשנת  2952כחברת "בניני הבורסה בע"מ".
בשנת  ,2993בעת שהבורסה הקימה את שוק הנגזרים ,שונה שמה למסלקת מעו"ף ,ומאז היא
פועלת כמסלקה של נגזרים הנסחרים בבורסה.
מסלקת מעו"ף הינה חברה בת בבעלות מלאה של הבורסה (הבורסה מחזיקה ב 3,000,028-מניות
החברה ומסלקת הבורסה מחזיקה מניה אחת מתוך  3,000,029מניות החברה) .עיקר פעילותה של
מסלקת מעו"ף הוא הוצאת נגזרים הנסחרים בבורסה ,סליקת העסקאות בנגזרים הנסחרים
בבורסה ומימושם של הנגזרים כאמור ,קבלה וניהול של הבטחונות השוטפים ושל קרן הסיכונים
המתקבלים מחברי מסלקת מעו"ף בגין פעילותם בשוק הנגזרים.
הכנסות מסלקת מעו"ף נובעות מעמלות שהיא גובה מחברי מסלקת מעו"ף על סליקת נגזרים ועל
העברת נגזרים בין חברי מסלקת מעו"ף.
משרדי הבורסה לניירות ערך בע"מ
חברת משרדי הבורסה לניירות ערך בע"מ (בפירוק מרצון) הפסיקה את פעילותה העסקית בשנת
 ,1024חוסלה במסגרת פירוק מרצון ביום 26.1.26

ב.

הפיקוח על הבורסה
פרק ח' בחוק ניירות ערך מסדיר את פעילות הבורסה ,לרבות הפיקוח על פעילותה.
הבורסה פועלת על פי רישיון שקיבלה משר האוצר ,כנדרש בחוק ניירות ערך.
בהתאם לחוק ניירות ערך ,רישיון לניהול בורסה יינתן לחברה שאינה מגבילה את מספר חבריה ואשר:
)2

תזכיר ההתאגדות שלה מייחד מטרותיה לניהול בורסה לניירות ערך.

)1

תקנות ההתאגדות שלה מבטיחות כי רווחיה ישמשו רק למטרותיה ולא יחולקו בין חבריה ,וכי
בפירוקה תשמש יתרת נכסיה למטרות שיקבע שר האוצר .הוראת פסקה זו תחול עד לאחר מתן
שני רישיונות או יותר לניהול בורסה לפי החוק.

)3

התקינה תקנון כאמור בסעיף  46לחוק ניירות ערך והתקנון אושר על ידי שר האוצר אחרי
התייעצות עם רשות ניירות ערך ועל ידי ועדת הכספים של הכנסת.

)4

הבורסה שבהנהלתה תהיה בעיר שאין בה בורסה מכבר.

 1מערכת מסחר ,הממוקמת באירופה בה נסחרות גם אג"ח של מדינת ישראל.
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בהתאם לחוק ניירת ערך ,על חברי דירקטוריון הבורסה ועל עובדי הבורסה ,חלות מגבלות על עשיית
עסקאות בניירות ערך ,בדומה למגבלות החלות על עובדים של חברי בורסה ועל עובדי רשות ניירות ערך.
פיקוח רשות ניירות ערך על פעולות הבורסה
בהתאם לחוק ניירות ערך ,רשות ניירות ערך תפקח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה ,ותבקר את
יציבותן ויעילותן של המסלקות.
סברה רשות ניירות ערך לאחר שנתנה ליושב ראש דירקטוריון הבורסה הזדמנות נאותה לטעון את
טענותיו ,כי הבורסה פועלת בניגוד להוראות תקנונה או הנחיותיה או בדרך שיש בה משום פגיעה בניהולה
התקין וההוגן ,תפנה רשות ניירות ערך לבורסה ותורה לה על דרך הפעולה הראויה.
עוד נקבע בחוק כי הבורסה תמסור לרשות ניירות ערך דו"חות על פעולותיה במועדים ולפי הפרטים
שקבעה רשות ניירות ערך ,ותמסור לה ,לפי דרישתה ,ידיעות על ענייני הבורסה.
נציג רשות ניירות ערך רשאי להיות נוכח באסיפות הכלליות ובישיבות של דירקטוריון הבורסה ושל
ועדותיה.
ביום  30ביולי  1025החליטה האסיפה הכללית ,לאשר מתווה עקרוני לתכנית הסדר בין חברי הבורסה
הנוכחיים ,בינם לבין עצמם ובינם לבין הבורסה ,לשם יישומו של שינוי מבנה הבורסה והפיכתה לחברה
הרשאית לחלק דיבידנדים ,בעלת הון מניות מסוג אחד בלבד; זאת ,בדרך של הקצאת מניות לחברי
הבורסה הנוכחיים ,על בסיס המתווה העקרוני ולפי סעיף  350לחוק החברות ,מובהר בזה ,כי בהתאם
למתווה העקרוני אשר אושר ,הפרמטרים הנכללים במודל ,לעניין קביעת הזכאות להקצאת המניות,
יתייחסו למי שהיה חבר בורסה ביום  30ביוני .1025
בנוסף ,לפי תנאי המתווה העקרוני יובא לאישור גם שיעור ההקצאה המירבי ,במסגרת תכנית ההסדר ,של
תגמול הוני לעובדים ולנושאי משרה בבורסה ובמסלקות שבבעלותה .החלטה כאמור התקבלה בכפוף
לתנאים הבאים:
.2

קבלת אישורים ,ככל שנדרשים על פי דין.

.1

לא יחול שינוי מהותי לרעה במצבם של הבורסה ושל חברי הבורסה ,על פי החוק הסופי שיאושר
לעומת ההוראות שנכללו בתזכיר החוק.

.3

החוק הסופי שיאושר יכלול הוראה בעניין דחיית המס.

ביום  10במרץ  1022אושר חוק ניירות ערך (תיקון מס'  ,)62התשע"ז 1022-בעניין שינוי מבנה הבעלות
בבורסה .מטרת ההסדרה של שינוי מבנה הבעלות על הבורסה תוך הפיכתה לחברה למטרות רווח ,וכן
הרחבת בסיס החברות בבורסה והנגשתה למספר גדול יותר של גורמים בעלי זכות מסחר .מטרה נוספת
של החוק הינה הנחת תשתית לשיתופי פעולה אסטרטגיים עתידיים עם בורסות זרות ומשקיעים
אסטרטגיים.
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עיקרי החוק הינם כלהלן:

ג.

)2

שינוי מבנה הבורסה – עם שינוי מבנה הבורסה יבוטל התנאי הקבוע בחוק ניירות ערך האוסר על
חלוקת רווחי הבורסה ,על מנת לאפשר לבורסה להפוך לחברה למטרות רווח הרשאית לחלק
רווחים לבעליה .לאחר הפיכתה לחברה למטרות רווח והפרדת זכויות הבעלות מזכויות המסחר,
יחזיק כל בעל מניות בבורסה הן בזכויות הצבעה והן בזכויות הוניות ,בהתאם לחלוקה שתוחלט על
דעת בעלי המניות.

)1

קביעת תנאים לקבלת רישיון בורסה בישראל .על פי הוראת המעבר הקבועה בחוק יראו את
הרישיון שניתן לבורסה בתל אביב ערב יום התחילה כרישיון שניתן לה בהתאם להוראות החוק.

)3

קביעת תנאים לקבלת רישיון מסלקה בישראל .על פי הוראת המעבר הקבועה בחוק יראו את
מסלקת הבורסה ואת מסלקת מעו"ף כאילו ניתן להן רישיון בהתאם להוראות החוק.

)4

קביעת איסור על בורסה לעסוק במתן שירותים המעוררים חשש ממשי לניגוד עניינים עם עיסוקה
בניהול מערכת למסחר בניירות ערך.

)5

קביעת איסור שליטה בבורסה ללא היתר וקביעת איסור שליטה במסלקה ללא היתר .על פי הוראת
המעבר הקבועה בחוק יראו את הבורסה בתל אביב כאילו ניתן לה היתר שליטה במסלקות
שבשליטתה ערב יום התחילה בהתאם להוראות החוק.

)6

קביעת הסדרי ממשל תאגידי.

)2

הטלת חובה על מסלקות להעניק שירותים לכל בורסה או חבר מסלקה ,מבלי לסרב סירוב בלתי
סביר להעניק שירותים כאמור.

)8

קביעת הוראה לפיה אם מכר אדם אמצעי שליטה בבורסה שהחזיק בהם לפני מועד אישור הסדרת
שינוי מבנה הבעלות בבורסה ,ועלתה תמורה המכירה על שווי אמצעי השליטה הנמכרים ,יעביר
המוכר לבורסה סכום בגובה ההפרש בין תמורת המכירה ובין שווי אמצעי השליטה הנמכרים.
לעניין זה" ,שווי אמצעי השליטה הנמכרים" – שיעור אמצעי השליטה הנמכרים מתוך כלל אמצעי
השליטה בבורסה במועד אישור ההסדר ,כשהוא מוכפל בהון העצמי של הבורסה בהתאם
לדוחותיה הכספיים לשנת  .1025הבורסה רשאית לעשות שימוש בסכומים שהועברו לה לפי פסקה
זו לשם הפחתת עמלות שגובה הבורסה והשקעה בתשתיות טכנולגיות ,ולשם כך בלבד.

תקנון הבורסה ופרסומו
הבורסה התקינה תקנון והנחיות על פיו .התקנון אושר על ידי שר האוצר אחרי התייעצות עם רשות
ניירות ערך ועל ידי ועדת הכספים של הכנסת .ההנחיות אושרו על ידי רשות ניירות ערך ,והכל כקבוע
בחוק ניירות ערך.
כמו כן ,על פי חוק ניירות ערך הבורסה רשאית לקבוע הנחיות זמניות .הנחיות זמניות טעונות אישור
רשות ניירות ערך .הודעה על הנחיות זמניות תמסור רשות ניירות ערך לשר האוצר ולוועדת הכספים של
הכנסת והן יקבלו תוקף בתום  24יום מיום מסירת ההודעה אם עד אז לא באה דרישה מצד חבר הועדה
שהוועדה תבטל אותן .באה דרישה כאמור ,תדון בה הוועדה וההנחיות יקבלו תוקף בתום  30ימים מיום
הדרישה אם הועדה לא ביטלה אותן.
תקפן של הנחיות זמניות הינו לתקופה שלא תעלה על שנה וניתן להאריכן לתקופה שלא תעלה על שנה
נוספת.
דירקטוריון הבורסה רשאי לשנות את תקנון הבורסה; השינוי טעון אישור שר האוצר אחרי התייעצות עם
רשות ניירות ערך ואישור ועדת הכספים של הכנסת .שינוי ההנחיות טעון אישור רשות ניירות ערך.
אם רשות ניירות ערך סבורה כי לשם ניהול תקין והוגן של הבורסה יש לשנות את תקנון הבורסה ,תודיע
הרשות על כך לבורסה; לא שינתה הבורסה את התקנון לפי ההודעה תוך המועד שנקבע בה ,רשאי שר
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האוצר ,לפי הצעת רשות ניירות ערך ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,לשנותו בצו ,והשינוי יקבל תוקף
במועד שנקבע בצו .שינוי כאמור לא יבוטל או ישונה על ידי הבורסה אלא בהסכמת שר האוצר.
בחוק ניירות ערך נקבע כי תקנון הבורסה וכל שינוי בו יפורסמו בדרך שיורה שר האוצר .שר האוצר הורה
כי הפרסום כאמור יעשה בדרך של הפקדת התקנון וכל שינוי בו אצל רשם החברות.
כמו כן מפרסמת הבורסה את תקנונה והנחיותיה באתר האינטרנט שלה.

ד.

רציפות פעולת הבורסה
בחוק ניירות ערך נקבע כי לא תיסגר הבורסה אלא אם לדעתה או לדעת שר האוצר יש הכרח לעשות כן
לטובת ציבור המשקיעים.
כן נקבע בחוק כי הבורסה לא תחליט על סגירת הבורסה ליותר מיום עסקים אחד אלא באישור שר
האוצר .החליטה הבורסה לסגור את הבורסה ,תודיע על כך מיד לשר האוצר ,והשר רשאי להורות שלא
תיסגר או שתיפתח מחדש.
בנוסף ,בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו נקבעו כללים בדבר הפעלת "מנתקי זרם" המפסיקים את
המסחר בניירות ערך למשך  30דקות כאשר מדד ת"א 35-משתנה ב 8%-או יותר באותו יום מסחר וכאשר
המדד משתנה ב 21%-או יותר מופסק המסחר עד לסופו של היום.
אולם ,מנכ"ל הבורסה ,בהתייעצות עם יו"ר הדירקטוריון ,רשאי לחדש את המסחר באותו יום מסחר,
אם לדעתו ,בנסיבות העניין ,יש הצדקה לכך.
בשנת  1008אושרו כללים בדבר דחיית מסחר הפתיחה בדקות אחדות ,אם התנודה במדד ת"א35-
התיאורטי האחרון היא  1.5%או יותר וכן כללים בדבר "מנתקי זרם" במקרים של תנודה של  5%או יותר
במדד ת"א 35-התיאורטי האחרון.
בספטמבר  1021הופעל בבורסה מנגנון לניטור ,בזמן אמת ,של תנודות קיצוניות בשערי ניירות ערך ,זאת
במטרה למתן תנודות הנגרמות עקב טעויות או פעילות חריגה ("ממתן תנודות").
ממתן התנודות פועל בשוקי המניות ,האג"ח והמק"מ.

ה.

ערעור על החלטות הבורסה
)2

בחוק ניירות ערך נקבע כי :הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת הבורסה בשיפוט משמעתי ,רשאי
לערער על כך לבית המשפט המחוזי.

)1

הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת הבורסה שאינה כאמור בסעיף קטן א .שאינה החלטה תוך כדי
המסחר בבורסה ושאינה החלטה בעניין תקנון או הנחיות ,רשאי לעתור על כך למחלקה הכלכלית
כמשמעותה בסעיף 41ד לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) ,התשמ"ד.2984-
הודעה בדבר פתיחת הליך לפי סעיף קטן זה תומצא לרשות והרשות רשאית להתייצב באותו הליך
ולהשמיע את דברה; לעניין זה" ,החלטה בעניין תקנון או הנחיות" -החלטה לפי סעיפים  46ו46 -א
שעניינה קביעת תקנון הבורסה ,הנחיות או הנחיות זמניות ,לרבות החלטה על שינוים או על
ביטולם.
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ו.

דירקטוריון הבורסה
הרכב דירקטוריון הבורסה נקבע בחוק ניירות ערך כלהלן:
•  2דירקטורים שיבחרו חברי הבורסה ,כפי שנקבע במסמכי ההתאגדות של הבורסה.
•  5דירקטורים חיצונים שימונו על ידי ועדת מינויים כקבוע בחוק ניירות ערך ,ועל דעת יו"ר רשות
ניירות ערך.
• דירקטור שימנה שר האוצר.
• דירקטור שימנה נגיד בנק ישראל.
• יו"ר הדירקטוריון ,שיבחר הדירקטוריון על דעת יו"ר רשות ניירות ערך ,שיתקיימו בו תנאי הכשירות
של דירקטור חיצון.
• המנהל הכללי של הבורסה שיבחר הדירקטוריון שיתקיימו בו תנאי הכשירות של דירקטור חיצון.
בהתאם לחוק ניירות ערך ,למנהל הכללי של הבורסה אין זכות הצבעה בדירקטוריון.
על פי תקנון ההתאגדות של הבורסה:
 2הדירקטורים שיבחרו על ידי חברי הבורסה כאמור ,יבחרו כלהלן:
 5דירקטורים ודירקטורים חליפים להם ,ייבחרו על ידי הבנקים כדלקמן:
כל בנק הנמנה על חמשת הבנקים שהיקף הפעילות שלהם הוא הגבוה ביותר מבין הבנקים ,זכאי לבחור
דירקטור אחד ,ודירקטור חליף לו" .היקף פעילות"  -כהגדרתו בתקנון ההתאגדות.
 1דירקטורים ודירקטורים חליפים להם אשר יבחרו ע"י החברים שאינם בנקים יחדיו.
לפרוט חברי דירקטוריון הבורסה ראה תקנה  16לחלק הרביעי (פרטים נוספים על החברה) לדוח
התקופתי של שנת .1026
בשנת  1026התכנס הדירקטוריון  14פעמים במועדים הבאים:
,4.8.26 ,24.2.26 ,13.6.26 ,1.6.26 ,5.5.26 ,2.4.26 ,32.3.26 ,22.3.26 ,3.3.26 ,22.1.26 ,12.2.26 ,3.2.26
,11.21.26 ,8.21.26 ,14.22.26 ,22.22.26 ,3.22.26 ,12.20.26 ,23.20.26 ,19.9.26 ,11.9.26 ,8.9.26 ,28.8.26
.19.21.26
התקבלו החלטות בכתב ביום.25.6.26 ,13.1.26 ,2.2.26 :

ז.

ועדות הבורסה ותפקידיהן
הבורסה פועלת באמצעות ועדות דירקטוריון שהמרכזיות שבהן :ועדת ביקורת שמשמשת גם כוועדה
לבחינת הדו"חות הכספיים וכוועדת תיגמול ,וועדת תקציב ותוכניות עבודה ,והוועדה לניהול סיכונים.
תפקידיהן העיקריים ותדירות התכנסותן של הוועדות מפורטים להלן.
ועדת ביקורת המשמשת גם כוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים ואשר הוסמכה לדון בנושאי תגמול
ועדת הביקורת דנה ,תוך התייעצות עם המבקר הפנימי או עם רואה החשבון המבקר ,לפי העניין ,בענייני
ביקורת פנים של הבורסה וחברות הבורסה ,בשים לב ,בין השאר ,לדוחות ביקורת פנים של המבקר
הפנימי ,לדוחות של רואה החשבון המבקר ומנהל הסיכונים ,וכן לדוחות ביקורת שנערכו על-ידי גורמי
ביקורת חיצונים ומומחים אחרים .ככל שיידרש ,הועדה דנה בדו"חות הביקורת של המבקר הפנימי וכן
היא דנה בנושאים שעל פי חוק החברות טעונים אישור ועדת ביקורת.
ועדת הביקורת עומדת על הימצאות ליקויים בניהול עסקי הבורסה וחברות הבורסה ,בין השאר תוך
התייעצות עם המבקר הפנימי של הבורסה או עם רואה החשבון המבקר ומציעה לדירקטוריון דרכים
לתיקון ליקויים שהתגלו.
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החל ממועד אישור הדו"חות הכספיים לשנת  ,1020משמשת ועדת הביקורת גם כוועדה לבחינת הדו"חות
הכספיים ,והיא דנה ובוחנת את הדו"חות הכספיים לפני הבאתם לאישור הדירקטוריון ,לפירוט נוסף
ראה סעיף להלן.
החל מ 2.1.1023 -הוסמכה ועדת הביקורת לדון גם בנושאי התיגמול וכן היא דנה גם בענייני השכר של
העובדים על פי ההסכם הקיבוצי ,והמלצותיה יובאו לאישור דירקטוריון הבורסה.
הועדה דנה ומאשרת את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון ,המנכ"ל ונושאי המשרה
בבורסה ,לפני הבאתם לאישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית ,לפי העניין.
בשנת  1026התכנסה הוועדה  12פעמים במועדים הבאים:
,28.8.26 ,24.2.26 ,13.6.26 ,1.6.26 ,5.5.26 ,1.5.26 ,32.3.26 ,10.3.26 ,22.3.26 ,20.3.26 ,3.3.26 ,12.2.26
.11.21.26 8.21.26 ,14.22.26 ,22.22.26 ,1.22.26 ,12.20.26 ,19.9.26 ,29.9.26 ,8.9.26
ועדת תקציב ותוכניות עבודה
הוועדה דנה וממליצה לדירקטוריון בנושא תוכנית העבודה השנתית והרב שנתית של הבורסה ובנושא
תקציב הבורסה ,ועוקבת במהלך השנה אחר ביצוע התקציב .עד וכולל הדו"חות הכספיים לשנת ,1009
הוועדה דנה בעבר גם בדו"חות הכספיים של החברה לפני הבאתם לאישור הדירקטוריון .החל ממועד
אישור הדו"חות הכספיים לשנת  ,1020ועדת הביקורת משמשת כאמור גם כוועדה לבחינת הדו"חות
הכספיים.
בשנת  1026התכנסה הועדה  1פעמים במועדים הבאים.11.21.26 ,.4.8.26 :
הועדה לניהול סיכונים
הוועדה לניהול סיכונים הוקמה על ידי דירקטוריון הבורסה ביום  .1.20.24הוועדה דנה וממליצה
לדירקטוריון בנושא אסטרטגיית הסיכון הכוללת (לרבות תיאבון הסיכון) ,מדיניות ניהול הסיכונים
בתחומי הסיכון השונים ,אפקטיביות מסגרת ניהול הסיכונים וכן אימוצם של מודלים ,מתודולוגיות
וכלים שונים בתחום ניהול הסיכונים .הוועדה מבצעת פיקוח על ההנהלה במטרה לוודא שפרופיל
הסיכונים בפועל עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה ותיאבון הסיכון שנקבעו על-ידי הדירקטוריון.
בשנת  1026התכנסה הוועדה  5פעמים במועדים הבאים.19.21.26.,22.22.26 ,11.9.26 ,16.5.26 ,22.3.26 :
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ח.

הון אנושי
מבנה ארגוני
להלן החלוקה הפונקציונלית -
מצ"ב מצבת עובדי ומנהלי הבורסה ,בחלוקה על פי מחלקות ,בהתאם להערכה שלנו לסוף חודש דצמבר
.1026
מחלקה
2
1
3
4
5
6
2
8
9
20
22
21
23
סה"כ

לשכת יו"ר ומנכ"ל
פיתוח עסקי
מזכירות חברה
ניהול סיכונים
משפטית
מסחר ונגזרים
כלכלית
שיווק ודוברות
טכנולוגיות מידע ותפעול
מינהל וכספים
חברים ופיקוח
משאבי אנוש
סליקה

מצבת עובדים
לסוף 1025
6
1
2
2
2
25
13
23
205
18
22
6
26
641

מצבת עובדים
לסוף 1026
5
3
2
6
2
25
13
20
201
19
22
6
26
614

שינוי  1026מול 1025
-2
2
0
-2
0
0
0
-3
-3
2
0
0
0
-2

מערכת יחסי העבודה( ,למעט מנכ"ל וסמנכ"לים המועסקים בחוזים אישיים) מושתתת על הסכם עבודה
קיבוצי מיוחד שנחתם בין הנהלת הבורסה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה – מועצת פועלי תל
אביב יפו וועד עובדי הבורסה.
ההסכם הקיבוצי בבורסה
ההסכם הקיבוצי הוא הסכם בין החברה ,ועד העובדים וההסתדרות ומטרתו להסדיר את חובותיהם
וזכויותיהם של העובדים ,את כללי המשמעת וכן את האופן בו יתנהלו ויקבעו ענייני העובדים בבורסה.
בבורסה קיים הסכם קיבוצי החל משנת  ,2924ההסכם הקיבוצי בבורסה עוסק ב 3-נושאים מרכזיים:
.2

הבטחת ביצועה היעיל של העבודה.

.1

תנאי העבודה ותנאי שכר.

.3

יחסי גומלין טובים ותקינים בין ההנהלה לבין העובדים וההסתדרות.

בנוסף ,נחתמים מעת לעת ,במסגרת ההסכם הקיבוצי הסכמי שכר .הסכמי השכר נרשמים כהסכמים
קיבוציים מיוחדים והם מהווים השלמה להסכם המקורי.
ההסכם המקורי ועדכוניו מבטאים את המקובל בסביבה הבנקאית ,אם כי הוא כולל גם מאפיינים
ייחודיים לבורסה.
ביום  21.1.22סוכמו עקרונות הסכם שכר ונערכו עדכונים בהסכם הקיבוצי לתקופה .1012 - 1026
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ט.

סביבה כלכלית
שוק המניות
בסיכום שנת  1026ירד מדד ת"א 15-בכ ,4%-לאחר ארבע שנים רצופות של עלייה .לירידת המדד תרמה
הירידה החדה במניות חברות התרופות – פריגו ( )43%טבע ( )44%ומיילן ( .)32%מניות אלה ירדו עקב
ירידת מחירים חדה בענף והאטה בשוק הגנרי ,ולאחרונה גם פתיחת חקירה בארה"ב לגבי תיאום מחירים
ע"י חברות מובילות בענף.
המדדים המייצגים את המניות הבינוניות בגודלן עלו השנה ,בזכות המניות הדואליות ומניות הנדל"ן
שממשיכות ליהנות מהריבית הנמוכה במשק :מדד ת"א 25-עלה בכ - 22%-כ 2%-מהעלייה נזקפת למניות
הדואליות טאואר וסודה סטרים ,ומדד יתר 50-שהגיע ב 23-בדצמבר לשיא כל הזמנים בלט השנה בעלייה
של כ.14%-
הגורמים החיוביים העיקריים שהשפיעו על מגמת המסחר בתל-אביב היו:
-

ריבית בנק ישראל שנמצאת ברמת שפל היסטורי של  0.2%החל ממרץ  ,1025וזאת על רקע
אינפלציה שלילית בשיעור של  0.1%בשנת  ,1026לעומת אינפלציה חיובית בשיעור של  - 2%הרף
התחתון של יעד האינפלציה שהציבה הממשלה.

-

נתונים מאקרו כלכליים חיוביים :עלייה צפויה של התוצר המקומי הגולמי בכ 3.8%-בשנת – 1026
שיעור גבוה משיעור העלייה בשנת  ;)1.5%( 1025ירידה בשיעור האבטלה מכ 5.1%-בשנת  1025לכ-
 4.3%לקראת סוף השנה – רמת שפל של כמה עשורים; חברת דירוג האשראי הבינלאומית Fitch
העלתה את דירוג מדינת ישראל מדירוג  Aלדירוג  A+עם תחזית "חיובית" ,בדומה לדירוג שניתנו
ע"י חברות הדירוג הבינלאומיות  S&Pו.Moody's-

-

תוכנית האוצר להפחתת מיסים ,הכוללת הפחתת מס חברות ל 15%-בתחילת  1026ול 14%-ב-
.1022

-

במישור הבינלאומי תרמו :עליות שערים בבורסות בארה"ב על רקע המשך השיפור הכלכלי
וציפיות להעלאת ריבית הפד רק לאחר הבחירות – מדדי  S&P 500ומדד  NASDAQעלו בכ-
 9.5%ובכ 2.5%-בהתאמה; הרחבה כמותית באירופה ובאנגליה; תוכנית כלכלית לבלימת ההאטה
ביפן; הסכם בין ישראל לטורקיה הכולל יצוא גז טבעי.

הגורמים השליליים העיקריים שהשפיעו במהלך השנה על מדדי המניות בארץ היו:
-

עלייה במדד המשולב בקצב שאפיין את השנה הקודמת; וציפיות לעלייה בגירעון הממשלתי.

-

החלשות הדולר בכ 2.5%-ביחס לשקל והתייצבותו בשער של כ 3.85-שקל בסוף השנה חרף רכישות
דולרים ע"י בנק ישראל ,וירידת האירו עד לשער שפל של  24שנה ביחס לשקל.

-

במישור הבינלאומי :מחיר הנפט שעלה השנה בכ 53%-לכ 52-דולר לחבית; הותרת הריבית
בארה"ב ללא שינוי ,עד דצמבר ,בניגוד לציפיות להעלאתה וזאת עקב נתוני מקרו טובים פחות
מהצפוי והבחירות לנשיאות בארה"ב; ירידות שערים בבורסות אירופה על רקע החלטת אזרחי
בריטניה על יציאה מהאיחוד האירופאי ( ,)Brexitחשש מפני יציאה של מדינות נוספות מגוש
האירו וגלישה למיתון עולמי; ירידות שערים בבורסה בסין עקב ירידה בקצב הצמיחה.

בערכים דולריים ,מדד ת"א 15-ירד בשנת  1026בכ 1.5%-בעקבות ירידה של כ 2.5%-בשער הדולר ביחס
לשקל ,לעומת ירידות של עד כ 5%-בבורסות מובילות באירופה .מאידך הבורסות בארה"ב ממשיכות
לבלוט זו השנה הרביעית ולהוביל עם תשואה חיובית של כ 23%-6%-בשנת .1026
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי המניות הענפיים ,כאשר בלטו לחיוב :מדד ת"א-טכנולוגיה המורכב מ43-
מניות ,בהן  12מניות דואליות הנסחרות גם בארה"ב ,שעלה בכ 14%-בזכות העליות בבורסת הנאסד"ק;
מדד ת"א נדל"ן 25-שעלה השנה בכ 22%-בזכות הריבית הנמוכה במשק ,ומדד ת"א-נפט וגז שעלה
בשיעור דומה בזכות אישור מתווה הגז והסכמים ליצוא גז טבעי לטורקיה ולירדן.
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מנגד ,מדד מניות הביומד ממשיך לרדת שנה שלישית ברציפות ,אם כי השנה ירד בכ - 21%-שיעור מתון
לעומת השנתיים הקודמות .ירידות נרשמו ברוב המניות הכלולות במדד .מניות התקשורת עברו השנה
לירידה וזאת בעקבות ירידה במניית חלל תקשורת עקב הניסוי הכושל בלווין עמוס  6ובמניית בזק עקב
התגברות התחרות בענף.
מדד "טק-עילית" שהושק במאי  1024והמורכב ממניות החברות הגדולות בענפי הטכנולוגיה ( 14מניות)
והביומד ( 26מניות) ,עלה בכ 26%-השנה ובכ 29%-מאז השקתו .לעליית המדד תרמו מניות הטכנולוגיה
הדואליות שעלו השנה בממוצע בכ ,14%-בראשן אורמת טכנולוגיות ( ,)42%וטאואר ( ,)31%וקיזזו את
ירידת מניות הביומד בשיעור של כ.21%-

 - 04דו"ח דירקטוריון הבורסה לשנת 294937 - 1026

לוח  :3תשואה שנתית של מדדי המניות:
6132

6132

6134

ת"א15-

-4%

4%

20%

ת"א25-

22%

-5%

-20%

ת"א יתר50-

14%

12%

-21%

ת"א טק-עילית*

26%

1%

___

ת"א-בלוטק

25%

1%

-5%

ת"א-טכנולוגיה

14%

8%

2%

ת"א-ביומד

-21%

-14%

-34%

ת"א-פיננסים

29%

4%

-8%

ת"א נדל"ן25-

22%

2%

2%

ת"א-נפט וגז

28%

-5%

-10%

ת"א-תקשורת

-5%

13%

20%

הערות לטבלה:
* המדד הושק ב.22.5.1024-

יצוין כי מדד ת"א-ביגיטק שהושק באוקטובר  1023ע"י "בלוסטאר" וכולל  52מניות של חברות היי-טק
ישראליות או קשורות לישראל הנסחרות בבורסה בתל-אביב ובבורסות ברחבי העולם (בהן  10מניות
דואליות ו 3-מניות הנסחרות רק בתל-אביב) עלה בכ 4%-השנה.
 BlackRockהשיקה בלונדון בינואר את קרן הסל הראשונה הiShares TA-25 Israel UCITS ETF -
) ,(TASEאשר מאפשרת למשקיעים אירופאיים להשקיע ישירות במדד  TA-25 Net Dollarשהבורסה
החלה לפרסם בנובמבר  .1025זו קרן הסל ה הזרה ראשונה המספקת חשיפה ישירה ל 15-המניות
הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א .שווי נכסי הקרן – כ 5-מיליון דולר.

מחזורי המסחר במניות:
לוח  :6מחזורי המסחר היומיים בשוק המניות (במיליוני שקלים)
1026

1025

 %שינוי ב1026-

מניות כולל תעודות סל

2,169

2,449

-21%

מניות ללא תעודות סל

911

929

-6%

בסיכום שנתי מחזור המסחר בשוק המניות (בבורסה ומחוצה לה ,כולל תעודות סל בשוק המניות)
הסתכם בכ 2.3-מיליארד שקל ביום – נמוך בכ 21%-מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת .יצוין כי ב24-
ביוני ערב עדכון המדדים החצי שנתי ,הסתכם מחזור המסחר בבורסה בשוק המניות בכ 4.3-מיליארד
שקל.
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מחזור המסחר היומי בשוק המניות (לא כולל תעודות סל) הסתכם בכ 911-מיליון שקל – נמוך בכ6%-
מהמחזור היומי בשנת .1025
מניות ת"א 15-מרכזות לאורך השנים כ 22%-ממחזור המסחר במניות (ללא תעודות סל) ,חלקן במסחר
של המניות הכלולות במדד ת"א 25-נשמר על כ 12%-מסך המחזור במניות ,וחלקן של מניות היתר כ-
 8%מהמחזור במניות.
שיעורים אלה יציבים ,פרט לשנת המשבר  – 1008בה גדלה הריכוזיות וחלקן במסחר של מניות מדד
ת"א 15-עלה לשיא של .82%
החזקות הציבור במניות:
בשנת  1026נמשכו מכירות מניות ע"י בעלי עניין ,כאשר השנה בלטו המכירות שנועדו להגדיל את
החזקות הציבור במטרה לעמוד בכללי רפורמת המדדים הצפויה להיכנס לתוקף בתחילת שנת .1022
סה"כ הפיצו בעלי עניין השנה מניות בשווי של כ 5.5-מיליארד שקל ,בראשן מכירת מניות בזק בשווי של
 981מיליון שקל ע"י "בי קומיוניקיישנס" שבשליטת שאול אלוביץ'; מכירת מניות פז נפט בשווי כ930-
מיליון שקל ע"י צדיק בינו – בהמשך להחלטתו לוותר על השליטה בחברה עקב מגבלות חוק הריכוזיות;
הפצת כ 5%-ממניות עזריאלי בשווי כ 892-מיליון שקל במטרה להגדיל את החזקות הציבור ל-
 ;30%ומכירת יתרת מניות הבנק הבינלאומי שהיו בידי בנק דיסקונט בשווי של כ 426-מיליון שקל.
ב 1026-נמשכה ,אף אם בקצב מתון ,המגמה של כניסת משקיעים זרים לשוק המניות בתל-אביב ותושבי
חוץ רכשו ,נטו ,מניות בסך כ 2.6-מיליארד שקל בבורסה בת"א בינואר-ספטמבר  ,1026וזאת לאחר
שבשנים  1025ו 1024-רכשו מניות נטו בסך כ 6.5-וכ 4.8-מיליארד שקל ,בהתאמה.
ברבעון האחרון של  1026התהפכה המגמה ,ותושבי חוץ מכרו מניות בסך כ 1.9-מיליארד שקל.
גיוס הון בשוק המניות:
השנה נרשמה עלייה של כ 12%-בהיקף גיוס ההון בשוק המניות בארץ לעומת השנה הקודמת והוא
הסתכם בכ 6.8-מיליארד שקל.
סך ההנפקות לציבור הסתכם בכ 4.6-מיליארד שקל  -עלייה של כ 34%-לעומת אשתקד.
חברות הנדל"ן שגייסו השנה כ 1-מיליארד שקל בהנפקת מניות לציבור ,בולטות גם השנה עם סכום
המהווה כ 44%-מהסכום שגויס השנה בהנפקות של מניות לציבור ,לעומת כ 50%-ויותר בשנים 1025-
.1023
ההנפקה הגדולה ביותר השנה היא של קבוצת דלק שגייסה מהציבור כ 2.2-מיליארד שקל באמצעות
שתי סדרות חדשות של אג"ח להמרה בדירוג מקבוצת " ."Aלחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ0.2-
מיליארד שקל בכל אחת מהשנים  1026ו.1022-
הנפקות גדולות נוספות היו של חברת הנדל"ן כלכלית ירושלים שגייסה כ 0.8-מיליארד שקל בהנפקה
של מניות ,ושל בנק דיסקונט שגייס כ 0.6-מיליארד שקל בהנפקה של מניות ושל כתבי אופציה.
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לוח  :1גיוסים בשוק המניות בתל-אביב בשנים 6132-6134
הסכומים שגויסו (במיליוני שקלים)
1025

1026
77544

מספר הנפקות

1022

27733

1026

הנפקות
מזה :חברות חדשות
הקצאות פרטיות

77234

77262

27743

43

27

05

מימוש אופציות

257

222

233

-

-

-

סה"כ

07455

57502

47072

757

777

777

952

27473

1025

942

23

1022

95355

06
3

40
5

9

בשנת  1026בוצעו שלוש הנפקות ראשוניות ,בסכום כולל של כ 159-מיליון שקל:
-

-

-

חברת הלוגיסטיקה אוברסיז נרשמה למסחר בבורסה לאחר הצעת מכר בסך כ 281-מיליון שקל.
החברה עוסקת במתן שירותים לוגיסטיים ע"י מסופי מכולות ומטענים ,מחסני ערובה ומחסנים
לוגיסטיים.
מגוריט חברת הריט הראשונה בישראל המשקיעה בנדל"ן למגורים להשכרה ,וזאת בעקבות תיקון
פקודת מס הכנסה שנתנה הטבות לנדל"ן למגורים להשכרה ,גייסה כ 62-מיליון שקל .טרם הגיוס
בבורסה הבטיחה הקרן גיוס בהיקף של כ 280-מיליון שקל נוספים מארבעה גופים שונים.
חברת המו"פ וונטייז העוסקת בהפצת תכני וידאו ( )VODלפי דרישה למכשירי טלוויזיה
ולטלפונים חכמים גייסה כ 26-מיליון שקל.

חברה חדשה נוספת שמניותיה החלו להיסחר השנה בת"א היא ספקית שירותי הרכב שגריר ,שפוצלה
מהחברה הבורסאית הדואלית "פוינטר" בדרך של חלוקת מניות החברה לבעלי מניות "פוינטר" בדרך של
דיבידנד בעין.
השנה "הצטרפו" לבורסה  3חברות ,מתוכן  1חברות היי טק ,וזאת באמצעות הכנסת פעילות לתוך חברות
נסחרות שנותרו ללא פעילות  -חלקן תוך גיוס הון בהקצאה פרטית של מניות:
-

פעילות סייפ טי העוסקת בפיתוח ושיווק פתרונות לאבטחת מידע ארגוני.
בוצעה תוך גיוס מהציבור של כ 22-מיליון שקל ולאחריו הכנסת הפעילות בתמורה להקצאה
פרטית של  66%ממניות החברה .שתי הפעולות אפשרו לחברה לעמוד בדרישות "חברה חדשה"
המתמזגת עם "חברת מעטפת" ולחזור להיסחר ברשימה הראשית.

שתי חברות נוספות הכניסו פעילות לחברות ללא פעילות עסקית ,טרם כניסת הגדרת "חברת מעטפת"
לתוקף:
-

פעילות פורסייט העוסקת במחקר ופיתוח של מוצרים למניעת תאונות דרכים (הפעילות הוכנסה
בתמורה להקצאה פרטית של כ 63%-ממניות החברה).

-

פעילות שוהם ביזנס העוסקת במתן הלוואות ,מתן שירותי מטבע ונכיון המחאות (ללא גיוס הון).

החברות הדואליות:
שלוש חברות ביצעו רישום כפול בשנת :6132
-

אביליטי  -ספקית פתרונות טכנולוגיים לגופי מודיעין הנסחרת בנאסד"ק ,שווי השוק שלה מגיע
לכ 125-מיליון שקל.
פוינטר  -ספקית שירותי איתור והשבת כלי-רכב גנובים הנסחרת בנאסד"ק ,שווי השוק שלה מגיע
לכ 110-מיליון שקל.
מטומי מדיה -חברת פרסום הנסחרת בלונדון ,שווי השוק שלה מגיע לכ 500-מיליון שקל.
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מניותיהן נכנסו למדדי ת"א-בלוטק ות"א-טכנולוגיה במסגרת ה"מסלול המהיר".
חברת הנדל"ן מירלנד שמניותיה נסחרות בלונדון ( )AIMרשמה את מניותיה למסחר גם בתל-אביב ,שלא
במסגרת הרישום הכפול ,במסגרת הסדר חוב.
חברת הטכנולוגיה ננו דיימנשן וחברת הביומד סלקט ביוטכנולוגיה ,ששווין יותר מאשר הוכפל מאז
הכניסו את עסקיהן לשלדים בורסאיים לפני שנתיים-שלוש והגיע לכ 100-ולכ 200-מיליון שקל בהתאמה,
ערב הנפקת מניות לציבור בארה"ב  -גייסו כ 55-וכ 31-מיליון שקל בהתאמה ,ורשמו את מניותיהן
למסחר גם בנאסד"ק .מניותיה של חברת הטכנולוגיה מיי סייז  -ששווין עלה פי שלושה מאז כניסתה
לשלד בורסאי לפני כשלוש שנים והגיע לכ 120-מיליון שקל  -נרשמו למסחר גם בנאסד"ק ללא גיוס הון.
סילקום ואיתוראן מחקו את מניותיהן מהמסחר בת"א בלבד ,ומניותיהן ממשיכות להיסחר בארה"ב.
איזיצ'יפ מחקה את מניותיה מהמסחר בת"א ובארה"ב בעקבות מיזוג במלאנוקס ,אלון רבוע כחול מחקה
אף היא את מניותיה משני השווקים בעקבות הסדר ,איגרות החוב שלה ממשיכות להיסחר בת"א.
החברות הדואליות גייסו השנה בחו"ל כ 11.6-מיליארד שקל באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של
מניות .המגייסת העיקרית היא טבע שביצעה השנה הקצאה פרטית של מניות לבעלי מניות ענקית
התרופות "אלרגן" בסך כ 12-מיליארד שקל ,בהמשך להנפקת מניות לציבור בסך כ 19-מיליארד שקל
בשנה הקודמת (מחצית הסכום גויס באמצעות מניות רגילות ומחצית הסכום גויס באמצעות מניות
בכורה).
כיום נסחרות בת"א  52חברות דואליות שמניותיהן נסחרות במקביל גם בארה"ב ,ו 5-חברות נוספות
נסחרות בת"א ובחו"ל שלא במסגרת הרישום הכפול.
מספר החברות בבורסה:
בסוף השנה נסחרו בבורסה  452חברות לעומת  462חברות בסוף שנת  ,1025לאחר שבמהלך השנה נמחקו
מהבורסה  28חברות ,לעומת  13ו 41-חברות שנמחקו בשנים  1025ו 1024-בהתאמה .להלן התפלגות
החברות לפי סיבת המחיקה:
-

 20חברות שנמחקו מרצון בעקבות הצעות רכש ומיזוגים  -מחיקת שלוש מהן תרמה ל"השטחת
הפירמידות" בדרך של מיזוג חברה בורסאית אחת הנמחקת מהמסחר בתוך חברה בורסאית אחרת
הממשיכה להיסחר ("נץ ארה"ב" נרכשה ע"י קבוצת נץ" ,אקסלנס השקעות" נרכשה ע"י הפניקס
השקעות" ,דורי בניה" נרכשה ע"י קבוצת לוזון) ,שלוש מהחברות מוזגו בחברה בינלאומית
("אסם" מוזגה ב" ,NESTLE-אי.טי.ויו מדיקל" מוזגה ב , Ambu-ו"-ווקסיל" מוזגה ב-
 ,)Emerge Resources Incהחברה הדואלית " -איזיצ'יפ" – שהייתה כלולה במדדי הבורסה
נמחקה עקב מיזוגה ב"מלאנוקס" חברה בורסאית לשעבר ,ובשלוש חברות נוספות – "שפע
לוגיסטיקה"" ,נדלנס" ו"כתר" היה שיעור החזקות הציבור נמוך והן נרכשו ע"י בעלי השליטה.

-

 6חברות עקב הסדר/פירוק.

-

 1חברות דואליות שנמחקו מהמסחר בת"א בלבד ("סילקום" ו"איתוראן" שממשיכות להיסחר רק
בנאסד"ק).
יש לציין כי שיעור הירידה במספר החברות הבורסאיות בתל-אביב משיא של כ 661-חברות בשנת
 2998לכ 451-בסוף  ,1026אינו יחודי לבורסה בתל-אביב ואף נמוך מזה שנרשם בארה"ב – שם
קיימת מגמת ירידה מתמשכת במספר החברות הרשומות למסחר עפ"י נתוני  JP MORGANבכ-
 46%מ 8,015-בתחילת  2992לכ 4,300-ב.1026-
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שוק איגרות החוב
מדדי איגרות החוב:
עליות שערים מתונות של עד כ 2%-נרשמו בשנת  1026במדדי איגרות החוב הממשלתיות ,כאשר מדדי
איגרות חוב חברות עלו בכ.4%-
בלט לחיוב מדד איגרות החוב "תל-בונד תשואות" הכולל אג"ח חברות צמוד מדד בריבית קבועה בדירוג
"מעלות" ( )-BBBעד ( )Aאו "מידרוג" ( )Baa3עד ( )A2שעלה השנה ב - 6.1%-יותר מפי שניים לעומת
מדדי התל בונד האחרים ,וזאת כפיצוי על הדירוג הנמוך יותר של איגרות החוב הכלולות בו.
לוח  :4תשואות המדדים ושווי השוק של איגרות החוב
שווי שוק
(במיליארדי שקלים)

תשואה
שנתית 6132

תשואה שנתית
6132

איגרות חוב ממשלתיות
צמודות מדד

612

1.0%

-0.2%

שקליות  -סה"כ

693

3.6%

2.8%

רבית קבועה

142

2.3%

3.3%

רבית משתנה

44

0.2%

-0.1%

1.9%

1.6%

מדדים בולטים

סה"כ איגרות חוב ממשלתיות

499

איגרות חוב חברות*
4.3%

0.8%

צמודות מדד  -סה"כ
מדדים בולטים :תל-בונד 10

60

1.9%

-1.1%

תל-בונד 40

55

2.2%

0.2%

תל-בונד צמודות-יתר

40

1.4%

1.0%

תל-בונד תשואות

31

6.1%
ללא מדד

1.6%
ללא מדד

65

1.4%

4.7%

24

2.1%

0.8%

צמודות מט"ח

4

9.4%

5.5%

סה"כ איגרות חוב חברות

113

1.9%

2.2%

סה"כ איגרות חוב

099

6.3%

1.8%

שקליות – סה"כ

394

311

מדדים בולטים :תל-בונד שקלי
תל בונד-ריבית משתנה

הערות לטבלה:
* לא כולל אג"ח רצף מוסדיים ומכשירים פיננסים.
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מחזורי המסחר באיגרות חוב:
לוח  :2מחזורים יומיים בשוק איגרות החוב (במיליוני שקלים):
1026

1025

 %שינוי ב1026-

אג"ח ממשלתי

1,233

3,066

-22%

אג"ח חברות
כולל תעודות סל

2,018

2,093

-6%

אג"ח חברות ללא תעודות סל

832

220

8%

מק"מ

345

508

-31%

מחזורי המסחר בשוק איגרות החוב (כולל תעודות סל ,בבורסה ומחוצה לה) הסתכמו בכ 3.8-מיליארד
שקל ביום – נמוך בכ 20%-מהמחזור הממוצע בשנת  .1025ב 29-במאי  ,1026ערב העדכון החצי-שנתי של
מדדי התל-בונד ,נקבע מחזור שיא במסחר באיגרות חוב בבורסה בסך כ 22.3-מיליארד שקל  -מתוכם כ-
 8.1מיליארד שקל באג"ח חברות.
ירידה אפיינה את מחזורי המסחר באג"ח ממשלתיות -בעיקר באג"ח ממשלתיות שקליות בהן ירדהמחזור היומי הממוצע בכ 23%-לעומת השנה הקודמת והסתכם בכ 2.2-מיליארד שקל בשנת ,1026
כאשר המחזור היומי הממוצע באג"ח ממשלתי צמוד מדד רשם ירידה מתונה יותר של כ 2%-לעומת
השנה הקודמת והסתכם בכ 2-מיליארד שקל.
-

עלייה של כ 8%-במחזור המסחר היומי באג"ח חברות לעומת השנה הקודמת לסך של כ0.8-
מיליארד שקל בשנת .1026

משקיעי חוץ רכשו אג"ח ממשלתי נטו בסך כ .2.3-מיליארד שקל בשנת  ,1026בהמשך לרכישות בסך כ3-
מיליארד שקל בשנה הקודמת .להשקעה באג"ח ממשלתי בארץ ,יתרון של השקעה בשקל החזק המניבה
תשואה ריאלית לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל 20-שנים בארץ חיובית המגיעה לכ 1.5%-לעומת
תשואה אפסית בארה"ב ותשואה שלילית באירופה.

גיוס בשוק איגרות החוב:
הגיוס הממשלתי ,ברוטו ,עלה ב 1026-והסתכם בכ 42.5-מיליארד שקל לעומת כ 38.2-מיליארד שקל
בשנת  .1025כ 20%-מהסכום גויס השנה באג"ח שקלי וכ 30%-מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד.
הנפקות הממשלה השנה לוו בפדיונות ענק  -כ 42-מיליארד שקל אג"ח שקלי וכ 21-מיליארד שקל אג"ח
צמוד מדד.
בנוסף ,הממשלה חידשה את הנפקות האג"ח בחו"ל לאחר הפסקה בת כשנתיים ,וגייסה בארה"ב
ובאירופה כ 6-מיליארד שקל סה"כ .הונפקו שתי סדרות אג"ח 4 :מיליארד שקל גויסו באג"ח לטווח של
 20שנים שבוצעה בריבית הנמוכה ביותר אי פעם בהנפקה דולרית (תשואה  ,)1.94%ו 1-מיליארד שקל
גויסו לראשונה באמצעות הרחבת סדרה קיימת לטווח של  30שנה (תשואה  .)4.28%יצוין כי בהנפקה
נרשם ביקוש של יתר של פי  5.5מהכמות המקורית.
העלייה בהנפקות האוצר ברוטו הינה תוצאה של ציפיות לגירעון ממשלתי גבוה יותר השנה של כ 1.9%-ב-
 1026לעומת כ 1.1%-בשנה הקודמת.
היקף הגיוסים ע"י אג"ח חברות בשוק איגרות החוב בבורסה ,המהווה במה מרכזית לגיוסים בשנים
האחרונות ,הואץ בשנת  1026והגיע לשיא של כ 63.3-מיליארד שקל (לא כולל אג"ח רצף מוסדיים ונ.ש.ר),
לעומת כ 54.5-מיליארד שקל בשנה הקודמת .לגיוסים הערים השנה תרמו ריבית השפל במשק והציפיות
להעלאתה בסוף שנת .1022
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הנפקות החברות השנה נועדו בעיקר למחזור חוב והוזלת עלויות מימון .פדיונות אג"ח חברות סחיר
הסתכמו השנה בכ 32-מיליארד שקל ,ובשנת  1022צפויים לעלות לסכום של כ 44-מיליארד שקל.
לוח  :6גיוסים באיגרות חוב חברות* לפי ענפים ( 1026-1024במיליוני שקלים)
6132
סה"כ

66,480

6132
200%

55,640

6134
100%

41,990

200%

חלוקה לענפים :
סקטור פיננסי:

19,042

19%

21,700

39%

33,622

62%

בנקים

16,142

14%

18,315

33%

9,860

13%

ביטוח

1,776

3%

3,240

6%

2,120

3%

שירותים פיננסים

1,124

1%

145

0.3%

235

0.3%

סה"כ סקטור ריאלי:

47,438

22%

33,940

61%

13,062

04%

נדל"ן

21,462

31%

19,815

36%

24,290

34%

מסחר ושירותים

14,150

12%

8,250

15%

2,300

22%

השקעות

4,708

2%

2,975

5%

2,820

5%

נפט וגז

3,289

5%

0

0%

1,590

6%

תעשייה

2,507

4%

2,795

5%

4,145

20%

טכנולוגיה

1,322

1%

105

0.2%

930

1%

הערות לטבלה:
* כולל רצף מוסדיים; לא כולל מכשירים פיננסים ,מימוש אופציות ונ.ש.ר.

גיוסים באמצעות איגרות חוב חברות בשנת  - 6132מאפיינים עיקריים:
עלייה בהיקף גיוסי הסקטור הריאלי:
הסקטור הריאלי גייס ב 1026-כ 42.4-מיליארד שקל סכום המהווה כ 22%-מסך הגיוס באג"ח חברות.
יותר מ 90%-מהסכום יועד לפירעון אג"ח סחיר – כ 16-מיליארד שקל ב 1026-וסכום דומה ב,1022-
ומקצתו למחזור חוב לא סחיר ולהרחבת פעילות החברה.
-

חברות הנדל"ן ממשיכות להוביל ברשימת הענפים עם גיוס בסך כ 12.5-מיליארד שקל בשנת ,1026
לאחר גיוס בהיקף של כ 10-מיליארד שקל בשנה הקודמת .הסכום אותו גייסו חברות הנדל"ן ב-
 1026מהווה כ 31%-מסך הגיוסים של אג"ח בדומה לממוצע בשנים  .1025-1024חברות הנדל"ן
ניצלו גם השנה את הריבית הנמוכה במשק כדי למחזר חוב – פדיונות אג"ח בסך כ 20.5-מיליארד
שקל בשנת  1026וכדי להיערך לקראת פדיונות אג"ח עתידיים בסכום דומה בשנת .1022
כ 1.4-מיליארד שקל גויסו ע"י שש מנפיקות חדשות ,ביניהן ארבע חברות נדל"ן מניב זרות
העוסקות בתחומי הנדל"ן בניו-יורק – נמקו ריאלטי ( 452מיליון שקל) ,קייביאס ( 920מיליון
שקל) דלשה קפיטל ( 400מיליון שקל) וקורנרסטון ( 124מיליון שקל) ,ושתי חברות נדל"ן מקומיות
 -פתאל אירופה ( 142מיליון שקל) ואורן השקעות ( 39מיליון שקל).
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בקרב המנפיקות הותיקות בלטו בגודלן הנפקות שביצעו קבוצת עזריאלי ומליסרון בסך כ 1.1-וכ-
 2.1מיליארד שקל ,בהתאמה.
-

חברות המסחר והשרותים תופסות גם השנה את המקום השני ברשימת ענפי הסקטור הריאלי עם
גיוס בסך כ 24-מיליארד שקל השנה ,עלייה חדה לעומת השנים  1024-1025בהן גויסו כ8-2-
מיליארד שקל בכל אחת .חברות אלה פדו אג"ח בסך כ 2.5-מיליארד שקל בשנת  ,1026וצפויות
לפדות אג"ח בסך כ 8-מיליארד שקל בשנת .1022
המנפיקות הבולטות בענף זה הן :חברת החשמל שגייסה כ 5-מיליארד שקל בשתי הנפקות ,ובי
קומיוניקיישנס שגייסה כ 1-מיליארד שקל בהנפקה אחת.

המשך גיוסים ערים ע"י הסקטור הפיננסי:
הסקטור הפיננסי ,בעיקר הבנקים ,גייס השנה כ 29-מיליארד שקל  -סכום המהווה כ 19%-מסך הגיוסים
בשוק האג"ח .גיוסים אלה הינם כנגד פדיונות אג"ח סקטור פיננסי בסך כ 22-מיליארד שקל בשנת 1026
וכ 29-מיליארד שקל בשנה שאחריה.
הבנקים ביצעו לראשונה השנה בבורסה חמש הנפקות של אג"ח מסוג  COCOבסכום כולל של כ1-
מיליארד שקל – לאומי היה הראשון לגייס בינואר ( 0.9מיליארד שקל) באמצעות אג"ח הניתן להמרה
כפויה למניות ,ואחריו גייסו באמצעות אג"ח הכולל מנגנון למחיקת קרן בקרות "ארוע כשל" הבנקים
הבינלאומי ( 0.8מיליארד שקל בשתי הנפקות) ירושלים ( 0.2מיליארד שקל) ואגוד ( 0.1מיליארד שקל).
גם ב 1026-ההנפקות הגדולות היו של הבנקים :בנק מזרחי טפחות הנפקות שגייס כ 6-מיליארד שקל
בשתי הנפקות; בנק לאומי שגייס כ 4.4-מיליארד שקל (מתוכם כ 0.9-מיליארד שקל באמצעות אג"ח
 ;(COCOובנק הפועלים שגייס כ 3-מיליארד שקל.
-

משקל הנפקות של אג"ח בדירוג גבוה מקבוצת  Aומעלה היווה השנה כ 85%-מהסכום שגויס
באמצעות הנפקות של אג"ח לציבור בדומה לשנת  1024ולעומת כ 92%-בשנת .1025

-

משקל הנפקות אג"ח צמוד מדד לציבור מהסכום שגויס בהנפקות אג"ח לציבור מהווה כ48%-
בשנת  1026בדומה לשנתיים הקודמות הקודמות .השנה גויסו בדרך זו כ30-מיליארד שקל.
משקל הגיוס באמצעות הנפקות של אג"ח לא צמוד מהווה כ 48%-השנה ,בדומה לשנתיים
הקודמות ,וגויסו כ 30.5-מיליארד שקל .מרבית הסכום כ 19-מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח
בריבית קבועה  -כ 0.9-מיליארד שקל מתוכם גויסו באמצעות נע"מ (ניירות ערך מסחריים) ,לעומת
כ 0.2-מיליארד שקל בשנת .1025
השנה בוצעו חמש הנפקות לציבור של אג"ח צמוד לדולר בסך כ 1.5-מיליארד שקל ,לעומת גיוס
בסך כ 2.5-מיליארד שקל בחמש הנפקות בשנת  .1025כמחצית הסכום גויס ע"י החברה לישראל.

-

השנה בוצעו  21הצעות רכש חליפין לאג"ח חברות במטרה לנצל את הריבית הנמוכה בשוק ולהוזיל
את עלויות המימון.

עלייה בריכוזיות ההנפקות  -השנה בוצעו  24הנפקות ענק של אג"ח ( 0.8מיליארד שקל ויותר להנפקה)
בסכום כולל של כ 19.4-מיליארד שקל המהווה כ 50%-מסך הגיוס בהנפקות לציבור ,וזאת לעומת 26
הנפקות ענק בשנת  1024בסך כ 14-מיליארד שקל שהיוו כ 48%-מהסכום שגויס באמצעות הנפקות של
אג"ח חברות לציבור.
-

כ 3.8-מיליארד שקל גויסו באמצעות איגרות חוב המיועדות למוסדיים בלבד (רצף מוסדיים
ונ.ש.ר):

-

בשנת  1026גויסו כ 3.1-מיליארד שקל באמצעות אג"ח רצף מוסדיים ,יותר מפי שלושה לעומת
השנה הקודמת .מגייסות בולטות הן מקורות ואורמת טכנולוגיות שגייסו כ 0.8-מיליארד שקל כל
אחת ,הראשונה באמצעות אג"ח צמוד מדד והשנייה באמצעות אג"ח צמוד דולר ,וביטוח ישיר
שגייסה כ 0.2-מיליארד שקל באמצעות אג"ח שקלי.
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-

כ 0.6-מיליארד שקל גויסו ב 1026-במסגרת נ.ש.ר (ניירות שאינם רשומים למסחר) ,לעומת כ2.5-
מיליארד שקל בשנת  ,1025כל הגיוס השנה בוצע באמצעות נע"מ (ניירות ערך מסחריים).

תעודות סל
בסוף  1026נסחרו בבורסה  692תעודות סל ,בהן  12תעודות מטבע ("תעודות פיקדון") .שווי החזקות
הציבור בתעודות הסל (כולל תעודות מטבע) הגיע לכ 221-מיליארד שקל בסוף דצמבר .1026
סדרות חדשות של תעודות סל:
התפתחות שוק תעודות הסל נמשכה והשנה הונפקו  58תעודות סל חדשות ,בדומה לשנה הקודמת,
ביניהן :תעודת סל על מדד ת"א-בנקים ,תעודה בחסר על מדד יתר 46 ,50-תעודות על מדדי מניות בחו"ל,
ו 20-תעודות סל על מדדי אג"ח.
בין הסדרות ,הונפקו לראשונה :שלוש תעודות ראשונות על מדד אג"ח תל בונד-תשואות שקלי שהושק
בנובמבר ( 1025שווי החזקות הציבור בהן כיום כ 215-מיליון שקל); שלוש תעודות ראשונות על מדד
אג"ח תל בונד-לא צמודות שהושק בינואר ( 1025שווי החזקות הציבור בהן כיום כ 26-מיליון שקל),
ותעודה ראשונה על מדד חברות ההיי טק הישראליות – ת"א-ביגיטק ( )TA-BIGITechשהושק
באוקטובר  1023וכולל כ 52-חברות טכנולוגיה וביומד גדולות ישראליות או קשורות לישראל הנסחרות
בתל-אביב ובבורסות ברחבי העולם.
רכישות  /מכירות של תעודות סל ע"י הציבור:
לוח  :0רכישות/מכירות של תעודות סל ע"י הציבור (במיליוני שקלים):
1026
תעודות סל על מדדי מניות בת"א

1025
-2,181 -139

תעודות סל על מדדי מניות בחו"ל

3,698 -5,225

תעודות סל על מדדי אג"ח בת"א

-248 -2,611

תעודות מטבע

-22,152 -3,236

כבתקופות אי וודאות בשווקים ,כך גם השנה ,המגרש הביתי מהווה עוגן למשקיעים המקומיים שחוזרים
אליו .הציבור רכש תעודות סל על מדדי מניות בתל-אביב ומכר תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים:
-

הציבור רכש נטו תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ 0.8-מיליארד שקל נטו בינואר-
ספטמבר  ,1026לאחר מכירות בסך כ 2.3-מיליארד שקל בשנת  .1025ברבעון האחרון של השנה
התחדשו המכירות ,בדומה למגמה בשוק המניות ,והסתכמו בכ 2-מיליארד שקל נטו .שווי החזקות
הציבור בתעודות סל על מדדי מניות מקומיים עלה בכ 2-מיליארד שקל לכ 32-מיליארד שקל בסוף
 ,1026כ 0.6-מיליארד שקל מהעלייה נבעה מעליית נכסי הבסיס (מניות הבנקים ומניות ת"א)25-
וכ 0.4-מיליארד שקל מהעלייה נבעה מרכישות הציבור של תעודות סל על מדדי ת"א ,15-שקיזזו
את מלוא ההשפעה השלילית שהיתה לירידת מדדי ת"א 15-ות"א 200-ולמכירות של תעודות סל על
מדדי ת"א.200-
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-

הציבור מכר נטו תעודות סל על מדדי מניות בחו"ל ,בסך כ 5.2-מיליארד שקל בשנת  ,1026לאחר
רכישות בהיקף של  3.2מיליארד שקל בשנה הקודמת .שווי החזקות הציבור בתעודות אלה ירד
השנה בכ 3.2-מיליארד שקל והגיע לכ 40.8-מיליארד שקל בסוף  – 1026כל הירידה נזקפת
למכירות הציבור ,שמקצתן הוסטו לשוק המניות המקומי ומרביתן נמצאות בחשבונות עו"ש
שהגיעו ליתרת שיא השנה.

שווי החזקות הציבור בתעודות הסל על מדדי איגרות חוב עלה לכ 35-מיליארד שקל בסוף שנת ,1026
לעומת כ 34.2-מיליארד שקל בסוף  .1025מכירות הציבור נטו בתעודות סל על מדדי איגרות חוב התגברו
והסתכמו בכ 2.6-מיליארד שקל בשנת  ,1026לאחר מכירות נטו בסכום זניח בסך כ 0.2-מיליארד שקל
בשנת  .1025שווי החזקות הציבור בתעודות אלה עלה בכ 0.3-מיליארד שקל ,כאשר כל העלייה נבעה
מגידול במחירי נכס הבסיס.
בשנת  1026הציבור מכר נטו תעודות מטבע בסך של כ 3.2-מיליארד שקל .שווי החזקות הציבור בתעודות
מטבע ירד השנה בכ 4.3-מיליארד שקל לסך של כ 5-מיליארד שקל בסוף שנת  ,1026כאשר מרבית הירידה
נבעה ,כאמור ,ממכירות הציבור ,בעיקר בתעודות מטבע שקליות ,וזאת בעקבות הריבית הכמעט אפסית
במשק ,וכ 0.6-מיליארד שקל מהירידה נבעה מהחלשות הדולר בעיקר ,אך גם מהחלשות האירו ,ביחס
לשקל
באפיק המקביל של קרנות הנאמנות נרשמה מגמה דומה לזו של תעודות הסל ,כאשר הציבור רכש קרנות
נאמנות המשקיעות במניות בתל-אביב ,ולחילופין מכר קרנות המשקיעות במניות בחו"ל ,קרנות
המשקיעות באיגרות חוב ,קרנות שקליות ,וקרנות כספיות..

מחזורי המסחר בתעודות סל:
לוח  :2מחזורים יומיים (במיליוני שקלים)
1026

1025

תעודות סל על מדדי מניות

342

420

 %ממחזור המסחר במניות

12%

31%

תעודות סל על מדדי אג"ח

292
29%

313
30%

 %ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי

מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות (מקומיים ובינלאומיים) ירד בשנת  1026והסתכם בכ-
 342מיליון שקל (בבורסה ומחוצה לה) ,נמוך בכ 16%-מהמחזור בשנה הקודמת .מחזור זה היווה כ12%-
ממחזור המסחר הכולל במניות ,לעומת כ 31%-אשתקד.
מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי אג"ח ותעודות מטבע ירד אף הוא בשנת  1026והסתכם בכ-
 292מיליון שקל (בבורסה ומחוצה לה) ,נמוך בכ 39%-מהמחזור בשנה הקודמת .מחזור זה היווה כ29%-
מהמחזור הכולל באג"ח לא-ממשלתיות ,לעומת כ 30%-אשתקד.

שוק הנגזרים
מחזור המסחר באופציות החודשיות על מדד ת"א 15-בשנת  1026הסתכם בכ 212-אלף יחידות ביום,
ירידה של כ 15%-לעומת השנה הקודמת.
באופציות השבועיות על מדד ת"א 15-הסתכם המחזור היומי השנה בכ 40-אלף יחידות ,בדומה למחזור
בשנת  .1025יצוין כי ב 9.22.1026-עם פרסום תוצאות הבחירות לנשיאות בארה"ב נסחרו  232,168יחידות
– המחזור הגבוה ביותר מאז השקתן של האופציות השבועיות ביולי .1023
לירידה במחזורי המסחר באופציות על מדד ת"א 15-תרמה הוראת "באזל  "3שהיתה אמורה להיכנס
לתוקף בתחילת יולי ונדחתה ,לפיה הבנקים היו אמורים לרתק הון משמעותי בגין פעילותם של
לקוחותיהם בנגזרים וכתוצאה מכך צמצמו הלקוחות את פעילותם ובנוסף תרמה לכך הירידה ברמת
התנודתיות .יצוין כי החלשות זאת נרשמה על רקע ירידה במחזורי המסחר בנגזרי מדדים בעולם.
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שנת  1026התאפיינה בתנודתיות נמוכה יחסית לשנה אשתקד .סטיית התקן הגלומה באופציות על מדד
ת"א 15-הממוצעת השנה עמדה על כ .23%-עם זאת ,נרשמו מספר אירועים השנה (כגון הירידות בשוקי
המניות בפברואר ,הברקזיט ביוני והבחירות לנשיאות בארצות הברית בנובמבר) בהן סטיית התקן
הגלומה הגיעה לאזור ה.10%-
הבורסה השיקה ברבעון הראשון של השנה ,בשלוש קבוצות 26 ,אופציות חדשות על מניות .עם השלמת
ההשקה של אופציות אלו ,מתאפשר לראשונה מסחר בכל המניות הכלולות במדד ת"א .15-מחזור
המסחר באופציות אלה מסתכם בכ 4,000-יחידות ביום בשנת  ,1026מחזור הנמוך בכ 35%-מהמחזור
בשנת  1025בה נרשם מחזור של כ 6,100-יחידות ביום .הירידה במחזורי המסחר באופציות על מניות
השנה נגרמה ,בין היתר ,מהפסקה בעשיית שוק מפברואר .1026
באופציות וחוזים עתידיים על מדד ת"א ,200-שהמסחר בהן החל בסוף ינואר  ,1025חלה עלייה בפעילות
מכ 100-יחידות ביום בשנה הראשונה להשקתן ובשליש הראשון של  ,1026לכ 340-וכ 510-יחידות ביום
בשליש השני ובשליש האחרון של  ,1026בהתאמה.
המסחר באופציות הדולריות הסתכם בכ 51-אלף יחידות ביום בממוצע בשנת  ,1026נמוך בכ29%-
ממחזור השיא אליו הגיע בשנה הקודמת .בסיכום שנתי ,הדולר נחלש בכ 2.5%-ביחס לשקל חרף רכישות
דולרים ע"י בנק ישראל.

מילווה קצר מועד (מק"מ)
בשנת  1026הסתכם המחזור היומי במק"מ (בבורסה ומחוצה לה) בכ 0.3-מיליארד שקל ,נמוך בכ31%-
מהמחזור בשנה הקודמת והמחזור הנמוך ביותר מזה כ 24-שנה.
שערי המק"מ נותרו כמעט ללא שינוי ב 1026-כמו ב ,1025-והתשואה לפדיון הגיעה ל 0.1%-אחוז בסוף
.1026
בשנת  1026ירדו החזקות הציבור הישראלי והזר במק"מ והסתכמו בכ 205-מיליארד שקל בסוף השנה,
עומת כ 226-וכ 230-מיליארד שקל בסוף שנת  1025ושנת  1024בהתאמה.
בשנת  1026מכרו משקיעי חוץ מק"מ בבורסה בתל-אביב בסך כ 2.5-מיליארד שקל ,בהמשך למכירות
בסך כ 3-מיליארד שקל נטו בשנה הקודמת.

מחזורי מסחר -ממוצע יומי
(מיליוני  ,₪מחירים שוטפים)

מניות

1006 1005

1002 1002

1022 1022 1021 1022 1020 1002

1026 1025

1,453 1,001

1,964 2,066

1,213 1,172 1,077 1,727 2,040 1,705

77303 1,449

מזה :ת.סל מניות

767

343

227

203

272

237

237

374

אג"ח קונצרני

370

342

040

370

366

243

236

77636 77636 77677

מזה :מכשירים
פיננסים

772

773

327

243

264

322

372

אג"ח ממשלתי

77720 77737
434

מקמ

040

סה"כ
ממוצע יומי

21252 21022

27767 37065
275

427

61262 61221

322

345

302

202

336

27335 27236 27625 37227 37223 27723
075

027 77745 77732

543

076

61022 61020 51220 61622 61502 61221

746

274

77632 77632
232

734

37422 27600
562

275

51225 61226
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י.

יעדים ואסטרטגיה עסקית
בשנת  1024ביצעה הבורסה תהליך אבחון ,ניתוח ותכנון אסטרטגי מקיף .התהליך כלל את ניתוח תמונת
המצב של שוק ההון והבורסה ,הערכה של מגמות צפויות ושל צרכי שוק ההון והמשק הישראלי ,לימוד
תהליכים ומגמות בבורסות בעולם ,בדגש על בורסות "מקומיות" ,וכן איסוף מידע מכלל הגורמים
הרלבנטיים באמצעות סקר חברות ופגישות רבות .כחלק מהתהליך ,נבנתה תכנית ניהול ומעקב אחר
יישום התכנית וקיום תהליכי בחינה מתמשכים להמשך פיתוחה.
התכנית האסטרטגית נסובה סביב הגדרה עדכנית של ייעוד הבורסה:
"לתרום לפיתוח הכלכלה והמשק בישראל ע"י פיתוח וקידום פלטפורמה נגישה ואפקטיבית:
לגיוס הון וחוב עבור חברות וגורמים ישראליים ,ולהשקעה עבור החוסכים והמשקיעים הישראליים".
כדי לממש את ייעודה ,כגורם המרכזי בשוק ההון ובפיתוח כלכלת ישראל ,הציעה התוכנית האסטרטגית
מיקוד בשלושה נושאים:
.2

הגדלת נכסי הבסיס -ע"י משיכה של מירב החברות הישראליות האטרקטיביות למשקיעים
מקומיים וזרים להנפקה בבורסה .וכן ,להיות המקום המרכזי לגיוס הון וחוב עבור החברות
הישראליות והממשלה ולהפרטה של חברות ממשלתיות.

.1

הגדלת היקפי המסחר -בנכסי הבסיס הקיימים בבורסה ומתן אפשרות לסחור במניות של חברות
ישראליות המונפקות בחו"ל .חלק מרכזי מפעילות זו הוא שימור ופיתוח האטרקטיביות של
הבורסה למשקיעים ישראלים וזרים.

.3

התאמת מגוון המוצרים והשירותים לצרכים העדכניים של הגורמים הפעילים והתאמת מסגרת
הפעילות וצורת הפעילות לבורסות מתקדמות בעולם .בכלל זאת ניתן דגש על פיתוח פעילויות
הסליקה והמשמורת הניתנות בבורסה.

בשנים  1025ו 1026-פעלה הבורסה למימוש התכנית האסטרטגית .במסגרת זאת ,פיתחה הבורסה מערך
שיווק ומכירות פרואקטיבי ,פעלה לחיזוק מעורבותה בתהליכי רגולציה רלוונטיים ,גיבשה רפורמה
מקיפה במדדים ,פעלה לאישור המסלקות כ  ,QCCPוהחלה בתהליך להרחיב את סל השירותים שלה
לחברות רשומות ולחברות פרטיות ,ועוד.
במסגרת תהליכי היישום של התכנית האסטרטגית התבררו קבועי הזמן הארוכים הנדרשים להובלת
המהלכים ,והתלות הגבוהה של הבורסה בגורמים חיצוניים להשגתם .במקביל ,חל שינוי במצבה הפיננסי
של הבורסה ,והצעת החוק לשינוי מבנה הבעלות של הבורסה הגיעה לשלבי חקיקה מתקדמים .שינוי
מבנה הבעלות צפוי להקנות לבורסה אפשרויות פעולה חדשות ,ובכלל זאת לקדם שינויים בתקנונה
בקבועי זמן קצרים יותר מבעבר.
לאור כל האמור ,התקשרה הבורסה עם חברת  Nasdaq OMXלצורך מתן ייעוץ לעניין עדכון התכנית
האסטרטגית .פרויקט הייעוץ התמקד באפשרויות להגדלת הכנסות ורווחיות הארגון ,ושיפור יעילותו.
צוות הפרויקט מטעם נאסד"ק הגיש את הדו"ח הסופי שלו ,והציג את עיקריו בפני הדירקטוריון ,ב29-
לינואר .1022
המסר המרכזי שהועבר ע"י צוות הייעוץ היה שהבורסה נמצאת בתחרות בינלאומית בכל רבדי פעילותה:
היא מתחרה על מיקום השקעות המוסדיים והלקוחות הפרטיים הישראליים והזרים ,על פעילות
הסוחרים ושחקני הנזילות ,ועל רישום והנפקות חברות .לצורך התמודדות ראויה בתחרות זו ,על הבורסה
לפעול באופן אקטיבי ,מקיף ומתמשך להצעת מאפייני שירות בסטנדרט המקובל בעולם .רק באופן זה
תוכל הבורסה להיות אטרקטיבית בעיני משקיעים זרים ,ומשקיעים ישראלים מתוחכמים הפעילים
בשווקים זרים ,ואשר בלעדיהם רמת הנזילות והאטרקטיביות של השוק תמשיך ותפחת .צוות הייעוץ
הציע כי ,העדכון המרכזי לאסטרטגיה הנוכחית הוא ביחס לחשיבות של השחקנים הבינלאומיים ,בעוד
האסטרטגיה הקודמת הדגישה את ה"לוקאליות" של הבורסה .ע"פ הדו"ח ,עיקר הצעת הערך של
הבורסה צריכה להתבסס על כך שהיא מאפשרת גישה נוחה עבור משקיעים זרים המעוניינים להיחשף
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לכלכלה הישראלית ,וכן לכך שהבורסה פועלת כקבוצה אינטגרלית ,המציעה מלבד שירותי מסחר גם
שירותי סליקה ,משמורת ,וצד-נגדי מרכזי.
לצורך מימוש התפיסה האסטרטגית ,המליץ צוות הייעוץ על פעילות במספר צירי פעולה מרכזיים:
.2

הגדלת הסחירות – נקיטת צעדים קונקרטיים להגדלת זרמי המסחר המגיעים משלוש אוכלוסיות
מפתח :משקיעים פרטיים ישראלים ,מוסדיים ישראלים וזרים ,וסוחרי High Frequency ( HFT
 ,)Tradersבדגש על זרים.

.1

מיצוב הבורסה כמקור אטרקטיבי לגיוס הון  -קידום אפשרות לשוק חדש בעל רגולציה מופחתת
עבור חברות קטנות – בינוניות ,ונקיטת מהלכים לעידוד השתתפות משקיעים פרטיים בהנפקות.

.3

הצעת ערכים מוספים לבעלי העניין בבורסה ,בדגש על תחום הבתר-מסחר ( – )Post Tradeצוות
הייעוץ המליץ על פיתוח משמעותי של פעילות המסלקות והרחבתם לתחומים נוספים .במקביל
לכך ,העלה הצוות ,בהתבסס על המקובל בעולם ,אפשרויות לשירותים נוספים אשר הבורסה יכולה
להעניק לבעלי עניין ,לדוגמה חברות נסחרות.

פרויקט הייעוץ הסתיים בהצגת מפת דרכים המציעה סדרת פרויקטים מתוזמנת ומתועדפת למימוש
האסטרטגיה המוצעת בתקופת זמן של חמש שנים .המפה הוצגה לדירקטוריון הבורסה ,והוא צפוי לקיים
דיון נוסף סביב יעדי האסטרטגיה והדרכים למימושה ,טרם אישור עדכון התכנית האסטרטגית של
קבוצת הבורסה.

.6

מצב כספי( :תקנה (.31ב)(()3ב) לתקנות הדוחות)
מצבה הכספי של החברה ,כפי שבא לידי ביטוי במאזן ,מושפע מהותית מהאיחוד של נכסי והתחייבויות מסלקת
המעוף .בהתאם לכך ,תחילה ניתנת התייחסות לנכסים ולהתחייבויות ,שנכללו במאזן ,בגין פעילות מסלקת
המעוף ולאחר מכן מוצג מצבה הכספי של החברה בנטרול הנכסים וההתחייבויות כאמור לעיל.
נכסים והתחייבויות הנובעים מפעילות סליקה בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים הסתכמו ליום  32בדצמבר 1026
בסך של כ 2,132 -מיליוני  ,₪בהשוואה לסך של כ 2,325 -מיליוני  ₪ליום  32בדצמבר  .1025כצד נגדי מרכזי
(,(CCPלמסלקת מעו"ף יש נכסים והתחייבויות בגין כל אחד מהחוזים העתידיים והאופציות הנסלקים
במסלקת מעו"ף .לפרטים נוספים ראה באור  5לדוחות הכספיים.
הנכסים השוטפים ליום  32בדצמבר  1026הסתכמו לסך של כ 2,192 -מיליוני  ₪בהשוואה לסך של כ2,449 -
מיליוני  ₪ליום  32בדצמבר  .1025וללא נכסים הנובעים מפעילות סליקה בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים בסך
של כ 66 -מיליוני  ₪בהשוואה לסך של כ 23 -מיליוני  .₪עיקר השינוי נובע מקיטון בסעיף נכסי מיסים שוטפים
לאור החזרים שהתקבלו בבורסה עבור השנים  1023ו.1024 -
הנכסים הלא שוטפים ליום  32בדצמבר  1026הסתכמו לסך של כ 510 -מיליוני  ₪בהשוואה לסך של כ523 -
מיליוני  ₪ליום  32בדצמבר  .1025עיקר הגידול נובע מגידול בסעיף נכסים פיננסים זמינים למכירה בסך של כ-
 12.1מיליון  ₪ומנגד קיטון בסעיף רכוש קבוע נטו בסך של כ 9.2 -מיליון  ₪שנבע בעיקרו מהפחתת נכסים
הבניין החדש בגובה העולה על ההשקעות בשנת  1026ובסעיף נכסי מיסים נדחים בסך של כ 3.6 -מיליון  ₪אשר
נבע בחלקו משינויים צפויים בשיעורי המס.
ההתחייבויות השוטפות ליום  32בדצמבר  1026הסתכמו לסך של כ 2,185 -מיליוני  ₪בהשוואה לסך של כ-
 2,433מיליוני  ₪ליום  32בדצמבר  .1025וללא נכסים הנובעים מפעילות סליקה בסך של כ 54 -מיליוני ₪
בהשוואה לסך של כ 58 -מיליוני  .₪השינוי נובע בעיקר מקיטון בסעיף ספקים ונותני שרותים.
מיליוני  ₪ליום  32בדצמבר  .1025עיקר השינוי נובע מגידול בסעיף התחייבויות לזמן ארוך בגין הטבות
לעובדים שנבע בעיקרו מהפסדים אקטואריים על נכסי תוכנית שהתקזזו ע"י רווחים אקטוארים הנובעים
משינוי הנחת הגידול בשכר העובדים בעקבות סיכום עקרונות הסכם השכר החדש עם העובדים ,לפירוט נוסף
ראה ביאור  22בדוחות הכספיים .כמו כן ,גידול בסעיף התחייבויות אחרות ,הכולל את התחייבות החברה בגין
פקדון שקיבלה משוכר כבטוחה להסכם שכירות.
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ההון העצמי ליום  32בדצמבר  1026הסתכם בסך של כ 520.4 -מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 508.4 -מיליוני ש"ח
ביום  32בדצמבר  , 1025עיקר הגידול נובע מהרווח לשנה שהסתכם בשנת  1026בסך של כ 1.2 -מיליוני ש"ח.
לעניין דרישות להון ונזילות מינימליים ,ראה ביאור ( 6ד) ( )4בדוחות הכספיים.

.1

תוצאות הפעולות (תקנה (.31ב)(()3ג) לתקנות הדוחות)
הכנסות(במיליוני ש"ח)
6132

6132

6134

6131

6136

6133

6131

עמלות מסחר וסליקה

226

242.4

242.4

234.5

219.4

258.9

258.3

דמי רישום ואגרות שנתיות

40.6

42.2

41.8

41.1

34.4

38.4

42

שירותי מסלקה

41.8

36.4

13.5

15.3

12.3

12.2

16.6

הפצת נתוני מסחר ומידע

38.2

42.8

35.3

35.4

36.2

38.4

36.5

אחרות

4.2

2.9

2.4

2.5

2.4

1

1.2

141.1

161.6

144.4

138.9

119.1

164.8

164.5

סה"כ הכנסות

הכנסות הבורסה בשנת  1026הסתכמו בסך של כ 141.1-מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 161.6 -מיליוני ש"ח בשנת
 1025וכ 144.4 -מיליוני ש"ח בשנת .1024
הכנסות מעמלות המסחר וסליקה הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ 226 -מיליוני ש"ח לעומת סך של כ– 242.4
מיליוני  ₪בשנת  .1025סעיף הכנסות זה הושפע בעיקר מקיטון במחזורי המסחר בכל סוגי הניירות וכן מקיטון
במסחר בניגזרים  ,וכן מהשפעת השינוי במודל העמלות שנכנס לתוקפו החל מיולי . 1025לעניין מחזורי המסחר,
ראה טבלה בסעיף .2ט .לעיל.
להלן נתוני הכנסות מסחר וסליקה בשנת  ,6132בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,באלפי ש"ח:
6132

6132

הפרש
באש"ח

הפרש
ב%-

מניות והמירים
(כולל תעודות סל)

42,836

32,411

()20,424

()15%

אג"ח

38,211

31,231

()5,390

()24%

מלווה קצר מועד

1,190

2,681

()608

()12%

נגזרים

33,293

18,080

()5,223

()25%

סליקת קרנות נאמנות

15,620

12,856

()3,824

()25%

סליקת  MTSואחרים

322

125

()96

()30%

סה"כ

)62,412( 332,920 343,466

()32%

הכנסות מדמי רישום ואגרות שנתיות הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 40.6 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ-
 42.2מיליוני ש"ח בשנת  .1025עיקר הירידה נבעה מקיטון בדמי רישום.
הכנסות משרותי מסלקה הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ 41.8 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ36.4 -
מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,עיקר הגידול נובע מהעלאת שיעור דמי הניהול שהחברה גובה בגין
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ניהול מלאי ניירות הערך המוחזקים במסלקה החל ממחצית שנת  ,1025וכן מהחזר בסך  1.6מיליוני  ₪בעמלת
קסטודיאן שבוצעה בשנה קודמת.
הכנסות מהפצת נתוני מסחר ומידע אחר הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ 38.2 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך
של כ 42.8 -מיליוני ש"ח בשנת  ,1025עיקר הקיטון בסעיף זה נבע מירידה במספר המשתמשים במערכות המידע,
כתוצאה ממיזוגים של חברי בורסה ,ומצעדי התייעלות שננקטו אצל המשתמשים.
הכנסות אחרות הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ 4.2 -מיליוני  ₪בהשוואה לסך של כ 2.9 -מיליוני  ₪לשנה
המקבילה אשתקד .עיקר הגידול נובע מהכנסות פרויקט אנליזה בשנת  1026בסך של כ 900 -אש"ח ,הכנסות
שכירות בסך של כ 600 -אש"ח ,גידול בהכנסות מ  CAP-TABLEשהחל ברבעון השני של שנת  1025בסך של כ-
 350אש"ח וגידול בהכנסות מרכז הכנסים בסך של כ 230 -אש"ח.
עלות ההכנסות
הוצאות בגין הטבות לעובדים (שכר ונלוות) הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 214.2 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך
של כ 219.1 -מיליוני ש"ח בשנת .1025
הקיטון בסעיף זה נבע בעיקר מהפחתת הוצאות בגין מענקים לעובדים ולמנהלים ,וכן מביטול עודף הפרשה
לבונוס מנהלים בגין שנת  ,1025מקיטון בסך עלויות השכר שהוונו לפרויקטים ,וכן מצמצום בהיקף השעות
הנוספות  .ובקיזוז זחילת שכר שנתית של העובדים.
הוצאות מחשבים ותקשורת הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 19.3-מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של  18.2מיליוני
 ₪בשנת  .1025הגידול בסעיף זה נבע בעיקר כתוצאה מתשלומים בגין דמי שימוש במערכת ה –CAPTABLE
הוצאות שכר דירה ארנונה ואחזקת בניין הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 23.2-מיליוני בדומה לשנת .1025
הוצאות מנהלה וכלליות הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 24.2-מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 22.1 -מיליוני ₪
בשנת  .1025עיקר הקיטון בסעיף זה נבע מצעדי התייעלות שננקטו ע"י הנהלת הבורסה ובמסגרתם צומצם היקף
שרותי הייעוץ שהבורסה מקבלת וכן מצמצום בהוצאות מינהלה שוטפות וכן קיטון בסעיף תרומות.
לאור השלמת המעבר לבניין בשנת  1025לא נרשמו הוצאות מעבר נוספות בשנת  .1026הוצאות מעבר לבניין
החדש הסתכמו בשנת  1025בסך של כ 0.6-מיליוני .₪
הוצאות השיווק הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 1.9 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 3 -מיליוני ש"ח בשנת
.1025
הוצאות תפעוליות לחברה לרישומים הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 5.2 -מיליוני  ₪בהשוואה לסך של כ6.6 -
מיליוני  ₪בשנת  .1025עיקר הקיטון נבע מ שינוי במנגנון ההחזרים לחברות לרישומים שנכנס לתוקף ב 2 -במרץ
.1025
האגרה לרשות ניירות ערך הסתכמה בשנת הדוח בסך של כ 20.5 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 8.4 -מיליוני
ש"ח בשנת  .1025הגידול בסעיף זה נבע מביטול בשיעור ההנחה שניתנה.
הוצאות פחת והפחתות הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 31.1 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 30.2 -מיליוני
ש"ח בשנת  .1025עיקר הגידול בסעיף זה נבע מהוצאות פחת עבור השקעות שמועד הפחתתם החל בשנת .1026
תגמול עושי שוק והוצאות אחרות ,נטו הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 3.1 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ-
 2.4מיליוני ש"ח בשנת  ,1025בסעיף זה נכללו הפסדי הון כתוצאה ממחיקת השקעות בעלויות פיתוח תוכנה
שהוונו בעבר בסך של כ 1.9 -מיליוני  ₪בתקופת הדוח וסך של כ –  2מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות מימון ,נטו הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 0.5 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 3.9 -מיליוני ש"ח
בשנת  .1025החברה נוהגת להשקיע את עודפי הנזילות שלה בניירות ערך ובמזומנים ,סעיף זה הושפע בשנת
הדוח מהירידה בשיעורי הריבית ותשואות ניירות הערך שהוחזקו בתיקי ההשקעות .כמו כן ,ובנוסף רווחים
מהתאמת שווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה ,נטו ממס נרשמו במסגרת רווח כולל אחר והסתכמו
בשנת  1026לסך של כ 0.3 -מיליוני  ₪לעומת הפסדים בשנת  1025בסך של כ  0.3 -מיליוני ש"ח.
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שומות סופיות
לחברה ולחברות המאוחדות -מסלקת מעו"ף בע"מ ומסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ -שומות מס
הנחשבות סופיות ,עד וכולל שנת המס .1021

המס האפקטיבי
שיעור המס האפקטיבי של החברה בשנת הדוח הינו כ  20אחוז ,עיקר הפער לעומת שיעור המס התיאורטי שהינו
 15אחוז ,נובע בעיקר מהתאמות עקב שינוי בשיעור המס העתידיים וכן מהבדלים בין חוקי המס וכללי
החשבונאות ומהוצאות שאינן מותרות.
לפרטים נוספים ראה ביאור  21ו' לדוחות הכספיים.
הרווח הכולל הסתכם בשנת הדוח בסך של כ 1.2 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 28.9-מיליוני ש"ח בשנת
.1025
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.4

נזילות (תקנה (.31ב)(()3ד) לתקנות הדוחות)
תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 53.4מיליוני ש"ח לעומת תזרים
שנבע מפעילות שוטפת בסך של כ 51.5 -מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .עיקר הגידול בתזרים שנבע
מפעילות שוטפת בתקופת הדוח הינו כתוצאה מגידול בתקבולי ריבית ומיסים מפעילות שוטפת ומנגד קיטון
ברווח הנקי (בנטרול פחת ,הפסד הון ,מיסים ומימון)
תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 52.8 -מיליוני ש"ח לעומת תזרים
ששימש לפעילות השקעה בסך של כ 35.2 -מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .עיקר הגידול בתזרים
ששימש לפעילות ההשקעה בתקופת הדוח הינו כתוצאה מהשקעה בתיקי ניירות ערך ובקיזוז קיטון בהשקעות
ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.

.2

מקורות מימון (תקנה (.31ב)(()3ה) לתקנות הדוחות)
ניירות הערך הסחירים והמזומנים של הבורסה ,מסלקת מעו"ף בע"מ ומסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ ,הסתכמו בסוף שנת  1026בסך של כ 39.4-מיליוני ש"ח לעומת כ 38.2 -מיליוני ש"ח בסוף שנת .1025
ניירות הערך הזמינים למכירה של מסלקת מעו"ף ומסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,הסתכמו
בסוף שנת  1026בסך של כ 256.4 -מיליוני  ₪לעומת סך של כ 235.1 -מיליוני  ₪בסוף שנת .1025
ניירות הערך מנוהלים ע"י מנהלי תיקים מקרב חברי הבורסה או חברות בשליטתם או "חברה אם" של חבר
בורסה או חברה בשליטתה של "חברה אם" של חבר בורסה .הכנסות המימון נטו בשנת  ,1026הסתכמו לסך של
כ 0.5 -מיליוני ש"ח לעומת הכנסות בסך של כ 3.9 -מיליוני ש"ח בשנת  .1025כמו כן ,רווחים מהתאמת שווי הוגן
של נכסים פיננסים זמינים למכירה ,נטו ממס נרשמו במסגרת רווח כולל אחר והסתכמו בשנת  1026בסך של כ
 0.3מיליוני  ₪לעומת הפסד בסך של כ  0.3מיליוני  ₪בשנת .1025
בסוף שנת  ,1026היו לבורסה התחייבויות ארוכות מועד בסך של כ 12.5 -מיליוני ש"ח ,הנובעות בעיקרן
מהתחייבויות בגין הטבות עובדים.
ההתחייבויות השוטפות של הבורסה נוצרו במהלך העסקים הרגיל וכולן כלפי ספקים ,נותני שירותים ,עובדים,
מוסדות וכו'.
ביום  32בדצמבר  ,1025חתמה החברה על הסכם עם בנק מסחרי להעמדת קו אשראי בסך של עד  50מיליוני
ש"ח ,לפרטים נוספים ראה ביאור ( 22ד) ( )1לדוחות הכספיים.

.2

נתוני פרופורמה שנכללו בדוח הפרופורמה (תקנה (.31ב)(()3ה )3לתקנות הדוחות)
לא רלוונטי.

.0

שינויים מהותיים שחלו בפעילות התאגיד ובעסקיו ובנתוני הדוחות הכספיים שלו
(תקנה (.31ב)( )1לתקנות הדוחות)
לא רלבנטי.
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.2

הקשר בין התגמולים שניתנו לפי תקנה  63לבין תרומת מקבל התגמולים לתאגיד
ויצוין אם התמורה הוגנת וסבירה (תקנה (31ב)( )4לתקנות הדוחות)
ביום  32.3.26אישר דירקטוריון החברה ,לאחר שניתן לכך אישורה של ועדת הביקורת ביושבה גם כוועדת
התיגמול ,להעניק בונוסים לסמנכ"לים בחברה עבור שנת  .1025להערכת דירקטוריון החברה ,ובהתחשב בין
היתר ,באופי החד פעמי של התגמול לחלק מנושאי המשרה ,וכן בהתחשב בהיקף פעילות הקבוצה ,מורכבות
עסקיה ,תוצאותיה ,המטלות והיקף האחריות של נושאי המשרה הבכירה בה ,התגמול לנושאי המשרה הבכירה
בחברה ,הינו הוגן וסביר ותואם את מדיניות התגמול של החברה החל ממועד אישורה.

.9

אירועים לאחר תאריך הדוח (תקנה (.31ב)( )2לתקנות הדוחות)
ביום  21.1.22גובשו עיקרי הסכם ונערכו עדכונים בהסכם הקיבוצי לתקופה .1012 - 1026
לפרטים נוספים ראה סעיף .2ח" .הון אנושי" לדוח זה.
לענין חוק לשינוי מבנה הבורסה ,ראה באור .2א .לדוחות הכספיים.
לענין חוק ניירות ערך (תיקון מס'  )61בנושא סופיות הסליקה ,ראה סעיף .22א .לדוח זה בנושא חשיפה
לסיכונים ודרכי ניהולם.

 .31מתן תרומות וסיוע לקהילה (תקנה (.31ב)( )2לתקנות הדוחות)
מדיניות
הבורסה רואה חשיבות בקיום פעילות של מעורבות חברתית.
מעורבותה החברתית של הבורסה שמה דגש על תמיכה בגופים שמטרתם קידום ,חינוך וסיוע לבני נוער.
פעילות זו באה לידי ביטוי הן בתרומה כספית ,והן באמצעות מתן פלטפורמה להתנדבות עובדים ומנהלים
בפרויקטים שונים.
בשנת  1026תרמה הבורסה סך של  405,000ש"ח לפרויקטים שונים ,לפי החלוקה הבאה:
א.

גשר אל הנוער – ₪ 250,000

ב.

חינוך לפסגות ,יאפ"א – ₪ 150,000

ג.

אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב₪ 5,000 -

הוחלט כי תקציב תרומות בסך  ₪ 30,000אשר יועד למכללת ספיר לא ינוצל ,זאת בשל מצבה הכספי של
הבורסה.
בנוסף לתרומות הכספיות ,תרמו גם עובדי הבורסה מזמנם ומכספם בפרוייקטים שונים ,באופן אישי.

 .33חשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם (תקנה (.31ב)(  )0לתקנות הדוחות)
א.

כללי
-

פעילותה של קבוצת הבורסה ,מלווה בחשיפה לסיכונים שונים שהמהותיים שביניהם הינם:
סיכונים פיננסיים ,סיכונים אסטרטגיים ועסקיים ,סיכוני מוניטין ,סיכוני רגולציה וחקיקה
וסיכונים תפעוליים ומשפטיים.

-

מדיניות ניהול הסיכונים של הקבוצה מכוונת לעיגונו של מערך ניהול סיכונים אפקטיבי ,רחב
וחוצה ארגון להבטחת יציבותה של הקבוצה – תוך חיזוק יכולותיה למפות ,לזהות ,לנטר ולנהל את
סיכוניה לצורך הגשמת יעדיה האסטרטגיים והעסקיים.
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ב.

-

הקבוצה פועלת לשיפור ושדרוג מערך ניהול הסיכונים הקבוצתי והתאמתו לאמות המידה
המקובלות בגופים פיננסיים הפועלים בתחומי המסחר והסליקה ובהתבסס על הסטנדרטים
הבינלאומיים המנחים ביחס לגופים אלה בפרט ולגופים פיננסיים בכלל.

-

חוק ניירות ערך (תיקון מס'  )61שאושר ביום  10.3.22נועד להבטיח את יציבותן של מסלקות
הבורסה ולמזער את הסיכונים הכרוכים בפעילות הסליקה השוטפת ובמקרה של חדלות פירעון
של חבר מסלקה .החוק מעגן את סופיות הסליקה לגבי הוראות סליקה שהתקבלו במסלקה ,וזאת
גם לגבי צדדים שלישיים .בנוסף ,החוק מעגן את דרכי פעולתן של המסלקות ומקנה וודאות
משפטית להסדרים הקבועים בכללי המסלקות בכל הקשור לדרכי התחשבנות בין מסלקה לבין
חבר מסלקה ,לרבות הסדרים להתחשבנות הדדית ("נטינג") וקובע כי הסדרים אלו יהיו תקפים
על אף האמור בכל דין.

-

קבוצת הבורסה והמסלקות מחויבות לדרישות הון ודרישות נזילות מינימאליות בהתאם להחלטת
דירקטוריון הבורסה בעניין עבור הבורסה ,ובהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר הבטחתן של
מסלקות הבורסה עבור המסלקות .ליום  32בדצמבר  1026עומדות קבוצת הבורסה והמסלקות
בדרישות המינימום שנקבעו .לפירוט נוסף בעניין ראה ביאור  ,6סעיף ד( )4בדוחות הכספיים ליום
 32בדצמבר .1026

תהליכים שבוצעו בתקופת הדוח לשיפור ושידרוג מערך ניהול הסיכונים הקבוצתי
בתקופת הדוח ,פעלה הקבוצה לשיפור ולשידרוג מערך ניהול הסיכונים הקבוצתי ,התהליכים המרכזיים
שבוצעו הינם:
.2

תהליך ההכרה של מסלקת הבורסה ומסלקת המעו"ף כמסלקות כשירות ( )QCCPבהתאם
לסטנדרטים הבינלאומיים והוראות רשות ניירות ערך:
א)

הסטנדרטים הבינלאומיים שנקבעו על ידי :CPSS-IOSCO
באפריל  1021פרסמו הוועדה למערכות תשלום וסליקה ( )CPSSשל ה BIS-והארגון
הבינלאומי של רשויות ניירות ערך ( )IOSCOעקרונות לניהול סיכונים בגופים שהוגדרו
כגוף תשתית בשוק ההון (במסגרת הגדרה זאת נכללות גם מסלקות לסליקה מרכזית וגופי
משמורת) .המסמך כולל  14עקרונות בהתייחס לסטנדרטים המינימאליים בתחום ניהול
2
הסיכונים (בדגש על סיכוני אשראי צד נגדי ,סיכוני נזילות וסיכונים תפעוליים ועסקיים .
בפברואר  1025הושלם בשתי המסלקות סקר פערים בהשוואה לסטנדרטיים הבינלאומיים
המנחים האמורים לעיל .בהתאם למסקנות ולהמלצות שניתנו במסגרת הסקר פועלות
המסלקות לטיפול ולסגירת הפערים שזוהו.
ראה סעיף  1לפירוט נוסף בדבר תהליכים שבוצעו בשנת  1026כחלק מתכנית העבודה
האמורה.

ב)

הוראות רשות ניירות ערך בדבר הבטחת פעילותן התקינה של מסלקות הבורסה:
בחודש ינואר  1026נכנסה לתחולה הוראת רשות ניירות ערך בדבר הבטחת פעילותן התקינה
של המסלקות ,הכוללת מגוון דרישות יציבותיות למסלקות ברוח הסטנדרטים
הבינלאומיים ,לרבות הסטנדרטים שפורסמו על ידי  .CPSS-IOSCOמסלקת הבורסה
ומסלקת מעו"ף פועלות לסגירת פערים שזוהו בהתייחס להוראה זו.

2

Principles for Financial Market Infrastructures, CPSS (Committee on Payment and Settlement Systems, Bank for
International Settlements: BIS) - IOSCO (Technical Committee of the International Organization of Securities
Commissions), April 2012. http://www.bis.org/cpmi/publ/d101.htm
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ג)

הוראות המפקח על הבנקים בדבר דרישות הון בגים חשיפות של תאגידים
בנקאיים לצד נגדי מרכזי:
בחודש מאי  1023פרסם המפקח על הבנקים חוזר בדבר דרישות הון בגין חשיפות של
תאגידים בנקאיים לצד נגדי מרכזי ,בין אם הוא צד נגדי מרכזי כשיר ( ,)QCCPלבין אם
הוא צד נגדי מרכזי שאינו כשיר ( ,)CCPכאשר צד נגדי מרכזי כשיר יוכר ויוכרז ככזה על ידי
הרגולטור האחראי לאחר שיושמו העקרונות האמורים לעיל.
בהנחיות אלו קבע המפקח שתאגידים בנקאיים ,אשר קיימות להם חשיפות אשראי מול צד
נגדי מרכזי שאינו כשיר ,יידרשו לדרישות הון גדולות מהותית לעומת חשיפות אשראי מול
צד נגדי מרכזי כשיר ,ואף יהיו הן גדולות באופן מהותי לעומת דרישות ההון הנוכחיות.
בשל היותן צד נגדי מרכזי ,פועלות מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף מול רשות לניירות ערך
על מנת שזו תכיר ותכריז עליהן כמסלקות כשירות ,על מנת שתאגידים בנקאיים המשמשים
כחברי מסלקה לא יידרשו לדרישות הון גדולות יותר ,אשר אף עלולות לגרום לפגיעה
מהותית בפעילות מול המסלקות.
בהתאם לחוזר האמור ,תוכרנה המסלקות כמסלקות כשירות עד ליום  30ביוני  ,1022או עד
למועד בו תכיר בהן הרשות לניירות ערך ככשירות (כתלות בהתקדמות בסגירה וטיפול
בפערים שזוהו במסלקות) ,כמוקדם מבינהם.

ד)

תהליך ההכרה של המסלקות כ QCCP-על ידי ESMA
ביוני  1024הגישו המסלקות בקשה לרשות הפיקוח הפיננסית של האיחוד האירופאי
( ,ESMA (The European Securities and Markets Authorityלשם הכרתן כצד
נגדי מרכזי כשיר ( )QCCPהמקיים את כללי הEuropean ( EMIR-
 ,)Regulation Infrastructure Marketsוהרשאי לספק שירותי סליקה לחברי מסלקה
ולזירות מסחר אירופאיים.
ההכרה של  ESMAבמסלקה כצד נגדי מרכזי כשיר כרוכה במנגנון אישור כפול כמתואר
להלן:
אישור כי המסלקה פועלת בהתאם לסטנדרטים הקבועים בכללי ה ,EMIR -לרבות נאותות
הממשל התאגידי ,מסגרת ניהול הסיכונים וכד';
אישור כי הרגולציה בישראל ,בעניין פעילותן התקינה של המסלקות ,אקוויוולנטית לכללי
ה ,EMIR-לרבות האפקטיביות של הסדרי הפיקוח הקיימים.
מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף מנהלות תקשורת שוטפת עם  , ESMAכאשר ביום 12
בינואר  1026התקבל מכתב רשמי לפיו הושלמו כל העברת המסמכים הדרושים לבחינת
והחלטתה בעניין תינתן עד כמוקדם מבין:
 21בספטמבר ;1026
חודשיים מיום סיום תהליך ההכרה של הרגולציה בישראל כאקוויוולנטית לרגולציה
באירופה ,אשר מתנהל במקביל לתהליך בחינת הבקשות של המסלקות ,כמתואר לעיל.
טרם התקבלה התייחסות נוספת מצד  ESMAלבקשת המסלקות מלבד המכתב האמור
לעיל.

.1

תהליכים נוספים שבוצעו לשידרוג ושיפור מערך ניהול הסיכונים הקבוצתי
א)

בחינה ועדכון של מודל הביטחונות השוטפים במסלקת מעו"ף:
ברבעון השני של שנת  1025הוקם צוות עבודה רוחבי לבחינה מתודולוגית של מודל
הביטחונות השוטפים הקבוע בחוקי העזר של מסלקת מעו"ף ,בהשוואה לסטנדרטים
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הבינלאומיים המנחים ופרקטיקה מקובלת בעולם .עבודת הצוות מורכבת ממספר תהליכי
בחינה מקבילים הנוגעים בהיבטיו השונים של המודל.
עבודת הבחינה המתודולוגית של מודל הביטחונות השוטפים ,לצורך קביעת קווים מנחים
לביצוע ,צפויה להסתיים במהלך המחצית הראשונה של שנת  .1022שלבי היישום וההטמעה
צפויים להסתיים במהלך המחצית הראשונה של שנת .1028
ב)

בחינה ועדכון של המתודולוגיה לקביעת גודלה של קרן הסיכונים במסלקת מעו"ף:
בשנת  1026החל תהליך בחינה ועדכון למתודולוגיה הקבועה בחוקי העזר של מסלקת מעו"ף
לקביעת גודלם של הבטוחות המופקדות בקרן הסיכונים של המסלקה .המתודולוגיה
הותאמה לסטנדרטים הבינלאומיים המנחים והוראות רשות ניירות ערך ,ומבוססת על
ביצועם של תרחישי קיצון ,כאשר תרחישים אלו יביאו לכדי ביטוי את אומדן החשיפות
שעלולות להיגרם למסלקה בהינתן כשל של חבר מסלקה בעל חשיפת האשראי הגבוהה
ביותר ,תחת אירועי שוק חריגים אך אפשריים.
המתודולוגיה אושרה על ידי דירקטוריון מסלקת מעו"ף בחודש מרץ  ,1022ושלבי היישום
וההטמעה צפויים להסתיים עד תום שנת .1022

ג)

בחינה ועדכון של המתודולוגיה לקביעת גודלה של קרן הסיכונים במסלקת הבורסה:
בנובמבר  1026אישר דירקטוריון הבורסה עדכונה של המתודולוגיה לקביעת גודלם של
האמצעים הפיננסיים בכלל ,וקרן הסיכונים בפרט ,אשר מטרתם לספק ברמת סבירות
גבוהה את החשיפות העלולות להיגרם למסלקת הבורסה בעת אירוע כשל של חבר מסלקה.
המתודולוגיה הותאמה לסטנדרטים הבינלאומיים המנחים והוראות רשות ניירות ערך,
ומבוססת על ביצועם של תרחישי קיצון ,כאשר תרחישים אלו יביאו לכדי ביטוי את אומדן
החשיפות שעלולות להיגרם למסלקה בהינתן כשל של חבר מסלקה בעל חשיפת האשראי
הגבוהה ביותר ,תחת אירועי שוק חריגים אך אפשריים.
שלבי היישום וההטמעה של המתודולוגיה צפויים להסתיים עד תום שנת .1022

ד)

חידוש הסכם ההנזלה עם בנק ישראל:
על מנת לספק למסלקות נזילות במקרה כשל של חבר ,התקשרה מסלקת הבורסה ומסלקת
מעו"ף באפריל  1021בהסכם עם בנק ישראל ,לפיו ,במקרה של כשל של חבר ,כל אחת מהן
תהיה רשאית לדרוש מבנק ישראל ,לרכוש ממנה את איגרות החוב הממשלתיות והמילווה
קצר המועד שקיבלה כבטוחות לקרן הסיכונים ,ובנק ישראל התחייב לרכוש אותן,
בהתקיים התנאים הקבועים בהסכמים כאמור .ביום  22ביולי  1023הוארך תוקפם של
ההסכמים עד ליום  30ביוני  1025או עד תום  90יום מיום שייכנס לתוקף תיקון חוק
שיאפשר למסלקות לממש את הבטוחות הניתנות להן בדרך של העברת הבעלות בהן
למסלקות ,לפי המוקדם.
בימים אלו מנהלות מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף משא ומתן עם בנק ישראל ,לשם
חתימה על הסכם הנזלה חדש וזאת במתווה המבוסס על מנגנון של עסקאות מכר חוזר
(להלן " ,)"Repoזאת בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים המנחים שפורסמו על ידי
 CPSS-IOSCOוהוראת רשות ניירות ערך בדבר הבטחת פעילותן התקינה של מסלקות
הבורסה .הסכם ההנזלה החדש ,ככל שייחתם ,יכנס לתוקף בכפוף לתיקון חוק ניירות ערך,
שיאפשר למסלקות לבצע עסקאות  Repoבבטוחות .בתקופת הדוח המסלקות לא נדרשו
לעשות שימוש בהסכם ההנזלה האמור.

ה)

הקמת תשתית כוללת לניהול הסיכונים התפעוליים בקבוצת הבורסה:
כחלק מהקמתה של תשתית משולבת לניהול הסיכון התפעולי בקבוצה ,בוצעו בשנת 1026
הפעולות הבאות:
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 גיבוש מדיניות כוללת לניהול הסיכונים התפעוליים :בנובמבר  1026אישר דירקטוריון
הבורסה מדיניות כוללת לניהול הסיכון התפעולי ,אשר במסגרתה הוגדרו עקרונות
ותהליכי הליבה הכוללים זיהוי וניטור מוקדי הסיכון ,הגדרתם של קווי ההגנה והמבנה
הארגוני של ניהול החשיפה לסיכונים התפעוליים .בהתאם לעקרונות המדיניות האמורה
החל תהליך להקמת תשתית נהלית תומכת לניהול הסיכון התפעולי.
 הקמת מנגנון לזיהוי ,מיפוי ומדידה :בשנת  1026הושלם סקר סיכונים תפעוליים
 Bottom Upבחתך תהליכי העבודה ,וממצאיו נדונו ואשרו על ידי דירקטוריון הבורסה
בנובמבר  .1026במסגרת הסקר בוצעה הערכה של החשיפה לסיכונים תפעוליים ,הערכה
של איכות ואפקטיביות סביבת הבקרה ומופו פערי בקרה ככל שקיימים.
ו)

גיבוש מדיניות ונהלים לניהול סיכונים ספציפיים
בשנת  1026גובשה מדיניות כוללת לניהול סיכונים עבור כל סיכון ספציפי ,לרבות קביעת
עקרונות ותהליכי ליבה ,כמפורט להלן:
 מדיניות לניהול סיכון הנזילות :הגדרת עקרונות ותהליכי ליבה לניהול סיכוני נזילות
בראייה משולבת וכלל ארגונית בקבוצת הבורסה ,בכדי לחזק את יכולתה של קבוצת
הבורסה לזהות ולנהל את הסיכונים בצורה אופטימלית כך שישתקפו כראוי בפעילותה
ובתהליכי קבלת ההחלטות.
מדיניות זו תובא לאישור הדירקטוריון במהלך המחצית הראשונה של שנת .1022
 מדיניות לניהול הסיכון המשפטי :בדצמבר  1026אישר דירקטוריון הבורסה את
המדיניות לניהול הסיכון המשפטי ,העוסקת בניהול הסיכון להיווצרות נזק ,הפסד או
פגיעה במוניטין בקבוצת הבורסה כתוצאה מפרשנות לא נאותה של חוק ,רגולציה או
הוראת דין מחייבת ואי בהירות לגבי החובות החלים על הבורסה מכוח הוראות הדין.
 מדיניות לניהול הסיכון העסקי :במרץ  1022אישר דירקטוריון הבורסה מדיניות לניהול
הסיכון העסקי בהתייחס להיבטים ייחודיים של הסיכון העסקי בבורסה ,בדגש על היבטי
הבטחת האיזון התקציבי של הבורסה ,יציבותה הפיננסית ועמידתה בדרישות ההון
והנזילות החלות עליה.

ז)

גיבוש מסמך עקרונות לקביעת התיאבון לסיכון:
במחצית השנייה של שנת  1026אושר על ידי דירקטוריון הבורסה מסמך עקרונות לקביעת
תיאבון הסיכון של קבוצת הבורסה ,כאשר מטרתו הינה הגדרת מסגרת ומגבלות לפיהן יפעל
הארגון על מנת לממש את האסטרטגיה העסקית שלו ,וכן גובש תהליך עקרוני לניטור
ודיווח של תיאבון הסיכון.
במהלך שנת  ,1022ולאחר גיבוש האסטרטגיה האירגונית ,יגובש תאבון הסיכון בהתאם
לקווים המנחים של העקרונות האמורים.

ח)

גיבוש מתודולוגיה ועקרונות ליבה לשימוש במבחני קיצון:
במחצית השנייה של שנת  1026גובשה מתודולוגיה ועקרונות הליבה לשימוש במבחני קיצון
במודלים השונים ולהערכת הסיכונים בקבוצת הבורסה .המתודולוגיה כוללת את השלבים
העקרוניים בעת פיתוח מבחני הקיצון ,שיטות עבודה ,תחומי אחריות וסמכות של בעלי
תפקידים בתהליך וכדומה.
המתודולוגיה האמורה אושרה על ידי דירקטוריון הבורסה במרץ .1022
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ט)

גיבוש מדיניות לתיקוף מודלים בקבוצת הבורסה:
במחצית השנייה של שנת  1026גובשה מדיניות לתיקוף מודלים בקבוצת הבורסה המגדירה
את העקרונות הכלליים ,את המסגרת ,התדירות ,ההנחיות והשלבים לתיקוף רכיבי
המודלים תוך תיעוד ומיפוי המודלים המרכזיים הקיימים כיום בקבוצת הבורסה.
המדיניות האמורה אושרה על ידי דירקטוריון הבורסה במרץ .1022

י)

גיבוש תוואי עבודת מנהל הסיכונים הראי ומחלקת ניהול סיכונים:
ברבעון הרביעי של שנת  1026אישר דירקטוריון הבורסה את תוואי עבודת מנהל הסיכונים
ומחלקת ניהול סיכונים בקבוצת הבורסה .במסגרת התוואי שאושר הוסדרו תחומי פעילויות
של מנהל הסיכונים הראשי ומחלקת ניהול סיכונים ואת הגורמים הנוספים המעורבים
בתהליכים ,לרבות  -תחומי סמכות ואחריות ,הדיווח ,תהליכי העבודה ,הפעילויות והכלים
העיקריים בקבוצת הבורסה.

יא)

גיבוש עקרונות בנושא העברת פעילות למיקור חוץ:
במחצית השנייה של שנת  1026גובש ונכתב מסמך עקרונות בנוגע להעברת פעילויות ליבה
למיקור חוץ .המסמך קובע מסגרת לסמכויות ולעקרונות בנוגע להעברת פעילות ליבה של
הבורסה במלואה למיקור חוץ ,ולניהולה ו/או תפעולה ,ומפרט את העקרונות שלפיהם יש
לבחון העברת פעילות ליבה למיקור חוץ במידה ותתקבל החלטה שכזאת ע"י הדירקטוריון.
המסמך צפוי לעלות לדיון ואישור הדירקטוריון במהלך המחצית הראשונה של שנת .1022

יב)

בחינה ועדכון של מודל ההון והנזילות לחברי הבורסה שאינם תאגידים בנקאיים
(חש"בים):
מודל ההון והנזילות הקבוע בהנחיות לחלק הראשון של תקנון הבורסה מחייב את החש"ב
לדרישות הון ונזילות מינימאליות בגין פעילותם העסקית ולהבטחת היציבות הפיננסית
שלהם.
ביוני  1026אישר דירקטוריון הבורסה את המתודולוגיה החדשה לקביעת דרישות ההון
והנזילות מחברי הבורסה שאינם תאגידים בנקאיים והתאמתם לסטנדרטים
הבינלאומיים ,כמו כן נקבע המתווה ליישומן.
במהלך המחצית השנייה של שנת  1026החלה הבורסה בכתיבת ספר מודל מפורט ,אשר
ייקבע את הכללים הספציפיים לחישוב דרישות ההון והנזילות בהתאם למתודולוגיה
שאושרה ,כאשר תהליך זה צפוי להסתיים במהלך המחצית הראשונה של שנת .1028

ג.

גורמי הסיכון הפיננסיים
)2

כללי
פעילותה של הקבוצה ,מלווה בחשיפה לסיכונים פיננסיים שונים ,ובכלל זה :סיכון אשראי צד נגדי
( ,)Counterparty Credit Riskסיכון נזילות ,סיכון אשראי וסיכוני שוק בגין השקעת היתרות
הכספיות של הקבוצה בניירות ערך וסיכון מחיר
) (Replacement cost riskבעת אירוע כשל של חבר מסלקה.

)1

סיכוני אשראי צד נגדי במסלקות
 הסיכון הפיננסי המרכזי אליו חשופה הקבוצה הינו סיכון אשראי צד נגדי .סיכון זה נובע
מפעולות הסליקה המתבצעות על ידי מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף (להלן – "המסלקות"),
ואשר לגביהן הן פועלות כצד נגדי מרכזי – ( Central Counterpartyלהלן )"CCP" -
האחראי לקיום התחייבויותיו של חבר מסלקה שלא ביצע את חלקו בעסקה (אירוע כשל של
חבר) ,כלפי חבר מסלקה אחר אשר קיים את חלקו בעסקה.
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 החשיפה לסיכון האשראי צד נגדי בקבוצה ,כוללת גם חשיפה לסיכון הנזילות הנובע מן הצורך
לפעול במהירות להשלמת הסליקה הכספית – הכרוכה בדרך כלל גם בצורך לממש במהירות
את הנכסים המשמשים כבטוחות ולעיתים אף בצורך לממש חלק מאמצעיה ההוניים של
המסלקה .בנוסף ,חשופה הקבוצה גם לסיכון מחיר ( )Replacement cost riskהעשוי לנבוע הן
מירידת ערכם של הנכסים המשמשים כבטוחות ,הן מגידול בשווי החשיפה בה תידרש מסלקת
מעו"ף לטפל והן משינוי בשווי המלאי במסלקת הבורסה.
 המסלקות מקיימות אמצעים להגנה ומנגנונים שונים לניהול והפחתת החשיפה לסיכוני אשראי
צד נגדי כלהלן:
אמצעי מזעור וניהול
הסיכון

תיאור אמצעי מזעור וניהול הסיכונים במסלקות

תנאי כשירות
מינימאליים לחברות
במסלקות ופיקוח על
עמידת החברים בהם

 תקנון הבורסה וחוקי העזר של המסלקות קובעים מספר תנאי
כשירות לצורך חברות במסלקות.
 הבורסה מפקחת באופן שוטף על עמידתם של חברי המסלקות
בדרישות הנוגעות אליהם כמפורט בתקנון ובחוקי העזר ,והיא
רשאית לנקוט כלפי חבר הליכים משמעתיים.
 הבורסה פועלת באופן שוטף מול חברי המסלקות שאינם בנקים
להטמעת סטנדרטים המתייחסים ליציבותם הפיננסית ,לניהול
הסיכונים ,לממשל התאגידי למערכות המיכוניות ועוד.
 ביוני  1026אושרה בדירקטוריון הבורסה המתודולוגיה החדשה
לקביעת דרישת ההון והנזילות מהחש"בים ,וכן החלה הבורסה
בתהליך ליישומה.

סליקה כספית דרך הבנק
המרכזי

הסליקה הכספית של העסקאות מתבצעת במערכת סליקה של בנק
ישראל :מערכת זה"ב (מערכת תשלומים לביצוע זיכויים והעברות
בזמן אמת ובאופן סופי)Real Time Gross :RTGS( .
.)Settlement

בטוחות בגין עסקאות
תלויות במסלקת
הבורסה

מסלקת הבורסה חשופה לסיכוני אשראי בגין עסקאות בניירות ערך
שלא הועבר מלאי ניירות ערך בגינן בהיקף הנדרש ובמועד שנקבע
בחוקי העזר (להלן " -עסקאות תלויות") .להבטחת ההתחייבויות
של חברי מסלקת הבורסה בגין עסקאות תלויות ,מחזיקה מסלקת
הבורסה בטוחות במזומן.

קרנות סיכונים – בשתי
המסלקות

 על מנת להגן על המסלקות בעת אירוע כשל של חבר ,הוקמו על
ידן קרנות סיכונים אשר מופקדים בהן נכסים של חבריהן
המשועבדים לטובת המסלקות.
 במקרה בו חבר אינו עומד בהתחייבויותיו כלפי מי המסלקות ,הן
רשאיות להשתמש בנכסים המופקדים בקרנות הסיכונים ,לשם
כיסוי התחייבויותיו של החבר הכושל  -הן נכסים שהופקדו על ידי
החבר הכושל ,והן נכסים שהופקדו על ידי החברים האחרים.
 בחודש נובמבר  1026אישר דירקטוריון מסלקת הבורסה את
המתודולוגיה החדשה לקביעת גודלה של קרן הסיכונים במסלקה.
תהליך היישום וההטמעה של המתודולוגיה האמורה צפוי
להסתיים עד לתום שנת .1022
 בחודש מרץ  1022אישר דירקטוריון מסלקת מעו"ף את
המתודולוגיה החדשה לקביעת גודלה של קרן הסיכונים במסלקה.
תהליך היישום וההטמעה צפוי להסתיים עד לתום שנת .1022
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אמצעי מזעור וניהול
הסיכון

תיאור אמצעי מזעור וניהול הסיכונים במסלקות
 הבטוחות הנדרשות לקרנות הסיכונים הופקדו על ידי חברי
המסלקות בתקופת הדוח כנדרש.

בטחונות שוטפים
( )Marginבמסלקת
מעו"ף

 בנוסף לקרן הסיכונים נדרשים חברי מסלקת מעו"ף להפקיד
בטחונות שוטפים בגין פעילותם בנגזרים .דרישת הביטחונות
נגזרת ממערך תרחישים שנקבע בחוקי העזר של מסלקת מעו"ף
והיא מחושבת בזמן אמת במערכת ייעודית (מב"ט).
 הביטחונות השוטפים הנדרשים הופקדו על ידי חברי מסלקת
מעו"ף בתקופת הדוח כנדרש.

סליקת עסקאות בדרך
של  – DVPרק במסלקת
הבורסה

 סליקת ניירות הערך במסלקת הבורסה מתבצעת בדרך של
( ,DVP )Delivery Versus Paymentכך שהסליקה מתבצעת
בסנכרון מלא עם הסליקה הכספית במערכת זה"ב של בנק
ישראל ,מנגנון שמקטין את החשיפה לסיכוני סליקה.

כלים והגנות בעת אירוע
כשל של חבר

 למסלקת הבורסה נוהל כשל המתווה את מדיניות ההתנהלות
והתגובה של המסלקה בעת אירוע כשל של חבר .מעבר לכך,
במסגרת חוקי העזר של המסלקה נקבעו הגנות למסלקה – ובכלל
זה :זכויות עיכבון וקיזוז .במהלך שנת  1026עודכן נוהל הכשל
של המסלקה בהתאמה לסטנדרטים הבינלאומיים המנחים.
 חוקי העזר של מסלקת מעו"ף קובעים למסלקת מעו"ף שורה של
הגנות בקרות אירועים בהם חבר אינו יכול לקיים את
התחייבויותיו כלפיה – ובכלל זה זכויות קיזוז ועיכבון .במהלך
שנת  1026גובש ואושר נוהל הכשל של מסלקת מעו"ף בהתאמה
לסטנדרטים הבינלאומיים המנחים.

חקיקה לעניין יציבות
המסלקות

 על מנת להגן על המסלקה במצב בו חבר אינו יכול לקיים את
התחייבויותיו כלפיה ,נקבעו בחוק ניירות ערך שורה של הגנות
בעת אירוע כשל של חבר .חלק מההגנות נקבעו בתיקון לחוק
ניירות ערך שאושר בכנסת ביום  10במרץ .1022
ראה פירוט נוסף בדוחות הכספיים ,ביאור (6ד)()3

כרית הון מינימאלית

 במסגרת מודל להלימות ההון של המסלקות ,נדרשות הן לדרישת
הון מינימאלית בגין תרומתן למפל הנכסים בעת אירוע כשל של
חבר מסלקה.
 דרישת הון זו תהיה בשיעור שלא יפחת מ 15%-מסך דרישת ההון
של כל מסלקה בגין סיכוני אשראי ,סיכוני שוק ,סיכונים
תפעוליים והסיכון העסקי שימדדו במסגרת מודל להלימות ההון.

יתרות נזילות במסגרת
ההון העצמי

 נכון ליום  32בדצמבר  1026עמדו היתרות הנזילות (מזומנים ושווי
מזומנים ונכסים פיננסיים זמינים למכירה) במסגרת הונה העצמי
של מסלקת המעו"ף על סך כ 49-מיליון ש"ח.
 נכון ליום  32בדצמבר  1026עמדו היתרות הנזילות (מזומנים ושווי
מזומנים ונכסים פיננסיים זמינים למכירה) במסגרת הונה העצמי
של מסלקת הבורסה על סך כ 222-מיליון ש"ח.
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אמצעי מזעור
וניהול הסיכון

תיאור אמצעי מזעור וניהול הסיכונים במסלקות

תמהיל נכסים
נזיל

הקבוצה מאופיינת בתמהיל נכסים נזיל במיוחד .נכון ליום  32בדצמבר
 – 1026כ 91%-מנכסיה הפיננסים של הקבוצה (בנטרול נכסים הנובעים
מפעילות סליקה בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים) הינם נכסים נזילים
מיידים (מזומן ואג"ח של ממשלת ישראל) – מזה כ 20%-יתרות מזומן.

מודל להלימות
הנזילות

מודל להלימות הנזילות קובע כרית נזילות מינימאלית ויחסי כיסוי
מינימאליים ברמת הקבוצה וברמת כל אחת מהמסלקות.
אמצעי הגנה בעת אירוע כשל של חבר מסלקה:

תמהיל נזיל של
בטוחות בקרנות
הסיכונים

כל חבר מסלקה נדרש להפקיד במזומן לפחות  15אחוזים מחלקו בכל אחת
מקרנות הסיכונים של המסלקות ואת היתר באיגרות חוב ממשלתיות
ומילווה קצר מועד ,מה שמבטיח תמהיל נזיל של בטוחות שניתן למימוש
במהירות יחסית בעת אירוע כשל של חבר.

הסכם הנזלה עם
בנק ישראל

על מנת לספק למסלקות נזילות במקרה כשל של חבר ,התקשרה מסלקת
הבורסה ומסלקת מעו"ף באפריל  1021בהסכם עם בנק ישראל ,לפיו,
במקרה של כשל של חבר ,כל אחת מהן תהיה רשאית לדרוש מבנק ישראל,
לרכוש ממנה את איגרות החוב הממשלתיות והמילווה קצר המועד שקיבלה
כבטוחות לקרן הסיכונים ,ובנק ישראל התחייב לרכוש אותן ,בהתקיים
התנאים הקבועים בהסכמים כאמור .ביום  22ביולי  1023הוארך תוקפם
של ההסכמים עד ליום  30ביוני  1025או עד תום  90יום מיום שייכנס
לתוקף תיקון חוק שיאפשר למסלקות לממש את הבטוחות הניתנות להן
בדרך של העברת הבעלות בהן למסלקות ,לפי המוקדם.
בימים אלו מנהלות מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף משא ומתן עם בנק
ישראל ,לשם חתימה על הסכם הנזלה חדש וזאת במתווה המבוסס על
מנגנון של עסקאות מכר חוזר (להלן " ,)"Repoזאת בהתאם לסטנדרטים
הבינלאומיים המנחים שפורסמו על ידי  CPSS-IOSCOוהוראת רשות
ניירות ערך בדבר הבטחת פעילותן התקינה של מסלקות הבורסה .הסכם
ההנזלה החדש ,ככל שייחתם ,יכנס לתוקף בכפוף לתיקון חוק ניירות ערך,
שיאפשר למסלקות לבצע עסקאות  Repoבבטוחות .בתקופת הדוח
המסלקות לא נדרשו לעשות שימוש בהסכם ההנזלה האמור

קו אשראי מבנק
מסחרי

למסלקת הבורסה הוקצה קו אשראי מבנק מסחרי( ,המוגבלת עד גובה של
 30מיליוני ש"ח) כנגד בטוחות מתאימות ,על מנת לספק נזילות מיידית
בהתרחש כשל של חבר .בתקופת הדוח מסלקת הבורסה לא נדרשה לעשות
שימוש בקו האמור.

 המסלקות מתמודדות עם סיכון המחיר ( )Replacement cost riskבהתרחש אירוע כשל של
חבר באמצעות:
 הפעלת מקדמי כיסוח ( )Haircutsעל השווי המירבי הנלקח לביטחון על הבטוחות המופקדות
על-ידי החברים במסלקות (לצורך הפעילות השוטפת בנגזרים וקרנות הסיכונים).
 המתודולוגיה לחישוב דרישת הבטחונות השוטפים המגלמת במסגרת הדרישות זעזועים
במחירי השוק ומצבי קצה ,כך שדרישת הבטחונות משקפת כיסוי נאות של בטוחות גם במצבי
קיצון.
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)3

סיכוני נזילות
תמהיל פעילותה של הקבוצה במהלך העסקים הרגיל ,בהינתן ההרכב המאזני של נכסיה
והתחייבויותיה ,אינו מייצר לה חשיפה מהותית לסיכון נזילות – לא בטווח הקצר ולא בטווח
הארוך .הקבוצה מאופיינת בתמהיל נכסים נזיל במיוחד ,ומנגד – יתרת ההתחייבויות של הקבוצה
משקפת רובה ככולה תמהיל התחייבויות נשלט מבחינת מועדי הפרעון – שמיוחס רובו ככולו
להתחייבויות לעובדים ולספקים.
מעבר להיבטים במהלך העסקים הרגיל ,חשופות המסלקות בתרחיש קיצון של כשל של חבר
מסלקה ,לסיכון נזילות הנובע מן הצורך לפעול במהירות להשלמת הסליקה הכספית ,הכרוכה
בדרך כלל גם בצורך לממש במהירות את הנכסים המשמשים כבטוחות ולעיתים אף בצורך לממש
חלק מאמצעיה ההוניים של המסלקה.
הקבוצה מקיימת אמצעי הגנה ומנגנונים שונים לניהול והפחתת החשיפה לסיכוני נזילות כלהלן:

)4

סיכוני אשראי ושוק בגין השקעת היתרות הכספיות
היתרות הכספיות של הקבוצה מושקעות באג"ח של ממשלת ישראל ,וחשופות ,עקב כך ,לשינויים
בשווים .כחלק מניהול סיכון זה עומדים לקבוצה אמצעים לניהול ומזעור החשיפה לסיכון:
 לקבוצה מדיניות השקעה המאושרת מדי שנה על-ידי הדירקטוריונים של החברות בקבוצה.
במסגרת המדיניות נקבע הרכב השקעה סולידי לפיו היתרות הכספיות יושקעו באג"ח של
ממשלת ישראל ,כאשר תמהיל השקעה זה ממזער את חשיפת הקבוצה לשחיקה בשווי
ההשקעות בגין שינויים בשווי השוק שלהם.
 מדיניות ההשקעה ,המגבילה את מח"מ ההשקעה באג"ח ,מקטינה את החשיפה לשינויים
בשיעורי הריבית.
 במסגרת מדיניות ההשקעה נקבעו מגבלות על הגופים המנהלים וכן נקבעה חובת פיזור ניהול
ההשקעות בין כמה גופים מנהלים.
 מבוצעת בקרה של רואה-חשבון חיצוני אחר העמידה של מנהלי התיקים במדיניות שנקבעה על-
ידי הדירקטוריון וממצאי הבקרה מדווחים לדירקטוריון.
 דירקטוריון הבורסה מפקח על ניהול היתרות הכספיות.
 מודל להלימות ההון קובע כרית הונית מינימאלית כנגד סיכון האשראי הגלום בהשקעת
היתרות הכספיות.
 פרוט והרחבה נוספים לגבי החשיפה לסיכונים הפיננסים ומערך קווי ההגנה והאמצעים לניהול
החשיפה – ראה ביאור  6לדו"חות הכספיים.
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ד.

גורמי הסיכון התפעוליים
)2

כללי
 הסיכון התפעולי הינו הסיכון להפסד ו/או לפגיעה בפעילותה השוטפת של הקבוצה ו/או לפגיעה
תדמיתית – כתוצאה מאי נאותות או כשל של תהליכים פנימיים ,אנשים ומערכות לרבות
שימוש בלתי נאות ו/או אפקטיבי במקורות השונים המופעלים על ידי הקבוצה או העומדים
לרשותה ,וכן כתוצאה מאירועים חיצוניים.
 הסיכון התפעולי בקבוצה ,כבכל תשתית פיננסית מרכזית ,הוא סיכון המובנה בכל המוצרים
ושירותים שמספקת קבוצת הבורסה לשוק ההון ,ובכל הפעילויות ,התהליכים והמערכות
המאפשרות את פעילותה.
 הסיכון התפעולי בקבוצה מורכב ומיוחס לכמה תתי-סיכון עיקריים :סיכון טכנולוגיות המידע
(לרבות סיכוני אבטחת מידע) ,סיכון הגורם האנושי (לרבות סיכוני מעילה והונאה) וסיכוני
משמורת (.)Custody Risk
במהלך שנת  1025החלה הבורסה בהקמתה של תשתית משולבת לניהול הסיכונים התפעוליים
ברמת הקבוצה והמסלקות ,פעילות זו המשיכה בייתר שאת במהלך שנת  - 1026להרחבה נוספת
ראה סעיף  ,)3.6(22וצפויה להמשיך גם בשנת  1022והלאה בעיקר בכל הקשור להדרכה
והטמעת הנושא

)1

סיכון טכנולוגיות המידע
 סיכון טכנולוגיות המידע מיוחס לכשל של הגורמים הטכנולוגיים – לרבות :שיבושים במערכות,
גיבוי לא מספק של מערכות המידע ,ליקויים בתפעול השוטף של המערכות ,התיישנות של
טכנולוגיות קיימות ,הסתמכות על מערכות מיושנות ,ועוד.
 פעילותה התקינה והרציפה של הקבוצה תלויה במידה מהותית בזמינות ,שלמות ,עדכניות
ושרידות מערכות המחשוב שלה .התממשות של סיכונים תפעוליים הקשורים במערכות המידע,
בתשתיות המחשוב המרכזיות או בחיסיון המידע הקשור בהן ,עלולה לפגוע בפעילות המסחר
והסליקה ובפעילויות הנלוות אליה ,ולגרום לקבוצה נזק כלכלי ותדמיתי.

)3

סיכון הגורם האנושי
 סיכוני הגורם האנושי נובעים מכשל ו/או טעות של הגורם האנושי ,מהנעה כושלת של עובדים
ומנהלים או מפגיעה באיכות ובזמינות השירותים המסופקים .הסיכונים הרלבנטיים הינם:
אירועים הנובעים מרשלנות ,אי כשירות ,טעות או חוסר מקצועיות של הגורם האנושי ,וכן
החשש מאירועי מעילות והונאות על רקע חולשות במערך הבקרה הפנימית.
 פעילות הקבוצה מאופיינת בריבוי ובמורכבות של תהליכים תפעוליים (חלקם ידניים) ,החיוניים
להשגת יעדיה .השגת יעדים אלו מותנית במידה רבה בכשירותם המקצועית של עובדי הקבוצה
ובמחויבותם לבצע את המשימות המוטלות עליהם באמינות וביושרה.
 סיכון נוסף טמון באפשרות לשביתה מלאה או חלקית של עובדי הקבוצה ,המאוגדים בהסכם
קיבוצי ,וכן בשביתה של גופים שפעילות המסלקה תלויה בהם ,כדוגמת בנק ישראל והבנקים
שהינם חברי המסלקה.

)4

סיכוני משמורת ()Custody Risk
 מסלקת הבורסה משמשת גם כמשמורת מרכזית לניירות ערך ( CSD - Central Securities
 .)Depositoryבמסגרת זו מנהלת המסלקה את רישומי מלאי ניירות הערך הרשומים למסחר
בבורסה ומוחזקים בידי הציבור ,ומעדכנת רישומים אלו בעקבות אירועים המשליכים על
שינויים בהון.
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בנוסף מטפלת המסלקה באירועי חברה הקשורים לניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה,
מעבירה תשלומים וזכויות שונות למחזיקי ניירות הערך ,ומאפשרת יישומם של הסדרי חוב.
 בפעילותה זו ,חשופה המסלקה לסיכון משמורת שהינו הסיכון להפסד או פגיעה בנכסים
המוחזקים במשמורת במקרים של :חדלות פירעון ,רשלנות ,הונאה ,ניהול לא נאות או תיעוד
לקוי של הקסטודיאן או של שלוח שלו.
 בשנת  1008ביצעה חברת  ,Thomas Murrayלראשונה ,סקר סיכונים במסלקת הבורסה
ודירגה את רמת הסיכון בפעילות המשמורת של המסלקה (עבור המשקיעים) בהשוואה
למסלקות בעולם .בינואר  1022ביצעה חברת  Thomas Murrayסקר חוזר שבעקבותיו הועלה
דרוג המסלקה מ )A)-ל.)A+( -
בפברואר  1023סקרה חברת  Thomas Murrayאת המסלקה בפעם השלישית ,והותירה את
דירוג המסלקה על כנו.
)5

תיאור אמצעי מזעור וניהול החשיפה לסיכונים תפעוליים
הסיכון

תיאור אמצעי מזעור וניהול הסיכונים

סיכון טכנולוגיות 
המידע







סיכון הגורם
האנושי

קבוצת הבורסה מתמודדת וממזערת את החשיפה לסיכוני מערכות
המידע בדרכים שונות ,וביניהן :גיבוש מדיניות ,כתיבת נוהלי עבודה
והטמעת פרוצדורות עבודה מקובלות ,מינוי פונקציות רלוונטיות,
הטמעת מגוון בקרות מפצות ,הפעלת מערכות התראה והגנה על מערכות
המידע ,ביצוע סקרי סיכונים במיגוון של נושאים הקשורים במערכות
המידע ושימוש ביועצים חיצוניים ובמתודולוגיות בינלאומיות
מתקדמות לניהול סיכוני מערכות המידע.
לקבוצת הבורסה קיים אתר גיבוי לשעת חירום ,שמטרתו לספק מענה
למקרים שבהם האתר הראשי של הבורסה לא מתפקד.
קבוצת הבורסה עוסקת בשדרוג ופיתוח מתמיד של המערכות והתאמתן
לצרכים המשתנים של המסלקה ולהתפתחות השינויים בכללי המסחר
והסליקה שאחד המאפיינים העיקריים שלהן הוא רמת אוטומציה
גבוהה ,מה שמקטין ממילא את הסיכון להתממשות סיכונים תפעוליים
כתוצאה מכשל של הגורם האנושי.
אבטחת מידע :לקבוצת הבורסה מדיניות מפורטת בנושא מדיניות
אבטחת מידע והיא מבצעת את כל הסקרים והמיפויים הנדרשים –
לרבות סקרים לבחינת העמידות בפני התקפות סייבר .ממצאי הסקרים
נדונים בהנהלה ובדירקטוריון.
מדיניות כח אדם נועדה בין השאר לצמצם את החשיפה לסיכון הנובע
מהגורם האנושי.

 על מנת להתמודד עם הסיכונים הקשורים בגורם האנושי מפעילה
קבוצת הבורסה מערך של בקרות פנימיות לרוחב המחלקות ,התהליכים
והפעילויות – כך שהן מבטיחות (במידת האפשר) כי הפעילות יעילה
ואפקטיבית ,כי המידע מלא ואמין ומסופק במועד ,וכי הבורסה
והמסלקות פועלות על פי הכללים שחלים עליהן.
מערך זה כולל ,בין היתר :כללים המעוגנים בתקנון הבורסה ,בהנחיות
על פיו ,ובחוקי העזר של המסלקות; עקרונות ומדיניות; נהלי עבודה;
בקרות מיכוניות וידניות; מדרג הרשאות; וסקרי סיכונים המבוצעים
מעת לעת בנושאים שונים.
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הסיכון

תיאור אמצעי מזעור וניהול הסיכונים
 לצד זאת ,יש לציין כי קבוצת הבורסה מכוסה בפוליסת ביטוח בגין
אחריות מקצועית.

סיכון משמורת

המסלקה מתמודדת וממזערת את החשיפה לסיכון המשמורת בדרכים
שונות ,וביניהן:
 בחוקי העזר של המסלקה מעוגנים ומוסדרים כל ההליכים והפעולות
הקשורים ברישום מלאי ניירות הערך ,עדכוני ההון המבוצעים במסלקה
ותפעול אירועי החברה הנגזרים משירותי המשמורת.
 תהליכי העבודה והפרוצדורות השונות – מעוגנים בנהלי עבודה.
 המסלקה מפעילה מערך של בקרות פנימיות שנועד לוודא את נאותות
הרישום ,התיעוד ,והניהול של חשבונות ניירות הערך המופקדים
במסלקה.

כרית הון מינימאלית
בנוסף לקווי ההגנה המתוארים לעיל ,במודל להלימות ההון נקבעה כרית הונית מינימאלית בגין
הסיכונים התפעוליים ,ברמת הקבוצה וכל אחת מן המסלקות.
ה.

המשכיות עסקית
בקבוצה קיים נוהל מעבר למתקן גיבוי ונוהל חירום לטובת קיום המשכיות העסקית ,בדגש על פעילות
המסחר והסליקה ,במקרה של שעת חירום או אסון ,לרבות בעת כשל תפעולי מהותי .הנהלים כוללים
הנחיות פעולה לתגובה מיידית במקרה של שיבוש תפעולי או אחר בהתייחס לפעילות המסחר והסליקה,
ופעילויות אחרות שהוגדרו כקריטיות ,לרבות הצעדים והתהליכים הנדרשים לחזרה לשגרה.
בשנת  ,1022כחלק מתוכנית העבודה ,מתוכננת בחינה תקופתית של הנושא ובכלל זה בחינת ההיערכות
לתרחישי קיצון.
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 .36אומדנים חשבונאיים (תקנה (.31ב)( )2לתקנות הדיווח)
א.

בחינת ירידת ערך של רכוש קבוע
החברה השלימה בחודש יולי  1024את בניית משכנה החדש ברחוב אחוזת בית  1בתל אביב .החברה
ביצעה בשנת  1023עבודה לבחינה לירידת ערך שווי המבנה.

ב.

נכסי מיסים נדחים
הקבוצה מכירה בנכסי מיסים נדחים ובהתחייבויות מיסים נדחים על בסיס ההפרשים בין הסכומים
בספרים של הנכסים וההתחייבויות לבין סכומם המובא בחשבון לצורכי מס .עיקר נכס המס בקבוצה
נובע מהפרשה לירידת ערך שהוכרה ב 32בדצמבר 1023 ,בגין בניין הבורסה בסכום של  91,500אלפי .₪
היפוך ההפרש הזמני יתבצע על פני  15שנים.

ג.

אורך חיים שימושיים של נכסים בלתי מוחשיים:
הקבוצה בוחנת בתום כל תקופת דיווח שנתית את אומדן אורך החיים השימושיים של נכסיה הבלתי
מוחשיים ,המהווים בעיקר עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב לשימוש פנימי .בקביעת אורך החיים
השימושיים של הנכס נלקחים בחשבון גורמים כגון השימוש החזוי בנכס ,מחזור חיים טיפוסי ,התיישנות
טכנית ,וכדומה.

לפירוט נוסף ראה ביאור  3לדוחות הכספיים.

 .31דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית (תקנה (.31ב)( )9לתקנות הדיווח)
לפרטים אודות הדירקטורים של הבורסה ראה סעיף  16לדוח "פרטים נוספים" בדוח שנתי זה.

 .34עדכון לגבי כל ארוע או ענין אפשריים שחלה עליהם תקנה 10א(6א)
(תקנה(.31ב)( )31לתקנות הדיווח)
לא רלונטי

 .32גילוי בדבר המבקרת הפנימית של החברה(תקנה (.31ב)( )33לתקנות הדיווח)
א.

פרטי המבקרת הפנימית
שם המבקרת :שרון ויטקובסקי-טביב ,רו"ח .המבקרת משמשת גם כמבקרת הפנימית של מסלקת
הבורסה ושל מסלקת מעו"ף (מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף יקראו יחד "המסלקות").
תאריך תחילת כהונה:
בבורסה 25.4.1022 -
במסלקות.5.5.1022 -
על פי הודעת המבקרת הפנימית והגורם החיצוני מטעמו היא פועלת:
היא עומדת בתנאים הקבועים למינויה על פי כל דין ,לרבות על פי סעיף (246ב) לחוק החברות ועל פי
סעיפים ( 3א) ו 8 -לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב.2991-
למבקרת הפנימית ,לרבות הגורם החיצוני שמטעמו היא פועלת ,אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים
מהותיים אחרים עם החברה או המסלקות או עם גוף קשור אליהן.
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המבקרת הפנימית היא גורם חיצוני הנותן שירותים לחברה באמצעות משרד " BDOזיו האפט יעוץ
וניהול בע"מ" .המבקרת הינה שותפה במשרד ועומדת בראש מגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים
במשרד.
המבקרת ממונה כמבקרת הפנימית בחברות ובתאגידים שונים נוספים.

ב.

דרך המינוי
בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום  ,2.2.1025דירקטוריון הבורסה בישיבתו מיום  29.1.1025החליט
למנות את רו"ח שרון טביב ממשרד "זיו האפט" כמבקרת פנימית של הבורסה לתקופה של שנתיים עד
ליום  25.4.1022וכן להמליץ לדירקטוריון מסלקת הבורסה ולדירקטוריון מסלקת מעו"ף למנותה.
בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום  ,29.2.1022דירקטוריון הבורסה בישיבתו מיום  9.1.1022החליט
למנות את רו"ח שרון טביב ממשרד "זיו האפט" כמבקרת פנימית של הבורסה וכן להמליץ לדירקטוריון
מסלקת הבורסה ולדירקטוריון מסלקת מעו"ף למנותה לתקופה של שנתיים עד ליום .25.4.1029
זאת ,לאור ניסיונה והשכלתה ולאור שביעות הרצון מעבודת הביקורת שנעשתה עד כה ובהתחשב בגודלה
של הבורסה ,היקף פעילותה ומורכבותה.

ג.

זהות הממונה על המבקרת הפנימית
דירקטוריון החברה החליט כי הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יו"ר דירקטוריון החברה.

ד.

תכנית העבודה
תכנית עבודת הביקורת הפנימית לבורסה ולמסלקות הינה מאוחדת ורב -שנתית בגין התקופה1025- :
.1029
בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה החליט דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  9.1.1022לאשר
תכנית ביקורת לבורסה ולמסלקות לשנת .1022
התכנית נקבעה בהתבסס על הכרות המבקרת הפנימית את הבורסה וכן על מיפוי הפעילויות שנערכו על
ידי המבקרת הפנימית בבורסה במרוצת השנים:
-

סקר מוקדם בחודשים יולי עד ספטמבר .1022

-

תוכנית הביקורת הפנימית הרב שנתית.

-

מיפוי פעילויות במסלקת הבורסה בשנת .1022

-

מיפוי היבטי ניהול טכנולוגיות המידע בשנת .1024

הגורמים המעורבים בקביעת תכנית העבודה הינם הנהלת הבורסה וועדת הביקורת ודירקטוריון
הבורסה.
תכנית עבודת המבקרת מובאת בפני ועדת הביקורת ולאחר שזו מאושרת על ידה ,מובאת לדירקטוריון
הבורסה .ועדת הביקורת והדירקטוריון יאשרו כל שינוי בתכנית העבודה.

ה.

ביקורת תאגידים מוחזקים
תכנית עבודת הביקורת הפנימית לבורסה ולמסלקות הינה מאוחדת ורב -שנתית בגין התקופה1025- :
 .1029מדי שנה מאשר הדירקטוריון תכנית ביקורת לשנה הספציפית לבורסה ולמסלקות.
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ו.

היקף העסקה
להלן היקף שעות עבודת הביקורת שבוצעה בבורסה ובמסלקות באמצעות המבקרת הפנימית על בסיס
תוכנית העבודה לשנת :1026
בורסה

מסלקות

סה"כ

280

320

2,090

כמו כן ,בחודש אוגוסט  1026נתבקשה המבקרת הפנימית לבצע ביקורת פנים נוספת בענין שעות עבודה
מהבית ,שלא במסגרת תכנית העבודה .בגין בדיקה זו בוצעו  322שעות נוספות.

ז.

עריכת הביקורת על פי תקנים מקצועיים
על פי הודעת המבקרת הפנימית ,אשר הניחה את דעת הדירקטוריון הביקורת הפנימית נערכת בהתאם
לחוק הביקורת הפנימית ולתקנים מקצועיים מקובלים ,לרבות תקני לשכת המבקרים הפנימיים
העולמית (.)IIA
הביקורת הפנימית מבוצעת בהתבסס על תוכנית ביקורת פנימית רב שנתית לשנים .1025-1029
התוכנית נקבעה בהתבסס על הכרות המבקרת הפנימית את הבורסה וכן על מיפוי הפעילויות שנערכו על
ידי המבקרת הפנימית בבורסה במרוצת השנים:
סקר מוקדם בחודשים יולי עד ספטמבר .1022
מיפוי פעילויות במסלקת הבורסה בשנת .1022
מיפוי היבטי ניהול טכנולוגיות המידע בשנת .1024

ח.

גישה למידע
למבקרת הפנימית הומצא כל מסמך וכל מידע שברשות הבורסה והמסלקות ,אשר התבקש על ידה
והדרוש לצורך ביצוע תפקידה .למבקרת ולצוותה ניתנת גישה חופשית ומתמדת למידע.

ט.

דוח המבקרת הפנימית
דוחות הביקורת נערכים ומוגשים בכתב.
הדוחות מוגשים ליו"ר דירקטוריון הבורסה ,לחברי ועדת הביקורת של דירקטוריון הבורסה ולמנכ"ל
הבורסה.
להלן רשימת הדוחות שנדונו בוועדת הביקורת של דירקטוריון הבורסה במהלך שנת :1026
נושא הדוח
העברות ,הפקדות ומשיכות מלאי על ידי מסלקת
הבורסה
גביית עמלות סליקה
ביטוחים
תפעולית ביחידת ההנפקות
התקשרויות עם יועצים בטכנולוגיות מידע
ניהול מלאי התוכנות
יישום המלצות מדוח רכש והתקשרויות
בטכנולוגיות מידע – 1025

מועד הגשת
הדוח הסופי
28.5.26

מועד הדיון
בוועדת הביקורת
1.6.26

30.5.26
28.6.26
18.9.26
22.22.26
22.22.26
22.22.26

1.6.26
19.9.26
12.20.26
14.22.26
14.22.26
14.22.26
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י.

הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקרת הפנימית
לפי מיטב ידיעת הדירקטוריון היקף ,אופי ורציפות פעילות המבקרת הפנימית ותכנית עבודתה הינם
סבירים בנסיבות הענין ,ויש בהם כדי להגשים מטרות הביקורת הפנימית בחברה.

יא .תגמול
תגמול המבקרת הינו על פי תעריך קבוע לשעת עבודה ,העומד על  ₪ 130לשעה והמשולם על ידי הבורסה.
תגמול המבקרת בגין תכנית הביקורת לשנת  1026הסתכם בסך של  .₪ 150,200בנוסף ,שולמו למבקרת
סך של  ₪ 22,530בגין הביקורת הנוספת שבוצעה כאמור.

 .32רואה חשבון מבקר (תקנה (.31ב)( )36לתקנות הדיווח)
החברה בוחנת את שכר הטרחה של המבקרים תוך התחשבות בניסיונם ובידע המקצועי שלהם ,במוניטין שלהם
וביכולתם ל תת ערך מוסף איכותי בביקורת הדוחות הכספיים בקבוצה ובייעוץ עסקי כלכלי .הגורם המאשר
את שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר הינו דירקטוריון החברה.
שם המשרד המבקר

השרות

בריטמן אלמגור זהר
רואי חשבון
בריטמן אלמגור זהר
רואי חשבון

ביקורת (*)
שירותי
מיסים ויעוץ

שנת 1026
באלפי ש"ח
199
34.5

שנת 1025
שנת 1026
שעות עבודה באלפי ש"ח
119
2,950
242

50

שנת 1025
שעות עבודה
2,610
280

(*) ביקורת בשנת  1026כוללת ביקורת הסבת נתונים למערכת הפריורטי בסך של  20אש"ח ( 350שעות)
העקרונות לקביעת שכר הטרחה של המבקר:
החברה בוחנת את שכר הטרחה של המבקרים תוך התחשבות בניסיונם ובידע המקצועי שלהם ,במוניטין שלהם
וביכולתם לתת ערך מוסף איכותי בביקורת הדוחות הכספיים בקבוצה .הגורם המאשר את שכר הטרחה של
רואה החשבון המבקר הינו דירקטוריון החברה.

 .30הליך אישור הדוחות הכספיים (תקנה (.31ב)( )32לתקנות הדיווח)
האורגן בחברה האחראי על בקרת העל (כמשמעותה בגילוי דעת  26של לשכת רואי החשבון בישראל) הינו
דירקטוריון החברה.
דירקטוריון החברה מינה ועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,במטרה לבחון את הסוגיות המהותיות בדיווחים
כספיים של החברה ,לרבות עסקאות מהותיות שאינן במהלך העסקים הרגיל ,את ההערכות המהותיות
והאומדנים הקריטיים שייושמו בדוחות הכספיים ,את המדיניות החשבונאית ואת השינויים שחלו בה.
בהתאם להחלטות דירקטוריון הבורסה ,ועדת הביקורת תשמש גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
בשבתה כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים  -תדון הועדה בדוחות הכספיים של הבורסה ושל חברות הבורסה
ותעביר לדירקטוריון הבורסה את המלצותיה לעניין אישור הדוחות הכספיים ותדווח לדירקטוריון על כל ליקוי
או בעיה שהתגלו במהלך בחינת הדוחות הכספיים.
הועדה תבחן את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו ,ותביא את המלצותיה לפני מי שקובע את
שכרו (בבורסה  -דירקטוריון הבורסה ,במסלקת הבורסה  -דירקטוריון מסלקת הבורסה ,ובמסלקת מעו"ף -
דירקטוריון מסלקת מעו"ף).
הדוחות הכספיים ,טרם יובאו לאישור דירקטוריון הבורסה ו/או חברות הבורסה ,לפי העניין ,ייבחנו על-ידי
הוועדה אשר תעביר המלצותיה לדירקטוריון ותדווח לדירקטוריון על כל ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך בחינת
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הדוחות הכספיים .הוועדה תבחן בישיבותיה את הדוחות הכספיים ותגבש בהקשר זה המלצות לדירקטוריון
בכל אחד מהנושאים הבאים:
א.

ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים.

ב.

הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי.

ג.

שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים.

ד.

המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים.

ה.

הערכות שווי ,לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן ,שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים.

ו.

כל נושא אחר שלדעת הוועדה רלבנטי במסגרת בחינת הדוחות הכספיים.

הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים תעביר לדירקטוריון הבורסה את המלצותיה לעניין אישור הדוחות הכספיים
ותדווח לדירקטוריון על כל ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך הבחינה.
הרכב הועדה לבחינת הדוחות הכספיים למועד פרסום הדוח :יו"ר הועדה – מר יצחק חלמיש דח"צ ,גב' מירב
בן כנען הלר דח"צ ,גב' ברכה ליטבק דח"צ ,מר דן וייס דח"צ ומר יואב שלוש דח"צ .כל אחד מהחברים בוועדה
הינו בעל היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים .לפרטים נוספים על חברי הועדה ראו תקנה  16לחלק הרביעי
(פרטים נוספים על החברה) לדוח התקופתי של שנת .1026
מיומנותם החשבונאית והפיננסית והיכולת של חברי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לקרוא ולהבין דוחות
כספיים נובעת מהשכלה אקדמית וניסיון מקצועי.
החל מאישור הדוחות הכספיים ליום  ,32.21.1020נכנסו לתוקף תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך
אישור הדוחות הכספיים) ,התש"ע ( -1020להלן" :תקנות הליך אישור הדוחות") .הועדה לבחינת הדוחות
הכספיים פועלת ברוח תקנות הליך אישור הדוחות .לצורך אישור הדוחות הכספיים לשנת  ,1026קיימה הועדה
ישיבות בימים  ,13.3.22 ,24.3.22 ,1.3.22בישיבות האמורות נכחו חברי הועדה ,רואה החשבון המבקר ,המנכ"ל
 מר איתי בן זאב (למעט בישיבה שהתקיימה ביום )1.3.22וסמנכ"ל הכספים -רו"ח דוד דרעי.במסגרת ישיבת הועדה לבחינת הדוחות הכספיים נדונה המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי
שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד ,סוגיות מהותיות בדוחות הכספיים של החברה ,הערכות ואומדנים
שנעשו ,סקירת תוצאות  )ISOX(,הדוחות הכספיים .כמו כן ,נבחנו הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי.
הועדה לבחינת הדוחות הכספיים בחנה את האמור לעיל ,בין היתר ,באמצעות סמנכ"ל הכספים ,מר דוד דרעי,
רו"ח בהכשרתו ,האחראי על ריכוז כל החומרים הרלוונטים לעריכת הדוחות הכספיים ויחד עם מנכ"ל החברה,
מר איתי בן זאב ,תוך התייעצויות לפי הצורך עם שותף במשרד רו"ח המבקר על התוצאות הכספיות.
רו"ח דוד דרעי ועובדי מחלקת הדיווח החשבונאי מרכזים את כל הסוגיות המהותיות החשובות לעריכת
הדוחות.
רואה החשבון החיצוני של החברה נותן את חוות דעתו המקצועית ביחס לסוגיות החשבונאיות בקשר עם
הדוחות הכספיים ומשיב לשאלות המועלות על ידי חברי הועדה.
לאחר התקיימות הדיונים כאמור לעיל ,המלצות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים ייושמו על ידי הנהלת החברה
בטיוטת הדוח השנתי שנשלח לדירקטוריון זמן סביר לפני ישיבת הדירקטוריון.
להנחת דעתו של הדירקטוריון ,המלצות הועדה הועברו לדירקטוריון זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון וזאת
בהתחשב בהיקף ומורכבות ההמלצות.
הדירקטוריון קבע כי  5ימי עסקים הינם זמן סביר לקבלת המלצת הועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
במהלך ישיבת הדירקטוריון סוקרים המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים את פעילותה המאוחדת של החברה בתקופת
הדיווח ,את התוצאות הכספיות ואת האירועים הרלוונטים בתקופת הדוח ואחריו .לאחר הסקירה נערך דיון
וניתנות תשובות לשאלות הדירקטורים .כמו כן ,יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים מציג את המלצות הועדה
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שהועברו לדירקטוריון וכן סוגיות מהותיות בדיווח הכספי אשר לדעתה יש לדון בהן בישיבת הדירקטוריון ונערך
דיון בנושאים.
בישיבת הדירקטוריון לאישור הדוחות התקופתיים ,נוכחים גם רואה החשבון החיצוני של החברה אשר נותן את
חוות דעתו המקצועית ביחס לסוגיות החשבונאיות בקשר עם הדוחות הכספיים ומשיב לשאלות המועלות על ידי
חברי הדירקטוריון .לאור הדיון כאמור ,מתקיימת הצבעה לאישור הדוחות הכספיים .ביום  30.3.22התקיימה
ישיבת הדירקטוריון במסגרתה נדונו ואושרו הדוחות הכספיים בישיבה נכחו חברי הדירקטוריון.
למועד אישור הדוחות ,דירקטוריון החברה מורכב מ  26 -דירקטורים אשר מתוכם  5דח"צים ובנוסף דירקטור
אחד שמינה שר האוצר ודירקטור אחד שמינה נגיד בנק ישראל.

 .32הליכים משפטיים
לפרטים ראו ביאור  .23לדוחות הכספיים.

 .39מאזן הצמדה
לא רלונטי.

_____________________

__________________

______________

אמנון נויבך ,יו"ר הדירקטוריון

איתי בן-זאב ,מנכ"ל

תאריך החתימה
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חלק ג'
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
פרטים נוספים על התאגיד
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תקנה  :9דוחות כספיים
מצ"ב דוחות כספיים מאוחדים של החברה לשנת  1026וחוות דעת רואי החשבון הכלולה בדוחות הכספיים.
תקנה 9ב' :דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
מצ"ב דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לשנת .1026
תקנה 9ג' :דוח כספי נפרד
מצ"ב נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת  ,1026המיוחסים לחברה עצמה כחברה
אם.
תקנה 9ד' :דוח מצבת התחייבויות לפי מועד פירעון
לא רלוונטי
תקנה  :31דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד
מצ"ב לדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנת .1026
תקנה 31א' :תמצית דוחות הרווח הכולל הרבעוניים
לא רלוונטי
תקנה  :33רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות וכלולות
שם
החברה

סוג
המניה
וערכה
הנקוב

מספר
מניות
מונפקות

מסלקת
הבורסה
לניירות
ערך
בתל-
אביב
בע"מ

רגילה
בת 2
 ₪ע"נ

30,000,011

ערך בדוח
הכספי
הנפרד
ליום 13
בדצמבר
6132
(באלפי
)₪

שיעורי החזקה ע"י החברה

בהון
53,603

200%

בהצבעה
200%

בסמכות
למנות
דירקטורים
 8דירקטורים
ימונו ע"י
דירקטוריון
הבורסה .היה
ובמסלקת
הבורסה אין
חבר שאינו
בנק ושאינו
כלול בקבוצה
בנקאית ימנה
דירקטוריון
הבורסה
דירקטור
אחד וחליף לו
שהינם נושאי
משרה של
חבר הבורסה
שאינו בנק
ושאינו כלול
בקבוצה
בנקאית.

יתרות
אגרות
חוב,
שטרי הון
והלוואות
באלפי
ש"ח

59,528

תנאי
ההלוואה

מועדי
פרעון

התקופה
הזכויות
לפדיון
מכח
ההלוואה הינה ל
 20שנים
הינן
מיום
נדחות
25/21/2
ביחס
.5
לנושים
אפשרות
אחרים
לפדיון
של
המסלקה .מוקדם
לא יינתנו לאחר 5
שנים
בטחונות
ורק לפי
כנגד
ההלוואה .דרישת
ההלוואה המסלק
ה.
צמודה
למדד
המחירים
לצרכן
ונושאת
ריבית
שנתית
בגובה
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שם
החברה

סוג
המניה
וערכה
הנקוב

מספר
מניות
מונפקות

מסלקת
מעו"ף
בע"מ

רגילה
בת 2
 ₪ע"נ

3,000,029

ערך בדוח
הכספי
הנפרד
ליום 13
בדצמבר
6132
(באלפי
)₪

שיעורי החזקה ע"י החברה

בהון

42,992

99.9%

בהצבעה

99.9%

יתרות
אגרות
חוב,
שטרי הון
והלוואות
באלפי
ש"ח

תנאי
ההלוואה

מועדי
פרעון

בסמכות
למנות
דירקטורים
 8דירקטורים
ימונו ע"י
דירקטוריון
הבורסה .היה
ובמסלקת
הבורסה אין
חבר שאינו
בנק ושאינו
כלול בקבוצה
בנקאית ימנה
דירקטוריון
הבורסה
דירקטור
אחד וחליף לו
שהינם נושאי
משרה של
חבר הבורסה
שאינו בנק
ושאינו כלול
בקבוצה
בנקאית.

0

4.15%
לשנה
__

__
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תקנה  :36שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות וכלולות
לא רלוונטי

תקנה  :31הכנסות של חברות בת וחברות כלולות והכנסות מהן
שם החברה

רווח (הפסד)
נקי לשנה
באלפי ש"ח

רווח (הפסד)
כולל לשנה
באלפי ש"ח

דיבידנד
באלפי
ש"ח

דמי יזום
(*)
באלפי ₪

הכנסות (הוצאות) ריבית
נומינלית הפרשי הצמדה
באלפי ש"ח

מסלקת הבורסה לניירות
ערך בתל -אביב בע"מ

2,286

1,012

0

22,032

()1,300

מסלקת מעו"ף בע"מ

()416

()408

0

0

0

(*) לפרטים נוספים ראה ביאור  22לדוחות הכספיים.

תקנה  :34רשימת הלוואות ,אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד
מתן הלוואות אינו עיסוק עיקרי של החברה.
תקנה  :63תגמולים לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירה
תגמול דירקטורים
על פי החלטת מוסדות הבורסה ,משלמת הבורסה לדח"צים בבורסה גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה
ל"סכום הקבוע" כנקוב בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס 1000 -הן לגבי
דירקטור חיצוני מומחה וזאת על פי סיווג החברה כקבוע בתקנות האמורות.
החלטות דומות התקבלו במוסדות המסלקות .כמו כן ,הוחלט במוסדות המסלקות כי דח"צ המכהן במסלקות
ובבורסה לא יהיה זכאי לגמול שנתי בגין החברות בדירקטוריון המסלקות.
כמו כן הוחלט במוסדות המסלקות כי גמול ההשתתפות לדירקטור חיצוני בגין השתתפות בישיבת ועדת הביקורת
(המשמשת גם כועדת תגמול) של מסלקת הבורסה ושל מסלקת מעו"ף וגמול ההשתתפות לדירקטור חיצוני בגין
השתתפות בישיבת הועדת לניהול סיכונים של מסלקת הבורסה ושל מסלקת מעו"ף ,יהיה בגובה של  30%מגמול
ההשתתפות בישיבה לדח"צים במסלקות .זאת ,במקרה בו ישיבת ועדת הביקורת או ישיבת הועדת לניהול סיכונים של
המסלקות תתקיים באותו היום בו תתקיים ישיבת ועדת הביקורת או הועדה לניהול סיכונים של הבורסה ותדון
בנושאים דומים.
תגמול הדירקטורים בבורסה ,במסלקת הבורסה ובמסלקת מעו"ף בגין שנת  1026הסתכם בסך של .₪ 2,123,862
מודל תגמול למנהלים בכירים
ביום  1ביולי  1025אושרו בדירקטוריון הבורסה ,לאחר שהתקבל לכך אישור ועדת הביקורת של החברה ,מדיניות
תגמול תלת שנתית לשנים  .1022 ,1026 ,1025ביום  30ביולי  1025אישרה האסיפה הכללית של הבורסה את מדיניות
התגמול כאמור ביחס למנכ"ל הבורסה וליו"ר הדירקטוריון.
מדיניות התגמול נועדה להגדיר ולפרט את מדיניות החברה בנוגע לתגמול לנושאי המשרה בחברה ,בדרך של קירוב
תוכן המדיניות לדרישות תיקון  10לחוק החברות ,התשנ"ט ,2999-תוך התחשבות במאפיינים המיוחדים של החברה.
מטרת המדיניות הינה יצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי המשרה בחברה ,בהתחשב ,בין היתר ,במאפייני
החברה ,בפעילותה העסקית ,במדיניות ניהול הסיכונים של החברה וביחסי העבודה בחברה וכן מתן כלים נדרשים
לצורך גיוס ,תמרוץ ושימור מנהלים מוכשרים ומיומנים בחברה ,אשר יוכלו לתרום לחברה ולהשיא את רווחיה
בראייה ארוכת טווח .המדיניות מבוססת ,בין השאר ,על ניתוח השוואתי ( )Benchmarkשנערך בהתייחס לנתוני
התגמול של בעלי תפקידים בחברות ישראליות ,בעלות זיקה לתחום הפיננסי ,לרבות שקלול נתוני התגמול של בכירים
בגופים רגולטורים ,במשקל שנקבע לעניין זה.
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המדיניות מעניקה דגש לתגמול מבוסס ביצועים ,וקשירת נושאי המשרה לחברה וביצועיה ,תוך התאמת תגמול נושאי
המשרה לתרומתם להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ,בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם .המדיניות יוצרת
איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים (כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכן קצרי טווח מול ארוכי טווח).
ביום  5.5.26אישר דירקטוריון החברה ,לאחר שניתן לכך אישורה של ועדת הביקורת ביושבה גם כוועדת תגמול,
תכנית תגמול לסמנכ"לים בבורסה לשנת  .1026תכנית התגמול לשנת  1026קובעת תנאי סף למענק כספי ,תנאי זכאות
למענק ותקרות מענק כספי לסמנכ"לים .זאת ,על פי יעדים אישיים לכל נושא משרה באופן ספציפי.
ביום  10.21.26אישרה האסיפה הכללית של הבורסה תיקון במדיניות התגמול התלת שנתית של נושאי המשרה
בבורסה ,בהקשר לטווח התגמול הקבוע (ללא בונוסים) למנכ"ל הבורסה וליו"ר הדירקטוריון.
להלן פירוט השכר ושווי ההטבות האחרות ששולמו בשנת  1026למקבלי השכר הגבוה מבין נושאי המשרה בבורסה
(סכומים באלפי ש"ח):
פרטי מקבל התגמולים
שם

מין

תפקיד

תגמולים בעבור שירותים
שיעור
החזקה
בהון
התאגיד

שכר
(*)

היקף
משרה

יוסף ביינארט

מנכ"ל

ז

מלא

-

2,039

אמנון נויבך

יו"ר
דירקטוריון

ז

(**)

-

-

דמי
יעוץ

מענק /תשלום דמי
בונוס מבוסס ניהול
מניות

אחר
(***)

-

-

-

2,330

2,330 -

חני שטרית-בך

סמנכ"ל

נ

מלא

-

2,248

-

-

-

2,248 -

גל לנדאו

משנה למנכ"ל נ

מלא

-

2,081

-

--

ז

מלא

-

2,012

-

-

רובי גולדברג
(*)
(**)
(***)

סמנכ"ל

-

540

סה"כ

-

2,529

 2,0812,012 -

כולל הטבות נלוות לשכר
על פי הסכם ההתקשרות עם חברת הניהול ,מר נויבך יקדיש את עיקר מרצו וזמנו ,וכן את מיטב כושר עבודתו כישוריו ומיומנותו
לקידום הבורסה ולענייניה.
תשלומים במסגרת פרישה

תקנה 63א' :השליטה בתאגיד
בבורסה אין בעל שליטה.
הרכב דירקטוריון הבורסה נקבע בחוק ניירות ערך כלהלן:
•

 2דירקטורים שיבחרו חברי הבורסה ,כפי שנקבע במסמכי ההתאגדות של הבורסה.

•

 5דירקטורים חיצונים שימונו על ידי ועדת מינויים כקבוע בחוק ניירות ערך ,ועל דעת יו"ר רשות ניירות ערך.

•

דירקטור שימנה שר האוצר.

•

דירקטור שימנה נגיד בנק ישראל.

•

יו"ר הדירקטוריון ,שיבחר הדירקטוריון על דעת יו"ר רשות ניירות ערך ,שיתקיימו בו תנאי הכשירות של
דירקטור חיצון.

•

המנהל הכללי של הבורסה שיבחר הדירקטוריון שיתקיימו בו תנאי הכשירות של דירקטור חיצון .בהתאם לחוק
ניירות ערך ,למנהל הכללי של הבורסה אין זכות הצבעה בדירקטוריון.

על פי תקנון ההתאגדות של הבורסה:
 2הדירקטורים שיבחרו על ידי חברי הבורסה כאמור ,יבחרו כלהלן:
 5דירקטורים ודירקטורים חליפים להם ,ייבחרו על ידי הבנקים כדלקמן:
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כל בנק הנמנה על חמשת הבנקים שהיקף הפעילות שלהם הוא הגבוה ביותר מבין הבנקים ,זכאי לבחור דירקטור אחד,
ודירקטור חליף לו" .היקף פעילות" -כהגדרתו בתקנון ההתאגדות
 1דירקטורים ודירקטורים חליפים להם אשר יבחרו ע"י החברים שאינם בנקים יחדיו.
תקנה  :66עסקאות עם בעלי שליטה
לא רלוונטי
תקנה  :64החזקות בעלי ענין
הבורסה לניירות ערך הינה חברה פרטית שהתאגדה כחברה ללא הון מניות ,המוגבלת בערבות חבריה .בהתאם
להוראות חוק החברות רואים את חברי הבורסה כבעלי מניות בחברה שיש לה הון מניות ללא ערך נקוב.
תקנה 64א :.הון רשום הון מונפק ונירות ערך המירים
הבורסה לניירות ערך הינה חברה פרטית שהתאגדה כחברה ללא הון מניות ,המוגבלת בערבות חבריה.
תקנה 64ב :.מרשם בעלי המניות
הבורסה לניירות ערך הינה חברה פרטית שהתאגדה כחברה ללא הון מניות ,המוגבלת בערבות חבריה .בהתאם
להוראות חוק החברות רואים את חברי הבורסה כבעלי מניות בחברה שיש לה הון מניות ללא ערך נקוב.
מצ"ב רשימת חברי הבורסה (נספח ב').
תקנה 62א :.מען רשום
אחוזת בית  1תל-אביב6515126 ,
טלפון026-8260422 :
פקס03-5205329 :
כתובת מיילsigalb@tase.co.il :
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תקנה  :62הדירקטורים של התאגיד (כולל חליפים)
שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

מען להמצאת
כתבי בי-דין

חברות בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

עובד של
תאגיד

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום כהונה

השכלה ועיסוק
בחמש השנים
האחרונות

אמנון נויבך
יו"ר
הדירקטוריון
003431431
24.4.2944
נתינות ישראלית

המעגל ,21
קרית אונו

יו"ר
דירקטוריון
מסלקת מעו"ף
(החל מ-
.)25.5.24
יו"ר
דירקטוריון
מסלקת
הבורסה (החל
מ.)19.5.24 -
ועדת תקציב
ותוכניות
עבודה,
ועדה לטיפול
בכשל של חבר,
ועדת
אסטרטגיה,
הוועדה לניהול
סיכונים,
ועדה לניהול
סיכונים
מסלקה
ועדה לניהול
סיכונים מעו"ף

כן

לא

החל לכהן ב-
2.4.24

אושר טובול
דירקטור
034462533
15.22.22
נתינות ישראלית

האבוקדו
23א'
יבנה

לא

לא

החל לכהן ב-
23.20.26

אייל קליין
דירקטור חליף
033244255
12.20.26
נתינות ישראלית

אבא קובנר
 ,3תל-אביב.

לא

לא

החל לכהן
כחליף ב-
2.2.25

 B.Aבכלכלה
ומינהל עסקים,
אוניברסיטת בר
אילן.
 M.Aבכלכלה,
אוניברסיטת בר
אילן.
יו"ר דירקטוריון
דנפל תעשיות -קיבוץ
דן.
יו"ר מפעל קפיצי
נורדיה בע"מ .יו"ר
מפעל קפיצי נורדיה
בע"מ .חבר בועד
הממונה נורדיה
בע"מ.
עם המינוי ליו"ר
הבורסה ב,2.4.24 -
חדל לכהן כדירקטור
ב -איי .די .איי
חברה לביטוח בע"מ,
לאומי קארד בע"מ,
מיינד סי .טי .איי,
חדל לכהן כיו"ר
תאגיד קיבוץ געתון
וכיו"ר קיבוץ תל
יצחק.
חבר ועדת מנהל
ויו"ר ועדת הכספים
באתר לאומי גבעת
התחמושת
(בהתנדבות).
חבר הנהלה בביה"ס
למשחק יורם
לוינשטיין
(בהתנדבות).
BAבכלכלה וניהול
עם התמחות במימון
ושיווק ,המכללה
למנהל.
MBAמנהל
עסקים ,המכללה
למנהל .
מנכ"ל חבר הבורסה
מיטב דש טרייד
דירקטור במיטב
ד"ש ניהול תיקם
בע"מ ובאי-לון פי1פי
הלוואות 1021
בע"מ.
 BAכלכלה ומנהל
עסקים,
האוניברסיטה
העברית בירושלים.
 MAכלכלה,
האוניברסיטה
העברית ירושלים.
מנהל סקטור מסחר
בבנק מזרחי טפחות.

בן
משפחה
של בעל
ענין

לא

כן

בעל
מיומנות
חשבונאית
ופיננסית
לפי סעיף
(96א)()36
לחוק
החברות
כן
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שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

מען להמצאת
כתבי בי-דין

חברות בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

עובד של
תאגיד

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום כהונה

איתי בן-זאב
דירקטור

אליהו ברלין
 ,9תל-אביב

דירקטוריון
הבורסה ,ועדת
תקציב ות"ע,
ועדה לטיפול
בכשל של חבר,
ועדת
אסטרטגיה

לא

לא

החל לכהן
כדירקטור ב-
 19.2.24החל
מיום 2.2.22
מכהן
כדירקטור
מכוח היותו
מנכ"ל.

לא

החל ב-
23.20.26

031266115
13.1.25
נתינות ישראלית
מונה כמנכ"ל
הבורסה ב-
3.22.26
החל לכהן ב-
2.2.22

אלעד בנבג'י
דירקטור חליף

לא

בית הערבה
,30ירושלים

019201669
12.8.21
נתינות ישראלית

אנדרו אביר
דירקטור
025593626
15.1.61
נתינות ישראלית

אפרים אברהם
דירקטור

מבוא ספיר
 ,5מבשרת
ציון

האלה ,40
פרדסיה

ועדת תקציב
ותוכניות
עבודה.

לא

לא

לא

לא

השכלה ועיסוק
בחמש השנים
האחרונות

אסטרטג ראשי
אי.בי.אי .בית
השקעות
 L.L.Bבמשפטים,
אוניברסיטת ת"א.
בוגר קורס
אנליסטים  -מריל
לינץ'.
בוגר תכנית לפיתוח
מנהלים – אינסיאד
צרפת.
בוגר קורס
דירקטורים –
המרכז הבינתחומי.
חבר הנהלה-
סמנכ"ל בכיר ,ראש
חטיבת שוקי הון,
בנק לאומי.
סגן ראש חטיבת
שוקי הון ,בנק
לאומי.
דירקטור בלאומי
שירותי שוק הון.
דירקטור בלאומי
 LISIארה"ב.
דירקטור בלאומי
בריטניה .BLUK
 B.Aבמשפטים,
אוניברסיטת בר
אילן.
 M.B.Aבמינהל
עסקים בבית הספר
למוסמכים במינהל
עסקים,
אוניברסיטת תל-
אביב.
מנכ"ל אקסלנס
נשואה שירותי
בורסה בע"מ.
דירקטור באקסלנס
נשואה שירותי
בורסה בע"מ,
דירקטור באיזופ
שרותי ניהול
ונאמנות בע"מ.

החל לכהן ב-
22.8.1022

 B.Aבכלכלה ,
פילוסופיה
ופוליטיקה,
אוניברסיטת
אוקספורד ,אנגליה.
 M.B.Aבמינהל
עסקים,
האוניברסיטה
העברית.
מנהל חטיבת
השווקים בבנק
ישראל.

החל לכהן ב-
2.2.1009

השכלה תיכונית.

בן
משפחה
של בעל
ענין

בעל
מיומנות
חשבונאית
ופיננסית
לפי סעיף
(96א)()36
לחוק
החברות

לא

לא

לא

לא

כן
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שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

מען להמצאת
כתבי בי-דין

חברות בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

עובד של
תאגיד

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום כהונה

51251028
14.9.54
נתינות ישראלית

ברכה ליטבק
דירקטור
53554945
18.8.55
נתינות ישראלית

ברק סורני
דירקטור חליף

מאיר יערי
 25/33תל-
אביב

דירקטורית
במסלקת
הבורסה
ובמסלקת
מעו"ף.
ועדת תקציב.
ועדת ביקורת
והוועדה
לבחינת
הדו"חות
הכספיים.
ועדת
אסטרטגיה.
ועדת ביקורת
מסלקה
ועדת ביקורת
מעו"ף

יהודה 23
כפר האורנים

כן

לא

לא

החלה לכהן
ב12.3.1022 -
חדלה לכהן
ב12.3.22-

לא

החל
כדירקטור ב-
4.22.25
חדל לכהן ב-
24.9.26

לא

החל לכהן ב-
23.8.24

012822201
8.8.2920
נתינות ישראלית

ג'וליאן אסוס
דירקטור

פינסקר 22
תל-אביב

חבר ועדת
אסטרטגיה

לא

השכלה ועיסוק
בחמש השנים
האחרונות

לימודי תעודה
במסגרת לה"ב,
אוניברסיטת תל-
אביב בניהול
השקעות בישראל.
ניהול תיקי השקעות
רישיון מטעם רשות
ני"ע (רישיון מותלה)
ראש אגף ניהול
פיננסי וחבר הנהלה
בנק איגוד לישראל
בע"מ.
דירקטור ומנכ"ל -
א.ש.י – אגוד
השקעות ויעוץ
בע"מ ,דירקטור -
אגוד הנפקות,
דירקטור-חברה
לנאמנות של בנק
אגוד בע"מ
דירקטור -איגוד
שוקי הון והשקעות
בע"מ
 B.Aבמשפטים,
אוניברסיטת תל-
אביב.
 M.B.Aבמינהל
עסקיםKellog- ,
.Recanati
דירקטורית ויועצת
עסקית ופיננסית
לחברות
ולפרויקטים.
דירקטורית ישרוטל,
בחלל ,בבית הזהב
ובספאנטק ויו"ר
חברה פרטית בשם
אישור מו"פ
נוירופסיכולוגי בע"מ
ובעלים ומנכ"ל של
חברה פרטית ליטבק
שי-דר שירותי ייעוץ
בע"מ
 BAכלכלה ומנהל
עסקים
האוניברסיטה
העברית ירושלים.
 MAכלכלה ומנהל
עסקים,
האוניברסיטה
העברית ירושלים.
מנכ"ל פסגות בית
השקעות.
מנכ"ל פסגות ני"ע.
יו"ר דירקטוריון
פסגות גמל ופנסיה
בע"מ ,יו"ר
דירקטוריון פסגות
ביטוח בע"מ.
 BAבניהול ומדעי
המדינה,

בן
משפחה
של בעל
ענין

לא

לא

לא

בעל
מיומנות
חשבונאית
ופיננסית
לפי סעיף
(96א)()36
לחוק
החברות

כן
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שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

מען להמצאת
כתבי בי-דין

דירקטור
בדירקטוריון
מעו"ף

021824062
22.1.64
נתינות ישראלית
וצרפתית

גתית גוברמן
דירקטור

א.ד .גורדון
 ,22ירושלים

דירקטורית
במסלקת
מעו"ף
ובמסלקת
הבורסה.
ועדת תקציב
ותוכנית
עבודה.
ועדת ביקורת
והוועדה
לבחינת
הדו"חות
הכספיים.
ועדת
אסטרטגיה.
הוועדה לניהול
סיכונים .ועדה
לניהול סיכונים
מסלקה
ועדה לניהול
סיכונים מעו"ף
ועדת ביקורת
מסלקה
ועדת ביקורת
מעו"ף

דרך פינלס ,8
זיכרון יעקב

דירקטור
במסלקת
הבורסה
ובמסלקת
מעו"ף
חבר בוועדת
תקציב ותוכנית
עבודה.
חבר בוועדת
ביקורת
והוועדה
לבחינת
הדו"חות
הכספיים.
חבר בוועדה
לניהול

54048524
14.2.56
נתינות ישראלית

דן וייס
דירקטור
052266213
9.2.61
נתינות ישראלית

חברות בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

עובד של
תאגיד

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום כהונה

השכלה ועיסוק
בחמש השנים
האחרונות

בן
משפחה
של בעל
ענין

בעל
מיומנות
חשבונאית
ופיננסית
לפי סעיף
(96א)()36
לחוק
החברות

אוניברסיטת תל-
אביב.
מנכ"ל שרותי בורסה
בישראל אי.בי.אי.
בע"מ
יו"ר איגוד
הברוקרים,
יו"ר ובעלים באסוס
ניהול ייעוץ.
כן

כן

לא

החלה לכהן
ב9.21.1020 -
חדלה לכהן
ב8.21.26-

לא

החל לכהן ב-
22.22.24

 B.Scבמתימטיקה
כלכלה וצירופים,
האוניברסיטה
העברית בירושלים.
 M.Aבכלכלה,
האוניברסיטה
העברית בירושלים.
 M.B.Aבמינהל
עסקים,
האוניברסיטה
העברית בירושלים.
 LLBבמשפטים,
האוניברסיטה
העברית ירושלים.
מנהלת כספים
(לשעבר) במיקרונט
בע"מ.
דירקטורית ויועצת
(לשעבר) למשרד
א.ש .שומרון ,י.
מלכו ,פרסקי ושות'
עורכי דין.
דירקטורית בצ'אם
מוצרי מזון (ישראל)
בע"מ ובאלוני חץ
נכסים והשקעות
בע"מ.
דירקטורית (לשעבר)
ברובוגרופ ט.א.ק.
בע"מ.
דירקטורית (לשעבר)
בג'קדה בע"מ.
דירקטורית בבנק
דיסקונט לישראל
בע"מ.
 – BScהנדסת
תעשיה וניהול –
הטכניון.
רואה חשבון.
 – MBAמנהל
עסקים,
אוניברסיטת ת"א.
 PHDמנהל עסקים
– אוניברסיטת ת"א.
חוקר וחבר סגל
באוניברסיטת ת"א,
הפקולטה לניהול.

לא

לא

כן

כן
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שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

מען להמצאת
כתבי בי-דין

דן קולר
דירקטור

אנטוקולסקי
 ,2תל-אביב

018052920
8.9.20
נתינות ישראלית

טל ביבר
דירקטור חליף
069624523
2.2.62
נתינות ישראלית

מעפילי אגוז
6א' ,8/בית
שמש

יואב גפני
דירקטור
031051168
נתינות ישראלית

הערבה ,265
מושב אורה

יואב שלוש
דירקטור

למרחב 53א',
רמת השרון

32252246
28.2.53
נתינות ישראלית

חברות בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

הרזרבות
הכספיות.
חבר בועדת
התאמות –
לאופציות על
מניות.
חבר בוועדה
לטיפול בכשל
של חבר.
ועדת ביקורת
מסלקה
ועדת ביקורת
מעו"ף
חבר בוועדה
לניהול סיכונים
ועדה לניהול
סיכונים של
מסלקת מעו"ף
ועדה לניהול
סיכונים של
מסלקה
הבורסה עד
ליום 13.22.26

דירקטור
במסלקת
הבורסה
ובמסלקת
מעו"ף

דירקטור
במסלקת
הבורסה
דירקטור
במסלקת
מעו"ף

דח"צ
או לא

לא

לא

עובד של
תאגיד

לא

לא

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום כהונה

השכלה ועיסוק
בחמש השנים
האחרונות

החל לכהן ב-
4.8.24

 MBAבכלכלה
ומנהל עסקים,
האוניברסיטה
העברית ירושלים
 BAבכלכלה ומנהל
עסקים,
אוניברסיטה
העברית ירושלים.
משנה למנכ"ל ,בנק
הפועלים .ממונה על
חטיבת שווקים
פיננסים ובנקאות
הבינלאומית ,בנק
הפועלים.

החל לכהן ב-
22.8.22

BSCכלכלה,
אוניברסיטת לונדון,
 MSCניהול ומימו,
אוניברסיטת
לונדון .מנהל אגף
שווקים ,חטיבת
השווקים ,בנק
ישראל.
מנהל יחידת
עסקאות ,חטיבת
השווקים ,בנק
ישראל.
חבר בוועדת
השקעות
האפוטרופוס הכללי,
משרד המשפטים
 BAפסיכולוגיה
וכלכלה
אוניברסיטת תל-
אביב.
 MAכלכלה
אוניברסיטת תל-
אביב
סגן בכיר לממונה על
שוק ההון ,משרד
האוצר
MBAמנהל
עסקים , INSEAD
פונטנבלו צרפת.
 BAכלכלה
וסטטיסטיקה,
אוניברסיטת תל-
אביב.

לא

לא

החל לכהן ב-
2.20.25

כן

לא

החל לכהן ב-
25.5.24

בן
משפחה
של בעל
ענין

בעל
מיומנות
חשבונאית
ופיננסית
לפי סעיף
(96א)()36
לחוק
החברות

לא

לא

לא

לא

כן
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חברות בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

מען להמצאת
כתבי בי-דין

יוסף ביינארט
מנכ"ל הבורסה
לשעבר,
דירקטור

ניצנה /22ב'
תל-אביב

חבר בועדת
תקציב ותכניות
עבודה ,הועדה
לניהול
הרזרבות
הכספיות,
ועדת התאמות,
ועדת לטיפול
בכשל של חבר,
ועדת
אסטרטגיה.

בורלא ,30
תל-אביב

יו"ר בוועדת
תקציב
ותוכניות
עבודה
חבר בוועדה
לטיפול בכשל
של חבר
חבר בוועדת
אסטרטגיה

תבור ,4
שוהם

דירקטורית
במסלקת
הבורסה
דירקטורית
במעו"ף ,חברת
ועדת
ההתאמות
לאופציות על
מניות
דירקטור
במסלקת
מעו"ף
ובמסלקת
הבורסה.

דח"צ
או לא

עובד של
תאגיד

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום כהונה

חבר בוועדת
תקציב
ותוכניות
עבודה
חבר בוועדת
ביקורת
והוועדה
לבחינת
הדו"חות
הכספיים.
חבר בוועדת
אסטרטגיה.
ועדת ביקורת
מסלקה
ועדת ביקורת
מעו"ף

054199552
18.5.56
נתינות ישראלית
וזרה

יורם סירקיס
דירקטור
059232662
3.22.64
נתינות ישראלית

יעל מולקנדוב
דירקטור חליף
059621641
10.6.65
ישראלית

יצחק חלמיש
דירקטור
002821295
11.8.48

האדמור
מרוז'ין 22
בני ברק

השכלה ועיסוק
בחמש השנים
האחרונות

בן
משפחה
של בעל
ענין

בעל
מיומנות
חשבונאית
ופיננסית
לפי סעיף
(96א)()36
לחוק
החברות

אביב וונצ'ר קפיטל
הון סיכון – שותף
מנהל בקרן הון
סיכון.
דירקטור בחברות:
צ'קפוינט – דח"צ
טאוור
סמיקונדקטור
בריפקאם,
סקלאמפ ,אורווז'ן,
פריקסו
חבר ועדת השקעה
אביב הון סיכון.

לא

לא

לא

כן

כן
מנכ"ל
הבורסה.

לא

לא

לא

החל לכהן ב-
2.2.1024
חדל לכהן ב-
16.9.26

 B.Scבמדעי
המחשב,
האוניברסיטה
העברית בירושלים.
מנכ"ל הבורסה.
מנכ"ל בורסת
NADEX
שיקאגו ארה"ב.

החל לכהן ב-
10.2.1009

 B.Aבכלכלה
וחשבונאות (רואה
חשבון),
האוניברסיטה
העברית בירושלים.
 M.B.Aבמינהל
עסקים,
האוניברסיטה
העברית בירושלים.
סמנכ"ל ,ראש
חטיבת ניהול נכסי
לקוחות בבנק
הבינלאומי.
יו"ר דירקטוריון
ביובנק חברת
לנאמנות ,
דירקטורהבינלאומי
הראשון הנפקות
בע"מ.
 BSCמתמטיקה,
אוניברסיטת ת"א
מנהלת מחלקת שוק
ההון הבנק
הבינלאומי הראשון
לישראל בע"מ.
מנהל מערך עורפי
שוק ההון,
הבינלאומי
 L.L.Bבמשפטים,
מכללת נתניה.
 M.Aבמשפטים,
אוניברסיטת בר
אילן.

החלה לכהן
ב2.2.24 -

9.21.1021

לא

לא

לא

לא

כן
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שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

מען להמצאת
כתבי בי-דין

נתינות ישראלית

חברות בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

עובד של
תאגיד

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום כהונה

חבר בוועדת
תקציב
ותוכניות
עבודה.
יו"ר ועדת
ביקורת
בורסה,
מסלקת
הבורסה
ומסלקת
מעו"ף,
חבר בוועדה
לניהול
הרזרבות
הכספיות.
חבר בוועדה
לטיפול בכשל
של חבר .חבר
בוועדת
אסטרטגיה.
חבר בוועדה
לניהול סיכונים
ועדה לניהול
סיכונים
מסלקה
ועדה לניהול
סיכונים מעו"ף

מירב בן כנען
הלר
דירקטור
019642883
2921
נתינות ישראלית

שמעון בן צבי
38
גבעתיים

נטע אברהמוב-
ביטן
דירקטור חליף
18620524
12.3.22
נתינות ישראלית

עמק הברכה
 ,19ת"א

דירקטוריון
בורסה,
דירקטוריון
מסלקת מעו"ף,
דירקטוריון
מסלקת
הבורסה,
ועדת תקציב
ותוכנית
עבודה,
ועדת ביקורת
בורסה ,ועדת
ביקורת
מסלקת
הבורסה ,ועדת
ביקורת
מסלקת מעו"ף,
ועדת
אסטרטגיה,
ועדה לניהול
סיכונים
בורסה ,ועדה
לניהול סיכונים
מסלקת
הבורסה ,ועדה
לניהול סיכונים
מסלקת מעו"ף.

השכלה ועיסוק
בחמש השנים
האחרונות

בן
משפחה
של בעל
ענין

בעל
מיומנות
חשבונאית
ופיננסית
לפי סעיף
(96א)()36
לחוק
החברות

 MScבמינהל
עסקים  -חקר
ביצועים,
אוניברסיטת תל
אביב.
 BScבמתמטיקה
ופיזיקה
האוניברסיטה
העברית בירושלים.
 MAתלמוד
אוניברסיטת בר
אילן.
מנהל חברות.
יו"ר דירקטוריון
ערד השקעות
ופיתוח תעשיה
בע"מ ,אחים בויאר
חברה להשקעות
ולמסחר בע"מ,
הילת שוהם בע"מ.
י .חלמיש אחזקות –
חברה פרטית
(מנכ"ל) ,דירות ב"ש
( )1008בע"מ ,מל"מ
תפעול גמל בע"מ,
חבר בחבר הנאמנים
של מכללה אקדמית
נתניה.
כן

לא

9.21.26

 ABבחשבונאות
ומנהל עסקים,
המכללה למנהל
סמנכ"ל כספים
ופיתוח עסקי,
קבוצת אלון ישראל
(נדלן ,אנרגיה
בישראל ובחו"ל,
תחבורה ,פיננסים,
קמעונאות); סמנכ"ל
רבוע כחול ישראל
בע"מ;
סמנכ"ל מידרוג
בע"מ (חברה בת של
;)syydo'M
סמנכ"ל באמפא
בע"מ (נדל"ן ,מוצרי
צריכה ,תעשייה,
ליסיניג)

לא

לא

החלה לכהן
ב2.2.24 -

 BAבמינהל עסקים,
המכללה למינהל.
סמנכ"ל מנהלת
סיכונים ראשית בנק
אגוד.

כן

לא
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שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

מען להמצאת
כתבי בי-דין

חברות בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

עובד של
תאגיד

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום כהונה

נעמי זנדהאוז
דירקטור

אלכסנדרוני
 2רמת גן

דירקטוריון
בורסה

לא

לא

החלה לכהן
ב18.3.22-

054262201
10.6.52
נתינות ישראלית

נעמי שפירר-
בלפר
דירקטור חליף
011423812
22.5.2966
נתינות ישראלית

קרייתי 3
רמת גן

לא

לא

החלה לכהן
ב23.20.26-

עדי שחף
דירקטור
015235598
12.3.2924
נתינות ישראלית

ישעיהו
הנביא 32
מודיעין

לא

לא

החל לכהן ב-
2.2.25

עינת סקורניק
דירקטור חליף

הסתוונית
 ,38זכרון
יעקב

לא

לא

החלה לכהן
ב2.3.21 -
חדלה לכהן
ב2.2.22-

לא

החלה לכהן
ב5.22.09 -
חדלה לכהן
ב23.20.26-

011366299
21.1.66
נתינות ישראלית

רונית מאירי-
הראל
דירקטור חליף

פסח יפהר 2
הרצליה

לא

השכלה ועיסוק
בחמש השנים
האחרונות

סמנכ"ל ,חשבונאית
ראשית בנק איגוד.
דירקטורית ברישומי
בנק אגוד.
 L.L.Bבמשפטים,
אוניברסיטת תל
אביב.
סמנכ"ל ,יועצת
משפטית ומזכירת
החברה בפרטנר
תקשורת בע"מ
יועצת משפטית
ראשית של בנק
לאומי ,חברת
הנהלה.
 BAמתמטיקה
שימושית ,טכניות
 MSCבחקר
ביצועים וניתוח
מערכות ,טכניון.
 PHDמימון,
אוניברסיטת תל-
אביב.
מנהלת אגף ניהל
נכסים והתחייבויות,
בנק הפועלים.
 BAפסיכולוגיה
האוניברסיטה
העברית ירושלים.
 MBAמנהל
עסקים,
האוניברסיטה
העברית בירושלים.
סגן מנהל החטיבה
הפיננסית בבנק
מזרחי טפחות.
מנהל חדר עסקאות
בנק מזרחי טפחות.
 MAמנע"ס
האוניברסיטה
העברית י-ם.
 BAבכלכלה,
האוניברסיטה
העברית י-ם.
ראש מערך ייעוץ
השקעות ופנסיה,
בנק לאומי
ראש ענף מחקר שוק
ההון ,בנק
לאומי.ראש מערך
ייעוץ השקעות
ופנסיה.
יועצת בכירה לועדת
השקעות של קופת
הגמל של פקידי
בל"ל.
 BAכלכלה
אוניברסיטת ת"א.

בן
משפחה
של בעל
ענין

בעל
מיומנות
חשבונאית
ופיננסית
לפי סעיף
(96א)()36
לחוק
החברות

כן

לא

לא

לא

לא
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שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

מען להמצאת
כתבי בי-דין

חברות בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

עובד של
תאגיד

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום כהונה

11225892
10.6.66
נתינות ישראלית

תמרה דירקטור
דירקטור חליף
034833416
דירקטור חליף

השכלה ועיסוק
בחמש השנים
האחרונות

 MBAמנהל
עסקים,
אוניברסיטת ת"א.
רישיון יעוץ
השקעות ,רשות
ניירות ערך.
מנהלת אגף חדרי
עסקאות וברוקראג'
בנק הפועלים.
מנהלת אגף ניירות
ערך ונכסים
פיננסים ,בנק
הפועלים.
דירקטורית
בישראכרט וחברה
בועדת סיכונים.
דירקטורית בפועלים
אמריקן אקספרס.
שלום ציון
המלכה ,46
ת"א

לא

לא

החלה לכהן
ב23.20.26-

BAמנהל עסקים,
התמחות במימון
ובשיווק ,מכללה
למנהל
מנכ"ל פסגות ני"ע

בן
משפחה
של בעל
ענין

בעל
מיומנות
חשבונאית
ופיננסית
לפי סעיף
(96א)()36
לחוק
החברות
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תקנה 62א :.נושאי משרה בחברה
שם
מספר ת"ז
תאריך לידה
איתי בן-זאב
031266115
13.1.2925

אורי שביט
059596216
21.6.65

אורלי גרינפלד
019232544
29.21.2921

איה בן דוד אשבל
033620365
15.21.2926

אלדד הרשטיג
5291226-5
23.20.2961

בלה פורקוש
24163124
2.9.2955
גל לנדאו-יערי
031430283
06.06.2925

דוד דרעי
0584118830
24.22.2963

השכלה וניסיונו העסקי בחמש השנים
האחרונות

תאריך תחילת תפקידו בתאגיד ,בחברה אם הוא בעל ענין בתאגיד או
בת שלו ,בחברה קשורה בן משפחה של נושא משרה
כהונה
בכיר אחר או של בעל עניין
שלו או בבעל ענין בו
בתאגיד
לא
מנכ"ל הבורסה,
02.02.22
 L.L.Bבמשפטים ,אוניברסיטת ת"א.
דירקטור בבורסה
בוגר קורס אנליסטים  -מריל לינץ'.
בוגר תכנית לפיתוח מנהלים – אינסיאד
צרפת.
בוגר קורס דירקטורים – המרכז
הבינתחומי .חבר הנהלה -סמנכ"ל בכיר,
ראש חטיבת שוקי הון ,בנק לאומי.
סגן ראש חטיבת שוקי הון ,בנק לאומי.
דירקטור בלאומי שירותי שוק הון.
דירקטור בלאומי  LISIארה"ב.
דירקטור בלאומי בריטניה .BLUK
לא
סמנכ"ל בכיר ,מנהל
24.01.22
 BAכלכלה ומדע המדינה ,אוניברסיטת
מחלקת טכנולוגיות מידע
ת"א.
ותפעול
 MBAמנהל ציבורי ,אוניברסיטת ת"א.
קורס מנמ"רים ,היחידה ללימודי חוץ של
הטכניון.
מנהל פרויקט מיזוג בנק ערבי ישראלי
לתוך בנק לאומי.
מנכ"ל חברת לאומי שירותי שוק ההון
בע"מ (חברת בת של בנק לאומי).
סמנכ"לית בכירה ,חברת לא
29.3.22
 BAכלכלה ,אוניברסיטת תל-אביב.
בתפקיד
בבורסה
הנהלה
 MBAמנהל עסקים ,אוניברסיטת בן-
מנהלת המסלקות
גוריון.
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב ,סמנכ"ל
בכיר ,חברת הנהלה ,מנהלת מחלקת
הסליקה.
רכבת ישראל – מנהלת סיכונים ראשית.
לא
 10.09.25סיימה סמנכ"ל בכיר ,היועצת
 LLBבמשפטים ,אוניברסיטת ת"א.
המשפטית ומנהלת
כהונתה ביום
 BAכלכלה ,אוניברסיטת תל אביב;
המשפטית
המחלקה
.1.3.22
תואר מוסמך במנהל עסקים בתוכנית
הבינלאומית למנהלים של בית הספר
למנהל עסקים קלוג באוניברסיטת
נורת'ווסטרן שיקגו והפקולטה לניהול
רקנאטי באוניברסיטת תל אביב.
עו"ד.
עורכת דין במשרד הרצוג פוקס נאמן.
סמנכ"ל ויועצת משפטית של קבוצת
החזקות (קמן אחזקות בע"מ).
לא
סמנכ"ל בכיר,
02.02.1024
 BAבפסיכולוגיה וניהול ,האוניברסיטה
הסתיימו יחסי מנהל מחלקת
הפתוחה.
טכנולוגיות מידע ותפעול
עובד מעביד
קורס ניתוח מערכות ,הנדסאי מחשבים
בבורסה
ביום 32.5.26
וקורס תכנות ,ממר"מ.
כיהן כסמנכ"ל ,סגן מנהל מחלקת
טכנולוגיות מידע ותפעול בבורסה.
לא
סמנכ"ל ,סגנית מנהל
02.03.2982
 BAבמתמטיקה ומדעי מחשב,
מחלקת טכנולוגיית מידע
סמנכ"ל
אוניברסיטת תל אביב .מנהלת חטיבה
מאוגוסט  1000ותפעול
במחלקת טכנולוגיית מידע ותפעול
וסמנכ"ל משנת  ,1000סגנית מנהל
המחלקה מאמצע .1025
לא
סמנכ"לית בכירה,
03.02.1024
 – MBAמנהל-עסקים ,המכללה למינהל.
מנהלת הסיכונים
החלה כמשנה
– LLMמשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב
הראשית של הבורסה.
למנכ"ל ב-
תפקידים ניהוליים בכירים בהנהלה
16.22.25
הראשית של קבוצת הבנק הבינלאומי
חדלה לכהן
ניהלה את המחלקה לניהול סיכונים
ביום 21.2.22
קבוצתיים (בין השנים  )1002-1022ואת
(לא הסתיימו
מחלקת התכנון (המחלקה הכלכלית) של
יחסי עובד-
הקבוצה (בין השנים .)1022-1023
מעביד)
לא
סמנכ"ל בכיר ,מנהל
22.05.1024
 -BAכלכלה וחשבונאות ,אוניברסיטת בר-
מחלקת כספים ומנהל.
אילן.
בעל רישיון רואה חשבון ישראלי.
משנה למנכ"ל דש ניירות ערך והשקעות
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שם
מספר ת"ז
תאריך לידה

תאריך תחילת תפקידו בתאגיד ,בחברה אם הוא בעל ענין בתאגיד או
בת שלו ,בחברה קשורה בן משפחה של נושא משרה
כהונה
בכיר אחר או של בעל עניין
שלו או בבעל ענין בו
בתאגיד

ויצ'סלב (סלבה)
פראדין
304231350
25/02/2922

08.01.26

חני שטרית-בך
056098211
24.20.2959

01.06.1022

יגאל ברקת
014552043
14.20.69

09.08.1025
חדל לכהן ב-
( 9.2.22לא
הסתיימו יחסי
עובד מעביד)
02.02.1024
הסתיימו יחסי
עובד מעבדי
ביום 16.9.26
1.3.22

מנהל סיכונים ראשי
בורסה לני"ע
מנהל סיכונים ראשי
מסלקת הבורסה
.2.20.26
מנהל סיכונים ראשי
מסלקת מעוף .2.20.26
סמנכ"לית בכירה,
מנהלת המחלקה
הכלכלית של הבורסה.

לא

לא

סמנכ"ל בכיר ,מנהל
שיווק

לא

מנכ"ל הבורסה,
דירקטור בבורסה.

לא

יועצת משפטית (אינה
סמנכ"לית)

לא

סיגל ברלינר-
לוינסון
033562829
9.2.2922

01.20.1024

מזכירת החברה (אינה
סמנכ"לית)

לא

עדי ברקן
038214002
22.06.2926

02.02.25

רובי גולדנברג
052324310
1.22.2962

25.03.1021

סמנכ"לית בכירה
בבורסה ,מנהלת מסלקת
הבורסה – חדלה ב-
29.3.22
קצינת ציות החל מ-
29.3.22
סמנכ"ל בכיר בבורסה ,לא
מנהל מחלקת המסחר
נגזרים ומדדים,
מנהל מסלקת מעו"ף.
חדל לכהן כמנהל
מסלקת מעו"ף החל ב-
.29.3.22

רונן הורוביץ
05233220
12.22.2962

החל לכהן ב-
2.6.26
הסתיימו יחסי
עובד מעביד
ביום 30.22.26

יוסף ביינארט
054199552
18.5.2956
מירב לשם
011642322
19.20.66

לא

סמנכ"ל בכיר ,חבר
הנהלה בבורסה בתפקיד
מנהל מחלקת
טכנולוגיות מידע
ותפעול.

לא

השכלה וניסיונו העסקי בחמש השנים
האחרונות
בע"מ.
מנכ"ל משותף בדש שרותי בורסה בע"מ
ודירקטור בחברות הבנות .בין השנים
 1023-1024שימש בתפקיד סמנכ"ל
הכספים במיטב דש השקעות ודירקטור
בחברות הבנות ,יו"ר דירקטוריון מיטב דש
שרותי בורסה .
 BAבחשבונאות וכלכלה ,אוניברסיטת תל-
אביב
 ,MBAאוניברסיטת תל-אביב
מילא תפקידים ניהוליים בתחום ניהול
סיכונים בבנקים מובילים בישראל וב-
CEE
 BAבכלכלה ובסוציולוגיה ,האוניברסיטה
העברית ירושלים.
 MBAבמנהל עסקים האוניברסיטה
העברית ירושלים.
מנהלת יחידת ההנפקות במחלקה
הכלכלית של הבורסה.
 BAבמנהל עסקים ותקשורת במכללה
למנהל
סמנכ"ל שווק פרטנר
סמנכ"ל שווק ישראכרט
מנהל אגף שווק בזק
 B.Scבמדעי המחשב ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלים.
נשיא ומנכ"ל בורסת  NADEXשיקאגו,
ארה"ב.
 LLBמשפטים ,האוניברסיטה העברית.
 MAספרות עברית ,אוניברסיטה בן-גוריון.
לימודים ל MBA-במנהל עסקים בטכניון.
מנהלת יחידה במחלקה המשפטית של
הבורסה.
 LLBמשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב.
 ,BAכלכלה ,אוניברסיטת תל-אביב.
לימודים ל MBA-במנהל עסקים בטכניון.
עו"ד במחלקה הבינלאומית בUS -
Securities and Exchange
Commission, Washington DC.
עו"ד במחלקה המשפטית בבורסה
 BAבכלכלה וניהול ,מכללה למנהל
 MBAבמנהל עסקים ,אוניברסיטת ת"א.
סמנכ"ל תפעול ני"ע בפסגות בית השקעות
(.)1025 – 1020
 BAבכלכלה וניהול ,אוניברסיטת תל-
אביב.
 .MBAמנהל עסקים אוניברסיטת תל-
אביב.
מנהל יחידת שיטות מסחר במחלקת
המסחר והמסלקות בבורסה.
מרצה בבית הספר למנהל עסקים
באוניברסיטת תל אביב ובמרכז
הבינתחומי בהרצליה.
תואר שני במנהל עסקים – .M.Sc
התמחות במערכות מידע ,אוניברסיטת תל
אביב .
תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול –
מערכות מידע ,הטכניון – מכון טכנולוגי
לישראל .
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שם
מספר ת"ז
תאריך לידה
רונית סבה
052950652
09.22.2961

שריה אורגד
15213841
29.3.24

השכלה וניסיונו העסקי בחמש השנים
האחרונות

תאריך תחילת תפקידו בתאגיד ,בחברה אם הוא בעל ענין בתאגיד או
בת שלו ,בחברה קשורה בן משפחה של נושא משרה
כהונה
בכיר אחר או של בעל עניין
שלו או בבעל ענין בו
בתאגיד
סמנכ"לית בכירה ,חברת לא
03.22.26
 MAבייעוץ ארגוני ,אוניברסיטת בר אילן.
הנהלה בבורסה בתפקיד
– BAבמדעי החברה ,סוציולוגיה ומדע
מנהלת משאבי אנוש
המדינה ,אוניברסיטת חיפה– 5/1025
 9/1026סמנכ"ל משאבי אנוש נמל אשדוד
 – 1025 – 2/1002סמנכ"ל משאבי אנוש
ויוניליוור ישראל
02.02.25

סמנכ"ל בכיר ,פיתוח
עסקי ואסטרטגיה

לא

 ,LLBמשפטים ,אוניברסיטת חיפה.
 ,EMLEמשפט וכלכלה מטעם האיחוד
האירופי.
מרצה בחוג לחשבונאות במכללה למנהל
בקורס להיבטים בשוק ההון ובעבודת
רשות ני"ע.
יועץ משפטי וראש מערך רגולציה ,מחלקת
תאגידים ,רשות ני"ע.
מרצה בבית הספר למנהל עסקים
אוניברסיטה עברית ירושלים

תקנה 62ב :.מורשה חתימה בתאגיד
אין מורשי חתימה עצמאיים בתאגיד.
תקנה  :60רואה החשבון של התאגיד
משרד ברייטמן אלמגור זהר .מען משרדו :מרכז עזריאלי  2תל-אביב.
תקנה  :62שינוי בתזכיר או בתקנון החברה
במהלך שנת הדיווח לא בוצעו שינויים בתזכיר או בתקנון החברה.
תקנה  :69המלצות והחלטות הדירקטורים
.2

תקנה (19א) -המלצות והחלטות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן טעונות אישור
האסיפה הכללית בנושאים המפורטים בתקנה:
חלוקת דיבידנדים
בהתאם לחוק ניירות ערך ,רווחי הבורסה ישמשו רק למטרותיה ולא יחולקו לחבריה והוראה זו תחול עד לאחר
מתן שני רשיונות או יותר לניהול בורסה .לפיכך הבורסה לא חילקה דיבידנדים מאז הקמתה .הגידול במחזורי
המסחר ,בהנפקות ובפעילויות אחרות במהלך השנים אפשר :להוריד את עמלות המסחר והסליקה באופן
משמעותי במקביל לכיסוי ההוצאות השוטפות ,להשקיע סכומים נכבדים בפיתוח ולצבור הון עצמי ורזרבות
כספיות ,המהוות מקור מימון לבניית הבניין החדש ,לפיתוח עתידי ו"כרית ביטחון ליום סגריר".

.1

תקנה (69ג) -החלטות אסיפה כללית מיוחדת של החברה בשנת :6132
ביום  15ביולי  1026החליטה האסיפה הכללית כלהלן:
לאשר את ההתקשרות של הבורסה לניירות ערך ,מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף עם חברת "הפניקס חברה
לביטוח בע"מ" ,לתקופה שמיום  02.08.26עד וכולל  ,32.02.22כמפורט להלן:
סוג ביטוח

גבול אחריות*

השתתפות עצמית*

פרמיה*

חבות נושאי משרה

 50מיליון $
(למקרה ובמצטבר)

$10,000

$56,438

אחריות מקצועית

 50מיליון $
(למקרה ובמצטבר)

$50,000

$243,061

סה"כ
* ללא שינוי.

$399,211
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מסלקת מעו"ף בע"מ ומסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ תישאנה בחלקן היחסי בעלות הפרמיה
לפי עקרונות מודל החלוקה שאושר ע"י הדירקטוריונים של כל אחת מהחברות.
ביום  10.21.26אישרה האסיפה הכללית של הבורסה כלהלן:
א.

לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הנבחר ,מר איתי בן-זאב.

ב.

לתקן במדיניות התגמול את טווח התגמול הקבוע בהתייחס ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל הבורסה.

ג.

לאשר כי החל מיום  2.2.22משרת יו"ר הדירקטוריון תוגדר כמשרת "יו"ר לא פעיל" .בהתאם לכך ,יעניק
מר נויבך לבורסה שירותי יו"ר דירקטוריון לא פעיל באמצעות חברת ניהול בבעלותו בהיקף של כשמונה
ימים בחודש בתמורה לדמי ניהול בסך של  50אלף  ₪לחודש בתוספת מע"מ.

תקנה 69א :החלטות החברה
ביום  11.21.26התקיים דיון בדירקטוריון בנושא המתווה להגדלת שיעור החזקות הציבור במניות הכלולות במדדים,
כחלק מרפורמת המדדים .למען הזהירות ולאור חשש לניגוד עניינים אפשרי ,שני דירקטורים חיצוניים לא השתתפו
בדיון וקבלת ההחלטה.
מתן פטור מאחריות לנושאי משרה
האסיפה הכללית של הבורסה החליטה ,בכפוף להוראות חוק החברות ,לפטור את הדירקטורים ונושאי המשרה
האחרים בבורסה מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלהם כלפי הבורסה.
האסיפה הכללית של מסלקת הבורסה החליטה ,בכפוף להוראות חוק החברות ,לפטור את הדירקטורים ונושאי
המשרה האחרים במסלקת הבורסה ,מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלהם כלפי
מסלקת הבורסה.
האסיפה הכללית של מסלקת מעו"ף החליטה ,בכפוף להוראות חוק החברות ,לפטור את הדירקטורים ואת נושאי
המשרה האחרים במסלקת מעו"ף ,מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלהם כלפי
מסלקת מעו"ף.
התחייבות החברה לשיפוי נושאי המשרה בחברה
נכון למועד דוח זה ,החברה העניקה לדירקטורים ולנושאי המשרה בבורסה כתבי שיפוי וזאת בהתאם להחלטות
שהתקבלו באורגנים של החברה כמפורט להלן:
-

ביום  ,2.21.1000החליט דירקטוריון הבורסה לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת הביקורת של הבורסה ,לאשר את
התחייבות הבורסה לשיפוי הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בבורסה (להלן ,ביחד " -נושאי משרה").

-

ביום  ,15.2.1002אישרה האסיפה הכללית של הבורסה את ההחלטה האמורה (להלן " -החלטת השיפוי").

-

בימים  19.6.03ו ,16.2.05-אישרה האסיפה הכללית של הבורסה ,לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת
ודירקטוריון הבורסה ,את התיקון של החלטת השיפוי ,ובכלל זה ,תיקון רשימת האירועים המפורטים בתוספת
לכתב השיפוי

-

ביום  2.5.06אישרה האסיפה הכללית של הבורסה ,לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון
הבורסה ,תיקון של החלטת השיפוי ,ובכלל זה ,תיקון רשימת האירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי.

-

ביום  10.2.06אישרה האסיפה הכללית של הבורסה ,לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון
הבורסה ,תיקון נוסף של החלטת השיפוי.
-

כתב השיפוי לנושאי המשרה בבורסה הינו בתנאים אחידים לנושאי המשרה בבורסה והכל בכפוף להחלטות
שהתקבלו ושיתקבלו מעת לעת באורגנים השונים של החברה בהתאם להוראות תקנון ההתאגדות של החברה
וכל דין.
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-

סכום השיפוי שתשלם הבורסה (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח ,אם יתקבלו ,במסגרת ביטוח שרכשה
הבורסה) בגין חבות כמפורט בכתב השיפוי ביחד עם סכומי השיפוי שתשלם הבורסה בגין חבות על פי כל שאר
כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לענין זה ,לכל נושאי המשרה בבורסה ,במצטבר ,בגין אחד או יותר מן
האירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי ,לא יעלה על סכום מצטבר בש"ח ,השווה ל 10 -מיליוני דולר
ארה"ב והכל בכפוף לאמור בכתב השיפוי.

התחייבות החברה לשיפוי נושאי המשרה במסלקת הבורסה
נכון למועד דוח זה ,החברה העניקה לדירקטורים ולנושאי המשרה במסלקת הבורסה כתבי שיפוי וזאת בהתאם
להחלטות שהתקבלו באורגנים של החברה כמפורט להלן:
-

ביום  ,14.2.03החליט דירקטוריון הבורסה לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת הביקורת של הבורסה ,לאשר את
התחייבות הבורסה לשיפוי הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים במסלקת הבורסה (להלן " -נושאי המשרה
במסלקת הבורסה") .ביום  ,4.9.03אישרה האסיפה הכללית של הבורסה את ההחלטה האמורה (להלן -
"החלטת השיפוי"),

-

ביום  ,2.5.06אישרה האסיפה הכללית של הבורסה ,לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת והדירקטוריון
של הבורסה ,את התיקון של החלטת השיפוי ובכלל זה ,תיקון רשימת האירועים המפורטים בתוספת לכתב
השיפוי.

-

ביום  ,10.2.06אישרה האסיפה הכללית של הבורסה ,לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת
והדירקטוריון של הבורסה ,תיקון נוסף של החלטת השיפוי.

-

כתב השיפוי לנושאי המשרה במסלקת הבורסה הינו בתנאים אחידים לנושאי המשרה במסלקת הבורסה והכל
בכפוף להחלטות שהתקבלו ושיתקבלו מעת לעת באורגנים השונים של החברה בהתאם להוראות תקנון
ההתאגדות של החברה וכל דין.

-

סכום השיפוי שתשלם הבורסה (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח ,אם יתקבלו ,במסגרת ביטוח שרכשו
הבורסה או מסלקת הבורסה) בגין חבות כמפורט בכתב השיפוי ביחד עם סכומי השיפוי שתשלם הבורסה בגין
חבות על פי כל שאר כתבי השיפוי ,אשר הוענקו ו/או יוענקו לענין זה ,לכל נושאי המשרה במסלקת הבורסה,
במצטבר ,בגין אחד או יותר מן האירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי ,לא יעלה על סכום מצטבר השווה
לסך של  50מיליוני ש"ח והכל בכפוף לאמור בכתב השיפוי.

ביטוח נושאי משרה
לפרטים אודות ביטוח אחריות נושאי משרה ראה תקנה (19ג) לעיל.
_______________________
אמנון נויבך ,יו"ר הדירקטוריון

________________
איתי בן זאב ,מנכ"ל

______________
תאריך החתימה
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חלק ד'
דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה
9ב(א)
ההנהלה ,בפיקוח דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה") ,אחראית לקביעתה
והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בבורסה.
לעניין זה חברי ההנהלה הם:
איתי בן-זאב – מנכ"ל הבורסה (החל מיום )2.2.22
דוד דרעי – סמנכ"ל בכיר ,מנהל מחלקת כספים ומינהל;
אלדד הרשטיג – סמנכ"ל בכיר ,מנהל מחלקת טכנולוגיות מידע ותפעול (חדל לכהן ביום )32.5.26
חני שטרית-בך – סמנכ"ל בכיר ,מנהלת המחלקה הכלכלית;
ראובן גולדנברג – סמנכ"ל בכיר ,מנהל מחלקת מסחר ומדדים (חדל לכהן כמנהל מסלקת מעו"ף ; )29.3.22
גל לנדאו-יערי – סמנכ"ל בכיר ,משנה למנכ"ל( ,חדלה לכהן ביום ;)21.2.22
איה בן דוד אשבל ,עו"ד – סמנכ"ל בכיר ,מנהלת המחלקה המשפטית (חדלה לכהן ביום ;)1.3.22
מר יגאל ברקת – סמנכ"ל בכיר ,מנהל השיווק (חדל לכהן ביום ;)9.2.22
גב' עדי ברקן – סמנכ"ל בכיר ,מנהלת המסלקה (חדלה לכהן ביום  ,)29.3.22קצינת ציות (החל מיום ;)29.3.22
מר שריה אורגד – סמנכ"ל בכיר ,פיתוח עסקי ואסטרטגיה;
מר אורי שביט -סמנכ"ל בכיר ,מנהל טכנולוגיות מידע ותפעול (החל מיום ;)24.1.22
גב' אורלי גרינפלד -סמנכ"ל בכיר ,מנהלת המסלקות (החל מיום ;)29.3.22
סלבה פראדין -סמנכ"ל ,מנהל הסיכונים הראשי (החל מיום ;)8.1.26
מירב לשם ,עו"ד – יועצת משפטית (החל מיום  ,1.3.22אינה חברת הנהלה);
סיגל ברלינר לוינסון ,עו"ד – מזכירת החברה (אינה חברת הנהלה);
מודל להערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית של הבורסה מבוסס סיכונים תוך מתן דגש על היבט המהותיות.
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בבורסה ,אשר תוכננו בידי המנהל הכללי
ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים,
בפיקוח דירקטוריון הבורסה ,אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת
הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהבורסה נדרשת לגלות בדוחות שהיא מפרסמת על פי הוראות
הדין ,נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהבורסה נדרשת לגלותו כאמור ,נצבר
ומועבר להנהלת הבורסה ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל
את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים ,בהתייחס לדרישת הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק בטחון מוחלט שהצגה
מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בבורסה
והאפקטיביות שלה.
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הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:
א.

ביצוע הליך הערכת סיכונים של הבקרה הפנימית לצורך מיפוי וזיהוי התהליכים המהותיים מאוד לשנת .1026
התהליכים המהותיים מאד לדיווח הכספי שזוהו הינם:
• תהליך שכר והתחייבויות לעובדים.
• תהליך ההכנסות מעמלות מסחר וסליקה ,שירותי מסלקה.
• תהליך נכסים בלתי מוחשיים.
בנוסף קיימים שלושה תהליכים שנקבעו בתקנות ה ISOX-ואשר נחשבים כמהותיים מאד:
• בקרות ברמת הארגון (.)ELC - Entity Level Control
• בקרות כלליות על מערכות מידע (.)ITGC
• תהליך סגירה ודיווח הדוחות הכספיים.

ב.

תיעוד התהליכים העסקיים והבקרות הפנימיות הקיימות על הדיווח הכספי והגילוי ,בהתאם לתהליכים
המפורטים לעיל.

ג.

ביצוע הליך ניתוח פערים קיימים בתכנון הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.

ד.

ביצוע אימות לבקרות חדשות ובקרות מפתח ותיקון פערים במידה והתגלו.

ה.

ביצוע בדיקת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי (הליך תיקוף) לבקרות מפתח.

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל ,הדירקטוריון והנהלה הגיעו
למסקנה ,כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בבורסה ליום  32בדצמבר  1026היא אפקטיבית.
רצ"ב כנספח א' הצהרת מנהלים (הצהרת מנהל כללי של הבורסה והצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
בבורסה) ,כנדרש לפי תקנה 9ב (ד)( )1לתקנות ניירות ערך.
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נספח א'
הצהרת המנהל הכללי
אני ,איתי בן-זאב ,מצהיר כי:
.2

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן -
התאגיד) לשנת  1026ואת דוח הדירקטוריון לשנת ( 1026להלן – הדוחות).

.1

לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת
הדוחות.

.3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות,
את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים
הדוחות.

.4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד ,בהתבסס
על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם
או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים
בהתאם להוראות הדין; וכן-
ב.

.5

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.

אני ,לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד:
א .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים להבטיח
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,ולרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות
כספיים שנתיים) ,התש"ע  ,1020מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך
תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-
ב.

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים להבטיח
באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם
לכללי חשבונאות מקובלים.

ג.

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,והצגתי בדוח זה את מסקנות
הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

___________
תאריך

____________________
איתי בן-זאב ,מנכ"ל
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הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,דוד דרעי ,מצהיר כי:
.2

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן -
התאגיד) לשנת ( 1026להלן  -הדוחות).

.1

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה
מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו
אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

.3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות,
את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים
הדוחות.

.4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד ,בהתבסס
על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות,
העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי
באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן-
ב.

.5

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.

אני ,לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד:
א .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים להבטיח
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות
כספיים שנתיים) ,התש"ע  ,1020ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות,
מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-
ב.

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו ,המיועדים להבטיח
באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם
לכללי חשבונאות מקובלים.

ג.

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא מתייחסת לדוחות
הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות .מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו בפני
הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

____________
תאריך

____________________
דוד דרעי ,סמנכ"ל בכיר
מנהל מחלקת כספים ומינהל
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נספח ב'
רשימת חברי הבורסה
חברים שהם בנקים
Barclays Bank PLC
Citibank, N.A
HSBC Bank PLC
בנק אגוד לישראל בע"מ
בנק אוצר החייל בע"מ
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אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ
יו.בי.אס .ניירות ערך ישראל בע"מ
מיטב דש טרייד בע"מ
סיטיגרופ מוצרים פיננסיים ישראל בע"מ
פועלים סהר בע"מ
פסגות ניירות ערך בע"מ
שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי .בע"מ
חברים רחוקים
Merrill Lynch International
מועמד לחברות
בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ
חברים שחדלו להיות חברי בורסה במהלך 6132
דויטשה ניירות ערך ישראל בע"מ  -חדל ב2.4.1026-
אי-ברוקר מסחר וניירות ערך בע"מ – חדל ב6.5.1026-

