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 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל

 דו"ח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק א'

 2017בדצמבר,  31דוחות כספיים ליום  'בחלק 

 פרטים נוספים על התאגיד 'גחלק 

דו"ח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  'דחלק 
 2017ועל הגילוי לשנת 

 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 
 יים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. המתייחסים לאירועים עתיד

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 

יי חקיקה, תקינה והנחיות של רשויות, שינויים גורמים מדיניים, פוליטיים, ביטחוניים וכלכלים בארץ ובעולם, שינו
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. 

עתיד מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של הנהלת החברה והוא מבוסס על הערכות ואינפורמציה מידע צופה פני 
הידועה לחברה במועד פרסום הדוח. התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע מגורמים אשר 

ם את פעילות החברה, כמפורט לא ניתן להעריכם והם אינם מצויים בשליטת החברה, לרבות גורמי הסיכון המאפייני

בדוח זה. לפיכך מימוש ציפיות אלה בפועל עשוי להיות שונה באופן מהותי מן התוצאות הצפויות, המוערכות או 
 המשתמעות ממידע זה.
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 תיאור החברה .1

 מבנה החברה ופעילותהא.

 )להלן: "הבורסה"( הינה חברה שהתאגדה בישראל בשנת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (1
 כחברה ללא הון מניות, המוגבלת בערבות בעליה. 1953

)להלן: "החוק" או "חוק ניירות  1968-בעקבות חקיקתו של חוק ניירות ערך, התשכ"ח 1969בשנת  (2
)א( לחוק ניירות 45ערך"(, ניתן לחברה רישיון לניהול בורסה לניירות ערך, בהתאם להוראות סעיף 

 ערך.

שתי המסלקות  ) מסלקת מעו"ף בע"מאביב בע"מ, -ורסה לניירות ערך בתלהבורסה, מסלקת הב (3

 מסלקות לניירות ערך.ובורסה  תומנהל "( מסלקותלהלן: "היקרו 

מניות, אגרות חוב תאגידיות, לרבות מקיימת מסחר וסליקה בניירות ערך  הבורסה והמסלקות (4
לניירות מרכזית וכן נותנת שירותי משמורת נגזרים , חוב ממשלתיות, מוצרים עוקבי מדדיםאגרות 

ניירות ערך למסחר, ברישום  , עוסקת (Central Securities Depository)הערך הנסחרים בבורסה 
 לקהיליית שוק ההון. ות ערך והפצת נתוני המסחר ונתונים אחרים חישוב מדדי נייר

 800-בעלות שווי שוק כולל של כ חברות מניות,  457 רשומות בבורסה  2017בדצמבר  31נכון ליום 
אגרות חוב  665מיליארד שקל;  492-אגרות חוב ממשלתיות בשווי כולל של כ 31; ₪מיליארד 

 תעודות סל.   695-יליארד שקל, ומ 372-תאגידיות בשווי כולל של כ

ניירות של המסחר קובעת הבורסה תנאים לרישום למסחר בבורסה לשם הבטחת תקינות והגינות  (5
 .משך הרישום למסחרערך וכן תנאים לה

מצ"ב כנספח ב' רשימת חברי  בנוסף, הבורסה מפקחת על חבריה, בהתאם לקבוע בתקנון הבורסה.
 הבורסה. 

 7 -בנקים )כולל בנק ישראל( ו 15חברים:  23הינו  2017בדצמבר  31רסה נכון ליום מספר חברי הבו 
חברים שאינם בנקים )חש"בים( וחבר רחוק אחד. שלושה מהבנקים הינם בנקים שהתאגדו בחו"ל, 
והפועלים בישראל במעמד של "בנק חוץ". שניים מחברי הבורסה שאינם בנקים הינם חברות בנות 

 נלאומיים גדולים.של בתי השקעות בי

אביב בע"מ )להלן: -הוקמה החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל  25.10.17ביום  (6
"החברה לרישומים"( , שהינה חברה לרישומים כהגדרתה בחוק ניירות ערך והינה חברה בת 

 "הקבוצה"( :)הבורסה, המסלקות והחסרה לרישומים יחד יקראו להן בבעלות מלאה של הבורסה.

ולבין החברה מסלקת הבורסה לניירות ערך בע"מ ומסלקת מעו"ף בע"מ בין הבורסה לבין  (7
, ובהתאם לעבודה ובין המסלקות קיימת זיקה הדוקה. בהתאם להסכמות בין הבורסהלרישומים, 

, כל 2014בינואר  1"( החל מיום מודל החלוקהכלכלית שבוצעה ע"י יועץ חיצוני )להלן "הסכם 
, כמו המסלקותהכספיים של  ןמחושבות ונרשמות בדוחותיה המסלקותהכנסות הקבוצה מפעילות 

והבורסה מתחלקות, בהתאם למנגנון שנקבע, בהכנסות הקבוצה מעמלות מסחר  המסלקותכן 
רסה מעמידה הבו. 1.12.2017 -החברה לרישומים הצטרפה להסכם מחירי העברה, החל מוסליקה. 
את כל התשתיות התפעוליות הדרושות לה )מחשוב, כוח והחברה לרישומים  המסלקותלרשות 

אין עובדים ואמצעי יצור אחרים משל עצמה, בהתאם להסכמות בין  למסלקותאדם, ניהול ועוד(. 
, וכן נקבע ןבחלק היחסי של ההוצאות המיוחס לפעילות המסלקותת ווהבורסה, נושא המסלקות

 לדוחות הכספיים. 21לפירוט נוסף, ראה ביאור  .והבורסה המסלקותן לחלוקת הרווח בין מנגנו
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 כלהלן:, בבעלות מלאה של הבורסה, לבורסה מספר חברות בנות (8

 אביב בע"מ )להלן: "המסלקה"(-מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל

 כחברה מוגבלת בערבות חבריה. 1966המסלקה התאגדה בשנת 

פעילותה של המסלקה היא סליקת העסקאות המתבצעות בניירות הערך הנסחרים בבורסה עיקר 
( בהתאם Central Counter Partyומחוץ לבורסה, למעט הנגזרים, מתן שירותי צד נגדי מרכזי )

 להוראות בחוקי העזר של מסלקת הבורסה וכן מתן שירותי משמורת מרכזית לניירות ערך 

Central Securities Depository) המסלקה מספקת גם שירותים נוספים כגון: סליקת קרנות .)
נאמנות, סליקת אג"ח ממשלתיות ועסקאות ריפו )באג"ח ממשלתיות( הנסחרות במערכת המסחר 

 , סליקה ומשמורת של ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה )נש"ר(. MTS1של 

לות מלאה של הבורסה, לאחר , המסלקה היא חברה בעלת הון מניות, בבע2006מאז ספטמבר 
 המסלקה חברה מוגבלת בערבות חברי המסלקה וללא הון מניות. השבעבר, היית

 מסלקת מעו"ף בע"מ

כחברת "בניני הבורסה בע"מ".  1957מסלקת מעו"ף בע"מ )להלן: "מסלקת מעו"ף"( נוסדה בשנת 
, בעת שהבורסה הקימה את שוק הנגזרים, שונה שמה למסלקת מעו"ף, ומאז היא 1993בשנת 

 פועלת כמסלקה של נגזרים הנסחרים בבורסה. 

מניות  3,000,078-זיקה ב)הבורסה מחמסלקת מעו"ף הינה חברה בת בבעלות מלאה של הבורסה 
עיקר פעילותה של  מניות החברה(. 3,000,079החברה ומסלקת הבורסה מחזיקה מניה אחת מתוך 

מסלקת מעו"ף הוא הוצאת נגזרים הנסחרים בבורסה, סליקת העסקאות בנגזרים הנסחרים 

ונים בבורסה ומימושם של הנגזרים כאמור, קבלה וניהול של הבטחונות השוטפים ושל קרן הסיכ
 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. 

 "מבעאביב -בתל ערך לניירות הבורסה של לרישומים חברה

 ר עיסוקה הינו בשני תחומי פעילות עיקריים:עיק. 2017בדצמבר החלה פעילותה 

רישום ניירות ערך על שם החברה לרישומים במרשם ניירות הערך של החברה המנפיקה  א(
 .והפקדתם במסלקה

 .טיפול שוטף בזכויות הנלוות לניירות הערך -אירועי חברה ותשלומים  ב(

 ציות ואכיפה (9

 אותה למשנה הקפדה על הוראות קבוצת הבורסה לניירות ערך מחייב של הומעמד התפקיד

אישר דירקטוריון הבורסה את מדיניות קבוצת הבורסה  2017יוני ב החלות עליה. הרגולציה
להלן: הסיכון להטלת סנקציה משפטית או רגולטורית, להפסד "סיכון הציות", כהגדרתו  לניהול

 הקבוצה עלולה לספוג כתוצאה מכך שאין היא מקיימת אתפיננסי מהותי, או לנזק תדמיתי, אשר 

 גולציה ונהלים פנימיים, החלים עלתקנות, הוראות ר"הוראות הציות" כהגדרתן להלן: חוקים, 
ועדה להגדיר את מתכונת ניהול הציות בקבוצת המדיניות נ הפעילות של קבוצת הבורסה.

לרבות הגדרת פונקציית הציות בקבוצה והגדרת הסמכויות ותחומי האחריות של  הבורסה,
  המעורבים בתהליך ניהול הציות. הגורמים

בוצע בבורסה סקר ציות מקיף, במטרה למפות את החוקים והתקנות החלים על  2017במהלך שנת 
 תן להם מענה.הבורסה והאופן בו ני

                                                 
 מערכת מסחר, הממוקמת באירופה בה נסחרות  גם אג"ח של מדינת ישראל.  1
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כחלק מהטיפול בממצאי הסקר, ועל מנת לתת מענה לדרישות החוק, עודכנה תשתית הנהלים 
בבורסה, הוכנסו בקרות רלוונטיות, והיבטי ציות נבחנים באופן רוחבי כחלק מאישור פעילויות 

 חדשות.

 הפיקוח על הבורסה ב.

 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. 

הכנסת, רשאי להעניק רישיון בורסה שר האוצר, לאחר התייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של 
 אלה:לחברה שמתקיימים לגביה כל 

בעיסוקים המותרים  היא, וכל תאגיד שהיא מחזיקה באמצעי שליטה בו, עוסקים אך ורק  (1)

  ;לבורסה

 בניהולה התקין וההוגן;תקנון ההתאגדות שלה אינו כולל הוראות שיש בהן כדי לפגוע  (2)

 צר;הרשות ושר האוהיא התקינה תקנון כמפורט בחוק ניירות ערך והתקנון אושר בידי  (3)

למסחר בניירות ערך באופן יש לה מיומנות טכנית ואמצעים מתאימים לשם הפעלת מערכת  (4)
 אמינותה, זמינותה ואבטחת המידע שבה;שיבטיח את יציבותה המערכת, 

 היא שילמה את האגרות שנקבעו לענין זה; (5)

האוצר, לפי הצעת הרשות  שרהיא עומדת בדרישות לעניין הון עצמי, ביטוח, פיקדון וערבות שקבע  (6)
הכספים של הכנסת, ורשאי השר לקבוע הוראות שונות לגבי או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת 

 ;חברות שונות המבקשות רישיון בורסה

בהתאם לחוק ניירת ערך, על חברי דירקטוריון הבורסה ועל עובדי הבורסה, חלות מגבלות על עשיית 
 לות החלות על עובדים של חברי בורסה ועל עובדי רשות ניירות ערך.עסקאות בניירות ערך, בדומה למגב

בהתאם לחוק ניירות ערך, רשות ניירות ערך תפקח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה, ותבקר את  
 יציבותן ויעילותן של המסלקות.

ם התקיימו יושב ראש רשות ניירות ערך רשאי לבטל או להתלות רישיון בורסה בהחלטה מנומקת בכתב א
לגבי הבורסה נסיבות, כמפורט בחוק ניירות ערך, לרבות אם הרישיון ניתן לה על יסוד מידע כוזב או שגוי, 

רעון, היא הפרה הוראה לפי יחדל להתקיים בה תנאי מתנאי הרישיון, מתקיימים לגביה הליכי חדלות פ
 אותה בתוך תקופה שנקבעה. חוק ניירות ערך או הוראה או הנחיה של רשות ניירות ערך ולא תיקנה

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 

 רך הפעולה הראויה.התקין וההוגן, תפנה רשות ניירות ערך לבורסה ותורה לה על ד

  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.

 תקנון הבורסה ופרסומוג.

ם כללים לניהול תקין והוגן של הבורסה, הבורסה התקינה תקנון והנחיות על פיו. בתקנון הבורסה קבועי
  - ובכלל זה

 –כללים לענין החברות בבורסה, ובכלל זה  (1

 תנאי כשירות לחברות בבורסה ונוהל לקבלת חברים;  )א(

 תחומי הפעילות המותרים לחברי הבורסה;  )ב(

 ודיווח; חובות חברי הבורסה כלפי הבורסה וכלפי חבריה, ובכלל זה חובות גילוי, רישום  )ג(
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 כללי ההתנהגות של חברי הבורסה כלפי לקוחותיהם, ובכלל זה חובות גילוי, רישום ודיווח;  )ד(

 הפיקוח והבקרה של הבורסה על קיום תקנון הבורסה והנחיותיה, בידי חבריה;  )ה(

 עבירות משמעת ושיפוט משמעתי של חברי הבורסה;  )ו(

 טול חברות;תנאים ונוהל להשעיית חבר הבורסה ולבי  )ז(

 כללים לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה  ( 1)

 כללים לענין המסחר בבורסה  (2)

 חובות חברה שניירות ערך שלה רשומים למסחר   (3)

למסחר, לרבות תנאים ונוהל להשעיית המסחר בנייר ערך או למחיקת נייר ערך מהרישום    (4)

 מחיקה ביזמת החברה הרשומה;

למסחר, לחברי  פרסום מידע על ידי הבורסה, ובכלל זה מידע המתייחס כללים לענין  (5)
 הבורסה ולחברות רשומות;

 עמלות, דמי רישום ודמי טיפול בעד שירותי הבורסה;  (6)

: )להלן ניירות ערך רשותן הבורסה; השינוי טעון אישור של דירקטוריון הבורסה רשאי לשנות את תקנו
  ."הרשות"(

השינוי, תמסור לשר האוצר הודעה על שינוי התקנון והשינוי ייכנס לתוקף בתום אישרה הרשות את 
עשרה ימים מיום מסירת ההודעה, אלא אם כן הודיע שר האוצר לפני תום התקופה האמורה כי הוא 

לא אישרה הרשות את השינוי, תמסור הודעה על כך לבורסה, בצירוף הנימוקים . מתנגד לשינוי
 להתנגדותה לשינוי.

רשות ניירות ערך סבורה כי לשם ניהול תקין והוגן של הבורסה יש לשנות את תקנון הבורסה,  יתהה
לא שינתה הבורסה את התקנון לפי ההודעה תוך המועד שנקבע בה, רשאית  .תודיע הרשות על כך לבורסה

 הרשות לשנותו.  

של הפקדת התקנון וכל יעשה בדרך  התקנוןפרסום בהתאם לחוק ניירות ערך ולהוראת יו"ר הרשות, 
 שינוי בו אצל רשם החברות.

 באתר האינטרנט שלה. , ואת השינויים בהם,כמו כן מפרסמת הבורסה את תקנונה והנחיותיה

 ציפות פעולת הבורסהרד.

אלא אם יש לדעתה או לדעת שר האוצר  לא תפסיק בורסה את פעולתה של המערכת למסחר בניירות ערך 
 ציבור המשקיעים.הכרח לעשות כן לטובת 

ליותר מיום עסקים אחד אלא לא תחליט הבורסה על הפסקת פעולתה של המערכת למסחר בניירות ערך 
 באישור שר האוצר.

על כך מיד לשר האוצר, והשר החליטה הבורסה להפסיק את פעולת המערכת למסחר בניירות ערך, תודיע 
להורות  –האמורה, ואם הפסיקה את פעולתה המערכת רשאי להורות לבורסה שלא להפסיק את פעולת 

 לה לשוב ולחדשה. 

זרם" המפסיקים את בנוסף, בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו נקבעו כללים בדבר הפעלת "מנתקי 
או יותר באותו יום מסחר וכאשר  8%-משתנה ב 35-דקות כאשר מדד ת"א 30המסחר בניירות ערך למשך 

 פסק המסחר עד לסופו של היום.יותר מואו  12%-המדד משתנה ב

 35-אושרו כללים בדבר דחיית מסחר הפתיחה בדקות אחדות, אם התנודה במדד ת"א 2008בשנת  
או יותר  5%או יותר וכן כללים בדבר "מנתקי זרם" במקרים של תנודה של  2.5%התיאורטי האחרון היא 

 התיאורטי האחרון.  35-במדד ת"א
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נגנון לניטור, בזמן אמת, של תנודות קיצוניות בשערי ניירות ערך, זאת הופעל בבורסה מ 2012בספטמבר 
 במטרה למתן תנודות הנגרמות עקב טעויות או פעילות חריגה )"ממתן תנודות"(.

 ממתן התנודות פועל בשוקי המניות, האג"ח והמק"מ.

 

 ערעור על החלטות הבורסהה.

ידי החלטת הבורסה בשיפוט משמעתי, רשאי בחוק ניירות ערך נקבע כי: הרואה עצמו נפגע על  (1
 לערער על כך לבית המשפט המחוזי.

הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת הבורסה שאינה כאמור בסעיף קטן א. שאינה החלטה תוך כדי  (2
המסחר בבורסה ושאינה החלטה בעניין תקנון או הנחיות, רשאי לעתור על כך למחלקה הכלכלית 

 .1984-ק בתי המשפט )נוסח משולב(, התשמ"דד לחו42כמשמעותה בסעיף 

הודעה בדבר פתיחת הליך לפי סעיף קטן זה תומצא לרשות והרשות רשאית להתייצב באותו הליך 
א 46 -ו 46החלטה לפי סעיפים  -ולהשמיע את דברה; לעניין זה, "החלטה בעניין תקנון או הנחיות"

יות, לרבות החלטה על שינוים או על שעניינה קביעת תקנון הבורסה, הנחיות או הנחיות זמנ
 ביטולם.

 דירקטוריון הבורסהו.

 . הרכב דירקטוריון הבורסה נקבע בחוק ניירות ערך (1

 כלהלן: יקבע הרכב הדירקטוריון 6.7.18עד ליום 

 דירקטורים שיבחרו חברי הבורסה, כפי שנקבע במסמכי ההתאגדות של הבורסה. 7 •

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

ל הבורסה שיבחר הדירקטוריון שיתקיימו בו תנאי הכשירות של דירקטור המנהל הכללי ש •

 חיצון. בהתאם לחוק ניירות ערך, למנהל הכללי של הבורסה אין זכות הצבעה בדירקטוריון.

 : 6.7.18 עד ליום על פי תקנון ההתאגדות של הבורסה

 הדירקטורים שיבחרו על ידי חברי הבורסה כאמור, יבחרו כלהלן: 7 •

 דירקטורים ודירקטורים חליפים להם, ייבחרו על ידי הבנקים כדלקמן: 5 •

כל בנק הנמנה על חמשת הבנקים שהיקף הפעילות שלהם הוא הגבוה ביותר מבין הבנקים,  •
כהגדרתו בתקנון  - זכאי לבחור דירקטור אחד, ודירקטור חליף לו. "היקף פעילות"

 .ההתאגדות

 להם אשר יבחרו ע"י החברים שאינם בנקים יחדיו. דירקטורים ודירקטורים חליפים 2 •

לחלק הרביעי )פרטים נוספים על החברה( לדוח  26לפרוט חברי דירקטוריון הבורסה ראה תקנה 
 .2017התקופתי של שנת 

 פעמים במועדים הבאים: 20התכנס הדירקטוריון  2017בשנת 

19.1.17 ,9.2.17 ,2.3.17 ,16.3.17 ,30.3.17 ,20.4.17 ,4.5.17 ,25.5.17 ,15.6.17 ,28.6.17 ,29.6.17 ,
20.7.17 ,27.7.17 ,10.8.17 ,14.9.17 ,18.10.17  ,26.10.17 ,23.11.17 ,14.12.17 ,21.12.17. 
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 28.9.17, 21.2.17התקבלו החלטות בכתב ביום:  

(, 63חוק ניירות ערך )תיקון מס' יכנסו לתוקפן הוראות הממשל התאגידי מכוח   6.7.18ביום  (2
 . כמפורט בחוק במסגרתן ישתנה הרכב דירקטוריון הבורסה 2017-התשע"ז

 

 ועדות הבורסה ותפקידיהןז.

עדה והבורסה פועלת באמצעות ועדות דירקטוריון שהמרכזיות שבהן: ועדת ביקורת שמשמשת גם כו
. והוועדה לניהול סיכונים לבחינת הדו"חות הכספיים וכוועדת תיגמול, וועדת תקציב ותוכניות עבודה

 מפורטים להלן.ותדירות התכנסותן של הוועדות עדות המרכזיות של הופקידיהן העיקריים ת

 ואשר הוסמכה לדון בנושאי תגמולעדה לבחינת הדו"חות הכספיים וועדת ביקורת המשמשת גם כו

, לפי העניין, בענייני ועדת הביקורת דנה, תוך התייעצות עם המבקר הפנימי או עם רואה החשבון המבקר
ביקורת פנים של הבורסה וחברות הבורסה, בשים לב, בין השאר, לדוחות ביקורת פנים של המבקר 

ידי גורמי -הפנימי, לדוחות של רואה החשבון המבקר ומנהל הסיכונים, וכן לדוחות ביקורת שנערכו על
הביקורת של המבקר הפנימי וכן הועדה דנה בדו"חות  ,ככל שיידרש .ביקורת חיצונים ומומחים אחרים

 היא דנה בנושאים שעל פי חוק החברות טעונים אישור ועדת ביקורת. 

הבורסה, בין השאר תוך  ועדת הביקורת עומדת על הימצאות ליקויים בניהול עסקי הבורסה וחברות
ם המבקר ומציעה לדירקטוריון דרכי התייעצות עם המבקר הפנימי של הבורסה או עם רואה החשבון

 לתיקון ליקויים שהתגלו.

עדת וקובע כי לוחוק ניירות ערך לחוק החברות.  117תפקידיה של ועדת הביקורת קבועים בסעיף 

 -הביקורת יהיו גם תפקידים נוספים, לרבות

 נים וטיפול בהם.יתפעיל תהליכי בקרה ראויים לשם איתור מצבים של ניגוד עניועדת הביקורת  .1

 ביקורת ותוודא הפקת לקחים.תבחן ממצאי ועדת הביקורת  .2

 ינים.יתאשר לבורסה לספק שירותים נלווים מסוימים המעוררים חשש לניגוד ענועדת הביקורת  .3

דא כי הבורסה ממלאת תפקידים המוטלים ותנקוט אמצעי בקרה מתאימים כדי לוועדת הביקורת  .4
 הבורסהלענין פיקוח  וכן תבחן ותאשר מדיניות ותכנית עבודה בהתאם לקבוע בחוק ניירות ערך עליה

על חברי בורסה וכן תבחן ותאשר את היקף המשאבים שמקצה הבורסה לגיבוש וביצוע תכנית 
 העבודה כאמור. 

, משמשת ועדת הביקורת גם כוועדה לבחינת הדו"חות 2010החל ממועד אישור הדו"חות הכספיים לשנת 
 אישור הדירקטוריון.לפני הבאתם להכספיים, והיא דנה ובוחנת את הדו"חות הכספיים 

ועדת בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, . ועדת תגמולוכועדת הביקורת הוסמכה  7.2.2013 -החל מ
וכן היא דנה גם בענייני השכר של ב לחוק החברות 118את התפקידים המנויים בסעיף  ההתגמול ממלא

 ורסה. העובדים על פי ההסכם הקיבוצי, והמלצותיה יובאו לאישור דירקטוריון הב

הועדה דנה ומאשרת את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, המנכ"ל ונושאי המשרה 
 יון והאסיפה הכללית, לפי העניין.בבורסה, לפני הבאתם לאישור הדירקטור

 פעמים במועדים הבאים: 20התכנסה הוועדה  2017בשנת 

19.1.17 ,26.1.17 ,9.2.17 ,16.2.17 ,16.3.17 ,20.4.17 ,25.5.17 ,15.6.17 ,28.6.17 ,29.6.17 ,20.7.17 ,

27.7.17 ,10.8.17 ,14.9.17 ,26.9.17 ,1.10.17 ,23.11.17 ,7.12.17 ,21.12.17 ,28.12.17 . 

 פעמים במועדים הבאים: 3התכנסה הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים  2017בשנת 

23.3.17 ,14.3.17 ,2.3.17. 
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 ועדת תקציב ותוכניות עבודה

דה דנה וממליצה לדירקטוריון בנושא תוכנית העבודה השנתית והרב שנתית של הבורסה ובנושא ועוה
 תקציב הבורסה, ועוקבת במהלך השנה אחר ביצוע התקציב. 

 .14.12.17, 23.3.17 פעמים במועדים הבאים:   2התכנסה הועדה  2017בשנת 

 הועדה לניהול סיכונים

. הוועדה דנה וממליצה 2.10.14דירקטוריון הבורסה ביום הוועדה לניהול סיכונים הוקמה על ידי 
לדירקטוריון בנושא אסטרטגיית הסיכון הכוללת )לרבות תיאבון הסיכון(, מדיניות ניהול הסיכונים 
בתחומי הסיכון השונים, אפקטיביות מסגרת ניהול הסיכונים וכן אימוצם של מודלים, מתודולוגיות 

הוועדה מבצעת פיקוח על ההנהלה במטרה לוודא שפרופיל  ים.וכלים שונים בתחום ניהול הסיכונ
 .ידי הדירקטוריון-הסיכונים בפועל עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה ותיאבון הסיכון שנקבעו על

, 14.9.17, 12.6.17, 18.5.17, 30.4.17, 16.3.17פעמים במועדים הבאים:  5התכנסה הוועדה  2017בשנת 
.7.12.17 

 הבורסה מבנה שינוי . ח

 שינוי מבנה הבורסה בעניןחוק ניירות ערך  תיקון א.

בעניין שינוי  2017-(, התשע"ז63חוק ניירות ערך )תיקון מס'  פורסם ברשומות 2017 באפריל 6ביום 
הסדרה של שינוי מבנה הבעלות על הבורסה תוך  החוק הינה מבנה הבעלות בבורסה. מטרת

ול יותר של הפיכתה לחברה למטרות רווח, וכן הרחבת בסיס החברות בבורסה והנגשתה למספר גד
. מטרה נוספת של החוק הינה הנחת תשתית לשיתופי פעולה אסטרטגיים עתידיים עם גורמים

 בורסות זרות ומשקיעים אסטרטגיים.

, בכפוף לכך כי פרקים מסוימים בחוק יכנסו לתוקף במועד 2017ביולי  6תחילתו של החוק ביום 
 מאוחר יותר. 

 עיקרי החוק הינם כלהלן:

וכניסתם לתוקף של הסדרי הממשל התאגידי מכוח תיקון חוק עם שינוי מבנה הבורסה  (1
יבוטל התנאי הקבוע בחוק ניירות ערך האוסר על חלוקת רווחי הבורסה, ניירות ערך כאמור, 

 על מנת לאפשר לבורסה להפוך לחברה למטרות רווח הרשאית לחלק רווחים לבעליה. 

על פי הוראת המעבר הקבועה בחוק יראו את  -קביעת תנאים לקבלת רישיון בורסה בישראל (2
הרישיון שניתן לבורסה בתל אביב ערב יום התחילה כרישיון שניתן לה בהתאם להוראות 

 החוק.

על פי הוראת המעבר הקבועה בחוק יראו  -ישיון מסלקה בישראלקביעת תנאים לקבלת ר (3
 את מסלקת הבורסה ואת מסלקת מעו"ף כאילו ניתן להן רישיון בהתאם להוראות החוק.

קביעת איסור על בורסה לעסוק במתן שירותים המעוררים חשש ממשי לניגוד עניינים עם  (4
 עיסוקה בניהול מערכת למסחר בניירות ערך.

החזקה בבורסה בחמישה אחוזים או יותר ללא קבלת היתר על ידי רשות איסור קביעת  (5
קביעת איסור מרשות ניירות ערך וכן שליטה בבורסה ללא היתר  איסורניירות ערך וקביעת 

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

 להוראות החוק.

קביעה כי לא ינתן היתר החזקה )או שליטה( לחבר בורסה או לתאגיד בנקאי גם אם אינו  ( 6
 חבר בורסה. 
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 קביעת הסדרי ממשל תאגידי. (7

הטלת חובה על מסלקות להעניק שירותים לכל בורסה או חבר מסלקה, מבלי לסרב סירוב  (8
 להעניק שירותים כאמור.בלתי סביר 

קביעת הוראה לפיה אם מכר אדם אמצעי שליטה בבורסה שהחזיק בהם לפני מועד אישור  (9
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 
שיעור אמצעי השליטה  –הנמכרים. לעניין זה, "שווי אמצעי השליטה הנמכרים" השליטה 

הנמכרים מתוך כלל אמצעי השליטה בבורסה במועד אישור ההסדר, כשהוא מוכפל בהון 
. הבורסה רשאית לעשות 2015העצמי של הבורסה בהתאם לדוחותיה הכספיים לשנת 

ת עמלות שגובה הבורסה והשקעה לשם הפחת הז סעיףשימוש בסכומים שהועברו לה לפי 

 גיות, ולשם כך בלבד.ובתשתיות טכנול

 הבורסה מבנה לשינוי ההסדר .ט

 .אביב תכנית ההסדר לשינוי מבנה הבורסה-אושרה על ידי בית המשפט המחוזי בתל 7.9.2017ביום 

אגדות של הסדר שתי מטרות עיקריות מידיות, השלובות זו בזו. האחת, שינוי צורת ההתלתכנית ה
מחברה מוגבלת בערבות ללא הון מניות, לחברה מוגבלת במניות בעלת סוג מניות אחד, הבורסה בת"א, 

והשניה, השוואת זכויותיהם של חברי הבורסה בהון ובהצבעה, על בסיס העיקרון המקובל של "קול אחד 
ירות ערך ובתקנון לכל מניה", תוך ביטול ההסדרים הייחודיים למינוי דירקטורים שנקבעו בחוק ני

ההתאגדות הנוכחי של הבורסה בת"א. כפועל יוצא מכך ובכפוף לקיומן של הוראות הממשל התאגידי 
שלם תהליך הפיכתה של , יו2017-(, התשע"ז63חוק ניירות ערך )תיקון מס' מכוח החלות על בורסה 

 לחברה למטרות רווח.  הבורסה

 :במסגרת ההסדרלהלן הפעולות שבוצעו 

הבורסה, הואיל והוא יוצר כפילות מיותרת עם תקנון ההתאגדות ההתאגדות של תזכיר  טלוב (1
 החדש.

בנוסח חדש של תקנון ההתאגדות, המותאם להוראותיו של הוחלף תקנון ההתאגדות של הבורסה,  (2
 חוק שינוי מבנה הבורסה.

מניות רגילות ללא  150,000,000הון המניות הרשום של הבורסה יהיה בתקנון ההתאגדות נקבע כי  (3
 ערך נקוב.

בתקנון ההתאגדות נקבע כי בכפוף להוראות כל דין וכללי חשבונאות מקובלים, הדירקטוריון  (4
 רשאי לקבל החלטה על חלוקת דיבידנד. 

, ללא תמורה. כמו מניות רגילות של הבורסה 94,000,000 הזכאים לחברי הבורסה הקצתההבורסה  (5
מניות  6,000,000, שאימצה הבורסה זכאים על פי תכנית התגמוללנאמן, עבור  הקצתהכן, הבורסה 

 רגילות, ללא תמורה.
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 הון אנושי.י
 מבנה ארגוני

 -להלן החלוקה הפונקציונלית 

 .2017מצ"ב מצבת עובדי ומנהלי הבורסה, בחלוקה על פי מחלקות, לסוף חודש דצמבר 

 מחלקה  
מצבת עובדים 

 2016לסוף 

עובדים מצבת 
 2017לסוף 

מול  2017שינוי 
2016 

 8 13 5 לשכת יו"ר ומנכ"ל 1

 2 5 3 פיתוח עסקי 2

 0 1 1 חברה מזכירת 3

 1 1  ציות ואכיפה 4

 2 8 6 ניהול סיכונים  5

 1- 6 7 משפטית 6

 3- 12 15 מסחר ונגזרים 7

 1 24 23 כלכלית 8

 3- 7 10 שיווק ודוברות 9

 7 109 102 ותפעולטכנולוגיות מידע  10

 2 31 29 מינהל וכספים 11

 3- 8 11 חברים ופיקוח 12

 -3 3 6 משאבי אנוש 13

 5 21 16 סליקה 14

 15 249 234 סה"כ

מערכת יחסי העבודה, )למעט מנכ"ל וסמנכ"לים המועסקים בחוזים אישיים( מושתתת על הסכם עבודה 
מועצת פועלי תל  –הסתדרות העובדים הכללית החדשה קיבוצי מיוחד שנחתם בין הנהלת הבורסה לבין 

 אביב יפו וועד עובדי הבורסה.

 ההסכם הקיבוצי בבורסה

ההסכם הקיבוצי הוא הסכם בין החברה, ועד העובדים וההסתדרות ומטרתו להסדיר את חובותיהם 
   דים בבורסה.וזכויותיהם של העובדים, את כללי המשמעת וכן את האופן בו יתנהלו ויקבעו ענייני העוב

 נושאים מרכזיים: 3-, ההסכם הקיבוצי בבורסה עוסק ב1974בבורסה קיים הסכם קיבוצי החל משנת 

 הבטחת ביצועה היעיל של העבודה. .1

 תנאי העבודה ותנאי שכר.  .2

 יחסי גומלין טובים ותקינים בין ההנהלה לבין העובדים וההסתדרות.  .3

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. 

נחתם הסכם  7.5.2017, וביום הסכם שכר ונערכו עדכונים בהסכם הקיבוצי סוכמו עקרונות 12.2.17ביום 
 .2021 - 2016לתקופה קיבוצי 
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  סביבה כלכלית.יא
 שוק המניות

 – הפארמה המשך ירידות שערים במניות בהשפעת , וזאת3%-בכ 35-א"ת מדד עלה 2017 שנת בסיכום
-שקיזזו עליות בולטות במספר מניות ובראשן פרוטרום )כ, (5%-כ) ופריגו(, 11%-כ) מיילן(, 51%-כ) טבע
-(  עלה מדד ת"א2013 -2017בחמש השנים האחרונות )  .כל אחת( 61%-(, הראל השקעות וטאואר )כ65%
 .27%-בכ 35

של  המקסימלי המשקל ירד ובמסגרתה 2017 בפברואר 9-ב לדרך שיצאה המניות במדדי הרפורמה
 השפעתן השלילית של מניות הפארמה על תשואת המדד.  מיתנה את , במדד הגדולות המניות

 שממשיכות ן"הנדל , בזכות מניות21%-המייצג את המניות הבינוניות בגודלן עלה השנה בכ 90-מדד ת"א

במיוחד מזור  -במשק, ומניות ההייטק הדואליות שנהנות מהעליות בנאסד"ק  הנמוכה מהריבית להנות
שהגיע בדצמבר  SME60-, בהתאמה. מאידך, מדד ת"א75%-ובכ 107%-נה בכרובוטיקה ונובה שעלו הש

לירידת המדד.  5%-כאשר שבע חברות הייטק תרמו יחד כ - 7%-לשיא כל הזמנים, ירד השנה בכ 2016
 , בהתאמה.69%-ובכ 51%-בכ SME60-ות"א 90-( עלו מדדי ת"א2017-2013בחמש השנים האחרונות )

 : , בין היתראביב היו-שהשפיעו על מגמת המסחר בתל העיקרייםהגורמים החיוביים 

 רקע , וזאת על2015 ממרץ החל 0.1% של היסטורי שפל ריבית בנק ישראל שנמצאת ברמת 

 האינפלציה שיעור נמוך מהרף התחתון של יעד – 2017בשנת  0.4%-אינפלציה חיובית בשיעור של כ
ברווחיות החברות, בעיקר חברות הפיננסים  הממשלה. הריבית הנמוכה תרמה לעלייה שהציבה

 וחברות הנדל"ן.

  4.3%-לכ 2016 בשנת 4.8%-מכ האבטלה בשיעור ירידה : , בהםחיובייםנתונים מאקרו כלכליים 
הרמה הנמוכה ביותר מזה כמה עשורים; ירידת יחס חוב תוצר של שבע שנים  – השנה סוף לקראת

 חברת דירוג האשראי(, 60%קרוב לרף הנדרש ממדינות האיחוד האירופאי ) 60.5%-ברציפות לכ

העלתה את התחזית מ"יציבה" ו +A את דירוג מדינת ישראלאישררה  S&P הבינלאומית
תחזית "יציבה" בדומה  +Aת דירוג מדינת ישראל אישררה א Fitchל"חיובית", וחברת הדירוג 

  .Moody'sלדירוג שהעניקה חברת 

 חלה עלייה בהכנסות הממשלה 2017בשנת  24%-ל 1%-חרף הפחתת מס חברות ע"י האוצר ב ,
לעומת גירעון של  2017בשנת  2.9%תוקצב גירעון בשיעור של  –ממיסים וירידה בגירעון הממשלתי 

 .2017בשנת  2%-פועל מסתמן גירעון שנתי של כ, כשב2016בשנת  2.1%-כ

 ביחס לשקל, המשפיעה חיובית על הכנסות חברות המייצאות לאירופה. 2.7%-התחזקות האירו בכ 

  בבורסות בארה"ב על רקע המשך השיפור  עליות שערים :, בין היתרתרמובמישור הבינלאומי
(, ובהמשך עליית ריבית הפד 4%-הכלכלי, שבא לידי ביטוי בשיעור אבטלה נמוך זה יותר מעשור )כ

, ומדדי  %32-עלה בכ NASDAQ 100בסוף השנה. מדד  1.5%-)ברבע אחוז, שלוש פעמים( לכ
DOW JONES ו-S&P 500 י צמיחה חיוביים בהתאמה; באירופה נתונ 19%ובכ 25%-עלו בכ

 .2007( לראשונה מאז 0.5%-בערכים שנתיים( ובאנגליה העלאת הריבית ברבע אחוז )ל 2.5%-)כ

 : , בין היתרהגורמים השליליים העיקריים שהשפיעו במהלך השנה על מדדי המניות בארץ היו

  העלייה בשנת שיעור שיעור נמוך מ – 2017בשנת  3.0%-בכ הגולמי המקומי התוצרעלייה צפויה של
בחודש( מזה שאפיין את השליש האחרון של  0.3%(; עלייה במדד המשולב בקצב נמוך )4.0%) 2016
 בחודש(. 0.4%) 2016שנת 

 שקל בסוף השנה חרף רכישות  3.467-ביחס לשקל והגעתו לשער של כ 9.8%-החלשות הדולר בכ
 דולרים ע"י בנק ישראל. 

 54%-דולר לחבית עדיין נמוך בכ 66-לכ 20%-במישור הבינלאומי: מחיר הנפט שעלה השנה בכ 
שנה  22-חולשת המטבע שהגיע השנה לשפל של כ –(; באנגליה 2008מהשיא בו היה )בשנת 

  בהשפעת ההחלטה לצאת מהאיחוד האירופאי.
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בשער הדולר ביחס  9.8%-ל כבעקבות ירידה ש 14%-בכ 2017עלה בשנת  35-בערכים דולריים, מדד ת"א
 DAX-ו  NASDAQבבורסות מובילות בעולם. בלטו מדדי   18%-25%-לשקל, לעומת עליות של עד כ

 .2017בשנת  28%-שעלו בכ

נדל"ן, -מגמה מעורבת אפיינה את מדדי המניות הענפיים, כאשר בלטו לחיוב: מדדי ת"א פיננסים ות"א
 14%-טכנולוגיה, שעלה בכ-יבית הנמוכה במשק, ומדד ת"א, בהתאמה, בזכות הר23%-ובכ 27%-שעלו בכ

 מניות דואליות הנסחרות גם בארה"ב.  22בזכות העליות בבורסת הנאסד"ק, מאחר ובמדד זה כלולות 

מניות(,  16מניות( והביומד ) 42הטכנולוגיה ) בענפי הגדולות החברות ממניות המורכב "עילית-טק"מדד 
. לעליית המדד השנה תרמו מניות הטכנולוגיה 2014השקתו במאי מאז  23%-השנה ובכ 4%-עלה בכ

 . 17%-וקיזזו את ירידת מניות הביומד בשיעור של כ 14%-הדואליות שעלו השנה בממוצע בכ

 , לאחר עלייה בשיעור דומה בשנה הקודמת.2017בשנת  18%-נפט וגז ירד בכ-מנגד, מדד ת"א

-נדל"ן בולט בעלייה של כ-, מדד ת"א2017-2013אחרונות ראוי לציין כי בראיה לטווח של חמש השנים ה
 באותה תקופה. 15%-גבוה משמעותית מעליית מדד מחירי השכירות של דירות  כ - 86%

 : תשואת מדדי המניות:1לוח 

  2017 2013-2017 2016 

 4%- 27% 3% 35-"את

 17% 51% 21% 90-"את

 SME60 7%- 69% 24%-"את

 23% 4% עילית-טק"א ת

 (5/14-)הושק ב

16% 

 19% 72% 27% פיננסים-ת"א

 17% 86% 23% נדל"ן-"את

 15% 18% -2% בלוטק-גלובל "את

 24% 64% 14% טכנולוגיה-"את

 -12% -52% -17% ביומד-"את

 18% -19% -18% וגזנפט -"את

 69כולל  השנה. המדד 28%-" זינק בכבלוסטארע"י " 2013ביגיטק שהושק באוקטובר -ת"א מדדיצוין כי 
אביב ובבורסות ברחבי -טק ישראליות או קשורות לישראל הנסחרות בבורסה בתל-יימניות של חברות ה

 אביב(. -מניות הנסחרות רק בתל 8-מניות דואליות ו 25)בהן  העולם
 

 מחזורי המסחר במניות:

 )במיליוני שקלים( המניות בשוק היומיים: מחזורי המסחר 2 לוח

 2017-ב שינוי % 2016 2017 

 11% 1,269 1,404 מניות כולל תעודות סל

 20% 922 1,103 מניות ללא תעודות סל

)בבורסה ומחוצה לה, כולל תעודות סל בשוק המניות(  מניותשוק הב המסחר מחזורבסיכום שנתי 
 מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.  11%-גבוה בכ –מיליארד שקל ביום  1.4-הסתכם בכ
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 –ערב הרפורמה הרפורמה במדדי הבורסה.  , בעיקר,המסחר בשוק המניות תרמהלעלייה במחזורי 
 12-כשנים במחזורי המסחר בבורסה, ונרשם מחזור ענק בהיקף של  6.5נשבר שיא של  - 9.2.2017

-מכ המסחר מיליארד שקל. במסגרת היערכות  החברות והציבור לשינויים בהרכב המדדים עלו מחזורי
במחצית הראשונה של שנת  ביום שקל מיליארד 1.5-לכ 2016אוקטובר -בינואר ביום שקל מיליארד 1.2

 מחזורי )לא כולל המחזור החריג בפברואר(, כאשר במחצית השנייה של השנה חלה התכנסות 2017
 ביום. שקל מיליארד 1.3-לכ במניות המסחר

 החזקות הציבור במניות: 

תרמו לכך הרפורמה במדדי המניות השנה גם ין, כאשר נמשכו מכירות מניות ע"י בעלי עני 2017שנת ב
 שבמסגרתה עלה שיעור החזקות הציבור הנדרש במניות לצורך כניסה למדדים והוראות חוק הריכוזיות .

וזאת בהמשך למכירות שיא בסך , 2017בשנת  מיליארד שקל 5-כסה"כ הפיצו בעלי עניין מניות בשווי של 
 מיליארד שקל בשנה הקודמת.  6-כ

מיליון שקל, במטרה לעמוד  570שמכרו את יתרת החזקתם בשווי  בעלי השליטה בפז נפט השנה בלטו 
 482-הפניקס בשווי של כ מכירת מניות בדרישות הפרדת החזקות ריאליות ופיננסיות בחוק הריכוזיות;

מיים מיליון שקל  ע"י קבוצת מאיר וקבוצת דלק; מכירת מניות בתי זיקוק ע"י המפעלים הפטרוכי
 מיליון שקל. 405-מיליון שקל וקרן פימי שמכרה מניות אינרום בשווי כ 413והחברה לישראל, בשווי 

 6-כ בסך מניותרכשו, נטו, תושבי חוץ ואביב -התגברה כניסת משקיעים זרים לשוק המניות בתל 2017-ב
 ארדמילי 1.5-בסך כמניות נטו מכרו  2016שבשנת וזאת לאחר   ,2017בשנת  "אבת בבורסה שקל מיליארד

 שקל.

, ירד שיעור 90%-עקב הירידה החדה בשערי מניות "טבע", ששיעור החזקות הציבור בה הוא למעלה מ
 –. יש לציין שבניכוי "טבע" 2016לעומת סוף שנת  60% -לכ 3%-החזקות הציבור הכולל בשוק מניות בכ

 .1.5%-עלה שיעור החזקות הציבור הכולל בשוק המניות בכ

 הון בשוק המניות:גיוס 

 2017-2015אביב בשנים -: גיוסים בשוק המניות בתל3לוח 

 הנפקות פרמס )במיליוני שקלים( הסכומים שגויסו 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 60 82 92 3,422 4,577 8,405 הנפקות

 2 3 17 149 259 2,995 חברות חדשותמזה: 

 84 73 105 1,808 1,508 2,724 הקצאות פרטיות

 - - - 338 851 1,045 מימוש אופציות

 144 155 197 5,568 6,936 12,174 סה"כ

 

 8.4-מיליארד שקל, כאשר סך ההנפקות לציבור הגיע לכ 12.2-גיוס ההון בשוק המניות בארץ הסתכם בכ
לעומת אשתקד. לעלייה החדה השנה תרם גל ההנפקות  84%-עלייה של כ - 2017מיליארד שקל בשנת 

חברות חדשות  14לעומת  -חברות חדשות  17מיליארד שקל ע"י  3-( שבמסגרתו גויסו כIPOהראשוניות )
 . גל ההנפקות החדשות מאופיין השנה: 2016-2012בשנים 

 נפט ושותפויות חברות 3, טכנולוגיה חברות 3, ן"נדל חברות 5 – עיסוקן מבחינת החברות במגוון 
  פיננסים. וחברת אנרגיה, חברת תעשייה חברת, ושירותים מסחר חברות 3, וגז

 חברות בינוניות  7חברות גדולות בשווי של מיליארד שקל ויותר,  3  - גודלן במגוון החברות מבחינת
 מיליון שקל. 290-140חברות בשווי של  7-מיליון שקל, ו 600-300בשווי של 
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  טלרד, אירונאוטיקס, גלובל  ,מכר ע"י בעלי שליטה בהנפקות ראשוניות של נובולוגבשילוב הצעות
 .עניין לבעלי מיליארד שקל 0.9-כ שהזרימוהולמס פלייס ו כנפיים

מסך  38%-מיליארד שקל, סכום המהווה כ 4.6-בולטות חברות ענף הנדל"ן עם גיוס בסך כ 2017גם בשנת 
 . בלטו בגודלן הנפקות שביצעו: 2016מיליארד שקל בשנת  2.4-סך כהגיוס במניות בשנה זו, לעומת גיוס ב

 לציבור בכורה מניות בהנפקת שקל מיליון 798-כ שגייסה קומרשייל סים האמריקאית הריט קרן 
. )לפירוט ראה "מניות דואליות", להלן( הרגילות למניותיהאביב, לאחר שביצעה רישום כפול -בתל
, בהצבעה זכות מקנות אינן אך דיבידנד בקבלת עדיפות המקנות, בכורה מניות הנפקת כי יצוין

 .2017 מיוני החל אביב-בתל מתאפשרת

 מיליון שקל באמצעות זכויות.  427-איירפורט סיטי שגייסה כ 

 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור. 327-אלוני חץ שגייסה כ 

לעומת אשתקד. בלטה בגודלה  81%-עלייה של כ -מיליארד שקל  2.7-סך ההקצאות הפרטיות הגיע לכ
מיליון שקל ע"י חברת ההשקעות אמיליה פיתוח לבעל השליטה בתמורה  693-הקצאת מניות בשווי כ

לתעשיה. בעקבות העיסקה  שירותים חברה העוסקת באספקת -למלוא הון המניות של "פלר אחזקות" 
-מיליון שקל ערב ההקצאה לכ 255-שהרחיבה את פעילות החברה באופן משמעותי עלה שווי החברה מכ

 מיליון שקל לאחר העיסקה. 800

 :חברות חדשות שנכנסו דרך חברת מעטפת

"אור  –חברת המעטפת  חברת טכנולוגיית הקלינטק "סולארפיינט" לתוךפעילות הכנסת הושלמה השנה 
מיליון  22-ממניות החברה בשווי של כ 30%-סיטי החזקות" ושמה שונה לאפולו פאוור. בעיסקה הוקצו כ

 מיליון שקל. 9-שקל. להקצאה זו קדמו הנפקה לציבור והנפקת זכויות בסך כ

-כ בהקצאה של אלדובי הוכנסה לחברה הבורסאית "סוהו נדל"ן"-כמו כן, פעילות בית ההשקעות הלמן
מיליון  124-מיליון שקל, ל 40-שווי סוהו נדל"ן עלה מ  .מיליון שקל 94-ממניות החברה בהיקף של כ 71%
 בסוף השנה. שקל

 :הדואליות החברות

 :2017שלוש חברות הנסחרות בנאסד"ק ביצעו רישום כפול בשנת 

 חברת תרופות בשלב הקליני, המתמקדת בפיתוח טכנולוגיה ייחודית למתן אוראלי של  - אורמד
 אביב החל-, רשמה את מניותיה למסחר מקביל בתלתרופות הניתנות כיום באמצעות זריקה בלבד

-ת"א –מדדי הבורסה מניותיה נכללות בו מיליון שקל 405-לכ מגיע שלה השוק שווי. ביולי

SME60ת"א ,-SME150 בלוטק-ות"א גלובל. 

  קרן ריט אמריקאית המחזיקה בנדל"ן מניב, משרדים ובתי מלון בארה"ב. לאחר  -סים קומרשייל
מיליון שקל  798-החברה כ אביב בנובמבר, גייסה-רישום המניות של החברה למסחר מקביל בתל

מיליארד שקל )כולל מניות  4.1-אביב. שווי השוק שלה מגיע לכ-בהנפקת מניות בכורה לציבור בתל
 הבכורה(. 

 מתמקדת במתן הלוואות לחברותחברת אשראי אמריקאית לעסקים בינוניים ה – פננטפארק 
החברה למסחר  . לאחר רישום המניות של(Business Development Company)בינוניות 

מיליון שקל לציבור  490-אביב בנובמבר, החברה הנפיקה אג"ח צמוד דולר בסך כ-מקביל בתל
 .מיליארד שקל 1.9-אביב. שווי השוק שלה מגיע לכ-בתל

 אביב נרשמו למסחר מקביל בבורסת הנאסד"ק:-שתי חברות שנסחרו בבורסה בתל

 2005אביב משנת -חברת הביומד תראפיקס המפתחת תרופות מקנאביס ושמניותיה נסחרות בתל ,
מיליון שקל, ורשמה את מניותיה למסחר  44-ביצעה הנפקת מניות ראשונה בארה"ב וגייסה כ

 מקביל בנאסד"ק, החל במרץ. 

 מניותיה את רשמה, 2016אביב מתחילת שנת  בתל נסחרות שמניותיה, פורסייט הטכנולוגיה חברת 
 ביוני. ק החל"בנאסד מקביל למסחר
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ארבע חברות ביומד מחקו את מניותיהן מהמסחר בת"א בלבד, ומניותיהן ממשיכות להיסחר בנאסד"ק: 
סלקט ביוטכנולוגיה, סלזיון, מנקיינד, וסרגון. שתי חברות נוספות, ביונדווקס ומיילן  הודיעו על מחיקתן 

 .2018מהמסחר בת"א בתחילת שנת 

באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של  שקל מיליארד 2.2-בחו"ל כהשנה גייסו  דואליותברות ההח
המגייסת העיקרית היא נייס  שביצעה השנה הקצאה פרטית של אג"ח להמרה לא סחיר  .מניות

 מיליארד שקל. 1-למשקיעים בחו"ל בסך כ

 נוספות חברות 3-ו ב,"בארה גםבמקביל  נסחרות דואליות שמניותיהן חברות 58 א"בת נסחרות כיום
 .הכפול הרישום במסגרת שלא ל"ובחו א"בת נסחרות

 :בבורסה החברות מספר

, חלה השנה עלייה במספר החברות הבורסאיות נטו, 2008לראשונה מאז משבר האשראי העולמי בשנת 
 . 2016חברות בסוף שנת  451לעומת  חברות 457נסחרו בבורסה  השנה בסוףו

חברות דואליות שנרשמו ברישום  3-מנפיקות חדשות ו 17חברות חדשות ) 20התווספו במהלך השנה 
 חברות. להלן התפלגות החברות לפי סיבת המחיקה: 14 נמחקו מהבורסהכפול( ו

 2 ללא פגיעה  "הפירמידות השטחת"ל תרמהחוק הריכוזיות: מחיקת החברות  עקב  נמחקו חברות
 להיסחר הממשיכה אחרת בורסאית  חברהע"י  רכש/הצעת מיזוג של בדרךבכיסוי הבורסאי 

 ו"כלנית כרמון" ע"י וואן טכנולוגיות(.   נרכשה ע"י קרדן נדל"ן "קרדן ישראל)"

שותפויות נפט מוזגו בשותפויות נפט בורסאיות  שלוש: בקבוצה התייעלות  עקב נמחקו חברות 4
 בדלק מוזגה)"אבנר"  מהמסחר ומחיקתן"ע ני החלפת של בדרך)הממשיכות להיסחר בבורסה( 

  .( כן חברת "נעמן"בישראמקו"ל" ו"נפטא" מוזגו חנ, "קידוחים

 תוך פגיעה בכיסוי הבורסאי  -אם הפרטית -חברה אחת נמחקה כתוצאה מהצעת רכש ע"י חברה
 )"ניסקו חשמל"(

 ( מוזגה בחברה בינלאומית )"וייז פארמה"( חברה אחתOPLI.) 

 4  בלבד: "סלקט ביוטכנולוגיה" ו"סרגון", ושתי  א"בת מהמסחר ונמחק דואליותחברות ביומד
 "סלזיון" ו"מנקיינד". –חברות ללא זיקה ישראלית 

 היהודים" ו"גמול"(. התיישבות הסדר )"אוצר עקב חברות נמחקו שתי  

 שוק איגרות החוב

 מדדי איגרות החוב:

ממשיכים המשקיעים להעדיף השקעה  –לנוכח הריבית הנמוכה ועל מנת להשיג תשואות גבוהות יותר 

אפיינו את מדדי  6.5%-עליות שערים של כ באיגרות חוב חברות על פני השקעה באיגרות חוב ממשלתיות:
 , כמעט פי שניים מעליית מדדי איגרות חוב ממשלתיות. 2017איגרות חוב חברות בשנת 

בריבית  לא צמודותחברות  איגרות חוב כולל ה" שקלי תשואות-בונד מדד איגרות החוב "תלבלט לחיוב 
, 8.6%-כעלה השנה ב( שA2( עד )Baa3או "מידרוג" )( A( עד )-BBB)מקומי "מעלות"  קבועה בדירוג
 .איגרות החוב הכלולות בו  על הדירוג הנמוך יותר שלוזאת כפיצוי 
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 : תשואות המדדים ושווי השוק של איגרות החוב4לוח 

 

שווי שוק 
2017 

)במיליארדי 
 שקלים(

תשואה שנתית 
2017 

תשואה 
 2016שנתית 

      איגרות חוב ממשלתיות

 0.7% 3.4% 205 צמודות מדד 
 1.2% 3.6% 287 סה"כ -שקליות 

 1.3% 4.2% 252 ריבית קבועה מדדים בולטים:
 0.1% 0.6% 35 ריבית משתנה 

 0.9% 3.5% 492 סה"כ איגרות חוב ממשלתיות

     חברות*איגרות חוב 

 4.1% 6.2% 193 סה"כ -צמודות מדד 
 2.9% 7.1% 63  20בונד -מדדים בולטים:תל

 1.7% 4.4% 57 40בונד -תל 
 2.4% 5.1% 44 יתר -בונד צמודות-תל 
 6.2% 7.3% 33 בונד תשואות-תל 

 ללא מדד ללא מדד 124 סה"כ  –שקליות 
 2.4% 7.5% 83 בונד שקלי -מדדים בולטים: תל

 1.2% 2.3% 11 ריבית משתנה-תל בונד 

 9.4% -1.7% 12 צמודות מט"ח 

 3.9% 6.4% 329 סה"כ איגרות חוב חברות
 

 הערות לטבלה:
 *  לא כולל אג"ח רצף מוסדיים ומכשירים פיננסים.

 בונד חדשים.-עשרה מדדי תל 2017הבורסה השיקה בשנת  –מדדים חדשים 

 10-מדדי אג"ח ממשלתיות. כ 4-מדדי תל בונד ו 10מדדי אקוויטי,  3 –מדדים חדשים יצאו לדרך השנה  17
 .2018מדדים נוספים בשלבי פיתוח שונים ויושקו במהלך 

 

איכות הפיזור בשני המדדים גבוהה  –רימון -ות"א SME150-ת"א –במאי הושקו שני מדדי שוק חדשים  -

 הודות לתקרת משקל נמוכה ולהיקף רחב של מניות שנכללות במדדים. 

מדד זה מאופיין  –גלובל -מדד תל בונד –ביולי הושק מדד שממוקד באגרות חוב שהנפיקו חברות זרות  -
 בתשואה גבוהה ביחס לאיכות הדירוג של סדרות האג"ח הנכללות בו.

המדד תוכנן עם מאפייני פיזור מחמירים  – 50-תל בונד שקלי –ורסה את מדד הדגל באוגוסט השיקה הב -
 במיוחד ונכללות בו אג"ח של חברות ישראליות בלבד. המדד צפוי לשמש כעוגן בתיקי השקעות גדולים.

סדרת מדדים שקלית וסדרת מדדים צמודות  –מדדי תל בונד לפי תקופות לפדיון  6בספטמבר השיקה הבורסה  -
 5-15שנים וטווח פדיון ארוך  3-5שנים, טווח פדיון בינוני  0-3טווח פדיון קצר  -ד לפי שלושה טווחי פדיון מד

 שנים. 

+ 5צמודות מדד  –מדדי אג"ח ממשלתיות חדשים לפי תקופות פדיון  4עוד בספטמבר החלה הבורסה לחשב  -

 + שנים.10יות שנים ושקל 5-10+ שנים, שקליות בטווח פדיון 10שנים, צמודות מדד 

מדדים אלו  –-מעלה ותל בונד שקלי מעלה -תל בונד צמודות –מדדי תל בונד מעלה  2בנובמבר השנה הושקו  -
חדשניים יחסית ונותנים מענה לדרישה הולכת וגוברת להשקעות חברתיות ומצפוניות שיש להם ערך מוסף 

 עלה. מ-לצד תשואה ולעיתים אף מחוללי תשואה כפי שבא לידי ביטוי בת"א
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הדרישה להשקעות מצפוניות הולכת וגוברת בעולם וגם בישראל, הן על ידי משקיעים והן על ידי רגולטורים. 
 וחיסכון" ממשקיעים מוסדיים להתייחס להיבטים ביטוח, ההון שוק המדדים נותנים מענה לדרישת "רשות

 שלהם. מדיניות ההשקעה הצפויהההצהרה על במסגרת  אחראיות השקעות של

 מספר סדרות במדד ושווי שוק: –להלן מדדי האג"ח החדשים שהושקו 

מס' סדרות  המדד
 אג"ח במדד

 שווי שוק
 )מיליארד שקל(

 15 24 *גלובל-תל בונד .1

 53 50 **50-תל בונד שקלי .2

 53 55 0-3צמודות -תל בונד .3

 44 39 3-5צמודות -תל בונד .4

 58 53 5-15צמודות -תל בונד .5

 15 22 0-3שקלי -תל בונד .6

 33 54 3-5שקלי -תל בונד .7

 34 41 5-15שקלי -תל בונד .8

 76 55 מעלה-תל בונד צמודות .9

 27 35 מעלה-תל בונד שקלי .10

 מאז השקתו. 6%-עלה בכ 2017שהושק ביולי  גלובל-בונד תל מדד* 

תעודות סל מאש השקתו. לקראת סוף השנה הונפקו עליו שלוש  2%-עלה בכ 2017שהושק באוגוסט  50-** מדד תל בונד שקלי
 ראשונות.

 
 מחזורי המסחר באיגרות חוב:

 
 )במיליוני שקלים(: בשוק איגרות החוב מחזורים יומיים: 5לוח 

 

 2017-ב שינוי % 2016 2017 

 -4% 2,733 2,612 אג"ח ממשלתי

 אג"ח חברות 
 0% 1,028 1,027 כולל תעודות סל

 7% 831 893 אג"ח חברות ללא תעודות סל

 -38% 345 214 מק"מ

 

 900-מחזור המסחר באג"ח חברות )ללא תעודות סל( המשיך לעלות זו השנה השלישית והגיע לשיא בסך כ
 , ערב2017במאי  18-מהמחזור בשנה הקודמת. ב 7%-גבוה בכ – 2017מיליון שקל ביום בממוצע בשנת 

 9.3-בסך כ חוב בבורסה באגרות ענק במסחר מחזור נקבע, בונד-התל מדדי של שנתי-החצי העדכון
  .חברות ח"באג שקל מיליארד 6.4 -כ מתוכם -שקל  מיליארד

באג"ח ממשלתי חלה השנה ירידה קלה בפעילות, שנבעה כולה מירידה במחזורי המסחר באג"ח ממשלתי 

  –לא צמוד 
 7%-, נמוך בכ2017מיליארד שקל בשנת  1.7-המחזור היומי באג"ח ממשלתי שקלי הסתכם בכ 

 . 2016מהמחזור בשנת 

 2017מיליארד שקל בשנת  0.9-מחזור המסחר היומי באג"ח ממשלתי צמוד מדד הסתכם בכ 

 .2016בדומה למחזור בשנת 
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, בהמשך לרכישות 2017 בשנתאביב -מיליארד שקל בתל 1.4-משקיעי חוץ רכשו אג"ח ממשלתי נטו בסך כ
ן של השקעה בשקל החזק, יתרוישראל  ממשלתשל באג"ח  להשקעהבשנה הקודמת.  בסכום דומה

, 1.7%-לכ המגיעה גבוהה יחסית ,שנים 10-ל שקלי ממשלתי"ח אג של ,לפדיון ריאלית תשואה המניבה
 לעשר שנים בגרמניה, ביפן.באג"ח ממשלתי  של פחות מחצי אחוזתשואה  לעומת

 :החוב איגרות בשוק גיוס

נמוך במעט  שקל מיליארד 46.3-הסתכם בכ 2017בשוק איגרות החוב בשנת הממשלתי, ברוטו,  הגיוס
גויס  מהסכום 29%-וכ שקלי"ח באגגויס השנה  מהסכום 71%-כ. 2016( מהסכום שגויס בשנת 3%-)בכ
 . מדד, וזאת בדומה לשנה הקודמת צמוד"ח באג

מיליארד שקל  20.5-מיליארד שקל אג"ח שקלי וכ 49.3-כ -הנפקות משרד האוצר השנה לוו בפדיונות ענק 

 אג"ח צמוד מדד.

 2.25-מיליארד שקל )כ 9-כ וגייס באירופה ח"אג של ענק הנפקת בינואר ביצע האוצר משרד, בנוסף
 6-כ: אירו שגויסו עד כה במטבע ביותר הנמוכות ובריביות ח"אג סדרות שתי באמצעות אירו( מיליארד
מיליארד שקל  3-וכ, 1.5% בריבית שנים 10-ל ח"אג באמצעות מיליארד אירו( גויסו 1.5שקל ) מיליארד

 .2.375% בריבית שנה 20-ל ח"אג באמצעות גויסו אירו( מיליארד 0.75)

ה בגירעון הינה תוצאה של העלייה בהכנסות ממיסים ויריד ברוטו האוצר היציבות בהיקף הנפקות
 בפועל. 2.0%-לגירעון של כ 2017בשנת  2.5%-הממשלתי מגירעון צפוי של כ

מיליארד שקל )לא כולל  72-היקף הגיוסים ע"י אג"ח חברות בשוק איגרות החוב בבורסה הסתכם בכ
מיליארד שקל בשנה הקודמת. לגיוסים הערים  67-, המשך לגיוס בהיקף של כ2017אג"ח מובנה( בשנת 

 . 2018תרמו ריבית השפל במשק והציפיות להעלאתה ברבעון האחרון של גם השנה 

הנפקות החברות השנה נועדו חלקן למחזור חוב וחלקן למימון הרחבת פעילות החברות תוך ניצול הוזלת 
עלויות המימון בזכות ירידת התשואות לפדיון בשנים האחרונות. פדיונות אג"ח חברות סחיר הסתכמו 

, 2015-ו 2016מיליארד שקל בשנים  41-וכ 37-מיליארד שקל, לאחר פדיונות בהיקף של כ 44-השנה בכ
 מיליארד שקל.  34-צפויים הפדיונות להסתכם בכ 2018בהתאמה. בשנת 
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 )במיליוני שקלים( 2017-2015ענפים  לפי  ממשלתיות-לא : גיוסים באיגרות חוב6לוח 

  2017 2016 2015 

  57,084  67,135  75,216 ממשלתי-סה"כ גיוס באג"ח לא

 100% 55,640 100% 66,480 100%  70,492  אג"ח חברות* 

         חלוקה לענפים :

 39% 21,700 29% 19,042 21%  14,851  סקטור פיננסי:

 33% 18,315 24% 16,142 13%  9,510  בנקים

 6% 3,240 3% 1,776 5%  3,457  ביטוח 

 0.3% 145 2% 1,124 3%  1,884  שירותים פיננסים

 61% 33,940 71% 47,438 79%  55,641  סקטור ריאלי:

 36% 19,815 32% 21,461 42%  29,410  נדל"ן

 4% 2,369 14% 9,347 16%  11,480  אנרגיה וחיפושי גז 

 13% 7,327 14% 9,331 8%  5,826  מסחר ושירותים 

 5% 2,975 6% 4,019 8%  5,839  השקעות

 3% 1,349 3% 1,958 4%  2,683  תעשייה

 0.2% 105 2% 1,322 1%  403  טכנולוגיה 

  -  -  3,210 אג"ח מובנה

  1,444  655  1,514 אג"ח נ.ש.ר. ומימוש אופציות 

 
 הערה לטבלה:

 * כולל רצף מוסדיים.
 

 :מאפיינים עיקריים - 2017חברות בשנת  איגרות חובגיוסים באמצעות 

 

  הריאליעלייה בגיוסי הסקטור: 

מסך הגיוס באג"ח  79%-המהווה כמיליארד שקל סכום  55.6-כ 2017-הסקטור הריאלי גייס ב
פידיון אג"ח סחיר של  החברות. פעילות חברות. הסכום  מיועד לפירעון אג"ח סחיר ולהרחבת

מיליארד  23-וצפוי להסתכם בכ 2017בשנת מיליארד שקל  26-כב חברות הסקטור הריאלי הסתכם
 .2018שקל בשנת 

נצל את הריבית הנמוכה בשוק ולהוזיל הצעות רכש חליפין לאג"ח חברות במטרה ל 16השנה בוצעו 

 את עלויות המימון. 

, 2017בשנת  שקל מיליארד 29.4-כן ממשיכות להוביל ברשימת הענפים עם גיוס בסך "הנדל חברות
. הסכום אותו גייסו מיליארד שקל בכל אחת מהשנתיים הקודמות 21-20-לאחר גיוס בהיקף של כ

 2016בשנים  36%-וכ 32%-לעומת כ של אג"ח הגיוסים מסך 42%-כ מהווה 2017-ב חברות הנדל"ן
 בהתאמה.  2015-ו
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מיליארד שקל באמצעות אג"ח, יותר  8.6-חברות הנדל"ן הזרות הגבירו את היקף הפעילות וגיסו כ
שגייסו  זרותתשע חברות נדל"ן מניב  . בין המנפיקות,2016מפי שניים לעומת הסכום שגויס בשנת 

מיליון שקל(, אנקור  542מיליון שקל(, הרץ פרופרטיס ) 898ון פרופרטיז )מיליארד שקל: וורט 4.0-כ
מיליון שקל(, נובל אסטס  407מיליון שקל(, ווטרסטון ) 410מיליון שקל(, וו.טי.ג'י )  517פרופרטיס )

מיליון  276מיליון שקל(, יו.איי.אר.סי וסאותרן פרופרטיז ) 348מיליון שקל(, צ'וזן נכסים ) 360)
 א(.שקל כ"

חברות האנרגיה וחברות ושותפויות חיפושי נפט וגז תופסות זו השנה השנייה את המקום השני 
, 2016-ו 2017מיליארד שקל בשנים  9.3-וכ 11.5-ברשימת ענפי הסקטור הריאלי, עם גיוס בסך כ

מיליארד שקל בלבד. בקרב  2.4-בה גייסו חברות הענף כ 2015בהתאמה, עלייה חדה לעומת שנת 
 יסות השנה בלטו:המגי

 מיליארד שקל בהנפקות ראשונות בשוק  4.4-חברות ושותפויות נפט וגז גייסו השנה כ
איגרות החוב. המנפיקות הבולטות הן תמר פטרוליום  חברה יעודית שהקימה "דלק 

שברשותה, בהתאם למתווה  משדות הגז "תמר" ו"דלית" 9.25% קידוחים" לצורך מכירת
מיליארד שקל בהנפקה הגדולה ביותר שביצעה חברת אג"ח חדשה  2.3-הגז, גייסה כ

 1.6-בבורסה; ושותפות ישראמקו שזו לה הנפקה ראשונה בשוק איגרות החוב גיסה כ
מיליארד שקל. לאחר שנקבעו הנחיות בורסה המאפשרות לשותפויות נפט וגז לפעול גם 

)השותפות  "פטרוליום נאוויטס"בבעלות מלאה של  חברה –מימון  ויטסנאובחו"ל, גייסה 
, בקסקיןמפרויקט  18.7%ופיתוח  למימוןגיוס חוב מהציבור  לצורך שהוקמההמוגבלת( 

מיליארד שקל  בהנפקה ראשונה של אג"ח  0.5-כ -"ב בארה מקסיקו במפרץ ימי פרויקט
 צמוד דולר.

 מיליארד שקל בשתי הנפקות אג"ח, כשלחברה פדיונות  4.3-חברת החשמל,  גייסה השנה כ
גיסה  2015-וגם ב 2016. בשנים 2018-2017מיליארד שקל בשנים  3-אג"ח סחיר בהיקף של כ

 מיליארד שקל בהתאמה. 0.9-וכ 4.8-החברה באמצעות אג"ח כ

 גיוס עם הריאלי הסקטור ענפי ברשימתהשלישי  נמצאות במקום והשרותיםהמסחר  חברות
 7-וכ 9-כ גויסו בהן 2015-ו 2016חדה לעומת השנים  ירידה - מיליארד שקל 5.8-כ בסך

, 2017מיליארד שקל בשנת  8-כ בסך"ח אג פדו אלה חברות .בהתאמהשקל  מיליארד
 . 2018מיליארד שקל בשנת  6-כ בסך"ח אג לפדות וצפויות

 14  מיליארד שקל  7.5-כבשוק איגרות החוב, וגייסו  -חברות ביצעו הנפקה ראשונה בבורסה
 מהציבור:

 4.2-תשע חברות נדל"ן מניב אמריקאיות וחברת נדלן מניב ישראלית שגייסו כ 
 מיליארד שקל.

  מימון שקל(, ונאוויטס מיליארד 2.3-פטרוליום )כ תמר -שתי חברות חיפושי נפט וגז  
 שקל(.  מיליארד 0.5-)כ

  מיליון שקל(. 57אורשי ) –חברת אשראי חוץ בנקאי 

 מיליארד 0.5-כ לגייס מנת על מניות של כפול רישום ביצעה פננטפארק חברת, סףבנו 
 .הישראלי החוב איגרות בשוק שקל

יבואנית הרכב יוניברסל מוטורס שביצעה הצעת רכש חליפין מלאה לבעלי  -חברה נוספת 
איגרות החוב של חברת הבת "יו.טי.אס", ורשמה את איגרות החוב שלה לראשונה למסחר 

 בבורסה.

 :ירידה חדה בגיוסי הסקטור הפיננסי 

הסקטור הפיננסי צמצם את היקף הגיוס בשוק איגרות החוב לנוכח הירידה בביקוש לאשראי 
מיליארד שקל בכל אחת מהשנתיים  20-מיליארד שקל, לאחר גיוס של כ 15-בנקאי, וגייס השנה כ

 7-וכ 2017מיליארד שקל בשנת  19-הקודמות. פדיונות אג"ח הסקטור הפיננסי הסתכמו בכ
 מיליארד שקל בשנה שאחריה.
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מיליארד שקל בשלוש  6.9-המנפיק הבולט זו השנה החמישית ברציפות  בנק מזרחי טפחות שגייס כ
 הנפקות.

הכולל מנגנון למחיקת קרן בקרות "ארוע כשל" בסך  COCO חמישה בנקים הנפיקו אג"ח מסוג 
מיליארד  0.7-מיליארד שקל, מזרחי טפחות גייס כ 0.8-כ דיסקונט גייס –מיליארד שקל  2.2-כ

 מיליארד שקל. 0.1-מיליארד שקל כ"א, ובנק ירושלים שגייס כ 0.3-שקל, איגוד והבינלאומי גיסו כ

  מקבוצת של אג"ח בדירוג גבוה  הנפקותמשקלA  מהסכום  83%-כומעלה היווה השנה
 . 2015בשנת  91%-ולעומת כ  2016 שגויס באמצעות הנפקות של אג"ח לציבור בדומה לשנת

בשנת  38%-הנפקות אג"ח צמוד מדד מהסכום שגויס בהנפקות אג"ח לציבור ירד והווה כ משקל
 מיליארד שקל.  25-בשנתיים הקודמות. השנה גויסו בדרך זו כ 50%-לעומת כ 2017

ם השנה, בדומה לשנתיי 48%-מהווה כ באמצעות הנפקות של אג"ח לא צמודמשקל הגיוס 
 0.7-כ -קבועה  באמצעות אג"ח בריביתכל הסכום גויס   מיליארד שקל. 32-הקודמות, וגויסו כ

 שקל מיליארד 0.9-כ לעומת"מ )ניירות ערך מסחריים(, נעמיליארד שקל מתוכם גויסו באמצעות 
  .2016 בשנת

בשנת  14%-משקל הנפקות אג"ח צמוד דולר מהסכום שגויס בהנפקות אג"ח לציבור עלה והיווה כ
מהסכום  63%-מיליארד שקל, כ 9.3-בשנתיים הקודמות. השנה גויסו בדרך זו כ 4%-לעומת כ 2017

 ע"י חברות ושותפויות נפט. 

 רצף)בלבד  ייםלמוסד המיועדות חוב איגרות באמצעות 2017-ב גויסו שקל מיליארד 4.8-כ 
 : 2016לעומת הגיוס בשנת  26%-גבוה בכ (ר.ש.ונ מוסדיים

 מיליארד  3.2-לעומת כ ,מוסדייםרצף באמצעות אג"ח גויסו  מיליארד שקל 4.0-כ

מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח  2.9-כ –שקל בשנה הקודמת. מרבית הסכום 
. מבין חמש החברות גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד 1.1-שקלי בריבית קבועה וכ

החברה הממשלתית העוסקת בתחום של מערכות לחימה  –המגייסות, בולטות 
מיליארד שקל  1.3-וכ 1.5-מתקדמות רפאל וחברת הביטוח אליהו שגייסו כ

 בהתאמה. 

 במסגרת נ.ש.ר )ניירות שאינם רשומים למסחר(,  2017-מיליארד שקל גויסו ב 0.8-כ
, כמחצית הגיוס השנה בוצע באמצעות נע"מ בדומה לסכום שגויס בשנה הקודמת

 )ניירות ערך מסחריים(.

 הנפקות אג"ח מובנה:

 מיליארד 3.2-כ גייסה איי( טריפל אלה פקדונות )דולר חברת - מובנות ח"אג הונפקו 2010 ממרץ לראשונה
מיליארד שקל גויס  2.8-מרבית הסכום, כ .AAA מקומי מעלות בדירוג, ח"של אג בשתי הנפקות שקל

מיליארד שקל באמצעות  0.4-מקומיים, וכ בבנקים בפיקדונות מגובה מדד באמצעות סדרת אג"ח  צמוד
 מקומיים. בפיקדונות דולריים בבנקים מגובה דולר סדרת אג"ח צמוד

  סל תעודות

  הסל בתעודותהחזקות הציבור  שוויתעודות מטבע.  21תעודות סל, בהן  695נסחרו בבורסה  2017בסוף 
מיליארד שקל על  45.6-אביב, כ-על מדדי מניות בתלשקל  מיליארד 29.4-כל 2017בסוף דצמבר  הגיע

 מיליארד שקל על מדדי איגרות חוב ותעודות מטבע. 39.1-מדדי מניות בחו"ל, וכ

 סדרות חדשות של תעודות סל:

יכתן לקרנות סל ומעבר הציבור להשקעה  בקרנות לקראת הרפורמה הצפויה בענף תעודות הסל והפ
נאמנות אקטיביות, נבלמה ההתפתחות המואצת שאפיינה את שוק תעודות הסל בעשור האחרון ובשנת 

 בכל אחת מהשנתיים האחרונות.  תעודות סל חדשות 58-תעודות בלבד, לעומת כ 15 הונפקו 2017

 בחודש הבורסה שהשיקה 50-שקלי בונד תלשלוש תעודות סל על מדד  בין הסדרות, הונפקו לראשונה
וכולל את כל המניות  שהשיקה הבורסה במאי השנה SME150-, שתי תעודות סל על מדד ת"אאוגוסט
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גלובל )הושק ביולי(, תל -תל בונד –, ותעודה אחת על כל אחד מהמדדים SME60-ות"א 90-שבמדדי ת"א
 )הושק בספטמבר(. 3-5)הושק בספטמבר( ותל בונד צמודות  3-5בונד שקלי 

תעודות על מדד  3תעודות על מדדים ענפיים בארה"ב,  3התעודות האחרות שהונפקו השנה היו:  שבע
MSCI WORLD ( ומדדי מניות בינ"ל 85%ותעודה משולבת מדדי אג"ח חברות מקומיים )(15%.) 

 :הציבור"י ע סל תעודות של/ מכירות  רכישות

 : רכישות/מכירות של תעודות סל ע"י הציבור )במיליוני שקלים(: 7לוח 

 2017 2016 

 -239 -6,059 תעודות סל על מדדי מניות בת"א

 -5,715 1,296 תעודות סל על מדדי מניות בחו"ל

 -1,622 -1,694 תעודות סל על מדדי אג"ח בת"א

 -3,736 -540 תעודות מטבע

 

 , בדומה לשנה הקודמת, מוכר2017ובשנת  – פאסיבי ניהול פני על אקטיבי השקעות ניהול מעדיף הציבור
 :מקומיים ח"אג ומדדי מניות מדדי על נאמנות קרנות ורוכש סל תעודות

 2017נטו בשנת  שקל מיליארד 6.1-בסך כ מקומיים מניות מדדינטו תעודות סל על  מכר הציבור ,
שווי החזקות מיליארד שקל נטו.  3.6-אביב בסך כ-ורכש קרנות נאמנות המשקיעות במניות בתל

ירידה  -  2017 בסוף שקל מיליארד 29.4-כהסתכם בסל על מדדי מניות מקומיים  בתעודותהציבור 

במחיר  . הירידה היתה חדה יותר אילולא העלייה2016שקל לעומת דצמבר  מיליארד 1.5-של כ
 , בהתאמה.21%-ובכ 24%-שעלו בכ 90-ות"א 5-בעיקר מדדי  ת"א בנקים –נכסי הבסיס 

 ורכש 2017מיליארד שקל בשנת  1.3-, בסך כמדדי מניות בחו"ל הציבור רכש נטו תעודות סל על ,

מיליארד שקל. שווי החזקות הציבור בתעודות אלה  2 -קרנות נאמנות המשקיעות בחו"ל בסך כ
. 2016מיליארד שקל לעומת השווי בסוף שנת  4.7-גבוה בכ 2017מיליארד שקל בסוף  45.6-הגיע לכ

, NASDAQ ,DOW JONESלעלייה תרמו רכישות הציבור, והעלייה במדדי המניות כדוגמת 
S&P 500 ,DAX. 

מיליארד שקל בסוף שנת  35.2-שווי החזקות הציבור בתעודות הסל על מדדי איגרות חוב הגיע לכ

 חוב איגרות בדומה לשווי בסוף השנה הקודמת. מכירות הציבור נטו בתעודות סל על מדדי, 2017
, בדומה לשנה הקודמת. שווי החזקות הציבור בתעודות 2017מיליארד שקל בשנת  1.7-הסתכמו בכ

אלה נותר כמעט ללא שינוי חרף מכירות הציבור, בזכות העלייה במחירי נכסי הבסיס )מדדי 
 חברות וממשלתיות, לסוגיהן(.איגרות חוב 

הציבור רכש השנה קרנות נאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתל אביב בהיקף  –באפיק המקביל 
-2016מיליארד שקל בשנים  14-מיליארד שקל נטו, וזאת לאחר מכירות בסך כ 20.6-גדול של כ

2015 . 

החזקות הציבור שווי  . מיליארד שקל 0.5-הציבור מכר נטו תעודות מטבע בסך של כ 2017בשנת 
, 2017מיליארד שקל בסוף שנת  3.9-מיליארד שקל לסך של כ 11.1-בכ השנה ירד מטבע בתעודות

כאשר מחצית הירידה נבעה, כאמור, ממכירות הציבור, בתעודות מטבע שקליות ובתעודות מטבע 
 דולריות, וכמחצית הירידה נבעה מהחלשות הדולר ביחס לשקל.

 דות סל:מחזורי המסחר בתעו
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 : מחזורים יומיים )במיליוני שקלים(8לוח 

 2017 2016 

 347 301 תעודות סל על מדדי מניות

 27% 21% ממחזור המסחר במניות % 

 197 134 תעודות סל על מדדי אג"ח 

 19% 13% ממחזור המסחר באג"ח לא ממשלתי % 

 

ירידה שהחלה , המניות ואיגרות החובסל בשוקי  בתעודות המסחר במחזורי נמשכה הירידה 2017בשנת 

 במקביל, סל בתעודות המחזיקים מסך המוסדיים המשקיעים של חלקם לכך עליית . תרמה2016בשנת 
 כאמור במכירות לוותה הציבור של חלקו ירידת .האוצר מנתוני שעולה כפי, הציבור של חלקו לירידת

 .ידו על סל תעודות של מאסיביות

-והסתכם  בכ 2017ירד בשנת  (ובינלאומיים)מקומיים  סל על מדדי מניות בתעודות היומי המסחר מחזור
 מהמחזור בשנה הקודמת.  13%-מיליון שקל )בבורסה ומחוצה לה(, נמוך בכ 301

-והסתכם בכ 2017על מדדי אג"ח ותעודות מטבע ירד אף הוא בשנת  בתעודות סל היומי המסחר מחזור
 מהמחזור בשנה הקודמת. 32%-, נמוך בכ(לה ומחוצה בבורסה)מיליון שקל  134

 שוק הנגזרים

, 2016, מגמה שהחלה בשנת 35-נמשכה הירידה בפעילות באופציות החודשיות על מדד ת"א 2017בשנת 
 100-הסתכם בכ 35-וזאת בשונה מהפעילות בנכס הבסיס. המחזור באופציות החודשיות על מדד ת"א

 מהמחזור בשנה הקודמת.   17%-, נמוך בכ2017אלף יחידות ביום בשנת 

, 2017אלף יחידות ביום בשנת  31-חלה ירידה בפעילות ונסחרו כ 35-גם באופציות השבועיות על מדד ת"א
נרשם מחזור שיא במסחר באופציות  9.8.2017-. ב2016-2015אלף יחידות ביום בשנים  40-לעומת כ

  העלייה בסטיית התקן. וזאת על רקע  ,אופציות 139,446נסחרו  – 35-השבועיות על מדד ת"א

בבוקר פקיעת האופציות השבועיות על  35-בנובמבר, נרשם שיא במחזור הפתיחה במניות מדד ת"א 9-ב
 292) 2015באוגוסט  13-מהשיא הקודם שנרשם ב 7%-מיליון שקל. מחזור זה גבוה בכ 311-בסך כ-המדד 

 מיליון שקל(.

 דומה ירידה. התנודתיות ברמת הירידה המשך תרם  35-א"ת מדד על באופציות המסחר במחזורי לירידה

 האחרונה. השנה במהלך  VIX-ה במדד נצפתה

 מדד על באופציות הגלומה התקן סטיית. אשתקד לשנה יחסית נמוכה בתנודתיות התאפיינה 2017 שנת
 הבחירות כגון) השנה אירועים מספר נרשמו, זאת עם. 10%-כ על עמדה השנה הממוצעת 35-א"ת

-ה לאזור הגיעה הגלומה התקן סטיית בהן( באוגוסט והמשבר בחברת "טבע", באפריל בצרפת לנשיאות
15%. 

, נמשכת העלייה 2015, שהמסחר בהן החל בסוף ינואר 125-א"ת מדד על עתידיים וחוזים באופציות
-ו 2016ם בשנים יחידות ביו 400-וכ 330-יחידות ביום בשנה הראשונה להשקתן, לכ 200-בפעילות מכ

 יחידות ביום. 460-התגברו המחזורים לכ 2017, בהתאמה. יצוין כי לקראת סוף שנת 2017

בדומה למחזור  ,2017בשנת  אלף יחידות ביום בממוצע 54-כהסתכם ב מסחר באופציות הדולריותה

ע"י בנק ביחס לשקל חרף רכישות דולרים  9.8%-בסיכום שנתי, הדולר נחלש בכ. הממוצע בשנה הקודמת
 ישראל.
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 לווה קצר מועד )מק"מ(ימ
 

 38%-, נמוך בכ2017מיליון שקל בשנת  214-במק"מ )בבורסה ומחוצה לה( הסתכם בכהמחזור היומי 
 שנה. 15-מהמחזור בשנה הקודמת והמחזור הנמוך ביותר מזה כ

-הגיעה  ל התשואה לפדיוןבדומה לשנתיים הקודמות, ו 2017-נותרו כמעט ללא שינוי בשערי המק"מ 
 .2017אחוז בסוף  0.1%

מיליארד שקל בסוף השנה,  92-והסתכמו בכ מק"מהציבור הישראלי והזר ב החזקות ירדו 2017שנת ב
כל הירידה השנה נבעה . בהתאמה 2015ושנת  2016מיליארד שקל בסוף שנת  116-וכ 105-לעומת כ

 ממכירות הציבור הישראלי, שקיזזו רכישות משקיעי חוץ.
 

מיליארד שקל, לאחר מכירות בסך  3.5-אביב בסך כ-רכשו משקיעי חוץ מק"מ בבורסה בתל 2017בשנת 
 בהתאמה. 2015-ו 2016מיליארד שקל נטו בשנים  3-וכ 1.5-כ

 ממוצע יומי -מחזורי מסחר

 , מחירים שוטפים(₪)מיליוני 

  2013 2014 2015 2016 2017 

 1,404 1,269 1,449 1,213 1,172 מניות 

 301 347 470 363 275 ת.סל מניותמזה: 

 1,027 1,028 1,093 1,020 1,020 ח קונצרני"אג

 134 197 323 290 263 מזה: מכשירים פיננסים

 2,612 2,733 3,066 3,225 3,320 ח ממשלתי"אג

 214 345 508 640 579 מ"מק

 5,257 5,375 6,116 6,098 6,091 סה"כ ממוצע יומי

 

  עסקיתעדים ואסטרטגיה יי.

 עם הבורסה התקשרה(,  הבורסה מבנה שינוי) ע"ני חוק לתיקון ההיערכות במסגרת, 2016 שנת במהלך
 פרויקט. הבורסה קבוצת של האסטרטגית התכנית לעדכון ייעוץ מתן לצורך Nasdaq OMX חברת
 מטעם הפרויקט צוות. יעילותו ושיפור, הארגון ורווחיות הכנסות להגדלת באפשרויות התמקד הייעוץ
 . 2017 לינואר 19-ב, הדירקטוריון בפני עיקריו את והציג, שלו הסופי ח"הדו את הגיש ק"נאסד

: פעילותה רבדי בכל בינלאומית בתחרות נמצאת שהבורסה היה הייעוץ צוות י"ע שהועבר המרכזי המסר
 ראויה התמודדות לצורך. וזרות ישראליות חברות ומשיכת, וזרים מקומיים וסוחרים משקיעים משיכת
 המקובל בסטנדרט שירות מאפייני להצעת ומתמשך מקיף, אקטיבי באופן לפעול הבורסה על, זו בתחרות
 . בעולם

אסטרטגית חמש שנתית עבור קבוצת  הבורסה, על בסיס הדו"ח, תכנית דירקטוריון אישר 2017 במרץ

בארבע מטרות מרכזיות הנדרשות כדי להעביר את הבורסה  מתמקדתהבורסה. התכנית האסטרטגית 
 לפסים של צמיחה ארוכת טווח:

  רמת הסחירות והנזילות בשווקי הבורסה המרכזיים, בדגש על המניות הגדולות ביותר. הגדלת .1

 הנסחרות החברות וגיוון גידול"י ע, בבורסה הישראלית הכלכלה משתקפת בו האופן שיפור .2
 .באמצעותה הון ומגייסות בבורסה
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 את המשלימים, נוספים ומוצרים שירותים להצעת הבורסה של הייחודיים הערכים מינוף .3
 .הבורסה"י ע המסופקים המרכזיים השירותים

 התשתיות של הבורסה והיעילות התפעולית שלה.  שיפור .4

 אחרים פרויקטים בביצוע גם כמו, התכנית מצעדי חלק ביישום הבורסה החלה 2017 שנת במהלך
 :התכנית במטרות המשתלבים

החלה בתהליך של עדכון מודל החברות כך שיאפשר כניסת חברים חדשים, ושילוב  הבורסה .1
מודלים חדשים של חברות. במסגרת התהליך כבר עודכנו התנאים לקבלת חבר מקומי, ופורסמה 

 לציבור ההצעה לשינוי תנאי החברות של חבר זר. 
תיים למשיכת חברות חדשות להנפקת מניות וחוב בשוק הפעילה מאמצי שיווק משמעו הבורסה .2

הישראלי, כמו גם לרישום דואלי של מניות עבור חברות הנסחרות בחו"ל. על מנת לקדם זאת, 
 אנטרופיולצמצם את הסיכון מפני מחיקת חברות דואליות קיימות, התקשרה הבורסה עם חברת 

 השיקהחברות הדואליות. במקביל, לגופים המוסדיים ביחס ל ISSלאספקת המלצות של חברת 
 .בהן להשתתף הציבור עידוד לצורך, בשוק הצפויות ההנפקות את המפרסם שירות הבורסה

 לתועלת החברות הציבוריות.  חדשה לרישומים חברה הקימה הבורסה .3

 .אחרות והוצאות ייעוץ הוצאות וצמצמה העובדים ועד עם חדש קיבוצי הסכם על חתמה הבורסה .4

 והגדילה, הבורסה משווקי ניכר בחלק והנזילות הסחירות את הגדילה הבורסה במדדי הרפורמה .5
 .הציבור אחזקות היקף והגדלת למסחר הרישום אטרקטיביות את גם

 הודיעה על תכנית לעידוד הסחירות בנגזרים.  הבורסה .6

 .QCCPהבורסה השלימו את תהליך ההכרה כ  מסלקות .7

, מתכננת הבורסה להמשיך במימוש התכנית האסטרטגית תוך השקעת תשומות 2018שנת  במהלך
 הנגזרים ממנה. צעדים אלו כוללים: בפרויקטיםמשמעותיות 

 שירותים ומתן הסחירות עידוד לצורך, בבורסה הנסחרים"ע לני מרכזי השאלות מאגר פיתוח .1
 .בשוק השונים לשחקנים רחבים

. בשוק בהנפקות המסחר מערכת בסיס על השתתפות תאפשר שרא הנפקות הפצת מערכת פיתוח .2
 .בוחנת הבורסה אפשרויות למעורבות בתהליך סליקת התמורה בהנפקות, בנוסף

 לשיפור כפול רישום הסדרי מינוף תוך  זרות בורסות עם אסטרטגיים פעולה שיתופי קידום .3
 חברות על בדגש, בינלאומיים בשווקים הפעילות חברות עבור בבורסה הרישום של האטרקטיביות

 .טכנולוגיה
 של האטרקטיביות את לחזק בכדי בינלאומיים מדדים עורכי עם אסטרטגים פעולה שיתופי קידום .4

 .הזרים המשקיעים בעיני הבורסה מדדי
, בנושא הממשלה להחלטת בהתאם ממשלתיות חברות של הנפקות לעידוד הממשלה מול פעילות .5

 .זרים בשווקים הנסחרות ישראליות חברות של כפול רישום לעידוד ופעילות
באמצעות התאמת תשתיות המסחר  בבורסה לפעולהגדלת האטרקטיביות עבור שחקנים זרים  .6

לוקיישן, ובחינת פיתוח פרוטוקולים -לסטנדרטים בינלאומיים, ובכלל זה הצעת שירותי קו
 המותאמים לשחקנים מהירים בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים. 

במטרה להרחיב  התלבורפעילות הבורסה כאדמיניסטרטור של ריבית  הסדרתבחינת אפשרות  .7
 ולייעל את כלל הפעילות בשוק הריביות בישראל.

 זרות נאמנות קרנות להזמנת מערכת ופיתוח, בישראל זרים  ETFאפשרות לרישום כפול של  מתן .8

 .הבורסה מערכות באמצעות

, שיפור התמריצים האישיים מטריציוניביצוע צעדי התייעלות הכוללים ניוד עובדים וניהול  המשך .9
 מיכון ואוטומציה. ופרויקטילעובדים, 
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במסגרת מימוש תכלית החוק לשינוי מבנה הבעלות בבורסה, הציעה הבורסה לבעלי המניות הקיימים 
תהליך המכירה עבורם, תוך חיפוש משקיע  בה, המעוניינים או מחויבים במכירתן, לנהל באופן מרוכז את

אסטרטגי אשר ירכוש את המניות ויעניק לבורסה ערכים אסטרטגיים מוספים. לפרטים נוספים לענין 
 בדוח הדירקטוריון.  .א.9ההצעה כאמור, ראה סעיף 

 ( הדוחות לתקנות()ב( 1.)ב()10: )תקנה כספי מצב .2

במאזן, מושפע מהותית מהאיחוד של נכסי והתחייבויות מסלקת  מצבה הכספי של החברה, כפי שבא לידי ביטוי
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.

  2017בדצמבר  31ילות סליקה בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים הסתכמו ליום נכסים והתחייבויות הנובעים מפע
. כצד נגדי מרכזי 2016בדצמבר  31ליום  ₪מיליוני  1,231 -, בהשוואה לסך של כ₪מיליוני  1,740 -בסך של כ

((CCP למסלקת מעו"ף יש נכסים והתחייבויות בגין כל אחד מהחוזים העתידיים והאופציות הנסלקים,  
 לדוחות הכספיים.  7לקת מעו"ף. לפרטים נוספים ראה באור במס

מיליוני  1,297 -בהשוואה לסך של כ ₪מיליוני  1,979 -הסתכמו לסך של כ 2017בדצמבר  31הנכסים השוטפים ליום 
 240  -. וללא נכסים הנובעים מפעילות סליקה בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים בסך של כ2016בדצמבר  31ליום  ₪

מסיווג נכסים פיננסים זמינים למכירה  עיקר השינוי נובע .בהתאמה  ₪מיליוני  66 -כ בהשוואה לסך של ₪יוני מיל
במסגרתה נקבע  2018בינואר  1לנכסים שוטפים בעקבות החלטת החברה על שינוי מדיניות השקעות החל מיום 

 פסד. כי ניירות הערך של החברה יסווגו תחת חלופת שווי הוגן דרך רווח או ה

מוחזקים למסחר אשר קוזז  –גידול נוסף נובע מעליה במזומנים ובנכסים הפיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 .2015בחלקו מירידה ביתרת נכסי מיסים שוטפים לאור החזרים שהתקבלו בבורסה עבור שנת 

 520 -שוואה לסך של כבה ₪מיליוני  354 -הסתכמו לסך של כ 2017בדצמבר  31הנכסים הלא שוטפים  ליום 
מסיווג נכסים פיננסים זמינים למכירה לנכסים שוטפים נובע  הקיטון. עיקר 2016בדצמבר  31ליום  ₪מיליוני 

שנבע בעיקרו מהפחתת נכסים העולה  ₪מיליוני  6.6 -)ראה לעיל( וכן מקיטון בסעיף רכוש קבוע נטו בסך של כ
בגין היפוכם של הפרשים  ₪מיליון  2.6 -מיסים נדחים בסך של כומקיטון בסעיף נכסי  2017על ההשקעות בשנת 

 זמניים.

 1,285 -בהשוואה לסך של כ ₪מיליוני  1,784 -הסתכמו לסך של כ 2017בדצמבר  31ההתחייבויות השוטפות ליום 
בהשוואה  ₪מיליוני  45 -מפעילות סליקה בסך של כ התחייבויות הנובעות. וללא 2016בדצמבר  31ליום  ₪מיליוני 
התחייבויות לזמן קצר בגין הטבות לעובדים מקיטון בסעיף בעיקר . השינוי נובע בהתאמה ₪מיליוני  54 -כ לסך של

בעקבות תשלומים שבוצעו עם החתימה על הסכם שכר העובדים וכן מקיטון בסעיף התחייבויות מיסים שוטפים 
  .םונותני שירותי ספקיםמגידול בסעיף  ומנגד

 22 -בהשוואה לסך של כ ₪מיליוני  25 -הסתכמו לסך של כ 2017בדצמבר  31תחייבויות לא שוטפות ליום ה
עיקר השינוי נובע מגידול בסעיף התחייבויות לזמן ארוך בגין הטבות לעובדים  .2016בדצמבר  31ליום  ₪מיליוני 

ת ירידה בשיעור הריבית על אג"ח שנבע בעיקרו מהפסדים אקטואריים הנובעים משינוי בשיעור ההיוון בעקבו
 בדוחות הכספיים. 13קונצרני לפירוט נוסף ראה ביאור 

 
מיליוני ש"ח  510 -מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 524 -כ הסתכם בסך של  2017בדצמבר  31ההון העצמי ליום 

, ומנגד מיצירת ₪מיליוני  14 -לשנה  שהסתכם בסך של כ מהפסדנובע   השינוי, עיקר  2016בדצמבר  31ביום 
 מיליוני ש"ח. 27.4 -בסך של כעסקאות תשלום מבוסס מניות  קרן הון בגין

 בדוחות הכספיים. 5, ראה ביאור הנזילות והלימות ההון להלימות הקבוצהלעניין דרישות 
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 ()ג( לתקנות הדוחות(1.)ב()10תוצאות הפעולות )תקנה  .3

 )במיליוני ש"ח(הכנסות

 2017 2016 2015 )*( 

 141.0 115.6 115.6 עמלות מסחר וסליקה

 41.1 40.6 39.7 דמי רישום ואגרות שנתיות

 36.8 43.2 44.6 שירותי מסלקה

 41.8 38.7 36.6 הפצת נתוני מסחר ומידע

 1.9 4.1 5.9 אחרות

 262.6 242.2 242.4 סה"כ הכנסות

בוטלה עמלת המינימום בהכנסות ממסחר וסליקה בבורסה בוצע שינוי במודל העמלות במסגרתו בין היתר  2015)*( ביולי  

 והועלתה עמלת דמי הניהול הכלולה בהכנסות משרותי מסלקה.

מיליוני ש"ח בשנת  242.2 -כסך של מיליוני ש"ח לעומת  242.4-הסתכמו בסך של כ 2017הכנסות הבורסה בשנת 
2016 . 

לעניין  .2016שנת בדומה ל  ₪מיליוני  115.6 -ל כהכנסות מעמלות המסחר וסליקה הסתכמו בתקופת הדוח בסך ש 
 . . לעיליא' .1ראה טבלה בסעיף מחזורי המסחר, 

 , בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, באלפי ש"ח: 2017להלן נתוני הכנסות מסחר וסליקה בשנת 

 הפרש  2016 2017 

 באלפי ש"ח

 הפרש

 %-ב

 10% 3,242 31,342 34,584 מניות והמירים 

 (2%) (808) 32,731 31,923 אג"ח 

 (39%) (663) 1,682 1,019 מלווה קצר מועד

 (12%) (3,352) 27,781 24,429 נגזרים 

 7% 1,469 21,856 23,325 סליקת קרנות נאמנות

 MTS  288 215 73 34%סליקת 

 (0%) (39) 115,607 115,568 סה"כ

 

 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 39.7 -בשנת הדוח בסך של כ הכנסות מדמי רישום ואגרות שנתיות  הסתכמו
 . עיקר הירידה נבע מקיטון בדמי רישום.2016מיליוני ש"ח בשנת  40.6

מיליוני  43.2 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 44.6 -הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ משרותי מסלקההכנסות 
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר הגידול נובע מדמי הניהול שהחברה גובה בגין עליה בשווי מלאי ניירות 

 הערך המוחזקים במסלקה ומגידול בשרותי מסלקה לחברות ולקרנות.

מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של  36.6 -ל כהכנסות מהפצת נתוני מסחר ומידע אחר הסתכמו בתקופת הדוח בסך ש 
, עיקר הקיטון בסעיף זה נבע מירידה במספר המשתמשים במערכות המידע, 2016מיליוני ש"ח בשנת  38.7 -כ

 כתוצאה מצעדי התייעלות שננקטו אצל המשתמשים. 
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בשנת  ₪מיליוני  4.1 -בהשוואה לסך של כ ₪מיליוני  5.9 -הכנסות אחרות הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ 
, גידול ₪מיליוני   1.8 -בסך של כ 2017. עיקר הגידול נובע  מגידול בהכנסות פרויקט אנליזה בשנת 2016

-CAPון בהכנסות מפרויקט בשל השכרה לשנה מלאה ומנגד קיט ₪מיליוני  0.5 -בהכנסות שכירות בסך של כ

TABLE 2017בשל סיומו בינואר  ₪מיליוני  0.7 -בסך של כ. 

 עלות ההכנסות

 235.7 -מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 253.6-הסתכמו בסך של כ 2017הוצאות התפעוליות של הבורסה בשנת 
 כמפורט להלן: ₪מיליוני  17.9של  עליה, 2016מיליוני ש"ח בשנת 

בהשוואה לסך מיליוני ש"ח  128.7 -ות לעובדים )שכר ונלוות( הסתכמו בשנת הדוח בסך של כהוצאות בגין הטב 
 .2016מיליוני ש"ח בשנת  124.7 -כ של

קיטון בסך ו גידול בשעות הנוספות, מזחילת השכר השנתית של שכר העובדים נבע בעיקר זה בסעיף הגידול 
 בחלקו מקיטון במענקים. עלויות השכר שהוונו לפרויקטים. הגידול כאמור קוזז

 במסגרתאביב תכנית ההסדר לשינוי מבנה הבורסה. -אושרה על ידי בית המשפט המחוזי בתל 7.9.2017ביום  
 מניות עבור עובדי הבורסה ונותני שירותים, ללא תמורה.  6,000,000הקצתה הבורסה לנאמן,  ההסדר שינוי

 הסתכמוו נרשמו בסעיף הוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות הקצאת מניות לעובדים  בגיןהוצאות השכר 
 .₪מיליוני  27.4 -לסך של כ 2017בשנת 

מיליוני  29.3מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של  25.6-הוצאות מחשבים ותקשורת הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 
קי של משרות , מאיוש חלCAPTABLEבעיקר מהפסקת פרוייקט  בסעיף זה נבע הקיטון. 2016בשנת  ₪

 במיקור חוץ, מו"מ עם ספקים ומירידה בשער הדולר.

בשנת  ₪מיליוני  13.1לעומת  ₪מיליוני   12.6-הוצאות ארנונה ואחזקת בניין הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 
 . עיקר הקיטון נובע מקליטת עובדי הניקיון כעובדי בורסה.2016

 ₪מיליוני  14.1 -כ מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של 7.8-ל כהוצאות מנהלה וכלליות הסתכמו בשנת הדוח בסך ש 
הקיטון בסעיף זה נבע מצעדי התייעלות שננקטו ע"י הנהלת הבורסה ובמסגרתם צומצמו . עיקר 2016בשנת 

משמעותית היקפי שרותי הייעוץ שהבורסה מקבלת וכן מצמצום בהוצאות מנהלה שוטפות ומקיטון בסעיף 
 התרומות.

מיליוני ש"ח בשנת  2.9 -כ מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של 5.5 -הסתכמו בשנת הדוח בסך של כהוצאות השיווק 
 עיקר הגידול הינו בהוצאות פרוייקט האנליזה )ראה התייחסות נוספת בהכנסות אחרות(.. 2016

לשנת בדומה  ₪מיליוני  5.7 -הסתכמו בשנת הדוח בסך של כשל הבנקים לרישומים ות הוצאות תפעוליות לחבר

2016. 

 .2016בדומה לשנת מיליוני ש"ח  10.5 -האגרה לרשות ניירות ערך הסתכמה בשנת הדוח בסך של כ

מיליוני  32.2-מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 29.6 -הוצאות פחת והפחתות הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ
וכן מקצב השקעות לא אחיד  2016מפחת של נכסים שנגרעו בשנת בסעיף זה נבע  הקיטון. 2016ש"ח בשנת 

לבין  2016-2017 שהפחתתם הסתיימה בשניםלאורך השנים שמביא לקיטון בנטו בהוצאות הפחת בגין נכסים 
 .2016-2017 בשנים הפחתתם החלהנכסים ש

מיליוני ש"ח בשנת  3.2 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 0.3 -הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ הוצאות אחרות
בשנת  ₪מיליוני  2.9 -בסך של כטון נובע מביצוע מחיקת השקעות בעלויות פיתוח תוכנה שהוונו . הקי2016
2016. 

מיליוני ש"ח  0.5 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 1.6 -הכנסות מימון, נטו הסתכמו  בשנת הדוח בסך של כ
מנים, סעיף זה הושפע בשנת . החברה נוהגת להשקיע את עודפי הנזילות שלה בניירות ערך ובמזו2016בשנת 
מהתאמת שווי הוגן של נכסים  , רווחיםתשואות ניירות הערך שהוחזקו בתיקי ההשקעות. כמו כןמהדוח 

מיליוני  2.1 -לסך של כ 2017פיננסים זמינים למכירה, נטו ממס נרשמו במסגרת רווח כולל אחר והסתכמו בשנת 
 .2016בשנת  0.3לעומת  ₪
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 שומות סופיות 

שומות מס הנחשבות סופיות,  -אביב בע"מ-מסלקת הבורסה לניירות ערך בתללמסלקת מעו"ף בע"מ וללחברה  
 . 2012עד וכולל שנת המס 

 המס האפקטיבי

נובע  . השינוי אחוז 24 שיעור המס התיאורטי שהינומ שונהשיעור המס האפקטיבי של החברה בשנת הדוח 
 .קודמות שנים בגין וממסים בגין תשלומים מבוססי מניותעיקר , ב בניכוי מותרות שאינן מהוצאותבעיקר 

 ' לדוחות הכספיים.ו 15לפרטים נוספים ראה ביאור  

מיליוני  2.1-סך של כרווח כולל בלמיליוני ש"ח בהשוואה  13.6 -כולל הסתכם בשנת הדוח בסך של כה ההפסד 

 .2016ש"ח בשנת 

  הדוחות(()ד( לתקנות 1.)ב()10נזילות )תקנה  .4

מיליוני ש"ח לעומת תזרים שנבע  41.5תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם בתקופת הדוח בסך של 
בתזרים שנבע  הקיטוןעיקר   מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 53.4 -מפעילות שוטפת בסך של כ

בתקבולי עובדים ומקיטון מקיטון בהתחייבות בגין הטבות מפעילות שוטפת בתקופת הדוח הינו כתוצאה 
מיסים תשלומים מבוססי מניות,  ברווח הנקי )בנטרול פחת, הפסד הון, גידולמיסים מפעילות שוטפת ומנגד 

 .ומימון(

מיליוני ש"ח לעומת תזרים   35.4 -תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ
בתזרים   הקיטוןמיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר  57.8 -ששימש לפעילות השקעה בסך של כ

קיטון בהשקעות ומהשקעה בתיקי ניירות ערך קיטון בששימש לפעילות ההשקעה בתקופת הדוח הינו כתוצאה מ

 ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.

 ( לתקנות הדוחות(ה()1.)ב()10)תקנה מקורות מימון  .5

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב  ,והמזומנים של הבורסה, מסלקת מעו"ף בע"מניירות הערך הסחירים 
-בסך של כ 2017 בדצמבר 31ביום הסתכמו והחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ בע"מ, 
 .2016 בדצמבר 31ביום מיליוני ש"ח  39.4 -מיליוני ש"ח לעומת כ 59.9

מסלקת מעו"ף ומסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, הסתכמו  ניירות הערך הזמינים למכירה של
 . 2016 בדצמבר 31ביום  ₪מיליוני  156.4 -לעומת סך של כ ₪מיליוני  155.7 -בסך של כ 2017 בדצמבר 31ביום 

ניירות הערך מנוהלים ע"י מנהלי תיקים מקרב חברי הבורסה או חברות בשליטתם או "חברה אם" של חבר 

 , הסתכמו לסך של2017בורסה או חברה בשליטתה של "חברה אם" של חבר בורסה. הכנסות המימון נטו בשנת 
מהתאמת שווי הוגן  רווחים ,ן. כמו כ2016מיליוני ש"ח בשנת  0.5 -כ מיליוני ש"ח לעומת הכנסות בסך של 1.6 -כ

 -בסך של כ 2017של נכסים פיננסים זמינים למכירה, נטו ממס נרשמו במסגרת רווח כולל אחר והסתכמו בשנת 
 .2016בשנת  ₪מיליוני  0.3 -לעומת סך של כ ₪מיליוני  2.1

 בעיקרןח, הנובעות מיליוני ש" 25.2 -כ , היו לבורסה התחייבויות ארוכות מועד בסך של2017 בדצמבר 31ביום 
 מהתחייבויות בגין הטבות עובדים.

רותים, עובדים, יההתחייבויות השוטפות של הבורסה נוצרו במהלך העסקים הרגיל וכולן כלפי ספקים, נותני ש
 מוסדות וכו'.

מיליוני  50, חתמה החברה על הסכם עם בנק מסחרי להעמדת קו אשראי בסך של עד 2015בדצמבר  31ביום 

 לדוחות הכספיים, בשנים הללו החברה לא ניצלה את קו האשראי. (2)ד( ) 21טים נוספים ראה ביאור לפר ש"ח,
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 ( לתקנות הדוחות(1()ה1.)ב()10)תקנה נתוני פרופורמה שנכללו בדוח הפרופורמה  . 6

 לא רלוונטי.

  (הדוחות לתקנות (2.)ב()10תקנה ) אירועים חריגים וחד פעמיים .7

  לנאמן, עבור זכאים על פי תכנית התגמול 13.9.17לשינוי מבנה הבורסה הקצתה הבורסה ביום במסגרת ההסדר 

 מניות רגילות, ללא תמורה.  6,000,000שאימצה הבורסה, 

 תשלום מבוסס מניות-14לענין רישום המניות בדוח רווח והפסד, ראה באור 

 שלו הכספיים הדוחות ובנתוני ובעסקיו התאגיד בפעילות שחלו מהותיים שינויים .8
 (הדוחות לתקנות( 3()ב.)10 תקנה)

 .לא רלונטי

 לתקנות הדוחות( (5.)ב()10)תקנה  אירועים לאחר תאריך הדוח .9

במסגרת השינוי המבני של הבורסה פנתה הבורסה לכל בעלי מניותיה, וזאת  2017בדצמבר  28ביום   .א
לרכישת  בבורסהלקבל הצעות מבעלי מניות  בבקשהובמסגרת הליך הבחינה האסטרטגי של הבורסה, 

 , בהתאם לתנאים שפורטו בהצעה, אשר עיקרם הינם:מניות המוחזקות על ידם

 .מעונין למכור במסגרת ההצעה בעל המניות רשאי לציין את כמות המניות שהוא (1

 ש"ח.( מיליון 500חמש מאות )יחושב בהתאם לשווי חברה בסך המחיר בגין המניות המוצעות  (2

תוקף ההצעה יפוג מאליו . 2018באפריל  18עה היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול עד ליום ההצ (3
 .אם הבורסה לא תמסור לבעל המניות המציע הודעת קיבול

כל עת במהלך תוקפה של ההצעה תהיה הבורסה רשאית ליתן לבעל המניות המציע הודעה בכתב כי  (4
 . למכירה או לגבי חלק מהן היא מקבלת את ההצעה לגבי כל המניות המוצעות

ם היצע המניות על ידי בעלי המניות במסגרת הצעות כאמור יעלה על כמות המניות הכוללת א (5
 .ראטה-, תירכש מכל בעל מניות שהציע כמות מניות על בסיס פרושתירכש

ין חובה על הבורסה לקבל את ההצעה או כל חלק ממנה או לרכוש את המניות המוצעות למכירה א (6
 חלק מהן.  או כל

ה רשאית, בכל עת במהלך תוקפה של ההצעה, להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הבורס (7
ההצעה לכל צד ג' שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה. הומחו הזכויות/ התחייבויות על ידי הבורסה 

 .כאמור יראו את הנמחה כמי שבא בנעלי הבורסה לכל צורך וענין הקשורים בהצעה ובמימושה

אחריות הבורסה לטפל ולהשיג את כל האישורים הדרושים על פי כל דין ועל פי תקנון הבורסה כדי  (8
  .בורסה, או למקבל הזכויות על פי המחאת זכויות שתתבצע למניות השניתן יהיה להעביר את 

 וקיימת חובה על פי דין לקבל אישור רגולטורי לביצוע העברהעל ידי הבורסה תנה הודעת קיבול ינ (9
יום מהמועד הסופי, יראו את הודעת הקיבול כאילו לא  60לא ניתן עד לתום  האישור הרגולטוריו

 ניתנה וההצעה כאילו לא נתקבלה.

 
 המחזיקים מניות בעלי הבורסה לפניית נענו 2018בינואר  18ליום  עדלפניית הבורסה כאמור לעיל,  בהתאם 

המעוניינים למכור מניותיהם במסגרת המתווה המפורט , הבורסה של המונפק המניות מהון 71.7%-בכ
   לעיל.

 18-עד ה להודיע להםעל מנת לממש את עסקת הרכישה המותנית מול בעלי המניות הקיימים, על הבורסה  
לבורסות מובילות בעולם, והציעה להם לבחון בעיקר בהמשך לאמור לעיל, פנתה הבורסה  .2018באפריל 

 ה. את אפשרות ההשקעה בבורס
 

 ותכניות תגמולמדיניות תגמול  אימוץ .ב
אישר דירקטוריון הבורסה, לאחר שהתקבלו לכך אישוריהם  של  ועדת  2018 במרץ 29ביום  (1

. 2018-2020הביקורת וועדת התגמול של החברה, מדיניות תגמול לנושאי המשרה בבורסה לשנים 
המדיניות מגדירה ומפרטת את מדיניות החברה לענין תגמול נושאי המשרה בה והינה תוצר המשלב 

ברות אגרות חוב, ביחד עם העקרונות הרוחביים שדירקטוריון החלות על ח 20את הוראות תיקון 
החברה ראה לנכון לאמץ בכל הנוגע לתגמול נושאי המשרה בחברה, תוך התחשבות במאפייני 
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 הבורסה. 
בתקופת המדיניות, החברה תהא רשאית להעניק תגמול הוני לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל 

 ת התגמול.  החברה, בהתאם לתנאים המפורטים במדיניו
 מדיניות התגמול תובא לאישור האסיפה הכללית של החברה.   

ועדת הביקורת התקבלו לכך אישוריהם של אישר דירקטוריון הבורסה, לאחר ש 2018במרץ  29ביום  (2
לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל  2018-2020תכנית תגמול לשנים וועדת התגמול של החברה, 

י לטווח ארוך. תכנית התגמול נקבעה בהתאם למדיניות התגמול של הכוללת מענק כספי ותגמול הונ
מיליון  4.2 -עד כ לנושאי המשרה כפופי המנכ"להחברה כאמור לעיל. במסגרת תכנית התגמול יוענקו 

אופציות לרכישת מניות החברה בתמורה לתשלום תוספת מימוש ובכפוף לתנאי זכאות מסוימים. 
ית לא יירשמו למסחר בבורסה ומימושם יהיה מותנה, בין היתר, כתבי אופציה שיוקצו על פי התכנ

 אביב בע"מ. -ברישום למסחר של מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל
 מטרותיה העיקריות של תכנית התגמול ההוני הינן:

 הניצעים ושימור טווח ארוך תגמול של רובד יצירת. 

 ארוך לטווח החברה של ערכה להעלאת תמריץ מתן. 

 למסחר החברה למניות רישום תהליך בהשלמת לסייע תמריץ מתן. 

 החברה של המניות בעלי לבין הניצעים בין אינטרסים שותפות יצירת. 

 תגמול תחרותי ביחס לשוק.  הענקת 

ועדת הביקורת התקבלו לכך אישוריהם של אישר דירקטוריון הבורסה, לאחר ש 2018במרץ  29ביום  (3
ליו"ר הדירקטוריון של החברה ולמנהל  2018-2020וועדת התגמול של החברה, תכנית תגמול לשנים 

 .בהתבסס על קריטריונים כמותיים וקריטריונים איכותיים הכוללת מענק כספיהכללי של החברה, 
  תכנית התגמול הינה בהתאם למדיניות התגמול שאושרה כאמור לעיל.

 יו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל הבורסה תובא לאישור האסיפה הכללית של החברה. תכנית התגמול ל
 

 ( לתקנות הדוחות(6.)ב()10)תקנה  מתן תרומות וסיוע לקהילה .10

, או עד גיוסם לצה"ל )ככל שזה נכון 18כחלק מפרויקט תמיכה בקהילה, מעסיקה הבורסה בני נוער עד גיל 
 לתפקיד ולמשרה הרלוונטיים, מתוך שיקולי תמיכה בקהילה.לגייסם(, גם בהעדר כשירות מלאה 

בני נוער אלה נפלטו ממערכת החינוך ממגוון סיבות. הבורסה מגייסת בני נוער אלה לרוב דרך גורמי רווחה 
ריות ודרך עמותות. בני הנוער מועסקים בבורסה בתפקידים תפעוליים לרבות שליחויות פנימיות, סיוע יבע

 גוניות ועוד.במנהלות תפעול אר

הם זוכים ל״בית חם״ למשך כל שעות היום, ניהול צמוד ומסור וסל של ערכים וכלים לחיים. כל זאת תוך שהם 

 מתפרנסים בכבוד ומסייעים פעמים רבות למשפחותיהם בכלכלת הבית. 

משמעותית משך שנים רבות ותרומתו לבני הנוער אשר לוקחים בו חלק, גדולה ומאוד בהפרויקט מופעל בבורסה 
 עבורם.
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 ( לתקנות הדוחות(7 .)ב()10)תקנה  ודרכי ניהולםם חשיפה לסיכוני .11

 כללי א.

מלווה בחשיפה לסיכונים פיננסיים שונים, שעיקרם: סיכון אשראי, סיכון פעילותה של קבוצת הבורסה 

תפעולי, סיכון , סיכון מלווה גם בחשיפה לסיכון סליקה. בנוסף, פעילות הקבוצה שוק וסיכוני נזילות

  .קבוצהלהפסד וקיטון מהותי בהון ה וסיכונים אחרים שהתממשותם עלולה להוביל עסקי

החשיפות לסיכונים של הקבוצה נובעות בעיקר מפעילויות הסליקה המתבצעות על ידי מסלקת הבורסה 

יות אחרות ומסלקת מעו"ף )להלן "המסלקות"( בהן המסלקות מחויבות כצד נגדי מרכזי, וכן בגין פעילו

מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף את  ותשל הקבוצה )כגון: השקעה בניירות ערך(. כצד נגדי מרכזי מבטיח

ביצוען של עסקאות בניירות ערך )למעט נגזרים( ועסקאות בנגזרים )אופציות וחוזים עתידיים(, הנסלקות 

מעו"ף, לא יוכל לקיים את בהן, בהתאמה, ושבוצעו בבורסה. במקרה בו חבר מסלקת בורסה, או מסלקת 

התחייבויותיו אזי תידרש המסלקה הרלוונטית לקיים מחויבותה כצד נגדי מרכזי כלפי חברי המסלקה 

האחרים ולמלא את התחייבויותיו של חבר המסלקה שכשל וכן, לטפל בחשיפות שנוצרו למסלקה אגב 

זה כוללות עסקאות בניירות  אירוע הכשל ככל שאלו קיימות בהתאם לחוקי העזר של המסלקה. לעניין

 MTS-ערך גם העברות משמורת )בורסה( ועסקאות בניירות ערך שבוצעו במסגרת המסחר במערכת ה

  )להלן "עסקאות בניירות ערך"(.

 מסגרת רגולטורית לניהול הסיכונים במסלקות ב. 

 הבינלאומי לסליקה, הפועלת תחת הבנק (CPMIפרסמו הוועדה למערכות תשלום וסליקה ) 2012אפריל ב

(BIS), ( והארגון הבינלאומי  של רשויות ניירות ערךIOSCO ) לסטנדרטים בינלאומיים עקרונות מסמך

, (CCP)שהינה צד נגדי מרכזי     קבוצהלהסדרת פעילותם של גופי תשתית בשוק הפיננסי, ובכלל זה גם 

עקרונות  24המסמך כולל . IPFM )(Principals for Financial Market Infrastructures2 -מסמך ה

להסדרת היבטים נרחבים למען הבטחת פעילותם התקינה ויציבותם הפיננסית של גופי התשתית בשוק 

 הפיננסי.

בנוסף, לאור אחריותה לפקח ולבקר את פעילות המסלקות ולוודא את יציבותה ויעילותה של מערכת 

( בחוק ניירות ערך, קבעה רשות ניירות הערך ג)ב50הסליקה, וכן מתוקף הסמכות שניתנה לה על פי סעיף 

בישראל הוראה להבטחת פעילותן התקינה של מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף אשר מאמצת את 

 )להלן "הוראת יציבות המסלקות"(. PFMI-עקרונות שנקבעו במסמך הה

 ניהול הסיכונים . ג

קווי הגנה, שמטרתם  העליונה לניהול הסיכון והוא קבע שלושה דירקטוריון הבורסה הינו בעל הסמכות

קו הגנה שני  -קו הגנה ראשון, פונקציית ניהול הסיכונים -לסייע לו בניהול הסיכונים: קווי העסקים

 קו הגנה שלישי. -ופונקציית הביקורת הפנימית

בהתבסס על עקרונות באמצעות קביעת מדיניויות ונהלים ומבוצעת  קבוצהמסגרת ניהול הסיכונים ב

תיאבון קביעת פרופיל הסיכון,  זיהוי ואפיון :הכולליםהליבה שקבעה הקבוצה במדיניות ניהול הסיכונים, 

בין קווי ההגנה  דיווחהקווי קביעת , בניהול הסיכון והסדרת תחומי אחריותם הגנההקווי קביעת הסיכון, 

 .העיקריים הסיכון ניהול ומזעורהאמצעי קביעת ו והאורגנים השונים בקבוצה

                                                 
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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מסגרת ניהול הסיכונים של הקבוצה מכוונת לעיגונו של מערך ניהול סיכונים אפקטיבי, להבטחת 

תוך חיזוק יכולותיה למפות, לזהות, לנטר ולנהל את סיכוניה לצורך הגשמת  –יציבותה של הקבוצה 

 .יעדיה האסטרטגיים והעסקיים

 רוג מערך ניהול הסיכונים תהליכים שבוצעו בתקופת הדוח לשיפור ושד .ד

ין לאמות המידה המקובלות ב בהתאמהפועלת לשיפור ושדרוג מערך ניהול הסיכונים הקבוצתי  קבוצהה

שנקבעו על  בהתבסס על הסטנדרטים הבינלאומיים המנחיםומסלקות בפרט,  פיננסיה תשתית בשוק גופי

ובהתבסס על הוראת יציבות המסלקות שנקבע על ידי רשות ניירות ערך.  PFMI-ב CPMI-IOSCOידי 

 בתקופת הדוח, התהליכים המרכזיים שבוצעו הינם:

לסטנדרטים בהתאם   הפועלות מסלקותכ הבורסה ומסלקת מעו"ףתהליך ההכרה של מסלקת  (1

 :והוראות רשות ניירות ערך הבינלאומיים 

 :ת בהתאם לסטנדרטים הבינלאומייםופועל הצהרת רשות ניירות ערך כי המסלקות (א

 שהיא PFMI-ה עקרונות את מאמצת שהיא ערך ניירות רשות הצהירה 2017ביוני  29ביום 

הבורסה  במסלקת לראות ושניתן מקומיים וכללים חוקים באמצעות אותם מיישמת

 .אלה לעקרונות בהתאם תוהפועל מעו"ף כאלו ובמסלקת

הינה כפועלות לפי הסטנדרטים הבינלאומיים  מסלקותהחלטת רשות ניירות ערך להכיר ב

היבטים נרחבים  במהלכו בוצעו מספר פעילויות לשיפורו 2014שהחל בשנת תוצר של תהליך 

ממשל וקביעת הסדרי  מערך ניהול הסיכוניםבפעילותן של המסלקות, ובפרט פיתוח ושדרוג 

 .מובילות בעולםבמסלקות בהתאמה לסטנדרטים ואמות מידה מקובלות תאגידי 

המפקח על הבנקים בדבר דרישות הון בגין חשיפות של תאגידים בנקאיים לצד  הוראות (ב

 נגדי מרכזי:

פרסם המפקח על הבנקים חוזר בדבר דרישות הון בגין חשיפות של  2013בחודש מאי 

(, לבין אם הוא QCCP, בין אם הוא צד נגדי מרכזי כשיר )יתאגידים בנקאיים לצד נגדי מרכז

(, כאשר צד נגדי מרכזי כשיר יוכר ויוכרז ככזה על ידי CCPד נגדי מרכזי שאינו כשיר )צ

 הרגולטור האחראי לאחר שיושמו העקרונות האמורים לעיל.

בהנחיות אלו קבע המפקח שתאגידים בנקאיים, אשר קיימות להם חשיפות אשראי מול צד 

ותית לעומת חשיפות אשראי מול נגדי מרכזי שאינו כשיר, יידרשו לדרישות הון גדולות מה

 צד נגדי מרכזי כשיר, ואף יהיו הן גדולות באופן מהותי לעומת דרישות ההון הנוכחיות.  

, פרסם המפקח על הבנקים , כאמור2017ביוני  29, מיום רשות ניירות ערך צהרתהמשך להב

י מרכזי כצד נגדהבורסה ומסלקת מעו"ף , מכתב המאשר לסווג את מסלקת 2017ביולי  2ב 

 כשיר לצרכי חישוב דרישות הון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים.

 : ESMAעל ידי  QCCP-כ מסלקותתהליך ההכרה של ה (ג

בקשה לרשות הפיקוח הפיננסית של האיחוד האירופאי  ו המסלקותהגיש 2014יוני ב

(ESMA (The European Securities and Markets Authorityכצד נגדי  ן, לשם הכרת

 EMIR (European Markets Infrastructure-המקיים את כללי ה  כשיר מרכזי

Regulation ,)  ולזירות מסחר אירופאיים. קבוצהוהרשאי לספק שירותי סליקה לחברי 

כצד נגדי מרכזי כשיר כרוכה במנגנון אישור כפול כמתואר  מסלקותב  ESMAההכרה של 

 להלן:

 פועלת בהתאם לסטנדרטים הקבועים בכללי ה אישור כי כל מסלקה- EMIR לרבות ,
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 גידי, מסגרת ניהול הסיכונים וכד'.נאותות הממשל התא

  אישור כי הרגולציה בישראל, בעניין פעילותן התקינה של המסלקות, אקוויוולנטית

 , לרבות האפקטיביות של הסדרי הפיקוח הקיימים.EMIR-לכללי ה

 EMIRמסלקות הינן במעמד זמני של מסלקה כשירה ע"י ה 2017בדצמבר  31נכון ליום 

כי  ESMAהודיעה  2018בפברואר  8באתר האינטרנט שלה. ביום  ESMAכמפורט לציבור ע"י 

היא צפויה לסיים את בחינת כל הבקשות של מסלקות   2018במסגרת תכנית העבודה לשנת 

 ף.מעו" שטרם קיבלו אישור קבוע, ובכלל זה מסלקת הבורסה ומסלקת

 

 :הבורסה קבוצתב הסיכונים ניהול מערך ושיפור לשדרוג שבוצעו נוספים תהליכים (2)

 הבורסה במסלקת הסיכונים קרן של גודלה לקביעת המתודולוגיה עדכון (א

מסלקת הבורסה את המתודולוגיה החדשה לקביעת אישר דירקטוריון  2017במאי  25ביום 

בהלימה לסטנדרטים הבינלאומיים גודלה של קרן הסיכונים במסלקת הבורסה, זאת 

המתודולוגיה מבוססת על ביצועם של תרחישי קיצון, כאשר  והוראת יציבות המסלקות.

בהינתן  קבוצהתרחישים אלו יביאו לכדי ביטוי את אומדן החשיפות שעלולות להיגרם ל

בעל חשיפת האשראי הגבוהה ביותר, תחת אירועי שוק חריגים אך  קבוצהכשל של חבר 

  ים.אפשרי

מחושבת ומעודכנת קרן הסיכונים של מסלקת הבורסה על בסיס  2017ביוני  1החל מיום 

 המתודולוגיה החדשה.

 ף"מעו במסלקת הסיכונים קרן של גודלה לקביעת המתודולוגיה עדכון (ב

אישר דירקטוריון מסלקת מעו"ף מתודולוגיה חדשה לחישוב קרן  2017במרץ  2יום ב

לסטנדרטים הבינלאומיים המנחים  מותאמתהמתודולוגיה הסיכונים של המסלקה. 

, ומבוססת על ביצועם של תרחישי קיצון, כאשר תרחישים אלו יציבות המסלקותוהוראת 

יביאו לכדי ביטוי את אומדן החשיפות שעלולות להיגרם למסלקה בהינתן כשל של חבר 

 אך אפשריים. מסלקה בעל חשיפת האשראי הגבוהה ביותר, תחת אירועי שוק חריגים 

הוחלט בדירקטוריון על קיום תקופת מעבר אשר במסגרתה ייקבע גודל  2017במאי  25ביום 

הקרן על פי הגבוה מבין סכום הקרן במתודולוגיה החדשה לבין סכום הקרן במתודולוגיה 

, הוחלט לבחון לבמקבי. , מבלי לקבוע בחוקי העזר מועד סופי לתום תקופה זוטרם העדכון

של המתודולוגיה לחישוב קרן  פיםת והמשמעויות של שכלול ושיפור נוסאת האפשרו

המעודכנת מת ודאות גבוהה יותר בנוגע לתוצאות. המתודולוגיה לצורך השגת ר הסיכונים

 .2018צפויה לבוא לאישור הדירקטוריון במחצית הראשונה של שנת 

  ישראל בנק עם של המסלקות ההנזלה הסכם חידוש (ג

הסכם הנזלה בין בנק ישראל לבין כל אחת ממסלקות הבורסה במתווה  נחתם 2017ביולי  

( כנגד הבטוחות בניירות ערך המופקדים בכל אחת מהמסלקות. Repoשל רכש חוזר )

הסכם זה מאפשר לקבוצה לקבל נזילות מהירה בהתרחש אירוע כשל של חבר קבוצה, כנגד 

ה הרלוונטית, או כנגד בטוחות בניירות ערך המופקדות בקרן הסיכונים של המסלק

הבטוחות בניירות ערך שהופקדו על ידי החבר שכשל במסגרת דרישת הביטחונות במסלקת 

 מעו"ף. תוקף ההסכם בכל מסלקה הינו לחמש שנים ממועד החתימה.
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 פתיחת חשבון בבנק ישראל (ד

חשבון בבנק ישראל המיועד להפקדת המזומן כל אחת מהמסלקות פתחה  2017 ביוני

והבטוחות בקרן  במסלקת מעו"ף , במסגרת דרישת הביטחונות השוטפיםותכבטוחהמשמש 

, זאת כדי להבטיח גישה מסלקה, שהופקדו על ידי חברי הבכל אחת מהמסלקות הסיכונים

 משמורת, סיכון ריכוזיות וסיכון נזילות.מהירה ובטוחה לאותן הבטוחות ומזעור סיכוני 

 אישור חוק סופיות הסליקה (ה

אישרה הכנסת תיקון בחוק ניירות ערך לעניין סופיות הסליקה, לפיו  2017במרץ  20ביום 

ופעולת סליקה שבוצעה על ידה, אינן ניתנות לביטול, אלא  מסלקההוראת סליקה שניתנה ל

. הגנה כאמור מוקנית גם במקרה בו החלו הליכי חדלות פירעון מסלקהבהתאם לכללי ה

ו פעולה כאמור וגם כלפי בעל תפקיד שמונה לחבר שהינו צד להוראה א מסלקהכלפי חבר ה

כאמור, והכל כקבוע בחוק ניירות ערך. כמו כן נקבע בחוק ניירות ערך כי  אין בדיני חדלות 

, לרבות הסדרים לסיום מוקדם, מסלקהפירעון כדי לפגוע בהסדרים שנקבעו בכללי ה

 וק ניירות ערך.הסדרים לחישוב נטו, הסדרים לקביעת שווי הוגן, והכל כקבוע בח

 לקבוצהתיאבון סיכון  קביעת (ו

. קבוצהתיאבון הסיכון של ה קבוצה את מגבלותשר דירקטוריון היא 2017דצמבר ב 14יום ב

 הלקחת על עצמ תומסוגל נתמעוניי קבוצהתיאבון הסיכון מגדיר את רמת הסיכון שה

ואת הסיכונים  האת האסטרטגיה והיעדים העסקיים של שלה,את טעמי הסיכון  פתומשק

  .קבוצהחשופה ההמהותיים אליהם 

תיקוף מודל מקדמי הכיסוח עבור חישוב השווי לביטחון של אגרות חוב שהונפקו על ידי  (ז

 ממשלת ישראל ומלוות קצרות מועד המשמשות כבטוחות.

חישוב מקדמי חדשה למתודולוגיה ה מסלקהאושרה בדירקטוריון  2015באוגוסט  6ביום 

 שהונפקו על ידי ממשלת ישראלאיגרות חוב שוב השווי לביטחון של חיהכיסוח עבור 

  המשמשות כבטוחות, בהתאם למסגרת תיקוף המודלים שקבע הדירקטוריון. ,ומק"מ

המסלקה תביא לאישור הדירקטוריון דו"ח תיקוף למודל מקדמי הכיסוח כאמור, במהלך 

 .2018המחצית הראשונה של 

 תרגיל המשכיות עסקית (ח

קיים נוהל מעבר למתקן גיבוי ונוהל חירום לטובת קיום המשכיות העסקית, בדגש  לקבוצה

פעילות המסחר והסליקה, במקרה של שעת חירום או אסון, לרבות בעת כשל אישוש על 

במקרה של שיבוש תפעולי או  מידיתתפעולי מהותי. הנהלים  כוללים הנחיות פעולה לתגובה 

  .והסליקה, ופעילויות אחרות שהוגדרו כקריטיות פעילות המסחראישוש אחר בהתייחס ל

במטרה לוודא כי הקבוצה מסוגלת לקיים את פעילותה הקריטית בעת אירועי חירום שונים, 

היכולים לשבש את קיום פעילותה ואספקת שירותיה לשוק באופן תקין, ביצעה הקבוצה 

פעלה בהצלחה במשך תרגיל רחב היקף במסגרתו הועברה בזמן קצר, ו 2017בחודש נובמבר 

 מספר ימי מסחר פעילות הסליקה ממתקן הגיבוי של קבוצת הבורסה.

 ספציפייםגיבוש מדיניות ונהלים לניהול סיכונים  (ט

השלימה הקבוצה תהליכי הסדרה ותיעוד לניהול הסיכונים, כך שאושרו  2017במהלך שנת 

קי, סיכון רגולציה, סיכון לראשונה המדיניות לניהול סיכון אשראי , סיכון נזילות, סיכון עס

 והבטחת לחירום ההיערכות ציות, פעילות שירותי המשמורת המרכזית לני"ע וניהול

הקיימת בנושאים מרכזיים כגון:  תהעסקית. כמו כן חוזקה התשתית הנוהלי ההמשכיות
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, מינוי רפרנטים לניהול סיכונים (KRI)אישור מוצר חדש, הגדרת אינדיקטורים לסיכונים  

 תפעוליים ועוד.

 סיכונים פיננסים ה.

במהלך פעילותה, המתוארת לעיל,  קבוצההסיכונים הפיננסיים העיקריים אליהם חשופה ה תמציתלהלן 

 ומזעור אותם הסיכונים:לניהול  קבוצההאמצעים השונים הננקטים על ידי הוכן תמצית  

 סיכון אשראי (1

כתוצאה מאי קיום התחייבות של צד נגדי  לקבוצה םהאשראי הינו הסיכון להפסד שייגר סיכון

לעסקה, גוף פיננסי המספק שירותי משמורת עבור נכסיה, או חייב אחר, במועד שנקבע לכך, או 

 בכל עת בעתיד. 

בשל מחויבות המסלקות לפעול כצד נגדי מרכזי בעסקאות ניירות ערך, או בעסקאות נגזרים, לפי 

 Counterparty Creditלסיכון אשראי צד נגדי )העניין,  קיימת לכל מסלקה חשיפה מהותית 

Risk שהינו הסיכון שחבר מסלקה לא יוכל לקיים את חלקו בעסקה כלפי המסלקה במועד שבו ,)

התחייב לעשות כן, או בכל עת בעתיד, כך שתידרש המסלקה לקיים התחייבויות חבר המסלקה 

לטפל גם בפוזיציות הפתוחות  שכשל כלפי חברי המסלקה האחרים, כאמור. מסלקת מעו"ף תידרש

  בנגזרים של חבר המסלקה שכשל בגין עסקאות שביצע בבורסה.

הקבוצה מנהלת וממזערת את חשיפתה לסיכון האשראי ע"י אמצעים לניהול סיכונים הכוללים, 

בין היתר, קביעת תנאי כשירות לחברות בקבוצה, דרישת בטוחות מחברי המסלקות והקצאת 

 .משאבים מהונה העצמי

 בדוחות הכספיים. 4ראה הרחבה על האמצעים לניהול ומזעור סיכון האשראי בביאור 

 סיכון נזילות  (2

, בין אם ובמלואן במועדן לא תוכל לספק את צרכי נזילותה קבוצהשהסיכון הסיכון נזילות הינו 

כצד נגדי מרכזי, כל אחת מהן לפעול , מתוקף באחת המסלקות, או שתיהןבעת אירוע כשל של חבר 

 או בין אם עבור מימון פעילותה השוטפת.  

החשיפה המהותית לסיכון הנזילות במסלקת הבורסה בעת אירוע כשל של חבר מסלקה הינה 

בסכום חיוביו הכספיים של חבר המסלקה שכשל בסבב הסליקה הכספית במערכת זה"ב של בנק 

יימות לו יתרות לחיוב, אך גם בגין במקומו ובלבד שקלהשלים ישראל, אותם תידרש המסלקה 

לצורך  ומדים לרשותה לטיפול באירוע הכשלהצורך במימוש מהיר של המשאבים הפיננסיים הע

 השלמת החיובים הכספיים האמורים. 

החשיפה המהותית לסיכון הנזילות במסלקת מעו"ף נובעת מכך שהמסלקה הינה צד נגדי מרכזי 

קיים את התחייבותה בעסקה כלפי חבר המסלקה האחר לעסקאות, כך שיהיה עליה להמשיך ול

שלא כשל, ובכלל זה את הסילוק הסופי של תזרימי המזומנים העתידיים בעסקה, ובלבד 

 שהתקיימו התנאים לכך על פי חוקי עזר של המסלקה. 

נזיל של ל על תמהי שמירההקבוצה מנהלת וממזערת את חשיפתה לסיכון הנזילות, בין היתר, ע"י 

 תמהיל נזיל של נכסיה העצמיים ועוד.  המופקדים כבטוחות, נכסים

 בדוחות הכספיים. 4ראה הרחבה על האמצעים לניהול ומזעור סיכון הנזילות בביאור 

 סיכון סליקה (3

סיכון סליקה הינו הסיכון שפעולת הסליקה לא תושלם באופן תקין כך שתתבצע העברת התמורה 

הכספית, מלאי נייר הערך או מכשיר פיננסי, לצד בעסקה מבלי שיתקבל המכשיר הפיננסי, מלאי 
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נייר הערך, או התמורה הכספית, מהצד הנגדי לאותה עסקה בו זמנית. התממשות סיכון סליקה 

 לגידול מהותי בחשיפות האשראי והנזילות של המסלקות כצד נגדי מרכזי. עלולה לגרום

 בדוחות הכספיים.   4ראה הרחבה על האמצעים לניהול ומזעור סיכון הסליקה בביאור 

 סיכון שוק (4

סיכוני שוק הם סיכונים קיימים או עתידיים ששינויים במחירי שוק )כגון שערי חליפין, מדד 

או על ערך  קבוצההריבית ומרווחים בשווקים(, ישפיעו על הכנסות והון המחירים לצרכן, שיעורי ה

 במכשירים פיננסיים. החזקותיה

לסיכוני שוק, ובפרט לסיכון ריבית, הנובעים מהשקעת  קבוצהבמהלך העסקים הרגיל, חשופה ה

בפיקדונות בנקאיים בריבית משתנה, ובהשקעה במכשירים  קבוצההיתרות הכספיות של ה

 .   אחר כולל רווח דרך הוגן בשוויבריבית קבועה הנמדדים פיננסיים 

 השקעות מדיניות הקבוצה מנהלת וממזערת את חשיפתה לסיכון שוק, בין היתר, באמצעות

 . קבוצהאשר מאושרת מידי שנה על ידי הדירקטוריון של ה שמרנית 

 הכספיים.בדוחות  4ראה הרחבה על האמצעים לניהול ומזעור סיכוני השוק בביאור 

 סיכון תפעולי .ו

כתוצאה מאי נאותות או  קבוצה,סיכון תפעולי הינו הסיכון להפסד ו/או לפגיעה בפעילותה השוטפת של ה

כשל של תהליכים פנימיים, אנשים ומערכות לרבות שימוש בלתי נאות ו/או אפקטיבי במקורות השונים 

  .או העומדים לרשותה, וכן כתוצאה מאירועים חיצוניים קבוצההמופעלים על ידי ה

, כבכל תשתית פיננסית מרכזית, הוא סיכון המובנה בכל המוצרים ושירותים קבוצההסיכון התפעולי ב

 לשוק ההון, ובכל הפעילויות, התהליכים והמערכות המאפשרות את פעילותה.  קבוצהשמספקת ה

 סיכון טכנולוגיות המידע (1

לרבות: שיבושים במערכות,  –יות המידע מיוחס לכשל של הגורמים הטכנולוגיים סיכון טכנולוג

גיבוי לא מספק של מערכות המידע, ליקויים בתפעול השוטף של המערכות, התיישנות של 

התממשות של סיכונים תפעוליים הקשורים סתמכות על מערכות מיושנות. טכנולוגיות קיימות וה

המידע  בסודיות, שלמות, אמינות וזמינותב המרכזיות או במערכות המידע, בתשתיות המחשו

 הקשור בהן, עלולה לגרום לקבוצה נזק כלכלי ותדמיתי.

 אמצעי ניהול ומזעור הסיכון העיקריים הינם:

  עיגון והסדרת מערך נהלים ותהליכי עבודה, הכוללים, בין השאר, חלוקת אחריות לפונקציות

י סיכונים תקופתיים, אפיון והטמעה של בקרות רלוונטיות בניהול הסיכון, ביצוע סקר

מפצות, שימוש במערכות הגנה, ניטור ושליחת התראות בהתרחשותם של אירועים שונים 

 ועוד.

  קבוצת הבורסה עוסקת בשדרוג ופיתוח מתמיד של המערכות והתאמתן לצרכים המשתנים

ולהתפתחות השינויים בכללי המסחר והסליקה שאחד המאפיינים העיקריים  קבוצהשל ה

שלהן הוא רמת אוטומציה גבוהה, מה שמקטין ממילא את הסיכון להתממשות סיכונים 

 תפעוליים כתוצאה מכשל של הגורם האנושי.

  והיא וסייבר מדיניות מפורטת בנושא אבטחת מידע קיימת לקבוצה  -וסייבראבטחת המידע

לרבות סקרים לבחינת העמידות בפני  –את כל הסקרים והמיפויים הנדרשים  מבצעת

 התקפות סייבר. ממצאי הסקרים נדונים בהנהלה ובדירקטוריון.

 



- 40 - 

 310807 -  2017דו"ח דירקטוריון הבורסה לשנת 

 המשכיות עסקית (2

הקבוצה נדרשת לפתח לקיים ולתחזק תכנית אופרטיבית שנועדה להבטיח את רציפות פעילויותיה 

רועי כשל תפעוליים, אירוע אסון, ו/או אירועי ואספקת שירותיה הקריטיים בהתרחשות של אי

חירום. בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים המנחים והוראת יציבות המסלקות, נדרשת הקבוצה 

 , לכל היותר. ובזמן של שעתייםלוודא את יכולתה לאושש את מערכותיה ותהליכיה הקריטיים 

 אמצעי ניהול ומזעור הסיכון העיקריים הינם:

 אתר גיבוי לשעת חירום, שמטרתו לספק מענה למקרים שבהם האתר  קיים בוצת הבורסהבק

  ., ו/או ניזוקהראשי של הבורסה לא מתפקד

  קיום תרגילים בהיקפים ותדירות משתנה, לרבות תרגיל תקופתי שנועד לבחון את יכולתה

של הקבוצה לאושש את פעילות במתקן הגיבוי ובזמן קצר. ראה הרחבה על תרגיל שבוצע 

 .ח. לחלק זה.2בסעיף  2017במבר בנו

 סיכון הגורם האנושי (3

מאופיינת בריבוי ובמורכבות של תהליכים תפעוליים )חלקם ידניים(, החיוניים  קבוצהפעילות ה

להשגת יעדיה. השגת יעדים אלו מותנית במידה רבה בכשירותם המקצועית של עובדי הקבוצה 

 ובמחויבותם לבצע את המשימות המוטלות עליהם באמינות וביושרה. 

הגורם ,חוסר מקצועיות של כשירות, טעות  רשלנות, איממקרים של סיכוני הגורם האנושי נובעים 

 האנושי, וכן מאירועי מעילות והונאות על רקע חולשות במערך הבקרה הפנימית.

, המאוגדים קבוצת הבורסהסיכון נוסף טמון באפשרות לשביתה מלאה או חלקית של עובדי 

ישראל תלויה בהם, כדוגמת בנק  קבוצהבהסכם קיבוצי, וכן בשביתה של גופים שפעילות ה

 .קבוצהוהבנקים שהינם חברי ה

 אמצעי ניהול ומזעור הסיכון העיקריים הינם:

 פנימיות ערך של בקרות מ הקבוצה מנהלת וממזערת את סיכון הגורם האנושי באמצעות

כך שהן מבטיחות )במידת האפשר( כי  –התהליכים והפעילויות ובכלל  ארגוןלרוחב ה

פועלת על פי  קבוצהא ואמין ומסופק במועד, וכי ההפעילות יעילה ואפקטיבית, כי המידע מל

 הכללים שחלים עליהן.

  הקבוצה קבעה מדיניות משאבי אנוש הכוללת קביעת עקרונות לליווי של "מחזור החיים" של

עובד בארגון, לרבות גיוס העובדים, החניכה וההכשרה שלהם במחלקות השונות ותהליכי 

 קידום, תגמול וסיום העסקתם.

 עבור כלל עובדי הקבוצה וסה בפוליסת ביטוח בגין אחריות מקצועיתמכ הקבוצה . 

 סיכונים אחרים .ז

הכוללים בעיקר גם לסיכונים נוספים   קבוצהבנוסף לסיכונים הפיננסים והסיכונים התפעוליים חשופה ה

 וסיכון רגולציה. משפטיהסיכון , העסקי הסיכון הציות, הסיכון את 

 סיכון ציות (1

סנקציה משפטית או רגולטורית, להפסד פיננסי מהותי, או לנזק תדמיתי, אשר הסיכון להטלת 

עלולה לספוג כתוצאה מכך שאין היא מקיימת את "הוראות הציות" כהגדרתן להלן:  קבוצהה

 חוקים, תקנות, הוראות רגולציה ונהלים פנימיים, החלים על הפעילות של קבוצת הבורסה.

באמצעות תהליכי בקרה ופיקוח המבוצעים על ידי קצין הקבוצה מנהלת וממזערת את הסיכון 

 הציות, לרבות ביצוע סקר ציות תקופתי.
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 סיכון עסקי (2

 בהיקף ההכנסות,או מתמשכת  הסיכון להתהוות ירידה חדההוא הקבוצה הסיכון העסקי של 

וכתוצאה מכך, פעמי, כך שייגרם לקבוצה הפסד -גידול בלתי צפוי בהוצאותיה או הפסד מהותי חד

של  השוטפת הקשה על יישום האסטרטגיה ועל קיום פעילותאשר ייתהווה גרעון תפעולי שוטף 

 הקבוצה.

הקבוצה מנהלת וממזערת את הסיכון העסקי באמצעות תהליך מעקב, ניטור שוטף ודיווח על 

ההוצאות וההכנסות של הקבוצה ובאמצעות קיומם של מדיניות ונהלים תומכים המתייחסים 

 להבטחת האיזון התקציבי של הקבוצה ויציבותה הפיננסית.

 סיכון משפטי (3

 מפרשנות כתוצאה קבוצהה במוניטין פגיעה או הפסד ,נזק להיווצרות הסיכון הוא משפטי סיכון

 על החלים החובות לגבי בהירות ואי מחייבת דין הוראת או רגולציה חוק, של נאותה לא

 הדין. הוראות מכוח הבורסה

מנהלת וממזערת את הסיכון המשפטי באמצעות ניטור שוטף של פסיקה, כללי רשות הקבוצה 

ניירות ערך, חקיקת הכנסת ומתן פרשנות משפטית  לכללי הקבוצה. כמו כן, מבוצעת בחינה 

 מקצועית פנימית וחיצונית של החשיפות העיקריות וליווי תביעות משפטיות.

 סיכון רגולציה (4

 או/ו חקיקה מתהליכי נובעה, קבוצהה הוןב או/ו הכנסותפגיעה בל סיכוןסיכון רגולציה הינו 

 של בסביבה העסקית לשינוייםעלולים לגרום ש ,שונים רגולטורים גופים של הוראות מטיוטות

 .קבוצהה

ניטור רגולציה מקומית ובינלאומית הקבוצה מנהלת וממזערת את הסיכון הרגולטורי באמצעות  

 הניתן לצמצום הפגיעה.ונקיטת צעדים ככל מתהווה 

 הדיווח לתקנות( 8.)ב()10)תקנה  חשבונאיים אומדנים .12

מיליון ש"ח  86הינה בסך  2017בדצמבר  31בוצעה הפרשה לירידת ערך המבנה. יתרת ההפרשה ליום  2013בשנת 
של  לפני מס. הנהלת הקבוצה ערכה בחינה מחודשת של סימנים עיקריים ככל שהם רלוונטים לסבירות ההשבה

 , לא נדרש לעדכן את ההפרשה לירידת ערך.2017בדצמבר  31הנכס. בהתאם לבחינה כאמור, נכון ליום 

 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. 3 ביאור ראה חשבונאיים אומדנים אודות לפרטים

 ( לתקנות הדיווח(9.)ב()10דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית )תקנה  .13

  לדוח "פרטים נוספים" בדוח שנתי זה. 26סעיף  ראה הבורסה שלדירקטורים הלפרטים אודות 

 ( לתקנות הדיווח(10.ב.)10)תקנה  דירקטורים בלתי תלויים .14

 לדוח "פרטים נוספים" בדוח שנתי זה. 26לפרטים אודות הדירקטורים של הבורסה ראה סעיף 

)א( 2א37שחלה עליהם תקנה  עדכון לגבי כל ארוע או ענין אפשריים .15
 ( לתקנות הדיווח(10.)ב()10)תקנה

 לא רלונטי.
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 ( לתקנות הדיווח(11.)ב()10גילוי בדבר המבקרת הפנימית של החברה)תקנה  .16

 פרטי המבקרת הפנימיתא.

מסלקת טביב, רו"ח. המבקרת משמשת גם כמבקרת הפנימית של -שם המבקרת: שרון ויטקובסקי
  .ומסלקת מעו"ף יקראו יחד "המסלקות"( ת הבורסהמעו"ף )מסלק מסלקתשל והבורסה 

 תאריך תחילת כהונה:

  15.4.2011 -בבורסה 

 . 5.5.2011 -במסלקות

 על פי הודעת המבקרת הפנימית והגורם החיצוני מטעמו היא פועלת:

רות ועל פי )ב( לחוק החב146היא עומדת בתנאים הקבועים למינויה על פי כל דין, לרבות על פי סעיף 
 . 1992-לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 8 -)א( ו 3סעיפים 

למבקרת הפנימית, לרבות הגורם החיצוני שמטעמו היא פועלת, אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים 
 עם גוף קשור אליהן. החברה לרישומים או המסלקות או עם מהותיים אחרים עם החברה או 

זיו האפט יעוץ  BDOחיצוני הנותן שירותים לחברה באמצעות משרד " המבקרת הפנימית היא גורם
וניהול בע"מ". המבקרת הינה שותפה במשרד ועומדת בראש מגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים 

 במשרד. 

 המבקרת ממונה כמבקרת הפנימית בחברות ובתאגידים שונים נוספים. 

 דרך המינויב.

החליט  19.2.2015, דירקטוריון הבורסה בישיבתו מיום 1.1.2015 בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום
למנות את רו"ח שרון טביב ממשרד "זיו האפט" כמבקרת פנימית של הבורסה לתקופה של שנתיים עד 

 וכן להמליץ לדירקטוריון מסלקת הבורסה ולדירקטוריון מסלקת מעו"ף למנותה.  15.4.2017ליום 

החליט  9.2.2017, דירקטוריון הבורסה בישיבתו מיום 19.1.2017ום בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מי
למנות את רו"ח שרון טביב ממשרד "זיו האפט" כמבקרת פנימית של הבורסה וכן להמליץ לדירקטוריון 

 .15.4.2019מסלקת הבורסה ולדירקטוריון מסלקת מעו"ף למנותה לתקופה של שנתיים עד ליום 

שנעשתה עד כה ובהתחשב בגודלה שביעות הרצון מעבודת הביקורת לאור ניסיונה והשכלתה וזאת, לאור 
 של הבורסה, היקף פעילותה ומורכבותה. 

 זהות הממונה על המבקרת הפנימיתג.

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

 תכנית העבודהד.

-2015שנתית בגין התקופה:  -תכנית עבודת הביקורת הפנימית לבורסה ולמסלקות הינה מאוחדת ורב
2019. 

לאשר  9.2.2017בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה החליט דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 
 .2017תכנית ביקורת לבורסה ולמסלקות לשנת 

הפנימית את הבורסה וכן על מיפוי הפעילויות שנערכו על התכנית נקבעה בהתבסס על הכרות המבקרת 

 ידי המבקרת הפנימית בבורסה במרוצת השנים:

 .2011סקר מוקדם בחודשים יולי עד ספטמבר  -

 .2011מיפוי פעילויות במסלקת הבורסה בשנת  -

 .2014מיפוי היבטי ניהול טכנולוגיות המידע בשנת  -
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דירקטוריון ובודה הינם הנהלת הבורסה וועדת הביקורת הגורמים המעורבים בקביעת תכנית הע
 הבורסה.

לדירקטוריון  מובאת, התכנית עבודת המבקרת מובאת בפני ועדת הביקורת ולאחר שזו מאושרת על יד
 כל שינוי בתכנית העבודה. יאשרוירקטוריון והדהבורסה. ועדת הביקורת 

 ביקורת תאגידים מוחזקיםה. 

-2015 שנתית בגין התקופה:  -תכנית עבודת הביקורת הפנימית לבורסה ולמסלקות הינה מאוחדת ורב
 .לקבוצת הבורסה. מדי שנה מאשר הדירקטוריון תכנית ביקורת לשנה הספציפית 2019

 היקף העסקהו.

להלן היקף שעות עבודת הביקורת שבוצעה בבורסה ובמסלקות באמצעות המבקרת הפנימית על בסיס 

 :2017תוכנית העבודה לשנת 

 סה"כ מסלקות בורסה

870 160 1,030 

נתבקשה המבקרת הפנימית לבצע ביקורת מעבר לתכנית הביקורת בגינה  2017כמו כן, בחודש ינואר 
 שעות נוספות. 162בוצעו 

 על פי תקנים מקצועיים עריכת הביקורתז.

הביקורת הפנימית נערכת בהתאם אשר הניחה את דעת הדירקטוריון על פי הודעת המבקרת הפנימית, 

לחוק הביקורת הפנימית ולתקנים מקצועיים מקובלים, לרבות תקני לשכת המבקרים הפנימיים 
 (.IIAהעולמית )

 גישה למידעח.

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

  דוח המבקרת הפנימיתט.

 דוחות הביקורת נערכים ומוגשים בכתב.

הדוחות מוגשים ליו"ר דירקטוריון הבורסה, לחברי ועדת הביקורת של דירקטוריון הבורסה ולמנכ"ל 

 הבורסה.

 :2017של דירקטוריון הבורסה במהלך שנת להלן רשימת הדוחות שנדונו בוועדת הביקורת 

מועד הגשת  נושא הדוח
 הדוח הסופי

מועד הדיון 
בוועדת 

 הביקורת

 15.6.17 16.5.17 ניהול בטחונות במסלקת מעו"ף

 20.7.17 10.5.17 תהליך רישום למסחר ביחידת שיטות מסחר

 21.12.17 12.9.17 בדיקה מדגמית של כרטיסי אשראי

 21.12.17 12.12.17 והעסקאות במערכת המסחר הבקרה אחר הפקודות

 1.2.18 22.1.18 ניתוח אפקטיביות בקרות למניעת דלף מידע

 טרם נדון בועדה ביקורת נוספת
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 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקרת הפנימיתי.

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

 תגמוליא. 

 ה.לשעה והמשולם על ידי הבורס ₪ 230תגמול המבקרת הינו על פי תעריך קבוע לשעת עבודה, העומד על 

. בנוסף, שולמו למבקרת ₪ ₪ 236,900הסתכם בסך של 2017תגמול המבקרת בגין תכנית הביקורת לשנת 
 בגין הביקורת הנוספת שבוצעה כאמור.  ₪ 37,260סך של 

  ( לתקנות הדיווח(12.)ב()10)תקנה רואה חשבון מבקר  .17

שלהם  המקצועי שלהם, במוניטיןהחברה בוחנת את שכר הטרחה של המבקרים תוך התחשבות בניסיונם ובידע 
הגורם המאשר את  וביכולתם לתת ערך מוסף איכותי בביקורת הדוחות הכספיים בקבוצה ובייעוץ עסקי כלכלי.

 .שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר הינו דירקטוריון החברה

 2017שנת  השרות שם המשרד המבקר
 באלפי ש"ח

 2017שנת 
 שעות עבודה

 2016שנת 
 באלפי ש"ח

 2016שנת 
 שעות עבודה

 בריטמן אלמגור זהר
 רואי חשבון

 1,950 299 2,097 239 ביקורת )*(

 בריטמן אלמגור זהר
 רואי חשבון

שירותי 
  מיסים ויעוץ

7 23 34.5 147 

 שעות( 350אש"ח ) 70כוללת ביקורת הסבת נתונים למערכת הפריורטי בסך של  2016)*( ביקורת בשנת 

 הטרחה של המבקר:העקרונות לקביעת שכר 

שלהם  החברה בוחנת את שכר הטרחה של המבקרים תוך התחשבות בניסיונם ובידע המקצועי שלהם, במוניטין
הגורם המאשר את שכר הטרחה של  וביכולתם לתת ערך מוסף איכותי בביקורת הדוחות הכספיים בקבוצה.

 .רואה החשבון המבקר הינו דירקטוריון החברה

 הליכים משפטיים .81

  .הכספיים לדוחות. 16 ביאור ראו פרטיםל

 מאזן הצמדה .19

 לא רלונטי.

 

_____________________ __________________ ______________ 
 תאריך החתימה זאב, מנכ"ל-איתי בן אמנון נויבך, יו"ר הדירקטוריון
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 חלק ג'
 

 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל

 פרטים נוספים על התאגיד
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 : דוחות כספיים9תקנה 

 וחוות דעת רואי החשבון הכלולה בדוחות הכספיים. 2017מצ"ב דוחות כספיים מאוחדים של החברה לשנת 

 א: דוח פרופורמה9תקנה 

 לא רלונטי.

 ב': דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי9תקנה 

 .2017לשנת  הכספי ועל הגילוי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווחמצ"ב דוח 

 ג': דוח כספי נפרד9תקנה 

, המיוחסים לחברה עצמה כחברה 2017מצ"ב נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 

 אם. 

 ד': דוח מצבת התחייבויות לפי מועד פירעון9תקנה 

 לא רלוונטי

 : דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד10תקנה 

 .2017"ב לדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנת מצ

 א': תמצית דוחות הרווח הכולל הרבעוניים10תקנה 

 לא רלוונטי

 בת ובחברות וכלולות-: רשימת השקעות בחברות11תקנה 

שם 
 החברה

סוג 
המניה 
וערכה 
 הנקוב

מספר 
מניות 

 מונפקות

ערך בדוח 
הכספי 
הנפרד 

 31ליום 
בדצמבר 

2017 
)באלפי 

₪) 

 החזקה ע"י החברה שיעורי

יתרות 
אגרות 
חוב, 

שטרי הון 
והלוואות
באלפי 

 ש"ח

תנאי 
 ההלוואה

מועדי 
 פרעון

בסמכות  בהצבעה בהון    
למנות 

 דירקטורים

   

מסלקת 
הבורסה 
לניירות 

ערך 
 -בתל

אביב 
 בע"מ

רגילה 
 1בת 
 ע"נ ₪

דירקטורים  8 100% 100% 57,468 30,000,022
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 

הזכויות  59,757
מכח 

ההלוואה 
הינן 

נדחות 
ביחס 

לנושים 
אחרים 

של 
המסלקה. 
לא יינתנו 
בטחונות 

כנגד 
ההלוואה. 
ההלוואה 
צמודה 
למדד 

המחירים 
לצרכן 

ונושאת 

התקופה 
לפדיון  
הינה ל 

שנים  10
מיום 

15/12/1
5 .

אפשרות 
לפדיון 
מוקדם 
 5לאחר 
שנים 

ורק לפי 
דרישת 
המסלק

 ה.
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שם 
 החברה

סוג 
המניה 
וערכה 
 הנקוב

מספר 
מניות 

 מונפקות

ערך בדוח 
הכספי 
הנפרד 

 31ליום 
בדצמבר 

2017 
)באלפי 

₪) 

 החזקה ע"י החברה שיעורי

יתרות 
אגרות 
חוב, 

שטרי הון 
והלוואות
באלפי 

 ש"ח

תנאי 
 ההלוואה

מועדי 
 פרעון

בסמכות  בהצבעה בהון    
למנות 

 דירקטורים

   

בקבוצה 
 בנקאית.

החל מיום 
6.7.18: 

דירקטוריון 
החברה יכלול 
חמישה עשר 

( חברים 15)
 לכל היותר. 

הדירקטורים 
ימונו )ויועברו 

מתפקידם( 
על ידי 

האסיפה 
הכללית, 
ובלבד 

ששלושה 
דירקטורים 
לפחות יהיו 
דירקטורים 

בלתי תלויים 
ודירקטור 

אחד לפחות 
יהיה 

דירקטור בעל 
כשירות 
, מקצועית
כהגדרתה 
בתקנון 

ההתאגדות 
 של המסלקה.

ריבית 
שנתית 
בגובה 
4.25% 
 לשנה

מסלקת 
מעו"ף 
 * בע"מ

 

רגילה 
 1בת 
 ע"נ ₪

3,000,079 40,648 99.9% 
 

דירקטורים  8 99.9%
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 

0 __ __ 
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שם 
 החברה

סוג 
המניה 
וערכה 
 הנקוב

מספר 
מניות 

 מונפקות

ערך בדוח 
הכספי 
הנפרד 

 31ליום 
בדצמבר 

2017 
)באלפי 

₪) 

 החזקה ע"י החברה שיעורי

יתרות 
אגרות 
חוב, 

שטרי הון 
והלוואות
באלפי 

 ש"ח

תנאי 
 ההלוואה

מועדי 
 פרעון

בסמכות  בהצבעה בהון    
למנות 

 דירקטורים

   

שאינו בנק 
ושאינו כלול 

בקבוצה 
 בנקאית.

החל מיום 
6.7.18: 

דירקטוריון 
החברה יכלול 
חמישה עשר 

( חברים 15)
 לכל היותר. 

הדירקטורים 
ימונו )ויועברו 

מתפקידם( 
על ידי 

האסיפה 
הכללית, 
ובלבד 

ששלושה 
דירקטורים 
לפחות יהיו 
דירקטורים 

בלתי תלויים 
ודירקטור 

אחד לפחות 
יהיה 

דירקטור בעל 
כשירות 

מקצועית, 
כהגדרתה 
בתקנון 

ההתאגדות 
 של המסלקה.

 
 חברה

לרישומי
 של ם

 הבורסה
 לניירות

 ערך
 בתל
 אביב
 "מבע

 רגילה
 ללא

 .נע

מספר  100% 100% (447) 1,000
הדירקטורים 

 -ל 1יהיה בין 
והם יבחרו  5

על ידי 
  הבורסה. 

 

- - - 

 
 .ה אחתהבורסה מחזיקה במנימסלקת * 
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 : שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות וכלולות12תקנה 

 לא רלוונטי

 חברות בת וחברות כלולות והכנסות מהן: הכנסות של 13תקנה 

רווח )הפסד(  שם החברה
 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 
 אביב בע"מ -בתל

(9,065) (7,481) 0 19,991 (2,717) 

 0 0 0 (4,106) (4,635) מסלקת מעו"ף בע"מ

חברה לרישומים של הבורסה 
 לניירות ערך בתל אביב בע"מ

(447) (447) 0 0 0 

 לדוחות הכספיים. 21)*( לפרטים נוספים ראה ביאור 

 : רשימת הלוואות, אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד14תקנה 

 הלוואות אינו עיסוק עיקרי של החברה.מתן 

 : תגמולים לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירה21תקנה 

 תגמול דירקטורים

על פי החלטת מוסדות הבורסה, משלמת הבורסה לדח"צים בבורסה גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה 
הן לגבי  2000 -ל"סכום הקבוע" כנקוב בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

 דירקטור חיצוני מומחה וזאת על פי סיווג החברה כקבוע בתקנות האמורות. 

חלטות דומות התקבלו במוסדות המסלקות. כמו כן, הוחלט במוסדות המסלקות כי דח"צ המכהן במסלקות ה
 ובבורסה לא יהיה זכאי לגמול שנתי בגין החברות בדירקטוריון המסלקות.

גמול ההשתתפות לדירקטור חיצוני בגין השתתפות בישיבת ועדת הביקורת כמו כן הוחלט במוסדות המסלקות כי 
ושל מסלקת מעו"ף וגמול ההשתתפות לדירקטור חיצוני בגין של מסלקת הבורסה גם כועדת תגמול( )המשמשת 

מגמול  30%יהיה בגובה של השתתפות בישיבת הועדת לניהול סיכונים של מסלקת הבורסה ושל מסלקת מעו"ף, 
ת לניהול סיכונים של או ישיבת הועד. זאת, במקרה בו ישיבת ועדת הביקורת במסלקותההשתתפות בישיבה לדח"צים 

של הבורסה ותדון או הועדה לניהול סיכונים תתקיים באותו היום בו תתקיים ישיבת ועדת הביקורת המסלקות 
  .בנושאים דומים

להבטחת פעילותן התקינה של ההחלטה לענין גמול דירקטורים במסלקות כאמור לעיל הינה בהתאם להוראת הרשות 
 בורסה. מסלקות ה

 . ₪אלפי  1,045 -הסתכם בסך של כ 2017רים בבורסה, במסלקת הבורסה ובמסלקת מעו"ף בגין שנת תגמול הדירקטו

היחסי בהוצאות שכר דירקטורים של הקבוצה לפי מודל החלוקה  ןת את חלקומשלמומסלקת הבורסה מסלקת מעו"ף 
 בדוחות הכספיים. ג'21כאמור בביאור 

 תגמול למנהלים בכיריםמדניות 

אושרו בדירקטוריון הבורסה, לאחר שהתקבל לכך אישור ועדת הביקורת של החברה, מדיניות  2015ביולי  2ביום 
אישרה האסיפה הכללית של הבורסה את מדיניות  2015ביולי  30ביום . 2017, 2016, 2015תגמול תלת שנתית לשנים 

 התגמול כאמור ביחס למנכ"ל הבורסה וליו"ר הדירקטוריון. 

ת התגמול נועדה להגדיר ולפרט את מדיניות החברה בנוגע לתגמול לנושאי המשרה בחברה, בדרך של קירוב מדיניו
, תוך התחשבות במאפיינים המיוחדים של החברה. 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 20תוכן המדיניות לדרישות תיקון 
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ה, בהתחשב, בין היתר, במאפייני יצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי המשרה בחברהינה מטרת המדיניות 
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 
( שנערך בהתייחס לנתוני Benchmark, בין השאר, על ניתוח השוואתי )בראייה ארוכת טווח. המדיניות מבוססת

התגמול של בעלי תפקידים בחברות ישראליות, בעלות זיקה לתחום הפיננסי, לרבות שקלול נתוני התגמול של בכירים 
 בגופים רגולטורים, במשקל שנקבע לעניין זה.

אי המשרה לחברה וביצועיה, תוך התאמת תגמול נושאי המדיניות מעניקה דגש לתגמול מבוסס ביצועים, וקשירת נוש
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(.

דירקטוריון החברה, לאחר שניתן לכך אישורה של ועדת הביקורת ביושבה גם כוועדת תגמול, תכנית אישר  4.5.17ביום 

קובעת תקרה למענק הכספי  2017תכנית התגמול לשנת . , הכוללת מענק כספי2017תגמול לסמנכ"לים בבורסה לשנת 
נושא המשרה למענק הכספי עבור זכאותו של , 2017תכנית התגמול לשנת לו יהיו זכאים הסמנכ"לים בחברה. בהתאם ל

המבוסס על הערכת תפקודו של נושא המשרה על ידי מנכ"ל הבורסה, כפי , תיקבע על בסיס קריטריון איכותי 2017שנת 
 . האורגנים המוסמכים של החברהעל ידי  שתאושר

י המשרה בבורסה למקבלי השכר הגבוה מבין נושא 2017להלן פירוט השכר ושווי ההטבות האחרות ששולמו בשנת 
 )סכומים באלפי ש"ח(: 

 

 תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
 
  
 "כסה

היקף  מין תפקיד שם  
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 התאגיד

 שכר
 מענק/בונוס *

תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

  
דמי 
 ייעוץ
 

איתי            
 זאב -בן

                )***( 378 2,085 -  מלא ז מנכ"ל
-    

               
-    

           
-    2,463 

דויד דרעי 
                - 1,595 -  מלא ז סמנכ"ל )**( 

-    -                   
-    1,595 

חני 
                130 1,140 -  מלא נ סמנכ"לית  בך -שטרית

-    
               

-    
           

-    1,270 

שריה 
 אורגד 

                 175 1,009 -  מלא  ז סמנכ"ל 
-    

-             
-    

1,184 

רובי 
                100  1,024 -  מלא ז סמנכ"ל גולדנברג 

-    
               

-    
           

-    1,124 

 
 .כולל הטבות נלוות לשכר )*(

 )**( כולל עלויות פרישה.
 )***( בכפוף לאישור האסיפה הכללית.

 

 א': השליטה בתאגיד21תקנה 

 בורסה אין בעל שליטה.ל .א

, הבורסה לניירות ערך היתה חברה פרטית שהתאגדה כחברה ללא הון מניות, המוגבלת 2017עד חודש ספטמבר 
את חברי הבורסה כבעלי מניות בחברה שיש לה הון מניות  ראובערבות חבריה. בהתאם להוראות חוק החברות 

 ללא ערך נקוב. 

הבורסה להיות חברה בעלת הון מניות  אושר ההסדר לשינוי מבנה הבורסה במסגרתו הפכה 2017בספטמבר 
 . ובמסגרתו הוקצו מניות הבורסה
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מיד , בעל מניות בבורסה המחזיק 2017-(, התשע"ז63()ב( לחוק ניירות ערך )תיקון מס' 2.)ה()41בהתאם לסעיף 
מכלל  לאחר אישור ההסדר לשינוי מבנה הבורסה, אמצעי שליטה בבורסה בשיעור הגבוה מחמישה אחוזים 

החזקה בשיעור  אמצעי השליטה בבורסה, אמצעי השליטה שבהחזקתו לא יקנו לו זכויות, מעבר לזכויות שמקנה 
הנפקת מניות הבורסה של חמישה אחוזים מכלל אמצעי השליטה בחברה, וזאת עד תום חמש שנים, או עד מועד 

 לציבור ורישומן למסחר, לפי המוקדם.

מניות ללא ערך נקוב, מתוך הון המניות המונפק של החברה, אינן מקנות  34,415,413בהתאם לאמור לעיל,  
 .זכויות לבעלי מניותיהן

 :6.7.2018וזאת עד ליום  הרכב דירקטוריון הבורסה נקבע בחוק ניירות ערך כלהלן .ב

 דירקטורים שיבחרו חברי הבורסה, כפי שנקבע במסמכי ההתאגדות של הבורסה. 7 •

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

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

 :יבחרו הדירקטורים כלהלן 6.7.2018עד יום  על פי תקנון ההתאגדות של הבורסה

 הבורסה כאמור, יבחרו כלהלן:הדירקטורים שיבחרו על ידי חברי  7 •

 דירקטורים ודירקטורים חליפים להם, ייבחרו על ידי הבנקים כדלקמן: 5 •

כל בנק הנמנה על חמשת הבנקים שהיקף הפעילות שלהם הוא הגבוה ביותר מבין הבנקים, זכאי 
 כהגדרתו בתקנון ההתאגדות -"היקף פעילות"לבחור דירקטור אחד, ודירקטור חליף לו. 

 רקטורים ודירקטורים חליפים להם אשר יבחרו ע"י החברים שאינם בנקים יחדיו.די 2 •

 : עסקאות עם בעלי שליטה22תקנה 

 לא רלוונטי

 : החזקות בעלי ענין24תקנה 

חברה פרטית שהתאגדה כחברה ללא הון מניות, המוגבלת  היתההבורסה לניירות ערך , 2017עד חודש ספטמבר 
את חברי הבורסה כבעלי מניות בחברה שיש לה הון מניות ללא  ראובערבות חבריה. בהתאם להוראות חוק החברות 

  .ערך נקוב

יות ובמסגרתו פכה הבורסה להיות חברה בעלת הון מנהאושר ההסדר לשינוי מבנה הבורסה במסגרתו  2017בספטמבר 
 . וקצו מניות הבורסהה

  



- 52 - 

 310807 -  2017דו"ח דירקטוריון הבורסה לשנת 

 להן יפורטו החזקות בעלי ענין:

אחוז  כמות המניות בעל המניות
 החזקה

כמות מניות 
 *רדומות

 14,300,416 19.3 19,300,416 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

 870,417 0.87 870,417 1בנק אוצר החייל בע"מ

 140,417 0.14 140,417 1בנק מסד בע"מ

 6,610,416 11.61 11,610,416 הפועלים בע"מבנק 

 1,620,417 1.62 1,620,417 2פועלים סהר בע"מ

 4,300,416 9.3 9,300,416 בנק לאומי לישראל בע"מ

 3,550,416 8.55 8,550,416 שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ

 1,640,416 6.64 6,640,416 בנק מזרחי טפחות בע"מ

 390,416 5.39 5,390,416 ירושלים בע"מבנק 

 300,416 5.3 5,300,416 מיטב דש טרייד בע"מ

 120,416 5.12 5,120,416 בנק אגוד לישראל בע"מ

  4.85 4,850,417 4פסגות ניירות ערך בע"מ

  4.76 4,760,417 3בנק דיסקונט לישראל בע"מ

 570,834 0.81 810,417 3בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

  3.67 3,670,417 4ברוקר מסחר וניירות ערך בע"מ אי

  3.55 3,550,417 4אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ

-(, התשע"ז63()ב( לחוק ניירות ערך )תיקון מס' 2.)ה()41בהתאם לסעיף מניות חסרות זכויות וזאת  -"מניות רדומות" לענין זה*
אישור ההסדר לשינוי מבנה הבורסה, אמצעי שליטה בבורסה בשיעור הגבוה בעל מניות בבורסה המחזיק מיד לאחר על פיו , 2017

מחמישה אחוזים מכלל אמצעי השליטה בבורסה, אמצעי השליטה שבהחזקתו לא יקנו לו זכויות, מעבר לזכויות שמקנה החזקה 
מניות הבורסה לציבור  בשיעור של חמישה אחוזים מכלל אמצעי השליטה בחברה, וזאת עד תום חמש שנים, או עד מועד הנפקת

 ורישומן למסחר, לפי המוקדם.

 בעל ענין בשל השתייכות לקבוצת הבנק הבינלאומי 1

 בעל ענין בשל השתייכות לקבוצת בנק הפועלים 2

  בנק דיסקונט ובנק מרכנתיל דיסקונט משתייכים לאותה קבוצה בנקאית ולכן נחשבים כבעל ענין 3

 המניות הרדומות מהונה המונפק של החברהנחשבים כבעל ענין לאחר קיזוז  4

 א.: הון רשום הון מונפק ונירות ערך המירים24תקנה 

 לדוחות הכספיים.  17לפרטים אודות ההון של החברה ראה באור  
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 ב.: מרשם בעלי המניות24תקנה 

 מניותהכמות  זיהוימספר  כתובת המניות בעל
 המניות סוג

 הנקוב וערכו

 מועד
/  ההקצאה
 ההעברה

 תמורה
 שטרם
 שולמה

 מניות
 *רדומות

הבנק הבינלאומי הראשון 
 לישראל בע"מ

, 42שד' רוטשילד 
 ת"א

52-002908-3 19,300,416 
 ללא רגילות
"נע  

13.9.17 - 14,300,417 

, 63יהודה הלוי  בנק הפועלים בע"מ
 ת"א

52-000011-8 11,610,416 
 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 - 6,610,417 

, 34יהודה הלוי  לישראל בע"מבנק לאומי 
 ת"א

52-001807-8 9,300,416 
 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 - 4,300,417 

שרותי בורסה והשקעות 
 בישראל אי.בי.אי. בע"מ

 ללא רגילות 8,550,416 51-065755-4 , ת"א9אחד העם 
 "נע

13.9.17 - 3,550,417 

 6,640,416 52-000052-2 , ר"ג7ז'בוטינסקי  בנק מזרחי טפחות בע"מ
 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 - 1,640,417 

 איירפורט, 2 הנגב בנק ירושלים בע"מ
 סיטי, לוד

52-002563-6 
5,390,416 

 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 - 390,417 

, בני 30ששת הימים  מיטב דש טרייד בע"מ
 ברק 

51-052827-6 5,300,416 
 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 - 300,417 

 5,120,416 52-001864-9 , ת"א6אחוזת בית  לישראל בע"מבנק אגוד 
 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 - 120,417 

 51-376539-6 , ת"א14אחד העם  פסגות ניירות ערך בע"מ
4,850,417 

 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 -  

, 23יהודה הלוי  בנק דיסקונט לישראל בע"מ
 ת"א

52-000703-0 4,760,417 
 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 -  

אי ברוקר מסחר וניירות ערך 
 בע"מ

, 18 הלוי יהודה
 "את

51-399211-5 
3,670,417 

 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 -  

אקסלנס נשואה שירותי 
 בורסה בע"מ

, פתח 25אפעל 
 תקוה 

51-197483-4 
3,550,417 

 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 -  

, 23דרך מנחם בגין  פועלים סהר בע"מ
 ת"א

51-219938-1 1,620,417 
 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 - 1,620,417 
** 

 870,417 52-001610-6 , ר"ג11מנחם בגין  בנק אוצר החייל בע"מ
 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 - 170,417 ** 

יו.בי.אס. ניירות ערך ישראל 
 בע"מ

, 8החושלים 
 הרצליה פיתוח

51-251508-1 810,417 
 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 -  

דרך מנחם בגין  דיסקונט בע"מ-בנק מרכנתיל
 , ת"א125

52-002928-1 810,417 
 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 - 570,834 ** 

Citibank, N.A.  56-001470-6 , ת"א21הארבעה 
440,417 

 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 -  

, 3 המדעקרית  בנק ישראל 
 ירושלים

50-050051-7 
380,417 

 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 -  

דויטשה ניירות ערך ישראל 
 בע"מ

, 46 רוטשילד' שד
 "את

51-204605-3 
320,417 

 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 -  

HSBC BANK PLC  רמת 2ז'בוטינסקי-
 גן

56-001917-6 260,417 
 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 -  

אבא הלל סילבר  בנק מסד בע"מ
 , ר"ג12

51-076226-3 
140,417 

 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 - 140,417 ** 

Merrill Lynch 
International  

2 King Edward 
Street, London, 
EC1A 1HQ, 
United 
Kingdom 

 ללא רגילות 110,417 2312079
 "נע

13.9.17 -  

סיטיגרופ מוצרים פיננסים 
 ישראל בע"מ

 51-441903-5 , ת"א21הארבעה 
100,417 

 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 -  

Barclays Bank PLC  56-002575-1 , ת"א21הארבעה 
90,417 

 ללא רגילות
 "נע

13.9.17 -  

        
עו"ד רונית ששתיאל טובול 

 כנאמן לעובדי הבורסה 
 ללא רגילות 6,000,000 059851303 "את, 34 אוגרית

 "נע
13.9.17 -  

, על פיו 2017-(, התשע"ז63()ב( לחוק ניירות ערך )תיקון מס' 2.)ה()41מניות חסרות זכויות וזאת בהתאם לסעיף  -"מניות רדומות" לענין זה*
  המחזיק מידבעל מניות בבורסה 

לאחר אישור ההסדר לשינוי מבנה הבורסה, אמצעי שליטה בבורסה בשיעור הגבוה מחמישה אחוזים מכלל אמצעי השליטה בבורסה, אמצעי 
 השליטה שבהחזקתו לא יקנו לו 

, או עד מועד זכויות, מעבר לזכויות שמקנה החזקה בשיעור של חמישה אחוזים מכלל אמצעי השליטה בחברה, וזאת עד תום חמש שנים
 הנפקת מניות הבורסה לציבור ורישומן 

 למסחר, לפי המוקדם.

 בשל השתייכות לקבוצה בנקאית**

 

file:///C:/Users/sigalb/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8BBCA0A3.xlsx%23RANGE!A33
file:///C:/Users/sigalb/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8BBCA0A3.xlsx%23RANGE!A33
file:///C:/Users/sigalb/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8BBCA0A3.xlsx%23RANGE!A34
file:///C:/Users/sigalb/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8BBCA0A3.xlsx%23RANGE!A34
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 א.: מען רשום25תקנה 

 6525216אביב, -תל 2אחוזת בית 

 076-8160411טלפון: 

 03-5105379פקס: 

 sigalb@tase.co.ilכתובת מייל: 
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 : הדירקטורים של התאגיד )כולל חליפים(26תקנה 
 שם

 דירקטור/חליף
 מספר ת"ז

 תאריך לידה
 נתינות

מען להמצאת 
 דין-כתבי בי

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 

( 12)א()92
לחוק 

 החברות
 אמנון נויבך

"ר יו
 הדירקטוריון
003432432 
14.4.1944 

 נתינות ישראלית

, 12 המעגל
 אונו קרית

יו"ר 
דירקטוריון 

מסלקת מעו"ף 
 -)החל מ
15.5.14.) 

יו"ר 
דירקטוריון 

 תמסלק
)החל  הבורסה

 (.29.5.14 -מ
 תקציב ועדת

 ותוכניות
 ,עבודה
 לטיפול ועדה
 ,חבר של בכשל
 ועדת

 ,אסטרטגיה
 לניהול הוועדה
 ,סיכונים

 לניהול ועדה
 סיכונים
 מסלקה

 לניהול ועדה
 "ףמעו סיכונים

 

 -לכהן ב החל לא כן
1.4.14 

B.A  בכלכלה
ומינהל עסקים, 
אוניברסיטת בר 

 אילן.
M.A  ,בכלכלה

אוניברסיטת בר 
 אילן.

 דירקטוריון"ר יו
 קיבוץ -תעשיות דנפל
 .דן
 קפיצי מפעל"ר יו

 חבר"מ. בע נורדיה
 הממונה עדובו

 "מ.בע נורדיה
עם המינוי ליו"ר 

, 1.4.14 -הבורסה ב
חדל לכהן כדירקטור 

איי. די. איי  -ב
חברה לביטוח בע"מ, 
לאומי קארד בע"מ, 
מיינד סי. טי. איי, 
חדל לכהן כיו"ר 

תאגיד קיבוץ געתון 
וכיו"ר קיבוץ תל 

 יצחק.  
 מנהל ועדת חבר
 הכספים ועדת"ר ויו

 גבעת לאומי באתר
 התחמושת

 )בהתנדבות(.
"ס בביה הנהלה חבר

 יורם למשחק
 לוינשטיין

 )בהתנדבות(.

 כן לא

 טובול אושר
 דירקטור

034461533 
25.11.77 
 ישראלית נתינות

 האבוקדו
 א'13

 יבנה

-ב לכהן החל לא לא 
13.10.16 

BA   בכלכלה וניהול
עם התמחות במימון 

ושיווק, המכללה 
 .למנהל

MBA   מנהל
עסקים, המכללה 

  .למנהל
מנכ"ל חבר הבורסה 

 מיטב דש טרייד
במיטב  דירקטור

ד"ש ניהול תיקם 
 בע"מ 

 תכלית: ב דירקטור
"מ, בע מדדים
 סל תעודות תכלית

 תכלית"מ, בע
"מ, בע סל אינדקס
 "מבע גלובל תכלית

  

 אייל קליין
 דירקטור חליף

033144155 
21.10.76 

 נתינות ישראלית

אבא קובנר 
 אביב. -, תל3

החל לכהן  לא לא 
-כחליף ב
1.7.15 
-חדל ב

30.6.17 

BA  כלכלה ומנהל
עסקים, 

האוניברסיטה 
 העברית בירושלים.

MA  ,כלכלה
האוניברסיטה 

 העברית ירושלים.

  כן
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 שם
 דירקטור/חליף

 מספר ת"ז
 תאריך לידה

 נתינות

מען להמצאת 
 דין-כתבי בי

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 

( 12)א()92
לחוק 

 החברות
מנהל סקטור מסחר 
 בבנק מזרחי טפחות.

אסטרטג ראשי 
אי.בי.אי. בית 

 השקעות
 זאב-בן איתי

 דירקטור
 

032166225 
23.2.75 
 ישראלית נתינות
"ל  כמנכ מונה

 -ב הבורסה
3.11.16 

-ב לכהן החל
1.1.17 

 ברלין אליהו
 אביב-תל, 9

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

, אסטרטגיה
דירקטוריון 

החברה 
 לרישומים

 לכהן החל לא לא
-ב כדירקטור
 החל 29.7.14

 1.1.17 מיום
 מכהן

 כדירקטור
 היותו מכוח
 "ל.מנכ

L.L.B   ,במשפטים
 .אוניברסיטת ת"א

בוגר קורס 
 מריל -אנליסטים 

 '.לינץ
תכנית לפיתוח  בוגר

אינסיאד  –מנהלים 
 צרפת.
קורס  בוגר

 –דירקטורים 
המרכז הבינתחומי. 

 -חבר הנהלה
סמנכ"ל בכיר, ראש 
חטיבת שוקי הון, 

 בנק לאומי. 
 חטיבת ראש סגן
 בנק, הון וקיש

 .לאומי

  לא

 אלעד בנבג'י 
 דירקטור חליף 

 
029702669 

27.8.72 
 נתינות ישראלית

בית הערבה 
 ,ירושלים30

-החל ב  לא לא 
13.10.16 

B.A  ,במשפטים
אוניברסיטת  בר 

 אילן.
M.B.A  במינהל

עסקים בבית הספר 
למוסמכים במינהל 

עסקים, 
-אוניברסיטת תל

 אביב.
מנכ"ל אקסלנס 

שירותי נשואה 
 בורסה בע"מ.

באקסלנס דירקטור 
נשואה שירותי 
בורסה בע"מ, 

באיזופ דירקטור 
שרותי ניהול 

 ונאמנות בע"מ.

  לא

 אנדרו אביר 
 דירקטור

 
015593676 

25.2.62 
 ישראלית נתינות

 ספיר מבוא
 מבשרת, 5

 ציון

 תקציב ועדת
 ותוכניות
 עבודה

 

 -ב לכהן החל לא לא
17.8.2011 

-ב לכהן חדל
1.10.17 

B.A   , בכלכלה
 פילוסופיה
, ופוליטיקה

אוניברסיטת 
 אוקספורד, אנגליה.

M.B.A   במינהל
עסקים, 

האוניברסיטה 
 העברית. 

מנהל חטיבת 
השווקים בבנק 

 ישראל. 

  לא

 אסף פסטרנק
 דירקטור

 
028750149 

מרים 
 החשמונאית

 אביב-תל 16

-החל לכהן ב לא לא 
1.7.17 

BA   ,בכלכלה
האוניברסיטה 

 העברית ירושלים

MBA   התמחות
במימון ומערכות 

מידע, האוניברסיטה 
 .העברית ירושלים
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 שם
 דירקטור/חליף

 מספר ת"ז
 תאריך לידה

 נתינות

מען להמצאת 
 דין-כתבי בי

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 

( 12)א()92
לחוק 

 החברות
בנק דיסקונט 

מנהל לישראל בע"מ, 
נכסים והתחייבות, 

מנהל אגף גלובל 
 .טרז'רי
בית למד  –ב.ל.ד 

 –דלת בע"מ 
דירקטור, חבר ועדת 

 השקעות
 אפרים אברהם

 דירקטור
 

52752078 
24.9.54 
 ישראלית נתינות

, 40האלה 
 פרדסיה

 -ב לכהן החל לא לא 
1.7.2009 

-ב לכהן חדל
30.3.17 

תעודה  לימודי
במסגרת לה"ב, 

-תל אוניברסיטת
אביב בניהול 

 השקעות בישראל.
 השקעות תיקי ניהול
 רשות מטעם רישיון

 (מותלה"ע )רישיון ני
 ניהול אגף ראש

 הנהלה וחבר פיננסי
 לישראל איגוד בנק
 "מ.בע
 

מנכ"ל ה.ש.ג. יעוץ 
ופתרונות פיננסיים 

 בע"מ

  לא

ברכה ליטבק  
 דירקטור

 
53554945 
28.8.55 
 ישראלית נתינות

 

מאיר יערי 
-תל 15/33
 אביב

דירקטורית 
במסלקת 
הבורסה 

ובמסלקת 
 מעו"ף.
 .תקציב ועדת
 ביקורת ועדת

 והוועדה
 לבחינת

"חות הדו
 .הכספיים

 ועדת
 .אסטרטגיה

 ביקורת ועדת
 מסלקה

 ביקורת ועדת
 "ףמעו
 

 לכהן החלה לא כן
 27.3.2011 -ב

 לכהן חדלה
 27.3.17-ב

B.A  ,במשפטים
-אוניברסיטת תל

 אביב.
M.B.A  במינהל
-Kellogעסקים, 

Recanati. 
דירקטורית ויועצת 
עסקית ופיננסית  

לחברות 
 ולפרויקטים.

דירקטורית ישרוטל, 
בחלל, בבית הזהב 
ובספאנטק ויו"ר 

חברה פרטית בשם 
מו"פ אישור 

נוירופסיכולוגי בע"מ 
ובעלים ומנכ"ל של 

חברה פרטית ליטבק 
דר שירותי ייעוץ -שי

 בע"מ

 כן לא

  אסוס'וליאן ג
 דירקטור

 
012814067 

17.2.64 
 ישראלית נתינות

 וצרפתית
 

 17 פינסקר
 אביב-תל

 ועדת חבר
 אסטרטגיה
 דירקטור

 בדירקטוריון
 "ףמעו

 התאמות ועדת
 לאופציות

 -ב לכהן החל לא לא
13.8.14 

BA  בניהול ומדעי
המדינה, 

-אוניברסיטת תל
 אביב.
 בורסה שרותי"ל מנכ

.בי.אי. אי בישראל
 "מבע
 באסוס ובעלים"ר יו

 .ייעוץ ניהול
 

  לא

 וייס דן
 דירקטור

 
057766123 

9.7.62 
 נתינות ישראלית

, 8 פינלס דרך
 יעקב זיכרון

 דירקטור
 במסלקת
 הבורסה

 ובמסלקת
 "ףמעו

-ב לכהן החל לא כן
17.11.14 

BSc –  הנדסת
 –תעשיה וניהול 

 הטכניון.
 .חשבון רואה

 כן לא
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 שם
 דירקטור/חליף

 מספר ת"ז
 תאריך לידה

 נתינות

מען להמצאת 
 דין-כתבי בי

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 

( 12)א()92
לחוק 

 החברות
 בוועדת חבר

 ותוכנית תקציב
 .עבודה
 בוועדת חבר

 ביקורת
 והוועדה
 לבחינת

"חות הדו
 .הכספיים

 בוועדה חבר
 לניהול

 הרזרבות
 .הכספיות

בועדת  חבר
 –התאמות 

לאופציות על 
 מניות.
 בוועדה חבר

 בכשל לטיפול
 .חבר של

 ביקורת ועדת
 מסלקה

 ביקורת ועדת
 "ףמעו

MBA –  מנהל
עסקים, 

 אוניברסיטת ת"א.
PHD  מנהל עסקים

 אוניברסיטת ת"א. –
 סגל וחבר חוקר

"א, ת באוניברסיטת
 .לניהול הפקולטה

 

 קולר דן
 דירקטור

 
028051910 

8.9.70 
 נתינות ישראלית

אנטוקולסקי 
 אביב-, תל7
 

-בהחל לכהן  לא לא 
4.8.14 

MBA  בכלכלה
ומנהל עסקים, 
האוניברסיטה 

 העברית ירושלים
BA  בכלכלה ומנהל

עסקים, 
אוניברסיטה 

 .העברית ירושלים
משנה למנכ"ל, בנק 
הפועלים. ממונה על 

חטיבת שווקים 
פיננסים ובנקאות 
הבינלאומית, בנק 

 הפועלים.

  לא

 ביבר טל
 חליף דירקטור

 
069674513 

7.7.67 
 ישראלית נתינות

 אגוז מעפילי
 בית, 8א'/6

 שמש

 דירקטור
 במסלקת
 הבורסה

 ובמסלקת
 "ףמעו

 -ב לכהן החל לא לא
17.8.11 

-ב לכהן חדל
1.10.17 

BSC כלכלה ,
אוניברסיטת לונדון, 

MSC  ,ניהול ומימו
אוניברסיטת 

 אגף מנהל לונדון. 
 חטיבת, שווקים

 בנק, השווקים
 .ישראל
 יחידת מנהל

 חטיבת, עסקאות
 בנק, השווקים
 .ישראל
 בוועדת חבר

 השקעות
, הכללי האפוטרופוס

 המשפטים משרד

  לא

 ארי בן טל
 דירקטור

028789915 
5.11.71 

 6 ציון שבי
 ציון מבשרת

-ב לכהן החל לא לא 
30.4.17 

BA  ,כלכלה מורחב
האוניברסיטה 

 העברית ירושלים.
אגף ניהול  ראש

 פיננסי בנק אגוד. 
לנאמנות  החברה

בנק אגוד, יו"ר 
הדירקטוריון. אש"י, 
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 שם
 דירקטור/חליף

 מספר ת"ז
 תאריך לידה

 נתינות

מען להמצאת 
 דין-כתבי בי

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 

( 12)א()92
לחוק 

 החברות
דירקטור. אגוד 

ליסינג, דירקטור. 
לבלוב, דירקטור. 

. דירקטור, כרמל
, הנפקות אגוד

 .דירקטור
 גפני יואב

 דירקטור
032052268 

 ישראלית נתינות

 
 יוסף הרב
 שרים חיים
 ירושלים 16

-ב לכהן החל לא לא 
7.10.15 

BA  פסיכולוגיה
וכלכלה 

-אוניברסיטת תל
 אביב.
MA  כלכלה

-אוניברסיטת תל
 אביב
 על לממונה בכיר סגן
 משרד, ההון שוק

 האוצר

  לא

 שלוש יואב
 דירקטור

 
31157746 
18.7.53 
 ישראלית נתינות

א', 53 למרחב
 השרון רמת

 דירקטור
 במסלקת
 הבורסה
 דירקטור
 במסלקת

 "ףמעו
 בוועדת חבר

 תקציב
 ותוכניות
 עבודה
 בוועדת חבר

 ביקורת
 והוועדה
 לבחינת

"חות הדו
 .הכספיים

 בוועדת חבר
 .אסטרטגיה

 ביקורת ועדת
 מסלקה

 ביקורת ועדת
 "ףמעו

-ב לכהן החל לא כן
15.5.14 

MBA   מנהל
  INSEAD ,עסקים

 .פונטנבלו צרפת
BA   כלכלה

וסטטיסטיקה, 
-אוניברסיטת תל

 אביב.
וונצ'ר קפיטל  אביב

שותף  –הון סיכון 
מנהל בקרן הון 

 סיכון.
 :בחברות דירקטור
 דח"צ –צ'קפוינט 

 טאוור
 סמיקונדקטור

, בריפקאם
'ן, אורווז, סקלאמפ
 פריקסו

 השקעה ועדת חבר
 .סיכון הון אביב

 כן לא

 יורם סירקיס 
 דירקטור

 
059137661 

3.11.64 
 נתינות ישראלית

, 30בורלא 
 אביב-תל

בוועדת יו"ר 
תקציב 

ותוכניות 
 עבודה

חבר בוועדה 
לטיפול בכשל 

 של חבר
 בוועדת חבר

 אסטרטגיה
 
 

-החל לכהן ב לא לא
20.1.2009 

B.A  בכלכלה
וחשבונאות )רואה 

חשבון(, 
האוניברסיטה 

 העברית בירושלים.
M.B.A  במינהל
עסקים, 

האוניברסיטה 
 העברית בירושלים.

ראש סמנכ"ל, 
חטיבת ניהול נכסי 

בבנק לקוחות 
 הבינלאומי.

 יוןדירקטוריו"ר 
חברת ביובנק 

לנאמנות , 
 הבינלאומידירקטור

הראשון הנפקות 
 .בע"מ

  לא

 מולקנדוב יעל
 חליף דירקטור

 
059672642 

20.6.65 

, 4 תבור
 שוהם

 דירקטורית
 במסלקת
 הבורסה

 דירקטורית
 חברת"ף, במעו

 לכהן החלה לא לא
 1.7.14 -ב
 

BSC  ,מתמטיקה
 אוניברסיטת ת"א

 שוק מחלקת מנהלת
 הבנק ההון

  לא
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 שם
 דירקטור/חליף

 מספר ת"ז
 תאריך לידה

 נתינות

מען להמצאת 
 דין-כתבי בי

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 

( 12)א()92
לחוק 

 החברות
 ועדת ישראלית

 ההתאמות
 על לאופציות

 מניות

 הראשון הבינלאומי
 "מ.בע לישראל

 עורפי מערך מנהל
, ההון שוק

 הבינלאומי
יצחק חלמיש 

 דירקטור 
 

007812795 
22.8.48 
 ישראלית נתינות

 האדמור
 17'ין מרוז
 ברק בני

דירקטור 
במסלקת 

מעו"ף 
ובמסלקת 
 הבורסה.

 בוועדת חבר
 תקציב

 ותוכניות
 .עבודה

 ועדת"ר יו
 ביקורת
, בורסה
 מסלקת
 הבורסה
 ומסלקת

 "ף,מעו
 בוועדה חבר

 לניהול
 הרזרבות
 .הכספיות

 בוועדה חבר
 בכשל לטיפול

 חבר. חבר של
 בוועדת

 .אסטרטגיה
 בוועדה חבר

 סיכונים לניהול
 לניהול ועדה

 סיכונים
 מסלקה

 לניהול ועדה
 "ףמעו סיכונים

 

במשפטים,  L.L.B 9.12.2012 לא כן
 מכללת נתניה.

M.A  ,במשפטים
אוניברסיטת בר 

 אילן.
MSc  במינהל

חקר  -עסקים 
ביצועים, 

אוניברסיטת תל 
 אביב.
BSc  יקה מטבמת

פיזיקה ו
האוניברסיטה 

 העברית בירושלים.
MA  תלמוד

אוניברסיטת בר 
 אילן.

 מנהל חברות.
 דירקטוריון"ר יו

ערד השקעות 
ופיתוח תעשיה 

בע"מ, אחים בויאר 
חברה להשקעות 
ולמסחר בע"מ, 

 הילת שוהם בע"מ.
 –. חלמיש אחזקות י

חברה פרטית 
)מנכ"ל(, דירות ב"ש 

( בע"מ, מל"מ 2008)
 תפעול גמל בע"מ,

 הנאמנים בחבר חבר
 אקדמית מכללה של

 .נתניה

 כן לא

 כנען בן מירב
 הלר

 דירקטור 
029641883 

1972 
 ישראלית נתינות

 צבי בן שמעון
38 

 גבעתיים

 דירקטוריון
 ,בורסה

 דירקטוריון
 "ף,מעו מסלקת

 דירקטוריון
 מסלקת
 ,הבורסה

 תקציב ועדת
 ותוכנית
 ,עבודה
 ביקורת ועדת

 ועדת, בורסה
 ביקורת
 מסלקת
 ועדת, הבורסה
 ביקורת
"ף, מעו מסלקת

 ועדת
 ,אסטרטגיה

לניהול  ועדה
סיכונים 

בורסה, ועדה 
לניהול סיכונים 

מסלקת 

בחשבונאות  BA 9.12.16 לא כן
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 
Moody's ;) 

 חברה מגדל"צ דח
 מגדל, לביטוח
, אחזקות

 מי, אירונאוטיקס
 .גבעתיים

 כן 
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 שם
 דירקטור/חליף

 מספר ת"ז
 תאריך לידה

 נתינות

מען להמצאת 
 דין-כתבי בי

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 

( 12)א()92
לחוק 

 החברות
הבורסה, ועדה 
לניהול סיכונים 
 מסלקת מעו"ף. 

-אברהמוב נטע
 ביטן

 חליף דירקטור
28610574 
21.3.71 
 ישראלית נתינות

אריאל שרון  
 גבעתיים 8

 לכהן החלה לא לא 
 1.7.14 -ב

BA  ,במינהל עסקים
 המכללה למינהל.

 מנהלת"ל סמנכ
 בנק ראשית סיכונים

 .אגוד
 חשבונאית"ל, סמנכ

 .איגוד בנק ראשית
ברישומי  דירקטורית
 בנק אגוד. 

  לא

 זנדהאוז נעמי
 דירקטור

 
054761102 

20.6.57 
 ישראלית נתינות

 אלכסנדרוני
 גן רמת 7

 דירקטוריון
. בורסה

 דירקטוריון
מסלקה, 

דירקטוריון 
 מסלקת מעו"ף, 

, ביקורת ועדת
 תקציב ועדת

 ותוכנית
, ועדת עבודה

אסטרטגיה, 
ועדת ביקורת 
מסלקה, ועדת 
 ביקורת מעו"ף

 לכהן החלה לא כן
 28.3.17-ב

L.L.B  ,במשפטים
אוניברסיטת תל 

 אביב.
סמנכ"ל, יועצת 

משפטית ומזכירת 
החברה בפרטנר 
 תקשורת בע"מ
יועצת משפטית 
ראשית של בנק 
לאומי, חברת 

 הנהלה.

 כן 

-שפירר נעמי
 בלפר

 חליף דירקטור
022413827 
17.5.1966 

 ישראלית נתינות
 

 3 קרייתי
 גן רמת

 לכהן החלה לא לא 
 13.10.16-ב

BA  מתמטיקה
 שימושית, טכניות

MSC  בחקר
ביצועים וניתוח 
 מערכות, טכניון.

PHD  ,מימון
-אוניברסיטת תל

 אביב.
 ניהל אגף מנהלת
, והתחייבויות נכסים
 .הפועלים בנק

  לא

 עדי שחף
 דירקטור

025735598 
21.3.1974 

 נתינות ישראלית

ישעיהו 
 37הנביא 
 מודיעין

-החל לכהן ב לא לא 
1.7.15 

-חדל לכהן ב
30.6.17 

BA  פסיכולוגיה
האוניברסיטה 

 העברית ירושלים.
MBA  מנהל

עסקים, 
האוניברסיטה 

 העברית בירושלים.
סגן מנהל החטיבה 

הפיננסית בבנק 
 מזרחי טפחות.

 מנהל חדר עסקאות
 בנק מזרחי טפחות.

  לא

 עינב אשר
דירקטורית 

 חליפה
 

031414147 
19.12.78 

 נתינות ישראלית

ריצארד 
 15פיינמן 

 ראשון לציון

החלה לכהן  לא לא 
 30.6.17-ב

BA  כלכלה
ותקשורת, 

 אוניברסיטת ת"א.
MBA  מנהל

עסקים, 
 אוניברסיטת ת"א.
מנהלת ענף פסיבה, 

 בנק דיסקונט.
מנכ"ל החברה 

של בנק לרישומים 
 דיסקונט.
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 שם
 דירקטור/חליף

 מספר ת"ז
 תאריך לידה

 נתינות

מען להמצאת 
 דין-כתבי בי

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 

( 12)א()92
לחוק 

 החברות
מנהלת מחלקת 

ניהול מוצר  ני"ע , 
 בנק  דיסקונט.

 סקורניק עינת
 חליף דירקטור

  
022366199 

12.2.66 
 נתינות ישראלית

 הסתוונית
 זכרון, 38

 יעקב

 לכהן החלה לא לא 
 1.3.12 -ב

 לכהן חדלה
 1.1.17-ב

 לכהן החלה
 16.4.17-ב

MA  מנע"ס
האוניברסיטה 

 ם.-העברית י
BA  ,בכלכלה

האוניברסיטה 
 ם.-העברית י

 ייעוץ מערך ראש
, ופנסיה השקעות

 לאומי בנק
ענף מחקר שוק  ראש

ההון, בנק 
לאומי.ראש מערך 

ייעוץ השקעות 
 ופנסיה. 
 לועדת בכירה יועצת

 קופת של השקעות
 פקידי של הגמל

 "ל.בל

  לא

 אגסי רונן
 דירקטור
22929756 
15.4.68 

, 24 דובנוב
 אביב-תל

-ב לכהן החל לא לא 
16.4.17 

BA  חשבונאות
ומנהל עסקים, 
 מכללה למנהל.

 שוקי חטיבת ראש
 .לאומי בנק, הון
 הראל"ל מנכ

 ומנהל השקעות
 הכספים חטיבת

 קבוצת, והמשאבים
 הראל
"ר יו, פרטנרס לאומי

 הדירקטוריון

  

 דירקטור תמרה
 חליף דירקטור

034833426 
 חליף דירקטור
 ישראלית נתינות

 וגרמנית

שלום ציון 
, 46המלכה 

 "את

 דירקטוריון
 מסלקה

 לכהן החלה לא לא
 13.10.16-ב

BA  מנהל עסקים ,
התמחות במימון 

מכללה , ובשיווק
 למנהל

ע. "ל פסגות ני"מנכ
 פיתוח"ל סמנכ
 "עני פסגות, עסקי
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 א.: נושאי משרה בחברה26תקנה 
 שם

 מספר ת"ז
 תאריך לידה

 

תאריך 
 /סיוםתחילת

 כהונה

בתאגיד, בחברה תפקידו 
בת שלו, בחברה קשורה 

 שלו או בבעל ענין בו

אם הוא בעל ענין בתאגיד או 
בן משפחה של נושא משרה 
בכיר אחר או של בעל עניין 

 בתאגיד

השכלה וניסיונו העסקי בחמש השנים 
 האחרונות

 זאב-איתי בן
032166225 
23.2.1975 

 

 מנכ"ל הבורסה, 01.01.2017
 דירקטור בבורסה

 

 .במשפטים, אוניברסיטת ת"א  L.L.B לא
 מריל לינץ'. -בוגר קורס אנליסטים 

אינסיאד  –בוגר תכנית לפיתוח מנהלים 
 צרפת.

המרכז  –בוגר קורס דירקטורים 
סמנכ"ל בכיר,  -הבינתחומי. חבר הנהלה

 ראש חטיבת שוקי הון, בנק לאומי. 
 סגן ראש חטיבת שוקי הון, בנק לאומי.

 .י שוק הוןדירקטור בלאומי שירות

 ארה"ב. LISIדירקטור בלאומי 
 .BLUKדירקטור בלאומי בריטניה 

 אורי שביט
059596726 

12.6.65 

סמנכ"ל בכיר, מנהל  14.02.2017
מחלקת טכנולוגיות מידע 

 ותפעול

כלכלה ומדע המדינה, אוניברסיטת  BA לא
 ת"א.

MBA .מנהל ציבורי, אוניברסיטת ת"א 
חוץ של  קורס מנמ"רים, היחידה ללימודי

 הטכניון.
מנהל פרויקט מיזוג בנק ערבי ישראלי 

 לתוך בנק לאומי.
מנכ"ל חברת לאומי שירותי שוק ההון 

 בע"מ )חברת בת של בנק לאומי(.
 אורלי גרינפלד

029731544 
19.12.1972 

 חברת, בכירה לית"סמנכ 19.03.2017
 בתפקיד בבורסה הנהלה
 המסלקות  מנהלת

 אביב.-כלכלה, אוניברסיטת תל BA לא
MBA מנהל עסקים, אוניברסיטת בן-
 גוריון.

אביב, סמנכ"ל -הבורסה לניירות ערך בתל
בכיר, חברת הנהלה, מנהלת מחלקת 

 הסליקה.
 מנהלת סיכונים ראשית. –רכבת ישראל 

ויצ'סלב )סלבה( 
 פראדין

304132350 
15/07/1977 

 

מנהל סיכונים ראשי  08.02.2016
 לני"עבורסה 

מנהל סיכונים ראשי 
הבורסה  תמסלק

1.10.16. 
מנהל סיכונים ראשי 

 .1.10.16 מסלקת מעוף

-בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל BA לא
 אביב

MBAאביב-, אוניברסיטת תל 
מילא תפקידים ניהוליים בתחום ניהול 
-סיכונים בבנקים מובילים בישראל וב

CEE 

 בך-חני שטרית
056098122 
14.10.1959 

 

סמנכ"לית בכירה,  02.06.2011
מנהלת המחלקה 

 הכלכלית של הבורסה.

בכלכלה ובסוציולוגיה, האוניברסיטה  BA לא
 העברית ירושלים.

 MBA  במנהל עסקים האוניברסיטה
  העברית ירושלים.

מנהלת יחידת ההנפקות במחלקה 
 הכלכלית של הבורסה.  

 עדי ברקן
038724001 
17.06.1976 

סמנכ"לית בכירה  01.07.2015
בבורסה, מנהלת מסלקת 

-חדלה ב –הבורסה 
19.3.17 

-קצינת ציות החל מ
19.3.17 

 בכלכלה וניהול, מכללה למנהל BA לא
MBA .במנהל עסקים, אוניברסיטת ת"א 

סמנכ"ל תפעול ני"ע בפסגות בית השקעות 
(2010 – 2015.) 

 רובי גולדנברג
057314320 
2.11.1961 

סמנכ"ל בכיר בבורסה,  15.03.2012
מנהל מחלקת המסחר 

 נגזרים ומדדים, 
 מסלקת מעו"ף. מנהל

חדל לכהן כמנהל 
 -מסלקת מעו"ף החל ב

19.3.17 . 
 

-בכלכלה וניהול, אוניברסיטת תל BA לא
 .אביב

 MBA אוניברסיטת תל. מנהל עסקים-
  אביב.

מנהל יחידת שיטות מסחר במחלקת 
 המסחר והמסלקות בבורסה.

הספר למנהל עסקים  מרצה בבית
באוניברסיטת תל אביב ובמרכז 

 הבינתחומי בהרצליה.
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 שם
 מספר ת"ז

 תאריך לידה
 

תאריך 
 /סיוםתחילת

 כהונה

בתאגיד, בחברה תפקידו 
בת שלו, בחברה קשורה 

 שלו או בבעל ענין בו

אם הוא בעל ענין בתאגיד או 
בן משפחה של נושא משרה 
בכיר אחר או של בעל עניין 

 בתאגיד

השכלה וניסיונו העסקי בחמש השנים 
 האחרונות

 שריה אורגד
25723842 
19.3.74 

 

סמנכ"ל בכיר, פיתוח  01.01.2015
 עסקי ואסטרטגיה

 , משפטים, אוניברסיטת חיפה.LLB לא
EMLE משפט וכלכלה מטעם האיחוד ,

 האירופי.
מרצה בחוג לחשבונאות במכללה למנהל 

להיבטים בשוק ההון ובעבודת בקורס 
 רשות ני"ע.

יועץ משפטי וראש מערך רגולציה, מחלקת 
 תאגידים, רשות ני"ע.

מרצה בבית הספר למנהל עסקים 
 אוניברסיטה עברית ירושלים

יהודה מנחם 
 ונדרולדה

028570364 
25.7.1971 

 

מנהל סמנכ"ל בכיר,  23.2.2018
 מחלקת כספים ומינהל

-חשבונאות, אוניברסיטת בר-כלכלה  בוגר לא
 אילן.

 אילן-חשבונאות, אוניברסיטת בר מוסמך
 בעל רישיון רואה חשבון ישראלי

סמנכ"ל כספים באלון רבוע כחול ישראל 
בע"מ, דירקטור בחברות הציבוריות רבוע 

דור אלון אנרגיה כחול נדל"ן בע"מ, 
 נעמן גרופ )נ.ו( בע"מ, בע"מ (1988בישראל )
נוספות בקבוצת אלון רבוע כחול וחברות 

 לישראל בע"מ.
 מירב לשם
022647317 
29.10.66 

02.03.2017 
)חברת הנהלה 

 (1.1.18 -החל מ

 יועצת משפטית 
אינה חברת הנהלה. )

 1.1.2018החל מיום 
סמנכ"לית וחברת 

 הנהלה(

 משפטים, האוניברסיטה העברית. LLB לא
MA גוריון.-ספרות עברית, אוניברסיטה בן 

MBA .במנהל עסקים בטכניון 
מנהלת יחידה במחלקה המשפטית של 

 הבורסה.
 איה בן דוד אשבל 

033670365 
25.12.1976 

20.09.2015  
הסתיימו יחסי 

עובד מעביד 
 .  25.6.17ביום 

סמנכ"ל בכיר, היועצת 
המשפטית ומנהלת 

 המחלקה המשפטית 

 במשפטים, אוניברסיטת ת"א. LLB לא
BA   ;כלכלה, אוניברסיטת תל אביב 

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(. 
 בלה פורקוש
14263214 
1.9.1955 

01.03.1981 
סמנכ"ל 
 2000מאוגוסט 

הסתיימו יחסי 
עובד מעביד 

 . 11.3.18ביום 

סמנכ"ל, סגנית מנהל 
מחלקת טכנולוגיית מידע 

 ותפעול

, במתמטיקה ומדעי מחשב BA לא
ת חטיבה אוניברסיטת תל אביב. מנהל

במחלקת טכנולוגיית מידע ותפעול 
, סגנית מנהל 2000וסמנכ"ל משנת 

 .2015המחלקה מאמצע 

 יערי-גל לנדאו
032430183 
06.06.1975 

03.07.2014 
החלה כמשנה 
למנכ"ל ביום 

26.11.15 
הסתיימו יחסי 

מעביד  -עובד
 3.6.17ביום 

סמנכ"לית בכירה, 
מנהלת הסיכונים 

 הראשית של הבורסה.

 עסקים, המכללה למינהל.-מנהל – MBA לא
 LLM –אביב-משפטים, אוניברסיטת תל 

תפקידים ניהוליים בכירים בהנהלה 
הראשית של קבוצת הבנק הבינלאומי 

המחלקה לניהול סיכונים  ניהלה את
( ואת 2007-2011)בין השנים קבוצתיים 

של )המחלקה הכלכלית( מחלקת התכנון 
  .(2011-2013)בין השנים  הקבוצה

 יגאל ברקת
024557043 
24.10.69 

 

09.08.2015 
הסתיימו יחסי 

עובד מעביד 
 .8.6.17ביום 

בכיר, מנהל  סמנכ"ל 
 ווקיש

במנהל עסקים ותקשורת במכללה  BA לא
 למנהל

 סמנכ"ל שווק פרטנר
 סמנכ"ל שווק ישראכרט

 מנהל אגף שווק בזק
 דוד דרעי

0584228830 
14.11.1963 

11.05.2014 
סיים כהונתו 

 . 30.11.17ביום 

סמנכ"ל בכיר, מנהל 
 מחלקת כספים ומנהל.

-כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת בר -BA לא
 אילן.

 בעל רישיון רואה חשבון ישראלי.
משנה למנכ"ל דש ניירות ערך והשקעות 

 בע"מ. 
מנכ"ל משותף בדש שרותי בורסה בע"מ 
ודירקטור בחברות הבנות. בין השנים 

שימש בתפקיד סמנכ"ל  2013-2014
הכספים במיטב דש השקעות ודירקטור 
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 שם
 מספר ת"ז

 תאריך לידה
 

תאריך 
 /סיוםתחילת

 כהונה

בתאגיד, בחברה תפקידו 
בת שלו, בחברה קשורה 

 שלו או בבעל ענין בו

אם הוא בעל ענין בתאגיד או 
בן משפחה של נושא משרה 
בכיר אחר או של בעל עניין 

 בתאגיד

השכלה וניסיונו העסקי בחמש השנים 
 האחרונות

בחברות הבנות, יו"ר דירקטוריון מיטב דש 
 שרותי בורסה . 

 רונית סבה
057950651 
09.11.1962 

03.11.2016 
הסתיימו יחסי 

עובד מעביד 
5.11.17 

 

בכירה, חברת  יתל"סמנכ
הנהלה בבורסה בתפקיד 

 מנהלת משאבי אנוש

בייעוץ ארגוני, אוניברסיטת בר אילן.  MA לא
– BA במדעי החברה, סוציולוגיה ומדע

 – 5/2015המדינה, אוניברסיטת חיפה
סמנכ"ל משאבי אנוש נמל אשדוד   9/2016
סמנכ"ל משאבי אנוש  – 2015 – 7/2007

 ניליוור ישראליוו

 מורשה חתימה בתאגיד ב.:26תקנה 

 אין מורשי חתימה עצמאיים בתאגיד.

 : רואה החשבון של התאגיד27תקנה 

 אביב.-תל 1משרד ברייטמן אלמגור זהר. מען משרדו: מרכז עזריאלי 

 : שינוי בתזכיר או בתקנון החברה28תקנה 

ההסדר לשינוי  במסגרתתכנית ההסדר לשינוי מבנה הבורסה.  האסיפה הכללית המיוחדת את אישרה 10.8.17 יוםב
וכן על החלפת תקנון תזכיר ההתאגדות של הבורסה, על ביטול  הוחלטהבורסה  מבנהבמסגרת ההסדר לשיני 
(, 63חוק ניירות ערך )תיקון מס' בנוסח חדש של תקנון ההתאגדות, המותאם להוראותיו של  ההתאגדות של הבורסה,

 בפרק תיאור החברה. ט' בנושא ההסדר לשינוי מבנה הבורסה לפרטים נוספים ראה סעיף  .2017-התשע"ז

 צות והחלטות הדירקטורים : המל29תקנה 

המלצות והחלטות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן טעונות אישור  -)א(29תקנה  .1
 האסיפה הכללית בנושאים המפורטים בתקנה:

 חלוקת דיבידנדים

עד לאחר  בהתאם לחוק ניירות ערך, רווחי הבורסה ישמשו רק למטרותיה ולא יחולקו לחבריה והוראה זו תחול
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 
ח ולצבור הון עצמי ורזרבות משמעותי במקביל לכיסוי ההוצאות השוטפות, להשקיע סכומים נכבדים בפיתו

 כספיות, המהוות מקור מימון לבניית הבניין החדש, לפיתוח עתידי ו"כרית ביטחון ליום סגריר".

בעניין שינוי מבנה  2017-(, התשע"ז63פורסם ברשומות חוק ניירות ערך )תיקון מס'  2017באפריל במרץ  6ביום 
 הבעלות בבורסה. 

יבוטל התנאי הקבוע בחוק ניירות ליכי הממשל התאגידי הנדרשים בחוק, והשלמת העם שינוי מבנה הבורסה 
ערך האוסר על חלוקת רווחי הבורסה, על מנת לאפשר לבורסה להפוך לחברה למטרות רווח הרשאית לחלק 

 רווחים לבעליה. 

 שינוי ההון המונפק והרשום של החברה

ת שהתאגדה כחברה ללא הון מניות, המוגבלת , הבורסה לניירות ערך היתה חברה פרטי2017עד חודש ספטמבר 
בערבות חבריה. בהתאם להוראות חוק החברות ראו את חברי הבורסה כבעלי מניות בחברה שיש לה הון מניות 

 ללא ערך נקוב.

 .יותאושר ההסדר לשינוי מבנה הבורסה במסגרתו הפכה הבורסה להיות חברה בעלת הון מנ 2017בספטמבר 

מניות רגילות ללא  150,000,000הון המניות הרשום של החברה מבנה הבורסה נקבע כי במסגרת ההסדר לשינוי 
 מניות רגילות ללא ערך נקוב. 100,000,000  והונה המונפקערך נקוב 

 לדוחות הכספיים.  17לפרטים נוספים לענין הון החברה ראה באור 
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 שינוי תזכיר או תקנון של התאגיד

 לעיל. 28 ראה תקנה

  :7201 בשנת החברה של מיוחדת כללית אסיפה החלטות -)ג(29 תקנה .2

 החליטה האסיפה הכללית של החברה: 19.4.17ביום  )א(

, דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 31.12.2016קבלת הדו"חות הכספיים ליום  .א
 .31.12.16, ודו"ח פרטים נוספים על התאגיד ליום 31.12.16

 .2017לשנת  טירחתורואה חשבון מבקר וקביעת שכר  מינוי .ב

 :כלהלן הכללית האסיפה החליטה 2017 ביולי 27 ביום( ב)

לאשר את ההתקשרות של הבורסה לניירות ערך, מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף עם חברת "הפניקס  א.
, בהתאם להצעת הביטוח המצורפת 31.07.18עד וכולל  01.08.17חברה לביטוח בע"מ", לתקופה שמיום 

 בזה שעיקריה כמפורט להלן: 

 פרמיה* השתתפות עצמית* גבול אחריות* סוג ביטוח

 $ מיליון 50 משרה נושאי חבות
 (ובמצטבר)למקרה 

 

20,000$ 53,052$ 

 $ מיליון 50 מקצועית אחריות
 (ובמצטבר)למקרה 

50,000$ 134,478$ 

 187,530$   "כ סה

 * ללא שינוי.

אביב בע"מ תישאנה בחלקן היחסי בעלות -מסלקת מעו"ף בע"מ ומסלקת הבורסה לניירות ערך בתל ב.
 שאושר ע"י הדירקטוריונים של כל אחת מהחברות.לפי עקרונות מודל החלוקה הפרמיה 

 תכנית ההסדר לשינוי מבנה הבורסה.  האסיפה הכללית המיוחדת את הראיש 10.8.17 יוםב ( ג)

 בפרק תיאור החברה.  ט. בנושא ההסדר לשינוי מבנה הבורסהלפרטים נוספים ראה סעיף 

 א: החלטות החברה29תקנה 

 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.

הדירקטורים ונושאי האסיפה הכללית של מסלקת הבורסה החליטה, בכפוף להוראות חוק החברות, לפטור את 
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 
בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלהם כלפי המשרה האחרים במסלקת מעו"ף, מאחריותם 

 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:

  החליט דירקטוריון הבורסה לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת הביקורת של הבורסה, לאשר את 7.12.2000ביום ,
 ."נושאי משרה"( -התחייבות הבורסה לשיפוי הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בבורסה )להלן, ביחד 
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  ת השיפוי"(."החלט -, אישרה האסיפה הכללית של הבורסה את ההחלטה האמורה )להלן 25.1.2001ביום 

  אישרה האסיפה הכללית של הבורסה, לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת 26.1.05-ו 29.6.03בימים ,
עים המפורטים בתוספת ודירקטוריון הבורסה, את התיקון של החלטת השיפוי, ובכלל זה, תיקון רשימת האירו

  לכתב השיפוי

  לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון אישרה האסיפה הכללית של הבורסה,  1.5.06ביום
  הבורסה, תיקון של החלטת השיפוי, ובכלל זה, תיקון רשימת האירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי.

  אישרה האסיפה הכללית של הבורסה, לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון  20.7.06ביום
 .החלטת השיפויהבורסה, תיקון נוסף של 

  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. 

 ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שרכשה  סכום השיפוי שתשלם הבורסה )בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת
ביחד עם סכומי השיפוי שתשלם הבורסה בגין חבות על פי כל שאר  כמפורט בכתב השיפויהבורסה( בגין חבות 

כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לענין זה, לכל נושאי המשרה בבורסה, במצטבר, בגין אחד או יותר מן 
מיליוני דולר  20 -ל, לא יעלה על סכום מצטבר בש"ח, השווה תב השיפוילכ האירועים המפורטים בתוספת

 והכל בכפוף לאמור בכתב השיפוי. ארה"ב

 מסלקת הבורסה התחייבות החברה לשיפוי נושאי המשרה ב

כתבי שיפוי וזאת בהתאם  במסלקת הבורסהנכון למועד דוח זה, החברה העניקה לדירקטורים ולנושאי המשרה 

 להחלטות שהתקבלו באורגנים של החברה כמפורט להלן:

  החליט דירקטוריון הבורסה לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת הביקורת של הבורסה, לאשר את 24.7.03ביום ,
"נושאי המשרה  -התחייבות הבורסה לשיפוי הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים במסלקת הבורסה )להלן 

 -, אישרה האסיפה הכללית של הבורסה את ההחלטה האמורה )להלן 4.9.03ביום "(. קת הבורסהבמסל
 "החלטת השיפוי"(, 

  אישרה האסיפה הכללית של הבורסה, לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת והדירקטוריון 1.5.06ביום ,
רועים המפורטים בתוספת לכתב של הבורסה, את התיקון של החלטת השיפוי ובכלל זה, תיקון רשימת האי

 השיפוי. 

  אישרה האסיפה הכללית של הבורסה, לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת והדירקטוריון 20.7.06ביום ,

 .של הבורסה, תיקון נוסף של החלטת השיפוי

  והכל  במסלקת הבורסההינו בתנאים אחידים לנושאי המשרה  במסלקת הבורסהכתב השיפוי לנושאי המשרה
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
ביחד עם סכומי השיפוי שתשלם הבורסה בגין  יפויכמפורט בכתב השהבורסה או מסלקת הבורסה( בגין חבות 

חבות על פי כל שאר כתבי השיפוי, אשר הוענקו ו/או יוענקו לענין זה, לכל נושאי המשרה במסלקת הבורסה, 
לא יעלה על סכום מצטבר השווה  לכתב השיפוי, במצטבר, בגין אחד או יותר מן האירועים המפורטים בתוספת

 הכל בכפוף לאמור בכתב השיפוי.ש"ח ומיליוני  50לסך של 

 ביטוח נושאי משרה

 )ג( לעיל. 29לפרטים אודות ביטוח אחריות נושאי משרה ראה תקנה 

_______________________ ________________ ______________ 
 תאריך החתימה איתי בן זאב, מנכ"ל אמנון נויבך, יו"ר הדירקטוריון
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 חלק ד'

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

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:

  (1.1.17)החל מיום הבורסה  מנכ"ל – זאב-איתי בן

 סמנכ"ל בכיר, פיתוח עסקי ואסטרטגיה; –מר שריה אורגד 

 (;19.3.17(, קצינת ציות )החל מיום 19.3.17סמנכ"ל בכיר, מנהלת המסלקה )חדלה לכהן ביום  –גב' עדי ברקן 

 ;(19.3.17קת מעו"ף ומדדים )חדל לכהן כמנהל מסלסמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר  –ראובן גולדנברג 

 (;19.3.17סמנכ"ל בכיר, מנהלת המסלקות )החל מיום  -גב' אורלי גרינפלד

 (;23.2.18סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת כספים ומנהל )החל מיום   -יהודה ונדרולדה, רו"ח

 (;1.1.18סמנכ"ל בכיר, יועצת משפטית )חברת הנהלה החל מיום  –מירב לשם, עו"ד 

 (;8.2.16סמנכ"ל, מנהל הסיכונים הראשי )החל מיום  -סלבה פראדין

 (;14.2.17סמנכ"ל בכיר, מנהל טכנולוגיות מידע ותפעול )החל מיום  -מר אורי שביט

 סמנכ"ל בכיר, מנהלת המחלקה הכלכלית; –בך -חני שטרית

 ודל להערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית של הבורסה מבוסס סיכונים תוך מתן דגש על היבט המהותיות. מ

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בבורסה, אשר תוכננו בידי המנהל הכללי 
מבצע בפועל את התפקידים האמורים, ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי ש

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 

 ח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. הדין, נאסף, מעובד, מסוכם ומדוו

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 

 די לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.את התפקידים האמורים, וזאת כ

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. 

ה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בבורסה ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקר
 והאפקטיביות שלה. 

 הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה: 

 .2017הליך הערכת סיכונים של הבקרה הפנימית לצורך מיפוי וזיהוי התהליכים המהותיים מאוד לשנת ביצוע  א.

 התהליכים המהותיים מאד לדיווח הכספי שזוהו הינם:

  .תהליך שכר והתחייבויות לעובדים •

 .תהליך ההכנסות מעמלות מסחר וסליקה, שירותי מסלקה •

 .תהליך נכסים בלתי מוחשיים •

 ואשר נחשבים כמהותיים מאד: ISOX-בנוסף קיימים שלושה תהליכים שנקבעו בתקנות ה
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 .(ELC - Entity Level Controlבקרות ברמת הארגון ) •

 .(ITGCבקרות כלליות על מערכות מידע ) •

 תהליך סגירה ודיווח הדוחות הכספיים.  •

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

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

 ביצוע אימות לבקרות חדשות ובקרות מפתח ותיקון פערים במידה והתגלו.  ד.

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

וריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון והנהלה הגיעו בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקט
 היא אפקטיבית.   2017בדצמבר  31למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בבורסה ליום 

רצ"ב כנספח א' הצהרת מנהלים )הצהרת מנהל כללי של הבורסה והצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 
 ( לתקנות ניירות ערך.2ב )ד()9תקנה בבורסה(, כנדרש לפי 
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 נספח א'

 הצהרת המנהל הכללי

 זאב, מצהיר כי:-אני, איתי בן

 -בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן  .1
 הדוחות(. –)להלן  2017ואת דוח הדירקטוריון לשנת  2017התאגיד( לשנת 

ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית לפי  .2
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

 הדוחות.

אופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים ב .3
את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

 הדוחות.

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס  .4
 קרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הב

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   .א
הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם 

הכספיים או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 
  -בהתאם להוראות הדין; וכן

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

 אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד: .5

נהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח קבעתי בקרות ו א.
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, ולרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך 2010כספיים שנתיים(, התש"ע 
 -ההכנה של הדוחות; וכן תקופת

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

 לכללי חשבונאות מקובלים. 

נימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפ .ג
 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.

______________ ____________________ 
 זאב, מנכ"ל-בןאיתי  תאריך
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 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 מצהיר כי: ,יהודה  ונדרולדהאני, , 

 -בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן  .1
 הדוחות(. -)להלן  2017התאגיד( לשנת 

והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים .2
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.

כלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר ה .3

את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 
 הדוחות.

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס  .4
 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:על הערכתי 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  .א
הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, 

ע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי העלולים באופן סביר להשפי
 -באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

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

 אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד: .5

בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של .א
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות 

, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, 2010כספיים שנתיים(, התש"ע 
 -ת המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכןמובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברו

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

 לכללי חשבונאות מקובלים.

תי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הערכ .ג
הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות. מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו בפני 

 הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה. 

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

____________ __________________________ 

 , סמנכ"ל בכירונדרולדה יהודה תאריך
 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

 החייל בע"מבנק אוצר 

 בנק דיסקונט לישראל בע"מ

 בנק הפועלים בע"מ

 בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

 בנק ירושלים בע"מ

 בנק ישראל

 בנק לאומי לישראל בע"מ

 בנק מזרחי טפחות בע"מ

 בנק מסד בע"מ

 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

 

 חברים שאינם בנקים )חש"בים(

 נשואה שירותי בורסה בע"מאקסלנס 

 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 

 


