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 .1סקירה כללית
א.

מבנה
)1

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

)2

בשנת  1969בעקבות חקיקתו של חוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן" :החוק" או "חוק
ניירות ערך") ,ניתן לחברה רישיון לניהול בורסה לניירות ערך ,בהתאם להוראות סעיף
(45א) לחוק ניירות ערך.
החוק הגביל את הזכויות ההוניות של חברי הבורסה ,כמפורט בתקנה  29לדוח פרטים
נוספים .כמו כן קבע החוק את אופן מינוי הדירקטורים בחברה ,כמפורט בס"ק ו .להלן.

)3

מספר חברי הבורסה נכון ליום  31בדצמבר  2014הינו  26חברים 15 :בנקים 10 ,חברים
שאינם בנקים (חש"בים) וחבר רחוק אחד .שלושה מהבנקים הינם בנקים שהתאגדו
בחו"ל ,והפועלים בישראל במעמד של "בנק חוץ" .שלושה מחברי הבורסה שאינם בנקים
הינם חברות בנות של בתי השקעות בינלאומיים גדולים.

)4

הבורסה ,מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ומסלקת מעו"ף בע"מ (להלן:
"הקבוצה") מנהלות בורסה ומסלקות לניירות ערך.
הקבוצה מקיימת מסחר וסליקה בניירות ערך ובכלל זה נגזרים ,משמשת כ ,CSD -עוסקת
ברישום ניירות ערך למסחר ,חישוב מדדי ניירות ערך והפצת נתוני המסחר ונתונים אחרים
לקהיליית שוק ההון.
העמלות על פעולות אלה מהוות את רוב רובן של הכנסות הבורסה והן משמשות לכיסוי
ההוצאות השוטפות ,לכיסוי תקציבי הפיתוח וליצירת רזרבות .לשם הבטחת תקינות
והגינות המסחר קובעת הבורסה תנאים לרישום למסחר בבורסה של ניירות ערך וכן תנאים
להמשך הרישום למסחר ("תנאי שימור").
בנוסף ,הבורסה מפקחת על חבריה ,בהתאם לקבוע בתקנון הבורסה.

)5

בקבוצת הבורסה שלוש חברות נוספות כלהלן:
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן" :המסלקה")
המסלקה התאגדה בשנת  1966כחברה מוגבלת בערבות חבריה.
עיקר פעילותה של המ סלקה היא סליקת העסקאות המתבצעות בניירות הערך הנסחרים
בבורסה ומחוץ לבורסה ,למעט הנגזרים ,מתן שירותי צד נגדי מרכזי ( Central Counter
 )Partyבהתאם להוראות בחוקי העזר של מסלקת הבורסה וכן מתן שירותי משמורת
מרכזית לניירות ערך ) .) Central Securities Depositoryהמסלקה מספקת גם שירותים
נוספים כגון :סליקת קרנות נאמנות ,סליקת אג"ח ממשלתיות ועסקאות ריפו (באג"ח
ממשלתיות) הנסחרות במערכת המסחר של  ,1MTSסליקה ומשמורת של ניירות ערך
שאינם נסחרים בבורסה (נש"ר) .עד לתום הרבעון הראשון של  2014קיבלו חברי מסלקה
אחדים ,באמצעות המסלקה ,שירותי  Global Custodianמסיטיבנק ,בהתייחס לניירות
ערך הנסחרים בבורסות בארה"ב.
מאז ספטמבר  , 2006המסלקה היא חברה בעלת הון מניות ,בבעלות מלאה של הבורסה,
לאחר שבעבר ,הייתה המסלקה חברה מוגבלת בערבות חברי המסלקה וללא הון מניות.

 1מערכת מסחר ,הממוקמת באירופה בה נסחרות גם אג"ח של מדינת ישראל.
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מסלקת מעו"ף בע"מ
מסלקת מעו"ף בע"מ (להלן" :מסלקת מעו"ף") נוסדה בשנת  1957כחברת "בניני הבורסה
בע"מ" .בשנת  , 1993בעת שהבורסה הקימה את שוק הנגזרים ,שונה שמה למסלקת מעו"ף,
ומאז היא פועלת כמסלקה של נגזרים הנסחרים בבורסה.
מסלקת מעו"ף הינה חברה בת בבעלות מלאה של הבורסה (הבורסה מחזיקה ב3,000,078-
מניות החברה ומסלקת הבורסה מחזיקה מניה אחת מתוך  3,000,079מניות החברה) .עיקר
פעילותה של מסלקת מעו"ף הוא הוצאת נגזרים הנסחרים בבורסה ,סליקת העסקאות
בנגזרים הנסחרים בבורסה ומימושם של הנגזרים כאמור ,קבלה וניהול של הבטחונות
השוטפים ושל קרן הסיכונים המתקבלים מחברי מסלקת מעו"ף בגין פעילותם בשוק
הנגזרים.
הכנסות מסלקת מעו"ף נובעות מעמלות שהיא גובה מחברי הבורסה על סליקת נגזרים ועל
העברת נגזרים בין חברי מסלקת מעו"ף.
משרדי הבורסה לניירות ערך בע"מ (בפירוק מרצון) (להלן" :משרדי הבורסה")
החברה הייתה עד ליום  26בנובמבר  2013בעלת מבנה משרדים ברחוב אחד העם  54בתל-
אביב .הבניין הושכר לבורסה.
באסיפה הכללית של משרדי הבורסה מיום  30ביולי  2013אושר המתווה למכירת בניין
הבורסה בעסקת מכר מקרקעין ,ולאחר מכן פירוק החברה וחלוקת יתרת נכסיה לבעלי
מניותיה על פי דין.
ביום  27בנובמבר  2013נחתם הסכם למכירת מלוא זכויות החכירה של משרדי הבורסה
בבניין ברחוב אחד העם  54בתל אביב ,בתמורה לסך של  58,350אלפי ש"ח ,בתוספת
מע"מ כדין.
לאור מכירת הבניין ,החברה התחילה בסוף חודש דצמבר  2013בהליך פירוק מרצון.
לאחר מימוש נכסי החברה וסילוק כל התחייבויותיה ,יחולקו לבעלי המניות יתרות
המזומנים של החברה.
הבורסה מחזיקה בכ 10.29%-מהזכות לקבלת רווחים והשתתפות בנכסי משרדי הבורסה
במקרה של פירוק ומחזיקה בכ 55.88%-מזכויות ההצבעה בחברה.
לפרטים נוספים ראה ביאור  7ב' בדוחות הכספיים.

ב.

הפיקוח על הבורסה
פרק ח' בחוק ניירות ערך מסדיר את פעילות הבורסה ,לרבות הפיקוח על פעילותה.
הבורסה פועלת על פי רשיון שקיבלה משר האוצר ,כנדרש בחוק ניירות ערך.
בהתאם לחוק ניירות ערך ,רישיון לניהול בורסה יינתן לחברה שאינה מגבילה את מספר חבריה
ואשר:
.1

תזכיר ההתאגדות שלה מייחד מטרותיה לניהול בורסה לניירות ערך;

.2

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

.3

התקינה תקנון כאמור בסעיף  46לחוק ניירות ערך והתקנון אושר על ידי שר האוצר אחרי
התייעצות עם רשות ניירות ערך ועל ידי ועדת הכספים של הכנסת.
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.4

הבורסה שבהנהלתה תהיה בעיר שאין בה בורסה מכבר.

בהתאם לחוק ניירת ערך ,על חברי דירקטוריון הבורסה ועל עובדי הבורסה ,חלות מגבלות על
עשיית עסקאות בניירות ערך ,בדומה למגבלות החלות על עובדים של חברי בורסה ועל עובדי
רשות ניירות ערך.
פיקוח רשות ניירות ערך על פעולות הבורסה
בהתאם לחוק ניירות ערך ,רשות ניירות ערך תפקח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה ,ותבקר
את יציבותן ויעילותן של המסלקות.
סברה רשות ניירות ערך לאחר שנתנה ליושב ראש דירקטוריון הבורסה הזדמנות נאותה לטעון
את טענותיו ,כי הבורסה פועלת בניגוד להוראות תקנונה או הנחיותיה או בדרך שיש בה משום
פגיעה בניהולה התקין וההוגן ,תפנה רשות ניירות ערך לבורסה ותורה לה על דרך הפעולה
הראויה.
עוד נקבע בחוק כי הבורסה תמסור לרשות ניירות ערך דו"חות על פעולותיה במועדים ולפי
הפרטים שקבעה רשות ניירות ערך ,ותמסור לה ,לפי דרישתה ,ידיעות על ענייני הבורסה.
נציג רשות ניירות ערך רשאי להיות נוכח באסיפות הכלליות ובישיבות של דירקטוריון הבורסה
ושל ועדותיה.

ג.

תקנון הבורסה ופרסומו
הבורסה התקינה תקנון והנחיות על פיו .התקנון אושר על ידי שר האוצר אחרי התייעצות עם
רשות ניירות ערך ועל ידי ועדת הכספים של הכנסת .ההנחיות אושרו על ידי רשות ניירות ערך,
והכל כקבוע בחוק ניירות ערך.
כמו כן ,על פי חוק ניירות ערך הבורסה רשאית לקבוע הנחיות זמניות .הנחיות זמניות טעונות
אישור רשות ניירות ערך .הודעה על הנחיות זמניות תמסור רשות ניירות ערך לשר האוצר ולועדת
הכספים של הכנסת והן יקבלו תוקף בתום  14יום מיום מסירת ההודעה אם עד אז לא באה
דרישה מצד חבר הועדה שהועדה תבטל אותן .באה דרישה כאמור ,תדון בה הועדה וההנחיות
יקבלו תוקף בתום  30ימים מיום הדרישה אם הועדה לא ביטלה אותן.
תקפן של הנחיות זמניות הינו לתקופה שלא תעלה על שנה וניתן להאריכן לתקופה שלא תעלה על
שנה נוספת.
דירקטוריון הבורסה רשאי לשנות את תקנון הבורסה; השינוי טעון אישור שר האוצר אחרי
התייעצות עם רשות ניירות ערך ואישור ועדת הכספים של הכנסת .שינוי ההנחיות טעון אישור
רשות ניירות ערך.
אם רשות ניירות ערך סבורה כי לשם ניהול תקין והוגן של הבורסה יש לשנות את תקנון הבורסה,
תודיע הרשות על כך לבורסה; לא שינתה הבורסה את התקנון לפי ההודעה תוך המועד שנקבע
בה ,רשאי שר האוצר ,לפי הצעת רשות ניירות ערך ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,לשנותו
בצו ,והשינוי יקבל תוקף במועד שנקבע בצו .שינוי כאמור לא יבוטל או ישונה על ידי הבורסה
אלא בהסכמת שר האוצר.
בחוק ניירות ערך נקבע כי תקנון הבורסה וכל שינוי בו יפורסמו בדרך שיורה שר האוצר .שר
האוצר הורה כי הפרסום כאמור יעשה בדרך של הפקדת התקנון וכל שינוי בו אצל רשם החברות.
כמו כן מפרסמת הבורסה את תקנונה והנחיותיה באתר האינטרנט שלה.
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ד.

רציפות פעולת הבורסה
בחוק ניירות ערך נקבע כי לא תיסגר הבורסה אלא אם לדעתה או לדעת שר האוצר יש הכרח
לעשות כן לטובת ציבור המשקיעים.
כן נקבע בחוק כי הבורסה לא תחליט על סגירת הבורסה ליותר מיום עסקים אחד אלא באישור
שר האוצר .החליטה הבורסה לסגור את הבורסה ,תודיע על כך מיד לשר האוצר ,והשר רשאי
להורות שלא תיסגר או שתיפתח מחדש.
בנוסף ,בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו נקבעו כללים בדבר הפעלת "מנתקי זרם" המפסיקים
את המסחר בניירות ערך למשך  45דקות כאשר מדד ת"א 25-משתנה ב 8%-או יותר באותו יום
מסחר וכאשר המדד משתנה ב 12%-או יותר מופסק המסחר עד לסופו של היום.
אולם ,מנכ"ל הבורסה ,בהתייעצות עם יו"ר הדירקטוריון ,רשאי לחדש את המסחר באותו יום
מסחר ,אם לדעתו ,בנסיבות העניין ,יש הצדקה לכך.
בשנת  2008אושרו כללים בדבר דחיית מסחר הפתיחה בדקות אחדות ,אם התנודה במדד ת"א-
 25התיאורטי האחרון היא  2.5%או יותר וכן כללים בדבר "מנתקי זרם" במקרים של תנודה של
 5%או יותר במדד ת"א 25-התיאורטי האחרון.
בספטמבר  2012הופעל בבורסה מנגנון לניטור ,בזמן אמת ,של תנודות קיצוניות בשערי ניירות
ערך ,זאת במטרה למתן תנודות הנגרמות עקב טעויות או פעילות חריגה ("ממתן תנודות").
ממתן התנודות פועל בשוקי המניות ,האג"ח והמק"מ.

ה.

ערעור על החלטות הבורסה
.1

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

.2

הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת הבורסה שאינה כאמור בסעיף קטן א .שאינה החלטה
תוך כדי המסחר בבורסה ושאינה החלטה בעניין תקנון או הנחיות ,רשאי לעתור על כך
למחלקה הכלכלית כמשמעותה בסעיף 42ד לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) ,התשמ"ד-
.1984
הודעה בדבר פתיחת הליך לפי סעיף קטן זה תומצא לרשות והרשות רשאית להתייצב
באותו הליך ולהשמיע את דברה; לעניין זה" ,החלטה בעניין תקנון או הנחיות" -החלטה
לפי סעיפים  46ו 46 -א שעניינה קביעת תקנון הבורסה ,הנחיות או הנחיות זמניות ,לרבות
החלטה על שינוים או על ביטולם.

ו.

דירקטוריון הבורסה
הרכב דירקטוריון הבורסה נקבע בחוק ניירות ערך כלהלן:
•
•
•
•
•
•

 7דירקטורים שיבחרו חברי הבורסה ,כפי שנקבע במסמכי ההתאגדות של הבורסה.
 5דירקטורים חיצונים שימונו על ידי ועדת מינויים כקבוע בחוק ניירות ערך ,ועל דעת יו"ר
רשות ניירות ערך.
דירקטור שימנה שר האוצר.
דירקטור שימנה נגיד בנק ישראל.
יו"ר הדירקטוריון ,שיבחר הדירקטוריון על דעת יו"ר רשות ניירות ערך ,שיתקיימו בו תנאי
הכשירות של דירקטור חיצון.
המנהל הכללי של הבורסה שיבחר הדירקטוריון שיתקיימו בו תנאי הכשירות של דירקטור
חיצון .בהתאם לחוק ניירות ערך ,למנהל הכללי של הבורסה אין זכות הצבעה בדירקטוריון.
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על פי תקנון ההתאגדות של הבורסה:
 7הדירקטורים שיבחרו על ידי חברי הבורסה כאמור ,יבחרו כלהלן:
 5דירקטורים ודירקטורים חליפים להם ,ייבחרו על ידי הבנקים כדלקמן:
כל בנק הנמנה על חמשת הבנקים שהיקף הפעילות שלהם הוא הגבוה ביותר מבין הבנקים ,זכאי
לבחור דירקטור אחד ,ודירקטור חליף לו" .היקף פעילות"  -כהגדרתו בתקנון ההתאגדות
 2דירקטורים וד ירקטורים חליפים להם אשר יבחרו ע"י החברים שאינם בנקים יחדיו.
לפרוט חברי דירקטוריון הבורסה ראה תקנה  26לחלק הרביעי (פרטים נוספים על החברה) לדוח
התקופתי של שנת .2014
בשנת  2014התכנס הדירקטוריון  20פעמים במועדים הבאים:
,31.7.14 ,24.7.14, 3.7.14 ,12.6.14 ,1.5.14 ,10.4.14 ,3.4.14 ,20.3.14 ,27.2.14 ,6.2.14 ,16.1.14
.25.12.14 ,18.12.14 ,4.12.14 ,27.11.14 ,13.11.14 ,2.10.14 ,18.9.14 ,4.9.14 ,21.8.14

ז.

ועדות הבורסה ותפקידיהן
הבורסה פועלת באמצעות ועדות דירקטוריון שהמרכזיות שבהן :ועדת ביקורת שמשמשת גם
כועדה לבחינת הדו"חות הכספיים וכוועדת תיגמול ,וועדת תקציב ותוכניות עבודה ,ועדה לניהול
סיכונים וועדת אסטרטגיה .תפקידיהן העיקריים ותדירות התכנסותן של הועדות מפורטים להלן.
ועדת ביקורת המשמשת גם כוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים וכוועדת תיגמול
ועדת הביקורת דנה ,תוך התייעצות עם המבקר הפנימי או עם רואה החשבון המבקר ,לפי העניין,
בענייני ביקורת פנים של הבורסה וחברות הבורסה ,בשים לב ,בין השאר ,לדוחות ביקורת פנים
של המבקר הפנימי ,לדוחות של רואה החשבון המבקר ומנהל הסיכונים ,וכן לדוחות ביקורת
שנערכו על-ידי גורמי ביקורת חיצונים ומומחים אחרים .ככל שיידרש הועדה דנה בדו"חות
הביקורת של המבקר הפנימי וכן היא דנה בנושאים שעל פי חוק החברות טעונים אישור ועדת
ביקורת.
ועדת הביקורת עומדת על הימצאות ליקויים בניהול עסקי הבורסה וחברות הבורסה ,בין השאר
תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של הבורסה או עם רואה החשבון המבקר ומציעה
לדירקטוריון דרכים לתיקון ליקויים שהתגלו.
החל ממועד אישור הדו"חות הכספיים לשנת  ,2010משמשת ועדת הביקורת גם כוועדה לבחינת
הדו"חות הכספיים ,והיא דנה ובוחנת את הדו"חות הכספיים לפני הבאתם לאישור הדירקטוריון,
לפירוט נוסף ראה סעיף להלן.
החל מ 7.2.2013 -משמשת ועדת הביקורת גם כוועדת תיגמול.
הועדה דנה ,בין השאר ,בעני יני השכר של העובדים על פי ההסכם הקיבוצי והמלצותיה יובאו
לאישור דירקטוריון הבורסה .הועדה דנה ומאשרת את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר
הדירקטוריון ,המנכ"ל ונושאי המשרה בבורסה ,לפני הבאתם לאישור הדירקטוריון והאסיפה
הכללית ,לפי העניין.
בשנת  2014התכנסה הועדה  24פעמים במועדים הבאים:
,26.5.14 ,19.5.14 ,12.5.14 ,1.5.14 ,10.4.14 ,3.4.14 ,13.3.14 ,13.3.14 ,27.2.14 ,6.2.14 ,16.1.14
,23.10.14 ,2.10.14 ,28.8.14 ,14.8.14 ,31.7.14 ,17.7.14 ,3.7.14 ,26.6.14 ,12.6.14 ,12.6.14 ,9.6.14
.18.12.14 ,4.12.14
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ועדת תקציב ותוכניות עבודה
הועדה דנה וממליצה לדירקטוריון בנושא תוכנית העבודה השנתית והרב שנתית של הבורסה
ובנושא תקציב הבורסה ,ועוקבת במהלך השנה אחר ביצוע התקציב .עד וכולל הדו"חות הכספיים
לשנת  , 2009הועדה הייתה דנה גם בדו"חות הכספיים של החברה לפני הבאתם לאישור
הדירקטוריון .החל ממועד אישור הדו"חות הכספיים לשנת  ,2010ועדת הביקורת משמשת
כאמור גם כוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים.
בשנת  2014התכנסה הועדה  4פעמים במועדים הבאים.16.12.14 ,9.12.14 ,4.9.14 ,9.4.14 :
הועדה לניהול סיכונים
הוועדה לניהול סיכונים הוקמה על ידי דירקטוריון הבורסה ביום  .2.10.14הוועדה דנה וממליצה
לדירקטוריון בנושא אסטרטגיית הסיכון הכוללת (לרבות תיאבון הסיכון) ,מדיניות ניהול
הסיכונים בתחומי הסיכון השונים ,אפקטיביות מסגרת ניהול הסיכונים וכן אימוצם של מודלים,
מתודולוגיות וכלים שונים בתחום ניהול הסיכונים .הוועדה מבצעת פיקוח על ההנהלה במטרה
לוודא שפרופיל הסיכונים בפועל עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה ותיאבון הסיכון שנקבעו על-
ידי הדירקטוריון.
בשנת  2014התכנסה הוועדה  2פעמים במועדים הבאים.25.12.14 ,18.12.14 :
ועדת אסטרטגיה
ועדת אסטרטגיה הוקמה על ידי דירקטוריון הבורסה ביום  4.9.14ותפקידה ללוות את תהליך
גיבוש התוכנית האסטרטגית של הבורסה ולהמליץ לדירקטוריון בנושא.
בשנת  2014התכנסה הועדה  3פעמים במועדים הבאים.9.11.14 ,23.10.14 ,18.9.14 :

ח.

הון אנושי
מבנה ארגוני
להלן החלוקה הפונקציונלית-
מחלקה

מצבת העובדים בסוף השנה
2014

2013

.1

לשכת היו"ר והמנכ"ל

5

5

2

מזכירות החברה

1

.2

ניהול סיכונים

3

1

.3

משפטית

6

7

.4

מסחר ונגזרים

14

14

.5

כלכלית

23

22

.6

דוברות ושיווק

8

8

.7

טכנולוגיות מידע ותפעול

98

100

.8

מינהל וכספים

23

22

.9

חברים ופיקוח

13

12

.10

משאבי אנוש

6

5

.11

סליקה

13

18

סה"כ:

213

214
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מערכת יחסי העבודה( ,למעט מנכ"ל וסמנכ"לים) מושתתת על הסכם עבודה קיבוצי מיוחד
שנחתם בין הנהלת הבורסה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה – מועצת פועלי תל אביב
יפו וועד עובדי הבורסה.
ההסכם הקיבוצי בבורסה
ההסכם הקיבוצי הוא הסכם בין החברה ,ועד העובדים וההסתדרות ומטרתו להסדיר את
חובותיהם וזכויותיהם של העובדים ,את כללי המשמעת וכן את האופן בו יתנהלו ויקבעו ענייני
העובדים בבורסה.
בבורסה קיים הסכם קיבוצי החל משנת  ,1974ההסכם הקיבוצי בבורסה עוסק ב 3-נושאים
מרכזיים:
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.
ביום  29.9.2014נחתם הסכם שכר לתקופה שמיום  1בינואר  2014ועד יום  31בדצמבר .2015

ט.

סביבה כלכלית
שוק המניות
בסיכום שנת  2014עלה מדד ת"א 25-בכ 10%-בהמשך לעלייה של כ 12%-בשנה הקודמת .השנה
נפתחה בעליות שערים ,המשך לעליות השערים מספטמבר  ,2013ומדד ת"א 25-עלה בכ 7%-עד
ה 7-באפריל .לאחר מכן התהפכה המגמה ונרשמו ירידות שערים של כ 3.5%-עד ה 24-באוגוסט
על רקע האטה כלכלית החל ברבעון השני של השנה ,והלחימה בעזה ביולי-אוגוסט .בשליש
האחרון של השנה התחדשו עליות השערים ,בהשפעת הורדת הריבית לרמת שפל של  ,0.25%והן
הסתכמו בכ.7%-
עיקר עליית מדד ת"א 25-נבעה ממניית חברות התרופות הגדולה – "טבע " – שתרמה כ6.5%-
לעליית המדד ,והחברות "בזק" ו"נייס" שתרמו יחד כ 4%-נוספים .יצוין כי ב 7-בדצמבר הגיע
המדד לשיא של  1493.85נקודות  -גבוה בכ 8%-מהשיא הקודם אליו הגיע בדצמבר .2013
הגורמים החיוביים העיקריים שהשפיעו על מגמת המסחר בתל-אביב היו:
הורדת הריבית ע"י בנק ישראל ברבע אחוז ,שלוש פעמים השנה ,לרמת שפל היסטורי של

 0.25%החל בספטמבר  .2014הורדות הריבית היו על רקע ירידת מדד המחירים לצרכן
לעומת יעד האינפלציה שהציבה הממשלה.
נתונים מאקרו כלכליים חיוביים לשליש הראשון השנה :ירידה בשיעור האבטלה מכ6.3%-

בשנת  2013לכ 5.6%-בסוף השנה ,ירידה בגירעון הממשלתי ועלייה במדד המשולב בקצב
שאפיין את השנה הקודמת;
במישור הבינלאומי תרמו עליות השערים ,בעיקר בשוקי ארה"ב כשמדדי  S&P 500ו-

 Dow Jonesהגיעו לשיא כל הזמנים.
התחזקות הדולר החל בחודש אוגוסט ביחס לשקל בכ ,14%-והגעתו לשער של כ 3.99-שקל

לקראת בסוף השנה ,היוותה גורם משמעותי לעליות שערי המניות במחצית השנייה של
השנה.
הגורמים השליליים העיקריים שהשפיעו במהלך השנה על מדדי המניות בארץ היו:
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המשך החלשות הדולר בכ 2%-ביחס לשקל עד סוף יולי וירידתו לשער של כ 3.402-שקל ב-
 24ביולי – הנמוך מזה שלוש שנים ,חרף רכישות דולרים ע"י בנק ישראל ,השפיעה על
ירידות השערים במחצית הראשונה של השנה.
ירידה בקצב הצמיחה החל ברבעון השני של השנה ועד לצמיחה שלילית ,לראשונה ממרץ
 2009ובהשפעת מבצע "צוק איתן" ,ברבעון השלישי של השנה; עלייה בשיעור האבטלה
החל במאי ועד אוקטובר ; חשש מעלייה בגירעון הממשלתי בין היתר בעקבות מבצע "צוק
איתן" והתגברות המתיחות הביטחונית בארץ.
חברת דירוג האשראי  Fitchאישררה בנובמבר את דירוג מדינת ישראל  ,Aאך הורידה את
אופק הדירוג לשנתיים הקרובות מ"חיובי" ל"יציב" בין היתר בעקבות עלייה בגירעון
הממשלתי כתוצאה מהלחימה בעזה.
במישור הבינלאומי :אינפלציה נמוכה ,חשש מגלישה לדפלציה בגוש האירו ,צניחה במחירי
הסחורות ,ומיתון ביפן ,המשך המתיחות בעיראק ,ומשבר כלכלי ברוסיה לקראת סוף
השנה.

בערכים דולריים ,מדד ת"א 25-ירד בשנת  2014ב 1.6%-בעקבות עלייה שנתית של כ 12%-בשער
הדולר ביחס לשקל ,לעומת ירידה גדולה יותר של כ 12%-6%-בבורסות מובילות באירופה.
מאידך ,בורסות מובילות בארה"ב רשמו השנה תשואה חיובית של כ.18%-8%-
בניגוד למדד ת"א 25-שכאמור עלה השנה ,יש לציין שמדדי המניות הבינוניות והקטנות – מדד
ת"א 75-ומדד יתר - 50-ירדו השנה בכ 10%-ובכ ,12%-בהתאמה.
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי המניות הענפיים ,כאשר מדד ת"א-תקשורת שזינק אשתקד ב-
 50%רשם עלייה של כ 10%-השנה בזכות עלייה חדה של כ 33%-במניית "בזק" ,מדד ת"א-
טכנולוגיה עלה בכ 1%-בלבד לאחר עלייה של כ 7%-ב ,2013-ואילו מדד ת"א-ביומד בלט השנה
בירידה של כ 34%-לאחר עלייה של כ 30%-ב .2013-יצוין כי מדד ת"א-בלוטק – הכולל את כל
החברות הכלולות במדדי ת"א-טכנולוגיה ות"א-ביומד  -ירד אף הוא השנה בכ 5%-לאחר עלייה
בכ 9%-ב.2013-
הבורסה השיקה במאי את מדד המניות – "טק-עילית" .המדד מורכב ממניות החברות הגדולות
בענפי הטכנולוגיה והביומד .במדד כלולות  34מניות –  22מניות טכנולוגיה ו 12-מניות ביומד.
המדד עלה מאז השקתו בכ.1%-
תשואה שנתית של מדדי המניות 2014-2012

ת"א25-
ת"א75-
ת"א יתר50-
ת"א-תקשורת
ת"א-טכנולוגיה
ת"א-ביומד
ת"א-בלוטק
מניות נפט וגז
ת"א נדל"ן15-
ת"א-פיננסים

2014
10%
-10%
-12%
10%
1%
-34%
-5%
-17%
1%
-8%

2013
12%
25%
36%
50%
7%
30%
9%
25%
26%
19%

2012
9%
5%
22%
-33%
19%
10%
16%
7%
14%
23%
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מחזורי המסחר בשוק המניות:
בסיכום שנתי מחזור המסחר בשוק המניות (בבורסה ומחוצה לה ,כולל תעודות סל בשוק
המניות) הסתכם בכ 1.2-מיליארד שקל ביום – גבוה בכ 4%-מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
במניות והמירים ירד מחזור המסחר בכ 5%-ואילו בתעודות סל על שוק המניות עלה מחזור
המסחר בכ.32%-
בניכוי עליית מדד המניות בשיעור  11.5%בשנת  ,2014ירד השנה מחזור המסחר במניות (ללא
תעודות סל) בכ.15%-
השנה נותר יציב חלקן במסחר של מניות מדד ת"א, )67%( 25-עלה חלקן במסחר של המניות
הכלולות במדד ת"א ,75-והן היוו כ 23%-מסך המחזור במניות (ללא תעודות סל) לעומת כ21%-
בשנת  ,2013ואילו חלקן של מניות היתר ירד מ 13%-בשנת  2013לכ 10%-השנה.
החזקות הציבור במניות:
החזקות הציבור במניות גדלו השנה בזכות מכירות מניות ע"י בעלי עניין למשקיעים מוסדיים
ולציבור ,נטו ,שהסתכמו ביותר מ 5-מיליארד שקל ,וזאת לאחר מכירות בשווי של כ 6-מיליארד
שקל בשנת  .2013בראש רשימת המכירות :מכירת כל החזקות משפחות ברונפמן ושראן במניות
בנק דיסקונט בשווי של כ 1,120-מיליוני שקל ,מכירת כל החזקות שלמה אליהו במניות בנק
לאומי בשווי של כ 590-מיליוני שקל ,מכירת מניות פז נפט ומניות פיבי ע"י צדיק בינו (כ 260-וכ-
 200מיליוני שקל בהתאמה) ,מכירת מניות הבנק הבינלאומי ע"י בנק דיסקונט (כ 460-מיליוני
שקל) .יצוין כי שיעור החזקות הציבור במניות עלה מכ 53%-בשנים  2008-2004לכ 57%-בשנים
 2013-2009וכ 62%-ב .2014-בניכוי החברות הדואליות ,שברובן שיעור החזקות הציבור גבוה
במיוחד ,הסתכם שיעור החזקות הציבור בסוף שנת  2014בכ.45%-
ב 2014-נמשכה המגמה של כניסת משקיעים זרים לשוק המניות בתל-אביב ותושבי חוץ רכשו,
נטו ,מניות בסך כ 4.8מיליארד שקל בבורסה בת"א ,וזאת לאחר שבסיכום שנת  2013רכשו מניות
נטו בסך כ 5.3-מיליארד שקל.
גיוס הון בשוק המניות:
השנה נרשמה עלייה בהיקף ההנפקות וההקצאות הפרטיות של מניות בארץ שהגיע לכ7.6-
מיליארד שקל – לעומת כ 6.1-מיליארד שקל בשנה הקודמת .כ 2.4-מיליארד שקל מתוכם ,גויסו
השנה בהקצאה פרטית ע"י פריון נטוורק ,במסגרת רכישת חלק מ"קונדואיט".
גיוסים בשוק המניות בתל-אביב בשנים 2014-2012

הנפקות
מזה :חברות חדשות
הקצאות פרטיות
מימוש אופציות
סה"כ

הסכומים שגויסו
(במיליוני שקלים)
2013
2014
4,204
3,742
320
1,355
1,464
3,479
438
392
7,613
6,106

מספר הנפקות
2012
2,396
0
847
148
3,391

2014
76
5
65

2013
91
4
76

2012
63
0
61

141

167

124

בשנת  2014בוצעו חמש הנפקות ראשוניות בסכום כולל של כ 1.4-מיליארד שקל :שפיר הנדסה,
העוסקת בייצור ואספקת חומרי גלם לבנייה ,בתשתיות ונדל"ן ,גייסה כ 440-מיליוני שקל
בהנפקה הגדולה ביותר שביצעה חברה חדשה בשוק המניות מאז יוני  ,2010אינרום בניה העוסקת
בייצור ושיווק מוצרים לענפי הבנייה ( 355מיליוני שקל) ,חברת הנדל"ן קבוצת אשטרום (270
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מיליוני שקל) ,מגדלי ים תיכון העוסקת בייזום והפעלה של בתי דיור מוגן ( 222מיליוני שקל)
וחברת הנדל"ן הזרה סקייליין ( 70מיליוני שקל).
השנה "הצטרפו" לבורסה  9חברות ,מתוכן  6חברות היי טק ,וזאת באמצעות הכנסת פעילות
לתוך "שלדים בורסאיים" ,ששווי השוק של רובן בסוף השנה היה נמוך מ 35-מיליוני שקל כ"א.
חברות הנדל"ן שגייסו בשנת  2014כ 1.9-מיליארד שקל בהנפקת מניות ,בולטות גם השנה עם
סכום המהווה כמחצית מהסכום שגויס השנה בהנפקת מניות לציבור ,בדומה לשנת .2013
מבין המנפיקות הותיקות בלטו השנה בגודלן הנפקות זכויות שביצעו אידיבי פתוח ואפריקה
השקעות בסך יותר מ 300 -מיליוני שקל ,כ"א.
החברות הדואליות:
החברות הדואליות גייסו בחו"ל כ 1.1-מיליארד שקל ,לעומת כ 1.6-מיליארד שקל שגייסו בשנה
הקודמת .בלטו בגודלן הנפקות שביצעו החברות קומפיוג'ן ( 253מיליוני שקל) ומג'יק ( 205מיליוני
שקל).
חברת הנדל"ן הזרה פלאזה סנטרס ,שמניותיה נסחרות בבורסות לונדון וורשה ,רשמה את
מניותיה למסחר בתל-אביב במסגרת הסדר נושים .כמו כן ,החברה לישראל השלימה הצעת מכר
למניות חברת הבת כימיקלים לישראל ורשמה אותן למסחר בבורסת .NYSE
שלוש חברות דואליות מחקו את מניותיהן מהמסחר בת"א ובארה"ב בעקבות מיזוג בחברות
בינלאומיות – גיוון אימג'ינג (מיזוג ב ,)COVIDIEN-פילת מדיה (מיזוג ב ,)SintecMedia-ואן טי
אס (מיזוג ב .)T3 NORTH-טופ אימג' מחקה את מניותיה מהמסחר בת"א בלבד -מכיון
שמחזורי המסחר בה היו קטנים מאד.
כיום נסחרות בת"א  43חברות דואליות שמניותיהן נסחרות במקביל גם בארה"ב ובלונדון ,ו4-
חברות נוספות נסחרות בת"א ובחו"ל שלא במסגרת הרישום הכפול.
מספר החברות בבורסה:
בסוף השנה נסחרו בבורסה  473חברות לעומת  508חברות בסוף שנת  ,2013לאחר שבמהלך השנה
נמחקו מהבורסה  42חברות .בין החברות המחוקות נמנות 14 :חברות שנמחקו מרצון בעקבות
הצעות רכש ומיזוגים  -חלקן תרמו ל"השטחת הפירמידות" בדרך של מיזוג חברה בורסאית אחת
הנמחקת מהמסחר בתוך חברה בורסאית אחרת הממשיכה להיסחר ושבע מהן היו מחיקות של
חברות בשימור/דלות סחירות 20 ,חברות שנמחקו ביוזמת הבורסה עקב אי עמידה בכללי
השימור 5 ,חברות עקב פירוק ,דואלית אחת שנמחקה מהמסחר בת"א בלבד ,ו 2-חברות מסיבות
אחרות.
מדדי איגרות החוב:
עליות שערים נרשמו בשנת  2014בכל סוגי איגרות החוב .איגרות חוב ממשלתיות ,לסוגיהן ,בלטו
השנה ובראשן אג"ח שקליות בריבית קבועה בעלייה של כ ,8%-לעומת איגרות חוב חברות שעלו
השנה בכ 1.5%-בלבד .יצוין כי בשנת  2013המגמה היתה הפוכה -איגרות חוב חברות בלטו
בעלייה של כ ( 9%-בראשן אג"ח צמודות מדד) לעומת איגרות החוב הממשלתיות שעלו באותה
שנה בכ.4%-
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להלן טבלה המפרטת את תשואות מדדי איגרות החוב בשנים :2014-2013
תשואות המדדים ושווי השוק של איגרות החוב.

איגרות חוב ממשלתיות
צמודות מדד
שקליות  -סה"כ
ריבית קבועה
מזה:
ריבית משתנה
ממשלתית דואלית
סה"כ איגרות חוב ממשלתיות
איגרות חוב חברות*
צמודות מדד  -סה"כ
מזה :תל-בונד 20
תל-בונד 40
תל-בונד צמודות-יתר
צמודות אחרות
שקליות – סה"כ
מזה :תל-בונד שקלי
תל בונד-ריבית משתנה**
צמודות מט"ח
סה"כ איגרות חוב חברות
סה"כ איגרות חוב

שווי שוק
(מיליארדי שקלים)

תשואה שנתית
2014

תשואה שנתית
2013

209
283
240
43
4
496

5.8%
7.2%
8.3%
1.0%
ללא מדד
6.6%

3.0%
4.0%
4.4%
2.3%
ללא מדד
3.5%

198
55
53
50
40
65
37
14
0.7
264
760

1.0%
1.0%
0.6%
0.4%
ללא מדד
ללא מדד
3.9%
-0.3%
7.4%
1.5%
4.7%

9.5%
5.9%
6.9%
7.7%
ללא מדד
ללא מדד
5.9%
-0.2%
8.9%
5.4%

* לא כולל אג"ח רצף מוסדיים ומכשירים פיננסים.
** המדד הושק ב.2.11.2014-
לאור הצלחת מדדי התל-בונד השונים ,ששווי החזקות הציבור ב 54-תעודות סל העוקבות
אחריהם מגיע לכ 18-מיליארד שקל ,השיקה הבורסה השנה שני מדדי תל-בונד חדשים:
במרץ הושק מדד תל בונד–מאגר .המדד כולל את כל איגרות חוב חברות המדורגות בדירוג
השקעה ( )- BBBאו  Baa3ומעלה .במדד כלולות  254סדרות של איגרות חוב ,ושווי המדד כ221-
מיליארד שקל .ביוני הונפקו ארבע תעודות סל ראשונות על המדד ושווי החזקות הציבור בהן
מגיע לכחצי מיליארד שקל.
בנובמבר הושק מדד תל בונד-ריבית משתנה .המדד מורכב מאיגרות חוב חברות שאינן צמודות
ונושאות ריבית משתנה .במדד כלולות  17סדרות של איגרות חוב בשווי שוק של כ 13.5-מיליארד
שקל.
ב 20-בינואר  2015תשיק הבורסה מדד נוסף תל-בונד-לא צמודות .המדד יכלול את כל איגרות
חוב חברות הכלולות במדדי תל בונד-שקלי או תל בונד-ריבית משתנה.
מחזורי המסחר בשוק איגרות החוב:
מחזורי המסחר בשוק איגרות החוב (בבורסה ומחוצה לה ,כולל תעודות סל בשוק האג"ח)
הסתכמו בכ 4.2-מיליארד שקל ביום – מחזור הנמוך אך במעט מהמחזור הממוצע בשנת .2013
באג"ח ממשלתיות הסתכם המחזור היומי בכ 3.2 -מיליארד שקל ,ובאג"ח חברות הסתכם
המחזור בכ 730 -מיליוני שקל-בשני האפיקים ירידה של כ 3%-לעומת שנת .2013
עיקר הירידה השנה חלה באיגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה שהמחזור היומי בהן
הסתכם בכ 2-מיליארד שקל השנה ,ירידה של כ 8%-לעומת המחזור הממוצע בשנת .2013
מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי אג"ח (מקומיים ,בינלאומיים וסחורות) הסתכם
בשנת  2014בכ 290-מיליוני שקל -גבוה בכ 10%-מהמחזור בשנת .2013
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משקיעי חוץ רכשו אג"ח ממשלתי נטו בסך כ 8.2-מיליארד שקל בשנת  ,2014לאחר שמכרו אג"ח
ממשלתי נטו בסך כ 7.6-מיליארד שקל בשנה הקודמת (כ 5.4-מיליארד שקל מתוכם אג"ח
"שחר" שהגיע לפדיון).
גיוס בשוק איגרות החוב:
הגיוס הממשלתי ,ברוטו ,ב 2014-ירד והסתכם בכ 51.5-מיליארד שקל לעומת כ 65.8-מיליארד
שקל בשנת .2013
כ 70%-מהסכום גויס השנה באג"ח שקלי וכ 30%-מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד .הירידה
בהנפקות האוצר ברוטו התאפשרה בין היתר בזכות הירידה בגירעון התקציבי כתוצאה מעלייה
בהכנסות הממשלה מגביית מיסים.
בנוסף חידש האוצר ,לאחר הפסקה בת כארבע שנים ,את הנפקת האג"ח באירופה וגייס כ7.3-
מיליארד שקל ( 1.5מיליארד אירו) באמצעות אג"ח צמוד אירו ל 10-שנה .בהנפקה נרשם ביקוש
של יתר של פי  5.7מהכמות המקורית ונקבעה ריבית של .2.93%
במקביל נרשמו פדיונות ענק של איגרות חוב שקליות בשווי כולל של כ 34.5-מיליארד שקל ושל
איגרות חוב צמודות מדד בשווי של כ 15-מיליארד שקל .לפיכך ,היקף הנפקות האוצר נטו השנה
הסתכם בכ 2-מיליארד שקל בלבד לעומת כ 21-מיליארד שקל נטו בשנת .2013
סך הגיוס באיגרות חוב חברות (כולל מימוש אופציות ורצף מוסדיים ) הסתכם השנה בכ57.8-
מיליארד שקל לעומת כ 36.7-מיליארד שקל שגויסו בשנת  :2013כ 36.7-מיליארד שקל גויסו
באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של איגרות חוב הרשומות למסחר לעומת כ 34.5-מיליארד
שקל בשנת  .2013כ 21.1-מיליארד שקל גויסו באמצעות איגרות חוב הנסחרות בפלטפורמת
המסחר המיועדת למוסדיים בלבד ,מתוכם כ 13-מיליארד שקל גויסו ממשקיעים מוסדיים
בחו"ל.
גיוסים באמצעות איגרות חוב חברות בשנת  - 2014מאפיינים עיקריים:


שמונה חברות חדשות גייסו כ 3-מיליארד שקל ,לעומת מנפיקה חדשה אחת בלבד ב2013-
שגייסה כ 0.3-מיליארד שקל .בין המנפיקות החדשות חמש חברות זרות העוסקות בייזום
פרויקטים של נדל"ן ובנדל"ן מניב בניו-יורק  -אקסטל גייסה כ 1.05-מיליארד שקל
בהנפקה הגדולה ביותר של חברה חדשה בתולדות שוק איגרות החוב ,והמנפיקות לייטסטון
(כ 500-מיליוני שקל) אול יר (כ 330-מיליוני שקל) ,ספנסר אקוויטי (כ 290-מיליוני שקל),
וברוקלנד (כ 120-מיליוני שקל).



עלייה בריכוזיות ההנפקות  -השנה בוצעו שש הנפקות ענק של אג"ח (בהיקף של יותר מכ1-
מיליארד שקל להנפקה) בסכום כולל של כ 11-מיליארד שקל המהווה כ 34%-מסך הגיוס
בהנפקות לציבור ,וזאת לעומת שלוש הנפקות ענק בשנת  2013בסך כ 4-מיליארד שקל
שהיוו כ 15%-מהסכום שגויס באמצעות הנפקות של אג"ח חברות לציבור .ההנפקות
הגדולות השנה היו של הבנקים :בנק מזרחי טפחות ביצע שלוש הנפקות בסכום כולל של כ-
 5.8מיליארד שקל ,ובנק הפועלים שגייס כ 3-מיליארד שקל בהנפקת אג"ח הגדולה ביותר
בתולדות הבורסה.



עלייה במשקל הסכום שגויס באמצעות הסדרות החדשות המונפקות לכ 75%-מהסכום
שגויס ב – 2014-בדומה לחודשים ינואר-ספטמבר  2010טרם החלת מסקנות חודק ,ולעומת
כ 50%-בשנת  .2013יצוין כי בהשפעת יישום מסקנות חודק חלה ירידה חדה במשקל
ההנפקות של סדרות חדשות – ירידה שנבלמה כבר ב ,2013-בין היתר מהרחבת היישום של
המלצות ועדת חודק גם על הנפקה של סדרות קיימות החל מתחילת שנת  ,2013ומהגעתן
של סדרות אג"ח ותיקות לפידיון סופי.
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משקל הנפקות של אג"ח בדירוג גבוה היווה השנה כ 87%-מהסכום שגויס באמצעות
הנפקות של אג"ח לציבור  -בדומה לשנת  2010טרם יישום המלצות חודק ,וגבוה במעט
לעומת  .) 84%-( 2013יצוין כי בעקבות המלצות ועדת חודק ,עלה משקל אג"ח בדירוג גבוה
מהסכום שגויס בהנפקות אג"ח החל ב 2011-ליותר מ ,90%-וכבר ב 2013-ירד משקל
האג"ח בדירוג גבוה וב 2014-חזר לרמה בה היה טרם יישום המלצות הוועדה ,וזאת עקב
הניסיון שנרכש ע"י המשקיעים המוסדיים בדרישות ההולכות וגוברות שלהם לקביעת
אמות מידה פיננסיות.



ענף הנדל"ן בלט בגיוסים בסך כ 15-מיליארד שקל – סכום המהווה כ 34%-מסך הגיוסים
בהנפקות ובהקצאות פרטיות של אג"ח (ראה טבלה להלן) ,לאחר שבלט גם בשנתיים
הקודמות .ענף הבנקים הוא השני שבלט השנה בגיוס בסך כ 10-מיליארד שקל – סכום
המהווה כ 23%-מסך הגיוסים באמצעות אג"ח חברות .יצוין כי ענפים אלה שבלטו
בגיוסים ערים גם בשנים האחרונות ,מנצלים את הריבית הנמוכה במשק כדי למחזר חוב
ולהיערך לקראת פדיונות אג"ח.



הנפקת ני"ע מסחריים – הראשונה מאז יוני  – 2008בוצעה השנה ע"י קרדן רכב שגייסה כ-
 175מיליוני שקל.



ירידה במשקל הנפקות אג"ח צמוד מדד לציבור מהסכום שגויס בהנפקות אג"ח לציבור
מכ 77%-בשנת  2013לכ 47%-השנה וגויסו  -כ 15.3-מיליארד שקל.
במקביל ,גידול בגיוס באמצעות הנפקות של אג"ח לא צמודות לכ 17-מיליארד שקל ב-
 ,2014כאשר מרבית הסכום ,כ 14-מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח בריבית קבועה
לעומת כ 6-מיליארד שקל בשנה הקודמת.
השנה ,לראשונה מאז אוקטובר  2009הונפקו השנה אג"ח צמודות דולר ע"י חברת הנדל"ן
המניב הזרה אול-יר שגייסה מהציבור כ 400-מיליוני שקל.



בשנת  2014גויסו כ 21-מיליארד שקל באמצעות אג"ח למוסדיים ,מהם כ 13-מיליארד שקל
גויסו ממשקיעים מוסדיים בחו"ל ,הסכום הגבוה ביותר מאז  .2007כ 17.5-מיליארד שקל
מתוכם גויסו בארבע הקצאות ענק של אג"ח צמוד מט"ח שנרשם למסחר ברצף מוסדיים.

פתיחת ההנפקות למשקיעים מוסדיים בחו"ל של אג"ח הנסחר ברצף מוסדיים התאפשרה לאחר
שרשות ני"ע התירה למשקיעים מוסדיים אמריקאים ואירופאים להיכלל במסגרת הגדרת
המשקיעים המוסדיים הרשאים לסחור במערכת "רצף מוסדיים" .כמו כן הבורסה אישרה מסחר
באג"ח מסוג זה ברצף מוסדיים ,תוך מתן פתרונות לטיפול במגבלות השונות הנובעות מהדין
האמריקאי.
o

כ 6.9-מיליארד שקל גויסו בגיוס הגדול ביותר מאז השקת "רצף מוסדיים" ע"י חברת דלק
תמר ,שהוקמה כחברה ייעודית ,ע"י השותפויות "דלק קידוחים" ו"אבנר" ,למימון פיתוח
מאגרי תמר ולוויתן .כ 4.7-מיליארד שקל גויסו ממשקיעים מוסדיים זרים וכ 2.2-מיליארד
שקל גויסו ממשקיעים מוסדיים בארץ.

o

חברת החשמל ניצלה את הריבית הנמוכה במשק למחזור חובות ולאחר הפסקה בת שנה
וחצי חידשה את פעילותה בשוק האג"ח וגייסה כ 4.7-מיליארד שקל באמצעות אג"ח צמוד
דולר ממשקיעים מוסדיים בארה"ב וכ 0.9-מיליארד שקל באמצעות אג"ח צמודות מדד
ממשקיעים מוסדיים בארץ.

o

כיל גייסה כ 3.1-מיליארד שקל ,כ 1.9-מיליארד שקל גויסו ממשקיעים מוסדיים זרים וכ-
 1.2מיליארד שקל גויסו ממשקיעים מוסדיים בארץ.

o

בי-קומיוניקיישנס גייסה כ 2.8-מיליארד שקל ,כ 1.8-מיליארד שקל גויסו ממשקיעים
מוסדיים זרים וכ 1-מיליארד שקל גויסו ממשקיעים מוסדיים בארץ.
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גיוס הון באיגרות חוב חברות* לפי ענפים 2014-2012
(במיליוני שקלים)

סה"כ
מזה :חברת החשמל
(בערבות מדינה)
מזה :גיוס בחו"ל
סה"כ ללא
חשמל/חו"ל
חלוקה לענפים :

2014

2013

2012

56,090

35,580

38,609

0
13,100

0
0

6,919
0

42,990

100%

35,580

100%

31,690

100%

34%
14,790
נדל"ן
23%
9,860
בנקים
17%
7,300
מסחר ושירותים
10%
4,245
תעשייה
6%
2,590
נפט וגז
5%
1,870
השקעות
3%
1,270
ביטוח
2%
930
טכנולוגיה
0.3%
135
שירותים פיננסים
* כולל רצף מוסדיים; לא כולל מכשירים פיננסים ,מימוש אופציות ונ.ש.ר.
בשנת  2014הגיעו לפדיון אג"ח חברות בשווי של כ 40 -מיליארד שקל ,וסכום דומה צפוי להגיע
לפדיון גם בשנת .2015
17,460
4,040
7,410
2,380
0
2,210
830
1,250

49%
11%
21%
7%
0%
6%
2%
4%

10,255
9,625
5,100
3,045
530
1,925
1,210

32%
30%
16%
10%
2%
6%
4%

תעודות סל
בסוף  2014נסחרו בבורסה  591תעודות סל ,בהן  24תעודות מטבע ("תעודות פיקדון") ,ושווי
החזקות הציבור בהן הגיע לשיא של כ 130-מיליארד שקל בסוף נובמבר  ,2014לאחר עלייה בכ-
 17מיליארד שקל במהלך שנת .2014
סדרות חדשות של תעודות סל:
התפתחות שוק תעודות הסל ,שהחלה בשנת  ,2003הואטה בשנים האחרונות ואילו ב 2013-שוב
הואצה .השנה הונפקו  76תעודות סל חדשות ,לאחר הנפקה של  78סדרות חדשות ב ,2013-כאשר
במקביל  15תעודות בחסר פקעו ונמחקו מהמסחר.
בין הסדרות ,שהונפקו לראשונה ,ארבע תעודות סל ראשונות על מדד איגרות החוב תל בונד-מאגר
שהושק במרץ ( 2014ששווי החזקות הציבור בהן כיום כ 500-מיליוני שקל) ,וכן ותעודה בחסר
ראשונה על מדד תל בונד-תשואות שהושק בפברואר אשתקד.
כמו כן הונפקו  37תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים;  17תעודות מורכבות משולבות
מדדים;  12תעודות מורכבות ומנוטרלות מטבע על מדדי מניות בינ"ל;  3תעודות סל על מדדי
אג"ח מקומיים ,ו 2-תעודות סל על מדדי אג"ח בארה"ב.
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רכישות תעודות סל ע"י הציבור:
ב 2014-הציבור רכש נטו תעודות סל בסך של כ 10.5-מיליארד שקל .שווי החזקות הציבור עלה
השנה בכ 17-מיליארד שקל לסך של כ 130-מיליארד שקל בנובמבר  ,2014כאשר כ 62%-מהגידול
נבע ,כאמור ,מרכישות הציבור וכ 38%-מעליית מחירים של נכסי הבסיס.


הציבור מכר נטו תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ 0.5-מיליארד שקל ,לעומת
רכישות נטו בסך של כ 3.8-מיליארד שקל בשנת  .2013שווי החזקות הציבור בתעודות סל
על מדדי מניות מקומיים ירד בכ 0.1-מיליארד שקל בלבד ,כלומר מרבית המכירות קוזזו
ע"י עלייה במחירי נכס הבסיס.



הציבור רכש נטו תעודות סל על מדדי מניות בחו"ל בסך כ 7-מיליארד שקל בשנת ,2014
לאחר רכישות בהיקף של כ 9.3-מיליארד שקל בשנת  .2013רכישות הציבור גרמו לעיקר
העלייה בשווי החזקות הציבור בתעודות אלה  -כ 13 -מיליארד שקל ,מתוכם עליית מחירי
נכסי הבסיס הוסיפה כ 6-מיליארד שקל לשווי החזקות הציבור.



הציבור רכש נטו תעודות סל על מדדי איגרות חוב וסחורות בסך כ 3.5-מיליארד שקל בשנת
 ,2014לאחר רכישות נטו בסך כ 1.9-מיליארד שקל בשנת  .2013שווי החזקות הציבור
בתעודות אלה עלה בכ 2.8-מיליארד שקל ,כאשר כל העלייה נבעה מרכישות הציבור.
כלומר ,ירידת מחירי נכסי הבסיס גרמה לירידת שווי החזקות הציבור בכ 0.7-מיליארד
שקל השנה .יש לציין כי באפיק המקביל של קרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב
הסתכמו רכישות הציבור השנה בסכום ענק בסך כ 36-מיליארד שקל נטו – הגבוה זה יותר
מעשור.



הציבור רכש נטו תעודות מטבע ("תעודות פיקדון") בסך כ 0.6-מיליארד שקל ,לאחר
רכישות ענק בהיקף של כ 10.6-מיליארד שקל בשנת  .2013שווי החזקות הציבור בתעודות
מטבע עלה בכ 1.3-מיליארד שקל בשנת  2014כאשר עיקר הגידול נבע מעלייה במחירי נכס
הבסיס.

מחזורי המסחר בתעודות סל
מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות (מקומיים ובינלאומיים) עלה בשנת 2014
והסתכם (בבורסה ומחוצה לה) בכ 363-מיליוני שקל ,גבוה בכ 32%-מהמחזור בשנת  .2013מחזור
זה היווה כ 30%-ממחזור המסחר הכולל במניות ,לעומת כ 23%-אשתקד.
מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי אג"ח (מקומיים ,בינלאומיים וסחורות) הסתכם
בשנת  2014בכ 290-מיליוני שקל -גבוה בכ 10%-מהמחזור בשנת .2013
שוק הנגזרים
המסחר באופציות על מדד ת"א 25-התאפיין בירידה קלה במחזורים .בשנת  2014נסחרו כ202-
אלף יחידות ביום לעומת כ 205-אלף יחידות אשתקד.
מחזורים אלה כוללים את האופציות השבועיות שהושקו ביולי אשתקד והמחזור היומי בהן
השנה הסתכם בכ 25-אלף יחידות – יותר מפי שניים מהמחזור במחצית השנייה של  .2013יצוין
כי ב 17.9.2014-נסחרו  46,119יחידות – המחזור הגבוה ביותר מאז השקתן של האופציות
השבועיות.
סטיית התקן הגלומה באופציות על מדד ת"א 25-הגיעה לרמה של כ 15%-במהלך חודש ינואר
ומאז הייתה במגמת ירידה ,עד לרמה של  8%ברבעון השלישי של השנה .ברבעון האחרון
התאפיינה סטיית התקן בתנודתיות ונעה ברמות .13%-8%
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הבורסה השיקה ב 28-באוגוסט אופציות על מניות "בזק" ו"פריגו" .אופציות אלה מצטרפות
לאופציות על שמונה מניות (טבע ,פועלים ,לאומי ,כיל ,מזרחי טפחות ,דיסקונט ,רציו ,אבנר)
הנסחרות זה מכבר.
הבורסה משיקה אופציות וחוזים עתידיים על מדד ת"א 100-המצטרפים לאלו הקיימים על
מספר נכסי בסיס בשוק המניות – מדד ת"א ,25-מדד ת"א-בנקים ,ו 10-מניות מתוך מדד ת"א-
 .25הנגזרים על מדד ת"א 100-יחלו להיסחר ב 29-בינואר .2015
המסחר באופציות הדולריות התאפיין במחזורים יציבים בינואר-אוגוסט  -בהיקף של כ 40-אלף
יחידות ביום .בשליש האחרון של השנה חלה עלייה חדה בפעילות וזאת במקביל להתחזקות
הדולר ביחס לשקל בכ 14%-החל באוגוסט ,ונסחרו כ 65-אלף יחידות ביום באוגוסט-נובמבר וכ-
 98אלף יחידות ביום בדצמבר .בסיכום שנתי נסחרו כ 47-אלף אופציות דולריות ביום בשנת
 ,2014מחזור הגבוה בכ 15%-מהמחזור בשנה הקודמת .ב 17-בספטמבר נרשם באופציות
הדולריות מחזור שיא בהיקף של  382,918יחידות.
מילווה קצר מועד (מק"מ)
בשנת  2014הסתכם המחזור היומי במק"מ (בבורסה ומחוצה לה) בכ 0.6-מיליארד שקל ,גבוה
בכ 10%-מהמחזור בשנה הקודמת.
מכירות מאסיביות של מק"מ ע"י תושבי חוץ נבלמו כבר אשתקד ,ובשנת  2014רכשו משקיעי חוץ
מק"מ בבורסה בת"א בסך כ 4.3-מיליארד שקל נטו ,לאחר מכירות נטו בסך כ 1.1-מיליארד שקל
בשנת .2013
יצוין כי בעקבות ביטול הפטור ממס על השקעות תושבי חוץ החל בחודש יולי  ,2011צמצמו
משקיעי חוץ את החזקותיהם במק"מ ונרשמו מכירות ענק בהיקף של כ 47-מיליארד שקל נטו
החל ממאי  2011ועד דצמבר .2012
שערי המק"מ עלו בכ 0.8%-ב 2014-והתשואה לפדיון ירדה גם השנה לכרבע אחוז בסוף 2014
לעומת כ 1%-בסוף  2013וכ 1.8%-בסוף שנת .2012
בשנת  2014עלו החזקות הציבור הישראלי והזר במק"מ והסתכמו בכ 130-מיליארד שקל בסוף
השנה ,עומת כ 126-מיליארד שקל בסוף שנת  .2013יצוין כי יתרות אלה עדיין נמוכות מהשיא בו
היו כ 136.5-מיליארד שקל בסוף שנת .2010
מחזורי מסחר -ממוצע יומי
(מיליוני  ,₪מחירים שוטפים)
מניות
מזה :ת.סל מניות
אגח קונצרני
מזה :מכשירים פיננסים
אגח ממשלתי
מקמ
סהכ ממוצע יומי

י.

2010 2009 2008 2007 2006 2005
2,040 1,705 1,964 2,066 1,453 1,001
324
343
362
381
279
104
879
900
916
676
273
216
238
307
372
284
142
118
2,389 3,182 3,104 2,605 1,436 1,124
1,193
645
784
845
797
676
6,501 6,432 6,768 6,192 3,959 3,017

2011
1,727
391
890
248
2,881
1,175
6,673

2012
1,077
217
1,014
288
3,085
634
5,810

2013
1,172
275
1,020
263
3,320
579
6,090

2014
1,213
363
1,020
290
3,225
640
6,097

יעדים ואסטרטגיה עסקית
במהלך חודש יולי  2014החלה הבורסה בתהליך תכנון אסטרטגי.
השלב הראשון ,בהובלת רותם אסטרטגיה ו ,E&Y-כלל את התכנון :אבחון וניתוח אסטרטגי,
גיבוש עקרונות והכנת התוכנית האסטרטגית ,והסתיים בתחילת חודש נובמבר .2014
שלב זה כלל :ניתוח תמונת המצב של שוק ההון והבורסה ,הערכה של מגמות צפויות ושל צרכי
שוק ההון והמשק הישראלי ,לימוד תהליכים ומגמות בבורסות בעולם ,בדגש על בורסות
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"מקומיות" ( )home marketוכן איסוף מידע באמצעות סקר חברות ועשרות פגישות עם חברי
בורסה ,חברות ציבוריות ,חברות פרטיות ,בתי השקעות ,פעילים בשוק ועוד.
בשלב שני נבנתה תכנית ניהול ומעקב אחר יישום התוכנית האסטרטגית ותוכנית העבודה .2015
במסגרת הכנת התכנית האסטרטגית הוגדר "ייעוד הבורסה":
"לתרום לפיתוח הכלכלה והמשק בישראל ע"י פיתוח וקידום פלטפורמה נגישה ואפקטיבית:
לגיוס הון וחוב עבור חברות וגורמים ישראליים ,ולהשקעה עבור החוסכים והמשקיעים
הישראליים".
.1

בבסיס התוכנית האסטרטגית של הבורסה ,ארבעה נושאי מפתח:
כדי לממש את ייעודה ,כגורם המרכזי בשוק ההון ובפיתוח כלכלת ישראל ,התוכנית
האסטרטגית צריכה לתת מענה לשלושה נושאים:
א)

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

ב)

הגדלת היקפי המסחר -בנכסי הבסיס הקיימים בבורסה ומתן אפשרות לסחור
במניות של חברות ישראליות המונפקות בחו"ל.

ג)

התאמת מגוון המוצרים והשירותים לצרכים העדכניים -של הגורמים הפעילים
והתאמת מסגרת הפעילות וצורת הפעילות לבורסות מתקדמות בעולם.

כדי להשיג את המטרות נדרש להפוך את הבורסה לגוף עסקי – לשנות את מבנה הבעלות,
להטמיע תרבות עסקית ,ולבנות תשתיות לפיתוח מוצרים ,שיווק ומכירות.
 .2מטרות התוכנית האסטרטגית:
כדי להביא להגדלת נכסי הבסיס יש לפעול גם במשיכה של כלל הגורמים בכלכלת ישראל
וגם בהגנה על הקיים:
א)
ב)
ג)
ד)
ה)
ו)
ז)
ח)

למשוך לבורסה את מירב החברות והגורמים בישראל הנדרשים לגיוס הון וחוב,
וזאת תוך התמקדות בחברות קטנות ובינוניות (.) SME's
למנוע מחיקה של חברות משמעותיות מהבורסה.
לאפשר מסחר בנכסי בסיס של חברות ישראליות או קשורות ,המונפקים בבורסות
זרות.
להגדיל את היקפי המסחר בנכסי הבסיס שבבורסה.
לשמר ולהגדיל את האטרקטיביות של הבורסה למשקיעים ישראלים וזרים.
לפתח ולהרחיב את מגוון המוצרים והשירותים הניתנים לגורמים הפעילים
(מגייסים ,משקיעים וסוחרים) .כמו-כן ,פיתוח מוצרים ושירותים לסגמנט חדש -
חברות פרטיות.
לפתח את פעילויות הסליקה והמשמורת.
להגדיל את ההכנסות של הבורסה כדי לאפשר המשך פיתוח וצמיחה.

תכנית העבודה לשנת 2015
תכנית העבודה לשנת  2015נבנת ה לאור התובנות שעלו מתוך המהלך האסטרטגי שהחל במחצית
השנייה של שנת .2014
ה תכנית כוללת סדרת פעולות שמטרתן להחזיר את הבורסה למקומה הראוי:

 - 20דו"ח דירקטוריון הבורסה לשנת 229697 - 2014

גוף רלוונטי ,פעיל ומשמעותי המהווה מקום השקעה אמין לחסכונות הציבור ,ומאפשר לחברות
לצמוח ,לספק מקומות עבודה ,להגדיל את התוצר המקומי והייצוא ולהצמיח את כלכלת ישראל.
התכנית מעוגנת במספר נתיבי צמיחה:
-

.2

הגדלת נכסי הבסיס והיקפי המסחר ,בין היתר באמצעות הקמת מערך שיווק ומכירות
והתאמת מבנה העמלות באופן שיעודד את הנזילות והמסחר.
התאמת מגוון השירותים והמוצרים ופיתוח מקורות הכנסה נוספים.
התאמת הבורסה לעולם -באמצעות גישור על פערים רגולטוריים ובאמצעות התאמת
פעילותנו לצרכים של המשקיעים הבינלאומיים.

מצב כספי( :תקנה (.10ב)(()1ב) לתקנות הדוחות)
מצבה הכספי של החברה ,כפי שבא לידי ביטוי במאזן ,מושפע מהותית מהאיחוד של נכסי והתחייבויות
מסלקת המעוף .בהתאם לכך ,תחילה ניתנת התייחסות לנכסים ולהתחייבויות ,שנכללו במאזן ,בגין
פעילות מסלקת המעו ף ולאחר מכן מוצג מצבה הכספי של החברה בנטרול הנכסים וההתחייבויות
כאמור לעיל.
נכסים והתחייבויות הנובעים מפעילות סליקה בגין פוזיציות פתוחות בנגזרים הסתכמו ליום 31
בדצמבר  2014בסך של כ  1,895מיליוני  ,₪בהשוואה לסך של כ  2,068מיליוני  ₪ליום  31בדצמבר .2013
כצד נגדי מרכזי (, (CCPלמסלקת מעו"ף יש נכסים והתחייבויות בגין כל אחד מהחוזים העתידיים
והאופציות הנסלקים במסלקת מעו"ף .לפרטים נוספים ראה באור  5לדוחות הכספיים.
הנכסים השוטפים ליום  31בדצמבר  2014הסתכמו לסך של כ  2,086מיליוני  ₪בהשוואה לסך של כ
 2,283מיליוני  ₪ליום  31בדצמבר  .2013וללא נכסים הנובעים מפעילות סליקה בסך של כ  191מיליוני
 ₪בהשוואה לסך של  215מיליוני  ₪עיקר השינוי נובע מקיטון בסעיף נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד -מוחזקים למסחר ,ששימשו להשקעה בבניין משרדי הבורסה.
הנכסים הלא שוטפים ליום  31בדצמבר  2014הסתכמו לסך של כ  376מיליוני  ₪בהשוואה לסך של כ
 343מיליוני  ₪ליום  31בדצמבר  .2013עיקר הגידול נובע מהשקעות בבניין משרדי הבורסה.
ההתחייבויות השוטפות ליום  31בדצמבר  2014הסתכמו לסך של כ  1,957מיליוני  ₪בהשוואה לסך של
כ  2,131מיליוני  ₪ליום  31בדצמבר  .2013וללא נכסים הנובעים מפעילות סליקה בסך של כ  62מיליוני
 ₪בהשוואה לסך של  63מיליוני  .₪השינוי נובע מקיטון בסעיף התחייבויות לזמן קצר בגין הטבות
לעובדים שנבע בעיקרו מתשלומים למנהלים שפרשו ומאידך מגידול בסעיף ספקים וזכאים שנבע
בעיקרו מגידול בהתחייבות לספקים בגין עלויות המעבר לבניין החדש.
ההתחייבויות הלא שוטפות ליום  31בדצמבר  2014הסתכמו לסך של כ  16מיליוני  ₪בהשוואה לסך של
כ  18מיליוני  ₪ליום  31בדצמבר  .2013עיקר השינוי נובע מקיטון בסעיף התחייבויות לזמן ארוך בגין
הטבות לעובדים בגין שינוי בהנחות אקטואריות ,לפירוט נוסף ראה ביאור  11בדוחות הכספיים.
ההון העצמי ליום  31בדצמבר  2014הסתכם בסך של  489.5מיליוני ש"ח לעומת סך של כ  476.8מיליוני
ש"ח ביום  31בדצמבר  , 2013עיקר הגידול נובע מרווחיות החברה שהסתכם בשנת  2014בסך של כ-
 12.7מיליוני ש"ח (כולל רווח מקרן מדידות מחדש של התחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת בסך של כ-
 3.2מיליוני  ₪כפי שיפורט להלן).
החל מיום  1בינואר  2013יישמה החברה את הוראות " – IAS19הטבות עובדים" ( .)2011על פי הוראות
המעבר של התקן ,התקן מיושם למפרע .כתוצאה מכך ,הפסדים אקטואריים של הקבוצה נזקפו לרווח
כולל אחר במסגרת הונה העצמי של הקבוצה (מקרן מדידות מחדש של התחייבות נטו בגין הטבה
מוגדרת) ויתרת הונה העצמי של הקבוצה ליום  1בינואר  2013קטנה בסך של כ 9.5-מיליוני ש"ח ,ביחס
לאותה יתרה אשר הוצגה למועד זה בתקופות קודמות .בשנת  2014נזקפו לרווח כולל אחר רווחים
אקטוארים בסך של כ 3.2-מיליוני  ₪ויתרת הקרן השלילית ממדידות מחדש של התחייבות נטו בגין
הטבה מוגדרת עומדת על סך של כ 6.2-מיליוני .₪
לעניין דרישות להון ונזילות מינימליים ,ראה ביאור  6בדוחות הכספיים.
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.3

תוצאות הפעולות (תקנה (.10ב)(()1ג) לתקנות הדוחות)
הכנסות
הכנסות הבורסה בשנת  2014הסתכמו בסך של כ 244.4-מיליוני ש"ח לעומת כ 238.9 -מיליוני ש"ח
בשנת  2013וכ 229.2 -מיליוני ש"ח בשנת .2012
מתוך ההכנסות הנ"ל ,הסתכמו ההכנסות מעמלות המסחר וסליקה בכ 141 -מיליוני ש"ח בשנת 2014
לעומת סך של כ 135-מיליוני ש"ח בשנת  2013וכ 129 -מיליוני ש"ח בשנת  .2012סעיף הכנסות זה
מושפע בעיקר ממחזורי המסחר בבורסה .לעניין מחזורי המסחר ,ראה טבלה בסעיף .1ט .לעיל .הכנסות
מדמי רישום ואגרות שנתיות ,מהפצת נתוני מסחר ומידע אחר ומשרותי מסלקה ,הסתכמו בכ102 -
מיליוני ש"ח בשנת  2014לעומת כ 103 -מיליוני ש"ח בשנת  2013וכ 98 -מיליוני ש"ח בשנת .2012
עלות ההכנסות
הוצאות בגין הטבות לעובדים (שכר ונלוות) הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 122.6 -מיליוני ש"ח לעומת
כ 120.4 -מיליוני ש"ח בשנת .2013
הגידול בסעיף נבע בעיקר מגידול עקב זחילת שכר שנתית של העובדים וגידול במענקים רגילים
ומענקים מיוחדים ומאידך ,קיטון משינוי מצבת העובדים (כולל אי איוש תקני הנהלה).
הוצאות מחשבים ותקשורת הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 30.3-מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של 33
מיליוני  ₪בשנת  .2013הקיטון בסעיף זה נבע בעיקר מקיטון בהיקפי שירותי מיקור חוץ ,דחייה ביישום
שדרוג אתר הבורסה ,ומדחייה ביישום נושאים שונים באבטחת מידע ,הפניית תשומות למעבר לבניין
החדש.
הוצאות שכר דירה ארנונה ואחזקת בניין הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 17.9-מיליוני ש"ח בהשוואה
לסך של  13.3מיליוני  ₪בשנת  .2013הגידול בסעיף זה נבע בעיקר מעצם החזקת בניין הבורסה הישן
באחד העם למשך חצי שנה נוספת לאחר המעבר לבניין החדש ,לשם העברת מערכות המחשב ומעלויות
אחזקה גבוהות יותר בבניין החדש.
הוצאות מנהלה וכלליות הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 17.7-מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של 13.5
מיליוני  ₪בשנת  .2013הגידול בסעיף זה נבע בעיקר מטיפול בבקשה לסיווג המסלקות כ CCP -המוכר
על ה .EMIR -מביצוע סקר פערים  CPSS IOSCOלמסלקות לרבות גיבוש תכנית עבודה להשלמת
הפערים ומייעוץ אסטרטגי ,ארגוני ורגולטורי לרבות בנושא שינוי מבנה הבעלות.
הוצאות מעבר לבניין החדש הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ 5.8-מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של 3.4
מיליוני ש"ח בשנת  .2013עיקר הגידול בסעיף זה נבעו מהעמדת קווי תקשורת זמניים לקישור בניין
הבורסה החדש לבניין הישן באחד העם בתקופת המעבר וכן בגין עלויות תכנון וניהול פרויקט המעבר.
הוצאות השיווק הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ  5.1מיליוני ש"ח בדומה לשנת .2013
האגרה לרשות ניירות ערך הסתכמה בשנת הדוח בסך של כ  7.4מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 7.3
מיליוני ש"ח בשנת .2013
הוצאות פחת והפחתות הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ  27.7מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 24.2
מיליוני ש"ח בשנת  . 2013עיקר הגידול בסעיף זה נבע מהמעבר בשנת הדוח לבניין המשרדים החדש של
הבורסה ,שהינו בבעלות הבורסה ,ובגי נו החלה החברה לרשום הוצאות פחת החל ממועד המעבר בחודש
יולי .2014
הפסד מירידת ערך בניין בהקמה בשנת  2013הכירה הקבוצה בהפסד מירידת ערך בסך של 92.5
מיליוני ש"ח בגין בניין בהקמה.

 - 22דו"ח דירקטוריון הבורסה לשנת 229697 - 2014

הקבוצה בוחנת בתום כל תקופת דיווח האם קיימים סממנים כלשהם המעידים על הפסדים מירידת
ערך בגין נכסיה הקבועים והנכסים הבלתי מוחשיים .במידה ומתקיים סממן כלשהו ,החברה אומדת
את הסכום בר ההשבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר ,אם בכלל.
סממן עיקרי לירידת ערך אפשרית בקשר עם הקמת בניין משרדי הבורסה החדש (להלן " -הנכס")
שזוהה על ידי הקבוצה בשנת  2013הינו חריגה בתזרימי המזומנים אשר שימשו לבניית הנכס אשר היו
גבוהים באופן משמעותי מאלה שתוקצבו במקור.
הסכום בר ההשבה של הנכס נקבע על פי שוויו ההוגן בניכוי עלויות מימוש.
לפרטים נוספים ,ראה ביאור  3ג' וביאור  9בדוחות הכספיים.
תגמול עושי שוק והוצאות אחרות ,נטו הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ  1.4מיליוני ש"ח בהשוואה לסך
של כ  1.9מיליוני ש"ח בשנת .2013
הכנסות מימון ,נטו הסתכמו בשנת הדוח בסך של כ  5.6מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ  10.3מיליוני
ש"ח בשנת  .2013החברה נוהגת להשקיע את עודפי הנזילות שלה בניירות ערך ובמזומנים ,סעיף זה
הושפע בשנת הדוח מהירידה בשיעורי הריבית ותשואות ניירות הערך שהוחזקו בתיקי ההשקעות
ומהירידה ביתרת ההשקעה בעקבות צמצום התיק לשם מימון ההשקעה במשרדי הבורסה החדשים.
שומות סופיות
לחברה ולחברות המאוחדות -מסלקת מעו"ף בע"מ ומסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ-
שומות מס הנחשבות סופיות ,עד וכולל שנת המס .2010
המס האפקטיבי
שיעור המס האפקטיבי של החברה בשנת הדוח הינו כ  33.3אחוז ,עיקר הפער לעומת שיעור המס
התיאורטי שהינו  26.5אחוז ,נובע בעיקר מהבדלים בין חוקי המס וכללי החשבונאות ומהוצאות שאינן
מותרות בניכוי.
לפרטים נוספים ראה ביאור  12ה' לדוחות הכספיים.
רווח (הפסד) כולל אחר הסתכם בשנת הדוח ברווח כולל בסך של כ 12.7 -מיליוני ש"ח בהשוואה
להפסד כולל בסך של כ 44.2-מיליוני ש"ח בשנת .2013

.4

נזילות (תקנה (.10ב)(()1ד) לתקנות הדוחות)
תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ - 34מיליוני ש"ח לעומת
תזרים שנבע מפעילות שוטפת בסך של כ 61.2-מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .עיקר הקיטון
בתזרים שנבע מפעילות שוטפת בתקופת הדוח הינו כתוצאה מקיטון ברווח (בנטרול פחת ,מיסים
ומימון) ,מגידול בתשלומי המיסים בגין הפעילות השוטפת ומגידול בתשלום מענקים ותשלומי פרישה
למנהלים שפרשו.
תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 39.3 -מיליוני ש"ח
לעומת תזרים ששימש לפעילות השקעה בסך של  58.1מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .עיקר
הקיטון בתזרים ששימש לפעילות ההשקעה בתקופת הדוח הינו כתוצאה מקיטון בהשקעות בבניין
החדש.
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 .5מקורות מימון (תקנה (.10ב)(()1ה) לתקנות הדוחות)
ניירות הערך הסחירים והמזומנים של הבורסה ,מסלקת מעו"ף בע"מ ומסלקת הבורסה לניירות ערך
בתל אביב בע"מ ,הסתכמו בסוף שנת  2014בסך של כ 158.3-מיליוני ש"ח לעומת כ 191.4 -מיליוני ש"ח
בסוף שנת  . 2013ניירות הערך הסחירים מנוהלים ע"י מנהלי תיקים מקרב חברי הבורסה או חברות
בשליטתם או "חברה אם" של חבר בורסה או חברה בשליטתה של "חברה אם" של חבר בורסה.
הכנסות המימון נטו בשנת  ,2014הסתכמו לסך של  5.6מיליוני ש"ח לעומת הכנסות בסך של 10.3
מיליוני ש"ח בשנת .2013
בסוף שנת  ,2014היו לבורסה התחייבויות ארוכות מועד בסך של  15.7מיליוני ש"ח ,הנובעות
מהתחייבויות בגין הטבות עובדים (ההתחייבות כוללת השפעת תיקון  )IAS19והתחייבויות מיסים
נדחים.
ההתחייבויות השוטפות של הבורסה נוצרו במהלך העסקים הרגיל וכולן כלפי ספקים ,נותני שרותים,
עובדים ,מוסדות וכו'.

.6

נתוני פרופורמה שנכללו בדוח הפרופורמה (תקנה (.10ב)(()1ה )1לתקנות הדוחות)
לא רלוונטי

.7

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

.8

הקשר בין התגמולים שניתנו לפי תקנה  21לבין תרומת מקבל התגמולים לתאגיד
ויצוין אם התמורה הוגנת וסבירה (תקנה (10ב)( )4לתקנות הדוחות)
ביום  29.3.15אישר דירקטוריון החברה ,לאחר שניתן לכך אישורה של ועדת הביקורת ביושבה גם
כועדת התיגמול ,להעניק בונוסים למנהלים בחברה עבור שנת  .2014להערכת דירקטוריון החברה,
ובהתחשב בין היתר ,באופי החד פעמי של התגמול לחלק מנושאי המשרה ,וכן בהתחשב בהיקף פעילות
הקבוצה ,מורכבות עסקיה ,תוצאותיה ,המטלות והיקף האחריות של נושאי המשרה הבכירה בה,
התגמול לנו שאי המשרה הבכירה בחברה ,הינו הוגן וסביר ותואם את מדיניות התגמול של החברה החל
ממועד אישורה.
ההחלטה להענקת בונוסים למנכ"ל החברה וליו"ר דירקטוריון החברה טעונה אישור האסיפה הכללית
של החברה שתתכנס במהלך חודש אפריל .2015

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

לענין מחירי העברה בין חברתיים ,ראה ביאור  17לדוחות הכספיים.

ב.

ביום  1בינואר  2015אישר דירקטוריון הבורסה מודל הון ונזילות לקבוצה .לפירוט נוסף ראה
באור  6לדוחות הכספיים.

 .10מתן תרומות וסיוע לקהילה (תקנה (.10ב)( )6לתקנות הדוחות)
מדיניות
הבורסה רואה חשיבות בקיום פעילות של מעורבות חברתית.
מעורבותה החברתית של הבורסה שמה דגש על תמיכה בגופים שמטרתם קידום ,חינוך וסיוע לבני נוער.
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פעילות זו באה לידי ביטוי הן בתרומה כספית ,והן באמצעות מתן פלטפורמה להתנדבות עובדים
ומנהלים בפרויקטים שונים.
בשנת  2014תרמה הבורסה סך של  ₪ 1,155,000לפרויקטים שונים ,לפי החלוקה הבאה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

גשר אל הנוער – ₪ 308,000
חינוך לפסגות ,יאפ"א – ₪ 520,000
.₪ 40,000 – FIRST
בית החולים ברזילי – ₪ 150,000
תרומות אחרות – ₪ 137,000

בשנת  2014הסתכמו שעות ההתנדבות של העובדים בסך של כ.₪ 10,000-

 .11חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם (תקנה (.10ב)(  )7לתקנות הדוחות)
א.

ב.

כללי


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



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



תפיסת הסיכון הכוללת של הקבוצה ,כפי שמוצאת את ביטוייה במדיניות ניהול הסיכונים
הכלל תאגידית של הקבוצה ,מושתתת על העיקרון כי לכל פעילות עסקית הטומנת בחובה
סיכון יוגדרו ויאופיינו :מדיניות ותיאבון סיכון ,מגבלות לתחימת והגדרת היקף החשיפה,
מעגלי בקרה וביקורת אפקטיביים ומערכי דיווח.



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

תהליכים שבוצעו בתקופת הדוח לשיפור ושידרוג מערך ניהול הסיכונים הקבוצתי
בתקופת הדוח ,פעלה הקבוצה לשיפור ולשידרוג מערך ניהול הסיכונים הקבוצתי ,התהליכים
המרכזיים שבוצעו הינם:
אישור של מדיניות ניהול סיכונים כלל-ארגונית ( Firm Wide Risk Management
:)Policy
ב 4-ביולי  , 2014אישר דירקטוריון הבורסה את מדיניות ניהול הסיכונים הכלל ארגונית של
הקבוצה ובספטמבר  2014אישרו את המדיניות גם הדירקטוריונים של מסלקת הבורסה ומסלקת
מעו"ף .המדיניות קובעת ומעגנת מסגרת מנחה לניהול הסיכונים בקבוצה – וכוללת ,בין היתר:
הגדרת עקרונות העל לניהול הסיכונים בקבוצה; עיגונה של תרבות ארגונית המשקפת הבנה
מלאה של הפעילות העסקית והסיכונים הכרוכים בה; עיגונם של תהליכי מיפוי ,זיהוי ,מדידה
ובקרה שוטפים; הגדרת מבנה ניהול הסיכונים בקבוצה והגדרת תפקידם של כל אחד מקווי
ההגנה ועוד.
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אימוץ של מודלים פנימיים יציבותיים לקביעת רמת הלימות ההון ורמת הלימות הנזילות
המינימאליות:


ב 1-בינואר  , 2015אישר דירקטוריון הבורסה שני מודלים יציבותיים הקובעים את רמת
הלימות ההון ורמת הלימות הנזילות המינימאליות הנדרשות ברמת הקבוצה וברמת כל
אחת מהמסלקות .במסגרת זאת אושרו גם המתווה ולוחות הזמנים ליישום והטמעת
המודלים בקבוצה וכן את הצעדים הנדרשים להתכנסות לעמידה בדרישות המינימום
שנקבעו.



המתודולוגיה שאומצה לחישוב דרישות ההון והנזילות ,משקפת גישה משולבת
המבוססת על הסטנדרטים הבינלאומיים המובילים בתחום הלימות ההון ,הלימות
הנזילות וניהול הסיכונים בגופים הפועלים בתחום הסליקה והמסחר ,וכוללת:



-

יישום מסגרת העבודה של וועדת באזל :2הקבוצה מיישמת את הרובד הבסיסי (נדבך
 ) Iשל באזל בגין החשיפה לסיכוני אשראי ,סיכוני שוק וסיכונים תפעוליים.

-

יישום עקרונות הליבה של  :3CPSS-IOSCOברמת המסלקות מיושמות כל
הדרישות המובאות במסגרת עקרונות הליבה של  CPSS-IOSCOביחס למסלקות
הפועלות כ )Central Counterparty( CCP-בגין החשיפה לסיכוני אשראי צד נגדי,
סיכונים עסקיים ,סיכוני נזילות ,סיכונים תפעוליים וסיכוני השקעה ומשמורת.

-

בר מת הבורסה מיושמת הפרקטיקה הרגולטורית הקיימת במדינות מערביות
מקובלות (ובכלל זה :ארה"ב ואנגליה) ביחס לדרישות הון ולדרישות הנזילות
מבורסות וזירות מסחר.

גיבוש ואישור המודלים כאמור ,ממלא אחר דרישת יו"ר רשות ניירות ערך  -במכתבו אל
הבורסה מיום  7ביוני  ,2012במסגרתו נדרשה הבורסה לגבש וליישם מתודולוגיה לקביעת
רמת ההון ורמת הנזילות המינימאליות שעל הבורסה ועל כל אחת מהמסלקות להחזיק –
וזאת בהתאם לסיכונים הנובעים מפעילותם.

הטמעתו של תהליך עצמי להערכת רמת החשיפה לסיכונים (בניית מפות סיכונים):
במהלך המחצית השנייה של שנת  ,2014הושלם תהליך מתודולוגי לבניית מפות סיכונים
לפעילויות הליבה בקבוצה – סליקת ניירות ערך ,סליקת נגזרים ,מסחר ,מדדים ,רישום למסחר,
הקשר עם החברות ופיקוח על חברי הבורסה וחברי המסלקות .במסגרת התהליך מופו הסיכונים
בכל אחד מהמוקדים האמורים ,מופו קווי ההגנה ומערכי הבקרה הקיימים ודורגו הסיכונים
השארתיים בכל מוקד סיכון .בהתאמה לתוצאות – ננקטות וינקטו פעולות להתאמת פרופיל
החשיפה לתיאבון הסיכון שנקבע.
2Basel

III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version June 2011.
http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm
3Principles 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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התיישרות לסטנדרטים הבינלאומיים לניהול סיכונים במסלקות:
)1

ביצוע סקר פערים במסלקת הבורסה ובמסלקת מעו"ף בהשוואה לסטנדרטים
הבינלאומיים של :CPSS-IOSCO
במסגרת סקר הפערים נבחנה עמידת מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף בסטנדרטים
הבינלאומיים המנחים בתחום ניהול הסיכונים לגופים שהינם תשתיות שוק פיננסי
( )Financial Market Infrastructureשפורסמו ע"י הוועדה למערכות תשלומים וסליקה
של ה( BIS -ה )CPSS-וע"י הארגון הבינלאומי של רשויות ניירות ערך (. 4)IOSCO
במהלך שנת  , 2014החלו המסלקות בתהליך של סגירת חלק מהפערים שזוהו ותוכניות
העבודה לשנת  , 2015הן של המסלקות והן של המחלקה לניהול סיכונים ,מוכוונות לטיפול
ולסגירת הפערים שזוהו – וזאת לשם הכרתן של המסלקות כצד נגדי מרכזי כשיר
( )Qualifying CCP - QCCPעל-ידי רשות ניירות ערך בישראל.

)2

הגשת בקשות לESMA-
כחלק מניהול חשיפתן של המסלקות ,לסיכוני רגולציה וחקיקה ,הגישו המסלקות ביוני
 2014בקשה לרשות הפיקוח הפיננסית של האיחוד האירופאי ( ESMA (The European
 ,Securities and Markets Authorityלשם הכרתן כצד נגדי מרכזי ( Central
 )counterpartyהמקיים את כללי הInfrastructure European Markets( EMIR-
 ,)Regulationוהרשאי לספק שירותי סליקה לחברי מסלקה ולזירות מסחר אירופאיים.

ג.

גורמי הסיכון הפיננסיים
)1

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

)2

4ראה הערה  3לעיל.

סיכוני אשראי צד נגדי במסלקות


הסיכון הפיננסי המרכזי אליו חשופה הקבוצה הינו סיכון אשראי צד נגדי .סיכון זה
נובע מפעולות הסליקה המתבצעות על ידי מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף (להלן –
"המסלקות") ,ואשר לגביהן הן פועלות כצד נגדי מרכזי – Central Counterparty
(להלן  )" CCP" -האחראי לקיום התחייבויותיו של חבר מסלקה שלא ביצע את
חלקו בעסקה (אירוע כשל של חבר) ,כלפי חבר מסלקה אחר אשר קיים את חלקו
בעסקה.



החשיפה לסיכון האשראי צד נגדי בקבוצה ,כוללת גם חשיפה לסיכון הנזילות הנובע
מן הצורך לפעול במהירות להשלמת הסליקה הכספית – הכרוכה בדרך כלל גם
בצורך לממש במהירות את הנכסים המשמשים כבטוחות ולעיתים אף בצורך לממש
חלק מאמצעיה ההוניים של המסלקה .בנוסף ,חשופה הקבוצה גם לסיכון מחיר
( )Replacement cost riskהעשוי לנבוע הן מירידת ערכם של הנכסים המשמשים
כבטוחות ,הן מגידול בשווי החשיפה בה תידרש מסלקת מעו"ף לטפל והן משינוי
בשווי המלאי במסלקת הבורסה.
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המסלקות מקיימות קווי הגנה ומנגנונים שונים לניהול והפחתת החשיפה לסיכוני
אשראי צד נגדי כלהלן:
קו ההגנה
תנאי כשירות
מינימאליים לחברות
במסלקות ופיקוח על
עמידת החברים בהם

תיאור קווי ההגנה ואמצעי ניהול הסיכונים במסלקות
תקנון הבורסה וחוקי העזר של המסלקות קובעים
מספר תנאי כשירות לצורך חברות במסלקות.
הבורסה מפקחת באופן שוטף על עמידתם של חברי
המסלקות בדרישות הנוגעות אליהם כמפורט בתקנון
ובחוקי העזר ,והיא רשאית לנקוט כלפי חבר הליכים
משמעתיים.
הבורסה פועלת באופן שוטף מול חברי המסלקות
שאינם בנקים להטמעת סטנדרטים המתייחסים
ליציבותם הפיננסית ,לניהול הסיכונים ,לממשל
התאגידי למערכות המיכוניות ועוד.

סליקה כספית דרך
הבנק המרכזי

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

קרנות סיכונים – בשתי
המסלקות

על מנת להגן על המסלקות בעת אירוע כשל של חבר,
הוקמו על ידן קרנות סיכונים אשר מופקדים בהן
נכסים של חבריהן המשועבדים לטובת המסלקות.
במקרה בו חבר אינו עומד בהתחייבויותיו כלפי מי
המסלקות ,הן רשאיות להשתמש בנכסים המופקדים
בקרנות הסיכונים ,לשם כיסוי התחייבויותיו של
החבר הכושל  -הן נכסים שהופקדו על ידי החבר
הכושל ,והן נכסים שהופקדו על ידי החברים
האחרים.
 הבטוחות הנדרשות לקרנות הסיכונים הופקדו על ידי
חברי המסלקות בתקופת הדוח כנדרש.

בטחונות שוטפים
( )Marginבמסלקת
מעו"ף

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

סליקת עסקאות בדרך
של  – DVPרק
במסלקת הבורסה

סליקת ניירות הערך במסלקת הבורסה מתבצעת בדרך
של ( ,DVP )Delivery Versus Paymentכך
שהסליקה מתבצעת בסנכרון מלא עם הסליקה
הכספית.

כלים והגנות בעת
אירוע כשל של חבר

למסלקת הבורסה נוהל כשל המתווה את מדיניות
ההתנהלות והתגובה של המסלקה בעת אירוע כשל של
חבר .מעבר לכך ,במסגרת חוקי העזר של המסלקה
נקבעו הגנות למסלקה – ובכלל זה :זכויות עיכבון
וקיזוז.
חוקי העזר של מסלקת מעו"ף קובעים למסלקת
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תיאור קווי ההגנה ואמצעי ניהול הסיכונים במסלקות
מעו"ף שורה של הגנות בקרות אירועים בהם חבר
אינו יכול לקיים את התחייבויותיו כלפיה – ובכלל זה
זכויות קיזוז ועיכבון.

קו ההגנה

חקיקה לעניין יציבות
המסלקות



על מנת להגן על המסלקות במצב בו חבר אינו יכול
לקיים את התחייבויותיו כלפיהן ,נקבעו בחוק ניירות
ערך שורה של הגנות בעת אירוע כשל של חבר.

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

)3

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

תיאור קווי ההגנה ואמצעי ניהול הסיכונים במסלקות
הקבוצה מאופיינת בתמהיל נכסים נזיל במיוחד .נכון ליום 31
בדצמבר  – 2014כ 68%-מנכסיה השוטפים של הקבוצה הינם נכסים
נזילים מיידים (מזומן ואג"ח של ממשלת ישראל) – מזה כ5%-
יתרות מזומן .בנוסף לאלה ,כ 15%-נוספים מנכסיה השוטפים של
הקבוצה (בניכוי נכסים הנובעים מפעילות סליקה בגין פוזיציות
פתוחות בנגזרים) הינם תעודות סל על מדד ת"א.100-

דירקטוריון הבורסה קבע כי היה והרזרבות הכספיות של הקבוצה
כרית נזילות
(הון בניכוי רכוש קבוע ,רכוש בלתי מוחשי ,השקעה בחברה כלולה
במסגרת נכסים לא שוטפים ,נכסי מיסים נדחים ובתוספת
התחייבויות לזמן ארוך בגין הטבות לעובדים) יקטנו מ 150-מיליוני
ש"ח ,ידון הדירקטוריון בצורך בקבלת מימון חיצוני .החלטה זו
בוטלה ,לאחר תאריך המאזן ,עם אישורו של מודל להלימות ההון
והלימות הנזילות ביום  1בינואר .2015
קווי הגנה בעת אירוע כשל של חבר מסלקה:
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תמהיל נזיל של כל חבר מסלקה נדרש להפקיד במזומן לפחות  25אחוזים מחלקו
בטוחות בקרנות בכל אחת מקרנות הסיכונים של המסלקות ואת היתר באיגרות חוב
ממשלתיות ומילווה קצר מועד ,מה שמבטיח תמהיל נזיל של
הסיכונים
בטוחות שניתן למימוש במהירות יחסית בעת אירוע כשל של חבר.
הסכם הנזלה עם על מנת לספק למסלקות נזילות במקרה כשל של חבר ,התקשרו
המסלקות באפריל  2012בהסכמים עם גוף פיננסי ,לפיו ,במקרה של
גוף פיננסי
כשל של חבר ,הן תהינה רשאיות לדרוש מהגוף הפיננסי כאמור,
לרכוש מהן איגרות חוב ממשלתיות ומילווה קצר מועד שקיבלו
כבטוחות ,בהתקיים התנאים הקבועים בהסכמים.
ביום  11ביולי  2013הוארך תוקפם של ההסכמים כאמור עד ליום 30
ביוני  2015או עד תום  90יום מיום שייכנס לתוקף תיקון חוק
שיאפשר למסלקות לממש את הבטוחות הניתנות להן בדרך של
העברת הבעלות בהן למסלקות ,לפי המוקדם.
קו אשראי מבנק למסלקת הבורסה הוקצה קו אשראי מבנק מסחרי( ,המוגבלת עד
גובה של  30מיליוני ש"ח) כנגד בטוחות מתאימות ,על מנת לספק
מסחרי
נזילות מיידית בהתרחש כשל של חבר.
)4

סיכוני אשראי ושוק בגין השקעת היתרות הכספיות
היתרות הכספיות של הקבוצה מושקעות באג"ח של ממשלת ישראל ובתעודות סל על מדד
ת"א , 100-וחשופות ,עקב כך ,לשינויים בשווים .כחלק מניהול סיכון זה עומדים לקבוצה
קווי הגנה ואמצעים למזעור החשיפה לסיכון:


לקבוצה מדיניות השקעה המאושרת מדי שנה על-ידי הדירקטוריונים של החברות
בקבוצה .במסגרת המדיניות נקבע הרכב השקעה סולידי לפיו לפחות  80%מהיתרות
יושקעו באג"ח של ממשלת ישראל והיתרה בתעודות סל על מדד ת"א 100-בפיזור בין
המנפיקים – תמהיל השקעה זה ממזער את חשיפת הקבוצה לשחיקה בשווי
ההשקעות בגין שינויים בשווי השוק שלהם.



מדיניות ההשקעה ,המגבילה את מח"מ ההשקעה באג"ח ,מקטינה את החשיפה
לשינויים בשיעורי הריבית.



במסגרת מדיניות ההשקעה נקבעו מגבלות על הגופים המנהלים וכן נקבעה חובת
פיזור ניהול ההשקעות בין כמה גופים מנהלים.



מבוצעת בקרה של רואה-חשבון חיצוני אחר העמידה של מנהלי התיקים במדיניות
שנקבעה על-ידי הדירקטוריון וממצאי הבקרה מדווחים לדירקטוריון.



ועדת רזרבות כספיות של הדירקטוריון מפקחת על ניהול היתרות הכספיות.



פרוט והרחבה נוספים לגבי החשיפה לסיכונים הפיננסים ומערך קווי ההגנה
והאמצעים לניהול החשיפה – ראה ביאור  6לדו"חות הכספיים.
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ד.

גורמי הסיכון התפעוליים
)1

)2

)3

כללי


הסיכון התפעולי הינו הסיכון להפסד ו/או לפגיעה בפעילותה השוטפת של הקבוצה
ו/או לפגיעה תדמיתית – כתוצאה מאי נאותות או כשל של תהליכים פנימיים ,אנשים
ומערכות לרבות שימוש בלתי נאות ו/או אפקטיבי במקורות השונים המופעלים על
ידי הקבוצה או העומדים לרשותה ,וכן כתוצאה מאירועים חיצוניים.



הסיכון התפעולי בקבוצה ,כבכל תשתית פיננסית מרכזית ,הוא סיכון המובנה בכל
המוצרים ושירותים שמספקת קבוצת הבורסה לשוק ההון ,ובכל הפעילויות,
התהליכים והמערכות המאפשרות את פעילותה.



הסיכון התפעולי בקבוצה מורכב ומיוחס לכמה תתי-סיכון עיקריים :סיכון
טכנולוגיות המידע (לרבות סיכוני אבטחת מידע) ,סיכון הגורם האנושי (לרבות
סיכוני מעילה והונאה) וסיכוני משמורת (.)Custody Risk



במהלך המחצית השנייה של שנת  ,2014הושלם בקבוצה ביצועו של שלב א' של סקר
סיכונים תפעוליים רוחבי ,במסגרתו מופו החשיפות התפעוליות המרכזיות בפעילויות
הליבה ונבנתה מפת סיכונים שמהווה הבסיס לביצועו של סקר סיכונים תהליכי
מפורט  Bottom upבשנת .2015

סיכון טכנולוגיות המידע


סיכון טכנולוגיות המידע מיוחס לכשל של הגורמים הטכנולוגיים – לרבות :שיבושים
במערכות ,גיבוי לא מספק של מערכות המידע ,ליקויים בתפעול השוטף של
המערכות ,התיישנות של טכנולוגיות קיימות ,הסתמכות על מערכות מיושנות ,ועוד.



פעילותה התקינה והר ציפה של הקבוצה תלויה במידה מהותית בזמינות ,שלמות,
עדכניות ושרידות מערכות המחשוב שלה .התממשות של סיכונים תפעוליים
הקשורים במערכות המידע ,בתשתיות המחשוב המרכזיות או בחיסיון המידע
הקשור בהן ,עלולה לפגוע בפעילות המסחר והסליקה ובפעילויות הנלוות אליה,
ולגרום לקבוצה נזק כלכלי ותדמיתי.

סיכון הגורם האנושי


סיכוני הגורם האנושי נובעים מכשל ו/או טעות של הגורם האנושי ,מהנעה כושלת של
עובדים ומנהלים או מפגיעה באיכות ובזמינות השירותים המסופקים .הסיכונים
הרלבנטיים הינם :אירועים הנובעים מרשלנות ,אי כשירות ,טעות או חוסר
מ קצועיות של הגורם האנושי ,וכן החשש מאירועי מעילות והונאות על רקע חולשות
במערך הבקרה הפנימית.



פעילות הקבוצה מאופיינת בריבוי ובמורכבות של תהליכים תפעוליים (חלקם
ידניים) ,החיוניים להשגת יעדיה .השגת יעדים אלו מותנית במידה רבה בכשירותם
המקצועית של עובדי הקבוצה ובמחויבותם לבצע את המשימות המוטלות עליהם
באמינות וביושרה.



סיכון נוסף טמון באפשרות לשביתה מלאה או חלקית של עובדי הקבוצה ,המאוגדים
בהסכם קיבוצי ,וכן בשביתה של גופים שפעילות המסלקה תלויה בהם ,כדוגמת בנק
ישראל והבנקים שהינם חברי המסלקה.
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)4

)5

סיכוני משמורת ()Custody Risk


מסלקת הבורסה משמשת גם כמשמורת מרכזית לניירות ערך ( CSD - Central
 .)Securities Depositoryבמסגרת זו מנהלת המסלקה את רישומי מלאי ניירות
הערך הרשומים למסחר בבורסה ומוחזקים בידי הציבור ,ומעדכנת רישומים אלו
בעקבות אירועים המשליכים על שינויים בהון.
בנוסף מטפלת המסלקה באירועי חברה הקשורים לניירות הערך הרשומים למסחר
בבורסה ,מעבירה תשלומים וזכויות שונות למחזיקי ניירות הערך ,ומאפשרת יישומם
של הסדרי חוב.



בפעילותה זו ,חשופה המסלקה לסיכון משמורת שהינו הסיכון להפסד או פגיעה
בנכסים המוחזקים במשמורת במקרים של :חדלות פירעון ,רשלנות ,הונאה ,ניהול
לא נאות או תיעוד לקוי של הקסטודיאן או של שלוח שלו.



בשנת  2008ביצעה חברת  ,Thomas Murrayלראשונה ,סקר סיכונים במסלקת
הבורסה ודירגה את רמת הסיכון בפעילות המשמורת של המסלקה (עבור
המשקיעים) בהשוואה למסלקות בעולם .בינואר  2011ביצעה חברת Thomas
 Murrayסקר חוזר שבעקבותיו הועלה דרוג המסלקה מ )A)-ל.)A+( -
בפברואר  2013סקרה חברת  Thomas Murrayאת המסלקה בפעם השלישית,
והותירה את דירוג המסלקה על כנו.

קווי ההגנה והאמצעים למזעור החשיפה לסיכונים תפעוליים
הסיכון
סיכון טכנולוגיות
המידע

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

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

סיכון משמורת

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

ה.

המשכיות עסקית
הקבוצה גיבשה מדיניות ותכנית כוללת להמשכיות עסקית והתאוששות מאסון שמבטיחה את
יכולתה לפעול באופן רציף ולאושש את פעילותה במקרה של שעת חירום ואסון .המדיניות
כוללת הנחיות פעולה לתגובה מיידית במקרה של שיבוש תפעולי או אחר בהתייחס לכל
התהליכים והשירותים החיוניים לרבות הצעדים והתהליכים הנדרשים לחזרה לשגרה

 .12אומדנים חשבונאיים (תקנה (.10ב)( )8לתקנות הדיווח)
החברה השלימה בחדש יולי  2014את בניית משכנה החדש ברחוב אחוזת בית  2בתל אביב .החברה
ביצעה בשנה קודמת עבודה לבחינה לירידת ערך שווי המבנה .לפירוט נוסף ראה ביאור  3לדוחות
הכספיים.
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 .13דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית (תקנה (.10ב)( )9לתקנות הדיווח)
לפרטים אודות הדירקטורים של הבורסה ראה סעיף  26לדוח "פרטים נוספים" בדוח שנתי זה.

 .14עדכון לגבי כל ארוע או ענין אפשריים שחלה עליהם תקנה 37א(2א)
(תקנה(.10ב)( )10לתקנות הדיווח)
לא רלונטי

 .15גילוי בדבר המבקרת הפנימית של החברה(תקנה (.10ב)( )11לתקנות הדיווח)
א.

פרטי המבקרת הפנימית
שם המבקרת :שרון ויטקובסקי-טביב ,רו"ח .המבקרת משמשת גם כמבקרת הפנימית של
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ושל מסלקת מעו"ף בע"מ(מסלקת הבורסה
ומסלקת מעו"ף יקראו יחד "המסלקות").
תאריך תחילת כהונה:
בבורסה15.4.2011 -
במסלקות.5.5.2011 -
על פי הודעת המבקרת הפנימית והגורם החיצוני מטעמו היא פועלת:
היא עומדת בתנאים הקבועים למינויה על פי כל דין ,לרבות על פי סעיף (146ב) לחוק החברות ועל
פי סעיפים ( 3א) ו 8 -לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב.1992-
למבקרת הפנימית ,לרבות הגורם החיצוני שמטעמו היא פועלת ,אין קשרים עסקיים מהותיים או
קשרים מהותיים אחרים עם החברה או המסלקות או עם גוף קשור אליהן.
המבקרת הפנימית היא גורם חיצוני הנותן שירותים לחברה באמצעות משרד " BDOזיו האפט
יעוץ וניהול בע"מ" .המבקרת הינה שותפה במשרד ועומדת בראש מגזר ביקורת פנימית וניהול
סיכונים במשרד.
המבקרת ממונה כמבקרת הפנימית בחברות ובתאגידים שונים נוספים.

ב.

דרך המינוי
בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של הבורסה מיום  7.4.2011החליט דירקטוריון החברה ביום
 14.4.2011למנות את רו"ח שרון טביב ממשרד "זיו האפט" כמבקרת הפנימית של הבורסה
והמסלקות לתקופה של שלוש שנים.
בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של הבורסה מיום  6.2.2014החליט דירקטוריון החברה ביום
 1.5.2014למנו ת את רו"ח שרון טביב ממשרד "זיו האפט" כמבקרת פנימית של הבורסה לתקופה
של שנה נוספת ,עד ליום .15.4.2015
בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום  ,1.1.2015דירקטוריון הבורסה בישיבתו מיום 19.2.2015
החליט למנות את רו"ח שרון טביב ממשרד "זין האפט" כמבקרת פנימית של הבורסה לתקופה
של שנתיים עד ליום  15.4.2017וכן להמליץ לדירקטוריון מסלקת הבורסה ולדירקטוריון מסלקת
מעו"ף למנותה.
זאת ,לאור ניסיונה והשכלתה ולאור שביעות הרצון מעבודת הביקורת שנעשתה עד כה ובהתחשב
בגודלה של הבורסה ,היקף פעילותה ומורכבותה.

ג.

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

תכנית העבודה
תכנית עבודת הביקורת הפנימית לבורסה ולמסלקות הינה מאוחדת ורב -שנתית בגין התקופה:
רבעון רביעי  2011ועד שנת .2016
בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה ,החליט דירקטוריון הבורסה בישיבתו מיום
 19.2.2015לאשר תכנית ביקורת רב שנתית לבורסה ולמסלקות לשנים  2015-2019ולאשר תכנית
ביקורת לבורסה ולמסלקות לשנת .2015
התכנית נקבעה בהתבסס על סקר מוקדם שנערך על ידי המבקרת הפנימית בחודשים יולי עד
ספטמבר .2011
בחודש נובמבר  2014נערך הליך למיפוי היבטי ניהול טכנולוגיות המידע בבורסה ונבנתה הצעה
מושכלת לנושאי ביקורת פנימית בתחומי ניהול טכנולוגיות המידע בבורסה.
הגורמים המעורבים בקביעת תכנית העבודה הינם הנהלת הבורסה וועדת הביקורת של
דירקטוריון הבורסה.
תכנית עבודת המבקרת מובאת בפני ועדת הביקורת ולאחר שזו מאושרת על ידה ,מובאת
לדירקטוריון הבורסה .ועדת הביקורת של דירקטוריון הבורסה חייבת לאשר כל שינוי בתכנית
העבודה.

ה.

ביקורת תאגידים מוחזקים
תכנית עבודת הביקורת הפנימית לבורסה ולמסלקות הינה מאוחדת ורב -שנתית בגין התקופה:
רבעון רביעי  2011ועד שנת  .2016ביום  19.2.2015אושרה תכנית ביקורת רב שנתית לבורסה
ולמסלקות לשנים .2015-2019

ו.

היקף העסקה
להלן היקף הביקורת שהתבצעה (כולל הבורסה והמסלקות) בשנת  2014באמצעות המבקרת
הפנימית (שעות עבודה):
בורסה
*1030

מסלקות
120

סה"כ
1,150

*מתוכן בוצעו  180שעות עבודה על ידי מהנדס חיצוני ,מר עמית זיו וזאת כחלק מהביקורת בנושא פרויקט הקמת הבנין
החדש שנעשה על ידי מבקרת הפנים בשיתוף מר עמית זיו.

היקף הביקורת הפנימית נקבע בין היתר בשים לב להיקף ולמורכבות תכנית העבודה ובשים לב
למורכבות הנושאים הנבדקים בבורסה ובמסלקות.
ז.

עריכת הביקורת על פי תקנים מקצועיים
על פי הודעת המבקרת הפנימית ,אשר הניחה את דעת הדירקטוריון הביקורת הפנימית נערכת
בהתאם לחוק הביקורת הפנימית ולתקנים מקצועיים מקובלים ,לרבות תקני לשכת המבקרים
הפנימיים העולמית (.)IIA

ח.

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

ט.

דוח המבקרת הפנימית
דוחות הביקורת נערכים ומוגשים בכתב.
הדוחות מוגשים למנכ"ל הבורסה ,לחברי ועדת הביקורת של דירקטוריון הבורסה והחל משנת
 2014גם ליו"ר דירקטוריון הבורסה.
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להלן רשימת הדוחות שנדונו בוועדת הביקורת של דירקטוריון הבורסה במהלך שנת :2014
מועד הגשת הדוח הסופי
נושא הדו"ח
קרן הסיכונים במסלקת 22.12.2013
הבורסה
09.01.2014
טיפול בהסדרי חוב
פיקוח על חברים שאינם 23.04.2014
בנקים
תשלומי חברות במסלקת 29.09.2014
הבורסה
י.

מועד הדיון בועדת הביקורת
16.1.2014
16.01.2014
01.05.2014
23.10.2014

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

יא .תגמול
תגמול המבקרת הינו על פי תעריף קבוע לשעת עבודה ,העומד על  230ש"ח לשעה והמשולם על-ידי
הבורסה.
תגמול המבקרת לשנת  2014הסתכם בסך של  282אלפי .₪
לדעת דירקטוריון הבורסה ,לא עשויה להיות השפעה לתגמול המבקרת הפנימית על הפעלת שיקול
דעתה המקצועי.

 .16רואה חשבון מבקר (תקנה (.10ב)( )12לתקנות הדיווח)
החברה בוחנת את שכר הטרחה של המבקרים תוך התחשבות בניסיונם ובידע המקצועי שלהם,
במוניטין שלהם וביכולתם ל תת ערך מוסף איכותי בביקורת הדוחות הכספיים בקבוצה ובייעוץ עסקי
כלכלי .הגורם המאשר את שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר הינו דירקטוריון החברה.
שם המשרד המבקר

השרות

בריטמן אלמגור זהר

ביקורת

שנת  2014שנת 2014

שנת  2013שנת 2013

באלפי
ש"ח

שעות
עבודה

באלפי
ש"ח

שעות
עבודה

229

1,550

250

1,400

רואי חשבון
בריטמן אלמגור זהר
רואי חשבון

שירותי
מיסים
ויעוץ

20

70

130

700

העקרונות לקביעת שכר הטרחה של המבקר:
החברה בוחנת את שכר הטרחה של המבקרים תוך התחשבות בניסיונם ובידע המקצועי שלהם,
במוניטין שלהם וביכולתם לתת ערך מוסף איכותי בביקורת הדוחות הכספיים בקבוצה ובייעוץ עסקי
כלכלי .הגורם המאשר את שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר הינו דירקטוריון החברה.
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 .17הליך אישור הדוחות הכספיים (תקנה (.10ב)( )15לתקנות הדיווח)
האורגן בחברה האחראי על בקרת העל (כמשמעותה בגילוי דעת  76של לשכת רואי החשבון בישראל)
הינו דירקטוריון החברה.
דירקטוריון החברה מינה ועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,במטרה לבחון את הסוגיות המהותיות
בדיווחים כספיים של החברה ,לרבות עסקאות מהותיות שאינן במהלך העסקים הרגיל ,את ההערכות
המהותיות והאומדנים הקריטיים שייושמו בדוחות הכספיים ,את המדיניות החשבונאית ואת
השינויים שחלו בה.
בהתאם להחלטות דירקטוריון הבורסה ,ועדת הביקורת תשמש גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
בשבתה כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים  -תדון הועדה בדוחות הכספיים של הבורסה ושל חברות
הבורסה ותעביר לדירקטוריון הבורסה את המלצותיה לעניין אישור הדוחות הכספיים ותדווח
לדירקטוריון על כל ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך בחינת הדוחות הכספיים.
הועדה תבחן את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו ,ותביא את המלצותיה לפני מי
שקובע את שכרו (בבורסה  -דירקטוריון הבורסה ,במסלקת הבורסה  -דירקטוריון מסלקת הבורסה,
ובמסלקת מעו"ף  -דירקטוריון מסלקת מעו"ף).
הדוחות הכספיים ,טרם יובאו לאישור דירקטוריון הבורסה ו/או חברות הבורסה ,לפי העניין ,ייבחנו
על -ידי הוועדה אשר תעביר המלצותיה לדירקטוריון ותדווח לדירקטוריון על כל ליקוי או בעיה שהתגלו
במהלך בחינת הד וחות הכספיים .הוועדה תבחן בישיבותיה את הדוחות הכספיים ותגבש בהקשר זה
המלצות לדירקטוריון בכל אחד מהנושאים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים.
הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי.
שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים.
המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים.
הערכות שווי ,לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן ,שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים.
כל נושא אחר שלדעת הוועדה רלבנטי במסגרת בחינת הדוחות הכספיים.

הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים תעביר לדירקטוריון הבורסה את המלצותיה לעניין אישור הדוחות
הכספיים ותדווח לדירקטוריון על כל ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך הבחינה.
הרכב הועדה לבחינת הדוחות הכספיים למועד פרסום הדוח :יו"ר הועדה – מר יצחק חלמיש דח"צ ,גב'
גתית גוברמן דח"צ ,גב' ברכה ליטבק דח"צ ,מר דן וייס ,דח"צ ומר יואב שלוש ,דח"צ .כל אחד
מהחברים בועדה הינו בעל היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים .לפרטים נוספים על חברי הועדה ראו
תקנה  26לחלק הרביעי (פרטים נוספים על החברה) לדוח התקופתי של שנת .2014
מיומנותם החשבונאית והפיננסית והיכולת של חברי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לקרוא ולהבין
דוחות כספיים נובעת מהשכלה אקדמית וניסיון מקצועי.
החל מאישור הדוחות הכספיים ליום  ,31.12.2010נכנסו לתוקף תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין
הליך אישור הדוחות הכספיים) ,התש"ע ( -2010להלן" :תקנות הליך אישור הדוחות") .הועדה לבחינת
הדוחות הכספיים פועלת ברוח תקנות הליך אישור הדוחות .לצורך אישור הדוחות הכספיים לשנת
 ,2014קיימה הועדה ישיבה אחת ביום  .12.3.15בישיבה האמורה נכחו חברי הועדה ,רואה החשבון
המבקר ,המנכ"ל  -מר יוסף ביינארט וסמנכ"ל הכספים -רו"ח דוד דרעי.
במסגרת ישיבת הועדה לבחינת הדוחות הכספיים נדונה המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול
החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד ,סוגיות מהותיות בדוחות הכספיים של החברה,
הערכות ואומדנים שנעשו ,סקירת תוצאות  )ISOX(,הדוחות הכספיים .כמו כן ,נבחנו הבקרות
הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי .הועדה לבחינת הדוחות הכספיים בחנה את האמור לעיל ,בין היתר,
באמצעות סמנכ"ל הכספים ,מר דוד דרעי ,רו"ח בהכשרתו ,האחראי על ריכוז כל החומרים הרלוונטים
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לעריכת הדוחות הכספיים ויחד עם מנכ"ל החברה ,מר יוסף ביינארט בעל תואר במדעי המחשב ומינהל
עסקים ,תוך התייעצויות לפי הצורך עם שותף במשרד רו"ח המבקר על התוצאות הכספיות.
רו"ח דוד דרעי ועובדי מחלקת הדיווח החשבונאי מרכזים את כל הסוגיות המהותיות החשובות
לעריכת הדוחות.
רואה החשבון החיצוני של החברה נותן את חוות דעתו המקצועית ביחס לסוגיות החשבונאיות בקשר
עם הדוחות הכספיים ומשיב לשאלות המועלות על ידי חברי הועדה.
לאחר התקיימות הדיונים כאמור לעיל ,המלצות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים ייושמו על ידי
הנהלת החברה בטיוטת הדוח השנתי שנשלח לדירקטוריון זמן סביר לפני ישיבת הדירקטוריון.
להנחת דעתו של הדירקטוריון ,המלצות הועדה הועברו לדירקטוריון זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון
וזאת בהתחשב בהיקף ומורכבות ההמלצות.
הדירקטוריון קבע כי  5ימי עסקים הינם זמן סביר לקבלת המלצת הועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
במהלך ישיבת הדירקטוריון סוקרים המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים את פעילותה המאוחדת של החברה
בתקופת הדיוו ח ,את התוצאות הכספיות ואת האירועים הרלוונטים בתקופת הדוח ואחריו .לאחר
הסקירה נערך דיון וניתנות תשובות לשאלות הדירקטורים .כמו כן ,יו"ר הועדה לבחינת הדוחות
הכספיים מציג את המלצות הועדה שהועברו לדירקטוריון וכן סוגיות מהותיות בדיווח הכספי אשר
לדעתה יש לדון בהן בישיבת הדירקטוריון ונערך דיון בנושאים.
בישיבת הדירקטוריון לאישור הדוחות התקופתיים ,נוכחים גם רואה החשבון החיצוני של החברה אשר
נותן את חוות דעתו המקצועית ביחס לסוגיות החשבונאיות בקשר עם הדוחות הכספיים ומשיב
לשאלות המועלות על ידי חברי הדירקטוריון .לאור הדיון כאמור ,מתקיימת הצבעה לאישור הדוחות
הכספיים .ביום  29במרץ  2015התקיימה ישיבת הדירקטוריון במסגרתה נדונו ואושרו הדוחות
הכספיים בישיבה נכחו חברי הדירקטוריון.
למועד אישור הדוחות ,דירקטוריון החברה מורכב מ  16 -דירקטורים אשר מתוכם  5דח"צים.

 .18הליכים משפטיים
נגד החברה וחברות בנות הוגשו תביעות כמפורט בביאור  13לדוחות הכספיים .ההנהלה נדרשת להפעיל
שיקול דעת ולהסתייע באומדנים ,הערכות והנחות המשפיעים על הסכומים המדווחים של הנכסים
וההתחייבויות ההכנסות וההוצאות .האומדנים המשמעותיים שנעשו בקשר לתביעות כאמור לעיל
מפורטים בביאור  3לדוחות הכספיים.
להלן תמצית ההליכים המשפטיים נגד החברה:
א.

ביום  31ביולי  2011התקבלה בבורסה תובענה בקשר עם המסחר בבורסה במניות אורליין ייזום
והשקעות בע"מ .התובענה הוגשה על ידי הנאמן להסדר הנושים ובעלי המניות של אורליין ,כנגד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ,מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וכנגד
החברה לרישומים של בנק מזרחי טפחות בע"מ ,לתשלום סך של כ 19 -מיליוני ש"ח ,נכון למועד
הגשת התביעה .ביום  6ביוני  2014ניתן פסק דין בתביעה זו ,במסגרתו נקבע כי הבורסה,
המסלקה והחברה לרישומים התרשלו בקשר עם האירועים נשוא התביעה .ביום  12בנובמבר
 2014פסק בית המשפט כי הנתבעות תשלמנה לתובע יחד ולחוד סך של כ 4-מיליוני  ,₪בתוספת
הוצאות משפט בסך כ 100-אלפי ש"ח.
ביום  20.1.2015הגישו הבורסה והמסלקה לבית המשפט העליון ערעור על פסק הדין .באותו היום
הגישו גם החברה לרישומים והתובע ערעורים על פסק הדין .הליכים אלו נמצאים בראשיתם.
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ב.

בפני בית המשפט העליון תלוי ועומד ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב,
במסגרתו נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית ,שהגישה א .ידע פיננסים בע"מ כנגד הבורסה.
הנזק המוערך של כלל חברי הקבוצה כהגדרתם בבקשת האישור של התובענה הייצוגית הינו בסך
כולל של כ 129 -מיליוני ש"ח ,בערכים ריאליים .ביום  10במרץ  2014ניתן על-ידי בית המשפט
המחוזי פסק דין ,לפיו נדחתה הבקשה לאישור תובענה ייצוגית .ביום  14במאי  2014הומצאה
לב"כ הבורסה הודעת ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שהגישה ידע פיננסים לבית המשפט
העליון .ביום  18בדצמבר  2014הומצאו לב"כ הבורסה סיכומי ידע פיננסים במסגרת הערעור.
סיכומי התשובה מטעם הבורסה אמורים להיות מוגשים עד ליום  14במאי  ,2015וסיכומי תשובה
מטעם ידע פיננסים אמורים להיות מוגשים עד ליום  14ביוני  .2015התיק נקבע לשמיעת טיעונים
בע"פ ליום  22ביולי .2015

ג.

ביום  3ביוני  2013הומצאה לבורסה בקשה לאישור הגשת תובענה ייצוגית ,שהגיש ערן פטר לבית
המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) .הסכום שהשבתו נתבע מוערך בלפחות כ648 -
מיליוני ש"ח .ביום  28באוקטובר  2013הגישה הבורסה התנגדות לבקשת האישור .ביום 26
בנובמבר  2013הגישה הבורסה לבית המשפט הודעה ,אליה צורפה עמדת רשות ניירות ערך,
במסגרתה ציינה כי בדומה לבורסה ,גם הרשות סבורה כי עילת התביעה העומדת בבסיס בקשת
האישור אינה נכונה .התיק ממתין למתן החלטה בבקשת האישור.

ד.

ביום  17ביולי  2013הומצאה לבורסה בקשה לאישור תובענה ייצוגית ,שהגיש ערן פטר ,לבית
המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) .במסגרת התביעה שצורפה לבקשה ושאותה
מבוקש לאשר כתובענה ייצוגית נתבעת השבה של המע"מ שלפי הטענה נגבה שלא כדין ,בסך של
כ 360 -מיליוני ש"ח .ביום  8ביולי  2014קבע בית המשפט כי בקשת האישור תימחק והטיל על
המבקש הוצאות.

ה.

בחודש פברואר  2013קיבלה הבורסה פניה מוועד העובדים לקיום בוררות בעניין מחלוקת לגבי
אופן חישוב המענק השנתי (האחיד והסלקטיבי) לשנת  2012שעליו הוסכם בהסכם קיבוצי מיום
 17במרץ  .2011הסכום במחלוקת הינו בסך של כ 4 -מיליוני ש"ח .טרם התקבל כתב טענות
מטעם נציגות העובדים.

לפרטים נוספים ראה ביאור  13לדו"חות הכספיים – התחייבויות תלויות.

 .19מאזן הצמדה
לא רלונטי.

אמנון נויבך ,יו"ר הדירקטוריון

יוסף ביינארט ,מנכ"ל

29.3.15
תאריך החתימה
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חלק ג'
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
פרטים נוספים על התאגיד
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תקנה  :9דוחות כספיים
מצ"ב דוחות כספיים מאוחדים של החברה לשנת  2014וחוות דעת רואי החשבון הכלולה בדוחות הכספיים.
תקנה  9ב' :דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
מצ"ב דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לשנת .2014
תקנה 9ג' :דוח כספי נפרד
מצ"ב נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת  ,2014המיוחסים לחברה עצמה
כחברה אם.
תקנה 9ד' :דוח מצבת התחייבויות לפי מועד פירעון
לא רלונטי
תקנה  :10דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד
מצ"ב לדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנת .2014
תקנה 10א' :תמצית דוחות הרווח הכולל הרבעוניים
לא רלוונטי
תקנה  :11רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות וכלולות
שם
החברה

סוג
המניה
וערכה
הנקוב

מספר
מניות
מונפקות

ערך
בדוח
הכספי
הנפרד
ליום 31
בדצמבר
2014
(באלפי
)₪

שיעורי החזקה ע"י החברה

בהון
מסלקת רגילה
הבורסה בת ₪ 1
לניירות ע"נ
ערך
בתל-
אביב
בע"מ

47,843 30,000,022
100%

יתרות
אגרות
חוב,
שטרי
הון
והלוואות
באלפי
ש"ח

מועדי
תנאי
ההלוואה פרעון

בסמכות למנות
דירקטורים
בהצבעה
100%

 7דירקטורים
ימונו ע"י
דירקטוריון
הבורסה .מנהל
הבורסה ימונה
כדירקטור
מעצם תפקידו.
היה ובמסלקת
הבורסה אין
חבר שאינו בנק
ושאינו כלול
בקבוצה
בנקאית ימנה
דירקטוריון
הבורסה
דירקטור אחד

0

__

__
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שם
החברה

סוג
המניה
וערכה
הנקוב

מספר
מניות
מונפקות

ערך
בדוח
הכספי
הנפרד
ליום 31
בדצמבר
2014
(באלפי
)₪

מסלקת
מעו"ף
בע"מ

רגילה
בת ₪ 1
ע"נ

3,000,079

78,947

99.9%

479,704

6,042

56% 10.29%

שיעורי החזקה ע"י החברה

בהון

יתרות
אגרות
חוב,
שטרי
הון
והלוואות
באלפי
ש"ח

מועדי
תנאי
ההלוואה פרעון

בסמכות למנות
דירקטורים
בהצבעה
וחליף לו
שהינם נושאי
משרה של חבר
הבורסה שאינו
בנק ושאינו
כלול בקבוצה
בנקאית.

משרדי רגילה
הבורסה בת ₪ 1
לניירות ע"נ
ערך
בע"מ
מיוחדת 5
בת ₪ 1
ע"נ

99.9%

0

__

__

 7דירקטורים
ימונו ע"י
דירקטוריון
הבורסה .מנהל
הבורסה ימונה
כדירקטור
מעצם תפקידו.
היה ובמסלקת
הבורסה אין
חבר שאינו בנק
ושאינו כלול
בקבוצה
בנקאית ימנה
דירקטוריון
הבורסה
דירקטור אחד
וחליף לו
שהינם נושאי
משרה של חבר
הבורסה שאינו
בנק ושאינו
כלול בקבוצה
בנקאית.

הבורסה זכאית 0
למנות את יו"ר
הדירקטוריון.
הבורסה ,בתור
בעלת
המיוחדות,
זכאית למנות
2/3
מהדירקטורים.
כמו כן,

__

__
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שם
החברה

סוג
המניה
וערכה
הנקוב

מספר
מניות
מונפקות

ערך
בדוח
הכספי
הנפרד
ליום 31
בדצמבר
2014
(באלפי
)₪

יתרות
אגרות
חוב,
שטרי
הון
והלוואות
באלפי
ש"ח

שיעורי החזקה ע"י החברה

בהון

מועדי
תנאי
ההלוואה פרעון

בסמכות למנות
דירקטורים
בהצבעה
הבורסה יחד
עם יתר בעלי
המניות
הרגילות
זכאית למנות
1/3
מהדירקטורים.

תקנה  :12שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות וכלולות
לגבי פירוק חברת משרדי הבורסה לניירות ערך בע"מ ראה ביאור 7ב' לדוחות הכספיים.
תקנה  :13הכנסות של חברות בת וחברות כלולות והכנסות מהן
שם החברה

דמי יזום ריבית נומינלית
רווח נקי רווח כולל דיבידנד
באלפי ש"ח
באלפי ש"ח (*)
לשנה
לשנה
באלפי ₪
באלפי ש"ח באלפי ש"ח
4,309

מסלקת הבורסה
לניירות ערך בתל-
אביב בע"מ
מסלקת מעו"ף בע"מ 939
משרדי הבורסה
לניירות ערך בע"מ

1,538

4,309

0

18,015

0

939

0

0

0

1,538

0

0

0

(*) לפרטים נוספים ראה ביאור  17לדוחות הכספיים.
תקנה  :14רשימת הלוואות ,אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד
מתן הלוואות אינו עיסוק עיקרי של החברה.
תקנה  :21תגמולים לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירה
על פי החלטת מוסדות הבורסה ,משלמת הבורסה לדח"צים בבורסה גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום
השווה ל"סכום הקבוע" כנ קוב בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס-
 2000הן לגבי דירקטור חיצוני מומחה וזאת על פי סיווג החברה כקבוע בתקנות האמורות.
החלטות דומות התקבלו במוסדות המסלקות .כמו כן ,הוחלט במוסדות המסלקות כי דח"צ המכהן במסלקות
ובבורסה לא יהיה זכאי לגמול שנתי בגין החברות בדירקטוריון המסלקות.
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תגמול הדירקטורים בבורסה ,במסלקת הבורסה ובמסלקת מעו"ף בגין שנת  2014הסתכם בסך של
1,125אלפי .₪
להלן פירוט השכר ושווי ההטבות האחרות ששולמו בשנת  2014למקבלי השכר הגבוה מבין נושאי המשרה
בבורסה (סכומים באלפי ש"ח):
תגמולים בעבור שירותים

פרטי מקבל התגמולים
שיעור
החזקה
בהון
התאגיד

מין

היקף
משרה

יוסף ביינארט

מנכ"ל

ז

מלא

-

יוסי לוי

סמנכ"ל

ז

מלא

-

שם

תפקיד

שכר
*

תשלום
מענק/בונוס מבוסס
מניות

דמי
ניהול

סה"כ
דמי
ייעוץ

1,630

330

-

-

-

1,960

1,294

90

-

-

-

1,384

אלדד הרשטיג

סמנכ"ל

ז

מלא

-

1,115

240

-

-

-

1,355

חני שטרית-בך

סמנכ"ל

נ

מלא

-

1,080

200

-

-

-

1,280

אמנון נויבך (**)

יו"ר
דירקטוריון

ז

(***)

-

-

225

-

990

-

1,215

(*) כולל הטבות נלוות לשכר.
(**) התחיל את עבודתו באפריל .2014
(***) על פי הסכם ההתקשרות עם חברת הניהול ,מר נויבך יקדיש את עיקר מירצו וזמנו ,וכן את מיטב כושר עבודתו כישוריו ומיומנותו
לקידום הבורסה ולענייניה.

מודל תגמול למנהלים בכירים
ביום  29בדצמבר  2011דירקטוריון החברה אישר מודל תגמול רב שנתי למנהלים בכירים בחברה ,אשר מורכב
משכר ובונוסים ,ללא מרכיב הוני .המודל מבוסס על ניתוח השוואתי ( )benchmarkשל תגמול הבכירים
בחברה ביחס לנתוני התגמול של בעלי תפקידים בחברות ציבוריות ישראליות ,בעלות זיקה לתחום הפיננסי,
לרבות שקלול נתוני התגמול של בכירים בגופים רגולטורים ,במשקל שנקבע לעניין זה .תוצאות הניתוח
ה השוואתי היוו בסיס לקביעת טווח התגמול עבור המנכ"ל ,וכן טווח התגמול עבור חברי ההנהלה
והסמנכ"לים ,ביחס לתגמול עבור המנכ"ל .עוד הוחלט ,כי לא תתקיים זיקה בין שכרו של יו"ר הדירקטוריון
לבין שכרו של המנכ"ל ,וכי הדיון בשכרם ייערך בנפרד ,ללא תלות ביניהם.
בהתאם להחל טת הדירקטוריון ,אחת לשלוש שנים ,תיבחן סבירותו של המודל ,לרבות הצורך בעריכת
שינויים בו או באופן יישומו .במקרה שבו יחולו שינויים משמעותיים במשק ,ייבחן הצורך להקדים את מועד
העדכון של המודל .בנוסף ,הדירקטוריון החליט על קיומם של דיונים שנתיים במסגרתם (להלן" :הדיונים
השנתיים") ,לקראת סוף כל שנה ייקבעו ,בין היתר ,היעדים שעל פיהם יחולקו הבונוסים לבכירים בשנה
הבאה .כמו כן ,בתחילת כל שנה ,הדירקטורים יקיימו דיון ויקבלו החלטות ,על פי שיקול דעתם ,בעניין
תוספת השכר שתשולם לבכירים בעקבות השנה הקודמת ,בשים לב ,בין היתר ,לתוצאות המודל ,וכן בעניין
סכום הבונוס שיוענק לכל אחד מן הבכירים ,עבור השנה הקודמת.
ביום  19בדצמבר  , 2012החליטה ועדת הביקורת לאחד את הדיונים השנתיים האמורים ולקיימם תוך  30יום
מיום אישור תוכנית העבודה והתקציב לשנה החדשה או עד  30בינואר של השנה החדשה ,לפי המאוחר
ביניהם.
ביום  12ביוני  2014אישר דירקטוריון הבורסה לדחות את הבחינה התקופתית הראשונה של מודל התגמול
לחודש ספטמבר .2014
ביום  3ביולי  2014החליטה ועדת הביקורת ביושבה גם כועדת תגמול כי לאור הודעת הנהלת הבורסה כי
בכוונתה להביא תכנית אסטרטגית במסגרתה יתכן כי יבחן ,בין היתר ,מבנה ארגוני חדש וכן כי לצורך איוש
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משרות פנויות ניתן להתבסס על מודל התגמול הקיים ,לאשר ולהמליץ לדירקטוריון לאשר לדחות בשנה אחת
את עדכון מודל התגמול.
ביום  4בספטמבר  2014החליט דירקטוריון הבורסה לקבל את המלצת ועדת הביקורת ביושבה גם כועדת
התגמול ולאשר לועדת התגמול לבחור גוף חיצוני אשר יסייע לועדה בגיבוש יעדים למנהלים בכירים לשנת
 , (KPI) 2015לרבות בחינת אפשרות הרחבת היקף העבודה כך שתכלול יעוץ בקביעת מדיניות התגמול ומודל
התגמול של הבכירים.
ביום  2באוקטובר  2014החליטה ועדת הביקורת ביושבה גם כועדת התגמול לבחור בגוף חיצוני למתן יועץ
בנושא גיבוש יעדים ( )KPIלנושאי המשרה בחברה.
ביום  29.3.15אישרה ועדת הביקורת ביושבה גם כועדת תגמול עקרונות לתכנית יעדים אישיים למנהלים
בכירים לשנת  2015בהתאם לעבודה שנעשתה על ידי הגוף החיצוני כאמור לעיל .תכנית היעדים האישיים
למנהלים הבכירים תובא לאישור במוסדות הבורסה.
דירקטוריון הבורסה בישיבתו מיום  29.3.15החליט לקבל את המלצת ועדת הביקורת ביושבה גם כועדת
תגמול ואישר הרחבת עבודת הגוף החיצוני אשר יסייע לועדה בקביעת מדיניות תגמול ומודל תגמול לנושאי
המשרה בחברה.
מדיניות התגמול ומודל התגמול לנושאי המשרה בחברה יובא לאישור במוסדות הבורסה.
תקנה 21א' :השליטה בתאגיד
בבורסה אין בעל שליטה.
הרכב דירקטוריון הבורסה נקבע בחוק ניירות ערך כלהלן:
•
•
•
•
•
•

 7דירקטורים שיבחרו חברי הבורסה ,כפי שנקבע במסמכי ההתאגדות של הבורסה.
 5דירקט ורים חיצונים שימונו על ידי ועדת מינויים כקבוע בחוק ניירות ערך ,ועל דעת יו"ר רשות ניירות
ערך.
דירקטור שימנה שר האוצר.
דירקטור שימנה נגיד בנק ישראל.
יו"ר הדירקטוריון ,שיבחר הדירקטוריון על דעת יו"ר רשות ניירות ערך ,שיתקיימו בו תנאי הכשירות
של דירקטור חיצון.
המנהל הכללי של הבורסה שיבחר הדירקטוריון שיתקיימו בו תנאי הכשירות של דירקטור חיצון.
בהתאם לחוק ניירות ערך ,למנהל הכללי של הבורסה אין זכות הצבעה בדירקטוריון.

על פי תקנון ההתאגדות של הבורסה:
 7הדירקטורים שיבחרו על ידי חברי הבורסה כאמור ,יבחרו כלהלן:
 5דירקטורים ודירקטורים חליפים להם ,ייבחרו על ידי הבנקים כדלקמן:
כל בנק הנמנה על חמשת הבנקים שהיקף הפעילות שלהם הוא הגבוה ביותר מבין הבנקים ,זכאי לבחור
דירקטור אחד ,ודירקטור חליף לו" .היקף פעילות" -כהגדרתו בתקנון ההתאגדות
 2דירקטורים ודירקטורים חליפים להם אשר יבחרו ע"י החברים שאינם בנקים יחדיו.
תקנה  :22עסקאות עם בעלי שליטה
לא רלוונטי
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תקנה  :24החזקות בעלי ענין
הבורסה לניירות ערך הינה חברה פרטית שהתאגדה כחברה ללא הון מניות ,המוגבלת בערבות חבריה.
בהתאם להוראות חוק החברות רואים את חברי הבורסה כבעלי מניות בחברה שיש לה הון מניות ללא ערך
נקוב.
תקנה 24א :.הון רשום הון מונפק ונירות ערך המירים
הבורסה לניירות ערך הינה חברה פרטית שהתאגדה כחברה ללא הון מניות ,המוגבלת בערבות חבריה.
תקנה 24ב :.מרשם בעלי המניות
הבורסה לניירות ערך הינה חברה פרטית שהתאגדה כחברה ללא הון מניות ,המוגבלת בערבות חבריה.
בהתאם להוראות חוק החברות רואים את חברי הבורסה כבעלי מניות בחברה שיש לה הון מניות ללא ערך
נקוב.
מצ"ב רשימת חברי הבורסה (נספח ב').
תקנה 25א :.מען רשום

אחוזת בית  2תל-אביב6525216 ,
טלפון076-8160411 :
פקס03-5105379 :
כתובת מיילsigalb@tase.co.il :
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 :26הדירקטורים של התאגיד (כולל חליפים)
שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

אמנון נויבך
יו"ר
הדירקטוריון
003432432
14.4.1944
נתינות
ישראלית

המעגל ,12
קרית אונו

יו"ר
דירקטוריון
מסלקת מעו"ף
(החל מ-
.)15.5.14
יו"ר
דירקטוריון
מסלקת
הבורסה (החל
מ.)29.5.14 -
ועדת תקציב
ותוכניות
עבודה,
ועדת מיחשוב,
ועדת שיווק
ופיתוח עסקי,
ועדה לניהול
הרזרבות
הכספיות,
ועדה לטיפול
בכשל של
חבר,
ועדת
אסטרטגיה,
הוועדה לניהול
סיכונים.

לא

עובד
של
תאגיד

לא

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום
כהונה

החל לכהן
ב1.4.14 -

בעל
בן
השכלה ועיסוק
בחמש השנים משפחה מיומנות
חשבונאית
של
האחרונות
ופיננסית
בעל
לפי סעיף
ענין
(92א)()12
לחוק
החברות
לא
 B.Aבכלכלה
ומינהל עסקים,
אוניברסיטת בר
אילן.
 M.Aבכלכלה,
אוניברסיטת בר
אילן.
יו"ר
דירקטוריון
דנפל תעשיות-
קיבוץ דן.
יו"ר מפעל
קפיצי נורדיה
בע"מ .חבר ועד
ממונה מפעל
קפיצי דנפל
בע"מ.
עם המינוי
ליו"ר הבורסה
ב,1.4.14 -
חדל לכהן
כדירקטור ב-
איי .די .איי
חברה לביטוח
בע"מ ,לאומי
קארד בע"מ,
מיינד סי .טי.
איי ,חדל לכהן
כיו"ר תאגיד
קיבוץ געתון
וכיו"ר קיבוץ
תל יצחק.
חבר ועדת מנהל
ויו"ר ועדת
הכספים באתר
לאומי גבעת
התחמושת.
חבר הנהלה
בביה"ס למשחק
יורם לוינשטיין.
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שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

ד"ר רון מלכא
דירקטור ,יו"ר
דירקטוריון
הבורסה זמני
מ 1.8.13 -עד
-)1.4.14

הצבר  ,4תל דירקטור
חיצון
מונד
מ"מ יו"ר
במסלקה (מ-
 8.8.13עד
.)29.5.14
מ"מ יו"ר
במסלקת
מעו"ף (מ-
 8.8.13עד
.)15.5.14
ועדת תקציב
ותוכנית
עבודה.
ועדת ביקורת
והוועדה
לבחינת
הדו"חות
הכספיים
(יו"ר).
ועדת מיחשוב.
ועדת שיווק
ופיתוח עיסקי.
ועדת לניהול
הרזרבות
הכספיות
(יו"ר).
ועדת התאמות
– לאופציות
על מניות.
ועדה לטיפול
בכשל של
חבר.

אלעד בנבג'י
דירקטור חליף

בית הערבה
,30ירושלים

20.3.65
059238303
נתינות
ישראלית

029702669
27.8.72
נתינות
ישראלית

דח"צ
או לא

כן

לא

עובד
של
תאגיד

לא

לא

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום
כהונה

בעל
בן
השכלה ועיסוק
בחמש השנים משפחה מיומנות
חשבונאית
של
האחרונות
ופיננסית
בעל
לפי סעיף
ענין
(92א)()12
לחוק
החברות

החל לכהן
ב-
17.11.08
חדל לכהן
ב-
17.11.14

 PHDבכלכלה
ומנהל עסקים,
אוניברסיטת בר
אילן.
מרצה בכיר
במכללת נתניה
ובמרכז
הבינתחומי
הרצליה.
יועץ לגופים
שונים במשק.
נח"צ ,ועדת
השקעות
עבור חברה
לניהול קופות
גמל.

החל לכהן
ב13.8.14-
חדל לכהן
ב8.2.15 -

B.A
במשפטים,
אוניברסיטת
בר אילן.
M.B.A
במינהל עסקים
בבית הספר
למוסמכים

לא

לא

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

אנדרו אביר
דירקטור

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

מבוא ספיר
 ,5קסטל

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

ועדת תקציב
ותוכניות
עבודה.

לא

עובד
של
תאגיד

לא

 B.Aבכלכלה
החל לכהן
ומדעי המדינה,
ב-
 17.8.2011אוניברסיטת
אוקספורד,
אנגליה.
M.B.A
במינהל עסקים,
האוניברסיטה
העברית.
מנהל חטיבת
השווקים בבנק
ישראל.
סגן מנהל
חטיבת
השווקים בבנק
ישראל.

לא

השכלה
תיכונית.
הכשרה
במסגרת לה"ב
בניהול השקעות
בישראל.
ראש אגף ניהול
פיננסי וחבר
הנהלה בנק
איגוד לישראל
בע"מ.
דירקטור
ומנכ"ל  -א.ש.י
– אגוד
השקעות ויעוץ

015593676
25.2.62
נתינות
ישראלית

אפרים אברהם
דירקטור
52752078
24.9.54
נתינות
ישראלית

האלה ,40
פרדסיה

לא

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום
כהונה

בעל
בן
השכלה ועיסוק
בחמש השנים משפחה מיומנות
חשבונאית
של
האחרונות
ופיננסית
בעל
לפי סעיף
ענין
(92א)()12
לחוק
החברות
במינהל עסקים,
אוניברסיטת
תל-אביב.
מנכ"ל אקסלנס
נשואה שירותי
בורסה בע"מ.
דירקטור
באיזופ שרותי
ניהול ונאמנות
בע"מ.

החל לכהן
ב-
1.7.2009

לא

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

ברכה ליטבק
דירקטור
53554945
28.8.55
נתינות
ישראלית

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

מאיר יערי
 15/33תל-
אביב

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

כן

עובד
של
תאגיד

לא

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום
כהונה

בעל
בן
השכלה ועיסוק
בחמש השנים משפחה מיומנות
חשבונאית
של
האחרונות
ופיננסית
בעל
לפי סעיף
ענין
(92א)()12
לחוק
החברות
בע"מ ,דירקטור
 אגוד שוקי הוןוהשקעות
בע"מ ,דירקטור
 אגוד כספיםבע"מ ואגוד
הנפקות בע"מ.
דירקטור-חברה
לנאמנות של
בנק אגוד בע"מ

החלה לכהן B.A
במשפטים,
ב-
 27.3.2011אוניברסיטת
תל-אביב.
M.B.A
במינהל עסקים,
Kellog.Recanati
דירקטורית
ויועצת משפטית
ופיננסית
לחברות
ולפרויקטים.
דירקטורית
בחלל תקשורת
בע"מ ,ספאנטק
תעשיות בע"מ,
בית הזהב
בע"מ ,פאי
פיננסיםBEE ,
קמעונאות.
בעלת שליטה
ודירקטורית
בליטבק שי-דר
שירותי ייעווץ
בע"מ ,יועצת
משפטית
ופיננסית
באמצעות
ליטבק שי-דר
שרותי יעוץ
בע"מ.

לא

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

גתית גוברמן
דירקטור
54048574
24.1.56
נתינות
ישראלית

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

א.ד .גורדון
,11
ירושלים

דירקטורית
במסלקת
מעו"ף
ובמסלקת
הבורסה.
ועדת תקציב
ותוכנית
עבודה.
ועדת ביקורת
;והוועדה
לבחינת
הדו"חות
הכספיים.
ועדת מיחשוב.
ועדת שיווק
ופיתוח עסקי.
ועדת
אסטרטגיה.
הוועדה לניהול
סיכונים .ועדת
שיווק ופיתוח
עסקי.

כן

עובד
של
תאגיד

לא

בעל
בן
השכלה ועיסוק
תאריך
בחמש השנים משפחה מיומנות
תחילת
חשבונאית
של
האחרונות
כהונה
ופיננסית
בעל
וסיום
לפי סעיף
ענין
כהונה
(92א)()12
לחוק
החברות
כן
לא
החלה לכהן B.Sc
במתימטיקה
ב-
 9.12.2010כלכלה
וצירופים,
האוניברסיטה
העברית
בירושלים.
B. M.A
בכלכלה,
האוניברסיטה
העברית
בירושלים.
M.B.A
במינהל עסקים,
האוניברסיטה
העברית
בירושלים.
LLB
במשפטים,
האוניברסיטה
העברית
ירושלים.
מנהלת כספים
במיקרונט
בע"מ.
דירקטורית
ויועצת למשרד
א.ש .שומרון ,י.
מלכו ,פרסקי
ושות' עורכי
דין.
דירקטורית
בצ'אם מוצרי
מזון ובאלוני
חץ נכסים
והשקעות.
דירקטורית
ברובוגרופ
ט.א.ק .בע"מ
דירקטורית
בג'קדה בע"מ
דירקטורית
בבנק דיסקונט
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שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

הילה בן-חיים

כפר דניאל,
בית 227

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

לא

עובד
של
תאגיד

לא

דירקטור
031511884
28.8.78
נתינות
ישראלית

זאב חיו
דירקטור
057069676
24.2.61
נתינות
ישראלית

הברוש ,28
תל-מונד

לא

לא

בעל
בן
השכלה ועיסוק
תאריך
בחמש השנים משפחה מיומנות
תחילת
חשבונאית
של
האחרונות
כהונה
ופיננסית
בעל
וסיום
לפי סעיף
ענין
כהונה
(92א)()12
לחוק
החברות
לישראל.
לא
החלה לכהן  B.Aבכלכלה
וחשבונאות
ב-
( 17.6.2010רואת חשבון),
אוניברסיטת בן
גוריון.
M.B.A
במינהל עסקים
עם התמחות
במימון,
אוניברסיטת
תל-אביב.
סגנית בכירה
לממונה על שוק
ההון ,ביטוח
וחיסכון במשרד
האוצר.
דירקטורית
בחברת "דירה
להשכיר".
החל לכהן
ב-
29.11.12
חדל לכהן
ב4.8.14-

B.A
חשבונאות
וכלכלה,
אוניברסיטת
תל-אביב.
מבקר פנימי
ראשי -בנק
הפועלים
וחברות בנות:
בנק הפועלים
בע"מ,
ישראכרט
בע"מ ,פועלים
אקספרס בע"מ,
יורופיי
(יורוקרד)
ישראל בע"מ,
פעילים ניהול
תיקי השקעות
בע"מ .מנהל
אגף שירותי
תפעול בשווקים

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

יגאל רונאי
דירקטור

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

ז'בוטינסקי
38ב' ,כפר
סבא

דח"צ
או לא

לא

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום
כהונה

בעל
בן
השכלה ועיסוק
בחמש השנים משפחה מיומנות
חשבונאית
של
האחרונות
ופיננסית
בעל
לפי סעיף
ענין
(92א)()12
לחוק
החברות
פיננסיים ,בנק
הפועלים.
מנהל אגף
שירותי תפעול
למנהלי נכסים
פיננסים ,בנק
הפועלים.

עובד
של
תאגיד

לא

החל לכהן
ב-
1.7.2013
חדל לכהן
ב-
22.1.15

לא

כן
מנכ"ל

החל לכהן
ב-

058797804
24.4.1964
נתינות
ישראלית

יוסף ביינארט
דירקטור

אילת ,61
ת"א

מנכ"ל מסלקת
הבורסה.

לא

 , BAכלכלה,
האוניברסיטה
העברית
ירושלים.
 ,MBAמנהל
עסקים,
אוניברסיטת
בר-אילן.
סמנכ"ל בבנק
דיסקונט.
ראש חטיבת
שווקים
פיננסים ,בנק
דיסקונט.
יו"ר פעיל ,ריט
.1
דיסקונט
מנפיקים ,יו"ר
דירקטוריון.
החב' לרישומים
בנק דיסקונט,
יו"ר
דירקטוריון.
הקופה
לפיצויים בנק
דיסקונט ,יו"ר
דירקטוריון.
דיסקונט שוקי
הון ,דירקטור.
חבר ועדת
השקעה הקופה
לפיצויים בנק
דיסקונט.
 B.Scבמדעי
המחשב,

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

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

מפרק משרדי
הבורסה
לניירות ערך
בע"מ.

054299557
28.5.56
נתינות
ישראלית וזרה

עובד
של
תאגיד

הבורסה1.1.2014 .

דירקטור
במסלקת
הבורסה
ובמסלקת
מעו"ף.
חבר בועדת
תקציב
ותכניות
עבודה ,הועדה
לניהול
הרזרבות
הכספיות,
ועדת שיווק
ופיתוח עסקי,
ועדת
התאמות,
ועדת לטיפול
בכשל של
חבר ,ועדת
אסטרטגיה.
יורם סירקיס
דירקטור
059137661
3.11.64
נתינות
ישראלית

בורלא ,30
תל-אביב

חבר בוועדת
תקציב
ותוכניות
עבודה
חבר בוועדה
לטיפול בכשל
של חבר
חבר בוועדת
אסטרטגיה
כיהן כחבר
בוועדת
הביקורת (חדל
ב)26.1.15-

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום
כהונה

לא

לא

בעל
בן
השכלה ועיסוק
בחמש השנים משפחה מיומנות
חשבונאית
של
האחרונות
ופיננסית
בעל
לפי סעיף
ענין
(92א)()12
לחוק
החברות
האוניברסיטה
העברית
בירושלים.
מנכ"ל הבורסה,
מנכ"ל מסלקת
הבורסה.
מנכ"ל
NADEX

 B.Aבכלכלה
החל לכהן
וחשבונאות
ב-
( 20.1.2009רואה חשבון),
האוניברסיטה
העברית
בירושלים.
M.B.A
במינהל עסקים,
האוניברסיטה
העברית
בירושלים.
סמנכ"ל ,ראש
חטיבת ניהול
נכסי לקוחות
בבנק
הבינלאומי.
דירקטור

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

יצחק חלמיש
דירקטור
007812795
22.8.48
נתינות
ישראלית

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

האדמור
מרוז'ין 17
בני ברק

דירקטור
במסלקת
מעו"ף
ובמסלקת
הבורסה.
חבר בוועדת
תקציב
ותוכניות
עבודה.
יו"ר ועדת
ביקורת.
חבר בוועדת
מיחשוב.
חבר בוועדה
לניהול
הרזרבות
הכספיות.
חבר בוועדה
לטיפול בכשל
של חבר .חבר
בוועדת
אסטרטגיה.
חבר בוועדה
לניהול
סיכונים

כן

עובד
של
תאגיד

לא

בעל
בן
השכלה ועיסוק
תאריך
בחמש השנים משפחה מיומנות
תחילת
חשבונאית
של
האחרונות
כהונה
ופיננסית
בעל
וסיום
לפי סעיף
ענין
כהונה
(92א)()12
לחוק
החברות
ביובנק (יו"ר)
ובחברה
לרישומים של
הבנק
הבינלאומי.
כן
לא
L.L.B 9.12.2012
במשפטים,
מכללת נתניה.
M.A
במשפטים,
אוניברסיטת בר
אילן.
 MScבמינהל
עסקים  -חקר
ביצועים,
אוניברסיטת תל
אביב.
BSc
במתמטיקה,
פיזיקה ומדעי
המחשב,
האוניברסיטה
העברית
בירושלים.
מנהל חברות.
יו"ר מיטב
טרייד.
מנכ"ל גאון
שוקי הון.
דירקטור
בחברה
ציבורית-
חברת ערד
השקעות
ופיתוח תעשיה
בע"מ (החל מ-
,)27.2.13
אחים בויאר
חברה
להשקעות
ולמסחר בע"מ,
הילת שוהם
בע"מ.
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שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

לינדה בן שושן
דירקטור
59279224
26.5.65
נתינות
ישראלית

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

גפן 16
מכבים

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

דירקטורית
במסלקת
מעו"ף (חדלה
לכהן ב-
.)31.3.14
חברה בוועדת
תגמול ,ועדת
ביקורת וועדת
ניהול רזרבות
כספיות (חדלה
לכהן ב-
)31.3.14

כן

עובד
של
תאגיד

לא

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום
כהונה

החלה לכהן
ב1.10.09-
חדלה לכהן
ב1.4.14-

בעל
בן
השכלה ועיסוק
בחמש השנים משפחה מיומנות
חשבונאית
של
האחרונות
ופיננסית
בעל
לפי סעיף
ענין
(92א)()12
לחוק
החברות
י .חלמיש
אחזקות –
חברה פרטית
(מנכ"ל).
חבר בחבר
הנאמנים של
מכללה אקדמית
נתניה.
 B.Aבכלכלה
וסוציולוגיה,
האוניברסיטה
העברית
בירושלים.
M.B.A
במינהל עסקים,
האוניברסיטה
העברית
בירושלים.
מרצה במכללה
למנהל,
דירקטורית
בבנק דיסקונט
חברה בועדת
ניהול סיכונים
בבנק דיסקונט
ובועדת ממשל
תאגידי ובועדת
אשראים.
חברה בועדה
המייעצת של
קרן השקעות
פרטית ,אלטו".
דח"צ ,ועדת
ניהול סיכונים,
אשראים
וממשל תאגידי
בבנק דיסקונט.
קרן רום -
דח"צ ,יו"ר
ועדת השקעות,
ביקורת ,יו"ר
ועדת .SOX

לא

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

נעמי זנדהאוז
דירקטור

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

אלכסנדרוני
 7רמת גן

דח"צ
או לא

לא

עובד
של
תאגיד

לא

54761101
20.2.57

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום
כהונה

בעל
בן
השכלה ועיסוק
בחמש השנים משפחה מיומנות
חשבונאית
של
האחרונות
ופיננסית
בעל
לפי סעיף
ענין
(92א)()12
לחוק
החברות
מרצה במסלול
האקדמי מכללה
למנהל.
מנכ"ל
אלומיניום
קונסטרקשיין.
עגור קרן
השתלמות –
נח"צ ויו"ר
ועדת השקעות.
אלוני חץ –
דירקטורית
בלתי תלויה,
ועדת דוחות
כספיים .קבוצת
הדס ארזים-
מנכ"ל הקבוצה.

החלה לכהן
ב-
1.12.10
חדלה לכהן
ב29.7.14-

B.A
במשפטים,
אוניברסיטת תל
אביב.
יועצת משפטית
ראשית של בנק
לאומי ומנהלת
חטיבת היעוץ
המשפטי ,חברת
הנהלה (2011-
.)2014
דירקטורית
בחברה לניהול
קופות
התגמולים
והפיצויים של
עובדי בנק
לאומי.

לא

החלה לכהן
ב-
16.11.10
חדלה לכהן
ב-

 B.Aבמינהל
עסקים ,שיווק
ומימון,
המכללה
למינהל.

נתינות
ישראלית

ענת פרומקיס
דירקטור
22791305
10.11.66

מוריה 105
נירית

חברה בוועדת
שיווק ופיתוח
עסקי

לא

לא

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

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

עובד
של
תאגיד

נתינות
ישראלית

ג'וליאן אסוס
דירקטור

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום
כהונה

15.2.15

פינסקר 17
תל-אביב

חבר ועדת
אסטרטגיה

לא

לא

החל לכהן
ב-
13.8.14

012814067
17.2.64
נתינות
ישראלית
וצרפתית

דן קולר
דירקטור
028051910
8.9.70
נתינות
ישראלית

אנטוקולסקי
 ,7תל-אביב

חבר בוועדה
לניהול
סיכונים

לא

לא

החל לכהן
ב4.8.14-

בעל
בן
השכלה ועיסוק
בחמש השנים משפחה מיומנות
חשבונאית
של
האחרונות
ופיננסית
בעל
לפי סעיף
ענין
(92א)()12
לחוק
החברות
M.B.A
במינהל עסקים,
אוניברסיטת בן
גוריון.
מנכ"ל מגדל
שרותי בורסה.
יו"ר ארקסיס-
פמלי אופיס
לא

 BAבניהול
ומדעי המדינה,
אוניברסיטת
תל-אביב.
מנכ"ל שרותי
בורסה בישראל
אי.בי.אי.
מנכ"ל איביאי
בית השקעות.
יזם ומנהל
 CFXמרקטס
בע"מ
דירקטור
באי.בי.אי-.
אמבן ניהול
השקעות.
אסוס ניהול
ייעוץ (יו"ר
ובעלים)
Flesh point
דירקטור.
סיאףאיקס
מרקטס
דירקטור
 MBAבכלכלה לא
ומנהל עסקים,
האוניברסיטה
העברית
ירושלים
 BAבכלכלה
ומנהל עסקים,
אוניברסיטה
העברית
ירושלים.
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שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

איתי בן-זאב
דירקטור
032166225
23.2.75
נתינות
ישראלית

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

אליהו ברלין חבר בוועדת
 ,9תל-אביב אסטרטגיה

דח"צ
או לא

לא

עובד
של
תאגיד

לא

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום
כהונה

בעל
בן
השכלה ועיסוק
בחמש השנים משפחה מיומנות
חשבונאית
של
האחרונות
ופיננסית
בעל
לפי סעיף
ענין
(92א)()12
לחוק
החברות
מנהל חטיבת
שווקים פיננסים
בנק הפועלים.
ממונה על
חטיבת ניהול
סיכונים בנק
הפועלים.
ממונה על
החטיבה
הבינלאומית,
בנק הפועלים.
דירקטור
בפועלים שוקי
הון בע"מ.
דירקטור
בפועלים שוקי
הון בית
השקעות בע"מ.
יו"ר
דירקטוריון
פקעות פועלים
בע"מ.
דירקטור ב-
Hapoalim
International
Ltd.

החל לכהן
ב29.7.14-

לא

L.L.B
במשפטים,
אוניברסיטת
ת"א.
בוגר קורס
אנליסטים -
מריל לינץ'.
בוגר תכנת
לפיתוח מנהלים
– אינסיאד.
בוגר קורס
דירקטורים –
המרכז
הבינתחומי.
חבר הנהלה-
ראש חטיבת
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שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

יואב שלוש
דירקטור
31157746
18.7.53
נתינות
ישראלית

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

למרחב
53א' ,רמת
השרון

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

דירקטור
במסלקת
הבורסה
דירקטור
במסלקת
מעו"ף
חבר בוועדת
תקציב
ותוכניות
עבודה
חבר בוועדת
ביקורת
והוועדה
לבחינת
הדו"חות
הכספיים.
חבר בוועדת
אסטרטגיה.

כן

עובד
של
תאגיד

לא

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום
כהונה

החל לכהן
ב15.5.14-

בעל
בן
השכלה ועיסוק
בחמש השנים משפחה מיומנות
חשבונאית
של
האחרונות
ופיננסית
בעל
לפי סעיף
ענין
(92א)()12
לחוק
החברות
שוקי הון ,בנק
לאומי.
סגן ראש
חטיבת שוקי
הון ,בנק לאומי.
מנהל חדר
עסקאות מט"ח
ונגזרים ,בנק
לאומי.
דירקטור
בלאומי שירותי
שוק הון.
דירקטור
בלאומי ארה"ב.
דירקטור לאומי
בריטניה.
כן
 MBAמוסמך לא
במנהל עסקים ,
INSEAD
פונטנבלו
צרפת.
 BAכלכלה
וסטטיסטיקה,
אוניברסיטת
תל-אביב.
אביב הון סיכון
– שותף מנהל
בקרן הון סיכון.
דירקטור
בחברות.
צ'קפוינט –
דח"צ
דירקטור –
אימאג'סאט
אינטרנשיונל.
דירקטור –
בריפקאם.
דירקטור –
פריקסו
דירקטור –
נובלאיקס
דירקטור – עוז
וימן
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שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

דן וייס
דירקטור

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

דרך פינלס
 ,8זיכרון
יעקב

דירקטור
במסלקת
הבורסה
ובמסלקת
מעו"ף
חבר בוועדת
תקציב
ותוכנית
עבודה.
חבר בוועדת
ביקורת
והוועדה
לבחינת
הדו"חות
הכספיים.
חבר בוועדת
מיחשוב.
חבר בוועדת
שיווק ופיתוח
עסקי.
חבר בוועדה
לניהול
הרזרבות
הכספיות.
חבר בועדת
התאמות –
לאופציות על
מניות.
חבר בוועדה
לטיפול בכשל
של חבר.

כן

057766123
9.7.62
נתינות
ישראלית

נטע אברהמוב-
ביטן
דירקטור חליף
28610574
21.3.71
נתינות
ישראלית

עמק ברכה
 ,29ת"א

לא

עובד
של
תאגיד

לא

לא

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום
כהונה

החל לכהן
ב-
17.11.14

החלה לכהן
ב1.7.14 -

בעל
בן
השכלה ועיסוק
בחמש השנים משפחה מיומנות
חשבונאית
של
האחרונות
ופיננסית
בעל
לפי סעיף
ענין
(92א)()12
לחוק
החברות
כן
 – BScהנדסת לא
תעשיה וניהול
– הטכניון.
רו"ח.
רואה חשבון.
 – MBAמנהל
עסקים,
אוניברסיטת
ת"א.
ד"ר למנהל
עסקים –
אוניברסיטת
ת"א.
חוקר וחבר סגל
באוניברסיטת
ת"א ,הפקולטה
לניהול.
דירקטור –
אלון רבוע כחול
(חברה דואלית)
– דירקטור -
אלון חברה
לדלק .

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

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

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

טל ביבר
דירקטור חליף

מעפילי אגוז
6א' ,8/בית
שמש

069674513
7.7.76
נתינות
ישראלית

עינת סקורניק
דירקטור חליף
022366199
12.2.66
נתינות
ישראלית

הסתוונית
 ,38זכרון
יעקב

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

דירקטור
במסלקת
הבורסה
ובמסלקת
מעו"ף

לא

לא

עובד
של
תאגיד

לא

לא

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום
כהונה

החל לכהן
ב-
17.8.11

החלה לכהן
ב1.3.12 -

בעל
בן
השכלה ועיסוק
בחמש השנים משפחה מיומנות
חשבונאית
של
האחרונות
ופיננסית
בעל
לפי סעיף
ענין
(92א)()12
לחוק
החברות
איגוד.
לא

Bsc,
Economics,
University
College
University
of London
MSc
Management
Finance,
University
College
University
of London
מנהל אגף
שווקים ,חטיבת
השווקים ,בנק
ישראל.
מנהל יחידת
עסקאות,
חטיבת
השווקים ,בנק
ישראל.
חבר בוועדת
השקעות
האפוטרופוס
הכללי ,משרד
המשפטים
לא
מוסמך מנע"ס
EMBAF
האוניברסיטה
העברית י-ם.
 BAבכלכלה,
האוניברסיטה
העברית י-ם.
רשות ני"ע –
רישיון ייעוץ
השקעות.
משרד האוצר-
רישיון פנסיוני.
ראש מערך
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שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

יגאל יהב
דירקטור חליף

ישפה  6הוד
השרון

דירקטור
במסלקת
הבורסה
דירקטור חליף
במסלקת
מעו"ף.

לא

053500997
4.4.55
נתינות
ישראלית

רונית מאירי-
הראל
דירקטור חליף
22175897
20.6.66
נתינות
ישראלית

פסח יפהר  1דירקטורית
במסלקת
הרצליה
מעו"ף.

לא

עובד
של
תאגיד

לא

לא

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום
כהונה

החל לכהן
ב-
26.10.06

החלה לכהן
ב-
5.11.09

בעל
בן
השכלה ועיסוק
בחמש השנים משפחה מיומנות
חשבונאית
של
האחרונות
ופיננסית
בעל
לפי סעיף
ענין
(92א)()12
לחוק
החברות
ייעוץ השקעות,
בנק לאומי
ראש ענף מחקר
שוק ההון ,בנק
לאומי.
יועצת בכירה
לועדת השקעות
של קופת הגמל
של פקידי
בל"ל.
לא
 BAכלכלה
מנהל עסקים,
אוניברסיטת
בר-אילן.
 MAמנהל
עסקים,
אוניברסיטת
בר-אילן.
מנהל מחלקת
תפעול ני"ע
והמסחר
בישראל ,עוזר
מנכ"ל ,בנק
הפועלים.
דירקטור
החברה
לרישומים של
בנק הפועלים.
לא
 BAכלכלה
אוניברסיטת
ת"א.
 MBAמנהל
עסקים,
אוניברסיטת
ת"א.
רישיון יעוץ
השקעות ,רשות
ניירות ערך.
מנהלת אגף
חדרי עסקאות
וברוקראג' בנק
הפועלים.
מנהלת אגף
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שם
דירקטור/חליף
מספר ת"ז
תאריך לידה
נתינות

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

אסתר דויטש
דירקטור חליף

יהודה הלוי
 17תל-
אביב

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

לא

עובד
של
תאגיד

לא

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום
כהונה

בעל
בן
השכלה ועיסוק
בחמש השנים משפחה מיומנות
חשבונאית
של
האחרונות
ופיננסית
בעל
לפי סעיף
ענין
(92א)()12
לחוק
החברות
ניירות ערך
ונכסים
פיננסים ,בנק
הפועלים.

החלה לכהן
ב1.7.13 -

לא

056346299
6.2.60
נתינות
ישראלית

יעל מולקנדוב
דירקטור חליף

תבור ,4
שוהם

059672641
20.6.65
ישראלית

ברק סורני
דירקטור חליף
027871102

יהודה 13
כפר
האורנים

דירקטורית
במסלקת
הבורסה
דירקטורית
במעו"ף

לא

לא

לא

לא

החלה לכהן
ב1.7.14 -

החל לכהן
ב-
13.8.14

 BAמשפטים,
האוניברסיטה
העברית.
סמנכ"לית
בכירה ,היועצת
המשפטית
הראשית וראש
מערך הייעוץ
המשפטי של
בנק דיסקונט
לישראל בע"מ.
דירקטורית
בדיסקונט
ישראל שוקי
הון והשקעות
בע"מ.
דירקטורית ב-
IDB
)(SWISS
BANK
.LTD.
BSC
מתמטיקה,
אוניברסיטת
ת"א
מנהלת מחלקת
שוק ההון הבנק
הבינלאומי
הראשון
לישראל בע"מ.
מנהל מערך
עורפי שוק
ההון,
הבינלאומי
 BAכלכלה
ומנהל עסקים
האוניברסיטה
העברית

לא

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

8.8.1970
נתינות
ישראלית

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

חברות
בוועדות
הדירקטוריון
ובדירקטוריון
חברות בנות

דח"צ
או לא

עובד
של
תאגיד

תאריך
תחילת
כהונה
וסיום
כהונה

בעל
בן
השכלה ועיסוק
בחמש השנים משפחה מיומנות
חשבונאית
של
האחרונות
ופיננסית
בעל
לפי סעיף
ענין
(92א)()12
לחוק
החברות
ירושלים.
 MAכלכלה
ומנהל עסקים,
האוניברסיטה
העברית
ירושלים.
מנכ"ל פסגות
ני"ע.
מנהל השקעות
בכיר ,פסגות
גמל.
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תקנה 26א :.נושאי משרה בחברה
שם
מספר ת"ז
תאריך לידה
יוסף ביינארט
054299557
28.5.1956

רובי גולדנברג
057314320
2.11.1961

תאריך
תחילת
כהונה

תפקידו בתאגיד,
בחברה 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
לא

 01.01.2014מנכ"ל הבורסה.
מנהל מסלקת הבורסה
דירקטור במסלקת
הבורסה ובמסלקת
מעו"ף
מפרק משרדי
הבורסה לניירות ערך
בע"מ
החל מיום
19.03.14
לא
 15.3.2012סמנכ"ל בכיר
בבורסה ,מנהל
המסחר בבורסה,
מנהל מסלקת מעו"ף.

חני שטרית-בך
056098122
14.10.1959

 02.06.2011סמנכ"לית בכירה,
מנהלת המחלקה
הכלכלית של
הבורסה.

לא

גל לנדאו-יערי
032430183
06.06.1975

 03.07.2014סמנכ"לית בכירה,
מנהלת הסיכונים
הראשית של
הבורסה.

לא

יוסי לוי
055875322
21.04.1959

 01.03.2001סמנכ"ל בכיר ,מנהל
מחלקת חברים
ופיקוח בבורסה.

לא

השכלה וניסיונו העסקי בחמש השנים
האחרונות

 B.Scבמדעי המחשב ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלים.
נשיא ומנכ"ל בורסת . NADEX

בוגר  BAבכלכלה וניהול ,אוניברסיטת
תל-אביב.
 .MBAמנהל עסקים אוניברסיטת תל-
אביב .מנהל יחידת שיטות מסחר
במחלקת המסחר והמסלקות בבורסה.
 BAבכלכלה ובסוציולוגיה,
האוניברסיטה העברית ירושלים.
 MBAבמנהל עסקים האוניברסיטה
העברית ירושלים.
מנהלת יחידת ההנפקות במחלקה
הכלכלית של הבורסה.
 – MBAתואר שני במנהל-עסקים
(התמחות במימון וחשבונאות) ,במסלול
האקדמי של המכללה למינהל.
 – LLMתואר שני במשפטים
(התמחות במשפט מסחרי ודיני ניירות
ערך) ,אוניברסיטת תל-אביב
תעודת הסמכה כעורכת-דין.
מילאה תפקידים ניהוליים בכירים
בהנהלה הראשית של קבוצת הבנק
הבינלאומי הראשון – ניהלה את
המחלקה לניהול סיכונים קבוצתיים (בין
השנים  )2007-2011ואת מחלקת
התכנון (המחלקה הכלכלית) של
הקבוצה (בין השנים .)2011-2013
 BAבכלכלה ,אוניברסיטת תל-אביב
 MAבכלכלה ,אוניברסיטת תל-אביב
סמנכ"ל בכיר ,מנהל מחלקת חברים
ופיקוח בבורסה.
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אלדד הרשטיג
5792116-5
13.10.1962

 01.01.2014סמנכ"ל בכיר,
מנהל מחלקת
טכנולוגיות מידע
ותפעול בבורסה

 11.05.2014סמנכ"ל בכיר ,מנהל
דוד דרעי
מחלקת כספים
0584228830
ומנהל.
14.11.1963

לא

בוגר  BAבפסיכולוגיה וניהול,
האוניברסיטה הפתוחה.
קורס ניתוח מערכות ,הנדסאי מחשבים
וקורס תכנות ,ממר"מ.
כיהן כסמנכ"ל ,סגן מנהל מחלקת
טכנולוגיות מידע ותפעול בבורסה.
-BAתואר ראשון בכלכלה וחשבונאות,
אוניברסיטת בר-אילן.
בעל רישיון רואה חשבון ישראלי.
בעל רישיון משווק פנסיוני.
עד שנת  2012שימש בתפקידי משנה
למנכ"ל דש ניירות ערך והשקעות
בע"מ .מנכ"ל משותף בדש שרותי
בורסה בע"מ ודירקטור בחברות הבנות.
בין השנים  2013-2014שימש בתפקיד
סמנכ"ל הכספים במיטב דש השקעות
ודירקטור בחברות הבנות ,יו"ר
דירקטוריון מיטב דש שרותי בורסה .
 LLBמשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב.
 ,BAכלכלה ,אוניברסיטת תל-אביב.
לימודים ל MBA-במנהל עסקים
בטכניון.
מזכירת החברה
מנהלת מדור במחלקה המשפטית של
הבורסה.
עו"ד במחלקה הבינלאומית בUS -
Securities and Exchange
Commission, Washington DC.
עו"ד במחלקה המשפטית של הבורסה.
 ,LLBמשפטים ,אוניברסיטת חיפה.
 ,EMLEמשפט וכלכלה מטעם האיחוד
האירופי.
מרצה בחוג לחשבונאות במכללה למנהל
בקורס להיבטים בשוק ההון ובעבודת
רשות ני"ע.
מרצה אורח בפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת חיפה.
יועץ משפטי וראש מערך רגולציה,
מחלקת תאגידים ,רשות ני"ע.
 LLBמשפטים ,האוניברסיטה העברית.
 MAספרות עברית ,אוניברסיטה בן-
גוריון.
לימודים ל MBA-במנהל עסקים
בטכניון.
עו"ד במחלקה המשפטית של הבורסה.
מנהלת יחידה במחלקה המשפטית של
הבורסה.

לא

סיגל ברלינר-
לוינסון
033567819
9.1.1977

2.10.2014

מזכירת החברה

לא

שריה אורגד
25723842
19.3.74

1.1.15

סמנכ"ל בכיר ,פיתוח
עסקי ואסטרטגיה

לא

מירב לשם
022647317
29.10.66

1.10.14

מ"מ יועמ"ש

לא
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חגית נאמן
52593134
13.05.1954

החלה לכהן
בשנת 1993
חדלה לכהן
ב-
30.09.2014

סמנכ"לית בכירה,
היועצת המשפטית
ומזכירת החברה

לא

אורלי גרינפלד
29731544
19.12.72

החלה לכהן
ב15.3.12-
חדלה לכהן
ב31.8.14-

סמנכ"לית בכירה,
מנהלת מסלקת
הבורסה

לא

 ,LLBמשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב
 ,LLMמשפטים אוניברסיטת תל-אביב
בוגרת תוכנית לניהול מתקדם(AMP) ,
Advanced Management
 ,Programאוניברסיטת הרווארד,
ארה"ב.
סמנכ"ל בכיר ,היועצת המשפטית,
מזכירת החברה ומנהלת המחלקה
המשפטית.
 BAכלכלה ,אוניברסיטת ת"א.
 ,MBAמנהל עסקים ,אוניברסיטת בן-
גוריון.
סמנכ"לית בכירה ,מנהלת מסלקת
הבורסה
כיהנה כשנתיים כמנהלת הסיכונים
הראשית של הבורסה.
ניהלה את מחלקת ניהול סיכונים
באשכול הייעוץ של Ernst&Young
ישראל.

תקנה 26ב :.מורשה חתימה בתאגיד

אין מורשי חתימה עצמאיים בתאגיד.
תקנה  :27רואה החשבון של התאגיד
משרד ברייטמן אלמגור זהר .מען משרדו :מרכז עזריאלי  1תל-אביב.
תקנה  :28שינוי בתזכיר או בתקנון החברה
במהלך שנת הדיווח לא בוצעו שינויים בתזכיר או בתקנון החברה.
תקנה  :29המלצות והחלטות הדירקטורים והאסיפה הכללית
.1

תקנה (29א) -המלצות והחלטות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן טעונות
אישור האסיפה הכללית בנושאים המפורטים בתקנה:
חלוקת דיבידנדים
בהתאם לחוק ניירות ערך ,רווחי הבורסה ישמשו רק למטרותיה ולא יחולקו לחבריה והוראה זו תחול
עד לאחר מתן שני רשיונות או יותר לניהול בורסה .לפיכך הבורסה לא חילקה דיבידנדים מאז הקמתה.
הגידול במחזורי המסחר ,בהנפקות ובפעילויות אחרות במהלך השנים איפשר :להוריד את עמלות
המסחר והסליקה באופן משמעותי במקביל לכיסוי ההוצאות השוטפות ,להשקיע סכומים נכבדים
בפיתוח ולצבור הון עצמי ורזרבות כספיות ,המהוות מקור מימון לבניית הבניין החדש ,לפיתוח עתידי
ו"כרית ביטחון ליום סגריר".
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תקנה (29ג) -החלטות אסיפה כללית מיוחדת של החברה בשנת :2014

.2

ביום  8.1.14אישרה האסיפה הכללית הסכם פרישה של יו"ר הדירקטוריון היוצא ,מר שאול ברונפלד.
ביום  1.5.14אישרה האסיפה הכללית תנאי כהונה של יו"ר הדירקטוריון ,מר אמנון נויבך.
ביום  2.6.14אישרה האסיפה הכללית מתן מענק למ"מ יו"ר הדירקטוריון ,ד"ר רון מלכא.
ביום  23.6.14אישרה האסיפה הכללית כלהלן:
)1

מינוי משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' לרואה החשבון המבקר של הבורסה.

)2

לעניין ההסכם מיום  8.6.14בין הבורסה לבין מסלקת מעו"ף ,בהתייחס לשנת  ,2013ההוצאות
החד פעמיות של הבורסה בגין הפסד מירידת ערך על בניין הבורסה החדש בסך של כ 92.5-מיליוני
 ₪לא יכללו כחלק מסך הוצאות הבורסה לעניין חישוב השתתפות מסלקת מעו"ף בע"מ בהוצאות
הבורסה ,כמפורט בהסכם.

ביום  31.7.14אישרה האסיפה הכללית התקשרות של החברה ,מסלקת הבורסה ,מסלקת מעו"ף
ומשרדי הבורסה עם חברת "הפניקס לביטוח בע"מ" לביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה לתקופה
שמיום  1.8.14עד וכולל  31.7.15על פיה ינתן כיסוי ביטוח בגין חבות נושאי משרה בגבול אחריות עד
לסך שלא יעלה על  50מיליוני דולר ארה"ב (למקרה ובמצטבר) .תמורת פרמיה בסך של  63,412דולר
ארה"ב ,ובגין אחריות מקצועית בגבול אחריות עד לסך שלא יעלה על  50מיליוני דולר ארה"ב (למקרה
ובמצטבר) ,תמורת פרמיה בסך של  231,588דולר ארה"ב.
גבולות האחריות דלעיל הינ ן ללא שינוי לעומת פוליסת הביטוח הקודמת .הוחלט כי משרדי הבורסה
תישא בעלות הפרמיה בגין ביטוח חבות נושאי משרה בסך שלא יעלה על  5,000דולר ארה"ב ושמסלקת
מעו"ף תישא בחלקה היחסי בעלות הפרמיה לפי הסכם חלוקת ההוצאות בינה לבורסה.
ביום  10.8.14אישרה האסיפה הכללית תיקון הסכם העסקתו של מר יוסף ביינארט.
תקנה 29א :החלטות החברה
מתן פטור מאחריות לנושאי משרה
האס יפה הכללית של הבורסה החליטה ,בכפוף להוראות חוק החברות ,לפטור את הדירקטורים ונושאי
המשרה האחרים בבורסה מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלהם כלפי
הבורסה.
האסיפה הכללית של מסלקת הבורסה החליטה ,בכפוף להוראות חוק החברות ,לפטור את הדירקטורים
ונושאי המשרה האחרים במסלקת הבורסה ,מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת
הזהירות שלהם כלפי מסלקת הבורסה.
האסיפה הכללית של מסלקת מעו"ף החליטה ,בכפוף להוראות חוק החברות ,לפטור את הדירקטורים ואת
נושאי המשרה האחרים במסלקת מעו"ף ,מאחריותם בשל כל נזק שנגרם או שיגרם עקב הפרת חובת
הזהירות שלהם כלפי מסלקת מעו"ף.
התחייבות החברה לשיפוי נושאי המשרה בחברה
נכון למועד דוח זה ,החברה העניקה לדירקטורים ולנושאי המשרה בבורסה כתבי שיפוי וזאת בהתאם
להחלטות שהתקבלו באורגנים של החברה כמפורט להלן:
-

ביום  , 7.12.2000החליט דירקטוריון הבורסה לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת הביקורת של הבורסה,
לאשר את התחייבות הבורסה לשיפוי הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בבורסה (להלן ,ביחד -
"נושאי משרה").
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-

ביום  ,25.1.2001אישרה האסיפה הכללית של הבורסה את ההחלטה האמורה (להלן " -החלטת
השיפוי").

-

בימים  29.6.03ו , 26.1.05-אישרה האסיפה הכללית של הבורסה ,לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת
הביקורת ודירקטוריון הבורסה ,את התיקון של החלטת השיפוי ,ובכלל זה ,תיקון רשימת האירועים
המפורטים בתוספת לכתב השיפוי.

-

ביום  1.5.06אישרה האסיפה הכללית של הבורסה ,לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת
ודירקטוריון הבורסה ,תיקון של החלטת השיפוי ,ובכלל זה ,תיקון רשימת האירועים המפורטים
בתוספת לכתב השיפוי.

-

ביום  20.7.06אישרה האסיפה הכללית של הבורסה ,לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת
ודירקטוריון הבורסה ,תיקון נוסף של החלטת השיפוי.

-

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

-

סכום השיפוי שתשלם הבורסה (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח ,אם יתקבלו ,במסגרת
ביטוח שרכשה הבורסה) בגין חבות כמפורט בכתב השיפוי ביחד עם סכומי השיפוי שתשלם הבורסה
בגין חבות על פי כל שאר כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לענין זה ,לכל נושאי המשרה בבורסה,
במצטבר ,בגין אחד או יותר מן האירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי ,לא יעלה על סכום
מצטבר בש"ח ,השווה ל 20 -מיליוני דולר ארה"ב והכל בכפוף לאמור בכתב השיפוי.

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

ביום  , 24.7.03החליט דירקטוריון הבורסה לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת הביקורת של הבורסה,
לאשר את התחייבות הבורסה לשיפוי הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים במסלקת הבורסה (להלן -
"נושאי המשרה במסלקת הבורסה") .ביום  ,4.9.03אישרה האסיפה הכללית של הבורסה את ההחלטה
האמורה (להלן " -החלטת השיפוי"),

-

ביום  , 1.5.06אישרה האסיפה הכללית של הבורסה ,לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת
והדירק טוריון של הבורסה ,את התיקון של החלטת השיפוי ובכלל זה ,תיקון רשימת האירועים
המפורטים בתוספת לכתב השיפוי.

-

ביום  , 20.7.06אישרה האסיפה הכללית של הבורסה ,לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת
והדירקטוריון של הבורסה ,תיקון נוסף של החלטת השיפוי.

-

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

-

סכום השיפוי שתשלם הבורסה (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח ,אם יתקבלו ,במסגרת ביטוח
שרכשו הבורסה או מסלקת הבורסה) בגין חבות כמפורט בכתב השיפוי ביחד עם סכומי השיפוי
שתשלם הבורסה בגין חבות על פי כל שאר כתבי השיפוי ,אשר הוענקו ו/או יוענקו לענין זה ,לכל נושאי
המשרה במסלקת הבורסה ,במצטבר ,בגין אחד או יותר מן האירועים המפורטים בתוספת לכתב
השיפוי ,לא יעלה על סכום מצטבר השווה לסך של  50מיליוני ש”ח והכל בכפוף לאמור בכתב השיפוי.
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ביטוח נושאי משרה
לפרטים אודות ביטוח אחריות נושאי משרה ראה תקנה  29לעיל.

אמנון נויבך ,יו"ר הדירקטוריון

יוסף ביינארט ,מנכ"ל

29.3.15
תאריך החתימה
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חלק ד'
דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי
תקנה 9ב(א)
ההנהלה ,בפיקוח דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה") ,אחראית
לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בבורסה.
לעניין זה חברי ההנהלה הם:












יוסף ביינארט – מנהל כללי של הבורסה (החל מיום  )1.1.14ומנהל מסלקת הבורסה (החל מיום
; )18.9.14
דוד דרעי – סמנכ"ל בכיר ,מנהל מחלקת כספים ומינהל;
אלדד הרשטיג – סמנכ"ל בכיר ,מנהל מחלקת טכנולוגיות מידע ותפעול (החל מיום ).1.1.14
יוסי לוי – סמנכ"ל בכיר ,מנהל מחלקת חברים ופיקוח;
חני שטרית-בך – סמנכ"ל בכיר ,מנהלת המחלקה הכלכלית;
ראובן גולדנברג – סמנכ"ל בכיר ,מנהל מחלקת מסחר ונגזרים;
גל לנדאו-יערי – סמנכ"ל בכיר ,מנהלת מחלקת ניהול סיכונים (החל מיום ;)3.7.14
חגית נאמן ,עו"ד – סמנכ"ל בכיר ,מנהלת המחלקה המשפטית (עד ליום ;)8.12.14
אורלי גרינפלד – סמנכ"ל בכיר ,מנהלת מסלקת הבורסה (עד ליום ;)31.8.14
מירב לשם ,עו"ד – מ"מ מנהלת המחלקה המשפטית שאינה חברת הנהלה (החל מיום ;)1.10.14
סיגל ברלינר לוינסון ,עו"ד – מזכירת החברה שאינה חברת הנהלה (החל מיום .)1.10.14

מודל להערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית של הבורסה מבוסס סיכונים תוך מתן דגש על היבט
המהותיות.
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בבורסה ,אשר תוכננו בידי
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל
את התפקידים האמורים ,בפיקוח דירקטוריון הבורסה ,אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון
בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע
שהבורסה נדרשת לגלות בדוחות שהיא מפרסמת על פי הוראות הדין ,נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח
במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהבורסה נדרשת לגלותו
כאמור ,נצב ר ומועבר להנהלת הבורסה ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום
הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד
המתאים ,בהתייחס לדרישת הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק בטחון
מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי בבורסה והאפקטיביות שלה.
הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון
כללה:
א.

ביצוע הליך הערכת סיכונים של הבקרה הפנימית לצורך מיפוי וזיהוי התהליכים המהותיים
מאוד לשנת .2014
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התהליכים המהותיים מאד לדיווח הכספי שזוהו הינם:
• תהליך שכר והתחייבויות לעובדים;
• תהליך ההכנסות מעמלות מסחר וסליקה ,שירותי מסלקה;
• תהליך נכסים בלתי מוחשיים;
• תהליך בניין חדש.
בנוסף קיימים שלושה תהליכים שנקבעו בתקנות ה ISOX-ואשר נחשבים כמהותיים מאד:
• בקרות ברמת הארגון (;)ELC - Entity Level Control
• בקרות כלליות על מערכות מידע (;)ITGC
• תהליך סגירה ודיווח הדוחות הכספיים.
ב.

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

ג.

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

ד.

ביצוע אימות לבקרות חדשות ובקרות מפתח ותיקון פערים במידה והתגלו.

ה.

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

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל ,הדירקטוריון
והנהלה הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בבורסה ליום  31בדצמבר
 2014היא אפקטיבית.
רצ"ב כנספח א' הצהרת מנהלים (הצהרת מנהל כללי של הבורסה והצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר
בתחום הכספים בבורסה) ,כנדרש לפי תקנה 9ב (ד)( )2לתקנות ניירות ערך.
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נספח א'
הצהרת המנהל הכללי
אני ,יוסף ביינארט ,מצהיר כי:
.1

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
(להלן  -התאגיד) לשנת  2014ואת דוח הדירקטוריון לשנת ( 2014להלן – הדוחות).

.2

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

.3

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

.4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף,
לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת
הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן-
ב .כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי.

.5

אני ,לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד:
א .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,ולרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות
ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע  ,2010מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות
המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-
ב .ק בעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין,
לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
ג.

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

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

____________________
יוסף ביינארט ,מנכ"ל
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הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,דוד דרעי ,מצהיר כי:
.1

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
(להלן  -התאגיד) לשנת ( 2014להלן  -הדוחות).

.2

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

.3

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

.4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול
בדוחות ,העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח
על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים
בהתאם להוראות הדין; וכן-
ב .כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי.

.5

אני ,לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד:
א .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות
ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע  ,2010ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי
אחר הכלול בדוחות ,מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך
תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-
ב.

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

ג.

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

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

____________________
דוד דרעי ,סמנכ"ל בכיר
מנהל מחלקת כספים ומינהל
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