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אישור דוחות כספיים()תיקון(,  תיקון תקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך הנדון:
  2016-התשע"ו

     
 

הצעה לתיקון  מצויה 28.2.2016יום שהוקדמה לישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט על סדר היום של 
למנות ועדה לבחינת הדוחות  של תאגידים מדווחים תבוטל החובה לפי הצעה זו .התקנות שבנדון

, ללא וזאת באופן תמידי)הן לגבי כל התאגידים הנחשבים כ"תאגיד קטן"  -"( הוועדההכספיים )להלן "
מהמועד שבו  הראשונות שניםה 5-ב (שאינם "תאגיד קטן")והן לגבי כל יתר התאגידים ( כל הגבלה בזמן

 הציעו לראשונה ניירות ערך לציבור.
 

להצעה האמורה, אשר ללא  מתנגדת באופן מוחלטלשכת רואי חשבון בישראל מבקשת להבהיר כי היא 
. כזאת תפעל ועדהבהם לא ש תאגידיםשל במהימנות הדוחות הכספיים  חמורהספק תביא לפגיעה 

מאחר שהדוחות הכספיים מיועדים להוות את מרכיב המידע המרכזי, הבסיסי והמהימן ביותר של 
 . ההון והמסחר בו במהימנות מידע זה תשפיע על כל התנהלות שוק קשה הדיווח לציבור, הרי שפגיעה

 
לעודד הנפקות ראשונות של מדובר על הקלות המיועדות בעניין זה  רשות ניירות ערךבמסמך ההצעה של 

"מבלי לגרוע משמירה על עניינם של ציבור המשקיעים, כאשר משטר הגילוי ומשטר  וזאת הון לציבור
 הנפקותהלשכה אינה מתנגדת למתן הקלות על מנת לעודד . הממשל התאגידי יוותרו ברובם על כנם"

של ציבור  עניינוב חמורההקלה" המוצעת בעניין זה תהווה פגיעה "ההיא סבורה כי  בשוק ההון, אולם
, אלא שהלשכה אינה לא זו בלבד יסודות חיוניים במשטר הממשל התאגידי. תפרק בפועלו המשקיעים

  בביטול הוועדה, ולפיכך "הקלה" כזו תיצור בפועל נזק בלבד.ממשי סכון יאו חרואה כל תועלת 
 

שנים( הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים הפכה להיות  6-יותר מ)לפני שבנדון מאז שהותקנו התקנות 
משמעותי אינהרנטי, בעלת תפקיד והיא  בכל הנוגע לדיווח כספי לציבוראבן הפינה בממשל תאגידי תקין 

קשה להעלות על הכרת המצב האמיתי בשטח . משל דוחות כספיים מהימניםומרכזי ביותר בהפקתם 
 ., כפי שמוסבר להלןהדעת כיצד ניתן לחזור לעידן שבו לא תתקיים ועדה כזאת
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 הוועדה המישורים הקריטיים בחיוניות קיומה של
 

 :ןלהלה של הוועדה באה לידי ביטוי במספר מישורים כחיוניות
 

  "נקיון" הדיון בוועדה .1
 
 :התנאים המצטברים שלהלןכל  להתקיים חייביםבוועדה  קובעות כי תקנות הנוכחיותה

 
לא יהיו חברים בה בעל השליטה או קרובו וכן מספר חבריה לא יפחת משלושה וכן  .א

יושב ראש הדירקטוריון וכל דירקטור המועסק בידי החברה או המועסק בידי בעל 
כאמור, דירקטור הנותן שירותים, שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה 

דרך קבע, לחברה, לבעל שליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, וכן 
 ;דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה

 ;יו"ר הוועדה יהיה דירקטור חיצוני .ב

 ;רוב חבריה דירקטורים בלתי תלוייםוכל חבריה דירקטורים  .ג

כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות  .ד
 ;תלויים הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

חברי הוועדה נתנו הצהרה לגבי יכולתם לקרוא ולהבין דוחות כספיים או לגבי  .ה
 מומחיותם החשבונאית;

ובלבד שרוב הנוכחים המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה יהיה רוב חבריה  .ו
 .ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות תי תלוייםהם דירקטורים בל

 
וועדה ב כיוםהדיון בדוחות הכספיים המתנהל כי  אפשרמבקשת ללתיקון התקנות  ההצעה

כמעט כל התנאים דלעיל )אלה המסומנים , כאשר מליאת הדירקטוריוןב מכאן ולהבא יתנהל
לא ניתן לקיים את  ,פקטו-דה. לגבי הדיון במליאת הדירקטוריון יחולובאותיות מודגשות( לא 

הסיבה  בוועדה.במליאת הדירקטוריון כפי שניתן לקיימו תהליך קבלת ההחלטות "נקיון" 
 )כגון שאינם יכולים להיות חלק ממנה גורמיםמהוועדה אלא דווקא  הרכבמרק לא עת בלכך נו

הדיון ועל ( נוכח ההשפעה שעשויה להיות להם על אופי ועוד יו"ר הדירקטוריון בעל השליטה,
תאושר, גורמים אלה, אשר נוכחותם נאסרה עד  תיקוןאם הצעת הההחלטות המתקבלות בו. 

 . הדוחות הכספיים גבילאישור הדיון והיוכלו להשפיע ביתר שאת על הליך כה בישיבות הוועדה, 

 
  הדיון בוועדה רמת .2

 
 רקלדיון ואישור הדירקטוריון  וובאיהדוחות הכספיים  קובע כי הנוכחיות תקנותב( 1)2סעיף 

: הערכות ואומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות כל אלהלאחר שהוועדה דנה וגיבשה המלצה ב
הכספיים, הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, שלמות ונאותות הגילוי בדוחות 
הכספיים, המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של 

סמכים נתונים שעליהן נ( לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן)החברה וכן הערכות שווי 
 בדוחות הכספיים.

 
לעיל  בנושאים האמוריםומקצועיים  ממציםדיונים כי  חד משמעיבאופן  הניסיון המעשי מלמד

שבה דומה לזו ברמה במליאת הדירקטוריון לא יתקיימו בפועל( אף )ויכולים להתקיים  אינם
הניסיון , שלמרבית חבריו אין את הרכב מליאת הדירקטוריון לבש .הם מתקיימים בוועדה

הדיון בדוחות הכספיים הינו ש לכךו היכולת המקצועית הדרושים כדי לדון בנושאים כאלה,ו

 " גרידא.Vכ"סימון  במקרים רבים עשהי דיון כזה ,שםרק אחד מיני נושאים רבים הנדונים 
 

מומחיות חשבונאית ופיננסית במקרים רבים דירקטורים שאינם בעלי כי אין זה סוד , יתר על כן
, ולכן הם אינם תופסים את הדיון בנושאים אלה כמצב היוצר להם אחריות וסיכונים מיותרים

 את נושאים אלה בפניהם.בכעס על עצם ההבעת , עד כדי וולמזער מוומנסים לצמצ דיוןחפצים ב
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  דוחות הכספייםבאפשרות מעשית לתיקון בעיות העולות מהדיון  .3
 

, החברות למדו כי נדרש פער זמן מסוים בין הנוכחיות הניסיון מאז הותקנו התקנותעם צבירת 
כי  בשל הניסיוןהדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים, וזאת מליאת הדיון בוועדה לבין כינוס 

יובאו הדוחות הכספיים ש לפניטיפול  המצריכותבעיות שונות  עשוי להציףבוועדה  ראוי ןדיו
 חלק, הדירקטוריון במליאת הדיון של השונה האופי בשל. הדירקטוריון לאישור במליאת

 במקרים .במליאת הדירקטוריון ןבדיו יצופו לא כלל וועדהב ןבדיו צפות שהיו בעיות מאותן
, בין מאחר שהדיון נאות לטיפול ינהלא תזכ הדירקטוריון במליאת הצפות, בעיות אחרים

אינו שלחץ הזמנים  , בין מאחרות הכספייםהדוחמתקיים סמוך למועד האחרון לפרסום 
שהדוחות מובאים כדבר מלכתחילה  היאהכללית מאפשר דיון ממצה ובין מאחר שהאווירה 

 ., בבחינת "כזה ראה וקדש"בלבד לדיון פורמלי מוגמר

 

  "שומר סף" של אפשרות לרואה החשבון המבקר לקיים תפקיד .4
 

לרואה החשבון  שאגב דיוני הוועדה נודעקורה הניסיון מלמד כי לעתים לא רחוקות  .א
שמרבית מאחר מצב זה קורה  אשר הוא לא היה מודע להם קודם לכן.על עניינים המבקר 

של רואה החשבון המבקר נעשית מול אנשי הכספים והחשבונאות השוטפת האינטראקציה 
(, ויתכן כי אותם אנשים אינם מודעים לעניינים , חשב וכו'בחברה )כגון מנהל כספים

על  עניינים כאלה להשלכות שלאו /דירקטוריון וישיבות המסוימים שנדונו בעסקיים 
. מבחינת הדיווח הכספיהשלכות עניינים אלה של חשיבות המתאימה או ל/והדיווח הכספי 

 החשבון המבקררואה לאפשרות של , לפיכך, גם תורםלעיל  3בסעיף  המצויןפער הזמן 
, שכן הוא מאפשר לו לוודא כי הדוחות הכספיים משקפים באופן לבצע כיאות את תפקידו

 שנודעו לועניינים נאות, מכל הבחינות המהותיות, את אשר הם אמורים לשקף נוכח 
 .במסגרת הדיון בוועדהלראשונה 

 

ת בינו לבין במהלך העבודה השוטפת של רואה החשבון המבקר עולים לא אחת חילוקי דעו .ב
בעלי תפקידים בחברה בקשר לדוחות הכספיים. אחד הכלים הבסיסיים שעומדים לרשות 

בכוונתו להביא את  כי רואה החשבון המבקר בביצוע תפקידו הוא להודיע לאותם גורמים
שבמחלוקת לדיון בוועדה. לעתים, די בהודעה כזו כדי לפתור את הבעיה ללא צורך  ענייןה

העלאת הבעיה לדיון בוועדה מביאה לפתרונה  ,להביאה לדיון בוועדה; במקרים אחרים
, על פי התיקון המוצע, כלים בסיסיים אלה נשללים עתה מרואה החשבון המבקרהראוי. 

ון במליאת הדירקטוריון קשה הרבה יותר והן הן מאחר שהעלאת נושאים מקצועיים לדי
קטן לאין ערוך )עד כדי  במליאת הדירקטוריוןמכיוון שהסיכוי להשגת פתרון במסגרת דיון 

הדיון  ה שללהעבר דומה(. לשם המחשה, הדבר כלל מעשיכך שבמקרים רבים הדבר אינו 
כלכלה, ועדת כנסת )ועדת הכספים, ועדת השל המהוועדה הייעודית  ותבסוגיות מורכב

היה לכך השפעה נרחבת ת, משל כמו בנמשלהחוקה, חוק ומשפט וכו'( אל מליאת הכנסת. ב
 לפתרון ראוי. בו ועל האפשרות המעשית להגיע מיקודוועל "נקיון" הדיון, על רמתו 

 
ככל שהנושא שלגביו קיימים חילוקי דעות בין רואה החשבון המבקר לבין בעלי תפקידים  .ג

בינו לבין נושאי משרה שונים. במקרים לא רב יותר י יותר, כך נוצר מתח הינו מהות בחברה
לגבי המשך  אמירות מפורשות,ב, או אף מלווה ברמזיםעלול להיות מעטים, מתח כזה 

פעולות  .או המוניטין שלוו/ וכהונתו של רואה החשבון המבקר ו/או שכר טרחתו ו/או מעמד

כלפי רואה החשבון  (, הטלת מורא)הפחדה, הרתעה Intimidationמכונות בעולם כאלה 
אחת המסקנות מאירועי פרשת אנרון . יהתלו-דעתו הבלתיומטרתן היא לפגוע ב המבקר

( אשר בו נקבעו 2002אוקסלי )משנת -בחוק סרבנס 303בארה"ב הייתה חקיקת סעיף 

כלפי רואה  Intimidationשל  המבצע פעולשנות מאסר( על מי ש 15עונשים חמורים ביותר )
הן אלה הממונים ישירות על הביקורת באותה חברה והן אלה  -החשבון המבקר או נציגיו 

של הפירמה. בישראל לא קיימת שום חקיקה  Back Office-הממלאים תפקידים שונים ב
הועלה בעבר לא אחת על ידי לשכת רואי חשבון.  כזאת החקיקהצורך בלמרות ש ,דומה
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ומתכונת  הההרכב האנושי שלההוראות המיוחדות לגבי , דההווע הייעוד הספציפי של
כל אלה  -חובה להזמין את רואה החשבון המבקר לכל ישיבותיה הוכן  ,הדיונים בה

לאין  הקטנכלפי רואה החשבון המבקר  Intimidation אפשרות שליוצרים מסגרת שבה ה
הדיון בוועדה  , מסגרתגם בשל כךמליאת הדירקטוריון. של מסגרת ל בהשוואהשיעור 

  היא חיונית כדי לאפשר לרואה החשבון המבקר לקיים את תפקידו כראוי.
 

 בביטול הוועדה או חיסכון ממשי תועלתכל העדר 
 

גם על כך  חסוך במשאבי החברות וימנע "כפילות דיונים".ירשות ניירות ערך סבורה כי ביטול הוועדה 
 , וזאת מהסיבות הבאות:הלשכה חולקת מכל וכל

 
הדיון  -לא זו בלבד שהדיון בוועדה אינו צורך משאבים רבים יותר, אלא ההיפך הוא הנכון  .1

בוועדה אינו מצריך השקעת זמן נוספת של נושאי משרה שכן הוא מקצר לאין ערוך את הדיון 
 ;שם מספר נושאי המשרה הוא גבוה יותר -הנדרש במליאת הדירקטוריון 

 
וועדה לבחינת גם בתפקיד השוועדת הביקורת תשמש  התקנות הנוכחיות מאפשרות ממילא .2

בדרך  .תקנותל)א( 3בסעיף שהתנאים  בוועדת הביקורתמתקיימים כאשר , הכספיים הדוחות
 למעשה לחסוך הן בעצם קיומה של ועדה נפרדת והן במספר הישיבות; ניתןזו 
 

ביחס לנזק  וטיןלחל זניחהעלות זו הרי שככל שקיימת עלות כלשהי בעצם קיומה של הוועדה,  .3
עקב הפגיעה במהימנות ולאמינות שוק ההון בכלל  לציבור המשקיעיםעלול להיגרם ה רבה

 של דירקטורים(; מצומצםישיבות בשנה של מספר  4-מדובר ב)הדוחות הכספיים 
 

והממצה הדיון הממוקד . הלשכה אינה סבורה כי מדובר ב"כפילות דיונים"כפי שתואר לעיל,  .4
במליאת ש גם דיון זה מאפשרבמליאת הדירקטוריון וכלל להתקיים  בוועדה לא יכול םהמתקיי

 .בפועל רק דיווח קצר )ראשי פרקים( לפני אישור הדוחות הכספיים ובאיהדירקטוריון 
 

אחת מאבני היסוד של ממשל תאגידי תקין  לסיכום, לדעת הלשכה אישור התיקון המוצע יפרק את
אמתלה תחת כל זאת  - ל הדיווח הכספי בשוק ההון בישראלברמת המהימנות ש חמורהלפגיעה  ויגרום

חסר א והמידתי,  ואינ התיקון המוצעלדעת הלשכה לפיכך, . ממשאין בה אשר בפועל של "הקלה" 
 נזקים רבים. ותועלת ובציד

 
 הפחתהמש משקל נגד כלים כדי לשרואה החשבון המבקר אין בידי הלשכה מבקשת להדגיש כי 

רואה החשבון המבקר אינו יכול להוות באיכות הממשל התאגידי ומהימנות הדיווח הכספי. דרמטית 
רואה החשבון  להתייחס אלתחליף או גורם מאזן להיעדר ממשל תאגידי נאות. לא יהיה ניתן עוד 

 .שעליו יש לשמור"סף" כאשר מחסלים את עצם ה"שומר סף"  כאלהמבקר 
 
 
 

 
 

 בכבוד רב,   

 

   
   
   

 , רו"חיזהר קנה  , רו"חאדיר ענבר
 יו"ר הצוות לנושאי חקיקה ורגולציה

 ניירות ערך וממשל תאגידיתחום ב
 נשיא הלשכה 

 

 העתקים:
 יו"ר רשות ניירות ערך -פרופ' שמואל האוזר 

 משרד המשפטים -גב' רוני טלמור, עו"ד 
 רשות ניירות ערך ,מנהל מחלקת תאגידים -מר מוטי ימין, עו"ד 


