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רואילשכתשלהדירקטוריםנבחרתמאגרהינוח"הדירקטורו❖
חשבוןרואייותרשללשילובםהפועלתבישראלחשבון

בכלח"רושלהמוסףלערךהמודעותוהעלאת,בדירקטוריונים
.דירקטוריון

9בהלשכהסייעהח"הדירקטורואתרהשקתמאזהקצרבזמן❖
.בבלעדיותחלקםאיתורים

? מי אנחנו 

רואילשכתחברי900מלמעלהלמאגרנרשמוזהלמועדנכון❖

.חשבון

!חשבוןרואהצריךדירקטוריוןכלכי
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? מי אנחנו 

רביםפילטריםהכנסתומאפשרממוחשבהינוהמאגר❖

.המחפשלדרישותאופטימליממוחשבאיתורהמאפשרים

סייעהח"הדירקטורואתרהשקתמאזהקצרבזמן❖

.בבלעדיותחלקםאיתורים10בהלשכה
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עיקרי ההתרחשויות  –2020כלל ביטוח יוני 

יורם  ' פרופ( בדימוס) החליטה וועדת הביקורת בכלל חברה לביטוח על מינוי השופט 2020בחודש מאי ❑

כבודק חיצוני מטעמהדנציגר

ל  "ר הדירקטוריון למנכ"בחינת מכלול הנסיבות אשר הובילו להתכתבות פומבית וחריפה בין יו–המטרה ❑

כמו גם להתערבות הממונה על שוק ההון  , החברה 

בעקבות מכירת מניות על  2019בדצמבר ללא גרעין שליטה חברת האם של כלל ביטוח החלה להיות חברה ❑

בי.די.איידי 

בעלי מניות שונים החלו להנות מהשפעה גוברת על מהלך עסקיה וניהולה❑

החלו לגלות מעורבות בזהות  ( 8%לבין 4.99%נעות בין שהחזקותיהם) שלושה מחזיקים עיקריים ❑

בביצועי החברה ובתוכנן של החלטות שונות שהתקבלו במוסדות החברה והביעו חוסר שביעות  , הדירקטורים 

ל"רצון מתפקוד המנכ

ר בו הוצע לו לסיים העסקתו בהסכמה ללא החלטה סדורה  "ל לפגישה עם היו"בתחילת מאי זומן המנכ❑

מקדימה במוסדות החברה

ל החברה מכתב לחברי הדירקטוריון בשתי החברות עם העתק לממונה ובו  "לאחר מספר ימים שלח מנכ❑

.ר"העלה טענות שונות כנגד היו

מינוי הבודק נעשה לאור ההליך האמור❑
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2020כלל ביטוח יוני מיידידוח -עיקרי קביעות הדוח 

–ר הדירקטוריון "סמכויות יו❑
מבלי  , ל "כגון מינוי או פיטורי מנכ, ר הדירקטוריון אינו יכול להפעיל סמכויות ליבה של הדירקטוריון "יו❑

.שישתף את יתר חברי הדירקטוריון 

ר"יש ליצור נוהל פנימי סדור להגדרת סמכויות ותפקידי היו❑

הליך מינוי נושאי משרה ❑

ל  "ל וכפופי מנכ"הדוח ממליץ על הקמת וועדת איתור למנכ❑

הדוח אינו מתייחס לחסרונות ההליך❑

קיום קשר בין בעלי המניות לחברי הדירקטוריון בחברה ללא גרעין שליטה  ❑

ובלבד שאין מדובר בשיקול הדומיננטי, אין כל פסול בשקילת רצונם של בעלי המניות ❑

מועדף שיח –מוצע לקבוע כללים לגבי התנהלות המגעים בין נושאי משרה בחברה לבין בעלי מניות ❑

במקרה של פגישות פרטניות מומלץ שיתקיימו  . שימוש באמצעים טכנולוגיים לתיעוד, מרובה משתתפים

ר עם בעלי המניות"היוואול "רק בין המנכ

איך יתקיימו וכיצד יתועדו-פגישות בין חברי דירקטוריון לבעלי מניות יוסדרו מראש❑

יש להסדיר גם  –מצגות משקיעים על בסיס פומבי לאחר פרסום המצגת לציבור -שוק ההוןפרקטיקת❑

נושא זה 

בעת הפיכת החברה לחברה ללא גרעין שליטהצדדים קשורים הסדרת נוהל עסקאות והתקשרות שוטפת עם ❑
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2020כלל ביטוח יוני מיידידוח 



ר נדונה במחשכים עם  "החלטת היו: "ל כלל ביטוח תוקף"מנכ
"בעלי מניות מיעוט

9

נוהר דני "שיגר בשבוע שעבר מכתב לחברי דירקטוריון החברה ובו הוא מטיח האשמות חמורות ביונוהיורם כלל ביטוחל"מנכ❖

.ואייל לפידותאקירובאלפרד , ובבעלי מניות המיעוט

וכנראה  , החליט להדיח אותו על דעת עצמו וכי מדובר בהחלטה ״המונעת מאינטרס אישי להציל את עורונוהטוען כי דני נוהיורם ❖

.״באישור עסקאות שבהן יש להם עניין אישינדונה במחשכים עם בעלי מניות מיעוט שיש להם עניין בהנהלה שתסייע להם 

שניהם בעלי מניות  , ואייל לפידותאקירובולצדו אלפרד נוהשורה אירועים חמורים בהם מעורבים היו״ר דני נוהבמכתבו מפרט יורם ❖

.ממניות כלל בהתאמה4.2%ו־4.9%בחברה אשר מחזיקים ב־

ל"מנכ, ר ויורם נווה"יו, דני נווה: מימין10.05.2020, גולן חזני, כלכליסטמתוך 

https://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-3959-224014,00.html?quote=%D7%9B%D7%9C%D7%9C%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97


נוהמתאר אירועים שמעלים חשד להתנהלות לא כשרה לכאורה של דני , שהנו חסר תקדים בחומרתו, המכתב❖

להדחתו ,כאשר היו״ר הוביל מהלך, הוא נשלח בעקבות הסערה שהתחוללה בחברה בשבוע שעבר. ובעלי המניות

.ראש חטיבת שוקי הון בבנק לאומי, והחלפתו ברונן אגסינוהיורם של המנכ״ל 

בהתערבות פסולה לכאורה אקירובאת , בכניעה ללחצים עקב חשש לכיסאונוהמאשים את דני נוהיורם ❖

.עותק מהמכתב נשלח גם לרשות שוק ההון. ואת לפידות בפעילות בניגוד עניינים לכאורה, בהתנהלות כלל

ר נדונה במחשכים עם  "החלטת היו: "ל כלל ביטוח תוקף"מנכ
")*(בעלי מניות מיעוט

2020ביוני 10גלובס )*( 10



")*(מפת האינטרסים "

2020ביוני 10גלובס )*( 



מכתבים לשני בעלי המניות שלהם היתר  , הממונה על שוק ההון, משה ברקתשלח 12.05.2020ביום ❖

ובו הזהיר אותם  –( 10%עם היתר לאחזקה של עד 4.9%)אקירובואלפרד ( 8%)ארקיןמורי —אחזקה 

ר  "שבעצמו טוען שהיו, נוהל יורם "וזאת על רקע המהלך שנרקם להדחת המנכ, בנעשה בכלל ביטוחמלתערב

.מוציא לפועל בשל לחצים מצד בעלי מניות המיעוט בחברהנוהדני 

ניר  , על רקע הדיווחים לבורסה של כלל ביטוח ופרסומים שונים בתקשורת בדבר מעורבות לכאורה של בנך❖

:לארקיןכתב ברקת , "ארקין

,  הריני להבהיר לך כל פעולה שתיעשה על ידך או מי מטעמך, ר כלל ביטוח"יו, נוהבהחלטות ופעולות של דני "

בין היתר באמצעות מעורבות בתהליכי קבלת  , שתביא להכוונת פעילות כלל ביטוח, לבד או ביחד עם אחרים

ועלולה  , היא פעילות בניגוד להיתר שניתן לך ובניגוד להוראות, החלטות לגבי מינוי דירקטורים ונושאי משרה

".  עבירה פלילית אשר בצידה סנקציהלעלות כדי 

אקירוב. וארקיןאקירובמשה ברקת מזהיר את 
)*(נוהמאיים על 
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ארקיןומשפחת אקירובאלפרד : מימין

2020ביוני 10גלובס )*( 



,  ן"מכתב דומה נשלח גם לחברת אלרוב נדל. את היתר האחזקה שברשותומארקיןבכך נופף ברקת באפשרות שלו לשלול ❖

.שבאמצעותה הוא מחזיק במניות כלל ביטוח, אקירובשבשליטת 

, ל כלל ביטוח"הממונה על שוק ההון והביטוח בודק חיצוני אשר יבחן את הטענות של מנכ–מינה ברקת 10.05.2020ביום ❖

.ר דני נווה וצדדים נוספים לטלטלה שעוברת בימים אלה על החברה"היו

נוהמאיים על אקירוב. וארקיןאקירובמשה ברקת מזהיר את 
המשך
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2020מחודש יוני דנציגרדוח 
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ר החברה "כנגד יונוהיורם , ל כלל ביטוח"של מנכהאשמותיודוחה את עיקרי דנציגר❖

:ובעלי מניות בחברהנוהדני 

10.06.2020, " גלובס"על פי דיווח 



2020מחודש יוני דנציגרדוח 
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:דנציגרנרשם בדוח , ר הדירקטוריון"בנושא התנהלות יו❖

10.06.2020, " גלובס"על פי דיווח 



2020מחודש יוני דנציגרדוח 
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:דנציגרנרשם בדוח , בעניין האקטיביזם של בעלי המניות❖

10.06.2020, " גלובס"על פי דיווח 

המפגש בין בעלי מניות  , למרות הקשיים והשאלות המתעוררות"

שכן הוא פותר או מסייע  , וככל הנראה אף מבורך, לדירקטורים אינו אסור

".  לפתור את בעיית הנציג האקוטית שבין בעלי מניות פזורים למנהלים

חברי צוות הבדיקה מכירים במורכבות הנושא בכל הנוגע לחברות  , אבל

.דוגמת כלל ביטוח, ללא גרעין שליטה



2020מחודש יוני דנציגרדוח 
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:בנושאלנקוטשישצעדיםמספרעלממליציםהםכןעל

,כאלהבפגישותלדיוןהמתאימיםהנושאיםאתיכלולאשרמניותלבעלידירקטוריםביןלפגישותנוהליקבעהדירקטוריון"•
"בהןשעלובנושאיםהדירקטוריוןעדכוןואופן

כפיפיועם)ל"המנכאו/והדירקטוריוןר"יוהינםהמניותבעליעםקשרולקייםלפגישותלהגיעשיורשוהיחידים,רגילבאופן"•
("המקצועיים

,לשוחחניתןעליהםהנושאיםבדברהמשפטיהייעוץוהנחיותמראשהדירקטוריוןלאישורובכפוףמסוימותבנסיבותרק"•
."המניותבעליעםאחריםדירקטוריםשלפגישותיתקיימו

הכפופיםאחריםמוסדייםגופיםשהינםמניותבעליאוהחזקההיתרבעלימניותבעליביןכאלהפגישותלענייןלהבחין"•
,"שאינםכאלולבין,הממונהלפיקוח

.תיעודתוך,"בחברהאחרתפקידבעלאונציגבהשתתפותיתקיימואלהפגישותכילקבועלשקולניתן"כיממליציםכשהם•

אמצעיםבאמצעותמניותבעליעםמשתתפיםמרובותפגישותשלקיומןולעודדלפעולהחברהעל"הדוחקובע,כןכמו•
,"עליהןולהשיבשאלותלהעלות,שיחלקייםלדירקטוריםוהןהמניותלבעליהןיתאפשראלהבפגישות"כאשר"טכנולוגיים

.הביטוחבחברתמשרהונושאילדירקטוריםביחסהחרגהתוך
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