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הקדמה 
  בנוגע מדירקטור הכלליות בדרישות עוסקת אינה זו הרצאה•

 אלו כי לא .הזהירות וחובת לחברה הנאמנות לחובת
 של ראייה להציג ורצון זמן מגבלת בגלל אלא חשובים אינם
.להישמר יש ממה רק ולא מהדירקטוריון נדרש מה

  לכל ממליצה "עלמא" . 'הקרחון קצה' רק הנה זו הרצאה•  לכל ממליצה "עלמא" . 'הקרחון קצה' רק הנה זו הרצאה•

 של בנושאים ידיעותיו את להרחיב ,הצורך במידת ,דירקטור

.וזהירות נאמנות חובת

 ונושאים חוקים מספר של ריכוז יש היום שחילקנו באוגדן•

.דירקטור כל בידי לסייע שיכולים



....  מלימון עדיף לעשות לימונדה

.... מהדירקטוריון מצפים והרגולטור שהחוק מה זה•

...ואלו הם המשאבים שיש לתאגיד .........



תפקידי הדירקטוריון

אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח  •

;של החברה וכל שינוי בה�

אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של •

החברה וכל שינוי בה ופיקוח על עמידת החברה 

; בתוכנית



)המשך(תפקידי הדירקטוריון 

        לרבותלרבותלרבותלרבות    ,,,,בחברהבחברהבחברהבחברה    השכרהשכרהשכרהשכר    ומדיניותומדיניותומדיניותומדיניות    בחברהבחברהבחברהבחברה    האד�האד�האד�האד�    כחכחכחכח    תק�תק�תק�תק�•

        שינוישינוישינוישינוי    וכלוכלוכלוכל    ,,,,אחרותאחרותאחרותאחרות    כספיותכספיותכספיותכספיות    והטבותוהטבותוהטבותוהטבות    פרישהפרישהפרישהפרישה    תנאיתנאיתנאיתנאי

;;;;זוזוזוזו    במדיניותבמדיניותבמדיניותבמדיניות

;;;;קביעת ועדות הדירקטוריו� וקביעת סמכויותיה�קביעת ועדות הדירקטוריו� וקביעת סמכויותיה�קביעת ועדות הדירקטוריו� וקביעת סמכויותיה�קביעת ועדות הדירקטוריו� וקביעת סמכויותיה�• ;;;;קביעת ועדות הדירקטוריו� וקביעת סמכויותיה�קביעת ועדות הדירקטוריו� וקביעת סמכויותיה�קביעת ועדות הדירקטוריו� וקביעת סמכויותיה�קביעת ועדות הדירקטוריו� וקביעת סמכויותיה�•

מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריו� והמנהל  מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריו� והמנהל  מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריו� והמנהל  מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריו� והמנהל  •

;;;;הכללי של החברההכללי של החברההכללי של החברההכללי של החברה



אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח  אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח  אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח  אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח  

;;;;של החברה וכל שינוי בה�של החברה וכל שינוי בה�של החברה וכל שינוי בה�של החברה וכל שינוי בה�

        ותקציבותקציבותקציבותקציב    רגילרגילרגילרגיל    תקציבתקציבתקציבתקציב    שלשלשלשל    אישורואישורואישורואישורו    עלעלעלעל    אחראיאחראיאחראיאחראי    הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�•

;;;;הרישיו�הרישיו�הרישיו�הרישיו�    בתנאיבתנאיבתנאיבתנאי    לעמודלעמודלעמודלעמוד    לחברהלחברהלחברהלחברה    המאפשרהמאפשרהמאפשרהמאפשר    פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח

החברההחברההחברההחברה    פעילותפעילותפעילותפעילות    שלשלשלשל    הבסיסהבסיסהבסיסהבסיס    הנחותהנחותהנחותהנחות    אתאתאתאת    לאשרלאשרלאשרלאשר    הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�    עלעלעלעל•

;;;;גבייהגבייהגבייהגבייה    יכולתיכולתיכולתיכולת    – – – – 

;;;;מי�מי�מי�מי�    פחתפחתפחתפחת–

;;;;השירותי�השירותי�השירותי�השירותי�    מת�מת�מת�מת�    עלותעלותעלותעלות–

        בתנאי�בתנאי�בתנאי�בתנאי�    ממנוממנוממנוממנו    הנדרשהנדרשהנדרשהנדרש    השירותהשירותהשירותהשירות    אתאתאתאת    לספקלספקלספקלספק    התאגידהתאגידהתאגידהתאגיד    שלשלשלשל    יכולתויכולתויכולתויכולתו–

;;;;הקיימי�הקיימי�הקיימי�הקיימי�

        ;;;;התאגידהתאגידהתאגידהתאגיד    פעילותפעילותפעילותפעילות    מימו�מימו�מימו�מימו�•

;;;;ופיקוחופיקוחופיקוחופיקוח    בקרהבקרהבקרהבקרה    מנגנונימנגנונימנגנונימנגנוני    קביעתקביעתקביעתקביעת•



אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה  אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה  אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה  אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה  

;;;;תרומת הדירקטוריו�תרומת הדירקטוריו�תרומת הדירקטוריו�תרומת הדירקטוריו�––––וכל שינוי בה� וכל שינוי בה� וכל שינוי בה� וכל שינוי בה� 

        ידועי�ידועי�ידועי�ידועי�    מועדי�מועדי�מועדי�מועדי�    הכוללהכוללהכוללהכולל    תקציבתקציבתקציבתקציב    הכנתהכנתהכנתהכנת    נוהלנוהלנוהלנוהל    יכי�יכי�יכי�יכי�    הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�•

;;;;התקציבהתקציבהתקציבהתקציב    יישו�יישו�יישו�יישו�    עלעלעלעל    הנדרשתהנדרשתהנדרשתהנדרשת    והבקרהוהבקרהוהבקרהוהבקרה    מראשמראשמראשמראש

        התקציבהתקציבהתקציבהתקציב    הצעתהצעתהצעתהצעת    אתאתאתאת    שתאשרשתאשרשתאשרשתאשר    תקציבתקציבתקציבתקציב    ועדתועדתועדתועדת    ימנהימנהימנהימנה    הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�•

        העומדהעומדהעומדהעומד    – – – – הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�    מליאתמליאתמליאתמליאת    שלשלשלשל    לאישורלאישורלאישורלאישור    הבאתוהבאתוהבאתוהבאתו    לפנילפנילפנילפני

;;;;פיננסיתפיננסיתפיננסיתפיננסית    מומחיותמומחיותמומחיותמומחיות    בעלבעלבעלבעל    יהיהיהיהיהיהיהיה    התקציבהתקציבהתקציבהתקציב    ועדתועדתועדתועדת    בראשותבראשותבראשותבראשות

        המוגשותהמוגשותהמוגשותהמוגשות    הבסיסהבסיסהבסיסהבסיס    והנחותוהנחותוהנחותוהנחות    התקציבהתקציבהתקציבהתקציב    הצעתהצעתהצעתהצעת    בהכנתבהכנתבהכנתבהכנת    האחריותהאחריותהאחריותהאחריות•

        באישבאישבאישבאיש    המסתייעהמסתייעהמסתייעהמסתייע    החברההחברההחברההחברה    לללל""""מנכמנכמנכמנכ    – – – – הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�    לאישורלאישורלאישורלאישור

;;;;החברההחברההחברההחברה    שלשלשלשל    הבכירהבכירהבכירהבכיר    הכספי�הכספי�הכספי�הכספי�



אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה  אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה  אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה  אישור שנתי של התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של החברה  

;;;;))))המש המש המש המש ((((תרומת הדירקטוריו� תרומת הדירקטוריו� תרומת הדירקטוריו� תרומת הדירקטוריו� ––––וכל שינוי בה� וכל שינוי בה� וכל שינוי בה� וכל שינוי בה� 

        יישו�יישו�יישו�יישו�    עלעלעלעל    ובקרהובקרהובקרהובקרה    דיווחדיווחדיווחדיווח    שלשלשלשל    מתכונתמתכונתמתכונתמתכונת    יקבעיקבעיקבעיקבע    הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�•

        הראשונההראשונההראשונההראשונה    בשנהבשנהבשנהבשנה((((    לפחותלפחותלפחותלפחות    הרבעוניתהרבעוניתהרבעוניתהרבעונית    ברמהברמהברמהברמה    השנתיהשנתיהשנתיהשנתי    התקציבהתקציבהתקציבהתקציב

;;;;))))החודשיתהחודשיתהחודשיתהחודשית    ברמהברמהברמהברמה    שוטפי�שוטפי�שוטפי�שוטפי�    דיווחי�דיווחי�דיווחי�דיווחי�    יועברויועברויועברויועברו

        עלעלעלעל    דיווחדיווחדיווחדיווח    מתכונתמתכונתמתכונתמתכונת    יקבעיקבעיקבעיקבע    הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�    – – – – " " " " אדומי�אדומי�אדומי�אדומי�    דגלי�דגלי�דגלי�דגלי�""""        •

        בתזרי�בתזרי�בתזרי�בתזרי�    גרעו�גרעו�גרעו�גרעו�    ::::כגו�כגו�כגו�כגו�((((    כספיתכספיתכספיתכספית    מבחינהמבחינהמבחינהמבחינה    חריגי�חריגי�חריגי�חריגי�    אירועי�אירועי�אירועי�אירועי�

        בימיבימיבימיבימי    שינוישינוישינוישינוי    ,,,,התאגידהתאגידהתאגידהתאגיד    שלשלשלשל    פירעו�פירעו�פירעו�פירעו�    יכולתיכולתיכולתיכולת    עלעלעלעל    המאיי�המאיי�המאיי�המאיי�    המזומני�המזומני�המזומני�המזומני�

;;;;))))חריגי�חריגי�חריגי�חריגי�    כספיי�כספיי�כספיי�כספיי�    ארועי�ארועי�ארועי�ארועי�    ,,,,גבייהגבייהגבייהגבייה    בשיעוריבשיעוריבשיעוריבשיעורי    שינוישינוישינוישינוי    ,,,,ספקי�ספקי�ספקי�ספקי�

        יהיהיהיהיהיהיהיה    הרשויותהרשויותהרשויותהרשויות    שלשלשלשל    וביובוביובוביובוביוב    במי�במי�במי�במי�    הנמוכי�הנמוכי�הנמוכי�הנמוכי�    הגבייההגבייההגבייההגבייה    אחוזיאחוזיאחוזיאחוזי    לאורלאורלאורלאור•

        בי�בי�בי�בי�    פערפערפערפער    לממ�לממ�לממ�לממ�    דרכי�דרכי�דרכי�דרכי�    להציגלהציגלהציגלהציג    האחריותהאחריותהאחריותהאחריות    ג�ג�ג�ג�    הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�    עלעלעלעל

....השירותהשירותהשירותהשירות    אספקתאספקתאספקתאספקת    לעלויותלעלויותלעלויותלעלויות    החברההחברההחברההחברה    הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות



אישור של תקציב תאגיד מי� וביוב  אישור של תקציב תאגיד מי� וביוב  אישור של תקציב תאגיד מי� וביוב  אישור של תקציב תאגיד מי� וביוב  ––––סרגל זמני� מומל$ סרגל זמני� מומל$ סרגל זמני� מומל$ סרגל זמני� מומל$ 

אחת לרבעון  
לפחות

דיווח לדירקטוריון  •
על ביצוע התקציב

דיווח אירועים  

דצמבר 

אישור התקציב  •
בדירקטוריון

אישור התקציב  •
ביחידת הממונה על 

ספטמבר 

הגשת הצעת •
תקציב ראשונית  

ואישור הנחות יסוד 
עם יחידת הממונה

אוגוסט

גיבוש הנחות יסוד  •
לתקציב  

הכנת תחזית  •
דיווח אירועים  •תקבולים והוצאות

דגלים  "–חריגים 
אם עולה  " אדומים
הצורך

ביחידת הממונה על 
התאגידים

עם יחידת הממונה

מיפוי וניהול  •
סיכונים

הצגת כלי בקרה •
שוטפים

תקבולים והוצאות



אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל  אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל  אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל  אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל  

;  ;  ;  ;  שינוי בה ופיקוח על עמידת החברה בתוכניתשינוי בה ופיקוח על עמידת החברה בתוכניתשינוי בה ופיקוח על עמידת החברה בתוכניתשינוי בה ופיקוח על עמידת החברה בתוכנית

  ההשקעות תוכנית של אישורה על אחראי הדירקטוריו�•

;התאגיד של והפיתוח

;התאגידי� על הממונה בדרישות לעמוד התוכנית על•

  קריטריוני� לקבוע הדירקטוריו� על –    למצוילמצוילמצוילמצוי    הרצויהרצויהרצויהרצוי    בי�בי�בי�בי�•  קריטריוני� לקבוע הדירקטוריו� על –    למצוילמצוילמצוילמצוי    הרצויהרצויהרצויהרצוי    בי�בי�בי�בי�•

;)ביצוע ויכולת תקציב( אילוצי� לאור עדיפות סדרי לקביעת

  התאגידי� על הממונה לאישור ההשקעות תוכנית הגשת•

;)באוגד� מצורפת( ביליק חזי 'אינג של למתוכנת בהתא�

.'השירותי� סל'ב התאגיד של עמידתו בחינת•



אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל  אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל  אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל  אישור שנתי של תוכנית ההשקעות והפיתוח של החברה וכל  

;  ;  ;  ;  ))))המש המש המש המש ((((שינוי בה ופיקוח על עמידת החברה בתוכנית שינוי בה ופיקוח על עמידת החברה בתוכנית שינוי בה ופיקוח על עמידת החברה בתוכנית שינוי בה ופיקוח על עמידת החברה בתוכנית 

  הכספי� מנהל/והחשב החברה מהנדס בסיוע החברה ל"מנכ•

  לפרויקטי� העבודה תוכנית את לאישור לדירקטוריו� יגישו

;לפיתוח

 הביצוע זמינות וכ� העדיפות סדר מבחינת יוצג פרויקט כל•

;)ותקצוב רישוי ,תכנו� מבחינת(

 לאישור תועבר והיא התוכנית את יאשר החברה דירקטוריו�•

;התאגידי� על הממונה יחידת

 לאישור יוצג ,התאגידי� על הממונה יחידת אישור לאחר•

.הפיתוח תקציב הדירקטוריו�

 אישור נית� חריג באופ� שוט' תקציב לאישור זהה – זמני� סרגל•

2010 מר$ לסו' עד 2010 ל התוכנית את להגיש )ביליק חזי של מכתבו(



לרבות תנאי  לרבות תנאי  לרבות תנאי  לרבות תנאי  , , , , תק� כוח האד� בחברה ומדיניות השכר בחברהתק� כוח האד� בחברה ומדיניות השכר בחברהתק� כוח האד� בחברה ומדיניות השכר בחברהתק� כוח האד� בחברה ומדיניות השכר בחברה

;;;;וכל שינוי במדיניות זווכל שינוי במדיניות זווכל שינוי במדיניות זווכל שינוי במדיניות זו, , , , פרישה והטבות כספיות אחרותפרישה והטבות כספיות אחרותפרישה והטבות כספיות אחרותפרישה והטבות כספיות אחרות

;החברה של הארגוני המבנה אישור•

  'חו$ מיקור' של מדיניות קביעת – שירותי� רכישת מול עצמי ביצוע•

(Outsourcing) כדאי ומה עצמי לביצוע להשאיר שיש ליבה פעילות מהי 

;שירותי� לרכישת להוציא

;והתקנו� החוק להוראות בהתא� – החברה ל"מנכ למינוי איתור ועדת• ;והתקנו� החוק להוראות בהתא� – החברה ל"מנכ למינוי איתור ועדת•

;החברה וחשב ראשי מהנדס – בכירי� משרה נושאי מינוי אישור•

        שלשלשלשל    שינוישינוישינוישינוי    יכולתיכולתיכולתיכולת    וללאוללאוללאוללא    התאגידי�התאגידי�התאגידי�התאגידי�    עלעלעלעל    הממונההממונההממונההממונה    חוזריחוזריחוזריחוזרי    לפילפילפילפי    ––––העסקההעסקההעסקההעסקה    תנאיתנאיתנאיתנאי•

....הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�



;;;;מעקב אחר ביצוע החלטות המנהל הכללי של החברהמעקב אחר ביצוע החלטות המנהל הכללי של החברהמעקב אחר ביצוע החלטות המנהל הכללי של החברהמעקב אחר ביצוע החלטות המנהל הכללי של החברה

 השוט' הניהול את בידיו ומפקיד החברה ל"מנכ את ממנה הדירקטוריו�•

;החברה של

 מה – מדידי� פרמטרי� בעלת בקרה תוכנית להכי� הדירקטוריו� על•

;לניהול נית� לא למדוד נית� שלא

 לסייע הדירקטוריו� של פיתוי קיי� פיננסי קושי ע� "קטני�" בתאגידי� • לסייע הדירקטוריו� של פיתוי קיי� פיננסי קושי ע� "קטני�" בתאגידי� •

 שאז מכיוו� מכ  להימנע יש – בעלויות לחסו  כדי שוטפי� בנושאי�

  הפעילות על בקרה ככלי הדירקטוריו� של יכולתו להיפגע עלולה

;השוטפת

        אמו�אמו�אמו�אמו�    יחסייחסייחסייחסי    לשרורלשרורלשרורלשרור    צריכי�צריכי�צריכי�צריכי�    לללל""""המנכהמנכהמנכהמנכ    ובי�ובי�ובי�ובי�    הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�הדירקטוריו�    בי�בי�בי�בי�    5555    להצלחהלהצלחהלהצלחהלהצלחה    תנאיתנאיתנאיתנאי•

        ואבניואבניואבניואבני    החברההחברההחברההחברה    לפעילותלפעילותלפעילותלפעילות    יעדי�יעדי�יעדי�יעדי�    הצגתהצגתהצגתהצגת    וכ�וכ�וכ�וכ�    ברורי�ברורי�ברורי�ברורי�    עבודהעבודהעבודהעבודה    ונהליונהליונהליונהלי    שקיפותשקיפותשקיפותשקיפות

;;;;להשגת�להשגת�להשגת�להשגת�    הדר הדר הדר הדר 



;;;;קביעת ועדות הדירקטוריו� וקביעת סמכויותיה�קביעת ועדות הדירקטוריו� וקביעת סמכויותיה�קביעת ועדות הדירקטוריו� וקביעת סמכויותיה�קביעת ועדות הדירקטוריו� וקביעת סמכויותיה�

 –ועדות ימנה הדירקטוריו�•
;)ביקורת ועדת :לדוגמא( התקנו� הוראות/חוק לפי ועדות–

;הנדרש לפי נושאיות ועדות–

 ובראשונה בראש נועד הדירקטוריו� ועדות מינוי•

  של הרכב� ,שוני� בנושאי� וממצה מקי' דיו� לאפשר

 ועדת :לדוגמא( משימותיה� את תוא� להיות צרי  הוועדות

;)פיננסית מומחיות בעל יהיה בראשה שהעומד רצוי תקציב



כדירקטור -עשה ואל תעשה 

עשה•
;באמצעות לימוד עצמי וקורסים ייעודים–הרחבת הידע המקצועי הנדרש כדירקטור �

;בדגש על אלו הקשורים באיכות הסביבה–הרלונטייםלמד היטב את החוקים �

ככל שהידע יהיה רב יותר תרומתך  –למד היטב את הסביבה העסקית של תאגידי מים וביוב �

;לתהליך האסטרטגי של ניהול החברה תהיה ניכרת יותר

כאשר מידע זה צריך להיות מידע איכותי לצורך  –דרוש הצגת מידע בטרם תקבל החלטה �

;  דרוש ייעוץ חיצוני ועצמאי במידת הצורך. קבלת ההחלטה ;  דרוש ייעוץ חיצוני ועצמאי במידת הצורך. קבלת ההחלטה

האחריות על נושאים איכות סביבה חלה עליך  ועל  –דאג למיפוי וניהול הסיכונים של החברה �

!נושאי משרה בכירים של התאגיד 

אל תעשה•
  החברה פעילות את לבקר תפקידך –ל"המנכ בידי מופקד שוטף באופן החברה ניהול

;שוטף באופן לנהלה לא אך דרכה את ולהתוות

 ;אסטרטגית חשוב גם – הדחוף כל לא

  של האסטרטגי בניהול התמקד ,זאת למרות ,כלכלית "חלש" תאגיד להיות צפוי "הגליל מי"

;"שרפות כיבוי"ב ולא התאגיד



מקורות מידע נוספים

חומר רב על כל הקשור     www.water.gov.ilאתר רשות המים •

;לתאגידי מים וביוב

  consulting.co.il-www.alma" עלמא"אתר חברת •

;2001–א"התשס, חוק תאגידי מים וביוב•

;)נמצאים באתר רשות המים(תעריפי המים המוצעים • ;)נמצאים באתר רשות המים(תעריפי המים המוצעים •

;כנסים בתחום המים והביוב•

;)ועוד' הנדסת מים' , 'מים והשקיה'(מגזינים מקצועיים •

;תאגידי מים שכנים•


