
 דיני חברות 
משולש הכוחות בחברהו  

דירקטוריון והנהלה, בעלי מניות   

ל משותפת"מנכ, ד מיכל מור"עו  
 איגוד הדירקטורים בישראל



?מהי חברה  

 מושגי יסוד:  

 סעיף 4 לחוק החברות: האישיות המשפטית של החברה  

יוצר הגבלה < -חובה ופעולה המתיישבת עם אופייה וטבעה כגוף מואגד , חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות 

.לחברה  

 .לזכויות ולפעולות משפטיות, כשר לחיובים, גוף משפטי –" תאגיד: "לחוק הפרשנות 3הוראה דומה לזו נמצא בסעיף  

 מכאן אנו למדים שחברה היא גוף מאוגד בעל ישות משפטית עצמאית, העיקרון הזה הוא המרכזי ביותר. 

   

 חוק פ"ע שנרשם ,וזכויות חובות בעלת קרי , עצמאית משפטית אישיות בעל מאוגד גוף היא חברה



 אישיות משפטית נפרדת
משל  היא תופעה שהדין מייחס לה זכויות וחובות  [Legal Person]משפטית אישיות  

 . עצמה
  

 ?"משל עצמה"מה הכוונה  
למעשה בכך  , והזכויות של החברה הם של החברה בלבד ולא של בעלי החברההחובות 

 .הנפרדתבא לידי ביטוי עקרון האישיות משפטית 

הנושים טענו שסלמון לא , ח"סלמון נתן לחברה הלוואה בדמות אג - Salomonד "בפס 
 .  החוב שייך לחברה עצמה. ש קבע שהוא יכול"ביהמ. יכול לקבל חזרה את ההלוואה

האלמנה תובעת  . עובד ובעלים של חברה בניוזלנד שנהרג בתאונת עבודה - LEEד "פס 
ויש הפרדה באישיות משפטית . את חברת הביטוח וזוכה כי תובעת בכובע של עובד

 .נפרדת לחברה

  

  



 התאגדות החברה
  המצוין ההתאגדות מיום הוא חברה של קיומה" – החברות לחוק 5 סעיף 

 ."החברה של מחיסולה כתוצאה ההתאגדות לפקיעת ועד ההתאגדות בתעודת

 .משפטית מבחינה חברה אין זה הליך ללא .קונסטרוקטיבית היא ההתאגדות 

  

 :מסלולים בשני להיות יכולה הסיום 'נק 

 וכינוס פירוקים דיני ) מרצון שלא להיות ויכולה מרצון להיות יכולה – פירוק .1 
 .(נכסים

 כאשר .חברה למחוק סמכות יש החברות לרשם ,מנהלי אקט – מחיקה .2 
 .'וכו פעילות אין ,תשלומים אין ,תקופה במשך פעילות מראה לא חברה
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 תכלית החברה
 :קובע 1999-ט"התשנ ,החברות לחוק 11 סעיף   

  ,רווחיה להשאת עסקיים שיקולים פי-על לפעול היא החברה תכלית (א")   
  של ענייניהם את ,היתר בין ,אלה שיקולים במסגרת בחשבון להביא וניתן

  סכום לתרום החברה רשאית כן כמו .הציבור של עניינו ואת עובדיה ,נושיה
  עסקיים שיקולים במסגרת אינה התמורה אם אף ,ראויה למטרה סביר

 ."בתקנון הוראה לכך נקבעה אם ,כאמור

 (ליציבות כתורם סיכונים ניהול) סיכון מול מינוף -  
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 תקנון החברה
 לבין החברה בין :חוזה כדין התקנון דין - חשובה הוראה קובע החברות לחוק (א)17 סעיף   

  .עצמם לבין המניות בעלי ובין המניות בעלי   

 (בתזכיר בעבר היו)המנדטוריים הפרטים 4 את בתקנון לכלול חובה ,לחוק 18 סעיף: 

 החברה שם (1 

 החברה מטרות (2 

 ?יש האם האחריות הגבלת (3 

 בחברה ההון מבנה  (4 

בניגוד) כללית באסיפה רגיל ברוב יהיה התקנון ששינוי שקובע החברות לחוק (א)20 סעיף    
   החלטות ישנו ולא שריון שיהיה היה הרציונאל בעבר .(בעבר בפקודה שהייתה 75% של לדרישה 
  .בקלות מהותיות 

  

 



 נושאים שחובה לרשום בתקנון
 (:לחוק 18' ס)תקנון החברה יכלול את הדברים הבאים  

 שם החברה( 1) 

 מטרות החברה( 2) 

 פרטים בדבר הון המניות הרשום( 3) 

 פרטים בדבר הגבלת האחריות(4) 

 הוראת הממשל התאגידי כולן או חלקן( 5) 
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 נושאים שיש לרשום בתקנון
  19' ס)החברה רשאית לכלול בתקנון נושאים הנוגעים לחברה או לבעלי מניותיה ובכלל זה  

 ( :לחוק

 זכויות חובות של בעלי המניות ושל החברה - 

 הוראות לענין דרכי הניהול בחברה ומספר הדירקטורים - 

 הוראות ממשל תאגידי כולן או חלקן - 

 כל נושא אחר שבעלי המניות ראו לנכון להסדיר בתקנון - 

,  אחריות של רואה החשבון מבקר, סמכויות,חובות,זכויות, מינוי: גופי בקרה וביקורת  - 
 הביקורת הפנימית
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 שינוי בתקנון
ששינוי התקנון הוא בהחלטה של האסיפה הכללית  קובע  - לחוק החברות ( א)20' ס  

 .ברוב רגיל או כל רוב אחר שתקבע החברה

לא ניתן  , נקבעה הוראה בתקנון לפיה דרוש רוב מסויים לשינוי הוראות התקנון  
לפי הגבוה מבין  , לשמות את הוראה זו אלא באותו הרוב מסויים או רוב ממוצע

 .השניים

לא יעשה שינוי בתקנון הפוגע בזכויות של סוג  , היו מניות החברה מחולקות לסוגים  
 .אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון, מניות מסויים ללא אישור אסיפת אותו סוג

,  או להגדיל את היקף אחריות, שינוי בתקנון מחייב בעל מניה לרכוש מניות נוספות  
 .זה בין השאר מתייחס להגנה על המיעוט, לא יחייב את בעל המניה ללא הסכמתו

  

  9 



שינוי תקנון חברה שהתאגדה לפני כניסתו לתוקף של  
 חוק החברות

 
בהינתן כי לא נערך שינוי  , חברה שהתאגדה בטרם נתקבל חוק החברות תקנון שינוי  

,  75%יעשה ברוב של  ,לחוק 24הוראות המעבר המוגדרות בסעיף  פ "ע בתקנונה 
 .אלא אם ישנן הוראות מיוחדות לגבי הרוב הדרוש בתקנון או בתזכיר החברה

  

 :חתימה על התקנון  

 יחתיים בידי בעלי המניות הראשונים -  

 שמו מענו ומספר הזהות של בעל מניה -  

 ר מאמת תקנון והזהות החותמים"עו -  
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?האם הוא באמת חוזה? מה אופיו של התקנון  
 על התקנון חלים דיני החוזים ובניהם עקרון תום הלב.  

מזכיר את חובת האמונים של נושא משרה : לחוק החברות 254סעיף   
  –לנהוג בתום לב ובכלל זה 

בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין   ענייניםניגוד יימנע מכל פעולה שיש בה ( 1)  
 ;ענייניו האישיים

 ;יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה( 2)   

 ;יימנע מניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר( 3)   

 .שבאו לידיו בתוקף מעמדו בחברה, לעניניהיגלה לחברה כל ידיעה וימסור לה כל מסמך הנוגעים ( 4)   
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הרחבה -חובת האמונים של נושא משרה   
  האיסור – האמונים חובת מהפרת כתוצאה ,נזק של לקיומו דרישה אין  

 נגרם לא עוד כל בה ,הזהירות חובת לעומת) עצמה ההתנהגות על הוא
   .(המשרה נושא על אחריות תוטל לא ,לחברה נזק

   ביותר הגבוהה בדרגה הלב תום רמת – מנחה כעקרון החברה טובת  

 .המשרה נושא של האישיים ענייניו מעל - החברה ענייני  

 ?העיקרון להחלת תנאי אישי רווח האם  
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 רמת תום הלב הנדרשת
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(הובס" )זאב -אדם לאדם "  

 

(תום לב בדיני חוזים" )אדם –אדם לאדם "  

 

(לב בחובת האמונים-תום" )מלאך –אדם לאדם "  



 הון החברה
 בחוק כאמור שינויים בו לבצע וניתן בתקנון המופיע נתון הנו החברה הון 

 מספר לרבות הרשום המניות הון את בתקנונה תקבע חברה' :רשום מניות הון -החברות לחוק 33'ס 
 ".לסוגיהן המניות

  של הרשום המניות הון את להגדיל רשאית הכללית האסיפה – 1999-ט"תשנ ,החברות לחוק 268 'ס 
 .(המונפק ולא הרשום המניות שהון רק שינוי ) .החברה

 .הוקצה שטרם רשום מניות הון לבטל רשאית חברה – 1999-ט"תשנ ,החברות לחוק 287 'ס 

  הדירקטוריון" שלפיו הכלל - 1999-ט"תשנ ,החברות לחוק (9()א)92 בסעיף + החברות לחוק (א) 288 'ס 
  הון גבול עד ,למניות למימוש ניתנים או המירים ,אחרים ערך וניירות מניות להקצות או להנפיק רשאי

 החברה של הרשום המניות

 הכללית האסיפה בהחלטות מתערב ש"ביהמ אין מניות ושווי הון בהקצאת :ברקאי 'נ גליקמן ד"פס 
  לב בתום לא שלא מתקבלת הדירקטוריון החלטת כאשר' -לחריג בכפוף הדירקטוריון ובהחלטות

  בית יתערב ,אחרים חשבון על המניות בעלי מקצת עם להטיב כדי אלא ,החברה עסקי של הרגיל במהלך
 .'המשפט
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 השיקולים להתאגד כחברה

אחריות מוגבלת של החברה 

(.   משיכת דיבידנד)ידי בעל השליטה -תכנון צורת משיכת הרווחים על 

שיקולי מס 

 דחיית החזר הלוואות של בעלי המניות: ד קסטלו"פס 
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 ממשל תאגידי ברמת התאגיד
או  , תהליכים, גישה ניהולית הבאה לידי ביטוי באמצעות מערכת של כללים  

 .חוקים שבאמצעותם מופעול התאגיד

להסדיר באופן כולל ופרטני את התנהלותו של התאגיד הכולל את  : מטרה  
ומבני  , מוסדות, חוקים, מדיניות, מנהדים,כללים, עקרונות, נורמות, דין: ה

 .בקרה החיונים לניהול זהיר של התאגיד

 הממשך התאגידי מתייחס למערכת היחסים בין כל בעלי העניין בתאגיד  
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,  מערכת היחסים והסמכויות בין בעלי המניות
ל"הדירקטוריון והמנכ  
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 מדרג החקיקה התאגידית

חופש העיסוק; כבוד האדם וחירותו: חוקי יסוד   

הכנסת -( חוזים, ניירות ערך, חברות)חוק    

ועדת כנסת+ השר  -תקנות    

בעלי המניות -תקנון החברה    

(התקדים)פרשנות בתי המשפט    
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 משולש הכוחות בחברה
 מערכת הניהול והבקרה
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 מבנה החובות 

20 



 שלושת האורגנים
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 הדירקטוריון

מניותבעלי   

וההנהלהל "המנכ  

(92-93סעיף )כוחותיו וסמכויותיו   

(57-59סעיף )כוחות וסמכויות   

(119-122סעיף )  
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 סמכות ואחריות כוללת על הארגון –מנהל כללי 
רווחיות, הכנסות :בסופו של דבר אחראי בארגון עסקי על התוצאות העסקיות  ,

 מחיר המניה, נתח שוק, יעדים תפעוליים , יעדי צמיחה
מנהיג עסקי 
ובפועל כל יום, נבחן כל רבעון 
ועוד יותר מהר... נדרש להגיב מהר... 
צריך להבחין בין עיקר וטפל 
נדרש לבנות נבחרת הנהלה מצוינת 
 שיווק/רוב המנכלים מגיעים ממכירות –בעידן הנוכחי/BD 
להיות מתוגמל, להצליח? מה הוא רוצה באמת 

 .ולישון טוב בלילה 

ל"המנכ  



בדירקטוריון ולבחור להצביע הכוח - דירקטוריון בחירת 

מקובלת ובדרך לב בתום לפעול - הלב תם חובת   

החברה כלפי בהגינות לפעול שליטה בעל של חובתו 
 "להפקרות משול אחריות ללא כוח"ש:ברק 'הש קובע :פויכטוונגר בנק 'נ קוסוי ד"פס

למחזיקים "אמונים" חובת - מוסדיים 

מינוי ,עסקאות באישור "תלויים-בלתי"ל הכוח העברת  
 בכירים גמול ,צים"דח

אחרים מניות בעלי קיפוח מניעת 
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 בעלי מניות
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 שלושת האורגנים הדירקטוריון

  הדירקטוריון כמתווה מדיניות 

ל ופעולותיו"הדירקטוריון כמפקח על ביצוע תפקידי המנכ 

 ל"משימות ספציפיות על הדירקטוריון שאינן ניתנות לאצילה למנכ 12: החברותבחוק  ,

 (:המיריםע "הקצאת מניות וני( )2()ב)288למעט כמפורט בסעיף 
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 שלושת האורגנים

 .מתווה את מדיניות החברה ומפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו1.

 .עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן, קובע את תכניות הפעולה של החברה2.

 .שהחברה רשאית ליטול וקובע את מסגרת האשראי, בודק את מצבה הכספי של החברה3.

 .קובע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר4.

 .איגרות חוב רשאי להחליט על הנפקה של5.

 .חות הכספיים"אחראי לאישור הדו6.

 .מדווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות7.

 .ל"ממנה ומפטר את המנכ8.

 .מחליט בעסקאות הטעונות אישורו לפי התקנון9.
 .למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה המירים וניירות ערך מניות רשאי להקצות10.
 .דיבידנד רשאי להחליט על חלוקת11.
 .מיוחדת הצעת רכש חוות דעת על12.

 

 הדירקטוריון
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(110)ועדות הדירקטוריון פעולה באמצעות   

 שלושת האורגנים

אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון, הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון. 

לא יכהן מי שאינו חבר  , בוועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו

 .דירקטוריון

יכולים לכהן מי  , בוועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ או להמליץ לדירקטוריון בלבד

 (.למעט קביעה אחרת בתקנון) שאינם חברי דירקטוריון

 תקנות . )בחברות ציבוריותוועדות הנדרשות על פי דין  –ועדת תגמול וועדת מאזן

 (.2010 –ע "התש, (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים)החברות 

 

 

 הדירקטוריון
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 שלושת האורגנים

פ סמכות שהואצלה לה "פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון ע/החלטה

כמוה כהחלטה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון  , מסמכויות הדירקטוריון

 (למעט קביעה אחרת בתקנון)

  ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באופן שוטף על

 המלצותיה/החלטותיה

 הדיוןהחלטות ועדת ביקורת יועברו לדירקטוריון זמן סביר לפני 

( 111)על החלטות הוועדה ערעור   

 הדירקטוריון
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 שלושת האורגנים

דירקטוריון אינו רשאי להאציל מסמכויותיו לועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן  
 (:למעט לשם המלצה בלבד)
 .  קביעת מדיניות כללית לחברה( 1)
י  "פרט לרכישה עצמית של מניות בהתאם למסגרת שהותוותה מראש ע –חלוקה ( 2)

 .הדירקטוריון
 .  קביעת עמדת הדירקטוריון במתן חוות דעת בנושא הצעת רכש מיוחדת( 3)

 

(112)לאצילת סמכות סייג   

 הדירקטוריון



29 

 שלושת האורגנים

רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו  . 

 אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על

 . פיה כלפי אדם אחר שלא ידע על ביטולה

(113)החלטת ועדה ביטול   

 הדירקטוריון



30 

 שלושת האורגנים

 לדירקטוריון -סמכות שיורית כללית

" אחר רשאי  סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן

 (.  49סעיף " )להפעילההדירקטוריון 

 ביצועית

ל יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא "למנכ(: "121סעיף )ל "מנכ

 ".  הוקנו בחוק זה או בתקנון לאורגן אחר של החברה

( 92סעיף :)והוא נתון לפיקוחו של הדירקטוריון  . 

 סמכות שיורית 

 הדירקטוריון
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 שלושת האורגנים

 קביעה בתקנון על העברת סמכויות לעניין מסוים או פרק זמן  : אסיפההתערבות

 .  ל לדירקטוריון וכן של נטילת סמכויות הדירקטוריון"מסוים ממנכ
 

"להפעיל סמכות במקום הדירקטוריון במצב  רשאית : האסיפהשל " טיפול נמרץ

 .  בהעדר קביעה בתקנון, של נבצרות של הדירקטוריון מלהפעיל סמכותו
 

 ל במצב של נבצרות  "רשאי להפעיל סמכות במקום המנכ: דירקטוריוןהתערבות

ל כיצד לפעול בעניין מסוים  "ל מלהפעיל סמכותו וכן רשאי להורות למנכ"של המנכ

 .  בהעדר קביעה בתקנון

לעיקרון אי ההתערבותחריגים   
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!האילוצים  
".הדירקטוריון ינהל את עסקי החברה: "פקודת החברות    

:התעלמות מהמציאות הכלכלית     

;אילוץ הבחירה.  1        

;אילוץ הזמן.  2        

.אילוץ המידע.  3        

.הניהול בידי ההנהלה ולא הדירקטוריון: בפועל    

.אי תפקוד הדירקטוריון -משבר המניות הבנקאיות     

.להנהלההעברת הסמכויות  -בנק צפון אמריקה     
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?!מה שבניהם  –ל "בעלים דירקטוריון ומנכ  

 אתגרים/הבעיות צפות בעיקר כשיש בעיות 

במקרים רבים הדירקטורים חשים   –למרות החוק וחובת הנאמנות 
 נאמנות ומחויבות לבעל המניות הממנה ולא לחברה לכתחילה

 עלולים לגרום קונפליקטים, אינטרסים שונים בפרקי זמן שונים

 חובת זהירות אישית, ממשל תאגידי , לחץ עקב האחריות

 מאבק על קרדיט בהצלחות ואחריות בכישלונות

 צורך לשלוט ולהחליט

 ...אגו
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דירקטוריון והנהלה -קונפליקטים אופייניים   
 תגמול ,ראוייםמינויים , סוגיות אסטרטגיות, עמידה ביעדים: סוג הקונפליקטים לרוב סביב

 ?מחליט על מימי  -שאלת השאלות הנה תמיד 

במקרים רבים הדירקטורים חשים נאמנות ומחויבות לבעל  - נאמנותקונפליקט פנימי בדבר חובת  
 המניות הממנה ולא לחברה לכתחילה

 ואחריותסמכות אסימטריה בין 

 טווח ארוך/ לטווח קצר ראיה  - הסתכלות כללית

 עלולים לגרום קונפליקטים, בפרקי זמן שונים שוניםאינטרסים  

 חובת זהירות אישית, ממשל תאגידי , עקב האחריותלחץ  - סיכוניםפערים בנכונות ליטול 

ועדת , ועדת כספים, ר"לתאם מראש עם היו, בשקיפות, חשוב לבנות תוכנית תגמול ברורה - תגמול 
 .במידת הצורךמבקר  ,תגמול

 אתיקה ורגולציה
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!האילוצים -לסיכום   

".הדירקטוריון ינהל את עסקי החברה: "פקודת החברות    

:התעלמות מהמציאות הכלכלית     

;אילוץ הבחירה.  1        

;אילוץ הזמן.  2        

.אילוץ המידע.  3        

.הניהול בידי ההנהלה ולא הדירקטוריון: בפועל    

.אי תפקוד הדירקטוריון -משבר המניות הבנקאיות     

.העברת הסמכויות להנהלה -בנק צפון אמריקה     

 



37 

 !תודה
 ?שאלות

 
ד מיכל מור"עו  

michal@idu.org.il 


