


אחריות נושאי משרה בחקיקה ובפסיקה 

מנגנוני ההגנה של נושאי משרה 

 שיפוי וביטוח, פטור‹

ביטוח אחריות נושאי משרה 

 בסיס הכיסוי, מבנה הפוליסה‹

 תנאים וחריגים‹

 הגדרות‹

 סוגיות מהותיות‹

 



 סבירנושא משרה מבחן  – 252' ס –חובת הזהירות 

 רמת מיומנות  254' ס –אמצעי זהירות ורמת מיומנות
באמצעים , נסיבות גבוהה של נושא משרה סביר באותן 

סבירים לקבל מידע לכל פעולה המובאת לאישורו  
גישה  -ולקבלת כל מידע אחר שיש לו חשיבות לעניין 

 ".שיקול עסקי. "אקטיבית

 כלפי החברה וכלפי כל אדם אחר ס–חובת אמונים  '
ניצול  , ניגוד עניינים, איסור תחרות, תום לב 254.

 .הזדמנויות וחובת גילוי אקטיבית

 חוק , הגבלים עסקיים)אחריות מכוח חוקים אחרים
 ...הגנת הסביבה ועוד, החוזים

 



 נושא משרה בה מאחריותו, מראש, לפטורחברה רשאית ,
  הפרת חובת הזהירותבשל נזק עקב , כולה או מקצתה

 (259' ס. )אם נקבעה הוראה לכך בתקנון, כלפיה

  נושא משרה בשל חבות כספית  לשפותחברה רשאית
שהוטלה עליו לטובת אדם אחר או בשל הוצאות התדיינות 

והכול עקב פעולות , (לרבות שכר טרחת עורך דין) סבירות
ובלבד  , כנושא משרה בחברהבתוקף תפקידו שנעשו על ידו 

 ( 260' ס. )שנקבעה לכך הוראה בתקנון

 נושא משרה בהליך שהוגש נגדו או   לשפותהחברה רשאית
שהסתיים בלא הגשת כתב אישום או בזיכוי או  בהליך פלילי 

באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת 
 .מחשבה פלילית

 

 



  רק בקשר עם  (! מראש)הוראה מפורשת  –פטור
 ...חובת הזהירות כלפי החברה

 

 בדרך כלל   -מוגבל בסכום, ניתן גם בדיעבד –שיפוי
אם )מהון עצמי של החברה  25%לא יותר מ 

 (החברה חדלת פירעון אין משמעות לשיפוי

 

 ההגנה שמאפשר החוק  = שילוב פטור שיפוי וביטוח
 לחברה להעניק לנושאי המשרה

 



נוןהוראה בתקאם נקבעה לכך , חברה רשאית  ,
להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה  

בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף  
 :בכל אחד מאלה, היותו נושא משרה בה

 
(1 ) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם

 ;אחר
(2 )ובלבד שנושא , הפרת חובת אמונים כלפי החברה

המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח  
 ;שהפעולה לא תפגע בטובת החברה

(3 )חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר; 
 
 



  הפוליסה מעניקה כיסוי לדירקטורים ונושאי משרה
בגין תביעות שהוגשו  ( ובמקרים מסוימים לחברה)

, ספקים, מבעלי מניות, נגדם על ידי צדדים שלישיים
בגין החלטות או מעשים  ' ע וכו”תביעות ני, לקוחות

 .שבוצעו במסגרת תפקידם כנושאי משרה

 



הדירקטור או נושאי אחריות  -'סעיף כיסוי א
 .משרה

אחריות החברה לשפות את  -'סעיף כיסוי ב
 .הדירקטור או נושא המשרה

בקשר עם תביעות   החברהאחריות  -' סעיף כיסוי ג
 .בגין הפרת חוק ניירות ערך

Side A only -   כיסוי לדירקטורים ונושאי המשרה
 .בלבד

הרחבות ותנאים כלליים, חריגים, הגדרות. 

 



מסתכמת אינה המשרה נושאי של הביטוחית ההגנה 
 .בלבד משרה נושאי אחריות לביטוח בפוליסה

 

מכסה אינה משרה נושאי אחריות לביטוח פוליסה– לדוגמא 
 של למעט) מקצועית רשלנות או שלישי לצד ורכוש גוף נזקי

 .(משרה כנושאי המשרה נושאי

 

לבטח החברה של החבויות ביטוחי כל להרחבת לפעול יש 
 .המשרה נושאי של האישית אחריותם את

 



 שהוגשה ודווחה למבטחת  תביעההפוליסה מכסה
מעשה או מחדל  במהלך תקופת הביטוח בגין 

 .התאריך הרטרואקטיבישנעשה לאחר רשלני 

"חקירה פלילית, לרבות מכתב דרישה –" תביעה   ,
 .נסיבות העלולות להוביל לתביעה ועוד

 
 המעשה הרשלני

 2016פוליסה לשנת  2015פוליסה לשנת 

 תביעה

 תקופה רטרואקטיבית

התאריך 
 הרטרואקטיבי



 עלול למנוע כיסוי ביטוחי –אי מתן הודעה בזמן 

 

זהירות כפולה בעת החלפת חברת ביטוח 

 

 לוודא המשך רציף של  -במיזוגים או רכישות
 Run offהפוליסה 



"על פי הגדרתו בחוק החברות  -" נושא משרה– 
משנה  , מנהל עסקים ראשי, מנכל כללי, דירקטור"

כל ממלא תפקיד  , סגן מנהל כללי, למנהל כללי
כאמור בחברה אף אם תוארו שונה וכן מנהל 

 "הכפוף במישרין למנהל הכללי

 



"ניתן  )על פי הגדרתו בחוק החברות  -" נושא משרה
 (.להרחבה

"ומי שיהיה במהלך   מי שהינו, מי שהיה –" מבוטח
 .Natural personתקופת הביטוח 

"חקירה פלילית, לרבות מכתב דרישה –" תביעה  ,
 .נסיבות העלולות להוביל לתביעה ועוד

"וכן הרחבות ספציפיות  ) 261סעיף  –" המעשה הרשלני
 (.הוצאת דיבה, ל"הפרת חוזה בתו, כמו מצגי שווא

Transaction – העברת השליטה בחברה ,A&M, מינוי
 .מפרק, נאמן, כונס נכסים

 



"או חברות בנות/בעלת הפוליסה ו" = חברה 
"הון מניות או זכויות הצבעה או מינוי  )או יותר  50%" = חברת בת

 (דירקטורים
"(ב"לא נסחרת בארה" )קטנה"כיסוי אוטומטי לחברה  -"חברת בת חדשה 
"או  ) 20%אך יותר מ  50%כזו המוחזקת בפחות מ  כ"בדר –" חברה קשורה

 (פחות
 ובחברת  נושאי המשרה והדירקטורים בחברה  כלהביטוח חל על  -העיקרון

רק על דירקטורים ונושאי המשרה שמונו על   -בחברה קשורה , ואולם. הבת
 (.ODL)ידי החברה 

רכישת חברות בנות חדשות/שותפויות ומיזמים ויצירת: 
:  האם-כיסוי אצל שתי חברות- 50%כאשר חברת הבת מוחזקת על ידי שני שותפים ‹

 .דיווח והתנהלות כפולה, תחרות בין מבטחים, "כפל"

פתרון מוצע 
פוליסה נפרדת לחברת הבת 
Outside Directorship Liability (ODL )–  כל חברה מגדירה את חברת הבת החדשה

 .  נושאי המשרה מטעם החברות/כחברה קשורה ועל כן מכוסים רק הדירקטורים
 !יתר נושאי המשרה אינם מכוסים

 



הכיסוי הופך להיות כיסוי   -המשמעות האופרטיבית
RUN OFF. 

הכיסוי ממשיך עד תום תקופת הביטוח. 

מיידיתאו לרכוש ? האם להמתין עד תום התקופה 
Run off 

מה יקרה אחרי סיום ה ? כיצד להתכונן Run off? 



תביעת בעלי מניות; 
 רווח אישי שהמבוטח אינו זכאי לוהפקת. 
אחריות זו אמורה להיות מכוסה  : הערה. )או נזק לרכוש/מחלה או מוות ו, נזק לגוף

חבות  , אחריות כלפי צד שלישי -לרבות , במסגרת פוליסות אחרות של החברה
חריג זה אינו חל במקרה של תביעה  (. מקצועית ועוד, חבות המוצר, מעבידים

 .שעילתה בתחום יחסי עבודה
 (.למעט אחריות כנושא משרה)תביעות אחריות מקצועית 
ביצוע בפועל של מעשה מרמה או אי יושר או מעשה בזדון. 
תביעות תלויות ועומדות או נסיבות שהיו ידועות במועד תחילת הביטוח. 
  התחייבות שהמבוטח נוטל על עצמו בהסכם אלא אם התחייבות או אחריות כזו

 ;  הייתה מוטלת עליו  גם בהיעדר הסכם זה
נושא משרה על ידי החברה או חברות הבנות  /תביעה המוגשת כנגד דירקטור

:  החריג יבוטל ביחס ל. י דירקטור או נושא משרה אחר"או ע/המבוטחות בפוליסה ו
תביעה על ידי כונס או  , י דירקטור או נושא משרה"הודעת צד שלישי ע, תביעה נגזרת

 .  מפרק ותביעה בגין סיום שלא כדין של העסקה
מים או זיהום סביבתי  והוצאות הקשורות  , קרקע, תביעות הקשורות עם זיהום

 .  לניקוי הזיהום
תביעות בקשר עם תשקיפים אלא אם אושרו מראש על ידי המבטח  . 
תביעות בקשר למלחמה וטרור. 

 



  טופס ההצעה מולא על ידי אחד מנושאי המשרה ויצר
מצג רשלני שאלמלא מולא באופן שגוי חברת הביטוח לא  

 ...הייתה מעניקה כיסוי
  תביעה כנגד דירקטורים בחברה בגין הפקת רווח אישי של

 ....אחד מנושאי המשרה
דיווח מטעה במסגרת העברת מידע  , אי מתן הודעה בזמן

האם יוביל לדחייה גורפת של הכיסוי , לחברת הביטוח
לכל נושאי המשרה או רק כלפי אותו נושא משרה ספציפי 

? 
 גם על הצהרות הניתנות  " ההפרדה"יש להחיל אפשרות

לחברת הביטוח על ידי נושאי המשרה ולא להסתפק  
 בהחלת הסעיף רק על חריג הפקת רווח אישי



 למבטחת הזכות לקבוע חלוקה ביחס לשיפוי בגין
במקרים , בין היתר, הוצאות משפט וחיוב כספי

 :הבאים
ונושאי  ( Entity)התביעה מוגשת במשותף כנגד החברה ‹

 כשאין כיסוי לחברה -משרה

שאינם  )התביעה מוגשת במשותף כנגד בעלי מניות ‹
 ונושאי משרה( נושאי משרה

התביעה מוגשת כנגד נושאי משרה שהינם גם בעלי ‹
 "(הכובעים"טענות התביעה בכשירותם בשני )מניות 

מחדלים /כתב התביעה כולל טענות הכוללות מעשים‹
 מכוסים ושאינם מכוסים



 במיוחד ) 50%עמדת המוצא של חברת הביטוח
 (.ע"כשהחברה נתבעת לא במסגרת הפרת חוק ני

  אפשרות קביעת הסדרים זמניים להוצאות
 (.השארת סוגיות החבות לסוף ההליך)המשפטיות 

   אפשרות לקביעת חלוקה מוסכמת מראש
 (?כדאי) 20%/80%

 



ט וזהות עורכי הדין"קביעת שכ 

 

 כמות המייצגים שחברת הביטוח תממן כאשר קיימים
 :בתביעה" ניגוד עניינים"דירקטורים ונושאי משרה ב

 ".לא תמימים"דירקטורים ונושאי משרה תמימים ו‹

דירקטורים ונושאי משרה לשעבר יחד עם כאלה ‹
 .המכהנים



כיסוי לתביעות שיוגשו במהלך התקופה שנקבעה. 

   75%כנגד פרמיה בשיעור ( רצוי יותר)חודשים  12‹

 מיזוגים ורכישות– Run off 7 שנים 

 

 תקופת גילוי  –קושי בהשגת כיסוי הולם בעת חידוש
ERP   

רכישת פוליסה חדשה ללא כיסוי רטרואקטיבי ורכישת ‹
 תקופת גילוי   

 

 

 



  הרחבת דירקטורים פורשים 

 חודשים מתום תקופת הביטוח 84תקופת גילוי עד ‹

 נרכש כיסוי דומה /רק במקרה ולא חודש‹

 Transaction טרנזקציהההרחבה מבוטלת במקרה של ‹

 

 מוצע

 שנים   7התחייבות מהחברה לרכישת כיסוי דומה ב
שנים  Run Off 7או רכישת פוליסה /הבאות ו
 .טרנזקציהבמקרה 



הודעה על נסיבות או תביעה 
חברת הביטוח מודיעה כי חלקים מהטענות אינם ‹

 מכוסים

 חברת הביטוח מודיעה כי התביעה אינה מכוסה‹

  החברה המבוטחת ממשיכה בהליך במחשבה
 שהתיק ייסגר בסכומים קטנים

 שנים נקבע   3לאחר הליך שלוקח על פי רוב מעל
 שהחברה צריכה לשלם סכום נכבד

פונה לחברת הביטוח... 
 של התיישנותהתביעה נדחית על רקע ‹



 תביעה/נסיבות העלולות להוות לתביעה 

חובת דיווח על הנפקות וגיוסים 

תשקיפי מדף 



 


