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 חוק החברות וחקיקה ספציפית  ▰

 שינויים בסביבת הפעילות ותיקונים חשובים לחוק החברות  ▰

 מערכת הניהול והבקרה -משולש הכוחות בחברה▰

 מבנה החובות ▰

 סמכויות ועיקרון אי ההתערבות   -שלושת האורגנים▰

 הדירקטוריון▰

 חובות וזכויות -המסגרת החוקית▰

 ? כיצד על דירקטור לפעול▰
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נדה'אג  



וחוק  אנטרופי) 2010ינואר , כניסה לתוקף של תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות▰
 (החברות החלופי

 2010הקמת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב בשנת ▰

 2011לחוק החברות בשנת  16תיקון ▰

 2011-א"התשע, (תיקוני חקיקה)חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך ▰

 2013לחוק החברות בשנת  20תיקון ▰
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 שינויים בסביבת הפעילות 
חשובים לחוק החברותותיקונים   
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 משולש הכוחות בחברה
 מערכת הניהול והבקרה

 דירקטוריון

 בעלי מניות הנהלה

ח דירקטוריון"דו  

ח מבקר"רו  

ל"מנכ  

 ועדת ביקורת

 מבקר פנימי
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 שלושת האורגנים

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

 .  ל לדירקטוריון וכן של נטילת סמכויות הדירקטוריון"ממנכ

 

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

 .  בהעדר קביעה בתקנון, נבצרות של הדירקטוריון מלהפעיל סמכותו

 

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

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

 . קביעה בתקנון

לעיקרון אי ההתערבותחריגים   
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 המסגרת החוקית 

אחריות פלילית  -חובות  

 זכויות

מנהליתאחריות  -חובות  



7 

 המסגרת החוקית

 

  :החברות לחוק 254 'ס -אמונים חובת
 :ובכלל זה, יפעל לטובתהוינהג בתום לב , חובת אמונים לחברהנושא משרה חב "א-

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

 ;תחרות עם עסקי החברהמכל פעולה שיש בה  יימנע2)
 ;במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחריימנע מניצול הזדמנות עסקית של החברה 3)
שבאו לידיו בתוקף , וימסור לה כל מסמך הנוגעים לענייניהיגלה לחברה כל ידיעה 4)

 ".בחברהמעמדו 
  

 

פלילית אחריות  חובות  

 חקיקה
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 המסגרת החוקית

 

 
  :החברות לחוק 253 'ס -זהירות חובת

  ובאותן עמדה באותה ,סביר משרה נושא פועל היה שבה מיומנות ברמת יפעל משרה נושא"א-
 הנוגע מידע לקבלת סבירים אמצעים ,העניין לנסיבות לב בשים ,ינקוט זה ובכלל ,נסיבות

  ,תפקידו בתוקף ידיו על הנעשית פעולה של או לאישורו המובאת פעולה של העסקית לכדאיות
 ".כאמור פעולות לעניין חשיבות לו שיש אחר מידע כל ולקבלת

 
 לאסוף אינפורמציה כחלק מחובת הזהירות  החובה 
נעשה , ברוב המקרים בהם הוטלה אחריות בגין הפרת חובת הזהירות בשנים האחרונות

 .הדבר על סמך הפרתה של החובה לאסוף אינפורמציה
 (  בפסיקה)חריג לחובת הזהירות  -שיקול הדעת העסקיכלל 

  
 

 אחריות פלילית  חובות

 חקיקה
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 המסגרת החוקית

 

  :החברות לחוק (א)269 'ס -אישי עניין גילוי חובת
  איגרות חברת שהיא פרטית בחברה או ציבורית בחברה שליטה בעל או בחברה משרה נושא"א-

  ,דיחוי בלא ,לחברה יגלה ,החברה של מוצעת או קיימת בעסקה אישי ענין לו שיש היודע חוב
 לרבות ,האישי ענינו מהות את ,לראשונה העסקה נדונה שבה הדירקטוריון מישיבת יאוחר ולא
 ".מהותיים מסמך או עובדה כל

  
 

 חקיקה

 אחריות פלילית  חובות
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  המסגרת החוקית

 אמונים חובת
 
 
 

  :(2012) שייפ אולטרה ד"פס
 .אישי אינטרס כל על גוברת לחברה הנאמנות חובת
   :(2017) בזק מקרה
  יורוקום של החזקותיה מלוא את תרכוש שבזק ויורוקום בזק חברת דירקטוריון אישרו 2015 בשנת

   .יורוקום שהעמידה הבעלים הלוואות כל את וכן YES בחברת
 מהציבור המניות בעלי חשבון על 'אלוביץ השליטה בעל עם שהיטיב באופן אושרה העסקה :הטענה

  .'אלוביץ ידי על "נשלט" הדירקטוריון היות בשל
 המורכבת העסקה כדאיות לבחינת מיוחדת ועדה הוקמה ,זו טענה עם התמודדות לצורך

  היו לא בוועדה שהדירקטורים הייתה זה בעניין נוספת טענה) בלבד חיצוניים מדירקטורים
    .(באמת "חיצוניים"
 

 

 אחריות פלילית  חובות

 פסיקה
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 המסגרת החוקית

 
 עסקי דעת שיקול וכלל זהירות חובת

  החובה את הדירקטור על מטיל לחברה דירקטור בין זהירות חובת של קיומה :(2003) בוכבינדר ד"פס•
 מבחן/הצפיות מבחן) הסביר הדירקטור מבחן .לחברה נזק למנוע כדי סבירים זהירות אמצעי לנקוט
   .(הישר השכל מבחן/הסיכון

 בתי ,ככלל כי וקובע ,לדירקטוריון חסינות מעניק העסקי הדעת שיקול כלל :(2014) ורדניקוב ד"פס•
  שהם ככל ,תקינות מחזקת ייהנו והן ההנהלה החלטות של הדעת בשיקול מלהתערב יימנעו המשפט
  קיים כאשר רק :ש"ביהמ של "מוגברת בחינה" .מיודע ובאופן לב בתום ,עניינים ניגוד בהיעדר התקבלו

 עובר הנטל ,זה במקרה) השליטה ובעל המשרה נושאי טובת לבין החברה טובת בין פוטנציאלי מתח
   .(הסבירות במתחם נופלת שהחלטתם להוכיח לדירקטורים

 
 

 אחריות פלילית  חובות

 פסיקה
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 המסגרת החוקית

 
 עסקי דעת שיקול וכלל זהירות חובת

 קבלת לצורך הדירקטורים לרשות שעמד המידע כמות בחינת" :(2015) פיננסיטק 'נ ניומן ד"פס•
  מכלול לאור להיבחן צריכות ,ההחלטה קבלת לצורך זה במידע היה די האם והשאלה החלטתם
  תהליך של העלות ,נוסף מידע בקבלת היחסי הקושי את לבחון יש ,היתר בין .הרלוונטיות הנסיבות

  הנושא מהותיות ,ההחלטה על הנוסף המידע של האפשרית ההשלכה ,נוסף מידע קבלת לצורך הבירור
  ."שיקולים ב"וכיו ההחלטה לקבלת הזמנים לוחות ,ההחלטה מתייחסת שאליו

 שעליו מידע על לדעת עליהם היה או ידעו אם אחריות תוטל דירקטורים על :(2017) בבילון ד"פס•
  של ידיעה .רשלנות של במקרה עליהם תוטל לא האחריות אך ,זאת עשו ולא החוק לפי לדווח נדרשו

   .עיניים עצימת גם הינה המשרה מנושאי מי
 עובר היכן –טבע חברת דירקטוריון ידי על אושרו שקלים במיליארדי רכישות :(2017) "טבע" מקרה•

  ,העסקאות אישור מהירות :השיקולים ?העסקי הדעת שיקול כלל ובין הזהירות חובת שבין הגבול
  .העסקאות מאישור כתוצאה דירקטוריםל בתגמול עלייה ,הרקע עבודת

 
 

 אחריות פלילית  חובות

 פסיקה
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 המסגרת החוקית

 חוק ייעול אכיפה בניירות ערך )2011(
 

 . במקביל לאכיפה הפלילית הקיימת בחוק ניירות ערךשמתקיים מנגנון אכיפה מנהלית חדש יוסד •
 . 3מותבים של , חברים 6 -האכיפה המנהליתועדת •
 :  הסנקציות שהועדה לאכיפה מנהלית יכולה להטיל•

 ;ח"מיליון ש 1עד  -יחיד; ח"מיליון ש 5עד  -תאגיד: כספיקנס 1.

 ;איסור על ביטוח ושיפוי2.

 .  הפסקת כהונה כדירקטור3.
 

 
 

 אחריות מנהלית חובות
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 המסגרת החוקית

   
 (: 17.9.2015)השקעות  רוסלם'ג' ע נ"רשות ניר "יו
 

ר הדירקטוריון הינו בין האחראים לפרט  "יו
הכללת הפרט  . ח מתקן שפורסם"מטעה בדו

וזאת הוכח כי  , המטעה נעשתה תוך רשלנות
המשיבים לא טרחו לנקוט באמצעים סבירים על  

, ח עליו חתמו"מנת להבטיח שהמידע שכללו בדו
וששום פרט מטעה לא , יהיה מידע שלם ואמין

 .  ייכלל בו
 

 
 

   
 (:  16.6.2015)ברק רוזן וגיא קנדה ' ע נ"ר רשות ני"יו
 
כי ניהול ישיבת דירקטוריון בנושא קריטי  , מובן מאליו הוא"

מבלי  , בהתראה של יום, בטלפון]בדרך המתוארת , לחברה
מבלי עדכונם מראש , כל הכנה מקדימה של משתתפיה לדיון

בנושא שיעמוד על הפרק ומבלי העברת חומר מתועד  
לא יכול היה להבטיח דיון רציני  , [כלשהו למשתתפים

 ;"בנושא שהצריך ירידה לפרטית והפעלת שיקול דעת זהיר
שכאשר מדובר במידע , אין לעצום עיניים בפני העובדה"...

של   מיידיח "שאמור לפי מהותו להיכלל בדו, לדירקטוריון
יגיע מידע זה בהכרח אל ציבור המשקיעים ויגרום  , החברה

 ;  "להטעייתו ככל שנכלל בו פרט מטעה
מעין תחנת בינים , הייתה ישיבת הדירקטוריון בענייננו"... 

או חוליה ראשונה  , בדרך אל הדיווח לציבור המשקיעים
 ..". בשרשרת הדיווח

 

 אחריות מנהלית חובות

 החלטות ועדת אכיפה מנהלית
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 המסגרת החוקית

   
 -(5.4.2017)מ "בע ביוסיינסס תראפיקס' ע נ"ר רשות ני"יו 
 
מגבשים הפרה של הכללת  , אי אזכור המועד שבו קיבלה החברה את המכתב הראשון במשבצת המועד•

 .  המיידיח "פרטים חסרים ומטעים בדו
הפרות הדיווח פוגעות בלב ליבו של עקרון הגילוי הנאות ויש לייחס משמעות כבדת משקל להפרות שעניינן •

 . במועדו וכן אמינותו, בנושאי הדיווח
לאור  , ר דירקטוריון של החברה"ר דירקטוריון תורחב מעבר לאחריות הרגילה המוטלת על יו"אחריות יו•

 .  ל החברה בניהול השוטף של ענייניה"לסייע למנכ, התפקיד הנוסף שנטל על עצמו בעניין זה
 

 
 

 אחריות מנהלית חובות

 החלטות ועדת אכיפה מנהלית
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 המסגרת החוקית

   
 :(265)זכות הדירקטורים לקבל מידע •

ולבדוק את נכסי , לכל דירקטור הזכות לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם"
 ."ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור, החברה

 
 :((א)266)זכות להעסיק יועצים •

 ..."לקבל ייעוץ מקצועי על חשבון החברה , במקרים מיוחדים, לצורך ביצוע תפקידו זכאי דירקטור"
 
 :(267)זכות תביעה •

היה לדירקטור יסוד סביר להניח שעומדת להתבצע פעולה של נושא משרה העלולה להוות הפרת חובה של "
 "לפנות לבית המשפט בבקשה שיאכוף את החובה או ימנע את הפעולה... רשאי הוא , נושא משרה

 

 
 

 זכויות



 לתמוך בבניית דירקטוריון אפקטיבי▰

שינוי  )לבחון את היקף הביטוח מעת לעת , להסתייע ביועצי ביטוח -ביטוח ופטור, קבלת שיפוי▰
 (אנטרופיבמדיניות 

 לבנות תהליכי גילוי לדירקטוריון ולדאוג ליישומם▰

 אכיפה מנהלית ולדאוג ליישומה תוכניתלאמץ ▰

 למנות רואה חשבון ועורך דין עצמאיים ובעלי מוניטין▰

 לקבל ייעוץ נפרד במקרה הצורך▰

עבודת עורך הדין מול )למנות מבקר פנים מקצועי ועצמאי ולשקול לעומק את נושאי הביקורת ▰
 (מבקר הפנים
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?כיצד על הדירקטור לפעול  
 כללי



 דיווחים אחרים, תשקיפים, בחן דוחות כספיים אחרונים▰

 שקול האם תחום פעילות החברה מתאים לך▰

 ('בעל שליטה וכו, ר"יו)בחן את היחסים בדירקטוריון ▰

 שוחח עם הדירקטורים המכהנים▰

 ל "בחן את מערכת היחסים בין הדירקטוריון למנכ▰

 וודא קיום כללי ממשל תאגידי וקוד אתי▰

 בחן את ביטוח נושאי משרה ▰
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?כיצד על הדירקטור לפעול  
 טרם המינוי



 קיום ישיבות פרונטאליות ומעט ישיבות טלפוניות והחלטות בכתב ▰

לדאוג לנוכחות משמעותית של חברי הדירקטוריון מעבר לדרישת הקוורום ולאי נוכחותם של מי ▰
 שאינו נדרש

 להקפיד על קבלת חומר מראש ובחינת עניין אישי בפתיחת הישיבה▰

,  תשקיף, דוחות כספיים וביאורים, חומר נלווה, נושאים על סדר היום! )לקרוא , לקרוא, לקרוא▰
 (ח תקופתי בדגש על מאפייני חברה וגורמי סיכון"חוות דעת ודו
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?כיצד על הדירקטור לפעול  
 חיי היומיום



 (הערכות שווי, דוחות כספיים, שכר בכירים, עסקאות בעלי עניין! )לשאול , לשאול, לשאול▰

לבקש לקבל חומר תומך בכתב בכל עניין בעל חשיבות לקבלת החלטה ושמצריך מומחיות או  ▰
 .  מידע שאינו בידי הדירקטורים

 (בחינת מידע עובדתי עליו מסתמך, בחינת מומחיותו ועצמאותו)קבלת חוות דעת מומחה ▰

 (רישום עצמאי של נושאים שנדונו, תיעוד ראוי)תיעוד תהליך קבלת ההחלטות בפרוטוקול ▰

 מעקב אחר יישום החלטות▰
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?כיצד על הדירקטור לפעול  
 חיי היומיום



 :  הבחינה שעל הדירקטוריון לקיים

 (הקפדה על הגדרת הצורך)הצורך בעסקה ▰

 האלטרנטיבות  ▰

 מקסום הערך לחברה▰
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?כיצד על הדירקטור לפעול  
 עסקאות בעלי שליטה



 :  הבחינה שעל הדירקטוריון לקיים

 מהימנות ושלמות המידע▰

 אובייקטיביות המידע שנמסר▰

מומחים  , מסמכים)ביסוס המידע ▰
 ('וכו

 ביסוס מועד הגילוי ▰
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?כיצד על הדירקטור לפעול  
 סוגיות גילוי

 ?באילו גילויים

 מיידייםדיווחים ▰

 דוחות רבעוניים ותקופתיים▰

 מצגות▰

צפי )מידע צופה פני עתיד ▰
 ('פלח שוק וכו, הכנסות

 
 

 :רעיונות לשיפור הליך הגילוי

כחלק )אימוץ תהליכי גילוי ▰
 (מתוכנית אכיפה

הקמת וועדת גילוי והעברת  ▰
נושאים רגישים להחלטת 

 דירקטוריון

 אימוץ מדיניות גילוי  ▰
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 !תודה
 ?שאלות

 
רעות אלפיהד "עו  

reuta@zag-sw.co.il 


