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המקור החוקי המקור החוקי 
::אחריות מקצועיתאחריות מקצועית

כללי האתיקה של  כללי האתיקה של  : : בצירוף חוקים ספציפיים כגוןבצירוף חוקים ספציפיים כגון, , פקודת הנזיקיןפקודת הנזיקין

..''ח וכדח וכד""רורו, , דד""עועו, , רופאיםרופאים

::אחריות נושאי משרהאחריות נושאי משרה

חוק  חוק  , , חוק ניירות ערךחוק ניירות ערך: : בצירוף חוקים משלימים כגוןבצירוף חוקים משלימים כגון, , חוק החברותחוק החברות

..''הסדרת היעוץ בהשקעות וכדהסדרת היעוץ בהשקעות וכד

..ברקע סעיפי פקודת הנזיקין המשמשים כסעיפי סלברקע סעיפי פקודת הנזיקין המשמשים כסעיפי סל



הנזיקיןהנזיקיןפקודת פקודת ––אחריות מקצועית אחריות מקצועית 
::לפקודת הנזיקיןלפקודת הנזיקין  3535' ' סעסע

או  או  , , עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבותעשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות""

במשלח  במשלח  או או , , לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבותלא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות

המקור החוקי

במשלח  במשלח  או או , , לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבותלא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות

שאדם סביר  שאדם סביר  , , או לא נקט מידת זהירותאו לא נקט מידת זהירות, , יד פלוני לא השתמש במיומנותיד פלוני לא השתמש במיומנות

ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות  ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות  

שלגביו יש לו  שלגביו יש לו  , , ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחרואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר; ; הרי זו התרשלותהרי זו התרשלות––

והגורם  והגורם  , , הרי זו רשלנותהרי זו רשלנות, , באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהגבאותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג

."."ברשלנות נזק לזולתו עושה עוולהברשלנות נזק לזולתו עושה עוולה



חוק החברותחוק החברות––אחריות נושאי משרה אחריות נושאי משרה 
::לחוק החברותלחוק החברות    253253סעיף סעיף 

נושא משרה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל 

,  ,  באותה עמדה ובאותן נסיבותבאותה עמדה ובאותן נסיבות, , נושא משרה סבירנושא משרה סביר

המקור החוקי

,  ,  באותה עמדה ובאותן נסיבותבאותה עמדה ובאותן נסיבות, , נושא משרה סבירנושא משרה סביר
אמצעים  אמצעים  , , בשים לב לנסיבות הענייןבשים לב לנסיבות העניין, , ובכלל זה ינקוטובכלל זה ינקוט

סבירים לקבל מידע הנוגע לכדאיות העסקית של סבירים לקבל מידע הנוגע לכדאיות העסקית של 

המובאת לאישורו או של פעולה הנעשית על  המובאת לאישורו או של פעולה הנעשית על    פעולהפעולה

ולקבלת כל מידע אחר שיש לו ולקבלת כל מידע אחר שיש לו , , ידיו בתוקף תפקידוידיו בתוקף תפקידו

חשיבות לעניין פעולות כאמורחשיבות לעניין פעולות כאמור



חוק החברות  חוק החברות  ––אחריות נושאי משרה אחריות נושאי משרה 
??מה ניתן לבטח בביטוח נושא משרהמה ניתן לבטח בביטוח נושא משרה

::לחוק החברותלחוק החברות  261261סעיף סעיף 

להתקשר בחוזה לביטוח  להתקשר בחוזה לביטוח  , , אם נקבעה לכך הוראה בתקנוןאם נקבעה לכך הוראה בתקנון, , חברה רשאיתחברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח  להתקשר בחוזה לביטוח  , , אם נקבעה לכך הוראה בתקנוןאם נקבעה לכך הוראה בתקנון, , חברה רשאיתחברה רשאית

אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה  אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה  

::בתוקף היותו נושא משרה בה בכל אחד מאלהבתוקף היותו נושא משרה בה בכל אחד מאלה

.  .  הפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחרהפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר) ) 11((

ובלבד שפעל בתום לב  ובלבד שפעל בתום לב  , , הפרת חובת אמונים בתום לב כלפי החברההפרת חובת אמונים בתום לב כלפי החברה) ) 22((

..והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה הבאה לא תפגע בטובת החברהוהיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה הבאה לא תפגע בטובת החברה

.  .  חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחרחבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר) ) 33((



חוק החברות  חוק החברות  ––אחריות נושאי משרה אחריות נושאי משרה 
??לבטח בביטוח נושא משרהלבטח בביטוח נושא משרה  אסוראסורמה מה 

::לחוק החברותלחוק החברות  263263סעיף סעיף 

לא יהיה תוקף להוראה בתקנון המתירה לחברה להתקשר בחוזה  לא יהיה תוקף להוראה בתקנון המתירה לחברה להתקשר בחוזה  

::בשל אחד מאלהבשל אחד מאלה...... ...... לביטוח אחריותו של נושא משרה בהלביטוח אחריותו של נושא משרה בה

).).22((  261261הפרת חובת אמונים  למעט כאמור בסעיף הפרת חובת אמונים  למעט כאמור בסעיף ) ) 11((

למעט אם  למעט אם  , , הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזותהפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות) ) 22((

..נעשתה ברשלנות בלבדנעשתה ברשלנות בלבד

..פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדיןפעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין) ) 33((

..קנס או כופר שהוטל עליוקנס או כופר שהוטל עליו) ) 44((



סוג הנזק המכוסהסוג הנזק המכוסה
::אחריות מקצועיתאחריות מקצועית

נזק פיזי לגוףנזק פיזי לגוף

נזק ממשי לרכושנזק ממשי לרכוש

)  )  כתוצאה מהנזק הממשי לרכושכתוצאה מהנזק הממשי לרכוש((נזק תוצאתי נזק תוצאתי 
נזק כספי טהורנזק כספי טהור

::אחריות נושאי משרהאחריות נושאי משרה

נזק כספי טהור בלבדנזק כספי טהור בלבד

!!שני הביטוחים מכסים אחריות מתמשכת ולא רק תאונתיתשני הביטוחים מכסים אחריות מתמשכת ולא רק תאונתית**



סוג האחריות המכוסהסוג האחריות המכוסה

::אחריות מקצועיתאחריות מקצועית
אחריות ישירה  אחריות ישירה  אחריות ישירה  אחריות ישירה  

...)  ...)  מי מטעמומי מטעמו/ / שליח שליח / / עובד עובד ((אחריות שילוחית אחריות שילוחית 

אחריות כמזמין עבודהאחריות כמזמין עבודה

::אחריות נושאי משרהאחריות נושאי משרה

))אישית או ניהוליתאישית או ניהולית((אחריות ישירה אחריות ישירה 

))עקב שיפוי נושא המשרהעקב שיפוי נושא המשרה((שיפוי החברה שיפוי החברה 



תובעים פוטנציאלייםתובעים פוטנציאליים
::אחריות מקצועיתאחריות מקצועית

לקוחותלקוחות

שנפגעו מהעבודה המקצועיתשנפגעו מהעבודה המקצועית, , זריםזרים' ' צדי גצדי ג שנפגעו מהעבודה המקצועיתשנפגעו מהעבודה המקצועית, , זריםזרים' ' צדי גצדי ג

::אחריות נושאי משרהאחריות נושאי משרה
בעלי מניותבעלי מניות

לקוחותלקוחות

ספקיםספקים

מנהל מורשהמנהל מורשה/ / כונס כונס / / מפרק מפרק / / נושים נושים 

))''רשות ניירות ערך וכדרשות ניירות ערך וכד((רשויות רשויות 



אחריות צולבתאחריות צולבת
פוליסה כאילו הוצאה בנפרד  פוליסה כאילו הוצאה בנפרד  ללנתייחס נתייחס , , כאשר יש יותר ממבוטח אחדכאשר יש יותר ממבוטח אחד

אך גבול האחריות יישאר בעינו בגין כל המבוטחים יחדאך גבול האחריות יישאר בעינו בגין כל המבוטחים יחד, , לכל מבוטחלכל מבוטח

::אחריות מקצועיתאחריות מקצועית::אחריות מקצועיתאחריות מקצועית

אפשרית ורלבנטית בעיקר במקרים של מזמין עבודה ומבצעאפשרית ורלבנטית בעיקר במקרים של מזמין עבודה ומבצע

::אחריות נושאי משרהאחריות נושאי משרה

, , ))מבוטחמבוטח' ' או חברה נאו חברה נ//חריג מבוטח וחריג מבוטח ו((מוחרגת באופן מפורש מוחרגת באופן מפורש 

בשל חשש לסיכון מורליבשל חשש לסיכון מורלי



פרמטרים להערכת סיכוןפרמטרים להערכת סיכון
::אחריות מקצועיתאחריות מקצועית

שירותי  שירותי  , , עובדים ושותפיםעובדים ושותפים, , ))רישוירישוי((כישורים כישורים , , היקפי פעילותהיקפי פעילות, , המקצועהמקצוע

OUTSOURCINGOUTSOURCING , ,הסכמים מיוחדיםהסכמים מיוחדים  ,  ,

נסיון תביעותנסיון תביעות, , מיקום וחשיפה לדין זרמיקום וחשיפה לדין זר

::אחריות נושאי משרהאחריות נושאי משרה
מקום  מקום  + + נסחרת נסחרת / / ציבורית ציבורית / / חברה פרטית חברה פרטית / / עמותה עמותה ((סוג ההתאגדות סוג ההתאגדות 

,  ,  מוניטין ניהולימוניטין ניהולי, , ))ניתוח דוחות כספייםניתוח דוחות כספיים((מצב פיננסי מצב פיננסי , , ענף עסקיענף עסקי, , ))מסחרמסחר

נסיון תביעותנסיון תביעות, , מיקום וחשיפה לדין זרמיקום וחשיפה לדין זר



שיווק פוליסות אחריות מקצועיתשיווק פוליסות אחריות מקצועית

??למי נציע פוליסות אחריות מקצועיתלמי נציע פוליסות אחריות מקצועית

או רישויאו רישוי//תעודה מקצועית ותעודה מקצועית ו, , כל מי שמקצועו דורש הכשרהכל מי שמקצועו דורש הכשרה

,  ,  קוסמטיקאיםקוסמטיקאים, , הנדסאיםהנדסאים, , מהנדסיםמהנדסים, , חח""רורו, , דד""עועו, , רופאיםרופאים: : לדוגמאלדוגמא

,  ,  ןן""מתווכי נדלמתווכי נדל, , חובשיםחובשים, , אחיםאחים, , פסיכולוגיםפסיכולוגים, , מטפלים אלטרנטיבייםמטפלים אלטרנטיביים

**מנהלי תיקיםמנהלי תיקים, , **יועצי השקעותיועצי השקעות

ביטוח אובליגטוריביטוח אובליגטורי**



שיווק פוליסות אחריות מקצועיתשיווק פוליסות אחריות מקצועית
נבחין בין מקצועות נבחין בין מקצועות , , כאשר נדרש כיסוי בגין אחריות מקצועיתכאשר נדרש כיסוי בגין אחריות מקצועית

::חופשיים לבין בעלי מלאכהחופשיים לבין בעלי מלאכה

לרבות נזק לרבות נזק , , הסיכון הוא מכל סוגהסיכון הוא מכל סוג  לבעלי מקצועות חופשייםלבעלי מקצועות חופשיים

תערך פוליסת אחריות מקצועית נפרדת תערך פוליסת אחריות מקצועית נפרדת , , ולכןולכן  כספי טהורכספי טהור

העוסק המורשההעוסק המורשה/ / ממערך ביטוחי הרכוש והחבויות של העסק ממערך ביטוחי הרכוש והחבויות של העסק 

    הסיכון הוא נזק פיזי תאונתי לגוף או לרכושהסיכון הוא נזק פיזי תאונתי לגוף או לרכוש  לבעלי מלאכהלבעלי מלאכה
לפיה יוסר מפוליסת צד  לפיה יוסר מפוליסת צד  ', ', תערך התאמה של פוליסת צד גתערך התאמה של פוליסת צד ג, , ולכןולכן

הסטנדרטית חריג האחריות המקצועיתהסטנדרטית חריג האחריות המקצועית' ' גג



שיווק פוליסות אחריות מקצועיתשיווק פוליסות אחריות מקצועית
פוליסת אחריות מקצועית לקבלניםפוליסת אחריות מקצועית לקבלנים

כי קבלן מחויב  כי קבלן מחויב  , , האופנה האחרונה בתחום אחריות מקצועית גורסתהאופנה האחרונה בתחום אחריות מקצועית גורסת כי קבלן מחויב  כי קבלן מחויב  , , האופנה האחרונה בתחום אחריות מקצועית גורסתהאופנה האחרונה בתחום אחריות מקצועית גורסת

..להחזיק פוליסת אחריות מקצועיתלהחזיק פוליסת אחריות מקצועית

::יש לשים          יש לשים          

אינה  אינה  , , ובהתאמהובהתאמה' ' פוליסות אחריות מקצועית נועדה לכסות נזק לצד גפוליסות אחריות מקצועית נועדה לכסות נזק לצד ג

טט""מכסה נזק לעבודה עצמה או החזר תשלומי שכמכסה נזק לעבודה עצמה או החזר תשלומי שכ



::ציבור הלקוחות הפוטנציאליים עבר היפוך מגמהציבור הלקוחות הפוטנציאליים עבר היפוך מגמה

חששנותחששנות  שאננותשאננות

שיווק פוליסות אחריות נושאי משרהשיווק פוליסות אחריות נושאי משרה

חששנותחששנותל ל     שאננותשאננותמ מ 

""שיטת ההפחדהשיטת ההפחדה""השיווק בעבר בוסס על השיווק בעבר בוסס על 

השיווק היום צריך להתבסס עלהשיווק היום צריך להתבסס על

מקצועיות והפגת חרדותמקצועיות והפגת חרדות  



??איך תפגין מקצועיותאיך תפגין מקצועיות
,  ,  והיה בקיא בסעיף האופרטיביוהיה בקיא בסעיף האופרטיבי  פוליסהפוליסהקרא את הקרא את ה  1.1.

..בחריגים ובהרחבותבחריגים ובהרחבות, , בהגדרותבהגדרות        

שיווק פוליסות אחריות נושאי משרהשיווק פוליסות אחריות נושאי משרה

..בחריגים ובהרחבותבחריגים ובהרחבות, , בהגדרותבהגדרות        
,  ,  ודע למה מכוונות השאלותודע למה מכוונות השאלותטופס ההצעה טופס ההצעה קרא את קרא את   2.2.

..כך שתוכל לעזור למבוטח למלאוכך שתוכל לעזור למבוטח למלאו        
הנדרשות נמצאות בפוליסה  הנדרשות נמצאות בפוליסה    הרחבותהרחבותכי הכי ה, , וודאוודא. . 33

..או בדף הרשימה של המבוטחאו בדף הרשימה של המבוטח          
.                      .                      לביטוחלביטוח  כתב פטור או כתב שיפוי אינם תחליףכתב פטור או כתב שיפוי אינם תחליףדע להסביר מדוע דע להסביר מדוע . . 44
לתועלתו  לתועלתו  , , בעדכוני חקיקה ופסיקהבעדכוני חקיקה ופסיקהעדכן את המבוטח עדכן את המבוטח . . 55

..השוטפת ולאו דווקא בהקשר לחידוש פוליסת הביטוחהשוטפת ולאו דווקא בהקשר לחידוש פוליסת הביטוח        



))עוד בטרם קבלת פסק דין סופיעוד בטרם קבלת פסק דין סופי((הקדמת הוצאות משפט הקדמת הוצאות משפט   ��
מכהן או יכהן    מכהן או יכהן    , , הגדרת רחבה לנושא משרה הכוללת את מי שכיהןהגדרת רחבה לנושא משרה הכוללת את מי שכיהן  ��

שיווק פוליסות אחריות נושאי משרהשיווק פוליסות אחריות נושאי משרה
הרחבות נדרשות בכיסויהרחבות נדרשות בכיסוי

מכהן או יכהן    מכהן או יכהן    , , הגדרת רחבה לנושא משרה הכוללת את מי שכיהןהגדרת רחבה לנושא משרה הכוללת את מי שכיהן  ��

במהלך תקופת הביטוח כנושא משרהבמהלך תקופת הביטוח כנושא משרה        

חשוב להגדיר חברה  חשוב להגדיר חברה  ((הרחבה לנושאי משרה בחברות חיצוניות הרחבה לנושאי משרה בחברות חיצוניות   ��

))פ מבנה החברה ובהתאם לצרכיהפ מבנה החברה ובהתאם לצרכיה""חיצונית עחיצונית ע        
הפרות  הפרות  , , הגדרה רחבה למעשה שלא כדין כך שתכלול דיבה והשמצההגדרה רחבה למעשה שלא כדין כך שתכלול דיבה והשמצה  ��

''הסכם בתום לב הנובעות מרשלנות בלבד וכוהסכם בתום לב הנובעות מרשלנות בלבד וכו        
עם סעיף קדימותעם סעיף קדימות, , ע גם נגד החברהע גם נגד החברה""הרחבה לתביעות ניהרחבה לתביעות ני  ��



..י בעל מניותי בעל מניות""ש עש ע""כתב שיפוי ניתן לתקיפה בבימכתב שיפוי ניתן לתקיפה בבימ    ��
ניתן  ניתן  " " בלתי חוזר וללא הגבלת זמןבלתי חוזר וללא הגבלת זמן""כתב שיפוי שאיננו מנוסח בלשון כתב שיפוי שאיננו מנוסח בלשון   ��

שיווק פוליסות אחריות נושאי משרהשיווק פוליסות אחריות נושאי משרה
??מדוע כתב פטור וכתב שיפוי אינם מספיקיםמדוע כתב פטור וכתב שיפוי אינם מספיקים

ניתן  ניתן  " " בלתי חוזר וללא הגבלת זמןבלתי חוזר וללא הגבלת זמן""כתב שיפוי שאיננו מנוסח בלשון כתב שיפוי שאיננו מנוסח בלשון   ��

.  .  לביטול או שתקופתו תפוגלביטול או שתקופתו תפוג        
..כתב שיפוי אינו תקף במקרה של מיזוג החברה לתוך חברה אחרתכתב שיפוי אינו תקף במקרה של מיזוג החברה לתוך חברה אחרת  ��
)  )  אחרת אינו תקףאחרת אינו תקף((כתב שיפוי מגדיר סכום שיפוי שונה בנושאים שונים כתב שיפוי מגדיר סכום שיפוי שונה בנושאים שונים   ��

..ובחלק מהמקרים הסכום יהיה נמוך מגבול האחריות הקיים בפוליסהובחלק מהמקרים הסכום יהיה נמוך מגבול האחריות הקיים בפוליסה
,  ,  כאשר החברה נכנסת להליך של פירוקכאשר החברה נכנסת להליך של פירוק––החברה מגיעה לחדלות פרעון החברה מגיעה לחדלות פרעון   ��
אין לה המשאבים הדרושים לעמוד    אין לה המשאבים הדרושים לעמוד    , , ניהול מורשהניהול מורשה, , כינוסכינוס        
).).וזה גם מועד בוא התביעותוזה גם מועד בוא התביעות((בהתחייבויות כתב השיפוי בהתחייבויות כתב השיפוי         



חוק יעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערךחוק יעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך

שיווק פוליסות אחריות נושאי משרהשיווק פוליסות אחריות נושאי משרה
עדכוני חקיקה ופסיקהעדכוני חקיקה ופסיקה

חוק יעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערךחוק יעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך

::והוא כוללוהוא כולל, , אושר החוק בתוקף מיידיאושר החוק בתוקף מיידי, , 20112011בינואר בינואר 

העלאת סכומי עיצומים כספייםהעלאת סכומי עיצומים כספיים��

:  :  אשר במסגרתו ניתן להטיל סנקציותאשר במסגרתו ניתן להטיל סנקציות, , מינהלימינהלי, , הוספת מסלול נוסףהוספת מסלול נוסף��

התליית  התליית  , , איסור כהונה כנושא משרה בגוף מפוקחאיסור כהונה כנושא משרה בגוף מפוקח, , עיצומים כספייםעיצומים כספיים

..או אישור לניהול קרןאו אישור לניהול קרן//רשיון לפי חוק היעוץ ורשיון לפי חוק היעוץ ו



))המשךהמשך((חוק יעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך חוק יעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך 

שיווק פוליסות אחריות נושאי משרהשיווק פוליסות אחריות נושאי משרה
עדכוני חקיקה ופסיקהעדכוני חקיקה ופסיקה

לה סמכויות בירור והטלת אמצעי אכיפהלה סמכויות בירור והטלת אמצעי אכיפה, , הקמת ועדת אכיפה מינהליתהקמת ועדת אכיפה מינהלית��

או  או  //וו  רשלנותרשלנותקביעת רשימת הפרות שהיסוד הנפשי הנדרש בהן הוא קביעת רשימת הפרות שהיסוד הנפשי הנדרש בהן הוא ��

..אחריות מוחלטתאחריות מוחלטת

ל ועל שותף בלתי מוגבל לפקח ולנקוט בכל  ל ועל שותף בלתי מוגבל לפקח ולנקוט בכל  ""קביעת חובה אישית על מנכקביעת חובה אישית על מנכ��

.                                  .                                  אמצעי סביר למניעת ביצוע הפרה בידי התאגיד או עובדיואמצעי סביר למניעת ביצוע הפרה בידי התאגיד או עובדיו



?      ?      כיצד ניתן להתמודד עם החוק ליעול הליכי האכיפהכיצד ניתן להתמודד עם החוק ליעול הליכי האכיפה

שיווק פוליסות אחריות נושאי משרהשיווק פוליסות אחריות נושאי משרה
עדכוני חקיקה ופסיקהעדכוני חקיקה ופסיקה

 SAFE SAFE  --המקבילה הישראלית להמקבילה הישראלית ל((הכנת תכנית אכיפה פנימית הכנת תכנית אכיפה פנימית 

HARBOURHARBOUR  שיתרונה כפולשיתרונה כפול) ) של מדינת דלווארשל מדינת דלוואר::

מיזעור האפשרות לקרות ההפרהמיזעור האפשרות לקרות ההפרה��

אפשרות להגנה על נושא המשרה במקרה של קרות ההפרהאפשרות להגנה על נושא המשרה במקרה של קרות ההפרה��



::תכנית אכיפה תכלולתכנית אכיפה תכלול

שיווק פוליסות אחריות נושאי משרהשיווק פוליסות אחריות נושאי משרה
עדכוני חקיקה ופסיקהעדכוני חקיקה ופסיקה

זיהוי מצב קייםזיהוי מצב קיים/ / ממצאי בדיקת נאותות בארגון ממצאי בדיקת נאותות בארגון ��

תזרים פעילות ודיווח ומינוי אחראי  תזרים פעילות ודיווח ומינוי אחראי  , , הגדרת תחומי אחריות לביצועהגדרת תחומי אחריות לביצוע��

,  ,  עידוד עובדים לביצועהעידוד עובדים לביצועה, , נהלים למניעת הפרות ותכנית להטמעהנהלים למניעת הפרות ותכנית להטמעה��

סנקציות במקרי הפרה ומנגנון הפקת לקחיםסנקציות במקרי הפרה ומנגנון הפקת לקחים

מנגנון בחינת איכות ואפקטיביות התכנית ומנגנון עדכון תקופתימנגנון בחינת איכות ואפקטיביות התכנית ומנגנון עדכון תקופתי��



19991999ט ט ""התשנהתשנ, , לחוק החברותלחוק החברות  1616תיקון תיקון 

שיווק פוליסות אחריות נושאי משרהשיווק פוליסות אחריות נושאי משרה

,,קרוב של נושא המשרה או של בן זוגוקרוב של נושא המשרה או של בן זוגו" (" (קרובקרוב""שינוי הגדרת שינוי הגדרת ��

))מקרה שפי ואקסלנסמקרה שפי ואקסלנס, , תיקון השוואת מעמד גיסתיקון השוואת מעמד גיס  --' ' לדוגלדוג        

גם למצביע באמצעות יפוי כחגם למצביע באמצעות יפוי כח  --עניין אישי  עניין אישי    11' ' סעסע��

שינוי התקנון לכלול הוראות הממשלשינוי התקנון לכלול הוראות הממשל––ממשל תאגידי ממשל תאגידי   1919' ' סעסע��

לל""ר ומנכר ומנכ""עקרון הפרדת תפקידי יועקרון הפרדת תפקידי יו  9595' ' סעסע��



))המשךהמשך((  19991999ט ט ""התשנהתשנ, , לחוק החברותלחוק החברות  1616תיקון תיקון 

לא ניתן להתנות על הוראת החוק המחייבת   לא ניתן להתנות על הוראת החוק המחייבת   ––100100' ' סעסע  ��

שיווק פוליסות אחריות נושאי משרהשיווק פוליסות אחריות נושאי משרה

לא ניתן להתנות על הוראת החוק המחייבת   לא ניתן להתנות על הוראת החוק המחייבת   ––100100' ' סעסע  ��

..הודעה מראש על ישיבת דירקטוריון ופירוט סדר היוםהודעה מראש על ישיבת דירקטוריון ופירוט סדר היום        
המתווה את הדרך המתווה את הדרך " (" (דירקטור צלליםדירקטור צללים""איסור על איסור על ––106106' ' סעסע  ��

והחלת חובות    והחלת חובות    ) ) לדירקטורים בפועל שאמורים להיות עצמאייםלדירקטורים בפועל שאמורים להיות עצמאיים        

".".דירקטור צלליםדירקטור צללים""כשל דירקטורים גם על כשל דירקטורים גם על         
פרק זמן סביר לקבלת החלטות בין ועדת     פרק זמן סביר לקבלת החלטות בין ועדת     ––111111' ' סעסע  ��

..ביקורת לדירקטוריוןביקורת לדירקטוריון        



))המשךהמשך((  19991999ט ט ""התשנהתשנ, , לחוק החברותלחוק החברות  1616תיקון תיקון 

נקבע כי רוב  נקבע כי רוב  , , להגברת עצמאות ועדת הביקורתלהגברת עצמאות ועדת הביקורת––115115' ' סעסע��

שיווק פוליסות אחריות נושאי משרהשיווק פוליסות אחריות נושאי משרה

נקבע כי רוב  נקבע כי רוב  , , להגברת עצמאות ועדת הביקורתלהגברת עצמאות ועדת הביקורת––115115' ' סעסע��

מי שאינו רשאי להתמנות מי שאינו רשאי להתמנות . . חבריה יהיו דירקטורים בלתי תלוייםחבריה יהיו דירקטורים בלתי תלויים
..אינו רשאי גם להשתתף בה כמשקיףאינו רשאי גם להשתתף בה כמשקיף, , לועדהלועדה

.  .  בהתאם לממשל התאגידיבהתאם לממשל התאגידי, , תפקידי ועדת הביקורתתפקידי ועדת הביקורת––117117' ' סעסע��
בעבר לא  בעבר לא  ((ועדת הביקורת היא שתקבע עם עסקה היא חריגה ועדת הביקורת היא שתקבע עם עסקה היא חריגה 

והיא שתבחן היקף עבודתם ושכרם של  והיא שתבחן היקף עבודתם ושכרם של  ) ) נקבע הגורם הקובענקבע הגורם הקובע

..ח המבקרח המבקר""מבקר הפנים ורוהמבקר הפנים ורוה



))המשךהמשך((  19991999ט ט ""התשנהתשנ, , לחוק החברותלחוק החברות  1616תיקון תיקון 

אימוץ הפסיקה והקלה על  אימוץ הפסיקה והקלה על  ––202202,  ,  א א 198198, , 197197, , 194194' ' סעסע��

,  ,  וכןוכן. . תהליכי הגשת תביעה נגזרת וגילוי מסמכים בהליך זהתהליכי הגשת תביעה נגזרת וגילוי מסמכים בהליך זה

שיווק פוליסות אחריות נושאי משרהשיווק פוליסות אחריות נושאי משרה

,  ,  וכןוכן. . תהליכי הגשת תביעה נגזרת וגילוי מסמכים בהליך זהתהליכי הגשת תביעה נגזרת וגילוי מסמכים בהליך זה
..לטובת החברהלטובת החברה, , בהתאמה לתביעה ייצוגיתבהתאמה לתביעה ייצוגית, , אישור פשרהאישור פשרה

..מימון רשות ניירות ערך בתביעה נגזרתמימון רשות ניירות ערך בתביעה נגזרת––א א 205205' ' סעסע��
הגדלת הרוב שאינו קשור לבעל  הגדלת הרוב שאינו קשור לבעל    --  249249, , 245245, , 240240, , 207207סעיף סעיף ��

השליטה במינוי דירקטור חיצוני ומניעת כל השפעה של בעל  השליטה במינוי דירקטור חיצוני ומניעת כל השפעה של בעל  

..תלותתלות  --משך כהונה ואי משך כהונה ואי , , כשירותכשירות. . השליטה בהארכת המינויהשליטה בהארכת המינוי



))המשךהמשך((  19991999ט ט ""התשנהתשנ, , לחוק החברותלחוק החברות  1616תיקון תיקון 

לאישור שכר של  לאישור שכר של  , , הגדרת עסקה מיוחדתהגדרת עסקה מיוחדת––272272,  ,  270270' ' סעסע��

שיווק פוליסות אחריות נושאי משרהשיווק פוליסות אחריות נושאי משרה

תנאי כהונה של בעל שליטה או כל התקשרות עימו תנאי כהונה של בעל שליטה או כל התקשרות עימו , , נושא משרהנושא משרה

..או עם חברה בשליטתואו עם חברה בשליטתו
הגדרה קשיחה יותר של  הגדרה קשיחה יותר של  , , עסקה עם בעל שליטהעסקה עם בעל שליטה––275275' ' סעסע��

..שניםשנים  33אישרור מחדש כל אישרור מחדש כל , , רוב בלתי תלוי ובעסקה נמשכתרוב בלתי תלוי ובעסקה נמשכת
לא רק  לא רק  ((איסור השתתפות בעלי עניין אישי בהצבעה איסור השתתפות בעלי עניין אישי בהצבעה ––278278' ' סעסע��

).).גם בעל שליטהגם בעל שליטה, , דירקטורים בעלי עניין אישידירקטורים בעלי עניין אישי



,  ,  ולהפגת חששותולהפגת חששות

שיווק פוליסות אחריות נושאי משרהשיווק פוליסות אחריות נושאי משרה

,  ,  ולהפגת חששותולהפגת חששות
תוכל להציע למבוטח את הפוליסה תוכל להציע למבוטח את הפוליסה 

......הכי טובה בישראלהכי טובה בישראל






