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מהות הפוליסה
הפוליסה מעניקה כיסוי 

לדירקטורים ונושאי משרה  לדירקטורים ונושאי משרה  
עבור תביעות שהוגשו נגדם  

בעלי  , על ידי צדדים שלישיים
ע  ”ותביעות ני, מניות ספקים

  בגין החלטות או מעשים' וכו
במסגרת  שנלקחו או נעשו 

תפקידם כנושאי משרה



?מהי פוליסת אחריות נושאי משרה 
כלומר  , פוליסת דירקטורים הינה פוליסה פיננסית
' מטרתה לכסות נזק כספי שנגרם לצד ג

השמטה , הזנחה, שכחה, בעקבות רשלנות
הצהרה לא מדויקת או מטעה  של נושא  

.המשרה.המשרה

.הפוליסה אינה מכסה נזקי גוף או נזק לרכוש
.בסיס הפוליסה הוא יום הגשת התביעה

נרכשה עד היום  , פוליסה כאמור

רק על ידי החברה 
עבור כל נושאי המשרה



?מיהו נושא משרה 
לחוק החברות מגדיר מפורשות מיהו נושא  4' תיקון מס   

:משרה  ומהן חובותיו
משנה  , מנהל עסקים ראשי, מנהל כללי, דירקטור משנה  , מנהל עסקים ראשי, מנהל כללי, דירקטור
מנהל אחר הכפוף במישרין  , ל"סגן מנכ, ל"למנכ
ל וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם "למנכ

.  תוארו שונה
מרחיבות את  ) לבקשת היועצים(הפוליסות היום 

הגדרת נושא משרה לכלול את כל מי שנושא  
בתפקיד ניהולי או בעל סמכויות פיקוח



??למה צריך פוליסה כזו
:היבט חוקי  
דירקטורים ומנהלים בחברות חשופים באופן אישי לתביעות בגין  •

.החלטות שנלקחו בחברה
להטיל אחריות אישית על נושאי המשרה , ביתר קלות, החוק מאפשר• להטיל אחריות אישית על נושאי המשרה , ביתר קלות, החוק מאפשר•

.בגין חובות החברה
:לסיכום

,  טעויות בניהול חושפות את המנהלים לתביעות משפטיות אישיות    
כאשר התגוננות מפניהן עלולה לגזול משאבים יקרים מנושאי המשרה 

.וגם לגרום נזק לארגון
חשיפה אישית זו מחייבת בניית מנגנוני הגנה וביניהם ביטוח      

אחריות דירקטורים ונושאי משרה



מגמת גידול בתביעות נגד מנהלים
ב "ללכת בעקבות ארה" האופנתי"הנוהג המקובל ו•

מתקיים גם לגבי הגשת תביעות אישיות כנגד 
דירקטורים ונושאי משרה ולכן כמות התביעות גדלה  דירקטורים ונושאי משרה ולכן כמות התביעות גדלה  

.בעקביות במהלך השנים האחרונות
המשבר הפיננסי והשלכותיו•
)'ספרד וכד, יוון(המיתון באירופה •
הקשיים בשוק האמריקאי•
ריבוי עורכי דין מתמחים בתחום•
אמצעי לחץ•



מטרות

ע"הגברת סמכויות הפיקוח והאכיפה של רשות ני�

:גידול בחשיפה
חוק יעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך

ע"הגברת סמכויות הפיקוח והאכיפה של רשות ני�
התאמת עוצמת הענישה לעוצמת ההפרה�
קיצור משך הזמן שבין ביצוע ההפרה לבין הטלת �

העונש



אושר החוק בתוקף  אושר החוק בתוקף  , , 20112011בינואר בינואר 
: : והוא מאפשר לרשותוהוא מאפשר לרשות, , מיידימיידי

לנושא  ₪  הטלת עיצומים כספיים משמעותיים בסכומים של עד מליון �
משרה

איסור כהונה כנושא משרה בכיר�איסור כהונה כנושא משרה בכיר�
תשלום לנפגע�
לה סמכויות בירור והטלת אמצעי אכיפה, הקמת ועדת אכיפה מנהלית�
אחריות מוחלטת בגין ביצוע הפרות מנהליות בידי עובדים של  �

אף אם המנהל עצמו לא ביצע הפרה ואף אם לא ידע על  ,התאגיד
ביצועה

ל אמור לוודא בפועל את חוקיות פעילותם השוטפת של  "מנכ: הטעם
וכן שהדיווחים לרשות נכונים ומלאים, התאגיד ועובדיו



הגידול בחשיפה בעמותות בעקבות  
לחוק החברות 6' תיקון מס

המהפכה שחולל התיקון בעניין השקיפות וצרכי הדיווח מגדיל את  �
הצורך להגיש דוח מילולי מפורט חושף את  -כגון : החשיפה לתביעות הצורך להגיש דוח מילולי מפורט חושף את  -כגון : החשיפה לתביעות

שימוש  , הצורך לפרט עסקאות. מצגי שווא/עמותה לטעויות/החברה
אחריות  . בכספים ועלויות תרומות עלול ליצור תרעומת מצד משקיעים

מאוד גדולה בנושא דיווחים
מנגנוני הביקורת המוגברים מגדילים חשיפה לתביעות מצד רשויות  �
אומר כי חברה לתועלת הציבור אינה רשאית  ) ב( 258התיקון לסעיף �

–לפטור או לשפות נושא משרה בגין הפרת חובת זהירות כלפיה 
המשמעות היא כי בפועל ההגנה היחידה שתעמוד לנושא המשרה היא  

ביטוח אחריות נושאי משרה



דוגמאות נוספות לגידול בחשיפה
OECDחקיקה חדשה בעניין איכות הסביבה עקב הצטרפותה של ישראל ל 

:חובת דיווח על פליטות והעברות מזהמים לסביבה קובע כי
המעביד ונושא המשרה בתאגיד חייבים לפקח ולעשות כל שניתן“המעביד ונושא המשרה בתאגיד חייבים לפקח ולעשות כל שניתן“

.  “למניעת ביצוע עבירה על פי חוק זה
קיימת חזקה משפטית לפיה נושא המשרה הפר את  , במקרה של זיהום

הוכיח כי עשה כל שניתן על מנת למלא את  “אלא אם כן הוא , חובתו
.  “חובתו

צריך נושא המשרה להיערך היערכות מוקדמת  , על מנת לעמוד ברף ההוכחה
הדרכה ופיקוח על ביצוע  , הקצאת כח אדם מיומן, שכוללת כתיבת נהלים

.החישוב והדיווח המפורטות בחוק, חובות המדידה



דוגמאות לתביעות
דוחות  / תביעות בנושא פרט מטעה בתשקיף 

:כספיים
הטעייה: דימות אופטי � הטעייה: דימות אופטי �

תביעה על התנהלות לא תקינה    :טאו תשואות�
.לטובת הבעלים

במזרח אירופה שלא מצליחות   :ן"חברות נדל�
אפיק  , אאורה(ח "לעמוד בהתחייבויות לבעלי אג

).סקורפיו, הירדן
הן  , כשל חמור בפיקוח ובבקרה: הבנק למסחר�

.פנימית והן חיצונית



פתרון חלקיפתרון חלקי––הפוליסות בשוק הפוליסות בשוק 
עד היום לא ניתן לרכוש ביטוח למנהל או נושא משרה בודד אלא  

. אך ורק במסגרת הביטוח הכולל של החברה
.כלומר רק החברה רוכשת את הביטוח עבור נושאי המשרה בה

:  :  המשמעות היאהמשמעות היא
חוסר מודעות לתנאי הכיסוי הנרכשים על ידי החברהחוסר מודעות לתנאי הכיסוי הנרכשים על ידי החברה••
החברההחברה" " חסדיחסדי""תלות בתלות ב••

לאחר סיום כהונהלאחר סיום כהונה, , היעדר שליטה ביחס לכיסויהיעדר שליטה ביחס לכיסוי••
חוסר יכולת להגן על עצמךחוסר יכולת להגן על עצמך••



קח אחריות על השקט שלך



Director Protect -פוליסה אישית 
פיתרון לצורך אמיתי

–למנהל לרכוש פוליסה עבור עצמו  עצמאיתיכולת �
ללא תלות בחברהללא תלות בחברה

)אני יודע בדיוק מה אני קונה(וודאות לגבי טיב הביטוח �
נוסח הפוליסה בשפה העברית�
הפוליסה כתובה בשפה פשוטה ובהירה�
הפוליסה כוללת את כל ההרחבות בתוך המלל�



סעיף הכיסוי

פוליסה שיוריתפוליסה שיורית
הכיסוי נועד למקרים בהם אין שיפוי מטעם   

החברה ואין פוליסת נושאי משרה אחרת  
למבוטח  



סיכום

בסביבה דינמית ומשתנה בה החשיפה 
לתביעות אישיות כנגד דירקטורים ונושאי משרה  

אין ספק , נמצאת כל הזמן במגמת עלייה אין ספק , נמצאת כל הזמן במגמת עלייה
שמנהל חייב לעצמו את ההגנה הכי טובה  

.שניתן להשיג
מוטב שתסמוך , כמו בכל דבר אחר בחיים...

!בעיקר על עצמך


