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חברי  , אחריות חברי ועד העמותה

דירקטוריון החברה לתועלת  

הציבור ונושאי משרה
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ריים"התאגידים המלכ

(  מוסדות ללא כוונת רווח)רית "עיקר הפעילות המלכ•

.ריים"בישראל מבוצעת באמצעות תאגידים מלכ

:ריים"שני תאגידים מלכ•

עמותה-

הציבורלתועלתהחברה-

:ריים"המלכהתאגידיםשניפועליםשמכוחםהחוקים•

1980–ם "התש, חוק העמותות-

2007-ב( 6' תיקון מס)1999–ט "חוק החברות התשנ-
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המנהלים ונושאי משרות הניהול

בעמותה•

הגדרה בחוקאין–" חבר ועד"–

הגדרה בחוקאין –" נושא משרה"–

בחברה•

.חברהשלבדירקטוריוןחבר–"דירקטור"–

,ראשיעסקיםמנהל,כללימנהל-"משרהנושא"–
ממלאכל,כללימנהלסגן,כללילמנהלמשנה
וכן,שונהתוארואםאףבחברהכאמורתפקיד

;הכללילמנהלבמישריןהכפוףמנהלאודירקטור
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אחריות חברי הוועד בעמותה

:לחוק27סעיף •

במסגרתהעמותהלטובתלפעולהוועדחבריעל"
האסיפהולהחלטותלתקנוןובהתאםמטרותיה

"הכללית

ההוראותהחלת-?"העמותהטובת"מהי•
חבריעל–בחברההדירקטוריםבחובותהעוסקות

העמותהועד

נגד עמותת  ' שרון הורוביץ ואח2584/00ם -א י"ת
'ואחר( ר"ע)ישיבות בני עקיבא נתיב מאיר 
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חובות דירקטורים ונושאי המשרה  

בחברה
1999–ט "תשנ. לחוק החברות252סעיף •

כאמור  חובת זהירות נושא משרה חב כלפי החברה (  א)

....לפקודת הנזיקין36–ו 35בסעיף 

.......(ב)

לחוק החברות253סעיף •

נושאפועלהיהשבהמיומנותברמתיפעלמשרהנושא

,ינקוטזהובכלל,נסיבותובאותןעמדהבאותה,סבירמשרה

מידעלקבלתסביריםאמצעים,הענייןלנסיבותלבבשים

שלאולאישורוהמובאתפעולהשלהעסקיתלכדאיותהנודע

מידעכלולקבלת,תפקידובתוקףידיועלהנעשיתפעולה

כאמורפעולהלענייןחשיבותלושישאחר
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(המשך)חובות נושאי המשרה בחברה 
לחוק החברות254סעיף •

ינהג בתום לב , לחברהחובת אמונים נושא משרה חב (א)
–ובכלל זה , ויפעל לטובתה

ביןענייניםניגודבהשישפעולהמכליימנע(1)
אושלואחרתפקידלביןבחברהתפקידומילוי
.האישייםענייניולבין

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

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

יגלה לחברה כל ידיעה וימסור לה כל מסמך הנוגעים  (4)
.שבאו לידיו בתוקף מעמדו בחברה, לענייניה



ד"עו, אופיר כץ

"בעיית הנציג"

/מניותבעל)אדםכאשרמתעוררת"הנציגבעיית"•

כוח(דירקטור/ועדחבר)לאחרמעניק(עמותהחבר

ובעבורבעבורונכסיםולנהללשלוטוסמכות

.אחרים

אואישייםאינטרסיםלהעדיףעלול"נציג"ה•

תוך,אחריםאוהאישייםענייניוולקדםלהשתמש

שלנותןמבלי,לושניתנוובסמכותבכוחשימוש

הפעלתאופןעלבפועלשליטהתהיההסמכות

."נציג"לשניתנוהסמכויות
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" רגילה"בחברה " בעיית הנציג"

ובחברה לתועלת הציבור

."רווחיםלהשיא"היאהמטרה-רגילהבחברה•

לכימותהניתןכלכליאינטרסהמניותלבעלי

לרבות)הנציגנגדסנקציהוהפעלתולמדידה

.(באחרהחלפתו

הןהמטרות-בעמותה/הציבורלתועלתבחברה•

.כלכליאינטרסאין."ציבוריותהמטרות"

למדידהניתנותתמידלאציבוריותמטרות

תמריץ,בהכרח,איןכלכליאינטרסובהעדר

.סנקציותלהפעלת
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–" ינהג בתום לב ויפעל לטובתה"

?מהי טובתה 

היאהענייןטובת-(עיסקית)רגילהבחברה•

.רווחיםהשאת

הענייןטובת-הציבורלתועלתחברה/בעמותה•

שלהציבוריותהמטרותהגשמתהיא

.הציבורלתועלתהחברה/העמותה
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ניגוד עניינים
אחראו(אישיעניין)אישיאינטרסהעדפת•

טובתפניעל(ידועלהמיוצגהציבורשלאינטרס)

.החברה

ניגודלהיווצרעלולבובמצבלהימצאותחשש•

עניינים

ענייניםבניגודהימצאותבשלפעולהמניעתאיגם•

.האמוניםחובתהפרתמהווה

.ענייניםניגודקיוםעלגילויחובת•

קיוםשלבמקרהובהצבעהבדיוןהשתתפותאי•

.ענייניםניגוד
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"  בעיית הנציג"הפתרון החוקי ל

ר"במלכ
חבר)המשרהנושאיעלאמוניםחובתהטלת•

.רגילהבחברהכמו,(דירקטור/ועד

עםעסקותאישורלגבימחמירותחוקהוראותקביעת•

.ענייןבעלי

לוועדמקבילה,עצמאיתועדה-הביקורתועדת•

הכלליתלאסיפהישירותוכפופהלדירקטוריון/המנהל

.(דירקטוריון/המנהלהוועדשלמשנהועדתשאיננה)

.מילוליח"דו–דיווח•
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פתרונות חוק החברות למניעת ניגוד עניינים
לחוק החברות הדנים  284–268סעיפים •

".עסקאות עם בעלי עניין"ב

:עסקאות עם בעלי עניין אפשריות בכפוף ל•

חובת גילוי–

האסיפה  , ועדת ביקורת: קבלת אישורים מתאימים –

בעלי  שאינםמבעלי המניות 1/3לפחות )הכללית 

אישור רשם ההקדשות או בית –צ "ובחל( עניין

."בעל העניין"לפי , המשפט

אי השתתפות בעל העניין בהצבעה–
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עמדת חוק העמותות למניעת ניגוד  

עניינים

עוסק ואינו נותן פתרון למצב  אינוחוק העמותות •

.של ניגוד עניינים

.באמצעות הוראות התקנון–הדרך היעילה •
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-מידע לציבור על בעלי עניין 

ח המילולי"הדו
.1980-ם"התש,העמותותלחוק38סעיף•

לתועלתחברההמפנההחברותלחוק'כד345סעיף•

.ל"הנ38סעיףלהוראותבהתאםלדווחהציבור

."מילוליח"דו"כוללהנדרשהדיווח•

אשרתאגידים":פירוטבתוכוכוללהמילוליח"הדו•

אלהבתאגידיםמכהניםצ"בחלמשרהנושאי

.משרהלנושאמקבילבתפקידאומשרהכנושאי

.הציבורלעיוןפתוחהמילוליח"הדו•
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דירקטורים  , אחריות חברי ועד

ונושאי משרה בעניינים מיוחדים

-בעמותה•

.אחריות חברי הוועד לחלוקה אסורה–

–צ "בחל•

.צ"חריגה ממטרות החל–

.עסקה לא תקינה עם דירקטור או בעל עניין–

.חלוקת רווחים לבעלי המניות או ליזם–

.פירוק מרצון בניגוד להוראות החוק–
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דירקטורים/עיקרי חובות חברי ועד

פעילות ברמת מיומנות סבירה ונקיטה  –חובת זהירות•

.החברה/ באמצעים סבירים לבחינת פעילות העמותה

אי  , העדר ניגוד עניינים, פעולה בתום לב–חובת נאמנות•

וחובת  , "הזדמנויות"ניצול -החברה ואי/תחרות עם העמותה

גילוי לגבי נושאים הקשורים בפעילותה

לרבות נזיקין והדין  )חובות על פי הדין הכללי •

(הפלילי

,  דיווח, לרבות רישום: החברה/חובות בניהול העמותה•

,  (רווחים)מניעת חלוקה אסורה , פעולה חריגה, זכויות עיון

תשלום שכר מעבר למותר, העברת נכסים לא תקינה
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שיפוי וביטוח, פטור

אפשרויות המתייחסות  3חוק החברות מכיר •

לאחריות נושא משרה

(צ"אין בחל)פטור –

תשלום שאינו נובע מהפרת חובת זהירות או  )שיפוי –

(החזר הוצאות בלבד

ביטוח–

בכל מקרה לא יהיה תוקף להסדר במקרה של •

,  עשיית מעשה בכוונה או בפזיזות, חוסר תום לב

או קנס או כופר , או כדי להפיק רווח
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חברי  , אחריות חברי ועד העמותה

דירקטוריון החברה לתעלת  

הציבור ונושאי משרה
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