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לביצוע עבירהישירהאחריות 

היסוד העובדתישמתקיימים בו , מעשה של נושאי משרה
.הקבועים בעבירה( מחשבה פלילית)והיסוד הנפשי
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לנושאי משרה  ייחודיותלעבירות אחריות ישירה דוגמאות
:בתאגיד

גניבה בידי חבר דירקטוריון או נושא משרה –ע"לחה393' סע.  1

רישום כוזב במסמכי תאגיד–ע"לחה423' סע.  2

מרמה והפרת אמונים בתאגיד–ע"לחה425' סע.  2



חובות פיקוחאחריות ישירה בגין הפרת 
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 חזקה( לפי החוק שבו קיימת עבירת הפיקוח)נעברה עבירה
אלא אם , הפר את חובתו לפקחכי נושא המשרה בתאגיד 

.  הוכיח שעשה כל שניתן למלא את חובתו

לעבירות אחריות ישירה בגין הפרת חובות פיקוחדוגמאות:

לחוק הגנת הצרכן25' סע.  1
לחוק הגנת השכר26' סע.  2
לחוק בנק ישראל73' סע.  3
לחוק אוויר נקי64' סע.  4



לביצוע העבירהעקיפהאחריות 

תורת האורגנים-הטלת אחריות פלילית על התאגיד -שלב א 

בתאגידגורם אנושיי "העבירה בוצעה ע

 אלטר אגו"–אורגן של התאגידהגורם האנושי הוא:"

אורגן המשתייך להיררכיה הניהולית של התאגיד-המבחן ההיררכי 

אורגן שממלא תפקיד או פונקציה בתאגיד-המבחן הפונקציונאלי 

 בין העבירה לבין תפקיד האורגן בתאגידקשרקיים

 י טיבו מיטיב"המעשה עפ/ עם התאגיד כוונה להיטיבהיתהלאורגן
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לביצוע העבירהעקיפהאחריות 
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על נושא משרה בכירשילוחיתהטלת אחריות -שלב ב 

 לפי החוק בו קיימת האחריות )נעברה עבירה בידי תאגיד

.ניתן להאשים גם נושאי משרה בתאגיד( השילוחית

לא בידיעתםנושאי המשרה הוכיחו שהעבירה נעברה ש:הגנה

.  להבטחת שמירתו של החוקנקטו את כל האמצעים הסביריםוש

דוגמאות:

לחוק ההגבלים העסקיים48' סע. 1

לפקודת מס הכנסה' א224' סע. 2

לחוק ניירות ערך( ה)53' סע. 3



שרשור האחריות הפלילית-תרשים 
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מנהל 

שיווק

תאגיד

ל"מנכ

ע"לחה23' סע

תורת האורגנים

לחוק ההגבלים48' סע

שילוחיתאחריות 

עבירת הסדר כובל

לחוק ההגבלים4-ו2' סע

או/אם העבירה נעברה בידיעתו ו

לא נקט אמצעים סבירים להבטחת 

יורשע בדין? שמירת החוק



בהליכים פלילייםשיפוי וביטוח 
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במישרין או בעקיפין, לא ישלם תאגיד: "ע"לחה' א252' סע  ,

..."קנס שהוטל על זולתו

אין להעמיד לנושאי משרה ביטוח או שיפוי בגין קנס על    

.עבירות פליליות

נושא משרה בגין ניתן לשפות: לחוק החברות260' סע

בהליך חקירה שהסתיים ללא כתב  הוצאות הגנה סבירות 

.בהליך המשפטי שהסתיים בזיכויאו אישום



לפי חוק ניירות ערךהליך אכיפה מנהלי 
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ר הרשות לנקיטה בהליך חלופי להליך הפלילי"שיקולי יו:

ונסיבותיוחומרת המעשה. 1

להוכחת ההפרההראיותהערכת טיבן ועוצמתן של . 2

האכיפה של הרשותמדיניות. 3

שלבי הליך אכיפה מנהלי:

בעקבות חשד לביצוע הפרה( מקביל לחקירה)מנהלי בירור. 1

( מקביל לכתב אישום)מנהלי פתיחה בהליך. 2

(מקביל להכרעת דין)של המותב החלטה. 3



לפי חוק ניירות ערךהליך אכיפה מנהלי 
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 סנקציות-אמצעי האכיפה המנהליים:

לא ניתן להטיל עונש מאסר. 1

(ח לתאגיד"ש' מ5עד ;ח ליחיד"ש' מ1עד )עיצום כספי . 2

ההפרהפיצוי נפגע . 3

הישנותהומניעתההפרה פעולות לתיקוןחיוב המפר ב. 4

מכהונה כנושא משרה בכירה בגוף מפוקחהרחקה. 5

אישור או היתר, של רישיוןהתליהאו ביטול. 6



הליכים פלילייםלמנועפעולות שעשויות 
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רלוונטיים לתחומי עיסוק התאגידהכרת חקיקה ופסיקה. 1

למניעת עבירות בתחומי עיסוק התאגידנהלים והנחיות. 2

הנהלים וההנחיות, לפיקוח על יישום החוקמינוי רפרנט. 3

לנושאי משרה ועובדים בנושא הנהלים וההנחיותהדרכות. 4



הליכים פלילייםלמנועפעולות שעשויות 
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ניגודי עניינים ועניין אישיקיומם של בירור. 5

!אין ספק? אם הפעולה מהווה עבירה על החוקספק. 6

ד"חוולהימנע מביצוע הפעולה ולפנות לקבלת 

?כי אורגן עבר עבירה הקשורה בתאגידחשד. 7

על כך לממונים ולרשויות האכיפהלדווחיש -עניין מהותי 

-כתוצאה מן העבירה טובת הנאהאו /ושכרהתקבל . 8

להשיבםלהציע באמצעות הרשויות 



הליכים פלילייםלמנועפעולות שעשויות 
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או מסמכים הרלוונטיים במסגרת /מסירת כל המידע ו. 8

גילוי מלא ושקיפות  לנקוט -בדיקה טרם פתיחה בחקירה 

.מול הרשויות

טרם מסירת  ד המתמחה בנושא החקירה "עם עוהיוועצות. 9

.עדות

אמצעים  נקיטת -או נושא משרה בעבר /הורשע התאגיד ו. 10

.  לתיקון ההפרה והישנותה
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