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 -פלילית באחריות יישא תאגיד (א)

  תפקידו מילוי במהלך אדם ידי על נעברה כשהעבירה 22 סעיף לפי לעבירה1)
 ;בתאגיד

 -רשלנות או פלילית מחשבה הוכחת המצריכה לעבירה2)

  התאגיד ענייני בניהול בכיר תפקיד בעל ידי על נעברה העבירה אם (א)
     ;או  ,לתפקידו בקשר

  בתחום בתאגיד ניהולית סמכות לו שיש מי ידי על נעברה העבירה אם (ב)
  לראות יש העבירה ביצוע נסיבות ונוכח ,העבירה בוצעה אליו שבקשר
  את ;ברשלנותו או הפלילית ובמחשבתו העבירה את עבר שבו במעשה
  הסמכות אם מינה נפקא אין ;התאגיד של רשלנותו או ומחשבתו מעשהו

  מנסיבות עולה היא אם או בתאגיד התפקיד בהגדרת נכללת הניהולית
 .העניין

  אם פלילית מחשבה המצריכה לעבירה פלילית באחריות יישא לא תאגיד3)
  לא העבירה ולמבצע התאגיד עם המיטיב מעשה טיבו לפי ,היה לא המעשה
 ;התאגיד עם  להיטיב כוונה הייתה



 חובת פיקוח של תאגיד -א 23סעיף 
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    עבירות ביצוע למניעת הסבירים האמצעים בכל ולנקוט לפקח חייב תאגיד (א)

  בתוספת המנויות עבירות זה ובכלל ,עסקיו וניהול פעילותו בתחום המצויות

  לתאגיד מהעונש מחצית דינו זו חובה המפר .לתאגיד הקשור גורם ידי על ,השנייה

  הסבירים באמצעים נקט ולא פיקח לא התאגיד לגביה העבירה בצד הקבוע

 .למניעתה

  כי חזקה -לתאגיד הקשור גורם ידי על (א) קטן בסעיף כאמור עבירה נעברה (ב)

  כדי הסבירים האמצעים בכל נקט כי הוכיח כן אם אלא ,חובתו את הפר התאגיד

 .חובתו את למלא

  או ,בתאגיד משרה נושא ,התאגיד של עובד - "לתאגיד הקשור גורם" זה בסעיף (ג)

   .שירותים לאותם בקשר בשמו או התאגיד עבור שירותים שמספק מי



 אחריות פלילית של תאגיד במיזוג –ב 23סעיף 
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 זה לעניין ;בו שמוזג תאגיד שביצע לעבירה פלילית באחריות יישא תאגיד  (א)

 .החברות בחוק כהגדרתו - "מיזוג"

 -'א חלופה

  על לדעת עליו היה ולא ידע לא המיזוג בעת כי הוכיח אם לתאגיד הגנה זו תהא  (ב)

  על או העבירה את המקימות העובדות את ידע לא/העבירה את המקימות העובדות

   .לדעת מנת על הסבירים האמצעים בכל שנקט אף בעבירה התאגיד הרשעת

   .(ב) קטן סעיף ללא -'ב חלופה

 

 


