
)בהקשר של ייצוג לקוחות שהינם ספקי ולבעלי תפקיד  חברי הנהלת ההתאחדותלהסדר ניגודי עניינים 

 ההתאחדות או בקשרים מסחריים או אחרים מול ההתאחדות(

 

 במסמך זה:

המצוי ידי מייצג או שחבר הנהלה או בעל תפקיד הנו בעל עניין בו והמיוצג על משמעו גוף  "גוף מיוצג"  

בקשרים עסקיים ו/או במו"מ לקראת התקשרות בקשרים עסקיים ו/או בהליך מכרזי 

פעמית, לרבות -ו/או ספק של ההתאחדות, בין בהתקשרות נמשכת ובין בהתקשרות חד

ות ביחס להתקשרות גוף המצוי בהתדיינות משפטית ו/או בסכסוך משפטי עם ההתאחד

 עסקית, או אחרת ולמעט חברי עמותה ו/או קבוצות ו/או מרכזי ספורט.

מי שמייצג גוף מיוצג, כהגדרתו לעיל, בין בייצוג משפטי, קבוע או לשעה, בין בייצוג  "מייצג"

עסקי, מכל סוג שהוא, מי שמועסק על ידי גוף מיוצג, בין כעובד ובין כנותן שירותים 

   .עצמאי

בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של  באופן ישיר או עקיף,  ,מי שמחזיק עניין" "בעל 

, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או ואו מזכויות ההצבעה ב גוף מיוצג

או שקרוב משפחתו מדרגה ראשונה מכהן ומי שמכהן  בגוף מיוצג ו/או את המנהל הכללי

 ;או כעובד כדירקטור גוף מיוצגב

 מי שמכהן בהתאחדות כמנכ"ל, סמנכ"ל, יועץ משפטי, תובע, רו"ח מבקר ומבקר פנים.  –" בעל תפקיד"

 

או עניין אישי )כהגדרת מונחים  חשש לניגוד ענייניםעל ידי חברת הנהלה או בעל תפקיד משעה שעולה 

בדבר ניגוד עניינים או בעל תפקיד או קיימת ידיעה של חבר הנהלה  (1999-תשנ"ט , אלו בחוק החברות

 לפעול בדרך הבאה: יועלכאמור, 

להיות מעורב בדרך כלשהי, במישרין או בעקיפין, בכל או לבעל תפקיד אסור, לחבר הנהלה  

נושא או עניין הקשור, במישרין או בעקיפין, לגוף המיוצג, בכל הקשור לפעילותו מול 

בתהליך קבלת ההחלטות פורמלית או בלתי פורמלית,  ,בכל דרך ,להיות מעורב אוההתאחדות, 

, בין בהנהלת ההתאחדות, בין בוועדות המוקמות על ידי הנהלת ההתאחדות ביחס לגוף המיוצג

 ובין בכל גוף של ההתאחדות, או הפועל מטעמה של ההתאחדות.

ר יגלה את שיודע או חושש שיש לו ניגוד עניינים או עניין אישי כאמואו בעל תפקיד חבר הנהלה  

דבר קיום ניגוד העניינים או העניין האישי, או החשש מקיומם, ליועץ המשפטי של ההתאחדות, 

ככל האפשר לפני תחילת הדיון או הישיבה הנוגעת לאותו עניין ובכל מקרה, בסמוך ככל האפשר 

 .להיווצרות הידיעה או החשש

משפטי של ההתאחדות, על ליועץ הומראש להודיע לאלתר תפקיד האו בעל על חבר ההנהלה  

כל חשש שעלול להיות, או להיווצר ביחס לניגוד עניינים הקשור לגוף המיוצג על ידו, בין באופן 

היועץ המשפטי   של הנהלת ההתאחדות או וועדה מוועדותיה. מסוימתכללי ובין ביחס לישיבה 

 יביא את הנושא גם לידיעתו של יו"ר ועדת הביקורת.

יינים מתעורר במהלך ישיבה של הנהלת ההתאחדות ו/או ועדה היה והחשש לניגוד ענ 

על כך שאינו יכול להשתתף בדיון וייצא מן  או בעל התפקיד מוועדותיה, יודיע חבר ההנהלה

יו"ר הוועדה, את או  ,הדיון, כאשר הוא מיידע את היועץ המשפטי, ובהיעדרו את יו"ר הישיבה
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 –יאתו. היועץ המשפטי ו/או היו"ר, לפי העניין על צאתו מן הישיבה ועל הסיבה המדויקת ליצ

ויוודאו כי הפרוטוקול ישקף את יציאתו ו/או אי ההשתתפות יודיעו ברבים על סיבת היציאה 

 וכן את הסיבה ליציאה.או בעל התפקיד מן החדר של חבר ההנהלה 

מניות אשר חבר הנהלה או בעל תפקיד הנו בעל כאשר מדובר בספק מהותי של ההתאחדות  

או בעל יפעל חבר ההנהלה  –ובהתקשרות נמשכת בין ההתאחדות לבין הגוף המיוצג בו  מהותי 

היועץ המשפטי של  שיאשר על ידי הסדר ניגוד ענייניםלהסרת ניגוד העניינים התפקיד 

היועץ המשפטי יביא ההסדר גם לידיעת יו"ר וועדת  בהתחשב בנסיבות העניין. ההתאחדות

 לא יחול על חשש לניגוד עניינים של מייצג. סעיף זההביקורת. 

היה ונתגלה בדיעבד כי קיים היה ניגוד עניינים, אשר לא הובא, כאמור לעיל, לידיעת היועץ  

  המשפטי, יועבר הנושא על ידי היועץ המשפטי לטיפולו של תובע ההתאחדות, בנוהל הרגיל.

)חברי העמותה( רי ההתאחדות על חב ם נמניםשאינ פיםעל ייצוג גו רקכל האמור לעיל חל  

קבוצות )שלגביהן קיים הסדר ספציפי בתקנון משפטי של ולמען הסר ספק אינו חל על ייצוג 

, או מרכזי ספורט, למעט מקום בו מדובר בהתקשרות עסקית עם אחד מן הגורמים ההתאחדות(

 .הנ"ל

 


