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 זכויות וסמכויות חתימה בשם החברה 

 ממשל תאגידי וזכויות חתימה

ככזו, היא יכולה ליטול על עצמה התחייבויות ולהיות זכאית לזכויות  .ישות משפטית חברה בע"מ הינה

הלוואה, להתחייב לספק מוצר, ולבצע פעולות משפטיות נוספות. היא יכולה להיות צד לחוזה, ליטול  –

 – אורגנים אין לה קיום ממשי. לכן, היא פועלת באמצעות – ערטילאית חברה היא ישות משפטית

איברים. פעולה של האורגנים היא פעולה של החברה, כשם שפעולת איבר של אדם נחשבת פעולת 

כללית של בעלי המניות, הדירקטוריון והמנכ"ל. בנוסף,  הם אסיפה האורגנים של החברה .אותו אדם

החברה רשאית לקבוע אורגנים נוספים, שפעולתם תיחשב פעולה של החברה. את זאת היא יכולה 

 .בשם החברה סמכויות חתימה לעשות גם באמצעות קביעת

 

ברה. החוקים השונים קובעים במסגרת הממשל התאגידי מהן סמכויות האורגנים השונים של הח

רגילה או  –כאשר נדרשת פעולה, הוצאתה לפועל צריכה לעתים להתבצע באמצעות חתימה 

אלקטרונית. הצד שמתקשר עם החברה מעוניין לדעת שמי שחותם על המסמך כלפיו בשם החברה 

בשם  סמכויות חתימה – עושה זאת בסמכות. מכאן ההכרח בקיומן של זכויות חתימה, או ליתר דיוק –

למשל, עשיית  :ההבחנה בין סמכות העשייה/האישור לבין סמכות החתימה ב להבין אתהחברה. חשו

ידי חברה היא בסמכות הדירקטוריון. למרות זאת, הדירקטוריון מוסמך להחליט -עיסקה במקרקעין על

שמי שמוסמך לחתום על מסמכי העיסקה לא יהיה בהכרח דירקטור, אלא נושאי משרה כמו המנכ"ל 

שרה שאחראי על נכסי הנדל"ן של החברה. בעוד שהסמכויות של האורגנים יחד עם נושא המ

מפורטות בחוקים השונים, סמכויות החתימה אינן מופיעות בהם. מאחר שסמכויות החתימה פועלות 

על החברה להסדיר הן לעניין הסמכויות כלפי פנים, הן  ,כלפי הצדדים להתקשרויות עם החברה

 .את סמכויות החתימה בשמה –לעניין הסמכויות כלפי חוץ 

 

 היבטים עסקיים וניהוליים

הסמכות לקביעת סמכויות החתימה בשם החברה היא בידי הדירקטוריון מכוח סמכותו השיורית או 

מומלץ שמסירת הסמכות לקביעת סמכויות החתימה בשם החברה תיקבע  .פי תקנון החברה-על

 .בתקנון

יבה העסקית של החברה, היקף עסקיה, תחומי רמת הפירוט של סמכויות החתימה תלויה בסב

 פעילותה והמבנה הניהולי הפנימי שלה. 

 – קיימות שלוש שיטות לחלוקת סמכויות החתימה
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 ;התקשרות עם ספקים לעומת התקשרות עם לקוחות – לנושא בהתאם .1

 ;הסמכויות מחולקות לפי סכום ההתקשרות, או אינן מוגבלות בסכום – לסכום בהתאם .2

 .בכל נושא קיים מידרג של סמכויות בהתאם לסכום ההתקשרות – לנושא ולסכום בהתאם .3

 

כל קביעה של סמכויות חתימה  !! כך הקפדה יתירהלעיש להקפיד  – החתימה היא בשם החברה

צריך שתציין כי החתימות תיעשנה בצירוף שמה של החברה. שאלה שמתעוררת לעתים היא, האם 

היא שלא: ניתן לקבוע כי חתימות תחייבנה את החברה גם אם  רק חותמת מספיקה לכך, והתשובה

-ליד שמה הכתוב בכתב –ובמקרים בהם הדבר בלתי אפשרי  –החתימות נעשות ליד שמה המודפס 

 ,"העיקרון עליו יש להקפיד הוא ששמה של החברה יופיע בצורה מדויקת, כולל הסיומת "בע"מ .יד

  .לא יש לציין את שמה המלאובחתימות, אין להסתפק בהגדרה "החברה" א

 

חריגה מהכללים בדבר סמכויות החתימה בשם החברה עלולה לגרור אחריות אישית של מי שימו לב: 

 .שביצע את החריגה

 

 חוק החברות ותקנותיו
 אישיות משפטית ואורגנים

 

עם חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת " :לחוק החברות 4סעיף 

 ."אופייה וטבעה כגוף מואגד

 ."פעולותיו של אורגן וכוונותיו הן פעולותיה של החברה וכוונותיה" :לחוק החברות 47סעיף 

חברה ומי שפועל מטעמה לא יבצעו פעולה שיש בה חריגה מן המטרות " :)א( לחוק החברות55סעיף 

 ."מההרשאההקבועות בתקנון וכן לא יבצעו פעולה בלא הרשאה או פעולה בחריגה 

 

 

 פסיקה של בתי המשפט
בתי המשפט חוזרים ומדגישים את החובה להקפיד על הכללים בדבר הפעלת סמכויות החתימה בשם 

 .הקפדה על הכללים עלולה לגרור אחריות אישית-אי ,החברה. כאמור לעיל

 

 חוק ספציפי, החלטות ממשלה, תקנון החברה
לסמכויות חתימה. סביר להניח שתקנון החברה קובע הוראות יש לבדוק שלא נקבע בהם דבר ביחס 

 .בנושא זה ויש לפעול לפיהן
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 ידי דיני ניירות ערך-גילוי על –מורשה חתימה עצמאי 

בשל פרשיות שונות, בהן מורשי חתימה עצמאיים )כאלה שיכולים לחייב את החברה בחתימתם בלבד( 

לגלות דיווחיה לציבור האם מכהן בה מורשה חתימה דיני ניירות ערך מחייבים כל חברה ציבורית  –

עצמאי. גילוי כזה נועד להוות תמרור אזהרה לציבור המשקיעים. "מורשה חתימה עצמאי" הוא מי 

שמורשה לחייב את החברה הציבורית או תאגיד בשליטתה )אף אם הוא חברה פרטית(, בסכום העולה 

 –ים שני מורשי חתימה או יותר שהם בני משפחה מסך הנכסים במאזן החברה. לעניין זה רוא 5%על 

  .מורשה חתימה אחד
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