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 התאגיד כאישיות משפטית: חלק א
  

  מבוא
  

  .  הדרך השניה היא על פי דין.חוזה הוא אחד משני הכלים הבלעדיים לקיום יחסים משפטיים בעולם

יש עניינים מסוימים שדיני החוזים לא ? מצדיק פיתוח ענף מיוחד נפרד מדיני החוזיםהמיוחד בחברה מה 

  .תת להם מענההצליחו ל

  .  היא הכרה של החברה כישות משפטית,שהחל בפסיקה, קרי של דיני החברותהחידוש העי

  הסדרת המבנה הארגוני של החברה , כינון החברהחוק החברות מטפל בנושאים שונים וביניהם 

  .האנשת החברהו

  

  :הפעילות הטיפוסית בחברה

ורה אם נפעל לפי דיני החוזים כאשר יהיה מפגש לכא, להן רצונות שוניםוות בחברה לדמויות רבות פוע

 יותר למעגל קבלת החלטות ואילו ותבחברה קרובחלק מהדמויות .  זו תהיה הפעילות של החברה–רצונות 

רה חלה על כולם ולכן בהחלטה שמתקבלת בח. מצד שני יש דמויות שרחוקות מקבלת ההחלטות בחברה

 בית הדין לחוזים אחידים ,סבל בדיני החוזים בין הצדדיםער בלתי נפאם יש . נוצר כאן פער אינהרנטי

ים שמעורב במהלך איננו מצליח להביא את עצמו לידי דחד הצדא ו,במקום שיש פערי כוחות. מתערב

בית הדין , יבוא המשפט ויאמר שלמרות שלדמות אין כוח השפעה , תיו וביטוי ולכן לא מתחשבים בהעדפ

,  למשל פערי כוחות בין המנהלים . ון גם את העדפותיו של האחריקבע כי על בעל הכוח לקחת בחשב

  . ובין המשקיעים בחברה,  נושאי המשרה

לכל אחד יש דעה אך לפיו נם ולבין עצמם יכולים לנסח חוזה י המשקיעים ב–ביטוי שני לפערי הכוחות 

חשש לעושק בית המשפט יתערב לטובת המיעוט במקרה שישנו . אם יש מחלוקת ביניהם הרוב קובע

  . המיעוט
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  החברה כישות משפטית
  

  .  לחוק4' סבהקביעה המרכזית והמשמעותית ביותר בחוק החברות מצויה 

  

ות המשפטית יאישה     חובה ופעולה המתיישבת עם , ת משפטית כשרה לכל זכותוישיאהיא  ברהח .4
  של החברה

  .אופיה וטבעה כגוף מואגד     
  

זאת ההכרה הרשמית של המדינה בכך . ה היא בעצם היסוד לכל פעילותה של חבר4' הקביעה של ס

  . שחברה לובשת צורה משפטית והופכת להיות דמות משפטית

  

  ?מהי ישות משפטית
  

המשפט הוא . ישות משפטית היא בעצם דמות שיש לה את הפוטנציאל לשאת זכויות ולהיות חייבת בחובות

רק ישות משפטית יכולה להיות . ל חוקים שיוצרים זכויות וחובות בין ישויות משפטיות שונותשמערכת 

אנחנו לא . החובה שלא להזיק לגורם אחר היא חובה שמוטלת על ישות משפטית בלבד. רכושבעלים של 

אסור לך לנשוך ואם תינשך יהיה עליך לשלם "מטילים חובה על בעלי חיים במובן שאומרים לכלב 

  .  של הכלבוליכלב שנושך מוכנס להסגר ובכך שוללים את רכושו של בע. "פיצויים

חברה שמוקמת .  ולא אף דמות אחרתתהמשמעות של חברה כישות משפטית היא שהחברה היא האחראי

בדיוק כמו שבן הוא ישות . "מטעם" החברה היא לא דמות – של האנשים שהקימו אותה ההיא לא שליח

  . משפטית והוא לא דמות משפטית מטעם אביו

שבינה ולבין אלו שהקימו אותה יכולים להיות יחסים היא ית תוצאה מרכזית של היות חברה ישות משפט

  .'הסכמי הלוואת בעלים וכד,  למשל הסכמי ניהול–משפטיים 
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  פקודת השותפויות  
  . לפקודת השותפויות20' ס ו14' ס

ל ענין של עסקי לכ שותף הוא שלוח של השותפות ושל שאר שותפיו כל  .14
כשהוא עושה בדרך הרגילה עסק מן הסוג שעושה , ותףופעולותיו של כל ש; השותפות

זולת אם למעשה אין לו , יחייבו את השותפות ואת שותפיו, השותפות שהוא חבר בה
והאדם שעמו נשא ונתן יודע שאין לשותף , הרשאה לפעול בשם השותפות באותו עסק

  .שהוא שותף, מיןאו אינו מא, עאו שאינו יוד, הרשאה לכך

ייב לחחו של שותף כו
  ותפותהשאת 

  

בכל החיובים שהשותפות חבה , יחד עם שאר השותפים ולחוד, תף חבל שוכ  )א(  .20
 בהיותו 19- ו18ם פילרבות בכל דבר שהשותפות חבה בו לפי סעי, בהם בהיותו שותף

  .ואם נפטר השותף יהא עזבונו חב כאמור באותם חיובים במידה שעדיין לא סולקו, שותף

ד יחים בותפים חהש
  ולחוד

יותו חב לחוד בחיוביה של מכוח ה, א יינתן צו של הוצאה לפועל נגד שותףל  )ב(  
או אם הנושה בה קיבל פסק , אלא אם פורקה השותפות, )א(השותפות כאמור בסעיף קטן 

במקרה אחרון זה יהא השותף שפרע ; יוב ופסק הדין לא קויים במלואוהחדין נגדה בשל 
  .זכאי לסעד בשיעור יחסי מן השותפות ומשאר השותפים

  

 פעולה של שותף לכמו כן כ. ד בכל החובות שהשותפות חבה בהןכל שותף חב יחד עם כל שותפיו ולחו

 שאלה מעניינת קיימתלאור זאת . אין הפרדה לטוב ולרע. מחייבת את שאר השותפים ואת השותפות בכלל

  .האם השותפות נחשבת ישות משפטית או לאוהיא 

  

מה ויכולה לתבוע ולהיתבע בש, ותפות רשומה לפי פקודה זו היא תאגידש  )א(  .66
  .הרשום

א היתפות רשומה שו
  תאגיד

עיף זה יחול על תובענות שבין השותפות לחבריה או שבין שותפויות שיש ס  )ב(  
אולם בתובענות אלה לא יינתן צו הוצאה ; להן חבר משותף והן מנהלות עסקים בישראל
רשאי , ואם הוגשה בקשת רשות כאמור, לפועל בלי רשות מבית המשפט שדן בתובענה

  .ראה לצודקיל הוראה אחרת שכו נות וחקירותבית המשפט להורות על עריכת חשבו
  

היא תאגיד והיא יכולה לתבוע ) נרשמה ברשם השותפויות( לפקודה מציין ששותפות רשומה 66' ס

אנחנו רואים שזו ישות משפטית .  על פי החקיקה יש מעמד על פי החוק,על פניו. תבע בשמה הרשוםיולה

  .  כל הזמן נסמכים על השותפים–חלשה יחסית 

  

היא דמות משפטית   האם דמות נוסח שותפות–ה לשופט ברק 'פורקצהשופטת יש מחלוקת פילוסופית בין 

זו משמעות של  גוף שנושא בחובות ובזכויות:  שותפות היא ישות משפטית במובן הזהברקלפי   ?עצמאית

 בא ה'קצפורמצד שני .  המשמעות של האישיותה ז -" לתבוע בשמה" כתוב 60' ישות משפטית לכן בס

 ממי - מבחינה מהותית  .לית זו אישיות משפטית אבל זה לא מספיקאבחינה פרוצדורשמואמר שזה שנכון 

לא שותפות זו ולכן זה בעיניו  - לשותפים או מהשותפים אישית  -גובים את הכסף או לאן זורם הכסף

  ותית אין דין חברה כדין  מבחינה מהברקו של תלהשקפגם .  הוא פילוסופין הדיו-ות משפטית מהותיתיאיש

  .גם אם נראה בה אישיות משפטית היא לא אישיות משפטית עצמאית אלא שלוחה, שותפות 

 71 מתוך 6 עמוד



  ר האן דוד"ד    דיני חברות
 

  

היו עוד תאגידים לפני כן אך הם היו יותר בסגנון של . 19 -החידוש של התאגידים בא לעולם במאה ה

. לב המהפכה התעשייתית  ב19 -החידוש הגיע מאנגליה במאה ה. שותפות בה האחראים היו בעלי החברה

צר גם והמהפכה התעשייתית אפשרה להגדיל את תחומי העיסוק והמסחר הלך והסתעף בהיקפיו וכך נ

לכן היא צריכה לתת מענה משפטי שיהפוך את ההשקעה לאטרקטיבית ולכן , צורך במימון יותר אינטנסיבי

 המייסדים של החברה יהיו .המענה היה הפכית החברה לישות משפטית נפרדת מהמייסדים של החברה

  . מוגבלים באחריותם כלפי החברה

  

   –התפתחות דיני החברות בישראל 
  

. הם החלו לחוקק חוקים מקומיים, לאחר מלחמת העולם הראשונה כאשר הבריטים קיבלו את המנדט 

משה שהפקודה . 1929למעשה דיני החברות הראשונים שנחקקו בישראל היתה פקודת החברות משנת 

 ,תקדמו בשניםהככל ש. 1999 שנה עד לשנת 70בסיס המרכזי לדיני החברות בישראל למשך את ה

ם ושל שוק י עונה על הצרכים המודרניים של עולם העסקההתחושה היתה שהפקודה הינה מיושנת ואינ

 למשל הפרק של אחריות נושאי –ת פקודת החברות במקומות מסוימים בשלבים מסוימים תיקנו א. ההון

בחוק יש .  חוק החברות– עבדו במשרד המשפטים על גיבוש חוק מרכזי חדש 80 -מאמצע שנות ה. משרה

ראוי לציין שבעוד שפקודת החברות הפכה את דיני החברות . כמה שינויים מהותיים לעומת הפקודה

. חוק החברות נטש את הזיקה האנגלית לטובת הזיקה האמריקאית , בישראל בעלי זיקה הדוקה לאנגליה

  . המונחים והכללים הבסיסים הם מתוך התפיסה האמריקאית, ושגיםהמ

  

יש דמיון רב מאוד בין ).  מדינות50יש ( לכל מדינה יש חוקים משלה – דיני חברות 50יש  ב"בארה

  ).אחידים לכל המדינות(ב הם פדראליים "דיני ניירות הערך של ארה. דיני החברות של המדינות השונות

 אוניברסיטאות זהו החוק שנלמד על ידי כל ה–יותר הוא החוק של מדינת דלוואר הבולט בהחברות חוק 

  . ב וכל המדינות לוקחות דוגמא ממדינת דלוואר"בארה

אין צורך להיות תושב אותה מדינה . הוא הקובע אילו דינים יחולו על המדינה, המקום בו חברה התאגדה

ב הבינו שההתאגדות "בארה. שה בפקס או במיילהקמת חברה יכול שיע. כדי לייסד בה חברה) ב"ארהב(

שהרי אם מדינה ,  הבינו שיש פה עסק פוטנציאלייםהמחוקק. של חברה היא בחירה של המייסדים שלה

מתפתחת תפיסה של תחרות , לכן. 'מתאגדת במדינה שלהם הם יקבלו לידיהם את ההכנסות מהאגרות וכו

 ויצרה דיני חברות דינת דלוואר רצה קדימהמתוך התחרות הזו מ. בין המדינות על ההתאגדות

כמו כן דיני , כדי למשוך את החברות להירשם שם הם נותנים שירותים משפטיים מהירים. אטרקטיביים

פט יש תקדימים שבבתי המ,  בתיקים של דיני חברות90% -בית המשפט שם עוסק ב. החברות הם גמישים

  ב רשומות בדלוואר ואין קשר להיכן הנהלת "ת בארהמשמעותיוהכל החברות הגדולות ו. ופסיקה נרחבת

  .נרל מוטורס'ג, קוקה קולה: לדוגמא. קמתוהחברה ממ
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  כשרות משפטית
  

  .לצד המושג ישות משפטית יש להכיר מושג נוסף והוא כשרות משפטית

  . אדם מוגדר כישות משפטית מיום היוולדו ועד ליום מותו. קטין נחשב כישות משפטית

האם יש לי כשרות להיות בעלים של .  הפוטנציאל לזכות או חובה מסוימת –הכוונה כשרות משפטית 

הוא לא רלוונטי " לשאת אישה" חברה היא ישות משפטית אך ?האם יש לי כשרות לשאת אישה? רכוש

  . מבחינתה

  . להשיג תוצאה משפטית מסוימתהיכולת כשרות משפטית הכוונה היא 

  

  

 המשפטית אינה ןיות משפטית שכשרותו נפגוש יש– רויות שונותיות משפטית יתכנו אפשושילגבי 

הכירו בתאגיד כישות משפטית משל . מוגבלת ואילו לגבי תאגידים נראה שהיתה התפתחות עם השנים

לוועד בית יש כשרות משפטית מוגבלת  -לדוגמא . עצמה אבל תאגיד הינו בעל כשרות משפטית מוגבלת

  . ועד בית קיים לצרכים מאוד מסוימים ומוגדרים. משותףלבצע פעולות עבור דיירי הבית ה

  ).void( התוצאה המשפטית תהיה בטלות –אם אין כשרות משפטית ובוצעה פעולה משפטית 

  

  

. פוטנציאל התוצאות המשפטיות של כל אדם הוא בלתי מוגבל. רובנו הכשרות המשפטית היא כלליתגבי ל

  . הדבר אינו אומר שאין לו פוטנציאל ככל אדם אחר, ימותהעובדה שאדם הוא לא כשר לבצע פעולות מסו

אך הוא אינו יכול לבצע את הרכישה בעצמו ,  יכול להיות בעלים של דירת מגורים–למשל מוגבל בשכלו 

  . הסיבה היא שרוצים להגן על אותו אדם–

בלת א מוג המשפטית הין או שכשרות, כלליתהיא המשפטית כשרותןהאם היא השאלה לגבי חברות 

  ?לעניינים מסוימים בלבד
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  : השאלההתפתח על רקע זה נושא 

  ?"חברה" לגוף שהוא יםכיצד כללי המשפט השונים מתייחס

  )אחריות החברה בפלילים ובנזיקין(
 כאשר ?כאשר מדובר בחברה' הצעה וקיבול וכד, יש גמירות דעתומתי  היכן – נתרכז בענף דיני החוזים

   ?מים אותם כאשר הצד לחוזה הוא חברהם ומנטאליים כיצד מיישיש יסודות מחשבתיי

חוזה עסקאות יכול להתבצע גם . הבסיס להתקשרויות העסקיות של חברות הוא בסיס של דיני שליחות

  . באמצעות שליחים

  

   – לחוק השליחות 2' ס

  ,    מחייבת ומזכה, לרבות ידיעתו וכוונתו, ופעולת השלוח, ווחו של אדם כמותשל .2
  ן השליחותדי

  .את השולח,      לפי הענין
  

, כל פעולה שיבצע השלוח תהיה תחת אחריותו של השולח, השלוח פועל את פעולתו עבור השולח

                  . ח תיוחס משפטית לשולחוגמירות הדעת של של. השלכותיה המשפטיות מיוחסות לשולח

צריך לזכור שהשליחות עצמה היא , אם אנחנו אומרים שכריתת חוזים של חברה היא באמצעות שליחים

  . חוזה

  

   -  לחוק השליחות1' ס

ליחות היא יפוי כוחו של שלוח לעשות בשמו או במקומו של שולח פעולה ש  )א(  .1
  .משפטית כלפי צד שלישי

  ליחותהש
  ושאהונ

חוץ מפעולה שלפי , ל פעולה משפטית יכולה לשמש נושא לשליחותכ  )ב(  
  .מהותה או על פי דין יש לבצעה אישית

  

. ולה משפטית מול צד שלישיעשות מטעם השולח פעיפוי כוחו של שלוח לישליחות היא  ,הסעיףעל פי 

  .  בעיה כי השולח צריך לגמור בדעתו לייפות את כוחו של השלוחמתעוררת כאן

 להסמיך אשר ביכולתןמטעם החברה הם הדומיות הראשוניות שמוסמכות  מינבחן ברגע הקמת החברה 

מי שיקבע את . ך גורם אנושי שיקבע עבור חברה את השלוח המשפטי שלהצרי. הלאה דמויות אחרות

  . הקביעה תהיה טרם לידתה של החברה, הדבר הוא המייסדים

  

            . כל הזמן פרי של שליחות מטעמהן של חברה החוזיותאנחנו מבינים שהתקשרויות , כךאם 

שליחות של היוק לפי גבולות הגזרה שלוח איננו פועל בדה כאשר המה קור, היאמתעוררת שהשאלה 

             ? אשר הוא לא בדיוק מוסמך לפעול כךמה קורה כאשר השלוח כורת חוזה בשם החברה כ ? לוהשניתנ

 תהיה תביעה על הפרת חוזה כנגד – כאשר החוזה מופר מצד החברה –השלוח איננו צד לחוזה לטוב ולרע 
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כאשר השליחות היא במסגרת נכון  זה – כנגד השלוח הכלל הוא שאין עילות תביעה. החברה בלבד

  .ההרשאה של השולח

  

   –  בחוק השליחות6' ס ל אנפנהאם השליחות אינה במסגרת ההרשאה של השולח 
  ולהפע
, על אדם בחזקת שלוחו של אחר בלי שהורשה לכך או בחריגה מהרשאתופ  )א(  .6  א הרשאהלל

ואישור ; ה בדיעבדלאשר את הפעול, )ב(בסעיף קטן  בכפוף לאמור, יכול אותו אחר
לב - בתוםחרובלבד שלא תיפגע זכות שרכש אדם א, כהרשאה מלכתחילה —בדיעבד 

  .ובתמורה לפני האישור

א ידע הצד השלישי בשעת הפעולה שהשלוח פועל ללא הרשאה או ל  )ב(  
לראות את , הכל עוד לא נודע לו על אישור הפעול, הברירה בידו, בחריגה מהרשאתו

  .ו לחזור בו מן הפעולה ולתבוע מן השלוח את נזקוהשלוח כבעל דברו א

ויחולו הוראות , שתה למענו לפני היווסדונעאגיד יכול לאשר פעולה שת  )ג(  
  .סעיף זה

  

.  להגן על השולחהכוונה שבאים – בדיעבד  של השלוח אומר שאפשר לאשר את הפעולה– )א(6' ס

 שהרי אם השלוח אינו מוסמך יש –מהעסקה יברח לעסקה  השניצד השהיה פוטנציאל ) א(6אלמלא סעיף 

דעתו לחתום על העסקה בגמר  השניצד השעל אף , לט מהעסקה ולקבל הצעה טובה יותרכאן דרך להימ

 הסכים לעסקה הוא לא ידע השניצד ה שהרי כאשר –בא להגן על החברה ) א(6סעיף . עם החברה

  . ף חל לטובת החברה ובא להגן עליה לכן הסעי–שהשלוח לא מוסמך ובכל זאת הסכים לתנאי העסקה 

  . ה לשכלל את העסקה במקרה מסוים זההחידוש כאן שיש אפשרות חד צדדית של החבר

  

  ?טובה יותרההצעה את הכל זאת קיבל ב לעסקה ניצד השהמה קורה אם בסופו של דבר 

  . מפאת תקנות שוק מעדיפים במקרים מסוימים לתת עדיפות למי שהיה המאוחר יותר בעסקה

   -הדבר יתקיים תחת שני תנאים 

 . לא היו לו סיבות לחשוב שהיתה כאן עסקה קודמת–הצד המאוחר היה תם לב  .1

 .הצד המאוחר שילם את הערך עבור העסקה .2

  

מסדר ) ב(6' ס. הדמות האמיתית שמגנים עליה כאן הוא השולח. לא יכול לפנות לשולח'  צד ג–) ב(6' ס

  . עלול להיפגע'  לא מאשר את העסקה בדיעבד צד ג'אם א. 'את העניינים גם מצד צד ג

יחייבו את השלוח לאכוף את החוזה או , השלוח ישא באחריות כי הוא התיימר לייצג את החברה בעסקה

  . לחלופין יתבעו את השלוח בתביעה נזיקית

ן  כאשר השלוח טע–לא תהיה אופציה לקיום החוזה , לעיתים כל מה שנוכל לעשות זה לתבוע נזיקית

לא יוכל לאכוף את החוזה כי הרי הנכס אינו בבעלותו של ' ג' צד.  נכס בשם חברהלמכורשהוא מיופה כוח 

  .  אי אפשר לאכוף מכירה של נכס שכלל אינו בבעלותו של השלוח–השלוח 
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  .  לחוק החברות56'  וס55' ס –בחוק החברות בשני סעיפים יש הוראה ספציפית 

  . יותו לחוק השליח6' סים אלו ולבין יש לבדוק מה היחס בין סעיפ

  

בה חריגה מן המטרות  שיש  ומי שפועל מטעמה לא יבצעו פעולההחבר  )א(  .55
  .הקבועות בתקנון וכן לא יבצעו פעולה בלא הרשאה או פעולה בחריגה מן ההרשאה

 בחריגה העולפ

כאמור בסעיף קטן  הלת או שיש יסוד להניח שעומדת להיעשות פעוינעש  )ב(  
או נושה של החברה שיש חשש , בעל מניה, שת החברהקלב, משפטרשאי בית ה, )א(

  .ה או למניעתה של הפעולהתפסקהלתת צו ל, לפגיעה בזכויותיו

  

  

או שנעשתה בלא , ה שנעשתה בעבור חברה בחריגה ממטרות החברהלפעו  )א(  .56
אלא אם כן אישרה החברה , אין לה תוקף כלפי החברה, ריגה מן ההרשאהחב הרשאה או

 הפעולה לא עשתהאו אם הצד שכלפיו נ, )ב(קבועות בסעיף קטן הים כפעולה בדראת ה
  .ידע ולא היה עליו לדעת על החריגה או על העדר ההרשאה

 בחריגה העולפ
 לאבמהמטרות או 

  שאההר
) 3' תיקון מס(

  2005-ה"תשס

די האסיפה יב גה ממטרות החברה יינתןריר החברה בדיעבד לפעולה בחואיש  )ב(  
נין אישור כאמור לע; הכללית בהחלטה שתתקבל ברוב הדרוש לשינוי מטרות החברה

די האורגן המוסמך לתת את ין בתפעולה בלא הרשאה או בחריגה מן ההרשאה יינ
  .ההרשאה

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

לא יפגע בזכות שרכש אדם אחר בתום לב , )ב(ר כאמור בסעיף קטן ואיש  )ג(  
  .ובתמורה לפני מתן האישור

  

  . כאשר יש איסור מפורש בחוק ברור שהפרה שלו תגרור סנקציה משפטית - 55' ס

  

אין תוקף ,  בשם חברהה כאשר בוצעה שליחות לכאור–לחוק השליחות ) ב(6' היפוך של סה'  ס– 56' ס

  :מבחינת החברה אלא אם כן

  . אושר בדיעבדהחוזה  .1

 כלומר –ה אה מהרשגחרי לא ידע ולא היה צריך לדעת שהיתה, הצד שכלפיו נעשתה הפעולה .2

 . היה תם לבהשני לחוזהצד ה

  

  

  ? לחוק השליחות)ב(6'  עם סתמסתדרהוראה זו  כיצד

  . התשובה היא שחוק ספציפי גובר על חוק כללי
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   גרובר נגד תל יוסף ד"ספ
  

  .היתה ביחס לפרשנות של חריגה של שלוחיםעוד בעידן פקודת החברות השאלה שהתעוררה 

  : סוגי חברות2במקור פקודת החברות שמקורה בדין האנגלי הבחינה בין 

  . חריגה מסמכות ומהרשאה–כיום חריגה כפי שאנחנו מכירים אותה  .1

 במסגרת ,כל חברה כשהיא מתאגדת.  חריגה ממטרות החברה  - המכונה חריגה .2

אחד . כים להגיש מספר טפסים ומסמכים לרשם החברותי המייסדים צר,פעולות ההתאגדות שלה

פי   עניינים שהם חובה על4במסגרת התקנון חייבים שיופיעו . החברההמסמכים הוא תקנון 

. ם החברה הם וולונטרייןכל שאר הפרטים בתקנו. כדי שרשם החברות יאגד את החברה, קהחו

 : לחוק18' סארבעת פריטי החובה מופיעים ב

  שם החברה  .א

 מטרות החברה  .ב

 ההון הרשום של החברה  .ג

 פרטים בדבר הגבלת האחריות של החברה  .ד

  

. שפטיתהיעדר כשרות ממשמעותה החברה המשפט הבריטי חריגה ממטרות על פי תפיסת 

וץ חכל פעולה שהיא מ. כשנקבעות מטרות מסוימות לחברה זהו גבול הפעולות המשפטיות מבחינתה 

  ). void( בטלות וכל פעולה משפטית שכזו דינה הינ. אין לה שום נפקות משפטית, למסגרת המטרות

 לכן המשפט.  נקי מהתחייבותוצד המתקשר במקרה כזה עם החברה –הדבר הביא לתוצאות קשות 

  . הוא יוצר קונסטרוקציה של יוצא מן הכללל"הנהאנגלי במקום לתקן את הכלל 

  
  

   תורת הידיעה הקונסטרוקטיבית

אפשר לייחס את . כל מי מתקשר עם חבה מוחזק כיודע מה תוכן התקנון שלה ומה תוכן המטרות שלה

  . ברשם החברות–התקנון נמצא במקום פומבי ש ווןכיהזו לכל אחד הידיעה 

התוצאה של התיקון ).  לחוק4' כיום ס( תוקנה פקודת החברות 80-ידן חוק החברות בשנות העוד בע

בתקנון מטרות למעשה כשקובעים . ליתלהוא שהמטרות הם מקרה פרטי של הגדרת הרשאות כ

כאשר רוצים לשנות את מטרות החברה יש לפנות לבעלי . מגבילים את ההרשאה הניתנת למנהלים

  .חריגה ממטרות החברה תיחשב כחריגה מהרשאה. לית של החברה באסיפה הכל–המניות 

  

 נת הידיעה הקונסטרוקטיבית בוטל גם כלל הניהול הפנימיי האם לאור ביטול דוקטרישנו דיוןד "בפס

  ?)בהמשך(
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לא .  אין צורך להצדיק אותה באמצעות הידיעה הקונסטרוקטיבית,מכיוון שאין בטלות אוטומטית

  . שההסכם בטל כי הוא לא ידע את המטרות שבתקנון צד המתקשרצריך לומר ל

  
   כלל הניהול הפנימי

אך אם כתוב במטרות כי החברה ,  מוחזק כיודע את מטרות החברההמתקשר בחוזהצד . חריג לחריג

אינו יכול לדעת כמה ' בצד . ₪ מיליון 2ללוות ' בחברה פונה לצד . ₪ מיליון 10כ "יכולה להלוות סה

  . כ"החברה לוותה בסה

אבל אינך מוחזק כיודע , ן החברהכלל הניהול הפנימי אומר שאתה מוחזק כיודע מידע שכלול בתקנו

  . מוחזק כלא יודע ולכן העסקה תקפה' בבמקרה הזה צד . מה קורה במסמכים הפנימיים של החברה

ית נסטרוקטיבועל אף שבוטלה תורת הידיעה הק, ד שכלל הניהול הפנימי עדיין חשוב"ברק אומר בפס

  . לא יכול לפגוע בו, אינו יודע' גב כי מה שצד –

  

  

  בית הדין הארצי לעבודה' צ קמחי נ"בג
  

ר דירקטוריון של חברה שהיתה בשליטת "ל ויו"קמחי היה מנכ. מדובר בתביעה חוזית על חוזה עבודה

ל תקנון החברה קבע שכהונת נושאי המשרה הבכירים תוגבל בכל פעם לתקופה ש. הסוכנות היהודית

בפועל קמחי .  תקופות רצופותכיהן מספרקמחי . ניתן כעבור שנתיים לחדש את הכהונה. שנתיים בלבד

ריך לקמחי את ההסכם אדונצין ה.  אריה דונצין–כנות ו הסר" ההעסקה שלו כל פעם מול יותהיה סוגר א

 , בארבע שניםיקמחבשלב מסוים דונצין שוב מעריך ל.  תקנון לחוד ומציאות לחוד– שנים 4 -כל פעם ב

 –רקטוריון והאסיפה הכללית ר החלטה של הדיואלא שתקופה קצרה לאחר מכן קמחי הועבר מתפקידו לא

                            . קמחי פנה לחברה ותבע פיצוי כספי על הפרת חוזה. ר הדירקטוריון"ל וכיו"כמנכ

  

 יםהאם בכלל מגיעהיה לא ד "בפסדיון הכעיקרון . התמקד בתקופה של חוזה העבודהד "בפסהדיון עיקר 

בית הדין קובע שמגיע לו פיצויים רק על שנתיים .  אלא על איזו תקופה מגיעים לו פיצויים,לו פיצויים

  . צ"קמחי פנה לבגבעקבות החלטה זו . ולא על ארבע שניםאת הסכם העבודה מהיום שדונצין העריך לו 

  

 יש פה –  ועל דעת עצמודונצין איננו מוסמך ופעל לבדש וזאת כיוון ,החברה טענה שהחוזה אינו תקף

אלא שבמשך , ואמר שנניח שהוא לא מוסמך על פי התקנוןזו טענה  קמחי התמודד עם. חריגה מהרשאה

  . האריך לו את הסכם העבודה בארבע שנים בכל פעםשנים החברה שתקה כאשר דונצין 

א אומר שצריך שיהיה אישור בפועל בדיעבד לא הו.  של אישור בדיעבדפט מצא דוחה את הטענה הזוושה

                      . כדי שיהיה אישור שבדיעבד צריך לראות הבעת הסכמה מפורשת. משתמע בדיעבד

אם . עדיין הוא צד שלישי ודונצין הוא השלוח, טוען טענה חלופית ואומר שגם אם אין הרשאה קמחי 
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ל חברה לא " זו טענה לא רצינית משום שמי שמשמש כמנכ.קמחי תם לב יש תוקף לפעולות של דונצין

גם אם אינו מכיר את התקנון יש נורמה משפטית שאומרת . יכול לטעון שאינו מכיר את תקנון החברה

והוא ,  שנים קדימה 4-קמחי טען שכאשר דונצין נתן לו הסכם ל .  החברהןשהיה עליו להכיר את תקנו

  . שיש כאן אשרור בדיעבד בכל פעם מחדשמייצג את בעלי המניות בחברה הרי 

  

היה סעיף בתקנון החברה שכל הוראות תקנון הסוכנות היהודית חלות גם על החברה בה חשוב לציין כי 

נון קגם בת.  החברה עצמהן הסוכנות יגבר במקרה שיהיו סתירות בינו ולבין תקנוןתקנו. הן כמנהליקמחי כ

 שנים היתה 4 -האריך באמר שכאשר דונצין מצא . ל שנתייםהסוכנות היה סעיף שקבע גבולות כהונה ש

.  של דונצין ולכן אושרה בדיעבד חריגהפיוברו מתוך י בעלי המניות של החברה ד–כאן הרשאה בדיעבד 

. במקרה של קמחי יש חריגה כפולה מהרשאה, מצא אומר שהא לא מסכים לכך אך גם אם נאמין שזה נכון

 חריגה םאך יש ג, נון החברה עצמהק היהודית יכול לרפא פגם רק בת של הסוכנותפיהדונצין בתור 

כנות לא יכולה לרפא את הפגם ו הס? כיצד יכול קמחי להתגבר על התקנון הזה–מתקנון הסוכנות היהודית 

היהודית סוכנות של מי שיכול לרפא את הפגם בתקנון שלה הם בעלי המניות , של החריג בתקנון שלה

   . ואותם לא שאלו

  

  .  שנתנו לקמחי פיצויים על שנתיים של הפרת חוזה ולא ארבע שנים של הפרת חוזהש היתה"ת ביהמהחלט

  

  

                .השני המתקשר בחוזהצד היש מקרה חריג שבו בכל זאת השלוח עצמו יחוב אישית כלפי 

ש "בע ביהמ הוא תמיד מול החברה אך יש לכך חריג שבו קהמתקשרצד הככלל היריבות החוזית של 

ולבין החברה השולחת יש מקרה בו חברה יכולה לתבוע את ' העליון שעל אף שהחוזה נכרת בין צד ג

   –השלוח 

  

  ד פנידר נגד קסטרו"פס
  

את החברה שלא קיימה את החוזה מול רוכשי הדירות ? דיון נוסף בעניין השאלה את מי ניתן לתבוענערך 

  . עכשיו ניתן לתבוע את החברהכעקרון לפי מה שלמדנו עד ? או את המנהל

 לחוק החוזים היא חובה 12' מ בתום לב כאמור בס"ש קבע שהאחריות והחובה לנהל מו"ביהמזה ד "בפס

על אותו אדם חלה אישית . מ בין אם הוא צד לחוזה ובין אם לאו"המוטלת באופן אישי על כי מי שמנהל מו

ששותף במהלך של בישול החוזה חייב לנהוג בתום כל מי .  לחוק החוזים12'  בסהנורמת תום הלב הקבוע

זוהי לא . ש כחוסר תום לב"הל שלא גילה גילוי מספיק באופן שאי הגילוי נחשב בעיני ביהמנלכן מ, לב

  . אלא תביעה נפרדתמול החברה תביעה חוזית 
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 או אחראית אחראית בנזיקיןיכולה להיות כיצד אם בכלל חברה 
  ? בפלילים

  ?הלך פעילות של חברה ומישהו נפגע האם יש לו עילת תביעה בנזיקין כלפי החברהנניח שנגרם נזק במ

  ?נניח שבוצעה פעולה עבריינית במסגרת פעילותה של החברה האם ניתן להאשים את החברה בפלילים

התביעה הכי קלאסית בנזיקין היא . דיני הנזיקין הם במסגרת המשפט האזרחי ומטרתם הוא פיצוי הניזוק

  .שלנותעוולת הר

  

יש עלויות .  מחליק ושובר את אגן הירכייםהוא, הרצפה רטובהבו  נכנס למפעל מסוים  אדם,לדוגמא

תשובה ?  עילת תביעה בנזיקיןאותו אדםמי הוא זה שכנגדו יש ל. אשפוז מעבר לכאב הפיזי ולנזק הפיזי

חברה כישות הבוע שלקכדי לקבוע זאת הרי שעלינו . האינטואיטיבית היא שהחברה היא שאחראית לנזק

, חובת זהירות כלפי הניזוקהיתה למזיק שלהראות  עלינו ,כלומר.  הניזוקכלפי משפטית התרשלה 

צריך גם להראות שהמזיק כמו כן , המזיק צריך היה לצפות את אפשרות התרחשות הנזקוהמשמעות ש

  .הפר את חובת הזהירות ולא נקט אמצעים סבירים למניעת הנזק

  

 והם ,תודעה אנושיתאדם שעובדים בחברה יש הבני ל? ה צופה את התרחשות הנזקאיפה בדיוק חבר

אנו נשאב את התודעה האנושית של נושאי המשרה כתודעה של .  החברהםיכולים לצפות את הנזק בש

בהקשר , בניגוד להקשר החוזי שבו ייחסנו התנהגות אנושית לחברה מתוך דיני השליחות, אולם. החברה

יהיה קשה יותר לעשות זאת מאחר ואנו רוצים מצב בו אדם אחד יהיה )  בהקשר הפליליכמו גם(הנזיקי 

                                                                                                  . הטועה והאחר יהיה האחראי

  

   –  לפקודת הנזיקין13סעיף ב אנו רואים זאת 

  ות מעבידחב  —קודה זו יהא מעביד חב על מעשה שעשה עובד שלו ענין פל  )א(  .13

  ;מעשההם הרשה או אישרר את א )1(                   

  ;ם העובד עשה את המעשה תוך כדי עבודתוא)2                   (

  —לם או                   

  ד                             עביד לא יהא חב על מעשה שעשה מי שאיננו מעובדיו אלא אחמ) א(                  

   העביר לו תפקידו בלא הרשאתו המפורשת או המשתמעת של        יו                        מעובד

  ;                        המעביד

  י שהיה אנוס על פי דין להשתמש בשירותו של אדם שאין בחירתו   מ) ב                  (

  .לא יהיה חב על מעשה שעשה האדם תוך כדי עבודתו זו,  מסורה לו                      

  אם עשהו כעובד וכשהוא   , ואים מעשה כאילו נעשה תוך כדי עבודתו של עובדר) ב(         

   התפקידים הרגילים של עבודתו והכרוכים בה אף על פי שמעשהו של    את              מבצע 

  אולם לא יראו כן   ; לא נאות של מעשה שהרשה המעביד              העובד היה ביצוע 

  .עובד למטרות של עצמו ולא לענין המעבידה             מעשה שעשה 
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ר על אחריות ומדב, כלומר. נקבע שנזק של עובד יחשב כנזק של המעביד, עובד למעבידבהקשר שבין 

 של דיני הנזיקין היא קביעה של האחריות השילוחית. י עובד שלו" ענגרםשילוחית של מעביד לנזק ש

בשליחות בהקשר החוזי אנחנו אומרים שכל עוד השלוח פועל במסגרת . הדין שלא כמו בדיני החוזים

  . כלומר לשלוח אין שום אחריות, שליחותו אז השולח נושא באחריות

להוכיח  יש , כלומר. המעביד אחראיי אז,הקשר של מעביד עובדב ,אחריות שילוחית בדיני הנזיקיןב

  .שהעובד הזיק ואז האחריות מתגלגלת אל המעביד

  

ככל שהשולח מסמיך את ,בדיני חוזים יחסי שליחות יכולים להתקיים לכל דבר ועניין הוא שהבדל נוסף

  .השלוח הוא רשאי לפעול

דיני הנזיקין עצמם קובעים שיש עוולות מסוימות שביחס אליהן אין אחריות שילוחית אלא רק המזיק 

  : אחראי על עוולות אלוהישיר 

  כליאת שווא. 1

  . המצרים נגשו בבני ישראל–נגישה . 2

  . כל טיפול פולשני לגוף של אדם שנעשה ללא קבלת הסכמתו מראש נחשב לפי הדין לתקיפה–תקיפה . 3

  

  

  תורת האורגנים 
  

 אחריות שהרעיון שלה לקבוע טכניקה משפטית שמטרתה להטיל, תורת האורגניםקבעו את דיני החברות 

מתייחסים . י גורמים אנושיים במסגרתה" נזיקית ערחשה תוצאהמשפטית בנזיקין על החברה כאשר הת

                                             .לבני אדם שפועלים במסגרת התאגיד כאילו הם איבר מאיברי התאגיד

  

שהוא , עובד,הצביע על אדם מסוים שבהם קשה ל,מה יקרה לגבי עוולות מורכבות שנמשכות על פני זמן

        ? מיהו הנתבע.  נזקי סיגריות-נזקים בריאותיים, נזקי זיהום של איכות הסביבה .אחראי על הנזק

האחריות היא .  לאורך שניםהתרחשהמנהלים מתחלפים והנזק , קשה מאוד לזהות עובד ספציפי אחראי

 שומר מת שונה מעוולות קלאסיות כדוגדברה. של החברה אבל זיהוי אדם מסוים כאחראי הוא קשה

  .ניתן להצביע עליו כאחראי במקרה זה ישהר, רכבו של אדםמוריד בטעות את המחסום על ה

  

תורת האורגנים קובעת בחוק כי האחריות במישרין תוטל על החברה והשאלה האם יש מישהו ספציפי 

  .אחראי לנזק והחברה תואשם בכל זאת מצב שלא יהיה אדם מתאפשר , כלומר. אחראי היא לא רלוונטית

  

לא רק בני אדם אחראיים אלא גם , מבחינת הדין התשובה היא כן? האם ניתן להאשים חברה בפלילים

, בפלילים אין אחריות שילוחית, איש בחטאו ישאשא ועיקרון היסוד של המשפט הפלילי ה. חברות
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  .ורת האורגנים ניתן להרשיע חברה בפליליםטכניקה של תה לאור. גות עבריינית היא דבר פרסונאליהתנה

 יכולים להיות חוקים שאוסרים על זיהום ברמה מסוימת וזו עבירה פלילית -איכות הסביבהבתחום לדוגמא 

  . למי שעובר על החוק

  

  

  מדינת ישראל' ד חברת מודיעים בינוי ופיתוח נ"פס
  

ברק אומר שזו לא השופט ? עבורההאם נשמע הגיוני שאנחנו נעמיד לדין חברה בגין הפרת תקנות ת

 אבל מבחינת מדיניות , ולא חברהרכבנהג בבן אנוש ברור לנו שמבחינה מציאותית , אמירה נכונה

  . נהג ברכב של חברה אז המשפט מעוניין להטיל את התוצאה על החברהבן אנושמשפטית כאשר 

  

 שתי שאלות  מתעוררות ה אזאם תורת האורגנים זוהי טכניקה משפטית להטלת אחריות ישירה על חבר

  :מרכזיות

  ?  האם כל עובדיה או בעלי תפקידים ספציפיים בחברה–מיהם האורגנים בחברה 

  :והשאלה השניה

  ?האם זה לא מרחיק לכת להטיל אחריות פלילית על חברה? מדוע ראוי להטיל אחריות ישירות על חברה

  

  

  ?מיהו אורגן
  

  : החברות לחוק53סעיף 

  האורגנים תו החברה לפעולאחריות: 'ג ימןס
ת בנזיקין של וחריא

  .יקין על עוולה שבוצעה בידי אורגן שלהנז חבה במישרין באחריות בהחבר  )א(  .53  חברה

כדי לגרוע מאחריותה השילוחית של חברה ) א(בהוראת סעיף קטן  אין  )ב(  
  . כל דיןיל פעבנזיקין 

  

   

  :  לחוק החברות46סעיף 

המנהל הכללי וכל מי , ריוןוטרקיהד, נים של החברה הם האסיפה הכלליתגאורה  .46
  .או מכוח התקנון רואים את פעולתו בענין פלוני כפעולת החברה לאותו ענין, שעל פי דין

  ניםגאורה

  

  .                                   וכן ישנם אורגנים שאינם מוגדריםישנם אורגנים מוגדרים היטב, כלומר

 71 מתוך 17 עמוד



  ר האן דוד"ד    דיני חברות
 

משום , מאוד פשוט להגיד עליהם שהם אורגן )כגוף לא דירקטור יחיד(האסיפה הכללית והדירקטוריון 

  .עילות של שניהם אלא במסגרת החברה ואין פהם אנושייםשאין 

נשאל האם למשל . ל החברה הוא אדם אחד ולא גוף ויש לו חיים גם מחוץ למסגרת של החברה"מנכ

אך כנגד אותו  הניזוק מגיש תביעה נזיקית במקרה זה? נטיל עליו אחריות , ל שגרם נזק בעת חופשה"מנכ

  ). אם זה היה נופש מטעם החברה אז כן יש מקום להטיל אחריות על החברה. (אדם ולא כנגד החברה

  

 מבחן פונקציונאליאורגן הוא מי שמתקיים בו גם :  להגדרת אורגןמבחן כפול ומשולבהפסיקה קבעה 

  . מבחן היררכיוגם 

ת תוצאות פעולותיו אחד בחברה אוטומטי מלמד אותנו שכוונת הדין היא שלא כל אחד ומבחן היררכי

מישהו שהוא חלק ,  צריך להיות מישהו מרמה היררכית מסוימת והלאהאותו אדם. תיוחסנה לחברה

  . ממרכז העצבים של החברה

  

  . דין להטיל את האחריות על החברהב אומר שיש עניין המבחן הפונקציונאלי

  . הדרישה היא ששני המבחנים יתקיימו בו זמנית

  

  

  

  ?מדוע להעביר את האחריות לחברה בעיקר בעניין פלילי
  .הדבר ידרבן את החברה להתמודד עם העניין ולמנוע את העבירה. 1

  . אלא החברה בכללה פעלה בניגוד לחוק, המחשבה והמעשה לא נעשו על ידי אותו אדם. 2

  

   –  לחוק העונשין22סעיף 

  אחריות קפידה: ' גמןסי
) 39 'סתיקון מ(

  1994-ד"תשנ
  

וק שהעבירה אינה יק בחאם נקבע, ושא באחריות קפידה בשל עבירה נדםא  )א(  .22
אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לבטל , ואולם; טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות

את האחריות בשל עבירות שחוקקו טרם כניסתו לתוקף של חוק זה ונקבע בדין שאינן 
הלכה ב בות לר-" בדין", לענין סעיף קטן זה. חת מחשבה פלילית או רשלנותוכ הותטעונ
  .פסוקה

 קפידה ותיראח
  והיקפה

) 39' מסתיקון (
  1994-ד"תשנ

תיקון ) (39' מסתיקון (
  1995-ה"תשנ) 1' מס

שא אדם באחריות לפי סעיף זה אם נהג ללא מחשבה פלילית וללא ייא ל  )ב(  
  . הראיהיו על-הטוען טענה כאמור ; בירהעת הארשלנות ועשה כל שניתן למנוע 

אלא אם כן הוכחה , סרמא לדםלא יידון א,  אחריות לפי סעיף זהיןענל  )ג(  
  .מחשבה פלילית או רשלנות

  

  רוש הוא המבחן הפונקציונאלי הד22' ס
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  מ נגד קאר סקיוריטי"ד צוק אור בע"פס
דין זה שהאחריות תהיה גם על  קבפסקבע השופט שמגר . עומק הכיס של החברה רלוונטי  לנושא הנזיקין

  . החברה וגם על העבריין כדי להבטיח פיצוי לניזוק

  

  

  הרמת מסך
  

  .  שבו מתעלמים מההפרדה המשפטית בין חברה לבעליהזהו תהליך

אלא ליחס תכונות ,  והכוונה אינה לבטל את ההפרדה בין החברה לבעליהרמת מסך מדומהנדון בהאנו 

  . אנושיות מסוימות קיימות אצל בעלי המניות לחברה

  . במובן זה הדבר דומה לתורת האורגנים אלא שלא לוקחים התנהגות אלא תכונות

  

  ד קיבוץ צרעה"פס
אסר על אזרחים לעבוד ולא לקיים בהם פעילות החוק קובע כי יש ימים שהם ימי שבתון רשמי שבהם נ

, קיבוץ צרעה הינו יהודי ואסורה פעולה מסחרית שלו ביום שבת. החוק מבחין בין בני דת שונים. מסחרית

  . ואם פועלים בשבת עוברים עבירה פלילית

פקחים שהגיעו לקיבוץ צרעה מצאו שהעסקים פועלים בשבת והטילו עליהם קנס שנדון בבית הדין 

בבית הדין האזורי טענת ההגנה של הקיבוץ היתה כי המדובר בתאגיד ואין הוא יהוד ולכן לא חל . עבודהל

  . בית הדין האזורי קיבל עמדה זו. עליו החוק המגביל

קובע את יום , מגדיר מנוחה וכדומהשעות עבודה ומנוחה חוק  ל7' סבית הדין הארצי לעבודה קבע כי 

  .שבת או ראשון הכל כפי המקובל עליו,  שישי–למי שאינו יהודי ו, השבת כיום מנוחה ליהודים

  . תכונות אנושיותככזה שלו שאלה האם יש לראות בתאגיד ברק ת טהשופ

רק כך אפשר (צ "התפרסם בכלי התקשורת שהקיבוץ החליט לקחת את המקרה לבג, 2007בנובמבר 

צ לסגת מכתב "ה לבגתחליטה בתגובפרקליטות המדינה ה). לערער על החלטת בית הדין הארצי לעבודה

  .  האישום על אף שהם זכו בשתי ערכאות הראשונות ולמעשה התוצאה היא שהקיבוץ זוכה

  

כלומר , בו נקבע כי מסחר עם האויב הינו פלילי, ד דיימלר"בפס ש באנגליה נדרש לשאלה זו"ביהמ

שהתאגדה בארץ אחת ובעלי נשאלה השאלה מה קורה אם יש חברה . לאזרח אנגלי אסור לסור עם גרמני

לדוגמא חברה שנרשמה תחת הדין הגרמני וכל בעלי מניותיה אנגלים או ? מניותיה כולם בארץ אחרת

על פניו ישנה הפרדה ולכן לאום החברה יהיה לפי מקום ? האם זה נקרא מסחר עם האויב? ההיפך

  .  במקרה זה ניתן לעקוף את המגבלה שבחוק-התאגדותה

ת תכונות את החברה נסדוק את תכונות בעלי מניותיה ואם כולם גרמנים החברה תיחשב כדי לאפיין מבחינ

  .זוהי הרמת מסך מדומה –במהותה כחברה של האויב 
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י מרבית "של תאגיד עפ" דתו"ניתן לקבוע כך גם לגבי , מאחר וישנה אפשרות כזו של הרמת מסך מדומה

  . בעלי המניות

  . מצעות הקמת חברה וכדי למנוע זאת ישנה הרמת מסך מדומהכל הוראות חוק באניתן לשבש , כלומר

  :א לחוק שעות עבודה ומנוחה הקובע את האיסור9השופטת ברק הלכה בכיוון אחר והתבססה על סעיף 

  

ולא יסחור ... ולא בעל מפעל תעשייתי ... לא יעבוד בעל בית מלאכה... בימי המנוחה הקבועים   )א(

  . בחנותו

  י לגבי עסקו המצוי בתחום רשות מקומית ומספר תושביה שאינם יהודים הינו   מי שאינו יהודי רשא) ג(

  ..."יוכל לפעול בימי שבת וחג אם יש לו,      רבע לפחות 

  

  . לדברי השופטת תכלית האיסור היא סוציאלית פטרנליסטית שנועדה להגן על העובד

  

ידיעה שיפוטית היא , ין האזוריאין לקבל את דעתו של בית הד, באשר לעניין דתו של קיבוץ צרעה

 ההגדרה באנציקלופדיה לפיוהמערכת צמחה עם הקמת המדינה ,לדברי השופטת  (שקיבוץ הוא יהודי

למעט , מעבר לכך האיסור לעבוד בשבת חל. כלומר ישנה כאן הרמת מסך מדומה,  )קיבוץ מוגדר כיהודי

  . לחוק שעות העבודה והמנוחה) ג(א9האמור בסעיף 

  

  

  הפועלים בחברההגופים 
האסיפה הכללית הדירקטוריון :  אורגנים של החברה3ראינו שהמחוקק הגדיר  לחוק החברות 46' בס

  .ל"והמנכ

  

המנהל הכללי וכל מי , ריוןורקטיהד, נים של החברה הם האסיפה הכלליתגאורה  .46
  .עניןאו מכוח התקנון רואים את פעולתו בענין פלוני כפעולת החברה לאותו , שעל פי דין

  ניםגאורה

  

  .האסיפה הכללית מורכבת על פי ההגדרה מורכבת מבעלי המניות של החברה

 החברה האסיפה הכללית אחריה הדירקטוריון ש ברא– מבנה היררכי קונסטיטוציוני של החברה קיים

  . ל"ומתחתו המנכ

  

  :יניםי ענ2למרות התפיסה ההיררכית יש להבהיר 

גופים הוא מודל שמתאים ונבנה לפי אמות המידה המודל שהחוק בונה ומפזר את הסמכויות בין ה .1

 .יהןתהוראות החוק אינן מבדילות בין חברה ציבורית ופרטית וחלות על ש. של חברה ציבורית
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מה המעשית דווקא בחברות הציבוריות פירמידת ר אך בהתיאורטיתהפירמידה הזו יפה ברמה  .2

יבקש ומה שהוא ינווט זה מה ל מרגיש שמה שהוא "הרבה פעמים המנכ. הכוחות דווקא הפוכה

אחת הבעיות המרכזיות . הוא מרגיש שהוא שולט בהחלטות הדרגים שמעליו, שיקרה בשטח

                          . ביותר היא כיצד להפוך את התיאוריה בחוק לתיאוריה שגם פועלת בשטח

 נובעת מתוך "סרבנס אוקסלי אקט"ב מאז פרשת אנרון ותיקון החקיקה ב "כל החקיקה בארה

הניסיון הוא לבנות מערכת . ניסיון זה של יישום התיאוריה בחוק לדרך בה פועלים באופן מעשי

 שתוכל מצד אחד לא לסרס את שרשרת הניהול העסקי אך ותבמסגרת הניהול הפנימי של חבר

 . מצד שני להציב בלמים כדי שלא יהיה בעל כוח אחד שעושה ככל העולה על רוחו

  

  :ל" הגופים הנ3 - סעיפים מרכזיים שכל אחד מהם מגדיר סמכויות לכל אחד מ3החוק לוקח  

  .ל" מטפל בסמכויות המנכ121' ס .1

   . מטפל בסמכויות הדירקטוריון92' ס .2

  .  בסמכויות האסיפה הכלליתים מטפל59'  וס57' ס .3

  

 מהם הן הפעולות של כל אחד. ל"קשה למחוקק להגדיר ולתחום את הסמכויות של כל אחד מהגופים הנ

עדיף ללכת על הגדרה . עצם העובדה שתהיה הגדרה בחוק תעורר בעיות של פרשנות, רבות ורחבות

ככל שעולים למעלה לדירקטוריון . ל"כללית וגמישה במיוחד כאשר מדובר בתפקיד ביצועי כמו מנכ

  . ולאסיפה הכללית נמצא הגדרה מצומצמת יותר המכילה רשימה של סמכויות ותפקידים

  

   ל"מנכ
   – לחוק 121סעיף  

ו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק זה או י יהיל הכללהלמנ  )א( .121
  .וחו של הדירקטוריוןקיפוהוא יהיה נתון ל, בתקנון לאורגן אחר של החברה

המנהל  ותוימכס

, הכפוף לו, לאצול לאחר, ור הדירקטוריוןישבא, ל הכללי רשאיההמנ  )ב(  
  .מסמכויותיו

 ריתורשאית האסיפה הכללית של חברה ציב, 95 סעיף ף הוראותאעל   )ג(  
 ההחלטה קבלתכי לתקופות שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים ממועד , להחליט

לא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את מל ניתן להסמיך את יושב ראש הדירקטוריון
                                                                     :ובלבד שיתקיים אחד מאלה, וסמכויותי

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס
) 3' תיקון מס(

  2005-ה"תשס

  ת ייכללו לפחות שני שלישיםיבמניין קולות הרוב באסיפה הכלל)     1                (
  ,טעמם ממיו                           מקולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה א

  האמורים לא יובאויות ל בעלי המנבמנין הקולות ש;                           הנוכחים בהצבעה
                                 ;                          בחשבון קולות  הנמנעים

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

  לא עלה   ) 1(סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )     2              (

  .ה                        על אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחבר
  . ל יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון" קובע כי המנכ121' ס
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ל מוגדר כמי שיש בידו את מירב "ב המנכ"בארה, ל ובין הנשיא" היה סכסוך בין המנכד וולט דיסני"בפס

  . הסמכויות העליונות

  הדירקטוריון
   -  לחוק החברות92סעיף 

 על ביצוע תפקידי המנהל הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח  )א(  .92
                                                                             –ובכלל זה , הכללי ופעולותיו

סמכויות הדירקטוריון 
  ותפקידיו

  עקרונות למימונן וסדרי, יקבע את תכניות הפעולה של החברה  )1(                   
                                                                          ; עדיפויות ביניהן                   

  ויקבע את מסגרת האשראי , יבדוק את מצבה הכספי של החברה  )2(                   
                                                                 ;שהחברה רשאית ליטול                   

                              ;יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר  )3(                  

                           ;רשאי להחליט על הנפקה של סדרת איגרות חוב  )4(                  

  ;171כאמור בסעיף , אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם  )5(                  

  דווח לאסיפה השנתית על מצב עניני החברה ועל התוצאות העסקיות י  )6(                  
                                                                        ;173כאמור בסעיף                   

                 ;250ימנה ויפטר את המנהל הכללי כאמור בסעיף   )7(                  

  יחליט בפעולות ובעיסקאות הטעונות אישורו לפי התקנון או לפי   )8(                  
                                               ;275 עד 268- ו255הוראות סעיפים                   

  רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות   )9(                 
                                   ;288לפי הוראות סעיף , הרשום של החברה                 

  ;308- ו307רשאי להחליט על חלוקה כאמור בסעיפים   )10(                

  ;329יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת כאמור בסעיף   )11(                

   את המספר המזערי הנדרש של דירקטורים  יקבע–בחברה ציבורית   )12(                
  כמשמעותה , שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, בדירקטוריון                
  ; ) דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית–בחוק זה  (240לפי סעיף                 
  בסוג , בין השאר, מור בהתחשבהדירקטוריון יקבע את המספר המזערי כא                
  ובכפוף למספר , היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה, גודלה, החברה                
  .219הדירקטורים שנקבע בתקנון לפי סעיף                 

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

 אינן ניתנות לאצילה למנהל הכללי סמכויות הדירקטוריון לפי סעיף זה  )ב(  
  ). 2)(ב(288למעט כמפורט בסעיף 

) 3' מסתיקון (
  2005-ה"תשס

  

  . לחוק92' ס תפקידי מפתח המוגדרים ברישא של 2לדירקטוריון יש 

 זוהי הפונקציה בה הדירקטוריון אמור להפעיל שיקול דעת –לקבוע ולהתוות את מדיניות החברה  .1

  . ולקבל החלטות

 ל"לפקח על ביצועי ותפקוד המנכ .2

  

  ". ובכלל זה "-נאמר  , ה של תפקידי וסמכויות הדירקטוריון אינה רשימה סגורההרשימ

  

כל סמכות בחברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון  – קובע ברירת מחדל חשובה בחוק החברות  לחוק49' ס

יף עבססעיף זה סותר את האמור . לאורגן אחר של החברה מסורה באופן אוטומטי לדירקטוריון החברה
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ל ואם מדובר בחריג "האחריות היא של המנכ, אם מדובר בביצוע שוטףש והתשובה היא –  לחוק121

  .  והאחראי יהיה הדירקטוריון49 עיףסנפעל לפי 

בשום מקום בחוק לא נמצא במפורש מי מוסמך בחברה להחליט אם חברה רוצה להגיש תביעה אזרחית 

 שהרי לא – ההחלטה יהיה הדירקטוריון  ברירת המחדל תהיה שמקבל49 עיףסלפי במקרה זה . ש"בביהמ

  . החלטה ביצועיתבמדובר 

  

רשאי ,  של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחרתמכוס  .49
  .הדירקטוריון להפעילה

   שיוריתתמכוס

  

  :לחוק 92 ' בס שכמה קווים מאפיינים ברשימה

ל "ות המנכ הוא בסמכות הדירקטוריון ולא בסמכת והמימון של החברהכל נושא הבקרה הפיננסי .1

, למשל הדירקטוריון יחליט מהי רמת האשראי שחברה רשאית ליטול. או האסיפה הכללית

לשם כך הדירקטוריון מסתייע . הדירקטוריון אחראי וחותם על הדוחות הכספיים של החברה

אך עדיין הדירקטוריון הוא שנושא באחריות על , ברואי חשבון שיערכו את הדוחות הכספיים

 .ם הכספייהדוחות

 .  חלוקת הדיבידנד–הפן השני ההפוך למימון הוא באחריות הדירקטוריון  .2

 . ל"בקרה שוטפת על תפקודו של המנכ. ל"הסכמות הקלאסית היא מינוי ופיטורי המנכ .3

 האם לפנות –חברה שרוצה להתפרק ,  למשל החלטות על מיזוג-ת  סמכויות קונקרטיות מסוימו .4

  .ש ולהגיש בקשת פירוק"לביהמ

  

 –ל החברה "טוריון החברה ומנכקד מפורסם על חיכוכים בין דיר" פס–  ממדינת דלווארבלסיוסד "פס

  ?היכן מצויה הסמכות

  

  האסיפה הכללית
  .  לחוק החברות57' סיש לה סמכויות מצומצמות המופיעות ברשימה סגורה ב

  :הכללית יפהסת החברה בענינים האלה יתקבלו באוחלטה  .57

  ; 20אמור בסעיף יים בתקנון כושינ  )1(  

יות המוקנות וסמכה  ;             )א(52ת סמכויות הדירקטוריון בהתאם להוראות סעיף להפע  )2(  
  לאסיפה הכללית

  תנאי העסקתו והפסקת העסקתו , י רואה החשבון המבקר של החברהומינ  )3(           
  ; 167 עד 154                   בהתאם להוראות סעיפים 

                      ;239ות סעיף י דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראומינ  )4(  

   הכללית לפי הוראות סיפהר פעולות ועסקאות הטעונות אישור האואיש  )5(           
  ;                                                         275 עד 268- ו255                  סעיפים 

  ; 287- ו286התאם להוראות סעיפים ת הון המניות הרשום והפחתתו בלהגד  )6(           

  ).א(320 ג כאמור בסעיףומיז  )7(           
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 לחוק 146' ך קובע סכ – והוא ימונה על ידי הדירקטוריון – מבקר פניםחברה ציבורית חייבת שיהיה לה 

  . החברות

  . ם החיצונייםהמבקרהאסיפה הכללית ממנה את רואי החשבון 

  

המבקר הפנימי ימונה לפי  ; ציבורית ימנה מבקר פנימיטוריון של חברהקדיר  )א( .146
  .הצעת ועדת הביקורת

ת מינוי מבקר בוח
  פנימי

א משרה נוש, הן כמבקר פנימי בחברה מי שהוא בעל ענין בחברהיכא ל  )ב(  
  .וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו, קרוב של כל אחד מאלה, בחברה

  

  

   והמונפקהון המניות הרשום
  

כל חברה יכולה לקבוע תקנון כפי שהיא .  כאשר היא מתאגדתחברה זהו סעיף שחובה לכלול אותו בתקנון

אחד .  לחוק18' ס מופיעים ב–אך יחד עם כך החוק דורש מספר פרטים מסוימים שיופיעו בתקנון , רוצה

הון המניות הרשום הוא המספר הפוטנציאלי של מניות שחברה . מהם הוא הון המניות הרשום בחברה

  . יכולה להנפיק

 אם כך למה צריך את הון המניות .הון המניות המונפקיות שקיים בפועל בחברה נקרא מספר המנ

) מדלדלת(מפחיתה , בהנחה שכל המניות שוות, התשובה היא שכל הנפקה של מניה נוספת? הרשום

,  לחוק92' סהנפקת מניות היא בסמכות הדירקטוריון כפי שמופיע ב . בכוחה היחסי של כל מניה קיימת

הרשום צריך לפנות אם רוצים להגדיל את הון המניות .  רק עד לגובה הון המניות הרשום–לה אך יש מגב

  . שם הסמכות להגדלת ההון הרשום, לאסיפה הכללית

אלא  האסיפה הכללית השנתית תמנה את הדירקטורים – 59' סיש דבר בולט בחסרונו כאן ומשלים אותו 

  ). 230' מופיע בס ( פיטוריהםוהיא גם אחראית על, בתקנוןאחרת אם כן נקבע 

  

אלא אם כן נקבע אחרת , ה הכללית השנתית תמנה את הדירקטוריםפאסיה  .59
  .בתקנון

  טוריםרקדי ינוימ

  

כלומר הסמכויות המוקנות .  לחוק57' סכי חברה אינה רשאית להתנות על האמור בקובע   לחוק)א(58' ס

  .לאסיפה הכללית הן קוגנטיות

  

   התניהריסוא  . 57  הוראות סעיףאית להתנות עלשר  אינההחבר  )א(  .58

הם יתקבלו באסיפה ות ב רשאית להוסיף בתקנון נושאים שהחלטהחבר  )ב(  
בנושאים שבהם הוקנתה , העברת סמכויות בתקנון לאסיפה הכללית, ואולם; הכללית

תיעשה לפי הוראות , ך בתקנוןכהסמכות בחוק זה לאורגן אחר בלא אפשרות להתנאה על 
  . 50סעיף 
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אסיפה הכללית השנתית תמנה את הדירקטורים אלא אם כן נאמר אחרת בתקנון אומר שהלחוק  59' ס

  . זה בעיקר רלוונטי לחברה פרטית, כלומר כאן כן ניתן לקבוע אחרת, החברה

  

  .קובע שחברה חייבת לקיים אסיפה כללית לפחות פעם בשנהלחוק  60' ס

אלא יכולה להחליט , ם בשנה לחוק אומר שחברה פרטית אינה חייבת לקיים אסיפה כללית פע61' ס

  . אחרת

  

 תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים החבר  )א(  .60
  .לאחר האסיפה השנתית האחרונה

   אסיפה שנתיתסינוכ

 יכלול דיון בדוחות הכספיים ובדיווח תיתה השנפאסיבהיום  סדר  )ב(  
ה חשבון מבקר וכן מינוי רוא, סדר היום יכול שיכלול מינוי דירקטורים; קטוריוןהדיר

ל נושא אחר שנקבע על סדר היום כאו , א שנקבע בתקנון שיידון באסיפה שנתיתושנ
  . 66כאמור בסעיף 

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

  

אינה חייבת לקיים פיה ל, נונה הוראהקתב פרטית רשאית לקבוע החבר  )א(  .61
; י רואה חשבון מבקראלא ככל שהדבר נחוץ למינו, 60אסיפה שנתית כאמור בסעיף 

נתית אלא אם כן אחד מבעלי שרשאית החברה שלא לקיים אסיפה , נקבעה הוראה כאמור
  .המניות או הדירקטורים דרש מהחברה לקיימה

 הסיפאום יי קא
  שנתית

שומים ת הרה לבעלי המניורבחתשלח ה, תקיימה אסיפה שנתיתהלא   )ב(  
וחר מן המועד  לא יא172דוחות כספיים כאמור בסעיף , פעם בשנה, במרשם בעלי המניות

האחרון שבו היה עליה לקיים אסיפה שנתית אלמלא קבעה בתקנונה הוראה כאמור 
  ).א(בסעיף קטן 

  

  

התניה אחרת שניתן בתקנון היא שלא האסיפה כללית תמנה דירקטורים אלא גורם אחר ימנה את 

  נקבעה תקנה בתקנון שגוף אחר ממנה את למקרה בו מתאים את עצמו230' ס .הדירקטורים

  . אזי גם סמכות הפטורים תהיה בידי אותו גוף אחר, הדירקטורים

  

ת חראע אלא אם כן נקב, הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור פהיהאס  )א( .230
ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה , בתקנון
  .הכללית

  י דירקטורריטופ

פקידו שלא בידי האסיפה ה הוראה בתקנון שלפיה ימונה דירקטור לתענקב  )ב(  
, דרך שנקבעה לכך בתקנוןבאין להעבירו מכהונתו אלא בידי מי שזכאי למנותו ו, הכללית
  .וןכן נקבע אחרת בתקנם אלא א

  

  

  

  

 71 מתוך 25 עמוד



  ר האן דוד"ד    דיני חברות
 

  )ים"דחצ (דירקטורים חיצוניים
  

למרות שמינוי דירקטורים ניתן . 239' לס הסמכות למנות דירקטורים חיצוניים בהתאם – )4(57' ס

    .57' ס חל על )א(58' סים לא ניתן להתנות וזאת כי "הרי שבמינו דחצ, 59' סיו לפי להתנות על

   .  דירקטורים חיצוניים2 טוריון שלה לכל הפחותק כל חברה ציבורית חייבת למנות לדיר239' סלפי 

  

  .דירקטור חיצוני במעמדו המשפטי הוא דירקטור לכל דבר ועניין

  

  מינוי ובתח  . לפחות שני דירקטורים חיצונייםה ציבורית יכהנורבחב  )א( .239
) 3' תיקון מס(

  אחדובלבד שיתקיים,  ימונו על ידי האסיפה הכלליתםנייוקטורים החיצרהדי  )ב(    2005-ה"תשס
  :מאלה

ן קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי יבמנ  )1(
במנין כלל ; הצבעהבהמשתתפים , המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או מי מטעמם

  ;בון קולות הנמנעיםחשלי המניות האמורים לא יובאו בע של בהקולות

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

לא עלה על שיעור ) 1(ולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה קסך   )2(
  .של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה

  ). 2)(ב(רשאי לקבוע שיעורים שונים מן השיעור האמור בסעיף קטן  השר  )ג(  

ן שלה הם בני יוקטור חיצוני כל חברי הדירקטוררוי דיה שבמועד מינרבחב  )ד(  
  .היה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השניי, חדאמין 

  

  

  :טור רגילקובין דירירקטור חיצוני  ן ד בייםההבדל

                                                   . בתנאי הכשירות שלו לתפקיד ומשך הכהונה שלו .1

צ יכול לכהן רק מי " קובע כדח240' ס.  רשאי לכהן גם מי שאיננו תושב ישראלטור רגילקדירכ

  .שהינו תושב ישראל

כלכלי לבד מהיותו , קשר עסקי(צ לא יכול לכהן מי שהיה לו שנתיים לפניכן זיקה לחברה "כדח .2

  . צ"ל יכול לכהן כדירקטור רגיל אבל לא כדח"מנכ). דירקטור

  

 המחוקק הוסיף עוד רובד לעניין כשרות הדירקטורים ,פני שנתייםל,  לחוק החברות3תיקון במסגרת 

. ולכן יוכל לחוות דעה אובייקטיבית, נטל תלות בחברה, צ יהיה ככל האפשר עצמאי" הדח–החיצוניים 

צ "שכדח  לחוק240סעיף צ מבחינה חיצונית ולכן קובע "הוסיפו דרישות שישפרו גם את תפקודו של הדח

           .שירות מקצועיתכ חשבונאית או לחלופין בעל  בעל מיומנות פיננסיתיוכל לכהן רק מי שהוא

         . לפני התיקון לא היתה דרישה לאיזשהו רקע מקצועי מוגדר שנדרש מדירקטורים כלשהם, בעבר

  . דרשת מהם כתנאי לכהונתםנגם כיום לגבי דירקטורים רגילים אין דרישה מוגדרת בחוק של מקצועיות ש
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; קטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטוררכדי  )א( .240
ואולם חברה ציבורית שמניותיה או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן 

  .רשאית למנות דירקטור חיצוני שאינו תושב ישראל, רשומות בבורסה מחוץ לישראל

  ת למינויושירכ
) 3' תיקון מס(

  2005-ה"תשס

  

 מקצועית או מי שהוא כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות  )1( )1א(  
ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים , בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  .   החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

יקבע תנאים ומבחנים , בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, השר  )2                  (
 כשירות לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל

  .מקצועית
  

מעבידו או ל, ולשותפ, לקרובו, שיש לו, מונה לדירקטור חיצוני יחידילא   )ב(  
זיקה , מו למועד המינויד שקםבמועד המינוי או בשנתיי, לתאגיד שהוא בעל השליטה בו

  –לענין סעיף קטן זה ; או לתאגיד אחר, מינוי במועד החברהלבעל השליטה ב, לחברה

קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או , ם יחסי עבודהו קי-" הזיק"
למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור , הרוכן כהונה כנושא מש, שליטה

בהתייעצות עם רשות , השר; חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור
  ;לא יהוו זיקה, בתנאים שקבע, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, ניירות ערך

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

  

במועד המינוי או בשנתיים שקדמו , ליטה בויד שבעל השג תא-" ריד אחגתא"  
  .הוא החברה או בעל השליטה בה, למועד המינוי

 יוצרים או םיסוקיו האחריע ומונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידיו אילא   )ג(  
או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו , טורקדירכענינים עם תפקידו ד עלולים ליצור ניגו

  .טורדירקלכהן כ

מונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה ילא   )ד(  
  . בחברה הפלוניתינושעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצ

אם הוא עובד של רשות , לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית  )ה(  
  .ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל

) 3' קון מסתי(
  2005-ה"תשס

     

נים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל תנאים ומבח(תקנות החברות 

  2005-ו"התשס, )כשירות מקצועית

, ) החוק-להלן  (1999-ט"התשנ,  לחוק החברות366-ו) ג(241, )2)(1א(240בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
  :נות אלהאני מתקין תק, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך

  
  דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

ניסיונו וכישוריו הוא בעל , דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו  .1
חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם -מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים

הערכת ; דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספייםאת הדוחות הכספיים של החברה ולעורר 
בין , ויובאו במכלול השיקולים, מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון

  :וידיעותיו בנושאים אלה, ניסיונו, השכלתו, השאר
חברה ולחברות סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת ה  )1(

  ;תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו  )2(; בסדר הגודל והמורכבות של החברה
  .הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך  )3(

  דירקטור בעל כשירות מקצועית
  :דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה  )א(  .2
, משפטים, ראיית חשבון, מינהל עסקים, כלכלה: בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה  )1(

  ;מינהל ציבורי
הכל בתחום עיסוקה , בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת  )2(

 באחד הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות  )3(; העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד
  :או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה, מאלה
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  ;בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי  )א(
  ;בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי  )ב(
  .בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה  )ג(
תיעשה בידי , )א(כת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנת משנה הער  )ב(

  .הדירקטוריון
  הצהרה

ככל שהם ,  לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו241בהצהרה לפי סעיף   )א(  .3
ותעודות לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים , רלוונטיים

דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית   )ב. (התומכים בהצהרתו
  ). א(יצהיר כמפורט בתקנת משנה , לחוק) 12)(א(92לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 

  תחילה
  .תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן  .4

  )2005מבר  בדצ5(ו "בכסלו התשס' ד
  ציפי לבני
  שרת המשפטים

  

האסיפה הכללית שמינתה אותם איננה יכולה לפטר , בשונה מדירקטור רגיל,ים התמנו "מהרגע שדחצ

 שנים 3צ תהיה " שתקופת כהונתו של דח לחוק245' סצ קובע "לגבי דח.  לחוק230' סאותם כנאמר ב

  . ם שני3 אחת של תושרשאית החברה למנותו לתקופת כהונה נוספ

על , הרבחורשאית ה, לוש שניםשהא תל דירקטור חיצוני  שת כהונתופתקו  )א( .245
  .למנותו לתקופה אחת נוספת של שלוש שנים, 240אף הוראות סעיף 

  ההונכשך מ

טור חיצוני לא יפוטר וכהונתו לא תופסק אלא בהתאם להוראות סעיפים קדיר  )ב(  
  . 247- ו246, 233

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

  

כללים בדבר גמול (  החברותבתקנות וכן  לחוק244' בסקבוע  יקבע על בסיס מנגנון הצ"שכר הדח

  )התקנות ארוכות מדי לכן לא אספו לסיכום השיעור (.)והוצאות לדירקטור חיצוני

  

כפי שיקבע השר בהתייעצות , טור חיצוני זכאי לגמול ולהחזר הוצאותקדיר  )א( .244
  .ת ניירות ערךועם רש

  והחזר הוצאות מולג

, הוא זכאי ולהחזר ההוצאות ולגמול שהל ע נוסף, טור חיצוני לא יקבלקדיר  )ב(  
לענין סעיף קטן זה לא ; בשל כהונתו כדירקטור בחברה, במישרין או בעקיפין, כל תמורה

לפרק ' שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג, התחייבות לשיפוי, יראו כתמורה מתן פטור
  .השלישי

  

  

  ?האם האסיפה הכללית יכולה לשאוב סמכויות מהדירקטוריון

 כי סמכויות הדירקטוריון אינן ניתנות להאצלה  קובע במפורש לחוק)ב(92' ס. תשובה העקרונית היא כןה

גם קודם לכן נאמר במפורש . שניתן לשאוב סמכויות למעלה לדירקטוריוןמכאן שכן משתמע . ל"למנכ

 של  כי בתקנון החברה בהחלט ניתן לקבוע שהאסיפה הכללית שואבת למעלה סמכויות לחוק50' סב

  . או שסמכויות דירקטוריון ישאבו למעלה לאסיפה הכללית, ל וכן כי יועברו לדירקטוריון"המנכ

  . בכל מקרה יש לקבוע זאת לעניין מסוים ולפרק זמן מסוים

 71 מתוך 28 עמוד



  ר האן דוד"ד    דיני חברות
 

 רשאית לקבוע בתקנונה הוראות לפיהן רשאית האסיפה הכללית החבר  )א(  .50
נות למנהל הכללי יועברו ותנ המכויותסכי  ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן

  .או לפרק זמן מסוים, הכל לענין מסוים, רקטוריון הדילסמכות

 סמכויות בין תעברה
 תקנוןהפי להאורגנים 

יחולו על , נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי חוק זה לדירקטוריון  )ב(  
החובות והאחריות החלות על דירקטורים לענין הפעלת אותן , בעלי המניות הזכויות

, בשים לב להחזקותיהם בחברה, ובכלל זה יחולו עליהם, םבשינויים המחויבי, סמכויות
הרביעי והחמישי של , הוראות הפרקים השלישי, להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם

  .החלק השישי

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

  

  

  :ל לדירקטוריון"נקודה נוספת במערך בין המנכ

להנחותו באופן רקטוריון אמור יל כפוף במסגרת הנחיות אופרטיביות לדירקטוריון או שמה הד"האם המנכ

  .דן בחלוקת הכוחות לחוק 51עיף ס . בלבדכללי

  

לא קיים ; וריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לענין מסויםטירקד  .51
שאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ר, המנהל הכללי את ההוראה

  .ה לכך הוראה בתקנוןענקב אף אם לא, ההוראה במקומו

 סמכויות תטילנ
  המנהל הכללי

  
  

  הדירקטוריון עצמותפקוד 
  

                                                                 . אין מספר מוגדר בחוק למספר החברים בדירקטוריון

  . שיכול שדירקטוריון ימנה אדם אחדשבחברה פרטית קובע  לחוק93' ס

  . ין סעיף בחוק קובע זאת א– 4 המספר המינימאלי של הדירקטורים צריך להיות לפחות בחברה ציבורית

  .  לחוק114' ס – כך קובעמקרב הדירקטוריון ביקורת ועדה חייבת להיות  ,על פי החוק, בחברה ציבורית

ר " והסעיף קובע כי יו, בוועדת הביקרות חברים3חייבים להיות לפחות   לחוק115סעיף י "עפ

בנוסף  .  חברים בדירקטור4פחות מכאן שיש ל –טוריון אינו יכול להיות חבר בועדת הביקורת קהדיר

  . צ חייב להיות חבר בועדת הביקורת"כל מי שדחנקבע כי 

  . צ"ר הדירקטוריון בהגדרה איננו יכול להיות דח"יוהמסקנה היא ש

  

  .ה פרטית יכול שיהיה דירקטוריון המונה אדם אחדרבחב  )א(  .93

ל החלטות ע; ות סימן זהאירקטוריון המונה אדם אחד יחולו הורדעל   )ב(  
תר הוראות פרק זה לא י; םביימחוהבשינויים ', דירקטוריון כאמור יחולו הוראות סימן ו

  .ה אדם אחדהמוניחולו על דירקטוריון 

קטוריון המונה דיר
  אדם אחד

  

' מן חת סיוהוראו, רה ציבורית ימנה מבין חבריו ועדת ביקורתבן חווריטירקד .114
  .בשינויים המחויבים, יחולו עליה

   הועדהיינומ
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דת ביקורת לא יפחת משלושה וכל הדירקטורים  חבריה של וערמספ  )א( .115
  .חברים בה החיצוניים יהיו

  הועדה בריח

 לה ןנות טור שמועסק על ידי החברה אוקרי ראש הדירקטוריון וכל דביוש  )ב(  
  .שירותים דרך קבע לא יהיו חברים בועדת ביקורת

  .השליטה או קרובו לא יהיו חברים בועדת הביקורת בעל  )ג(  
  

  

  ?טוריוןקלות בדירכשיש שוויון קומה קורה 

  . ר מכריע"ולו של היוק יכול לקבוע כי –תלוי בתקנון החברה 

  

  .  הפרת אמוניםךיראו בכ. בשום אופן לערוך הסכמי הצבעה בין דירקטורים קובע שאסור  לחוק106' ס

ם הצבעה כבהס לא יהיה צד להסכם הצבעה ויראו, בכשירותו ככזה, ורטירקד .106
  .הפרת חובת אמונים

   הצבעהיסכמה

  

  . הסכמי הצבעה הם מותרים, יפה הכללית של בעלי המניותבאס

  
  

  תפקוד האסיפה הכללית ודרכי התנהלותה
  

  . האסיפה הכללית היא הגורם העליון וראינו מקודם את הסמכויות הפעולה שלה

  ?מה הופך את בעלי המניות כחברים באורגן העליון בחברה

  

נושה מוגבל מראש  ההסבר הוא כי? ה הכללית יהיו החברים באסיפנושי החברהמדוע שלא יוחלט כי 

החלטותיו באסיפה הכללית יהיו , מכאן כי.  להחזיר את החוב-  והוא דואג רק לאינטרס שלובסכום מסוים

  .  העיקר שיקבל בחזרה את כספו, מניפולטיביות

  

מטיבות עם בחברה ולכן יש לו אינטרס לקבל החלטות שרווח  יהיה בעל זכות לרווח ככל שיהיה בעל מניה

  .החברה וממקסמות את הערך שלה

  

 העניין מצדיק את היותו של בעלי המניות –בעל מניות יפרע אחרון מכולם כאשר החברה תפורק , בנוסף

  . הרי האחרון בזכאות יהיה הכי רגיש למה שקורה עם החברה. חבר באסיפה הכללית

  . א שינתב הכי טוב את החברהמי שרגיש יותר לרווח האינסופי ומצד שני להפסד האינסופי הו

  

  . זכות ההצבעה גבוהה יותר, ככל שיורדים במדרג הפירעון
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 למניות רגילות יהיו זכויות הצבעה טובות יותר מאשר של מניות –מניות בכורה מול מניות רגילות 

, םאו שזכות ההצבעה שלהן תוגבל לנושאים מסוימי, מניות בכורה מקבלות פחות קולות פר מניה. הבכורה

  . או שכלל לא יוכלו להצביע

  

אין כאן בהכרח קשר , אסיפה כללית תמיד תורכב על ידי אלא שיש להם רגישות למה שקורה עם החברה

מי שמוגבל באינטרס הכספי עלול למנוע מהחברה לפעול . המניה היא התוצאה של ההבנה הזו. לבעלות

  . ליתבצורה אופטימא

על ידי כך אופציות ו/ מנפיקים להם מניות–ספי שרגיש לחברה כאשר הופכים עובדים לבעלי אינטרס כ

  .חברהבהופכים אותם לבעלי זכות הצבעה 

  

אם בעל מניה קטן מרגיש שהדירקטוריון פוגע בו . ל אסיפות כלליות הוא הדירקטוריוןמי שמזמן כינוס ש

  ? האם הוא יכול–והוא רוצה שיזומן כינוס של האסיפה הכללית 

                                                               – הדבר כן אפשרי תחת מגבלות מסוימות ק לחו 63' סעל פי 

  .  מזכויות ההצבעה בחברה10% מהון המניות מונפק או 10%שלו לפחות בחברה פרטית בעל מניות 

  . 5%בחברה ציבורית הסף הוא 

  

ת חדת על פי החלטתו וכן לדרישן חברה פרטית יכנס אסיפה מיווירטוקדיר  )א(  .63
  :כל אחד מאלה

   אסיפה מיוחדתסינוכ

  ;טור אחדקדיר  )1(

שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד , אחד או יותר, מניה בעל  )2(
שלו לפחות עשרה אחוזים , אחד או יותר, או בעל מניה, ות ההצבעה בחברהיזכומלפחות 

  .מזכויות ההצבעה בחברה

וכן לדרישת ,  יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתוטוריון חברה ציבוריתקדיר  )ב(  
  :כל אחד מאלה

  ;דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים שני  )1(                  

מונפק ון השלו לפחות חמישה אחוזים מהה, אחד או יותר, יהנמ לעב  )2(                  
שלו לפחות , ד או יותראח, ה או בעל מניהרבחואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה ב

  .יות ההצבעה בחברהכוחמישה אחוזים מז

יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים , לזמן אסיפה מיוחדת טוריון שנדרשקדיר  )ג(  
 או בהודעה לפי סעיף 67ד שיקבע בהזמנה לפי סעיף עלמו ,מיום שהוגשה לו הדרישה

ושים וחמישה ימים יהיה לא יאוחר משל סומועד הכינ, ובלבד שלגבי חברה ציבורית, 69
ולגבי ', סימן ז א אם כן נקבע אחרת לענין אסיפה שחל לגביהאלממועד פרסום ההודעה 

  . 67חברה פרטית יחולו הוראות סעיף 
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  חובת הזהירות
  

 לאחר שקובעים ומרכיבים את הגופים הפועלים בחברה וקובעים את –הבעיה המרכזית בדיני החברות 

  . מת בעיה כי מי שמקבל את ההחלטות אינו פועל בהכרח לטובת החברהההיררכיה ביניהם עדיין קיי

הבעיה המרכזית הקיימות בעולם בו ההחלטות והפעולות לא מבוצעות במישרים על ידי בעל הזכות היא 

בעיה של שליחות שמשמעותה היא שמצד אחד יש אינטרס לפעול בולם שהפעולות המשפטיות יקבלו 

מצד . יתרונות של פעולה באמצעות שליח ברורות. דבר חוסך עלויות וזמןה, תוקף לא רק שפועלים לבד

. שני החשש הוא שלצד היתרון מתעורר סיכון שמא אותו שלוח לא יפעל בהכרח לטובת בעל הזכות

הסיבה היא משום חולשתו הטבעית של המין האנושי שבה טובתו האישית של אדם עצמו קודמת לפני 

 –נקציות ותמריצים כדי להוביל את מקבל ההחלטות כפי שמצפים ממנו המשפט יפעיל ס. טובת הזולת

  . לפועל לטובת החברה

  

 ? האם נושא משרה בחברה שמהוא מתמנה לתפקיד אכן חושב לקיים את טובת החברה כמיטב יכולתו

  . בעולם של אינטרסים האינטרס האישי הוא החשוב ביותר

  :הבעיה יכולה לצוץ בשני אופנים

 . רק בשירות הציבורי אלא גם במגזר הפרטילא  קיימת – חוסר אכפתיותמאופיין בנושא משרה ה .1

נושא משרה שאיכפת לו מטובתו האישית והוא מתאמץ מאוד לקדם את טובתו האישית גם אם   .2

 . כל מה שחושב לו לשפר את עמדתו תוך כדי כהונתו. זה בא על חשבון החברה

  

  :יש שני עמודי יסוד בדיני החברות

  הזהירות של נושא משרהחובת  .1

  חובת האמונים של נושא משרה .2

  

חובת הזהירות מתמודדת עם חוסר האכפתיות וחובת האמונים מתמודדת עם קידום האינטרסים הפרטיים 

  . על חשבון טובת החברה

  

  .  לחוק1' ההגדרה של נושא משרה היא רחבה בס. החוק מתייחס בשתי החובות הללו לנושאי משרה

האם קיים את חובת הזהירות או לא הוא , שהמשפט מעיין ובוחן א פעולותיוהגורם מהראשון 

 – "ל"יפקח על תפקוד המנכ "-ו" יתווה את מדיניות החברה: "אם כך יש לזכור שני דברים. הדירקטוריון

  . חובת הזהירות תתייחס לכל אחת משתי הפונקציות האלה

. ם עצמו אלא פועל כבוחן פעילות של אחרבתפקידו השני הדירקטוריון לא פועל כמקבל החלות מטע

  .ואילו בתפקידו הראשון כמקבל החלטות נבחן את חובת הזהירות במובן הזה כל קבלת החלטות
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בעיקר לגבי התפקיד , בישראל חובת הזהירות של דירקטוריון באה לידי ביטוי בפסיקה המועטה שקיימת

  . ל"של הדירקטוריון כמפקח על תפקוד המנכ

  . שא המרכזי שנבחן בפסיקה הוא דווקא תפקיד הדירקטוריון כמקבל החלטותב הנו"בארה

  

בעקבות הפרשה נחקק . הנושא של הפיקוח על האחר פתאום נתפס כאקוטי, לאחר התפוצצות פרשת אנרון

  . אשר מתייחס לחובת הזהירות" סרבנס אוקסלי אקט"

  

  

כונס הנכסים הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון ' בוכבינדר נ
  ,אמריקה

נושאי המרשה נכנסו לכלא בעוברם עבירות פליליות בניהול  , 80-משנות ה,  פסק דין  בנק צפון אמריקה

כספית כנגד  בתביעה לא הסתפק, ר"ד שפעל מטעם הכנ"עו.  הם מעלו בכספי החברה–בנק צפון אמריקה 

אלא אמר שיש גם הדירקטוריון של הבנק צריך לעמוד , מנהלי החברה על מנת שיחזרו את הכסף שלקחו

  .לדין באמצעות תביעה כספית

  

אי אפשר לגבות את כל . ר באמצעות עורך דין אחר הגיש תביעה נגד דירקטוריון הבנק למסחר"כיום הכנ

  ?ות מהדירקטורים את הכסףהכסף מאתי אלון והשאלה האם משפטית אפשר לגב

יכול להיות שאדם סבל נזק והפסיד . העובדה שמישהו ניזוק עוד לא אומר כשלעצמה שמישהו אחראי

  . כספים רבים ואין מי שאחראי כלפיו מבחינה משפטית

  

  

   – הינו נקודת פתיחה חשובה בכל נושא חובת הזהירות 252' ס

 36- ו35רות כאמור בסעיפים חב כלפי החברה חובת זהי הר משאנוש  )א( .252
  ].נוסח חדש[הנזיקין  ודתקלפ

  זהירות ובתח

כדי למנוע קיומה של חובת זהירות של נושא ) א(טן בהוראת סעיף ק אין  )ב(  
  .משרה כלפי אדם אחר

  

  

פקודת הנזיקין היא החוק העיקרי שקובע מהן העוולות המרכזיות ומי הנשוא באחריות על כל עוולה 

  . ועוולה

עוולת הרשלנות היא הבסיס המרכזי . יקרית בכל דיני הנזיקין היא עוולת הרשלנותהעוולה המרכזית והע

  .  לפקודת הנזיקין36 - ו35סעיפים עוול הרשלנות מורכבת מ. ש בדיני הנזיקין "לתביעות בביהמ
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או לא עשה , ה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבותעש  .35
או שבמשלח יד פלוני לא השתמש , עושה באותן נסיבותמעשה שאדם סביר ונבון היה 

שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד , תאו לא נקט מידת זהירו, במיומנות
ואם התרשל כאמור ביחס ;  הרי זו התרשלות—יבות נסהיה משתמש או נוקט באותן 

,  זו רשלנותהרי, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, לאדם אחר
  .והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה

  לנותרש

כל אימת ,  מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס35ובה האמורה בסעיף הח  .36
סיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של  נשאדם סביר צריך היה באותן

  .דברים להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף

   אדםכלבה כלפי חו

  

  

  :לה בתביעה צריך התובע להראות מספר אלמנטיםכדי שתהיה עוו

 התובע צריך להראות שהמזיק שעובדתי הזיק חייב כלפי הניזוק -  קיומה של חובת זהירות .1

 המזיק היה צריך לצפות את אפשרות –ש קבע את מבחן הצפיות "ביהמ. בחובת זהירות

   . התרחשות הנזק לניזק

  

   –ית בית שמש יד עיר"פס

המשפחה זכתה . ההורים תובעים את העירייה. ה בה היו מים רדודים ונפגע בראשוילד קפץ אש לבריכ

ש שאל האם מי שמפעיל את הבריכה צריך לצפות את הנזק "ביהמ. בפיצוי כספי בגין עוולת הרשלנות

  ? ואין שלט המסמן זאת בברור–שכאשר מישהו יבקר בבריכה ויקפוץ ראש למים  כאשר המים רדודים 

  

, צים בלילה לדירה והפורץ מחליק על הרצפה הרטובה ואין שלט המסמן כי הרצפה רטובהבמקרה בו פור

  . כנראה שלא–ש יצפה מבעל הדירה שהוא יצפה שעלול להיכנס גנב ויחליק "האם במקרה הזה ביהמ

  

  .  האם אדם סביר צריך לצפות נזק מהסוג שהתרחש–ות הוא משחק של סבירות נשם המשחק ברשל

  

להראות שהתנהלות הקונקרטית של המזיק . ות שמהזיק הפר את חובת הזהירותעל התובע להרא .2

 הנתבע צריך להראות כי ננקטו כל האמצעים הסבירים כדי למנוע את הנזק. היתה התרשלות

ולא ננקטו האמצעים הסבירים על , קרי קמה חובת זהירות, אם יש צפיות להתרחשות הנזק .3

ולבין הנזק , קרי הפרת חובת הזהירות, כנה הצפויההתובע להוכיח כי יש קשר סיבתי בין הס

  . שקרה לתובע בפועל

  

מבין  .  לפקודת הנזיקין36 - ו35 כאמור בסעיפים  נושא משרה חב בחובת זהירות בחברה252' לפי ס

  . המרכיבים השונים של עוולת הרשלנות עברנו רק את המרכיב הראשון בדרך לתביעה
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הדירקטוריון על נזק נניח שחברה תגיש תביעה כנגד . ייב בחובת הזהירות אומר כי הדירקטוריון ח252' ס

' ס. ש יבקש כי יוכחו כל רכיבי עוולת הרשלנות"ביהמ. שנגרם לחברה והם אחראים בעוולת הרשלנות

.  לחוק252' והתשובה היא שכן כי כך קובע ס?  האם קיימת חובת זהירות– תורם דבר אחד בלבד 252

  ?האם ננקטו אמצעי הזהירות הדרושים והאם יש קשר סיבתי, ת הזהירות הופרההשאלה היא האם חוב

  . כל האלמנטים האלה הם עדיין אלמנטים שהתובע יצטרך להוכיח

האם חובת הזהירות מוטלת על ? בבוככניר עולה חובת הזהירות כלפי כל דירקטור ודירקטור בדירקטוריון

  ?הדירקטוריון כגוף אחד או כמורכב מכמה פרטים

  

מה צריכים הדירקטורים לעשות כדי לדעת שכאשר יעמדו מול תביעה הם יצאו מכך , בבנק, בחברה גדולה

  ?שיוכלו להוכיח שהם עמדו בחובת הזהירות? בשלום

  

טענת ההגנה שלהם היתה . הדירקטוריון פשוט לא עשה?  מה עשה הדירקטוריוןריקהמד בנק צפון א"בפס

במקרה .  קבע שהבעיה היתה שהדירקטוריון לא עשה דברש"ביהמ.  שהם לא היו צד למעילה–

שהדירקטוריון בדק את ההנהלה כדי שלא תהיה מעילה אך ההנהלה עבדה על הדירקטור במקרה הזה לא 

  . תהיה עילה לתביעה

  

אך יש הפרת חוק שהיא באחריות ישירה של ,  נניח שדירקטוריון כן פועל–ב שאלו את השאלה "בארה

  ?האם גם פה הדירקטורים יהיו אחראים,  הפרשהמשהתגלתה. ההנהלה

  . אין פה תשובה פשוטה? השאלה היכן שמים את קו הגבול

כל ההנהלה .  שכעבור זמן מתגליםנניח שמנהלים של מפעל מזון מכניסים למזון מסוים תוספים אסורים

ען שלא ידע על כך הדירקטוריון טו. 'ערך המניות יורד וכו, היתה בסוד הדברים ויש כעת תביעה פלילית

  .כל השנים

  

טוריון פעל די קש שהשאלה האם הדיר" בערכאה ראשונה קבע ביהמ– דלווארמדינת ד קרמרק ב"פס

לא . פעול בצורה של כבדהו וחשדהולהוא אמר שמצפים מכל דירקטוריון . היא שאלה של מידה וסבירות

דירקטוריון צריך להשליט . הצריך להשליט אווירת טרור בחברה כי זה משתק את הפיתוח של החבר

בחברה מנגנון זרימת מידע מתמדת בין כל הדרגים בחברה ללא יוצא מן הכלל מהזוטרים ועד לבכירים 

 –יש לדאוג שיש דיווח של כל רמה לרמה מעליה ושיש מנגנון ביקרות . כמובן בדרגת סינון ועיבוד מידע

  . ר חשיפה של מידע במידה סבירהצריך לוודא קיומו של מנגנון שיאפש. כך קובע פסק הדין

  

  . דיברנו על חובת הזהירות של נושאי משרה בקנטקסט של פיקוח על ההנהלה

  

 דירטור איננו יכול לטעון כי הוא ואמנם דירקטור אך אין לו את המיומנות -  ב"ד פרנסיס בארה"פס

  .הנהלהוהכישורים המקצועיים לבחון את תפקוד ההנהלה ולכן לא גילה את הכשלים של ה
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אחד הבנים בחברה דרדר את החברה , ד פרנסיס דובר בחברה משפחתית מונו דירקטורים בחברה"בפס

האם שהיתה דירקטורית טענה . והגישו תביעות כלפי הדירקטורים בחברה שהם לא מנעו את ההתדרדרות

ש קבע "יהמב.  בנה–כ אשתו של המייסד ואין לה את הכישורים המתאימים לפיקוח על המנהל "שהיא סה

שאם היא לא פיקחה כמו שצריך היא אחראית ואם אין לה את היכולת להיות מפקחת עליה להתפטר 

  . מהדירקטוריון

  

  .'א253'  וס253' ס – סעיפים 2 מדבר על חובת הפרת זהירות של נושא משרה ובעקבותיו יש 252' ס

 באותה, רמשרה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סבי ושאנ .253
אמצעים סבירים , הענין בותיבשים לב לנס,  זה ינקוטללכוב, עמדה ובאותן נסיבות

העסקית של פעולה המובאת לאישורו או של פעולה יות לקבלת מידע הנוגע לכדא
ולקבלת כל מידע אחר שיש לו חשיבות לענין פעולות , הנעשית על ידיו בתוקף תפקידו

  .כאמור

 זהירות ורמת ימצעא
  מיומנות

א בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או שהוא בעל כשירות מינוי דירקטור שהו. א253
אין בו כדי לשנות מן האחריות המוטלת עליו , )1א(240או ) ד(219מקצועית לפי סעיפים 

  .על פי כל דין, ועל שאר הדירקטורים בחברה

חובת זהירות של 
דירקטור בעל 

מומחיות או 
  כשירות

) 3' תיקון מס(
    2005-ה"תשס

ת בוחן את הכשרות המקצועית של דירקטור וקובע שכאשר דירקטור הוא בעל מיומנות מקצועי' א253' ס

העובדה שהדירקטור הוא בעל מיומנות מקצועית לא מטילה עליו . אין בכך לשנות את כללי המשחק

  .אחריות מויחדת וכן ההיפך דירקטור שאינו בעל כישורים מקצועים חב באותה חובת זהירות

  

ד בוכניר שואל האם רמת הזהירות של דירקטור בבנק שונה מרמת הזהירות שמצפים "ברק בפס

מבחינה משפטית סטנדרט הזהירות שנדרש .  ברק אומר שהתשובה היא לא?חברה רגילהמדירקטור ב

  יחד עם זאת ברק מוכן לשקול במסגרת המשקל של הנסיבות השונות את . מדירקטור בכל חברה הוא זהה

  .יש לכך משקל מסוים בשקלול הפנימי. דירקטור בבנק, היותו של דירקטור

  

מקצועית לא מבחינה בינו ובין דירקטורים אחרים אך בקונטקסט של העובדה שיש לדירקטורים מיומנות 

כנראה שהתשובה היא ? פיקוח האם נצפה מדירקטור בעל מיומנות מקצועית לשאול שאלות נוקבות יותר

  . כן

  

 –הקונטקסט השני בו הדירקטוריון מתפקד בחברה הוא הקונטקסט של קבלת החלטות בדירקטוריון 

והשאלה היא כיצד דירקטורים מקיימים את חובת . ל ותגמול נושאי משרה " מנכמינוי, אשראי, דיבידנד

  ?הזהירות כאשר הם בעצמם מקבלים את ההחלטות

  

  .  שהיא פסיקה מובילהב קיימת פסיקה"בישראל אין כמעט פסקי דין אך בארה
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   – ממדינת דלוואר) van gorkom( גורקום  -ןד וא"פס

 כלל שיקול הדעת העסקי
דובר . עותי ביותר מבחינת נורמות הזהירות המצופה מדירקטורים בעניין קבלת החלטותד המשמ"פס

ל הברה "גורקום כיהן כמנכ -אןהחברה היא חברה משגשגת שמר ו. יוניון-בחברה ציבורית בשם טרנס

בשלב מסוים בלי שם קשר אליו אישית היתה התלבטו כספית . ר הדירקטוריון שלה בשמך שנים רבות"ויו

לאורך שנים ספורות החברה לא מימשה . לחובת החברה עמדו בפוטנציה הטבות מס מסוימות. בחברה

החברה לא רצתה . ב התקופה לניצול הטבות המס עמדה לפקוע"בפועל את הטבות המס ועל פי הדין בארה

הם הבינו שצריך לעשות מימוש או מכירה כדי לנצל את הטבת ? לפספס את ההזדמנות וחשבו מה לעשות

עצים בחברה הגיעו למסקנה שאם החברה תתמזג עם חברה אחרת כאשר החברה האחרת תרכוש וי. סהמ

  . את השליטה בה ולכן החברה תיחשב כמי שנמכרה לחברה אחרת וכך ינצלו את הטבת המס

. מהי הערכת השווי של העסקה, התחילו דיונים פנימיים האם להתקשר בעסקת מיזוג ולפי איזה מחיר

 דולר 60 - ל50נהלי הכספים בחברה דיברו על אפשרות של להתמזג בשווי מוערך של בין בשלב מסוים מ

בלת בין המנהלים בחברה שזהו התווך הנכון למכירת החברה אך שזהו הטווח והיתה דעה מק. למניה

גורקום פנה באופן פרטי -אןמר ו. היו כמה דיונים אך לא קרה שום דבר קונקרטי בחברה. הנמוך ביותר

 עסקים שהכיר בשם פריצקר ואמר שהחברה מעוניינת להתמזג עם חברה אחרת וביקש ממנו לאיש

.  דולר למניה55שיתווך וימצא חברה שתהיה מעוניינת לרכוש את חברת טרנס יוניון והמחיר היא 

 דולר 55פריצקר הביא הצעה של חברה שמעוניינת למזגה לתוכה את חברת טרנס יוניון במחיר של 

קר הוסיף תנאים ואמר שההצעה שעומדת על הפרק היא לזמן קצר וביקש תשובה עד יום שני פריצ. למניה

נקודה נוספת היא שהיות שאם הולכים לעסקת מיזוג יש צורך . בבוקר שזהו תחילת יום עסקים בשבוע

פריצקר הודיע בשם החברה הרוכשת , באישור דירקטוריון ואישור אסיפה כללית והדבר עורך זמן 

גורקום קיבל את  -אןו . הימים הבאים לא מחפשים עסקאות נוגדות90נרכשת מתחייבת שבמשך החברה ה

שתי הישיבות .  ישיבת הנהלה בכירה וישיבת דירקטוריון –ההצעה וכינס שתי ישיבות במסגרת החברה 

כשהוא מזמן את .  ישיבת דירקטוריון11 - ישיבת הנהלה וב10 - ב–זומנו לשבת בבוקר אצלו בבית 

. הוא לא אמר מה נושא הישיבה הדחופה. שיבות הוא אמר שש נושא שלא סובל דיחוי ומבקש שיגיעוהי

 דולר 55 -ל הכספים אמר ש"סמנכ.  בבוקר בישיבת ההנהלה הוא הציג את העסקה המוצעת10בשעה 

חלק . הישיבה של הדירקטוריון 11בשעה . למניה הם לא מחיר מציאה ולמעשה אין שם החלטה דמוקרטית

גורקום מציג את העסקה ואומר שיש עד יום שני לתת תשובה -אןו. מהדירקטוריון הם גם מנהלים בחברה

לא נשכח שבכל , בוא ניתן אור ירוק עקרוני"הוא מוסיף ואומר . לדעתו המחיר הוא טוב. לחברה הרוכשת

אם יגידו , ימהכרגע אני מבקש אישור עקרוני לנוע קד, מקרה עדיין זה יעלה לרמה של האסיפה הכללית

ביום שני בבוקר ניתנה תשובה .  הדירקטוריון הצביע בעד העסקה".לא אין טעם לפנות לבעלי המניות

  . באסיפה הכללית של בעלי המניות גם ניתן אישור לעסקת המיזוג. חיובית לחברה הרוכשת

, באסיפה הכלליתובעלי מניות אחרים שהצביעו נגד החברה ) לא גדול(מר סמית שהוא בעל מניות בחברה 

גורקום ואת יתר -אןמבקשים לתבוע בשם החברה בבית המשפט את דירקטוריון בחברה ואת ו
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היתה החלטה שהתקבלה תוך הפרת ) בשבת בבוקר(הדירקטורים בטענה שהחלטתם לאשר את המיזוג 

  . חובת הזהירות

  . ד היה להפתעה גדולה"הרוב קבע שהדירקטורים הפרו את חובת הזהירות ופס

רוב אמרו שתהליך קבלת ההחלטות כפי שתיארנו אותו באות השבת בבוקר הוא תהליך קבלת החלטות ה

ש העליון בדלוואר שחובת "הדגש של ביהמ. לא מספק לצורך סטנדרט קבלת החלטות בדירקטוריון

 אופן קבלת ההחלטה הוא –הזהירות של דירקטוריון בקבלת החלטות נבחנת בעיקר בדרך קבלת ההחלטה 

  . שקובע  ולא ההחלטה עצמהמה 

.  על פי מידע–עת עיסקי מושכל ד שיקול  informed business judgmentד היו " מילות הקסם בפס3

ואם בכל זאת קרה נזק הם לא ישאו . דירקטרויון אחרי שהפעיל שיקול דעת עסקי ומושכל יצא מידי חובה

  . באחריות אישית ולא הפרו את חובת הזהירות

ורים ט אנחנו מניחים הנחה שהדירק–" כלל שיקול הדעת העסקי"עול הדירקטורים הוא כלל שאמור לפ

  . הפעילו שיקול דעת לטובת החברה

הם זומנו . ד זה התובע הצליח לבסס את הטענה שההחלטה התקבלה שלא לפי שיקול דעת עסקי"בפס

לטובת שנכון . ישיבהלישיבה מבלי שנאמר להם מה נושא הישיביה ולא היתה להם האפשרות להתכונן ל

סקה הספציפית כל ג אך הם לא יכלו להתכונן לקראת העעומדת העובדה שכבר הרבה זמן דובר על מיזו

זה כשלעצמו לא מפר את חובת הזהירות אך זה מחייב אותם . תהליך למידת החומר מתבצע בישיבה עצמה

בה עצמה וראה שבמהלך ש בדק את הפרוטוקולים של הישי"ביהמ. לבדיקות מסוימות בזמן הישיבה

לא נכנסו שם למספרים רק נקבו את המחיר . הישיבה ההתנהלות של הדירקטורים היתה אמנית לחלוטין

ראו שלא בחנו את המחיר .  דולר55גורקום לא אמר להם שהוא פנה והציע מחיר של -כמו כן ואן, למניה

ואן גורקום שהוא לא פיתח תנאים הטענה כלפי . בשום ניתוח כלכלי וגם לא בחנו הצעות אלטרנטיביות

הטענה כלפי הדירקטוריון היתה שלא היתה כאן בדיקה ביקורתית . לבחון את ההצעה כמו שצריך

  . מבחינתם

כן מצב שאם לא היו מקבלים את ההחלטה שבו היו רוצים לתבוע את תשופט המיעוט טען מצידו שיי

טענה נוספת היא .  מכך בעלי המניות הפסידוהדירקטרויון על כך שלא קפצו על ההצעה העסקית וכתוצאה

בנוסף שופט המיעוט . מחיר שהציעו לרכוש את החברהנמוך מהשמחיר המניה שבה המניה נסחרה היה 

טוען שהדירקטורים בחברה הם אנשים מוכשרים ומיומנים במקצועם ולכן אין לקבוע שכייון שקיבלו את 

  . ההצעה במהירות הם הפרו את חובת הזהירות

  .  שיש כללים לקבלת החלטות–ת הרוב מתמודדת עם כך שאומרת שיש להעביר מסר לדירקטורים דע

  

 מדובר בעסקת מיזוג כלומר הדירקטוריון הוא לא התחנה –היתה טענה משפטית לטובת הדירקטורים 

עובדתית לאחר האישור העקרוני של הדירקטוריון כונסה האסיפה הכללית שבה הצביעו לאשר , הסופית

  . העסקהאת

ש התמודד עם הטענה הזו ואמר נכון שבעיקרון כשהאסיפה הכללית מאשר מבחינה משפטית זה "ביהמ

הבסיס הוא . אשרור יכול להיות אפקטיבי כשהשולח מה הוא מאשרר . היכול לשמש כאשרור של השלוח
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הי כשתהליך קבלת ההחלטות אצל הדירקטוריון היה פגום כדי שתהליך האשרור י, אבל". מידע"

 כשאומרים לאסיפה כללית .האפקטיבי האסיפה הכללית צריכה לדעת שתהליך קבלת ההחלטות היה פגום

 אך אם לא נאמר, שהדירקטוריון אישר את ההצעה הם לוקחים בחשבון שההצעה נבדקה כפי שצריך

  . ון לא בדק כפי שצריך אין הוא יכול לקחת את העובדה הזו בחשבוןירקטורילאסיפה הכללית שהד

  

חברה שהוקמה על ידי , )נכסי צאן ברזל אגד(ד מהשנה האחרונה בעניין חברת נצבא "בישראל יש פס

ש שתהליך קבלת ההחלטות בדירקטוריון החברה היה בלתי "בנצבא היה סיפור שבו די ברור לביהמ. אגד

  . אבל העסקה אושרה אחר כך באסיפה הכללית. ראוי והיו בו הפרת חובות של נושאי המשרה

לא . בעליון הנימוק המרכזי היה שהאסיפה הכללית אישרה את העסקה והישרור בדיעבד מרפא כל פגם

ד אצלנו האם הליקויים כפי שהיו הובאו במפורש והוצגו בפני האסיפה הכללית של "מאה אחוז מפסברור 

  .נצבא או לא

  

 לב שהיטלו ע"הבאר נה בפסיקה המהותיתוהחידוש של ואן גורקום העיקרי היה שכמעט פעם ראש

כמו כן במקרה הזה קבעו שלדירקטורים קבעו , לדירקטורים הפרה של חובת זהירות בגין קבלת החלטות

רו את חובת הזהירות בכך שהם לא קיימו מספיק את חובת הזהירות כלומר הם פ הםכלומר ה. בתום לב

  . התרשלו

  

  פסק דין וולט דיסני
ל "יקל הוביץ ששימש כמנכימ. ותו איך להגביר את המכירותל החברה מייקל אייזנר חשב יחד עם צו"מנכ

 הוביץ לחברת דיסני כמשנה תצרף אלאייזנר ביקש . יהימוכר ומחוזר על יד התעשהיה יונברסל אולפני 

   שמועד,  משמעותית הכוללת מניות קבעו להוביץ חבילת שכרכדי להבטיח את כדאיות המעבר. ל"למנכ

 , בפרשנות מסוימת, ניתן היה להביןםמהאשר היו כמה סעיפים בחוזה . נים ש7שלהם הוא " ווסטינג "–ה 

  . תקיים אפילו אם לא יהיה באותה השעה בחברהתשזכותו של הוביץ לממש את האופציות המובטחות לו 

האגו לא נתן לשניהם להסתדר , ההתחלה היתה זוהרת אך תוך חודשים אחדים השידוך עלה על שרטון

כל הדיון . כשנה אחרי שהוביץ צורף לחברה הוא עזבו, שצריך להפסיק את ההתקשרותהם הבינו . ביניהם

האם דירקטוריון כלומר , עוסק בסבירות ההחלטה של הדירקטוריון ביחס לחבילת השכר של הוביץ

 :בשתי פאזותהדירקטוריון היה מעורב . יחס לחבילת השכר של הוביץבהחברה קיים את חובת הזהירות 

ההחלטה היתה ברמה של הדירקטוריון כיוון שמדובר בתפקיד במקרה זה  , חברהבעסקתו האחת לקראת ה

על דנו בדירקטוריון כעבור שנה כאשר , השניה. כבר אז דנו ברכיבי החוזה כולל האופציות. בכיר בחברה

 100קבל חבילה בסך של למעלה ל הוביץ ל החישוב הוביל לכך שע.עם עזיבתוהכספים המגיעים לו 

היות שסבירות היא . בעלי המניות בשלב הזה החליטו שהסכום אינו סביר.  כולל האופציות–ן דולר מיליו

בעו את הדירקטוריון של חברת וולט ת ,מילת המפתח בקונטקסט של חובת הזהירות של נושאי המשרה

. ש היה לבחון האם ההחלטה היא סבירה או בלתי סבירה"על ביהמ. דיסני על הפרת חובת הזהירות
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רה שמזכירה את האמירה של יש נוקט באמ"ביהמ. ש בדלוואר התמקד בתהליך קבלת ההחלטות"ביהמ

 מיליון דולר לא משפיעה על 100 -העובדה שמדובר בסכום של למעלה מ. "דין פרטה כדין מאה: "ל"חז

  . ש"הדיון בביהמ

 במסגרת דיון ממושך שההחלטות לעניין חבילת השכר היו, ש התרשם לאור הראיות שהובאו בפניו "יהמב

. ליאש קובע שעל פניו תהליך קבלת ההחלטות נראה נורמ"ביהמ.  וכלכליבדירקטוריון בליווי יעוץ משפטי

 ואומר ששם היה מדובר גורקום-הלכת ואןש אומר שיש לבחון את המקרה של וולט דיסני מול "ביהמ

רק ששקלו את ההחלטות היטב במקרה של וולט דיסני לא . בעסקת מיזוג שמשנה את מהותה של החברה

  מיליון דולר 100-ש לא התבייש לומר ש"ביהמ. ולא מדובר בשינוי מהותה ועתידה של חברת וולט דיסני

מסתבר שבתהליך קבלת ההחלטות .  לא סכום שבשמיים ביחס למחזור הכללי של חברת וולט דיסניהם

 25 – 20 - יוניברסל והרוויח שם כ את העובדה שמייקל הוביץ היה כוכב באולפניוהדירקטוריון שקל

ולכן כדי למשוך אותו לחברת וולט דיסני הרי שיש לשלם לו לפחות את הסכום , מיליון דולר לשנה

ש אומר שלא ניתן להגיד שהדירקטוריון הפר את חובת הזהירות שכן ההחלטות "לכן ביהמ. שהרוויח שם

  . נבדקו ביסודיות והיו סבירות

  

 תוך לס אייכול להכנאינו  ש מבין שהוא"שביהמ, היא ד וולט דיסני"ומפס קוםגור-ד ואן"מפסהמסקנה 

 את המעטפת אך לא את –לעומת זאת את הליך קבלת ההחלטות הוא כן יכול לבדוק . החלטות עסקיות

אך עניין זה הוא קשה , ש יכול לערוך בדיקות של סבירות על ידי השוואות לחברות אחרות"ביהמ. התוכן

  . את תהליך קבלת ההחלטותיותר ש יבחן "ן ביהמלכ. לשופטים

  

  ?מה קורה בקבלת החלטות עם דעות חלוקות

טענה ראשונה גורסת כי על דירקטור שמרגיש כי . )בערעור(ד בנק צפון אמריקה "עלה בפסזה נושא 

ל דירקטור "ישנה טענה שניה שאומרת כי במקרה כנ. להתפטר, מתקבלת החלטה שלדעתו אינה רואיה 

יע נגד צבי לא יתאמץ ו הדירקטוראינדיבידואלית כאשר האחריות היא – גד להחלטה מסוימתשמתנ

הדירקטור ינסה לשכנע עד הרגע האחרון את , קולקטיביתחלטה הינה השהאחריות לבמקרה . ההחלטה

לכן אולי ראוי להטיל אחריות קולקטיבית שכן אז הדירקטור . שאר חברי הדירקטוריון לשנות החלטה

עדיין אין הכרעה האם האחריות . הילחם יותר וכמוצא אחרון הדירקטור יבחר להתפטר מתפקידוינסה ל

  . ד בנק צפון אמריקה"בפס" צריך עיון"הנושא הושאר ב, היא אינדיבידואלית או קולקטיבית 

  

  .  לפי תהליך קבלת ההחלטות–ממה שלמדנו בפסקי הדין ? לפי מה נקבעת אחריות של דירקטורים

הרי שהטלת אחריות , ש הוא תהליך קבלת ההחלטות"ור מבין שמוקד הבחינה של ביהמאם דירקט

  .  אינדיבידואלית לא משחררת אוטומטית את הדירקטור המתנגד

  

בתיקון לחוק לפני שנתיים .  דירקטורים חיצוניים2 חייבים לכהן בדירקטוריון לפחות בחברה ציבורית

העובדה הזו עוררה את .  שלוקצועיתמכוח המומחיות המצ תהיה כשירות מסוימת "הוספה דרישה שלדח
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השאלה האם יש להבדיל במישור העקרוני בין חובת הזהירות המוטלת בין דירקטור מן השורה ולבין 

ל אין בכך " כי מינוי דירקטור כנ'א253 עיףסהמחוק קבע ב. דירקטור בעל מומחיות מקצועית מסוימת

  . הטלת רמת זהירות שונה

 עלתה טענה מטעם התובעים שמכיוון שהתאגיד הנדון היה בנק )בנק צפון אמריקה(נדר ד בוכבי"בפס

הרי האחריות המוטלת על דירקטורים של בנק היא באופן עקרוני גבוהה יותר מאחריות המוטלת על 

ד שהוא לא מבדיל ברמה העקרונית והוא דן "השופט ברק קבע בפס. דירקטורים בחברה רגילה

ברק אומר שבמסגרת שקילת יחד עם זאת .  כבדירקטורים של כל חברה אחרתבדירקטורים של בנק

   .תהווה משקל מסוים , הנסיבות הקונקרטיות העובדה שמדובר בנק שהוא מוסד פיננסית 

  

למרות . נניח שתהליך קבלת ההחלטות לא היה רציני אך החלטה שהתקבלה בסופו של יום היתה מצוינת

 רואים לפי החוק בישראל. ט לתבוע את החברהי מחל,קבלת ההחלטות שהטריד אותו תהליך ,זאת אדם

. במפורש שחובת הזהירות היא חובת הזהירות המוכרת לנו מעוולת הרשלנות הכללית של דיני הנזיקין

 חובת זהירות של נושאי משרה קובע כי זהו מקרה פרטי של עוולת הרשלנות שבדיני – 252 עיףס

 הרי שיש , וניתן להוכיח מראש שאף אחד לא סבל נזק,ינת ואין שום נזקאם ההחלטה יצאה מצו. הנזיקין

  . למחוק את התביעה

  

  בדלוואר פרשת טכניקולור

 entire fairness  - "המלאהההגינות "מבחן 
יש הנחה . "שיקול הדעת העסקי: "כללב שנקלט גם בישראל היה "מסורתי בארהההאיזון הראשון 

כשכאשר הם קיבלו החלטה הם , ם אותם על הפרת חובת הזהירות כאשר תובעי,לטובת הדירקטורים

ש ימנע "ואם הם הפעילו שיקול דעת עסקי ביהמ. קיבלו החלטה לאחר שהם הפעילו שיקול דעת עסקי

  . מכאן שהתביעה תדחה. ש" שיקול דעתם בשיקול דעתו של ביהמתמלהחליף א

הוא חזקה בעד הדירקטורים שהם הפעילו , כלל שיקול הדעת העסקי פועל בעיקר במישור דיני הראיות

משקל הראיות שיהיה על התובע להביא . שיקול דעת עסקי ולכן כל הטוען אחרת יהיה עליו להוכיח אחרת

ש יוצא מתוך נקודת הנחה שהדירקטורים פעלו "וזאת מהסיבה שביהמ, ש יהיה רב"כדי לשכנע את ביהמ

  . כשורה

 כנגד הדירקטורים התבססה אך ורק על הפרת חובת  כמעט בכל תיק שהתביעהגורקום–ואןלפני 

  . כמעט תמיד התביעה נדחתה, הזהירות

  . גורקום- שנים אחרי ואן10פרשת טכניקולור היתה 

גורקום הדירקטוריון של החברה היה -בשונה מואן. בפרשה זו גם היתה עסקת מיזוג שבושלה לא מעט זמן

הם קיבלו יעוץ ,  ניתוחים כלכליים מחברה גדולההם קיבלו, בתמונה במגעים למיזוג במשך זמן רב

יש מיזוג .  על פניו הכל כשורה–בעלי עניין נמנעו מהחלטה , הכל היה גלוי בפני הדירקטורים, מקצועי

 וטוען שהדירקטורים הפרו את חובת  דולר למניה ולאחר מכן אחד מבעלי המניות תובע21במחיר של 
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לא היה פה .  דולר למניה היה מחיר מעולה21ים שהמחיר של ד כלכליות ומרא"מביאים חוו. הזהירות

  . הערכאה הראשונה מחקה את התביעה. שום נזק

ש העליון דן בתיק ומחליט להפוך את ההחלטה ולהחזיר את התיק חזרה אל הערכאה הראשונה "ביהמ

  . להמשך דיון

סוף הדיון וכך הוא ב להתייחס לנושא זה יש, ש אומר למעשה כי לא מעניין כרגע אם היה נזק או לא"ביהמ

תהליך קבלת ההחלטות צריך להיבחן באופן .  הראשונה ומבקש לדון בתיקההופך את ההחלטה של הערכא

  .) אם אין נזק אין תביעה–הפוך מבישראל (מנותק מהתוצאה 

כלל שיקול הדעת העסקי עובד לטובת הדירקטורים ולכן אם : הם קובעים איך יש לדון בתביעה שכזו

ובע יצליח להפריך את חזקת שיקול הדעת תאך אם ה. תידחהבע לא מצליח להוכיח אחרת התביעה תו

ש יבדוק את תהליך קבלת "אז ביהמ. העסקי עוברים לשלב אחר שבו יש להחמיר עם הדירקטורים

אם היא הוגנת במלואה . entire fairness "נות המלאהיסטנדרט ההג"כלל באמצעות : ההחלטות 

  . ה ואם לא תוטל עליהם הפרת חובת זהירות או הפרת חובת אמונים לפי הענייןתידחה התביע

ד "בפס, טית על דירקטורים שהפרו חובת אמונים ופותח במקור על ביקורת שיפל "הנהסטנדרט 

  . טכניקולור מכילים את הכלל אף על חובת זהירות

  : פרמטרים2ון לפי אנחנו נבדוק את תפקוד הדירקטורי ? entire fairness -מהו מבחן ה

ש מגיע למסקנה כי "ביהמבטכניקולור .  החלק המהותי– fair dealing –הגינות של ההליך  .1

  .תהליך קבלת ההחלטות היה ראוי

מחיר היה הש החליט ש"ביהמבטכניקולור .  פה בודקים את הנזק- fair price  –מחיר הוגן  .2

 . הוגן

ש מנסה לומר שעל "מה שביהמ. ימו את חובותיהםהשורה התחתונה היא שהדירקטורים נמצאו כמי שקי

יתנהל דיון כאשר רק בסופו יילקח מה שיקרה בפועל הוא ש.  דיוןאף שאין נזק אין זה אומר שלא יתקיים

  . בחשבון שלא היה נזק

  

  264'  ס- 258'  ס: פטור שיפוי וביטוח- מונעי סיכונים מול נושאי סיכונים
שעוסק בהגנה וביטוח  ) B7 102( ק במדינת דלוואר והוסף סעיף  תוקן החוגורקום-ןד וא"פסבעקבות 

  . של דירקטורים

נונים שיכולים מצא כמי שהפר את חובת הזהירות ישנם כמה מגדירקטור יגם אם כי  עהסעיף למעשה קב

  . להגן על הכיס שלו

  

  : אמצעים שיגנו על נושאי משרה2 הכניסו בעידן פקודת החברות, בישראל

  שיפוי .1

 ביטוח .2

   . הוסיפו אמצעי שלישי והוא הפטורחוק החברות כאשר נחקק 1999 -ב
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שאי המשרה של והביטוח בא לכסות על נ. רוכשים פוליסת ביטוח בגין האחריות - 261' ס – ביטוח

למרות שאם הם רוצים בכל (עצמם את הפוליסה לא שנושאי המשרה רוכשים הכוונה היא של. החברה

הניהול והדירקטורים שחלק מן התנאים לכהונה שהחברה תרכוש עבור  מקבול בשוק .)הם יכוליםזאת 

נקודה נוספת היא הניזוק . החוק מתערב כי מדובר כאן בעסקה של בעל עניין.  את הביטוחהדירקטור

  . החברה היא כלפי 252' סחובת הזהירות של נושאי המשרה לפי . שעליו רוצים להגן היא החברה

  

לביטוח אחריותו  וזהחלהתקשר ב,  בתקנוןאהה לכך הוראם נקבע, רשאית ברהח .261
של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא 

  :בכל אחד מאלה, משרה בה

   אחריותחיטוב

  ; חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחרתהפר  )1(  

  תום לברה פעל בשובלבד שנושא המ,  חובת אמונים כלפי החברהתהפר  )2(           
  ;גע בטובת החברהפא תליר להניח שהפעולה סב והיה לו יסוד                   

  .טובת אדם אחריו ל כספית שתוטל עלתחבו  )3(  
  

  

מצד אחד אפשר לבטח ומצד שני ניתן לפטור מראש . חידוש של חוק החברות -  259' ס –פטור 

  .מאחריות

  ? היא למה שבעלי מניות יסכימו לכךהשאלה , רלוונטי כל מה שלמדנו על חובת זהירות הוא לא וינעל פ

כשיש ביטוח החובה .  כשיש פטור זה אומר כי חובת הזהירות אינה רלוונטית–ההבדל המשפטי הוא ברור 

אם התביעה תתקבל יש ביטוח שיגן על . קיימת ואם כ יש גם עילת תביעה פוטנציאלית כלפי הדירקטורים

המחוקק אומר כי הפטור הוא ביטוח עצמי וכך ? התיר את הענק הפטורהשאלה מדוע החוק . הדירקטורים

עדיין חברות רוכשות את הביטוח , מה שמעניין הוא שלמרות קיום הפטור. נחסכת הפרמיה לחברת ביטוח

שנושאי משרה חוששים מתביעה מצד צדדים שלישיים ולכן הביטוח הסיבה היא . עבור חברי הדירקטוריון

לעומת זאת פטור חל רק בין . ' אם מצד שלישי או מצד ג–לי שחל בכל תביעה שנרכש הוא ביטוח כל

היה עדיין חשוף לתביעות מצד צדדים יבמקרה של פטור נושא המשרה . החברה ולבין נושאי המשרה

  . שלישיים

  

, כולה או מקצתה, נושא משרה בה מאחריותו, מראש, רשאית לפטור ברהח  )א(  .259
  .אם נקבעה הוראה לכך בתקנון,  הזהירות כלפיהובתחבשל נזק עקב הפרת 

   למתן פטורהסמכה
) 3' תיקון מס(

  2005-ה"תשס

חברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור , )א(על אף הוראות סעיף קטן   )ב(  
  .מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

  

החברה יכולה לשפות , בעידן פקודת החברות. שיפוי משמעותו החזר הוצאות כספיות. 260'  ס–שיפוי 

' גם שיפוי על נזק כלפי צד ג.  למשל הוצאות שכר טרחה עורך הדין–רה במסגרת הגנתו את נושא המש

  .  הפך לבלתי חיוני, כיוון שקיים הפטור,כיום נושא השיפוי. היה אפשרי

  ).הסעיף ארוך ולכן לא צורף(
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  :שא המשרה הינהוהחובה השניה של נ

  חובת האמונים
   

 חובת הנאמנות אינה נושא ייחודי ובלעדי דווקא לדיני .הדין מצפה מנושא משרה לפעול לטובת החברה

כל מי שיש לו השפעה על . למעשה זוהי חובה רחבת היקף שחלה על בעלי תפקידים רבים בחברה, חברות

  . רכוש זולתו חלה עליו אחריות לגביו

עיסוקם רואים זאת יומיום בעסקאות ש לבעלי מקצעות חופשיים שב. סמכות וכוח מולידים בצילם אחריות

כללי האתיקה מניחים ודואגים מראש שכל . 'רואי חשבון וכו,עורכי דין: משפיעים על רכושם של אחרים

  . רואים זאת גם אצל אפוטרופוס כלפי מי שהוא מופקד על גורלו. פעולה שלהם היא לקידום טובת הלקוח

אך נאמנות היא , חותהדבר דומה לשלי, יש מוסד משפטי שנקרא נאמנות ויש חוק שנקרא חוק הנאמנות

  . מסמכים או רכוש בנאמנות אצל נאמן, מעט יותר כי אפדר להפקיד כסף

  

המחוקק ריכך אותה בתחום דיני , כדי שבעולם העסקי המודרני ניתן יהיה לתפקד יחד עם חובת הנאמנות

  . החברות עם איזונים

  

  .  לחוק מדבר דן בחובת האמונים254סעיף 

ובכלל , ם לב ויפעל לטובתהו בתגינה, ברהחל אמוניםת וב משרה חב חאנוש  )א( .254
   –זה 

  אמונים ובתח

ע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי ניימ  )1(
  ;תפקיד אחר שלו או לבין עניניו האישיים

  ;ע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברהניימ  )2(

ו או מלעצ ובת הנאהט ג במטרה להשיע מניצול הזדמנות עסקית של החברהניימ  )3(
  ;לאחר

שבאו לידיו בתוקף , ל מסמך הנוגעים לעניניהלה כ לחברה כל ידיעה וימסור היגל  )4(
  .מעמדו בחברה

כדי למנוע קיומה של חובת אמונים של נושא ) א(בהוראת סעיף קטן  אין  )ב(  
  .משרה כלפי אדם אחר

  

נים ולאחר מכן מגדיר באמצעות ארבע דוגמאות ברישא של הסעיף המחוקק מגדיר מהי חובת האמו

כל סיטואציה בה נתקל . לפעול לטובת החברה: הדוגמא הראשונה היא המקרה השכיח ביותר. טיפוסיות

 הם 1-3חובות .  נושא משרה במסגרת תפקידו עליו תמיד להפעיל שיקול דעת בתום לב ובטובת החברה

במסגרת חובת הגילוי על נושא .  זוהי חובת הגילוי–" תעשה" היא חובת 4וחובה " לא תעשה"חובות 

זוהי . לידיו בתוקף תפקידו בחברההמשרה לגלות כל ידיעה וכל מסמך הנוגעים לעניינה של החברה ובאו 

ע מתמקד הגילוי במהותיות "בדיני ני. בדיני חברות מחמירים יותר, ע" נידיניאינה אותה חובת גילוי כמו ב

ע הנמען של "בדיני ני.  ידיעה ואין הנחה שיש מידע שאינה מהותיכלר על ואילו בדיני החברות מדוב

בדיני החברות חברה היא המוטב של המידע ואילו נושא . היא אשר צריכה לגלות, החובה היא החברה
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תפקידו של נושא המשרה אינו לבדוק האם המידע חשוב או לא כי הוא רק . המשרה הוא המחויב בגילויו

  . שלוח של החברה

  

  . הימנעות ממצב ל ניגוד עניינים– האיסור המרכזי ביותר – )1)(א(254' ס

של נושא , רוב התקנות והמנגנונים מטרתם לשמש מנגנון הקטנת ההסתברות לכשל מסוג ניגוד עניינים

. החוק הישראלי יודע לאזן את החובה כדי לאפשר תפקוד יעיל. משרה המופקדים על רכוש בשווי עתק

אינה  ובאופן טבעי כמשק ככזה השליטה וההשקעה בחברות ,  מתאפיין בהיותו משק קטןהמשק הישראלי

ענפי . התפלגות ההון וההשקעות מראה על מספר קבוצות עסקיות ששולטות בעסקים רבים. נחלת הכלל

התעשייה השונים מנהלים עסקים ביניהם ולכן ניתן למצוא את אותם הדמויות בשני צידי המתרס ומכאן כי 

  .  מאוד להימנע מניגוד ענייניםקשה

  

  

  . 254 הם השלמה לסעיף 255 וסעיפים 270סעיפים 

ובלבד ) א(254סעיף במהפעולות המנויות ה  רשאית לאשר פעולהחבר  )א( .255
  :שנתקיימו כל התנאים האלה

   פעולותרישוא

  ; המשרה פועל בתום לב והפעולה או אישורה אינן פוגעות בטובת החברהאנוש  )1(

את מהות ענינו , זמן סביר לפני המועד לדיון באישור, ילה לחברה המשרה גאנוש  )2(
  . כל עובדה או מסמך מהותייםתלרבו, האישי בפעולה

 יינתן לפי הוראות הפרק תיותר החברה לפעולות שאינן פעולות מהוואיש  )ב(  
ואישור החברה לפעולות מהותיות יינתן לפי הוראות , החמישי לענין אישור עסקאות

הוראות הפרק החמישי לגבי תוקפן של ; י לענין אישור עסקאות חריגותהפרק החמיש
  . של פעולותן תוקפילגב, בשינויים המחויבים, יחולו, עסקאות

  

קובעים שבנסיבות מסוימות מהווים איזונים ו 270 - ו255 קובע את האיסורים ואילו סעיפים 254סעיף 

  : מותר כדי לאפשר עסקאות מסוימות

  .  גילה את מהות האינטרס הפרטיד מועדמבעונושא המשרה  .1

 . פועל בתום לב, 254נושא המשרה שפועל את הפעולה שבסעיף  .2

הפרק הזה נחשב לפרק המרכזי .  הוא המפרש את מהות האיזונים)עסקאות עם בעלי עניין (הפרק החמישי

  .  פרק זה מעסיק את רשויות אכיפת דיני החברות יותר מכל, והמשמעותי מכול בחוק החברות

קובע שאם נושא משרה מעוניין לפעול באחת מהפועלות ) ב(255' ס? 255 ולסעיף 5השאלה מה לפרק

הסעיף מפנה לפרק החמישי .  עליו לגלות מראש ולנהוג בתום לב ולטובת החברה254המנויות בסעיף 

  .  אשר עוסקות בפעולות254 - ו255בשונה מסעיפים , אשר עוסק בעסקאות
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  ?סקאות לפעולותמה ההבדל בין ע

  :  לחוק1בסעיף מוגדר ,  עסקההמונח

של חברה בדבר הענקת  ה או התקשרות וכן החלטה חד צדדיתז חו-" העסק"  
  ;זכות או טובת הנאה אחרת

  

 2עבור מהלך של חוזה צריך לפחות . הסיטואציה הטיפוסית שמבחינה משפטית מוגדרת כעסקה זה חוזה

  .  צדדים

  :ק לחו1פעולה בסעיף הגדרת 

  ;בין במעשה ובין במחדל, יתפטמש הול פע-" הלפעו"  
  

  . צד אחדשל , אקטיבי או פאסיבי, אולי הכוונה שפעולה היא מהלך

  

 שיש בה סיטואציה של ניגוד עניינים של חוזה/הבעיה המרכזית שהפרק החמישי מטפל בה היא עסקה

המונח ניגוד עניינים בחוק ). יטהגורם מעורב יכול להיות נושא משרה או בעל של. (גורם מעורב בחברה

  . הפרק מכשיר את המצב הזה בתנאים מסוימים". עניין אישי"החברות הוא 

  

כאשר יש דמות . 1:  רכיבים במצטבר3ניגוד עניינים הוא סיטואציה שמתקיימים בה : לארקקי "עפ

י מדובר הר(בצד השני ) כלכלי(לאותה הדמות יש אינטרס . 2המעורבת בקבלת החלטות בחברה   

  . אותו אינטרס בצד השני גדול מהאינטרס בטובת החברה. 3)    בעסקה

  

רק אם האינטרס השני גדול מאינטרס החברה , מצב שבו יש אינטרסים כפולים הוא לאו דווקא בעייתי

  . צומחת בעיה של ניגוד עניינים

גבולות אצל נושאי ולכן ה , win-winאחת הבעיות שיש נטייה לתהליך של שכנוע עצמי שהמצב הוא 

  . המשרה נוטים להיטשטש

  

 על נושא משרה להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין –מגדיר מהי חובת אמונים ) א(254' ס

  . מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או עניינים אישיים אחרים

  

קרטיים להחלטות בנושא עסקאות ואילך מנסה לקבוע כללי משחק ספציפיים קונ 270 בסעיף המחוקק

 אבות טיפוס של עסקאות שלגביהן יש חשש של ניגוד 3הסעיף מתאר . בהן  לנושא משרה יש עניין איש 

  .  כללי משחק271-273 בסעיפים עניינים ולגביהם קובעים
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ת הטעונות וסקאע
ובלבד , טעונות אישורים כקבוע בפרק זה, ת של חברה המפורטות להלןוסקאע .270  אישורים מיוחדים

   :וגעת בטובת החברה פהשהעסקה אינ

  דם אחר שלנושאא ם וכן עסקה של חברה עהה בר של חברה עם נושא משהעסק  )1(
  ואולם לא יראו;  משרה בחברה יש בה ענין אישי          

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

  נושא משרה בחברה אם וגם בחברה בת הנמצאת בשליטתה ובבעלותה   )א(       
  בשל עצם , ברה האם לבין החברה הבתכבעל ענין אישי בעסקה בין הח, המלאות            
  תו נושא משרה בשתיהן או בשל היותו בעל מניה או בעל נייר ערך שניתן והי           
   ;לממשו במניות בחברה האם           

  נושא משרה במספר חברות בנות הנמצאות בשליטה ובבעלות מלאה של אותו      )ב(      
  בשל עצם היותו נושא , בעסקה בין חברות בנות כאמורכבעל ענין אישי , אדם          
    ;משרה בחברות המתקשרות         

  לנושא משרה , ר לשיפויתיהשיפוי או שיפוי לפי לות בהתחיי, ביטוח, פטור מתן     )2 (
  ;שאינו דירקטור       

  ,  פטורלרבות מתן, רות של חברה עם דירקטור בה באשר לתנאי כהונתושהתק    )3(
  וכן התקשרות של חברה עם , התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר לשיפוי, ביטוח       
  ;)כהונה והעסקה יאנת -להלן (ים אחרים ידדירקטור בה באשר לתנאי העסקתו בתפק       

  ת עם בעל השליטה בה או עסקה חריגה של חברה בורי חריגה של חברה ציקהסע    )4(
  לרבות הצעה פרטית,  עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה ענין אישיציבורית       
  וכן התקשרות של חברה ציבורית עם בעל ;  שלבעל השליטה יש בה ענין אישי      

     וונתהר לתנאי כש בא-בה ה אם הוא גם נושא משר, השליטה בה או עם קרובו       
           ;ר להעסקתו בחברהש בא- בה רהמש החברה ואינו נושא דבוואם הוא ע, והעסקתו       

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

) 3' תיקון מס(  :הצעה פרטית אשר מתקיים בה אחד מאלה  )א( )5(
  2005-ה"תשס

  הצעה המקנה עשרים אחוזים או יותר מסך זכויות ההצבעה בחברה בפועל   )1(           
   הרשומים אינה במזומן או בניירות ערך, כולה או חלקה, לפני ההנפקה שהתמורה          
  ואשר כתוצאה ממנה יגדלו החזקותיו של , למסחר בבורסה או שאינה בתנאי שוק          
     או שכתוצאה ממנה יהפוך אדם לבעל , בעל מניה מהותי בניירות הערך של החברה          
  ;) צד מעוניין–בחוק זה (מניה מהותי לאחר ההנפקה           

   ;יהפוך אדם לבעל שליטה בחברהכתוצאה ממנה   )2(           

  , לענין פסקה זו יראו את סך כל ההצעות הפרטיות שמתקיים בהן אחד מאלה  )ב(     
  :כהצעה פרטית אחת       

  ,  חודשים רצופים לאותו ניצע או למי מטעמו12הן נעשו במהלך תקופה בת   )1(           
   גם לבעלי –וכשהניצע הוא תאגיד , ולתאגיד בשליטתו או בשליטת קרוב, לקרובו          
      לקרובו של בעל השליטה ולתאגיד בשליטת בעל השליטה או , השליטה בניצע          
  ;בשליטת קרובו          

   חודשים רצופים ונקבעה בהם תמורה 12הן נעשו במהלך תקופה בת   )2(                 
  ;ים של חברה אחת כאותו נכסבאותו נכס ויראו ניירות ערך שונ          

  ;הן מהוות חלק מעסקה אחת או שהן מותנו זו בזו  )3(                 

  יראו הצעה כהצעה בתנאי שוק אם , לענין תנאי שוק לפי פסקה זו  )ג(      
  אלא אם כן , הדירקטוריון קבע על יסוד נימוקים מפורטים כי ההצעה היא בתנאי שוק      
  יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או ,  ולענין החזקה לפי פסקה זו,הוכח אחרת      
  כאילו הומרו , שאותו אדם מחזיק או שיונפקו לו לפי ההצעה הפרטית, למימוש מניות      
  .או מומשו      
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  : יש פירוט של עסקאות הטעונות אישור כדי שיצאו אל הפועל270בסעיף 

       וכן עסקה של חברה עם אדם אחר שלנושא המשרה בה יש עניין עסקה של חברה עם נושא משרה בה. 1

                                                                                                     .  אישור העסקהאישי ב    

  –  לחוק1בסעיף מוגדר עניין אישי 

נין עות בלר, עולה או בעסקה של חברהן אישי של אדם בפי ענ-"  אישיןעני"       
ולמעט ענין אישי , ובו הם בעלי ענין בוו קראישי של קרובו ושל תאגיד אחר שהוא א

  ;הנובע מעצם החזקת מניות בחברה
  חברה   , תאגיד,  קרובי משפחה–בעניין אישי הכוונה גם לדמויות הסובבות את נושא המשרה 

  . אחרת בשליטתו או שהוא בעל שליטה בו

   -לחוק 1בסעיף  יםמוגדר  ובעל ענייןקרוב

צאצא או צאצא של בן הזוג או , הורי הורה, הורה, אח או אחות, זוג  בן-" בקרו"  
  ;בן זוגו של כל אחד מאלה

  

טור אחד או רקת דיונממי שיש לו הסמכות ל,  מניות מהותיל בע-" ענין בעל"  
  ; או כמנהל כללי שמכהן בחברה כדירקטוריומ, יותר או את המנהל הכללי

  

  הגדרת בעל עניין יובאה מתוך חוק ניירות ערך

יות המונפק  המנשמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון  מי-" תיומניה מה בעל"  
  ;של החברה או מזכויות ההצבעה בה

  

  .  אחוזים ממניות חברה הוא בעל עניין בחברה5כלומר מי שמחזיק מעל 

שיש לו שווי כלכלי שיכול , ות ענייו אישי כעניין שיש בו טובת הנאהמקובל לרא? מהו בדיוק עניין אישי

  . עוות את קבלת ההחלטות הנקיה

  

  פסק דין וולט דיסני
כאשר תבעו את הדירקטוריון  טענות משפטיות 2בפרשת וולט דיסני בעניין התגמול של מייקל הוביץ עלו 

בדיון ). שלדירקטור היה עניין אישי(נות חובת הזהירות וחובת הנאמ: על אישור חבילת השכר המפליגה 

). כיוון שלא ניתן לבדוק באופן קולקטיבי כמו בחובת הזהירות(ש ניתח כל דירקטור באופן אישי "ביהמ

ש קובע "ביהמ. הצעת השכר יש לו עניין אישי כיוון שהם היו חברים עוד לפני –באשר למייקל איזנר 

דחו את הטענה שחברות . עת לטובת החברה של אייזנרשהעובדה שהם חברים אינה פוגעת בשיקול הד

  . כשלעצמה יוצרת עניין אישי

  .לדעת המרצה בישראל יש מקום כן לשקול חברות כעניין אישי

בוולט דיסני טענת התובעים לגבי הפרת . תלות כספית או תלות כלכלית היא נושא מובהק לעניין אישי

יזנר יש עניין אישי בגלל שהם חברים וכן לשאר למייקל אי:  חובת הנאמנות היתה בשני רבדים

אין להם שיקול יש עניין אישי כי הם הלכו אחריו ו, ר"שלא העזו להמרות את פיו של היו, הדירקטורים
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ברגע שבית המשפט קבע שהרובד הראשון לא .    וזה המוטיב של עניין אישידעת עצמאי  לטובת החברה

, ד בית המשפט הניח שאם למייקל אייזנר היה עניין אישי "בפסבאוביטר . מתקיים נפל גם ברובד השני

הם הלכו ובדקו אם כל אחד מהדירקטורים תלוי במייקל אייזנר עד כדי כך שההשפעה של התלות מנטרלת 

  . את שיקול הדעת בעצמאי שלהם

  

  –דוקטרינת הגורם הדומיננטי 
אין שיקול דעת , שתלויים בו, ם אחרים  אם לגורם הדומיננטי יש עניין אישי הדבר גורם לכך שלגורמי

  . עצמאי ומכאן כי גם להם יש עניין אישי

 מהכנסותיו נבעו 80%אשר , בפרשת וולט דיסני אחד מהדירקטורים היה עורך הדין של מייקל אייזנר 

אשר לגביו , ) אח של(טענה אחרת היה לגבי רוי דיסני . ממייקל אייזנר ולכן טענו שהוא בעל עניין אישי

העניין הוא לא , ש טען שלגבי רוי דיסני"ביהמ. טענו שהוא לע יעיז להמרות את פיו של מייקל אייזנר

הרי , בחברה ולכן אם העסקה עם הוביץ עלולה לפגוע בשווי החברהכי הוא מחזיק חבילת מניות , רלוונטי

. ם מייקל אייזנרה מאשר להסתכסך עשערך מניותיו ירד ולכן יש לו אינטרס חזק יותר לשמור על החבר

  . המקרה הזה שונה מהמקרה של ערוך דינו של מייקל אייזנר

 

   )ל"סמנכ, ל"מנכ(התחייבות לשיפוי לנושא משרה  שאיננו דירקטור , ביטוח,  מתן פטור.2

דן במתן פטור או רכישת ביטוח לנושא , אם חברה מתקשרת בעסקה או חוזה שתוכן החוזה בין השאר

  . שור יוון שמדבור בנושא רגישהעניין מחייב אי, משרה

  

     ביטוח או שפוי, התקשרות של חברה עם דירקטור בה לגבי תנאי כהונה והעסקה וכן מתן פטור. 3

  לדירקטור    

העסקתו של דירקטור . החוזה עצמו טעון אישור מיוחד, ברגע שכורתים חוזה עם דירקטור לגבי העסקתו

  .  ולכן נדרש אישור דקדקני יותר את יכולת ההשפעה שלומגבירה) ל"למשל מנכ(בתפקיד נוסף בחברה 

  

  מסלול אישורים -בקרה מבנית : המודל הישראלי
  : כדי להתמודד עם ניגודי עניינים בעסקאות קבעו מסלול אישורים

מקביל להבחנה בין ( חריגה שאיננהלבין עסקה ) שיש בה עניין אישי( נבחין בין עסקה חריגה –עסקה 

 )פעולה שאינה מהותיתפעולה מהותית ו

  :  עסקה שאיננה חריגה
   -  לחוק271סעיף מנגנון האישור מופיע ב

טעונה אישור , שאינה עסקה חריגה, )1(270שמתקיים בה האמור בסעיף  סקהע .271
  .ןאלא אם כן נקבעה דרך אישור אחרת בתקנו, ירקטוריוןדה

ת שאינן וסקאע
  חריגות
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  עסקה חריגה
שאינה בתנאי שוק או עסקה העשויה להשפיע , הזוהי עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החבר

  . נכסיה או התחייבויותיה, באופן מהותי על רווחיות החברה

   -  לחוק272סעיף מנגנון האישור מופיע ב

או , והיא עסקה חריגה) 1(270 ףיעשמתקיים בה האמור בס,  חברה שלעסקה  )א( .272
ביקורת ולאחר מכן אישור טעונה אישור ועדת ה, )2(270שמתקיים בה האמור בסעיף 

  .הדירקטוריון

 חריגות עם ותקאעס
  נושא משרה

ן וה אישור הדירקטוריסקטעונה הע, יתה לחברה פרטית ועדת ביקורתהלא   )ב(  
ה הוא דירקטור גם אישור של המשרואם נושא , בד אם נושא המשרה אינו דירקטורלב
  .יפה הכלליתסאה
  

ביקורת ולאחר מכן  קודם כל ועדת ה–האישור של עסקה חריגה חייב להיות בשתי רמות בחברה 

ולכן קבע שבחברה , המחוקק מפריד בין חברה פרטית לחברה ציבורית.  בחברה ציבוריתהדירקטוריון

 אם נושא המשרה אינו דירקטור יסתפקו באישור הדירקטוריון ואם –פרטית אשר אין לה ועדת ביקורת 

  . פה הכלליתנושא המשרה הוא דירקטור בנוסף על הדירקטוריון יש לקבל את אישור האסי

  

אדם הקים את .  חברה אחרתהמלאה כאשר חברה או אדם אשר בבעלותם – חריג – )א)(1(270סעיף 

נראה זאת כמו , אותו אדם מעוניין למכור נכס פרטי לאותה החברה.  החברה והוא בעל המניות היחיד בה

ד לא נפגע ולכן קבעו דרישה זו היא מיותרת שהרי אף אח, עסקה חריגה ולכן יש צורך במסלול אישורים

אין צורך , לכן אם אדם הוא בעל מניות יחיד, מטרת החוק ככלל היא להגן על בעלי המניות. את החריג

  . במנגנון הגנה

  

  אישור תנאי העסקה של דירקטור
  . כאן ניגוד העניינים החריף ביותר

   –לחוק  273בסעיף המנגנון קבעו 

טעונה אישורו של , )3(270עיף של חברה שמתקיים בה האמור בס סקהע .273
טעונה העסקה , תוריבובחברה צי, ריון ולאחריו אישורה של האסיפה הכלליתוהדירקט

  .קודם לאישור הדירקטוריון, אישור ועדת הביקורת

  כהונה והעסקה נאית
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  ...המשך חובת האמונים

מקד את מבסוגיית ניגוד העניינים טיפול ה,בחקיקה הישראלית והיום יותר ויותר גם במדינות אחרות 

הטיפול הוא מראש שמנסה לנטרל את הבעיות . מו במניעת היווצרות הבעיה ולא כיבוי שריפות בעקבותצע

. בה אין כללים מוגדרים מראשקיימת עדיין גישה בשיטות משפטית אחרות .  שחובת האמונים מציפה

וימת של  לאחר מעשה שבקבלת החלטה או פעולה מס,ויוודאהטיפול הוא , אחרותהבשיטות משפט 

יתבעו אותם בתביעה אזרחית על הפרת חובת האמונים ש ,הם פעלו בניגוד ענייניםכאש הדירקטורים 

  . בישראל לא מגיעים לתביעות רבות בבתי המשפט כי עיקר הטיפול נעשה מראש. כלפי  החברה

, ם ינייוטורית שאם החלטה התקבלה כשלדירקטור יש ניגוד ענטבמדינות אחרות אין שום הוראה סט

ב הלכה בכיוון שהיא מעודדת "יחד עם זאת הפסיקה בארה.  בישראל הדבר כן קיים.ההוראה אינה תקפה

גנים שאכן ימזערו את ההסתברות ואת נושאי המשרה בחברות שונות להקפיד על כללי משחק ה

ב זו "רק שבארה,  נעשה באופן הדומה לישראלהדבר. שמתקבלות החלטות שהן לא לטובת החברה

  – 1983הראשון בהם במדינת דלוואר בשנת , בשורה של פסקי דין ההמלצה ניתנה .  בלבדהמלצה

   

  ד וינברגר"פס
הדירקטור יחשב כאחראי , ש אמר שבמקרה של ניגודי עניינים "ביהמ? כיצד מבצעים התנהלות הגונה

ובע מצליח סקי עד שהת כל דיון היא הנחת שיקול הדעת העדת הפתיחה שלוקנ. אלא אם כן הוכיח אחרת

ש יכניס את הדיון לכללי המשחק "ולאחר מכן הנטל מיד מתהפך לצד השני וביהמ, לסדוק את ההנחה

  . ההוגנים

ההחלטות . אומר שברגע שיש סדק הוא מכניס את כולם לבחינת ההגינות המוחלטתבוינברגר ש "ביהמ

 טוב יעשה אם הוא ,עניין אישיבהחלטות בהם גורם שלו , כלומר. שיתקבלו תוך נטרול ניגודי ענייניםטוב 

לא בודקים את ההצבעה בלבד .  נושא בו יש ניגוד ענייניםויעזוב וירחיק את עצמו מקבלת ההחלטות באות

  . אלא בודקים את תהליך קבלת ההחלטה כולו

  . אין לה תוקף,  שבה יש ניגוד עניינים,  שעסקה כזו280' בישראל קובע חוק החברות בסי

  

 של חברה עם נושא משרה בה או לעסקה חריגה של חברה ציבוריתה קלעס  )א( .280
, הפי החברה וכלפי נושא המשרה או בעל השליטלף כקיטה בה לא יהיה תושל בעל םע
 העסקה לא אושרה בהתאם לקבוע בפרק זה לרבות אם נפל בהליך האישור פגם אם

  .או אם העסקה נעשתה בחריגה מהותית מן האישור, מהותי

  חסרת תוקף סקהע

 ותם כלפי אדם אחר אם אוגלא יהיה תוקף ) א(כאמור בסעיף קטן ה קלעס  )ב(  
ע  ויד,א המשרה או של בעל השליטה באישור העסקהש נולאדם ידע על ענינו האישי ש

  .או היה עליו לדעת על העדר אישור לעסקה כנדרש לפי פרק זה
  

 החלטה של חידוש על הפרק עומדת למשל – אם מזוהה ניגוד עניים –הכל נעשה מראש כאמור בישראל 

 ההוראה השניה, 269 עיףס על הדירקטור לתת גילוי לעניין האישי בהחלטה לפי  -דירקטור העסקת ה

 הדירקטור לא ישתתף בישיבות של ועדת ביקורת ודירקטוריון – 278סעיף שחלה על דירקטור היא 

 71 מתוך 51 עמוד



  ר האן דוד"ד    דיני חברות
 

עסקה תהיה כשרה היא  כדי שהדרישה השלישית. שבהן עוסקים בעניינים בהם יש לדירקטור עניין אישי

  . שהדירקטורים שנותרים לקבל את ההחלטה צריכים לקבל אותה על פי הכללים הרגילים

  . הדרישות אז העסקה כשרה3אם התקיימו 

ועדת הביקורת או חברי ובנסיבות שבהן למרבית מה יקרה  –'  בסעיף קטן גחריג קובע גם 278 עיףס

ל שקובע שכדי שישיבה תיחשב ישיבה תקפה של אותו גוף יש כל. למרבית הדירקטוריון יש עניין אישי

יש ברירת מחדל בחוק . "קוורום "– והחלטות בה יחשבו החלטות מחייבות צריך שיהיה מניין חוקי

לכן מה קורה . זוהי נקודה שניתן להתנות עליה בתקנון,  רוב חברי הדירקטוריון קובעת שמניין חוקי הואש

גם בעלי העניין האישי , לכן אומר החוק שכיוון שאין מניין חוקי ? יעם לרוב החברים יש עניין איש

כאשר מעלים את העניין . בכל מקרה העניין יעבור לאסיפה הכלליתכאשר , יכולים להישאר ולהצביע 

  . באסיפה הכללית יש לתת גילוי מלא שההחלטה שעברה בדירקטוריון נגועה עניין אישי

  

בעל שליטה בחברה ציבורית היודע שיש לו ענין  משרה בחברה או אנוש  )א( .269
א יאוחר מישיבת לו, בלא דיחוי, יגלה לחברה, אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה

לרבות כל עובדה או , ת מהות ענינו האישיא, נהוה לראשקסע נדונה הבההדירקטוריון ש
  .מהותייםסמך מ

  גילוי ובתח

 נובע רק מקיום ענין לא תחול כאשר הענין האישי) א(ת סעיף קטן אהור  )ב(  
  .אישי של קרוב בעסקה שאינה חריגה

או מי שיהפוך לבעל שליטה כתוצאה , )5(270כמשמעותו בסעיף , עוניןמצד   )ג(  
יחוי ד איגלה בל, היודע שיש לו ענין אישי בהצעה הפרטית המהותית, מהצעה פרטית

  .הותיים או מסמך מובדהלרבות כל ע, הציבורית את מהות ענינו האישי ברהחל

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

  

, 271למעט עסקה כאמור בסעיף , טור שיש לו ענין אישי באישור עסקהקדיר  )א( .278
 ולא ישתתף וןלא יהיה נוכח בדי, ישור ועדת הביקורת או הדירקטוריוןאל המובאת
  .ת הביקורת ובדירקטוריוןדבוע בהצבעה

  ות דירקטוריםעימנה

דת רשאי דירקטור להיות נוכח בדיון בוע, )א(ף האמור בסעיף קטן אעל   )ב(  
ישור אב אם לרוב חברי ועדת הביקורת יש ענין אישי, ביקורת ולהשתתף בהצבעה

ם לרוב א, עהבוכן רשאי דירקטור להיות נוכח בדיון בדירקטוריון ולהשתתף בהצ, העסקה
  .ור העסקהבאישהדירקטורים בחברה יש ענין אישי 

ה כאמור לרוב הדירקטורים בדירקטוריון החברה ענין אישי באישור עסק היה  )ג(  
  .טעונה העסקה גם אישור האסיפה הכללית, )א(בסעיף קטן 

  

צריכה לעבור ,  עניין אישנושא משרה שעוסק בעסקה חריגה אומר שאישור של עסקה בה יש ל272 עיףס

 אם יש ועדת ביקורת אזי צריך – רמות אישור שתיהסעיף אומר שצריך . ועדת ביקורת או דירקטוריון

 נושא משרה שהוא גם –אם זו חברה פרטית .  גם אם מדובר בדירקטור–רת  וועדת ביקוןדירקטוריו

 –אם נושא המשרה אינו דירקטור .  דירקטוריון ואסיפה כללית– רמות ביקורת שתי נבקש –דירקטור 

  .  הדירקטוריון בלבד–מספיקה רמה אחת 

  

 חברי הדירקטוריון ,ההצבעהין האישי נמנעו מיל אף שהדירקטורים בעלי הענ ע- עדיין יכולה להיות בעיה

   ."שמור לי ואשמור לך "– החלטה שהיא לא כשרה לחלוטין קבלושכן מצביעים י
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, טעונות אישורים כקבוע בפרק זה, ת של חברה המפורטות להלןוסקאע" – 270 עיףסהרישא של 

  ".  פוגעת בטובת החברההובלבד שהעסקה אינ

 את כל השלבים ויחד עם זאת תהיה עסקה שפוגעת המחוקק יוצא מנקודת הנחה שייתכן שעסקה תעבור

. קבלת החלטה שפוגעת בטובת החברה שווה הפרת אמונים של נושאי המשרה בחברה. בטובת החברה

 ולומר שזו החלטה ,המחוקק השאיר פתח לבוא לאחר מעשה ולהגיש תביעה על החלטה שהתקבלה

עד היום אין פסיקה בארץ בנושא . רהשא המשו נלשהתקבלה שלא לטובת החברה תוך הפרת האמונים ש

  . ל הם מועטים" מראה שכנראה מקרים כדברוה

  

  עסקאות עם בעלי שליטה
  מערכת היחסים בין בעלי מניות הרוב לבין בעלי מניות המיעוט

 ת מלבד זאת ישנה בעיה גדולה נוספת והיא מערכ.עד כה טיפלנו בחובת האמונים של נושא המשרה

אנחנו מנטרלים את , בינתיים, לצורך העניין .  הרוב ובעלי מניות המיעוט בחברההיחסים בין בעלי מניות

  . נושא המשרה

כדי כאשר נושא מתמנה לתפקידו הוא מתמנה . נקודת המוצא היא שונה לגמרי מאשר אצל נושאי המשרה

רה חובת האמונים של נושא המש.  האינטרסים של החברה ושל המשקיעים – לקדם אינטרסים של אחרים

  . מעמידה את נושא המשרה מול המשקיעים כאחד אשר אין לו אינטרסים פרטיים

. שלוהפרטיים  בעל מניות רשאי לפעול לטובת האינטרסים –אצל בעלי המניות נקודת המוצא היא שונה 

ההנחה שבעל מניות . המשקיע השקיע כספים בחברה ולכן השקיע למען קידום האינטרסים האישיים שלו

הוא לא הרי ש פרט המחליט לגבי גורלו שלו .האינטרס הפרטי שלו לקדם את ידללית יפעל כבאסיפה הכ

. יםמקבל החלטות בנוגע לרכוש שלו הדבר עלול לפגוע באחרשהפרט ברגע  יחד עם זאת. יפגע בעצמו

 –עין בעין עניין מסוים עם המיעוט רואה מה קורה עם הרוב לא . בעלי מניות מחליטים יחד והרוב קובע

ייתכן ומדובר בחלוקי דעות רגילים ויתכן כי בעל מניות מסוים מקבל טובת הנאה מסוימת ואילו בעל 

 כי ההנחה – ?למה אנחנו מקבלים את העובדה שהרוב קובע. מניות אחר כלל לא ייהנה באותה טובת הנאה

  . שכולם יחד בגורל משותף אך יש חילוקי דעות על הדרך

  

  : ?ןהמתוארת להלמה קורה בעסקה 

יש כאן . לי המניות רוצה למכור נכס שבבעלותו הפרטית לחברהעבעלי מניות לחברה ואחד מבכמה יש 

כל מקום שהחלטה . בעיה כי בעל המניה כאשר הוא מצביע הוא מעצב את גורלו ואת גורלם של אחרים

  .  המשפט אומר שתוגבל חופש הפעילות שלו–שלו משפיעה על אחרים 

סבורים שעליהם לפעול לפי האינטרס הפרטי שלהם וזה לגיטימי אך מצד שני מצד אחד בעלי מניות 

גלים פערי אינטרסים בין בעלי תברגע שמ. ות משפיע גם על אחריםיהניצול של הרכוש של בעל המנ
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השאלה האם כל בעלי המניות . ייתכן ויצטרכו להגביל את בעל המניות, המניות באשר לרכישת אותו נכס 

  .פשי בכל בצבעהובאופן חיכולים להשתתף 

המועמד הוא קבלן קולות . לחברה ממשלתיתון חדש יר דירקטור"ניקח לדוגמא שעל הפרק עומד מינוי יו

מצד אחד ניתן לומר שבעלי המניות . חבר מרכז של המפלגה שהשר הממונה מטעם ישראל באותו תחום

שהוא קבלן קולות הוא הכי טוב מצד שני ניתן לטעון שאותו אדם , יצביעו בעד האדם המתאים ביותר

,  לגיטימי מבחינת דיני החברות שמדינת ישראל כבעלת מניות באותה חברה ציבוריתההאם יהי. לשר

תצביע באופן רגיל באותה הצבעה או שמה כדאי להחליף את אותו השר שיצביע בשמה של מדינת 

  ?ישראל

חברה לא אמורה לשלם יותר משווי הרי שה,  בחברה פרטית בה בעל מניות רוצה למכור נכס לחברה

 החליטו להתייחס 4בחוק החברות בתיקון . השוק ואילו בעל המניות המוכר רוצה למקסם את הרווח שלו

  :אציה הזו לפחות בחברות ציבוריותלסיטו

  

ת עם בעל השליטה בה או עסקה חריגה של חברה בורי חריגה של חברה ציקהעס" – )4(270 עיףס

לרבות הצעה פרטית שלבעל השליטה יש בה ,  שלבעל השליטה יש בה ענין אישיציבורית עם אדם אחר

אם הוא גם נושא , וכן התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו; ענין אישי

ר ש בא- בה משרה החברה ואינו נושא דבוואם הוא ע,  והעסקתווונתהר לתנאי כש בא-בה ה משר

  ";להעסקתו בחברה

  

 חברה ציבורית והצד השני לעסקה הוא בעל השליטה עצמו או עומדתצד אחד מ שעסקה חריגהבמדובר 

  . עניין אישי בעסקהלבעל שליטה שיש לכך  ותאדם אחר שהנסיבות מוביל

  

  :הפתרון

  . זהו הסעיף הכי חם בדיני החברות,  נושאי המשרה מנסים להתחמק ממנואשר הוא הסעיף 275 עיףס

  טעונה אישורם של אלה בסדר ) 4(270יים בה האמור בסעיף  שמתקהעסק  )א( .275
  :הזה                   

על בעם  סקהע
  ליטהש

  ; הביקורתתועד  )1(                   
  ;קטוריוןרהדי  )2(                   

  :ובלבד שיתקיים אחד מאלה, פה הכלליתיהאס  )3(                   

  ל לכמוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שליש ן קולות הריבמנ  )א(                          
  , קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה                                  
  לל הקולות של בעלי המניות כבמנין ; המשתתפים בהצבעה                                  
  ;ות הנמנעיםל קוןא יובאו בחשבוהאמורים ל                                  

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

    המניות האמורים בפסקת משנה עלי ולות המתנגדים מקרב בקסך   )ב(                          
  לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה ) א(                                  

  .הרבבח                                   

  ).ב)(3)(א(וע שיעורים שונים מן השיעור האמור בסעיף קטן רשאי לקב השר  )ב(  
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  .  הפתרון הטוב ביותראך זהו לא,  דרך אחת היא לאסור על העסקאות –הסעיף מדבר על דרכי הפתרון 

למשל שרי . שרה בחברהמ הוא לא בהכרח נושא שליטהאך בעל ה, ון יההחלטות מתקבלות בדירקטור

ריסון אנניח ששרי . אריסון היא בעלת שליטה בבנק הפועלים אך אינה נושאת משרה בבנק הפועלים

  . זוהי בדיוק הנקודה בה אנחנו דנים– לחברה המעוניינת למכור אחד מנכסי

  : הסעיף מציין את סדר האישורים הדרוש לאישור העסקה–  מציע מנגנון מחמיר יותר275' ס

  ,כמובן שהתנאי הראשון הוא גילוי 

  ועדת הביקורת .1

 הדירקטוריון .2

 .  בתנאים מסוימים– האסיפה הכללית –החידוש  .3

אילו כעת השאלה . זו צריך להימנעככמובן שכל נושא משרה שיש לו עניין אישי באישור עסקה 

 ומה קורה עם חבר דירקטוריון שאינו קרוב של בעל , הקרובים ברור– ? יש להם עניין אישיםדירקטורי

  ? השליטה אך מונה על ידו

 רגיל אלא אם נקבע  יתקבלו ברוב– קבלת החלטות באסיפה הכללית – 85 עיףבסברירת המחדל מצויה 

  .רוב אחר בחוק  או בתקנון

אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק , יתקבלו ברוב רגילת האסיפה הכללית וחלטה  .85
  .או בתקנון

  אסיפה כלליתבוב ר

  

  

יש להראות שבמניין קולות הרוב נכלל לפחות  – נקבע רוב אחר הדרוש באסיפה הכללית 275 עיףבס

כל בעלי , כלומר. שליש מקרב המניות המשתתפות בהצבעה שלבעליהן אין עניין איש באישור העסקה

  . ההצבעה היא לפי מספר מניות שכל אדם מחזיק. יעו לא נספריםאלו שלא הג, שמשתתפיםהמניות 

  

 מניות 70: אישור עסקה עם בעל השליטה עומדת  על הפרק,  מניות100מיוצגות בהצבעה : דוגמא

 מניות הן בידי 60 המניות 70נניח שמתוך . ברוב רגיל העסקה עברה.  מניות הצביעו נגד30מצביעות בעד 

להראות שלפחות שליש מתוך אלה שאין להם עניין הצביעו יחד עם בעל החוק מבקש , בעל השליטה

 הצביעו עם בעל 10 מניות שאין להם עניין בעסקה ולכן כיוון שרק 40 בדוגמא שלנו יש –השליטה 

  . שיש רק רבע ולכן אין אישור לעסקההרי ,השליטה

 עסקאות אלה וות שלא יאשראיגוד החברות הציבוריות בדיוני החקיקה אמר שאף אחד לא הולך לקיצוני

למעשה הקלו . כלל ולכן הם אמרו שאם רוצים לאשר עסקאות כאלה צריך למצוא מנגנון שיאפשר זאת

אחד התיקונים ב. עם בעל השליטה כי הוא צריך לשכנע רק שליש משאר בעלי המניות להצביע עבורו

  . ניין אישי בעסקהת גושן להפוך את השליש לחצי מבעלי המניות אשר אין להם עדהציעה וע

לאשר עסקאות כאלה כי רוב יתר בעלי המניות כלל לא הגיעו להצבעה ולכן אומר קשה טית קאמרו שפר

יכול להיות שתבוא . )ב)(3)(א(275' ס.  המשפט איננו עוסק בזוטות– כלל דמינימיס –' סעיף קטן ב

 - בעד ו4000 –ניות הצביעו  מ4040באסיפה הכללית , עסקה לאישור שלבעל העניין יש עניין עסקי בה
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בכל זאת .  בדוגמא כל היתר הם נגד ולכן אין שליש– מניות 4000בעל מניות השליטה מחזיק .  נגד40

 מודדים – הם פחות מאחוז 5000 מתוך 40 – 5000תהיה עסקה כי נניח שסך המניות של החברה הוא 

  . אלו שהצביעו נגד מול כלל זכויות ההצבעה בחברה

  

מהו עניין ? מי נחשב בעל שליטה? מתי צריך להגיע למנגנון שתיארנו כרגע:  ל מספר שאלותצריך לשאו

 ? איש

 לבעל 268 עיףבסיש הגדרה . אינו רלוונטי אלא אם בעל העניין האישי הוא בעל שליטה) 4(270' ס

  . שליטה

לרבות מי , 1יטה כמשמעותה בסעיף ל בעל הש-" בעל שליטה", הק זפרב .268
עשרים וחמישה אחוזים או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של שמחזיק ב

; החברה אם אין אדם אחר המחזיק בלמעלה מחמישים אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה
אשר לכל אחד ה ורבהמחזיקים בזכויות הצבעה בח ,יראו שניים או יותר, לענין החזקה

  .כמחזיקים יחד, ברהחן אישי באישור אותה עסקה המובאת לאישור הני עישמהם 

  בעל שליטהת דרהג

  

בחוק ניירות  1 עיףבסכמוגדר הסעיף אומר שבעל שליטה הוא בעל שליטה כמשמעות המילה שליטה 

ההגדרה . איכותי ולא כמותי,  מונח שמוגדר על בסיס מהותי–ע הגדרת שליטה " לחוק ני1'ס. ערך

  ". גידהיכולת לכוון את פעילותו של תא "–ע היא איכותית "הבסיסית של שליטה בני

  .  ממניות החברה הוא בעל שליטה50%ע חזקה וקובע שחזקה שכל מי שמחזיק "ניחוק כהשלמה מוסיף 

  

למעט יכולת הנובעת רק , כולת לכוון את פעילותו של תאגיד הי—" טהשלי"  
וחזקה על אדם שהוא שולט , תאגידרת בממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אח

  ;ים של אמצעי השליטה בתאגידויו יותר מסוג מסבתאגיד אם הוא מחזיק מחצית א

  ) 9' תיקון מס(
  1988-ח"תשמ

  

  

 25% קיים בעל מניות שמחזיק מעל – "עסקאות עם בעלי עניין"נותן הגדרה רק לצורך פרק  286 עיףס

אזי אוטומטית אותו בעל מניות ,  ממניות החברה50%ממניות החברה ואין בעל מניות אחר המחזיק מעל 

ה ציבורית לצורך בחינת עסקאות עם בעלי עניין יהיה בה יותר מכאן שייתכן שבחבר. יחשב כבעל שליטה

  . מבעל שליטה אחד

  

השאלה האם אותו אדם הוא בעל . כל שאר המניות מפוזרות ,  ממניות חברה 20%יש אדם שמחזיק 

יבדקו את . תיה של החברהו יבדקו האם לאותו אדם יש את היכולת לכוון את פעול–ייתכן שכן . שליטה

י הוא ז אם יוכח שכן א–יבדקו את היכולת שלו למנות דירקטורים , קבלו בהצבעות השונותההצעות שהת

  . יחשב כבעל שליטה

יו תנוכחותו מורגשת ורצונו, מין הסתם יש לו השפעה בחברה, יש הנחה ריאלית שכשיש בעל שליטה

ר להניח סבי, גם אם הוא אינו משמש בעמדה רשמית במוסדות החברה. עלם מהםתברורים וקשה לה

  . נמצאת שם שרוחו
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  )צים"חד(ירקטורים חיצוניים ד
צים על פני תנאי הכהונה שלהם "הדח. דירקטוריון של חברה ציבורית כולל את הדירקטורים החיצוניים

  .  אמורים להיות דירקטורים שיש להם עצמאות בעיקר מול בעל השליטה,בחוק

במובן מסוים העניין הוא דומה , ה מובניםצים בא לידי ביטוי בשלוש" הדחם שלהנושא של עצמאות

  :לעצמאות הרשות השופטת

בישראל .  אי אפשר להעביר שופט מתפקידו אלא אם כן עבר עבירה פלילית–תקופת הכהונה  .1

 .70גיל הפרישה של שופט הוא גיל 

 . שכרם של שופטים מוגן בחקיקה כולל קביעה שבכל תנאי לא ניתן להפחית להם משכרם–שכר  .2

ניסיון ליצור מנגנון של רשות שופטת עצמאית היא בדרך , רצות רבות אחרות א ולא ב–בישראל  .3

  . פטיםוהועדה הבוחרת את הש תמהיל –מינוי השופטים 

  

  :באה לידי ביטוי בארבע מובניםצים "עצמאותם של הדח

      הליך המינוי . 1

  תקופת הכהונה . 2

  שכרם . 3

  . תנאי כשירות. 4

  

   –קטור חיצונישל דירת וריתנאי הכש
 שמי שרוצה להתמנות כדירקטור חיצוני אסור שתהיה לו כל , הנקודה החשובה ביותר היא240 עיףסלפי 

כל מי שהיתה לו זיקה לחברה . וכהונתו ולא בשנתיים שקדמו למינוי, עת מינויוש לא ב,זיקה לחברה

  .אוטומטית מעבד את האפשרות למינויבשנתיים שקדמו 

  

  : לחוק240סעיף גדרה המפורשת היא ב הה– ?א זיקהימה ה
  ת למינויושירכ
) 3' תיקון מס(

  2005-ה"תשס
; קטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטוררכדי  )א( .240

ואולם חברה ציבורית שמניותיה או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן 
  .רשאית למנות דירקטור חיצוני שאינו תושב ישראל, רשומות בבורסה מחוץ לישראל

  

ור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא כדירקט  )1( )1א(  
ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים , בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  .החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

יקבע תנאים ומבחנים , בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, השר  )2(                  
חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות לדירקטור בעל מומחיות 

  .מקצועית
  

מעבידו או ל, ולשותפ, לקרובו, שיש לו, מונה לדירקטור חיצוני יחידילא   )ב(  
זיקה , מו למועד המינויד שקםבמועד המינוי או בשנתיי, לתאגיד שהוא בעל השליטה בו

  –לענין סעיף קטן זה ; או לתאגיד אחר,  במועד המינויחברהלבעל השליטה ב, חברהל
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קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או , ם יחסי עבודהו קי-" הזיק"
למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור , הרוכן כהונה כנושא מש, שליטה

בהתייעצות עם רשות , השר;  לציבורחיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות
  ;לא יהוו זיקה, בתנאים שקבע, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, ניירות ערך

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

  

במועד המינוי או בשנתיים שקדמו , יד שבעל השליטה בוג תא-" ריד אחגתא"  
  .הוא החברה או בעל השליטה בה, למועד המינוי

 יוצרים או םיסוקיו האחריע ומונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידיו אילא   )ג(  
ביכולתו או אם יש בהם כדי לפגוע , טורקדירכענינים עם תפקידו ד עלולים ליצור ניגו

  .טורדירקלכהן כ

מונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה ילא   )ד(  
  . בחברה הפלוניתינושעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצ

אם הוא עובד של רשות , לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית  )ה(  
  .אלניירות ערך או עובד של בורסה בישר

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

  

  . בשליטהחברות הזיקה היא לא רק לחברה אלא גם לחברות שולטות או 

  

  וניציחירקטור אופן המינוי של ד
אבל .  בבחירה באסיפה הכללית)ב(239 'אופן המנוי נועד לנטרל את תלותו בבעל השליטה כמאור בס

לי המניות שאינם במינוי שליש מקרב בעצים צריך שיתמכו "באסיפה הכלית שמצביעה על מינויים של דח

  .)275' דומה למנגנון שבס(בעלי שליטה ושהיו נוכחו בישיבה 

  .ה ציבורית יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצונייםרבחב  )א( .239

  אחדובלבד שיתקיים,  ימונו על ידי האסיפה הכלליתםנייוקטורים החיצרהדי  )ב(  
  :מאלה

  מינוי ובתח
) 3' תיקון מס(

  2005-ה"תשס

  כללית ייכללו לפחות שליש מכלל קולות ן קולות הרוב באסיפה היבמנ  )1(                 
  המשתתפים , בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או מי מטעמם                       
  לי המניות האמורים לא יובאו עבמנין כלל הקולות של ב; הצבעהב                       
  ;בון קולות הנמנעיםחשב                       

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

  לא עלה ) 1(ולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה קסך   )2(                 
  .על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה                      

  ). 2)(ב(רשאי לקבוע שיעורים שונים מן השיעור האמור בסעיף קטן  השר  )ג(  

ן שלה הם בני יודירקטורקטור חיצוני כל חברי הרה שבמועד מינוי דירבחב  )ד(  
  .היה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השניי, חדאמין 

  

ל בעלי ע מדובר 239'  המחוקק דייק ואמר שצריך שליש מקרב אלה שאין להם עניין ואילו בס275 -'סב

  . צ מגיעה מכיוונו של בעל השליטה"צריך לזכור שהגשת המועמדות של דח. שליטה בלבד

 לחוק שאומר שמינוי 57 עיףפה הכללית הסמכות למנות דירקטורים מופיעה בסבסמכויות של האסי

צים "אבל הסמכות למנות דח. ה הכללית אלא אם כן נקבע אחרת בחוקפהדירקטורים יהיה בסמכות האסי

כלומר הסמכות למנות . 57'  לחוק קובע שלא ניתן להתנות על הוראות ס58' ס.  לחוק57' קבועה בס

  . נה בידי האסיפה הכלליתצים תמיד נתו"דח

  

 71 מתוך 58 עמוד



  ר האן דוד"ד    דיני חברות
 

  משך הכהונה של דירקטור חיצוני
  .  שנים3-על פי החוק המינוי הוא ל

על , הרבחורשאית ה, לוש שניםשהא תל דירקטור חיצוני  שת כהונתופתקו  )א( .245
  .למנותו לתקופה אחת נוספת של שלוש שנים, 240אף הוראות סעיף 

  ההונכשך מ

) 3' תיקון מס(
לא תופסק אלא בהתאם להוראות סעיפים טור חיצוני לא יפוטר וכהונתו קדיר  )ב(    2005-ה"תשס

  . 247- ו246, 233
  

  שכר
 רמות לפי 4 -התקנות מדרגות את כל החברות הציבוריות ב. שכרם נקבע עלפי חוק ולא ניתן לחרוג ממנו 

  . לחודש ₪ 2000 -מדובר בכ. התקנות קובעות את השכר השנתי.  של כל חברההיקף המחזור

  

  

ין זה נכון לומר קטגורית שדירקטור מצוי לעולמי עד בכיסי בעל גם ברמת הדירקטורים הרגילים א

יש דירקטורים . וודאי שיש דירקטורים רגילים שהם בכיסו של בעל השליטה ויש אחרים שלו. השליטה

סומכים על , בעל השליטה מעוניין בהם כי יש להם ניסיון. ם מכוח המוניטין שלהםימתפקדהרגילים 

  . לפניהם וכן שמם הולך םשיקול דעת

  

  הסכמי הצבעה בין בעלי מניות
יחשב כמי שאין לו עניין איש שמי יש  באישור העסקה ואישי עניין שבעליחשב ש מי  ישבאסיפה הכללית

  .  לחוק275'  כאמור בסבעסקה

עניין בכדי להצביע על השאלה האם יש בכך , הסכמי הצבעה בין בעלי המניות נקבעים פעמים רבות 

האם . מוציאים את בעל העניין . ים לאסיפה הכללית כל בעלי המניות של החברה נניח שמגיע?אישי

לו  כי הרי אין , כןהתשובה היא בפירוש ? בעל העניין להסכם ההצבעה נחשב גם כבעל ענייןשל השותף 

גם מבחינה . לי מניות שביניהם הסכם אשר מצביעים כגוש אחדעי בנשיקול דעת עצמאי אלא יש ש

כאשר יש הסכם , הראות שדרך ההגדרות של בעל שליטה ושליטה בחוק ניירות ערךמשפטית ניתן ל

  .  יש עניין אישי גם לשותף שאינו בעל שליטה,הצבעה

לדברי המרצה הוא . יגיע לאסיפה הכללית יצביעו יחדשיש הסכמי הצבעה שאומרים שעל כל דבר ועניין 

ד מהשותפים להסכם ההצבעה יש עניין ע שבהסכם מסוג זה גם לכל אח"מסכים עם דברי הרשות לני

לא בהכרח , בהסכמי הצבעה שהם לא גורפים בצורה זו אלא רק לעניין זה או אחר מצביעים יחד. אישי

  . שכל השותפים להסכם הם בעל עניין אישי
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זהו התקדים בישראל . ניתן לגשת לפרשת אייזנברג, בהנחה שהסכמי הצבעה לעיתים יוצרים עניין אישי 

 לקבוע מי רשאי א אזרחי שבעיף זה הוא סעיףס. ש" הוביל להרשעה פלילית בביהמ275' חק בסשבו מש

  .ולמי לא רשאי להצביע באסיפה הכללית

  

   ערד-איזנברג עסקת ת פרש
 הוא מעוניין למכור חבילת .מעוניין למכור נכס בבעלותו לחברה בשליטתו, בעל השליטה , אייזנברג 

כל המשחק הוא משחק .  חברת ערד-א שותף לחברה ציבורית שבשליטתומניות שבבעלות שותפות בה הו

המחיר הוא מחיר ריאלי ויש גורמים שסבורים שמחיר חבילת המניות הוא מחיר שהוא טוען . על המחיר

אייזנברג יודע שהוא צריך להגיע לרמה של האסיפה . אלה שסבורים כך הם המשקיעים המוסדיים. מופקע

. הוא יוצר לובי בעד העסקה עוד לפני האסיפה הכללית. העציאו אותו מההצבהכללית והוא יודע שיו

אייזנברג מתחיל להרגיש שהם הולכים . המשקיעים המוסדיים לא משתכנעים מהמחיר שהוא דורש

הצטרפו :  משפחת יסלזון ומעניין אותם בהצעה עסקית, אנשי עסקיים,הוא פונה אל זוג אחים. להצביע נגד

מסביר להם שבקרוב יש הצבעה חשובה באסיפה הוא , )איזנברג ( ממנישו מניות שלהתרכ, לחברת ערד 

הוא אומר להם שאחרי שתתרחש העסקה . אסיפה הכלליתבהוא מבקש כי יצביעו בעד העסקה . הכללית

יסלזון הסכימו והצביעו . כויות לבעלי המניות הקיימים בערד וכולם ירוויחוהראשונה תתבצע הנפקת ז

וא הודיע כי הוא ה ,נברגזבאסיפה הכללית שנוהלה על ידי איי. ולאחר מכן העסק מתפוצץבעד העסקה 

. והיה שליש בעד אישור העסקה, )7%היה להם (יסלזון הצביעו בעד . בעל עניין ולכן לא משתתף

אייזנברג הכריז .  שאם מורידים את יסלזון אין שליש לאישור העסקהיםאוב הקולות רושיכשבודקים את ח

 העסקה בין האחרי כן איכשהו דלף העניין ונודע. יסלזוןהאחים אישור העסקה ולא מסביר מי הם על 

בחקירות . ע נכנסה לתמונה כי למעשה איזנברג לא עשה גילוי כמו שנדרש"רשות ני. אייזנברג ויסלזון

לת דבר סעיף קבכאשר אייזנברג מאשם ב, רשויות החקירה החליטו להגיש כתב אישום. תמםיאייזנברג ה

 עקף את - בעבור העסקה במרמהףע אמרו שאייזנברג קיבל את הכס"רשות ני.  בחוק העונשיןבמרמה

 – רק אז ניתן לדבר על אישום בסעיף פלילי ,275 עיףאם הוא הפר את סהתהליך הוא ש. 275 עיףס

  . בעסקהיכלומר צריך לקבוע האם ליסלזון היה או לא היה עניין איש. קבלת דבר במרמה

   . ויסלזון זוכהההרשעה של אייזנברג נותרה בערעור בעליון . המחוזי יסלזון ואיזנברג הורשעוש "המבבי

  

  : דומות זו לזוהראשונות שתי טענות מספר טענות כאשר  יש – ?האם ליסלזון יש עניין אישי

ים למכירה ראו ק– זו היתה מכירה רק לצורך ההצבעה באסיפה הכללית –זוהי עסקה מלאכותית  .1

 כי לא הוכח ,ש דחה את הטענה הזו"ביהמ.  PARKING OF SHARES -  זט בשםכ

  . קטיביתיהמכירה של המניות היתה מכירה פש

שאסור אייזנברג ידע . בין איזנברג ליסלזון נכרת הסכם הצבעה ולכן ברור שהיה עניין אישי .2

 על הסכמי בכל מקרה יש חובת גילוי. שהמניות של יסלזון ובכל זאת כלל אותםלספור את 

ש המחוזי וזהו אחד הנימוקים לכך שאייזנברג עקף את "הטענה הזו התקבלה בביהמ. הצבעה
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ש "המרצה לא שלם עם הטענה ואומר כי הוא היה היועץ לאייזנברג בערעור בביהמ. 275 עיףס

זה נכון לגבי . הטענה של המרצה היתה שיש הסכם הצבעה ועדיין זה לא יוצר עניין אישי. העליון

זה לא המקרה שלפנינו שהרי כאשר אייזנברג מכר . כם הצבעה שאדם קשור בו מימים ימימההס

את המניות של ערד ליסלזון כבר היה ברור מראש מה העסקה שעומדת על הפרק ואם יסלזון היו 

כלומר לא ניתן לומר שלא היה . אומרים שהם מצביעים נגד הרי שאייזנברג לא היה מוכר להם

 .  כבר הם שקלו את העסקהערד בזמן שהם רכשו את המניות בית עצמאי שהרליסלזון שוקל דע

אשר  יסלזון אמרו שהם רוצים לשקול עוד זמן מה את העסקה השניה .PUT אופציית ההיתה פ .3

אייזנברג אמר להם שבינתיים יכנסו לעסקה הראשונה ובכל מקרה אם הם רוצים . תבוא בעתיד

כלומר בכל מקרה אין מצב שהם יפסידו את , יר שקנו לצאת הוא ירכוש את המניות מהם במח

  . לכן קבעו שהיה פה עניין אישי. כספם

  

  

  תו פרטיותחבר
 לצוץ תהבעיות בין בעלי מניות הרוב לבין בעלי מניות המיעוט יכולו, תו ציבוריותדיברנו על חברעד כה 

כאשר פוגעים בחברה . טית יותר בחברה פרפות וחריותחמורהבעיות אף לעיתים . תו פרטיות בחברגם 

נתון הרי בחברה ציבורית בעל מניות שמרגיש שהוא ניזוק יכול בכל רגע . העניין חמור יותר, פרטית

פעמים רבות בעל . בחברה פרטית אין לבעל מניות מנגנון יציאה זמין. למכור את המניות שהוא מחזיק בהן

פותח למניות של חברה פרטית ולכן על בעל מניות מוכן להיפרד מבעל מניות אחר בחברה אך אין שוק מ

זכות "בנוסף הרבה פעמים בתקנונים של חברות פרטיות יש מה שנקרא . המניות למצוא מישהו שמתעניין 

ה לצאת הוא חייב להציע את המניות קודם כל לבעל המניות ס כאשר בעל מניות מנ,לכן. "סירוב ראשונה

 על בעל המניות שרוצה לצאת למצוא ן יציע מחיר נמוך ולכבעל המניות השני.  שהוא פוגע בחברה,האחר

בעלי מניות . שליטה עלול לעשוק הוא גבוההבעל העושק שבחברה פרטית . קונה בחוץ שלא תמיד קיים

 כאשר המצב ןשנמצאים בחברה פרטית חתומים ערבות אישית כלפי חלק מהנושים של החברה ולכ

   .מתדרדר הסיכון שיגבו מהם את הכסף גבוה

  

גם אם לבעל שליטה יש עניין אישי במהלך מסוים בחברה אין . 275 עיףסל דומהבחברה פרטית אין סעיף 

' בורית בסי בחברה צקייםרמאלית שדורשת איזשהו מנגנון הצבעה או אישור מיוחד כמו שוהוראת חוק פ

275.  

על בעל שליטה שאינו  מדובר – שלא מתקיימת ברוב החברות הפרטיות ,עניין הנחהה לצורך נניח בואו

בעל השליטה . ההנחה הזו לגבי רוב החברות הפרטיות אינה מציאותית .משמש כנושא משרה בחברה

לכן אם הוא משמש כנושא משרה הרי שההוראות של נושאי . ר או דירקטור"יו, ל "בדרך כלל מכהן כמנכ

ין חברה ציבורית לחברה לגבי בעל מניות שליטה שאיננו נושא משרה יש הבחנה ב. המשרה חלות עליו
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 כשמדבור םלגבי נושאי משרה ההוראות חלות באותה המידה גם שכמדובר בחברה פרטית וג. פרטית

  . בחברה ציבורית

בחברה פרטית המחוקק קבע .  בעל העניין משתתף עם כולם בהצבעה באסיפה הכלליתבחברה פרטית

כאשר יש . ביעה נזיקית את בעל הענייןשאם היה מהלך כזה או אחר שפוגע בחברה אזי ניתן לתבוע בת

אם מדובר בבעל שליטה שהוא גם .  מבחינה משפטיתהדברפגיעה במיעוט יש כמה דרכים לתקוף את 

 יש לזכור שעל נושאי המשרה חלה תמיד חובת .כת אישורים מיוחדתס יש מ, כמו שאמרנו,נושא משרה

 יש סיכון מבחינת נושאי ,ת שפוגעת במיעוטהאמונים לפעול לטובת החברה כמכלול ולכן אם יש יד מנווט

נות ימבחן ההג הגישה של קיימתב "בארה, יותר מכך. המשרה שיתבעו אותם על הפרת חובת האמונים

ש מזהה קונפליקט בין בעלי מניות " במידה מסוימת ביחס לחברות פרטיות בישראל כאשר ביהמ.המלאה

 לא קורא ש"ביהמגם אם .  מבחן ההגינות המוחלטתמפעיל אתהוא , השליטה ולבין בעלי מניות המיעוט 

  . הכוונה שהעסקה עם בעל המניות חשודה כל עוד לא הוכח שהיא הגונה.  בשם זהלכך באופן מפורש

  

  )תעשיית מזון מטוסים(מ "ר נגד תמד בכ"פס

היתה ) תיירות שרותי תעופה(ת "תשחברת . ובידי בכר) הרוב(ת "תשחברת מ היתה בבעלות "חברת תמ

 על היה החוזה ,מ" תמתעל לבין חבר-בשלב מסוים נכרת הסכם בין חברת אל. על- של חברת אלהבבעלות

התמורה נקבעה באחוזים לא רעים מתוך , מ"י ניהול לחברת תמותעל תספק שיר-אל .מתן שירותי ניהול

אל על מ ביקש לטעון שההסכם בין "תמחברת ל מניות מיעוט בעאדון בכר כב. מ"תמחברת המחזור של 

 השליטה תעל בעצמה היא בעל-ואל,  בהחלטה ילבעל השליטה יש עניין איש. מ"מ פוגע בחברת תמ"לתמ

פה יהצבעה באסמ היא חברה פרטית אין שום מנגנון "תמחברת כיוון ש. מ"בחברת תמ) בשרשור(

-ן שאלבכר טען שהוא נפגע כבעל מניות ותובע בתביעה משפטית וטוע.  בלי בעיותרההסכם עב. הכללית

התביעה .  גם בבעלי מניות המיעוט ולכן המיעוט זכאי לפיצוימכאןו , בחברהת השליטה פוגעת בעל,על

' בס" קיפוח" והיום היא מעוגנת בחוק בשם "עושק  המיעוט"היא על פי דוקטרינה שנקראה בעבר 

  .  לחוק191

  

לי המניות ל ענין מעניניה של חברה בדרך שיש בה משום קיפוח של בעההתנ  )א( .191
לפי , רשאי בית המשפט, תי שיתנהל בדרך זווהמאו שיש חשש , כולם או חלקם, שלה

ובהן , לתת הוראות הנראות לו לשם הסרתו של הקיפוח או מניעתו, בקשת בעל מניה
לפיהן , ראות לבעלי המניות בחברהוו הא, יני החברה בעתידענהוראות שלפיהן יתנהלו 

  .מניות ממניותיה, 301ראות סעיף רה כפוף להו החבירכשו הם או

ל ש במקרה תזכוה
  פוחיק

יובאו בתקנון החברה , )א(ת המשפט כאמור בסעיף קטן יבה הור  )ב(  
ויראו שינויים אלה  ,כפי שיקבע בית המשפט, ובהחלטותיה השינויים המתחייבים מכך

ואם החברה ,  מן ההחלטה יישלח לרשם החברותקעות ; כדין בידי החברהלוכאילו נתקב
  .ות ניירות ערךש לר-רה ציבורית א חבהי
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החוק יוצא , ת ההסתכלות על עסקאות של בעל שליטה בחברה פרטית נקודמשנשאלת היא האם השאלה 

 הן נחשבות חשודות אינהרנטית –ות כל עוד אין בהם אלמנט פוגע או שהפוך ימנקודת הנחה שהן לגיטימ

חבילת התגמול שהיתה וזים מהאחש ש"בכר ניסה להוכיח לביהמ ? הן חשודותךוכל עוד לא הוכח הפו

 את הסכם הניהול בתנאיו וסלפ את תביעתו של בכר וקיבלוש "בביהמ. על גבוהים מהמקובל-לאל

ולכן נקודת המוצא . ויש פה טעם נפגם, ר שכזה הוא חשוד אינהרנטית וש אומר שסיפ"ביהמ. הנוכחיים

מבחן  למעשה זהו -הגונה  ש שהעסקה היא " השליטה והם צריכים להוכיח בביהמיפעולת לרעת בעל

  . מדינת דלוואר ההגינות המוחלטת של

אמר לו זה י –,עורך דין יבקש יעוץ מבעל שליטה בחברה פרטיתכאשר מחינה פרקטית בישראל 

  :שהדרכים הן

מנע להי את העסקה באסיפה הכללית ושיביאכמ עליו למדר את עצמו ו"במהלך בישול המו .1

ואם הוא יעשה את כל זה ועסקה תעבור גם אם . יבורית אותו מהלך כמו בחברה צ–מההצבעה 

  . המיעוט יבכה בבית המשפט לא היה קייס למיעוט

 ולכן בעל השליטה יכול להיות מעורב ולהעביר את ,החוק לא דורש שום דרישות פורמאליות .2

אחרי זה ירצו להעלות את ההצבעה . כנושא משרה בעל העניין חייב לצאת החוצה. העסקה

אך . יפה הכללית בעל השליטה יכול להשתתףסגם בא. ללית כי מדובר בעסקה חריגהלאסיפה הכ

 . מישהו יכול להגיש תביעה על קיפוח של המיעוט

  

 בעל שליטה רוצה למכור קרקע לחברה או לקחת הלוואה –טוריון קבחברות פרטיות קטנות בהן אין דיר

אך מבחינה משפטית . לא עובדים בחברה כזוים יהמנגנונים הפורמאל.  יש פה קונפליקט פנימי–מהחברה 

  . צריך לפעול על פי כל אותן הוראות החוק שלמדנו

  

 275 עיףסמצד שני לפי .  שקובע סעד של קיפוח לא מייחד את עצמו דווקא לחברות פרטיות191 עיףס

  ? האם הסעיפים הם חלופה או שאחד מהם מיותר. יש מהלך מסוים שבא לטובת בעלי מניות המיעוט

 בין אם קיפוחהוא מקנה סעד במקרה של .  ציבורית או פרטית– הוא סעיף כללי ועוסק בכל חברה 191' ס

 . בחברה ציבוריתעסקאות ממוקד יותר ומטפל בקונטקסט של אישור 275' ס. מדבור בעסקה או בפעולה

 עסקההשר ניתן לאח,  בהי אישןעניי יש השליטה כשיש עסקה בחברה ציבורית שלבעל תשתיאורטיברור 

 יש בה שליטה שלבעל ההעסקהמעשית אם . שהמיעוט יתבע ויטען שהעסקה הזו קיפחה אותו, אושרה

 191' ש לפי ס"המיסביר להניח שאם יתקפו אותה בב,  275' עניין אישי עברה את הליכי האישור של ס

 לעילת ,ברה לא לפגע בטובת הח– שמדבר על כל העסקאות שטעונות אישור 270' או לפי הרישא של ס

  . אין הרבה מה לעשות 275'  כי אם העסקה עברה את המסננת של ס.התביעה הזו אין הרבה סיכוי

  

מבחינה משפטית ניתן להשתמש במסלול זה גם , מבחינה פרקטית מסלול זה מתאים יותר לחברות פרטיות

 275סעיף אינו בלגבי חברות ציבוריות קיים המסלול הראשון כפי שר, אומנם.לגבי חברות ציבוריות

במקרה ומישהו ,  בדיעבד הוא תביעה בבית משפט 191המסלול בסעיף . ולכן נשתמש בו קודם כל, לחוק
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המחוקק משאיר ביודעין שיקול דעת רחב ". קיפוח המיעוט: " או בשם אחר–מהמיעוט חש שהוא נפגע 

הוראות ניהול לחברה כדי בית המשפט יכול לתת : אך הסעיף נותן דוגמאות, לבית המשפט בנוגע לסעדים

 זה מקרה חריג בדיני החוזים בהם נותנים סמכות מסוג זה לבית –שלא יחזור על עצמו קיפוח המיעוט 

דוגמא נוספת היא שבית המשפט יכול לצוות לבעלי מניות מסוימים לרכוש מניות ממניות החברה . המשפט

הוא יוכל לתת , ה שבעלי המניות ייפרדואם בית המשפט יראה שנכון יהי. כדי להסיר את קיפוח המיעוט

  . הוראות לצד אחד לרכוש את מניותיו אל האחר

  

  ?איך המיעוט יכול לדעת בכלל שהוא מקופח, בדרך כלל מי מקופח הוא המיעוט 

בחברות פרטיות הפיזור של המניות הוא בדרך כלל לא רב ולכן המיעוט בדרך כלל אינו מנותק לחלוטין 

  .ממה שקורה בחברה

  .חברות ציבוריות גדולות בדרך כלל זולג משהו כי התקשורת מתערבת והדוחות מתפרסמיםב

  

  : בעל מניה יכול לעיין במסמכי החברה–  לחוק185סעיף 

  

לעיין בכל מסמך , תוך ציון מטרת הדרישה, מניה זכאי לדרוש מהחברה בעל  )א( .185
  :ההנמצא ברשות החברה בכל אחד מאל

  במסמכי החברה יוןע

  עונה אישור האסיפה הכללית לפי טה הקך נוגע לפעולה או לעסמהמס  )1(                   
  ; 275 עד 268- ו255                          הוראות סעיפים 

  הדבר נדרש לצורך קבלת החלטה בנושא שעל  אם-ה פרטית רבחב  )2(                  
  .רה                           סדר יומה של האסיפה הכללית של החב

ה רשאית לסרב לבקשתו של בעל מניה אם לדעתה הבקשה הוגשה רהחב  )ב(  
או שגילוי המסמכים ,  מסחרי או פטנטד סוםתום לב או שיש במסמכים הנדרשיב אשל

  .דרך אחרת בטובת החברהוע בעלול לפג
  

  

  : גם זכות לעיין במסמכים – 184סעיף 

  

   למידעתזכוה  :טים להלןמסמכי החברה המפורב ן מניות זכות עיויבעלל .184

  ; 90כאמור בסעיף ,  הכלליותתיפוסוקולים של האטפרו  )1(  

  ; 129 בעלי המניות ומרשם בעלי המניות המהותיים כאמור בסעיף םמרש  )2(            

  ; 185כאמור בסעיף ,  שברשות החברהךמסמ  )3(  

  ; 187ן ודוחות כספיים כאמור בסעיף ותקנ  )4(  

  ש לפי חוק זה ולפי כל דין לרשם החברות או גיהלברה סמך שעל החמכל   )5(            
   ניירות רשותהעומד לעיון הציבור ברשם החברות או ב, ת ערךויירנ                   לרשות ל

  .לפי הענין,                    ערך
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  :ןפסק הדין הבא) 62' עמ(מ " הם פסק הדין בכר נגד תמדוגמא לקיפוח המיעוט

  

   ברקאיגליקמן נגדד "פס

דור שני המדובר ב. בה חלק מבעלי המניות משמשים כנושאי משרהאשר  עוסק בחברה פרטיתפסק הדין 

         .  נושאי משרה בחברהםמיעוט מבעלי המניות אינ. שניהל את החברה, המייסדת של המשפחה 

  .לאורך שנים החברה היא רווחית מאוד אבל מעולם לא חילקה דיבידנד לבעלי מניותיה

  

   – דן בחלוקת דיבידנד 190סעיף 

אם , בהתאם לזכויות הצמודות לכל מניה, ל מניה זכאי לקבל דיבידנדעל בכ .190
  . 306הוחלט על חלוקת דיבידנד כאמור בסעיף 

  לדיבידנד כותז

  

   – 306 עיףס

ך כעל  אם החליטה,  מניה הזכות לקבל דיבידנד או מניות הטבהללבע  )א( .306
  .החברה

 ולדיבידנד א כותז
  מניות הטבהל

יחולקו דיבידנד או , ים נקובים שונים ערכות שלהןבהון החברה מני היו  )ב(  
  .אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון, מניות הטבה באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה

  

 בהון –הם רצו לגייס עוד כסף מעצמם . בשלב מסוים יוזמים נושאי המשרה מהלך מימוני עבור החברה

לכולם בצורה שווה והם מנפיקים הוצעה הצעה ה.  בעצם הנפקת זכויות לבעלי המניות הקיימים–עצמי 

לת מניות המיעוט לא בעאילו רוב בעלי המניות קנו ו. אלי של המניותרי בפחות מהמחיר ה–מניות בזול 

לך הזה מקפח אותה ויש כאן עושק של המיעוט כי יש לה פחות מניות והיא ההיא טענה שהמ. רצתה לקנות

יה היא שהשווי פר מניה אצלה דולל ולכן סך ערך המניות שלה הנקודה השנ. אחוז האחזקה שלהבמדוללת 

חבילת הזכויות שהיא מקנה לבעל המניה שווה וזאת כיוון שהמניות החדשות שהונפקו הונפקו בזול . ירד

התשובה של בעל מניות הרוב היתה שהציעו לה לרכוש . לחבילת הזכויות של המניות שהיו כבר קיימות

 אם –היא טענה שאם היא לא קונה מניות בהנפקה מוזלת היא מדוללת פעמיים . לכמו כולם את המניות בזו

 מניות 9לאחר ההנפקה יש בחברה . 10 אזי השווי של כל מניה היה 50 מניות והשווי היה 5היו קודם לכן 

  ). 70/9  (7.8 כל מניה שווה כעת –)4*20+50 (70 אבל הקופה של החברה היא – קנו עוד מניה 4 כי –

. למניה ₪ 5 -נה של הרוב היתה שניתנה לה ההזדמנות לרכוש את מניות בזול וגם היא יכלה לרכוש בהטע

מה שנכון שבכל מקרה גם אם היא היתה קונה השווי של כל מניה היה מדולל אך כולם מדוללים בצורה 

  . שווה

לא היתה לה בעלת המניות דוללה בעקבות כך ש. ש העליון פסק לטובתה" נגד אחד ביהמ2ברוב של 

מה שהכריע את הכף הוא שהיא הצליחה . שהרי היא לא מקבלת מרווחי החברה, הזדמנות אמיתית
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 היתה רווחית לאורך היא הראתה שהחברה.  מקפח אותהלך של גיוס הממוןהש שהמ"להראות לביהמ

א הוכיחה היתה נושאת משרה והילא  בעלת מניות המיעוט. שנים ומעולם לא חילקה דיבידנד לבעלי מניות

למעשה היא טענה שבכל מקרה היא . שנושאי המשרה משכו את הרווחים באמצעות משיכת משכורות

 כדי לא להיות מדוללת היא תשתתףאם היא לא משתתף בהנפקה היא מדוללת ואם היא גם  -נפגעת 

ם  המשרה מושכים את הרווחינושאימשקיעה עוד כסף כאשר היא לעולם לא רואה את התמורה כי הרי 

  . ש קבע שמדובר פה בקיפוח"לכן ביהמ. באמצעות משכורות

  

למשל אם באמת היו .  אף אחד לא יטען ברצינות כי דילול מניות הצבעה הוא קיפוח– הערה חשובה

  .  לא היתה מתקבל טענת הקיפוחמחלקים רווחים וניתנה לה הזדמנות לרכוש את המניות כמו כולם

  

ל המניה הבודד להשקיע כסף בחברה מעבר לכפות על בע נקבע כי אי אפשר ד פרי העמק"בפס

  . להתחייבות שלו כאשר הוא רכש את המניות שלו

מצד שני בעל מניה שלא רצה להשקיע לא יוכל לטעון כי הוא מקופח כי כל האחרים רכשו בהנפקה 

  . שהוצעה לכולם

קנה שיש קיפוח אחרי שהוא ד גליקמן בית המשפט הגיע למס"בפס. גבי דילול בשווי נכסי יש סימן שאלהל

 לא חולק דיבידנד ובעלי המניות מושכים את כל רווחי החברה באמצעות –צרף כמה גומרים יחד 

  . משכורות

נכון להיום אין הכרעה חד משמעית בפסיקה בנושא של דילול שווי נכסי כאשר לא מעורבת הסוגיה של 

  . אי חלוקת דיבידנד

  . א עדיין מתלבטלדעת המרצה אין לו עמדה נחרצת והו

  

  ". הטיפול מראש"הטיפול העיקרי בבעיות מיעוט בחברה ציבורית הוא באמצעות מסלול 

ממי לגייס וכמה לגייס , ות להחליט אם לגייס הוןכ חשוב לזכור שהסמ,הנפקת מניות בחברה ציבוריתלגבי 

  . לא מבקשים את הסכמת בעלי המניות לאשר את ההנפקה. הוא של הדירקטוריון

  

  :שני מגבלות בנושא דילולנן יש

בתקנון נרשם מספר מניות שאיתו חברה בוחרת .  ההון הרשום בחברה–רלוונטי בכל חברה  .1

חברה יכולה להנפיק מניות עד גובה . הון המניות הרשום מהווה תקרה. להירשם ברשם החברות

, ת הרשוםברגע שהונפקו כל המניות עד גובה הון המניו. הון המניות הרשום בתקנון החברה

הדבר מצריך שינוי בתקנון החברה ולכן יש לפנות אל אסיפת בעלי המניות בכדי לשנות את 

  .  קרי להגדיל את הון המניות הרשום–התקנון 

 לעיתים כאשר הדירקטוריון רוצה לגייס עוד כסף הוא יצטרך –רלוונטי רק לחברה ציבורית  .2

 'ס המנגנון נמצא ב–תיהם וילול אחזקלפנות אל אסיפת בעלי המניות כדי לקבל אישור את ד
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הצעה / כלומר הנפקה –ים יכאשר רוצים לפנות לרוכשים סלקטיב.  274' ס יחד עם )5(270

                                                                      .  לחוק1' ס מוגדר ב–פרטית של מניות 

) 3' תיקון מס(
 של חברה ציבורית שאינה הצעה ךה להנפקת ניירות ערע הצ-"  פרטיתההצע"    2005-ה"תשס

לציבור או הצעה של חברה ציבורית למכירה של ניירות ערך שלה אשר נרכשו על ידה 
  ;שאינה הצעה לציבור, 308לפי סעיף 

  

  ; )5(270ם בה האמור בסעיף יתקימה פרטית שע הצ-"  פרטית מהותיתההצע"  
  

מטפל בהנפקה פרטית בחברה ) 5(270' ס. מדובר בהצעה פרטית לרכוש מניות בחברה ציבורית

במקרה  . 20% -ה הוא הגדלת המניות הקיימות בחברה ביותר מציבורית כאשר היקף ההנפק

והדירקטוריון לא יהיה מוסמך להנפיק את המניות ללא ) 'יש תנאים מסוימים בס(כזה ייתכן 

 . אם ההצעה פתוחה לכולם לא צריך אישור. רושת האסיפה הכללית

  

  בנק פויכטונגרד קוסוי נגד "פס
עוד בעידן ניתן  פסק הדין –מניות המיעוט והרוב בחברה פרטית פסק דין נוסף שעוסק במתח בין בעלי ה

במהלך השנים . הבנק במשך שנים הראשונות התנהל על ידי בעלי משפחת פויכטונגר. פקודת החברות 

לבנק היה לקוח . ר הבנק היה אדווארד קוסוי"במהלך השנים בהם דן פסק הדין יו, בעלי המניות התחלפו 

. הוא לקח אשראי בסכומים יפים אך לעולם לא פרע את חובו, לקוח בעייתי הוא היה , בשם אפשטיין

בשלב מסוים היה מדובר על סכומים כל גבוהים ביחס למחזר הבנק שרואי החשבון העירו כי לא ניתן 

ר הדירקטוריון אדווארד קוסוי "יו. להמשיך כך עם הלקוח כי ישנה סכנה לאיתנות הפיננסית של הבנק

בשלב מסוים נוצרו מגעים בין קוסוי ולבין . בעל שליטהכלומר , ות רוב המניות בבנקהיה גם בעל מני

העסקה יצאה אל הפועל . אפשטיין ירכוש את מניותיו של קוסוי בבנק פוכיטונגרשאפשטיין על אפשרות 

ן חשוב לציין כי אפשטיי. מ"למהלך המונרחב בפסק הדין יש פירוט . ואפשטיין רכש את מניותיו של קוסוי

כוש את מניותיו של רהאשראי החדש שאפשטיין צרך שימש אותו ל. פנה לבנק ושוב אושר לו אשראי

אפשטיין לא פרע את האשראים הקודמים ולא את האשראים . עניין זה אושר בדירקטוריון, קוסוי

ו לא המפרק נכנס לתמונה וטען כי היו אי סדרים ושמישה. הקודמים שניתנו לו והבנק קרס ונכנס לפירוק

המפרק חשב . קיים חובות כאלה או אחרות ועליו לתת את הדין ולכן יש מקום לתביעה בדיני החברות

הפרת   היו עילות התביעה. לתבוע את הדירקטוריון של הבנק על העסקה שבעקבותיה בסוף קרס הבנק

ם חובת ג.  רואי החשבון כבר התריעו ולכן הדירקטוריון הפר  את חובת הזהירות–חובת הזהירות 

עד כאן אין שום . יש עניין אישי לאשר את האשראי והוא לא יצאה מן ההצבעה לקוסוי –האמונים הופרה 

ט העליון מטיל אחריות אישית על בעלי מניות פברק בבית המשהשופט החידוש הוא ש. חידוש בפסק הדין

 החברה וכלפי הוא אומר שבעל מניות השליטה הפר את חובת האמונים שלו כלפי, טה ככאלהיהשל

האישות , שלא הופיע בפקודת החברות בשום מקום ולא בפסיקה, המקור של חובת האמונים הזו . המיעוט

המשפטית של בעל מניות השליטה הוא כמה אישיות משפטיות הם קוסוי וחברות מסוימות שהם בשליטה 

בתו ולכן ניתן לתבוע לפי עקרון הישות המשפטית הנפרדת אדוארד קוסוי הפר את חו. מלאה של קוסוי
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הרי החברות ? השאלה האם ניתן לתבוע את החברות שבבעלות קוסוי אשר מחזיקות במניות הבנק, אותו

על יד הטלת חובת אמונים על בעלי מניות שליטה הרחיבו את מעגל הנתבעים . שאי משרה בבנקואינן נ

 חובת אמונים כלפי המיעוט כדי לומר שבעלי מנות שליטה הפרו. שיכול המפרק לתבוע מהם את הכסף

לומר שאדוארד קוסוי היה ער . וכלפי החברה צריך לבוא ולהראות שהם הפרו את חובת האמונים ביודעין

אך כדי לתפוס את החברות ברק אומר שנושא המשרה היחיד בחברות אף הוא , לכך ולהתעלם זה קל

נים או מכוח דיני השליחות ועל כן ת גם לחברות מכוח תורת האורג ולכן ידיעתו מיוחס,אדוארד קוסוי

על ידי פסיקה זו המפרק יכל לגבות כספים . על החברותמשפטית ניתן להטיל את התוצאות המשפטיות גם 

  . גם מהחברות בשליטתו של אדוארד קוסוי

המיעוט נפגע .  שאישרו את האשראי שאודארד קוסוי נהנה ממנו אישיתעהפרת חובת האמונים הופרה ברג

גם אפשטיין לא נפגע כי הוא הרי לא הוא מעולם כספים . קרס ואילו אדוארד קוסוי יצא עם הכסףכי הבנק 

שים של הבנק ולכן כאשר המפרק מצליח לקבל את הכסף מקוסוי קודם והנפגעים הנוספים הם הנ. מכיסו

  . כל בעלי הנושים מקבלים את כספם ורק אחר כך בעלי המניות

 

 והוא לא מקיים אותה ההפרה מולידה עילת תביעה ,ובות כלפי החברהבכל פעם שי שהפרה של אחת מהח

  . נגדו

  

  ?מתי תובעים כאשר יש זכות תביעה, מי, כיצד
  

  :לצורך העניין יש להבדיל בין שתי מושגים

זוהי פרוצדורה שבאה לסייע . זהו מושג פרוצדוראלי ייחודי בדיני החברות – תביעה נגזרת .1

  .להגשים את דיני החברות

בלעדית לדיני לא  זו פרוצדורת תביעה שרלוונטית לדיני החברות אך היא – נה ייצוגיתתובע .2

בראשית ימיה של התביעה הייצוגית היה סעיף אחד .  אלא גם בתחומים אזרחיים רבים,החברות

בעולם החברות ראשיתה .  לתקנות סדר הדין האזרחי29תקנה  –מתקנות סדר הדין האזרחי 

בעידן פקודת החברות ההתפתחות . בפרק בתוך חוק ניירות ערךיא של התובענה הייצוגית ה

 בנו פרק על תובענה 99כאשר נחקק חוק החברות בשנת . החקיקית היתה בחוק ניירות ערך

ירות יבחוק נ. ייצוגית בחוק החברות והוא החליף את פרק תובענות ייצוגיות בחוק ניירות ערך

הפרק בחוק החברות . ענות ייצוגיות היא בחוק נפרדהתחנה נכון להיום לתוב. ערך פרק זה בוטל

מהות התביעה היא עדיין . בוטל כי לפני קצת פחות משנתיים נחקק חוק התובענות הייצוגיות

 . בקונטקסט של דיני חברות

 

 כאשר מהות התביעה היא שעילת והנקודה החשובה היא שתביעה נגזרת היא פרוצדורה שתשמש אותנ

אם הנפגע היא .  כאשר הזכות שנפגעה או החובה שהופרה היא כלפי החברה–התביעה שייכת לחברה 
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וראלית נזדקק ד עילת התביעה שייכת לחברה ולכן כדי להפעיל את העילה מבחינה פרוצאזי ,החברה

  .לפרוצדורה של תביעה נגזרת 

באותה דים רבים שפגעו יתביעה ייצוגית נשתמש בה כאשר יחיד שנפגעו זכויותיו רואה שיש עוד יח

  . זוהי עילת תביעה אישית נגד החברה. הדרך

ואילו בתביעה נגזרת עילת ) בעל המניות(ההבדל הגדול שעילת התביעה בתובענה ייצוגית היא של היחיד 

  .התביעה היא של החברה

  

   –)בעל המניות(מהי עילת תביעה של היחיד 
  

  .  קיפוח בעל המניות–ה נראה כי מדובר בעניין אישי של בעל המנילחוק  191סעיף על פי 

 ההיפך – התשובה היא לא – ? האם ההנפקה המוזלת פוגעת בחברה– ד גליקמן נגד ברקאי"פס: דוגמא

אם . ולכן יש לה עילת תביעה אישית . הנפגעת היא בעלת המניות שנחלשו זכויותיה. היא מגייסת עוד הון

  .עי הוא תובענה ייצוגיתהאמציש אלפים רבים של בעלי מניות שנפגעו בצורה דומה אזי 

  

החברה שבה ראובן הוא נושא משרה עומדת להתקשר בחוזה לרכוש : דוגמא לעילת התביעה של החברה

ראובן לא יצא מן . פתאום מסתבר שראובן הוא קרוב משפחה של בעל הנכס המדובר, נכס מקרקעין 

  . 275' ס – יש פה הפרת אמונים קלאסית של ראובן מכאן, ההצבעה

 שהחברה – ?מה החשש הבסיסי בעסקה כזו. ת אחרות ראובן הוא בעל שליטה בחברה פרטיתבנסיבו

ברור שכלכלית בעקיפין בעלי . של החברה נפגעוהנכסי השווי הכלכלי . נפגעה בעסקה מבחינת המחיר

הכל נגזר מהפגיעה הישירה כלפי , זכות של בעל מניות לא שונתה המבחינה משפטית . המניות נפגעו

 מדברים , חובת האמונים– 274' ס -ו חובת הזהירות 252' ס – החברה עילת התביעה היא כלפי .החברה

 זו שנפגעת ולכן החברה אעילת התביעה היא של החברה כי הי. על חובת בעל המשרה כלפי החברה

  . צריכה להגיש את התביעה

  .  למשל הפרת חוזים–חברה יכולה להיפגע לאו דווקא בתחום דיני החברות 

  

  ?מי יחליט על הגשת התביעה
  

 ישכרו –ם בחברה יפעילו בשם החברה את המנגנון המתאים להגשת התביעה ינשואי המשרה המתאמ

  . 'עורכי דין וכו

כשהמפר הוא נושא המשרה עצמו והוא זה שבשוטף ביום יום יפעיל את זכויות התביעה מתעוררת בעיה 

 תביעה הזה המציאו בדיני החברות את הכלי שנקרא כדי להתגבר על הכשל. כי הוא הרי ישתיק את הכל

 ויש חשש שמי שאמור להפעיל את מנגנון ,בכל מקום שקיימת עילת תביעה בה נפגעה החברה. נגזרת
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ליזום מהלך של הנעת גלגלי התביעה  יוכל בעל מניות בודד , יגיש את התביעה כנגד עצמואהתביעה ל

  . רתתביעה נגזהיוזמה הזאת נקראת . בשם החברה

אך , ש ותשכור את עורכי הדין הוא בעל המניה הבודד"נגזרת כי הדמות שמופיעה כאן ותגיע לביהמ

כוח התביעה שלו נגזר מכוח ,  עילת תביעה אישיתאיןלבעל המניות היחיד . התובעת בתביעה היא החברה

אן מתח שצריך יש כ.  הפיצויים ישולמו לחברה עצמה,אם וכאשר יזכו בתביעה הזו. התביעה של החברה

 מן הצד השני יש את החשש שיהיו בעלי מניות שיש להם מזג חם ועל כל שטות יגישו –לווסת אותו 

לכן . לכן צריך לווסת את הנושא. לא בהכרח בעל מניות בודד צריך להניע את עניין התביעה. תביעה

לפנות אל בית המשפט אלא בעל המניות יכול , שבא לוכ זו לא תביעה שבעל מניות מגיש תתביעה נגזר

ש את מהות התביעה ומדוע נושאי "המיבשלב הזה צריך למסור לב. שזה יאשר לו להגיש תביעה נגזרת

ש יתרשם הוא יאשר לבעל המניות לנהל "רק אחרי שביהמ. המשרה אינם מתכוונים להגיש את התביעה

   –לחוק  194 עיף ס - ש יש תחנה בדרך"גם כדי להגיע לביהמ. את התביעה

  

רשאים להגיש תביעה ) עב תו-בפרק זה (ניה וכל דירקטור בחברה מ לעבכל   )א( .194
  .תקיימו הוראות סימן זההאם  נגזרת

 מוקדמים םאינת
  להגשת תביעה

ניין להגיש תביעה נגזרת יפנה לחברה בכתב וידרוש ממנה כי תמצה והמע  )ב(  
  ).שהי דר-בפרק זה (את זכויותיה בדרך של הגשת תובענה 

ת ופורטו בה העובדיו ,רקטוריון החברהה תופנה ליושב ראש דישדרי  )ג(  
  .היוצרות את עילת התביעה והנימוקים להגשתה

  

לאחר שבעל המניות . קודם כל על בעל המניות למצות הליכיםכי , בעל המניות יפנה אל החברה בכתב 

יקבל תגובה מהחברה כי הם לא מגישים או תביעה או שהגיעו למסקנה שאין פה עילת תביעה רק אז בעל 

אם הנימוק של הדירקטוריון הוא שהם דנו והתייעצו עם היועצים . ש"ניות יוכל לפנות אל ביהמהמ

  .  ש לא יאשר את התביעה"המשפטיים והגיעו למסקנה שאין עילת תביעה אזי יש סיכוי שביהמ

מתן , בשלב ההחלטה . ככל תביעה אחרתאת התביעה ש אישר את הגשת התביעה מנהלים "ברגע שביהמ

  שנשא בהןחשבו גם על בעל המניות וההוצאות. ם החברה זוכה הפיצויים הולכים לקופת החברה א, ד"פס

   : לחוק201 עיףס לפי –

  

, רשאי הוא להורות על תשלום גמול לתובע, ית המשפט לטובת החברהבסק פ .201
  .שטרח בהגשת התביעה הנגזרת ובהוכחתה

  מולג
) 3' תיקון מס(

  2005-ה"תשס

  

 האכיפה מסמיכים את תכדי לתמרץ א. מול כספיש הזכות לפסוק לבעל המניות שטרח לתבוע ג"לביהמ

  . ש לפסוק את הגמול"ביהמ
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   - 199סעיף   מטפל האגרותעניין ב

ישלם התובע רק חלק מאגרת בית משפט בשיעור , בעת הגשת תביעה נגזרת  )א(  .199
  .שקבע השר

  והוצאות גרהא
) 3' תיקון מס(

  2005-ה"תשס

תשיב החברה לתובע את האגרה ששילם , בית המשפט תביעה נגזרת ישרא  )ב(  
, את יתרת אגרת בית המשפט בשל התביעה הנגזרת באופן ובשיעור שקבע השרותשלם 

; ועל אף האמור בכל דין אי תשלום יתרת אגרת בית המשפט לא יעכב את הדיון בתביעה
  –בית המשפט רשאי 

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

  ובע סכומים שיקבע לכיסוי הוצאותיו או תל ות לחברה לשלםרלהו  )2(                  
  ;להפקיד ערובה לתשלומם                           

) 3' תיקון מס(  .ל על החברה להפקיד ערובה לכיסוי הוצאות הנתבעילהט  )3(                  
  2005-ה"תשס

  

ר לאחר הגשת שאם וכא.  אומר שהיחיד יצטרך לשלם אגרת בית משפט בתעריפים מיוחדים– )א(199' ס

לק הראשוני של האגרה ח אותו גם , ש מאשר את הבקשה לניהול התביעה כתביעה נגזרת "התביעה וביהמ

  .ששילם היחיד החברה תחזיר לאותו בעל המניה

  

  - לחוק200 עיףס מטפל הוצאות עניין ב

תשלם החברה , ופסק הוצאות לטובת הנתבע, ית המשפט בתביעה הנגזרתבסק פ .200
כי ההוצאות , אלא אם כן קבע מטעמים מיוחדים שיירשמו, את ההוצאות שנפסקו כאמור

להטיל על החברה את תשלום הוצאותיו של התובע וכן  ובע ורשאי הואישולמו בידי הת
בשים לב ,  או מקצתןכולן, ברהחל להטיל על התובע תשלום הוצאות שנגרמו הוא רשאי

  .לפסק הדין וליתר נסיבות הענין

  תווצאה
) 3' תיקון מס(

  2005-ה"תשס

  

 ולכן קובע הסעיף שאם ,בשיטת המשפט שלנו נהוג שהמפסיד משלם גם את הוצאות המשפט של הזוכה

אך אם מסתבר שיש מקום להשית חלק , זוהי ברירת המחדל של החוק -פסידה החברה תשלם החברה מ

  .  יכול להחליט כךש"ביהממההוצאות על בעל המניות המוביל את התביעה 

  

  . בתביעה נגזרת אי אפשר לסגור פשרה ללא אישור בית המשפט

התשובה היא ? מצד בעלי המניותאם יש אישור תביעה נגזרת האם זה מצמיח גם בסיס לתובענה ייצוגית 

 עילת התביעה היא של החברה – כי אם הם נפגעים בצורה עקיפה כתוצאה מפגיעה ישירה בחברה ,לא

  . ולא של בעלי המניות

  

הפיצויים הולכים לידי בעלי ,  אך כאשר יש זכייה .ההליך הפרוצדוראלי של תובענה ייצוגית הוא דומה

גם במקרה הזה בית המשפט יכול . נאלית בהתאם לנזק שנגרם להםהמניות שתובעים בצורה פרופורציו

  . לפסוק גמול למי שהניע את התובענה הייצוגית
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