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  הגבלת חבותו הנזיקית של רואה החשבו� המבקר 

  1כלפי צדדי� שלישיי�

  מאת

  *אייל�נילי קרקו

שאלת אחריות� הנזיקית של רואי חשבו� מבקרי� והיקפה מעוררת שיח אקדמי ומקצועי 

א� יש להגביל את  –בי� השאר זוכה השאלה . סוער ורחב היק� זה שני עשורי� לפחות

לתשומת לב רבה מצד  –� מבקרי� כלפי צדדי� שלישיי� חבות� הנזיקית של רואי חשבו

והיא מעוררת מחלוקת חוצת גבולות , משפטני� וקובעי מדיניות, כלכלני�, רואי חשבו�

  . גאוגרפיי�

מאז ראשית שנות התשעי� של המאה . מחלוקת זו אינה בעלת חשיבות תאורטית בלבד

י חשבו� מבקרי� כלפי לאומית להגבלת חבות� של רוא�העשרי� מסתמנת מגמה בי�

מחודש יוני , מגמה זו הגיעה לשיאה בהמלצת המועצה האירופית. צדדי� שלישיי�

: להגביל את חבות� של רואי חשבו� מבקרי� באיזו מהדרכי� המנויות בהמלצה, 2008

מעבר לכלל ; רית לפיצויטוטוקביעת תקרה סט; הגבלת החבות באמצעות תניות חוזיות

   .של אחריות יחסית

כי� בהגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי� כלפי צדדי� שלישיי� טועני� בעיקר התומ

, נגיש,  תנאי חיוני ליצירת שוק ביקורת יציבהואכי אימוצו של הסדר של חבות מוגבלת 

המתנגדי� להסדר מסוג זה טועני� בתמצית כי הגבלת חבות� של רואי  .תחרותי ואיכותי

 
המלצה בדבר הגבלת חבותו הנזיקית של רואה החשבו� המבקר  " על עקרונותמושתתתרשימה זו   1

  ).Ó‰„ ˙ˆÏ"Â˜¯˜ ÈÏÈ� ¯� Ï‡¯˘È· ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ˙Î˘ÏÏ ÏÈÈ‡)2009" כלפי צדדי� שלישיי�

 ירו� ר� די�תודתי העמוקה לעו .אקדמיהמסלול ה,  בבית הספר למשפטי� של המכללה למנהלמרצה  *

 המשמש יועצ�, )'גרינברג ושות, הלוי, חודק, קלינהנדלר, גרוסרכי הדי� שות� במשרד עו(הרמ� 

 שהוביל אותי בנבכי עבודתו של רואה החשבו� המבקר כמו ג� על, רואי החשבו�המשפטי של לשכת 

 נעשיתתה יוללא יזמתו עבודת מחקר זו לא הי, הערותיו תרמו רבות למאמר. בנבכי דיני התאגידי�

ראוב� אה חשבו� ולרו, )כתוארו אז(רואי החשבו� ל לשכת "מנכ,  אבי פרידמ�ר� די�תודתי לעו. כלל

תודתי נתונה ג� לחברי הסמינר . שסייעו לי רבות באיסו� החומר, )כתוארו אז(שי� נשיא הלשכה 

אורית  ר"דל, ר תמר גדרו�"ובמיוחד לד, המחלקתי של בית הספר למשפטי� של המכללה למנהל

תודות . ר לימור זר גוטמ� על הערותיה� ועזרת�"דלר עידו באו� ו"דל, ר עומר טנא"דל, פישמ� אפורי

בא על י אלי עקאה חשבו�לרוו ל תשובותיו המועילות לשאלותייישראל גלעד ע' לפרופג� נתונות 

בעת כתיבתו עוזר מחקר רועי כה� ששימש לתודתי . הערותיו החשובות לגרסה מוקדמת של מאמר זה

 על שנידב לי רבות מהידע –  גיל– לבסו� תודה מיוחדת לב� זוגי.  על סיועו הרב,של מאמר זה

  .ישה לו מאמר זה באהבה גדולהאני מקד. המקצועי שלו בתחו� החברות
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 שאינה משו�שירותי הביקורת וכי אינה ראויה חשבו� מבקרי� צפויה לפגוע באיכות 

  .עולה בקנה אחד ע� שיקולי הגינות

א� שהדיו� בשאלה זו והמחלוקת המלווה אותו לא פסחו על המשפט הישראלי או על 

 יתרה .לדיו� אקדמי מעמיק בישראלסוגיה זו טר� זכתה , מקצוע ראיית החשבו� בישראל

�, רה הגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי�שעיק, בניגוד למגמה הרווחת בעול�, מכ

לאמ� גישה מחמירה באשר להיק� חבות� של רואי חשבו� ממשי� הדי� הישראלי 

  . והצעות לאמ� הסדר של חבות מוגבלת נדחו, מבקרי�

רשימה זו מבקשת לבחו� את השאלה א� יש מקו� להגביל את חבות� של רואי חשבו� 

מאפייניו של שוק הביקורת הישראלי , על רקע הדי� הישראלי, מבקרי� בישראל

, בבחינת השאלה ייעשה שימוש בגישה פלורליסטית. והרגולציה שלה הוא כפו�

נוס� על . הגינות וקוהרנטיות משפטית, שבמסגרתה יישקלו שיקולי� של יעילות כלכלית

כ� הדיו� עצמו יושתת על מידע שנאס� מלשכת רואי חשבו� בישראל ועל מחקרי� 

בי� כאלה העוסקי� ישירות בבחינת ההשלכות שיש לאימוצו של הסדר , ל�שבוצעו בעו

  . של חבות מוגבלת ובי� כאלה העוסקי� בסוגיות בעלות רלוונטיות לשאלת המחקר

השאיפה להפחית ו היא ששיקולי הגינות וצדק ה של רשימה זוהתזה העומדת במרכז

 משפטי המגביל את הסדראימוצו של עלויות משניות ועלויות מנהליות תומכי� ב

אוסי� ואטע� כי אימוצו . חבות� הנזיקית של רואי חשבו� מבקרי� כלפי צדדי� שלישיי�

כפי שטועני� , של הסדר מסוג זה אינו עתיד לפגוע באיכות הביקורת החשבונאית

עוד אטע� כי אימוצו של . וכי למעשה הוא צפוי להביא להרתעה יעילה, המתנגדי� לו

ת נתמ� בשיקולי קוהרנטיות של המשפט ובמאפייניו הייחודיי� הסדר של חבות מוגבל

  .של רואה החשבו� המבקר

‡Â·Ó .‡ . ÌÈ„„ˆ ÈÙÏÎ ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ Ï˘ ˙È˜ÈÊ�‰ Â˙ÂÈ¯Á‡ ˙Ï·‚‰ ÔÈ·

Â˙Â·Á ˙Ï·‚‰Ï ÌÈÈ˘ÈÏ˘ .· . ÈÙÏÎ ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ Ï˘ ˙È˜ÈÊ�‰ Â˙Â·ÁÂ Â˙ÂÈ¯Á‡

ÌÈÈ˘ÈÏ˘ ÌÈ„„ˆ :‡¯˘È‰ ÔÈ„· ‰Ù˜È‰Â ‰ÒÈÒ·ÈÏ .1 . הרקע המשפטי לאחריותו של רואה

ההתרחשות העובדתית העומדת ביסוד התביעה נגד רואה החשבו� . 2; החשבו� המבקר

אחריותו הנזיקית של רואה החשבו� המבקר כלפי . 3 ;המבקר ומאפייניה הייחודיי�

היק� חבותו הנזיקית של רואה החשבו� המבקר כלפי צדדי� . 4; צדדי� שלישיי�

‰‚·È˜ÈÊ�‰ Â˙Â·Á ˙Ï˙ . ‚; הפ� הדיוני בתביעות נגד רואה החשבו� המבקר. 5 ;שלישיי�

 ÌÈÈ˘ÈÏ˘ ÌÈ„„ˆ ÈÙÏÎ ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ Ï˘–ÈË¯Â‡˙ ÁÂ˙È�  .1 .עלויות  .2; כללי

שיקולי צדק . 5; עלויות מנהליות. 4; שיקולי הרתעה. 3; משניות ואופי ההסדר המשפטי

‰‚·Â˙Â·Á ˙Ï . „; שיקולי קוהרנטיות. 7; המבקרייחודו של רואה החשבו� . 6; והגינות

 ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ Ï˘ ˙È˜ÈÊ�‰–ÌÈÈ¯˘Ù‡ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ¯„Ò‰  .1 .מעבר  .2; כללי

ÌÂÎÈÒ  ;ריתטוהגבלת הפיצוי באמצעות תקרה סטטו. 3; לכלל של אחריות יחסית

˙ÂˆÏÓ‰Â.  
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  מבוא

מעלה  הכספיי� או מצגי� מטעי� בדוחות קריסת חברות וחשיפה של הונאות חשבונאיות
 3. ובכלל� רואי החשבו� המבקרי�2,לא אחת תהיות בדבר תפקוד� של שומרי הס�

טענות . עוקבות לתהיות אלה טענות כי רואה החשבו� המבקר התרשל בעריכת הביקורת
משקיעי� ונותני אשראי ,  בעלי המניות של החברהשמגישי�אלה מהוות בסיס לתביעות 

  4.� של פרטי� מטעי� בדוחות הכספיי�תעקב הכללהטועני� כי סבלו נזק כלכלי 
תביעות מסוג זה חושפות את רואה החשבו� המבקר לחבות נזיקית בהיק� נרחב כלפי 

בעה של ההתרחשות העובדתית העומדת ִט:  מקורה של זו בשלושה5.צדדי� שלישיי�

 
 Reinier H. Kraakman, Gatekeepers: The Anatomy of a: למינוח זה ולמשמעותו ראו  2

Third-Party Enforcement Strategy, 2 J. L. ECON. & ORG. 53, 53 (1986).  

 Jose Joao Mantes Ferreira-Gomes, Auditors as Gatekeepers: The: על כ� ראו למשל  3

European Reform of Auditors’ Legal Regime and the American Influence, 11 COLUM. J. 

EUR. L. 665, 665 (2005). 
 אפשר להזכיר את הפרשות Enronבצד פרשת . Enronהמפורסמת מבי� פרשות אלה היא פרשת   4

 ;WorldCom; Madoff; Beacon Hills Master LTD; Parlament; E.S. Bankest: הזרות האלה

Phar-Mor; MiniScribe ; וכ� עוד תביעות רבות שהורת� במשבר ההלוואות בארצות הברית בשנות

בצד הפרשות שיאוזכרו . ג� השוק הישראלי חווה כמה פרשות שהניבו דרישות לפיצוי. השמוני�

ות  לפרשות אלה ולפרש.Ù.È.Ë ופרשת ‰·�˜ ÁÒÓÏ¯ויידונו בהמש� המאמר כדאי להזכיר את פרשת 

 Ann. T. Prillaman, Countering Unrealistic Expectations: Limiting Auditors :ראו, נוספות

Liability to Investors, 32 DUQ. L. REV. 849, 862, n. 84 (1993–1994); John W. Hill & 

Michael B. Metzger, Auditor Liability and the S&L Crisis: Shaping the Future of the 

Profession, 11 AN. REV. BANKING L. 263, 263–264 (1992); Ethan G. Zelizer, The 

Sarbanes-Oxley Act: Accounting for corporate Corruption?, 15 LOY. CONSUMER L. REV. 27, 

27–34 (2002); Michael J. de la Merced, In Madoff’s Wake, Scrutiny of Accounting Firms, 

N.Y. TIMES, 22.12.2008, www.nytimes.com/2008/12/22/business/22accounting.html; 

Leslie Wayne & William K. Rashbaum, Investigation into Madoff Fraud Turns to a Small 

Circle of Accountants, N.Y. TIMES, 12.3.2009, http://nytimes.com/2009/03/12/ 
business/12accountants.html; Nanette Byrnes & Michael Orey, For Accounting Giants, 

Nowhere to Hide?. BUSINESSWEEK, 16.2.2009, www.zimbio.com/BusinessWeek/articles/ 
699/ACCOUNTING+GIANTS+NOWHERE+HIDE; Andrea Melis, Corporate Governance 

Failures: To What Extant is Parmalat a Particularly Italian Case?, 13 CORPORATE 

GOVERNANCE 478 (2005); Alejandra Kim, Judge Bars Suit Alleging Negligence by Hedge 

Fund Accountants, N.Y. L.J., 10.7.2008, www.law.com/jsp/article.jsp?id=1202422874868 
&slreturn=1.  

, מתייחס להיק� אחריותו של הנתבע לנזקי התובע, ולו כמאמרב שאשתמש בו, "חבות"המונח   5

  . שעניינו עצ� אחריותו של הנתבע לנזקי התובע,"אחריות"להבדיל מהמונח 
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הכללי� , לבסו�; בע� של הנזקי� תולדת ההתרשלות הנטענתִט; ביסוד האירוע
הכללי� הנזיקיי� המסדירי� את חבות� א� , טיי� החלי� על רואי חשבו� מבקרי�המשפ

היקפה הנרחב של חבות� הנזיקית של . וא� כללי� בדבר התאגדות� של רואי חשבו�
. חבות זוטענות בדבר הצור� להגביל רואי חשבו� מבקרי� כלפי צדדי� שלישיי� הניבה 

לאומית �  אפשר להבחי� במגמה בי�מראשית שנות התשעי� של המאה העשרי�, ואכ�
נכו� למועד כתיבת מאמר זה בחרו  6.שעיקרה הגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי�

 7,כשלושי� מדינות להגביל את חבות� של רואי חשבו� מבקרי� בדר� זו או אחרת
  8.ובכעשר מדינות נעשי� מהלכי� להגבלה זו

מבקרי� הגיעה לשיאה להגבלת חבות� של רואי חשבו� לאומית � הבי�המגמה 
להגביל את חבות� של רואי חשבו�  2008,9יוני חודש מ, בהמלצת המועצה האירופית

 
חבות� של רואי חשבו� מבקרי� הוגבלה עוד בשנות , דוגמת אוסטריה וגרמניה, במדינות מסוימות  6

 Walter Doralt, Alexander Hellgardt, Klaus J. Hopt, Patrick: ראו. השלושי� של המאה הקודמת

C. Leyens, Markus Roth & Reinhard Zimmermann, Auditors’ Liability and Its Impact on the 

European Financial Markets, 67 CAMBRIDGE L.J. 62, 64 (2008); Commission of The 

European Communities, Commission Staff Working Document – Accompanying Document to 

the Commission Recommendation Concerning the Limitation of the Civil Liability of Statutory 

Auditors and Audit Firms-Impact Assessment, par. 6.1.3 (2008), http://ec.europa.eu/internal_ 
market/auditing/docs/liability/impact_assessment_en.pdf,) להל� :Commission Staff Working 

Document – Accompanying Document .(  

  .למאמר' דפירוט של מדינות אלה אפשר למצוא להל� בחלק   7

 – AON RISK SOLUTIONS, EFFORTS AT TORT REFORM AND LIMITATION OF LIABILITY: ראו  8

A BRIEF WORLDWIDE OVERVIEW (Mar. 2011) (un-published overview, on file with the 

Hebrew University Law Journal)) 2011:להל� Efforts At Tort Reform ( ;Commission Staff 

Working Document – Accompanying Document ,6.4.1' פס, 6ש "לעיל ה .  

על דר� אימו� נות החברות באיחוד את ההסדר המוצע האיחוד האירופי בחר שלא לכפות על המדי  9

לפיכ� ההמלצה אינה . � בי� המדינות ומטעמי� פוליטיי�יבשל הבדלי� משפטיי� וכלכלי, דירקטיבה

להמלצה וליוו אותה מחקרי� קדמו . 7.6 'פס,  ראו ש�.מחייבת וא� לא נקבע לוח זמני� ליישומה

 Commission Green Paper on the Role, the Position and the Liability of the :ראו. אחדי�

Statutory Auditor Within the European Union (1996), http://europa.eu/documents/ 

comm/green_papers/pdf/com96_338_en.pdf.; A Study on Systems of Civil Liability of 

Statutory Auditors in the Context of a Single Market for Auditing Services in the European 

Union, Carried out on behalf of the European Commission (2001), http://ec.europa.eu/ 

internal_market/auditing/docs/liability/auditliability_en.pdf.) להל� :A study on systems of 

civil liability of statutory auditors(; EC-DG Internal Market and Services, Final Report of 

the Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes (Market/2005/24/f), 

(September, 2006), http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/liability/auditors- 

final-report_en.pdf )להל�: Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes(; 
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; הגבלת החבות באמצעות תניות חוזיות: בהמלצה מהדרכי� המנויות ומבקרי� באיז
  10.מעבר לכלל של אחריות יחסית; רית לפיצויטוקביעת תקרה סטטו

רואי חשבו� מבקרי� כלפי צדדי� השאלה א� יש להגביל את חבות� הנזיקית של 
בלבה עומדות . רפיי�גמעוררת מחלוקת חוצת גבולות גאועודנה שלישיי� עוררה ו

א� שהדיו� . ההצדקות להגבלת החבות והכלי� המשפטיי� הראויי� להשגת מטרה זו
בשאלה זו והמחלוקת המלווה אותו לא פסחו על המשפט הישראלי או על מקצוע ראיית 

 ממשי� הדי� הישראלי לאמ� גישה מחמירה באשר להיק� חבות� 11,החשבו� בישראל

 
Directorate General for Internal Market and Services, Consultation on Auditors’ Liability 

and Its Impact on the European Capital Markets par. 2.2.2 (Commission Staff Working 

Paper 2007), http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/liability/consultation-paper 

_en.pdf) להל� :Commission Staff Working Paper(; Commission Staff Working Document 

– Accompanying Document, 6ש "לעיל ה.  

10  Commission of the European Communities, Commission Recommendation Concerning the 

Limitation of the Civil Liability of Statutory Auditors and Audit Firms (Jun. 5, 2008), 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0039:0040:EN:PDF. 

 Commission Recommendation Concerning the Limitation of the Civil Liability of: להל�(

Statutory Auditors and Audit Firms.(  

לשאלת היק� אחריות� הנזיקית של רואי חשבו� מבקרי� כלפי צדדי� שלישיי� בכלל ולשאלת   11

 כלפי צדדי� אחריות רואי החשבו� בגי� רשלנות"רונ� פוליאק : הגבלת חבות� בפרט ראו למשל

אסו� "ירו� הרמ� ; )2005 (449 נד ·ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ ˙Î˘Ï ÔÂ‡ËÈ" מגמות וחידושי�: שלישיי�

עונת "אתי אפללו ; )ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ 10, 108 ,109) 2008"  א� לא באחריות רואי החשבו�–במאגסו� 

 TheMarker"  והלח� על רואי החשבו� והדירקטורי� הול� וגובר– חות הכספיי� בסופה"הדו

30.3.2008 www.themarker.com/law/1.504351 ; בלשי� וכלבי שמירה"עידו באו� "

TheMarker 25.6.2008 www.themarker.com/law/1.486727 ;פרשות מגאסו� "וינריב �אלה לוי

 Ò·ÂÏ‚ 2.7.2008" ופיקסל הציתו את הוויכוח על היק� האחריות של רואה החשבו�

www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=829&did=1000357089 ; תביעות נסגרות "אתי אפללו

 TheMarker 16.7.2007" בפשרה כי המוניטי� של רואה החשבו� על הכ�

www.themarker.com/law/1.450899) ג"אתי אפפלו ; ")תביעות נסגרות בפשרה"אפללו : להל�' �

 TheMarker" 'ארד דולר דולר יתבע בחצי מילי10,000לא הגיוני שרואה חשבו� שמקבל ': בארנס

18.11.2007 www.themarker.com/law/1.463585 ; תביעת ענק שתזעזע את שוק ראיית "עידו באו�

; TheMarker 16.2.2010 www.themarker.com/law/1.560650" החשבו� היא רק עניי� של זמ�

 TheMarker 21.2.2010" ח"מדוע אי� להגביל אחריות של רו"גבריאל קלינג 

www.themarker.com/law/1.575145. רואי  בבחירות האחרונות שהתקיימו לתפקיד נשיא לשכת

א� על , חשבו� בישראל הוצגה הסוגיה של הגבלת החבות כאחת הסוגיות העיקריות הדורשות פתרו�

, לא פורס�" (2020תוכנית "עופר מנירב : ראו למשל. ידי המועמדי� לתפקיד וא� על ידי אחרי�

היו� מי שהפסיד קצת כס� מיד תובע את ': ח יגאל גוזמ�"רו"הדס מג� ; )י המחברתעותק מצוי ביד

 =Ò·ÂÏ‚ 31.5.2009 www.globes.co.il/news/article.aspx?did" ' וזו חוצפה–רואה החשבו� 
ח " לנשיא לשכת רומה� המשימות הבוערות שמחכות: הוראות ביצוע"רו� פז ; 1000454321
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סוגיה זו זכתה לתשומת לב רבה א� על פי ש, יתרה מכ�. של רואי חשבו� מבקרי�
הרי שהיא טר� זכתה לדיו� אקדמי מעמיק , בספרות המשפטית והחשבונאית בעול�

  .בישראל
 כמו ג� השאיפה ,התזה העומדת במרכזו של מאמר זה היא ששיקולי הגינות וצדק

הסדר משפטי המגביל אימוצו של  תומכי� ב,להפחית עלויות משניות ועלויות מנהליות
אוסי� ואטע� כי . את חבות� הנזיקית של רואי חשבו� מבקרי� כלפי צדדי� שלישיי�

כפי שטועני� , אימוצו של הסדר מסוג זה אינו עתיד לפגוע באיכות הביקורת החשבונאית
עוד אטע� כי אימוצו של . למעשה הוא צפוי להביא להרתעה יעילהוכי , המתנגדי� לו

הסדר של חבות מוגבלת נתמ� בשיקולי קוהרנטיות של המשפט ובמאפייניו הייחודיי� 
  . של רואה החשבו� המבקר

אעמוד על הטעמי� הראשו� בחלק . לבד פרק המבואמ חמישה חלקי� לרשימה זו
להבדיל משאלת , י חשבו� מבקרי�שהניעו אותי להתמקד בשאלת חבות� של רוא

תוצג עמדת הדי� הישראלי בדבר אחריות� וחבות� של רואי השני בחלק . אחריות�
 אציג את ההצדקות להגבלת השלישיבחלק . חשבו� מבקרי� כלפי צדדי� שלישיי�

 ואבח� אות� חבות� של רואי חשבו� מבקרי� ואת הטיעוני� נגד הגבלת חבות� כאמור
הרביעי אציג שתיי� מהחלופות המרכזיות להגבלת חבות� של בחלק . בחינה ביקורתית

  . מסקנותייוהאחרו� של המאמר יוצגו החמישי בחלק . רואי חשבו� מבקרי�

בי� הגבלת אחריותו הנזיקית של רואה החשבו� המבקר כלפי . א
  צדדי� שלישיי� להגבלת חבותו

נטל היחידה להקלת הגבלת חבות� הנזיקית של רואי חשבו� מבקרי� אינה הדר� ה
ובראש� הגבלת היק� אחריות� , חלופותעוד בצדה עומדות .  כתפיה� המוטל עלכלכליה

  12.תביעהה� באמצעות צמצו� מעגל הניזוקי� בעלי עילת יהנזיקית כלפי צדדי� שלישי

 
  בשני�.Ò·ÂÏ‚ 16.9.2009 www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000498386" ?הנכנס

 בישראל למשרד המשפטי� שלוש הצעות לתיקו� החוק באופ� רואי חשבו�לשכת האחרונות הגישה 

מידע שנמסר לי ( צלחו לכדי הלי� חקיקה ההצעות לא. שיגביל את חבות� של רואי חשבו� מבקרי�

 ).2010פברואר , על ידי לשכת רואי החשבו�
 :האפשריות להקלת הנטל הכלכלי המוטל על רואי חשבו� מבקרי� ראולחלופה זו כאחת החלופות   12

Report of the Standing Senate Committee on Banking, Trade and Commerce, Joint and 

Several Liability and Professional Defendants: Options Discussion Paper, Part IV, par. 

G(1) (October, 1997) available at www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/361/bank/ 
report/report-02-e.htm (last visited at 12/7/2011)) להל� :Joint and Several Liability – 

Report.(  
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 בשלב הראשו� נכו� יותר לעסוק בשאלת הגבלת אחריות� שמאממילא עולה השאלה 
 שאלה זו מקבלת משנה תוק� .מבקרי� כלפי צדדי� שלישיי�הנזיקית של רואי חשבו� 

, החלופה של הגבלת אחריות מוקדמת יותר, ראשית: האלהבחנות הנוכח שלוש ה
הדי� הישראלי אימ� גישה מרחיבה , שנית. חבותהלחלופה של הגבלת , מבחינה עיונית

ממילא  13.באשר לאחריות� הנזיקית של רואי חשבו� מבקרי� כלפי צדדי� שלישיי�
עולה השאלה א� מהל� שעניינו הגבלת חבות� של רואי חשבו� מבלי להקדי� ולדו� 

קיי� דמיו� רב בי� השיקולי� , שלישית. בהגבלת האחריות עצמה עתיד לצלוח
   14.� לשאלת הגבלת החבותינטיוו� לשאלת הגבלת האחריות לאלה הרלינטיווהרל

, ת� של רואי חשבו� מבקרי� ללמוד מבחירתי לדו� בשאלת הגבלת חבושאפשרכפי 
 או , השיטה של אימו� הסדר אחריות רחב15.אני סבורה שהתשובה לשאלה זו שלילית

 מחד והגבלת היק� חבותו של המזיק ,לפחות הותרת הסדר האחריות הקיי� על כנו
 גישה זו מבקשת ליצור איזו� בי� 16.מאיד� אינה זרה לדי� הישראלי או לדיני� אחרי�

מנע מהטלת נטל כלכלי יספר רב יותר של ניזוקי� לבי� השאיפה לההשאיפה לפצות מ

 
  ".שלישיי�אחריותו הנזיקית של רואה החשבו� המבקר כלפי צדדי� : "3.בפרק א להל� ועל כ� רא  13

� לשאלת הגבלת אחריות� של רואי חשבו� מבקרי� כלפי צדדי� שלישיי� ראו ינטיוולשיקולי� הרל  14

 John W. Hill & Michael B. Metzger, Auditor Liability and the S&L Crisis: Shaping :למשל

the future of The Profession?, 11 ANN. REV. BANKING L. 263 (1992); John A. Siliciano, 

Negligent Accounting and the Limits of Instrumental Tort Reform, 86 MICH. L. REV. 1929 

(1988); Thomas L. Gossman, IMC V. Bulter: A Case for Expanded Professional Liability 

for Negligent Misrepresetation?, 26 AM. BUS. L.J. 99 (1988); James W. Zisa, Guarding the 

Guardians: Expanding Auditor Negligence Liabilty To Third-Party Users of Financial 

Information, 11 CAMPBELL L. REV. 123 (1988–1989).   

איני מבקשת לטעו� שאחריות� של רואי חשבו� מבקרי� כלפי צדדי� שלישיי� צריכה להיות , ודוק  15

על רואי ברשלנות כנס לעובי הקורה אומר שגישתי היא שיש להטיל אחריות ילהמבלי . בלתי מוגבלת

אחריות� באמצעות מבח� הצפיות כפי יש להגביל את וכי , חשבו� מבקרי� כלפי צדדי� שלישיי�

ה של חובת הזהירות באופ� סבורה כי יש להגביל את היקפאיני לכ� . שנוסח בפסיקה הישראלית

  . � מסוימי� בלבד כפי שנעשה למשל בדי� האנגלייזוקיכלפי סוגי נאפריורי 

 234 ח"ס, 1975–ה"תשלה, בדי� הישראלי אומצה שיטה זו בחוק הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�  16

הצעה להגביל את היק� החבות נשמעה . 86ח "ס, 1980–�"תשה, ובחוק האחריות למוצרי� פגומי�

הוועדה  :ראו.  יושמה משנותרה במחלוקתא� לא, בדי� הישראלי ג� בהקשר של רשלנות רפואית

 „ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ משרדית לבחינת הדרכי� להקטנת ההוצאה הציבורית בגי� תביעות רשלנות רפואית�הבי�

 -www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/C2C6D084-3D19 )2005נובמבר , ירושלי� (137–120
409C-90EF-75B081BB93A3/4130/rashlanut.pdf. זו אפשר למצוא כאמור ג� דוגמאות לשיטה 

 Ronen Avraham, Database of State Tort Law Reforms, (DSTLR :ראו למשל. בדיני� זרי�

3rd) 6–8 L. & ECON. RES. PAPER SERIES (Northwestern University School of Law 2001), 

available at http://ssrn.com/abstract=902711; Catherine M. Sharkey, Unintended 

Consequences of Medical Malpractice Damages Caps, 80 N.Y.U. L. REV. 391, 412 (2005).  
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בכ� יתרונה על פני שיטה השוללת לחלוטי� מחוג מסוי� של ,  למעשה17.כבד על מזיקי�
   19.שיטה זו אינה זרה ג� בהקשר של רואי חשבו� מבקרי� 18.ניזוקי� את עילת התביעה

�, ראשית. תרו� אסטרטגיבעלת יהיא התמקדות בשאלת הגבלת החבות , נוס� על כ
לקוות שהיא תעורר אפשר , ג� א� חלקי, כמי שמאפשרת פסיקת פיצוי מסוי� לניזוקי�

, מש�הכפי שנראה ב, שנית.  הגבלת האחריות– "אחותה הבוגרת"התנגדות פחותה מ
 שעיקרה הרחבת אחריות� של רואי חשבו� עקיבה מגמה תהפסיקה הישראלית מבטא

על רקע מגמה זו ספק א� ליזמה שעניינה הגבלת  .י�מבקרי� כלפי צדדי� שלישי
החלופה של שמירה על . י הצלחה ממשיי�יסיכומבקרי� אחריות� של רואי חשבו� 

 י סיכויתבעל, כ� נראה, היאהסדר האחריות הקיי� בצד אימו� הסדר של חבות מוגבלת 
  .הצלחה גדולי� יותר

כלפי אחריותו וחבותו הנזיקית של רואה החשבו� המבקר . ב
  בסיסה והיקפה בדי� הישראלי: צדדי� שלישיי�

  הרקע המשפטי לאחריותו של רואה החשבו	 המבקר. 1

, ביקורת דוחות כספיי� הנה מ� התפקידי� המרכזיי� והחשובי� ביותר של רואה החשבו�
 מעמדה המיוחד של הביקורת נית� לה בראש 20.א� לא המרכזי והחשוב שבה�

 חוק זה מורה כי חברה ציבורית וחברה פרטית שהיא .ובראשונה מכוח חוק החברות
 שנתיי� – חבות בעריכת דוחות כספיי�,  כהגדרתו בחוק ניירות ער�,תאגיד מדווח

 
Ï‡È¯·‚ ÔÂ·ÊÚ  295/81א "ע :לשיקול זה בהקשר של חוק הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� ראו למשל  17

� 'Ï‡È¯·‚,1982 (542–541, 533) 4(ד לו" פ(.  

  ".שיקולי צדק והגינות. "5.להל� בפרק גוראו לעניי� זה ג� את הדיו�   18

 Commission;20' עמב, 8ש "לעיל ה, Efforts At Tort Reform 2011: ראו .זה למשל הדי� בצרפת  19

Staff Working Paper ,2.2.2' פס, 9ש "לעיל ה.  

  .98ח "ס, 1955–ו"תשטה,  לחוק רואי חשבו�1עי� בס" איית חשבו�ר"ל כ� מלמדת הגדרת המונח ע  20
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 בה בעת קובע חוק החברות כי דוחותיה� הכספיי� 21. לפי חוק ניירות ער�– ותקופתיי�
   22.� מבקרהשנתיי� של חברה ציבורית ושל חברה פרטית יבוקרו על ידי רואה חשבו

מטרתה של מהותה ו: שני גורמי�עוד למעמדה המיוחד של הביקורת אחראי� 
,  בחינה סיסטמטית ואובייקטיבית של דוחותיה הכספיי� של חברההיאביקורת . הביקורת

 נאות שיקו�מטרתה לקבוע א� הדוחות משקפי� . הנעשית על פי תקני ביקורת מקובלי�

 
נטיות בחוק ניירות ער� וולהוראות הרל. 189ח "ס, 1999–ט"התשנ, לחוק החברות) א(171' ס: אור  21 

 לתקנות ניירות ער� 39, א38, 9, 8, 7 'תק; 234ח "ס, 1968–ח"תשכה, ער�  לחוק ניירות36' ס: ראו

דוחות  – תקנות ניירות ער� :להל� (2037ת "ק, 1970–ל"תשה, )יי�דוחות תקופתיי� ומייד(

חברה פרטית שאינה תאגיד כאמור חבה בעריכת דוחות כספיי� לפי הוראות חוק  ).תקופתיי�

הוראות הפרק השישי לחוק המתייחסות לחברה .  לחוק החברות172, )ב(171 'ס:  ראו.החברות

הער� שלה הוצעו לציבור מחו� לישראל בלבד או שה� פרטית חלות ג� על חברה ציבורית שניירות 

  .לחוק החברות) ד(171' ס :ראו. רשומי� למסחר בבורסה מחו� לישראל בלבד

במקרה של דוח , ודוק.  דוחות תקופתיי�– לתקנות ניירות ער� 9 'תק; לחוק החברות) א(172 'ס: ראו  22

דוחות  – לתקנות ניירות ער� 47 'תק:  ראו;רבעוני תצור� לדוח סקירה של רואה החשבו� המבקר

להבדיל , מאמר לדוחותיה הכספיי� המבוקרי� של החברהבהתייחסותי בפסקה זו . תקופתיי�

ווח לפי י דוחותיה הכספיי� השנתיי� של חברה החבה בדלעומת. מחייבת הסבר, מדוחותיה הסקורי�

 של חברה החבה בחובת י�ידוחות הבינ, חבי� בביקורת חשבונאיתה, לחוק החברות) א(171עי� ס

 מטרת).  דוחות תקופתיי�–  לתקנות ניירות ער�47' תק: ראו(ווח כאמור חבי� בסקירה חשבונאית יד

מטרת הסקירה היא לאפשר למבקר לדווח .  שונה ממטרת הביקורת החשבונאיתהסקירה החשבונאית

חשב ידי שיוכלו לה שיש צור� בשינויי� מהותיי� בדוחות הנסקרי� כהמלמדשלא בא לידיעתו דבר 

 מטרת הביקורת החשבונאית היא לאפשר לעומת זאת. דוחות שהוכנו לפי כללי חשבונאות מקובלי�

.  נאותשיקו� למבקר לחוות את דעתו א� הדוחות הכספיי� משקפי� את מצב עסקיה של החברה

 אחד הבדל זה בי� מטרת הסקירה לבי� מטרת הביקורת משפיע על הנהלי� שעל המבקר לייש� בכל

 לו לאפשר כדי ונאותות ביקורת מספיקות ראיות אוס�  המבקראי� הסקירה בהכנת. מהתהליכי�

 הביקורת רבי� מנוהלי כוללי� ואינ� בהיקפ� מצומצמי� הסקירה  נוהלי.הדוחות על דעה לחוות

 בדבר סקירה של מידע כספי 1תק� סקירה : התקשרויות לסקירה של מידע כספי": ראו. המקובלי�

סקירה של לשכת רואי חשבו� " (פות ביניי� הנערכת על ידי רואה החשבו� המבקר של היישותלתקו

 %www.sriglobalgroup.com/images/Pdf/%D7%AA%D7%A7%D7%9F) 6.11.2008, בישראל
20%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94%201.pdf ; עיו� בפסיקה מלמד כי רואה

וה� בטענה תרשל בביקורת על הדוחות הכספיי� בטענה שהה� החשבו� המבקר עלול להיתבע 

·�˜ „Ï‡¯˘ÈÏ Ë�Â˜ÒÈ  1009/00) 'מחוזי חי(א "ת: ראו למשל(בסקירת הדוחות הכספיי� שהתרשל 

� '‡„ÈÂ¯· ,עניי� : להל� ()22.6.2008, פורס� בנבו( לפסק דינה של השופטת גילאור 1' פס‡„ÈÂ¯·(( .

ל הסקירה החשבונאית כדינה הנזיקי של הביקורת דברי� אלה מעלי� את השאלה א� דינה הנזיקי ש

ע� זאת . והיא דורשת עיו� נפרד, שאלה זו מתעוררת בראש ובראשונה בשלב האחריות. החשבונאית

יפי� הטיעוני� שיוצגו בהמש� בעד הגבלת חבותו של , ככל שהדבר נוגע לסוגיית הגבלת החבות

לפיכ� ככל שסקירה . ת על דר� קל וחומרוזא, חשבונאיתהלסקירה באשר המבקר ג�  רואה החשבו�

יש להחיל עליה את , חשבונאית רשלנית עלולה להטיל אחריות בנזיקי� על רואה החשבו� המבקר

 .המלצותיו של מאמר זה
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ת מצבה העסקי של החברה ליו� המאז� ואת  כללי החשבונאות המקובלי� אועל פי
�   23.תוצאות פעולותיה לתקופה שנסתיימה באותו תארי

אישור שהדוח : האלה מהתוצאות באחתהביקורת החשבונאית עשויה להסתיי� 
 הסתייגות 24; כללי חשבונאות מקובלי�ועל פי נאות שיקו� הכספי משק� את מצב העסק

 על הדוח הכספי או עלמנעות מלחוות דעה י ה25;ריט הכלול בומהדוח הכספי או מ�
ר הדירקטוריו� על קיומ� של ליקויי� "ווח ליוי ד27;מת� חוות דעת שלילית 26;פריט שבו

   28.מהותיי� בבקרה החשבונאית של החברה
כי הדוחות הכספיי� המבוקרי� נעדרי� " הבטחה סבירה"באופ� זה מעניקה הביקורת 

ולנותני  י� אחרי�ילמשקיעי� פוטנציאל,  מניותמצגי� מטעי� מהותיי� ומאפשרת לבעלי
 הביקורת החשבונאית 29.על פי זהאשראי להסתמ� על האמור בה� ולכלכל את צעדיה� 

 
ת "ק, 1973–ג"תשלה, )דר� פעולתו של רואה חשבו�( לתקנות רואי החשבו� 24, 11, 1' תק: ורא  23

מטרת ביקורת דוחות כספיי� ועקרונות " ;)ח"ר� פעולתו של רוד –  תקנות רואי חשבו�:�להל (1642

אוקטובר , )3(סעי� ב,  של לשכת רואי חשבו� בישראל73' גילוי דעת מס( "כללי� לעריכת ביקורת

2006 (http://staj.co.il/wp-content/ac/audit_standards/tb73.pdf) 73גילוי דעת : להל�(.  

  .ח"דר� פעולתו של רו –  לתקנות רואי חשבו�11' תק: ראו  24

  .13'  תק, ש�ראו  25

  .15'  תק, ש�ראו  26

וכ� , מנעות ממנו או לחוות דעת שליליתילה, לטעמי� להסתייגות מהדוח הכספי .17 'תק , ש�ראו  27

 של 72' גילוי דעת מס" (דוח רואה חשבו� מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד": ראו, לתוכנ� של אלה

 www.icpas.org.il/upload/Manifesto/BESUBS) 2006אוקטובר , לשכת רואי חשבו� בישראל
6812gd72.pdf) 72' גילוי דעת מס: להל�.( 

סמכויות עוד כדאי עוד להזכיר שלרואה החשבו� המבקר נתונות בחוק .  לחוק החברות169' ס: ראו  28

דר� פעולתו של  –  לתקנות רואי החשבו�23' תק;  לחוק החברות168' ס: ראו. לצור� מילוי תפקידו

שהינו אחד מאבני היסוד , התלות� סמכויות אלה חל על רואה החשבו� המבקר עיקרו� איבצד . ח"רו

 דר� – לתקנות רואי חשבו�) א(2 'תק;  לחוק החברות166–165, 160 'ס: ראו. של מקצוע הביקורת

תוצאה מעיסוק תלות כ�ניגוד ענייני� ופגיעה באי(תקנות רואי חשבו� ; פעולתו של רואה החשבו�

 החלטה לפי –אי תלות המבקר "רשות ניירות ער� החלטה של ; 608ת "ק, 2008–ח"תשסה, )אחר

 /www.isa.gov.il/Download )1992אוגוסט  ("1968–ח"התשכ, ב לחוק ניירות ער�9סעי� 
IsaFile_304.pdf) להל�:�  ).תלות המבקר� אי–  הנחיות הרשות לניירות ער

 לפסק דינה של השופטת 60, 52' פס, 22ש "לעיל ה, ·¯ÈÂ„‡עניי� : יקורת ראויה זה של הביעל אופ  29

, 6ש "לעיל ה, Commission Staff Working Document – Accompanying Document; גילאור

". שומרי ס�"המכוני�  וצת בעלי התפקידי�נהוג לשיי� את רואה החשבו� המבקר לקבלכ� . 3.1' פס

 Kenneth E. Shore, Watching the Watchdog: An Argument for Auditing Liability to: ראו

Third Parties, 53 SMU. L. REV. 387, text near n. 3–6 (2000).  
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 כלי ראשו� במעלה להקניית אמינות למידע הפיננסי המובא לציבור באמצעות היא אפוא
   30.פעילות תקינה של שוקי ההו�של  אב� יסוד שהיאאמינות , הדוחות הכספיי�

מטרתה של הביקורת תורמת העובדה כי דוחותיה הכספיי� של החברה ללמהותה ו
בחברה פרטית זכאי . כמו ג� דוח רואה החשבו� המבקר חשופי� בפני צדדי� שלישיי�

 31.בעל מניות בחברה לקבל העתק של הדוחות ושל חוות דעת רואה החשבו� המבקר
עשויי� א� , "זרי�" ובי�" מקומיי�"� בי, � בחברה או נותני אשראיימשקיעי� פוטנציאלי

וכ� , של החברה כתנאי לביצוע העסקהה� לדרוש לעיי� בדוחותיה הכספיי� המבוקרי� 
 דוחותיה הכספיי� המבוקרי� של חברה ציבורית 32. לקבל העתק ממסמכי� אלהלדרוש

 � באתר הבורסה 33,)א"מגנ(עומדי� לעיונו של כל דורש באתר הרשות לניירות ער
 ובמקרה של 35, במשרד הראשי של המנפיק או של התאגיד34,")מאיה("ת ער� לניירו

 בצד 36.תאגיד המציע ניירות ער� לציבור נכללי� הדוחות הכספיי� המבוקרי� בתשקי�
מקרי� אלה עשויי� דוחותיה הכספיי� של חברה להיות חשופי� לעיונ� של צדדי� 

 דוחות כספיי� במקרי�  הקובעות חובת הגשתאחרותמכוח הוראות די� , שלישיי�
  37.מיוחדי�

 
 The: על חשיבותה של הביקורת החשבונאית לתפקוד� היעיל של שוקי ההו� ראו למשל  30

Commission of the European Communities, Commission Recommendation Concerning the 

Limitation of the Civil Liability of Statutory Auditors and Audit Firms (2008), 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0039:0040:EN:PDF; 

Commission Staff Working Document- Accompanying Document ,3.2.1 'פס, 6ש "לעיל ה; 

David A. Jaffe, The Allocation of Fault in Auditor Liability Lawsuits Brought by 

Sophisticated Third Party Users of Financial Statements – A Plea for Proportional 

Liability, 54 U. PITT. L. REV. 1051, 1059 (1992–1993) ;1134/95) א"מחוזי ת(א "ת  È˘¯ÂÈ

Ê ˘Ó˘ ‰˘Ó ÁÂ�Ó‰"Ï�  'Ë¯ÎÈÈ¯ ,21.2.2010, פורס� בנבו (גונ��ו לדברי השופטת מיכל אגמו�' פס .(  

  .לחוק החברות) ד(173 'ס: ראו  31

ות חייבות חברות פרטיות שמתקיימי� בה� לפחות אחד  לחוק החבר175עי� עוד כדאי לציי� שלפי ס  32

 ,140עיפי� ס. מהתנאי� המנויי� בסעי� לצר� את המאז� הכלול בדוחות הכספיי� לדוח השנתי שלה�

 לחוק החברות קובע כי 43 עי�ס.  לחוק קובעי� כי חברה פרטית תגיש לרש� החברות דוח שנתי141

מכא� שהמאז� המבוקר של חברות פרטיות העונות . המרשמי� שהרש� מנהל פתוחי� לעיו� הציבור

   .פתוח לעיו� הציבור, 175עי�  מהתנאי� שבסלאחד

33  www.magna.isa.gov.il .  

34  http://maya.tase.co.il/bursa/indeximptoday.htm .  

  . לחוק נירות ער�44'  ס; לחוק החברות143, 142' ס: ראו  35

, ) מבנה וצורה– וטיוטת התשקי� פרטי התשקי�( לתקנות ניירות ער� 60 ,56 'תק: ראו  36

  ).וטיוטת התשקי�  פרטי התשקי�– תקנות ניירות ער�: להל� (1794ת "ק, 1969–ט"תשכה

; 2037ת "ק, 1970–ל"תשה, )דוחות תקופתיי� ומיידיי�(יג לתקנות ניירות ער� 37' תק: ראו למשל  37

הצעה ( לתקנות ניירות ער� 10, 3 'תק; 283ת "ק, 2000–ס"תשה ,)מיזוג(א לתקנות החברות 6' תק

לתקנות ניירות ער� ) ו(6, 5, 2 'תק; 834ת "ק, 2000–ס"תשה, )פרטית של ניירות ער� בחברה רשומה
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במקרה של חברות ישראליות שניירות הער� שלה� נסחרות בבורסות זרות עשויי� 
חוקי המדינה הזרה לחייב את החברה בהגשת דוחות כספיי� מבוקרי� לרשות 

פני צדדי� ללניירות ער� ולבעלי המניות של החברה וכ� בהעמדת� לעיו� " מקומית"ה
במדינות האיחוד האירופי רשאיות פירמות רואי חשבו� ו בריתבארצות ה. שלישיי�

�לערו� ביקורת חשבונאית לחברה , ישראליות שקיבלו את אישור הגופי� המוסמכי� לכ
 במקרי� אלה חשופה חוות דעתו של רואה החשבו� המבקר 38."זרה"הנסחרת במדינה ה

  ".זרי�"� יהישראלי לצדדי� שלישי

דת ביסוד התביעה נגד רואה החשבו	 ההתרחשות העובדתית העומ  . 2

  המבקר ומאפייניה הייחודיי�

ביסוד תביעות המוגשות נגד רואי חשבו� מבקרי� עומדת בדר� כלל ההתרחשות 
או אלה המעונייני� ברכישת  משקיעי�, נותני אשראי, בעלי מניות: הבאההעובדתית 

 דעתו של רואה  טועני� שהסתמכו על דוחותיה הכספיי� של החברה ועל חוות39החברה
כי ;  מוטעה את מצבה העסקי של החברהשיקו�כי אלה שיקפו ; החשבו� המבקר

   40.כי עקב כ� סבלו נזק כלכלי; הביקורת נערכה באופ� שאינו ראוי
  : ייחודיי� בעלת שני מאפייני� היאהתרחשות עובדתית זו 

„Á‡‰, גרימת הנזק משנית � ביחס תרומתו של רואה החשבו� המבקר לתהלי
 להבדיל ,בעריכת הדוחות עצמ� חבה החברה המבוקרת. תרומת� של גורמי� אחרי�ל

,  ועל הדירקטוריו� מוטלת החובה לאשר את הדוחות הכספיי�41,מרואה החשבו� המבקר

 
עוד כדאי להזכיר שהדוחות . 430ת "ק, 2001–א"תשסה, )עסקה בי� חברה לבי� בעל שליטה בה(

פתוחי� לעיו� הציבור מכוח ,  אלהמכוח תקנות, י� של חברה המוגשי� לרשות לניירות ער�יהמיד

  .  לחוק החברות143, 142 עיפי�ס

 The Public Company Accounting Oversight הגו� המוסמ� לאשר זאת הוא בארצות הברית  38

Board (PCAOB) .ורא :Public Company Accounting Oversight Board Bylaws and Rules, 

Rules 2106, 4000, 4011, 4012, available at http://pcaobus.org/Rules/PCAOBRules/ 
Documents/Section_4.pdf . מד� של רואי חשבו� מבקרי� ממדינות מעבאיחוד האירופי הוסדר

 Council directive 2006/43, Statutory Audits :הזאתאיחוד האירופי בדירקטיבה חברות בשאינ� 

of Annual Accounts and Consolidated Accounts, 2006, O.J. (L 157/87) 1 (EC), available at 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:EN:PDF..  

  . מהחברה המבוקרת עצמהמונח הבא להבחינ�, "צדדי� שלישיי�"רשימה זו באלה יכונו   39

:  למשלוהבסיס העובדתי לתביעותיה� רא האפשריי� והתובעי�, לתיאור התרחשות עובדתית זו  40

Jaffe ,ה.1059–1057, 1052' בעמ, 30ש "לעיל ה  

עניי� ; )ÙÈ˙ עניי� :להל�() 1996( 437–436, 221) 2(ד נ"פ, ÙÈ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó˙ � 2910/94פ "ע  41

‡„ÈÂ¯·,מעצ� טיבה וטבעה החברה אינה  .טת גילאור לפסק דינה של השופ7 ' פס,22ש " לעיל ה

, לחוק החברות) 5)(א(92 עי�לפי ס. מסוגלת לבצע את תפקידה זה אלא באמצעות אנשי� בשר וד�

רואה .  לחוק171 עי�רקטוריו� הוא האחראי לעריכת הדוחות הכספיי� ולאישור� כאמור בסיהד
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 האחריות הישירה 42.פה השנתית של בעלי המניותלחתו� עליה� ולהביא� בפני האֵס
 על כתפי ההנהלה  אפוא ולשלמות� מונחתדוחות הכספיי�לנכונות האמור ב

 ומכא�, ביקורת הדוחות הכספיי�לרואה החשבו� המבקר אחראי . והדירקטוריו�
להנהלת  ,יתרה מכ� 43.דוחות הכספיי�בעניי� הלאמור בחוות דעתו  אחריותו היאש

 קיומ� עלרקטוריו� יכולת טובה מזו של רואה החשבו� המבקר להתחקות יהחברה ולד
הטע� לכ� הוא שלביקורת החשבונאית מגבלות מובנות  44.של פרטי� מטעי� בדוחות

 של מצבה המשפיעות על יכולתו של רואה החשבו� המבקר לחשו� הצגה מוטעית
תהלי�  לבסו� יש לזכור שרואה החשבו� המבקר אינו מעורב ב45.העסקי של החברה

למצבה זה של החברה תרמו . קבלת ההחלטות שהוביל למצבה העגו� של החברה
  .רקטוריו�י הנהלת החברה והד– ביותר במידה הרבה

È�˘‰, ג� מעגל הניזוקי� � היק� הנזקי� הניתני� לייחוס לכשל בביקורת רחב וכ
   : אחדי�לכ� גורמי� .העשויי� לטעו� כי ניזוקו עקב כשל זה

, זמ�שתוצאותיה מוגבלות בדר� כלל ב, להבדיל מפעילות מזיקה שגרמה לנזק פיזי
 עשויות לצמוחהכלכליות של מצג מטעה בדוחות הכספיי�  תוצאותיו 46,במקו� ובהיק�

כאשר . מעצ� מהותו של הנזק, מעגלי ניזוקי� רחבי�על לממדי� עצומי� ולהשתרע 

 
יש להבחי� בי� רואה החשבו� , וקוד. החשבו� של החברה הוא המנסח והעור� את הדוחות הכספיי�

 2008באוקטובר . המסייע בעריכת הדוחות הכספיי� לרואה החשבו� המבקר את הדוחות הכספיי�

הבהרה להחלטה ": ראו( תלות רואה החשבו� המבקר�פרסמה הרשות לניירות ער� הבהרה בעניי� אי

ת ועריכת דוחות כספיי� סיוע בהכנ: תלות רואה החשבו� המבקר� בעניי� אי105�18משפטית מספר 

הבהרה של רשות ("  דוחות כספיי� של חברות מאוחדות וחברות כלולות מהותיות– עבור המבוקר

�בהבהרה זו נקבע כי במקרי� שבה� . www.isa.gov.il/download/Isafile-3158.pdf) ניירות ער

תלותו וכי הוא �חזקה שנפגעת אי, רואה החשבו� המבקר מסייע למבוקר בהכנת הדוחות הכספיי�

וכ� כמי שאינ� , חשבו הדוחות הכספיי� כמי שלא בוקרו כדי�יבמקרי� כאלה י. מצוי בניגוד ענייני�

�ממילא עולה מדברי� אלה שממועד כניסתה של החלטה זו . עוני� על דרישות חוק ניירות ער

  ).בקר אות� המרשאי לשמש רואה החשבו�רואה החשבו� העור� את הדוחות הכספיי� אינו  ,לתוקפה

  .לחוק החברות) ג(171' ס: ראו  42

 לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלי� 13 'פס, È„�È‡ '¯ÙÓÚ· ·‡Ï˜ ¯ÈÈ"Ó‚ � 8548/06א "ע: ראו  43

  .)31.8.2008, פורס� בנבו(

 123' פס, 22ש "לעיל ה, ‡·¯ÈÂ„ של בית המשפט בעניי� � האלהבדברי ביטוי לרעיו� זה נית� למשל  44

על פי גילוי דעת זה עשוי רואה החשבו� לנהוג במקצועיות , אכ� ":לפסק דינה של השופטת גילאור

 שכ� טיב� של הונאות הוא שנעשה מאמ� להסתיר�, סבירה וא� על פי כ� לא להצליח בזיהוי הונאה

]...[".  

 מגבלות מובנות הקיימות בכל ;כגו� השימוש בבדיקה מדגמית, מגבלות אלו נובעות מגורמי� שוני�  45

; העובדה שמרבית ראיות הביקורת אינ� ראיות מוחלטות; מער� חשבונאי ובכל מער� בקרה פנימית

גילוי ל' סעי� הראו . שיקול דעתשל  המבקר כוללת יסודות של שיפוט ושמבצעהעובדה שהעבודה 

   .23ש "לעיל ה, 73דעת 

  .  מקרי� של עוולות המוניות,למשל, כלל אלהיוצאי� מ  46
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השפעה על מעגלי ניזוקי� לא רק שעשויה להיות לו , הנזק שנגר� הוא נזק כלכלי
יקפו ג�  אלא שהנזק הראשוני עלול להיות עצו� בה47,רחוקי� מהמזיק במקו� ובזמ�ה

  . א� נגר� לניזוק יחיד
�של חברה חשופי� בפני המבוקרי� דוחותיה הכספיי� ,  כפי שראינו,נוס� על כ

לא אחת השלכותיה של . מספר רב של צדדי� שלישיי� העשויי� להסתמ� עליה�
וצדדי� שלישיי� , רפיי� של המדינה שבה ניתנהגמגבולותיה הגאוג� הביקורת חורגות 

 עשויי� א� ה� להסתמ� לאומיי�� בי�קי� ושוק המקומי או בשוהפועלי� ב" זרי�"
ניב תביעה בטענה של ביקורת י במקרה של מצג מטעה בדוחות הכספיי� שלכ� 48.עליה

  .רשלנית עלול מעגל התובעי� להיות רחב ביותר
מעגל ביצוע ביקורת במסגרת של תשלובת חברות תור� א� הוא להרחבת , לבסו�

, "על"בתשלובת חברות מסתמ� רואה החשבו� של תאגיד ה. י�עילות התביעה או התובע
למשל ( רואי החשבו� של החברות שבתשלובת שערכועל עבודת הביקורת , ווחיהחב בד

 רואה 49.)חברה כלולה וחברה נערבת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי, חברה מאוחדת
שלות  לא רק לתביעות שעניינ� התר אפואחשו�" על"החשבו� המבקר של תאגיד ה

 על עבודת� והתרשל בהסתמכותהטענה כי בביקורת הדוחות אלא ג� לתביעות שעניינ� 
 נגד רואי מעגל התובעי�לכ� מצטרפת ההרחבה ב. של רואי חשבו� מבקרי� אחרי�

 
, 1944–1934' בעמ, 14ש "לעיל ה, Siliciano: על אופיו זה של הנזק הכלכלי ראו למשל  47

1946–1947.  
 ,Doralt, Hellgardt, Hopt: על מאפיי� זה של אחריותו של רואה החשבו� המבקר ראו למשל  48

Leyens, Roth & Zimmermann ,63' בעמ, 6ש "לעיל ה ;Commission Staff Working 

Document – Accompanying Document ,3.3.1' פס, 6ש "לעיל ה.  

תאגיד במקרי� אלה החוק מטיל חובה לצר� את דוחותיה� הכספיי� של חברות שבתשלובת לדוחות   49

, 5 'תק: ראו. או לכלול אות� באלה" על" או בתשקי� המוגש על ידי תאגיד ההחב בדווח" על"ה

 'תק; 466ת "ק, 1993–ג"תשנה, )עריכת דוחות כספיי� ושנתיי�(לתקנות ניירות ער� ) ג(36, )ב(23

 IAS 27–התק� החשבונאי הבינלאומי ; וטיוטת התשקי�  פרטי התשקי�– תקנות ניירות ער�ל) ה(56

www.iasplus.com/standard/ias27.htm . הסתמכות רואה החשבו� המבקר על עבודת� של מבקרי�

: ראו. ובלבד שהראשו� עמד בנהלי� הקבועי� בתק�, אחרי� אפשרית מכוח תקני החשבונאות

 של 9' גילוי דעת מס" (חות כספיי� מאוחדי�"הסתמכות מבקר החשבונות על מבקרי� אחרי� בדו"

 /http://staj.co.il/wp-content ))13(,)12(ד�ו )9(ג' ובמיוחד ס ()1973, י חשבו� בישראללשכת רוא
ac/audit_standards/tb9.pdf) בדבר 9 לתק� ביקורת 1' הבהרה מס"; )9' גילוי דעת מס: להל� 

הבהרה של לשכת רואי ( "הסתמכות מבקר החשבונות על מבקרי� אחרי� בדוחות כספיי� מאוחדי�

במצבי�  ;http://staj.co.il/wp-content/ac/audit_standards/tb9.pdf )2009 ,שראלחשבו� בי

רוב ההכנסות והנכסי� , ל" בחוות� שמרבית אחזקותיה� נמצא"למשל בחברות אחזקה ונדל, קיצוניי�

רואי חשבו� של "לשכת רואי חשבו� בישראל : על כ� ראו. בדוח יבוקרו על ידי רואי חשבו� אחרי�

 "י רואי חשבו� בחברות בנות" יסתמכו בדוחות מאוחדי� על דוחות כספיי� שבוקרו עחברות א�

 Ï‡¯˘È· ÔÂ·˘Á È‡Â¯ ˙Î˘Ï– ÌÈ�ÂÎ„ÚÂ ˙Â˘„Á 27.7.2009 www.icpas.org.il/news/newsitem. 
asp?id=685.  
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 על רואה החשבו� י�החובות המוטל. החשבו� המבקרי� של החברות שבתשלובת
בו� המבקר של חברה בתשלובת  את רואה החשי� פוטר�אינ" על"המבקר של תאגיד ה

רואה החשבו� המבקר של חברה לפיכ�  50.עליוחלי�  הי�מחובות הביקורת הרגיל
כמו , קריי� של החברה שאת דוחותיה בישלישחשו� לתביעותיה� של צדדי� בתשלובת 

מאחר שהחברה המבוקרת ". על" שלישיי� של תאגיד היה� של צדדי�לתביעותג� 
חשו� רואה החשבו� המבקר של , "על" תאגידי בכמה, מניתבו ז, עשויה להיות קשורה

" על"חברה בתשלובת לתביעות נזיקיות מצד צדדי� שלישיי� של כלל תאגידי ה
  .אליה� קשורה החברהש

על רקע התרחשות עובדתית ייחודית זו עולה השאלה מה� הפרמטרי� שאומצו בדי� 
א� , ובאיזו מידה, שלישיי�הישראלי לאחריותו של רואה החשבו� המבקר כלפי צדדי� 

  . יש בה� כדי להגבילה, בכלל

  אחריותו הנזיקית של רואה החשבו	 המבקר כלפי צדדי� שלישיי�. 3

כללו של ישלוש עילות תביעה עיקריות עומדות לרשות צד שלישי הטוע� שניזוק מחמת ה
 לפקודת 36�  ו35עוולת הרשלנות הקבועה בסעיפי� : מצג מטעה בדוחות הכספיי�

ג 38�  ו32אחריות בגי� פרט מטעה מכוח הוראות סעיפי� ; 1968–ח"התשכ, נזיקי�ה
�   51. לפקודת הנזיקי�15–13אחריות שילוחית מכוח סעיפי� ; לחוק ניירות ער

; חובת זהירות: הבאי�על התובע בעוולת הרשלנות להוכיח את ארבעת היסודות 
נזק  ;רשלות לבי� הנזקבי� ההת משפטי� קשר סיבתיעובדתי ו� קשר סיבתי; התרשלות

   52.כהגדרתו בפקודת הנזיקי�
מ� המשפט יא, ככל שהדבר נוגע לחובת זהירותו של רואה החשבו� המבקר

עדר יביטויה של גישה זו בה. גישה מרחיבה, בניגוד למשפט האנגלי, הישראלי
ת פי$ובאימוצו של מבח� הְצ, קריטריוני� נוקשי� לזכאות� של צדדי� שלישיי� לפיצוי

על פי מבח� , כ� נפסק,  בקיומה של זו יש להכריע53.זהירותהבח� לקיומה של חובת כמ

 
  .9' מסלגילוי דעת ) 12(ד 'סראו   50

, למשל. ל על פי נסיבות המקרהו הכ,עילות תביעהעוד בצד עילות אלה עשויות לעמוד לצד שלישי   51

  . 266י "דמ, 1968–ח"התשכ, ]נוסח חדש [ לפקודת הנזיקי�56 'עוולת התרמית מכוח ס

 128, 113) 1(ד לט"פ, ‚ÌÈÏ˘Â¯È ˙È¯ÈÚ 'ÔÂ„¯Â � 243/83א "ע: ליסודותיה של עוולת הרשלנות ראו  52

ה התרשלותו של רואה על חובתו של התובע להוכיח יסודות אלה ג� בתביעה שעניינ. )1985(

  . לפסק דינה של השופטת גילאור21 'פס, 22ש "לעיל ה, ·¯ÈÂ„‡עניי� : והחשבו� המבקר רא

מ� יהדי� האנגלי א .446' עמב, 41ש "לעיל ה, ÙÈ˙טיב לבטא גישה זו בית המשפט העליו� בעניי� יה  53

רואה החשבו� המבקר אינו , על פי הדי� האנגלי. מ� המשפט הישראלייישה מצמצמת מזו שאכאמור ג

, � וכלפי נושי�יכלפי משקיעי� פוטנציאלי, כלפי בעלי המניות הקיימי� כיחידי�חובת זהירות חב 

 Carl Pacini, Andrew: ראו .עדר נסיבות מיוחדות המעידות על קיומה של שכנות בי� הצדדי�יבה

Greinke & Sally Gunz, Accountant Liability to Nonclients for Negligence in the United 
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ולפיו יש לבחו� א� רואה חשבו� סביר יכול וצרי� היה לצפות את הסתמכות , הצפיות
מכלל דרישה זו עולה שעל . נזק בעקבות זאתהניזוק על חוות הדעת ואת היגרמו של 

אי וכי בנסיבות המקרה , הייתה סבירההתובע להוכיח שהסתמכותו על חוות הדעת 
לעומת זאת הדרישה כי חוות הדעת תופנה לאד� . בדיקהעוד  שיערו� היה לצפות אפשר

   54.אינה תנאי להטלת אחריות על רואה החשבו� המבקר, מסוי� ותיועד לתכלית מוגדרת
את מעגל פרשנות זו של יסוד חובת הזהירות מאפשרת לבתי המשפט להרחיב 

ובלבד ,  לשימושומיועדת א� למי שחוות הדעת לא הייתה בעלי עילת התביעהניזוקי� ה
   55. לצפות כי יסתמ� עליה וכי הסתמכות זו תגרו� לו נזקאפשר שהיה

. לפרשנות מרחיבה בפסיקהזכה  יסוד הקשר הסיבתי בדומה ליסוד חובת הזהירות ג�
על מצג השווא תית להוכיח כי הסתמ� עובדסיבתיות  על התובע הטוע� לקיומה של

 בית המשפט מצד" מרוככת" חובת הוכחה זו זכתה לפרשנות 56.הרשלני שבחוות הדעת

 
kingdom, Canada, Australia, and New Zeland, 25 SUFFOLK TRANSNAT’L L. REV. 17, 

34–35 (2001); JACKSON & POWELL, ON PROFESSIONAL LIABILITY 1234 (6th ed. 2007).  

לפסק דינו של  ' ח'פס, 23) 3(ח"מ התשנ"פ ,¯ÔÈÏÈ‡�  '‚¯·�ËÂ 2189/85) א" תמחוזי(א "ת: ראו  54

  . לפסק דינה של השופטת גילאור20 'פס, 22ש "לעיל ה, ·¯ÈÂ„‡עניי� ; )1995(השופט קלינג 

בקר לאמור הקובע את אחריותו של רואה החשבו� המ,  לחוק החברות170 עי�בצד פסיקה זו עומד ס  55

ÂÁ˜ גרוס ' י: ראו. בחוות דעתו לא רק כלפי החברה המבוקרת אלא ג� כלפי בעלי מניותיה כיחידי�

˙Â¯·Á‰ ˘„Á‰ 293) לחוק החברות מקנה 170 עי�שאלה אחרת היא א� ס). 2007, מהדורה רביעית 

או , ישירתביעה נגד רואה החשבו� המבקר רק במקרי� שבה� סבלו נזק עצמאי ו לבעלי המניות עילת

שאלה זו זכתה לאחרונה להתייחסות . ג� במקרי� שבה� סבלו נזק משני ועקי� לנזק שנגר� לחברה

) 4.4.2011, פורס� בנבו(¯ÈÈ‡ˆ ' ÔÓÏÒ˜Â ÔÓÏÒ˜ ÔÂ·˘Á È‡Â‚ � 3506/09א "בית המשפט העליו� בע

לחוק ) א(170 סעי� בפסק הדי� שיצא תחת ידו של בית המשפט נקבע כי). עליו� ˆ‡ÈÈ‚ עניי� :להל�(

. סבלוש עשוי בנסיבות מסוימות להקי� עילת תביעה אישית לבעלי מניות בגי� נזק משני החברות

 בעלי המניות בגי� נזק משני שסבלו על ידירשימת המקרי� שבה� תתאפשר הגשת תביעה אישית 

צבי� הוסי� בית המשפט וקבע כי נית� להצביע על שני מ, ע� זאת. כ� הובהר, אינה רשימה סגורה

כאשר הנזק , האחד: תתאפשר הגשת תביעה בגי� נזק מסוג זה על ידי בעלי המניותשבה� " טיפוסי�"

Ú· ˙˘˜Â Ô‚Ó"� Ó ' ˙ÂÈ˘Ú˙ ÂÙÓË 2967/95א "ע (Â Ô‚Ó˜˘˙הנתבע הוא נזק שנכלל בחריגי הלכת 

Ú· ‰¯È·"Ó ,הלכת : להל�) (1997 (312 )2(ד נא"פ˙˘˜Â Ô‚Ó(( . זב בה� דיווח כושלמשל בנסיבות

תובע בעל הבמצבי� מיוחדי� שבה� , השני. בדוחות הכספיי� סייע למהל� של קיפוח בעלי המניות

מטעה בחוות דעת רואה הקיומו של קשר סיבתי בי� הנזק שנגר� לו לבי� המצג הוכיח מניות ה

  .בינישהנשיאה  לפסק דינה של 25 'פס, ש�, עליו� ˆ‡ÈÈ‚עניי� : ראו. החשבו� המבקר

במקרה זה נדחתה .  לפסק דינה של השופטת גילאור23, 22 ' פס,22ש "לעיל ה ,·¯ÈÂ„‡ עניי�: ראו  56

לא הסתמ� על דוחותיה הכספיי� של החברה המבוקרת בעת , התובע, התביעה משנקבע כי הבנק

 8268/96א "ער;  לפסק דינה של השופטת גילאור44 'פס, ש�: ראו. קבלת החלטות בנוגע לאשראי

� Ë¯ÎÈÈ¯ '˘Ó˘ ,2001 (כה�� לפסק דינה של השופטת שטרסברג27' פס, 276) 5(נה ד"פ.(  
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 באותו מקרה נדונה בקשתו של בעל מניות לאישור תובענה Ë¯ÎÈÈ¯.57העליו� בעניי� 
ייצוגית לפי חוק ניירות ער� נגד בעלי השליטה בחברה שאת מניותיה רכש ונגד רואי 

,  תובענה שהתבססה על עילות שמקור� בדיני ניירות ער�,החשבו� המבקרי� של החברה
 בית בח�בהכריעו בבקשה . ובדיני� אחרי�) רשלנות והפרת חובה חקוקה(בדיני נזיקי� 

 ענה כי התובע לא הוכיח קיומה של עילת תביעה אישית כנדרש בחוקאת הטהמשפט 
 ידרשובה. מאחר שלא הסתמ� ישירות על התשקי� ועל דוחותיה הכספיי� של החברה

אי� מוטלת על התובע החובה לקושי שמעוררת דרישת ההסתמכות קבע בית המשפט כי 
הוכחה כי עיי� בעצמו , כלומר. להוכיח הסתמכות אישית וישירה על הפרט המטעה

די שהתובע יוכיח כי הסתמ� על מקורות מידע סבירי� שניזונו . במסמכי החברה המטעי�
ווחי� בעיתונות היומית ייועצי השקעות או ד, סטי�אנלי למשל(בעצמ� ממסמכי החברה 

לפיה די א� התובע יוכיח ש גישה מקלה  אפואמ�י בית המשפט א58.)והכלכלית
 59. לפסוק כי עמד בחובה להוכיח סיבתיות עובדתית כדי שיהיה אפשרהסתמכות עקיפה

א� לאות� משקיעי� , על דר� זו הרחיבה הפסיקה הרחבה נוספת את מעגל התובעי�
   60.אינ� מעייני� בעצמ� בדוחות הכספיי� ובתשקיפי�ש

גישה "מ� הדי� הישראלי גישה הניתנת לתיאור כיבאשר ליסוד ההתרשלות א
 על פי ,כ� נקבע, יש להכריעשאלת התרשלותו של רואה החשבו� המבקר ב. "מאוזנת

 61.דהיינו כיצד היה רואה חשבו� סביר נוהג בנסיבות המקרה, אמת מידה אובייקטיבית
 היטב כל פרט חו�עליו לב: חובותכמה מכוח מבח� זה מוטלות על רואה החשבו� המבקר 

 בבדיקתו 62; שיוכל לחוות את דעתו על הדוחות הכספיי�כדיפניו לוכל מידע המובא 
ותפקידו אינו מוגבל לבדיקה מכנית , ערנית וביקורתית, עליו לנקוט גישה חקרנית

 חשד ממשי או ממצא חשוב המעורר חשד  עליו לחקור כל63;ואריטמטית של המידע

 
ע� זאת חשוב לזכור שהכרעת בית המשפט בסוגיית ההסתמכות ניתנה במסגרת הדיו� המוקד� . ש�  57

שאלה היא א� גישה מקלה זו תאומ� במסגרת הדיו� גופו . באישור התובענה כתובענה ייצוגית

  . ובענה הייצוגית ובמסגרת התובענה האישיתבת

 לפסק דינו 7 'פס, כה�� לפסק דינה של השופטת שטרסברג28 'פס, 56ש "לעיל ה, ¯Ë¯ÎÈÈעניי� : ראו  58

  .ברק של הנשיא

 שתי דוקטרינות שבאמצעות�עוד , כדבריו" למעלה מ� הדרוש", בצד גישה זו הציג בית המשפט  59

 לפסק דינה 30, 29 'פס, ש�: ראו.  להתגבר על דרישת ההסתמכות ועל הקשיי� שהיא מעוררתאפשר

  .כה��של השופטת שטרסברג

  .  לפסק דינו7 ' פס,ש�. ברק מפורשות בפסק דינוהנשיא על כ� עמד   60

  . שופטת גילאור לפסק דינה של ה51 'פס, 22ש "לעיל ה ,·¯ÈÂ„‡עניי� : ראו  61

  .ש�  62

; )‡ÌÈ�ÂÓÏעניי� : להל�() 1980 (680, 673) 3(לדד "פ, ‡Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ÌÈ�ÂÓÏ � 709/78פ "ע; ש�  63

פורס� ( לפסק דינה של השופטת בוסת� 30 'פס, „ÌÒ‡˜ 'Ò‡Ú � 6947�09�08) כזמרמחוזי (א "ע

  ).9.7.2009, בנבו
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 עליו לבצע את 64;בטר� יאשר שהמאז� משק� נכונה את מצבו העסקי של המבוקר
רואה  דר� פעולתו של –כללי� הקבועי� בתקנות רואי חשבו� ה על פיהביקורת 

שמחד , כנגד חובות אלה הדגישה הפסיקה את הצור� באימו� גישה מאוזנת 65.חשבו�
רמה מקצועית ראויה תו� הקפדה על  שמירה קפדנית ו� המבקרדורשת מרואה החשב

 שא� רואהמהטלת דרישות על זה האחרו�  נמנעתומאיד� , ל שיקול דעת סבירעמרבית 
 נקבע כי מרואה לפיכ� 66.לא יוכל לעמוד בה�, ויהא סביר ככל שיהא,  אחדחשבו�

אה חשבו� החשבו� המבקר נדרשת רמת מיומנות של רואה חשבו� סביר ולא של רו
 �כללי כי אמצעי הזהירות שעליו לנקוט אינ� אמצעי� המסירי� את הסיכו� לה;מושל�

 טעות כנה בהפעלת שיקול כי; של טעויות בדוח הכספי כי א� אמצעי� סבירי� בלבד
 כי זה אינו ערב לכ� שהדוחות ;הדעת על ידי רואה החשבו� המבקר אינה מקימה אחריות

 קווי� מנחי� 67.של המבוקר ושה� נעדרי טעויות סקיהכספיי� משקפי� את מצבו הע
י בתי המשפט שעה שקבעו כי על רואה החשבו� המבקר לאמ� גישה יאלה עמדו לנגד עינ

 וכי אי� להסיק מעצ� תפקידו כי הוא אחראי למעילות 68,להבדיל מחשדנית, חקרנית
69. המבוקר�המתבצעות בגו

   

 
לעיל , ‡ÌÈ�ÂÓÏעניי� ;  לפסק דינה של השופטת גילאור52 ' פס,22ש "לעיל ה ,·¯ÈÂ„‡עניי� : ראו  64

 לפסק דינה של 30 'פס, 63ש "לעיל ה, ˜‡ÌÒעניי� ; פסק דינו של השופט אשר, 680' בעמ, 63ש "ה

רואה , רה שבו נתגלה ממצא חשוב המעורר חשד בהקשר זה נקבע למשל שבמק.השופטת בוסת�

 וא� אינו רשאי למסור את הטיפול  לממצאאינו רשאי להסתפק בהסבר המנהלי�המבקר החשבו� 

  בכל המומחיות והחריצות הסבירות את הממצאלחקורחובה ה מוטלת עליו .בחשד האפשרי למבוקר

' בעמ, ש� ,‡ÌÈ�ÂÓÏעניי� : ראו. ו לנתגלו שממצאי� שורש העמוד עלול,  בנסיבות המקרההנדרשות

  .פסק דינו של השופט אשר, 701, 690

  .  דר� פעולתו של רואה החשבו�– לתקנות רואי חשבו� 10–3' לכללי� אלה ראו תק  65

   .פסק דינו של השופט אשר, 683' בעמ, 63ש "לעיל ה ,‡ÌÈ�ÂÓÏעניי� : ראו  66

לעיל , ‡ÌÈ�ÂÓÏעניי� ;  לפסק דינה של השופטת גילאור52 'פס, 22ש "לעיל ה, ‡·¯ÈÂ„עניי� : ראו  67

˘ÒÊÂÓ ' ¯ÙÙ ¯ËÎ � 45615/08) א"שלו� ת(א " ת; לפסק דינו של השופט אשר681' בעמ, 63ש "ה

˙Â˘Â '–ÔÂ·˘Á È‡Â¯  32) עניי� ; )25.8.2010, פורס� בנבו ‚ÈÈ‡ˆלפסק 22' פס, 55ש "לעיל ה, עליו� 

  .דינה של הנשיאה ביניש

לעיל  ,‡ÌÈ�ÂÓÏעניי� ;  לפסק דינה של השופטת גילאור51 ' פס,22ש " לעיל ה,·¯ÈÂ„‡ניי� ע: ראו  68

 לפסק דינה של 30 'פס, 63ש "לעיל ה, ˜‡ÌÒעניי� ;  לפסק דינו של השופט אשר680' עמב, 63ש "ה

  .השופטת בוסת�

) 9.3.2009, פורס� בנבו (‡ÈÈ‡ˆ 'Â¯ ÔÓÒÏ˜Â ÔÓÏÒ˜ÔÂ·˘Á È‚ � 8858/02) א"מחוזי ת(א "בש: ראו  69

 במקרה זה. 63ש "לעיל ה ,˜‡ÌÒעניי� אוי להזכיר בהקשר זה ג� את ר).  ˆ‡ÈÈ‚א"בשעניי� : להל�(

.  פוחתת הסבירות לגילוי�� כ,קבע בית המשפט כי ככל שסכומי המעילה אצל המבוקר נמוכי� יותר

עניי� : ראו. התרשלי שימצא רואה חשבו� מבקר שלא גילה אות� כמי במקרי� מסוג זה לא לכ�

ÌÒ‡˜, כדאי עוד להזכיר כי על פי תקנות רואי חשבו�;  לפסק דינה של השופטת בוסת�32 ' פס,ש� – 

להוראה או להנחיה של , שפעל בהתא� לתק� רואה חשבו� מבקר ,דר� פעולתו של רואה חשבו�

כאילו פעל בהתא� לתקני בקורת , הניתנת לסתירה, יהנה מחזקה, לשכת רואי חשבו� בישראל
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את , כ� אני סבורה, תרשלות מאפשרתגישה זו שאומצה על ידי הדי� באשר ליסוד הה
א� כלפי החברה המבוקרת וא� כלפי צדדי� , הגבלת אחריותו של רואה החשבו� המבקר

  .שלישיי�
עולה מדברי� אלה כי בתביעות שעניינ� אחריותו ברשלנות של רואה החשבו� 
המבקר כלפי צדדי� שלישיי� זכו שניי� מיסודותיה של עוולת הרשלנות לפרשנות 

 שתוצאתה הרחבת מעגל – יסוד חובת הזהירות ויסוד הקשר הסיבתי – מרחיבה
המאפשרת לבית המשפט , לעומת זאת יסוד ההתרשלות זכה לפרשנות מאוזנת. התובעי�

לכ� אפשר לסכ� ולומר כי יסוד . להגביל את אחריות� של רואי חשבו� מבקרי�
בעוולת ההתרשלות משמש אמצעי להגבלת אחריותו של רואה החשבו� המבקר 

אחריותו היא רחבת היק� ומשתרעת כלפי , אול� משנמצא כי זה התרשל, הרשלנות
  .צדדי� שלישיי�

 ג� על להיות מושתתתתביעתו של צד שלישי נגד רואה החשבו� המבקר עשויה 
38� ו32מכוח סעיפי� , העילה של אחריות בגי� פרט מטעה� 32סעי� . ג לחוק ניירות ער

נזכרו  שסקירה או אישור שנכללו או, דוח, י מי שנת� חוות דעתלחוק ניירות ער� קובע כ
יהא אחראי כלפי מי שרכש ניירות ער� במסגרת המכירה , בתשקי� בהסכמתו המוקדמת

על פי התשקי� וכלפי מי שמכר או רכש ניירות ער� תו� כדי המסחר בבורסה או מחוצה 
בדר� אישור שנת� לרבות בסקירה או ב, בדוח,  שהיה פרט מטעה בחוות הדעתמשו�, לה

לחוק מוסי� ומטיל אחריות כלפי המנויי� ) 2)(א(ג38סעי�  .של הפניה אליה� בתשקי�
בהסכמתו , סקירה או אישור שנכללו או שנזכרו, דוח,  על מי שנת� חוות דעת32בסעי� 

  .בה� לגבי פרט מטעה שהיה – בדיווח, המוקדמת
ר נכללת בתשקי� ומצורפת לדוחות חוות דעתו של רואה החשבו� המבק, פי שראינוכ

�לפיכ� רואה החשבו� המבקר חשו� לאחריות . הכספיי� המוגשי� לרשות לניירות ער
38�  ו32 מכוח סעיפי��  . ג לחוק לניירות ער

על פי האמור בסעיפי� ,  ראשית70:אחריות זו רחבת היק� מכמה טעמי� מצטברי�
 מי שמכר או רכש ÏÎÂוצה לה מי שרכש נייר ער� תו� המסחר בבורסה או מחÏÎ אלה 

 בעל עילת תביעה במקרה של הוא, ניירות ער� תו� כדי המסחר בבורסה או מחוצה לה
 

 ' פס,22ש "לעיל ה ,·¯ÈÂ„‡עניי� ;  לתקנות אלה24 נהראו תק. ל כ� כאילו פעל בסבירותמקובלי� וע

 ,יתרה מכ�. על פי לשו� התקנה חזקה זו ניתנת לסתירה, כאמור.  לפסק דינה של השופטת גילאור53

 באשרשבו� מומחי� ח של רואי� עדות שיש להתייחס בכובד ראש לא�בית המשפט הבהיר כי 

 רואה החשבו� המבקר לא התרשל כדי כי �עדותבאי� , חשבו� הראייתמקצוע כללי� המקובלי� בל

פ "ע:  ראו.א� האחרו� התרשלהמשפט לקבוע  מתפקידו של ביתו,  הגנה מוחלטתזהלהעניק ל

494/76 � È�ÂÏÙ 'ÌÈ�ÂÓÏ‡ ,1977 (48, 38) 3(ד לא"פ.(  

 .מנגנוני איזו�כמה ת� של החבי� על פי סעיפי� אלה באמצעות המחוקק הגביל את אחריו, ודוק  70

קצרה מהרגיל ועומדת על   לחוק ניירות ער�32 תקופת ההתיישנות של תביעה לפי סעי�, למשל

' ס: וראו ג�(שנתיי� מיו� העסקה או על שבע שני� מיו� פרסו� המסמ� שבו נכלל הפרט המטעה 

  .שב בסייגי� אלה חבותו של המומחה רחבהא� בהתחלא שא). לחוק זה) 3(�33ו) 2(33
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 הוא אפואבעלי עילת תביעה  הפוטנציאליי�מספר הניזוקי� . מצג מטעה בחוות הדעת
, ¯Ë¯ÎÈÈכפי שעולה מלשו� החוק וכפי שהבהיר בית המשפט העליו� בעניי� , שנית. גדול

 של רואה החשבו� המבקר מכוח סעיפי� אלה קמה ג� א� התובע לא הסתמ� אחריותו
לפיכ� לש� הטלת אחריות די בהוכחת קשר סיבתי בי� הפרט . כלל על הפרט המטעה

על , לחוק ניירות ער�) 1(33על פי סעי� ,  שלישית71.המטעה לבי� הנזק שנגר� לתובע
כל את ה להוכיח כי נקט נתבע המבקש למנוע את חיובו באחריות מכוח סעיפי� אל

כי האמי� בתו� לב , האמצעי� הנאותי� כדי להבטיח שלא יהיה פרט מטעה בחוות דעתו
כלל זה . לחוק ניירות ער�) ד(25 וכי מילא את חובתו לפי סעי� ,שאכ� אי� בו פרט כזה

 את נטל השכנוע להוכיח כי עמד יש בו להטיל על כתפיומחמיר ע� הנתבע מאחר ש
כ� יש הסבורי� כי הנטל המוטל מכוחו של סעי� זה  לענוס� . הקבועה בובתנאי ההגנה 

 למצוא שאפשר, על פי גישה זו. על הנתבע חמור מזה המוטל עליו מכוח עוולת הרשלנות
כל האמצעי� את  הנתבע את החובה לנקוט מטיל החוק על, לה תימוכי� בלשו� הסעי�

חובה שהיא חמורה מזו , עתוהנאותי� כדי להבטיח שלא יהיה פרט מטעה בחוות ד
   72.המחייבת רק נקיטת אמצעי� סבירי�, המוטלת עליו מכוח עוולת הרשלנות

בצד העילות המאפשרות הטלת אחריות אישית על רואה החשבו� המבקר עומדת 
 חברת רואי החשבו� או שותפות רואי – לניזוק הטענה כי מעבידתו של רואה החשבו�

 לא אחת עבודת הביקורת מבוצעת 74.לוחית לעוולתו אחראית באחריות שי– 73החשבו�

 
 לפסק דינו 6 ' פס,כה�� לפסק דינה של השופטת שטרסברג25 ' פס,56ש "לעיל ה ,¯Ë¯ÎÈÈעניי� : ראו  71

  .ברקהנשיא של 

המופיע בסעי� זה מבטא סטנדרט התנהגות חמור מזה " כל האמצעי� הנאותי�"לגישה כי הביטוי   72

 345/03א "ע; לפסק דינו של השופט קלינג'  ז'ספ, ‡ÔÈÏÈעניי�  :קבוע בעוולת הרשלנות ראו למשלש

� Ë¯ÎÈÈ¯ 'Ê ˘Ó˘ ‰˘Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ"Ï,ביניש ) כתוארה אז( לפסק דינה של השופטת 14 ' פס

Ô·Ò  496/95) 'נצמחוזי (א "ת; )Ê ˘Ó˘ ‰˘Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ "Ïעניי�: להל�() 7.6.2007, פורס� בנבו(

� '·‰Ï,ציפורה כה� ;)8.8.1999, פורס� בנבו(  לפסק דינו של השופט גינת57 ' פס ˙ÂÈ�Ó ÈÏÚ· 

‰¯·Á· – ˙ÂÙÂ¯˙Â ‰ÚÈ·˙ ˙ÂÈÂÎÊ 406) 1990(. כל האמצעי� " לעומת זאת לגישה כי הביטוי

 Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ˘‰ עניי�: מבטא סטנדרט התנהגות זהה לזה שבעוולת הרשלנות ראו" הנאותי�

Ê ˘Ó˘"Ï ,לפסק דינו של השופט עדיאל35 'פס  .  

  ".ח"פירמת רו"או " הפירמה: "להל�  73

ח לפעולת חבריה בא לידי "עקרו� אחריותה השילוחית של פירמת רו.  לפקודת הנזיקי�13 'ס: ראו  74

חברת רואי חשבו� ב� פקודת הנזיקי� רואי� יהקובע כי לעני, ד לחוק רואי חשבו�6 עי�ביטוי ג� בס

למשמעותו של . רואי חשבו�בתפקיד � שפעלו בו חבריה יכל מעשה או מחדל בעניאחראית בנזיקי� ל

 , 19 ח"ה, 1974–ה"תשלה, )2' תיקו� מס(דברי הסבר להצעת חוק רואי חשבו� : ד לחוק ראו6 עי�ס

20.  
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במקרה כזה בצד אחריותו הישירה  75.רואי חשבו�פירמת ב העובדי�על ידי רואי חשבו� 
   77. עשויה הפירמה לשאת באחריות שילוחית לעוולתו76של רואה החשבו� המבקר

הדיו� בחלק זה מוביל למסקנה כי בצד ההתרחשות העובדתית הייחודית העומדת 
ובעיקרה הפוטנציאל למעגלי ניזוקי� רחבי� , סוד אחריותו של רואה החשבו� המבקרבי

אימ� הדי� הישראלי גישה מרחיבה באשר לאחריותו של זה כלפי , ולמעגלי נזקי� רחבי�
� זו לזו יוצרות השתיי� סיכוי ממשי להטלת נטל כלכלי ותע� הצטרפ. צדדי� שלישיי�

להיקפה הנרחב של האחריות המוטלת , ראה מידכפי שנ. כבד על רואי חשבו� מבקרי�
 .על רואה החשבו� המבקר תורמי� ג� כללי� בדבר היק� חבותו הנזיקית

  היק� חבותו הנזיקית של רואה החשבו	 המבקר כלפי צדדי� שלישיי�. 4

משהכריע בית המשפט לטובת הטלת אחריות נזיקית על רואה החשבו� המבקר כלפי 
זו נגזרת משלוש . ה סוגיית היק� חבותו כלפי צדדי� אלהקמה ועול, צדדי� שלישיי�

עקרונות האחריות הקבועי� בפקודת הנזיקי� ובחוק : מערכות כללי� העומדות זו בצד זו
�כללי� בדבר ; הכללי� המסדירי� את אופ� התאגדות� של רואי חשבו�; ניירות ער

  . ו של רואה החשבו� המבקרשיפוי

 
 בראשו  אשרמוק� צוות ביקורת: כ�בפירמות גדולות ובינוניות מבוצעת בדר� כלל עבודת הביקורת   75

 רכבצוות הביקורת עצמו מו. המנהל את הביקורת, מרואי החשבו� השותפי� בפירמהעומד אחד 

העור� בחינה כללית של , ממונה שות� מלווה, בצד השות� המנהל את הביקורת. עובדי� זוטרי�מ

  .)2009בפברואר , אלי עקביאאה חשבו� מידע שנמסר לי על ידי רו(תהליכי הביקורת 

ח כדי לגרוע מאחריותו הישירה של רואה "תה השילוחית של פירמת רו באחריואי�, כפי שקובע הדי�  76

  .לחוק רואי חשבו� )1)(א(ו6 ' לפקודת הנזיקי� וס16 'ראו ס. החשבו� המבקר

א� א� , כדאי להעיר כי שאלת אחריותה השילוחית של הפירמה אינה מתעוררת בדר� כלל בפועל  77

רואי והג להחתי� על חוות הדעת את פירמת בשל הנ,  עובד של הפירמההוארואה החשבו� המבקר 

פרקטיקה זו של . לה ולא את רואה החשבו� המסוי� שער� את הביקורת או שהיה אחראי החשבו�

ה 6 'ראו ס. שהיא עומדת בניגוד להוראות חוק רואי חשבו�פי החתמת הפירמה אומצה כנוהג א� על 

 ולא את רואה רואי החשבו� רק את פירמת ,לא אחת, כ� שניזוקי� תובעי�ידי נוהג זה הביא ל .לחוק

�;  מנוסחת במונחי� של אחריות ישירההראשונהאחריותה של ו,  את הביקורתהחשבו� המבקר שער

חוק ניירות ער� אינו מתייחס מפורשות לשאלת אחריותו השילוחית של מעבידו של מי מהאחראי� 

 אחריות היאריות הקבועה בסעיפי� אלה א� על פי כ� האח. ג לחוק ניירות ער��38 ו32 עיפי�על פי ס

 לפסק דינו של 80 'פס, 72ש "לעיל ה, Ê ˘Ó˘ ‰˘Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ "Ïעניי�: ראו( נזיקית במהותה

). ט קלינג לפסק דינו של השופ' ז' פס,54ש " לעיל ה,‡ÔÈÏÈעניי� ; השופט עדיאל והאסמכתאות ש�

�ובכלל זה עקרו� ,  להחיל עליה את עקרונות דיני הנזיקי� כפי שנקבעו בפקודת הנזיקי� אפשרלפיכ

Sidaar Tanker Corporation � ' ˙ÏÈ‡ ¯Â�Èˆ Â˜ ˙¯·Á 804/80א "ע: ראו(האחריות השילוחית 

 ÔÂÏ˜˘‡Ú·"Ó ,עניי�; )1985(ברק ) כתוארו אז(פסק דינו של השופט , 441–440 ,393) 1(לטד "פ 

Ê ˘Ó˘ ‰˘Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ"Ï ,מסקנה  ).לפסק דינו של השופט עדיאל 93 ,82, 80 'פס, 72ש "לעיל ה

  .ד לחוק רואי חשבו�6 עי�זו עולה בקנה אחד ג� ע� ס
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כללו של מצג מטעה בדוחות י שלישיי� עקב הבמקרי� שבה� נגר� נזק לצדדי�
,  רואה החשבו� המבקר או הפירמהמלבד, עלולי� לשאת באחריות, הכספיי� או בתשקי�

 80 בחברה ונושאי משרה79 בעל מניות השליטה בחברה78,החברה: איזה מהגורמי� האלה
�ה ו82ל החברה" מנכ81,דירקטורי�(CFOאת הדוחות הכספיי� �  ).  שער

 אחריות יחד היאהמעוולי� האחרי� לנזק של אה החשבו� המבקר ו של רו�אחריות
 הוראות  ובי� מכוח84, או מעוולי� במשות�83בי� מכוח היות� מעוולי� משותפי�, ולחוד

�הגשת : שלוש החלופות הבאותבי� מהבחירה אפוא לניזוק נתונה  85.חוק ניירות ער
ובלבד , נגד אחד מה�יעה חלק� והגשת תב הגשת תביעה נגד ,תביעה נגד כלל המעוולי�

א�  וג�, �יוטנציאלילנזק כמה אחראי� פ  א� מכא� שג�86. מכפי נזקושלא ייפרע יותר

 
בהמש� לכ� עשויה החברה לחוב בנזיקי� . החברה היא החבה בעריכת הדוחות הכספיי�, כאמור  78

בי� מכוח תורת , לפי צדדי� שלישיי� עקב הימצאו של פרט מטעה בדוחות הכספיי� או בתשקי�כ

 'בעמ, 55 ש" הלעיל, גרוס;  לחוק החברות53 'ס: ראו(האורגני� ובי� מכוח אחריותה השילוחית 

 עיפי� כמו כ� עשויה החברה לחוב באחריות אישית כלפי צדדי� שלישיי� מכוח ס.)124–121

  .לחוק ניירות ער�) 1)(א(ג�38ו) 1)(א(31

  .לחוק ניירות ער�) ב(יא52, )1)(א(ג38, )2)(א(31' ס: ראו  79

על נושאי משרה בחברה עשויה להיות מוטלת אחריות אישית בנזיקי� כלפי צדדי� שלישיי� מכוח   80

ובנסיבות , א� הוכח כי חבו חובת זהירות אישית כלפי צדדי� אלה והפרו אותה, עוולת הרשלנות

, 769 )4( נאד"פ, ˘Â‰È˙È˙Ó 'ÏÈË � 4612/95א "ע: ראו.  החלה עליה�אמוני�הדות מכוח חובת מיוח

) 4(ד נח" פ,)Ú· ˙Â·ˆÁÓ"Ó (ÔÈÈË˘‚È�Ù 'ÒÓ ÍÙ‰Ó‰ È¯·Á ˙¯·Á '1 � 9183/99א "ע; )1997 (790

 184–183 ,171) 4(זנ ד"פ, ËÂ˜ 'Ê Ô˙È‡ Â‰ÈÚ˘È ÔÂ·ÊÚ"Ï � 741/01א "ע; )2004 (703–701 ,693

 מניות בגי� יזהירות של נושא משרה כלפי בעלהלחובת . לחוק החברות) ב(�254ו) ב(252 ' ס;)2003(

. )2005 (673) 1(נטד "פ, ÔÈ¯„ 'Ú· ˙ÂÚ˜˘‰ Ë�Â˜ÒÈ„ ˜�·"Ó � 3051/98א "ע:  ראוונזק עקי� שסבל

  . בצד עילות אלה חשופי� נושאי משרה לאחריות נזיקית כלפי צדדי� שלישיי� בעילה של תרמית

. דירקטורי� לשאת באחריות כלפי צדדי� שלישיי� מכוח הוראות חוק ניירות ער�הכמו כ� עשויי�   81

  . ניירות ער�לחוק) ב(יא52, )1)(א(ג38, )2)(א(31, )1)(א(31 'ס: ראו

 'ס: ראו. ל לשאת באחריות כלפי צדדי� שלישיי� מכוח הוראות חוק ניירות ער�"כמו כ� עשוי המנכ  82

  . ניירות ער�לחוק) ב(יא52, )1)(א(ג38, )2)(א(31

א� , מעוולי� משותפי� ה� מעוולי� שפעלו בנפרד וביצעו עוולות עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו  83

 אחריות – הערות לסדרי הנזיקי� בקודקס" גלעד שראלי: ראו. גרמו לנזק אחד שאינו נית� לחלוקה

המשותפת של מעוולי� אלה הוא המקור החוקי לחבות� . )2006 (782, 761 לו ÌÈËÙ˘Ó" ותרופות

  ).1976 (710–709, 701 )1( לד"פ, È¯„‡ 'Ô‡ÈÊÈÊÚ � 22/75א "ע: ורא. פסיקתי

מעוול ; צעו את העוולה במשות�ימעוולי� שב: האלהבגדר מעוולי� במשות� נופלי� המעוולי�   84

 באחריות מעוול עיקרי ומעוול משני הנושאו; עוול נוס� שתר� או סייע לביצוע העוולהמעיקרי ו

המקור החוקי לחבות� המשותפת של ). 782' עמב, 83ש "ה לעיל, גלעד: ראו. (שילוחית לעוולתו

  . לפקודת הנזיקי��12 ו11 עיפי�מעוולי� אלה הוא ס

  . ג לחוק ניירות ער�38 ,34 'ס: ראו  85

  .לפקודת הנזיקי�) א(77 'ס: ראו  86
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יכול הניזוק להגיש את , חלקו היחסי של רואה החשבו� המבקר בגרימת הנזק קט�
   . וזאת על מלוא הנזק שסבל,תביעתו נגד רואה החשבו� המבקר בלבד

 עומדת לזה הזכות לגבות ,בו� המבקר לבדובחר הניזוק לתבוע את רואה החש
שאו בינ� ובי� עצמ� באחריות לנזק לפי יואלה י, מהמעוולי� האחרי� את חלק� בנזק

 זכות זו הופכת לחלולה א� אחד או יותר מהנתבעי� האחרי� אינו 87.אשמ� היחסי
א שיבמקרי� אלה י).  לאתרושאי אפשרבי� משו� שאינו סולבנטי ובי� משו� (ה יגבי� בר

רואה החשבו� המבקר במלוא נטל הפיצוי או בחלק גדול מכפי חלקו ג� א� רשלנותו 
 כדאי עוד לזכור שג� א� רואה 88.חלקיתהייתה תה קלה וג� א� תרומתו לקרות הנזק יהי

הרי , מהמעוולי� האחרי� את חלק� בנזק דברשל המבקר יפרע בסופו החשבו� 
ניהול של חזרה ובנטל ות גשת תביעהשל הוא בנטל שמשנתבע על ידי הניזוק יישא 

   .הליכי הוצאה לפועל
�בסיכו� , ולא הניזוק, על פי הדי� הישראלי נושא רואה החשבו� המבקר, א� כ

ולכל , פיצוימלוא נטל הב וכ� בסיכו� לשאת ,היגבי�ינשהמעוולי� האחרי� לא יהיו ב
   89.הפחות בנטל של הגשת תביעות חזרה ומימוש�

הכלל בדבר חבות . ינו ייחודי כמוב� לרואי חשבו� מבקרי�מצב הדברי� המתואר א
ממילא עולה השאלה . חל בכל מצב של מעוולי� משותפי�, על השלכותיו, יחד ולחוד

א� אפשר להבחי� בייחוד בהחלת הכלל בדבר חבות יחד ולחוד בהקשר של רואי חשבו� 
  .אני סבורה שהתשובה לשאלה זו חיובית. מבקרי�

 סיכו�ה,  של מצג מטעה בדוחות הכספיי� או בתשקי�כלל%יהבתביעות שעניינ� 
ולכ� כי רואה החשבו� המבקר ייאל� לשאת , גבייה� שהמעוולי� האחרי� לא יהיו בני

תביעות מסוג זה מתעוררות בדר� כלל במקרי� שבה� החברה .  אינו זניח,במלוא הנזק
כאשר לנושאי , כ�יתרה מ. רעו�יהמבוקרת נקלעה לקשיי� כספיי� או הפכה לחדלת פ

. אלה נעלמי� לא אחת ע� גילוי מעשה התרמית, המשרה בחברה מיוחסי� מעשי תרמית

 
  . ג לחוק ניירות ער�38 ,34 'ס; 84 ' ס, ש�ראו  87

, יהיגב�אינו בר) או כול�(למאפיי� זה של כלל אחריות יחד ולחוד ולנפקותו כאשר אחד הנתבעי�   88

 Edward J. McBride, Fair Enough? Modifying the Rule of Joint and Several Liability :ראו

in New Jersy, 20 RUTGERS L.J. 175, 182 (1988); Nancy L. Manzer, 1986 Tort Reform 

Legislation: A Systematic Evaluation of Caps on Damages and Limitations on Joint and 

Several Liability, 73 CORNELL L. REV. 628, 635 (1987); Jordan H. Leibman & Ann S. 

Kelly, Accountants’ Liability to Third Parties for Negligent Misrepresentation: The Search 

for A New Limiting Principle, 30 AM. BUS L.J. 345, 390 (1992).  

 Stephanie A. Kraft, Modification of the Doctrine: ראו, למאפיי� זה של כלל אחריות יחד ולחוד  89

of Joint and Several Liability: Who Bears the Risk?, 11 NOVA L. REV. 165, 177 (1986); 

Richard W. Wright, Allocating Liability Among Multiple Responsible Causes: A Principled 

Defense of Joint and Several Liability for Actual Harm and Risk Exposure, 21 U.C. DAVIS 

L. REV. 1141, 1142 (1987).   
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ביטוח . נושאי משרה אחרי� חסרי� את המשאבי� הכספיי� הנדרשי� לפיצוי הניזוקי�
בי� בשל תקרת , האחריות המקצועית של נושאי משרה אלה א� הוא מקור אכזב לפיצוי

 במקרי� אלה 90. תחולתו המוגבלת למקרי� מסוימי� בלבדבשל הפיצוי הקבועה בו ובי�
 שהואוותר הנתבע היחיד י תרואי החשבו�שפירמת   סבירות גבוהה אפואקיימת

   91.פיצוישא בסופו של דבר במלוא נטל היוככזאת ת, יהיגב� בר
שאפשר " כיס עמוק"כבקשר הדוק לכ� נתפס רואה החשבו� המבקר לא אחת 

נגד " ביטוח"ואחריותו הנזיקית המלאה כמי שמעניקה משו� , להישפות ממנו פיצוי
א� ". פער בצפיות"תפיסה זו מלווה בתופעה המכונה . קויי� בדוחות הכספיי�יל

 הזמ� אילוצייה המדגמי ויכגו� אופ,  מגבלותבכמהנתונה  החשבונאית שעבודת הביקורת
, הבטחה מלאהנוטה הציבור לתפוס את הביקורת כמי שמעניקה , שבה� היא מבוצעת

 כי סבלו נזק סבורי�ניזוקי� ה לכ� 92.באשר לנכונות הדוחות הכספיי�, להבדיל מסבירה
, המבקר לתבוע את רואה החשבו� נוטי�עקב מצג מטעה בדוחות הכספיי� או בתשקי� 

ביצוע משו� שה� סבורי� שזה האחרו� התרשל בובי� " כיס עמוק"משו� היותו בי� 
תוביל " הכיס העמוק" רואה החשבו� המבקר הוא בעל ההנחה כי,  למעשה.ביקורתה

תרומתו לקרות הנזק הייתה א� א� בדר� כלל להגשת התביעה נגדו כמעוול היחיד 
  93.משנית

מדברי� אלה עולה כי להחלת הכלל בדבר חבות יחד ולחוד על רואי חשבו� מבקרי� 
אי חשבו� יש בו כדי לעודד תביעות נגד רו: עלולות להיות תוצאות כבדות משקל

ג� א� , ויש בו כדי להטיל על אלה סיכו� של ממש לשאת במלוא נטל הפיצוי, מבקרי�
  . חלק� בגרימת הנזק משני או שולי

 
קבע על ידי חברת הביטוח ימגבלות עשויות כמוב� להעוד  .לחוק החברות �264ו 263 'ס: למשל, ראו  90

  .עצמה

 A.C. Pritchard, The Irrational Auditor and;389' עמ, 88ש "לעיל ה, Leibman & Kelly: ראו  91

Irrational Liability, 10 LEWIS & CLARK L. REV. 19, 45 (2009); Robert Mendick & Jeffrey 

J. Peck, Proportionality: A Much-Needed Solution to the Accountants’ Legal Liability 

Crisis, 28 VAL. U.L. REV. 867, 886 (1994).   

  .105ש " ה,281' עמב, 14ש "ה לעיל, Hill & Metager: ראו  92

כיס " בשל היותו –על מלוא הנזק א� שחלקו בפרשה משני  לנטייה לתבוע את רואה החשבו� המבקר  93

' בעמ, 91ש "ה לעיל, Mendick & Peck; 54–53 'בעמ, 91ש " הלעיל, Pritchard:  ראו–" עמוק

881–882 ;J. Michael Cook, Eugene M. Freedman, Ray J. Groves, Jon C. Madonna, Shaun 

F. O’Malley & Lawrence A. Weinbach, The Liability Crisis in the United States: Impact 

on the Accounting Profession, 174 J. ACCOUNTANCY 18, 19 (1992)) להל� :The Liability 

Crisis in the United States( ;R. Michael Lindsey, Compensation, Fairness, and the Costs of 

Accidents – Should Pennsylvania’s Legislature Modify or Abrogate the Rule of Joint and 

Several Liability Among Concurrently Negligent Tortfeasors?, 91 DICK. L. REV. 947, 947 

(1986).  
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שלמות הדיו� בכלל בדבר חבות יחד ולחוד מחייבת התייחסות לפסק דינו של בית 
העליו� בו פתח בית המשפט ש ,Ê ˘Ó˘ ‰˘Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ"Ïבעניי� המשפט העליו� 

במקרה זה נדונה שאלת חבותו של בעל שליטה במנפיק כלפי . ה מכלל זהיתח לסטיפ
. במסגרת תובענה ייצוגית, יא לחוק ניירות ער�52מחזיק בניירות ער� מכוח סעי� 

בהתייחסו לשאלת היק� חבותו של הנתבע קבע בית המשפט שא� שנקודת המוצא היא 
הרי , ה היא אחריות יחד ולחודכי האחריות המוטלת מכוח סעי� זה על בעל השליט

לחוק התובענות הייצוגיות מקנה לבית המשפט שיקול דעת רחב ) 2)(ד(20שסעי� 
בו חב שלפיכ� בית המשפט רשאי לתחו� את שיעור הפיצוי . בעיצוב משטר הפיצוי

כ� קבע , אמות המידה להפעלת שיקול הדעת נגזרות. הנתבע לכדי חלקו היחסי באחריות
יש לאז� בי�  בגדרוו, ליות מוסד התובענה הייצוגית בניירות ער�מתכ, בית המשפט

לבי� ,  אינטרס הציבור בהגברת האכיפה הפרטית לבי�אינטרס התובעי� בפיצוי מלא
, כ� נקבע, שיקול הדעת הנתו� לבית המשפט. שמירה על הוגנות ההלי� כלפי הנתבעי�

, ל קשת רחבה של שיקולי�והוא משתרע ע, � במוב� הצריאינו מוגבל לשיקולי� כלכלי
בהמש� לכ� הנחה בית  .שיקולי יעילות ושיקולי הרתעה, ובכלל� שיקולי צדק והגינות

לחוק ) 2)(ד(20המשפט את הערכאה דלמטה להפעיל את שיקול דעתה על פי סעי� 
בו יחויב הנתבע לכדי חלקו היחסי שתובענות ייצוגיות ולהגביל את שיעור הפיצוי 

   94.באחריות
, רכזו של פסק הדי� עמדה שאלת היק� חבותו של בעל השליטה במנפיקא� שבמ

ג� על רואה , במקרי� מתאימי�, אי� מניעה להחיל את ההלכה שנקבעה בונראה כי 
 כלומר היותה תובענה – פסק הדי� עוסק בהשפעת אופייה של התובענה. החשבו� המבקר

אי� להגביל  לפיכ�. דיחד ולחובדבר חבות  היק� תחולתו של הכלל על – ייצוגית
  . לעילות תביעה מסוימות או לנתבעי� מסוימי�את נפקותו אפריורי 

 של רואה חבותוה מהכלל המסורתי שלפיו י פתח חשוב לסטי אפואפסק הדי� פתח
Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ˘‰ הלכת שע� זאת יש לזכור .  יחד ולחודחבות היאהחשבו� המבקר 

Ê ˘Ó˘"Ïשבה� התובענה נג מוגבלת למקרי�  �ד רואה החשבו� המבקר הוגשה על דר
ממילא ימשי� הכלל .  ובית המשפט אישר את ניהולה בדר� זו,של תובענה ייצוגית

המסורתי לחול במקרי� שבה� בחר התובע לנהל את תביעתו על דר� תובענה אישית או 
רב בית המשפט לאשר את ניהולה של התובענה על דר� תובענה יבמקרי� שבה� ס

של א� א� התביעה נגד רואה החשבו� המבקר מתנהלת על דר� , כ�על � נוס. ייצוגית
זה .  בית המשפטו שלה מהכלל המסורתי נתונה לשיקול דעתיסטי, תובענה ייצוגית

 
 לפסק דינה של 26–25, 23, 13 'פס, 72ש "לעיל ה, Ó˘ ‰˘Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ Ê "Ï˘עניי�: ראו  94

כנגד דעתו החולקת של ( לפסק דינה של השופטת ארבל 10–1 'פס, ביניש) כתוארה אז(השופטת 

  ). לפסק דינו100 'פס – השופט עדיאל
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כמוב� עשוי לקבוע כי איזו� ראוי בי� האינטרסי� השוני� העומדי� על הכ� מחייבי� 
  95.דבקות בכלל המסורתי

 החשבו� המבקר כלפי צדדי� שלישיי� משפיע לא על היק� חבותו של רואה, כאמור
ראשו� . כללי ההתאגדות של רואי החשבו�אלא ג� , רק הכלל בדבר חבות יחד ולחוד

המתיר לרואי חשבו� להתאגד בחברה , א לחוק רואי חשבו�6לכללי� אלה הוא סעי� 
 )א(ו6סעי�  .א� אוסר על התאגדות� בחברה שערבות חבריה מוגבלת, רשומה בישראל

לחוק מוסי� ומבהיר כי אי� בקיומה של חברת רואה חשבו� ובהיותו של רואה חשבו� 
תה קיימת לולא החברה או יחבר בה כדי לגרוע מאחריותו האישית של האחרו� כפי שהי

  . חברותו בה
 רואי חשבו� היא שותפות רשומה לרשות העומדת אחרתדר� התאגדות אפשרית 

אינה משמשת חי� בי� זו ,  תאגידהיא" להרגי"שותפות רשומה  א� ש96."רגילה"
בהמש� לכ� קובע הדי� שני כללי� . השותפי� לבי� הנושי� או בי� השותפי� לבי� עצמ�

 שות� הפועל במהל� הרגיל של עסקי השותפות או בהרשאת� –  האחד:בעלי חשיבות
, של השותפי� ותו� פעולתו גור� במעשה או במחדל שלא כדי� נזק או פגיעה לאד� אחר

 
המשפט בהחלטתו להגביל את  הושפע בית Ê ˘Ó˘ ‰˘Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ"Ïלהעיר כי בעניי� עוד כדאי   95

העובדה כי האחריות המוטלת על בעל השליטה מכוח : הבאי� של הנתבע מהנתוני� חבותוהיק� 

 כלפי ורית שאינה מושתתת על ביצוע עוולה מצדטו אחריות סטטוהיאא לחוק ניירות ער� 52 עי�ס

, Â�Ó‰ È˘¯ÂÈÊ ˘Ó˘ ‰˘Ó Á"Ï  עניי�:ראו(אלא על קיומה של זיקה בינו ובי� המנפיק , המשקיעי�

העובדה כי בי� התובע ; )ביניש) כתוארה אז( לפסק דינה של השופטת 17–14 'פס, 72ש "לעיל ה

 לפסק דינה של השופטת 22–20 'פס, ש�: ראו(לבי� חלק מהנתבעי� האחרי� הושג הסכ� פשרה 

 ובעיקר –  רואה החשבו� המבקרמוטלת עלמאפייניה השוני� של האחריות ה). ביניש) כתוארה אז(

עדרו של הסכ� יאו ה, רית גרדאטוהיותה מושתתת על מעשה התרשלות להבדיל מאחריות סטטו

  .עשויי� להותיר את הכלל המסורתי על כנו, פשרה

בצד השותפות הרשומה . 549 ח"נ, 1975–ה"תשלה, ]נוסח חדש[פקודת השותפויות ל 4, א3 'ס: ראו  96

שותפות ". שותפות מוגבלת" פקודת השותפויות באפשרות להתאגד על דר� מכירה" רגילה"ה

מוגבלת כוללת שות� כללי אחד לפחות החב בכל חיוביה ושות� אחד לפחות שאינו חב בה� אלא 

 חשבו� אינו יחוק רוא.  לפקודת השותפויות57, 1 'ס: ראו. כשיעור הסכו� שהכניס להו� השותפות

א� על פי כ� אי� בהתאגדות רואי . אי חשבו� בשותפות מוגבלתאוסר מפורשות על התאגדות רו

חשבו� על דר� שותפות מוגבלת כדי להקנות הגנה לשותפיה המוגבלי� מחיוביה המלאי� של 

 בהשקעת כס� השתפקידו מתמצ" רדו�" שות� הוא שות� מוגבל :מהטעמי� הבאי�, השותפות

, גבל חל איסור להשתת� בניהול השותפותעל שות� מו, כפי שקובעת פקודת השותפויות. בשותפות

 'ס: ראו. וא� השתת� בפועל בניהול עסקי השותפות יהיה אחראי לכל חיוביה כאילו הוא שות� כללי

 'ס: ראו. כ� שות� מוגבל אינו יכול לשמש שכיר של השותפותעל נוס� .  לפקודת השותפויות63

או (אפיי� ברגיל באחד מהשניי�  מאחר שרואה החשבו� המבקר מת.לפקודת השותפויות) 6(34

 כלומר הוא משתת� בניהול עסקי השותפות או מבצע בפועל עבודות ביקורת – )בשניה� ג� יחד

מכא� שרואי חשבו� ". שות� מוגבל"ות י לא יכול רואה חשבו� מבקר לה–  השותפות כשכירבשביל

  .לתאינ� יכולי� להגביל את חבות� האישית באמצעות התאגדות בשותפות מוגב
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כל שות� חב ביחד ולחוד ע�  –  השני97.הוא חבמחייב את השותפות באותה מידה ש
לרבות בחבותה , השותפי� האחרי� בכל החיובי� שהשותפות חבה בה� בהיותו שות�

   98. אחרשל השותפות בנזיקי� לעוולתו של שות�
רואי החשבו� התאגדו בחברת רואי חשבו� ובי� בשותפות רשומה שעולה מכא� שבי� 

בי� , )החבר או השות�(לרואה החשבו� היחיד " מג�"לא יהיה בכ� כדי ליצור , "הרגיל"
, בי� מפני אחריות� הנזיקית של חבריו או שותפיו לפירמה, מפני אחריותו הנזיקית שלו

ובי� מפני אחריותה הנזיקית של , בי� מפני אחריות� הנזיקית של עובדי הפירמה
   99.הפירמה

יק� חבותו של רואה החשבו� המבקר הוא האיסור אחרו� לכללי� המתווי� את ה
לחוק החברות קובע כי חברה או מי ) ב(166סעי� . שיפוי רואה החשבו� המבקר בדבר

את רואה החשבו� המבקר בשל חיוב , בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, מטעמה לא ישפו
 מחויברואה החשבו� שבה� שהוטל עליו עקב הפרת חובתו המקצועית במת� שירותי� 

רואה החשבו� א� מכא� ש. קיו� חובה אחרת המוטלת עליו לפי די�� על פי די� או עקב אי
לא יוכל , אחראי בנזיקי� או שהוטלה עליו אחריות מכוח חוק ניירות ער�נמצא המבקר 

ישא במלוא יוהוא ,  מהחברה המבוקרת או ממי מטעמה–  מלא או חלקי– לגבות שיפוי
   100.החיוב

 
  . לפקודת השותפויות18 'ס: ראו  97

  .20 ' ס, ש�:ראו  98

 להג� על כדי הבאות מהטקטיקות איזורואי חשבו� לנקוט , לא אחת, נוכח מצב דברי� זה נוהגי�  99

כגו� , העברת הנכסי� האישיי� לב� משפחה קרוב, האחת: או על נכסי הפירמה/נכסיה� האישיי� ו

רואה חשבו� בפני סיכו� שבמקרה ה היא מעמידה את :רו� בולטסילטקטיקה זו ח. בת זוג או צאצא/ב�

 ,Poonam Puri: ולדיו� בטקטיקה זו רא. הוא ינושל מנכסיו) למשל גירושי�(של סכסו� משפחתי 

Judgment Proofing the Profession, 15 GEORGETOWN J.L. ETHICS 1, 3–4 (2001). היהשני ,

רואי חשבו� המחזיקה ההשותפי� או החברי� בפירמת הקמת חברת ניהול שבעלי המניות בה ה� 

לטקטיקה זו שני . בנכסי הפירמה ומקבלת לידיה את רווחיה בדר� של מכירת שירותי� לאחרונה

האחרונה תוביל לירידה לנכסי . הרמת מס� על ידי בית המשפטל סיכו�עלויות גבוהות ו: חסרונות

   .5–4 'עמב, ש�: ו לדיו� בטקטיקה זו רא.וכ� בפועל לירידה לנכסי השותפי�, חברת הניהול

אלא ג� התקשרות של החברה , לא רק שיפויו של רואה החשבו� המבקרנראה כי מכוח סעי� זה אסור   100

. מספר טעמי� תומכי� במסקנה זו. המבוקרת בחוזה לביטוח אחריותו של רואה החשבו� המבקר

, שנית. לחוק) ב(166 עי�כלשו� ס, של הפירמה" מי מטעמה"נית� לראות בחברת הביטוח , ראשית

מסקנה זו , שלישית. כלשו� הסעי�, התשלו� על ידי חברת הביטוח עשוי להחשב כשיפוי בעקיפי�

שהיא מניעת הטלת נטל הפיצוי בו חב רואה , לחוק) ב(166עולה בקנה אחד ע� תכליתו של סעי� 

 ש" הלעיל, גרוס: וראו(ית החשבו� המבקר על החברה המבוקרת ושמירה על עקרו� אחריותו האיש

כדאי לשי� לב לכ� שעל פי הנחיות הרשות לניירות ער� ביטוח אחריות , א� על פי כ�). 298' בעמ, 55

חברת בת של החברה הא� או חברה , חברת הא�, מקצועית של רואה החשבו� המבקר אצל המבוקר

, לעומת זאת. ה� לא מתקיימת אי התלות הנדרשת מהמבקרנמנה על המצבי� שב, בת של המבוקר

ביטוח אחריות מקצועית של רואה החשבו� המבקר אצל חברת ביטוח שאינה קשורה למבוקר או 
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ההסדר בדבר התאגדות� של , כלל בדבר חבות יחד ולחודהיוצרי� בהצטרפ� יחד 
: הבארואי חשבו� והכלל בדבר איסור על שיפוי רואה החשבו� המבקר את מצב הדברי� 

על פי הדי� הישראלי עלול רואה החשבו� המבקר לשאת בחבות רחבת היק� למלוא 
א היה שות� הנזקי� שסבלו צדדי� שלישיי� ג� א� תרומתו לנזק הייתה משנית וג� א� ל

חבות זו מוטלת עליו באופ� אישי והוא אינו יכול להתגונ� מפניה . כלל למעשה העוולה
  .בי� על דר� התאגדות בתאגיד ובי� על דר� התקשרות בהסכ� שיפוי

  הפ	 הדיוני בתביעות נגד רואה החשבו	 המבקר. 5

שתתת על מוהיא שבי� , רואי החשבו�מבקר או נגד פירמת התביעה נגד רואה החשבו� 
יכולה , עקרו� האחריות השילוחיתעל על חוק ניירות ער� ובי� בי� , עוולת הרשלנות

 במקרה האחרו� 101.ייצוגיתתובענה של דר� להיות מוגשת בדר� של תביעה אישית או ב
 וההלי� 102,על התובע לקבל את אישור בית המשפט להגשת התביעה בדר� מיוחדת זו

   103.� הקבועי� בחוקכולו נשלט על ידי הסדרי� מיוחדי
לענייננו . דיו� בתובענה הייצוגית ככלי להגשת תביעות חורג ממסגרתו של מאמר זה

מנקודת מבטו של הניזוק , ראשית: די א� נזכיר כי ייחודה של התובענה הייצוגית בשניי�
 גישתו לבית המשפט ומקנה לו כלי יעיל וזול לשמירה על זכויותיו א� אתהיא מקלה 

 יש בכלי לפיכ� 104. מצדיק הגשת תביעה נפרדתנגר� לו קט� יחסית ואינוכאשר הנזק ש
תכ� שלא היו מוגשות יעדרו יידיוני זה להביא לפתחו של בית המשפט תביעות שבה

 
, תלות המבקר� אי–  להנחיות הרשות לניירות ער�1.5 'ס: ראו(למבקר אינו נמנה על מצבי� אלה 

 מכא� נית� ללמוד שהרשות הניחה שביטוח אחריות מקצועית אצל חברת ביטוח ).28ש "לעיל ה

   .תלות�מותר על פי הדי� וא� אינו יוצר מצב של אי, כאמור

 ,264ח " ס,2006–ו"התשס, האפשרות להגשת תובענה ייצוגית מוסדרת בחוק תובענות ייצוגיות  101

 עיפי� לחוק החברות ובס218–210עיפי� שהחלי� את ההסדרי� הפרטניי� שהיו קבועי� בס

סדר הדי� לעניי� (בצד החוק החדש נותרו על כנ� תקנות ניירות ער� . יב לחוק ניירות ער�54–א54

 לחוק החברות שעניינו מימו� תובענה ייצוגית על 209עי� וכ� ס, 1991–ב"תשנה, )תובענה ייצוגית

�   .ידי הרשות לניירות ער

התנאי� לאישור תובענה ייצוגית על ידי בית המשפט קבועי� . ותלחוק תובענות ייצוגי) ב(3 'ס: ראו 102

  .  לחוק זה8 'בס

  . לחוק תובענות ייצוגיות�20 ו19–18 ,16 'ס: למשל, ראו  103

 Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ˘‰ עניי�;  לחוק תובענות ייצוגיות1 'ס: ראו, למאפיי� זה של התובענה הייצוגית  104

Ê ˘Ó˘"Ï ,4556/94א "רע; ביניש) כתוארה אז( לפסק דינה של השופטת 9–8' פס, 72ש "לעיל ה 

� ˙ˆË 'ı˘¯·ÏÈÊ, 8430/99א "ע; )1996 (784, 774) 5(מטד "פ È‡ ËÒÈÏ�‡.Ì‡.� ÏÂ‰È� Ò‡ ' ·¯Ú

˙ÂÚ˜˘‰ ,הערות על חוק תובענות ייצוגיות"סטיב� גולדשטיי� ; )2001 (256, 247) 2(נוד "פ ,

 מה ועל – קבוצתית�יצוגי�תביעת"סטיב� גולדשטיי� ; )2007( 23, 7 ו ˘Ó ÈÏÚËÙ" 2006–ו"תשס

 ‰ËÈÏ˜¯Ù" תביעה ייצוגית לפי חוק ניירות ער�"ישי לויט ; )1979( 416 ,416 ט ÌÈËÙ˘Ó" ?שו� מה

  .)1995( 468–467 ,465מב 
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מנקודת מבטו של הנתבע יש במוסד התובענה הייצוגית לאפשר צירופ� ,  שנית105.כלל
 גבוה ביותר נוכח ריבוי של תביעות אישיות רבות לכדי תובענה אחת שסכומה הכולל

  . מספר חברי הקבוצה
מדברי� אלה עולה כי הכלי הדיוני של תובענה ייצוגית העומד לרשות הניזוק מחמיר 

סיכו� שהוא חשו� לו ממילא מכוח , ברואה החשבו� המבקרסיכו� לפגיעה כלכלית את ה
   106.ההסדר המהותי החל עליו

  קר הגבלת חבותו הנזיקית של רואה החשבו� המב. ג
   ניתוח תאורטי–כלפי צדדי� שלישיי� 

  כללי. 1

 להסדר של חבות מוגבלת בלתי מוגבלתמעבר מהסדר של חבות הבמרכז הדיו� בדבר 
 אפשרהא� המעבר רצוי מנקודת מבט תוצאתית והא� : הבאהעומדת השאלה התאורטית 

לתי בהתומכי� בהסדר של חבות ? להצדיקו באמצעות שיקולי� אחרי� שאינ� תוצאתיי�
 טועני� בעיקר להגינותו של הסדר זה מנקודת מבטו של הניזוק וליתרונו כמי מוגבלת

לעומת זאת התומכי� בהסדר של חבות מוגבלת . שצפוי לשמור על איכות הביקורת
 ועל חוסר הגינותו של חבות בלתי מוגבלתמצביעי� על עלויותיו הגבוהות של הסדר 

תוקפ� יעמוד ו  ואחרותה לעומק טענות אלהבחניבחלק זה ת. מנקודת מבטו של המזיק
  . לבחינה אמפירית ותאורטית

  עלויות משניות ואופי ההסדר המשפטי. 2

)‡( ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ÈËÙ˘Ó‰ ¯„Ò‰‰ ÈÙÂ‡ ˙ÚÙ˘‰   
שהוצגה על ידי המועצה האירופית , א� לא המרכזית שבה�, אחת ההצדקות המרכזיות

 שאימוצו ייתה חשבו� מבקרי� הבתמיכה להמלצתה להגביל את היק� חבות� של רואי
טחונ� של המשקיעי� בשוק ההו� ולתרו� ישל הסדר זה צפוי לחזק את אמונ� וב

בקשר הדוק לכ� נטע� כי פעילות� התקינה של שוקי ההו� דורשת שוק ביקורת . ליציבותו
בי� מתחרותי ואיכותי שבמסגרתו נתונה לחברות אפשרות בחירה מספקת , נגיש, יציב

 
 'פס, 72ש "לעיל ה, Ê ˘Ó˘ ‰˘Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ"Ú· Ï"Óהשופטת ארבל בעניי� , למשל, על כ� עמדה  105

 66–65 ,61  ד˘ËÙ˘Ó È¯Ú" תובענות ייצוגיות על פי חוק החברות" כה� פורהצ: וכ�;  לפסק דינה2

)2005.(  

 5 'פס, 72ש "לעיל ה, Ê ˘Ó˘ ‰˘Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ"Ïעניי� : ראו, למאפיי� זה של התובענה הייצוגית  106

 ,Â Ô‚Ó˜˘˙עניי� ;  לפסק דינה של השופטת ארבל4 'פס, ביניש) כתוארה אז(ינה של השופטת לפסק ד

  . 323–322' בעמ, 55ש "לעיל ה
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אימוצו של הסדר  .י חשבו� היכולות ומוכנות לערו� ביקורת באיכות גבוההפירמות רוא
  107.להשגת יעדי� אלה, כ� נטע�, של חבות מוגבלת יתרו�

. מפאת מרכזיותה של הצדקה זו בהמלצת המועצה האירופית אעמוד עליה בפירוט
ובכלל זה את מידת התוק� או , ת נגדהוביקורת אפשרי טענות לאחר מכ� אבח�

  .טיות שיש לה בהקשר הישראלינווהרל
 108 שוק ריכוזיהואראשיתה של הצדקה זו בטענה כי שוק רואי החשבו� המבקרי� 

ת בבחירת� לאחת ווח מוגבל%י חברות החבות בדלפיכ� 109. נמוכהבניידותהמתאפיי� 
 בתעשיות 110. מארבע הרשתות הגדולותומפירמות רואי החשבו� המשתייכות לאיז

ובהינת� , )ובכלל אלה בנקי� וחברות ביטוח, �יתי� פיננסילמשל מת� שירו(מסוימות 
  אפוא שוקי ההו� תלויי�111.הבחירה עלולה להיות מוגבלת א� יותר, התלות� כללי אי

 
107  Commission Recommendation Concerning the Limitation of the Civil Liability of 

Statutory Auditors and Audit Firms ,2, 1' פס, 10ש "עיל הל.   

מנתוני הדוח של  .)The Big 4(נכו� להיו� נחלק שוק הביקורת בעיקר בי� ארבע הרשתות הגדולות   108

יחדיו עולה על  המועצה האירופית עולה כי באיחוד האירופי נתח השוק של ארבע הרשתות הגדולות

 – Commission Staff Working Document: ראו.  האיחוד מהחברות הרשומות בכל מדינות80%

Accompanying Document ,6ש "לעיל ה ,Executive Summery ,3' פס ;Commission Staff 

Working Paper ,ירה בעשר השני� חמ התופעת הריכוזיות בשוק הביקורת. 2.6' פס, 9ש "לעיל ה

 Commission Staff Working:  בשוק הביקורת ראוהקיימת הריכוזיות תופעתללגורמי� . האחרונות

Document – Accompanying Document ,3.2.3' פס, 6ש "לעיל ה(a) ;Kenneth ,29ש "לעיל ה ,

 U.S. Department of the: ראו. ינתופעת הריכוזיות קיימת ג� בשוק האמריק. 30ש "הטקסט ליד ה

Treasury, Final Report of the Advisory Committee on the Auditing Profession, VIII:1 (2008), 

www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Documents/final-report.pdf. )להל�: 

Final Report of the Advisory Committee on the Auditing Profession(  

' פס, 6ש "לעיל ה, Commission Staff Working Document – Accompanying Document: ראו  109

3.2.1.   

בי� , חלופה אפשרית לרשתות הגדולות אינ� נתפסות כ–  כלומר פירמות בינוניות– פירמות אחרות  110

 Study on the Economic :ראו. עדר מוניטי� מספקיעדר תשתית מתאימה ובי� בשל היבשל ה

Impact of Auditors’ Liability Regime ,74' בעמ, 9ש "לעיל ה.  

, 6ש "לעיל ה,  Commission Staff Working Document – Accompanying Document:ראו  111

Executive Summery ,3' פס ;Commission Staff Working Paper ,באיחוד . 2.6' פס, 9ש "לעיל ה

 משוק שירותי הביקורת של מוסדות �90% האירופי מגיע נתח השוק של ארבע הרשתות הגדולות ל

 שולטות ארבע הרשתות הגדולות בכל שוק שירותי בכמה מדינות. י� הנסחרי� בבורסהיפיננס

; 2.6' פס, 9ש "לעיל ה, Commission Staff Working Paper: ראו. הביקורת של מוסדות אלה

Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes ,134' בעמ, 9ש "לעיל ה . �לדר

 Commission Staff: לות פוגעי� בחופש הבחירה של חברות החבות בביקורת ראוהת�שבה כללי אי

Working Document – Accompanying Document ,3.2.3' פס, 6ש "לעיל ה(c) .  
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במידה רבה בארבע הרשתות הגדולות שיספקו את שירותי הביקורת הנחוצי� לחברות 
  112.לאומיות� �בי

ר משפטי של חבות בלתי נתוני� אלה טענה המועצה האירופית כי הסד על רקע
רשת גדולה או פירמה גדולה עוד מוגבלת טומ� בחובו סיכו� לתרחיש שעיקרו היעלמות 

תרחיש שסופו , )The risk of a Big 3 scenario( מארבע הרשתות והמשתייכת לאיז
 הטועני� לתרחיש זה תמכו את טענת� בשני טעמי� 113.בהחרפת תופעת הריכוזיות

 יכולת� של פירמות רואי חשבו� לרכוש ביטוח אחריות מקצועית  חוסר– האחד: עיקריי�
   114. הסיכו� לתביעות ענק– השני. בעלות סבירהויעיל , מסחרי

 מקורו ,ככל שהדבר נוגע לחוסר יכולת� של פירמות לרכוש ביטוח אחריות מקצועית
  בתביעות שעניינ� מצג מטעה בדוחות האפשריבהיק� הנזקי� הגדול, כ� נטע�, של זה

ה� בהיבט של הסתברות הגשת� (הכספיי� ובחוסר הוודאות באשר לתביעות הצפויות 
עדר מגבלה על חבות� של י הקשור קשר הדוק לה,מצב דברי� זה. )וה� בהיבט של היקפ�

מקשה על חברות הביטוח להערי� באופ� אפקטיבי את הסיכו� המוטל , רואי חשבו�
 האירופית עולה שיכולת� של פירמות רואי פני המועצהל מנתוני� שהוצגו ,ואכ�. עליה�

   115.מוגבלת ביותר, בעלות סבירהו יעיל ,חשבו� לרכוש ביטוח אחריות מקצועית מסחרי

 
 Commission Staff Working ;2.6' פס, 9ש "לעיל ה, Commission Staff Working Paper :ראו  112

Document – Accompanying Document ,3.2.1' פס, 6ש "לעיל ה.   

  . b(3.2.3 ,6.1.2 ,6.1.3(' פס, ש� :ראו  113

והוא פגיעה , חת מארבע הרשתות הגדולות א גור� אפשרי להתמוטטות עודבצד טעמי� אלה הוזכר  114

מסוג זה עלול להביא לעזיבת לקוחות  גילוי. קויי� בביקורתיבעקבות גילוי על לבמוניטי� של הרשת 

אפשר  לתרחיש זה  השראה.כ� להתמוטטות הרשת עוד טר� שנית� פסק די� סופי בעניינהבו, ועובדי�

 – Commission Staff Working Document :ראו. 4ש "לעיל ה, Enronפרשת למצוא ב

Accompanying Document ,3.2.3' פס, 6ש "לעיל ה(b); Eric. L. Talley, Panel Two: 

Sarbanes-Oxley Accounting Issues – Catastrophic Liability Risk Among Big Four Auditors, 

106 COLUM. L. REV. 1641,1648 (2006).  

יעיל , ת� של רואי חשבו� מבקרי� לרכוש ביטוח אחריות מקצועית מסחרילגורמי� לחוסר יכול  115

' עמב, 114ש "לעיל ה, Talley; 1950–1949 'עמב, 14ש "לעיל ה, Siliciano: בעלות סבירה ראוו

1643 ;Hill & Metzger  ,לטענה בדבר חוסר יכולת� של רואי חשבו� ; 329' עמב, 14ש "ה לעיל

 Commission Staff Working Document – Accompanying: מבקרי� לרכוש ביטוח אחריות ראו

Document ,רי בעובדה שהביטוח המסח, למשל,  תימוכי� לטענה זו נמצא.3.4' פס, 6 ש"לעיל ה

 מס� שיעור התביעות הגדולות �5%מכסה פחות מ, הקיי� כיו� במדינות האיחוד האירופאי

לעיל , Commission Staff Working Paper; 3.4.2' פס, ש�. המתנהלות נגד חלק מהפירמות באיחוד

 & James H. Irving, Jeff L. Payne :ראו. בארצות הבריתזה מצב הדברי� ג� . 2.3 'פס, 9ש "ה

Paul L. Walker, An Empirical Examination of the Impact of Liability Caps on the Auditing 

Market (SSRN, working paper, 2010), http://ssrn.com/abstract=1490056; Victor P. 

Goldberg, Accountable Accountants: Is Third-Party Liability Necessary?, 17 J. LEGAL 

STUD. 295, 296 (1988) ;Talley ,1643' עמב, 114ש "לעיל ה ;Mendick & Peck ,91ש "לעיל ה ,
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 וחוסר 1992 עד לשנת אירושוק הביטוח המסחרי שספג הפסדי� בשיעור שני ביליו� 
 היכולת לפזר את סיכוני האחריות בי� המבוטחי� בשל מספר� המועט הביאו מבטחי�

מסחריי� להחלטה שלא לספק עוד ביטוח אחריות מקצועית לשוק רואי החשבו� 
, עדר ביטוח מסחרי מספק יצרו ארבע הרשתות הגדולותיבה. לאומי� �המבקרי� הבי

אלא . באמצעות הפרשת סכומי� לקרנות ביטוח עצמיות" ביטוח עצמי", בשנות התשעי�
סוי ביטוחי מלא במקרה של תביעת לספק כי ואי� בו,  בעל תקרה מוגבלתהואשביטוח זה 

   116. תביעות קטנותכמהענק או במקרה של 
נתוני� בדבר חוסר היכולת לרכוש ביטוח אחריות מקצועית הציגה המועצה הבצד 

האירופית נתוני� המעידי� כי במצב המשפטי הנוכחי פירמות רואי חשבו� ניצבות בפני 
ווחו י ד2005צוי� כי באוקטובר , שללמ.  תביעות בינוניותלכמהסיכו� לתביעות ענק או 

 Grant Thorntonוכ� , Big 4(פירמות רואי חשבו� משש הרשתות הגדולות באיחוד 
�וBDO (עשרי� ושמונה דרישות יוצאות דופ� לפיצוי העשויות להביא לתביעות  על

עשרה מבי� תביעות � שש. אירוליו� י מ75כל אחת בשיעור העולה על , ידואליותוואינדי
ובחמישה מקרי� הסכומי� , אירו מיליו� 160 בסכו� העולה על  כל אחת מה� היא– אלה

לפיה� בי� שבצד נתוני� אלה הובאו ממצאי� . אירו מיליו� 750הנדרשי� עולי� על 
רואי ידואלית הממוצעת של תביעה נגד פירמת וו העלות האינדי2003� ל 1981השני� 
העלות הכללית של תביעות נגד פירמות  ,תע� זא. אירוליו� י מ3.9תה י באיחוד היחשבו�

 אירו מיליו� 470 באיחוד עלתה בחדות בתקופה זו והגיעה לשיא של כמעט רואי חשבו�
עוד חשוב לציי� כי הדיווחי� על הגידול בחשיפה לתביעות אינ�  1991.117בשנת 

  118.ייחודיי� לפירמות הגדולות

 
 לדווחי� .21–20 'עמב, 93ש "לעיל ה, The Liability Crisis in the United States ;889, 887' עמב

; E' פס, 2חלק , 12ש "לעיל ה, Joint and Several Liability – Report: דומי� מקנדה ראו

Canadian Institute of Chartered Accountants, Proportionate Liability and Canadian 

Auditors – Brief Prepared for Legal Liability Task Force, 6, 13 (1996)) להל�: 

Proportionate Liability and Canadian Auditors – Brief(.  

' פס, 6ש "לעיל ה, Commission Staff Working Document – Accompanying Document: ראו  116

3.4.2 ;Commission Staff Working Paper ,2.3' פס, 9ש "לעיל ה.  

 ,6ש "לעיל ה, Commission Staff Working Document – Accompanying Document: ראו  117

Executive Summery ,3' פס ;Commission Staff Working Paper ,ווחי� יד. 2.2' פס, 9ש "לעיל ה

מחקרי� , למשל. קנדהמ ומארצות הבריתדומי� על תביעות ופסקי די� בסכומי� גבוהי� מגיעי� ג� 

 מהמחזור העסקי 9% בארצות הברית הוציאו שש הפירמות הגדולות 1991מלמדי� כי נכו� לשנת 

 The: ראו. משפטיי� ופרמיות ביטוח שירותי� ,תשלו� פיצויי� ,על פשרות )� דולר מיליו477(

Liability Crisis in the United States ,20 'עמב, 93ש "לעיל ה; Mendick & Peck ,91ש "ה לעיל ,

שש : הבאי� דווחו הנתוני� 2008נכו� לשנת ,  ואכ�.ה מתמדתיאלה מצויי� בעלינתוני� . 890' עמב

בכל אחת . הפירמות הגדולות נתבעות בתשעי� תביעות הנוגעות לביקורת חברות פרטיות וציבוריות

בשבע תביעות נדרש פיצוי . ליו� דולרי מ100מה� טמו� פוטנציאל לפסיקת פיצוי בסכו� העולה על 
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וח אחריות מקצועית יעיל נתוני� אלה בצד נתוני� בדבר חוסר היכולת לרכוש ביט
כי הסדר של חבות בלתי מוגבלת , כ� סברה המועצה האירופית, בעלות סבירה מלמדי�

יוצר חשש של ממש להתמוטטות אחת מפירמות רואי החשבו� הגדולות או אפילו אחת 
בתשלו� , כ� נקבע,  אפילו הפירמות הגדולות לא תוכלנה לעמוד119.מהרשתות הגדולות

במקרה כזה עשוי .  תביעות בינוניותכמה תביעת ענק או במקרה של  במקרה שלי�פיצוי
במקרה של תביעת ענק ובמקרה :  או כול� ג� יחדהבאי�להתרחש אחד מהתרחישי� 

לאחר מיצוי הכיסוי (שבו הפירמה הנתבעת לא תוכל לשאת בנטל הפיצוי לבדה 
 ת� סיועאלצנה להשתת� בנטל הפיצוי א� מיהפירמות האחרות ברשת ת, )הביטוחי

בצד הסיוע הכספי מהפירמות ברשת . תפס כחיוני להישרדות הרשתילפירמה הנתבעת י
או , יאלצו לתרו� מהונ� האישי לצור� תשלו� הפיצויייתכ� שהשותפי� בפירמה י

א� לא יגויס ההו� הנדרש מפירמות אחרות ברשת . שהפירמה תורה על קיצו� ברווחיה�
 או שפעילותה מידהפירמה תתמוטט , ו אחרותמסיבות אלו א, או מהשותפי� בפירמה

לחלופי� עלול הקיצו� בהו� האישי או ברווחי השותפי� להניע� לעזוב את . פגע קשותית
 התמוטטות הפירמה או פגיעה קשה תהיההסופית והתוצאה ,  בהדרגההפירמה

תרחיש מאיי� עוד יותר הוא התמוטטות אחת הרשתות הגדולות עקב הגשת . בפעילותה
שבה לא תוכלנה לעמוד ג� הפירמות האחרות , ת ענק נגד אחת מהפירמות ברשתתביע

 
פיצוי בסכו� העולה על ביליו� נתבע בעשרי� ושבעה מקרי� ;  ביליו� דולר10 העולה עלבסכו� 

 & Irving, Payne: ראו. ליו� דולרי מ500בארבעי� ואחד מקרי� פיצויי בסכו� העולה על ; דולר

Walker ,ראובארצות הבריתלנתוני� נוספי� על המצב  .4' עמב ,115ש "לעיל ה  :The Liability 

Crisis in the United States, 20' עמב, 93ש "לעיל ה ;Mendick & Peck ,עמב, 91ש "לעיל ה' 

897–898; Anne T. Prillaman, Countering Unrealistic Expectations: Limiting Auditors 

Liability to Investors, 32 DUQ. L. REV. 849, 862 n.84 (1994); John C. Coffee, Gatekeeper 

Failure and Reform: The Challenge of Fashioning Relevant Reforms, 84 B.U.L. REV. 301, 

באשר . 1080' בעמ, 30ש "לעיל ה, Coffee, Gatekeeper Failure( ;Jaffe: להל� ((2004) 342–341

תביעות בפני עמדו רואי חשבו� מבקרי� בקנדה  1997הרי שנכו� לשנת , למצב הדברי� בקנדה

 חלק ,12ש "לעיל ה, Joint and Several Liability – Report: ראו.  דולרביליו� 3.1בשיעור כולל של 

 Poonam Puri & Stephanie Ben-Ishai, Proportionate Liability : נוספי� ראוווחי�י לד.A' פס, 2

Under The CBCA in the Context of Recent Corporate Governance Reform: Canadian 

Auditors in the Wrong Place At the Worng Time?, 39 CAN. BUS. L.J 36, 39 (2003); 

Proportionate Liability and Canadian Auditors – Brief ,5' בעמ, 115ש "לעיל ה .  

  . 20' בעמ, 93ש "לעיל ה, In the United States the Liability Crisis: ראו  118

וי הביטוחי זאת בהתחשב בכיסו, יהיעלמותה של רשת שניהמועצה לא שללה ג� את האפשרות לה  119

ישלט שוק שירותי יבמצב כזה . המוגבל ובהיק� התביעות העומדות ותלויות נגד פירמות רואי חשבו�

במקרה כזה תוחמר עוד יותר תופעת . על ידי שתי רשתות בלבד, לפחות לפרק זמ� מסוי�, הביקורת

   .2.7' פס, 9ש "לעיל ה, Commission Staff Working Paper :ראו .הריכוזיות
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 תביעות בינוניות שכמה הרי ,לחלופי� ג� א� תביעה אחת לא תמוטט את הרשת. ברשת
   120.עלולות לעשות זאת

, פני המועצה האירופיתלתימוכי� לא רק בנתוני� שהובאו , חשוב לציי�, לטענה זו
או גדולה פירמה עוד וד חשוב להעיר כי ע� התמוטטותה של  ע121.אלא ג� בניסיו� העבר

רשת הסיכוי להיווצרה של רשת חדשה או הסיכוי שאחת מהפירמות הבינוניות של 
, יצירת רשת חדשה דורשת זמ�. אינו גדול, תתפוס את מקומה של פירמה שהתמוטטה

גייס כוח הקושי ל, אלא שמגבלות כספיות. השקעת משאבי� כספיי� ומשאבי� אנושיי�
הצור� במומחיות מיוחדת , הצור� לפתח רשת רחבת היק�, עדר מוניטי�יה, אד� מיומ�

עדרו של יכמו ג� סיכוני האחריות הגדולי� וה, )י�ילמשל במקרי� של מוסדות פיננס(
יוצרי� חסמי� ותמריצי� שליליי� ליצירת� של רשתות , כיסוי ביטוחי יעיל בעלות סבירה

   122.לאומיות� �ת בינוניות לשוק של ביקורת חברות ציבוריות ביכאלה ולמעבר של פירמו
לבסו� יש לזכור כי בצד הסיכו� להתמוטטות פירמה גדולה או רשת נוספת עומד 

במקרה כזה די בתביעה בסכומי� קטני� . הסיכו� להתמוטטות פירמות בינוניות או קטנות
  .יתיותר או בכמה וכמה תביעות קטנות כדי לגרו� לקריסת� הכלכל

 
' פס, 6ש "לעיל ה, Commission Staff Working Document – Accompanying Document :ראו  120

6.1.2 ;Commission Staff Working Paper,2.7 'פס, 9ש " לעיל ה ;Study on the Economic 

Impact of Auditors’ Liability Regimes ,105' בעמ, 9ש "לעיל ה.  

בארצות אחת מחמש הפירמות הגדולות , BDO Seidman LLP  נית� פסק די� נגד2007בשנת , למשל  121

משפט במיאמי פסק שהפירמה התרשלה רשלנות חמורה בעבודת הביקורת משכשלה הבית . הברית

כ� לנזק כלכלי בשיעור של בי� וי לשירותי� פיננסלגלות תרמית שהובילה לפשיטת רגל של חברה

לבנק וכ� דולר מיליו�  170הפירמה חויבה בפיצוי של .  מיליו� דולר לבנק שהשקיע בחברה170

 טענה בדיו� המשפטי שחיובה בפיצוי בסכו� BDO.  דולר מיליו�350בפיצויי� עונשיי� בשיעור של 

ווח ילד. מבקרי� וצוות מנהלי, רואי חשבו�ל אלפי  וכ� לפיטוריה� ש,זה עלול להוביל להתמוטטותה

 ,Assosiated Press, Jury Awards Rise Against BDO Seidman, N.Y. TIMES :על פסק הדי� ראו

15.8.2007, www.nytimes.com/2007/08/15/business/15audit.html. למקרי� אחרי� ראו :

Mendick & Peck ,893–894' עמב, 91ש "ה לעיל; Hill & Metzger ,265' עמב, 14ש "ה לעיל; 

The Liability Crisis in the United States, 21' עמב, 93ש "לעיל ה.  

' פס, 6ש "לעיל ה, Commission Staff Working Document – Accompanying Document :ראו  122

6.1.1 ,6.1.2 ;Commission Staff Working Paper, 2.8, 2.6' פס, 9ש "לעיל ה ;Study on the 

Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes ,ואכ�.134, 120, 74' בעמ, 9ש "לעיל ה  ,

רשת ה� לא יהיו עוד רמות הבינוניות באיחוד האירופי אישרו שבמקרה של התמוטטות ראשי הפי

מוכני� לעבור לשוק הביקורת הנוכחי הנשלט על ידי ארבע הרשתות הגדולות בשל סיכוני האחריות 

�לעיל , Commission Staff Working Document – Accompanying Document :ראו. הכרוכי� בכ

, למשל.  בשוק הביקורתניידות קיימת כלל שאי�ע� זאת זו תהיה טעות לטעו� . 6.1.2' פס, 6ש "ה

 –  כדי ליצור פירמה גדולה אחתבארצות הברית פירמות בינוניות 22התאחדו  2006באוקטובר 

Baker Tilly USA . תופעה זו תוארה כהתאמה של שוק הביקורת להיעלמותה שלAndersen 

  .1645' בעמ, 114ש "לעיל ה, Talley: ראו. 4ש "לעיל ה, Enronבעקבות פרשת 




  לת חבותו הנזיקית של רואה החשבו� המבקר כלפי צדדי
 שלישיי
הגב  ב"עתש מא משפטי

551  

� של עלויות ותתרחיש זה שתואר על ידי המועצה האירופית עורר חשש להיווצר
כ� , צפויות להיותפירמות לאבד� פירמת רואי חשבו� או רשת . משניות בשוקי ההו�

וקי ההו� באירופה ועל החברות המבוקרות ועל ש, על המשקיעי�  השלכות קשות,נטע�
  . ובעול�

 פירמה גדולה תעורר שאלות וספקות עוד בראש ובראשונה התמוטטות רשת או
וכ� תפגע באופ� כללי , באשר לאיכות שירותי הביקורת ובאשר ליציבות שוק הביקורת

   123.באמו� המשקיעי� בשוקי ההו�
�בי� , הפירמות הנותרות תהיינה מוגבלות ביכולת� להעניק שירותי ביקורת, יתרה מכ
 במצב 124.יות שיהיה עתה גדול יותרהתלות ובי� בשל הסיכו� לשאת באחר�בשל כללי אי

, ווחידברי� זה תצומצ� אפשרות הבחירה המוגבלת ממילא של חברות החבות בד
 ות לבחירה המוגבלת בנותני שירותי ביקורת צפוי125.פגע נגישות� לשירותי ביקורתיתו

אשר תוצאת� הסופית תהא פגיעה ביכולת� של חברות ,  השלכות שליליותכמהלהיות 
במיוחד א� התמוטטות , דחותיביקורת� של דוחות כספיי� עלולה לה, משלל. לגייס הו�

נה במציאת י חברות מסוימות תתקש126.הפירמה או הרשת אירעה בסמו� לסו� השנה
. פירמת רואי חשבו� בדרגת ההתמחות הנדרשת לעריכת ביקורת על הדוחות הכספיי�

קורת כספית לדוחותיה� שכ� עריכת בי, �ידבר זה נכו� במיוחד באשר למוסדות פיננסי
 הבחירה המוגבלת בנותני שירותי ביקורת עלולה לפגוע 127.דורשת מיומנות מיוחדת

וכ� ביכולת� לנהל עמו , ווח להחלי� רואה חשבו� מבקריביכולת� של חברות החבות בד
ה בשכר יהתוצאה צפויה להיות עלי. משא ומת� באשר לשכרו או באשר לאיכות עבודתו

 
קשה להערי� איזו השפעה תהיה לכ� ,  שהפגיעה באמו� המשקיעי� צפויה להיות מהותית למדיא�  123

 להניח אפשר. י במידה רבה ביציבות השוקוהדבר תלו, על התנהגות� ועל שוקי ההו� עצמ�

 Study on the: ראו.  רשת תהיה השפעה רבה יותר על שוק ההו� בעתות משבר עודעלמותה שלישלה

Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes ,135' בעמ, 9ש "לעיל ה.  

' פס, 6ש "לעיל ה ,Commission Staff Working Document – Accompanying Document: ורא  124

6.1.2.   

 – Commission Staff Working Document; 1693–1692' בעמ, 114ש "לעיל ה, Talley: ראו  125

Accompanying Document ,6.1.2' פס, 6ש "לעיל ה.   

 The Liability; 2.7' פס, 9ש "לעיל ה ,Commission Staff Working Paper; 6.1.2' פס, ש�: ראו  126

Crisis in the United States ,21' עמב, 93ש "לעיל ה .  

' פס, 6ש "יל הלע, Commission Staff Working Document – Accompanying Document: ראו  127

6.1.2 ;Commission Staff Working Paper, דווח כי חברות ביטוח , למשל. 2.7' פס, 9ש "לעיל ה

א� אחת . עושות שימוש בשירותי ביקורת של שתיי� מבי� ארבע הרשתות הגדולות הקיימות

רשת הנותרת תיהפ� לרשת היחידה המעניקה שירותי ביקורת לכלל חברות ה, מרשתות אלה תיעל�

 עד שאחת מהרשתות הנותרות תרכוש את המיומנות  יידרשזמ� לא מבוטל. הביטוח באירופה

 – Commission Staff Working Document: ראו. המיוחדת הנדרשת לביקורת חברות מסוג זה

Accompanying Document ,6.1.2' פס, ש�.  
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שליליות אעמוד בהרחבה ה יההשלכותעל תוצאה ש (בו� מבקרי�הטרחה של רואי חש
�  129. וא� פגיעה אפשרית באיכות שירותי הביקורת128,)בהמש

להסדר משפטי של חבות , בצד החרפת תופעת הריכוזיות על השלכותיה השליליות
שחלק� אינ� , בלתי מוגבלת עלולות להיות השלכות שליליות אחרות על שוקי ההו�

  . פירמהעוד ות בהתמוטטותה בפועל של רשת או של מותנות או כרוכ
 צפוי להוביל רואי חשבו�בפניו עומדות פירמות ש, רחב ההיק�, הסיכו� הכלכלי

 שיעורא� ש. ה בשכר הטרחה הנגבה על ידי רואי חשבו� מבקרי� עבור שירותיה�ילעלי
�  הרי שרמת השכר משתנה ע130, לשכר הטרחהו מתומחר במלואוהסיכו� הכלכלי אינ

 רואי חשבו�אלצו פירמות י יע� הזמ� 131.הסיכו� הטמו� במשימת הביקורתשיעור 
,  לשק� את סיכוני האחריות הגדלי� של שירותי הביקורתכדילהעלות את שכר הטרחה 

ה בשכר הטרחה צפויות להיות שתי השלכות י לעלי132.שאר מבוססות כספיתי להוכדי

 
  . 2.7' פס, 9ש "לעיל ה ,Commission Staff Working Paper ;ש�ראו   128

קורת עד לעלויות הביקורת יבשוק שומרי ס� תחרותי לשומרי הס� תמרי� להפחית את שכר הב  129

� Stephen Choi, Market Lessons for: ראו. הממשיות מחד ולהעלות את איכות הביקורת מאיד

Gatekeepers, 92 NW. U.L. REV. 916, 936 (1998) . לעומת זאת בשוק ריכוזי �השאיפה לחסו

צפויה להוביל , למקס� רווחי�א�  ו כדי להפחית את שכר הטרחה וכ� למשו� לקוחותבעלויות

 הצפויה ע� זאת יש להניח שההפחתה באיכות שירותי הביקורת. להפחתה באיכות שירותי הביקורת

  . הסיכו� לשאת באחריות נזיקיתעל ידי  תוגבל יבשוק ריכוז

 לטעו� אי אפשרמטע� זה ממש . 413–412 'עמב, 88ש "לעיל ה ,Leibman & Kelly: ראו  130

רואי חשבו� מבקרי� לגל� את מלוא הסיכו� י� טרחה יכולהשבאמצעות העלאת מחירי שכר 

   . בפניה�לאחריות העומד

עלויות .  נות� שירות נקבע על פי העלויות של מת� השירות והרווח לנות� השירותשגובההשכר   131

הסיכו� הטמו� בה ומאפייני� אחרי� של , מורכבותה,  היק� הביקורתלפית אלה משתנות וביקור

ט איזה סיכו� גבוה לאחריות צפוי להניע את רואה החשבו� המבקר לנקו. הישות המבוקרת

 השני.  לתביעותהקטי� את הסיכו� לכדילנקוט אמצעי זהירות רבי� יותר  –ד  האח:הבאי�מהמהלכי� 

. בצורת שכר גבוה יותר לש� כיסוי הפסדי� שמקור� בתביעות עתידיות" ת ביטוחיפרמי" לגבות –

ה ילישכרו צפוי לעלות ע� הע, יהי בשנשבחררואה חשבו� בחר ליל� בדר� הראשונה ובי� שהבי� 

 Dan. E. Simunic & Michael T. Stein, The Impact of Litigation Risk: ראו. בסיכו� להתדיינות

on Audit Pricing: A Review of the Economics and the Evidence, 15 AUDITING 119, 121 

(1996); Ronald A. Dye, Auditing Standards, Legal Liability and Auditor Wealth, 101 J. 

POLITICAL ECON. 887, 889 (1993); Anath Seetharaman, Ferdinand A. Gul & Stephen G. 

Lynn, Litigation Risk and Audit Fee: Evidence From UK Firms Cross – Listed on US 

Markets, 33 J. ACCOUNTING & ECON 91, 92 (2002); Study on the Economic Impact of 

Auditors’ Liability Regimes ,הזה וכ� המחקרי� המוזכרי� במאמר 162'  בעמ,9ש "לעיל ה: 

Irving, Payne & Walker ,10' בעמ, 115ש "לעיל ה.   

, Pritchard; 1080' בעמ, 30ש "לעיל ה, Jaffe; 120' עמב, 131ש "לעיל ה,  Simunic & Stein: ראו  132

, ואכ�. 22' בעמ, 93ש "לעיל ה, The Liability Crisis in the United States; 21' בעמ, 91ש "ה לעיל
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לפחות באשר לחברות מסוימות ,  לשירותי ביקורתנגישות פחותה,  האחת:שליליות
 חברות 133.שלא תוכלנה לעמוד בעלויות גבוהות אלה) חברות בתחילת דרכ�, למשל(

 הגבלת תהיהתוצאה וה, ה את העלויות הכוללות של גיוס הו� גבוהות מדינאלה תמצא
ה בשכר הטרחה יע� העלי. פגיעה באיכות הביקורת, הי השני134.פעילות� או היעלמות�

 רואי חשבו�ירותי ביקורת עלולות חברות מסוימות לבחור בפירמות הנגבה עבור ש
 135.אבל שאיכות� נמוכה יותר, המציעות שירותי ביקורת תמורת שכר טרחה נמו� יותר

דבר זה יוביל בתורו לגידול בהסתברות שהדוחות הכספיי� המבוקרי� יכללו מצגי� 
  . כ� לפגיעה נוספת באמו� המשקיעי�בו, מטעי�

.  או באיכותהה בשכר הטרחה צפויה לפגוע בנגישות לביקורתי העליאלא שלא רק
הסיכו� לאחריות רחבת היק� הטמו� בהסדר משפטי של חבות בלתי מוגבלת עלול להניע 

 חברות למשל(פירמות רואי חשבו� לסרב לערו� ביקורת לחברות בעלות סיכו� גבוה 
תעשיות בעלות סיכו� גבוה או לחברות הפועלות ב)  או חברות בצמיחה]סטרט אפ[ הזנק

 לשירותי גישה פחותהתוצאת הדברי� עלולה להיות  136.)�ימוסדות פיננסי, כגו� בנקי�(
 על – 137חברות בעלות סיכו� גבוה – לוביקורת בדיוק לקבוצה שזקוקה לכ� יותר מכ

�עדר דוחות מבוקרי� י חוסר יכולת לגייס הו� בה:למשל, ההשלכות השליליות שיש לכ
 רואי חשבו�שימוש בשירותי ביקורת של פירמות ; ה במחיר ההו� לחברהיעלי; כחוק

 
 עלה ע� הגידול בארצות הברית עולה ששכר המבקרי� שנעשו בארצות הברית� אמפיריי� ממחקרי

ש "לעיל ה, Seetharaman, Gul & Lynn; 126' עמב, ש�, Simunic & Stien: ראו. בסיכו� לאחריות

  .113' עמב, 131

  . 1967' עמב, 14ש "לעיל ה, Siliciano: לטענה זו ראו  133

  .22' עמב, 93ש "לעיל ה, The Liability Crisis in the United States: לטענה זו ראו  134

מחקרי� , ואכ�. 77' עמב, 2ש "לעיל ה, Kraakman: לטענה זו בהקשר הכללי של שומרי ס� ראו  135

 הפירמות הגדולות מגדיל את ההסתברות שחברה החבה שגובותאמפיריי� מלמדי� ששכר טרחה 

, 131ש "לעיל ה, Simunic & Stien: ראו. הפירמות הגדולות� ווח תבחר בפירמה שאינה נמנית עיבד

  .132, 128' עמב

, 9' עמב, 115ש "לעיל ה, Proportionate Liability and Canadian Auditors – Brief: לטענה זו ראו  136

לנתוני�  .77' בעמ ,2ש "לעיל ה, Kraakman: לטענה זו בהקשר הכללי של שומרי ס� ראו. 10

לעיל , The Liability Crisis in the Unites States: אמפיריי� המאששי� את קיומה של התופעה ראו

 Coffee, Gatekeeper;900–889' בעמ, 91ש "ה לעיל, Mendick & Peck; 22' עמב, 93ש "ה

Failure ,אצל והמחקרי� המוזכרי� ; 348' בעמ, 117ש "לעיל הIrving, Payne & Walker , לעיל

 אמצעי זהירות תואי חשבו� מעדיפי� טקטיקה זאת על פני נקיט רשבגינ�לטעמי� . 9' עמב, 115ש "ה

' בעמ, ש�, Mendick & Peck; 1965, 1963–1961' עמב, 14ש "לעיל ה, Siliciano: מוגברי� ראו

חית את עלויות היא עשויה לבקש להפ, ג� א� לפירמה יש ביטוח אחריות מקצועית, ודוק. 899–898

 ליד טסטק, 29ש "לעיל ה, Kenneth: ראו. הביטוח באמצעות סירוב לבקר חברות בעלות סיכו� גבוה

  . 149ש "ה

; 329' בעמ, 14 ש"הלעיל , Metzger Hill &; 1081, 1080' עמב, 30ש "לעיל ה, Jaffe: לטענה זו ראו  137

Siliciano ,1960–1959 'עמב, 14ש "לעיל ה ;Mendick & Peck ,899, 868' בעמ, 91ש "ה לעיל .  
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קטנות שאינ� מבוטחות או שמבוטחות בחסר ושאינ� בעלות כוח האד� והמומחיות 
  ויתור על– ווחיבמקרה של חברות שאינ� חבות בד; לבקר לקוחות מורכבי�י� הנדרש

ת עקב מת� שירותי בהינת� הסיכו� להתמוטטות כלכלי,  למעשה138.שירותי ביקורת
ביקורת פירמות מסויימות עלולות לנטוש לחלוטי� את תחו� שירותי הביקורת ולהתמקד 

   139.צעד שיחמיר א� הוא את תופעת הריכוזיות, יעו� או בניהול ספרי�יבמקו� זאת ב
 הסדר לפי חשופי� רואי חשבו� מבקרי� אשר לה�לבסו� סיכוני האחריות העצומי� 

ובעיקר החשש מפני חשיפת נכסיה� האישיי� לסיכו� כלכלי , של חבות בלתי מוגבלת
או קושי בשמירה על כוח אד�  –עלולי� ליצור קושי בגיוס כוח אד� איכותי , רחב היק�

 הירידה באיכות העוסקי� בשירותי ביקורת תחלחל 140.שיעסוק בביקורת –איכותי 
 פגיעה נוספת תגרו�הפחתה וה, במהירות לאיכות העבודה המבוצעת שתפחת א� היא

  . באמו� המשקיעי� בדוחות הכספיי�
השלכות לא רק להסדר של חבות בלתי מוגבלת , כפי שעולה מהדיו� בחלק זה

, משניות על שוק ההו�שליליות   ישירות על הפירמות עצמ� אלא ג� השלכותשליליות
. השמקור� בסיכו� לאחריות רחבת היק� ובחוסר היכולת לרכוש ביטוח יעיל בעלות סביר

 מעבר כזה.  צעד רצויהואעל רקע דברי� אלה נראה כי המעבר להסדר של חבות מוגבלת 
 ויאפשר רכישת ביטוח אחריות 141יפחית את החשש לתביעות בהיק� שאינו ידוע

 
,  Kenneth;1971' עמב, 14ש "לעיל ה, Siliciano; 330' בעמ, 14 ש"הלעיל , Metzger Hill &: ראו  138

לטענה זו . 123' עמב, 131ש "לעיל ה, Simunic & Stein; 150 ש"הטקסט ליד , 29ש "לעיל ה

  .77' עמב, 2ש "לעיל ה, Kraakman: בהקשר הכללי של שומרי ס� ראו

לטענה זו בהקשר הכללי של שומרי . 348' עמב, 117ש "לעיל ה, Coffee, Gatekeeper Failure: ראו  139

 The: ראו .לטענה זו תימוכי� אמפיריי�,  ואכ�.948, 927–926' בעמ, 129ש "לעיל ה, Choi :ס� ראו

Liability Crisis in the United States ,22' עמב, 93ש "לעיל ה . 
 & Hill ;9' בעמ, 115ש "לעיל ה, Proportionate Liability and Canadian Auditors – Brief: ראו  140

Metzger, 331' עמב, 14ש "ה לעיל ;Mendick & Peck ,890, 889' עמב, 91ש "ה לעיל ;The 

Liability Crisis in the United States ,22' בעמ, 93ש "לעיל ה ;Commission Staff Working 

Paper, ימודי איני טוענת לירידה במספר הסטודנטי� שיבחרו בל, ודוק. 2.7' פס, 9ש "לעיל ה

רידה במספר הסטודנטי� י: טענתי היא לאיזה מהתרחישי� הבאי� או לכול� ג� יחד. חשבונאות

סירוב� של מנהלי� צעירי� ומבטיחי� להפו� ; עסוק בביקורתויבחרו לאת לימודיה� שיסיימו 

החלטת� של מנהלי� ושותפי� לעזוב פירמות העוסקות ;  בפירמות העוסקות בביקורתלשותפי�

 Study on the Economic Impact of :ראו. רייי�ילטענה זו תימוכי� בנתוני� אמפ. בביקורת

Auditors’ Liability Regimes ,176' בעמ, 9ש "לעיל ה; Dan A. Dalton, John W. Hill, R. Obert 

& J. Ramsay, The Threat of Litigation on Voluntary Partnet/Maneger Turnover in Big Six 

Firms, 16 J. ACCOUNTING & PUBLIC POLICY 379, 404–406 (1997) ;The Liability Crisis in 

the United States ,22' בעמ, ש� .  

 שהגביל בדרכי� שונות את היק� ,�PSLRA מלמדי� ששנה לאחר חקיקת המארצות הבריתנתוני�   141

נגד שהוגשו ניירות ער�  על חוקי המושתתות הייצוגיות ובענותירד מספר הת,  של שומרי ס�חבות�
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פירמה או רשת וכ� ג� עוד יקט� החשש להתמוטטות לכ� . מקצועית יעיל ובעלות סבירה
יה בשכר הטרחה ככל ייה בכ� למנוע עליה לבסו�. החשש להחרפת תופעת הריכוזיות

. שמר הנגישות לשירותי ביקורתי ות142,זו בסיכו� רחב היק� לאחריותמקורה של ש
וחיזוק אמו� המשקיעי� בשוק , איכותי ויציב, התוצאה צפויה להיות שוק ביקורת תחרותי

   143.ההו�
היא חשופה לשלוש טענות ביקורת , מושכת ומבוססת ככל שתהיה טענה זו

כפי שכבר .  טענה אפשרית אחת היא כי ריכוזיות אינה בהכרח תופעה שלילית:יותאפשר
 משימה היאלאומיות � �עריכת ביקורת לחברות גדולות ובמיוחד לחברות בי, ציינתי

ובמקרי� מסוימי� א� , טי�ימונ, נציגויות בעול�, משאבי�, ח אד� מיומ�והדורשת כ
גדולות אשר או פירמות קמת� של רשתות מאפייני� אלה מחייבי� ה. מומחיות ייחודית

מכא� שתופעת הריכוזיות . ומטבע הדברי� מספר� קט�, ביכולת� לענות על צרכי� אלה
אי� בה כדי להוביל ,  שיש ממש בטענה זו א�144. מחויבת המציאות וא� רצויההיא

ביסוד ההמלצה לאמ� הסדר של . אינו ראוילמסקנה כי המעבר להסדר של חבות מוגבלת 
 עומדת טענה כללית בדבר החסרונות שבריכוזיות ענ� שירותי אי�ת מוגבלת חבו

 או הביקורת אלא החשש מפני יצירת שוק ביקורת הנשלט על ידי שתיי� או שלוש רשתות
יתר עולי� חסרונותיה של תופעת הריכוזיות �בנקודת מאז� זו של ריכוזיות. פירמות

 
, 117ש "לעיל ה ,Coffee, Gatekeeper Failure: ראו. כגו� רואי חשבו� ועורכי די�, נתבעי� משניי�

  .320' עמב

מזה  ממצאי� אמפיריי� מלמדי� שפירמות הנהנות מהגבלה על חבות� גובות שכר טרחה נמו� ,ואכ�  142

, 115ש "לעיל ה, Irving, Payne & Walker :ראו. גבלות דומות� נהנות מה שאינפירמות שגובות

 .21, 18, 3, 2' בעמ
במדינות שהגבילו את חבות� של רואי חשבו� מבקרי� שיעור הריכוזיות בענ� ראיית החשבו� , ואכ�  143

 Study on the Economic Impact of:ראו. במדינות שלא אימצו מגבלות אלהמ יותר �נמו

Auditors’ Liability Regimes ,164' בעמ, 9ש "לעיל ה. 
144  Choi קטני� ,  נתח שוק גדול יותרפירמה שבו לכל כזה בשוק :טע� כי לשוק ריכוזי יתרו� נוס�

בי� בשל החשש לפגיעה במוניטי� ,  בתרמית בדוחות הכספיי�להשתת� פירמההתמריצי� של ה

 להשתת�ובי� משו� שבשוק ריכוזי שכר הטרחה הגבוה פוגע בתמרי� , רווחי�שתגרור הפסד כבד ב

ע� זאת ג� הוא הסכי� . 942' עמב ,129ש "לעיל ה, Choi: ראו. בתרמית תמורת תשלו�

. יה בשכר הטרחה הנגבה עבור שירותי ביקורתיבדמות על, יתר יש השלכות שליליות�שלריכוזיות

 Mariann Ojo, Limiting Audit:  ג�וליתרונותיה של תופעת הריכוזיות רא. 944' עמב, ש�: ורא

Firms' Liability: a Step in the Right Direction? (Proposals for a New Audit Liability 

Regime Revisited), Text near n. 13 (SSRN, working paper, 2009), http://ssrn.com/abstract 
=1407208 .  
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הפחתה באיכות הטרחה והה בשכר יעליה, פחתה בנגישות לשירותי ביקורתהבדמות ה
  145.על יתרונותיה, ביקורתה

ובהנחה שתופעה זו  (הביקורת קיימת ריכוזיות בענ�שא�  היא אחרתטענה אפשרית 
.  של הרגולטוראלא בעיה זו לפתורהרי שאי� זה מתפקיד� של דיני הנזיקי� , )אינה רצויה

� הריכוזיות המוצג בחלק בהבנה מוטעית של טיעו, כ� אני סבורה, מקורה של טענה זו
ת הריכוזיות בשוק ימטרת אימוצו של הסדר של חבות מוגבלת אינה לפתור את בעי. זה

ג� , במילי� אחרות. יתר� מטרתו היא למנוע ריכוזיות.  היא קיימתא�, שירותי הביקורת
 146,קול דעת הרגולטורי עניי� הנתו� לשהיאא� רמת הריכוזיות בשוק שירותי הביקורת 

יעת התמוטטותה של עוד רשת או פירמה באמצעות מעבר להסדר של חבות למנהרי ש
  . וו� הרגולטוריאליה כש תפקיד חשוב בשימור נקודת האיזו� מוגבלת

טענה אפשרית שלישית היא שדווקא מעבר להסדר של חבות מוגבלת צפוי לפגוע 
   :טענה זו נסמכת על שני טיעוני� עיקריי�. ביציבותו ובהיקפו של שוק ההו�

„Á‡‰ הוא שכלל של חבות בלתי מוגבלת מספק למשקיעי� הגנה רחבה מפני סיכוני 
הגנה זו גלומה בזכות� לפיצוי על . השקעה שמקור� במצגי� מטעי� בדוחות הכספיי�

ע� המעבר להסדר . א� יוכיחו את אחריות רואה החשבו� המבקר, מלוא הנזקי� שסבלו
התוצאה צפויה להיות עזיבת חלק . עי�של חבות מוגבלת תפחת ההגנה הניתנת למשקי

וכ� פגיעה , או גידול בעלות ההו� לחברות מבוקרות/מהמשקיעי� את שוק ההו� ו
  . ביכולת� לגייס השקעות

השפעת המעבר להסדר של חבות מוגבלת על שוקי ההו� נבחנה במחקר אמפירי 
ת החל על הסדר האחריועלה כי לטיבו של מחקר זה מ. שנער� ביזמת האיחוד האירופי

מוגבלת  או הסדר של חבות בלתי מוגבלת כלומר הסדר של חבות – רואי חשבו� מבקרי�
מרבית ,  יתרה מכ�147. השפעה סטטיסטית בעלת משמעות על עלות ההו� אי�–

סברו , ובכלל� חברות מבוקרות ומשקיעי� מוסדיי�, הנשאלי� שהשתתפו במחקר
   148. השפעה על עלות ההו�שלהגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי� לא תהיה

 
 ,Frank Partnoy:  ראוהתועלת הטמונה בהיתר גבוהות מ� של ריכוזיותיהלטענה שחסרונות  145

Barbarians at the Gatekeepers?: A Proposal for a Modified Strict Liability Regime, 79 

WASH. U.L.Q. 491, 542 (2001).  

כמו ,  עניי� שבו על הרגולטור להתערבהיארת שאלה א� רמת הריכוזיות בשוק שירותי הביקודיו� ב  146

 :למשל, לדיו� בסוגיה זו ראו. חורג מרשימה זו, שיש להתערבות הרגולטורחסרונות היתרונות והג� 

Choi ,960, 947' עמב, 129ש "לעיל ה.   

  . 175' בעמ, 9ש "לעיל ה,  Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes: ראו  147

כדאי עוד להזכיר שנציגי משקיעי� בארצות הברית הביעו תמיכה בהסדר של . 172' עמב , ש�:ראו  148

לספק הגנה דווקא  צפוי של חבות מוגבלת נומקה בטענה שהסדר תמיכת� בהסדר זה. חבות מוגבלת

 COMMITTEE ON CAPITAL MARKETS REGULATION, INTERIMS REPORT :ראו. למשקיעי�

HIGHLIGHTS (2009), www.capmktsreg.org/highlights.html.  
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בצד ממצאיו של מחקר זה חשוב לזכור כי אימו� הסדר של חבות מוגבלת אי� 
לפי הכלל של , למשל. משמעו בהכרח הפחתה בשיעור הפיצוי שלו זכאי� המשקיעי�

 לחוסר היכולת לגבות את מלוא הנזק מכלל ‰ÔÂÎÈÒעל הניזוק מוטל , אחריות יחסית
בחלק מהנזק , בסופו של דבר,  אי� כל ודאות כי ייאל� לשאתע� זאת. ותו לא, המעוולי�

במידה שבה יש בהסדר של חבות מוגבלת כדי להפחית בפועל את ,  יתרה מכ�149.עצמו
 אפשר ,ריתטולמשל באמצעות קביעת תקרה סטטו, הפיצוי שלו זכאי� משקיעי�

ביעת  את ההשפעות השליליות שעשויות להיות לכ� על שוקי ההו� באמצעות קפחיתלה
 אכ� יגדילהמעבר להסדר של חבות מוגבלת ג� א� , זאת ועוד. תקרה שאינה נמוכה מדי

לבטח את עצמ� מפני וכלו שאלה יהרי , את סיכוני ההשקעה הניצבי� בפני משקיעי�
בי�  משולפזר את סיכוני ההשקעה שהתמלגוו� את השקעותיה� או , � אלהסיכוני

   150.קוחותיה�ל
זה מתעלמי� מכ� שא� הסדר של חבות בלתי מוגבלת עלול המציגי� טיעו� , ולבסו�

הסדר של חבות בלתי מוגבלת עלול , כפי שראינו. לפגוע ביכולת� של חברות לגייס הו�
בי� בשל החרפת תופעת , לפחות של חברות מסוימות, לפגוע בנגישות לשירותי ביקורת

� של רואי חשבו� בי� בשל העלייה בשיעור שכר הטרחה ובי� בשל סירוב, הריכוזיות
לפיכ� חברות אלה עלולות להתקשות בגיוס . מבקרי� לבקר חברות בעלות סיכו� גבוה

לשפר את הנגישות לשירותי , כפי שהראיתי, ר להסדר של חבות מוגבלת צפויָבַעַמ. הו�
לפיכ� ג� א� יש יסוד לטיעו� כי . ביקורת וכ� לשפר את יכולת� של חברות לגייס הו�

אי אפשר להתעל� , וגבלת עלול לפגוע ביכולת� של חברות לגייס הו�הסדר של חבות מ
  .א� לא חמור יותר, מכ� שא� הותרת הדי� הקיי� על כנו נושאת עמה סיכו� זהה

 שעליו נסמכת הטענה בדבר הפגיעה האפשרית בשוקי ההו� מקורו ‰˘�Èהטיעו� 
 החלי� עליה� בסברה כי הגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי� תפחית את התמריצי�

וכ� תפגע באיכות עבודת הביקורת או לפחות תשפיע באופ� , לנקוט אמצעי זהירות
במקרה כזה התוצאה צפויה . שלילי על תפיסת� של משקיעי� את איכות עבודת הביקורת

שתוביל בתורה לעלייה במחיר ההו� , להיות פגיעה באמו� המשקיעי� בדוחות הכספיי�
   151. את השוקלחברות או לעזיבת משקיעי�
תוקפו של טיעו� זה תלוי בשאלה א� המעבר להסדר של , כפי שעולה מדברי� אלה

חבות מוגבלת צפוי להפחית את התמריצי� החלי� על רואי חשבו� מבקרי� שלא 

 
  .2.למאפייניו של עקרו� האחריות יחסית ראו להל� בפרק ד  149

  .307' עמב, 115ש "לעיל ה, Goldberg; 1973–1972 'עמב, 14ש "לעיל ה, Siliciano: ראו  150

על פי מחקרי� .  בי� איכות הדוחות הכספיי� למחיר ההו�הרואי� קשרתרחיש זה נתמ� במחקרי�   151

אלה מידע אמי� באשר למצבה העסקי של החברה מפחית את פערי המידע בי� מנהלי החברה 

 את גיוס לה ומוזיל המעלה את מחיר המניות של, וכ� משפר את אמו� השוק בחברה, למשקיעי�

 :Michael C. Jensen & William H. Meckling, Theory of the Firm: ראו למשל. הו�ה

Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, 3 J. FIN. ECON. 305 (1976).   
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שאלה זו תידו� בהמש� במסגרת הדיו� . כ� לפגוע באיכות הדוחות הכספיי�בלהתרשל ו
  . ותיענה בשלילה, בשיקולי ההרתעה

 באשר לשוק שהוצג בחלק זהטיעו� ה אחרת היא מה תוקפו של חשובהה שאל
עליה� שמת� מענה לשאלה זו דורש את בחינת הנתוני� העובדתיי� . הביקורת הישראלי

,  כלומר ריכוזיות,בהתייחס לשוק הישראליהפע� , מועצה האירופיתמלצת ה ההושתתה
 תביעות לכמהביעות ענק או חוסר יכולת לרכוש ביטוח יעיל בעלות סבירה וסיכו� לת

  . קטנות
הרי שמבנה ענ� שירותי הביקורת בישראל דומה במידה , באשר לתופעת הריכוזיות

 ארבע פירמות גדולות מעניקות 152.רבה למבנה ענ� שירותי הביקורת באיחוד האירופי
על פי הפירוט , לאחת מארבע הרשתות הגדולות ה� משתייכתכל אחת מו, שירותי ביקורת

 – סומ� חייקי�;  Ernst & Youngרשת  נציגה של– גבאי את קסירר, פורר, קוסט: הזה
קסלמ� ; Delloite  נציגה של רשת– זוהר�אלמגור� בריטמ�; KPMGנציגה של רשת 

בצד ארבע פירמות אלה כדאי להזכיר את משרד  .PWC נציגה של רשת – וקלסמ�
 מספר עובדיו לשכבת המשתיי� מבחינת, BDOנציגה הישראלי של רשת  ,האפט�זיו

שא� שמספר  ,Grant Thorntonנציגה של רשת , קנה�  ואת פאה�,המשרדי� הגדולי�
ראוי להזכירו בדבוקה אחת עמ� , עובדיו קט� ממספר עובדיה� של הפירמות הקודמות

שש הפירמות הגדולות מבקרות כמעט את כל  . חברות ציבוריות23� מאחר שהוא מבקר כ
 א� שמעצ� גודל� 100.153 א"כל החברות הנסחרות במדד תהחברות הציבוריות ואת 

 להבחי� בהתמחויות אפשר, הפירמות הגדולות מעניקות שירותי ביקורת בתחומי� שוני�
סקטור הבנקאות מרוכז ברובו בידי שתיי� מהפירמות , למשל. הנובעות מריכוז לקוחות

וכ� , פורר�  בידי קוסטסקטור הביטוח מרוכז ברובו; פורר וסומ� חייקי��  קוסט– הגדולות
  ). הזנקובמיוחד חברות (טק יג� סקטור ההי

 לקוחות בי� פירמות קיי� דמיו� בי� השוק הישראלי לשוק נייד$תג� בהיבט של 
 המעברי� של לקוחות מספרו, מוגבל המעברי� של לקוחות בי� משרדי� מספר. האירופי

   154.גדולי� נדיר עוד יותר

 
 נעשה על הדירוג,  אינ� מפרסמות נתוני� כספיי�רואי חשבו�כדאי להקדי� ולהעיר שמאחר שפירמות   152

  . מעסיקההפירמהשר העובדי� פי מספ

 ; חברות ציבוריות263גבאי את קסירר ביקרה , פורר, קוסט:  הנתוני� היו כדלקמ�2009נכו� לינואר   153

;  חברות ציבוריות107חייקי� ביקרה �סומ�;  חברות ציבוריות114 זוהר ביקרה� אלמגור�בריטמ�

קנה ביקרה �פאה�; חברות ציבוריות 65 יקרההאפט ב�זיו ; חברות ציבוריות98קסלמ� וקלסמ� ביקרה 

נתוני�  ).2009 בינואר, לשכת רואי חשבו�ממידע זה הועבר לי ( חברות ציבוריות 23כאמור 

 "דירוג משרדי רואי חשבו� המבקרי� חברות בורסאיות: " למצוא באתראפשר, דומי�, מעודכני�

duns100.dundb.co.il.  

 .2009אר בינו, לשכת רואי חשבו�ממידע זה הועבר לי   154




  לת חבותו הנזיקית של רואה החשבו� המבקר כלפי צדדי
 שלישיי
הגב  ב"עתש מא משפטי

559  

 החלת התקינה בעקבות הישראלי צפויה להחרי� תופעת הריכוזיות הקיימת בשוק
 מאחר שמדובר 155. על תהלי� הביקורת בישראל(IFRS)לאומית � �החשבונאית הבי

�אלצנה פירמות י ת156,מסוב� ויקר שפירמות קטנות אינ� יכולות לעמוד בו, בתהלי� ארו
ה  פירמכדי ליצורמיזוג ע� פירמות קטנות אחרות :  שלוש אפשרויותמתו� לבחור אלה

ויתור על ביקורת חשבונאית לטובת התמחויות ; גדולה שתוכל לעמוד בעלויות ההטמעה
 בד בבד אפשר.  היעלמות;)ביקורת חקירתית וייעו� כלכלי, כגו� ביקורת פנימית(אחרות 

, לצפות למעבר של חברות ציבוריות שעדיי� מבוקרות על ידי פירמות קטנות ובינוניות
שו� התקינה החשבונאית יתשתית הארגונית הנדרשת ליבעלות השה� לפירמות גדולות 

   157.החדשה
פירמות קטנות . ג� בהיבט הביטוחי קיי� דמיו� בי� השוק הישראלי לשוק האירופי

ואילו הפירמות הגדולות מבוטחות , ופירמות מהדרג השני מבוטחות בביטוח מסחרי
ישראל בי חשבו� לשכת רואממנתוני� שנמסרו לי . בקר� ביטוח עצמית באמצעות הרשת

 לרכוש ביטוח אחריות מקצועית בעלות אפשר  דולר10,000,000 עולה כי עד לתקרה של
לבטח פירמות רואי חשבו� בביטוח  חברות ביטוח מצדסירוב , מעל לסכו� זה. סבירה

להותיר את או לחלופי� פרמיות ביטוח גבוהות עלול אחריות מקצועית לנזקי ביקורת 

 
ווח כספי י של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית בדבר אימו� תקני ד29תק� חשבונאות מספר   155

חותיה� הכספיי� על פי  יערכו חברות ציבוריות את דו�1.1.2008 קובע כי החל מ(IFRS)לאומיי� ��בי

דוחותיה�  ולערו� את באשר לחברות פרטיות נקבע כי אלה יכולות להמשי�. לאומית��התקינה הבי

 המוסד :ראו. לאומיי���על פי התקינה הישראלית אלא א� בחרו לאמ� את כללי החשבונאות הבי

אימו� תקני דיווח כספי בינלאומיי�  "29'  תק� חשבונאות מס–הישראלי לתקינה בחשבונאות 

)IFRS) "(2006, יולי (www.icpas.org.il/upload/Manifesto/XHEWLS0062teken29_.pdf .

 קיבלה הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית החלטה עקרונית �27.10.2009ב

החל , )IFRS for SMEs(לאומיי� לישויות קטנות ובינוניות ��לאמ� את תקני הדיווח הכספי הבי

   .www.iasb.org.il/pri.asp  המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות:ראו. 2015משנת 

שילה : לאומית על רואי חשבו� מבקרי� ראו��טיל המעבר לתקינה הבילנטל המקצועי הכבד שמ  156

 �" השלכות על תפקידו ועל אחריותו של המבקר החיצוני: נפילת אנרו� וביקורת שווי הוג�"ליפשי

ÌÈ„È‚‡˙ רואה חשבו� בעיד� החשבונאות הפיננסית "וירו� טיקוצקי  אלי דורו� ;)2008 (76–75 ,71 ה

 &IFRS") 2008 (www.lawforums.co.il/objDoc.asp?PID=921&OID=32816 – החדשה
DivID=1 .ברכישת מיומנויות מיוחדות עקב החלת התקינה הבי, ואכ� �לאומית הניע מוסדות ��הצור

אלה מיועדות בעיקר לרואי חשבו� . אקדמיי� להציע לרואי חשבו� תכניות לימודי� מיוחדות

 מהפכת התקינה הבינלאומית מגיעה :לייט�IFRS" רו� פז: ראו. במשרדי� הקטני� והבינוניי�

 ;Ò·ÂÏ‚ 27.7.2009 www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000484147 "לחברות הפרטיות

דליה הרפז : ורא.  לרכוש ידע אישי בנושאכדירואי חשבו� מצד� נרשמי� למשל ללימודי שמאות 

 TheEpochTimes "ללימודי שמאות רואי חשבו� נרשמי� – לתוק� IFRSבעקבות כניסת תק� "

27.8.2007 www.epochtimes.co.il/news/content/view/6834/77/.  

 It ( אי� זה בהכרח נכו�: או– המרו� לקראת אנרו� השניה" אסיאג יי�חו עד� ור�י: לטענות אלה ראו  157

ain’t necessary so(" ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ 89, 84 יוני )2007(.  
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 כלל לרכוש ביטוח אי אפשר  דולר20,000,000על לתקרה של מ. הפירמות ללא ביטוח
   158.אחריות מקצועית

 רואי חשבו�אליו חשופות פירמות שמענה לשאלה א� הסיכו� לאחריות נזיקית 
נתקל בקושי , ישראליות דומה לסיכו� הניצב בפני חברותיה� האירופיות והאמריקניות

תמונה חלקית מתקבלת ממקרי� . י� זהנוכח חוסר נכונות� של הפירמות למסור מידע בעני
מבי� תביעות אלה התביעה הגדולה . רור משפטי או לידיעת הציבורישהגיעו לכדי ב

 ,בתביעה זו. ח" מיליו� ש270 על ס� רואי חשבו� היאתה מעורבת פירמת יביותר שבה הי
שלושי� , בתפקידו כמפרק הבנק, ר" תבע הכנ,שהורתה בפרשת המעילה בבנק למסחר

משה ישש,  קסלמ� וקסלמ�רואי החשבו�נתבעי� נכללה פירמת ב. שה נתבעי�וחמי
 הפירמה נתבעה בטענה להתרשלותה .חיצונית של הבנקהמבקרת הבתקופה מסוימת 

ח " מיליו� ש23, 2007בשנת , למה הפירמהיבמסגרת הסכ� פשרה ש. גילוי המעילה� באי
 האחת התובענה :תשתי תביעו עוד פרשה זו הניבה 159.לקופת הפירוק של הבנק

בקשה לאשר את . ח" ש18,034,029שהועמדה על ס� של , ˆ‡ÈÈ‚הייצוגית בעניי� 
' ÏÓ¯Î � 2383/07) א"ת(א " היא תאחרת תובענה 160.התובענה כתובענה ייצוגית נדחתה

ÔÓÏÒ˜Â ÔÓÏÒ˜ ,ÔÂ·˘Á È‡Â¯ „¯˘Ó ,של ו � 3,467,876.76בה נתבעה הפירמה על ס
פירמת רואי  .ט.י. היא פרשת פ,הסכ� פשרהב� היא אסתיימה  שה, פרשה אחרת161.ח"ש

�למה במסגרת הסכ� יש, מבקרת החיצונית של החברההמשה י שש,חייקי�� החשבו� סומ
במסגרת פרשת מתוק ,  לבסו�162. מיליו� דולר על חלקה בפרשה10 פשרה ס� של

לשל� למפרק הקבוצה ס� ' זוהר ושות ,אלמגור, הסכימה פירמת רואי החשבו� בריטמ�
לצור� סילוק התביעה נגדה שהועמדה על , מבלי להודות באחריות, ח" מיליו� ש10.5ל ש

. הוזכרו ברשימה זוכבר  בצד פרשות אלה עומדות תביעות ש163.ח" מיליו� ש100ס� של 

 
  .2009בינואר  ,אי החשבו� בישראללשכת רוממידע שנמסר לי   158

ידו� בבקשה לאשר יצוגית נגד קסלמ� וקסלמ� בפרשת הבנק : המחוזי הכריע" דנו� צחקי :ראו  159

  . Ò·ÂÏ‚9.10.2007 1000261391=did?aspx.article/news/il.co.globes.www " למסחר

  . ראו ג� ש�ˆ‡ÈÈ‚על התובענה הייצוגית בעניי�   160

נכשלו בביקורת : ח קסלמ�" מניות לשעבר בבנק למסחר תובע את משרד רובעל" דנו� צחקי: ראו  161

 &Ò·ÂÏ‚ 9.9.2007 www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252556" הדוחות הכספיי�
fid=829.  

162  �שהקימו , שני מנהלי� בכירי� לשעבר בבנק הפועלי�, בפרשה זו היו מעורבי� יוסי סלנט וחגי בלי

בדיעבד התברר כי השניי� ביצעו שרשרת ארוכה של פעולות לא חוקיות והעבירו . ט.י.את חברת פ

  .11ש " לעיל ה,"תביעות נסגרות בפשרה "אפללו ראו. כספי� של לקוחות לכיסיה� הפרטיי�

 �120 והותירה חובות של למעלה מ1999קרסה בשנת , בשליטת מנשה והרצל מתוק, קבוצת מתוק  163

חשבו� ממשרד הרואי קבע ש,  לבקשת מפרק הקבוצה,דוח שהגיש חוקר הונאות. ח לנושיה"מיליו� ש

אלמגור התרשלו בביצוע תפקיד� והתעלמו ברשלנות רבתי ממעשי� חמורי� שנעשו על ידי �בריטמ�

 חשדות כבדי� נגד בריטמ�: ח המבקר של קבוצת מתוק"דו"נורית רוט : ראו. יחידי� בקבוצת מתוק
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ס� של במ "של מגאסו� הולדיגנס בע  נתבעו רואי החשבו� המבקרי�·¯ÈÂ„‡בעניי� 
תביעה זו כזכור . רת דוחותיה הכספיי�ח בטענה להתרשלות� בביקו" ש23,237,572

ח " ש12,883,144נתבע ס� של , בגלגוליה השוני�, ¯Ó˘ 'Ë¯ÎÈÈ˘ �בפרשת . נדחתה
התביעה נגד רואי החשבו� . ובכלל זה מרואי החשבו� המבקרי�, מכלל הנתבעי�

חויב רואה החשבו� È ÔÈÏ‡בעניי� . ח" ש10,000,000� הסתיימה בפשרה שסכומה נמו� מ
נתבעה שותפות רואי ÒÊÂÓ בעניי� ,  לבסו�.דולר 324,600 תבע לדי� בס� שלהמבקר שנ

  .ח" ש402,546החשבו� בס� של 
 שתי חברות הביטוח המסחריות המספקות ביטוח אחריות מקצועית שמסרונתוני� 

שני� ב. שופכי� א� ה� אור על מצב הדברי�) "מגדל" ו"הראל" (לרואי חשבו�
 30,843,701 בסכו� כולל של "הראל"רישות לחברת  הוגשו תביעות או ד2005–2000

 תביעות "מגדל" הוגשו לחברת 2008–2003שני� ב). 28.10.08� נתוני� נכוני� ל(ח "ש
התביעה הגבוהה ביותר ). 16.11.08� נתוני� נכוני� ל(ח " ש5,953,876בסכו� כולל של 
, זכורחשוב ל,  נתוני� אלה164.ח" ש8,000,000ס� של ב – "הראל"הוגשה לחברת 

מאחר שהפירמות , מתייחסי� רק לתביעות שהוגשו נגד פירמות בינוניות וקטנות
  .הגדולות אינ� מבוטחות באמצעות ביטוח מסחרי

לפיצוי דרישות עוד תכנה יתש וכמו ג� העובדה שאלה נתוני� חלקיי�, נתוני� אלה
 בו�רואי חשרמות תומכי� במסקנה כי פי,  שאינ� ידועותרואי חשבו�נגד פירמות 

 ‰·�˜ ÁÒÓÏ¯פרשת . לחבות נזיקית בהיק� רחב  בלתי מבוטלישראליות חשופות לסיכו�
והפרשות האחרות מלמדות על סיכו� , טיתת ענק אינו היפווהסיכו� לתביעשמלמדת 

  . י�ידומה לתביעות בסכומי� בינונ
  :  הערותכמהבצד נתוני� אלה חשוב להעיר 

משרדי� , ות הביטוח אינ� תביעות ענקא� שהתביעות שעליה� מדווחות חבר, ראשית
משרדי� קטני� ו, � עלולי� להתמוטט עקב תשלו� של כמה מיליוני שקלי�ינונייב

זאת במקרה שהכיסוי הביטוחי ו, יתמוטטו עקב תשלו� של כמה מאות אלפי שקלי�
רצ� של תביעות בינוניות נגד פירמה גדולה עלול לפגוע ,  נוס� על כ�165.מוצה

  . למוטט אותה לחלוטי�ו  ואפילבפעילותה
 ו של תביעות בינוניות נגד איזכמהת ענק או ו תביעוג� א� טר� הוגש, שנית

כפי . הרי שתאורטית אפשרות זו אינה בלתי סבירה, מהפירמות הגדולות בישראל
בהיבט ה� ,  רחבות היק�השלכותלמצג מטעה בדוחות הכספיי� עלולות להיות , שראינו

 
 /TheMarker 6.5.2009 www.themarker.com "אלמגור לפיה� התרשלו בביקורת על הקבוצה

law/1.531592. 
  .העתק נמצא אצל המחברת  164

 רואי חשבו�פירמת , למשל.  אינ� עתירות הו� עצמירואי חשבו�בהקשר זה חשוב לזכור שפירמות   165

ח בלבד " ש10,000,000עצמי של  בעלת הו� היאח בשנה " ש100,000,000בעלת מחזור עסקי� של 

  ).2009בינואר ,  ראוב� שי�אה חשבו�רו,  דאזרואי חשבו�מידע שנמסר לי על ידי נשיא לשכת (
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א� נצר� לכ� את העובדה שעל פי . שיעור הנזקי�היבט של במספר הניזוקי� וה� של 
היא רחבת הדי� הישראלי אחריותו של רואה החשבו� המבקר כלפי צדדי� שלישיי� 

 תביעות בינוניות לכמהעולה המסקנה שהאפשרות לתביעת ענק או , היק� וכ� ג� חבותו
  . אינה בלתי סבירה

�ה(לאומית � �ת הבייאימו� תקני החשבונא, שלישיתIFRS ( צפוי להגדיל את הסיכו�
טמו� ,  על הערכות שווי הוג�המושתתת, בתקינה זו. של רואי חשבו� מבקרי� להיתבע

,  לחלופי�166.ווח כספי כוזבי סיכו� מוגבר לדומכא�, סיכו� לשימוש לרעה בהערכות שווי
החשבונאית תקינה ה, כ� או כ�. תקינה זו יוצרת מרחב תמרו� חשבונאי רחב

במיוחד בתקופות ,  להיתבעי חשבו� מבקרי� את הסיכו� של רואדילהמגמית לאו� הבי�
תקינה החשבונאית ה לכ� מצטרפת העובדה ש167.של מיתו� או של שפל כלכלי

סובייקטיבית יותר ,  בעיקרה על עקרונות ולא על כללי�המושתתת, לאומית� �הבי
מאפייני� אלה . שלה�ודורשת שיקול דעת רב יותר בקביעת ערכי השווי ההוג� ובביקורת 

 מדברי� אלה עולה 168. לאחריות מקצועית רחבה יותרחושפי� רואי חשבו� מבקרי�
הסיכו� של פירמות לאומית עתיד לגדול � ע� המעבר לתקינה החשבונאית הבי�ש

  .תבע בטענה לרשלנות בביקורתיישראליות לה
 כדי ,ממשג� א� זה טר� הת, די בעצ� הסיכו� לתביעות בסכומי� גדולי�, רביעית

אלה . להשפיע על התנהלות� של חברות ביטוח ועל התנהלותו של שוק ראיית החשבו�
תחזית הנקבעת לא רק , מכלכלי� את צעדיה� לפי התחזית להיק� הסיכו� הניצב בפניה�

מאחר . על פי ניסיו� העבר אלא ג� על פי האקלי� העובדתי והמשפטי הרלוונטי
ני שוק ראיית החשבו� בישראל סיכו� ממשי שהאקלי� העובדתי והמשפטי מציב בפ

יש בו כדי להשפיע על , לתביעות ענק או לפחות סיכו� ממשי לכמה תביעות בינוניות
לטענה זו אפשר . התנהלותו של שוק הביטוח כמו ג� על זה של שוק ראיית החשבו�

 
:  לבוא לידי ביטוי ראו התופעה עשויהלמניעי� לשימוש לרעה בהערכות שווי הוג� ולדרכי� שבה�  166

� בולטת לאופ� שבו שימוש לרעה בהערכות שווי הוג� הדוגמ. 72 'בעמ, 156ש "לעיל ה, ליפשי

 ,George J. Benston :ראו. 4ש "לעיל ה, Enron למצוא בפרשת אפשרווח כספי כוזב יהוביל לד

Fair-Value Accounting: A Cautionary Tale from Enron, 25 J. ACCOUNTING & PUBLIC 

POLICY 465 (2006) .נעשה שימוש לרעה בהערכות שווי הוג� לטענה �זאת בהקשר של , כי ג� באר

 TheMarker "?הא� הגיע הזמ� לשלוח רואי חשבו� לכלא"מירב ארלוזורוב : ראו, �"חברות נדל

2.4.2008 www.themarker.com/markets/1.478511.  

  . 88, 85, 84' עמב, 157ש "לעיל ה, אסיאגועד� : לטענה זו ראו  167

ש "לעיל ה, עד� ואסיאג ;6' בעמ, 115ש "לעיל ה, Irving, Payne & Walker: לטענה ברוח דומה ראו  168

 פז ו�ר; 156ש "לעיל ה,  וטיקוצקידורו�; 76' עמב, 156ש "לעיל ה, ליפשי�; 89, 85' עמב ,157

 /Ò·ÂÏ‚ 23.03.2009 www.globes.co.il/news "'הערכה שגויה משפיעה על המניות': ח שחר זיו"רו"
article.aspx?did=1000436392 .הקימה לשכת רואי חשבו� ועדה מיוחדת2009בינואר , ואכ�  

ועדה היא לנסח ואחת ממטרות ה.  מתו� מודעות לקושי הכרו� בכ�לטיפול בתחו� הערכות שווי

  .ש�: ראו. כללי� לביקורת רואי חשבו� על הערכות שווי הוג�
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למשל בהתנהלות מקצוע ראיית החשבו� בהקשר של בחירת אפיקי , למצוא תימוכי�
 להבחי� בתנועה ברורה של רואי חשבו� צעירי� נדמה כי נית�בשני� האחרונות . קעיסו

הרחק מתפקיד הביקורת הקלסי של רואה החשבו� לתפקידי� אחרי� שאינ� כרוכי� 
מעבר זה קשור קשר הדוק להערכה שהסיכוני� המשפטיי� . בעריכת ביקורת חשבונאית

 שרמת הסיכו� י�תפקידבהעדפת  והולכי� וגדלי� חשו� רואה החשבו� המבקר שאליה�
   169. נמוכה יותרה�ב

אני סבורה כי , משמעית מהנתוני� שעמדו לרשותי�על א� הקושי לגזור מסקנה חד
מאפייני� ו, קיי� דמיו� רב בי� המאפייני� של השוק האירופי לאלה של השוק הישראלי

 .מוגבלתביסוד המלצת המועצה האירופית לאמ� הסדר של חבות  עמדו, זכורכ, אלה
�בטענה כי על המחוקק   אפואהחשש מפני השלכות שליליות משניות על שוק ההו� תומ

  .  האפשרות לאמ� הסדר של חבות מוגבלתלשקול ברצינות את

)·(ÈËÙ˘Ó‰ ¯„Ò‰‰ Ï˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ�˘Ó ˙ÂÈÂÏÚ   
אחת מהפירמות של  מהפירמות הגדולות בישראל או אפילו והתמוטטותה של איז

. ישירות מאלה שנדונו בסעי� הקוד�, לגרו� לעלויות משניות נוספותהבינוניות עלולה 
�על  ונוספי�, ארבע הפירמות הגדולות בישראל מעסיקות כמחצית מרואי החשבו� באר

התמוטטות אחת מה� צפויה . בתחומי� אחרי�רבי� אנשי מנהלה ואנשי מקצוע אלה 
 חשש 170.לפחות באופ� זמני, וכ� לעלויות משניות, להביא לפיטוריה� של עובדי� רבי�
  . י� המעסיקי� לא פחות ממאה עובדי�ידומה קיי� ג� באשר למשרדי� בינונ

יכולי� ניזוקי� שזכו בתביעת� לרדת כ� חשוב לזכור שעל פי הדי� הישראלי על נוס� 
תרחיש שתוצאתו האפשרית פשיטת רגל של , נכסיה� האישיי� של השותפי� בפירמהל

  .עלויות משניות נוספותולות להיגר� במקרה כזה על. האחרוני�
מלוא  הטלת בלתי מוגבלת שדווקאתומכי� בכלל של חבות לעומת זאת טועני� ה

. עלויות משניותהיא הצפויה להפחית ביקורת על רואי חשבו� עבודת ההסיכו� הטמו� ב
באמצעות הטמו� בעבודת�  יעיל יותר את הסיכו� פיזורלפזר , כ� נטע�, האחרוני� יכולי�

ולחלופי� לספוג את הנטל הכלכלי בהיות� ,  באמצעות העלאת שכר הטרחה אויטוחב
יכולי� לפזר את  שאינ� חלופות אלה אינ� עומדות לרשות ניזוקי�. "כיס עמוק" בעלי

   171".כיס עמוק"הסיכו� פיזור יעיל ושאינ� בעלי 

 
  . 2009איו� שערכתי עמו בינואר ירואה חשבו� אלי עקיבא בר, בי� היתר, על מגמה זו הצביע  169

מוב� ששיעור העלויות המשניות תלוי במצב . 328' בעמ, 14ש "ה לעיל, Hill & Metzger: ראו  170

 ובעיקר בשאלה א� פירמות אחרות תהיינה מסוגלות לקלוט עובדי� ונותני שירותי� אחרי� ,השוק

בסופו , קלטויאלא שא� א� נניח שחלק גדול מהעובדי� בפירמה שהתמוטטה י. שעבודת� הופסקה

לתיאור תהלי� זה . גרמנה עלויות משניות לפרק זמ� מסוי�יעדיי� ת, די פירמות אחרותעל י, של דבר

  .1692–1691' בעמ, 114ש "לעיל ה, Talley:  ראוAndersenלאחר התמוטטותה של 

  .190' עמ ב,89ש "לעיל ה, Kraft; 1972' בעמ, 14ש "לעיל ה, Siliciano: ראו  171
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 � אלהמנתוני. טענה זו עומדת כמוב� בניגוד לנתוני� שהובאו בראשיתו של חלק זה
ואי חשבו� מבקרי� ר ,בלתי מוגבלתסדר של חבות כאשר ההסדר שחל הוא העולה כי 
סיכו� הטמו� בעבודת הביקורת המלוא פיזור . לרכוש ביטוח יעיל בעלות סבירהמתקשי� 

סיכוני הביקורת אינ�  שהרי, אמצעות העלאת שכר הטרחה א� הוא אינו אפשריב
ג� א� העלאת שכר , יתרה מכ�. לקוחמתומחרי� במלוא� לשכר הטרחה הנגבה מה

על שוק לכ� ספק א� היא רצויה נוכח ההשלכות שעשויות להיות , הטרחה אפשרית
  . ההו�

 היא : חולשה נוספתלטענה זו של התומכי� בהסדר של חבות בלתי מוגבלת, לבסו�
.  לא אחת גו� מסחריהואהצד השלישי ,  שבדומה לרואה החשבו� המבקרכ�מתעלמת מ

לפזר את סיכוני , שקעהה לבטח את עצמו מפני סיכוני הו ביכולתודומה ללפיכ� ב
בי� לקוחותיו או לגוו� את השקעותיו בדר� שתפזר את כלל סיכוני ההשקעה  ההשקעה

י� יידואלו באשר למשקיעי� אינדיותרחיש זה אינו סביר אמנ� 172.שלקח על עצמו
אלא שאפילו , ות לקוחותיה� באמצעות ביטוח או באמצעסיכו�שאינ� יכולי� לפזר את ה

   173.ההשקעותוו� ילאלה עומדת האפשרות לפזר את הסיכו� באמצעות ג

  שיקולי הרתעה. 3

 אחרת דורש התייחסות לסוגיה ,שאלה א� יש לאמ� הסדר של חבות מוגבלתמת� מענה ל
התומכי� בהותרת ההסדר המשפטי הקיי� על כנו טועני� שהסדר . ית ההרתעהיוהיא סוג

 ביצוע עבודתלתי מוגבלת יוצר תמריצי� לנקיטת אמצעי זהירות מחמירי� בשל חבות ב
 הגבלת חבות� נטע� כי באותה נשימה ממש 174. לשיפור באיכותהתור�כ� בו, הביקורת

  175. לפגיעה באיכות הביקורתעלולה להביאשל רואי חשבו� מבקרי� 

 
  .307' עמב, 115ש "לעיל ה, Goldberg; 1973–1972' בעמ, 14ש "לעיל ה, Siliciano: ראו  172

  .307' עמב ,ש�, Goldberg; 1973 'בעמ, ש�, Siliciano: ורא  173

  . 2.9' פס, 9ש "לעיל ה ,Commission Staff Working Paper :ראו  174

'  בעמ,9ש " לעיל ה,Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes: ראו  175

155;J.P. Coffey, Trouble with a Cap on Liability: Protecting Auditors Weakens Corporate 

Accountability, PENSIONS & INVESTMENTS ONLINE (2008), available at www.pionline. 
com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080512/PRINTSUB/206375828/1026/TOC ;Final Report 

of the Advisory Committee on the Auditing ,31' עמב, 6חלק , 108ש "לעיל ה ;Tim Bush, 

Stella Fearnley & Shyam Sunder, Auditor Liability Reforms in the Uk and the US: A 

Comparative Review par. 4.1,  4.2 (SSRN, working paper, august 2007), http://papers.ssrn. 
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1011235.  לטענה זו אפשר למצוא ביסוס ג� בנתוני�

 Ramgopal Venkataraman, Joseph Weber & Michael Willenborg, Litigation: ראו. אמפיריי�

Risk, Audit Quality, and Audit Fees: Evidence from Initial Public Offerings, 83 

ACCOUNTING REV. 1315, 1342 (2008).  
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איכות חשיבות מיוחדת מאחר שביקורת ב, כ� נטע�, לשמירה על איכות הביקורת
זה תלוי באמונ� של המשקיעי� . גבוהה תורמת לתפקוד� היעיל של שוקי ההו�

לביקורת איכותית על הדוחות הכספיי� . בדוחותיה� הכספיי� של החברות בשווקי� אלה
" הבטחה סבירה"מאחר שיש בה להעניק משו� , תפקיד חשוב ביצירת אמו� זה

 176.ורה הוגנת את מצבה העסקישהדוחות הכספיי� של החברה משקפי� בצלמשקיעי� 
הטומנת בחובה חשש , בהמש� לכ� נטע� שהגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי�

על , צפויה לפגוע באמו� המשקיעי� בדוחות הכספיי�, לפגיעה באיכות הביקורת
�  .ההשלכות השליליות שיש לכ

ות בתביע, כפי שכבר אמרתי. עתה ברצוני להציע ניתוח מעמיק יותר של סוגיה זו
 חברי ההנהלה – לא אחת – בדוחות הכספיי� נתבעי� מצגי� מטעי�שעניינ� 

 מעוולי� כמהזהו מצב של . רקטוריו� בצד רואי החשבו� המבקרי� של החברהיוהד
 חברי 177."זהירות אלטרנטיבית"שפעלו בנפרד וגרמו לנזק אחד הנית� לתיאור כמצב של 

כספיי� ה  למצגי� מטעי� בדוחותהפחית את הסיכו�קטוריו� יכולי� לריההנהלה והד
אימו� מערכת בקרה ; עריכה איכותית ומדויקת של הדוחות הכספיי�: באמצעי� שוני�

  המבקרג� לרואה החשבו�. בחינה אישית של הדוחות הכספיי�; פנימית באיכות גבוהה
, כפי שראינו, למשל. כספיי�הדוחות הפחית את הסיכו� למצגי� מטעי� בהיכולת ל

 –  כולה או חלקה– מנע מחוות הדעתי הסמכות להסתייג או לה המבקרבו�לרואה החש
ר " א� מחובתו לדווח על כ� ליו בחוות הדעתקויי� מהותיי�יובמקרי� שבה� גילה ל

   178.הדירקטוריו�
יכול כל אחד מהמעוולי� למנוע את הנזק " זהירות אלטרנטיבית"דברי� של הבמצב 

לכלית אופטימלית דורשת שרק אחד מהמעוולי� אלא שיעילות כ,  אמצעי זהירותתנקיטב
לפיכ� על גור� זה לשאת  179.ינקוט אמצעי זהירות ושיהיה זה מונע הנזק הטוב ביותר

 
' פס, 6ש "לעיל ה, Commission Staff Working Document – Accompanying Document: ראו  176

3.1 ,1.2.1 ;Commission Staff Working Paper ,1' פס, 9ש "לעיל ה;Jay M. Feinman, Liability 

of Accountants for Negligent Auditing: Doctrine, Policy and Ideology, 31 FLA. ST. U.L. 

REV. 17, 59–60 (2003); Inder K. Khurana & K.K. Roman, Litigation Risk and the 

Financial Reporting of Big 4 Versus Non-Big 4 Audits: Evidence From Anglo-American 

Countries, 79 ACCOUNTING REV. 473, 474 (2004).ביקורת באיכות  ליתרונות נוספי� של 

  .933, 928' עמב, 129ש "לעיל ה, Choi: ראו, גבוהה

 ,William M. Landes & Richard A. Posner: ראו" זהירות אלטרנטיבית"להגדרת הסיטואציה של   177

Joint and Multiple Tortfeasors: An Economic Analysis, 9 J. LEGAL STUD. 517, 518 (1980). 
היצר� של הרכיב ש להשוות מצב דברי� זה למצב שבו פג� במוצר שגר� לנזק היה נמנע בי� אפשר  178

סופי היה עור� בדיקה סבירה של רכיבי היצר� של המוצר השהפגו� היה נוקט זהירות סבירה ובי� 

 ראו". זהירות אלטרנטיבית"כסיטואציה של  �Posnerו Landsמצב דברי� זה תואר על ידי . המוצר

  .518' עמב ,ש�

  .518 'עמב , ש�:ראו  179
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א� על פי כ� הכלל המשפטי החל ברגיל במצב דברי� זה הוא . באחריות למלוא הנזק
לוא המאפשר לניזוק לתבוע את כל אחד מהמעוולי� על מ,  יחד ולחודאחריותהכלל של 

אינו מונע הנזק הוא היכול למנוע את הנזק א� , הטלת אחריות על המעוול השני. הנזק
מוצדקת בטענה שיש בה לספק פתרו� למקרי� שבה� מונע הנזק הטוב , הטוב ביותר

או , ) לאתרושאי אפשר ובי� משו� סולבנטיבי� משו� שאינו (יה יגב�ביותר אינו בר
במקרי� מסוג זה מונע הנזק . עד למת� פסק הדי�שהוא צפוי להיהפ� לכזה שהוא יודע 

ולכ� אינו בעל תמרי� , הטוב ביותר אינו רואה לנגד עיניו את העלות שלה תגרו� פעילותו
 בהנחה שהוא מודע למצבו של המעוול – המעוול השני 180.לנקוט אמצעי זהירות

 זהירות  יבחר לנקוט אמצעי–הראשו� ולעובדה שזה אינו צפוי לנקוט אמצעי זהירות 
, אמנ� רמת זהירות זו לא תהיה אופטימלית. סבירי� כדי להפחית את הסיכו� לאחריות

 כלל של אחריות 181.שהיא השקעה אפסית באמצעי זהירות, א� היא עדיפה מהחלופה
, שמכוחו מוטלת במקרי� מסוג זה מלוא עלות התאונה על המעוול השני, יחד ולחוד

שתוצאתו הפחתת , כלל של חבות מוגבלת, ומתולע. צפוי אפוא להביא להרתעה יעילה
צפוי לפגוע בתמריציו של האחרו� , עלויות התאונה שהמעוול השני רואה לנגד עיניו

  182.לנקוט זהירות סבירה ובכ� לגרו� להרתעה שאינה יעילה
זהירות "לפנינו מצב של , כאמור. פנינולעתה נחיל ניתוח זה על המקרה ש

בהיות� , רקטוריו�יובי� ביותר ה� חברי ההנהלה והדמונעי הנזק הט". אלטרנטיבית
רואה החשבו� המבקר יכול . בעלי המידע הטוב ביותר באשר למצבה העסקי של החברה

ונוכח שבהיותו מבקר חיצוני  אלא,  בדוחות הכספיי�מצגי� מטעי�א� הוא למנוע 
 על פי ,כפי שראינו. האחרי�מפחות מונע נזק טוב המגבלות הטבועות בביקורת הוא 

ראינו ג� כי במקרי� . יחד ולחודאחריות כלל של  חל ה במצב דברי� זה,הדי� הישראלי
רקטוריו� לא יהיו יחברי ההנהלה והד, מסוג זה קיימת סבירות גבוהה שהחברה

גבייה � בשל היותו ברוכי ניזוקי� נוטי� לתבוע את רואה החשבו� המבקר , יהיגב� ינב
מלוא ש שיקולי� של יעילות כלכלית דורשי� אלה בנסיבותלפיכ� ". כיס עמוק"בעל ו

יוטל על , כללו של מצג מטעה בדוחות הכספיי�יהנזק שנגר� לצדדי� שלישיי� עקב ה
 או כי קיימת סבירות גבייה� ינבידעו כי המעוולי� האחרי� אינ� ב. רואה החשבו� המבקר

קר לנקוט יונע רואה החשבו� המב, מועד מת� פסק הדי�עד לגבוהה שיהפכו לכאלה 
שיפור בעקבות זאת יחול .  בעת עריכת הביקורת החשבונאיתאמצעי זהירות סבירי�

 
 :University of Pennsylvania Law Review, The Case of the Disappearing Defendant: ראו  180

An Economic Analysis, 132 U. PA. L. REV. 145, 150 (1983)) להל� :The Case of the 

Disappearing Defendants.(  

, RICHARD A. POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW, 190 (2007) ;Landes & Posner: ראו  181

  .528 'עמב ,177ש "לעיל ה

  .650–649 'עמב ,88ש "לעיל ה, Manzer: ראו  182
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כאשר מוחל הסדר  לעומת זאת 183. הדוחות הכספיי�מינותבאלכ� ג�  ו הביקורתבאיכות
 מכא�. העלות הפרטית שרואי חשבו� מבקרי� יראו לנגד עיניה� תקט�,  חבות מוגבלתשל

 כמו ג� אמינות הדוחות ואיכות הביקורת, ת סבירהיפחתו תמריציה� לנקוט זהירוש
   184.נהפגעי תהכספיי�

תוחלת הנזק שרואה החשבו� המבקר רואה לנגד עיניו : כ�ג� ניתנת להצגה טענה זו 
חומרת : הבאי�ה של הגורמי� י פונקציהיאחד ולחוד אחריות יכלל של כאשר מוחל 

 185;שלו� בביקורתיהסתברות לכה; ושיעור הפיצוי הנגזר ממנו –א� זה יתממש  –הנזק 
ההסתברות שהמעוולי� האחרי� יתרשלו בעריכת הדוחות הכספיי� או יכללו במתכוו� 

 גבייה� בנילא יהיו  ההסתברות שהמעוולי� האחרי�;  הכספיי�מידע מטעה בדוחות
 אמצעי זהירות תנקיטב. אל� לשאת במלוא הפיצוייתבע וא� ייושרואה החשבו� המבקר י

להפחית  נזק או התרחשותההסתברות לפחית את ואה החשבו� המבקר להיכול רסבירי� 
אמצעי עוד רואה החשבו� המבקר יהיה נכו� להשקיע ב.  הסיכו� שתוטל עליו אחריותאת

מנע י נמו� מתחולת הנזק שת� יהיהזהירות בעת עריכת הביקורת כל עוד הגידול בעלות
בו עתיד לשאת שר הפיצוי בשיעו  הפחתה186. אמצעי זהירות נוספי� אלהת נקיטבשל

 ובכ�, רואה החשבו� המבקר צפויה להפחית את תוחלת הנזק העומדת לנגד עיניו
במילי� . קורתילהפחית את התמרי� לנקוט אמצעי זהירות סבירי� בעת עריכת הב

  .חסר� עתרתהיא עלולה לגרו� לה, אחרות
אלא שהטענה כי הגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי� צפויה לגרו� 

ביקורת  .חשופה לביקורת,  החשבונאיתכ� לפגיעה באיכות הביקורתבחסר ו� הרתעתל
א� כאלה שקיימי� בפועל וא� כאלה , נזיקיי�� ו�הרתעה חאפשרית אחת היא שמנגנוני 

 
. הטלת אחריות על רואי חשבו� מבקרי� צפויה לשפר את איכות הדוחות הכספיי� בדר� נוספת  183

 חברות ,לפיכ�. סיכו� לאחריות השפעה על גובה שכר הטרחה הנגבה על ידי המבקרלרמת ה, כאמור

ור שירותי ביקורת עשויות לשפר את מבוקרות המבקשות להפחית את שכר הטרחה הנגבה מה� עב

זאת במטרה להפחית את הסיכו� לאחריות לרואה , רמת הביקורת הפנימית על הדוחות הכספיי�

 :ראו. שיפור בהליכי הביקורת הפנימית צפוי לשפר את איכות הדוחות הכספיי�.  המבקרהחשבו�

Kenneth ,38–37 ש"טקסט ליד ה, 29ש "לעיל ה.   

לעיל , Joint and Several Liability – Report; 1959' בעמ, 14ש "לעיל ה, Siliciano: ראו, לטענה זו  184

, 117ש "לעיל ה , Puri & Ben-Ishai; 191' עמב ,89ש "לעיל ה, A.e ;Kraft 'פס, 4 חלק ,12ש "ה

 למחקרי� אמפיריי� ואנאליטיי� המעידי� על קיומו של קשר בי� שיעור הסיכו� .46–45 'עמב

 & Khurana :ראו, כ� שככל שהראשו� גדל כ� משתפרת איכות הביקורת, לאחריות ואיכות הביקורת

Roman ,476' בעמ, 176ש "לעיל ה.  

  .312' עמב, 14ש "ה לעיל, Hill & Metzger: ראו, להגדרת המונח. זהו הסיכו� הטמו� בביקורת  185

, 165' בעמ, 180ש "לעיל ה, The Case of the Disappearing Defendants: לטיעו� ברוח דומה ראו  186

166.  
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 קטיני�כ� מבו, יוצרי� תמריצי� להספקת שירותי ביקורת באיכות גבוהה,  לאמ�שאפשר
   187.הפחתת האיו� הנזיקיאת החשש לפגיעה באיכות הביקורת הטמו� ב

 להזכיר בעיקר את החשש מפני פגיעה במוניטי� כמי שיוצר תמרי� אפשרבהקשר זה 
�רואה החשבו� . וההאיכות גבנזיקי לרואי חשבו� מבקרי� לספק שירותי ביקורת ב�חו

, מוניטי� טוב יותרהוא אוחז ב שלפיכ� ככל. המבקר מספק שירות שערכו תלוי במוניטי�
 188.גבוה יותרטרחה  לגבות שכר  וביכולתולמשו� לקוחות רבי� יותרכ� הוא צפוי 

לרואה החשבו� המבקר תמרי� לשמור על מוניטי� כמי שמספק חוות במצב דברי� זה 
סקנדלי� המנע מייעדי� לההמבקר רואה החשבו� אפשר לצפות ש. דעת אמינות ומדויקות

. טי� שלו לטובת לקוח אחד ומסיכו� המוניכי הדוחות הכספיי� מטעי�הכרוכי� בגילוי 
המרתיע רואי חשבו� מבקרי�  בצורה זו החשש מפני פגיעה במוניטי� פועל כמנגנו�

   189.מהתרשלות בעת עריכת ביקורת חשבונאית
עדר ינטע� שבה,  למשל190. לביקורת כשלעצמה חשופה,חשוב להודות, טענה זו

רמה או להערי� את פיהמידע מדויק המאפשר לצדדי� שלישיי� לזהות את המוניטי� של 
ונוכח העלויות הגבוהות הכרוכות באיסו� , היאיכות עבודת הביקורת המבוצעת על יד

" טובי�"הבחי� בי� רואי חשבו� מבקרי� למתקשי� צדדי� שלישיי� ,  זהסוגמידע מ
, אלא שהספקת שירותי ייעו� בהיק� נרחב ללקוח גדול,  לא רק זאת191".רשלניי�"ל

 
עדר אחריות נזיקית לרואי חשבו� מבקרי� תמריצי� לספק שירותי ביקורת באיכות ילטענה שא� בה  187

; 302' עמב ,115ש "לעיל ה, Golenberg; 1954–1953' עמב ,14ש "לעיל ה, Siliciano: גבוהה ראו

Joint and Several Liability – Report ,פס, 4 חלק ,12ש "לעיל ה 'A.e ;Final Report of the 

Advisory Committee on the Auditing ,27' עמב ,6חלק , 108ש "לעיל ה .  

עו� ימשיכת לקוחות לשירותי י; שמירה על לקוחות קיימי�:  יתרונות עודלמוניטי� טוב יש, למעשה  188

לעיל , Khurana & Raman: ראו. מוכשרי� ושמירה על עובדי� קיימי� גיוס רואי חשבו� ;אחרי�

  .477–476' עמב, 176ש "ה

' בעמ, 14ש "לעיל ה, Siliciano; 303–302' עמב, 115ש "לעיל ה, Goldberg: עו� זה ראולטי  189

1953–1954 ;Pritchard ,25' בעמ, 91 ש"לעיל ה ;Kenneth ,34–32ש " ליד הטסטק, 29ש "יל הלע ;

Ronald J. Gilson & Reinier H. Kraakman, The Mechanism of Market Efficiency, 70 VA. L. 

REV. 549, 607–608 (1984); Bruce Chapman, Limited Auditors’ Liability: Economic 

Analysis and the Theory of Tort Law, 20 CAN. BUS. L.J. 180, 198–199 (1992) . לטענה זו

אחריות שומרי "חמדני ' א; 501' עמב, 145ש "לעיל ה, Partnoy: בהקשר הכללי של שומרי ס� ראו

  ). 2006 (21–20, 11 ה ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó" ס� בשוק ההו�

 John C. Coffee, Understanding:  זו תימוכי� בניסיו� העבר ובמחקרי� אמפיריי� ראולטענת  190

Enron: It’s About the Gatekeepers Stupid, 57 Bus. L. 1403, 1405 (2002); Khurana & 

Raman ,492, 476' עמב, 176ש "לעיל ה.  

 ;26–25 'בעמ, 93ש "ה לעיל, Pritchard; 36–35ש " ליד הטסטק, 29ש "לעיל ה, Kenneth: ראו  191

Chapman ,לטענה זו בהקשר הכללי של שומרי ס� ראו .200–199' עמב, 189ש "לעיל ה :

Kraakman ,98–97' עמב, 2 ש"לעיל ה ;Choi ,אפילו א� דבר , למעשה. 940' עמב, 129ש "לעיל ה

עלולי� צדדי� שלישיי� להתקשות לקבוע , קיומו של מצג מטעה בדוחות הכספיי� פורס� בציבור
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ווח חשבונאיות יפירמה להשלי� ע� פרקטיקות דאת ההניע עלולה ל, תמורת שכר נאה
בשל החשש לאבד , פגיעה במוניטי� בטווח הרחוקמפני מוטלות בספק על א� החשש 

הליכי ביקורת עוד התמרי� לנקוט ,  לבסו�192.לקוח גדול ומניב רווחי� בטווח הקרוב
 של אמצעי�  מוגבל ג� על ידי עלות� או לקדמו המוניטי� של הפירמהעל לשמור כדי

   193.נוספי� אלה ועל ידי השאיפה לשמור על תמחור תחרותי של שכר הטרחה
השפעה לחשש מפני פגיעה במוניטי� יש  להניח שאפשר, שיש ממש בביקורת זו א�

לחשש מפני פגיעה במוניטי� אי� , יתרה מכ�. רואי חשבו� מבקרי�  עלמסוימת מרתיעה
, "שחקני� חוזרי�"חברות המבוקרות ה� כאשר ה, למשל. השפעה אחידה בכלל המקרי�

שה� בעלי יכולת טובה יותר להערי� את , חברות ביטוח ובנקי�, כגו� משקיעי� מוסדיי�
   194.לחשש מפני פגיעה במוניטי� משקל רב יותר, איכות עבודת הביקורת

נזיקי � אינו מנגנו� ההרתעה החו� מפני פגיעה במוניטי�עוד כדאי לזכור כי החשש
מנגנוני הרתעה ג�  עומדי� בצד מנגנו� זה. פיע על רואי חשבו� מבקרי�היחיד המש

�ע� אלה נמני� למשל . התורמי� לאיכותה של הביקורת החשבונאית  אחרי�נזיקיי��חו
 א� בהצטרפ� זה 197, אמנ� ג� אלה לוקי� בחסר196. והדי� הפלילי195משמעתיהדי� ה

   .חיוב על איכות עבודת הביקורתבלזה ה� משפיעי� 

 
בדוחות הכספיי� הוא איכותה הירודה של הביקורת החשבונאית או תרמית א� הגור� לליקוי 

לטענה זו בהקשר הכללי של . 27' בעמ, 91 ש"ה לעיל, Pritchard: ראו. מתוחכמת של ההנהלה

  .21' עמב, 189ש "לעיל ה, חמדני: שומרי ס� ראו

לעומת הפירמה העשויה שלא ,  יתרה מכ�.36–35 ש"ליד הטקסט , 29ש "לעיל ה, Kenneth: ראו  192

הרי שעובד של הפירמה הסבור כי הצלחתו , ווח חשבונאית מוטלת בספקילהשלי� ע� פרקטיקת ד

 לעיל, Pritchard: ראו. י להשלי� ע� פרקטיקה זועשו, העתידית כרוכה בקשריו ע� לקוח מסוי�

' עמב, 189ש "לעיל ה, חמדני: ראו, לטענה דומה בהקשר הכללי של שומרי ס�. 26' בעמ, 91 ש"ה

22 .  

כ� לרואה החשבו� המבקר יהיה תמרי� לשנות את שיטת . 25' בעמ, 91 ש"ה לעיל, Pritchard: ראו  193

 תהיה שווה הביקורת שהוא נוקט עד לנקודה שבה העלות השולית של השינוי בהליכי הביקורת

, האמינות הנוספת ששינוי זה יקנה לדוחות הכספיי�בדמות , להטבה השולית לחברה המבוקרת

  . ש�ראו.  הנגבה תמורת שירותי הביקורתחה בשכר הטרשאפשר לגלמההטבה 

את יכולת� של צדדי� שלישיי� , יתרה מכ�. 303, 302' עמב, 115ש "לעיל ה, Goldberg: ראו  194

, Choi: למשל, להצעה בעניי� זה ראו.  לשפר באמצעי� שוני� אפשרלהערי� את איכות הביקורת

  .950' עמב, 129ש "לעיל ה

התנהגות שאינה הולמת את (לתקנות רואי חשבו� ) 1(א1 'תק; לחוק רואי חשבו� �12ו 11 ' ס:ראו  195

פי� רואי חשבו� החברי� בלשכת רואי כפו, נוס� על כ� .2240 ת"ק, 1965–ה"תשכה, )כבוד המקצוע

 לתקנו� 60 'שנקבעו מכוח תקכללי ההתנהגות המקצועית ל) הלשכה: להל�(בישראל חשבו� ה

חברי� שהפרו את כללי ההתנהגות על  רשאי להטיל הלשכהבית הדי� של . הלשכהההתאגדות של 

לתקנו� . )לתקנות בית הדי�) 2( ז'תק: ראו(קבועי� בתקנות בית הדי� המקצועית איזה מהעונשי� ה

ולכללי ) ו� ההתאגדותנספח לתקנ(לתקנות בית הדי� , ההתאגדות של לשכת רואי החשבו� בישראל
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, קיימי� בדי� או בשוק הישראלישכבר נזיקיי� � עה החו�רתמנגנוני ההבצד , �לבסו
 ה שלאיכותשימור ולשיפור י� שיתרמו לינזיק�מנגנוני הרתעה חו�עוד  אמ� לאפשר

בהקשר זה חשוב להזכיר את ההבדל בי� הדי� הרגולטיבי החל על רואי . עבודת הביקורת
  .  בישראלבארצות הברית לזה החל עליה�חשבו� מבקרי� 

 Sarbanes-Oxley  שלו חלה בדי� האמריקני רפורמה מקיפה ע� אימוצ2002בשנת 

Act of 2002) להל� :SOX .(על מנהליה� של 198, הטילה על חברות ציבוריות זוחקיקה 
 חובות חדשות או 200 ועל רואי חשבו� מבקרי� של חברות ציבוריות199חברות אלה

 
 /www.icpas.org.il )2006" (תזכיר ותקנו� ההתאגדות ":ההתנהגות המקצועית של הלשכה ראו

upload/Pages/takanon.pdf .  

נזיקיי� �לשלל מנגונני ההרתעה החו� .לחוק ניירות ער�) 4)(א(�53 ו) 3()א(53 ' ס: למשל,ראו  196

 Study on the; 58' בעמ, 176ש " לעיל ה,Feinman: הפועלי� על רואי חשבו� מבקרי� ראו

Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes ,148' מעב ,9ש "לעיל ה .  

 & DONALD NIKOLSON: לגורמי� להשפעתו ההרתעתית המוגבלת של הדי� המשמעתי ראו למשל  197

JULIAN WEBB, PROFESSIONAL LEGAL ETHICS – CRITICAL INTERROGATIONS 116–117, 

 את  להזכיר למשל את נטיית המקצוע שלא להעמיד לדי� משמעתיאפשר אלה �ע. (1991) 120–119

שלמה גיורא : להשפעתו ההרתעתית המוגבלת של הדי� הפלילי ולגורמי� לכ� ראו למשל. חבריו

Â¯È·Ú˘�ÂÚÂÌÈ :‰È‚ÂÏÂ�ÙÏ ‡Â·Ó –  ˙¯Â˙ ÏÚ˙ תומר עינת וגבריאל קאבאליו� , גבריאל שביט, שוה�

ÌÂ˜È˘‰Â ‰˘È�Ú‰ ,˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Â Ú˘Ù ˙ÚÈ�Ó 111–125) העמדה , ואכ�). 2009, מהדורה שלישית

 ווחי� בעיתונותימדעולה עדר נתוני� רשמיי� יא� העל . לדי� פלילי של רואי חשבו� אינה נפוצה

 היא, ו� רשלנות בלבדעל מעשי� שיש בה� מששל רואי חשבו�  פלילי  שהעמדה לדי�הישראלית

  . 11ש "הלעיל , וינריב�לוי:  ראו.ככלל חריגה ונדירה

התשלו� והפיקוח על רואה החשבו� המבקר יופקדו בידי ועדת , כ� למשל נקבע בחוק כי ההעסקה  198

 Sarbanes-Oxley Act of 2002 § 301, 15 U.S.C.A. § 78 j-1 (m)(2): ראו. ביקורת עצמאית

 .Stephen C. Gara & Craig J: לתיאור מעמדה ומלוא סמכויותיה של ועדה זו ראו. (2003)

Langstraat, The Sarabens Oxley Act of 2002: A New Ballgame for Accountants, 34 U. 

MEM. L. REV. 73, 99–102 (2003) ;Pritchard ,41–40' בעמ, 91 ש"לעיל ה.  

ובכלל� החובה לאשר באופ� אישי את , על מנהליה� של חברות ציבוריות הוטלו חובות ומגבלות  199

; Sarbanes-Oxley Act of 2002 § 302 (a), 15 U.S.C.A §7241(a): ראו. נכונות הדוחות הכספיי�

 Sarbanes-Oxley Act of 2002: ראו. החובה לשת� פעולה באופ� מלא ע� רואה החשבו� המבקר

§105(b)(3), 15 U.S.C.A § 7215 ; החובה לאשר את קיומה ואת יעילותה של מערכת בקרה פנימית

לדיו� בהסדר  .Sarbanes-Oxley Act of 2002 §404(a), 15 U.S.C.S §7262(a) :ראו. של החברה

 ;105–102 'עמב, 198ש "לעיל ה, Gara & Langstraat: שנקבע בחקיקה באשר להנהלת החברה ראו

Pritchard ,40–39' בעמ, 91 ש"ה לעיל .  

תלות� �כ� למשל על רואי חשבו� מבקרי� הוטלו מגבלות בדמות כללי� שנועדו להבטיח את אי  200

 Sarbanes-Oxley Act of 2002 §§ 201(a), 203, 206, 15 U.S.C.A §§ 78j-1: ראו. במבוקר

(g)–(h), 78j-1(j), 78j-1(1)  ;ועדת ו ישירות להובה להעביר את ממצאי הביקורת ואת המלצותיחה

; Sarbanes-Oxley Act of 2002 § 204, 15 U.S.C.A § 78j-1(k) :ראו. הביקורת של המבוקר

 Sarbanes-Oxley Act: ראו. תו תרמיניעתלמחובה להערי� את ההליכי� הננקטי� על ידי החברה ה
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 לשפר את מהימנות� של הדוחות דיכ, רחבות מאלה שהיו קיימות טר� אימוצה
 ע� חקיקת בהקשר של רואי חשבו� מבקרי�שחלו אחד השינויי� החשובי� . הכספיי�

�הSOX הוא המעבר ממודל של ביקורת עצמית למודל של ביקורת חיצונית ועצמאית על 
 הופקד על הפיקוח הציבורי של רואי חשבו� על פי החוק 201.מקצוע ראיית החשבו�

�הPCAOB,202פירמות רואי חשבו� המבקרות חברות  203.עצמאיחיצוני ו גו� וא שה
 וע� רישומ� ה� כפופות לביקורת איכות 204,רש� בגו� זהיציבוריות כפופות לחובה לה

� של הPCAOBל205.וי ולסטנדרטי� האתיי� שאומצו על יד �PCAOB נתונה הסמכות 
והוא בעל , לערו� בדיקות תקופתיות של פירמות רשומות המספקות שירותי ביקורת

�הסמכות לחקור הפרות אפשריות של הוראות הSOX ,והכללי� שלו יחוקי נ �ירות ער
� בצד סמכות הפיקוח הנתונה ל206.עצמוPCAOBסמכויות אכיפה וענישה ג�  לו ות נתונ

   207.רחבות היק�

 
of 2002 § 404(b),15 U.S.C.A § 7262(b) .לדיו� בחובות המוטלות על רואי חשבו� מבקרי� ראו :

Gara & Langstraat ,99–94 'עמב, 198ש "לעיל ה ;Pritchard ,39–37' בעמ, 91 ש"לעיל ה .  

. רווח בה המודל של ביקורת עצמית, בטר� אומ� בארצות הברית מודל של ביקורת חיצונית ועצמאית  201

, מודל של ביקורת חיצונית ועצמאית אומ� ג� באיחוד האירופי. 30' בעמ, ש�: לתיאור מודל זה ראו

 Commission Staff Working Document – Accompanying: ראו. באוסטרליה וביפ�, בקנדה

Document ,6.5.1' פס, 6ש "לעיל ה ;Commission Staff Working Paper ,2.9' פס, 9ש "לעיל ה .

 Directive 2006/43/EC of the:באיחוד האירופי אומ� מודל זה באמצעות הדירקטיבה הזאת

European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on Statutory Audits of Annual 

Accountants and consolidated Accounts, Chapter VIII, Art. 32, available at http://europa. 
eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/company_law/l26001_en.htm .  

202  Sarbanes-Oxley Act of 2002 § 101(a), 15 U.S.C.A §7211(a).  

: על כ� ראו. �SECה, פועל בפיקוחה הצמוד של הרשות הציבורית הממונה עליו �PCAOBה  203

Pritchard ,של הע� המנגנוני� המבטיחי� את עצמאותו . 34' בעמ, 91 ש"לעיל ה�PCAOB  אפשר

את העובדה שרק שניי� מחבריו יכולי� , �SECלמנות את העובדה שכל חבריו נבחרי� על ידי ה

להיות רואי חשבו� מוסמכי� ואת העובדה שמקור המימו� העיקרי לפעילותו הוא תשלומי� הנעשי� 

 Sarbanes-Oxley Act of 2002: ראו. על ידי חברות ציבוריות ולא על ידי רואי חשבו�

§§101(b)(e)(1),(4), 15 U.S.C.A §§7211(b)(e)(1),(4); Sarbanes-Oxley Act of 2002 

§101(b)(e)(2), 15 U.S.C.A §7211(b)(e)(2); Sarbanes-Oxley Act of 2002 §109, 15 U.S.C.A 

§7219 .  

204  Sarbanes-Oxley Act of 2002 §102, 15 U.S.C.A §7212 (2003).   

205  Sarbanes-Oxley Act of 2002 §103, 15 U.S.C.A §7213 (2003).  

 ;Sarbanes-Oxley Act of 2002 §105(b)(1), 15 U.S.C.A §7215(b)(1) (2003):  ראו  206 

Sarbanes-Oxley Act of 2002 §104(a), 15 U.S.C.A §7214(a) (2003) .  

להעיד ולספק הסמכות לחייב שותפי� בפירמות רשומות  �PCAOBכ� למשל בביצוע חקירה נתונה ל  207

 Sarbanes-Oxley Act of 2002 §§105(b)(2)(A),(B), 15: ראו. מסמכי� רלוונטיי� לחקירה

U.S.C.A §§7214(b)(2)(A),(B) (2003) .לעוד סמכויות הנתונות ל�PCAOBבהקשר זה ראו  :
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 הקימה לשכת רואי 2004בשנת . לעומת זאת בישראל נהוג מודל של ביקורת עצמית
נשיא לשכת רואי של ניירות ער� ולרשות הר "יזמה משותפת של יוב, החשבו� בישראל

 ביצוע סקירות לבחינת האיכות תפקיד המוסד הוא. את המוסד לסקירת עמיתי�, חשבו�ה
המוסד נמצא בבעלות . ותהליכי העבודה במשרדי רואי חשבו� המבקרי� חברות ציבוריות

ואת הביקורת , שיא הלשכה שלו מכהני� חברי הלשכה ובראש� נ�בדירקטוריו, הלשכה
 סקירת העמיתי� נעשית .עורכי� רואי חשבו� עמיתי� מפירמות רואי חשבו� אחרות

  . והיא וולונטרית,רואה החשבו�הפירמה או בהסכמת 
 ש� אומ� –על רקע דברי� אלה עשויה להישמע הטענה שלעומת ארצות הברית 

בדי� ,  חבות מוגבלת ראוי שבה המעבר להסדר של–מודל של ביקורת חיצונית ועצמאית 
על .  המעבר להסדר של חבות מוגבלת אינו ראוי– שבו לא אומ� הסדר דומה – הישראלי

בהיעדר ביקורת חיצונית ועצמאית על מקצוע ראיית החשבו� מנגנוני , פי טענה זו
ולכ� ג� מנגנוני ההרתעה , הפיקוח החלי� על רואי חשבו� מבקרי� חלשי�

�יי� סיכוי גבוה יותר שמעבר להסדר של חבות מוגבלת יגרו� מכא� שק. נזיקיי��החו
  . חסר� להרתעת

אי� בה לדעתי כדי למנוע את אימוצו של הסדר של חבות , א� שיש בטענה זו ממש
בד בבד ע� אימוצו של הסדר של חבות מוגבלת פתוחה בפני המחוקק הדר� . מוגבלת

 זה לאמ� מודל של ביקורת ובכלל, לחזק את מנגנוני הפיקוח החלי� על רואי חשבו�
   208.חיצונית ועצמאית כפי שנעשה במדינות אחרות, ציבורית

 
Pritchard ,ונות ללסמכויות הענישה הנת. 36–35' בעמ, 91 ש"ה לעיל�PCAOBראו  :

Sarbanes-Oxley Act of 2002 §§105(c)(4),(5), 15 U.S.C.A §§7215(c)(4),(5) (2003).  

 ביקורת נוקבת שעיקרה ו גרר של המוסדפעילותואופ� הקמת המוסד לסקירת עמיתי� ובהמש� , ואכ�  208

יוחס ה  זילותחוסר יע.  מבקרי� בזיהוי ליקויי� בפעילות� של רואי חשבו� המוסדחוסר יעילות

בשש השני�  .עובדה שהסקירה נעשית על ידי עמיתי� למקצוע ולא על ידי גור� חיצוני ואובייקטיביל

הרשות לניירות ער� לשינוי המצב על ידי  יזמות על ידי משרד המשפטי� וכמה ננקטוהאחרונות 

שילוב נציגי  אופיו של המוסד לסקירת עמיתי� באמצעות אלה כללו למשל הצעה לשנות את. הקיי�

על הקמת .  במוסד עצמאי הכפו� לרשות לניירות ער�והצעה להחליפו, ציבור שימונו מטע� המדינה

הביקורת שהוטחה על פעילותו והיזמות לאימוצו של מודל פיקוח , מאפייניו, �עמיתיהמוסד לסקירת 

מסגרת  – סקירת עמיתי�"לשכת רואי חשבו� בישראל  – המוסד לסקירת עמיתי�: עצמאי ראו

ח "יוק� גו� עצמאי שיפקח על רו': גוש�"הדס מג� ; www.icpas.org.il/peerreview" פעילות

 =Ò·ÂÏ‚ 2.3.2010 www.globes.co.il/news/article.aspx?did "'המבקרי� חברות ציבוריות
 TheMarker 6.5.2004 "הרשות סומכת על רואי החשבו�" מירב ארלוזורוב .1000543492

www.themarker.com/markets/1.232348 ; רב יכול להיות בוטהיעופר מנ"מירב ארלוזורוב" 

TheMarker 3.8.2005 www.themarker.com/markets/1.315044 ;166ש "לעיל ה, רובוארלוז ;

" ח על רואי חשבו�גו� עצמאי לפיקו: ע ומשרד המשפטי� בוחני�"רשות ני"מירב ארלוזורוב 

TheMarker 26.10.2009 www.themarker.com/markets/1.547441 ; הדס מג�" �רשות ניירות ער

 Ò·ÂÏ‚ 22.7.2009 /news/il.co.globes.www" את המוסד לסקירת עמיתי�' לחסל'מתכוונת 
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כמו ג� , שכבר פועלי� על רואי חשבו� מבקרי�נזיקיי� � חו�הרתעה המנגוני ה
� חבות� של רואי מלמדי� כי הגבלת ,נזיקיי�� האפשרות לאמ� עוד מנגנוני הרתעה חו

 אפשר, למעשה. פגיעה באיכות הביקורת ,בהכרח, גרו�ל חשבו� מבקרי� אינה צפויה
�נזיקיי� הוא �לטעו� כי השילוב בי� הסדר של חבות מוגבלת לבי� מנגנוני הרתעה חו

עה רת התעלמות ממנגנוני ה209.יתר� הצפוי להביא להרתעה יעילה ולמנוע הרתעת
�בלתי חבות נזיקית  על דר� הטלת, על פוטנציאל ההרתעה הטמו� בה�, נזיקיי��חו

 עלות פרטית ה� לנגד עיניו יראאלה שגרו� עלולה לרואי חשבו� מבקרי�ל עמוגבלת 
א�   הדברי� עשוי להיות מצב למשלזה. �גבוהה מהעלות החברתית של פעילות

ה משמעתית יסנקצי, מתווספות פגיעה במוניטי� מלוא נטל הפיצויאפשרות לשאת בל
 דווקא התחשבות פיכ�ל. יתר�התוצאה צפויה להיות כאמור הרתעת. ה פליליתיוסנקצי

�  .עה יעילהרתנזיקיי� צפויה להביא לה� במנגנוני הרתעה חו
 לטענה שלפיה הגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי� אחרתתשובה אפשרית 

חסר היא שאי� בהסדר המוצע כדי לפטור לחלוטי� רואי חשבו� � עלולה לגרו� להרתעת
 210.יל את חבות� לחלק מהנזקכי א� רק להגב, מבקרי� מאחריות כלפי צדדי� שלישיי�

מאחר שבתביעות מסוג זה תוחלת הנזק גבוהה במיוחד ואילו :  א� זאתלא רק זאת אלא
ומאחר שבניסוחו של הסדר משפטי המגביל , בהרבהעלות אמצעי הזהירות נמוכה ממנה 

אי� , עה יעילהרת להתחשב בשיקולי� של האפשראת חבות� של רואי חשבו� מבקרי� 
כ� כל עוד מגבלת החבות ו 211.חבות תגרו� לפגיעה באיכות הביקורתהכרח שהגבלת ה

יראה רואה החשבו� המבקר לנגד עיניו תהיה גבוהה מעלות שתבטיח כי תוחלת הנזק 

 
1000483113=did?aspx.article ; ח במקו� פיקו: הפיקוח על הביקורת החשבונאית"עידו באו�

 TheMarker 13.1.2009"  משרד המשפטי� דורש פיקוח על ידי נציגי ציבור– עצמי

.5225071/law/com.themarker.www ; לא להרוג אות�– לשמור על השומרי�"יגאל גוזמ� " ˙Î˘Ï 

Ï‡¯˘È· ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ 5.11.2009 www.icpas.org.il/articles/article.asp?id=997.  
לעיל , Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes: לטענה ברוח זו ראו  209

 את מושכל שילוב לשלב  החל על שומרי ס�משפטיההסדר הלטענה שעל . 148' עמב, 9ש "ה

יה י שבקביעת הסנקצכדי, יה� תמריצי השוק המשפיעי� עלהמוטלת עליה� ע�האחריות המשפטית 

  .22' עמב, 189ש "לעיל ה, חמדני: ורא, המשפטית יובאו בחשבו� תמריצי� אלה

לטענה ברוח . 53' בעמ, 91 ש"לעיל ה, Pritchard: לטענה זו בזכות ההסדר של חבות מוגבלת ראו  210

, כר� ג, ייהמהדורה שנ (Á· ˙ÂÈ�Ó ÈÏÚ· –˙ÂÙÂ¯˙Â ‰ÚÈ·˙ ˙ÂÈÂÎÊ  220·¯‰ציפורה כה� : ראו, דומה

2010.(  

אפשר . .A.e' פס, 4חלק , 12ש "לעיל ה, Joint and Several Liability – Report: לטענה ברוח זו ראו  211

להניח למשל שרואה החשבו� המבקר יונע לנקוט אמצעי זהירות סבירי� בי� שהסיכו� הכלכלי שלו 

הניסיו� , ואכ�. ח" מיליו� ש150ח ובי� שהוא בשיעור של " מיליו� ש50בשיעור של הוא חשו� הוא 

 חבות נמוכה יחסית מלמד שאלה לא חוו תופעה של שנצבר במדינות שבה� אומצה מגבלת

 Commission Staff Working Document – Accompanying: ראו. התדרדרות באיכות הביקורת

Document ,6.5.2 'פס, 6ש "לעיל ה. 
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 משימה שאי� בה קושי רב נוכח הפער הקיי� במקרי� אלה בי� תוחלת – אמצעי הזהירות
רמת הזהירות את לנקוט  יונעו רואי חשבו� מבקרי� – הנזק לעלות אמצעי הזהירות

  . אופטמליתה
הסדר של חבות בלתי פנינו קיי� חשש שאימוצו של לבתביעות מהסוג ש, למעשה

 אעמוד על 213, 212.יתר� יגרו� להרתעת, של אחריות יחד ולחודדוגמת הכלל , מוגבלת
  .טענה זו ביתר פירוט

כו� כלל של אחריות יחד ולחוד חוש� את רואה החשבו� המבקר לסי, כפי שראינו
סיכו� זה אינו מבוטל בשל נטיית� של ניזוקי� לתבוע את . שאת במלוא נטל הפיצויל

 החזרהנטי לתביעת ווומשו� שבמועד הרל, "ככיס עמוק"רואה החשבו� המבקר 
 בתביעות מסוג ראינו כיכ� על נוס� . גבייה� בני אינ� ,לא אחת, האחראי� האחרי� לנזק

בי� בשל ריבוי הניזוקי� , ולי� להיות גבוהי� ביותר שיעור הפיצוי עלולכ�זה שיעור הנזק 
היא לנגד עיניו  תוחלת הנזק שרואה החשבו� המבקר רואה. ובי� בשל טבעו של הנזק

 
יתר או � שעלויות אחריות גבוהות עלולות להוביל את שומרי הס� לנקוט טקטיקה של פיקוחלטענה  212

. 77' עמב, 2ש "לעיל ה, Kraakman: ראו, שמטרתה הפחתת הסיכו� לאחריות, יתר�של אכיפת

 & Christopher Koch: ראו, י התומ� בטענה זו בהקשר של רואי חשבו� מבקרי�למחקר אמפיר

Daniel Schunk, Limiting Auditor Liability? – Experimental Evidence on Risk and 

Ambiguity Attitudes under Real Losses, 26 Working Paper Series (2009), 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=982027.  

 בביצוע הליכי יתר עשויה לבוא לידי ביטוי�במקרה של רואי חשבו� מבקרי� התופעה של הרתעת  213

. מיותרי�בביצוע הליכי ביקורת , במילי� פשוטות. הרמה האופטימליתביקורת שעלות� גבוהה מ

: לכ� צפויות להיות כמה השלכות שליליות. 21' בעמ, 91 ש"לעיל ה, Pritchard: לטענה זו ראה

סרבול של הליכי ; על הפגיעה הכרוכה בכ� בשוקי ההו�, הארכת� והאטת� של הליכי הביקורת

, העלאת שכר הטרחה הנגבה עבור שירותי ביקורת; על החשש המוגבר לטעות הכרו� בכ�, הביקורת

�: ראו. יתר בביקורת הדוחות הכספיי��ותשמרנ; שעליה� עמדנו, על ההשלכות השליליות שיש לכ

Pritchard ,21' בעמ, 91 ש"לעיל ה ;Khurana & Roman ,476' עמב, 176ש "לעיל ה ;Siliciano ,

יתר �כדאי לזכור שהרתעת, נוס� על כ�. 29' עמב, 189ש "לעיל ה, חמדני; 1962' בעמ, 14ש "לעיל ה

התנהגות� . קטוריו�ריחסר של חברי ההנהלה והד�של רואי חשבו� מבקרי� עלולה לגרו� להרתעת

. א ינקטו אמצעי הזהירות הנדרשי�של אלה מושפעת בי� השאר מההסתברות להתרחשות נזק א� ל

של מצגי� כלל�  להינקיטת אמצעי זהירות ביתר על ידי רואה החשבו� המבקר מקטינה את הסיכו�

לא  קטוריו�ריחברי ההנהלה והד א� ג�,  וכ� את ההסתברות להתרחשות נזקדוחות הכספיי�מטעי� ב

 לפיכ�. בפיקוח עליה� בעריכת הדוחות הכספיי� או רמת הזהירות האופטימליתאת נקטו י

 חברי ההנהלה והדירקטוריו�לפגוע בתמריציה� של צפויה  י חשבו� מבקרי�יתר של רוא� הרתעת

 חברי ההנהלה או הדירקטוריו� אות�שאמצעי הזהירות ש מאחר .לנקוט אמצעי זהירות אופטמיליי�

 יחד אחריות של כלל,  יכול לנקוטרואה החשבו� המבקרשאות� יכולי� לנקוט זולי� ויעילי� מאלה 

 ,Stephen A. Hillegeist :לטענה ברוח דומה ראו.  להרתעה שאינה יעילהעלול לגרו�ולחוד 

Financial Reporting and Auditing under Alternative Damage Apportionment Rules, 74 

ACCOUNTANTS REV. 347, 362–363, 365 (1999).  
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את ההסתברות לקרות הנזק או לפחות את ההסתברות  . בדר� כללהה ביותרו גבאפוא
עי אמצעוד  ת להפחית באמצעות נקיטיכול רואה החשבו� המבקראחריות הטלת ל

לפיכ� . נמוכה בהרבה מתוחלת הנזק הצפויה, כפי שכבר טענו, עלות� של אלה. זהירות
 לנקוט רמת הסדר של חבות בלתי מוגבלת יוצר תמרי� ממשי לרואי חשבו� מבקרי�

 של וקיומ –תמרי� זה מקבל חיזוק ממקור נוס�  214.האופטימליתהרמה מ זהירות גבוהה
 כללי החשבונאות 215.סוגיית ההתרשלותחוסר ודאות באשר להכרעת בית המשפט ב

 לכ�.  בעריכת הביקורתוהביקורת מותירי� לרואה החשבו� המבקר שיקול דעת רחב למדי
רט הזהירות הנדרש ממנו דנלהתקשות בהערכה א� עמד בסטהמבקר צפוי רואה החשבו� 

מאחר שרמת הזהירות שנוקט רואה החשבו� המבקר משפיעה לא רק על . א� לאו
פוסט כי � נזק אלא ג� על ההסתברות שבית המשפט יקבע אקסהקרות ההסתברות ל

נראה ,  לשאת רואה החשבו� המבקרשבו עלול שיעור הפיצוי הגבוה ובשל, התרשל
  .  מתמידטינוויתר רל� החשש להרתעת

של ע� אימוצו של הסדר : יתר טמו� בעוד תרחיש אפשרי אחד�החשש מפני הרתעת
תשלו�  החשש מפני עלול,  אחריות יחד ולחודבדמות כלל של, בלתי מוגבלתחבות 

מפני פגיעה אפשרית ויהולו של הלי� משפטי יקר מפני נ, פיצוי בסכו� גבוה במיוחד
 רואי חשבו� מבקרי� להתפשר ג� א� התרשלות� בעריכת הדוחות להניע ,במוניטי�

נגד  כלל זה להגיש תביעות על פימתומרצי� , בתור�,  ניזוקי�216.הכספיי� מוטלת בספק

 
תמרי� לנקוט ברמת זהירות גבוהה מרמת הזהירות תחת כלל של רשלנות למזיק אי� , אכ�  214

תוחלת נזק גבוהה במיוחד עלולה לתמר� את , ע� זאת. שנקבעה על ידי בית המשפט) האופטימלית(

להשפעה שיש לתוחלת הנזק על התנהגות המזיק . המזיק לנקוט ברמת זהירות גבוהה מהאופטימלית

 .R. COOTER & T. ULEN, LAW AND ECONOMICS 354–355 (5th ed: ראו, תחת כלל של רשלנות

2008).  

, להשפעה שיש לחוסר ודאות באשר לסטנדרט הזהירות על תמריצי הצדדי� לנקוט באמצעי זהירות  215

 John E. Calfee & Richard Craswell, Some Effects of Uncertainty on Compliance with: ראו

Legal Standards, 70 VA. L. REV. 965 (1984) . לטענה כי חוסר ודאות משפטית עלולה לגרו�

 .30–29 'עמב, 189ש "לעיל ה, חמדני: ראו, להרתעת יתר של שומרי הס�
, 93ש "לעיל ה, The Liability Crisis in the United States: ראו, ינלתופעה זו בהקשר האמריק  216

לעיל , Final Report of the Advisory Committee on the Auditing Profession ;20–19 'בעמ

, "תביעות נסגרות בפשרה"אפללו  ראו, לתופעה זו בהקשר הישראלי. 27' עמב ,6חלק , 108ש "ה

י� שהוצגו על ידי ששת הפירמות הגדולות יוני� אמפירלטענה זו תימוכי� בנת; 11ש "לעיל ה

תביעה שמנתוני� אלה עולה . 2001באשר לתביעות שהוגשו נגד� ושהסתיימו בשנת , ב"בארה

העלות הממוצעת של ניהול הלי� משפטי וכי ,  מיליו� דולר85בשיעור של לפיצוי  הנהממוצעת 

 ותהסכו� הממוצע ששול� במסגרת פשר,  לעומת זאת. דולר מיליו�3.5ס� של עמדה על לתביעה 

נתוני� אלה תומכי� במסקנה שלפירמות תמרי� כלכלי להתפשר ג� . דולרמיליו�  2.7 עמד על

ש "לעיל ה, The Liability Crisis in the United States: ראו .במקרי� שבה� אחריות� מוטלת בספק

   .20' עמב, 93
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בשל נכונת� של  ו"כיס עמוק"בשל היות� , רואי חשבו� מבקרי� ג� א� אי� בה� ממש
 לגרו� שתוחלת הנזק שבה עלול תרחיש זה 217.אלה להתפשר ג� בתביעות מסוג זה

התוצאה . שאו רואי חשבו� מבקרי� בפועל תהיה גבוהה מזו שלה גרמה פעילות�יי
הסיכו�  הסדר של חבות מוגבלת יפחת פיללעומת זאת . יתר� צפויה להיות ג� כא� הרתעת

 אלהיפחת התמרי� של ולכ� . כי רואי חשבו� מבקרי� ייאלצו לשאת במלוא נטל הפיצוי
התמרי� של ניזוקי� להגיש נגד� תביעות כ� ג�  ו218,להתפשר בתביעות שאי� בה� ממש

 התוצאה צפויה להיות הפחתה בפשרות שאינ� רצויות מנקודת המבט של 219.מסוג זה
  . יתר� וצמצו� התופעה של הרתעת, עה יעילהרתה

בלתי  של חבות הסדר תחתתר של רואי חשבו� מבקרי� להרתעת יבצד החשש 
חשש להרתעת חסר של מעוולי� טמו� , בדמות כלל של אחריות יחד ולחוד, מוגבלת
כלל של אחריות יחד ולחוד נוטי� ניזוקי� לתבוע את המעוול ה לפי, כאמור 220.אחרי�

 תביעות נגד 221. ולהסתפק בו–  כלומר את רואה החשבו� המבקר– "העמוקהכיס "בעל 
בו גדל הסיכוי שאלה לא שבמועד מאוחר יותר , א� בכלל, המעוולי� האחרי� תוגשנה

 המעוולי� האחרי� נהני� מסיכוי שאינו מבוטל שרואה החשבו� לכ� 222.גבייה� בנייהיו 
 שלפימכא� .  לשאת בחלק� בנזקוה� חשופי� לסיכו� נמו�, המבקר יתבע ראשו� ולבדו

נמוכה  תוחלת נזק  רואי� המעוולי� האחרי� לנגד עיניה�בלתי מוגבלתהסדר של חבות 
 ע� אימוצו  לעומת זאת223.חסר� הרתעתהתוצאה צפויה להיות. מזו שלה גרמו בפועל

ולעשות כ�  לניזוקי� תמרי� לתבוע את כלל המעוולי� ,הסדר של חבות מוגבלתשל 
לחסו� , בדר� זו אפשר להגדיל את הסיכוי לגביית מלוא הפיצוי  שהרי,בתביעה אחת

 
 הפער העצו� בי� שיעור הפיצוי הממוצע שנתבע בתביעות שהוגשו נגד פירמות .י� ש�הנתונראו   217

תומ� במסקנה שחלק לא מבוטל ,  לבי� הסכו� הממוצע ששול� בפועל במסגרת הסכמי הפשרהח"ור

   .מהתביעות היו בעלות בסיס רעוע

, ודוק. 23' עמב, 93ש " הלעיל, The Liability Crisis in the United States: לטענה בדוח דומה ראו  218

מאחר שלא רק החשש , על� לחלוטי�יהתמרי� להתפשר בתביעות שאינ� מבוססות יפחת א� לא י

 ג� החשש מפני עלויות התדיינות גבוהות . להתפשרפירמותהוא המתמר� מלוא הפיצוי מפני חיוב ב

  . חשבו� להתפשר בתביעות שאינ� מבוססות מניע פירמות רואי ומפני פגיעה במוניטי�

לטענה שהסדר של חבות מוגבלת צפוי להפחית את תמריציה� של ניזוקי� להגיש תביעות נגד רואי   219

 – Commission Staff Working Document: ראו" כיס עמוק"רק בשל היות�  חשבו� מבקרי�

Accompanying Document ,6.3' פס, 6ש "לעיל ה.  
  .214ש "החסר שעליו עמדנו לעיל בה�חשש זה מצטבר לחשש להרתעת  220

  .947' עמב, 93ש "לעיל ה, Lindsey: ראו, לטענה זו  221

  .150' עמב ,180ש "לעיל ה, The Case of the Disappearing Defendant: לטענה ברוח דומה ראו  222
 Ó˘ ‰˘Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ˘ עניי�בעמד בית המשפט  , של המעוולי� האחרי�חסר�החשש להרתעתעל   223

Ê"Ï ,ה של  לפסק דינ5 ' פס,ביניש) כתוארה אז( לפסק דינה של השופטת 11 'ס פ,72ש "לעיל ה

  .השופטת ארבל




  לת חבותו הנזיקית של רואה החשבו� המבקר כלפי צדדי
 שלישיי
הגב  ב"עתש מא משפטי

577  

שהמעוולי� האחרי� גדל הסיכו� י כ� 224.בעלויות מנהליות וא� למנוע פסיקות סותרות
 לנגד יראו מעוולי� אלהאותה שוכ� ג� תוחלת הנזק , לשאת בחלק מהפיצויייאלצו 
  .התוצאה צפויה להיות הרתעה יעילה יותר. עיניה�

הגבלת חבות� של ,  ראשית: לסכ� את הדיו� בחלק זה בשתי מסקנותר אפואאפש
כ� לפגיעה באיכות בחסר ו�רואי חשבו� מבקרי� אינה צפויה בהכרח לגרו� להרתעת

יתר של � עשוי למנוע הרתעתאימו� הסדר של חבות מוגבלתדווקא ,  שנית;הביקורת
 ובכ� להביא להרתעה ,חסר של גורמי� אחרי� לנזק� והרתעתרואי חשבו� מבקרי�

  .יעילה
  :הערותתי שעוד בסיומו של חלק זה כדאי להעיר 

בדמות כלל של , בלתי מוגבלת של חבות הסדרהתומכי� ב, כפי שראינו, ראשית
,  בחשיבות שיש לשמירה על איכות הביקורתעמדת� את ומכי�ת, אחריות יחד ולחוד

יותר משיש חשיבות ,  לכ�בקשר הדוק. אמו� המשקיעי� בשוק ההו�הבטחת החיונית ל
 חשיבות לאופ� שבו משקיעי� תופסי� את ישלמידת הפגיעה בפועל באיכות הביקורת 

  . ההשפעה האפשרית של הגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי� על איכות הביקורת
עולה שמרבית , ממחקר אמפירי שנער� ביזמת האיחוד האירופי ושבו נבחנה סוגיה זו

 שהשתתפו במחקר החזיקו בהשקפה משקיעי� המוסדיי� המבוקרות וההחברות
,  כל השפעה על איכות הביקורתאי�רואי חשבו� מבקרי� החלי� על שלהסדרי האחריות 

וכי אי� כל הבדל בי� איכות� של דוחות כספיי� המבוקרי� לפי הסדר של חבות בלתי 
 מכא� 225.מוגבלת לאיכות� של דוחות כספיי� המבוקרי� לפי הסדר של חבות מוגבלת

באמו� המשקיעי� צפויה לפגוע  שהטענה שלפיה הגבלת חבות� של רואי חשבו� עולה
   .ה מספקותיאינה נקי
אי , ג� א� הגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי� תפגע באמו� המשקיעי� ,שנית

הטלת חבות שאינה מוגבלת על רואי חשבו�  –  להתעל� מהעובדה שא� החלופהאפשר
תפקודו היעיל של שוק , כפי שראינו בסעי� הקוד�. וע בשוק ההו� צפויה לפג– מבקרי�

ראינו ג� שהסדר של חבות בלתי . ההו� תלוי בקיומו של שוק ביקורת יציב ותחרותי
לא מ� . להחמיר את תופעת הריכוזיותלפגוע ביציבותו של שוק הביקורת ומוגבלת עלול 

 
לניזוק עומדת האפשרות בנסיבות אלה לצר� את , פי כללי סדר הדי� האזרחיעוד יש להזכיר כי על   224

,  לתקנות סדר הדי� האזרחי22 'תק: ראו. כלל המעוולי� כנתבעי� בכתב תביעה אחד

  .342ת "ק, 1984–ד"התשמ

, 155' עמב, 9ש "לעיל ה, Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes: ראו  225

 רק מיעוט מהנשאלי� סברו אפוא שדוחות כספיי� המבוקרי� במדינות שאימצו הסדר של חבות .171

  .ש�, מוגבלת ה� בעלי איכות פחותה
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וכי על הבחירה , טיי� אלה משפ עדיפות לאיזה מהסדרי�אי�שבהיבט זה הנמנע אפוא 
   226.על פי שיקולי� אחרי�בי� השניי� להיעשות 

  עלויות מנהליות. 4

 בביקורת הדוחות ו מהטע� שהתרשלי� חשבו� מבקריכלל המטיל אחריות נזיקית על רוא
 ולהתגונ� ותכרו� מטבעו בעלויות מנהליות שמקור� בצור� לברר את התביע, הכספיי�

 או לאימוצו של הסדר בלתי מוגבלתשל הסדר של חבות  ע� זאת לאימוצו 227.�מפניה
לפיכ� הערכת . של חבות מוגבלת עשוי להיות השפעה על שיעור� של עלויות אלה

יעילותו הכלכלית של כל אחד מהסדרי� אלה דורשת את הערכת העלויות המנהליות 
   228.הכרוכות בה�

חוסר הוודאות , ויפיצכי ייאלצו לשאת לבד� במלוא נטל ה החשש ,כפי שכבר ראינו
העלויות הגבוהות של התגוננות מפני תביעות מסוג , באשר לתוצאותיה של ההתדיינות
מניעי� רואי חשבו� נמני� ע� הגורמי� ה  כל אלה– זה והחשש מפני פגיעה במוניטי�

 כלל של אחריות יחד ולחוד. מבקרי� להתפשר א� א� באמתחת� טענת הגנה טובה
 החשש – י� לנטיית� של רואי חשבו� מבקרי� להתפשראחראי לפחות לאחד מהגורמ

נגד רואי חשבו�  ניזוקי� להגיש תביעותיש בו לעודד  לפיכ�. לשאת במלוא נטל הפיצוי
  אפוא בכלל של אחריות יחד ולחוד טמונות229.מבקרי� ג� א� התרשלות� מוטלת בספק

שת תביעות יש בו לעודד הג,  האחת:שתי בעיות מנקודת המבט של עלויות מנהליות
, הי השני;כ� להביא לגידול בעליות המנהליותבנזיקיות נגד רואי חשבו� מבקרי� ו

בהיות�  להצדיק את עלות� שאי אפשר, "סרק"תביעות אלה ה� תביעות  מלפחות חלק
  .  החברתיות למונע הנזק הטוב ביותרמנגנו� להפנמת העלויות

אחד טע� עוד ות המנהליות מכלל של אחריות יחד ולחוד עלול להביא לגידול בעלוי
כלל של החלת , ראשית.  הוא עלול להארי� את משכ� של ההתדיינויות המשפטיות–

 סיכוי לא מבוטל ששאלת חלוקת האחריות בי� המעוולי�  יוצרתאחריות יחד ולחוד
כלל זה . תביעות החזרה בי� המעוולי�שלב כלומר ל, התדיינותהשני של הוותר לשלב ית

 
  של חבות מוגבלתהסדר או בלתי מוגבלת של חבות הסדר – לקושי להערי� איזה מהחלופות עדיפה  226

   .1968–1967 'עמב, 14ש "לעיל ה, Siliciano: ראו, התאונהתת ס� עלויות  מנקודת המבט של הפח–

יש לזכור שהעלויות המנהליות הכרוכות בניהולה של תביעה כוללות ג� את הפגיעה הצפויה   227

 & Mendick: ראו. השמקורה בצור� להקדיש כוח אד� וזמ� להכנת ההגנ, בתפקודה של הפירמה

Peck ,892–891' בעמ, 91ש "ה לעיל ;Pritchard ,45' בעמ, 91 ש"לעיל ה .  

: לטענה שבהערכת יעילותו של הסדר אחריות יש להערי� את העלויות המנהליות הכרוכות בו ראו  228

G. CALABRESI, THE COSTS OF ACCIDENTS – A LEGAL AND ECONOMIC ANALYSIS 286–287 

(1972); Cooter & Ulen ;COOTER & ULEN, 359' עמב ,214ש "לעיל ה.  

ש "לעיל ה, Hillegeist; 897–896, 893, 889–888' בעמ, 91ש "ה לעיל, Mendick & Peck: ראו  229

  . 348–347' עמב, 213
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, שנית 230.על העלויות המנהליות הכרוכות בכ�, י� את הבירור המשפטי להאר אפואצפוי
כלל של אחריות יחד ולחוד עלול לפגוע בתמריציה� של מעוולי� להתפשר במקרי� 

 כלל של שלפיהטע� לכ� הוא . שבה� שיקולי יעילות תומכי� בסיו� התובענה בפשרה
 שלא מעוולי�על ידי  חזרהתבע בתביעת יאחריות יחד לחוד עלול מעוול שהתפשר לה

 כ�. תביעה שתוצאתה חיובו של הראשו� בסכו� העולה על סכו� הפשרה, התפשרו
, טחונו של מעוול שהתפשר כי הפשרה שמה ק� להתדיינות נגדוימערער כלל זה את ב

של הליכי� משפטיי� קיומ�  התוצאה צפויה להיות 231.ופוגע בתמריציו להתפשר
  . נמוכות יותר� בעלויותמהיה לסייורצוי  שאפשר

ע� אימוצו . עבר לכלל של חבות מוגבלת צפוי להפחית את העלויות המנהליותַמ
ולאלה יהיה , יפחת הסיכו� הכלכלי הניצב בפני רואי חשבו� מבקרי� הנתבעי� לדי�

 יפחת התמרי� של כ�. תמרי� מופחת להתפשר בתביעות שבה� התרשלות� מוטלת בספק
 יקט� מספר בעקבות זאת. נגד רואי חשבו� מבקרי�ניזוקי� להגיש תביעות מסוג זה 

 ע� מנ� א232ביעילותוהעלויות המנהליות תופחתנה ,  גבוהה מתועלת��התביעות שעלות
, פתחי בתי המשפטאימוצו של הסדר של חבות מוגבלת תגענה תביעות רבות יותר ל

  בתמריציה� של רואי חשבו�בשל ההפחתה הצפויה – לפחות בתקופת הזמ� הראשונה
 בטווח הרחוק עלות� הכוללת של תביעות אלה תהיה נמוכה מההפחתה אול� – להתפשר
 במספר התביעות שתוגשנה מלכתחילה נגד  עקב הירידהבעלויות המנהליותהצפויה 

   233.מבקרי�רואי חשבו� 
 שונה על השפעה חבות מוגבלתהסדרי� שוני� של לע� זאת חשוב לשי� לב לכ� ש

הגבלת החבות באמצעות קביעת תקרה , למשל. ותהעלויות המנהלישיעור� של 
על העלויות , לנזקיה בי� האחראי� יוטורית עלולה שלא למנוע התדיינות שנטטס

�הגבלת החבות באמצעות מעבר לכלל של לחלופי�  234.המנהליות הנוספות הכרוכות בכ
א� במקרי� שבה� היעילות , אחריות יחסית עלולה לפגוע בתמריצי הצדדי� להתפשר

יש בטיעוני� אלה אכ�  235.בשל חוסר הוודאות שיש בכלל ליצוררשת שיעשו כ� דו
  .  במסגרת בחירת ההסדר של חבות מוגבלתלית� לה� מענה ע� זאת אפשר, ממש

 
כתוארה ( לפסק דינה של השופטת 11 'פס, 72ש "לעיל ה, Ê ˘Ó˘ ‰˘Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ "Ïעניי�: ראו  230

  . .A.f' פס, 4חלק , 12ש "לעיל ה,  Joint and Several Liability – Report; ביניש) אז

 לפסק דינה השופטת 22 'פס, 72ש "לעיל ה, Ê ˘Ó˘ ‰˘Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ "Ïעניי�: לטענה זו ראו  231

  .ביניש) כתוארה אז(

  .913–912' בעמ, 91ש "ה לעיל, Mendick & Peck :ראו  232

  . .A.c' פס, 4 חלק ,12ש "לעיל ה, Joint and Several Liability – Report: ענה ברוח זו ראולט  233

רית באופ� שאינו תלוי טוזה יהיה מצב הדברי� א� על פי ההסדר שיאומ� תוחל התקרה הסטטו  234

 מחלקו היחסי של רית גבוההטוא� התקרה הסטטו, במצב דברי� זה. בשיעור אשמו של הנתבע

 לגבות כדיל� יותר מכפי חלקו לחזור לנתבעי� האחרי� ייבקש הנתבע שש, הנתבע המסוי� באחריות

  . התוצאה תהיה כאמור סבב התדיינויות שני בי� הנתבעי�. את הפער שבי� חלקו היחסי באחריות לתקרה

  ..A.c' פס, 4 חלק ,12ש " הלעיל, Joint and Several Liability – Report: לטענה ברוח דומה ראו  235
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  236והגינותדק צשיקולי . 5

 בדמות כלל של אחריות יחד ,בלתי מוגבלת נגד הסדר של חבות אחרתטענה מרכזית 
 שהטלת אחריות בהיק� מסוי� על רואה א�, פי טיעו� זהעל . היא חוסר הגינותו, ולחוד

 חוסר הגינות בכלל המטיל על כתפיו את יש, מבקר שהתרשל מוצדקת וראויההחשבו� ה
  .אעמוד על טענה זו בפירוט. נטל הפיצויהסיכו� לשאת במלוא 

הנזק , בביקורת הדוחות הכספיי�התרשל בה� רואה החשבו� המבקר שבנסיבות 
רקטוריו� י תוצאה ישירה של רשלנות חברי ההנהלה או הדהואשלישיי� שנגר� לצדדי� 

 תוצאה – ובמקרי� חמורי� מאלה, בעריכת הדוחות הכספיי� או בפיקוח על עריכת�
 תרומתו של רואה החשבו� המבקר בניגוד לה�.  מצד�ישירה של מעשה תרמית מכוו�

, א מנע את הנזקשהרי עיקרה במחדלו של, להתרחשות הנזק עקיפה ומשנית בלבד
שאחריותו האפשרות  ולמרות למרות זאת. להבדיל ממעשה אקטיבי שיצר את הסיכו�

, היחסית של רואה החשבו� המבקר על פי כללי חלוקת האחריות עשויה להיות מינורית
מצב דברי� . גבייה� בניהמעוולי� האחרי� אינ� א� , נטל הפיצויהוא עלול לשאת במלוא 

   237.ד ע� תחושת הצדק וההגינותזה אינו עולה בקנה אח

 
על פי כדאי להקדי� ולציי� כי ההחלטה לדו� בשיקולי צדק והגינות יחדיו ולא לחלק את הדיו�   236

במהל� הכתיבה מצאתי שניתוח הסוגיה מזוויות תאורטיות . אינה אקראית, צדקשונות של תאוריות 

שמעוררי� שיקולי� אלה באשר ולנטיות וו עומק ומדגיש את האמבימעניק ל, את הדיו�שונות מעשיר 

  .להסדר של חבות מוגבלת

 Proportionate Liability and; 391' עמב, 88ש "לעיל ה, Leibman & Kelly: לטענה זו ראו  237 

Canadian Auditors – Brief ,14' עמב, 115ש "לעיל ה ;Pritchard ,44' בעמ, 91 ש"לעיל ה ;Puri 

& Ben-Ishai ,44–43 'עמב, 117ש "לעיל ה ;Joint and Several Liability – Report ,12ש "לעיל ה ,

באופ� כללי טיעו� חוסר ההגינות הוא אחד הטיעוני� המרכזיי� המושמעי� נגד . A.a' פס, 4חלק 

 Nancy C. Marcus, Phantom Parties and Other Practical: ראו. הכלל של אחריות יחד ולחוד

Problems with the Attempted Abolition of Joint and Several Liability, 60 ARK. L. REV. 437, 

, 72ש "לעיל ה, Ê ˘Ó˘ ‰˘Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ "Ïעניי�; 789' עמב ,83ש "לעיל ה, גלעד; (2007) 492

  של המזיקפער לא יחסי בי� מוסריות אופיו והתנהגותו,  ואכ�. לפסק דינה של השופטת ארבל5' פס

:  ראו.לבי� הסנקציות המוטלות עליו נתפס כביטוי לחוסר הגינות בהקשרי� משפטיי� ואחרי�

Jeremy Waldron, Moments of Carelessness and Massive Loss, in PHILOSOPHICAL 

FOUNDATIONS OF TORT LAW 387, 391 (David G. Owen ed., 1995). בי� שתי להבחי�  יש ,ודוק

. הנמקות שונות לחוסר ההגינות הטמונה בהחלת כלל של אחריות יחד ולחוד על רואי חשבו� מבקרי�

חוסר ההגינות הטמונה בכלל של אחריות יחד ולחוד נובעת , יאליה כיוונתי בדבריו, על פי הראשונה

 החשבו� המבקר א� שחלקו היחסי בגרימת הנזק מהטלת הסיכו� לשאת במלוא נטל הפיצוי על רואה

כלל של אחריות יחד ולחוד לוקה בחוסר הגינות מאחר שיש בו להטיל על רואה , היעל פי השני. משני

הנמקות אלה שונות זו מזו . החשבו� המבקר את הסיכו� לשאת בפיצוי לנזק שלא נגר� באשמו

ועיקרה ביקורת על יחס ,  אחד מהמעוולי�הראשונה עוסקת ביחסיות אשמו של כל. בתכלית השינוי

. בו הוא עלול לשאתשבלתי פרופורציונלי בי� מידת אשמו של רואה החשבו� המבקר לשיעור הפיצוי 
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 על רואי חשבו� מבקרי� בולט בלתי מוגבלתחוסר ההגינות בהחלת הסדר של חבות 
רואה החשבו� המבקר חשו� לחבות שהיקפה גדול , ראשית: אחרי�טעמי� מ ג�

ה� בשל היקפי הנזק הצפויי� וה� בשל , ה� בשל ריבוי התובעי� האפשריי�, במיוחד
אחריותו של רואה החשבו� המבקר , שנית 238.וי� את אחריותוהכללי� המשפטיי� המתו

נטל כלל המטיל על רואה החשבו� המבקר את הסיכו� לשאת במלוא .  אחריות אישיתהיא
בתביעות , שלישית 239.סיכו� ממשי לפגיעה קשה בנכסיו האישיי�הפיצוי מעמידו ב

כלל , רביעית .שי ממגבייה הוא� בנימהסוג הנדו� הסיכו� שהמעוולי� האחרי� לא יהיו 
 בשל יכולת� נגד רואי חשבו� מבקרי� מעודד הגשת תביעות בלתי מוגבלתשל חבות 

  240.לנזק, א� בכלל, לשאת בפיצוי בהתעל� משיעור אחריות� הממשית
באופ� לא מפתיע טעמי� אלה תומכי� בהגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי� ג� 

הגבלת חבות� מצדיק את יוטיבי  צדק רטריב241.מנקודת המבט של צדק רטריביוטיבי
 כרי לחוסר יחסיות נגורמתשל מזיקי� במקרי� שבה� הטלת אחריות מלאה על המזיק 

 כפי שעולה ממאפייניה של 242.חומרת מעשהולבי� נטל האחריות המוטל עליו 
נגד רואי חשבו� מבקרי� המוגשות ההתרחשות העובדתית העומדת ביסוד תביעות 

המבקר במקרי� שבה� התנהגותו של רואה החשבו� , להוממאפייניה� של תביעות א
שבו נטל הפיצוי בי�  בי� אשמתו המוסרית ל� פער של ממש קיי,לוקה ברשלנות בלבד

 
חוסר ההגינות נובע מהטלת הסיכו� לשאת במלוא נטל הפיצוי , הילעומת זאת על פי ההנמקה השני

לעומת ההנמקה . � אשמו לבי� חלק מהנזקעדרו של קשר סיבתי בייעל רואה החשבו� המבקר על א� ה

 הטע� לכ� הוא שבמצב דברי� של. ההנמקה השנייה שגויה ויש לדחותה, נה שלה יש מקו�ראשוה

בגרימת הנזק  סיבה מכרעת לנזק א� א� שיעור אשמו הואמעוולי� יחד ולחוד כל אחד מהמעוולי� 

:  ראו.מוטעית של קשר סיבתי עדרויעל ההמבוססת לגישה שלפיה טענה של חוסר הגינות . חלקי

Wright  ,1153–1152 'עמב ,89ש "לעיל ה; Marcus ,493–492' עמב, 237ש "לעיל ה.   

 עלולה להיות לא � אחריותי� חשבו� מבקרי רוא נגדתביעותהכרו� בבשל אופיו של הנזק כי לטענה   238

  . 57' עמב, 176ש "לעיל ה, Feinman:  היחסי ראו�ציונלית לאשמפרופור

עסקינ� שמאחר , שאי� בסיכו� לפשיטת רגל אישית כדי ליצור חוסר הגינות לטעו� אפשרלכאורה   239

 , על עצמו רואה החשבו� המבקר ביודעי� ומרצו�קיבלאותו ש,  הכרו� בביקורת חשבונאיתבסיכו�

רואה החשבו� המבקר הסכי� לשמש אלא שספק א� אפשר לקבל את הטענה כי . תמורת שכר נאה

, 14ש "ה לעיל, Hill & Metzger :לדיו� בסוגיה זו ראו. י המשקיעי� בחברה המבוקרת לנזק"מבטח"

  .328' עמב

לעיל  ,Joint and Several Liability – Report ;867' עמב, 91ש "ה לעיל, Mednick & Peck:  ראו 240

  ..A.a' פס, 4 חלק ,12ש "ה

ה על המעוול התואמת י הטלת סנקצי– מאחר שהרעיו� של צדק רטריביוטיבי, באופ� לא מפתיע  241

 Ronen Perry, The: על כ� ראו .כל אד� נטוע עמוקות באינטואציה המוסרית של – לחומרת מעשהו

Role of Retributive Justice in the Common Law of Torts: A Descriptive Theory, 73 TENN. 

L. REV. 177, 191 (2006).  

  .194–193 'עמב ,ש�: ראו  242
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 ג� על  אפוא ניתנת להצדקהבלתי מוגבלתהסדר של חבות  הדחיית .הוא עלול לשאת
 �  . שיקולי� של צדק רטריביוטיביסמ

א� עיו� נוס� מגלה כי , ובה לב ממבט ראשו�טיעו� חוסר ההגינות או חוסר הצדק ש
 בדמות כלל, בלתי מוגבלתהוא יכול לתמו� באותה מידה באימוצו של הסדר של חבות 

יש , פרע מאחד המעוולי�יבהינת� הסיכו� לחוסר יכולת לה. יחד ולחוד  אחריותשל
" תמי�"בי� התובע ה.  להטיל סיכו� זה–  התובע או הנתבע– לבחור על מי מהצדדי�

ח� " את העדפת הצד ה,כ� נית� לטעו�, מחייבי� שיקולי הגינות וצדק" רשל�"לנתבע ה
לשאת במלוא נטל הפיצוי על  על דר� הטלת הסיכו� ,"אש�" על פני הצד ה"מאש�

אינה מסירה את תחושת חוסר " ח� מפשע"היות התובע עובדת אמנ�  243.האחרו�
, כ� נטע�, של זומקומה הראוי אול� , תרומתו לנזק משניתההגינות כלפי הנתבע ש
זה בי� ל, הנמלט מאחריות, כרי בי� זה שאשמו היחסי נ,כלומר. ביחסי� שבי� המעוולי�

   244.נתבעלולא ביחסי� שבי� התובע , הנושא בכל נטל הפיצוי, שאשמו היחסי קט�
. תימוכי� ג� בשיקולי� של צדק מתק�, שמקורה בשיקולי� של צדק מחלק, לטענה זו
, לעומתו. כולו או חלקו, אי� כל אחריות לנזק שספג" ח� מאש�"תו לתובע המעצ� הגדר

לפיכ� העובדה שא� .  סיבה מכרעת לנזקהואאשמו של כל אחד מהמעוולי� האחרי� 
מעוולי� אחרי� תרמו לקרות הנזק אינה גורעת מאחריותו המלאה של כל אחד מה� 

א� אי� ,  חזרה בי� המעוולי�היא אמנ� מספקת בסיס משפטי לתביעות. של התובע לנזקו
דברי� אלה נכוני� ג� . בה להשפיע על היחסי� שבי� התובע לבי� כל אחד מהמעוולי�

 יחסית לזו של קטנהישא לבסו� במלוא נטל הפיצוי יא� תרומתו היחסית של המעוול ש
אחראי מעוול זה למלוא ,  סיבה מכרעת לנזקהואמשנקבע כי אשמו . המעוולי� האחרי�

 ביחסי� 245. ביחסי� שבי� המעוולי� לבי� עצמ�הוא קיי�,  חוסר הגינות�� קייא. הנזק
לפיו משהופר השוויו� ו, עקרו� הצדק המתק�יש להחיל את שבי� התובע לכלל המעוולי� 

  החובה להשיב את השוויו� על כנו באמצעות פיצוי הניזוק המעוולחלה על, בי� הצדדי�
  246.על מלוא נזקו

 
' ÍÏÓ � 15/88נ "ד:  ראו למשל.שיקולי� אלה של צדק מחלק אינ� זרי� למשפט הישראלי  243

‰�¯Â˜¯ÊÈÂ ,לטענה זו ראו; )1990( 116–112 ,89 )2(מד :Kraft ,193, 178, 167' עמב ,89ש "לעיל ה ;

McBride ,193, 178' עמב ,88ש "לעיל ה ;Leibman & Kelly ,390' עמב, 88ש "לעיל ה ;Joint and 

Several Liability – Report , פס, 4 חלק ,12ש "לעיל ה 'A.a. . לטענה זו בהקשר הכללי של הטלת

, 397 'בעמ, 237ש "לעיל ה, Waldron: ראו, על איזה מהצדדי� לאירוע, תוצאות לא יחסיות לאש�

405 .  

  .1162' עמב ,89ש "לעיל ה, Wright: ראו, לטענה ברוח זו  244

יש לאמ� גישה שונה  שאלה אחרת היא א�. 1188, 1186–1185' עמב ,ש�: לטענה ברוח זו ראו  245

  . 1192–1191' בעמ, ש�: על כ� ראו. נזקאשמו להתרחשות הבמקרי� שבה� התובע תר� ב

 :על מאפיי� זה ראו. ת של דיני הנזיקי� ושל רעיו� הצדק המתק�ומסקנה זו נגזרת ממאפיי� הקורלטיבי  246

Jules L. Colman, The Practice of Corrective Justice, 37 ARIZ. L. REV. 15, 26–27 (1995); 

Ernest J. Weinrib, Tort Law: Correlativity, Personality, and the Emerging Consensus on 
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והסדר בלתי מוגבלת  הסדר של חבות –  כל אחת מהחלופות מצב שבו אפואלפנינו
הא� בכל זאת החלופה האחת עדיפה על פני .  יוצרת חוסר הגינות– של חבות מוגבלת

וכי שיקולי צדק והגינות מטי� את , אני סבורה שהתשובה לשאלה זו חיובית? חברתה
   247.הכ� לזכותו של הסדר של חבות מוגבלת

נושא התובע , ו של התובע נגר� על ידי מעוול אחדבנסיבות שבה� נזק, ראשית
עצ� קיומו של מעוול נוס� אינו יכול . במלוא הסיכו� של חוסר היכולת לגבות את הפיצוי

ודאי שהטענה כי . גבייהה� להצדיק את העברת הסיכו� מכתפי התובע לכתפי המעוול בר
העברת שהרי , ראויהיש בכ� למנוע חוסר הגינות כלפי התובע אינה יכולה לספק הצדקה 

זמנית חוסר הגינות מנקודת �  יוצרת בוגבייהה�הסיכו� מכתפי התובע לכתפי המעוול בר
 לשאת בחלק מהפיצוי – כלומר המעוול –עתה עלול זה האחרו� . אחרו�מבטו של ה

   248.שיהיה גדול מכפי חלקו בגרימת הנזק
עובדה שצדדי� טיעו� חוסר ההגינות מאבד במידה מסוימת ממשקלו נוכח ה, שנית

, כמקבלי מידע מתוחכמי�, לא אחת, שלישיי� הניזוקי� מביקורת רשלנית ניתני� לתיאור
.  מרצו�מקבלי� על עצמ�אות� ה� ש ,המודעי� לסיכוני� הכרוכי� בפעילות� העסקית

, "תמימי�"קרבנות מאפייני� אלה מלמדי� כי הגישה הרואה בצדדי� שלישיי� 
ממילא יש . אינה מדויקת, מי� הרוכש שירות או מוצר על השוואת� לצרכ� תתהמבוסס

כ� יש לזכור כי צד שלישי מתוחכ� נוס� על  249.בכ� להחליש את טיעו� חוסר ההגינות
ביכולתו לנקוט אמצעי� שיקטינו את :  דרכי�בכמה, יכול להתגונ� מפני הסיכו� לנזק

גרמו של נזק ילהכ� את הסיכו� בכלל� של פרטי� מטעי� בדוחות הכספיי� ויהסיכו� לה
או לחלופי� לגל� , )למשל לעמוד על ביצוע ביקורת חיצונית מטעמו לדוחות הכספיי�(

במחיר העסקה או בתנאיה את הסיכו� שבמקרה של נזק חלקו של הפיצוי לא יהיה 

 
Corrective Justice, 2 THEORETICAL INQUIRIES IN L. 107, 110, 116 (2001). מסקנה זו עולה 

התומכי� , ואכ�.  העיקריות של דיני הנזיקי�המטרות אחת שהיא, בקנה אחד ג� ע� מטרת הפיצוי

לל זה מגדיל את  שכטועני�, בדמות כלל של אחריות יחד ולחוד, בלתי מוגבלתבהסדר של חבות 

; 179' עמב ,89ש "לעיל ה, Kraft: ראו. ומכא� יתרונו, ההסתברות שהניזוק יפוצה על מלוא נזקו

Joint and Several Liability – Report ,פס, 4 חלק ,12ש "לעיל ה 'A.a.  

בלתי  חבות –  היא שמאחר שטיעו� חוסר ההגינות תומ� בכל אחת מהחלופותאחרתת גישה אפשרי  247

 על פי , מהחלופות עדיפהויש להכריע בשאלה איז,  במידה שווה–  או חבות מוגבלתמוגבלת

ש "לעיל ה, Leibman & Kelly :לגישה זו ראו.  שיקולי� של יעילות כלכלית, למשל.שיקולי� אחרי�

  . תומכי� באימוצו של הסדר של חבות מוגבלת, כפי שראינו, אלה. 396–395' עמב, 88

 Proportionate; 646–645' עמב, 88ש "לעיל ה, Manzer; 391' עמב, ש�: לטיעו� ברוח דומה ראו  248

Liability and Canadian Auditors – Brief ,15' בעמ, 115ש "לעיל ה; Kraft ,עמב ,89ש "לעיל ה '

178.  

ש "ה לעיל, Mendick & Peck; 1956–1955, 1951' עמב, 14ש "לעיל ה, Siliciano: לטענה זו ראו  249

  . A.a' פס, 4 חלק ,12ש "לעיל ה,  Joint and Several Liability – Report;916–915' עמב, 91
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 לפחות 250,על רקע דברי� אלה הסדר של חבות מוגבלת אינו נראה בלתי הוג�. יהיגב� בר
  251.זוקי� מתוחכמי�במקרי� שבה� עסקינ� בני

 : את בעית חוסר ההגינותרלפתודווקא הסדר של חבות מוגבלת עשוי , שלישית
לגבות את יכולת המטיל את מלוא הסיכו� לחוסר ה ,בלתי מוגבלתהסדר של חבות לעומת 
הרי שהסדר של חבות מוגבלת אינו דורש ,  על כתפי רואה החשבו� המבקרהפיצוי

מעצ� טבעו הסדר של חבות מוגבלת .  כתפי התובעבהכרח את הטלת מלוא הסיכו� על
יה את יהגב�  לאמ� בגדרו כלל המחלק בי� התובע למעוול בראפשרלכ� . גמיש יותר

   252.הסיכו� לחוסר היכולת לגבות פיצוי מאחד המעוולי�
 העומדת ביסוד ההמלצה להגביל את חבות� של רואי ההנחהלבסו� יש לזכור כי 

היא שהגבלת , בה� נקבעה מגבלה כאמורש המדינות שאומצה בכלל, חשבו� מבקרי�
החבות לא תחול במקרי� שבה� רואה החשבו� המבקר היה שות� להונאה או ידע עליה 

 שבה� התנהגותו של רואה החשבו� המבקר חורגת , במקרי� אלה253.ולא מנע אותה
ית  אינה נרא על כתפיוהפיצוינטל הטלת הסיכו� לשאת במלוא , "רגילה"מגדר רשלנות 

מסקנה זו כרוכה בתחושה כי כלל המטיל על איזה מהצדדי� את הסיכו� . בלתי הוגנת
   254.מסוי�" עונשי" בעל מאפיי� הואהפיצוי נטל לשאת במלוא 

תו� יצירת חריג ,  אימוצו של הסדר של חבות מוגבלתעל רקע דברי� אלה נראה כי
להביא לתוצאה ההוגנת צפוי , במתכוו� ובזדו�המבקר נהג רואה החשבו�  במקרי� שבה�

  .ביותר

  ייחודו של רואה החשבו	 המבקר. 6

 הצדקה אי�יזמה להגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי� עלולה לעורר את הטענה כי 
 בי� רואי חשבו� מבקרי� לבי� בעלי מקצועות חופשיי� אחרי� או רשויות פיקוח להבחנה

עלולי� ,  לטעו�אפשרכ� , להאלה כמו א. על דר� הגבלת חבות� של הראשוני�, אחרות
 להגביל דווקא את היק�  אפואמדוע. י� א� התרשלוילשאת באחריות כלפי צדדי� שליש

  ? חבות� של רואי חשבו� מבקרי�
  : לענות בשני מישורי�אפשרעל טענה זו 

 
, 88ש "לעיל ה, Leibman & Kelly; 1958–1956' עמב, 14ש "לעיל ה, Siliciano: לטענה זו ראו  250

   .423, 394' עמב

 הבחנה בי� ניזוקי� .A.a 'פס, 4 חלק ,12ש "לעיל ה, Joint and Several Liability – Report: ראו  251

  .289ש "ה ל�לה: ראו. מתוחכמי� לניזוקי� שאינ� מתוחכמי� נעשתה למשל בחקיקה פדרלית בקנדה

  .289ש "ה להל� :ראו. זה למשל הכלל שאומ� בחקיקה פדרלית בקנדה  252

 § .The Private Securities litigation reform Act of 1995, 15 U.S.C :ראו למשל  253

78u-4(f)(2)(A).   

' בעמ, 91ש "ה לעיל, Peck Mendick & :הקשר הכללי של כלל האחריות יחד ולחוד ראולטענה זו ב  254

877.  
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מסקנה שלפיה יש להגביל את היק� חבות� של רואי חשבו� מבקרי� אי� , ראשית
 ,יש לבחו� כל מקרה לגופו.  אחרי�מעוולי�היק� חבות� של משמעה כי אי� להגביל את 

 להגביל ישתכ� שי י,אחרי�מעוולי� מצאנה הצדקות להגבלת היק� חבות� של יוא� ת
משמצא שקיימת הצדקה , זו הדר� שבה הל� המחוקק, ואכ�. א� את חבות� שלה�

  255. מסוימי�מעוולי�להגבלת חבות� של 
 בעלות ו ה�המוטלת עליהנזיקית אחריות הבקר ומהחשבו� ה הרואעבודתו של , שנית

המצדיקי� את אימוצו של הסדר משפטי שונה בדמות כלל של חבות , חודיי�ימאפייני� י
  .מוגבלת

אחריותו הנזיקית של רואה החשבו� המבקר היא בעלת שני מאפייני� , כפי שראינו
א גורמת לנזק הי; היא עלולה להשתרע כלפי צדדי� שלישיי� רבי� ורחוקי�: חשובי�

, המתקיימי� זה בצד זה, מאפייני� אלה. שככזה עשוי להגיע לסכומי עתק, כלכלי טהור
עומדי� כפי שראינו ביסוד הטעמי� המצדיקי� את הגבלת חבות� של רואי חשבו� 

  . מבקרי�
לעומת זאת האחריות הנזיקית המוטלת על בעלי מקצועות אחרי� אינה בהכרח בעלת 

 עוסקי� בפעילות שהסיכו� הטמו� בה  א� שאלה– ל למשל רופאי�טו. מאפייני� דומי�
חשוב .  חולי� ובני משפחותיה�– ה� חשופי� לתביעות ממעגל ניזוקי� מצומצ�, גבוה
להבדיל מנזק , בגינו נתבע פיצוי על ידי ניזוקי� אלה הוא בדר� כלל נזק פיזישהנזק , יותר

 זה מצב הדברי� ג� 256.סופיי��אי�ככזה אי� עסקינ� בנזק בעל ממדי� . כלכלי טהור
הרי שזה , א� שאלה עלולי� לגרו� ברשלנות� לנזק כלכלי טהור. באשר למהנדסי�

  257.מוגבל בהיקפו בדר� כלל למספר קט� של ניזוקי�
 בי� רואי חשבו� מבקרי� לבעלי מקצועות אחרי� טמו� במידת תרומת אחרהבדל 
 של רואה החשבו� המבקר לקרות  רשלנותותרומת, פי שכבר טענתיכ.  לנזקרשלנות�

 
 ולחוק האחריות 234ח "ס, 1975–ד"התשל, הכוונה היא כמוב� לחוק הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�  255

להגבלת החבות בחוקי� אלו לדיו� בטעמי� שהובילו . 86ח "ס, 1980–ל"התש, למוצרי� פגומי�

הצעת חוק " דניאל מור ;29, 31 ח"ה, 1978–ט"תשלה, הצעת חוק האחריות למוצרי� פגומי�: ראו

 הצעת חוק ;)1979( 159–158, 114ז ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ " 1978–ט"תשל, האחריות למוצרי� פגומי�

הערות "לרד  אנגצחקי ;408, 406, 405ח "ה, 1973–ג"תשלה, הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�

 435–434, 431 הÌÈËÙ˘Ó " 1973–ג"תשל,  הצעת חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�– לחקיקה

 כח ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" סיפורו של חוק הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�? מהפ� או מפח"רונ� פרי  ;)1974(

147 ,191 ,197 )2004.(  
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תבע על ידי מטופל בגי� נזק כלכלי י לתאר מצבי� שבה� רופא יאפשר, אכ�). c(7.4' פס, 6ש "לעיל ה

 עקב חוות דעת זה למשל עשוי להיות המקרה כאשר החולה ספג נזק כלכלי טהור. טהור שנגר� לו

 במצבי� אלה מעגל הניזוקי� אלא שג�. אינו כשיר לעבודה מסוימתרפואית רשלנית שלפיה הוא 

  . תביעה מוגבל בהיקפוהבעלי עילת 

  .219' בעמ, 210 ש"לעיל ה, כה�: לטענה זו ראו ג�  257
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לעריכת הדוחות , לניהול החברה באופ� שהביא לקריסתה הכלכלית.  ומשניתהנזק עקיפה
שתרומת� לקרות , הכספיי� ולפיקוח על עריכת� אחראי� בעלי תפקידי� אחרי� בחברה

היות אשמו של רואה החשבו� המבקר גור� משני ועקי� לנזק , כפי שראינו. הנזק ישירה
  . אמ� הסדר של חבות מוגבלתאחד הנימוקי� העומדי� ביסוד ההמלצה ל הוא

טול למשל עור� די� . זה אינו בהכרח מצב הדברי� באשר לבעלי מקצועות אחרי�
הוא הנהנה על פי , הגור� בדר� זו נזק כלכלי לצד שלישי, המתרשל בניסוח צוואה

המצדיק , ר לעור� הדי�רואה החשבו� המבק במקרה זה קיי� הבדל של ממש בי�. הצוואה
 היא של רואה החשבו� המבקר לקרות הנזק  רשלנותותרומת. בחנה בי� השניי�היצירת 
   .נזק ישירהקרות הל  של עור� הדי� רשלנותו תרומת זאתלעומת. שניתעקיפה ומכאמור 

שני עוד להבדלי� אלה בי� רואי חשבו� מבקרי� לבעלי מקצועות אחרי� מצטרפי� 
ביקורת על דוחותיה הכספיי� של חברה מחויבת מכוח , האחד: זה בזההבדלי� הכרוכי� 

 כזאת שנעשית לתועלת הציבור היאעבודת� של רואי חשבו� מבקרי� , השני. החוק
של י� של נות� השירות ויותועלתה חורגת מגדר האינטרסי� הכלכליי� והאיש, בכללותו

ויתרה לשמירה על דברי� אלה תומכי� בטענה שקיימת חשיבות מיוחדת . מקבלו
. ומכא� ג� להגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי�, תחרותיות ויציבות בשוק הביקורת

שאי� חובה , כגו� יועצי מס או מתווכי�, נימוק זה אינו חל על בעלי מקצועות אחרי�
� ואישיי� של יושייעוד� הוא מת� מענה לאינטרסי� כלכלי, בחוק להיעזר בשירותיה�

   258.מקבלו שלנות� השירות ו
על דר� הגבלת , בחנה בי� רואי חשבו� מבקרי� לבעלי מקצועות אחרי�יצירת ה

 קיומו של איסור על שיפוי רואי  ג� בשלניתנת להצדקה, חבות� הנזיקית של הראשוני�
, כגו� עורכי די�, איסור דומה אינו מוטל על בעלי מקצועות אחרי�; חשבו� מבקרי�

 האחרוני�עדר איסור על שיפוי� יכולי� יבה 259.י�מהנדסי� ואדריכל, מעריכי שווי
 חלקי או שיפוי –  ישופו,להבטיח כי במקרה שתוטל עליה� אחריות כלפי צד שלישי

 לסיכו� כלכלי נמו� מזה שלו  אפואבעלי מקצועות אלה חשופי�.  על ידי הלקוח– מלא
 רואי לייחוד� שלהבדל זה מספק כאמור עוד הצדקה . חשופי� רואי חשבו� מבקרי�

   .חשבו� מבקרי� על דר� הגבלת חבות�
 לבעלי מקצועות אחרי� מתחדדת י חשבו� מבקרי�בי� רואה א� יש להבחי� שאלה

�במקרה של הנפקת ניירות ער� נזקקת החברה . במיוחד במקרה של הנפקת ניירות ער
 א� על. המנפיקה לא רק לשירותיו של רואה חשבו� מבקר אלא ג� לשירותיו של עור� די�
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  .)c(7.4' פס, 6ש "הלעיל 

 מוטל איסור על אי� ,1373ת " ק,1986–ו"תשמה, )אתיקה מקצועית(כללי לשכת עורכי הדי� על פי   259

מומחית לאתיקה מקצועית של , ר לימור זר גוטמ�"משיחה ע� ד. שיפוי עור� הדי� על ידי הלקוח

לא קבעה איסור על שיפוי עורכי די� ג�  ולכ� בנושא עולה שעד כה לא עסקה הלשכה, עורכי די�

  ).2009השיחה נערכה בחודש ינואר (




  לת חבותו הנזיקית של רואה החשבו� המבקר כלפי צדדי
 שלישיי
הגב  ב"עתש מא משפטי
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 הניתני� לה שוני� מאלהפי כ� השירותי� הניתני� לחברה על ידי רואה החשבו� המבקר 
 משפטיהסדר ההבחנה בי� היצירת , כפי שנראה מיד,  זו מצדיקהשונות. על ידי עור� הדי�

   .החל על רואה החשבו� המבקר לזה החל על עור� הדי�
, בתשקי�נכללי� קרי� במקרה של הנפקת ניירות ער� הדוחות הכספיי� המבו, כאמור

הבטחה "טיבה של חוות הדעת המעניקה . וכ� ג� חוות דעתו של רואה החשבו� המבקר
האפשרות להיגרמו של נזק כלכלי ו, כי האמור בדוחות הכספיי� נכו� הוא" סבירה

את רואה החשבו� המבקר לסיכו� בלתי מבוטל , כפי שראינו, ותלצדדי� שלישיי� חושפ
  . לתביעות

 הדברי� שונה כאשר מדובר בעור� הדי� המלווה את תהלי� במצ לעומת זאת
הרי שטיבה , א� שקיימת חובה לצר� לתשקי� חוות דעת של עור� די�,  ראשית:ההנפקה

בחוות דעתו מאשר עור� הדי� כי .  רואה החשבו� המבקר שלדעתהשל זו שונה מחוות 
יק או למציע הסמכות שלמנפ, הזכויות הנלוות לניירות הער� המוצעי� תוארו נכונה

 ,שהדירקטורי� או המציעי� נתמנו כדי�, להנפיק את ניירות הער� בצורה המוצעת
 עור� הדי�  שלדעתהחוות ,  כפי שעולה מדברי� אלה260.וששמותיה� נכללי� בתשקי�

ממילא אי� בחוות הדעת כדי . מצג מטעה קט�שייכלל בה  הסיכוי ולכ�, טכנית בעיקרה
  .כר לתביעות מצד צדדי� שלישיי�יסיכו� נלחשו� את עור� הדי� ל

א� שבמקרה של חיתו� קיימת פרקטיקה של מת� חוות דעת משפטית , שנית
הרי שחשיפתו , וא� שחוות הדעת חושפת את עור� הדי� לתביעות מצד החת�, לחתמי�

הטע� לכ� הוא שחוות הדעת . לאחריות נזיקית מוגבלת מזו של רואה החשבו� המבקר
 לפיכ�. שימושו ומסויגת ל�ממוענת לחת, חלק מתהלי� החיתו� ההסכמיניתנת לחת� כ

א� כלפי החת� , יתרה מכ�. עור� הדי� אינו חשו� מכוחה לתביעות של צדדי� שלישיי�
. נההסתייגויות מגוונות באשר לאחריותו של עור� הדי� לתוכעשויה חוות הדעת לכלול 

היא במקרי� שבה� די עור� הדי� הניתנת על יחוות הדעת  עיקר חשיבותה של, לבסו�
   261.א� בכלל, דעת חשיבות מופחתתהלחוות , לא הופעל החיתו�. הופעל החיתו�
הדוחות , כפי שראינו.  מצבו של רואה החשבו� המבקר שונה במידה רבהלעומת זאת

מיועדי� לצדדי� שלישיי� וחשופי� , הכספיי� המבוקרי� וחוות הדעת נכללי� בתשקי�
 את אחריותו לתוכ� חוות סייגיכולתו של רואה החשבו� המבקר ל, כ�יתרה מ. לעיונ�

 לכלול בה ואפשר, חוות הדעת לובשת נוסח אחיד, על פי הדי�. הדעת מוגבלת
   262.הסתייגויות והוראות מגבילות רק על פי כללי החשבונאות

 
  .וטיוטת התשקי�  פרטי התשקי�– תקנות ניירות ער�ל 61 'תק: ראו  260

 ותהחת� לטעו� שהוא הסתמ� על חוות הדעת ג� בשיווק ניירא� לא הופעל החיתו� עשוי , אמנ�  261

  .אלא שטענה זו טר� נבחנה, עו כמקד� מכירותבכובכלומר , הער� לצדדי� שלישיי�

 של לשכת רואי 90' גילוי דעת מס(" של דוח רואה חשבו� מבקר) הבלתי מסויג(הנוסח האחיד : "ראו  262

; http://staj.co.il/wp-content/ac/audit_standards/tb90.pdf) 2004, )2(8' פס, חשבו� בישראל

בלתי (הנוסח האחיד ' בדבר 90 תיקו� תק� ביקורת – 99תק� ביקורת "לשכת רואי החשבו� בישראל 
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מדברי� אלה במקוב� עולה שהאחריות הנזיקית שלה חשו� רואה החשבו� המבקר 
  . עור� הדי�שלהנפקה רחבה מזו בתהלי� ה

 בי� רואה החשבו� המבקר לעור� הדי� קיימת באשר לשירותי� הניתני� אחרתבחנה ה
 רואה החשבו� המבקר עור� ביקורת :על ידי כל אחד מה� בקשר לדוחות הכספיי�

שירותיו של עור� הדי� בקשר לדוחות הכספיי� ואילו , מקיפה של הדוחות הכספיי�
 יתרה 263.וות דעת באשר להליכי� המשפטיי� המתנהלי� נגד החברהמתמצי� במת� ח

�עור� הדי�  על, על פי כללי לשכת עורכי הדי� באשר לעריכת חוות דעת משפטית, מכ
מנע מהתנבאות באשר לסיכוי הצלחת� של הליכי� משפטיי� המתנהלי� נגד החברה ילה

 א� 264.וצאות ההלי� ודאות קרובה לוודאי בדבר תקיימתאלא במקרי� נדירי� שבה� 
תקל בקושי לבסס יצפוי ניזוק הטוע� שהסתמ� על חוות דעתו לה, אכ� כ� נהג עור� הדי�

מדברי� אלה עולה שחשיפתו של עור� הדי� לאחריות נזיקית בגי� חוות דעת . נגדו עילה
  .שנת� בקשר לדוחות הכספיי� מוגבלת מזו של רואה החשבו� המבקר

אפייני� מייחדי� רואי חשבו� מבקרי� מבעלי  מאפשר אפוא לסכ� ולומר שכמה
בחנה בי� הראשוני� לאחרוני� ככל שהדבר נוגע היצירת  ותומכי� במקצועות אחרי�

  .להיק� החבות הנזיקית

  שיקולי קוהרנטיות. 7

בבחינת השאלה א� יש לאמ� הסדר של חבות מוגבלת או שמא יש להותיר את ההסדר 
במסגרת זו יש לבחו� את מידת .  קוהרנטיותראוי להתחשב בשיקולי, הקיי� על כנו

להסדרי� ולעקרונות המשפטיי� , ההתאמה של ההסדר המשפטי העומד לבחינה לכללי�
   265.נטיות אחרותווהקיימי� בשיטת משפט נתונה ובשיטות משפט רל

 
תיקו� תק� ביקורת של לשכת רואי חשבו�  ("'של דוח רואה חשבו� מבקר על דוחות כספיי�) מסויג

 /ba.barilan-http://cpa.co.il/contentManagment/uploadedFiles/secretary_file) 2009, בישראל
09CycleStudy/upp9097.pdf .27ש "לעיל ה, 72 ' מס לגילוי דעת18 'פס:  ראותייגותלטעמי ההס .  

 /IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, www.iasplus.com :ורא  263
standard/ias37.htm (last visited at 12.7.2011).  

כללי� לעריכת חוות דעת "ת עורכי הדי� בישראל פורו� תאגידי� ושוק ההו� של לשכ: ראו  264

על עור� הדי� להסתפק , על פי כללי� אלה ). המחברתבידי עותק. (7.4, 7.1' פס, 8.12.05" משפטיות

אי� באמור כדי "; "לא נית� בשלב זה לית� הערכה בדבר סיכוי התביעה: "באחד המשפטי� האלה

  ". או לכל עניי� אחר בקשר ע� ההלי�/הולו ו לאופ� ניאו/לחוות דעה באשר לתוצאות ההלי� ו

בי� , נה רצויה של מערכת המשפטוקוהרנטיות היא תכ, על פי תאוריות של קוהרנטיות של המשפט  265

משו� שעל פי נורמות של רציונליות ככל שהמערכת המשפטית קוהנרטית יותר כ� היא רציונלית 

כת המשפטית קוהנרטית יותר כ� היא  ככל שהמער,ובי� משו� שעל פי נורמות של מוסר, יותר

 395, 390, 387 יח ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" תיאוריות קוהרנטיות של המשפט"הראל ' א: ראו. מוסרית יותר

)1994 .(�  . לחוסר קוהרנטיות עלולות להיות ג� השלכות תוצאתיות שליליות, כפי שנראה בהמש
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חוסר קוהרנטיות בשני להוביל ל, כ� נראה, צפוי בלתי מוגבלת אימו� הסדר של חבות
 חוסר קוהרנטיות בי� הדי� החל על רואי חשבו� מבקרי� לזה החל על – הראשו�: היבטי�

עמוד על כל א.  חוסר קוהרנטיות בי� הדי� הישראלי לדיני� זרי�– השני; נושאי משרה
  .אחד מהיבטי� אלה בפירוט

במקרה של מצג מטעה בדוחות הכספיי� או בתשקי� עלולי� לשאת , כפי שראינו
בצד , ל"כגו� הדירקטורי� והמנכ, נושאי משרה בחברהבאחריות כלפי צדדי� שלישיי� 

ע� זאת חוק החברות מתיר לחברה לאמ� . אחריותו הנזיקית של רואה החשבו� המבקר
ובלבד ,  הנטל הכלכלי המוטל על הראשוני� במקרה של אחריותאתמנגנוני� שיקלו 

רשאית   כ�266.בפזיזות או מתו� כוונה להפיק רווח אישי, שהמעשה לא נעשה בכוונה
לשפות נושא משרה בה בגי� חבות כספית שהוטלה , א� הדבר נקבע בתקנונה, חברה

 267.עליו לטובת אד� אחר על פי פסק די� או פסק בורר ובגי� הוצאות התדיינות סבירות
כ� חברה רשאית לכלול בתקנונה הוראה המתירה לה להתקשר בחוזה לביטוח על נוס� 

 הפרת חובת זהירות כלפי אד� אחר או חבות אחריותו של נושא משרה בה במקרה של
 איסור  חל לעומת זאת על החברה268.משרה כלפי אד� אחרהכספית שתוטל על נושא 

.  וככל הנראה ג� להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו את רואה החשבו� המבקרלשפות
שא במלוא נטל הפיצוי ובעלויות י הוא י,לפיכ� משהוטלה על האחרו� אחריות

  269.בעצמו ההתדיינויות
בחנה זו בי� נושאי משרה לבי� רואה החשבו� המבקר לא רק שאינה ניתנת להצדקה ה
למעט מקרי� שבה� רואה החשבו� המבקר היה שות� לתרמית או . אינה ראויהא� אלא 

ועיקרה במחדלו , אחריותו לנזק משנית ועקיפה,  למנעהכדיידע עליה ולא עשה דבר 
, עריכת הדוחות הכספיי�, פ� שהביא לקריסתהניהול החברה באו. למנוע את הנזק

 משויכי� כול� – הסמכות והיכולת לפקח על עובדי החברה, הפיקוח על עריכת�
 א� על פי כ� דווקא ה� 270. תרומת� לנזק ישירה ואקטיביתלפיכ�. להנהלת החברה

. המגבילי� את היק� חבות�, חוזי ביטוח או פטור, מוגני� באמצעות הסכמי שיפוי

 
  . לחוק החברות263 'ס: ראו  266

  .260 'ס, ש�: ראו  267

  .261 'ס, ש�: ראו  268

 Commission Staff Working Document: וראו עוד לעניי� ההבדל בי� נושאי משרה לרואי חשבו�  269

– Accompanying Document ,3.5' פס, 6ש "לעיל ה .  

וראו לעניי� זה ג� את דבריה . 882' עמב, 91ש "ה לעיל, Mendick & Peck: לטענה ברוח דומה ראו  270

אינני מקבלת את ההשוואה אשר ": 13' בעמ, 69ש " הלעיל, ˆ‡ÈÈ‚א "בעניי� בשברו� ' של השופטת צ

כונס '  גדליה בוכבינדר נ610/94א "בע) כתוארו אז(הנשיא ברק ' ער� המבקש בי� דבריו של כב

קיי� הבדל מהותי . ת� של רואי החשבו�על אחריות הדירקטורי� לאחריו) 4(ד נז "הנכסי� הרשמי פ

 ˙Â„·Ï Â�È‰ È�ÂˆÈÁ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ Ï˘ Â„È˜Ù˜ ‡˙ .בי� דירקטור בחברה לרואה חשבו� חיצוני

Â„‰"‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁ . È„·ÂÚ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙ÏÂÎÈ Â‡ ˙ÂÎÓÒ ÏÚ· Â�È‡ È�ÂˆÈÁ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯

Ì‰È˘ÚÓÂ ‰¯·Á‰ .�  .)א.ק. נ– הדגשה שלי ("אילותמוהה בעיני ההשוואה בי� שני תפקידי� , לפיכ
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זאת רואה החשבו� המבקר שאחריותו לנזק עקיפה ומשנית נושא בחבות מלאה לעומת 
 הסדר של. נזק שהאחראי� הישירי� לו ה� כאמור נושאי המשרה בחברה, ואישית לנזק

  . את חוסר הקוהרנטיות המתוארת, או לפחות לצמצ�,חבות מוגבלת צפוי לבטל
בי� הדי� הישראלי לבי�  –חוסר קוהרנטיות עוד  יוצר בלתי מוגבלתהסדר של חבות 

  . ותיו שליליותשתוצא – דיני� זרי�
במספר לא מבוטל של מדינות אומ� הסדר המגביל בדר� זו או אחרת , כפי שראינו

הדי� הישראלי יוצא דופ� . את חבות� של רואי חשבו� מבקרי� כלפי צדדי� שלישיי�
לישיי� רחבת שאחריותו של רואה החשבו� המבקר כלפי צדדי� ש לא רק. בהיבט זה

מצב דברי� זה מזמ� חוסר קוהרנטיות בי� הדי� . אלא שחבותו אינה מוגבלת, היק�
  . הישראלי לדיני� זרי�

חוסר קוהרנטיות בי� הדי� הישראלי לדיני� זרי� עלול להניע . תוצאה זו אינה רצויה
 הנו מגישתויתובעי� להעדי� את הפורו� הישראלי כפורו� ההתדיינות בתקווה כי כ� י
 התוצאה 271.המרחיבה של הדי� הישראלי באשר לחבות� של רואי חשבו� מבקרי�

. על ההשלכות השליליות שיש לכ�, צפויה להיות ריכוז תביעות בפורו� הישראלי
יצירת עומס על מערכת המשפט הישראלית וגידול בעלויות המנהליות המוטלות , כלומר

   272.על החברה הישראלית
 כמו ג� בכללי ברירת הדי� שאומצו בדי� הישראלי אומיתל� הבי�עיו� בכללי הסמכות 

  .אסביר את טענתי. מלמד כי החשש לריכוז� של תביעות בפורו� הישראלי ממשי
 מסירת הזמנה לדי� לנתבע השוהה בתחומי מדינת ,לאומית� הבי�על פי כללי הסמכות 

ות תביעב עסקינ� מאחר ש273. לפורו� הישראלילאומית� בי�ישראל מכוננת סמכות 
לנתבע תעמוד . התובע לא יקשה לעמוד בתנאי זה, ישראלי� המוגשות נגד רואי חשבו�

במקרה כזה האפשרות לעשות שימוש בדוקטרינת הפורו� הלא נאות ולטעו� כי הפורו� 
הישראלי אינו הפורו� המתאי� לדו� בתובענה וכי קיי� פורו� זר המתאי� יותר לניהול 

החל , ראשית: משני טעמי�, ו לקבל טענה זו בנקלטי אלא שבתי המשפט לא י274.הדיו�
מצה הפסיקה הישראלית גישה מצמצמת כלפי טענת פורו� לא נאות י א90� משנות ה

עתר לטענה זו אלא א� עלה בידי הנתבע להוכיח כי מאז� הזיקות ייה היא שלא להיוהנט

 
שבו חל לטענה שצדדי� שלישיי� צפויי� להגיש את תביעותיה� נגד רואי חשבו� מבקרי� בפורו�   271

 A study on systems of: ראו, הטומ� בחובו את האפשרות לפסיקת פיצוי בסכו� הגבוה ביותרהדי� 

civil liability of statutory auditors ,3.3.1פרק �תת (106' בעמ, 9ש "לעיל ה.(   

שיקולי " קרייני יכאילמ :ראו למשל, �Forum Shoppingהידועה כ, לחסרונותיה של תופעה זו  272

סיני '  הרהורי� בעקבות פסק די� הגבס א– מסע� אל תו� האל� השני ומעבר לו: הפורו� הנאות

  .)2002 (88–87 ,67 יט  The Lockformer Co." È¯˜ÁÓËÙ˘Ó 'מ נ"בע) 1989(

, 465) 2(נחד "פ ,.ÂÈ�Â¯Ë˜Ï‡ ˙ÂÈ˘Ú˙ ‡„‡¯ 'Bodstray Company LTD˙ � 4601/02א "ע: ראו  273

471) 2004(.  

  . ש�: ראו  274
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תביעות מאפייניה� העובדתיי� של ,  שנית275.רור ובמובהק לעבר הפורו� הזרינוטה בב
התפרסות , היות אחד הצדדי� גור� מקומי והאחר גור� זרכלומר  – פנינולמהסוג ש

סתמכות עליה הקבלת חוות הדעת וה, הביקורת על פני יותר ממדינה אחתעבודת 
יתרה .  יקשו על נתבעי� להוכיח את עדיפותו הברורה של הפורו� הזר–ות שונות במדינ

�א בכלל שיקוליו בהכרעה בטענת פורו� לא השאלה א� בית המשפט רשאי להבי, מכ
, ובכלל אלה השאיפה למנוע ריכוז� של תביעות במקו� אחד, נאות שיקולי� ציבוריי�

 טר� ,משפט והטלת הוצאות ניהול ההלי� על הציבורהעומס עבודתה של מערכת בתי 
א� שבהכריעו בשאלת הסמכות ,  לבסו�276.הוכרעה סופית בפסיקת בתי המשפט

הרי שרק ,  יכול בית המשפט לשקול שיקולי צדק החורגי� מזיקות האירועתלאומי� בי�ה
פסק עשויי� להניע את בית המשפט יחוסר צדק מהותי או חוסר סבירות קיצוני בסעד שי

, שוני בסכו� הפיצוי אינו בא. לפסוק לטובת פורו� אחר מזה שאליו מכוונות מרב הזיקות
ולה מדברי� אלה היא שתובעי�  המסקנה הע277.בגדר שיקולי� אלה, כ� נפסק

תקל יהמבקשי� להביא את תביעת� בפני מערכת המשפט הישראלית אינ� צפויי� לה
   .בקושי של ממש

בצד הכללי� המאפשרי� לתובעי� להגיש את תביעותיה� בפורו� הישראלי עומדי� 
אלה צפויי� לעודד תובעי� לבחור . כללי ברירת הדי� שאומצו על ידי הדי� הישראלי

כלל , על פי פסיקת בית המשפט העליו�. ורו� הישראלי כפורו� לניהול התביעהבפ
 אימוצו 278.ברירת הדי� בתביעות נזיקיות הוא די� מקו� ביצוע העוולה ולא די� הפורו�

של די� מקו� ביצוע העוולה ודחייתו של די� הפורו� אמנ� נועדו לצמצ� את התופעה 

 
 Ò·‚‰ ' È�ÈÒ)1989 (Ú·"� Ó 'The ‡ 2705/97א "רע :לגישה זו ולטעמי� לאימוצה ראו  275

Lockformer ,1998 (114, 109) 1( נבד"פ( ;2903/96א "רע � ‰˜ÈÒÓ 'Ò�ÏÂ„ ,נבד"פ )817) 1, 

Insight Venture Partners IV L. P.�  ' „Á‡ „ÏÂ‰ Ë�ÎË 749/05א "רע; )1998( 821–820

Ú·"Ó,2737/08א "רע; )11.4.2005, פורס� בנבו(פט רובינשטיי� וש לפסק דינו של ה)7( ה' פס  Ï·¯‡

� 'TUI AG, 10250/08א "רע; )29.1.2009, בנבופורס� ( לפסק דינו של השופט דנציגר 21 'פס 

� ·Èˆ˜ 'ZAO RAIFFEISENBANK) ¯Ê „È‚‡˙( ,לפסק דינו של השופט גרוניס 4 'פס ) פורס�

  . )18.3.2010, בנבו

 2705/91א "ע; )1985 (386, 384, 365) 1( לטד"פ, ÈËÚ Â·‡ 'ÈÒÈË·¯Ú‰ � 300/84א "ע :ראו  276

Â·‡�‚'� ‰ÏÁ 'Ú· ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á"Ó ,4716/93א "רע ;)1994 (577, 554) 1( מחד"פ 

� ÌÎ˘ ÁÂËÈ·Ï ˙È·¯Ú‰ ‰¯·Á‰ '˙‡˜È¯Ê ,עניי�; )1994 (270–269, 265) 3( מחד"פ Ï·¯‡ ,ש "לעיל ה

המשפט הישראלי בצל "איריס קנאור : לטענה זו ראו . לפסק דינו של השופט דנציגר20, 17 'פס, 275

" לאומית� בית המשפט העליו� של ישראל כשות� ביצירת קהילת בתי משפט טראנס– הגלובליזציה

ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ 2006( 238, 223 כג.(   

, 276ש "לעיל ה, ‰ÌÎ˘ ÁÂËÈ·Ï ˙È·¯Ú‰ ‰¯·Á עניי�; 578' עמב ,276ש "לעיל ה, Â·‡�‚'‰ÏÁ עניי�  277

  . 269' עמב

: להל�() 2005( 372, 345) 1( נטד"פ, ˜¯Ú· ÔÂÊÓ È¯ˆÂÓ ˜ÂÂ˘Â ¯ÂˆÈ ÔÂ�È"� Ó 'Ô‡Ú 1432/03א "ע  278

   ).ÔÂ�Èעניי� 
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רשה והחילה כלל זה מעלה כי הוא אינו צפוי יא� עיו� בפסיקה שפ, Forum Shopingשל 
המאפשרי� לבית , הפסיקה הכירה בחריגי� לדי� מקו� ביצוע העוולה, ראשית. למגרה

מעיו� בפסיקה עולה כי על א� ,  שנית279.המשפט לסטות ממנו במקרי� מתאימי�
ית בית המשפט העליו� היא ינט,  ככלל ברירת הדי�אימוצו של די� מקו� ביצוע העוולה

מדינת תחומי להחיל את די� הפורו� הישראלי ג� במקרי� שבה� העוולה לא בוצעה ב
מצב דברי� זה צפוי לעודד תובעי�  280.בהסתמ� על החריגי� שנקבעו לכלל, ישראל

לבחור בפורו� הישראלי בתקווה כי הדי� שיוחל על התביעה יהיה בסופו של דבר הדי� 
תומכת במסקנה . ל רואי חשבו� מבקרי�עדר המגבלה שבו על חבות� שיעל ה, הישראלי

העובדה שבתביעות מהסוג הנדו� עשויה ההתנהגות המקימה את העוולה להתרחש  זו
  .משמעי�ומכא� שמקו� ביצוע העוולה אינו חד, ביותר ממדינה אחת

חשש של ממש לריכוז יוצר אפוא עדר קוהרנטיות בי� הדי� הישראלי לדיני� זרי� יה
אימוצו של הסדר של . על התוצאות השליליות שיש לכ�, תביעות בפורו� הישראלי

חבות מוגבלת שיעמיד את הדי� הישראלי בשורה אחת ע� דיני� אחרי� עשוי למנוע את 
  . את השלכותיה השליליותומכא�חוסר הקוהרנטיות המתוארת 

   –הגבלת חבותו הנזיקית של רואה החשבו� המבקר . ד
  הסדרי� משפטיי� אפשריי�

  כללי. 1

ו ההסדר  כי יש לאמ� הסדר של חבות מוגבלת מעלה את השאלה מהת הטענהקבל
שיטות עיו� בספרות וב. להגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי�המשפטי המתאי� 

   :כמה הסדרי� משפטיי� אפשריי� מעלה המשפט השונות

 
 קבע בית המשפט העליו� כי לבית המשפט נתו� שיקול דעת לסטות במקרי� ÔÂ�Èכ� למשל בעניי�   279

בו שכאשר המקו� , לומרכ. נדירי� מכלל די� מקו� ביצוע העוולה כאשר שיקולי צדק דורשי� זאת

מדינה אחרת זיקה הדוקה לוכאשר , הנעדר זיקה אמתית למאורע, בוצעה העוולה הוא נתו� מקרי

, פורס� בנבו( �È·ÂÈ '¯‡Ï˜Ò¯ � 3299/06א "בע. 374' עמב, ש�: ראו. לעוולה, בהרבה, יותר

 מקו� ביצוע לכלל די� כי יש להכיר בחריג נוס�, בדעת יחיד, קבעה השופטת ארבל) 26.4.2009

 מקו� יש להחיל על התביעה את די�,  מקו� מושב משות�כאשר לצדדי� לתביעה, לגישתה. העוולה

   . לפסק דינה של השופטת ארבל19–15, 4 'פס, ש�: ראו. המושב

 לפסק דינה של 20 'פס, 279ש "לעיל ה, �È·ÂÈ¯עניי� ; 379–378' עמב ,278ש " לעיל ה,ÔÂ�Èעניי� : ראו  280

, „È�ÈËÒÏÙ‰ ˙Â˘¯‰ 'ÔÈÈ˙ � 4060/03א "רע;  לפסק דינה של השופטת חיות5–2 'פס, השופטת ארבל

שעסק  ,ש� ,�È·ÂÈ¯ה זו בולטת במיוחד בעניי� ינטי. )17.7.2007, פורס� בנבו( לפסק הדי� 8 'פס

  .רעה בניו זילנדיבתאונת דרכי� שא
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שאומצה , במסגרת חלופה זו. ינוי בכללי ההתאגדות של רואי חשבו� ש–הראשו� 
 שרואי חשבו� יוכלו כדי ישונו כללי ההתאגדות 281,נות בגרסה זו או אחרת מדיבכמה

וכ� מפני , מפני אחריות אישית, בהיק� זה או אחר, להתאגד בתאגיד שיספק לה� מג�
  282.פרטיי�ירידה לנכסיה� ה

בי� במלואו ובי� ,  המוטל על רואה החשבו� המבקרנטל הפיצויהפחתת  – השני
הצדדי� לחוזה הביקורת יכולי� , למשל .יות בי� הצדדי�באמצעות הסכמות חוז, בחלקו

לכלול בחוזה תניות שעניינ� הגבלת חבותו של רואה החשבו� המבקר באמצעות קיצור 
, ואכ� 283. אימו� כלל של אחריות יחסיתאוקביעת תקרה לפיצוי , תקופת ההתיישנות

בות� כלפי רואי חשבו� מבקרי� להגביל את חיכולי� במספר לא מבוטל של מדינות 
באמצעות , כלפי צדדי� שלישיי�את חבות�  א� וימי�ובמקרי� מס,  המבוקרתהחברה

 כאחת החלופה זו א� הוצגה על ידי המועצה האירופית בהמלצת 284.תניה חוזית
  .החלופות האפשריות להגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי�

שמכוחו , סית מעבר מכלל של אחריות יחד ולחוד לכלל של אחריות יח–השלישי 
. אפשר לחייב את רואה החשבו� המבקר בפיצוי כדי שיעור חלקו היחסי באחריות ותו לא

 בהמלצת המועצה האירופית כאחת החלופות האפשריות להגבלת ה הוצגחלופה זו
על רואי חשבו� מבקרי� במדינות אחדות החיל הדי� . חבות� של רואי חשבו� מבקרי�

 
 , הולנד, צרפת, אוסטריה, הונג קונג, אנגליה, קנדה,ארצות הברית: ואלה המדינות הידועות לי  281

, 20, 12–11 ,6' עמב, 8ש "לעיל ה, Efforts At Tort Reform 2011: ראו. Channel Island ,סינגפור

24, 33 ,37 ,43–44, 46 ;Puri & Ben-Ishai ,42' עמב, 117ש "לעיל ה; Bush, Fearnley & Sunder ,

  .2.2' פס, 175ש "לעיל ה

 :הגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי� על דר� שינוי בכללי התאגדות� יכולה ללבוש שתי צורות  282

כ� מי שלא דבק  ו,”Partial Shield“�פירמה זוכי� לחברי� בהשותפי� בשותפות או  ה,ל פי האחתע

שותפי� בשותפות או זוכי� ה, יהיעל פי השנ. בו אש� אישי מוג� מפני אחריות המוטלת על השותפות

כ� לאלה עומדת אותה ההגנה הנתונה לבעלי מניות בחברה ו, ”Full Shield“�פירמה לחברי� בה

  .מ"בע

 מעבר –על פי הדי� האנגלי יכולי� הצדדי� לחוזה הביקורת לבחור בהגבלה הרצויה לה� , למשל  283

.  ולעגנה בחוזה–קביעת תקרה לפיצוי או קביעת נוסחה לחישוב הפיצוי , לכלל של אחריות יחסית

 /Companies Act, 2006, c.46, §535 (Eng), available at www.opsi.gov.uk/acts/acts2006: ראו
pdf/ukpga_20060046_en.pdf.  

,  ברמודה, אירלנד, מלטה, לוקסמבורג, בלגיה, אנגליה, שוודיה,אוסטריה: ימדינות הידועות להואלה   284

 Commission Staff Working: ראו. ליטא,  לטביה, פולי�, ספרד, הולנד, דנמרק,תכי'צהרפובליקה ה

Paper ,2011; 3.1.2' פס, 2נספח , 9ש "לעיל ה Efforts At Tort Reform,33, 6' בעמ, 8ש " לעיל ה ,

42.  
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 בוטלה או תחולת הכלל של אחריות יחד ולחודו, הסדר כלשהו של אחריות יחסית
   285.סויגה

 הגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי� באמצעות קביעת תקרה –הרביעי 
 רית לפיצוי הוצגהטוקביעת תקרה סטטו. סטטוטורית לפיצוי שאפשר לפסקו לניזוקי�

 בהמלצת המועצה האירופית כאחת החלופות האפשריות להגבלת חבות� של א� היא
  286. מדינותבכמהואומצה ,  חשבו� מבקרי�רואי

אלה להגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי� " י�טהור "הסדרי� משפטיי�בצד 
 הסדר למשל י� אלה נמנ�ע.  להגבלת החבות"רבי�ומע"י� הסדרי� משפטיי� עומד

 הסדר המשלב כלל של 287;ע� תקרה סטטוטוריתהמשלב כלל של אחריות יחסית 
 הסדר המגביל את תחולת הכלל של 288;לל של אחריות יחסיתאחריות יחד ולחוד ע� כ

 
 , ברמודה, הולנד, צרפת,ויי�ו ש, אוסטרליה, קנדה,ארצות הברית: יואלה המדינות הידועות ל  285

. 47–46, 41, 33 ,27, 20, 10, 7, 2' בעמ, 8ש " לעיל ה,Efforts At Tort Reform 2011 :ראו. הונגריה

 מגביל הדי� הפדרלי 1995 החל משנת .בהקשר זה בולטת במיוחד הרפורמה שחלה בדי� האמריקני

בתובענות ייצוגיות שעניינ�  )ובכלל� רואי חשבו� מבקרי�( את חבות� של נתבעי� בארצות הברית

�הכלל של אחריות יחד , על פי הוראות החוק. ונות בפני בית משפט פדרליהנד, הפרת דיני ניירות ער

 בפיצוי כדי יחובונתבעי� אחרי� . ביודעי� רק על נתבעי� שהפרו את דיני ניירות ער�יחול ולחוד 

 באופ� מלא או חלקי בסיכו� של חוסר היכולת לגבות את מלוא יישאושיעור חלק� היחסי באחריות ו

 The Private Securities litigation reform Act, §78u-4 :ראו. חרי�הפיצוי מהנתבעי� הא

(f)(2)(A), (B)(i), (4)(A). רפורמה , 2004–1986שני� ב, רפורמה זו ברמה הפדרלית התחוללה בצד

סיוגו של הכלל של בביטולו או זו באה לידי ביטוי ב. ה שלושי� ותשע מדינותשהקיפ, ברמה המדינית

יש בה להשפיע ג� על היק� , א� שרפורמה זו אינה ייחודית לרואי חשבו� מבקרי�.  יחד לחודאחריות

 ,American Tort Reform Association, Joint and Several Liability Reform:ראו. חבות�

available at www.atra.org/issues/index.php?issue=7345 ;2011 Efforts At Tort Reform, 

  .54 'בעמ, 8ש "לעיל ה

 הרפוליקה , בולגריה, סלובניה, יוו�, גרמניה, בלגיה, אוסטריה,אוסטרליה: יואלה המדינות הידועות ל  286

ש "לעיל ה, Commission Staff Working Paper :ראו. לטביה, פולי�, אסטוניה, קפריסי�, הסלובקית

, 17, 16, 8, 7, 6, 3–2' בעמ, 8ש " לעיל ה,Efforts At Tort Reform 2011 ;3.1.2' פס, 2נספח , 9

22 ,24 ,35 ,32 ,37 . 
אלברטה ב, ויבקוקב ,רית אומ� באונטריוטותקרה סטטוע� הסדר המשלב כלל של אחריות יחסית   287

 ,Securities Act, R.S.O. 1990, c. S. 5 , Part XXIIL1, Sec. 138.6: ראו. קולומביה הבריטיתבו

138.7 (www.e-laws.gov.on.ca); Securities Act, R.S.Q., c. V-1.1, § 3, Sec. 225.32, 225.33; 

Securities Act, R.S.A 2000, c. S-4, Part 17.01, Sec. 211.06, 211.07; Securities Act, 

R.S.B.C., 1996, c. 418, Part 16.1, Division 3, Sec. 140.6, 140.7.  

 John W. Wade, Should Joint and Several Liability of Multiple: לדיו� בחלופה זו ראו  288

Tortfeasors Be Abolished?, 10 AM. J. TRIAL ADVOC. 193, 198–199 (1986) ;Joint and 

Several Liability – Report ,פס, 4 חלק ,12ש "לעיל ה 'B.4 ;McBride ,198' עמב, 88ש "לעיל ה ;

Lindsey ,967' עמ ב,93ש "לעיל ה.   
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 הסדר המשלב כלל של אחריות יחד ולחוד ע� כלל 289;אחריות יחסית לנסיבות מסוימות
   290.של אחריות יחסית וע� תקרה סטטוטורית

דיו� מעמיק בכל אחד מהסדרי� משפטיי� אפשריי� אלה חורג ממסגרתה של רשימה 
� אסתפק בבחינת שניי� מההסדרי� המשפטיי� האפשריי� לפיכ. וראוי למחקר נפרד, זו

מעבר לכלל של אחריות יחסית וקביעת תקרה : להגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי�
  . רית לפיצויטוסטטו

  מעבר לכלל של אחריות יחסית. 2

 במצב של ריבוי מעוולי� עצמאיי� שגרמו לנזק אחד ,על פי כלל של אחריות יחסית
 יחוב כל אחד מה� כלפי הניזוק כדי חלקו היחסי באחריות ותו שאינו נית� לחלוקה

   291.לא
להעדפת כלל של אחריות יחסית על פני כלל של אחריות יחד ולחוד שתי השלכות 

  :חשובות
 חלקו היחסי באחריות א� כפיע� אימוצו יחוב רואה החשבו� המבקר בפיצוי , ראשית
 כלל לפי, כלומר. המעוולי� האחרי�לגבות את יתרת הפיצוי ממי מלא יוכל א� הניזוק 

 בסיכו� של חוסר יכולת – ולא רואה החשבו� המבקר –שא הניזוק ישל אחריות יחסית י
ישא עוד י רואה החשבו� המבקר לא מלבד זאת. לגבות את מלוא הפיצוי מכלל המעוולי�

והנטל לתבוע את כלל המעוולי� ,  נגד המעוולי� האחרי�חזרהבנטל של הגשת תביעות 
   292.ולגבות מה� פיצוי יוטל על הניזוק

 
 הוא צד שלישי  להגביל את תחולת הכלל של אחריות יחסית למקרי� שבה� הניזוקאפשר, למשל  289

 ,.Canada Business Corporation Act, R.S.C: ראו.  למשל הכלל שאומ� בקנדהזה. מתוחכ�

1985, c. C-44, Part XIX.1, Sec. 237.3 (1), (2), (3), (4), 237.2, 237.5 )להל� :CBCA(.  

 The Private Securities Litigation:  ראו.חלופה זו אומצה במשפט האמריקני ובמשפט הקנדי  290

Reform Act, § 78u-4(f)(4)(A)(ii) ;CBCA ,עוד ל; (4),(3),(2)237.3חלקי� , 289ש "לעיל ה

, 88ש "לעיל ה, McBride; 186' עמב ,89ש "לעיל ה, Kraft :למשל, ראוהסדרי� משפטיי� מעורבי� 

' עמב ,89ש "לעיל ה, Wright; 978, 968–967' עמ ב,93ש "לעיל ה, Lindsey ;184, 176–175' עמב

1165–1168 ;Marriane Ojo, Proposals for A New Audit Liability Regime in Europe, text 

near n. 29–34 (2009), ssrn.com/abstract=1407212 .  

 RESTATEMENT (THIRD) OF TORTS § B18, cmt :למהותו של כלל של אחריות יחסית ראו למשל  291

a, 168 (1999) ; Lindsey ,ומגדר רשימה זא� היא החורגת , שאלה אחרת. 963' עמ ב,93ש "לעיל ה ,

לדיו� בשאלה . היא מה� השיקולי� שבה� יש להתחשב בקביעת חלקו היחסי באחריות של כל מעוול

ש "לעיל ה, Ê ˘Ó˘ ‰˘Ó ÁÂ�Ó‰ È˘¯ÂÈ "Ïעניי� ;793, 791 'עמב, 83ש "ה לעיל, גלעד: זו ראו למשל

  . ביניש) כתוארה אז( השופטת  לפסק דינה של26 'פס, 72

לעיל , Lindsey; 177' עמב ,89ש "לעיל ה, Kraft: ו אחריות יחסית רא שלכללהלמאפייני� אלה של   292

  .1142' עמב ,89ש "לעיל ה,  Wright; 963' עמ ב,93ש "ה
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מאחר .  הפיצוי שבה� יחויבו רואי חשבו� מבקרי�סכומיע� אימוצו יופחתו , שנית
וכ� ג� חלקו היחסי של רואה , צפוי להשתנות מתביעה לתביעההנתבע פיצוי סכו� הש

החלתו של כלל זה אינה סכומי הפיצוי עקב בהצפויה ההפחתה , החשבו� באחריות
זו תשתנה ממקרה למקרה ותהיה ידועה רק ע� מת� פסק . ו ידועה מראשקבועה א

   293.הדי�
רואה ,  המזיק שלמבטה מנקודת ו בראש ובראשונה בהגינותכלל זה הוא של ויתרונ

אחת ההצדקות להגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי� היא , כזכור. החשבו� המבקר
.  הפיצוי נטלו� לשאת במלואחוסר ההגינות שבכלל משפטי המטיל על אלה את הסיכ

שא רואה החשבו� ילא רק שעתה לא י. וות זהיכלל של אחריות יחסית צפוי לתק� ע
אלא שבקביעת חלקו היחסי באחריות , אחרי� בפיצויהמעוולי� ההמבקר בחלק� של 

   294.עקיפה ומשניתהייתה תרומתו לנזק ה שיוכל בית המשפט לתת ביטוי לעובד
כלל של . תרונות ג� מנקודת המבט של יעילות ההרתעה של אחריות יחסית יכללל

רואי חשבו� מבקרי� לנקוט אמצעי החלי� על אחריות יחסית צפוי לחזק את התמריצי� 
 כלל של אחריות יחד ולחוד לפי, כפי שראינו. זהירות סבירי� בעת עריכת הביקורת

: עיקריי�משני טעמי� סבירי� זהירות אמצעי לרואה החשבו� המבקר תמרי� לנקוט 
כללו של מצג מטעה בדוחות י אמצעי זהירות מפחיתה את הסיכו� להתנקיט, האחד

קטינה את מסבירי�  אמצעי זהירות תנקיט, השני. כ� להתרחשות נזקבהכספיי� ו
 נכלל מצג  במקרה שבו בדוחות הכספיי�הסבירות שעל רואה החשבו� תוטל אחריות

 כלל של שלפיאלא .  של אחריות יחסית כלללפיטעמי� אלה עומדי� בעינ� ג� . מטעה
עתה .  נוס� לנקוט אמצעי זהירות סבירי�תמרי�אחריות יחסית לרואה החשבו� המבקר 

יש בנקיטת אמצעי זהירות לא רק כדי להפחית את ההסתברות להתרחשות נזק או את 
כ� על בכי א� ג� להשפיע על שיעור חלקו היחסי באחריות ו, ההסתברות להטלת אחריות

 אפוא כלל של אחריות יחסית יוצר).  והוטלה עליו אחריותנגר� נזקא� (קו בפיצוי חל
  295. תמרי� לרואה החשבו� המבקר לנקוט זהירות סבירה בעת עריכת הביקורתעוד

הנגרמות מנהליות העלויות את הלהפחית  כלל של אחריות יחסית צפוימלבד זאת 
 כלל של אחריות לפי, כפי שראינו.  בי� המעוולי�חזרהתביעות מהגשת� ומניהול� של 

ולא את כלל " הכיס העמוק"יחד ולחוד מתומרצי� ניזוקי� לתבוע את המעוול בעל 
 כלל זה קיי� סיכוי לא מבוטל ששאלת חלוקת האחריות בי� כלל וכ� לפי. המעוולי�
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 296.על העלויות המנהליות הכרוכות בכ�, וותר לשלב השני של ההתדיינותיהמעוולי� ת
כלל של אחריות יחסית המחייב את הניזוק לגבות מכל מעוול את חלקו ת לעומת זא

� מגדיל בכ� .ניזוקי� לתבוע את כלל המעוולי� ולעשות זאת בתביעה אחת בפיצוי מתמר
סכו� בעלויות י החעל, כלל של אחריות יחסית את הסיכוי לסיו� ההתדיינות בשלב אחד

�   297.המנהליות הכרו� בכ
ריות יחד ולחוד עלול לפגוע בתמריציה� של נתבעי� עוד ראינו שכלל של אח

 חשש� של משו�,  החלופה היעילה ביותרהיאלהתפשר ג� במקרי� שבה� פשרה 
כלל של . על ידי נתבעי� שלא התפשרוחזרה תבע בתביעת ינתבעי� שהתפשרו לה

 298.הסכמי פשרהומעודד  חשש זה מסיר החזרהאחריות יחסית המייתר את תביעות 
  . כאמור הפחתה בעלויות המנהליותהיאויה התוצאה הצפ

א� שכלל של . ניצבי� חסרונותיו כלל של אחריות יחסית מנגד ליתרונות שבה� ניח�
הרי ,  רואי חשבו� מבקרי�שיעור הפיצוי שיושת עלצפוי להפחית את אחריות יחסית 

 בפיצוי לא שיעור ההפחתה, מרבית לפיצוי שאפשר לפסוק לניזוקי�עדר מגבלה ישבה
 הנזק היק�מ, בכל מקרה לגופו,  יושפע של זושיעורה. יהיה קבוע או נית� לצפייה מראש

לא רק זאת אלא . באחריותהמבקר  רואה החשבו�שסבל הניזוק ומשיעור חלקו היחסי של 
רואה  היחסי של ואו במקרי� שבה� חלק, הניזוק סבל נזק גדול בהיקפובמקרי� שבה� ש

 299. לשאת בסופו של דבר בפיצוי בסכו� נכבדאחרו�העלול ,  באחריות גדולהחשבו�
בתובענה ייצוגית שבה סכומי הפיצוי עלולי� להאמיר לכדי עשרות או מאות , למשל

  . נטל כספי כבדצפוי רואה החשבו� המבקר לשאת ב, קלי�מליוני ש
,  המאפיינת את ענ� הביקורת,ת חוסר הנגישות לביטוחיבעיבמצב דברי� זה עלולה 

 הפיצוי שבה�  סכומיחוסר הוודאות באשר לשיעור, כפי שראינו.  כנהלהיוותר על
ה� הגורמי�  פיצוי גבוהי�סכומי החשש מפני חיוב בי� רואי חשבו� לשאת כמו ג� עלול

 וותרו על כנ� ג�ימאפייני� אלה י. יכולת לרכוש ביטוח יעיל בעלות סבירההלחוסר 
� את שיפור ראוי כדי לשפר זהבכלל לפיכ� ספק א� יהיה .  כלל של אחריות יחסיתיאומ

   300.לביטוח מסחריגישת� של רואי חשבו� מבקרי� 
�סכו� שעלול ל היחסי של הפירמה באחריות העדר מתא� בי� חלקיבה, יתרה מכ

פיצוי גבוהי� סכומי בהינת� האפשרות לחיובה של הפירמה ב, לפגוע ביציבותה הכלכלית
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או החשש מפני התמוטטות פירמה על כנו  יוותרי, ובהינת� חוסר היכולת לרכוש ביטוח
   .שוק הביקורת החשבונאיתעל הפגיעה הכרוכה בכ� בשוק ההו� וב, נוספתרשת 

,  רחבת היק�אחריותיוותרו על כנ� קשיי� אחרי� המלווי� סיכו� ליבצד קשיי� אלה 
פגיעה בנגישות לשירותי ; יה בשכר הטרחה עבור שירותי ביקורתיעל: עליה� עמדנוש

  . ח אד� איכותי ומוכשרוקושי בגיוס כ; תביקור
חוסר הוודאות באשר לשיעור הפיצוי שאפשר להשית על רואי חשבו� , זאת ועוד

חוסר ודאות באשר להכרעת ו, אשר בצדה האפשרות לשאת בנטל כלכלי כבד, מבקרי�
 על כנ� ג� את יותירו  המאפיינת תביעות מסוג זהבית המשפט בשאלת ההתרשלות

  .יתר� עתרת להחששה
 צדדי�לכלל של אחריות יחסית עשויה להיות ג� השפעה שלילית על תמריצי ה

מאחר שהכלל יוצר חוסר ודאות באשר לסכומי הפיצוי שיוטלו על , ראשית. להתפשר
יש בו כדי לפגוע בתמריצי הצדדי� להתפשר , ישא באחריות ירואה החשבו� המבקר א�

ה צפויה להיות ריבוי התדיינויות התוצא.  הפתרו� היעיל ביותרהיאא� א� פשרה 
   301.מיותרות
מרבית על סכו� הפיצוי שאפשר להשית על רואי חשבו�  מגבלהעדר יבה, שנית
 ובהתחשב בסיכו� לשאת בפיצוי בסכו� גבוה א� במסגרת כלל של אחריות מבקרי�

 לצפות שאימוצו של כלל זה ימגר לחלוטי� את התופעה של הסכמי אי אפשר, יחסית
   .יעות שאינ� מבוססות ואת התופעה המקבילה לה של הגשת תביעות סרקפשרה בתב

 היא חוסר הגינותה כלפי הכלל של אחריות יחסית נגד אחרתלבסו� טענה אפשרית 
 ע� אימוצה יוטל מלוא הסיכו� לחוסר היכולת לגבות את הפיצוי, כאמור. הניזוק

 של רביעי בחלקה העל טענה זו עמדתי כבר.  על כתפי הניזוקמהמעוולי� האחרי�
ואיני סבורה כי יש בה להצדיק את העדפתו של כלל של אחריות יחד ולחוד על , הרשימה

, ע� זאת היא עשויה לתמו� באימוצה של חלופה אחרת. פני כלל של אחריות יחסית
  .להגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי�, הוגנת יותר

  הגבלת הפיצוי באמצעות תקרה סטטוטורית. 3

. כלל זה נקבעת תקרה מרבית לפיצוי שאפשר להשית על רואה החשבו� המבקרעל פי 
משמעותה ) מבלי שעומד בצדה כלל של אחריות יחסית, דהיינו(כאשר היא עומדת לבדה 

אי אפשר , ריתטוא� חלקו היחסי של הנתבע בפיצוי עולה על התקרה הסטטו: כדלקמ�
נתבע בפיצוי אינו עולה על א� חלקו היחסי של ה; לחייבו בסכו� העולה על התקרה

 רק כשיעור חלקו היחסי אלא ג� את אפשר לגבות ממנו פיצוי לא, התקרה הסטטוטורית
לאחר מכ� . זאת מכוח חבותו לנזקי הניזוק יחד ולחודו, יתרת הפיצוי עד לגובה התקרה

 
  .A.b' פס, 4 חלק ,12ש "לעיל ה, Joint and Several Liability – Report: לטענה זו ראו  301




  לת חבותו הנזיקית של רואה החשבו� המבקר כלפי צדדי
 שלישיי
הגב  ב"עתש מא משפטי

599  

שנשא בו כפי , תעמוד לנתבע האפשרות לגבות מהמעוולי� האחרי� את חלק� בפיצוי
  .ומר את הפער שבי� חלקו היחסי בפיצוי לתקרהכל, בפועל

, להבדיל מכלל של אחריות יחסית: להסדר של תקרה סטטוטורית יתרונות ברורי�
מבטיחה תקרה , הטומ� בחובו סיכו� לחיוב� של רואי חשבו� מבקרי� בסכומי ענק

. סטטוטורית כי חבותו של רואה החשבו� המבקר לא תעלה בכל מקרה על סכו� מסוי�
 הגבלת סכומי הפיצוי משפרת חלופה זו את הוודאות באשר לשיעור� המרבי של בצד

א� תלווה בהפחתה הנדרשת בסכומי , יתרוטכ� עשויה תקרה סטטו. סכומי� אלה
להקטי� ,  לשפר את הנגישות לביטוח אחריות מקצועית יעיל בעלות סבירה302,הפיצוי

ריות שלו חשופי� רואי את הסיכו� להתמוטטת� של פירמות ולהקטי� את הסיכו� לאח
   303.על השלכותיו השליליות, חשבו� מבקרי�

ע� יצירת ודאות באשר לשיעור הפיצוי המרבי שאפשר להשית על רואי , זאת ועוד
יתומרצו ניזוקי� ומזיקי� להתפשר במקרי� שבה� פשרה היא הפתרו� , חשבו� מבקרי�

את תמריציה� של בד בבד צפויה ההפחתה בסכומי הפיצוי להפחית . היעיל ביותר
ניזוקי� להגיש תביעות סרק ואת תמריציה� של רואי חשבו� מבקרי� להתפשר בתביעות 

התוצאה צפויה להיות הפחתה בעלויות מנהליות שאינ� יעילות וצמצו� . מסוג זה
   .יתר�התופעה של הרתעת

 במקרי� שבה� חלקו :טע�עוד סכו� בעלויות מנהליות מיחלופה זו צפויה להביא לח
אפשר יהיה לא , בפיצוי שווה לתקרה או גבוה ממנההמבקר סי של רואה החשבו� היח

שיתייתר הצור� בהגשת  ומכא�.  באחריותלחייבו בפיצוי בשיעור גבוה מכפי חלקו היחסי
הדברי� תהיה כאמור חיסכו� בעלויות תוצאת .  נגד המעוולי� האחרי�חזרה תביעות

  . המנהליות
הפע� בהיבט של , ויה להיות בעלת עוד יתרו�החלופה של תקרה סטטוטורית עש

רית יינת� ביטוי לכ� שתרומתו טוע� אימוצה של תקרה סטטו, מחד: שיקולי צדק והגינות
אימוצה של תקרה , מאיד�. של רואה החשבו� המבקר לקרות הנזק עקיפה ומשנית

רית יביא לחלוקת הסיכו� של חוסר היכולת לגבות את הפיצוי מהמעוולי� טוסטטו
. כדי שזה לא ייפול עוד במלואו על כתפי אחד מהצדדי�, � בי� המזיק לניזוקהאחרי

יישא הניזוק , כאשר חלקו היחסי של רואה החשבו� המבקר בפיצוי יהיה גבוה מהתקרה
לעומת זאת . בסיכו� של חוסר היכולת לגבות את יתרת הפיצוי מהמעוולי� האחרי�

יתחלק הסיכו� לחוסר ,  נמו� מהתקרהכאשר חלקו היחסי של רואה החשבו� בפיצוי יהיה
הראשו� יישא בסיכו� של חוסר : היכולת לגבות את יתרת הפיצוי בינו לבי� הניזוק
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ואילו האחרו� , היכולת לגבות את הסכו� העולה על חלקו היחסי בפיצוי ועד לתקרה
  . יישא בסיכו� של חוסר היכולת לגבות את הסכו� העולה על התקרה

 בחלופה של תקרה סטטוטורית נעו� בעובדה שמעצ� טבעה הקושי העיקרי הטמו�
 בקשר הדוק לכ� קיי� חשש לקביעת 304.היא מתאפיינת במידה רבה של שרירותיות

  .  לקביעת תקרה נמוכה מדיתקרה גבוהה מדי או לחלופי�
 ולשפר רק  שלא להביא להפחתה הנדרשת בסכומי הפיצויתקרה גבוהה מדי עלולה

 ממילא לא יהיה בקביעת תקרה מעי� 305.ישות לביטוח מסחריאת הנג, א� בכלל, במעט
 בקשר 306.את הסיכו� להתמוטטות פירמה או רשת נוספתבמידה ממשית להפחית זו כדי 

הדוק לכ� יהיה בה כדי להתמודד חלקית בלבד ע� החשש להחמרת תופעת הריכוזיות 
ה� עמדתי שעלי, וע� תוצאותיו השליליות האחרות של הסדר של חבות בלתי מוגבלת

  . בחלק הקוד�
כ� למשל הפחתת שיעורי . חסר� לעומת זאת תקרה נמוכה מדי עלולה לגרו� להרתעת

הפיצוי הצפויי� לרמה נמוכה מעלות אמצעי הזהירות הסבירי� עלולה לפגוע 
 �בתמריציה� של רואי חשבו� מבקרי� לנקוט זהירות סבירה בעת עריכת הביקורת ובכ

   307.לפגוע באיכותה
אמנ� ע� אימוצה של תקרה סטטוטורית . חר של חלופה זו נוגע להגינותהחיסרו� א

א� , הסיכו� לחוסר יכולת הגבייה מהמעוולי� האחרי� יוטל על המזיק ועל הניזוק ג� יחד
תקרה גבוהה במיוחד . הגינותה של חלופה זו תלויה במידה רבה בגובהה של התקרה

ע� . מבט� של רואי חשבו� מבקרי�תיטיב ע� ניזוקי� א� תהיה בלתי הוגנת מנקודת 
קביעתה של תקרה גבוהה יגדל הסיכוי לקיומו של פער בי� חלקו היחסי של רואה 

כ� יגדל הסיכו� לחוסר היכולת לגבות מהמעוולי� . החשבו� המבקר בפיצוי לבי� התקרה
לעומת זאת תקרה נמוכה . המוטל על רואה החשבו� המבקר, האחרי� את חלק� בפיצוי

א� תהיה בלתי הוגנת מנקודת מבט� של , יטיב ע� רואי חשבו� מבקרי�במיוחד ת
ע� צמצו� הפער בי� חלקו היחסי של רואה החשבו� המבקר בפיצוי לבי� . ניזוקי�

   308.התקרה יגדל הסיכו� לחוסר יכולת הגבייה המוטל על הניזוק
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בי� הפע� , תקרה סטטוטורית נמוכה מדי עלולה ליצור חוסר הגינות מעוד טע� אחד
ע� אימוצה עשויי� ניזוקי� שספגו נזקי� כבדי� לזכות באותו : הניזוקי� לבי� עצמ�

 תוצאה זו לא רק שאינה הוגנת 309.סכו� של פיצוי שייפסק לניזוקי� שסבלו נזקי� קלי�
והיא עומדת בניגוד למטרת הפיצוי , אלא שיש בה ליצור חוסר קוהרנטיות בי� ניזוקי�

  .ולשיקולי� של צדק מתק�
רית עשויה להפחית עלויות מנהליות שמקור� בתביעות טואמנ� תקרה סטטו, סו�לב

אול� אי� בה בהכרח כדי למנוע עלויות מנהליות שמקור� , סרק המוגשות על ידי ניזוקי�
מידת ההפחתה בעלויות אלה תלויה בגובה , למעשה. בתביעות חזרה בי� מעוולי�

 שרואי חשבו� מבקרי� יחויבו בפיצוי כ� גדל הסיכוי, ככל שהתקרה גבוהה יותר. התקרה
  .וולי� האחרי�גבוה מכפי חלק� היחסי באחריות ויבקשו לחזור אל המע

אי� בה� בהכרח כדי להצדיק את דחייתה , סרונות אלה ראויי� לתשומת לבא� שח
מנעות מתקרה גבוהה מדי או מתקרה נמוכה יה, כפי שעולה מהדיו� שלעיל. זו של חלופה

תקרה היוצרת קשר בי� מידת אשמו של רואה החשבו� המבקר להיק� מדי ואימוצה של 
   310. לית� מענה למרבית חסרונותיה של חלופה זוי�אחריותו עשוי

  סיכו� והמלצות

. החובה לערו� דוחות כספיי� מוטלת על פי הדי� הישראלי על חברות ציבוריות ופרטיות
ובי� ביותר של רואה  מ� התפקידי� המרכזיי� והחשהיאביקורת הדוחות הכספיי� 

חוות דעתו של רואה החשבו� המבקר חשופה  .א� לא המרכזי והחשוב שבה�, החשבו�
המסתמכי� עליה כמי שמעניקה , בי� מקומיי� ובי� זרי�, לעיונ� של צדדי� שלישיי�

  . באשר לנכונות הדוחות הכספיי�" הבטחה סבירה"
, בה כלפי צדדי� שלישיי�לרואה החשבו� המבקר אחריות רח, על פי הדי� הישראלי

לחוב כלפי עשוי לפיכ� רואה החשבו� המבקר . המתוחמת באמצעות מבח� הצפיות
וא� א� , נותני אשראי ובעלי מניות שהסתמכו הסתמכות סבירה על חוות דעתו, משקיעי�

 בשל טבעו של הנזק מושא .הסתמכות� על הדוחות הכספיי� הייתה הסתמכות עקיפה
ד רואי חשבו� מבקרי� עלולה אחריות� להשתרע כלפי מעגלי התובענות המוגשות נג

  .ניזוקי� רחבי� ולחול על שיעורי נזק גדולי�
 כללי� המסדירי� את פעילות� של רואי חשבו� ואת אופ� ובשלקיי� יכללי� נזבשל 

  עלולה להיותזו, משהוטלה אחריות נזיקית על רואה החשבו� המבקר, התאגדות�
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א� א� תרומתו של הראשו� לנזק הייתה , וא נזקו של הניזוקאחריות מלאה ואישית למל
   .וא� א� בו עצמו לא דבק כל אש�, עקיפה ומשנית

כפי , של חבות בלתי מוגבלתהסדר .  על כנו אינה רצויהזההותרת הסדר משפטי 
שאינו ,  מעמיד רואי חשבו� מבקרי� בפני סיכו� כלכלי רחב היק�,שאומ� בדי� הישראלי

קיי� חשש של ממש להתמוטטות אחת , א� יתממש. בעלות סבירהנית� לביטוח 
. מפירמות רואי החשבו� הגדולות באר� וא� להתמוטטות� של פירמות בינוניות

 כלומר היותו – ראיית החשבו� בישראל ענ�על רקע מבנה , התממשות תרחיש מעי� זה
לערער את יציבותו  עלולה לפגוע בנגישות לשירותי ביקורת ו– שוק ריכוזי שאינו מובילי

בי� שמקור� בפיטוריה� של ,  עלויות משניות עודבצד פגיעה זו תיווצרנה. של שוק ההו�
עובדי� ובי� שמקור� בפשיטת רגל של רואי חשבו� יחידי� שלנכסיה� ירדו נושי 

  . הפירמה
�כפי שראינו די בעצ� החשיפה לסיכו� כלכלי רחב היק� הטמונה בהסדר , יתרה מכ
יה בשכר הטרחה הנגבה על יבדמות על,  להשלכות שליליותהביאכדי ל, �המשפטי הקיי

. פגיעה בנגישות לשירותי ביקורת ופגיעה באיכות הביקורת, ידי רואי חשבו� מבקרי�
בישראל נמו� מזה שבאירופה או אי חשבו� מכא� שג� א� החשש להתמוטטות פירמת רו

ת האפשרות להגביל את חבות� שקול ברצינות א להעדיי� קיימת הצדק, בארצות הברית
  .של רואי חשבו� מבקרי�

עבר ראינו כי ַמ,  למשל:שיקולי�עוד המעבר להסדר של חבות מוגבלת נתמ� ב
שצפוי להביא להסדר של חבות מוגבלת לא רק שאינו צפוי לפגוע באיכות הביקורת אלא 

ולי שיק, שיקולי הגינות.  ולשיפור באיכות� של הדוחות הכספיי�להרתעה יעילה
קוהרנטיות וייחודו של מקצוע הביקורת החשבונאית תמכו א� ה� במעבר להסדר של 

  . חבות מוגבלת
המסקנה העולה מדברי� אלה היא שיש לשקול ברצינות את האפשרות לאמ� הסדר 

ע� אימוצו של הסדר של חבות מוגבלת יעמוד הדי� . של חבות מוגבלת בדי� הישראלי
  . זרי� רבי�הישראלי בשורה אחת ע� דיני� 

 להגבלת חבות� של רואי חשבו� י� המתאו ההסדר המשפטישאלה אחרת היא מה
בחרתי להתמקד בשניי� מההסדרי� , מאחר ששאלה זו ראויה למחקר נפרד. מבקרי�

רית טומעבר לכלל של אחריות יחסית ואימוצה של תקרה סטטו: המשפטיי� האפשריי�
  . לפיצוי

לדעתי למסקנה כי להסדר של קביעת תקרה בחינת הסדרי� משפטיי� אלה מובילה 
להגבלת חבות� של רואי . סטטוטורית עדיפות על פני מעבר לכלל של אחריות יחסית

יש בה , האחד: חשבו� מבקרי� באמצעות קביעת תקרה סטטוטורית שני יתרונות ברורי�
יש בה לשפר את , השני. להפחית את הסכומי� שבה� יחויבו רואי חשבו� מבקרי�

צפוי , משכ�. ות באשר לסכומי הפיצוי שבה� עשויי� לחוב רואי חשבו� מבקרי�הוודא
 לביטוח אחריות הסדר משפטי בדמות קביעת תקרה סטטוטורית לשפר את הנגישות




  לת חבותו הנזיקית של רואה החשבו� המבקר כלפי צדדי
 שלישיי
הגב  ב"עתש מא משפטי

603  

אי חשבו� ולהפחית  החשש להתמוטטות פירמת רואת להפחית ,מקצועית בעלות סבירה
 שיש ליליותההשלכות הש סיכו� הכלכלי שלו חשופי� רואי חשבו� מבקרי� עלאת ה

�אמנ� להגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי� באמצעות קביעת תקרה סטוטורית . לכ
 תית� –  כזה שאינו גבוה מדי או נמו� מדי– קביעת תקרה בסכו� סבירא�  ,יש חסרונות
  . מענה לאלה

נראה כי , תהא אשר תהא השיטה הראויה להגבלת חבות� של רואי חשבו� מבקרי�
 בגדרה של זו .על ענ� הביקורת החשבונאית העת לבחינה מעמיקה של הדי� החל הגיעה

יש לשקול בחיוב את האפשרות להגביל את חבות� של רואי חשבו� מבקרי� כלפי צדדי� 
  .שלישיי�




