
 מבט ביקודתי על חוק ההגדות החדש:
 תכלית החבדה, הצעות דכש והתובענה הייצוגית

 מאת

 זוהר גושן*

 מאמר זה מבקר שלושה הסדרים הקבועים בחוק החברות: ההוראה בדבר תכלית
 החברה, ההוראות הנוגעות להסדרת מנגנון הצעת הרכש וההוראה הקובעת את רף
 אישור תביעה כתובענה ייצוגית. הביקורת על ההוראה בדבר תכלית החברה מתייחסת
 לפרשנות המרחיבה את תכלית החברה, כך שתכלול גם את עניינם של נושיה, עובדיה
 והציבור בכללותו. ניתוח כלכלי מלמד כי יש להעדיף את הפרשנות המצמצמת את
 תכלית החברה להשאת רווחי בעלי המניות בלבד. הביקורת על הםררי הצעת הרכש
 מתייחסת הן לתפיסת היסוד העומדת בבסיס הסדרת רכישת שליסה בחברה באמצעות
 מנגנון הצעת הרכש (מניעת כשלי שוק והשגת שוויון) והן לליקויים שנפלו בדרך
 להגשת התפיסה שביקש המחוקק לקדם. הביקורת ביחס להנמכת הרף הנדרש לאישור
 תביעה כתובענה ייצוגית בהשוואה לתנאים שנדרשו לפי חוק ניירות ערך מתייחסת

 מחד, לכשלים שינבעו ממהלך זה, ומאידך, לרקע שגרם לשינוי.

 א. מבוא. ב. תכלית הפירמה. 1. עמדת חוק החברות; 2. הבעלות על החברה; 3. בעלי
 המניות כבעליה היעילים של החברה; (א) החברה והבעלות עליה; (ב) סיכון הבעלות
 על התביעה השיורית; (ג) הפעלת השליטה בחברה; 4. תכלית החברה וחובת האמונים;
 5. החקיקה בארצות־הברית; ג. הצעת רכש. 1. הצעת רכש - כללי; נא) הצעת רכש
 כמכשיר לביצוע השתלטות עוינת; (ב) כשל השוק הטמון בהצעת רכש; 2. הצעת רכש
 מיוחדת; (א) החובה להציע הצעת רכש; ןב) הביקורת העקרונית על ההסדר:
 (ג) אי־השוויון בין בעל השליטה הקיים לבין המשתלט; 3. הצעת רכש מלאה;
 (א) ההסדר הקבוע בחוק החברות; (ב) הליקויים בהסדר הקבוע בחוק החברות; ד. הליך
 לאישור תביעה כתובענה ייצוגית. 1. התובענה הייצוגית - כללי; 2. הביקורת על
 מבחן האישור הקבוע בחוק החברות; 3. משל האגרטל ותנועת המטוטלת של החקיקה

 הישראלית; ה. עד כאן, ולאן?

 מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים. מאמר זה מבוסס על הרצאה
 שנשאתי ביום העיון"חוק החברות החדש - המהפכה הבאה?״ שהתקיים באוניברסיטה העברית
 מטעם מערכת משפטים ביום 30.6.1999 לזכרו של פרופ׳ אהח יורן ז״ל. תודה מיוחדת לשמואל

 לשם שסייע לי במחקר ובכתיבה של מאמר זה.
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 •ויהד משן משפטים לב(2) תשזז״ב

א ו ב  א. מ

 חוק החברות, התשנ״ט-1999 נחקק לאחר מאמץ רב־שנים, שהניב חוק חברות
 מתקדם ביותר. לחוק החברות מעלה כפולה: ראשית, יש בו משום התוויית הסדר מקיף,
 מסודר וממצה, המחליף את דיני החברות שקדמו לו. בעבר, דיני החברות היו מזיגה של
 דוקטרינה וחקיקה: עיקר הדין מצוי היה בפסיקה, ואילו פקודת החברות - שקדמה לחוק
 החברות - התייחסה לסוגיות מוגדרות או לחריגים מהפסיקה. החלפת דיני החברות

 המטולאים בחוק חברות מודרני, מקיף וקוהרנטי הייתה, לפיכך, מחויבת המציאות. 1
 שנית, תפיסת היסוד של החוק היא שיש להותיר לפרטים חופש מרבי לקבוע את
 ההסדר המשפטי שיחול על יחסיהם.2 התכלית שלאורה עוצבו הוראות החוק הייתה
3 הנחת העבודה ששימשה את נסחי החוק הייתה שיעד היעילות  היעילות המצרפית.
 המצרפית יוגשם באמצעות התערבות מינימלית בהסדרים רצוניים הנערכים על ידי
 הפרטים (״חופש חוזים״). לפיכך, חלק ניכר מהוראות החוק הן הסדרים מרשים
 (דיספוזיטיביים), בני התנאה. החלת הסדרים כופים (קוגנטיים), שאין הצדדים יכולים
 להתנות עליהם, נעשתה כאשר המחוקק סבר שקיים כשל שוק המונע מהצדדים להגיע

 להסדר יעיל.
 על אף מעלותיו לוקה חוק החברות בפגמים רבים: חלקם הסדרים שנולדו כתוצאה
 בלתי־נמנעת ממלאכת חקיקה מורכבת ומקיפה, חלקם הסדרים שיעילותם או הצורך בהם
 שנויים במחלוקת וחלקם הסדרים שהם פרי של פשרה פוליטית או של אילוצים
 חיצוניים, שלא יהיה מנוס מתיקונם בעתיד. מגרעותיהם של הסדרים מהסוג האחרון

 מזדקרות לעין ואינן שנויות במחלוקת.
 מאמר זה מבקר שלושה הסדרים הקבועים בחוק החברות: ההוראה בדבר תכלית
 החברה, הוראות מסוימות הנוגעות להסדרת מנגנון הצעת הרכש וההוראה הקובעת את
 רף אישורה של תביעה כתובענה ייצוגית. החלק הראשון יוקדש להוראת החוק הקובעת
 את תכלית החברה. בחלק זה נבסס, תוך שימוש בשיקולי יעילות, את ההשקפה שלפיה
 יש לצמצם את תכלית החברה להשאת רווחים בלבד. זאת, בניגוד לפרשנות האפשרית
 להוראת סעיף 11 לחוק החברות, לפיה יש להרחיב את תכלית החברה כך שתכלול גם
 את עניינם של נושיה, של עובדיה ושל הציבור בכללותו. בחלק השני נמתח ביקורת על
 התפיסה העומדת בבסיס ההסדרה של רכישת שליטה בחברה באמצעות מנגנון הצעת
 הרכש, ונציג ליקויים שנפלו בהוראות חוק החברות הנוגעות להסדרת מנגנון זה. בחלק

 1 ראו דברי ההסבר להצעת חוק החברות, התשנ"ו-1995, ה״ח 2432, 4-2.
 2 ראו בדברי ההסבר להצעת חוק החברות, ה״ח תשנ״ו, בעמ׳ 6.

 3 מושג היעילות המצרפית מתייחס להסדרים שמטרתם להשיא (למקסם) את הרווחה החברתית
 לכלל השחקנים בשוק. במלים אחרות: הסדרים שמטרתם להגדיל את עוגת המשאבים העומדים

.(society)לרשות החברה 
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 משפטים לב( 2) תשס׳׳ב מבט ביקורתי על חוק החברות החדש

 השלישי נבקר את הנמכת הרף הנדרש לאישור תביעה בייצוגית בהשוואה לתנאים
 שנדרשו לפי חוק ניירות ערך, תשכ״ח-1968 עד להחלפתו בחוק החברות.

. תכל>ת הפירמה  ג

 1. עמיו! היק החגר1מ

 סעיף 11 (א) לחוק החברות קובע כי תכלית החברה היא:

 לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, וניתן להביא בחשבון
 במסגרת שיקולים אלה, בין היתר, את ענייניהם של נושיה, עובדיה ואת

 עניינו של הציבור...
 הוויכוח המשפטי על תכלית הפירמה הוא עתיק יומין. על פי גישה אחת, תכליתה של
4 על פי הגישה החולקת תכליתה של  החברה להשיא את רווחיהם של בעלי המניות.
 החברה רחבה יותר, וכוללת גם את עניינם של קהיליות אחרות הקשורות בחברה.5 יש
6 חוק .  שהרחיקו לכת אף יותר והרחיבו את תכלית החברה לענייניו של הציבור כולו
 החברות החדש אוחז בגישת ביניים. מצד אחד אין תכלית החברה מצומצמת לטובתם של
 בעלי המניות בלבד, ומצד שני לא נקבע כי תכלית החברה מתפרשת גם על הגשמת
 האינטרסים של נושי החברה, עובדיה והציבור בכללו. הוראת סעיף 11 קובעת כי תכלית
 החברה היא השאת רווחים, אך עם זאת ״ניתן להביא בחשבון״ את ענייניהם של עובדי

 החברה, נושיה והציבור.
 הוראת החוק הקובעת ש״ניתן להביא בחשבון״ את ענייניהם של נושי החברה, של
 עובדיה ושל הציבור ניתנת לשתי פרשנויות. על פי הפרשנות האחת, ניתן להביא
 בחשבון את ענייני הנושים, העובדים והציבור - ובלבד שעניינן של קבוצות אלה עולה
 בקנה אחד עם השאת רווחי החברה. אפשרות פרשנית זו מתיישבת עם הדין הישן ואינה
 מעוררת קשיים מיוחדים. באפשרות זו אנו תומכים, מן הנימוקים שיפורטו להלן.
 אפשרות פרשנית אחרת להוראת סעיף 11 מתירה לקברניטי החברה לשקול את ענייניהם
 של נושיה, של עובדיה ושל הציבור גם כאשר הם מתנגשים עם המטרה של השאת רווחי
 החברה. אפשרות פרשנית זו עומדת בסתירה לדין שקדם לחוק החברות וכן לאופן
 המסורתי שבו פורשה תכלית החברה על ידי הפסיקה.7 כפי שנסביר להלן, תוצאתה של
 פרשנות זו היא סיכולו של יעד היעילות שלשמו מופקדת הבעלות על החברה בידי בעלי

N.W170 , ראו.Robert Clark, Corporate Law 18-17 (1986); Dodge v. Ford M o t o r 4 
. 1 9 1 9 . 668) M i c h ) 

For Whom are Corporate Managers Trustees", .E. Merrick Dodd Jr 45ראו" ? , 5 
. H a r v . L. Rev. 1145, 1160 (1932) 

.Peter A. French, Collective a n d Corporate Responsibility (1984) 6 ראו 
. A l l E.R1 ] 1961[Parke v. Daily News . 695 ;ראו פסק דץ לעילDodge , 47הערה 
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 זוהר גושן משפטים לב(12 תשס״ב

 המניות, וערפול התכלית שלשמה יש לנהל את החברה. לדעתנו, יש לצמצם את תכלית
 החברה להשאת רווחים הן מטעמי יעילות והן מטעמי.בהירותה ושקיפותה של חובת

 האמונים המוטלת על מנהלי החברה.

 2. הגעלומ על החברה

 הבעלות על החברה מעניקה למי שאוחז בה שתי זכויות: זכות השליטה בניהול ענייניה
 של החברה וזכות לקבלת רווחיה השיוריים. זכות השליטה משתלשלת באופן טבעי מזכות
 הבעלות, שכן אחת מנפקויותיה הבולטות של זכות הבעלות היא יכולת השליטה במושא
8 משמעותה של השליטה בחברה היא הכוח המשפטי לקבוע את אופן ניהול  הבעלות.
 החברה ביחס לקשירת עסקאות, לקביעת אופן הייצור, לקביעת מבנה ההון של החברה,
 למינוי נושאי משרה וכיוצא באלה החלטות. כאשר מדובר בחברה פרטית שלה בעלים
 יחיד, קבלת ההחלטות בדבר הפעלת השליטה אינה מעוררת קושי מיוחד: הבעלים היחיד
 קובע לעצמו את האופן שבו יגבש את החלטותיו. בחברה ציבורית, שלה בעלים רבים,
 הופכת קבלת ההחלטות למורכבת יותר. על פי רוב, הפעלתה של השליטה בחברות
 ציבוריות נעשית באופן עקיף. בעלי החברה ממנים חברי דירקטוריון, ואלה מנווטים את
 דרכה העסקית של החברה; דירקטוריון החברה ממנה לחברה הנהלה, המוציאה אל הפועל
 את מדיניותו. עם זאת, במקרים מיוחדים, שבהם ניצבת החברה בפני צומת החלטות

 קריטי(דוגמת שינויים מבניים), מופעלת השליטה בחברה באופן ישיר על ידי בעליה.
 הזכות לקבלת רווחיה השיוריים של החברה מעניקה לבעליה זכות תביעה כלפי
 החברה, המתממשת רק לאחר מימוש זכותם של בעלי התביעות הקבועות כלפי החברה.
 שיוריות התביעה נובעת מכך שהתביעות הקבועות כלפי החברה קודמות לה. התביעה
 הקבועה מעניקה לבעליה זכות לקבלת סכום קבוע מהחברה, ללא תלות ברווחיותה. כך,
 למשל, זכותו של עובד למשכורת חודשית וזכותו של הנושה לריבית בגין ההלוואה
 שהעמיד לחברה הן בגדר תביעות קבועות. תביעות אלה שואבות את תוקפן מחוזה
 שנערך בין החברה לבין בעליהן של התביעות הקבועות, המגדיר את זכויותיהם
 וחובותיהם ההדדיות של החברה ובעלי התביעות הקבועות. בניגוד לתביעה הקבועה
 המקנה לבעליה זכות לתשלום סכום קבוע מאת החברה, התביעה השיורית מעניקה
 לבעליה זכות לקבלת הנותר מהכנסתה של החברה, לאחר שפרעה את התביעות הקבועות
 כלפיה. התביעה השיורית היא בעלת אופי משתנה, משום שתביעתו של בעל הזכות
 השיורית כלפי החברה תלויה בסך רווחי החברה וכן בתשלומי החברה לבעלי התביעות
 הקבועות. התביעה השיורית עשויה להתבטא בסכום חיובי(״רווח״), כשם שהיא יכולה
 להסתכם בסכום שלילי (״הפסד״}, המייצג את אובדן ההשקעה המקורית. בשל טיבה

 המשתנה, התביעה השיורית מסוכנת יותר מהתביעה הקבועה.

 לכאורה, אץ הכרח שהבעלות על החברה תכיל הן את זכות השליטה בחברה והן את

 8 ראו סעיף 2 לחוק המיטלטלין, תשל״א-1961; סעיף 2 לחוק המקרקעין, תשכ״ט-1969.
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 הזכות לקבלת רווחיה השיוריים. ניתן, למשל, לקבוע, שהזכות לנהל את ענייני החברה
 תימסר לבעלי התביעות הקבועות. בפועל, עם זאת, מוקנית הזכות לנהל את החברה
 לקבוצה בעלת הזכות לרווחים השיוריים. הפקדת השליטה בחברה בידי בעל התביעה
 השיורית נובעת מכך שבעל התביעה השיורית הוא המנהל היעיל ביותר של ענייני
 החברה. ראשית, לבעל הזכות השיורית קיים תמריץ מובנה להשיא את רווחיה של
 החברה, משום שהוא האחרון לקבל את חלקו ברווחים אלה והראשון לשאת בכל הפסד:
 כתוצאה מכך ישאף בעל השליטה להשיא את שוויה של התביעה השיורית, ושאיפה זו
 תוביל לניהול יעיל של החברה. בעלי התביעות הקבועות הם הנהנים העקיפים מתמריץ
 זה, שכן כתוצאה מהגידול ברווחי החברה גדלה ההסתברות שתביעותיהם כלפי החברה
 יבואו על סיפוקן. נמצא, אם כן, שאיחוד זכות התביעה השיורית עם הזכות לניהול ענייני
9 אכן,  החברה מייעל את אופן ניהולה של החברה ומיטיב עם כלל הקבוצות בתאגיד.
 הזכות לניהול ענייני החברה עשויה לנדוד לקהיליות אחרות בחברה אם החברה הופכת
 לחדלת פירעון; אך בכך אין כדי לטשטש את קו הגבול שבין בעלי התביעות הקבועות
 לבעלי התביעות השיוריות. ראשית, חדלות הפירעון גוררת אחריה שינוי במעמדן של
 התביעות כלפי החברה: התביעות השיוריות מתאפסות, והתביעות הקבועות הופכות
 שיוריות. שנית, הניתוח הכלכלי מלמד כי לשם השאת היעילות המצרפית יש להפקיד
 את הבעלות בחברה בידי הגורם הנושא ביעילות בסיכון הכרוך בתביעה השיורית.
 שלישית, יש להעדיף גורם שעקב יכולתו לפעול בהומוגניות להשגת מטרתו יוכל
1 כפי שנראה להלן, קבוצת בעלי המניות  להפעיל ביעילות את השליטה על החברה.0
 משמשת בפועל כבעלי החברה, הן בשל כושרה לשאת בסיכון הכרוך בתביעה השיורית

 והן בשל התאמתה כקבוצה לנהל את ענייני החברה.

 ודוק: בעלי המניות עלולים אמנם לנצל לרעה את אחריותם המוגבלת לחובות החברה,
 ולנקוט מדיניות עסקית עתירת סיכונים שתפגע בקהיליות אחרות בחברה. טענתנו היא,
 שחרף החשש כי בעלי המניות ינצלו את שליטתם בחברה לרעה עדיין יש להפקיד בידם
 את הבעלות על החברה. ראשית, בעיית הנציג - המתבטאת בחשש מפני ניצול הבעלות
 בחברה כדי לפגוע בקבוצות אחרות - תתקיים גם אם תוענק הבעלות לקבוצה אחרת.
 לכל מבנה בעלות (למשל: קואופרטיבים, חברות בבעלות עובדים, חברה ממשלתית,
 חברות שלא למטרות רווח) יש בעיות נציג האופייניות לו. שנית, היתרונות הכלכליים
 הטמונים בהפקדת הבעלות על החברה בידי בעלי המניות באופן בלעדי מאפילים על
 הסיכונים הכרוכים בניצול לרעה של עיקרון האחריות המוגבלת. שלישית, דיני החברות

A . Aichian & 9 על הקשר שבין הזכות לקבלת הרווחים השיוריים לזכות השליטה בחברה, ראו 
Harold Derasetz, "Production, Information Costs and Economie Organization," 62 Am. 

.Econ. Rev. 777 (1972) 

 לפיתוח הרעיון שלפיו הקבוצה היעילה לשמש בעלי החברה היא זו הנושאת ביעילות בסיכון 10
Henry Hansman, "Ownership of התביעה השיורית והמפעילה בצורה יעילה את השליטה ראו 

.the Firm," 4 /. L. E c o n . & Org. 267 (1988) 

385 



 זוהר גושו משפטים לב( 2) תשס״ב

 קובעים שורה של מכשירים משפטיים שמטרתם להבטיח כי בעלי המניות יימנעו מקבלת
 החלטות הכרוכות בהחצנת סיכונים עסקיים על קהיליות אחרות בחברה (לרבות העברת

 הבעלות לקבוצות אחרות במקרים מתאימים).

 3. בעלי המניומ פבעליה היעילים של ההבדה

 (א) החברה והבעלות עליה

 החברה היא אחת ההמצאות החשובות של מאתיים השנים האחרונות. מרבית הפעילות
 הכלכלית בעולם המערבי מתבצעת באמצעות חברות. האפשרות לניהול עסקים תחת
 משטר של אחריות מוגבלת סללה את הדרך לצמיחה כלכלית אדירה." מוסד החברה
 המסחרית מאפשר לבצע השקעות עתירות סיכונים(למשל: מחקר רפואי וביו־טכנולוגי)
 וכן השקעות עתירות הון (למשל: גשרים, כבישים ותשתיות) באמצעות חלוקת נטל
 ההשקעה, סיכוייה וםיכוניה, בין מספר רב של בעלי מניות. משטר האחריות המוגבלת
1 באמצעות שווקים 2  מאפשר גם את יצירתם של שוקי הון שבהם נסחרים ניירות ערך.
 אלה ניתן לערוך גיוסי הון המסייעים לצמיחה כלכלית ולהקצאת משאבים יעילה במשק.
 על פני הדברים אין מניעה להפקיד את הבעלות על החברה בידי קבוצות שונות. כך,
 למשל, ניתן לקבוע כי עובדי החברה, המספקים לחברה תשומות עבודה, הם שינהלו את
 ענייניה ויזכו ברווחיה השיוריים. לחלופין ניתן לקבוע כי צרכני החברה, הרוכשים ממנה
1 3  שירותים או מוצרים, או ספקי החברה, המספקים לה תשומות ייצור, הם שיהיו בעליה.
 אכן, קיימים תאגידים עסקיים המתאפיינים בדפוס בעלות זה. כך, למשל, האגודה
 השיתופית ״תנובה׳׳ נשלטת על ידי ספקי חלב המספקים לאגודה תשומות חלב. האגודה
 השיתופית ״דן״ היא תאגיד בבעלות עובדיו, נהגי האוטובוסים. הבעלות באגודה
 השיתופית"קו־אופ״ נתונה בידי צרכניה. מרבית הקיבוצים מאוגדים באגודות שיתופיות

 בבעלות חברי הקיבוץ, שהם עובדים וצרכנים גם יחד.
 על אף קיומם של תאגידים שהבעלות בהם אינה מופקדת בידי בעלי המניות, שיעור
 דפוסי בעלות אלה מתוך כלל התאגידים העסקיים הוא זניח. רוב החברות המסחריות
 בעולם המערבי מצויות בבעלות בעלי המניות. יתרה מזו: המציאות המודרנית מלמדת
 כי דפוסי שליטה אלה - שבד& הבעלות על החברה אינה נתונה לבעלי המניות -

Frank H. Easterbrook & Daniel 11 על חשיבותו הכלכלית של כלל האחריות המוגבלת ראו 
.R. Fischel, "Limited Liability and the Corporation," 52 U. Chi. L. Rev. 59 (1980) 

An Economic Analysis of" ראוPaul Halpem, Michael Trebilock & Stuart Tumbull, 12 
. U . Toronto L. J30 " , 1 9 8 0 (117. Limited Liability in Corporation L a w ) 

 13 יתרה מזו: ניתן לקבוע בי גורם שאינו קשור עם החברה בקשרים חוזיים יהיה בעליה. עם זאת,
ל החברה בידי חברי קבוצה הקשורה עם החברה ביחסים חוזיים(דוגמת עובדים,  הפקדת הבעלות ע
 ספקים, צרכנים, נושים וכדו׳) עדיפה על פני הפקדתה בידי קבוצה שאינה קשורה כלל לחברה.
 בדרך זו ניתן להוזיל את העלויות הכרוכות בהתקשרויות החוזיות שעורכת החברה, שכן ניהול

ל של החברה צפוי לפגוע בקבוצת הבעלים(ראו Hansman, הערה 10 לעיל, בעמי 272). ש  מ
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 משפטים לב(2) תשס״ב מבס ביקורתי על חוק החברות החדש

 מתמעטים, ואלו הנותרים מצויים ב׳ישמורות״ המיועדות לעסקים בעלי מאפיינים
1 כך, למשל, המשטר של בעלות המדינה על תאגידים, שרווח ברוסיה  ייחודיים.4
 הקומוניסטית, פשט את הרגל בתחרות מול חברות בבעלות בעלי מניות. בדומה, חברות
 בבעלות עובדים - דוגמת ״כורי׳ וחברות קיבוציות - נקלעו לקשיים, וחלק מרכזי
 בשיקומן כלל העברת הבעלות עליהן לבעלי מניות בשוק ההון. מנגד, חברות של

 עורכי־דין ורואי־חשבון, שלהן מאפיינים ייחודיים, שורדות כחברות בבעלות עובדים.
 האמור לעיל מבליט את העובדה שאין הכרח אנליטי להפקיד את הבעלות על החברה
 בידי בעלי המניות דווקא, אך המציאות העסקית מלמדת שדפוס בעלות זה הוא השכיח
 ביותר. כפי שיובהר מיד, שכיחותו של דפוס הבעלות לבעלי המניות היא תוצאה של
 יעילותו. בעלות בעלי המניות בחברה היא הביטוי המובהק למה שקרוי ״משטר
 קפיטליסטי", המעדיף את בעלי המניות - ספקי הקפיטאל (״ההון״) - על פני קבוצות

 אחרות בתאגיד.

 (ב) סיכון וזגעלות על התגיעה השיורית

 יעילותה של הקצאת זכות התביעה השיורית תלויה ביכולתו של בעל התביעה השיורית
1 זכות התביעה השיורית מסופקת - ועל כן מסוכנת - 5  לשאת בסיכון הגלום בה.
 בהשוואה לתביעות הקבועות כלפי החברה. שווי זכותו של בעל התביעה השיורית תלוי
 בעודפים שייוותרו לאחר סיפוק זכויותיהם של בעלי התביעות הקבועות על ידי החברה.
 בעלים שיש ביכולתו ליטול על עצמו את הסיכון בצורה טובה לא יימנע מנטילת סיכונים
 שיש בהם כדי להשיא את שווי התביעה השיורית. בעלים שאין ביכולתו להתמודד עם
 הסיכון הכרוך בתביעה השיורית יימנע מנטילת סיכונים ויבחר בניהול שמרני, אפילו
 במחיר של הפסד אלטרנטיבות רווחיות יותר (אפילו בהתחשב בסיכון הגבוה יותר

1 ניהול שמרני מדי אינו יעיל ופוגם בצמיחה הכלכלית.  שלהן).6
 ספקי ההון הם בעלי היכולת הטובה ביותר לשאת בסיכון הגלום בתביעה השיורית,
) ולמזער את הסיכון. בעלי מניות ^ ^ ^ ^ ס מ  בשל יכולתם לגוון את השקעתם (
 בחברה או נושיה יכולים להשקיע את כספם במספר רב של חברות, כך שהסיכון הכרוך
 בהשקעה בחברה בודדת קטן: זהו הרעיון המוכר של ״לא להניח את כל הביצים בסל
 אחד״. לעומתם, עובדי החברה מוגבלים ביכולתם לפזר את הסיכון הכרוך בזכות לקבלת

 14 ראו שם.
 15 ראו שם, בעמ׳ 280.

 16 לכל השקעה קיים מתאם בין תשואה צפויה לבין סיכון. בחירה בהשקעה שמרנית, כשלעצמה,
 אינה העדפה לא יעילה, כשם שבחירה בהשקעה מסוכנת כשלעצמה אינה העדפה יעילה. יעילות
 ההשקעה נבחנת במידת המתאם של התשואה הצפויה לסיכון. כך, למשל, אם השקעה ברמת
 סיכון מסוימת אמורה להניב תשואה צפויה של 10% כדי לעמוד במתאם הדרוש("מחיר שוק"),
 אך היא מניבה תשואה צפויה של 13%, מדובר ב״מציאה". זניחת השקעה כזו לטובת השקעה

 שמרנית שעומדת במתאם תשואה/סיכון היא בחירה לא יעילה.

387 



 זוהר גושן משפטים לב( 2) תשס״ב

 רווחיה השיוריים של החברה. ראשית, אדם אינו יכול לעבוד בו זמנית במספר רב של
 מקומות עבודה, כלומר: יכולתם של עובדי החברה ״לגוון״ את הונם האנושי בין כמה
׳  מקומות עבודה היא מוגבלת; שנית, חברות בבעלות עובדים מתקשות לגייס הון מניות7
 והעובדים נדרשים להשקיע מהונם האישי, או שהחברה נאלצת לממן את עצמה באמצעות
 הלוואות. שתי צורות המימון הללו הן בעייתיות מבחינת העובד: העובד רואה לפניו סיכון
 מוגבר כאשר הן מקום עבודתו והן חסכונותיו(במקרה שהעובדים מממנים את החברה)
 קשורים לעתידה של חברה אחת, או כאשר מקום עבודתו נתון לסיכון של חדלות פירעון
 (כאשר מימון החברה נעשה באמצעות הלוואות). מינוף גבוה - קרי: מרכיב הלוואות
 גדול ביחס להון העצמי של החברה - מגדיל את הסיכון לחדלות פירעון של החברה.
 מטעמים אלה קבוצת העובדים אינה מתאימה בדרך כלל לשאת בסיכון הכרוך בתביעה

 השיורית, ולפיכך אינה מתאימה לשמש בעליה של החברה.

 (ג) הפעלת השליטה בחברה

 יתרון נוסף של בעלי המניות כבעלים יעיל של החברה נעוץ בהומוגניות שלהם כקבוצה.
 יעילות הפעלת השליטה על ידי קבוצה כלשהי קשורה באופן הדוק למידת זהות
 האינטרסים של חברי הקבוצה בנוגע לניהול ענייני החברה. ככל שחברי הקבוצה חולקים
 אינטרסים משותפים רבים יותר, כך תופעל השליטה על ידם באופן יעיל יותר. ולהפך:
 ככל שחברי הקבוצה נבדלים זה מזה במאווייהם וברצונותיהם באשר לאופן ניהולה של

1 8  החברה, כך קטנה מידת היעילות שבה תופעל השליטה בחברה על ידם.
 יתרונם של בעלי המניות על פני עובדי החברה, על פני נושיה ועל פני יתר בעלי
 התביעות הקבועות נעוץ בהומוגניות האינטרסים היחסית המאפיינת את בעלי המניות.
 בעלי המניות חולקים מטרה משותפת מוגדרת וברורה: השאת הערך הנוכחי הנקי של
 רווחי החברה. לעומת זאת, נושי החברה ועובדיה אינם שותפים למטרה משותפת אחת

 מכיוון שהם נחלקים לקבוצות־משנה בעלות אינטרסים מנוגדים.
 קבוצת העובדים, למשל, מכילה תתי־קבוצות שונות: עובדים מקצועיים לעומת
 עובדים שאינם מקצועיים, עובדי מזכירות ופועלי ייצור, עובדים מבוגרים על סף פרישה
 ועובדים צעירים העושים את צעדיהם הראשונים בשוק העבודה, עובדים במשרות ניהול
 ועובדים אחרים. בין תתי־קבוצות אלה מתקיימים ניגודי אינטרסים טבועים, הנגזרים
 מההבדלים במעמדן של קבוצות אלה כלפי החברה. הדוגמה הבולטת ביותר לניגודי
 אינטרסים אלה מזדקרת לעין בסוגיית השכר היחסי של העובדים בתתי־הקבוצות
 השונות. יכולתה של קבוצת העובדים לגבש מדיניות שכר יחסי המוסכמת על תתי־
 הקבוצות השונות בקרב העובדים היא מוגבלת למדי. כל תת־קבוצה היא בעלת אינטרס
 שונה ביחס לקביעת מדיניות השכר בחברה, בשל ההשפעה המובנת מאליה שנודעת

 17 ראו ת13£11181110, הערה 10 לעיל, בעמי 293.
 18 ראו שם, בעמי 278.
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ט תשס״ב מבט ביקורתי על חוק החברות החדש מ  משפטים ל

 למדיניות זו על חברי הקבוצה. דוגמה נוספת היא סוגיית ההקצאה האופטימלית של
 משאבי החברה בין הון לעבודה. עובדים שונים יחזיקו בעמדות שונות ביחס לסוגיה זו,
 הנגזרות מהשפעתו של יחם ההקצאה על מעמדם בחברה. כך, למשל, עובד שמשכורתו
 תלויה במידת היעילות של תהליך הייצור יסכים לשינוי יחם ההקצאה הצפוי לייעל את
 תהליך הייצור בחברה. לעומתו, עובד שכתוצאה משינוי יחס ההקצאה יהא צפוי
 לפיטורים יתנגד, מן הסתם, לשינוי. הבדלי האינטרסים בקרב העובדים שוללת את

 קיומה של מטרה משותפת אחת ויחידה המשותפת להם.
 בדומה, אף מעמדם של הנושים כלפי החברה אינו אחיד. נושי החברה נבדלים זה מזה
 בסדר הקדימות שביניהם בכל הקשור לפירעון חובם. בראש סדר הקדימויות ניצבים
 הנושים המובטחים, ובסופו - הנושים שאינם מובטחים. אף הנושים המובטחים נחלקים
 לסוגים שונים: בעלי שעבוד קבוע, בעלי שעבוד צף ובעלי ערובות אישיות מאת בעלי
 המניות. ניגודי האינטרסים שבין נושי החברה לבין עצמם נגזרים מאופי הבטוחה ומטיב
 הבטוחה שהעמידה להם החברה. כך, למשל, מתאפיינים הנושים המובטחים באדישות
 לנטילת סיכון עסקי בהשוואה לנושים נטולי בטוחה. נושים שלהם ערבות אישית מאת
 בעלי המניות להבטחת חובם, יעצבו את יחסם לנטילת סיכונים עסקיים על פי עושרם
 של בעלי המניות ועל פי כוחם לממש את הערבות שניתנה להם במקרה של חדלות
 פירעון. יחסם של נושים בעלי שעבוד על נכסי החברה לנטילת סיכונים עסקיים ייגזר
 מאופי השעבוד(קבוע או צף} וכן מאופיו של תיק ההשקעה של החברה(השקעה ספציפית
 בנכם המיוחד לחברה או השקעה טיפוסית אחרת). באופן כללי, נבדלים נושי החברה זה
 מזה ביחסם לסיכון בכלל וביחסם לאופן ניהול החברה בפרט, על פי סוג חובה של החברה
 כלפיהם: ככל שמעמדו של הנושה בכיר יותר והלוואתו מובטחת יותר, כן גדלה אדישותו

 לסיכון.

 מתן הבעלות בחברה לנושים המובטחים לא יבטיח ניהול שיהיה בו כדי להניב תשואה
 שתספיק למילוי תביעותיהם של הנושים שאינם מובטחים. הנושים המובטחים יאמצו
 מדיניות השקעה שמרנית שיהיה בה כדי למלא את תביעתם, מבלי שיהיה להם כל עניין
 לנסות ולמלא את תביעתם של הנושים שאינם מובטחים: מבחינתם, זהו מאמץ מיותר.
 מטעם זה ברור, כי קבוצת הנושים היחידה שניתן לתת לה את הבעלות בחברה היא
 קבוצת הנושים הנדחית ביותר. רק הנושים האחרונים בתור יאמצו מדיניות עסקית
 שתאפשר למלא את תביעותיהם של אלו הקודמים להם, כדי לאפשר את פירעון חובם
 המצוי בסוף התור. מכיוון שנושים אלו יקבלו למעשה את התביעה השיורית, הרי שלכל
 דבר ועניין אין הם ״נושים״ כי אם ״בעלי מניות״. אכן, בעלי המניות הם הנושים

 האחרונים בתור.
 הן עובדי החברה והן נושיה אינם חולקים מטרה משותפת בנוגע לניהול ענייני החברה
 בשל חוסר האחידות של תביעותיהם כלפי החברה. לשון אחר: העובדה שהחברה מקצה
 לעובדים ולנושים שונים זכויות שונות יוצרת חוסר אחידות בהעדפותיהם של עובדים
 ונושים שונים ביחס לאופן ניהול החברה. לעומת עובדי החברה ונושיה, זכותם של בעלי
 המניות כלפי החברה היא אחידה באופיה. לכל אחד מבעלי המניות זכות לחלק יחסי

389 



ט תשס״ב מ  זוהר גושן משפטים ל

 ברווחיה השיוריים של החברה, כחלקו בהון מניות החברה. אחידות זו באופי תביעתם של
 בעלי המניות כלפי החברה היא העומדת בבסיס המטרה המשותפת לכלל בעלי המניות:

 השאת רווחי החברה.
 אכן, אף על פי שמבחינת מהות הזכויות החוזיות מתקיימת זהות אינטרסים בין בעלי
 המניות השונים, הרי שהעדפותיהם עשויות להיבדל אלה מאלה. בעלי מניות בעלי אופק
 השקעה שונה, יחס שונה לסיכון, גודל השקעה שונה או העדפות מם שונות עשויים
 להיבדל אלה מאלה ביחסם לניהול החברה. כך, למשל, משקיע בעל תיק השקעות מגוון
 עשוי להעדיף השקעה בעלת רמת סיכון גבוהה, ואילו משקיע בעל תיק השקעות
 לא מגוון יתנגד להשקעה מסוכנת. משקיע בעל העדפה לתשלום דיבידנד (מטעמי מס,
 למשל) עשוי לבכר מדיניות השקעה המבוססת על גיוס הון מניות, ואילו משקיע בעל

 העדפה לאי־חלוקת דיבידנד יבחר להפנות את רווחי ההברה למימון השקעותיה.
 למרות שקבוצת בעלי המניות אינה עשויה מעור אחד, נודעת עדיפות להפקדת
 השליטה בחברה בידיה ולא בידי עובדי החברה או נושיה. ראשית, ניגודי האינטרסים
 שבין בעלי המניות לבין עצמם נובעים במידה רבה מסוג החברה שבה השקיעו בעלי
 המניות את כספם. כתוצאה מכך, יש בידי בעלי המניות להשקיע את כספם בחברות
 המתאימות להעדפותיהם, ועל ידי כך לצמצם מראש את שונות ההעדפות שבין בעלי
1 כך, למשל, משקיע בעל העדפה לחלוקת דיבידנד ישקיע את כספו 9  מניות שונים.
 בחברה בעלת מדיניות מוצהרת לחלוקת דיבידנד, ומשקיע בעל תיק השקעות לא־מגוון
 ישקיע את כספו בחברה בעלת מדיניות השקעה שמרנית. לעומת בעלי המניות,
 העדפותיהם השונות של נושי החברה ועובדיה נגזרים מניגודי אינטרסים פנימיים
 המתקיימים בתוך קבוצות אלה. ניגודי האינטרסים המתקיימים בקרב קבוצת העובדים
 טבועים ביחסים הפנימיים שבין העובדים לבין עצמם, ואינם תלויים בסוג החברה שבה
 מועסקים העובדים. כך גם לגבי הנושים. היריבות הפנימית שבץ הנושים לבין עצמם
 נגזרת מיחסי הקדימות המתקיימים בין הנושים לבין עצמם, ואינם תולדה של מאפייני
 החברה שלה הלוו הנושים את כספם. שנית, ניגודי האינטרסים בין בעלי המניות בדבר
 האופן שיש להשיא את רווחי החברה אינם פוגעים במטרה של הבטחת מילוי התביעות
 הקבועות תחילה. כל בעלי המניות מעוניינים להשיא את התביעה השיורית, יהא אשר
 יהא מצבם. כך, למשל, כאשר בעלי מניות חלוקים בשאלה אם לחלק דיבידנד אם לאו
 (בשל שוני בתוצאת המס האישית), תהא אשר תהא ההחלטה, עצם קיומה של המחלוקת
 משמעותה שלחברה יש רווח הראוי לחלוקה; ובמלים אחרות: לחברה נותר עודף לאחר

 שסופקו כל התביעות הקבועות.

 נדגים את הטיעון בדבר עדיפותה של קבוצת בעלי המניות בהפעלת השליטה על
 החברה. נשווה בדמיוננו חברה שבעליה הם קבוצת העובדים. נניח, כי עובדי החברה
 נדרשים להחלטה בדבר מיזוג החברה עם חברה אחרת. במקרה כזה, הצבעת עובדי
 החברה בעניין המיזוג תיגזר מהערכתם את מצבם האישי לאחר המיזוג ולא מהשפעת

. A m . Econ. Reí71 " ,Competition and Unanimity" 18) 1981( ראו: Harry DeAngelo, 19 
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 המיזוג על כלל הקבוצות המרכיבות את החברה. עובד הסבור כי כתוצאה ממיזוג החברה
 צפוי הוא לאבד את משרתו יבחר להתנגד להצעת המיזוג; ואילו עובד הסבור כי לאחר
 המיזוג ישתפרו סיכוייו לזכות בהעלאת שכר יתמוך בו. הצבעת קבוצת העובדים בשאלה
 אם להסכים להצעת המיזוג אם לאו מעוצבת, אם כן, על ידי הערכתם את השפעת המיזוג
 על מעמדם האישי בחברה. באופן דומה, אילו הבעלות על החברה הייתה ניתנת לנושיה,
 היו אלה שוקלים את השפעת המיזוג הצפוי על הסיכויים לפירעון חובם ועל שווי
 הבטוחות שהוענקו להם על ידי החברה להבטחת חובם, אם יצא המיזוג אל הפועל. דעות
 הנושים היו מתפלגות לפי סיכוייהם להיפרע את חובם לאחר ביצוע המיזוג בהשוואה
 לסיכוייהם להיפרע את חובם אלמלא המיזוג. השיקול היעיל בדבר השפעת המיזוג על
 קבוצת הנושים כולה, כמו גם על קבוצות אחרות הקשורות בחברה, היה נעדר משיקולי

 הנושים בהצבעתם בדבר המיזוג.
 ניתן להשוות את מצבם של בעלי התביעות הקבועות בהפעלת שליטה בחברה להצבעה
 של אסיפת דיירים בבניין מגורים רב קומות בדבר נחיצותה של מעלית וטיבה
 (מהידה/אטית, גדולה/קטנה, מהודרת/פשוטה וכדומה). בעוד הדיירים בקומה הראשונה
 מתנגדים להתקנת כל מעלית שהיא, הדיירים בקומות העליונות מעונינים במעלית
 מהירה ומשוכללת. בהעדר תכלית משותפת כבסים לקבלת ההחלטה, העדפות הדיירים
 נגזרות מהשפעת ההחלטה על תועלתם האישית, הנקבעת, מעצם טיבה, על פי מיקום
 דירתם בבניין. אם כלל ההכרעה הוא כלל של רוב דעות, אין כל דרך להעריך את יעילות
 ההחלטה שתתקבל, תהא ההחלטה אשר תהא, שכן תוצאת ההחלטה היא מקרית לפי
 התפלגות ההעדפות של הדיירים בבניין נתון. לעומת זאת, קבוצת קבלנים הבונה
 בשותפות בניין רב קומות וצריכה להחליט אם להתקין בבניין מעלית ומה יהא טיבה,
 תקבל החלטה בקלות רבה יותר. לכל הקבלנים מטרה משותפת אחת: להניב את הרווח
 הגדול ביותר ממכירת בלל הדירות בבניין. אם רוב הקבלנים סבור שמעלית יקרה
 (מהודרת/מהירה/גדולה) תניב את הרווח הגדול ביותר, ניתן להניח, הסתברותית, כי זוהי

 הבחירה היעילה ביותר.
 אכן, השיקול המכריע בהחלטתן של קבוצת העובדים וקבוצת הנושים בשאלות
 הקשורות לאופן ניהול החברה אינו נגזר מהשפעת ניהול ענייני החברה על רווחיה
 השיוריים, אלא מהשפעת אופן ניהול החברה על תועלתם של יחידי הקבוצה. הטרוגניות
 זו, המאפיינת את עובדי החברה ונושיה (כמו גם את יתר בעלי התביעות הקבועות),
 מחבלת בכשירותן של קבוצות אלה לקבל החלטות יעילות. העדפת בעלי המניות כבעלי
 החברה מוצדקת, על כן, בהינתן ההומוגניות היחסית של פונקציית המטרה של קבוצת

 בעלי המניות.

 4. תכלית החברה וחובת האמונימ

 הפעלת השליטה בחברה, הלכה למעשה, נעשית באמצעות מינוי דירקטוריון והנהלה,
 המנווטים את דרכה העסקית של החברה. המצפן שלפיו נדרשים קברניטי החברה -
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 חברי הדירקטוריון וההנהלה - לנווט את החברה מגולם בחובת האמונים המוטלת על
 נושאי המשרה בחברה. היקפה ותוכנה של חובת האמונים מושפעים במידה מכרעת
 מתכלית החברה. הניתוח שנערך לעיל, המבסס את מתן זכות הבעלות על החברה
 לבעלי מניותיה, מורה כי יש להועיד את תכלית החברה להשאת רווחים, וכפועל
 יוצא מכך - להפנות את חובת האמונים של נושאי המשרה בחברה כלפי קבוצת בעלי

 המניות.
 ראשית, נפקותה של זכות הבעלות של בעלי המניות על החברה היא ששומה על מי
 שפועל מטעמם לשוות לנגד עיניו את טובתה של קבוצת בעלי המניות. אילו רשאי היה
 דירקטוריון החברה לשקול שיקולים הנוגעים לרווחתם של קבוצות אחרות בחברה, זכות
 הבעלות של בעלי המניות על החברה היתה מושמת לאל. למעשה, היה בכך כדי להעניק
 לקבוצות אחרות בחברה זכויות שליטה שאין זה יעיל לתת בידן. צמצומה של חובת
 האמונים של נושאי המשרה כלפי קבוצת בעלי המניות, באמצעות מיקודה של תכלית
 החברה להשאת רווחים, מגשימה את העיקרון שיש להעניק לבעלי המניות את זכות
 הבעלות על החברה. יתרה מזו: הפניית חובת האמונים כלפי בעלי המניות בלבד משרתת
 אף את עניינם של בעלי התביעות הקבועות, שכן בכך יש כדי לייעל את אופן ניהולה
 של החברה. ניהול לא יעיל של החברה צפוי להביא לחדלות פירעון ולפגיעה באינטרסים
 של עובדי החברה ונושיה. לכן, גם על פי ההשקפה המבקשת לקדם את האינטרס הצר
 של קבוצות אחרות בחברה, לבד מבעלי המניות, ראוי למקד את חובת האמונים כלפי

 בעלי המניות בלבד.
 שנית, ככל מצפן, אף חובת האמונים תשרת את מטרתה ביעילות אם תורה על יעד
 מוגדר. הגדרת חובת האמונים צריכה להיקבע באופן חד־ערכי. לכן יש להפנות את חובת
 האמונים כלפי הקבוצה שחבריה חולקים מטרה אחת ביחס לניהול ענייני החברה. קבוצה
 זו היא קבוצת בעלי המניות, ששאיפת חבריה היא להשיא את רווחיה של החברה. הפניית
 חובת האמונים של נושאי המשרה בחברה כלפי בעלי המניות מסייעת בהבהרת ובתיחום
 התכלית שלשמה נשכרו נושאי המשרה. הרחבתה של חובת האמונים כלפי קהיליות
 אחרות בחברה מטשטשת את המטרה שלשמה יש לנהל את החברה. הקהיליות השונות
 בחברה, זולת בעלי המניות, נגועות בניגודי אינטרסים טבועים בין חברי קהילה מסוימת
 לבין עצמם ובין הקהילות השונות. כתוצאה מכך, הפניית חובת האמונים כלפי חברי
 קהיליות אלה יוצרת אי־בהירות - הנובעת מריבוי מטרות (מנוגדות) - ביחס לתפקידו
 של נושא המשרה, שיש בה כדי להפוך אותו למשרתם של כמה אדונים. עיצוב תוכנה
 של חובת האמונים באמצעות מהילת עניינם של נושי החברה ועובדיה עם השאת רווחי
 החברה תוביל לתוצאה הבלתי־נמנעת של ריבוי מטרות ולחוסר יעילות. לעומת זאת,
 הצבת מטרה יחידה ומוגדרת - השאת רווחיה של החברה - היא דרך יעילה להגדרת

 תפקידם של נושאי המשרה.

 שלישית, הרחבת תכלית החברה כך שתכלול אף את עניני הנושים, העובדים והציבור
 הרחב, שוללת את האפשרות לאכוף את חובת האמונים המוטלת על מנהלי החברה כלפי
 החברה. בהעדר תוכן מוגדר לחובת האמונים מחריפה בעיית הנציג שבין המנהלים לבין
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 משפטים לב! 2) תשס״ב מבט ביקורתי על חוק החברות החדש

2 כל החלטה עסקית המתקבלת על ידי המנהלים, המונעת משיקולים 0 ות.  בעלי המני
 אישיים, עשויה להיות מוכשרת באמצעות הצגתה כפעולה לטובתה של אחת הקבוצות
 האחרות הקשורות בחברה. החוק פותח אפוא פתח רחב לקבלת החלטות עסקיות שלא
 נועדו להשיא את רווחי החברה, אלא כדי לקדם את טובתם האישית של המנהלים.
 החלטות מעין אלה ״יטוהרו" באמצעות הצגתן בהחלטות המיועדות לשרת, למשל, את
 עניינם של נושי החברה או עובדיה. ההיתר הניתן למנהלי החברה לשקול את עניינם של
 חברי הקהילות השונות ישלול את האפשרות לפקח עליהם. מנהלים הרשאים לשרת כמה
 אדונים בעלי מגוון מטרות אינם משרתים של שום אדון: הם משרתים את עצמם בלבד.
 נמחיש את הטענה האמורה לעיל באמצעות דוגמה. נניח שחברה עומדת בפני
 השתלטות עוינת, ומנהלי החברה החוששים לכיסאם מחליטים להקצות לעובדי החברה
 מניות ללא תמורה, שיוחזקו עבור העובדים על ידי נאמן. מטרת החלטת מנהלי החברה
 היא להבטיח את כישלון ההשתלטות בקולות העובדים: עובדי החברה, החוששים שלאחר
 ההשתלטות יבוצעו בחברה פיטורים, צפויים להתנגד להשתלטות. נקל לשער שמהלך
 פסול זה יוצג על ידי ההנהלה כמכוון לקדם את טובת העובדים, בעוד שמטרתה האמיתית
 של הנהלת החברה בהקצאת המניות לעובדים הייתה לסכל את ניסיון ההשתלטות. במלים
 אחרות: לכל מטרה שהמנהלים חפצים להשיג לעצמם תמיד תימצא קהילה בחברה

 שאפשר יהיה לייחס לטובתה את הפעולה.

 5. החקיקה גארצווג״הגרית

 יש המגייסים תמיכה לעמדה כי ראוי להכיר בחובת אמונים כלפי קבוצות אחרות
 הקשורות בחברה מחקיקה שנחקקה בחלק ממדינות ארצות־הברית והרחיבה את תכלית
 החברה. בעיקר הדברים אמורים ביחס לחקיקה המדינתית הנוגעת למעמד הנהלת החברה
 בהקשר של השתלטות עוינת. בידי הנהלת החברה מצוי הכוח לנקוט מהלכים שונים
 שמטרתם לשים מכשול בדרכה של השתלטות עוינת. כך, למשל, יכולה הנהלת החברה
 לטמון בתקנון החברה ״גלולת רעל״, המעלה באופן משמעותי את עלות ביצוע
2 נוסף על כך, חלק 1 נות. י  ההשתלטות ומהווה מכשיר מרתיע לביצוע השתלטויות עו

 20 בין מנהלי החברה (הנציגים) לבין בעלי המניות הממנים אותם (הבעלים) קיימים ניגודי
 אינטרסים, היוצרים חשש שהמנהלים יעדיפו את טובתם על פני טובת שולחיהם(בעיית נציג).
 להצגת ההתמודדות עם בעיות הנציג כתפקיד המרכזי של דיני החברות ראו זוהר גושן, ״׳בעיית
 הנציג׳ כתיאוריה מאחדת לדיני התאגידים״, ספר זיכרון לגואלטירו פרוקצ׳יה 239 (בעריכת אהרן

 ברק ואחי, תשנ״ז).
 21 המונח ״גלולת רעל" poison pan") משמש לתיאור טכניקת התגוננות מפני השתלטות עוינת.
 הדגם השכיח של גלולת הרעל מבוסס על הוראה תקנונית המתירה הקצאה לא שוויונית של
 זכויות לבעלי המניות הקיימים בחברה לרכישת מניות החברה במחיר הנופל ממחירן הריאלי.
 ההוראה מופעלת כאשר אדם מגדיל את החזקותיו בחברה, בין באמצעות הצעת רכש ובין
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 זוהר גושן משפטים לב(2) תשס״ב

 מהמדינות נרתמו לעזרת המנהלים וחוקקו חוקים שנועדו להקשות על ביצוע השתלטויות
 ערנות. לעניינו, וכחלק ממגמה זו, נקבע בחלק מהמדינות כי מנהלי החברה רשאים ואף
 חייבים לשקול את עניינן של קהיליות אחרות בתאגיד{זולת בעלי המניות) בבואם לגבש
 את עמדתם ולנקוט פעולות ביחס לכל פעולה הצפויה להשפיע על החברה, ובכלל זה
2 מטרתה של הוראה זו היא לאפשר למנהלים לנקום 2  ניסיון השתלטות עוינת על החברה.
 מהלכים שייקרו את עלות ביצוע הצעת הרכש, על אף הפגיעה ביעד של השאת רווחי

 החברה, במסגרת ניסיונות ההתגוננות שלהם.
 לדעתנו, אין לגזור גזירה שווה בין החקיקה המדינתית בארצות־הברית לבין הדין
 הרצוי בישראל, משום שהחקיקה המדינתית האמריקנית מונעת משיקולים שאינם יפים
 לישראל. שיקולים אלה מושפעים מתחרות בין המדינות השונות על משיכת חברות
2 או על הקמת מפעליהן בתחומן. מכיוון שהמחליטים על מקום  להתאגד בתחומן3
 ההתאגדות למקום הקמת המפעלים הם מנהלי החברות, הרי שחקיקת דיני החברות
2 בפרט נוטה החקיקה המדינתית 4  המדינתית נוטה לעתים לקבוע הוראות הקורצות להם.
 להתייפות בפני מנהלי החברות באמצעות קביעת הוראות המקשות על ביצוען של
2 מנהלי החברות הגדולות מעדיפים להיעזר בהוראות חוק לסיכול 5 נות. י  השתלטויות עו
 השתלטויות עוינות, שכן דרך זו היא מהירה, זולה ובטוחה יותר מקביעת הוראה
2 יחסי הגומלין שבין המחוקק המדינתי לבין קבוצת המנהלים אינם מתמצים 6 ת. י נ ו  תקנ
 בפיתוי המנהלים להתאגד בתחום שיפוטו של המחוקק המדינתי. יחסי גומלין אלה

Joel Seiigman, Corporations - Cases and באמצעות רכישה פרסית, מעל רף מסוים. ראו 
M a t e r i a l s 1134, 1138 (1995) 

 22 מינסוטה, ניו־יורק, מרילנד, מישיגן, אינדיאנה ומדינות נוספות אימצו הוראות המתירות או
 מחייבות מנהלים לשקול את טובת החברה מבעד לאינטרסים של קבוצות שונות הקשורות
 לתאגיד. כך, למשל, בחוק מדינת אינדיאנה נקבע כי הדירקטורים, בבואם להכריע בדבר טובת
 החברה, אינם נדרשים לשקול את השפעת הפעולה על קבוצה מסוימת בחברה כשיקול מכריע.
Ludan A. Bebchuk & Allen Ferrell, ו גם א ר . § 23-l-35-l(f .Ind. Stat. A n n  ראו (2000) (

," 99"Federalism and Corporate Law: The Race to Protect Managers from takeovers 
. C o l u m . L Rev. 1168, 1179 Í1999) 

. " 2  זוהי התופעה המפורסמת של"מרוץ לתחתית 3
Roberta Romano, "The Political Economy of Takeover Statutes," 73 Va. L. Rev. 24 ראו 

. 1 9 8 7 ) 1 1 1 ) 
 25 כך, למשל, קובע החוק במדינת דלוור כי הגבלות שונות המוטלות על עריכת עסקאות בין המציע
 לבין חברת המסדה לאחד ביצוע הצעת הדבש, מותנות בכך שהנהלת החברה לא אישרה את
.Del. Code Ann. tit. 8 § 203 (1991)הרכישה שבעקבותיה הועברה השליטה לידי המציע. ראו 
 חוק מדינת אינדיאנה קובע, כי לדירקטורים נתונה הזכות לקבוע בתקנון הוראה המתנה על

West(23-1-42-5 § . Ind. Code A n n ק ו ח  ,המטילות מגבלות על המציע ראו) opt out«הוראות ה
.2000) 

 26 הוראה תקנונית חשופה לביקורת שיפוטית בכל הקשור לאופן הפעלת שיקול הדעת של המנהלים
 באשר להימנעותם מנטרול גלולת הרעל.
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 משפטים לב(12 תשס״ב מבט ביקורתי על חוק החברות החדש

 נמשכים אף לאחר שנתאגדה החברה באמצעות לובי פוליטי חזק - המבוסם על תרומות
 של החברות לקהילה ועל העובדה שהחברות מספקות לתושבי המדינה מקומות עבודה -

 התומך במנהלי החברות.
 נוסף על כך, המחוקק המדינתי נתון תחת לחץ כבד של קבוצות סקטוריאליות
 מקומיות. הן קבוצת העובדים והן קבוצת המנהלים הן בעלות כוח פוליטי, המנוצל לשם
 הפעלת לחץ על המחוקק המדינתי לפעול להגנת זכויות העובדים. לקבוצת העובדים,
 החרדה לגורלה לאחר חילופי השליטה בחברה, אין בדרך כלל יכולת להשפיע על קביעת
 סעיפי תקנון החברה. הדרך היחידה הפתוחה בפני מגזר העובדים להגנת מעמדם היא
 הפעלת לחץ פוליטי לשינוי חקיקה, שיקשה על ביצוע השתלטויות עוינות. מנהלי
 החברות, החולקים אינטרס דומה לזה של קבוצת העובדים בהקשר של הסדרת דיני
 ההשתלטויות, חפצים אף הם בחקיקה המכבידה על ביצוען של השתלטויות עוינות.
 לפיכך, עושים מגזר המנהלים ומגזר העובדים יד אחת להפעלת לובי פוליטי לקביעת
2 זהו מצב שבו 7 נת. י  הוראות המגנות על זכויות העובדים במקרה של השתלטות עו
 המחוקק מאמץ חוק המגן על העובדים שרובם מצויים בתחומי מדינתו תוך שהוא פוגע

2 8  בבעלי המניות המפוזרים על פני מדינות רבות.
 מסקנת הדברים היא שאין ללמוד ממגמות החקיקה המדינתית בארצות־הברית על הדין
 הרצוי בישראל. תוצאותיה של התחרות בץ המדינות בארצות־הברית בנושא מניעת
 השתלטויות אינן מודל ראוי לחיקוי במדינה שבה לא מתקיימת תחרות. יש לעצב את
 תכלית החברה לאור שיקולי יעילות ושקיפות, המורים כי תכלית החברה היא להשיא את

 רווחיה.
 סיכומם של דברים: אין זה ראוי להרחיב את תכליתה של החברה מעבר לעניינם של
 בעלי המניות, יש לפרש את החוק כך שניתן להתחשב בעניינן של קבוצות אחרות רק

 עד כמה שאין הדבר פוגע בתכלית של השאת רווחי החברה.

 ג. הצעת רכש

 1. הצעת רכש - כללי

 (א) הצעת רכש כמכשיר לכיצוע השתלטות עוינת

 מנגנון הצעת הרכש משמש, בין השאר, להרתעת הנהלות של חברות ציבוריות מפני
 ניהול רשלני או כושל של החברות המנוהלות על ידן, וכן אמצעי להחלפה של הנהלות
 או של בעל שליטה שאינם יעילים. ניהול רשלני או כושל צפוי לגרום לירידת ערכן של
 מניות החברה בבורסה. ירידת מחיר המניה עשויה לקרוץ למשתלט פוטנציאלי, שיבקש

. לעיל 2  27Romano, הערה 4
interstate Exploitation and", Saul L e v m o r e 2 8 ת ו י ו ל  ראו . זהו מצב הידוע כ״החצנה״ של ע

Va. L . Rev69 " ,Judicial I n t e r v e n t i o n ) 1 9 8 3 (563. 
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 זוהר גושן משפטים לב(2! תשס״ב

 לרכוש את השליטה בחברה במחיר נמוך, לפטר את הנהלתה הכושלת ולהחליפה באחרת,
 יעילה הימנה. לשם רכישת השליטה בחברת המטרה עומד לרשות המשתלט הפוטנציאלי
 מנגנון הצעת הרכש. מנגנון זה מאפשר למשהלט לפנות אל בעלי המניות (להלן:
), מעל ראשה 3 ) בחברה המיועדת להשתלטות(להלן: חברת המטרה או המטרה0 2  הניצעים9
 של הנהלת המטרה ובעל השליטה בה, בהצעה לרכישת מניותיהם במחיר הנקוב בהצעה.
 מנגנון הצעת הרכש מקל אפוא על ביצוען של השתלטויות עוינות שמטרתן היא החלפה

3 1  של הנהלת המטרה או של בעל השליטה בה.
 הניצעים מפיקים תועלת כפולה מהצעת רכש. ראשית, אם מחיר ההצעה עולה על
 מחירן של מניות המטרה, יכולים הניצעים למכור את מניותיהם בחברת המטרה למציע
 ברווח. שנית, עצם קיומו של מנגנון הצעת הרכש, המאפשר את השגת השליטה במטרה
 על אפה ועל חמתה של הנהלת החברה, מרתיע את מנהלי החברות מפני ניהול כושל או
 רשלני. בכך יש כדי לסייע בשיכוך בעיית הנציג שבץ הנהלת החברה לבעלי מניותיה.

 (ב) כשל השוק הטמון בהצעת רכש

 פניית המציע אל בעלי המניות בהצעת רכש עוקפת את מנגנון קבלת ההחלטות הרגיל
 של החברה, המעניק להנהלת החברה את הסמכות לנווט את דרכה העסקית של החברה.
 חסרונה של הצעת הרכש נעוץ בכך שהפנייה לבעלי המניות כדי שאלה יחליטו אם
 להיענות להצעת הרכש מעוררת כשל שוק הטבוע במנגנון ההצבעה הקולקטיבית.
 ראשית, התנהגותם מתאפיינת ב״אדישות רציונלית״ ביחס להשפעת הצעת הרכש על
3 ושנית, בעלי המניות בחברה ציבורית נעדרים את היכולת לתאם ביניהם  טובת החברה;2
 עמדה משותפת ביחס לטיבה ולתנאיה של הצעת הרכש, ועל כן חשופים ל״הצבעה

3 3  אסטרטגית״(בהקשר זה, ה״הצבעה״ מקבלת ביטוי בהחלטה על מכירת המניה).

 29 המונח "ניצע״ מוגדר בסעיף 1 לחוק החברות: ״ ׳ניצע׳ בהצעת רכש - בעל המניות שמוצע
 לרוכשן בהצעת רכש".

 30 המונח "חברת מסרה״ מוגדר בסעיף 1 לחוק החברות: ׳״חברת מטרה׳ - תברה שהצעת רכש
 מופנית לבעלי מניותיה".

Mergers and the Market", 31 על חשיבותן של הצעות רכש באופן כללי, ראוHenry G . Manne 
," 73 J. Pol. E c o n . 110 (1965); Henry G . Manne, 'Tender Offersfor Corporate Control 
," 2 Mergers & Acq. 91 (1966); Daniel R. Fischel, "Efficientand the Free Market 

Capital Market Theory, The Market for Corporate Control, and the Regulation of Cash 
," 57 Tex. L . Rev. 1 (1978); MicaeL Bradley, "Interfirm Tender Offers andTender Offers 

The Market for Corporate Control," 53 J. Bus. 345 (1980); Frank H. Easterbrook & 
, "The proper role of target's management in responding a tenderDaniel R. Fischel 

. H a r v . L. Äev94 " , 1 9 8 1 (1161.offer) 
 Clark 32, הערה 4 לעיל, בעמי 394-389.

 33 על בעיית ההצבעה האסטרטגית בדיני חברות באופן כללי ראו זוהר גושן, "הצבעה אסטרטגית
 בדיני חברות: מדיקטסורה לדמוקרטיה״, משפטים כג 109 (1994).
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 משפטים לב(2) תשס״ב מבט ביקורתי על חוק החברות החדש

 במאמר זה לא ננתח את השפעת ה״אדישות הרציונלית״ ונתמקד, לצורך הבהרת
 טיעונינו, בהצבעה האסטרטגית העלולה להיגרם בתוצאה מפניית המציע אל בעלי
 המניות במטרה בהצעה לרכישת מניותיהם. החלטתו של הניצע היחיד בשאלה אם
 להיענות להצעת הרכש תיגזר מהערכתו את עמדת שאר הניצעים ביחס להצעת הרכש,
 ולא תושתת רק על הערכתו העצמאית את כדאיות ההצעה. חשש מרכזי שישפיע על
 הבחירה הוא החשש שלאחר שירכוש שליטה במטרה עלול המשתלט לנצל את שליטתו
 במטרה לרעה ולשחוק את ערך מניות המיעוט. לכן, אף ניצע יחיד הסבור שמחיר ההצעה
 נופל ממחירן העצמאי של מניותיו יבכר להסכים להצעה, מתוך חשש שייוותר בעל מניות
 מיעוט פגיע במטרה. מובן, כי ה״חשש״ מהצלחת הצעת הרכש יתממש אם בשל חשש זה
 עצמו ייענו להצעה די ניצעים. משום שאין בידי הניצע היחיד להעריך את עמדת
 הניצעים האחרים, עליו לבחור בין סירוב להצעה ונטילת הסיכון כי הצעת הרכש תתקבל,
 לבין הסכמה להצעה אף אם אץ מחירה הוגן בעיניו. בבחירה בין השתיים יעדיף הניצע
 היחיד להסכים להצעה, וכתוצאה מכך עשויה להתקבל הצעת רכש שרוב הניצעים

3 4 ת.  סבורים כי היא אינה כדאי

 מטרת החוק, על כן, היא להבטיח כי הצבעתם של הניצעים ביחס להצעת הרכש
 תושתת על שיקול דעת עצמאי ומשוחרר מאילוצים בדבר כדאיותה. חוק החברות מתכוון
 להגשים מטרה זו בשתי דרכים. ראשית, נאסר כליל על איסוף מניות כאמצעי להשגת
 שליטה, ונקבעה חובה להציע הצעת רכש. האיסור על איסוף מניות נועד למנוע מצב
 שבו בעלי המניות ימצאו את עצמם בעלי מניות מיעוט בחברה שיש לה שליט חדש -
 מצב שעלול להעמיד את בעלי המניות בפני לחץ למכירה אסטרטגית של מניותיהם
3 שנית, בהינתן החובה לרכישת שליטה אך ורק 5 ה.  לשליט החדש כדי להיחלץ ממצב ז
 באמצעות הצעת רכש, נקבעה הוראה המקנה לניצעים שסירבו להצעת הרכש, או שלא
 השיבו לה, זכות למכור את מניותיהם למציע במחיר ההצעה - לאחר שהתקבלה הצעת

Lucian. A . Bebchuck, "The Case for 34 על הטיית הביצעים להסכים להצעת רכש ראו 
Facilitating Competing Tender Offers," 95 H a r v . L . Rev. 1028 ,1039-1041 (1982); 
Lucian. A . Bebchuck, "The Case for Facilitating Competing Bids: A Reply and 
Extension," 35 Stan. L . Rev, 23, 45-46, 48-49 (1982); Frank H. Easterbrook & 
Daniel R. Fischel. "Corporate Control Transactions," 91 Yale L . J. 698, 710-711 

.(1982) 
 35 מכירה אסטרטגית מתרחשת כאשר בעלי המניות בחברת המטרה מזדרזים למכור את מניותיהם
 למשתלט פוטנציאלי בבורסה - אף אם מחיר המניות בבורסה אינו משקף, לדעתם, את שוויה
 הבסיסי(פונדמנטלי) של המניה - מתוך חשש שמא בעלי המניות האחרים במטרה יקדימו למכור
 את מניותיהם למשתלט־האוסף, ואילו עליהם ייגזר להיוותר לאחר ההשתלטות בעלי מניות מיעוט
 במטרה. כמובן, שתנאי להתקיימותה של מבירה אסטרטגית הוא פרסום כוונת ההשתלטות על
 החברה. במקום אחר הבעתי את דעתי שאין באיסוף מניות סודי משום לחץ למכירה אסטרטגית,

 בניגוד לגישה שאימץ המחוקק. ראו גושן, הערה 33 לעיל.
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ט תשס״ב מ  זוהר גושן משפטים ל

3 בדרך זו מוםר הלחץ המופעל על הניצעים להיענות להצעת הרכש מתוך תשש 6  הרכש.
 כי ייוותרו בעלי מניות מיעוט במטרה. ההסדר מאפשר לניצעים לבחור אם להציע את
 מניותיהם בשלב הראשון לפי העדפתם האמיתית, להמתין לתוצאת הצעת הרכש שתחשוף

 את עמדת יתר המצביעים, ולכלכל את צעדיהם בשלב השני בהתאם.

 2. הצעת רכש מיוחדת

 (א) החובה להציע הצעת רכש

 חוק החברות אינו מסתפק בהסדרת כשל השוק הנובע מהתנהגות אסטרטגית של הניצעים
 ביחס להצעת הרכש. הוראות חוק החברות מטילות חובה לרכוש מניות בדרך של הצעת
 רכש (״הצעת רכש מיוחדת״), אם בעקבות רכישת המניות צפוי הרוכש להפוך לבעל
 עמדת שליטה בחברה. החובה לרכוש מניות בדרך של הצעת רכש חלה בשני מצבים:
 הראשון, אם לאחר רכישת המניות יהפוך אדם לבעל 25% או יותר מכלל זכויות ההצבעה
 באסיפה הכללית, והוא כשאין בחברה בעל מניות המחזיק ב־25% או יותר מזכויות
3 והשני, אם כתוצאה מרכישת המניות יעלה שיעור אחזקותיו 7  ההצבעה באסיפה הכללית;
 של הרוכש מעל 45% מזכויות ההצבעה בחברה, והוא כשאין בחברה בעל מניות המחזיק
3 תנאי לביצוע הצעת הרכש הוא כי רוב מבין 8  בלמעלה מ־50% מזכויות ההצבעה בחברה.
3 עוד נקבע, כי אין לבצע הצעת 9 .  הניצעים שהודיעו על עמדתם ביחס להצעה הסכימו לה

4 0  רכש שבעקבותיה יועברו לידי המציע פחות מ־5% ממניות המטרה.
 מטרת החובה להפנות הצעת רכש לבעלי המניות כפולה: ראשית, להבטיח שרכישת
 עמדת שליטה על ידי המשתלט תאושר על ידי רוב בעלי המניות במטרה. אלמלא הטלת
 חובה על המשתלט לפנות אל כלל בעלי המניות במטרה בהצעה לרכישת מניותיהם, היה
 בידיו לרכוש עמדת שליטה במטרה באמצעות רכישה הדרגתית וסמויה של חלק ממניות
 בעלי המניות במטרה. בעקבות רכישה זו עלול המשתלט - שהפך לבעל שליטה - לפגוע
 בבעלי המניות הנותרים בחברת המטרה. הצעת הרכש מאפשרת לכל בעלי המניות
 במטרה להביע את עמדתם ביחס להעברת השליטה במטרה לידי המשתלט, הצפויה

4 1  להשפיע על מעמדם כבעלי מניות מיעוט במטרה.
 שנית, חובה זו מכוונת להבטיח שכל בעלי המניות במטרה יזכו לנתח שווה מהתמורה

 36 ראו סעיף 33(ג) לחוק החברות.
 37 חובה זו לרכוש מניות באמצעות הצעת רכש חלה גם על רכישה עצמית של מניות החברה,

 שבעקבותיה נהפך אדם לבעל דבוקת שליטה. ראו סעיף 328(א) לחוק החברות.
 38 ראו שם.

 39 ראו סעיף 331(0 לחוק החברות.
 40 ראו סעיף 332 לחוק החברות.

 41 ראו דברי ההסבר להצעת חוק החברות, ה׳׳ח תשנ״ו, בעמי 108. יש לציין, שההסדר הקבוע לחוק
 החברות שונה מזה שהוצע בהצעת החוק. השוו סעיף 373 להצעת חוק החברות לסעיף 328 לחוק

 החברות.
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 משפטים לבי 12 תשס״ב מבט ביקורתי על חוק החברות החדש

 המשולמת על ידי המשתלט עבור רכישת עמדת שליטה במטרה (״פרמיית שליטה״).
 החובה להציע לכל בעלי המניות במטרה למכור את מניותיהם למציע במחיר אחד מונעת
 מהמשתלט את האפשרות להפלות בין בעלי מניות שונים במטרה. האיסור המוטל על
 המשתלט לרכוש מניות שלא בדרך של הצעת רכש מבטיח כי לכל בעלי המניות במטרה
 יוצע חלק שווה(הנגזר משיעור החזקתם בהון המטרה) מתמורת הרכישה, במסגרת הצעת

4 2  הרכש.

 (ב) הגיקורת העקרונית על ההסדר

 שתי המטרות שמנסה לקדם ההסדר בדבר הצעת הרכש המיוחדת - להבדיל מההסדר
 ביחס להצעת רכש מלאה - אינן ראויות בכלל, ואינן ראויות במבנה השוק הישראלי
 בפרט, הטעם להתנגדותנו העקרונית מבוסס על העובדה שבחלק נכבד מהמצבים
 שעליהם חל ההסדר של הצעת רכש מיוחדת אין כל בעיה של הצבעה אסטרטגית, מחד
 גיסא, ועל כך שהמטרה של חלוקת הערך המוסף מההשתלטות(פרמיית השליטה) באופן
 שוויוני פוגמת ביעילות מנגנון הצעת הרכש מאידך גיסא. יתר על כן: בישראל, בשל
 מבנה השוק, הביקורת העקרונית מקבלת משנה תוקף. נסביר את דברינו. ההסדר של
 הצעת רכש מיוחדת חל ביחס לשני מצבים: הראשון, כאשר אין בחברה שום בעל דבוקת
 שליטה(25% מן המניות), והשני, כאשר כבר קיים בעל דבוקת שליטה. במקרה שבו אין
 בעל דבוקת שליטה כלל, החשש מפני מכירת מניות אסטרטגית שתעוות את הבחירה של
 בעלי המניות אינו מתקיים בכל המקרים. כך, למשל, כאשר אדם רוכש 5% מהמניות,
 מבחינה מעשית הוא בעל השליטה; אולם העובדה שהפך לבעל שליטה אינה מצדיקה
 הסדר שיחייב אותו לרכוש כמות זו של מניות(5%) בדרך של הצעת רכש דווקא. הטעם
 לכך הוא פשוט: ״שליטתו״ חלשה. אדם אחר יכול לרכוש כמות גדולה יותר של מניות
4 הדברים נכונים גם ביחס לרכישת 10% או 30% מהמניות. עם זאת 3 . ן  ולהחליפו בשלטו
 בחר המחוקק לקבוע כי רכישת 25% מהמניות מחייבת מתן הצעת רכש מיוחדת. מדוע?

 הרי אין שום הבדל עקרוני בין 5% לבין 25% או 30%.

 ראשית, מאחר שהמניות נרכשות בשוק ולא על ידי הצעת רכש, החשש מפני מכירת
 מניות אסטרטגית - המתחוללת בעת שבעל מניות נדרש לתגובה התלויה בהתנהגותם

 42 בך, למשל, בהשגת שליטה על דרך של איסוף מניות, יש להניח כי תמורת המניות הראשונות
 להירכש ישלם בעל השליטה מחיר נמוך מזה שישלם עבור המניות האחרונות להירכש. ראשית,
 היצע המניות קטן ולכן מחירן עולה; שנית, בעלי המניות הראשונים למכור את מניותיהם למציע
 אינם מודעים לכוונת ההשתלטות של הרוכש ולפיכך אינם זוכים לנתח מפרמיית השליטה
 המשולמת על ידי הרוכש לבעלי המניות המודעים לכוונתו זו. ראו גם דברי ההסבר להצעת חוק

 החברות, שם, בעמי 108.
Controlling", 43 על היחס בין שוק השליטה לבין ההצבעה האסטרטגית ראוZohar Goshen 

S. Cal. L, Rev70 " ?,Strategie Voting: Property Rule or Liability R u l e ) 1 9 9 7 (741. 
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 זוהר גוש! משפטים לבו 2! תשם״ב

4 הדין 4  של בעלי המניות האחרים - אינו מקבל ביטוי ברכישת מניות הדרגתית.
 הישראלי, בניגוד לדין האמריקני, אינו מטיל חובה על משתלט פוטנציאלי לדווח על
4 לפיכך יש יסוד להניח שאין בעצם איסוף המניות - חרף 5  כוונתו להשתלט על החברה.
 חובות הדיווח על השינויים בהחזקותיו של בעל מניות המחזיק יותר מ־5% מהון מניות
4 שנית, גם החשש העומד 7 4 - כדי ללמד על כוונת ההשתלטות של המשתלט.  החברה6
 ביסוד מכירת המניות האסטרטגית - פגיעה במיעוט שייוותר מאחור - אינו שונה בין
 המקרים הללו. ללא שום בעל שליטה, המנהלים הם השולטים, והחשש מפגיעה בבעלי
 המניות נובע מהם. לבעל שליטה שרכש 5% מהמניות יש תמריץ חזק לפגוע במיעוט
 (שהוא בעצם הרוב), אך יכולתו מוגבלת הן מחשש להתארגנות פוטנציאלית של יתר
 בעלי המניות להצבעה נגדו והן מחשש ממשתלטים פוטנציאליים אחרים. בהשוואה לבעל
 5% מהמניות, לבעל שליטה שרכש 25% מהמניות יש יותר יכולת לפגוע במיעוט, אך
(ככל שיש יותר מניות זהות האינטרסים עם החברה גדלה  התמריץ שלו לעשות כן קטן
4 מכל מקום, בכל אחד מהמקרים 8 . (  והחשש מהשתלטות או מהתארגנות בעלי מניות קטן
 לא מדובר בבעיה של התנהגות אסטרטגית, ואילו הסוגיה של חלוקת הערך המוסף
 מההשתלטות - שאליה נתייחס בהמשך - אף היא זהה בכל המצבים. לפיכך, אמת־הבוחן
 לקיומה של רכישה הטומנת בחובה פוטנציאל לקיפוח המיעוט שייוותר בחברת המטרה
 לאחר העברת השליטה במטרה לידי המשתלט היא הגדלת החזקות המשתלט אל יותר
 מ־50%. במצב זה יש יסוד לחשש של בעלי המניות בחברת המטרה מפני קיפוח, מכיוון
 שאז נתון המיעוט בידיו של שליט חדש, שאינו נתון לשום איום של השתלטות עוינת.
 כל רכישה שאינה מונעת השתלטות עוינת של שליט פוטנציאלי אחר אינה בעייתית

 מבחינת בעלי המניות.

 שאיפת החוק לחלק את הערך המוסף מההשתלטות באופן שוויוני בין בעלי המניות אף
 היא אינה ראויה. כל עוד אץ חשש מהתנהגות אסטרטגית, כל בעל מניות שמוכר את
 מניותיו מוכר אותן במחיר שמייצג עבורו עסקה יעילה. עם זאת ברור, שבעלי המניות
 שמכרו בשלב הראשון קיבלו חלק קטן יותר מפרמיית השליטה בהשוואה לאלה שמכרו
4 אולם העיתוי של המכירה הוא מקרי: בחלק 9  בשלבים המאוחרים יותר של ההשתלטות.

 44 ראו גושן, הערה 33 לעיל, בעמי 134-132.
use § 78m(d 1. הסעיף מטיל על כל אדם הרוכש יותר מ־5% ממניות החברה, או מסוג 5 ) ו א  45 ר
 מסוגי המניות בה, לדווח בתוך עשרה ימים לרשות לניירות ערך, למנפיק, וכן לכל בורסה שבה

 נסחרים ניירות הערך של החברה, על כוונתו להשתלט על החברה.
 46 ראו תקנה 33 לתקנות ניירות ערך(דו״חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-0ד19.

 47 ראו ידידיה צ׳ שטרן, רכישת חברות 318 (תשנ״ו), המסביר כיצד ניתן להסוות את כוונת
 ההשתלטות של האוסף באמצעות איסוף מניות.

 48 ראו שמואל האוזר ואיטה שוחט, ״הקשר בין ריכוז שליטה בידי בעלי ענין לבין התמורה לבעלי
 המניות בחברות ציבוריות בישראל", מצע לדיון(רשות ניירות ערך, 1991).

Lloyd Cohen. "Why tender offers? The efficient market hypothesis, the supply of 49 ראו 
. L Stud/. 21 " ,stock, and s i n g a l i n g 1 9 9 0 (128-129, 113. ) 
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 משפטים לב(2) תשס״ב מבט ביקורתי על חוק החברות החדש

 מהמקרים בעל המניות ימכור בין הראשונים ובחלק מהמקרים הוא ימכור בץ האחרונים.
 מה שחשוב מבחינת בעלי המניות המחזיקים תיק השקעות מגוון הוא הרווח שיפיקו על

 מכלול תיק השקעותיהם.
 אכן, התניית ההשתלטות בקבלה ההסכמה של בעלי המניות מגדילה את הפרמיה
5 ווהי נקודת מבט המסתכלת לאחור 0  שניתן לקבל כשכבר עומדת על הפרק הצעת רכש.
 (ex post). העובדה שבהצעות רכש יש לשלם פרמיה גבוהה לכלל בעלי המניות, מייקרת
 מלכתחילה (ex ante) את כל ההשתלטויות. כתוצאה מכך יפחת מספר ההשתלטויות.
 לעומת זאת, פרמיית השליטה המשתלמת על ידי המשתלט לבעלי המניות בחברת המטרה
 בגין מניותיהם קטנה יותר בהשתלטות הנערכת באמצעות איסוף מניות. סדרת העסקאות
 שבמסגרתה נמכרות מניות בעלי המניות במטרה לידי האוםף־המשתלט נערכת ללא
 ידיעת המוכרים על כוונת ההשתלטות, ועל כן אין עסקאות אלה מגלמות פרמיית
 שליטה. לכן עומדת על הפרק בחירה בין מספר מועט של השתלטויות עם פרמיה גבוהה
 לבין מספר גדול של השתלטויות עם פרמיה נמוכה יותר. בבחירה זו יש להעדיף את
 החלופה האחרונה, מכיוון שהקלה בביצוע השתלטויות משפרת את הפיקוח על מנהלי

5 1 נת. י  החברות החוששים מהחלפתם במסגרת השתלטות עו
 אם לא די בכך, הבעיה חריפה יותר בישראל. מבנה הבעלות של חברות בשוק ההון
 בישראל הוא ריכוזי. כמות המניות ״הצפה״ (אחוז המניות המצוי בידי הציבור והניתן
 לרכישה בבורסה) היא נמוכה בדרך כלל מכמות המניות המוחזקת על ידי בעל השליטה.
 רוב החברות הציבוריות בישראל מוחזקות על ידי קבוצת שליטה המחזיקה יותר מ־50%
 מהמניות, ולפיכך הן חסינות מפני השתלטות באמצעות רכישת כל כמות המניות
5 ניסיונות ההשתלטות הבודדים הנערכים בשוק החברות הישראלי 2  הנסחרות בשוק.
 מכוונים לחברות שבעלי השליטה בהן נאלצו להפחית את שיעור החזקותיהם לכדי פחות
 מ־50% מזכויות ההצבעה בחברה, לרוב בשל הצורך לגייס הון מניות נוסף לקופת
 החברה. יתר ההשתלמויות, המועטות אף הן, מתקיימות כאשר בלוק שליטה - המורכב

 משילוב החזקותיהם של בני משפחה או מהסכמי הצבעה - מתפרק.
 כתוצאה מכך, החובה לרכוש מניות בדרך של הצעת רכש תבוא לכלל ביטוי מעשי
 בעיקר בניסיונות השתלטות המכוונים לרכישת שליטה בחברות ציבוריות מעין אלה.
 לדעתנו, נוכח מאפייניו הייחודיים של שוק השליטה בישראל, אין מקום להטלת חובה
 לרכוש מניות בדרך של הצעת רכש כאשר כבר קיים בעל שליטה בחברה. בנסיבות אלה
 יש להתיר למשתלס לאסוף את מניות החברה עד להשגת דבוקת שליטה העולה על
 החזקות בעל השליטה הקיים, אף אם עולה דבוקת מניות זו על 45% מזכויות ההצבעה
 בחברה. הטלת חובה על המשתלט להפנות הצעת רכש לכלל בעלי המניות בחברה במקרה

 50 זוהי בעצם הגנה של כלל קניין. ראו זוהר גושן, "הצבעה תוך ניגוד אינטרסים בדיני חברות",
 משפטים כט 17 (1998).

 Easterbrook & Fische! 51, הערה 31 לעיל.
 52 לסקירה של שוק השליטה בישראל ולתחזית על עתידו ראו שטרן, הערה 47 לעיל, 205-199.
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 זוהר גושן משפטים לב(2} תשס״ב

 זה עלולה להערים מכשולים - בדמות העלות הכרוכה במתן הצעת הרכש והפרסום הביתן
 לה - בפני ניסיון השתלטות עוינת.

 אף אם ברכישה בדרך של איסוף מניות לא כל בעלי המניות בחברת המטרה יזכו לנתח
 שווה מהתמורה שתשולם על ידי המשתלט עבור השגת השליטה במטרה, ואף אם ברכישה
 כזו העברת השליטה במטרה לידי המשתלט אינה מאושרת על ידי רוב בעלי המניות
 מהציבור, אין בכך כדי לגרוע מן המסקנה האמורה. ראשית, יש להניח שהמשתלט לא
 ישלם תמורת מניות המטרה מחיר הנופל ממחיר השוק שלהן. על כן, מצבם של בעלי
 המניות במטרה לא יורע ביחס למצבם אלמלא רכישת המניות. שנית, עצם הקלת התנאים
 לביצוע השתלטות עוינת צפוי להיטיב מלכתחילה את מצבם של בעלי המניות במטרה,
 באמצעות הפעלת לחץ על בעל השליטה הקיים לנהל את החברה שבשליטתו באורח הוגן
 ויעיל. לפיכך, אין בשיקולים אלה כדי לגרוע מהמסקנה שאין להטיל חובה על רכישת
 מניות בדרך של הצעת רכש, אם ערב רכישת המניות קיים בחברת המטרה בעל שליטה.
 במלים אחרות: יש לבטל את ההסדרים הנוגעים להצעת רכש מיוחדת כליל. ראשית,
 אין הצדקה לקביעת הסדרים המחייבים הצעת רכש כאשר יש ״חילופי שולטים״, שכן כל
 הסכנות וההגנות שיש למיעוט כלפי השליט הראשון יחולו ביחס לשליט החדש. יתר על
 כן: אם השליט הישן לא ימכור את מניותיו, הוא ישמש מגן נוסף לבעלי המניות. שנית,
 אין הצדקה לקביעת הסדרים המחייבים הצעת רכש כאשר נוצר ״בלוק שליטה ראשוני"
 שאינו חוסם השתלטות עוינת חליפית. רק כאשר נוצר ״בלוק שליטה ראשוני״ שיש בר

 כדי לחסום השתלטויות יש מקום לקביעת הסדרים שיגנו על בעלי המניות.
 בהסדר הקיים כיום, בהעדר התייחסות רק לכשל הנוצר מהתנהגות אסטרטגית,
 הדרישה למתן הצעת רכש מיוחדת חלה גם בעסקאות רכישה פרטיות. כתוצאה מכך
 מתקבלות תוצאות שהן בלתי־סבירות במידה חריגה. להבדיל מעסקאות של רכישה
 הדרגתית סמויה בשוק ניירות הערך, ברכישה פרטית אחת מבעל מניות יחיד אין כל
5 ואין כל הצדקה לשתף את בעלי המניות בחלק מהפרמיה 3  בעיה של הצבעה אסטרטגית,
 המשולמת בעסקה הפרטית. הסדר הצעת הרכש המיוחדת פוגע לא רק במנגנוני
 ההשתלטות, כמוסבר לעיל, אלא גם בעבירותם של גושי מניות ובקניינם של מחזיקים
 בגושי מניות. כדי להמחיש את מידת חוסר הסבירות הקיצוני שבתחולת הסדר הצעת

 הרכש על עסקאות פרטיות נביא כמה דוגמאות.
 נניח שבחברה מסוימת ראובן מחזיק ב־20% מהמניות, לאה מחזיקה ב־20% מהמניות,
 לוי מחזיק ב־10% מהמניות והיתר בידי הציבור. בין ראובן לבין לוי יש הסכם הצבעה
 שמכוחו ראובן שולט בחברה. בתום הסכם ההצבעה מעוניינת לאה לרכוש את מניותיו
 של לוי, ולהפוך לבעלת השליטה בחברה. רכישה כזו חייבת להתבצע על ידי מתן הצעת
 רכש... יתר על כן: אף אם לאה מעוניינת להתקשר עם לוי בהסכם הצבעה בלבד, לאחר
 שפקע הסכם ההצבעה שבין לוי לבץ ראובן, גם התקשרות זו גוררת אחריה חובה לתת

 53 ראו גושן, הערה 33 לעיל.
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ט ביקורתי על חוק החברות החדש ב  משפטים לב( 12 תשס״ב ס

5 דוגמאות אלה ממחישות את חוסר הסבירות החריג שבתחולת ההסדר של 4 . .  הצעת רכש.
 הצעת הרכש על עסקאות פרטיות. במצבים אלה קיים גוש שליטה בחברה אף טרם ביצוע
 העסקה הטעונה הצעת רכש, ועל כן נשמט הבסיס להגנה על בעלי מניות המיעוט -
 באמצעות החובה להציע הצעת רכש - מפני בעל השליטה ״החדש״. זאת, בניגוד
 לרכישת שליטה באמצעות איסוף מניות, שבעקבותיו נוצר בחברה גוש שליטה יש מאין.
 במיוחד הדברים אמורים כאשר ברור שאלה יהיו המצבים היותר נפוצים לחילופי שליטה

5 5  בישראל.

 (ג) אי־השוויון בין בעל השליטה הקיימ לגין המשמלט

 אף אליבא הסבורים שיש מקום להטיל חובה לרכוש מניות בדרך של הצעת רכש, בניגוד
 לאמור לעיל, לוקה ההסדר הקבוע בחוק החברות בחסר. הליקוי המרכזי נעוץ באי־
 השוויון הקיים בחוק החברות בין המשתלט החדש לבין בעל השליטה הקיים. הוראותיו
 של חוק החברות מפלות לטובה את בעל השליטה בחברה, באורח תמוה ובולט, על פני
 המשתלט המבקש להעביר את השליטה במטרה לידיו. אל נוכח דפוס השליטה השכיח
 בשוק ההון הישראלי, עלול אי־שוויון זה שבין המשתלט לבין בעל השליטה להרתיע
 משתלטים פוטנציאליים מפני ביצוען של השתלטויות עוינות. הנפגעים העיקריים
 מהרתעה כזו הם בעלי המניות מקרב הציבור, הנותרים ללא אמצעי פיקוח שוקי על אופן

 ניהול החברה על ידי בעל השליטה.
 אי־השוויון הקבוע בחוק בין המשתלט לבין בעל השליטה הקיים בחברה מתבלט במצב
 שבו זכויות ההצבעה של בעל שליטה בחברה ציבורית ירדו אל מתחת ל־50% מזכויות
 ההצבעה בחברה, אך הן עולות על 45% מזכויות ההצבעה בחברה. במצב זה חשופה
 החברה להשתלטות עוינת. בפני משתלט פוטנציאלי עומדת האפשרות להשיג שליטה
 בחברה באמצעות רכישת מניותיה בבורסה. על פי הוראות החוק, נאסר על המשתלט
 הפוטנציאלי לרכוש מניות כך ששיעור החזקותיו בחברה יעלה מעל 45%, אלא אם הפנה
 לכלל בעלי המניות בחברה הצעת רכש. חובה דומה אינה מוטלת על בעל השליטה
 הקיים. הלה יכול להגדיל את החזקותיו בחברה אף שלא בדרך של הצעת רכש. הטלת
 חובה על המשתלט לרכוש את השליטה בחברה על דרך של הצעת רכש, בלא להטיל
 חובה דומה על בעל השליטה, עלולה לסכל את האפשרות להשתלט על החברה. כך,
 משום שבעוד המשתלט בערך להגשת הצעת הרכש יש בידי בעל השליטה לאסוף מניות

 54 סעיף 1 לחוק החברות מגדיר את המונח 'החזקה׳ באמצעות הפנייה לסעיף 1 לחוק ניירות ערך.
 בסעיף זה מוגדר מונח זה כך: ״בין לבד ובין ביחד עם אחרים״. הביטוי ׳החזקה ביחד עם אחרים׳
. בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם...״. לפיכך, . . ך ר - מוגדר כך: ״החזקת ניירות ע
 התקשרות בהסכם הצבעה תיחשב כהחזקה משותפת. בענייננו, אם קשורים לאה ולוי בהסכם
ק ־ ל ע  הצבעה, הרי שהם מוחזקים כמי שמחזיקים ביחד מעל 25% מזכויות ההצבעה בחברה, ו

 נחשבים ל״בעל דבוקת שליטה״.
 55 בישראל רוב החברות הציבוריות מאופיינות בקבוצות שליטה המחזיקות ביותר מ־50% מהמניות.
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 זוהר גושן משפטים לב( 2} תשס״ג

 מהציבור בבורסה, להגדיל את שיעור החזקותיו בחברה ליותר מ*50% מזכויות ההצבעה
 בחברה ולסכל את ניסיון ההשתלטות.

 יתרה מזו: על פי הוראות הדץ רשאי בעל השליטה הקיים להגדיל את החזקוהיו בחברה
 גם במשך תקופת הקיבול להצעת הרכש, לאחר שפורסמה כוונת ההשתלטות העוינת. על
 כן, בעוד המשתלט מציע לציבור בעלי המניות במטרה לרכוש את מניותיהם באמצעות
 הצעת רכש, ונותן פומבי לכוונתו להשתלט באורח עוין על המטרה, יש בידי בעל
 השליטה לסכל את ניסיון ההשתלטות באמצעות רכישת כמות מניות שתגדיל את

5  החזקותיו בחברה ליותר מ־6.50%
 במאבק השליטה שבין המשתלט הפוטנציאלי לבין בעל השליטה הקיים, הנערך
 במהלך ביצוע הצעת הרכש, ידו של בעל השליטה על העליונה. ראשית, פנייתו של בעל
 השליטה לבעלי המניות בחברת המטרה בהצעה לרכישת מניותיהם עשויה להיות חשאית.
 בדרך זו אין בידי המשתלט לדעת איזה מחיר הציע בעל השליטה לבעלי המניות בחברת
 המטרה. לעומת זאת, משתלט המבקש להעלות את מחיר הצעת הרכש בתגובה לרכישת
 מניות בחברת המטרה על ידי בעל השליטה - חייב בתיקון הצעת הרכש ובפרסום
5 בלשון ציורית ניתן לדמות את המשתלט למי שנלחם בבעל השליטה כשעיניו 7 . ן  התיקו

 קשורות.
 שנית, בעוד שהעבות הניצעים להצעת הרכש אינה סופית, שכן יש בידם לחזור בהם

 56 תקנה 13נמ לתקנות ניירות ערך(הצעת רכש), התשנ״ד־1994, שהוחלפו בתקנות ניירות ערך
 (הצעת רכש), התש״ס-2000, קבעה את העיקרון הכללי כי: ״.״בתקופת הקיבול אסור לחברת
 המטרה, לתאגיד בשליטתה או לתאגיד השולט בה [ההדגשה הוספה] לעשות מעשה שתוצאתו
 עלולה להשפיע באופן מהותי על שיקוליו של המציע או של מחזיק סביר". תכליתה של הוראה
 זו היא למנוע מחברת המטרה או מבעל השליטה בה להשתמש בכוחם כדי לסכל את ביצועה של
 הצעת הרכש. תקנה זו משמרת אפוא את יחסי הכוחות עובר לפרסום הצעת הרכש שבין המציע,
 מצד אחד, לבין הנהלת המטרה ובעל השליטה בה, מצד שני. בכך מאפשרת תקנה זו"משחק
 הוגן״ בין המציע לבין בעל השליטה. מתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש׳׳ס-2000 נפקד

 מקומה של הוראה דומה להוראת תקנה 13 הנזכרת לעיל.

 57 תקנה 24 לתקנות ניירות ערך(הצעת רכש), התש״ס-־2000 קובעת, כי בתקופת הקיבול להצעת
 הרכש נאסר על המציע וכן על תאגיד שבשליטתו לבצע פעולות קנייה או מכירה, ובכללן
 התחייבות לקנייה או למכירה, של ניירות הערך נשוא הצעת הרכש שלא לפי תנאי הצעת הרכש.
 מטרת התקנה היא למנוע מהמציע להפלות בין ניצעים שונים במהלך תקופת הקיבול להצעת
 הרכש, באמצעות פנייה עקיפה לאחדים מהם שלא באמצעות הצעת רכש. הווה אומר: המשתלט
 אינו יכול להציע לחלק מן הניצעים לרכוש את מניותיהם בתנאים השונים מתנאי הצעת הרכש
 במהלך תקופת הקיבול להצעת הרכש. אם מבקש המשתלם לשנות את מחיר ההצעה, עליו לתקן
 את הצעת הרכש ולהפנות את הצעת הרכש המתוקנת לכלל הניצעים. בעוד שהמשתלט מחויב
 להעלות את מחיר ההצעה ולהפנות את הצעת הרכש המתוקנת לכלל הניצעים, הרי שבעל
 השליטה הקיים רשאי לפנות אל מקצת בעלי המניות במטרה בהצעה לרכישת מניותיהם במחיר

 העולה על מחיר הצעת הרכש.
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5 הרי שהסכמת בעלי המניות בחברת 8  מהסכמתם עד מועד הקיבול האחרון להצעת הרכש,
 המטרה למכור את מניותיהם לבעל השלימה היא בלתי־הדירה. בעל מניות שמכר את

 מניותיו לבעל השליטה שוב אינו יכול לחזור בו מהסכמתו.
 שלישית, אם מבקש המשתלט להשיב מלחמה שערה ולהעלות את מחיר ההצעה, עליו
 לתקן את הצעת הרכש, להגיש את התיקון לרשויות השונות ולפרסמו. במקרים מסוימים
5 הווה אומר: 9  התיקון אף גורר אחריו אה דחיית מועד הקיבול האחרון להצעת הרכש;
 תיקון מחיר הצעת הרכש כרוך בעלות כספית לדידו של המשתלט. לעומת זאת, עצם
 העלאת המחיר המוצע על ידי בעל השליטה לבעלי המניות במטרה בתמורה למניותיהם

 אינה כרוכה בעלות כספית.
 רביעית, בעוד המשתלט חייב להציע הצעה שוויונית לכלל בעלי המניות, יכול בעל
 השליטה להתקשר בעסקאות פרטיות עם בעלי מניות המחזיקים נתחים גדולים של מניות
 ולרכוש מהם מניות במשא ומתן שיכול להסתיים במחירים שונים. גמישות זו בקביעת

6 0  המחיר מקלה מאוד על בעל השליטה בהשוואה למשתלט החדש.
 גם הוראת החוק המתנה את קבלתה של הצעת רכש בכך שיירכשו לפיה מניות המקנות
6 מטה את יחסי הכוחות שבין בעל השליטה לבין  לפחות 5% מזכויות ההצבעה בחברה1
 המשתלט, לרעת האחרון. נניח בי בעל השליטה הקיים מחזיק ב־47% מזכויות ההצבעה
 במטרה. המשתלט, המחזיק ב־45% מזכויות ההצבעה בחברה, פנה לבעלי המניות
 הנותרים - המחזיקים ב־8% מזכויות ההצבעה בחברה - בהצעת רכש. עוד נניח, כי בעל
 השליטה נותר אדיש להצעת הרכש ולא הגדיל את החזקותיו במטרה עד לתום מועד
 הקיבול להצעת הרכש. מתוך הניצעיס, המחזיקים כאמור ב־8% מזכויות ההצבעה
 בחברה, נענו להצעת הרכש ניצעים בעלי 4.5% מזכויות ההצבעה בחברה; כלומר: רוב
 מבין הניצעים הסכימו להצעת הרכש. אף על פי כן קובע החוק כי דין הצעת הרכש
 להידחות, שכן לא נענו להצעה ניצעים המחזיקים ב־5% לפחות מזכויות ההצבעה
 בחברה. התוצאה המתקבלת היא שבעל השליטה בחברה יכול לשמור על שליטתו בחברה

 גם ללא קיומו של כשל שוק שיצדיק תוצאה זאת.
 מסקנת הדברים היא שהוראות החוק החדש מעניקות יתרון לבעל השליטה הקיים
 בחברה על פני המשתלט הפוטנציאלי. בעוד המשתלט הפוטנציאלי נדרש לפנות לבעלי

מ לתקנות ביירות ערך(הצעת רכש), התש"ס-2000.  58 ראו תקנה מ
 59 ראו תקנות 22(א) סיפא ו־22(ב) לתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש״ס-2000.

 60 על פי תזכיר חוק החברות(תיקון), התשס״א-2001, שהוכן לאחר מועד ההרצאה, ייקבע בסעיף
 328 כי"לא תבוצע רכישה שכתוצאה ממנה יעלה שיעור החזקותיו של הרוכש מעל ארבעים
 וחמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה, אם אין אדם אחר המחזיק למעלה מארבעים וחמישה
 אחוזים [במקום: "למעלה ממחצית״] מזכויות ההצבעה בחברה..״. תיקון זה, אם יתקבל, ישווה
 במצב מסוים זה את יחפי הכוחות שבין המשתלט לבין בעל השליטה הקיים לעניין החובה לרכוש
 מניות בדרך של הצעת רכש. עם זאת, עדיף היה לקבוע הסדר ישיר שמשווה את יחסי הכוחות

 בכלל המקרים.

 61 ראו סעיף 332 לחוק הזברות.
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 המניות במטרה בהצעת רכש לרכישת מניותיהם, רשאי בעל השליטה הקיים ־ המחזיק
 ביותר מ־45% ממניות המטרה ־ להגדיל את החזקותיו בחברה שלא בדרך של הצעת רכש
 אלא באמצעות איסוף מניות, באופן שימנע את ההשתלטות הן ערב הגשת הצעת הרכש
 והן במהלך תקופת הקיבול להצעה. כך גם ההוראה האוסרת על ביצוע הצעת רכש
 שבעקבותיה מועברות לידי המשתלט מניות המקנות פחות מ־5% מזכויות ההצבעה

 בחברה, התורמת לחוסר האיזון שבין המשתלט לבין בעל השליטה.
 הוראות אלה, המעניקות יתרון ברור ולא־מוצדק לבעל השליטה הקיים, מקטינות את
 סיכויי הצלחתם של ניסיונות השתלטות המכוונים לחברות שמניותיהן נסחרות בבורסה
 בישראל. מצב זה מצריך תיקון בדמות חזרה להסדר הקיים, או בדמות החלת כללים
 שווים על בעל השליטה הקיים ועל המשתלט הפוטנציאלי באשר לחובה לנקוט הצעת

 רכש.

 3. הצעה רכש מלאה

 (א) ההסדר הקבוע כחוק ההכרות

 על פי ההסדר הקבוע בחוק, אין לרכוש מניות בחברה ציבורית כך שלאחר הרכישה יחזיק
 הרוכש ביותר מ־90% ממניות החברה או מסוג מסוגי מניותיה, אלא באמצעות הצעת
 רכש המכוונת לכלל המניות או סוג המניות המיועדות לרכישה על ידי המציע (להלן:
). תנאי לקבלתה של הצעת רכש מלאה הוא ששיעור ההחזקות של 6  הצעת רכש מלאה2
 הניצעים שלא נענו להצעה יפחת מ־5% מהון המניות המונפק של החברה או מהון סוג

 המניות שלגביהן הוצעה ההצעה.
 מטרתה של חובה זו היא למנוע מבעל השליטה הקיים בחברה להגדיל את החזקותיו
 בחברה ליותר בוי90% באמצעות עריכת עסקאות פרטיות עם בעלי מניות המיעוט
 במטרה. הנחת המחוקק היא, שקבוצת בעלי מניות המיעוט שתיוותר במטרה לאחר
 שיגדיל בעל השליטה את החזקותיו ליותר מ־90% ממניות החברה, צפויה ביתר שאת
6 לפיכך, הגדלת החזקותיו של המשתלט ליותר מ־90% 3  לקיפוח על ידי המשתלט.

 ממניות החברה טעונה את אישור הניצעים במטרה.
 אם התקבלה הצעת רכש באופן ששיעור החזקות הניצעים שהתנגדו להצעה נופל
 מ־5% מהון המניות המונפק של החברה או מהון המניות המונפק של סוג המניות שלגביהן
 הוצעה ההצעה, יש בידי מציע הצעת הרכש לכפות על המתנגדים למכור לו את מכירת
6 מטרת הוראה זו היא למנוע מקבוצת בעלי מניות בעלי שיעור 4  מניותיהם במטרה.

 62 ראו סעיף 336(א) לחוק החברות.
 63 למשל, באמצעות מחיקת מניותיהם ממסחר בבורסה על ידי בעל השליטה.

 64 ראו סעיף ד33(א) לחוק החברות. החוק אינו קובע בבירור, כפי שנקבע בהצעת רכש מיוחדת, כי
 אין למנות את קולותיהם של גורמים הקשורים למציע במניין קולות הרוב, אך יש להניח שלכך

 היתה הכוונה.
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 החזקות זניח בהון החברה, להפעיל כוח סחיטה על בעל השליטה הקיים, בעיקר כאשר
 נדרשת הסכמת בעלי מניות שאינם קשורים לבעל השליטה או למי מטעמו לביצוע פעולה

 או לקבלת החלטה.
 עוד קובע חוק החברות, כי אם התקבלה הצעת רכש מלאה יש לכלל הניצעים במטרה
- בין שנענו להצעת הרכש ובין שלא נענו לה - זכות לפנות לבית המשפט בבקשה למתן
 סעד הערכה. בית המשפט מוסמך לקבוע כי שוויין ההוגן של מניות המטרה עולה על
 המחיר ששולם במסגרת הצעת הרכש, וכי על המציע לשלם למבקשים את שוויין ההוגן

6 5  של מניותיהם.
 בהוראות המסדירות את מנגנון הצעת הרכש המלאה נפלו, לדעתנו, שני ליקויים
 עיקריים: האחד נוגע לתנאים הקבועים בחוק לקבלתה של הצעת רכש מלאה; והאחר
 נוגע לנחיצות ולהיקף הזכות לסעד ההערכה המוענקת לניצעים, אם התקבלה הצעת רכש

 מלאה. להלן נעמוד על ליקויים אלה.

 (ב) הליקויים בהסדר הקבוע בחוק החברות

 הנחת המוצא(המובלעת) של ההסדר בדבר הצעת רכש מלאה היא כי מי שמבקש להגדיל
 את החזקותיו ליותר מ־90% ממניות המטרה ימצא את האפשרות לרכוש בבורסה באופן
 הדרגתי מניות עד שיעור הנופל במעט מ־90% לפני הצעת הרכש. למשל, אם מדובר
 במי שמחזיק ב־50% מהמניות, הוא ירכוש בהדרגה מניות עד שיגיע, למשל, ל־89%
 מהמניות, ורק אחר כך יבצע הצעת רכש מלאה - ולא היא. איסוף מניות אינו תמיד
 אפשרות מעשית להגדלת ההחזקות של בעל שליטה. בהחלט ייתכן שאדם המחזיק
 ב־10% מהמניות יבקש להגדיל את החזקותיו ב׳׳צעד אחד״ ליותר מ־90% מהמניות, על
 ידי הצעת רכש לכלל מניות המטרה. זוהי התופעה הנפוצה בארצות־הברית. באותה מידה
 יכול לעשות כן מי שמחדק ב־20%, ב־30% או בכל אחוז שהוא עד ל־90% מהמניות.
 הנחת מוצא זו גרמה לכך שההסדר הקבוע בחוק מניב תוצאות לא רצויות ובלתי־סבירות.
 במקום להתנות את קבלת הצעת הרכש המלאה בהיענות של רוב הניצעים מתנה חוק
 החברות את קבלתה של הצעת רכש מלאה בכך ששיעור הניצעים שלא נענו לה נופל
 מ־5% מהון המניות המונפק של החברה. משמעות התנאי היא הצבת דרישת רוב־מיוחס־
 משתנה כתנאי לקבלת הצעת רכש מלאה לרכישת יותר מ־10% מהון מניות החברה. לשון
 אחר: קבלתה של הצעת רכש מלאה, המכוונת לרכישת יותר מ־10% ממניות המטרה,
 מותנית בקיומו של רוב מבין כלל בעלי המניות במטרה, העולה על 50%. כך, למשל,
 אם מחזיק בעל השליטה ב־85% מהון מניות החברה, הרי שהרוב הדרוש לקבלת הצעת
 רכש מלאה שתוצע על ידי בעל השליטה - לרכישת 15% ממניות החברה - הוא 66.66%
6 לעומת זאת, אם בעל השליטה מחזיק ב־25% 6  מבין כלל בעלי המניות הנותרים במטרה.

 65 ראו סעיף 338(א) לחוק החברות.
 66 שיעור הרוב הנדרש לשם קבלת הצעת הרכש במקרה זה הוא 10/15.
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 זוהר גושן משפטים לב(12 תשס״ב

 מהמניות, יהיה עליו לקבל היענות של 93.33% מבין בעלי המניות הביצעים לצורך
6 כתוצאה מכך, כבל ששיעור ההחזקות של המציע בחברה 7  רכישת 75% ממניות המטרה.
 קטן יותר, כן גדל שיעור הרוב - מתוך כלל בעלי המניות בחברת המטרה - הדרוש
 לקבלת הצעת הרכש המלאה. ובמלים אחרות: ככל שהצעת הרכש המלאה מכוונת
 לרכישת כמות גדולה יותר של מניות, כן גדל הרוב הנדרש לקבלתה. הסדר זה הוא

 מוקשה וחסר היגיון פנימי.
 שני קשיים עולים מהסדר זה: ראשית, חוק החברות מאמץ את כלל הרוב הפשוט ככלל
6 כלל הרוב הפשוט חל גם ביחס 8  הכרעה דיספוזיטיבי באסיפה הכללית של החברה.
6 ההנחה העומדת ביסוד אימוצו של כלל הרוב הפשוט הוא 9  לקבלת הצעת רכש מיוחדת.
7 כמו כן, הרוב הנדרש לקבלת החלטות באסיפה 0  שזהו כלל ההכרעה היעיל ביותר.
 הכללית - ובכלל זה הרוב הדרוש לקבלת הצעת רכש מיוחדת - הוא רוב מבין קולות
7 לעומת זאת, ביחס לקבלת הצעת רכש מלאה אין 1  בעלי המניות שהשתתפו בהצבעה.
 המחוקק מסתפק ברוב מבין הניצעים שנענו להצעה, אלא דורש רוב מוגבר ־ התלוי
 בבמות המניות המוצעת לרכישה במסגרת הצעת הרכש ־ מתוך כלל הניצעים במטרה.

 אין כל הצדקה להקשחה הכפולה - הן בשיעור הרוב הנדרש והן ביחס למניין הקולות
- החלה על תנאי קבלתה של הצעת רכש מלאה, בהשוואה לקבלת החלטות אחרות
 באסיפה הכללית. במיוחד נכון הדבר בהתחשב בהוראת החוק הקובעת כי אם התקבלה
 הצעת רכש מלאה נתונה לניצעים ־ בין אם הסכימו להצעת הרכש המלאה ובין אם לאו
 ־ זכות לפנות לבית המשפט בבקשה לסעד הערכה, אם לדעתם מחיר ההצעה אינו הוגן.
 הוראה זו, המקימה מנגנון פיקוח שיפוטי על ביצוע הצעת רכש מלאה, מעניקה רשת
 הגנה נוספת למיעוט שנכפה למכור את מניותיו למציע הצעת הרכש. לאורה של הוראה
 זו, כמו גם לאור המגמה הכללית העולה מחוק החברות, דומה כי התנאים המופלגים

 הדרושים לקבלתה של הצעת רכש הם נטולי בסיס.
 שנית, ההסדר הקבוע בחוק החברות ביחס לתנאי קבלתה של הצעת רכש מלאה מחיל
 דין שונה על הצעות רכש מלאות, הנבדלות זו מזו בכמות המניות המוצעת לרכישה
 במסגרתן. נניח שבהצעה לרכישת 15% מהמניות נענו 10% מבעלי המניות להצעת הרכש
 וההצעה התקבלה. כעת נניח שבהצעה לרכישת 20% מהמניות נענו 14% מבעלי המניות
 ולכן הצעת הרכש נכשלת. זוהי תוצאה בלתי־םבידה. ככל שיותר ניצעים נענים להצעת
 הרכש, ברור הוא שיש בכך אינדיקציה טובה יותר לכך שהצעת הרכש היא יעילה.
 בהינתן העובדה שבשני המצבים הושג רוב רגיל, אין כל היגיון להתיר הצעת רכש
 ש־10% מבעלי המניות נענו לה ולאסור הצעת רכש ש־14% מבעלי המניות תומכים בה.

 67 שיעור הרוב הנדרש לקבלת הצעת הרכש במקרה זה הוא 70/75.
 68 ראו סעיף 85 לחוק החברות.

 69 ראו סעיף 331(ב) לחוק החברות.
 70 ראו גושן, הערה 50 לעיל.

 71 ראו סעיפים 84 ו־331גב) לחוק החברות.
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 משפטים לב(12 תשס״ב מבט ביקורתי על חוק החברות החדש

 אף ההסדר הנוגע לזכות לסעד ההערכה נגוע בקשיים. ראשית, לית מאן דפליג כי
 התבייתה של קבלת הצעת רכש מלאה בכך ששיעור הניצעים שלא נענו לה ייפול מ־5%
 מהון המניות המונפק של החברה (או מסוג המניות שלגביהן הוצעה הצעת הרכש) היא
 הגנה חזקה ביותר. תנאי זה מספק לניצעים במטרה הגנה של לפחות רוב פשוט מכלל
 הניצעים במטרה. זוהי הגנה מסוג ״כלל קניין״, המתנה את ביצוע הצעת הרכש בקבלת
7 הגנה זו שוללת את האפשרות לכפות על המיעוט את הצעת 2  ״רוב מתוך המיעוט״.
 הרכש, ומתנה את ביצועה במחיר שיוסכם על רוב הניצעים. למרות זאת העמיד החוק
 לניצעים הגנה נוספת בדמות סעד הערכה חד־כיוובי, שלפיו אם התקבלה הצעת רכש
 מלאה זכאי כל ניצע - בין אם הסכים להצעה ובין אם לאו - לדרוש מבית המשפט לקבוע
 בהליך משפטי את שוויין ההוגן של מניותיו. זוהי הגנה מסוג ״כלל אחריות״, המאפשרת
 קבלת הערכה אובייקטיבית של השווי על ידי בית המשפט. הגנה מסוג כלל אחריות
 ניתנת כאשר ההסדר הראשוני מאפשר לכפות את ההצעה על המיעוט, ולא נדרשת
 הסכמתו לביצוע העסקה. בהתחשב בהגנה החזקה של ״כלל קניין״ הניתנת לניצעים
 בשלב קבלת הצעת הרכש המלאה, יש מקום לפקפק בנחיצותה של הזכות לסעד הערכה

 שמעמיד החוק לרשות הניצעים.

 שנית, אף אם יש מקום למתן הגנה נוספת לניצעים במטרה, בדמות הזכות לסעד
 ההערכה, הרי שהיקפה של זכות זו הוא רחב מדי. ההסדר הקבוע בחוק החברות מספק
 תמריץ לכלל הניצעים במטרה - בין שנענו להצעת הרכש ובין שלא נענו לה - להגיש
 תביעה לסעד הערכה. זוהי בעצם ״אופציה״ שניתנה חינם לבעלי המניות, והיא מאפשרת
 נקיטת הליך שתוצאתו יכולה רק להעלות את המחיר שהוצע עבור המניות, מבלי שיש
 סיכון להפחתה במחיר הצעת הרכש. אופציה כזו חייבים לממש בכל מקרה. שהרי ממה
 נפשך: תידחה טענתם של התובעים כי מחירן ההוגן של מניותיהם עולה על מחיר ההצעה
- לא יפסידו דבר. תתקבל טענתם זו - יזכו בהפרש שבין הערכת בית המשפט את מחירן
 ההוגן של מביות המטרה לבין מחיר ההצעה. הסדר זה מעודד, על כן, הגשת תביעות
 סרק, המיועדות למצות את הסיכוי שבית המשפט ישתכנע בקיום פער בין מחיר ההצעה

 למחירן ההוגן של מניות המטרה.
 שלישית, הענקת סעד הערכה גם לניצעים שהסכימו להצעת הרכש נראית תמוהה,
 שהרי ניצעים אלה נענו להצעה למכור את מניותיהם במחיר הנקוב בהצעת הרכש. מה
 להם איפוא כי ילינו על מחיר ההצעה? שורת ההיגיון והדין נותנת כי הניצעים שנענו

 להצעת הרכש יושתקו מלהשיג על הוגנות מחיר ההצעה.
 בהתחשב בקשיים העולים מההסדר הקבוע בחוק החברות ביחס להסדרת הצעת הרכש
 המלאה יש, לדעתנו, לדלל את שורת ההגנות הניתנת לניצעים במסגרת הצעת הרכש
 המלאה. על המחוקק לבחור מהו משטר ההגנות שראוי להעניק לבעלי המניות: כלל קניין
 או כלל אחריות. הענקה של הגנה חזקה מסוג כלל קניין - המתנה את ביצוע הצעת הרכש
 בהענות של רוב הניצעים - מייתרת את הצורך בסעד ההערכה. אין כל בסיס להניח כי

 72 ראו גושן, הערה 50 לעיל.
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 זוהר גושן משפטים לב(2ן תשס״ב

 היענות של רוב בעלי המניות שאינם נגועים בניגודי אינטרסים להצעה הרכש לא נעשתה
 על בסיס השווי הראוי של המניות. אין גם הצדקה לדרוש רוב גבוה יותר מרוב רגיל.
 הענקה של הגנה מסוג כלל אחריות - המאפשרת לכפות את הצעת הרכש על בעלי
 המניות - מחייבת מתן של סעד הערכה. בלעדיו, יוכל בעל השליטה לנצל את כוחו
 לכפות את הצעת הרכש במחיר לא ראוי. במלים אחרות: מדובר בהסדרים חליפיים, ועל

7 3  המחוקק לבחור ביניהם.
 למצעד, אם המחוקק מעוניין בכל זאת להעניק את שתי ההגנות, עליו להגבילן בשתי
 דרבים: ראשית, לקבוע כי לשם קבלת הצעת רכש מלאה די בהיענות של רוב הניצעים;
 שבית, יש להעניק את סעד ההערכה רק לניצעים שלא נענו להצעת הרכש, ולאפשר
 לבית המשפט הדן בבקשה למתן סעד הערכה גם להפחית, במקרה המתאים, את מחיר
 ההצעה לשוויין ההוגן של מניות המטרה. בדרך זו בטל התמריץ המלאכותי המתקיים

 לניצעים לפנות לבית המשפט בבקשה לסעד הערכה.
 לשם השוואה, חוק החברות במדינת דלוור מאפשר לבעל שליטה המחזיק ב־51%
 ממניות החברה לכפות על מיעוט בעלי המניות, המחזיקים ב־49% ממניותיה, את מכירת
7 אין חובה לקבל את תמיכת רוב בעלי מניות המיעוט 4 . ו ד  מניותיהם במחיר הנקבע על י
 כדי לכפות את המכירה; ההגנה היחידה של בעלי המניות מוגבלת לסעד ההערכה; סעד
 זה מוגבל רק לבעלי המניות שהתנגדו למכירה; ובית המשפט יכול לפסוק גם פחות
 ממחיר הצעת הרכש. חריג לכך הוא מצב שבו כל בעלי המניות - גם מי שתמכו במכירה
7 אין זכות 5 - יכולים לדרוש קבלת מחיר הוגן, אם ניתן להוכיח הפרה של חובת האמונים.
 אוטומטית לסעד הערכה לכל בעלי המניות. במלים אחרות: המחוקק בדלוור בחר

 בהענקת הגנה מסוג כלל אחריות.

 ד. הליך לאישור תביעה כתובענה ייצוגית

 1. התובענה הייצוגית - בללי

 התובענה הייצוגית משמשת מכשיר לאכיפת זכויותיה של קבוצת תובעים שלכל אחד
 מחבריה אין, בדרך כלל, תמריץ כספי מספיק להגשת תביעה בשל הפרת זכויותיו־הוא.
 מנגנון התובענה הייצוגית מאפשר לאחד מחברי הקבוצה להגיש תביעה - בשמו ובשם
 קבוצת התובעים כולה - בגין הנזק שנגרם לכל חברי הקבוצה, אף ללא הסמכה מפורשת
 להגשת התביעה מטעם כל אחד ואחד מחברי הקבוצה. תוצאות התביעה מהוות מעשה
 בית־דין כלפי חברי הקבוצה שלא הודיעו על רצונם שלא להימנות עם הקבוצה.
 באמצעות התובענה הייצוגית מוגשמים שבי אינטרסים עיקריים: הראשון - הגנה על

 73 על השיקולים שיש לשקול בעת ביצוע הבחירה ראו שם.
 74 הטכניקה לביצוע רכישת המניות היא על ידי מיזוג. ראו שם.

. D e l ( 7 0 1 d 2 1983(ראו. Weinberger v. UOP, 457 A . 7 5 

410 



 משפטים לב(2) תשס״ב מבט ביקורתי על חוק החברות החדש

 זכויותיו של התובע ה״קטן״, שאינו טורח למצות את זכויותיו; והשני - הגנה על
7 6  האינטרס הציבורי הרחב באכיפת הוראות החוק.

 התובענה הייצוגית יפה לדיני החברות ולדיני ניירות ערך, המתאפיינים בהסדרת
 זכויותיהן של קבוצות גדולות של משקיעים (בעלי מניות, בעלי אגרות חוב וכדומה).
 במקרים רבים נועדו הוראות דין אלה להגן על זכויותיהם של בעלי ניירות ערך רבים.
 הנזק הכספי שנגרם לכל אחד מבעלי ניירות ערך אלה בשל הפרת הוראה מהוראות הדין
 הוא לעתים מזומנות קל ערך, ואז לא מתקיים תמריץ להגשת תביעה אישית בגין הבזק
 שנגרם בתוצאה מהפרת הוראות החוק. התובענה הייצוגית משמשת, על כן, כלי מרכזי
7 עצם החשש 7  לאכיפת זכויותיהם של יחידים בקבוצה רבת־חברים של בעלי ניירות ערך.
 מפני הגשת תובענה ייצוגית עשוי להרתיע חברות ומנהלים מפני הפרת הוראות החוק
 המכוונות להסדיר את התנהגותם. כמו כן, לאחר שהופרה הוראה מהוראות הדין, משמשת
 התובענה הייצוגית מכשיר להטבת נזקיהם של חברי הקבוצה שנפגעו כתוצאה מאותה

7 8  הפרה.

 התובענה הייצוגית נבדלת מתביעה רגילה בעיקר בעמדת התובע: בתביעה רגילה
 עומד בעל השור על שורו, קרי: בעל זכות התביעה הוא היוזם את הליך התביעה, שנועד
 למצות את זכויותיו המשפטיות כלפי הנתבע. לעומת זאת, בתובענה ייצוגית מביא
 התובע הייצוגי את עניינם של אחרים, חברי הקבוצה, בפני בית המשפט. עובדה זו
 עלולה לחבל ביעילותו של מנגנון התובענה הייצוגית. ראשית, בהעדר תמריץ כספי
 מתאים לא יתקיים תמריץ לתובע הייצוגי להביא את עניינה של הקבוצה בפני בית
 המשפט; שנית, התובע הייצוגי עלול שלא לייצג כהלכה את האינטרס הקבוצתי, אם
 בשל אי־כשירותו לייצג באופן הולם את טובת הקבוצה ואם בשל ניגודי אינטרסים
7 שלישית, התובע הייצוגי עלול 9  אפשריים בין טובת הקבוצה לבין טובתו האישית;
 להגיש תביעה נטולת יסוד, שכל מטרתה היא להפעיל לחץ פסול על הנתבע, כדי להוליד
 פשרה בין הצדדים. עצם ניהול התביעה כלפי הנתבע וחובות הגילוי המוטלות עליו
 במסגרת ההתדיינות המשפטית עלולים להמריץ את הנתבע להסכים לפשרה, ובלבד
 שחרב התביעה תוסר מעל צווארו. מטרת ההסדר המשפטי בעניינה של התובענה

 הייצוגית היא לפתור בעיות אלה.
 במאמר זה מתמקד הדיון בבחינת הוראות חוק החברות לעומת הוראות חוק ניירות
 ערך, לאור המטרה בדבר מניעת הגשתן של תביעות סרק, שמטרתן היא להפעיל לחץ

 פסול על הנתבע לשם השגת פשרה.

 76 ראו ע״א 2967/95 מגן וקשת נ׳ טמפו תעשיות, פ״ד נא{2) 312.
 77 יש להדגיש שהתובענה הייצוגית נועדה להגן גם על זכויות הנובעות מזיקה לנייר ערך, ולא רק

 על זכויות הנובעות מהבעלות בנייר הערך. ראו סעיף 207 לחוק החברות.
 78 על חשיבותה של התובענה הייצוגית בכלל ובדיני ניירות ערך בפרט ראו רע״א 4556/94 טצת נ׳

 זילברשץ, פ״ד מט(5) 774.
 79 כך, למשל, עשוי התובע הייצוגי להגיע עם הנתבע לכלל פשרה שאינה משרתת את טובת

 הקבוצה, אך מועילה לאינטרס האישי של התובע הייצוגי.
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 זוהר גושן משפטים לב(2] תשס״ב

 2. הביקורת על מבחן האישור הקבוע בחוק החברות

 הליך בירורה של התובענה הייצוגית הוא דו־שלבי: בשלב הראשון דן בית המשפט
8 בשלב השני, אם אושרה 0  בשאלה אם יש להתיר את הגשת התביעה כתובענה ייצוגית.
 התביעה כתובענה ייצוגית, דן בית המשפט בתביעה גופה. הצורך בקיומו של שלב
 מקדים, שבו דן בית המשפט בשאלה אם יש לאשר את התביעה כתובענה ייצוגית, נובע
 מייחודה של התובענה הייצוגית. בשלב זה בוחן בית המשפט את השאלה אם עילת
8 עוד דן 1  התביעה וקבוצת התובעים מתאימים למתכונת הדיון של התובענה הייצוגית.
 בית המשפט במידת התאמתו ובמידת כשירותו של התובע הייצוגי לשמש פה לחברי

8 2  הקבוצה כולה.
 בעבר, בשלב זה - מכוח ההסדר שהיה קבוע בחוק ניירות ערך - נדרש בית המשפט
 לבחון את סיכוייה של התביעה. מטרתה של בחינת סיכויי התביעה היא לאתר תובענות
8 3  ייצוגיות שנועדו להפעיל לחץ פסול על הנתבע מתוך מטרה לאלצו להגיע לכלל פשרה.

 סעיף 54ב לחוק ניירות ערך קבע:

 תובענה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט והוא לא יאשרה אלא אם כן
 שוכנע שנתקיימו תנאים אלה:

..קיימת אפשרות סבירה ששאלות מהותיות של עובדה ומשפט . (1) 
 המשותפות לקבוצה יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה...

8 יש שסברו כי על התובע לשכנע 4  על משמעותו של מבחן זה ניטשה מחלוקת בפסיקה.
8 אחרים דרשו ״מידת  את בית המשפט בקיומם של ״סיכויים טובים להצלחה בתובענה״;5
 שכנוע גדולה מזו הדרושה למבקש סעד לצו ארעי״ העולה כדי ״אפשרות סבירה של
8 ועוד כהנה וכהנה דרגות שכנוע. בין כך ובין כך, על פי הדעה 6  הצלחה לתביעה״,

 80 ראו סעיף 210 לחוק החברות, סעיף 54ב לחוק ניירות ערך.
 81 ראו סעיפים 210{א){2) ו־210(א)3 לחוק החברות. כמו כן, ראו סעיפים 54ב(1) ו־54ב(3) לחוק

 ניירות ערך.
 82 ראו סעיפים 210(א)(4) ו־210(בן לחוק החברות. כמו כן ראו סעיפים 154(1) ו־54ב(4) לחוק

 ניירות ערך.
 83 יש לציץ, שאף הדרישה כי התובע יגיש תביעתו בתום לב(סעיף 210(ב) לחוק החברות) והצורך
 באישור בית המשפט לפשרה, להסדר או להסתלקות מהתביעה (סעיף 213(א) לחוק החברות)
 נועדו למנוע הגשת תביעות סרק. דרישת תום הלב והצורך באישור בית המשפט לפשרה, להסדר
 או להסתלקות מהתביעה לא שונו במסגרת הוראות חוק החברות ביחס להוראות חוק ניירות ערך,

 ולפיכך לא נדון בהם.
 84 ראו עניין מגן וקשת, הערה 76 לעיל, בפיסקה 18 לפסק הדין.

 85 ראו ת׳יא (ת״א) 21558/92, אבליסט אי.אמ.אם נ׳ מ״י(לא פורסם, 30.1.1997).
 86 ת״א (ת״א) 11464/91 אקרמן ב׳ מיטלמן(לא פורסם, 18.3.1992).
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 השלטת בפסיקת בתי המשפט היה על התובע לשכנע את בית המשפט, במידה כלשהי,
8 7  בסיכויי הצלחתה של התביעה כתנאי לאישור התביעה כתובענה ייצוגית.

 חוק החברות מחולל שינוי מהותי ביחס לסמכות בית המשפט לבחון את סיכויי
 התביעה. סעיף 210 לחוק החברות קובע:

 בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית אם מצא כי, לכאורה, נתקיימו
 כל התנאים האלה:(1) נתקיימו יסודות העילה...

 הסדר זה שולל מבית המשפט את הסמכות לבחון את העובדות הנטענות בכתב
 התביעה, כמו גם את הסיכויים שהתביעה תוכתר בהצלחה. סמכותו של בית המשפט
 מצומצמת להפעלת מבחן הדומה במהותו למבחן הסילוק על הסף, קרי: האם העובדות

8 8  המפורטות בכתב התביעה מקימות לתובע עילת תביעה.
 מגמת ההקלה באישור התביעה כתובענה ייצוגית עולה גם מהבדלי נוסח שבין ההסדר
 שקבוע היה בחוק ניירות ערך לזה שנקבע בחוק החברות. על פי הנוסח בחוק החברות,
8 תובענה ייצוגית אם נתקיימו התנאים להגשתה, וביניהם 9  "בית משפט רשאי לאשר״
 התקיימות יסודות העילה. על פי ההסדר שהיה קבוע בחוק ניירות ערך, ״תביעה ייצוגית
9 כי התקיימו התנאים 0  טעונה אישור בית המשפט והוא לא יאשרה אלא אם כן שוכנע״
 המקדמיים להגשתה, ובהם גם קיומה של אפשרות סבירה ששאלות מהותיות של עובדה
 ומשפט יוכרעו לטובת הקבוצה. נקל להיווכח, כי לשון חוק החברות משקפת מגמת
 הקלה. הניסוח השלילי - ״והוא לא יאשרה אלא אם כן..״ - הוחלף בניסוח חיובי -
 ״רשאי לאשר״, והביטוי הנחרץ - ״אלא אם כן שוכנע״ - הומר בביטוי רך יותר - ״אם

 מצא כי, לכאורה, נתקיימו כל התנאים האלה״.
9 ההסדר 1 .  למעשה, ההסדר הקבוע בחוק החברות מאמץ את גישת הדין האמריקני
 הקבוע בחוק האמריקני הוא כי על בית המשפט לבחון אם מגלה התביעה, על פניה, עילת
 תביעה. דא עקא, שההסדר בחוק האמריקני הוא תולדה של אילוץ משפטי. הדין החל
 בארצות־הברית מונע את השופט המאשר את התביעה כתובענה ייצוגית מלבחון את
9 כהליך מקדמי, בהליך אישור התביעה כתובענה 2  סיכוייה לגופא בשל מגבלה חוקתית.

 87 השופטת שטרסברג־כהן בענ־ץ מגן וקשת (הערה 76 לעיל) אימצה מבחן ביניים, שעל פיו על
 התובע להראות ״סבירות ראויה״ לזכות במשפט(ראו פיסקה 19 לפסק הדין).

 88 השווה לתקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984: ״בית המשפט או הרשם רשאי,
 בכל עת, לצוות על מחיקת כתב תביעה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, על יסוד אחד הנימוקים
 האלה:(1) אין הכתב מראה עילת תביעה...". המבחן הקבוע בחוק החברות (התקיימות יסודות
 העילה) דומה במהותו למבחן זה. פרופ׳ אלכם שטיין תמך בפרשנות זו, בדברים שנשא ביום העיון

 ״חוק החברות החדש - המהפכה הבאה?״.
 89 ראו סעיף 210 לחוק החברות.

 90 ראו ערך סעיף 54ב לחוק ניירות ערך.
.Fed. R. Civ. P. 23 91 ראו 

trial court does not possess) ( " 9 2 Eisen v. Carlisle & Jacquelin, 417 U.S. 156 (1974 
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 זוהר גושן משפטים לב(2) תשס״ב

 ייצוגית אין עדיין חבר מושבעים. לפיכך, השופט שבפניו נדונה בקשת האישור אינו
 מוסמך לקבוע ממצאים עובדתיים, הנחוצים לשם בחינת סיכוייה של התביעה. חסרונו
 הבולט של הסדר זה הוא שיש בו כדי לפתוח פתח רחב להגשתן של תביעות סרק. בתי
 המשפט בארצות־הברית ניסו למנוע - או, למצער, להפחית - את הגשתן של תביעות
 סרק בדרכים מדרכים שונות. כך, למשל, נשללה זכות התביעה מתובע מתוחכם, או
 מתובעים שהגישו מספר רב של תביעות בעבר. נקבעו הוראות שמטרתן להרתיע תובעים
 פוטנציאליים מפני הגשת תובענות ייצוגיות, כמו, למשל, הטלת חובה לגלות היסטוריית
 השקעות בשלוש שנים אחרונות. בשנת 1995 אף נחקק חוק שמטרתו לצמצם את מספרן
9 חקיקת החוק היא תולדה של העדר הסמכות לבחון את סיכויי 3  של התובענות הייצוגיות.

 התביעה באורח מעמיק.
 יש לציין, כי ההסדר שהיה קבוע בחוק ניירות ערך נשען על ההסדר הקבוע בדין
 האמריקני, להוציא שתי הוראות. האחת - כי על בית המשפט להשתכנע כי קיימה
 אפשרות סבירה שהתביעה תוכרע לטובת הקבוצה; והאחרת - כי על בית המשפט
 להשתכנע שהתובע פועל בתום לב. שתי הוראות אלה נועדו למנוע את הגשתן של
 תביעות סרק שמטרתן להפעיל לחץ פסול על הנתבע. המחוקק הישראלי בחר לסטות
 מההסדר שהיה קבוע בדין האמריקני דווקא בשל הקשיים שנתעוררו בשל העדר היכולת
 של בית המשפט האמריקני לבחון את סיכויי התביעה. לעומת זאת, הוראות חוק החברות
 מבטאות התקרבות להוראות הדין האמריקני, שכן הן חסרות הוראה המאפשרת לבית
 המשפט לבחון את הסיכויים להצלחת התביעה כתנאי לאישור הגשתה כתובענה
9 יצוין, כאמור, שדרישת תום הלב הקבועה בחוק החברות אינה קיימת בדין 4  ייצוגית.

 האמריקני.
 לדעתנו, מגמת ההקלה הקבועה בחוק החברות באשר לבחינת סיכויי התביעה אינה
 רצויה, וכל־כולה תגובה לשמרנות יתר של בתי המשפט בכל הקשור לאישורן של
 תובענות ייצוגיות. הנמכת הרף של אישור התביעה כתובענה ייצוגית עלולה להעלות את
 מספרן של תביעות הסרק שהגשתן נועדה להפעיל לחץ פסול על הנתבע, ולהטיל עומס
 כבד על מערכת בתי המשפט. אולם, מגמה זו היא תגובה מתבקשת של המחוקק לגישה
 המחמירה שנקטו בתי המשפט ביחסם לאישור תובענות ייצוגיות. בתי המשפט בישראל
 הערימו מכשולים ומשוכות על דרכם של תובעים ייצוגיים מתוך מטרה לזהות את מניעי
9 גישה זו, שגרמה לםרבול הליך ההתדיינות והאריכה את משך הזמן 5  הגשת התביעה.

authority to conduct a preliminary inquiry into the merits of a suit to determine 
.whether it may be maintained as a class action") 

. z 7 7 U S C S § 2001) (Private Securities Litigation Reform Act of15־(l )199593 
 94 אם כי, באמור, דרישת תום הלב הקבועה בחוק החברות אינה קיימת בדין האמריקני.

 95 כך, למשל, בפרשת לה־בםיונל(ת״א(ת״א) 1369/95 לוי נ׳ לה נםיונל חב׳ ישראלית לביטוח(לא
 פורסם, 17.4.1996) קבעה השופטת פלפל באופן תקדימי כי ניתן להגיש תביעה ייצוגית לפי חוק
 ניירות ערך רק בשל עילות הלקוחות מחוק ניירות ערך. קביעה ברוח זו נועלת את השער בפני
 תובעים ייצוגיים ומפחיתה את התמריץ ליזום תובענות ייצוגיות. אכן, היועץ המשפטי התכוון
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 הדרוש לבירור התביעה, אינה תולדה הכרחית של ההסדר שהיה קבוע בחוק ניירות ערך.
 יסודה הוא באופן הפרשנות הרחב - בכל הקשור להטלת נטלים על התובע - שבו פירשו
 בתי המשפט את הוראות חוק ניירות ערך. ההסדר הקבוע בחוק החברות חורג מהאיזון
 הראוי שבין הרצון להתיר את הבאתן של תובענות ייצוגיות ראויות בפני בית המשפט
 לבין הנחיצות בסינון תובענות ייצוגיות המונעות על ידי שיקולים הזרים לזכייה בתביעה.
 חריגה זו נועדה להקל על אישורן של תובענות ייצוגיות ולהוות משקל נגד לשמרנות

 הגדולה מדי של בתי המשפט.

 3. משל האגרטל ותנועת המטוטלת של החקיקה הישראלית

 בדי להבהיר את ההשפעה שנודעה להסדר הקבוע בחוק האמריקני על ההסדר שנקבע
 בחוק ניירות ערך, ולהאיר את הרקע לחקיקת ההסדר הקבוע בחוק החברות, ניעזר

 במשל.
 בעיר הגדולה נקבע, שתושב העיר שאגרטל שברשותו נשבר זכאי לפיצוי בגין
 האגרטל השבור. בתקנון העיר נקבע תהליך דו־שלבי לקבלת הפיצויים: בשלב הראשון
 היה על בעל האגרטל השבור לטמון את שברי האגרטל בקופסה אטומה, להביאה לבית
 העירייה ולקבל פיצוי ראשוני. בשלב השני נפתחה הקופסה, נבדקו שברי האגרטל, ולפי
 תוצאות הבדיקה נקבע שווי האגרטל השלם ושיעור הפיצוי המלא שזכאי לו בעל
 האגרטל. כעבור זמן התברר, שחלק מתושבי העיר הביאו לבית העירייה קופסאות ריקות
 משברים כדי לזכות במרמה בפיצוי הראשוני. טיכסו פרנסי העיר עצה והחליטו להציב
 במסדרון המוביל לבית העירייה פקחים. תפקיד הפקחים היה לוודא כי הקופסאות

 האטומות המובאות לבית העירייה מלאות בשברי אגרטל.
 אולם, על פי תקנון העיר נאסר על הפקחים לפתוח את הקופסאות כדי לראות במו
 עיניהם אם אכן מלאות הקופסאות בשברי אגרטל. בלית ברירה נאלצו הפקחים לנענע
 את הקופסאות האטומות כדי לוודא שאינן ריקות. שוב הערימו חלק מתושבי העיר על
 הפקחים, מילאו את הקופסאות האטומות באבנים זולות וזכו במרמה בפיצוי הראשוני.
 משנוכחו הפקחים לדעת שלא יוכלו לגלות את תכולתן של הקופסאות בלא לפותחן, פנו
 לבחון את מהימנות תושבי העיר. התבוננו בריסי עיניו של האחד ובניע שפתיו של האחר,

 להצטרף בהליך הערעור לבית המשפט העליון כנגד עמדה זו, אך העניין הסתיים בפשרה בין
 הצדדים. בפרשת טצת, הערה 78 לעיל, נדונה פסיקתו של השופט וינוגרד בבית המשפט המחוזי
 כי הנתבעים בתובענה ייצוגית מכוח דיני ניירות ערך זכאים לדרוש כי התובע הייצוגי יחשוף את
 ״דרך רכישותיו, סוג רכישותיו, הקניות והמכירות השונות שביצע וכיו״ב מאפיינים, שאולי יש
ג את התובעים האנונימיים כתובע ייצוגי״. אף על פי שבית ע י ל כשירותו ל ת ע ב צ ה  בהם כדי ל
 המשפט העליון קיבל את ערעור התובעים - אם כי לא קבע באופן עקרוני שהיסטוריית ההשקעות
 של תובע ייצוגי לעולם אינה רלבנטית לשם הוכחת תום לבו ובשירותו לשמש תובע ייצוגי -
 והפך את החלטת בית המשפט המחוזי, הרי שיש בפסיקת בית המשפט המחוזי כדי ללמד על מגמת

 ההכבדה על תובעים ייצוגיים המאפיינת את פסיקת בית המשפט.
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 וביקשו לגלות בהם סימני שקר. דמיונם הקודח של הפקחים לא חדל מהצמחת דרכים
 מקוריות לאיתור תושבים שמהימנותם נדמתה להם מפוקפקת. על אף מוחם שופע
 הרעיונות של הפקחים לא עלה בידם לפתח שיטה יעילה ומהירה שתבדיל בין תושבי
 העיר הזכאים לפיצוי לבין תושבי העיר המבקשים לזכות בפיצוי במרמה. לעתים נדחו
 על ידם תושבים שהיו זכאים לפיצוי בגין שברי האגרטל שברשותם, ולעתים זכו בפיצוי

 הראשוני תושבים שטמנו בקופסאות האטומות שברי אבנים.
 אף בעיר הקטנה, שכנתה של העיר הגדולה, נקבע כי תושבי העיר זכאים לפיצויים
 בגין אגרטל שבור. תחילה ניתן פיצוי ראשוני בגין שברי אגרטל שהושמו בקופסה
 אטומה, ולאחר מכן, כשנבחנו השברים, הוענקו הפיצויים המלאים לפי שוויו של
 האגרטל שנשבר. חכמי העיר הקטנה ביקשו ללמוד מניסיון שכניהם, בני עיר הגדולה.
 לפיכך החליטו חכמי העיד להציב פקחים במסדרון המוביל לבית העירייה, אך להתיר
 להם - בניגוד לנהוג בעיר הגדולה - לפתוח את הקופסאות האטומות ולבדוק את
 תכולתן. בדרך זו ייקל על הפקחים לדעת אם זכאים הפונים לבית העירייה לפיצוי
 ראשוני, ויקשה על בבי העיר להערים על הפקחים ולטמון בקופסאות שברי אבנים.
 אולם, פקחי העיר הקטנה בקטו משנה־זהירות ולא הסתפקו בבחיבה של תכולת
 הקופסאות במבט מהיר. לאחר שפתחו את הקופסאות בחנו הפקחים, בעודם עומדים
 במסדרון, אס שברי האגרטל שבקופסה אכן מצטרפים לכלל אגרטל שלם. באמצעות
 שיטה זו עלה בידיהם גם לאתר את הפונים לבית העירייה בעלי כוונת התרמית. דא־עקא,
 שבעקבות הבחינה המדוקדקת של תכולת הקופסאות על ידי הפקחים, נוצר עומס רב
 במסדרון העירייה, שהרתיע את תושבי העיר מהגיע לבית העירייה. החליטו חכמי העיר
 כי לא בחוכמה גהגו כשהתירו לפקחים לפתוח את הקופסאות האטומות. מעתה, כך
 קבעו, יאמצו את הכלל הנוהג בעיר הגדולה ויאסרו על הפקחים לפתוח את הקופסאות

 האטומות.

 מן המשל לנמשל.
 ישראל ביקשה ללמוד מניסיונה של ארצות־הברית. על פי הכלל הנוהג בארצות־
 הברית מנוע בית המשפט מלבחון בשלב אישור התביעה כתובענה ייצוגית את סיכוייה
 של התביעה. המחוקק הישראלי, שהיה ער לקשיים הנובעים מאי־יכולתו של בית
 המשפט לבחון את סיכויי התביעה ומהפתרונות הלא־מספקים שפותחו בארצות״הברית
 לקשיים אלה, הרחיב את סמכות בית המשפט לבחון את סיכויי התביעה - קרי: הסמיך
 את הפקחים לפתוח את הקופסאות האטומות ולבחון אם יש בהן שברי אגרטל. ההסדר
 שקבוע היה בחוק ביירות ערך גילם מגמה זו. דא עקא, שבתי המשפט בישראל נקטו
 משבה זהירות בהפעלת סמכותם זו ובחבו את סיכויי התביעה באורח מדוקדק ויסודי,
 כמעט עד כדי ביהול התביעה עצמה כבר בשלב המקדמי. הווה אומר: בתי המשפט בחרו
 לפתוח את הקופסאות האטומות ולבחון אם מצטרפים חלקי האגרטל השבורים לכלל
 אגרטל שלם כבר במסדרון. בעקבות כך התארך תור הפונים לבית המשפט, והתמשך תור
 המצויים בבית המשפט בהליך בקשה לאישור תביעתם כתובענה ייצוגית, ונחסמו דלתות
 בתי המשפט בפני תובעים ייצוגיים בעלי עילת תביעה ראויה. נוכח הקשיים שהתעוררו
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 כתוצאה מהעלאת הרף הנדרש לאישורה של תביעה כתובענה ייצוגית, ביקש המחוקק
 לצמצם את האופן המרחיב שבו הפעילו בהי המשפט את סמכותם לבחון את סיכויי
 התביעה. תגובת המחוקק משתקפת בהסדר הקבוע בחוק החברות. לפי הסדר זה נאסר
 על בית המשפט לבחון את סיכויי התביעה, והוטל עליו לאשר את הגשתה כתובענה
 ייצוגית אם נתקיימו יסודות העילה. הסדר זה דומה במהותו להסדר הנוהג בארצות־
 הברית. המחוקק הישראלי בחר אפוא לאמץ את ההסדר שמלכתחילה לא בחר בו, בשל
 הקשיים הידועים שעורר בארץ מכורתו, וזאת כדי לרסן את יחסם השלילי של בתי

 המשפט לאישור תביעות בתובענות ייצוגיות.
 החקיקה בישראל הנוגעת לתנאי אישור תביעה כתביעה נגזרת משולה לתנועת
 מטוטלת שעדיין לא התייצבה. בתחילה הנהיג המחוקק כלל אישור מכביד בדמות שכנוע
 בית המשפט בסיכויי הצלחת התביעה, שנועד לאתר מבעוד מועד תובענות ייצוגיות
 סחטניות. אל נוכח הקשיים שנגרמו בעקבות הפעלתו של כלל זה על ידי בתי המשפט
 בחר המחוקק גישה הפוכה בתכלית: כתגובת נגד כלפי מגמת ההקשחה שאפיינה את
 פסיקת בתי המשפט בשאלה מתי יש לאשר תביעה כתובענה ייצוגית, קבע המחוקק כי
 מעתה אין לבחון כלל את סיכויי התביעה בעת ההחלטה אם לאשר את הגשתה כתובענה
 ייצוגית. קביעה זו היא תגובה מתבקשת, אולם היא צפויה להוליד את הקשיים שהניעו
 את המחוקק מלכתחילה לאמץ כלל אישור המתנה את הגשת התביעה כייצוגית בבחינת

 סיכוייה. רעה אחת הולידה רעה שנייה.

 ה. עד כאן, ולאןז

 במאמר זה הצגנו ביקורת על שלושה הסדרים הקבועים בחוק החברות: הוראת החוק
 הקובעת את תכלית החברה, הוראות החוק הנוגעות לחובה לרכוש מניות בדרך של הצעת
 רכש, והוראת החוק המבטלת את הצורך בבחינת סיכוייה של תביעה כתנאי להגשתה
 כייצוגית. מקצת מהביקורת האמורה יסודה בליקויים שיהא הכרח לתקנם בעתיד,
 ומקצתה בתפיסות יסוד שנויות במחלוקת. עתה, לאחר שיצא אל אוויר העולם, ייבחן
 החוק במידה שבה יותאמו הוראותיו ללקחים שיופקו מהפעלתו. מבחן זה הוא מבחנו של
 המחוקק. תפקיד המחוקק הוא להבטיח את יעילות הפעלתו של החוק. על המחוקק לעקוב

 אחר תוצאות הפעלת החוק, ולתקן את הוראותיו לאור תוצאות אלה.
 בעניין זה ראוי למחוקק הישראלי ללמוד מהמחוקק במדינת דלוור, ולחשוש.

 ללמוד: מכיוון שחוק החברות במדינת דלוור נחשב, ובצדק, לאחד מחוקי החברות
 המתקדמים בעולם. מעמדו זה בא לו לא רק בגלל ההסדרים הקונקרטיים הקבועים בו.
 מעמדו הרם של חוק זה נובע מהגמישות שבה מתאים המחוקק את החוק ומתקנו לפי
 צורכי השוק, ההתפתחויות הכלכליות, והלקחים המופקים מתוצאות יישומו. האתגר
 העומד לפתחו של המחוקק הישראלי הוא לפעול דרך קבע לתיקונו ולשיפורו של החוק
 על פי נסיבותיה המשתנות של המציאות הכלכלית והמשפטית. זהו תהליך דינמי
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 ומהמשך שלעולם אינו בא אל קצו. בתהליך זה, יעילות תפקודם של בתי המשפט
 בהסדרת סכסוכים לפי חוק החברות היא קריטית.

 לחשוש: מכיוון שחוק החברות הישראלי נמצא בתחרות עם חוק החברות של דלוור.
 במציאות של כלכלה גלובלית, חוק חברות שאינו עונה על הצרכים העסקיים של בעלי
 העסקים יהפוך לאות מתה, שכן לבעלי העסקים שמורה תמיד האפשרות לאגד את
 פעילותם העסקית באמצעות הקמת חברה בדלוור במקום בישראל. זוהי תופעה ההולכת
 ומתחזקת בקרב מרבית חברות ההזנק(start up) המוקמות לאחרונה, שיש להתייחם אליה
 בצפירת אזעקה למחוקק הישראלי להסיר את הפגמים שנפלו בחוק החברות מוקדם ככל

 האפשר, ולייעל את תפקודם של בתי המשפט.
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