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התמודדות הותיות ועקרו� המ :בשבחו של מבח� התוחלת

  בדיני ניירות ער�חוסר ודאות ע� 

  מאת

  * עידו באו�

המבוססי� על חובת התאגיד , עקרו� המהותיות הוא מאבני היסוד של דיני ניירות ער�

האיסור הפלילי והמנהלי על . הציבורי לגלות את כל המידע המהותי הדרוש למשקיע הסביר

ידע פני� חלי� א� ה� א� ורק כאשר המידע שנעשה בו שימוש שלא כדי� הוא השימוש במ

כעניי� שבשגרה מתעורר בהקשר זה הצור� להערי� את מהותיותו של מידע  .מידע מהותי

כגו� מידע על , על אודות אירוע עתידי בחיי התאגיד אשר אי� ודאות מוחלטת א� יתממש

  . ומו המוצלחמשא ומת� לקראת עסקה שאי� ודאות בדבר סי

 ולאחריה נדונו ג� –נית� להצביע על שני מבחני� שהתפתחו בפסיקה בארצות הברית 

לפי המבח�  . לסיווגו של מידע על אירוע עתידי בתאגיד ציבורי כמידע מהותי–בישראל 

נקבעת מהותיות המידע על סמ� שקלול עוצמת האירוע , המקובל בפסיקה האמריקנית

שנדחה בבית , מבח� אחר"). מבח� התוחלת("תו בכל רגע נתו� הצפוי בהסתברות להתממשו

במשא ומת� לקראת ) Bright line(קובע כי יש לאתר ס� מוגדר , המשפט העליו� האמריקני

חזור והמידע על אודותיה הופ� למהותי �עסקה שממנו ואיל� העסקה חוצה את נקודת האל

  ").מבח� ההסכמה העקרונית("

בהירות ה� בשאלה מהו המבח� הנוהג �יי� בישראל קיימת איבפסיקת בתי המשפט המחוז

יש שופטי� המאמצי� את מבח� התוחלת . וה� באשר למצבי� שבה� יש להשתמש בו

בקריאה . ואילו שופטי� אחרי� מאמצי� את מבח� ההסכמה העקרונית ככזה, כמבח� אחיד

 העקרונית אפשרית אחרת של הפסיקה נית� לטעו� לדיכוטומיה שלפיה מבח� ההסכמה

, משמש לסיווג מהותיותו של מידע על אירוע עתידי בעבירת איסור השימוש במידע פני�

  .ואילו לצור� קביעתה של חובת גילוי משמש מבח� התוחלת

השימוש במבחני� שוני� להגדרת . רשימה זו קוראת לאימו� מבח� אחיד בשני המצבי�

הרמוני אלא חמור �וי הוא לא רק דיסמהותיותו של מידע פני� ולמועד התגבשות חובת הגיל

במיוחד על ידי אנשי פני� המצויי� בעמדה , הוא יוצר תמרי� למניפולציות בשוק ההו�, מכ�

בחינת השיקולי� בעד ונגד המבחני� . המסוגלת להשפיע על קבלת החלטות בתאגיד

  .הקיימי� מלמדת כי מבח� התוחלת הוא המבח� העדי� מבי� השניי�

 
אני מודה .  המכללה למינהל–המסלול האקדמי , בית הספר למשפטי� על ש� חיי� שטריקס, מרצה בכיר  *

לחברי תכנית המצטייני� , רונ� עדיניל, אברמי וולל, דניאל רימו�ל, עמיר ליכטל, יוזפוב�ללאה פסרמ�
ת הספר למשפטי� של המכללה למינהל ולחברי הסדנה בדיני תאגידי� וניירות ער� באוניברסיטת בבי
לעוזר המחקר יניב תודה ג� . שהעירו הערות חשובות על טיוטת המאמר בשלבי� שוני�, אביב�תל

לעור� חנ� סידור על הערות במיוחד  וÌÈËÙ˘Óלמערכת , שוור� על סיוע בגיבוש הטיוטה הסופית
 ולקר� שטריקסש חיי� "לקר� המחקר של בית הספר למשפטי� עאסיר תודה  אני. ודיו� מפרהחשובות 

. האחריות לטעויות באשר ה� היא כמוב� שלי בלבד. מאיר חת על תמיכת� במחקר זה
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‡Â·Ó .‡ .ÂÈÏ‚¯ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Ï˘  : ÔÂ¯˜ÚÌÈ�Ù Ú„ÈÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ¯ÂÒÈ‡Â ˙Â‡�‰ ÈÂÏÈ‚‰. 

ÔÂ¯˜Ú  .·; האיסור על שימוש במידע פני�. 2; חובת הדיווח ודרישת המהותיות .1

È„È˙Ú Â˙Â˘ÓÓ˙‰ „ÚÂÓ˘ ÚÂ¯È‡· ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ .‚ . ˙ÏÁÂ˙‰ ÔÁ·Ó˙ÓÂÚÏ ‰ÓÎÒ‰‰ ÔÁ·Ó 

˙È�Â¯˜Ú‰. 1 .חני� במשפט האמריקניהתפתחות המב. 2; המבחני� בצורת� הפרדיגמטית ;

„ .Ï‡¯˘È· ‰˘È‚‰. 1 .4; עניי� גרינפלד. 3; עניי� אייל. 2; עניי� מהרשק .�; עניי� קד

 ?;מבח� אחיד או מבחני� שוני�. ÈÂˆ¯Ï ÈÂˆÓ‰Ó .1. ‰ ;סיכו� ביניי�. 6 ;עניי� דרי� .5

  .Â .ÌÂÎÈÒ?; מהו המבח� העדי� .2

  מבוא

 יסחר לאחרונה בבורסה לניירות ער�הל חברת הזנק ישראלית שמניותיה החלו ל"מנכ
.  בתחומוידוע ורב השפעה" גורו", ינאביב שב מפגישה ע� איש עסקי� אמריק�בתל

 , ממניות התאגיד מידי בעל השליטה הנוכחינכבדהביע עניי� ברכישת נתח " גורו"ה
מסוגל לפתוח בפני " גורו"ה. שמעוניי� מצדו להכניס משקיע אסטרטגי לגרעי� השליטה

ל להימנע "א� בשלב זה ביקש מהמנכ, יד שווקי� חדשי� והזדמנויות עסקיות חדשותהתאג
  . מפרסו� העניי� שהוא מגלה בחברה

א� ? מגעי� ראשוניי�דבר קיומ� של הא� חלה על התאגיד חובה לדווח לבורסה על 
הא� נית� לעכב את הדיווח לנוכח דרישת המשקיע הזר לשמור את המידע , החובה קיימת

, לא חלה על התאגיד חובה למסור דיווח לבורסה בשלב זהבהנחה שו? ת בשלב זהבסודיו
ל להשקיע כעת בעצמו " הא� רשאי המנכ,או שנית� לעכב את הדיווח מטעמי� שוני�

מעוניי� להכניס את המשקיע אכ� במניות התאגיד הנסחרות בבורסה ביודעו כי בעל השליטה 
  ?תו� זמ� קצרתנאי העסקה השניי� יסכימו על  וכי יש סיכוי טוב ש,הזר לגרעי� השליטה

 העסקה  המידע עלהתשובה למכלול השאלות הללו תלויה בי� היתר בשאלה א�
בגדר מידע הוא העתידית המתחילה להירק� בי� המשקיע הזר לבי� בעל השליטה הישראלי 

, א� התשובה לכ� חיובית. מהותי החשוב למשקיע סביר לצור� קבלת החלטת השקעה
ל מנוע מקנייה או "בה בעת יהיה המנכ. תהיה החברה חייבת לדווח על המגעי�, ככלל

 ,מכירה של ניירות ער� של התאגיד כל עוד לא דיווחה החברה לבורסה על המידע המהותי
 ולא נמסר כדיווח ל בלבד"כל עוד הוא ידוע למנכ" מידע פני�"שכ� מידע זה הוא בגדר 

  .לבורסה
אשר כשלעצמה (עסקה עתידית מידע על השאלה א� . וטי�הדברי� אינ� כה פש, ואול�

יכולה בגדר מידע מהותי הוא ההולכת ונרקמת ) היא בעלת השפעה מהותית על התאגיד
אפשרי מבח� .  זה מזהבדיני ניירות הער� בישראל באמצעות שני מבחני� שוני�להיבח� 

צפוי מבחינתו שבו משקלל בית המשפט את עצמת האירוע ה, "מבח� התוחלת "הואאחד 
של התאגיד בכל רגע נתו� ע� ההסתברות להתרחשותו של האירוע ומודד את התוצאה 

מבח�  "הואמבח� אחר . המתקבלת מול ס� המהותיות של העניי� מושא חובת הגילוי
 השממנ, חזור�מעי� נקודת אל, "קו בוהק"שבו מחפש בית המשפט , "ההסכמה העקרונית

וזאת מבלי ,  אודות האירוע העתידי הוא מידע מהותיואיל� נית� לומר כי המידע על
  .ובלבד שהוא יהיה מהותי מבחינת התאגיד, להתייחס לעצמתו היחסית של האירוע
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פסיקת בתי באלה שני מבחני� שוני� התפתחו ברשימה זו אעמוד על הנסיבות שבעטיי� 
ות מתוכה אשר הניסיו� לדל, הבהירות בפסיקה�בהמש� אצביע על אי, המשפט המחוזיי�

שופטי� , לפי קריאה אחת של הפסיקה. נורמות התנהגות ברורות מעלה שתי אפשרויות
. ואילו אחרי� מעדיפי� את מבח� ההסכמה העקרונית, מסוימי� משתמשי� במבח� התוחלת

ולפיה מבח� , נית� להצביע על דיכוטומיה ביישו� המבחני�, לפי פרשנות אחרת של הפסיקה
 לסיווגו של מידע על אודות אירוע עתידי בעבירות איסור שימוש ההסכמה העקרונית משמש

ואילו ביישומה של חובת הגילוי משמש מבח� התוחלת לסיווגו של , במידע פני� כמהותי
  .המידע כמהותי

מנקודת מבט אבח� , בהתחשב באפשרות לקריאה של הפסיקה באופ� דיכוטומי
ש לסיווגו של מידע על אודות להאחדת המבח� המשמאת השיקולי� תאורטית ומעשית 

האחיד להערכת אציע כי מבח� התוחלת יאומ� כמבח� בהמש� . אירוע עתידי כמידע מהותי
 לא ארחיב ברשימה זו יתר על הנדרש .בדיני ניירות ער�מהותיותו של מידע על אירוע עתידי 

 תלי תלי� שעליה� נכתבו, בדיו� עיוני בעקרו� הגילוי הנאות ובאיסור השימוש במידע פני�
הרשימה תתמקד א� ורק באופ� היישו� של עקרונות אלה בישראל . בישראל ובעול�

  . במצבי� שבה� עומד התאגיד בפני אירוע שהתממשותו אינה ודאית
בפרק הראשו� אעמוד על תפקידו המרכזי של עקרו� המהותיות ה� במסגרת חובת 

 במסגרת האיסור על השימוש במידע  וה�, שהיא מיסודותיו של שוק ניירות ער� יעיל,הגילוי
בפרק השני אסקור את הדי� הפוזיטיבי בישראל בכל הקשור ליישו� עקרו� המהותיות . פני�

קרו� על אירוע עתידי בכלל ועל אירוע מסוג עסקה יואעמוד על הקושי המתעורר ביישו� הע
את אופ� אציג את שני המבחני� באופ� פרדיגמטי ואסקור בפרק השלישי . עתידית בפרט

הפרק הרביעי . שהוא המקור הפרשני החשוב ביותר לענייננו, אמריקניההתפתחות� במשפט 
בפרק החמישי אדו� תחילה ביתרונות ובחסרונות של . יסקור את הפסיקה הישראלית בסוגיה

על רקע האפשרות של קריאת הפסיקה  אירוע עתידי  מידע עלמבחני המהותיות שלהאחדת 
� התוחלת על חובת הגילוי ואת מבח� ההסכמה העקרונית על עבירת באופ� המחיל את מבח

לאחר מכ� . יש להעדי� שימוש במבח� אחידאסביר מדוע . איסור השימוש במידע פני�
אטע� כי מבח� התוחלת גובר על מבח� . אפנה לבחינת המבח� העדי� מבי� שני המבחני�

  . למעט קלות היישו�, ההסכמה העקרונית כמעט בכל פרמטר

  הגילוי הנאות עקרו
 : רגליו של שוק ההו
. א
 ואיסור השימוש במידע פני� 

 של לקיומותנאי  הוא ההו� בשוק הנסחרי� התאגידי� על מהותי מידע של ועדכני מלא גילוי
 מידע פערי יהיו לא כ�ו שוויוני יהיה המידע גילוי כי הוא נוס� תנאי 1.ויעיל תקי� הו� שוק
 דיני של יסוד עקרונות בשני משתקפי� אלה תנאי� שני. הער� תניירו בשוק השחקני� בי�

 על פוזיטיביות גילוי חובות מתגבשות שמכוחו, הנאות הגילוי עקרו�, האחד: ער� ניירות
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 על האיסור, נגטיבי עקרו� הוא, האחר 2.בשוק נסחרי� שלה� הער� שניירות התאגידי�
 ער� ניירות מוכר או שקונה פני� ישא על פלילית אחריות מטיל אשר 3,פני� במידע שימוש

 הרגל כי לומר מקובל 4.בשוק המשקיעי� שאר בידי מצוי שאינו עוד� במידע שימוש תו�
 לתחו� מחו� מצויה זו רגל. התרמית איסור היא הער� ניירות שוק עומד עליהש השלישית

  .  זו רשימה של הדיו�

 חובת הדיווח ודרישת המהותיות  .1

חובה על התאגיד לגלות מידע � את עקרו� הגילוי הנאות בקבעו כי מעגחוק ניירות ער� 
נרחבת גילוי חובת . נסיבותעל פי ה היק� הגילוי הנדרש משתנה 5.חשוב למשקיע הסביר

ביותר מוטלת על התאגיד בעת הצעה ראשונית של ניירות ער� לציבור והיא מתבטאת 
ייחודיותה של הצעה . קי�במידע המפורט והנרחב שנדרש התאגיד לכלול במסגרת התש

צד לעסקה ע� ) ברוב המכריע של המקרי�(ראשונית נובעת מהעובדה שהתאגיד עצמו הוא 
 ועל כ� יש לו תמרי� להציג באור חיובי את יתרונותיו ולהסתיר את ,רוכשי ניירות הער�

 6.חסרונותיו כדי להשיא את הער� שיקבל מהמשקיעי� בעבור ניירות הער� שהוא מציע
 נוקט חוק , ניגוד הענייני� המובנה של התאגיד בהצעה ראשונית של ניירות ער�לנוכח

יאושר מראש על ידי , תשקי�המגול� ב, לפיה המידע שיינת� למשקיעי�שניירות ער� גישה 
  7.בטר� יהא התאגיד רשאי להציע לציבור ניירות ער�") הרשות("הרשות לניירות ער� 

 
Ú· ¯˜˘È"� Ó ' ˙¯·Á 218/96א "ע; )1999 (353, 337) 4(ד נג"פ, „ÂÊÂ¯ 'ÓÏ‡¯˘È ˙�È· � 4675/97פ "ע  2

Ú· Ë�Â˜ÒÈ„ ˙ÂÚ˜˘‰"Ó, על ההצדקות ). 21.8.1997, פורס� בנבו (הנשיא ברק לפסק דינו של 20' פס
 למשל את ישה ראולאימו� הג. 71–51'  בעמ,1ש " הלעיל, יוזפוב�ליישו� חובות הגילוי ראו פסרמ�

 לפסק 14–13' פס ,˜„Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ı � 8256�05�11 )א"מחוזי ת (פ"תדבריו של השופט חאלד כבוב ב
להוות ִ!ְתרו� , כאמור, ה� חובות הגילוי וה� האיסורי� הפליליי� נועדו ":)5.7.2012, פורס� בנבו (הדי�

לגלות מידע באופ� יזו� קיימת ג� החובה בצד החובה הפוזיטיבית ".  היא פערי המידע–ִלְבעיה משותפת 
 החובה – בחברה הציבורית 'מידע ר�'תחזיות ו"ראו אפרי� אברמזו� .  המשקיעי�מהטעייתלהימנע 

 זאת איסור התרמית וההטעיה ע�). 1992 (57, 55 כב ÌÈËÙ˘Ó" לגלות ועקרונות האחריות המשפטית
  . חורג מגבולות דיוננו כא�

על שינוי , מידע על התפתחות בחברה"כ" מידע פני�"ר גדי מ,1968–ח"התשכ, �חוק ניירות ערלא 52 'ס  3
אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו , או מידע אחר על החברה, על התפתחות או שינוי צפויי�, במצבה

, נודע לציבור היה בו כדי לגרו� שינוי משמעותי במחיר נייר ער� של החברה או במחיר נייר ער� אחר
  ".של חברה הוא נכס בסיס שלושנייר ער� 

 1981 שאומ� בשנת 6' ער� במסגרת תיקו� מסהאיסורי� על השימוש במידע פני� עוגנו בחוק ניירות   4
ג לחוק אוסר על שימוש במידע פני� 52 ' ס.)264ח "ס, 1981–א"תשמה, )6' תיקו� מס(חוק ניירות ער� (

 כל אד� שקיבל על ידיר על שימוש במידע פני� ד אוס52 'וס, כהגדרתו בחוק,  איש פני� בתאגידעל ידי
 את המושג הרחבבהב מגדיר 52' ס. את המידע או שהמידע הגיע לידיו במישרי� או בעקיפי� מאיש פני�

באופ� הכולל לא רק ביצוע עסקה בניירות ער� של התאגיד אלא ג� מסירה של " שימוש במידע פני�"
 בו ישתמש למוסר יסוד סביר להניח כי מקבל המידע  או כאשר יש,מידע פני� לאד� שלישי בידיעה

 . רכי מסחר בניירות ער� או יעביר אותו לאד� אחרולצ
 .חוק ניירות ער�ל) א(16' ס  5
, 1ש "לעיל ה, יוזפוב�פסרמ�לדיו� בחובת הגילוי בשוק הראשוני לעומת חובת הגילוי בשוק המשני ראו   6

 . 439–405' בעמ
  .חוק ניירות ער� ל15' ס  7
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חלות עליו חובות למסור , � בשוק המשני של התאגיד נסחרימעת שניירות הער�
חובת הדיווח השוט� של תאגיד שניירות ער� שלו  8.דיווחי� תקופתיי� ודיווחי� מידיי�

הקובע כי תאגיד חייב ,  לחוק ניירות ער�36מעוגנת בסעי� ") תאגיד נסחר("הוצעו לציבור 
של סעי� זה על ידי כוחו מ שנקבעו התקנות לפילהגיש דוחות לבורסה ולרשות ניירות ער� 

כי ) ג(36 לחובת הדיווח החלה על תאגיד נסחר מבהיר החוק בסעי� באשרא� . שר האוצר
התקנות שיותקנו על ידי שר האוצר מכוחו של הסעי� יכול שיחולו על כל עניי� החשוב 

  .למשקיע הסביר השוקל קנייה או מכירה של ניירות ער� של התאגיד
ע� זאת יש . שנתיי� ורבעוניי�ווחי� תקופתיי� ככלל מחויב התאגיד הנסחר בדי

פרק ג . אירועי� בעלי חשיבות שהדי� מחייב לדווח עליה� במועד שבו נודעו לתאגיד
אירועי�   מסדיר את חובת הדיווח על,)דוחות תקופתיי� ומידיי�(לתקנות ניירות ער� 

 ועיתויו מעוגנת  חובת הדיווח המידי9.תבחיי התאגיד שיש לדווח עליה� מידיקונקרטיי� 
, דירקטוריו� התאגידר " הקובעת כי היוודעותו של אירוע ליו, לתקנות הדיווח30בתקנה 

מזכיר התאגיד ל, נושא המשרה הבכיר בתחו� הכספי�ל, מנהל העסקי� הראשיל, ל"מנכל
 ויש לדווח עליו בתו� פרקי הזמ� הקבועי� ,וכיוצא באלה כמוהו כאירוע שנודע לתאגיד

   10.הבתקנה האמור
 שינוי פרטי 12, שינוי ש�11,אירועי� המחייבי� דיווח מידי כוללי� שינוי בהו� התאגיד

 שינויי� 15, שינויי� בשטר נאמנות או בנאמ�14, שינויי� בתקנו� או בתזכיר13,התאגיד
 הפיכתה של 17, להסרת קיפוח שהוגשה לבית המשפטה בקש16,במרש� בעלי המניות

 בקשה לחלוקת רווחי� המהווה הפחתת 19,הסדר פשרה או 18,החברה מציבורית לפרטית
 ניירות ער� של לרכישת תכנית 22, מיזוג21, בקשה לפירוק או למינוי בעל תפקיד אחר20,הו�

 שינויי� בהחזקות של בעלי עניי� ונושאי משרה 24, הקצאת זכויות לרכישת מניות23,התאגיד

 
„ÁÂ ב מלצותהחובות הדיווח התקופתיות והשוטפות הושוו בהיקפ� לחובת הדיווח התשקיפית לאור ה  8

ÂÈ˙Â¯Ê‚�·Â ÛÈ˜˘˙· ‰¯·Á‰ È˜ÒÚ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ Ï„ÂÓ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰) 2001( )ועדת : להל�
�זמי� ב( )ברנעwww.isa.gov.il/Download/IsaFile_54.pdf(.נית� לומר כי חברה המקפידה על   לפיכ�

פרסו� תשקי� עת  בשנדרשתברמת הגילוי בפועל עומדת התקופתיות והשוטפות מילוי חובות הדיווח 
  . לצור� הצעת ניירות ער� לציבור

 .)תקנות הדיווח: להל� (1970–ל"התש, )דוחות תקופתיי� ומידיי�(תקנות ניירות ער�   9
  . שעות ממועד היוודע האירוע24נה אינ� עולי� על פרקי הזמ� בתק, מכל מקו�  10
  .הדיווחתקנות  ל31' קת  11
 . א31 'תק, ש�  12
 .ב31 'תק, ש�  13
 .ד31 ,ג31 'תק, ש�  14
 .1ד31 'תק, ש�  15
 .ה31 'תק, ש�  16
 .ו31 'תק, ש�  17
 .ז31 'תק, ש�  18
 .ח31 'תק, ש�  19
 .ט31 'תק, ש�  20
 .י31 'תק, ש�  21
  .יא31 'תק, ש�  22
 .בי31 'תק, ש�  23
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של רואה חשבו� של  מינוי וחילופי� 26, לנושאי משרה בכירי�בנוגע שינויי� 25,בכירי�
   28.השגה של יעד בשימוש בתמורה שהתקבלה מהנפקת ניירות ער��אי וכ� 27,התאגיד

משמשי� בערבוביה בחוק ניירות ער� " חשוב"ו" משמעותי", "מהותי"המונחי� 
על התאגיד מוטלת : בהקשר של עקרו� הגילוי היא אחת א� משמעות� ,ובתקנות הדיווח

כדי להשפיע על החלטות ההשקעה של משקיעי� בניירות שיש בו החובה לדווח על מידע 
אחת ההבחנות המוכרות היא בי� מהותיות הניתנת לבחינה כמותית לבי� מהותיות  .ער�

כלל ", למשל.  מידע שנית� לאומד� כמותי קל יחסית לקבוע את מהותיותו29.איכותית
מסוי� בחיי התאגיד כאשר אירוע . מקובל בדיני ניירות ער� הוא ס� חמשת האחוזי�" אצבע

מחולל שינוי בעצמה של חמישה אחוזי� ויותר באחד המדדי� הכמותיי� המקובלי� נתפס 
 לעומת זאת מידע איכותי שאינו 30.אירוע זה במקרי� רבי� כאירוע המחייב גילוי לציבור

א� קשה יותר להצביע על , נית� לאומד� כמותי עשוי להיות בעל חשיבות רבה למשקיעי�
דוגמה מובהקת למידע מסוג זה היא מחלתו של נושא משרה בכיר . דרתו כמהותיכללי� להג

 דוגמאות אחרות יכולות להיות כניסתו של מתחרה חדש לענ� שבו פועל 31.בתאגיד
  .והיד עוד נטויה, שינויי� רגולטורי� בתחו� פעילות התאגיד, התאגיד

רישת המהותיות  מצד אחד נועדה ד:לדרישה כי המידע יהיה מהותי יש טע� כפול
 מהצד האחר נועדה הדרישה להבטיח ,להבטיח כי מידע בעל חשיבות יגולה מיד למשקיעי�

 לא יחויב בגילוי כדי לא להעמיס על התאגיד הנסחר י�כי מידע שאינו חשוב למשקיע
� וכדי שלא להצי� את ציבור המשקיעי� במידע עוד� שאינו ,חובות גילוי שאי� לה� סו

   32.חשוב מבחינת�

2.   האיסור על שימוש במידע פני

בלתי מרכזי וחלק ג� הוא זה מושג , בדומה לתפקידו של מושג המהותיות בחובת הדיווח
טיבו של האיסור על שימוש במידע פני� נעו� . נפרד מהדיו� באיסור על שימוש במידע פני�

 
 .32 'תק, ש�  24
 .33 'תק, ש�  25
  .34 'תק, ש�  26
  .35 'תק, ש�  27
 .א36 'תק, ש�  28
  .212–203' בעמ, 1ש "לעיל ה, יוזפוב�פסרמ�  29
  ניירות ער�לחוק 1 'בס"  בתאגידעניי�בעל  "הגדרת למשל נפוצי� ראו לספי� לדוגמאות. 203' בעמ, ש�  30

ס�  ( ניירות ער�א לחוק52 'בס הגדרת איש פני� בתאגיד לצור�" בעל מניות עיקרי "הגדרת ;)5%ס� (
 חברה בי�עסקה (תקנות ניירות ער�  ל6 'תק עסקה שמחייבת את תחולתו של נכס בחישוב גודל ;)5%

 הליכי� משפטיי� שחובה לתאר� בתשקי� הגדרת ;)5%ס� ( 2001–א"התשס ,)בה שליטה בעל לבי�
 ,) מבנה וצורה– התשקי� וטיוטת התשקי�פרטי ( ניירות ער� תקנות הראשונה של לתוספת) ג(32' בס

 לתאר שחובה מיהו לקוח המגדירלתוספת האמורה ) ב(13 'בס הס� ;)10%ס�  (1969–ט"התשכ
חברה  "הגדרת ;)10%ס�  (עמו התאגיד של ההתקשרות מאפייני ואת הקשרי� אופי את בתשקי�

  ).    25%ס�  ( ניירות ער�לחוק 1 'בס" קשורה
 ). 1995 (177) 3(ד מט" פ,Â˘¯ ˙Â¯ÈÈ� Í¯Ú � '¯Â·‚ ‰�È¯·Ò ÈÏÚÙÓ ÏÈËÒ˜Ë Ú·"Ó˙ 1928/93א "ע  31
פעילותה של הרשות לניירות ער� לקיצור הדוחות  ג� ראו. 177 ' בעמ,1ש "לעיל ה, יוזפוב�פסרמ�  32

" הדוחות קיצור" 105–25 ער� ניירות רשות, תאגידי� מחלקת, משפטית עמדההתקופתיי� באמצעות 
�זמי� ב( )12.12.2012(www.isa.gov.il/Download/IsaFile_7344.pdf(.   
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קיעי� ליתר המשעצ� החזקת מידע שאינו גלוי . ולא במידע הפני� עצמו" שימוש"במונח 
 33.על פני סוחרי� אחרי� בשוק ניירות הער�וג� היתרו� בלתי  מעניק למחזיק במידע אינו

הפרה נתפס כשימוש במידע פני�  .יתרו� כלכליעשוי להעניק השימוש במידע שאינו גלוי 
באמו� המשקיעי� עלול לגרו� לפגיעה  והוא ,של כללי המשחק ההוגני� בשוק ניירות הער�

  34. ניירות הער� באופ� המסכ� את קיומו התקי� והיעיל של שוק כזהשוקהגינותו של בו
א כי חובה על המחזיק במידע להימנע ימשמעות הכלל האוסר שימוש במידע פני� ה

וכ� חובה עליו להימנע , אינו גלויהמידע סחר בניירות ער� על סמ� המידע כל עוד ממ
כי האחר ישתמש  –יר להניח או יש לו יסוד סב –ממסירת המידע לאחר כאשר הוא יודע 

  . במידע לצור� עסקה בניירות ער� של החברה
 מישאל )כתוארו אז (היטיב לתאר זאת השופט. גילוי המידע ברבי� משחרר מ� האיסור

פני� מצוי �המפתח ליציאה מ� האיסור על השימוש במידע" באמרו כי ¯ÂÊÂ· עניי�ב חשי�
כול �פני� למידע� המידע יהפו� מהיותו מידע–ִייָגֶלה המידע לכלל . המידע�בכיסו של בעל

ובביטוי . המידע עד שִייָגֶלה המידע� ימתי� בעל–לא ִייָגֶלה ;  והאיסור ייעל� מעצמו–
זאת �בכל, וא� אי� ביד� לגלותו, או המת� ואל ִ*ְסַחר) את המידע(ַ&ֵ$ה : המקובל בהקשר זה

   35".המת�
 נודעתכי משתמע  חשי� שופטשל המדבריו , א� שהדברי� אינ� נאמרי� במפורש

יש ידיי� היכולות להחזיק מידע פני� ובה בעת . חשיבות לשאלה בידי מי נמצא מידע הפני�
 בעיקר במורד – ויש ידיי� אחרות ,על כיוו� סיבובומשפיעות בהגה התאגיד או מחזיקות 

לא . תאגידשמלבד היכולת להחזיק מידע פני� אי� לה� השפעה על ה –יררכיה הארגונית יהה
תמיד יכול איש פני� בתאגיד שנמצא בידיו מידע על אודות הנעשה בתאגיד אשר טר� גולה 

להשפיע על עיתוי גילוי  ,או מי שקיבל מידע כזה שמקורו באיש פני� ,לציבור המשקיעי�
דוגמה בולטת במיוחד לסוג האחרו� של אנשי�  .המידע או על עצ� ההחלטה לגלותו

כגו� עורכי , א� השפעת� על מועד הגילוי אפסית היא של יועצי�שנחשפי� למידע פני� 
. הדי� ורואי החשבו� של התאגיד וגורמי� נוספי� כגו� אנשי יחסי הציבור של התאגיד

 במעגל העיקרי של הדמויות המוגדרות אנשי פני� בתאגיד מצויי� נושאי משרה לעומת זאת
השפיע על החלטות גילוי מידע או על תאגיד המסוגלי� לעל הבעלי השפעה גורמי� אחרי� ו

  . התנהלות התאגיד

 
Ó‰¯˘˜  8472/01פ "רע; )1998 (186, 177) 2(ד נב" פ,Ô¯˜ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 5174/97פ "רעראו לדוגמה   33

� 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó,פ"רע: להל�() 2004 (463, 442) 1(ד נט" פ ˜˘¯‰Ó .( על התכלית המוסרית ביסוד
  . לפסק הדי�15 ' פס,2 ש"לעיל ה, ˜„ıהאיסור על השימוש במידע פני� ראו ג� עניי� 

על . עליה� נית� להשעי� את האיסור על שימוש במידע פני�שרציונל ההגינות הוא רק אחד הרציונלי�   34
È�ÂÈÚ " פני��גבולות האיסור על שימוש במידע"ע פני� ראו עמרי ידלי� הרציונל לאיסור השימוש במיד

ËÙ˘Ó ניצה מימו�; )2001 (143 כה� 85 מו ‰ËÈÏ˜¯Ù"  בי� אסור למוסר–שימוש במידע פני� "שעשוע 
על . )1990 (481 טו È�ÂÈÚ ËÙ˘Ó" האיסור בדבר ניצול מידע פני� בחברות"יוס� גרוס ; )2002(

 ולהצדקות האיסור על שימוש במידע פני� ראו זוהר גוש� וגדעו� פרחמובסקי המחלוקות באשר ליעילות
 כה ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" ?פני� או תחרות בי� אנליסטי�� מונופול של אנשי–האיסור על שימוש במידע פני� "

  ).2007 (241 ל ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" הערה בקשר לסיבתיות בשימוש במידע פני�"י ידלי� רעמ; )2002 (655
  .353' בעמ, 2ש " לעיל ה,·¯ÂÊÂעניי�   35
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 ראה לנגד עיניו את , לחוק ניירות ער� העוסק באיסור על השימוש במידע פני�1פרק ח
 ויש להטיל עליה� ,נגישותו של המידע לה� גבוהההדמויות בחברה אשר � זהות מיהלהצור� 

א לחוק ניירות ער� 52� סעי .באופ� מובהק את המגבלה של איסור השימוש במידע זה
על כ� שהגדרה זו אינה בית המשפט עמד ˜„ı עניי� ב. בחברה" איש פני�"מגדיר מיהו 

 36. למידע על הנעשה בחברהגישהלה� ש וכי מטרתה להקי� אנשי� ,טכנית כי א� מהותית
בגדר הסעי� נכללי� לא רק דירקטור בחברה ומנהלה הכללי של החברה אלא ג� בעל מניות 

 או בזכות למנות דירקטור או בעל שליטה ,חמישה אחוזי� ומעלה בהו� החברההמחזיק 
החוק נוקב . בעלי התפקידי� או בעלי הזכויות המנויי� בסעי� האמורמבחברה שהוא 

 חזקה כי מדובר באנשי פני� ועל כ� מידע שהגיע בעניינ�בדמויות אלה באופ� המגבש 
" איש פני�"הגדרת ש, דא עקא 37.לידיה� מהתאגיד אסור בשימוש כל עוד לא גולה

והפסיקה בתחו� זה אינ� מתייחסות ליכולת של איש הפני� להשפיע על גילוי מידע הפני� 
  . אכ� יש לו יכולת כזוא� , שבידיו

הגורמי� במקרי� רבי�  הגבוהה ביותר למידע פני� ה� ג� הגישהביד� ש האנשי�
, בנוס�. אשר למועד גילוי המידע ב,או להשפיע עליה�, בתאגיד המסוגלי� לקבל החלטות

שהחובה לגלות מידע באופ� כזה להשפיע על ניהול ענייניו של התאגיד יכולי� אלה אנשי� 
 יש לתת את הדעת על מציאות זו .הנובעת מעקרו� הגילוי הנאות תתגבש בעיתוי הנוח לה�

בת הדיווח בעת התוויית המדיניות הרגולטורית והשיפוטית של יישו� עקרו� המהותיות בחו
  .ובאיסור השימוש במידע פני�

   באירוע שמועד התממשותו עתידימהותיותעקרו
 ה. ב

רשימה זו מבקשת להתמודד ע� השאלה מתי מידע על אודות אירוע עתידי בחברה ציבורית 
  . הופ� למידע מהותי למשקיע סביר, אשר לא קיימת ודאות כי יתממש

. א� הכללה זו בעייתית לטעמי, "מידע ר� "מקובל לכלול מידע מסוג זה במסגרת המונח
, מידע ר� מתאפיי� בהיותו מבוסס על הערכות ותחזיות סובייקטיביות, לפי הגישה המקובלת

לא תמיד יהיה , לשיטתי,  לפיכ�38.להבדיל מעובדות אובייקטיבית שאי� עליה� עוררי�
 לתחו� ודאיי� אודות אירוע עתידי שהסיכויי� להתממשותו אינ�על מידע מדויק לשיי� 

הידוע יכול להסתמ� על הדיווח על אירוע עתידי שהתממשותו אינה ודאית . המידע הר�

 
 . לפסק הדי�20 ' פס,2ש "לעיל ה, ˜„ıעניי�   36
חזקה נוספת מייחסת שימוש במידע ). Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ� È�È„ 488 )2004ראו רונ� עדיני האמורה על החזקה   37

 הרוכש ניירות ער� של , ניירות ער�לחוק) ב(ה52'  בס כהגדרתו,"איש פני� מרכזי בחברה"פני� ל
ג� למשנה " איש פני�"בסעי� זה הורחבה הגדרת ). או להפ�(החברה ומוכר אות� תו� שלושה חודשי� 

חזקה זו מעידה על מידת . מבקר פני� ומחזיקי תפקידי� דומי� במהות� בחברה, חשב, ל"סמנכ, ל"למנכ
  . � בקרב מקבלי החלטות בכירי� בחברההנגישות שמייחס המחוקק למידע פני

או מידע , אמד�, הערכה, תחזית"הכוללת ניירות ער� א לחוק 32' בס" מידע צופה פני עתיד"ראו הגדרת   38
המתייחסי� לאירוע או לעניי� עתידיי� שהתממשות� אינה ודאית ואינה בשליטתו של התאגיד , אחר

מור שיש לכלול אות� לפי כל די� לרבות לפי אמד� או מידע אחר כא, הערכה, בלבד למעט תחזית
לעיל , אברמזו�כ� ראו  ."בדוחות הכספיי�, העקרונות החשבונאיי� המקובלי� וכללי הדיווח המקובלי�

  .58 ' בעמ,2ש "ה
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שק� את העובדות האובייקטיביות הידועות לתאגיד באותה ללתאגיד במועד הדיווח ועל כ� 
אודות משא ומת� לרכישת נכס מהותי תו� ציו� על דיווח יכול לכלול פרטי� , למשל. עת

 וכי טר� סוכ� מחיר ,י� העלו כמה מתווי� אפשריי� לביצוע העסקההעובדה שהצדד
 ועל ,בדיווח כזה אי� התאגיד נדרש לפרט מה� הסיכויי� להתממשותה של העסקה. העסקה

 עיתוי הדיווח על אירוע א� על פי כ�. ו מידע סובייקטיביכ� אי� הדיווח מכיל כשלעצמ
על הערכה סובייקטיבית של מקבלי  עשוי להתבסס ,בשונה מתוכנו של הדיווח, עתידי

אירועי� עתידיי� כמוב�  ייתכנו לעומת זאת 39.ההחלטות בתאגיד בדבר סיכויי התממשותו
שסיכויי התממשות� אינ� ידועי� והדיווח עליה� כולל מרכיב מפורש של הערכה 

כ� למשל הפרשות במאז� בגי� תביעות משפטיות התלויות ועומדות נגד . סובייקטיבית
 יתבססו כעניי� שבשגרה על הערכות סובייקטיביות של עור� הדי� של התאגיד התאגיד

אירועי� מסוג זה ה� האירועי� הנופלי� באופ� ,  לטעמי40.בדבר סיכויי ההפסד בתביעה
באירועי� מ� הסוג ו עניינה של רשימה זו אינ. "מידע ר�" המושג בגדרטבעי ונכו� יותר 

דהיינו , מ� הסוג הראשו�אודות אירוע על ופ� מידע האחרו� אלא במבחני� המגדירי� מתי ה
מידע שחובה ל, א� קיי� מידע אובייקטיבי עליושסיכויי התממשותו אינ� ודאיי� אירוע 
  .לגלותו

יישו�  ב– ובא לביטוי מוחשי ותכו� בחיי המעשה –הקושי שבמוקד רשימה זו מתעורר 
כל אירוע או עניי� "ווח מיד על מטילה על התאגיד חובה לדש ,לתקנות הדיווח) א(36תקנה 

יש לה�  היקפ� או תוצאת� האפשרית ואשר, החורגי� מעסקי התאגיד הרגילי� בשל טיב�
˙È˙Â‰Ó ‰ÚÙ˘‰ Ì‰Ï ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú Â‡וכ� בדבר כל אירוע או עניי� שיש בה� ,  על התאגיד

  .)ב" ע–ההדגשה הוספה ( "ת הער� של התאגידוכדי להשפיע באופ� משמעותי על מחיר נייר
דיווח מידי על אירוע שהשפעתו מסור חובה למקימה לתקנות הדיווח ) א(36תקנה 

לפיכ� לעתי� יידרש התאגיד למסור דיווח מידי על . המהותית עשויה להתממש בזמ� עתיד
יהיה , א� יתממש ,התממשותו א� קיימת הסתברות שבמועד ותאירוע שתוצאותיו אינ� ודאי

  .בעל השפעה מהותית על התאגיד
משא ומת� היא   בפסיקה הקיימתביותר של אירוע עתידי מסוג זההמאפיינת הדוגמה 

לנוכח תכיפותו של אירוע . עסקה שטר� הבשיל לכדי חתימה על החוזה הסופיקראת ל
התקשרות "לתקנות הדיווח וקובעת כי ב) 1א(36תאגיד באה תקנה עתידי מסוג זה בחייו של 

ובו , התאגיד דוח מיידי בכל אחד משלבי העסקהיגיש  של התאגיד לרכישת נכס מהותי
על עסקי  והשפעת�, א� קיימי�, גורמי סיכו� מיוחדי�, ביחס לסוג הנכס הנרכש טוריפ

החשוב למשקיע  כמו כ� יצוי� כל פרט מהותי אחר; כמפורט בתוספת החמישית, התאגיד
  ". סביר להבנת עסקת הרכישה

 
 מידע על  המודגשת כא� בי�ההבחנהאברמזו� אינו עומד על . 84–77, 63 ' בעמ,ש�, אברמזו� להשוו  39

כמו כ� יוער כי אברמזו� מתייחס . משא ומת� לקראת עסקה לבי� מידע ר� הכולל הערכות סובייקטיביות
וההמלצות , 8ש "לעיל ה,  ברנעועדתלדי� הנוהג בתקנות ניירות ער� קוד� לתיקונו בעקבות המלצות 

�זמי� ב( )עדת ברודטו: להל�( )ÁÂ„ ÏÂÙÎ ÌÂ˘È¯Ï ‰„ÚÂÂ‰È� Ï˘ ÈÍ¯Ú ˙Â¯ )1998בwww.isa.gov.il/ 
Download/IsaFile_56.pdf(.  

 .58 'בעמ ,2ש "לעיל ה, אברמזו�  40
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 לשיטת מתקי� התקנות עשוי המשקיע התוספת החמישית לתקנות הדיווח ממחישה כי
על כ� . עסקהמשא ומת� לקראת הראשוניי� של ו הסביר לראות חשיבות א� במידע על שלבי

כי התאגיד מחויב למסור דיווח מידי בארבע לתקנות הדיווח קובעת התוספת החמישית 
ב בשל, בשלב המשא ומת�: עסקהו של משא ומת� לקראת נקודות זמ� קריטיות לאור� חיי

בשלב החתימה על הסכ� הרכישה ובשלב ההשלמה , החתימה על מסמ� מקדי�
)Closing.(41  בשתי נקודות הזמ� הראשונות המפורטות בתוספת החמישית לתקנות הדיווח

כ� למשל . להתממשותה ודאות מוחלטת  אי�עדיי�מתחייב הדיווח על העסקה בשלב שבו 
ומד� מחיר הרכישה ולוחות הזמני� א, אודות הנכסעל בשלב המשא ומת� נדרש פירוט 
 בשלב החתימה על מסמ� מקדי� נדרש התאגיד למסור 42.המשוערי� להשלמת המשא ומת�

מזכר , מסמ� זה יכול להיות מזכר עקרונות. דיווח ובו פרטיו של המסמ� המקדי� שנחת�
 תקנה לשו� של דווקני מילולי פירוש 43.כרו� דברי� או מסמ� בעל אופי דומהיז, הבנות

 התנאי בהתקיי� העסקה התרקמות משלבי אחד בכל קיימת הדיווח חובת כי מעלה) 1א(36
 זהו, לטעמי. ומת� המשא של הצלחתו להסתברות קשר ללא, מהותי הוא הנרכש הנכס כי

  .בפועל ליישו� נית� ואינו סביר שאינו פירוש
לא אחת בצד החובה לדווח על המשא ומת� לקראת העסקה בשלביו המוקדמי� מתעורר 

ובבעלי המניות הנסחר לסיכולה של העסקה ולפגיעה בתאגיד יגרו� דיווח זה החשש כי 
כ� למשל דיווח מלא של התאגיד על אומד� מחיר הרכישה שהוא צופה בעסקה עשוי . שלו

לחשו� בפני צדדי� אחרי� לעסקה הערכות שלא היו בידיה� קוד� לכ� באופ� שיגרו� לה� 
 או לרווחית פחות מבחינתו של תפו� את העסקה לבלתי כדאילעדכ� את דרישותיה� ולה

וה יותר באופ� בלחלופי� עשויה הערכה כזו לגרו� לגור� מתחרה להציע מחיר ג. התאגיד
כדי להתמודד ע� קושי זה הוספה לתקנות הדיווח  .שיסכל את העסקה או יאמיר את מחירה

לתקנות הדיווח ) ב(36תקנה . תוהוראה המאפשרת לתאגיד לעכב דיווח כזה על פי שיקול דע
א� הגשתו עלולה ", כולו או מקצתו, קובעת כי התאגיד רשאי לעכב הגשת דוח מידי על אירוע

או להרע , למנוע השלמת פעולה של התאגיד או עסקה שהתאגיד צד לה או שיש לו עניי� בה
  44".ניי� עובלבד שלא פורס� ברבי� מידע בדבר אותו אירוע או, באופ� ניכר את תנאיה

ועדת ("רות ער� יאחרונה זו היא תולדה של המלצות הוועדה לרישו� כפול של ניתוספת 
התאגיד הנסחר להביא את המידע על  קוד� לכ� קבעה התקנה כי 1998.45משנת ") ברודט

תה מוסמכת לקבוע א� חובה על התאגיד הנסחר לדווח י וזו הי,לידיעת הרשות לניירות ער�

 
  .לתקנות הדיווח לתוספת החמישית 1 'ס  41
 .)1(1' ס, ש�  42
 .)2(1' ס, ש�  43
עת חובת דיווח מידי על התאגיד בענייני� שיש לה� השפעה קובאשר  לתקנות הדיווחא 35 'ראו ג� תק  44

המעניקה לתאגיד אפשרות ) 4(א35 'מהותית על תעודות התחייבות שהנפיק התאגיד ובצדה נקבעה תק
הוראה זו מאפשרת לכאורה לתאגיד . לתקנות הדיווח) ב(36' לעכב דיווח כזה בנסיבות המנויות בתק

גרות חוב לעכב את פרסו� המשא יכדי לפרוע תשלו� למחזיקי אהמנהל משא ומת� למכירת נכס מהותי 
בארצות הברית ובמדינות אחרות קיימת אפשרות דומה . ומת� כדי למנוע הרעת תנאי� בעסקה או ביטולה

 Dale Oesterle, The Overused andלסקירה ראו . לעכב דיווח על מידע המעוגנת לרוב בכללי הבורסות
Under-Defined Notion of ”Material” in Securities Law, 14 U. PA. J. BUS L. 167, 194 (2011). 

  .30–29 'עמב, 39ש " הלעיל, ועדת ברודט  45
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בדוח ועדת ברודט צוי� כי עורכי די� .  שנית� לעכב את פרסו� המידע או,על המידע לציבור
 ועל כ� המליצה הוועדה לבטלו ,קבלו בפני הוועדה על הקושי הפרקטי שגר� הסדר זה

  46.ינ כנהוג בדי� האמריק,ולהעביר את שיקול הדעת לתאגיד הנסחר
� ג� מיקיי וההתייחסות לאירועי� שמועד התממשות� עתידי המהותיות ירכיב, כאמור

: כ�" מידע פני�" הוגדר  ניירות ער�א לחוק52בסעי� ". מידע פני�"המונח ו של בהגדרת
או מידע , ÌÈÈÂÙˆ ÈÂ�È˘ Â‡ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÏÚ, על שינוי במצבה, מידע על התפתחות בחברה"

אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרו� שינוי , אחר על החברה
שנייר ער� של חברה הוא , יר נייר ער� של החברה או במחיר נייר ער� אחרמשמעותי במח
רק מידע מהותי יכול שיהא "בפסיקה נקבע כי . )ב" ע– הוספהההדגשה ( "נכס בסיס שלו

   47".פני��מידע
המחלקה  בלשונו של שופט ?ולהפ�, א� מידע החייב בדיווח הוא בהכרח מידע פני�ה

 : נוסחה שאלה זו כ�˜„ı בעניי� כבוב חאלד אביב�בתלית של בית המשפט המחוזי הכלכל
או אנשי הפני� לא עמדו בחובת /והחברה ו, בהנחה שקיימת חובת גילוי על מידע מסוי�"

א� לא קיימת חובת גילוי בנוגע : ולהיפ�? הא� מידע זה נחשב בהכרח למידע פני�, גילוי זו
   48".?במידע פני�הא� נגזרת מכ� בהכרח המסקנה כי לא מדובר , למידע זה

 בעניינומידע שקיימת , דהיינו. חיובית, ככלל, תשובת הפסיקה לשאלה הראשונה תהיה
התשובה . חובת דיווח אשר מסיבה כלשהי טר� קוימה ייחשב מידע פני� לכל דבר ועניי�

 אי� בעניינוהיא כי מידע עשוי להיות מידע פני� א� א� , ההופכית, יהיבפסיקה לשאלה השנ
בחשד  סגרה הרשות לניירות ער� את תיק החקירה נגד המבקש ÏÈÈ‡49בפרשת . וחחובת דיו

 תיק מושאהמבקש טע� כי הדבר מעיד שהרשות סבורה שהמידע . הפרת חובת דיווחל
 ".מידע פני�" ולפיכ� א� אי� לראות במידע ,החקירה לא היה מידע מהותי חייב בדיווח

אופיו "הרשות אינה משנה את עמדת שקבע כי , עמדה זו נדחתה על ידי השופט חשי�

 
בהקשר זה ראוי להעיר כי ועדת ברודט לא נועדה לדו� במנגנו� הדיווח בשוק המשני אלא בקביעת . ש�  46

יל בניירות ער� של תאגיד בבורסה בישראל ובבורסות אחרות ההסדר שיאפשר רישו� ומסחר מקב
סוגיית הדיווח בשוק המשני אינה הכרחית ליישו� המלצותיה של ועדת ברודט ולמעשה היא . בעול�

משו� שהסדר הרישו� הכפול שאומ� על פי המלצות ועדת ברודט קובע , זאת. חריגה ניכרתחורגת מה� 
 נסחר ברישו� כפול יהיו בעיקר� חובות הדיווח המוטלות על פי הדי� כי חובות הדיווח שיחולו על תאגיד

ביטול , אכ�.  ניירות ער� לחוק3'ראו לעניי� זה פרק ה. החל על התאגיד במדינה האחרת ולא בישראל
 הראשוניי� קיד� את ת�משא ו תאגיד נסחר לפנות לרשות בשלבי המ עלההסדר היש� שלפיו היה

י לדי� האמריקני באופ� שיצר שוויו� בהיבט זה בי� חובות הדיווח המוטלות ההרמוניה בי� הדי� הישראל
ובארצות אלו המוטלות על תאגידי� הנסחרי� ברישו� כפול בישראל לעל תאגידי� נסחרי� בישראל 

 ואי� הוא ,אי� הוא הכרחי, השוויו� בחובות הדיווח אינו אחת המטרות של ועדת ברודט, דא עקא. הברית
 וכ� ספק א� נית� להשיג שוויו� מלא מבלי להעתיק במלוא� את ,הסדר הרישו� הכפולמתבקש לצור� 

 שא ומת�ביטול החובה להביא את המידע על מ, מנגד. הוראות הדיווח האמריקניות לדי� הישראלי
לפיה שלעסקה לאישור הרשות והעברת שיקול הדעת לתאגיד המדווח עולה בקנה אחד ע� הגישה 

  .ראש דיווחי� בשוק המשני ועל כ� השינוי מתק� עיוות שהיה קיי� במצב הקוד�הרשות אינה מאשרת מ
  .456' בעמ, 33ש "לעיל ה, Ó‰¯˘˜ עניי�; 357 ' בעמ,2ש "לעיל ה, ¯ÂÊÂ·עניי�   47
  .  לפסק הדי�22 'ספ, 2ש "לעיל ה, ˜„ıעניי�   48
  .)9.2.2005, פורס� בנבו (ÏÈÈ‡ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 11428/04פ "רע  49
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 גישה דומה ננקטה על ידי בית המשפט המחוזי בעניי� 50.של המידע כמידע פני�" ומהותו
„ÏÙ�È¯‚.51  בעניי�ı„˜ יהיה סבר השופט כבוב כי קיומה של חובת דיווח על המידע 

 אי� שמידע אשר להעיד ואול� אי� בכ� כדי , שמדובר במידע פני�של ממשאינדיקציה 
  52.עניינו חובת גילוי לא יוכל להיחשב מידע פני�ב

 וא� על פי כ� יהא מידע זה , חובת דיווח על מידע מסוי�אי�בה� שאמנ� ייתכנו מצבי� 
 ועל כ� שימוש בו בידי איש פני� יהיה ,בעל ער� חשוב מנקודת מבטו של המשקיע הסביר

י� בי� היווצרות מידע בעיקר� נובעי� מצבי� אלה מפערי זמנ. בגדר שימוש במידע פני�
בפרק הזמ� שבי� סיו� הכנת , לדוגמה. פני� למועד שבו מבוצעת בפועל חובת הדיווח

הדוחות הכספיי� של התאגיד למועד פרסומ� בפועל במסגרת הדוח התקופתי יהיה המידע 
מצב דומה . הכלול בדוחות הכספיי� הללו מידע פני� א� שטר� התגבשה חובת הדיווח

וממתי� , מהותי, אגיד פונה לרשות בבקשה לעכב פרסו� מידע מסוי�מתקיי� כאשר ת
או כאשר מתקיי� משא ומת� בי� התאגיד לבי� הרשות באשר לאופ� הצגתו של , לאישורה

מידע שאי� חולק כי הוא מהותי א� קיימת מחלוקת באשר לדר� שבה על התאגיד להציגו 
  53.ועל העיתוי המתאי� לכ�

לעניינה של עבירת האיסור על  ודיווחצור� התגבשות חובת הגדרת המהותיות לסוגיית 
 אודות אירועי� עתידיי�  עלכאשר עסקינ� במידעמקבלת משנה תוק� מידע פני� שימוש ב

  . בחיי התאגיד
אירועי� עתידיי� ה� אירועי� אשר מידה של חוסר ודאות שוררת באשר לסיכויי 

 – עי� עתידיי� להיות בעל חשיבות אירו מידע על אודותא� על פי כ� עשוי. התממשות�
 ו ועל כ� עשויה לקו� חובה לדווח עלי, מנקודת ראותו של המשקיע הסביר– כלומר מהותי

 תו� הפניית תשומת  בד בבד ע� איסור השימוש בו עד למועד הדיווחלציבור המשקיעי�
ית או אירוע עתידי עשוי להיות בעל משמעות פוזיטיב .מידעהלב לחוסר הוודאות הגלו� ב

   . ו של התאגידנגטיבית מבחינת
חובת דיווח ולצור� �  אודות אירוע עתידי כמהותי לצור עלהמבחני� להגדרתו של מידע
 א� לא ניתנה ,בפסיקת בתי המשפט המחוזיי� בישראלו נדונהאיסור על שימוש במידע פני� 

 
  . לפסק הדי�6 'ס פ,ש�  50
). 21.12.2008, פורס� בנבו(לפסק הדי�  19 'פס, ‚¯Ï‡¯˘È ˙�È„Ó '„ÏÙ�È � 70226/08) א"תמחוזי (פ "ע  51

, דווח על אירוע מסוי� בדיווח מיידיאי� קורלציה מלאה בי� השלב בו על החברה ל"בית המשפט ציי� כי 
חובת הגילוי . לבי� השלב בו שימוש במידע מסוי� על ידי איש פני� ייחשב לשימוש במידע פני�

כאשר לא בהכרח יש לה� השפעה משמעותית על , מתייחסת לאירועי� שה� חורגי� מהרגיל בחברה
ופ� למועד בו המידע הופ� להיות המועד בו קמה חובת הגילוי איננו ח, מעבר לכ�. שער נייר הער�

ודי היה ,  לא היה צור� בעבירה של איסור על שימוש במידע פני�–לו זה היה המצב . 'מידע פני�'
  . 137ש " זו ראו הדיו� להל� בהמהבחנהלהסתייגות ". בעבירה של הפרת חובת הגילוי

  . לפסק הדי�22 'פס, 2ש "לעיל ה, ˜„ıעניי�   52
 '� �È„Ó Ï‡¯˘È˙ 10985�01�11) א"תשלו�  (פ"בת לראות נית� כא� המתואר מהסוג זמני� לפערי דוגמה  53

Ô· Ï‡¯˘È, דוחות אודות  עלמידע בשוגג דל� זה במקרה). 30.7.2012, בנבו פורס� (הדי� להכרעת 4 'פס 
 כבר הכספיי� הדוחות של הכנת�. למשקיעי� מהותי מידע ה� כי חולק אי� אשר, לאומי בנק של כספיי�

 פרסומ� מועד לפני יומיי� לפחות כי עולה העובדות מתיאור. התפרסמו טר� ה� אול� ,הסתיימה
 א�, פני� מידע בגדר היה שהמידע מכא�. לעיתונות הודעה הכנת לצור� הבנק לדובר הדוחות הועברו

  .עליו לדווח החובה התגבשה טר�
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הפסיקה מתאפיינת ,  כפי שאראה להל�.הכרעה מחייבת של בית המשפט העליו�בסוגיה 
שאומצה על גישה סטייה מהבחוסר בהירות אשר ככלל נית� לזהות בה בסוגיה זו בישראל 

 א� כי ייתכ� שבסופו של דבר אי� התוצאה המהותית שונה בארצות הבריתידי בתי המשפט 
 הערפל הפסיקתי והסטייה לכאורה מהגישה האמריקנית מחייבי� .אמריקנימזו שבדי� ה

 של תחו� ניירות הער� בישראל על העקרונות שבבסיס תוסדרא שכ� ככלל מתבססת ,עיו�
 ועל כ� מקובל לפנות אליו כמקור פרשני מרכזי במקו� שבו הדי� המקומי ,אמריקניהדי� ה
 במצבי� שבה� לכאורה אי� אמריקנידי� הבסטייה מהפתרו� שאומ� ,  יתר על כ�54.שותק

  .קלבעלי משנימוקי� שוני בי� שיטות המשפט ראוי שתיתמ� ב

  לעומת מבח
 ההסכמה העקרונית מבח
 התוחלת   .ג

  המבחני בצורת הפרדיגמטית  .1

על  מידעאיתור המועד שבו הופ� ל מתחרי� מבחני� שניאפוא  עומדי� זו רשימה במוקד
 הברית בארצות בפסיקה ביטוי קיבלו המבחני� שני.  למידע מהותיעתידי אירוע אודות

  . ישראלעקבותיה ג� בוב
 ייחשב זה מבח� לפי 55".העקרונית ההסכמה "מבח� רוב פי על מכונה אשו�הר המבח�

 בי� עקרונית הסכמה תתגבש כאשר מהותי מידע עתידית עסקה בדבר ומת� משא על מידע
 משתיי� זה מבח�. בה שישול� המחיר ועל עסקה של הביצוע מתווה על מת� למשא הצדדי�

שאיפתו להתוות מבח� חד וברור ב) Bright line standard" (הבוהק הקו "מבחני למשפחת
 העסקה של בהיקפה תלוי שאינו, עסקה לקראת ומת� משא על דיווח מועד לקביעת

 עתבבוא  התאגיד של מבחינתו למהותית שתיחשב בעסקה מדובר אכ� א�, העתידית
מבחינת טיבו נדמה כי מבח� ההסכמה העקרונית במתכונת שבה פותח במשפט . מימושה
נועד לשמש מבח� טכני המיוש� באמצעות איתור , .2.תידו� להל� בפרק גש, ינהאמריק

 
א " עורא, ובמיוחד בסוגיית המהותיות, על הפנייה לדי� האמריקני כמקור פרשני בדיני ניירות ער�  54

5320/90 ‡.ˆ .ıÈ·Â�¯· ÌÈÒÎ� ‰¯Î˘‰ÂÚ· "� Ó 'Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ� ˙Â˘¯,על .)1992( 837, 818) 2(ד מו" פ 
וקנייה שימוש במידע פני� "משמעותו החשובה של אימו� הדי� האמריקני בהקשר זה ראו עמיר ליכט 

"). שימוש במידע פני�"ליכט : להל�( )2009 (39–38 ,31 )3(ו ˙‡‚ÌÈ„È"  בשולי הצעת חקיקה–במשיכה 
 וע� זאת הרציונל , על שימוש במידע פני� דומה להסדר האנגלילאיסור באשראמנ� ההסדר הישראלי 

סגרת הסדר האיסור מהותיות במה יישו� עקרו� .)48' עמב, ש�ראו (של ההסדר קרוב לרציונל האמריקני 
 ועל כ� כאמור סטייה מהפרשנות בדי� ,על שימוש במידע פני� דומה א� הוא ליישו� האמריקני

בהקשר של הדיו� בסעד הערכת שווי כי נית� מעיר  השופט דנציגר ,כמו כ�. האמריקני מחייבת הצדקה
  שנצבר הוא רבסיו�יהנ בו עולה הרוש� כיש במיוחד במקו� , בדיני חברותאמריקניללמוד רבות מהדי� ה

 לפסק דינו של השופט 54'  פס,Ï‡ËÈ˜Ú· ÈÓÂ‡Ï�È· ÁÂ˙ÈÙÂ ˙Â˜ÊÁ‰ "� Ó 'ÔÓÓ 779/06א "רעראו (
 בהמש� דיונו עוסק השופט דנציגר בשיטות ).)˜Ï‡ËÈעניי� : להל� ()28.8.2012, פורס� בנבו (דנציגר

 בביקורת ובעיקר אמריקניט ה שנצבר במשפסיו�יבנלהערכת שווי ניירות ער� ונעזר ג� בדיו� זה 
 של שוויי� לקביעת הול� כאמצעי הער� ניירות של השוק במחיר השימוש על אמריקני�המלומדי� ה

 מהמסחר החברה של הער� ניירות למחיקת להביא שנועדה מלאה רכש הצעת במסגרת ער� ניירות
  .) לפסק דינו של השופט דנציגר60 'פס, ש�( בבורסה

וברשימה " מבח� ההסכמה העקרונית"מכנה מבח� זה , 42 ש"ה, 231 ' בעמ,1ש "ל ה לעי,יוזפוב�פסרמ� 55
  .את המונח שטבעהאימצתי זו 
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ע� זאת נית� לייש� מבח� זה . נסיבות פרטיקולריות שיש בה� כדי ללמד על הסכמה עקרונית
ג� בדר� של קביעת ס� הסתברותי מסוי� ואחיד שממנו ואיל� ייחשב המידע על אירוע 

שתיסקר , יוש� המבח� בפסיקה הישראליתדומה כי זו הדר� שבה . עתידי למידע מהותי
  . להל� בפרק ד

 א�, חוזיות סיטואציות המאפיי�" הסכמה "את המונח נוקט העקרונית ההסכמה מבח�
 האחיד הכלל יכול במהות� חוזיות בסיטואציות. החוזי� מדיני השאוב במבח� מדובר אי�

 הסכמה גיבוש כגו� ,לצפייה הניתנות מובהקות מנסיבות להיגזר להתוות זה מבח� שמבקש
, ואול�. באלה וכיוצא עקרונות מסמ� על חתימה, העסקה מחיר על, העסקה מתווה על

 זה במושג שימוש. מה במידת מטעה" העקרונית ההסכמה "מבח� בש� המבח� שלכינויו 
 לרוש� בניגוד. לא ותו חוזיות�הסכמיות לסיטואציות מוגבל המבח� כאילו הרוש� את יוצר

 מחייבי� שאינ� נסיבתיי� מצבי� על ג�הקו הבוהק  ממשפחת מבחני� יללהח נית�, זה
 הופ� שממנו המועד על בוהק קו מבח� להחיל נית� למשל כ�. צדדי� בי� הסכמה של זיהוי

 זה מידע לגלות חובה כי לקבוע נית�. מהותי למידע התאגיד ל"מנכ של מחלה על המידע
 חולי� בבית קבועה שהות מחייב ל"מנכה של הרפואי מצבו שבו מהמועד החל למשקיעי�

 שבו מהמועד החל או מלא בהיק� תפקידו את למלא ממנו המונע באופ� רפואי במוסד או
 של הקוגניטיביות ביכולות מראש וידוע מסוי� בשיעור נסיגה חלה כי רפואי מומחה קבע

 קביעת של מצבי�ב בפסיקה הבוהק הקו במבחני השימושמתאפיי�  בפועל. ל"המנכ
 אל להתייחס הנטייה הנראה ככל נובעת ומכא� ,עתידית עסקה כל מידע של הותיותומ

  .העקרונית ההסכמה בטרמינולוגיית המבח�
 על עתידי אירוע אודות  עלהמידע של מהותיותו את קובע, הוא כ� כשמו ,התוחלת מבח�

 האירוע שלהצפויה  עצמתוע�  העתידי האירוע של להתממשותו ההסתברותשקלול  פי
    56.תאגידובחינת התוצאה המתקבלת מהשקלול לעומת ס� המהותיות בעניי� מושא הגילוי ב

� מימושו במועד אשר באירוע לעסוק המידע על בשניה� כי הוא המבחני� לשני המשות
 המבחני� שני בי� העיקרי השוני. בתאגיד הסביר המשקיע של מבחינתו מהותי יהיההצפוי 

 מוגדרות קונקרטיות נסיבות להתוות שוא� הבוהק הקו ח�מב כי הוא הפרדיגמטית בצורת�
 מידע הוא העתידי האירוע אודותעל  המידע כי לומר אי� התקיימו לא עוד כל אשר מראש
 מבח� זאת לעומת. למהותי המידע הופ� מתקיימות הנסיבות כי שנקבע מרגע ואילו ,מהותי

 נסיבות מכלול מתו� להסיק נמעניו על מטיל אלא מוגדרות נסיבות מתווה אינו התוחלת
   57.יתממש העתידי שהאירוע לכ� ההסתברות את אפשריות

 אודותעל  המידע הופ� שבו בעיתוי ביטוי המבחני� בי� השוני מקבל היישומי במישור
 העקרונית ההסכמה מבח� פי על.  על ציר ההסתברות של האירועמהותי למידע עתידי אירוע

 
ש "לעיל ה, יוזפוב�פסרמ�; ”The magnitude/probability test“ מכונה מבח� זה בארצות הבריתבפסיקה   56

מבח� זה במונח העדפתי לכנות ברשימה זו ". עוצמה/מבח� הסבירות"תרגמה מונח זה ל, 230' בעמ, 1
) Â‡�ÂÓ‡ È�È„ –ÈÏÏÎ‰ ÔÈ„·Â „È‚‡˙· ÔÂÓ‡‰ ˙·ÂÁ  92) 2013˙ ראו ג� עמיר ליכט ".מבח� התוחלת"
  ). ‡È�È„˙Â‡�ÂÓ  ליכט :להל�(

 כללי�" מאוטנר מנח� של מאמרו הז בעניי� ראו. לסטנדרטי� כללי� בי� המוכרת בהבחנה אפוא מדובר  57
 ,321 יז ÌÈËÙ˘Ó "החקיקה של המשפט תורת לשאלת – החדשה האזרחית בחקיקה וסטנדרטי�

325–329 )1987.(  
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 התנאי� יתקיימו בוש במועד למהותי בתאגיד דיעתי אירוע אודותעל  המידע יהפו�
לקביעת מהותיות  התוחלת מבח�ישמש  שבו זהה בתאגיד זאת לעומת. במבח� הקבועי�

 בעצמתו וכ� האירוע להתרחשות בהסתברות למהותי המידע יהפו� שבו העיתוי תלויהמידע 
 עתידי ירועא אודותעל  מידע יהפו� התוחלת שבמבח� ייתכ� לפיכ�. האירוע של הצפויה

 למהותיהמידע  הופ� היה שבו מועדה לעומת יותר מוקד� בעיתוי למהותי חזקה עצמה בעל
 בעל מימושו במועד שיהיה אירוע על אודות מידע זאת לעומת. העקרונית ההסכמה במבח�
יחסית  מאוחר שיהיה בעיתוי התוחלת במבח� למהותי להפו� עשוי נמוכה מהותית עצמה
  .העקרונית ההסכמה מבח� מבחינת מהותי הוא כי לקבוע נסיבותה יחייבו שבו למועד

ניטול לדוגמה חברה . המחשה ויזואלית תסייע להבהיר את השוני בי� שני המבחני�
החברה מנהלת משא ומת� לעסקה ע� לקוח .  שקלי�1,000שהרווח השנתי שלה עומד על 

דהיינו מדובר . שקלי� 500יגדל הרווח השנתי של החברה בעוד , א� תתממש העסקה. חדש
.  שקלי�500ובמדד זה שווייה לתאגיד , בעסקה שמהותיותה נמדדת על פי מדד הרווח

לצור� נוחות הדיו� נניח כי לאור� כל המשא ומת� לא חל שינוי בסכו� הרווח הצפוי 
 .  עסקה א–נכנה עסקה זו . מהעסקה

חינת שינויי� ברווח נניח כי ס� המהותיות הכמותית לבהגרפית ההמחשה פשטות לצור� 
 מהרווח הנוכחי ייחשב 10%כל שינוי ברווחי החברה העולה על , כלומר. 10%החברה הוא 

 לפיכ�.  שקלי� ייחשב לשינוי מהותי100במקרה הנתו� כל שינוי העולה על . לשינוי מהותי
  .  המתוארת כא� מידע מהותי למשקיע הסביר אבמועד התממשותה תהיה עסקה

 �בי� אפס , ההסתברות להתממשות העסקה לראות על הציר האופקי את נית� 1' מסבגר
דהיינו מכפלת שווי העסקה בהסתברות , עסקהתוחלת הבציר האנכי מצוינת . �100%ל

ברצוננו לאתר את המועד שבו ייחשב המידע על המשא ומת� לקראת העסקה . להתממשותה
  . הצפויה למידע מהותי

� בכל נקודת זמ� מהי ההסתברות להתממשות על החברה להערי, לפי מבח� התוחלת
בצורתו הפשוטה ביותר ילבש שקלול זה צורה . העסקה ולשקלל אותה ע� עצמתה הצפויה

 1הקו האלכסוני המקווקו החוצה את גר� . של מכפלת ההסתברות בעצמת האירוע העתידי
 �החברה א� נניח למשל כי בנקודת זמ� מסוימת . התוחלת של עסקה אפונקציית הוא גר
 הרי תוחלת העסקה הצפויה תהיה ,5% ה�שהסיכויי� להתממשות העסקה מעריכה 

0.05X500, הכמותי של �25כיוו� ש.  שקלי�25 שה� � 100 שקלי� הוא סכו� נמו� מהס
. אודות המשא ומת� איננו מידע מהותי לפי מבח� התוחלתעל בנקודת זמ� זו המידע , שקלי�

בנקודה , 20%הסתברות להתממשות העסקה תעלה על נית� לראות בנקל כי רק לאחר שה
 ומנקודה זו ואיל� כל ,תהפו� העסקה למידע מהותי במבח� התוחלת, aמנת באות והמס

  .תוחלת של עסקה א תהיה מידע מהותי
 כי מבח� ההסכמה העקרונית משק� נקודת זמ� במשא ומת�  נניח כעתלצור� ההמחשה

לצור� . התממשותה�ולה על הסיכוי לאישממנה ואיל� הסיכוי להתממשות העסקה ע
באותה מידה נית� לקבוע כי קו זה הוא הנקודה שבה  (�50%נמתח קו זה בס� הההמחשה 

של גיבוש מתווה לביצוע העסקה " טכני"חצה המשא ומת� לקראת העסקה את המבח� ה
 ייחשב ,מרגע שיחצה המשא ומת� את קו ההסכמה העקרונית, במקרה זה). ומחיר מוסכ�

שכ� הרווח , אודות המשא ומת� למידע מהותי ללא צור� בחישוב תוחלת כלשהועל ידע המ
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בנתוני עסקה . הצפוי במועד מימוש העסקה במקרה הנתו� בעסקה א עולה על ס� המהותיות
אודות המשא ומת� למידע מהותי לפי מבח� ההסכמה העקרונית רק על א הופ� המידע 

ת יחסית למועד שבו הופ� המידע למהותי מנקודת שהיא מאוחר, bהמסומנת באות ה בנקוד
  .המבט של מבח� התוחלת

  1גר� 

 הוא שטח שבו מתקיימת תחולת שני מבחני Aהשטח התחו� במלב� המסומ� באות 
 ממחיש מקצת השוני בי� שני Bהשטח המסומ� באות לעומת זאת . המהותיות ג� יחד

עסקאות בחברה אשר תוחלת . "ימידע מהות"המבחני� בכל הקשור להיק� המידע שיוגדר 
תיחשבנה למידע מהותי על פי מבח� התוחלת א� על   Bהרווח שלה� נופלת בגדרו של שטח

 300עסקה שהרווח הצפוי בה הוא , לדוגמה. עקרוניתההסכמה הגיעו לס� הפי שטר� 
 שקלי� ומצויה בגדרי 120 בת מבטאת תוחלת 40%שקלי� וההסתברות להתממשותה היא 

 א� כל ,ידע על משא ומת� לקראת עסקה כזו יהיה מידע מהותי במבח� התוחלתהמ. Bשטח 
 נית� . היא לא תיחשב מהותית לפי המבח� האחרו�,עוד לא התגבשה בה הסכמה עקרונית

לראות כי ככל שעצמת העסקה גדולה יותר כ� יוביל השימוש במבח� התוחלת לגילוי מידע 
ששוויה רב משל ,  לראות בפונקציית עסקה בהמחשה לכ� נית�. מוקד� יותר על אודותיה

נית� לראות כי תוחלת עסקה זו תחצה את ס� המהותיות בשלב מוקד� מזה של . עסקה א
  . עסקה א

הסכמה העקרונית בסיווגו של הע� זאת לא בכל מקרה יקדי� מבח� התוחלת את מבח� 
וי לחברה רווח של  שבה צפ,גניטול לדוגמה את עסקה . מידע על עסקה צפויה כמידע מהותי

 של החברה סכו� זה עומד בדיוק בס� המהותיות. מאה שקלי� בלבד במועד המימוש
 הופ� המידע , מגיעה למימוש ודאיגרק כאשר עסקה לפיכ� . המתוארת במקרה הקונקרטי

בכל שלב אחר של המשא ומת� אי משו� ש, זאת. עליה למידע מהותי על פי מבח� התוחלת
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שתחצה עסקה ג לעומת זאת מרגע . הרווח של עסקה ג היא מהותיתאפשר לומר כי תוחלת 
יהפו� המידע על העסקה הצפויה למידע מהותי במבח� ההסכמה , קו ההסכמה העקרוניתאת 

  .העקרונית משו� שהמבח� האחרו� אינו משקלל את עצמת העסקה
משק� עסקאות עתידיות אשר המידע עליה�  Cהשטח המשולש בגר� המסומ� באות 

המאפיי� . שב מידע מהותי לפי מבח� ההסכמה העקרונית א� לא לפי מבח� התוחלתייח
העיקרי של עסקאות צפויות מסוג זה הוא שה� עסקאות שתהיינה מהותיות במועד 

 נעיר כי . א� ה� קטנות יחסית למבחני המהותיות הכמותית שלפיה� ה� נמדדות,התממשות�
 על 100סגרת המלב� התחו� מתחת לקו  במCא� עסקאות המצויות מתחת לשטח המשולש 

 נכנסות לכאורה בגדרו של מבח� �x ומימי� לקו ההסכמה העקרונית על ציר ה�yציר ה
ה� , 100%דהיינו בנקודת , א� כאשר יגיעו עסקאות אלה לכדי מימוש, ההסכמה העקרונית

כבר לפיכ� אפשר להניח לצור� דיוננו כי . תהיינה מתחת לס� המהותיות המחייב דיווח
 .במועד ההסכמה העקרונית יהיה נית� להערי� שעסקאות אלה אינ� בגדר מידע מהותי

אודות אירועי� עתידיי� על היק� המידע מההמחשה הגרפית לעיל עולה כי השאלה א� 
היק� מבחיי התאגיד שיוגדר מידע מהותי יהיה גדול במקרה של שימוש במבח� התוחלת 

תלויה במידה רבה בהנחות בדבר אופ� , מה העקרוניתהמידע שיוגדר מהותי לפי מבח� ההסכ
א� התפלגות עצמת ,  למשל.ההתפלגות של עצמת האירועי� בחייו של תאגיד ציבורי

דהיינו רק מעט אירועי� ה� בעלי עצמה גדולה או , האירועי� בחיי התאגיד היא נורמלית
 התוחלת יביא אזי מבח�, ואילו רוב האירועי� ה� בעלי עצמה הקרובה לממוצע, קטנה

שכ� מבח� ההסכמה העקרונית מביא להרחבת , להרחבת היק� הגילוי הנדרש מהתאגיד
לעומת זאת נית� . ואלה ה� מיעוט, היק� הגילוי רק באירועי� קטני� מבחינת מהותיות�

כי אירועי� בעלי עצמה נמוכה ה� , למשל. להניח כי התפלגות עצמת האירועי� היא שונה
הנחה זו סבירה במיוחד . מות האירועי� פוחתת ככל שעצמת� גדלהואילו כ, רבי� יותר

שכ� עסקאות בעלות עצמה ה� מטבע� נדירות יותר , כשמדובר באירוע כגו� עסקה עתידית
במקרה זה הופכת . בהתחשב באפשרות שה� תצרכנה השקעה גדולה יותר של עלויות עסקה

  .השאלה איזה הוא המבח� העדי� למורכבת יותר

  ות המבחני במשפט האמריקניהתפתח  .2

בפסיקה  לראשונה אירוע עתידי התגבשמידע על אודות המבח� לקביעת מהותיותו של 
בפרשת .  בפסק די� שהתמקד בעבירת השימוש במידע פני�,1968 בשנת בארצות הברית

Texas Gulf Sulphor) להל�: TGS ( התבקש בית המשפט להכריע בשאלה א� עובדי תאגיד
ות בניירות הער� שלו על סמ� מידע ראשוני בדבר קידוחי� שהצביעו על שביצעו עסקא

במידע מהותי לצור� עבירת השתמשו , סיכויי� למציאת מרב� גדול של עפרות מתכת
  :כ�ניסח את מבח� המהותיות בית המשפט . השימוש במידע פני�

Whether facts are material [...] will depend at any given time upon a 

balancing of both the indicated probability that the event will occur and the 
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anticipated magnitude of the event in light of the totality of the company 

activity.58 

 �מבח� התוחלת בהקשר של השימוש במידע פני� אומ� כמה שני� לאחר פסק החלת על א
. אודות משא ומת� לקראת עסקהעל בח� שונה בכל הקשור למידע  מTGS הדי� בפרשת

 ואול� הכלל שאומ� נכו� ,ת בסוגיה זו עסקה לרוב בעסקות מיזוג חברותאמריקניהפסיקה ה
אודות משא על מידע , Greenfield בפסק די� 1984על פי הכלל שגובש בשנת . לכל עסקה

שבאה לידי ביטוי בהסכמה על ית ומת� הופ� מהותי א� ורק כאשר מתגבשת הסכמה עקרונ
מבחני הקו הבוהק למשפחת  מבח� זה משתיי� 59. שישול� בהמחירהעסקה והמתווה 

)Bright line standard.(  
דחה בית , TGS פרשת שנית� כעשרי� שנה לאחר פסק הדי� ב,Basicבפסק די� , ואול�

חלת ג� בסוגיית  את גישת הקו הבוהק והחיל את מבח� התובארצות הבריתהמשפט העליו� 
 חשוב במיוחד לעניינו בשל Basic עניי� 60.מועד הדיווח על משא ומת� לקראת עסקת מיזוג

החלטתו המושכלת להעדי� את מבח� בשל הדיו� שקיי� בית המשפט בשני המבחני� ו
  . התוחלת על פני מבח� הקו הבוהק

שה בש�  בעניי� תביעה ייצוגית שהוגBasicפסק הדי� נסב על ערעור של חברת 
המשקיעי� טענו  .משקיעי� שמכרו את מניותיה� קוד� להודעה על מיזוג צפוי של התאגיד

 , שהנהלת התאגיד הכחישה שלוש פעמי� בהודעות מטעמהמשו� וזאת ,בתביעת� להטעיה
 את דבר ,שפורסמו בתגובה לפניות של גורמי� שוני� ובה� הנהלת הבורסה של ניו יורק

 אי� בארצות הברית על פי הדי� 61. הכחשה שהתבררה כלא נכונה–קיומ� של מגעי� למיזוג 
 אול� מרגע שמתפרס� מידע מסוג זה ,חובה על התאגיד לדווח על משא ומת� לקראת עסקה

   62."אי� תגובה"ג� א� התייחסותו זו מסתכמת ב, נדרש התאגיד להתייחס אליו
. וא מידע מהותיאודות המשא ומת� למיזוג העל בית המשפט נדרש לשאלה א� המידע 

 ועל כ� ,אזי הכחשת המשא ומת� היא הטעיה בעניי� מהותי, א� התשובה לכ� היא בחיוב
אי� לראות בפרסו� משו� , א� התשובה היא בשלילה .מתקיימת עילת התביעה בגי� הטעיה

  . הטעיה המקימה עילת תביעה למשקיעי�
 ומת� לקראת עסקת  את מהותיותו של המשאאמריקניכיצד בח� בית המשפט העליו� ה

שלושה נימוקי� התומכי� באימו� מבח� ההסכמה סקר  Blackmunהשופט ? מיזוג
 להימנע מהצפת� וברצו�הנימוק הראשו� מתמקד בדאגה לציבור המשקיעי�  63.העקרונית

,  השני מבוסס על טובת התאגידהנימוק. בפרטי מידע שאינ� ודאיי� ושעלולי� להטעות�
 

58  SEC v. Texas Gulf Sulphur, 401 F.2d 833, 849 (2nd Cir. 1968).  
59  Greenfield v. Heublein, 742 F.2d 751, 756–757 (3rd Cir. 1984).  
60  Basic Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224, 234–236 (1988) .אמריקניגישת בית המשפט העליו� ה 

 Alessi v. Beracha, 849 A.2d 939, 944–950בפרשת . בית המשפט של מדינת דלוורבאומצה ג� 
(Del. Ch. 2004)ה �� אימchancery court של דלוור את גישת מבח� התוחלת לבחינת מהותיות המשא 

הסתייג מפסיקה קודמת של בית המשפט של דלוור שאימצה את מבח� בכ�  ו, לקראת עסקת מיזוגומת�
  .Bershad v. Curtiss-Wright Corp., 535 A.2d 840 (Del. 1987)ההסכמה על מתווה ומחיר בעניי� 

  .4 ש"ה, 233 'בעמ, 60ש "לעיל ה ,Basicעניי�   61
  .בה� נסחרי� ניירות הער�שגנת לרוב בכללי הבורסות הדרישה מעו  62
  .233 ' בעמ,ש�  63
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 דיווח עליה� בשלב מקדמי בשלה העקרונית מונע סיכול עסקאות כי מבח� ההסכמונטע� בו 
הוא כי , שא� הוא נועד לקידו� טובת התאגיד, השלישיהנימוק . תובטר� התגבשו סופי

 וככזה הוא יוצר ודאות בשאלה מתי ,"קו בוהק"מבח� ההסכמה העקרונית הוא מבח� 
  .מתגבשת חובת הדיווח וחוס� לתאגיד התלבטות במצבי עמימות

 מהמשקיעי� הגישה שלפיה יש למנוע. אחד לאחד, בית המשפט דחה את הנימוקי� הללו
בית המשפט ציי� .  כפטרנליסטית וסותרת את עקרו� הגילוי הנאותהמידע שאינו ודאי נדחת

 אול� ,מבחינת� המשקיעי� כל מידע שהוא חסר ער� בשבילכי עקרו� המהותיות נועד לסנ� 
 שהמשקיעי� אל לו לבית המשפט למנוע את פרסומו רק מחשש, כאשר המידע אינו חסר ער�

  64.לא ידעו להערי� נכונה את הסיכוני� הגלומי� בו
נדחה , לפיו גילוי המשא ומת� בשלבי� מוקדמי� עלול לסכל את העסקהש, הטע� השני

בית המשפט נדרש לקבוע א� המידע .  לשאלה הנדונהבנימוק שאינו רלוונטיבית המשפט ב
 ולא א� יהיה בגילויו משו� פגיעה אפשרית בתוצאות המשא ,כ� חייב בגילוימהותי ועל 

בצד היתרונות הטמוני� באפשרות  שדחיית טע� זה מושתתת על ההבנה,  למעשה65.ומת�
 ובה� הסיכו� כי חובות ,שניתנת לתאגיד לגייס הו� ממקורות ציבוריי� קיימי� חסרונות

 שאינו ,תאגיד פרטיבלגמישות הקיימת אה בהשווהגילוי יקשו על ניהול עסקי התאגיד 
  .מחויב בגילוי נאות ושוט� כלפי המשקיעי�

נדחה , ההסכמה העקרונית המושתת על פשטות היישו� של מבח� ,הנימוק השלישי
 כי קלות ופשטות אינ� הצדקה להתעל� מהמדיניות שביקש בבית המשפט על הס� בקביעה

פט סבר כי מהותיות נלמדת מניתוח מכלול בית המש. המחוקק להתוות בעקרו� המהותיות
 66. פחותיהא בהכרח מדויקהנשע� על פרט יחיד או פרטי� בודדי�  ועל כ� מבח� ,העובדות

בנפול מבח� ההסכמה העקרונית הפ� מבח� התוחלת למבח� הדומיננטי בדי� , הנה כי כ�
  .אמריקניה

  הגישה בישראל . ד

לשאלה קוד� כול נדרשו בתי המשפט רית כמו בארצות הבבישראל , מבחינה כרונולוגית
האיסור יישו� למידע מהותי לצור� הופ� אודות משא ומת� לקראת עסקה על תי מידע מ

, כאמור. רק לאחר מכ� נדונה השאלה בדבר חובת הדיווח. שימוש במידע פני�על הפלילי 
 אחר בית המשפט העליו� לא התווה הלכה מנחה בסוגיה זו ועל כ� יעקוב הדיו� שלהל�

הפסיקה ,  כפי שיובהר מיד.בבתי המשפט המחוזיי�בעיקר התפתחותה של הפסיקה 
  .מתאפיינת בחוסר אחידות ונית� לפרשה בכמה אופני�

 
 .234 ' בעמ,ש�  64
מנגנוני� שאינ� שוללי� את מהותיות המידע א� מאפשרי� בנית� לפתור קושי זה , אכ�. 235 ' בעמ,ש�  65

  . לעכב את פרסומו בנסיבות מסוימות
 Any approach that designates a single fact or occurrence“:  מסבירBlackmunהשופט . 236 ' בעמ,ש�  66

as always determinative of an inherently fact-specific finding such as materiality must necessarily 
be overinclusive or .under-inclusive” 
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  מהרשק עניי�. 1

אודות משא על  בשימוש במידע פני� "�התכו" הואשמו אנשי פני� בחברת Ó‰¯˘˜בעניי� 
כי סברה ברלינר דבורה ) כתוארה דאז( השופטת .ומת� לעסקה של הקמת מפעל על ידי החברה

חזור �לקראת מימוש מצרי� את בית המשפט לאתר נקודת אל" הבשיל"המבח� א� משא ומת� 
הרי השאלה היא מתי נית� , כאשר מדובר בעסקה או חוזה שצרי� להיחת�": בלשונה. מסוימת

לגיבוש ועברו ג� כברת דר� של ממש בדר� , לומר שהצדדי� הסכימו על עיקרי הדברי�
   67." לביטולהמאשר, באופ� שהכ� נוטה יותר לכיוו� קיו� העסקה, ההסכ� על כל פרטיו

מבקש בית המשפט לאתר הסכמה , מחד גיסא. ניסוחה של השופטת ברלינר הוא עמו�
 , בדי� האמריקנימבח� הקו הבוהקיישו� ת אמזכירה שגישה על עיקרי דברי� ופרטי הסכ� ב

ניי� שבה� הכ� נוטה לכיוו� קיו� העסקה ולא לביטולה ניכרת בדימוי המאז, ומאיד� גיסא
כ� או כ� ברור כי השופטת ברלינר אינה מתייחסת כלל לשאלת . נטייה למבח� הסתברותי

התפתחות הפסיקה מעידה במובהק כי השופטת ברלינר מאמצת . גודלה היחסי של העסקה
  .את פרדיגמת הקו הבוהק

   איילעניי�. 2

 ואת מבח� התוחלת Basic דחה בית המשפט הישראלי את הלכת המקרה המובהק שבו
במקרה זה נדו� ערעורו של דירקטור  68. בבית המשפט המחוזי‡ÏÈÈשאומ� בה הוא פרשת 

על  אשר רכש בשני מקרי� מניות בהיק� ניכר בחברה בעת שידע "אלוני"בחברה הציבורית 
 .ו של המשא ומת� בעניי� וא� היה מעורב בניהולשל אלוני ע� חברת איטונגמיזוגה 

  . הדירקטור ערער על הרשעתו בעבירות של שימוש במידע פני�
על קיומו של מסמ� עקרונות שהוכ� על , המערער ,במועד רכישת המניות ידע הדירקטור

טר� סוכ� אשר  ,המסמ� לא כלל הסכמה על מחיר העסקה .ידי חברת איטונג וטר� נחת�
ת הפתרונות למרבית הסוגיות שעליה� נסב המשא ומת�  א� שיק� א,בי� הצדדי� באותה עת

לאחר שגובש מסמ� העקרונות א�  שהעסקאות שביצע המערער נעשו היות 69.בי� הצדדי�
מחדדת השופטת , לא כל שכ� קוד� לחתימה על העסקה עצמה, מסמ�הקוד� לחתימה על 

של השופטי� שכיהנה כאב בית הדי� בערעור זה וכתבה את פסק הדי� על דעת� , ברלינר
אלא סביב , עיקר המחלוקת בנושא זה לא נסב סביב חשיבות העסקה"כי , המר ושיצר

לכלל הבשלה , ידי המערער�עובר לרכישת המניות על, השאלה א� הגיע המשא ומת�
  70".על קיומה של אפשרות לעיסקה' מידע ר�'בהבדל מ, כ� שיהיה מידע פני�, מספקת

הותיותו  כמו ג� מבחני� אחרי� לקביעת מ,וחלתהשופטת ברלינר גורסת כי מבח� הת
של המונח [ניסיו� לתרג� את האמור בהגדרה  "הוא ,אודות אירוע שאינו ודאיעל של מידע 

כאילו , פחות פלואידית או אמורפית, לכלל נוסחה יותר מדויקת, ]ב"ע –" מידע פני�"

 
פורס� ( ת ברלינר יא לפסק דינה של השופט' פס,Ó�  'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó‰¯˘˜ 70672/00) א"מחוזי ת(פ "ע  67

  .שטופמ�והשופטי� המר , על דעת חבריה למותבוזאת , )Ó‰¯˘˜ פ"ע: להל� ()16.9.2001, בנבו
  ).‡ÏÈÈ פ"ע :להל�) (2004 (49) 1(תשסדהמ " פ,ÏÈÈ‡ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 70403/03) א"תמחוזי (פ "ע  68
 .53' בעמ, ש�  69
 .55 ' בעמ,ש�  70
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הסתייגותה לנוכח  71".המדובר בסוגיה מתחו� המדעי� המדויקי� שניתנת לפתרו� מתמטי
תו� שהיא דוחה את ההסכמה העקרונית זו מאמצת השופטת מבח� הדומה יותר למבח� 

הוא הניחוח במקרה זה  כי הנימוק העיקרי לדחיית מבח� התוחלת אפוא נראה .Basicהלכת 
  .אמריקנימתמטי העולה מניסוחו במקור ה�המדעי

השופטת ברלינר כי א� מצאה מחוזי  בבית המשפט ה‡ÏÈÈבפרשת בבחינת העובדות 
שיק� , שנוסח מסמ� העקרונות שהוכ� על ידי איטונג במהל� המשא ומת� לא נחת� כלל

 ולא היו באותה עת סוגיות שהיה בה� כדי ,מסמ� זה שלב מתקד� במשא ומת� בי� הצדדי�
תה י הי,מחירה כמו כ� א� כי הצדדי� לא הסכימו על 72.להכשיל את מימושו של הסכ� סופי

 ונוספה על כ� העובדה שמניותיה� של שתי החברות ,הסכמה על מנגנו� לקביעתוביניה� 
 בנסיבות 73.נסחרו באותה עת בבורסה ועל כ� שוויי� של החברות לא היה בגדר תעלומה

אלה סברה השופטת כי קמה לחברת אלוני חובת דיווח על המידע עוד בטר� ביצע המערער 
 המידע  כבר היהפטת כי ג� ללא חובת הדיווחע� זאת מציינת השו. את העסקאות במניות

  .באותה עת מידע פני� לכל דבר ועניי� שבידי הדירקטור
 שוללת את האפשרות שמשא ומת� בשלביו המוקדמי� הברלינר א� אינהשופטת , אגב

מתו� רצו� כ� ואמתי להגיע זה במיוחד א� הצדדי� ניגשי� למשא ומת� , מידע פני�ייחשב ל
ובהתחשב בעובדה שפסק ,  לנוכח אמירה זו74.ה סוגיה זו בצרי� עיו�היא מותיר. לעסקה

הדי� אינו מתווה כללי� מדויקי� או מרש� מפורט של נסיבות אשר מה� נית� להסיק מתי 
קשה לומר שבית המשפט אימ� את הגישה הנוקשה של מבח� , התגבשה הסכמה עקרונית

כל שנית� לומר . נדו� בפרק הקוד� שGreenfieldהקו הבוהק האמריקני בפסק הדי� בעניי� 
הוא שבית המשפט מסמ� את חציית ס� מהותיות המידע על אודות העסקה העתידית במועד 

ולעומת , וכי עיתוי ההסכמה העקרונית יתפרש מתו� נסיבות קונקרטיות, ההסכמה העקרונית
 זאת נדחית במפורש קביעת המהותיות באמצעות מדד הסתברותי אמורפי שאינו מתמקד

   75.בהסכמה עקרונית

  נפלדי גרעניי�. 3

הגישה המדינה כתב אישו� בעבירות שימוש במידע פני� נגד בעל השליטה ‚¯ÏÙ�È„  עניי�ב
בטענה כי רכש מניות של החברה בער� נקוב של חמישה , יוס� גרינפלד, בחברת קרד�

 בעלי תואשר במסגר , וא� החל לקדמואיחוד הו� המניות של התאגידעל שקלי� שעה שידע 

 
 .64 ' בעמ,ש�  71
  .58 ' בעמ,ש�  72
  .59 ' בעמ,ש�  73
 ולכ� מחשבה ,בהקשר זה מציינת השופטת ברלינר כי אי� להולי� גישה זו עד אבסורד. 65 ' בעמ,ש�  74

 .שעלתה בראשו של מנהל בחברה לא תיחשב בגדר מידע פני�
החלטת מותב האכיפה המנהלי של הרשות לניירות ער� לביקורת על עמימותו של פסק הדי� ראו ג� את   75

‡ÂÈ"� Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ� ˙Â˘¯ ¯ ' ‰˜È¯Ù 1/13 )ער� ניירות חוק פי על המינהלית פההאכי ועדת (מנהלי בתיק
Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ Ï‡¯˘È"Ó ,פרשת: להל� ()27.8.2013, פורס� בנבו (50–49' עמבÏ‡¯˘È ‰˜È¯Ù‡ (, 

 מדברי המותב עולה כי נית� .טר� ראה אור, המתבססת במידה רבה על טיוטה מוקדמת של מאמר זה
השופטת ברלינר כמתווה מבח� קו בוהק בנקודה שבה מאז� ההסתברות נוטה לקרוא את פסק דינה של 

  . על פי נסיבות כל מקרה ומקרה, לטובת קיו� העסקה א� אינו שולל קו בוהק הסתברותי אחר
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תחתיה� מניות בער� נקוב של היו אמורי� לקבל המניות בער� נקוב של חמישה שקלי� 
עמדתה של . בית המשפט המחוזי ד� בערעור המדינה על זיכויו של גרינפלד. שקל אחד

בית המשפט המחוזי בעניי� במצוטטת בהסכמה  ‡ÏÈÈ פרשתהשופטת ברלינר בפסק דינה ב
„ÏÙ�È¯‚ ,עיר כי המבח� המוצע בפסק די� א� כי בית המשפט מBasic כלי עזר " עשוי לשמש

   76. לקבוע א� המידע היה מידע פני�כדי" נוח
 כדי לקבוע א� מידע על משא ומת� ייחשב ,‚¯ÏÙ�È„ עניי�המבח� שאימ� בית המשפט ב

קר� עור "ההסכ� בו שדהיינו המועד , "הבשלת החוזה" הוא מבח� מועד ,למידע פני�
מ עשויות להשפיע על "ותוצאות המו, מ הגיע לשלב ממשי"ו� המוומכל מק, וגידי�

 שהתאפיי� Ó,77‰¯˘˜ בכ� מסתמ� בית המשפט על פסק הדי� המחוזי בעניי� ".החברה
  .כאמור בטרמינולוגיה עמומה באשר לתוכנו של מבח� ההסכמה העקרונית

ותו של האירוע העתידי בהמש� נדרש בית המשפט לשאלה א� ההסתברות להתממש
בהקשר זה מסתמ� בית המשפט על דברי .  ומעלה51%של ריכה להיות הסתברות צ

', צפוי'המידע צרי� להיות על אירוע " א� קובע כי , לעילÓ‰¯˘˜השופטת ברלינר בעניי� 
כאשר . 51%אינו מתייחס בהכרח רק לאירוע שהסיכוי להתרחשותו היא ' צפוי'אול� המונח 

, נית� להסתפק בסיכוי נמו� יותר להתרחשותו, בירמדובר במידע מהותי ביותר למשקיע הס
 השימוש בטרמינולוגיה זו 78".כדי לקבוע את המועד שבו המידע התגבש לכדי מידע פני�

מעיד דווקא על נטייה לשימוש במבח� הסתברותי הדומה יותר למבח� התוחלת למרות הצהרת 
  .ופטת ברלינרהכוונות הראשונית בדבר הסכמתו של בית המשפט לקו המנחה של הש

של  שהיה בידיו יחיד לומר כי המידע האי אפשרבעניינו של גרינפלד חשוב לשי� לב כי 
גרינפלד אמנ� ידע על כוונה לבצע עסקה בי� . משא ומת� לקראת עסקההנאש� התייחס ל

אחד תחת קרד� את הנכסי� שהוחזקו קוד� לכ� אשר מטרתה הייתה לבעלי השליטה בקרד� 
נוס� על כ� התמקד  א� ,אגיד ועל ידי חברות אחרות של בעלי השליטהבמשות� על ידי הת

  . על תכנית איחוד ההו�העיקרי שהיה בידיו של גרינפלד והוא המידע מידע פסק הדי� ב
מהל� ש, דא עקא. בית המשפט קבע כי איחוד הו� הוא מידע מהותי למשקיע הסביר

 ,אלא תלוי בהליכי אישור בתאגיד, קונוונציונליאיחוד הו� אינו מהל� הכרו� במשא ומת� 
 קשה להחיל על מהל� 79.ובכלל זה בתמיכת בעלי המניות שאמורי� לוותר על מניותיה�

כ� למשל בעל השליטה רשאי לקד� את איחוד  .ההסכמה העקרוניתאיחוד הו� את מבח� 
 ולאחר מכ� לסגת , לעניי� בתאגיד וא� לקבל את אישור�הרלוונטיי�ההו� באורגני� 

לדרוש פיצוי סוג� עתיד להימחק בתסריט אפשרי אחר עשויי� בעלי המניות ש. חלטהמהה
בי� בעל שליטה לבי� על שיעור הפיצוי משא ומת� שכזה . שבעל השליטה אינו מוכ� לשל�

הסכמות עקרוניות או שלבי� אחרי� , בעלי מניות מפוזרי� אינו כולל שלבי� של מתווה

 
 . לפסק הדי�15 'ספ, 51ש "לעיל ה, ‚¯ÏÙ�È„עניי�   76
 , לפסק דינו23 'פס, 2ש "לעיל ה, ˜„ı של השופט כבוב בעניי� חנתוהב ראו ג� . לפסק הדי�18 'פס, ש�  77

 המסתייגת ממבח� , הסכי� בית המשפט לעמדת השופטת ברלינר‚¯ÏÙ�È„העומד על כ� שבעניי� 
 . א� בפועל מיהר לייש� את המבח� כמבח� מסייע,התוחלת

 .  לפסק הדי�17–16 'פס, 51ש "לעיל ה, ‚¯ÏÙ�È„עניי�   78
 . לפסק הדי�35 'פס, ש�  79
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משא ומת� כזה מתנהל באמצעות הצעה של בעל . תהסכמה עקרוני ביניה� לסרטטשנית� 
  .השליטה לכלל בעלי המניות והצבעה של בעלי המניות המפוזרי� בעד או נגד ההצעה

א� על פי כ� בית המשפט עשה מאמ� לאתר את העור והגידי� שמתוכ� עשוי מהל� של 
לא , ות זמני� לא היו לוח98באפריל "בציינו כי , איחוד הו� להפו� ממידע סת� למידע פני�

לא היה משא ומת� ביחס לשווי , 1היה מנגנו� לקביעת שווי הפיצוי לבעלי מניות קרד� 
אי� די בה , העובדה כי גרינפלד התכוו� להוציא את התוכנית אל הפועל תו� שנה. הפיצוי

כדי שהמידע אודותיה ייחשב במועד זה ,  לתוכנית ודאית דייה98כדי להפו� אותה באפריל 
   80".י�כמידע פנ

הוא מקרה מורכב שבו השתמש בית המשפט ברטוריקה ‚¯ÏÙ�È„ עניי� , הנה כי כ�
בוודאי , המצדדת במבח� ההסכמה העקרונית א� כי נדמה כי לא זה המבח� שיוש� בפועל

אי� במקרה זה כדי להועיל להבנת מדיניות  ממילא 81.לא במתכונתו הטכנית של המבח�
כי המדינה לא הצליחה עו למעשה  את גרינפלד בקבבית המשפט זיכה. יישומו של המבח�

להוכיח כי נחצה הקו הבוהק ההופ� את המידע על תכנית איחוד ההו� ממידע לא מהותי 
של תכנית איחוד ההו� הא� מידת הבשלות שעלתה מהנסיבות העובדתיות . למידע פני�

או במרחק  העמידה את המידע במרחק קרוב לקו הבוהק של המהותיות ‚¯ÏÙ�È„בעניי� 
  .לדעתאי� ? רחוק ממנו

 �בית המשפט אמנ� נוקב בכמה רכיבי� שהתקיימות� עשויה להעיד על חציית ס
מנגנו� קביעת שווי הפיצוי לבעלי מניות ,  למימוש התכניתלוחות זמני�מהותיות כגו� 

שאמור להתקיי� בדר� של הצעה לקבוצת  ( שווי הפיצויעלמשא ומת� ו שמניותיה� יבוטלו
או , ע� זאת לא ברור א� כל הרכיבי� הללו צריכי� להתקיי�). המניות האנונימיי�בעלי 

שמא די באחד מה� או בכמה מה� כדי לגבש את מהותיותו של מידע על אודות תכנית 
כ� למשל אי� לדעת א� יהיה נית� להשיג את הסכמת כל בעלי המניות . עתידית לאיחוד הו�

ולפיכ� ספק א� עצ� קביעתו של מנגנו� פיצוי היא , וילתכנית ג� לאחר קביעת מנגנו� הפיצ
  .שוות ער� לגיבוש הסכמה עקרונית במשא ומת� לקראת עסקה

בצד מאמציו של בית המשפט לאתר נסיבות קונקרטיות שיעידו על חציית ס� המהותיות 
תוכנית ודאית "כזהו למשל הביטוי . נית� לזהות בדברי השופטי� טרמינולוגיה הסתברותית

מידע הנוגע לאיחוד הו� הוא נושא פחות מהותי " כ� ג� האמירה המפורשת שלפיה 82".יהדי
 ·Â‡„Â ‰‰Â·‚ ¯˙ÂÈ ˙Â¯È·Ò˙ולכ� נדרשת , לעומת נושאי� אחרי� כגו� מכירת שליטה

Â˙Â˘ÓÓ˙‰Ï."83   
במקרה זה קיימת אפוא עמימות רבה ביותר באשר למבח� שבו עשה בית המשפט 

  .ותיותו של המידעשימוש בפועל כדי לקבוע את מה

 
  . לפסק הדי�36 'פס, ש�  80
 לצור�" ‚¯ÏÙ�È„ בעניי� כי הדעה במפורש מובעת, 50' בעמ, 75 ש"ה לעיל, È¯Ù‡ Ï‡¯˘È˜‰ בפרשת  81

 במבח� השופטי� השתמשו, י�פנ במידע שימוש עשה אכ� הנאש� א� בשאלה ההכרעה
  ".'עוצמה/סבירות'ה

  . לפסק הדי�36 'ספ, 51ש "לעיל ה, ‚¯ÏÙ�È„עניי�   82
  ).ב" ע–ההדגשה הוספה ( לפסק הדי� 38 'פס, ש�  83
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  קד� עניי�. 4

, אודות משא ומת� לקראת עסקהעל  אישו� בשימוש אסור במידע פני� שעניינו, ˜„ı עניי�ב
 �כאשר עבר המשא "באמרו כי ההסכמה העקרונית מבח� את בית המשפט המחוזי מאמ

מדובר בשלב ממשי ומתקד� , שבה סוכמה מהות הדברי�' נקודה קריטית'ומת� את אותה 
 זהו המועד שבו נית� לומר כי מדובר במידע – המשא ומת� אל עבר סיכו� 'צועד'מה כי ודו

  84".פני�
 דהיינו מבח� התוחלת –" מתמטי"לדעה כי המבח� ה ˜„ıהצטר� בעניי� השופט כבוב 

שומה עדיי� על בית המשפט להישמר היטב לא "לדבריו . ותו לא" כלי עזר נוח" הוא –
טיות יתר על המידה ולבחו� את נסיבות האירוע הרלוונטי להיתפס בגדר הנוסחות המתמ

לא נית� לטעמי לקבוע אפריורי כי מידע על אירוע עתידי מסוי� . במשקפיי� אובייקטיביי�
יחשב מידע פני� א� בשל כ� שמכפלת משמע=תי=ת> בהסתברות להתרחשותו עולה כדי 

    85".'אי משפטמתמטיק'וא� לא ' טכנאי משפט'אנו איננו . תוצאה מסוימת
, דומה כי לא היא? מתמטיקה אינה אובייקטיביתהאמנ� מבקש בית המשפט לטעו� כי 

תרגו� המציאות להסתברויות כרוכה בהכרח בייחוס ערכי� אלא שבית המשפט סבור כי 
מכא� נובעת בעיני  .לנסיבות שהיו לא ודאיות במועד�, לאחר מעשה, מספריי� סובייקטיביי�

שתוצאת , בהחלט יתכנו שני אירועי�"לפיה ש המסקנה ˜„ı בעניי� בית המשפט המחוזי
ועדיי� מידע על אחד מה� ייחשב מידע פני� בעוד שהמידע על האחר , מכפלת� תהא זהה

   86".לא ייחשב ככזה
שעסקה באספקת ,  נבע מפיצול העסקה˜„ı עניי�הקושי שעמד בפני בית המשפט ב

לכמה חוזי� בהתא� מספר , ר חשמל בספרדמערכות לטורבינות חשמל לכמה חוות לייצו
נושא משרה בכיר , כתב האישו� ייחס לנאש� אפרי� קד�. חוות החשמל שנכללו בפרויקט

 רכישת ניירות ער� במועד שלאחר החתימה על ,מ"אלספק הנדסה בעהציבורי בתאגיד 
מל  טורבינות לחוות חשלהספקתהחוזה הראשו� ולפני החתימה על שאר החוזי� שהתייחסו 

כול� אי  ובטר� נחתמו ,יתה כי כל החוזי� היו מכלול אחדי טענתו של קד� ה87.נוספות
 בית המשפט דחה את טענתו וקבע כי כל החוזי� היו 88. לומר כי העסקה הושלמהאפשר

 ועל כ� יש להסיק כי , ולמעשה ניהלה החברה משא ומת� אחד בלבד,זהי� זה לזה במהות�
שאכ� ( כי הוסרו המכשולי� לחתימה על יתר החוזי� החתימה על החוזה ראשו� משמעה

חזור שלה במועד � ומכא� שהעסקה חצתה את נקודת האל,)נחתמו ימי� ספורי� לאחר מכ�
  89.החתימה על החוזה הראשו�

 
 . לפסק הדי�24 'פס, 2ש "לעיל ה, ˜„ıעניי�   84
דווקא מבח� ההסכמה העקרונית עשוי , נעיר כי בניגוד לדברי השופט כבוב.  הדי� לפסק23 'פס, ש�  85

ואילו מבח� התוחלת הוא מבח� המצרי� יכולות , בוודאי על פי מתכונתו האמריקנית, להיות מבח� טכני
  . שיפוטיות מורכבות יותר

 .ש�  86
 יתר החוזי� היה ימי� הפער בי� מועד חתימת החוזה הראשו� לחתימת. לפסק הדי� 5–1 'פס, ש�  87

 . ספורי�
 . לפסק הדי�31 'פס, ש�  88
  . לפסק הדי�38–34 'פס, ש�  89
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א� הוא אינו מקד� בהרבה ,  מבסס את שליטתו של מבח� ההסכמה העקרונית˜„ıעניי� 
חזור המובהקת בעת משא ומת� לקראת עסקה �את היכולת לזהות בבירור מהי נקודת האל

. משו� שהוא אינו עומד במדויק על הנסיבות שבהתקיימ� נית� לזהות נקודה זו, עתידית
אשר רק לאחריו , חזור עוד קוד� לחתימה על החוזה הראשו��בפרשה זו נחצתה נקודת האל

�ה הסכמה שגיבש, חזור� ייתכ� שנקודת האל90.נרכשו ניירות הער� על ידי הנאש� קד
כדי , ל"נחצתה כבר במועד שבו יצא בעל השליטה בחברת אלספק הנדסה לחו, עקרונית

משקבע בית המשפט כי החוזה הראשו� היה . ואולי עוד קוד� לכ�, לנהל את המשא ומת�
ולכ� בחתימה על החוזה הראשו� כבר נחצתה נקודת , למעשה זהה לחוזי� שבאו אחריו

אנו למדי� רק כי סדרה של עסקאות זהות במהות� , סקהחזור באשר לכל החוזי� בע�האל
תיחשב לכזו שנתגבשה בעניינה , העומדות כול� על הפרק באותה עת, בי� אות� צדדי�

א� . הסכמה עקרונית כבר במועד גיבוש ההסכמה העקרונית על העסקה הראשונה בסדרה
לשאלה זו אי� ? היכ� נמצא אותו קו חמקמק שממנו ואיל� מתגבשת לה הסכמה עקרונית

  .˜„ıפתרו� של ממש בעניי� 
א� כי , בית המשפט מצטט.  משיא תרומה לפיתוח השימוש במבחני עזר˜„ıעניי� 

לפיה מבח� התוחלת עשוי להיות כלי ש ‚¯ÏÙ�È„את הקביעה בעניי� , בהסתייגות מסוימת
ות  במוב� זה ולנוכח העליונ91.עזר לאיתור מהותיותו של מידע על אודות אירוע עתידי

המסתמנת של מבח� ההסכמה העקרונית בפסיקה יש חשיבות להכרת בית המשפט בעניי� 
ı„˜א� היא מוגבלת להכרה בו כמבח� מסייע בלבד,  במבח� התוחלת �בית המשפט . א

ובלבד , א� אי� הוא מדיר אותו לחלוטי� משימוש, אמנ� מסתייג מהמבח� ההסתברותי
  . שהשימוש בו יהיה זהיר

 עוד מבחני עזר המשמשי� אותו בצד ˜„ıת מוסי� בית המשפט בעניי� על מבח� התוחל
קיומה של חובת : בה�. מבח� ההסכמה העקרונית כדי להערי� את מהותיותו של המידע

התנהגות , בחינה בדיעבד של השפעת גילוי המידע על שער נייר הער� של החברה, דיווח
 למרות הפירוט 92.� וכיוצא באלהנסיבתית של אנשי פני� בתאגיד לאחר שהמידע נודע לה

תפקיד� של מבחני העזר והיחס ביניה� לא הובהר די צורכו א� נראה כי השימוש במבחני 
העזר נועד לחזק את המסקנה שאליה הגיע בית המשפט במסגרת הפעלת המבח� העיקרי 

מבחני העזר נועדו לספק אינדיקציות חיצוניות . שהוא מבח� ההסכמה העקרונית, בעיניו
אינ� חלק ממהלכי גיבושה של הסכמה בי� הצדדי� לעסקה לכ� שהמידע על אודות ש

יש להניח כי חשיבות� של מבחני . העסקה המתגבשת היה מידע חשוב למשקיע הסביר
במקרה כזה . משמעית�העזר תעלה ככל שהמסקנה הנגזרת מיישו� המבח� העיקרי איננה חד

נעיר כי ככל שמבחני העזר כוללי� .  אחרעשויי� מבחני העזר להטות את הכ� לצד זה או
אי� בה� , כגו� השפעת המידע על שער נייר הער�, בדיקה של נסיבות המתבררות רק בדיעבד

, כדי לקד� את האפשרות של נושאי משרה בתאגיד להערי� מראש את מהותיותו של המידע
  . ועל כ� ראוי לבית המשפט להשתמש בה� בזהירות

 
 ההסכמה מבח� בעניי� הדיו� כי הדעה מובעת, 51' בעמ, 75 ש"ה לעיל, È¯Ù‡ Ï‡¯˘È˜‰ בפרשת  90

  . אגב אמרת בגדרהוא  כבוב השופט של דינו בפסק העקרונית
  .  לפסק הדי�23 ' פס,2ש "לעיל ה, „ı˜עניי�   91
 . לפסק הדי�62' פס, ש�  92
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   דרי�עניי�. 5

 לעיל עולה מתו� פסק שהובאונה לחלוטי� מזו שאומצה בפסקי הדי� המחוזיי� גישה שו
   ÔÈ¯„.93המרצת פתיחה בעניי� הלי� של דינו של בית המשפט המחוזי ב

פסק הדי� אינו עוסק באיסור השימוש במידע פני� אלא בחובת הגילוי החלה על מידע 
מהקונצר� העסקי יבוריות צחברות , בעל מניות במשיבות, בפרשה זו דרש המבקש. מהותי

 שני� אשר גיבשו המשיבות ומסרו 12להורות על גילוי תכנית עסקית לטווח של , בי�די�אי
דיסקונט , ההלוואות ניתנו לתאגיד הא�. גדולותלצור� קבלת הלוואות פי� פיננסיי� לגו

 המבקש טע� כי מדובר במידע 94.בי�די�לצור� מימו� השתלטותו על קונצר� אי, השקעות
  95. לתקנות הדיווח36 תקנה על פיהותי שחלה עליו חובת דיווח מידי מ

 א� במעשה וא� בטרמינולוגיה –בניגוד לפסקי הדי� הקודמי� שנסקרו ואשר נאחזו 
בית המשפט המחוזי הפעיל במקרה זה את מבח� , במבח� ההסכמה העקרונית –בלבד 

,  השופטת שרה סירוטהלדברי. התוחלת בבואו לאמוד את מהותיותו של המידע המבוקש
שאלת מהותיות המידע הטמו� בתוכנית העסקית תלויה בשני הרכיבי� של מבח� "

 מידת השפעתו של המידע על שיקול –הראשו� : שבה� עסקה הפסיקה לא מעט, המהותיות
 מידת הסתברות –השני ; או על ניירות הער� של התאגיד, הדעת של המשקיע הסביר

  96." אכ� תתרחשנה בפועלשהפעולות בה� עוסק המידע
, בית המשפט קבע כי התרחישי� בתכנית העסקית ה� אמנ� מידע מהותי למשקיע סביר

 אי� להסיק 98, אי� ה� מודל מחייב שהתאגיד כבול אליו97,א� אי� ודאות כי יתקיימו בעתיד
 אי� להסיק 99,את חשיבות� מכ� שחברת דירוג אשראי שסיקרה את הקונצר� ביקשה לקבל�

ית העסקית סיכוי ממשי לצאת לפועל רק משו� שחלק מסוי� מהאמור בה אכ� כי לתכנ
 לפי כי יש סיכוי ממשי שהתכנית תצא לפועל , והמבקש לא עמד בנטל להראות100,בוצע

בנסיבות אלה מצא בית המשפט כי לא  101.חובה כלשהי של בעל השליטה לפעול על פיה
ות המזערית שתצא לפועל ככתבה קיימת חובת גילוי של התכנית העסקית לנוכח ההסתבר

    102.וכלשונה
לפיה התכנית העסקית אינה חייבת ש באמצעותה הגיע בית המשפט לתוצאה ,הדר�

יש "השופטת סירוטה ציינה כי . נית� להגיע לתוצאה זוהיה בה ש אינה הדר� היחידה ,בגילוי
ידע ממש בטענות המשיבי� שגילויה של התוכנית העסקית יהיה כרו� בהפצתו של מ

 
  ). 2004 (673 )2(תשסגד "פ ,ÔÈ¯„ 'Ú· Ë�Â˜ÒÈ„ ˙ÂÚ˜˘‰ ˙¯·Á"Ó � 1207/03) א"תמחוזי (פ "ה  93
 .לפסק הדי� 4–1 'פס, ש�  94
  . לפסק הדי�8 'פס, ש�  95
  ).ב"ע –סרו ההדגשות הו( לפסק הדי� 47 'פס, ש�  96
 .ש�  97
  . לפסק הדי�50 'פס, ש�  98
  . לפסק הדי�52 'פס, ש�  99
  .לפסק הדי� 54–53 'פס, ש�  100
  . לפסק הדי�55 'פס, ש�  101
ושלל חובה " מידע צופה פני עתיד"בהמש� בח� בית המשפט א� נית� לחייב את גילוי התכנית בהיותה   102

 מסור ושגילוי" מידע ר�" צופה פני עתיד הוא כזו לנוכח הגישה שעוגנה בחוק ניירות ער� ולפיה מידע
    .) לפסק הדי�63–57 'פס, ש�(בדר� כלל לשיקול דעתו של התאגיד 
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כמו ג� , ויפגע באמונ� של הנהלות החברות העתידות להימכר ועובדיה�, למתחרי הקבוצה
 103".ומת� פוטנציאלי ע� רוכשי� עתידיי� של נכסיה�בעמדת המיקוח של הקבוצה במשא

 א� רשאי התאגיד ,בנסיבות אלה נית� היה לקבוע כי המידע מהותי וחלה עליו חובת הדיווח
, ראשית,  ואול�104.לתקנות הדיווח) ב(36בהתא� לתקנה המדווח לעכב את הדיווח 

התאגיד עצמו לא ביקש לעכב את הדיווח ועל כ� ייחוס כוונה כזו לתאגיד היא מוקשית וטוב 
 משמעה כי ,הקביעה כי נית� לעכב את פרסו� המידע, שנית. שבית המשפט לא בחר בכ�

� עלול לגרו� לתאגיד המידע הוא מידע מהותי למשקיע הסביר א� הדיווח עליו ברבי
נזק גדול מהתועלת שתצמח מפרסו� המידע ועל כ� יש לעכב ) ומכא� לבעלי המניות שלו(

במקרה זה סבר בית המשפט כי המידע אינו מהותי ועל כ� פנייה למסלול עיכוב . את הדיווח
בית המשפט . המידע אינה פתרו� המשק� את המציאות שבפניה עמדה השופטת סירוטה

שיישומו הביא כבר בשלב בחינת מהותיות המידע , ור את מבח� התוחלתהעדי� כאמ
  .לא קמה במקרה דנ� חובת דיווחלמסקנה כי 

6 .  סיכו ביניי

ערעור בבבית המשפט המחוזי בה ניתנה ההחלטה שנית� באותה שנה „¯ÔÈ פסק הדי� בעניי� 
בפסיקה אלא   לא הכה שורשי�„¯ÔÈ שאומ� בעניי� ,בעוד מבח� התוחלת. ‡ÏÈÈבפרשת 

כיצד נית�  .לפחות להלכה, נראה כי ההסתייגות ממנו הכתה שורשי�, כמבח� עזר בלבד
 לנוכח , להסתמ� על מבח� התוחלת„¯ÔÈלתר� את הבחירה של בית המשפט בעניי� 

וכיצד נית� לתר� את ) ג� א� אלה באו אחריו(אחרי� ההסתייגות ממבח� זה בפסקי די� 
  ?„¯ÔÈנית לאור העמדה בעניי� הבחירה במבח� ההסכמה העקרו
בעניי� . טריה השונה של פסקי הדי�אהבדלי� הנגזרי� מהמאפשר להסביר את הפערי� ב

ÔÈ¯„דיווח בלבד ובהלי� הרכי חובת ו נדרש בית המשפט לאמוד את מהותיותו של המידע לצ
בעוד שיתר פסקי הדי� עסקו בהערכת מהותיות המידע בהקשר של עבירת השימוש , אזרחי

 אשר , התמקד בתכנית עסקית של תאגיד„¯ÔÈעניי� ,  כמו כ�. ובהליכי� פליליי�מידע פני�ב
, שכ� אי� בגיבושה תהלי� של משא ומת�, הסכמה עקרוניתלא נית� לייש� עליה מבח� של 

  .בעוד יתר פסקי הדי� התמקדו במשא ומת� לעסקה או במצב דומה לכ�
 בעוד בהלי� ,ט לבחור במבח� אמורפי נוח יותר לבית המשפ,הלי� אזרחיב, לכאורה

המקל על נמעני הנורמה לדעת ברמת וקונקרטי פלילי ייטה בית המשפט לאמ� מבח� חד 
ודאות גבוהה מהי נקודת הזמ� המדויקת שממנה חל עליה� האיסור לעשות שימוש במידע 

 
  . לפסק הדי�31 'פס, ש�  103
ככל שהמקד� : " לפסק הדי�47 'בפסראו דבריה . תה מודעת לאפשרות זויהשופטת סירוטה בוודאי הי  104

באיזו� הנדרש לש� קביעת , � מחשיפת המידעכ� גדל משקל� של הנזקי, ההסתברותי נמו� יותר
על כ� מעידה הרשות שהעניק מחוקק .  לתקנות דוחות מיידי�36גבולותיה של חובת הגילוי לפי תקנה 

על , לתקנות דוחות מיידי� לעכב פרסומו של  מידע על אירועי� עתידיי�) ב(36המשנה לתאגיד בתקנה 
  ".לתקנות) א(36א� החובה לדווח על אותו מידע על פי תקנה 
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 "ותפתוח " ומסתייג מנורמות,הדי� הפלילי מעדי� נורמה היוצרת ודאות לנמעניה. הפני�
  105.פרשני של בית המשפטהלשיקול דעתו בדיעבד שיישומ� נתו� 

. בצד קריאה זו של הפסיקה נית� להצביע על פרשנות אחרת של הדי� הפוזיטיבי, ואול�
 –במאטריה האחרת מזו המונחת בפניה� הרלוונטי עיו� בהערות בתי המשפט לגבי הדי� 

וש במידע פני� בעת שהסוגיה התייחסות בתי המשפט למבח� החל באיסור השימ, היינו
 יכולה ללמד כי ישנ� שופטי� הסבורי� כי –הנדונה היא סוגיית חובת הגילוי ולהיפ� 

המבח� האחיד בשתי המאטריות המשפטיות צרי� להיות מבח� ההסכמה העקרונית ואילו 
בשני המקרי� ע� זאת . אחרי� סבורי� כי המבח� האחיד צרי� להיות מבח� התוחלת

וצעת ביחס לתחולת המבח� שאומ� למאטריה הנדונה ג� על המאטריה הפרשנות המ
 שבו דחתה השופטת ברלינר  ‡ÏÈÈבערעור בפרשת, כ� למשל. האחרת הינה בגדר אמרת אגב

את תחולת מבח� התוחלת על איסור השימוש במידע פני� נית� לטעו� כי לשיטתה מבח� 
במקרה דנ� נקבע כי מסמ� . דיווחההסכמה העקרונית הוא ג� המבח� הקובע לעניי� חובת ה

העקרונות שאליו הגיעו הצדדי� מהווה הסכמה עקרונית אשר ממנה והלאה מהווה המידע 
כחלק מהתמודדות בית . דהיינו מידע פני�,  העסקה העתידית מידע מהותיעל אודות

המשפט ע� טענת אייל כי לא ייתכ� שהאיסור על שימוש במידע פני� יחול עוד בטר� 
חובת הדיווח אכ� הייתה " חובת הגילוי מציינת השופטת ברלינר כי לשיטתה התגבשה

 לא נית� לשלול לפיכ� כי עמדתה הכוללת 106.כבר במועד ניסוח מסמ� העקרונות" קיימת
של השופטת ברלינר היא כי מבח� ההסכמה העקרונית הוא המבח� שיש להחיל ה� בסוגיית 

באופ� דומה נית� להסיק מעיו� . בת הגילויאיסור השימוש במידע פני� וה� בסוגיית חו
דבר עליונותו של מבח� התוחלת על ב עמדה כוללנית „¯ÔÈבדברי השופטת סירוטה בעניי� 

כחלק מהדיו� באופ� הפעלתו של מבח� . מבח� ההסכמה העקרונית בשתי המאטריות
ט התוחלת שאותו כאמור מאמצת השופטת סירוטה לעניי� חובת הדיווח מפנה בית המשפ

 ש� ביקש בית המשפט להחיל ,‡ÏÈÈומסתמ� על פסק דינו של בית משפט השלו� בפרשת 
אי� לשלול את לפיכ�  107.את מבח� התוחלת על עבירת איסור השימוש במידע פני�

האפשרות שהשופטת סירוטה סברה כי השימוש במבח� התוחלת ג� לצור� קביעת 
  .� הוא הגישה הנכונה והראויהמהותיותו של מידע בעבירת איסור השימוש במידע פני

 
לדיו� כללי בעקרו� זה ראו יור� רבי� ויניב ואקי . העדפה זו של המשפט הפלילי נובעת מעקרו� החוקיות  105

È�È„ ÔÈ˘�ÂÚ פתוחות" הסתייגותו של בית המשפט מנורמות על). 2010, מהדורה שנייה (119–73 כר� א "
 1397/03פ "ו של הנשיא ברק בדנחוות דעתב אמוני� והפרת מרמה בעבירת הדיו�במשפט הפלילי ראו 

Ï‡¯˘È ˙�È„Ó�  'Ò·˘, חשי� ) כתוארו אז(וכ� חוות דעתו של השופט , )2004 (407–405, 385) 4(ד נט"פ
  .)436–433' בעמ, ש�(
  . לפסק הדי� ח'פס, 68ש "לעיל ה, ‡ÏÈÈפ "ע  106
 52 'מפנה בית המשפט לפס, 93ש "לעיל ה, „¯ÔÈ לפסק דינה של השופטת סירוטה בעניי� 47 'בפס  107

 שנית� ,)11.12.2002, פורס� בנבו (‡�È„Ó Ï‡¯˘È � 'ÏÈÈ˙ 6030/00) א"תשלו� (פ "בתבהכרעת הדי� 
בבית  ‡ÏÈÈ נית� לאחר פסק הדי� בעניי� „¯ÔÈפסק דינה של השופטת סירוטה בעניי� . בבית משפט השלו�

השלו� א� טר� ההכרעה בערעור בעניינו בבית המשפט המחוזי שבו דחתה השופטת ברלינר את משפט 
כא� נראית ביתר חדות ההתנגשות . השימוש במבח� התוחלת לעניי� עבירת איסור השימוש במידע פני�

 . הישירה בי� שתי השופטות לעניי� השימוש במבח� התוחלת
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ת חובת הדיווח נית� למצוא  בסוגייבשני פסקי די� מחוזיי� שניתנו בשנתיי� האחרונות
שניה� . אודות אירוע צפוי למידע מהותיעל התייחסות לבחינה של מועד הפיכתו של מידע 

  .ממחישי� את הערפל שמרח� מעל הפסיקה בעניי� זה
את הפרו התעוררה השאלה א� המשיבי� , Ù ÈÏÚÙÓ.Ó.Òבפרשת , במקרה הראשו�

 בית המשפט 108.החובה לפרס� דיווח על מידע מהותי במועד שבו נודע המידע לחברה
שהועלה " האיכות והכמות"במקרה זה למבח�  – ומכא� שג� הביע נכונות להכיר –התייחס 

 110. וג� בסיכומי הצד שכנגד109,בסיכומי המשיבי� בבקשה לאישור תובענה ייצוגית
  .שגה בית המשפט בכ� שנדרש למבח� זה, בפועל

בטיעו� כי האירועי� מושא הבקשה המשיבי� התמקדו בתשובת� לבקשה  ,אמנ�
לאישור התובענה הייצוגית היו אירועי� בדבר עיכוב בייצור עתידי שיביא להפסד הכנסות 

בית המשפט דחה טענה זו והתמקד ,  ואול�111. מהכנסות החברה3.5%צפוי בהיק� של 
אודות התפתחויות קיימות שכבר היה בידיעת החברה ואשר על בדיונו במידע קונקרטי 

בית המשפט קבע כי בידי החברה . לדעתו של בית המשפט היה מידע החייב בדיווח מידי
ועיכוב בייצור ) אפוד מג�(מת� אישור הרשויות למוצר החברה �אודות איעל כבר היה מידע 

המידע מהותי מבחינה כמותית שכ� דובר על עיכוב של בית המשפט קבע כי . שנבע מכ�
תי העובדות ה� בית המשפט קבע כי ש, חשוב מכ�.  מהיק� הייצור של החברה�50%יותר מ
 לפיכ� לא ברור מה טע� מצא 112.שכ� לא נתקבל אישור הרשויות והמפעל הושבת ,ודאיות

, � חוסר ודאות שעניינו התמודדות עבית המשפט להידרש כלל ליישו� מבח� התוחלת
  .המידע עסק בענייני� ודאיי�כאשר לשיטתו 

 נדרש בית המשפט לסוגיה מתי קמה חובת דיווח על כ� שלא תצא ÊÂÚ,113בפרשת 
לניירות הער� של חברה , שעל הכוונה לבצעה נמסר גילוי כדי�, לפועל הצעת רכש צפויה

   .למניעת קריסתהשעמדה על ס� קריסה ואשר מימוש הצעת רכש לגביה היה חלק מתכנית 
 על אודות של המבח� לקביעת מועד הדיווח ו הכפולהפרשה זו ממחישה את חשיבות

קובע המבח� מתי מוטלת על החברה החובה , במבט צופה פני עתיד. מידע על אירוע צפוי
נועד המבח� , במקרה שבו נקבע כי הופרה החובה לדווח, במבט צופה פני עבר. לדווח

איל� יש לחשב את נזק� ואמורה היתה לחול חובת הדיווח וממנו לקבוע מהו המועד שבו 
  .כתוצאה מהפרת חובת הדיווחשנפגעו של מחזיקי ניירות ער� של החברה 

 נתבעו פיצויי� בגי� ירידת ער� המניות בחברה החל מהמועד שבו ÊÂÚ פרשתב, כ�
� ביקשו ועל כ, התקיימותה של הצעת הרכש הצפויה� איעל אודותהופרה חובת הדיווח 

על ציר האירועי� ככל האפשר התובעי� לקבוע כי מועד חובת הדיווח היה בנקודה מוקדמת 
כדי להגדיל את הפיצויי� בגי� הירידה שנגרמה במחיר ניירות , קריסת החברהלשהובילו 

 
 .)22.12.2011, פורס� בנבו (È‡·‚ � 'ÏÚÙÓÈ Ù.Ó.Ò ÔÂ‚ÈÓ Ú·"Ó 2103/06) א"תמחוזי  (א"ת  108
  . לפסק הדי�15� ו13 ' פס,ש�  109
נעיר כי התייחסות הצדדי� למבח� התוחלת מהווה כשלעצמה המחשה להכרה  . לפסק הדי�13' פס, ש�  110

  .בקיומו של מבח� זה בעיני העושי� במלאכת קבלת החלטות הדיווח
  . לפסק הדי�12' פס, ש�  111
 .ש�  112
 ).19.5.2013, פורס� בנבו (ÊÂÚ � '¯·¯Ù 1570/06) א"תמחוזי (א "ת  113
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דיווח התגבשה בשלב מוקד� ה בית המשפט דחה את טענת התובעי� כי חובת 114.הער�
קיומה של הצעת הרכש �ענו כי לא חלה חובה לדווח על איהנתבעי� ט, מנגד 115.יחסית

 מניתוחו של בית המשפט קשה לאמוד 116.טענה זו נדחתה א� היא על ידי בית המשפט. כלל
במדויק מהו הקו הבוהק או מהי ההסתברות ששימשה לקביעת נקודת הזמ� שממנה קמה 

בע כי לא די היה כ� למשל נק. בית המשפט למד על המועד מ� הנסיבות. חובת הדיווח
 ,השגת מימו� לשיקומה הפיננסי של החברה כדי לקבוע שהמהל� להצעת הרכש בוטל�באי

 שבו ,לעומת זאת במועד מאוחר יותר. זאת לנוכח מהלכי הבראה נוספי� שנקטה החברה
 וכי עקב כ� לא עמדה ,החברה עצמה כבר דיווחה כי טר� הגיעה להסדר ע� הבנקי�

 מה ג� שמנהלי החברה כבר פנו לעורכי דינה כדי להכי� –� בהתחייבויותיה לתשלומי
קמה חובת הדיווח על כשלונה של התכנית להבראת החברה  –בקשה לצו הקפאת הליכי� 

  117.ובכללה התפוגגות הצעת הרכש
כלל במבחני� לאיתור  ÊÂÚבפרשת  בית המשפט ד�לא , למרות העיסוק המפורש בסוגיה

מלשונו של בית המשפט קשה . מידע בדבר אירוע עתידישל חובת גילוי ההתגבשותה מועד 
וזאת לנוכח העובדה שג� ביישו� , ללמוד א� החיל את מבח� התוחלת או מבח� קו בוהק

מה� נלמדת תוחלת שמבח� התוחלת מוטל על בית המשפט בסופו של דבר לאתר נסיבות 
  .המידע

ש הצפויה היא התממשותה של הצעת הרכ�בית המשפט עמד על העובדה שאיע� זאת 
על כ� נית� ללמוד מהעובדה שבית המשפט הפריד בי� נקודת הזמ� שבו קמה . אירוע עתידי

חובת הדיווח לבי� נקודת הזמ� שבה ידעה החברה בוודאות מוחלטת כי האירוע לא ייצא אל 
בית המשפט קבע כי חובת הדיווח הופרה במועד שבו שני נתבעי� בכירי� , כ�. הפועל

 מסוגלת אינה החברה ולמעשה רכש הצעת תבוצע לא"כי " ללא ספק"בתאגיד ידעו 
נקודת זמ� זו לא שיקפה לדעת בית המשפט ,  ואול�118".העסקית בפעילותה להמשי�

בית המשפט מבהיר כי רק שלושה . ודאות מוחלטת בכ� שהצעת הרכש לא תצא אל הפועל
, ט בעניי� החברהכאשר הוצא צו הקפאת הליכי� בבית המשפ, שבועות לאחר מועד זה

, )רכש הצעת (השלישי המקטע כי, לנתבעי� ג� ברור והיה החברה של ציפיותיה נגוזו"
פסק די� זה א� הוא  119."יבוצע לא – הכולל המשולש מהמהל� נפרד בלתי חלק שהיווה

 על אודותהבהירות בסוגיית המבח� לקביעת מהותיותו של מידע �אינו מפיג לפיכ� את אי
  .אירוע עתידי

ישור המנהלי התקבלה לאחרונה החלטה של מותב האכיפה המנהלי של הרשות במ
ומתבססת , העוסקת בלב הסוגיה הנדונה במאמר זה, ‡Ï‡¯˘È ‰˜È¯Ùלניירות ער� בפרשת 

 במקרה זה נדונה הפרה של איסור השימוש 120.במידה רבה על טיוטה מוקדמת של המאמר
 רכש מלאה שפרסמה החברה במידע פני� והפרה של חובת הדיווח בקשר ע� הצעת

 
  . לפסק הדי�36 'פס, ש�  114
  .ש�  115
  .ש�  116
 .ש�  117
  . לפסק הדי�37 'פס, ש�  118
  .ש�  119
  . 75 ש"ה לעיל, È¯Ù‡ Ï‡¯˘È˜‰ פרשת  120
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, נגב קרמיקה, הציבורית אפריקה ישראל תעשיות לבעלי מניותיה של חברה בת ציבורית
אודות משא ומת� לעסקת ייצוא קרמיקה בהיק� גדול מאוד בחברת על מבלי שנמסר גילוי 

 במסגרת הניתוח המשפטי של הדי� סוקרי� חברי המותב המנהלי את פסיקת בתי 121.הבת
אודות אירוע לא ודאי על וזיי� בסוגיית המבח� לאיתור מהותיותו של מידע המשפט המח

, בלשונ�(ודוחי� את מבח� ההסכמה העקרונית תו� שה� מאמצי� את מבח� התוחלת 
לקביעה זו נפקות במישור ,  דא עקא122.כמבח� אחיד לעניי� זה") עוצמה/מבח� הסבירות"

  .האכיפה המנהלית של דיני ניירות ער� בלבד
.  לקרוא בכמה אופני� את הפסיקה המצטברתאפואנית� , כו� שלב זה של דיוננולסי

בהירות גורפת באשר למבחני� החלי� בפסיקה בסוגיית �אפשרות אחת היא כי נוצרה אי
  .אודות אירוע עתידיעל קביעת מהותיותו של מידע 

וקה היא כי נוצרה חל, המבקשת לדלות סדר מסוי� מתו� הפסיקה, הידר� קריאה שני
לפי חלוקה זו חל מבח� ההסכמה . דיכוטומית ביישו� המבחני� בפסקי הדי� המחוזיי�

אודות אירוע עתידי בעבירת איסור השימוש במידע על העקרונית על בחינת מהותיות המידע 
לעומת זאת בכל הקשור להערכת . ˜„ı ובעניי� ‡ÏÈÈכפי שארע במובהק בפרשת , פני�

אירוע עתידי בנסיבות של קביעת חובת הדיווח יש להחיל את אודות על מהותיותו של מידע 
במקרה האחרו� קיימת כמוב� . „¯ÔÈכפי שנעשה באופ� מובהק בעניי� , מבח� התוחלת
על א� החובה על אודות עסקה עתידית לפיה רשאי התאגיד לעכב דיווח שהוראת הפטור 

  123.א� יש בדיווח כדי לפגוע בסיכויי מימושה של עסקה, החלה עליו
אפשרות שלישית לפירוש תמונת המצב הפסיקתית היא כי נית� להצביע על שופטי� 

לפיה מבח� ההסכמה העקרונית ומשפחת המבחני� ממנה הוא נגזר שהמחזיקי� בדעה 
אודות אירוע על צריכי� לחול על כל המקרי� שבה� נדרשת בחינת מהותיותו של מידע 

ולעומת זאת קיימי� שופטי� המחזיקי� ) ה זונראה כי השופטת ברלינר מחזיקה בדע(עתידי 
עמדה העולה כאמור מדבריה (לפיה מבח� התוחלת הוא המבח� היחיד שיש להחילו שבדעה 

השוני בי� הפרשנות השלישית לקודמתה הוא כי מאופ� ). „¯ÔÈשל השופטת סירוטה בעניי� 
חינת מהותיותו הקריאה השלישי עולה כי למרות קיומה של מחלוקת על טיבו של המבח� לב

מחלוקת שופטי� מסוג . אי� מחלוקת כי נדרש מבח� אחיד, אודות אירוע עתידיעל של מידע 
זה יוצרת חוסר ודאות בקרב השחקני� השוני� בשוק ניירות הער� ומחדדת את הצור� 

  . בהכרעה בי� המבחני�

  מהמצוי לרצוי. ה

 המצב תמונת של שריותהאפ מהפרשנויות העולות הנורמטיביות בשאלות אדו� זה בפרק
 חל לפיהש דיכוטומית חלוקה א� אבח� כל ראשית. הקוד� בפרק שנסקרוכפי  המשפטית

 היא שוני� מצבי� עלאודות אירוע עתידי על לקביעת מהותיותו של מידע  שונה מבח�
 לשאלה התשובה ותאורטית דוקטרינרית מבחינה כי ואומראת המאוחר  אקדי�. רצוי פתרו�

 המבח� הוא איזה בשאלההדיו� בחלקו השני של פרק זה  יתמקד לפיכ�. הבשליל היא זו

 
 .3–2' בעמ, ש�  121
  . 52–48' בעמ, ש�  122
   .292 ש" ה,92' בעמ, 56ש "לעיל ה, „Â‡�ÂÓ‡ È�È˙ סיקה ראו ליכטשל הפדיכוטומית כזו לקריאה   123



  ד"תשע מד משפטי�  עידו באו�

508  

שאלה , בתאגיד ודאי לא עתידי אירוע אודותעל  מידע של מהותיותו לקביעת הרצוי
שההכרעה בה נחוצה ג� לנוכח המבחני� השוני� שיושמו על ידי שופטי� הדוגלי� ביישו� 

  .מבח� אחיד

1.    ?מבח� אחיד או מבחני שוני

על  לקביעת מהותיותו של מידע  להמחיש את המורכבות בקיומ� של שני מבחני� שוני�כדי
 ניטול לדוגמה משא ומת� בי� שתי ,אב אחר�אודות אירוע עתידי המיוחדי� כל אחד למקרה

, הו� עצמי( על פי המדדי� הכמותיי� המקובלי� חברות שיש ביניה� פערי גודל משמעותיי�
 נניח כי בחינת המידע לעניי� חובת הדיווח 124.)ת וכיוצא באלההיק� מכירו, הכנסות, נכסי�

נעשית על ידי מבח� התוחלת ואילו בחינת איסור השימוש במידע פני� נעשית במשקפי 
כי מבחינת החברה הגדולה מבי� השתיי� תחול חובת הדיווח עוד נניח . ההסכמה העקרונית

לעומת זאת . ברות בפועלעל פי מבח� התוחלת רק כאשר תיחת� העסקה בי� שתי הח
מבחינת החברה הקטנה תהיה העסקה מהותית במבח� התוחלת כבר בשלבי המשא ומת� 

בו ייאסר על אנשי פני� לעשות ש יחול המועד ,במבח� ההסכמה העקרונית. הראשוניי�
שכ� מטבע ,  העסקה העתידה להיחת� באותו עיתוי בשתי החברותעל אודותשימוש במידע 

  . רונית מתקיימת רק כאשר שני הצדדי� שותפי� לההדברי� הסכמה עק
המשמעות היא כי בחברה הגדולה ייכנס לתקפו האיסור על שימוש במידע פני� קוד� 

בחברה הקטנה תתגבש חובת הדיווח בטר� יהווה המידע . להתגבשותה של חובת הדיווח
חלט על עיכובו א� לא יו(א� כי מרגע מסירת הדיווח ,  העסקה הנרקמת מידע פני�על אודות

 , יתפוגג מאליו האיסור על השימוש במידע על ידי אנשי פני�,)מטעמי חשש לסיכול העסקה
הדיווח על ידי החברה הקטנה מבי� השתיי� עשוי לחשו� . שכ� המידע יהפו� למידע גלוי

א� כי אי� תמיד הכרח שזהות החברה הגדולה תימסר (ג� את זהותה של החברה הגדולה 
 ובכ� יהפו� המידע לגלוי ג� מבחינת אנשי הפני� בחברה ,) מוקד� שכזהבמסגרת דיווח

 עוד בטר� יהפו� המידע למידע פני� בחברה הגדולה ולמעשה תימנע בכ� הפיכתו ,הגדולה
   .של המידע למידע פני� מבחינת אנשי הפני� בחברה הגדולה

יה עומד בפני פותר את הקושי שה, הדיווח המוקד� על ידי החברה הקטנה מבי� השתיי�
 אול� החברה הקטנה יכולה ג� להחליט לעכב את הדיווח כדי ,אנשי פני� בחברה הגדולה

אודות העסקה על ידי אנשי פני� על  או אז שימוש במידע 125.שלא לפגוע בהשלמת העסקה
בחברה הגדולה לצור� מסחר במניות החברה או מסירת המידע לאחרי� לאחר ההסכמה 

יהוו עבירה , ני מועד התגבשות חובת הדיווח של החברה הגדולההעקרונית על העסקה ולפ
תוצאה זו נובעת בהכרח . א� לא עבירה על חובת הדיווח, על איסור השימוש במידע פני�

  .מיישו� מבחני� שוני� על אותה עסקה
 שיחול על או שמא עדי� מבח� אחיד, א� קיומ� של מבחני� שוני� הוא המצב העדי�ה

הרמוניה בדי� עדיפה על פני , מבחינה דוקטרינרית, ראשית כל? פוסיי�שני מקרי האב הטי
על רקע זה נית� להבי� למשל את הזהרתו . תחו� משפטי אחדשימוש במבחני� שוני� ב

 
124  LOUIS LOSS & JOEL SELIGMAN, SECURITIES REGULATION 2071 (3rd ed. 1989) .  
  .לה סמו�ה והטקסט 44 ש"ה לעיל ראו  125
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 Basicבעניי� .  מפני אימו� מבחני� שוני�האמריקניבית המשפט העליו� המפורשת של 
בו מתקיימי� שני סטנדרטי� ש  מצבע� כי אי� להשלי� האמריקניהבהיר בית המשפט 

עצ� עשיית שימוש במידע על ידי אנשי , אמריקנילדעת בית המשפט ה. שוני� של מהותיות
 א� אי� להסיק מכ� שנית� לקבוע , יכול להוות אינדיקציה לכ� שמדובר במידע מהותי,פני�

לת מבח� אחד למהותיות של מידע פני� ומבח� אחר לעניי� מהותיות המידע שפרסמה הנה
,  בית המשפט העליו� בישראל126. במסגרת חובתה להתייחס לפרסומי� בשוק,התאגיד
רומז א� הוא כי מבח� המהותיות אחד הוא ג� א� הוא משמש למטרות שונות , ¯ÂÊÂ·בעניי� 

  127.בחוק ניירות ער�
 ולמצער ,תמריצי� להתנהגות פסולהעלול לספק  שילוב של מבחני� שוני� ,שנית

ארבעה מצבי עול� אשר נבח� לש� כ� .  מצד נושאי משרה בתאגיד,לא יעילהלהתנהגות 
 מבח� הסכמה עקרונית החל על איסור שימוש – שוני� יכולי� להתקיי� בהינת� שני מבחני�

להביא בהקשר המבח� האחרו� יש . במידע פני� ומבח� תוחלת החל על חובת הדיווח
 א� ,י בדבר עסקה מתרקמתלעכב דיווח על מידע מהותבחשבו� ג� את הסייג המאפשר 

  . התאגיד סבור שיש בדיווח הפומבי כדי לפגוע בסיכוייה של העסקה להתממש
  :ארבעת מצבי העול� האפשריי� ה� אלה

1.  ÔÁ·Ó· È˙Â‰Ó Â�È‡Â ˙ÏÁÂ˙‰ ÔÁ·Ó· È˙Â‰Ó Â�È‡ Ú„ÈÓ‰˙È�Â¯˜Ú‰ ‰ÓÎÒ‰‰ –  זהו
 ח על המידע לציבור אי� התאגיד חייב לדוו,בנסיבות אלה. שילוב המקרי� הפשוט ביותר

מניעה כי איש ג� אי� . המשקיעי� שכ� מבח� התוחלת החל על חובת הדיווח אינו מתקיי�
כדי לקנות או למכור נייר ער� של  , העסקהעל אודותפני� בתאגיד יעשה שימוש במידע 

להימנע מכ� שכ� א� החובה , או יעביר את המידע לאחר התאגיד על סמ� המידע שבידיו
 .מכוח מבח� ההסכמה העקרונית טר� התגבשה

2.  ÔÁ·Ó· È˙Â‰Ó ‡Â‰ Í‡ ˙ÏÁÂ˙‰ ÔÁ·Ó· È˙Â‰Ó Â�È‡ Ú„ÈÓ‰˙È�Â¯˜Ú‰ ‰ÓÎÒ‰‰ – 
איש חייב בדיווח על פי די� וא� על פי כ� ו אינ, במקרה דנ� ,עתידיתעסקה אודות על מידע 
 128.ני�שימוש במידע פעל איסור השיעשה שימוש במידע פני� על העסקה יעבור פני� 

כל עוד : התמריצי� של אנשי פני� המחזיקי� במידע בגלל מער� מצב זה הוא נדיר יחסית
ברי לאיש פני� שיש לו השפעה על , אי� בגילוי המידע כדי לגרו� נזק לעסקה הנרקמת

 כל עוד לא דיווחה ,התנהלות התאגיד כי אי� בידו לסחור כחוק בניירות הער� של התאגיד
ור ועל כ� ככל שברצונו של איש הפני� לסחור בניירות הער� של החברה על המידע לציב

 .התאגיד יהיה לו תמרי� להשפיע על התאגיד כ� שידווח על המידע כדי�
ע� זאת שילוב המבחני� טומ� בחובו בעייתיות בכל הקשור לאנשי פני� בתאגיד שאינ� 

. אינו מידע מלאבעלי השפעה על התנהלות התאגיד ושהמידע שביד� על התנהלות התאגיד 

 
ראו . ג� במדינות אחרות לא קיימת דיכוטומיה. 18ש " ה,240 ' בעמ,60ש "לעיל ה, Basic עניי�  126

  .102' בעמ, 34ש "לעיל ה, שעשוע�מימו�
  .357' בעמ, 2 ש"ה לעיל, ¯ÂÊÂ· עניי�  127
. עולה כי לדעת השופטת ברלינר סיטואציה כזו היא אפשרית, 65–62 ' בעמ,68ש "לעיל ה, ‡ÏÈÈ פ"עמ  128

נית� , א� כ�. מכל מקו� לדעתה אי� חפיפה הכרחית בי� מידע מהותי החייב בדיווח לבי� מידע פני�
 את ר� בו המידע לעול� לא יהיה חייב בדיווח שכ� לא יחצהשלהביא את הסיטואציה עד למצב קיצו� 

במקרה כזה ייווצר .  א� מצד שני ייחשב למידע פני� בגלל קיומה של הסכמה עקרונית,מבח� התוחלת
  .בו איש פני� יהיה מנוע לעול� מלסחור בניירות הער� של התאגידשמצב אבסורדי 
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� לדעת כי יה א� אי� ביד,אנשי פני� אלה עשויי� להחזיק במידע פני� שלא פורס� לציבור
 כגו� ,הפרסו� נובע מכ� שלא התגבשה חובה חוקית לדווח על המידע או מסיבות אחרות�אי

עדר הפרסו� יוב� על ידי אנשי פני� אלה כאינדיקציה לכ� יככל שה. עבירה על חובת הדיווח
יש להניח שיימנעו מלסחור בניירות הער� של התאגיד , ידע הוא בגדר מידע פני�שהמ

לטעות ולסבור כי העדר ג� ע� זאת אנשי פני� אלה עשויי� . ויקיימו בכ� את הוראות החוק
� אינו מהותי מבחינת הדי� ועל כ� אי� חובה למסור לגביו יההדיווח משמעו כי המידע שביד

 מניעה מבחינת� לסחור בניירות הער� של התאגיד או למסור את דיווח לציבור ובה בעת אי�
בכ� ימצאו עצמ� אנשי פני� אלה עוברי� על האיסור לעשות שימוש . המידע לאד� אחר

  129.במידע פני�
 עשוי לשלול את אחריות� ,"מידע פני�" להיותו של המידע ,היעדרה של מודעות

 האפשרות להטיל עליה� סנקציה  א� כי קיימת130,הפלילית של אנשי פני� במקרה כזה
אי� בכ� כדי לשנות את העובדה שהמסחר בניירות הער� של , ובכל מקרה 131,מנהלית

דבר הפוגע ביעילות השוק ובאמו� , התאגיד יתקיי� בי� צדדי� שאינ� בעלי מידע שווה
בו עובד אינו מודע כלל להיותו של המידע שברשותו מידע שבמצב , יתר על כ�. המשקיעי�

 לא מתקיי� התמרי� להימנע משימוש אסור ועל כ� יש חשש , שאי� לעשות בו שימוש,�פני
גישת המשפט ,  ועוד.כי השימוש במידע ומסירתו לאחרי� תתרחש בתכיפות גבוהה

 
נה יש לסייג ולומר כי בעייתיות זו עלולה להתקיי� ג� במציאות של מבח� אחיד וזאת בשל הסמכות שנית  129

לתאגיד לעכב את הדיווח על משא ומת� לקראת עסקה ג� כאשר המידע אודות המשא ומת� הוא מהותי 
החלטה של נושאי המשרה הבכירי� , במציאות שבה מבח� התוחלת הוא המבח� היחיד. וחייב בדיווח

 לעכב גילוי מידע שקיימת לגביו חובת דיווח עלולה שלא להיות מובאת לידיעת אנשי פני� אחרי�
למציאות שבה , א� על פי כ�. ולהעמיד� במצב דומה לזה הנובע משילוב המבחני� אשר מתואר כא�
 שכ� במציאות הראשונה נובע ,קיי� מבח� אחיד יש יתרו� תאורטי על פני מציאות של שילוב מבחני�

הסיכו� של אנשי הפני� הבלתי מיודעי� רק מיכולת� של מקבלי ההחלטות לעכב דיווחי� ואילו 
ציאות האחרת חשופי� אנשי פני� בלתי מיודעי� לסיכו� זה וג� לסיכו� הנובע משילוב המבחני� במ

  .אני מודה למערכת על הערה זו. שהוסבר כא�
בה� ש� זאת בנסיבות ע. 527–526 ' בעמ,37ש "לעיל ה, עדיני; 397' בעמ, 2ש "לעיל ה, ¯ÂÊÂ·עניי�   130

בו אד� חיצוני לתאגיד שקיבל מידע פני� שתוטל אחריות פלילית בגי� עצימת עיניי� ייתכ� א� מצב 
 , מבלי לדעת כי המוסר הוא איש פני� ומבלי לדעת כי המידע שקיבל הוא מידע פני�,שמקורו באיש פני�

, שעשוע�ה המובאת על ידי מימו�ראו ג� הדוגמ. )533' בעמ, ש�(יורשע בעבירת שימוש במידע פני� 
  . 115 ' בעמ,34ש "לעיל ה

 בחקירה פתיחה על להורותרשאי יושב ראש הרשות לניירות ער�  חוק ניירות ער�למד 52, מג52 'סלפי   131
, דע פני� הליכי אכיפה מנהליי� כנגד מי שנחשד בהפרת האיסור על שימוש במייטתנקל שיוביל בירור או

. של התוספת השביעית לחוק' בחלק ג) 11(–)9 ('ההפרות המנהליות בהקשר זה מפורטות בס. כמפורט
כדי לאכו� הפרה מנהלית נדרשת הרשות להוכיח יסוד נפשי של רשלנות בלבד ביחס לשימוש במידע 

איסור המנהלי של התוספת השביעית קובע כי הפרה של ה' בחלק ג) 9 ('ס, יותר מכ�. פני� על ידי אד�
על שימוש במידע פני� מתקיימת בכל עת שאיש פני� עושה עסקה בנייר ער� של החברה או בנייר ער� 

 ·Â‡ È„Èוהיה עליו לדעת כי מידע פני� מצוי בידו "אחר שנייר הער� של החברה הוא נכס הבסיס שלו 
‰¯·Á‰ ") עסקה בניירות ער� של מהסיפא לסעי� עולה כי א� איש פני� שעשה . )ב"ע – הוספהההדגשה

החברה מבלי שהחזיק בעצמו במידע פני� אלא בשעה שמידע כזה היה קיי� בחברה עלול למצוא עצמו 
מפר את האיסור המנהלי על שימוש במידע פני� א� היה עליו לדעת כי מצוי בידי החברה מידע פני� 

בידי החברה מידע פני� כל הסעי� עלול להטיל חובה על איש פני� לוודא כי אי� , בפועל. באותה עת
  . אימת שהוא מבקש לבצע עסקה בניירות הער� של החברה
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) Tipper(בכ� שידעו כי מוסר המידע ) Tippee( מתנה הרשעת מקבלי מידע פני� אמריקניה
 בישראל לא נדרשת ידיעה בדבר הפרת 132.התאגידהוא איש פני� וכי פעל תו� הפרת אמו� 

 ולכ� עלול אד� שקיבל מידע תו� עצימת עיניי� למצוא עצמו מורשע בעבירה 133,האמו�
  . פלילית

הבעייתיות הגלומה בתוצאה זו של שילוב המבחני� עשויה להצטמצ� עקב קיומה של 
נניח  Hindsight bias.(134(" חוכמה שלאחר מעשה"ההטיה השיפוטית הקוגניטיבית הקרויה 

חזור ועל כ� הוא �כי תאגיד מנהל משא ומת� לעסקה וכי משא ומת� זה עבר את נקודת האל
ע� זאת .  בכל הקשור לשימוש אסור במידע פני�,ההסכמה העקרוניתמבח� מקיי� את 

ביחס  ,כבעלת חשיבות נמוכהמקבלי ההחלטות בתאגיד עשויה להיתפס על ידי העסקה 
על אי� חובה לדווח יוחלט כי ועל כ�  ,מאפייני� את מבח� התוחלתהלמבחני� הכמותיי� 

. יה רק במועד השלמתהעל אודות העסקה ונית� להמתי� ולדווח על אודותהמשא ומת� 
שהעסקה תתממש עלול בית משפט לאחר  כי ,משמעההחוכמה שלאחר מעשה הטיית 

דווח עליה על פי מבח� תגבשה חובה לתה גבוהה יותר ועל כ� הילסבור כי תוחלת העסקה הי
עלולה השיפוטית ההטיה . התוחלת בשלב מוקד� יותר מזה שבו הוחלט לדווח עליה בפועל

הרשעה בעבירה פלילית או באחריות להפרה בו בהמכהני� לעלות לתאגיד ולנושאי המשרה 
יתר בשוק ניירות הער� �לדיווח יוצרת תמרי� ,מסתברת זותוצאה . מנהלית של חובת הדיווח

הדיווח העוד� ימנע מצב של שימוש במידע פני� הנובע  . מהותיות�עסקאות שאינעל 
, מאיד� גיסא. מטעות במצב הדברי� ועל כ� ימזער את החשש להרשעת חפי� בעבירה זו

יתר הוא חסרו� מנקודת מבט� של המשקיעי� המבקשי� לקבל רק את המידע הנחו� �דיווח
ע יוצר חשש לעיוות יעילות קבלת ההחלטות עומס מיד. לה� לצור� קבלת החלטת ההשקעה

  .  עקב חוסר יכולת של המשקיעי� ופעילי שוק ההו� לעכל כמויות מידע גדולות מדי,בשוק
3.  ÔÁ·Ó· È˙Â‰Ó ÔÎÂ ˙ÏÁÂ˙‰ ÔÁ·Ó· È˙Â‰Ó Ú„ÈÓ‰ ˙È�Â¯˜Ú‰ ‰ÓÎÒ‰‰– תוצאת 

ס� יית עקב חצ ,לדווח על האירוע העתידיחייב התאגיד . שילוב נסיבות זה פשוטה יחסית
 אי� מניעה על איש הפני� לעשות שימוש ,ומרגע שנמסר הדיווח על האירועמבח� התוחלת 

 ,א� נמנעה החברה מלדווח על האירוע. במידע שכ� המידע כבר איננו בגדר מידע פני�
תהיה בכ� הפרה של חובת הדיווח בעוד איש פני� שיעשה שימוש במידע שברשותו כל עוד 

 .במידע פני�אסור עבירה של שימוש בכ� בצע י ,לא נמסר הדיווח הנדרש
היכולת לעכב דיווח שיש בו כדי לפגוע בסיכויי מימושה של עסקה מעורר קושי במקרה 

יררכיה הארגונית י שכ� יש חשש כי עיכוב הדיווח יגרו� לאנשי פני� במורד הה,זה
ע שברשות�  א� אינ� מודעי� להיותו מידע פני� לסבור בטעות כי המיד,החשופי� למידע

  .  לעיל2אינו מהותי ולעשות בו שימוש כמתואר בחלופה 

 
  .534 ' בעמ,37ש "לעיל ה, עדיני  132
 .ש�  133
 ,ËÙ˘ÓÏ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰˘È‚‰ 71 "כלכלה התנהגותית"יה 'לסקירה כללית ראו מיה בר הלל ואוריאל פרוקצ  134

 ). 2012 ,ור�יה ע'פרוקצאוריאל  (105–102
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4.  ÔÁ·Ó· È˙Â‰Ó Â�È‡Â ˙ÏÁÂ˙‰ ÔÁ·Ó· È˙Â‰Ó Ú„ÈÓ‰˙È�Â¯˜Ú‰ ‰ÓÎÒ‰‰ –  בית
במצב זה חלה על  . א� ספק א� אמנ� כ� ה� פני הדברי�135,המשפט סבור כי זהו מצב נדיר

יש פני� לעשות שימוש במידע  א� אי� איסור על א,התאגיד חובה לדווח על האירוע לשוק
, כמו כ�. בטר� נמסר הדיווח לשוקעוד  , כדי לבצע עסקאות בשוק ניירות הער�,שברשותו

 ,שלא דיווחה עליו כללאו א� א� הפרה החברה את החוק ולא דיווחה על האירוע במועד 
 .לא תהיה במעשיו של איש הפני� משו� עבירה על האיסור לעשות שימוש במידע פני�

 נעו� בכ� שהעדר אחריות פלילית בגי� שימוש במידע ,רו� בשילוב המבחני� במקרה זההחס
 שיש לה� שליטה על מהלכי התאגיד ושמעונייני� ,מפחית את התמרי� של אנשי פני�

 . לפעול למימושה של חובת הדיווח,לסחור בניירות הער� של התאגיד
, ומת� לגיבושה של עסקהמשא . מטעה ,לפיו שילוב מבחני� אלה הוא נדירשהרוש� 

במיוחד נכו� . עוד בטר� גובשה הסכמה עקרונית, עשוי בקלות לחצות את ס� מבח� התוחלת
הסיכוי כי עסקה מתרקמת טר� , כמו כ�. הדבר במשא ומת� בי� שתי חברות לקראת מיזוג

 א� חייבת כבר בדיווח על סמ� מבח� , המהותיות לפי מבח� ההסכמה העקרוניתס�הגיעה ל
לש� המחשה .  גדל בהינת� האפשרות לעכב דיווח שעלול לפגוע בהשלמת העסקה,חלתהתו

בה מתעתדת קר� פנסיה בינלאומית גדולה להשקיע השקעה ניכרת בתאגיד שעסקה ניטול 
 שאינו עונה , א� המשא ומת� על תנאי ההשקעה מצוי בשלב מקדמי,ציבורי הנסחר בבורסה

 ,י המשא ומת� רחוק מלהבשיל לכדי הסכ� מחייבא� כ. ההסכמה העקרוניתעל תנאי מבח� 
וא� עצ� העניי� של קר� פנסיה זרה גדולה (ייתכ� כי היק� ההשקעה המתוכנ� הוא כה גדול 

על תנאי מבח�  עד כי הוא עונה ,) הוא חשובלהשקיע סכו� משמעותי בתאגיד ישראלי
  . הישראליהתוחלת ומחייב דיווח מבחינתו של התאגיד

מחישה את הבעייתיות בפער שבי� שני המבחני� במצב זה יכולה דוגמה נוספת המ
להתעורר כאשר בעל שליטה בחברה מזהה הזדמנות עסקית משמעותית ביותר לקשירת 

א� בטר� יעשה את הצעד הראשו� למימושה של , עסקה שתניב לחברה רווחי� גדולי�
� את החברה הוא פונה לבעלי המניות מהציבור בהצעת רכש מלאה כדי להפו, העסקה

במקרה זה ייתכ� . לחברה פרטית ולהבטיח כי הוא בלבד ייהנה מפירותיה של העסקה
א� ג� א� , שהכוונה לבצע עסקה עתידית תהיה חייבת בדיווח בהסתמ� על מבח� התוחלת

יפר בעל השליטה את חובת הדיווח לא נית� יהיה לטעו� כי רכישת המניות נעשתה תו� 
שכ� בעל השליטה לא החל כלל במימוש ,  העסקה העתידיתותעל אודשימוש במידע פני� 

  . תכניתו ועל כ� בוודאי לא נית� לומר כי נחצה קו ההסכמה העקרונית
יוצר תמרי� להתנהלות אסטרטגית מבחינת� של בחלופה זו הפער שנוצר בי� המבחני� 

דאי מצוי אודות האירוע הלא ועל המידע ואשר  ,מקבלי ההחלטות בתאגיד שה� ,אנשי פני�

 
רק במצבי� חריגי� נית� יהיה "העיר השופט כבוב כי ,  לפסק הדי�22 'פס, 2ש "לעיל ה, ˜„ıבעניי�   135

א� : הרציונל ברור. להגיע למסקנה כי אי� מדובר במידע פני� כאשר קיימת חובת גילוי בגי� המידע
נדרשות נסיבות מאוד חריגות כדי להגיע למסקנה כי , ו גילויהמידע הוא מהותי במוב� שנדרש בעניינ

לא היה בו כדי , הוא לא מידע מהותי עבור המשקיעי� כ� שג� א� היו יודעי� עליו, כ��פי�על�א�
   ".להשפיע משמעותית על החלטותיה� הטקטיות בדבר השקעה
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 שיש לו השפעה על מועד , עשוי איש פני�י� המתוארי�במצב, כ� למשל 136.�יהביד
צעד כזה יאפשר .  לנסות לדחות את הדיווח,הדיווח או על עצ� ההחלטה לדווח על האירוע

 שכ� ,לאיש הפני� לעשות שימוש במידע הקיי� ברשותו מבלי שהדבר ייחשב לעבירה
אסור שימוש התגבשותה של עבירת  את תמונענית ההסכמה העקרוהעמידה במבח� �אי

   137.במידע פני�
עבירה פלילית או הפרה מנהלית מבחינתו של עשויה אמנ� להוות דחיית הדיווח 

 אול� תוצאה זו ,התאגיד ואפשר שא� נושאי משרה בתאגיד יישאו באחריות למעשה זה
גיד או נושאי המשרה תושג רק א� יוחלט על צעדי אכיפה פליליי� או מנהליי� כנגד התא

הסיכוי שהוא עצמו יישא באחריות בגי� עיכוב או גבוה ככל שאיש הפני� מערי� כי . בו
   138.מניעת דיווח שכזה כ� ייטה להימנע מדחיית הדיווח או מניעתו

 
עמד בית המשפט המחוזי על העובדה שיש אנשי ,  לפסק הדי�14 'פס, 51ש "לעיל ה, ‚¯ÏÙ�È„בעניי�   136

� אלא ה� עשויי� להשפיע על היווצרותו וא� ליצור אותו יהפני� אשר מידע פני� לא רק מצוי ביד
אנשי פני� ה� אלה המתכנני� תוכניות "(בהיות� נושאי משרה וא� מקבלי החלטות משמעותיי� בחברה 

ככל שאיש הפני� הוא משמעותי יותר בהתנהלות של . � ויוזמי� יוזמותה� מניעי� תהליכי, ביחס לחברה
  . )"כ� השפעתו האפשרית על עתידה של החברה היא גדולה יותר, החברה

בציינו כי ייתכנו ,  לפסק הדי�22 'פס, 2ש "לעיל ה, ˜„ıעל קושי זה עמד למשל השופט כבוב בעניי�   137
יתכ� בהחלט שמועד ", לדבריו.  בי� הפיכתו של מידע מסוי� למידע פני� וחובת הגילוי לגביופערי זמני�

יהיה מוקד� יותר או מאוחר יותר מהמועד שבו קמה חובת ' מידע פני�'הפיכתו של אותו מידע לכדי 
  לבי� בית המשפט המחוזי˜„ıבהקשר זה התגלעה מחלוקת מסוימת בי� השופט כבוב בעניי� ". הגילוי

 נטע� כי הפערי� האפשריי� בי� , לפסק הדי�19 ' פס,51ש " לעיל ה,‚¯ÏÙ�È„ בעניי� .‚¯ÏÙ�È„בעניי� 
בו עשויה לקו� חובת הגילוי לבי� האיסור הגור� יותר על שימוש במידע פני� מצדיקי� את שהמועד 

עד בו קמה חובת הגילוי איננו חופ� למועד בו המו. "קיומה של עבירת האיסור על שימוש במידע פני�
 לא היה צור� בעבירה של איסור על שימוש במידע –לו זה היה המצב . 'מידע פני�'המידע הופ� להיות 

 חולק על עמדה זו ומציי� כי ˜„ıהשופט כבוב בעניי� ". ודי היה בעבירה של הפרת חובת הגילוי, פני�
במוב� שלאי ,  עֵברה חמורה יותר מאשר הפרת חובת הגילויהאיסור על שימוש במידע פני� מהווה"

שגל$מה בה ממילא ענישה מחמירה , ברור אפוא הצור� בעֵברה. במידע" שימוש"הגילוי נלווית פעולת ה
כדי לייתר את קיומה של עֵברת השימוש , לטעמי,  לא היה בכ�–כ� שא� א� הייתה חפיפה במועד , יותר

מטעמי� , בעניי� זה הצדק ע� השופט כבוב).  לפסק הדי�22 'פס, 2ש "לעיל ה, ˜„ÔÈÈ�Úı ( "במידע פני�
האיסור על השימוש במידע פני� חל על מעגל גדול של יותר . נוספי� על אלה המפורטי� בפסק דינו

י האיסור על אילול. אנשי� ומה� אנשי� שאינ� נושאי� באחריות להפרה אפשרית של חובת הדיווח
בה� מידע פני� שחובה לגלותו וטר� גולה שהשימוש במידע פני� נית� היה להעלות על הדעת מצבי� 

היה מגיע לידי קרוב משפחה של איש פני� בתאגיד וזה היה עושה בו שימוש בידיעה כי פרסומו התעכב 
 להשלי� את ההרתעה האיסור על השימוש במידע פני� לא נועד, אכ�. מבלי שנית� היה להעמידו לדי�

  .דיווח אלא למנוע שימוש במידע שלא גולה באופ� בלתי הגו� הפוגע באמו� בשוק ניירות הער��מפני אי
על ניגודי אינטרסי� בי� התאגיד לבי� נושאי המשרה והמנהלי� בתאגיד ביחס לחובות הגילוי ראו   138

לפיה כללי האיסור על שלגישה .  והאסמכתאות המופיעות ש�45 ' בעמ,1ש "לעיל ה, יוזפוב�פסרמ�
שימוש במידע פני� עלולי� לתמר� נושאי משרה בחברה לקבל החלטות ניהוליות אסטרטגיות באופ� 

 Robert J. Haft, The Effects of Insider Trading Rules onהמיטיב עמ� א� פוגע בטובת התאגיד ראו 
the Internal Efficiency of Large Corporations, 80 MICH. L. REV. 1051, 1056 (1982) . נית�

 במידע פני� א� מעצי� את  של מנהלי� לגרו� רווחי� פרטיי� משימושתלהוסי� ולטעו� כי היכול
אות� ינסו המנהלי� לגרו� שהחשש לניהול לא יעיל של התאגיד שכל מטרתו ליצור רווחי� קצרי מועד 

  . שברשות�באמצעות השימוש במידע
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מקבלי החלטות אנשי פני� שה� אטרקטיבית יותר מבחינת� של אסטרטגית התנהלות 
ההסכמה אירוע לא ודאי שאינו מהותי על פי מבח� אודות על בתאגיד המחזיקי� במידע 

את האירוע תהיה לסווג  ,א� שקיימת חובה לדווח עליו על פי מבח� התוחלת ,העקרונית
ככזה שחלות עליו התקנות המעניקות לתאגיד את האפשרות לעכב את הדיווח עד למועד 

י� תמרי� לנהלו קיבתאגיד לאנשי פני� בעלי השפעה על ניהול המשא ומת� .  יותררמאוח
העסקה של כ� שהמרכיבי� עליה� נשענת ההסכמה העקרונית , אסטרטגי, באופ� מדורג

באופ� לעכב את הדיווח זמנית נית� יהיה �ובויושארו לשלבי� מתקדמי� יותר במשא ומת� 
  .כללהפרק זמ� לצור� שימוש במידע הפני� בטר� יהפו� המידע לנחלת ר ישיות

 הפני� בתאגיד לעשות שימוש במידע שברשות� לצור� קנייה יוכלו אנשי, בנסיבות אלה
על מעכב את הדיווח בעוד התאגיד , או מסירת המידע לאחרי�או מכירה של ניירות ער� 

 לנוכח הגישה ,התמרי� להתנהלות אסטרטגית מסוג זה חרי� במיוחד. כדי�המידע לשוק 
ות המתירות לו לעכב את המעניקה לתאגיד עצמו את הסמכות לקבוע א� מתקיימות הנסיב

 אינטרסי�פעולה זו מעמידה את מקבלי ההחלטות בתאגיד בניגוד . מסירת הדיווח לשוק
האינטרס הפרטי  בי� חובת� לגלות למשקיעי� את דבר העסקה הנרקמת לבי� ,פוטנציאלי

באופ� שיאפשר לנושאי המשרה לממש את פרסו� המידע  , באופ� לגיטימי לכאורה,לעכב
   139.בלבד �יהמצוי בידששימוש במידע המאת היתרו� 
על מידע שלושה טעמי� תומכי� בהאחדת המבח� לאיתור המהותיות של , לסיכו�

 הוא חשש מפני ,טע� שני.  הוא הרצו� להשיג הרמוניה בדי�,טע� אחד. אודות אירוע עתידי
פגיעה ביעילות השוק ובאמו� המשקיעי� עקב זליגת מידע פני� מאנשי פני� במורד 

העמדה עי� לכ� ולעתי� תו� יצירת סיכו� של  מבלי שאלו יהיו מוד,יררכיה התאגידיתהה
 ,טע� שלישי. אנשי� חיצוניי� לתאגיד שקיבלו את המידעפלילי או אחריות מנהלית ללדי� 

החוקי למנהלי� בתאגיד לניהול של התאגיד באופ� ' הוא התמרי� שיוצר הארביטראז
ולעתי� א� לניהול לא יעיל ת� על חשבו� המשקיעי� לטובשיאפשר לה� ניצול של המידע 

  .של התאגיד בהינת� יכולת לנצל את המידע להעשרת כיס� הפרטי
  
  

 
 המשרה נושאי את לחשו� עלול לגיטימיי� מסחריי� טעמי� שאינ� מטעמי� מידע עיכוב כי מוב�  139

. יישומי קושי מעוררת זה בהקשר הדי� של אכיפה זאת ע�. ומנהליות פליליות לסנקציות לכ� האחראי�
 הצד ע� ונההראש בפגישה ועומד התאגיד בש� עסקה לקראת ומת� משא המנהל ל"מנכ לדוגמה ניטול

 קבלת המחייבי�, שבראשותו התאגיד מצד מסוימי� מצגי� בהתקיי� העסקה למימוש סיכוי על שכנגד
 העתידית העסקה אודותעל  המידע האמורי� המצגי� להצגת עד כי נניח. בתאגיד אורגני� של אישורי�

 ,פני� במידע ימושהש איסור עליו חל לא כ� ועל העקרונית ההסכמה מבח� לפי מהותי מידע בגדר אינו
 של סמכותה מכוח מעוכב זה דיווח א�, דיווח חייב הוא כ� על התוחלת במבח� מהותי המידע אול�

 לשכנע ביכולתו כי לבינו בינו מערי� ל"המנכ. העסקה במימוש לפגוע שעלול מידע גילוי לעכב החברה
 ל"המנכ בידי. כנגדש לצד המצגי� להצגת האישורי� את להעניק שבראשותו בתאגיד האורגני� את

 על וא� האורגני� של אישור� יתקבל שבו המועד על להשפיע למצער או להכתיב האפשרות נתונה
 אפשרות. העסקה לקידו� הנדרשי� המצגי� יוצגו ובה שכנגד הצד ע� נוספת פגישה תתקיי� שבו המועד

 יהפו� בטר� עוד רשותושב המידע בסיס על הער� בניירות לסחור הזדמנות ל"המנכ בידי לתת עלולה זו
  .  בשימוש האסור למידע זה מידע
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  ?מהו המבח� העדי� .2

  ?   מושא דיוננואיזה הוא המבח� שראוי לאמ� מבי� שני המבחני�
  א� קימ� במלי�, דחה אמנ� את גישת מבח� ההסכמה העקרוניתBasicפסק הדי� בעניי� 

בית המשפט למד באשר לגישה הראשונה מכלל לאו . באשר ליתרונותיו של מבח� התוחלת
מבח� התוחלת אמנ� עמו� יחסית למבח� ההסכמה .  באשר לגישה האחרונהה�האמריקני 

עובדות ונסיבות האירוע העתידי ועל כ� עלות ניתוח מפורט של העקרונית ודורש מנמעניו 
אדו� .  וא� על פי כ� יתרונותיו בצדו,ה העקרוניתיישומו גבוהה יותר ממבח� ההסכמ

   .ביתרונות ובחסרונות להל�
˙È˘‡¯ , או בעובדות כל 140, בעובדות העסקהמבח� התוחלת תלוילנוכח היותו של 

מספק אומד� מדויק יותר אירוע וההתהוות נבח� בכל רגע ורגע של הוא  ,אירוע עתידי אחר
מבח� ההסכמה לעומת  , כל שלבי התהוותו לאור�העתידיאירוע של הערכת מהותיות ה

למשל (תבסס על צירופ� של רכיבי� טכניי� עשוי להמבח� ההסכמה העקרונית . העקרונית
שעה שייתכ� , ו של האירוע העתידיהמעידי� על התגבשות) במקרה של עסקה, מתווה ומחיר
כ� . בח�התגבשו הנסיבות הקונקרטיות של המהפ� למהותי א� א� טר� מידע בהחלט כי ה

בו מגלה משקיע אסטרטגי עניי� ברכישת השליטה בתאגיד או השקעה שלמשל במקרה 
עשוי המידע להיות מהותי עוד בטר� התגבשה הסכמה עקרונית כלשהי על , מהותית בו

 יתרו� הגילוי לאור� כל פרק הזמ� המהותי של האירוע העתידי המתקיי� במבח� .ההשקעה
סכמה העקרונית נותר בעינו א� א� מבח� ההסכמה התוחלת ואינו מתקיי� במבח� הה

 כפי שנדמה שמציעה לעשות –העקרונית ייוש� על דר� של בחירת ס� מהותיות הסתברותי 
כדר� ,  במקו� יישו� בדר� בחינת התקיימות� של רכיבי� טכניי�–השופטת ברלינר 

זמנית על �זאת משו� שבחינת מהותיות המידע בו. ריתהבצות שאיפיינה את הפסיקה באר
בהכרח עדיפה מבחינה זו על פני בחינת מהותיות , סמ� שני קריטריוני� המשוקללי� יחדיו

הנשענת על קריטריו� העוצמה בלבד אשר ייבח� רק לאחר חציית ס� הסתברותי מסוי� של 
  . היתכנות
˙È�˘,במתכונתו  מבח� התוחלת הוא אוניברסלי בעוד מבח� ההסכמה העקרונית 

ססת על איתור רכיבי� נסיבתיי� המעידי� על סיכוי גבוה להתממשות המתבהאמריקנית 
נית� מבח� התוחלת . עניי� משא ומת� לקראת עסקהייחודי ל אינו אוניברסלי אלא, עסקה

למשל מחלה של נושא ניטול . ביחס לכל אירוע שתוצאתו העתידית אינה ידועהליישו� 
טה של נושאי משרה בכירי� לשנות  החל141,משרה בכיר שאי� לדעת כיצד יעלה הטיפול בה

 א� טר� , שנדונה בפורו� בכיר,באופ� מהותי את פעילותו העסקית העיקרית של התאגיד
להבדיל (או החלטה לבחו� את האפשרות לסגת , אושרה על ידי כלל האורגני� בתאגיד

 א� כבר גובשה לגביה הסכמה עקרונית ,מעסקה מהותית שטר� נחתמה) מהחלטה לחתו�
נית� להחיל מבח� מסוג קו בוהק פרטני בכל אחד , כמוב�.  לגביה דיווח לבורסהונמסר

למשל נית� לקבוע נסיבות רפואיות פרטניות שבהתקיימ� חלה חובת דיווח . מהמצבי� הללו
 
 :Stefan J. Padfield, Immaterial Lies; 2071' בעמ, 124ש "לעיל ה, LOSS & SELIGMAN ראו  140

Condoning Deceit in the Name of Securities Regulation, 61 CASE W. RES L. REV. 143, 153 
(2010).  

  .232' בעמ, 1ש "לעיל ה, יוזפוב� פסרמ�ראו  141



  ד"תשע מד משפטי�  עידו באו�

516  

ע� זאת שלל האירועי� העתידיי� שהמציאות עשויה לזמ� . על מחלת נושא משרה בכיר
תהלי� גיבוש� של מבחני קו בוהק שיחולו , ל כ� ע142. אינסופי–למעשה , לתאגיד הוא רב

באופ� פרטני על האירועי� שעשויי� להזדמ� בדרכו של התאגיד הוא כשלעצמו תהלי� 
התוצאה של מאמ� . שמימושו רווי בחוסר ודאות ומצרי� משאבי� רגולטורי� ומשפטיי�

 של מכלול כזה תעמיד לרשות פעילי שוק ניירות הער� כללי� ודאיי� להערכת המהותיות
, כללי�� א� היא עתידה לסבול מהקשיי� האינהרנטיי� של אסדרה מוטת,אירועי� עתידיי�

התמודדות ע� ניסיונות לעקו� כללי , כגו� הצור� בעדכו� מתמיד והתאמה לשינויי נסיבות
 הסתברותי נית� לאמ� מבח� קו בוהק הקובע ס�,  לחילופי�143.אצבע מובהקי� וכיוצא באלה

מבח� הסתברותי שכזה נית� להחיל על בחינת מהותיותו . בח� מהותיות המידעשרק מעליו תי
, ואול�.  הסכמה אודות כל אירוע עתידי ולאו דווקא אירוע המחייב איתור של עלשל מידע

נראה כי יש טע� , ככל שממילא נעשה שימוש בקריטריו� המחייב איתור הסתברות מסוימת
  .ו� לעיללהעדי� את מבח� התוחלת מהנימוק הראש

˙È˘ÈÏ˘, אי� לשכוח כי עקרו� המהותיות נועד לבחו� כיצד ישפיע המידע על שוק ניירות 
מבח� ההסכמה , לעומתו. בחינת מידע במשקפי מבח� התוחלת משקללת בדיוק זאת. הער�

א� הקשר בי� , העקרונית עומד על נקודת זמ� מסוימת בחיי המשא ומת� לקראת עסקה
אינו נבח� כלל , נית להשפעת המשא ומת� על ערכו של התאגידהתגבשותה של הסכמה עקרו

  .ועל כ� המבח� עלול להחטיא את המטרה שביסוד עקרו� המהותיות
˙ÈÚÈ·¯ ,מבח� התוחלת בישראל לאור התאמתו למודל �פסרמ� �יוזפוב מצדדת באימו

 לנימוק זה אפשר להוסי� 144.אמריקניעקרו� המהותיות הישראלי שאומ� מהמשפט ה
לנוכח . בדיני ניירות ער� בישראלגרידא  הוא יותר ממקור פרשני אמריקניהדי� ה: חיזוק

 שוא� הדי� הישראלי להרמוניה ,הגלובליזציה והקלות של תנועת ההו� בי� מדינות ושווקי�
 בית המשפט בישראל מציי� כי 145.אמריקניכגו� השוק ה, ע� הדי� הנוהג בשוקי הו� בולטי�

 בסוגיית האיסור על שימוש במידע פני� לתוצאות אמריקניי� הבמבח� היישו� מגיע ג� הד
אי� ,  א� א� זהו המצב146.דומות לאלו שאליה� מגיע מבח� ההסכמה העקרונית בישראל

 
בכל אירוע יש לקבוע נסיבות . אימו� מבח� קו בוהק מחייב קביעת שני מבחני� לכל אירוע צפוי, למעשה  142

כ� יש לקבוע נסיבות שבהתקיימ� נחצה הקו הבוהק שממנו ואיל� נית� לומר כי האירוע מהותי ולאחר מ
כפי . למרות שהיה צפוי שיתממש, שבהתקיימ� נחצה הקו הבוהק במקרה שהאירוע העתידי לא יתרחש

  . אי� הכרח כי הקו הבוהק יהיה זהה בשני המקרי�, 113ש "לעיל ה, ÊÂÚשעולה מעניי� 
  .57 ש"ה לעיל, מאוטנר אצל הדיו� ראו  143
הכוונה לבחינה א� מידע מסוי� הוא מהותי על סמ� . 232 'בעמ, 1ש "לעיל ה, יוזפוב�פסרמ�ראו   144

על מבח� . המצוי בידי המשקיע) Total mix(השאלה כיצד משפיע מידע חדש זה על מכלול המידע 
לאחרונה הביע בית המשפט האירופי , בניגוד לגישה האמריקנית. 199–195 ' בעמ,מכלול המידע ראו ש�

את דעתו כי המבח� הנכו� בסוגיה הוא מבח� קו בוהק שאינו משקלל את עוצמת האירוע העתידי ע� 
 Case C-19/11, Markus Geltl v. Daimler AG., 2012 E.C.J EUR- Lexראו . ההסתברות להתרחשותו

LEXIS 1753.   
ראו . ההרמוניה בחקיקה נועדה לקד� השפעות רשת המקלות על משקיעי� להעביר הו� ממדינה למדינה  145

אוריאל ( ËÙ˘ÓÏ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰˘È‚‰ 521 ,541–542" מתקל דיני�"יה ודפנה קפליוק 'אוריאל פרוקצ
  ). 2012 ,יה עור�'פרוקצ

 .ALAN R. BROMBERG & LEWIS Dהשופטת ברלינר מצטטת בהסכמה את האמור בספר� של   146
LOWENFELS, SECURITIES FRAUD & COMMODITIES FRAUD 7 (1994) .  מדבריה� עולה לכאורה כי
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שני המבחני� שי� להתקיי� הזהות התוצאתית ביישו� הבטיח כי ג� בעתיד תמלבכ� כדי 
 ומבח� ההסכמה ריתבהצות מבח� התוחלת באר(בסוגיית איסור השימוש במידע פני� 

טיעו� התוצאה הזהה אינו תשובה משכנעת לנימוק ההרמוניה , כמו כ�). העקרונית בישראל
 שכ� מטרת ההרמוניה לאפשר למשקיעי� זרי� להשקיע בישראל מתו� הבנה ,הבינלאומית

 א� לעת עתה תוצאותיו זהות ,זהה לדי� המוכר לה� ולא כי הדי� שונהכי הדי� הישראלי 
  .שגות בדי� המוכר לה�לאלה המו

 טומנת בחובה חסרונות במישור פיתוח הדי� אמריקניהרמוניזציה ע� הדי� ה, מנגד
הרמוניזציה עלולה לגרו� לתקלה נרחבת במקרה של , לדעת רוברטה רומאנו. ויישומו

בעוד תחרות בי� רגולטורי� יכולה לחולל נורמות או אמצעי , בחירה בכלי רגולטורי שגוי
 אימו� מודל 147.� שיילמדו מתו� ניתוח הישגי הרגולציה או כישלונותיהאכיפה עדיפי
 אמנ� מקל על הרגולטור הישראלי לאמ� את דרכי היישו� ושיטות אמריקניהרגולציה ה

 אול� בה בעת הוא מקל ,ריתהבצות  שכבר פותחו על ידי רשות ניירות הער� באר,האכיפה
 באמצעות למידת , המוטלות עליה�על נמעני הרגולציה לאמ� דרכי� לעקיפת החובות

 שבו קיימת פעילות גיוס הו� ישראלית אמריקניהתנהגות� של נמעני הרגולציה בשוק ה
ייחודית לישראל תטיל עלות גבוהה יותר על פעילי שוק לעומת זאת גישת אסדרה . ענפה

ר מזער את הניסיונות להפדבר שי, מקומי המבקשי� להימנע מציות לנורמות החלות עליה�
  .את החוק

כהצדקה לאימו� מבח� ההסכמה העקרונית בישראל טיעו� התחרות הרגולטורית , ואול�
 ג� א� בתקופות , התקיימואמריקנישכ� בשוק ניירות הער� ה, משכנע במידה מוגבלת בלבד

עדיפותו של מבח� התוחלת נלמדת מהישרדותו של המבח� .  שני מבחני המהותיות,שונות
 שה� ,ני המבח� הקוד� למרות הקושי שהוא מציב בפני נמעניוהאחרו� והעדפתו על פ

בעלי יכולת כלכלית בלתי בכירי� במקרי� רבי� תאגידי� עתירי עוצמה ונושאי משרה 
  .  המסוגלי� להשפיע על עיצוב הנורמות,מבוטלת

˙È˘ÈÓÁ , הוא על עדיפות למבח� התוחלת על פני מבח� �ניתוח כלכלי מופשט מצביע א
ונית מבחינת התועלת לשוק המתבטאת בהבטחת דיווחי� חשובי� ובמניעת ההסכמה העקר

.  גדולות וקטנות–נניח כי בשוק מתקיימות חברות משני סוגי� . שימוש אסור במידע פני�
 לא נית� ,באופ� טבעי. קטנותו גדולות – נניח כי בשוק מתבצעות עסקאות משני סוגי�
ת הוא ות או בי� העסקאות הגדולות והקטנלהניח כי היחס בי� החברות הגדולות והקטנו

חברות גדולות וכ� יהיו מעט עסקאות פחות בשוק יהיו לפיכ� יותר חברות קטנות ו. שווה
אלא מוטה , יש להניח עוד כי חלוקת העסקות אינה שווה. גדולות והרבה עסקאות קטנות

 הסוגי� חברות גדולות נקשרות ביותר עסקות משני, כלומר. לטובת החברות הגדולות
עוד נניח כי חברות גדולות נקשרות ביותר עסקות גדולות מחברות . לעומת חברות קטנות

 
על ידי בתי המשפט בנקודה נמוכה יותר בפועל  נקבע ריתהבצות ר� המהותיות בענייני מידע פני� באר

  .) לפסק הדי�62' עמב, 68ש "לעיל ה, ‡ÏÈÈפ "ראו ע( בהשוואה לענייני� אחרי�
 Roberta Romano, For Diversity in the International Regulation of Financialראו  לגישה זו  147

Institutions: Redesigning the Basel Architecture (Yale Law School, National Bureau of 
Economic Research (NBER) & European Corporate Governance Institute (ECGI), Working 

Paper NO. 452, 2013), available at http://ssrn.com/abstract=2127749.  
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כלומר ג� שיעור העסקות הגדולות בס� העסקות שעושות החברות הגדולות גדול . קטנות
  .יותר משיעור העסקות הגדולות שעושות חברות קטנות

  :מתקיימות ארבע חלופות אפשריות, בהפשטה, א� כ�
 לביצוע עסקות גדולות יחול מבח� התוחלת לפני ת�ומשא חברות גדולות המנהלות מב  .1

 .מבח� ההסכמה העקרונית או למצער יחולו שני המבחני� באותו מועד
 לביצוע עסקות קטנות יחול מבח� ההסכמה ת�ומשא מבחברות גדולות המנהלות   .2

  .העקרונית לפני מבח� התוחלת
לביצוע עסקות גדולות יחול מבח� התוחלת במועד  ת�ומ שאמבחברות קטנות המנהלות   .3

 .מוקד� בהרבה לפני ההסכמה העקרונית
לקראת עסקות קטנות יחול מבח� התוחלת לפני  ת�ומשא מבחברות קטנות המנהלות   .4

מבח� ההסכמה העקרונית ולמצער יחולו שניה� יחד בו זמנית כמתואר בחלופה 
 148.הראשונה
ההכרעה מחייבת אפוא לבחור את .  שני המבחני� לתוצאה זההיובילו) 4(�ו) 1(במקרי� 

, לכאורה). 3(�ו) 2(המבח� לקביעת מהותיות המידע אשר מתאי� על פי הברירה בי� חלופות 
) 3(עדי� מבח� המקיי� את חלופה נראה כי מנקודת המבט הרגולטורית בשוק ניירות הער� 

ההשפעה של עסקות � בעובדה שהטע� לכ� נעו. )2(על פני מבח� המקיי� את חלופה 
משמעותית יותר מבחינת השינוי תהיה חברות קטנות שערי ניירות הער� של גדולות על 

דא . חברות גדולותשערי המניות של בשערי המניות לעומת ההשפעה של עסקות קטנות על 
עקב המספר המועט של חברות גדולות המבצעות מספר רב של עסקות  סביר להניח כי ,עקא
 מעט עסקות גדולות מתקזזי� תות ולעומת זאת ריבוי החברות הקטנות המבצעוקטנ

  ). 3(�ו) 2(היתרונות והחסרונות של המבחני� בחלופות 
מסתמנת עדיפות למבח� התוחלת על פני מבח� ההסכמה העקרונית במודל , בכל זאת

גדלה ככל לצרכי מסחר בניירות ער� במידע שות שימוש המוטיבציה לע: נסביר. המוצע כא�
במידע בחברה קטנה העומדת בפני עסקה  להשתמש שפוטנציאל הרווח גדל ולכ� הנטייה

.  מהנטייה להשתמש במידע במסחר בניירות הער� של חברה גדולהגדולה תהיה חזקה יותר
שבה ההשקעה , הסיבה לכ� היא התשואה הגדולה יותר מהשימוש במידע זה בחברה קטנה

 נמוכה יותר מההשקעה הנדרשת להשגת תשואה זהה בחברה הנדרשת ברכישת ניירות הער�
  .ג� א� הרווח הנומינלי זהה בשני סוגי החברות, הגדולה

.  חברות100נניח שוק ניירות ער� שבו נסחרות מניותיה� של . אמחיש בדוגמה מספרית
שהונ� העצמי בניכוי התחייבויות עומד על " גדולות" מתו� החברות הללו ה� חברות 20

 20 מניות ומתוכ� 100הו� המניות המונפק של חברות אלה עומד על . שקלי� חדשי� 1000

 
. ות הקטנותאתוצאה זו מחייבת הנחת הנחות מסוימות לגבי גודל� היחסי של החברות הקטנות והעסק  148

 שג� לאחר התגבשות בו עסקה תהיה קטנה דיה כ�ש הנחות אלה עשוי להתקיי� במקרה זה ג� מצב ללא
לא ייחצה ס� המהותיות של מבח� ) דהיינו התגבשות איסור השימוש על מידע פני�(הסכמה עקרונית 

 2אשר השלכותיה תוארו בניתוח מצב עול� , תוצאה זו, כזכור). דהיינו לא תקו� חובת הדיווח(התוחלת 
. יהא אשר יהא,  מבח� אחידטומנת בחובה קשיי� המטי� את הכ� לטובת אימו�,  לעיל.1.הפרק �תתב

. הדברי� הללו נכוני� ג� ביחס לחלופה הראשונה שבה נדונות חברות גדולות המבצעות עסקאות גדולות
 1גודל� היחסי של החברות הגדולות והעסקאות הגדולות בחלופה נניח כי , לצור� המש� הדיו�, לפיכ�

  . תוצאה כזוי�שולל 4חלופה בגודל� היחסי של החברות הקטנות והעסקאות הקטנות כמו ג� 
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שווי כל אחת מהמניות שבידי . מניות רשומות למסחר בבורסה ומוחזקות בידי הציבור
 200 שקלי� למניה ולכ� מסתכ� שווי המניות שבידי הציבור בסכו� של 10הציבור עומד על 

  .שקלי�
אשר הונ� העצמי בניכוי " קטנות"ורסה ה� חברות  החברות הנסחרות בב80יתר 

שיעור המניות מכלל הו� המניות המונפק .  שקלי� חדשי�400התחייבויות עומד על 
שחייבת חברה לרשו� למסחר בבורסה לצור� הנפקה לציבור גדל ככל שההו� העצמי של 

ה לחברות לכ� בהשווא. החברה לאחר ההנפקה קט� יותר כדי להגדיל את הסחירות במניות
 נניח כי 149.הגדולות נדרשות החברות הקטנות להנפיק שיעור גדול יותר מהו� המניות שלה�

שוויה של כל .  מניות נסחרות ומוחזקות בידי הציבור50 מניות וכי 100לחברות הקטנות יש 
ל שווי החזקות הציבור ו שקלי� ובס� הכ4מניה שבידי הציבור בחברה קטנה עומד על 

  . שקלי�200 מהחברות הקטנות עומד על במניות כל אחת
 20כל אחת מהחברות הגדולות מבצעת מדי שנה , בהתא� להנחות שצוינו לעיל

לעומת זאת כל אחת מהחברות .  עסקאות קטנות�10 עסקות גדולות ו10מה� , עסקאות
 עסקאות ומתוכ� רק שתי עסקאות ה� עסקאות גדולות ואילו 10הקטנות מבצעת מדי שנה רק 

 שקלי� לחברה 100עסקה גדולה משמעה רווח של .  העסקאות ה� עסקאות קטנות8יתר 
בהנחה כי שוק ניירות הער� מתנהג .  שקלי� בלבד10ואילו עסקה קטנה משמעה רווח של 
 אמורי� מחירי המניות בחברות לשק� את 150,חזקה�בהתא� לתאוריית השוק היעיל החצי

בחברה גדולה יעלה מחיר , א� כ�. לציבורהרווח הנובע מכל עסקה ע� הדיווח על העסקה 
. המניה בשקל אחד עקב דיווח על עסקה גדולה ובעשר אגורות לאחר דיווח על עסקה קטנה

בחברה קטנה יעלה מחיר המניה ג� הוא בשקל אחד לאחר דיווח על עסקה גדולה ובעשר 
  .אגורות לאחר דיווח על עסקה קטנה

 של חברה גדולה בהתבסס על מידע בדבר אד� הרוכש מניה אחת, הנחות אלהבהינת� 
ירוויח סכו� נומינלי זהה לזה שירוויח אד� הרוכש מניה אחת של ) גדולה או קטנה(עסקה 

 
 ÂÈÁ�‰Ï ÏÚ˙' ו פרקבשיעור� ופיזור� , ראו למשל את התנאי� בדבר שווי החזקות הציבור לאחר ההנפקה  149

ÈÙ ˜ÏÁ‰ È�˘‰ ÔÂ�˜˙Ï ‰Ò¯Â·‰) זמי� ב() חדשה חברה של למסחר מניות רישו��www.tase.co.il/ 
resources/pdf/rulesandregulations/hebrew/companies/nr_companies_1_2_105986.pdf(.  

גורסת כי מחיר� של ניירות ער� משק� את כל " חצי חזקה"תאוריית השוק היעיל בוואריאציה המכונה   150
 א� אינו משק� מידע שטר� פורס� ובכלל זה ,המידע שפורס� בציבור על נכס הבסיס של ניירות הער�

הער� בהתא� לטיבו של המידע לפיכ� פרסומו של מידע חדש ישפיע על שער נייר . מידע פני�
מסחר בניירות ער� על סמ� מידע פני� שטר� פורס� ברבי� מעניק למשתמש במידע , כמו כ�. שיתפרס�

ולכ� עבירת איסור השימוש במידע פני� מבוססת במידה רבה , זה יתרו� על פני שאר המשקיעי� בשוק
 ,Eugene F. Famaי� פאמה ' של יוגניסוחה הידוע ביותר של התאוריה מיוחס למאמרו. על תאוריה זו

Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 25 J. FIN. 383 (1970) .
פסק די� המאמ� את התאוריה והיא  ,60ש "לעיל ה, Basicבמשפט האמריקני מקובל לראות בעניי� 

ה בפסיקה האמריקנית על א� שלאחרונה גוברת הביקורת עליה מצד כלכלני� שומרת לעת עתה על מעמד
 ,Jill E. Fischלסקירה עדכנית של הביקורת על אימו� התאוריה בפסיקה האמריקנית ראו . ומשפטני�

The Trouble with Basic: Price Distortion after Halliburton, 90 WASH. U. L. REV. 895 (2013) .
חזקה �ה הישראלית המעניקה מעמד של חזקה ניתנת לסתירה לתאוריית השוק היעיל החצילגישה בפסיק

ש "לעיל ה, ˜Ï‡ËÈ דעת המיעוט של המשנה לנשיא ריבלי� בעניי�  למשלבשוק ניירות הער� בישראל ראו
  . לפסק הדי�36' פס, 54
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 הרוכש ע� זאת. של החברה) גדולה או קטנה(חברה קטנה בהתבסס על מידע בדבר עסקה 
יה מניה בחברה גדולה יידרש להשקיע עשרה שקלי� ברכישת המניה ואילו הרוכש מנ

 ועל כ� התשואה על השימוש במידע בחברה הגדולה , שקלי�4בחברה קטנה ישקיע רק 
 בעסקה גדולה ועל אחוז בודד בעסקה קטנה ואילו התשואה שתצמח 10%תעמוד על 

  .  בעסקה קטנה2.5% בעסקה גדולה ועל 25%למשתמש במידע בחברה הקטנה תעמוד על 
כ�  לענוס� .  במידע בחברות קטנותקיי� תמרי� לשימוש, בהינת� ההנחות האמורות

בהינת� כי פיזור החברות בשוק ניירות הער� ופיזור העסקאות בשוק דומה להנחות המוצעות 
 כתוצאה משימוש המצרפי למשקיעי� התמימי� בשוק ניירות הער�יהיה ההפסד , כא�

 המצרפיבחברות הקטנות גדול מההפסד על ידי אנשי פני� בעלי נגישות למידע במידע 
  151.בחברות הגדולותכאמור בשימוש במידע למשקיעי� התמימי� 

 �מבח� ההסכמה אימו� מבח� התוחלת עדי� על פני מהניתוח האמור עולה כי אימו
 בשלב )3(עסקאות מהסוג המנוי בחלופה שכ� מבח� התוחלת מוביל לגילוי העקרונית 

. נצל לרעה מידע זהמוקד� יותר ובכ� מקטי� את פרק הזמ� העומד לרשות מחזיקי מידע ל
, שאינ� בלתי חוקיות, גילוי המידע בשלב מוקד� מונע ממחזיקי מידע לנצלו בדרכי�, כמו כ�

כגו� רכישת ניירות ער� , א� מעניקות לה� יתרו� בלתי הוג� לעומת משקיעי� אחרי�
�  152.בחברות אחרות אשר תושפענה מהמידע באופ� עקי

�בתכנית העבודה של .  בקושי ליישמו,מורכא, חסרונו העיקרי של מבח� התוחלת נעו
 נכללו שורת הקלות שמטרת� לעודד חברות לגייס מימו� 2012הרשות לניירות ער� לשנת 

 במסמ� זה מציינת 153.בי� היתר על ידי הפחתת עלויות הרגולציה, בשוק ניירות הער�
ת� בו מחויבת החברה לדווח על משא ומ שדאות בשאלה מהו המועדוהרשות כי חוסר הו

 הקשיי� 154.לקראת עסקה מהותית מעורר קשיי� פרקטיי� בקרב החברות הנסחרות
הפרקטיי� ביישומו של מבח� המחייב את נמעניו להפעיל שיקול דעת מובני� מאליה� 

 
כדי האמור ינצלו את המידע נושאי משרה בעלי נגישות למידע מתו� החברה  כדי להבי� מדוע נניח כי  151

. לרכוש מניות לפני כל עסקה וימכרו את המניות לאחר עליית המחיר בשוק בעקבות הדיווח על העסקה
 עלייה של שקל אחד X מניות 20( שקלי� 220מידע בחברה גדולה יעמוד על ההרווח המצטבר של בעלי 

 X 2 שקלי� לכל עסקה קטנה 0.1 עלייה של X מניות 20+  עסקאות גדולות X 10לכל עסקה גדולה 
מידע על ה חברות גדולות יעמוד הרווח המצטבר של בעלי 20בהינת� כי בשוק יש ). עסקאות קטנות

 שקלי� בלבד 140הרווח המצטבר של בעלי מידע בחברה קטנה יעמוד על , לעומת זאת.  שקלי�4,400
 0.1 עלייה של X מניות 50+  עסקאות גדולות X 2 של שקל אחד לכל עסקה גדולה  עלייהX מניות 50(

הרווח הנומינלי של מחזיקי מידע בחברה קטנה נראה ).  עסקאות קטנותX 8שקלי� לכל עסקה קטנה 
בעלי  א� יש לזכור כי רווח זה משק� תשואה גבוהה יותר על ההשקעה לעומת הרווח שיצברו ,נמו� יותר

 חברות קטנות בשוק יעמוד הרווח המצרפי של בעלי מידע 80בהינת� מספר של . ה גדולהבחברהמידע 
מניעת השימוש במידע בחברות �הנזק המצרפי הנגר� עקב אי, דהיינו.  שקלי�10,200בחברות קטנות על 

כ�  לעמניעת השימוש במידע בחברות גדולות ונוס� �קטנות עולה באופ� משמעותי על הנזק הנגר� מאי
 .דווקא בחברות הקטנות תמרי� לשימוש במידע לנוכח התשואה הגבוהה יותר המושגת בה�יש 

 .Ian Ayres & Joseph Bankman, Substitutes for Insider Trading, 54 STAN. L. REV ראו לעניי� זה  152
235 (2001).  

 – ברגולציה קלותלה הצעות – II חלק ‰˜¯ÙÓ ÌÈÎ¯„ :ÌÈ„ÚÈ ˙ÂÈ�Î˙Â ÌÈ�˘Ï ˙Â·Â˙ ער� ניירות רשות  153
�זמי� ב( )2012 (הציבור להערות מסמ�www.isa.gov.il/Download/IsaFile_7044.pdf(.  

עדר כללי� ברורי� בשאלה מהו המידע שמוטל יעוד צוי� כי קשיי� אלה גוברי� לנוכח ה. 32'  בעמ,ש�  154
 .על החברה לגלותו בשלב המשא ומת�
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 דחה אות� בית ושב, Basic עניי� בינ האמריקועמדו א� לנגד עיניו של בית המשפט העליו�
יישו� המבח� . היישומי שמעמיד מבח� התוחלת למרות זאת אי� לזלזל בקושי .המשפט

המשתנה הראשו� . אשר שניה� עלולי� להיות עמומי�, דורש חישוב של שני משתני� שוני�
הוא ההשפעה הצפויה של האירוע העתידי על התאגיד והמשתנה השני הוא ההסתברות 

 חולשתו זוהי. הערכת כל אחד משני המשתני� היא עתירת עבודה. להתרחשותו של האירוע
המרכזית של המבח� מול מבח� קו בוהק כגו� מבח� ההסכמה העקרונית שבו נדרש לכאורה 

  .דהיינו עיתוי התגבשותה של הסכמה עקרונית, איתורו של משתנה אחד בלבד
עיו� מדוקדק יותר מלמד כי הפער היישומי בי� שני המבחני� אינו כה גדול כפי שנדמה 

כאשר , אכ�.  ההשפעה של האירוע העתידי על התאגיד נתבונ� תחילה ברכיב155.מלכתחילה
קשה יותר להערי� את השפעתו של אירוע עתידי על , מדובר במידע בעל אופי כמותי

. התאגיד בשלבי� מוקדמי� של התהוותו שבה� ההסתברות להתממשותו של האירוע קטנה
יבושה של לעומת זאת במבח� ההסכמה העקרונית יש בידי המערי� הפוטנציאלי במועד ג
בעניי� זה . הסכמה עקרונית נתוני� מדויקי� יותר להערכת השפעתו של האירוע על התאגיד

 כי כל עוד לא התגבשה הסכמה עקרונית על תנאי ‚¯ÏÙ�È„בית המשפט בעניי� העיר למשל 
קשה יותר לקבוע אי� א� בכלל ישלי� המידע על שווי  ", כגו� מחיר המכירה,העסקה
כי הקושי קיי� וטמונה בהתגברות עליו השקעת עלות נוספת מבחינת  אי� לכחד 156".המניה

ההתמודדות ע� קשיי� , מנגד. כמו ג� סכנה של חוסר דיוק בהערכה, המערי� הפוטנציאלי
מסוג זה היא מנת חלק� היומיומית של פעילי שוק ההו� העוסקי� דר� קבע בהערכת שוויי� 

המומחיות . ות עסקיות ארוכות טווחבתחזיות כלכליות ובתכני, של עסקאות עתידיות
הקיימת ממילא בתחו� זה מסייעת להקטי� את עלויות הערכת� הכלכלית של אירועי� 

  .עתידיי� א� בשלב מוקד� שבו לא נית� להצביע על הקווי� המדויקי� של אירועי� אלה
ביישו� מבח� התוחלת כמו ג� במבחני קו בוהק נדרשת במקרי� רבי� הערכה של , ועוד

פעת אירועי� עתידיי� שאינ� כמותיי� ואשר מהות� אינה משתנה על רקע הסיכויי� הש
ניטול שוב לדוגמה אירוע כגו� מחלתו של נושא משרה בכיר בתאגיד שעלול . להתממשות�

במקרה זה נדרשת ממילא . להידרש לפרוש מכהונתו עקב פגיעה ביכולות קוגניטיביות
אופייה של הערכה זו אינו . אירוע על התאגידהערכה איכותית ולא כמותית של השפעת ה

היא מבוצעת בשלב מוקד� ביותר של מחלת נושא המשרה או בשלב מאוחר שמשתנה בי� 
שכ� מהותו של האירוע , יחסית שבו ההסתברות לפרישתו של נושא המשרה גבוהה יותר

. �או ציר הזמ, העתידי שנדרש חישוב השפעתו נותרת זהה לאורכו של ציר ההסתברות
  .במקרי� אלה מציבי� מבח� הקו הבוהק ומבח� התוחלת קושי זהה בפני נמעניה�לפיכ� 

בהקשר זה חשוב לציי� כי ייטיבו לעשות בתי המשפט או מתוויי הנורמות בשוק ניירות 
שיעלה בקנה אחד ע� הספי� , הער� א� יקבעו ס� למשתנה ההסתברותי של מבח� התוחלת

, לכאורה. עת עתה לא נמצא בפסיקה או בדי� ס� מפורש כזהל. המקובלי� בדיני ניירות ער�
נית� להערי� את השפעתו של אירוע עתידי על תאגיד ג� כאשר הסיכוי להתממשותו הוא 

 
על כ� שהחדות של דוקטרינת העומד  292 ש"ה, 92' בעמ, 56ש "לעיל ה, „Â‡�ÂÓ‡ È�È˙ ראו ג� ליכט  155

עמימות "וכי המבח� מתאפיי� ב" למראית עי� בלבד"היא  Basicההסכמה העקרונית שנדחתה בעניי� 
  ".מובנית

  . לפסק הדי�17' פס, 51ש "לעיל ה, ‚¯ÏÙ�È„ עניי�  156
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 הערכת – הקושי הראשו�. ע� זאת הדבר מעורר שני קשיי�. קרוב לאפס, מזערי ביותר
הקושי . היה טע� בגילויהההשפעה של אירוע עתידי כזה עלולה להיות כה גסה עד כי לא י

כ� גדלה כמות האירועי� העתידיי� , השני והעיקרי הוא כי ככל שס� ההסתברות נמו� יותר
קביעת ס� הסתברות נמו� במיוחד תחייב הערכה . שיהיה על התאגיד להערי� את מהותיות�

  . שרבי� מה� לא יתממשו בסופו של דבר, של כמות אינסופית של אירועי� פוטנציאליי�
 לקביעת מהותיות� של 25%, 10%, 5%דיני ניירות ער� נפו� השימוש בספי� כגו� ב

 כל אחד מהספי� הללו יכול להתאי� כס� ההסתברות 157.אירועי� שוני� בתאגיד
המינימאלי כ� שרק אירוע שההסתברות להתממשותו עולה על השיעור שנקבע יהיה אירוע 

יש לתת את . ותית על פי מבח� התוחלתשיש לבחו� א� השפעתו הצפויה על התאגיד היא מה
�כ� יקט� מספר האירועי� העתידיי� שהתאגיד יידרש להערכת� , הדעת כי ככל שיוגבה הס

שתובא לידיעת , א� לא ודאי, ומאיד� גיסא תרד ג� כמות המידע החשוב, מחד גיסא
   158.המשקיעי�

 בסתירה נית� לטעו� כי נורמה המותירה שיקול דעת רחב בידי התאגידי� עומדת
מבח� ההסכמה , לכאורה. בדר� של כללי�בעיקר שוק ניירות הער� הגילוי בלהסדרת 
יותר ממבח� התוחלת את דיני ניירות הער� הול�  ,המקוריתהאמריקנית בגרסתו , העקרונית

. ג� א� יש בה� עקרונות ומושגי שסתו�כללי� עתירת בישראל המתאפייני� ברגולציה 
 מוסדרי� דיני ניירות ער� על ידי ריתהבצות ג� באר, ראשית. ענה זו יש לדחותט, ואול�

 בחר בית ,א� על פי כ� 159. או סטנדרטי�עקרונותבצד� כללי� ושילוב דומה של ריבוי 
דיני , כללי�מוטת העל א� הרגולציה , שנית. להעדי� את מבח� התוחלתהאמריקני המשפט 

המתפקדי� מונחי שסתו� מור כאכוללי�  ריתהבצות כמו ג� בארניירות הער� בישראל 
 עקרו� המהותיות הוא המרכזי שבה�. מחייבי� הפעלת שיקול דעתכמבחני סל שיוריי� ו

מבח� התוחלת הוא המבח� . בא לידי ביטוי בחובת התאגיד לדווח על כל אירוע מהותיוהוא 
ליישומו של עקרו� המהותיות ועל כ� עמימותו של מבח� התוחלת אינה מעלה ואינה 

מבח� התוחלת א� מתווה את אופ� הפעלת שיקול הדעת במקו� שבו המחוקק . המוריד

 
  .30ש " העילראו ל  157
 פ"ענית� לקרוא את פסק דינה ב, נעיר כי למרות הסתייגותה של השופטת ברלינר מהמבח� ההסתברותי  158

˜˘¯‰Ó ,ס� הסתברות של , סמו� להוהטקסט ה 67ש "לעיל ה �ע  להתרחשות האירו50%ככזה המאמ
. אול� ס� זה הוא חריג וכמעט שאינו קיי� בדיני ניירות ער�. העתידי לצור� קביעת מהותיות המידע

 –פרטי התשקי� וטיוטת תשקי� (לתקנות ניירות ער� ) א(51 'דוגמה חריגה לס� כזה מצאנו למשל בתק
ר� ובה� בו יותר ממחצית נכסיו של מנפיק ניירות עש המתייחסת למצב 1969–ט"התשכ) מבנה וצורה

תמורת ההנפקה מושקעי� בתאגיד אחר ועל כ� נדרש המנפיק לפרט בתשקי� ההנפקה את כל הפרטי� 
לנוכח . שהיו נדרשי� מהתאגיד האחר מושא ההשקעה אילו היה התאגיד האחר עצמו מנפיק ניירות ער�

פט ע� חריגותו של ס� חמישי� האחוזי� נדרשת לטעמנו לכל הפחות התמודדות עיונית של בית המש
  .יוצא דופ�הבחירה בס� כה 

 ,James J. Park, Rules ראו למשל ריתהבצות על תמהיל הכללי� והסטנדרטי� בדיני ניירות ער� באר  159
Principles and the Competition to Enforce the Securities Laws, 100 CAL. L. REV. 115, 

 מתאפיינת חובת ריתהבצות דומה כי באר, Parkמהדוגמאות המובאות במאמרו של . (2012) 134–132
 .עקרונות�מתאפיי� בהסדרה מוטת) Fraud(כללי� ואילו האיסור על הונאה �הגילוי בהסדרה מוטת
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הסכמה "המושג , כ� לע נוס� 160.עמו� לנמעני הנורמהבכוונת מכוו� מתח� הותיר 
 א� ,"הסכ�"מדובר במושג הכולל בתוכו את המילה אמנ� . א� הוא מושג עמו�" עקרונית

גמירות ? מחייבת מסוימות" מה עקרוניתהסכ"הא� . לא נמצא בדיני החוזי� פרשנות לתוכנו
ג� את מושג ההסכמה , למעשה. המושג משווע להבהרה? חזור�מהי אותה נקודת אל? דעת

  . העקרונית נית� לטעו� בתוכ� הסתברותי עמו� באופ� שיקרב את יישומו למבח� התוחלת
וקא דו,  שעלולה להתעורר בהקשר של אימו� מבח� עמו� בדי� הפלילי,למרות הביקורת

הקושי ביישומו של מבח� התוחלת מחזק את ההצדקה לאמצו ביחס לבחינת מהותיות� של 
מבח� ההסכמה העקרונית , ראשית. אירועי� עתידיי� בעבירת איסור השימוש במידע פני�

 יוצר תמרי� להתנהלות אסטרטגית של אנשי פני� מרכזיי� בכל הקשור ,לכאורה, החד יותר
קה באופ� שעלול להביא לנטרולו של איסור השימוש במידע לשלבי המשא ומת� לקראת עס

תיקוני� שנעשו בחוק ניירות ער� בשני� האחרונות מעידי� על כוונת המחוקק , שנית. פני�
 אימו� מבח� התוחלת 161.של עבירת איסור השימוש במידע פני�תחולתה להרחיב את 

עמומה נוצר לנמעניה  שכ� כאשר הנורמה ,את מוטת ההרתעה של העבירהא� הוא ירחיב 
 זהירות יתר במקרה זה משמעה כי אנשי פני� בתאגיד יימנעו 162.תמרי� לנהוג בזהירות יתר

וזאת כדי שלא ,  א� א� מידע זה טר� הגיע לדרגת מידע פני�,משימוש במידע שברשות�
התנהגות כזו אמנ� פוגעת . ימצאו את עצמ� עוברי� בטעות על איסור השימוש במידע פני�

של קוני� מהמסחר עקב היעדר� במידה מסוימת  שכ� נפח המסחר יצטמק ,ות השוקביעיל
א� , ע� זאת היעדרות זו אינה צפויה להשפיע באופ� משמעותי. או מוכרי� שה� אנשי פני�

שב� שהמידע ועל מחירו של נייר הער� בשוק שכ� טעות� של אנשי הפני� היא בח, בכלל
דהיינו אינו מידע שיש בו כדי להשפיע על , מהותישביד� הוא מהותי בשעה שהמידע אינו 

על מחיר נייר החלטות השקעה של משקיע סביר ועל כ� אינו אמור להיות מידע בעל השפעה 
  163.הער�

 
סיו� להמיר את מבח� התוחלת במבח� פשוט וטכני יעקר את התכלית שנועדה להשיג עמימותו של יהנ  160

. תה עושה זאתיושג השסתו� יש להניח שהיאילו רצתה רשות ניירות ער� לפשט את מ. מושג המהותיות
המחוקק והרשות טרחו והתקינו . מושג המהותיות אינו מוגדר בחוק ניירות ער� במפורש ולא בכדי

עשרות תקנות על פני מאות עמודי� וחזקה ג� עליה� כי אילו היו רואי� לנכו� להמיר את עמימות עקרו� 
  . 44ש "לעיל ה, Oesterle  למאמרו שלוהשו. המהותיות במבחני� טכניי� היו עושי� זאת

 וכ� ליכט 2009–ע"התש, )תיקוני חקיקה( איסור שימוש בלתי הוג� במידע על ניירות ער� תזכיר חוקראו   161
אמ� את דוקטרינת הקנייה במשיכה בעבירת ציע להתזכיר החוק . 54ש "לעיל ה, "שימוש במידע פני�"

 כ� שג� גור� חיצוני לתאגיד וא� גור� לעומתי לתאגיד שהגיע לידיו מידע שאינו ,השימוש במידע פני�
 יהיה מנוע מלעשות ,ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי להשפיע על החלטות השקעה

מידע שאינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע "כ" מהותימידע "תזכיר החוק מציע להגדיר . שימוש במידע
הגדרה זו מנסה לעקו� את הקושי ". לציבור היה בו כדי להשפיע על שיקולי ההשקעה של משקיע סביר

שיעמוד בפני גור� חיצוני לתאגיד בבואו להערי� א� מדובר במידע מהותי על סמ� ההגדרה הקיימת 
המידע אודות התאגיד אשר לא כולו מצוי בידיעת הגור� כיו� בפסיקה המחייבת היכרות ע� מכלול 

  . ע� זאת יש לציי� כי תזכיר החוק האמור נגנז בשל קשיי� אחרי� העולי� ממנו.החיצוני
רועי� העתידיי� שלא ייחשבו לאירועי� מהותיי� ילעומת זאת אימו� נורמה אשר מרחיבה את מתח� הא  162

  . 140ש "לעיל ה, Padfieldראו .  הסתרת מידע ומסחר אסורעלול לשדר לאנשי פני� מסר מתירני המעודד
 .186–183' בעמ, 1 ש"ה לעיל, יוזפוב�פסרמ�  163
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 ,בו מתגבשת חובת דיווח על פי מבח� התוחלתשודאות לגבי המועד �א� במצב של אי
דיווח . ווח מאוחר מדידיווח מוקד� מדי ודי: עלול התאגיד לטעות אחת משתי טעויות

דיווח �מאוחר מדי עלול לגרור סנקציות פליליות ומנהליות וכ� אחריות אזרחית בגי� אי
מחירה של . הרתעת יתר העמו� לאימו� מבח� התוחלתיגרו� לפיכ� ג� במקרה זה . במועד

הרתעת היתר הוא הצפת השוק במידע לא מהותי שעלול להקשות על משקיעי� לברור את 
ע� זאת בי� שתי הטעויות האפשריות עדי� פתרו� המגדיל את כמות המידע . המו�התב� מ� 

בשוק ומבטיח כי מידע מהותי יימסר ג� א� במחיר של הוספת מידע לא מהותי על פני כלל 
  . להימנע מהמשקיעי�עלול בו מידע מהותי ש

על  כי נית� ג� להציע לבטל באופ� מוחלט את החובה לדווח ,בשולי הדברי� ייאמר
ביטול החובה לדווח על משא ומת� לקראת עסקה מגל� במקרי� לא . בטר� הושלמהעסקה 

אודות המועד שבו יש על לא רק הדיו� הפנימי . מעטי� חסכו� פרקטי כפול מבחינת החברה
בו ש אלא א� נחס� מהתאגיד דיו� מורכב לא פחות במקרה ,לדווח על המשא ומת� נחס�

 לא הבשיל ויש להכריע א� העסקה לא ,ו דיווחה החברהעליש ,המשא ומת� לקראת העסקה
ביטול חובת הדיווח אינו מסיר ,  דא עקא164.תצא עוד לפועל ולעדכ� את השוק במידע זה

אודות אירוע עתידי על את ההתלבטות בשאלת המבח� הראוי להערכת מהותיותו של מידע 
ל שיושג בביטול חובת כ, מנקודת המבט הרגולטורית. בעבירת איסור השימוש במידע פני�

הפוטנציאלי בי� שני המבחני� והתמריצי� ' הוא הסרת הארביטראז, הדיווח על מידע כזה
  .הנובעי� ממנו

 נקט המחוקק בגישה שאינה מחייבת תאגיד לדווח על משא ומת� באופ� ריתהבצות באר
יע  א� מידע כזה הג, משא ומת�על אודותיזו� אלא מטילה עליו חובה להתייחס למידע 

א� מקור המידע . למשל כתוצאה משמועות שהופצו על ידי מא� דהוא, לשוק ניירות הער�
ואילו א� " אי� תגובה" להשיב ,האמריקני על פי הדי� ,רשאי התאגיד, אינו בתאגיד עצמו

 חייב התאגיד להתייחס מפורשות למידע ,מקור המידע הוא בתאגיד או בגור� מתו� התאגיד
לחברה להימנע במקרי� רבי� המאפשר ,  לנוכח מצב זה165.ולאשר או להכחיש אותו

 בבואו לבחו� א� ,האמריקניברור עוד יותר מדוע בחר בית המשפט , מדיווח על משא ומת�
 לייש� את מבח� התוחלת החובק אירועי� רבי� יותר ,נעברה עבירת שימוש במידע פני�

  .ועל כ� יוצר הרתעה רחבה יותר

  סיכו�. ו

אודות אירוע על  בדי� הישראלי כדי לקבוע את מועד סיווגו של מידע נמצאושני מבחני� 
בדי� הישראלי .  כמידע מהותית באשר להתממשותו בחייו של תאגידודאו�עתידי שקיימת אי

הוא מקי� חובת דיווח של , האחת: יש לסיווג המידע כמידע מהותי שתי נפקויות עיקריות
ל על אנשי פני� יחמופ� למידע פני� שהמידע ה, האחרת. התאגיד לציבור המשקיעי�

  .בתאגיד איסור לעשות בו שימוש כל עוד לא גולה לציבור

 
  .241 'בעמ, ש�  164
אגיד  מחמירי� יותר ומחייבי� התייחסות מפורטת של התריתהבצות כללי הבורסות באר. 250 ' בעמ,ש�  165

 . )245 'בעמ, ש�( ג� למידע שמקורו בצד שלישי
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אודות אירוע על ברשימה זו הצבעתי על הצור� לאמ� מבח� אחיד לסיווגו של מידע 
הבהירות הרווחת בפסיקה לעת הזו בשאלה איזה �על רקע אי, עתידי כמידע מהותי

  .מהמבחני� הוא המבח� הנוהג
עלות יישומו הגבוהה של מבח� . הוא מבח� התוחלת, לשיטתי, ח� האחיד העדי�המב

דיוקו של , מנגד. התוחלת מבחינה שיפוטית ופרקטית היא חסרונו העיקרי של מבח� זה
מבח� התוחלת עולה על מבח� ההסכמה העקרונית בכל הקשור להערכת מהותיותו של 

נית� לפתח מבחני אמנ� . למצבי� חוזיי�מבח� ההסכמה העקרונית ייחודי , כמו כ�. המידע
 אול� עלות פיתוח� של ,קו בוהק מסוגו של מבח� ההסכמה העקרונית ג� למצבי� אחרי�

  .כללי� אלה תאר� זמ� רב ותחייב השקעה רבה
סטייה מהפסיקה שאימצה את מבח� ההסכמה העקרונית יכולה , מבחינה מעשית

המחוזיי� אשר פסיקה קודמת של ערכאה להיעשות באמצעות פסיקה שונה של בתי המשפט 
זהה אינה מחייבת אות� או בתקדי� מחייב של בית המשפט העליו� לכשתובא הסוגיה 

לנוכח השתרשות מבח� ההסכמה העקרונית בפסיקת בתי המשפט המחוזיי� , דא עקא. בפניו
בעבירת איסור השימוש במידע פני� ולנוכח האפשרות הסבירה כי גישה זו תחלחל ג� 

נראה כי מתחייב שינוי , תחו� האכיפה המנהלית המופעלת על ידי הרשות לניירות ער�ל
אודות אירוע צפוי בחוק או בתקנות באופ� על הגדרת מהותיותו של מידע , קרי. חקיקתי

שיחיל מבח� מהותיות אחיד במסגרת חובת הדיווח ובמסגרת הגדרת מידע פני� בהתא� 
ירוע ועוצמתו של האירוע ביחס לתאגיד כפי שהיא לשקלול ההסתברות להתרחשותו של הא

  .ידועה במועד הערכת ההסתברות




