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 על שאלת השלכותיו :שליטה לביצור כפול כאמצעי רישו�

  ב לחוק ניירות ער�46 סעי� שלהפרשנות הרצויה 

  מאת

   *עדי ליבזו�

האפשרות להשתמש ברישו� כפול :  הרישו� הכפול באור חדשתופעת זו מאירה את רשימה

הרישו� הכפול של חברת יעד פוטנציאלית מייקר את עלות . כאמצעי לביצור שליטה

 את ההשתלטות ומונע לבצע שחקני� המעונייני� מרתיעשתלטות העוינת עליה ובכ� הה

ב לחוק ניירות ער� 46 על השאלה כיצד יש לפרש את סעי� משפיעהאפשרות זו . אותה

 לדיו� לאחרונה עלתה שסוגיה, האוסר רישו� בבורסה של חברות ע� שני סוגי מניות

 לפרש נוהגתהרשות לניירות ער� . אביב הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל במחלקה

 לביצור חלופיי� של חברות ע� אמצעי� רישו� ג� אוסר שהוא ולהסיק בהרחבהאת הסעי� 

 יש השאלה א� אכ� עלתה Mylan' נ Perrigo בעניי� הדי�בפסק . שליטה כגו� גלולות רעל

�ת  על חברות זרות הרשומות בבורסות אחרוג� ולהחילה פרשנות מרחיבה זו לאמ

 מתבית המשפט הונע לאמ� פרשנות מצמצ. אביב להירש� בבורסה בתל המעוניינותו

 להתמודד ע� בעיית כדי של חברות זרות � רישומאתלהקל : לסעי� משיקולי מדיניות

 בסוגיית, לטענתי.  החברות הנסחרות בהמספר את להגדילהבורסה ו" התייבשות"

אות� שיקולי מדיניות , שליטה ברישו� הכפול כאמצעי לביצור להשתמש האפשרות

 בתל בבורסה מספר החברות הזרות הנסחרות שכ�,  דווקאהמרחיבהמצדיקי� את הפרשנות 

 אימו� גו�כ,  בהחרות עשוי דווקא לעלות בעקבות הגברת הרגולציה על החברות הנסאביב

  .ב46הפרשנות המרחיבה לסעי� 

חשיבות . 1. קשר תיאורטיה: רגולציה של הבורסה כמנגנו� לביצור שליטה. א. מבוא

�תיאוריית ה:  בורסות מהזווית של החברות הנסחרותי�הרגולציה בתחרות בbonding ;  

�חלופות לתיאוריית ה: חשיבות הרגולציה לתחרות בי� בורסות. 2bonding ;3 . האפשרות

  ; שרגולציה אינטנסיבית תיחשב ליתרו� יחסי של בורסה מנקודת ראות� של חברות

טיעו� השימוש . ב.  השפעתה על הבורסה בתל אביב– אינטנסיבית כיתרו� יחסי רגולציה. 4

 .ב לחוק ניירות ער�46 השפעתו על פרשנות סעי� –ברישו� כפול כאמצעי לביצור שליטה 

חסרונות . ג .הניתוח המהותי של פסק הדי�. 2; רקע והכרעת בית המשפט: Perrigoעניי� . 1

  ; ההיק� המצומצ� של ההגנה. 1. שתלטות עוינתב כהגנה מפני ה46השימוש בסעי� 

 
, קסטיאל קובי �עמלתי על פרויקט משות� ע, במהל� כתיבת מאמר זה. איל��בר אוניברסיטת, מרצה   *

 החוקר את השפעות הגלובליזציה )YALE JOURNAL ON REGULATION ור בכתב העתשיראה א(
חלק מהרעיונות . בשווקי� הפיננסיי� על שוק ההשתלטויות העוינות ואקטיביז� של בעלי מניות

ועל כ� אבקש להודות לו על תרומתו ,  משיתו� הפעולה ע� קוביושפעוהמובאי� בפרויקט זה ה
קובי ל, אס� חמדניל,  דג�לציליברצוני ג� להודות . � הפעולה המפרההמשמעותית למאמר ועל שיתו

 בסדנה של משפט ומימו� באוניברסיטה העברית ולמשתתפי� ,קמראהוד ל, פרחומובסקיגדעו� ל, נוסי�
כל הטעויות . ובסדנה של משפט כלכלה ועסקי� באוניברסיטה העברית על הערותיה� המועילות

 .באחריותי
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ההשפעה של החמרת הרגולציה הנוגעת . 3;  שליטהרבעיה נורמטיבית בסיוע לביצו. 2

ההשפעה של החמרת הרגולציה על הרישו� . 4; להצעות רכש מחו�ל על חברות ישראליות

  .סיכו�. ד. בבורסה בתל אביב של חברות ישראליות הנסחרות בחו�ל

  מבוא

זו התפיסה .  מהווה חס� כניסה לשוקרגולציה רבי� במקרי�,  התפיסה המקובלתלפי

 מחברות הנדרש הר� הרגולטורי הורדת –המקובלת ג� בהקשר של עידוד המסחר בבורסה 

במאמר זה ברצוני לטעו� שבהקשר של .  כניסה של חברות נוספות לשוקתעודדנסחרות 

 דווקא עשויה למשו� והיא,  חס� כניסה לא בהכרחהיארגולציה , כניסה למסחר בבורסה

במקרי� מסוימי� ר� רגולטורי גבוה עשוי . שחקני� נוספי� להירש� למסחר בבורסה

הרישו� בבורסה ע� .  מעונייני� לאמ� מנגנוני� לביצור שליטהה�למשו� חברות שמנהלי

ות  הנסחרת בה הגנה מפני חברלחברהר� רגולטורי גבוה בפרמטרי� מסוימי� עשוי לספק 

הר� הרגולטורי הגבוה יותר עשוי . המעוניינות להשתלט עליה באמצעות הצעת רכש עוינת

 יי� ניכרת את ההשתלטות ובכ� להניא חלק מהמשתלטי� הפוטנציאלמידה בלייקר

 הר�הורדת : אביבטיעו� זה רלוונטי ביותר לבורסה בתל . מהחלטת� להשתלט על החברה

 תל בבורסה בלמסחר שייכנסו הזרות החברות ספרמ רבה את מידה לא תגדיל בהרגולטורי

 עוינת על ידי השתלטות של ה ביצועאת העלאת הר� הרגולטורי באופ� שיקשה ואילו, אביב

  .אביב תל בבורסהעשויה לעודד שחקני� מסוימי� להיכנס למסחר ב, חברה זרה

, חוק ניירות ער�ב ל46 הפרשנות של סעי� שאלת למאוד רלוונטי זה טיעו�

 הכלכלית בבית המשפט המחוזי המחלקה בפני לדיו� לאחרונה עלתה אשר, 1968–ח"התשכ

 על חברות אוסר הוא שלפיה,  את הפרשנות הרחבה של הסעי�להחילהא� יש : אביבבתל 

בית ?  חברות זרותעלג� , אביב תל בבורסהע� אמצעי לביצור שליטה להירש� למסחר ב

 זרות לחברותלהוריד את הר� הרגולטורי  פרשנות מצמצמת כדי להחיל סבר שיש משפטה

 של רישומ� עידוד, לאור הטיעו� האמור. אביב תל בבורסה לעודד� להירש� למסחר בובכ�

 פרשנות מת�:  את המסקנה ההפוכהלהצדיק דווקא עשוי אביבחברות זרות בבורסה בתל 

 מפני  הגנה לחלק מהחברות הזרותסיפוקו,  זרותבחברות כשמדוברב ג� 46רחבה לסעי� 

  .חלק מהחברות המשתלטות הפוטנציאליות

 הר� הרגולטורי הגבהת שלפיה הראשו� של המאמר יתמקד בטענה התיאורטית חלקו

לביצור שליטה באמצעות .  למשו� חברות המעוניינות באמצעי� לביצור שליטההעשוי

ר  לביצוחלופיי� אמצעי� לעומתרישו� בבורסה זרה עשויי� להיות יתרונות משמעותיי� 

, ל" המשמעות של טענה זו היא שחברות זרות הרשומות בבורסות גדולות בחו1.שליטה

 בבורסה קטנה דווקא בשל הר� הרגולטורי למסחרעשויות להחליט לרשו� חלק ממניותיה� 

כדי להדגיש את .  עוינותהשתלטויות פני מ� עליהלהג� מסייע אשרהגבוה של אותה הבורסה 

 המוזכרות הקונבנציונליות המוטיבציות בהצגה של אפתח, ההחידוש התיאורטי של טיעו� ז

 
 .3.א פרק �להל ראו  1
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  הנוספת לרישו� כפול כאמצעי לביצור שליטהשבהצדקה בחידושו, בספרות לרישו� כפול

  .הקונבנציונליות הצדקות לביחס

ב 46 השני של המאמר יתמקד בהשלכה של הטיעו� על שאלת הפרשנות של סעי� החלק

 של היק� הפרשנות השאלה המקרה שעמד ברקע תבסקירחלק זה ייפתח . לחוק ניירות ער�

 התגלגל אשר ההשתלטות של מייל� על פריגו ניסיו� – Perrigoפרשת . ב46 עי� של סויהרצ

 של הטיעו� המרכזי לבחינה מקרה קלאסי ליישו� והוא – הישראלי שפט המבית של פתחול

 כדי להשתלט על אביב תל בבורסה בחר חברה זרה מעוניינת להירש� למסובו,  זהשבמאמר

 מהותיהסעי� השני של חלק זה יעבור לניתוח .  זובורסה ברותחברה שחלק ממניותיה נסח

 היה מצדיק שלמעלה הטיעו� כיצד יראה ושבויחשו� את הכשלי� ברציונלי� ,  הדי�סקשל פ

 ביסוד ההחלטה של השופטת עמדו אשרמסקנה הפוכה מתו� אותה סדרה של שיקולי� 

 מפני הגנה כמנגנו�ב 46 בסעי� השימושהשלישי של המאמר ידו� בחסרונות של החלק . רונ�

  .� נית� להתמודד עמכיצד יבח� עוינות ושתלטויותה

הקשר תיאורטי:  של הבורסה כמנגנו� לביצור שליטהרגולציה. א  

:  הרגולציה בתחרות בי� בורסות מהזווית של החברות הנסחרותחשיבות. 1

  bonding�תיאוריית ה

 שהורדת רמת הרגולציה יא פעילות המסחר בתו� הבורסה הבהגברת היסוד בדיו� תהנח

וככל שחס� זה יהיה , רגולציה נתפסת כחס� כניסה. בהבכניסה אליה תגביר את הפעילות 

 יסוד הנחת אול� ג� 2. של חברות אל תו� הבורסההזרימה ג�כ� תגבר , נמו� ומצומצ� יותר

 מבקשות,  נוספותותהמעוניינות להירש� למסחר בבורסהחברות :  על הנחת רקענתזו נשע

 בסעי� זה 3. לפגוע בנזילותבעיקר יכולהורגולציה ,  של המניה שלה�הנזילות אתלהגביר 

 כפול הוא רישו� בהבוחרות העיקרי של חברות המניע שלפיהאערער על הנחת הרקע 

,  בספרות המחקרהבאי� לידי ביטוי ג�, אצביע על מניעי� חלופיי�. הגברת הסחירות

ולא ,  את המניע להירש� בבורסהלחזק דווקאהגברת הרגולציה עשויה , שבהתקיימ�ואראה 

 הגדלת נפח לצור� תאמ� שהבורסה רצוי כללי� רגולטורי� אילוכדי להחליט . ולהחליש

 
מרו� "עמדה זו נובעת מהגישה הכללית שתחרות בי� מדינות ובי� גופי� ע� מנגנו� רגולטורי גורמת ל  2

להשלכות של גישה זו בתחו� .  הורדת ר� רגולטורי כדי לעודד כניסה של שחקני� חדשי�–" לתחתית
 Roberta Romano, The Need for Competition in International ראוהרגולציה של ניירות ער� 

Securities Regulation, 2 THEOR. INQ. L. 387 (2001); Roberta Romano, Empowering Investors: 
A Market Approach to Securities Regulation, 107 YALE L.J. 2359, 2427 (1998); Stephen Choi 
& Andrew Gozman, Portable Reciprocity: Rethinking the International Reach of Securities 

Regulation, 71 S. CAL. L. REV. 903, 922–924 (1998). 
 Robert C. Merton, A Simple Model of ראו כמניע העיקרי לרישו� כפול נזילותהלעניי� הגדלת   3

Capital Market Equilibrium with Incomplete Information, 42 J. FIN. 483, 485 (1987); Gordon 
J. Alexander, Cheol S. Eun & S. Janakiramanan, Asset Pricing and Dual Listing on Foreign 
Capital Markets: A Note, 42 J. FIN. 151, 151 (1987); John C. Coffee, Jr., Racing Towards the 
Top?: The Impact of Cross-Listings and Stock Market Competition on International Corporate 

Governance, 102 COLUM. L. REV. 1757, 1779 (2002). 
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 על החברות העשויות י� הרגולטוריי� את מכלול ההשפעות של הכלללבחו�יש , המסחר בה

 שונה מהניתוח חברותההתמקדות בהשפעה הישירה של הכללי� על . להירש� בבורסה

,  הגילויחובות של ו, בבורסהי� הרגולטוריכללי� של ההשפעה בעיקר את ההבודק, המקובל

  .  על החברות הנסחרותהשפעת� את עקיפי�ורק ב, על משקיעי�

ות  את תופעת הרישו� הכפול של חברשניתחו מחקרי�, אלפיי� מתחילת שנות הכבר

 העיקרי של חברות להירש� המניע שלפיה הברית כפרו בהנחה המקובלת צותזרות באר

 למסחר �בבורסות אמריקאיות הוא הגדלת הסחירות של המניה שלה� באמצעות חשיפת

 עסקאות במניות בטריליוני דולרי� ות מתגלגלשבה�, ריקאי�המסיבי של השווקי� האמ

 של חברות � שאחד המניעי� העיקריי� לרישומהצביע על כ�) John Coffee (קופי. בשנה

 הברית צות הברית אינו הגברת הנזילות של המניה והמסחר בה בבורסה בארצותזרות באר

אלא העלאת ער� המניה הנובע מכ� ,  של השוקטציהבאמצעות התגברות על הסגמנ

 לרגולציה נתונה בהיותהשהחברה עומדת בסטנדרט גבוה של הגנה על משקיעי� 

  :במאמרו זאת כפי שפרופסור קופי מתמצת 4.איתאמריק

This Article finds that strong legal standards today attract, rather than repel, 

issuers who are cross listing.

5
 

 גבוהה יותר כאשר חברה פרמיה של קיומה בדבר מבסס השערה זו על ממצאי� קופי

 אינהא� ,  נרשמת למסחרהיא שבה� מקרי� לעומת אמריקאיות בבורסות מניותמנפיקה 

 של הנפקה על מחיר ההשפעה רקע על תופעה זו היא אנומלית 6. בבורסות אלומנפיקה

 
 לאמ� את המערכת הרגולטורית של הרצו� בלק ג� טע� שהמניע לרישו� הכפול הוא רדהחוקר ברנ  4

 Bernard S. Black, The Legal and ראו. ”piggybacking“טכניקה שאותה הוא כינה , מדינה אחרת
Institutional Preconditions for Strong Securities Markets, 48 UCLA L. REV. 781, 816 (2001) .

. גורמי� נוספי� מגבירי� את ההגנה על המשקיעי� עקב הרישו� בארצות הברית, מלבד רגולציה ישירה
המספקי� מידע מדויק , רישו� בשוק בארצות הברית גור� לכיסוי רחב יותר של החברה על ידי אנליסטי�

 Mark H. Lang, Karl V. Lang & Darius P. Miller, ADRs, Analysts, and ראו. יעי�יותר למשק
Accuracy: Does Cross-Listing in the United States Improve a Firm's Information Environment 

and Increase Market Value?, 41 J. ACCOUNTING RESEARCH 317 (2003). רישו� כפול ,  ועודזאת
 H. Kent ראו. לאומית ג� בקרב לקוחות פוטנציאליי��כול לשמש אמצעי להגברת הבולטות הבי�י

Baker, John R. Nofsinger & Daniel G. Weaver, International Cross-Listing and Visibility, 37 
J. FINANC. QUANT. ANAL. 495 (2002). אינ� ,כפול רישו� של לעיל היתרונות שכל לציי� יש אול� 

 "גדולה" בבורסה הוא החברה של הנוס� הרישו� כאשר רק אלא ,כללי באופ� כפול לרישו� רלוונטיי�
 בבורסה הנרשמת ,ק"נאסד כגו� "גדולה" מבורסה לחברה .וגדולי� מפותחי� שווקי� לה שיש במדינה

 המסחר כי ,המניה נזילות את מגדיל ואינ כמעט זה רישו� :כאלה יתרונות אי� ,אביב שבתל זו כגו� קטנה

 מוסי� אינו קטנה בבורסה והרישו� ,המוצא לבורסת ביחס בשישי� בטל נכנסת היא שאליה בבורסה

 .בעול� המרכזיות הבורסות באחת רשומה כבר שהייתה חברה של לאומית�הבי� לדומיננטיות
 .1762' בעמ, 3ש "לעיל ה, Coffee ראו  5 
  ראו.הנתוני� שקופי מתייחס אליה� לקוחי� מתו� המחקר של דאריוס מילר. 1790–1786 ' בעמ,ש�  6

Darius P. Miller, The Market Reaction to International Cross-Listings: Evidence from 
Depositary Receipts, 51 J. FIN. ECON. 103, 111–113, 117 (1999). 
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 ההצדקה 7.ו שליהולא לעלי,  לירידה בער� המניהמתשלרוב גור, המניה באופ� כללי

ילות של  הנזאת תגביר אשר התגברות על הסגמנטציה של השוק –הקלאסית לרישו� הכפול 

 בשני המקרי� ההתגברות על הסגמנטציה של 8. אינה יכולה להסביר תופעה זו–המניה 

 מציע קופי 9.ג� לפני ההנפקה הנוספת,  שהמניה נמכרת בשתי הבורסותמכיוו�, השוק דומה

 באמצעות הרישו� הכפול הוא הסטנדרט הרגולטורי למניההער� הנוצר : הסבר חלופי

 הסטנדרט הגבוה יותר מאותת למשקיעי� שיש 10.ו לעמוד בהגבוה יותר שהמניה צריכה

 השליטה ולמנהלי� לצמצ� את לבעלי כדאי יו שבעקבותניכרותצפי להזדמנויות צמיחה 

 לגייס את ו כדי שיוכלוזאת,  הדוקה פחותרגולציה כשהלקבל נית� אשרההטבות האישיות 

 משטורי הגבוה מש הסטנדרט הרגול11.המשאבי� הנדרשי� לניצול הזדמנויות הצמיחה

,  לא יפיקו הטבות אישיות מהחברהשה� לכ�מעי� ערבות של בעל השליטה והמנהלי� 

 הפער בי� עליית ער� את למעשה מניע זה מסביר Bonding”.12“ מכנה קופיפונקציה ש

הסטנדרט :  כפול ללא הנפקהרישו� של מקרה עלייה מתונה יותר בובי�המניה בהנפקה 

 מהסטנדרט בהרבה הברית הוא גבוה צותרה זרה המנפיקה בארהרגולטורי המושת על חב

 הסדר של רישו� כפול א� אינה לפי הברית ארצותהרגולטורי של חברה הנסחרת ב

 הכפול נובע מהעלייה ברמת הרישו� למניה בעקבות הנוס� הער� שמכיוו� 13.מנפיקה

ול שיצאה עליית הער� של המניה של חברה הרשומה ברישו� כפ, הרגולציה על החברה

 הראשו� רמת במקרה.  ברישו� כפול שלא יצאה בהנפקהחברה של יותר מהבהנפקה גבוה

  14.הרגולציה גבוהה יותר

� נוספת לתיאוריית התמיכהbonding של בממצאי� נית� למצוא Reese & Wiesbach ,

שעיקר הגידול בהנפקות של חברות ע� רישו� כפול הוא בבורסה במדינת המוצא של 

 ג� ממצא זה מקעקע את תיאוריית 15. נרשמהשאליהא בבורסה האמריקאית ול, החברה

א� המניע לרישו� הכפול היה הסחירות :  של השוק כמניע לרישו� הכפולהסגמנטציה

היינו מצפי� ,  גיוס רחב יותרהמאפשר,  הבריתצות יותר במניה בשוק הגדול בארההגבוה

 המוצא של בבורסת גיוסו רמת עומתללראות רמת גיוס הו� גבוהה יותר בשוק האמריקאי 

  16.החברה

 
 במחיר 3%�מלווה בירידה של כ, שלרוב הנפקה של חברה שמניותיה כבר רשומות למסחר הראו מחקרי�  7

 Ronald W. Masulis & Ashok N. Korwar, Seasoned Equity ראו .המניה שנסחרה לפני ההנפקה
Offerings: An Empirical Investigation, 15 J. FIN. ECON. 91, 102 (1986). 

 .1788 'בעמ, 3ש " הלעיל, Coffee ראו  8
 .ש�  9

 .1788–1787' בעמ, ש�  10
 .1787' בעמ, ש�  11
 .1780' בעמ, ש�  12
 .1783–1780' בעמ, ש�  13
 .1787'  בעמ,ש�  14
15  William A. Reese Jr. & Michael S. Weisbach, Protection of Minority Shareholder Interests, 

Cross-Listing in the United States and Subsequent Equity Offerings, 66 J. FIN. ECON. 65, 
95–101 (2002). 

 .1793 'עמב, 3ש "לעיל ה, Coffee ראו  16
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 תפתחת שבאופ� כללי עיקר התחרות הממסקנה ידי מביא אותו לקופי האמור של הניתוח

הנזילות והעמלות , ולא בציר מחיר המסחר, בי� בורסות יהיה בציר של רמת הרגולציה

מרו� " מדגיש שהתחרות לא בהכרח תהיה קופי אול� 17.כפי שרבי� נוטי� לחשוב, בלבד

כפי שקורה ברישו� הכפול לבורסה ,  להתכנסות סביב סטנדרט גילוי גבוהיגרו�ש" תקרהל

,  של בורסותלפרגמנטציהאלא להתמחות ו,  להתכנסותתגרו� לא התחרות. האמריקאית

 יהיו ק�וחל, שחלק� יהיו בורסות ע� סטנדרט גילוי נמו� שינסו למשו� סוג שחקני� מסוי�

  : למשו� סוג שחקני� אחרוי גבוה שינסבורסות ע� סטנדרט גילו

Put simply, competitive pressures tend to produce not uniformity, but 

specialization and fragmentation 18  […] the regulatory posture of an 

exchange is likely to be heavily influenced by the structure of shareholder 

ownership of the firms traded on it. This conclusion implies, in turn, that 

different markets will serve different clienteles. Some may become more 

transparent and impose higher listing standards in order to foster dispersed 

ownership, attract portfolio investors, and maximize the share value of 

listed companies, while others may persist as lower cost, relatively opaque 

exchanges that accommodate firms with concentrated ownership in which 

the private benefits of control will remain high. As a result, a dual 

equilibrium becomes possible under which high and low disclosure 

exchanges persist side by side, reflecting the fact that firms with both 

concentrated and dispersed ownership will also persist side by side.

19
 

תו שבורסות יתחרו זו בזו  מסקנועל, קופי זו מתבססת על קבלת הניתוח הכללי של רשימה 

 לניתוח זה שכבה נוספת של מניעי� לבחירת משטר להוסי� כי יש גורסתא� , על ציר הגילוי

�ה מלבד, גילויbonding, הוספתה של השכבה הנוספת .  בחשבו�מביא� אינו קופי ואשר

  . ניכרת את מפת התחרות בי� הבורסותבמידהתשנה 

 bonding� לתיאוריית החלופות: סות הרגולציה לתחרות בי בורחשיבות. 2

 חשוב במשיכת חברות זרות אל תו� ציר היא שהרגולציה הטענה ת א� מקבלי� אג�

 לזו מנוגדת צורה בדיוק במשפיע בכלי הרגולציה שהשימושייתכ� , הבורסה האמריקאית

 הברית צותעמיר ליכט סובר שהכוח המניע חברות זרות להירש� לבורסות באר. קופי הציעש

 החברות אצל ליכט טוע� ש20.אלא מרו� לתחתית,  טוע�קופיכפי ש, "תקרה להמרו�"ינו א

 
 Norman S. Poser, The Stock Exchanges of the United States andראו  בצירי תחרות אלו לדיו�  17

Europe: Automation, Globalization and Consolidation, 22 U. PA. J. INT’L ECON. L. 497, 
504–505 (2001). 

 .1764' עמב, 3ש "לעיל ה, Coffeeראו   18
 .1765'  בעמ,ש�  19
 שיש � מצויש�( )2002 (588, 572–570, 561 לב משפטי�" רישו� כפול של ניירות ער�" עמיר ליכט ראו  20

של " שהרצפה"א� , ב כמונע על ידי דינמיקה של מרו� לתחתית"יסוד לגישה הרואה ברישו� בארה
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 ג� במרכז הניתוח של שעומדותו,  הבריתארצות בבורסותהישראליות שנרשמו למסחר ב

חברות אלו נהנו . הרישו� הוריד את רמת הרגולציה האפקטיבית ולא הגביר אותו, קופי

   21.לרישומ� המניע שזהווייתכ� , מהחמרתה ולא, מבחינת�מהורדת רמת הרגולציה 

 ובי� ות על חברות אמריקאיהמוטלת בי� הרגולציה ניכר מצביע על הפער הליכט

 שני אחד מכל 22.הקיי� א� היו�,  זרות בבורסות אמריקאיותחברות המוטלת על הרגולציה

 ופסבט להשתמש נדרשותהחברות האמריקאיות : אחרח שנתי " למלא דו�סוגי החברות צרי

10-K20 טופס למלא נדרשות הזרות החברות אילו ו-F.23 מחברות הנדרש הגילוי היק� 

חברות .  זרותמחברות ניכרת מזה הנדרש מידה נרחב בהוא שלה� בטופסאמריקאיות 

,  אחד מהבכירי� בחברה בנפרדכל של ההעסקהאמריקאיות נדרשות לדווח על תנאי השכר ו

 הוצאות על חברות זרות צריכות רק לדווח במאוחד ואילו 24,לרבות אופציות שניתנו לה�

 עסקה לכל בנוגע חברות אמריקאיות נדרשות לפרט 25.השכר של כלל הבכירי� בחברה

 
 .Amir N:  ג�ראו ). במקו� יחסית גבוה ביחס למשטרי פיקוח רבי� בעול�קמתמירו� זה לתחתית ממו

Licht, David’s Dilemma: A Case Study of Securities Regulation in a Small Open Market, 2 
THEOR. INQ. L. 673, 702–703 (2001). 

 Amir N. Licht, Managerialלפירוט נוס� ראו ג� . 586–585' עמב ,20ש "לעיל ה ,ראו ליכט  21
Opportunism and Foreign Listing: Some Direct Evidence, 22 U. PA. J. INT’L ECON. L. 325, 

חלק מהפערי� המפורטי� , אול� בשל הזמ� הרב שעבר מאז כתיבת המאמר של ליכט ((2001) 336–334
ש "ה, ש�( כל אחד מהטפסי� תראו לדוגמה את הפער בזמני ההגש. בהמש� שוני� מאלו שנסקרו אצלו

 וכיו�  יו�135פרק הזמ� להגשת הדיווח של חברות אמריקאיות היה ,  בזמ� כתיבת המאמר).154–153
ולעומת זאת פרק הזמ� להגשתו במקרה של חברות זרות היה שישה חודשי� וכיו� ,  יו�90הוא עומד על 

 . יו�120הוא 
 .20ש "לעיל ה , ליכטראו  22
 Securities Exchange Act, §13, §15(d)  חובות הדיווח של חברות אמריקאיות מוסדרי� בתו�עיקרי  23

 .CFR §240.3a12-3(b) (1979) 17 רמות הדיווח המקלות על חברות מוסדרות בתו� .(1934)
ג� בחברות זרות יש חובה לדווח על עסקאות ע� נושאי משרה או בעלי . CFR §229.402 17 (2006) ראו  24

 Form 20-F, item 7B, available at ראו .א� רק כאשר מדובר בעסקאות המהותיות לחברה, שליטה
http://bit.ly/2NwzPid) להל� :Form 20-F.( 

והוא עשוי לערער , שליכט במאמרו התעל� ממנו,  סייג חשוב בסעי�ישנו כי לציי�יש . item 6B, ש� ראו  25
את טיעונו שחברות ישראליות יכולות לצמצ� את סטנדרט הדיווח החל עליה� בעניי� שכר הבכירי� 

 לחברות זרות שלא לדווח על שכר הבכירי� פשרהדי� האמריקאי מא. ריתבאמצעות רישו� בארצות הב
 Disclosure of Compensation is required“ : רק כאשר חובת הדיווח באר� המוצא נמוכה יותר,בנפרד

on an individual basis unless individual disclosure is not required in thecompany’s home 
country and is not otherwise publicly disclosed by the company” )ש� ,item 6B .( הדי� האמריקאי

 כאשר באר� המוצא סטנדרט הדיווח זהה רי�אינו מאפשר סטנדרט דיווח נמו� יותר בנוגע לשכר הבכי
11�18040) א"ת מחוזי(צ "ראו בעניי� זה ת. לסטנדרט האמריקאי הרגיל�טבע תעשיות '  נחנס 12

אהוד קמר העלו טענה זו כנגד ' שרו� חנס ופרופ'  פרופ.)29.9.2013, פורס� בנבו(מ "ות בעפרמצבטי
 המאפשר להסתפק בסטנדרט ,2000–ס"ש הת,)21 ' מסתיקו�( שניצלה את חוק ניירות ער�, טבע חברת

סטנדרט הדיווח , לטענת�.  ג� כאשר הוא נמו� יותר מסטנדרט הדיווח הנדרש בישראל,הדיווח הזר
ב מותנה בכ� שסטנדרט הדיווח באר� המקור של החברה הזרה נמו� "� יותר של חברות זרות בארההנמו
 ישנה חובה לדווח על שכר ישראל בג�ו הואיל, באשר לדיווח על שכר הבכירי� זה איננו נכו�. יותר

 טבע הייתה צריכה לדווח על שכר ,ועל כ� ג� לפי הדי� האמריקאי,  מהבכירי� בפני עצמואחד�כל
חברת טבע טענה שמטרת הסעי� היא לא להכביד את חובות הדיווח של .  מהבכירי� בנפרדאחד�כל

ועל כ� יש לדחות , ל"החברות הישראליות הדואליות ביחס לסטנדרט הדיווח כאשר ה� רשומות רק בחו
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 ואילו 26, נושאי המשרה ובעלי השליטהובי� דולר בי� החברה 120,000- מיותר שוויהש

 יותר שלת  בחברות אמריקאיות ישנה חובת דיווח על החזקו27.חברות זרות פטורות מכ�

 בהיק� הבדלי� צד ל29. חלהאינה בחברות זרות חובה זו ואילו 28, אחוזי� בחברהמחמישה

 פני� בחברות לאנשי הנית� הפטור בחובות חוקיות אחרות כגו� הבדלי� יש, חובת הגילוי

 על חל זה איסור". מועדעסקאות סיבוביות קצרות " מכירה בחסר או לבצעזרות מהאיסור 

את הדוח של , עוד וזאת 30. דיווחחובת ג� אליו ונלווית, ת אמריקאיותאנשי פני� בחברו

 זרות יכולות חברות ואילו 31, יו� מתו� שנת דיווח90 רק עד הגישחברות אמריקאיות נית� ל

  32. עד ארבעה חודשי� מתו� שנת הדיווחהגישול

 צות בי� חברות אמריקאיות הנסחרות בבורסות המובילות בארהבדלי� מדגיש שהליכט

אלא ג� לרמת האכיפה ,  רק לחקיקה עלי ספרי� מוגבל�אינ,  חברות זרותובי�הברית 

נית� , למרות הדימוי של השוק האמריקאי כבעל מערכות אכיפה אגרסיביות. כלפיה� ננקטתה

 האכיפה במקרי� רמת ובי� כלפי חברות אמריקאיות הננקטת בי� רמת האכיפה הבדללזהות 

ורד� סיגל המשווה חברות 'את טיעונו על מחקר של ג מבססליכט . של חברות זרות

 ביניה� ניכר הברית ומצביע על פער צות מקסיקאיות הרשומות בארלחברותאמריקאיות 

 צעדי ננקטומעול� לא , עד תקופת המחקר שלו: מבחינת רמת האכיפה הננקטת כלפיה�

 צותרשומות באר מתעוררי� השווקי�כלפי חברות ִמ , בי� פליליי� ובי� מנהליי�, אכיפה

 ראיונות שלו ע� עורכי די� פרטיי� המתמחי� בייצוג בעלי מניות בתביעת חברות 33.הברית

 
 אחד� כללאת המסקנה שרישומה של טבע בבורסה בתל אביב יגרור חובת דיווח נפרדת על השכר ש

אמנ� התובענה הסתיימה בפשרה .  שלא הייתה קיימת לו הייתה נסחרת רק בארצות הברית,רי�מהבכי
כפי שמשתק� ג� מחוות , א� עמדת� של חנס וקמר נראית חזקה ביותר, משמעית בעניי��ללא הכרעה חד

 ) הפשרהבמסגרת(ב ומהעובדה שבפועל "סי פריד בעניי� חובת הדיווח של טבע בארה'דעתו של ג
 . מהבכירי� בנפרדאחד�טבע לדווח על שכר כלהסכימה 

26  17 CFR §229.404 (2006). 
 חובת דיווח על עסקאות נושאי משרה מוטלתש לציי� חשוב( item 7B, 24ש " הלעיל, Form 20-F ראו  27

 .) לחברהיותמהות אשרא� היא צרה יותר וחלה רק על עסקאות , ובעלי שליטה
 .item 7A1, ש�  28
 בתנאי – חובה זו חלה ג� על חברות זרות, ג� כא� יש לציי� שבדומה לחובת דיווח על שכר בכירי�. ש�  29

 nless the company is required to disclose a lesser(U)“:  באר� המוצא שלה� קיימת דרישה זוג�ש
percentage in its home country, in which case that lesser percentage applies”. 

 ראולעניי� הפטור של חברות זרות מסעי� זה . Securities Exchange Act of 1934, §16(b) (1934) ראו  30
17 CFR §240.3a12-3(b) (1979). 

 . Form 10-K, General Instructions A(2)(c),available at: http://bit.ly/2BZ2knkראו  31 
32  Form 20-F, 24ש " הלעיל ,.General Instructions, A(2)(c)  
33  Jordan Siegel, Can Foreign Firms Bond Themselves Effectively by Renting U.S. Securities 

Laws? 75 J. FIN. ECON. 319 (2004)) פני פרסומוליכט התייחס לגרסה מוקדמת יותר של המאמר ל ,
�היו כמה תביעות של ה, יש לציי� שמאז פרסו� המאמר). א� התוכ� למעשה זההSECנגד חברות זרות  ,

 על הקצאת אופציות למפרע Comverse תביעה נגד: ומתוכ� שתיי� ידועות נגד חברות ישראליות
)backdating options ( ונגדMelanoxראו. לה על דיווחי� שקריי� בנוגע לצמיחה העתידית ש In re 

Comverse Technology Inc., Securities Litigation, 543 F. Supp.2d 134 (2008); In re Mellanox 
Technologies Ltd., Securities Litigation, No. 13-cv-04909-JD (N.D. Cal. Dec. 17, 2014). 
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�ה,  ניירות הער� האמריקאיתרשותש,  טענה זויזקוח, ונושאי משרהSEC ,לפתוח מתנמנע 

  34. מתעוררי�שווקי� כלפי חברות ִמ בהליכי�

 ות החברובי�קאיות  זרות בבורסות אמרית חברובי� זה בחובת הדיווח פער

 וח בי� חובות הדיוהפער את לגמריחופ� כמעט , הבא לידי ביטוי ג� באכיפה, האמריקאיות

 לחובות הדיווח של חברות ישראליות בבורסות אביבשל חברות ישראליות בבורסה בתל 

 מבוססות על אביבחובות הדיווח של חברות ישראליות בבורסה בתל .  הבריתצותבאר

 אמריקאיות ועל כ� כמעט זהות לחברות הנוגע בכל הברית צותהנהוגי� בארמשטרי הגילוי 

10�לדרישות של ה-K .אינ� ,  הבריתצותחברות ישראליות הנרשמות למסחר ג� בבורסה באר

לא לחוק ניירות 35 עי� מכוח סוזאת, צריכות לעמוד בדרישות הגילוי של החוק הישראלי

ל מדרישות הגילוי של "אגיד הרשו� בחוהמאפשר לרשות לניירות ער� לפטור ת, �ער

�הורידו ,  הבריתצותרבות מהחברות הישראליות שנרשמו למסחר באר,  לאור זאת35.האר

המקביל לזה החל על ,  הגילוי הישראליממשטר ועברו,  לעמוד בויכותאת ר� הגילוי שה� צר

 חברות למשטר הגילוי המצומצ� יותר החל על, חברות אמריקאיות בבורסות אמריקאיות

   36. בבורסות אמריקאיותרותזרות הנסח

 חברות זרות רבות �ישנ: קופי הפוכה מזו של מסקנה כלל את ליכט למביא זה ניתוח

,  פוחתתעליה� המוטלת רמת הרגולציה רישומ�הנרשמות בבורסות האמריקאיות שבעקבות 

 הרשומות  שהניתוח של ליכט מתמקד בחברות זרות ישראליותא� כייש לציי� . ולא עולה

 השני ברשימת במקו�ישראל :  זאת בממצאי� חשובי� ביותרבכלמדובר , ק"בנאסד

 לא הרחק ממוקמת היאו,  חברות81 ע�, ק" הרשומות בנאסדחברותהמדינות שיש לה� 

המניע של חלק ,  לפי הניתוח של ליכט37. חברות רשומות94ע� , סי�, מהמדינה הראשונה

,  הברית הוא להקל על עצמ� את העול הרגולטוריצותנכבד מהחברות הזרות הנרשמות באר

אול� הגור� . הרישו� נובע מתהלי� של מרו� לתחתית ולא מרו� לתקרה. ולא להכביד אותו

 האינטרסי� של � שהרישו� הכפול עשוי לנבוע דווקא מהואהנוס� שליכט מדגיש 

ההחלטה , ירמותבדומה להחלטות רבות בפ.  של בעלי המניותהאינטרסי� מ�ולא , המנהלי�

 אלא,  האינטרס של בעלי המניותעל שלא התבסס מנהלי� לבצע רישו� כפול עשויה לשל

  . כל אחד מהבכירי�של הנפרדת להסתיר את חבילת השכר הרצו� עללמשל 

פותח ,  וליכט נמני� עמושקופי,  בספרות המצביע על רגולציה כמניע לרישו� כפולהזר�

טנות כגו� הבורסה הישראלית יכולות לפתח יתרו� יחסי  בורסות קכיצד להבנהצוהר נוס� 

המקרה של הצעת . ולהתחרות בה� במידה מסוימת,  הגדולותאפילו, על פני בורסות אחרות

 עשוי למשו� לעצמו את מניות פריגו אכ� ממחיש מדוע סטנדרט רגולטורי כשלרכושמייל� 

 בזו זו יכולות להתחרות הבורסות שבה צורה נוספת יתארהסעי� הבא . ברותרישו� של ח

  . חברות דווקא באמצעות אימו� סטנדרט מחמירולמשו�

 
 .349–342 'בעמ, 33ש "לעיל ה ,Siegel ראו  34
 . ניירות ער�חוקל 35' ס  35
 .25ש " הלעיל , בווהדיו� חנס עניי� ראו לדיו�  36
37  Nasdaq, Companies by Region (August 15, 2016), availabe at http://bit.ly/2wnep04. יש לציי� 

 Coffeeג� המאמר של , ק"בקרב החברות הזרות בנאסד של חברות ישראליות ושבגלל דומיננטיות ז
 ).1777' בעמ, 3ש " הלעיל, Coffee ראו(מעניק תשומת לב מיוחדת לחברות ישראליות 
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 מנקודת יחסי של בורסה ליתרו תיחשב יבית שרגולציה אינטנסהאפשרות. 3

  חברותראות של 

 לרישו� כפול מניע הקוד� ראינו כיצד הסטנדרט הרגולטורי של הבורסה יכול לשמש בסעי�

.  חברות זרות לבורסהמשיכת על המדיניות הרצויה ל רבהבמידהועל כ� עשוי להשפיע 

 אודות על קופיהמשלב את הטיעו� של , זה חשיבה יישו� של כיוו� יוצגבסעי� זה 

 ואת 38, החברהבשבילהאפשרות של מרו� לתקרה וסטנדרט רגולטורי מחמיר כיתרו� 

ישו�  של המנהלי� כמניעי� את התהלי� של הרהאינטרסי� אודות על של ליכט הטיעו�

 סטנדרט רגולטורי מחמיר עדפתה:  השילוב בי� השניי� נראה מתמיהלכאורה 39.הכפול

 עולה בקנה אחד ע� ה המניות ואינבעלי של האינטרסי�יותר לרוב עולה בקנה אחד ע� 

בחלק זה נראה שסטנדרט רגולטורי מחמיר עשוי לשרת . האינטרסי� הצרי� של המנהלי�

 של השליטה לביצור כאמצעי בו השתמשפשרות לאת האינטרסי� של ההנהלה בשל הא

 חברה מידרוש, רישומה של חברה בבורסה ע� סטנדרט רגולטורי מחמיר. ההנהלה הקיימת

 האפשרות א� ייחודב,  הללוי�משתלטת פוטנציאלית לעמוד בסטנדרטי� הרגולטורי

ורה היא הצעת מניותיה כרכיב מהתמ,  הצעת רכש עוינתלהציע כדי לה הנתונההעיקרית 

הכללתו של רכיב מנייתי בתמורה לבעלי מניות חברת היעד . לבעלי המניות של חברת היעד

. מזומ� כס� התמורה בכל של הצעתה אתבשל אילוצי� תזרימיי� המונעי� , רווח ביותר

 חבות מס מלאה מניעת: ס בתמורה נובעת ג� משיקולי מהמנייתי הרכיב של והכללת

 הצעת הרכיב 40.השקעה הלמימוש נחשבת מזומ� ס�כ וקבלת הואיל,  התמורהלילמקב

ועל כ� החברה המשתלטת צריכה לעמוד בדרישות ,  לציבורלהצעההמנייתי נחשבת 

 רשות ניירות הער� ה� ה�:  חברת היעד נסחרתשבההרגולטוריות של הרשויות במדינה 

 ככל שהדרישות.  במוקד ההצעההעומדות המניות של חברת היעד ות נסחרשבההבורסה 

 העמידה עלות שככלו,  יותרגבוהות,  לעמוד בה�צריכה הרוכשת שהחברההרגולטוריות 

כ� הסיכוי שהחברה הרוכשת הפוטנציאלית אכ� תהיה מעוניינת ,  גבוהה יותראלהבדרישות 

 ניירות ער� בחוק אימו� כלל רגולטורי בבורסה ופיכ�ל. להשתלט על חברת היעד קט�

עשוי למשו� חברות , יי�בית רוכשי� פוטנציאל בצורה אפקטיירתיע אשרהמדינתי 

  41.להירש� למסחר בבורסה של אותה מדינה,  בהגנה מפני רכישות עוינותיינותהמעונ

 
 .ש�  38
 .20ש "לעיל ה, ליכט  39
 ,Alan J. Auerbach & David Reishus, The Impact of Taxation on Mergers and Acquisitions ראו  40

in MERGERS & ACQUISITIONS 69, 71–77 (1987). 
עצ� הרישו� הכפול לא יהפו� את החברה לאטרקטיבית ,  שבמוקד מאמר זהבמקרי� כייש לציי�   41

ועל כ� התמרי� החיובי , ר� לחברהאמנ� במקרי� רבי� הרישו� הכפול מוסי� ע. להשתלטות עוינת
להשתלטות על החברה עשוי להיות גדול מהתמרי� השלילי של הסטנדרט הרגולטורי הגבוה יותר 

בה� חברה רשומה , אול� זה המצב דווקא במקרי� הסטנדרטיי� של רישו� כפול, הנלווה לרישו�
" חזקה"שמת בבורסה ונר,  נמוכההלרוב במדינות מתפתחות או מפותחות ברמ, "חלשה"בבורסה 

אול� לא זה המצב . שמגבירה במידה ניכרת את נזילות המניה ואת מעמדה בכלכלה מפותחת יותר
" חזקה" שבו חברה הרשומה בבורסה – reverse cross listingהמכונה , ברישו� הכפול בכיוו� ההפו�

ו� כפול אינ�  היתרונות הסטנדרטיי� של ריש,בסיטואציה כזו". חלשה"נרשמת למסחר בבורסה 
 על יכולת החברה לגייס הו� בשל הנזילות המוגבלת משפיעה הנזילות בבורסה הנוספת אינה: רלוונטיי�
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 הסוגיה של זה מרחב לתחו� רלוונטית היאו,  להדגיש שטענה זו רחבה יותרחשוב

היק� חובות הגילוי של חברות הנרשמות בבורסה :  זה יתמקד בה בחלק הבאמאמרש

 תלוי ביישו� שלה בהקשר ואינו כשלעצמו של הטענה הכללית עומד וק�הת. ישו� כפולבר

ג� א� ממצאי� .  חברות הנרשמות ברישו� כפולעל המוטלתשל היק� חובת פרסו� תשקי� 

 של הסוגיה המרכזית של מאמר זה בהקשרה יצביעו על כ� שהיישו� של הטענה י�אמפירי

 את והמציעות לה� מנגנו� לביצור שליטה שיש ותחבר על המוטלת פרסו� תשקי� חובת –

 שנית�ייתכ� ,  חלש יחסיתהוא – אביב בתל בבורסהמניותיה� בהצעת רכש לחברה הנסחרת 

   42. בהמש�שיוזכרו בהקשרי� אחרי� ליישמו

מנהלי� עשויי� להיות מעונייני� לרשו� חלק ממניותיה� דווקא ,  אחרותבמילי�

י מחמיר כדי להשתמש בסטנדרט הרגולטורי המחמיר בבורסה זרה ע� סטנדרט רגולטור

העלויות הגבוהות של  נוכחל, גור� שירתיע הצעות רכש עוינות:  לביצור שליטהאמצעיכ

אמנ� עלויות אלו רלוונטיות רק כאשר .  לרכוש את המניות שנרשמו ברישו� הכפולההצע

אות בה הצעה  יש לראז כ�ש, מדובר בהצעת רכש עוינת המבוססת על תמורה מנייתית

 בחברות הגדולות מבוסס על תמורה הרכשאול� חלק הארי של הצעות , לציבור של מניות

 הגבוה מהער� הנובע, מזומ� כס� מימו� לתמורה מלאה ביג להשקושיוזאת בשל ה, מנייתית

  . של עסקאות אלו

.  הרגולטורי הוא רק מניע משני בהחלטה של חברה היכ� להנפיק את מניותיההמניע

 שיקולי נזילות הדורשי� בורסה גדולה ע� נפח מסחר � במעלה הני� הראשוי�קולהשי

 אול� כדי ליהנות מהיתרונות של הסטנדרט 43. מדובר בחברה גדולהא� ייחודב, גבוה

ג� ;  בבורסה המשניתייסחר שחלק נכבד ממניות החברה הכרחאי� , הרגולטורי המחמיר

עשוי ,  תשעה אחוזי�של בהיק�,  בהמש�ושנדו� ב, נתח מצומצ� כמו במקרה של פריגו

כל שצרי� הוא שהנתח . להספיק כדי ליהנות מההגנה של הסטנדרט הרגולטורי המחמיר

 ובי� צמוד בי� ההנהלה מאבקוכאשר הצפי הוא ל, יהיה הכרחי לצור� ההשתלטות העוינת

 געבנוג� נתח קט� יצרי� את החברה הרוכשת להציע את הצעת הרכש ג� , החברה הרוכשת

שרוב� ,  בעלויות הנובעות מכ�לשאת זו תצטר� לכ�ו,  הנסחרות בבורסה המשניתלמניות

 הנתח שהחברה 44. המניות הנסחרות בבורסה המשניתנתח גודל תלויות באינ�קבועות ו

 
שכבר , אינו מוסי� לסטטוס של החברה" החלשה"וג� הרישו� בבורסה , "החזקה"שלה לעומת הבורסה 

רישומי�  "– כפולי� מאמר זה מתמקד א� ורק בסוג השני של רישומי�. "חזקה"הייתה רשומה בבורסה 
תירש� ג� בבורסה ,  שבה� חברה גדולה הרשומה באחת הבורסות המובילות בעול�–" כפולי� הפוכי�

 עצ� הרישו� הכפול אינו הופ� את החברה ,במקרי� מעי� אלו.  כגו� זו שבתל אביב,"חלשה"
 & Nicholas C. Howson ראולהבחנה בי� רישו� כפול רגיל לרישו� כפול הופכי . לאטרקטיבית יותר

Vikramaditya S. Khanna, Reverse Cross-listings – The Coming Race to List in Emerging 
Markets and an Enhanced Understanding of Classical Bonding, 47 CORNELL INT’L L.J. 607 

(2014). 
  .)ג(2.ב  פרק להל�ראו  42
 Amir N. Licht, Cross-Listing and ראו ברישו� כפול  בנושא התמריצי�הקלאסית  הספרותלסיכו�  43

Corporate Governance: Bonding or Avoiding?, 4 CHI. J. INT’L L. 141, 143–145 (2003). 
החברה ,  שג� א� כמות המניות הנסחרת בבורסה המשנית אינה נחוצה לביצוע ההשתלטותייתכ�  44

בשל דרישה בבורסה הראשית או ,  בבורסה המשנית תצטר� לשאת בעלויות הרישו�זאת הרוכשת בכל
 .שההצעה תהיה פתוחה לכל בעלי המניות, בחוקי ניירות הער� במדינת הרישו� שלה
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 הרכש הפוטנציאליות להצעות באשרתצטר� להנפיק בבורסה המשנית תלוי בהערכותיה 

 5% של הנפקה תספיק שבה�ייתכנו חברות . ות יזכו מבעלי המנישלהוהיק� התמיכה 

 תצטר� שבה�א� ייתכנו מקרי� ,  מסטנדרט הרישו� המחמירליהנותבבורסה המשנית כדי 

 כדי שההגנה מפני השתלטות עוינת באמצעות הרישו� הכפול תהיה 30% להנפיק החברה

  .קטיביתאפ

ר שליטה  ברישו� הכפול כאמצעי לביצולהשתמש בהצעה הבעיות העיקריות אחת

,  העלויות המושתות על החברות הרוכשות הפוטנציאליות�וצינו� הצעות רכש היא שאות

א� הבורסה המשנית מאמצת סטנדרט רישו� . מושתות ג� על חברות היעד הפוטנציאליות

, ל"המצרי� פרסו� תשקי� ג� כאשר מדובר בחברה הרשומה בבורסה מובילה בחו, גבוה

, תי� מושתות ג� על חברת היעד הפוטנציאלית המתגוננ תשקבפרסו�העלויות הכרוכות 

 נוספות שאר העלויות והעמלות הנובעות ועליה�, ולא רק על החברה הרוכשת הפוטנציאלית

 רצונ� אתיצנ� ג� ,  של סטנדרט רישו� מחמירהמצנ� האפקט לפיכ�. מרישו� בבורסה נוספת

 ולא רק את רצונ� של חברות ,של חברות יעד פוטנציאליות להירש� למסחר בבורסה משנית

.  הצעת רכש עוינת של חברה הרשומה ג� בבורסה המשניתלהציערוכשות פוטנציאליות 

 מקנה לחברת היעד אינוהרישו� בבורסה משנית ע� סטנדרט רישו� מחמיר , לכאורה

 לה עניי� של ממש יהיההפוטנציאלית יתרו� על פני חברה רוכשת פוטנציאלית ועל כ� לא 

  .מסחר בבורסה זולהירש� ל

 זאת הרישו� בבורסה המשנית ע� סטנדרט הרישו� המחמיר מעניק יתרו� יחסי ובכל

 הטע�. ומשני טעמי�,  הפוטנציאליתהרוכשתלחברת היעד הפוטנציאלית על פני החברה 

 חייב להיות זהה אינו על חברת היעד הפוטנציאלית שיחול הוא שסטנדרט הרישו� הראשו�

בהחלט ייתכ� שחברת היעד .  על החברה הרוכשת הפוטנציאליתולשיחלסטנדרט הרישו� 

קריטריו� אפשרי . ו בעריכתתחויבולעומת זאת החברה הרוכשת ,  בעריכת תשקי�תחויבלא 

שאחד מה� בפועל הוא מניית ,  הוא קיומ� של שני סוגי מניות בחברהת בי� חברולהבחנה

  . שליטה

 הוא בבורסה זרה רישו� המ�ציאלית  היעד הפוטנחברת להיחסי השני ליתרו� הטע�

 עליה פחות להכביד ההעלות עשוי,  בפרסו� תשקי�חויב היא עצמה תשבה�שג� במקרי� 

בעוד חברת .  התזמו�יאהסיבה העיקרית לכ� ה.  המשתלטת הפוטנציאליתחברה העל אשרמ

  ליהנות מההגנהכדיהיעד הפוטנציאלית יכולה לבחור את הזמ� המתאי� לפרסו� התשקי� 

החברה המשתלטת לא תוכל לבחור , הנובעת מהרישו� בבורסה ע� סטנדרט הרישו� הגבוה

 על מאוד משפיע הזמ� ר�גו. הזמני� להצעת הרכש הוא מוגבל" חלו�. "את הזמ� המתאי�

 כ� המחיר של עיכוב בזמ� בשל הצור� לערו� תשקי� הוא ועל, הצלחת הצעת הרכש העוינת

 זאת.  חברת היעד בזמ� שנרשמהשילמה מהמחיר ש יותר לחברה המשתלטתהרבהגבוה 

 וזאת,  שהחברה הרוכשת צריכה לפרס� עשוי להיות גבוה יותרמידעג� הער� של ה, ועוד

 שהיא לא יכלה לבחור מתי לפרס� את התשקי� אלא הייתה צריכה לעשות זאת כחלק משו�

  .מההלי� של הצעת הרכש

 העלות יאמנגנו� לביצור שליטה ה משנית כה השימוש ברישו� בבורסשל נוספת בעיה

 ובעיקר, ישנו מגוו� רחב של מנגנוני� אפשריי� לביצור שליטה. הגבוהה של מנגנו� זה

 שליטה באמצעות ביצור – המוצע למנגנו�.  גלולות רעל ודירקטוריוני� מדורגי�של סוגי�




   :שליטה לביצור כפול כאמצעי רישו
  ט"עתש מח משפטי
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 לאמצעי� השוואה בה גבוהעלות –רישו� בבורסה משנית ע� סטנדרט רישו� גבוה 

 אפקטיבית מפני השתלטות ג� רתעה האחרי� מספקי� הי�האמצעי� הסטנדרטי. אחרי�ה

,  של חלק�להפעלהאמנ� .  על חברת היעד המאמצת אות�כבדותללא השתת עלויות 

א� עיקר האפקטיביות שלה� ,  ממששל לותישנה ע, בעיקר סוגי� מסוימי� של גלולות רעל

העלות העיקרית של ,  בתור אמצעי� חוזיי�.בלי שיופעלו כלל, הוא בהיות� גור� מרתיע

� הוא ה�אימוצdrafting cost ,מנגנוני� אלו לתקנו� מוסי�העלות הכרוכה בניסוח הסעי� ה 

 הכפול הרישו�עצ� קיומו של מנגנו� , לעומת זאת. יותר מוגבלת בעלות שהיא, החברה

דיווח לבורסה  לבורסה על עצ� הרישו� ועלויות ההעמלות –מצרי� עלויות משמעותיות 

מדוע שתרצה לבחור ,  לביצור שליטהבמנגנו� מעוניינת שחברה מסוימת הנחהב. הנוספת

 יותר ואפקטיביי� באותה הרבה זולי� מנגנוני� לרשותהכאשר עומדי� ,  כ�כלבאמצעי יקר 

  ?מידה א� לא יותר

 על להתגבר הקושי הגדול יותר יאהראשונה ה.  להשיב שתי תשובותנית� זו בעיה על ג�

 של גלולת הרעל ופיי� החלהמנגנוני� על ההתגברות לעומתמנגנו� הרישו� הכפול 

אמנ� האחרוני� מספקי� הגנה הרמטית יותר במקרה של ניסיו� . והדירקטוריו� המדורג

 הרישו� מנגנו� עלויות להשוואה על המשתלט במאוד עלויות גבוהות השית�השתלטות ב

הנובע מאימו� , ר� ביצוע שינויי� בחברההצור� להמתי� שנה שלמה לצו. הכפול

 הדילול של ג�,  על כ�נוס�.  לפרס� תשקי�הצור� מ� הרבה יותר מכביד, דירקטוריו� מדורג

משית ,  הקלאסיות של גלולות הרעלגרסאות פי העלער� המניות ללא שינוי בער� החברה 

לרוב לעקו�  הללו נית� חלופיי�אול� את שני המנגנוני� ה.  על הרוכשניכרתעלות 

, באמצעות שינוי התקנו� וכ� לבצע את ההשתלטות ללא העלויות הנלוות למנגנוני� אלו

 קשה, בה נדרש המנגנו� של הרישו� בבורסה והסטנדרט הרגולטורי הגבוה האת ואילו

 כפול החברה הייתה צריכה להשקיע וברישו� הואיל,  ועודזאת 45. לעקו�ר יותהרבה

 ת אפקטיביי� משתלטי� פוטנציאלישלההרתעה ,  השליטה לצור� ביצוריתהשקעה ריאל

 העלויות – ביצור שליטה במנגנו� החברה של הריאלית ההשקעה). credible threat(יותר 

 במשתלט יותר שהחברה אכ� תילח� אמי� שדר ת שולח– של הרישו� תיותהמשמעו

 בעלייטול על ידי  לבניתני�, בתקנו� ששולבו ביצור שליטה מנגנוני, עומתהל. פוטנציאלי

  . ממששלהמניות ללא עלות 

 
 למצוא בנתוני� נית� , לכ� שבפועל נית� להסיר את ההגנות הקונבנציונליות מפני השתלטות עוינתדוגמה  45

להצעות של בעלי . " הדירקטוריו� המדורגהגנת" – בספרות לחזקה ביותר נחשבתש ההגנה תבנוגע להסר
וה� הביאו , מניות להסרת התניית הדירקטוריו� המדורג הייתה השפעה רבה ביותר בארצות הברית

20%� לכ, 2001�  בS&P 500 מהחברות במדד 60%�מ: לירידה ניכרת במספר החברות שיש לה� הגנה זו 
 R.J. Guo, Timothy A. Kruse & Tom Nohel , Activism and the Shift to Annual ראו. 2014בשנת 

Director Elections, 14 J. ACCT. & FIN. 83 (2014)) להל� :Guo (2014).( Guo ואחרי� לא זיהו שו� 
שאפיי� את המקרי� שבה� הוסרה , )Entrenchment Index(כגו� שינוי במדד ההתעשרות , תנאי מקדי�

 R.J. Guo, Timothy A. Kruse & Tom Nohel, Undoing the Powerful  ג�ראו. הגנה זו
Anti-takeover Force of Staggered Boards, 14 J. CORP. FIN. 274, 279–280 (2008) . יש לציי�

ובכל , ) אפקטיבילא הוא אחרת(שברוב המקרי� סעי� הדירקטוריו� המדורג דורש רוב מיוחד להסרתו 
א� שבמקרי� אלו אי� מדובר . וחד הנחו� לביטול הסעי� גויס הרוב המי,במקרי� שצוינו לעיל, זאת

 גורמת לכ� ,עצ� יכולת� של בעלי המניות להסיר מנגנו� זה,  באמצעות המשתלטו�בהסרה של המנגנ
 .שאמצעי זה אפקטיבי פחות למנהלי� ולדירקטוריו� לצור� ביצור שליטה
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 לוואי של תוצר והמרכזית יותר היא היות אפקט ביצור השליטה השנייה התשובה

 הו� בעלות נמוכה יותר בשל הגדלת גיוס:  לקידו� תכלית אחרתועדשבעיקרו מי, הרישו�

 שבה�נות הראשו� הוא שג� במדי.  לשני חלקי�רק תשובה זו נית� לפ46.הנזילות של המניה

כגו� גלולות רעל ודירקטוריו� ,  במנגנוני� ישירי� לביצור שליטהלהשתמשחל איסור 

 בשל וזאת,  לצור� ביצור שליטההכפול הרישו� במנגנו� השימוש של הגבלהאי� , מדורג

 האפשרויות של גיוס ההו� הרחבת – והמרכזית יותר של הרישו� הכפול אחרתהתכלית ה

,  לוואי של הרישו� הכפולצר תווא שביצור השליטה המשו�קא על כ� דוו.  החברהבעבור

 שבה�רציונל זה רלוונטי יותר לחברות ממדינות אירופה .  גדלותואפשרויות השימוש ב

,  הבריתצותואינו רלוונטי לחברות מאר,  באמצעי� הקלאסיי� לביצור שליטההשימוש נאסר

 באמצעי� לביצור להשתמשי אי� איסור קטגור,  דלוורלרבות,  מהמדינות בהשברבות

  . שליטה

 ארצות דלוור בגו� כמדינות החלק השני של תשובה זו רלוונטי ג� לחברות מאול�

, ג� א� מבחינה פורמלית מותר להשתמש באמצעי� הקלאסיי� לביצור שליטה: הברית

 את בה� נתפס על ידי בעלי המניות כצעד המשרת השימוש שמשו� כ�מנהלי� יירתעו מ

 רוב שבה,  הבריתבארצות אפילו, בשל כ�. רה על חשבו� בעלי המניותמנהלי החב

 העסקיות של ההנהלה מוגנות מפני ביקורת שיפוטית לאור כלל שיקול הדעת טותההחל

וחל עליה מבח� ,  זולהגנה זוכה אינה באמצעי לביצור שליטה השתמשההחלטה ל, העסקי

,  אלואמצעי� עומת ל47.קי המוגברכלל שיקול הדעת העס:  שיפוטיתביקורת של יותרחמור 

 וזאת,  לאינטרסי� האישיי� שלה�דאגה למנהלי� מייחס אינורישו� כפול בבורסה משנית 

 ג� את טובת� של שמקד�,  הו�גיוס – התכלית המרכזית יותר של הרישו� הכפול בגלל

 ללכ מהגנת נהנית כפול כ� ברישו� את החברה לרשו�החלטה ,  נוס� על כ�48.בעלי המניות

 אמצעי ביצור לנקוט שיפוטית מהחלטה לביקורת פחותשיקול הדעת העסקי ותהיה חשופה 

 בעניי�שאי� ספקות ,  בשל התכלית המרכזית של הרישו� הכפולושוב, י�שליטה סטנדרטי

  .הלגיטימיות שלה

 אביב הבורסה בתל על השפעתה – אינטנסיבית כיתרו� יחסי רגולציה. 4

 ממש של השפעהיש ,  יתרו� יחסיתעניקרגולציה אינטנסיבית  שלאפשרותו,  האמורלניתוח

 הבורסה בתל גו� הר� הרגולטורי של בורסה קטנה כבעניי� הדומיננטית האסטרטגיהעל 

 
 ).8ש "טקסט הסמו� להה לעילראו ( "התגברות על אפקט הסגמנטציה: " ממה שכונהנובעה  46
על ) enhanced business judgment rule (" הדעת העסקי המוגברשיקול" המחמיר של המבח� תהחל  47

 בית ידי  נקבעה על, כדי להדו� השתלטות עוינתההחלטות הדירקטוריו� לאמ� מנגנוני� לביצור שליט
 .Unocal Corp., v. Mesa Petroleum, 493 A.2d 946, 955 (Delדלוור בעניי� המשפט העליו� של 

 Mary Siegel, The Problems and Promise of .“Enhanced Business ראולתחולה של הכלל . (1985
Judgment”, 17 U. PA. J. BUS. L. 47 (2014). 

 יותר "חשודה"ותהיה , לנפוצה יותר תהפו�  של רישו� כפול ממניעי ביצור שליטהפרקטיקהה א� ג�  48
.  יהיה פער בי� טכניקה זו לטכניקות הסטנדרטיות לביצור שליטה זאתבכל, בבסיסהשמבחינת המניעי� 

 � ואילו,  ביצור השליטה בחברה– דירקטוריו� מדורג וגלולת רעל ישנו רק מניע אחד מנגנונילאימו
 זהות יצירת, נזילות הגדלת ובה� –  שליטה תמיד יהיו מניעי� נוספי� מלבד ביצורכפולה לרישו�
 ). 625 בעמ� ,41 ש"ה לעיל, Howson & Khanna ראו (הזר לרגולטור מחווהו זרות במדינות מקומית




   :שליטה לביצור כפול כאמצעי רישו
  ט"עתש מח משפטי
  ב לחוק ניירות ער�46 סעי� של על שאלת הפרשנות הרצויה השלכותיו  

199  

 תל בבורסה שבמקרה של חברות זרות הנרשמות להיאהטענה המוצגת במאמר זה . אביב

מספר החברות הזרות  הסטנדרט הרגולטורי תביא לגידול בעלאתייתכ� שדווקא ה, אביב

 צות הראה בניתוח של החברות הזרות הנרשמות בארקופיכפי ש.  ברישו� כפולהשיירשמו ב

 הרגולטורי הגבוה יותר בשווקי� האמריקאי� אינו מרתיע את החברות הסטנדרט, הברית

 ניע א� הסיבה והמשהוא אלא זו בלבד ולא,  הבריתצותמלהירש� למסחר בשווקי אר

 להקשר יותר זה נראה מתאי� יעו� ט49. הבריתרצות באהירש�רות ל של החבי�המרכזי

.  שוק גדול ע� סטנדרט רגולטורי מהגבוהי� בעול� שקשה להתחרות בוזה –האמריקאי 

. אביב יכול להיות רלוונטי ג� לבורסה בתל ומהאול� ברשימה זו הראיתי כיצד היגיו� ד

 הברית באמצעות אימו� צותבאר אינה יכולה למשו� חברות מהבורסה אביבהבורסה בתל 

שעברה מבורסה אמריקאית , וג� לא תהיה, אי� חברה אחת. סטנדרט רגולטורי נמו� יותר

 . לבורסה ישראלית רק כדי ליהנות מסטנדרט רגולטורי נמו� יותר
ועל כ� השירות שהיא צריכה ,  לבורסות הגדולותחלופה אינה אביבית התל הבורסה

.  תוספת שאי� בבורסה הגדולהמת�: י� לבורסה גדולהלהציע צרי� לשמש מוצר משל

הער� .  ממש על הנזילות של הבורסה הראשיתשל אינה מוסיפה נזילות אביבהבורסה בתל 

 כי� שלה צריי� האפשריהמוס�התוספת והער� ;  בתור ספקית נזילותוהמוס� שלה אינ

ולטורי מחמיר יותר ער� מוס� זה עשוי לנבוע דווקא מהצבת סטנדרט רג. להיות בציר אחר

 עשויי� להיות מעונייני� בכ� שחלק תהמנהלי� של החברו. מזה המוחל בבורסה הראשית

קט� מהמניות של החברה שלה� ייסחרו בבורסה נוספת ע� סטנדרט רגולטורי מחמיר יותר 

. כזאתכדי להעלות את המחיר של הצעת רכש עוינת ובכ� לספק הגנה מפני השתלטות 

בדומה לטענה של . הא� היא שונה ממנ, ה משות� ע� הטענה של קופילטענה זו יש מכנ

ל סטנדרט רגולטורי גבוה יותר עשוי למשו� שחקני� מסוימי� "הנלפי הטענה , קופי

 להיחש� לסטנדרט בחירהה, קופי הטענה של טעמיאול� בשונה מ. להירש� בבורסה

" תו האיכות"אמצעות  את ער� המניה בת נעשית כדי להעלואינהרגולטורי גבוה יותר 

 האינטרס של המנהלי� לבצר את שליטת� עקבאלא , שהסטנדרט הרגולטורי הגבוה יוצר

  50.בחברה

 בהקשרי� רבי� להעלות את רמת הרגולציה כדי לייצר מוטבשלבורסה קטנה ,  זהלטיעו�

 לשני סווג�נית� ל.  רבי�היבטי�יש , מנגנוני ביצור שליטה שימשכו חברות להירש� בה

והצבת כללי ממשל תאגידי ,  חברות משתלטותעל המוטלותהחמרת חובות הגילוי : �סוגי

 א� תשקי� מקי� פרסו� חובתכגו� , ותהטלת חובות גילוי נרחב.  חברותלאות�מחמירי� 

 אשר עלות,  המשתלטתחברה העל ניכרת עלות להעמיס העשוי, ל"שהחברה נסחרת בחו

 משתלטות לחברותלי ממשל תאגידי  הצבת כל51.ההשתלטות את לבצע אותה מרתיעת

 
49  Coffee ,שהסטנדרט הרגולטורי אינו מטרה כשלעצמה,  להדגיש שוביש. 135–128 ש"הב, 3ש "לעיל ה ,

וחותמת האיכות של הגנה , בשל הסטנדרט הרגולטורי הגבוה יותר. אלא הוא אמצעי להעלאת ער� המניה
 .ובעקבות כ� ג� מחיר המניה עולה, הביקוש למניה במדינת המוצא של החברה עולה, למשקיעי�

 שליטת המנהלי� מיטיב בסופו של דבר ג� ע� בעלי המניות יצורב,  חוקרי� הטועני� שבעקיפי�יש  50
 LYNN STOUT, THE SHAREHOLDER VALUE MYTH: HOW PUTTING SHAREHOLDERSראו  .בחברה

FIRST HARMS INVESTORS, CORPORATIONS AND THE PUBLIC 63–73 (2012). 
 חוק הצעת ראו(לניירות ער�  לחוק 37דוגמה להשלכה של דרישה מעי� זו היא דחיית ההצעה לתיקו�   51

 בתיקו� זה הציעה ).http://bit.ly/2wyb39S זמי� בכתובת, 2008–ח" התשס,)37' מסתיקו�  (ער� ניירות
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 המשתלטת רק סוג אחד לחברה יהיה בכ� שההשתלטותיכולה לבוא לידי ביטוי בהתניית 

 בתנאי� של דירקטורי� חיצוניי� או יעמוד מסוי� מתו� הדירקטוריו� שחלקאו , של מניה

  .תלויי�דירקטורי� בלתי 

 י�סימטריה ב� אנחוצה, באבי שמנגנוני� אלו ימשכו חברות להירש� בבורסה בתל כדי

 חברת המטרה הפוטנציאלית הנרשמת בבורסה כדי להתגונ� מפני ל עהמושתות עלויותה

 כבדותא� העלויות .  המושתות על החברה המשתלטתהעלויות בי�ו, השתלטויות עוינות

 ירצוחברות המטרה הפוטנציאליות לא , אביב תל בבורסה חברה זרה הנרשמת בלכל

 שעלויות א� לא יבצעו אותו �ה, לה� ג� ניכרת בעלות כרו� יהיהד זה  צעא�. הלהירש� ב

 כאשר ישנה אפקטיבי אפואמנגנו� זה הוא . אלו יושתו ג� על חברה משתלטת פוטנציאלית

א� היא כ� ניכרת ,  המטרה הפוטנציאליתלחברת ניכרתהעלות אינה : סימטריה בעלויות�א

בהקשר של .  יכולה לנבוע מכמה מקורותסימטריה זו�א.  המשתלטת הפוטנציאליתלחברה

 לצור� לה הרצוי את מועד הרישו� בחור של חברת המטרה ליכולתה, חובות גילוי נרחבות

לעומת זאת .  ער� המידע הפרטי אינו גבוה במיוחדשבו לה לבחור מועד תאפשר, הגנה

וסר בשל ח.  רוצה להוציא לפועל את הרכישהכשהיא מיד ירש�החברה הרוכשת נדרשת לה

 נמו� אינו שלה יותר שער� המידע הפרטי בזמ� הרישו� הישנה סבירות גבוה, הגמישות

. סימטריה בעלויות העקיפות הנובעות מחובות הגילוי�תיתכ� א,  מזויתרה. באופ� יחסי

לזמ� .  התשקי�הכנת הזמ� הנדרש לוהיאלחובת גילוי בתשקי� מפורט ישנה עלות עקיפה 

 חשוב גור� יאשמהירות ההלי� ה,  של השתלטות עוינתיש ער� גבוה במיוחד בהקשר

  . החברה המשתלטתעל במיוחד משפיע תשקי� להכנתעל כ� הזמ� הנדרש . בהצלחתו

סימטריה בעלויות בי� חברת �הא,  של עלויות הנובעות מדרישות ממשל תאגידיבהקשר

קיי� של  לנבוע מהמבנה הה הרוכשת הפוטנציאלית עשוירה החבובי�היעד הפוטנציאלית 

 – עשויה לעמוד בדרישות הממשל התאגידי היעדחברת . הממשל התאגידי בשתי החברות

 או הדירקטורי� תלויי� מספר הדירקטורי� הבלתי את כוללהדירקטוריו� שלה כבר 

 נציאליותהחברות הרוכשות הפוט, לעומת זאת.  בבורסהלרישו� כתנאיהחיצוניי� הנדרשי� 

 את שנות לאות� תצרי�ועל כ� עמידה בדרישות , לו בדרישות אלעמוד שלא עשויות

 במאפייני� נוספי� של החברות הבדלי�. ניכרות לו עלויות שישצעד , דירקטוריו� החברה

 שלבהקשר .  בדרישות הרגולטוריותהעמידהסימטריה בעלויות �א ליצור ה� ג�עשויי� 

 
ואחד מהפטורי� היה אמור לחול על , הרשות להרחיב את רשימת החריגי� הפטורי� מפרסו� תשקי�

 בהצעת רכש חליפי� למחזיקי ניירות ל המוכרת לעניי� הרישו� הכפול" הנסחר בבורסה בחו,תאגיד זר
 , הוא שוויתור על דרישת תשקי� מחברה רוכשתהההיגיו� ביסוד ההצע. ער� של תאגיד רישו� כפול

 לא תרתיע מציעי� הרגולציה(יגביר את אטרקטיביות הבורסה בתל אביב לחברות היעד הפוטנציאליות 
 יעודדו אות� ,טור למציעי� מפרסו� תשקי� הנמכת העול הרגולטורי ומת� פ,אכ�. )מלהציע הצעות רכש

 החברות הרשומות במסגרת א�ה השאלה העולה היא ,אול�. אללהציע הצעות רכש לבעלי מניות בישר
חלק נכבד ,  הטיעו� ברשימה זופי על.  מעוניינות בכ�אינ�שהרישו� הכפול מעוניינות לקבל הצעות או 

 ,אמנ�. ינות בהורדת החסמי� לביצוע הצעות רכשמהחברות העשויות להירש� בישראל לא יהיו מעוני
, המג� על חברות זרות שתכלית רישומ� בבורסה בתל אביב היא להג� על עצמ� מפני הצעות רכש, חס� זה

 ייתכ� שהתיקו� ,על כ�. עשוי לפגוע בחברות ישראליות המעוניינות לקבל הצעות רכש מצד חברות זרות
 לתת את הפטור במקרה שחברת במקו�, לאמור: לפיה הוא בנוי כעתצרי� להיות בנוי בצורה מנוגדת לזו 

לתת את הפטור רק במקרה שחברת היעד אינה חברה ע� , היעד היא חברה ע� רישו� כפול בעצמה
 .רישו� כפול
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רג או קיומ� של סוגי דירקטוריו� מדו,  רעלגלולת שליטה כגו� לביצור אסורי� מנגנוני�

 ה לחברואילו אי� המנגנוני� האסורי� הפוטנציאלית היעד שלחברתייתכ� , י�מניות שונ

  .יש –הרוכשת הפוטנציאלית 

 ובי� של חברת היעד הפוטנציאלית הרישו� עלויות י�סימטריה ב� אליצור הצור� לאור

 מסוימות יתאימו ייתכ� שבורסות,  הרוכשות הפוטנציאליותחברות הרישו� של העלויות

 מנגנו� לביצור שליטה מת� בורסות שונות יתמחו בלפיכ�. לשחקני� ע� מאפייני� שוני�

 לחברות יעד שהער� הפרטי של תתאי�בורסה ע� חובות גילוי רחבות . בהקשר מסוי�

בורסות ; טנציאליות החברות הרוכשות הפואצלא� הוא גבוה ,  אינו גבוה� שברשותמידעה

 בר� ות עומד� עצמ� ימשכו חברות שהתלויי�מסוי� של דירקטורי� בלתי ע� דרישות לר� 

  52.וכ� הלאה,  בדרישותות עומד�א� החברות הרוכשות הפוטנציאליות אינ, זה

צרי� ג� להדגיש את ,  הטענה המרכזית של המאמרשל הרבות יה השלכותלצד

שר של חובות  בהקה�,  בבורסהמהחברות הנדרש שהעלאת הר� הרגולטורי א�. הבולותיג

,  חס� כניסה לחברות הרוצות להשתלטיוצרת, גילוי ה� בהקשר של דרישות ממשל תאגידי

.  חברות בבורסה באופ� כלליעל המוטלותמאמר זה אינו מציע להרחיב את חובות הגילוי 

 יות מעמיסות עלוה� א� למשקיעי� ות מועילה� – חרב פיפיות ה� הרגולטוריות החובות

אימו� סטנדרט . למשקיעי� על התועלת ותת שבמקרי� רבי� עול על החברוניכרות

ג� א� העלאת הסטנדרט .  על כל השחקני� בשוקכבדותרגולטורי גבוה ישית עלויות 

 לבורסות רו ישראליות רבות יעבשחברותייתכ� , הרגולטורי תמשו� כמה חברות לישראל

.  הנלוותכבדות העלויות הלבגל בבורסה כלל ינפיקו שלאאו , זרות ע� רמת רגולציה נמוכה

רגולטורית לחברות " הנחה" בהכרח רצוי להעניק לאהטענה המרכזית במאמר זה היא ש

 להירש� �ימשו� אות, בעבור� השארת הר� הרגולטורי על כנו ג� שדווקא ייתכ�; זרות

�   53.באר

 והיא, שביסודו אחת ספציפית של הטענה השפעה באתמקד הבא של מאמר זה בחלקו

 הוא מגביל רישו� של א� השאלה עלב לחוק ניירות ער� ו46 הפרשנות של סעי� תשאלעל 

 ת הכלכליהמחלקהשאלה זו עמדה בפני . חברות זרות בעלות מנגנוני� לביצור שליטה

 
 דירקטוריו� מסוג שליטה לביצור מנגנו�  לה�שיש חברות רישו� בעניי� רגולטורית מגבלה, הלדוגמ  52

): האחרונות בשני� ירד שהוא א� ( הבריתצותבאר הרשומות חברות של רב מספרל רלוונטית, מדורג
�ב מהחברות 20%�מ ליותרS&P 500 ראו( מדורג דירקטוריו� של מסוג שליטה לביצור מנגנו� יש Guo 

 ).45ש "ה לעיל, (2014)
 מסוג זה תוכל החברה מגבלהב א�, לטורי גבוה יותר רק לחברות זרות נית� להציע הצבת ר� רגו,לכאורה  53 

וכ� הר� ,  שתציע את הצעת הרכשישראל רישו� חברת בת בבאמצעות – הרוכשת לעקו� בקלות יחסית
סטנדרט רגולטורי מיוחד לחברות זרות מסמ� בורסה , בנוס�. הרגולטורי הגבוה יותר לא יחול עליה

ולא רק כתוצר לוואי של קביעת , ה שירותי ביצור שליטה במישרי�שאימצה אותו כבורסה המציע
ל עשויות לראות ברישו� בה צעד דומה לאימו� "מערכות המשפט בחו. סטנדרט רגולטורי מחמיר יותר

ולהחיל על צעד זה ביקורת שיפוטית ברמה המקבילה לביקורת על מנגנוני� , מנגנו� לביצור שליטה
של מנגנו� " ההסוואה "– המוצע יאבד את אחד מיתרונותיו המרכזיי�בכ� המנגנו� . לביצור שליטה
  ).3.א פרקלעיל ראו (שמעניקה לו חסינות מפני ביקורת שיפוטית , ביצור השליטה
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 בחלק הבא נראה כיצד הטיעו� שביסוד מאמר זה שופ� אור Perrigo.54 עניי� בהבהחלטת

  . זהבמקרה המשפט ביתיע  הגשאליה ומערער את המסקנה השאלהחדש על 

 השפעתו – השימוש ברישו� כפול כאמצעי לביצור שליטה טיעו�. ב
  ב לחוק ניירות ער�46 עי� פרשנות סעל

 חשובה על שאלת השפעה השימוש ברישו� כפול כאמצעי לביצור שליטה יש בדבר לטיעו�

ת ע� יותר  רישו� חברותלשו� הסעי� עצמו אוסר. ב לחוק ניירות ער�46 עי�הפרשנות לס

  :מסוג אחד של מניות

 תרשו� בורסה למסחר בה מניות או ניירות ער� הניתני� לא) א(ב . 46

 :אלא א� כ� ראתה כי הובטחו תנאי� אלה, להמרה או למימוש במניות

 בהו� החברה יהיה – חברה שמניותיה נרשמות לראשונה למסחר לעני� )1(

  .ת ביחס לערכ� הנקובהמקנה זכויות הצבעה שוו, סוג מניות אחד בלבד

 בבורסה רישו� על ג� אוסר הוא ולפיה,  פרשנות מרחיבה לסעי�ימצה לניירות ער� אהרשות

 של שני סוגי קיומ�כלומר שלא באמצעות ( לביצור שליטה חלופי לה מנגנו� שיששל חברה 

 היא א� יש Perrigo עניי�השאלה שעלתה ב. כגו� גלולת רעל ודירקטוריו� מדורג) מניות

אמ� את הפרשנות המרחיבה של הסעי� ג� במקרה שהחברה המעוניינת להירש� בבורסה ל

פסק הדי� מתייחס לסוגיה .  הדומיננטיות בעול�מהבורסות תהיא חברה זרה הרשומה באח

 פסק הדי� ביסוד,  מזויתרה.  מאמר זהשבמרכז טיעו� השל היישומי� המרכזיי� אחד שהיא

  .  רישו� כפול יכול לשמש אמצעי לביצור שליטההשב מקרה קלאסי להבנת הצורה עומד

  רקע והכרעת בית המשפט: Perrigoעניי� . 1

 גלה הגדולה ביותר בעול� התגלנת הצעת הרכש העוישבו,  של פסק הדי�שבבסיסו המקרה

 חברה אמריקאית שהייתה, חברת מייל�. הוא מרתק,  משפט ישראליבית של פתחול

 עסקת מיזוג ע� חברת בעקבות הולנדית לחברה 2015 הפכה בשנת, יניה'וירגהרשומה בו
Abott .הייתה היא ג� פריגו חברת 55.המשרדי� הראשיי� של החברה ממוקמי� באנגליה 

 מיזוג ע� חברת בעקבות אירית לחברה 2013� בוהפכה, חברה אמריקאית שנוסדה במישיג�

Elan.56 העיקרי �נות ע� שיעור מס  למדיבר מע– של שתי החברות היה מסי למעבר התמרי

 נבע רכש הקשר הישראלי לסיפור הצעת ה57.באירלנד ושבהולנד זה מוחברות נמו� יותר כ

 
09�40274) א"ת מחוזי (א"ת ראו  54�15 Perrigo Company PLC נ 'Mylan N.V.) פורס� בנבו ,

28.10.2015(. 
 Anna Prior, Abbott Labs to Sell Generic Drug Assets to Mylan, WALL STREET JOURNAL ראו  55

(July 14, 2014) https://on.wsj.com/2okKzVU. 
 . לפסק דינה של השופטת רונ�2' פס ,54ש "לעיל ה, Perrigoעניי�   56
 – Steven Davidoff Solomon, The Unintended Twist of Tax Inversions, NEW YORK TIMES ראו  57

DEAL BOOK (Apr. 24, 2015) https://nyti.ms/2MzfJHo. 
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 חברת אגיס מירוח� שנסחרה את פריגו רכשה ובמסגרתה, 2005�מעסקה שהתרחשה ב

 10% כמעט, בעקבות הרכישה.  ממניותיה של פריגו25%תמורת , אביבבבורסה בתל 

 ק" מניותיה נסחרו בבורסת הנאסדושאר, אביב תל בבורסה של פריגו נסחרו בממניותיה

  .25א " היחידה במדד תרה הזהחברה פריגו נהייתה כ� ב58.האמריקאית

2.3�ו למניה דולר 25 הראשונית של מייל� לבעלי מניות פריגו הייתה תמורה של הצעתה 

וי של והתבסס על הערכת שו,  דולר למניה205�ער� ההצעה עמד על כ. מניות של מייל�

 על מחיר המניה 11%� מחיר זה שיק� פרמיה של כ59. מיליארד דולר29 שעמדה על פריגו

  60.של פריגו

 שבה, הביאו אותה לישראל,  של מייל� להציע הצעת רכש לבעלי מניות פריגוכוונותיה

הבעיה המשפטית עלתה בעקבות .  מכלל המניות של פריגו10% כמעט כאמורנסחרות 

 ממרכיבבנוי ,  מסוג זההעסקאותמ  משמעותיבנתח שכפי שמקובל ,המבנה של הצעת הרכש

 נייתי הממרכיב קיומו של ה61.של תמורה כספית לצד תמורה מנייתית של החברה הרוכשת

,  גודל של עשרות מיליארדי דולרי�ר חברת המטרה הוא בסדכשער�, בהצעות רכש מסוג זה

 ה ביותר ועלולת בעייתייא אלו התעסקאו מימו� למזומ� כס� השגת שכ�, הוא חיוני להצעה

 מעניקי� יתרו� לתמורה מנייתית על פני תמורה סג� שיקולי מ,  מזויתרה. להפיל את העסקה

   62.מזומ� כס�של 

הצעת ,  שחלק מהתמורה של מייל� לבעלי המניות של פריגו היה המניות שלהמכיוו�

מכיוו� ,  ניירות ער� לחוק1 שבסעי�" הצעה לציבור"הרכש נכנסת להגדרה המשפטית של 

הצעה ,  תקנות ניירות ער�ולפי 63".פניה לציבור להציע הצעות לרכישת ניירות ער�"שהיא 

 
 . לפסק דינה של השופטת רונ�91 �פס, 54ש "לעיל ה, Perrigo עניי�  58

 Cynthia Koons, Mylan’s Hostile Bid for Perrigo Fails, BLOOMBERG (Nov. 13, 2015) ראו  59 
https://bloom.bg/2N0E7RN. 

 .Shiri Habib-Valdhorn, Perrigo CEO: Mylan Takeover Would be Bad Deal, GLOBES (Octראו  60
28, 2015) http://bit.ly/2MFj3Rx .היא בעייתית בשל , בדומה לקביעת ער� ההצעה,  הפרמיהקביעת

השאלה איזו נקודת זמ� משקפת בצורה הטובה ביותר את ער� המניה מבחינת ו, תנודתיותה של המניה
? או המחיר בזמ� ההחלטה בעניי� ההצעה, המחיר לאחר ההצעה,  ההצעהלפני הא� המחיר –ההצעה 

הסיבה לבעייתיות בקביעת נקודת . קביעת נקודת זמ� להערכת ההצעה משפיעה ביותר על קביעת הפרמיה
 ייתכ� שא� שבזמ� ההחלטה כ� ועל, של ההצעה משפיע על ער� שתי המניותהזמ� היא שעצ� קיומה 

א� ההצעה .  כולל בתוכו רכיב ער� הנובע מההצעהמטרהער� מניית חברת ה, הפרמיה נראית נמוכה
, )54ש "לעיל ה (Perrigo בעניי�כפי שאכ� קרה (ער� מניית חברת המטרה יהיה נמו� יותר , תידחה

ועל כ� הפרמיה המגולמת בהצעה היא גבוהה )  בער� המניה שלה6%שדחיית ההצעה גרמה לירידה של 
בעקבות ירידה בער� המניה של מייל� לפני ההחלטה , Perrigoבמקרה של . משנדמה בזמ� ההצעה

 Jen Wiecczner, Why Mylan Just Lost ראו.  בזמ� ההחלטה3%�ער� הפרמיה ירד לכ, בעניי� ההצעה
the Largest Hostile Takeover Battle Ever, FORTUNE (Nov. 13, 2016) https://for.tn/2ogXc46  . 

 החודשי� שלפני 12�שהוכרז על רכישת� או מיזוג� ב,  מתו� חברות יעד38% בארצות הברית הלדוגמ  61
מורה מנייתית מלאה או תוכננו להתבצע באמצעות ת,  מיליו� דולר100� וערכ� היה גבוה מ2016נובמבר 

  .M&A at a Glance, PAUL WEISS (Dec. 2016) http://bit.ly/2N4hRqk  ראו.חלקית
 ’Nickolaos G. Travlos, Corporate Takeover Bids, Method of Payment and Bidding Firms ראו  62

Stock Returns, 42 J. FIN. 943, 945 (1987). 
 . ניירות ער�חוק ל1' ס  63
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 חוק לפי 64. חודשי� מהווה הצעה לציבור12 תקופה של לאור�  משקיעי� ומעלה35�ל

 מכיוו�,  נוס� על כ�65. לציבור חייבת להיעשות על פי תשקי�הצעהכל , ניירות ער�

 של מפרט הצעת הרכש ו�היא דורשת פרס,  במסגרת הצעת רכשמוצעתור שההצעה לציב

   66.בהתא� לתקנות

 67.לחוק ניירות ער�) ה(ל35 עי� הפעלת סמצעות אלו באישות ניסתה לעקו� דרמייל�

 הרשומה, ישראלית לפטור חברה סמכותה בלהשתמש לרשות לניירות ער� מאפשרסעי� זה 

 68, חוק ניירות ער�לפימהחובה לפרס� תשקי� , ר�ל ה� בא" בבורסה בחוה� כפולברישו� 

מייל� . כפול לישראל א� רשומה ברישו� ו� של חברה שהתאגדה מחבמקרה ג� וזאת

נרשמה למסחר בישראל כדי שתוכל להציע את הצעת הרכש שלה לבעלי מניות פריגו 

  69.בישראל ללא עריכת תשקי�

כש של מייל� בגלל שסברו שההנהלה והדירקטוריו� שלה התנגדו להצעת הר, פריגו

העבירה את המלחמה שלה ,  המניות לדחות אותהלישההצעה נמוכה מדי והמליצו לבע

�מייל� אינה , לטענתה של פריגו). ה(ל35 עי� בסתשתמשוהתנגדה לאפשרות שמייל� , לאר

 ע� שני חברות על אוסרת לשו� הסעי� אמנ�. ב46 עי� סוריכולה להירש� למסחר באר� לא

 כאמור ימצה לניירות ער� אהרשות אול�, אביב תל בבורסהות להירש� למסחר בסוגי מני

 גו�כ,  לביצור שליטהנו� לה מנגשיש על כל חברה אוסרכ, לסעי� מרחיבה פרשנות

 ניסיו� מהל� ב70.אביב תל ללהירש� למסחר בבורסה ש, דירקטוריו� מדורג וגלולת רעל

 אופציות והנפיקה רעל לתה מנגנו� של גלומייל� הפעיל, השתלטות עוינת של טבע על מייל�

 71. בהו�וכה נמהשקעה תו�לשלוט בחברה , )Stiching Fund(שאפשרו לקר� חיצונית 

 קיימי� בו השליטה וההו� מקביל למצב שאמצעי של מעשי זה פיצול, לטענתה של פריגו

המושקע  את האפשרות לנתק בי� ההו� להגביל:  הרי זו מטרתו של הסעי�,שני סוגי מניות

 אפילו וא, פריגו טענה שג� א� הנפקת האופציות תבוטל,  מזויתרה 72. אמצעי השליטהובי�

 בבורסה בתל ירש�ב היה עדיי� מונע ממייל� לה46 עי�ס, לא הייתה מבוצעת מלכתחילה

ב אוסר על כל חברה ע� 46 עי�ס, לפי הפרשנות המרחיבה של הרשות לניירות ער�. אביב

 
 .2000–ס" התש,)ג לחוק15א עד 15פרטי� לעניי� סעיפי� (  ניירות ער�תקנות ל2' ס  64
 . ניירות ער�חוקא ל15' ס  65
תקנות אלו מחייבות את המציע לפרט את מקורות . 2000–ס"התש, )הצעת רכש( ניירות ער� תקנות  66

)). 2)(ב(15' ס(בל לרבות תנאי ההלוואות שקי, המימו� לביצוע הצעת הרכש כאשר ישנו ג� רכיב מזומ�
)). ג(16' ס( המציע חייב לפרט את תכניותיו בנוגע לחברת המטרה שאת מניותיה הוא רוכש ,כמו כ�

היא צריכה להיות ערוכה לפי הוראות , א� המציע מצר� הערכת שווי, במסגרת הצעת הרכש המיוחדת
 המציע ג� לפרס� הודעות על. 1970–ל"התש, )דוחות תקופתיי� ומיידיי�( ניירות ער� תקנותב ל8 'תק

א� ניתנו , שהודיעו בעלי מניות בחברת המטרה על כוונת� להיענות או שלא להיענות להצעת הרכש
 .))1(17' ס(הודעות מעי� אלו 

67  Travlos ,63ש "לעיל ה. 
 . לחוק ניירות ער�כט35' ס  68
 . לפסק דינה של השופטת רונ�20' פס ,54ש "לעיל ה, Perrigo עניי�  69
 . לפסק דינה של השופטת רונ�25�ו, 21' פס, ש�  70
 . לפסק דינה של השופטת רונ�8 פס�, ש�  71
 . לפסק דינה של השופטת רונ�25 פס�, ש�  72
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 עצ� קיומו של מנגנו� פיכ�ל. אביב תל בבורסה למסחר ברש�להימנגנו� ביצור שליטה 

  . היא אינה מפעילה אותוא�ג� , מונע ממנה להירש�,  מייל�אצלגלולת הרעל 

 עומדת אינהאת הטענה שמייל� .  לדחות את טענת פריגוחליטה רות רונ� ההשופטת

בה לבטל את  שמייל� התחיימשו�ב במוב� הצר היא דחתה לגמרי 46 סעי�בתנאי� של 

 בפני השופטת רונ� יצבה הבעיה הגדולה יותר שנ73.המניות שהונפקו במסגרת גלולת הרעל

 לפיב 46 שעצ� קיומה של גלולת רעל בתקנו� של מייל� מפר את סעי� לטענה בנוגעהייתה 

 לכל אמצעי של ביצור נוגעתהגבלה ה:  הרשות לניירות ער�שנוקטת הרחבה הפרשנות

השופטת רונ� לא רצתה . ולא רק לקיומ� של שני סוגי מניות,  רעל גלולתלרבות, שליטה

מדיניותה של הרשות . לפסול את פרשנותה המרחיבה של הרשות לניירות ער� לסעי�

 הריכוזיות תופעת את להגביל המבקשת הכללית המגמהלניירות בעניי� עולה בקנה אחד ע� 

 של הסעי� מצרי� את פסילת  שאימו� פרשנות מרחיבה זוא�. במשק ובחברה הישראלית

השופטת .  בכל מאודה להימנע מתוצאה זותההשופטת רונ� ניס, הרישו� של מייל� לבורסה

  : סברה שבמערכת השיקולי� לפרשנות הסעי�רונ�

 בחשבו� בי� היתר את ההשלכה של פרשנות כזו או אחרת להביא מקו� יש

, כזה הוא רצויאת השאלה הא� מסחר , על אפשרות של חברות זרות להיסחר

 השאלה עד כמה יכולה הרשות למנוע מחברות זרות שנסחרות בישראל תא

 � את השאלה מהי ההשלכה של וכ� "גלולת רעל"בצורה הרמטית לאמ

 החברה וטובת� של ובת טעל" גלולות רעל"מנגנו� ביצור שליטה או של 

   74.בעלי המניות

 מגוו� שיקולי� אלו להביאשרת  על גישת הפרשנות התכליתית כמאפה נסמכרונ� השופטת

 הסובייקטיבית של התכלית מ� אול� על פניו נראה ששיקולי� אלו חורגי� 75.בחשבו�

 עיני המחוקק לנגדב לא עמדו 46 סעי� בחקיקתברי ש.  האובייקטיביתמהתכליתהמחוקק ו

א� ג� מהזווית של התכלית .  עידוד רישו� החברות הזרות באר�שלשיקולי� 

אלא הגנה על , כפול עידוד רישו� הב נועד להגשי� אינ46 עי� התכלית שס,האובייקטיבית

 רציונלי פרופושאינו כוח ית� כוח הצבעה שיבי�ו  ההוניתההשקעה בי�משקיעי� מפני פיצול 

 ולו, כלשהיב המעיד על התייחסות 46 סעי�יסוד לשוני ב  שאי� שו�מוב�. למעטי�, להו�

  .למוצאה של החברה הנרשמת, עקיפה

 ער� ירות הרשות לנישל הפרשנות המרחיבה אימו� – רונ� אלו של השופטת מדותע

 להימנע מהטלת חסמי� על חברות זרות הרצו� גיסאא� מאיד� , לסעי� מחד גיסא

 �.  הביאו אותה לאמ� מודל פרשני שהוא על גבול הפרדוקסלי–המעוניינות להיסחר באר

 שתאומ� תלויה והפרשנות,  לסעי�ותהפרשנוי שתי את שאפשר לאמ� פסקההשופטת רונ� 

 ראויה לניירות ער� להחליט איזו מהפרשנויות לרשותתו� מת� אפשרות ,  המקרהנסיבותב

 קיו� מנגנוני תהאוסר, יש לאמ� פרשנות מרחיבה של הסעי�, באופ� כללי. לסיטואציה

א� יש לאמ� פרשנות מצמצמת כאשר מדובר , גלולת רעל בחברות ישראליות מקומיות

 
 . לפסק דינה של השופטת רונ�53 פס� ,ש�  73
 . לפסק דינה של השופטת רונ�68 פס�, ש�  74
 . לפסק דינה של השופטת רונ�69–63 'פס, ש�  75
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 לסעי� מיותר לציי� שאימו� שתי פרשנויות שונות 76.חברות הנסחרות בבורסות זרותב

 כלל ת בסעי� עצמו לא נרמזכאשר, אחר מקרי� סוג על מהפרשנויות ת אחכל של והחלתה

  .היא בעייתית ביותר, החלוקה למקרי� השוני�

יב של משפטיות של היישו� המרח� זו איני רוצה לבקר את הבעיות הפורמליותברשימה

 פיואימו� האפשרות לפרש אותו סעי� באופני� שוני� ל, מודל הפרשנות התכליתית

 הגישה שיש לצמצ� את – של פסק הדי� מהותי להתמקד בפ� הברצוני. תונההסיטואציה הנ

 את ההנחות ולבקר – לעודד כניסה של משקיעי� זרי� כדיב 46 סעי� קבעהמגבלות ש

  .שבבסיסו

  ק הדי של פסמהותי ההניתוח. 2

המניע העיקרי של השופטת רונ� לאפשר פרשנות מצמצת של ,  בחלק הקוד�שצוי� כפי

כגו� ,  האפשרות של חברות גדולות הנסחרות בבורסות אחרותאתב היה להקל 46סעי� 

 תופעת על רקע ייחודב, משי יש כא� אינטרס לאומי מלכאורה. להיסחר בישראל, מייל�

 הנסחרות בה החברות של מספר ניכר ההצמצו�ת ושל הבורסה הישראלי" התייבשותה"

ב 46 סעי�שפרשנות מצמצמת של ,  זו אבח� הנחה זוימה ברש77.ותבשני� האחרונ

.  הנסחרות בבורסות אחרותת של חברות זרוכניסת� את של הבורסה ותהמאפשרת את הרחב

 אינהא� ,  לפני בית המשפטשהובא במקרה תמקדותאצביע על כ� שטענה זו נובעת מה

, לטענתי.  להיות חזקות יותרות אפשריות של תופעות רוחביות שעשויבהשפעות מתחשבת

עשוי , ב46 סעי�ובכלל� פרשנות רחבה של ,  נוקשי� יותריי�דווקא אימו� כללי� רגולטור

 עקב וזאת, למשו� לכא� מספר גדול יותר של חברות זרות הנסחרות בבורסות אחרות

 בהנחה. השליטה מתוחכמי� לביצור לאמצעי� בעול� רבות בקרב חברות ושהביק

 בה כלל שיש בבורסה רישו� שנחהובה,  עניי� במנגנוני� לביצור שליטהיש רבות חברותשל

אימו� הכלל ,  ההשתלטות על החברהאתרגולטורי מסוי� עשוי להקשות באופ� אפקטיבי 

  .ה בהרגולטורי על ידי הבורסה המקומית עשוי להגביר את הביקוש להירש� למסחר

 
 . לפסק דינה של השופטת רונ�82 פס�, ש�  76
2010� ביחס ל40%�נמוכה בכ, כפי שהיא משתקפת בנפח המחזור היומי, 2016 הנזילות בסו� שנת רמת  77. 

זמי� בכתובת , )2016( 2016–1993 ר� המסחר בניירות העמחזוריאביב � הבורסה לניירות ער� בתלראו
http://bit.ly/2LA8kT0 .אמנ� בכל העול� נפח המסחר היומי ירד במידה ניכרת בשני� שלאחר המשבר, 

 2014א� עד , 2012 טריליו� דולר בשנת 4.5� לכ2010�וס� המסחר העולמי ירד מחמש טריליו� דולר ב
 וכמעט הוכפל ביחס לנפח המסחר שלפני יו�טרילנפח המסחר העולמי היומי בניירות ער� קפ� לכתשעה 

 מתשעה מיליארד לכחמישה 45%�ירדה בכ: ואילו הבורסה בתל אביב ספגה מכה קשה יותר, המשבר
והיה , ח"ש  מיליארד5.8� נפח המסחר עלה רק ל2012� ב–וללא התאוששות משמעותית , ח"ש מיליארד

 WORLD FEDERATION OF ראו. פקט המשברעדיי� נמו� במידה ניכרת מנפח המסחר היומי לפני א

EXCHANGES MONTHLY REPORT STATISTICS, available at http://bit.ly/2okfEc2. מספר ג� 
 ירידה של – 2016 בסו� 451�ל, 2007�ב רשומות חברות מניות 654�מ: ניכרת ירד בצורה החברות

 אחת אמריקאיתרק חברה , ב"בארהק "נאסד בבורסת הנפיקו חברות עשר בעוד. כשליש במספר החברות
  ג�ראו. Nasdaq – Companies in Israel, available at: http://bit.ly/2wnvWp0 ראו (באר� הנפיקה
 זמי� בכתובת, )2018 ( מספר החברות הבורסאיותהתפתחות אביב� לניירות ער� בתלהבורסה

http://bit.ly/2MWuDa6.( 
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 ב כמיטיבה ע� שוק ההו� הישראלי46פרשנות מצמצמת של סעי� ) א(
רמת .  משבר קשהלפניעומדי� ,  בפרטאביבוהבורסה בתל ,  ההו� הישראלי בכללשוק

מחזורי . 2009–2008 המשבר הכלכלי של לאחרהנזילות של הבורסה צללה בשני� ש

 בעוד הירידה 2007.78נת  ממחזורי המסחר בשמחציתהמסחר הנוכחיי� בבורסה ה� כמעט 

,  תופעה שאפיינה את כלל הבורסותהיאהחדה ברמת הנזילות לאחר המשבר הכלכלי 

במקביל .  היא אחת הבורסות היחידות שעדיי� לא התאוששה מירידה זואביבהבורסה בתל 

 החברות ומספר,  ירידה מתמשכתבמגמת הואמספר החברות בבורסה ג� , לירידה בנזילות

 החברות שנסחרו בפרו� המשבר מספר ביחס ל25%�בבורסה ירד בכהנסחרות כיו� 

 מגמה זו בולטת 2015.80� רק חברה אחת הנפיקה מניות בהנפקה ראשונית ב79.הכלכלי

 משבר זה אינו רק משבר פנימי של 81. ג� בעיתונות הכלכליתנרחבביותר וזכתה לסיקור 

חלק הארי . המשק בכללו על משמעות רבותכלכליות �אלא יש לו השלכות מקרו, הבורסה

 רוב רובה של החשיפה של 82.לות זרות גדובקרנותמההו� המושקע במשק הישראלי מקורו 

 83. באמצעות הבורסהיביות הזרות הגדולות למשק הישראלי היא דר� השקעות פסתהקרנו

 במדינות שאינ� בשורה יה� קרנות זרות בהשקעותלאות� ביותר חשובי� הקריטריוני� האחד

 ירידה בנזילות של הבורסה 84. בבורסההנזילות רמת הואשל המדינות המפותחות הראשונה 

  85. הזר המושקע בישראלההו� לקיטו� אפואמביאה 

 
 המסחר מחזורי  לניירות ער� בתל אביבהבורסה( 2010� ביחס ל30%�ובכ, 2007� ביחס ל42%�ירידה בכ  78

 ).http://bit.ly/2BXq1w1 זמי� בכתובת, )2015 (2015–1993 בניירות הער�
  ראו. חברות היו רשומות בה461 רק – 2015 חברות היו רשומות בבורסה בתל אביב ובסו� 461 ,2007�ב  79

זמי� , )2015 (2015–2007 החברות הבורסאיות מספר התפתחותאביב �הבורסה לניירות ער� בתל
 .http://bit.ly/2MWuDa6בכתובת 

 .ש�  80
 גלובס" הפתרו� נמצא מתחת לא�? רוצי� להוציא את הבורסה מהמשבר" יוסי לוי לדוגמה ראו  81

)22.2.2016( http://bit.ly/2NusL5F; ה ד" ?הא� ת� עיד� המניות בבורסה של תל אביב" אזר� עד�
 .http://bit.ly/2oixzQr ) 10.12.2016( מרקר

 המושקעי� 20%�להוציא את ה.  מכלל ההו� המושקע בחברות הבורסאיות מקורו בגורמי� זרי�37%�כ  82
 אומד� התפלגות מחזיקי ראו .רוב ההשקעה של זרי� מקורה בשחקני� מוסדיי�, בחברות דואליות

 השנתית של הבורסה הסקירהאביב �ל מתו� הבורסה לניירות ער� בת2015, המניות בחברו הבורסאיות
 . http://bit.ly/2olfUYq זמי� בכתובת, )2015 (6 אביב�לניירות ער� בתל

, ) בחברה5%� מיותר המחזיקי�(הוא של בעלי עניי� ) 7%( שבידי גורמי� זרי� 37%�הרק מיעוט מתו�   83
 מהמניות 66%(חרות ולפיכ� הזרי� מחזיקי� כמעט מחצית מהכמות הצפה של המניות של החברות הנס

בעיקר שחקני� מוסדיי� ,  ה� בידי גורמי� זרי�30%ומתוכ� , "מניות צפות"של החברות הנסחרות ה� 
בעיקר בכמות הצפה של , לעומת הדומיננטיות של השחקני� המוסדיי� הזרי� בבורסה). ש� ראו(

שימת עשר קרנות בר. המוסדיי� הזרי� אינ� דומיננטיי� בקרב קרנות ההשקעה הפרטיות, המניות
.  קר� אייפקס– מופיעה רק אחת שבה המוסדיי� הזרי� ה� גור� דומיננטי, פורבסההשקעה הגדולות של 

 /http://bit.ly )2.6.2016( ישראל –  פורבס" קרנות ההשקעה הפרטיות המובילות בישראל10 "ראו(
2LBplvZ . 

 Rene .M. Stulz, International Portfolio וראלנזילות )  קרנות פנסיותכגו�(לרגישות� של קרנות זרות   84
Flows and Securities Markets (working paper, 1999), available at http://bit.ly/2MzWsWm . 

�אשר ל  85network externality ראו גור� לכ� שנזילות נמשכת לנזילות A. Moel, The Role of American 
Depository .Receipts in the Development of Emerging Markets, 2 ECONOMICA 209 (2001). 
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ועל כ� הראה רגישות ,  מתמודדת עמ�שהבורסה קשות שבית המשפט ער לבעיות הנראה

  : של החלטתו על הרישו� של חברות זרות בבורסהתהרבה להשפע

 פעילות של משקיעי� זרי� וכניסת . יתרונות שוני� הרישו� הכפוללהסדר

 ותמנפיקי� זרי� לשוק המקומי מגדילה את נפח הפעילות שלו ומספקת מקור

 מפותח מניות שוקקיומו של [...]. הכנסה לסקטור הפיננסי במדינה המארחת 

, מכ�יתרה . הוא גור� משמעותי במידת הפיתוח הכלכלי של המדינה

, לא רק את מספר להגדיל" ההו� מדובר בהזדמנות  המשקיעי� בשוקמבחינת

ההנחה היא כי תאגיד [...] "נסחרי�האלא בעיקר את מגוו� ניירות הער� 

 "אורח"ב הינו "שהצליח להירש� למסחר באחת הבורסות הגדולות בארה

  86.אביב�תלרצוי בבורסה לניירות ער� ב

ב על החלטתה של 46 לסעי� ו ההשפעה של פרשנותבעניי� המשפט בית צדק ספק ללא

מייל� הביעה את נכונותה להירש� . אביבחברת מייל� להירש� למסחר בבורסה בתל 

 אימו� הפרשנות המרחיבה של הרשות ההמחסו� היחיד לרישומה לבורסה הי. לבורסה

 שיש בתקנונה אפשרות להפעיל גלולת חברה על אוסר הוא שלפיה, לניירות ער� לסעי�

 הייתה לסעי�ההשלכה של אימו� הפרשנות המצמצמת . הלהירש� למסחר בבורס, רעל

   87.כפי שאכ� אירע בפועל, אביב בבורסה בתל חררישומה של מייל� למס

 הפרשנות המצמצמת של הסעי� לא היה רק לאימו� רונ� ת המניע של השופטאול�

 המצוטטת סיקהכפי שהפ. אביב תל בבורסה מייל� למסחר בת את רישומה של חברלאפשר

 למשו� את אפשר תלסעי� מתהשופטת רונ� סברה שאימו� פרשנות מצמצ, ראהלעיל מ

 רגולטורית הגבלה מטילב 46 סעי� 88.אביבכניסת� של חברות זרות נוספות לבורסה בתל 

 שחקני� שלו, וכדי לעודד כניסה של שחקני� נוספי� בכלל, אביב תל בבורסהעל המסחר ב

 אציג י�בסעיפי� הבא. ת�גולטורית ככל שנייש לצמצ� את המגבלה הר,  בפרטחשובי�זרי� 

 בתל לבורסה חברות זרות להירש� תמשו� הרגולטוריות לא המגבלות שהסרתאת הטענה 

בסעי� הבא .  להירש� באר�חברות למשו� ה עשוי� על תל�אלא דווקא השארת, אביב

 ל"אדחה את האפשרות שצמצו� המגבלות הרגולטוריות עשוי למשו� חברות הרשומות בחו

 שדווקא: בחלק הבא של רשימה זו אבסס את הטיעו� ההפו�. אביב תל בבורסהלהיסחר ב

עשויה למשו� חברות זרות להיסחר , ב46 בסעי�השארת מגבלה רגולטורית כגו� זו ש

 על הטענה הכללית מבוסס זה טיעו�.  בהותלא היו נסחר, ושבלעדיה, אביב תל בבורסהב

  .שהוצגה בחלק הקוד� של המאמר

  

  

 
 . לפסק דינה של השופטת רונ�77 'פס, 54 ש"ה לעיל, Perrigo עניי�  86
ראו הבורסה לניירות ער� .  מייל� עדיי� רשומה בבורסה בתל אביב,)2.6.2016( זו כתיבת רשימה במועד  87

 .http://bit.ly/2ojITM8 זמי� בכתובת, )2018 (חברת מייל�,  מסחרנתוניתל אביב ב
 . לפסק דינה של השופטת רונ�77 'פס, 54 ש"ה לעיל, Perrigo עניי�  88
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  ב 46מגבלות הפרשנות המצמצמת של סעי�  )ב(

 בתל ג� בבורסה רשומות,  הבריתצות באררות מספר לא מבוטל של חברות הנסחכיו�

חברות : תיי� לשסווג נית� לאביב של החברות בבורסה בתל � רישומות את סיב89.אביב

ייס ב באופ� אפקטיבי ומעוניינות לג" שבשל מצב� אינ� מסוגלות לגייס הו� בארהלותנכש

 תל בבורסה מקריי� שהביאו את החברה להירש� בוגורמי�,  הו� זולאביב תל בבורסהב

 – רונ� השופטת של תה עמדביסוד ג�שעמד ,  הסטנדרטי לרישו� כפולשיקולה. אביב

 מהחברות הזרות לאחת רלוונטי א� אינו כנראה –הגדלת הנזילות של המסחר במניה 

  .אביב תל בבורסההנסחרות ב

   זולו� של חברות בקשיי� בניסיו� לגייס הרישו�) 1(

 הרצו� היא אביב אמריקאיות נרשמות לבורסה בתל שחברות לכ� הסיבות העיקריות אחת

 הנמצאותמדובר בחברות .  הבריתצות לגייס בארות לא היו יכול� השאותו, לגייס הו� זול

 �בישראל ההסיבה ש. שלה� מניות האת ממהר לקנות אינוועל כ� השוק ,  בעייתימצבב

 שחברות אלו אינ� א�.  גודל החברות ביחס לשוק הישראלייא לגייס הו� ביתר קלות הותיכול

חברות , לאור זאת. ה� גדולות מאוד ביחס לשוק הישראלי, גדולות ביחס לשוק האמריקאי

כניסת� למדד זה מבטיחה ביקוש גבוה . 100 אביב או תל 25 אביב למדד תל יכנסואלו י

לאור הדומיננטיות של תעודות סל וקרנות מחקות מדד בשוק ההו� למניות שלה� 

 הבסיס של המדד כסי בנמישרי� הארי של ההו� של תעודות הסל מושקע בחלק 90.הישראלי

 ביקוש אוטומטי ת כניסה של חברה חדשה למדדי� אלו יוצרולפיכ�, ות עוקב� השאחריו

 חברות שהביקוש מרי�מ, לו הגבוה הכמעט אוטומטי למניות אהביקוש. למניות החברה

 מהביקוש המלאכותי יהנותלהנפיק באר� ול,  היה נמו� ללא גור� חיצוני זה�למניותיה

 זו נית� למצוא בשערי המניות של חברות שהיו רשומות ופעהסימוכי� לת. �למניותיה

� מהשער 86.5%�ירד בכ, למשל,  מניית מנקיינדשער: בבורסות זרות לפני שנרשמו באר

 מניית שער. 100א " במדד ת7%�כ שללעומת ירידה רק , 2015פקה בנובמבר  הונשבו

 
בורסה הזרה לפני  היו רשומות ב)חברות 33(יותר ממחצית ,  החברות הרשומות ברישו� כפול35 מתו�  89

  דואליות– לפי חתכי� מניותאביב � הבורסה לניירות ער� בתלראו .שנרשמו למסחר בבורסה בתל אביב
 . http://bit.ly/2POwxsa זמי� בכתובת, )2016(

 המניות היה כמעט שליש משווי השוק של  מדדיעל סלער� השוק של תעודות , 2015 לסו� שנת נכו�  90
אל מול ער� השוק של , ח" מיליארד ש308.08�השוק של תעודות הסל עמד על כער� . שוק המניות כולו

 שוק ער�אביב �הבורסה לניירות ער� בתל ראו(ח " מיליארד ש950.6�שוק המניות בכללו שעמד על כ
קרנות . http://bit.ly/2okSC56 זמי� בכתובת, )2016 (2016–1991של ניירות הער� הרשומי� בבורסה 

 עלויות ניהול נמוכות באמצעות מעקב פסיבי –עלות פונקציה דומה לזו של תעודות סל מחקות מדד ה� ב
בקרנות : ישנ� שני הבדלי� משמעותיי� בי� השתיי�. להבדיל מניהול אקטיבי, אחר התשואה של מדדי�

ח ישנה "לעומת תעודות סל שבדומה לאג, עוקבות מדד הנכסי� מוחזקי� למע� המשקיע בקר� נאמנות
,  ביו�חתקרנות מחקות מדד נסחרות רק פע� א: וההבדל הנוס�. יבות להעביר תשואה למשקיערק התחי

נסחרות במסחר רצי� לאור� כל , שבדומה למניות, בדומה לקרנות נאמנות אחרות ולהבדיל מתעודות סל
יש לציי� שהרשות לניירות ער� עורכת רפורמה בתחו� ומבקשת לאֵחד את שני המוצרי� למוצר . היו�

, ג� החזקה ישירה בניירות ער� של הקר�: במוצר זה המשקיע ייהנה משני העולמות. קרנות סל: חדא
 חוק הצעתלב 13'  סראו .וג� סחירות במש� כל יו� המסחר בדומה לתעודת סל, בדומה לקרנות מחקות

  .http://bit.ly/2MD5C4j  זמי� בכתובת,2016–ו"התשע) 24' תיקו� מס(השקעות משותפות בנאמנות 
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 מועד ועד 2011 במר� אביב משערה בהנפקה של המניה בתל 30%�לייבפרסו� ירד בכ

.  בתקופה זו8.6%� שעלה בכ100 אביב מדד תל לעומת 2016 יוניב 3� שורות אלו בכתיבת

 בורסה ב�ות הזרות לאחר הרישו� שלה בער� המניות של החברניכרות ירידות שלהתופעה 

 היה לא � כאשר מצבאביב תל בורסה לכ� שחברות אלו הנפיקו בראיהמהווה , אביב תל

 לקבל מחיר גבוה הסיכוי יה האביב תל בבורסה להנפיק בשהמניע לכ� ואינדיקציה, מבטיח

  .בהשוואה להנפקה בבורסות זרות, יותר למניה בהנפקה

 וחלטובעקבות ההנפקה של מניית מנקיינד ה, רה לבעיה זו הייתה עאביב בתל הבורסה

המסדיר את תנאי הס� להיכלל , בדירקטוריו� הבורסה לשנות את החלק השביעי לתקנו�

ללא קשר לער� , לא תיכלל במדדי� של הבורסה" חברה זרה" שבאופ�, במדדי הבורסה

ר הבורסה " יותשו שוועדה בראלחברההיא "  זרהחברה "מונח הכוונה ב91.החברה הזרה

 הפעילותהיק� :  לישראל ה�זיקה קביעת לוהפרמטרי�, תקבע שאי� לה זיקה לישראל

 ; היק� העסקת עובדי� בישראל; בישראלהנכסי� היק� ;כולל מחקר ופיתוח, בישראל

  92. מטה החברה ממוק� בישראל וכמה פרמטרי� נוספי�א� שאלהה

אול� ,  בישראלתי של חברות זרו אלו מראי� שישנה תופעה של רישו� אסטרטגנתוני�

 ההו� בשוקמדובר בתופעה שלילית , כפי שהיחס של דירקטוריו� הבורסה לתופעה זו מראה

למרות בעיית , לבורסה רצוי אביבולא כל רישו� של חברה זרה בבורסה בתל , הישראלי

  93.הנזילות של הבורסה והצמצו� במספר החברות הנסחרות

 ומיי�מק בעקבות גורמי� רישו�) 2(
 חברה מסוימת שבה� לנסיבות קשור עשוי לנבוע מגור� מקרי האביב בבורסה בתל הרישו�

 ג� חברות אמנ�.  שעשויה להיות רלוונטית לחברות רבותאסטרטגית תפיסהולא מ, נתונה

 �א� הגעת,  ממש לנזילות בבורסהשל לתרו� תרומה ות עשוימקומיי� משיקולי�הנרשמות 

 שהבורסה מספקת של נזילות מהתמהילעת מאסטרטגיה ו נובאינהלבורסה מקרית ו

  . שחקני� מסוג זהעל פחות ישפיעו תציע שהבורסהתמריצי� . ורגולציה

 דוגמאות קלאסיות לנסיבות מקומיות �ה, וא� המקרה של פריגו,  של מייל�המקרה

 להתעניי� �הסיבה היחידה שגרמה למייל, ללא צל של ספק. אביבשגרמו לרישו� בתל 

. אביב בתל חרות ממניות פריגו נס9%�כ שהעובדה יתה היאביב תל בבורסהו� בבריש

והמאבק הצמוד שליווה , כוונותיה של מייל� להשתלט על פריגו באמצעות הצעת רכש עוינת

 מייל� לא הייתה פיכ�ל. הצריכו את מייל� לאסו� את מניות פריגו מהגור� ומהיקב, ניסיו� זה

 להצעות רכש אחרות בסדרי ובדומה הואיל. הנסחרות באר�יכולה להתעל� ממניות פריגו 

 הצעה שהיא, מזומ� כס� של מרכיב לצד תי הייתה בנויה ממרכיב מנייהצעתה, גודל אלו

 העלויות הנלוות כל את לחסו� כדי לעקו� את הצור� בתשקי� ו94.לציבור המצריכה תשקי�

רסה שבאמצעותו תוכל  בבורישו� לקידו� ער� לניירות לרשות מייל�פנתה , ולהכנת

 
 זמי� ,)2015 (5" 22.11.15 ומיו� 19.11.2015 מיו� הבורסה דירקטוריו� החלטות" לניירות ער� הבורסה  91

 . http://bit.ly/2ogoLuu בכתובת
 .ש�  92
 .80–77 ש" לעיל הראו  93
 .ת רות רונ� לפסק דינה של השופט15–14' פס ,54ש "ה, Perrigo עניי�  94
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 בעבר היו כמה מקרי� דומי� 95. לחוק ניירות ער�ל35 עי�להיפטר מהצור� בתשקי� לפי ס

 להציע הצעת רכש ת�בקשה שנבעה מכוונ,  זרות ביקשו להירש� בבורסהת חברושבה�

 כשחלק ע� חברה ישראלית להתמזג תמורה מנייתית לבעלי מניות בישראל או ולתת

 הרישו� של פריגו עצמה 96.ות מניות של החברה הרוכשת הזרה באמצעתינת�מהתמורה 

 נסחרו מניותיהש, מיזוג ע� חברת אגיס תעשיות:  נבע ממניע דומהאביבבבורסה בתל 

   97. מהתמורה נית� באמצעות המניות של פריגווחלק, אביב תל בבורסהב

ות  בהצעת רכש לבעלי מניג� זה של חברה זרה להירש� באר� עשוי להתקיי� מניע

ג� א� חברת היעד אינה נסחרת בבורסת תל .  נסחרת בישראלשאינהבישראל של חברה 

 נ�א� יש. אביב זאת עשוי להיות תמרי� להירש� בבורסה בתל בכללחברה הרוכשת , אביב

 בגדר הצעה עדיי� היאההצעה ,  מנייתיתתמורה לה� שמוצעת רבי�בעלי מניות ישראלי� 

 ו� לה לעקיאפשר של החברה הרוכשת בבורסה בישראל ורישו�, לציבור המחייבת תשקי�

 זה אכ� היה המקרה ברכישה 98.אביב בתל ורסה נסחרת בבאינה שחברת היעד א�דרישה זו 

 תפוליקו� הייתה חברה אמריקאי.  ידי חברת פוליקו�על טוורקסשל חברת אקורד נ

 החברות לא א� שתי,  שהתאגדה בישראלחברה הייתה וורקסואקורד נט, המאוגדת בדלוור

� לרכוש את השליטה פוליקו� חברת רצתה 2001�ב 99. הבריתצותאלא באר, נסחרו באר

 אינה נטוורקס אקורד שא�.  נטוורס באמצעות עסקה של החלפת מניותאקורדבחברת 

�ההצעה , אלי� ישרה� נטוורס שחלק גדול מבעלי המניות של אקורד מכיוו�, נסחרת באר

 לעקו� כדי.  ועל כ� הצריכה ג� תשקי�אלציבור בישר לצעהלהחלפת מניות נחשבה לה

   100. פוליקו� למסחר באר�חברת נרשמה ל35 עי�דרישה זו באמצעות ס

 
 .23' פס ,ש�  95
 .598' מעב, 20ש " הלעיל ,ליכט  96
 חתימה על הסכ� – על אירוע או עניי� החורגי� מעסקי התאגיד הרגילי� הודעה" רשות ניירות ער� ראו  97

 .http://bit.ly/2BX2Ba7 זמי� בכתובת, Perrigo "15.11.2004מיזוג ע� 
 .63–62ש " הלעיל ראו  98
 .598' מעב, 20ש " הלעיל, ליכט  99

 המציעה תידרש החברה,  מתגוררי� בישראלאלו מקרב ניצעי� 35יש לציי� שלא בכל מקרה שבו . ש�  100
�מצב זה יכול להביא לידי אבסורד שבו הרשות לניירות ער� תחייב חברה זרה ללא . לפרס� תשקי� באר

אל ושאינה רשומה בישראל המציעה את מניותיה במסגרת עסקה ע� חברה אחרת שג� היא זיקה לישר
לפרס� תשקי� רק משו� שישנ� כמה עשרות ,  לישראל ואינה רשומה למסחר בישראלקהנטולת זי

. ג� א� משקל� מקרב כלל בעלי מניות של חברת היעד הוא אפסי, משקיעי� ישראלי� בחברת היעד
ויהיה אבסורד א� הרשות , אומית גדולה ישנ� כמה עשרות משקיעי� ישראלי�ל�כמעט בכל חברה בי�

לאומית גדולה שבמסגרתה החברה הרוכשת �לניירות ער� תצרי� פרסו� תשקי� בישראל בכל עסקה בי�
 הרשות לניירות ער� החליטה לפטור מהצור� ,על כ�. מציעה את מניותיה לבעלי המניות של חברת היעד

, ברה הרוכשת היא זרה ונטולת זיקה לישראל וא� אינה רשומה למסחר בישראלבתשקי� במקרה שהח
 החלטה , רשות לניירות ער�ראו. בהנחה שלא נעשו מאמצי שיווק דווקא כלפי המחזיקי� הישראלי�

2008� בידי הנעשית במיזוג מניות והחלפת חליפי� רכש הצעת, זכויות הצעת אימתי" בתחו� תאגידי� 0
 . http://bit.ly/2wmywM8 )22.10.2008( "ער� ניירות חוק פי על לציבור כהצעה בויחש לא זר תאגיד

, Meryl Linch המיזוג ע� לאור אל הרשות Bank of Americaהרקע להחלטת הרשות היה הפנייה של 
מיעוט זניח מתו� בעלי  .Meryl Linchהוצעו לחברת ההשקעות  Bank of Americaשבמסגרתו מניות

� ו)0.29%(ה� ישראלי�  Meryl Linchהמניות של Bank of America ער� כדי ירותפנו לרשות לני 
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הרשות לניירות ,  לפרס� תשקי�נדרשת אינה החברה הרוכשת שבה� מעי� אלו במקרי�

, כשלעצמו ה באר� של מנייתסחר מעוניינת במה אינהנרשמת הער� מודעת לכ� שהחבר

,  ער� דרשה במקרי� רבי�תעל כ� הרשות לניירו. הוק� ברישו� לצרכי� אדתוניינאלא מע

   101. לאור� פרק זמ� ארו�אביב תל בבורסההתחייבות להיסחר ב, כגו� אלו של פריגו ומייל�

 
 תשובת" רשות לניירות ער� ראו(לוודא שהרשות לא תדרוש בצורה אבסורדית פרסו� תשקי� בישראל 

 .Bank of America" )12.10.2008( http://bit.ly/2POmnYqהסגל לפניית 
 הרשות מטע� עמדהראו (  לפסק דינה את השופטת רו� רונ�123' בפס, 54 ש"הלעיל , Perrigo עניי�  101

 אול� ג� בהנחה שהחברות .)http://bit.ly/2wqps86  בכתובתזמי�, זמני לסעד לבקשה ער� לניירות
במצבי� . לות שלהספק א� רישו� זה תור� לבורסה בתל אביב ולנזי, הנרשמות ממלאות דרישה זו

ייתכ� שמחזורי המסחר של החברה הזרה , כשלעצמו, שהחברה עצמה אינה מעוניינת במסחר בתל אביב
החברה לא תשקיע בעושי שוק . הנסחרת יהיו נמוכי� ולא יתרמו תרומה של ממש לנזילות הבורסה

כ� . ורכי נזילותכי מניע הרישו� שלה אינו נובע מצ, ראליתובעידוד המסחר במניה שלה בבורסה היש
שמחזורי המסחר שלה בשמונת החודשי� שבה� היא נסחרה באר� היו , היה ברישו� של חברת פוליקו�

 נמוכות של המסחר בחברות זרות אינ� מושפעות רק רמות ).598' מעב, 20ש " הלעיל, ליכט ראו(אפסיי� 
אחד . ושאלא ג� מצד הביק, יק בעידוד המסחר במניה שלה שהחברה אינה משקיעה מספ–מצד ההיצע 

הוא מת� האפשרות למשקיעי� ,  העיקריי� לתרומה של רישו� חברות זרות בבורסה באר�לי�אהרציונ
תו� נשיאה בעלויות מסחר מינימליות בהשוואה ,  בחברות זרותהשקעההישראלי� ליהנות מהיתרונות 

 .)110–107 ש" ה,ש� ראו( זרות הנסחרות בבורסות זרות לעלויות העסקה הנדרשות להשקעה בחברות
שנועד למלא , אול� ההצדקות להשקעה בחברות זרות רלוונטיות פחות במקרי רישו� כמו זה של מייל�

בספרות המימו� מצוינות שתי הצדקות עיקריות לביקוש . משפטי ולא לצורכי מסחר�תנאי פורמלי
 נתח של – לאומי של תיק ההשקעות שלה��ה היא גיוו� בי� הראשונ:לניירות ער� זרי� מצד משקיעי�

חברות זרות בתו� תיק ההשקעות מצמצ� את החשיפה של המשקיעי� לסיכוני� שיטתיי� של המשק 
 Alan Alford, Assessing Capital Market Segmentation: A Review of the ראו .הלאומי שלה�

Literature, in INTERNATIONAL MARKET INTEGRATION 3 (Stanley R. Stansell ed., 1993) .
 Amir N. Licht, Genie in A Bottle? Assessing Managerial ראולסיכו� הספרות בקשר לטיעו� זה 

Opportunism in International Securities Transactions, COLUM. BUS. L. REV. 51 (2000) )להל�: 
Licht, Genie in A Bottle?.( איתור חברות –  השנייה היא פיתוח האפשרות ליצור רווחי פילוחהההצדק 

 Rene M. Stulz, A Model of International Asset ראו.  ההשקעה בה� גבוהה יחסית לשוקוחלתשת
Pricing, 9 J. FIN. ECON. 358, 383 (1981) . ראו ג�Licht, Genie in A Bottle? ,67–66' מעב, ש� .

 מקטינה ה� את עלויות העסקה הישירות ,ות זרות באמצעות הבורסה המקומיתהאפשרות להיחש� לחבר
היא חוסכת את הצור� . ה� את עלויות העסקה העקיפות הנלוות לחשיפה זו באמצעות בורסות זרות

 ,ליכט ראו(בחשבו� מסחר חדש או את רמת העמלות הגבוהה יותר במסחר דר� חשבו� מסחר בישראל 
של איסו� המידע , הנלוות למסחר, היא חוסכת ג� עלויות העקיפות,  כ�נוס� על). 566 'בעמ, ש�

 שדרכ� הוא יכול להגיע למידע ,ועיבודו הנעשה בשפה של המשקיע ואיתור מהיר יותר של הצינורות
שני הרציונלי� רלוונטיי� פחות כאשר החברה הזרה הנסחרת בבורסה ). ש�(בעל איכות גבוהה יותר 

ישנ� שני סוגי� של חברות ישראליות . קבות הצעת רכש לחברה ישראליתהגיעה למסחר בבורסה בע
וכאלה שהחלק ,  חברות ישראליות שחלק ניכר מפעילות� הוא באר�–הנרכשות על ידי חברות זרות 
אי� בהכרח ער� של ממש לרישו� החברה ,  שני הסוגי�תברכיש. ל"העיקרי של פעילות� הוא בחו

כאשר מדובר בחברת יעד שחלק ניכר מהפעילות . הגברה של הגיוו�הרוכשת בבורסה בתל אביב מפ� ה
�ועל כ� היא לא , החברה הרוכשת עשויה להיות חשופה במידה רבה לשוק הלאומי, שלה הוא באר

, מידת הגיוו� שחברה כזו מאפשרת. בהכרח מספקת גיוו� אפקטיבי מפני סיכו� שיטתי של המשק הלאומי
א� שווי החברה הרוכשת גדול במידה . כשת לשווי החברה הנרכשתתלוי ביחס בי� שווי החברה הרו

 משקכניסתה לבורסה הישראלית אכ� תספק אפשרות גיוו� מפני סיכוני ה, ניכרת משווי החברה הנרכשת
במקרי� שבה� החברה הזרה רוכשת חברה ישראלית שעיקר הפעילות שלה . הלאומי למשקיעי� בבורסה
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 לנזילות של הבורסה יתרו� מקומיות רישו� שנבע מסיבות שג� יתכ� שבהחלט יא�

 ועל כ� יחסית אדיש להחלטה של ותקהוא מנ. מניע זה עומד באופ� עצמאי, המקומית

 רש� של מייל� רצונה הבסיסי להיה כפי שבדוגמ102, את ר� הרגולציהלהורידהבורסה 

 כל הרצו� ע�לפיכ� .  של הבורסהאחרי� או לא נבע ממאפייני� אלו אביב תל בבורסהב

, ב46 ההחלטה לאמ� פרשנות מצמצמת לסעי� שלאי� ביכולתה , הטוב של בית המשפט

 בלבדבסעי� הבא אטע� שלא זו . אביבלהרחיב את היק� המסחר והנזילות בבורסה בתל 

 חברות זרות על המוטלות ביכולתה של החלטה לצמצו� המגבלות הרגולטוריות שאי�

 
כבר רמה מסוימת של גיוו� למשקיע הישראלי בשל ניתוקה מהמשק החברה הישראלית סיפקה , ל"בחו

ולכ� הרישו� של החברה הרוכשת לא הגביר במידה ניכרת את אפשרויות הגיוו� העומדות , הלאומי
הפוטנציאל לרווחי פילוח בחברות זרות ספורדיות שרישומ� באר� נובע . לרשות המשקיע הישראלי

בחלק גדול . ג� הוא אינו גבוה, צוע רכישה ע� תמורה מנייתיתמהרצו� לעקו� את הצור� בתשקי� בבי
 הפעילות של יישנה זיקה ממשית בי� אופי הפעילות של חברת היעד ובי� אופ, מהמקרי� של רכישה

מידת הגיוו� שחברה כזו מאפשרת תלוי ביחס בי� שווי החברה הרוכשת ובי� שווי . החברה הרוכשת
כניסתה לבורסה , וכשת גדול במידה רבה משווי החברה הנרכשתא� שווי החברה הר. החברה הנרכשת

על כ� רישומה של . הישראלית אכ� תספק אפשרות גיוו� מפני סיכוני המשק הלאומי למשקיעי� בבורסה
החברה הזרה אינו מספק למשקיע המקומי סוג של הזדמנות השקעה חדשה לגמרי שלא הייתה קיימת 

שמתוכ� המשקיע יאתר , וח מצריכי� מגוו� רחב של השקעות אפשריותרווחי פיל, נוס� על כ�. קוד� לכ�
המשקיע אינו ,  מפע� לפע�מיתכאשר החברות מגיעות לבורסה המקו. השקעה מסוימת משתלמת ביותר

הסיכוי לכ� קט� במיוחד . יכול להתבסס על הבורסה המקומית כדי לנסות לאתר הזדמנות לרווח פילוח
 למסחר בבורסה המקומית אינה רגישה למניעי� שביסוד הביקושי� כאשר החברה המציעה את עצמה

פורמלי בעצ� הרישו� �אלא רק למלא תנאי משפטי, היא אינה מתיימרת לענות על הביקושי�: להשקעות
אפילו באות� מקרי� נדירי� שבה� חברות זרות מעוניינות להירש� בבורסה בתל אביב , זאת ועוד. שלה

ג� א� בית , במקרה של מייל�. ול א� הרישו� שלה� יושפע מרמת הרגולציהספק גד, מסיבות פורמליות
לא סביר שזה היה משפיע על החלטתה להציע , תשקי�המשפט לא היה מאפשר לה לעקו� את הדרישה ל

הוא ביצוע , ההקשר של ההצעה לבעלי המניות הישראלי� של פריגו. את מניותיה לציבור בישראל
 Crayton Harrison, Mylan ראו( מיליארד דולר 30�שוויה הגיע ליותר מהשתלטות על פריגו בעסקה ש

Raises Offer to Acquire Perrigo to $32.7 Billion, BLOOMBERG (April 29 2015) 
https://bloom.bg/2LALURF .( בגלל המאבק הצמוד בי� מייל� ובי� ההנהלה של פריגו על ההחלטה של

 לא הייתה יכולה מייל� ,ספרתי של הנהלת פריגו� לבסו� בניצחו� חדבעלי המניות של פריגו שהסתיי�
 Cynthia ראו . מבעלי המניות של פריגו המתגוררי� בישראל9%�להרשות לעצמה שלא להציע ל

Koons, Mylan’s Hostile Bid for Perrigo Fails, BLOOMBERG (November 13, 2015) 
https://bloom.bg/2MDfATw.להצעת הרכש העוינת של ,  ניכר מאות� תשעה אחוזי� ללא רכישת נתח

וא� ספק א� הייתה יכולה להציע ,  שלה� היא נזקקה50%�מייל� לא היה סיכוי לעבור את מחסו� ה
 .בלי להציע את ההצעה לכלל בעלי המניות, הצעה לבעלי המניות הנסחרי� בבורסה אחת

 הנזילות שמניע א�, המקומית הבורסה לנזילות  ג�לסייע יכול מקומיות מסיבות רישו�, אחרות במילי�  102
. שנדו� כא�, ופריגו מייל� של במקרה למצוא נית� לכ� הדוגמ. כפול לרישו� ההחלטה בבסיס עמד לא

 ע� המחזור הפריגו הייתה המני, 2016בשנת .  ופריגו תורמות להיק� המסחר בבורסה בתל אביבמייל�
ומייל� הייתה המניה ע� המחזור הממוצע העשירי , ל אביבהיומי הממוצע החמישי הכי גבוה בבורסה בת

 זמי� ,)לפי סדר יורד מחזור יומי ממוצע (125א " ניירות מדד ת– 4 לוח לניירות ער� הבורסה(הכי גבוה 
 להחלטות נמוכה רגישות בעלי ה� מקומיי�ה המניעי� אול� ).http://bit.ly/2BZMPvo בכתובת

 הרצו�מ מונעות אינ� החברות. הנרשמות החברות על שתוטל הרגולציה היק� בעניי� והבורסה הרגולטור
 במדינה בבורסה להירש� עניי� �לה יש. ביותר הזולה בצורה נזילות להגדיל יוכלו בה בורסה למצוא

 לבורסות השוואהב ,הרגולטורית העלות כולל ,הרישו� למחיר פחות ותרגיש �ה כ� ועל ,ספציפית
 . אחרות
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אלא שייתכ� שדווקא החלטה לאמ� , אביב תל בבורסהלהביא להרחבת המסחר והנזילות ב

, ת הרגולציה על רישו� של חברות זרות את רמעלותב ולה46פרשנות מרחיבה לסעי� 

טענה זו נובעת מהאפשרות . אביב את רמת המסחר והנזילות בבורסה בתל עלות לההעשוי

 מחמירי� של הבורסה כמנגנוני� לביצור שליטה יי� בכללי� רגולטורהשתמשהכללית ל

  . להירש� לבורסה המקומיתו חברות המעוניינות במנגנוני� אלשימשכו

   כמנגנו� לביצור שליטהב46 סעי� של רחיבה פרשנות מ)ב(

 לסעי� השיקולי� המרכזיי� שהביאו את בית המשפט לאמ� את הפרשנות המצמצמת אחד

 מדוע גישה זו תיבסעיפי� הקודמי� הראי.  בישראלירש�הוא עידוד חברות זרות לה, ב46

 תרהי.  חברות זרות להרש� בבורסה הישראליתעידוד – שבבסיסהלא תקד� את המטרה 

 ירש� חברות זרות להמשו� עשוי ללסעי� אימו� הפרשנות המרחיבה שדווקאייתכ� , מזו

 מהחברות לק של ח�שרצונ, אפשרות זו מבוססת על הטענה דלעיל.  הישראליתרסהבבו

 למסחר בבורסה זרה ירש� לההמריצ�לאמ� מנגנוני� לביצור שליטה הוא חזק מספיק כדי ל

ב עשוי 46 לסעי� הפרשנות המרחיבה ימו� אשדווקא ייתכ� ,לאור טענה זו.  מטרה זוולקד�

אימו� הפרשנות .  באר�ירש� באופ� אפקטיבי יותר חברות זרות שיהיו מעוניינות להמשו�ל

כגו� דירקטוריו� מדורג וגלולת , המרחיבה ימנע מחברות בעלות מנגנוני� לביצור שליטה

 אחת עלת לבצע השתלטות עוינת  א� חברה כזו תהיה מעוניינלפיכ�.  באר�ירש�לה, רעל

 את נקוט ליאל� תהיא, החברות הרשומות בבורסה באמצעות הצעת רכש ע� רכיב מנייתי

 לציבור להצעה שהצעת רכש ע� רכיב מנייתי נחשבת משו�, ההלי� היקר של פרסו� תשקי�

 עקיפת של שרות באפהשתמש לא תוכל להחברה. תשקי� כאמורהמצריכה , של נייר ער�

 התשקי� דרישת. באמצעות רישו� בבורסה,  ניירות ער�לחוק ל35 סעי� לפיזו דרישה 

 מרכיבי� מורכבת משלושה זועלות .  ממש על החברה המשתלטתשלמשיתה עלות 

 של הצעת רכש יי�הראשו� הוא העלות הישירה של העמידה בתנאי� הרגולטור: מרכזיי�

 דוח ו� הדרישה לפרסנמני�ו  אלדרישות ע�.  לפי החוק והתקנות באר�י�ופרסו� תשק

 בהגשת החיוב ו103, מחמישה חודשי� מאז פרסו� הדוח הכספי השנתייותרכספי א� עברו 

 ירותי� העלות של הש104.חוות דעת של רואה חשבו� על הדוחות הכספיי� של המנפיק

ייעו� פיננסי וייעו� וביקורת של רואי , ייעו� משפטי: ניכרת יא תשקי� ההכנתהנדרשי� ל

במחקר שנעשה על חברות הנרשמות לבורסה בלונדו� נמצא כי העלות הממוצעת . חשבו�

 מרכיבי�הערכה זו כוללת ג� .  מער� ההו� שגויס11%–5.5%� בנאמדת תשקי� הכנתשל 

,  מקרה של הנפקהבכל בה� מהתשקי� אלא שהחברה הייתה נושאת הישר נובעי� אינ�ש

והעלות של הרישו� עצמו ,  שגויס מההו�5%–3%� של החתמי� המוערכת בהעלותכגו� 

 הנובעי� מרכיבי� העלות של הלפיכ�.  מההו� שגויס0.1%� בככתבבורסה המוער

 הכנת זו של עלות 105.שגויס מער� ההו� 6%� ל3.5% בטווח שבי� תמהתשקי� עצמו מוערכ

 
 .1969–ט"התשכ, ) מבנה וצורה–פרטי התשקי� וטיוטת התשקי� ( ניירות ער� תתקנול) א(56' ס  103
 ).א(62' סב, ש�  104
 EUROPEAN UNION DIRECTOR GENERAL – INTERNAL MARKETS AND SERVICES, Study on ראו  105

the Impact of the Prospectus Regime on EU Financial Markets – Final Report (June 2008), 
available at http://bit.ly/2N0qceo. 
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 מהעלות הישירה של הרישו� בער� 50 פי גדולה וכבדה אהי, 5%הנעה סביב , תשקי�

 שנעשה כפי, באר� את העלויות הממוצעות לאור� זמ� שבדק אי� מחקר �אמנ. בבורסה

המופיעי� , 2016� של הנתוני� של כל ההנפקות הראשוניות שנעשו בבחינה א�, בלונדו�

 של התחתו� קצה לות כי העלויות מתקרבמראה,  לבורסהשנמסרובהודעות המשלימות 

ות הממוצעות של הייעו� המשפטי  העלויוס�,  בלונדו�תשקי� הכנת המוערכות לעלויותה

 מער� ההו� 1%�מ יותרעומד על ) ללא עלות ליווי פיננסי(והביקורת החשבונאית 

   106.המגויס

 ו הצעת רכש הימפרט הכנת ותשקי� עריכת.  הוא ער� פרטיות המידעהשני המרכיב

 107, הבריתצות בארי� שהיא פרסמה בתשקזה על ממייל� לחשו� מידע נוס� ותדורש

 ת ישראליפרשה.  פועלת בהשמייל� זו כמו בסביבה תחרותית ייחודב, זה יש ער� רבולמידע 

 
 הבורסה ראו .מגוריט ואוברסיז,  וונטייז: החברות שהנפיקו הנפקה ראשונית בבורסה בתל אביב ה�שלוש  106

 אמנ� היו רק .http://bit.ly/2BUs2ZY זמי� בכתובת, )2016 (12 2016 – השנתית סקירהלניירות ער� 
א� , אפשר לבודד את המרכיב של הליווי הבנקאי�יומהנתוני� א, 2016�שלוש הנפקות ראשוניות ב

�ההוצאות של וונטייז פי . נתוני� אלו נותני� אינדיקציה טובה לסדר הגודל של עלות עריכת תשקי� באר
וה� (שאינ� נובעות הישר מהכנת התשקי� , אול� העמלות לחתמי� ולמפיצי�, 8.5%�עמדו על כ, אל סי

המורכבות , וההוצאות האחרות. יוו את חלק הארי של ההוצאותה) רלוונטיות ג� להנפקה ללא תשקי�
 מתו� 1.5%�כ, ח" ש463,000�עמדו על כ, בעיקר מעלות של השירותי� המשפטיי� והחשבונאיי�

 וונטייז" אביב� הבורסה לניירות ער� בתלראו. ח" מיליו� ש31�שעמדה על כ, התמורה הכוללת בהנפקה
2016( "31.5.16�י� להשלמה מהי תשק" הודעה משלימה עפ–פי אל סי ( http://bit.ly/2LClwqr .

 מס� התמורה של 1.3%� כועמדו על, במקרה של מגוריט ס� העלויות הכרוכות בהנפקה היו נמוכות יותר
והעלויות האחרות שבעיקר� כללו , עיקר ההוצאות היו עמלות חיתו� והפצה, ג� במקרה זה. ההנפקה

0.27%� רק כ–ח " מיליו� ש240ח מתו� התמורה של " ש634000�כ לוהגיע, ייעו� משפטי וחשבונאי 
� " מגוריט היא קר� ריט הכוללת בעיקר נדל–עלות יחסית נמוכה זו אינה מפתיעה . מס� התמורה בהנפקה

 אביב� הבורסה לניירות ער� בתלראו. שהתשקי� בגינו מורכב פחות מזה של חברה סטנדרטית, מניב
  זמי� בכתובת,"31.8.16 מיו� מד� ותשקי� להשלמה תשקי�, סחרלמ רישו� תשקי� – מגוריט"

http://bit.ly/2PKHQBk .עלויות התשקי� של אוברסיז הסתכמו בכ�ח מתו� התמורה של " מיליו� ש12
שבעיקרו מורכב מעלויות של , "ההוצאות האחרות"סעי� . 5.5%�כלומר כ, ח בהנפקה" מיליו� ש218

 ראו.  מס� התמורה בהנפקה0.6%�המהווי� כ, ח" מיליו� ש1.5� על כעמד, הייעו� המשפטי והחשבונאי
 למניות 30.11.16� הודעה משלימה על פי תשקי� להשלמה מ– אוברסיז" הבורסה לניירות ער�

המורכבות ,  בישראל העלויות הישירות של ההנפקה.http://bit.ly/2wqTdX4 )12.12.2016( "ואופציות
עמדו אפוא על כאחוז אחד ונעו בי� , א העלות של הליווי הפיננסימהייעו� המשפטי והחשבונאי לל

. ואי� נתוני� מדויקי� בעניי� העלות הנוספת של הליווי הפיננסי,  מס� התמורה בהנפקה1.5%� ל0.26%
, מ� הנתוני� הללו עולה שעלויות ההנפקה באר� ה� מעט נמוכות מאלה שבלונדו� לפי נתוני המחקר ש�

העלויות המצטברות של הייעו� המשפטי והחשבונאי מגיעות , ל תחו� העלויותשג� בקצה התחתו� ש
משמעית �אפשר לקבוע בצורה חד�אי, אול� בשל הנתוני� החלקיי� באשר למצב בישראל. 1.5%�לכ

מתו� נתוני ההוצאות להכנת תשקי� . שהעלויות נמוכות יותר מהעלות של תשקי� בבורסה הלונדונית
ועל כ� , שהעלות של הליווי הפיננסי באר� דומה לעלות של הייעו� המשפטינית� להערי� , בלונדו�

זו . 1.5%�ההערכה של ס� העלויות הישירות הממוצעות של הכנת תשקי� באר� עומד על קצת יותר מ
 .עלות כבדה מאוד כשלעצמה

לתקנות ) א( ב6' ס(א� עברו ארבע שני� מאז פורס� , אי� להפנות לפרטי� שפורסמו בעבר, לדוגמה  107
ג� המידע המשוחרר עקב הדרישה לפרס� דוחות ). ג לחוק15א עד 15פרטי� לעניי� סעיפי� (ניירות ער� 

עשוי להיות בעל ער� , ))א(56' ס(ביניי� כספיי� א� עברו יותר מחמישה חודשי� מהדוח הכספי האחרו� 
 ).רב לחברה
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 בפסק 108.ישקר בעניי� נדונה המידע פרטיות של את הער� הפוטנציאלי הגבוה ההממחיש

 את הדוחות לפרס� השקעות דיסקונט חברת הדרישה של הרשות לניירות ער� מנדונההדי� 

 109.שהייתה חברה פרטית,  ישקר– ממניותיה 25%�ב מחזיקה שהיאהכספיי� של חברה 

 של בית המשפט לפתחו בדרישה זו והעניי� הגיע עד במאבק משאבי� רבי� הישקר השקיע

הגדלת , הראשו�:  לה הפסדי� בשלושה מישורי�יסבישקר טענה שפרסו� המידע . העליו�

תו� דוח  ההעתקות של מוצרי ישקר בשל האפשרות לזהות מוצרי� רווחיי� במיוחד ממספר

 טכניקות שיווק משוכללות כנגדה המבוססות על נתוני המכירות פיתוח,  השני110;הכספי�

 שלרוכשי� של מאחר קשיי� במשא ומת� הערמת,  השלישי111;שנית� להסיק מתו� הדוחות

 אמנ� ישקר הייתה חברה 112.ממוצריה שולי הרווח שלה עלמוצריה יהיה מידע רב יותר 

 מידע שלער� ,  ציבוריתחברה אצלא� ג� , ס� מידע לציבורפרטית שלא הייתה צריכה לפר

  113.עשוי להיות גבוה מאוד,  להיות כלול בתשקי�שיצטר�ו,  פורס�אשל

 מקרי ער� רב בלזמ�ו, הכנת תשקי� דורשת עוד זמ�:  הזמ�יסוד הוא שלישי ההמרכיב

, נציאליותעל כ� חברות יעד פוט.  נקיטת ההשתלטותפניהעשוי להרתיע מ, הצעת רכש עוינת

 היותעשויות ל,  גבוההאינה בשביל� תשקי� או שעלות התשקי� מצריכי� אינ� מאפייניה�ש

 להשתלט מבקשת חברה המפני כדי להתגונ� אביב תל בבורסהמעוניינות להירש� ב

   114.עליה�

 ממחישות את האפקטיביות של רישו� בבורסה זרה כמנגנו� Perrigo עניי� נסיבות

 ואלה,  השקיעה משאבי� רבי� במניעת רישומה של מייל� בבורסהפריגו. לביצור שליטה

 ההערכה של פריגו שא� יתהההצדקה לצעד זה הי.  במדינה זרהמשפטי פתיחת הלי� כללו

 שמייל� יכלה א�,  להשתלטות עוינתהסיכוי יקט�,  למייל� להירש� בבורסהיאפשרולא 

ורסה לצור� קבלת פטור במקו� להירש� בב,  ההשתלטותלצור� לפרס� תשקי� בפשטות

עשויות להרתיע ,  לעילשפורטו,  תשקי�הכנתפריגו כנראה העריכה שהעלויות של . מתשקי�

  . את הצעת הרכש העוינתלהציעאת מייל� מ

ב הוא 46 מתיימר לטעו� שאימו� פרשנות מרחיבה לסעי� אינו להדגיש שמאמר זה יש

,  המרכזית במאמרענה הטת� אג� א� מקבלי.  לביצור שליטהותרהמנגנו� האפקטיבי בי

 לספק מנגנו� אפקטיבי לביצור עשויה בבורסה הנרשמות לחברותשהעלאת הר� הרגולטורי 

ב הוא הצעד 46 הדבר בהכרח שאימו� פרשנות מרחיבה לסעי� פירושאי� , שליטה

 
 .)21.8.1997,  בנבופורס� (מ"חברת השקעות דיסקונט בע' מ נ" בעישקר 218/96א "ע  108
 .1' ספ, ש�  109
 .12'  פס,ש�  110
 .ש�  111
 .ש�  112
 .107 ש"ה לעיל ראו  113
 & Lucian A. Bebchuk, John C. Coates IV ראו מרכיב הזמ� בהצלחת הצעת הרכש העוינת למרכזיות  114

Guhan Subramanian, The Powerful Antitakeover Force of Staggered Boards: Theory, 
Evidence, and Policy, 54 STAN. L. REV. 887, 890–891 (2002) )מצביעי� על ממצאי� המחברי� 

 ייתכ� ). ובי� סיכויי ההצלחה שלההאמפיריי� המראי� מתא� שלילי בי� אור� הזמ� שההצעה נידונ
או שעלות הכנת , מנגנוני� לביצור שליטהכי אי� בתקנו� שלה ,  היעד אינה צריכה תשקי�רתשחב

התשקי� נמוכה אצלה במידה ניכרת ה� בשל ער� מידע פרטי נמו� יותר ה� בשל ער� זמ� נמו� יותר עד 
 .)15–14' עמב, ש� ראו(עריכת התשקי� 
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כגו� הצבת , חלופיי� יי�בהחלט ייתכ� שכללי� רגולטור.  שליטהיצורהאפקטיבי ביותר לב

 נוכחעיקר הטענה במאמר היא של.  יותרי�ה� אפקטיבי, ל תאגידי קשיחי� יותרכללי ממש

 פרשנות שדווקא ייתכ�, האפשרות להשתמש בר� רגולטורי גבוה כמנגנו� לביצור שליטה

 פרשנות מאשר בבורסה להירש� יותר רבותמרחיבה של הסעי� עשויה למשו� חברות 

זו לפני שקבע שיש לאמ� את על בית המשפט היה לשקול אפשרות . מצמצמת שלו

  . הפרשנות המצמצמת כדי למשו� חברות זרות להירש� בבורסה

  ינת השתלטות עומפני נהב כהג46 בסעי� השימוש חסרונות. ג

   ההגנה של  המצומצ�ההיק�. 1

� האפשרות את וחברה לכל חברה יספקב לא 46 סעי� של רחיבה הפרשנות המאימו

א� . אמצעי לביצור שליטה מפני השתלטות עוינת כאביב ברישו� בבורסת תל השתמשל

 גלולת רעל או – נגד השתלטות עוינת מנגנוני� ישלחברת המטרה הפוטנציאלית עצמה 

 אימו� ולכ�, אביב בבורסה בתל להירש� תהיה מנועה מהיא ג� –דירקטוריו� מדורג 

 מפני תגונ�לה שליטה לחברות ע� מנגנוני ביצור יאפשרב לא 46הפרשנות המרחיבה לסעי� 

הרישו� לא , אביבג� לחברות שיוכלו להירש� בבורסה בתל ,  ועודזאת. השתלטות עוינת

 שג�מכיוו� , ה מנגנוני ביצור שליטחסרת חברה מצדיספק הגנה מפני השתלטות עוינת 

 וליהנות סהחברה זו תוכל להירש� בבור, ב46לאחר אימו� הפרשנות הרחבה של סעי� 

ב 46אימו� הפרשנות המרחיבה של סעי� . מפרסו� תשקי� הרישו� מפטור תבאמצעו

 היעד לחברתכאשר :  רק בקבוצה מסוימת של מקרי�ינת מפני השתלטות עולהתגונ�יאפשר 

  . הרוכשת יש מנגנוני ביצור שליטהלחברה אילוהפוטנציאלית אי� אמצעי לביצור שליטה ו

אימו� הפרשנות  ההיק� המוגבל של ההגנה מפני השתלטות עוינת הנובע מלמרות

 את אימו� המצדיקה מקרי� של גדולה זאת מדובר בקבוצה בכל, ב46המרחיבה של סעי� 

 רישו� ג�, אביב בתל שלבורסה הוא הראשו� הטע�. הפרשנות המרחיבה משלושה טעמי�

 הקבוצה המצומצמת של חברות ללא מנגנוני� לביצורי שליטה מתו� חלק נכבד של

עשוי לגל� פוטנציאל ,  שליטהרחברה ע� מנגנוני� לביצו של נת עויטות מהשתלותהחושש

 תל שבזובורסה קטנה כמו ,  אסטרטגיתמבחינה הוא שהשני הטע� 115. ממששללגידול 

 
 שני המנגנוני� הרווחי� ביותר לביצור – גלולות רעל ודירקטוריוני� מדורגי� של הפרקטיקות שא�  115

ועל כ� ה� יכולות להשתמש , לחברות רבות אי� מנגנוני� אלו,  מקובלות מאוד בארצות הברית–שליטה 
בשני� האחרונות ישנה מגמת ירידה . ברישו� בבורסת תל אביב כמנגנו� הגנה מפני השתלטות עוינת

 שיעור החברות שיש לה� דירקטוריו� מדורג 2014� שבמצאו, ואחרי� Guo. בשימוש במנגנוני� אלו
 ).45 ש"ה לעיל, Guo (2014) ראו() 60%לעומת  (20%�ועמד על כ, 2002ת� לכשליש מהנתו� של נח

Catan שיעור החברות ב) 2014( מצא שבאותה שנה�S&P 1500ע� גלולת רעל ירד מתחת ל �10% ,
 ,Emiliano M. Catan ראו() 2002�מ(ות רעל לאחר יותר מעשור של ירידה בשיעור החברות ע� גלול

The Insignificance of Clear-Day Poison Pills 16–33 (NYU L. & ECON. Research Paper no. 11, 
2017), available at http://bit.ly/2okuM9B.(א� שאי �אפשר להסיק מתו� נתוני� אלו את השיעור 

 מהחברות אי� א� אחד 70%� לשלפחותנית� לקבוע , לוהמדויק של חברות ללא א� אחד ממנגנוני� א
 בבורסה בתל אביב היא ו�ההגנה מפני השתלטות עוינת באמצעות ריש. ממנגנוני� אלו לביצור שליטה
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אלא להתמחות במשיכה של סוג מסוי� ,  את כל החברות� צריכה לנסות למשואינה אביב

 מסוי� של שחקני� בשוק ההו� ח למשו� פלועדו מבחינה זו צעדי� שנ116.של שחקני�

 זה פלח שהוא השלישי הטע�.  לא ממוקדי� וכלליי� למשיכת משקיעי�מצעדי� פי�עדי

 עוינת יש טותלחלק גדול מהחברות המבצעות השתל.  כה מצומצ� כפי שהוא נראהואינ

 גונ�חברות היעד מנסות להת,  היא שבמקרי� רבי�לכ�הסיבה . מנגנו� של ביצור שליטה

חברות המבצעות , זאתבעקבות . ישה עוינת באמצעות השתלטות על הרוכש רכמפני

 לאמ� אמצעי� לביצור שליטה כדי טוהשתלטות עוינת חשופות בעצמ� להשתלטות ויי

  117.להימנע מכ�

   נורמטיבית בסיוע לביצור שליטה בעיה. 2

ב אכ� אפקטיבי בביצור 46 הפרשנות הרחבה של סעי� גו� שכלל רגולטורי כבהנחה

עולה השאלה א� זה , יטת� של מנהלי� ואכ� ימשו� חברות המעוניינות לבצר שליטהשל

 וסינגפור י� כגו� שווימדינות של זה באמצעי דומה למדוברהא� אי� . צעד לגיטימי וראוי

 כלכלית ענפה עילות פ� אליהוהמושכות, הבסודיות בנקאית ברמה גבוה" מתמחות"ה

� מדינות � של הבנקי� באותרווחיה�? רת המקו מסי� במדינולהעלי� הוא לה שהתמרי

.  צריכי�משהיו יותר בנטל מס גדול נושאי� על גב� של האזרחי� במדינות המקור המושגי�

 מסיוע נשכרת יוצאת מדינה אחת שבה הלגיטימיות של מדיניות זו מעל גדול מרח� ספק

. מדינה אחרת ההכנסות של על מס מהעלמת – וחומר וקל,  אחרתבמדינה ממס התחמקותל

 להעביר לכיס� למנהלי� מאפשר השליטהג� המנגנו� לביצור , בדומה להקשר הבנקאי

.  ליהנות מהער� שהחברה הניבהזכאי� היו לכאורהש, משאבי� על חשבו� בעלי המניות

 לבעלי המניות להציע פוטנציאליי�  נועדו למנוע מרוכשי�השליטההאמצעי� לביצור 

ככל בעלי� , על פניו לבעלי המניות.  בשוק�וה יותר מערכלרכוש את מניותיה� בער� גב

ומנגנו� המונע , אמור להיות החופש למכור את הנכס שלה� למי שה� רוצי�, אחרי�

פוגע בזכות שלכאורה מוקנית לבעלי ,  מניותת להציע רכישיי�ממציעי� פוטנציאל

  118.המניות

 
אפוא רלוונטית כיו� לנתח גדול ביותר של חברות אמריקאיות שאי� ברשות� מנגנו� חלופי לביצור 

 . שליטה
116  Coffeeהתחרות לא תביא להתכנסות של שיווי משקל בנקודה , ת של החברות סובר שבשל ההטרוגניו

). separating equilibrium( המיטבית יהיו שוני� החברה מאפייני הבורס" סוג"אלא שלכל , מסוימת
לאור הצרכי� , בסוג מסוי� של שחקני�" להתמחות"ניתוח זה מחזק את הטענה שלכל בורסה כדאי 

 .)1817–1814' עמב ,3ש "לעיל ה, Coffee ראו( המגווני� של השחקני� למיניה�
ישנ� מנגנוני� רבי� לביצור , למייל� שביצעה את ההשתלטות העוינת.  לדוגמה את המקרה של מייל�ראו  117

נות מפני  בהתגונ,שהיא הפעילה זמ� קצר לפני ההשתלטות העוינת על פריגו, גלולת רעל: שליטה
אחד ממניעיה המרכזיי� להשתלטות על פריגו , יתרה מזו. ודירקטוריו� מדורג, השתלטות עוינת של טבע

 .כדי להקשות את ההשתלטות, הייתה ההתגוננות מפני ההשתלטות של טבע באמצעות הגדלת החברה
Danielle Burger, Mylan Makes Hostile $31.2 Billion Perrigo Bid to Thwart Teva, 

BLOOMBERG (Apr. 24, 2015) https://bloom.bg/2MzDeA6. 
� העמדה הרואה באמצעי ביצור שליטה אמצעי� ללסיכו�  118entrenchment ראו Bebchuk, Coates & 

Subramanian , ראולטיעוניו נגד העמדות החולקות . 114לעיל Lucian A. Bebchuk, The Myth that 
Insulating Boards Serves Long-term Value, 113 COLUM. L. REV. 1637 (2013).  
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ני� לביצור שליטה ה�  מנגנוהא�:  שקולמוסי� רבי� נשתברו בעניינהבשאלה מדובר

 מנגנוני� שה�או ,  על חשבו� בעלי המניותלמנהלי� למשיכת ער� פרטי מכשירי� אמנ�

התומכי� באפשרות הראשונה ?  ארו�לטווח את מקסו� ערכה של החברה המאפשרי�

טועני� שמנגנוני ביצור שליטה נועדו להדו� השתלטויות המועילות לבעלי המניות בשל 

מתו� האינטרס ,  למחיר השוקלמע,  לקבל על המניות שברשות�עשויי�הפרמיה שה� 

 אול� יש הסבורי� 119.הפרטי הצר של המנהלי� והדירקטוריו� לשמר את מעמד� בחברה

 שאמנ�,  של בעלי המניותהטווחשמנגנוני ביצור שליטה נועדו לשרת את האינטרס ארו� 

 ביצור מנגנו� אול�, במסגרת ההשתלטות מוצעת לה� פרמיה על מחיר המניה הנוכחי

 120. כעתלה� להפיק ער� גדול יותר בטווח הארו� מהפרמיה המוצעת רהשליטה מאפש

 שאימו� מנגנו� לביצור וברורה גורפת קביעה לקבוע אי�ג� ברמה הנורמטיבית , כ� בשל

בהחלט ייתכ� שאימו� המנגנו� אכ� יקד� את טובת : כשלעצמה תופעה שלילית הואשליטה 

תיתכ� ,  מקבלי� את הטיעוני� נגד ביצור שליטה בהקשר האמריקאיא� ג�. בעלי המניות

 שימוש אפשרות מת� שרו� חנס טוע� שפרופסור.  בה� בהקשר הישראליהשתמשהצדקה ל

� עשוי לגרו� להקטנת גושי השליטה היה, במנגנוני� לביצור שליטה כגו� גלולת רעל באר

.  של המניות בשוק המניות הישראלי להעלות את הסחירותזאתובעקבות , של בעלי השליטה

 של קהמנגנוני� לביצור שליטה מאפשרי� לבעל שליטה לשמר את שליטתו ג� ללא החז

 לוועל כ� רבי� מבעלי השליטה היו מקטיני� את ההחזקה שלה� בחברה , גוש מניות גדול

 דהמיוכ� כמות המניות הצפה הייתה גדלה ב,  במנגנו� לביצור שליטההשתמשהיו יכולי� ל

  121.ניכרת

 א� מקבלי� באופ� עקרוני את העמדה של המתנגדי� לקיומ� של מנגנוני� לביצור ג�

,  את המנגנו� הספציפי המוצע ברשימה זולהצדיק שישייתכ� , שליטה ג� בהקשר הישראלי

אימו� הפרשנות ,  כפי שצוי� לעיל122. בסעי� הקוד�שצוינה תחולתו המוגבלת בשלדווקא 

 מהווה מנגנו� אפקטיבי לביצור שליטה כאשר המשתלטי� ב46המרחיבה של סעי� 

 ישנ� � עצמ� חברות שלה� הגונ� חברת היעד מעוניינת להתשמפניה� י�הפוטנציאלי

,  אמצעי� לביצור שליטהיי�א� אי� לרוכשי� הפוטנציאל. מנגנוני� לביצור שליטה

 להירש� הליט שיצור האוסרת על חברות ע� מנגנוני� לב46הפרשנות המרחיבה של סעי� 

ב 46 אימו� הפרשנות המרחיבה לסעי� ובפועל, אינה משפיעה עליה� כלל, למסחר בבורסה

 לרכוש � שהוא מקשה עליהמכיוו�,  מנגנוני� לביצור שליטהבעלות חברות ע� יטיבאינו מ

 לה� מנגנו� שישבי� חברות "  את תנאי המשחקמשווה"ב 46במוב� זה סעי� . חברות אחרות

א� :  יוצר סימטריהשהואבכ� ,  לה� מנגנו� לביצור שליטהשאי� אלו ובי� לביצור שליטה

.  קשה יותר לרכוש חברות אחרותיהיה להג� , חברה מקשה על חברות אחרות לרכוש אותה

ב לכאורה עולה בקנה אחד ע� האינטרסי� 46 שאימו� פרשנות מרחיבה לסעי� א� לפיכ�

 
 .ש�  119
 William Bratton & Michael L. Wachter, The Case Against ;50 ש"ה לעיל ,STOUT ראו  120

Shareholder Empowerment, 158 U. PA. L. REV. 653 (2010) . 
 819 כו  משפטעיוני" הצור� בהגנות משפטיות מפני השתלטויות עויינות על חברות בישראל"  חנסשרו�  121

)2003(. 
  .)ג(2.ב לעיל פרק ראו  122
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עלי המניות בסוג מסוי� של חברות בכ�  של באינטרסי� את הנגודשל המנהלי� ועשוי ל

 יש מנגנוני� לביצור שבה�חברות אחרות " קונס"הוא , שהוא מאפשר מנגנו� לביצור שליטה

 להשתלט על חברות הרשומות ברישו� קשהלחברות אלו יהיה , בשל מנגנוני� אלו: שליטה

  .כפול

 להשתמש לאפשרות שיש ההשפעה בדבר התמונה את ג� משנה מצרפי האפקט הניתוח

אמנ� . כלל לביצור שליטה בהמנגנוני�על , ברישו� בבורסה זרה כמנגנו� לביצור שליטה

כגו� הפרשנות , י� משתלטי� פוטנציאליבפני חסמי כניסה הצבתאימו� מדיניות של 

 ברישו� בבורסה השתמש ליאליותמאפשר לחברות היעד הפוטנצ, ב46המרחיבה של סעי� 

 זו לביצור אפשרות לאול� ההשפעה ש, שליטה לביצור כמנגנו�, המאמצת מדיניות זו

מנגנו� לביצור .  בשוק אינה ברורההשליטה לביצור מנגנוני� בשימוששליטה על רמת ה

 כגלולת חלופיי� המנגנוני� המ� בבורסה זרה הוא ר� יותר כפולשליטה באמצעות רישו� 

 י�לטי� פוטנציאלי ממשתלחלוטי� מתיימר למנוע והוא אינ. רעל ודירקטוריו� מדורג

 שמנגנו� ביצור ייתכ�. אלא רק מעלה את מחיר ההשתלטות בצורה שאינה מופרזת, להשתלט

 כלשהו חס� יבקשו שחברות כ�יית. האחרי� ביצור שליטה מנגנוני את יחלי�שליטה זה 

 השתלטות של גור� המעוניי� לנצל את הפער בי� ער� המניה הנוכחי לפוטנציאל ארו� מפני

 כל עוד לא הייתה אפשרות 123. שלא להשתמש במנגנו� אגרסיבייבכרואול� , ההטווח של

א� , לביצור שליטה" קשי�" בחרו באמצעי� ה�ה, לביצור שליטה" ר� "באמצעי להשתמש

אמצעי ביצור השליטה הננקטי� " ריכו�" לגרו� לעשויה היא,  אפשרות זומשהצטרפה

  . בשוק

ל על חברות " רכש מחוצעותלה הנוגעת של החמרת הרגולציה ההשפעה .3

 ישראליות

ל "ב אכ� ירחיב את מספר החברות מחו46 סעי� שאימו� הפרשנות המרחיבה של בהנחה

 זו שלפרשנות זאת ייתכ� בכל,  באר� בשל מנגנו� ביצור השליטה הנלווה לרישו�יירשמוש

העלאת העלות של ביצוע . צה את כדאיות אימופק נוספת שתעמיד בספעה השתהיה

ל אינו רלוונטי רק לחברות זרות הנרשמות באר� "ויות עוינות על ידי חברות מחוהשתלט

. אלא ג� לחברות ישראליות הנסחרות בבורסה, Perrigo הדי� בעניי� פסק נסיבותבדומה ל

 המטרות של ת אחהיאל " על ידי חברה גדולה מחוהירכשות רבות ישראליות חברות אצל

 דרישה מ� שפירושו, ב46המרחיבה של סעי�  אימו� הפרשנות 124.הרישו� מלכתחילה

 של �את רצונ" לצנ�"עשוי ,  בכל העלויות הנלוות לכ�לשאת הזרה לפרס� תשקי� וחברהה

 
בשל התנגדות אפשרית של בעלי מניות ,  שחברות יעדיפו להימנע מלהשתמש באמצעי אגרסיביייתכ�  123

אמצעי ביצור . � ורק לצמצ� את כוח� של בעלי המניותלשימוש באמצעי� אגרסיביי� אלו שמטרת� א
לא יעורר אותה רמת התנגדות בגלל שהוא אינו מצמצ� , שליטה ר� יותר של רישו� כפול בבורסה זרה

 .את כוח� של בעלי המניות
הרכישה :  חברה זרהידיא� נמחקו בעקבות רכישה ע, ל אביב לחברות שנרשמו בבורסה של תדוגמאות  124

והרכישה של סטארלימס , 2015�יקס הישראלית על ידי חברת אמרסו� האמריקאית בשל ספקטרונ
ח דירקטוריו� הבורסה לשנת "דו אביב� הבורסה לניירות ער� בתלראו( 2009�הישראלית על ידי אבוט ב

אבוט קונה את סטארלימס "ה� לוי  ש;http://bit.ly/2MZvp65 בכתובת זמי�) 2015 (13 2015
 .http://bit.ly/2BYiAot )15.12.2009( כלכליסט" יליו� דולר מ123�הישראלית ב
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 לא כ� היו � שאויות מההשתלטחלק בכ�ולמנוע , הרכש את הצעת הציעהחברות הזרות ל

לחברות  לגרו� עשוי חסמי� כאמור בשל חברות זרות מצד הצעות רכש מיעוט. מתבצעות

  .ת אחרבורסה רישו� בלהעדי�,  חברה זרה עליה�של בהשתלטותה מעוניינותהמקומיות ה

אי� , ב46ג� א� מאמצי� את הפרשנות הרחבה של סעי� ,  הקיי�ה מצב החקיקלפי אול�

 מבעלי מניותיה רבי�כל עוד , ל" היעד הפוטנציאלית להירש� בבורסה בחורתתמרי� לחב

 כל הצעת 125. הצעה לציבור מצריכה תשקי�כל כמעט, קיימתלפי החקיקה ה. ה� ישראלי�

 מכיוו�, רכש המבוססת על רכיב מנייתי של מניות החברה הרוכשת מהווה הצעה לציבור

 המניות ת המניה של חברת היעד בעצ� קוני� את מניות החברה הרוכשת באמצעושמחזיקי

ידי הישראלי�  הצור� בתשקי� חל ג� א� המניות המוחזקות על 126.של חברת היעד

,  ה� ישראלי�– מחזיקי המניות –כל עוד הניצעי� עצמ� :  חברה זרהשל מניות �הניצעי� ה

� חברות ה� כאחת א� החברה הרוכשת וחברת היעד ג� וזאת,  תשקי� בישראלסו� פרנחו

אימו� הפרשנות ,  הקיי�במצב. זרות שהתאגדו מחו� לישראל ונסחרות מחו� לישראל

ל כדי " לחברות ישראליות להירש� בחותמרי� אפוא יצורב לא י46המרחיבה של סעי� 

 שכ�,  שפרשנות זו משיתה על חברות זרות שה� רוכשות פוטנציאליותהעלויותלעקו� את 

 החברה הרוכשת – הפוטנציאלית לא ישפיע על עלויות אלו דל של חברת היע" בחוהרישו�

  . בבורסה זרהתהיה חייבת בפרסו� תשקי� ג� א� חברת היעד נסחרת רק

שהיה מבטל את ,  לניירות ער�הרשות הציעה אילו היה מתקבל תיקו� חקיקה כפי שג�

 היה בכל זאת לא הוא 127,הצור� בפרסו� תשקי� א� חברת היעד רשומה בבורסה זרה

 אימו�. ב46 מהותית על הרציונל שבבסיס אימו� הפרשנות המרחיבה לסעי� משפיע

 את מספר הצעות הרכש של חברות הפחיתעשוי לב אכ� 46 לסעי�הפרשנות המרחיבה 

החברה המשתלטת , אול� כאשר ההשתלטות אינה עוינת, ישראליות על ידי חברות זרות

א� תשתלט על החברה , יכולה לעקו� את הצור� בתשקי� המלווה את הצעת הרכש

להשתלט , אחרות מסיבות או סג� א� החברה מעדיפה מסיבות מ. באמצעות מיזוג

 כאשר מדובר פחות מכבידה של פרסו� תשקי� היא העלות, הצעת רכשבאמצעות 

 של פרסו� עיקריי� העלות המרכיביאחד מ, כפי שצוי� לעיל.  שאינה עוינתטותבהשתל

 גבוה במיוחד כאשר מדובר בהצעת רכש ער� לזמ�. מותשקי� הוא הזמ� הדרוש לפרסו

 של חברת היעד ו�בדירקטורי ובהנהלה מתחרה החברה הרוכשת שבמסגרתה, עוינת

 הרוכשת צריכה לשכנע את בעלי החברה.  ההשתלטותבהצלחת הזמ� חלק חשוב למרכיבו

 שג� א�. הצעת� היא כדאית ביותר, מסוימת המצויי� בנקודת זמ� תנאי�המניות שב

,  אחרותבחברות מתחרההחברה הרוכשת , במקרי� רבי� של הצעת רכש שאינה עוינת

 זו ודרישה הואיל, מידה את החברה הרוכשת בעמדת נחיתות מעאינה תשקי� הכי�הדרישה ל

  128.מושתת על כל השחקני� המתחרי�
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 של חברות אביב תל בבורסה של החמרת הרגולציה על הרישו� בההשפעה. 4

 ל"ישראליות הנסחרות בחו

 לחברות הנסחרות הניתנות לבורסה בתל אביב ברישו� המטרות העיקריות של ההקלות אחת

להירש� , ל" הרשומות בחוהישראליות ברות החאת למשו� יאה, ל"ות בחובבורסות הגדול

�: ל רווחת למדי" בחורק למסחר הרשומותהתופעה של חברות ישראליות . למסחר ג� באר

רק , 2016–2014 בשני� ק" החברות הישראליות שהנפיקו מניות בנאסד22 מתו�, לדוגמה

 לבורסה ברישו� קלותהה של אחת המטרות העיקריות129.אביב ג� בתל הנפיקו חמש

 יא ה63ל במסגרת תיקו� "אביב הניתנות לחברות הנסחרות בבורסות הגדולות בחו�בתל

 הלא מבוטל של חברות ישראליות המאגר מתו� חברות אביב תל בבורסהלמשו� ל

הרישו� בשוק , שאינ� גדולות בסטנדרטי� אמריקאי�,  לחברות אלו130.ק"הרשומות לנאסד

 במדדי להיכללחברות אלו יכולות , באר�.  ג� מצד הנזילותחשובות הישראלי יכול להי

 ביקושי� הנפח ג� ביחס לגדולבנפח ,  ליצור ביקוש גבוה למניות שלה�ובכ�הבורסה 

   131. הבריתצותבשווקי� הגדולי� באר

,  מנגנו� לביצור שליטהע� חברה כלהאוסרת רישו� של , ב46 לסעי� מרחיבה פרשנות

 חשוב מאגר פוטנציאלי המהוות,  אלות להרתיע חברוהעשוי, ברהללא תלות במוצא הח

החברות הנכנסות לשוק האמריקאי ה� מבוזרות יותר ביחס . תלאביב בורסת בלרישו�

 לאמ� מנגנוני� ות עשוי�ה,  של חברות אמריקאיות רבותנוהג הפיול, לחברות ישראליות

ב 46 לסעי� מרחיבהשנות  פר132. רעלתלביצור שליטה כגו� דירקטוריו� מדורג וגלולו

 תל בבורסה מלהירש� ללהרתיע� עשוי הדברו, ניה� את תקנושנותתצרי� חברות אלו ל

 חברות ישראליות הרשומות עלב 46אפקט ההרתעה של הפרשנות המרחיבה לסעי� . אביב

עשוי להיות גדול יותר מאפקט המשיכה של , אביב תל בורסת ברישו� פנימ, ל"רק בחו

 א� ג� שנמצא.  מנגנו� הביצור שהפרשנות המרחיבה של הסעי� מספקתוכחנל, חברות זרות

�האפקט הכולל של , הפרשנות המרחיבה אכ� תצליח למשו� חברות זרות להירש� באר

  . הפרשנות המרחיבה עשוי להיות שלילי

אי� ספק שחברות ישראליות הרשומות בבורסות זרות ה� קהל יעד חשוב להרחבת , אכ�

נראה . � בהיפגעב 46א� ספק א� אימו� פרשנות מרחיבה לסעי� , אביב תל בורסתהרישו� ב

ג� א� החברה :  ה� היינו ה�מצמצמת ופרשנותב 46 מרחיבה לסעי� ת אלו פרשנולחברותש

 לפיעל כ� ג� .  זרה א� היא התאגדה באר�לחברההיא אינה נחשבת , ל"רשומה בחו

 מנגנוני� אימצה היא א� ר� בא להירש�תוכל לא היא, ב46הפרשנות המצמצמת לסעי� 
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 זרותחברות "ל רק מיועדתב 46 ההחרגה מסעי� מת הפרשנות המצמצלפי –לביצור שליטה 

 יותר עוד ומצ� מודל מצולאמ�,  לכאורה נית� לשנות זאת133".הנסחרות בבורסה בישראל

 חברות ישראליות הרשומות רק ועל שלא יחול על חברות זרות באופ�, ב46של סעי� 

 מספק תמרי� לחברות שהוא מכיוו�, אול� מודל מסוג זה עשוי להיות בעייתי.  זרהבבורסה

למודל מעי� זה .  מר� רגולטורי נמו� יותריהנותכדי ל, ולא באר�, ל"ישראליות להירש� בחו

 שהוא יגרו� א�: אביב תל בבורסהעשוי להיות אפקט כללי שלילי על נפח הרישו� ב

הוא עשוי לתת תמרי� לחברות , אביב תל בבורסהבלהירש� , ל"לחברות הרשומות בחו

 מר� יהנותל כדי ל"להירש� בחו, אביב תל בבורסהישראליות שהיו מעוניינות להירש� רק ב

  134.רגולטורי נמו� יותר

ג� א� נניח שרק אימו� הפרשנות המרחיבה של הסעי� מטילה מגבלות ,  ועודזאת

מגבלות אלו לא בהכרח ירתיעו את , ל"רגולטוריות על חברות ישראליות הרשומות בחו

הרישו� באר� ,  להחשוב ישראלית שמנגנו� ביצור שליטה לחברהג� . החברות הישראליות

הטענה המרכזית של המאמר היא שרישו� כפול עשוי לשמש . יהיה אטרקטיבי לא פחות

 135.מנגנו� לביצור שליטה אפקטיבי יותר מהמנגנוני� הקונבנציונליי� לביצור שליטה

 לוותר על מנגנוני� יאל� תאמנ�,  חברה ישראלית המעוניינת במנגנו� ביצור שליטה�לפיכ

  . תרוויח מנגנו� אחר שעשוי להיות אפקטיבי יותרהיא א�,  לביצור שליטהמסוימי�

סיכו�. ד  

 יצירת� על כ�ו,  העסקיתרה הגלובליזציה השלכות נרחבות על אופ� התנהלות הספֵ לתהליכי

 השינוי השפעות חוקרי� על הצביעובתחומי� משפטיי� . י�של דפוסי התנהלות חדש

 מרו�" של התופעה.  ההתנהלות על ההסדרה המשפטיתבדפוסבמערכת התמריצי� ו

ותופעת , המסי� בעיקר בתחו� הבתחרות בי� מדינות נחקר) race to the bottom" (לתחתית

�הforum shopping תופעת הרישו�  של השפעתהאול� , הרוחני הקניי� בתחו� נחקרה

, על סוגיית המנגנוני� לביצור שליטה,  הגלובליזציהלתהלי� לו קשר מובהק שיש, הכפול

 רישו� כפול כיצד הראיתיו,  הקשר בי� השניי�אתברשימה זו הארתי .  עד כהנחקרהלא 

 יכול לרישו� הכפול המניע לכ�ו, בבורסות מסוימות יכול לשמש אמצעי לביצור שליטה

. צר שליטה בחברה ולאו דווקא הרצו� להגדיל את נזילות� של מניות החברהלהיות הרצו� לב

 הא� יש –ב של חוק ניירות ער� 46לתובנה זו השלכה חשובה על הפרשנות הרצויה לסעי� 

 רישומ� של חברות זרות ע� אמצעי את אוסר הוא שלפיה, להחיל את פרשנותו המרחיבה

 רות תהדגשתי שבניגוד להנחה של השופט זו ברשימה? אביבביצור שליטה בבורסה בתל 

 הבורסה תגביר את הרישו� של ר� הרגולציה הורדת ולפיה,  ושל הרשות לניירות ער�רונ�

הר� הרגולטורי הגבוה עשוי דווקא למשו� חברות זרות להירש� , של חברות זרות בה

וקא להיות עשויות דו,  רכש עוינותהצעות פניחברות המעוניינות להג� על עצמ� מ. בבורסה
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מעוניינות בחסמי כניסה גבוהי� שידרשו מרוכש פוטנציאלי לפרס� תשקי� בישראל לצור� 

הטיעו� במאמר זה מצטר� לטענה שהועלתה . ביצור הצעת רכש המבוססת על רכיב מנייתי

א� מכיוו� , ב46 לסעי�על ידי פרופסור שרו� חנס להצדקת אימו� פרשנות מצמצמת 

  136.אחר

 ביצור השימוש ברישו� הכפול כאמצעי לבדבר, ועלה במאמר זה המרכזי שהלטיעו�

ברשימה זו . ב46 הנוגעת לשאלת הפרשנות הרצויה של סעי� זו נרחבת מהשפעה, שליטה

, המוצע על ידי הרשות לניירות ער�,  לחוק ניירות הער�37 סעי� לתיקו� בהצעה ג� דנתי

 אביבחברה דואלית הנסחרת בתל  לתיוולפיה יש לפטור מתשקי� תאגיד זר המציע את מניו

 שהורדת מכיוו�,  זה אינו רצוישתיקו�ייתכ� , על פי הטיעו� ברשימה. במסגרת הצעת רכש

 לרצונ� של חברות אחרות ת להיות מנוגדההר� הרגולטורי בהקשר של הצעות רכש עשוי

 הצעות רכש של בעניי�המעוניינות להיסחר באר� דווקא בשל הר� הרגולטורי המחמיר 

 רק לא זה שבמאמר טיעו� לבחו� את המומל�,  ועודזאת. ברות שאינ� רשומות בבורסהח

 לספק הגנה טובה במטרה נוספי� על ידי הבורסות יי� אימוצ� של כללי� רגולטורבהקשר

 רוצי� להגביל את השימוש באמצעי� שבה� במדינות:  מפני רכישות עוינותחברותיותר ל

 חברות החלטות של עלביקורת שיפוטית מוגברת  לאפשר שישייתכ� , לביצור שליטה

 אמצעי� לביצור לנקוט אחרות החלטות על ביקורתבדומה ל, להירש� ברישו� כפול

  . אדו� בהרחבה במקו� אחראלה נוספות בהשלכות. שליטה
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