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 ריצקת
 

 וכפהו לארשיב הסרובהמ תוירוביצ תורבח תורשע וקחמנ תונורחאה םינשב
 לש ךרדב ושכרנ רוביצה ידי לע וקזחוהש תוינמה םירקמה בורב .תויטרפל
 תוררוג הסרובהמ הקיחמ תואקסע .יכפוה שלושמ גוזימב וא האלמ שכר תעצה
 ריחמה יכ םינעוטה תוינמ ילעב דצמ תויגוציי תונעבות רושיאל תושקב ןבורב
 ךומנ הסרובהמ הרבחה תקיחמל )הייפכב וא ןוצרמ( םתמכסה דעב םלושש
 ."יווש תוכרעה תמחלמ"ב תונייפאתמ הלא תונעבות .הרבחה לש ןגוהה יוושהמ
 ריחמה היפלו ,דעסה שקבמ םעטמ תעד תווח ןיב עירכהל םישרדנ טפשמה יתב
 וא הטילשה לעב םעטמ תעד תווחל ,הרבחה לש ןגוהה יוושהמ ךומנ םלושש
 ןגוהה יוושה רותיאל היצקידניאכ .ןגוה יווש ףקשמ ריחמה היפלו ,הרבחה
 ריחמה לוביק ,היפל .םכחותמה עצינה תקזח תא ןוילעה טפשמה תיב ץמיא
 ריחמהש ךכל הריתסל תנתינ הקזח הווהמ םכחותמ עצינ ידי לע שכרה תעצהב
 ריחמה יכ חיכוהל לטנה תא שקבמה יפתכ לא הריזחמ הקזחה .ןגוה יווש ףקשמ
 עדוימ עיקשמ אוה םכחותמ עצינ יכ החנהה הנומט הקזחה סיסבב .ןגוה וניא
 החתופ הקזחה .תוינמה ילעב ללכל ךרע אישמו תויבטימ תוטלחה לבקמש
 יזוחמה טפשמה תיבב תילכלכה הקלחמה יטפוש לש תוטלחה תרושב הבחרוהו
 .הקיספב הקזחה תוחתפתה תא תרקוס וז המישר .םירחא םיטפושו ביבא לתב
 םדא אוהש םכחותמ עצינל עגונב הקידצהל השק יכ הלעמ הקזחב יתרוקיב ןויע
 עצינ היפלש החנהה תא םירערעמה םילשכ לע עיבצנ ,ידסומ ףוגל רשאב .יטרפ
 תרות תועצמאב .םיניינע ידוגינ לוטנו ילנויצר ,ליעי ,עדוימ חרכהב אוה הזכ
 דצמ הקיחמ תקסעל תונעיה לע הקזח ססבל ףא ןיא עודמ רבסוי םיקחשמה
 דוסיבש תוחנהה תשלוח חכונל .הזל הז םירושק יתלב םיידסומ םיעצינ המכ
 םצמוצמ יתייאר לקשמ סחיילו התוא ןתמל עיצנ ,םכחותמה עצינה תקזח
 .ומע ליעי ןתמו אשמ לוהינ תחכוהל ףופכב ידסומ עצינ לש תונעיהל
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 אובמ

 

 תורבחל ןתכיפהו הסרובה תא תוירוביצ תורבח תביזע לש העפותה לארשיב תחוור תונורחאה םינשב

 ןכש ,"going private תקסע" יוניכב תרכומ הסרובהמ תירוביצ תרבח לש היתוינמ תקיחמ .תויטרפ

 רבד לש ופוסבש ןפואב תירוביצה הרבחב רוביצה תוינמ תא שכור הטילשה לעב הבש הקסעב רבודמ

 תנשב ,השחמה םשל .הסרובב רחסמהמ תוקחמנ היתוינמו תיטרפ הרבחל תכפוהו הבש הרבחה

 רפסמ ,הסרובה ינותנ יפל .ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובב תוינמ תורבח 473 לוכה ךסב ורחסנ 2014

 תועצה לש ךרדב וקחמנ 14-כ ,הלא תורבח ךותמו ,42 אוה 2014 תנשב רחסמהמ וקחמנש תורבחה

 וקחמנש תורבחה רפסמ .הסרובב תורבח 461 לכה ךסב ורחסנ 2015 תנש ףוסב .גוזימו שכר

 תועצה לש ךרדב וקחמנ 11-כ ,הלא תורבח ךותמ ,הסרובה יחוויד יפל .23 לע דמע וז הנשב הסרובהמ

  1.גוזימו שכר

 ילעב דצמ תויגוציי תונעבות רושיאל תושקב הרגשבש רבדכ תותיצמ הסרובהמ הקיחמ תואקסע

 גישהל ידכ םלושש ריחמה יכ הלאכש םירקמב םינעוט ,רוביצהמ תוינמה ילעב ,םישקבמה .תוינמ

 ,ללככ 2.הרבחה לש ןגוהה היוושמ ךומנ הסרובהמ הרבחה תקיחמל )הייפכב וא ןוצרמ( םתמכסה תא

 ידכ הב שיש תילכלכ תעד תווח םיימדקמה םיבלשב רבכ דימעהל שרדנ תוינמה לעב הלא םיכילהב

 הטילשה לעב ,דגנמ .ןגוה היה אל רוביצה ידיבש תוינמה רובעב םלושש ריחמה יכ ותנעט תא ססבל

 הלא םינייפאמ .תוינמה רובעב םלושו עצוהש ריחמב תכמותה תילכלכ תעד תווח ביצהל שרדנ

 םילכ חתפל ךרוצה תא ,הסרובהמ הקיחמ יכילה ןניינעש תועיבתב םינדה טפשמה יתב לע םיליטמ

  .הרבחה לש ןגוהה יוושה תא עובקל ידכ תובכרומ תוילכלכ תעד תווח ןיב עירכהל תלוכיו

 ,תוכרעה ,תויאנובשח תוחנה לע הרגשבש רבדכ תוססובמה תוילכלכ תעד תווח ןיב הערכהה

 טפשמה יתב .בר יטופיש ןמז תעבותו תונעדי תבייחמה הטושפ אל המישמ איה ,תויזחתו םינדמוא

 תא לקהל תוטיש םישפחמ טפשמה יתבש אופא אלפ אל .ומיחרו וליחדב וז המישמל םישגינ

   3.רשפאה תדימב ,הלאכ תעד תווח םע תיטופישה תודדומתהה

 ןממ לואש 'נ מ"עב ימואלניב חותיפו תוקזחה לאטיק ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב ץמיא 2012 תנשב

 השקב וניינעש ךילהב ,לאטיק תכלה יפל 4."םכחותמה עצינה תקזח" יוניכל התכז רשא הקזח

 ובש ריחמל םכחותמ עצינ לש ותמכסה יכ איה הקזח ,האלמ שכר תעצהב יווש תכרעה דעס תלבקל

                                                             
 31.12.2014,ךרע תוריינל הסרובה רתא "תויאסרובה תורבחה רפסמ תוחתפתה" ךרע תוריינל הסרובה 1

www.tase.co.il/Heb/Statistics/StatRes/2014/Stat_251_l06_2014.pdf; רפסמ תוחתפתה" ךרע תוריינל הסרובה 
 31.12.2015,ךרע תוריינל הסרובה רתא "תויאסרובה תורבחה

www.tase.co.il/Heb/Statistics/StatRes/2015/Stat_251_l06_2015.pdf. םיינרמש םינותנב רבודמ ונתכרעהל. 
 תורבחל וכפהש תוירוביצ תורבח 52 תוחפל הסרובהמ וקחמנ 2015-ו 2014 םינשב יכ ונאצמ ,ונכרעש תיאמצע הקידבב
 .גוזימ וא האלמ שכר תעצה תואקסעב תויטרפ
 .)״ןומצע ןיינע״ :ןלהל( )28.12.2009 ,ובנב םסרופ( מ״עב םילעופה קנב 'נ ןומצע 10406/06 א"ע 2
 לע תלבוקמה הקינכטה"( )2002( 43 ש"ה 325 ,303 בל םיטפשמ "םיעלקה ירוחאמ" היצ'קורפ לאירוא :לשמל ואר 3
 הז אשונב הקיטקרפב יקבש ימ לכ .םיחמומ םידע לש םתודע לע תוכמתסה איה תורבח לש ןייווש תעיבקב טפשמה יתב
 הנניא הביסה .תינוציק הרוצב תובורק םיתיעל וזמ וז תולדבנ ןהו ,םיחמומה רפסמכ וניה תוכרעהה רפסמ יכ ךכל עדומ
 הכרעהה תכאלמש ךכב םג אלא ,ןימזמה ןוצרל םתכרעה תא םיאתהל םיחמומה לש םתונוכנ – קר הנניא תוחפל וא –
 – טפשמה תיבו !?)הטילשה תוינמ ילעב( ערה !?)טועימה תוינמ ילעב( בוטה" ןנוג-ןומגא לכימ ;)"קיודמ עדמ הנניא
 קחצי ,קרב ןרהא( 66 ,47 סורג רפס "הרבחב רושיאה יכילה תא ורבעש ןיינע ילעב תואקסעב טפשמה יתב תוברעתה
 ילכלכה ןויגיהה ררבתהש רחאל ,דבעידב דימת תעצובמ טפשמה תיבב הניחבה"( )2015 ,םיכרוע יאביל דודו רימז
 תנמוט תויאדכ וא יווש תכרעהו ]יווש תוכרעה עוציבל[ תובר תוטיש תומייק ]...[ ,ףסונב ]...[ לעופב הקסעה תואצותו
 .)"]...[ תואדוו רסוח לש הבר הדימ הבוחב
 תוכז .)״לאטיק ןיינע״ :ןלהל( )28.8.2012 ,ובנב םסרופ( ןממ  'נ מ"עב ימואלניב חותיפו תוקזחה לאטיק 779/06 א"ער 4
 םדקומ ךילהב הנושארל הנייצש ןנור תור תטפושל הארנה לככ קינעהל שי "םכחותמה עצינה תקזח" חנומה לע םירצוי
 ,)8.5.2007 ,ובנב םסרופ( מ"עב הקשמ תוזירא לאינק 'נ רורד  1209/03 )א"ת יזוחמ( א"ת ,יזוחמה טפשמה תיבב רתוי
 ,םש ."ויניעב תנגוה איה העצההש ךכל הקזח היצקידניא איה ,םכחותמ עצינ לש יאדוובו – עצינ לכ לש המכסה" יכ
 .ןידה קספל 12 'ספב
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 תקזח .ךרעה ריינ לש ןגוהה יוושה תא ףקשמ ריחמהש ךכ לע הדיעמ האלמה שכרה תעצה הלבקתה

 שרדנה עדימה תא ףוסאל תלוכיו ץירמת ילעב םה םימכחותמ םיעיקשמ יכ החינמ םכחותמה עצינה

 רחסמהמ היתוינמ תא קוחמל שקבמ הב הטילשה לעבש הרבח לש יתימאה היווש תא ךירעהל ידכ

 ןיב הערכהב טפשמה תיבל עייסל ידכ וב שיש ילככ אופא הצמוא םכחותמה עצינה תקזח .הסרובב

 הקלחמה יטפוש ידי לע הרהמ דע המשוי וז הקזח .ימדקמה ינוידה בלשב תודגונמה תעדה תווח

 ןיינעב םנמא 5.ןיד יקספ לש הרושב םירחא םיטפושו ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב לש תילכלכה

 םלוא ,האלמ שכר תעצהב יווש תכרעה דעס תלבקל השקבב ןוידה תרגסמב הקזחה הצמוא לאטיק

 הסרובהמ הקיחמ תואקסעב םג המשייל תורשפאה הללשנ אל םייזוחמה טפשמה יתב תקיספב

 הפולחכ הקיספב לבקתהש יטפשמ ןונגנמ – יכפוה שלושמ גוזימ בורל ,גוזימ תועצמאב תושענש

    6.האלמ שכר תעצהל תימיטיגל

 לעו תררועמ םכחותמה עצינה תקזחש םייטפשמהו םייטרואיתה םיישקה לע עיבצנ וז המישרב

 תמגמ ףא לע יכ ןעטנ .לארשיב ןוהה קושב תואיצמל תיחכונה התרוצתב התמאתה רבדב תוקפסה

 שורדלו הגייסל אקווד יואר 8,הביחרהל ףאו 7,םכחותמה עצינה תקזחב שמתשהל הקיספה

 קינעהל יואר אל יכ ןעטנ ,טרפב .םימיוסמ םיאנת אלמל ,הילע ךמתסהל םישקבמה םיבישממ

 עצינ ידי לע עיצמ לש העצה לוביקל ,going private תואקסע םניינעש םיכילהב יתייאר לקשמ

    .עצינל עיצמה ןיב יתועמשמו ליעי ןתמו אשמ לש ומויק תחכוהו דועית אלל ,והשלכ םכחותמ

 תיטרפל תירוביצ הרבח תכיפה דציכ תיצמתב טרפנ ןושארה קרפב .ןמקלדכ היהי המישרה הנבמ

 ילעבל םינותנה םידעסה םהמו שלושמ יכפוה גוזימ לש ךרדבו האלמ שכר תעצה לש ךרדב תעצבתמ

 תא רוקסנ ינשה קרפב .םירומאה םיכילהב הסרובהמ הרבח תקיחמ בקע וחפוק יכ םירובסה תוינמ

 רושיאל תושקבב החכוהה ילטנ ךרעמב הבלוש דציכו לאטיק ןיינעב םכחותמה עצינה תקזח ץומיא

 עצינה תקזח תוחתפתה תא גיצנ ישילשה קרפב .יווש תכרעה דעס ןניינעש תויגוציי תונעבות

 הקלחמה :ןלהל( ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב לש תילכלכה הקלחמה תקיספב םכחותמה

 קרפב .ןידה יקספמ קלחב םילועה םיישק לע םג דומענ הז קלחב .םירחא טפשמ יתבבו )תילכלכה

 עצינ ןיב ןיחבהל ךרוצה לע דומענ הז קרפב .םכחותמה עצינה תקזחב יתרוקיב ןויד םייקנ יעיברה

 תועמשמ תסחיימה הקיספה תשיגל הקדצהה תא ןחבנ ,ידסומ םכחותמ עצינל יטרפ םכחותמ

 עיצמה ןיב עדימה ירעפב ןודנ ,דחי םג םימכחותמ םיעצינ המכ ידי לע שכר תעצה לוביקל תדחוימ

 גירחה ינוידה לטנה לע עיבצנו הוושמה טפשמל תוסחייתה ךות האלמ שכר תעצהב םיעצינל

 .םכסנ ןכמ רחאל .יווש תכרעה דעס ישקבמ לע הליטמ הקזחהש

 

                                                             
 )6.8.2015 ,ובנב םסרופ( ארפס  'נ מ"עב הכאלמו הישעת ינבמ .מ.ת.מ )א״ת יזוחמ( 14-07-37739 א"ת :לשמל ואר 5
 , מ"עב תוישעת ללכ 'נ 580474641 ר"ע רוביצל תלעות 47490-09-13 )א״ת יזוחמ( צ"ת ;)"רזוח-ארפס ןיינע" :ןלהל(

 )א״ת יזוחמ( א"ת ;)"רוביצל תלעות ןיינע" :ןלהל( )6.8.2015 ,ובנב םסרופ( בובכ דלאח טפושה לש וניד קספל 34 'ספב
9714-07-15 Elad High Plateau Acquisition Inc רזוח-יכאלמ ןיינע" :ןלהל( )8.12.2015 ,ובנב םסרופ( יכאלמ  'נ"(; 

 ,ובנב םסרופ( תימע קחצי טפושה לש וניד קספל 58 'ספב ,מ"עב חותיפל הרבח יב.יד.יא 'נ  עימש  3136/14 א"עב
  .הפוגל הל שרדנ אל ךא הקזחה לש המויקב טפשמה תיב ריכה )28.1.2016

 גוזימ תלבקל ;5 ש"ה ליעל ,רוביצל תלעות ןיינע :ואר שלושמ יכפוה גוזימ תקסעב םכחותמה עצינה תקזחב שומישל 6
 :ןלהל( )21.10.2007 ,ובנב םסרופ( מ"עב תוכרעמ םלמ 'נ ינש 786/07 )א"ת יזוחמ( פ"ה :ואר האלמ שכר תעצהל הפולחכ
 )2008( 401 ח םיקסעו טפשמ "תושיכרו םיגוזימ לש תוקסעב בוציעה שפוח" סנח ןורשו ינדמח ףסא  ;)"םלמ ןיינע"
 .)״סנחו ינדמח״ :ןלהל(
 .רגיצנד םרוי טפושה לש וניד קספל 96 'ספב ,4 ש"ה ליעל ,לאטיק ןיינע 7
 ןיינע" :ןלהל( )21.12.2015 ,ובנב םסרופ( מ"עב )1990( הירכ יקצילוא 'נ ןגמ 10-02-36604 )א״ת יזוחמ( צ"ת לשמל ואר 8

  .)"ןגמ
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 יווש תכרעה דעסו האלמ שכר תעצה .א

 

 שוכרל תירוביצ הרבחב הטילש לעבל רשפאמהו תורבחה קוחב עובקה ןונגנמ איה האלמ שכר תעצה

 יכ ששחהמ קקוחמה דרטוה הז רשקהב 9.תיטרפ הרבחל הרבחה תא ךופהל ידכ רוביצה תוינמ תא

 לעבל םהיתוינמ תא רוכמל ומיכסיש ךכ ידיל איבת רוביצהמ תוינמ ילעב לש תילנויצרה םתושידא

 קוח עבק ךכ םשל .הרבחה לש ןגוהה יוושה תא ףקשמה ריחמהמ ךומנה הינמל ריחמב הטילש

 השירד אוה ןושארה ןונגנמה .האלמ שכר תעצהב םיעצינ תוינמ ילעב לע הנגה ינונגנמ ינש תורבחה

 ישיא ןיינע םהל ןיאש תוינמה ילעב ברקמ םיעצינה בור בויחב ובישי האלמה שכרה תעצהל יכ

 ילעב ללכמ םיזוחא השימחמ תוחפ הווהמ העצהה תא ולביק אלש םיעצינה רועיששו ,העצהב

 תעצהל ונענ אלש ,תוינמה ילעב תרתי לע תופכל הטילש לעב לכוי הלא םיאנת םייקתהב .תוינמה

 ןותנ הריכמ התפכנ םהילעש רוביצה ןמ תוינמה ילעבל 10.םהיתוינמ לש "היופכ הריכמ" ,שכרה

 יוושה םא עירכיש ידכ טפשמה תיבל תונפל תורשפאה :יוושה תכרעה דעס ,ינשה הנגהה ןונגנמ

 תיב תקיספב 11.תקחמנה הרבחה לש ןגוהה יוושה תא ףקשמ האלמה שכרה תעצהב םכסוה וילעש

 ריחמה לש ,םיעצינה תיברמ דצמ ,לוביקה םצעב תוארל ןיא היפלש השיגה העבקתה ןוילעה טפשמה

 תמכסה היפלש הקזח ,ןכא 12.תעצומה הרומתה תונגוה רבדב הקזח ,האלמה שכרה תעצהב עצוהש

 יכ עבקנ .הכרעהה דעס ןונגנמב העובטה הנגהה תא תלכסמ ןגוהה יוושה תא תפקשמ םיעצינה בור

  13.קוחב יוושה תכרעה דעס תא ועימטהב קירל ויתולימ תא תיחשהל ןווכתה אל קקוחמה

 ןתמ ךילהב וררבל שרדנ טפשמה תיבש ןגוהה יוושה םא הלאשל םג שרדיהל ונילע ונתמישר ךרוצל

 ריחמה תא ףקשל רומא אוהש וא הרבחכ הרבחה לש קיודמה יוושה תא ףקשל דעונ ,הכרעהה דעס

 .םיעצינה תוינמה ילעבל הטילשה לעב ןיב םכחותמו עדוימ ןתמו אשמ להנתמ היה ול גשומ היהש

 ,םלשומ ןפואב םיעדוימהו תולוכיו תוחוכ יווש םידדצ ןיב ןתמו אשמ םייקתהב ,יטרואיתה רושימב

 אשמב גשומ היהש יוושהו הרבחה לש יתימאה יוושה – םיריחמה ינש ,הקסע תויולע ספא ןתניהבו

 שי ,תוחוכ יווש םניא םידדצ רשאכ .ןבומכ תרחא תואיצמה םלוא .םיהז תויהל םירומא – ןתמו

 .הזמ הז םינוש ויהי וללה םינותנה ינש יזא ,תולדבנ הקסע תויולעב םיאשונ םהו עדימ ירעפ םהיניב

 יוושה תייגוסב קוספל ואובב טפשמה תיב רותחי םיריחמה ןמ הזיאל עירכהל שרדנ ןידה ךכיפל

 תוטישה לע ךמתסהל לאטיק ןיינעבו ןומצע ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב לש ותריחב .ןגוהה

 שארב רתוח יוושה תכרעה דעס יכ העמשמ ,ןגוהה יוושה תעיבקב יסנניפה םוחתב תולבוקמה

                                                             
 .1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל 336 'ס 9

 .1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל 337 'ס 10
 המוד ןונגנמ .רגיצנד טפושה לש וניד קספל 59 'ספב ,4 ש"ה ליעל ,לאטיק ןיינע .1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל 338 'ס 11
 תא רוכמל םתוא תבייחמה הקסעל וא שכרה תעצהל ונענ אלש תוינמ ילעב םש ,רוולד תנידמב תורבחה קוחב םייק
 תיב הבש ,הכרעה דעס תלבקל העיבתב טפשמה תיבל תונפל םיאשר ,קוחב םייונמה םיאנתב םידמוע רשאו ,םהיתוינמ
 .Delaware General Corporation Law, 8 Del .הרבחה לש )"fair value"( ןגוהה יוושה והמ עובקל שקבתמ טפשמה

Code, s. 262.  
 עבוק תורבחה קוח רוולד תנידמב םג ,האוושה םשל .רגיצנד טפושה לש וניד קספל 57 'ספב ,4 ש"ה ליעל ,לאטיק ןיינע 12
 Delaware .הרבחה לש ןגוהה יוושה תא עובקל ואובב םייטנוולרה םימרוגה אולמ תא לוקשל טפשמה תיב לע יכ

General Corporation Law (Del. Code), s. 262(h). הקזח ןיא יכ רוולד לש ןוילעה טפשמה תיב עבק וז השיג רואל 
 ,Golden Telecom .הרבחה לש ןגוהה יוושה תא חרכהב ףקשמ גוזימ תקסעל םידדצה ומיכסה וילעש ריחמ היפלש

Inc. v. Global GT LP, 11 A.3d 214, 216 (Del. 2010). 
 ףיסוהל שקיב ףא קקוחמה ,רגיצנד טפושה תעדל .רגיצנד טפושה לש וניד קספל 58  'ספב ,4 ש״ה ליעל ,לאטיק ןיינע13
 ןוקית רחאל םישדוח השישל השולשמ ךראוי הכרעה דעס תשקב תשגהל ןמזה קרפש עבקשכ הכרעהה דעס תא קזחלו

  .תורבחה קוחל 16 'סמ
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 עוצקמ ישנא ידי לע עבקנ היה הזש יפכ ,הרבחה לש יתימאה יוושה רוריבל הנושארבו

 ןוגכ ,ןתמו אשמב םכסוהש תוינמ יווש יכ רבס טפשמה תיב ,ןלהל רבסויש יפכ 14.םייביטקייבוא

 התונוכנל היצקידניא תווהל לוכי ,םימכחותמ םיעצינ םע םינתמו תואשמו הסרובל ץוחמ תואקסע

 15.ךפהל אלו ,יתימאה יוושה לע העיבצמה תילכלכ תעד תווח לש

 תקחמנ תירוביצ הרבח וז הקסעב .גוזימ תקסע איה הסרובהמ הרבח תקיחמל תרחא תלבוקמ הטיש

 גוזימ איה וזכ הקיחמ עוציבל הצופנ ךרד .תרחא תיטרפ הרבח םע הגוזימ תועצמאב הסרובהמ

 16.תוגזמתמה תורבחה לש תיללכה הפיסאה רושיאו ןוירוטקרידה רושיא ןועט גוזימ .יכפוה שלושמ

 םיבויחה ,םיסכנה ללכ תרבעה אוה ,יכפוה שלושמ גוזימב םג ומכ ,גוזימ תקסעב ירקיעה ןייפאמה

 הלוכי וז ןיעמ הקסעב הרומתה .תטלוקה הרבחה לא תלסחתמה דעיה תרבחב םימייקה תויוכזהו

 דעיה תרבח וליאו םייקתהל ךישמת תטלוקה הרבחה ךילהה לש ופוסב .תוינמב וא ןמוזמב ןתניהל

  17.תורבחה םשר לש וימושירמ קחמית

 הרבח קוחמל שקבמה הטילשה לעב לש האלמ תולעבב תיטרפ הרבח תמקומ יכפוה שלושמ גוזימב

 גוזימה ףוסבש ןפואב תוגזמתמ תירוביצה הרבחהו תיטרפה הרבחה ןכמ רחאל .הסרובהמ תירוביצ

 םילבקמ תירוביצה הרבחב תוינמה ילעב וליאו ,תירוביצה הרבח ךות לא תטלקנ תיטרפה הרבחה

 הקסעב אופא רבודמ .תיטרפ הרבחל תכפוה תגזוממה הרבחהש ןפואב םהיתוינמ רובעב הרומת

 תואקסעל תידוחייה רושיאה תרודצורפ תבייחתמ ןאכמו הב הטילשה לעב ןיבו הרבחה ןיב הגירח

 הגשוה הבש תוינמה ילעב תפיסא לשו ןוירוטקרידה לש ,תרוקיבה תדעו לש רושיא תללוכה ,הלא

 תורבחב ןוירוטקרידה גוזימ תקסעב 18.ישיא ןיינע םהל ןיאש תוינמה ילעב בור תמכסה םג

 לש תוריהזהו ןומאה תובוח םויק לע הדפקה ךות גוזימה תטלחה תא לבקל שרדנ תוגזמתמה

 תקסעב טועימה ברקמ תוינמה ילעבל המלושש הרומתה יכ ןעוטה תוינמ לעב ךכיפל .םירוטקרידה

 םלמ ןיינעב 19.םירוטקרידה לע תולטומה תובוחה ורפוה יכ תוארהל ךירצ ,הכומנ איה גוזימ

 תירוביצ הרבח תקיחמל תימיטיגל תיפולח ךרדכ גוזימב יזוחמה טפשמה תיב ריכה הנושארל

 20.האלמ שכר תעצה לש ךרדה דצל ,הסרובהמ

 תועצמאב התקיחמ ןיבו האלמ שכר תעצה תועצמאב הסרובהמ הרבח תקיחמ ןיב םילדבהב ןוידה

 ךכב יד 21.תיטפשמה תורפסב הבחרהב ןודנ רבכו וז המישר לש הפקיהמ גרוח שלושמ יכפוה גוזימ

 .רוביצהמ תוינמה ילעב ברקמ רחא בור גישהל שרדנ הטילשה לעב תוטישהמ תחא לכב יכ ןייצנש

 לש המכסה תשרדנ גוזימב וליאו ,םלוכ תוינמה ילעבמ 95% לש המכסה תשרדנ האלמ שכר תעצהב

 .הקסעב ישיא ןיינע ילעב םניאש רוביצהמ תוינמה ילעב ךותמ בור הז ללכבו ,תיללכה הפיסאב בור

 לעב ינפב רחא רגתא הדימעמ הסרובהמ הקיחמה תוקינכטמ תחא לכ יכ דיעמ ומצעלשכ הז טרפ

    .רוביצה לש וקלח תא שוכרל שקבמה הטילש

                                                             
 וניד קספל 89 'ספב ,4 ש"ה ליעל ,לאטיק ןיינע ;רגיצנד טפושה לש וניד קספל 46-56 'ספב ,2 ש"ה ליעל ,ןומצע ןיינע  14
 .רגיצנד טפושה לש
  .ןלהל ,ב קרפב הז ןיינעב ןויד ואר 15
 320 'ס ואר ,שרדנ וניא תיללכה הפיסאה רושיא םהבש ,הז ללכל םיגירחל ;1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל 314 'ס 16
 .1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל
 .1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל 323 'ס 17
 .1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל 275 'ס 18
  .34-35 מעב ,6 ש"ה ליעל ,םלמ ןיינע 19
 .10-32 'מעב ,םש 20
 ינדמח  ;)2003( 104 זמ טילקרפה "תורבחה קוחב השיכרו יכפוה גוזימ ,גוזימ לע" ןילדי ירמעו סנח ןורש :לשמל ואר 21
 ןיינעב ןידה-קספ תובקעב( תורבחה קוחל 351-350 םיפיעס יפל גוזימ" ןילדי םתורו גרביילב תיגח ;6 ש"ה ליעל ,סנחו

 .)2008( 29 )1(ה םידיגאת ")מ"עב תוכרעמ םלמ
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 הנושארל הצמוא ותרגסמב רשא האלמה שכרה תעצה ןונגנמב דקמתנ ונתמישר לש םיאבה םיקרפב

 לש תורשפאל תוסחייתה םג ףיסונ ,יפולח ןונגנמ לש ומויק חכונל ,תאז םע .םכחותמה עצינה תקזח

 שלושמ גוזימ תקסעב הרומתה תונגוה לע תקולחמ לש בצמב םכחותמה עצינה תקזחב שומיש

  .יכפוה

    

  םכחותמה עצינה תקזח לש הצומיא .ב

 

 השבוגש יפכ םכחותמה עצינה תקזח לש תינושארה התוהמ תאו הצומיא תוביסנ תא ראתנ הז קרפב

 השולש לע םירוערע דגיא לאטיק ןיינעב ןידה קספ .לאטיק ןיינעב 2012 תנשב ןוילעה טפשמה תיבב

 תריכמ םהילע התפכנש טועימ תוינמ ילעב ידי לע יווש תכרעה דעס שקבתה םלוכבש םינוש םיכילה

 דחא ךילהב קר הררועתה םכחותמה עצינה תקזח .האלמ שכר תעצה לש התלבק רחאל םהיתוקזחא

  22.לאינק ןיינע – השולשהמ

 דעס ישקבמ לש םמכש לע לטומ תנגוה התייה אל שכרה תעצהב הרומתה יכ חיכוהל לטנה ,ללככ

 תוינמה רובעב המלושש הרומתה יכ ןעט ,קינלוקש רורד ,לאינק ןיינעב שקבמה 23.יוושה תכרעה

 אל )"הרבחה" וא "לאינק תרבח" וידחי ןאכ וארקייש( תוישעת לאינקו תוזירא לאינק תורבחב

 תא הנחבש תילכלכ תעד תווח שקבמה שיגה ותנעט סוסיבל .הרבחה לש ןגוהה יוושה תא הפקיש

 תאז .)Discounted Cash Flow )DCF – ידיתעה םינמוזמה םירזת ןוויה תטיש יפ לע הרבחה יווש

 תוינמה דעב הרומתהש חיכוהל לטנה יכ עבקנ הבש ,ןומצע ןיינעב הצמואש השיגל םאתהב השע

 איה DCF תטיש יכו יוושה תכרעה דעס שקבמ לש ומכש לע לטומ תנגוה התייה אל שכרה תעצהב

   24.ןגוהה יוושה בושיחל תלבוקמה ךרדה

 בישהל שי תעדה תווח תשגה תורמל יכ רתיה ןיב לאינק תרבח הנעט ,השקבה תא ףודהל היצמאמב

 לוהינ יתוריש סא.םא.יא טסילנא תרבחש ךכ לע ךמתסהב שקבמה יפתכ לא החכוהה לטנ תא

 עצוהש ריחמל התנענ ,ןוהה קושב תוליעפ אוה הקוסיעש ,)"טסילנא" – ןלהל( מ"עב תועקשהו

 היצקידניא ,עצוהש ריחמל טסילנא לש התונעיהב תוארל שי יכ ונעט תובישמה .שכרה תעצהב

 בקע רתיה ןיב ,תיגוצייה הנעבותה רושיאל השקבה התחדנ לאינק ןיינעב ,ןכאו .הרומתה תונגוהל

  25.שכרה תעצה לוביק לע טסילנא לש הרומאה התעדוה

 היתוקזחא ףקיהש ךכ לעו טסילנא לש התויחמומ לע ובהי תא רגיצנד טפושה ךילשה הזה רשקהב

 לקשמ התונעיהל ןתיל שי יכ עבקו ,ךכב התצר וליא שכרה תעצה תא לכסל הל רשפִא יתועמשמה

 ןתינ הזכ יתייאר לקשמ ןתמל הקדצה ,רגיצנד טפושה תטישל 26.עירכמ אל םא ףא ,דבכנ יתייאר

                                                             
 א"ע ,השולשהמ דחאל דוחייב סחייתנ הז רמאמב ךא ,םיכילה השולש רומאכ וכותב זכיר ,4 ש"ה ליעל ,לאטיק ןיינע 22

  ."לאינק ןיינע"כ ןלהל רדגויש מ"עב הזירא תוישעת לאינק 'נ רורד קינלוקש 5701/07
  .רגיצנד טפושה לש וניד קספל 72 'ספב ,2 ש"ה ליעל ,ןומצע ןיינע 23
 תוילכלכ תעד תווח לש ןפקות ביבס "םיחמומ לש תוששוגתה" ןהש אוה יווש תכרעה תויוניידתה לש ןעבט .םש 24
 Cede & Co. v. Technicolor, Inc., 884 A.2d 26, 35 .רוולד תנידמ לש טפשמה תיבב םג םירבדה םה ךכ .תורתוס

(Del. 2005) (“It is often the case in statutory appraisal proceedings that a valuation dispute becomes a battle 
of experts. This is evidenced by the fact that the Court of Chancery is frequently presented with conflicting 

expert testimony”). 
 .וז הקספב ןיוצמה ישילשה קומינה דחוימבו ,רגיצנד טפושה לש וניד קספל 95 'ספב ,4 ש"ה ליעל ,לאטיק ןיינע 25
 רכש ןונגנמ יכ ,תישיאה ותעיבתב החכוהה לטנב דמע אל שקבמה יכ ויה וז הקספב וניוצש הייחדל םירחאה םיקומינה
 טפשמה תיב יניעב יואר יתלב אצמנ רבדהו העיבתה םוכס ךותמ םיזוחאב הנתוה שקבמה לש ומעטמ החמומה תחרט
 .תענכשמ האצמנ םיבישמה לש תילכלכה תעדה תווח יכו

  .םש 26
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 הנוק ןיב העצובש הקסעב עבקנש ריחמל סחוימה יתייארה לקשמה ןמ שקיה לש ךרדב םג קיסהל

 יכ אופא איה לאטיק ןיינעמ הלועה הקזחה 27.הסרובל ץוחמ )at arm's length( ןוצרמ רכומל ןוצרמ

 תימדקמה השקבה בלשב לטנה רובעי ,האלמ שכר תעצהל "םכחותמ עצינ" לש לוביק ןתניהב

 הניא םכחותמה עצינה תונעיה יכ חיכוהל יוושה תכרעה דעס שקבמ לא תיגוצייה הנעבותה רושיאל

 :רגיצנד טפושה ירבדל .ךומנ יתייארה הלקשמ יכ וא הרומתה תונגוהל היצקידניא הווהמ

 תעצהל טסילנא תרבח לש התמכסהמ יזוחמה טפשמה תיב רזגש הנקסמה יכ ינרובס ]…[
 עצינ הניה טסילנא .ןיינעה תוביסנב הריבס הנקסמ הניה שכרה תעצה תונגוה רבדב שכרה
 היה החוכבו )"םכחותמ עצינ" – יזוחמה טפשמה תיב לש ונושלבו( יולת יתלבו לודג
 ןתיל שי הלא תוביסנב .תורבחב היתוקזחא ףקיהל בל םישב ,שכרה תעצה תא "דפרטל"
 תוארל ןתינ יכ ינרובס .עירכמ אל םא ףא ,דבכנ יתייאר לקשמ שכרה תעצהל התמכסהל
 הקסעל שקיהב ,הרומתה תונגוהל תיקלח היצקידניא הלאכ תוביסנב עצינ לש ותמכסהב
 תוביסנב .הרבחב תוינמ קולב עיצמ שכור התרגסמב ,שכרה תעצהל םדוק ןוצרמ תכרענש
 לש הגוסמ עצינ לש ותמכסה יכ חיכוהל וניה הכרעהה דעס שקבמ לע לטומה לטנה הלא
 28.ךומנ אוה המכסהה לש יתייארה הלקשמ יכ וא וזכש היצקידניא הווהמ הניא טסילנא

 לש תינורקעה ותדמעל ףרטצה ,לאטיק ןיינעב דיחי תעד התייה םנמא ותעד רשא ,רצלמ טפושה

 לקשמ ןתמ ,רצלמ טפושה תעדל .טסילנא תרבח לש התמכסה תוכלשהל עגונב רגיצנד טפושה

 יכו םוחתב יוצמו יעוצקמ אוה הז ףוגש החנהה סיסב לע" תקדצומ םכחותמה עצינה תמכסהל

 29."ועצוהש םיאנתלו ריחמל סחיב ןגוהה יוושה לש היואר הקידב רחאל קר הנתינ המכסהה

 טושפ וניאש ,יווש תכרעה דעס ישקבמ ינפב דמועה יתייארהו ינוידה רגתאה לע עיבצהל בושח ,דגנמ

 רבודמ ,וירבדל .לאטיק ןיינעב ותעד תווחב ןארבו'ג טפושה דמע וז תבכרומ הכושמ לע .רקיעו ללכ

 טפושה ריעה ךכ לשב .הרבחל הכרעהה דעס שקבמ ןיב עדימ ירעפב תנייפאתמה םיסחי תכרעמב

 30.היעטה וא תימרת העצבתה יכ תוארהל דעסה שקבמ לע ליטהל יוגש הז אהי יכ ,לשמל ,ןארבו'ג

 הרבחה ,תיטרפל ךופהלו רחסמה תמישרמ קחמיהל תדמוע הרבחה ובש בלשב יכ טפושה ףיסוה דוע

 ןכתיי .הילע תולחה חווידה תובוח תא ריסהלו התויטרפ לע רומשל תשקבמו קפואה לא תלכתסמ

 ;תימרת בקע היילעב רבודמש ףא ןכתייו ,רחסמה ןמ הקיחמב אהי הרוקמ הינמה יוושב היילע יכ

 לש ותשיגל ףרטצה םנמא ןארבו'ג טפושה 31.הטושפ הניא קיודמה הרקמה לע העבצהש ,אקע אד

 ןכ לעו ,עדימ ירעפב ןייפואמה בצמב רבודמ יכ שיגדה ךא ,האלמ שכר תעצהל עגונב רגיצנד טפושה

 םגפל םעט היה יכ חיכוהל ,הכרעה דעס שקבמה עצינ לע לטומה לטנה לש ידמ הבר הדבכהמ גייתסה

  32.העצהה ךילהב

 לש םכחותמ עצינ ידי לע לוביק יכ איה תינוידה התועמשמ רשא הקזח אופא המיקמ לאטיק תכלה

 לא יווש תכרעה דעס תלבקל השקבב בישמהמ לטנה תא ריזחמ ,האלמ שכר תעצהב עצוהש ריחמה

 הקזחב יד ןיא ,רמולכ .תערכמ הניא הקזחה ,תאז םע .ןגוה וניא ריחמה יכ ןעוטה ,שקבמה יפתכ

 .השקבה תייחדל איבהל ידכ יוושה תכרעה דעס שקבמ ינועיטב םירחא םילשכ לע עיבצהל שיו הדבל

  .םייזוחמה טפשמה יתב תקיספב הקזחה לש המושיי ןפוא לע דומענ אבה קרפב

                                                             
  .םש 27
  .רגיצנד טפושה לש וניד קספל 95 'ספב ,4 ש"ה ליעל ,לאטיק ןיינע 28
 םג הכמת רצלמו רגיצנד לש )םתדמע לכב אל ךא( וז הדוקנב םתדמעב .רצלמ טפושה לש וניד קספל 15 'ספב ,םש 29
 ןיד קספ תובקעב" ינדמח ףסאו קרב-ינורהא סדה :ואר ןידה קספ לע תרוקיבל .הניד קספל 7 'ספב ,לברא תטפושה
 .)״ינדמחו קרב-ינורהא״ :ןלהל( )2012( 31–30 ,17 )4(ט םידיגאת "האלמ שכר תעצהב החכוהה לטנ :לאטיק
 .ןארבו'ג טפושה לש וניד קספל 47-49 'ספב ,,4 ש״ה ליעל ,לאינק ןיינע 30
 .50 'ספב ,םש 31
 .52 'ספב ,םש 32
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 םייזוחמה טפשמה יתבב םכחותמה עצינה תקזח לש המושיי .ג

 

 טפשמה תיבב תילכלכה הקלחמה לש ןיד יקספב הרהמ דע העמטוהו הטלקנ םכחותמה עצינה תקזח

 ןפוא תא רוקסנ הז קרפב .םיילכלכ םיניינעב םירחא םיטפוש לש הקיספב ןכו ביבא לתב יזוחמה

 תוררועתמה תומלידה לע עיבצנ ,םייזוחמה ןידה יקספב םכחותמה עצינה תקזח לש התטילק

 התבחרהל סחייתנ ןכו ,םייזוחמה טפשמה יתב ןמע ודדומתה ובש ןפואה לעו הקזחה לש המושייב

 .לאטיק תכלה לש םימוחתה תולובגהמ ,ונמעטל ,גרחש ןפואב הקזחה לש

  ארפס תשרפ )1(

 ריחמל עגונב תקולחמ הררועתה הז הרקמב 33.ארפס ןיינע אוה הקזחה הנודנ ובש ןושארה הרקמה

 ושקיב תובישמה .היינב ירגאמו .מ.ת.מ :תורבח יתש לש האלמה שכרה תעצהב תוינמה לש ןגוהה

 ,שקבמה .ריחמה תונגוהל היארכ עצומה ריחמל םיידסומ םיפוג לש לוביק תועדוה לע ךמתסהל

 עצומה ריחמל םיידסומ םיעיקשמ לש םתמכסה ,שקבמה תשיגל 34.וז הנעט תוחדל שקיב ,ארפס

 העיבצמ איהש ןכתייש אלא דבלב וז אלו ,ריחמה תונגוה לע העיבצמ הניא האלמה שכרה תעצהב

 ילעבו חוכה ילעב םע תמעתהל םיניינועמ םניא הלא םיפוגש ששח שי ןכש ,רבד לש וכופיה לע

  35.הטילשה

 הניחב עצבל הרואכל ןכ םא שרדנ טפשמה-תיב" יכ ןנור תור תטפושה העבק ,השקבב עירכהל האובב

 אוה םהמש ,׳םיינוציח םינגוע׳ ול םימייק ןכ-םא-אלא – ןגוהה ריחמה והמ הלאשה לש תיאמצע

 הזכ ןגוע ,התטישל 36."הטילשה-ילעב ידי לע עצוהש ריחמה ןכא אוה ןגוהה ריחמה יכ קיסהל יאשר

 הכמתסה ןנור תטפושה .שכרה תעצהב עצוהש ריחמל םכחותמ עצינ לש ותמכסה תויהל לוכי

 ץוחמ ןוצרמ הקסעמ לאטיק ןיינעב רגיצנד טפושה לש ותעד תווחב שקיהה לע רתיה ןיב הז רשקהב

  37.הסרובל

 תא ךירעהל ישוק ררועתמ ןהבש תוביסנב םכחותמה עצינה תקזחל קקזיהל העיצה ןנור תטפושה

 תשגדה ךות ,ריחמל םיכסה םרטב םכחותמה עצינה םע ןתמו אשמ םייקתה יכ חכומ ךא ,יוושה

 םיאנתב ןכא ,ונמעטל 38.העצהה לבקתתש ךכל תיתוהמ איה םכחותמה עצינה תמכסה ובש הרקמה

 ,קוש יאנתב ןוצרמ הקסעל לוקש םכחותמה עצינה ידי לע לוביקש ךכל ההובג תורבתסה שי הלא

 ןנור תטפושה .הרומתה תונגוהל תמיוסמ היצקידניא תווהל יושע הזכ הרקמב עבקנש ריחמהו

 החכוהה לטנ תא ריזחהל וב יד רשא "עירכמ אל םא ףא ,'דבכנ יתייאר לקשמ'"ב רבודמ יכ השיגדה

 ןנור תטפושה ירבדמ 39.תנגוה הניא הרומתה עודמ חיכוהל שקבמה יפתכ לא הבישמה הרבחהמ

 תעצהל םכחותמ עצינ לש תונעיה ,ןידה ילעב ןיב תויחמומבש תוקולחמ לש הרקמב יכ אופא הלוע

                                                             
 ןיינע" :ןלהל( )9.6.2014 ,ובנב םסרופ( מ"עב הכאלמו הישעת ינבמ .מ.ת.מ 'נ ארפס 11-03-20457 )א״ת יזוחמ( צ"ת 33
 .)"ארפס
 .11 'ספב ,םש 34
 .םש 35
 .49 'ספב ,םש 36
 .53 'ספב ,םש 37
 .54 'ספב ,םש 38
 .59 'ספב ןכו םש 39
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 ףא לע ,יטרקנוקה הרקמב 40.הבישמה הרבחה תבוטל ףכה תא עירכהל רבד לש ופוסב הלוכי שכרה

 רושיאל השקבל רתעיהל םוקמ שי יכ טפשמה תיב אצמ ,ארפס ןיינעב םכחותמה עצינה תמכסה

 יונש יוכינ ללכ תובישמה וגיצהש ןגוהה יוושה בושיח יכ שקבמה תנעט עקר לע תיגוצייה הנעבותה

  41.הכומנ תוריחס ןיגב תקולחמב

 טפשמה תיבש תוילכלכ תעד תווח םיגיצמ בישמהו שקבמה ובש הרקמב יכ אופא ארפס ןיינעמ הלוע

 תבוטל ףכה תא תוטהל םכחותמ עצינ תמכסה לכות ,תקהבומ הערכה ןהיניב עירכהל לגוסמ וניא

  .בישמה

 רזוח ןוידל השקב תובישמה ושיגה ארפס ןיינעב תיגוצייה הנעבותה רושיאל השקבה תלבק רחאל

 ןפוא תלאשב דקמתה רזוחה ןוידה 42.תילכלכה הקלחמה לש בחרומ בכרהב התחדנו הנודנש

 תמכסהב םימגפ אוצמל איה שקבמה ידיבש תחאה תורשפאה .םכחותמה עצינה תקזח לש התפידה

 תורשפא .ןגוה יווש תפקשמ המכסהה יכ הקזחה תא ןירשימב רערעמש ןפואב םכחותמה עצינה

 ןיפיקעב רערעמש ןפואב האלמה שכרה תעצהב ומצע ריחמה דגנ תוקזח תונעט תאלעה איה היינש

 הלוע הניא היינשה תורשפאה יכ התייה תובישמה תדמע .םכחותמה עצינה תקזח לש הפקות תא

 תועצמאב קר םכחותמה עצינה תקזח תא ףודהל ןתינ ,ןתטישל .התוחדל שי ןכ לעו לאטיק תכלהמ

 43.עצינה ידי לע ןתינש לוביקה לש ופקות תפיקת

 תקזח לש התויהמ יכ הרבס ,רזוחה ןוידב טפשמה תיב תדמע תא הבתכש ,ריאמ-תרק תטפושה

 לכב הקזחה תא ףוקתל ןתינ יכ הלוע ריחמה תונגוהל דבלב תיקלח היצקידניא םכחותמה עצינה

 דגנ תורישי תונעט ידי לע ןה הקזחה תא ףוקתל ןתינ ,תורחא םילימב .תורומאה תויורשפאהמ תחא

 הקסעב םלושש יוושה דגנ לקשמ תודבכ תונעט ידי לע ןהו םכחותמה עצינה לש לוביקה תטלחה

 44.ומצע

 םלושש יוושה םא ,יטרואיתה ןפב .דחי םג ינוידהו יטרואיתה ןפהמ תקדצומ וז העיבק ,ונמעטל

 תעד תווח םג יזא )עצומה ריחמל בויחב הנענ םכחותמה עצינה םא םג( ןגוה וניא תוינמה רובעב

 ידכ םהילע עיבצהל ןתינש םימגפב תוקלל הרומא םלושש יוושב תכמותה םיבישמה םעטמ תילכלכ

 לכב יכ העיבק ,ינוידה ןפב .יוושה תכרעה דעס תלבקל השקבה תא רשאל טפשמה תיב תא ענכשל

 לש בכרומ ךילה םיבר םירקמב בייחת ,ותמכסה לש הכרפה תשרדנ םכחותמ עצינ םייק ובש הרקמ

 עצינה תמכסה שוביג ךילהת רחא תוקחתהל ןויסינב םידע תריקח וא םיכמסמב ןויעו םיכמסמ יוליג

 ,האלמ שכר תעצהב ריחמל םכחותמ עצינ ידי לע לוביק תעדוה הנתינ ןהבש תוביסנב .םכחותמה

 עצינהמ עדימ גישהל שקבמה לע דבכ ינויד לטנ לטוי ,הטילשה לעב ןיבו וניב ןתמו אשמ להונש אלב

 םישקבמה לע לטויש ינוידה לטנה ,םוקמ לכמ .יוושה תכרעה דעס תשקבל דצ וניאש ,םכחותמה

 לש תילכלכה תעדה תווח תא ךירפהל ןתינ םא ונממ ענמיהל םישקבמל רשפאל שיו ,דבכ אוה

  .לקשמ ידבכ הימעטש תדגונ תילכלכ תעד תווח תועצמאב ןוגכ ,תורחא םיכרדב םיבישמה

 יכאלמ תשרפ )2(

                                                             
 .95 'ספב ,םש 40
  .םש 41
 .5 ש"ה ליעל ,רזוח-ארפס ןיינע 42
 .ריאמ-תרק תטפושה לש הניד קספל )ב(3 'ספב ,םש 43
 .םש 44
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 ?ריחמל עגונב םכחותמה עצינל עיצמה ןיב רישי ןתמו אשמ לש ומויקל ,ללכב םא ,שי תובישח וזיא

 תוינמ תשיכר תובקעב יווש תכרעה דעס תלבקל השקב הנודנ ובש יכאלמ ןיינעב הדדחתה וז הלאש

 ותטלחהב ךמתסה טפשמה תיב Elad Plateau Acquisitions.45 תרבחב האלמ שכר תעצהב היופכ

 .ארפס ןיינעו לאטיק ןיינע ,הז הרקמל ומדקש ןידה יקספ ינש לע

 יתוהמ ןתמו אשמ ןודנה הרקמב םייקתה יכ חכוה אלש םושמ התלע ןתמו אשמ לש ומויק תובישח

 ,Elad תרבח ,הבישמה .רבד לש ופוסב לבקתהש ריחמה לע םימכחותמה םיעצינל הרבחה ןיב רישי

 םשל 46."׳רוביצה לש בלה ישחרל הבושק׳" התייה הרבחהש םושמ הרפוש שכרה תעצה יכ הנעט

 ותרטמו םכחותמה עצינה םע ןתמו אשמ םייקתה יכ םיבישמה ידי לע ןעטנ ארפס ןיינעב ,האוושה

 םיבישמה תנעט יכ טפשמה תיב עבק יכאלמ ןיינעב 47.עצומה ריחמל ותמכסה תא גישהל התייה

 םיעיקשמהמ ימ םע הזכ ןתמו אשמ להונש תיטרקנוק החכוהב התבוג אל ןתמו אשמ לוהינ רבדב

-תרק תטפושה 48.ףוסבל ועיגה הילאש המכסההו העצהה רופישל םינועיטה ויה המו ,םיידסומה

 םא דחוימב ,בתכה לע תולעהל יואר ןתמו אשמ לש הדלות ןהש תומכסה יכ הזימרב הפיסוה ריאמ

  49.)ןנד הרקמב םילקש ןוילימ 23( הרומתל םילקש ינוילימ תורשע לש תפסותב רבודמ

 םכחותמה עצינה תקזח לע תוכמתסהל הביסה היפלש השיגה לע טפשמה תיב רזח יכאלמ ןיינעב

 לע המכסהל ועיגהו םירבדב םהיניב ואבש םידדצ ןיב ועצובש תמא תואקסעל בר לקשמ שי"ש איה

  50."הקסעל סחיב ליבקמ עדימ ילעב ויה הלא תואקסעל םידדצהש החנהב ,ריחמ

 עצינה םע ןתמו אשמ םויק רבדב החכוה יכ תורשפאה תא טפשמה תיב ןחב הנושארל יכאלמ ןיינעב

 לש ומויק תוססבמ ןניא וינפב ואבוהש תויארה יכ אצמ ךא ,ותמכסהל לקשמ קינעת םכחותמה

 רזוח ןוידל הדמעוה איה ףא יכאלמ ןיינעב הטלחהה םלוא 51.הזכ ןתמו אשמ "ןיעמ" וא ןתמו אשמ

 ומויק תבוחל עגונב תילכלכה הקלחמה תדמע התנתשה רזוחה ןוידב Elad.52 תרבח תשקבל

 העבק ,רזוחה ןוידב בתומה םשב ןידה קספ תא הבתכש ,ןנור תור תטפושה .ןתמו אשמ לש ותחכוהו

 עצינב רבודמ םא ,ןושארה .םיביכר השולשל בל םישב השעית םכחותמה עצינה תקזח לש התניחב יכ

 ןיבו עצינ ותוא ןיב ןתמו אשמ לש הדלות איה וז המכסה םא ,ינשה .העצהה תא לביקש םכחותמ

 53.שכרה תעצה לבקתתש ךכל תיתוהמ ותמכסהש עצינב רבודמ םא ,ישילשה .עיצמה

 ןיינעב השבגתהש יפכ ,תירוקמה התרוצתב םכחותמה עצינה תקזח יכ ריהבה רזוחה ןוידה בתומ

 לוהינ ביכרל רשאב ךכיפל .דעותמו םידקמ ןתמו אשמ לש ומויק רבדב יאנת תללוכ הניא ,לאטיק

 תועמשמ תא קזחי ןתמו אשמ לש ומויק יכ םא ,הקזחה תא לולשי אל ורדעיה יכ קספנ ןתמהו אשמה

 ,ללכ ןתמו-אשמ ותיא להונ אלש םכחותמ עצינ לש המכסהל םג" ,ןנור תטפושה ירבדל 54.לוביקה

                                                             
 :ןלהל( )2.4.2015 ,ובנב םסרופ( .Elad High Plateau Acquisition Inc 'נ יכאלמ 13-03-44884 )א״ת יזוחמ( צ"ת 45
 .)"יכאלמ ןיינע"
 .ריאמ-תרק תטפושה לש הניד קספל )ה(5 'ספב ,םש 46
 ידי לע ונעטנ קר םירבדה אלא ,ןתמו אשמ לש ומויקל תויודע וא תויאר ואבוה אל ארפס ןיינעב לעופב יכ רעוי ךא 47
 .)ה(5 'ספב ,45 ש"ה ליעל ,יכאלמ ןיינע ;םיבישמה
 .28-30 'מעב ,54 ש"ה ליעל ,יכאלמ ןיינע 48
 .םש 49
 .ןנור תטפושה לש הניד קספל 70 'ספב ,5 ש"ה ליעל ,רזוח-יכאלמ ןיינע 50
 .ריאמ-תרק תטפושה לש הניד קספל )ה(5 'ספב ,54 ש"ה ליעל ,יכאלמ ןיינע 51
 .5 ש"ה ליעל ,רזוח-יכאלמ ןיינע 52
 .ןנור תטפושה לש הניד קספל 66 'ספב ,5 ש"ה ליעל ,רזוח-יכאלמ ןיינע 53
 .71-72 'ספב ,םש 54
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 ןיד קספב הרשוא ליעל רהבוהש יפכש לאינק ןיינעב הטלחהב םירבדה ינפ ויה הלאכ .לקשמ שי

 עצינה םע ןתמו-אשמ להנתה יכ ןעטנ אל ).מ.ת.מ ןיינעב הטלחהל דוגינב( לאטיק ןיינעב .לאטיק

 ,וז הרבח לש התמכסה םצעל עירכמ לקשמ ןתנ טפשמה-תיב םלוא ,טסילנא תרבח ,םכחותמה

  55."רושיאה תשקב תא תוחדל שי היפל הנקסמה סוסיבל

 ףקותה תא רימהל תונוכנ השעמל הכלה תילכלכה הקלחמה יטפוש ועיבה יכאלמ ןיינעב רזוחה ןוידב

 ותויהמ עבונה ףקותב ,םכחותמה עצינה תמכסה לש התועמשמל קינעמ ןתמו אשמ לוהינש ףסונה

 בצמ יכ עבקנ .העצהה תלבק לע העיפשמה תערכמ הדמעב יוצמה תוינמ לעב םכחותמה עצינה לש

 לש בצמל תיתייאר הניחבמ לוקש ,הקסעה תא דפרטל ותלוכיבו ,םיינזאמה ןושל אוה עצינה ובש

 עדומה עיצמ לש המכסה לש תועמשמה יהמ" :שיגדה טפשמה תיב 56.עיצמה םע ןתמו אשמ םויק

 רבודמ רשאכ ?העצהב עצומה ריחמל ,לבקתת שכרה תעצהש ךכל יאנת הווהמ ותמכסהש ךכל

 ,רמולכ .תועמשמ-תלעב איה ותמכסה יכ איה החנהה לאטיק ד"ספב עבקנש יפכ ירה ,הזכ עיצמב

 ןיב הרואכל להנתמש יטתופיה ןתמו-אשמ תרגסמב המכסהל המוד העצהל הזכ עיצמ לש המכסה

 ןתמו-אשמב העצה תלבקל המוד עצינה תמכסה ןכלו ,יתועמשמהו םכחותמה עצינה ןיבל עיצמה

 אלל ריחמה תאלעה ,ןתמו אשמ להונ אלש ףא יכ טפשמה תיב עבק יטרקנוקה הרקמב 57."'ישממ'

 58.םיעצינה לש "בלה ישחרל" הבושק הרבחה התייה הארנה לככ יכ הריהבמ רבסה לכ

 .רזוחה ןוידב הצמואש הדמעה ןמ הפידע יכאלמ ןיינעב ןושארה ןוידב טפשמה תיב תשיג ,ונמעטל

 תקזח .םישקבמה תא אלו םיבישמה תא תקזחמ םכחותמה עצינה תקזח יכ ריכזהל רתומל אל

 הדימעהש יאנתה .יווש תכרעה דעס ישקבמ ינפב תודבכ תוכושמ םירעהל הלולע םכחותמה עצינה

 ץירמת אופא רצוי ,םכחותמה עצינה םע להונש ןתמו אשמה לש ודועית רבדב ריאמ-תרק תטפושה

 ריחמה הלעויש יוכיסה תא לידגמ ןתמו אשמ לוהינ .הזכ ןתמו אשמ לעופב להנל הטילש ילעבל

 ןתמו אשמהש ךכל ץירמתה תא הלידגמ דעותי ןתמו אשמה יכ השירדה ,וזמ הרתי .שכרה תעצהב

 הכלהל קר אלו השעמל םצמציש ןפואב םידדצה ןיב עדימ יוליג בייחי ,ליעי ,יתועמשמ ,יתימא היהי

 ןתמו אשמה לש דועית אלל .חוכב קר אלו לעופב תנגוה האצותל איביו םידדצה ןיב עדימה ירעפ תא

 הלועפ לע טפשמה תיב לש תוכמתסה הווהמ םכחותמה עצינה תקזח ,םכחותמה עצינל עיצמה ןיב

 דגנל דמעש עדימהו וילוקיש ,ויעינמ רבדב העידי םוש טפשמה תיב ידיב ןיאש העשב ינוציח םרוג לש

  .והשלכ עדימ ויניע דגנל דמע ללכב םא ,םרוג ותוא לש ויניע

 רועיש תעפשה איה ,תעדה תא יכאלמ ןיינעב רזוחה ןוידב טפשמה תיב ןתנ הילעש תפסונ היגוס

 טפשמה תיב .ותמכסהל סחייל שיש לקשמה לע ,הפקיהו ,הרבחב םכחותמה עצינה לש העקשהה

 לש ץירמתה לדג ךכ ,רתוי לודג הרבחה תוינמב םכחותמ עצינ לש ויתוקזחה רועישש לככ יכ ןייצ

 םע .ואל םא האלמה שכרה תעצהל תונעיהל םא הלאשב רתוי םיקימעמ םירוריב ךורעל עיקשמה

 רועישמ לידבהל( הרבחב העקשהה םוכס םא תונתשהל יושע הז ץירמת יכ טפשמה תיב ריהבה תאז

 עצינה לש תועקשהה קית ללכל סחיב ןטק אוה העקשהה לש הרועיש םא וא ךומנ אוה )הקזחאה

 םכחותמ עצינ עיקשיש ןמזהו ןוממה יבאשמ ןיב רשי סחי יופצ יכ םירובס ונא ףא 59.םכחותמה

                                                             
  .".מ.ת.מ ןיינע"כ ארפס ןיינעל ןנור תטפושה תסחייתמ טוטיצב יכ רעוי .םש 55
 .74 'ספב ,םש 56
 .םש 57
 .75 ׳ספב ,םש 58
 .78 'ספב ,םש 59
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 ןכלו ,יכאלמ ןיינעב רזוחה ןוידב טפשמה תיב עיבצה םהילעש םירטמרפה ןיבו וחותינו עדימ ףוסיאב

  .םכחותמה עצינה תמכסהל סחוימה לקשמה תעיבקב ןובשחב הלא םירטמרפ איבהל יוצר

 .םימכחותמ םיעצינ יוביר לש בצמל עגנ יכאלמ ןיינעב טפשמה תיב לש ונויעל דמעוהש ףסונ שודיח

 האלמה שכרה תעצהל הזב הז םייולת יתלב םיידסומ םיפוג המכ לש המכסה יכ עבקנ ןושארה ןוידב

 םיעצינ המכ ידי לע לוביק םג יכ ןיוצ ךא ,םכחותמה עצינה תקזח לש הלקשמ תא תקזחמ

 סחייל הקדצה שי ,רזוחה ןוידב טפשמה תיב תעדל 60."עירכמ לקשמ" לעב היהי אל םימכחותמ

 אל טפשמה תיב .הזב הז םייולת םניאש םימכחותמ םיעצינ המכ לש המכסהל רתוי הבר תועמשמ

 םייקל םהמ עונמל הלולע רשא תידוחיי גיצנ תייעבב םיקול םיידסומ םיפוג יכ הנעטב שאר לקה

 הזכ הרקמב ךמתסהל ןתינ יכ רבס טפשמה תיב ,תאז םע .האלמה שכרה תעצה לש תלכשומ הקידב

 טפשמה תיב .שכרה תעצה תא המצעלשכ לכסל ידכ הב ןיאש תוינמ תומכ קיזחמה ידסומ ףוג לע ףא

 דעס תלבקל השקב שיגהל תורשפאה תא ידסומ ףוגל הקינעמ התייה תדגנתמ העבצה יכ ריבסה

 יווש תכרעהל השקב שיגהל תוכזה לע רתוולו עצומה ריחמה תא לבקל ותטלחה ןכלו ,יווש תכרעה

 םיניינעה ידוגינ תייעב ,תישאר .וז הקמנה תוחדל שי ,ונמעטל 61.תלטובמ אל תועמשמ תלעב איה

 הטילשה ילעב דגנ תועיבת שיגהלמ וענמיי הלאש ךכל םורגל הלולע הב םיקול םיידסומ םיפוגש

 גיצנה תייעב ,תינש 62.האלמה שכרה תעצהב עצוהש ריחמל דגנתהלמ וענמנש יפכ קוידב הרבחב

 תחא לע ,יווש תכרעה דעס תלבקל השקב שיגהל ץירמתה תא לכסל הלולע הלא םיפוגב תחוורה

 הטילשה לעב לומ תיטפשמה "הכרעמב דדוב" היהי רתונה םכחותמה עצינה רשאכ המכו המכ

 קושב םיידסומ םיפוג לש תויטננימודה ףא לע םהיפלש םינותנה לע עיבצהל ןתינ היארל .הרבחב

 יבתוכ לש םתקידב בטימל – הלא םיפוג ידי לע לארשיב ושגוהש תועיבתה רפסמ ,ילארשיה ןוהה

 תירוביצ הרבח לש הקיחמ הניינעש ידסומ ףוג ידי לע העיבת לכ האצמנ אל ,טרפב .יספא  – וז המישר

  .הסרובהמ

 ישחרל בשקמ העבנ האלמה שכרה תעצהב ריחמה תאלעהש רזוחה ןוידב ןידה קספב העיבקה ףא

 ןה ,ןתמו אשמ ומע להונ אלש םכחותמ עצינ לש ומויקל לקשמ ןתמב הבולישו ,רוביצה לש בלה

 63.אסיג דחמ ,ידמל תחוור האלמ שכר תעצהב עצומה ריחמה רופיש לש העפותה .וניניעב תושקומ

 יכ יאדו ןפואב עובקל תרשפאמה תרחא תיריפמא החכוה וא לארשיב רקחמ לכ ןיא ,אסיג ךדיאמ

 הטילש לעב ,דועו תאז .רוביצה לש ובל ישחרל בשק לש הדלות איה האלמ שכר תעצהב ריחמ תאלעה

 םימעטמ קרו ךא שכרה תעצהב ריחמה תא הלעי אל ,שכר תעצהל תונעיה הפוצה ילנויצר

 ריחמ תאלעהב ריכהל טפשמה תיב לש תונוכנה יכ אוה רתוי גיאדמהו ףסונה ששחה .םיילטנמיטנס

 עיצמל ץירמת תרצוי ,םיידסומ םיעצינ לש םתוחכונ תעפשהל היצקידניאכ ,תוחכומ ןניא היתוביסש

 עיצהל החדית וזש רחאלו ,)low balling( הכומנ ריחמ תעצה הליחתב שיגהל האלמ שכר תעצהב

                                                             
 .80,83 ׳ספב ,םש 60
 .80-82 'ספב ,5 ש"ה ליעל ,רזוח-יכאלמ ןיינע 61
  .30-31 'מעב ,92 ש"ה ליעל ,ינדמחו קרב-ינורהא 62
 יבתוכ ידי לע הכרענש 2014-2015 םינשב הסרובהמ הרבחה תקיחמב ומייתסהש תואלמ שכר תועצה 40  לש הקידבמ 63
 15-ב יכ ונאצמ – www.tase.co.il – ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובה רתאב ומסרופש םינותנ לע ךמתסהב וז המישר
 ןתינ אל .יתלחתהה ריחמה תגצה רחאל שכרה תעצה ריחמב רופיש עצוה וקדבנש תורבחה ללכ ךותמ )37.5%( תורבח
  .הסרובה רתאב םסרפתמה יולגה עדימהמ עצומה ריחמה רופיש תוביסנ לע דומלל
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 אשמ להינ הטילשה לעב וליאכ הרואכל םשור רוציל הדעונ הלוכ לכש תירעזמ ולו ריחמ תאלעה

  .עונמל יוצר וזכ היצלופינמ .םבל ישחרל בושק היהו תוינמה ילעב םע ףיקע ןתמו

 ףידעהל טפשמה יתב תמגמל יוטיב איה יכאלמ ןיינעב רזוחה ןוידב טפשמה תיב תשיג ,ונמעטל

 ףקשמה ריחמל העגהה תא החיטבמה תולהנתה הז הרקמב – תילרודצורפ תולהנתה לש הניחב

 טפשמה יתב לש ישוקהמ תעבונ וז המגמ 64.יתוהמ ןויע ינפ לע – תוינמה ילעבל תנגוה הרומת

 65.ותוא םישיחכמ םניא םיטפושהש ישוק ,תוילכלכ יווש תוכרעה םע יתוהמ ןפואב דדומתהל

 רוביצל תלעות ןיינע )3(

 שמתשהל תורשפאה :םכחותמה עצינה תקזח לש הרואכל תיעבט הבחרה אוה רוביצל תלעות ןיינע

 יפולחה ןונגנמה תטיקנ ירקמב םג אלא האלמה שכרה תעצה ןונגנמ תטיקנ ירקמב קר אל הקזחב

 דלאח תילכלכה הקלחמה טפוש שרדנ וז השרפב 66.יכפוה שלושמ גוזימ – oing privateg תקסעל

 שלושמה יכפוהה גוזימה תקסע לש )entire fairness( האלמה התוניגה תא ןוחבל שי יכ הנעטל בובכ

 יווש תניחב לש בצמב ,בובכ טפושה תדמעל 67.הסרובהמ תוישעת ללכ תרבח לש היתוינמ תקיחמל

 תוניגהל רוטקידניאכ הקסעל םימכחותמ םיעיקשמ לש םתמכסהב שמתשהל ןתינ ,גוזימב ןגוה

 לע תוכמתסהה ,בובכ טפושה תעדל 69.לאטיק תכלה לע בובכ טפושה ךמסנ הז רשקהב 68.יוושה

 שלושמ גוזימ ירקמב םג הפי החוכ האלמ שכר תעצהל עגונב לאטיק ןיינעב םכחותמ עצינ תמכסה

 בצמב עצינ לש תלוכיה רסוח תאפמ המכסהל רתוי ךומנ לקשמ סחייל שי :תוגייתסה ךות ,יכפוה

 70.הקסעה תא דפרטל הז

 גוזימב שומישה .ישוק ררועמ יכפוה שלושמ גוזימ לש רשקהב םכחותמה עצינה תקזח ץומיא

 שפוחב םידדצמה 71.תיטפשמ הרכהל הכזו רבכמ הז ץופנ הרבחב רוביצה לש וקלח תשיכר תואקסעל

 ינונגנמ תועצמאב ריחמה תונגוה תא חיטבהל ןתינ יכ םירובס going private תואקסע לש ןבוציע

 בלוש ןכל 72.הקסע לכ לש םיידוחייה םינייפאמל םימאתומה רוביצהמ תוינמה ילעב לע הנגה

 .האלמה שכרה תעצהב יווש תכרעה דעסו תוינמה ילעבמ 95% דצמ לוביק תשירד לש לופכה ןונגנמה

 לעבל הקיז ילעב םניאש רוביצה תוינמ ילעב ברקמ בור לש ותמכסה תשרדנ גוזימב ,תאז תמועל

 תפיסא רושיאל אבותש גוזימה תקסע יכ הייפיצה םג הקיספב החתפתה הז יאנת דצלו ,הטילשה

                                                             
 הנגה קינעמה יקסעה תעדה לוקיש ללכ לש תילכלכה הקלחמה יטפוש ידי לע לעופב וצומיאב הרכינ וז המגמ 64
 יזוחמ( ג"נת לשמל ואר .הטלחה תלבק ינפל תשרדנה הרודצורפה הכלהכ המיוק דוע לכ תוירחא ינפמ ןוירוטקרידל
 ןגא-םישתכמ 'נ אנהכ  26809-01-11 )א"ת יזוחמ( צ"ת ;)24.06.2015 ,ובנב םסרופ( היטע  'נ ששא 35114-03-12 )א"ת
 םג יקסעה תעדה לוקיש ללכ רכוה הנורחאל .)"ןגא םישתכמ ןיינע" :ןלהל( )15.5.2011 ,ובנב םסרופ( מ"עב תוישעת
 לוכי הרודצורפה לש יוארה המויק היפלש השיגל הכלהב םג הקנפשוג הנתינ ךכבו ןוילעה טפשמה תיב לש ותקיספב
  'נ בוקינדרו 7735/14 א"ע :ואר .םהיתובוח תרפה ןיגב תועיבת ינפמ הרשמה יאשונ לע ןגהל הלוכיש הקזח םיקהל
 םא שיערמ שודיח רדגב הז אהי אל"( תימע קחצי טפושה לש וניד קספל 75-74 'ספב )28.12.2016 ,ובנב םסרופ( 'ץיבולא
 םהו ילארשיה טפשמה לא ולחלח ויתונורקע יכ תיגיגח זירכנו ,יקסעה תעדה לוקיש ללכ לש ומלצ לעמ טולה תא ריסנ

 תבוטל רצויה ללכ ותוהמב אוה יקסעה תעדה לוקיש ללכ ]...[ לארשיב תורבחה ינידמ דרפנ יתלב קלח םויכ םיווהמ
 חוכמ הרשמה יאשונל תינקומה ׳תוניקתה תקזח׳ תא רותסל ינושארה לטנה עבותה לעו ,הריתסל תנתינה הקזח עבתנה
  .)"הז ללכ
 .ןנור תטפושה לש הניד קספל 69-70 'ספב ,5 ש"ה ליעל ,רזוח-יכאלמ ןיינע 65
 .5 ש"ה ליעל ,רוביצל תלעות ןיינע 66
 .32-33 'ספב ,םש 67
 .34 'ספב ,םש 68
 .םש 69
 .םש 70
 .6 ש"ה ליעל ,סנחו ינדמח ;21 ש"ה ליעל ,ןילדיו גרביילב ;6 ש"ה ליעל ,םלמ ןיינע ואר 71
 .404-412 'מעב ,6 ש"ה ליעל ,סנחו ינדמח 72
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 ,ןוירוטקרידה תועצמאב אלו היולת יתלב הדעו תועצמאב ןתמו אשמ לוהינ ירפ היהת ,תוינמה ילעב

 וז השירדב הדימע .םיניינע דוגינב הז הרקמב ןותנ אוה ןכלו הטילשה לעב ידי לע ונומ וירבח ןכש

 לוקיש ללכ" תנגהל הכזי גוזימה תקסע תא רשיאש ןוירוטקרידה יכ תואדו לש הבר הדימב החיטבמ

  Business Judgement Rule(.73( "יקסעה תעדה

 התוהמש הקסע לש העוציבל םישמשמ םה םא ףא ,םיהז םינונגנמ םניא גוזימו האלמ שכר תעצה

 תקסע ירקמב האולמב טעמכ םכחותמה עצינה תקזח תא ץמאל ןתינ םא קפס ךכיפל .ההז תיקסעה

 גוזימה תא ףידעהל הטילש ילעב לש הריחבה .רוביצל תלעות ןיינעב טפשמה תיב השעש יפכ ,גוזימ

 תוביסנב  הטילשה לעב יניעב הז ןונגנמ תופידע לע ,הרואכל ,הדיעמ רוביצה לש וקלח תשיכר ךרוצל

 םינומטה םיישקה תא ףוקעל הדעונ גוזימה ךרדב הריחבה רמולכ .הקסע לכ לש תויטרקנוקה

 .םימכחותמ םיעצינ לש םתמכסה תא לבקל ךרוצה םללכבו ,האלמ שכר תעצה תועצמאב הקיחמב

 הטילשה לעבל הקיז ול ןיאש רוביצה ידיב תוקזחאה רועיש רשאכ ,לשמל ,ררועתהל יושע הז בצמ

 .תוינמה ללכמ 6% קיזחמה םכחותמ עצינ הנמנ הלא תוינמ ילעב םעו ,הרבחה תוינממ 30% לע דמוע

 תא גישהל ןתינ תאז תמועל .םכחותמה עצינה דצמ לוביק אלל חלצת אל האלמ שכר תעצהש ןבומ

 ,אסיג דחמ .םכחותמה עצינה תמכסה אלל םג גוזימל )15%( רוביצהמ תוינמה ילעב בור תמכסה

 ןתמו אשמ להני םא רוביצהמ תוינמה ילעבל ךרע אישהל תיבטימ הדמעב יוצמ הזכ םכחותמ עצינ

 רשא האלמ שכר תעצה לישכהל םג לולע הזכ םכחותמ עצינ ,אסיג ךדיאמ .האלמ שכר תעצהב ליעי

 ובש בצמב ,לשמל ,שחרתהל הלוכי וזכ הלישכמ הלועפ .הל םינענ ויה רוביצהמ תוינמה ילעב רתי

 .קושב תוינמה ילעב רתי ןתוא ושכר ובש ריחמהמ הובג ריחמב תוינמה תא שכר םכחותמה עצינה

 הרקמב .גוזימ תועצמאב הסרובהמ הרבחה תא קוחמל ףידעהל יושע הטילשה לעב םירקמה ינשב

 עצינה תעפשה תא לרטנת גוזימב הריחבה ,קדצומ וטו אוה םכחותמה עצינה לש וטווה ובש ,ןושארה

 תושקעתה ובש ,ינשה הרקמב .ןגוהה יוושהמ ךומנ ריחמ לע המכסהל איבהל היושע ןכלו ,םכחותמה

 תקסעל העגהה תא תרשפאמ םנמא גוזימב הריחבה ,הבוט הקסע לישכהל הלולע םכחותמה עצינה

 הדגנ וא הקסעה דעב םכחותמה עצינה תעבצה יכ תואדווב רמול רשפא-יא ךא ,הסרובהמ הקיחמ

  .תנגוהו היואר איה המלושש הרומתה יכ חרכהב תדמלמ

 םכחותמה עצינה תקזח .גוזימב רוביצהמ תוינמ ילעב לע הנגהה תא קזחל טפשמה תיב לע ,ונמעטל

 הקזחה רמולכ .תנגוה הניא גוזימה תקסע תרומת היפלש הנעט דגנכ הטילשה לעב תא תתרשמ

 שומיש יכ ששח שי .חופיקל םינעוטה תוינמ ילעב לע םיישק המירעמו הטילשה לעב תבוטל תלעופ

  .הטילשה לעב תבוטל ,גוזימ תקסעב תוחוכה יסחיב אליממ ןידעה ,ןוזיאה תא טיסי וזכ הקזחב

 לוספל ןיא ךא ,גוזימ תקסע לש תוביסנב םכחותמה עצינה תמכסה לע הקזח ססבל אלש םיעיצמ ונא

 אל לקתנ טפשמה תיב גוזימ תקסעב .וזכ הקסעב םכחותמ עצינ תמכסהל שיש ךרעה תא ןיטולחל

 דגנו דעב תונעוטה תובכרומ תוילכלכ תעד תווח םע דדומתהל ואובב םילטובמ אל םיישקב תחא

 עיגה ובש הרקמב תעייסמ הנגה תנעט םכחותמה עצינה תמכסהב תוארל יוצר .הרומתה לש התוניגה

 ,הזכ הרקמב .)entire fairness( "האלמ תוניגה" ןחבמב גוזימ תקסע תנחבנ ובש בלשל טפשמה תיב

 ,עצוהש ריחמל ותמכסה תא גישהל ידכ םכחותמ עצינ םע ןתמו אשמ להינ יכ הטילשה לעב חיכוי םא

 היצקידניא םכחותמה עצינה תמכסהב תוארל שי יזא ,ץוחנה עדימה סיסב לע הנתינ המכסהה יכו

 ,רוולד תנידמב טפשמה תיב תשיג םע דחא הנקב הלוע ףא וז השיג .הקסעה לש האלמה התוניגהל

                                                             
 .)ה(4 ,)ג(4 'ספב ,64 ש"ה ליעל ,ןגא םישתכמ ןיינע 73
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 תערכמ תועמשמ סחייל הטונ טפשמה תיב ,גוזימ תקסעב ריחמה תונגוה ןניינעש תועיבתב היפלש

 הרודצורפב שומיש ךות וא םייולת יתלב םידדצ ןיב להונש ליעי ןתמו אשמ ירפ אוהש ריחמל קר

  74.היולת יתלב הדעו יונימ ןוגכ ,יולת יתלב ןתמו אשמ החיטבמה

 הבוח ידסומ עצינ לע הלח ,תוינמה ילעב תפיסא רושיאל תאבומה גוזימ תקסעבש בל םישל יואר

 עצינה הבש ,האלמ שכר תעצהמ הנושב ,תאז .הדגנ וא הקסעה דעב עיבצהלו הדמע שבגל תיקוח

 ,יהשלכ העדוה חולשל בייח אוה ןיא העצהה תא תוחדל ותוצרב ךא ,לוביק תעדוה חולשל לוכי

 גוזימה תקסע תא לוקשל ידסומ עצינ לע הלחה הבוחה .ותדמע לע תואדווב דומעל רשפא-יא ךכיפלו

 ידסומה עצינה תדמעל סחייל שיש לככ יכ עובקל ונמעטל תבייחמ ,תוינמה ילעב תפיסאב עיבצהלו

 75.הקסעה ידגנתמ תבוטל וא הטילשה לעב תבוטל הדימ התואב לועפל יושע הז לקשמ ,והשלכ לקשמ

 םיעיקשמ לש םתודגנתה ףרח תוינמה ילעב תפיסאב הרשואש גוזימ תקסע תפקותה העיבתב רמולכ

 םיוסמ יתייאר לקשמ ,וזכ התייהש לככ ,םיידסומ םיעצינ תודגנתהל םג סחייל יוארה ןמ ,םיידסומ

 ןתינש תועמשמה ךכב .ןגוה היה גוזימה תקסעב םכסומה ריחמה םא עובקל טפשמה תיב אובב

 עצינ ידי לע לוביק-יאל סחייל ןתינש וזמ הנוש גוזימ תקסעב ידסומה עיקשמה תדמעל סחייל

  .האלמה שכר תעצהב םכחותמ

 

 ןגמ ןיינע )4(

 התקיחמ תובקעב ןגמ לאינד ח"ור ידי לע יווש תכרעה דעס תלבקל השקב השגוה ןגמ ןיינעב

 תטפושה לש הניד קספ ,וימדוקל האוושהב 76.האלמ שכר תעצהב הירכ יקצילוא תרבח לש רחסמהמ

 רתויב הדבכה תועמשמה תא הקינעמה תינוציק השיגב ןייפאתמ ןגמ ןיינעב ןנוג-ןומגא לכימ ר"ד

  .םימכחותמ םיידסומ םיעצינ לש םתמכסהל

 םייטרפ םיעצינ םקלח ,האלמה שכרה תעצהב םימכחותמ םיעצינ ללש ופתתשה הז הרקמב

 םכחותמ עצינ ןיב ןיחבהל שיש הרבס ןנוג-ןומגא תטפושה 77.םיידסומ םיפוג םירחאו םימכחותמ

 סחייל שי ,התטישל 78."םכחותמ/החמומ עיקשמ" אוהש יטרפ םכחותמ עצינ ןיבו ידסומ ףוג אוהש

 ידסומ ףוגל סחייל שיש לקשמל דוגינב ,יטרפ עצינ לש המכסהל יספא ףאו ךומנ יתייאר לקשמ

                                                             
 appraisal( יווש תכרעה דעסל םיעצינ תוינמ ילעב לש העיבתב יכ 2015 תנשב םירקמ המכב קספ רוולדב טפשמ תיב 74

right( טפשמה תיב ףידעי ,שכורה םע ןגוהו ליעי ןתמו אשמ להונ יכ תעבתנה הרבחה החיכוה הבש גוזימ תקסע תובקעב 
 Merion Capital LP v. BMC Software, Inc., 2015 WL :ואר .ןגוה ריחמ וב האריו הקסעה ריחמ לע ךמתסהל

67586 (Del. Ch. Jan. 5, 2015),. ןיינעב םג LongPath Capital, LLC v. Ramtron Int’l Corp., 2015 WL 4540443 
(Del. Ch. June 30, 2015) לע ךמתסהל ןתינ ,הרבחה תריכמל יואר ןתמו אשמ להונ רשאכ יכ רוולדב טפשמה תיב אצמ 

  .ןגוה ריחמכ וב גשוהש ריחמה
 ליעל ,רזוח-יכאלמ ןיינע :ואר םימכחותמ םיעצינ ידי לע הקסע לש הייחדל םג יתייאר לקשמ תקנעהב תכמותה העדל 75
 תוינמ ילעב לש תוגייתסה יכ רוולדב ירסנ'צה טפשמה תיב עבק 2010 תנשמ ןיד קספב :האוושהלו .79 'ספב ,5 ש"ה
 רשפא-יאש ךכל היצקידניא איה גוזימ תקסעב עצוהש ריחממ )תוינמה ילעבמ 46% דחי וויהש( הרבחב םייזכרמ
 Global GT LP v. Golden Telecom, Inc., 993 A.2d 497, 508 :ואר .ןגוה יוושל היצקידניאכ הז ריחמ לע ךמתסהל

(Del.  Ch. 2010).   
 .לאטיק ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב תערכהל ןיתמהל ידכ ונמזב בכוע וז השרפב ןוידה .8 ש"ה ליעל ,ןגמ ןיינע 76
 ,טסורפ תועקשהה תרבח ילעב דלוג יאחויו רימת ןורי םהבו ,ןוהה קושב ןויסינו תויחמומ ילעב ויה םיעצינהמ קלח 77
 םעטמ התנומש םואבלסקו תנע ןידה תכרועו ןוהה קושב םיסונמ םיעיקשמכ הרבחה ידי לע ורדגוהש יול תימולשו ןליא
-ןומגא לכימ תטפושה לש הניד קספל 7.2.2.1 'ספב ,םש .ןמצנילג הרופיצ תרבגה לש לגרה תטישפ ךילהל תלהנמכ ר"נכה
 .ןנוג

 .7.2.3.2 'ספב ,םש 78
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 םייטרפ םיעצינל לקשמ קינעהל ןכומ היה טפשמה תיב יכ הארנ תאז םע 79.רוביצה יפסכ תא להנמה

 םתמכסהל סחייל ןיאש םיעצינה םע ,לשמל ךכ .םיילנויצר םיילכלכ םילוקישמ ולעפ יכ ענכוש וליא

 שכרה תעצהל ר"נכה תמכסה תא טפשמה תיב הנמ ,העצהב ריחמה תונגוה ןיינעל תועמשמ

 יכ ריהבה טפשמה תיב 80.תוינמ תלעב לש לגר תטישפ ךילהל התנומש תדחוימ תלהנמ תועצמאב

 תיבל וגצוה אל אליממו ליגר תוינמ לעב לש וילוקישמ םינוש לגר תטישפב בייח םיחנמה םילוקישה

 תרחא התיה טפשמה תיב תדמעש ןכתיי 81.עצינכ ר"נכה תמכסהל ואיבהש םיסרטניאה טפשמה

 .וינפל םיגצומ םירומאה םילוקישה ויה וליא

 היהי שכר תעצהב ריחמל ידסומ ףוג לש המכסהל יכ ןנוג-ןומגא תטפושה העבק הניד קספ בלב

 טפשמה תיב תעדל לבקתמ וז תערכמ תועמשמ סוחיי 82.ריחמה תונגוהל רשאב עירכמ טעמכ לקשמ

 שכרה תעצה תא לקוש ידסומ ףוג יכ רבס טפשמה תיב .המכסהה תוביסנ לש רוריבב ךרוצ אלל ףא

 ןנוג-ןומגא תטפושה 83.תונמאנ בח אוה םהלש ,הצקה יעיקשמ לש יבטימה סרטניאל םאתהב

 יכ חיטבהלו םיידסומ םיפוג לש םיניינעה ידוגינ תא רעזמל ודעונש םירדסה לש הרוש לע העיבצה

 עיקשמ לש העבצה יכ תטפושה העבק הז עקר לע 84.הצקה יעיקשמ לש םהיחוור תאשהל ולעפי

  85.רותסל תיפיצפס היאר ןיאב ,ריחמה תונגוהל "תערכמ טעמכ היאר" הווהת ידסומ

 תושרה תדמע .הבורב התחדנו ,טפשמה תיב ינפב האבוה ךרע תוריינל תושרה תדמע יכ ןייצל ןיינעמ

 ותמכסה ,תושרה תעדל .םכחותמ עצינ תמכסהל סחוימה לקשמה תתחפהב רתויב תינוציקה התייה

 תושרה הרבס דוע 86.שכרה תעצהב ריחמה תונגוה לע עיבצהל המצעלשכ הב ןיא םכחותמ עצינ לש

 יטרפ םדא ןיב ןיחבהלו ,םייטרפ םימכחותמ םיעיקשמל םיידסומ םיעיקשמ ןיב לידבהל שי יכ

 ףוגב הרשמ אשונכ לבקמ אוהש הטלחהה ןיבו ,יטרפה ועבוכב עיקשמ אוה רשאכ ידסומ ףוג גציימה

 טלחהב םילוכי ,יטרפ ןיבו ידסומ ןיב ,םכחותמ עצינ םיחנמה םילוקישה ,תושרה תשיגל 87.ידסומ

 םכחותמ עצינ לש המכסהב תוארל ןיא תושרה תשיגל ךכ לשבו ,רוביצה לש וילוקישמ םינוש תויהל

 עצינה תמכסהל לקשמ סחייל אלש ךרע תוריינ תושר העיצה ןיפולחל 88.ריחמה תונגוהל היצקידניא

 אלש ןפואב ,הפוג העיבתב ןוידב קר אלא ,תיגוצייה הנעבותה רושיאל השקבה בלשב םכחותמה

                                                             
  .ןמאנכ וא )"ורטסונ"( ומצע ידסומה ףוגה לש ופסכ לוהינל תסחייתמ הניא ןנוג-ןומגא תטפושה 79
 .7.2.2.1 'ספב ,8 ש"ה ליעל ,ןגמ ןיינע 80
 .7.2.2.1 'ספב ,םש 81
 טיבש 14-02-26912 )א״ת יזוחמ( צ"תב ןנור תור תטפושה ירבדמ תולעל היושע המוד השיג יכ ריענ .7.2.3.6 'ספב ,םש 82
 תיגוציי העיבתב הרשפ רדסה טפשמה תיב רשיא הז הרקמב .)29.4.2015 ,ובנב םסרופ( מ"עב ן"לדנ םוזיי 'ג'גח תצובק 'נ

 הנעט הבישמה .םיעיקשמה תא חפקמ שכרה תעצהב הינמ ןיגב עצוהש יוושה יכ הנעטב הרבחה דגנ תוינמ לעב שיגהש
 יתוהמ עצינ לש המכסהמ ןכו הסרובל ץוחמ העצובש תוינמ קולבב תינוצר הקסעמ רתיה ןיב תדמלנ ריחמה תונגוה יכ
 תמכסה לעו תינוצר הקסע לע הבישמה תוכמתסהל רשאב ןנור תטפושה הנייצ הרשפה תא רשאל התטלחהב .םכחותמ
 תעד תווחב ןויד אלב םג השקבה תייחדל איבהל תויושע ויה ,תולבקתמ ויה ול – הלא תונעט" יכ םכחותמה עצינה
 תבוטל ךוסכסה תא עירכהל לוכי תונעטה ףוריצ יכ םירבדהמ דומלל ןתינ הרואכל .30 'ספב ,םש ."ןפוגל םיחמומה
 וז אלש ונל הארנ האולמב הטלחהה תאירקמ .עירכמ טעמכ לקשמ םכחותמה עצינה תקזחל קינעמה ןפואב ,הבישמה
 ןיינעב תטפושה לש רתוי תיתועמשמה הטלחהה תא תמאות הניא וז הדמעש םושמ רתיה ןיב ,טפשמה תיב תנווכ התייה
 .רטיבוא רדגב איה הרומאה הרעהה אליממ .רתוי רחואמ הנתינש ,רזוח-יכאלמ
  .7.2.3.2 'ספב ,8 ש"ה ליעל ,ןגמ ןיינע 83
 ףקותמ ןומא תובוחל רתיה ןיב טפשמה תיב הנפה םש ,)'ג( 7.2.3.5 'ספב ,8 ש"ה ליעל ,ןגמ ןיינע ואר םיקומינה טוריפל 84
 הדימ תומא יפ לע להנתהל םתוא בייחמש ידיגאת לשממ ןונגנמ ;םיכסוחה יפסכ לע םינומא םיידסומה םיפוגה תויה
 הרבח ובש בצמ םצמצל רומאש ,2013-ד"עשתה ,תויזוכירה םוצמצלו תורחת םודיקל קוחה ;תועקשהה לוהינב תויואר
 תוינידמ ;'ב הקסעב ידסומה ףוגה לע םכסומ ריחמב תוינמ תשיכר תרומת 'א הקסעב ידסומ ףוג םע "ביטיהל" הסנמ
 רוציל תדעוימש ץועיי תורבח תועצמאב העבצה ;ידסומ ףוג לש העבצהב םיניינע דוגינ לש הרקמב ךילה תופיקשו העבצה
 .ידסומה ףוגה לש תוברעתה אלל הטלחהה תא לבקמש ילרטינ ףוג

 תווח רבד לש ופוסב שקבמה גיצה הז ןיינעב ףא ,ארפס ןיינעל המודב יכ ריענ .7.2.3.6 'ספב ,8 ש"ה ליעל ,ןגמ ןיינע 85
 העיבתה תשגהל השקבה הרשוא ןכ לעו ,םיבישמה ולעהש יוושה תונגוה תונעט תא רערעל ידכ הב היה רשא תילכלכ תעד
  .תיגוצייה
 .ךרע תוריינ תושר תדמע ריינל 23 'סב ,3 'ספב ,םש 86
  .ךרע תוריינ תושר תדמע ריינל 29 'סב ,3 'ספב ,םש 87
 .ךרע תוריינ תושר תדמע ריינל 30-31 'סב ,3 'ספב ,םש 88
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 לטנה תא רעזמל השקיב תושרה יכ ,ונתעדל ,רכינ 89.הקזחה חוכמ השקבה תא תוחדל ןתינ היהי

 .יווש תכרעה דעס ישקבמ לע הליטמ םכחותמה עצינה תקזחש

 םיידסומה םיפוגה תא בייחמ ןידה יכ ןנוג-ןומגא תטפושה הריבסה ,תושרה תדמע תא התוחדב

 ירמוש ושמשיו תוינמה ילעב רוביצ לש סרטניאה תא ותרשי םהש החנהב םידיגאתב תוטלחה לבקל

 תלבקו םיירשפא םיניינע ידוגינ םיידסומה םיפוגל תסחיימה תרוקיבה תא םג איבמ הניד קספ 90.ףס

 סדה םידמולמה ,לשמל ךכ .תידוחיי גיצנ תייעב בקע הצקה יעיקשמל תויבטימ ןניאש תוטלחה

 םיפוגב םיתימעל הלהנהה ןיב הנבומה םיניינעה דוגינ לע ודמע ינדמח ףסאו קרב-ינורהא

 םיכסוחל םיידסומ םיפוג ןיבש םיסחיה תכרעמ דוסיב" יכ םג ינדמח בתכ הז רשקהב 91.םיידסומה

 םיפוגה ]...[ .םיכסוחה לש הזל םיידסומה םיפוגה לש סרטניאה ןיב טקילפנוק דמוע םתועצמאב

 האושת גישהל אוה םיכסוחה סרטניא .לוהינ ימד תרומת םיכסוחה יפסכ תא םילהנמ םיידסומה

 םיפוגה לש םיסרטניאה וליאו ,)לוהינה ימד יוכינבו ןוכיסב בשחתהב( םהלש תודקפהה לע תיברמ

 92."םיכסוחה יפסכ לש לוהינמ – לוהינ ימד תייבגמ רקיעב – יברמ חוור קיפהל אוה םיידסומה

 .ידסומה עצינה תמכסה לש עירכמ טעמכה לקשמה תא לולשל ידכ וז תרוקיבב ןיא ,ןנוג-ןומגא תעדל

 םודיקל קוחב וצמואש תונוש תולבגהבו ידיגאת לשממ ינונגנמב ,ןומאה תובוחב שי ,המעטל

 תורבח לש ןמויקבו םיידסומ םיפוג לע ירוטלוגרה חוקיפב ,קשמב תויזוכירה םוצמצלו תורחתה

 93.םיניינע ידוגינמ ששחה תא לרטנל ידכ ,םיידסומל תוילרטינ ץועיי

 חוור תאשה ילוקיש לע ססבתת אל ידסומ עיקשמ תעבצהש תורשפאה תא ללש אל טפשמה תיב

 הנעט ןועטל אלו תיפיצפס היאר גיצהל הכרעהה דעס שקבמ לע לטומ תאז חיכוהל ידכ ךא ,דבלב

 עיבצה םהמ דחא לכש ,םיידסומ םיפוג ינש לש תופתתשה איה תיפיצפס היארל המגוד .תיאליטרע

  94.רחא ןפואב

 סחויש "עירכמ טעמכ"ה לקשמהמ שרופמב ןנור תטפושה הגייתסה רתוי תרחואמ הטלחהב יכ ריענ

 ןיינעב ןנור תטפושה לש הניד קספב ובתכנ םירבדה 95.ןגמ ןיינעב םכחותמ ידסומ עצינ תמכסהל

 הרבחב הרשמ יאשונו הטילש ילעב דגנ טועימ תוינמ ילעב לש תיגוציי הנעבות השגוה ובש ,סורניפ

 לש התורדרדתהל הליבוה הסרובב הרבחה תוינמ לש הלדה תורחסב לופיטב םתונלשר יכ הנעטב

 תוינמה ילעבל קזנ םרגש רבד ,הסרובב רחסמהמ התקיחמל ןכמ רחאלו ,רומישה תמישרל הרבחה

 הרבחה הרדרדתה ילוליא הינמה יווש ןיב רעפה אוה קזנהש ךכ לע דמע טפשמה תיב .רוביצהמ

 וז השרפב 96.הנורחאה שכרה תעצהב רוביצהמ תוינמה ילעבל םלושש יוושה ןיבו ,רומישה תמישרל

 ליאוה יכ העבק ןנור תטפושה ךא ,הרבחה לש יווש תוכרעה וללכש םיחמומ תעד תווח ושגוה םנמא

 יוליג תא רכבל שי ,תולשרתה בקע קזנה בושיח אלא יווש תכרעה דעס וניא העיבתה אשומ ךילההו

                                                             
 .םש 89
  .)ב(7.2.3.5 'ספב ,םש 90
 תא שילחמה םרוגכ םיידסומה םיפוגה לש םיניינעה ידוגינ לע םיעיבצמ .30 'מעב ,92 ש"ה ליעל ,ינדמחו קרב-ינורהא 91
 ,Yair Listokin :ב"הראב ןיקוטסיל רתיא המוד היעב .םיניינע דוגינב תואקסע רושיא לע תועבצהב טועימה לש וחוכ

If You Give Shareholders Power, Do They Use It? An Empirical Analysis, 166 Journal of Institutional and 
Theoretical Economics, 38 (2009) 

 .)2011( 321 ,309 מ םיטפשמ "םייניב תונקסמ :לארשיב ןוהה קושו םיידסומ םיפוג ,ימלועה רבשמה" ינדמח ףסא 92
 דיגאתב ןומאה תבוח – תואנומא יניד טכיל רימע  :םג ואר םיידסומה םיפוגה ידיב יובשה םיעיקשמה להק תייעב לע
 הדעווה  :ואר םיידסומ םיפוג לע התעפשהו קשמב תויזוכירה תייעב לע .)תואנומא ,טכיל :ןלהל( )2013( 33 יללכה ןידבו
 ,)2012( 17-34 םייניבה ח"ודל המלשהו תויפוס תוצלמה קשמב תויתורחתה תרבגהל

mof.gov.il/Committees/CompetitivenessCommittee/FinalReport_FinalRec.pdf. 
 .)4()ג(-)ב( 7.2.3.5 'ספב ,8 ש"ה ליעל ,ןגמ ןיינע 93
 .7.2.3.7 'ספב ,8 ש"ה ליעל ,ןגמ ןיינע 94
 ןיינע״ :ןלהל( 177 'ספב ,)24.2.2016 ,ובנב םסרופ( מ"עב תוקזחה סורניפ 'נ ןייטשדלוג 11-10-7477 )א״ת יזוחמ( צ"ת 95
   .)״ןייטשדלוג

 .162–156 'ספב ,םש 96
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 סורניפ ןיינעב 97.םיחמומ לש יווש תוכרעה ינפ לע "תמא תואקסע"מ ףקתשמ אוהש יפכ הינמה יווש

 העצוב תישילשהו םיידסומ םיפוג ידי לע ועצוב ןהמ םייתש .הלאכש "תמא תואקסע" שולש ורתוא

 המעטל יכ הריהבה ןנור תטפושה ,ןגמ ןיינעב טפשמה תיב תדמעמ הנושב .םכחותמ יטרפ עצינ ידי לע

 סורניפ ןיינעב .ידסומ עיקשמ וניאש לודג םכחותמ עיקשמ לש המכסהל םג ףקות תתל םוקמ שי

 השעי אוה יכ ןכל וילע הקזחו" ונוה תא ןכסמ יטרפה עיקשמהש ךכב וז השיג טפשמה תיב קמינ

 תרגסמב תירשפאה תיברמה הדימב ויתוינמ רובע לבקל לכוי אוה ותוא ריחמה תא םסקמל ץמאמ

 תכרעה דעס וניינעש ךילה תרגסמב ובתכנ אל םירבדהש ףא 98."הקסעל ינשה דצה םע ןתמו-אשמה

 התטישל לוחת ,יטרפ עצינ לש ותמכסהל תתל שיש ףקותל עגונב ןנור תטפושה תדמע יכ הארנ ,יווש

  .הזכ ךילה לע םג

 

 םייניב םוכיס )5(

 הקלחמה יטפוש תקיספב החתופו המשוי ,הטלקנ םכחותמה עצינה תקזח יכ תואורה וניניע

 זאמ ,ונתקידב בטימל .םירחא םיטפוש לש םתקיספבו ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב לש תילכלכה

 רושיאל תושקב עבשב םיעבתנ ידי לע םכחותמה עצינה תקזח הנעטנ לאטיק ןיינעב ןידה קספ

 תיב עבק םיקיתהמ העבראב .הקזחב טפשמה יתב וריכה וללה םירקמה לכב .תויגוציי תונעבות

 תתל ןיא יכ חיכוהל םישקבמל לטנה תא הריבעהו שרדנכ הנעטנ םכחותמה עצינה תקזח יכ טפשמה

 םיבישמה ודדומתה )רוביצל תלעות ןיינעו לאטיק ןיינע( םירקמהמ םיינשב קר .הקזחל לקשמ

 ורחב )סורניפ ,ןגמ ,יכאלמ ,ארפס( םירקמהמ העבראב .םכחותמה עצינה תקזח םע תיתיזח

 תעד תווח תדמעה תועצמאב ,הקזחה לש "הפיקע הפיקת"ב םתבוגת רקיע תא דקמל םישקבמה

 הנודנ םהבש םירקמה ללכמ .םיבישמה לש יוושה תכרעה דגנ לקשמ ידבכ םינועיט הבו תילכלכ

 .תיגוציי הנעבות שיגהל השקבה רבד לש ופוסב הרשוא םירקמ השימחב ,)לאטיק ןיינע ללוכ( הקזחה

 רושיא רחאל הרשפ םכסה גשוה םירקמ ינשבו ,השקבה רושיא ינפל הרשפ םכסה גשוה דחא הרקמב

 .השקבה

 לש המכסה וא דיחי עצינ תמכסה ,הכ דע הקיספהמ הלוע איהש יפכ םכחותמה עצינה תקזח יפל

 ,עירכמ אל ךא ,יתועמשמ לקשמ תלעב היהת האלמ שכר תעצהב עצוהש ריחמל םיעצינ המכ

 לטנ תא הריזחמ םכחותמה עצינה תקזח .רוביצהמ תוינמה ילעבל םלושש יוושה תוניגה תכרעהב

 תא רותסל לוכי שקבמה .יוושה תכרעה דעס שקבמ לא תיגוציי הנעבות רושיאל השקבב החכוהה

 לע וא שכרה תעצהל םכחותמה עצינה לש ותמכסה תוביסנ לש "הרישי הפיקת" תועצמאב הקזחה

 קפס ליטהל ידכ הב שיש תססובמ תילכלכ תעד תווח תועצמאב המכסהה לש "הפיקע הפיקת" ידי

  .תוינמה רובעב םלושש יוושה תונגוהב

 םתמכסה לע תססובמה הקזחל יתועמשמ יתייאר לקשמ סוחיי רבדב הקיספב המכסה שיש המוד

 ןתיל שיש יוארה לקשמה המ הלאשב תוקולח תועדה יכ םא ,םימכחותמ םיידסומ םיעיקשמ לש

 םניאש םימכחותמ םיעיקשמ תמכסהל תועמשמ סחייל שי םא הלאשה ,תאז תמועל .וז המכסהל

 טפשמה יתבב דיחא הנעמל התכז אל ,םתמכסהל סחייל שי תועמשמ וזיאו ,םיידסומ םיפוג

 הקזחב יתרוקיב ןויד ךורענ אבה קרפב .ןוילעה טפשמה תיב לש הערכה הנועט ןיידע איהו םייזוחמה

 ףקותלו יטרפ םכחותמ עצינ לש לוביק לע תססובמה הקזחה לש הפקותב ןויעל לצופי הז ןויד .המצע

                                                             
 .741–170 'ספב ,םש 97
 .178 'ספב ,םש 98
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 תקדצהב ישוק תולעמה תופסונ תויגוס ןחבנ ןכ ומכ .ידסומ םכחותמ עצינ לש לוביקל סחייל שיש

  .הקזחה

 

 המושיי ןפואבו םכחותמה עצינה תקזחב יתרוקיב ןויע .ד

 

 תאו ילארשיה ןוהה קוש עקר לע םכחותמה עצינה תקזחב םיינויעה םיישקה תא טרפנ הז קרפב

 עצינל שיש החנהה לע תנעשנ םכחותמה עצינה תקזח .ררועמ התלחה ןפואש תוימושייה תויעבה

 הרבחה תוינמ דעב עצומה ריחמה תא אישהל ,ץירמת תרצויה הבוח תוחפה לכל וא ,ץירמת םכחותמ

 יכ אופא איה הקזחה תועמשמ .ןגוהה יוושה תא ףקשמה ריחמ גשויש ןפואב האלמ שכר תעצהב

 אלש ביוחמ אוה יכו הרבחה לש ןגוהה יוושה תא ריבס ץמאמב ררבל לוכי וא עדוי םכחותמ עצינ

 ןפואב וזכ החנה ססבל רשפא-יא ,ונמעטל .הזכ ןגוה יווש ףקשמה ריחמהמ ךומנ הינמ ריחמ לבקל

 םירובס ונא יכ שיגדנו םידקנ .הלש תיחכונה הרוצתב םכחותמה עצינה תקזח תא קידצמה ףרוג

 אוהש םכחותמ עצינל ,ולש ויחוור תאשהל לעופה יטרפ עיקשמ אוהש םכחותמ עצינ ןיב ןיחבהל שיש

 לועפל ןידה חוכמ תובוח וילע תולח רשאו – ידסומ ףוג – םיכסוח וא םיעיקשמ יפסכ להנמה ףוג

 וללה םיעצינה יגוס ינשמ דחא לכב הז קרפב ןודנ ןכל 99.םיתימע יפסכ לוהינב תוריהזבו תונמאנב

  .דרפנב

  םכחותמ יטרפ עצינ )1(

 תויהל םייושע ,היהיש לככ םכחותמ ,יטרפ עיקשמ לש וילוקיש .םכחותמ יטרפ עצינב הליחת ןודנ

 ללכ סרטניא תא חרכהב תפקשמ האלמ שכר תעצהב עצומה ריחמל ותמכסה יכ חינהל ןיאו םינווגמ

  100.הקיספב יוטיב האצמ רבכ וז הדמע .טועימה תוינמ ילעב

 עבקנ ךרע תוריינ קוחב ,לשמל ךכ .םימכחותמ םיעיקשמכ םימיוסמ םייטרפ םיעיקשמב ריכמ ןידה

 דירפהל שי ,תאז םע 101.ףיקשתה תבוחמ הרוטפ םימיוסמ םייטרפ םיעיקשמל ךרע תוריינ תעצה יכ

 ןיבו ,תילכלכ תויחמומ ילעב םהש וחינהב ,םהילע ןנוגמ וניא ךרע תוריינ קוחש םיעיקשמ ןיב

 דוסיב תחנומ ןושארה הרקמב .תילכלכה םתודימע בקע םהילע ןנוגמ וניא קוחה רשא םיעיקשמ

 .ומצע תוחוכב תושרדנה תוקידבה תא םייקל לגוסמ עיקשמה יכ החנהה ףיקשתה תבוחמ רוטפה

 ויתוריש תא רוכשל לוכי עיקשמה יכ החנהה ףיקשתה תבוחמ רוטפה דוסיב תחנומ ינשה הרקמב

 םא ףא וכרדב תורקיהל לולעש דספה לכ גופסל םייד םיקומע עיקשמה לש ויסיכ יכ וא החמומ לש

 ,תינש 103.הטעמה ןושלב ,תרוקיבמ תויקנ ןניא הלא תוחנה ,תישאר 102.יעבדכ הרבחה תא קודבי אל

 יטרפ עיקשמל ,םימכחותמ םיעיקשמל ףיקשתמ רוטפ ןתמל הביסה אהת רשא אהת :רקיעה הזו

                                                             
 םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל 15-22 'ס ;1994-ד"נשתה ,תונמאנב תופתושמ תועקשה קוחל 78 'ס :לשמל ואר 99
 )למג תופוק( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקתל 7-6 'ס ;2005-ה"סשתה ,)םיינויסנפ הקילס תכרעמו קוויש ,ץועיי(
 .2012-ב"עשתה ,)םיידסומ םיפוג לע םילחה העקשה יללכ(

 .8 ש"ה ליעל ,ןגמ ןיינע 100
 רוטפ ןותנ ,הז קוחל הנושארה תפסותל )א()12( טירפו 1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחל )1()ב(א15 'ס יפל ,לשמל 101
  .ח"ש ןוילימ הנומש לע הלוע םיליזנה ויסכנ יוושש דיחיל ךרע תוריינ תריכמב ףיקשת םוסרפ תבוחמ

 ,U. wN, 107 Size or Wealth Equal Sophistication in Federal Securities Laws?Should Greg Oguss . :ואר 102
L. REV. 285, 294 (2012). 

 לש קומינהש הנעטב רתיה ןיב ,תילכלכ תלוכי ילעב םיעיקשמ יפלכ תיפיקשתה יוליגה תבוחמ רוטפה לע תרוקיבל 103
 Syed Haq, Revisiting the Accredited :ואר ,םידספה גופסל תלוכיל םלוה רוטקידניא וניא תילכלכ תונתיא

Investor Standard, 5 Mich. Bus. & Entrepreneurial L. Rev., 59 (2016) )ןלהל: Haq(. 
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 תעצהב עצינ ותויה תעב הרבחב םירחא םיעיקשמ יפלכ תוביוחמ וא ןומא תבוח לכ ןיא םכחותמ

 ויתוטלחה תולבקתמ םהיפ לעש םיסרטניאה תאו וילוקיש תא ףושחל בייח אוה ןיא .האלמ שכר

 ולא תא חרכהב םיפפוח יטרפ םכחותמ עיקשמ לש םיסרטניאה יכ חינהל סיסב לכ םג ןיא .שיא ינפב

 קושב הלועמ חותינ תלוכיו הנבה ,ןויסינ לעב אוה יטרפה עיקשמה םא ףא .תוינמה ילעב רתי לש

 שכר תעצה לש בצמב רוביצהמ תוינמה ילעב ללכ תבוטל הלא םילוקיש ליעפיש תואדו לכ ןיא ,ןוהה

 לעפיש הבורע לכ ןיא ,השעמל .שכרה תעצהב ריחמה תא אישהל הצריש הבורע לכ ןיא .האלמ

  104.םלועמ םירבד ויה רבכו ,ילנויצר עיקשמכ

 הטילשה לעבל ץירמת שי ,םירחא םיעיקשמ יפלכ תוביוחמ לכ ןיא יטרפ עצינל רשאכ ,ןכ לע רתי

 .ןגוהה יוושהמ ךומנ ריחמל םיכסי יטרפה עצינה יכ חיטבתש "םיעלקה ירוחאמ" הקסעל ומע עיגהל

 הבש הפוקתב הינמה תא שוכרל ועונכשו יטרפ עיקשמל היינפ איה וזכ היצלופינמל תירשפא המגוד

 שכרה תעצהב עצויש ךומנ ריחמל םיכסהל ןכומ היהי יטרפ עצינ ,הז בצמב .יסחי לפשב יוצמ ריחמה

  105.וב קפתסהל יושע יטרפה עצינהש חוור ףקשי ךומנ ריחמ םגש םושמ האלמה

 הרבחה יכו םילקש הרשע אוה הרבחה לש ןגוהה יוושה תא ףקשמה הינמה ריחמ יכ חיננ ,המגודל

 הקפנהב הינמה תא ושכר תוינמה ילעב בור יכ םג חיננ .הינמל םילקש הנומש לש ריחמב תרחסנ

 לפש תפוקתב וידי לע תוקזחומה תוינמה תא הנק יטרפה עצינה ךא הינמל םילקש העשת לש ריחמב

 ריחמ האלמה שכרה תעצהב הטילשה לעב עיצי םא .םילקש השימח לש ריחמב הינמה הרחסנ הבש

 סחיב דבלב לקש יצח לש חוור תוינמה ילעב בור תניחבמ הז ריחמ ףקשי ,יצחו םילקש הנומש לש

 תמועל .ןגוהה יוושה תא ללכ ףקשי אל ןבומכו ,הקפנהב ומלישש ריחמל סחיב דספה ,קושה ריחמל

 יצחו םילקש השולש לש חוור ותניחבמ ףקשמ רשא עצומה ריחמל םיכסהל יושע יטרפה עצינה ,תאז

  .70% לש האושת רמולכ ,הינמל

 תנמוט האלמה שכרה תעצהב ריחמה תונגוה רבדב הקזחל סיסבכ יטרפה עצינה תמכסהב הרכה

 .וזכ הקזחמ ענמיהל שיש םירובס ונא ןכלו ,תוינמה ילעב רתיב העיגפל תורומח תונכס אופא הבוחב

 םיעיקשמ לע ךמתסהל היצלוגרה םוחתב תרבוג המגמ ןיבו םכחותמה עצינה תקזח ןיב דירפהל שי

 ןוה יסויג םדקל תשקבמה היצלוגר תירבה תוצראב הצמוא תונורחאה םינשב .םימכחותמ

 םיעיקשמ לש חוקיפהו הקידבה תלוכי לע רתיה ןיב תתתשומה ,םינומה ןומימ תועצמאב

 םינומה ןומימ תועצמאב ןוה סויג רשפאל עיצמ תירבה תוצראב JOBS קוח ,לשמל ךכ .םימכחותמ

 לעב עיקשמ לע עיבצהל הלוכי תסייגמה הרבחה םא ינושארה ףרהמ רתוי הובג םוכסב סויג ריתמו

                                                             
 ,.2012817. ץראה "ןגטנרל רנקנד יחונ ןיב תורבחהמ םינוילימ דיספמ רוביצה" ררופש ןורש :לשמל ואר תואמגודל 104

;www.haaretz.co.il/magazine/1.1803045 אלש רנקנד יחונ לע עיפשה ,'ןגטנרה' ,ןגרפיא בקעי ברה" ןילביר-ןורש דרו 
 שולא יבצ ;globes 5.7.2004, www.globes.co.il/news/article.aspx?did=811732 "תבשב לסרפוש תשר תא חותפל
 ןומיר ןר ;ynet 26.6.2003, www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2670034,00.html "רנקנד יחונ לש ינחורה ץעויה"
 יפלא גרוהש רידא לג יתיזח היסאב ימאנוצה ינפל םיישדוח ;הדיחפמ ילש דיתעה תייאר' :ןוסירא ירש" ןגמ סדהו

 ,globes 21.6.2009 "'יתישע ךכו – יוניבו ןוכיש תא רוכמל אל – רסמ יתלביק ;םישנא
;www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000459823&fid=2173 םיליהבמ םירסמ" ררופש ןורש" 

TheMarker 21.6.2009, .www.themarker.com/markets/1.534932  
 בשחיהל הלולע ,ךומנ ןריחמש העשב הרבחה לש תוינמ שוכרל וענכשל ידכ םכחותמ עיקשמל הטילש לעב לש היינפ 105
 וז הנווכ הלגמו האלמ שכר תעצה דיתעב עיצהל ותנווכב יכ עדוי הטילשה לעב םא םינפ עדימב רוסא שומיש תריבעל
 .תאזכ הריבע רדגב היהת רומאכ היינפ דימת אל םלואו .םיעיקשמה רתיל התוא ףושחל ילבמ םכחותמה עיקשמל
 הלוע וניא עדימהש ןכתיי יזא האלמ שכר תעצה עיצי יכ תואדו לש ההובג המרב העידי ןיא הטילשה לעבל םא ,לשמל
-62018-10 )א"ת יזוחמ( צ״תב ןנור תור תטפושה לש הניד קספ תא הז ןיינעל ואר .םינפ עדימ הווהמה יתוהמ עדימ ידכ

 "דואמ ההובג הגרד תלעב" תורבתסה קר יכ עבקנ ובש ,72 'ספב )8.9.2015 ,ובנב םסרופ( מ"עב ןוליבב 'נ סיידנרב 13
 עיקשמל רסומ וניא הטילשה לעב םא ,ןכ ומכ .הזכ עדימ לע חוויד תבוח המיקמ ,יאדו וניאש ידיתע עוריא תושחרתהל
 סיסב לע הרבחב עיקשהל וענכשל הסנמ קר אלא ,האלמ שכר תעצה עיצהל תידיתעה ותנווכ לע עדימ לכ םכחותמה
 ןכ לעו עדימ לש הריסמ ןיא ,הבוט העקשה תונמדזהב רבודמ ןכ לעו ,תיסחי ךומנ יווש ףקשמ הינמה ריחמ יכ ותכרעה
  .םכחותמה עיקשמה תניחבמ תוחפל ,םינפ עדימב רוסא שומיש לש הריבעל ששח ןיא
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 שבגל העיצה לארשיב פ"ומ תורבחב תועקשהה םודיקל הדעווה ,המוד ןפואב 106.תילכלכ תודימע

 תילכלכה תונתיאב הז גוסמ ןוה יסויג תיינתה ךות םינומה ןומימ תועצמאב סויג רשפאתש הקיקח

 עיקשמ לש תופתתשהב םינומה ןומימ יסויג תונתהל העיצהו הפיסוה ךא ,דיחיה עיקשמה לש

  107.העקשההמ 10% לש רועישב םכחותמ

 ןומימ תסייגמה הרבח יוויל לדומב םכחותמה עיקשמה דיקפת ןיב שממ לש לדבה שי ,ונמעטל

 עיקשמה ןושארה הרקמב .הסרובהמ הרבח תקיחמב םכחותמ עיקשמ לש ודיקפת ןיבו םינומה

 Renier Kraakman רוספורפ .ןמז ךרואל הרבחה תוליעפ תא הוולמה "ףס רמוש" אוה םכחותמה

 לכש ףס ירמושמ םינוש הלא ףס ירמוש gatekeepersrelational .108 :ףס ירמוש לש הז גוס הניכ

 לע חיגשהל םיבייחתמ םהש ךכב )םימתח ןוגכ( קושל הרבח לש התסינכ תא רשאל אוה םדיקפת

 תייצח רחאל הרבחה תא תוולל םילדחה ףס ירמושב קר רבודמ ןיא ךכיפל .הייח ךרואל הרבחה

 לש ישיאה ןיטינומהו הרבחב עיקשהל בויחה chaperons(.109( "םיחיגשמ"ב רבודמ אלא ,ףסה

 תוהזל ץירמת חיגשמ-עיקשמל היהי יכ םיחיטבמו תחגשומה הרבחה ןיבו וניב םירשוק עיקשמה

 תעצהב םכחותמ יטרפ עיקשמ לש ודמעמ .עיקשה הבש הרבחה תולהנתה לע חיגשהלו הבוט העקשה

 "תורשכ תמתוח" קינעמה ףס רמוש לש דיקפתב רבודמ ןיא ,תישאר .ןיטולחל רחא אוה האלמ שכר

 ירמוש םישועש יפכ ,קוש סנכיהלו תוינמ קיפנהל תשקבמה תרכומ אל הרבחל "תוירחא תדועת" וא

 הקיפנמה הרבח לש ףיקשתלו םייפסכה תוחודל עגונב םימתח וא םירקבמ ןובשח יאור ןוגכ ףס

 ךופהנ .הסרובב הייח ךרואל "חיגשמ"כ הרבחה תא הוולמה ףס רמושב רבודמ ןיא ,תינש .תוינמ

 עיקשמהש הרבחה רשאכ תישענ הסרובהמ הרבח תקיחמ תקסעב םכחותמה עצינה תמכסה .אוה

 אופא הפוצמה ףסה תרימש .וילא סנכיהל אלו קושהמ תאצל תשקבמ ,הילע "רמוש" םכחותמה

 םולשת םיעיקשמל המליש אל דוע לכ קושהמ תאצל הרבחהמ ענמי ףסה רמושש איה הז הרקמב

 ,הפוקש אלו ,תיטרפל הכפהו הסרובהמ הרבחה האצישמ ,אקע אד .האיציה סיטרכ רובעב ןגוה

 לשכ םא ,ןגוה היה האיציה סיטרכ ריחמ םא ךירעהל השק רוביצהמ םיעיקשמה לש טבמה תדוקנמ

 ףס רמוש לע תוכמתסהה .לשכ עודמ – לשכ םאו ,האיציב ריחמה לע הדפקהב םכחותמה עיקשמה

 לשכ ,ךכ .ותונימא תא ףסה רמוש רשק ובש דיגאתב השעמ רחאל תופצל תלוכיה לע תססבתמ

 תובחו תוירחא םיקהל ףא םיתיעלו ףסה רמושל סחויתש תונימאה תדימ לע עיפשהל רומא דיגאתב

 תירוביצה הרבחה לש התכיפה בקע ,האלמ שכר תעצהב םכחותמ עצינ לש הרקמב .ףסה רמוש לש

 היה ,םכחותמה עצינה םיכסה ולש ריחמה יכ דבעידב עובקלו תופצל רשפא-יא ,תיטרפ הרבחל

 תוחפה לכל תשרדנ ,יוגש ריחמל המכסה לע עצינה תא "שינעהל" תלוכי רדעיהב .ןגוהה ריחמה

 עצינהש ךכב הנתות וילע םכסוהש ריחמה לע תוכמתסה יכ חיטבתש ,ex-ante ,תימדקמ היצלוגר

  .ותאלעהל יביטקפאו עדוימ ןתמו אשמ להינ

 ימוכס לע תולבגה תולטומ םינומה ןומימ תועצמאב ןוה סויגל םיעצומה םירדסהב ,ףוסבל

 רוביצ .תאזכ תלבגה תלטומ ןיא הסרובב םיעיקשמ לש העקשהה םוכס לע וליאו ,העקשהה

 ילעב רוביצ לש העקשהה ימוכס רשאכ .םירכינ םימוכסב תועקשה םיתיעל עיקשמ םיעיקשמה

                                                             
106 Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS Act), Title II;Title III, H.R. 3606 (Apr. 5, 2012) 
 ,51-50 ׳מע ,)2014( תויפוס תוצלמה חותיפהו רקחמה םוחתב תולעופה תוירוביצ תורבחב תועקשה םודיקל הדעווה  107
  ,)"פ"ומ תדעו חוד" :ןלהל( 1.11.5 ףיעסב

www.tase.co.il/Resources/PDF/PR/2014/PR_20140121_MOP_Committee_Recomendations.pdf. הז ןויער 
  .קוחל ןוקיתב ויוטיב תא רבד לש ופוסב אצמ אל

108 Journal of , 2 Party Enforcement Strategy-a Third Gatekeepers: The Anatomy ofKraakman,   Renier 
Law, Economics & Organization 53 (1986). 

 .62-66 'מעב ,םש 109
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 לוטנ יטרפ עיקשמ לש וידיב ףסה רמוש דיקפת תא ריתוהל היצמיטיגלה ,רתוי םיהובג תוינמה

 .תתחופ םיעיקשמה רתי יפלכ ןומא תובוח לוטנו חוקיפ

 תקסעב יטרפ םכחותמ עצינ תמכסהל הריהז תוסחייתה אופא קידצמ ונטריפש םילוקישה לולכמ

going private. ןכש לכ אל ,ותמכסהל והשלכ יתייאר לקשמ קינעהל ונאובב תשקבתמ וז תוריהז 

 עצינ לש המכסהמ תונביהל שקבמ ןיד לעב רשאכ ,ונמעטל .וז המכסה לע תיתייאר הקזח סוסיב

 עצינה םע הקסעה  לש היתוביסנ לע דומעל שקבי םא טפשמה תיב השעי בוט ,דבלב יטרפ םכחותמ

 ןיב עירכהל שרדנ טפשמה תיב ובש בצמב ,ונמעטל .הילע ךמתסהל יואר ןכאש אדוול ידכ ,יטרפה

 לשמל שי הלא תוביסנב .םייפולח תונורתפל הנפיש בטומ ,תורתוס ךא תוססובמ תוילכלכ תעד תווח

 רושיאל השקבה בלשב רבכ טפשמה תיב םעטמ החמומ תונמל ינדמחו קרב-ינורהא תעצהב בר םעט

  110.תיגוצייה הנעבותה

   

  םכחותמ ידסומ עצינ )2(

 ןידה 111.טרפב ךרע תוריינ ינידבו ללכב ןוהה קושב דחוימ סחיל הכוז םכחותמה ידסומה עיקשמה

 החנהה לע תססובמ וז הבוח 112.תוינמ ילעב תפיסאב העבצה תבוח םיידסומ םיעיקשמ לע ליטמ

 םיתימעה תבוטל הדמע שבגל תויחמומבו שרדנה עדימה תא ףוסאל תלוכיב ןחינ ידסומה עיקשמהש

 שיש היצלוגרלו ןומא תובוחל ףופכ ידסומה עצינה ,יטרפ עצינמ הנושב 113.להנמ אוה םפסכ תאש

 םיעיקשמה תבוטל תלעופה תילנויצר תוטלחה תלבק ול תוסחיימה תוחנההמ קלח קידצהל ידכ ןהב

 לוביק תטלחה יכ החינמה הקזחה ,ידסומה עצינה לש הרקמב ףא ,תאז םע .וידי לע להונמ םפסכש

 .תיתייעב הקזח איה ןגוהה יוושה תא ףקשמ הז ריחמש דיעהל הלוכי האלמ שכר תעצהב ריחמה

 םיחוור תגצה לש םילוקישמ ,תוליזנ ילוקישמ לועפל םילולע םיידסומ םיעצינ האלמ שכר תעצהב

  .טרפנ .תישיאה םטבמ תדוקנמ הקסעה תויאדכ לש םילוקישמ וא ,רצק חווטל

 םיפוג .תוקפסמ הייקנ הניא םהיתימע תבוטל דימת םילעופ םיידסומ םיפוגש החנהה ,תישאר

 םא יכ ששחה ןוגכ םיידסומ םיניינע ידוגינ ונכתיי .םיניינע ידוגינ ללשב םיתיעל םינותנ םיידסומ

 יזא ,ןוהה קושב תפסונ תוליעפ וא תוקזחא ול שיש עיצמ-הטילש לעב לש ונוצר יפל אלש ועיבצי

 םג תויהל םילולע .השינע לש דעצכ ,ידסומה ףוגה לש םירחתמל ותוליעפ תא דיתעב עיצמה ריבעי

 ללוכה יסנניפ טרמולגנוקמ קלח אוה תועקשה תיב ןוגכ ידסומ ףוג רשאכ םיפסונ םיניינע ידוגינ

 ולקשי תוטלחהה ילבקמ יכ ששח שי ןכ לעו ,תחא הטילש תיירטמ תחת תולעופה תופסונ תועורז

 אל ידסומה ףוגהש ךכ ידיל איבהל םילולע הלא םיניינע ידוגינ .תוטלחהה תלבק תעב םירז םילוקיש

 תאשהש חיטבהל ידכ ותוליעפב ןיא םוקמ לכמו ,ללכ האלמ שכר תעצהב ריחמה לש האשהל לעפי

  .תוינמה ילעב לכ יניעב ןגוהה ריחמה תא ףקשת ריחמה

                                                             
 היפלש הקזחב םכחותמה עצינה תקזח תפלחה איה תרחא תורשפא .31 'מעב ,29 ש"ה ליעל ,ינדמחו קרב-ינורהא 110

 היאר היהת הקסעה ריחמל עגונב ןוירוטקרידה םעטמ היולת יתלב הדעו לש וא יולת יתלב ןוירוטקריד לש הצלמה
    .38-35 'מעב ,םש .הקסעה תוניגהל

 א"ע ןיינעב .רומאה קוחל הנושארה תפסותל )3(-ו )2( ,)1( םיטירפו 1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחל )1()ב(א15 'ס 111
 אישנה ןייצ )"ץיבונרב ןיינע":ןלהל( 818 )2(ומ ד"פ ,ךרע תוריינ תושר 'נ מ"עב הרכשהו םיסכנ ץיבונרב .צ .א 5320/90

 קושב םימכחותמ םיעיקשמ לש םמויקמ עפשות ךרע תוריינ ינידב יוליגה תבוח םושייל הדימה תמא יכ 10 'ספב רגמש
  ."ריבסה עיקשמה" לש וז לע הלוע עדימה תא ךירעהל םתלוכי רשא

 .1994-ד"נשתה ,תונמאנב תופתושמ תועקשה קוחל 77 'ס 112
 ,)2007( הדעווה ח״וד לארשיב ןוהה קושב םיידסומה םיפוגה תוברועמ תרבגהל םישורדה םידעצה תניחבל הדעווה  113
  .)"ינדמח תדעו" :ןלהל(  4 'מעב
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 114.םיידסומה םיפוגב םיתימעל הלהנהה ןיב הנבומה םיניינעה דוגינ לע ודמע ינדמחו קרב-ינורהא

 תפקשמה ןוכיס תמרב ,לכש םושב להונת העקשהה יכ םיפצמ ,ידסומ ףוגב עקשומ םפסכש םיתימע

 ןיבש םיסחיב .תינוגראו תילכלכ תוליעיבו ךורא חווטל ןוכסיחב תמלוה האושת גישהל ןוצרה תא

 .םהיחוור תאשהל יבטימ ןפואב לעפי םגיצנ יכ םיפצמ םיתימעה )agent( גיצנל )principal( חלוש

 םוכסל העקשהה לוהינ תואצוה תלבגה םג אלא תיבטימ העקשה קר אל העמשמ םיחוור תאשה

 אלש ץירמת רצוי ,לוהינה ימדל הרקת עבוקה ,ידסומה ףוגה לש לומגתה ןונגנמ ,דגנמ .יבטימה

 םיבר םיבאשמו ןמז עיקשמ ידסומ ףוגש לככ .ידסומה ףוגה לש ודיצמ םיבר לוהינ יבאשמ עיקשהל

 היהי ידסומ עצינל יכ הבורע ןיא ,ךכ םא 115.ןטק וידיב רתונש חוורה ךכ ,העקשהה לוהינב רתוי

 ,ןגוהה יוושה תא ףקשמה ריחמה והמ ררבל ידכ םיצוחנה רקחמה יבאשמ אולמ תא עיקשהל ץירמת

 עדימ שי ידסומ עצינל יכ חינהל םנמא ריבס .האלמה שכרה תעצהב ונממ תוחפל םיכסהל ןיאש

 תמרל םאתהב דימת עיבצמ ידסומה עצינהש החנהה ךא ,טוידה עיקשמ לש הלאמ רתוי םיבר ןויסינו

 116.תססובמ הניא וז תיבטימ עדי

 לוהינב םייבטימ םיבאשמו םיצמאמ עיקשהל ץירמת חרכהב ןיא ידסומ ףוגל ,ןויגיה ותוא יפ לע

 ריחמה תודוא לע קיודמ עדימ אלל םג םנמא .האלמ שכר תעצה עיצמה הטילש לעב םע ןתמו אשמ

 ידסומ ףוג לשמל – וטו ןקחש תדמעב אצמנה ףוג וא תופידע ןתמו אשמ תולוכי לעב ףוג ,ןגוהה

 אד .שכר תעצהב עצומה ריחמה רופישל איבהל יושע – תוינמהמ םיזוחא השימחמ רתוי קיזחמה

 בטימ תא עיקשי ידסומה ףוגה יכ הבורע ןיא ,הזכ ןתמו אשמ לוהינב תוכורכה תויולעה לשבש ,אקע

 .ולוהינב ויצמאמ

 תחופ חושק ןתמו אשמ להנלו עדימ ףוסאל ץירמתה יכ התכרעהב ןנור תטפושה תקדוצ ,דועו תאז

 117.וטו תדמעב אצמנ אוה ןיא רשאכ ןכו ,רתוי הנטק דיגאתה תוינמב ידסומה ףוגה תעקשהש לככ

 הקזחה יווש ךא ,דיגאתב יתועמשמ תוינמ רועיש קיזחמש וטו ןקחש אוה ידסומ עצינ םא ,ןכ ומכ

 להנלו יבטימ עדימ ףוסאל ידסומה עצינה לש ץירמתה ,תורחאה ויתועקשהל סחיב םישישב לטב וז

 ידראילימ תורשע לש ףקיהב תועקשה םילהנמ לארשיב םיידסומ םיפוג ,לעופב .ןטק ןתמו אשמ

 תיתועמשמ העקשה איה תחא הרבחב םתעקשה יכ רמול ןתינ רתויב תורידנ םיתיעל קרו םילקש

 םיעיקשמ םג םירקמה לש עירכמה בורב 118.םהידי לע םילהונמה םיסכנה לש ללוכה ףקיהל סחיב

  .תילנויצר תושידאב םיקול םיידסומ

                                                             
 .30 'מעב ,92 ש"ה ליעל ,ינדמחו קרב-ינורהא 114
  .2012-ב"עשתה ,)לוהינ ימד( )למג תופוק( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת :לשמל ואר 115
 םיפוגל תמרוג איהש ששח שיו ,םיתימעה ןיבו תוינמה ילעב ןיב סחיב םיידסומ םיפוגב תמייק תידוחיי גיצנ תייעב 116
 גיצנה תייעבב ןוידל .םיכסוחה לש סרטניאה ינפ לע םילהנמה וא תוינמה ילעב לש סרטניאה תא ףידעהל םיידסומ
 :Ronald J. Gilson & Jeffrey N. Gordon, The Agency Costs of Agency Capitalism :ואר םיידסומ םיפוגב

Activist Investors and the Revaluation of Governance Rights, 113 Colum. L. Rev. 863 (2013); Paul G. 
Mahoney, Manager-Investor Conflicts in Mutual Funds, Journal of Economic Perspectives, Forthcoming 

 The Future of Securities Regulation; Luigi Zingales, ssrn.com/abstract=521422ttp://h available at, (2004)
(January 29, 2009), Chicago Booth School of Business Research Paper No. 08-27, available at 

ssrn.com/abstract=1319648http://. ח״ה ,2016-ו"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדח קוח תעצהל רבסהה ירבדב 
 יקיזחמכ ,םיידסומ םיפוג לש םיצירמתה רדעיה לע שרופמב םיטפשמה דרשמ דמע ,759 ׳מעב ,1027 ו״עשתה הלשממה
 םיפוגה לש םהינייפאמ לשב" .הרבח לש ןועריפ תולדח לש הרקמב הטילשה לעב םע יבטימ ןתמו אשמ להנל ,בוח תורגיא
 תעקשהל םיאתמ םיצירמת ךרעמ םהל ןיא םיתעל ,םירחא לש םפסכ תא םילהנמ םהש רחאמ דחוימבו ,םיידסומה
 לאיצנטופ םירצוי ליעל םיראותמה םיישקה ]…[ .הלומ ןתמו אשמ לוהינב וא הרבחה לש הבצמ תניחבב םיבאשמ
  ."םיווש םיאנתב בוחה תורגא ילעב עיגהל ולכי םהילאש םייבטימה םירדסהה םניאש בוח ירדסה לש םשוביגל

 .ןנור תטפושה לש הניד קספל 78 'ספב ,5 ש"ה ליעל ,רזוח-יכאלמ ןיינע 117
 ,ארפס ןיינעב םכחותמה עצינה התייהש ,לארה םיסנניפהו חוטיבה תצובק הלהינ תיטנוולרה הפוקתב ,השחמה םשל 118
 תועצמאב התשענ העיבתב תונודנה תורבחב התעקשה .םינוש םיגוסמ ךורא חווטל תונוכסחב םילקש דראילימ 50 טעמכ
 לארה לש תונמאנה תונרקב םילהונמה םיסכנה ףקיה .הצובקה לש תונמאנה תונרק תא הלהינש ,מ"עב איפ לארה תרבח
 דראילימ 1.2-כ ונייהד ,םילקש דראילימ 10.773 לע ודמעש תונמאנ תונרקב רוביצה תועקשה ללכמ 11% -כ לע דמע איפ
 :הסרובה רתאב ,142 ,2008 תנשל יתפוקת חוד מ"עב םיסנניפ םיתורישו חוטיבב תועקשה לארה :ואר .בוריקב םילקש
 



24 
 

 עצינה תקזח ,רומאה לכ עקר לע ידסומה עצינה תמכסה לש הלקשמב שקבתמה קופקפה תורמל

  .רתויב דבכ לקשמ ,וטו ןקחש אוה ןהבש תוביסנב ידסומה עצינה תמכסהל תסחיימ םכחותמה

 הזכ ןיבו םיעיקשמ יפסכ להנמה ידסומ ףוג ןיב לדבהה לע תקפסמ תודחב הדמע אל הקיספה ,תינש

 אלו ולש ופסכמ הרבחב עיקשהל יושע ידסומ ףוג .)"ורטסונ"( ולש ופסכל עגונב תוטלחה לבקמה

 יעיקשמ" ,םיתימעה יפסכ תא קר אל םילהנמ םיידסומ םיפוג .גציימ אוה םתואש םיתימעה יפסכמ

 ןומא תובוח בח אוה ןיא ,ולש ופסכ תא עיקשמ ידסומ ףוג רשאכ .םהלש םפסכ תא םג אלא ,"הצקה

 ודעונש תוטלחהל וא לטונ אוהש ןוכיסה תמרל רושקה לכב םיתימעה יפלכ ןהשלכ תוריהז וא

 ילעב רובעב םיחוור אישהל הבוח וילע תלטומ םנמא ,דיגאת ותויהב .תועקשהב םיחוור אישהל

 ףא 119.םיתימעה יפלכ ותבוחל ההז היהי וז הבוח לש היוטיב יכ חרכה ןיא ךא ,ומצע ולש תוינמה

 ףופכ וניא םדו רשב יטרפ עצינ רשא םיחוור אישהל הבוחל הפופכ ידסומ ףוגב תוטלחהה תלבק םא

 תעצהב ריחמל ורטסונ יפסכ תועצמאב עקשומה ידסומ עצינ לש המכסה יכ ךכמ קיסהל ןיא ,הל

 "ורטסונ" יפסכב העקשה תוטלחה תלבקל רושקה לכב 120.ןגוה ריחמ חרכהב תפקשמ האלמ שכר

 סחייל ןיא ונמעטל רשא ,יטרפ םכחותמ עצינ היה וליאכ ידסומה ףוגל סחייתהל ינויגה היהי

  .ותמכסהל יהשלכ תועמשמ

 ודיצל םיעקשומה תוינמה ילעב ללכל אלו ויתימעל איה ידסומ ףוג לש תונמאנה תבוח ,תישילש

 עצינה תקזחב היומסה החנהה וניניעב היוגש ךכיפל .הסרובב רחסמהמ קחמיהל שקבמה דיגאתב

 ,םיידסומ םיפוג לע םילחה חוקיפה ינונגנמו ידיגאתה לשממה ירדסה ,תונמאנה תבוח יכ ,םכחותמה

 ילעב ללכ תבוטל םג ולעפי חרכהבש םיחיטבמ ,םהיתימע תבוטל ולעפי יכ חיטבהל ודעונ רשאו

 ןיינעב .דיחא סרטניא תוינמה ילעב לכלש היוגש החנה לע תתתשומ וזכ העיבק .רוביצהמ תוינמה

 יכ הרכההמ תעבונ תועבצהב ףתתשהל םיידסומה םיפוגה תבוח יכ ןנוג-ןומגא תטפושה הסרג ןגמ

 בצמב רקיעב ןוכנ הפקות ,הנוכנ וז הרכהש לככ 121.רוביצה סרטניא תא תרשל ידכ םתעבצהב שי

 "םיחיגשמ" ףס ירמושכ םדיקפתל תעגונ תוינמה ילעב תפיסאב םיידסומה םיפוגה לש םתעבצה ובש

 רחא אוה בצמה ,ונמעטל 122.ךרעה תוריינ קושב הרבחה לש תפטושה התולהנתה תא םיוולמה

  .תירוביצ הרבחכ הרבחה לש הכרד ףוסב תולבקתמה תוטלחהב רבודמשכ

 םיתימעה לש ןמאנכו תוינמ לעבכ עיבצהל ידסומה ףוגה תבוח לע תוכמתסה ןיב לדבה אופא שי

 תעצה ןיינעב ויתוטלחה לע תוכמתסה ןיבו הרבחה לש ףטושה לוהינל םירושקה םיניינעב תועבצהב

 .תיטרפל התכיפהו הרבחהמ תוינמה ילעב רוביצ תאיצי איה תיזכרמה היגוסה הבש האלמ שכר

 ףטושה הלוהינל תוליעומה תויבטימ תוטלחהב ךומתל לופכ סרטניא ידסומ ףוגל שי ןושארה הרקמב

 םירושקה םיניינעב ידסומה ףוגה תועבצה לש חווטה תוכורא תואצותהש םושמ ,תאז .הרבחה לש

 לש הקסעב ידסומ ףוג לש הכימת ,לשמל ךכ .תרוקיבל תונתינו תויולג הרבחה לש ףטושה לוהינל

                                                             
maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=435455. לע דמע ארפס ןיינעב תונודנה תורבחב העקשהה ףקיה 

 הבוגתב .תונמאנה תונרקב םילהונמה םיסכנה ללכמ דבלב זוחא עברכ ףקשמה םוכס ,דבלב םילקש ןוילימ השולש
 תוליזנ תונמאנה תונרקב רוביצה תוקזחאש ךכב שכרה תעצהל תונעיהל התטלחה תא איפ לארה הריבסה תונותיעל
 הכומנ תוריחסב ונייפאתה תונודנה תורבחהש העש ,םאתהב תוליזנ תועקשהב עיקשהל הרבחה תא תובייחמו תיסחי
 הרבחב םהיתוקזחא תא שוכרל תוינמה ילעבל מתמ תרבחב הטילשה לעב עיצה דציכ" םחנמ תירש :ואר .דחוימב
  .TheMarker 14.1.2009, www.themarker.com/markets/1.522605 "?ימצעה הנוהמ שילשב

 .30 'מעב ,92 ש"ה ליעל ,ינדמחו קרב-ינורהא 119
 לש רחאה סרטניאה לע תעדה תא תתל ךרוצה לע העיבצהש ךרע תוריינל תושרה תדמעב ונתעדל בר םעט שי ןכ לע 120

 .8 ש"ה ליעל ,ןגמ ןיינע ואר .יטרפ עיקשמכ ועבוכב לעופה ידסומ םכחותמ עצינ
 העבצה תבוח הז ןיינעב ןכלו ,תוינמה ילעב לש הפיסאב הנודנ הניא האלמ שכר תעצה יכ ריענ .7.2.3.4 'ספב ,םש 121
 .הנממ גייתסמ םא הבוגתמ ענמיהל וא ,הל םיכסה םא לוביק תעדוה חולשמב קפתסהל לוכי ידסומה עצינהו ,הלח הניא
 םיבאשמ עיקשהל ןוצר רסוחמ וא הקמועל הלקשנש תוגייתסהמ העבנ הבוגתה-יא םא תואדווב תעדל ןתינש ילבמ ,תאז
  .העצהה תניחבב

 .7.2.3.3-7.2.3.4 ׳ספב ,םש 122
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 ידסומה ףוגה לש ןיטינומב עוגפל הרומא ,תלשוכ הקסעכ דיתעב ררבתתש ,הטילשה לעב םע הרבחה

 ףוגה לש ותשנעהל איבהל היושע םיתימעה יחוורבו ןיטינומב העיגפה .ויתימע יחוורב םג ומכ

 עיקשהל הליחתכלמ וא וירחתמל םפסכ תא ריבעהל ורחביש ,חוכבו לעופב םיתימעה ידי לע ידסומה

 ןיא ,תיטרפל תירוביצמ התכיפה רחאל הרבח לש היוושב תופצל תלוכי רדעיהב ,תאז תמועל .םלצא

 שינעהל רשפא-יא םג ךכיפל .םכחותמה-ידסומה עצינה ול םיכסהש ריחמה תא רקבל לוכי רוביצה

 הטלחה לבקל ידסומה ףוגה לש ץירמתב עגופה רבד ,ןגוה וניאש ריחמב הכימת לע ידסומה ףוגה תא

 .הלא םיאנתב יביטקפא "ףס רמוש" וב תוארל הקדצהה תא שילחמו תיבטימ

 .האלמ שכר תעצהב םכסויש ריחמה לע עיפשמ םהיניב ינושה .הזמ הז םינוש תוינמ ילעב ,דועו תאז

 בייחת איה ןכש ,האלמ שכר תעצהב ללכ םיניינועמ םניאו ךורא חווטל םיעיקשמה תוינמ ילעב שי

 ויהי ,תיפולח העקשה םהל שי רבכש תוינמ ילעב .םפסכל תרחא חווט תכורא העקשה רתאל םתוא

 םהל ןיאש תוינמ ילעב .םכרדב התרקנש תונמדזהה דבאת אלש ידכ ריהמ ןתמו אשמב םיניינועמ

 ושכרש תוינמ ילעב .תמלוה הפולח ורתאיש דע ,ךשוממ ןתמו אשמב םיניינועמ ויהי ,תיפולח העקשה

 ושכרש תוינמ ילעב וליאו ,תיסחי ךומנ ריחמל םיכסהל וטיי ,ךומנ ריחמב ינשמה קושב תוינמה תא

 ילעב ,ןכ ומכ .קושה ריחממ תרכינ הדימב הובג ריחמ םג תוחדל םילולע ,הובג רעשב תוינמה תא

 תוינמ ילעבל האוושהב שכרה תעצה תואצותל רתוי םישידא ויהי ,ןטק תוינמ חתנ םיקיזחמה תוינמ

 ףוג תונעיהש החנהה יכ אופא ונל הארנ .םידגונמ םינוויכב םילעופ הלא םילוקיש .לודג חתנ םדיבש

 הרומתה תונגוה תא תפקשמ ,תוינמ ילעב לש םיוסמ יתלב רפסמ ינמ דחא תוינמ לעב אוהש ,ידסומ

 .תענכשמ יתלב איה ,תוינמה ילעב ללכל

 הקסעב עבקנש ריחמל תועמשמ סוחיי יפלכ םג הבר הדימב הפקת וז תרוקיב יכ רמאנ בגא תרעהב

 יריחמב שומיש .הסרובהמ הקיחמל המדקש הפוקתב ןוצרמ הנוקל ןוצרמ רכומ ןיב תיתועמשמ

 לע וא ,םכחותמה עצינה תקזח לע תוכמתסה 123.לאטיק ןיינעב רכוה היצקידניאכ הז גוסמ תואקסע

 חיטבהל רומא ןגוהה יוושה דעס םאה :רתוי תבכרומ היגוס תררועמ ,תמדוק תיתועמשמ הקסע

 םאיבהל רומא אוה אמש וא הרבחה לש קיודמה היווש תא ףקשמה ריחמ רוביצהמ תוינמה ילעבל

 אשמ ?תוינמה ילעבל הטילשה לעב ןיב םכחותמ ןתמו אשמ להנתה וליא גשומ היהש ריחמל בוריקב

 ןתמו אשמ לש ויתואצות ןכש ,אקווד הרבחה לש ןגוהה יוושה םולשתל איבמ חרכהב אל ןתמו

 אוה הרבח לש ןגוה יווש וליאו ,ןתמו אשמל םידדצה לש תויונמדזההמו חוכה תודמעמ תועפשומ

  124.הרואכל יביטקייבוא ןותנ

 רשא ישילש דצל הרכמל ידכ הרבח הסרובהמ קוחמל שקבמה הטילש לעב לוטינ ,השחמה םשל

 הרבחה תא שוכרל שקבמ הנוקה .תידוחיי היגרניס רצויה ןפואב ויקסעב התוליעפ תא בלשל ןיינועמ

 ןוילימ 100 לע דמוע תחטבומה היגרניסה אלל הרבחה לש ןגוהה יוושה יכ חיננ .תיטרפ הרבחכ

                                                             
 ןיינעב וז הקינכטב שומישה תא םג ואר ;רגיצנד טפושה לש וניד קספל 96-95 'ספב ,4 ש"ה ליעל ,לאטיק ןיינע 123

 .94 ש״ה ליעל ,ןייטשדלוג
 ,םיחמומ ידי לע תעצובמה יווש תכרעה ינפ לע "תישממ הקסע"ב גשוהש ריחממ יוושה תריזג תא הפידעמה הדמעל 124
 ןיכומית התדמעל שי יכ הנייצ ןנור תטפושה .172-173 'ספב ,94 ש״ה ליעל ,ןייטשדלוג ןיינעב ןנור תטפושה ירבד תא ואר
 םיכמות םניא ןנור תטפושה ידי לע םיטטוצמהו לאטיק ןיינעב םירומאה םירבדה ונמעטל ךא ,לאטיק ןיינעב ןידה קספב
 עובקל ןויסינה תא שרופמב החד רוולד תנידמ לש ןוילעה טפשמה תיב ,האוושה םשל .קהבומ הכ תופידע רדס תעיבקב
 Golden .ןיטולחל "רוהט" ןתמו אשמ ךילה ןתניהב וליפא גוזימ תקסעב גשוהש ריחמה תונמיהמ רבדב הקזח

Telecom, Inc. v. Global GT LP, 11 A.3d 214, 216-218 (Del. 2010). ןתינ יכ רוולדב טפשמה תיב עבק רחא הרקמב 
 ששח לכ אלל ,ןיטולחל ןגוהו ליעי ןתמו אשמ להונ יכ ענכתשהש רחאל גוזימה תקסעב םכסומה ריחמה לע ךמתסהל
 תויאמצע תועצה ונתינש רחאל גשוה גוזימה תקסעב םכוסש ריחמה יכ אצמש רחאלו ,ןומא תרפהל וא םיניינע ידוגינל
 .Huff Fund Inv .גוזימה תקסעב םכוסש ריחמב וכמת רשאו "credible bids" רדגב ויהש םיינוציח םימרוג םעטמ

P’ship v. CKx, Inc., No. 6844-VCG, 2013 WL 5878807 (Del. Ch. Nov. 1, 2013). הלא םירקמב יכ שיגדנ תאז םע 
 .טועימה תוינמ תא שוכרל שקבמש אוה הטילשה לעב הבש הקסע אלו ,ינוציח שכור ןיבו הרבחה ןיב גוזימ תקסע הנחבנ
 עגונה לכב וילע ךומסל ןתינש ליעי יתורחת ךילה להנל רתוי לק הרבחל ,ינוציח םרוג ידי לע שכר תעצה לש תוביסנב
 .הרבחה לש ןגוהה יוושה תודוא לע עדימה תונמיהמל
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 םילקש ןוילימ 25 תקנעהל איבי יוושה תכרעה דעס .הרבחה תוינממ 25% קיזחמ רוביצה יכו םילקש

 הובג ריחמ רוביצהמ תוינמה ילעב ושרדי יטגרניסה גוזימה עדוויה םע ,תאז תמועל .תוינמה ילעבל

 .ידיתעה שכורה תניחבמ הרבחב ןומטש ףסונה ךרעהמ קלח ףקשי רשא רתוי

 הניא ,יביטקייבוא ,ןגוה יווש תפקשמ םכחותמ ידסומ עצינ תמכסהש החנהה יכ אופא םינעוט ונא

 ,שכרה תעצהל ודגנתהש םיעצינה תושרל דמועה דעסהש תויה .תבכרומה תואיצמה ןחבמב תדמוע

 .תיעוצקמ תויחמומ לש םילכב שומיש ךות הז יווש גישהל רותחל יואר ,ןגוה יווש חיטבמה דעס אוה

 הקסעב םלושש ריחמ וא םכחותמ עצינ תמכסה ןוגכ תויצקידניאל תוקקזיהה תא םיללוש ונא ןיא

 יכ החכוהב תינתומ תויהל הכירצ הלאכ תויצקידניא לע תוכמתסהה ונמעטל ךא ,תמדקומ תינוצר

 תחכוה אלל .ליעי ןתמו אשמו תויחמומ ,עדימ סיסב לע הגשוהש הטלחה ירפ איה המכסהה

 ילעב דדועל הלולע םכחותמה עצינה תקזח ,לשמל .תויצלופינמל ששח שי ,הלא םיאנת תומייקתה

 .האלמ שכר תעצהב םיעצינה רתיל ידסומה עצינה ןיב זירט עוקתל הרטמב שארמ לועפל הטילש

 .לזומ ריחמב הנעית שכרה תעצהש ךכ ידיל שארמ איבהל וז ךרדב םילוכי הטילשה ילעב

 םוזיל יושע ,יסחי לפשב יוצמ קושב הינמה ריחמ יכ ךירעמה הטילש לעב :עוציבל הלק היצלופינמה

 הטיי ידסומ עיקשמ יכ רעשל ןתינ .לפשה תפוקתב תוינמ שוכרל וענכשלו ידסומ עיקשמל היינפ

 אשית ידסומה עיקשמה לש ותעקשהו הינמה ריחמ הלעי בוטה הרקמב .הנמזהל בויחב תונעיהל

 תעצה דעומב הרבחב ותעקשהמ ץלחיהל ידסומה עיקשמה לכוי עורגה הרקמב .האנ תיבויח האושת

 הקפנהב הינמה תא ושכרש תוינמה ילעב ראש לש חוורל תיסחי לודג היהיש חוורב האלמה שכרה

 125.רתוי הובג ריחמה היה הבש הפוקתב וא

 אל תונבהמ עובנל הלולע ןגוהה ריחמהמ ךומנ ריחמל םיכסהל ידסומה עצינה תטלחה ,וזמ הרתי

 הרבחה ,הסרובהמ תירוביצה הרבחה תוינמ תקיחמ רחאל ,לשמל .הטילשה לעב ןיבו וניב תובותכ

 תיתדונת העקשה ףילחמ ידסומה ףוגה הז ןפואב 126.ידסומה ףוגהמ תיטרפ האוולה לוטיל היושע

 העקשה תפלחה עצבל ןוצרה .)בוח( חווט תכוראו רתוי תידילוס העקשהב )הינמ( תיסחי הובג ןוכיסב

                                                             
 הריחמ .הינמל םילקש הרשע לש ריחמב רוביצל הקפנוה הרבחש חיננ .תירפסמ המגודב שיחמנ .104 ש"ה ,ליעל ואר 125
 השיש לש ריחמב הינמה תא ידסומ ףוג שכר הז בלשב .םילקש העשת אוה ןגוהה היווש ךא םילקש השישל דרי קושב
 הנומש לש ריחמב האלמ שכר תעצה תוינמה ילעב ללכל עיצמ הטילשה לעב תעכ .הטילשה לעב לש היינפ תובקעב םילקש
 תא תפקשמ הניא איהש ףא ,העצהל רתעייש ןכתיי ןכ לעו ,םיזוחא 33 לש חוור תמלגמ וז העצה ידסומה עצינל .םילקש
 לכל הינמה ריחמ תא הלעיש ןתמו אשמ לוהינב םיבאשמו ץמאמ עיקשהל םעט שי םא קפס ידסומה עצינל .ןגוהה יוושה
 הינמל דספהה תא ןיטקמ הזכ ןתמו אשמ לוהינ היה רוביצהמ תוינמה ילעב רתיל ,תאז תמועל .דחא לקשב רתויה
 לש הדלות חרכהב אוה ןיא ףאו ללכו ללכ רידנ וניא הז בצמ .הינמל דחא לקשל םילקש ינשמ :םיזוחא 50 לש רועישב
 םישכור םיעצמא ילעב םימכחותמ םיעיקשמ וא םיידסומ םיפוג םיבר םירקמב .הטילשה ילעב דצמ תנווכמ היצלופינמ
 םירכומה .םיימיטיגל םילוקישמ ,לזומ ריחמבו לודג ףקיהב תוינמ לש "תוליבח" םירחא םיקיזחממ וא הטילש ילעבמ
 רצונה עציהב לודיגהש םושמ ,הינמה לש קושה ריחמל סחיב "תומכ תחנה" םישכורל קינעהל םינכומ הלאכ תוביסנב
 החנההמ רתוי לודג רועישב ףטושה רחסב הינמה ריחמב הדיריל איבהל לולע קושב לודג ףקיהב תוינמ תריכמ תעב
 היתוינממ שילש תריכמ לע חוויד המגודל ואר .יוצרה ףקיהב םינוק אוצמל רשפא-יא טושפ םיתעלו ,םישכורל תנתינה
 הצובקל ףרטצמ ןיקרא ירומ" רגרווכור לאכימ :קושה ריחממ םיזוחא 20-ב ךומנה ריחמב רישי חוטיב תרבח לש
 .TheMarker 26.7.2017 www.themarker.com/markets/1.4296970 "רישי חוטיבב לקש ןוילימ 480 עיקשתש
 העברא לש החנהב ,םחש רלושטלא תועקשהה תיב ,ידסומ ףוגל הסדנה ריפש תרבח לש תוינמ ורכמנ רחא הרקמב
 ןוילימ 215-כ תרומת הסדנה ריפש תוינמ ושמימ :אישב םירכומ אריפש םיחאה" יול ביבא .קושה ריחמל סחיב םיזוחא
 הז גוסמ תואקסע ,רומאכ .www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001198041 20.7.2017 סבולג "לקש
        .רוביצהמ תוינמה ילעב רתי לש םיסרטניאה ךרעמל דוע ההז וניא הלא םישכור לש םיצירמתה ךרעמש ךכל תומרוג

 דציכו יתמ ,םא תעדל השק ךכיפלו ,הלא יארשא תואקסע לע רוביצל םיחוודמ םניא םיידסומה םיפוגה יכ ןייצל שי 126
 ,25.1.2015 טסילכלכ "תויטרפ תואוולהב בוח ירדסה לע חוודל וביוחי םיידסומה" ןמדניב ילחר :לשמל ואר .ועצוב

;www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3650723,00.html תופיקש אללו םיעלקה ירוחאמ" ןרזא ןרע – 
 ףסא ;TheMarker 29.8.2012, www.themarker.com/markets/1.1811691 "תויטרפ תואוולה םיקלחמ םיידסומה
 ,13.6.2012 טסילכלכ "׳הינמ וא ח"גאמ תויתוכיא רתוי הברה ןה תויטרפה תואוולהה׳" ידוא לשימו םעליג

;www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3573967,00.html לש שדח טנטפ" רשיבא תיריעו ראפ ןריע 
 .www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000716175  ,16.1.2012 סבולג "תורבחל תורישי תואוולה :םיידסומה
 ,)2014( יפוס חוד תומאתומ תואוולהב םיידסומ םיפוג תעקשה ןפוא תניחבל הדעווה :םג ואר

mof.gov.il/hon/information-entities/hashkaot/documents/dochvada_new.pdf.  
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 יושע ,והרחתמל אלו ,יארשאה תלבקל ידסומה ףוגל הנפת ןכא תירוביצה הרבחה יכ חיטבהלו וזכ

 יוליג םויכ ןיא .רוביצהמ תוינמה ילעב ללכ תניחבמ ןגוהה ריחמה וניאש ריחמל םיכסהל וצירמהל

 תמרפנ הלא תוביסנב .הסרובה תועצמאב השענ אלש םיידסומ םיפוגמ יארשא ןתמ לש ינטרפ

 תא קידצהל דוע רשפא-יאו ,תוינמה ילעב רתיל ידסומה תוינמה לעב ןיב םיסרטניאה תודחא

  .הקזחה

 ילעב ללכ תבוטל םילעופ חרכהב אל םיידסומ םיפוג יכ ששחב םיכמות םה ףא םייריפמא םירקחמ

 הטילש ילעב תואקסעל דגנתהל םחוכב םיידסומ םיפוג לש שומישה תא ונחב הפיו ינדמח .תוינמה

 ,ןוהה קוש לש תויזוכירה תעפות בקע ,לארשיב םיידסומה םיפוגה לש םיניינע ידוגינ יכ ואצמו

 עיגה המוד הנקסמל 127.הלאכ תואקסעל םיידסומה םיפוגה לש תודגנתהה תמצוע לע םיעיפשמ

 םיידסומ םיפוגל םימרוגה ,הלא םיניינע ידוגינ יכ ששח שי 128.ינקירמאה קושה לע רקחמב ןיקוטסיל

 םיעצינכ םדיקפתב םג יוטיב ידיל אובל םילולע ,רוביצהמ תוינמה ילעבב אלו הטילש ילעבב דדצל

  .הקיספב ענכשמ הנעמ ןיא הז ששחל .םימכחותמ

 הטילשה לעב ןיב ןתמו אשמה יכבנל ,תילטודקנא ,הרידנ הצצה הרשפאתה רוביצל תלעות ןיינעב

 רלושטלא תרבח ,םכחותמה ידסומה עצינה .שלושמ יכפוה גוזימ לש הרקמב םיידסומה םיפוגל

 עצינה ,וזמ הרתי .תוינמה ילעב תפיסאב רוביצהמ תוינמה ילעב תערכהל אבוהש ריחמב ךמת ,םחש

 הנעבות רושיאל השגוהש השקבה ךלהמב ,ריחמה תא עיצהש הטילשה לעב תנגהל אצי ידסומה

 רסמ ,הרבחה הקחמנ ובש ריחמל ותמכסה תא ןתנש ידסומה ףוגה להנמ .תוינמה ילעב םשב תיגוציי

 הלבקתה ובש הזמ ךומנ ריחמב ףא הקסעל רתענ היה יכ ןייצ וריהצתב .הטילשה ילעב תבוטל ריהצת

 הנהנ ,טועימה ברקמ םילודגה תוינמה ילעבמ דחא ותויהב יכ אוה דרוסבאה 129.לעופב שכרה תעצה

 גשוהש הרשפה רדסהב םלשל הטילשה ילעב ומיכסה ותואש םוכסהמ רכינ קלחמ ידסומה ףוגה

 תא אישהל הדעונש העיבת ףודהל ידכ הטילשה ילעב דצל ידסומה עצינה לש ותובצייתה 130.קיתב

 .המצע דעב תרבדמ ,םיתימעה ולבקיש ךרעה

 חרכהב לעופ םכחותמה ידסומה עצינה היפלו ,הקזחה תססובמ הילעש החנהב אופא םירפוכ ונא

  .תוינמה ילעב ללכ תבוטל

 להנל הבוח ןיאב .עיצמה םע ןתמו אשמ להנל יהשלכ תיקוח הבוח ןיא םיידסומ םיפוגל ,תיעיבר

 .ריחמה תא אישיו ,ליעיו יביטקפא ןפואב להוני הזכ ןתמו אשמ יכ הבוח ןיא יאדווב ,ןתמו אשמ

 תא םיצמאמו תוינוציח ץועיי תורבח לע םיכמתסמ םיידסומ םיפוג םיבר םירקמב ,השעמל

 ףתתשהל םיבייח םיידסומ םיעצינ ,וז ףא וז אל 131.עיצמה םע ןתמו אשמ לכ להנל ילבמ ןהיתוצלמה

                                                             
127 Review of  17 ,Institutional Investors as Minority ShareholdersYishay Yafeh,  &Assaf Hamdani 

Finance , 691 (2013). 
128., 166 Journal t? An Empirical AnalysisUse Io They DShareholders Power, , If You Give Yair Listokin 

of Institutional and Theoretical Economics, 38 (2009). 
 הגשוהש הרשפה איה תפסונ תפלאמ השחמה .בובכ טפושה לש וניד קספל 34 'ספב ,5 ש"ה ליעל ,רוביצל תלעות ןיינע 129
 ידסומה ףוגה תכימתל הכזש ריחמל סחיב םיזוחא תורשע לש תפסות תמלגמה ,ארפס ןיינעב םידדצה ןיב הנורחאל
 ,ובנב םסרופ( ארפס 'נ  מ"עב הכאלמו הישעת ינבמ .מ.ת.מ 37739-07-14 )א״ת יזוחמ( א"ת .האלמה שכרה תעצהב

8.5.2016(. 
 .בובכ טפושה לש וניד קספל 42-50 'ספב ,5 ש"ה ליעל ,רוביצל תלעות ןיינע 130
 םיידסומה םיפוגה לש העבצהל םיידסומ םיפוגל ץועיי תרבח תוצלמה ןיב הובג םאתמ לע עיבצמה ילארשי רקחמל 131
 תועבצהה יסופד – תורבח לש תויללכ תופיסאב תועבצה  ןרוגשרג רוג תיתיגו יקסבשרו סינד :ואר ,תוינמ ילעב תופיסאב

 )2011  ,ךרע תוריינ תושר ,תילכלכה הקלחמה ירקחמ( יסקורפה ץועיי תוצלמה לומ  לא םיידסומה םיפוגה לש
www.isa.gov.il/GeneralResearch/179/Documents/IsaFile_7991.pdf. יבחרב םירקחמב םג הלוע המוד הנעט 

 ,ץועייה תרבח תצלמה תא יטמוטוא ןפואב ץמאל םיטונ םיידסומ םיפוג יכ ןעוטה OECD-ה חודב לשמל ואר .םלועה
OECD (2009), Corporate Governance and the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages , OECD 

Publishing, Paris: http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/43056196.pdf. ומכ 
  :ואר ןכ
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 תקסע רושיאב תמייקתמ תוינמ ילעב תפיסא 132.תוינמה ילעב לש תיללכ הפיסאב קר ןידה חוכמ

 לבקל םא ילאודיבידניא ןפואב טילחמ תוינמ לעב לכ הבו ,האלמ שכר תעצה ירקמב אל ךא ,גוזימ

 לכל תישענ האלמ שכר תעצהב םימכחותמה םיעצינה תופתתשה ךכיפל .התוחדל וא העצהה תא

 לוביק לע עידוהל אלש ,לשמל ,לולע ידסומ עצינ .םיתימעה יפלכ םהלש ןומאה תובוח חוכמ רתויה

 הז אהי .האצותה לע עיפשהל הלוכי הניא וידיבש תוקזחאה תומכ םא שכר תעצה לש לוביק-יא וא

  .הז בצמב עצינה לש ותבוגתמ הרומתה תונגוה רבדב יהשלכ הנקסמ קיסהל ,ונמעטל ,יוגש

 ךמתסהל ןתינ ךכו ,ףס ירמוש לש םתולהנתה תא לעייל ידכ וב שיש ץירמת איה תיטפשמ תוירחא

 ידסומ עצינ דגנ תיחרזא העיבת לארשיב השגוה אל םלועמ ,ונתעידי בטימל .רתוי בר ןוחטיבב םהילע

 ףוגב םיתימע םא קפס .האלמ שכר תעצהב ידמ ךומנ ריחמ לש לוביקל האיבהש תולשרתה ןיגב

 אשמ להנלו עדימ ףוסאל ץירמתהש המוד ,ןאכמ .וזכ תונלשר חיכוהל לטנב דומעל ולכוי ידסומ

 םייק וניא ,םימכחותמ םיעצינ לע תולטומה תויטפשמ תויצקנסו תוירחא לשב יבטימ ןתמו

 םיפוג לע תוריהזו ןומא תובוח תלטהל תיטפשמה תיתשתה תמייק םא םגש אצמנ .תואיצמב

 133.הליעי הז רושימב הפיכאה םא קפס ,םיידסומ

 ךרוצל ץוחנה בכרומ עדימ ףוסאל דימת םילגוסמ םיידסומ םיפוג יכ החנהב קפקפל שי ,תישימח

 םיקנבב םיכסוחה רוביצ חכונ 2008 תנשב .וכירעהלו וחתנל ,תלכשומ העקשה תטלחה תלבק

 תואתנכשמ תוססובמ בוח תורגיאב העקשה בקע ומרגנ קתע ידספה יכ ,םייסנניפ םיפוגבו לארשיב

 וקדב אל ,בוחה תורגיא תא ושכרש םימכחותמה םיפוגהמ םיבר יכ ררבתה דבעידב ."םיירפבאס"

 םנמא ונחינ םיידסומ םיפוגב תוטלחה ילבקמ 134.ןהב םימולגה םינוכיסה תא ללכ וניבה אלו

 תא ילמיטפוא ןפואב ךירעהל םתלוכיב שי םא קפס ךא ,םיסנניפהו תועקשהה ימוחתב תויחמומב

 לולע םיידסומ םיפוג לש תויחמומב עייתסהל טפשמה יתב לש ןוצרה .איה רשאב הרבח לכ לש היווש

 תיבש ןוכיסה רבוג ךכ ,רתוי תובכרומ תורבחב ןניקסעש לככ .ץוצר הנק תנעשמ לע תונעשיהל םורגל

 הרבחה תובכרומש לככ ,המודב .רתוי תובכרומ תוילכלכ תעד תווח םע דדומתהל ץלאיי טפשמה

 תתחופ םאתהבו רבוג יוארכ היווש תא ךירעהל םכחותמה עצינה לש ישוקה םג ךכ ,רתוי הבר

 .םכחותמה עצינה תקזחל סיסבכ ותדמע לע ךמתסהל הקדצהה

 םימכחותמ םיעצינ יוביר )3(

 םניא םהו ןתמו אשמ םמע להונ אלש םימכחותמ םיעצינ המכ לש המכסהל תובישח סחייל שי םאה

  .תילילש הבושתה ונמעטל 135?הז םע הז םימאותמ

                                                             
Yair Listokin, If You Give Shareholders Power, Do They Use It? An Empirical Analysis, 166 Journal of 

Institutional and Theoretical Economics, 38 (2009); 
 James Cotter, Alan Palmiter & Randall Thomas, ISS Recommendations and Mutual Fund Voting on 

Proxy Proposals, 55 Vill. L. Rev. 1 (2010). 
 ,)תיללכ הפיסאב תלהנמ הרבח תופתתשה( )למג תופוק( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקתל 2 'ס :לשמל ואר 132
 .2009-ט"סשתה

 יוניש לוחי םא ,רתוי בר יתייאר לקשמ הל קינעהלו םיידסומ םיפוג לש םתמכסה לע ךמתסהל תלוכיה לדגתש ןבומ 133
  .םהילע תיטרפהו תירוביצה הפיכאה לש תויביטקפאה תמרב הבוטל

 תוליעפ תרדסהל קוח ;742 הלשממה ח"ה ,2012-ג"עשתה ,יארשאה גוריד תורבח תוליעפ תרדסהל קוח תעצה ואר 134
 John C. Coffee, The Political Economy of Dodd-Frank: Why ;2014-ד"עשתה ,יארשאה גוריד תורבח

Financial Reform Tends to be Frustrated and Systemic Risk Perpetuated, 97 Cornell L. Rev. 1019 (2012). 
  .70 'מעב ,103 ש"ה ליעל ,Haq םג ואר

 .םכחותמה עצינה תקזח תא רותסל ידכ הב שי םיידסומ םיפוג ינש לש תרתוס העבצה ,ןנוג ןומגא תטפושה תטישל 135
 .7.2.3.7 'ספב ,8 ש"ה ליעל ,ןגמ ןיינע ואר
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 תומכ קיזחמ םכחותמה עצינהש לככ לדג שכרה תעצהב ריחמה תאלעהל ןתמו אשמ להנל ץירמתה

 תוקזחאה רועיש ,םימכחותמה םיעצינה רפסמ לדגש לככ ,תאז תמועל .תוינמ לש רתוי הלודג

 דחא ףאש ךכ לע טפשמה תיב דמע ובש יכאלמ ןיינעב ,לשמל ,היה ךכ .תדרל רומא םהלש עצוממה

 םיעצינ יובירש וילאמ ןבומ 136."תערכמ" תוינמ תומכ קיזחה אל םימכחותמה םיעצינהמ

 לכל היהת אלש יוכיסה תא לידגמו םהמ דחאו דחא לכ לש יסחיה ולקשמ תא תיחפמ םימכחותמ

 להנל םהמ דחאו דחא לכ לש יטרפה ץירמתה המאתהב ןטק ךכו ,הערכה תלוכי םהמ דחאו דחא

 לע ךמתסהל הייטנה הלדגו ,שכרה תעצהב עצומה ריחמה תונגוה רקחב עיקשהלו ןתמו אשמ

 תילנויצר תושידאב םיקול םה םגש ףא ,םירחא םימכחותמ םיעצינ לש הרואכל תעדוימה םתמכסה

  .הינמה ךרע תא אישהל םהמ תענומה וז

 םוחתמ תונבות תועצמאב וילע דומעל ןתינש ,תושידאב גהנתהל ףסונ ץירמת שי םיידסומה םיפוגל

 'ב ידסומ עצינ וליאו ,עיצמה םע ןתמו אשמ להנל 'א ידסומ עצינ טילחי םא .םיקחשמה תרות

 םילהונמ םהיתונוכסחש םיתימעה םילולע ,הזכ ןתמו אשמ להני אל הרבחה התואב תוינמ קיזחמה

 יפסכ תא להנל ותבוח לש הרפהכ 'ב ידסומ עצינ לש ותושידא תא שרפל ,'ב ידסומ עצינ ידי לע

 היצקידניא תויהל היושע ןתמו אשמ להנל 'א ידסומ עצינ לש הטלחה .תוריהזבו ןומאב םיתימעה

 דוע קזחתת וז היצקידניא .תינלשר תולהנתה איה םירחא םיידסומ םיעצינ לש םתושידאש ךכל

 'ב ידסומ עצינ עדֵי םא .עיצמה ידי לע ריחמה תאלעהל איבה ןתמו אשמה לוהינ יכ ררבתי םא רתוי

 'ב ידסומ ףוג םג לוקשי ,ןתמו אשמ להנלו ותושידאמ תוטסל לקוש וב הרחתמה 'א ידסומ ףוג יכ

 הייטסב יד ,ךכ םא .אוה םג ןתמו אשמ להנל תיגטרטסא הריחב רחביו ,םאתהב וידעצ תא לכלכל

 לע םיידסומה םיפוגה ןיב תללוכ תורחתל איבהל ידכ תושידא לש היגטרטסאמ דחא ידסומ עצינ לש

 ,תוינמה ילעב ללכ תניחבמ יוצר אוהש ,דחא ירשפא לקשמ יוויש והז .שכרה תעצהב ריחמה תאלעה

 ץלאיי םהמ דחא לכ ןכש ,םיידסומה םיפוגהמ דחאו דחא לכ תניחבמ ההובג תיטרפה ותולע ךא

 .תורחתמ הפידע תושידא ,םיידסומה םיעצינה תניחבמ .ןתמו אשמה לוהינל תואצוה איצוהל

 – הב הנומטה תלעותהש העשב ןתמו אשמ לוהינו עדימ רוריב לש תואצוה תאצוה תבייחמ תורחת

 ,תוינמה ילעב ללכ ןיב תקלחתמ איה ,תגשומ איה םאו ,תיאדו הניא – שכרה תעצהב ריחמה תאלעה

  .ידסומה ףוגה ידי לע תמנפומ תלעותה לכ אל ןכ לעו

 םישרדנ םינקחש ינש תיסאלקה ריסאה תמלידב ."ריסא תמליד" לש יסאלק בצמב אופא רבודמ

 לועפל לוכי םינקחשהמ דחא לכ .ורבח םע םואית אללו ודבל דחא לכ ,תינטלומיס הטלחה לבקל

 תלוכי רדעיהב ךא ,הז תבוטל הז ולעפי םא תושעל וביטיי םינקחשה ינש .וב עוגפל וא ורבח תבוטל

 חיטבהל ידכ ורבחב עוגפל םינקחשהמ דחא לכ רחבי ,ההז הרוצב לעפי ורבח יכ חיטבהל דחא לכ לש

 תייגטרטסאב ורחבי םינקחשה ינשש ךכ ידיל איבת וז תוגהנתה .םהשלכ תלעות וא חוור ומצעל

 .םינקחשה ינשל העורג לקשמ יוויש תאצותל ליבות איה ןכלו ,ידדה הלועפ ףותיש הב ןיאש תוגהנתה

 רזוח םהיניב "קחשמ"ה רשאכ קר גשומ םינקחשה ןיב ילמיטפוא לקשמ יוויש ריסא תמליד יבצמב

 שנעוי ,היוצרה תוגהנתההמ הטסי םא יכ עדוי םהמ דחא לכו ,יפוסניא תורזח קפוא םע בושו בוש

  .)tit for tat strategy( ובירי ידי לע דיתעב

 ותוא ןיפולחל .ןתמו אשמ לוהינבו עדימ ףוסיאב םירקי םיבאשמ עיקשהל לוכי ידסומ ףוג ,ונניינעלו

 יניעב יביספו עורגכ רייטצי ,םיבאשמ עיקשי אלש ידסומ ףוג .הלא םיבאשמ עיקשהל אלש לוכי ףוג

                                                             
 .ןנור תטפושה לש הניד קספל 76 'ספב ,5 ש"ה ליעל ,רזוח-יכאלמ ןיינע 136
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 ולגי ,האלמ שכר תעצה הנתינ הבש הרבחב תוינמ םה םג םיקיזחמה םירחא םיפוג םא םיתימעה

 םינקחשה רתיש ךכ ידיל איביו ,תושידאה תייגטרטסאמ הטסיש ידסומ ןקחש םלואו .תונתלעפ

 ףידעהל יושע אוה ובש אבה "בוביס"ב יכ עדוי ,םהיתימע יניעב םינלשרכ ורייטצי םיידסומה

 .ןלשרכ ןושארה ןקחשה רייטצי זאו ,תושידאמ הייטסב רחא ידסומ ןקחש ול בישי ,שידא ראשיהל

 תניחבמ ילמיטפוא יגטרטסא לקשמ יוויש ידיל איבמ )tit for tat( דגנ תבוגתמ ששחה ,רומאכ

 םיעקשומ םיידסומה םיעצינה .שכר תועצהב םיידסומ םיעצינ לש הרקמב בצמה הז .םינקחשה

 תילנויצר תושידא לש היגטרטסאמ םהמ דחא לש הייטס יכ םיעדויו לארשיב תוירוביצ תורבח ללשב

 האבה שכרה תעצהב םיידסומה םיעצינה רתי דצמ תונתלעפל איבהל הלולע תחא שכר תעצהב

 ךסוח אוה ןכש ,םיידסומל ילמיטפואה לקשמה יוויש אוה תונתלעפ רסוח לש לקשמ יוויש .הירחא

 אוה  ,וזמ הרתי .רוביצה ןמ תוינמה ילעב לש םתניחבמ עורג הז לקשמ יוויש .םיבר םיבאשמ םהל

 םיידסומ םיעצינ יוביר לש בצמב םכחותמה עצינה תקזח לש התופקת תא יתועמשמ ןפואב שילחמ

 .ךומנ םהיתוקזחא רועישש

  םיעצינה ידיבש עדימה )4(

 לע תססובמ וז החנה .הב קפקפל ןתינש החנה איה ויד עדוימ לארשיב םכחותמה עצינה יכ החנהה

 תעדוימ הדמעב ריבסה עיקשמה תא דימעהל ידכ ןהב שי ךרע תוריינ ינידב יוליגה תובוחש הסיפתה

 יוליגה תובוח לש האוושה .שכרה תעצהב עצומה ריחמה תא תוחדל וא לבקל םא הטלחהה ךרוצל

  .ךכ רבדה ןיא יכ השיחממ ב"הראל לארשי ןיב

 תונקת לע טרפבו ,ךרע תוריינ יניד לע ורקיעב ססובמ ונממ ןוזינ םכחותמה עצינהש עדימה לארשיב

 עיצמה תא תובייחמ ולא תונקת .)שכר תעצה תונקת :ןלהל( 2000-ס"שתה )שכר תעצה( ךרע תוריינ

 ריבס קיזחמל בושח תויהל יושעה ,עיצמה תעידיב יוצמה טרפ לכ שכרה תעצה טרפמב םסרפל

 תוטרפמ שכר תעצה תונקת 137.טרפמב העטמ טרפ תללכה תורסואו ,ויפ לע העצהל תונעיהל לקושה

 ןה לבא ,שכרה תעצה טרפמב טרופמ עדימ רוסמל ןידבש הבוח הלח םהילעש םיאשונ לש המישר

 עגונב לארשיב גהונה ןידה ,ללככ .דיתע ינפ הפוצ עדימ רמולכ ,"ךר עדימ" תולגל הבוח תוללוכ ןניא

 ינפ הפוצ עדימש ,אקע אד .ירטנולוו יוליג םירקמה בורב אוה הזכ עדימ לש ויוליג יכ אוה ךר עדימל

 ףקות רתיב תררועתמ וידעלבו ,הרבחה לש ןגוהה יוושה תכרעה ךרוצל רתויב יטנוולר אוה דיתע

 לע ףסונ 138.הרבחה לש יופצה היווש תא הריבס קויד תמרב ךירעהל לוכי והשלכ עצינ םא הלאשה

 וידיב שיש יווש תוכרעה םיעצינה רוביצ ינפב ףושחל עיצמה תא תובייחמ ןניא שכר תעצה תונקת ,ךכ

 הרבחה ןוירוטקריד םעטמ תעד תווח םסרפל וא לבקל שרדנ וניא ףא עיצמה .הרבחה יווש ןיינעל

  .תעצומה הקסעה תונגוה רבדב

 תוללוכהו שכר תעצה עיצמ לע תולחה תובחר יוליג תושירד ועבקנ תירבה תוצראב ,האוושה םשל

 תואקסע לע ןה הלח וז השירד .תנגוה הקסעה עיצמה תעדל םא הלאשל סחייתהל הבוחה תא םג

going private ןידה  139.שכר תעצה לש ךרדב תועצבתמה הלא לע ןהו גוזימ לש ךרדב תועצבתמה 

                                                             
  .2000-ס"שתה ,)שכר תעצה( ךרע תוריינ תונקתל 9 'ס 137
 רסוחב ןייפואמה עדימ ןיבו דיתע ינפ הפוצ ךר עדימ ןיב הנחבהב ןוידל ;1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחל א32 'ס 138

 "תיטפשמה תוירחאה תונורקעו תולגל הבוחה – תירוביצה הרבחב ׳ךר עדימ׳ו תויזחת" ןוזמרבא םירפא :ואר תואדו
 ינידב תואדו רסוח םע תודדומתהו תויתוהמה ןורקע :תלחותה ןחבמ לש וחבשב" םואב ודיע ;)1993( 55 בכ םיטפשמ
  .)2014( 477 דמ םיטפשמ "ךרע תוריינ

 Securities-ב שרדנה "Transaction Statement" ךמסמב )"fairness of transaction"( 8 טירפ :לשמל ואר 139
Exchange Act of 1934, s. 13(e); 17 CFR 204.13e-100, Rule 13e-3. 
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 שכרה תעצה תא עיצהל הטלחהל ואיבהש םימרוגה תא חתנלו טרפל עיצמ לע ליטמ תירבה תוצראב

 לש םיינכדעו םיירוטסיה םיריחמ ,רתיה ןיב ,םיללוכ ולא םיטרפ .הטלחהב יסחיה םלקשמ תאו

 ריחמה ,קוריפב הרבחה יוושו יח קסעכ הרבחה יווש ,םירפסב הרבחה ךרע ,םיעצומה ךרעה תוריינ

 תועצה יאנתו יווש תוכרעהו םיחמומ תעד תווח ,ךרעה תוריינ לש תומדוק תושיכרב עיצמה םלישש

 תכרעה ןימזהל בייח עיצמה ןיא תירבה תוצראב 140.תונורחאה םייתנשה ךלהמב תורחא תורבח לש

 ידכ תולוע ןהו ,הלאכ תעד תווח ונמזוהשמ לבא ,שכרה תעצה תונגוה לע תעד תווח וא תיאמצע יווש

 תא טרפל שרדנ עיצמה ,ךכ לע ףסונ 141.ןתולגל הבוח שי ,going private-ה תקסעב יתוהמ עדימ

 ,הקסעה הנבמל תוביסה תא ריהבהל ,וחדנ עודמו הקסעל תופולח ולקשנ םא ןייצל ,הקסעה תורטמ

 חוכמ ביוחמ הרבחה ןוירוטקריד 142.רוביצהמ תוינמה ילעב לעו הרבחה לע הקסעה תעפשה תא ןכו

 אלש םג יאשר אוה ךא ,שכר תעצה לש הרקמ לכב ותעד תווחל תירבה תוצראב ךרע תוריינ יניד

  143.הדמע עיבהל

 עצינה יכ הלעמ האלמ שכר תעצה ירקמב םיעצינה ידיב יוצמה עדימה תניחב ,תואורה וניניע

 תכרעה ךרוצל ויד טרופמ עדימ םילבקמ םניא ילארשיה ןידב ,ריבסה עצינה םג והומכו ,םכחותמה

 תקסעב םיעצינל עגונב םג םבורב םיפקת שכר תעצהב םירומאה םירבדה .הרבחה לש המלש יווש

 עיצמה ,הטילשה לעב םע הקסע איה ללכ ךרדבש ,יכפוה שלושמ גוזימ תקסעב אקווד ךא ,גוזימ

 תורשפא תוינמה ילעבל שי זאו ,תיללכה הפיסאה ןומיז יכמסמ םע יוושה תכרעה תא םסרפל שרדנ

 144.וז הכרעה דוסי לע עדוימ ןתמו אשמ להנל

 עיצמה םע ןתמו אשמה לוהינ ךלהמב ,שורדל םנמא יושע ,עדימב רסחב ריכמה ,םכחותמה עצינה

 אשמ לוהינ לש תוביסנבש ,אקע אד .ותטלחה תא שבגל ידכ ףסונ עדימ וידיל לבקל ,שכר תעצהב

 בשחיי ,םכחותמה עצינל ןתינו שרדנש ףסונ עדימ לכ יכ הארנ ,םכחותמ עצינל עיצמה ןיב רישי ןתמו

 עצינכ קזחומה עצינ ידי לע עדימה תשירד םצעמ ,םיעצינה ללכל ותולגל הבוח שיש יתוהמ עדימל

 וילע הלח ,שכרה תעצה טרפמב עיפוה אלש יתוהמ עדימ םכחותמ עצינל רסומ עיצמה םא .םכחותמ

 היהי םכחותמה עצינה ידיב יכ ששח שי ןכ אל םאש ,רוביצל שכרה תעצה טרפמ תא ןכדעל הבוח

 הז עדימ הלוג אל דוע לכ האלמה שכרה תעצהב ףתתשהלמ עונמ היהי אוה ןכ לעו ,םינפ עדימ

 רושימב תוחפל וא ילילפה רושימב םינפ עדימב שומישה רוסיא לע רבוע אצמיי ןכ אל םאש ,רוביצל

   145.ילהנמה

  ינוידה לטנה )5(

 תקזח תינויד הניחבמ .הקיספב הצממ ןויעל וכז אל םכחותמה עצינה תקזח לש תוינוידה היתוכלשה

 שיגהלמ ועיתרהל ידכ הב שיש ,יווש תכרעה דעס שקבמ לע הדבכ הסמעמ הליטמ םכחותמה עצינה

 בלשב רבכ תילכלכ תעד תווחב ותשקב תא ךומתל דבכ לטנ שקבמה לע לטומ אליממ .השקבה תא

 ריחמל הנענ םכחותמ עצינ יכ עדוי שקבמהש תמיא לכ םלואו 146.ימדקמ ינויד בלש אוהש ,השקבה

 עצינה תונעיה םע םג ותשקבב שארמ דדומתהל ביוחמ שקבמה ,האלמה שכרה תעצהב עבקנש

                                                             
140 3-100, Rule 13e-Securities Exchange Act of 1934, s. 13(e); 17 CFR 204.13e.  
 .Item 9 ,םש 141
  .Item 7 ,םש 142
143 2-9, 14e-Securities Exchange Act of 1934, s. 14(d), Rules 14d. 
  .2001-א"סשתה ,)הב הטילשה לעב ןיבל הרבח ןיב הקסע( ךרע תוריינ תונקתל 9 'ס 144
 .)28.1.2015 ,ובנב םסרופ( ךרע תוריינ תושר 'נ מ"עב תוישעת לארשי הקירפא 13-10-37447 )א"ת יזוחמ( מ״תע 145
 .ןארבו'ג טפושה לש וניד קספל 46 'ספב ,4 ש"ה ליעל ,לאטיק ןיינע 146
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 תא השילחמה הנעטל עדומה ןיד לעב יכ תעבוקה יחרזא ןוידב הקיספה תשיג ללגב ,תאז .םכחותמה

 ידי לע הלעות רשאכ הנעטה םע דדומתהלמ קתשומ היהי ,ויתונעט בתכב יוטיב הל ןתנ אלו ,ותדמע

 בויחב הנענ םכחותמ עצינ יכ עדויה דעסה שקבמ תא בייחמ הז םירבד בצמ 147.דגנכש ןידה לעב

 לע דומעל ידכ ,םדקומ יוליג יכילה ןוגכ ,םיכבוסמ םיינויד םירוריב ךורעל ,האלמה שכרה תעצהל

 ץלאיי שקבמה יכ ששח שי .הקזחה תא רערעל וצמאמב םכחותמה עצינה לש לוביקה תעדוה ביט

 לוביקה תוביסנ יוליג איה ותרטמ  לכ רשא ,השקבה לש ימדקמה בלשב "אטוז טפשמ" ןיעמ להנל

 .ונממ תעבונה הקזחה תשלחהו

 דעס תלבקל השקב ?ךשפנ הממ .תרתוימ תיטופיש הסמעמ םג תרצוי םכחותמה עצינה תקזח

 תעד תווח הלומ בצות םא החדית ,תססובמ יתלב תילכלכ תעד תווח לע תדסוימה יווש תכרעה

 תיב לש ונמזו םידדצה לש םפסכ תתחשה הלא תוביסנב .םיבישמה םעטמ תרתוס תססובמ תילכלכ

 תכרעה דעס תלבקל השקב ,תאז תמועל .תרתוימ איה םכחותמה עצינה תקזחב ןויד לע טפשמה

 יפכ ,םכחותמה עצינה תקזח לע םירקמה בורב רבגת תססובמ תילכלכ תעד תווח לע תנעשנה יווש

  148.הקיספב םכחותמה עצינה תקזח הנעטנ םהבש םירקמה לש טלחומה בורב עריא ןכאש

 

 

 יונישל העצהו םוכיס

 

 goingתואקסעב םכחותמה עצינה תקזח לש התעמטהו הצומיא ךילהת תא ונרקס וז המישרב

private יתייארה לקשמה ןיב דירפהל שי יכ ונאצמ םירבדה םוכיסב .לארשיב תוירוביצ תורבח לש 

 ידסומ עצינ לש המכסהל יתייארה לקשמה ןיבו םכחותמ יטרפ עצינ לש המכסהל סחייל שיש

 ןוידה .הדבל המכסהה לע הקזחה תא ססבל יואר אל יכ םירובס ונא ,ידסומ עצינל רשאב .םכחותמ

 ילארשיה ןוהה קושב םיידסומ םיפוג לש םיניינע ידוגינ רבדב םייקה עדימה ,ונמייקש יטרואיתה

 יכ קיסהל ןיאש הנעטב םיכמות ,םיידסומ םיפוג תולהנתהל עגונב םיילטודקנא םיאצממ ןכו

 ,רוביצהמ תוינמה ילעבל המלושש הרומתהש החיטבמ הדבל םכחותמה ידסומה עצינה תמכסה

 .תערכמ הקזח תאזכ המכסהמ קיסהל ןיא יאדווב .ןגוה יווש תפקשמ

 תדמעב אליממ ןותנה ,יווש תכרעה דעס שקבמ לע הליטמ םכחותמה עצינה תקזחש לטנה חכונל

 ידי לע שכר תעצה לוביקל סחייל שיש לקשמה תא םצמצל ונתעדל יואר ,הרבחה תמועל תותיחנ

 .םכחותמ ידסומ עצינ

 וניא טפשמה תיב ןהבש תוביסנב קרו ךא םכחותמה ידסומה עצינה תמכסהב רזעיהל שי ,תישאר

 ,תורחא םילימב .וינפל וחנוהש תוילכלכה תעדה תווח ךמס לע ןגוהה יוושה תייגוסב עירכהל לוכי

 ןתינ רתויה לכל .תוילכלכ תעד תווחב קימעמ ןויעל ףילחתכ םכחותמה עצינה תקזחב שמתשהל ןיא

 לוכי וניא יכ אצומ טפשמה תיב ובש הרקמב "ןויווש רבוש"כ םכחותמה עצינה תקזחב שמתשהל

 טפשמה תיבל גיצהל בישמה לע ליטהל שי ,תינש .יעבדכ תוססובמ תוילכלכ תעד תווח ןיב עירכהל

 דיעהל ידכ וב שי רשאו םכחותמה ידסומה עצינה ןיבו וניב םייקתהש ןתמו אשמה לש דועית

 תעד לוקיש תלעפה ךותו יתועמשמ ןתמו אשמ רחאל ,ץוחנה עדימה סיסב לע הנתינ עצינה תמכסהש

                                                             
 הנעט לש המויק תורשפאל עדומ שקבמהש לככ ,םכחותמה עצינה תקזח תא השקבה תרגסמב רבכ ףוקתל הבוחה 147
 ססנסיל 685/81 א"עבו 452 )2(טל ד"פ ,רמטש 'נ מ"עב חוטיבל הרבח "הירא" 218/85 ע"רב תינוידה השיגהמ הלוע ,וזכ
  .433-432 ,428-424 ,421 )3(חל ד"פ ,מ"עב סנייל דרכרוב 'נ מ"עב חוטבל הרבח לרנ'גו

  .'ד קרפ תליחתב וטרופש םיכילהה תואצות ןכו 33 ש"ה ליעל ,ארפס ןיינע המגודל ואר 148
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 ףס רמושכ הלאכ תוביסנב לעפי ןכא ידסומה עצינה יכ יוכיסה תא םילידגמ הלא םיאנת .יאמצע

  .ליעי

 עצינה תמכסהל סחייל שיש לקשמהש םתשיגב תילכלכה הקלחמה יטפוש וקדצ יכ םירובס ונא

 סחיב ןטק הרבחב ויתוקזחא רועישש לככ וא רתוי ךומנ הרבחב ויתוקזחא רועישש לככ ןטק ידסומה

 תעצה תא לכסל ידכ הב שיש הדמעב קיזחמש ימב רבודמ ןיא םא וא ויתועקשה לש ללוכה ףקיהל

 עצינה תמכסה לש יתייארה הלקשמ תא ןיטולחל םיללוש םניא הלא םילוקיש ,קודו .שכרה

 ץירמתהש לככ ךא ,הטילשה לעב ןיבו עצינה ןיב דעותמו יתועמשמ ןתמו אשמ םייקתהב םכחותמה

   .תחופ שכרה תעצהל ותונעיה לש הלקשמ ךכ ,ןטק ןתמו אשמ להנל עצינ לש יסחיה

 לעב לע לקמ יכפוה שלושמ גוזימ לש ךרדב הסרובהמ הקיחמ רושיאל שרדנה בורהש רהבוהשמ

 ךירצ וז ךרדב הסרובהמ הקיחמ תואקסעב ידסומה עצינה תמכסהל סחייל שיש לקשמה ,הטילשה

 ןעוטה שקבמ ובש הרקמב .האלמ שכר תעצהב המכסהל סחוימה לקשמהמ רתוי ךומנ תויהל

 םינגרואה ידי לע ןתמו אשמה לוהינב םימגפל תיסיסב תיתשת חינמ ,גוזימ תקסעב חופיקל

 ידסומ עצינ תמכסהל שרדיהל םוקמ ןיא יכ המוד ,היולת יתלב הדעו ידי לע וא הרבחב םיכמסומה

 ריחמה תונגוה ןיינעב יתוהמה רושימב עירכהל טפשמה תיב אובב קר .ימדקמה בלשב םכחותמ

 .הקזחכ אלו רוטקידניאכ ,ידסומה עצינה תמכסהל קקדזהל קדצומ ,גוזימה תקסעב םלושש

 ידסומ עצינ לע הלח ,תוינמה ילעב תפיסא רושיאל תאבומה גוזימ תקסעבו ליאוה יכ דוע ונמעטהו

 קר אל יתייאר לקשמ תתל םוקמ שי ,הדגנ וא הקסעה דעב עיבצהלו הדמע שבגל תיקוח הבוח

 .וזכ הקסעל ידסומ עצינ לש תודגנתהל םג אלא גוזימה תקסעל ידסומ עצינ לש המכסהל

 םיידסומ םיעצינ המכ תמכסה .הז דצל הז םיידסומ םיפוג המכ םיעקשומ לארשיב תובר תורבחב

 תא ףקשמ עצומה ריחמה יכ תענכשמ הניא – יתועמשמ ןתמו אשמ לש דועית אלל – המצעלשכ

 החוד רחא קלחו שכרה תעצה תא לבקמ הלא םיפוגמ קלח רשאכ המכו המכ תחא לעו ,ןגוהה יוושה

 יושע העצהל ורתענ ןכש םיידסומ םיעצינ םתוא םע םייקתהש ןתמו אשמ לש דועית ,תאז םע .התוא

 הז בצמב ונתעדלש ,אקע אד .הלא תוביסנב םג םיעצינה תמכסהל יתייאר לקשמ תקנעה קידצהל

 עצינ םע ןתמו אשמ םג םייקתה יכ חיכויש ךכ ידי לע רתיה ןיב וז היאר רותסל שקבמל רשפאל שי

  .םיינויגה םיילכלכ םימעטמ עצוהש ריחמל דגנתהל טילחה הזו ,רחא ידסומ

 תא ,התפיכאו םיידסומ םיפוג לש הרדסאה תא ורפשי רשא םייוניש ולוחיש לככ ,םירבדה עבטמ

 םיפוג לע תיטפשמ תוירחא ליטהל תורשפאה תאו הלא םיפוג לש תוטלחהה תלבק יכילהת תופיקש

 תמכסהל רתוי בר לקשמ קינעהל הקדצהה רבגת ךכ ,תוריהזו ןומא תובוח לש הרפה ןיגב הלא

  .ונתמישרב ונקסע םהבש םיבצמב םיידסומה םיעצינה

 ,םיביוחמה םייונישב ,םיקזחתמ םכחותמ ידסומ עצינ לש המכסהל עגונב ונעבצה םהילעש םיישקה

 הקזחה תא ססבל השק ונמעטל .םכחותמ יטרפ עצינ לש ותמכסה לע הקזח לש הסוסיבב רבודמשכ

 עדימ רדעיהב ,יטרפה עצינה לש וילוקישל רשאב עדימ רדעיהב דוחייב ,יטרפ עצינ לש המכסה לע

 ןומא תובוח לש ןרדעיהבו ,הזכ היה םא ,ןתמו אשמ לש ונכות לע וא ןתמו אשמ לש ומויק םצע לע

 תוטלחה לבקי ובש ןפואל עגונב ויפלכ תויפיצ ןהמ רוזגל ןתינשו יטרפה עצינה תא וביחיש תוריהזו

 ותבושתל ףרצי םא הלא תולבגמ לע רבגתהל יושע בישמ ,תאז םע .ול תעצומה הקסעל תורושקה

 לש ותמכסה תוביסנ תא ריהביש םכחותמ יטרפ עצינ לש ריהצת תיגוציי הנעבות רושיאל השקבל

 עצינהמ םשרתהל טפשמה תיב לכוי הז ןפואב .ריהצמה תא רוקחל שקבמל רשפאיו יטרפה עצינה

 .ותמכסהל סחייל שיש לקשמה המ יעצמא יתלב ןפואב עובקלו םכחותמה יטרפה

 


