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רשות ניירות ערך

עמדת רשות ניירות ערך
רשות ניירות ערך )להלן" :הרשות"( מתכבדת להגיש את עמדתה במסגרת ההליכים שבנדון,
במסגרתם התבקש בית המשפט הנכבד לתת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי
)המחלקה הכלכלית( בתל אביב יפו מיום  10.1.2012בה.פ) 44660-12-11 .להלן" :ההחלטה"( ,וכן
התבקש לבטל את החלטת בית המשפט המחוזי ואת צו המניעה הזמני אשר ניתן במסגרתו.

מבוא
 .1הרשות מבקשת להציג עמדתה בנוגע לסיווג הצבעתו של בעל מניות בחברה ציבורית המצביע
נגד אישורה של עסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.
בהקשר זה תובא התייחסות הרשות לנושאים הבאים :תכלית ההסדר החוקי בנוגע לאופן
אישור עסקאות בעלי שליטה ,לרבות סיווג בעלי עניין אישי בהצבעה; זהות הגורם המוסמך
לפסול הצבעה; והמבחנים לפסילת קולות .עוד נציג בתמצית את עמדת הרשות בנושאים
נלווים המתעוררים לאור הסוגיה העיקרית לעיל.
 .2עמדת הרשות בסוגיה שבנדון נפרסה במלואה בפני בתי המשפט המחוזיים שעסקו לאחרונה
בסוגיה .המדובר בהחלטה הנוכחית עליה הוגשה בקשת רשות הערעור דנן ,וכן בפסק הדין
שניתן על ידי כבוד השופט נעם סולברג בבית המשפט המחוזי בירושלים בעניין גולדפון בע"מ נ'
ב .יאיר בע"מ) 1להלן" :ענין ב .יאיר" וביחד" :ההחלטות" או "החלטות בתי המשפט"(.
עמדת הרשות שהוצגה בפני בית המשפט קמא )שכללה את העמדה המפורטת שהוגשה
במסגרת ההליך בעניין ב.יאיר והשלמה לה שהוצגה במסגרת מכתב של סגל הרשות לחברה
בנדון( מצורפות בזאת כנספחים א' ו-ב'.
 .3חרף הבדלים מסוימים בין עמדת הרשות ובין החלטות בתי המשפט ,השאלה המעשית
העיקרית העומדת על הפרק היא שאלת המבחנים אשר על פיהם יכריע בית המשפט בדבר
פסלות קולו של בעל מניות המצביע נגד עסקת בעלי שליטה .לגישת הרשות ,המבחנים לפסילת
קולו של בעל מניות המצביע נגד עסקה עם בעל שליטה צרים מהמבחנים המקובלים לפסילת
קולו של בעל מניות שהצביע בעד העסקה .את קולו של בעל מניה שהצביע נגד עסקת בעלי
שליטה יש לפסול ,לעמדת הרשות ,רק ככל והלה ניצל זכויותיו לרעה והצביע על בסיסם של
שיקולים זרים ,תוך הפרת חובות תום הלב וההגינות המוטלות עליו כבעל מניות ,וזאת בדומה
למבחנים שנקבעו במסגרת סעיפים  192ו 193-לחוק החברות.
 .4אימוץ והחלת מבחני ה"עניין האישי" כפי שנקבעו בפסיקה בקשר עם בעלי מניות שהצביעו
בעד אישור עסקת בעלי שליטה גם במקרה דנן עלולים לפגוע באופן מהותי ושלא לצורך באיזון
הקיים בין כוחו של בעל השליטה לבין כוחם של בעלי מניות המיעוט במסגרת הליכי אישור
עסקאות עם בעלי שליטה.
 .5להכרעה בסוגיה העומדת לדיון כאמור במקרה דנן השלכות רוחב על היקף המגבלות החלות
בקשר עם עסקאות בין חברות ציבוריות לבין בעלי השליטה בהן בשוק ההון בישראל ,והשפעה
ניכרת על מידת אמון המשקיעים בשוק זה.
 .6יובהר ויודגש ,כי אין באמור בעמדה זו להלן משום התייחסות כלשהי למחלוקות העובדתיות
שבין הצדדים; לשאלות משפטיות נוספות הנדונות בנסיבות העניין למעט אלו המפורטות
בעמדה; לעמידתם בפועל של הצדדים בחובות המוטלות עליהם ,ובכלל זה לעמידתה של
איי.אי.אל .בחובות המוטלות עליה בהצבעתה בעסקאות נשוא הדיון; או לתנאיהן של
העסקאות שבנדון ,ובכלל זה להיותם סבירים והוגנים בנסיבות העניין.

 1הפ )י-ם(  7236-05-11גולדפון בע"מ נ' ב .יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  1988בע"מ )פורסם בנבו(

א .המסגרת החוקית
 .7מנגנון האישור לעסקאות עם בעלי שליטה קבוע בפרק החמישי לחלק השישי בחוק החברות,
התשנ"ט) 1999-להלן" :החוק" או "חוק החברות"( שכותרתו "עסקאות עם בעלי עניין"
)להלן" :הפרק"(.
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 .8לענייננו רלוונטיים סעיפים  (4)270 ,268ו)275 -א( לחוק הקובעים כדלקמן:
"הגדרת בעל שליטה
 .268בפרק זה" ,בעל שליטה"  -בעל השליטה כמשמעותה בסעיף  ,1לרבות מי שמחזיק
בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה אם אין
אדם אחר המחזיק בלמעלה מחמישים אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה; לענין החזקה,
יראו שניים או יותר ,המחזיקים בזכויות הצבעה בחברה ואשר לכל אחד מהם יש ענין
אישי באישור אותה עסקה המובאת לאישור החברה ,כמחזיקים יחד.3".
"עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים
 .270עסקאות של חברה המפורטות להלן ,טעונות אישורים כקבוע בפרק זה ,ובלבד
שהעסקה אינה פוגעת בטובת החברה:
...
) (4עסקה חריגה של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עסקה חריגה של חברה
ציבורית עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה ענין אישי ,לרבות הצעה פרטית שלבעל
השליטה יש בה ענין אישי; וכן התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם
קרובו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות באמצעות חברה שבשליטתו ,לעניין קבלת שירותים
בידי החברה וכן אם הוא גם נושא משרה בה  -באשר לתנאי כהונתו והעסקתו ,ואם הוא
עובד החברה ואינו נושא משרה בה  -באשר להעסקתו בחברה;"
"עסקה עם בעל שליטה
) .275א( עסקה שמתקיים בה האמור בסעיף  (4)270טעונה אישורם של אלה בסדר הזה:
) (1ועדת הביקורת;
) (2הדירקטוריון;
) (3האסיפה הכללית ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
)א( במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות
שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה ,המשתתפים בהצבעה; במנין כלל
הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
 2יובהר כי הוראות חוק החברות המפורטות לעיל מתייחסות לחוק החברות כפי שתוקן לאחרונה בחוק החברות )תיקון
מס'  ,(16התשע"א ,2011-ס"ח ) 390 ,2281להלן" :תיקון .("16
 3בסעיף  1לחוק מוגדרת שליטה ,באמצעות הפנייה לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-כדלקמן"" :שליטה"  -היכולת
לכוון את פעילותו של תאגיד ,למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד וחזקה על
אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד:
"אמצעי שליטה" ,בתאגיד – כל אחד מאלה (1) :זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד
אחר; ) (2הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי;"

)ב( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לא
עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה".
]ההדגשות אינן במקור[
 .9סעיף  268לחוק קובע אם כן ,מי ייחשב בעל שליטה לצורך עסקאות המובאות לאישור בהתאם
להוראות הפרק הרלבנטי בחוק .הסעיף מרחיב את הגדרת בעל השליטה הכללית בחוק ,וקובע
כי לצורך פרק זה "בעל שליטה" יכלול גם מי שמחזיק  25%מזכויות ההצבעה ,לרבות
באמצעות מספר בעלי מניות כאשר לכל אחד מהם יש ענין אישי באישור אותה עסקה.
 .10סעיף  (4)270לחוק ,הקובע את מגוון העסקאות הכפופות לאישור מיוחד )להלן" :עסקאות
בעלי שליטה"( ,כולל עסקאות חריגות עם בעל השליטה או עם אחר ,שלבעל השליטה עניין
אישי בהן ,הצעה פרטית שלבעל השליטה עניין אישי בה והתקשרות עם בעל השליטה או קרובו
בקשר עם תנאי כהונתם והעסקתם או לצורך קבלת שירותים באמצעותם.
 .11סעיף  275קובע ,כי העסקאות המנויות בסעיף  (4)270תאושרנה באישור משולש על ידי ועדת
הביקורת ,הדירקטוריון והאסיפה הכללית ברוב של הנוכחים בהצבעה ובלבד שכולל גם רוב
ממי שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה )להלן" :ההסדר המשולב"(.4
 .12תכליתו של ההסדר המשולב לטפל בבעיית הנציג במסגרת עסקאות בין החברה לבעל
השליטה בה .במקביל ובנפרד להתמודדות זו עם בעיית הנציג קבע המחוקק כי על בעלי
מניות חלות חובות תום לב והגינות בעת הפעלת הזכויות המוקנות להם מכוח החזקתם
במניות החברה ,לרבות בהצבעתם בהחלטות בקשר עם עסקאות בעלי שליטה.
 .13חובות אלו הוסדרו במסגרת סעיפים  192ו 193 -לחוק הקובעים כדלקמן:
 .192חובות בעלי מניות

")א( בעל מניה ינהג בהפעלת זכויותיו ובמילוי חובותיו כלפי החברה וכלפי בעלי
המניות האחרים בתום לב ובדרך מקובלת ,ויימנע מניצול לרעה של כוחו
בחברה ,בין השאר ,בהצבעתו באסיפה הכללית ובאסיפות סוג ,בענינים האלה:
) (1שינוי התקנון;
) (2הגדלת הון המניות הרשום;
) (3מיזוג;
) (4אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות
סעיפים  255ו 268-עד .275
)ב( בעל מניה יימנע מלקפח בעלי מניות אחרים.
)ג( על הפרת הוראות סעיפים קטנים )א( ו)-ב( יחולו הדינים החלים על הפרת
חוזה ,בשינויים המחויבים ,ועל הפרת הוראת סעיף קטן )ב( ,יחולו גם הוראות
סעיף  ,191בשינויים המחויבים.
 .193חובת בעל שליטה וכוח הכרעה לפעול בהגינות

)א( על המפורטים להלן מוטלת החובה לפעול בהגינות כלפי החברה:
) (1בעל השליטה בחברה;
 4למותר לציין ,כי אין מחלוקת כי העסקה נשוא ההליך דנן הינה התקשרות של החברה מהסוגים המפורטים בסעיף
 (4)270לחוק החברות ומשכך ,כפופה לאישור בהתאם להוראות סעיף  275לחוק החברות

) (2בעל מניה היודע שאופן הצבעתו יכריע בענין החלטת אסיפה כללית או
אסיפת סוג של החברה;
) (3בעל מניה שלפי הוראות התקנון יש לו כוח למנות או למנוע מינוי של נושא
משרה בחברה או כוח אחר כלפי החברה.
)ב( על הפרת חובת הגינות יחולו הדינים החלים על הפרת חוזה ,בשינויים
המחויבים ,בשים לב למעמדם בחברה של המנויים בסעיף קטן )א("
]ההדגשות אינן במקור[
 .14סעיף  192לחוק חל אם כן על כלל בעלי המניות ומטיל עליהם חובה לנהוג בדרך מקובלת
ובתום לב בהפעלת זכויותיהם כבעלי מניות בחברה ,ובכלל זה בהצבעה בעסקאות בעלי
שליטה ,וכן להימנע מקיפוח בעלי מניות אחרים .סעיף  193לחוק מטיל על בעלי מניות שכוחם
רב יותר ,ובכלל זה על בעל מניות היודע שאופן הצבעתו ישפיע על תוצאות האסיפה ,גם חובת
הגינות .על הפרתן של חובות אלו חלות ההוראות בדבר הפרת חוזה.

ב .הגורם המוסמך לפסול קולו של בעל מניות המצביע נגד אישור עסקת בעלי
שליטה
ב .1.העדר סמכות לחברה לפסול קולו של בעל מניות המצביע נגד אישור עסקת בעלי שליטה
 .15לעמדת הרשות ,חברה ,על כלל האורגנים שבה ,אינה רשאית לפסול קולו של בעל מניות
המצביע נגד עסקת בעלי שליטה באמצעות סיווגו כמי שהינו בעל "עניין אישי באישור
העסקה" ,כלשונו של סעיף  275לחוק החברות 5.זאת ,גם מקום בו סבורה החברה כי בעל
המניות שקל בעת ההצבעה שיקולים הזרים לאחזקתו במניות החברה ,אשר הניעו אותו לפעול
לטרפוד העסקה )להלן" :עניין אישי שלילי"(.
 .16עמדה זו עולה בקנה אחד עם תכלית ההסדר המשולב ,להתמודד עם בעיית הנציג בחברה
הציבורית .הקושי המובנה בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה נעוץ בהימצאותו של בעל
השליטה משני צדי המתרס בעסקה – בצד החברה הציבורית ,בהיותו בעל השליטה בה ,ובצד
המתקשר עמה )בין באופן ישיר ובין באמצעות גורם שיש לבעל השליטה עניין בהתקשרות
עימו( .זאת ועוד ,בעל השליטה נוכח מעמדו הוא גם שקובע את תנאי עסקת בעלי השליטה
המובאת בפני בעלי המניות כמו גם את עיתוי הבאתה בפניהם )כך למשל ,אי אישור העסקה על
ידי בעלי המניות ,אין בו בכדי למנוע מבעל השליטה את האפשרות להביאה בפני בעלי המניות
פעם נוספת ,במועד שיבחר בו ,תוך התחשבותו בהרכב בעלי המניות בחברה באותו מועד(.
בנסיבות אלו קיים חשש אמיתי מפני ניצול כוחו של בעל השליטה לפגיעה במיעוט ,על ידי
אישור עסקאות בחברה הציבורית שייטיבו עמו על חשבון בעלי מניות המיעוט.
 .17חשש זה גובר על רקע המציאות בשוק ההון הישראלי ,המתאפיין בריכוזיות גדולה של בעלי
השליטה .מטרת ההסדר המשולב ,אם כן ,היא ריסון כוחם של בעלי השליטה ,מניעת ניצול
לרעה של כוח זה על חשבון כלל בעלי המניות ,ושמירת אמון ציבור המשקיעים בשוק ההון.
 5יובהר כי הלכה למעשה הרי שלא מבוצעת מכוח סעיף  275פסילת קולות ,מאחר והצבעת כלל המצביעים נספרת במנין
קולות הרוב הכולל הנדרש לצורך אישור העסקה .עם זאת ,למען הפשטות נתייחס להלן לסיווגו של בעל מניות כבעל
עניין אישי לצורך סעיף  275כפסילת קולו.

 .18בית משפט נכבד זה עמד על תכלית ההסדר המשולב כאמור במסגרת ע"פ ) 63891/04להלן:
"עניין איזנברג"( .כך מתוך דבריו של כבוד השופט ריבלין בעניין איזנברג:

"הליך האישור המעוגן בסעיף 96לו נועד לאפשר התמודדות אפקטיבית עם הקושי
המובנה בעסקה שבין החברה לבין בעלי השליטה בה] .פסק הדין מתייחס לסעיף 96
ו' לפקודת החברות )נוסח חדש( ,תשמ"ג ,1983-שקדם לסעיף  275לחוק החברות-
ר.נ.ע[.
...
המנגנון הסטטוטורי הקבוע בסעיף 96לו מבקש ליתן מענה לקשיים המתוארים .הוא
נועד לרסן את כוחם של בעלי השליטה בחברות הציבוריות ,תוך שהוא מבטיח ,כי
פעולות הנגועות בעניין אישי תאושרנה ,רק אם הן עולות בקנה אחד עם האינטרסים
של החברה ושל בעלי המניות .הוא נועד להבטיח כי הגוף המוסמך לאשר את העסקה,
יעמידה למבחן באופן עצמאי ,אובייקטיבי ,שאינו מושפע מאינטרסים אישיים ,תוך
שהוא שם לנגד עיניו את טובתה של החברה בלבד .זאת ,בין היתר ,באמצעות
התמקדות במצביעים שאינם מצויים במצב של ניגוד אינטרסים ,מתוך הנחה כי רק
הם יוכלו לתת אינדיקציה אמיתית באשר לכדאיות העסקה לחברה...עמידה בדרישות
מנגנון האישור המיוחד חיונית לצורך הבטחת אמון ציבור המשקיעים בשוק ההון
בכלל ,ובניהולן של חברות ציבוריות בפרט" ]סעיפים  47ו 48 -לפסק הדין  -ההדגשות
אינן במקור[.
 .19תכלית זו נוגעת לא רק לדרישת האישור המשולש ,אלא גם לסוגיית סיווג בעלי מניות
המצביעים באסיפה הכללית כבעלי עניין אישי .כך ,מתן כוח לבעל השליטה לסווג בעלי
מניות המתנגדים לעסקה עמו כבעלי עניין אישי ,יאפשר לו להכשיר הלכה למעשה את
העסקה ,והנו מנוגד לתכלית האמורה.
ראו לעניין זה בהחלטתה של כבוד השופטת רונן:

"בעיניי ,מסקנה זו עולה בקנה אחד גם עם תכלית החוק ,כפי שפירטתי אותה לעיל.
כאמור ההנחה העומדת מאחורי ס'  275היא כאמור כי לא ניתן "לסמוך" על בעל
השליטה באותן עסקאות בהן יש לו עניין אישי .אם יתאפשר לבעל השליטה לקבוע
מי יהיו בעלי המניות שיצביעו על העסקה שהוא מבקש לאשר אותה ,הדבר ייתן לו
כוח לשלול ממי שמבקש להתנגד לעסקה – להצביע .התוצאה תהיה הסטה של
הכוח להכריע בעסקה בה בעל השליטה מצוי במצב של ניגוד עניינים ,מהמיעוט –
בחזרה לידיו של הרוב .אולם ,כאמור ,המחוקק לא היה מעוניין כי הכוח להכריע
יהיה בידי הרוב – שהוא לא נתן בו אמון ביחס לעסקאות שבהן יש לו עניין אישי,
ולא רצוי לכן להגיע לתוצאה זו בדרך עקיפה" ]סעיפים  44ו 45 -להחלטה –
ההדגשות אינן במקור[
 .20דומה כי גם השופטים הנכבדים סולברג ורונן הכירו בבעייתיות הטמונה במתן אפשרות לחברה
לפסול קולו של בעל מניות המצביע נגד עסקת בעלי שליטה ,וקביעתם הינה כי ככלל ,החברה
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והאורגנים שבה אינם מוסמכים לפסול קולו של בעל מניות המצביע נגד עסקת בעלי שליטה גם
אם סברו כי הוא פועל ממניעים זרים.7
 .21ראו לעניין זה את דברי כבוד השופט סולברג בפסק הדין בעניין ב .יאיר:

"...בעלי השליטה לא יוכלו להשפיע על ההצבעה גם באופן עקיף ,על ידי קביעת
זהותם של בעלי זכות ההצבעה .לא להם הכח לקבוע קולו של מי ימנה וקולו של מי
לא ימנה .לא להם הכח להעביר את הנטל אל כתפי בעל המניות שהם חוששים או
טוענים שחוששים  -ממניעיו הסמויים ולא להם הכח להטיל רבב של סחטנות לפי
ראות עיניהם בבעלי מניות] ".סעיף  27לפסק הדין  -ההדגשות אינן במקור[
וכן את דבריה של כבוד השופטת רונן בהחלטה:

"אני סבורה כי ככלל ,בעל השליטה אינו מוסמך לקבוע בעצמו כי בעל מניות מיעוט
הוא בעל עניין אישי.
...
סיכומה של נקודה זו – אני סבורה ,לאור ההנחה הגלומה ביסודו של ס'  275לחוק
החברות ,כי הכלל הוא כי לבעלי מניות המיעוט קיימת זכות הכרעה בדבר אישור
העסקה וזכות להצביע ביחס אליה .אם מבקש בעל השליטה לשנות זאת ,משום
שלטענתו לבעלי מניות מיעוט ישנו "עניין אישי" בהחלטה ,הנטל מוטל עליו לפנות
לבית המשפט ולהוכיח את טענותיו] " .סעיפים  44ו 54 -להחלטה – ההדגשות אינן
במקור[
 .22הרשות סבורה כי יש להבהיר שלא רק בעל השליטה ,אלא גם החברה ,אינם רשאים לפסול
בעצמם קולו של בעל מניות המצביע נגד עסקת בעלי שליטה .הנחת היסוד של ההסדר
המשולב היא כי החברה עלולה לקבל החלטות לטובת בעל השליטה על חשבון בעלי מניות
המיעוט ,ולפיכך נדרשת בקרה בעניין זה ,מעבר להחלטת ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה.
פרשנות לפיה חברה רשאית לפסול קולותיו של בעל מניות המצביע נגד עסקת בעלי שליטה
תאפשר לבעל השליטה להפחית באופן ניכר את כוחם של בעלי המניות המתנגדים לו ,על ידי
כך שיגרום לסיווגם של המתנגדים על ידי החברה ,כבעלי עניין אישי בעסקה ומשכך הם לא
יימנו בקרב קבוצת בעלי המניות מקרב "הרוב" שבידם לאשר את העסקה .יובהר ,כי חשש זה
אינו עולה בקשר עם סיווג בעלי מניות המצביעים בעד העסקה ,ובהקשר זה הרשות היתה
ועודנה בדעה כי החברה רשאית ,ואף חייבת בנסיבות מסוימות ,לסווג בעלי מניות כאמור
כבעלי עניין אישי.

ב .2.התמודדות עם בעל מניות המצביע נגד עסקת בעלי שליטה – באמצעות בית המשפט

 7בשונה מההחלטה ,בפסק הדין בעניין ב .יאיר ביצע כבוד השופט סולברג הבחנה בין עניין אישי לגביו יחול כלל הקניין
לבין עניין אישי לגביו יחול כלל האחריות .בתמצית ,קבע כבוד השופט סולברג בפסק הדין ,כי ככלל לצורך קביעת
קיומו של עניין אישי שלילי ,על הטוען להתקיימותו לפנות לבית המשפט .זאת ,למעט במקרה בו מתקיימים במצטבר
שני התנאים הבאים :העניין האישי גלוי על פניו וכן שהעניין אינו נתון במחלוקת בין הצדדים .להתייחסות נוספת
להבחנה זו של בית כבוד השופט סולברג ר' סעיפים  60עד  70להלן.

 .23אין בקביעה לעיל לפיה החברה אינה מוסמכת לפסול קולו של בעל מניות שהצביע נגד עסקת
בעלי שליטה כדי למנוע מהחברה או מבעל השליטה כלים להתמודד עם מי שמתנגד לעסקה
ממניעים פסולים.
 .24ברי ,כי יש לאפשר פסילת קולו של בעל מניות המתנגד לעסקת בעלי שליטה ,כמו גם פסילת
קולו של בעל מניות בכל עסקה אחרת ,ככל והלה ניצל לרעה את כוחו בחברה או שבהפעלת
זכויותיו ובמילוי חובותיו כלפי החברה וכלפי בעלי המניות האחרים נהג שלא בתום לב ובדרך
שאינה מקובלת .על הדין להתמודד לא רק עם החשש המרכזי העומד בבסיס ההסדר המשולב,
לפיו תאושרנה עסקאות המיטיבות עם בעל השליטה על חשבון בעלי מניות המיעוט ,אלא גם
עם החשש המשני כי בעלי מניות מיעוט יסכלו עסקאות עם בעלי שליטה שהינן לטובת החברה,
משיקולים זרים.
 .25עם זאת ,ההתמודדות עם חשש זה צריכה להיות שונה .המענה לבעיה של בעל מניות המצביע
נגד עסקת בעלי שליטה מתוך שיקולים זרים הנו מסוג "כלל אחריות"  -קרי ,פתרון אשר מניח
כי לבעל המניות עומדת זכות הצבעה ,אך קובע כי ככל שבעל המניות יפר חובותיו בהצבעתו,
זיהוי הפרת החובה יעשה על ידי בית המשפט ויהא באפשרותו ליתן לתובע סעדים בגינה.
כלומר ,ההחלטה בעניינו של בעל מניות המצביע נגד עסקת בעלי שליטה צריכה להיות מסורה
בידי בית המשפט ,שהינו בעל הכלים המתאימים לבחינת ההצבעה .במסגרת זו רשאי בית
המשפט ,בין היתר ,גם לפסול קולו של בעל מניות מיעוט המצביע נגד עסקת בעלי שליטה.8
 .26כך למשל קבע כבוד השופט סולברג בעניין ב .יאיר בדבר היותו של בית המשפט הגורם
המתאים לבחינת האמור:
"ככל שיש טענה לצד כלשהו  -בעלי השליטה או בעלי מניות המיעוט כי הצבעתו של

בעל מניות נטתה מחמת עניין אישי אין מנוס מהבאת העניין לפתחו של בית
המשפט כדי שייבחן את הטענות בכלים הדיוניים והראייתיים הנתונים לו ,ויכריע.
זו מיומנות הנתונה לבית משפט ולא לבעלי שליטה בחברה או לאורגניה ]סעיף 25
לפסק הדין  -ההדגשות אינן במקור[

ב .3.נטל הפניה לבית המשפט ונטל ההוכחה
 .27לעמדת הרשות ,נטל הפניה לבית המשפט לצורך בחינת פסלות קולו של בעל מניות המיעוט
שהצביע נגד עסקת בעלי השליטה מוטל על הטוען לפסלות הקול ,קרי ,בעל השליטה או
החברה.
 .28עמדתם של השופטים הנכבדים סולברג ורונן בהחלטות בתי המשפט דומה.
כך למשל ,כבוד השופטת רונן קובעת בהחלטה כדלקמן:
"המסקנה לפיה הרוב מנוע מלקבוע כי בעל מניות מיעוט מצוי במצב של ניגוד

עניינים איננה נובעת – בניגוד לסברה העולה מחוות הדעת של פרופ' פרוקצ'יה –
מההנחה כי בעל מניות המיעוט הוא "חלש" יחסית לבעל השליטה ,או כי יהיה לו
קושי כזה או אחר לפנות לבית המשפט .המסקנה נובעת כאמור מהנחת המוצא
שביסוד ס'  275לחוק ,לפיה המיעוט הוא הגורם המתאים לקבל החלטות ביחס
 8ר' הערת שוליים  7לעיל.

לעסקה בה לבעל השליטה יש עניין אישי .אם בעל השליטה מבקש לחלוק על הנחת
המוצא הזו ,ולשלול מהמיעוט את האפשרות שלו להצביע באסיפה הכללית – הרי
בעל השליטה הוא זה שצריך לפנות לבית המשפט ולעתור כי בית המשפט יקבע כי
בעל מניות המיעוט מצוי במצב של ניגוד עניינים"] .סעיף  44להחלטה – ההדגשות
אינן במקור[

ובדומה כבוד השופט סולברג קבע בפסק הדין בעניין ב .יאיר כי:
"הטוען כי בעל המניות הזה נהג בחוסר תום לב והצבעתו היתה ממניעים אישיים

נסתרים ,הדרך פתוחה בפניו לפנות אל בית המשפט בהתאם לסעיפים  192ו193 -
ולקבל את הסעד הראוי] ".סעיף  28לפסק הדין – ההדגשות אינן במקור[
 .29ויובהר ,הטלת נטל הפניה לבית המשפט לפתחם של החברה או בעל השליטה הטוענים
לפסלות הצבעתו של בעל מניות המיעוט אינה עניין פורמלי או טכני גרידא .ראשית ,משמעה
כי על כתפי הטוען להתקיימות שיקולים זרים בהצבעתו של בעל המניות המתנגד ,הנטל בעצם
הפניה לבית המשפט וניהול ההליך .שנית ,מוטל על החברה או בעל השליטה הפונה לבית
המשפט גם נטל ההוכחה על פי מאזן ההסתברויות .לבסוף ,במקרה בו ספירת הצבעתו של בעל
מניות המיעוט מהווה לשון מאזניים לצורך אישור עסקת בעלי השליטה ,הרי שעד להכרעת
בית המשפט בטענת פסלות קולו של בעל מניות המיעוט ברירת המחדל היא כי עסקת בעלי
השליטה לא אושרה כדין.

ג .מבחנים לפסילת קולו של בעל מניות המצביע נגד עסקת בעלי שליטה על-ידי
בית המשפט
 .30בתי המשפט קבעו בהחלטות ,כי פסילת קולו של בעל מניות בעסקת בעלי שליטה יכולה
להיעשות הן במסגרת החוקית הקבועה בהסדר המשולב בדבר התקיימותו של "עניין אישי",
הן במסגרת החוקית הקבועה בהוראות סעיפים  192ו 193 -לחוק החברות המטילים על בעלי
מניות חובות תום לב והגינות.
 .31עוד נקבע בהחלטות ,כי כשם שקיים "עניין אישי" בהתאם לסעיף  275כשבעל מניות מצביע
בעד אישור העסקה ,כך עשוי להתקיים "עניין אישי" גם כשבעל מניות מצביע כנגדה .משכך,
יתכנו נסיבות בהן קולו של בעל מניות המתנגד לעסקה לא יימנה במסגרת הקולות באסיפה של
מי שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה ,כלשונו של סעיף  275לחוק.
 .32קביעות אלו מקורן בתכלית ההסדר המשולב כפי שנקבעה בהחלטות בתי המשפט .בתי
המשפט ציינו בהחלטות כי תכליתו של ההסדר המשולב אינה לרסן את בעלי השליטה בלבד,
אלא גם להבטיח כי תתקבל במסגרתו העסקה הטובה והיעילה ביותר לחברה .לפי גישה זו יש
"לנקות מן ההצבעה" את כל בעלי המניות שיש להם אינטרסים אישיים כלשהם שאינם נובעים
מטובת החברה בלבד ולפיכך רק בעלי מניות שאינם בעלי אינטרס אישי כלשהו )בין חיובי ובין
שלילי( בקשר עם העסקה שעל הפרק יוכלו להשתתף בהליך אישורה.
 .33משנקבע על ידי בתי המשפט בהחלטות ,כי פסילת קולו של בעל מניות המצביע נגד עסקת בעלי
שליטה היא אפשרית ובלבד שתבוצע על ידי בית המשפט ,מתעורר הצורך באפיון המבחנים

לצורך קביעת פסלותו של קול של בעל מניות מסוג זה .ודוק ,בעוד שלגבי עניין אישי חיובי של
בעל מניות ,קיימת התייחסות ענפה בפסיקה ובספרות ,הרי שבתי המשפט לא נדרשו עד כה
לסוגיית בחינת ענין אישי שלילי מכוח ההסדר המשולב.
 .34אמנם ,במסגרת ההחלטה נפרסה יריעה רחבה של דוגמאות למקרים בהם עשוי להתקיים לבעל
מניות עניין אישי שלילי ,אך לא נקבעו כללים מנחים או עקרונות יסוד שישמשו לצורך קביעה
זו .בפרט ,לא נקבע היחס בין מבחני העניין האישי כפי שנקבעו בפסיקה ובעמדות הרשות בנוגע
לעניינם האישי של בעלי מניות שהצביעו בעד עסקת בעלי שליטה ,ובין המבחנים לקביעת
עניינו האישי של בעל מניות שהצביע נגד עסקת בעלי שליטה.
 .35לגישת הרשות נדרשות הבהרות לגבי עקרונות היסוד והכללים המנחים לאורם יקבעו בתי
המשפט התקיימותו של עניין אישי שלילי כאמור .בפרט ,נדרשת קביעה פוזיטיבית בדבר היחס
בין מבחנים אלו לבין המבחנים שגובשו במהלך השנים בדבר עניין אישי ,אשר התייחסו כאמור
לעניין אישי "חיובי".

ד .עמדת הרשות בדבר קיומם של מבחנים שונים לפסילת קול של בעל מניות
המצביע נגד ופסילת קול של בעל מניות המצביע בעד
 .36הרשות סבורה כי המבחנים לפסילת קולו של בעל מניות שהצביע בעד עסקת בעלי שליטה
מקורם בהסדר המשולב ,בהתאם להלכות הפסיקה ועמדות הרשות הקיימות זה מכבר.
לעומת זאת ,המבחנים לפסילת קולו של בעל מניות שהצביע נגד עסקת בעלי שליטה הינם
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בהתאם לחובות תום הלב וההגינות מכוח סעיפים  192ו 193 -לחוק.
 .37ויודגש ,לעמדת הרשות כמפורט להלן מבחנים אלו אינם שקולים .המבחנים לפסילת קולו של
בעל מניות המצביע נגד עסקת בעלי שליטה צריכים להיות צרים בהיקפם מאלו לפסילת קולו
של בעל מניות שהצביע בעדה.
 .38ראיה לכך כי המחוקק הבחין מפורשות בין שני המצבים נמצאת גם בלשונו המפורשת של
סעיף  (4)192לחוק ,אשר מלמדת כי המחוקק ביקש כי ההסדר הקבוע שם הוא שיחול גם על
הצבעת בעלי מניות מיעוט המצביעים ביחס לעסקאות בעלי שליטה .הסעיף קובע כי האיסור
על בעל המניות לנצל את כוחו לרעה הינו לרבות בקשר עם הצבעתו של בעל המניה באסיפה
כללית שעניינה עסקאות בהתאם לסעיפים  268-275לחוק החברות )קרי – באסיפות לאישור
עסקאות בעלי שליטה(.
 .39הפסיקה כמו גם עמדות הרשות עוסקות זה מכבר בבחינת מהותו של "עניין אישי" לצורך
ההסדר המשולב .בחינה כאמור בוצעה עד כה בפסיקה בנסיבות עובדתיות בהן הצביע בעל
מניות המיעוט שנבחן עניינו האישי בעד אישור העסקה .10ההלכה בעניין זה נקבעה בענין
איזנברג ,שם קבע כבוד השופט ריבלין בקשר עם "עניין אישי" כדלקמן:

"כל זיקה אישית שיש לבעל מניות לעסקה הנדונה ,שהינה בנוסף לזיקה שיש לבעל
המניות בחברה בתור שכזה ,עשויה להיחשב ל"עניין אישי" של בעל המניות בעסקה
הנדונה .הזיקה אכן יכולה ,אך אינה חייבת ,להיות טובת הנאה כלכלית לכיסו
 9וכן היא מתאפשרת גם מכוח סעיפים  192ו 193 -לחוק
 10מובן כי אלו הם גם סוגי המקרים בהם בוצעה בחינה זו על ידי סגל הרשות ,בהינתן עמדת הרשות ,כי אין מקום
לסווג בעל מניות המצביע נגד אישור עסקת בעלי שליטה כבעל עניין אישי בה.

הפרטי של בעל המניות .הגדרה זו עולה בקנה אחד עם הגדרת "עניין אישי" בסעיף 1
לחוק החברות ,הממעטת מגדרה כל "עניין אישי הנובע מעצם החזקת מניות
בחברה" ,וראויה לשמש קו מנחה לבחינה אם מניותיו של פלוני מוכתמות בעניין
אישי ,אם לאו .יחד עם זאת ,אין בידי לקבל את קביעתו של בית המשפט דלמטא,
לפיה "משקלה של הזיקה הנוספת אינו מעלה ואינו מוריד" ודי בעצם קיומה של
הזיקה הנוספת .כאמור ,במטריה נשוא דיוננו ,אין מקום להגדרה רחבה וגורפת מדי.
יש לפרש את המונח באופן מידתי ,המביא בחשבון את משקלה של הזיקה העודפת
ביחס לעסקה הנדונה ,על רקע שאר נסיבות המקרה ,ולאפשר לגוף המברר "לנקות"
מניות המוכתמות ,לכאורה ,ב"עניין אישי" ,מקום בו יקבע כי משקלו של עניין זה קל
וזניח) .ראו לעניין זה את פרוטוקול "דיון ציבורי בנושא 'עניין אישי'" ,מיום 25
בנובמבר ) 2005בית ספר אריסון למנהל עסקים ,המרכז הבינתחומי הרצליה ,ומרכז
קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד לשוק ההון וניהול סיכונים( .בין השאר ,מציע
שם פרופ' א' פרוקצ'יה לזהות עניין אישי כ"כל עניין המשפיע באופן מהותי על שקול
דעתו של מקבל ההחלטה ,כך שאין הוא רואה לנגד עיניו את טובתה של החברה
כולה ,והוא עלול להתפתות לשעבד את טובתה של החברה לטובת הגשמתו של אותו
עניין שלו" )שם ,בעמוד  .(12הוא מדגיש כי ,על אף הצורך של הקהילה העסקית
להדרכה בנדון" ,כל ניסיון לצמצם את מושג העניין האישי אל תוך מיטת סדום
סטטוטורית נדון מראש לכישלון .החיים תמיד עשירים יותר מכל דמיון ועדיף
להותיר את ההכרעה לפרשנים בזמן אמת ,מאשר לעצב פתרון סינטטי בתנאי
מעבדה" )שם ,בעמוד ] "(15-16סעיף  49לפסק הדין[.
 .40הלכה זו כמו גם יישומה בפסקי הדין שבאו לאחריה עסקו במקרים בהם העניין האישי נבחן
אצל בעלי מניות אשר הצביעו יחד עם בעלי השליטה בעד אישור העסקה.
 .41על פי ההלכה בענין איזנברג ,לצורך קביעת קיומו של "עניין אישי" על פי סעיף  275לחוק ,די
בעצם התקיימותה של זיקה עודפת מהותית לבעל המניות על פני בעלי המניות האחרים ,ואין
זה מעלה או מוריד כי בעל המניות שקל גם שיקולים ענייניים של טובת החברה בעת הצביעו
בעד.
 .42לשון אחר ,אינטרס מהותי זר )זיקה עודפת מהותית( מקים ,בפני עצמו ,עניין אישי לבעל
המניות שהצביע בעד העסקה ,ולא נדרש להוכיח כי אינטרס זה הוא הוא שהכריע את אופן
הצבעתו של בעל המניות בעסקה .ובלשון פסק הדין בענין איזנברג:
"בשולי הדברים יוער כי אין בטענתו של המערער ,לפיה האחים יסלזון הצביעו בעד

העסקה במטרה להרוויח ממנה ,כדי לסייע לו .טענה זו ,כשהיא לעצמה ,אינה
שומטת את הקרקע תחת הקביעה בדבר קיומו של עניין אישי .אכן ,בחינתו של
העניין האישי מתמקדת באיתור זיקה עודפת ,שהיא בנוסף ומעבר לזיקה הרגילה
שיש לכל בעל מניות .מקום בו בעל מניות ,שבא לממש את זכות ההצבעה שלו ,שוקל
שיקולים לגיטימיים ,אך אלה נלווים לשיקולים אחרים ,אין בשיקולים
הלגיטימיים כדי לבטל את העניין האישי .העודף אינו שולל בהכרח את הזיקה
הבסיסית ,אולם די בו כדי לחתור תחת התכלית אותה נועד הליך האישור המיוחד
להגשים] ".סעיף  50לפסק הדין – ההדגשות אינן במקור[

 .43תפיסה זו לפיה די בזיקה עודפת שאינה זניחה כדי לפסול קולו של בעל מניות המצביע בעד
העסקה מתאימה לתפיסת היסוד לפיה תכלית ההסדר המשולב למנוע את הנזקים
הפוטנציאלים מעסקאות בעלי שליטה .הגשמת תכלית זו זקוקה למבחן שאינו מחייב בחינת
כליות ולב של בעל המניות המאשר את העסקה .די בכך שקיים לו אינטרס זר שאינו זניח כדי
שייתפס ברשת ה"עניין האישי".
 .44להבדיל מכך ,בשונה מבעל מניות המצביע בעד עסקת בעלי שליטה ,בעל מניות המצביע נגדה
אינו "חשוד" עוד בהתייצבות לימינו של בעל השליטה מתוך אינטרס אישי כזה או אחר.
לפיכך ,פסילת קולו אינה משרתת את התכלית של ריסון כוחם של בעלי שליטה שבבסיסו של
ההסדר המשולב .להפך ,מתן אפשרות לבעל השליטה או לחברה להוכיח אך ורק את עצם
קיומה של זיקה עודפת של בעל מניות לצורך פסילת קול כבעל עניין אישי שלילי באסיפה )בה
הצביע נגד העסקה( תעמוד בניגוד לתכלית זו ותוביל שוב למצב בו בעל השליטה הוא השולט
בהליכי האישור של עסקאות עימו .בהינתן מבחן כאמור ,לא יועיל גם החיוב לפנות לבית
המשפט ,שכן כל שידרשו בעל השליטה או החברה להוכיח הוא קיומה של הזיקה העודפת.
 .45משכך ,לעמדת הרשות בקשר לפסילת קולו של בעל מניות המצביע נגד עסקת בעלי שליטה יש
להחיל מבחנים שונים ומצומצמים יותר בהיקפם מאלו המפורטים לעיל ,באופן שקולו יפסל
רק ככל ובעל המניות עשה שימוש לרעה בכוח הצבעתו ,בניגוד לחובות תום הלב וההגינות
החלות עליו ממילא בהתאם להוראות החוק.
 .46לדוגמא ,מקרה בו בעל מניות מיעוט הינו מתחרה של החברה המצביע נגד עסקת בעלי שליטה.
בהתאם לאמור לעיל ,לעמדת הרשות ,לצורך פסילת קולו של המתחרה בהצבעה ,לא די
בהוכחת עצם קיומו של אינטרס זר )הבא לידי ביטוי בהיותו מתחרה של החברה( .אלא ,שיש
להוכיח ,כי תחרותו עם החברה היא אכן שהביאה אותו להצביע כנגד עסקת בעלי השליטה.
 .47זאת ועוד ,לעמדת הרשות ,הצורך בהבחנה בין מבחני פסילת קולו של בעל מניות המצביע בעד
עסקת בעלי שליטה ובין מבחני פסילת קולו של בעל מניות המצביע נגדה מתחייבת גם מדיני
החברות בישראל .חוק החברות בכללו אינו מנסה להביא לכך כי רק בעלי מניות טהורים ,אשר
שיקוליהם הינם שיקולי טובת החברה גרידא יוכלו לקבל החלטות באסיפות .שהרי ,לו היה
המחוקק מבקש להבטיח כי עסקאות תאושרנה על ידי בעלי מניות טהורים בלבד ,היה עליו
לעגן אפשרות לפסילת קולותיהם של בעלי מניות בעלי אינטרסים זרים על פי מבחני "העניין
האישי" בקשר עם כל החלטה של האסיפה הכללית ולאו דווקא בהחלטות החוסות תחת
ההסדר בסעיף  275לחוק החברות.
 .48כך ,מה בין החלטה שלא לאשר עסקת בעלי שליטה ובין החלטה שלא לאשר מיזוג למשל ,אשר
בעניינו לא חלות הוראות הפרק ולא ניתן לפסול קולות במסגרתן עקב התקיימותו של עניין
אישי .גם במקרה כזה יכול ויתקיים לבעל מניות עניין אישי נגד אישור העסקה ,ועם זאת
הוראות החוק אינן כוללות מנגנון המאפשר פסילת אוטומטית של קולו רק עקב קיומו של
האינטרס הנוסף כאמור.
 .49בהתאם לכך ,מבחני חובות תום הלב וההגינות אותם לעמדת הרשות יש להחיל על בעל מניות
המצביע נגד עסקת בעלי שליטה מצומצמים יותר בהיקפם .בשונה ממבחן הזיקה העודפת,
חובת תום הלב אינה אוסרת התחשבות באינטרסים אישיים .הלכות הפסיקה בדבר תוכנה של

חובת תום הלב רחבות יריעה ועולות על הנדרש בעניינו ,אך כדי לסבר את האוזן נזכיר בתמצית
את דבריו של כב' הנשיא )דאז( ברק בע"א :2643/97
"דרישת תום הלב משמעותה כי בעל הזכות צריך להפעיל את זכותו ביושר ובהגינות.

תום הלב אינו מחייב את בעל הזכות להתעלם מהאינטרס העצמי שלו .תום הלב אינו
מניח 'מידת חסידות' ...תום הלב מניח כי בעל הזכות דואג להבטיח את זכותו .עם
זאת ,תום הלב מבקש למנוע הפעלת הזכות מתוך התעלמות מקיומו של הצד האחר
ובהתעלם מהאינטרס החברתי .אכן ,תום הלב קובע אמת מידה אובייקטיבית של
התנהגות הוגנת של בעל זכות המבקש על רקע האינטרס החברתי הכולל להגשים את
האינטרס העצמי תוך התחשבות באינטרס של הזולת"] 11.ההדגשות אינן במקור[.
 .50באופן דומה אם כן ,לעמדת הרשות החובה המוטלת על בעל מניות מיעוט בהצבעתו בעסקת
בעלי שליטה איננה החובה לפעול לטובת החברה ,אלא החובה שלא לנצל את כוחו לרעה .בעל
מניות המצביע נגד העסקה רשאי לשקול שיקולים נוספים זולת טובת החברה ,ובלבד שהוא
פועל בדרך מקובלת ,בתום לב ואינו מנצל את כוחו לרעה ,או עומד בחובות ההגינות החלות
עליו ,לפי העניין.
 .51מעידים על כך גם דברי ההסבר לסעיפים  192ו 193 -בהצעת חוק החברות:
"אין לפרש נורמה זו כאילו תבעה מבעלי המניות להפעיל כוחותיהם באופן

אלטרואיסטי או תוך שלילת זכותם להביא בחשבון את האינטרסים של עצמם
ולקדם אותם .אך גם אסטרטגיות המונעות ביסודם על ידי אינטרסים עצמיים יש
לנהל ביושר ובהגינות .הפרה של כללים אלו יכולה להיות עושק בעלי המניות
האחרים או קיפוחם ,ולהקנות לנפגעים סעד מתאים"] 12ההדגשות אינן במקור[.
 .52לא מן המותר לציין עוד ,כי עמדת הרשות כאמור עולה בקנה אחד גם עם עמדתו של פרופ'
גושן ,לפיה המענה הנכון לבעל מניות מיעוט "סחטן" המבקש להפיק טובת הנאה אישית
כתנאי לאישור עסקה על ידיו הינו הטלת חובת אמונים עליו:
"בעיית הסחטנות מחייבת לתת הגנה לרוב מפני המיעוט .ההתמודדות עם בעיית

הסחטנות במסגרת המנגנון המעביר את כוח ההכרעה למיעוט יכולה להיעשות על
ידי הטלת חובת אמונים על המיעוט ,שכעת בידיו הכוח להשפיע על רכושו של
הרוב .מי שבידיו היכולת להשפיע על רכושו של האחר ,בין אם הוא מיעוט ובין אם
הוא רוב ,חייב להפעיל את כוחו בתום לב לטובת הקבוצה כולה .נסיון סחטנות
ייחשב להפרה של חובת האמונים"] 13.ההדגשות אינן במקור[
 .53כאמור לעיל אם כן ,עמדת הרשות היא כי לצורך פסילת קולו של בעל מניות המצביע נגד עסקת
בעלי שליטה ,לא די בעצם התקיימותם של אינטרסים עודפים כלשהם ,ואף אם אלו מהותיים.
קולו של בעל מניות במקרה זה יפסל רק ככל שניצל את כוחו לרעה ומכל מקום הפר את חובות
תום הלב או ההגינות המוטלות עליו בהפעלת זכויותיו כבעל מניות באופן שהצבעתו של בעל
המניות נבעה ממניעים שאינם טובת החברה אלא טובתו האישית בלבד ולא די בעצם

 11ע"א  2643/97גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ ,פ"ד נז)400 ,385 (2
 12פירוט דברי ההסבר מתוך דו"ח "הוועדה לחקיקת חוק החברות החדש" ,תשנ"ה ,1994-עמ' 194
 13ז' גושן "הצבעה תוך ניגוד אינטרסים בדיני חברות" ,משפטים כ"ט )תשנ"ח(.38 ,17 ,

התקיימותו של אינטרס זר .זאת ,להבדיל מהעקרונות שנקבעו בפסיקה בדבר התקיימותו של
עניין אישי בהקשר של בעלי מניות המצביעים בעד אישור עסקת בעלי שליטה.

ה .התניות לאישור העסקה שאין לראות בהן משום הפרת חובות תום לב והגינות
 .54בשולי הדברים נתייחס בקצרה לקבוצת מקרים במסגרתה מציב בעל מניות תנאים לצורך מתן
הסכמתו לעסקת בעלי שליטה ואשר לעמדת הרשות אין לראות בהצבתם משום הפרת חובות
תום הלב או ההגינות של בעל המניות.
 .55מקרים אלו מתאפיינים בנגיעתם לכלל בעלי המניות ,כגון  -התניית הצבעת בעל המניות
לאישור עסקת בעלי שליטה בחלוקת דיבידנד על ידי החברה; התניית אישור ההתקשרות
בצמצום מצבת בני המשפחה השולטת המכהנים בחברה וכל פעולה אחרת שמטרתה טיוב
הממשל התאגידי באופן המשרת את כלל בעלי המניות.
 .56הרציונל לגישה זו ברור – תוצאותיהן של התניות אלו מיטיבות עם כלל בעלי המניות בחברה
והתועלת לבעל המניות המתנה הצבעתו הינה בכובעו כבעל מניות בחברה בלבד ומשותפת לכלל
בעלי המניות .גישה זו ניתן להסיק על דרך ההיקש גם מהגדרתו של עניין אישי בחוק ,כעניין
אישי למעט זה "הנובע מעצם החזקת מניות בחברה".
 .57עמדה ברוח דברים דומה הוצגה גם בהחלטה ,לפיה:
"לא כל מחלוקת בין בעל השליטה לבין בעל מניות המיעוט ,הופכת את בעל מניות
המיעוט המתנגד לעסקה ,לבעל עניין אישי הפסול מלהצביע בה .קיומם של מאבקים
בין הרוב לבין המיעוט ,קיומם של אינטרסים מסחריים לגיטימיים של בעל מניות
המיעוט ועניין אישי שלו "כבעל מניות" )ור' הגדרת "עניין אישי" בס'  1לחוק
החברות( – אין די בהם כשלעצמם כדי לשלול את ההנחה כי בעל מניות המיעוט
כשיר להצביע ביחס לעסקה ,כמי שאינו בעל עניין אישי בה] ".סעיף  37להחלטה-
ההדגשות אינן במקור[

ו .עמדת הרשות בדבר "עניין אישי שלילי"
 .58עמדתה של הרשות כפי שהוצגה בבתי המשפט קמא הינה ,כי כלל לא ניתן לסווג בעל מניות
המצביע נגד עסקת בעלי שליטה כבעל עניין אישי באישור העסקה ,וכי המנגנון המתאים
לפסילת קולות הנו בהתאם לסעיפים  193 – 192לחוק החברות )המחייב פנייה לבית המשפט(.
עמדה זו נשענה על תכלית החוק כמפורט לעיל ,וכן על לשונם המפורשת של סעיפים  268ו275 -
לחוק .סעיפים אלו קובעים כי העניין האישי הנבחן הוא זה הקיים ב"אישור" העסקה ,להבדיל
מעניין אישי הקיים בהתנגדות לה .לדוגמא ,סעיף )(3)275א( לחוק קבוע כי "במנין קולות הרוב
באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור
העסקה ."...לגישת הרשות ,לא בכדי נכלל הניסוח "בעלי ענין אישי באישור העסקה" ,וניתן
אף ללמוד זאת מדברים מפורשים של חברי ועדת חוק חוקה ומשפט בעת הדיון בהצעת חוק

החברות ,וכן בעת הדיון בהצעת תיקון  16לחוק החברות ,כפי שפורט בהרחבה בנספח א'.
ציטוט דבריהם המלאים של חברי ועדות הכנסת בנדון מובאים במלואם בסעיפים  7-15של
נספח א' )עמדת הרשות שהוגשה בעניין ב .יאיר(.
 .59עמדה זו לא התקבלה על-ידי בתי המשפט קמא ,אשר סברו כי אפשר שיתקיים "עניין אישי
שלילי" ,קרי עניין אישי של בעל מניות המתנגד לעסקת בעלי שליטה ,בגינו יש לסווג את קולו
כך שלא ייכלל ברוב הבלתי נגוע הנדרש לאישור העסקה .יחד עם זאת ,הרשות אינה מתנגדת
לגישה זו ,כל עוד היא נשענת על הרכיבים הבאים – פסילת קולו של בעל מניות מתנגד לא
תיעשה על-ידי בעל השליטה או החברה אלא על-ידי בית המשפט; הנטל לפנות ולהוכיח עניין
אישי שלילי יוטל על הטוען לכך; והמבחנים לקיומו של עניין אישי שלילי יהיו מצומצמים יותר
מהמבחנים לקיומו של עניין אישי בנסיבות רגילות )קרי ,של בעל מניות המצביע בעד העסקה(,
ובהתאם להוראות סעיפים  192ו 193 -לחוק החברות .הרשות בדעה כי תוצאת הניתוח
המשפטי בשני המסלולים תהא זהה ,ותעלה בקנה אחד עם עניינו של ציבור המשקיעים.
 .60ככל שהחלטת בתי המשפט בעניין אפשרות קיומו של "עניין אישי שלילי" תישאר על כנה,
מבקשת הרשות להתייחס להלן בקצרה לפרשנות שניתנה על ידי כבוד השופט סולברג בעניין ב.
יאיר לפיה במקרים מסוימים )אשר על פי קביעתו של כב' השופט סולברג ניתן להניח כי אלו
יהיו חריגים מאוד( תוכל החברה עצמה לקבוע כי מתקיים "עניין אישי שלילי" כאמור.
 .61בפסק הדין בעניין ב .יאיר קבע כבוד השופט סולברג ,כי חברה רשאית לסווג בעל מניה שהצביע
נגד עסקה כמי שיש לו ענין אישי בעסקת בעלי שליטה ככל שהעניין האישי גלוי על פניו ובלבד
שבעל המניה אינו מתנגד לסיווג האמור .לעומת זאת ,ככל שהתנגד בעל המניה לסיווגו כמי
שיש לו עניין אישי ,הנטל על החברה להוכיח את עניינו האישי בטרפוד העסקה ,באמצעות פניה
לערכאות על פי סעיפים  192-193לחוק החברות.
ראו למשל בסעיף  25לפסק הדין:
"במצב שבו עניינו האישי של בעל המניות גלוי ...ועצם קיומו אינו נתון במחלוקת,

יחול ככל הקניין :בעל המניות יהיה מנוע מלהצביע בהתאם להוראת סעיף .275
במצב שבו עניינו האישי אינו גלוי ,ועצם קיומו רק נטען על ידי בעל מניות אחר בעוד
שהוא עצמו איננו מודה בו לא יחול כלל קניין ובעל המניות יצביע באסיפה".
]ההדגשות אינן במקור[
 .62קביעה זו מעוררת סוגיה נוספת ,והיא  -מהו "עניין אישי גלוי" ,וכן האם התקיימותו תלויה
ביחס בין אופן ההצבעה ובין מהות היחסים בין בעל המניות לבין בעל השליטה.
 .63כך למשל ,בעת התקיימותם של קשרים עסקיים מהותיים מתמשכים של בעל המניות עם בעל
השליטה או מקום שמדובר בעובד החברה .בהתאם לקביעות בת.פ) .ת"א(  1440162/05בו נדונה
סיטואציה של בעל מניות שהצביע בעד אישור עסקת בעלי שליטה ,כמו גם על פי עמדות
הרשות ,קשרים כאמור ככל שהם מהותיים יקימו לבעל מניות המצביע בעד עסקת בעלי
שליטה ,עניין אישי באישורה.

 14בת.פ) .ת"א(  40162/05מדינת ישראל )פרקליטות מיסוי וכלכלה( נ' אביב בן יוסף אלגור )לא פורסם(

דוגמא נוספת הינה של בעל מניות שהינו קרוב של בעל השליטה ,אשר נחשב אף הוא כבעל עניין
אישי בעסקת בעלי השליטה .במקרה זה ישנו בהכרח עניין אישי ,שכן הגדרת "עניין אישי"
בסעיף  1לחוק כוללת גם עניין אישי של קרוב.
 .64מתעוררת השאלה אם כן ,האם קשרים מסוג זה הינם משום "עניין אישי גלוי" אליו התייחס
כב' השופט סולברג שיש בהתקיימותם בכדי להצדיק פסילת קולו גם של בעל מניות המצביע
נגד אישור עסקת בעלי שליטה.
 .65לעמדת הרשות התשובה לשאלה זו שלילית  -קרי ,אין לראות בקשרים מסוג זה עם בעל
השליטה או בקשרי קרבה אחרים אליו ,אשר לפי ההלכות הקיימות יש בהם בכדי להקים
לבעל המניות עניין אישי בעסקה בעת הצבעתו בעד העסקה ,כקשרים המקימים עניין אישי
לבעל מניות המצביע נגד העסקה.
 .66הגדרת עניין אישי ככולל גם עניינו האישי של קרוב כמו גם הפסיקה ועמדות הרשות המוזכרים
לעיל נעוצים כולם בהנחה האפריורית לפיה קרוב של בעל השליטה כמו גם מי שהינו בעל
קשרים הדוקים עמו או מי שיש לו קשרי תלות בבעל השליטה מעוניינים ,ככלל ,בטובתו של
בעל השליטה .לפיכך ,קיים חשש כי יתפתו להעדיף את האינטרסים של בעל השליטה על פני
טובת החברה ולהצביע בהתאם.
 .67עם זאת ברור על פניו שלא מתקיימת העדפה דומה לבעל מניות מאלו המנויים לעיל ,אשר
מצביע נגד עסקת בעלי השליטה .עצם הצבעתו של בעל מניות מסוג זה נגד העסקה ,עסקה
המבוצעת בהסכמתו ועל פי רצונו לרוב של בעל השליטה ,מעיד כי אין הוא פועל ממניעים
שמטרתם להיטיב עם בעל השליטה.
 .68לשון אחר ,קיים קשר בין אופן ההצבעה – בעד או נגד העסקה – לבין טיבו או "כיוונו" של
העניין האישי  -האם האינטרס של בעל המניות בקשר עם בעל השליטה הינו להיטיב או שמא
להרע עמו .ומן הפרט אל הכלל ,עצם הצבעתו של בעל מניות נגד עסקת בעלי שליטה מאיינת
את החשש כי העניין האישי גרם לבעל המניות להיטיב עם בעל השליטה.
 .69לפיכך ,לעמדת הרשות לא מתקיים במקרים דוגמת אלו המנויים לעיל "עניין אישי גלוי" ,אשר
הינו כאמור אחד התנאים שנקבעו על ידי כבוד השופט סולברג לצורך קיומה של אפשרות
לחברה לסווג בעצמה בעל מניות מתנגד כבעל עניין אישי .משלא מתקיים העניין האישי הגלוי,
הרי שעל פי קביעת כב' השופט סולברג כאמור לעיל ,החברה אינה רשאית עוד לסווג בעל מניות
מתנגד כבעל עניין אישי ובחינת תקינות הצבעתו ככל ונטען כנגדה תבוצע על ידי בית המשפט
בלבד ,בהתאם למבחני תום הלב וההגינות הקבועים בסעיפים  192ו 193 -לחוק החברות.
 .70לשם חידוד הסוגיה והיגיון הדברים ניתן להשתמש כדוגמא בהצבעתם של האחים יסלזון
במסגרת הליכי האישור העסקה בפרשת אייזנברג .כאמור באותו מקרה נקבע כי אייזנברג
הציג שורה של מצגי שווא שמטרתם ליצור רושם כאילו עסקת בעלי שליטה אושרה כנדרש על
פי דין ,בעוד שבפועל לא הושגה התמיכה הנדרשת מבין בעלי המניות בחברה .בין היתר סווגו
בעלי מניות המכונים האחים יסלזון ,אשר הצביעו בעד אישור העסקה ,כמי שאינם בעלי עניין
אישי באישורה .זאת ,על אף שהתקיימו קשרים בינם ובין הנאשם ובין היתר נכרת ביניהם
הסכם הצבעה ,לפיו התחייבו האחים יסלזון להצביע בעד עסקת בעלי השליטה שנדונה שם.
 .71אילו לדוגמא היו האחים יסלזון מצביעים נגד אישור העסקה ,חרף התחייבותם כלפי בעל
השליטה להצביע בעד העסקה ,האם היה מקום לסווגם כבעלי עניין אישי? לגישת הרשות,

התשובה לכך שלילית ,שכן החשש להטיית שיקול הדעת ,שמקורו בקשרים עם בעל השליטה,
לא התממש בפועל.

ט .מתן תגמול לבעל שליטה עד להכרעת בית המשפט
 .72סוגיה משפטית נוספת המתעוררת בעקיפין לאור ההחלטה ולפסק הדין בעניין ב .יאיר ואשר
מוזכרת בשולי הדברים בסעיף  103לבקשת רשות הערעור שהגישה תדביק ,עניינה עסקת בעלי
שליטה במסגרתה מתבקש אישור מתן תגמול לבעלי השליטה בגין כהונתם כבעלי תפקיד
בחברה .במקרה בו לא אושרו תנאי התגמול לבעל שליטה עקב התנגדותו של בעל מניות
שהצבעתו הכריעה את תוצאות האסיפה ,ואשר לטענת בעל השליטה או החברה יש לפסול את
קולו ,מתעוררת השאלה האם מקום בו בעל השליטה ממשיך ומעמיד שירותיו לחברה ניתן ומן
הראוי לאפשר לחברה להמשיך ולשלם לו תגמול עבור כך עד לסיומן של ההתדיינויות
המשפטיות בנדון ולהכרעת בית המשפט בגורל הצבעת בעל מניות המיעוט המתנגד.
 .73הרשות בדעה כי התשובה לכך שלילית .ביחס לעסקאות בעלי שליטה הכלל הינו כי המיעוט
הוא בעל זכות ההכרעה ולפיכך ,ובהתאם לכלל הידוע לפיו "המוציא מחברו עליו הראיה" יש
לכבד את הכרעתו של המיעוט כל עוד לא הוכח כי קיימות הצדקות לפסילת קולו .משכך ,עד
להכרעה של בית המשפט בגורל קולו של בעל מניות המיעוט נקודת המוצא הינה כי תנאי
התגמול לבעל השליטה לא אושרו כדין.
 .74מחד ,החברה ובעל השליטה עשויים לטעון כי השהיית העסקה עד הכרעת בית המשפט לנוכח
התנגדות בעל מניות המיעוט עלולה להזיק לחברה ולמנוע תגמול הולם לבעל השליטה בגין
עבודתו .מאידך ,סעיף  280לחוק החברות קובע כי עסקה שלא אושרה כדין היא חסרת תוקף.
באיזון בין האינטרסים העומדים על הפרק עמדת הרשות הינה כי החשש מהעברת ערך לבעל
השליטה ,החשש מפגיעה באמון הציבור בשוק ההון והפגיעה בזכויותיו הקנייניות של בעל
מניות המיעוט מלהפעיל זכויותיו ,עולה על החשש מפגיעה בכיסו של בעל השליטה.
 .75ודוק ,מתן הרשאה לחברה לתגמל את בעל השליטה במהלך תקופת הביניים תייצר שני
תמריצים שליליים .ראשית ,היא עשויה להשפיע על שיקוליו של בעל מניות מיעוט השוקל את
אופן הצבעתו בדבר תנאי התגמול .בעל מניות הסבור כי תנאי התגמול אינם ראויים עשוי
להימנע מלהפעיל זכויותיו בהצבעה באסיפה אם יידע כי בעל השליטה יוכל לטעון כי הצביע
נגד העסקה שלא בתום לב ולגרור אותו להליכים משפטיים ארוכים ,במהלכם ימשיך בעל
השליטה לכהן בחברה בתמורה לתגמול .שנית ,מתן תגמול לבעל השליטה בתקופת הביניים יש
בו גם משום תמריץ לבעל השליטה להביא להתמשכות ההליכים שלא לצורך ,ולמצער להימנע
מקידומם ביעילות.
 .76לא למותר לציין עוד כי ככלל ,בחלק ניכר מן החברות הציבוריות בישראל ,פרנסתם של בעלי
השליטה בהן אינה תלויה בעיקרה בתגמול המשולם להם על ידי החברות בשליטתם ,וכי בפני
החברה ובעל השליטה אפשרויות לנקוט בצעדים נוספים במהלך תקופת הביניים ,לרבות
חלוקת דיבידנד; המשך כהונה עד להכרעה ללא תמורה; סיום כהונה של בעל השליטה ומינוי
בעל תפקיד שלבעל השליטה אין עניין אישי בשכרו; ואישור תגמול מינימלי בגין תקופת
הביניים הקבוע בתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין( ,התש"ס ,2000 -אשר ככלל

לא מחייב את אישורה של האסיפה הכללית )אלא במקרה של דרישה לכך על ידי בעל מניות
המחזיק בשיעור שאינו זניח מזכויות ההצבעה בחברה(.

סיכום
 .77עמדת הרשות הינה כי לא ניתן לסווג בעל מניות המתנגד לעסקת בעל שליטה כבעל עניין אישי
בהתאם להסדר המשולב ,וכי פסילת קולו יכולה להיעשות רק במנגנון הקבוע בסעיפים – 192
 193לחוק החברות ,המחייב פנייה לבית המשפט .יחד עם זאת ,הרשות אינה מתנגדת לגישה
שהובעה בהחלטות בתי המשפט לפיה במקרים מסוימים עשוי בעל מניות מתנגד להיחשב בעל
"עניין אישי שלילי" ,וזאת כל עוד יתקיימו התנאים הבאים:
א.

פסילת קולו של בעל מניות מתנגד לא תיעשה על-ידי בעל השליטה או החברה אלא על-
ידי בית המשפט .מתן אפשרות לבעל השליטה או לחברה לפסול בכוחות עצמם קולו של
בעל מניות מתנגד אינה מתיישבת עם תכלית ההסדר המשולב ועלולה לפגוע בזכויות
בעלי מניות המיעוט בחברות ציבוריות;

ב.

הנטל לפנות לבית המשפט ולהוכיח עניין אישי שלילי יוטל על הטוען לכך .גישה לפיה
חובת ההוכחה מוטלת על בעל מניות המיעוט תיצור תמריצים שליליים משמעותיים
שלא להפעיל את כוח ההצבעה באסיפה הכללית;

ג.

המבחנים לקיומו של עניין אישי שלילי יהיו מצומצמים יותר מהמבחנים לקיומו של
עניין אישי בנסיבות רגילות )קרי ,של בעל מניות המצביע בעד העסקה( ,ובהתאם לחובות
תום הלב וההגינות הקבועות בסעיפים  192ו 193 -לחוק החברות .על פי מבחני תום הלב
וההגינות לא די בכך שלבעל המניות אינטרסים נוספים זולת טובת החברה ,אלא שנדרש
להוכיח כי שיקולים זרים שאינם עולים בקנה אחד עם טובת החברה הם אלו אשר
הביאוהו להצביע כנגד העסקה .לעמדת הרשות החובה המוטלת על בעל מניות מיעוט
בהצבעתו בעסקת בעלי שליטה הינה שלא לנצל את כוחו לרעה .בעל מניות המצביע נגד
העסקה רשאי אם כן לשקול שיקולים נוספים זולת טובת החברה ,ובלבד שהוא פועל
בדרך מקובלת ,בתום לב ואינו מנצל את כוחו לרעה ,או עומד בחובות ההגינות החלות
עליו ,לפי העניין.
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