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 גישה אותה הצענואימץ בית המשפט באופן עקרוני בפסק דין מכונן בעניין כמצ'יינה, 
על הצהיר בית המשפט  1.בעבר בכל הנוגע לעסקה של החברה הציבורית עם בעל השליטה שלה

נחיצות הביקורת השיפוטית גם לגבי עסקה שאושרה כדין, ועל היתרונות העומדים לחברה אשר 
תבחר להפקיד בידי ועדה בלתי תלויה של הדירקטוריון את משימת גיבוש העסקה. המשק הגיב 
במהירות להחלטת בית המשפט בעניין כמצ'יינה. מאז ההחלטה ועד היום ניתן לראות בעסקאות 

וד עניינים נעשה שימוש תדיר בוועדת דירקטוריון מיוחדת לניהול מו"מ לבחינת בולטות בניג
אנו מקווים כי התפתחות זו מעידה על השתרשות הנורמה המשפטית הראויה  2וגיבוש העסקה.

הביאו ובחקיקה בהקשר זה. התפתחויות אלו, וכן התפתחויות משמעותיות אחרות בפסיקה 
  אותנו לכתיבת מאמר זה.

וכחי כוונתנו להבהיר שלושה עניינים מרכזיים הקשורים לביקורת השיפוטית במאמר הנ
על עסקאות עם בעלי עניין. ראשית, קיים מגוון גדול של עסקאות בניגוד עניינים ויש לבחון אם 
בכולן יש להפעיל את מבחן ההגינות המלאה, ובאיזו מתכונת. בעניין זה נעסוק בפרק נפרד של 

בה נדון עוסקת בצעדים שבהם צריכה  ההשאלה השנייה הנוכחית. המאמר שטרם נכלל בגרס
ובלתי מוטה. במהלך הדיון בנושא י הוועדה הבלתי תלויה לנקוט על מנת לקיים הליך אפקטיב

 תלויות בלתי וועדות בהפעלת שנצבר הניסיון לאור זה לעניין בעבר העלינואשר  נפֵתח את ההצעות
  זהו פרקו הראשון של המאמר בגרסתו הנוכחית. . בישראל האחרונות בשנים

 הביקורת עוצמת על תלויה בלתי בוועדה לשימוש שיש ההשלכה את נבחן, לאחר דיון זה
 גם לבחון הראוי ומן הברית בארצות לאחרונה מסתמנים זו בסוגיה חשובים שינויים. השיפוטית

בבית המשפט, המעלה כי אכן פעלה בחברה  מעמיק בירור שלאחר היא זה לעניין עמדתנו. אותם
ראוי כי בית המשפט , וועדה בלתי תלויה אשר ניתן להתרשם כי פעלה באופן אפקטיבי ובלתי תלוי

 אם, זאת לעומת. להוציא חריגים מצומצמים לגופה העסקה של הגינותה את ויבחן ימשיךלא 
 בירור שנדרש הרי שלה התלות אי או הוועדה פעולת אפקטיביות לגבי ספק המשפט בבית מתעורר

 הגינות לגבי ספק עולה הדברים פני על שבהם במקרים, כן כמו. תנאיה והגינות עסקה של לגופה
 ובלתי כאפקטיבית נחזית הוועדה עבודת כאשר גם, שיפוטית לביקורת לצפות יש העסקה תנאי

 הראוי מן הרגיל במקרה. קיצון למצבי זאת מעין התערבות לשמור יש לשיטתנו אולם, תלויה
 לאישור גם מקרה בכל עומדת החלטתה כזכור אשר, הוועדה דעת שיקול את יכבד המשפט שבית

 אפקטיביות בוועדות לשימוש תמריץ לתת מנת על וזאת, המניות בעלי של המיעוט מקרב רוב
, המיוחד מ"המו הליך ללא גם עסקאות לאשר החברות מן למנוע אין, מקום מכל. תלויות ובלתי

 כל ללא ותנאיה העסקה של הגינותה בדבר נוקבת שיפוטית מביקורת מנוס אין זה שבמקרה אלא
  .השליטה לבעל הקלה
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). מבחן 15.5.2011ניתנה ביום , בנבו פורסםכהנא נ' מכתשים אגן תעשיות בע"מ ( 26809-01-11ת"צ (ת"א)    

ההגינות המלאה (ללא התייחסות למקומה של הוועדה הבלתי תלויה) אומץ גם על ידי בית המשפט העליון בעניין 
"גדיש" קרנות גמולים בע"מ נ' אלסינט בע"מ  2718/09כמצ'יינה. ראו, ע"א אלסינט תוך הפניה לפסק הדין בעניין 

  ).28.5.2012, ניתן ביום בנבו פורסם(
2
ראו למשל עסקת מיזוג בין דיסקונט השקעות לבין כור, עסקה להפיכת חברת כלל תעשיות לחברה פרטית,    

נציג סיכום סטטיסטי  אחרות אשר בהמשךעסקה מתוכננת לרכישת כלל ביטוח על ידי כור, ועוד עסקאות רבות 
 ך. בחלק מן המקרים הוכשלה העסקה המתוכננת עוד בשלב הדיונים בוועדת הדירקטוריון הבלתי תלויה ובכלגביהן

 יש אולי ללמד על עוצמתו של הכלי המדובר.



  דרישות מבחן ההגינות המלאה – פרק ראשון

לאפשר  –בפרק זה נציג בהרחבה את הדרישות של המבחן על רקע הרציונל העומד ביסודו 
השגתה של העסקה המיטבית עבור החברה או בעלי מניות המיעוט, לפי העניין. הדיון שלנו בפרק 
זה יתמקד במתכונת המלאה של ההליך, אשר מתאימה לעסקאות גורליות עבור בעלי המניות. 
בהמשך המאמר נדון במתכונת מרוככת יותר, המתאימה לעסקאות אחרות. לצורך הדיון בפרק 

כי מדובר בעסקת מיזוג שבה רוכש בעל השליטה את בעלי מניות המיעוט, עסקה מסוג זה, נניח 

going private.אשר לגביה אין ספק בנחיצות המתכונת המלאה של ההליך ,  

הדרישות התהליכיות במסגרת מבחן ההגינות המלאה שואבות השראה מדלוור. עם זאת, 
ישראל יש מספר הבדלים בעלי חשיבות בין השיטה המשפטית בדלוור לבין השיטה המשפטית ב

בהקשר שלנו. הבדל מרכזי אחד הוא דרישת חוק החברות לאישור עסקאות חריגות עם בעלי 
 יתמקד בעיקר בעבודת הועדה המיוחדתבפרק זה לפיכך, הדיון שליטה בידי בעלי מניות המיעוט. 

   .שאינה נזכרת בחוק

  א. הועדה המיוחדת: הרכב וסמכויות 

עדה המיוחדת מהווה נדבך חשוב בהליך מדמה השוק, שתכליתו להבטיח הבאת מנגנון הוו
העסקה הטובה ביותר האפשרית בפני בעלי המניות. בשיטת המשפט של דלוור מנגנון זה מהווה 
יציר בלעדי של הפסיקה. לפיכך, בתי המשפט שם מקדישים תשומת לב ניכרת להיבטים הנוגעים 

אל, לעומת זאת, חוק החברות דורש את אישורה של וועדת להרכב הוועדה וסמכויותיה. בישר
הביקורת לעסקה וקובע הסדרים נוקשים ביחס להרכב וועדה זו. ככל שחברה ישראלית מחליטה 
להסמיך את וועדת הביקורת לשמש כוועדה מיוחדת, חלק ניכר מדרישות הפסיקה בדלוור חלות 

מחייבים דגשים שונים באשר להרכב הבדלים אלה בתשתית המשפטית  על הוועדה מכוח חוק.
  הוועדה וסמכויותיה לפי הדין בישראל.

  סמכויות  .1

חלק ניכר מהפסיקה בדלוור מוקדש לבחינת השאלה האם הוקנתה לוועדה המיוחדת  
זכות וטו אפקטיבית על אישור העסקה. בישראל, לעומת זאת, בהנחה שוועדת הביקורת היא זו 

חוק החברות בישראל מחייב את אישורה לעסקה, ואינו  שהוסמכה לשמש כוועדה המיוחדת,
משאיר את העניין לשיקול דעתם של החברה או בעל השליטה. לפיכך, הסמכת הוועדה צריכה 
להתייחס לשלושה עניינים עיקריים: בחינת חלופות לעסקה, ניהול מו"מ על תנאיה ושכירת 

  יועצים.

. ככלל, ראוי שהוועדה המיוחדת תוסמך בידי הדירקטוריון לבחון גם בחינת חלופות

מגוון  going privateחלופות לעסקה המוצעת בידי בעל השליטה. כפי שנבהיר בהמשך, בעסקת 
החלופות מוגבל מאד. עם זאת, במישור העקרוני על הוועדה לבחון האם קיימות חלופות ריאליות 

 לעסקה המוצעת בידי בעל השליטה.

הוועדה לניהול מו"מ מתחייבת  הסמכת 3. כפי שהסברנו במאמר הקודם,"מניהול מו
כלכלית כדי כדי להגשים את המטרה של ההליך, שהיא להביא בפני בעלי המניות -מבחינה עסקית

את העסקה הטובה ביותר האפשרית בנסיבות העניין. ברקע הדברים עומדת גישה נורמטיבית 
רק לוודא כי העסקה סבירה או כזו שאינה פוגעת בחברה, אלא  שלפיה תפקיד הדירקטורים לא

שהיא הטובה ביותר האפשרית עבור החברה. יש לציין, כי עמדה נורמטיבית זו קיבלה לאחרונה 
רישא לחוק החברות. סעיף זה קובע כיום כי עסקה הקבועה בפרק  270חיזוק עקב שינוי סעיף 

החברה". עד לאחרונה, לעומת זאת, קבע הסעיף כי החמישי לחוק החברות חייבת להיות "לטובת 
  על עסקה הקבועה בפרק החמישי להיות כזו "שאינה פוגעת בטובת החברה".
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משפט אסף חמדני ושרון חנס "הגינות מלאה? בעלי שליטה, חובות הדירקטוריון וביקורת שיפוטית"    

  ).2008( 75ט  ועסקים



לוועדה צריכה להיות הסמכות לבחור את היועצים הנדרשים לה לצורך שכירת יועצים. 
יעה כי ביצוע עבודתה, וזאת מבלי צורך לקבל את אישורם של גורמים נוספים בחברה. אין מנ

החברה תקבל המלצות מידי גורמים בחברה, אך ראוי כי הוועדה תבחן מספר חלופות. מכל מקום, 

ועליה לוודא כי הייעוץ אותו  4הסמכות הבלעדית לקבלת החלטה בנושא צריכה להיות של הוועדה,
  היא תקבל יהיה אכן בלתי תלוי בהנהלת החברה או בבעל השליטה.

  הרכב  .2

המיוחדת הוא לפעול באופן המדמה, במידת האפשר, את המו"מ תפקידה של הוועדה 
אשר היה מתנהל על ידי החברה לו מדובר היה בעסקה עם צד לא קשור. לפיכך, יש להקפיד 

לא יהיו אלה שינהלו את המו"מ מטעם החברה. —בעל השליטה—שנציגי הצד שכנגד בעסקה
ם בבעל השליטה קטנה ככל הניתן.  מסיבה זאת יש למנות לוועדה דירקטורים שמידת התלות שלה

איוש נכון של הוועדה מאפשר שיח חופשי בוועדה, מקל על החשש מהפעלת לחץ ישיר או עקיף 
העברת מידע אשר יכול לפגוע בתוצאת המו"מ -מטעם בעל השליטה, ומאפשר גם להקפיד על אי

ות הנדרש מעצם הדירקטורים החיצוניים של החברה עומדים בקריטריון אי התל 5בין הצדדים.
גם דירקטורים בלתי תלויים, כהגדרתם בחוק,  6דרישות הכשרות והליכי המינוי המיוחדים שלהם.
   7אשר אינם דירקטורים חיצוניים, יכולים להתאים.

ברשימה הקודמת שלנו ציינו כי יש ספק רב, בלשון המעטה, אם ועדת הביקורת בהרכבה 
לשמש גם כוועדת מו"מ. הסיבה היא שחוק החברות נכון לתאריך כתיבת אותה הרשימה, יכולה 

באותו הזמן לא הקפיד על אי התלות של ועדת הביקורת ולצד הדירקטורים החיצוניים (בדרך כלל 
מאז,  8שניים בלבד) ישבו גם לעיתים קרובות עובדים של חברות הקשורות בבעל השליטה.

של וועדת הביקורת. כיום חייב  לחוק החברות, חלה מהפכה זוטא בהרכבה 16וכתוצאה מתיקון 
להיות בוועדה רוב לדירקטורים בלתי תלויים, ונפסלה חברותם של כל הדירקטורים שזיקתם 
לבעל השליטה במישרין או בעקיפין, היא זיקה אמיצה. ייתכן אפוא כי כיום וועדת הביקורת 

ירקטורים בלתי יכולה לתפקד גם כוועדת המו"מ, למרות שלטעמנו יש העדפה ברורה לכך שרק ד
  תלויים, כהגדרתם המחמירה בחוק החברות, ישמשו בתפקיד. 

לגבי חברי וועדת ביקורת אחרים, שאינם דירקטורים בלתי תלויים, יש לבצע בדיקה 
פרטנית לגבי כשרותם למשימה. מכל מקום אנו בעמדה שחברי דירקטוריון שחוק החברות אוסר 
עליהם לשמש כחברי ועדת ביקורת (בשל התלות שלהם בבעל השליטה) אינם יכולים לשמש כלל 

ת. עד כה, זיהינו חריגה בודדת מכלל זה בהרכבה של אחת מוועדות כחברי וועדת המו"מ המיוחד
המו"מ המיוחדות שנתכוננו במשק בתקופה האחרונה. באותו מקרה מונה יו"ר הדירקטוריון לכהן 
כאחד מחברי הוועדה המיוחדת לניהול המו"מ בנוגע לעסקה בניגוד עניינים שבה רכשה חברת הוט 

על יו"ר הדירקטוריון לכהן בוועדת הביקורת כך אין זה ראוי כפי שהחוק אוסר  9את חברת מירס.
  שיכהן בוועדת המו"מ המיוחדת. 

מעבר לכך, כאשר ועדת הביקורת מונה מספר גדול של חברים הדבר עלול להקשות עליה 
לבצע את משימת המו"מ שהינה משימה מורכבת יותר ותובענית יותר ממשימת האישור הקבועה 

לכל היותר  4חברים או  3. מניסיוננו ועדות מו"מ אפקטיביות מונות לוועדת הביקורת בחוק
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. בעניין In re W. Nat'l Corp. S'holders Litig., C.A. No. 15927, 2000 WL 710192, at *22 (Del. Ch.)ר'   

שהנהלת החברה ארגנה ליועצים ראיונות  בשל העובדהזה קבע בית המשפט שאי התלות של יועצי החברה לא נפגעה 
 ,In re Emerging Commc'ns Inc. S'holders Litig., C.A. No. 16415, 2004 WL 1305745עם הועדה. ר' גם 

at *6 & n.13 (Del. Ch. revised June 4, 2004  
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8
 .99חנס וחמדני הוגנות מוחלטת בעמוד    
9
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(בארה"ב נוהגות גם וועדות של שני דירקטורים ולעיתים אפילו אחד, אך איננו ממליצים על 
  אפשרות אחרונה זאת). 

לחוק החברות ואשר נותן  16יש לציין לטובה שינוי נוסף אשר נכנס לחוק כחלק מתיקון 
לאפקטיביות של הוועדה המיוחדת. בהמשך לאחת ההמלצות המרכזיות של  גם הוא רוח גבית

וועדת חמדני נקבע בחוק החברות כי הארכת כהונה של דירקטור חיצוני יכולה להתבצע על ידי 
האפשרות שלא להיזקק לקולו של בעל השליטה בעת הארכת הכהונה מחזקת  10המיעוט בלבד.

החיצוני. כמו כן נקבע כהוראה מומלצת בחוק (אשר  במידה מסוימת את אי התלות של הדירקטור
למיטב ידיעתנו טרם אומצה על ידי חברה כלשהי) כי גם המינוי הראשוני של הדירקטור החיצוני 
יעשה על ידי המיעוט בלבד וללא תמיכה של בעל השליטה (להבדיל מברירת המחדל הדורשת רוב 

  באסיפה הכללית ורוב של המיעוט כאחד). 

ברים נציין, כי במספר מקרים החליטו חברות קשורות אשר ביצעו ביניהן עסקה בשולי הד
על הקמת וועדה מיוחדת משותפת, המורכבת מדירקטורים של שתי החברות ותפקידה לוודא כי 
העסקה הוגנת לשני הצדדים. לגישתנו, פעולה בדרך זו מנוגדת לתכלית העומדת ביסוד מנגנון 

  הוועדה המיוחדת. 

יום יש אפשרות שהוועדה המיוחדת תהיה וועדת הביקורת (או נגזרת שלה), לסיכום, כ
ובחפיפה זו יש גם כדי להקל על שלב אישור העסקה בוועדת הביקורת לאחר השלמת עיצוב 
העסקה על ידי וועדת המו"מ. הזהות הפרסונאלית מאפשרת לחברים להיות בקיאים בפרטי 

ם באופן בלתי אמצעי להסביר אותה לחבריהם העסקה כאשר היא מובאת לאישור, והם יכולי
שלא נטלו חלק בהליך המו"מ. עם זאת, במקרים בהם מכהנים בוועדת הביקורת גם דירקטורים 
שאינם חיצוניים או בלתי תלויים, יש צורך בבחינה פרטנית של אי התלות של הדירקטור בחברה 

  או בבעל השליטה.

  ב. יועצים

בטיב העסקה העומדת על הפרק, מורכבותה והיקפה, ואין נחיצות הייעוץ החיצוני תלויה 
כאמור בפתח הדברים, פרק זה עוסק במתכונת זה נכון לתת הנחיות גורפות לעניין זה. עם זאת, 

לפיכך, הנדרשת בעסקאות גורליות לחברה ובעסקאות משמעותיות אחרות.  ,המלאה של ההליך
  ות אלה.הדיון שלנו יתמקד בציפיות מן הוועדה ביחס לעסקא

 בעסקת מיזוג עם בעל השליטה, גם מסוג זה עם צדדים לא קשוריםכמו בעסקאות 
, הצורך בייעוץ איכותי יתר על כן. הדירקטוריםיתעורר בדרך כלל צורך בליווי משפטי וכלכלי של 

גובר במקרה של הוועדה המיוחדת דווקא בשל העובדה כי לדירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים 
נושא זה של מינוי יועצים מתאימים הוא נושא מרכזי, כפי כלל מומחיות בניהול מו"מ.  אין בדרך

 11:בית המשפט בדלוור שהיטיב להסביר זאת

"The effectiveness of a Special Committee often lies in the quality of the 

advice its members receive from their legal and financial advisors" 

 שידמה, במידת האפשר, נועד ליצור מנגנון המיוחדת הועדה . מוסדהיועצים אי תלות
 תבעל—שכנגד בצד הועדה יועצי של תלות, מטבע הדברים. קשורים לא צדדים בין מ"מושל  הליך

 בין שידמה התקשרות בעסקה הליך ליצור הניסיון עם מתיישבת אינה—במקרה הזה השליטה
לפיכך, יש חשיבות לכך כי יועציה המקצועיים של הועדה המיוחדת לא יהיו  .קשורים בלתי צדדים

  תלויים בבעל השליטה (ובכלל זה לא יהיו תלויים בחברה). 
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בין היועצים לבעל השליטה או החברה לא קיימים יחסי תלות, אשר על הוועדה לוודא כי 
ץ מקצועי לוועדה לבין האינטרס עלולים להעמיד את היועצים בניגוד עניינים בין הצורך לספק ייעו

או למנוע מהם את היכולת לספק לוועדה המיוחדת ולחבריה ייעוץ כלכלי או  ,של בעל השליטה
אין להשתמש ביועצים הנותנים תדירות ייעוץ לבעל השליטה, שסיפקו לאחרונה  משפטי עצמאי.

ים בבעל השליטה שירותים בהיקף מהותי לבעל השליטה או לחברה או שיש להם יחסי תלות אחר
או בחברה. גם קבלת דמי תיווך או מעורבות אחרת בעסקה, שלא במסגרת הייעוץ לוועדה, אינה 

  מתיישבת עם דרישת אי התלות.

בהקשר זה נשאלת השאלה האם יש מניעה לשימוש ביועץ משפטי חיצוני העובד עם 
סיבותיה המשפטיות. החברה על בסיס קבוע. מחד, ליועץ משפטי שכזה יש היכרות עם החברה ונ

חשש זה  12מאידך, כפי שקבעה הפסיקה בדלוור, קיים חשש כי ייעוץ שכזה ייחשב כבלתי תלוי.

, שבה היועץ המשפטי נדרש לסייע לוועדה במו"מ מול going privateמקבל משנה תוקף בעסקת 
בעל השליטה על התנאים הכלכליים ולסייע לחברי הוועדה בהפעלת שיקול דעתם, בהתאם 

חובות שלהם. מכל מקום, גם אם יוחלט להשתמש ביועץ משפטי בלתי תלוי, יש לקבוע מתכונת ל
עבודה שתאפשר לחברי הוועדה ליהנות מן הידע והניסיון של היועץ המשפטי הקבוע של החברה, 

  אך מבלי לפגוע באפקטיביות של התהליך.

ועדה. התגמול ליועצי סוגיה נוספת נוגעת להסדרי התגמול של היועצים החיצוניים של הו
הוועדה צריך להיקבע בהתאם לשירותים שהם סיפקו לוועדה בלבד. קבלת דמי תיווך בגין העסקה 
או בונוס על סגירתה, למשל, אינה מתיישבת עם אי תלות. בהקשר זה, עלתה לאחרונה השאלה 

שלהם. האם הסדרי שיפוי בנוגע להיקף האחריות של היועצים הכלכליים פוגעים באי התלות 
עולה לכאורה כי הסדרי שיפוי מסוג זה אינם עולים  בזקמהחלטה של המחלקה הכלכלית בעניין 

בקנה אחד עם הציפייה לאי תלות של יועצים כלכליים. במישור העקרוני, אכן יש בעייתיות 
מסוימת בהסדרים גורפים של פטור מאחריות או שיפוי ליועצים מקצועיים של הוועדה. אולם, 

בנתנו, זוהי פרקטיקה מקובלת בקרב גופים פיננסיים בינלאומיים ולכן, המשמעות למיטב ה
הפרקטית של קביעת הגבלות בעניין זה יכולה להיות סירוב של שחקנים בינלאומיים לספק 
שירותים מסוג זה לחברות בישראל. תוצאה זו תביא בסופו של דבר למצב שבו דווקא שחקנים 

  יחסית יהיו אלה שלא יהיו זמינים לוועדה המיוחדת.  שחשיפתם לשוק הישראלי נמוכה

לשרת את היבט נוסף הנוגע לאי תלות היועצים הוא הבהרה כי היועצים נשכרו על מנת 
בעל השליטה. יש להבהיר  אתחברה או הנהלת ה לייצג אתבלבד, ולא המיוחדת עניינה של הועדה 

בים בחובת סודיות ביחס למידע שהגיע מקבלים הנחיות רק מן הועדה וכי הם חיועצי הועדה כי 
  אליהם עקב מילוי תפקידם עבור הועדה.

לבסוף, נבקש להתייחס לפרקטיקה של ייעוץ משותף. כאשר מדובר בעסקה בין שתי 
חברות ציבוריות של קבוצה אחת, אשר בשתיהן מוקמת וועדה בלתי תלויה לניהול מו"מ על 

את יועציו. כאשר שתי חברות קבוצה אחת  הסכם ביניהם, מן הראוי שכל צד יבחר לעצמו
מתדיינות ביניהם על עסקה עליהן לחקות גם במקרה זה מו"מ בין שני צדדים זרים. כשם שאין זה 
מקובל לחלוק יועצים לעסקה בין צדדים זרים כך אין זה ראוי לחלוק יועצים גם בין חברות 

עניינים מסוים. אנו ממליצים לעצב הקבוצה. ייעוץ משותף עלול להעמיד את היועץ עצמו בניגוד 
נוהג ברור לעניין הפרדה כאמור אף שהקפדה זאת חשובה פחות מההקפדה על אי תלות היועצים 
בבעל השליטה. עסקאות מצומצמות בהיקפן, לרבות עסקאות לקבלת שירותי ניהול מבעל 

  השליטה וחלוקת ההוצאה בין חברות הקבוצה, יכולה להוות חריג לעניין זה.

נאותות המחיר המוצע ושווי המניות המוחזקות בידי ציבור קיד היועץ הכלכלי. תפ
המשקיעים מהווה שיקול עיקרי בבחינת הצעת מיזוג בכלל, והצעת מיזוג מטעם בעל השליטה 

 מעריך או פיננסי יועץ של בשירותיו נעזר הדירקטוריון כי מקובל מיזוג בעסקאות, לפיכךבפרט. 
 לצורך מקצועי סיוע לוועדה המיוחדת ספקל היועצים הפיננסיים הוא בהקשר זה, תפקיד. שווי
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הוועדה המיוחדת לעשות שימוש בשירותיהם של היועצים המשפטיים והפיננסיים זה נקבע כי בחירתה של 
  "הרגילים" של החברה מטילה בספק את עמידתה של העסקה במבחן ההגינות המוחלטת.



קביעת המתודולוגיה  לרבות, המוצע המחיר והוגנות הציבור מניות של ההוגן שוויין בחינת
   .הצורך לפי, שווי הערכת או הוגנות דעת חוותהמתאימה בנסיבות העניין והענקת 

עם זאת, על מנת שהועדה המיוחדת תוכל למלא את תפקידה כהלכה, מן הראוי כי 
 םניסיונ ,הכלכלית םלרשות הוועדה גם את מומחיות ויעמידהיועצים הכלכליים של הוועדה 

היכולת להוציאן  , לרבותלצורך בחינת חלופות אפשריות לעסקהוהיכרותם עם שוק ההון העסקי 
 הוועדה את וילוו(או גורם מקביל אחר)  היועצים הכלכליים כי גם מומלץ. אל הפועל בנסיבות

 לייעץ לועדה , היועצים הכלכליים יכוליםלדוגמא בהליך המו"מ ויעמידו לרשותה את מומחיותם.
 עם מ"במו להשתתף, הועדה הנחיות לפי, אועם נציגי בעל השליטה  מ"המו אסטרטגיית בגיבוש

  .המוצעת העסקה של םהכלכליי התנאים על השליטה בעל נציגי

   .אפקטיבי הליך מדמה שוקג. 

ולפעול באופן דומה לזה  התפקיד העיקרי של הועדה הוא לקיים הליך מדמה שוק
שהייתה פועלת החברה במגעיה עם צד בלתי קשור. מטבע הדברים, יש קושי רב לתרגם תפקיד 
עקרוני זה להנחיות ספציפיות, בייחוד על רקע מגוון הנסיבות שמאפיינות חברות ועסקאות שונות. 

 או פסולות גויותהתנה של סגורה רשימה או לוועדה מדויקות הנחיות כאן לתת מתכווניםאיננו 
התנהלות הוועדה חייבת להיות מותאמת לנסיבות העניין, וכפי שלא ניתן לתת מתכונת . ראויות

כללית לדרך שבה ראוי שאיש עסקים ינהל מו"מ על עסקה שהוא מקדם בעסקיו הפרטיים, כך גם 
  לא ניתן לתת מפרט לחברי וועדת המו"מ.

בהשלכות הדיוניות של ההליך, קביעת יתר על כן, כפי שיוסבר בהרחבה בפרק העוסק 
רשימה סגורה של פרמטרים אובייקטיביים מעלה חשש לציות קוסמטי גרידא, שתכליתו 
הבלעדית היא השגת יתרון דיוני במקרה של תביעה עתידית. על רקע זה, מבנה הדיון שלנו יהיה 

ה קצרה של הנחיות כדלקמן. ראשית, נעמוד על הציפיות העקרוניות מהוועדה. שנית, נציג רשימ
ספציפיות. לבסוף, נסיים את הדיון בדוגמא של החלטה מדלוור שבה נקבע שעבודת הוועדה 
המיוחדת לא הייתה אפקטיבית, וזאת על אף שעל פני הדברים התקיימו כל המאפיינים 

 מה – הדיוני בפן ולא – מהועדה הציפיות מהן – המהותי בפן עוסק זה בפרק הדיון התהליכיים.
  . המשפט בבית להראות יש בדיוק

  . הציפיות מהוועדה1

הציפיה העקרונית מהוועדה היא לפעולה נמרצת ואקטיבית להגנת החברה והמשקיעים 
מהציבור, להבדיל מנסיון להענות לרצונו של בעל השליטה. מכלול פעולותיה של הוועדה צריך 

בריה. בלשונו של בית המשפט ) של חstate of mindלהעיד כי כך פעלה וכי זהו הלך הרוח (
  בדלוואר:

" the special committee must “function in a manner which indicates that 
the controlling shareholder did not dictate the terms of the transaction 
and that the committee exercised real bargaining power ‘at an arms-
length.’” …the inquiry must focus on how the special committee 
actually negotiated the deal ― was it “well functioning” ― rather than 
just how the committee was set up. The test, therefore, seems to 
contemplate a look back at the substance, and efficacy, of the 
special committee’s negotiations, rather than just a look at the 
composition and mandate of the special committee."13 
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ציטוט זה לגבי הציפיה הכללית מוועדת המו"מ לקוח מפסק הדין בעניין סאות'רן פרו,   
שבו נדון בהרחבה בהמשך. באותו מקרה קבע בית המשפט ביחס לחברי הוועדה המיוחדת 

  כדלקמן:

"they allowed themselves to be hemmed in by the controlling 
stockholder’s demands. Throughout the negotiation process, the Special 
Committee’s and Goldman’s focus was on finding a way to get the 
terms of the Merger structure proposed by Grupo Mexico to make 
sense, rather than aggressively testing the assumption that the Merger 
was a good idea in the first place"

14 
 

לסיכום, על חברי הוועדה המיוחדת לפעול באופן שידמה ככל הניתן את אופן הפעולה בין    
צדדים לא קשורים. בהקשר זה עליהם להפגין עצמאות מבעל השליטה ואקטיביות להגנת החברה 
ובעלי מניותיה. כפי שנסביר בפרק העוסק בהשלכות הדיוניות של ההליך, הכרעה שיפוטית בעניין 

נה כוללת של פעולות הוועדה על מנת להתרשם מכנותה ותפקודה, ולא ניתן זה מחייבת בחי
להסתמך על רשימה סגורה של אינדיקציות אובייקטיביות לצורך זה. עם זאת, נצביע להלן על 

  מספר הנחיות הנגזרות מן הציפיות העקרונית מהוועדה המיוחדת. 

  . הנחיות ספציפיות2

עדה אינו לקיים הליך אישור פסיבי, המתמצה . כאמור, תפקידה של הווהבנת התפקיד
בבחינת הערכות שווי, למשל. הוועדה אינה אמורה לקבל את העסקה כעובדה מוגמרת, או כהצעה 
שיש לקבלה או או לדחותה אותה מבלי לשקול את המבנה שלה או תנאיה. גם בהנחה שהעסקה 

  בהנחה שהעסקה טובה. טובה לחברה, יש לנסות ולמקסם את התמורה לבעלי מניות המיעוט

על מנת להבהיר נקודה זו מומלץ כי היועץ המשפטי של הוועדה יעלה בפני הוועדה, 
, את תפקידה והציפיות הנגזרות ממנו. מטבע הדברים, תיעוד נאות של תדריך זה בתחילת דיוניה

  גם יסייע בשלב מאוחר יותר, שבו תיבחן האפקטיביות של הוועדה בבית המשפט. 

. ככלל, על הוועדה המיוחדת לבחון חלופות לעסקה. אך ברמה המעשית, פותבחינת חלו
בחינת החלופות תלויה במהות העסקה. בעסקה של מכירת נכס, למשל, ניתן לטעון שיש לבחון את 
האפשרות למכור לגורם אחר, שאינו בעל השליטה. חלופה דומה קיימת גם בעסקה שבה החברה 

יטה, אם כי במקרה זה ייתכן שיש ייחוד לנכס כלשהו המצוי רוכשת נכס או שירותים מבעל השל
  בידי בעל השליטה. 

, שבה האפשרות הפרקטית לבחון going privateבפרק זה אנו מתמקדים בעסקה של 
 אפשרית חלופה, לכאורהחלופות מותנית בנכונותו של בעל השליטה להעמיד את מניותיו למכירה. 

 בעל מניות את והן המיעוט מניות את הן ירכוש אשר, פוטנציאלי רוכש מציאת היא זו לעסקה
 גם להעמיד השליטה בעלת של הסכמה נדרשת לריאלית תהפוך זו שחלופה כדי, אולם. השליטה

 רק למכירה מניותיו את להעמיד שליטה בעל לחייב ניתן לא, הדברים מטבע. למכירה מניותיה את

  15.המיעוט מניות עבור יותר גבוה מחיר ולקבל לנסות מנת על

. הכלי המרכזי העומד לרשות הוועדה לצורך ניהול מו"מ הוא הצורך ניהול מו"מ
בהמלצתם לשם אישור העסקה (ואם מדובר בוועדת הביקורת, גם הצורך באישורה לפי חוק 
החברות). על חברי הוועדה לעשות שימוש מושכל במנוף זה לצורך שיפור תנאי העסקה, בהנחה 

סקה טובה לחברה ולבעלי מניותיה. עם זאת, ניהול מו"מ הוא אמצעי בלבד להבאת שמדובר בע
העסקה הטובה ביותר לאישור. בסופו של דבר, השאלה שעל הועדה לשאול את עצמה היא האם 
ננקטו האמצעים הסבירים כדי להביא בפני בעלי המניות את ההצעה הטובה ביותר האפשרית 

  בנסיבות העניין.
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מן הצורך לנהל מו"מ מדמה שוק נובעת החשיבות של הקפדה על . ותהקפדה על סודי
, כך שלנציגי בעל השליטה לא יהיה מידע מוקדם אודות סודיות המידע בכל הקשור להכנה למו"מ

אסטרטגיית המו"מ של חברי הועדה המיוחדת או נציגיה. לא יעלה על הדעת שנתונים שמשמשים 
עת בעל השליטה (לדוגמא: טיוטות של הערכת שווי שעל את הועדה המיוחדת למו"מ יועברו לידי

  בסיסן מתכוונת הועדה לנהל מו"מ). 

לפיכך, חשוב להקפיד שמי שיש לו עניין אישי בעסקה ומי שתלוי בבעל השליטה לא ייקח 
חלק בפעולת ועדת המו"מ. מובן שחברי הוועדה זקוקים למידע הנובע מן החברה ולכן לעיתים 

כך שנושאי המשרה של החברה ועובדיה יסייעו לעבודת הוועדה ככל שהוועדה קרובות אין מנוס מ
סבורה שיש צורך בכך. גם לעניין זה מתאימים ההסדרים החדשים אשר קבע חוק החברות בנוגע 

לחוק. ככלל, נושאי משרה של החברה רשאים לקחת  16לעבודת וועדת הביקורת במסגרת תיקון 
סיוע שלהם ולפי קביעתה, ואולם בשלב קבלת ההחלטות חלק בדיון ככל שהוועדה זקוקה ל

(לרבות הדיון בין חברי הוועדה עובר לקבחת ההחלטה) נאסר עליהם להיות נוכחים במקום. יש 
להקפיד על ההפרדה האמורה, וכאשר מסתיים שלב איסוף הנתונים של הוועדה, לרבות כל 

ווי של נושאי המשרה. השלב שבו השאלות הנלוות לשלב זה, על חברי הוועדה להישאר ללא לי
מביעים חברי הוועדה עמדות בנוגע למתכונת הראויה של העסקה או האסטרטגיה שבה יש לנקוט 
מהווה לשיטתנו חלק משלב קבלת ההחלטות של הוועדה. ההפרדה האמורה צריכה לקבל שיקוף 

  ת.נאות בפרוטוקול הישיבה, ואת הפרוטוקול יש לשמור עד להשלמת העסקה בסודיו

על מנת שהוועדה תוכל למלא את תפקידה  .העברת מידע מההנהלה לוועדה המיוחדת

, יש going privateבתורה אפקטיבית, נדרש שההנהלה תעביר לה כל מידע רלוונטי. בעסקת 
חשיבות מיוחדת למידע רלוונטי לצורך קביעת השווי ההוגן של מניות החברה, ובכלל זה תחזיות 

  ות וכיו"ב. רווח, תכניות אסטרטגי
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עניין סאות'רן פרו, שהוא אחד מפסקי הדין הידועים של בית המשפט בדלוואר בשנים 
למקרה שבו נפסלה עבודתה של הוועדה המיוחדת, וזאת על אף  האחרונות, מהווה דוגמא מצויינת

  שלא נפל כל פגם בהרכב הוועדה, סמכויותיה או אי התלות של יועציה.

של בעל השליטה בחברה אחרת  באותו ענין, רכשה חברה על דרך של מיזוג את החזקותיו
ושילמה תמורתן במניות החברה. בית המשפט, לא התרשם מכנות פעולתה על הוועדה, על אף 
שהרכבה עמד בדרישות המקובלות ויועציה. בפרט, בנק ההשקעות הידוע, גולדמן זאקס, ששימש 

הליך, בית כיועץ פיננסי, היה ללא ספק בלתי תלוי ומוכשר במיוחד למילוי המשימה. בסוף ה
  .מיליארד דולר 2-של למעלה מהמשפט קבע שבעל השליטה להשיב לחברה סכום עתק 

על פי בית המשפט, התנהלות הוועדה העידה כי הלך הרוח של חבריה היה מנוגד בתכלית 
לציפיות ממנה. במקום לפעול כדי להשיג את העסקה הטובה ביותר עבור החברה, הוועדה פעלה 

תנאי העסקה בהם חשק בעל השליטה. מסקנה זו מפרט בית המשפט להצדקת מבנה העסקה ו
  כדלקמן:

"In sum, although the Special Committee members were competent 
businessmen and may have had the best of intentions, they allowed 
themselves to be hemmed in by the controlling stockholder’s demands. 
Throughout the negotiation process, the Special Committee’s and 
Goldman’s focus was on finding a way to get the terms of the Merger 
structure proposed by Grupo Mexico to make sense, rather than 
aggressively testing the assumption that the Merger was a good idea in 
the first place"

16 
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את עמדתו מגבש בית המשפט לאחר שהוא עוקב בפירוט אחר כל צעד ושעל של מהלך   
 17המו"מ. מגוון סממנים אותם מציין בית המשפט מעידים על אותו פגם בהלך הרוח של הוועדה.

  בפרט, בלטו שני פגמים בתפקוד הוועדה. 

אחר לעסקה חלף המתווה שהוצג לפניה  תווהמהפגם הראשון הוא שהוועדה לא שקלה 
(רכישת החברה הפרטית שבבעלות בעל השליטה על דרך של מיזוג בתמורה למניות החברה 
הרוכשת). פגם זה מפריע לבית המשפט במיוחד, שכן הוא חושף כשל בהבנת תפקידה של 

   18הוועדה.

ה על ידי היועצים הפגם השני, וככל הנראה גם המכריע, היא תמחור לא שגרתי של העסק
הפיננסיים. תמחור לא שגרתי או תיקון מאולץ של תמחור ראשוני מהווה לא פעם סממן לבעיתיות 
בפעולת הוועדה. כזכור, באותו מקרה שולמה התמורה לבעל השליטה במניות של החברה 
הציבורית הרוכשת. לכאורה, מתבקש היה כי וועדת המו"מ תקבע את תמחור הנכס הנרכש מבעל 

שליטה על בסיס עצמאי. אולם, הוועדה בחרה להסתמך על תמחור יחסי של הנכס הנרכש, ה
תמחור לא שגרתי זה הוא שגרר  19בהתבסס על הדרך שבה תמחר השוק את מניות החברה עצמה.

מחיר גבוה לנכס הנרכש דווקא משום שהשוק העניק תמחור יוצא מן הכלל גבוה למניות החברה 
  עצמה.

ת וועדת המו"מ ויועציה, ובצדק, על דרך פעולה זאת. במקרה שבו בית המשפט מבקר א
השוק מתמחר באופן גבוה את מניות החברה הרוכשת, מקובל כי חברה זו תנצל עובדה זו 
לטובתה, וזאת כדי להפחית את מספר המניות שעליה להעניק למוכר. אולם, במקרה זה התמחור 

בו שימוש כדי להקנות שווי גבוה לנכס הנרכש.  הגבוה של מניות החברה נוצל לרעתה, שכן נעשה
  בית המשפט מגיב בחומרה למהלך זה כדלקמן:

"Taking into account all the testimony and record evidence, both 
Goldman and the Special Committee believed that Southern Peru’s 
market price was higher than its fundamental value. But instead of 
acting on that belief, they did something very unusual, in which 
Goldman shifted its client’s focus to an increasingly non-real world set 
of analyses that obscured the actual value of what Southern Peru was 
getting and that was inclined toward pushing up, rather than down, the 
value in the negotiations of what Grupo Mexico was seeking to sell… 
But Goldman appears to have helped its client rationalize the one 
strategic option available within the controlled mindset that pervaded 
the Special Committee’s process."

20 
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התובעים בתביעה הנגזרת בעניין הסדר החוב של צים. באותו מקרה הקימה החברה לישראל ועדה בלתי תלויה של 
דירקטורים לטיפול בהסדר החוב של צים על שום עניינה האישי של בעלת השליטה. התובעים טענו בין היתר כי 

ן אותה. במסגרת זאת טענו התובעים כי "הוועדה הוועדה הוקמה על מנת להצדיק את העסקה ולא כדי לבחו
המיוחדת מנתה רק לאחר שכבר גובשה עמדתה חברה לישראל וכשישה חודשים לאחר שהחלו המגעים להסדר החוב" 

 200וכי הוועדה בחרה למנות יועץ פיננסי מטעמה "רק לאחר שהחברה לישראל הגיעה להסכמה עקרונית על הזרמת 
ממניותיה". ראו בוקסר ואלוני נ/ החברה לישראל,  32%ת מיליון דולר לצים, תמור

http://www.themarker.com/markets/1.2527139 למען הסר ספק איננו מביעים כאן כל עמדה ביחס לתקפות  .
  טענות אלו.

18
   :63' בעמ, שם' ר   

"the special committee put itself in a world where there was only one strategic option to consider, the 
one proposed by the controller, and thus entered a dynamic where at best it had two options, either 
figure out a way to do the deal the controller wanted or say no." 

19
על מנת להסביר בפשטות את שיטת התמחור היחסי נניח כי מניות החברה נסחרות במכפיל מסוים של    

הרווח הנקי שלה. בשיטת התמחור היחסי נלקח אותו מכפיל וערך החברה הנרכשת מחושב על ידי הכפלה של הרווח 
תמחור יחסי מעלה אפוא גם את מחיר  שלה באמצעות אותו מכפיל. כאשר לחברה יש מכפיל גבוה, כמו באותו מקרה,

החברה הנרכשת שהייתה חברה פרטית וללא תמחור בשוק. ניתן לבצע תמחור יחסי גם באמצעות מדדים אחרים אך 
 דומה לזה שתואר כאן בהפשטה. ןהעיקרו

20
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פרו הם רק דוגמה  פגמים אלו אותם זיהה בית המשפט באותו מקרה של סאות'רן
לכשלים אפשריים בפעולת הוועדה. בכל מקרה, יש לבחון את מכלול פעולות הוועדה על מנת 
להתרשם מכנותה ותפקודה. מכל מקום, לדוגמה זו מספר השלכות לענייננו. ראשית, מקרה זה 
ממחיש היטב את החשש מפני ציות קוסמטי גרידא למתווה הוועדה המיוחדת. הקפדה יתרה רק 

ל המאפיינים התהליכיים, כגון הרכב הועדה ואי התלות של היועצים בה, אינה מבטיחה כי ע
הוועדה תעמוד בציפיות העקרוניות ממנה. על ההשלכות של חשש זה לעניין עיצוב הגישה הראויה 

  בישראל נעמוד בהמשך המאמר.

קול שנית, מקרה זה ממחיש כיצד ניתן לתרגם את הציפייה העקרונית מהוועדה לשי
משמעותי בהכרעת בית המשפט האם להקנות משקל דיוני לעבודת הוועדה. הניתוח המשכנע של 
מכלול העובדות בידי בית המשפט, בהתבסס על בחינת הפרוטוקולים של הוועדה, הוא זה שמביא 
אותו למסקנה כי התהליך שניהלה הוועדה אינו מתיישב עם הציפייה העקרונית ממנה. בהקשר 

ש יתרון מיוחד לבית משפט מתמחה, אשר חשיפתו למספר רב של מקרים תקנה לו זה, דומה שי
  את הניסיון הנדרש לבצע בחינה מסוג זה.

לבסוף, חשוב לציין כי בית המשפט אינו מתבסס על נימוקים הנוגעים לשיקול דעת 
 הוועדה בנוגע לטקטיקת המו"מ. בית המשפט לא קובע כי ניתן היה להשיג תוצאה טובה יותר

האם  –בדרך אחרת. הביקורת השיפוטית בהקשר זה נועדה להתרשם מהלך הרוח של הוועדה 
  פעלה להשגת התוצאה הטובה ביותר האפשרית, או שמא פעלה תחת תכתיבים של בעלת השליטה.

  
  ההשלכות הדיוניות של יישום הליך מדמה שוק -פרק שני 

 צריכה מה, זה במאמר המופיעות התהליכיות הדרישות כל אחר מילאה שחברה בהנחה
 רבות שנים במשך? העסקה כנגד המשפט לבית תביעה תוגש שבו במקרה הדיונית ההשלכה להיות

 להימנע המשפט בית על האם בשאלה התמקד אשר, זו בשאלה דלוואר במדינת ער ויכוח התקיים
 שמא או, העסקי הדעת שיקול כלל באמצעות העסקה בחינת ידי על, נוקבת שיפוטית מביקורת

 סטנדרט השארת באמצעות, . זאתבלבד מוגבל דיוני יתרון שליטה ולבעל לחברה להעניק עליו
  . התובע שכם אל העסקה הגינות אי להוכחת הנטל העברת תוך, כנו על המלאה ההגינות

, מכן לאחר. השיפוטית הביקורת היקף קביעת לעניין המנחים השיקולים נפתח בהצגת
    .בישראל הראוי למצב ביחס עמדתנו את נציג, לבסוף. דלוואר במדינת בהתפתחויות נדון

  . שיקולי מדיניות בקביעת היקף הביקורת השיפוטית1

בחברה עם בעל  21כפי שהסברנו במאמר הקודם, הביקורת השיפוטית חיונית להגנת המיעוט.
שליטה יש תמריץ שוק מובנה לדירקטורים לפעול באופן שעולה בקנה אחד עם האינטרסים של 
בעל השליטה. למרות שלבעלי המניות מהציבור השפעה מסוימת על מינוי הדירקטורים 
החיצוניים, תמיכת בעל השליטה הכרחית למינוי כל הדירקטורים, לרבות הדירקטורים 

כך, ידיעת הדירקטורים כי פעולותיהם והחלטותיהם צפויות להיבחן על ידי בית לפי  22החיצוניים.
המשפט הינה חיונית כדי להניע אותם לפעול להגנת האינטרסים של החברה ובעלי מניות המיעוט 

  גם אל מול בעל השליטה. 

. לפי חוק לבית המשפט אין יתרון יחסי על פני השוק בכל הנוגע לסוגיות כלכליות במהותן
החברות, העסקאות שבהן עוסקת רשימה זו טעונות אישור בידי בעלי מניות מהציבור שאין להם 
עניין אישי העסקה. כפי שהסברנו בעבר, דרישת אישור בעלי המניות אינה מספקת כשלעצמה, ועל 

                                                           
21
משפט אסף חמדני ושרון חנס "הגינות מלאה? בעלי שליטה, חובות הדירקטוריון וביקורת שיפוטית"    

 ).2008( 75ט  ועסקים
22
של חברות ציבוריות אשר בהן ניתן לאשר כהונה של דח"צ  הבפירמידומטה להוציא חברות מקומה שלישית    

 .בקולות בעלי המניות מן המיעוט בלבד



הדירקטוריון לפעול כדי להביא בפני בעלי המניות את ההצעה הטובה ביותר האפשרית בנסיבות 
אולם, בעוד שלביקורת השיפוטית תפקיד חיוני בהנעת הדירקטורים לפעול למימוש העניין. 

עמדת רוב בעלי המניות הלא נגועים —חובתם זו, לבית המשפט אין יתרון על פני מנגנון השוק
  בקביעת שווי של מניות (או כל נכס אחר). —המשתתפים בהצבעה

שליטה רוכש את מניותיהם של שבהם בעל ה—המחלוקת במקרים העומדים ביסוד רשימה זו
נוגעת לשווי הכלכלי של מניות החברה. קביעת שווי בהליך שיפוטי —בעלי המניות מהציבור

מחייבת את בית המשפט להכריע בין הערכות שווי כלכליות. כידוע, הערכת שווי אינה מדע מדויק 
וון תזרים והיא מבוססת במקרים רבים על תחזיות לגבי העתיד (תחזיות רווח בשיטת הי

המימד הסובייקטיבי של הערכות  23המזומנים העתידי, למשל) ומרכיבים סובייקטיביים נוספים.
שווי מוחרף בין כותלי בית המשפט, כאשר כל צד שוכר את שירותיו של מומחים מטעמו. כפי 

-Much has been said on litigationשסיכם את הדברים לאחרונה בית המשפט במדינת דלוואר: 

driven valuations, none of it favorable..24   

לצורך הבאת הצעה מיטבית לאישור בעלי המניות, שבסופו  אם התקיים הליך מו"מ מדמה שוק
אושרה העסקה על ידי בעלי המניות לאחר שהועמד לרשותם מלוא המידע הרלוונטי, אין לבית 

השוק בקביעת שווי הוגן. כל יתרון יחסי על פני —בהליך המבוסס על הערכות שווי—המשפט
בהינתן שיקולים אלו, מן הראוי להפעיל את הביקורת השיפוטית כך שהיא תבטיח את פעולתו 

  25התקינה של מנגנון השוק, אך לא לבוא במקומו.

חוסר הוודאות הבלתי נמנע בתיקים שעניינם הערכות שווי גרידא, החשש מפני תביעות סרק. 
ל תיקים אלה, יוצרים תמריץ לתובעים פוטנציאליים להגיש בצירוף השווי הכלכלי המשמעותי ש

גם תביעות סרק, שתכליתן הבלעדית היא לנצל לרעה את רצונם של החברה ובעלי השליטה 
בוודאות ביחס לעסקה, וזאת כדי להניב פשרות שייטיבו עם התובעים, אך לא בהכרח עם בעלי 

  המניות מהציבור. 

מלכתחילה  כדי להעניק תמריץ לשיפור הוגנות התהליך )ex postבדיעבד (שימוש ביתרון דיוני 

)ex ante( . קיום הליך מדמה שוק חיוני לתפקוד התקין של מנגנון האישור המשולש בחוק
יש בו כדי לשפר את ההגנה על בעלי מניות המיעוט, ולאפשר להם לקבל החלטה מושכלת  .החברות

ל על עצמן מנגנון זה מסייעת גם בהגברת האם לקבל את העסקה המוצעת. החלטת חברות להחי
הנטייה של כיוון שהליך זה אינו נדרש בחוק, הוודאות ובצמצום גבולות הביקורת השיפוטית. 

בעלי שליטה וחברות ציבוריות לעשות שימוש בהליך זה תגבר ככל ששימוש זה יקנה יתרון דיוני 
ן תמריץ לבעלי שליטה לקחת על .  בהעדר יתרון דיוני, איבמקרה של תביעה עתידית משמעותי

המטרה היא שעורכי דין המייעצים לבעל השליטה  26עצמם מגבלות מעבר לאלה הקבועות בחוק.
מגבלות תובעניות יותר מאלה הקבועות בחוק בכל  םלקחת על עצמ םאו לחברה יוכלו לשכנע אות

  הנוגע לאישור העסקה.

 27הוא החשש מפני ציות קוסמטי. שיקול נוסף שיש לקחת בחשבוןבעיית הציות הקוסמטי. 
הענקת יתרון דיוני משמעותי מידי עשויה להביא למצב שבו יתקיים הליך למראית עין בלבד, אך 
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  עצמון וקיטאל. ר' פסקי דין   
24
 ,LongPath Capital, LLC v. Ramtron Int’l Corp., C.A. No. 8094-VCP (Del. Ch. June 30 .ר'    

 Finkelstein v. Liberty Digital, Inc., 2005 WL 1074364, at 13 (Del. Ch. Apr. 25, 2005). ר' גם (2015
("Men and women who purport to be applying sound, academically-validated valuation techniques 
come to this court and, through the neutral application of their expertise to the facts, come to widely 

disparate results, even when applying the same methodology(".  
25
מחייבת את התובע לבסס עילה  שבו אנו עוסקיםמקרה במישור הדין הפוזיטיבי, הפנייה לבית המשפט ב   

, שבה סעד הערכהל משפטית, אשר תצדיק את התערבות בית המשפט בתנאי העסקה. בכך שונה מקרה זה מתביעה
  פלאי.רונן בעניין ר' השופטת . מה היה השווי ההוגן של המניות שנרכשו במסגרת העסקה נדרש בית המשפט לקבוע

26
 'Suneela Jain et al., Examining Data Points in Minority Buy–Outs: A Practitionersר' לדוגמא    

Report, 36 Del. J. Corp. L. 939 (2011(  
27
 Kimberly D. Krawiec, Cosmetic Compliance andבעיה זו רחבה מתחום העיסוק שלנו. ראו למשל,    

The Failure of Negotiated Governance, 81 WASH. U. L. Q.  487, 488-495 (2003) ("… internal compliance 



מבלי שתסופק לבעלי מניות המיעוט הגנה של ממש. במקרה שכזה החברה תמנה ועדה מיוחדת 
פר ישיבות ותנהל עם כל הסמכויות הנדרשות. הוועדה תשכור יועצים בלתי תלויים, תקיים מס

הליך של מו"מ. אולם, ההליך כולו יתנהל אך ורק על מנת לזכות ביתרון הדיוני המיוחל, ומבלי 
    אמיתי לבחון את תנאי העסקה ולשפר את תנאיה. ןניסיושיהיה בו 

שיקולים אלה מובילים למסקנה הבאה ביחס לגישה העקרונית הראויה. ככלל, התפקיד 
השיפוטית הוא לוודא כי מנגנון השוק עובד כראוי, דהיינו: התקיים הליך המרכזי של הביקורת 

מדמה שוק על ידי ועדה מיוחדת, הובא מלוא המידע הרלוונטי בפני האסיפה הכללית והושג 
אישור האסיפה הכללית ברוב של בעלי המניות שאין להם עניין אישי. על מנת למנוע חשש של 

בית המשפט לוודא כי ההליך שניהלה הוועדה המיוחדת היה  ניהול הליך למראית עין בלבד, על
אפקטיבי, דהיינו: כי נעשה ניסיון כנה לפעול באופן דומה לזה בין צדדים בלתי קשורים, וזאת כדי 
להביא לאישור בעלי המניות את ההצעה הטובה ביותר האפשרית. אולם, בהנחה כי הועדה 

הדרישות המפורטות לעיל, על בית המשפט  המיוחדת קיימה הליך אפקטיבי והתקיימו שאר
להימנע מניהול תיק העוסק אך ורק במחלוקת מומחים על הערכות שווי. בהמשך הדיון נבחן את 
התפתחות הפסיקה בדלוור על רקע השיקולים שתוארו לעיל. לאחר מכן, נדון בגישה המוצעת 

  עבור בתי המשפט בישראל.

  )MFWהלכת ההתפתחויות בדלוואר (. 2

  MFWהמצב המשפטי עד להלכת   א.

דרישה לאישורים מיוחדים במקרה של  של מדינת דלוואר אינו כוללהחברות  כזכור, חוק
שליטה תהיה הפסיקה בדלוואר קבעה כי עסקה עם בעל על רקע זה,  עסקה עם בעל שליטה.

ההגינות המלאה. עד לאחרונה, בעל שליטה אשר  סטנדרטביקורת שיפוטית במסגרת לכפופה 
 העסקה הכפפתמשני מנגנונים:  באחדיקש להקל את נטל הביקורת השיפוטית יכול היה לבחור ב

. הדירקטוריון של ייעודית וועדה ידי על מ"מו ניהול או המיעוט מניות בעלי בידי לאישור מראש
 מוגבל דיוני ביתרון השליטה בעל את זיכתה אלה מנגנונים משני לאחד העסקה הכפפת, אולם
 הועבר הנטל אך, מלאה הגינות של המחמיר הביקורת לסטנדרט כפופה נותרה העסקה: ביותר
, דופי ללא תפקדו אלה מנגנונים אם גם, אחרות במילים. הוגנת אינה העסקה כי להוכיח לתובע

  .העסקי הדעת שיקול כלל של המקל הסטנדרט במסגרת להיבחן ראויה הייתה לא העסקה

 כי נטען, ראשית .שונים מישוריםב ביקורת נמתחה דלווארב המשפט בתי של זו עמדה על
 דרישות עצמם על לקחת השליטה בעלי את לתמרץ כדי דיו משמעותי היה לא הדיוני היתרון

 בהעברת די לא היה , לעיתים קרובות,בייחוד. בחוק לקבוע מעבר העסקה אישור על המקשות
 הדרישה את עצמם על לקחת שליטה בעלי להביא כדי להוכחת הגינות העסקה הנטל

  .המיעוט מניות בעלי מקרב רוב בידי העסקה לאישור המשמעותית

 הראות מנקודת דיוני יתרון הענקת של אפשריות אופרטיביות השלכות על להתעכב ראוי
בעל שליטה המעוניין בביצוע עסקה, אשר בגינה הוא או גורמים אחרים בחברה עלולים  של

. המחיר על בדגש, לעסקה בנוגע והסופיות הוודאות בהגברת עניין יש לנתבע, ראשית. להיתבע
 לאחר יקבע המשפט בית כי לסיכון חשוף, לדוגמא, המיעוט מניות את הרוכש שליטה בעל

כאמור . בעסקה שנקבע המחיר מן יותר גבוה היה המניות של ההוגן השווי כי העסקה השלמת
לעיל, ניהול תיק משפטי שעניינו הבלעדי הוא מחלוקת בנוגע לשווי ההוגן של מניות החברה (או 
כל נכס אחר) כרוך בחוסר וודאות אינהרנטי. גם בעל שליטה המאמין בתום לב כי המחיר שהוא 

                                                                                                                                                                      
structures as a liability determinant, raises potential dangers of underenforcement and social waste... 
The inherent danger posed by a legal system that is overly reliant on internal compliance structures as 
a liability determinant stems from the extraordinarily favorable legal treatment received by 
organizations that adopt such systems, and the correspondingly harsh legal treatment of 
organizations without them. This leads to two potential problems: (1) an under-deterrence of 
corporate misconduct and (2) a proliferation of costly but arguably ineffective-internal compliance 

structures. ").  



מציע משקף את השווי ההוגן של הנכס עשוי למצוא עצמו במצב שבו בית המשפט יחליט, 
 חיסכוןלנתבע יש עניין ב, שניתכי הערכת השווי מטעם התובעים היא זו הנכונה. בדיעבד, 

 ושכר עדויות, מסמכים גילוי לרבות, סופו עד משפט בניהול הכרוכות ואחרות כלכליות בעלויות

 השלב במסגרת depositions של ייחודי הליך גם קיים, האמריקאי בדין. דין עורכי טרחת
 יקר המשפט שניהול ככל. התיק ניהול את משמעותית מייקר אשר, של ההליך המשפטי המקדמי

 שליטה ובעלי חברות של התמריצים גוברים גם כך, והתוצאה הסופית שלו וודאית פחות יותר
  .מוצדקת אינה שלהם התביעה אשר תובעים עםגם  להתפשר

בעובדה כי על רקע זה, הביקורת בדבר יתרון דיוני המוגבל להעברת הנטל בלבד התמקדה 
העברת הנטל באה לידי ביטוי אופרטיבי רק בסופו של ההליך המשפטי, לאחר שנשמעו במלואן 
טענות הצדדים. לפיכך, העברת הנטל גרידא אינה מייתרת את ההליך המשפטי, אינה מפחיתה 
את התמריצים להגיש תביעות סרק ולפיכך גם אינה מגבירה את הוודאות המוענקת למתכנני 

  העסקה.

 עצמם על להחיל השליטה בעלי עבור תמריץ כל יצרו לא המשפט בתי כי נטען, ישיתשל
 בעל, כאמור. במצטברהרצויים (ועדת בלתי תלויה וכן רוב מקרב המיעוט)  התהליכים שני את

 בעלי באישור העסקה את התנה אם מקלה שיפוטית לביקורת עצמו את להכפיף היה יכול שליטה
 את להפעיל שבחר שליטה בעל, אולם. מיוחדת ועדה בידי המנוהל מ"מו בהליך או המיעוט מניות

  .המשפט לבית הגיעה העסקה כאשר נוספת הקלה כל קיבל לא במצטבר המנגנונים שני

של  בפסיקהגישה שונה ומקלה יותר  האחרונות בשנים התפתחה ,זו ביקורת רקע על

 going private – בישראל מלאה רכש להצעתבמהותן  הדומות בעסקאות העוסקתדלוור 

tender offer .שנוצר בין  בין הפער יהה דלווארב הפסיקה התמודדה עימם הקשיים מן אחד

 לבין מיזוג של במתווה going private בעסקאות המופעלהביקורת השיפוטית  סטנדרט
לכאורה, כיוון שמהותן הכלכלית . רכש הצעת לש במתווה כאלה בעסקאות המופעל הסטנדרט

שתי העסקאות דומה, מתבקש להחיל עליהן סטנדרט זהה של ביקורת שיפוטית במנותק מן  של
הטכניקה שנבחרה לביצוע העסקה. אולם, הפסיקה בדלוור הביעה מפורשות את רתיעתה 
מאימוץ סטנדרט ביקורת שיפוטית זהה לזה המופעל בעסקאות מיזוג עם בעל השליטה גם 

, לענין מסלול CNXלפיכך, בעניין  28ים שתיארנו לעיל.במסלול הצעת הרכש, וזאת לאור הקשי
 את הכפיף בנוסף בעל השליטהו מיוחדת ועדה הפעל בו מקום הצעת הרכש, קבע בית המשפט כי

 בהגנההעסקה  תיזכה ,המיעוט מניות בעלי לאישור non-waivable) ( הדיר בלתי באופן העסקה
רקע זה הכשיר את הקרקע לשינוי הכיוון של בית המשפט  29.של כלל שיקול הדעת העסקי של

  אשר עסקה במיזוג שמסגרתו בעל השליטה רוכש את חלקו של המיעוט. MFWבדלוואר בהלכת 

 ראשונית סקירה: MFW הלכת  ב.

 כישינוי דרמטי במצב המשפטי וקבע  דלווארב העליון המשפט בית אישר MFW בעניין
 אשר, שליטה בעל עם מיזוג עסקת על גם העסקי הדעת שיקול כלל את יחילו המשפט בתי

 מניות בעלי מקרב רוב ידי על העסקה אישור: דהיינו .במצטבר התנאים בשני מראש הותנתה
   30.נאותות סמכויות בעלת מיוחדת ועדה עם מ"מו ניהול וגם מיעוטה

 המדיניות שיקולי רקע על החדשה להלכה המרכזיים הנימוקים את נציג, הדברים בפתח
 בית הכרעת לאחר גם שנותרו פתוחות שאלות מספר על עמודלאחר מכן, נ. לעיל עמדנו עליהם

, ואשר עשויה להיות להן חשיבות לעניין הגישה הראויה בדין דלוואר של העליון המשפט
  הישראלי.
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  .In re Cox Commc'ns, Inc. S'holders Litig., 879 A.2d 604 (Del.Ch.2005)ר'    
29
  In re CNX Gas Corp. S'holders Litig., 4 A.3d 397 (Del.Ch.2010) ר'   
30
  . Kahn v. M & F WORLDWIDE CORP., 88 A.3d 635 (Del. 2014)ר'    



 מיוחדת ועדה עם מ"מו של השילוב כי קובע דלוואר של העליון המשפט בית, ראשית
 את והופך השליטה בעל של העודף כוחו את מנטרל המיעוט מניות בעלי מקרב רוב ואישור
  ):644' עמ( המשפט בית בלשון. קשור לא' ג צד עם הנקשרת לזו לדומה העסקה

  

"where the controller irrevocably and publicly disables itself from 

using its control to dictate the outcome of the negotiations and the 

shareholder vote, the controlled merger then acquires the 

shareholder-protective characteristics of third-party, arm's-length 

mergers, which are reviewed under the business judgment standard. 
  

 לאמץ השליטה לבעל נאות דיוני תמריץ בהענקת הצורך את מדגיש המשפט בית, שנית
 על וטו ולהטיל מ"מו לנהל סמכות עם מיוחדת ועדה מינוי גם: דהיינו, מרכיביו שני על, ההליך את

חשוב לציין, כי בית המשפט מקבל את . המיעוט מניות בעלי ידי על העסקה אישור וגם העסקה
 שילובשלפיה  31בנושא, העמדה שהצגנו לעיל, ואשר עולה בקנה אחד גם עם הספרות האקדמית

, משמעותי דיוני ביתרון צורך יש וכי ,אופטימלית הגנה המיעוט מניות לבעלי מספק הדרישות שתי
     32.זה כפול הגנה מנגנון לאמץ השליטה בעלי את להניע כדי, העסקי הדעת שיקול כלל בדמות

   הועדה עבודת אפקטיביותהאם נדרשת בחינה של   .ג

 מעלה MFW בעניין הראשונה והערכאה העליון המשפט בית בהחלטות יותר מעמיק עיון

הבחינה שיקיים בית  מידתדהיינו: , BJR-ה להחלתמשמעותי  לתנאי בנוגעמסוים  בהירות חוסר
 על המבוסס מנגנון, הקודם בפרק כאמור .הועדה קיימה אותו בפועל לתהליך בנוגע המשפט
, זה רקע על. בלבד קוסמטי לציות חשש מעלה מיוחדת ועדה הקמת בשל דיוני יתרון הענקת
 הועדה של העבודה תהליך על בפיקוח המשפט בית של תפקידו להיות צריך מה השאלה נשאלת
, הועדה של המנדט את רק לבחון המשפט בית על האם: דהיינו, דיוני יתרון להענקת כתנאי

על מנת לוודא כי לא מדובר במקסם  גופו התהליך את גם לבחון עליו שמא או, וסמכויותיה הרכבה
  .שווא

, מקובל היה שבית המשפט בוחן לעומק את התהליך שניהלה MFWעד להחלטה בעניין 
 . בחינה זו בוצעההועדה על מנת לבחון את מידת האפקטיביות של הועדה בעמידה במשימותיה

דברים ברורים . לצורך הקביעה האם יש להעביר את הנטל לתובע במסגרת מבחן ההגינות המלאה

, באמירה אשר כבר ציטטנו לעיל, ואשר בשל Southern Peru בעניין המשפט בית קבעלעניין זה 
  33:חשיבותה נדגיש אותה בשנית

                                                           
31
 Guhan Subraminian, Fixing Freezeouts, 115 YALE L.J. 2, 61 (2005) ("[A]לדוגמא, ראו:    

merger-freezeout process that looks like an arms-length process—meaningful bargaining by the SC 
followed by an informed vote of the minority shareholders—is not inherently suspect and, therefore, 

should receive deference from the courts (."  
32
 the adoption of this rule will be בית המשפט מביא מדברי הערכאה הראשונה, אשר קבעה כדלקמן: "   

of benefit to minority stockholders because it will provide a strong incentive for controlling 
stockholders to accord minority investors the transactional structure that respected scholars believe will 
provide them the best protection, a structure where stockholders get the benefits of independent, 
empowered negotiating agents to bargain for the best price and say no if the agents believe the deal is 
not advisable for any proper reason, plus the critical ability to determine for themselves whether to 
accept any deal that their negotiating agents recommend to them. A transactional structure with both 

these protections is fundamentally different from one with only one protection. '644". ר' ההחלטה בעמ.  
 In re Southern Peru Copper Corporation Shareholder Derivative Litigation, 30 A.3d 60, 91ר'    33

(Del. Ch. 2011).   גם לאחר הפסיקה בענייןMFW נראה כי בתי המשפט ימשיכו לבחון את אפקטיביות עבודת ,
הוועדה מקום בו לא הותנתה העסקה גם באישור בעלי מניות המיעוט, ולכן ימשיך לחול מבחן ההגינות המלאה 



"The test, therefore, seems to contemplate a look back at the 
substance, and efficacy, of the special committee's negotiations, 
rather than just a look at the composition and mandate of the special 
committee."  

  וכן:

"… there is no way to decide whether the defendant is entitled to a 
burden shift without taking into consideration the substantive 
decisions of the special committee, a fact-intensive exercise that 
overlaps with the examination of fairness itself." 

  

קבעה הערכאה הראשונה שלשם החלת כלל שיקול הדעת העסקי  MFWעם זאת, בעניין 
די בכך שהועדה הייתה בלתי בית המשפט לא נדרש לבחון את אפקטיביות עבודת הוועדה, אלא 

 34מתאימות, ושפעלה בהתאם לדרישות הנובעות מחובת הזהירות. סמכויותתלויה, שהיו לה 
 שכן, העסקי הדעת שיקול כלל בהחלת התומכים הטעמים מן מתחייב זה כלל, המשפט בית לגישת

 אותו תחייבלא תאפשר לבית המשפט למחוק את התביעה בשלב מקדמי, אלא  אחרת קביעה כל
 שיקול כלל שיקול הדעת העסקי ויביא להחלפתלנהל הליך שיפוטי, אשר ירוקן מתוכן מעשי את 

מוקדמת  פסיקה שגם קובע אף המשפט בית 35.בית המשפט דעת בשיקול הדירקטורים דעת

, ושבה נקבע כי הוועדה לא פעלה כראוי, לא התבססה על פגמים שנפלו בשיקול דעת MFWל
  36.הדירקטורים

, זה בעניין הראשונה הערכאה של גישתה את מאמץ העליון המשפט בית, הדברים פני על
 שקבעה לאלה זהים העסקי הדעת שיקול כלל לתחולת קובע שהואהפורמליים  התנאים שכן

 מסתייגת גישה על עשוי להצביע העליון בהחלטת יותר מעמיק עיון, אולם. הראשונה הערכאה
  .יותר

 המשפט בית, ומנומק נרחב דיון לסוגיה הקדישה הראשונה הערכאה בעוד, ראשית 
 הזה מהחלק מתעלם ולמעשה לגופו בצורך לבחון את אפקטיביות הועדה דן לא כלל העליון

בית המשפט העליון קובע כי אם מתעוררים בהליך המקדמי , שנית. שלמטה הערכאה של בהחלטה
ספקות בנוגע לאפקטיביות של עבודת הוועדה (או האפקטיביות של הצבעת הרוב מקרב המיעוט), 

בשלב מוקדם ובית המשפט יקיים בירור של התובענה בהתאם לכלל ההגינות התביעה לא תידחה 

 נקבע שבה, קודמת לפסיקה מפנה המשפט ביתבניגוד לערכאה הראשונה , כן על יתר 37.המלאה

                                                                                                                                                                      
 Hamilton Partners, L.P., v. Highland Capital Management, L.P., : 2014 WLבמתכונתו הישנה. ר' 

1813340, note 128 (Del. Ch. 2014) .  
34
 When a committee is structurally independent, has a sufficient mandate and:  518' בעמ MFW' ר   

cannot be bypassed, and fulfills its duty of care, it should be given standard-shifting effect.  
35
 Any other approach as a matter of fact involves the application of a form of: "518בעמ'  MFWר'    

entire fairness review or at least the type of heightened reasonableness scrutiny required under the 
Unocal or Revlon standards, i.e., standards that intentionally involve judges in reviewing director 

behavior in a manner not permitted under the business judgment rule."  
36
 נבע לא הדבר מיוחדת ועדה של לקיומה משקל הוענק לא בהם קודמים במקרים, המשפט בית לגישת   

 בהרכב פגם שנפל מכך אלא, מ"המו במהלך הוועדה חברי שקיבלו טקטיות החלטות על המשפט בית של מביקורת
 In many of the cases where special committees were not given" שם: .לה שהוענקו בסמכויות או הועדה

cleansing effect, the reason was not that the court second-guessed tactical decisions made by a 
concededly independent committee with a sufficient mandate to protect the minority investors. Rather, 
it was precisely because the special committee lacked one of these essential attributes that the 

committee was not given weight".  
37
 If, after discovery, triable issues of fact remain about whether either or both of":645-646ר' עמ'    

, the case will proceed were effectivethe dual procedural protections were established, or if established 
to a trial in which the court will conduct an entire fairness review קביעה זו מתייחסת למצב שבו התקיים ."

: למצב שבו בית המשפט החליט שלא למחוק את התביעה על הסף. אולם, כאמור להלן, דהיינו, discoveryהליך של 
  באותו מקרה קבע גם בית המשפט העליון כי לא הייתה הצדקה למחיקת התביעה על הסף.



 מציין המשפט בית כי, לציין מעניין 38.אפקטיבית הייתה שעבודתה להראות הועדה על כי במפורש
  39:בלבד עין למראית ועדה הקמת מפני לחשש מפורשות שהתייחסה פסיקה גם

"[t]o obtain the benefit of burden shifting, the controlling 
stockholder must do more than establish a perfunctory special 
committee of outside directors." 

 גם מתייחס העליון המשפט בית, הספציפי למקרה הדרישות יישום במסגרתיתר על כן, 
 בשלב אפקטיביות לבסס קשה יהיה לרוב כי קובע שהוא תוך, הועדה עבודת של לאפקטיביות

 בית שקובע כפי 40.גופו, להבדיל מהשלבים המוקדמים של בירור התובענה למשפט שקודם
  41:המשפט

"As we have previously noted, deciding whether an independent 
committee was effective in negotiating a price is a process so fact-
intensive and inextricably intertwined with the merits of an entire 
fairness review (fair dealing and fair price) that a pretrial 
determination of burden shifting is often impossible." 

  

השונה של בית המשפט העליון ניתן ללמוד מן הדרך שבה הוא יישם את לבסוף, על גישתו 
ההלכה הכללית למקרה הספציפי שעמד לפניו. בניגוד לרושם העולה מפסיקת הערכאה הנמוכה, 

שהיו שגרתיים למדי בכל הנוגע —בית המשפט קובע שבנסיבות המקרה די היה בטיעוני התובעים
כדי למנוע אפשרות להחלה של —הועדה בבעל השליטהלשווי התמורה ותלות אפשרית של חברי 

   42בשלב מקדמי של סילוק על הסף. BJR-כלל ה

מוקדם מידי לבחון את ההשלכות האופרטיביות של השינוי בעמדת הפסיקה , לסיכום

המקביל  בשלב עוד BJR-ה את להחיל שניתן קבע בית המשפט העליון, . במישור הפורמלידלווארב

, ובטרם התקיים דיון נוקב בשאלת motion to dismiss)-ההסף (לשלב של מחיקה על 
גישה זאת אומצה מאוחר יותר במדינת ניו יורק שם נדחתה לראשונה . אפקטיביות עבודת הוועדה

 chancery-בדלוואר עצמה החילה ערכאת ה 43בפועל תביעה דומה כבר בשלב הסילוק על הסף.
פט מדגיש כי תכלית ההלכה החדשה היא לאפשר גישה זו בנוגע לחברה פרטית, תוך שבית המש

מכל מקום, כפי שציינו במאמר הקודם,  44עוד בשלב מקדמי. BJR-לבית המשפט להחיל את כלל ה
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, אשר הובאו Southern Peruטת בית המשפט בעניין , אשר מפנה לעמודים הרלוונטיים בהחל16ר' ה"ש    

  לעיל.
39
  . Kahn v. Tremont Corp., 694 A.2d 422, 429 (Del.1997)ר'    
40
ואשר המשפט יכול  Summary Judgmentבשונה מישראל, בארצות הברית קיים שלב דיוני נוסף הנקרא     

יכול להכריע לטובת כל אחד מהצדדים, אך בדרך כלל ). בשלב זה השופט discoveryהגילוי ( בבו בסוף של רלהיעצ

). הרעיון המקורי היה trialהמשפט עוצר בשלב הזה לטובת הנתבע, אם השופט סבור שאין הצדקה לקיים משפט (
שאין צורך להטריח את המושבעים כאשר מצב הדברים ברור אבל השלב הדיוני הזה קיים גם בבית המשפט המיוחד 

  .ר שבו אין מושבעיםלדיני חברות בדלווא
41

  MFW '646, עמ.  
42
 Delaware Supreme Court Endorses Business Judgmentלהחלטה. לניתוח ברוח דומה, ר'  14ר' ה"ש    

Review For Going-Private Mergers With Dual Procedural Protections, 128 HARV. L. REV. 1818, 
1824-1825 (2015) ("Footnote fourteen, which seems to increase the litigation risk, will likely dissuade 
transactional planners at the margin from employing the dual-protection structure. Controllers who 
wish to freeze out minority shareholders may simply forego the opportunity for business judgment 

review and price the cost of settling the inevitable litigation into their offers.".(  
43
   Kenneth Cole Prods., Inc. v. Blitzer, N.Y. App. Div. LEXIS 8037 (N.Y. App. Div. 1st Dep't Nov. 

20, 2014).  
44
    .…") Swomley v. Schlecht, C.A. No. 9355-VCL. (Del. Ch. Aug. 27, 2014) (Transcript): ראו    

the MFW standard was born with the goal of establishing a technique, a practice, a structure, where, at 
the pleading stage, defendants could show that they were not subject to a breach of fiduciary duty 
challenge"). 



בעוד שלעמדת הפסיקה בדלוור יש חשיבות כמקור השראה לפסיקה בישראל, הבדלים משפטיים 
  סוק מיד.בין ישראל לדלוור מחייבים התאמת הגישה לדין הישראלי. בכך נע

  ג. המצב בישראל: דין ראוי

בחלק זה נציג את הגישה אותה אנו מציעים להחלת מבחן ההגינות המלאה בישראל. כפי 
שעולה מהניתוח בחלק הקודם, הגישה אותה אימצו בתי המשפט בדלוור עוצבה בהתאם לדין 

 למצב בישראל המשפטי המצב ביןהמהותי ולסדרי הדין הנוהגים בשיטת משפט זו. אולם, 
ובסדרי הדין. לפיכך, את הגישה האופטימלית  המהותי דיןב הבדלים מספר יש דלווארב המשפטי

  עבור שיטת המשפט בישראל יש לקבוע בהתחשב בהבדלים אלה.

ראשית, נציג את ההבדלים שיש להם חשיבות לענייננו ואת השלכותיהם הראשוניות. 
לבחינת עסקאות מיזוג עם בעל שליטה או עסקאות לאחר מכן, נציג את הגישה הראויה לגישתנו 

  גורליות אחרות.

   המהותי הדין  .1

 המיעוט מניות בעלי מקרב רוב תמיכתלבחוק החברות  קוגנטית דרישה יש בישראל
מהבדל . שליטה בעל עם ציבורית חברה של אחרת חריגה עסקה כל או מיזוג עסקת לאישור כתנאי

כי בתי המשפט  צורך אין, מהן פועלת בכיוון שונה. ראשיתזה נובעות שתי השלכות, שכל אחת 
 בעלי מקרב רוב ידי על לאישור הדרישה את, וולנטרי באופן, עצמם על לקחת שליטה בעלייעודדו 

לאישור המיעוט מכבידה באופן  דרישהה, ביחס לדרישה להקמת וועדה מיוחדת 45.המיעוט מניות
 להשלמת בנוגע וודאות לחוסר אותם מכפיפה שהיא כיווןעל בעלי השליטה  משמעותי יותר

זכו  אשר עסקאותרק  יגיעו המשפט לבית כי להיות צריכה העבודה הנחת, שנית 46.העסקה
בעוד שהנקודה הראשונה  47.העסקה באישור אישי עניין להם שאין המניות מבעלי רוב של לאישור

מבהירה שמדובר בעסקאות  תומכת בהשארת פתח רחב יותר לביקורת שיפוטית, הנקודה השניה
  שכבר עברו מבחן משמעותי ומכאן שהיא מפחיתה את הצורך בהתערבות בית המשפט.

 בעל עם חריגות לעסקאות הביקורת ועדתשל  האישורדורש את  החברות חוק, כן כמו
 ועדת הרכב לעניין בחוק הקבועותהמנדטוריות  בדרישות עומדת שהחברה בהנחה. שליטה

 שהחברה במידה, לפיכך. השליטה בבעל תלויים אינם הועדה שחברי להניח שניתן הרי, הביקורת
 בעלי בעידוד צורך כל אין, מ"מו לניהול המיוחדת כוועדהגם  הביקורת ועדת מינוי על מחליטה

  . העסקה על וטו להטיל תלויים בלתי דירקטורים של ועדה להסמכת שליטה

 מיזוג מסוג בעסקאות שמדובר ככל. ההערכה סעד של לזמינותו נוגע נוסף מהותי הבדל

going private ,חוק , אולם 48.הערכה סעד למיזוג המתנגד מיעוט מניות לבעל מקנה בדלוואר הדין
גם מהבדל זה . מלאה רכש בהצעת רק אלא, מיזוג בעסקת שכזה סעד מקנה לא בישראל החברות

נובעות שתי השלכות מנוגדות. ראשית, אי הענקת סעד ההערכה בעסקאות מיזוג משקפת בחירה 
של המחוקק לשלול מבעלי מניות את האפשרות לתקוף בבית המשפט את המיזוג בטענות שענייננן 

                                                                                                                                                                      
 

45
לחוק דרישה כי עיצוב העסקה עם בעל  22כמו כן, וכפי שכבר הסברנו, קיימת בחוק החברות החל מתיקון     

 !Errorה"ש טיח את טובת החברה. ראו, בהשליטה יתבצע על דרך של הליך תחרותי או הליך אחר שיש בו כדי לה
Bookmark not defined.  עדError! Bookmark not defined. .לעיל, והטקסט שמעליהן  

46
 Many controlling shareholders, in other words, might prefer"  1824-1825, בעמ' 44ר' ה"ש    

litigation risk over consummation risk.”  
47
גם במצב שבו  – going privateובכלל זה עסקת  –לחוק החברות מאפשר אישור עסקת מיזוג  321סעיף    

בעלי מניות המיעוט סירבו לאשר אותה. לכאורה, יישום דווקני של הדרישה בדלוור להכפפת העסקה לתנאי בלתי 
 321הדיר של אישור על ידי רוב מקרב המיעוט היה מחייב את בעל השליטה לוותר על האפשרות לעשות שימוש בסעיף 

פה. מכל מקום, אנו מניחים שעסקה אשר תגיע אל בית לחוק לצורך אישור עסקה שלא זכתה לרוב הנדרש באסי
תיבחן בכל מקרה באמת מידה מחמירה לנוכח העובדה שלא זכתה לאישור בעלי מניות  321המשפט לאישור לפי סעיף 

 המיעוט.
48
  .503. ר' שם בעמ' MFWבית המשפט הביא זאת בחשבון בעניין    



על אך אין ספק כי  49,אפשר לחלוק על ההיגיון העומד ביסודה של עמדה זוהוגנות המחיר גרידא. 
בתי המשפט ליתן תוקף לקביעה זו של המחוקק. שנית, שלילת סעד ההערכה מותירה חלל אשר 
במקרים המתאימים ניתן לגשר עליו תוך פניה לבית המשפט בעילה של קיפוח או הפרת חובות 

בהעדר סעד ההערכה, גישה הדוחה  50ההגינות של בעלי השליטה והנאמנות של נושאי המשרה.
   .גם במקרים מוצדקים, שיפוטית לביקורת פתח ביעות מסוג זה עלולה לשלול כלבאופן גורף מדי ת

  הדיוני הפן  .2

 יש השיפוטית הביקורת של הסטנדרט לקביעת, דלווארב הפסיקה מסקירת שעולה כפי
 סטנדרט בדבר החלטתם , אשר בתי המשפט שם מביאים אותן בחשבון בעתדיוניות השלכות

 את לבחון מבלי דלווארמ שיפוטית ביקורת של סטנדרטים לייבא ניתן לא, לפיכך. הראוי הביקורת
בהקשר זה חושפת הבדלים משמעותיים  השוואה בין ישראל לארה"ב .בישראל הדיונית הסביבה

  ובעלי חשיבות לדיון שלנו.

 לבית אפשרות מתן איה העסקי הדעת שיקול כלל החלת של המרכזית המטרה, בדלוואר

 motion במסגרת מסמכים גילוי כל ללאעל הסף  התביעה את למחוק, הנתבעים לבקשת, המשפט

to dismiss .על למחיקה קיימת נטיה חד משמעית כנגד האפשרות הדיונית, זאת לעומת, בישראל 
 לבקשת להשיב הנתבעים עלבמקרה הרגיל,  51).נגזרת או( ייצוגית תובענה לאישור בקשה של הסף

למעשה, . לאו אם התביעה לאישור מקום יש האם להכריע המשפט בית יידרש אזרק ו האישור
ישראל וארה"ב מחזיקות בעמדות מנוגדות באשר למשקל היחסי של שלב אישור התביעה 
כייצוגית. מן הבחינה הסטטיסטית בארה"ב שלב אישור התובענה הייצוגית כלל אינו מהווה 

ביעות הייצוגיות מסולק על מחסום רציני בפני התובעים, אך לעומת זאת חלק ניכר מאוד מהת
הסף. נטיה זאת גברה אחרי שני פסקי דין משמעותיים בארה"ב שהגבירו את הרף הנדרש מן 

כך למשל במחקר שבחן תביעות ייצוגיות בניירות ערך   52התביעה כדי לעמוד בפני סילוק על הסף.
 50%נמצא שרק כ ,2013ל 1995תביעות שהוגשו בין השנים  4,266בארה"ב וכלל דגימה גדולה של 

מהתביעות שרדו את שלב הסילוק על הסף. מבין אלו שעברו את שלב הסילוק על הסף רק תביעות 
מצב הדברים בישראל הפוך. שלב אישור  53בודדות לא עברו את שלב אישור התביעה כייצוגית.

                                                           
49
בתיקון חקיקה להחלת סעד ההערכה גם  בכובד ראש סבורים שיש לשקולבשולי הדברים נציין, כי אנו    

בהקשר זה יש לשקול גם את השוני במתכונת  .going privateשהיא עסקה של  עסקת מיזוגלבעלי מניות המתנגדים ל
  סעד ההערכה בין דלוואר (שם קיים כאמור סעד כזה גם במקרה של עסקת מיזוג) לישראל.

50
", מלאה רכש בהצעת ההוכחה נטל: קיטאל דין פסק בעקבות"  חמדני,ברק וא. - ר' בהקשר זה ה. אהרוני   

  .)2012( 17 4/ט תאגידים
51
 הבקשה לסילוק בבקשה שעסקינן ככל) ("2001( 290, 276) 5, פ"ד נה(רייכרט נ' שמש 8268/96"א רע    

 על ברור שבהם וקיצוניים חריגים במקרים, בכלל אם, יינתן כזה שצו הרי, הסף על הייצוגית התובענה של לאישורה
און -הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' אר 2022/07"). ראו גם רע"א כלום ולא בבקשה שאין הדברים פני

 ולה המייצג התובע של האישית לעילתו הנוגע טעם) ("13.8.2007(פורסם בנבו, החלטה מיום  6-4, פס' השקעות בע"מ
 ניתן" ."ייצוגית תובענה לאישור הבקשה של הסף על לסילוק), 2)(ג(8 עיףס הוראת לאור, בהכרח יוביל לא בלבד

 תחת הקרקע את להשמיט כדי בהן ושיש, יחסית פשוט בירור הדורשות שבעובדה או שבדין טענות הדעת על להעלות
 התובעת הקבוצה לכל הרלוונטית התיישנות טענת להיות עשויה, למשל כך. כולה ייצוגית תובענה לאישור הבקשה

' נ ח"רו קסירר את גבאי פורר קוסט 5154/08"); רע"א ).בלבד המייצג התובע של האישית עילתו מהתיישנות להבדיל(
 רק ... הסף על לאישור הבקשה של אפשרי בסילוק הגיון יש) ("2.4.2009(פורסם בנבו, החלטה מיום  7-2, פס' קדמי

 של פשוטה קריאה כאשר ... 'כלום ולא בבקשה שאין הדברים פני על ברור שבהם וקיצוניים חריגים במקרים'
 הסף על האישור בקשת של לסילוקה בבקשה ודיון, סרק בבקשת המדובר כי לכאורה מלמדת, פניהם על, הדברים

". דוגמה לכך היא כאמור דיון לעריכת בסיס יש אזי, משמעית-וחד ברורה למסקנה להוביל ויכול מהיר, פשוט הוא
 סעיף( אחרת מפורשת חוק בהוראת או, לחוק השניה בתוספת המנויים העניינים מסוג איננה התובענה' כאשר, למשל,

  ).  '").לחוק 3
52
   Bell Atl. Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007); Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937 (2009).  
53

 –Jon Eisenberg, Successful Motions to Dismiss Securities Class Actions, A Review of What Worked in 
2014, K&L GATES LEGAL INSIGHT , 6 Nov. 2014, available at 

-ad73-4978-fb5d-http://www.klgates.com/files/Publication/9c708b2a
-bfb5-4659-2d24-1bed275c6eee/Presentation/PublicationAttachment/35b4d892

277ea7930a38/Successful_Motions_to_Dismiss_Securities_Class_Actions.pdf . אגב, מתוך אותה דגימה
מקרים שבהם בית המשפט הכריע  5ההכרעה השיפוטית (ומתכון רק הגיעו לשלב  14רק ענקית של תביעות ייצוגיות 

  .בפשרה הסתיים הסף על הסילוק שלב את ששרד התובענות של עצום חלקלטובת הנתבעים). 



, התביעה בתובענה נגזרת (או ייצוגית) הוא שלב משמעותי ביותר. לעומת זאת, כפי שהסברנו
  קימת מגמה ברורה להימנע מסילוק על הסף של בקשות לתובענה נגזרת או ייצוגית.

שבמסגרתו הצדדים מתשאלים עדים  depositions של הליך איןבישראל , שנית
באופן כללי יותר הליך הגילוי בארה"ב  54ומעבירים את פרוטוקול ההליך לבית המשפט.

(discovery) החליט שלא למחוק את התביעה על הסף הוא , אשר מתקיים ככל שבית המשפט
 לגילוי צו לתתאמנם  יכולבישראל  המשפט בית. הליך מקיף ביותר בהשוואה למצב בישראל

אולם בישראל, להבדיל מארה"ב, לא מתקיים הליך  55.לאישור בקשההדיון ב בשלב עוד מסמכים

שלב המוקדם של דיון טרם , ובית המשפט יכול לשמוע עדויות ראשויוניות כבר בdepositionsשל 
אישור התובענה כייצוגית או נגזרת. בארה"ב לעומת זאת שמיעת עדויות, אם בכלל, שמורה לשלב 

  המשפט.

בישראל, ובעיקר בהקשר של תביעה הנוגעת , ראשית. השלכות מספר אלה להבדלים

 למחיקה להביא אינה אמורה BJR-ה כלל החלתלעסקה אותה אישרה ועדת דירקטוריון מיוחדת, 
בית המשפט יכול להכריע בדבר סטנדרט הביקורת השיפוטית . ייצוגית תביעה של הסף על

  .לאישור בבקשה ההכרעה במסגרתהמתאים לנסיבות 

את  לו מקנה לאישור בבקשה דיון לקייםבכל מקרה  נדרש המשפט בית כי העובדה, שנית
ולגבש עמדה בנוגע  דיון לקיים , בטרם יכריע בסטנדרט השיפוטי שאותו ראוי להחיל,אפשרות

 ולהתרשם, עדים למידת האפקטיביות של עבודת הוועדה. במסגרת זו יוכל בית המשפט לשמוע 
כל זאת על בסיס גילוי מסמכים משמעותי כפי שנפרט  .הועדה מעבודת אמצעי בלתי באופן

את האפשרות בהמשך. מאפיין דיוני זה מקנה לבתי המשפט בישראל, בניגוד לעמיתיהם בדלוור, 
הדיונית הנאותה להתמודד כראוי עם החשש מפני ניהול הליך למראית עין בלבד בוועדה הבלתי 
תלויה, אך מבלי שהדבר יחייב ניהול של המשפט עצמו. קיומה של הזדמנות מסוג זה חשוב גם 

מניות לנוכח העובדה עליה עמדנו מוקדם יותר, והיא שבניגוד לדין בדלוור, לא עומדת לרשות בעלי 
  המתנגדים לעסקה האפשרות לפנות לבית המשפט בבקשה לסעד הערכה.

 ההכבדה את מסוימת במידה מרכךבישראל  depositions של הליך העדר, שלישית
שנערך בארה"ב רק לגבי תביעה ששרדה את שלב הסילוק  גילויהנובעת לחברה מהליך מקדים של 

  .על הסף

  המוצעת הגישה. 3

אנו מציעים מהווה גישת ביניים בין הגישה העולה מפסיקת בתי  הגישה אותה אותה
על ההבדלים  המשפט בדלוואר לבין הגישה לפיה על בתי המשפט לבחון כל עסקה לגופה. בהתבסס

 איןים בין ישראל לדלוואר, הגישה מציעה איזון נאות יותר בין העמדה העקרונית לפיה הדיוני
לבין  מומחים של דעת חוות בין מאבקים ניהול כליתםת שכל משפטיים הליכים לניהול הצדקה

בתמצית, גישה זו קוראת לבתי המשפט לקיים בירור מקיף, . החשש מפני ציות קוסמטי גרידא
לרבות מנגנון הוועדה המיוחדת, הגילוי לבעלי —בשלב בקשת האישור, בנוגע לנאותות ההליך

  אך לא ביחס לתנאיה הכלכליים של העסקה. —המניות והאישור בידי הרוב הלא נגוע

ביסוד גישתנו עומדת ההנחה שתפקידה העיקרי של הביקורת השיפוטית הוא להבטיח 
תפקוד תקין של מנגנון השוק לצורך אישור העסקה, דהיינו: ניהול מו"מ בתהליך מדמה שוק, 

באישור העסקה. פרסום מכלול המידע הרלוונטי ואישור בעלי המניות שאין להם עניין אישי 
 של הכלכלית הכדאיות לשורש היורדות בנקודות מלהתערב להימנעעל בית המשפט , ככלל

עם זאת, לנוכח החשש מפני קיומם של הליכים למראית עין בלבד, מן הראוי שבית . העסקה
  המשפט יתרשם באופן בלתי אמצעי בדבר אפקטיביות ההליכים שקיימה החברה.
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מחיקה על הסף של תובענות קיבוציות (נגזרות וייצוגיות) היא הסתייגות הדין הישראלי מ
 בניגודזו שמעניקה לבתי המשפט בישראל את האפשרות לקיים איזון נאות בין שיקולים אלה. 

לנצל את הדיון  המשפט בית שעל סבורים אנו, MFWעמדה המוצהרת של בית המשפט בעניין ל
הבלתי תלויה, איכות הגילוי לבעלי המניות,  בבקשת האישור כדי להתרשם מאפקטיביות הוועדה

מצא  אכןלאחר בירור זה  אם, ואישור העסקה בידי בעלי מניות שאינם נגועים בעניין אישי. אולם
מהתערבות אלא במקרים  עליו להימנע, מ"מו של אפקטיבי תהליך תקייםה בית המשפט כי

  .חריגים ביותר שעליהם נעמוד בהמשך

  תמציתית, את המרכיבים של הגישה אותה אנו מציעים.להלן נציג, בצורה 

על כתב התביעה שהגיש התובע להצביע על עובדות קונקרטיות הגשת התביעה. 
המקימות עילת תביעה ביחס לעסקה הספציפית. לא די בהצבעה על חשש בעלמא הנובע מן 

המידע הגלוי  העובדה שבעל השליטה מצוי בניגוד עניינים. התובע נדרש להצביע, בהתבסס על
לציבור (או מידע שקיבל עקב פנייה לחברה במסגרת זכות העיון של בעלי המניות), על פגמים 
קונקרטיים שנפלו בהליך (לדוגמא, שימוש ביועץ התלוי בבעל השליטה או גילוי חסר לבעלי 

קה המניות). כמו כן, על התובע לצרף חוות דעת כלכלית שתתמוך בטענותיו כי המחיר שנקבע בעס
   56לא שיקף את השווי ההוגן של מניות המיעוט.

תנאי סף אלה נדרשים דווקא לנוכח הסתייגות הפסיקה ממחיקת תובענות ייצוגיות על 
. כמו כן, תנאי סף אלה יקלו על בית המשפט בשלב סחטניות ותביעות סרק הליכי למנוע הסף, וכדי

היקף  בין זיקהנציין, שיש  זה רבהקשהבא, שבו הוא יידרש להכריע באשר לגילוי מסמכים.  
בדוח העסקה  יותר נרחב גילוי שיש ככל. הרף שיש להציב בפני התובעים לבין העסקה בדוח הגילוי

כך יש להציב בפני התובע רף גבוה יותר בהצבעה על פגמים קונקרטיים , אשר פירסמה החברה
  שנפלו בעסקה.

תוארו לעיל, עולה שאלת גילוי . בהנחה כי התביעה עומדת בתנאי הסף שגילוי מסמכים
של גילוי  סטנדרטי מתווה לקבוע יש, לגישתנו 57המסמכים לתובע ולאחר מכן שאלת העיון בהם.

ביחס לאפקטיביות התהליך, וזאת גם כדי להגביר את הוודאות עוד בשלב גיבוש העסקה. הגילוי 
 הנוגע נוסף וכל מידע רלוונטי המיוחדת הועדהישיבות  של פרוטוקוליםהסטנדרטי צריך לכלול 

. כמובן, היקף הגילוי ייקבע בסופו )כגון תיעוד של מו"מ עם נציגי בעל השליטה( הוועדה לעבודת
של דבר גם בהתאמה לטענות הקונקרטיות שמעלה התובע. לדוגמא, אם התובע טוען לקיומו של 

חס לחומר הרלוונטי בהקשר פגם קונקרטי בהערכת השווי, סביר להניח כי יהיה על הגילוי להתיי
זה. סוגיה זאת של גילוי מסמכים הקשורים להכנת הערכת שווי של מומחה עבור הוועדה היא 
סוגיה מרכזית המחייבת איזון בין החשש מהכבדה יתרה על החברה (אשר עלולה לרוקן מתוכן 

השווי  את היתרון הדיוני בשימוש בוועדה מיוחדת) לבין הצורך לבחון האם עבודת מעריכי
הושפעה לרעה בידי בעל השליטה או מי מטעמו. לפיכך, ראוי שהיקף הגילוי ייקבע בהתאם 

גובשה עמדה לטענות הקונקרטיות של התובע בכתב התביעה. נזכיר בהקשר זה כי בדלוואר 
  58.לפרסום מידע בדבר הערכות שווי לבעלי המניות טרם אישורם את העסקה ביחסמרחיבה 

, כי לגישתנו הוועדה המיוחדת אינה יכולה לצמצם את היקף הגילוי בשולי הדברים נציין
בהתבסס על קיומו של חיסיון עורך דין לקוח בכל הנוגע לייעוץ המשפטי אותו קיבלה הוועדה. 
קיימים טעמים עקרוניים השוללים הכרה בתחולת החיסיון, במסגרת תביעות של בעלי מניות, על 

או לוועדה מוועדותיו. אך גם במנותק מטעמים אלה,  ייעוץ משפטי שמוענק לדירקטוריון
התעקשותה של הוועדה המיוחדת שלא לחשוף פרוטוקולים של דיונים שקיימה עם יועציה 
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המשפטיים (שאמורים להיות בלתי תלויים) אינה יכולה לעמוד בכפיפה אחת עם בקשת החברה כי 
  59בית המשפט יכיר באפקטיביות של עבודת הוועדה.

לפי הגישה המוצעת, בשלב הבקשה לאישור אמור בית שלב בקשת האישור. הבירור ב
המשפט להתמקד באפקטיביות מנגנון המו"מ ואישור העסקה, וזאת בהתבסס על תצהירי 
הגורמים מטעם החברה וחקירותיהם בבית המשפט. תהליך אישור העסקה כולל מרכיבים שהם 

ת המידע שעמד לרשות בעלי המניות ותקינות קלים יחסית לבחינה בידי בית המשפט, כגון נאותו
הליך ההצבעה. זאת, בייחוד אם תתקבל גישתנו לפיה יהיה על התובע להצביע על פגמים 

  קונקרטיים שנפלו בעניינים אלה.

גם מרכיבים מסוימים במנגנון הוועדה המיוחדת תלויים בנתונים אובייקטיביים ולכן, 
לכלול את עצמאות הוועדה המיוחדת, אי התלות של בחינתם אינה מורכבת. במסגרת זו ניתן 

היועצים שלה, נאותות המנדט שהוענק לה ואיכות המידע שהועמד לרשות חבריה לצורך קבלת 
  החלטה.

אולם, המשימה המאתגרת ביותר עבור בתי המשפט הינה בחינת אפקטיביות הוועדה 
א ניתן לקבוע רשימה סגורה של במילוי תפקידה. בניגוד לנושאים כמו אי תלות חברי הוועדה, ל

פרמטרים אובייקטיביים להכרעה בסוגיה זו. עם זאת, חשוב להצביע על שני שיקולים מנחים. 
ראשית, תכליתו של מנגנון הוועדה המיוחדת הינו לקיים הליך מדמה שוק, דהיינו: לפעול במידת 

לא להצדיק את תנאי האפשר באופן דומה לזה של התקשרות בעסקה בין צדדים בלתי קשורים, ו
העסקה שהוכתבו לחברה מבחוץ. שנית, תפקיד מרכזי של בית המשפט בהקשר זה הינו לוודא כי 
ההליך לא התנהל למראית עין בלבד. לצורך כך על בית המשפט להתרשם שנעשה ניסיון ממשי 

ייתה לפעול על מנת להשיג עבור בעלי המניות את ההצעה הטובה ביותר האפשרית, וזאת מבלי שה
השפעה פסולה של בעל השליטה או מי מטעמו. עם זאת, בית המשפט אינו אמור להחליף את 
שיקול דעת הדירקטורים בנוגע לשאלות כגון מה הייתה הדרך המיטבית לפעול והאם ניתן היה 

  להשיג תמורה גבוהה יותר לו נבחרה דרך אחרת.

ם הבאים. ראשית, האם במסגרת זאת, אנו מציעים כי בית המשפט יבחן את הפרמטרי
מדיוני הוועדה עולה כי הדירקטורים הבינו את מטרת ההליך, וכי תפקידם להביא בפני בעלי 
המניות את העסקה הטובה ביותר האפשרית (ולא רק לקבוע כי העסקה הוגנת, דהיינו: שמחיר 

בעובדה המניה בעסקה משקף את השווי ההוגן שלה). שנית, האם נבחנו חלופות לעסקה (בהתחשב 

הוא מצומצם מאד ככל שזאת העסקה הנבחנת).  going privateכי מגוון החלופות לעסקת 
שלישית, האם ההנהלה מסרה לחברי הוועדה את כל המידע הרלוונטי (כגון תחזיות רווח 
מעודכנות) לצורך קבלת החלטה מושכלת באשר להגינות העסקה ובאשר לחלופות הרלוונטיות. 

, האם התהליך רביעית, בדומה לבחינה הנדרשת ביחס להחלטות אחרות של הדירקטוריון
שקיימה הוועדה עמד בציפיות בכל הנוגע לאיכות החומר שעמד בפני חברי הוועדה, בחינת 
הפרמטרים הרלוונטיים וקיום דיון ענייני. חמישית, האם באשר לשווי הייתה הקפדה על חשאיות 

ן דיוני הוועדה, בדגש על טיוטות הערכות השווי ששימשו בסיס למו"מ. כאמור בחלק הקודם, אי
מניעה להשתתפות חברי ההנהלה בחלק מדיוני הוועדה. אולם, מטבע הדברים, חשיפת הערכות 

תמנע מנציגי החברה למצות את הליך —בעל השליטה במקרה שלפנינו—השווי לצד שכנגד במו"מ
המו"מ. לבסוף, יש לבחון אם הוועדה עשתה ניסיון כנה להשתמש במו"מ כדי לשפר את תנאי 

ש כי רשימה זו אינה רשימה ממצה, אולם היא מהווה רשימה של פרמטרים חשוב להדגי. העסקה
  בעלי חשיבות לצורך קביעה האם ההליך אכן היה הליך שביכולתו לדמות בתנאי שוק.

כאמור, בית המשפט אינו אמור להחליף את שיקול דעת הוועדה באשר למו"מ גופו. כל 
רי הוועדה ובאופן תקין, בית המשפט אינו עוד נראה שההליך נוהל לפי מיטב שיקול דעתם של חב

אמור לקבוע כי הוועדה לא הייתה אפקטיבית רק בגלל שניתן היה לנקוט במתווה שונה אשר היה 
אולי משיג מחיר טוב יותר. לגישתנו, בית המשפט צריך גם להיזהר מלתת משקל יתר להישגי 

צירת הליך אשר יניב הישגים הוועדה במו"מ, לטוב ולרע. זאת כיוון שקיים חשש משמעותי לי
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למראית עין. בעל שליטה אשר יודע שהישגי הוועדה מהווים שיקול מכריע בהענקת משקל 
  להחלטותיה עלול להתחיל מראש בהצעה נמוכה מתוך כוונה לספק "הישג" לוועדה.

. לבסוף, נציין כי במסגרת שיקול הדעת של בית יחסי הגומלין בין המרכיבים השונים
הראוי להתחשב גם ביחסי הגומלין בין מרכיבי ההליך השונים. לדוגמא, ככל  המשפט, מן

שהעסקה אושרה ברוב גבוה יותר מקרב בעלי מניות המיעוט שאינם נגועים, ובפרט כאשר מדובר 
בחברה אשר לה ריבוי של משקיעים מוסדיים בלתי תלוים, כך תהיה נטייה טבעית שלא להתערב 

שהגילוי בדוח העסקה היה נרחב יותר, וכלל גם מידע מפורט בדבר בתנאי העסקה. כמו כן, ככל 
הערכות השווי וגם פירוט לגבי עבודת הוועדה המיוחדת, כך יש לתת משקל רב יותר לאישור בעלי 

  המניות.

אם לאחר הליך הבירור בבית המשפט התברר כי התקיים ההכרעה בהליך האישור. 
חברה וועדה בלתי תלויה אשר ניתן להתרשם כי פעלה מנגנון מדמה שוק, דהיינו: בחברה פעלה ב

באופן אפקטיבי, ניתן גילוי נאות בדוח העסקה והוענק אישור בעלי מניות המיעוט, מן הראוי 
שבית המשפט יחליט על דחיית בקשת האישור מבלי לבחון את הגינותה של העסקה לגופה. 

ל שיקול הדעת העסקי, בכפוף לחריג במילים אחרות, בשלב זה ניתן יהיה להכפיף את העסקה לכל
המצומצם שבו נדון מיד.  לעומת זאת, אם מתעורר בבית המשפט ספק לגבי אפקטיביות פעולת 

  הוועדה או אי התלות שלה הרי שנדרש בירור לגופה של עסקה והגינות תנאיה. 

עולה ספק לגבי הגינות תנאי העסקה יש לצפות  הדברים פני עלכמו כן, במקרים שבהם 
לביקורת שיפוטית, גם כאשר הנסיבות מלמדות על מו"מ אפקטיבי. עם זאת, אנו סבורים כי יש 

כך, למשל, אם מגלה בית המשפט כי החברה מכרה או  60לשמור התערבות מעין זאת למצבי קיצון.
קנתה נכס מבעל השליטה בתנאים טובים יותר מאשר אלו שבהם מכרה או קנתה נכס דומה, מן 

 תגם להגינות תנאי העסקה אף כאשר כל הראיות האובייקטיביו שהמשפט יידרהראוי כי בית 
קיימות נסיבות נוספות שבהן על פני  61שבידיו מצביעות על כך שנוהל לגביה מו"מ אפקטיבי.

הדברים ניתן להתרשם שקיימת בעיתיות לכאורה בתנאי העסקה, כגון מקרים שבהם הערכת שווי 
  הראיה המשפטית.  תמזוויה לא מקובלת או שיש בה פגם של מומחה של הוועדה נקטה בגיש

חשוב לציין, כי הדיון שלנו מתמקד בהכרעת בית המשפט בשלב אישור הבקשה לתביעה 

). העובדה שבית going privateייצוגית בלבד (או נגזרת לפי העניין אם אין מדובר בעסקת 
המשפט מחליט לערוך בירור מעמיק יותר אין פירושה כי אכן נפלו פגמים בהליך האישור או 
בתנאי העסקה. ייתכן שלאחר בירור מעמיק יותר ייקבע כי העסקה הייתה הוגנת. בהקשר זה, 
ראוי לציין כי גם במסגרת בירור התביעה גופה יש לתת משקל מסוים לקיומו של הליך אישור 

. כמו כן, אין למנוע מן החברות לאשר עסקאות גם ללא מסוימיםמיוחד, אף אם נפלו בו פגמים 
הליך המו"מ המיוחד, אלא שבמקרה זה אין מנוס מביקורת שיפוטית נוקבת בדבר הגינותה של 

  העסקה ותנאיה ללא כל הקלה דיונית לבעל השליטה. 
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 תעשיה מבני מ.ת.מ' נ ספרא 20457-03-11ראו למשל, על דרך האנאלוגיה לסעד ההערכה ת"צ (ת"א)     

הערכת שווי לקבל השופטת רונן  סירבה בענין זה). 9.6.2014(פורסם בנבו, החלטה מיום 81-65, פס' מ"בע ומלאכה
הכוללת הפחתת שווי של מניות המיעוט בגין ניכון של אי סחירות. סוגיה דומה יכולה להתעורר בהקשר של מיזוג של 
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יבי. בעייתיות יצוין, כי אם מידע שכזה הוסתר מחברי הוועדה, הרי שלא ניתן לקבוע כי היא קיימה הליך אפקט 
 דומה קיימת בהסתרת המידע מבעלי המניות שנדרשו לאשר את העסקה.


