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 –סיכון מסחרי לההבחנה בין סיכון משפטי 

 מוצדקת?היא האם 

 **גדעון פרחומובסקי *,עדי ליבזון

הפרות חוק עלתה בהחלטות בעניין בגין משרה שאלת האחריות של נושאי 
, החלטות אלו מבוססות על הבחנה ר. בדומה לגישה בדלוובזקובעניין  חורב

נהנים מהגנה בעוד נושאי משרה  .סיכון עסקילמובלעת בין סיכון משפטי 
סיכון  כתוצאה מנטילת גין נזק שנגרם לחברהמפני אחריות אישית ברחבה 

 כאשר הנזק נגרם כתוצאה מנטילת מסחרי, הם חשופים לאחריות אישית
אנו בוחנים את ההצדקות לקיום ההבחנה,  רשימה זוב. ימשפט סיכון

ומצביעים על כיוונים אפשריים לשיפור  ,מציעים הצדקה חדשה לקיומה
הדין בהקשר זה ולמתן אפשרות לנטילת סיכון משפטי מוגבל בנסיבות 

 מיוחדות.
 
 

 מבוא

 סיכון משפטי בפסיקה הישראלית פרק א:

בכלל  צות הבריתהדין באר –סיכון מסחרי להיחס בין סיכון משפטי  פרק ב:

 בפרט רובדלוו

 שריותהבעיה בהבחנה והצדקות אפ פרק ג:

 הבעיה העולה מההבחנה בין סיכון משפטי לסיכון מסחרי .1 

 הצדקת ההבחנה .2 

 הבחנה בין המאפיינים השונים של שני סוגי הסיכון )א( 

 ההצדקה האקספרסיבית )ב( 

______________ 

 אילן.-פקולטה למשפטים, אוניברסיטת ברה, מרצה בכיר *

 .בירושלים פקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, המן המניין פרופסור **

 ,אנו מודים לברק אור, לאסף חמדני, לשרון חנס, לדונלד לנגבורט, להולגר ספמן, לקובי קסטיאל

נהגותית במכון ללימודים לרועי שפירא, למשתתפי הסדנה בנושא ממשל תאגידי ואתיקה הת

שאורגן על ידי המרכז  ,"הכלכלילבית המשפט כנס לרגל עשור "למשתתפים בכן ו ,מתקדמים

לי רובינסון אביב. אנו מודים לג'ריס אליאס, לנתנאל לוסקי ולש הבינתחומי הרצליה ואוניברסיטת תל

 יוע מחקרי.על ס
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 בעלי המניות בטווח הארוךלסיכון משפטי מסוכן יותר  )ג( 

 חברתיות של בעלי המניות-העדפות פרו )ד( 

 העדר פיקוח אפקטיבי על סיכונים משפטייםההצדקה המוצעת:  )ה( 

 דיון נורמטיבי ?סיכון מסחרי רצויהלהאם ההבחנה בין סיכון משפטי  פרק ד:

 סיכום

 מבוא

השופטת רות רונן לאחריותם של נושאי התייחסה  2בזקובעניין  1חורבבעניין  ותבהחלט
מת יגר התממש לאחר מכן תוךאשר נחשפה אליו ו משרה בגין סיכון משפטי שהחברה

 אמוניםהפרה של חובת באופן קטגורי מהוות רות את הדין פעולות המפ   נזקים לחברה.
מפעולה להבדיל  ,. זאתהפרה של חובת זהירותאף עשויות להוות ו ,של נושאי משרה

כלל שיקול הדעת  ו שלמהגנתנהנים  שגרמה נזק מסחרי, שביחס אליה נושאי המשרה
פטת רונן אינה לבד, והבחנה דומה בין סיכון מסחרי העסקי. כפי שנראה, בעניין זה השו

 .רדלווובכלל זה ב ,ניסיכון משפטי קיימת גם בדין האמריקל
עם זאת, דבריה של השופטת רונן מעלים את השאלה מה ההצדקה להבחנה בין 

מבחינת בעלי המניות אין הבדל בין סיכון משפטי  ,סיכון מסחרי. לכאורהלסיכון משפטי 
)בחישוב של הסיכונים  מסחרי. כל עוד התוחלת הצפויה מהפעולה זההסיכון ל

חברת "קפיטליזם ש וחי. לשם המחשה, הנמבחינתם של הפעולה זהה כהער ,והסיכויים(
 50%מגלמת סיכוי של ו ,עסקית לחלוטיןהאחת ההחלטה  .שתי החלטות שוקלתבע"מ" 

עם החלטה מדובר ב ,מרש"ח. כלו 200להפסד של  50%ש"ח וסיכוי של  400לרווח של 
בדמות מעורב סיכון עסקי, האחרת בהחלטה גם ש"ח לחברה.  100תוחלת חיובית של 

אלא  ,ש"ח 300להפסד של  50%לעומת סיכוי של ש"ח  800לרווח של  50%של סיכוי 
 ,שבית המשפט יסווג את ההחלטה כהפרה של הדין 50%שבמקרה זה יש גם סיכוי של 

להחלטה תוחלת חיובית של יש גם במקרה זה  3ש"ח. 300ל יושת על החברה קנס ששאז 
ש"ח. אלא שכאן מסתיים הדמיון בין ההחלטות. תחת הדין הקיים, ההחלטה  100

שהיא אפילו סביר להניח למעשה, . תידחהה יהראשונה תאומץ בעוד שההחלטה השני
. עם זאת, מנקודת המבט של בהבשל הסיכון המשפטי לנושאי המשרה הכרוך  ,לא תידון

ם תוחלת הרווח עבור החברה ארלוונטי. יתר על כן, גם אינו הסיכון  מקורבעלי המניות, 

______________ 

 .(18.7.2019)פורסם בנבו,  קומיוניקיישנס בע"מחורב נ' בי  47621-07-16ראו תנ"ג )כלכלית ת"א(  1

)פורסם בנבו,  כהן נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 59581-06-18ראו תנ"ג )כלכלית ת"א(  2

 (.בזק( )להלן: עניין 19.1.2020

ראו  .כגון פגיעה במוניטין, להפרה של חוק עשויות להיות משמעויות כלכליות נוספות מעבר לקנס 3

כג  משפט ועסקיםפירא "משפט ומוניטין: כיצד ההליך המשפטי מכתיב סנקציות מוניטיניות" רועי ש

 .הללואת העלויות הנלוות גם (. בדוגמה לעיל העלות של הקנס מגלמת 2020) 102–100, 81–80, 79
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זהה: תהיה ש"ח, התוצאה  1,000פי עשרה, כלומר  ההיה גבוהתה ימההחלטה השני
 יה.יידם מן השנוימשכו את בהחלטה הראשונה יתמכו נושאי המשרה 

הרי מנקודת השקפה זו אין בסיס ש ,במצב אנומלי מבחינה כלכלית גרידא מדובר
ב היא ְלָמר  נושאי המשרה  ם של. אם מטרתמשפטיסיכון ל מסחרילהבחנה בין סיכון 

את ערך החברה, אפיון הסיכון אינו מעלה ואינו מוריד; רק התוחלת חשובה.  )למקסם(
מנע מסיכונים ייתר על כן, הדין הנוכחי מעצים את התמריץ ליטול סיכונים מסחריים ולה

בו הדין שמצב  – legal arbitrageמשפטיים, ללא קשר לתוחלת. תופעה זו מכונה בספרות 
שקולה לה אשר מנתב חברות או יחידים לדרך פעולה אחת על חשבון דרך פעולה אחרת 

 או אף עדיפה עליה מבחינה כלכלית.
 או סיכוי חשש ותנסיבות המעל השופטת רונן הבחנה ביןלא ערכה בשני המקרים 

יאמר ישל השופטת רונן לזכותה  .ודאיתהפרת הדין שבהן להפרה של הדין לבין נסיבות 
. בהיותה בזקובעניין  חורבזו בהחלטותיה בעניין  ההיא עצמה לא נדרשה לסוגיכי 

ממצאים והלכות. כמו כן, היא נדרשת בענייני שופטת, אין היא פוסקת בסיכונים, אלא 
פעולות החברות היו בשני המקרים שהובאו לפניה  ,ד. לדידהלהכריע בסכסוכים בדיעב

-איחייבים לקבל החלטות מראש בתנאי  , לעומת זאת,חוקיות. נושאי משרה-נגועות באי

או החלטה מסוימת ודאות. במקרים רבים אין ביכולתם לדעת בוודאות אם דרך פעולה 
אמור קיים בהסתברות חוקיות. כל שביכולתם לדעת הוא שסיכון כ-באי ותמסוימת כרוכ

 ,סיכון משפטי מתעוררת פעמים רבותלכלשהי. לדידם, ההבחנה בין סיכון מסחרי 
 ועליהם להכריע בה ללא יכולת להסתייע בבית המשפט.

הבחנה בין סיכון מסחרי בלהציע שני חידושים עיקריים הנוגעים ברשימה זו ברצוננו 
אינן ההצדקות שעלו בספרות עד כה להבחנה זו כי , אנו סבורים ראשיתסיכון משפטי. ל

לספק רשימה. לפיכך אנו מבקשים הבמסגרת  םציג  נ  שומעלות קשיים  ,משכנעות דיין
הצדקה זו תמחיש את סיכון משפטי. להצדקה חדשה להבחנה החשובה בין סיכון מסחרי 

נים בעלי המניות גם כאשר מאזן הסיכו שלמבחינתם בין שני סוגי הסיכונים ההבדל 
והסיכויים זהה. בעוד הדירקטוריון מפעיל ביקורת קפדנית על החלטות הנהלה המערבות 

הטיפוסי אין ובמקרה  ,ם דל במקרה הטוביעל סיכונים משפטי וסיכונים מסחריים, פיקוח
פיקוח כלל. אין זה משום שהדירקטוריון אינו מסוגל לשקול סיכונים משפטיים 

החשיפה שמפאת  אהי של הדירקטוריון עדר הפיקוחהסיבה לה –נהפוך הוא  ;ולהעריכם
האישית של חברי הדירקטוריון לאחריות פלילית ואזרחית לכל הפרת דין שתבצע 

גם אם במאזן התוחלות מדובר  ,הדירקטוריון להימנע מכל סיכון משפטיייטה החברה, 
פני הדירקטוריון עסקה לבהחלטה בעלת ערך חיובי לחברה. משכך, מרגע שתובא 

לדון בה או לבחון בלי מ ,ידחה אותה על הסףהוא שרית הכרוכה בסיכון משפטי, אפ
ת הכרוכות ויעדיפו הן המנהלים והן הדירקטורים שפעילוי ני. מסיבה זויאותה באופן עני

חוקיות -לדירקטוריון. משכך, תרחישים המערבים חשש לאיכלל בסיכון משפטי לא יעלו 
מערך פיקוח אפקטיבי. גם אם בדיעבד לגביו לסוג סיכון שאין  בעלי המניותאת חושפים 

בפעולות שמאזן הסיכונים והסיכויים שווה בפעולות היוצרות סיכון מסחרי ו רתברמ
מצד הדירקטוריון על דרכי פעולה  האפקטיבי סיכון משפטי, העדר הפיקוחהיוצרות 

ך קבלת החלטות להלימוביל אפשריות והחלטות הטומנות בחובן סיכונים משפטיים 
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נעדר בקרות כלשהן. עצם התופעה של קבלת החלטות ללא פיקוח אינה רצויה לבעלי 
 ,סיכונים אלובנוגע למניות בחברה ציבורית, ועל כן רמת האחריות של נושאי המשרה 

 יותר. ההמתקבלים ללא פיקוח אפקטיבי, גבוה
 אותנו מובילה סיכון משפטילהצדקתנו המוצעת להבחנה בין סיכון מסחרי , שנית
ברוח  על גבולות ההבחנה ועל עידונה האפשרי.חשיבה מחודשת ולעידוד דיון לפתיחת 
 –את ההבחנה בין סוגי הסיכונים באמצעות שתי הבחנות מצטברות  צמצםלזו נציע 
. ההבחנה הנוגעת מדרג הנורמטיביב של ההוראה המופרתומיקומה ת הסיכון ממשיּו

ת הסיכון מבדילה בין נטילת סיכון ממשי להפרת החוק לבין חשיפה לסיכון ממשיּוב
 של ההוראה המופרתבמיקומה  מתמקדתשאינו ממשי. הבחנה נוספת שברצוננו להציע 

הוראת חוק של חוק פלילי, של  האם מדובר בהפרבשאלה  , כלומר,במדרג הנורמטיבי
ו, יש להתייחס להפרה בחומרה תקנה. לדעתנשל הוראה מנהלית או של פלילית,  השאינ

ת גבוה יותר. במצב שבו ממשיּומדרג הנורמטיבי בשל החוק שמיקומו רבה יותר ככל 
יש מקום נורמטיבי, הבמדרג מצויה במיקום נמוך הסיכון נמוכה וההוראה שהופרה 

 .על נושאי המשרה והדירקטורים בחברהאת האחריות  להטיללא לשקול 
אשר נסקור את הפסיקה בישראל  הראשוןבפרק להלן: המבנה של רשימה זו יהיה כד

וור בדלנסקור את הדין  השניבפרק רלוונטית להבחנה בין סיכון מסחרי לסיכון משפטי. 
הבחנה זו,  ה שלנחדד את הבעיה העומדת ביסוד השלישיבפרק כונים אלו. יביחס לשני ס

ולבסוף  יהן,חולשותאת ההצדקות האפשריות שהוזכרו או נרמזו בספרות ואת  ׂשנפרו
נציג את ההצעה החדשה שלנו  הרביעיבפרק . את ההצדקה החדשה שאנו מציעיםנציג 

 נסכם.מכן ולאחר  ,דין הראוי ביחס להבחנה בין שני סוגי הסיכוניםבאשר ל נועמדתאת ו

 פסיקה הישראליתסיכון משפטי בפרק א: 

משרה במקרה של הפרת באחריותם של נושאי השופטת רונן דנה  בזקבהחלטתה בעניין 
 ,שוק התקשורת הנייחת לתחרותשל פתיחת מה רהרפובעקבות  4דין על ידי החברה.

מחויבת להעניק לסיטונאים גישה לרשת בזק , הייתה 2014שנת שיצאה לדרך ב
תוך מתן שירותים מסוימים על ידי המאסדר, התקשורת הנייחת שלה במחירים שנקבעו 

 מספר כעבור חודשים 5תיק השירות(.להלן: רת )הקבועים בהחלטה של משרד התקשו
ת. בין על כך שבזק לא עמדה בתנאי תיק השירו תלונותכמה משרד התקשורת קיבל 

העברת מידע למחלקת השיווק -איהיתר נטען כי בזק הפרה את ההוראות בדבר 
משך חרגה מ ,למפעיל הסיטונאישהודיעו על עזיבתם והמכירות לצורך שימור הלקוחות 

בין סוגי המנויים השונים באמצעות והפלתה  ,שנקבע להעברת מנויי תשתית לספק הזמן
 מצא מנויים של הספק הסיטונאי. לאחר בירורלהפעלת מוקדי שירות בהיקף מצומצם 

______________ 

 .2, לעיל ה"ש בזקראו עניין  4

 לפסק הדין. 6שם, פס'  5
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עיצום עליה והודיע לבזק על כוונתו להטיל  ,כי התלונות מוצדקות משרד התקשורת
בזק עתרה נגד העיצום, אך  6הפרה.בעקבות ה ש"חמיליון  11-יותר מכספי בסך של 
 7העתירה נדחתה.

בקשה לגילוי  שתלהגבעלי המניות של בזק רועים זו הובילה את יהשתלשלות א
 ליכוהגשת תביעה נגזרת נגד נושאי המשרה של בזק שהחלטותיהם הולפני מסמכים 

על כך  ההשופטת רות רונן אישרה את הבקשה, בהתבסס 8בזק. להשתת הקנס על
כי מעשיהם הקימו בקובעה וונת את הוראות הדין, בצורה מכּו פרומשרה ההשנושאי 

. הפרת חובת זהירות או הפרת חובת אמונים בגיןכלפיהם לכאורית לחברה עילת תביעה 
 ,חובות הזהירות יהן שלהמשרטט את גבולות ,1999-, התשנ"טלחוק החברות 253סעיף 
באותה  ,יה פועל נושא משרה סבירנושא המשרה "יפעל ברמת מיומנות שבה הכי קובע 

 :בהקשר זה כךהשופטת רונן קבעה בפסק הדין ו ,עמדה ובאותן נסיבות"

פעולה מכוונת ומודעת של נושא משרה שנועדה להפר את הדין, חורגת "
זכות ההתאגדות  מסטנדרט ההתנהגות האובייקטיבי של נושא המשרה הסביר.

. חובתו של נושא ..מנוגדות לחוקשל החברה מותנית בכך שמטרותיה לא יהיו 
אם שהיא לכן לפעול להשאת רווחי החברה במסגרת הדין. מכאן הסביר המשרה 

נושא משרה חרג במודע ובאופן מכוון מהוראות הדין, הוא לא פעל כנושא 
נגרם חברה ואם המשרה סביר, הוא התרשל והפר את חובת הזהירות שלו כלפי 

 9"ות אותה בגינו.כתוצאה מכך נזק לחברה, עליו לפצ

ונת הפרה של חובת הזהירות, פעולה מכּוה לע נוסףשהשופטת רונן מצביעה על כך 
היא מצטטת את דבריו של בעניין זה  10להפרת דין מהווה גם הפרה של חובת האמונים.

 :עמיר ליכט

לב היא רכיב מרכזי בדיני האמונאות. זו דרישה -חובת האמונאי לפעול בתום"
אמונה סובייקטיבית של האמונאי כי הוא  –דעת מוחלט -קיוןנלמצב נפשי של 

פועל במסגרת תפקידו לטובת הנהנה בלא חשש לעניין נוגד. בהתאמה, חוסר 
מה כלשהי של מודעות להיתכנותו של מצב דברים ר ו( משמעbad faithלב )-תום

משרה יכול לכלול אפשרות לניגוד עניינים -נוגד. מצב דברים נוגד לגבי נושא
 11"..אסור או הפרת חוק.

______________ 

 לפסק הדין. 7שם, פס'  6

 לפסק הדין. 8שם, פס'  7

 לפסק הדין. 23פס'  שם, 8

 לפסק הדין. 31שם, פס'  9

 לפסק הדין. 32שם, פס'  10

 (.2014) 289, 237 יח משפט ועסקיםחובת האמון"  –ת בתאגיד נאּומּוראו עמיר ליכט "יחסי א   11
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הפרת החוק במקרה של בזק נועדה לקדם את האינטרסים של בזק עצמה, וייתכן 
בזק יתה יה, על החברה שיושת קנסאפילו אם נושאי המשרה היו מודעים לאפשרות ש

בנתח השוק שלה. השופטת רונן  שהועברה כדי לנגוסמהפגיעה ברפורמה עדיין מרוויחה 
פרת החוק נועדה לקדם את האינטרסים של החברה, וייתכן גם במקרה שהכי מדגישה 
כגון ונות בחשבון, פעולות מכּומובאת  הייתה הסנקציהאם גם מאומצת  שהייתהאפילו 

 :של נושאי המשרה עולות כדי הפרה של חובת הזהירות וחובת האמונים האל

 "בהקשר זה יש להדגיש כי ההפרה קיימת בין אם היא נועדה לקדם טובת הנאה
החברה.  'לטובת'נושא המשרה ובין אם נושא המשרה סבור כי היא  לאישית ש

במילים אחרות, גם נושא משרה שמפר ביודעין את הדין כדי לקדם לכאורה את 
ידי תשלום שוחד(, מפר הן את חובת הזהירות -על –)למשל  הענייניה של החבר

 12"חובת האמון שלו לחברה.את שלו והן 

היא אולם  ,ונותכל זה אמור רק בהפרות מודעות ומכּוכי השופטת רונן מדגישה 
לנוכח ונות, לדון בשאלה אם ההפרות היו מכּואין צורך במקרה של בזק כי סבורה 

היו אכן של נושאי המשרה נגד הרפורמה  יהםפעולותשקציות הברורות לכך ינדיהא
פעולות שעלו כדי הבחנה בין שני סוגי אינה עורכת בהקשר זה השופטת רונן  13ונות.מכּו

, גיסא מחדהפרה של הדין, מהוות  ןשנושאי המשרה ידעו בוודאות שה ותפעול –הפרה 
קבע בדיעבד שיש בהן משום ייש סיכון אושקיים חשש ידעו הם לגביהן שופעולות 

חברת בזק העלתה בעתירתה נגד העיצום כך, למשל, . גיסא מאידךדין, ההפרה של 
אם נושאי  לגישתה, אפילו 14.דין תה אינן עולות כדי הפרפעולותי לפיהןאחדות שטענות 

אפשר א היה העלול להתפרש כהפרה של הדין, ל אופןונת במשרה פעלו בצורה מכּוה
 הדין. תלהפרבהכרח יגרמו האמורות פעולות לקבוע מראש שה

ונת מעלה את האפשרות להבחנה בין פעולה מכּואינה העובדה שהשופטת רונן  מן
כי היא אינה מסתמן ונת להפרה ודאית של הדין משפטי לבין פעולה מכּוליצירת סיכון 

לראות  מבחינתה ישכי , ומכירה בהבחנה זו בהקשר של פעולות העולות כדי הפרה
בכך השופטת רונן מבחינה בין נטילת  הפרה של חובת הזהירות וחובת האמונים. ןבכול

יחסו תחת ההגנה של אשר ם ועל עצמליטול , שנושאי משרה יכולים סיכונים מסחריים
. כלשהי הגנהב, שאינם זוכים סיכונים משפטייםכלל שיקול הדעת העסקי, לבין נטילת 

לגיטימית אפשרות מכירה ביחידה שאינה כפי שנראה בפרק הבא, השופטת רונן אינה ה
 .נוקטת את ההבחנה האמורהובכך  סיכון משפטינטילת של 

של כלל שיקול הדעת העסקי על  תותחולוסיכון משפטי, למסחרי ההבחנה בין סיכון 
במוקד  15.חורבבהחלטתה של השופטת רונן בעניין  ותהראשון ולא על השני, מודגש

______________ 

 לפסק הדין. 34, פס' 2 , לעיל ה"שבזקראו עניין  12

 לפסק הדין. 37שם, פס'  13

 לפסק הדין. 22–13שם, פס'  14

 .1 , לעיל ה"שחורבראו עניין  15
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חלוקה אסורה שבוצעה על ידי נושאי משרה. לנוכח עניין זה עמדה בקשה לתביעה נגזרת 
הגישה נוכח להחלוקה אינה בהכרח חלוקה אסורה, כי לצד נושאי המשרה עמדה טענה 

י תשב חזיקוה למעשה, נושאי המשרה 16רווחים עודפים. retained earnings-הרואה ב
תה קיימת יבעת כתיבתן לא היהצביעו על כך ש ת הדעת. חוו  זו טענהת דעת שגיבו חוו  

כרווחים עודפים לעניין  retained earnings-של הבשאלת מעמדם הלכה פסוקה בישראל 
אין כי השופטת רונן פסקה למרות זאת  17לחוק החברות. 302 עיףמבחן החלוקה של ס

מכיוון שכלל שיקול  ,ההתדיינותמושא על ההחלטה להחיל את כלל שיקול הדעת העסקי 
 ולא על החלטות משפטיות: ,הדעת העסקי חל רק על החלטות עסקיות

, בהן עסקיותנועד לחול על החלטות  – כן הואכשמו הדעת העסקי -כלל שיקול"
מטרתו העיקרית של הכלל היא  ...עסקידעת -הדירקטורים להפעיל שיקולעל 

עסקיים לצמצם את האפקט המצנן שיוצרת חובת הזהירות ביחס לסיכונים 
לב, בהיעדר ניגוד -שלוקחים הדירקטורים, כל עוד סיכונים אלו נלקחו בתום

אה עניינים ובאופן מיודע. הכלל איננו יכול להגן על דירקטורים שהפרו הור
הרווח אם לאו היא שאלה  השאלה האם חלוקה מסוימת עומדת במבחןחוקית. 
זאת בדומה  המשפט...-כאשר הגורם המוסמך לפרש את הדין הוא בית –שבדין 

לכל מקרה אחר של הפרת הדין שלא ניתן להכשיר אותה בטענה המבוססת על 
 18"...דעת עסקי של הדירקטוריון-הפעלת שיקול

, השופטת רונן אינה היחידה המבחינה בין סיכון משפטי הבאבפרק כפי שנראה 
 עורכת הבחנה דומה. רבדלוו ניתסיכון מסחרי. גם הפסיקה האמריקל

צות הדין באר –סיכון מסחרי להיחס בין סיכון משפטי  פרק ב:
 בפרט רבדלווובכלל  הברית

נעשתה על ידי בתי המשפט  חורברונן בעניין שערכה השופטת הבחנה דומה לזו 
כלל כי  (Seitz) ץסייהשופט קבע , Miller v. AT&T. בעניין צות הבריתם באריהפדרלי

אותו בהמוקד חל ביחס להחלטות הגורמות להפרה של החוק. אינו שיקול הדעת העסקי 
לא לגבות את ההלוואה שהיא נתנה למפלגה  AT&Tהחלטתה של חברת היה מקרה 

שהחלטה אף ההחלטה לא לגבות את ההלוואה היוותה תרומה אסורה.  19הדמוקרטית.
לא לגבות חוב עסקי מוגנת תחת כלל שיקול הדעת העסקי, החלטה לא לגבות חוב 

______________ 

 לפסק הדין. 4שם, פס'  16

 לפסק הדין. 101–96-ו 5פס'  שם, 17

 לפסק הדין )ההדגשות במקור(. 85שם, פס'  18

 .Miller v. Am. Tel. & Tel. Co., 507 F.2d 759, 762 (3rd Cir. 1974)ראו  19
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נראה  הדברים על פני שמהווה תרומה אסורה אינה מוגנת תחת כלל שיקול הדעת העסקי.
 American Law Institute.20-על ידי האף גישה זו אומצה ש

הערכאה של ה תמסחרי עלתה מפורשות בפסיקסיכון לבחנה בין סיכון משפטי הה
 פרשת פיקוח.בגם בהקשר של מחדל ר של דלוו( Court of Chanceryהדיונית )
Caremark  מחדל בפיקוח בגין ל דירקטורים עמעלה את האפשרות של השתת אחריות

המושתות על הגורמים על החלטות שהתקבלו בחברה תוך הפרה של חובות ההתנהגות 
בהם הושתה אחריות על דירקטורים בשל שמקרים כמעט בפועל לא היו אולם  21בחברה.

 Citigroupבעניין ת שאומצה מאחד ההסברים לכך הוא הגישה המצמצ 22מחדל בפיקוח.
הבחנה בין פיקוח של הציע אשר  ,(Chandlerויליאם צ'נדלר ) הצ'נסלורעל ידי 

 על חשיפה לסיכונים ולסיכונים משפטיים לבין פיקוחהדירקטוריון על חשיפה 
בעיקר כאשר מדובר  תפיקוח אפשריבמסחריים. הטלת אחריות בהקשר של מחדל 

 ,בפיקוח על סיכון עסקי דלולא במקרה של מח ,ל סיכון משפטיעמחדל בפיקוח ב
 imposing Caremark-type duties on directors to monitor business risk"שלגביו נקבע כי 

is fundamentally different".23 
אינם מציינים הם בפועל נראה שבתי המשפט הולכים לאור הבחנה זו, גם כאשר  ,אכן

מחדל בגין בו הושתה אחריות על דירקטורים ששלא היה עדיין מקרה אף זאת מפורשות. 
 ןבהכאלה שמחדל בפיקוח שלא סולקו על הסף היו היחידות בגין תביעות הבפיקוח, 

______________ 

20 A.L.I., PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE: ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS 

§§ 4.01(a), 4.01(b)(1) (2008). 

)להלן:  In re Caremark Int'l, Inc. Derivative Litig., 698 A.2d 959, 970 (Del. Ch. 1996)ראו  21

 .(Caremarkפרשת 

 ,Elizabeth Pollman, Corporate Oversight and Disobedience, 72 VAND. L. REV. 2013ראו  22

 .(Pollman, Corporate Oversight)להלן:  (2019) 2029

)להלן:  A.2d 106 (Del. Ch. 2009).holder Derivative Litig'Inc. S ,Citigroup In re 964 ,ראו  23

זו, כהבחנה נערכת לא  ,21לעיל ה"ש  ,Caremark בפרשתבהחלטה כי . יש לציין (Citigroupעניין 

גם במקרים של סיכון עסקי. עם זאת, עד היום כל התביעות  תלהיות מוטל העשויואחריות הפיקוח 

על מחדל בפיקוח שלא סולקו על הסף, כולל כמה מהשנים האחרונות, עסקו במחדל בפיקוח  רבדלוו

על  המחדל בפיקוח על סיכון מסחרי שלא סולקאחת בגין תביעה ולו ה יתלא הי; על סיכון משפטי

 Marchand v. Barnhill, 212 A.3d 805, 809 (Del. 2019); In re Clovisהסף. ראו, לדוגמה, 

Oncology, Inc. Derivative Litig., C.A. No. 2017-0222-JRS, 2019 WL 4850188, at *6 (Del. 

Ch. Oct. 1, 2019); In re Am. Int'l Grp., Inc., 965 A.2d 763, 779 (Del. Ch. 2009); In re 

China Agritech, Inc. S'holder Derivative Litig., C.A. No. 7163-VCL, 2013 WL 2181514, at 

*18 (Del. Ch. May 21, 2013); In re Massey Energy Co., C.A. No. 5430-VCS, 2011 WL 

2176479, at *1 (Del. Ch. May 31, 2011); La. Mun. Police Emps. Ret. Sys. v. Pyott, 46 

A.3d 313, 316 (Del. Ch. 2012) מחדל בגין . לגבי הטענה שהמכנה המשותף של כל התביעות

ל עכולן עמד מחדל בפיקוח מוקד של את שלב הבקשה לסילוק על הסף הוא שבבפיקוח שעברו 

 .2041–2036, בעמ' שם, Pollman, Corporate Oversightסיכון משפטי, ראו 
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 24ולא ביחס לסיכונים מסחריים רגילים. ,המחדל בפיקוח היה ביחס לסיכונים משפטיים
בעלי המניות תבעו את חברי  25.להבחנה האמורה המהווה דוגמ Salsitz v. Nasser פרשת

הדירקטוריון על כך שלא ניהלו מעקב מסודר אחר תקריות של כשלי בטיחות של צמיגי 
 יגרמו בשל ליקויי בטיחות בצמיגים.יהסיכון לנזקים ש הגדילו אתועקב כך פיירסטון, 

שהסיכון היה מפני בית המשפט לא הטיל על הדירקטורים אחריות על המחדל בפיקוח 
 מסחרי.

 הבעיה בהבחנה והצדקות אפשריותפרק ג: 

 הבעיה העולה מההבחנה בין סיכון משפטי לסיכון מסחרי. 1

נשווה בין , סיכון משפטי לסיכון מסחריהבחנה בין הגלומה ב כדי להמחיש את הבעיה
לקבל  כההראשונה מנכ"לית של חברת מקרקעין בע"מ צרי הבדוגמ הדוגמאות הבאות.

. כאשר היא מעלה את ש"חמיליון  100-החלטה אם לרכוש חלקת קרקע מסוימת ב
סיכוי יש כי  ,על בסיס ניסיון קודם בעסקאות דומות ,הנושא לדירקטוריון, היא מעריכה

את ערך  השיעלמה קומות על החלקה, -שרשויות התכנון יאשרו הקמת רבי 80%של 
. אם האישור לא יתקבל, ערך הקרקע יהיה קרוב לאפס. ש"חהקרקע לחצי מיליארד 

ממליצה על המנכ"לית , ועל כן ש"חמיליון  400היא בתנאים אלו תוחלת ההשקעה 
 .התהדירקטוריון מאשר את המלצו ,רכישת הקרקע

השנייה חברת תרופות בע"מ מחליטה לקיים כנס על מנת לקדם את התרופה  הבדוגמ
סרטן המעי הגס, ומזמינה את כל האונקולוגים טיפול בהחדשה שהיא פיתחה ל

מיליון ש"ח. ההערכה  10מה על חשבון החברה בעלות של אם לכנס באיי בהיהרלוונטי
ג זה יגדיל את מכירות של המנכ"ל המובאת לפני הדירקטוריון היא שכנס מקצועי מסו

 ,DOJ-הי, נמשרד המשפטים האמריק. אולם יש סיכוי שש"חמיליון  50-בכ ההתרופ
 לבצע האוסרים על חברות התרופותהאסדרתיים יראה בהזמנה הפרה של הכללים 

kickbacks –  כך יקרההחברה. אם אכן  מוצריקידום  לשםלרופאים  טובת הנאהמתן ,
נס. הכמהחברה כל רווח מקיום  שלוליר שא, ש"חיליון מ 50קנס של  יושת על החברה

מדן ועל פי א .20%-נאמד בכאמור הפרה משום זה היראה בכנס  DOJ-הש סיכויהאולם 
ועל כן המנכ"ל ממליץ לערוך את  ,ש"חמיליון  40א יהתוחלת של קיום הכנס הזה, 
 והדירקטוריון מאשר. ,הכנס

וגרמה  ,האפשרות השליליתבסופו של יום התממשה בשני המקרים נניח כי כעת 
 ,נגרם להםשרה על הנזק משלהפסד ההשקעה. אם בעלי המניות יתבעו את נושאי ה

______________ 

)להלן:  Elizabeth Pollman, Corporate Disobedience, 68 DUKE L.J. 709, 756 (2019)ראו  24

Pollman, Corporate Disobedience). 

 .Salsitz v. Nasser, 208 F.R.D. 589 (E.D. Mich. 2002) ראו 25
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הדוקטרינה שהוצגה לנוכח  ,תהיה שונה באופן מהותישני המקרים בהתוצאה משפטית 
הסיכויים שיחס אף זאת ולעיל לגבי ההבחנה בין סיכון מסחרי לסיכון משפטי, 

והסיכונים ותוחלת הרווח של בעלי המניות זהים בשני המקרים. ההחלטה במקרה 
הראשון חוסה באופן מובהק תחת כלל שיקול הדעת העסקי: ההחלטה התקבלה ללא 

הנה מחזקת תקינות יההחלטה תולפיכך ניגודי אינטרסים, בתום לב ובצורה מיודעת, 
הנה מכלל שיקול הדעת יהשנייה לא ת ההחלטה ,ומחסינות מפני תביעה. לעומת זאת

כלל ר שאהעובדה שמדובר בהחלטה החושפת את החברה לסיכון משפטי, בשל העסקי, 
את כמי שהפרו  יחשבוימשרה הנושאי  ,נוסף על כך .חל עליואינו שיקול הדעת העסקי 

בצורה לא תפעל החברה שגרמו לכך ששלהם כלפי החברה, משום  ניםחובת האמו
הפרת חובת אמונים נחשבת אף היא "עניין נוגד" שאינו עומד בקנה אחד עם  .חוקית

משכך, לא יחולו על נושאי המשרה הסדרי פטור כלשהם  26חובת האמון של אמונאי.
ואף לא הסדרי הביטוח שרכשה עבורם החברה )או שהם  ,עליהם סיכמו עם החברהש

 רכשו עבור עצמם(.
מאפשרים אין מאזן הסיכונים והסיכויים זהה, שאף  ,הבחנה זו נראית בעייתית: מדוע

מנם וא ?במקרה השנילתבוע לבעלי המניות לתבוע במקרה הראשון אך מאפשרים להם 
אזרחים הצורכים תרופות שאינן  – במקרה השני ההחלטה פוגעת גם בצדדים שלישיים

ה או ם. אולם אין זה נזק לחברהבשל ניגודי עניינים של רופאיוזאת , םהמיטביות עבור
מבחינת  לפעולה שיצרה את הסיכון הייתה תוחלת חיובית; לבעלי המניות של החברה

להם ועל כן אין סיבה להעניק , רתה את האינטרסים של בעלי המניותישהיא ו ,החברה
זכות תביעה על נזק שנגרם לצד שלישי. נוסף על כך, האמצעי המשפטי הראוי להפנמת 

ברה הוא הדין הפלילי או המנהלי. יש לקבוע קנס או הנזקים לצדדים שלישיים על ידי הח
חברה להפנים בצורה מלאה את הנזקים לצדדים שלישיים. שיניעו את ה יםסנקציה חלופי

וכך גם הסנקציות. אחרי ככלות  ,שא דיוננו האיסור הפלילי קייםומחשוב לציין שבמקרה 
לענישה פלילית, גם אם  אניריק  בדומה למודל הב  הכל, זוהי מהותו של הסיכון המשפטי. 

הסנקציה ביחס  תסיכויי התפיסה אינם גבוהים, אפשר לפצות על כך באמצעות הגדל
מתן אפשרות תביעה לבעלי מניות שאינם ניזוקים מההחלטה  27לסיכויי התפיסה.הפוך 

 אינו אמצעי ראוי להפנמת הנזקים לצדדים שלישיים.
וג מסּו וע העובדה שסיכון מסויםיה מדיא עוצמתה את התהומעלים במל ודברים אל

הלא מנקודת מבט  .של כלל שיקול הדעת העסקי והחלת-כ"סיכון שבדין" מצדיקה את אי
–עסקית טהורה, כל הסיכונים כולם, ללא קשר לסיווגם, כפופים לניתוח עלות-כלכלית

אין בכוונתנו לטעון  תועלת שנועד לקבוע את תוחלת הפעולה בהתחשב בסיכון. ודוקו:
להשעות את הסנקציה או העיצום הקבועים בחוק על פעולות לא חוקיות. הנקודה  שיש

תכן תוחלת חיובית, אפילו יבמצבים מסוימים ת אנו מבקשים להדגיש שונה במהותה:ש
עסקית, כל -מנקודת מבט כלכלית גם בהינתן הסנקציה. ,גבוהה, לפעולה בלתי חוקית

______________ 

 לפסק הדין. 23, פס' 2לעיל ה"ש  ,בזקראו עניין  26

 Gary S. Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, 76 J. POL. ECON. 169ראו  27

(1968). 
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אמת מידה מחמירה כל כך מאמץ משפט הסיכונים נולדו שווים. מדוע, אם כן, בית ה
ביחס להחלטות המערבות סיכון משפטי, בעודו מאמץ גישה סלחנית להחלטות הנוגעות 

 מה ההצדקה האפשרית להבחנה הזו? בסיכונים עסקיים?

 הצדקת ההבחנה. 2

מעיניהם  נעלמה לחלוטיןסיכון משפטי לא להבעיה הטמונה בהבחנה בין סיכון עסקי 
לדעתנו, אולם  ,כמה הצדקות אפשריות להבחנה ותשל מלומדים בתחום. בספרות עול

בסעיף ו ,ן נסקור את ההצדקות העיקריות שהוזכרו בספרותלהצדקות אלו חלשות. לה
לדעתנו הינה חזקה יותר שלהבחנה, חלופית הצדקה  ענציפרק זה -האחרון בתת

 מההצדקות שהוצעו בספרות.

 המאפיינים השונים של שני סוגי הסיכון הבחנה בין)א( 

שערך סיכון מסחרי למתייחס להבחנה בין סיכון משפטי  (Bainbridgeסטיבן ביינברידג' )
ההבחנה נעשתה עניין באותו  ,מנםוא Citigroup.28בהחלטה בעניין צ'נדלר הצ'נסלור 

 legal andרק על  החלצ'נדלר לפי ר שא ,מחדל בפיקוחלאחריות בהקשר של בעיקר 

compliance risk,  ולא עלenterprise risk, מציע רלוונטי גם שביינברידג'  לאולם הרציונ
באופן כללי. אל כלל שיקול הדעת העסקי לגישות המרחיבות את ההבחנה הזו 

 In fact, risk management and law": ה זובחנמעלה את הבעייתיות בהביינברידג' 

compliance are not 'fundamentally different'".29  הוא מראה שגם בספרות המקצועית
 CORPORATE DIRECTOR'S GUIDEBOOK-, ההלדוגמכך, אין חלוקה בין שני סוגי הסיכונים. 

גם הפעולות  compliance.30 והן לנושא של riskהן לנושא של כותרת  המתייחס תחת אות
 ,ספרות המקצועיתעל פי ה ,עסקיהסיכון הלצמצום ינקוט דירקטוריון שמצופה ש

 making": , דהיינוcomplianceממנו בפיקוח על תוכניות  ותצופהממקבילות לפעולות 

sure that all the appropriate policies, methodologies, and infrastructure are in 

place".31 
שני הבדלים באופיים של קשורה למצביע על כך שהחלוקה בין השניים ביינברידג' 

 הסיכונים:

______________ 

 .23 , לעיל ה"שgroupCitiעניין  28

 .Stephen M. Bainbridge, Caremark and Enterprise Risk Management, 34 J. CORP. L ראו 29

967, 979 (2009). 

 .A.B.A. COMM. ON CORP. L., CORPORATE DIRECTOR'S GUIDEBOOK 27–28 (5th edראו  30

אצל ההבחנה בין שני סוגי הסיכון בספרות המקצועית ראו -דוגמאות נוספות לאי .(2007

Bainbridge '980, שם, בעמ. 

 MICHEL CROUHY, DAN GALAI & ROBERT MARK, THE ESSENTIALS OF RISKראו  31

MANAGEMENT 89 (2006). 
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"Whereas law compliance has something of an 'either/or' aspect—you are 

either breaking the law or not—business risk management is inevitably 

intertwined with risk taking."32 

שסיכון היא כאן אינה ברורה. האם הנקודה העיקרית שלו ביינברידג' כוונתו של 
סיכון מסחרי הוא אינהרנטי לפעילותה בעוד וניתן להעלימו לחלוטין,  רימשפטי הוא בינ

אינה היא : ראשית, הבחנה מסוג זהם עיש שתי בעיות  ?להעלימואפשר -ואישל החברה 
, גם אם היא נכונה, מדוע הבדל זה צריך להצדיק הבחנה בין שני תשניו ;בהכרח נכונה

 ?סוגי הסיכון
אינו  complianceבהכרח.  אינה נכונהבין שני סוגי הסיכון ביינברידג' ל ההבחנה ש

יש רמות השקעה שונות, כמעט ללא תקרה  compliance-שקעה בה. גם בתמיד ריבינ
שסוכני החברה מבטיחים  kickbacksאת הפיקוח על מניעת  ,הלדוגמניטול, אפקטיבית. 

בצורה מערכתית שלחברה אין מדיניות להבטיח . ניתן תרופתהלרופאים שיסייעו בהפצת 
יוזמות מקומיות של סוכנים. אם סוכנים בהכרח לא ימנע הדבר אולם  ,kickbacksשל 

בונוס על המכירות באזור שלהם, יש להם תמריץ לתת חלק מהבונוס שלהם מקבלים 
לרופאים. כיצד מונעים זאת? לכאורה יש צורך לפקח על כל סוכן וסוכן. כיצד ניתן 

הם אם על מנת לברר זאת? האם החברה תחקור בצורה מדגמית חלק מהסוכנים  לעשות
בצורה מדגמית, עד כמה רחבים יהיו מדגמים היא תפקח הבטיחו תמורה לרופאים? אם 

 החובלהטיל על כל הסוכנים , וגם ללכת צעד אחד הלאה מעבר למדגמיםאפשר אלו? 
גם אמצעי זה לא אולם  ,מצעי אחראו או באיעם רופאים, בוויד יהםתיוהתקשרולתעד את 

ת. ניתן גם יוסוכנים עשויים לא להקליט חלק מההתקשרולגמרי, שהרי ימנע את התופעה 
על  ,מתוגמל על בסיס מכירות וולהצמיד לכל סוכן נציג של החברה שאינלהרחיק לכת 

, כלכלי הוא אינו שיוודא שאין התחייבות אסורה. ייתכן שזהו אמצעי הרמטי, אךמנת 
סוכן עשויה להיות גדולה מהתועלת בשימוש בסוכני כל הצמדת נציג לשל עלות שכן ה
מקרה דומה הוא מקרה של מתן שוחד לממשלות. לסוכני הפצה עשוי להיות  .הפצה

ותיתכן קשת רחבה של אמצעים  ,הגברת המכירותשם תמריץ עצמאי לשחד ממשלות ל
מקרים רבים אם כן . ייתכנו ת שוחדלמניעת הצעו, עם רמות אפקטיביות שונות ,אפשריים

, אלא בנוי מקשת רחבה של אמצעים לצמצומו ברמות ריבינ ואינמשפטי בהם סיכון ש
 33מאיינו כליל.מהם אחד לא אף ששונות, 

יום היומ. יש החלטות רבות בחיי ביינברידג'שבחרנו מיטיבה עם  ההדוגמ ,למעשה
 ,הלדוגמ ,ברמה כזו או אחרת. טלושל חברות המערבות מניה וביה סיכונים משפטיים 

יש כמעט תמיד  ואו לבורסה או תכנוני מס. במקרים אל ירות ערךדיווחים לרשות לני
די או רבעוני, או הסתמכות על יחשיפה כלשהי לחבות משפטית. בחירת מילים בדיווח מי

______________ 

32 Bainbridge,  988, בעמ' 29לעיל ה"ש. 

לא חייבה לעשות כל פעולת פיקוח אפשרית על הפרות חוק  Caremarkהלכת  ,זאתלנוכח  33

, Caremark פרשת ראו .פוטנציאליות, אלא רק כאשר יש "דגל אדום" שאכן מתרחשת בפועל הפרה

 .21 לעיל ה"ש
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עלולות לחשוף חברות לאחריות  ,חות עצמםבדומתודולוגיה חשבונאית כזו או אחרת 
בהם מדובר בזיקה שם באותם מקרים ייניימשפטית. כך גם סיווג פעולות בניגוד ענ

המחייבת  ,ים פועלים בסביבה אסדרתית מורכבת וסבוכהדיגמעבר לכך, תאחלשה. 
ח דיני איכות הסביבה, דיני העבודה, דיני ואותם לעמוד באיסורים המוטלים עליהם מכ

חברות, כמו כולנו, חיים ודיני בטיחות וגהות. תמצי לומר ש ,ני ייצוא וייבואהתעבורה, די
שניתן להוריד את ביינברידג' ומשמעות קביעתו של  ,בעולם של סטנדרטים משפטיים

החשיפה לסיכון משפטי לאפס משמעה, הלכה למעשה, שהחברות צריכות לחדול 
הסיכון המסחרי ניתן להוריד  גם אתאזי לפעול. אם בכך דבריו אמורים, ממלהתקיים ו

לנטרל לחלוטין אף אחד מן אפשר -איפועלות החברות בה שבמציאות אולם לאפס. 
 הסיכונים.
מדויק לא ברור מדוע הבחנה זו מצדיקה ביינברידג' התיאור של בנסיבות שבהן גם 

 – שהופיעה קודם האת הדוגמניטול שוב את ההבחנה המשפטית בין שני סוגי הסיכון. 
הכנס הוא האפשרות  :ריתעריכת כנס הרופאים. נצא מתוך הנחה שההחלטה כאן היא בינ

לא  ,וניתן לקיימו או לא לקיימו. אם הכנס לא יתקיים ,הריאלית היחידה לקידום התרופות
התנהגותה תהיה כשרה למהדרין. אולם האם  –ירבוץ על החברה שום סיכון משפטי 

ייערך? מדוע? גם אם ניתן לאיין את הסיכון,  במצב דברים זה אנו מצפים שהכנס לא
כאשר בהקשר אף , לעילא ולעילא זהירההזאת, הבעלי המניות יפסידו מההתנהגות 

העובדה מן . מדוע מבחינתםהמקביל של סיכון עסקי רמת הסיכון הזו הייתה רצויה 
טול לישאסור להם נגזר לגמרי שבמקרה זה הם יכולים לנקוט אמצעי שינטרל את הסיכון 

מה ומעוניינים בו? הם סיכון קטן ביותר בתמורה לסיכוי לתקבול שבאופן עקרוני אפילו 
האם גם אז עצם  – 0.02%אלא  ,20%אם הסיכוי שקיום הכנס מהווה הפרה אינו 

האפשרות לנקוט פעולה שתאיין את הסיכון המשפטי תצדיק את נקיטתו? אין זה ברור 
אמצעי של  תובהכרח את נקיט משפטי מצדיקהמדוע קיום האפשרות למניעת הסיכון ה

 של פעולה זו. הובתועלת הזה, ללא התחשבות בעלות
כלל שיקול הדעת העסקי על סיכון  ו שלתחולת-רונן לאי השופטתסיפקה ההצדקה ש
השופטת הדגש של דומה שאולם  34.ביינברידג'של ההצדקה של גרסה משפטי נראית 

ודאות -דאות המסחרית היא איוהו-בעוד אי –הבחנה האפיסטמולוגית במושם רונן 
ודאות -הוודאות המשפטית היא אי-אינהרנטית למציאות, אישאובייקטיבית 

מצויה ת יהסובייקטיבוודאות ה-התשובה לאירונן,  ת. מבחינתה של השופטסובייקטיבית
ת. אין חוקיּו-אישל ריע בשאלות כח ובסמכות להוהמחזיקים בכ ,שופטיםם של ההבידי

אין גישה להכרעות עתידיות של  נושאי משרהלאלא ש , כמובן,לקים על כךאנו חו
שנתן  ההגדרהלחוק עולה בקנה אחד עם  תהוודאות האינהרנטי-אי שופטות ושופטים.

______________ 

ודאות עסקית לבין שאלה -רונן מבחינה בין איהשופטת  .85, פס' 1 , לעיל ה"שחורבעניין ראו  34

לכאורה . המשפט"-בעניין המשפטי "הגורם המוסמך לפרש את הדין הוא ביתבציינה כי בדין ש

או שהפעולה  –קיומה של אינסטנציה משפטית שאמורה לתת תשובות בעניין מייצרת בהירות 

בית , כים להחליט כיצד להתנהגכאשר נושאי המשרה צריאולם  .אסורה או שהפעולה מותרת

 אמר את דברו.טרם המשפט 



 , תשפ"ב(2ד)משפט ועסקים כ עדי ליבזון, גדעון פרחומובסקי

626 

 he prophecies of what[t]"לפיה ש, למונח "חוק" (Holmesר ונדל הולמס )באוליהשופט 

the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the 

law".35 
החוק על החובות כלפי זו  אניתמשליך מגישה הולמסי (Partnoyפרנק פרטנוי )

מה תהיה עמדת  להעריך החלות על נושאי משרה בחברה לשמירה על החוק: תפקידם
בעולם הם חיים ופועלים אפוא  36. אין ביכולתם לעשות דבר מעבר לכך.בעתידהמאסדר 

 המשפטיתהוודאות -אי .וחייבים לקבל החלטות בתנאי חוסר ודאות ,של סיכון אינהרנטי
-בדומה לאיים על איזה מספר תנחת. דעאיננו יואשר קובייה שתיזרק בעתיד וכ כמוה

המידע על הנתיב המסחרי שכשם  .בהשגת מידע מוקד הבעיה אינו נעוץודאות מסחרית, 
תלוי באירועים שיתרחשו בעתיד שכן הוא , כלל אותבמציבהכרח קיים אינו המיטבי 

המשפטי תלוי בהכרעה המידע לגבי המצב , כך גם ות אותםצּפאין בהכרח יכולת ל  אשר ו
 .אינו קיים כלל בעת קבלת ההחלטות בהווהועתידית של שופטת או שופט, 

האחריות  ההבחנה האפיסטמית, גם אם היא נכונה, תהיה רלוונטית לשאלתמדוע ש
ודאות אובייקטיבית או סובייקטיבית -אי יהונושאי המשרה? מדוע השאלה אם ז של

. לכך יש שני הסברים אפשריים של נושאי המשרה? םאחריותשאלת  צריכה להשפיע על
. ה, על נושאי המשרה חלה החובה להשיגשהוהוא שאם התשובה כבר קיימת איפהאחד 

-pre) יתמקדמלהחלטה בבקשה  למאסדראם הם אינם בטוחים בתשובה, עליהם לפנות 

ruling) ּכה השגת התשובה -איאין מקום לכך ש. או לבית המשפט אותם בהגנה של ְתז 
 לפנותמעשית גם אם אין יכולת  :כללית יותרהאחרת כלל שיקול הדעת העסקי. התשובה 

או לבית המשפט, עצם העובדה שניתן להשיג את התשובה לחוסר  למאסדרבעניין 
 .התומאפשרת לנושא המשרה להתגונן בטענה שהוא לא ידע אאינה הוודאות 
, כלל לא ברור ראשיתשתי בעיות.  ותזו של הצדקת ההבחנה קיימהבגרסה גם 

ודאות המסחרית אינהרנטית או הו-שההבחנה ברמה האפיסטמית נכונה. גם אם נניח שאי
בהיבט  בהכרח משפטית אינה שונההודאות הו-עשויה להיות אינהרנטית למציאות, אי

ודאות, אין זה -ה לגביה איית. גם לאחר שבית המשפט קיבל החלטה בשאלה שהיזה
בהחלט הייתה קיימת תמיד ובית המשפט רק "חשף" אותה. ייתכנו ברור שתשובה זו 

בשופטים הדנים  התלויוהבחירה מביניהן כמה הכרעות אפשריות בשאלה המשפטית, 
לא היה הכרח שבית המשפט יגיע בשאלה, בטיעונים שהצדדים מעלים וכדומה. 

 תהוודאות אינהרנטי-שאיאם כן גם בשאלות משפטיות ייתכן  37לתשובה שאליה הגיע.
 למציאות, למרות ההכרעה שבית המשפט הגיע אליה בסופו של יום.

______________ 

 .Oliver Wendell Holmes, Jr., The Path of the Law, 10 HARV. L. REV. 457, 461 (1897)ראו  35

 .Frank Partnoy, The Law of Two Prices: Regulatory Arbitrage, Revisited, 107 GEO. L.Jראו  36

1017, 1040 (2019). 

שאלה משפטית יש רק כל תיאורטית ללפיה מבחינה אנית, שיאפילו לפי הגישה הדוורקינ ,זאת 37

 Ronald Dworkin, No Right Answer?, in LAW, MORALITY, AND ראו .תשובה אחת נכונה

SOCIETY: ESSAYS IN HONOUR OF H. L. A. HART 58 (P. M. S. Hacker & J. Raz eds., 1977); 

RONALD DWORKIN, TAKING RIGHTS SERIOUSLY 279–290 (1978); RONALD DWORKIN, A 

MATTER OF PRINCIPLE 119–145 (1985); Ronald Dworkin, On Gaps in the Law, in 
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ההבדל האפיסטמי בין חוסר ודאות מסחרי  גם אם מקבלים את ההנחה לגבישנית, 
הבדל זה מצדיק את ההבחנה המשפטית בין שני סוגי שלחוסר ודאות משפטי, לא ברור 
לספק  מענהן לדעת כבר בנקודת הזמן הנוכחית את ההסיכון. גם אם תיאורטית נית

 בשללהשית אחריות על הדירקטורים בהכרח את המסקנה כי יש מצדיק  אין זההמשפטי, 
עצם ן שמכא אינו מעשי.הבירור יקר ביותר או שייתכן שכן  ,הסיכון המשפטינטילת 

למסקנה שנושא המשרה היה בהכרח מובילה אינה הספק להסרת האפשרות התיאורטית 
ועל כן אין זה מוצדק להשית עליו אחריות.  המשפטי, ספקמענה לצריך לברר את ה

ולברר את עמדתו בשאלה  מאסדרלפנות לאפשר , ייתכן שבעניין מסוים היה הלדוגמ
, נדירים ו, ומקרים אלאת הספק הסירל רמאסדמראש. אולם גם כאשר הסמכות נתונה ל

: זמן ההמתנה בבקשה להחלטה מקדמיתלפנות אליו  מעשיזה אין ברוב המקרים 
הבירור עלות  ,ובשל העלות האלטרנטיבית של הזמן ,להיות ארוך ביותר עשוילתשובה 

מחויבת, שגם היא -הבלתיעל העלות הישירה של הפנייה  נוסף ,זאת .תהיה גבוהה מדי
נושא המשרה אין מצפים ש מעשיבאופן אם  .מאסדרלעקר את הערך בפנייה ל לולהע
להגיע  תיאורטיתפזר את עננת הספק סביב הסיכון המשפטי, מדוע העובדה שניתן י

 ?עלה או מורידהלתשובה מ
סיון להסביר את הגישה השונה לסיכון מסחרי ולסיכון מעשי בהתבסס על יהנ

זה ששל ספק משפטי ובין  ריזה האופי הבינשבין  –שני סוגי הסיכון  הם שלמאפייני
גם אם אכן קיים הבדל מסוג ונדון אפוא לכישלון.  ,נהיראינו  –ההבדל האפיסטמולוגי 

זה בין סוגי הסיכון, לא ברור כיצד הוא מצדיק את ההבחנה המשפטית בין סוגי סיכון 
 אלו.

 תהאקספרסיבי צדקההה )ב(

 גישה האקספרסיביתב מקורהסיכון משפטי לבחנה בין סיכון מסחרי הל הצדקה אחרת
בהקשר של מחדל בעיקר גישה זו מתייחסת להבחנה בין שני סוגי הסיכון גם  .למשפט

החלטות ל בהתייחס גם ,יכולה לחול על הבחנה בהקשר רחב יותרהיא בפיקוח, אך 
 38של נושאי משרה.פעילות 

______________ 

CONTROVERSIES ABOUT LAW'S ONTOLOGY 84 (Paul Amselek & Neil MacCormick eds., 

ראו  .לתשובה הנכונהתמיד מגיעים אינם עמדתו של דוורקין, בתי המשפט פי . גם ל(1991

DWORKIN, TAKING RIGHTS SERIOUSLY 'משפטיות -גישות תורתכמובן גם יש . 365, שם, בעמ

 Jeremy Waldron, Did, הראו, לדוגמ .יתכן יותר מתשובה אחת לשאלה משפטיתתכי הסבורות 

Dworkin Ever Answer the Crits?, in EXPLORING LAW'S EMPIRE: THE JURISPRUDENCE OF 

RONALD DWORKIN 155, 162–164 (Scott Hershovitz ed., 2006); Joseph Raz, Dworkin: A 

New Link in the Chain, 74 CAL. L. REV. 1103 (1986) בכתיבתו כי יש הסבורים על כך, . נוסף

ו חוזר בו הוא עצמ ,legal interpretivism-הוא מפתח את גישה ה הבש ,ורקיןוהמאוחרת של ד

–Scott J. Shapiro, The Hartראו  .יש רק תשובה אחת נכונהלכל בעיה משפטית מהגישה ש

Dworkin Debate: A Short Guide for the Perplexed, in RONALD DWORKIN 22, 35–36 

(Arthur Ripstein ed., 2007). 

 .2017, בעמ' 22 , לעיל ה"שPollman, Corporate Oversightראו  38
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קושי האנליטי העומד בשורש ההבחנה בין סיכון ב ההצדקה האקספרסיבית מכירה
בעלי המניות אין סיבה להבחין באופן של ךהיא מכירה בכסיכון משפטי. למסחרי 

באישור של תביעות נגזרות וייצוגיות לכאורה היה ראוי כי ו ,קטגורי בין שני סוגי הסיכון
 ייםיכומאזן הסאת רק שקול אך ולהתייחס לשני מקורות הסיכון באופן שווה ול

ייתכנו מקרים של  לפיכך הנחת המוצא היא כי נחשפו אליו. מנהלי החברהוהסיכונים ש
סיכונים משפטיים שאכן לעומתם סיכונים עסקיים שאינם לטובת בעלי המניות ו

 אין גם יסוד להניח שבאופן כללי סוג אחד של סיכונים מיטיבלפי גישה זו,  39לטובתם.
שמצד בעלי המניות אין סיבה אף אולם  לא.ג האחר ואילו הסועם בעלי המניות  לרוב

 ,להבחין בין שני סוגי הסיכונים, ההתייחסות השונה של החוק לשני סוגי הסיכונים ראויה
לפי  את החשיבות שהחברה בכללותה מייחסת לחובת הציות לחוק.משום שהיא משקפת 

של החוק ושלטון החוק,  םמעמדלחזק את  –מטרת ההבחנה היא אקספרסיבית גישה זו, 
 :בעיקר בהקשר התאגידי

"The fiduciary duty of good faith... embeds a safety valve for public policy in 

the obligations of fiduciaries that cannot be eliminated. Expressing legal 

compliance and oversight obligations within corporate law acknowledges 

societal interests in the rule of law and preserves the ability of courts to 

flexibly respond to particularly salient and egregious violations of public trust, 

should they arise, without upending case law developed over decades."40 

. של הצדקה זו חושפת שגם היא, כמו קודמתה, מעוררת קשיים רבים בחינה מעמיקה
של החוק ו ם שלאת מעמדלחזק  מקובלת על מאן דהוא הנחת היסוד שחשובגם אם 

השאלה אם הצורה הטובה ביותר לעשות זאת היא באמצעות עולה החובה לציית לו, 
ם של הפרת חוק. במקרי ,בעלי המניותכוחות התביעה של החברה, ובעקיפין של הרחבת 

למשל, באמצעות  – בצורה ישירה יותרלהדגיש  ניתןערך הציות לחוק  ו שלאת חשיבות
. מהלך כזה יחזק באופן ישיר את תאגיד על ידיהסנקציה המושתת על הפרות חוק הגדלת 

ח ומתן כ, על כך נוסף ויהפוך הפרות חוק ללא כדאיות. ,ההרתעה המופעלת על תאגידים
הסיכון נטילת אפקטיבי אם בסופו של יום  ולתבוע על סיכון משפטי אינלבעלי מניות 

נרשם . זה גם אחד ההסברים לכך שבפועל לא ופעלה לטובתם רתה את בעלי המניותיש
מחדל בפיקוח. גם אם בגין אחריות אישית  דירקטורעד כה מקרה בדלוור שבו הטילו על 

לטובת ניטלים בפועל הסיכונים  םא ,ילתבוע על נטילת סיכון משפט באופן עקרוני ניתן
מעבר לעניין השתת האחריות בפועל, אין זה  41בעלי המניות, הוכחת הנזק היא בעייתית.

______________ 

 שם. 39

 .2016שם, בעמ'  40

בעניין ע"א  פסק הדיןב ,מנם בארץו. א24 , לעיל ה"שPollman, Corporate Disobedienceראו  41

)פורסם באר"ש,  כפר להכשרה מקצועית בגבעות זייד בע"מ נ' פינקוביץ –תקווה  4024/13

הנזקים שפעולות המנכ"ל בגין (, הטילו אחריות על דירקטורים כפר תקווה)להלן: עניין ( 29.8.2016
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השמירה על החוק על חיזוק ברור כלל מדוע מטילים את התפקיד האקספרסיבי של 
 כגון בעלי מניות. היה ראוי להשית תפקיד זה על גורם ציבורי, ולא על ,צדדים שלישיים

רּוב, אלא כשלעצמהצד שלישי שהאינטרסים שלו אינם שמירה על החוק   (מקסום) מ 
 .רווחי החברה

ן ציות לחוק, כלומר שבבסיס-איהגלום בהמוסרי לפגם ככל שביקורת זו מתייחסת גם 
הוראות החוק עומדים שיקולים מוסריים שהיינו רוצים שלא ייפגעו, יש דרך לשמור  של

של השיקולים המוסריים הללו מבלי להבחין בין סוגי הסיכונים. כפי  םעל חשיבות
מדרג בשל ההוראות שהופרו מיקומיהן על בסיס דין הראוי, הבחנה בשנציע בפרק הנוגע 

יותר להקנות קשה למשל, יהיה  ,תאפשר שמירה על השיקולים המוסריים. כךהנורמטיבי 
 האלכלים או קיבלו שוחד מאשר הגנה לדירקטורים ונושאי משרה שסייעו לטרוריסט

 שהפרו תקנה פרוצדורלית הקשורה לייבוא.

 בטווח הארוך בעלי המניותלמסוכן יותר סיכון משפטי )ג( 

קיים בעלי המניות. מבחינתם של להיות אפקט מתגלגל מסוכן יותר עלול לסיכון משפטי 
תאם  של נושאי משרה לאמץ גישה אגרסיבית ולהסתכן בהפרת חוקי  םבין מוכנותמ 

המדינה לבין גישה אגרסיבית בהפרת החוקים הפנימיים של החברה המסדירים את 
היחסים בינם לבין בעלי המניות. אימוץ גישה אגרסיבית בציר אחד עשוי לגרום לגישה 

על החברה עשוי  אחר. עידוד אגרסיביות בבחינת ההגבלות המושתותהאגרסיבית בציר 
לגרום לאגרסיביות בבחינת ההגבלות המושתות על נושאי משרה ביחס לבעלי המניות, 

תנאי שכר מופרזים שהם או הענקת מינוי חברים קרובים של המנכ"ל כדירקטורים כגון 
מותחים גבוליים ביחס למדיניות השכר של החברה. בפעולות מסוג זה, נושאי המשרה 

מקדמים את האינטרסים שלהם על חשבון בעלי המניות הם ואת המגבלות החלות עלי
של החברה. ככל שבעלי המניות מעודדים מתיחת גבולות של נושאי המשרה ביחס 
למגבלות החיצוניות המושתות על החברה, אין זה מפתיע שנושאי המשרה ימתחו את 

נטרס של איהזאת, לנוכח ביחס למגבלות החלות עליהם ביחס לבעלי המניות. גם הגבול 
שנושאי המשרה לא ימתחו את המגבלות החלות עליהם ולא יפעלו הוא  בעלי המניות

מתיחה שלהם אשר  ,גם ביחס למגבלות החלות על החברהוזאת בתחומים אפורים, 

______________ 

מהותי מהאחריות שהושתה על דירקטורים בפסק באופן גרמו לחברה. אולם אחריות זו אינה שונה 

, פ"ד סים הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקהכנהבוכבינדר נ' כונס  610/94ע"א בעניין דין ה

לחוק  253לפי ס' ת הבסיסיו(. בשני המקרים לא עמדו הדירקטורים בחובות 2003) 289( 4נז)

החברות: דרישת המיומנות ודרישת היידוע. לדירקטורים לא היו הכלים לביצוע עבודתם )ברמה 

דירקטוריון בשל המפאת מצב בריאותם וגילם(, ורובם לא נכחו כלל בישיבות  –הבסיסית ביותר 

לנוכח ממושכת בחו"ל. בית המשפט לא נדרש כלל לנתח את תוכן ההחלטה של ההנהלה:  ייהשה

שההחלטות היו הנטל להוכיח דירקטורים ה לאבר עהעמידה בדרישות ההליכיות מהדירקטוריון, -אי

לפסק דינו של השופט זילברטל(.  29–27, שם, פס' כפר תקווהסבירות, והם לא עמדו בנטל זה )עניין 

בית המשפט נדרש לבחון את תוכן בהם ם של מחדל בפיקוח, שיסיקלממקרים להבדיל  ,זאת

 בוכבינדרכשם שעניין  .בפיקוח הפיקוח עליה היווה מחדל-החלטה של החברה כדי לקבוע שאיה

 .כפר תקווהתפקוד כללי של הדירקטוריון, כך גם עניין -אינו מקרה קלסי של מחדל בפיקוח, אלא אי
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, ךורלקדם את האינטרסים של בעלי המניות. בסופו של יום, בטווח האלכאורה עשויה 
על החברה יבוא לידי ביטוי יצוניות החלות החאימוץ גישה אגרסיבית ביחס למגבלות 

לדאוג שמטרתן באימוץ גישה אגרסיבית גם ביחס למגבלות החלות על נושאי המשרה 
אימוץ משכרם של בעלי המניות  , אם כן,לאינטרסים של בעלי המניות. בטווח הארוך

אימוץ גישה כתוצאה מבהפסדם י צא גישה אגרסיבית כלפי המגבלות החיצוניות 
 .המגינות על בעלי המניותכלפי המגבלות הפנימיות נושאי המשרה על ידי בית אגרסי

בחן את  , אשר(Desaiהיר דסיי )ימניתן למצוא אישוש לאפקט מעין זה במחקריו של 
באופן עקרוני היינו מצפים  42של חברות. יןההשפעה של תכנון מס אגרסיבי על שווי

 ןלמצוא שככל שחברה מורידה את כמות המס שהיא משלמת על שיעור רווחים מסוים, כ
היא מכניסה לכיסם שיעור רווח גדול יותר נקי כן ש ,יותרבעלי מניות את החברה יעריכו 
תאם דסיי באופן מפתיע מצא אולם ממס.  במיוחד בחברות עם  שלילי בין המשתנים,מ 
הוא שאף על פי לממצא מפתיע זה של דסיי ההסבר  43.כהמשל תאגידי נמורמת מ
לאחר מס לכיסם של בעלי  המנהלים מזרימים שיעור גבוה יותר של רווחיםכי שנראה 

על מנת המניות, בעלי המניות חוששים שמנהלים אלו ינצלו טקטיקות אגרסיביות דומות 
ממצא זה  44שבון בעלי המניות.להגדיל את שיעור הרווחים הזורם אל המנהלים על ח

 ,של החברה כלפי המדינה יםי  י  החובות המיסו לכך שמתיחת הגבול בצמצום ההוא דוגמ
לפגוע בבעלי המניות עלולה לכאורה את האינטרסים של בעלי המניות, ר מקדמת שא

בשל הגדלת הסיכויים שנושאי המשרה יתנהגו בצורה אגרסיבית גם ביחס למגבלות 
 בעלי המניות מפניהם.המגינות על 
. האם יש סכנה שכל סיכון ספקולטיבי למרות הממצאים, מדובר בחששאולם 

, אם מדובר על כך דווקא. נוסף ומשפטי יתורגם לאגרסיביות כלפי בעלי המניות? לא
כי הם מאמינים שבטווח הארוך  תיטול,לא החברה בסיכון שבעלי המניות מעדיפים ש

הסיכון נטילת את ע בהם, הם יכולים פשוט לאסור בתקנון סיכון מעין זו רק תפגנטילת 
כי יודגש עוד  הסבר זה להבחנה המשפטית אינו מספק.לכן גם  .רצוי-הבלתי המשפטי

מתייחסים לתכנוני מס אגרסיביים. חשוב להדגיש שגם בתכנוני מס דסיי ממצאיו של 
נתפסים כאות מבשר אינם ועם זאת הללו  ,שאינם אגרסיביים יש סיכון משפטי לא מבוטל

היא  דסייממצאיו של מלהסיק המסקנה היחידה שניתן אולי רעות בעיני בעלי המניות. 
רואים בחיוב נטילת סיכונים אגרסיבית. אך הדין הקיים אינו מגביל אינם שבעלי מניות 

מאגד את כל הסיכונים המשפטיים, קלים אלא  ,ם אגרסיבייםיעצמו לסיכונים משפטיאת 
גישה אגרסיבית לסיכונים אם עולה השאלה אחת. לבסוף,  גת קורת גכחמורים, תח

שדרת שדר זהה לבעלי המניות לגבי ההנהלה ונטיותיה. אפשר אפילו מסחריים אינה מ
צעד נוסף ולתהות אם הנהלה אגרסיבית המנועה מנטילת סיכונים משפטיים לא לצעוד 

 מענה.בטרם זכו  ואלות אלש .צמת הסיכונים המסחרייםותבחר, תחת זאת, להגדיל את ע

______________ 

 ,Mihir A. Desai & Dhammika Dharmapala, Corporate Tax Avoidance and Firm Valueראו  42

91 REV. ECON. & STAT. 537 (2009). 

 שם. 43

 .546–545שם, בעמ'  44
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 חברתיות של בעלי המניות-העדפות פרו)ד( 

חברתית של -ההעדפה הפרוהיא סיכון מסחרי להצדקה נוספת להבחנה בין סיכון משפטי 
אינם ממוקדים בהעדפה , רבים מבעלי המניות תמקובלסברה הבעלי המניות. בניגוד ל

רּוביחידה של  רּובלהיות העדפות נוספות חוץ  ותרווחי החברה. לבעלי מניות עשוי מ   ממ 
גם תחת הפרדיגמה המעמידה את בעלי חוקרים כי מציאות זו הציעו לנוכח ערך החברה. 

גם הקהלים השונים הנוספים, על החברה לדאוג לקדם את ולא  ,המניות כתכלית החברה
יהם העדפותבקנה אחד עם  יםעולהם החברה, אם  בהכרח את ערךרבו ְימָ שלא היבטים 

לקדם  העל העדפ ותבעלי המניות. יש דוגמאות רבות של קרנות משקיעים שמצהיר לש
רּוב גם על חשבון  ,מטרות סביבתיות, שוויון מגדרי או צדק חלוקתי . של החברה ערכהמ 

כאשר לבעלי המניות יש כי טוענים  (Hart & Zingalesר הרט ולואיג'י זינגלס )באולי
יבותם לנוכח מחומחויבים לקדם העדפות אלו,  חברתיות, נושאי המשרה-העדפות פרו

רּוב  רּוב הרווחה של בעלי המניות, ולאו דווקא למ  כשם  45ם.ירווחיהם הפיננסילמ 
חברתיות סביבתיות, מגדריות ואחרות, עשויה להיות -שלבעלי המניות יש העדפות פרו

בפעולה מדובר חשש לפגיעה בחוק, גם כאשר פעולה שמעלה להם העדפה להימנע מכל 
 את רווחיהם.ת רבְממָ ש

אפילו מכל פעולה שמעלה שלבעלי המניות תהיה העדפה להימנע בהחלט ייתכן 
בגדר אמפירית שיש לבדוק לפני שקובעים שהיא טענה על החוק, אך זו  רהחשש לעב

בעלי המניות ביחס לסוגיות חברתיות  יהם שלשצריך לבדוק את העדפותכשם , עובדה
, גם אם קיימות העדפות מסוג זה, על כך כן מקדמת אותן. נוסףאחרות לפני שהחברה א

 תחשש להפרפעולה שמעלה אפילו רק כאשר מדובר בהעדפה גורפת )להימנע מכל 
 מטרות החברה.מסגרת היא ציונה בתקנון בלקידומה לדאוג המיטבית הצורה  ,חוק(

לסיכונים  חסילפיה יש להתישעמדה לעד כה סקרנו ארבע הצדקות מרכזיות 
 ., ועמדנו על חולשותיהןלסיכונים מסחרייםמכפי שמתייחסים באופן שונה משפטיים 

 להבחנה האמורה. הצדקה חדשה עבחלק הבא נצי

 העדר פיקוח אפקטיבי על סיכונים משפטיים ההצדקה המוצעת: )ה(

עדר פיקוח והוא ה ,קיים הבדל משמעותי בין סיכונים משפטיים לבין סיכונים מסחריים
סיכונים משפטיים. אחד המאפיינים הבסיסיים במקרים של פקטיבי של הדירקטוריון א

ת של חברה ציבורית הוא יצירת מנגנון פיקוח על ההחלטות החשובות ביותר של הנהל
הדירקטוריון. אחת הבעיות היסודיות  –, באמצעות האורגן הייעודי שזה תפקידו חברהה

העובדה שלבעל מניות סטנדרטי לנוכח נציג: בעיית ה אמן היישחוק החברות מתמודד ע
י מבחינתו אין פוזיציה משמעותית בחברה, לא  לפקח על הנעשה בחברה )בעיית ּכדא 

גורמים , המורכב מכדי להתמודד עם בעיה זו נוסד הדירקטוריון 46(.ליתהאדישות הרציונ

______________ 

 Oliver Hart & Luigi Zingales, Companies Should Maximize Shareholder Welfare Notראו  45

Market Value, 2 J.L. FIN. & ACCT. 247 (2017). 

 ADOLF A. BERLE, JR., & GARDINER C. MEANS, THE MODERN CORPORATION ANDראו  46

PRIVATE PROPERTY 112–116 (1932). 
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העיקרי הוא לפקח על הנעשה בחברה.  םתפקידר שואנבחרים על ידי בעלי המניות ש
. רוב ההחלטות המהותיות של החברה מובאות לדירקטוריון לאישור ,באופן עקרוני

ן פורמלי יואישורו אינו עני – רחוק מכך – טוריון אינו משמש חותמת גומיקהדיר
דירקטוריון אמור לבחון את החלטות ההנהלה ואת התנהלותה. הבחינה ה 47.גרידא

מופקד חות ביקורת פנימיים וחיצוניים. חשוב יותר לענייננו, הדירקטוריון ודמבוססת על 
 .על בחינת החלטות ההנהלה החשובות עובר להוצאתן לפועל

יש פער בין החלטות עם סיכון מסחרי לבין החלטות עם סיכון ין חשוב זה יבענ
ן סיכוב הכרוכותעל החלטות  תה אפקטיביורון מפקח בצימשפטי. בעוד הדירקטור

. משפטיסיכון בהן מעורב שמפקח בצורה אפקטיבית על החלטות אינו מסחרי, הוא 
 האפשרויותאכן ישקול את כל הדירקטוריון  מסחרישבהקשר של סיכון  אהסיבה לכך הי

את רב כְממָ ויקבל החלטה לפי מה שייראה לו  –נטילתו -אי וא הסיכון המסחרינטילת  –
לעומת  מעוניין שיביאו לפניו החלטות מסוג זה. הדירקטוריון יהיהלפיכך ערך החברה. 

ישקול רק שלא סיכון משפטי, הדירקטוריון לא  המערבת זאת, כאשר מדובר בהחלטה
 כניויבחר באופן מ הענייןחוצנו מן את ינער הוא , אלא השונותהאפשרויות את כל 
דיון קיים מהדירקטוריון שברגע  ההסבר לכך פשוט: הסיכון המשפטי.מנטילת להימנע 

עצמם לאחריות את חוקיות, חבריו חושפים -באפשרות פעולה המעלה חשש ולו קל לאי
 .פלילית אישית, כמו גם לתביעות ישירות ונגזרות בגין הפרת חובת האמונים לחברה

ם אעדר יסוד נפשי של מודעות. אולם ה אאחת ההגנות העיקריות מאחריות פלילית הי
היו הם שהרי  ,כמעט הגנה זו נהפכת ללא רלוונטית ,םפני הדירקטורילהסיכון הובא 

למשמעות הפלילית האפשרית של החלטתם. נשיאה באחריות באופן מפורש מודעים 
פלילית אישית היא חמורה במיוחד, מכיוון שבמקרים אלו אין אפשרות לדלל את 

 48האחריות האישית של הדירקטור באמצעות ביטוח או שיפוי.
רמת הפיקוח של הדירקטוריון על החלטות עסקיות לבין  ההבדל בין רמת הפיקוח

העובדה לנוכח החלטות משפטיות מצדיק את ההבחנה המשפטית ביניהם. שלו על 
כלל  נקבעשבהחלטות עם סיכון משפטי הדירקטוריון לא יפקח בצורה אפקטיבית, 

סיכון בדיוק כמו שהוא יכול להועיל לחברה אף סיכון מסוג זה נטילת משפטי שימנע 
ללא פיקוח אפקטיבי. העדר שיתקבלו כדי למנוע סוג של החלטות חשובות  ,מסחרי. זאת

 49לבעיית הנציג בהחלטות מסוג זה. מיוחדאופן ב את בעלי המניות הפיקוח חושף
את הבעיה של קבוצת ההחלטות ללא פותרת סיכונים משפטיים ליטול מניעת האפשרות 

 פיקוח.
______________ 

 שם. 47

( 2)261ראו גם ס'  .פלילית ההסעיף שולל שיפוי בהרשעה בעבר .חוק החברות( ל2)א()260ס'  ראו 48

 .ח הפרת חובת אמונים שנעשתה לא בתום לבמאפשר לבט  שאינו , לחוק החברות

שהחוק הקיים מושתת אף פיקוח של דירקטוריון גורם נזק לבעלי המניות. -אין זה מובן מאליו שאי 49

זה לא על כך שדירקטוריון אמור לפקח על נושאי המשרה, יש מחקרים רבים המראים שבפועל 

 ,Steven Boivie, Michael K. Bednar, Ruth V. Aguilera & Joel L. Andrusראו, לדוגמה,  .המצב

Are Boards Designed to Fail? The Implausibility of Effective Board Monitoring, 10 ACAD. 

MGMT. ANNALS 319 (2016). 
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סיכונים משפטיים גם נטילת על לפתור את בעיית העדר הפיקוח אפשר לכאורה היה 
סיכונים אלו. אם הבעיה היא האחריות הפלילית נטילת הגבלה מלאה על מבלי להחיל 

באחריות יישאו אם הדירקטורים לא  לצמצם אחריות זו. ניתןשמונעת פיקוח, האישית 
ובכך  ,הסיכון המשפטישל נטילת מלשקול את האפשרות יימנעו , הם לא אישית פלילית

נושאי  טורלפכמובן אפשר -איאפקטיבי גם על הסיכון המשפטי. אולם יובטח פיקוח 
יחצינו אחריות מסוג זה שכן ללא  ,משרה מאחריות אישית למעשים פליליים של החברה

יישאו והם לא  ,רוויח מהחצנת הסיכוניםתהחברה  – הללוסיכונים את המשרה הנושאי 
פגיעה במשקיעים הבין לרות על החוק עבלה בין האחריות יסימטריבכל מחיר. חוסר ה

 אכןה והחומרה היתרה של אחריות פלילית, יהוא הכרחי. ובהינתן חוסר הסימטרי
לשני הסיכונים, גם ללא הבחנה מפורשת באופן שונה מתבקש שנושאי המשרה יתייחסו 

שני סוגי  הבדל ביןהצעד אחד הלאה את משמעות מקדמת בפסיקה. הפסיקה רק 
 הסיכונים.

רה על החוק היא עבלגם אם האחריות  ניתן להציע פתרון מצומצם יותר:לכאורה 
 איןרה על החוק. אם לעב סיכוןבחמורה יותר, אין להטיל אחריות מוגברת כאשר מדובר 

שני סוגי הסיכון, לא צריך להיות הבדל ברמת הפיקוח של הבחנה ברמת האחריות בין 
ברמה המשפטית. אולם  ןואין צורך להבחין ביניה ,שני סוגי ההחלטותהדירקטוריון בין 

רה במודע לבין סיכון מודע לביצוע עבלקבוע הבחנה חותכת בין ביצוע מעשי זה אין 
רה על החוק הייתה מאפשרת חסינות עבלסיכון של רק מודעות בדבר טענה  רה. אםעב

ק, כמעט בכל מקרה היה רה על החועבמפני האחריות המיוחדת המוטלת במקרים של 
בין מודעות מכיוון שההבחנה רה על החוק. מעבר לכך, עבמודעות ללא הייתה כי נטען 

יכול להתבסס על כך אינו , נושא המשרה מטושטשת סיכוןמודעות למלאה לבין 
רה על החוק, ולא על בסיס מודעות לעבמי שפעל מתוך מודעות לסיכון כשישפטו אותו 
לא מבוטל שגם אם נושא המשרה פועל מתוך מודעות  יים סיכוהחוק. קי תמלאה להפר

מודע מי שהיה אל כבית המשפט לאחר מעשה יתייחס אליו החוק,  תון של הפרלסיכרק 
חשוף בכל מקרה לאחריות המוגברת של הוא יהיה ועל כן  ,באופן מלא לחוסר החוקיות

 מעשה לא חוקי או אפילו פלילי.
עלתה בפסיקה( להבחין בין סוגים שונים של  )שאףהצדקה זו מעלה את האפשרות 

רה על החוק שאין עבבין רה על החוק, ועבלבין רה על תקנה עבבין רה על החוק: עב
רה על עבבכאשר מדובר שיש בצידה אחריות פלילית. זו בין כבצידה אחריות פלילית ל

, יש סיכוי רה פליליתעברואים בה שאין החוק שאין עליה סנקציה אישית משמעותית או 
גדול יותר שדירקטורים יהיו מוכנים לדון באפשרות להפר את ההוראה. בהפרת חוק 

על החלטות רמת הפיקוח של הדירקטוריון ין מסוג זה לא יהיה פער משמעותי ב
ועל  המערבות סיכון מסחרי,החלטות המערבות סיכון משפטי לבין רמת הפיקוח שלו על 

ם להבחנה בין שני סוגי הסיכון. לעומת זאת, יש פחות מקו הבמקרים מעין אלכן 
סנקציה ואשר יש בחומרה  ןרואים אותשרות על החוק בעבההבחנה שרירה וקיימת 

מוכן הדירקטוריון לא יהיה  האפילו פלילית. במקרים מעין אלבצידן, אולי משמעותית 
בינם לבין פער בפיקוח של הדירקטוריון  יהיהכך ש ,לדון באפשרות להפר את החוק
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להבחנה המשפטית בין שני סוגי גם מקום יש ועל כן  ,סיכונים עסקייםמקרים המערבים 
 הסיכון בהקשר זה.

 ?סיכון מסחרי רצויהלהאם ההבחנה בין סיכון משפטי פרק ד: 
 דיון נורמטיבי

סיכון משפטי: לאת הבעייתיות הנובעת מההבחנה בין סיכון מסחרי הצגנו הקודם  פרקב
כל הסיכונים נבראו שווים,  ,של בעלי המניותוהפרספקטיבה תוח הכלכלי מבחינת הני

את ההצדקות העלינו  על כך נוסףולכאורה אין מקום להבחין בין מקורות סיכון שונים. 
אקספרסיבית, רמות הסיכון הצדקה הצדקה אפיסטמית,  – להבחנההשונות האפשריות 

את ו – מניותהחברתיות של בעלי -והעדפות פרו ארוךה טווחבמניות הבעלי להשונות 
הפער  :הצגנו הצדקה חדשה להבחנהלבסוף החולשות הנלוות לכל אחת מההצדקות. 

הצדקה חזקה יותר  ה שלבפיקוח האפקטיבי על שתי רמות הסיכון. אולם עצם הצגת
לנוכח להבחנה אינה מנביעה את המסקנה שהבחנה זו אכן רצויה. בסעיף זה נדון אם 

בשלב זה ברצוננו  ת הבחנה זו אכן רצויה במתכונתה הנוכחית.ההצדקות האפשריו
מבלי לקבוע מסמרות בדבר הצורך לאמצו.  ,להציע מתווה אפשרי לשינוי הדין הקיים

הדין נחרצות מהו מבלי לקבוע  ,מטרתנו לפתוח דיון ולעודד חשיבה מחודשת בתחום
 הרצוי.

ותר. האנומליה הכלכלית י עודנתלדעתנו, גם אם יש מקום להבחנה, עליה להיות מ
הנראית  ,. גם ההצדקה של פערי הפיקוחשום הצדקה תחתבעריכת ההבחנה אינה נפתרת 

אם  . אףעוסק בה המאמרש התת מענה מלא לקושילנו החזקה ביותר, אין בה כדי ל
של  –אפילו רחוקה  –ידיו מכל סוגיה המעלה אפשרות את למשוך נוטה דירקטוריון ה

פני הדברים, שינוי  הבהינתן שאל. זו הינה תולדה של הדין הקיים סיכון משפטי, נטייה
הדין באופן שירכך את האחריות המוטלת על נטילת סיכונים משפטיים תביא עימה, מניה 

הימנעותם של אחרי ככלות הכל,  וביה, שינוי בגישת הדירקטוריון לסיכונים כאמור.
מתפשרת -דה הנחרצת והבלתיעמעל סיכונים משפטיים נובעת מהמלפקח דירקטורים ה

 דירקטוריםעל חברות ו עליה שתושת הסנקצתוגבל אם . ושל הדין ביחס לסיכונים אל
באופן אישי בעקבות סיכון משפטי שהתממש, בעיית הפיקוח תצומצם. אולם צמצום 

היא שכן  ,רוחבי של הסנקציה המושתת על דירקטורים בעקבות הפרת חוק אינה רצויה
 ה משמעותית של הפרות חוק על ידי חברות.ילגרום לעליעלולה 

להפרת  ממשיצמצום מעין זה היא הבחנה בין נטילת סיכון להצורה הראויה שייתכן 
בית המשפט לא ישית  ,רעה הפרהיכך שגם אם א ,משיחוק לבין חשיפה לסיכון שאינו מ

הסיכון בעת קבלת ההחלטה לא היה ימצא כי אחריות על נושאי המשרה אם בעקבותיה 
יכולה להתבסס על השאלה אם החברה הסתייעה  משי. הקביעה אם הסיכון היה ממשימ

 ,זאת את עמדתה שפעולותיה אינן עולות כדי הפרה של החוק. תהמאשש ות דעתבחו
, המעניק 2018-תשע"חה( לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, 1)ב()288בדומה לסעיף 
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קיבלו סיוע ממומחים הם העמקת גירעון אם ין בגהגנה לדירקטורים מפני חבות אישית 
מסוג זה נועד למנוע  (safe harborחוף מבטחים ) 50החברה.של הבראה ההליך צורך ל

בשני המצבים החלטות מתגוננות של החברה ופתיחה מיותרת של הליך חדלות פירעון. 
עלולים תביעות אישיות של נושאי משרה, הם מפני יש בעיה דומה: בשל חשש מוגבר 

עם החברה. בהקשר של ירעו באופן אישי אך ליהם עאשר יגנו לקבל החלטות מתגוננות, 
פתיחת הליך חדלות פירעון למרות הליך הבראה יבוא הדבר לידי ביטוי ב חברה בקשיים
הימנעות מהסיכון יתבטא הדבר בבהקשר של סיכון משפטי אילו ו ,אפשרי לחברה

. על כן ניתן למנוע את מנטילתולחברה ויה הצפלמרות התוחלת החיובית הגבוהה 
חוף  לאפשר להםדהיינו,  ,ההתנהגות המתגוננת של נושאי המשרה בצורה דומה

אם יש בידם חוות דעת מומחה שההחלטה של החברה אינה עולה כדי הפרה  מבטחים
 של החוק.ודאית 

חוק ל( 1)ב()288רעון שנדונה בסעיף יניתן לטעון נגד השוואה זו כי העמקת הג
ולכן הדין מעניק  ,רה פלילית, אלא החלטה עסקיתעב האינ ושיקום כלכלי חדלות פירעון

כלומר, חוות הדעת היא כלי לדירקטורים ולנושאי המשרה הגנה מפני חבות אישית. 
סיכון בהחלטה המערבת  מדוברר שאאך לא כ ,מדובר בהחלטה עסקיתר שאמספק כ
ת בביכלי מוכר בעולם המשפט, הנחשב כמתן עדות  אחוות הדעת היאולם  משפטי.

עצמו מתבסס פעמים  ת המשפטומשתמשים בו בהקשרים שונים ורחבים. גם בי ,פטהמש
את ואנו מציעים  ,של מומחים כדי להגיע להכרעה הראויה ביותר ות דעתרבות על חו
 .ת הסיכוןבחינת ממשיּוברק ככלי שיסייע השימוש בה 

בהם נמצאים נושאי שתנאי חוסר הוודאות  ואהמעלה המוצעת הבחנה הקושי נוסף ש
-משרה, כך שפעמים רבות אין ביכולתם לדעת אם דרך פעולה מסוימת כרוכה באיה

ת של לקבוע מהי בדיוק הממשיּו נושאי המשרה והדירקטורים יתקשו ,כלומרחוקיות. 
הקו ביחס שקשה למתוח את העובדה כי עצם  ,, ראשיתנענה ביקורת זו לעהסיכון. 
. שנית, וויש לנסות לשרטטכזה, את המסקנה שאין קו  המנביעאינה ת הסיכון לממשיּו

ת הסיכון נועד להתגבר על ככלי לבחינת ממשיּו ות דעתאנו סבורים כי השימוש בחו
אכן, ייתכנו מקרים שבהם חוסר הוודאות יהיה קיצוני או שהנסיבות ישתנו  51קושי זה.

______________ 

לגבי הצורך לבסס את ההגנה הזו ולהחיל את כלל שיקול הדעת העסקי כאשר החברה הסתייעה  50

 – דוד האן "אבני נגף בדין התאגידי: אחריות נושאי משרה ניתן לשקמה, ראושקבעו כי במומחים 

לגישה המבקרת  .(2020) 254–253, 203מג  עיוני משפטן חוק החברות לחוק חדלות פירעון" בי

הענקת חסינות לנושאי משרה שהסתייעו במומחים, ראו אהוד קמר וקובי קסטיאל "סמכות ללא 

 255מג  עיוני משפטאחריות? תגובה להצעה לביטול חבות נושאי משרה לפי חוק חדלות פירעון" 

(2020.) 

השימוש בחוות הדעת מייצר בעיות משלו, כגון יצירת "שוק" לחוות דעת שיאפשר לקבל חוות דעת  51

המושמעת לטענה דומה זו שתכשיר פעולה למרות ההסתברות הגבוהה שהיא מהווה הפרה. טענה 

בעיקר להגן על נושאי ומיועדות הן מהוות חותמות גומי לפיה בהקשר של ועדות בלתי תלויות, ש

 C.N.V. Krishnan, Steven Davidoff Solomon & Randall S. Thomas, How Doו המשרה. רא

Legal Standards Matter? An Empirical Study of Special Litigation Committees, 60 J. CORP. 

FIN. 101543 (2020); John Matheson, Restoring the Promise of the Shareholder Derivative 
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מה למדי ות באופן ברור צּפוניתן ל   ,רים אינם כאלההמקרוב אולם  ,בפתאומיות
 .באמצעות סיוע של מומחה בתחוםבמיוחד  יתממש,הסיכון המשפטי ת שהממשיּו

א הבחנה בין סיכון של יבין הסיכונים המשפטיים השונים הנוספת הבחנה אפשרית 
הוראה  תהפרסיכון של פלילית ו ההוראת חוק שאינסיכון של הפרת פלילי, החוק ההפרת 

, יש גבוה יותרמדרג הנורמטיבי בשל החוק או ההוראה שמיקומם מנהלית או תקנה. ככל 
 52סיכון משפטי.לנטילת ולצמצם את האפשרות  ,בחומרה רבה יותר להתייחס להפרה

בהפרה של חוק פלילי אין לספק שום הגנה, ולהבחין בצורה חותכת יותר בין שייתכן 
סיכון מסוג זה לבין סיכון משפטי. לעומת זאת, בהפרה של הוראה מנהלית או תקנה יש 

, כפי שהוצע באמצעות חוות דעתלמשל,  – סיכוןנטילת מרחב גדול יותר לספק הגנה על 
 .לעיל

מדרג בשל ההוראה המופרת מיקומה י על פבבסיס ההבחנה העומד  להרציונ
עדר הפיקוח הבהפרות חמורות יותר. הגלום גדול יותר הסיכון הרק הוא לא הנורמטיבי 

בעיית העדר הפיקוח חמורה יותר הבחנה זו. של  צההתומך באימונוסף  הווה שיקולמ
יותר: ככל שהסנקציה האישית על  רחבה יותר וכבדהשל נושאי המשרה  םאחריותשככל 

לא יהיו מוכנים להיות מעורבים  דירקטוריםש עולה ההסתברותיותר,  כבדהההפרה 
 ושפת אותם לאחריות.בהחלטה הח

הקיימת  ההבחנהנו מותירים על כנה את יפתרונות הביניים המוצעים על יד
י, אך מסחר סיכוןלבין סיכון משפטי  בשיטות משפט אחרות,כמו גם במשפטנו, 

כלל שיקול  חסו תחת הגנתמשפטי לא יסיכון בדבר החלטות מתכונת מעודנת יותר. ב
סיכון משפטי, כל עוד הוא נושאי משרה על חשיפה לאולם תסופק הגנה ל ,הדעת העסקי

 יסיכון משפט מהווה אינוו mala in seנופל תחת המעשים והמחדלים הנחשבים  ואינ
מומחה  ות דעתחוהיא קציה אפשרית לכך שהסיכון לא היה משמעותי ינדיא .משמעותי

כך, למשל,  אין בפעולותיה של החברה הפרה של החוק.אישרה לנושאי המשרה כי ש
 –וכל דיון בהן  ,mala in se-ת היהלבנת הון או סיוע לטרור ייפלו בקטגוריכגון רות עב

ברה לאחריות מלאה, כמצב חשוף את נושאי המשרה בחי –תהא רמת הסיכון אשר תהא 

______________ 

Suit, 50 GA. L. REV. 327, 376 (2016) השימוש בחוות דעת בהקשר של סיכונים כי . יש לציין

מעריך המומחה היא אפקטיבית יותר. המומחה , כי מגבלת המוניטין של פחות משפטיים הוא בעייתי

אף שהמומחה שבית המשפט מכריע שיש הפרה קורה שוב ושוב ואם  ,את הסיכון בצורה מפורשת

ת ולהצביע על חוו   "כרטיס אדום"נמוך, בית המשפט יכול להוציא לו משפטי הסיכון כי ההעריך 

 משמעות. ותוכחסר ותהדעת של אותו מומחה בענייני סיכון משפטי כבעייתי

רה עשוי להיות בעייתי בשל מקרים העבחומרת  סיווגלכבסיס השימוש במדרג הנורמטיבי החקיקתי  52

תאםביניהם שיש אף המקור הסטטוטורי. לבין רה העבאין הלימה בין חומרת בהם ש , אין התאמה מ 

ת והמעוגנ ותעברלעומת בחוקים ת והמעוגנ ותעבר – הסטטוטוריהמקור ההבחנה לפי מלאה בין 

 mala prohibitaעברות בין ל "(ןכשלעצמ ות)"רע mala in seהבחנה בין עברות בין הל –בתקנות 

 mala prohibitaוייתכנו עברות תות על תקנות, תהמוש mala is seייתכנו עברות  .("וכי נאסר ות"רע)

בחשבון את דרגת המקור הסטטוטורי, אך לא כפרמטר היחיד להביא ראוי  . על כןהמעוגנות בחוקים

 ,L. .HIC U.62  ,Mistake of Law in Mala Prohibita CrimesMichael L. Travers ראו  לסיווג.

(1995) 3113–1301, 1330 .EVR. 
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תקנות תקנות ייבוא וייצוא או כגון רות על דיני אסדרה, עביום. לעומת זאת, כהדין 
כל עוד להטלת אחריות על נושאי המשרה או הדירקטורים שדנו בהם  לוביולא י ,דיווח

 ת.וחוקייימצאו הייתה אפשרות ממשית שהמדיניות או ההחלטה 
בדמות צמצום הוא לא רק פתרון ביניים, המציע פשרה פתרון מעין זה כי יש לציין 

הביקורת לנוכח סיכון מסחרי להפרקטיקה הנוהגת של הבחנה בין סיכון משפטי 
העדר הפיקוח המוצע  לרציונ. אופן צמצום ההבחנה עולה בקנה אחד עם הנמתחת עליה

העדר פיקוח  א: אחת הבעיות המשמעותיות ביצירת סיכון משפטי היבמאמר זה
קטיבי על סיכון מעין זה. על כן, באופן פרדוקסלי, ככל שהתנהל תהליך דליברטיבי אפ

מפני יש לספק לדירקטוריון הגנה רחבה יותר  ,מומחהעם בדירקטוריון שכלל היוועצות 
בהם ש, ההפרה, למרות מעורבותו הגדולה יותר בהפרה. במקרים מעין אללאחריות 

ה יועשה זאת בצורה יסודית באמצעות פניהדירקטוריון היה מעורב בשקילת הסיכון 
הסיכון. על כן בדבר נטילת פיקוח משמעותי על ההחלטה התקיים למומחה חיצוני, 

 הוא חלש יותר. הסיכון משפטי במקרים מעין אללבין סיכון מסחרי  נהלהבח להרציונ
 ,במומחהבו תוך הסתייעות החלה דווקא על סיכון שהדירקטוריון דן  ,הגנה מעין זו

הגנה, ביוצרת בעיה מסוימת: דווקא סיכונים משמעותיים שהדירקטוריון דן בהם יזכו 
לא יזכו  ,דירקטוריוןדיון בלא עלו כלל להם , עד כדי כך שמאודקטנים  בעוד סיכונים

קטן נאמד כבהם הסיכון להפרה שהגנה. אך המחיר של בעיה זו הוא נמוך: מקרים ב
. התועלת של נדירים ביותרהם  מדובר בהפרהכי ע יקבבית המשפט ואף על פי כן ביותר 

 קוח עולה על המחיר של הדוקטרינה המוצעת באותם מקרי קצה.יעידוד הפ

 סיכום

מקובל לערוך הבחנה בין סיכון מסחרי  ,(ר)דלוו צות הבריתבארכמו גם  ,בפסיקה בארץ
של שיקול הדעת העסקי, החל על החלטות עם סיכון  תוסיכון משפטי הן לעניין תחולל

 ,פיקוחבוהן לעניין הדוקטרינה של מחדל  ,עם סיכון משפטיעל החלטות אך לא מסחרי 
, הבחנה זו דבריםה הסוג השני. על פנימולא  ,החלה רק ביחס להחלטות מהסוג הראשון

צדקה נראית בעייתית: אם תוחלת התועלת מההחלטה זהה בשני המקרים, מה הה
אחת מהן משכנעת. ברשימה לא אפשרויות, אך אף כמה ביניהם? בספרות עלו  נהלהבח

העדר פיקוח אפקטיבי של הדירקטוריון על זו ניסינו להציע הצדקה חדשה להבחנה זו: 
סיכון משפטי. בשל חשיפתם של חברי הדירקטוריון לאחריות ב הכרוכותהחלטות 

קטגורי באופן הם יסרבו סיכון משפטי,  ת בשל אישורופליליסנקציות ל ףוא אישית
גם כאשר  ,ןביקורתם, קל וחומר לאשרשבט תחת החלטות מעין אלה כמעט להעביר 

זאת, מנהלים לנוכח  .תוחלת התועלת לחברה גבוההקטן ביותר והגלום בהן הסיכון 
 ימנעו מלהביאו לידיעת הדירקטוריון.יהסיכון בנטילת המעוניינים 
אימוץ בהכרח מצדיק אינו סוגי הסיכון השונים שני הפער ברמת הפיקוח על עם זאת, 

פותחת פתח של צמצום ההבחנה בין שני סוגי הסיכון ניהם. אפשרות זו הבחנה חותכת בי
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 דירקטוריות לשקול סיכונים משפטיים מסוימיםלשתאפשר לדירקטורים ו ,לגישה אחרת
(, שסיכויי malum prohibitumסר" ), מסוג "רע כי נאאסדרתייםלאיסורים הקשורים 

דא תחת כלל שיקול הדעת העסקי  ןהחלטות כגוולחסות ב ,התממשותם רחוקים
החלטות המערבות סיכון מסחרי. כמו באו אפילו כלל שיקול הדעת העסקי,  53המוגבר,

 אנו משאירים אפשרות זו לרשימה אחרת ולזמן אחר.

______________ 

כלל שיקול הדעת העסקי המוגבר הוא סטנדרט ביניים של ביקורת שיפוטית על החלטות של נושאי  53

מכלל שיקול הדעת העסקי, המקנה חסינות לנושאי משרה מביקורת משרה. סטנדרט זה חמור יותר 

, אולם מקל שיפוטית בהינתן שההחלטה הנגועה בניגוד עניינים התקבלה בתום לב ובאופן מיודע

חן ההגינות המלאה, המטיל על נושא המשרה את נטל ההוכחה שהחלטתו הייתה ההחלטה יותר ממב

המיטבית עבור החברה. במסגרת כלל שיקול הדעת העסקי המוגבר קיים נטל הוכחה על נושא 

עליו להראות רק שההיגיון העסקי ביסוד  –המשרה, אך מצומצם מזה הקיים במבחן ההגינות המלאה 

בירות, ושההחלטה התקבלה תוך גילוי נאות ומלא לגבי ניגודי עניינים החלטתו נכלל במתחם הס

לפסק דינו של השופט עמית )פורסם  95–87, פס' ורדניקוב נ' אלוביץ 7735/14אפשריים. ראו ע"א 
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