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חידת הדיבידד: האם טובת החברה היא התמריץ לחלוקת דיבידד לאחר רכישה 
  ורדיקוב ' אלוביץ 7735/14ממופת? עיון וסף בעקבות ע"א 

   מאת

   ****שחר שוסב וגיא ירום

  מבוא. א. תיאור פסק הדין וגדר המחלוקת. ב. הבעיה בהמקת פסק הדין וחידת הדיבידד.
. שיפור 4הפריקות; - . עקרון אי3. עלויות שליחות; 2. איתות; 1; ג. הפתרוות לחידת הדיבידד

 .ד. ההסדר המוצעאטרקטיביות המיה באמצעות שיפור מדדים פיסיים והגעה למבה הון מיטבי. 
  .סיכום

  מבוא

בשם בו דחו בקשות לאישור תביעה גזרת ש ,המחוזי בית המשפטשל ו שי ערעורים על פסק דידוו  1ורדיקובבפרשת 

יצבות החלטות של דירקטוריון בזק שהתקבלו סמוך לאחר שהשליטה בבזק רכשה על ידי  התביעהבמוקד  חברת בזק.

 מומההרכישה הממופת  .בדרך של רכישה ממופת ),קום- בי: להלן(מ "באמצעות חברת בי קומיויקיישס בעאלוביץ', 

חלוקת רווח חשבואי שוצר לבזק מהפרדת הדוחות ; יץ'בהם אלובולבעלי המיות,  חלוקת דיבידד שוטףבאמצעות 

טילת ההלוואות וחלוקתן החריפה את מבה העותרים טעו כי . והפחתת הון"; יס"הכספיים שלה מדוחותיה של חברת 

בפרט , כלל שיקול הדעת העסקיסתר לטעתם, . לטובת בעל השליטה ועל חשבון טובתה של החברה וזאת, ההון של החברה

השפעתו של בעל השליטה על  בהליך קבלת ההחלטה, כמו באשר לפגמים שפלוהמחוזי כח קביעותיו של בית המשפט לו

כך, לטעתם יש מקום לקבוע  .חלק מושאי המשרה תויםבהם היו שתהליך קבלת ההחלטות בדירקטוריון ויגודי עייים 

אותם להפעיל שיקול  ותהמחייב, חובות הזהירות והאמוןאת הפרו והדירקטורים ; שבעל השליטה הפר את חובת ההגיות

  .דעת עצמאי

על  זה סטדרטקבע כי יש להחיל . "הבחיה המוגברת"סטדרט את לראשוה  החיל בית המשפט העליון הדין בפסק

ם למעט מקריקבע כי  .תקיות החלטות דירקטוריון בדבר חלוקת דיבידדים המתקבלות לאחר רכישה ממופת בחית

 ,סיבות המקרהעל הסטדרט שקבע  החלת. בהדירקטוריון של חברה חוסות תחת חזקת תקיות אלה של החלטות, חריגים

באשר למדייות חלוקת הדיבידד השוטף וחלוקת הרווח החשבואי שצמח לבזק בעקבות  :המשפט את הערעור ביתדחה 

ראשוי הדרש לשם סתירת כלל שיקול הדעת העסקי. באשר כי המערערים לא עמדו בטל ה קבעהפסקת איחוד דוחות יס, 

ליהם, אשהועבר "המוגבר" כי המערערים אמם עמדו בטל הראשוי, אולם המשיבים עמדו בטל  מצאלהפחתת ההון, 

 יתה בעלת היגיון עסקי סביר.יצורכי זילות דוחקים, וכי ההחלטה לגופה המצב של כי בעל השליטה לא היה תון ב והראו

  לכן קבע בית המשפט כי הדירקטורים לא הפרו את חובת האמון שלהם כלפי החברה.

עוד מתחילתה, וזאת בעיקר בשל הפיתוח המשפטי החשוב שסיפקה  הכתה גלים בשיח המשפטי בישראל ורדיקובפרשת 

אלית (המבוססת פסק הדין בעיקרו פיתח הלכה ישר 2בעיין התערבותו של בית המשפט בהחלטותיו של הדירקטוריון.
_____________________________________  

  .היא סטודטית לתואר ראשון במשפטים, אויברסיטת חיפה שחר שוסב הוא בוגר תואר ראשון במשפטים, אויברסיטת חיפה. גיא ירום  *

 )ורדיקוב פרשת) (להלן: 28.12.2016(פורסם בבו,  ' אלוביץורדיקוב  7735/14ע"א   1

מחוזי וכן עם בית המשפט הבשל ההליך טלית פורסמו כתבות רבות לאחר הגלגול הראשון י, בעיתוות הכלכלית והמשפטית הדיגהכך לדוגמ  2

) TheMarker )3.12.2014ת חלוקת הדיווידדים בבזק״ : אפרת וימן ״ביהמ״ש העליון יבחן אהראו לדוגמ .עליוןבית המשפט הפרסום פסק הדין ב
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בחלקה על הדין הקיים בדלוור), בעיין היקף הביקורת על הפעלת שיקול הדעת של חברי הדירקטוריון. לפי הלכה זו, חלה 

חזקת תקיות על הפעלת שיקול הדעת של חברי הדירקטוריון בבואם לקבל החלטות באשר ליהולה העסקי של החברה. 

העסקי, יש משום חידוש של ממש בגישתו של בית המשפט לביקורת השיפוטית בחזקה זו, המבוססת על כלל שיקול הדעת 

  על החלטות חברי הדירקטוריון.

ואולם לדעתו בפיתוח ההלכה היח בית המשפט החות שאין יכולות לעמוד בבחיה ביקורתית. ההחה המרכזית 

או בחלוקת דיבידד, היא כי החלוקה  שבבסיס חזקת תקיות שיקול הדעת של חברי הדירקטוריון, ובפרט כשעוסקים

החה זו, טען בהארה, היא שויה במחלוקת. השאיפה להתקדמות ולפיתוח  3כשלעצמה עשית לטובת החברה, כדרש בדין.

  משפטי במקרה זה הביאה לפיתוח הלכתי שאיו ברור כל צורכו. 

) כי עצם השימוש בכלים שפותחו בפרשת דיקובורבמקום אחר כבר טען (בין היתר בעקבות פסק הדין המחוזי בפרשת 

לעומת הטעה הכללית המתגדת לשילוב  4, ובייחוד בכלל שיקול הדעת המוגבר, לא ראוי בדיי התאגידים.ורדיקוב

סטדרט הבחיה המוגברת, הטיעון שיקודם בהארה זו ישאף לפתח טעה בסיסית יותר. או טען כי ההחה כי חלוקת 

רכישה ממופת היא לטובת החברה, היא החה בעייתית. חלוקת דיבידד בחברה ציבורית כשלעצמה היא,  דיבידד לאחר

לדעתו, פעולה חשודה ממילא. משהתחזק חשד זה בסיבות המתקיימות, קרי חלוקה לאחר רכישה ממופת, זה סימן שיש 

איה פעולה לטובת החברה, בצירוף הוכחת היות החלוקה חשודה בכך ש. לבחון את שיקול הדעת של חברי הדירקטוריון

  השפעה חיצוית מסוימת על חברי הדירקטוריון, ראוי שיספיקו להוכחת הפרת חובות האמון של חברי הדירקטוריון. 

חשיבות ההארה מתבטאת בשי רבדים מרכזיים: ראשית, או עלה לדיון שאלה שבית המשפט כמעט לא דן בה, והיא 

"חידת הדיבידד". שית, ואם תתקבל  –ברה ציבורית היא לטובת החברה, שאלה שמכוה בספרות אם חלוקת דיבידד בח

העמדה המקודמת בהארה זו, הרי יתגלה כי תוצאת פסק הדין איה קייה מספקות, וייתכן שהיה ראוי לקבוע כי חברי 

  5הדיבידד לאחר הרכישה הממופת.הדירקטוריון בחברת בזק הפרו את חובות האמון כלפי החברה כשהחליטו על חלוקת 

סדר הדברים יהיה כדלקמן: בפרק א תיסקר השתלשלות האירועים שהובילה לפסק הדין וכן יצויו העובדות הדרושות 

לעייו מפסק הדין של בית המשפט העליון; בפרק ב תחודד הבעיה בהמקה שבפסק הדין העיקרי, וכן תוצג חידת 

_____________________________________  

 

״העליון דחה את הערעור של בעלי המיות שהגישו בקשה לתביעה גזרת על  ); משה גורליwww.themarker.com/law/1.2502487(זמין בכתובת: 

); עידו באום ״בפעם הראשוה: www.calcalist.co.il+0,7340,L-3704806,00.html) (זמין בכתובת: 29.12.2016( כלכליסטהדיבידדים בבזק״ 

) www.themarker.com,SSL+1.3191579) (זמין בכתובת: TheMarker )1720.1.1העליון קובע מתי בית המשפט יתערב בהחלטות של חברה״ 

) (זמין בכתובת: 28.12.2016( גלובסשירות גלובס ״בית המשפט העליון דחה תביעה גזרת גד בזק ושאול אלוביץ׳״ 

www.globes.co.il+article.aspx?did=1001169378 .(כון לדון בגלגול זאת ועודים ראו למחוזי מיד לאחר בית המשפט הבההליך , במאמרים שו

); דב 2015( 57יט  משפט ועסקים: איל זמיר ודורון טייכמן ״יתוח התהגותי של החלטות שיפוטיות: הישגים ואתגרים״ הראו לדוגמ .פרסומו

לחובסקי ״על חובת  ו); עד2016( 317לט  עיוי משפטן ״אדישות רציולית של בעלי מיות: כיצד לעורר את ציבור המשקיעים מתרדמתו?״ וסולומ

  ).2016( 89 חובות אמון בדין הישראליאמוים, עסקאות ושאי משרה וטובת החברה״ 

 .״ושא משרה חב חובת אמוים לחברה, יהג בתום לב ויפעל לטובתה...״: 1999–לחוק החברות, התש״ט 11וס׳  254ס׳   3

המאמר מבקר את הכלל שיקול  תשע״ו).ה( 475 יט משפט ועסקיםמשרה״ -דעת עסקי של ושא-עמיר ליכט ״שם הוורד: אמצעי זהירות ושיקול  4

קית מוחזק ת העסקי, שלפיו תוכה של החלטה עסבחן תוכה של ההחלטה העסקית, לעומת כלל שיקול הדע תום שבמסגרמשו הדעת המוגבר

לכך כמה חסרוות. ראשית, מערכת הכללים הבוחים את סבירות ההחלטה העסקית, היא סבוכה, ). 493שם, בעמ' ( כחסין מביקורת שיפוטית

"הפרה הוגת" של חובות האמון עמומה ואיה לכידה. וסף על כך, דוקטרית הבחיה המוגברת לוקה בכשל מהותי, משום שהיא מכשירה למעשה 

כך, ייתכן מצב שבו החלטת ושא משרה, שהפר את חובת האמון, תוכשר אם ההחלטה הייתה  .)534–533 שם, בעמ'( המחייבות את ושאי המשרה

 סבירה מבחיה עסקית.

עוד שתכן ילהגשת כתב אישום, י צפיערך והובהן חקירת רשות יירות  ,ההתפתחויות האחרוות בתיק אלוביץ׳ וכחאמר כי ליהדברים י בשולי  5

ויריב ״רשות י״ע: חקירת בזק בדרך לכתב אישום״ -הגיעה לתוצאה שגויה מבחיה מהותית. ראו אלה לוי ורדיקוביתגלה בדיעבד כי פרשת 

 ). http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001205415) (זמין בכתובת: 1720.17.09( גלובס
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תיות הספציפית; בפרק ג יוצגו הפתרוות השוים שהוצעו לחידת הדיבידד ויוצגו קשייהם; הדיבידד המבהירה את הבעיי

  פרק ד יתאר בקצרה את ההסדר המוצע הגזר מקיומה של חידת הדיבידד הספציפית בעיין חלוקה לאחר רכישה ממופת.  

  המחלוקת וגדר הדיןתיאור פסק   א.

דרך הדיון העיקרי בבית  6בבית המשפט המחוזי, ורדיקובבפרשת  בפרק זה תאר את השתלשלות האירועים החל

לוכח מורכבות הפסיקה, אורכה, והידרשותה לסוגיות  7המשפט העליון וכלה בבקשה לדיון וסף שדחתה זה לא כבר.

מתוך שוות ומורכבות בדיי התאגידים, תקצר היריעה מלדון בכולן במסגרת הארה זו. הסקירה בפרק זה תבקש להציג 

  סבך העובדות בפרשה את עיקרי הדברים הרלווטיים לעייו. 

אביב, בוגע לבקשה לתביעה גזרת -פתח בתיאור פסק הדין שיתן על ידי המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל

קום (להלן: -תמצית העובדות היא כדלקמן: בזק היא חברה ציבורית. חברת בי 8בשם חברת בזק גד ושאי משרה בחברה.

קווי זהב בע"מ. האחרוה - קום") היא חברה ציבורית דואלית, המוחזקת על ידי חברה ציבורית בשם איטרט גולד- "בי

קום מחזיקה - מוחזקת ברובה על ידי חברת יורוקום תקשורת בע"מ, חברה פרטית השלטת בשרשור בידי שאול אלוביץ'. בי

וזאת לאחר ששאול אלוביץ' רכש  9ממיות החברה), 30%- ה בבזק (כבשרשור בחברה פרטית השולטת בגרעין השליט

מיליארד ש"ח, ואת יתרת  1.4- קום שילמה מקופתה כ- קום) גרעין זה באמצעות רכישה ממופת: בי- (באמצעות חברת בי

גייסה קום, -גייסה באמצעות טילת הלוואות. בשתיים שלאחר העברת השליטה לידי בי –מיליארד ש"ח  5.1-כ –הסכום 

מיליארד  9.95- מיליארד ש"ח, ובמקביל חילקה דיבידדים לבעלי מיותיה בסך כולל של כ 7.41- בזק חוב בסך כולל של כ

טכיקת מימון זו, של רכישת שליטה מכוח הלוואות והחזרת  10מיליון ש"ח בדרך של הפחתת הון). 2ש"ח (מתוכם 

בתהליך זה עוד דון  LBO – Leveraged Buyout.(11(כישה ממופת רההלוואות דרך חלוקת דיבידד בחברה הרכשת, קראת 

  בהרחבה בהמשך הדרך.

  

_____________________________________  

6  מחוזי ג ("ת (אלוביץ 43335-11-12ת"א ' יקובבו,  ורדפורסם ב)יקוב במחוזיפרשת ) (להלן: 17.9.2014ראוי לציין כי השתלשלות ורד .(

בזק פו לבית המשפט המחוזי בטעה שבוצעה חלוקה שלא לפי מבחן גרות חוב של יהאירועים המשפטית החלה עוד בדיון קודם, כאשר בעלי א

דיה של  לפסק 1, פס' ע.ל.א.ן מרחצאות בע"מ ' "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ    48067-01-11 )א"מחוזי ת( ת"א (ראו הרווח

כי בזק עומדת  קבעכי אף אם  ו בין היתרגרות החוב טעילחלוקה, בעלי אהתגדות הבמסגרת  ).17.9.2014(פורסם בבו,  דיה קרת מאירהשופטת 

עומדת חלוקה שאיה  לחלקהאיסור למוע את החלוקה. כך, הם טעו כי  החברה איה עומדת במבחן הרווח ולכן ישרעון, יבמבחן יכולת הפ

 הןוטלות חלק בתאגיד, ובבשאר הקבוצות ה פגיעהתוך  ה,אך ורק לטובת בעלי המיות של תפועל החברהבו שמצב ועד למוע  מבחן הרווחב

. כך כי תכלית החברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיהקובע (א) לחוק החברות 11סעיף תה שיהטעה הי בעיקר ושי החברה.

לכן יתן ו ,יותבעלי המלבמפורש  הסעיף לא התייחסטען כי  את עיייהם של הושים, העובדים והציבור.גם יתן להביא בחשבון בין השאר 

 ,ושים גוןכתוך שקילת שיקוליהם של גורמים וספים אך זאת השאת רווחיה, לפי שיקולים הוגעים לללמוד כי החלטות החברה צריכות להתקבל 

  .ציבורהעובדים ו

זאת משום  .הת רווחילשרת את טובת החברה או להשיא א ועדהאשר איה מקיימת את מבחן הרווח, לא חלוקה  ,גרות החובילטעת בעלי א  

משום כך טען  לשם עמידה בחבויות הוכחיות שלה. יכרהחברה תידרש לגייס חוב ובהיקף ש עד של ממשקשיים עתידיים  מעוררתהחלוקה ש

במקרה כזה אין בית משפט צריך טען ש .מיותאך ורק את בעלי ה , אלאהציבורולא את הושים אף ו ,החלוקה לא באה לשרת את החברהש

לפסק דיה של  3(שם, פס'  רעוןיעדר כושר פילמצב של ההחברה  תיקלעהחלוקה  שבעקבותא מוטל בספק, ו, שגם התאיהבקיום  הסתפקל

 השופטת דיה קרת מאיר)

  ).הבקשה לדיון וסף) (להלן: 30.8.2017(פורסם בבו,  ורדיקוב ' אלוביץ 1380/17ד"א   7

  .6 , לעיל ה"שורדיקוב במחוזי פרשת  8

  דיו של השופט עמית. לפסק 1, פס' 1, לעיל ה"ש ורדיקוב פרשת  9

 דיו של השופט עמית. לפסק 5שם, פס'   10
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השופט כבוב דחה את הבקשה לאישור התביעה הגזרת בשמה של בזק, הוגעת לחלוקת הדיבידד על ידי בזק, וזאת תוך 

בית המשפט עשה זאת תוך  12.ברעסקי מוג דעת כלל שיקול –החלת כלל חדש לבחית שיקול הדעת של חברי הדירקטוריון 

  הבחה בין שלוש חלוקות הדיבידד שבאמצעותן בוצעה הרכישה הממופת:

כי מדובר המחוזי קבע בית המשפט אשר למדייות זו,  מרווחי החברה. 100%בזק חילקה לבעלי המיות ראשית, 

חלוקה בחה במועדה קבע בית המשפט כי ה. כמו כן חסר פועלת במיוףכ שחשבה בעברבזק, לבמדייות סבירה ואף יעילה 

תזרים המזומים של בזק עלה , וכי לוו אליה יתרוות מיסוי לבעלי המיות. וסף על כך בית המשפט פסק שלגופו של עיין

הדירקטוריון פעל עשתה ממקורותיה הזילים של בזק. כמו כן קבע שחלוקה ולכן הבקביעות על הרווח הקי שלה, 

בית  בחוסר תום לב. או ביגוד עייים, הדירקטוריון קיבל את החלטותיו באופן לא מיודעוכי לא הוכח שלאה בשקיפות מ

גבוה הדירקטורים היה שיעור וכחות ). 99%- ט של בעלי המיות (יותר מכל החלוקות אושרו ברוב מוחלשהדגיש אף המשפט 

אף לפי סטדרט הביקורת המחמיר, חברי לכן קבע ש רוב לבעלי מיות המיעוט באסיפה הכללית.והיה ), 70%- (כ

  פרו את חובת האמוים כלפי החברה בעת שהחליטו על חלוקה זו.הלא הדירקטוריון 

 בלבד, ללא את כלל שיקול הדעת העסקי , בית המשפט המחוזי החילחלוקת רווחי איחוד יסבוגע לחלוקה השייה, 

אף שבזק טלה בית המשפט הוסיף כי  .חוק החברותובר בחלוקה מותרת לפי שמד מכיווןסטדרט הביקורת המחמיר. זאת, 

ימי, שאף הצמיח יתרוות מס לבעלי לצורך ביצוע חלוקה זו, מדובר במהלך עסקי לגיט ש"חמיליארד  1.5הלוואה בסך 

תה ילוביץ' הילא(כלומר שאין חשש שקום -ההחלטה התקבלה טרם העברת השליטה לביהמיות ולחברה. זאת ועוד, קבע ש

  . פעלו בחוסר תום לב הדירקטוריםשבושא; וכי לא הוכח  היה מיודע; כי הדירקטוריון ההחלטה)השפעה על 

החיל את יש לסבר בית המשפט המחוזי ש ₪,מיליארד  3הפחתת ההון בסך באשר לחלוקה השלישית, שבוצעה על ידי 

קבע זאת על חשש ליגוד עייים. בית המשפט  יש, לאחר שסבר כי )וגבר""שיקול דעת עסקי מסטדרט הביקורת המחמיר (

אף שאין מדובר ב"עיין אישי", ואף  שי טעמים: ראשית, לאלוביץ' היה "עיין רב" בכך שהפחתת ההון תתבצע,בסיס 

יתה ילאלוביץ' החשש ש הטעם השי הוא שיש .קום- כית המימון של ביוכי חלוקה זו לא כללה בתמצד אלוביץ' שטען 

חברי קבע ש, בית המשפט בחלוקה זוגם  השפעה יכרת על תהליכי קבלת ההחלטות בחברה לאחר העברת השליטה לידיו.

. בית המשפט שלהם כלפי החברה (אף לפי סטדרט הביקורת המחמיר) את חובת האמוים הדירקטוריון של בזק לא הפרו

המבוצע על ידי מהלך סביר אולם החלוקה מהווה שכיח בשוק ההון הישראלי, קבע כי מדובר בהפחתת הון בסדר גודל שאיו 

מבעלי  99%צעד בעל היגיון כלכלי, ולראיה ה יתהי וסף על כך קבע בית המשפט שהחלוקה חברות רבות ברחבי העולם.

י בזק מצאה , בפרט בהתחשב בטעה כתמכה בעמדת בית המשפטהפיסית של בזק  איתותההמיות הצביעו בעדו. גם 

ופעלו חברי הדירקטוריון קיבלו החלטה מיודעת שקבע  המחוזי חסר. אשר להליך קבלת ההחלטה, בית המשפט במיוף

אין בכך כדי  יידוע על צורך לבצע גיוס חוב עתידי,, וכי גם אם פל פגם זה או אחר באשר לבשקיפות כלפי האסיפה הכללית

בצמוד לחלוקת  "פעימות" שששהפחתת ההון עשתה בשבון את העובדה בית המשפט הביא בח. להשפיע על תום לבם

רוב בעלי המיות של תחשב בעובדה שמיות האפשרות לחזור בהם מהחלוקה, וכן הכך יתה לבעלי הוהדיבידד השוטפת, 

החברה והביו הכספיים של בזק היו גופים מוסדיים וקרות השקעות, משקיעים מתוחכמים שיתן להיח כי עייו בדוחות 

 13הביא לגיוס חובות וספים.הפחתת ההון עשויה לש

  

_____________________________________  
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תקפו את הכרעת בית משפט קמא בשי  םהמערעריעל פסק דיו של בית המשפט המחוזי הוגש ערעור על ידי המבקשים. 

דיבידד  מסלולים משפטיים מרכזיים: ראשית, הם טעו כי שאלת שיקול הדעת העסקי איה רלווטית כלל, כיוון שחלוקת

על טיעון זה, שדחה  14לאחר רכישה ממופת ראוי שתיחשב לעסקה עם בעל עיין, ותישפט לאור פרק ה' לחוק החברות.

  15כליל בפסק הדין, לא רחיב בהארה זו.

שית, טעו המערערים היישר גד כלל שיקול הדעת העסקי המוגבר בציים שמדובר בכלל שאיו ברור והוא סתור 

טעה זו היא חלק מטעה רחבה יותר שלפיה בעל  16הלכה זו של בית משפט קמא סותרת את ההלכה הפסוקה. מתוכו, וכי

 טילת ההלוואות וחלוקת השליטה וושאי המשרה בחברה הפרו חובותיהם כלפי החברה. לגופו של עיין טעו המערערים כי

לטובת בעל השליטה ועל חשבון טובתה של החברה.  , וזאתמבה ההון של החברה מצב את רעוה הדיבידד לצורך כיסוין

יגודי כן בשל כלל שיקול הדעת העסקי, שכן בעל השליטה השפיע על תהליך קבלת ההחלטות בדירקטוריון ולטעתם, סתר 

לכן יש לקבוע שושאי המשרה הפרו את חובות הזהירות והאמון  17חלק מושאי המשרה. תויםבהם היו שעייים 

  ולפעול למען טובת החברה. ותם להפעיל שיקול דעת עצמאיא ותהמחייב

ושאי המשרה היו פרי הפעלת שיקול דעת סביר והגשימו את טובת החברה מגד טעו המשיבים כי החלטותיהם של 

. בין השאר הסכימו המשיבים להחלת סטדרט הבייים, הלא הוא כלל שיקול הדעת באופן שהשתקף באיתותה הפיסית

  המוגבר, וטעו כי ושאי המשרה עומדים אף בסטדרט זה.העסקי 

יש להשאיר את פסק דיו של בית המשפט קמא על כו.  ברון) תהרוב (מפי השופט עמית ובהסכמת השופט לפי עמדת

בפסק הדין הסביר השופט עמית כי ברכישה ממופת יש חשש שבעל השליטה החדש יפעל לטובת עצמו במקום לטובתה של 

עם זאת, התפיסה המקובלת היא כי הכלי של רכישה ממופת הוא כלי "לגיטימי  18הרכשת, באופן שעלול לפגוע בה.החברה 

ואף רצוי, ובלבד שייעשה באחריות הראויה". בית המשפט קבע כי קודת המוצא היא שהחלטות באשר ליהול המבה 

חלוקות רווחים וגיוסי חוב), הן ככלל מסוג ההחלטות חוב שלה (לרבות - הפיסי של החברה, והחלטות הוגעות ליחס הון

). לפי BJR – Business Judgment Ruleשבתי המשפט יימעו מלהתערב בהן, בהיותן חוסות תחת "כלל שיקול הדעת העסקי" (

תהייה  הכלל, אם החלטות מסוג זה התקבלו בהיעדר יגוד עייים, בתום לב ובאופן מיודע, הן הות מחזקת תקיות, ולא

   19חשופות להתערבותו של בית המשפט.

 ישבהם שבמצבים מוגבר, מעין סטדרט הבייים בדין הדלוורי, סטדרט  לאמץיש טעם  עם זאת השופט עמית סבר כי

בין טובת ושאי המשרה ובעל השליטה. תוכו של סטדרט הבייים עשוי להשתות ומתח פוטציאלי בין טובת החברה 

אמור הציע השופט בהתאם ל 20.בעייוכשל הפוטציאלי המתעורר בו וההתאמות הדרשות פי המקרה ל , כלממצב למצב

עמית להוסיף כי בסיבות של חלוקה לאחר רכישה ממופת, יתווסף חריג רביעי לכלל שיקול הדעת העסקי (וסף על יגוד 

ה, על המבקש לסתור את כלל שיקול הדעת העסקי מבלי לרדת לבכי הדוקטרי עייים, חוסר תום לב או היעדר יידוע).

תה השפעה יכרת על קבלת ההחלטה יחשש כי לבעל השליטה הי )1מוטל הטל הראשוי להראות כי התקיימו שי רכיבים: 

שיוי משמעותי במבה ההון ) 2; שיקול דעת עצמאי בעיין זה להפעילבדבר חלוקת הדיבידדים, או כי הדירקטורים מעו מ

בעל השליטה לא היה תון בקשיי  )1משהתמלאו שי רכיבים אלה, הטל עובר לושאי המשרה להראות כי:  21.של החברה
_____________________________________  

  לפסק דיו של השופט עמית. 22, פס' 1, לעיל ה"ש ורדיקוב פרשת  14

לטעון כי חלוקת דיבידד תישפט לאור פרק ה', יש  כדיבסוגיה זו ובעת מלשון הסעיפים בחוק החברות. הסיבה המרכזית לבחור שלא להרחיב   15

לטעון כי אף מדובר במצב מיוחד של יגוד עייים בעל זיקה אישית עודפת. פסיקה מרובה אפשר עסקה חריגה, ורק לאחר מכן בלהוכיח כי מדובר 

 שללה מסלול זה.

 לפסק דיו של השופט עמית. 14, פס' 1ה״ש , לעיל ורדיקוב פרשת  16

  שם.  17

 דיו של השופט עמית. לפסק 19שם, פס'   18

 דיו של השופט עמית. לפסק 21שם, פס'   19

 דיו של השופט עמית. לפסק 118–115שם, פס'   20

 דיו של השופט עמית. לפסק 116שם, פס'   21
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 22תה סבירה והגיוית מבחיה עסקית.יהחלטת החלוקה הי )2; שהצריכו את שיוי מבה ההון של החברה זילות דוחקים

ככל שקשיי הזילות של בעל השליטה דוחקים יותר, כך גובר ן שבאופ אלה מתקיים יחס של מקבילית כוחות רכיביםבין שי 

   23ולהפך. ,הספק בוגע להיגיון העסקי שבהחלטת החלוקה

לעייו חשובים הדברים שכתב השופט עמית בשאלת חלוקת הדיבידד עצמה, בהצדיקו את הכלל כפי שהוצע על ידיו. 

  :24ביאם כלשום

ידדים מותרת (קרי, חלוקה העוה על מבחן הרווח ומבחן יכולת "במקרה דן או עוסקים בחלוקת דיב

הפירעון) וכן בחלוקה שאיה מותרת (קרי, שאיה מקיימת את מבחן הרווח) שקיבלה את אישור בית המשפט 

לחוק הדרשים לשם ביצוע  303-302בהחלטות שצלחו את התאים הקבועים בסעיפים  אפואהמחוזי. מדובר 

טות אלו, מעצם טיבן, הן מסוג ההחלטות החוסות תחת כלל שיקול הדעת העסקי, כאמור, החלחלוקה. 

הוא טל כבד  –והטל להוכיח כי חרף עמידתן בתאי החלוקה הקבועים בחוק, אין הן לטובת החברה 

  [ההדגשה איה במקור]."

בהארה זו. לעומת קביעתו של דון  הבשעל סלע המחלוקת  היישרבמיוחד, שכן היא מצביעה  לעייואמירה זו חשובה 

השופט עמית, או בקש להראות, דרך חידת הדיבידד והפתרוות האפשריים לה, כי היחס כלפי חלוקת דיבידד לאחר 

על ולטובת החברה,  ישו ספק אם היאכל חלוקה בוגע לרכישה ממופת צריך להיות חשדי במיוחד. זאת כיוון שראה כי 

  חלוקה לאחר רכישה ממופת.בר אחת כמה וכמה כאשר מדוב

ציין כי השופט סולברג הסתייג מכמה היבטים של פסק הדין. ראשית, לדעת השופט סולברג החלטה בדבר חלוקת 

 25.חוק החברותל 275סעיף פי לדיבידד עשויה להיחשב במקרים מסוימים ל"עסקה", ולפיכך טעוה קבלת "אישור משולש" 

החלת סטדרט הבחיה המוגברת, שכן לדידו הכלל במתכותו הוכחית מעודד את בעל שית, השופט סולברג הסתייג מ

השליטה לחלק דיבידד ב"מות קטות" כדי לעקוף את הכלל. וסף על כך, הכלל לדעתו איו ברור דיו במובן זה שלא מובן 

בוגע ליישום, השופט  26ה.איך יתן להוכיח אם לבעל השליטה הייתה השפעה יכרת על תהליך קבלת ההחלטות בחבר

סולברג קבע שלא הוכח שההחלטות על החלוקה התקבלו תוך הפרת חובות אמון או שהיו גועות בעיין אישי, ולא ראה 

  27צורך להחיל את סטדרט הבחיה המוגברת.

ן וסף לפי שדון בבעייתיות הספציפית בהמקה של השופט עמית, ראוי לדון בקצרה במשמעויות של הבקשה לדיו

שדחתה לא מכבר. השיאה אור סירבה לבקשה באומרה כי "כלל הבחיה המוגברת" אמם מהווה תוספת חדשה בדין 

אמירה זו  28הישראלי, אך תוספת זו קודתית היא, ומוגבלת למקרים של שיוי מבה ההון לאחר רכישה ממופת בלבד.

  29אלו בלבד.חשובה במיוחד לעייו, שכן בהארה זו תמקד במקרים 

  הבעיה בהמקת פסק הדין וחידת הדיבידד ב.
_____________________________________  

 של השופט עמית. דיו לפסק 118שם, פס'   22

 דיו של השופט עמית. לפסק 119שם, פס'   23

  דיו של השופט עמית. לפסק 108שם, פס'   24

 לפסק דיו של השופט סולברג. 10-9, פס' 1, לעיל ה״ש ורדיקוב פרשת  25

 לפסק דיו של השופט סולברג. 13שם, בפס'   26

 של השופט סולברג. לפסק דיו 17-15שם, בפס'   27

  דיה של השיאה אור. לפסק 24, בפס' 7הבקשה לדיון וסף, לעיל ה"ש   28

, לעיל ורדיקוב פרשתשליטה שמצא בקשיי זילות. ראו  אמירותיו של השופט עמית שההיגיון אמור לחול על כל החלטה של בעלעומת וזאת ל  29

  .לפסק דיו של השופט עמית 110, בפס' 1ש ה"
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כפי שהוצג בהרחבה לעיל, דעת הרוב מבססת את החלת כלל הבחיה המוגברת על כך שאין לחשוד בחלוקת דיבידד 

שהיא לא עשתה לטובת החברה. אפשר לראות כי במהלך פסק הדין הבהיר השופט עמית כי חלוקה כשלעצמה טובה היא 

 30חלוקת דיבידד.- יש לוודא כי ושאי המשרה בחברה אים מצלים את כוחם לרעה על ידי אי –יות, ואדרבה לבעלי המ

לדבריו, החשש המרכזי שעלול להתעורר בעת חלוקת דיבידד הוא דווקא חשש כלפי ושי החברה, ולא כלפי החברה עצמה 

איטרס של בעלי המיות. לכאורה, אפשר לחשוב כי  אמירות אלו מיחות כי החלוקה כשלעצמה היא 31או בעלי המיות.

מחברי האסיפה  90%- בעלי המיות הרי מצביעים בשאלת החלוקה, ובמקרה הקוקרטי שלפיו, יותר מ –החה זו סבירה 

ן הכללית הצביעו בעד חלוקת הדיבידד. ואולם על קודה זו בדיוק או מעוייים להתעכב, שכן מאז שות החמישים יש דיו

. לפי שרחיב את הדיון בחידה, חשוב להבהיר כי אין או המטיל ספק בהחה זו חידת הדיבידד,בספרות הכלכלית באשר ל

של בעל המיות. קודת המחלוקת  מזכותוחולקים על ההחה הרווחת בפסיקה ובספרות כי קבלת דיבידד היא חלק 

  של רוב בעלי המיות. איטרסמבחיתו וגעת לשאלה אם משיכת דיבידד היא 

") שאלת מימון בסיסית, M&M, מעתה: "Miller & Modigilianiהציגו מילר ומודליאי ( 1961במאמרם המכון משת 

לדבריהם, יתן לראות כי ברוב המקרים שבהם האסיפה הכללית דה בשאלה אם לחלק  32הלוא היא חידת הדיבידד.

היא להסכים לחלוקה. לעמדתם, תגובה זו בעייתית במובים כלכליים.  דיבידד, התגובה המיידית של בעלי המיות

הרלווטיות. לפי התיאורמה, בשוק משוכלל (שבו אין עלויות עסקה ואין הבדל בין מיסוי -הבעייתיות עוצה בתיאורמת אי

דיבידד. הסיבה  בעלי המיות אמורים להיות אדישים לשאלה אם לחלק 33דיבידד למיסוי רווח הון על מכירת מיות),

לבעל מיות ספציפי, חלוקת הדיבידד מעבירה חלק מההון שלו מקופת החברה לכיסו הפרטי, ואולם הוא עצמו  –פשוטה 

סגל מבהירה זאת - יכול להשיג את החלק הזה גם ללא החלוקה, דרך מכירת חלקים מן המיות שבהן הוא מחזיק. חביב

  בדוגמה: 

. כעת, ₪ 1מיות מופקות; אז, שוויה של כל מיה הוא  100, ויש לה 100הוא יח ששוויה הבסיסי של חברה "

. במצב זה, כל עוד החברה  -200יח שהחברה ושאת רווחים, המכפילים את שוויה הכולל, כך שזה מגיע ל

. לעומת זאת, אם תחלק החברה את הרווחים ₪ 2- איה מחלקת את הרווחים, עולה שווי כל מיה ל

. כעת, יח שהחברה ₪ 1במזומן, וכן, תישאר בידיו מיה בשווי  ₪ 1הרי שכל בעל מיות יקבל כדיבידד, 

איה מחלקת רווחים, אלא שבעל המיות מעוין במימוש הרווחים; אז, הוא יוכל למכור מחצית ממיותיו, 

 34."הזהה לזו שהיתה מתקבלת בחלוקת הדיבידד ולהישאר עם תוצאה

, שהרי קיומה של קופה בחברה להעדיף שלא למשוך דיבידדטעון כי בעלי המיות אמורים זאת ועוד, אפשר אף ל

זו הסיבה המקורית שבשמה רכשו מיות בחברה ולא שמרו את הכסף בכיסם  –מאפשר השאת רווחים ביעילות גבוהה יותר 

צאות מימון (ריבית גבוהה על זאת ועוד, כאשר מחלקים דיבידד לאחר ביצוע גיוס חוב, על החברה מוטלות הו הפרטי.

ההלוואות שטלה), וכך שווי האחזקות בחברה יורד. אמם שאלת מבה ההון המיטבי של החברה היא שאלת מימון 

יש לכל הפחות ספק ו 35,מדובר לכל הפחות בשאלה שויה במחלוקתה. עם זאת מכיוון שאין לו כווה להכריע במורכבת, ו

וסף על כך, לפחות  לראות בחלוקת הדיבידד פעולה חשודה.לדעתו כון  , בכל זאתרהשל חב מיטביבדבר מבה ההון ה

במקומות כמו ישראל, שבהם המס על חלוקת דיבידד גבוה יותר מהמס המוטל על רווח הון הוצר ממכירת מיה, משתלם 

_____________________________________  

  .27שם, בעמ'   30

  .91שם, בעמ'   31

32  Merton H. Miller & Franco Modigliani, Dividend policy, Growth, and the Valuation of Shares, 34 J. BUS. 411 (1961).  

וקיומן של עלויות עסקה  סי קיים שוק משוכלל, שלרוב איו קיים במציאות. לעתים הבדלי המאורמה מבוססת על ההחה כייש לציין כי הת  33

 בחלוקה.לרצות לבעלי המיות איטרס יהיה לפתור את חידת הדיבידד ולגרום לכך ש יםעשוי

  .)2007( 332ב דיי חברות סגל -חביב  34

של הגדלת החוב וקיומו של הון  ןמומחי ההגה טעו שיש יתרון במבה מימווחי מימון, חוות דעת של מומ הוצגו 'אלוביץ בעייןהמשפט בפי בית   35

. מגד, המומחים מטעם המבקשים הציגו עמדה הפוכה. ראו פרשת ה שמיטיבה עם החברהכך ייתכן שחלוקה של הון היא פעוללפיעצמי מופחת. 

  .125–113 בפס' ,6, לעיל ה"ש במחוזי ורדיקוב
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אם אכן בעלי המיות  – מכאן מתבהרת השאלה 36יותר לבעל המיות למכור את המיה ולא לקבל את הרווח השיורי.

אמורים לסרב לבקשת החלוקה, או לכל הפחות להיות אדישים (במובן הכלכלי) כלפיה, מדוע פעם אחר פעם בעלי המיות 

   מביעים העדפה חזקה כל כך לחלוקת דיבידד? 

עיל, בעת בחית בטרם יגש לדון בפתרוות השוים שהוצעו לחידה, חשוב לחדד את חשיבותה לעייו. כפי שהוזכר ל

החלטתם של ושאי המשרה ובעלי השליטה בחברה לחלק דיבידד לאחר רכישה ממופת, או מחילים את כלל שיקול הדעת 

את סטדרט הבחיה המוגבר. הסיבה לפרקטיקה זו היא החת היסוד כי החלוקה כשלעצמה  –העסקי, ובמקרים מסוימים 

"הטל להוכיח כי חרף  –יוכח אחרת. שהרי לדבריו של השופט עמית  ככל הראה עשתה לטובת החברה, אלא אם כן

אם לא מצא פתרון מספק לתיאורמת  37הוא טל כבד". –עמידתן בתאי החלוקה הקבועים בחוק, אין הן לטובת החברה 

י , שכן לפי חידת הדיבידד, בעלחלוקה מלכתחילה ראוי שתיחשד שאיה לטובת החברה, M&Mהרלווטיות של -אי

  המיות אמורים להיות אדישים לחלוקה ולעתים אף אמורים להצביע גדה.

  הפתרוות לחידת הדיבידד ג.

ומשיאה את רווחי בעלי המיות  זכיר שלפי חידת הדיבידד, יש מחלוקת אם חלוקת רווחים כדיבידד מיטיבה עם

דיבידד הוצעו פתרוות שוים. עם זאת, כפי לחידת ה 38, משום שבעלי המיות אמורים להיות אדישים לביצועה.חברהה

  שראה הפתרוות המוצעים אים מיחים את הדעת.

  איתות .1

התהייה מדוע בעלי המיות בחברה אים אדישים לשאלת החלוקה, והתהייה  –שי רכיבים מרכזיים לחידת הדיבידד 

"האיתות", מסה להבהיר מדוע החלוקה יכולה  פתרון הסיגליג, או 39אם עצם החלוקה יכולה לתרום לחברה כשלעצמה.

  גם לשפר את מצבם של בעלי המיות בעקיפין.  –להיות טובה לחברה עצמה במישרין, ובשל שיפור מצב החברה 

לפי פתרון זה, חלוקת דיבידד יכולה להעיד על חוסה הכלכלי של החברה, על יהולה האטרקטיבי ועל כדאיות רכישת 

ון זה מיח כי החברה סחרת בבורסה ומתחרה עם חברות אחרות בשוק המיות על קוים מן הציבור מיות החברה. פתר

: לפי איתות חיובי בשי מובים להיותשכזו יכולה  חלוקההרחב, ואילו חלוקת הדיבידד היא מעין איתות חיובי לשוק. 

עיל, החלוקה עשית באופן קבוע מרווחי החברה, המובן הראשון, החלוקה מעידה על חוסן כלכלי, כיוון שכפי שכבר אמר ל

על השוליים הפיסיים שלה למען  שהיא מסוגלת לוותרולכן מעידה על כך שהחברה למעשה בטוחה כל כך בחוסה הכלכלי, 

  40.בחברה מיות בעל של טווח ארוכת בהשקעה" לכאורה"השתלמות  על מעידה החלוקה, השי במובןבעלי המיות שלה. 

ראשית, לא ברור כלל אם חלוקה  ;פתרון האמור ראה משכע, אך טיעון מתחום תורת המשחקים מראה אחרתאמם ה

אכן מעידה על חוסן כלכלי ברמה הפסיכולוגית. אם חשוב על השוק במושגים מתחום תורת המשחקים כמשחק שבו 
_____________________________________  

36  Zohar Goshen, Shareholder Dividend Options, 104 YALE L.J. 885 (1995).  

 לרשימה זו. 22בקודה זו ראוי להיזכר בציטוט שהובא לעיל מפסק דיו של השופט עמית, בסמוך להערת שוליים   37

  .334, בעמ' 34, לעיל ה"ש סגל-חביב  38

 Fischer Black, The Dividend Puzzle, 2 J. PORTFOLIO MGNT. 5, לעומת מאמרו של בלאק: 32, לעיל ה״ש M&Mלאבחה זו ראו מאמרם של  39

(1976).  

ופן עקבי במשך שים ובכך הפכה למעין אפיק הכסה וסף לבעלי מיותיה לטווח הארוך, וזאת , חילקה דיבידד באהחברת טבע הישראלית לדוגמ  40

 %:http://maya.tase.co.il/corporateactions/payments?q=%7B%22DateFrom%22לאור תוי הבורסה ליירות ערך, ראו: 

22entity%22:629,%22even24T22:00:00.000Z%22,%22Page%22:1,%-12-31T22:00:00.000Z%22,%22DateTo%22:%222017-12-221999

ts%22:%5B%5D,%22subevents%22:%5B%5D%7D.  
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ולה להשתמש בחלוקה לצורך הבעת חוסן השחקים מביים ומכירים את השוק בצורה סבירה, הרי עצם הידיעה כי חברה על

כלכלי תערער את משמעות האיתות, והיא יכולה אף להביא לידי כך שהחלוקה תיתפס כחולשה וכצורך בבעלי מיות 

שית, המציאות האמפירית מראה כי לפחות החברות שכיום חשבות הגדולות ביותר בשוק, קטו מודל ארוך  41וספים.

זאת ועוד, מחקרים רבים בתחום הראו כי  42ד, והצלחתן וחוסן הכלכלי אים שויים במחלוקת.חלוקת דיביד-טווח של אי

  43אמפירית במקרים שוים, גם כשהוא וגע למשקיעים קטים ולחברות ביויות. מבחיה כון איו זהפתרון 

  עלויות שליחות .2

תרת שולי רווח בקופת החברה יכול לבוע מרצום לפיו, הו 44פתרון וסף שהוצע בספרות עייו עלויות השליחות.

הסובייקטיבי של השלוחים (הלוא הם בעלי התפקידים בחברה) להל חברה גדולה יותר בעלת כיס עמוק יותר. רצון זה לאו 

דווקא משקף אמה את רצון בעל המיות ואף לא את טובתה הישירה של החברה. מגון החלוקה, לפי פתרון זה, "מחייב 

ק החברה למזומים, היא תיאלץ ת קבריטי החברה לחלק את הכספים שהצטברו בתוך החברה לבעלי המיות. אם תיזקא

לערוך הפקה וספת לציבור, ובמהלכה, יאלצו קבריטי החברה לשכע את המשקיעים החדשים שכדאי להם להשקיע 

  45כספים וספים בחברה. הם יוכלו לעשות זאת רק כאשר יש לחברה השקעות אמיתיות המחייבות את המימון הוסף".

ה היא שישם פתרוות אחרים לבעיות הציג, ולא ברור כלל אם דווקא חלוקת סגל לפתרון ז- התשובה שהציעה חביב

 –דיבידד היא הפתרון האידיאלי. לטעמו, אפשר להוסיף על כך פתרון משכע אף יותר המיח אותה תשתית פסיכולוגית 

את רווחיה דרך השאת קבריטי החברה, המעוייים לשלוט על חברה גדולה ועשירה יותר, דווקא סביר שישאפו למקסם 

ציג אמיתית, שכן שאיפתם של קבריטי החברה בקודה זו  תהרווח השולי של החברה. למעשה, לטעתו אין כאן בעיי

  משיקה לשאיפה של בעלי המיות.

  הפריקות- אי קרוןע. 3

תזה זו גורס כי מסך  ההיגיון המחה של 46.הפריקות-ציעה פתרון משלה לחידת הדיבידד על יסוד עקרון איהסגל - חביב

ההתאגדות מפריד בפועל בין בעלי המיות לבין כסי החברה, ולכן עלול ליצור תק בין שווי הבעלות לבין מחיר המיה. 

, אלא הוא תלוי בשוק מיות אפקטיבי אליו איו רשאי ליטול שווי כלשהו מתוך כסי החברה ולהעבירו כלומר, בעל המיה

מחיר המיה  ולכןחיר המיות משקף תלות זו של בעל המיות בקיומו של שוק מיות אפקטיבי, מ. לצורך מימוש מיותיו

. לפיכך, לדבריה, ישו תמריץ לבעל המיות להעדיף בכסי החברה של בעל המיה להיות מוך יותר משווי חלקו היחסי יכול

ד באופן שיוכל לגשר על הפער בין שווי הבעלות למחיר המיה בפועל, וכך ישיג שליטה חזקה יותר על רווחיו.חלוקת דיביד 
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, בעלי המיות בחלוקת דיבידד תלויה במידת הזילות של המיות שמידת רצום של סגל, מפתרון זה ובע-כפי שצייה חביב

  47המיה גדולה יותר, כן קטה חשיבותו של הדיבידד, ולהפך. ככל שזילותה שלו

מרכזיות בפתרון זה, בפרט בהקשרו. ראשית, חשוב להבהיר כי הוא מתאים יותר לשוק ואולם לדעתו ישן כמה בעיות 

מיות בלתי משוכלל. כמו כן יתוח זה מתאים לחברות פרטיות יותר מאשר לחברות ציבוריות. שית, חשוב להדגיש כי 

במקרים הללו ממילא  –ועיקר לעייו, במקרים של חלוקת דיבידד לאחר רכישה ממופת, פתרון זה איו מתאים כלל 

  48המיה סחרת בשוק משוכלל, וברי כי מדובר בחברות ציבוריות גדולות בעלות פח מסחר גדול.

  מיטבישיפור אטרקטיביות המיה באמצעות שיפור מדדים פיסיים והגעה למבה הון  .4

הון אטרקטיבי יותר למשקיעים. תשואה  המהלך של הפחתת ההון ועד ליצור מבה 49כפי שהשופט עמית ציין בפסק הדין,

להון מדדת באמצעות היחס שבין הכסות החברה להון הקיים שלה. כאשר קיים הון רב, יחס המיוף מוך. כאשר הון יוצא 

  מהחברה על ידי חלוקת דיבידד, המדדים הפיסיים של החברה משתפרים. 

בין הרווח השתי להון החברה, אין מדובר בחזות הכול. גם אם קיים שיפור בקצב גידול ההון, המתאר את היחס 

האיטרס העסקי של החברה הוא להשתמש בכסף שלה כדי לבצע השקעות. כלומר, היחס בין היקף הפעילות להון לא 

בהכרח מלמד על הצלחה עתידית של החברה. כך למשל, הפחתת הון המשפרת את המדדים הפיסיים בטווח הקצר, עשויה 

  רעה על החברה בטווח הארוך על ידי כך שהיא תצמצם את היכולת לבצע השקעה וליצור זרם תקבולים עתידי.להשפיע ל

במקרה דן, למשל, אלוביץ' רוקן את משאבי החברה לטובת החזר הלוואה אישית שלקח. פעולה זו מוגדת לאיטרס של 

המיות בעקבות זאת. זאת ועוד, החברה יכלה החברה, שהוא לפתח את עסקיה באמצעות ההון ולהשיא את רווחי בעלי 

להחזיר הלוואות ולהקטין את עלויות המימון שלה. האיטרס של שאר בעלי המיות הוא להשיא את רווחיהם, וכאשר 

דווקא. אף שבמקרה דן, גם לאחר  הכסף איו יוצר תשואה אלא מוחזר לבעלים, פעולת החלוקה איה לטובת החברה

  ברה מספיק מזומים כדי לבצע השקעות הון, יש בעייו לראות בפעולת החלוקה פעולה חשודה.הפחתת ההון היו לח

בסופו של דבר, כפי שצייו לעיל, השאלה מהו מבה ההון המיטבי היא שאלת מימון מורכבת, וכמו בסיבות המקרה 

 , גם אזשל החברה מיטבימבה ההון היש לכל הפחות ספק בדבר הקוקרטיות, אין לה בהכרח פתרון פשוט. במצב זה, שבו 

  לראות בחלוקת הדיבידד פעולה חשודה.לדעתו כון 

לסיכום פרק זה, אמם ראה כי לאורך השים הוצעו פתרוות אחדים לחידת הדיבידד, אך אין הם משיבים כראוי על 

ו כוה, הרי כשמתבצעת חלוקה, יש השאלה מדוע בעל המיות או החברה אכן מעוייים לחלק את הדיבידד. אם מסקה ז

מקום לחשוד כי גורם אחר, ולא רוב בעלי המיות או החברה עצמה, מעויין בחלוקה. מסקה זו מתחדדת כעת, כשאו 

חלוקת דיבידד לאחר רכישה ממופת. בפרק הבא דון ספציפית בכך, תוך תיאור  –מצרפים לדיון את עובדות המקרה הדון 

  ההסדר המוצע.

  ההסדר המוצע .ד
_____________________________________  
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של  מצביםספציפית בבתחילת הדיון בהסדר המוצע, ראוי לחדד שוב את מסגרת הדיון. כפי שכבר הוזכר לעיל, מדובר 

. כפי שהראיו, הפתרוות שהוצעו לחידת הדיבידד אים מספקים מעה הולם חלוקת דיבידד לאחר רכישה ממופת

להיות שיש לחשוד כי חלוקת דיבידד היא לא בהכרח לטובת החברה או לחידה, ולפיכך לגישתו ההחה הכללית צריכה 

לטובת בעלי המיות. במצב דברים שבו מדובר בחלוקה לאחר רכישה ממופת, חשדות זאת צריכה להיות חזקה אף יותר 

  מתמיד, מכיוון שעולה החשש שהחלוקה עשתה מטעמים כלכליים אישיים של בעל המיות ושלא לטובת החברה.

לגישתו, יש אפוא להסתפק במצבים אלה באידיקציה להשפעה מסוימת של בעל השליטה, ולא תעמוד לחברי 

הליך קבלת ההחלטה היה תקין, יתן לקבוע כי לא  כי יראוהדירקטוריון הגת "שיקול הדעת העסקי" הקובעת שאם הם 

ה לאחר רכישה ממופת, וכאשר התובעים הפרו את חובות האמון כלפי החברה. לפי ההצעה שלו, במקרים של חלוק

מוכיחים כי הייתה השפעה מסוימת של בעל השליטה על חברי הדירקטוריון, יעבור הטל לושאי המשרה להוכיח כי לא 

  הייתה השפעה כזו. אם לא יעמדו בטל, יש לפסוק שהפרו את חובות האמון כלפי החברה.

 לחשדות שבה יש להתייחס לחלוקת דיבידד בסיבות האמורות, מלבד היתרון המהותי של ההצעה, הותת ביטוי

יתרון וסף של ההסדר המוצע הוא היותו עקיב וקל יותר ליישום. כפי שכבר טען במקום אחר, ההפעלה הקוקרטית של 

ישבת עם כלל שיקול הדעת העסקי, וכן של כלל שיקול הדעת העסקי המוגבר, עשית בצורה רעועה, קשה לצפייה ובלתי מתי

   50דיי התאגידים שככלל מעים מביקורת שיפוטית על מהות החלטות המתקבלות בחברה.

במקרים הייחודיים של חלוקת דיבידד לאחר  חלוקת דיבידד צריכה להתעצם בסיבות האמורות?כלפי מדוע החשדות 

ל בעל השליטה לקדם את החלוקה. ודוק, רכישה ממופת, אפשר לומר במידה רבה של ביטחון כי ישו איטרס ברור למדי ש

הצורך האמור איו תלוי במידת הזילות של כסי בעל השליטה, שכן מעצם תהליך הרכישה הממופת חזקה על בעל 

  השליטה כי הוא מעויין להחזיר את השקעותיו.

אין עוד  –קלריה אחרת בהחה שהאמור כון, הרי במקרים אלו ראוי לבחון את החלטתם של חברי הדירקטוריון באספ

לבחון אם הפעילו שיקול דעת עסקי סביר, שכן החזקה כי פעולתם הייתה לטובת החברה סתרת משהתברר שהחלוקה 

כשלעצמה לא בהכרח פועלת לטובת רוב בעלי המיות. לכן כל שראוי לבחון לאחר החלטה שכזו, הוא אם הייתה השפעה 

יון שגרמה לחלוקה. הטל, לפי ההצעה שלו, יוטל על התבע להוכיח כי לא מסוימת של בעל השליטה על חברי הדירקטור

התקיימה השפעה של בעל השליטה עליו. אם הייתה השפעה שכזו, יהיה יתן לטעון כי הופרה חובת האמון של חברי 

  הדירקטוריון וזאת מבלי להידרש לכלל שיקול הדעת העסקי. 

, ההחלטה שעוררה את הקושי העיקרי הייתה החלטת דירקטוריון ורדיקובאם יישם את ההצעה בסיבותיה של פרשת 

תאים להפחתת הון  מיליארד ש״ח שיחולקו לבעלי המיות. הכלל המקובל הוא שישם שי 3בזק לבצע הפחתת הון בסך 

מת את מבחן החלוקה, שלא עשתה מתוך רווחי החברה ועל כן איה מקיי 51.מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון :מותרת

הרווח, הייתה מותית באישור בית המשפט המחוזי לכך שביכולת החברה לפרוע את כל התחייבויותיה בעבר ובהווה וכן 

הפחתת ההון שבוצעה היא בגדר שיוי משמעותי במבה ההון של החברה, וכפי שציין השופט עמית,  52התחייבויות עתידיות.

  יץ', הייתה השפעה על תהליך קבלת ההחלטות.בתהליך זה היה חשש שלבעל השליטה, אלוב

מהלך הפחתת ההון דון ללא פרוטוקול בין אלוביץ' לדירקטורים מטעמו בטרם הועברה הצעת כך, ציין השופט עמית, 

תמכה וכית המימון לרכישת השליטה בחברה, אלוביץ' את ת למעןשבתה  ,גיזה רתחב; ההחלטה לדיון בפי הדירקטוריון

ת, השופט עמית . עם זאהשליטה בבזק יסתיים בהצלחה אף שהיה לה איטרס שהמהלך של רכישת ת ההוןפחתבביצוע ה

ולא ברור עד כמה  ,קום-בי למעןכית המימון שבתה וגיזה התבססה על הפחתת ההון בתאם לא ברור סייג דבריו בכך ש
_____________________________________  
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 אףממו ( יכרהדירקטוריון החדש, שחלק המהלך תקבלה על ידי  לקוט אתההחלטה וסף על כך, חוות דעתה השפיעה. 

להשפעה של בעל השליטה חשש  כי יש עמית סיכם שלא רובו) היה מטעמו של אלוביץ', לרבות אלוביץ' עצמו, בו וכלתו.

  53על השליטה לא קלע לצורכי זילות דוחקים.אות שברהטל עובר למשיבים להלפיכך ובביצוע הפחתת ההון, 

הדיבידד אין להיח חזקת תקיות פעולת הדירקטוריון כשמדובר בביצוע חלוקה לאחר רכישה  או טועים שלאור חידת

ממופת, ולכן כשיש אידיקציות לחשש של השפעה מסוימת של בעל השליטה על המהלך, יש לקבוע כי חלה הפרה של חובת 

יפי היה מקום אפוא לקבוע כי חברי האמון המוטלת על מקבלי ההחלטה, קרי: דירקטוריון החברה. לכאורה, במקרה הספצ

הדירקטוריון אכן הפרו את חובות האמון, שכן מראש החלוקה הייתה חשודה שאיה לטובת החברה, בייחוד משום 

שבוצעה לאחר רכישה ממופת לצורך כיסוי חובותיו של בעל השליטה, ואף הוכח במקרה הדון כי לבעל השליטה עצמו 

קטוריון בביצוע הפחתת ההון. הפתח שהותיר השופט עמית להשארת ההחלטה על כה על הייתה השפעה מסוימת על הדיר

ידי הוכחה כי בעל השליטה לא קלע לצורכי זילות וכי יש סבירות מסוימת בהחלטה העסקית, שגוי לטעמו, כיוון שהוא 

  מתעלם מהיות החלוקה מראש בעיקר לטובתו של בעל השליטה, ולא לטובת החברה עצמה.

  כוםסי

 ורדיקובבהארה זו הראיו כי הפסיקה הישראלית מקפידה לפתח דיים חשובים בתחום דיי החברות, אך בפרשת 

ראה כי רתמה העגלה לפי הסוסים; ההחה כי חלוקת דיבידד לאחר רכישה ממופת היא פעולה לטובת החברה היא 

להחיל על החלטות המתקבלות בחברה ביקורת שיפוטית החה בעייתית. לפי ההלכה שקבעה בפסק הדין, בדרך כלל יש 

באמצעות כלל שיקול הדעת העסקי, המיח את חזקת תקיות פעולת הדירקטוריון, אלא במקרים חריגים. במקרים של 

  חלוקת דיבידד לאחר רכישה ממופת, החלטת הדירקטוריון תיבחן לאור סטדרט הבחיה המוגברת.

ידד, גם אם היא מתקבלת בתמיכה מסיבית של בעלי המיות, איה מפחיתה את החשש הראיו כי ההחלטה לחלק דיב

שההחלטה ועדה להיטיב עם בעל השליטה, ושאיה לטובת החברה. על יסוד חידת הדיבידד, הראיו כי תמיכת בעלי מיות 

את חזקת תקיות פעולת  המיעוט במהלך איה מבטיחה כי מדובר בפעולה המקדמת את טובת החברה, ולכן אין להיח

  הדירקטוריון.

 מכאן שישו ,קום יכלה לעמוד בהתחייבויותיה מבלי לגייס חובות וספים-בי ,קבע כי גם ללא הפחתת ההוןהשופט עמית 

א וגיוס חוב ה ךהפחתת הון שמצרילפי הדין המוצע על ידיו, ההסבר שמהלך של  54.במהלך הפחתת ההון היגיון עסקי סביר

מתייתר. זאת משום שאין להיח חזקת תקיות של פעולת הדירקטוריון. במצב זה על מקבלי –עסקית  סביר מבחיה

ההחלטה לסות להראות שלא הייתה כל השפעה של גורם חיצוי אם ברצום להימע מן הקביעה כי הופרה חובת האמון. 

וכדי לעות על האיטרסים האישיים בהתקיים אידיקציות לכך שהחלטת החלוקה התקבלה בהשפעתו של בעל השליטה, 

  שלו ולא של החברה, יש לקבוע כי הופרו חובות האמון המוטלות על הדירקטורים בחברה.
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