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 הקדמה .א

רכישה הממומנת בעיקר מחוב שהרוכש מתכנן להחזיר מתוך —האם התופעה של רכישות ממונפות

היא ביטוי לריכוזיות של המשק או שהיא יכולה להוות אמצעי לצמצומו? —הרווחים של חברת המטרה

היא שרכישה ממונפת מהווה סימפטום לריכוזיות המשק ומהווה חלק מהמחיר של  המקובלתההנחה 

אולם רכישה ממונפת יכולה גם לשמש כאמצעי לצמצום הריכוזיות, באמצעות הרחבת שוק  ריכוזיות זו.

רובו  1השליטה ומספר הגורמים שיוכלו להיות בעלי שליטה. בעוד שטיעון זה מוזכר בספרות, פס"ד ורדניקוב

ככולו מתעלם מממד זה. להתעלמות זו יש השלכה משמעותית על התוצאה המשפטית שפסק הדין מגיע 

                                                           
   תודה למורג גוילי על סיוע מצוין בתור עוזרת מחקר ולזאב גוטרייך על . אילן-ברמרצה, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת

 הערותיו המועילות.
  )להלן: פ"ד ורדניקוב( (.17.09.2014 )פורסם בנבו,  שאול אלוביץ' נ' אילן ורדניקוב  12-11-43335 )ת"א( תנ"ג 1
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וההשלכות  לגבי רמת הביקורת השיפוטית על חלוקת הון המתבצעת בעקבות רכישה ממונפת אליה

 יות של תוצאה זו.תייהבע

מבחינה החברה בה הם שולטים. ריכוזיות בשוק השליטה מאפשרת לבעלי שליטה להוציא ערך גדול יותר מ

למרות  ישנם אופנים שונים בהם בעלי שליטה יכולים להוציא ערך מהחברה על חשבון בעלי המניותפרקטית 

העיקרי שבהם הוא קביעת שכר גבוה להם  2.הניסיון של דיני החברות להגביל הוצאת ערך מסוג זה

ם או מקורביהם שולטים הוא אמצעי נוסף עסקאות של החברה עם חברות אחרות בהם ה 3ולמקורבים להם.

לשמש אולם גם רכישה ממונפת יכולה  4בהם הם יכולים להוציא ערך מהחברה על חשבון בעלי המניות.

במקרים של רכישה  5על חשבון בעלי המניות האחרים.מהחברה רך אמצעי דרכו בעל השליטה מוציא עכ

ממונפת בעל השליטה מוציא ערך מהחברה באמצעות משיכת דיווידנדים גבוהים וחלוקת ההון של החברה 

בהם טובת החברה בשליטתו. למרות שגם בעלי המניות האחרים מרוויחים מחלוקות אלו, ייתכנו מקרים 

ממן את החוב שמאפשר לו ובעלי המניות הוא שההון יושקע בחברה, ורק האינטרס של בעל השליטה ל

 6להמשיך כבעל שליטה גורם לחלוקת ההון.

אולם למרות שרכישה ממונפת יכולה לשמש אמצעי נוסף דרכו בעל השליטה מוציא ערך מהחברה, היא 

לבד מהשלכות החיוביות של הרחבת  7לשמש כאמצעי להגדלת מספר בעלי השליטה הפוטנציאלים.יכולה 

בת מספר בעלי הרחלה בכללותה בשל צמצום הריכוזיות באמצעות כלכשוק השליטה ברמת המקרו על ה

ישנה השלכה חיובית על החברה ברמת המיקרו. הרחבת מספר בעלי השליטה השליטה הפוטנציאלים, 

הפוטנציאלים מגדיל את ההסתברות לכך שהחברה תשלט על ידי הגורם המתאים ביותר שיוכל למקסם את 

                                                           
י מניות הרוב לבעלי מניות המיעוט, ואחת הוצאת ערך על ידי בעלי השליטה על חשבון בעלי המיעוט הוא ביטוי לבעיית הנציג בין בעל 2 

בעיית נציג זו. האמצעיים העיקריים בחוק החברות המיועדים למצמצם בעיה זו  המטרות העיקריות של דיני החברות הוא צמצום
'בעיית הנציג' כתיאוריה מאחדת לדיני התאגידים" בתוך: ראה זוהר גושן,  שור עסקאות עם בעלי עניין.הינם חובת האמון ומנגנוני אי

  .  266-74 ,244-45, 239(, 1996בעריכת אהרון ברק ואח', ) : חיבורי משפטספר זיכרון  לגואלטירו פרוקצ'ה
 3 , forthcoming 2015, available at SSRN, J. L. .NDI, xecutive Compensation in Controlled CompaniesEKobi Kastiel, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2469589 .השימוש הציבורי בדיני התאגידים: הריכוזיות  עדי אייל"
 )תשע"ג(. 37 ,32 ז דין ודברים  רים כסוכני שינוי"יבמשק ושכר הבכ

 4 , 90 AM. ECON. REV. 22 , TunnelingSilanes and Andrei Shleifer-de-Florencio Lopez Simon Johnson, Rafael La Porta,
(2000); Vladimir Atanasov, Bernard Black & Conrad S. Ciccotello, Law and Tunneling, 37 IOWA J. CORP. L. 1, 9 (2011) . 

. מולר ופנוזי  ,CONE J. Q., 119 everageTender Offers and LHoger Muller & Fausto Panuzi. 1217, (2004) 1219ראה:  5 
עשויה לגרום לאפקט כלכלי דומה לזה של דילול ערכם של מניות המיעוט באמצעות אמצעים לא חוקיים שרכישה ממונפת   טוענים

 ,Sanford Grossman & Oliver Hartעליהם הצביעו גרוסמן והרט כגון עסקאות עם חברות אחרות של בעלי השליטה. ראה: 
Takeover Bids, The Free-Rider Problem and the Theory of the Corporation, 11 BELL J. ECON. 42 (1980). 

העתידי שלה משמשים כבטוחה להלוואות אותם לוקח הרוכש לצורך   רכישות מסוג זה, בהם נכסי חברת היעד ותזרים המזומנים 6 
 EDWARD CRAWFORD, A MANAGEMENT GUIDE TO LEVERAGED :. ראה”Bootstrap Acquisitions“ביצוע הרכישה, מכונים בספרות 

BUYOUTS 1 (1987) 
-חביב ;(2007) 47-46 ,42 (4ד) תאגידים האמנם?"-להה"עניין אישי וניגוד עניינים ברכישה ממונפת על ידי ההנ מאיה אלשיך קפלן 7 

  (.balance, 2004) 604 ב כרך דיני חברות סגל
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לזהותו של בעל השליטה ישנה השלכה משמעותית על תפקוד  8ום בה.ערכה של החברה והפוטנציאל הגל

החברה. בעל השליטה בוחר את הדירקטורים שייצגו אותו וימנו את ההנהלה. החלטות אלו לגבי זהות 

הדירקטורים שיבחרו בהנהלה, אינן החלטות טכניות, אלא החלטות המתבססות על הבנת פעילותה של 

 9החברה והתווית החזון עבורה.

היותה —ניקוב ישנה הדגשה של הפן הבעייתי של רכישה ממונפתכיצד בפס"ד ורד ברצוני להציג ברשימה זו

מצום בעיית כמעט טוטאלית מהפן החיובי שלה בצאמצעי לחליבת החברה על ידי בעל שליטה, והתעלמות 

דין בין ה הבחנה המוטעית בפסקתפיסה זו מובילה להריכוזיות בשוק השליטה. אני אראה גם כיצד 

אינטרסים של משקיעי הטווח ים קצרי טווח וזיהוי הרכישה הממונפת עם המשקיעים ארוכי טווח ומשקיע

ופת על הרחבת המאגר של רוכשים נ. הפנמה מלאה של ההשלכה החיובית של רכישה ממ10הקצר

לסיכום המאמר אמקם את הטענה  לים תטשטש לגמרי את ההבחנה האמורה בפסק הדין.אפוטנצי

 ועלתה בו בהקשר רחב יותר של צעדים לצמצום הריכוזיות שבפועל עשויים להעמיקו. שה

 פסק דין ורדניקובב וההחלטה עובדותה .ב

חיים סבן לחברת בי קומוניקיישנס הנשלטת  תסב.אר בשליטגרעין השליטה בבזק נמכר מאפ. 2010בשנת 

גרעין השליטה מנה כשלושים אחוז מכלל  . על ידי שאול אלוביץ' וחברות נכדות באמצעות חברות בנות

קומוניקיישנס -מיליארד שקלים. מימון העסקה על ידי בי 6.5המניות של בזק והמחיר בו הוא נמכר הוא 

 11מיליארד שקלים לצורך ביצוע העסקה. 5.1-החברה לוותה כ –נעשה בעיקר באמצעות חוב 

                                                           
מאפשרות סחירות מתמדת בגרעיני השליטה, וכך הגורם היעיל ביותר לתפעולו  O LBעסקאות  .47,48-46,ע"מ  שםקפלן, -אלשיך 8 

השליטה הייתה מחליפה ידידים רק בין גורמים בעלי הון עצמי... ובכך הייתה  LBOוניהולו של הנכס יהא המחזיק בפועל. "לולא ה
 ."ות לתפעל ולנהל חברות ביעילותנחסמת בפני רבים ומוכשרים האפר

צאים )המחברים מו  ,EVR .INF, 40 Director Quality and Firm PerformacneLisa Fairchild & Joanne Li. 257 (2005) ראה:  9 
לבין הביצועים הפיננסים של החברות בם הם משמשים  קורלציה חיובית בין מדד האיכות של דירקטורים לפי מספר המינויים שלהם

 M. Kroll et al., Board vigilance, director experience, and corporate outcomes. 29 STRATEGIC נושאי משרה(. ראה גם: 

MGMT. J. 363 (2008)  ( נרכשת, חברת היעד ה טורים בתחום שלקורלציה בין הניסיון של הדירקמחקר הבחן רכישה של חברות, ומצא
 A. J. Hillman et al., Politicians on the Board of Directors: Do Connections Affect the Bottom ;הצלחת הרכישה(  לבין

Line? 31 J. MGMT. 747   מצא קורלציה חיובית בין ניסיון פוליטי קודם של דירקטורים בחברות לבין התוצאות הפיננסיות של(
. אך יש גם התומכים בגישת הסוסאליזציה, הסוברת שמינויי דירקטורים לא נובעים ממניעי יעילות כלכלית אלא ממניעים חברות(

 & R. Khuranaחברתיים ותלויים בקשר החברתי שבין הגורמים הממנים את הדירקטורים לבין הדירקטורים עצמם. ראה לדוגמא: 
K. Pick, The Social Nature of Boards, 70 BROOKLYN L. REVIEW 1259 (2004) לסקירה של שתי גישות והמחקריים התומכים בכל .

 .Michael Withers et al., A Multidiscplinary Review of the Director Selction Literature, 38 J. MGMTאחת מהגישות, ראה: 
243 (2012) 

 .75 פס', 1לעיל ה"ש  ,ורדניקובפ"ד  10 
 30, 28, 22, 30, 10, פס' 6, ע"מ שם  11 
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גרסיבית של דיבידנדים של בזק שהסתכמה קומוניקיישנס התבסס בעיקר על חלוקה א-מימון החוב  של בי

מיליארד חולקו במסגרת המדיניות לחלק בתור דיווידנד  5.45מיליארד שקלים. מתוך סכום זה  9.959-ב

חולקו במסגרת  1.54-חתת הון שאושרה על ידי בית המשפט ומיליארד חולקו במסגרת הפ 3מהרווח.  100%

ההון, בזק  ד הדו"חות עם חברת יס. בכדי לממן את חלוקתחלוקת הרווחים החשבונאים שנבעו מסיום איחו

 12מיליארד שקלים. 7.412גייסה חוב בסך מצטבר של 

העותרים הגישו בקשה לתביעה נגזרת בטענה שחלוקת הדיבידנדים ובמקביל לה גיוסי החוב, ננקטו על ידי 

כישת החברה ובניגוד אינטרסים של בעל השליטה להחזר ההלוואות שלקח לרהדירקטוריון מתוך דאגה ל

עיקר טענתם הייתה שאין היגיון עסקי בחלוקה המתבססת על גיוס חוב. גיוס החוב יצר   לטובת החברה.

בכך הפרו חברי  13עלויות מימון שלא למטרה עסקית ועל כן הדבר נעשה בניגוד לטובת של החברה.

עליהם כנושאי משרה בתאגיד, החלות  הדירקטוריון, המנכ"ל והסמנכ"ל את חובת האמון וחובת הזהירות

שהשינוי במבנה ההון של בזק  המשיבים טענו. 14ואלוביץ' הפר את חובת ההגינות החלה עליו כבעל שליטה

, ועל כן אין לראות בה לטובת החברה הינה פעולה לגיטימית שנעשתה - גיוס החוב וחלוקת הדיבידנדים   -

  15ת.כהפרה של חובת אמון, חובת זהירות או חובת הגינו

נדרש היא רמת הביקורת השיפוטית על החלטות הדירקטוריון בנוגע  כבובהשאלה המרכזית אליה השופט 

 Business-כלל בתי המשפט בישראל נטו לאמץ את הכלל הכמציין ש כבובהשופט  למבנה ההון של החברה.

Judgment Rule  .ת הדירקטוריון כל על פי כלל זה, בית המשפטי יימנע מלהתערב בשיקול דע 16האמריקאי

                                                           
 11 , פס'6, ע"מ שם 12 
 40 ', פס12 ', פס7, ע"מ שם 13 
 1999-התשנ"ט לחוק החברות, 193,252,254 ס' -. וכן ב39, סעיף 2.4, פסקה 34, סעיף 2.3, פסקה 11שם,  ע"מ  14 
 44, 43, סעיף 2.5, פסקה 15, ע"מ שםפ"ד ורדניקוב,   15 
מטרת  12-02-4881. פסק הדין הראשון שהניח שהכלל נקלט אל תוך מערכת המשפט הישראלית, הינו ת"א )מחוזי ת"א( 62 ס', פשם 16 

. הפניות נוספות לכלל כבעל תוקף 228-225( בפסקאות 16.7.2012פורסם בנבו, ) מיזוג חברות בע"מ נגד אולטרא שייפ מדיקל בע"מ
 ;.62-67( בפסקאות 29.4.2013פורסם בנבו, ) דב גולדשטיין נ' פינרוס החזקות בע"מ 7477-10-11יפו( -משפטי מחייב, ראה: ת"צ )ת"א

. ישנם דעות הסבורים שכלל שיקול 141(, פיסקה 17.3.2013פורסם בנבו, ) ראובן רוזנפלד נ' אילן בן דב 48081-11-11תנ"ג )מחוזי ת"א( 
ל כך שעל נושא המשרה לנקוט "אמצעים סבירים לקבלת מידע לחוק החברות המורה ע 253הדעת העסקי נקלט בחקיקה של סעיף 

הנוגע לכדאיות עסקית...ולקבלת כל מידע אחר שיש לו חשיבות לעניין פעולות כאמור". ראה: עמיר ליכט, סמכות רשות ניירות ערך 
 218, כרך א וק החברות החדשדיני חברות לאחר חסגל, -אירית חביב  ;30ה"ש  54, 46(, 6ב) תאגידיםלהסדיר ענייני משטר חברות, 

בוכבינדר נ' כונס  610/94ע"א —(. שרון חנס מעיר על כך שגם הפסק דין הישראלי המרכזי שחייב דירקטורים באופן אישי1999)
רות עולה בקנה אחד עם כלל שיקול הדעת העסקי, למ—(2003) 289( 4, פ"ד נז)הנכסים הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה

 (2009) 355-345, 313( 2לא) עיוני משפט "כלל שיקול הדעת העסקי". ראה: שרון חנס, מפורשות יין בול הדעת העסקי לא צושכלל שיקו
 טשל מעמדו של כלל שיקול הדעת העסקי בישראל, ראה: עמיר ליכ לסקירה ממצה ועדכנית .שרון חנס, כלל שק"ד העסקי()להלן: 

 (.יר ליכט, אמצעי זהירות)להלן: עמ 511-24, 475(, 2105יט ) משפט ועסקים משרה" ות ושיקול דעת עסקי של נושאאמצעי זהיר"
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תמלאים שלושת התנאים הבאים: הדירקטוריון לא היה מצוי במצב של ניגוד עניינים, ההחלטה עוד מ

 17המידע הרלוונטי.לב ובאופן מיודע תוך איסוף -בתוםהתקבלה 

, לאור העובדה שלבעל השליטה היה עניין בע שמבחנים אלו אינם מתקיימים במקרה האמורק כבובהשופט 

הצריכו אותו  וצרכי הנזילות האישיים שלו חובותיו האישיים לבנקים 18.במבנה המימוני של החברהאישי 

על כן מקרה  למשוך הון מהחברה, ולא נבעו בהכרח מעמדתו לגבי המבנה המימוני האופטימלי של החברה.

ר של כלל זה אינו חוסה תחת החזקה של כלל שיקול הדעת העסקי. יש להחיל עליו את המבחן החמור יות

(. על פי כלל זה, נטל ההוכחה מועבר Enhanced Business Judgment Ruleשיקול הדעת העסקי המוגבר )

שקיבלו את החלטותיהם  :אל נושאי המשרה שצריכים להוכיח את התקיימותם של שני תנאים מצטברים

 19.וי מידע נאות ומלאמתוך היגיון עסקי סביר שנועד לקדם את טובת החברה וכי פעלו בשקיפות ותוך גיל

 Uncoal Corp. v. Mesaדין -פותח בפסיקה האמריקאית בפסק כלל שיקול הדעת העסקי המוגבר

mPetrole  נגד להשתלטות -וניוהוחל על מקרים בהם נושאי משרה יוצרים מנגנבבית הדין של מדינת דלוור

המניות וביכולתם לקבל הצעה גבוה יותר נגד להשתלטות עויינות פוגעות בבעלי -על פניהם, מנגנוני 20נת.עוי

ממחיר השוק עבור מניותיהם ונובעות מרצונם של בעלי המשרה להגן על תפקידים. על כן בית המשפט הטיל 

על בעלי המשרה להוכיח הן שההשתלטות העוינת תגרום לפגיעה בחברה והן שאמצעי ההגנה שננקטו הם 

וורסיה של אף מצא עוגן בתוך חוק החברות הישראלי ל בכבוהשופט  סבירים ביחס לסיכון הנצפה לחברה.

-. סעיף זה מציין את התנאים בהם בעלישל חוק החברות 255 כלל השיקול הדעת העסקי המוגבר בסעיף

 21מניות יכולים להכשיר פעולה של נושא משרה שעל פניה מהווה הפרה של חובת האמונים כלפי החברה.

לב, הפעולות אינן פוגעות -לארבעה רכיבים: נושא המשרה פעל בתוםמפרק את דרישות הסעיף  כבובהשופט 

 22בטובת החברה, נושא המשרה גילה את עניינו האישי והתקיימו הדרישות הפרוצדורליות לאישור העסקה.

הפחתת —בחן את שלושת ההחלטות האמורות של החלוקה, והגיע למסקנה ששניים מהם כבובהשופט 

ול הדעת העסקי בשל העניין האישי אינם חוסים תחת כלל שיק—מהרווחים 100%ההון והדיבידנדים של 

                                                           
 .315-314 ק"ד העסקי,כלל ש, שרון חנס 17 
 )להלן: פ"ד בן דב(  (17.3.2013)פורסם בנבו,  ראובן רוזנפלד נ' אילן בן דב 11-11-48081תנ"ג )ת"א( יש לציין שב .165, 92' , פסשם 18 

אינו התערב בשק"ד של בעל השליטה וקבע  שהדירקטוריון קיבל החלטות באופן עצמאי,  כבובשבו גם דובר על רכישה ממונפת השופט 
 .(162 )פס' ואף ייחס כבוד לכלל שק"ד העסקי והמניעה מהתערבות

 . 167-166 ', פס1, לעיל ה"ש ורדניקובפ"ד  19 
 20 A.2d 946 (Del.Supr. 1985) 493 Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co. 
 1999-התשנ"ט ,חוק החברותל 255 ס'. וכן 95 ', פסשם21 
 .98-95 ', פסשם 22 
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הקיים לכאורה לבעל השליטה. קביעתו הייתה שיש להחיל עליהם את כלל שיקול הדעת העסקי המוגבר ועל 

רק לאחר בחינת הנסיבות העסקיות של  23כן נטל ההוכחה שהחלוקה לטובת החברה עובר לנתבעים.

נע שהחלוקה אכן יכולה לפעול לטובת החברה ודחה את בקשה התובעים לתביעה שוכ כבובהחלוקה, השופט 

 24.נגזרת

 

 אנליזה של פסק הדין ויחסו לרכישה ממונפת .ג

 של החלת כלל שיקול הדעת העסקי המוגבר והאם מתאים להחילו המשמעויות .1

אין בכוונתי  ברשימה 25ישנם המתנגדים לעצם החלתו של כלל שיקול הדעת העסקי המגובר בדין הישראלי.

לקעקע את עצם ההחלה של הכלל במפשט הישראלי אלא לטעון שהצדקתו של השופט כבוב להחיל את 

 הכלל במקרה של רכישות ממונפות הנה מוטעה.

קות ההון הנלוות לעסקאות על עסקאות של רכישות ממונפות וחלוביקורת שיפוטית מחמירה  תחללה 

ון שמבוצעות כלל שיקול הדעת העסקי המוגבר על חלוקות ה. אימוץ 26, עשויה להיות אפקט מצנןאלו

אלו. בניגוד לכלל שיקול הדעת ע גורמים רבים מלבצע עסקאות עשוי להרתי במקרים של רכישות מסוג זה

עבור בעל שליטה הנדרש לרכישה ממונפת  יוצר חוסר וודאותהמוגבר קי כלל שיקול הדעת העסהעסקי, 

השלכה זו של הטלת כלל שיקול הדעת העסקי המוגבר, לא נעלמה  27ד.על מנת לרכוש שליטה בחברת היע

                                                           
 .102 ', פסשם 23 
 .181-180 ,167, 93 ,95, פס' שם 24 
שכלל שיקול הדעת העסקי המוגבר נועד להכשיר הפרה הוגנת של חבות התנהגות. לדעתו, אין להכשיר הפרה של  עמיר ליכט טוען 25 

עצם הוא מבקר את  . לאור גישה זוכלל זה לתוך מערכת המשפט הישראלית חובת אמון בכל מקרה,  וכל שכן שאין מקום לאמץ
עמדתו נסמכת על  . 531-33, עמ' 16ה ליכט, אמצעי זהירות, הע"ש רא  .לכלל שיקול הדעת העסקי המוגבר ורדניקובההתייחסות ב

 .In re Trados Incחוסר הבהירות והלכידות בכלל זה. ראה: דלוור עצמם מבקרים את שופטי  הביקורת כנגד הכלל בארה"ב.
Shareholder Litigation 73 A.3d 17, 35-36 (Del. Ch. 2013) מצביעים על הנסיבות ההיסטוריות שהביאו ליצירת הכלל . חוקרים

מזהה את חוסר ליכט . David Kershaw, The Path of Corporate Fiduciary Law 8 N.Y.U J. L. & Bus. 395 (2012)המעוות:  .
שייך לקטגוריה המשפטית של  'תקן הלכידות בין כלל שיקול הדעת העסקי לבין כלל שיקול הדעת העסקי המורחב בכך שהראשון 

ביקורת השיפוטית השייך לקטגוריה נבדלת של 'תקן בחינה' המסדירה את הוהשני , המציב רף התנהגותי בפני נושאי משרה, התנהגות'
 (. יש לציין שלא הכל מסכימים לגבי חוסר הלכידות של כלל שיקול הדעת העסקי המוגבר ויחסו לכלל533החובות )שם, ע' על קיום 

 .Mary Siegel, The Problems and Promise of “Enhanced Business Judgment”, 17 U. PAשיקול הדעת העסקי, ראה לדוגמא 
J. BUS. L. 47 (2014-2015). 

מייחוס עניין כתוצאה  החשש מפני אפקט מצנן שירתיע מרכישה שליטה בחברות ציבוריות -124 'פס , 16, לעיל ה"ש בן דבפ"ד  26 
 אישי לבעל השליטה ברכישה ממונפת בחלוקת דיבידנד.

. לגבי מרכזיותו של אפקט 95, ע' 25, לעיל הע"ש  Siegelלגבי חוסר הוודאות הנלווית למבחן שיקול הדעת העסקי המוגבר ראה: 27 
 Andrew S. Gold, A decision Theory Approach to the Businessהוודאות בקביעת גדרי שיקול הדעת העסקי, ראה: -חוסר

Judgment Rule: Reflections on Disney, Good Faith and Judicial Uncertainty, 66 MD. L. REV. 398, 467-69 (2006-2007)  
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ון, אלא רלא רק שאינו רואה באפקט המצנן של ביקורת שיפוטית מחמירה כחיס כבוב. אולם 28כבובמעיני 

 מה למקרה המקורי עליו החלו את כלל שיקול הדעת העסקי המוגבראפילו נראה שרואה בה כיתרון. בדו

מצום התופעה הוא אפקט רצוי של הביקורת שצ—מנגנוני נגד להשתלטות עוינתיצירת —בדלוור

 מום התופעה של רכישות ממונפות בעקבות הביקורת השיפוטית המוגברתהשיפוטית המוגברת, גם צמצ

נגד להתגוננות בפני השתלטות עוינת ישנו -. במקרה של מנגנוניהינו אפקט רצוי של הביקורת השיפוטית

ישנם מספר מחקרים  29התופעה היא בעיקרה שלילית ונובעת מכוחם של המנהלים.שכמעט קונצנזוס 

להטלת ביקורת שיפוטית חמורה במקרים אלו  30בבעלי המניות. המראים ששימוש במנגנונים אלו פוגע

כה שלילית, וגם המקרים בהם ברור שלמנגנונים ישנה השל sorting)ואיתור )  ישנו אפקט כפול: גם מיון

על כלל המקרים בהם הוודאות הנלווית אליה -ואירה קיומה של ביקורת שיפוטית חמו ת שלהטלת העלו

 הסך הכללי על כן הטלת הביקורת השיפוטית החמורה מצמצת את  31נגד להשתלטות עוינת.-ישנם מנגנוני

החלת מבחן כלל שיקול הדעת העסקי המוגבר על מקרים  .32של המקרים בהם מאומצים מנגנונים מסוג זה

נגד להשתלטות -של רכישות ממונפות נראה שמתבסס על אנלוגיה בין שני סוגי המקרים: כפי שמנגנוני

תופעה —עוינת פוגעים באופן כללי בבעלי המניות וזו תופעה שיש לצמצם, כך המצב לגבי רכישות ממופנות

                                                           
 .62, פתח דבר, פס' 2' , ע1, לעיל ה"ש ורדניקובפ"ד  28 
 ORPORATE CTRUCTURE OF SCONOMIC EHE T, ISCHELLFARRY H &ASTERBROOK E H.RAN Fעל יעילותן של השתלטויות עויינות, ראה 29 

LAW 162-74 (1991) 
 ,Lucian A.  .CONE .INF J., 78 The costs of Entrenched BoardsLucian A. Bebchuk & Alma Cohen ;(2005) 409ראה:  30 

Bebchuk, The Myth that Insulating Boards Serves Long-term Value, 113 COLUM. L. REV. 1637 (2013)  
Takeover Defenses, Jenner, -Mark Humpheryלגבי מקרים בהם מנגננוים נגד השתלטות עשויים להיות יעילים, ראה:  31 

Innovations and Value-Ceation: Evidence from Acquisition Decisions, 35 STRATEGIC MGMT. J. 668 (2014) לגבי הצורך .
 Luca Enrique, Ronald Gilson & Alessioיעילים לבין אלה שהם כן יעילים, ראה:  הנגד אינם -לאיזון בין המקרים בהם מנגנוני

Pacces, The Case for Unbiased Takeover Law, 4 Harv. Bus. L. Rev. 85 (2014) ישנם גם הטוענים שמנגנוני הנגד בכללם הם .
 Martin Lipton, Corporate Governance in the  :, בשל התופעות השליליות הרבות המתלוות להשתלטויות עוינות, ראהיעילים

Age of Finance Crporatism 136 U. PENN. L. REV. 1, 18-20 (1987); Martin Lipton, Pills, Polls and Professors Redux, 69 U. 
CHI. L. REV. 1037 (2002)   הוא שותף מייסד בפירמה  – מרתין ליפטון -. יש לשים לב שהמחבר הדומיננטי ביותר המייצג גישה זו

Wachtel, Lipton Rosen & Katz הגדולות בארה"ב הציבוריות משרד המייצג בעיקר את החברות (blue chip companies)  כגון
AT&T, Kmart  וJP Morgan Chase-.  חברות מפני משקיעים אקטיביסטים הנלחמים בהנהלה  33המשרד ייצג  2014-2015בשנים

חברות מפני  24ייצג רק   Latham & Watkins—הקיימת. זהו הנתון הגבוה ביותר מכל המשרדים בארה"ב, ובפער גדול )המשרד השני
 Wall Streetראה: . ביסטי הנלחם בהנהלה קיימתפעילות דומה( . לעומת זאת בשנים אלו  המשרד אף פעם לא ייצג משקיע אקטי

Journal FactSet Activism Scorecard, http://graphics.wsj.com/activism-scorecard .  בהתאם לכך המשרד מייצג את
פיתח האינטרסים של ההנהלות של החברות הגדולות שהמשמעותי ביניהם הוא הגנה מפני השתלטויות עויינות. מרטין ליפטון עצמו 

המאפשרת לבעלי מניות קיימים לרכוש מניות נוספות —לולת הרעלג—את אחד ממנגונני הנגד הידועים ביותר נגד השתלטויות עויינות
 (.שם, ,Pills, Polls and Professors Redux Lipton ) השתלטות לפחות כדאית עבור המשתלטבהנחה, וכך להפוך את ה

 Frank Easterbrook & Greggנגד השתלטות, ראה: -לגבי הגבלת החלתו של כלל שיקול הדעת העסקי במקרים של הפעלת מנגנוני 32 
A. Jarrell, Do Targets Gain From Defeating Tender Offers?, 59 N.Y.U. L. REV. 279, 292 (1984) 
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כללי זו תופעה שלילית שלכותיה חיוביות גם עבור בעלי המניות,  באופן ן שיהיו מקרים שהכשלמרות שיית

 שיש לצמצמה.

תופעת הריכוזיות —, ובהקשר בה הוא ממקם אותהכבובבדבריו של  השופט  עמדה זו משתקפת

מאפיינו את  מציין מספר פעמים כבובע להחלטתו, השופט במהלך פסק הדין ובמתן הרקהישראלית. 

 של המשק הישראלי: הריכוזי

"יחד עם זאת, נוכח ייחודו של שוק ההון הישראלי, המאופיין בריכוזיות רבה של השליטה 

בחברות הציבוריות, מתעורר לעיתים חשש לניגוד עניינים בהחלטה המשנה את מבנה ההון של 

 33החברה".

מבחן הביקורת השיפוטית מציין את משקלה של תופעה זו  על החלטתו לגבי  כבוב, השופט בהמשך פסק הדין

 :שיוטל על עסקאות רכישה ממונפות

"כפי שפורט לעיל, שוק ההון הישראלי מתאפיין בריכוזיות רבה של השליטה בחברות 

. עיקר הדיון המשפטי בישראל מתעורר לרוב סביב מישור היחסים שבין בעלי הציבוריות

קיימים פערי כוחות, מידע השליטה בחברה ובין בעלי מניות המיעוט. ובמישור יחסים זה 

ואינטרסים העשויים לעורר קשיים ודילמות שונים מאלו המתעוררים כאשר עסקינן 

במישור היחסים שבין הנהלת החברה ובין בעלי מניותיה, כפי שנעשה לרוב במשפט  

ה דנן ימבחני הביקורת השיפוטית בסוגאמריקאי. לדידי, מן הראוי כי -התאגידי האנגלו

 34"בהתחשב במאפיינים ייחודיים אלו יוגדרו גם הם

ההחלטה על רמת הביקורת השיפוטית של בהקשר  ישל המשק הישראל תוכוזיוילר כבובהתייחסותו של 

 . כפי שהוא עצמו כותב:על רכישות ממונפות הוא כשיקול להחמרת הביקורת השיפוטית

מניות המיעוט. לאחר מכן, יינתן הדגש למישור היחסים שבין בעלי השליטה בחברה ובעלי 

סים המתעוררים במישור יחסים זה, עשויים לעורר רטרי הכוחות, פערי מידע ופערי האינפע

                                                           
 .)הדגשה שלי(1 ', פס1, לעיל ה"ש ורדניקובפ"ד 33 
 .92 ', פסשם34 
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קשיים נוספים ושונים. כפי שיפורט להלן, עמדתי היא שיש בקשיים אלו כדי להשפיע במידה 

 35לא מבוטלת על איזון האינטרסים בנדון.

א ביטוי לפער האינטרסים שבין בעלי השליטה לבין הווי אומר, מימון הרכישה הממונפת מכספי החברה הו

בעלי המניות, בדומה להטבות אחרות שבעל שליטה 'חולב' מהחברה כדוגמת שכר גבוה למנהלים ועסקאות 

 בעלי עניין. 

והשלכותיה הן על השוק והן על  טענתי במאמר זה הינה שצורת הסתכלות זו על רכישה ממונפת

לטובת בעלי  באופן בסיסי ריכוזי קיומם של רכישות ממונפות פועלות דווקא במשק. הנה מעוותת החברה

של המשק הישראלי, שהריכוזיות המניות, גם אם ממומנות מכספי החברה. טענה זו נכונה במיוחד בתנאים 

באה לידי ביטוי רק באחוז הגדול של חברות עם גרעיני שליטה, אלא גם במספר השחקנים המצומצם  לא

מההון  40%שליטה אחד לפחות, מעל מהחברות נשלטות בידי בעל  88%-השולט בחברות.  בנוסף על כך ש

ביותר של זהו השיעור הגבוה  36.סקיות הגדולות ביותרקבוצות הע 10וריות מוחזק על ידי של חברות ציב

מספר השחקנים המצומצם בשוק השליטה  OECD.37-סקיות הגדולות במדינות ההקבוצות הע 10החזקה של 

שיכולים לרכוש שליטה בחברות הגדולות, גורם לכך שהשולטים בחברה אינם בהכרח הגורמים שימקסמו 

ה מתוך המאגר בחברה לו את עניין הגדול ביותר הגורם שהיהשולט הוא את ערך החברה תחת שליטתם. 

תוכניותיו בשל קוטנו של מאגר זה, זה לא אומר יותר מדי על של בעלי השליטה הפוטנציאלים.  הקטן

רכישה ממונפת מאפשרת להגדיל את המאגר של בעלי שליטה יכולותיו של בעלי השליטה באופן אבסולוטי. ו

השליטה בפועל הוא בעל פוטנציאלים, ובעקבות כך להגדיל את ההסתברות שבעל השליטה שירכוש את 

השליטה שימקסם את ערכה של החברה. המגבלה העיקרית על כניסה לשוק בעלי השליטה הוא רמת ההון 

 ברשות האדם או הקבוצה. 

חברה, במיוחד בחברות הגדולות הוא נכס יקר ביותר. רק לשחקנים בודדים בשוק גרעין השליטה של 

מרכזית לכך שמספר השחקנים שליטה מהונם. זו הסיבה האת רמת ההון הנדרשת בכדי לרכוש את גרעין ה

במשק הישראלי הוא כה מצומצם. ככל שמאפשרים רמת מינוף גבוהה  שהנם בעלי שליטה על חברות גדולות

רמת מינוף גבוהה יותר, כך מאפשרים למספר גדול יותר של שחקנים פוטנציאלים להיכנס לשוק השליטה. 

                                                           
 .64 'ס, פשם35 
 )להלן: דו"ח ביניים של ועדת הריכוזיות( 1טבלה מס'  84, ע"מ 81-80הוועדה להגברת התחרותיות במשק, טיוטת המלצות, ע"מ  36 
 http://mof.gov.il/Committees/CompetitivenessCommittee/TyuyatRec_Report.pdf . 
 88 ע'  ,שם 37 
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היכולת —י נמוכה יותר לשלוט בחברה. זה הוא משמעותו של מינוףעצמ-מאפשרת לשחקנים עם רמת הון

עצמי. ככל שמאפשרים רמת מינוף -לבצע פעולה עסקית הממומנת בעיקרה על ידי חוב ורק מקצתה על ידי הון

עצמי נמוכה יותר יכולים להיות צד -כך שחקנים עם רמת הון—יחס חוב להון עצמי גבוה יותר—גבוהה יותר

פתיחת שערי השליטה למספר גדול של שחקנים פוטנציאלים מעלה את ההסתברות שבעל השליטה  לעסקה.

 יהיה היעיל ביותר עבור החברה וימקסם את ערכה.

שות במשק. הראשון והמרכזי ישנם כמה פרמטרים המשפיעים על רמת הרכישות הממונפות הנע

לותו ורמת השני הוא יעי 38וגים שונים.המגבלות הרגולטוריות על רמת המינוף של עסקאות מס בהם הנו

ההחלטה האם לבצע רכישה ממונפת תלויה במחירה של הרכישה הממונפת. הרכיב  39ון.שכלולו של שוק הה

א רמת הריבית שהרוכש יצטרך לשלם. כאשר שוק קביעת מחירה של הרכישה הממונפת היהעיקרי בהמרכיב 

כולתם לספק הלוואות גדולות מספיק עבור ביצוע אין מספר גדול של שחקנים שבי—ההון איננו משוכלל

הרכישה, ולשחקנים בשוק ההון אין את היכולות הנדרשות להעריך בצורה מדויקת את הסיכון הכרוך 

. שיעור ריבית גבוה יהפוך מספר גדול של הרכישות הממונפות ללא 40שיעור הריבית יהיה גבוה—בהלוואה

נוספים המשפיעים על מחיר הרכישה הממונפת. עלויות של  אולם לבד מהריבית, ישנם רכיביםכדאיות. 

. תביעות ליטגציה הנלוות לרכישה ממונפת וחוסר הוודאות הנלווית לליטגציה עשויות להיות משמעותיות

נגזרות וייצוגיות המוגשות בעקבות הוצאות המימון של הרכישות הממונפות בטענה שהם באים על חשבון 

בעלי המניות הינם ההתגלמות הטהורה של הרכישות הללו. עלויות הליטגציה בתביעות נגזרו וייצוגיות הן 

של הייצוג המשפטי הרגיל.  בנוסף גבוהות ביותר ודורשות גיוס מומחים כלכליים ומימוניים מעבר לעלויות 

חוסר הוודאות המתלווית לליטגציה הינה עלות משמעותית ביותר, בעיקר כאשר הסכומים המוטלים על כך, 

הרוכש שליטה תוך מינוף גבוה גורם סיכון. -על השולחן הם גדולים ביותר והשחקנים נוטים להיות שונאי

תר ביחס להון העצמי שלו. הסיכון שבסופו של דבר הוא מעמיס על עצמו מחוייבויות כלכליות כבדות ביו

                                                           
 -המלצות להגבלת המינוף  .4, ס' 12( , ע"מ 2012ק, המלצות סופיות והשלמה לדוח ביניים )הוועדה להגברת התחרותיות במש 38 

   http://mof.gov.il/Committees/CompetitivenessCommittee/FinalReport_FinalRec.pdf המלצות לטיפול בסיכון הסיסטמי
 )מקור כללי(

 39 2223,  .INF J., 68 terminants of Leverage and Pricing in BuyoutsBorrow Cheap Buy High? The DeUlf Alexson et al., 
2224 (2013)   

 & Maria Soledad Martinez Periaלדוגמא של מתאם חיובי בין רמת הריכוזיות בענף הבנקאות לבין שיעור הריבית, ראה:  40
Ashoka Mody, How Foreign Participation and Market Concentration Impact Bank Spreads: Evidence from Latin  

America, 36 J. MONEY, CREDIT & BANKING 511, 535 (2004)  שיעור הריבית שהגורם המשתלט יצטרך לשלם מושפע גם מכמות
ומד על האיטראקציות בינו לבין הבנק המלווה. ככל שגורם משתלט לווה מספר גדול יותר של פעמים ממוסד בנקאי מסויים, הבנק ל

סימטרה באינפורמציה בין הבנק למשתלט מצטמצת ובעקבותיו גם רכיב הסיכון המגולם בשיעור הריבית. -מאפייניו של המשתלט והא
 .Vicotoria Ivashina, The Private Equity Advantage: Leverage Buyout Firms and Relationship Banking, 24 REV. FINראה: 

STUD. 2462 (2011) 
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יישאר עם חובותיו אך ללא יכולת לשלמם באמצעות משיכת הון מהחברה הוא סיכון גדול מאוד בעבורו, 

ובמקרים רבים עשוי לגרום לו לוותר על ביצוע הרכישה למרות הערך הגדול שהוא יכול להביא לחברה בתור 

 בעל שליטה.

הוודאות הכרוך בהן, הוא פועל יוצא של רמת -אישל תביעות נגזרות וייצוגיות ויה עלות הליטגצ

בהינתן שהכלל  ן מהחברה הנצרכות למימון הרכישה הממונפת.ת ההוהביקורת השיפוטית על משיכו

הן הוודאות עבור הרוכש -המשפטי החל על מקרים אלו הינו כלל שיקול הדעת העסקי, עלויות הליטגציה ואי

. כלל שיקול הדעת העסקי מעניק מעין חסינות לרוכש הנתבע לגבי ההיגיון העסקי העומד ופן יחסיבא נמוכות

ביסוד ההחלטות לחלוקת ההון שנדרשו למימון הרכישה, והוא אינו נצרך להיכנס לנתונים העסקיים של 

מד כל עוד הרוכש עו 41החברה ולהוכיח באמצעותם מדוע ההחלטות לחלוקת ההון היו לטובת החברה.

כפי שציינו  42, נטל ההוכחה לגבי העדר היגיון עסקי בפעולה רובץ על התובע.שמציב הכלל בשלושת התנאים

יקרות ביותר, ודורשות שכירת חברות ייעוץ כלכלי  הוכחות מסוג זה בפני בית משפט הן לעיל, העלויות של

לעומת זאת, אימוץ כלל שיקול הדעת העסקי המוגבר, מייקר באופן משמעותי את עלויות הליטגציה . ומימוני

מצריך את בעל  המוגבר וודאות גבוהה יותר. כלל שיקול הדעת העסקי-את הרוכש לרמת איחושפות ואף 

גים את השליטה לשכור משרדי ייעוץ כלכלי, בכדי לנתח את ההחלטות לשינוי מבנה ההון של החברה ולהד

 יתרונותיהם. בנוסף לכך, לא ברור אם יש כלל לשופט את הכלים בכדי לבחון מודלים שונים של מימון

—ריע ביניהם. בשל העדר הכלים, חוסר הוודאות הוא אינהרנטי להחלטות מסוג זהאופטימלי לחברה, ולהכ

 יש קושי בהבאת ראיה שתעפיל על כל ראיה אחרת בצורה חותכת.

ון המשפטי אל תוך המחוזות של מבנה המימון האופטימלי לחברה, כלל שיקול מעבר להרחבת הדי

צריך את בעל השליטה להסביר מדוע יתווסף לחברה ערך  מכך שהוא רוכש את המוגבר מהדעת העסקי 

רוב בעלי המניות בכדי להצדיקה  בהנחה שאכן חלוקת ההון כשלעצמה פועלת נגד האינטרסים של החברה.

שחלוקת ההון היא זו שאפשרה את הרכישה הממונפת שאפשרה את החלפת הבעלות  יש להצביע על כך

השלכות מעבר להגדלה נוספת של עלויות  לתחום זה ישנן ילהרחבת הדיון המשפט  הפועלת לטובת החברה. 

להשתלט על החברה, עצם חשיפת הרציונל ק להחלטתו עסקי מוצגם אם לרוכש ישנו ביסוס הליטיגציה. 

עצם החשיפה של המודל העסקי עבור חברת המטרה שלו עשויה למוטט אותה.  העומד ביסוד הרכישההעסקי 

                                                           
 . 317, 315,  ע"מ 15 לעיל ה"ש חנס, 41 
 .15-314, עמ' שם 42 
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 לשחקנים אחרים המתחרים עשוי לאיין את ערכה. יכולתם של השחקנים האחרים בשוק להיערך לקראת

ת  לבלום את ביצוע התוכנית. בנוסף, גם אם ערכה של התוכני הדים שחברת המטרה מתכננת לבצע עשויעהצ

 לא יתאיין בעקבות חשיפתה, ייתכנו שחקנים שיונעו להיכנס לשוק ולבצעה באופן עצמאי. למרות שבמצב זה

-ערך התוכנית העסקית לא יתאיין, הגורם שחב ופיתח אותה לא יפיק ממנה דבר. לכך יהיו השפעות אקס

 פוסט על ביצוע אנליזות עתידיות לצורך השתלטות על חברה וייעולה. 

. כבובעיני השופט רכישות ממונפות כאמצעי לצמצום בעיית הריכוזיות בשוק השליטה לא נעלם מערכן של 

וחשיבותה של הרחבת שוק השליטה  43מאזכר את דו"ח הביניים של ועדת הריכוזיות-מציין ש כבובהשופט 

 בכדי לצמצם את בעיית הנציג בין בעלי השליטה לבין בעלי המניות. לאור זאת הוא מציין:

הטוענים כי הדבר אף עשוי לצמצם את בעיית הנציג בין בעל השליטה בחברה לבעלי מניות יש  

פריורי כי העלאת רמת המינוף ופעילות המאפיינת השקעה לטווח -המיעוט...אין להניח באופן א

 44הקצר נוגדות בהכרח את טובת החברה

ישנה הצדקה לנתינת  מעלה אפשרות זו, הוא לא נותן לה משקל משמעותי בפסק הדין. כבובהשופט שלמרות 

ות לסיטואציה בה לא התייחסו מפורש עמדות אלו :הדין-בהקשר של פסק לעמדות אלומשקל מצומצם 

אלא רק על היתרון של רכישה ממונפת באופן  ואות לצורך מימון הרכישה הממונפתהחברה לוקחת הלו

כביטוי לעמדה המצביעה על היתרונות של רכישות  46מציין את מאמרה כבובאלשיך קפלן, ש. מאיה 45כללי

בפסק דין ירדן, החברה לא הייתה צריכה לקחת    47.לפסק דין ירדן נ' ליפשיץ ה בעיקרממונפות, התייחס

לחברה  48.ביצוע הרכישהם להלוואה שאיפשרה את חזריהאת השממנו הלוואה לצורך חלוקת הדיבידנדים 

היו רווחים צבורים ברמה מספקת בכדי לכסות את ההחזרים, ועל כן לא היה צורך בהלוואות ועלויות המימון 

סגל ברכישה ממונפת לא -חלוקת הדיבידנדים. גם תמיכתה של אירית חביבהנלוות אליהם בכדי לממן את 

ן בכדי לממן את חלוקת התייחס למקרה החריג בו החברה נדרשת לקחת הלוואות ולשאת בעלויות מימו

אולם אם מתייחסים בצורה רצינית לתועלות עבור החברה שעשויות לצמוח מרכישה   49הדיבידנדים.

                                                           
 97סעיף  3.8, פסקה 44, ע"מ ורדניקוב 43 
 97 ', פסםש 44 
 .52 פס' 1, לעיל ה"ש ורדניקובפ"ד  45 
 .שם 46 
 .7, לעיל ה"ש קפלן-מאיה אלשיך 47 
 ( )להלן: פ"ד ירדן(2007) 10625( 3)2007מח -תק ירדן נ' ליפשיץ 474/04ת"א )חי'(  48 

 (.2004) 648-646 ב כרך דיני חברות א. חביב סגל 49 
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ממונפת, תועלות אלו עשויות להיות גדולות מעלויות המימון המושתות על החברה בכדי לממן את 

 הדיבידנדים שמאפשרים את ביצוע הרכישה הממונפת.

מציין בחצי משפט, ושם אותו  כבובההשלכות של העלאת רמת המינוף השופט  בעוד שאת האמירה לגבי 

הרכישה הממונפת בהקשר של סימפטומים של בעיית הנציג בין נים', הוא ממקם את בפיהם של  'יש הטוע

החמרת הביקורת  –דבר זה ניכר גם בתוצאת פסק הדין  50.חזור וההדגשהשליטה לבין בעלי המניות בעלי 

  51השיפוטית על רכישות ממונפות בעקבות השתת מבחן שיקול הדעת העסקי המוגבר.

 

 האפקט של רכישות ממנופות על שוק שליטה וההבחנה בין טווח קצר לבין טווח ארוך. .2

נצרך להיכנס לבחינת טיב ההחלטות לגבי שינוי המבנה המימוני של החברה,  כבובלאור העובדה שהשופט 

נכנס לדיון ארוך  כבובהשופט ציה העסקית שעומדת בבסיס רכישה ממונפת. בוחן גם את המוטיהוא ב

לאורך כל דיונו  52המשתרע על פני מספר העמודים, לגבי משקיעים לטווח הקצר ומשקיעים לטווח הארוך.

ק . הנחה זו נרמזת כבר בתחילת פס53הנחתו היא שרוכש המבצע רכישה ממונפת הוא משקיע לטווח הקצר

 :הדין

שת השליטה בה בדרך של "רכישה יהוא הדין באשר לשינוי במבנה ההון של החברה הנלווה לרכ

(. זוהי זכותה של כל חברה לבחור אם לנהל את עסקיה LBO – Leverage Buy Outממונפת )

 54ולהשיא את רווחיה לטווח הקצר או לטווח הארוך

זיהוי זה  למחבר בין רכישה ממונפת לבין ניהול עסקים לטווח הקצר. הוא חוזר ע כבובבדברים אלו השופט 

 בהמשך דבריו:

                                                           
 75, 71 -64, 61, 53, 48 , פס'1, לעיל ה"ש ורדניקובפ"ד 50 
 .176,  165 פס' שם, 51 
 .90-72' , פס1, לעיל ה"ש ורדניקובפ"ד  52 
רלוונטי מאוד לעניינו, היות שכאמור, חלק משמעותי מסוגיה זו נובע מהתפתחותן של  short termis  -"סוגיית ה: 75פס' , שם 53 

 " בהמשך אומר שאינטרס קצר טווח יכול לשרת גם בעלי מניות )אם החברה נהנית מיתרונות מסויימים עקב המינוף(.LBOעסקאות ה
 פתח דבר -1 , פס'שם 54 
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, הקונפליקט שבין בעלי השליטה בחברה LBO-בכל הנוגע לסוגיית ניהול  מבנה ההון ועסקאות ה

 Shortמול    Long Termismובעלי מניות המיעוט, למעשה מכניס ממד נוסף לדיון בדבר 

Termism.55  

 גם בדבריו אלו:  Short Termismמבטא את עמדתו המזהה מינוף גבוה עם  כבובהשופט 

בהקשר זה עמדתם של המשיבים, באופן כללי, הנה כי הדירקטוריון אחראי לנהל את מבנה ההון 

 Short-של החברה, כאשר בסמכותו להחליט ללכת גם בכיוון של העלאת רמת המינוף של החבר ו

ismmTer.56 

חוזר על הזיהוי של ביצוע רכישה ממונפת כמהלך  כבובגם בסיכום החלק העיקרי של פסק הדין, השופט 

 עסקי קצר טווח:

סיכומה של נקודה זו, מצאתי כי המשיבים עמדו בנטל המוטל עליהם על פי השלב הראשון של 

-ראה כ"קצר)הנמבחן שיקול הדעת העסקי המוגבר. זאת מאחר וקידמו בגלוי מהלך עסקי הגיוני 

אשר התיישב עם מצבה העסקי והפיננסי של החברה ובעיקר נתמך פעם אחר פעם בידי רוב  טווח"(

 57מוחלט של בעלי המניות.

לאורך כל פסק הדין שהמימון של רכישה ממונפת באמצעות מדיניות של חלוקת הון  כבובההנחה של השופט 

טווח הקצר, אך לא עם אלה המשקיעים לטווח אגרסיבית עולה בקנה אחד עם האינרטסים של המשקיעים ל

הארוך, ממחישה את התעלמותו למעשה מהיתרון המשמעותי של רכישה ממונפת המאפשר להגדיל את שוק 

משמעית -בעלי השליטה הפוטנציאלים של החברה. כאשר יתרון זה נלקח בחשבון, לא ניתן לקבוע בצורה חד

טווח של המשקיעים או האינטרסים ארוכי -טרסים הקצריהאינ תהאם מימון הרכישה הממונפת פועל לטוב

משקית, בכך  שהיא מרחיבה את שוק -הטווח. יתרונה של הרכישה הממונפת אינו רק ברמת המקרו הכלל

השליטה והופכת את השוק לפחות ריכוזי. לרכישה הממונפת יש גם יתרון ברמת המיקרו של החברה 

 ים העשויים להביא ערך רב לחברה גם אםשליטה פוטנציאלהבודדת.  הרכישה הממונפת מאפשרת לבעלי 

                                                           
 .87 פס', שם 55 
 .106 ', פסשם 56 
 .)הדגשה שלי( 181 ', פסשם 57 
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פתיחת האפשרות לבעלי שליטה אלו להשתלט על  58אין ברשותם כמות הון גדולה להשתלט על החברה.

הארוך מאוד, ולאו דווקא לטווח הקצר. למרות -החברה עשוי לעלות בקנה אחד עם אינטרסים לטווח

 שהחברה מפסידה בטווח  הקצר, בשעל עלויות המימון הנלוות לרכישה הממונפת, היא עשויה להרוויח

ה יכול להזריק אל תוך החברה חזון חדש וכיווני פעילות בעל השליט :, אולם רק בטווח הארוךמהשתלטות זו

, שיישאו פירות רק בטווח הארוך באמצעות מינויים חדשים של דירקטורים ונושאי משרה בכירים חדשים

  מאוד.

למרות שבעל השליטה אינו הגורם שמנהל את החברה בפועל, עדיין לזהותו יש השלכה משמעותית על ביצועי 

ים בעל השליטה מחליט על זהות המנהל שינהל את החברה והוא בוודאי מחליט על במקרים רב 59החברה.

זהות הדירקטורים שיפקחו על ההנהלה. לעיתים קרובות הבחירה במנהל נובעת מהכיוון שבעל השליטה 

חושב שהחברה צריכה ללכת בה, וכפועל יוצא בוחר במנהל בעל הכלים להתקדם בכיוון אותו הוא רוצה. 

בובה של בעל השליטה, אלא —צל'-'דירקטור-לוונטי לא רק למקרים בהם הדירקטור משמש כתיאור זה ר

של הבעלים עשוי להיות  של העסקיפועלים באופן יחסית עצמאי, לניסיון  גם במקרים בהם הדירקטורים

הרחבת שוק השליטה וכניסתם של מספר גדול של בעלי  60השלכה משמעותית על ההחלטות וביצועי החברה.

 61יטה פוטנציאלים באמצעות הקלת ביצוע רכישה ממונפת.של

                                                           
 .48-47, עמ' 5ה"ש  לעיל, קפלן-אלשיך 58 
בספרות ישנם מחקרים רבים הבודקים את ההשפעה של מבנה הבעלות על רווחיה ופיעלותה של הפירמה, אך ישנם מספר מחקרים  59 

בון ואחרים, מצאו שפירמות בהם יש למוסדיות פיננסים בעלות על יותר   הבעלים על תוצאות הפירמה. זהותשבחנו, את ההשפעה של 
 .N. Boone, S. Colombage & Aממניות החברה ישנם תוצאות עסקיות טובות יותר מהמתחרים שלהם. ראה :  5%-מ

Gunasekarage, Block Shareholder Identity and Firm Performance in New Zealand, 23 PACIFIC ACCOUNTING REV. 185 
  . ממצאים דומים של ההשפעה החיובית של רמת בעלות גבוה של מוסדות פיננסים עלו גם במחקרם של ניקל וניקוליטס(2011)

. S. Nickel, D. Nicolitsas and N. Dryden, What Makes Firms Perform Well? 41 EURO. ECON. REV. 783 (1997)ודריידן, ראה: 
 R. Harris and C. Robinson, Foreignעם בעלות זרה הן פרודוקטיביות יותר, ראה:  בבריטניה או שחברות ייצורהריס ורובינסון מצ

Ownership and Productivity in the United Kingdom Estimates for UK Manufacturing Using ARAD, 22 REV. INDUSTRIAL 

ORG. 207 (2003). שוקיים רווחים רמת אך חשבונאים, רווחים של יותר נמוכה רמה יש ציבורית בבעלות שלחברות הראו ואידוגן גורסוי 

 K. Gursoy and K Aydogan, Equity Ownership Structure, Risk Taking and ראה: משפחתית. בבעלות מחברות יותר גבוה
Performance: An Empirical Investigation in Turkish Listed Companies, 38 EMERGING MARKET FINANCE & TRADE, 6 (2002) .

רוזן וקוורי בחנו את ההשפעה של עובדים עם בעלות בחברה על תפקודה של החברה והראו שתוצאות החברה טובות יותר בחברות 
 שלעובדים יש בעלות בחברה.

Ownership Organization and n, J.K. Kang and A.B. Sorenseלגבי ההשלכות של רמת הניסיון של הבעלים על החברה, ראה:  60 
Firm Performance, 25 ANN. REV. SOC. 121 (1999)  

קפלן בהקשר של רכישה  ממונפת המבוצעת על ידי ההנהלה. לטענתה, במקרים -טיעון דומה הושמע גם מפיה של מאיה אלשיך 61 
רבים למנהלים יש את רמת הניסיון והידע המתאימים ביותר בכדי להפיק את המרב מהחברה בתור בעלים. בעוד שיש יסוד לטענה זו, 

ממונפת על ידי ההנהלה החסרונות עולים על היתרונות. שיפור הביצועים של החברה ביחס  אני חולק עליה וסובר שבמקרים של רכישה
למצב הקיים הוא מינימלי, כי הרוכש הפוטנציאלי מנהל ומנווט בפועל את פעילותה. על כן סביר להניח שהמניע מאחורי ההשתלטות 

יותר מהחברה במחיר נמוך יותר מערכה הריאלי על חשבון  אינו מבוסס על תוכנית להצפת ערך, אלא ניסיון לנגוס בנתח יותר גדול
קפלן מציינת, ההצעה של המנהלים לפחות -שאלשיך Lowensteinבעלי המניות הקיימים. אמנם אכן סביר להניח בהתאם לעמדתו של 

 Louis  ;Lowenstein, Management Buyouts, 85 Colum. L. Rev. 730, 739-740תשתווה להצעה של משתלט פוטנציאלי. ראה 
. אולם גם אם מקבלים הנחה זו, זה לא אומר בהכרח שההשתלטות טובה 48, ע' 5קפלן, רכישה ממונפת, לעיל הע"ש -אלשיך (1985)
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בסופו של יום סיווגה של עסקה ממונפת כעסקה העולה בקנה אחד אם האינטרסים של המשקיעים קצרי  

לא הגביל את 'טובת החברה' לטובת החברה  כבובהטווח לא השפיעה בצורה ישירה על פסק הדין. השופט 

 םהאינטרסישל מימון רכישה ממונפת כעולה בקנה אחד עם  כבובזיהויו של השופט אולם  62לטווח הארוך.

 . תתרון מרכזי הגלום  ברכישה הממונפשהוא אכן מתעלם מי לטווח הקצר מהווה ביטוי נוסף לכך

 מהכלל אל הפרט: יתרונות הרכישה הממונפת בנסיבות של פסק דין ורדניקוב .ד

אבסטרקטי. עיון בנסיבות של פסק דין -לעיל אינו רק יתרון תיאורטיהיתרון הטמון ברכישה ממונפת שצויין  

בעסקה על השליטה בחברת בזק, אליה פסק הדין  ביטוי ורדניקוב מראה כיצד יתרון זה אכן עשוי לבוא לידי

 63מיליארד ש"ח. 18התייחס. חברת בזק היא אחת מחמשת החברות הגדולות בישראל, עם שווי שוק של מעל 

ללא  64מיליון ש"ח. 6.5קום של אלוביץ' בסכום כולל של -גרעין השליטה של בזק נמכרה לבי 2010באפריל 

האישי של האחים  את גרעין השליטה. לפי פורבס, הונםמינוף לאלוביץ' לא הייתה את היכולת לרכוש 

לעומת  65ברשימת בעלי ההון הגדולים בישראל. 47רק במקום  מיליארד וממקם אותם 2.3-ץ' נאמד באלובי

 9-מילארד ש"ח, ומזכה אותו במקום ה 11.64-זאת הונו האישי של חיים סבן בעל השליטה היוצא  נאמד בכ

אנשים בישראל שהונם מוערך  15לפי הרשימה של פורבס ישנם רק  66ברשימת בעלי ההון הגדולים בישראל.

רח ברמת הון עצמי השווה בשווי דומה לזה של השווי של גרעין השליטה של בזק. למרות שאין צורך בהכ

לערך של גרעין השליטה בכדי לרוכשו ללא מינוף שיצריך משיכת הון אגרסיבית מהחברה, אולם יש צורך 

גם  בעלי —בהון עצמי בסדר גודל דומה. אמנם מאגר הרוכשים הפוטנציאלים לא מוגבל לבעלי הון ישראלים

, כפי שקרה עם חברות כגון מכתשים אגן )כיום הון זרים עשויים לרכוש גרעיני שליטה בחברות הישראליות

                                                           
לחברה. המנהלים אכן מודעים למחירם של הצעות פוטנציאליות, אך הם גם בפוזיציה הטובה ביותר לדעת את ערך השליטה בחברה. 

השתלטות של המנהלים הוא פער בין ההצעה הפוטנציאלית הטובה ביותר והערך הריאלי של השליטה בחברה. מה שעשוי להניע את ה
כמובן שרכישה של מניות החברה לפי המחיר הגבוה ביותר של רוכש פוטנציאלי הנמוך בצורה משמעותית מהמחיר לפי הערך הריאלי 

קפלן -חזקותיהם בחברה. בנוסף לכך גם ה"יתרון" שאלשייךשל החברה היא רעה עבור בעלי המניות האחרים המוכרים את א
לגבי שימוש של המנהלים ברכישה ממונפת בכדי למנוע השתלטות עוינת הוא בעייתי ביותר. אכן להשתלטויות עויינות —מציינת

מקובל לראות עשויות להתלוות עלויות בטווח הקצר, בשל הזעזועים הנגרמים לחברה בעקבות החלפת ההנהלה, אך באופן כללי 
בהשתלטויות עויינות כתופעה חיובית עבור החברה, וכחרב מעל הנהלה שלא מתפקדת כיאות. האפשרות של ההנהלה לבצע רכישה 

 (.30 , ה"שלעיל, Bebchukראות אותם כלא יעילים עבור החברה )שמקובל ל anti-takeover mechanismפקטו  -ממונפת, משמש דה
 .196, 106 פס' ,1ה"ש  לעילפ"ד ורדניקוב, 62 

, אתר הבורסה לניירות ערך, 25 לפי מדד שווי שוק של החברות בת"א 63 
http://www.tase.co.il/Heb/MarketData/Indices/MarketCap/Pages/IndexComponents.aspx?Action=1&addTab=&In

dexId=142אופקו הלת', פריגו וטבע, אך אלו חברות —ישנם שלושה חברות נוספות הנסחרות בבורסה לנ"יע עם ערך גבוה יותר
 שתיים הראשונות( הוא בחו"ל.של ה הנסחרות במסחר דואלי, ושרוב פעילותן )במיוחד

 .10 ', פס1, לעיל ה"ש ורדניקובפ"ד 64 
 500לפי: נתן ליפסון, "למרות המשבר רשימת מיליון דולר,  700ל 600של בין בסדר גודל דומה מצביעים על הון  2010-נתונים מ 65 

 http://www.themarker.com/markets/1.562117    6.4.21010, דה מרקרהעשירים בישראל כוללת יותר מיליארדרים מתמיד, 
 http://www.forbes.co.il/rating/list.aspx?en6v0tVq=GIמאה העשירים בישראל, פורבס,  66 
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, אולם חלק הארי של החברות הישראליות הוא בשליטתם של ישראלים. כמו כן 67אדמה(, תנובה ואי.די.בי

רכישת השליטה לא חייבת להיעשות על ידי גורם בודד, אלא יכולה להיעשות בצורה של שותפות כפי שנעשה 

אי.די.בי על ידי -איפקס ורכישת השליטה ב-סבן-די קבוצת ארקיןברכישת השליטה הקודמת של בזק על י

משה ואלשטיין. בנוסף, הרכישה יכולה להתבצע באמצעות קרן הון סיכון כפי שנעשה במקרה של תנובה -בן

וקרן איפקס. אולם יצירת שותפות עם שחקן נוסף ממועדון מצומצם ביותר, וגם האפשרות של שליטה 

לא מגדילים בצורה משמעותית את האפשרויות לרכישת שליטה, כפי שמעיד  באמצעות קרן הון סיכון,

המספר הקטן של החברות הגדולות בישראל שנשלטות בשותפות על ידי מספר שחקנים או באמצעות קרן 

. מעבר לכך, מספר הקבוצות שניתן ליצור ממאגר שחקנים קטן הוא מצומצם ביותר. יש צורך 68הון סיכון

תנאים המתקיימים רק בתנאים נדירים ולא בין כל שני —בין שני הגורמים ואמון הדדי בזיקה עסקית חזקה

שחקנים מזדמנים. כך שבפועל פתיחת האפשרות לרכישה ממונפת מגדילה את מספר הרוכשים 

 100.69-לערך, לכ 20-15-מ לגרעיני השליטה של חברות גדולות בסדר גודל של בזק הפוטנציאילים הישראלים

 זה של השוק. משמעותית של שוק השליטה של מקטע זוהי העמקה

הטענה המוצגת במאמר זה אינה מתיימרת לקבוע שרכישה ממונפת מתבצעת רק על ידי גורמים 

שאין ברשותם רמת הון המאפשרת לרכוש את השליטה ללא מינוף. במקרים רבים, המינוף  יתבצע גם על  

ידי גורמים שיש ברשותם רמת הון עצמי מספיקה לרכישה השליטה ללא מינוף. זאת בעיקר בשל המניע 

שמור על הגיוון של השקעותיהם אם יש ברשותם את האפשרות. הדוגמא הטובה ביותר לכך היא הרכישה ל

אייפקס. למרות שכפי שראינו רמת ההון של חיים -קבוצת סבן –של בזק על ידי בעל השליטה הקודמים שלה 

ולה עם קרן סבן גדולה פי שתיים מהערך של גרעין השליטה של בזק, גם חיים סבן במסגרת שיתוף הפע

                                                           
לפי שווי  %60רכישת מכתשים אגן ע"י חברה סינית: ואדים סבידרסקי, "עסקת מכתשים אגן נחתמה: כמצ'יינה הסינית תרכוש  67 

, רכישת חברה סינית את תנובה: http://www.themarker.com/markets/1.595363 9.1.2011, דה מרקר, מיליארד דולר" 2.4של 
 22.5.2014, ביזפורטל השקעה יציבה לטווח ארוך" -אבי שאולי, "ברייט פוד הסינית: "גאים ברכישת תנובה

http://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/386469. 
 מהחברות בישראל נשלטות ע"י בעל שליטה וללא דואליות(   %86, )1, תרשים 79 , ע'33לעיל ה"ש  ניים ועדת הריכוזיות,דו"ח בי 68 
דוגמא נוספת לבעל שליטה עם רמת הון נמוכה שרכישה ממונפת אפשרה לו לרכוש גרעין שליטה בחברה ישראלית הוא המקרה של 69 

גלעד נס ואסף גילעם, "בתוך פחות  -דולר מיליון  500-600דב עמד על-י החזקותיו של בןלפי נתוני פורבס, שוו דב ופרטנר.-אילן בן
 05.06.12, כלכליסטמיליון שקל",  362דב -פרטנר מחקה לבן :משלוש שנים

http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3573150,00.html)  500וכן ב: נתן ליפסון, "למרות המשבר רשימת 
. http://www.themarker.com/markets/1.562117    6.4.21010, דה מרקרהעשירים בישראל כוללת יותר מיליארדרים מתמיד, 

של  מיליון ש"ח מסכום זה מומן מהונה 610מיליארד ש"ח. רק  5.29ממניות פרטנר היה  51.22%מחיר גרעין השליטה שהיווה 
דב היה אף גבוה יותר כי שליטתו בסקיילקס -. אפקטיבית, המינוף של בןSמתוך סכום הרכישה 88.5%סקיילקס,  רמת מינוף של 

ממניותיה של סקיילקס.  כך שבפועל חלקו  78.81%ממניותיה של סאני, שהחזיקה  69.82%-דב החזיק ב-הייתה באמצעות סאני. בן
דב אינו מתאים לבעל שליטה -. בניגוד למקרה של אלוביץ', הפרופיל של בן6.3%הרכישה עמד על דב מתוך כלל סכום -של ההון של בן

דב בתחום התקשורת היה מצומצם ביותר והוגבל להיותו יבואן של מכשירי סמסונג -היכול להוסיף ערך לחברה. הניסיון של בן
 באמצעות סקיילקס. 

 (2 ( פס'17.3.13פורסם בנבו, ) ב ואח'רוזנפלד נ' בן ד 11—48081-11)נתונים מפ"ד תנ"ג 
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 4.2-אייפקס ביצע רכישה ממונפת שיחס המינוף שלה התקרב לזו של הרכישה של שאול אלוביץ'. מתוך ה

הלוואות שבנק הפועלים ובנק —מומן באמצעות חוב 60%אייפקס שילמו עבור בזק, -מיליארד ש"ח שסבן

ר מרמת המינוף ברכישה רמת המינוף ברכישה זו הייתה נמוכה יות 70לאומי העניקו להם לביצוע הרכישה.

מתוכה מומן באמצעות חוב, אולם עדיין מדובר בשיעור מינוף משמעותי. בדומה  78.5%-של אלוביץ' ש

מהחברה  %100לאלוביץ', גם סבן ואייפקס  נדרשו למשוך הון משמעותי מהחברה ועל כן המדיניות למשוך 

 71התחיל עוד בזמנם.

סך  רוכשים שהיו מבצעים את הרכישה ללא מינוף, עדייןלמרות שמינוף יכול להיות מנוצל גם בידי 

הוא חיובי עבור בעלי המניות גם בטווח  אפשור הפרקטיקה בעלויות הנמוכות ביותר שניתן האפקט הכללי של

הרכישה ללא המינוף  גם הרכישה הייתה מתבצעתפות בהם שברכישות ממונ הארוך.  גם אם מניחים

עדיין חשיבותה במקרים בהם המינוף מאפשר  ,ארוך של בעלי המניות-טווחהממונפת לא מקדת אינטרס 

הכל האופציה של מינוף מקדמת את האינטרסים -לרכוש את השליטה מביא לכך שבסךלשחקנים חדשים 

ארוכי הטווח של בעלי המניות. אפילו במקרים שהגורם הרוכש היה יכול לבצע את הרכישה ללא מינוף, 

התמודד עם שחקנים נוספים שאחרת לא היו יכולים להשתתף במשחק. אמנם האפיק המינוף הצריך אותו ל

אינו מיטיב —גרעין המניותהעלאת המחיר הניתן לבעל השליטה היוצא עבור —המרכזי של ההתמודדות

, אך ההתמודדות עם שחקנים נוספים עם תוכניות בהכרח עם האינטרסים של בעלי המניות מקרב הציבור

ריך את הרוכש להיחשף ולהתמודד עם מגוון רחב יותר של תוכניות עסקיות ומתווי פעילות שונות לחברה מצ

 לחברה. 

לאפשר לחלוקת הון אגרסיבית למימון רכישה ממונפת —ניתן היה להציע לאבחן בין שני המקרים 

רה, לחסות תחת שיקול הדעת העסקי במקרים של רוכש שללא המינוף לא היה יכול לרכוש את השליטה בחב

אך לבחון תחת שיקול הדעת העסקי המוגבר מקרים בהם לרוכש הייתה את היכולת לרכוש את השליטה גם 

חורי שיקול הרציונל מאללא מינוף. אולם  אבחון מסוג זה ימוטט את הרעיון בבסיס שיקול הדעת העסקי. 

המניות, ללא ירידה נהנית מחזקה של היותה פעולה לטובת החברה ובעלי  הדעת העסקי, שההחלטה העסקית

אם כל החלטות על חלוקת הון שבאות על רקע רכישה ממונפת יבחנו  .התנאים שבה נעשתהלפרטי העסקה ו

                                                           
 10.5.2005, גלובסמיליון ש' על בזק",  127גיא הדס, "גבאי דרש וקיבל מאייפקס סבן עוד  70 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=912654 
מיליון  400הפעם בהיקף של  –ארקין ממשיכה לחלק לעצמה מזומנים: בזק תחלק דיווידנד נוסף -סבן-אסף רותם, "קבוצת אייפקס71

 14.9.2006, הארץשקל, 
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1137097 
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פקטו בחינה זו תמחק את כלל שיקול הדעת -האם בעל השליטה היה חייב את המינוף לצורך ההשתלטות. דה

ף היא קביעה מורכבת ביותר העסקי. הקביעה האם בעל הרכישה היה מבצע את הרכישה גם ללא מינו

ומצריכה את בית המפשט להעריך את רמת ההון העצמי של הפרט. מעבר לכך, גם במקרים בהם לרוכש יש 

הקביעה האם היה מבצע את הרכישה ללא מנוף היא  רמת הון גבוה מעבר לנדרש לביצוע הרכישה הממונפת

היה מוכן להשקיע חלק גדול מהונו בהשקעה בר ביותר שלא תסתר. גם אם יש בידו את המשאבים, מקשה ביו

אחת ללא גיוון. אי לכך, אין מקום לנסות ולהבחין בין שני המקרים של רכישה ממונפת ויש לקבוע כלל 

 האם החלטות לחלוקת הון על רקע רכישות ממונפות חוסות תחת כלל שיקול הדעת העסקי או לאו.—אחיד

הרחבת שוק השליטה והכנסתו של שחקן שאילולא  נראה כי ורדניקובבנסיבות המקרה של פס"ד  

כאשר שוק השליטה מצומצם למספר שחקנים  .72אפשור המינוף לא היה יכול להיכנס, היטיבו עם החברה

קטן שיש בידם מספיק הון עצמי לרכישת השליטה ללא צורך בכמות משמעותית של חוב, קיים סיכוי קטן 

לחברה בתור היותו בעל השליטה. רובם של בעלי ההון העצמי  ביותר שאחד מאותם השחקנים אכן יוסיף ערך

ההון שהם צברו לא נבע מהצלחותיהם העסקיות ואין להם בהכרח ניסיון בניתוב  ;73הגבוה ירשו את הונם

עסקיהם של חברות גדולות. בנוסף על כך, גם אלו שצברו את הונם מניהול ובעלות על עסקים גדולים, 

צמחו שונים מהותית מהתחום של חברת המטרה. על כן אין ערך משמעותי התחומים העסקיים בהם הם 

לעומת זאת, כאשר מספר רוכשי השליטה הפוטנצילים  לניסיונם לתפקודם כבעלי  שליטה של חברת המטרה.

עולה, ישנה הסתברות גבוהה יותר לכך שיימצא בעל שליטה שיביא ערך מוסף לחברה בשל הרקע המתאים 

 ילותה של חברת המטרה. שיש לו לתחום  פע

במקרה של מכירת גרעין השליטה של בזק נראה כי זה הוא המצב. על פניו נראה שלרוכש השליטה  

חברת בזק, ושרקע זה עשוי להצמיח ערך מוסף —בה פועלת חברת המטרהיש רקע משמעותי בתחום 

ץ' התחיל את דרכו שאול אלובילשליטתו בחברה. שאול אלוביץ' איננו בעל שליטה שנולד עם כפית זהב בפה. 

והתקדם בעמדות  התקנת אנטנות טלוויזיה ואינטרקומיםבבשנות השבעים כעובד בחברת ר.א.פ  שעסקה 

לאורך השנים הוא הרחיב  74הוא הצטרף לחברת יורוקום יחד עם חברת תדיראן. 80-. בשנות ההניהול בחברה

סמייל בתחום האינטרנט והשיחות  012-זהב ו אט את אחיזתו בתחום התקשורת כבעל השליטה, של קווי-אט

                                                           
 2015-2013ניתן לראות בגרף המניות של בזק באתר ביזפורטל את העלייה בשווי המניות בין השנים  72 

http://www.bizportal.co.il/capitalmarket/quote/graphs/230011  
 http://www.forbes.co.il/rating/list.aspx?en6v0tVq=GIהאנשים העשירים בישראל"  100, "פורבס 73 

  25.10.09, דמרקרשוקי שדה, אלוביץ' מגשים את חלום חייו: להיות טייקון תקשורת, 74 
r.com/markets/1.547365http://www.themarke 



20 
 

בתחום הכבלים ואת חלל תקשורת בתחום הלווין. רכישתו של בזק נבעה כחלק מאסטרטגיה   yesלחו"ל, של 

. במילים 75זו להתבסס ולהתרחב אל תחום התקשורת, לאחר שלא הצליח לרכוש את השליטה בפרטנר

ב. סוג זה של בעלי שליטה הם אלו עם הפונטציאל קרואחרות זהו אדם שצמח מלמטה ומכיר את התעשייה מ

הגבוה ביותר להוסיף ערך לחברה באמצעות התווית הכיוון העסקי המבטיח ביותר ובחירת המנהלים עם 

החזון הטוב ביותר עבור החברה. זאת בניגוד לחיים סבן, שהגיע לבזק ללא ניסיון משמעותי והכרות קרובה 

, ורוב ניסיונו העסקי הוא בתחום עשה בתוך מפיק סדרות לטלוויזיה את הונו הוא—עם עולם התקשורת

 .76זה

עדות נוספת להשלכות החיוביות על בזק של מעבר הבעלות לאלוביץ', נעוצה בעלייה המשמעותית  

. בחמש השנים בעקבות הרכישה של מניית בזק ביחס למנייתם של חברות התקשורת הישראליות המתחרות

, מניית בזק 2015לאפריל  13-ועד ה 2010לאפריל  14-השליטה על ידי אלוביץ', מהשלאחר אישור רכישת 

אמנם הסקת מסקנות לגבי  %32.89.77-, בעוד שממד ת"א תקשורת ירד באותה תקופה בכ%81.39-עלתה ב

ינויים רגולטוריים משמעותיים איכות תפקודה של בזק מנתונים אלו היא מעט בעייתית: בתקופה זו חלו ש

בהתאמה והם  79.22%-ו 73.35%-ברות הסלולריות שהביאו לירידת מניותיהם של סלקום ופרטנר בכעל הח

למרות הבעייתיות בנתונים, הם מספקים חיזוק גם אם לא הוכחה,  78אלו שגררו את מדד ת"א תקשורת מטה.

 לערך שאלוביץ' הביא עמו לבזק.

יתרונות הגלומים ברכישה ממונפת, את ה הנסיבות בפסק דין ורדניקוב ממחישות בצורה חזקה ו 

דווקא בשוק ריכוזי כמו השוק הישראלי. במקרה של עסקה בסדר גודל של מכירת גרעין השליטה של בזק, 

לים לרכישת ארק באמצעות רכישה ממונפת ניתן להגדיל בצורה משמעותית את מספר השחקנים הפוטנצי

שלא השליטה של בזק, הוא אחד מהשחקניםרעין מספר בודדים למספר עשרות. הרוכש של גגרעין השליטה מ

השליטה.  היה מועמד פוטנציאלי לרכישת שליטה ללא מינוף. רמת המינוף הגבוה היא שאפשרה לו לרכוש את

הגדלת מאגר הרוכשים הפוטנציאלים אינו רק עניין ש גם ממחישהמקרה של הרכישה הממונפת של בזק 

                                                           
 http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?0r9VQ=EDGFD&Preview=1, 9.6.2014שאול ויוסי אלוביץ', : 47, פורבס 75 

-http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 6.9.2010, "סתם כי בא לו לדבר", עמיר קורץ, בכלכליסטוכן 
3416854,00.html 

  http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?0r9VQ=EDFHI&Preview=1 2.6.2014, חיים סבן, פורבס 76 
)להלן: גרפים מניות  .il/capitalmarket/quote/graphs/230011http://www.bizportal.co , גרפים של מניית בזק,ביזפורטל77 

 בזק(
מגמת ירידה    http://www.bizportal.co.il/capitalmarket/quote/graphs/1101534, גרף מניות סלקום ביזפורטלאתר  78 

, גרף מניות פרטנר, ביזפורטלשנים האחרונות. אתר  5-קום בבמניות סל
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ששליטתו מתאפשרת רק על ידי רכישה שליטה -יל של בעלמותי אלא יש לו השלכות איכותיות: הפרופכ

 שליטה ששליטתו יוצרת ערך עבור החברה.-ממונפת, מתאימה יותר לפרופיל של בעל

 סיכום .ה

סחיטת הערך הפרטי על ידי בעלי שליטה היא תופעה נרחבת יותר במשק ריכוזי. בשל המודעות הגבוה לתופעת 

שחלוקת הון אגרסיבית לצורך מימון רכישה ממונפת הינה ביטוי נוסף  מקובל להניחסחיטת הערך הפרטי 

חלוקת ההון על ידי החברה נתפסת כצעד העומד  "סחיטת ערך פרטי" מהחברה על ידי בעלי השליטה.לתופעה של 

הארוך וכנובעים מהאינטרסים הצרים של בעלי השליטה. פסק הדין -בניגוד לאינטרס של משקיעי החברה לטווח

יקוב מהווה ביטוי נוסף להנחה רווחות זו. בשל ראיית חלוקת ההון לצורך מימון רכישה ממונפת כהחלטה בורדנ

קבע שבמקרים כגון אלו יש להחיל את כלל שיקול הדעת  כבובהמשרתת בעיקר את בעלי השליטה, השופט 

יסוד החלטותיהם העסקי המוגבר, ולהטיל על נושאי המשרה את נטל ההוכחה לגבי הרציונל העסקי העומד ב

 לחלוקת ההון. 

ברשימה זו הדגשתי את הבעייתיות בהנחה זו המשתקפת בהכרעת פסק הדין. רכישה ממונפת אינה 

בהכרח סימפטום של הריכוזיות, אלא מכשיר לצמצמה. הממד של רכישה ממונפת ככלי להעמקת שוק השליטה 

של על ידי בעלי השליטה. ניתוח מעמיק עשוי להיות דומיננטי יותר מאמצעי נוסף לסחיטת ערך מהחברה 

הפונקציה המשמעותית של רכישה ממונפת בהרחבת שוק השליטה הנסיבות של פסק הדין ממחיש את 

צריך לחסות  נטען שגם חלוקת הון לצורך מימון רכישה ממונפתוההשלכות החיוביות של הרחבה זו. לאור זאת 

על ביצועם של  79עסקי המוגבר עשוי להיות אפקט מצנןתחת כלל שיקול הדעת העסקי. להחלת שיקול הדעת ה

 עסקאות ממונפות ובסופו של דבר יגביר את רמת הריכוזיות במשק ולא יצמצמו. 

נקיטת אמצעים לצמצום הריכוזיות שעשויים להביא —את הכשל האמור בפסק דין ורדניקוב

שהוכוונו לצמצום הריכוזיות אך  טענה דומה נגד צעדיםניתן למקם בהקשר של תופעה רחבה יותר. —להגברתה

 העשויים להגבירה הועלתה גם כנגד כמה מההצעות שעלו במסגרת העבודה של וועדת הריכוזיות. 

 

                                                           
 


