
רב-שיח: האקטיביזם המוסדי בשוק ההון

רך הדוגמא כל אחד מחזיק 5%-6% והם יושבים 

ומצביעים יחד, לא חשבנו שיהיה נכון, מבחינת 

דיני התחרות, לאסור על שיתוף הפעולה הזה. גם 

נלא ראינו דוגמאות בעולם לכך שדיני תחרות אוס

רים שיתופי פעולה מהסוג הזה. 

"יש מימד נוסף שהתייחסנו אליו ברמז בגילוי 

קהדעת - כאשר האחזקה שלהם, או שיתוף הפ

עולה שלהם, עוברים איזשהו שלב שבו אפשר 

לראות את האחזקה שלהם כאחזקה משותפת 

לכל דבר ועניין. ואז הדין הרלוונטי מבחינת דיני 

התחרות הוא דיני המיזוגים. יכול להיות שברגע 

שמערך של גופים מוסדיים כבר מחזיק ביחד מעל 

שיעור זה- מבחינת דיני המיזוגים הרף הרלוונטי 

הוא 25%, אז זה יצריך, כמו כל גוף שהאחזקה 

שלו עולה מעל 25%, אישור שלנו בדמות של 

אישור מיזוג. אבל עצם שיתוף הפעולה, זה לא 

משהו שראינו שצריך למנוע".

עו"ד ענת פילצר-סומך: "אתה לא רואה פה 

בעיה בעצם הזליגה בין התחום הריאלי לתחום 

נהפיננסי, שזו סוגיה  שחוק התחרות מטפל בה ומ

נסה למנוע? אתם יוצרים איזשהו סוג של זליגה 

ופעפוע בין התחומים". 

אלעד מקדסי )רשות התחרות(:  "באיזה מובן 

זליגה  ופעפוע?"

עו"ד ענת פילצר-סומך: "במובן זה שגוף פיננסי 

הופך להיות בעל שליטה בפוטנציה  בגוף ריאלי".

 עו"ד אלעד מקדסי )רשות התחרות(:  "אננ

חנו לא רואים בזה זליגה  שגורמת לנו לחשוש 

מאיזושהי שליטה שלהם על החברה הספציפית. 

יש מבחנים מוכרים ורגילים, שנועדו לבדוק מתי 

ניש זיקה שהיא מעבר לאיזשהו שיתוף פעולה נקו

דתי גם בין בעלי מניות רגילים, בעלי מניות שהם 

נלא גופים מוסדיים. יש שיתוף פעולה נקודתי שב

רור לכולם שדיני התחרות לא צריכים לאסור. יש 

שיתופי פעולה שאם הם יותר מתמשכים ואם יחד 

הם מחזיקים מעל 25%, אז צריך לבדוק את זה. 

עכשיו, אם יהיו שורה של מקרים כאלה  אז נבדוק 

כל אחד מהם בצורה  נקודתית. 

"אנחנו מדברים בגילוי הדעת הזה על שיתופי 

קפעולה נקודתיים, וכמו שלגבי בעלי מניות פר

טיים אנחנו לא חושבים שיהיה נכון לבקש אישור 

מראש לכל שיתוף פעולה כזה, כך גם כשמדובר 

בין גופים מוסדיים". 

"הייתי שמחה לשנ  עו"ד ענת פילצר-סומך:

מוע את עמדת רשות ניירות ערך והאופן שבו היא 

רואה את הדברים".

עו"ד אופיר  אייל )רשות ני"ע(:  "קודם כל אני 

מסכים לחלק גדול ממה שנאמר. זה מהלך שגם 

רשות ני"ע הייתה שותפה לו וגם רשות שוק ההון. 

נאני חושב, שכאשר מסתכלים על מה שקורה בעו

לם, המצב הוא הפוך - הדיון הוא בכלל לא אם יש 

להתיר, או לא להתיר. כשמסתכלים על רגולטורים 

נמובילים בעולם, רואים שרוב האמירות הן אמי

רות פוזיטיביות שמעודדות מעורבות של מוסדיים 

וגם שיתוף פעולה בין  מוסדיים, והדיון - ככל 

שמתקיים - הוא מהם הגבולות של שיתוף פעולה 

נכזה. מתי שיתוף הפעולה - ובאיזו רמה של אדי

קות ושל חזרתיות - יהווה 'החזקה ביחד' ויכניס 

את כל האירוע הזה גם לדינים אחרים.

ק"אם הם משלבים כוחות על מנת להניע איז

שהו מהלך, או לעצור איזשהו מהלך, אני חושב 

שזה רק לחיוב במגבלות שיוטלו במסגרת דיני 

התחרות - גם במגבלות שכבר קיימות במסגרת 

החקיקה האחרת. אני חושב שזה מהלך חשוב 

ומתבקש ודרך אגב, גם לא חדשני. העמדה של 

רשות התחרות פחות או יותר מפרמלת עמדות 

קספציפיות שניתנו במקרים מסוימים בעבר. משק

פת עמדה קיימת כדי שכל השחקנים במגרש יוכלו 

ליצור להם ודאות ושיוכלו לפעול לפיה. אני חושב 

קשהחשש שמגיע מהכיוון של איגוד החברות בהק

שר הזה הוא לא מוצדק. גם התפיסה שרואים את 

החברה והמוסדיים משני עברי המתרס, שצריך 

קמאבק כוחות, היא תפיסה שגויה. במקומות אח

רים בעולם המוסדיים הם שותפים של ההנהלות 

ושל הדירקטוריונים ולא מתגוששים איתם. אפשר 

להפיק ערך רב מדיאלוג כזה. בבריטניה שיתוף 

פעולה כזה נחשב להתנהלות ראויה של משקיעים 

מוסדיים". 

בקרה על השימוש בכוח 
עו"ד ענת פילצר-סומך: "אני רוצה להעביר את 

רשות הדיבור למשרד המשפטים, אבל להוסיף 

הערה אחת- זה נחמד מאד לתת סקירה כללית 

של מה שקורה בעולם, רק צריך לזכור דבר אחד: 

המורכבות היא בשילוב בין כלל ההצבעה של 'רוב 

מן המיעוט' - שלא קיים באף מקום בעולם - לבין 

חובת ההצבעה של גופים מוסדיים בכל אסיפה 

כללית שבה נדרש רוב מן המיעוט. זה מה שיוצר 

את הכוח העודף של המוסדיים, וזה מה שמייחד 

את שוק ההון הישראלי מאחרים".

אילן פלטו:  "בנוסף, יש גם מספר מועט של 

גופים מוסדיים בארץ, להבדיל מהשווקים הבינ"ל, 

שהגיוון בהם הוא הרבה יותר רחב. פה מדובר על 

נמספר מאד מצומצם של שחקנים, ואנחנו מאפש

נרים לאותו מספר מצומצם של שחקנים לשתף בי

ניהם פעולה, וכל אחד מהם יש  לו עוד אינטרסים 

חיצוניים לאלו של החברה. כל אחד יש לו מערכת 

אינטרסים שונה לחלוטין". 

עו"ד  רוני טלמור )משרד המשפטים(: "כמו 

נשנאמר, עצם המעורבות של גופים מוסדיים בא

סיפות כלליות זה דבר מבורך גם מבחינת הממשל 

נהתאגידי של החברה עצמה וגם מבחינת ההשפ

עה החיצונית החיובית על השוק כולו, ועל בסיס 

זה גם נכתבה הרגולציה הקיימת. יש חשש, שאת 

למעורב עדים  אנו  האחרונות  קשנים 

בות גוברת והולכת של גופים מוסדיים 

קבניהול חברות ציבוריות, תופעה המכו

נה "אקטיביזם מוסדי", ובולטת במיוחד בחברות 

ללא גרעין שליטה.

קמורכבות התופעה בישראל טמונה בשי

לוב שבין חובת ההצבעה של גופים מוסדיים 

קבאסיפות כלליות והעובדה שאין להם אפש

רות לחמוק ממנה; ובין כלל ההצבעה של "רוב 

מן המיעוט" המנטרל מהצבעה את מניותיו 

של בעל השליטה, ומותיר את ההכרעה בידי 

 הגופים המוסדיים המחזיקים ביתרת המניות. 

קשילוב זה מרכז עוצמה ניכרת בידי הגופים המו

סדיים, אליה נלווה עתה כוח משמעותי חדש- 

היכולת לשתף ביניהם פעולה בתיאום הצבעות 

באסיפות כלליות, אשר הוענקה להם על ידי 

רשות התחרות בגילוי דעת שפורסם לאחרונה.  

בנוסף, פורסמה גם טיוטת תקנות הפיקוח על 

שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה 

מנהלת באסיפה כללית(, על ידי רשות שוק ההון, 

קולפיה  תבוטל יכולתם של הגופים המוסדיים לב

קצע מיקור-חוץ לשם גיבוש המלצות הצבעה בא

סיפות כלליות של תאגיד, שהגוף המוסדי מחזיק 

בניירות הערך שלו. טיוטה זו למעשה סותמת את 

הגולל על גופי הייעוץ לגופים מוסדיים ובראשם 

קאנטרופי, לפחות בכובעם העיקרי עד היום, ומ

קחייבת את הגוף המוסדי לבצע את האנליזות בע

צמו ובאופן פנימי.

 על רקע פרסומים אלו התקיים לאחרונה 

רב-שיח מטעם מגזין "אחד העם", היוצא לאור 

על-ידי איגוד החברות הציבוריות ו"דה מרקר", 

 .)ACC( ובשיתוף עם הארגון ליועצים משפטיים

זאת במטרה לבחון את מידת השפעתם הנוכחית 

והפוטנציאלית של הגופים המוסדיים על הדרך 

בה ינוהלו חברות ציבוריות במצב הדין החדש. 

ברב-השיח  נטלו חלק בעלי העניין הרלוונטיים, 

קנציגי הרגולטורים, רשות התחרות, רשות ני"ע ומ

שרד המשפטים, לצד יועצים משפטיים מחברות 

ציבוריות ועורכי דין מובילים בתחום. גורם אחד, 

רשות שוק ההון, בחר להיעדר מהדיון.

קאת הדיון הנחתה עו"ד ענת פילצר-סומך, יוע

צת משפטית לאיגוד החברות הציבוריות ממשרד 

פילצר-סומך, עו"ד, והוא נגע בשאלה האם צריך 

לעודד שיתוף פעולה ותיאום בין גופים מוסדיים, 

או שיש לרסן את תופעת האקטיביזם המוסדי,  

לפקח עליה ולבקר אותה.

עו"ד ענת פילצר-סומך: "אני רוצה לברך את 

הנוכחים ולהודות על ההשתתפות המכובדת. 

ברקע הדיון שכינסנו כאן, עומדים שני פרסומים: 

האחד  מטעם רשות התחרות והשני מטעם רשות 

שוק ההון. מדובר בגילוי דעת של רשות התחרות 

בנושא שיתוף פעולה בין משקיעים מוסדיים שלא 

בתחום התחרות; ובטיוטת תיקון תקנות של רשות 

שוק ההון: תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים 

)קופות גמל(, השתתפות חברה מנהלת באסיפה 

קכללית. הטיוטא הזו –למעשה מנטרלת את הת

פקיד המרכזי של אנטרופי בגיבוש העמדות של 

גופים מוסדיים באסיפות כלליות של חברות שאת 

ניירות הערך שלהן הם מחזיקים. 

"אנחנו באיגוד חושבים שההתלכדות של שני 

דברי הרגולציה הלו יוצרת דומיננטיות גדלה והולכת 

קשל הגופים המוסדיים בניהולו של שוק ההון, ובי

כולת שלהם לכוון את פעילותו של השוק בכללותו 

ואת פעילותן של החברות הציבוריות. יש לנו ביקורת 

נוקבת בעניין הזה. עיקרה של הביקורת נוגע לעובדה 

שמדובר בסמכות בלי אחריות. כמובן שיש לכל בעל 

מניות את הזכות האינהרנטית להצביע מכוח המניות 

שבהן הוא מחזיק, וכמובן שניטור של מה שקורה 

בשוק ההון על-ידי הגופים המוסדיים הוא  מבורך. 

קאבל מצד שני, שתוף פעולה בין מוסדיים שעלול לע

לות כדי 'החזקה ביחד' לפי חוק ניירות ערך, הוא מאד 

בעייתי אם לא מושתות עליהם גם חובות  בהיבטי 

דיווח, או אישור עסקאות עם בעלי שליטה ורוב מן 

המיעוט; הכל מתוך הרצון לנטר את העוצמה הזאת. 

השולחן העגול הזה כונס במטרה  לשמוע מגוון של 

דעות מצד גופים שונים במשק, כולל הרגולטורים.

 האם ראוי לעודד 
שיתופי פעולה

קעו"ד ענת פילצר-סומך: "נתחיל בשאלה הרא

שונה, שהיא אולי שאלת המפתח של השיח היום 

ק- האם ראוי לעודד שיתוף פעולה בין גופים מו

סדיים באשר לאופן שבו הם מצביעים באסיפות 

כלליות של חברות ציבוריות? 

עו"ד אלעד מקדסי )רשות התחרות(: "נקודת 

נהמוצא לגילוי הדעת שלנו, עוד לפני נושא שי

תוף הפעולה, הייתה שיש לפחות לעודד מעורבות 

של גופים מוסדיים. אני חושב שזה פחות או יותר 

משהו שמוסכם על כולם. מבחינת דיני תחרות, 

וגם בגילוי הדעת הספציפי הזה, כל מה שלא ראוי 

לאסור -מותר. כשנתקלנו במהלך הדרך, במהלך 

השנים, בשאלות שקשורות לשיתופי פעולה בין 

גופים מוסדיים, אז השאלה הראשונה ששאלנו 

נאת עצמנו הייתה איזה נזק זה יכול לעשות לת

חרות ביניהם. התשובה, לפחות מבחינתנו, הייתה 

יחסית פשוטה. בסוף, התחרות בין גופים כאלה 

מתמקדת בנקודות מסוימות. הנקודות הבולטות 

ביותר אלה הנקודות שקשורות לתחרות שלהם 

נמול לקוחות, מול עמיתים, מול הציבור הרחב. מי

שור אחר של פעילות הוא מישור הפעילות בתחום 

ההשקעה, וכאן מימד התחרות מתבטא בזה שכל 

חברה רוצה שיהיה לה את פורטפוליו ההשקעות 

הטוב ביותר. לגבי ההצבעה בתוך גוף  מוסדי, לא 

ראינו - עוד הרבה לפני גילוי הדעת הזה - את 

שיתוף הפעולה הזה כשונה משיתוף פעולה בין 

גופים שהם לא גופים מוסדיים: בין משקיעים, 

בין בעלי מניות בחברות שהם לא גופים מוסדיים. 

נבסוף, גם אם מדובר בשני גופים מוסדיים, שלצו

בעקבות גילוי דעת שפרסמה רשות התחרות וטיוטת תקנות שפרסמה רשות שוק ההון, יזם מגזין "אחד העם" רב-שיח על שיתופי 
פעולה ותיאום הצבעות בין משקיעים מוסדיים, באסיפות כלליות של חברות ציבוריות שהם מחזיקים במניותיהן. האם המצב בו 

המוסדיים מנהלים בפועל את החברות הנסחרות בבורסה יזכה ללגיטימציה מהרגולטורים? | יואל צפריר

צילומים: סשה איידלמן

בפתחו של עידן חדש: האם המוסדיים 
ינהלו את החברות הציבוריות?!

<<

עו"ד אופיר אייל: "הדיון הוא מהם הגבולות של שיתוף פעולה 
כזה. מתי שיתוף הפעולה - ובאיזו רמה של אדיקות ושל 

חזרתיות - יהווה 'החזקה ביחד' ויכניס את כל האירוע הזה גם 
לדינים אחרים"

עו"ד דוד חודק: "כשיכתבו את ההיסטוריה של שוק ההון 
הישראלי, יאמרו שלאחר חוק הריכוזיות, רשות התחרות 
העבירה  את הריכוזיות מ-20 משפחות שונות, שהחזיקו 

בשליטה בשוק ההון,  לריכוזיות של שלושה  גופים מוסדיים"

עו"ד אלעד מקדסי: "אנחנו מדברים בגילוי הדעת הזה על 
שיתופי פעולה נקודתיים, וכמו שלגבי בעלי מניות פרטיים 

אנחנו לא חושבים שיהיה נכון לבקש אישור מראש לכל שיתוף 
פעולה כזה, כך גם כשמדובר בין גופים מוסדיים"

עו"ד ענת פילצר-סומך: "שתוף פעולה בין מוסדיים שעלול 
לעלות כדי 'החזקה ביחד' לפי חוק ניירות ערך, הוא מאד 

בעייתי אם לא מושתות עליהם גם חובות"
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מה שצריך לברך עליה והיא מגמה חיובית. אך לא 

צריך לחייב את המוסדיים להצביע  בכל כך הרבה 

אירועים ויש מקום לבוא ולהגיד: 'תהיו מעורבים 

רק בהחלטות מסוג מסוים'".

"סכנה למניות הקטנות"
עו"ד איתן שמואלי:  "אני לא כל כך שותף 

נלנבואות הזעם לגבי שיתוף הפעולה של המו

סדיים. אני חושב שהתפקיד של המוסדיים הוא 

בעיקר למנוע החלטות שיש בהם כדי להוציא 

רכוש מהחברה, להעביר משאבים לבעל השליטה, 

בעיקר בחברות שיש בהם בעל שליטה, והתפקיד 

הזה מוטל על המוסדיים והוא נכון שיהיה. לגבי 

התיאום, אני חושב שהמוסדיים יחששו מתיאום. 

נכתוצאה מהמגבלות שמוטלות עליהם מכוח פקו

דת מס הכנסה ואחזקות של מעל 20%, בעיקר 

בנושא של מינוי דירקטורים, הם יחששו לתאם 

הצבעות, כאשר מדובר במינוי דירקטורים, משום 

שזה יכול לשלול להם את הטבות המס לפי פקודת 

מס הכנסה, לפי סעיף 9.2.

"הבעיה בכל המהלך הזה שהוא מהלך משולב 

של הורדה של אנטרופי. הייתה לנו ועדת חמדני, 

כמו שנאמר, בשנת 2008. היו לה המלצות מאדנ

מאד ברורות. היא  המליצה על גוף מייעץ, היא 

השתמשה בניסיון של האמריקאיים, והיא אמרה  

נשכדי לפתור את בעיית ניגודי העניינים אנח

נו זקוקים לגוף מייעץ. זו השיטה וזה יוצר חזקה 

נשל היעדר ניגוד עניינים. זה מגן על הגוף המו

סדי. עכשיו, במקום ללכת ולפתח את הגופים 

המייעצים ולאפשר עוד גופים מייעצים במשק, 

הלכו וביטלו את אנטרופי, שפכו את התינוק עם 

המים וכרגע אנחנו נמצאים במצב שהמשקיעים 

המוסדיים צריכים להקים ועדת השקעות ולבצע 

אנליזות. כל אחד צריך לעשות אנליזות. זה  לא 

מבדיל בין גוף מוסדי שמחזיק 50-100 מיליארד 

שקל, לבין גוף מוסדי שמחזיק מיליארד שקל. איך 

הוא ינהל אנליזות? אז לפחות  תנו איזה תקופת  

ביניים, תנו איזה  הפרש בין מגדל, שמחזיקה 50 

מיליארד שקל, שהיא  תעשה אנליזות, לבין גוף  

קטן שאין לו את היכולת לעשות אנליזות. לדעתי 

יצרו פה  בעיה. הגופים המוסדיים הקטנים יעשו 

שיקולי עלות-תועלת ויגידו: 'אנחנו יוצאים מכל 

מיני מניות קטנות, אנחנו לא משקיעים אחוזים 

קטנים של מניות. אנחנו מרכזים את ההשקעות 

שלנו רק בחברות גדולות". מצד שני הם  יחששו 

להתקשר למשקיע  המוסדי הגדול, שעשה את 

האנליזה, ולהתייעץ ולהיעזר באנליזה שלו". 

עו"ד אייל גבע: "קודם כל ברור שמאחורי 

הדיון הזה מבצבץ הראש של הדיון האחר - כמה  

כוח נתנו למיעוט - ואני חושב שזו תקלה גדולה, 

ולכן חלק מהזעם הוא באמת הכוח שיש למיעוט. 

נהנקודה השנייה שמאד מדאיגה אותי היא שהמו

סדיים עצמם אומרים שאין להם אינטרס אמיתי, 

אין להם אינטרס כלכלי, ולכן הם רוצים להיוועץ. 

לאנטרופי הייתה  את היכולת, לפחות  בעיני, לרכז 

גם עמדות של מוסדיים ויכולת לנהל מו"מ מרוכז 

נמול גוף אחד.  לטוב ולרע זה דבר שתיפקד ושמא

נחוריו עמדה תזה אקדמית  רחבה, תכליתית ויעי

נלה  לחברות בכל מיני  מובנים.  חוות הדעת הש

נייה שאסור להסתמך היא מוזרה ומנוגדת לאופן 

שבו פועל שוק ההון. לא ברור מהיכן היא מגיעה. 

בעיני חייבת להיות עמדה ברורה של הרנ  "

שות, או של משרד המשפטים, מתי הסכמות אד-

הוקיות הופכות להיות החזקה ביחד, אחרת בלתי 

אפשרי לייעץ, וזה מאד-מאד מתחדד אצל הגופים 

המוסדיים שכנראה הדפוס של הייעוץ והתייעצות 

יחזור על עצמו פעם אחר פעם. גם בית משפט 

הכלכלי אמר שיש בעיה ויש שאלה של אחזקה 

ביחד גם בהסכמה אד-הוקית. הבעיה חמורה 

הרבה יותר כשהולכים לחברות קטנות שאין בהם 

גושי שליטה ובאמת מדובר בכמות מאד גדולה 

נשל חברות. אני לא חושב שאפשר להתחבא מא

חורי איזושהי אמירה שיבחנו כל מקרה לגופו, זה 

לא מספיק טוב. זה בעצם החשש המשפטי פה, 

הייעוצי, אבל גם התועלתני. כי בסופו של דבר, ופה 

התחלנו, הגופים האלה הם בעלי עניין אחר לגמרי. 

פתחנו בה, מבחינתי זה אפילו אבסורד לשמוע את 

רשות התחרות אומרת: 'אנחנו בוחנים על מה הם 

מתחרים'. אומרים לנו שהנימוק שבגללו לא פסלו 

נאת האחזקה ביחד הוא זה שלא איכפת להם בכ

לל מה יקרה באסיפה. אז למה להעביר להם את 

הסמכות להעביר יחד? אתה אומר לא איכפת להם 

לכן הם יכולים לשתף פעולה? אם לא איכפת להם 

אז למה הם צריכים לשתף פעולה בשביל להכריע 

מה יקרה בחברה?".

 דרך קיצונית ולא מידתית
עו"ד אילן גרזי: "יש הסכמה בין כולם שצריך 

להגביר את המעורבות של הגורמים המוסדיים 

בחברות הציבוריות. זה גורם חכם, הוא מנהל כסף 

של אחרים, יש לו יכולות פיננסיות שמאפשרות לו 

לבצע אנליזה, וצריך לחשוב מבין החלופות כיצד 

אנחנו גורמים לגופים המוסדיים האלה להיות 

מעורבים יותר במסגרת קבלת ההחלטות בחברות 

נהציבוריות )ואני מתעלם לרגע מההבחנה בין חב

נרות עם בעלי שליטה לבין חברות ללא בעלי שלי

טה(. הדרך שלדעתי נבחרה פה היא דרך קיצונית 

ולא מידתית, וגם כך צריך לצמצם אותה למקרה 

קיצון שיש כשל חמור בממשל התאגידי, או מצב 

של חדלות פירעון והסדרי אג"ח. במקרים אחרים 

אני חושב שהדרך הנכונה היא המודל שמיושם 

באירופה ובהרבה מאד חברות וגורמים מוסדיים 

בארה"ב  ולפיו הגורם המוסדי מחוייב לקבוע 

איזושהי תוכנית מבחינתו, והוא נותן גילוי איך 

הוא אוכף את הממשל התאגידי, מתי הוא פונה 

לחברות, מתי הוא ממליץ בעד ומתי הוא ממליץ 

נגד, ואיזה מדרג יש לו של פעולות. הוא פונה 

ליו"ר החברה ומבקש לקבל פרטים, הוא כותב נייר 

עמדה, או שהוא מגיש תביעה ייצוגית או נגזרת 

שיקבעו הקריטריונים האלה מלכתחילה, כך שהם 

יהיו שקופים, וכמובן בסוף התהליך הוא ידווח 

נמהן הפעולות שהוא נקט. ברגע שהם יצטרכו לפ

רסם את המדיניות שלהם זה משהו שיהיה יותר 

קל להשגיח ולעקוב ולראות בסוף השנה האם 

הם נקטו מדיניות אכיפה. הדרך הזאת שמציעים 

פה, האפשרות לתאם ביניהם, יכול ליצור מצב 

של בלוקים מול החברה הציבורית ולאו דווקא 

נבצדק. גם הגורמים המוסדיים בסוף היום משח

קים בכסף של אחרים. אנשים מקבלים החלטות 

ביחס לכסף שהוא לא שלהם, והם מנהלים כסף 

של גורם אחר. בהחלט נכון שתהיה מעורבות של 

גורמים מוסדיים וזו מגמה מבורכת שתלך ותגבר, 

אבל הם יכולים להשיג את אותו אפקט גם בלי 

לתאם ביניהם". 

אילן פלטו:  אני חייב להעיר - לכאורה יש 

הסכמה מסביב לשולחן שהמעורבות של הגופים 

מציגה  אותו, ששיתופי פעולה שנעשו לפני גילוי 

הדעת של רשות ההגבלים על בסיס פרטני, יהפכו 

להיות משהו יותר אינטנסיבי. החשש הזה מובן. 

אני לא בטוחה כמה אנחנו באמת רואים אותו, כי 

כבר עברו כמה חודשים. אבל אני בהחלט חושבת 

שיש מקום לחשוב איזה  בקרות צריך על השימוש 

הזה בכוח, ההצבעה או שיתוף הפעולה". 

עו"ד ענת פילצר-סומך: "יש לך רעיונות?"

עו"ד  רוני טלמור: "למשל, אחד הדברים שעו"ד 

אופיר אייל הזכיר זה הנושא של הסטיוארט קוד - 

רעיון שרשות ניירות ערך מגלגלת כבר כמה זמן. 

אנחנו המלצנו לרשות שוק ההון ולרשות ניירות 

נערך לייצר גם חובת שקיפות בדיעבד - כמו שמג

נלים את אופן ההצבעה, לגלות גם את שיתופי הפ

עולה שנעשים". 

עו"ד ענת פילצר-סומך: "גם לשקף מדיניות 

מראש וגם לחייב גילוי בדיעבד הן שתי חובות 

שונות".

עו"ד דוד חודק:  "אני חושב שפעם, כשיכתבו 

את ההיסטוריה של שוק ההון הישראלי, יאמרו 

שלאחר חוק הריכוזיות, רשות התחרות העבירה  

את הריכוזיות מ-20 משפחות שונות, שהחזיקו 

נבשליטה בשוק ההון,  לריכוזיות של שלושה  גו

פים מוסדיים באופן אפקטיבי. כי הרי מה יקרה  

בסוף? שלושה גופים מוסדיים גדולים יובילו את 

20 משפחות שונות לשנ -העניין. אז זה יעבור מ

לושה גופים דומים. אז היכן התועלת שבזה? 

לא  נראה לי העניין הזה. זה יכול להוביל אפילו 

ל'נבלות ברשות התורה'. זה יכול להגיע  לשם, 

וחבל - לא  צריך את זה. מה התיאום הזה כל כך 

חשוב? אם שני גופים מוסדיים חושבים שצריך 

נלהתנגד, שיתנגדו, למה צריך לתאם את ההתנג

נדות? הרי בסופו של דבר ברור שתהיה  כאן תופ

עה  של עדר, ושניים-שלושה  גופים יובילו את כל 

העדר. אני לא חושב  שזה דבר טוב. כל שוק צריך 

להיות חופשי ככל שאפשר, כולל שוק  ההצבעות, 

ופה פוגעים בחופש של שוק ההצבעות כשנותנים 

את האפשרות לתאם עמדות. 

 "ההתנגדויות שלי לא סותרת את החשיבות 

נשל מוסדיים בשיטור השוק, בהשבחת ממשל תא

גידי, בשימת לב לדברים ועסקאות שהם יכולים 

להיות עם פוטנציאל שלילי. אני לא מתנגד. אני 

לא חושב שההתנגדות לגילוי הדעת היא התנגדות 

לעצם תפקידם של המוסדיים. המוסדיים יכולים 

לתפקד בשוק ההון,  ולהשגיח  על דברים, כחלק 

מחובת הנאמנות שלהם, וגם לעזור בזה לשיפור  

שוק ההון. אבל למה  צריך לתאם עמדות? מאיפה  

הדבר הזה הגיע לא הצלחתי להבין. זה יכול  ליצור 

נהסדר כובל ואפילו מונופוליזציה של כוח ההצב

עה בשוק ההון. עכשיו, על מה מדובר בשוק ההון? 

אפשר לחשוב ששוק ההון זה 200 אלף חברות. 

120-130 חברות שיש להן איזונ -מדובר בעצם ב

שהי משמעות מרכזית בשוק ההון הישראלי, אל 

מול שניים-שלושה מובילים בקרב המוסדיים ואם 

יתאמו הצבעות ילכו אחריהם. אני חושב שזה דבר 

רע. בארה"ב יש 4,000 חברות נסחרות בבורסות 

20 אלף שחקנים מוסדיים, מעבר לרינ -השונות ו

טייל מרקט;בישראל יש שניים-שלושה  שחקנים 

על 120 חברות. אפשר להבין מהפרופורציות למה 

זה דבר רע בישראל. 

"יש ניגוד עניינים מובנה, שאם משהו יוכל 

לחסום את השוק הוא יוכל להשתמש בזה גם 

קלטובת עצמו כמוסדי. אקטיביזם של בעלי המ

ניות? יש שחושבים שיש בזה  תועלת  ליזמות, 

לחופש, לכלכלה. אני עוד לא שמעתי על חברה 

שהתפתחה כתוצאה מזה שהיו לה בעלי מניות 

מוסדיים טובים ומעורבים, או אפילו דירקטורים 

קטובים. הרי תמיד מדובר ביזם - סטיב ג'ובס, צו

קקרברג - יזם אחד שלוקח את כל העגלה על הכ

תפיים שלו. אז לתת כל כך הרבה קרדיט לתועלת 

שבמעורבות של המוסדיים?! אני מסופק". 

האם המוסדיים הם ה"טובים" 
והשאר הם ה"רעים"?! 

:עו"ד ענת פילצר-סומך "אני עוברת לפרספקק

טיבה האקדמית עם פרופ' אהוד קמר. אני רוצה 

לשאול אותך: האם הראיה הדיכוטומית הזו – 

לפיה המוסדיים הם 'הטובים' ובעלי השליטה הם 

'הרעים' - היא לא קצת שטוחה ורדודה? האם אין 

למוסדיים  אינטרסים עצמיים ושונים מאלו של 

החברה ושל בעלי השליטה? 

פרופ' אהוד קמר: "שאלה טובה מאד. אני 

אתחיל ואומר שיש לנו בחירות כלליות במדינת 

נישראל, כי זו דמוקרטיה. אפשר היה לומר שהד

מוקרטיה היא דבר חשוב מדי כדי להשאיר אותו 

למצביעים - מה הם מבינים בניהול המדינה? בוא 

נשאיר את הניהול למומחים, למי שזה עיסוקם 

ביום-יום. לפוליטיקאים, למדינאיים ולמנהיגים. 

נאבל בכל זאת השיטה שלנו אומרת - לא. המ

נהיגים צריכים לקבל את האמון שלהם מהעם, 

ואת העדפות  העם ואיתם להמשיך הלאה. גם 

נבדיני החברות אפשר היה לומר אותו דבר. הח

ברה היא עניין מאד מורכב, מאד מקצועי, בוא 

נשאיר אותו למנהלים, לדירקטורים. ניתן להם 

לעשות את כל העבודה. הכל טוב ויפה וזה מה 

שהם עושים, אבל הם צריכים לקבל את האמון 

של הבעלים של החברה, שבסופו של דבר עבורם 

הם עובדים. וגם בעלי השליטה - ויש הרבה כבוד 

נלעובדה שהם עצמם מושקעים בצורה משמעו

תית מאד בחברה - הם עדיין לא הבעלים של כל 

החברה. לכן הם צריכים לקבל את האישור של מי 

שממנו הם גייסו את הכסף ואמרו לו: 'בוא תצטרף 

נאיתנו לדרך'. לכן, אני חושב שנקודת המוצא של

נו צריכה להיות לא של יריבות, אלא של שיתוף. 

כאשר שיתוף מלווה גם בביקורת. אין מה לעשות, 

כאשר בעלי מניות נותנים לי זכות הצבעה - וזה 

מה שחוק החברות שלנו עושה והוא לא היחיד  

בעולם שעושה את זה - הכוונה היא שבסופו של 

דבר הם ישתמשו בזכות הזו ולא רק כדי לשבח 

ולהלל, או לשבת פאסיביים ולהתבונן במעשים 

של ההנהלה או הדירקטוריון.

נ"נשאלתי האם למוסדיים יש את ההבנה  הע

סקית  הנדרשת. אני לא יודע אם יש להם את 

נההבנה העסקית הנדרשת, אבל יש להם את האינ

טרס העסקי המתבקש להצביע, מפני שבסופו של 

נדבר הכסף שלהם, הכסף שהם מנהלים עבור חוס

כים פנסיוניים, מונח על הכף. לכן, לומר שהם לא 

מספיק ראויים, או לא מספיק מבינים, אני חושב 

נשזה מרחיק לכת. עכשיו, כאשר המוסדיים חוש

נבים שהם צריכים לשתף פעולה כדי להגיע  לה

שפעה, אני לא חושב שזה כשלעצמו סיבה למנוע 

מהם את שיתוף הפעולה,  מפני שכאשר נותנים 

נלבעל מניות זכות הצבעה הוא צריך להיות מסו

גל להשתמש בזכות הזאת. זה אומר לשכנע בעלי 

מניות אחרים, לשאול אותם מה הם חושבים על 

נהנושא. אני לא רואה בזה פסול, כל עוד זה במסג

רת המגבלות של רשות התחרות. 

"עוד דבר אני רוצה לומר  וזה אולי יקשר את 

נשני המסמכים השונים. צריך לזכור מהיכן התח

לנו. לפני כמה שנים ישבה ועדת חמדני, שאמרה: 

נ'יש באמת פוטנציאל לניגודי עניינים אצל מוס

נדיים, אבל אנחנו בכל זאת רוצים לגייס את האינ

נטרס הכספי שלהם ולמקסם את שווי החברה, ורו

צים לגייס את המוטיבציה שלהם כדי להשפיע'. 

אז איך אוכלים את העוגה הזאת ומשאירים אותה 

שלמה?  אולי נאפשר  להם להשתמש  ביועצים 

חיצוניים שיהיו מרוחקים יותר מהאינטרס הזה. 

נוזה מה  שההמלצות של  ועדת  חמדני קבעו. אפ

שר להשתמש  ביועצי הצבעה כדי שהם יהוו חוצץ 

בין האינטרס הכספי של הגופים המוסדיים לבין 

נהשאלה העניינית שעומדת לפניהם להכרעה. עכ

שיו, ברגע שהדבר הזה התחיל, וראו שהעניין הזה 

נעובד ושבאמת יש כוח להמלצות של יועצי הצב

עה, מייד  נזעקו מנהלי חברות, היועצים שלהם  

נומי שמייצג אותם ואמרו: 'לא יכול  להיות שיצ

רו את צעדנו עד כדי כך' ובאו עם טענות, חלקן 

מוצדקות:אמרו למה לא  משקיעים מספיק זמן 

באנליזה, למה  כך וכך אנליסטים יושבים ולא  

נותנים לנו מספיק זמן לשכנע. אבל אי-אפשר 

נלהימנע  לחלוטין מניגודי העניינים מצד אחד ומ

צד שני לא לאפשר לגופים האלה להצביע". 

"לדעתי כנקודת מוצא נכון  עו"ד מוטי ימין:  

לראות בבעלי מניות שמסכמים ביניהם על אופן 

נאו זהות המועמדים לדירקטוריון כמי שחזקה שי

חשבו כמחזיקים ביחד. יחד עם זאת, צריך להבין 

את הסיטואציה שבה מתקבלת ההחלטה הזאת. 

יש הבדל בין חברות שבהן השליטה מרוכזת, לבין 

חברות שבהן השליטה מפוזרת. אם ניקח בעלי 

נמניות שיסכימו ביניהם על זהות דירקטור חיצו

ני בחברה ציבורית, שיש בה בעל שליטה, בעיני 

נההתמודדות תהיה שונה מאשר בעלי מניות שי

נסכמו ביניהם על אופן בחירת הדירקטורים בחב

רה שיש לה בעלות מפוזרת, תחת ההנחה שכוחם 

המשותף של בעלי המניות, גם אם הוא נעשה אד-

הוק, בהצבעה חד-פעמית, מאפשר להם להכריע 

מי יכהנו בדירקטוריון של אותה חברה ציבורית. 

לכן, בעיני קשה יהיה לחלץ כלל הכרעה אחד, 

שיהיה תקף לכל המקרים". 

להטיל חובות גילוי ומגבלות 
על עסקאות עם בעלי שליטה

עו"ד ענת פילצר-סומך: "האם בחברות ללא 

גרעין שליטה, שזה עולם שאנחנו צועדים אליו 

כתוצאה מחוק הריכוזיות וממגמות אחרות בשוק, 

ראוי לבטל את כלל הרוב מן המיעוט? אולי להצר 

את גבולותיו? כי אם אין בעל שליטה - שנתפס 

בעבר כ'רעה חולה' בעיני משרד המשפטים ורשות 

ניירות ערך - אז בפני מי מתגוננים? למה צריך רוב 

מן המיעוט אם אין בכלל מיעוט במובנו הקלאסי 

וההחזקות מבוזרות? 

:  "אני חושב שהמקום שאנחנ שעו"ד ניר דא

נו רואים את זה בצורה הכי מובהקת זה דווקא 

החברות שנסחרות מחוץ לישראל, או נסחרות 

במסחר דואלי. בחברות האלה, בעיקר בחברות 

נהיי-טק וחברות צמיחה, אנחנו רואים את הקו

שי שהכללים האלה מעוררים. אני אתן דוגמה 

הכי פשטנית שיש. חברה ישראלית שנסחרת רק 

בארה"ב, חברת היי-טק, מעוניינת לגייס כוכב-על 

מגוגל. הכוכב לא מעוניין בשכר שהוא 80% קבוע 

ו-20% משתנה, אלא הוא רוצה חבילת תגמול 

נשונה לחלוטין, חבילה שלא מתאימה בכלל למדי

ניות  התגמול של החברה. האם יש הגיון שבחברה 

מסוג זה צריך להביא את ההצבעה הזו להכרעה 

?של רוב מהמיעוט התשובה היא כנראה לא. בעינ

ני, במקומות האלה של החברות שאין בהן גרעין 

שליטה - ואנחנו רואים את זה בעיקר בחברות 

שנסחרות בחו"ל, חברות היי-טק שנסחרות בחו"ל 

- יש הצדקה להקלה משמעותית, והדבר הזה יכול  

להיעשות בכל מיני דרכים.

"אני ודאי חושב שכאשר מדברים על מוסדיים, 

אין להם תמריץ גדול לשלוט בחברות. הם לא 

מקבלים על זה דמי ניהול, זה רק עולה להם כסף. 

קזה מכניס אותם לעיתונות במקומות שהם לא רו

צים. הם בעיקר רוצים לעשות תשואות טובות, כי 

ככה הם מגייסים כסף. אנחנו נראה את הגופים 

המוסדיים בעיקר במקומות שהם סבורים, ואולי 

במידה של צדק, שיש בעיה". 

: "לנו יש ניסיון חיובי עם מוסנ ןעו"ד ורד אור

דיים. אני לא חושבת שאנחנו צריכים לצאת נגד 

התיאום והדיון צריך להיות איך מפעילים עליהם 

אמצעי בקרה ושקיפות. התיאום הוא משהו 

שהשוק דורש. אני חושבת שחברות יכולות מאד 

להיתרם ממנו, אבל צריך למנוע מהם לנצל את 

הכח שלהם לרעה. אין ספק שיכולים להיות להם 

עוד אינטרסים. למשל, צריך לדרוש מהם להבהיר 

איך הם מתכוונים לשתף פעולה. זה גם גילוי האם 

הם שיתפו פעולה במקרה הקונקרטי. אני חושבת 

נשגם צריך לשקול דיווח של נימוקי ההחלטה. בר

גע שגוף מוסדי יידרש לנמק את ההחלטה שלו זה 

יטיל עליהם חובת זהירות מוגברת. השאלה היא 

באמת היכן שמים את הגבול בין שיתוף פעולה 

נקודתי, שאנחנו רוצים לעודד אותו, לבין מקום 

נשזה הופך לשליטה. בסוף צריך להבחין בין חב

נרות עם שליטה לחברות בלי שליטה. אנחנו רו

צים לעודד חברות בלי שליטה, אבל אנחנו לא 

רוצים שהן יהפכו להיות חברות בשליטת הגופים 

המוסדיים". 

עו"ד וקסלר )כלל ביטוח(: "מצד אחד הטילו 

חובה מאד חמורה על גופים מוסדיים להשפיע, 

נכשבעצם אין להם את היכולת להשפיע. כי בא

חוזי אחזקה נמוכים שיש להם, הגופים המוסדיים 

נאף פעם לא יכולים להשקיע השקעה אלא השק

עה פיננסית. אז אין להם יכולת אמיתית להשפיע. 

אז אומרים: 'תעשו הרבה מאד עבודה, אל תעזרו 

באנליזה חיצונית, תשתמשו באנליזה עצמאית, 

ותשקיעו את כל העבודה האת על 'פריילוף' כי אין 

לכם בעצם יכולת אמיתית להשפיע'. אם כבר יש 

גוף שרוצה להשפיע, בוודאי בחברות שאין להם 

שליטה, אז עדיף שזה יהיה הגופים המוסדיים. 

למה? מאותם טעמים. אלה הם גופים מנוסים, 

שנמדדים על התשואות שלהם, ויש להם ראייה 

נארוכת טווח. בקונספט זה הדבר הנכון. אלה הגו

פים שבעצם מנהלים את הכסף שלך, אתה סומך 

נעליהם, היית רוצה שהם יצביעו והם אלה שישפי

?עו. עכשיו, האם יש מנגנוני הגנה יש מנגנוני הגנ

נה, החוק יצר מנגנוני הגנה. יכול להיות שאפשר 

לעשות עוד, יכול להיות שאפשר לשפר, עוד גילוי 

פחות גילוי". 

עו"ד ענת פילצר-סומך: "איזה מנגנוני הגנה?"

עו”ד הדר ברין-וייס: למשל, אסור לך לשתף 

פעולה בין מתחרים. אסור  לך להציע  דירקטור 

נבין מתחרים. מי שמקבל אצלך את ההחלטות הר

בה פעמים הם חברי ועדת השקעות, שמלכתחילה 

נהם אנשים שהם בלתי תלויים בך. בגדול, זו יוז

>>

<<

רב-שיח: האקטיביזם המוסדי בשוק ההון

עו"ד גיא כשר: "לאורך השנים האחרונות אפשר היה בקלות 
רבה לזהות, בוודאי בתקשורת, איזושהי לעומתיות בין עם 

חברות בעלי שליטה לבין גופים מוסדיים, ואני חושב שחלק 
מהעניין זה איך להיראות בעיני  אחרים"

עו"ד איתן שמואלי: "אני חושב שהמוסדיים יחששו מתיאום. 
כתוצאה מהמגבלות שמוטלות עליהם מכוח פקודת מס הכנסה 

ואחזקות של מעל 20%, בעיקר בנושא של מינוי דירקטורים, 
הם יחששו לתאם הצבעות, משום שזה יכול לשלול להם את 

הטבות המס לפי פקודת מס הכנסה, לפי סעיף 9.2"

עו"ד ורד אורן: "אני לא חושבת שאנחנו צריכים לצאת נגד 
התיאום והדיון צריך להיות איך מפעילים עליהם אמצעי 

בקרה ושקיפות"

עו"ד רוני טלמור: "יש חשש ששיתופי פעולה שנעשו לפני גילוי 
הדעת של רשות ההגבלים על בסיס פרטני, יהפכו להיות משהו 

יותר אינטנסיבי"
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התועלת".

עו"ד אילן גרזי: "גם מבחינת החברה, כי היא 

נצריכה להציג עכשיו לשישה-שבעה גורמים מוס

דיים נפרדים אנליזה של אותה עסקה".

עו"ד מוטי ימין: "הייתה לא מעט ביקורת על 

אנטרופי בשנים האחרונות, גם בהיבט של צבירת 

כוח רב מידי. יש כאלה שקראו לה מונופול, או 

נרגולטור-על. יש ביקורת על כך שמעסיקים אנ

ליסטיים צעירים שלא מבינים לגמרי את החברה. 

אבל בשורה  התחתונה, חברה ציבורית שתצטרך 

להתמודד ביום שאחרי עם מספר רב של גופים 

ציבוריים עוד תתגעגע לימים  שבהם היא  יכלה 

לנהל את התהליך מול גורם מקצועי אחד  שהוא 

בלתי-תלוי. הנטייה להצביע בעד, כאשר אין לך 

נגוף  ייעוץ  בלתי-תלוי, שאומר לך לתמוך  בה

חלטה הזו, תלך ותקטן. יש שנאת  סיכון והיום 

נחלק מהמוסדיים מרגישים בנוח  לתמוך בהצב

עה באסיפות כאשר הם  מקבלים המלצה מגורם 

בלתי-תלוי. להערכתי, זה  הולך לקטון בצורה  

משמעותית".

פרופ' אהוד קמר: "לא יהיה שום פיקוח על  

איכות האנליזה. זאת אומרת, תהיה  דרישה  של 

הרגולטור לבצע אנליזה, אך לאף אחד לא יהיה 

מושג באיזו רמה  נעשתה האנליזה ולמעשה 

הביקורת שהופנתה  כלפי 'אנטרופי', שלא עשתה 

נבדיקה מספיק מקיפה של עסקאות רגישות, הבי

קורת  הזאת רק תחמיר, כשיהיו מוסדיים קטנים 

ניחסית, שיהיה להם  מאד קשה לבצע את האנלי

זה  הזאת. זה עניין אחד. העניין השני, אם אנחנו 

נאומרים למוסדיים שהם חייבים להצביע  רק כא

שר מדובר  בהשקעה שהיא  משמעותית עבורם, 

זה יגרום  לכך שבהצבעות  אנחנו נראה יותר את 

נההשפעה של המוסדיים הקטנים, כי עבורם מדו

בר בהשקעה יותר משמעותית, ולאו דווקא משום 

שיש  להם אנליזה יותר איכותית, כי הם מוגבלים  

נבמשאבים. בחברות הקטנות יחסית בבורסה, בכ

לל לא תהיה שום הצבעה משמעותית של גופים 

מוסדיים.  אנחנו בעצם מוותרים מראש על כך 

שיהיה ממשל תאגידי ראוי, ברמה שאנחנו היינו 

רוצים".

פתרונות ביניים
עו"ד ורד אורן: "נקודת האיזון השתנתה כבר לפני 

נאנטרופי. מי מאיתנו שצריך להעביר איזושהי החל

טה על מדיניות תגמול מכלכל את הצעדים מראש. 

למשל, מה גבולות  הפטור, אך לא נבוא לאסיפה בלי 

שנדע את עמדת אנטרופי. אני מסכימה  עם כל מה  

שנאמר פה גם בתור יועצת שמלווה חברות לאסיפה. 

זה שיש גוף אחד, שאפשר לשבת איתו על השולחן 

לפני  ולהבין מה  עובר ומה לא עובר, זה מאד מקל. 

לבוא עכשיו ולפתוח  דיון מול 30 גופים מוסדיים 

ומול מדיניות הצבעה שונה שיש לכל גוף  מוסדי, 

זה ישים אותנו ואת  החברות  בסד זמנים מאד-מאד 

בעייתי. יותר  מזה, בטיוטה של התקנות לגבי חברות 

נללא גרעין שליטה, ההחלטה היא על-ידי רוב הנ

ציגים של ועדת ההשקעות. זה שעכשיו כל השקעה 

צריכה להתקבל על-ידי ועדת ההשקעות, ושאין גוף 

מוסמך שיכול לאשר את ההחלטה בגוף המוסדי, וכל 

החלטה תחזור לוועדת ההשקעות - זה לגמרי יסרבל 

את כל התהליך ויקשה מאוד על העברת החלטות. 

נאני גם לא בטוחה שאם מסתכלים על  מידת ההש

פעה  בחברות ללא גרעין שליטה,  ואיזה החלטות 

עוברות אל מול תהליך קבלת ההחלטות בחברות עם  

שליטה, יש איזושהי הצדקה שכל ההחלטות יעברו 

נהמוסדיים היא דבר חיובי, רק אסור לשתף פעו

לה. לדעתי, במעורבות של גופים מוסדיים היום 

במדינת ישראל יש סוג של כשל שוק. האינטרס 

של הגופים המוסדיים במעורבות שלהם בחברות 

נהציבוריות הוא לא האינטרס של החברות הצי

בוריות. הוא האינטרס של איך הם נראים בעיני 

העמיתים שלהם. ואיך הם נראים בעיני העמיתים 

נשלהם זה כמה לכאורה הם יותר מגינים על הע

מיתים במובן של לא לשלם שכר. אני אומר לכם, 

נברוב המקרים זה לא לטובת החברה. אנחנו פוג

עים פה בחברה. הרבה פעמים הגופים המוסדיים 

יהיו מוכנים לפגוע בחברה, בטובתה של החברה 

אפילו שהם מחזיקים במניותיה.

: "לאורך השנים האחרונות אפנ רעו"ד גיא כש

שר היה בקלות רבה לזהות, בוודאי בתקשורת, 

איזושהי לעומתיות בין עם חברות בעלי שליטה 

לבין גופים מוסדיים, ואני חושב שחלק מהעניין 

זה איך להיראות בעיני  אחרים. זה דבר שקיים גם 

בין חברות ציבוריות לבין עצמן וגם בין הרבה מאד 

נגורמים. התקשורת משחקת משחק בכל המשח

קים. לכן אני חושב שחלק מהמשקל שניתן לרעיון 

נהזה של מעורבות גופים מוסדיים בפעילות החב

רות הציבוריות זה חלק מהעניין, לצד גם אמירות 

של האקדמיה ודוחות של משרד האוצר וגופים 

אחרים, שאכן יש לזה איזושהי תועלת מיוחדת 

למעורבות. אחת השאלות היא האם למוסדיים יש 

את ההבנה  העסקית הנדרשת. לא אמורה להיות 

להם את ההבנה המוסדית הנדרשת - לא בנדל"ן 

ולא בבנקאות ולא בתרופות. זה לא חלק מהטיקט 

נשלהם. זה אמור להיות גוף פיננסי שמנהל השק

עות ובזה הוא צריך להצטיין. הנושא של התיאום 

לא  נראה לי רצוי והוא לא נראה לי נדרש".

הכחדת שוק הייעוץ
 עו"ד ענת פילצר-סומך: "בקשר להגדרה של 

שליטה. שיתוף הפעולה  בין  הגופים המוסדיים 

הוא אולי  נקודתי,  כמו שכתוב  בגילוי הדעת של 

רשות  התחרות, אבל עצם ההיתכנות של חזרה על 

שיתוף הפעולה, די בו כדי להוות 'יכולת לכוון את 

נפעילותה של החברה'. לא צריך שיהיה כיוון בפו

על של פעילות החברה אלא די ביכולת לכוון. אני 

רוצה שתתייחסו לפוטנציאל הזה  שרובץ כעננה 

מעל החברה ומעל כל השחקנים הפעילים בזירה, 

ובעיני די בו כדי לכוון התנהגות".

עו"ד אופיר  אייל: "לגבי אלמנט החזרתיות, 

נהעמדה של רשות  התחרות  מתייחסת לכך במ

נפורש ומדברת על שיתופי פעולה אד-הוק. אני חו

שב שהעמדה שהצגתי קודם היא עמדה מאוזנת, 

שעוקבת אחרי מה שמקובל בעולם, והיא בסך 

הכל לטובת השוק. כך גם לגבי החששות שהיו 

פה בנוגע לשטחים אפורים. הגבולות יתעצבו, 

אני מניח, בעתיד, וגם במקרה של סימני שאלה  

אפשר  לפנות אלינו ולאחרים בפרה-רולינג, או 

בהליך מקביל.  אנחנו יודעים לעשות את הבחינות 

ולתת את התשובות גם  בהקשרים אחרים, האם  

סיטואציה מסויימת מהווה אחזקה יחד, או לא 

מהווה אחזקה  יחד? אנחנו עושים את זה כל יום. 

"יש לרשות ני"ע יש  פרויקט משותף עם רשות  

שוק  ההון שבמסגרתו אנחנו בוחנים קוד ישראלי 

שמקביל או דומה לסטיוארט קוד האנגלי ואחד  

נהרכיבים שלו - כך אנחנו מקווים - יהיה  גם  מדי

ניות  לגבי שיתופי פעולה בין מוסדיים. 

"בנוגע לטיוטת התקנות של רשות שוק ההון, 

נאני חושב שכולנו מסכימים שככל שטיוטת הת

קנות תבשיל ותעבור, אז מדובר בהכחדה של שוק 

הייעוץ. כי למרות שהתקנות, לכאורה, מאפשרות 

להשתמש בו, שיקול הדעת בסוף יגרום דה-פקטו 

להכחדה. אני חושב שעל מנת להכחיד תעשייה  

נשהיא תעשייה שבסך הכל מקובלת בכלכלות מוד

רניות ובשוקי הון שאנחנו מנסים להדמות  אליהם, 

צריך טעמים מאד  טובים. זה לא  ששוק היעוץ 

בישראל היה  מושלם,  אבל על מנת לעשות צעד 

שהוא מאד רדיקלי אז צריך נימוקים מאד טובים. 

בסך הכל אני חושב שסוג הבעיות  שנתקלנו בו 

נבנוגע לחברות הייעוץ בישראל לא שונה משמעו

תית מקשיים אחרים שראו במדינות אחרות. הדרך  

לפתור אותם היא בדרך יותר רכה. יהיו מוסדיים 

קטנים  שיעדיפו פשוט לא להתעסק בזה ויצאו 

מחברות  בארץ. כל המוסדיים לדעתי יגדילו עוד 

יותר את האחזקות שלהם  בחברות חו"ל, שלא 

כפופות לדבר  הזה. בעיית  ניגוד העניינים שדיברו 

עליה,  שמלכתחילה היתה המקור  להכניס  את 

חברות  היעוץ,  תחזור  למקומה. אז אני לא רואה  

נאת היתרון הגדול, אני חושב שאפשר היה להת

מודד עם זה, ואולי עדיין אפשר, באופן יותר  רך. 

הצעד הזה הוא  נראה לי מרחיק  לכת".

עו"ד אילן גרזי: "במיוחד שיו"ר הרשות הגיעה  

משם".

עו"ד מיכל ארלוזורוב: "בסוף אנחנו יועצים 

משפטיים. אנחנו קמים בבוקר,  אנחנו צריכים 

לתת ייעוץ, אנחנו צריכים לקחת החלטות.  אני 

נלא יכולה  לתאר לכם את חוסר הוודאות כא

שר אתם חיים בשוק שאין עם מי לדבר בו. אני 

צריכה לקום בבוקר  ולהיות  מסוגלת להגיד אם 

להעביר החלטה באסיפה כללית, או לא להעביר. 

כמה שעות  וימים וזמנים אני יכולה  לכתת את 

רגלי בשיחה עם  30-40 גופים מוסדיים אם אין 

לי משהו שיכול לתת לי אפילו כיוון. בסוף, תכל'ס, 

אנחנו קמים בבוקר וצריכים לתת עצה. ואם אין לי 

עם מי לדבר, ואין לי את מי לשאול, זה 'תוקע' לי 

נאת  הפעילות. תיקחו גם את זה בחשבון. אני יוד

נעת שהעולם התיאורטי הוא מאוד יפה, ואני מכ

בדת את כל החששות, אבל תכל'ס חברה צריכה  

לחיות,  אין מה  לעשות. אם אין לך  עם מי לדבר 

אתה לא יכול לזוז". 

: "אני מצטרפת לענ סעו"ד תחיה רותם-פורטו

ניין הזה של  4 או 6 שעות  לפני אתה  מקבל את 

הנגד/בעד,  זה בלתי אפשרי. עם אנטרופי אפשר 

היה לדבר קודם  ולשנות אם  צריך.

ריכוזיות גדולה יותר בשוק 
המוסדי

: " אני רוצה להצטרף למה שמנ ןעו"ד מוטי ימי

רבית חבריי הציגו  כאן ביחס להשלכות טיוטת 

התקנות של רשות שוק ההון.  אופיר ניסח בצורה 

עדינה ואמר שהוא לא רואה יתרון בתקנות,  ואני 

אגיד  את זה בצורה אולי יותר  בוטה.  מהניסיון 

שלי, המשולב  גם  ברגולציה וגם במגזר הפרטי, 

זו אסטרטגיה שבו כולם מפסידים.  כולם ייצאו 

מפסידים  להערכתי אם תעבור טיוטת התקנות  

בנוסחה כפי שהיא היום. לצורך העניין אתייחס 

נלנושא האנליזה. אני אתייחס גם לעניין של חו

בת ההצבעה. בראיית  הגופים המוסדיים זה  די 

ברור. זו תוספת  של עלויות, זמן יקר ומשאבים. זה 

מכניס אותם למקום שהם שמחו מאוד להתרחק 

ממנו -  מההשפעה והלחצים מצד מנהלי חברות  

נציבוריות  ומצד  בעלי שליטה. ההכבדה  תבוא לי

נדי ביטוי בעיקר אצל המוסדיים הקטנים, מה שי

כול לגרום  לריכוזיות גדולה  יותר בשוק המוסדי. 

בעיני, העלות בהקשר הזה עולה לעין שיעור על 

>>

רב-שיח: האקטיביזם המוסדי בשוק ההון

עו"ד אופיר  אייל - יועץ בכיר ליו"ר רשות ניירות ערך ומנהל 
2010, ומכהן בתפקיק  המחלקה הבינ"ל. מועסק ברשות משנת

דו הנוכחי מינואר 2017. בתפקידו הקודם שימש כראש תחום 

אכיפה פרטית ברשות, ופעל באופן אינטנסיבי וחלוצי להגברת 

מעורבות הרשות בתחום האכיפה הפרטית של דיני ניירות ערך 

ודיני החברות, ולהגברת המודעות לחשיבות האכיפה הפרטית 

במארג אמצעי האכיפה של דיני ניירות ערך ודיני החברות. 

קקודם לעבודתו ברשות עבד במשרדי עורכי דין מובילים, ובי

ניהם במשרד דנציגר, קלגסבלד ושות' ולאחר מכן במשרד א. 

קלגסבלד ושות'. בשנותיו בשוק הפרטי עו"ד איל ייצג לקוחות 

עסקיים גדולים בתיקי ליטיגציה מורכבים בתחום המסחריק

אזרחי, וכן בתחום המנהלי. הוא בעל תואר ראשון במשפטים 

קמהאוניברסיטה העברית בירושלים, ותואר שני במשפטים )בה

צטיינות( מאוניברסיטת UNSW בסידני, אוסטרליה.

עו"ד ורד אורן - שותפה במחלקת תאגידים במשרד עוה"ד פישר 
בכר חן וול אוריון ושות' )FBC(. מתמחה בתחומי שוק ההון, מימון ודיני 

חברות. מייצגת לקוחות ציבוריים ופרטיים בכל הקשור לדיני חברות 

קניירות ערך, לרבות גיוסי הון ומיזוגים ורכישות. מלווים מוסדיים בפ

רויקטים של תשתיות ואנרגיה בישראל, בדגש על מימון מתקני אנרגיה 

מתחדשת בישראל. בעלת תואר שני )MBA( במינהל עסקים.

-עו"ד ענת ארז  אחראית מילוי חובות )Compliance Officer( בחק
ברת דירוג האשראי "מדרוג" הפועלת בישראל מאז 2003. עורכת דין 

ובעלת משרד עצמאי בעבר. ממונה על ציות החברה ועובדיה להוראות 

חוק הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשס"ד -2014, התקנות 

שהותקנו מכוחו, ולנהלי החברה.

-עו"ד מיכל ארלוזורוב  היועצת המשפטית של חברת אדמה מכתק
שים )מכתשים מפעלים כימיים לשעבר( מקבוצת אדמה )מכתשים אגן 

קלשעבר(. בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. התמח

תה אצל השופט משה בייסקי בבית המשפט העליון בתקופת כהונתו 

כיו"ר הועדה לבחינת פרשת ויסות מניות הבנקים.

"ד הדר ברין-וייס - היועצת המשפטית הראשית של "כלל ביק וע
טוח", חברת ההנהלה ומשנה למנכ"ל. במסגרת זאת מנהלת את האגף 

קהמשפטי של קבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, אשר אחראי למ

תן יעוץ משפטי לכל פעילויות החברה ולדירקטוריון, לרבות אחריות 

על מזכירות החברה, הרגולציה בקבוצה והקשר עם הרשויות. נכללה 

קברשימת היועצות המשפטיות המובילות בישראל על ידי חברת הדי

רוג הבריטית הבינלאומית Chambers & Partners. במסגרת בחירתה 

הוענק לה אות הוקרה על ידי החברה, שמיועד למשרדי עורכי דין 

וליועצים משפטיים מובילים. 

-עו"ד ד"ר אייל גבע  מומחה למשפט מסחרי ושוק ההון, דיני תאק
גידים, ניירות ערך, פשיטות רגל והיבטים בינ"ל של המשפט. מתמחה 

בייעוץ לדירקטורים ונושאי משרה בחברות ציבוריות ; תהליכי מו"מ 

קלאישור עסקאות בעלי עניין; מדיניות תגמול ועסקאות כהונה והעס

קה ; מו"מ מול בעלי מניות לקראת הצבעות באסיפה ; וליווי חברות 

 )LLB( לקראת הנפקה בשווקים בינ"ל. בעל תואר ראשון במשפטים

מהאוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני  ))LLM במשפט מסחרי 

מאוניברסיטת טורונטו )UofT(, ותואר שלישי )PhD( מביה"ס למשפט 

וכלכלה בלונדון )LSE(. בעבר היה שותף במשרד עוה"ד מטרי מאירי 

ושות' ושימש כמשפטן בכיר האחראי על תחום ממשל תאגידי ברשות 

ניירות ערך.

עו"ד אילן גרזי - שותף בכיר וראש מחלקת שוק ההון במשרד 
עוה"ד פרל כהן צדק לצר ברץ. עוסק בתחומי שוק הון, ניירות ערך 

ודיני חברות. בעל ניסיון רב בייצוג חברות בורסאיות הרשומות 

בארץ ובחו"ל. עבד לפני כן במשרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן. בוגר 

תואר ראשון במשפטים )LL.B( מאוניברסיטת תל-אביב.

-עו"ד ניר דאש  שותף במשרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן. מתמק
חה בתחום המיזוגים והרכישות וכן בתחום ניירות ערך ושוק ההון. 

קמייעץ בכל האספקטים של הליך ההנפקה לציבור ועבד על תש

קיפים ומסמכי הצעה לציבור למספר חברות ציבוריות גדולות וכן 

מייעץ באופן שוטף לחברות ציבוריות בכל ההיבטים התאגידים 

ובהיבטי דיווח וניירות ערך. בנוסף, בעל ניסיון בעסקאות מיזוג 

קורכישה מקומיות ובינ"ל. טיפל בכמה מעסקאות המיזוג והרכי

שה הגדולות שבוצעו בישראל בשנים האחרונות. בעברו עבד ניר 

 Latham & כמתמחה זר במחלקת החברות של משרד עורכי הדין

Watkins LLP בניו-יורק, שם התמקדה פעילותו במעורבות בעסק

קאות מיזוג ורכישה. בעל תואר ראשון במשפטים )בהצטיינות( 

ותואר ראשון בחשבונאות, שניהם מאוניברסיטת תל-אביב.

עו"ד דוד חודק - ראש משרד עוה"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, 
GKH, הנמנה על עשרת משרדי עוק  הלוי, גרינברג, שנהב ושות'

קרכי הדין הגדולים בישראל. מייעץ ללקוחות בנושא מיזוגים ור

כישות, מבנה עסקאות מסחריות וענייני מס, מימון ובנקאות, הן 

בישראל והן בחו"ל. הוביל את הייצוג המשפטי של מספר גדול 

של חברות ציבוריות בקשר להצעות לציבור של מניות ואגרות 

קחוב בבורסות בישראל ובחו"ל. לאור התמחותו בדיני חברות וב

דיני ניירות ערך, מייעץ להנהלות ולדירקטוריונים של חברות, בכל 

הקשור להיבטים המשפטיים של תפקידם בשגרה ובמצבי משבר. 

מונה על-ידי משרד האוצר לעמוד בראש ועדה ציבורית לקביעת 

קפרמטרים להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים אשראי באמ

צעות רכישת אגרות חוב לא ממשלתיות וכן ביחס ל"הסדרים", 

לאחר המשבר העולמי של שנת 2008 )"ועדת חודק"(. היה חבר 

בוועדת רשות ניירות ערך הישראלית לנושא עידוד הון סיכון 

בישראל, 1994 )"ועדת ורדי"(, וכיהן כחבר ועדת הרשות בנושא 

קמבנה דוחות שנתיים ותשקיפים, והשלכותיהם )"ועדת פרופ' בר

נע", 2001(. הפך לשותף במשרד עוה"ד GKH בשנת 1986 ומאז 

 Weil, 2004 מכהן כראש משרד. בשנים 1992-1990 עבד במשרד

Gotschal & Manges בניו-יורק והתמחה בתחום ניירות ערך, מיק

זוגים ורכישות ועסקאות בינ"ל. סא"ל במיל., שירת בחיל השריון 

בתפקידי פיקוד ובתפקידו האחרון שימש כמג"ד טנקים. השתתף 

במלחמת יום הכיפורים )1973(. 

עו"ד רוני טלמור - ראש אשכול תאגידים ושוק ההון, מחלקת 
ייעוץ וחקיקה )משפט כלכלי( במשרד המשפטים.

עו"ד מוטי ימין - ראש מחלקת שוק הון וניירות ערך במשרד 
עוה"ד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'. הצטרף למשרד בשנת 

2018 לאחר שמילא תפקידי ניהול בכירים ברשות ניירות ערך, 

ובתפקידו האחרון כיהן כמנהל מחלקת תאגידים ברשות ניירות 

ערך. לימין היכרות מעמיקה עם שוק ההון הישראלי והוא בעל 

מומחיות יוצאת דופן בדיני ניירות ערך ובדיני תאגידים. כמו כן, 

מוטי מייעץ בהיבטים מורכבים של דיני ניירות ערך ודיני תאגידים 

בקשר עם ביצוע עסקאות מקומיות ובינ"ל של מיזוגים ורכישות, 

מימון, גיוס הון וחוב, השקעות וכיוצ"ב.

היועץ המשפטי ומזכיר החברה ב"מליסרון בע"מ" מקק  עו"ד גיא כשר -

בוצת עופר השקעות מאז 2011. לפני כן היה שותף בפירמת עוה"ד וקסלר 

ברגמן ושות' וייעץ לחברות מובילות במשק כמו אפריקה ישראל, הבורסה 

לני"ע בת"א, קבוצת אינטרגמה, קבוצת ברונפמן פישר, קבוצת גוטקס ועוד.

עו"ד מרינה לוין-למפר - מנכ"ל שיין שירותי נאמנות שוק ההון 
בע"מ המעניקים שירותי נאמנות במגוון פעילויות בשוק ההון, לרבות 

קאג"ח סחירות, עסקאות הלוואה פרטיות, קרנות השקעה וקבוצות הש

קקעה. בעלת תואר ראשון במשפטים ובמינהל עסקים ותואר שני במי

נהל עסקים MBA((, שניהם מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.

-עו"ד אלעד מקדסי  סגן ראש מחלקת שווקים ברשות התחרות לשק
עבר רשות ההגבלים העסקיים(. בעבר שימש ראש צוות בנקאות ברשות. 

אילן פלטו - מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות. כלכלן ועו"ד בהשכלתו. 
1982-1991 במשרד האוצר כסגן הממונה על התקציבים, בשק  עבד בשנים

נים 1992-1996 במשרד ראש הממשלה, כיועץ הכלכלי של ראשי הממשלה 

יצחק רבין ושמעון פרס, ובשנים 1997-2004 בבנק המזרחי, כסמנכ"ל לתכנון 

וכלכלה. לאחר פרישתו מהשירות הציבורי עבד כיועץ כלכלי וארגוני.

-עו"ד  ענת פילצר-סומך   יועצת משפטית חיצונית לאיגוד החבק
רות הציבוריות. מייסדת משרד פילצר-סומך, עורכי דין. מומחית בייעוץ 

קלתאגידים, לדירקטוריונים ולנושאי משרה בארץ ובחו"ל, בדיני תא

גידים וניירות ערך, מיזוגים ורכישות. יו"רית ודירקטורית. בעלת תואר 

LL.M – מנהל עסקים( מאוניברסיטת ת"א. מנהלת אקק )שני במשפטים 

דמית ומרצה בכירה בקורסי דירקטורים במי"ל. מרצה במוסדות שונים. 

חברה בוועדת תאגידים ובוועדת ניירות ערך של לשכת עורכי הדין. 

פרופ' אהוד קמר - פרופסור למשפטים ומנהל מרכז בתיה ויששכר 
פישר לממשל תאגידי ורגולציה בשוק ההון באוניברסיטת תל-אביב. 

קהוא גם חבר מחקר במכון האירופי לממשל תאגידי. לפני שהצט

רף לאוניברסיטת תל-אביב, היה פרופסור למשפטים ומנהל התוכנית 

ללימודי עסקים באוניברסיטת דרום קליפורניה. הוא היה גם פרופסור 

אורח באוניברסיטת הרווארד, אוניברסיטת ניו-יורק, אוניברסיטת שיקגו 

והאוניברסיטה העברית בירושלים. פרסם מאמרים בכתבי עת מדעיים 

מובילים.

-עו"ד תחיה רותם-פורטוס  בעלת רישיון לשמש כנוטריון ומוסק
מכת לעריכת ייפוי כוח מתמשך. פועלת לעריכת ייפויי כוח מתמשכים 

קבהתאם להכשרה והסמכה של משרד המשפטים )והאפוטרופוס הכ

ללי( ולשכת עורכי הדין. בעבר יועצת משפטית, מזכירת חברה וממונה 

על תכניות אכיפה בחברת רובוגרופ ט.א.ק ובחברות הכשרת הישוב 

חברה לביטוח והכשרת הישוב החזקות ביטוח וכן חברות נוספות. 

בע"מ בעלת תואר ראשון במשפטים )LL.B( ותואר שני במינהל עסקים 

)ExMBA( שניהם מאוניברסיטת תל-אביב.

עו"ד איתן שמואלי - שותף וראש תחום שוק ההון וניירות ערך 
במשרד עוה"ד ליפא מאיר ושות'. בעל ניסיון של למעלה מ-35 שנים 

בטיפול בחברות ציבוריות ופרטיות הרשומות למסחר בבורסה של 

קת"א ובבורסות אחרות בעולם. מלווה עסקאות מסחריות מסוגים שו

נים ובעיקר עסקאות מיזוג ורכישה של חברות, החל משלב המשא 

ומתן, הכנת החוזים ויישום העסקה, לרבות היבטי המימון הקשורים 

קבהן. שירת בחיל האויר כאיש צוות אוויר, בוגר האוניברסיטה הע

ברית בירושלים במשפטים ובכלכלה ובעל תואר שני במשפטים מן 

האוניברסיטה של לונדון. 

רשימת המשתתפים ברב-שיח )לפי סדר א"ב(: 

<<

פרופ' אהוד קמר: "נקודת המוצא שלנו צריכה להיות לא של 
יריבות, אלא של שיתוף. כאשר שיתוף מלווה גם בביקורת"

עו"ד הדר ברין וייס: "אם כבר יש גוף שרוצה להשפיע, 
בוודאי בחברות שאין להם שליטה, אז עדיף שזה יהיה הגופים 

המוסדיים. אלה הם גופים מנוסים, שנמדדים על התשואות 
שלהם, ויש להם ראייה ארוכת טווח"
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גג

לוועדת השקעות. בנוסף, אני חושבת שאפשר למצוא 

עוד הרבה פתרונות  ביניים בין המודל של אנטרופי 

לבין ביטול כליל של המודל של  אנטרופי. יש  שורה 

של אמצעים שיאפשרו לאנטרופי לתת את האנליזות 

נואת  ההמלצה,  אבל המוסדיים יצטרכו לדון  בהמל

צות  ולנמק - לא רק אם הם  מתנגדים,  אלא גם אם 

הם  בעד.  אפשר לחייב רק מוסדיים גדולים באנליזה  

בתוך הבית. אפשר  אנליזה בתוך הבית,  מעל שיעור  

אחזקות מסוים. לא לבטל  את חובת ההצבעה, אלא  

פשוט לחייב  אנליזה  פנימית מעל שיעור  אחזקות  

מסוים,  ובמקרים אחרים להיעזר בגוף חיצוני.  בואו 

נבין, לא  כל  החלטה  שעולה  לאסיפה  הכללית  היא  

החלטה  מהותית. כל עסקה חריגה  עם  בעל שליטה 

עולה לאסיפה הכללית. לאו דווקא  כל עסקה  היא  

מהותית. יכולה להיות עסקה שהיא לא  מהותית, 

אבל היא  לא במהלך העסקים הרגיל. בחברות ללא 

גרעין שליטה, ברגע שמרחיבים את חובת ההצבעה, 

נעל כל שינוי בתקנון בחברות ללא גרעין שליטה מו

סדי יצטרכו גם להצביע  וגם  לבצע  אנליזה. כלומר, 

אם מסתכלים על כל התמונה  יש פה  נטל עצום. יש 

פתרונות  ביניים שאפשר למצוא גם כדי להשאיר  

את חובת האחריות  וגם בסוף שיהיו יעילים מבחינת 

כלל  השוק".

תנו לשוק לעשות את שלו
עו"ד ענת פילצר-סומך: "אני רוצה  להעלות פה  

נשאלה שנגענו בה  רק  בעקיפין. לעניין חובת  ההצ

נבעה של גופים מוסדיים באסיפות כלליות של חב

רות שאת ניירות הערך שלהן הם מחזיקים; איך אתם 

רואים  את חובת  ההצבעה  כפי שהיא  היום,  איך 

אתם רואים אותה אחרי טיוטת התקנות של רשות  

שוק ההון, ומה אתם חושבים שהוא המצב  הרצוי?"

עו"ד דוד חודק:  "אני חושב שיש איזה מין 

גישה שמאמינה אמונת יתר, כמעט דתית, בסדר  

וניקיון. אני - כמי שלא היה אלוף בסדר וניקיון 

נבביה"ס היסודי - לא מאמין בזה. אני חושב  שה

תחרות היא  הערך החשוב לשוק חופשי. חברות 

צריכות להתחרות על ממשל תאגידי,  מוסדיים 

צריכים להתחרות על החברות עצמן". 

עו"ד  רוני טלמור: "ואין כשלי שוק?"

עו"ד דוד חודק:  "לא  בזה. היו כשלי שוק והם 

נתוקנו בחוק  החברות. אני חושב שהמנגנונים  בי

שראל הם מספיק טובים ואני לא חושב  שצריך 

לחייב  את  המוסדיים להצביע  בכלל". 

עו"ד ענת פילצר-סומך: "בשום  מקרה?"

עו"ד דוד חודק:  "בשום מקרה, לדעתי. זה  

עניין של השוק. אם יהיה  מוסדי שיבוא ויצביע 

ויהיה מעורב, ויראה שהוא עושה את זה לא מן 

השפה אל החוץ כדי לחסוך תקציב פרסום, אלא 

מתוך התעניינות ודבר אמיתי, אני חושב שהייתי 

הולך ושם את הכסף שלי שם שינהל לי אותו. 

תנו לתחרות  ולשוק לעשות את שלו. כולם פה 

מחפשים מנגנונים על מנגנונים שבמקרה הטוב 

נזה מרוץ לבינוניות. במקרה הרע זה מרוץ לתח

נתית. אני חושב שכל הרעיון צריך להיות  בתח

רות. זה שרשות  התחרות בולמת תחרות, אני 

בכלל לא מבין את הסיטואציה פה. זה  רשות  

אנטי-תחרות".

יעו"ד אלעד מקדס )רשות התחרות(:  "אני מזנ

כיר שרשות התחרות לא אסרה על גופים לשתף 

פעולה. היא לא אמרה להם: 'לכו תשתפו פעולה', 

אבל היא לא אסרה עליהם לשתף פעולה במקום 

שבו עולים חששות שנוגעים לניהול החברה". 

עו"ד אופיר  אייל )רשות ני"ע(: "להבנתי בגלל 

האדישות של המוסדיים הגענו לחובת ההצבעה. 

כלומר, בגלל שהשוק כבר לא עבד. עכשיו אנחנו 

כבר בשלב שהניסוי לא הצליח. אז אפשר כמובן 

לדבר על ההיקף וכדומה, אבל להגיד 'בוא ניתן 

לשוק לעבוד' זה כבר לא במקום".

עו"ד אילן גרזי: "אבל בוא ניתן לכל גוף מוסדי 

לקבוע את מידת המעורבות שלו".

עו"ד ענת פילצר-סומך: "אני רק רוצה  להזכיר  לכל 

הרגולטורים פה שהנחת העבודה לפיה רמת ממשל 

תאגידי גבוהה בחברה בהכרח מביאה לתשואת יתר 

במניה היא הנחת עבודה שמחייבת הוכחה".

עו"ד דוד חודק:  "ממשל תאגידי לא  בונה ערך 

יש  מאין,  הוא מקסימום שומר  על ערך, כי סדר 

נוניקיון יש  לו ערך. אבל בואו לא נגזים עם סדר וני

קיון, בסוף צריך לנהל יזמות  עסקית,  צריך לעשות  

נתחרות, צריך לנסות ולהרוויח  במשטר  קפיטליס

טי ולעשות  טוב לכל הסביבה, בוא לא נשכח את 

זה, שם העולם האמיתי לא ברגולציות ושיהיה נוח  

ליועצת משפטית לדבר עם אחד  ולא  עם עשרה. 

מה זה הדבר הזה בכלל? אתם יודעים שבארה"ב 

כמעט ואין בכלל תביעות  ייצוגיות. ירדו התביעות  

הנגזרות  והייצוגיות, כי יש דיאלוג בין המוסדיים 

לחברות. אז שם זה אפשרי ופה זה לא אפשרי? 

תשחררו. כולם פה בהיסטריה.  לאט-לאט".

התאמות , לא הכבדות
עו"ד  רוני טלמור: "אני רוצה  להתייחס לסוגיית 

הרוב מן המיעוט, אפרופו הצבעות. אנחנו לא חושבים 

שצריכה להיות העדפה לחברות עם או בלי שליטה, 

נואנחנו באמת רואים שיש יותר ויותר חברות בלי שלי

נטה. וכמו שגם אמרתי, זה מייצר בעיות נציג  שונות ומ

חייב התמודדות אחרת, ולכן אנחנו בימים אלה בוחנים 

את  הצורך בהתאמות בהסדרים בחוק החברות ביחס 

לחברות  בלי שליטה".

עו"ד ענת פילצר-סומך: "את מבטלת את הרוב  

מן  המיעוט?"

עו"ד  רוני טלמור: "לגבי רוב מן המיעוט זו 

שאלה. כשחושבים על המיעוט הרי אין מיעוט 

בחברות בלי שליטה, אבל כן צריך לדבר על רוב 

נבלתי נגוע. למשל, הפרק של עסקאות בעלי שלי

טה בחוק החברות מדבר כבר היום על זה שאם 

יש בעל מניות  שלא נחשב לבעל שליטה, במובן 

הרגיל של חוק  ניירות ערך, אבל הוא מחזיק 25%, 

עסקאות איתו יהיו טעונות אישור והוא לא יוכל 

להשתתף ולהצביע בעד העסקה איתו. ההיגיון 

הזה הוא היגיון שמקובל בהרבה מאד מדינות, 

שהרוב יהיה רוב  בלתי נגוע בנושאים מסוימים".

עו"ד ענת פילצר-סומך: "אז את מחמירה את 

הרגולציה?"

עוד  רוני טלמור: "אני לא אומרת את זה. יש  

לך את  זה  היום בחוק  החברות. אותו דבר  לגבי 

מדיניות תגמול.  אם את מבטלת לגמרי והופכת 

הכל לרוב רגיל,  מה תגידי על מצב  שבו מנכ"ל 

של חברה מחזיק מניות ומצביע בעד? או נושאי 

משרה ודירקטורים מחזיקים? המטרה שלנו היא  

לעשות התאמות  ולא  הכבדות,  כי בעיות  נציג  

נשונות מצריכות  פתרונות שונים. הרכב  הדירק

טוריון  יכול להיות  שונה  לגמרי.  יש שאלה מאד 

טובה אם אנחנו רוצים דח"צים בכלל בחברות  בלי 

שליטה, או שאנחנו נהיה  מוכנים להסתפק  ברוב  

של דירקטורים  עצמאיים או בלתי תלויים,  ואלו 

שאלות שאנחנו עוסקים בהן בימים אלה. 

עו"ד ענת פילצר-סומך: "נשמח לרב-שיח נוסף 

בסוגיות אלה. תודה לכולם על ההשתתפות".

עו"ד אילן גרזי: "הדרך הנכונה היא המודל שמיושם באירופה 
ובהרבה מאד חברות וגורמים מוסדיים בארה"ב ולפיו הגורם 
המוסדי מחוייב לקבוע איזושהי תוכנית מבחינתו, והוא נותן 

גילוי איך הוא אוכף את הממשל התאגידי"

עו"ד ניר דאש: "במקומות האלה של החברות שאין בהן גרעין 
שליטה - ואנחנו רואים את זה בעיקר בחברות שנסחרות 

בחו"ל, יש הצדקה להקלה משמעותית"

עו"ד אייל גבע: "מאחורי הדיון הזה מבצבץ הראש של הדיון 
האחר - כמה  כוח נתנו למיעוט - ואני חושב שזו תקלה גדולה, 
ולכן חלק מהזעם הוא באמת הכוח שיש למיעוט. חייבת להיות 

עמדה ברורה של הרשות, או של משרד המשפטים, מתי 
הסכמות אד-הוקיות הופכות להיות החזקה ביחד "

עו"ד מוטי ימין: "לדעתי כנקודת מוצא נכון לראות בבעלי 
מניות שמסכמים ביניהם על אופן או זהות המועמדים 

לדירקטוריון כמי שחזקה שיחשבו כמחזיקים ביחד. יחד עם 
זאת יש הבדל בין חברות שבהן השליטה מרוכזת, לבין חברות 

שבהן השליטה מפוזרת"
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