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מבוא לרגולציה על  
 עסקאות עם בעלי עניין
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 ניהול פירמה הוא אוסף של בעיות נציג

כנציגם הדירקטוריון את ממנים המניות בעלי 

ההנהלה את ממנה הדירקטוריון 

העובדים את ממנה ההנהלה 

 להעביר תמריץ להיווצר עשוי מהם אחד לכל ,עקרונית•
 .המניות בעלי של מכיסם הפרטי לכיסו שווי

 בהתאם פועלת המניות בעלי אסיפת ,ככלל ,בנוסף•
 עושק של בעיות להיווצר עשויות ומכאן רוב להחלטות

 .המיעוט
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 סוגים עיקריים של עסקאות עם בעלי עניין בחוק החברות

 חשש שמעלות עסקאות מראש לאתר מנסים ,כן על•
 .שונה באופן בהן ולטפל ,החברה לטובת שאינן לכך

 

 :מהסוג בעסקאות מדובר ,קטגורית•
 משרה נושא עם עסקה×
 השליטה בעל עם ציבורית חברה של חריגה עסקה×
  של הערך ניירות של מהותית פרטית הצעה×

 החברה
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 המחשה לעסקה עם בעלי עניין

 שהוא החברה את ינצל העניין שבעל חשש קיים•
 הנאה טובות קבלת לצורך חלקי באופן בה מחזיק

 .אישיות
  החשש יותר נמוך השליטה בעל של האחזקה שאחוז ככל•

 .יותר גדול המניות בעלי של
  השליטה מפרמיית חלק מהוות עניין בעלי עסקאות לעיתים•

 .המרכזי המניות בעל של
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פרטיציבורי



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

 סוגים שונים של עסקאות בעלי עניין: ב"מחקרים מארה

  בחברות עניין בעלי עסקאות של עיקריים הסוגים
 *:ציבוריות

 .קשור מצד שירותים או סחורות של מכירה או רכישה1.

 .קשור לצד או קשור מצד הלוואות2.

.קשור בצד השקעות ביצוע3.

 לצד( קשור מצד נכסים של )מכירה( רכישה ביצוע4.
 .)קשור
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* Gordon, E. A., Henry, E., & Palia, D. (2004). Related party transactions and corporate governance. In Corporate

Governance (pp. 1-27). Emerald Group Publishing Limited. 
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 גישות שונות לעסקאות בעלי עניין

 החברה מנהלי של האינטרסים :העניינים ניגוד גישת•
 מלא באופן תואמים תמיד אינם הדירקטוריון ועדות ושל
   .המניות בעלי של האינטרסים את

 

 ממלאות עניין בעלי עסקאות :היעילה העסקה גישת•
 אשר צדדים בין מקשרות הן שכן חשוב כלכלי תפקיד

   .אמון ביניהם וקיים פרטי מידע השני עם אחד חלקו

 

 עניין בעלי עסקאות על אידיאלית רגולציה ,עקרונית•
 החברה לטובת שהן העסקאות את משמרת הייתה

 .החברה לטובת שאינן אלה את ומונעת
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Gordon, E. A., Henry, E., & Palia, D. (2004). Related party transactions and corporate governance. In Corporate 

Governance (pp. 1-27). Emerald Group Publishing Limited. 
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 עניין בעלי עסקאות על מוחלט איסור•
  בעלי של לאינטרסים המזיקות עניין בעלי עסקאות מונע•

   .בחברה מרכזיים לא מניות
  של ביצוען דרך החברה את לייעל השליטה מבעל מונע•

 .יעילות עסקאות

  כלל לטובת הינה העסקה האם יבחן הדירקטוריון•
 מנגנוני בתוספת לעיתים( החברה של המניות בעלי

   .)משלימים בקרה
  בעלי עסקאות שתקדם בקרה המאפשרת מאוזנת גישה•

.החברה עם המטיבות עניין
 מניות בעלי של לאינטרסים המזיקות עניין בעלי עסקאות•

 ."לרדאר מתחת" לעבור יכולות המיעוט

9999    

עמדות מרכזיות לעסקאות בעלי עניין
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איתור עסקאות עם בעלי 
 עניין
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 שעולים בחששות בטיפול ומכריע ראשון שלב ,כאמור•
 .זה מסוג עסקאות איתור הוא עניין בעלי עם מעסקאות

  של המובחנות קטגוריותל נופלות שלא עסקאות•
 "לרדאר מתחת" לעבור עשויות עניין בעלי עם עסקאות

  מסמנת והפסיקה ההון בשוק הניסיון ,השנים לאורך•
 .עניין בעלי עם עסקאות של סוגים ועוד עוד
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 איתור עסקאות עם בעלי עניין
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 כלל אצבע לאיתור עסקת בעלי עניין הוגנת

 שלה והדרך שוק בתנאי משאבים להשיג קשה לפעמים•
 על מידע יותר שברשותם עניין מבעלי היא זאת לעשות
 :לדוגמה .מהציבור החברה

 .לחברה השליטה מבעל הלוואה•

 .לחברה השליטה בעל של אישית ערבות•

   .הוגנים לא בתנאים שנעשתה מעסקה הוא החשש•

  לשאול שיש העיקרית השאלה ,שלהלן בדוגמה ,כן על•
 ?המימון או הערבות הועמדו מחיר באיזה היא

 יותר סביר ,שוק בתנאי התבצעה עניין בעל שעסקת ככל•
   .לחברה לתרום שעשויה לגיטימית בעסקה שמדובר

  ,הוגנים שאינם מרכיבים בה שיש חשש קיים ,שלא ככל•
   .זרים משיקולים שנעשו
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 האינטרס את משרתים לא בחברה החלטות מקבלי•
 .המניות בעלי כללו החברה של
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 )גישה כלכלית(איתור עסקאות עם בעלי עניין 

 עסקה 

 יעילה 

 והוגנת

 עסקה 

 בתנאי 

שוק

סביר שלא 
מדובר  

 בעסקה  
שתפגע  
בחברה  
ובבעלי  
מניותיה
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 השפעות המימון ופירמידות שליטה:דוגמאות

  עלול אם-בחברת וגם בת-בחברת גם חוב בעל1.
  נמצא הוא בפועל כאשר נושים בישיבות להשתתף

 .מניות בעל של בכובע

 עשוי ,פירעון חדלות באזור בחברה השליטה בעל2.
 ערך משמידי מסוכנים בפרויקטים להשקיע

•asset-substitution. 
  חברת כאשר שליטה בפירמידות להחמיר עשויה התופעה•

 מבוצעות ההשקעה והחלטות ,פירעון חדלת באזור האם
   .הבת בחברת

 לו לאפשר השליטה בעל על ללחוץ תמריץ למממן3.
  .הבת בחברות כדאיות לא מימון עסקאות

14141414



פורום הגבלים עסקיים ורגולציה///  ר רועי שלם  "ר טל מופקדי וד"ד

  אגן-ממכתשים 47% -כ החזיקה כור העסקה בטרם•
  .הציבור ידי-על הוחזקה )53%( והיתרה

 תמורה נותנת היא כאשר ,החברה את רכשה יינה'כמצ•
  למניות ביחס כור שהחזיקה למניות שוויונית לא

  .הציבור שהחזיק

  בעלי כל בין שווה תמורה תחולק כי קבע המשפט בית•
  .החברה של המניות

 .דולר מיליון 45-ב הציבור המניות בעלי את פיצתה כור•

  חלק לעצמו ינכס לא השליטה שבעל מבטיח זה•
  מייצר הוא כאשר ,האחרים המניות בעלי של מהשווי
 .החברה למכירת עסקה
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 -ציבור 

מניות 49

 *40
 -מייסד 

מניות 51
60₪  

  לכך להביא עשוי זה ,חיובי שליטה שווי קיים מראש אם ,מאידך•
 לא השליטה שבעל משום ,תתבצענה לא יעילות שעסקאות

  .שליטה פרמיית מגלם שלא במחיר למכור ירצה

 :100₪ הינו חברה מניות של הכלכלי השווי כי נניח•
   .₪ 40 השוות מניות 49 – )שליטה ללא( בציבור מניות בעלי•

   .₪ 60 השוות מניות 51 – )שליטה עם( מייסד מניות בעל•

 110₪ תמורת החברה את לרכוש מציעים כעת•
 ?החברה את למכור כדאי כלכלית מבחינה האם•

 ?צד כל יקבל כמה השוויון בעקרון נדגול אם•

   מעוניינים יהיו השליטה בעלי האם•

 ?למכור   
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  חלק לרכישת רכש בהצעות נכשלו השליטה בעלי•
 .פינרוס הציבורית בחברה הציבור

 לרשימת פינרוס של כניסתה את מנע לא הדירקטוריון•
 .בבורסה מהמסחר מחיקתה לקראת ,השימור

 רכש הצעת פורסמה השימור לרשימת הכניסה לאחר•
 .שהצליחה נוספת

 משפיעה המניה של הסחירות-אי כי קבע המשפט בית•
 ,לכן .הקטנים המניות בעלי על יותר הרבה לרעה

 השליטה בעלי את שירתה השימור לרשימת כניסתה
  .הציבור שאר חשבון על ,שלהם הרכש הצעת ואת

 
 
 17171717
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  מבעל ישירים תשלומים קיבלו בחברה בכירים•
 .השליטה

 .)חיצוני מגורם הממומנת עלות( לחברה טוב לכאורה•

  התגמול מדיניות את מעוות שהדבר קבע המשפט בית•
   .החברה של
 את מעוות אינו שהוא לוודא כדי להיבחן חייב "צדדי" תשלום•

  המנהלים של התמריצים מערך ואת התגמול מדיניות
   .בחברה

  את רק ולא המניות בעלי כלל את משרתים החברה מנהלי•
   .השליטה בעל

 אותם מתמרץ לים"למנכ השליטה בעל של התגמול אך•
 .המניות בעלי כלל לטובת ולא לטובתו לפעול

 80% להחזיר נאלצו בכירים שלושה ועוד ל"כי ל"מנכ•
   .השליטה מבעל פרטי באופן שקיבלו מהבונוס

18181818

 )2017( ל"בכיתשלום לנושאי משרה : דוגמה
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טיפול בעסקאות בעלי 
 עניין וממשל תאגידי
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 בקרות עיקריות בישראל לאישור עסקאות בעלי עניין

 להיות אישי בעניין הנגועים דירקטורים על איסור•
 .הדירקטוריון בוועדות בהצבעות פעילים נוכחים

 המשולש המודל•
 דירקטוריון אישור1.
 הביקורת ועדת אישור2.
 :החברה של כללית אסיפה אישור3.

 בעסקה אישי עניין להם שאין המניות בעלי מקרב רוב      
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 הדירקטוריון

 לעיל המוצגת הסוכן בעיית את לפתור שמטרתו הגוף•
  החברה פעילות על מפקח אשר הדירקטוריון הינו בחברות

 .החברה הנהלת החלטות את ומבקר
 
 
 
 
 

 מפוזרת לרוב היא ציבוריות חברות על הבעלות ב"בארה•
 המניות בעלי לטובת פועל לא שהדירקטוריון הוא והחשש

 .)נוספת סוכן בעיית(
 הוא החשש ,שליטה בעל יש שבהן בחברות ,בישראל•

 את לקדם השליטה לבעל מסייע שהדירקטוריון
 .האחרים המניות בעלי חשבון על שלו האינטרסים
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 ההנחה היא בדירקטוריון בשימוש המרכזית הבעיה•
  כאשר המניות בעלי לטובת פועלים שהדירקטורים

 החברה מנהלי לבין ביניהם גדולה תלות קיימת בפועל
 .שלהם התמריצים במערכת עיוותים שנוצרים ומכך
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 הדירקטוריון ושכר המנהלים: ב"מחקרים מארה

Bebchuk, Lucian, and Jesse Fried. "Pay without performance: The unfulfilled promise of executive 

compensation." International Company and Commercial Law Review 16.11 (2005): 461.
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 ל"התגמול הכספי לדירקטוריון ולמנכ: מחקרים מהעולם

 פחות גורר ולדירקטוריון ל"למנכ יותר גבוה תגמול•
 .וההפך עניין בעלי עסקאות

  מעסקאות שחלק כך על לרמוז יכול זה שלילי מתאם•
.החברה למנהלי נזיל כספי פיצוי למעשה הן עניין בעלי
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Kohlbeck, M. J., & Mayhew, B. W. (2004). Agency costs, contracting, and related party transactions. 
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 יתרונות וחסרות לקיומו של ממשל תאגידי בחברה

 ,המנהגים ,התהליכים מכלול הוא  תאגידי ממשל
 שלפיהם הבקרה ומבני המוסדות ,החוקים ,המדיניות

 .ארגון  ומבוקר מתנהל
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חסרונות יתרונות

פגיעה בגמישות החברה•

סרבול תהליכים•

עלות כספית•

הגדרת יעדי משילות•

חיזוק גורמי הבקרה והפיקוח על  •

החברה ועל עסקאות בעלי עניין

הגברת שקיפות לכלל בעלי  •

המניות

VS
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 הפקעת את ממתנות דירקטוריון ועדות של קיומן•
  .המניות בעלי ממיעוט הנכסים

 המחירים ,מפקח דירקטוריון היה שבהן בעסקאות•
 נרכשו/שנמכרו נכסים עבור שילמו/קיבלו שהחברות

 בחברות שבוצעו לעסקאות בהשוואה יותר עדיפים היו
 *.הדירקטוריון של פיקוח ללא

 דירקטוריון ופיקוח דירקטורים של גבוהה עצמאות רמת•
 בעלי עסקאות של נמוך לאחוז מקושרים חברה על

   **.עליהם תקין ודיווח עניין
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 ממשל תאגידי חזק יעיל במניעה של עסקאות בעלי עניין

*   Cheung, Y. L., Qi, Y., Rau, P. R., & Stouraitis, A. (2009). Buy high, sell low: How listed firms price asset transfers in 

related party transactions. Journal of Banking & Finance, 33(5), 914-924. 

** Kohlbeck, M. J., & Mayhew, B. W. (2004). Agency costs, contracting, and related party transactions. 
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 יעילותו של ממשל תאגידי איכותי במניעה של עסקאות בעלי עניין

 נמוכה לסבירות ישיר קשר הדירקטוריון של לאיכותו•
 .עניין בעלי עם מניפולטיביות עסקאות של ולמניעה

 :איכותי לדירקטוריון המרכיבים•
עצמאיים דירקטורים של גבוה אחוז. 
האם מחברות דירקטורים של נמוך אחוז. 
תפקידי את המאיישים משרה בעלי של רחב מגוון  

   .ל"והמנכ הדירקטוריון
מומחיות עם דירקטורים   
  .חשבונאית   
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Lo, A. W., Wong, R. M., & Firth, M. (2010). Can corporate governance deter management from manipulating 

earnings? Evidence from related-party sales transactions in China. Journal of Corporate Finance, 16(2), 225-235. 
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  חיובי באופן משפיעה תאגידי ממשל של גבוהה איכות•
  לבעלי ערכה את ומעלה החברה של ביצועיה על

 *.המניות

 של הסטנדרטים את לשפר פעולות ביצעו אשר חברות•
 חברות על יתר ביצוע הציגו בחברה התאגידי הממשל

 **.בנושא פעולותיהם את החמירו אשר
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 יותר תועלת מעלות

*  Bebchuk, L. A. (2004). The case for increasing shareholder power. Harv. L. Rev., 118, 833. 

** Grandmont, R., Grant, G., & Silva, F. (2004). Beyond the Numbers—Corporate Governance: Implications for 

Investors. Deutsche Bank, Frankfurt. 
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 החברה את להנחות אחריות החברה של לדירקטוריון•
 כלפי אחריות לדירקטוריון .אפקטיבית בצורה עליה ולפקח

 .החברה של המניות בעלי כלל
 הנודע המידע כל את לחשוף צריכה ציבורית חברה•

 בעסקה העניין בעלי על  ,כך לצורך .עניין בעלי לעסקאות
 מנת על ,לעסקה זיקתם על לדירקטוריון להודיע שהיא כל

   .בפומבי כך על יודיע שהדירקטוריון
 ידי על עניין בעלי עסקאות על לפקח צריכים דירקטוריונים•

  גישה ולאפשר עצמאיים דירקטוריון חבריב שימוש
  להתגלות שיכולים אתיים לא מעשים על לדיווח בטוחה

  .כשרות לא עניין בעלי כעסקאות
  ציבוריות חברות של בנהלים פרצות וקיימות במידה•

 במדינה רגולטוריםה על עניין בעלי עסקאות על בפיקוח
 מניות בעלי על לשמור מנת על הפערים את להשלים
  .המיעוט
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 לממשל תאגידי בנושא OECD-עקרונות מנחים של ה

Oecd, O. E. C. D. (2004). The OECD principles of corporate governance. Contaduría y Administración, (216). 
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