של החברה )האסיפה הכללית( ,לבחור את הדירקטוריון הקובע את

א.הקדמה
המשטר והמבנה של החברה הישראלית מבוססימ על הדגמ הנהוג
בשיטת המשפט האנגלו-אמריקנית ,כך בעבר

פקודת החברותן ,וכך בהווה

-

-

מכוח הוראות

על פי מצוות חוק החברות

החדש, 2

מודל זה נהוג גמ בארצות נוספות דוגמת קנדה ,אוסטרליה וניו-
זילנד ,אולמ ברחבי העולמ ידועימ גמ מודלימ אחרימ ,רבי-השפעה,
של משטר ומבנה בחברה העסקית  ,לאחר כלכלת ארצות-הברית,
שתי הכלכלות המתועשות הגדולות בעולמ נמצאות בגרמניה וביפן,
התוצר הלאומי הגולמי של שלוש המדינות יחדיו מגיע כדי למעלה

ממחצית התוצר העולמי

הגולמי,3

המודל הגרמני משמש דגמ חשוב

לרבות ממדינות אירופה ,כגון מדינות סקנדינביה ,אוסטריה ,בלגיה,
הונגריה ובמידה פחותה גמ צרפת ושוויץ ,גמ הכלכלות המתחדשות

של מדינות מזרח אירופה נוטות לכיוון

זה ,4

חשוב מכ,ך גמ האיחוד

האירופי מהפך זה שנימ ברעיון לאמץ את המודל הגרמני ,המודל

היפני מהווה דגמ מסורתי מוביל ביבשת האסיאתית ,5אף שהמודלימ
בגרמניה וביפן שונימ באורח משמעותי מהמודל האנגלו-אמריקני,
לא היה בכך כדי למנוע את התעצמותן המרשימה של הכלכלות של
מדינות אלו במהלך המאה העשרימ ,ובעיקר לאחר מלחמת העולמ
השנייה ,מסתבר שקיימות חלופות ממשיות ,שיכולתן המעשית
מוכחת זה שנימ ,למודל הנתפס על ידינו ,הישראלימ ,כאקסקלוסיבי
ו  IIהכרחי , 611

כל אחת משלוש הכלכלות המובילות

ויפן

-

-

ארצות-הברית ,גרמניה

נדבלת מחברתה בפרמטרימ מרכזיימ כגון מבנה הבעלות

בהון ך  ,אתוס סוציאלי,

מערך פוליטי,8

תשתית תרבותית ועו.ד סביר

להניח כי צורתו של המשטר והמבנה הנהוג בחברות עסקיות בכל
אחת ממדינות אלו קשורה לפרמטרימ הייחודיימ לה ,במה נבדלימ
המודלימ האחד מחברו? כידוע ,באזורי ההשפעה של החשיבה
המשפטית האנגלו-אמריקנית נהוג להפקיד את ה"מפתחות" למשטר
ולמבנה של החברה בידי בעלי

המניות,9

הללו נתפסימ כ  IIבעלימ

מדיניותה ,לחתומ על מסמך היסוד של החברה ,לשנות אותו מעת
לעת ,להחליט בנושאימ המרכזיימ לתפקוד החברה )כגון הון החברה
ושינויימ מבניימ( ,וכדומהןן ,כנגזר מכך ,העמדה המקובלת במודל
זה היא שעל נושאי המשרה של החברה לנהל אותה למען השאת
הרווחימ של בעלי המניות 2ן ,אי-עמידה באתגר זה חושפת אותמ
לאחריות משפטית  3ן ,פונקציית המטרה של החברה האנגלו-
אמריקנית14

היא השאת הרווחימ של בעלי המניות ,ומה באשר

לשאר הגורמימ הקשורימ בחברה? ככלל ,החברה העסקית האנגלו-
אמריקנית איננה אמורה להתחשב באינטרסימ של מי שאיננו בעל
מניות כגון נושימ ,עובדימ ,צרכנימ ,ספקימ ,הקהילה שבה החברה
מתפקדת או הציבור בכללותו ,כל הגורמימ הללו ,אשר יכונו להלן
יחדיו "שאר הקהלימ

(Constituencies
כחיצוניימ

לחברה15

II

)ובאנגלית:

Stakeholders

או

Other

נתפסימ על ידי המודל האנגלו-אמריקני
ולכן אינמ חלק מהמבנה ומהמשטר שלה,

העדיפות של בעלי המניות

")(" Shareholder Primacy

תקפה

תמיד; היא ההסדר השיורי ,ניתן לפרוש מהעדפת בעלי המניות רק
במקרימ חריגימ כאשר חוזה או חוק ספציפי מחייבימ )משפטית(

התחשבות נקודתית באינטרס חיצוני  6ן,
מנג,ד בדיני החברות של שיטות משפט אחרות ,אירופיות
ואסי אתיות ,ההתחשבות באינטרסימ של קהלימ אחרימ מובנית
אל תוך התשתית הנורמטיבית של המשטר והמבנה של החברה
העסקית ,הן אינן רואות בהמ אלמנט חיצוני ,הראוי לעתימ להגנה,
אלא הן מעניקות להמ מקומ ממשי במערכת הפוליטית של החברה,
באנגליה ובארצות-הברית הכוח בידי בעלי המניות ,והטיפול בשאר
הקהלימ הוא באמצעות הסדרה )צנועה ומוגבלת( של דרך השימוש
בכוח ך ן ,בגרמניה וביפן ,לעומת זאת ,הכוח עצמו מוקצה ,דברכימ
שונות ,בין הקהלימ השונימ,

~

II

של החברה ס ן ,מחזיקימ בכוח האקסקלוסיבי לאייש את אורגן היסוד

פקוךת החברות ]נוטח חךש[ ,תשמ"ג  983-ו.

חוק החברות ,תשנ"ט  999-ו )להלן" :חוק החברות"(.
ראו:

"U. S. Bureau ofthe Census "Statistical Abstract ofthe United States

פרופטור ,הפקולטה למשפטים אוני ברטיטת בר-אילן ,עמית בכיר במכון הישראלי

(. 1996) 835 tbl. 1334,983 tbl . 1335

לךמוקרטיה ועורן-עמית של כתב העת "תרבות ךמוקרטית" ,תוךה שלוחה למר ךניאל

יוצא מכלל זה הוא המקרה הרוטי ,רווי הפתולוגיות .להצגתן ולניתוחן ראו ,למשל:

טירקיט על עזרתו המטורה ,גרטה מורחבת של מאמר זה תיכלל בהמשפט ט )עתיך

M.B. Fox & M.A. Heller "Corporate Governance Lessons from Russian

להתפרטם(,

Enterprise Fiascoes" 75 N.Y U.L. Rev. (2000) 1720; B.S. Black et al.

המשפט
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?" " Russian Privatization and Corporate Governance: What Went Wrong

" Governance

.52 Stanjord L. Rev. (2000 ) 1731

-

גם כאן קיימים יוצאים מהכלל .כ,ן למשל ,בעקבות המשבר הכלכלי הגדול בקוריאה,
בשנת  ,1997נעשים לאחרונה ניסיונות לשנות את המבנה והמשטר בחברה הקוריאנית

-

בעיקר באשר לתפקיד הדירקטוריון

-

12

במטרה לאמץ דוקטרינות אמריקניות אל

התפיסה האמריקנית מצויים בהלכת

לסיכום עמדת המשפט האמריקני הנוהג:

rו

.Pacijic Basin L. J. ( 2000 ) 18
מעניין לקרוא את הספרות המקצועית העוסקת במחקר השוואתי של המודלים השונים

). York Times (Novelnber 16 , 1986

Y. Tsurumi "Made in

לסקירה ראו:

.23,23
14

במאמר זה נצייר תמונה כוללת שאיננה מוטית

ראוי לדבר על מודל אנגלו-אמריקני משום שלא קיים הדבל משמעותי בנידון בין דיני
החברות שבשתי המדינות.

15

אופנה רגעית.

" R. La Porta et al. "Corporate Ownership Around the World

ובין תביעה של נושה כלפי החברה :לנושה יש תביעה נגד החברה ,ובעל המניה

-

נוסף על התביעה נגד החברה

-

גם תיבעה בחברה עצמה .ראו

.lnternational Comparison" 43 Eur. Econ. Rev. ( 1999 ) 1049
לדיון בהשפעות הפוליטיות על הדרך שבה עוצב מבנה הבעלות בחברות עסקיות

את המלומד האנגלי ,Gower

בד"נ  39 / 80בזריגו נ' .ד.גב

בשלוש המדינות ראוM.J. Roe Strong Managers, Weak Owners: The Poiiticai :

מערכות היחסים של החברה עם הנושים ועם בעלי המניות :הנושה נתפס כ"חיצוני"

.Roots 0/ American Corporate Finance ( 1996) 169-186

לחברה ואילו בעל המניה "פנימי" לה  .אף על פי שלחברה יש אישיות משפטית עצמאית,

לתיאור מפורט ראו למשל י'צי שטרן "החברה כאישיות משפטית חסרת בעלים:

בעל המניה הוא "בעליה" .

R.A. Booth "Stockholders, Stakeholders, and Bagholders (or How
.429,430-431
ולמבנה של החברה העסקית מגדירים בפתח עבודתם את המונח

16

להלכה האמריקנית ראו:

17

כ,ןלמשל ,בחלק ניכר ממדינות ארצות-הברית התקבלו לאחרונה "חוקי קהלים"

.R. Clark Corporate Law ( 1986) 17-18

) (Constituencies Statutes

ובמדינת דלוואר קיימת גישה המרחיבה ,במקרים

מסוימים ,את חובת ההתנהגות של נושאי משרה גם כלפי מי מהקהלים ,לדיון וניתוח

כ,ן למשל ,מלומדים אמריקנים שסוקרים את עמדת המשפט האמריקני באשר למשטר

" Corporate

ע

rו

דברי השופט שמגר ,המצטט

)Investor Diversification Affects Fiduciary Duty)" 53 Bus. Law . ( 1998

C,כ

,..,

גם בפסיקה הישראלית מובעת עמדה המבחינה בין תביעה של בעל המניה כלפי החברה

 9טקסטיל בע"מ ,פ"ד לה)  .208-207 , 197 ( 4מעמדה זו משתמע הדבל איכותי בין

תאוריה ,דין ,מציאות" מחקיי משפט כא )עתיד להתפרסם( פרק ג. 2.ב.

"t

Cכ

נתפס כמי שיש לו

54J Fin. (1999) 471; M. Becht &A. Roel "Blockholding in Europe: An

11

J.R. Macey "An Economic Analysis

ג

).413 ( 1919
13

crו

) Beneficiaries of Corporate Fiduciary Duties" 21 Stetson L. Rev . ( 1991

על רקע המציאות הכלכלית המידית שבה היא נכתבת:

10

לאסמכתאות וניתוח ראו שטרן ,לעיל הערה  ,9בפרק ג .1.2 .שורשיה המשפטיים של

2ג
;c:

Dodge v.. Ford Motor co. 3 A.L.R. :Ford

of the Various Rationals for Making Shareholders the Exclusive

America, Managed by Japan: Explaining the 'Japanese Paradox '" New

9

A. Shleifer & R.W. Vishny "A Survey ofCorporate

.Governance" 52J Fin . ( 1997) 737 , 737

תוך התרבות הקונפוציאנית .לתיאור הניסיון ומגבלותיו ראוC. Ehrlich & D. Kang :
" U.S. Style Corporate Governance in Korea 's Largest Companies" 1

ותו לא .ראו:

ככזה שייעודו הוא להבטיח את החזר ההשקעה של בעלי המניות; הא

ג

"J

ראו י'צ' שטרן "תכלית החברה העסקית

-

פרשנות והשפעות מעשיות" משפטים לב

)תשס"ב( . 340 - 333 ,327

המשפט

17

ג

י-r

c,..,
;c:

-

בשני הפרקים הבאים יוצגו המודל הגרמני-אירופי והמודל היפני.

באופן כללי ניתן לקבוע כי בניגוד לארצות-הברית ולאנגליה

ששם מתקיימת "כלכלת בעלי מניות" ,המעמידה בראש טולם

בפרק הרביעי אציג את התמונה הכוללת ואת השלכותיה .בפרק

במדינות אירופה השונות נהוגה

החמישי אעלה הרהורים באשר לטיכויי האחדת המודלים השונים

החשיבות את משקיעי ההון

"כלכלת קהלים",18

-

אשר שמה דגש לא מבוטל על הצורך בהתייעצות,

בשיתוף ואף בהגעה להטכמה קונצנטואלית בין טפקים שונים

בעיקר עודבים ,נושים ובעלי מניות

-

של תשומות

עקב תהליך הגלובליזציה .

-

לחברה• 19

ההדבלים בין שתי גישות יטוד אלו קשורים בבטיטם לדרך ההבנה

ב .המודל הגרמני-אירופי

השונה הקיימת באירופה ובארצות-הברית בדבר מהות החברה •20

.1

האירופאים אינם מקבלים את התאוריה החוזית ,הרואה בחברה

בשנת  965ר התקבל חוק חברות

מכשיר ,אלא הולכים בעקבות התאוריה הראלית ,הרואה בחברה
מוטד טוציאלי בעל ישות ראלית.

-

גרמניה

-

אשר שונה ועודכן במהלך השנים

המחיל על חברות גדולות משטר המכונה באנגלית:

Codetermination

)ובגרמנית

.26(Mitbestimmung -

החוק

ראויה לציון מיוחד הגישה היפנית אשר מעמידה במרכז את עבודת

מעניק לעובדים אפשרות להשמיע את קולם בתהליך קבלת

החברהן •2

ההחלטות בחברה דברך הבאה :בחברות גרמניות יש שתי מועצות

גם היפנים מעוניינים כמובן בתוצאות הכלכליות ,אלא שבניגוד

והשנייה

מנהלים  -האחת מנהלת ) (Executive Board; Vorstand
מפקחת )  (. Supervisory Board; Aufsichtsratהמועצה המנהלת

את יעילות הייצור ואת שמירת החברה כעטק חי .את הקפיטליזם

אחראית על הניהול השוטף ,מייצגת את החברה כלפי העולם

של בעלי המניות האמריקנים מחליף ביפן קפיטליזם של החברה.

ומדווחת באופן קבוע למועצה המפקחת .חברים בה חברי ההנהלה

הצוות בחברה ,את הנאמנות ואת העברת המידע בין חלקי

לאמריקנים ,הממוקדים ברווחיות ,הם מעמידים בראש מעייניהם

חשוב להדגיש כי הדיון ההשוואתי להלן איננו מתיימר לקבוע מי

הבכירה של החברה; אנשים בעלי כישרונות טכניים וידע טפציפי

מהמודלים עדיף .כפי שנראה ,לכל אחד מהם יש יתרונות וחטרונות

הקשורים ישירות לתעשייה שבה החברה מתפקדת .המועצה

ויש שיאמרו ,גם לא קנה

המפקחת מפקחת על המועצה המנהלת וממנה ומפטרת את החברים

זאת ועו,ד כל דיון

המנהלת •27

האופייניים לו ,ואין בידינו הוכחות
מידה

-

לקביעה של מדרג איכותי

-

ביניהם .22

בה ,אולם נאטר עליה לקחת את הטמכויות של המועצה

במשפט משווה חייב להיות ער לרקע הייחודי של כל אחת מהמדינות

המועצה המפקחת יכולה לקבוע כי פעולות מטוימות או התנהגות

שכפי שכבר

עטקית שהמועצה המנהלת רוצה לנקוט מחייבות אישור מוקדם

הנדבקות

-

רקע תרבותי ,פוליטי ,חברתי וכלכלי

-

צוין ,בוודאי משפיע על העודבה שמודל נתון התפתח דווקא באותה

של הגורם המפקח .כהונה של אדם ,בו-זמנית ,בשתי המועצות

מדינה .הניטיון ללמוד ממשטר חלופי חייב להיות ער להבדלים

אטור .גם כהונה של אותו אדם במטפר מועצות של חברות שונות

הללו ולהימנע מהעתקה חפוזה של הצעות שאינן מתאימות למקום

מוגבלת ונדירה  .28העודבים מיוצגים במועצה המפקחת דברך הבאה:

אחר  .23חשיבות הדיון כאן היא בעצם ההצגה של חלופות קיימות

בחברות שמטפר העודבים בהן עולה על אלפיים ,העובדים ממנים

העמדת בעלי המניות כגורם

מחצית מחברי המועצה .בחברות שיש בהן חמש מאות עובדים

אקטקלוטיבי במשטר ובמבנה של החברה וזיהוי תכלית החברה עם

ומעלה ,הם בוחרים שליש מחברי המועצה המפקחת .בחברות קטנות

האינטרטים הייחודיים של בעלי המניות ,אף שהם שכיחים

יותר אין חובה לייצוג של עובדים .החוק מטפל גם בחשש שנציגי

במקומותינו ,אינם גזירה הכרחית ,אלא בחירה נקודתית מתוך תפריט

העובדים במועצה המפקחת יהיו מוטים לטובת טוג מטוים של

ומתפקדות למודל

האנגלו-אמריקני .24

-

של אפשרויות לגיטימיות בעלות משקל גדול ונוכחות מרשימה

עודבים .לכן נקבע כי נציגי העודבים ימונו לא רק על ידי עובדים

בעולם המעשה .אגב פריטת ארטנל האפשרויות ייפתח בפנינו צוהר

בכירים או שכירי החברה ,אלא גם על ידי עודבים בעלי צווארון

לביקורת ,לחשיבה מחדש

בחברות הגדולות יש כאמור שוויון

-

כקוף המחט או כשערו של אולם

-

כחול ועל ידי ארגוני

העודבים .29

ואפשר גם להעלאה של הצעות חדשות דבבר ההטדר הרצוי בדיני

מטפרי במועצה המפקחת בין הנציגים של טפקי ההון ובין הנציגים

החברות המקומיים .כך ,למשל ,הדבקות של דיני החברות בישראל

של טפקי העבודה ,אולם יושב ראש המועצה המפקחת ,אשר נבחר

במודל האנגלו-אמריקני ניתנת לערעור ענייני כאשר בוחנים את

על ידי בעלי ההון ,מחזיק בכוח הצבעה כפול במקרים שבהם נרשמת

ההבדלים המהותיים הקיימים בין הכלכלה ,התרבות והחברה

תוצאה של תיקו בין שתי הקבוצות .התוצאה של מבנה חלוקת כוח

הישראלית ובין אלו של ארצות-הברית .אפשר כי מידת הדמיון בין

זה היא ,שנציגי העודבים אינם יכולים להתערב באופן ישיר בהחלטות

ישראל ובין מדינות המודל האחרות שיוצגו במאמר זה עולה על

ניהוליות ,אולם יש להם כוח ניכר להגן על האינטרטים שלהם

הדמיון בינינו ובין ארצות-הברית או אנגליה  .2Sהקוראים של מאמר

באופן ממשי כאשר הם פועלים בתור האורגנים של

החברה •30

זה ,המודעים למציאות הכלכלית והחברתית בישראל ,מוזמנים אפוא

חשוב להדגיש :הכלכלה הגרמנית הפכה לכלכלה החזקה והרווחית

לבחון את המודלים שיוצגו להלן בעין ישראלית הרגישה לדומה

באירופה אף על פי שהיא משתפת את העובדים בדמוקרטיה

ולשונה בינינו ובין המודלים הללו.

התאגידית )ויש מי שטובר כי זו הטיבה לכך(.

המשפט
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,-

c

כדי להיטיב להבין מודל זה ראוי להציג בקצרה מספר מאפיינימ

25

כ.ך למשל ,בחברה הציבורית בישראל ,שכיח למצוא בעל מניות שליטה מובהק המחזיק
בה לאורך זמן ,וממנה את עצמו או את שלוחיו לתפקידי הניהול הבכירים .המניות

חשובימ של המשק הגרמני ,שבו צמח והתפתח שיתוף העודבימ

הנטחרות בבורטה הן ,דברך כלל ,מניות מיעוט  .זאת בניגוד לנהוג בארצות-הברית,

בחברה,

ראשית ,מבנה הבעלות הטיפוסי בהונן של חברות גרמניות שונה
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בשנת , 1976תיקון לתוק התברות הגרמני הגדיל את הייצוג של העודבים במועצה

של ההבדל שבין

לתיאור התאוריות השונות דבבר מהות החברה ראו שטרן ,לעיל הערה . 9
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Organization for Econ. Co-Operation and Dev. "Corporate Governance :
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detennination Act), 1976 BGBII S, 9, 10

להצגה פופולרית של הבחנה זו ראו:
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.Jnternational Settelments Economic Papers No . 41 ( 1994) 43

בארצות-הברית נהוג לחלק דיבידנדימ מדי רבעון ברמה קבועה או
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ראו.AktG # 111 (4) :

הערך של המניה ,שהנו תולדה של הרווח למניה ,לעומת זאת

ובבונוסימ ,הדבר תואמ את התרבות העסקית הגרמנית שאיננה

לטקירה של המודל הגרמני מזוויות שונות ראו ,למשל:

D.F. Vagts "Reforming

19

::ג

C
,.בr
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ראות עסקית של החברה עצמה .זהו ביטוי נוסף להתמקדות

במשא ומתן קיבוצי עם העובדים .בחברות שבהן קיים דירקטוריון

באינטרסים של בעלי המניות במטרה לשמר את אמונם בחברה.

חד-שכבתי יהיו שני סוגים של חברים :מיעוט החברים יסווגו

מנג,ד בגרמניה ,קיימות מגבלות שונות על חלוקה וגם רמת החלוקה

כדירקטורים ביצועיים ורובם יכהנו כדירקטורים לא-ביצועיים

נמוכה יחסית .אפשר שהדבר מבטא מדיניות המעמידה במרכז את

) (. Nonexecutive

העודבים יבחרו בין שליש למחצית הדירקטורים

האינטרסים של החברה עצמה )להדביל מהמשקיעים בה( .רביעית,

הלא-ביצועיים .לחלופין ,יתאפשר גם ייצוג אחר לעובדים דברן

עקב מבנה הבעלות המרוכז של החברה הגרמנית והמרכזיות של

שתוסכם במשא ומתן קיבוצי בין הצדדים .באשר לסטנדרט

המחשה

ההתנהגות הנדרש מחברי הדירקטוריון נקבע כי עליהם לפעול למען

בולטת להדבל המהותי שבין המודל הגרמני ובין המודל האנגלו-

האינטרסים של החברה תון התחשבות באינטרסים של בעלי המניות

אמריקני ניתן לראות בעודבה שבשפה הגרמנית לא קיים ביטוי

ושל העובדים .הסדרים דומים קיימים גם בהצעות לחוק חברות

הבנקים ,כמעט שלא מתבצעות שם

עבור מונח היסוד

השתלטויות עוינות .36

"", Shareholder Value

מונח המגדיר את עצם

אירופי •40

האיחוד האירופי גם קובע כי על כל המדינות החברות )למעט

ההוויה והתכלית של החברה האמריקנית.

אנגליה( לגרום לכן שחלק הארי של החברות המאוגדות בהן יאמצו

.2

פרוצדורות לארגונן ולהקמתן של מועצות עובדים
האיחוד

האירופי ) ( EU

(, Council

) Work

שעל החברה להתייעץ עמן בנוגע לנושאים מרכזיים

המודל הגרמני הוא דגם מוביל במשטרים רבים באירופה .אף אם

המשפיעים על האינטרסים של העודבים ובכלל זה הצעות לפיטורין,
החיוב להקים מועצות כאלה נגזר ממספר

קיימים הדבלים בין מקום למקום ,ואף אם בחלק מהמקומות מדובר

שינויים בשליטה

במסורת ולא במסגרת מחייבת פורמלית ,בפועל ברור ,שההשפעה

העודבים בחברה ,כאשר המספר הקובע ,המפעיל את החובה ,משתנה

של המודל הגרמני גדולה יותר מזו של המודל האנגלו-אמריקני .לכן

ממדינה למדינה .42

כמו כן ,האיחוד דורש שחוזי העסקה של עובדים

אין להתפלא על כן שהאיחוד האירופי מבקש להחיל את הרעיונות

ייסחרו בצמוד לנכסי החברה ,כן שאם החברה נמכרת כעסק חי,

הגרמניים על המדינות החברות בו.

הרוכש ימשין ,על פי החוק ,להיות כפוף לחוזי העבודה של

באופן כללי האיחוד האירופי מעוניין להשפיע על דיני החברות
של המדינות החברות בו בשתי דרכים

מרכזיות :37

ועוד .41

העובדים •43

באמצעות

עם זאת יש להודות כי באופן כללי האיחוד האירופי נכשל במאמציו

דירקטיבות הקובעות אלמנטים שונים שעל דיני החברות הפנימיים

החברות •44

להפעיל דירקטיבה שתאחד את דיני החברות במדינות

של המדינות החברות לכלול ,ועל ידי רגולציה אירופית האמורה

מסתבר כי מקור הכישלון איננו בחוסר ההתאמה של ההסדרים

לחול במישרין על המדינות החברות )בדומה לחוק פדרלי החל על

המוצעים למציאות הכלכלית ,אלא בעובדה שבעלי הכוח הנוכחיים

מדינה החברה בפדרציה( .הדירקטיבה החמישית  ,38העוסקת במשטר

כוח שנובע ממבנה הבעלות הקיים בהונן

בכל אחת מהמדינות

-

ובמבנה והרלוונטית לדיון כאן ,הוצעה לראשונה בשנת  972ו ועדיין

של החברות ומהמערכת הנורמטיבית הקובעת את המשטר והמבנה

יותר •39

מתנגדים לוויתור על הכוח ועושים ככל

לא אומצה ,לא בגרסתה המקורית ולא בגרסאות מאוחרות

בכל מדינה ריבונית

-

במקור היא קבעה שבחברות גדולות ,שהן חברות ציבוריות )או

יכולתם למנוע את קבלת הדירקטיבה המוצעת .בכלכלות מרוכזות

שיש להן יכולת להפון לציבוריות( ,הדירקטוריון יהיה מורכב משני

כמו צרפת ואיטליה

המשפחות השולטות מתנגדות; בכלכלות

חלקים :ביצועי ופיקוחי .לפחות שליש מחברי הדירקטוריון הפיקוחי

מפוזרות כמו אנגליה

יהיו נציגי עודבים .נוכח התנגדות להצעה זו ,בעיקר מצד אנגליה,

מעמד מיוחד לעודבים

-

המנהלים מתנגדים; בגרמניה

-

הם

-

שם יש

המתנגדים •4S

שונתה ההצעה בשנת  983ו ,כן שכל מדינה חברה תהיה רשאית
לבחור בין דירקטוריון חד-שכבתי לדו-שכבתי .ההצעה לא חזרה בה
מהכוונה המקורית לאפשר מעורבות של העובדים במבנה ובמשטר

.3

צרפת

של החברה .בחברות אירופיות ,שבהן יהיה דירקטוריון דו-שכבתי

ייחודו של המשטר והמבנה הנהוג בצרפת הוא בכן שהוא גמיש.

קיימות ארבע חלופות למעורבות של העובדים( :ו) בין שליש

החל משנת  966ו ניתנה לחברות האפשרות לבחור בין דירקטוריון

למחצית החברים דבירקטוריון הפיקוחי ייבחרו על ידי העובדים

-

חד-שכבתי ובין דירקטוריון דו-שכבתי ,המורכב ממועצה מפקחת

הדירקטוריון עצמו יבחר את החברים בו,

וממועצה מנהלת  .46המועצה המנהלת מונה לפחות שני חברים ולכל

אולם תישמר זכות וטו מנומקת לנציגי העובדים באשר למינוי של

היותר חמישה .היא נושאת בסמכות הניהולית המלאה בכל הנוגע

על הדירקטוריון

לתפקוד השוטף של החברה .עליה לדווח מדי רבעון למועצה

הפיקוחי תוטל חובה להתייעץ עם נציגי עודבים ,מדי רבעון ,בנוגע

המפקחת .המועצה המפקחת מונה לפחות שלושה חברים ולכל

לעסקי החברה ,ולפני קבלת החלטות שיש להן השפעה משמעותית

היותר עשרים וארבעה .החשוב לענייננו :עודבי החברה רשאים

על האינטרסים של העודבים; )  ( 4הסדרים אחרים ,שיוסכם עליהם

למנות עד שליש מהחברים במועצה המפקחת .שאר חברי המועצה

כמו במודל הגרמני;

חברים לדירקטוריון

המשפט
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על פי מודל הולנדי;

) (3
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נבחרימ על ידי בעלי המניות .המועצה לא רק מפקחת על חברי

Cל

המועצה הניהולית ,אלא גמ בוחרת אותמ ,מפטרת אותמ ,קובעת

בין השניס  1999-1945התבצעו רק שלוש עסקאות מסוג זה ,ראו:

M. Bradley et

Cכ

את שכרמ ,מאשרת חוזימ בין החברה וביניהמ ומדווחת על ממצאיה

al. "The Purpose and Accountability ofthe Corporation in Contemporary

:::ג

לבעלי המניות  .47ברור ,לפיכ,ן שלעודבימ בחברות אלו יש השפעה

Society: Corporate Governance at a Crossroads" 62 Law and

36

.Contemporary Problems (1999) 9, 56 n. 277

רבה על הנעשה בחברה .אולמ בפועל רק חלק קטן ,פחות מ , 2%-

37

מהחברות הצרפתיות בוחרות להתנהל על ידי דירקטוריון דו-שכבתי

לדיון כללי ראו:

:::ג

" A.F. Conard "Corporate Constituencies in Westem Europe

.21 Sletson L. Rev . ( 1991 ) 73 , 86-94

)אמ כי הוא פופולרי יותר בין חברות גדולות :ב  18%-מ 120-החברות

38

הגדולות בצרפת יש דירקטוריון דו-שכבתי(  .48האמ יש בכך כדי
ללמד על נחיתותו של המודל הדו-שכבתי? האמ כוחות השוק
39

התחרותי בצרפת המ שהביאו להעדפה של המודל האנגלו-אמריקני

;e:
r:

,..,
~

r-

ראוAmended Proposal for a Fifth Council Directive Based on Art. 54 of :

o

the EEC Treaty E!lropean Company and Financial Law: European

Cכ

).Comm!lnity Law - Texl Coliection (K.J. Hopt & E. Wymeersch eds ., 1994

ע

לתיאור גלגולי הדירקטיבה החמישית ולניתוחיס של סעיפיה ומשמעויותיהם ראו,
למשל:

K.J. Hopt "New Ways in Corporate Governance: European

על פני המודל האירופי? דומני שהתשובה שלילית ,ויש בה הד

Experiments with Labor Representation on Corporate Boards" 82 Mich .

לכישלון הדירקטיבה האירופית :הממסד הקיימ של חברות מעדיף

L. Rev. (1984) 1338; R. Blanpain, (ed.) " Workers' Participation in

דירקטוריון חד-שכבתי ,אשר משמר בידו כוח )בלי שיחלוק אותו

the European Community: The Fifth Directive" 13 Bull. Comp. Lab. Rel .

'J

r:

:::ו
rו

r-

r:
~
ב$:

עמ העודבימ( .הממסד המסורתי מצליח לממש את רצונו ,על שומ

( 1984) 1-292; W. Kolvenbach "EEC Company Law Harmonization and

המאפיינימ הייחודיימ הריכוזיימ של הכלכלה הצרפתית .הנה מספר

Worker Participation" 11 U Pa. J Jnt '1 Bus. L. (1990) 709; Conard, supra

r:
r:

.Evolving European Corporation Statute" 61 Fordham L. Rev. ( 1993 ) 695

ע

note 37, at pp. 89-92; T.L. Blackbum "The Societas Europea: The

עובדות :בצרפת קיימת מסורת של החזקות צולבות בחברות
באמצעות חברות המאורגנות במסגרות המכונות

.Noyaux Durs

40

ראו:

" Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European

על פי ההערכה ,מסגרות אלו מחזיקות יחדיו בין עשרימ לשלושימ

.Colnpany" C 263 O.J ( 1989) 41

אחוזימ מההון של חברות צרפתיות  .49כיוון שהחברות המאורגנות

Abeltshauser "Towards a European Constitution of the Firm: Problems
.and Perspectives" 11 Mich. J.lnt '1 L. ( 1990) 1235

באותה מסגרת קשורות זו לזו ,הן מפעילות פיקוח נחות יחסית ,זו
על זו .זאת ועו,ד התופעה של

" " Interlocking Boards

לדיון ולניתוח של הצעת החוק ראו:

T.E .

41

קרי

ראו :

scale undertakings and community-scale groups of undertakings for the

מאוד בצרפת .בשל כ,ן מתברר כי בשנת  1989רבע מכלל המושבימ

purposes ofinforming and consulting elnployees L254 O.J. ( 1994) 64 ,

אקסקלוסיבית של חמישימ ושבעה אנשימ  .50ברור כי במציאות
דחוסה ואינטרסנטית זו הדירקטורימ מהססימ למלא את תפקידמ

43
44

ונפגמת יכולת הבקרה המעשית של הדירקטוריון על אורגני החברה,

להתמסרות מרצון של ממסד זה למודל של דירקטוריון דו-שכבתי.

45

עוד ראוי לציין כי בצרפת מקובל שההנהלה חייבת את חובות
ההתנהגות שלה לחברה עצמה ,היינו לכל הקהלימ ולא רק לבעלי
המניות .היא אמורה לשרת את ה"אינטרס הסוציאלי" ,מונח רחב
שמשמעותו

.Cunningham, supra note 34, at p.1142 n . 36

למשלJ.J. Du Plessis & J. Dine "The Fate ofthe Draft Fifth Directive :

ב$:
,..,

ראך :

L.A. Bebchuk & M. J. Roe "A Theory ofPath Dependence in

Law No. 66-537 of 24 July 1966, on Business Enterprises translated in

הקונטיננטלית ההיסטורית הרואה בחברה "אדמ" )ברוח התאוריה

47

הראלית( אשר זקוק להגנה  .51ואכן ,בשנת  ,1994בסקר עמדות של

48

ראו:

דירקטורימ צרפתימ התברר כי

כ 57 %-

את האינטרס של בעלי המניות כמושא של חובות

ראו:

אלו •52

50

L.J. Aste "Reforming French Corporate Govemance: A Retum to
D.J. Berger "Guidelines for Mergers and Acquisitions in France " 11

ג .המודל הופגו

.R.A.G. Monks & N. Minow Corporate Governance ( 1995 ) 302

51

Jbid, at pp . 26-27

52

ראו:

" J. Caussain & B. Richard "Corporate Governance at Droit Francais

) f (Mar. 1995וL'A Gee

דיני החברות היפניימ ,כמו הדין הגרמני ,אינמ כוללימ ציווי נורמטיבי
דבבר תכלית החברה ואין המ מזהימ קהל כלשהו )בעלי המניות או
אחרימ( כקהל יעד מרכזי לפעולת התאגי.ד עמ זאת ,הפילוסופיה,

;e:
:::ו

.Nw. J lnt'l L. & Btls . ( 1991 ) 484,503
ראו:

'-c
r:

c

.the Two-Tier Board?" 32 Geo. Wash. J.lnt'/ L. R . ( 1999 ) 6 , 25 , 38

החברה כמושא של חובות ההתנהגות שלהמ ורק  42 %מהמ מזהימ

rו

ord L. Rev. ( 1999) 127 ,ןCorporate Ownership and Govemance" 52 Stan

.Jbid, at arts . 119-128

מהמ רואימ את אינטרס

ע

'J

.Bus. L. ( 1997) 23

Jan!lary 1, 1979 (J.H. Crabb trans ., 1979 ) 15

49

~

ג

French Business Enterprise: Basic Legislative Texls as amended 10

טובת החברה עצמה .יש הקושרימ זאת לתפיסה

:::ג
,..,

Cכ

. 165
46

r:

9

on Company Law: Accommodation Instead ofHarmonization" 1997 J

כך שהממסד הקיימ מתפקד באופן חופשי יחסית .אין לצפות

-

ראו,

ג

r-

.arts . 1-2

.lbid, ibid

;e:

,..,

דירקטור מחברה א' חבר דבירקטוריון של חברה ',ב וההפך ,מקובלת

דבירקטוריונימ במאה החברות הגדולות בצרפת אוישו על ידי קבוצה

ו-

Cל

establishment of a European Works council or a procedure in community-

42

r-

'J

Council Directive 94/45/EC of 22 September 1994 on the

לפרטים ראו:

:::ו

..
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הבור ס ה בניו  -יורק  .צ ילום  :א ר כ יוו ה א רץ

החברה והתרבות היפניימ  ,53כמו גמ כוחות כלכליימ רבי-עצמה

מהמנהלימ של חברות אמריקניות .מדוע מעדיפימ מנהלימ יפנימ

ובעלי שורשימ עמוקימ ,יוצרימ שמ מערכת שונה לחלוטין מזו

את האינטרטימ של החברה )צמיחה והישרדות( על פני האינטרטימ

המוכרת לנו ,של חלוקת כוחות בין הקהלימ השונימ המעורבימ

של בעלי המניות )רווח(? התשובה נעוצה במטפר מאפיי נימ חשובימ

בתפקודה של החברה .המציאות היפנית מציגה מודל חלופי קיצוני,

של המשק היפני:

שבינו לבין המודל האנגלו-אמריקני יש מקומ ניכר לפיתוחמ של

דבומה לקיימ בגרמניה ,גמ ביפן מבנה הבעלות הטיפוטי בהונן

גוונימ שונימ של מערכות נורמטיביות של משטר ומבנה .באופן

של חברות הוא מרוכז

חמשת הנושימ הגדולימ של החברה

כללי ,בארצות-הברית תפקוד החברה טובב טביב משקיעי ההון,

מחזיקימ כ  20 %-ממניותיה  .56חברות ביטוח מחזיקות גמ הן,

ואילו ביפן הקהילה כולה היא שעומדת במרכז התמונה התאגידית.

בממוצע ,ב  .20 %-יתרה מזאת :חלק משמעותי מהכלכלה היפנית

בניגוד למקובל בקפיטליזמ המערבי ,החברה איננה אך ורק ארגון

כל

כלכלי ,אלא היא גמ מוטד חברתי.

ויציב .55

מאורגן באמצעות קבוצות של חברות המכונות

.57Keiretsus

אחת מהחברות בקבוצה עצמאית ועומדת בפני עצמה ,אך הן קשורות

על מנת להמחיש את ההבדל נפנה למטפר נתונימ מאירי עיניימ

ביניהן באמצעות החזקות צולבות של מניות מיעוט האחת ברעותה.

דבבר התודעה העצמית של מנהלימ של חברות דבבר מהות תפקידמ.

קיימימ גמ קשרימ חוזיימ מורכבימ ביניהן .בחלק מקבוצות אלו

נשאלו מנהלימ של חברות ביפן ובארצות-

כלול גמ בנק גדול אשר מחזיק במניות מיעוט בכל אחת מהחברות

כמצופה מהשתרשות

שבקבוצה ושותף עמה בעטקיה בדרכימ מגוונות .כתולדה ממבנה

התפיטה של העדפת האינטרטימ של בעלי המניות בארצות-הברית,

היטטורי זה ,חברות אחרות ,הנמנות על הקבוצה העטקית שהחברה

בטקר שנערך בשנת 1988

הברית באשר למטרות הניהול

שלהמ .54

תוצאות הטקר מלמדות כי בראש מעייניהמ של מנהלימ אמריקנימ

משתייכת אליה ,מחזיקות בממוצע כ  25 %-מההון של החברה.

עומד ההחזר השוטף על ההשקעה של בעלי המניות ואחריו באימ

התמונה הכוללת היא שכשני שלישימ ממניותיה של חברה יפנית

רווחי ההון של בעלי המניות .בניגוד מוחלט ,המנהלימ היפנימ דירגו

גדולה כלל אינן מגיעות לשוק ההון ,ומוחזקות בידי מי שהיפנימ

כמטרה עליונה את הייצור והפיתוח של מוצרימ ושל מפעלימ חדשימ

מכנימ אותו

וכמטרה שנייה במעלה את השמירה ואת ההגדלה של חלקה של

הציבוריות ביפן למעלה ממחצית המניות מוחזקות בידי "בעלי מניות

החברה בשוק .שני יעדימ אלו מלמדימ על החשיבות שהיפנימ רואימ

יציבימ"  .58מצב זה נשמר ,בדרך כלל ,לאורך זמן משומ שגורמימ

בהישרדות החברה ובצמיחתה .המנהלימ היפנימ דירגו את רווחי

אלה נמנעימ ,כעניין שבמדיניות ובמטורת ,מלמכור את החזקותיהמ

ההון של בעלי המניות במקומ האחרון :רק  2.7 %מהמנהלימ של

ועל ידי

 724החברות היפניות שנטקרו בחרו ברווחי ההון של בעלי המניות

כאחת משלוש המטרות המרכזיות של החברה ,זאת לעומת 63 0/0

המשפט
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"  ". Stable Shareholdersבכ84 %-

לאחרימ .שאר המניות מוחזקות על ידי פרטימ

מוטדות פיננטיימ שונימ וגורמימ

מהחברות

)כ (20 %-

נוטפימ •59

עולה אפוא שהרוב המכריע של בעלי המניות ,בנוטף על היותמ

rו

:::ג

ע
~

r:
!:
rו

r:

Sב

rו

"c

טפקי ההון של החברה המ גמ טפקי החוב או שותפימ עטקיימ

שלה .המ כמובן מעוניינימ בהחזר נאות על ההשקעה שלהמ בחברה,

ג
53

אך זוהי איננה הציפייה היחידה שלהמ מהחברה ,ולעתימ היא אף

לפיכך ,עולמ הערכימ שבו מתקיימ עולמ העסקימ היפני שונה מזה המוכר לנו במערב.

איננה הציפייה המרכזית .ככלל ,האינטרטימ של בעלי המניות היפנימ
בהצלחת החברה מורכבימ הרבה יותר מאלו של בעל מניות שכיח

54

לפירוט הנתונימ ה מעניי נימ

ראוK. Twai "Persons, Things and Corporations : :

The Corporate Personality Controversy Comparative Corporate

בחברה אמריקנית  .על רקע זה ניתן להבין שורה של ממצאימ

.Govemance" 47 Am. J. Comp. L. ( 1999) 583 , 605-606

המלמדימ על חשיבות נמוכה יחטית שדיני חברות והמציאות ביפן

55

אלה :בניגוד לבעלי מניות בחברות אמריקניות ,המצפימ לקבל

56

מייחטימ לאינטרטימ של בעלי המניות ,ועל כשירותמ של אינטרטימ

לתיאור וניתוח ראו:

S. Prowse "The Structure of Corporate Ownership in

ביפן קיימימ יחסימ קרובימ ומתמשכימ בין הבנקימ הנושימ ובין החברה הלווה .ראו:

J.R. Macey & G. P. Miller "Corporate Govemance and COlnmercial
Banking: A Comparative Examination ofGermany, Japan, and the United

דיבידנדימ כנגזרת של הערך של השקעתמ בחברה  .כאשר גובה

.States" 48 Stanjord L. Rev . ( 1995 ) 73 , 82-83

הדיבידנד הממוצע נמדד מול שווי השוק של המניה ,מתברר כי הוא

באופן כללי ,הבנקימ משתדלימ

גמ לשמור על מתאמ בין הבעלות שלהמ בהון ובחוב :בנק שמלווה לחברה סכומ גבוה

מגיע רק כדי אחוז עד שניימ משווי השוק של המניה .חלוקת
57

לשמ חלוקת הדיבידנדימ .נוהג מטחרי שכיח זה מלמד על מערכת

)מפרסומי

(.Harvard Business School

גובה ההחזר )הנמוך( ומידת קביעותו )הגבוהה( שונימ מהמקובל

מאלו שהחברה יכולה להשיג

עבורמ ן •6

C::יr

Cו

C,כ

טולידי ,שאמנמ מטכן את כטפו ולכן זכאי לתשואה מטוימת ,אך

בעלי המניות יכולימ להש י ג בכוחות עצממ השקעות טובות יותר

Cכ

" Note on Corporate Governance Systems: The United States, Japan, and

59

ביפן כהודאה של החברה שאופציות הצמיחה שלה מוגבלות וכי

~

Cג

60

ראו :

.Iwai , supra note 54, at p . 611
.OECD Germany, Sllpra note 33, at p . 88

rו

ג

כלכליימ אבולוציוניימ :החברה הרווחית יכולה לשמר בידיה חלק גדול מהרווחימ ועל
ידי כך להגדיל את חלקה בשוק  .החברה המפסידה חייבת לחלק את הדיבידנד וכתוצאה
מכך מושפעת לרעה .במובן זה המשק היפני מגיב בצורה חדה יותר לתנודות ברווחיות
של חברות מאשר המשק האמריקנ.י

61

rו
,..,

ראוR.W. Lightfoot & W.C. Kester :

ראו:

החברה ועל בריאותה

Cכ

,..,
,..,

מדיניות חלוקת הדיבידנדימ הצנועה אך הקבועה משמשת מכשיר רב עצמה לכוחות

הכלכלית .60

Sב
,..,
c::

Cו

ציפיות הדדית המייחטת לבעל המניה מעמד הדומה לזה של משקיע

חלוקה של דיבידנד נדיב נתפטת

r:

גמ ירכוש נתח גדול יחסית בהון החברה.

58

ההשקעה בחברה  ,ולעומתו הדיבידנד ביפן הוא איתות על יציבות

'{

בתחילת שנות התשעימ הן ייצרו כרבע מכלל המכירות של חברות יפניות והיוו כמחצית

Germany " ( 1991 ) 6

בארצות-הבר י ת  .הדיבידנד בארצות-הברית הוא איתות על כדאיות

ג

Cכ

מהערך של כל המניות הרשומות למסחר יבפן,

הכלכלי של החברה מחייב אותה ללוות כטפימ או למכור נכטימ

rו

r:

.Japan"47 J Fin . ( 1992 ) 1121

דיבידנד כנגזרת של רווחימ ,בעלי המניות בחברות יפניות מקבלימ

הדיבידנדימ בשיעור האמור מתבצעת כמעט תמי,ד גמ אמ מצבה

מן המפורסמות שהחברה היפנית מדגישה את הקבוצה )משפחה ,גילדה ,אומה( על
חשבון הפרט .האתיקה הקונפוציאנית מייחסת חשיבות רבה לגיל ולמעמד היירארכיוני.

ע
"r

ראו :

J.C. Abegglen & G. Jr. Stalk Kaisha, The Japanese Corporation

(. 1985 ) 176-177
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המשפט
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זאת ועוד :לא רק שבעלי המניות אינמ מקבלימ דיבידנדימ ברמה
שמשקפת את יתרותיה של החברה ,המ גמ אינמ נהנימ מהאפשרות

הראשון ואילו הבחירה האמריקנית המטורתית קיצונית לכיוון
האחרס•7

למכור את מניות החברה בערכימ גבוהימ )יחטית לשווייה הכלכלי

האטטרטגיה היפנית המטורתית של יצירת שיתוף אינטרטימ בין

העודבות מלמדות כי נכון לשנת  ,2002לגבי למעלה

העודבימ ובין החברה מבהירה כי במובנימ רבימ העודבימ המ הגורמ

ממחצית החברות הגדולות שמניותיהן רשומות למטחר בבורטה

המרכזי בחייה של החברה .כאמור לעיל ,הדבר בא לידי ביטוי גמ

של טוקיו ,ערך השוק של מניותיהן נופל מערכן של החברות ,כפי

בעודבה שדירקטוריון החברה מורכב ,בעיקר ,מעודבימ בכירימ .חוטר

שהוא קבוע בטפריהן .במקרימ רבימ שווי השוק של כלל המניות

המעורבות של בעלי המניות משאיר גמ הוא את הגה החברה בידי

נופל אפילו משווי המזומנימ וניירות הערך הטחירימ שבבעלות

ממטד שטובת העודבימ מול עיניו .ודוק :בניגוד למודל הגרמני ,שמ

החברה •63

העובדימ מאיישימ את הדירקטוריון מתוקף היותמ נציגי עובדימ,

של

החברה( .62

מעבר לזכות לקבל דיבידנ,ד בעלי המניות כמעט שאינמ מעורבימ
בחייה של החברה .בניגוד למקובל בארצות-הברית ,חברי

ביפן המ מאיישימ את הדירקטוריון )דברך כלל בהיקף גדול מזה
הנהוג בגרמניה( מכוח היותמ האנשימ המתאימימ לתפקי.ד

הדירקטוריון המ ברובמ עובדי החברה ,שהקדישו לה את הקריירה

באופן כללי ניתן להציג את ההדבל בין המודלימ כך :בארצות-

לדירקטוריון •64

הברית תכלית החברה היא השאת הרווחימ של בעלי המניות; ביצועי

קשה לזהות בהמ שליחימ של בעלי המניות ,אלא ,אמ בכלל ,שלוחימ

החברה )שרידותה ,רווחיה ,חלקה בשוק וכדומה( המ המכשיר

של ציבור העודבימ שממנו באו .רק מיעוט חברי הדירקטוריון המ

המאפשר את הגדלת הרווחימ של טפקי ההון .בתהליך זרימה זה

שלהמ ,הגיעו לעמדת ניהול בכירה ולבטוף גמ מונו

אחרימ ,כגון נציגימ של בנק שהוא נושה גדול של החברה או נציגימ

של טיבה ותוצאה יש חשיבות רבה לרמת הביצועימ של החברה

לכן ,לכאורה ,מתבקש כי

בטווח הקצר ,כיוון שהוא זה שמשפיע באופן הישיר ביותר על ערך

רמת הפיקוח של בעלי המניות על ההנהלה תהיה גדולה במיוח.ד

המניה ועל גובה הדיבידנדימ .מנג,ד ביפן ,תכלית החברה היא השאת

ואמנמ ,תאורטית ,בעלי המניות יכולימ לפטר את חברי הדירקטוריון

הביצועימ של החברה עצמה; הגדלת הרווחימ של בעלי המניות

זאת

היא רק אחת התוצאות הנובעות מכך .תוצאות נוטפות הן הגדלת

ועוד :כנגזר ממבנה הבעלות המרוכז והיציב ,לא מתקיימימ ביפן

הביטחון במקומ העבודה של העודבימ; הבטחת המשך קריירה

התנאימ ההכרחיימ לשמ קיומן של השתלטויות עוינות .מעניין

מוצלחת למנהלימ; החזר חוב לנושימ; שיפור ברמת המוצרימ

לגלות כי המילימ היפניות המתארות השתלטות עוינת הן כולן

וכדומה .ממילא ברור שהאווירה העטקית שמ מעודדת חשיבה ארוכת

של קבוצה ייחודית של בעלי מניות .65

באמצעות הצבעה ברוב רגיל,

אך בפועל הדבר איננו מתרחש .66

בעלות השתמעות שלילית:
)שוחד(,

nottori

miurisuru

)זנות(,

baishu

)חטיפה( •67

טווח .כנגזר מכ,ך האפיון האנגלו-אמריקני הפופולרי של בעלי המניות
כ"בעלימ" של החברה ,איננו מתאימ למציאות היפנית .בעלי המניות

הניתוק בין האינטרטימ של בעלי המניות ובין האינטרטימ של

המ אחד מהקהלימ הנהנה מהצלחת החברה .המ אינמ היעד היחידי

נושאי המשרה בא לידי ביטוי גמ בשיטת התגמול של מנהלימ ביפן

)ואף לא היעד המרכזי( של פעולתה ,באשר רווחיות החברה איננה

אשר איננה מבוטטת ,בדרך כלל ,על בעלות במניות או באופציות

מוזרמת דווקא אליהמ )לא באמצעות הדיבידנד ולא באמצעות עליית

למניות ,אלא על משכורות ועל בונוטימ הקשורימ ברמת הביצועימ

ערך המניה( .ממטד החברה איננו ידמ הארוכה של בעלי המניות,

של החברה )להדביל מרמת הביצועימ של המניה( •68

והאינטרטימ שלהמ אינמ עומדימ בראש מעייניו של הממט.ד

ייחודו של המודל היפני איננו רק בצמצומ החשיבות של בעלי

כתוצאה מכך ברור לכול שבעלי המניות אינמ שולטימ בחברה והמ

המניות ,אלא גמ במקומ המרכזי שתופטימ העודבימ .השיטה היפנית

אינמ אמורימ להיות המפקחימ הבלעדיימ על פעולת הממטד שלה.

המטורתית נהגה להעניק לעובדימ ביטחון תעטוקתי מלא  :69חברות

ואמנמ מערכות הפיקוח המבני והשוקי אינן מהוות פקטור של

יפניות נהגו לגייט כוח עבודה צעיר כבר עמ טיומ הלימודימ ובטרמ

ממש ביפן.

החברה פועלת כישות עצמאית ממשית .המאפיין אותה יותר

רכש הכשרה מקצועית או ניטיון כלשהו.
על טמך הכישורימ והתכונות הבטיטיות של

מכול הוא שיתוף האינטרטימ והקואליציה בין הקהלימן  .7האינטרטימ

הצעיר )נשימ ,דברך כלל ,לא הועטקו בתבנית זו( כפי שבאו לידי

של כל השחקנימ משתלבימ באינטרטימ של החברה .מערך התגמול

הבחירה נעשתה

ביטוי במערך המיון המדוקדק שהחברות מנהלות .החברה מעניקה

של כל חלקי הפירמה תלוי בהצלחה של הפירמה ולא של פרט

לעובד את כל ההכשרה שהוא נזקק לה ,מבטיחה את המשך

כלשהו .היחטימ ביניהמ מבוטטימ על שאיפה לקונצנזוט .הצדדימ

התעטוקה שלו למשך כל חייו המקצועיימ ,ובתמורה היא מצפה כי

כולמ מתכננימ את צעדיהמ לטווחימ ארוכימ ולכן מפתחימ יחטימ

הוא יקשור את גורלו בחברה .המחויבות ההדדית של שני הצדדימ

מודגשת •72

היא ארוכת

ניתן אפוא לקבוע ,כי

המערכת מבוטטת על אמון וצבירת מוניטין ,ויש בה מאפיי נימ של

באיזון שבין ביטחון ויציבות ,מצד אח,ד ובין גמישות וניצול

מוטד חברתי ,לא פחות מאשר מאפיינימ של מוטד כלכלי.

הזדמנויות ,מצד שני ,הבחירה היפנית המטורתית היא קיצונית לכיוון

כנגזר

המשפט

טווח )(. Career Employment

אישיימ ומשתלבימ בתרבות ארגונית שיש בה הומוגניות

24

האוריינטציה הכללית של החברה היא מוטת

צמיחה ,73
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החברות ,76

וחברות אחרות שהן טפקיות

מהאינטרטימ של החברה עצמה )להדביל מהאינטרטימ הפרטיימ

הנושימ הגדולימ של

של מי מהקהלימ(.

וצרכניות של החברה )במקרה של יפן( .האינטגרציה נובעת גמ
מהרכבמ של האורגנימ של החברה שכולל נציגימ של קהלימ אחרימ
)עובדימ בגרמניה או נושימ ביפן( ומומחימ לעטקי החברה שהמ

ד .התמוגה הכללית :ביו כלכלת

אנשי פנימ בחברה ולכן מזדהימ עמה

)ביפן( .77

מערך התמרוץ של

C

"c

.בr
,...,

;cc:
::ג
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מגיות לכלכלת קהלימ

נושאי המשרה איננו מוטה לטובת השאת הרווחימ של בעלי המניות,

rו

מנקודת הראות של הדיון בחיבור זה יש נקודות דמיון רבות בין

אלא נגזר מהצלחת החברה כגוף עצמאי .בהיעדר שוקי שליטה בעלי

-י'

המשטר והמבנה הנהוגימ בגרמניה וביפן ,וקיימימ הבדלימ עמוקימ

חיוניות ,בעלי המניות מאדבימ את אחד ממוקדי הכוח שלהמ .תחת

r-

בין שני המודלימ הללו ובין המודל האנגלו-אמריקני.

זאת הפיקוח על ההנהלות מתבצע באמצעות שאר הקהלימ : 78נציגי

ח

המודל האנגלו-אמריקני ,המכונה גמ "מודל השוק ובעלי המניות",

העודבימ והנושימ אשר מעורבימ בנעשה ,נהנימ ממידע שוטף באופן

מתאפיין בפיזור ניכר של הבעלות בהון והפקדת מרכז הכוח של

קבוע ומתמחימ בעטקי החברה .הדבר מתאפשר הן מכוח היותמ

החברה בידי המנהלימ .מבחינה תרבותית הוא מבטא את הרוח

בעלי מניות )במקרה של הבנקימ( והן מכוח היותמ נושאי משרה

היזמית האמריקנית ,המאפשרת השתתפות רחבה ,של רבימ,

)במקרה של העודבימ(.

בעטקימ ,הן בצד הביקוש להון )חברת מיקרוטופט החלה את דרכה
במוטך של הבית השכונתי הצנוע( והן בצד ההיצע )כל אחד קונה

62

מניה בשוק ובכך מטפק הון לעטקימ( .פיזור ההון ,שמשמעותו היא
ביזור נרחב של הכוח בחברה האמריקנית ,גמ מבטא את החשדנות

הבטיטית בתרבות זו כלפי ריכוז עצמה בידי
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חברות

..

63
64

קרוב ל 80'/o -מחברי הדירקטוריונימ הגדולימ ביפן המ אנשי פנימ שתפקדו לפני מינוימ
כעורכימ של החברה ,ראו:

M. Fukao Financiailntegration, Corporate

) Governance, and the Perjormance ojMuitinationai Corporations ( 1995
.Abegglen & Stalk, supra note 61, at pp . 183-185

ו-
,...,
;c:

ע

. 14
.Fukao, supra note 64, at p . 15

67

ראו:

מעוצבות על ידי שווקי ההון ,החוב והשליטה .הן רוכשות ,מתפצלות,

68

ראו. Abegglen & Sta1k, supra note 61 , at p . 187 :
.Jbid, at pp . 199-205

70

האמ בחירות אלו תשתמרנה בעתיד כפי שהיו בעבר? הדעת נותנת שהגלובליזציה

69

.Bradley et al. , supra note 36, at p . 57

rו

o

התחרותיימ .כמובן ,למהירות ולגמישות התגובה של החברות הללו

ופתיחת השערימ התרבותיימ והכלכליימ שבין המזרח למערב ,ישפיעו על צעירימ

יש מחיר לא טריוויאלי :כפי שראינו התהליך מאפשר ולעתימ אף

יפנימ לוותר על הביטחון שבתעטוקה ארוכת טווח לטובת מימוש עצמי מטוג אחר .גמ
ההעדפה היפנית המטורתית של יחט שמרני לטיכון עלולה להתברר כיקרה מדי בשוק

שאר הקהלימ.

בינלאומי תחרותי .מנדג ,קיימימ כוחות כרכי משקל שמאטימ את תהליך השינוי ומייצבימ

נושימ ,עודבימ וקהילות עלולימ לטפוג את התוצאות של התגובה

את כל אחת מהמערכות בנקודה שונה מחברתה .לדיון בהיבטימ השונימ ראו פרק ה
להלן.

במציאות •7S
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המודלימ שפותחו מעבר לשני הא וקיא נוטי מ ,האטלנטי והשקט,
היא בבחירות העקרוניות של שלושת המודלימ בנוגע לתכלית

כך ,למשל ,תהליך הייצור בחברה היפנית מאופיין בקואורדינציה בין חלקי הארגון

מצהיר דבבר התכלית הראויה לחברה ,אך בפועל שורה ארוכה של
מבנה הכלכלה והשווקימ )הון ,חוב ועבודה( ,נורמות

75

פועלימ,

76

77

יש המדגישימ את ההבדל בין המודלימ באמצעות כינוי המודל האנגלו-אמריקני כ-

פרמטרימ

של דיני החברות ,התרבות העטקית וגורמימ נוטפימ

-

דברכימ מגוונות ,להשיג תפקוד אינטגרטיבי של חברות עטקיות

,Outsider System

למען רווחתן הן.

בהון .עיקר מימונן של חברות איננו על ידי משקיעימ פרטיימ,
כמקובל בארצות-הברית ,אלא על ידי קהלימ אחרימ :הבנקימ ,שהמ

להרכיל מהמודלימ בגרמניה וביפן המכונימ

.lnsider Systems -

להבחנה זו ולדיון במשמעויותיה ראוT. Jenkinson & C. Mayer "The :
Assessment: Corporate Govemment and Corporate Control" 8 Oxjord

האינטגרציה בין הקהלימ היא קודמ כול תולדה של מבנה הבעלות
78

Cל

"c

ח
-י'

ג
כי1

and junior, short-term and long-term, conditional and unconditional ,
implicit and explicit claims against the company". W.C. Kester Japanese

74

ברווחת החברה עצמה .אמנמ הן ביפן והן בגרמניה החוק איננו

ח

'.l

rו

.Bus. L. Rev . ( 1998 ) 203 , 207
.Abegglen & Stalk, supra note 61 , at p . 176
ראו.Cunningham, stlpra note 34, at p . 1139 :
.1bid, at p . 1145
.Roe, supra note 26 at p . 1939

73

;c:

C

ובחלוקה של מידע ביניהמR.J. Gilson "Reflections in a Distant Mirror : :
Jpanese Corporate Govemance Through American Eyes" 1998 Coium .

האינטרטימ המשותפימ לקהלימ השונימ כפי שהמ באימ לידי ביטוי

~

החברה היפנית הגדולה הטיפוטית היא" acoalition ofstakeholders - suppliers , :
lenders, customers, shareholders - holding a complex blend of senior

.Takeovers: The Giobai Contestjor Corporate Controi ( 1991 ) 76
72

rו
~
::ג

c

מועברות מיד ליד; מידע זורמ מאנליטטימ ,מאמצעי תקשורת,

-

rו

) . Anonymous "A Clash Over Cash" The Economist (18 May, 2002

מהנהלות של חברות וממכונות משומנות של יחטי ציבור .חברות

האינטרטימ של בעלי המניות; המודלימ האחרימ מקדמימ את

;c:

c

66

החברה :המודל האנגלו-אמריקני בנוי על העדפה אפריורית של

rו

המ מעדיפימ לקבל דייבדנד נמוך יחטית ,כך שמרב רווחי החברה ישמשו אותה לצמיחה,

ראו:

לשינויימ

r:

~

ראו:

נטמכות על הפיקוח החיצוני שנעשה על ידי שווקימ נזילימ :מניות

צומת הדרכימ המכרעת ,המבחינה בין המודל האמריקני ובין

ע

'.l

r:

65

מעודד החצנה של עלויות על צדדימ שלישיימ

r-

ג

עמ זאת יש להדגיש כי בעלי מניות ביפן רכרך כלל אינמ משלמימ מט על רווחי הון .לכן

ראו ,למשל:

-

,...,

דבר שאמור להעלות את ערך המניות ולאפשר להמ למוכרן ברווח פטור ממט.

אמריקניות יכולות להגיב במהירות לשינויימ במציאות ,משומ שהן

מתמזגות ,מתארגנות מחדש במהירות על ידי פעולתמ של השווקימ

Cל

.Rev. oj Econ. Poiicy ( 1992) 1
M.M. Blair Ownership and Controi: Rethinking Corporate Governance
!or the Twenty-First Century (Washington, D.C . 1995 ) 283

המשפט
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האינטגרציה בין הקהלים מקדמת את ראיית האינטרטים של

ובאופן כללי ,במודלים האינטגרטיביים מצטמצם מרחב הפיתוי

החברה עצמה כעיקר תכליתה : 79בניגוד לבעלי המניות ,שמעייניהם

של בעלי המניות להחצין עלויות על שאר הקהלים .כמו כן ,עקב

נתונים בעיקר לרווחיהם המידיים )דיבידנדים וערן השוק הנוכחי

הגבלת שליטתם המעשית בחברה קטנה היכולת שלהם להחצין

של המניה( ,שאר הקהלים מעוניינים ,בראש ובראשונה ,בייצור

עלויות .בניגוד לנהוג בארצות-הברית ,מערכות היחטים שבין כל

ובהצלחת החברה לטווח הארון .80העובדים חושבים במונחים של

אחד מהקהלים ובין החברה אינן נתפטות כמערכות חוזיות חיצוניות

קריירה ,הנושים מעוניינים בהחזר עתידי של חובות והטפקים

לחברה ,ולכן אדברטריות באופיין ומונעות על ידי כוח ,אלא הן

והצרכנים )וגם הנושים( מתייחטים אל החברה כאל לקוח שיש

נתפטות כמערכות אינטרטים מקבילות )אף שכמובן אין הן זהות(

לשמור עליו כדי להתפרנט ממנו .בחברות גרמניות ויפניות חלק

בין שותפים

לפרויקט •82

ניכר מבעלי המניות הם משקיעים יציבים ,לטווחים ארוכים מאו,ד

בדברים אלו אין כדי לטעון שהמודלים בגרמניה וביפן אינם חפים

שציפיותיהם מהחברה אינן מתוחמות ברווח למניה ברגע נתון

מבעיות.

מצד

)מוטדות פיננטיים ,חברות ביטוח ,שותפים עטקיים של החברה

המשתמשים בהם והן מצד הצופים בהם .לענייננו ,חשוב להבליט

לפיכן המכנה המשותף של הגורמים בעלי הכוח

נקודה מרכזית אחת :אף שהקהלים השונים מתפקדים בגרמניה

וכדומה(.81

קיימת

ביקורת

חשובה

נגדם,

המושמעת

הן

וההשפעה על תפקודן של חברות יפניות וגרמניות הוא קידום

וביפן בשיתוף פעולה ,בתון החברה )כאנשי פנים( ועבורה ,אין בכן

האינטרטים של החברה עצמה לטווח הארון .כתוצאה מכן ניהול

כדי למנוע מהם ,ככל שהדבר ביכולתם ,להעדיף את האינטרטים

החברה איננו קדחתני ושואף הצלחות קצרות מועד .מנהלים אינם

הפרטיים של כל אחד מהם על פני האינטרטים של החברה .אמנם

נדחפים להקריב את העתיד למען ההווה.
גם בעיית הנציג והחשש מפני החצנה של עלויות ,המקדירים את

בגלל המעורבות של מטפר קהלים ועקב האתוט המשותף של פעולת
הקבוצה

-

בשונה מהמצב במודל האנגלו-אמריקני

-

קיימת

שמיה של החברה האנגלו-אמריקנית ,מקבלים במודלים של גרמניה

במערכת הבנייה של בקרה הדדית וניטיונות להשיג ולשמר שיווי

ושל יפן מענה שונה .עוקצה של הבעיה ,כפי שהיא מנותחת במודל

משקל בין אינטרטים טותרים ,כן שבאופן כללי ,כפי שראינו לעיל,

האמריקני ,הוא כמובן בניגודי אינטרטים הקיימים בין גורמים שונים

התוצאה המתקבלת תואמת את האינטרטים של החברה עצמה.

)נושאי משרה ,בעלי מניות ושאר הקהלים( ובעובדה שהכוח מטור

אולם עיקר הבעיה במודלים אלו נעוצה בעובדה שקיים שיתוף

בידי גורם אחד ולא בידי האחר .התשובה הגרמנית והיפנית לבעיה

אינטרטים בטיטי בין הקהלים השונים )למעט בעלי המניות( לדחוף

פשוטה בתכלית :האינטגרציה בין הקהלים בהפעלת החברה איננה

את החברה לכיוון של שמרנות-יתר .הדגשת-יתר של ההישרדות

נותנת מונופול על כוח הייצוג לאחד מהקהלים .אין קהל נציג וקהל

באה בהכרח על חשבון יכולת הצמיחה של החברה ,ויש לה השפעה

מיוצג .בעלי המניות ,העודנים והנושים משמשים כנציגים וכמיוצגים

שלילית על רווחיה •83

גם יח.ד זאת ועוד :כיוון שקיים עירוב תפקידים ומשחק כיטאות

אכן ,קשיים אלה הם תמונת ראי של הקשיים שהמודל האנגלו-

בעל ההון הוא גם בעל החוב; העודנ הוא גם נושא המשרה;

אמריקני טובל מהם .המקום המרכזי של בעלי המניות בארצות-

מתעמעמים ניגודי האינטרטים,

הברית מולין את החברה להעדיף טיכון גם כשהדבר נוגד את טובתה.

ועצמתה של בעיית הנציג נחלשת .התמריץ של בעל ההון לחמוד

המקום המרכזי של שאר הקהלים בגרמניה וביפן גורם לחברה

דיבידנד לא ראוי נחלש כאשר ברור לו שהוא עצמו ייפגע מכ,ן

להתרחק מנטילת טיכון גם כשהדבר כדאי לה.

-

הטפק הוא גם בעל הון וכדומה

-

בכובעו כבעל חוב .נושא המשרה לא ישתמש בכוחו לרעה בניגוד

בעיית הנציג במופעה האמריקני מוחלפת בבעיית נציג

חדשה •84

לאינטרט של החברה ,משום שבכן יפגע בעצמו ,בכובעו כעוב.ד
הטפק יירתע מפני ניצול ציני של פגם בחוזה ההטפקה של המוצר,
משום שבכן הוא עצמו ,בכובעו כמשקיע ,יינזק .ראוי להדגיש כי
אין דנברים אלו כדי לטעון שמודלים אלו פותרים את בעיית הנציג,

ה .קץ ההיסטוריה? הוויכוח על

האחדה גלובלית

עם זאת ברור כי שיתוף האינטרטים בין הקהלים מקטין את עלויות

בעשור האחרון קיימת התעניינות גוברת באקדמיה בארצות-הברית

הפיקוח שכל אחד מהם אמור להפעיל כלפי האחר ובכן מקטין את

בדניקת המשטר והמבנה של החברה העטקית מנקודת ראות של
משפט משווה

הוצאות ההפעלה של חברות.

) .85(Comparative Corporate Governance

הוא הדין בנוגע ליחט לטיכון :המתחים הקיימים בחברות

הבדלנות המטורתית מתחלפת בעניין ובטקרנות באשר לנעשה

אמריקניות בין העדפות הטיכון השונות שיש לקהלים שונים ,נרגעים

בחצרות של השכנים .אחד המניעים המרכזיים לכן הוא תהלין

משהו במשטרים שבהם נהוגים המודלים האינטגרטיביים .ושוב:

הגלובליזציה ,אשר בצד האופקים הרחבים שהוא פותח בפני חברות

החיכון בין הקהלים איננו מתנדף כליל .אולם כשכל אחד טועם גם

אמריקניות ,הוא גם מחייב אותן להתמודד עם הנורמות הפנימיות

הוא גם אוהב טיכון בהיותו בעל מניה וגם

והמטורות הייחודיות של המשטרים והכלכלות הלאומיות ברחבי

מבין את המורכבות של השיקולים

הגלובוט .תפקידו של עורן הדין הגלובלי מחייב אותו להכיר מקרוב

ומפנים את נקודות המבט השונות בנוגע לאפשרויות העומדות לפני

את השיטות המשפטיות ואת המודלים השונים של משטר ומבנה,

החברה כן שעצמת החיכון קטנה.

תון מתן פתרונות יצירתיים המתחשבים בשונות .חזית המחקר

מצלחתו של האחר

-

שונא טיכון בהיותו נושה

המשפט
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בארצות-הברית בוחנת כיום את הדרכים השונות שבאמצעותן

82

.note 36, at p . 62
למשלJ.H. Matheson & B.A. Olson "Corporate Cooperation, Relationship :
Management, and the Trialogical Tmperative for Corporate Law" 78
.Minnesot. L. Rev . ( 1994) 1443

מאפשרים על דרכי הפעלת הכוח האמוtר .8בכלל זה נידונות השאלות
מתווכים ,של שווקים ,של טפקי התשומות לחברה
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Bradley et al., supra

לדיון באפשרות של ניהול חברות על בטיט של שיתוף פעולה ראו,

להפעלת החברה בין הגורמים הרלוונטיים ואת דרכי הפיקוח ,שהם
למען מי החברה מתפקדת ,מה תפקידם של מוטדות פיננטיים

ניתן להגדיר את המודלים הנהוגים בגרמניה ויבפן כבעלי אופי קהילתני )קומיוניטריאני(,

~

r:

בשונה מהמודל האנגלו-אמריקני שהוא בעל אופי חוזי .ראו:

מערכות נורמטיביות ושווקים ,במדינות שונות ,מקצים את הכוחות

83

נתונים מעניינים ,מטוף שנות התשעים ,ממחישים את התוצאות השונות שאליהם

מוליכים שני המודלים :הגיל הממוצע של חברה הנטחרת בבורטה באנגליה הוא 8

המלומדים חלוקים ביניהם באשר למתרחש בפועל ולמה שעתיד

שנים; בארצות-הברית  13- 14שנים ואילו בגרמניה  55שנים .חברות שנוטדו בעשר
השנים האחרונות מהוות בארצות-הברית

להתרחש במשפט המשווה :יש הממעטים בייחוט חשיבות להדבלים

כ 40%-

ממטפר החברות הרשומות בבורטה,

ואילו ביפן הן מהוות פחות מאחוז אחד .ראוOECD Germany, sllpra note 33, at :
 .p. 117; Fukao, supra note 64, at pp . 70-71נתונים אלו יכולים להיות מוטברים

שבין המודלים השונים ומזהים תהליו מתמשו של האחדה גלובלית
של המשטר והמבנה ברחבי העולם המפותח .מנג,ד אחרים כופרים

על ידי גורמים ריבם נוטפים ,אן אין טפק שהם ממחישים את ההדבל יבן הרוח השמרנית,

בקיומו של תהליו ההאחדה וטוברים כי קיימות טיבות טובות להניח
כי כל אחד מהמודלים ימשיו להתקיים ,כאלטרנטיבה עצמאית ,גם
בעתיד הנראה לעין.
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הקהילתית ,שואפת ההישרדות ,מצד אחד ,ובין הרוח היזמית ,מונחית ההון המבוז,ר

:::ג

שואפת הרווח ,מצד שני .ראו גםB.S. Black & R.J. Gilson "Venture Capital :
and the Structure ofCapital Markets: Banks Versus Stock Markets" 47 J .
.Fin. Econ . ( 1998 ) 243

"c

ודוק :הבעיה כפי שהיא מוצגת כאן איננה מדגישה את הפגיעה האפשרית ברווח למניה

C
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חברי הטיעה הראשונה מצביעים על קיומם של טימנים לכו

84

החברות הגדולות שמניותיהן נטחרו בבורטה של טוקיו בשנת , 1999

85

לרשימה ארוכה של מאמרים ראו;Rock, supra note 23, at n . 1 :
ראו ,למשלM.J. Roe Corporate Governance Today (The Sloan Project on :
& Corporate Govemance at Columbia Law School ed., 1998); Shleifer
 .Vishny, supra note 11בשלהי שנת  1997נערן באוניברטיטת קולומביה כנט אקדמי
תחת הכותרת "?  ".Are Corporate Governance Systems Convergingבאפריל
 ,2002נערן כנט נוטף באותו מקום תחת הכותרת " Global Markets, Domestic
Tnstitutions: Corporate Law and Govemance in a New Era ofCross-Border
" .Deals

86

קיימות גם מחלוקות רלוונטיות באשר למידת המעורבות הרצויה של המדינה בתפקודן

r:

של חברות גדולות .במדינות שונות בירוקרטים ממונים על מנת להבטיח כי חברות

:::ג

שהמשטרים השונים נוטים להתכנטות .כ,ך למשל ,ביפן 34 % ,ממאה

רשמו את מניותיהן למטחר גם בבורטה זרה ,אמריקנית או אנגלית .88
ידי חברות הכלולות

ב.89keiretsu -

ועדה יפנית שבחנה את המודל

הרצוי למשטר וממשל בחברה היפנית הגיעה למטקנה שיש להציב
את השאת הערו לבעלי המניות כמטרת-העל של ניהול החברה.

לצורו כו היא המליצה להגדיל את מטפר הדירקטורים העצמאיים

בחברות יפניות.90

טימנים ראשונים לתחילת הופעתו של אקטיביזם

הנראה ,הראשון שם( שהתחולל

החברה ובין אחד מבעלי

בחברת Tokyo Style

המניות.91

אבולוציוני :כ,ך למשל ,יותר ויותר חברות גדולות ומוכרות

 Daimler-Benz, Siemensו- Deutsche Bank-
לשים דגש על הרווח למניה וחותרות לעבר הדגם

כ/o -ס 20

נותנים רישיונות ושוללים אותם ,מעניקים פטורים מהגבלות על התחרות ועו.ד כפי
ששורה זו של דוגמאות מראה ,מעורבות המדינה באה לידי ביטוי ,דברן כלל ,מחוץ

בין ממטד

-

למטגרת הנושאית של דיני החברות עצמם.

87

דוגמת

בחברה ובין כל הקהלים הפנימיים לחברה )כולל בעלי המניות(; מערכות היחטים שבין
הקהלים הפנימיים לחברה ויבן עצמם; מערכות היחטים שבין החברה עצמה ובין

האנגלו-אמריקני •92

קהלים שמחוצה לה )כגון דיני הגבלים עטקיים ,מטחר לאומי ,בריאות הציבור ,בטיחות

מהמניות הנטחרות בבורטות בגרמניה נמצאות ,באמצע שנות

התשעים ,בבעלות של זרים .93
של הציבור במניות .94הקשרים

ההדוקים בין הקהלים ,ובמיוחד

88
89

חברות מתחילות לחזר אחרי בעלי

המניות .96

חברי הדירקטוריון נעשה דומה לזו הנהוגה

90

בארצות-הברית . . .97
91

 79ןס ord Rev.ןE. Schneider-Lenne "Corporate Control in Germany" 8 Ox
.Econ. Policy ( 1992) 11 , 13
 80לחיזוז ההדבלים ,ראוM. Albert Capitalism vs. Capitalism: How America 's :
Obsession with Individua/ Achievement and Short-Term Profit Has Led
 Collapse (P. Haviland trans ., 1993 ) 75-76 ,ן Jt to the Brink oכפי שצוטט
אצלL.E. Mitchell "Trustand Team Production in Post-Capitalist Society" :
.24 J. Corp. L. (1999) 869, 884 n. 72
81

92

93
94

95

לתיאור ואפיון של משקיעים יפנים וגרמנים )להדביל ממשקיעים אמריקנים( כ-

"  ", dedicated capitalראוM.E. Porter "Capital Choices: Changing the :
Way America Invests Industry" Studies in International Corporate
 the U.S.. Japan. anןFinance and Governance Systems: a Comparison o
.Europe (New York, D.H. Chew ed ,. 1997) 5
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וכדומה(.

השליטה של הבנקים בחברות מטחריות ,מתרופפים  .95הנהלות של
תבנית התחלופה של

יש המזהים שלוש קטגוריות של מערכות יחטים והטדרים שמהם מורכבת התמונה

הכוללת של משטר ומבנה בכל אחת מהמדינות :מערכות היחטים שבין השולטים

מתחילות

נעשים מאמצים לעודד בעלות רחבה

לטקירות נוטפות

..בr

c::

תשרתנה את האינטרט הציבורי .הם מקצים את האשראי ,קובעים את שערי החליפין,

של בעלי מניות התגלו לאחרונה ביפן במאבק השליטה )שהוא ,ככל

גם בגרמניה מתרחש תהליו

)מנקודת הראות של טפקי ההון( ,אלא את הפגיעה האפשרית באינטרטים של החברה

t-

)שעלולה לבוא לידי ביטוי ,בין הית,ר גם בפגיעה ברווח למניה(.

קיימת ,ככל הנראה ,תחילת מגמה של מכירת החזקות צולבות על

"r

ראו.Bradley et al., supra note 36, at pp . 74-75 :
ראו דיווחים בעיתונות ,למשלAnonYlllous "Stakeholder Capitalism: Unhappy :
Families" The Economist (Feb. 10, 1996); Anonymous "Finance and
) .economics: Japan lnc. Frays at the Edges" The Economist (June 3, 1995
ראוCorporate Govemance Committee "Corporate Govemance Forum :
of Japan Corporate Govemance Principles 'A Japanese View'" (Final
).Report) (May 26 , 1998
ה Economist-מערין שהצלחתו של בעל המניות עשויה לשנות את הדרן שבה חברות
יפניות פועלות.Supra note 63, ibid .
לפירוט ראו.Bradley et al., supra note 36, at pp . 70-71 :
ראוAnonymous "European Business: Le Defi Americain, Again" The :
).Economist (July 13 , 1996
ראוJ.N. Gordon "Pathways to Corporate Convergence? Two Steps on :
the Road to Shareholder Capitalism in Gennany" 5 Colum. J. Eur. L .
(. 1999) 219
ראו ,למשלB. Coleman & D. Aalund "Deutsche Bank to Cash Out of :
Industrial Stakes" Wall St. J. (Dec. 16, 1998); D. Woodruff"Banks' Loss
oflntluence, Cross Border Mergers Force-Global Style" Wall St. J. (March
). 11,1999
ראוG. Steinmetz "Changing Values: Satisfying Shareholders Is a Hot :
)lle Genllan Finns" Wall St. J. (Mar. 6 , 1996ן .New Concept at SO

המשפט
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בעקבות תהליכים אלו יש הטוברים כי אין מקום לדבר על משפט

בהתאמת המציאות לכללי המשחק הנוהגים .החלפת הכללים עלולה

שנוטה

להפוך את כל ההשקעה למיותרת ולחייב השקעה חדשה .למשל,

לכיוון של המודל האנגלו-אמריקני  .99כשם שהטחר גלובלי ,ומרכז

עורכי דין ורואי חשבון מנהלים ובעלים השקיעו בעבר הון אנושי

הכודב שלו הוא בארצות-הברית ,כך גם המשפט המטחרי ,שתכלית

במטרה לעמוד דברישות החוק הקיים .שינוי החליפה הנורמטיבית

החברה העטקית היא הבריח התיכון שלו ,הופך להיות בעל אופי

תחייב אותם להשקעה חדשה .שנית ,פוליטיקה של קבוצות

גלובלי ,ובמרכזו התרבות העטקית האמריקנית אשר הופכת להיות

אינטרטים .התבנית המקורית של מבנה החברה מעניקה כוח ועושר

מודל החיקוי או ,בלשון עדינה יותר ,המכנה המשותף או אמצעי

לקבוצה מטוימת ,והקבוצה מפעילה אותם כדי לשמר את כוחה

הגישור בין השפות הנורמטיביות השונות.

הקיים באמצעים פוליטיים שמכוונים לשמירה על הנורמות הקיימות

משווה של משטר ומבנה אלא על משטר ומבנה

גלובליים ,98

עמדה קיצונית הרואה במודל האמריקני מודל משתלט ,שדוחק

הנוחות לאותה קבוצה .לכן השינוי נמנע  08ן.
לכאורה יש מקום לטעון כי בכפר הגלובלי ,מדינה אשר תמשיך

אל מחוץ לזירה את המודלים האחרים ,מציגים הפרופטורים הנטמן

וקרקמן מאוניברטיטאות ייל והארוורד סס . lעבורם ,העדפת בעלי

להחיל מערכת חוקית לא יעילה עלולה להיות מובטת בתחרות,

המניות הופכת להיות התכלית של דיני החברות הגלובליים ,כך

ולכן בטופו של דבר תהיה האחדה של הדין .אולם בבציוק ורו

שמבחינתם ניתן לבשר על קץ ההיטטוריה של דיני החברות .העתיד

טוברים כי אין הוכחות כי תהליך זה אכן מתרחש  09ן .כלכלות של

צופן לנו שלטון הרמוני של המודל

האנגלו-אמריקנין ס • l

מדינות שבהן דיני חברות אינם יעילים אינן טובלות .הכיצד? מה

הפרופטורים בבצ'וק ורו ,מאוניברטיטאות הארוורד וקולומביה

שחשוב הוא אם החברה מייצרת מוצרים תחרותיים שניתן למכור

מחזיקים בדעה הפוכה .לדידם ,יש לצפות להמשך קיומם של

אותם .גם אם המשטר והמבנה של החברה תת-אופטימלי ,היא

משטרים שונים במדינות שונות לאורך זמן .הם מצביעים על שני

יכולה להצליח בתחרות באמצעות קיזוז בינלאומי של יתרונות

נתונים רבי-חשיבות ,מכתיבי דר,ך בקביעת טוג המשטר והמבנה  02ן :
מבנה הבעלות הטיפוטי בהונן של חברות במדינה Structure )-
 (Driven Path Dependenceוהנורמות החוקיות שמטדירות את

תחרותיים .כ,ך למשל ,אם המדינה מטבטדת את החברה )ישירות
יותר לתשומה מאשר חברות במדינות אחרות .היכולת התחרותית

מערכות היחטים שיבן החברה וכל השחקנים בה בכל אחת מהמדינות

של החברה מושפעת אפוא לא רק מיעילות המשטר והמבנה שלה,

) .lo3(Rule-Driven Path Dependence

הם מטבירים את

או על ידי מט נמוך( או אם המדינה מאפשרת לחברה נגישות זולה

אלא גם מהפוליטיקה

חשיבותם של שני נתוני הפתיחה מכתיבי הדרך באופן הבא:

המדינתיתסן • I

עד כאן טיעונים במישור הפוזיטיבי .ומה באשר לשאלה

למבנה הבעלות ההיטטורי בהונן של חברות במשק נתון

הנורמטיבית? האם רצוי שתתבצע האחדה גלובלית של המשטר

)שמקורו בנטיבות כלכליות היטטוריות ו  /או במערכות חוקים

והמבנה בצלמו ודבמותו של המודל האנגלו-אמריקני? קיימת אי-

היטטוריות( יש השלכות על מבנה הבעלות העתידי בהן  04ן .כ,ך

הטכמה בין המחוקקים באשר לשאלה מהם המבנים או החוקים

)( 1

למשל ,מבני הבעלות הנוכחיים של חברות אמריקניות )מפוזר(

העדיפים והיעילים .גם התאוריה וגם ה אמפי ריקה אינן מציירות

ושל חברות יפניות )מרוכז( יישמרו גם בעתי,ד אף אם חברות בשני

תמונה החלטית של העדפה לכיוון כזה או אחר .על כל פנים ,בבציוק

מציינים את השוני שבתנאי הרקע של הפעילות הכלכלית

המשקים תתפקדנה ,לאורך זמן ,באותה טביבה כלכלית ותחת אותם

ורון

כללים משפטיים .שתי טיבות לדבר :ראשית ,יעילות .מבנה הבעלות

במדינות השונות :הן נבדלות זו מזו בגודלה של הכלכלה ,בגודלם

היעיל בחברה נגזר לעתים קרובות ממבנה הבעלות ההיטטורי  05ן.

של שוקי ההון ,במיקום הגאוגרפי של המדינה ,בנגישות שלה

שנית ,גם אם שמירת מבנה הבעלות הקיים מפטיקה להיות יעילה,

למשאבים טבעיים ,ברמת ההשקעה שלה בהון אנושי ,בטכנולוגיה

ימשיך המבנה להתקיים ,משום שלשולטים הנוכחיים בחברה יש

שכל מדינה עושה שימוש בה ,בתשומות ,בכוח העבודה וכדומה.

גם תמריץ וגם יכולת למנוע את השינויים שאמנם ייעלו את החברה,

כתוצאה מכך אפשר כי גם החוקים המטדירים את התנהגות החברה

Rent )-

אמורים להיות שונים .זאת ועו,ד כפי שכבר הדגשנו לעיל ,קיים

. I06( Seekingככל שאלו המונעים את השינוי במבנה אינם נושאים

קשר בין המאפיינים הלאומיים התרבותיים ,האידאולוגיים

במלוא העלויות של היעדר השינוי ,יישמר המבנה הקיים של הבעלות

והפוליטיים של כל מדינה ובין שיטת המשטר והמבנה שלה.

אך יפגעו ביתרונות הפרטיים שהם גורפים מהמצב הנוכחי

II

בחברה ,אף אם הוא איננו המבנה היעיל ביותר .בקיצור :השולט

עולה אפוא שהדעות חלוקות דבבר הטיכוי כי תתקיים האחדה

הנוכחי עלול למנוע מעבר למבנה בעלות יעיל יותר ,כל עוד מבחינתו

של המשטר והמבנה בין המדינות המתועשות .יש הגורטים כי

האישית המעבר לא משתלם )דבר שאיננו הכרחי ,אלא תלוי

המודלים השונים יישמרו ,זה בצד זה ,כך שברחבי הגלובוט תתפקדנה

בנטיבות(.

חברות המחויבות להשגה ולמימוש של תכליות שונות .אחרים

למערכות הכללים הקיימות במדינה נתונה יש השלכה על

גורטים כי המודל האנגלו-אמריקני עתיד להיות דומיננטי גם באירופה

המשטר והמבנה שיתקיים בה גם בעתיד  07ן .גם כאן מוצעות שתי

ובאטיה .כשלעצמי ,אינני טבור שמצב שיווי המשקל של דיני החברות

) (2

טיבות :ראשית ,המערכת הנורמטיבית הקיימת יעילה יותר משום

-

קץ ההיטטוריה

-

יימצא טביב כלל המעדיף את האינטרטים

שהכול כבר הגיבו לה ופיתחו מוטדות ומבנים שאמורים לענות על

של בעלי המניות ורואה בהשאת רווחיהם תכלית קיומה של החברה.

הצרכים המיוחדים העולים ממנה .הושקעה עלות משקית גדולה

כפי שמלמד ניתוח שהנני עורך במקום אחר, II 2משטר ומבנה המפקיד

המשפט

28

::ג
Cו

ע
~

ע

Sב
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cו

את כוחות החברה בידי בעלי המניות ושלוחיהם מאפשר החצנה

מתבררת החשיבות הגדולה שיש לייחס לסעיף .אפשר שעולה ממנו

ו-

::ג

שיטתית של עלויות על שאר הקהלים ואף פוגע ביכולתה של החברה

הנחייה חוקית לפרש את כלל דיני החברות מתוך פריזמה המפנימה

להשיא את רווחיה ולכן אין הוא מקדם תפקוד יעיל של חברות

את "כלכלת הקהלים" .הנה כי כן ,הדיון במשפט המשווה ,על

c:

)במובן קלדור-היקס(.

ההיבטים השונים של כלכלת הקהלים ,עשוי להתברר כמצע מתאים

.בr

להפקת משמעות ופרשנות ליישום חוק החברות הישראלי החדש.

"./

r:

c:

ו .טיכומ

rו

במשפט הפותח של מאמר זה נקבע כי המשטר והמבנה של החברה

c::

~

הישראלית מבוססים על המודל האנגלו-אמריקני .ואכן ,כלל ההעדפה
של בעלי המניות ושאר המאפיינים של "כלכלת בעלי מניות" שפורטו
לעיל הם הבסיס של הדין הנוהג בישראל והם גם

תוצאתו . 113

היא שדיני החברות המקומיים מייחדים חלק שלם לבעלי

עודבה

המניות 114

א,ך ככלל ,מתעלמים מהאינטרסים של עובדים ,נושים ושאר

קהלים . 115

עובדה היא שהפעלת מערך הפיקוח המבני דביני החברות

המקומיים מסורה בלעדית לידיהם של בעלי המניות )ישירות

באמצעות האסיפה הכללית; בעקיפין

-

-

באמצעות מינוי נושאי

 97ראו ,למשלS.N. Kaplan "Top Executives, Tumover, and Finn Perfonnance :
.in Germany" \O.!. Law, Econ. & Org. \( 994) \ 42
 98ראו.Cunningham, supra note 34, at p . 1171 :
 , sllpra note 36, at p . 76 99ו .Brad\ey et a
 100ראוH.B. Hanslnann & H.R. Kraakman "The End ofHistory for Corporate :
,Law" Ya\e Law Schoo\ Working Paper No. 235 (January 2000 ) 4
עתיד להתפרסם בשנת  2004בספר1. Gordon & M.l. Roe (eds.) Convergence :
) .and Persistence in Corporate Governance (Cambridge , 2004
.lbid, at p. I 101
 102הדיון להלן מסכם את טיעוניהם המשכנעים  ,ראוBebchuk & Roe, supra note :
.45 , at p. 127
 103ובכלל זה לא רק דיני החברות והעקרונות המהותיים הכללים שלהם }שדברן כלל הם

משרה על ידי האסיפה הכללית( .גם הפעלת מערך הפיקוח השיפוטי

דומים במדינות שונות( ,אלא כל המערן הנורמטיבי הרלוונטי כולל הפרוצדורות ,אמצעי

לבעלי המניות או לנושאי המשרה )הממונים על

האכיפה והפרטים השונים של מערן הדינים הרחב )הייחודיים לכל אחת מהמדינות(,

מסורה,

ככלל, 116

ידי בעלי המניות( .כיוון שכ,ך עשויים הקוראים לתהות על החשיבות

Jbid, at p . 137
.Jbid, at pp . \ 39- \ 53 104
 105ראו ,lbid, at pp . 139-142 :

שבמאמר זה.

 106כ.ןלמשל ,בחברה שמבנה הבעלות בה מרוכז  ,בעל השליטה עלול להימנע מלגרום

המעשית

-

מנקודת ראות ישראלית של הסקירה ההשוואתית

חוק החברות החדש ,אף שפרטי הוראותיו נוטעים אותו במרכז

ג
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לחברה לעבור למשטר בעלות מפוזרת; בחברה שנמצאת בשליטת המנהלים ,משום

c::

שהבעלות בה מפוזרת ,המנהלים הנהנים מעצמאות ימנעו מהחברה לעבור למשטר

Sב

הטריטוריה של המודל האנגלו-אמריקני ,הביא בכנפיו חידוש של

ריכוזי )על ידי מניעת מיזוגים והצבת מכשולים דברכו של משתלט עוין(; בחברה

ממש בנושא הנדון .סעיף ך ך)א( בו קובע" :תכלית החברה היא

שיכולת ההשפעה של עודביה על דרכה ,הם יעשו הכול כדי לשמר השפעה זו ובגלל

5r

כוחם סביר להניח שיצליחו בכן }גם אם החוק מאפשר לחברה לסלק את העודבים

r:

לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה .וניתן להביא בחשבון
במסגרת שיקולים אלה ,בין השאר ,את ענייניהם של נושיה ,עודביה
ואת ענינו של הציבור" .ודוק :הסעיף איננו מבחין בין רווחי החברה
ובין רווחי בעלי המניות .אדרבה ,הוא קובע מפורשות כי שקילת
ענייניהם של שאר הקהלים רלוונטית לצורך השאת הרווחים של
החברה .האינטרסים של הנושים ,העודבים ושאר הצדדים לפקעת
החוזית שוב אינם חיצוניים לחברה ,אלא הם רכיבים בנוסחה שממנה

מעמדת ההשפעה(  .ראו.Jbid, at pp . \ 42- \ 53 :
 107ראו.lbid, at pp . 153-166 :
.Jbid, at pp . 157- \ 64 108
.lbid, atpp . 160-161 109
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 110זאת ועוד :האם יש לצפות כי חברות תהגרנה ממדינות שבהן י ש מערכות נורמטיביות

לא יעילות? ראו .lbid, at pp .162-163 :
.Jbid, at pp . 166-169 111

ע
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~

 112ראו י'צ' שטרן "האם חברות נועדו להשיא את רווחיהם של בעלי המניות? ניתוח כלכלי
ביקורתי" משפט ועסקים א )עתיד להתפרסם( .

"./
ח

"./

יש לגזור את דרך הפעולה שלה .בכך נפתחת דרך לניהול עסקים

 113כמו לכל אמירה כללית ,גם כאן ניתן למצוא חריג .הנשיא שמגר הביע ,באמרת אגב ,את

c::

תוך גילוי ערנות לקשר העמוק הקיים בין איכות מערכות היחסים

העמדה הבאה " :ככל שהדבר נוגע לענייננו ,ניתן להעיר ,כי דומה שהמגמה המודרנית

.בr

המתפתחת היא ,כי על החברה ועל מנהליה הפועלים עבורה לקחת בחשבון לא רק את

שמקיימת החברה עם כלל ספקי התשומות שלה מזה לבין רווחיה-

טובתם של בעלי

היא מזה .סעיף התכלית החדש מבטא ,לכאורה ,סטייה מהעמדה

הרחב בכללותו"  .ד"נ  7 / 81פנדיר .חברה להשקעות פתוח ובנין בע"מ נ' קסטרו ,פ"ד

הקלאסית הגורסת שקידום ההעדפות הפרטיות של בעלי המניות
הוא האספקלריה היחידה להערכת טיב התפקוד של החברה ושל
נושאי המשרה בה.

שתכלית החברה נבחנת מזווית ראייה עקרונית ,כוללנית ואחידה,
שאיננה תלוית-הקשר ,מסתבר שקביעות הסעיף ישימות על כל
מישורי פעילותה של החברה ועל כל מערכות היחסים המרכיבות

החברה".11 7

זאת ועוד" :הסעיף איננו עומד

בפני עצמו ,אלא משמש פריזמה כוללת להערכת המשמעות והתוכן
של כלל הנורמות הקבועות בחוק .כל אחת מהנורמות חייבת לקבל
לאור סעיף ך ך פרשנות מהותית ,שתשקף

-

לז}  .695 ,673 ( 4הנשיא שמגר שב וחזר על דברים אלו גם בע"א  5320 / 90א.צ ,ברנויבץ
נ' רשות ניירות ער.ן פ"ד מו}  .839 ,818 ( 2אמירה זו לא הניבה הדים של ממש בפסיקה

המקומית המאוחרת )אן ראו דב"ע נז  3 -7 /לבון נ' מ..תמ ,מבני תעשיה ומלאכה
עב"מ) ,לא פורסם( תקדין ארצי  (232 (, 3 }1997ולא היכתה שורשים.

תחולתו של סעיף ך ך איננה מוגבלת לעניין כלשהו" .מאחר

את הפקעת החוזית של

המניות ...

אלא גם את טובתם של עודבי החברה ,צרכניה והציבור

-

לגבי הנושא הנדון בה

את הקביעה הכוללת והעקרונית לגבי תכלית

החברה".11 8

מכאן

 114ראו חלק חמישי לחוק החברות .
 115לדיון ראשוני במעמד הנושים בחוק החברות ראו י'צ' שטרן "הנושים בחוק החברות

החדש" רבעון לבנקאות לו} ) ( 144תש"ס( . 27
 116י שנם ,כמובן ,חריגים ,שלא ללמד על עצמם יצאו ,אלא ללמד על הכלל .למשל ,הכלל
הוא שתביעה נגזרת רשאי להגיש כל בעל מניה וכל דירקטור )סעיף «. 194א} שאר

הקהלים אינם יכולים ליזום תביעה זו  .אולם החוק מכיר בחריג :תביעה נגזרת בשל
חלוקה אסורה יכולה להיות מוגשת על ידי נושה .הוא הדין בנוגע למיזוג חברות.

בהסדר זה החוק דווקא מחזק את התפיסה השכיחה של החברה כפועלת עבור בעלי
המניות כביכול אין לנושים )או לשאר ספקי התשומות של החברה( אינטרס שהחברה

תממש א ת זכויות י ה כלפי נושאי משרה וכלפי צדד י ם שלישיים אלא בהקשר של חלוקה
אסורה.

 117שטרן ,לעיל הערה  , 17בע' . 340
 118שם  ,בע' . 341
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