טובת בעלי המניות או בעלי העניין :מדוע רצוי לקחת את עמדת ההנהלה לגבי
תכלית החברה בערבון מוגבל
איתי זיו-אב
קיימות שתי גישות מתחרות לתכלית הרצויה לתאגיד 1.הראשונה מבכרת את טובת בעלי
בעוד לפי השניה 3,יש לאזן בין טובת בעלי העניין בתאגיד ,ביניהם בעלי המניות ,העובדים

המניות2,

והנושים4,

ולאחרונה אף הורחבה הגישה כך שנדרש מהתאגיד לפעול גם למען מטרות שאינן עסקיות ,כגון
מאבק בשינוי האקלים 5.המופע האחרון לתחרות בין הגישות התרחש באוגוסט  ,2019אז פורסמה
הצהרה שנחתמה בידי מנהלי חברות אמריקאיות 6,ובמסגרתה התחייבו לפעול למען האינטרסים
של בעלי העניין ,ואף למען שמירת הסביבה ושימור מגוון תרבותי בקרב העובדים .בכך ,הביעו
המנהלים תמיכה בגישה השניה במתכונתה המורחבת .לאור חשיבות המנהלים ,ההצהרה עוררה
הדים בישראל ,והניעה דיון סביב שינוי תכלית התאגיד 7.במאמר זה ,אטען כי לאור תמריצי
ההנהלה 8,אין זה מפתיע שההנהלה תומכת בגישה השניה בגרסתה המורחבת ,ורצוי לקחת תמיכה
זו בערבון מוגבל .במילים אחרות ,המשקל שיש לתת לעמדת ההנהלה בנוגע לשינוי תכלית החברה
שקול למשקל שיש לתת לעמדת החתול בנוגע לאופן חלוקת השמנת ,עליה הוא שומר עבור בעליה.
בתאגיד המודרני הבעלות מופרדת מהשליטה ,כך שניתן יהיה להפיק תועלת מרבית
מהתמחותה של כל קבוצה 9.אולם ,מה יבטיח ,מחד ,שימשיכו בעלי מניות להשקיע הונם ,ומאידך,
שההנהלה לא תנצל את משאבי התאגיד למען תועלתה הפרטית? ככל שהקריטריון המודד את
פעילות ההנהלה הינו אובייקטיבי ומדיד (כגון רווחיות) 10,כך תתקשה ההנהלה להתחמק מאחריות
למעשיה .ככל שהקריטריון עמום יותר (כגון הגנת הסביבה) 11,כך תוכל ההנהלה לנצל את משאבי
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התאגיד למען טובתה האישית .הרי ,ככל שקריטריון הפיקוח עמום יותר ,כך מתרחב שיקול דעת
ההנהלה ,שתהיה מסוגלת לצייר כל פעולה כפעולה המקדמת אינטרס ראוי כלשהו ,כשבפועל קודמה
טובתה האישית בלבד 12.אם כן ,נדרש גורם מפקח על ההנהלה 13,ורצוי שקריטריון הפיקוח יהיה
מדיד .ככל שהגורם המפקח הינם בעלי המניות (לאור זכות תביעתם השיורית) 14,ובמקביל קריטריון
הפיקוח הינו השאת רווחי בעלי המניות – תתקשה ההנהלה למעול בתפקידיה.
לצד זאת ,אציין כי אינני מתנגד באופן קטגורי להתחשבות בטובתם של בעלי העניין.
ראשית ,ככל שבעלי המניות החליטו ,על דעתם ,לפעול למען טובת בעלי העניין ,הרי שמדובר בטובת
בעלי המניות ,וזוהי זכותם להחליט כך .שנית ,קל יותר לבעל עניין להפוך לבעל מניות מאשר לבעל
מניות להפוך לבעל עניין 15.מכאן ,שעדיף כי בעלי העניין המעוניינים לקדם אג'נדה מסוימת לא
יקראו לשינוי תכלית החברה ,אלא ירכשו מניות ויניעו שינויים דרך האספה הכללית 16.שלישית,
ככל שהתחשבות בטובת בעלי העניין נדרשת למען מניעת החצנת נזק לציבור ,הפתרון אינו טמון
בשינוי תכלית החברה ,כי אם בהחמרת הרגולציה 17.לדוגמא ,עדיף להטיל קנסות מוגברים בגין
זיהום הסביבה ,על פני שינוי תכלית החברה כך שתכלול גם דאגה לסביבה.
לסיום ,תכלית החברה לפי חוק החברות הינה גמישה ,וקיימות במקביל בפסיקה עמדות
התומכות בעקרון טובת בעלי המניות 18,וגם באיזון בין בעלי העניין 19.לאור העמימות ,הפרשנות
לתכלית החברה נתונה להשפעה חיצונית עוד יותר מהרגיל 20.מכאן ,שאולי קרב היום בו תפורסם
הצהרה התומכת בתאוריית בעלי העניין החתומה בידי מנהלים בישראל .מאמר זה בא להקדים
תרופה לתרחיש זה ,אשר הופך למציאותי עוד יותר בימי מגפה ,כשנשמעות דרישות מתאגידים
שיפעלו למען הציבור .ככל שתפורסם הצהרה שכזו ,נותר רק לקוות כי הציבור לא יתן לה משמעות
רבה מדי רק כי חתומים עליה מנהלים ,אלא ,יחשוד בה כפליים – דווקא משום שמדובר במנהלים.
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