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 להתאמת הצעה –  תכלית החברהלשאלת שני� ומאה עשרי�
   לחוק החברות לעיד� התאגידי המודרני11סעי� 

  *עלי בוקשפ�

 שני� ומאה שני� לחקיקת חוק החברות עשריאשר נכתב במלאת ,  זהמאמר
 שיקולשעסק בשאלת תכליתה של החברה ובהיק� , Dodge v. Fordלפסק הדי� 

בוח� את התמורות המשמעותיות שחלו , שרה בההדעת וחובותיה� של נושאי המ
בעול , אלהתמורות . בשאלת תכלית החברה, ובעיקר בשני� האחרונות, מאז

 על שינוי יסודי מצביעות במאמר ונסקרות,  כאחדהמשפט בעולהעסקי ו
 התמקדה המסורתיתמגו� שתכליתו ,  החברהשל החברתי בתפקידהבמקומה ו

 את אינטגרטיבי לשלב באופ� שתכליתו עסקיגו�  לובהשאת רווחי בעלי מניותי
 חדשה גישה לפי.  הקשורי בפעילותה של החברההעניי� של כל בעלי יהעניינ

 למעשה הדר� והאמצעי להבטיח את היאתכליתה הכלכלית של החברה , זו
 שלהמפתחת את הקיו� האנושי בהתא� לעקרונות , הקיימקיומה של כלכלה בת 

,  היו� בדיני החברות ומחוצה לה�כבר היטב נוכחת זו תכלית. משמעות וכבוד
,  החוקשל ליבולב , לחוק החברות) א(11 את סעי� לעדכ� המאמר קורא כ�ועל 

תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולי עסקיי להשאת (" שבנוסחו הקיי� כ�
את ענייניה� , בי� השאר, ונית� להביא בחשבו� במסגרת שיקולי� אלה, רווחיה

במילה " ונית�" המילה תוחל�") עובדיה ואת עניינו של הציבור, נושיהשל 
 – כראוי לה לקודיפיקציה – החברות חוק של הארכיטקטורה תותא בכ�". ויש"

 את המשמרות,  העסקיובעול כבר ממילא בעול המשפט הנוהגות לעמדות
  המתהדקתלזיקה התמונה הרחבת תו� פועלת החברה בתוכההמסגרת העסקית 

  .)Company(לחברה ) Society(בי� החברה 

 החברה תכלית.  ג.� העסקיבעול� מגמות – החברה תכלית. ב .הקדמה. א

 התפתחויות. 2 ; בדיני החברותהתפתחויות. 1 ; המשפטבעול� מגמות –

  .סיכו�. ד. מחו� לדיני החברות

   הקדמה. א

המרכז את עיקרי דיני , יביבעל אופי קודיפיקט, כולל, חוק החברות המוצע הוא חוק מקי�"

 נפתחי� דברי ההסבר אלה במילי� –" החברות הנוהגי� בישראל ומותא� לצורכי התקופה

 
תודה רבה לרועי רוזמ� על . המרכז הבינתחומי הרצליה,  ספר רדזינר למשפטי�בית, פרופסור חבר   *

  .המשפטעזרת המחקר ולהערות המצוינות של כתב העת 
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, 1999–ט"התשנ,  החברותחוקהצעה שהביאה לחקיקת , 1995–ו"התשנ, להצעת חוק החברות

  . בישראל ביותר שנחקקו עד כה המרשימי� י� הקודיפיקטיביהמפעלי� מהואש

 פסק הדי� ממת� שני� מאה ובחלו�,  החברותחוק שני� מחקיקת �עשריבחלו� , עתה

 של החברה מטרתה שאלת עסק באשר Dodge v. Ford Motor Company,1 בעניי�המפורס� 

 אופיו את מחדש לבחו� השעה הגיעה,  הדעת וחובותיה� של נושאי המשרה בהשיקול ובהיקפי

 מאז דור שנותכמעט , קופה הנוכחית חוק החברות ואת התאמתו לצורכי התשלהקודיפיקטיבי 

  . חקיקתו

 של ההסדרי� הספציפיי� הקבועי� בחוק � התאמתבחינתנית� לחשוב על ,  כ�לצור�

 האישיות דיני העוסקי� בההסדרי�דוגמת ,  של חברות עסקיות בעת הזולפעולת�החברות 

 ידיהתאג ממשלב, בדיני הרמת המס�, המשפטית הנפרדת של החברה ובתורת האורגני�

א� כדי לקבל ,  טובההיא כזו גיהומתודול. משרה נושאי הובחובותובחלוקת הסמכויות בחברה 

מוטב לבחו� את , ובמיוחד על יומרתו הקודיפיקטיבית, תמונה רחבה יותר על רוחו של החוק

תכלית " בעוסק אשרלסעי� ,  חוק החברותשל ליבו לב ישירה לפנייההדברי� באמצעות 

 בשני� שחלפו מאז שמתחוללות העסקיות והמשפטיות תמורותתאמתו ל הובדיקת 2,"החברה

 על אינדוקטיביתבהתבוננות , מטבע הדברי�, היאאשר מסתייעת ג� , זובחינה . חקיקת החוק

 אינו החוק של ליבו שמעלה 3, הסדרי� משפטיי� פרטניי� בדיני החברות ומחוצה לה�מגוו�

 הנוהג המשפט קודיפיקטיבית את בצורה משק� נואי וניסוחו, כיו� הנכו� במקו� לגמרי נמצא

 את סעי� המדמה מטפורהוא� נמשי� את ה, לפיכ�.  שמתחוללי� במגזר העסקיהשינויי�ואת 

 ומתווה לשמר את אופיו הקודיפיקטיבי כדינראה ש, תכלית החברה בחוק החברות ללב פוע�

, ג� א� עדי� ומינימלי, "ניתוח לב פתוח" השעה לבצע בחוק הגיעה, הדר� של חוק החברות

,  יותר את המשפט הנוהג ויתאי� עצמו לצורכי התקופה הנוכחיתמדויקת שימליל בצורה אופ�ב

  . לאומי�בי� ה� במישור המקומי וה� במישור המאודבה השיח התאגידי משתנה 

 .Dodge v הדי� מפסקנית� להיווכח שבעוד ש,  מוא� על מאה השני� האחרונותבמבט, כ�

Ford Motor Companyהמתמקדת במודל השאת גישה עולהלחוק החברות ) א(11 מסעי� ו 

 של החברה כתכליתה – בעלי המניות של � העדפת עניינבאמצעות – החברה של הרווחי

 אלה בחברות עסקיות ובהעוסקות והפסיקה ה החקיקשל ועדכנית נרחבת סקירה שהרי, העסקית

,  אקדמית הולכת ומתרבהרותסקיות ושל ספ עהתפתחויות דומה של וסקירה, הפועלי� מטעמ�

 כוללת עסקית לאחריות רחבה של התאגיד העסקי תכלית למדי בדבר מגובשת תפיסה חושפות

 שנוסחה בהצהרה, 2019באוגוסט ,  לאחרונהא� מובהק ביטוי זו קיבלה סהתפי. ואינטגרטיבית

לי� מהחברות "אתיי� מנכ חברי� בו כמאשר, ארגו� זה. �Business Roundtable הארגו� י ידעל

 
1  Dodge v. Ford Motor Co., 204 Mich. 459, 170 N.W. 668 (1919) . 
חברה תכלית : "כי, בחלק הרלוונטי למאמר זה,  קובע1999–ט"התשנ, לחוק החברות) א(11' ס  2

, ונית� להביא בחשבו� במסגרת שיקולי� אלה,  שיקולי עסקיי להשאת רווחיהיהיא לפעול על פ
 ...".עובדיה ואת עניינו של הציבור, את ענייניה� של נושיה, בי� היתר

כולל כאלה הנוגעי� להפעלת כוח� , מתכלית החברה נגזרי� נושאי� חשובי� בחייה של החברה  3
 משרה ולעילות תביעה כלפי הגורמי� השוני� הקשורי� בפעילותה של  נושאי השלוחובותיה

 .החברה
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 אינה אשר כזו למטרת החברה כביחס מחדש את עמדתו ניסח,  הבריתבארצותהגדולות ביותר 

 בעלי העניי� הקשורי� כלל ער� ליצירת באלא,  ורק בבעלי המניות� איותרמתמקדת 

,  שמאמר זה ידגי�כפי 4.קהילות ובעלי המניות, ספקי�, עובדי�, ביניה� לקוחות, בפעילותה

 כבר קיימת ממלילה תפיסה אשר למעשה והיא של קרחו� קצהו קצה הינה רק זו חדשה צהרהה

) א(11 של סעי� הנוכחיא� שהדבר אינו משתק� בנוסחו ,  ג� במשפט הישראלירבותשני� 

ונית� , תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולי� עסקיי� להשאת רווחיה "שלפיו, לחוק החברות

עובדיה ואת עניינו , את ענייניה� של נושיה, בי� השאר, יקולי� אלהלהביא בחשבו� במסגרת ש

א� א� התרומה אינה , כמו כ� רשאית חברה לתרו� סכו� סביר למטרה ראויה; של הציבור

  ".א� נקבעה לכ� הוראה בתקנו�, במסגרת שיקולי� עסקיי� כאמור

 הנראה וככלרונה ערב משבר הקו" צומת קריטי"אשר הגיעו ל – אלה בתמורות דיו� לצור�

 שני�עשרי� ,  חוק החברותשל בהתא� מעשית לתיקונו ובהצעה – 5יתחדדו ג� בעקבותיו

 של ה יפתח בסקירהמאמר  הראשו�בחלקו:  חלקי�לשלושה יחולק להל� הדיו�,  חקיקתולאחר

 המגזר העסקי ל החברתית המתגברת שתכליתו את המדגימות משפטיות� חו�תמורות כמה

 של המשמעותית ההצהרהבי� היתר ומלבד ,  לידי ביטויבאות אלה תמורות .בעיד� המודרני

 של פרקטיקות בריבוי�,  לעיל והצהרות נוספותהוזכרה ש�Business Roundtableארגו� ה

 של תוכניות אתיקה באימוצ�,  ומדדי� חברתיי�לדיווחי�, למשל,  תאגידיות בכל הנוגעויוזמות

 שסקירה א� 6.זה של זכויות אד� על מגזר ובהחלת�עסקי  ידי המגזר העל אחראיות ובהשקעות

 מייצגת תמונהיש בה כדי לספק , זו אינה מתיימרת למצות את כל ההתרחשויות בתחו� העסקי

 של ה תכליתתפיסתלהתמרה ב" טיעו� העסקי" את הלהביא הכללי בו עוסק המאמר והקשרל

 דומה התמרה של ביסוסהל" טיטיעו� המשפ"ל המאמר יוקדש של השני חלקו. החברה העסקית

 משפטיות התפתחויות מגוו� על התבוננותוזאת באמצעות , משפטהמתרחשת בעול� ה

 ללמד על שינוי בתפיסת העומק המשפטית כדי יש בה� ג�ואשר ,  בדיני החברותהמתרחשות

 והכלל בחינת אופיו הקודיפיקטיבי לצור�.  מטעמ� ובאמצעות�לפועלי� וחברות לביחס

,  משפטיות בדיני החברות המסורתיי�התפתחויות זה חלק ביידונו, חברות חוק השלמשפטי 

 
4 lan Murray, America's CEOs Seek a New Purpose for the Corporation, FORTUNE 

MAGAZINE (Aug. 19, 2019, 11:30 AM 2019), https://bit.ly/2KB9C5f: “On August 19, the 
BRT announced a new purpose for the corporation and tossed the old one into the dustbin. 
The new statement is 300 words long, and shareholders aren’t mentioned until word 250… 
Before that, the group refers to creating ‘value for customers’, ‘investing in employees’, 
fostering ‘diversity and inclusion’, ‘dealing fairly and ethically with suppliers’, ‘supporting 
the communities in which we work’, and ‘protect[ing] the environment’”); Business 
Roundtable Redefines the Purpose of a Corporation to Promote ‘An Economy That Serves 

All Americans’, BUSINESS ROUNDTABLE (Aug. 19, 2019), https://bit.ly/3l5JgVJ. 
  זירת הדעות–מארקר �דה" הקורונה מחדדת את האחריות החברתית של תאגידי�" בוקשפ� עלי 5

)1.6.2020( www.themarker.com/opinion/1.8887134. צומת קריטי" לביטוי "  שלראו מאמר
Lucian A. Bebchuk & Roberto Tallarita, The Illusory Promise of Stakeholder Governance, 

CORNELL L. REV. (forthcoming 2020) https://ssrn.com/abstract=3544978. 
 U.N Guiding Principles on Business: �2011 המפורסמות משנת "את הנחיות האו, למשל, ראו  6

and Human Rights (2011), https://bit.ly/2IYdNrz. 
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 הרמת מס� דיני, תורת האורגני�,  הנפרדת של החברהפטית האישיות המשעקרו� ובעיקר

 המצויי� מחו� בדיני�א� ג� ,  שחלק� קבוע ג� בחיקוקי� ספציפיי�משרה נושאי החובותו

ק לסיכוני� המשפטיי� המוטלי� על החברה והפועלי�  באופ� הדוקשורי� ואשרלחוק החברות 

 תו� הלב ותקנת הציבור הקבועי� בחוק החוזי� ודיני דיני ייבחנו אלהבי� דיני� . מטעמה

. אשר משליכי� על שאלת תכלית החברה יותר משנדמה במבט ראשו�, הייצוגיות התובענות

רות דהאידנא לשק� גישה  דיני החבעל כי הטענה סיכו� של המאמר יוקדש לשלישי החלקו

, לפי גישה זו.  מזו אשר מתמקדת א� ורק בבעלי המניותיותר ומורכבת עשירה אידאולוגית

 7, האנושית הכוללתרקמה כיו� כשחקנית מרכזית במקומהעל , תכליתה הכלכלית של החברה

 הער�להגשמת , המשנהאו תכלית ,  והאמצעיהדר�אלא למעשה ,  התחנה הסופיתינהא

 הואער� חברתי זה :  בפעילותה הכלכליתהחברה המצופה מ8,"גבוה מעל הגבוה"ה ,החברתי

 קיומ� את הקיו� האנושי ומבטיחה את המפתחת, הקיימ של כלכלה בת ה קיומהבטחת

 לנסח בהצעה יסיי� המאמר, בהתאמה.  האד� תו� איזו� מתמיד ביניה�זכויות של והגשמת�

 – והקשה הר� – המשפט בצורה הולמת את לשימלי כ�,  לחוק החברות11 סעי� את דשמח

 שילוב הפועלות כיו� להמגמות לידי ביטוי את חשיבות ויביא,  לה לקודיפיקציהכראוי, הנוהג

 המאמר, או במילה אחרת,  אחרותבמילי�). Company(לחברה ) Society (החברה בי� מתהדק

 הזו בעתי תכלית החברה לחוק החברות כ� שיצהיר כ) א(11 את ניסוחו של סעי� לשנות מציע

 את – השיקולי� העסקיי� להשאת רווחיה במסגרת – להביא בחשבו� נית� שבה כזו יותר אינה

 במסגרת להביא בחשבו� יש בהאלא כזו ש, עובדיה והציבור, נושיה, בי� היתר, ענייניה� של

 המשיקי� עניי� בעלי הכלל ער� ליצירת במתחשבי� השיקולי�השיקולי� העסקיי� ג� 

  .תהלפעול

   בעול� העסקי�מגמות – החברה תכלית. ב

 9," התעשייתית השנייהמהפכהה"בעקבות מה שכונה , �19  תאגידי הענק בסו� המאה ההופעת

 ובנוגע חברות עסקיות של החברתית למטרת� באשר פוסק בלתי אקדמי וציבורי דיו� עוררה

ר העסקי א� הוא�  התעצמותו של המגזתהלי� 10.� האסדרה הרצויה של פעילותלהיק�

 
התאגיד הוא , בחברה המודרנית: "ברק) כתוארו אז(ראו לעניי� זה את דבריו הקולעי� של השופט   7

 3027/90פ " ע–" ישנ� מדינות בה� יש יותר תאגידי� מבני אד�. בסיס עקרי לפעילות אנושית
 ).1991 (384, 364) 4(ד מה"פ, מדינת ישראל' מ נ" מודיעי
 בינוי ופיתוח בעחברת

קליל תעשיות ' מ נ" אלומיניו
 בעארפל  733/95א "לדבריו של השופט חשי� בע, בהשאלה, השוו  8
אשר , בהקשר לערכי הקיימי מחו� לחוקי היסוד) 1997 (630–629, 577) 3(ד נא"פ, מ"בע

 .7לקוחי מתו� קהלת ה 
9  ALFRED D. CHANDLER, JR., THE VISIBLE HAND: THE MANAGERIAL REVOLUTION IN 

AMERICAN BUSINESS (1977). 
ועל ,  חברה וחברהעל"עלי בוקשפ� ; )2007 ( החברתית במשפט העסקיהמהפכה בוקשפ� עלי  10

: להל�( )2004 (229  א ועסקי�משפט"  לחוק החברות במשפט הישראלי11מעמדו של סעי� 
: יאחריות חברתית של תאגיד" דוני��קידר ועופר סיטבו� רונית; ")על חברה וחברה"בוקשפ� 
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 העיסוק בשאלת אחריות� החברתית של תאגידי� מאוד גברובהתא� ,  האחרוני�בעשורי�

 על פעילותו של המגזר התבוננות 11.לרבות מחויבות� לכיבוד זכויות האד� של הפרט, עסקיי�

 בשיח מאוד כיו� י� תאגידית חברתית מתחזקאחריותהעסקי מעלה כי מופעי� שוני� של 

 נובעת התחזקות זו 12. ג� בפורמליזציה המשפטיתא�, לאומי�בי� והמקומיה, הציבורי

 את המגזר העסקי לפעול מתמרצי�,  מעגליופ�ובא, שבתור�, וחברתיי� כלכליי� שיקולי�מ

 חשיפה ממזערת ג�לקידומ� של נושאי� חברתיי� והקפדה על זכויות אד� במתכונת אשר 

מיועד לסקירת , לפיכ�,  זהחלק 13.מועילה ותורמת לאסטרטגיה עסקית משפטית וציבורית

 להדגמת קדש יובא ההחלק שבעוד, עצמו העסקי מגזר הקרב בהתפתחויות מייצג של מדג�

  .  האופפת את פעילותו של המגזר העסקיית במסגרת המשפטג� שמתרחשות אלה כהתפתחויות

גוסט  אובחודשכאשר ,  לאחרונהא� בצב� אלה משפטיות�חו� קרחו� להתפתחויות קצה

אשר חתומה על ידי כמעט כל ,  הצהרה חדשה�Business Roundtable ארגו� הפרס� 2019

, American Airlinesביניה� חברות ענק דוגמת ,  בארגו�החברותלי� של מאתיי� "המנכ

American Express ,Amazon ,Apple ,Boeing ,Bank of Americaו �Blackrock , בדבר מטרתה

 – 1997אשר מחליפה את ההצהרה הקודמת משנת , הצהרה זו. עסקיתהמעודכנת של החברה ה

 ובראשונה כלפי בעלי המניות של החברה בראש לפעול משרה של נושאי החובת� דגלה באשר

המטרה העדכנית של , ראשית:  ומשמעותיי�חשובי� דגשי� שלושה ומחדשת מחדדת –

 בעלי מלבד, ביניה�, של החברה לשרת את כלל בעלי העניי� הקשורי� בפעילותה היאהחברות 

. והקהילההספקי� , העובדי�, ג� את הלקוחות, ) לקראת סיו� ההצהרהרקהמוזכרי� (המניות 

באמצעות ארגו� אשר מייצג ,  זו נוסחה על ידי לא אחר מאשר המגזר העסקי עצמותכלית, שנית

ר מכל ע� אשר הייתה מזוהה יות, את התאגידי� המשמעותיי� ביותר בכלכלה האמריקאית

 מכפיפה תכלית חדשה זו הצהרהה,  ביותרחשובואולי ה, ושלישית. קלסיהקפיטליז� ה

, יותר" גבוה"להקשר כלכלי וחברתי , היינו,  ליברליי� ודמוקרטיי� של חופש וחירותלעקרונות

 אד� להצליח באמצעות עבודה קשה לכלהרואה בחברה מכשיר כלכלי אשר נועד לאפשר 

 ליברליי� של עקרונות של הכלכלה להכפפתה 14.י� של משמעות וכבודויצירתיות לחיות חי

 
עופר סיטבו� ורונית ( 7 על אחריות חברתית של תאגידי�: משפט ופוליטיקה, שוק" הדור הבא

 ").אחריות חברתית של תאגידי"דוני��קידר וסיטבו� : להל�) (2017, דוני��קידר עורכי�
11   .10' בעמ, ש
סק דינה  לפ7' פס, 548) 1(סג, מ"מפרק אפרוחי הצפו� בע'  משמר העמק נקיבו� 4263/04א "ע  12

, עברו דיני התאגידי� שינויי� מרחיקי לכת, בעשורי� האחרוני�): "2009(יה 'של השופטת פרוקצ
במקביל ... מהתפתחויות עמוקות שחלו במשפט האזרחי והחוקתי, בי� היתר, שהושפעו

הושפעו דיני� אלו ג� מההתפתחות , לאינטגרציה של דיני החברות ע� עקרונות המשפט האזרחי
עקרונות המשפט , כתוצאה מכ�.  ג על תחו זהסחהשלא פ, ט החוקתי הישראלישחלה במשפ

 ".כש שחלחלו לתחומי משפט אחרי, החוקתי חדרו ג� לעקרונות המשפט התאגידי
13 Addressing Human Rights in Business: Executive Perspectives, KPMG INTERNATIONAL 

(Dec. 1, 2016), https://bit.ly/365unyl. 
 America’s economic model, which is“: כמה ציטוטי מהמבוא להצהרה החדשה, להל�, ראו  14

based on freedom, liberty and other enduring principles of our democracy, has raised 
standards of living for generations, while promoting competition, consumer choice and 
innovation. America’s businesses have been a critical engine to its success”; “Americans 



    עלי בוקשפ�

  א"פתש|  כוהמשפט   146

, ובכל זאת. תומזכירה את המוב� מאליו בכלכלה המערבי, מתבקשת היא ירותו האד� וחכבוד

 הכלכלית תכליתה ההדוקה בי� הזיקה העובדה שנוכח להקל ראש בחשיבותה של ההצהרה אי�

שנער� " הבינרי "בדיו� נזכרת אינהויות אד�  ליברליי� וזכעקרונות בי�של החברה העסקית ל

  .  המטרה של החברה העסקיתפונקציית בשאלת לרוב

   ארגו� של המעודכנת צהרה ההאזכור זה בפרק� לפתוח תתבחרתי, פיכ�ל,  בכדילא

 –הצהרה משמעותית זו .  א� יש לה משמעות דקלרטיבית בלבדג�, �Business Roundtableה

 ,Principles for Purposeful Business בנושא �British Academy  השלח " הצטרפו לה ג� דואשר

 �Davos Manifesto 2020: The Universal Purpose of a Company ו2019,15 בנובמבר שפורס�

in the Fourth Industrial Revolution נקודת ציו� המתמצתת ומשקפת משמשת – 2019 מדצמבר 

 אלה 16. משבר הקורונה צפוי להאיצ�ואשר, רונותתהליכי עומק המבשילי� בשני� האח

 
deserve an economy that allows each person to succeed through hard work and creativity 
and to lead a life of meaning and dignity. We believe the free-market system is the best 
means of generating good jobs, a strong and sustainable economy, innovation, a healthy 

environment and economic opportunity for all” .עצמהומההצהרה : “Businesses play a vital 
role in the economy by creating jobs, fostering innovation and providing essential goods 
and services. Businesses make and sell consumer products; manufacture equipment and 
vehicles; support the national defense; grow and produce food; provide health care; 
generate and deliver energy; and offer financial, communications and other services that 

underpin economic growth”.  
15  “The Future of the Corporation programme is one of the largest and most ambitious ever 

conducted by the British Academy, the UK’s national academy for the humanities and 
social sciences. It lies at the heart of the future of capitalism, the future of humanity and the 
future of our planet. This second report builds on the November 2018 report, 'Reforming 
business for the 21st century'. It revisits the case for change and highlights that climate 
change, the urgency of delivering on the UN Sustainable Development Goals (SDGs), 
technological developments, the increasing dominance of companies without significant 
tangible assets, and negative perceptions of business make this agenda particularly urgent. 
It identifies how change can and should be achieved. It sets out a series of principles to 
guide lawmakers and business leaders in any jurisdiction towards the policies and practices 
that can release the potential of business to profitably solve the problems of people and 
planet, and to prevent business from profiting from harm. The findings are summarised 
below…We concluded that the purpose of business is to solve the problems of people and 
planet profitably, and not profit from causing problems. We proposed a framework for 21st 
century business based on corporate purposes; commitments to trustworthiness; and ethical 
corporate cultures”; Principles for Purposeful Business: How To Deliver The Framework 
For The Future Corporation, THE BRITISH ACADEMY (Nov. 2019), https://bit.ly/39dOSuE  

   .) The British Academy: להל�(
16  “The purpose of a company is to engage all its stakeholders in shared and sustained value 

creation. In creating such value, a company serves not only its shareholders, but all its 
stakeholders – employees, customers, suppliers, local communities and society at large. The 
best way to understand and harmonize the divergent interests of all stakeholders is through 
a shared commitment to policies and decisions that strengthen the long-term prosperity  
of a company”; Klaus Schwab, Davos Manifesto 2020: The Universal Purpose of a 
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 את הדוחפי� – חברתיי� ומשפטיי� – חיצוניי� מנופי�בהשפעת� של ,  היתרבי�, מתרחשי�

 א� נמר ג�,  אחרותבמילי� 17.הוגנת והוליסטיתהמגזר העסקי להכרה כי עליו לפעול בצורה 

 �Business Roundtable  ה�ארגו שההצהרה החדשה של נראה 18, לשנות חברבורותיוממהר אינו

 להתנהלות הדוחפי� אפקטיביי�" כוחות שוק" של זיהויי� לקמוס לכנייר, למצער, משמשת

 של והעצמת� הפעולה שיתו� בחשיבות ומורכבות להכרה בוכבבואהעסקית אינטגרטיבית 

' מזהה פרופ, למשל, כ� 19. בכלל זהוהעסקית,  האנושיתהעשייה הגומלי� המאפייני� את יחסי

 תופסי� אינ� כבר רבי� סקיי� עשתאגידי�,  רבבצדק,  ותרבותמשפט בספרומנח� מאוטנר 

כמי שאחריות� היחידה היא אחריות� כלפיי בעלי המניות , ואינ� מציגי� עצמ�, עצמ� עוד

תאגידי� עסקיי� רבי� מטפחי� ומפיצי� תרבות ארגונית של ,  האחרוני�בעשורי�. שלה�

 במסגרתה 20.בזהלהגנה על זכויות עובדי� וכיוצא , הגנת הסביבה לאחריות –אחריות חברתית 

הער� , התאגידי� אינ� תופסי� עצמ� כמחויבי� לער� אחד בלבד, של תפיסה עצמית חדשה זו

 נוספת של לסדרה בעת ג� בהאלא כמחויבי� , של מקסו� התשואה של בעלי המניות שלה�

 מוסדות המדינה וכ� י ידעלש ובראשונה שנתפסו עד כה כאמורי� להיות מקודמי� ברא, רכי�ע

 ככאלהתאגידי� פועלי� , על פי תפיסה זו.  של החברה האזרחיתעסקיי� שאינ� מוסדות י ידעל

 עצמ� לרגולציה עצמית שמכפיפי� וככאלה מייצרי� בעצמ� את הרגולציה החלה עליה� שג�

 קודי� אתיי� חובדר� של פית,  השארבי�, כ� נעשה. מעבר לזו הנדרשת על ידי המחוקק

 הפנמת תו� – בקשרי� עסקיי� ימ�והטמעת� בקרב עובדיה� ובקרב תאגידי� אחרי� הבאי� ע

 לשקול ושילוב� במסגרת השיקולי� ליה�שיקולי� של אחריות חברתית כחלק מהשיקולי� שע

נית� להתייחס להתפתחות ,  חלוקה אחתלפי.  ב� לילהנעשתה לא זו התפתחות 21.העסקיי�

 
Company in the Fourth Industrial Revolution, WORLD ECONOMIC FORUM (Dec. 2, 2019), 

https://bit.ly/37asccb; נההקורו "בוקשפ�לעיל , " מחדדת את האחריות החברתית של תאגידי
 .5ש "ה

בעיצומ� של המחאות , 2011שפורס בספטמבר  FORBESכאנקדוטות לכ� ראו את שער מגזי�   17
 אליה� נית� להוסי� ג� את , �Occupy Wall Streetדוגמת האביב הערבי וה(החברתיות בעול

וכ� , ”Social Power and the Coming Corporate Revolution“ואשר כותרתו , )המחאה בישראל
 – The Protester“: כאיש השנה" מפגי�"אשר הכתיר את ה,  מאותה שנהTIMEאת שער מגזי� 

From The Arab Spring to Athens, From Occupy Wall Street to Moscow” . באופ� פרדוקסלי
המתבססות על ,  ממנופי� אלה נעזרי� ברשתות החברתיותחלקקשה להתעל מהעובדה ש, משהו

 .לטפורמות שנוצרו על ידי המגזר העסקי ואשר מעוררות כשלעצמ� דילמות חברתיות וחוקתיותפ
ידידיה שטר� בטוח ' פרופ:  הפר את האיזו�הקפיטליז"ידידיה שטר� ' ראו עמדתו של פרופ  18

 ) 20.9.2019 (באר� – גלובס"  נגמר–שהעיד� שבו רווח היה הדבר החשוב ביותר 
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001301392.  

זוכי הנובל שהשכילו לשלב פסיכולוגיה " גל"נראה שג� הכלכלה ההתנהגותית ו, לעניי� זה  19
 . בכלכלה מחזקי את המורכבות הזו

 ).2008( 326–325  ותרבותמשפטמנח� מאוטנר   20
 ועסקי� פטמש" שיקולי משפטיי ומוסריי:  בחברות עסקיותאתיקה"עלי בוקשפ� ואסא כשר   21

אביבה גבע ורות פלאטו�שנער ; ")אתיקה בחברות עסקיות"בוקשפ� וכשר : להל�) (2005 (159 ב
 ).2011 (261 כז  משפטמחקרי" ? מה הוא מוסי� על הרגולציה של הבנקי�–קוד אתי "
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מאופיי� בפרשנות " הדור הראשו� "22".דוריי�"במונחי� ) CSR(ברתית התאגידית האחריות הח

, לפי תפיסה זו.  של התאגיד העסקי כתפיסה של צדקה ופילנתרופיה גרידאהחברתיתאחריותו 

 או ותפעמי� לידי ביטוי בעיקר בהענקת תרומות חדבאה ויתאחריות התאגיד היא נקודת

של " הדור השני. "ולא בחובות משפטיות, ת התאגידומקורה בשיקול דע, מצידומתמשכות 

מאופיי� בתפיסה , פטיותשג� הוא עדיי� אינו מקי� חבויות מש, האחריות החברתית התאגידית

וכי על התאגיד לאמ� ולהטמיע , לפיה על אחריות זו להיות קשורה לליבה העסקית של התאגיד

 בפעילותו וליישמ�קודי� אתיי� לעג� אות� ב, שיקולי� חברתיי� וסביבתיי� ארוכי טווח

של האחריות החברתית התאגידית מתאר את מצב הענייני� " הדור השלישי", ולבסו�. השוטפת

 לאחריות החברתית של לפיוו,  נסקור בחלק הבאאותו, ההול� ומתהווה כיו� בעול� העסקי

   23.התאגידי� מתלוות ג� השלכות משפטיות

, שחל על תאגידי�" משפט ר�" וביסוסו של זה מסביר את התפתחותו" דורי "תיאור

 משפט ר� זה נוצר באופ� 24.או לפחות בשיתו� פעולה עמ�, יה�ופעמי� רבות ג� מנוסח על יד

.  לאכיפה משפטיתנועד ואינו, למשל באמצעות קודי התנהגות של אחריות חברתית, וולונטרי

 שלטוניי��חו�י�  נוספת של המשפט הר� באה לידי ביטוי ג� בצמיחת� של גופחוליה

תקני� אלה מאומצי� על . המפתחי� תקני� למדידת הביצועי� החברתיי� של תאגידי� שוני�

 הזמנתהוא נעשה בדר� כלל ב, וג� כאשר יש פיקוח על יישומ�, ידי התאגידי� באופ� וולונטרי

הוא מונע לא במעט מלח� , יש להניח שא� שהמדובר באימו� וולונטרי,  ע� זאת25.התאגיד

לח� אשר מתבטא ,  לאמ� מדיניות של אחריות תאגידיתאבורי על תאגידי� שבוחרי� שלצי

המיועדות לחשו� באופ� פומבי פרקטיקות תאגידיות , "ביוש"בעיקר באסטרטגיות של 

 
אתגר : אחריות חברתית של תאגידי� וחינו� משפטי וקליני" סיטבו� ורונית דוני��קידר עופר  22

אתגר גבולות "סטיבו� ודוני��קידר : להל�) (2012 (304, 297 יז המשפט"  המשפטגבולות
 ").המשפט

הנובע ג� ,  והפוליטי המתעצ של תאגידי עסקיייתופעה זו אינה מפתיעה נוכח כוח� הכלכל  23
). 302' בעמ, ש(מהעובדה שבעשורי� האחרוני� פונקציות ממשלתיות רבות עוברות הפרטה 

, וזו דוגמה חלקית ביותר, וח של התאגידי הובילו את המחוקק הישראליתמורות אלה בכ
דוגמת חוק איסור הפליה , לחיקוק של כמה חוקי המטילי אחריות מוגברת על גופי פרטיי

המטיל על , 2000–א"התשס, בשירותי� ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריי�, במוצרי
וחוק שכר שווה לעובדת ; בשוויו� במקרי� המנויי� בחוקגופי� פרטיי� את החובה לנהוג 

 המטילי חובה על מעסיקי 1951–א"התשי, ישה וחוק שיווי זכויות הא1996–ו"התשנ, ולעובד
להרחבה על . פרטיי� להעניק את אות� תנאי� לגברי� ולנשי� המבצעי� אותה עבודה

 .ק הבאההתפתחויות בעול המשפט ביחס לשאלת תכלית החברה ראו בחל
24    ).2019 (319–318  תאגידי� כלפי ציבור העובדי�אחריותיוסי רחמי
, דורות" על עיצוב מושג האחריות החברתית של תאגידי: שוק פרטי ולח� ציבורי"רונ� שמיר   25

טל , חנה הרצוג (251–249, 237 מבטי� עכשוויי� על חברה ותרבות ישראלית: זהויות, מרחבי�
, במהל� השני�"). שוק פרטי ולח� ציבורי" שמיר: להל�) (2007, עורכיכוכבי ושמשו� צלינקר 

ג� ענייני , וכיו, הנושא של מדידת ביצועי� הפ� לחלק מרכזי בהתפתחות של הפעילות הארגונית
  במדידה הרעיו� ).�Global Reporting Initiative (GRI)דוגמת מדד ה(זכויות האד ה מדידי

, למשל, ג, אשר רוצות להפגי� ביצועי גבוהי,  של החברותהוא שימוש בטבע התחרותי
 על מדווחות 93%,  החברות הגדולות בעול250מתו� , כיו, כ�. בתחו� ההגנה על זכויות אד�

 GRI – EMPOWERINGלמידע נוס� על המדד ראו . �GRI נעזרות במדד ה�82%ביצועי ו

SUSTAINABLE DECISIONS, www.globalreporting.org/Pages/default.aspx . 
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 יעילותו המתגברת של לח� מסוג זה ממחישה את הציפיות המתגברות מצד 26.בעייתיות

ת אשר עוברת תהלי� מתגבר של בירוקרטיזציה אחריו, הציבור לאחריות חברתית תאגידית

דור " מסייעות ג� ליצור את התשתית והמנו� להתבססותו של הכ�ועל , וסטנדרטיזציה

כולל בנושאי� הקשורי� לזכויות , והמשפטי של האחריות החברתית התאגידית" השלישי

תאגידית חברתית כיו� יותר ויותר תאגידי� מקיימי� מדיניות של אחריות ,  כ� או אחרת27.אד�

)CSR (א� א� עדיי� רבות ה� הפעילויות 28,ומכבדי� זכויות אד� כחלק מליבת העסקי� שלה� 

על ידי יצירת משטר , במסגרת האחריות החברתית התאגידית אשר מבוצעות באופ� וולונטרי

כחלק מניסיונ� להקדי� תרופה למכה , בי� היתר, וזאת, של רגולציה עצמית בקרב התאגידי�

   29.אכיפה�נוע את הכפפת פעילות� למסגרת חוקית בתולמ

 בהכשרה האקדמית ברחבי ג� כיו� מגיעות העסקית לאחריות תאגידית גישה בהתמורות

 החל תחו� האחריות התאגידית לזכות במעמד עצמאי �90 לקראת סו� שנות ה30.העול�

 להופיע בה� החלו.  הלימודי� של בתי ספר למנהל עסקי�תוכניותומרכזי יותר במחקר וב

 בנושאי� של קורסי�הכוללות ,  לימודי� העוסקות באחריות חברתית של תאגידי�תוכניות

 אכסניה משמשי� ג� אלה בתי ספר 31". תאגידיתיקהאת"ו" אחריות חברתית של תאגידי�"

 
להרחבת הדיו� ג . 302' בעמ, 22ש "לעיל ה, "אתגר גבולות המשפט"סיטבו� ודוני��קידר   26

המרחב "להיבטי בלתי פורמליי שעשויי להתלוות להחלטות של גור ציבורי ראו שרו� ידי� 
�צפוי להתפרס ב(ג כ ועסקי� משפט" ?מדינה צריכה לביישהא ה: ההבעתי של הרגולציה

של פעילי האקלי� נגד " יסהביוש ט"כדוגמה לביוש תאגידי נית� להביא את קמפיי� ). 2020
 ראו. חברות תעופה בשל פליטות גזי החממה הגוברות של המטוסי אשר מזהמות את הסביבה

י האקלי יפגע במיליארדי בחברות קמפיי� השיימינג של פעיל: הסיטי מזהיר"עומר כביר 
 .https://bit.ly/33f21jn )27.10.2019( כלכליסט" התעופה

 Cynthia A. Williams & John M. Conley, Is There an Emerging Fiduciary Duty to השוו  27
Consider Human Rights, 74 U. CIN. L. REV. 75 (2005); אחריות חברתית " בוקשפ� עלי

 חברתית אחריות" בוקשפ�: להל�) (2009 (3 1/ז תאגידי�" וביטוייה במשפטתאגידית 
 Corporations : Human Rights in the Private Sphere ,Asa Kasher& Eli Bukspan; ")תאגידית

First, 40 U. PA. J. INT’L L. 419 (2019); תאגידי� ומה שביניה� , על בני אד�" סיטבו� עופר– 
 137–131, 107 ח  המשפטקריית" ?וד האד וחירותו צרי� לחול על תאגידיכב: הא חוק�יסוד

 John Gerard Ruggie & Tamaryn Nelson, Human Rights and the OECD;)ט"התשס(
Guidelines for Multinational Enterprises: Normative Innovations and Implementations 

)2015(99  .FFA ORLDW .J ROWNB 22, Challenges. 
 על אחריות חברתית של –משפט ופוליטיקה , שוק" ?אי� בוני� אחריות חברתית"רונ� שמיר   28

אי� בוני� אחריות "שמיר : להל�) (2017, עופר סיטבו� ורונית דוני��קידר עורכי� (23 תאגידי�
 ").?חברתית

 גופי מפוקחי  הצעה למערכת יחסי חדשה בי�–והדדיות , אמו�, יציבות"ראו אבי ליכט   29
, אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטי, ד יששכר פישר"הרצאה לזכרו של עו" (למדינה

6.7.2015.( 
 ראו .למגמה זו ניצני� ג� בישראל. 23' בעמ, 28ש "לעיל ה, "?אי� בוני� אחריות חברתית"שמיר   30

 .197' בעמ, 24ש "לעיל ה, רחמי
 לחקר הרבעו�" לפדגוגיהבי� הפרקטיקה : אחריות תאגידית בישראל"תמר ברקאי וטליה אהרוני   31

 לרשימה זו נית� להוסי� ג� את הסמינריו� .)2020, מאי (11, 9ארגוני
 וניהול משאבי אנושי 
תב מאמר זה מעביר בבית ספר הארי רדזינר למשפטי� שכו" המהפכה החברתית במשפט העסקי"

 .במרכז הבינתחומי הרצליה



    עלי בוקשפ�

  א"פתש|  כוהמשפט   150

 תחו�של " סוציאליזציה"ו למחקר משמעותי מרחב בנושאי אחריות תאגידית ופועלי� כלכנסי�

,  זהבתחו� מחקרי� יותר ויותר מפרסמי�כתבי עת , באותה נשימה. ידיתהאחריות התאג

 בי� ממשק העוסקי� בספציפיי� להופיע כתבי עת ניהוליי� החלו א�ובשני� האחרונות 

 כיצד אימו� הבוחני� מחקרי�לרבות ,  תאגידי�ניהול לבי�אחריות חברתית וסביבתית 

 שאלת, אכ� 32. הפיננסיי� של תאגידי�סטנדרטי� של אחריות חברתית משפיע על הביצועי�

 נית� לומר כי הס� א�,  עודפת היא מקור למחלוקותתשואה לבי�הקשר בי� אחריות חברתית 

 גישת האחריות התאגידית כמסגרת את ומבססהמצטבר של הפעילות המחקרית בתחו� ביסס 

  33.חשיבה בסיסית בעול� העסקי

הפוליטית והאנושית של , הפיננסית עוצמת� אינה מפתיעה נוכח העובדה שזו תופעה

 �70%  הברית שולטות בער� בבארצות מהחברות 500כאשר , כ�. תאגידי� מצויה כיו� בשיאה

 האחרוני� נערכה הפרטה משמעותית של פונקציות עשורי�כאשר ב; לאומי�בי�מהסחר ה

 רוב טבעי הוא שא�34 ,ת בעלי השפעה כמו מדינתיתאגידי� מופיעי� כאשרו; שלטוניות

בחלק� גדולות , האינטראקציות האנושיות והיומיומיות נשענות על פעילות� של חברות

 גדל והול� של מספר שמכ�לא נית� להתעל� , א� כ�, כיו�.  של מדינותיה�בתקציב� מתקציב

משקיעי� משאבי� ניכרי� בהצגת עמדה מגובשת בסוגיות , ולא רק תאגידי ענק, �תאגידי

,  אחריות חברתיתמנהלי, בהתאמה.  להציג� כגופי� אחראיי�המבקשת, חברתיות וסביבתיות

, בדומה. הפכו לחיזיו� נפו� בקרב תאגידי� רבי�"  תאגידיתאזרחות"קודי� אתיי� ותוכניות 

,  הברית יש כיו� מדיניות בנושא אחריות תאגידיתארצות התאגידי� הגדולי� ב500לכל 

חות " לציבור באמצעות דומדווחי� להא 35.המנוסחת באמצעות קודי� אתיי� ומסמכי� דומי�

 פרקטיקות 36.באופ� התוא� סטנדרטי� מוסכמי� של זכויות אד� ושל הגנת הסביבה, חברתיי�

 
הדעות חלוקות בנוגע לשאלה הא� קיי� קשר ישיר בי� הטלת חובות ,  פי הספרות האקדמיתעל 32

במספר מאמרי� א� נמצא קשר חיובי בי� , עדיי�. חברתיות על החברה לבי� ביצועיה הפיננסיי�
 כ� שהטמעת החובות החברתיות והמשפטיות הביאה לשיפור ביצועי בדגש על, שני הפרמטרי�

מוניטי� ויתרו� תחרותי וכפועל יוצא מכ� , התאגידי בהיבטי של שביעות הרצו� של הלקוחות
 Sayedeh Parastoo Saeidi et al., How Does Corporateראו . לשיפור בביצועיה� הפיננסיי�

Social Responsibility Contribute to Firm Financial Performance? The Mediating Role of 
Competitive Advantage, Reputation, and Customer Satisfaction, 68 J. BUS. RES. 341 (2015).  

 .27' בעמ, 28ש "לעיל ה, "?אי� בוני� אחריות חברתית"שמיר   33
34 SHUMEET BALUJA, THE SILICON JUNGLE: A NOVEL OF DECEPTION, POWER AND INTERNET 

INTRIGUE (2015); SARAH ANDERSON & JOHN CAVANAGH, FIELD GUIDE TO THE GLOBAL 

ECONOMY (2005). 
 )�BSR) Business for Social Responsibility הלהרחבה ולדוגמאות ראו באתר ארגו�   35

https://www.bsr.org/en/about ,הושל  �Ethics & Compliance Initiative :https://www.ethics.org/. 
36 DENISE WALLACE, HUMAN RIGHTS AND BUSINESS: A POLICY-ORIENTED PERSPECTIVE 90–

טועני� סיטבו� ,  א� שאימו� קוד אתי הוא בהגדרה צעד וולונטרי מצד התאגידעל. (2015) 119
ה� מדגימי� דבריה� בפרשה בה נפסק כי חברת . האמור בו אינה פשוטהודוני��קידר שסטייה מ� 

Nikeאשר לפיו ,  תפצה פעיל חברתי שתבע אותה בטענה שקוד ההתנהגות הוולונטרי שלה
אחריות חברתית של " דוני��קידר וסיטבו� ראו. הוא כוזב, מוצריה� מיוצרי� ללא ניצול עובדי�

 John G. Ruggie, Corporate Purpose in Play: The Role ofראו ג . 10ש "לעיל ה, "תאגידי
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 אלה תהליכי� נקוט את המגזר העסקי למתמרצי�ה, משפטיי�� חו�מנגנוני�ב" נעזרות "אלה

 של מדיניות ניכרת, בנוס� 37. מדדי� חברתיי�דוגמת, אלהואת המשקיעי� להשקיע בחברות 

דוגמת זו ,  ידי קרנות השקעה אקטיביותעלסביבתית ואתית ,  מבחינה חברתיתאחראית השקעה

 ושיח 39, דיווח חברתיי�בכללי 38,מחברות ניהול ההשקעות הגדולות בעול�, BlackRockשל 

 
ESG Investing (Harvard Kennedy Sch. Faculty Research, Working Paper No. RWP19-034, 

2019).  
 .https://bit.ly/365YCFw; FTSE4Good Index, https://www.ftserussell , מעלה בבורסהמדד 37

com/products/indices/ftse4good; Dow Jones Sustainability Index, https://www.robecosam. 
com/csa/indices/ .�איל� : ראו לעניי� זה ג� המלצות שפורסמו לאחרונה על ידי רשות ניירות ער

ברות ציבוריות  בעלי מניות מוסדיי
 בינלאומיי
 בחהשפעתאלו� זילבורג וגיא סבח , גילדי�
 אינ� מדורגות בהיבטי ממשל ליותמרבית החברות הישרא"מחקר זה מצא כי ). 2019 (בישראל

השקעה , כתוצאה מכ�. על ידי חברות הדירוג הבינלאומיות) ESG(תאגידי ואחריות תאגידית 
בחברות אלו עלולה לחרוג מהעקרונות ומהמדיניות המוכתבי� על ידי קודי ההתנהלות למוסדיי� 

רשות ניירות ער� ממליצה לשפר את , בהתא). 8' בעמ, ש" ( ההו� המפותחיוקיהמקובלי בש
 להיכללות יוזמה כולל, הסטנדרטי� והגילוי בתחומי האחריות התאגידית והממשל התאגידי

בדומה ראו ג . לאומיי�וזאת כדי למשו� השקעה מגופי מוסדיי בי�, גלובליי ESG במדדי
" הצהרה על מדיניות השקעה צפויה בגופי� מוסדיי� "442�2015דיי חוזר גופי מוס

הא בקביעת , במסגרת המדיניות שאותה הוא מפרס�, בו נקבע כי גו� מוסדי יצהירש ,)3.9.2017(
 .מדיניות ההשקעה הוא מתייחס ג� להיבטי� של השקעות אחראיות

38  Larry Fink's 2019 Letter To Ceos: Purpose & Profit, BLACKROCK (2019) https://bit.ly/ 
33hJXFk) אתבמכתב זה הציג פינק ). מכתבו של פינק: להל�  הגישה לפיה על בכירי עול

 לחברה לתרו  עליה–העסקי� והחברות שבניהול� לעשות יותר מאשר להניב רווחי� בלבד 
פינק הסביר . החברה שבניהולו, א ה רוצי לזכות בתמיכה של בלאקרוק, שבה ה פועלי

, חברה אינה יכולה להסתמ� על ביצועי� פיננסיי� בלבד, במכתב כי על מנת לשגשג לאור� זמ�
 הגורמי� אות� ציי� פינק לשינוי בגישתו אחד. אלא ג לתרו לסביבה החברתית בה היא פועלת

 ועד ותשתיות  מפנסיה–הוא כי ממשלות רבות אינ� מצליחות להתכונ� לעתיד בסוגיות רבות 
אזרחי� פוני� יותר ויותר למגזר הפרטי , כתוצאה מכ�. לאוטומציה והכשרה מחדש של עובדי

עוד ציי� פינק במכתב שהאווירה . ומבקשי שהחברות יגיבו לאתגרי חברתיי ואזרחיי
חברה עסקית שאינה מעורבת , לדבריו.  חברתית השתנתהיותהעסקית בארצות הברית בנוגע לאחר

שכ� , תאבד בסופו של דבר את הרישיו� לפעול מצד בעלי המניות,  ייעודבקהילה ובלי תחושת
אלה איבדו את סבלנות� בכל הנוגע להתנהלות עסקית המייחסת חשיבות א� ורק לרווחי� קצרי 

ברתיי� על מנת לקד� על חשבו� הסתכלות רחבה יותר בה מובאי בחשבו� ג ערכי ח, טווח
אשר מתמקד בשינוי האקלי� ואיכות הסביבה , 2020אר ראו ג� מכתבו מינו. החברה בת קיימ

 A Fundamental Reshaping of Finance, BLACKROCK (2020): כסטנדרטי� חדשי� להשקעות
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter , � ומכתבו ממר

-https://www.blackrock.com/corporate/investor : שנכתב בעקבות משבר הקורונה2020
relations/larry-fink-chairmans-letter.   

 עצמו אתאשר הצליח למצב , �GRI – Global Reporting Initiativeבהקשר זה ראוי להזכיר את ה  39
, יוזמה זו מתמקדת בפיתוח הנחיות דיווח. כסטנדרט גלובלי מוכר ומתקד� בשדה הדיווח החברתי

 פיתח �GRIה. ונות ופרמטרי� אחידי� לדיווח תאגידי בנושאי אחריות חברתיתלרבות עקר
המנחה תאגידי� כיצד להערי� ולמדוד את פעילות� , פרוטוקול מער� מדדי לזכויות אד

,  מדדי ביצוע שוני�79 על סמדובר בפרוטוקול דיווח המבוס. החברתית וכיצד לדווח עליה
מדדי ביצוע בתחו זכויות האד כוללי דיווח . חברתיתהמחולקי לשישה תחומי של אחריות 

האחוז והמספר הכללי של הסכמי השקעות משמעותיי וחוזי עסקיי "כגו� , בנושאי� שוני�
אחוז כוח האד "או " הכוללי� סעיפי זכויות אד� או שעברו ביקורת לענייני זכויות אד�



    עלי בוקשפ�

  א"פתש|  כוהמשפט   152

 אלה ומתמר� תופעות התומ� האזרחי הלח� 40.ער בנוגע לשינוי אסטרטגי בחשיבה הניהולית

 פרקטיקות ציבורית של הוקעהו) Shaming(באסטרטגיות של ביוש , י� היתרב, מתבטא

 אתהופכות ,  האינטרנטבעיד�הפועלות בצורה אפקטיבית במיוחד , אלהאסטרטגיות . בעייתיות

 בקרב צרכני� התאגידיה� מבחינת הפגיעה במוניטי� , הלח� הציבורי ג� לסיכו� עסקי

  41. עובדי� מוכשרי�לגייסי�  תאגידשל מבחינת יכולת� וה� ומשקיעי�

במוב� , התעצמות מעמד� של חברות עסקיות, וכפי שהוזכר מעט כבר קוד� לכ�,  ועודזאת

 חותהשאינה פ,  הפרטיתספרה על ההיומיומית והשפעת�, החברתי וא� הפוליטי, הפיננסי

�בי� המקומי והבשיח ג� לשחקניות מרכזיות אות� הפכה , של המדינהמהשפעתה לעיתי�

 נכוני� לא רק ביחס להפרות חמורות של זכויות אלה דברי� 42 .מי העוסק בזכויות האד�לאו

להגנת , למשל, אלא ג� בסוגיות הנוגעות, כמו עבדות או תנאי עבודה מקפחי�, "קלסיות"אד� 

, כ�.  לרווחה נפשית וכלכלית ולנושאי� מגדריי� כמו שוויו� בתנאי ההעסקה43,הפרטיות

 שאינ� על גופי� ג� זכויות האד� של תחולת� לקריאה להובילהרות התעצמות מעמד� של החב

 הבעלות מבנה ומ�מיקו,  פועלי�ה�הסקטור העסקי בו , �ללא קשר לגודל, שלטוניי�

�בי� נעצרת במשפט המקומי והיא צועדת יד ביד ע� השיח האינה זו גישה44  .והשליטה שלה�

  45. בעול� המערבי בנושא זההמתחזק – ידוע של נורמות משפטיות רכות" יצר� "–לאומי 

 מאמצי� � שוני� אשר משקיעיי�לאומי�בי� ביוזמותיה� של ארגוני� היטב כיו�שיח זה ניכר 

,  המגזר העסקיי ידעל של זכויות אד� וד� לכיבאחריות דרכי� שונות להחלת של בפיתוח�רבי� 

 אומצה זו יוזמה. Ruggie'  פרופי ידעל שהוצעה �Protect, Respect, Remedy ובמיוחד ביוזמת ה

 Guiding Principles on“ במסמ� הנחיות פור� דר� שכותרתו �2011 בשנת "על ידי האו

 
צדורות הנהוגות בו בנוגע לזכויות אד� המאבטח שעבר הכשרה בנוגע למדיניות התאגיד או הפרו

 למדדי סיכו� אלה מבהירי כי הטמעת �GRIדברי ההסבר של ה". שרלוונטיות לפעילות העסקית
קריטריוני� של זכויות אד� יכולה להיות חלק מאסטרטגיה להפחתת סיכוני השקעה שכ� בעיות 

הטיל עליו סיכוני� תדמיתיי� ל, של זכויות אד� ברקורד הארגוני עלולות להזיק לתאגיד המשקיע
 . ומשפטיי ולהשפיע על יציבות ההשקעות

40 Morgan Stanley, Environmental, Social & Governance Investing, Europe 2019: Moving 
From a Marginal Approach to a Mainstream Strategy, CLEAR PATH ANALYSIS (May, 2019), 

https://bit.ly/2V2WQOS. 
 .11–10' בעמ, 10ש "לעיל ה, "אחריות חברתית של תאגידי"דוני��קידר וסיטבו�   41
42  : Corporate Responsibility and Human Rights, Maryse Hazelzet& Eric De Brabandere 

. Leiden Law Sch(6 –2gulation Re-Domestic and Self, Navigating Between International
/com.ssrn.papers://https )2017, HRL-056.  Grotius Center Working Paper No–Research  

2913616=id_abstract?cfm.papers/3sol ;Kasher& Bukspan  ,27 ש"לעיל ה. 
 ).31.5.2018, פורס� בנבו(ב� חמו '  נFacebook Inc 5860/16א "רע  43
44 Nelson& uggie R ,להרחבה ראו . 27ש "לעיל ה :IGHTRUMAN HUSINESS AND B ,ERNAZBADIA N

)2017(8 – 3APGCCOUNTABILITY ARIDGING THE B –OLICY PAW AND L ,ISTORYH. 
45  Gregory C. Shaffer & Mark A. Pollack, Hard vs. Soft Law: Alternatives, Complements, and 

Antagonists in International Governance, 94 MINN. L. REV. 707 (2010); Kenneth W. 
Abbott & Duncan Snidal, Hard and Soft Law in International Governance, 54 INT'L ORG. 

421 (2000). 
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Business and Human Rights”.46 ארגו� ,  אשר השפיע רבות על ממשלות– זה מפורס� מסמ�

  הנחיות על בסיסכולל –  וארגוני� אחרי�NGOs, ארגוני עובדי�,  אנשי עסקי��OECD,47ה

על חובת התאגידי� לכבד זכויות , על חובת המדינה להג� על זכויות אד�: שלושה עמודי תוו�

 מסמ�  48.אד� ועל החובה המשותפת למת� סעדי� משפטיי� במקרה של פגיעה בזכויות אד�

 וללא)  ולאומיי� כאחדלאומיי��רב(על כל סוגי התאגידי� ,  כל המדינותעל, כאמור, זה חל

   49.בבעלות עליה� ובמבנה שלה�, במיקומ�, טור בו ה� פועלי�בסק, תלות בגודל�

 הפע�ולמעשה הייתה זו , �" לזכויות אד� של האוהמועצה י ידעל אומצו אלה הנחיות

� אימ� טקסט נורמטיבי שלא התקבל לאחר משא ומת� בי� "הראשונה שגו� של האו

 בנושא של זכויות  האמורה הקימה קבוצת עבודהועצההמ, מזו יתרה 50.הממשלות השונות

 Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational(אד� ותאגידי� 

Corporations and Other Business Enterprises( , שמטרתה העיקרית היא לקד� את יישומ�

� בנושא " קבוצת עבודה באו2017הוקמה בשנת , למשל, כ� 51.האפקטיבי של ההנחיות

�  ובינוניי� המעסיקי� פחות מני� קטארגוני�אשר יצרה הנחיות לסייע ל, אד�יות תאגידי� וזכו

 
46 Guiding Principles on Business and Human Rights ,להנחיות קדמה יוזמת האו.6ש "לעיל ה " 

 אשר מזמינה תאגידי� להתחייב לעמוד בעשרה עקרונות של , Global Compactהידועה בש
 להימנע משלושה טיפוסי וזאת כדי, סביבה ותעסוקה, אחריות חברתית הנוגעי� לזכויות אד�

סיכו� משפטי וסיכו� , סיכו� תדמיתי: יישומ� של עקרונות אלה�סיכו� הנובעי� מהיעדר� או מאי
 .למשיכת השקעות

 מהתוצר העולמי וחולקות ערכי �%60  מדינות אשר מייצרות למעלה מ36בו חברות ש, ארגו� זה  47
, השוואת ביצועי, לדיו� במדיניותמשמש כמסגרת , משותפי של דמוקרטיה וכלכלת שוק חופשי

 וסטנדרטי� משותפי� לביצוע מדיניות מנחי�עקרונות , איתור פתרונות לקשיי� וגיבוש קודי�
 יצר הנחיות דומות לאלה של �OECDה. OECD, http://www.oecd.org  ראו.כלכלית וחברתית

 "האוOECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES, 2011 Edition . ראו Ruggie & 
Nelson ,לארגוני� נוספי� אשר אימצו יוזמות דומות ראו ארגו� ה. 27ש "לעיל ה�IFC ,

http://www.ifc.org, הארגו� הגלובלי הגדול ביותר שמתמקד בעידוד פיתוח המגזר העסקי 
 אשר יוצר הנחיות לאימוצה של 26000את סטנדרד  אשר אימ� ISOוארגו� , במדינות מתפתחות

 /ISO 26000 Social Responsibility, https://www.iso.org –מדיניות אחריות חברתית תאגידית 
iso-26000-.social-responsibility.html.  

48 WALLACE ,36ש "לעיל ה. 
; 6ש "לעיל ה, Guiding Principles on Business and Human Rights � ל1' ראו ההקדמה בעמ  49

U.N. Special Representative of the Secretary-General, Guiding Principles on Business and 
Human Rights: Implementing the United Nations “Protection, Respect and Remedy” 
Framework, U.N. Doc. A/HRC/17/31 (Mar. 21, 2011) (by John Ruggie), 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31_AEV.pdf )להל� :Ruggie.( 
 CESAR ;36 ש"ה לעיל ,WALLACE  ראו להסדיר תאגידי רב לאומיי" על הניסיונות של האועוד

RODRIGUES–GARAVITO, BUSINESS AND HUMAN RIGHTS: BEYOND THE END OF THE 

BEGINNING, 11 (2017).  
50 Ruggie & Nelson ,5' בעמ, 27ש "לעיל ה.   
תאגידי רב לאומיי וגופי עסקיי , א של זכויות אדלמידע נוס� על קבוצות העבודה בנוש  51

 Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporationsאחרי ראו 
and Other Business Enterprises, UNITED NATIONS: HUMANS RIGHTS,  http://www.ohchr.org/ 

EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx. 
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� מבהירות "האו הנחיות SME – Small and Medium Sized Enterprises.( 52( עובדי� 250

, בלת את העובדה שלמרות שתאגידי� בסדר גודל כזה עשויי� להיות בעלי יכולת מוגותומדגיש

�רב תאגידי� השפעת� יכולה להיות משמעותית לא פחות מעדיי� השפעת� על זכויות אד

  53.לאומיי�

 הטענה חיזוק לבדומ, � זוכות היו� להכרה עולמית מתגברת"הנחיות האו,  אחרותבמילי�

 ג� ההנחיות,  החברה אינה כזו המתמקדת א� ורק בהשאת רווחי�שמטרת בכ� הטמונה

.  השוטפת של תאגידי�פעילות� י�לב בי� השמירה על זכויות אד� זיקה בחיזוק הותמסייע

 של החברה העסקית תכליתה המרחפת מעל העל� כמטרתזכויות האד� משמשות ,  הכולככלות

 �Business  החדשה של הבהצהרה החגיגיי� הפתיחה ממשפטיכפי שמשתמע היטב ג� , בעול�
Roundtable .נחשבות בצדק לסטנדרט הגלובלי המרכזי בנושא של" האוהנחיות, לפיכ� � 

 משפטי שמחיל חובות חדשות כלי נחשבות שעדיי� אינ� וא� 54,עסקי� וזכויות אד�

 מנו� של ממש להגברת מספקות ההנחיות 55,ואופרטיביות על המדינות או על התאגידי�

בשל השפעותיו , ההתמודדות המצופה מהמדינות השונות למישטורו של המגזר העסקי

 של החקיקה וליישומה;  חדשותמשפטיות ות אחר מסגרלחיפוש; הציבוריות והחברתיות

 ככלי פרשני אלהנית� היה לחשוב על שימוש בהנחיות , למשל,  כ�56.הקיימת בתחו� חשוב זה

 השאלה נדונה די� זה בפסק 57.מ" בע הנדסה ושירותי�טל� מי  בעניי�בפסק די� שנית� לאחרונה

 עילת לאחרוני�מקימה , בי�א� סירובה של חברה קבלנית למכור דירה לקוני� בשל היות� ער

בשירותי� ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ,  חוק איסור הפליה במוצרי�וחתביעה מכ

בעוד שהשופט שטיי� מתנגד , השופט מזוז משיב לשאלה זו בחיוב. 2000–א"התשס, ציבוריי�

 מצטר� בנסיבות המקרה להחלטתו של השופט מזוז בשל העובדה שהדירות נבנו על א�(לכ� 

 פסק.  בי� הגישותמכריעוהשופט הנדל אינו )  החלת המשפט הציבוריוחעי המדינה ומכמקרק

 במכירת דירות על ידי תאגיד עסקי כאשר הפליה אינו קובע מסמרות ביחס לשאלת אומנ�הדי� 

�בי� התייחס לאמנה האשר,  של השופט מזוזדבריו להביא ממעניי�א� , מדובר בקרקע פרטית

 
52 Human Rights Council, Repo. of the Working Group on the issue of human rights and 

transnational corporations and other business enterprises on its mission to Mexico, U.N 
Doc. A/HRC/35/32/Add.2 (Apr. 27, 2017).  

53 RODRIGUES-GARAVITO ,22–19' בעמ, 49ש "לעיל ה . 
54 Ruggie & Nelson ,ראו "לקריאה נוספת על ההנחיות של האו. 5' בעמ, 27ש "לעיל ה Guiding 

Principles on ,Business and Human Rights ,6 ש" הלעיל ;Ruggie ,49ש "לעיל ה. 
55 UN Human Rights Commission Res. 2004/11, U.N. Doc. E/CN.2/2014/L.73/Rev.1 (Apr. 

 BUILDING A ראו .הנחיותיש הקוראי� ג� להענקת תוק� משפטי ל, א� על פי כ�.  (2004 ,20

TREATY ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS: CONTEXT AND CONTOURS (Surya Deva & David 
Bilchitz eds., 2017). 

56  Kasher& Bukspan  ,איטליה, ארצות הברית, דוגמת אנגליה(מדינות רבות ,  ואכ�.27ש "לעיל ה ,
בה� נכללות המלצות , NAP (National Action Plan)כבר החלו ליצור כל אחת ) רמניה וצרפתג

 State National Action Plans on Business: ראו–לאימוצ� המעשי של ההנחיות בהקשר המקומי 
and Human Rights, UNITED NATION: HUMAN RIGHTS, http://www.ohchr.org/EN/Issues/ 

Business/Pages/NationalActionPlans.aspx. 
 ).19.8.2019, פורס� בנבו (סלמא�' מ נ" הנדסה ושירותי
 בעטל�מי 10011/17א "רע  57
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חזקה היא כי תכליתו , כידוע: " כיאמרו,  כל הצורות של הפליה גזעית בדבר ביעור� שלתלאומי

מבי� פירושי� , לכ�. של כל חוק הינה להגשי� את המשפט הבינלאומי ולא לנגוד אותו

 58". בקנה אחד ע� המשפט הבינלאומיהאפשריי� לדבר חקיקה יש לבחור את הפירוש העול

 �2011מ� "האו ג� ביחס להנחיות זושנית  חזקה פרלהחיל, וא� רצוי,  מאמר זה נית�לגישת

  59.בדבר זכויות אד� ותאגידי�

 שא� בעבר אפשר היה לפקפק בתמריציו של ולומר זה חלקנית� לסכ� ,  האמור עד כהלאור

לרבות שמירה על ,  באופ� ישיר ע� נושאי� חברתיי�תמודדתתאגיד פרטי לאמ� מדיניות המ

בפרט , ולמגזר העסקי, בכלל, יה זר למשפט הפרטי אשר באופ� מסורתי התחו� –זכויות האד� 

בעוד שבעבר אחריותו הציבורית והחוקתית של התאגיד .  שכיו� תהייה זו מתמוססתהרי –

אינטרסי� המצויי� , העסקי הייתה תלויה בחסדיו של התאגיד ובאינטרסי� הכלכליי� שלו

, " תאגידית חברתיתאחריות"כיו� מבשילה ההבנה לפיה מעמדה של , בליבת המגזר העסקי

 60, העסקימגזר מהציבור הבציפיות מתחזק, הכוללת בתוכה ג� הגנה וקידו� של זכויות אד�

 בה 61, המשפטיתבפורמליזציה ג� מוצאת ביטויה והיא  לחברות עצמ�� ככל הנראה גמועילה

המתמרצי� את , שיקולי� כלכליי� מז� חדש, בתורה, התחזקות זו יוצרת. יעסוק החלק הבא

זר העסקי לפעול לקידומ� של נושאי� חברתיי� והקפדה על זכויות אד� במתכונת אשר המג

על ,  זה מפתיעאי� 62. וציבוריתמשפטית� תורמת לאסטרטגיה עסקית מועילה וממזערת חשיפה 

.  האחריות החברתיתיצובלראות כיו� יותר ויותר תאגידי� אשר לוקחי� תפקיד פעיל בע, כ�

בי� א� , כנה מוטיבציה א� מתו� בי� 63,קת של רגולציה עצמיתבאמצעות מערכת מהוד, זאת

   65. ובי� א� כתגובה לרגולציה קיימת ומתגברת64כדי להקדי� תרופה לרגולציה צפויה

   מגמות בעול� המשפט– החברה תכלית. ג

 טב היהניכרות והמגמות בעול� העסקי שתוארו לעיל מתכתבות ע� מגמות דומות התופעות

 בחלק.  לחוק החברות11 בסעי� המדויק ביטוי� את עדיי� לא מצאו אלהש א�,  המשפטבעול�

 האחרונות שינוי של ממש בתפיסתו את בשני� חווה המשפט ג� כיצד, א� כ�, יתוארזה 

ג� , לתוכה ובמסגרתה, כזו השוזרת, היינו, החברה העסקית כבעלת תכלית עסקית אינטגרטיבית

 
58   . לפסק דינו של השופט מזוז36 'פס, ש
59   עלי ראו. וא� להחיל במישרי� את זכויות האד הקבועות בחוקי היסוד במישרי� על תאגידי

: להל�) (2017 (45 מ משפט עיוני"  זכויות האד על הכללהחלה ישירה של"בוקשפ� ואסא כשר 
 .27ש "לעיל ה,  Kasher& Bukspan ;")זכויות אד"בוקשפ� וכשר 

60  Williams & Conley ,27ש "לעיל ה. 
 פוראס 'רי א' קולינס וג'יימס ס'ג; 10ש "לעיל ה, ברתית במשפט העסקי החהמהפכהראו בוקשפ�   61

 כ� ניהול אחראי תור
 – תאגידית אחריותעברי ורבי� ; )1996( חברות מופת 18 – נבנו לנצח
 ). 2013(לצמיחה עסקית ג� לחברה ולסביבה 

62  Addressing Human Rights in Business ,13ש "לעיל ה; Williams & Conley ,27ש "לעיל ה. 
 .26' בעמ, 28ש "לעיל ה, "?אי� בוני� אחריות חברתית"שמיר   63
 .251–249' בעמ, 25ש "לעיל ה, "שוק פרטי ולח� ציבורי" שמיר  64
65  Brabandere & Hazelzet ,6' בעמ, 42ש "לעיל ה . 
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יסטית ועשירה יותר לתפיסה הקפיטליסטית הטמעתה של תפיסה הול. שיקולי� חברתיי�

ובאופ� ,  על חברותרתמבוצעת על ידי המשפט באמצעות הטלה של אחריות משפטית מוגב

 ושל מתמקדי� באופ� צר באינטרס העצמי שלה� אלהכאשר , אישי ג� על נושאי המשרה בה�

ושי� והציבור הנ, הספקי�, תו� הזנחה והתעלמות מהאינטרס של העובדי�, בעלי המניות בלבד

 ונושאי תאגידי� על כי בעת הזו הוא מהמשפט ג� הנובע המסר,  אחרותבמילי� 66.בכללותו

 שיקולי� ונורמות ג� העסקיי� אשר נועדו להטמיע במכלול שיקוליה� מנגנוני� לאמ�משרה 

 כ� למעבר א�במסגרת החוק ו,  לנהוג כ�קפידו שיוככל 67,הסביבה והחברה, מתחו� האתיקה

 סיכוניה� מוזערוי, )טיביות אתיקה אפקות תוכנישל והטמעת� אימוצ� מצעותבאכגו� (

א� בשל ,  בחברהמלהשקיע בעלי מניות מרתיעה אינה, כ� נראה,  זוגישה 68.המשפטיי�

 א� בשל 69, האתיי� והחברתיי�אלההיתרונות העסקיי� בתכלול השיקולי� הכלכליי� ב

 לפגוע עלולי� אשר עסקיי� לסיכוני�  החשיפה של החברהאת בה כדי למזער ישהעובדה ש

 בשל וא� בחברות אחרות � בשל היות� של בעלי המניות ג� בעלי ענייא� 70,ברווחיה

משקיעי ",  מז� חדש� של דור משקיעיהתפתחותוהאינדיקציות המתרבות וההולכות ל

  לח� גובר והול� על משקיעי� מוסדיי� להשקיע את כספ�יוצרי�משקיעי� אלה ". המילניו�

   71.בהשקעות אחראיות

,  והסדרי� משפטיי�דוקטרינות לכמה פנייה באמצעות הדברי� את ידגי�, לפיכ�,  זהחלק

� חשיפת� המשפטיתעל היו� כברהמשפיעי� , בדיני החברות המסורתיי� ומחוצה לה�

 השינויי� שהיטיב לנסח רוחותחברתית של תאגידי� והפועלי� מטעמ� ואשר משקפי� את 

 לפני הצהרת וממילא,  רבות לפני חקיקת חוק החברות החדששני� כברשמגר ) בדימוס (הנשיא

דומה שהמגמה המודרנית המתפתחת : "במילותיו, 2019 מאוגוסט �Business Roundtableה

 
. משפט האנגליעמדה משפטית כזו אינה מאפיינת רק את המשפט הישראלי והיא מתפתחת ג� ב  66

שנחקק , ) לחוק החברות האנגלי172' ס :להל� Eng( 172 §, 2. c, 2006, Companies Act)(., כ�
הצלחתה של "מגדיר את חובותיה של הדירקטורי ומתמקד בחובותיה לקד את , 2006בשנת 

ה בעלי , "הצלחתה של החברה"הכלולי במושג , תו� שהוא מפרט כי בעלי העניי�, "החברה
 .ספקי וקהילות המושפעות מפעילות החברה, עובדי, מניות

 המפתחות לאחריותו החברתית –ממשל תאגידי אינטגרטיבי ותוכניות אתיקה "עלי בוקשפ�   67
 ). 2019 (462, 432  ציבורית בישראלאחריות" והציבורית של התאגיד העסקי

כאלה למזער סיכוני� משפטיי� בו יכולי� מנגנוני� שלאופ� . 164–158' ראו להל� הדיו� בעמ  68
 פרקליט הנחיות" מדיניות התביעה בהעמדה לדי� פלילי וענישה של תאגיד" ל17' ס, לדוגמה, ראו

קריטריוני� להכרה בתכנית אכיפה "; ) פרקליט המדינההנחיות: להל�) (פ"התש (1.14 המדינה
 ).15.8.2011, רשות ניירות ער�" (פנימית בתחו� ניירות הער� וניהול השקעות

בוקשפ� ; 21ש "לעיל ה, "אתיקה בחברות עסקיות" וכ� בוקשפ� וכשר ,הקודפרק ראו הדיו� ב  69
 Michael E. Porter & Mark R. Kramer, Creating; 27ש "לעיל ה, "אחריות חברתית תאגידית"

Shared Value – How to Reinvent Capitalism and Unleash a Wave of Innovation and 
Growth, 89 HARV. BUS. REV. 62 (2011). 

70 Addressing Human Rights in Business  ,13ש "לעיל ה. 
71  Michal Barzuza, Quinn Curtis & David Webber, Shareholder Value(s): Index Fund 

Forthcoming ( .EVR .L .ALC .S 93, Activism and the New Millennial Corporate Governance
)2020.  
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כי על החברה ועל מנהליה הפועלי� עבורה לקחת בחשבו� לא רק את טובת� של בעלי , היא

   72".צרכניה והציבור הרחב בכללותו, רה עובדי החבשלאלא ג� את טובת� , המניות

   בדיני החברותהתפתחויות. 1

להעדפת , במקור�, אשר נועדו,  דיני החברותשל המרכזיי� בעקרונות ובדוקטרינות התבוננות

מעלה כי חלה בה� תמורה משמעותית הרותמת אות� , )Stockholders(עניינ� של בעלי המניות 

.  בפעילותה של החברההקשורי� נוספי�) Stakeholders( עניי� בעלי של יה�ג� להגנת עניינ

, החברהזה נדגי� את האמור באמצעות דיו� בעקרו� האישיות המשפטית הנפרדת של  פרק� בתת

 ממשלבעקרו� האחריות המוגבלת של בעלי המניות ובדיני� הנוגעי� לחובות נושאי המשרה ול

  .התאגידי

  רה עקרו� האישיות המשפטית הנפרדת של החב)א(

 עיקרו� שוא� 73,"אישיותה המשפטית הנפרדת של החברה היא יסוד מוסד בדיני התאגידי�"

 הכלכליות נחשב כאחת מתרומותיו 74,על הכשרות המשפטית הכללית שהוצמדה אליו, זה

 בשני� במסגרתו מתפתחת 75,המשמעותיות ביותר של המשפט לעולמו של המגזר העסקי

 מורכב שימוש עושהגישה זו .  יותררחב חברתייעד  לצור� ותו אהרותמתהאחרונות גישה 

לצור� ,  זהפרק�לה� מוקדש תת,  המשפטית הנפרדת ובנגזרותיוהאישיות בעקרו� יצירתיו

� של החברה העסקית באמצעות הרחבת האחריות המשפטיתראויה חברתיתהכוונת התנהגות 

תורת " בדו�נ, �לפיכ,  הבאותבשורות. חברתית המוטלת על החברה ועל הפועלי� מטעמה

 ואחריותה כשרותה, אישיותהתורה שבמקורה נועדה ליציקת תוכ� לביסוס , "האורגני�

 אחריות� אתג� , בנוס�, כמו ג� במנגנוני� המדגישי� ומרחיבי�, המשפטית של החברה

" מודל האחריות האישית" הפועלי� מטעמה של החברה באמצעות אלההאישית של 

, ולעיתי� ג� על בעלי השליטה, משרההמטילי� על נושאי ה,  ספציפיי�חיקוקי� באמצעותו

תורת האורגני� והסוגיות , כפי שנראה להל�.  מאחריות החברהנגזרת אשר אישית אחריות

 הסטת נקודת המבט המשפטית מעניינ� של את כיו�הנוספות הכרוכות וקשורות בה מדגימות 

  . בפעילותה של החברה הקשורי� אלהלעניינ� ג� של יתר , בעלי המניות בלבד

 
ראו ). 1983 (673, 695) 4(ד לז"פ, קסטרו' מ נ" חברה להשקעות פתוח ובניי� בעפנידר 7/81נ "ד  72

 לפסק דינו של השופט 12' פס, 197) 4(ד לה"פ, מ" טקסטיל בע9ב .ג.ד'  נברדיגו 39/80נ "ג ד
מדיניות משפטית נבונה מ� הראוי שתאפשר למשקיע הפוטנציאלי להשיג את  ":)1981(ברק 

ולא , חריובלבד שלא ייפגעו הציפיות הסבירות של נושי� ובעלי מניות א, מטרותיו העסקיות
 ".ייפגעו האינטרסי� של הציבור

על ; (1989) די� רצוי והדר� לחקיקה,  די� נוהג– חברות חדשי� בישראל דיני יה'קצאוריאל פרו  73
 Salomon v. Salomon & Co. [1897] A.C. 22 י�אשר מקורו מיוחס לפסק הד, חשיבות העיקרו�

(H.L.) ,מושב – יעקב שדה 'מ נ" חקלאית שיתופית בעה אגוד–"  העמקפרי" 524/88א "ע: ראו 
 ).1981( 529) 4(ד מה"פ ,מזרחי להתיישבותעובדי� של הפועל ה

חובה ופעולה , חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות: " לחוק החברות קובע כי4' ס  74
 ".המתיישבת ע אופייה וטבעה כגו� מואגד

75 ROBERT C. CLARK, CORPORATE LAW 15 (1986).  
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   שיח אחריותה של החברההרחבת האורגני� ותורת )1(

.  לחוק החברות47אשר קבועה בסעי� , א� רבת עוצמה,  תורה פשוטההיא האורגני� תורת

וכוונותיו ה� )  לחוק החברות46כהגדרתו בסעי� (תורה זו קובעת כי פעולותיו של אורג� 

 4 סעי� של בקביעתו" רוח חיי� "מפיחה, לפיכ�, ותורה ז. פעולותיה וכוונותיה של החברה

, ש כשרות משפטית כללית מממוענקת של החברה הנפרדתולפיו לאישיות , לחוק החברות

 מעשה משפטיות פעולות דורשות המקרי� שבמרבית מאחר. כמו ב� אד� בשר וד�, כמעט

את ) להענישולעיתי� ג� ( להאניש שמאפשרת זותורת האורגני� היא , ומחשבה אנושיי�

 ממד מלאכותית הנעדרת קונסטרוקציה,  הכולככלות,  שהיאהחברה המשפטית של אישיותה

 שלחברה, ברגיל, לא נית� היה לקבוע, ללא תורת האורגני�,  אחרותבמילי�. אנושי משל עצמה

תכונה אשר אי� בלתה לצור� מימוש תכליתה ומשימותיה , קיימת אכ� כשרות משפטית כללית

בו נדונה השאלה , מודיעי� די� בפסק, כ�.  במיוחדמשמעותי ועסקישחק� חברתי של החברה כ

ברק בהצדקות לתורה זו ) כתוארו אז(ד� השופט , א� נית� להשית על החברה אחריות פלילית

לפיה התאגיד הוא ,  מתפיסה של מדיניות משפטיתהיונקת חיות"וקבע כי תורת האורגני� 

 כי קבע ברק השופט, בהתא� 76".כמו אד� בשר וד�) � הרחבבמוב(אובייקט לזכויות ולחובות 

 והיאשל החברה ) אישית( הפלילית באחריותה וכשרותה האורגני� מאפשרת להכיר בתורת

ישנ� . התאגיד הוא בסיס עיקרי לפעילות אנושית, בחברה המודרנית" שכ� לאור מתבקשת

גיד מתרחשת התנהגות במקו� שבמסגרת התא. מדינות בה� יש יותר תאגידי� מבני אד�

ניהול פעילות , ובנייההפרת חוקי תכנו� , העלמת מס –ידי החברה כעבריינית �הנתפסת על

 את הערכי� שהחברה מקדמי� –וכיוצא בה� ) סרסרות לזנות(הנוגדת את המוסר הציבורי 

בכ� מקדמי� מטרות של . ידי הטלת אחריות פלילית אישית על התאגיד�רוצה להג� עליה� על

   77".עהעת הישנות העבירות והרתמני

 בראשיתו של יו� לבסס את כשרותה נועדה אשרגישה ,  זו לתורת האורגני�גישה בהשימוש

 הזמ� לצור� ע�, א� כ�, הוסט, ויכולתה המשפטית של החברה לפעול לצור� השאת רווחיה

כ� .  החברתית והציבורית של החברה מעבר לעניינ� של בעלי המניות בלבדאחריותההרחבת 

 נמלי חברת בעניי� די� הי נוס� נעשה בפסקצעד פסע וא� 78, רב של פסקי די�במספרניכר 

,  פסקי הדי� הללובשני 80.מ" השמירה בעחברת ובעניי� 79מ" פיתוח ונכסי� בע–ישראל 

 
 .381' בעמ, 7ש "לעיל ה, מודיעי�חברת עניי�   76
77  בי� ,  גישה זו זוכה לחיזוק אפשרי בתזכיר תיקו� לחוק העונשי� המציע לקבוע.384' בעמ, ש

 חדשה שעניינה חובת פיקוח של התאגיד למניעת ביצוע עבירות מסוימות על ידי עבירה, היתר
 )"ילית של תאגידי אחריות פל–תיקו� (תזכיר חוק העונשי�  "–גור הקשור לתאגיד 

www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Pages/Memorandum2910.aspx) תזכיר חוק : להל�
 ).העונשי�

 ).25.12.2014, פורס� בנבו(מליסרו� '  ישראל נמדינת 99/14פ "ע  78
 פורס (מ" פיתוח ונכסי
 בע–חברת נמלי ישראל '  המשרד להגנת הסביבה נ8062/12פ "דנ  79

 נתהמשרד להג' נ מ" פיתוח ונכסי
 בע– נמלי ישראל חברת 8487/11פ "רע; )2.4.2015, ובנב
 ).2011 (845) 3(סה ד"פ, הסביבה

המסחר , משרד תעשייה –  מדינת ישראל–מ " השמירה בעחברת 50155�08�10) ארצי(פ "ע  80
 ).6.11.2012, פורס� בנבו(והתעסוקה 
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 סנקציוני לצור� באופ�ו" מקל"כ מפסקי הדי� המסורתיי� שיישמו את תורת האורגני� להבדיל

" גזר" שימוש בתורת האורגני� כעשה המשפט בית 81, של החברהיותהאחר וכשרותההרחבת 

 בדי� להאשי� ללא הרשעה בני אד� בנסיבות הקיימת הסמכות החברה וכשרות את הרחיבו

.  של הציבורעניינו על וחברתי לשמור על הסדר העידוד� לצור�וזאת , לתאגידי�ג� , מסוימות

חברה ממשלתית המופקדת , ברת נמלי ישראלבפסק הדי� הראשו� נדונה שאלת אחריותה של ח

לאחר שזו נצפתה כשהיא משליכה פסולת , על פיתוח תשתיות הנמלי� בישראל וניהול נכסיה�

בעת עבודות להרחבת נמל ) באמצעות קבל� משנה של קבל� משנה של קבל� ראשי שלה(לי� 

טיעו� הודתה במסגרת הסדר . בשל כ� הועמדה החברה לדי� בעקבות זיהו� מי הי�. חיפה

ולא , הרשעתה ולפסיקת הסכו� שהוסכ� עליו בהסדר הטיעו� כפיצוי�א� עתרה לאי, החברה

 מהרשעת תאגיד אשר ניסה ג�בית המשפט קבע כי בנסיבות חריגות נית� אכ� להימנע . כקנס

א� כי דעות השופטי� נחלקו ביחס , את ההתנהלות העבריינית" אמצעי� סבירי�"למנוע ב

.  והסמכות להפנות את התאגיד לקבלת תסקיר שירות המבח� לצור� כ�לשאלת הענישה

בוטלה ,  בבית הדי� הארצי לעבודהשנית� 82,מ" השמירה בעחברתבעניי� בפסק די� , בדומה

הרשעתה של חברה העוסקת במת� שירותי שמירה ואבטחה שדחתה מועמדותה של עובדת 

 לחוק שוויו� ההזדמנויות 2לסעי�  מחמת דתה ומינה בניגוד ביטחוניתלתפקיד של בודקת 

ביטול ההרשעה נומק בעובדה שההחלטה נתקבלה על ידי מנהלי� . 1988–ח"התשמ, בעבודה

 אלהלרבות כ, בניגוד למדיניות מוצהרת של החברה ובניגוד להנחיות מפורשות שלה, זוטרי�

, דת, תרבות, ימוצא אתנ, צבע, על בסיס מי�"אשר הבהיר כי אי� להפלות ,  בקוד האתיהופיעוש

 עסקינ� נית� להסיק שכאשר בית המשפט מתרש� כי אלה מהחלטות". העדפה מינית או נכות

 שאינ�אשר מתנהל באופ� אחראי ומנסה למנוע התקיימות� של פעולות " נורמטיבי"בתאגיד 

 גישה 83".גזר" הגישת אתיש מקו� לנקוט כלפיו , "אמצעי� סבירי�" נקיטת ת באמצעוחוקיות

 היא ג�הטמונה " מקל" דומה לשיטת הכתמרי� – בעזרתה של תורת האורגני� – תפועלזו 

ומניעתי " שיטור עצמי "מנגנוני של � לעידוד הקמתנועדה ואשר של תורת האורגני� בבסיסה

  . נוכח החצנה שלילית של פעילותו על בעלי עניי� מגווני�, על ידי התאגיד

  

 
 871) 2(ד נב"פ ,מדינת ישראל' מ נ"תחבורה ציבורית בע אגודה שיתופית לד� 8511/96פ "כגו� ע  81

 את ההצעה הנרקמת במשרד וסי�למגמה זו נית� לה. 7ש "לעיל ה, מודיעי�חברת עניי� ; )1998(
ל לרבות בדר� של הוספת חובת פיקוח ש, המשפטי להרחיב את האחריות הפלילית של תאגידי

 .77ש "לעיל ה, ראו תזכיר חוק העונשי�, תאגיד
  .80ש "לעיל ה, חברת השמירהניי� ע  82
 אכיפה תעצ� קיומה של תכני, ככלל: "68ש "לעיל ה,  פרקליט המדינההנחיות ל17' לס, השוו  83

כשיקול , בפני עצמו, וא� אינו משמש, פנימית אינו מקנה לתאגיד פטור מאחריות פלילית
קיומה של תכנית אכיפה פנימית יישקל כשיקול מקל ע� . להימנעות מהעמדה לדי� של התאגיד

לה בפועל ונלווית , התאגיד רק כאשר יהיו קיימות ראיות לכ� שתכנית האכיפה היא אפקטיבית
הנטל להוכחת התרבות . תרבות ארגונית המעודדת התנהלות עסקית אתית ומחויבות לציות לדי�

 ".הארגונית ואפקטיביות תכנית האכיפה מוטל על התאגיד
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 אשר מכווני� את פעילות אד� של בני ריותהאח שיח ת האחריות האישית והרחבמודל )2(

  החברה

 נוכח חברה הציבורית של הואחריותה כשרותה את מרחיבה אשר תורה,  האורגני�תורת בהדיו�

 אשר עוסקי� בשאלת במנגנוני� ג� דיו� של� ללא אינו,  בעיד� המודרניה והשפעתהמעמד

יות אישית כזו נשמעת אחר. חברה של הה המכווני� את פעילותאלהאחריות� האישית של 

 בחיקוקי� ספציפיי� וג�, לחוק החברות) א(54הקבוע בסעי� , "מודל האחריות האישית"ב

 וני� האחרבמקרי� שמדובר א�, באופ� מהותי. הפזורי� בחקיקה החיצונית לחוק החברות

 דבר לכל תאגידית חקיקה זו היא החקיק,  חיצונית לחוק החברותחקיקה וח אחריות מכבהטלת

זאת משו� . אליה ג�לחוק החברות כסעי� קודיפיקטיבי להתייחס ) א(11 סעי� שעל –יי� וענ

 תכלית – משרה האישיות של נושאי החובותיה� תכליתה היא להגדיר ולהרחיב את כלש

 משרה נושאי הלחובות בנוס� וזאת – כלפי בעלי עניי� החיצוניי� לחברה ה בעיקרהמיועדת

 באופ� זה פועלות 84. בחוק החברות עצמומוסדרותאשר המופנות בעיקר� כלפי החברה ו

 שיקול הכוונת לצור� ומרתיעה אישית, הדוקטרינות הללו באמצעות הטלתה של אחריות ישירה

 של לענייניה� ג� נקודת מבט� והרחבת ובשמה של החברה טעמה הפועלי� מאלהדעת� של 

    85. של בעלי המניות עניינ�זולת,  העניי� הקשורי� בפעילותה של החברהבעלי כלל

 אתשבאה להרחיב , לחוק החברות כי אי� בתורת האורגני�) א(54 סעי� קובע, ראשית, כ�

כדי לגרוע מהאחריות האישית שיחידי האורג� היו נושאי� ",  ובה עסקנו לעילהחברהאחריות 

,  העונשי� למשלבדיני, בצד האחריות האישית של התאגיד, היינו". בה אילולא אותו ייחוס

אחריות " בני האד� הפועלי� בתאגיד כאשר על אישית אחריות הטלתעומדת ג� האפשרות ל

 עומדת – שה� אורגני� ובי� שאינ� אורגני� בי� –אישית זו של בני האד� הפועלי� בתאגיד 

עצ� ... ואחריות הפועלי� בשמו לחוד, האחריות האישית של התאגיד לחוד. העל רגליה של

אינה משחררת אותו מאחריות פלילית לה היה נתו� ,  כאורג� של תאגידשפלוני פועל, העובדה

   86".לולא פעל כאורג�

שלפיה , הקונבנציונלית זו אינה נשמעת יוצאת דופ� בחשיבה המשפטית גישה, לכאורה

אישיותה . האישית אחריותו לעניי� מוריד ואינו מעלה אינו של האורג� בתאגיד מעמדו

 כעיר מקלט ולבטל את לשמש אמורות אינ�כללית של החברה המשפטית הנפרדת וכשרותה ה

אי� במודל האחריות , פניו על, לכ�. אישיותו המשפטית וכשרותו הכללית של הפועל במסגרתה

 במאמר זה בדבר התחזקות שיח האחריות מובאתכדי לחזק את הטענה ה, כשלעצמו, יתהאיש

נית� להסיק על גישה , זאתובכל .  על הפועלי� מטעמה של החברההמוטלת הציבורית

 של פעילותה את המכווני� אלה של ג� והאינטגרטיבית הציבורית באחריות� כיו�המרחיבה 

 אחריות אישית על לת הליכי� המיועדי� להטשל בפועל ריבויי�החברה ומשפיעי� עליה מ

 
 .  לחוק החברות254–252' חובת הזהירות וחובת האמוני� המוסדרי� בס; לחוק החברות) א(54� ס  84
 Adam Winkler, Corporate Law or the Law of Business?: Stakeholders andלגישה דומה ראו   85

Corporate Governance at the End of History, 67(4) LAW & CONTEMP. PROBS. 109 (2004).  
, ס� בנבופור(טל אימפורט ' יצהרי נ 2792/03א "ע; 7ש " הלעיל ,מודיעי�חברת עניי�   86

14.12.2006.( 
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רטוריקה הקוראת לתביעה :  ומרטוריקה חדשה יחסית87, תביעות נגזרותדוגמת, משרהנושאי 

 החיקוקי� השוני� הקבועי� בדיני� חיצוניי� לדיני החברות אשר אכיפת את להרחיב כלליתה

 חברתיי� ממשקי� הפועלי� מטעמה של החברה כלפי אלה של האישית את אחריות� קובעי�

'  נכה�בעניי�  שנדו� טרגי המקרה בה כזו נשמערטוריקה. מגווני� בה� מעורבת החברה

ה זה נדונה עתירת� של קרובי משפחת� של נספי� בתאונת  במקר88.פרקליטות מחוז מרכז

 בו נמחקו כמה נושאי הטיעו� הסדר את ליד בית יהושע לבטל 2006רכבת שהתרחשה בשנת 

, הג� שבנסיבות העניי� העתירה נדחתה.  האישו�מכתב ישראלתפקידי� בכירי� בהנהלת רכבת 

ס להיבטי� העקרוניי� הקשורי�  ביחטו� ההחרפתארז �  של השופטת דפנה ברקבדבריה נשמעה

אני סבורה שעל : " של נושאי המשרה בתאגידי�לדי� אישיתבאינטרס הציבורי בהעמדה 

, באיזו מידה העמדה לדי� של תאגיד בלבד, במקרי� עתידיי�, הפרקליטות לבחו� היטב

משרתת את תכליות המשפט הפלילי וכפועל , להבדיל מהעמדה לדי� של בעלי תפקידי� בו

   89". מכ� את האינטרס הציבורייוצא

 אלה של אחריות אישית על טלתה של רטוריקה הקוראת לשימוש מוגבר בההתפתחות

 המעודדות אחראיות נורמות התנהלות של להטמעת�המיועדת , הפועלי� מטעמה של החברה

 באמצעות ג�מתבצעת ,  חברתיי� במסגרת הפעילות התאגידיתשיקולי�התייחסות מניעתית ל

 את אחריות� של נושאי גוזרי�סעיפי חוק אלה .  לחוק החברותחיצוניי�סעיפי חוק שימוש ב

, יש מבנה מיוחד, "עבירות נושא משרה"המכונות , אלה לעבירות 90. מאחריות התאגידמשרהה

קיימת ג� אחריות של נושאי משרה מסוימי� כאשר , ולפיו בצד האחריות של התאגיד בפלילי�

 אינו אחראי תאגידא� ה. משרה הוא שהתאגיד עצמו יהא אחראיתנאי לאחריותו של נושא ה"

היפו� "כ, במוב� מסוי�,  פועלי� הסעיפי� האמורי�בכ� 91".ג� נושא המשרה אינו אחראי

 
 –מארקר � דה" המשקיעי� בשוק ההו� גילו את התביעות הנגזרות: הרוהיז, מנהלי�"יסמי� גואטה   87

עינבל בלאו ואהד , חאלד כבוב; www.themarker.com/law/1.2523748 )29.12.2014(משפט 
י
 בדיני חברות  מחקר– גרוס ספר" ועדת תביעות בלתי תלויה בדיני התאגידי� הישראלי�"פיליפ 

, יצחק זמיר ודוד ליבאי עורכי, אהר� ברק( 72, 71יוס� גרוס ' פומשפט עסקי לכבודו של פרו
2015.(  

 ).15.11.2012, פורס� בנבו(פרקליטות מחוז מרכז '  נכה� 4395/12� "בג  88
89  אני סבורה שעל הפרקליטות : "לציטוט במלואו. ארז� לפסק דינה של השופטת ברק7' פס, ש

להבדיל מהעמדה לדי� ,  לדי� של תאגיד בלבדהעמדהבאיזו מידה , במקרי עתידיי, בחו� היטבל
משרתת את תכליות המשפט הפלילי וכפועל יוצא מכ� את האינטרס , של בעלי תפקידי בו

אני רק . אינני מסתייגת מ� העיקרו� של אחריות פלילית של תאגידי�: חשוב להדגיש... הציבורי
ולהזהיר מ� השימוש בה כתחלי� למיצוי ההלי� הפלילי כנגד אנשי� בשר וד� מבקשת לחזור 

�החשש מכ� זכה להתייחסות בספרות המשפטית שעסקה . שכיוונו את התאגיד בדר� שבה הל
לא היה די בחשש זה כדי לדחות את העיקרו� , בסופו של דבר... באחריות הפלילית של תאגידי
המלווה תדיר את ' נורת אזהרה'מ� הראוי שהוא ישמש , ע זאת. של אחריות פלילית של תאגידי

החברתית והמשפטית של החלטה , רשויות התביעה בבוא� לשקול את המשמעות המוסרית
 ".ת� ולא נשל�. להסתפק בהעמדה לדי� של התאגיד בלבד

לי ודירקטורי "הרהורי� על טבעה של האחריות הנגזרת של מנכ"אילנה ליפסקר�מודעי   90
 ).2011 (26 2/ חתאגידי�" ברותבח

 .387' בעמ, 7ש "לעיל ה, מודיעי�חברת עניי�   91
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 זו קשורה היטב נקודה 92. להגשי� יעדי� דומי� לתורה זושנועדו וככאלה" לתורת האורגני�

ית המתגברת והולכת של חברות  אחריות� הציבוראודות עלבטענה המובאת במאמר זה 

לא רק ,  של כלל בעלי העניי� הקשורי� בפעילות החברהיה�והפועלי� מטעמ� לשקול את עניינ

 אלה הישראלית מצויי� עשרות רבות של חוקי� כבחקיקהזאת משו� ש. של בעלי המניות

 הגנת ,) עסקיי� לשעברהגבלי�(תחרות כלכלית , איכות הסביבה, בתחומיה� של דיני העבודה

נושאי , על דירקטורי�, ברובה פלילית, אשר מטילי� חובה אישית, ניירות ער� ועוד, הצרכ�

ובכ� , אלה שלא נקטו אמצעי� סבירי� למנוע הפרת� של חוקי� שליטה ולעיתי� בעלי משרה

 צר בעניינ� של בעלי המניות להשאת רווחי� באופ� להתמקד משרה לנושאי המאפשרי� אינ�

החוקי� הנוגעי� בשמירה על זכויות עובדי� , למשל,  ה�כאלה.  עניי� אחרי�על חשבו� בעלי

חוק פיצויי  ;1958–ח"התשי, חוק הגנת השכר ;1951–א"התשי, חוק שעות עבודה ומנוחה(

חוקי הגנת , )1970–ל"התש, )נוסח חדש( פקודת הבטיחות בעבודה ;1963–ג"התשכ, פיטורי�

חוק  ;1982–ג"התשמ, חוק החוזי� האחידי� ;1981–א"התשמ,  הגנת הצרכ�קחו(הצרכ� 

כגו� חוק למניעת מפגעי� ( איכות הסביבה וחוקי) 1988–ח"התשמ,  הכלכליתתחרותה

תקנות  ;1961–א"התשכ, חוק למניעת מפגעי� ;1992–ב"התשנ, )תביעות אזרחיות(סביבתיי� 

–�"התש, )תמניעת זיהו� אויר וריח בלתי סבירי� מאתרי� לסילוק פסול(למניעת מפגעי� 

, )היטל לשמירת הניקיו�(תקנות שמירת הניקיו� , 1984–ד"התשמ, חוק שמירת הניקיו� ;1990

 החברתיי� חוקי� בתחומי� מדגימת). 2008–ח"התשס,  נקיירחוק אוו ;1987–ז"התשמ

,  תורת האורגני�היפו� או הנגזרת האישית לראות כי מנגנו� האחריות נית� הללו המגווני�

 סדר משפטי אשר מרחיב את אחריות� של נושאי המשרה השוני� יוצרי� , בה�הקבועי�

בכפו� לטענות הגנה , כלפי בעלי עניי� חיצוניי� לחברה) ולעיתי� ג� של בעלי השליטה(

 בעלי עניי� שוני� מייצגי� ה– מדגימי� חיקוקי� אלה בכ�.  עליה�מוטל להוכחת�שהנטל 

 האחריות המחריפה את גישהתה של  את התעצמו–המושפעי� מפעילותו של התאגיד 

החקיקה , כאמור. ציבורית הנדרשת מהחברה העסקית ומהפועלי� מטעמה�המשפטית

 על התאגיד העסקי חברתית�משפטיתהישראלית עתירה בהסדרי� אשר מטילי� אחריות 

, כאמור,  ואחרי� מעוג�אלה הבסיס הערכי לחיקוקי� 93.והפועלי� מטעמו בצורה פרטנית

עוצמתו של המגזר העסקי בחיי היומיו� ובמיוחד כאשר עסקינ� בחברות בעלות בחשיבותו וב

 
92  , ברק) כתוארו אז( מדבריו של השופט ללמודעל הרציונל הטמו� בטכניקה זו נית� ; 387' בעמ, ש

במספר הול� וגובר של מקרי "ג כי בה ציי� , אשר נדונו קוד� לכ� בהקשר לתורת האורגני�
קובע המחוקק הישראלי הוראות מיוחדות בדבר אחריות פלילית אישית של נושאי תפקידי� 

 ".בכירי בחברה
93  שה הקהילה , ככל שאמורי הדברי באחריותו המוגברת של התאגיד כלפי העובדי

 באי� ספור דוגמאות לכ� נית� להבחי�, המשמעותית בדר� כלל בפעילותו של התאגיד הטיפוסי
קנייניות במקו� �המעניק לעובדי� זכויות קנייניות או מעי�, בפסיקתו של בית הדי� לעבודה

ואת חובת� הצרה של המנהלי� " פררוגטיבה הניהולית"את ה, בהתאמה, ומצמצ, עבודת
קית על תכליתה של החברה העס" בוקשפ� עלי – להשיא א� את רווחי החברה עליה ה מופקדי

בוקשפ� : להל�) (2004 (163 י חברה ומשפט, עבודה" מבעד למשקפיה� של דיני העבודה
 להרחבה בנושא אחריות� של תאגידי� כלפי ציבור העובדי� .")תכליתה של החברה העסקית"

 .442–335' בעמ, 24ש "לעיל ה, ראו רחמי
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,  זהמסוג פיקוח 94. המדינהי ידעלשחלק� הגדול מפוקחות , אקונומית רבה�חשיבות סוציו

 של החברה פעולתה את כווני� המטילי� אחריות אישית על המהחיקוקי� למספרבצירו� 

ובצירו� למדיניות ) משרה ונושאי הרקטורי�הדי, דוגמת בעלי השליטה (שלה�ולמגוו� 

,  משפטיי� ורגולטוריי�באמצעי� ג�, אלהדוחפת את , האכיפה האישית שהוחרפה כלפיה�

ברוח גישת , להתבונ� על התמונה התאגידית והניהולית בצורה כוללנית מזו שה� מורגלי� לה

  . �Business Roundtable העניי� הנשמעת ג� בהצהרת העליב

אינטגרטיבי זה מוטמע באמצעות החקיקה האמורה לאור � דעת ניהולישיקול, כאמור

 כאשר לציד� קיימת טענת ההגנה העל, משרההמבנה המשפטי המאפיי� את עבירות נושאי ה

 מודעות של קיומ� מעודדתמתכונת משפטית זו . ההפרהלמניעת " אמצעי� סבירי�"ננקטי� 

בכ� תור� המשפט לתמר� את החברה . השוני�יי�  בעלי הענכלפי מונעת וארוכת טווח ופעילות

 את הרווח המשות� לעסקי� ולחברה בחשבו� להביא, בשיטת המקל והגזר, והפועלי� מטעמה

 מנגנו�בדומה ל, זאת.  היערכות מניעתית ואינטגרטיביתל לשינוי עמוק יותר לכיוונה ש�ודוח

גיד לנקוט אמצעי� נאותי� שנועדה א� היא להמרי� את התא,  בבסיס תורת האורגני�שעומד

 95,כה�בעניי�  של השופט מצא ו לעניי� זה דברייפי�. ועל מנת למנוע ביצוע עבירות במסגרת

 ספציפי בחוק סעי� כוח אורג� בכיר של תאגיד מעל נגזרת פלילית אישית אחריותבו הוטלה 

 
 שמאי ביטוח איגוד 7721/96� "נית� לשמוע בדבריו של השופט זמיר בבגדברי ברוח זו   94

המתחבט בשאלת הפיקוח , )2001 (631–629, 625) 3(ד נה"פ, המפקחת על הביטוח' בישראל נ
הבעיה מורכבת : "בשאלת אחריות� החברתית הראויה, ובמשתמע, הרגולטיבי על חברות מסוג זה

בעיקר , לית של פיקוח מטע� המדינה על חברות עסקיותהיא מעוררת את הבעיה הכל... וחשובה
לא , המספקות לציבור שירותי ומצרכי, חברות גדולות שיש לה� עוצמה כלכלית וחברתית רבה

במדינה ... תחבורה ותקשורת, דלק, חשמל, בנקאות, כמו ביטוח, פע� שירותי� ומצרכי� חיוניי�
שוררי� תנאי� נוחי� להתפתחות� של חברות , ניואולי נכו� יותר לומר בעול� המודר, המודרנית

והרווחיות נובעת מ� , החברות רוצות רווחיות. גדולות המספקות שירותי� ומצרכי� חיוניי�
בהתמודדות זו קיי . האינטרס של החברה והאינטרס של הצרכ� מתמודדי� זה כנגד זה. הצרכ�

ורק החברה , זירה של חופש החוזיא� ההתמודדות נערכת ב. פער כוחות בי� החברה לבי� הצרכ�
הוא לעתי , במצב כזה, חופש החוזי. אי� לצרכ� סיכוי סביר בהתמודדות, והצרכ� נמצאי� בזירה

לא רק פגיעה בצרכ� , התוצאה הצפויה היא. קרובות חופש של החברה להכתיב תנאי� לצרכ�
רו� שירותי ומצרכי הציבור נאל� לצ: אלא בסופו של חשבו� ג פגיעה בציבור כולו, כפרט

זהו לקח שנלמד מ� המדינה . ברמה נמוכה יותר ובמחירי� גבוהי� יותר מ� הראוי והאפשרי
המדינה המתירנית הותירה את הזירה ). עשרה� המאה התשעשל (Laissez Faire המתירנית

 על,  ג להתמודדות בי� המעביד לבי� העובד�וכ, הכלכלית להתמודדות בי� הספק לבי� הצרכ�
התיאוריה הייתה שכוחות . כמעט ללא מעורבות של המדינה, בסיס של חופש חוזי רחב מאד

יספיקו כדי להסדיר כראוי את היחס בי� כלל הספקי , ובעיקר כוחות של היצע וביקוש, השוק
עוני ופיגור עמוק , א� התוצאה הייתה ניצול. ללא צור� במעורבות של המדינה, לבי� כלל הצרכני�

והעיקרו� של חופש חוזי כמעט בלתי , כי המדינה המתירנית, סקנה המעשית הייתההמ. ורחב
 Welfare (מדינת הרווחה, בעיקר באירופה, במקו� המדינה המתירנית התפתחה. נכשלו, מוגבל
State( .מדינת הרווחה שמה לעצמה מטרה לקד� את הרווחה של כל האוכלוסיה , ובמיוחד לקד

מטרה זאת כללה אספקה של שירותי ומצרכי . ות באוכלוסיהאת הרווחה של שכבות חלש
מכא� נבע הצור� בפיקוח מטע� המדינה על אספקת . חיוניי� בתנאי� סבירי� לכל האוכלוסיה

 ".שירותי ומצרכי
 ).כה�עניי� : להל�) (2004 (629) 2(ד נח"פ, מדינת ישראל'  נכה� 4148/03פ "ע  95
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קיד ניהולי מילוי תפ"וזאת בנימוק ש, ) התחרות הכלכלית בשמו כיו�חוק(ההגבלי� העסקיי� 

של בעלי , המיועדת לא רק להבטחת ענייניה� של התאגיד עצמו, בתאגיד כרו� באחריות כבדה

  96."אלא ג� להבטחת עניינו של הציבור, מניותיו ושל נושיו

   האחריות המוגבלת והרמת מס�עקרו� )ב(

מזוהה החברה , וכמעט באותה הנשימה,  עקרו� האישיות המשפטית הנפרדת של החברהבצד

אשר נית� להתנאה ,  עקרו� האחריות המוגבלת97.עסקית ע� עקרו� האחריות המוגבלתה

 מסדיר את הרעיו� לפיו בעלי המניות בחברה הטיפוסית לא יהיו אחראי� 98,בתנאי� מסוימי�

והוא קיי� כמעט בכל ,  עצמ�מניות בהשקעת�לפירעו� חובותיה של החברה מעבר לסכו� 

, ג� עיקרו� זהאפוא  נועד במקורו 99. המשפט המקובל המשפט האירופיות ובארצותותשיט

 של העסקיות מטרותיה לטובת בעיקר, בדומה לעקרו� האישיות המשפטית הנפרדת של החברה

 פחות ממנוע הקיטור לא האנושית לרווחה משמעותית כהמצאה בכדי כונה ולא, החברה

כבעלי ,  המניותעלילב הגנה בעיקרו למיועד פועלו של עקרו� הגבלת האחריות 100.והחשמל

 שוקיבי� היתר באמצעות , מסיבי גיוס הו� עצמי מאפשר הואבכ� . האינטרס השיורי של החברה

,  נטילת יוזמות וסיכוני� עסקיי� על ידי בעלי המניות והפועלי� מטעמ�ומעודד,  נזילי�הו�

 תהאחריו טבעו זה הוגדר עקרו� בשל 101.תו� גידור הסיכוני� העצמיי� המוטלי� עליה�

וזאת , של בעלי המניות שעיקרו� זה נועד להגנת�" בסיס ההסכמה" הנוגע בככזההמוגבלת 

 תכליתה את עניינ� של בעלי המניות ואשר מתכנס ברגיל ע� המאפיי�בשל האינטרס השיורי 

עקרו� האחריות המוגבלת של בעלי המניות ,  אחרותבמילי� 102.ה רווחילהשאתשל החברה 

כלית המסורתית של החברה לפעול למע� השאת רווחיה� של בעלי קשור בטבורו לתכלית הכל

שכ� עיקרו� זה מג� עליה� מפני חובות החברה באמצעות הסטת סיכוני חדלות , המניות

 
96  '  נרייכרט 345/03א "רו בפסיקתו של בית משפט העליו� בעדברי� דומי� נאמ; 632' בעמ, ש

בהתייחס לשאלת אחריותו של בעל שליטה בחברה ; )2007 (437) 2(ד סב"פ, ל"יורשי שמש ז
התכלית המרכזית שבהטלת אחריות על בעלי : "1968–ח"התשכ, יא לחוק ניירות ער�52' לאור ס

 ".הוראות החוקשליטה מעוגנת ברצו� להגביר את ההקפדה על שמירת 
ולו בשל העובדה שתורות משפטיות ,  נתייחס לשני העקרונות כנבדלי� זה מזהזהבמסגרת מאמר   97

להרחבה . התפתחו בצורה עצמאית מכל אחד מעקרונות אלה, חלק� מתוארות כא�, ענפות שונות
י או שמא המדובר בעקרונות הקשור, בדבר המחלוקת בשאלה א� שני העקרונות נבדלי� זה מזה

לעיל , "פרי העמק"בעניי� ברק ) כתוארו אז(ראו השופט , זה בזה שאינ� יכולי� לחיות בנפרד
 167 יז  משפטעיוני" מושג ותיאוריה בתורת האישיות המשפטית"יה 'אוריאל פרוקצ; 73ש "ה
יות המשפטית הנפרדת של עיו� מחודש באיש" כ� ראו שרו� חנס .)המצדד בגישה השנייה) (1992(

 ).2004 (5 כח  משפטעיוני" התאגיד בדי� הישראלי
 .לחוק החברות) ב(�344 ו35' ס  98
 ).2017 (13  האחריות המוגבלת והחברה הפרטיתעקרו�יהודית קור�   99
100   .ניקולאס מורי באטלר, דבריו של נשיא אוניברסיטת קולומביה, 14' בעמ, ש
101  FRANK H. EASTERBROOK & DANIEL R. FISCHEL, THE ECONOMIC STRUCTURE OF CORPORATE 

LAW 40–62 (1991). 
102  Henry Hansmann & Reinier Kraakman, The End of History for Corporate Law, 89 GEO. 

L.J. 439 (2001)) להל�:Hansmann & Kraakman, The End of History .( 
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 בצד,  זאתע�). נושי� וספקי�, דוגמת עובדי�( העניי� החיצוניי� בעלי אל של החברה פירעו�ה

 זה ג� יקרו�לע,  לקיומו של המגזר העסקי המוגבלתהאחריות עקרו� של י�יתרונותיו הכביר

, כאמור.  נוכח התעצמותו של המגזר העסקי בעת הזוחמירי� אשר הולכי� ומ103,חסרונות

היינו ליצירת תשואה ,  ע� בעלי האינטרס השיורילהיטיב אומנ� האחריות המוגבלת נועד עקרו�

 104לישיי�די� ש הנציג כלפי צדעיית את במחרי� באותה נשימה הוא א�, עודפת לחברה

 מה� יכולי� בעיד� י� כמה רבעדאשר ספק ,  החצנת סיכוני� על נושיה של החברהמעודדו

, מאתגר, כ�על , עקרו� האחריות המוגבלת. הנוכחי להג� על עצמ� באופ� חוזי מפני החצנה זו

, � העניי� האחריבעלי ענייני האיזו� בי� עניינ� של בעלי המניות לנקודתאת , במיוחד בעת הזו

 נוכח וזאת, יקרו�חוזית ששימשה בראשית הדר� להצדקת הע� ההסכמיתהתפיסהכמו ג� את 

 החברות אינה י אבולוציה זו של דינ105. והחצנתו החברתית של התאגיד בעיד� המודרניעוצמתו

 במיוחד זאת 106.של דיני החוזי� הקלסיי� המבוססי� על רצו� הצדדי�" נפילת�"מ ג�מנותקת 

החוזי� שוב אינ� מגבילי� את עצמ� להסדרת התקשרויות רצוניות בי� כאשר דיני , כיו�

אלא עוסקי� במערכות יחסי� נרחבות ומורכבות הרבה יותר של אינטראקציות , יחידי�

שקיו� רבות מה� כלל אינו מבוסס על חופש הבחירה החוזי , חברתיות וציבוריות, כלכליות

  107.קלסיתבמשמעותו ה

כחריג לעקרו� חופש החוזי� " תקנת הציבור"תגבר בעקרו�  לשימוש המדומהוב, בהתאמה

, " המס�הרמת" בדוקטרינת המתגבר השימוש את כיו� נית� להסביר 108,בדיני החוזי�

 כיו� מאוד הנרחב השימוש באמצעות.  לעקרו� האחריות המוגבלתכחריג המשמשת

 חובות  לחוק החברות ואשר מאפשרת לייחס את6 קבועה בסעי� אשר 109, זובדוקטרינה

 
 .25–20' בעמ, 99ש "לעיל ה, קור�  103
 יה' זיכרו� לגואלטיארו פרוקצספר" כתיאוריה מאחדת לדיני התאגידי�' בעיית�הנציג'"זוהר גוש�   104

239 ,260–266) 1997.( 
ד " פ,מ"בע) 1988(אלקטרוניקה . ח'  נקריספי 2223/99א "השוו דבריה של השופטת דורנר בע  105

 הטמו� בעקרו� הגבלת האחריות כלפי נושי� שאינ� רצוניי� ביחס לקושי, )2003 (130, 116) 5(נז
שבמסגרת פעילות אי� ברשות המשאבי , וא� ביחס לנושי� רגילי� אחרי� של החברה"

הנחזית להיות איתנה א� , מנת לאמוד את הסיכו� הטמו� בפעילותה של חברה�הנדרשי� על
 ". של שוק המצדיק את התערבות המשפטנוצר כ, ידי הלוואות בעלי�ממומנת בעיקר על

106 E. ALLAN FARNSWORTH, FARNSWORTH ON CONTRACT (3rd ed. 1998); Andrew Robertson, 
The Limits of Voluntariness in Contract, 29 MELB. U. L. REV. 179 (2005), את הסקירה וכ� 

 JAMES GORDLEY, CONTRACT, THE OXFORD HANDBOOK :על דיני החוזי� בפרק הראשו� בספר

OF LEGAL STUDIES (2003). 
לא ). 2003 (788–787, 769) 6(ד נז"פ, מ"בנק לאומי לישראל בע' מ נ"בע. פ.א.ש 6234/00א "ע  107

 המחליפה את התאוריה החוזית בכדי צוי� כי טר� נמצאה תאוריה מוסכמת ועדכנית לדיני החוזי
 לעיל ,GORDLEY – �20 ולתחילת המאה ה�19 התאוריה שפיתוחה מיוחס לסו� המאה, הקלסית

 .18 'בעמ ,106 ש"ה
מבט מחודש על משולש הגבולות של דיני : תו� לב ותקנת הציבור,  החוזיחופש"עלי בוקשפ�   108

 ").חופש החוזי"בוקשפ� : להל�) (2018 (267 י  ודברי�די�" החוזי
  משפטעיוני" בחינה עיונית ואמפירית: הרמת המס�"יה 'אוריאל פרוקצתומר פלח ו, מור� אופיר  109

קאר סקיוריטי ' מ נ" אור בעצוק 407/89א "השוו לדבריו של הנשיא שמגר בע;  )2019 (199מב 
לפיה יש להשתמש , ש הוא משק� את הגישה המסורתית יותר) 1994 (661) 5(ד מח" פמ"בע

 .ית�בחריג הרמת המס� מעט ככל הנ
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 הסיכוני� המסורתית של דיני החברות לכיוו� הקצאת בדיעבד משתנה, החברה לבעלי המניות

 וברוח, כ�. על חשבונ� של בעלי המניות,  באה החברה במגעימ� אחרות עקבוצותהעדפת� של 

 שהשימוש ככללא נית� לחמוק מהמסקנה ש, הטענה העוברת במאמר זה כחוט השני

 המתחולל ינויאת הש, מעוד זווית מבט, מחישיש בכ� כדי לה, רבהמת הרמת המס� דוקטרינתב

 כלל של להגנת� ג� העסקית כזו שמיועדת בחברה כיו� העומק המשפטית אשר רואה תפיסתב

תו� פגיעה בדיעבד בציפיית� הבסיסית של בעלי המניות להגבלת , בעלי העניי� של החברה

סקי אינטגרטיבי אשר נועד להתמקד  עניהול חתירה למשק� אשר באופ�, זאת. אחריות�

 זו נשמעת עמדה 110. הקשורי� בפעילותה של החברהאלה הער� המשות� של כל תפיסתב

בו החליטה להורות על ,  העמקמשמרבעניי� יה 'היטב בפסק דינה היפה של השופטת פרוקצ

בחברה אשר מומנה ) באמצעות השעיית הלוואת בעלי� שנתנו(הרמת מס� כלפי בעלי מניות 

 לדברי, חברה הממומנת כ�.  חובות עתקדי יעל הו� עצמי קט� במיוחד ומונפה י ידעלבאופ� דק 

, לענייננו".  עסקיתנכות"ב, במילותיה,  גו� אשר יכול לשאת את עצמו ולוקהאינה, השופטת

אמות המידה הראויות " את דיני הרמת המס� בשאלת כרכה השופטתמעניי� להיווכח כי 

" ת ודרכי פעולת� של בעלי מניות בעלי מעמד אפקטיבי במסגרת�להתנהלות� של חברו

 שינוי בתפיסת העומק החברתית המתחוללת בדיני על הרמת המס� בשאלת הכרעתה והשתיתה

, בי� היתר,  המזכירבניסוח 111,"דואליות"החברות וראיית החברה העסקית כגו� המתאפיי� ב

  �Business Roundtable.112 של ארגו� ה2019 מאוגוסט צהרהאת הה

   תאגידיממשל ומשרה חובות נושאי )ג(

 החובות אשר ה�,  לחוק254–252הקבועות בסעיפי� ,  בחוק החברותמשרה נושאי חובות

 לכוו� יעוד� יבשל, זאת.  בקשר הישיר ביותר לשאלת תכלית החברהקשורות להיות אמורות

בות אישיות על  באמצעות הטלת� של חומשרהבאופ� מעשי את שיקול דעת� של נושאי ה

 מאמצות את כללי האחריות הפתוחי� והאלסטיי� ביותר במשפט אלהחובות . נושאי המשרה

 
לעיל ,  ראו ג קור�העסקיתקשר בי� עקרונות היסוד בדיני החברות לשאלת תכליתה של החברה ל  110

 לרטוריקה מרחיבה בשימוש בהרמת מס� כלפי תביעות עובדי ראו .143–141' בעמ, 99ש "ה
 ).5.4.2017, בנבופורס  (איפראימוב' מ נ"צ פלסטק בע�ר 132/15� "בג

ש "לעיל ה, Porter & Kramer ראו. "רווח המשות�"בדומה לתפיסות ניהוליות חדשות העוסקות ב  111
69. 

מכוח עקרונות " :יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ18' פס, 12ש "לעיל ה, משמר העמקעניי�   112
חלות על תאגיד , קרנת� של עקרונות יסוד מתחו� המשפט הפרטיהמושפעי מה, דיני התאגידי�

המזרימי אליו , ביחסיו ע� ציבור הנושי� החיצוניי�, בי� היתר, עסקי חובות תו� לב והגינות
חדירת מושגי תו� הלב וההגינות לתחו� . שירותי או סחורות במסגרת יחסיה העסקיי, אשראי

להתחשב לא רק , והפועלי מטעמה, שעל החברהלכ� , בי� היתר, דיני החברות מביאה
אלא ג בציפיותיה הלגיטימיות של גורמי אחרי , באינטרסי� של החברה ובעלי מניותיה

, בעיד� האחרו�... נושי� והציבור הרחב, צרכני�,  כגו� עובדי–עימ החברה באה במגע 
 המודרכי על ידי שיקולי עסקיי שיקולי –שהפ� האחד שלה הוא , מתאפיי� התאגיד בדואליות

 קיו� חובות הגינות ותו� לב ביחסי� ע� קבוצות שונות עימ� –והפ� האחר הוא , יעילות ותועלת
בי� , חובות הגינות ותו� לב, אפוא, התאגיד חב... בא התאגיד במגע במסגרת פעילותו העסקית

 ".לציבור הנושי� החיצוניי� עמו הוא בא במגע בפעילותו העסקית, היתר



     –  תכלית החברהלשאלת שני� ומאה עשרי
  לחוק החברות לעיד� התאגידי המודרני11 סעי� להתאמת הצעה  

167  

 מסדיר את חובת אשר, החברות לחוק 254 בסעי� הקבועה( חובת תו� הלב החוזית –האזרחי 

,  לחוק החברות252 בסעי� הקבועה(ועוולת הרשלנות הנזיקית ") לחברה "מופנההאמוני� ה

שאלת תכלית החברה הקבועה , בהתא�"). כלפי החברה"את חובת הזהירות אשר מסדיר 

 החברה ומהי מהי לשאלות לחוק החברות מחלחלת במישרי� ובאופ� בלתי נמנע 11בסעי� 

בה נקבע סעי� התכלית במנותק מהסעיפי� הנוגעי� ,  ממתכונת משפטית זובשונה. טובתה

במסגרת הסעי� הקובע את , במפורש האנגלי החברות חוקכולל , משרהלחובות נושאי ה

תו� שהוא מונה בסעי� עצמו את בעלי , את קידו� טובתה של החברה,  של הדירקטורי�ת�חוב

כלפיה מכווני� חובת , תכלית החברה, כאמור, בישראל 113.העניי� השוני� הקשורי� בחברה

א� , ובות נפרד מסעיפי החבסעי� אומנ�קבועה , משרההאמוני� וחובת הזהירות של נושאי ה

 בעוד,  או אחרתכ� 114.אלהברור הוא כי היא בעלת השלכות ישירות על תוכנ� של חובות 

,  של החברהרווחיהבהיותה מיועדת להשאת ,  המסורתית הניחה כי טובת החברההגישהש

 הקולות כיו� מתחזקי� 115,מזוהה ע� רווחיה� של בעלי המניות כבעלי האינטרס השיורי

 של הדירקטורי� ונושאי ת� דעשיקול בגישה כי ומכי�הברית הת ארצות בהאקדמיתבספרות 

איכות הסביבה , צרכני�, דוגמת עובדי�,  את בעלי העניי� הנוספי�ג� בחובו כולל משרהה

והפסיקה נקטה גישה מרחיבה לשאלת ,  זה נדו� באופ� עקי�נושא,  בישראל116.והקהילה

 בפרק המובאי� הדי� פסקיחקיקה ובב, בדוקטרינות, בי� היתר,  נשמעתוהיא, תכלית החברה

 החברות חוק נושאי המשרה הקבועות בבחובותגישה כזו נשמעת ג� ,  יותרישיר באופ� 117.זה

 הזהירות ות בחובאי�בה� נקבע כי ,  לחוק�254 ו252 סעיפי� של) ב( קטני� בסעיפי�, עצמו

". כלפי אד� אחר" כלפי החברה כדי למנוע קיומ� של החובות ג� משרהוהאמוני� של נושאי ה

 לא רק כלפי החברה משרה את חובות נושאי הרחיבו קט� זה הסעי�סנוניות פסיקתיות שדנו ב

 נקבע 118,קוט בעניי�, כ�. אלא ג� כלפי בעלי עניי� ספציפיי�,  שיורי כמכלולאינטרסובעלי 

 קבעה השופטת אלישבע ברק בדומהו, "אד� אחר" יכול להיחשב אינדיווידואלישבעל מניות 

 יכולה להיות מופנה במישרי� ג� כלפי משרה הנושאי כי חובה זו של וקיפרעניי� ב

 
 Section 172: Duty to promote the success of“: 66ש "לעיל ה,  לחוק החברות האנגלי172' ס 113

the company – (1) A director of a company must act in the way he considers, in good faith, 
would be most likely to promote the success of the company for the benefit of its members 
as a whole, and in doing so have regard (amongst other matters) to – (a) the likely 
consequences of any decision in the long term, (b) the interests of the company’s 
employees, (c) the need to foster the company’s business relationships with suppliers, 
customers and others, (d) the impact of the company’s operations on the community and the 
environment, (e) the desirability of the company maintaining a reputation for high standards 
of business conduct, and (f) the need to act fairly as between members of the company” 

 ).2016, מהדורה חמישית (124 כר� א  החברותחוקיוס� גרוס   114
115 Hansmann & Kraakman, The End of History ,102ש "לעיל ה. 
116  Margaret M. Blair & Lynn A. Stout, A Team Production Theory of Corporate Law, 85 VA. 

L. REV. 247, 253–254 (1999). 
 .12ש "לעיל ה, משמר העמקעניי� ; 95ש "לעיל ה, כה�עניי� ; 72ש "לעיל ה, קסטרועניי�   117
 ).2003 (171) 4(ד נז"פ, ל"עיזבו� אית� ז'  נקוט 741/01א "ע  118
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 השימוש פוטנציאל תשתית משפטית המרחיבה את י�א� עדי, אומנ� סנוניות שתי 119.העובדי�

ג� כאשר עסקינ� , החברה והאינטגרטיבית של החברתית תכליתה לצור� מימוש אלהבחובות 

   . עצמ�והאמוני�בחובות הזהירות 

של חובות הזהירות והאמוני� " אלסטי" נאמרי� ביתר שאת נוכח אופיי� האלה דברי�

 הבשילה הגישה המכירה באפשרות לקרוא לתו� חובות כברנראה שכיו� . האבולוציוני וטיב�

 של יה�המביא בחשבו� ג� את עניינ,  דעת ניהולישיקולבהפעלת ,  צור�וא�, לגיטימציה אלה

 מגדיר את 254 מסקנה זו נתמכת בעובדה שסעי� 120.בד בעלי המניותמל,  עניי� נוספי�בעלי

 ככוללת את קסטרוחובה אשר הוגדרה בפסק הדי� בעניי� , חובת האמוני� כחובת תו� הלב

 המשמעותית � ובהתפתחות121,חובת� של הפועלי� מטע� החברה ג� כלפי בעלי עניי� נוספי�

, בי� היתר, לנקודת שיא, כאמור, ו הגיעאלונורמות וכללי� . משפטיי��חו� וכללי� נורמותשל 

 להטמיע הקוראי�, המאמר הקודמי� של חלקיושהובאה ב, �Business Roundtableבהצהרת ה

תרבות ניהולית מתחדשת . יעדי� חברתיי� מגווני� לתוכ� של היעדי� הכלכליי� של החברה

י� לרווחיה של  החברתיי� מסייעהשיקולי� שלכ� והולכות מתרבות ראיותבתוספת ל, זו

 בצורה וכ� לפרש את ההצדקה מבססות 122, טווחארו� לעיתי� עקי� ובאופ�ג� א� , החברה

 יותר מכל הסדר אחר בחוק אולי, מיועדות אלה שכ�,  חובות נושאי המשרהאת ג� אבולוציונית

 א� ג� עומדי� בעינ� אלה דברי� 123. המתרחבת של החברההלהגשמת תכלית, החברות

 ככלות.  לחוק החברות לא תתקבל בזמ� הקרוב11 סעי� של לשוני לתיקו�  במאמר זהההצעה

 נמצאת ממילא על החברה והפועלי� מטעמה המוטלת חברתית�משפטית ההאחריות, הכול

 של חובותיה� של ג� יותר רחבה לפרשנות בעתיד ביתר שאת תחלחל הנראה ככלכבר כא� ו

במקרי� ,  התאגיד העסקי יכולה להקנותתכליתו החברתית של,  אחרותבמילי�. נושאי המשרה

 
,  בנבופורס (15–14' בעמ, איגוד ערי� לכבאות והצלה טבריה'  נקיפר 1465/02) ארצי(ע "ע  119

ג חובה מוסרית כלפי לבעל מפעל יש בעיני : "בפסק די� זה אומרת השופטת ברק כי). 10.3.2004
א� היא נובעת ג� , מוסרית בעיני, חובה זו. שלא יקרסו, הציבור שמפעלי לא יהיו כושלי

בכמה עשרות השני� האחרונות מתפתחת תיאוריה לגבי אתיקה . מתיאוריה של אתיקה בעסקי
י לפיה בעלי מפעלי� חייבי� נאמנות לא רק כלפי בעלי המניות שלה� אלא ג� כלפ. בעסקי

 פימחויבות המעביד היא ג כל. על החובה כלפי העובדי עמדתי. העובדי והציבור הרחב
שהאבטלה לא , שהכלכלה לא תפגע, יש לו מחויבות מוסרית שמפעלי לא יקרסו. הציבור הרחב

הוא הטיל . ראה גישה זו לנגד עיניו) 1999–ט"תשנ'ה, חוק החברות(חוק החברות החדש . תעלה
חובה : "קובעת ברק כי, )ב(254לאחר סקירת סעי� , ובהמש�". על כלפי הציבורחובה על בעל מפ

 ".חלה א כ� היו מכוח החוק, כלפי העובדי והציבור הרחב, היינו', כלפי אד אחר'זו 
 . 23–21' בעמ, 27ש "לעיל ה, "אחריות חברתית תאגידית "בוקשפ�  120
121   � ישראל להשקעות אפריקה 4024/14א "רע ;72לעיל ה�ש , קסטרועניי� ;  לחוק החברות254ס

לא קלה היא , ואכ�", )26.4.2015, פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט עמית 53' פס, כה�' מ נ"בע
תו� שהוא , עליו לפעול בתו לב ובאופ� עצמאי בשיקוליו. מלאכתו של הדירקטור דהאידנא

העובדי והציבור בכללותו , א� ג� את טובת הנושי�, עיניו את השאת רווחי החברהמשווה נגד 
 )". לחוק החברות11' ס(

" אי אפשר לפתח טכנולוגיה בלי אחריות חברתית: סגנית נשיא מיקרוסופט" אורב� מאיר 122
 ,www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3758741) 21.3.2019(  טכנולוגי– כלכליסט
00.html . 

 .�96 ו60ש "לעיל ה; 66ש "לעיל ה,  לחוק החברות האנגלי172' השוו לס  123
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באמצעותה נית� יהיה לתקו� נושא משרה אשר הפעיל , ג� עילת תביעה עצמאית, המתאימי�

לאור טבע� האלסטי ותלוי המדיניות , זאת. אלהאת שיקול דעתו באופ� שפגע ביעדי� 

לי עניי�  אינ� עומדות א� לבעאלהעילות תביעה כ. המשפטית של חובות האמוני� והזהירות

בעלי האינטרס השיורי ,  תביעה נגזרת לבעלי מניותבאמצעותאלא ג� , חיצוניי� לחברה

 נושאי י ידעלוזאת כאשר הפגיעה בשיקולי� חברתיי� , המייצגי� ברגיל את עניי� החברה

  124.המשרה מזיקה לרווחי החברה

ג� בסעי� , רכאמו, המוכרי�, אלה פני הדברי� נית� היה לעורר את החשש כי שינויי� על

 המלווה את הוודאות�ולאי מוסיפי� לסיכוני� המשפטיי� 125, לחוק החברות האנגלי172

 השני וכצידו,  הכולככלות.  אי� לחשש זה על מה לסמו�לדעתנו. משרהפעילות� של נושאי ה

 אליה� חשופי� לכאורה נושאי וטנציאליי�של המטבע המרחיב את הסיכוני� המשפטיי� הפ

 החברות בחוק הקבועות משרה של חובות נושאי הבתוכנ� המתוארות יותההתפתחו, משרהה

 להשפיע בהרחבה ג� על טענות ההגנה העומדות לרשות נושאי צפויות 126,עצמו ומחוצה לו

 שאמורי� ככל, כ�.  הפעלת שיקול דעת�בגי� אישיות תביעות � כלפיהמופנות כאשר משרהה

הזהירות או הפרת חובת האמוני� בשל הדברי� בנושא המשרה אשר נתבע על הפרת חובת 

 המקרה שנדו� בפסק הדי� דוגמת,  במסגרת החלטותיו הניהוליותשקל שחברתיי� שיקולי�

Dodge v. Ford Motor Company ,שיקול הדעת העסקי"להתגונ� כיו� בטענת , ילדעת,  זהיוכל "

)BJR (שיקולכלל . בתו� לבללא ניגודי ענייני� ו, עניינית, מיודעת יתה עוד פעילותו היכל 

חברתית � ית ע� התרחבותה של הגישה העסקכיו�ובוודאי כ� , הדעת העסקי הקי� בתוכו בעבר

 את מביא בחשבו� ג� אשר דעת יקוללגיטימציה לש, המאמר הראשו� של ו בחלקהורחבעליה 

 של סיכומה 127.אפילו על חשבונ� לעיתי� של בעלי המניות, עניינ� של בעלי עניי� מגווני�

 כיו� הוא, במסגרתה של הגישה הכלכלית, אינטגרטיבית�שילובה של גישה חברתית, קודה זונ

 לב בתו�,  דעתושיקול כ� את יל אשר יפעמשרהונושא , בעול� העסקי והמשפטי" טו��בו�"ה

 שימצא עצמו חשו� בגי� נכו� זה אי�,  ומיודע וללא ניגודי ענייני�ענייני באופ�, סובייקטיבי

 מבלי להיכנס להבחנות ג�, זאת.  הפרת חובת הזהירות וחובת האמוני�על משפטיתתביעה 

 הארו� או בטווחהא� , המשפטיות המוקשות בשאלת אופק הזמ� בו תיבח� טובת החברה

  128.הקצר בטווח

 
ובשל , באיכות הסביבה, למשל, ד אינ� מתחשבי�בה� נושאי המשרה בתאגיש מקרי יתכנוי, כ�  124

, השוו מכתבו של פינק". ירוקי"כ� אינ� משיאי� רווחי� אשר יכולי� היו להשיא ל� היו יותר 
אחריות  "בוקשפ�  ראולהרחבת הדיו� בעילות התביעה האפשריות לבעלי העניי�. 38ש "לעיל ה

 .495–467 'עמ, 24ש "לעיל ה, רחמי; 27ש "לעיל ה, "רתית תאגידיתחב
 .66ש "לעיל ה,  לחוק החברות האנגלי172' ס  125
 .95–89 ש"לה הסמו�טקסט הלעיל   126
127  Williams & Conley ,27ש "לעיל ה ;Janet E. Kerr, Sustainability Meets Profitability: The 

Convenient Truth of How the Business Judgment Rule Protects a Board's Decision to 
Engage in Social Entrepreneurship, 29 CARDOZO L. REV. 623 (2007) . להיקפו הרחב של כלל

 William T. Allen, Our Schizophrenic ראו להשתלטויות עוינותשרשיקול הדעת העסקי בהק
Conception of the Business Corporation, 14 CARDOZO L. REV. 261 (1992). 

128   .275–272' בעמ, ש
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 גישה רחבה לבחינת תוכנ� של החלטותיה� של נושאי של חלחולה מלבד,  ועודזאת

 הנוגע בכל עצמו הקבועי� בחוק החברות להסדרי� תפיסה דומה ג� מחלחלת, משרהה

לחוק ) ד(239סעי� , כ�. התאגידי ממשל ההחלטות באמצעות ההוראות הנוגעות למקבליל

 לניירות על חברה שמניותיה או איגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה כי קובעהחברות 

,  בני מי� אחדה�) שאינ� בעלי השליטה או קרוביה�( כל חברי הדירקטוריו� שלה ואשרער� 

ג� א� באופ� סמלי , למעשה, סעי� זה מחיל.  חיצוני אחד ב� המי� השנידירקטורלמנות לפחות 

ניסיו� להתחשב בשיקולי� חוקתיי� ומגדריי� בחברות ציבוריות או חברות איגרות , בינתיי�

 קחו את הוראות ההרחיב, 2011שהתקבל בשנת ,  לחוק החברות17'  מסתיקו� ג�, בדומה. חוב

חברות , היינו( התאגידי בחברות ציבוריות ממשל את ההמהדקות חובות מיוחדות מטילותאשר 

 את המחוקק הביע בכ�. ג� לחברות איגרות חוב)  ער�לניירותשהמניות שלה� נסחרות בבורסה 

 שיקוללהדק את ,  מצומצמת ובאופ� משתמעבנגזרתג� א� , הרחבת תכליתו של חוק החברות

 של שיוריי� שאינ� של נושיה החיצוניי� יה� כלפי עניינמשרה נושאי ה שלאחריות�דעת� ו

       129. של בעלי המניותעניינ� לבנוס�, החברה

   מחו� לדיני החברותהתפתחויות. 2

   על החברה העסקית והפועלי� מטעמהתחולתו תו� הלב ועקרו� )א(

 הוא, 1973–ג"תשלה, )חלק כללי( לחוק החוזי� �39 ו12הקבוע בסעיפי� ,  תו� הלבעקרו�

.  ובדיני החוזי� בפרט130, במשפט האזרחי בכללכיו� המרכזיי�אחד העקרונות המשפטיי� 

א� נזכיר את העובדה כי פסקי ,  זה לא נרחיב במשמעותו של העיקרו�פרק�תתבהקשרו של 

 במסגרת� של היו הישראלי במשפט אשר דנו בעקרו� תו� הלב ביותר המשמעותיי�הדי� 

, א� שהניתוח המשפטי נער� במגרש� של דיני החוזי�. יה מעורב תאגיד עסקיסכסוכי� בה� ה

 תכליתה של החברה העסקית ועל הרחבתעל ,  על השיח התאגידיהשפעתו נית� להפריז בלא

 131. בפעילותה של החברההקשורי� כלפי בעלי העניי� משרה האישית של נושאי ה�אחריות

 
 ידי עובדי בחברות על למינוי דירקטורי�, לה לדבר חקיקהשלא הבשי, להצעת חוק פרטית  129

 מינוי דירקטורי� מטע� –תיקו� ( ראו הצעת חוק החברות , עובדי100מסוימות המעסיקות מעל 
 .https://bit.ly/3l5K7Wq, 2015–ה"התשע, )העובדי

שהדבר מתאי ככל , הוראות חוק זה יחולו: "הקובע כי, 1973–ג"התשל, לחוק החוזי) ב(61' ס  130
ג� על פעולות משפטיות שאינ� בבחינת חוזה ועל חיובי� שאינ� , לעניי� בשינויי� המחוייבי�

 ".נובעי� מחוזה
 64) 4(ד מז"פ, מ" איטל סטייל פראררי בעוהנעלהטקסטיל '  נEximin S. A 3912/90א "ע  131

וזי באמצעות ג� בדיני הח" אש התור"נקבעה התחולה העקרונית של דוקטרינת ה, )1993(
הגשמת� של ציפיות סבירות , וזאת מתו� מטרה לעודד תרבות של שיתו� פעולה, עקרו� תו הלב

ש "לעיל ה, קסטרועניי� ; תאגיד בלגי ותאגיד ישראלי, אישי בי� המתקשרי החוזיי�ואמו� בי�
א "ע; )1989 (441) 1(ד מג"פ, מ"בע' רביב משה ושות' מ נ" יולס בעבית 22/82נ "ד; 72

א "ע; )1994 (573) 2(ד מח"פ, צבאח' מ נ" בנק משכנתאות לישראל בעטפחות 5893/91
א "ע; )2002 (289) 3(ד נו"פ, מ"רעננה לבניה והשכרה בע. מ.ר.ע' מ נ" בני� בעקל 6370/00
'  נעטיה 846/76א "ע; )1995( 749) 2(ד מט"פ, ישר' מ נ" חברה לביטוח בעאליהו 4819/92

 ).1977 (780) 2(ד לא"פ ,מ"אררט חברה לביטוח בע
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 כי אורג� של החברה חב באופ� אישי בגי� קבענ,  לעילשהוזכר, קסטרו עניי�ב, למשל, כ�

א� שאי� הוא צד פורמלי לחוזה ,  גילוי בשלב המשא ומת� שער� ע� לקוח החברההיעדר

החלטה . פקטו לעקרו� האחריות המוגבלת בדיני החברות�שנכרת וא� שבכ� מתהווה חריג דה

 עקרו� שהוא, חוזי על עקרו� תו� הלב ההתבססה, אשר בשל חדשנותה זכתה לדיו� נוס�, זו

 של החברה בהתקשרויותיהאישי �בי� להשרשת תרבות של אמו� ונועדה, שסתו� פתוח

מרכז הכובד של החלטת . לקוחות במקרה זה, העסקית והפועלי� מטעמה ע� קהילות רחבות

,  המשא ומת� החוזיבבית המשפט נעו� היה בחשיבותה של אווירת האמו� הנוצרת בשל

 אורג� של חברה וא� א� הוא א� א� –ישית והחברתית של כל אד� באחריותו הא, ובהתא�

,  זולקביעה.  זוווירה ולבסס אלציית –אינו מיועד להיות צד לחוזה אשר הוא נושא ונות� לגביו 

 של החברה בגי� לקוח לפצות אישית על אורג� בחברה חריותאשר הטילה בנסיבות המקרה א

 רטוריקה המרחיבה את אחריות� התלוותה, ת� והפרת חובת תו� הלב במשא ומגילוי�אי

בהתא� , זאת.  הקשורות בחברהותהחברתית של מנהלי החברה כלפי כלל הקהילות המגוונ

 בפסק הדי� לחובות האמוני� והזהירות של נושאי ג� נקשרה אשר, למגמה המודרנית

עלי� על החברה ועל מנהליה הפו"לפיה ,  די� זהבפסק של הנשיא שמגר גישתו 132.משרהה

אלא ג� את טובת� של עובדי ... עבורה לקחת בחשבו� לא רק את טובת� של בעלי המניות

למעלה ,  כיו�ביטויה את ה ומצאה את זמנהקדימה "צרכניה והציבור הרחב בכללותו, החברה

 לא בכ�. �Business Roundtable ארגו� הבהצהרת, למשל,  פסק הדי�מת� שני� לאחר �35מ

 השני� אחריות ברבות הוטלהומכוחו ,  עולמ� של חברותעל תו� הלב �עקרותמה השפעתו של 

 י� תאגידעל גילוי כבדי� נטלי הוטלוובכלל זה ,  פעילות המגזר העסקיעל נרחבת משפטית

 אחריות� הרחבת המשפטית של המגמה מומחשת כ� 133. ביטוחי ועל תאגידי�בנקאי

. אקונומית גדולה� חשיבות סוציובעלי שה� אלהובמיוחד כ,  עסקיי�ידי�החברתית של תאג

משמש כיו� כמקור חובה ,  כוללנימשפטי כסטנדרט המנוסח,  תו� הלבעקרו�, במילי� אחרות

 בעלי העניי� השוני� כלפי מטעמו והפועלי� העסקי המגזר עלמשפטי להטלת� של חובות 

 את פתהאופ של השאת רווחי� הכללית העסקיתבכ� אי� כדי לסטות מהמסגרת . הקשורי� בו

  134. בהגינותתיעשהובלבד שהחתירה לרווחיות , פעילות� של החברות

 
על החברה ועל מנהליה הפועלי� עבורה לקחת : "696–695' בעמ, 72ש "לעיל ה, קסטרועניי�  132

צרכניה , ל עובדי החברהאלא ג את טובת ש... בחשבו� לא רק את טובת� של בעלי המניות
המנהלי� משא ומת� בש� , הטלת חובת תו� הלב על מנהלי חברה... לותווהציבור הרחב בכל

היא ביטוי נוס� לתפיסות הנוהגות עתה בדבר חובת האמו� והזהירות , חברה ע צד שלישי
רה כפי שמתחייב מ� ההתפתחויות בחיי החב, המוטלת על המנהלי� ג� כלפי צדדי� מחו� לחברה

ככל שהוא מתייחס למנהל הפועל מטע� החברה במשא , )א(12לעניי� זה משתלב סעי� . והמשק
 ".המתייחסות לאחריותו של מנהל, ומת� ע צד שלישי ע ההוראות של פקודת החברות

 . 131ש "יל הלע,  חברה לביטוחאליהועניי� ; 131ש "לעיל ה, צבאחעניי�   133
 32' פס, מ" ישראל בע–מליבו ' מ נ"בע) 1987( שירותי ניהול וייעו� אמריקר 8566/06א "ע  134

אי� כל פסול ברצונה של חברה ): "8.11.2009, פורס� בנבו (�וברא'לפסק דינו של השופט ג
תכלית חברה 'שהרי , יה נעשות כדי� ובהתא� לתכליתהעסקית להשיא את רווחיה כל עוד פעולות

חובת תו� הלב אינה מבטלת את התכלית ... 'היא לפעול על פי שיקולי עסקיי להשאת רווחיה
חובת תו הלב משתלבת ע תכליתו של החוזה העסקי ודורשת מכל הצדדי . העסקית של החוזה

. ת ובהסתמכות ראויה של הצד האחרתו� התחשבות בציפיות מוצדקו, לחוזה לנהוג בהוגנות
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   הציבור והכפפת המגזר העסקי לזכויות אד�תקנת עקרו� )ב(

,  תו� הלבעקרו� לא רק באמצעות מתחוללת העסקי מגזר העל של אחריות חברתית הטלתה

תקנת "עקרו� הוא ,  נוס�משמעותיאלא ג� באמצעות עיקרו� חוזי ,  כלליחוזיכעיקרו� 

 משמש מסורתי את גבולותיו של חופש החוזי� ובאופ� משרטט זה אחרו� עיקרו� 135".הציבור

 136".בבואה לתפיסות עול� ולהשקפות החיי� המיוחדות למסגרת חברתית או לאומית נתונה"כ

: כבוד האד� וחירותו וחוק יסוד: בעיד� שלאחר חקיקת� של חוק יסוד, �90הבראשית שנות 

בצד ,  הציבור דגש פוזיטיבי ונורמטיבי נוס� אשר ביטאתקנתקיבל עקרו� , וקחופש העיס

ג� את הכפפת , העלאת המעמד הנורמטיבי של זכויות האד� בישראל באמצעות חוקי היסוד

 לחוק החוזי� בעיד� 30לא בכדי תואר סעי� . אלהכלל היחסי� בי� אד� לרעהו לעקרונות 

כגו� תו� ,  עקרונות אחרי�בצד –מכשיר משפטי עיקרי "שלאחר חקיקת חוקי היסוד האמורי� כ

זהו הכלי המרכזי .  באמצעותו מובטחת ההרמוניה הכללית בשיטת המשפטאשר –הלב 

 הקבועות, הוחלו זכויות האד�, בהתא� 137".המשק� את אושיות היסוד של הסדר החברתי

. קרו� תקנת הציבורעל עול� התאגידי� באמצעות ע,  בכבוד האד�עוסקי� היסוד הבחוקי כיו�

 של – עקרו� תו� הלב באמצעות –תופעה זו משקפת המש� התפתחותי ישיר להטמעתה 

אלא שכעת בגדר ,  של הזולתת והתחשבות בציפיותיו המוצדקוראויהאישית �בי�התנהגות 

    138. נכללי� במפורש ג� עקרונות היסוד הנוגעי� לזכויות האד�אלהציפיות 

עסקי לנורמות חוקתיות באה לידי ביטוי נרחב � הפרטי המתגברת של הסקטורהכפפתו

החובה , לפי מודל זה. במשפט הישראלי" התחולה העקיפה"בפסיקה אשר אימצה את מודל 

אלא היא מוטלת ג� על גופי� , לכבד את זכויות האד� אינה מוטלת רק על גופי השלטו�

לגישתו של אהר� , כ� 139.פרטיי� באמצעות הדוקטרינות המשפטיות הקיימות במשפט הפרטי

מושגי ,  משפט וה� כשופטראשר פיתח והטמיע מודל זה במשפט הישראלי ה� כחוק, ברק

בי� , כוללי� בקרב�, רשלנות וסבירות, תקנת הציבור, לבדוגמת תו� , השסתו� במשפט הפרטי

, לקניי�, לחירות, את ההיבטי� האובייקטי� של הזכויות החוקתיות לכבוד האד�, היתר

 
חובת תו , ההפ� הוא הנכו�, חובת תו� הלב אינה דורשת אלטרואיז� וביטול האינטרס העצמי

א� היא דורשת כי דאגה זו תעשה , מוהלב מכירה בדאגה של צד לחוזה לאינטרס שלו עצ
 ".הוג בתו לבאינו מפר את החובה לנ, שהינו חלק מ� החוזה, דאגה לאינטרס כלכלי. בהוגנות

 . 108ש "לעיל ה, " החוזיחופש"על עקרונות חוזיי� אלה ומשמעות� ראו בוקשפ�   135
 ).1977 (94, 85) 3(ד לא"פ ,אלמוני'  נפלמונית 614/76א "ע  136
137   �ד "פ, קסטנבאו
' נ" קהילת ירושלי�"א " קדישא גחשחברת 294/91א "ע ; לחוק החוזי30ס

 ).1992( לפסק דינו של השופט ברק 22' פס, 464) 2(מו
אשר , "דואליות הנורמטיבית"נית� להניח שתופעה זו מסתייעת ג� מהתפתחותה של דוקטרינת ה  138

על גופי , בתוכו ג זכויות היסוד, פרצה את התודעה לאפשרות העקרונית להחלת הדי� המנהלי
מגמה זו של החלת הדי� המנהלי על גופי� פרטיי� היוותה שלב . ריי ציבופייני�פרטיי בעלי מא

 טבעי בהתגבשותה של המגמה החברתית הפועלת להכרה באחריות החברתית ג של תאגידי
ולבסו� להחלת " ציבורי"ומשפט " פרטי"לעמעו הקטגוריות של משפט , במשפט הפרטי

מוסד התאגידי א� ללא צור� בהחלתו של הישירה של עקרונות היסוד באמצעות דיני החוזי� וה
 .הדי� המנהלי

� אליקה ברקספר "התחולה במשפט העבודה: זכויות חוקתיות והמשפט הפרטי" ברק אהר�  139
 ).2012 ,עורכי'  סטפ� אדלר ואח 363 אוסוסקי�
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מושגי השסתו� קולטי� הלכה למעשה את ערכי , באופ� זה. לתנועה ולחופש העיסוק, תלפרטיו

גישה ראויה זו מחדדת . יהשיטה ועקרונות היסוד ומוחדרי� ג� לסוגיות הנדונות במשפט הפרט

לנורמות משפטיות , והמגזר העסקי בפרט, את המגמה המכפיפה את המשפט הפרטי בכלל

לפיו זכויות האד� החוקתיות , "הישירהתחולה "צו של מודל ה אימואת מזמינהציבוריות וא� 

 לפי מודל זה נית� לראות בזכויות האד� 140.יחולו באופ� ישיר ג� בתחומי המשפט הפרטי

,  ה�עימושהאינטראקציות , ובעיקר על המגזר העסקי,  הפרטיבמשפטכבעלות תחולה ישירה 

 גישה משפטית זו מתיישבת ע� רוחה יכנראה ,  מסוי�במוב� 141.השכיחות מכול� כיו�, כנראה

 בדבר 2011 משנת �" ג� בהנחיות האוביטוי ואשר באה לידי 142,שתוארה לעיל, של המגמה

  143.תחולת� של זכויות האד� במגזר העסקי

 והאחריות – הציבור תקנת עקרו� באמצעות – של זכויות האד� במשפט הפרטי תחולת�

 יחסיה� ע� במסגרתובעיקר , בינ� לבי� עצמ�המוטלת עקב כ� במסגרת יחסיה� של הפרטי� 

 בה� היו די� בסדרת פסקי מאז ובוססו קסטנבאו� בעניי� במפורש הוכרו, המגזר העסקי

כבוד האד� :  יסודחוק של �על ידי חקיקת, כאמור,  מגמה זו הואצה144.גידי�מעורבי� תא

תשעי� משטר חוקתי  בישראל של ראשית שנות היצרו אשר, חופש העיסוק: וחירותו וחוק יסוד

אשר הקל על בתי המשפט במלאכת החלת� של זכויות האד� בתחו� של המשפט " חוקי�על"

  : לפיו,  רטורי משמעותיידוש של חובאימוצו" פרטי"ה

וזכויות היסוד , דומה כי מוב� וברור הוא שעקרונות היסוד של השיטה בכלל"

ויות היסוד של האד� זכ... אינ� מוגבלי� א� למשפט הציבורי, של האד� בפרט

 שבי� הדדיי�ה� מתפרסות ג� ביחסי� ה, אינ� מכוונות רק כנגד השלטו�

   145."הפרטי� לבי� עצמ�

,  חוק החוזי� עצמובתו� אומנ� קבועי� תו� הלב עקרו� ולצידועקרו� תקנת הציבור ,  כי כ�הנה

 פחות לאמעשית ורטורית ,  מבחינה משפטיתמשליכי� תאגידי ובהקשרא� מוחלי� רבות 

שהתייחסות , כ�על , ראוי.  החברותדיני מעמד� הציבורי והחברתי של עלמחוק החברות עצמו 

,  שראינוכפי,  ועודזאת. החברות התכלית הקבוע בחוק בסעי� היא ג�לפועל� תשתמע 

�חו� משפטיי� סדרי� קיימי� הבציד�ו,  בגפ�חיי� אינ� אלהעקרונות חוזיי� כלליי� 

 המבט על תכליתה של נקודות את המרחיבי�,  המשפט המהותימיבתחו נוספי� תאגידיי�

 
 .64–63' מבע, 59ש "לעיל ה, "זכויות אד"בוקשפ� וכשר   140
141  Bukspan & Kasher  ,27ש "לעיל ה. 
 .65–42 ש"לההסמו� טקסט הלעיל   142
 .6ש "לעיל ה  143
 AES 6601/96א "ע; )2000 (330) 5(ד נד"פ, הדי� הארצי לעבודה�בית'  נרקנט 4191/97� "דנג  144

System Inc.מפעלי בורסת היהלומי� '  נאו� 3414/93א "ע; )2000 (850) 3(ד נד"פ, סער'  נ
 663) 6(ד נו"פ, הדי� הארצי לעבודה�בית'  נניב 6845/00� "בג; )1995 (196) 3(ד מט"פ, מ"בע

)2002 .( 
 . 530' בעמ, 137ש "לעיל ה, קסטנבאו
עניי�   145
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 אלה ולצד 148, נדונו לעילאשר 147 איכות הסביבהודיני 146דוגמת דיני עבודה, החברה העסקית

  .  נפנה כעתואלי,  תובענות ייצוגיותדיני של דיוני ההסדרג� ה

   ייצוגיותתובענות )ג(

 מסייעכלי קולקטיבי ודיוני לאכיפת זכויות  התובענה הייצוגית כמנגנו�ג� ,  הדי� המהותיבצד

כמו ג� לקידומ� ,  גישתו של המשפט ביחס לתכליתה המודרנית של החברה העסקיתחשיפתל

, בישראל קלי� להדגמה אלה דברי� 149.של רפורמות מבניות למישטורו של המגזר העסקי

 מעבר 150.בתחו�" שיאנית"של תובענות ייצוגיות וא� כונתה " מעצמה" כנחשבתאשר 

לשכיחות� הרבה של התובענות הייצוגיות במשפט הישראלי ולמגוו� הנושאי� הנדוני� 

 ובהקשר במוב� 151.ולא שלטוניי�,  גופי� עסקיי�ד מוגשות בעיקר כנגאלהתובענות , במסגרת�

בשר מבשר� של דיני החברות במובנ� , פקטודה ,  דיני התובענות הייצוגיות יכולי� להיחשבזה

אלא בחוק ייעודי , אשר אינ� מוסדרות יותר בחוק החברות, אלהל תובענות  שמטרת�. הרחב

 העניי� בעלי מגוו� מימוש זכויותיה� של בעיקר היא, )2006–ו"התשס,  תובענות ייצוגיותחוק(

)stakeholders (ואשר זכויותיה� הבסיסיות חשופות ,  בפעילות החברות הנתבעותהקשורי�

מזמיני� דיני התובענות הייצוגיות נקודת , ככאלה 152.י פע�כיו� להפרות תאגידיות יותר מא

 העסקית והסיכוני� המשפטיי� ברה של החתכליתהמבט נוספת על יחסו של המשפט לשאלת 

 
 .93ש "לעיל ה, "סקיתתכליתה של החברה הע"בוקשפ�   146
" דיני החברות ואיכות הסביבה,  על חברות– והענק וגננ"איריס הא� וגלעד רוט , עלי בוקשפ�  147

 ).2010 (101 יג  ועסקי�משפט
 .)2)(א(1. גפרק�תתבלעיל  הדיו� ורא  148
149  Owen M. Fiss, The Supreme Court 1978 Term Forward: The Forms of Justice, 93 HARV. L. 

REV. 1, 2 (1979): ”Structural reform is premised on the notion that the quality of our social 
life is affected in important ways by the operation of large-scale organizations, not just by 
individuals acting either beyond or within these organizations. It is also premised on the 
belief that our constitutional values cannot be fully secured without effectuating basic 
changes in the structures of these organizations”; LEORA BILSKY, THE HOLOCAUST, 

CORPORATIONS, AND THE LAW: UNFINISHED BUSINESS 51–54 (2017) . מחברת ,2' בעמ, ש
בילסקי בי� תובענות ההשבה הייצוגיות בה� היא דנה בספרה לתופעת האחריות החברתית 

 "המתגברת של תאגידי� עסקיי� ולהנחיות האו)Guiding Principles on Business and Human 
Rights ,6ש " הלעיל .( 

) 20.11.2017(  משפט– כלכליסט" ישראל היא שיאנית התביעות הייצוגיות"משה גורלי   150
www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3725398,00.html. 

נקודה זו מתחדדת לאור ההתבוננות לפיה רוב הנתבעי� בתובענות הייצוגיות בישראל ה�   151
 פרספקטיבה –יישו� חוק תובענות ייצוגיות בישראל "ר� וינשל�מרגל ואלו� קלמנט ק, תאגידי
כאשר העילות בה� מדובר בעיקר ה� בתחו� דיני הגנת , )2016 (707 מה משפטי�" אמפירית

, )ובשמ� החדש דיני התחרות הכלכלית(דיני הגבלי� עסקיי� , דיני בנקאות, דיני ביטוח, הצרכ�
ודיני , כולל הפליה במקו� עבודה והפליה של אנשי� ע� מוגבלויות, פליהה, דיני איכות הסביבה

, �Stockholders ופחות בעניינ� של ה, �Stakeholdersנושאי� אלה קשורי� בעניינ� של ה. עבודה
של , ולא רק הכלכלית, וככאלה מייצגי� הגנה על אינטרסי� המזוהי� ע� אחריותה החברתית

 .החברה העסקית
 .2006–ו"התשס,  לחוק תובענות ייצוגיותיהיתוספת שנ  152
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 בעולמו אומנ� הייצוגית נעוצה התובענה,  הכולככלות.  הפועלי� מטעמהאלה ושל השל החבר

–ו"התשס,  לחוק תובענות ייצוגיות1כקבוע בסעי� , א� ייעודה המרכזי, של המשפט הדיוני

ולהביא ג� להגשמת� של נורמות חברתיות " לש� שיפור ההגנה על זכויות"הוא לפעול , 2006

   153.ומשפטיות מהותיות

 לפיכ� התובענה הייצוגית יד ביד ע� צועדת,  בעיקר כלפי תאגידי� עסקיי�מופנה שכמי

וטמונה בה בשורה ,  המגזר העסקישינויי העומק בהבשלת אחריותו המשפטית והציבורית של

של ממש לאכיפה ולהטמעה אפקטיבית של נורמות התנהגות ראויות בעולמ� של 

 אשר ליעדי� לעתי� טיבה הקולקטיבי של התובענה הייצוגית מקרב אותה 154.התאגידי�

 מוגני� באופ� מהותי ג� אלהאלא שכעת יעדי� , הוסדרו בעבר במסגרת המשפט הציבורי

הגנה , כמו שוויו� הזדמנויות לאנשי� ע� מוגבלויות( ספציפי באופ� הפרטי במסגרת המשפט

 הייצוגית לתובענהגישה זו ).  או שמירה על איכות הסביבה156הפליה איסור 155,על הפרטיות

 Public Action“�  את גישת התואמותוהשלכותיה על אחריות� החברתית של תאגידי� עסקיי� 

Model”העיקרית לקיומה של התובענה ההצדקה,  זוה לפי גיש157. למנגנו� התובענה הייצוגית 

הייצוגית טמונה ביכולתה לבצע אכיפה יעילה של הוראות חוק אשר נועדו לקד� ערכי� 

 
 Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483דוגמה יפה ומובהקת לכ� יכול לשמש פסק הדי�   153

ההיסטוריה החברתית של : תובנות מבראו�"ברק אתיר ; שתחילתו בתובענה ייצוגית, (1954)
ביא לשינוי חוקתי דרמטי בביטולו פסק די� זה ה; )2019 (47 כ  וממשלמשפט" התובענה הייצוגית

על ידי הנשיא בדימוס אהר� , ולא בכדי הוגדר, בארצות הברית" נפרד אבל שווה"את מדיניות ה
אהר� ברק "ארי שביט , �20כפסק הדי� החשוב ביותר של בית המשפט האמריקאי במאה ה, ברק

 .www.haaretz.co.il/misc/1.1317752 )14.10.2018(  כללי– האר�" אזרח מודאג
תכלית החברה ותפיסת בעלי העניי� בעיד� , תובענות ייצוגיות"להרחבה ראו עלי בוקשפ�   154

צפוי  ( ועסקי�משפט"  הקר� למימו� תובענות ייצוגיות כזכוכית מגדלת–התאגידי המודרני 
 ).�2020להתפרס ב

 . 43ש "לעיל ה,  חמוב�עניי�   155
, פורס� בנבו (מ"חברה לביטוח בע. איי.די.איי'  מירב נ8214�05�14)  מרכזמחוזי(צ "ת  156

, פורס� בנבו (מ"ע ניהול ברי
 בע.ג.ר'  בכר נ26994�08�18) א"מחוזי ת(צ "ת; )30.8.2016
13.1.2020.( 

157  Martin H. Redish & Clifford W. Berlow, The Class Action As Political Theory, 85 WASH. 
U. L. REV. 753, 797 (2007); John Bronsteen & Owen Fiss, The Class Action Rule, 78 
NOTRE DAME L. REV. 1419 (2003); Owen Fiss, The Political Theory of the Class Action, 53 

WASH & LEE L. REV. 21 (1996) .Fiss בארצות  כי מכשיר התובענה הייצוגית תפס תאוצה טוע�
התובענה הייצוגית , למעשה. אזרחהברית בעת התעוררות� של תנועות שונות לקידו� זכויות ה

מוסד שמתייחס לתובע פרטי , ”Private Attorney General“�אפשרה את מימונו של מוסד ה
וזאת לאור ,  לעותר ציבוריהבדומ, )ולא פרטית(שפונה לבית המשפט למע� מטרה ציבורית כללית 

להרחבה כללית . 23 'בעמ,  ש ראו של בית המשפט לפסוק גמול לתובע זה עבור מאמציויכולתו
 ,.John C. Coffee, Jr בארצות הברית ראו”Private Attorney General“�על אודות מוסד ה

Rescuing the Private Attorney General: Why he Model of the Lawyer as Bounty Hunter is 
Not Working, 42 MD. L. REV. 215, 216 (1983); Carl Cheng, Important Rights and the 
Private Attorney General Doctrine, 73 CAL. L. REV. 1929 (1985); William B. Rubenstein, 
On What a “Private Attorney General” is – And Why it Matters, 57 VAND. L. REV. 2129 

(2004). 
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התובענה הייצוגית מסייעת לשיפור ההגנה על זכויות ,  זאת ועוד158.חברתיי�ומטרות רוחב 

לאכיפה של גופי� שלטוניי� בדומה לפיקוח ו, אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו, משפטיות

בהשוואה לסדרי , כ�על , התובענה הייצוגית. האמוני� על נורמות בענפי� שבתחו� אחריות�

 ואפיונה זה 159,רגולטורי� מאפשרת לתובע המייצג לקחת על עצמו תפקיד מעי�, הדי� הרגילי�

השיח ולא רק בתקופה בה מתגבר , כגור� ממת� ומשלי� לאכיפה הציבורית לא יסולא בפז

  .שלטוניי� שאינ�הנוגע להטלת זכויות חוקתיות על גופי� 

,  בעיד� הנוכחיתאגידי� אחריות� החברתית והחוקתית המתגברת של הטמעת, לסיכו�

 להנגיש סעדי� אפקטיביי� לרשות הציבור אשר זכויותיו מופרות כיו� יותר בצור� ג�הכרוכה 

 במשפט ו מקוראשר,  התובענה הייצוגיתו�ממנגנ נשכרת יוצאת, מאי פע� על ידי המגזר העסקי

ובעקיפי� משפיע ג� על זיהוי תכלית� ,  של חברות� במיוחד למישטור� מתאיכ�הפרטי ועל 

  . האינטגרטיבית

    סיכו�. ד

לרבות מחויבות� לכיבוד ,  עסקיותחברות החברתית של � אשר אופ� את שאלת אחריותהשיח

 הא� על – מראשית�ווה את דיני החברות כמעט קשור לשאלה ישנה נושנה המל, זכויות האד�

או שמא עליה לשקול , החברה להתמקד א� ורק בשיקולי� כלכליי� והשאת רווחי בעלי המניות

   160.ג� שיקולי� חברתיי� רחבי� יותר

 רבות שני� שלטה בכיפהכאשר , ולעומתית" בינרית" מסורתי הדיו� נער� במתכונת באופ�

 האחריות לפיה�, ר וחד בדבריו הידועי� של מילטו� פרידמ� אשר קיבלה ביטוי מוכהגישה

 בבסיס התפיסה לפיה מצויה זו גישה 161.ה�החברתית היחידה שיש לחברות היא השאת רווחי

תפיסה אשר הובילה בעבר את הגישה הכלכלית המסורתית , "פקעת של חוזי�"החברה היא 

כוונת להעדפת� של בעלי להצדקה ולביסוס העמדה המדגישה את תכלית החברה ככזו המ

 
158 Abram Chayes, The Role of the Judge in Public Law Litigation, 89 HARV. L. REV. 1281, 

1291 (1976): “The class suit is a reflection of our growing awareness that a host of 
important public and private interactions – perhaps the most important in defining the 
conditions and opportunities of life for most people – are conducted on a routine or 
bureaucratized basis and can no longer be visualized as bilateral transactions between 
private individuals. From another angle, the class action responds to the proliferation of 
more or less well-organized groups in our society and the tendency to perceive interests as 

group interests, at least in very important aspects” ;מ נ" רדיו קול ברמה בע 6897/14א "רע '
 ).9.12.2015, פורס� בנבו( של השופט דנציגר   לפסק דינו27' פס,  פורו
 נשי
 דתיות–קול� 

159  J. Maria Glover, The Structural Role of Private Enforcement Mechanisms in Public Law, 53 
WM. & MARY L. REV. 1137, 1180 (2012). של רשויות  בהקשר זה יוזכר כי ג ביכולת

א "רע; ותלחוק תובענות ייצוגי) 3)(א(4' וס) 2)(א(4' ציבוריות וארגוני� לבצע תפקיד זה לפי ס
 ).29.8.2017, פורס� בנבו (שליידר' מ נ" חשמל לישראל בעחברת 3456/13

 .250–234' בעמ, 10ש "לעיל ה, "על חברה וחברה "בוקשפ�לסקירת המחלוקת ההיסטורית ראו   160
161  Milton Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, N.Y. 

TIMES (Sep. 13, 1970). 



     –  תכלית החברהלשאלת שני� ומאה עשרי
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 בארצות חזק משפטי ביטוי ג� זו קיבלה גישה 162.ה� בעלי האינטרס השיורי בחברה, המניות

 לפני בישראל אומצה, Dodge v. Ford Motor Companyבפסק הדי� ,  מאה שני�לפניהברית 

 �ת� כפי שני,  העסקיהמגזר בקרב דגל� כמעי� ושימשהלחוק החברות ) א(11עשרי� שני� בסעי

 אינ� אלה גישות,  זאתע�. 1997 משנת �Business Roundtable ארגו� הבהצהרת לשמוע היה

 שאלת תכלית� של נכרכתבו ,  התאגידי הנוכחיבעיד� המשפטי והעסקי השיחמשקפות עוד את 

עתיד האנושות וא� עתיד ,  פחות מעתיד הקפיטליז�לא גדולות הקשורות לבשאלותהתאגידי� 

� א� הוא אלא, לרגע נח שאינו רק לא זה בתחו� השיחש, כ� על, זה מפתיע אי� 163.כדור האר

 לחשוב קשה המגזר העסקי אשר של והשפעתו התעצמותו הנוגעי� לתהליכי� נוכח, מתגבר

 לאורו של משבר ובמיוחד 164,בלעדיו העצמית ההגשמה יכולתכיו� על הקיו� האנושי ו

 ומזיני� את הניזוני� כלל בעלי העניי� עלהקורונה נוכח השפעותיו הסיסטמתיות והדרמאטיות 

 שבי� תומכיה של הגישה וא�,  במאמרשסקרנו כפי 165. העסקית של החברותפעילות�

בוויכוח על שאלת תכלית " ק� ההיסטוריה" על הכריזו כבר אשר אלההמסורתית היו כ

 את המציאות העסקית והמשפטית לשק� מרחוקה כיו� נראה כי הכרזה זו 166,החברה

 שיטתית על התפתחויות בעול� העסקי� והמשפט בשני� האחרונות התבוננות 167.תהנוהג

,  יותרכוללניתחברתית � עסקית תפיסה התפיסה המסורתית של תופסת את מקומה שכיו� מעלה

 להבדיל (החברה של פעילותה העסקית המאפיינת את מסגרת אינה יוצאת כנגד האומנ�אשר 

 זו תפיסה:  מסגרת זובתו� המצויה את התמונה ירהמעש היא א�, )מצורות התאגדות אחרות

 של מחזיקי יה� העסקיי� ג� את עניינהשיקולי� לתו� בצבעי� מגווני� יותר ושוזרת צבועה

 העסקית של הפעילות את הזיקה בי� מדגישהתו� שהיא ,  בעלי המניותמלבד, עניי� נוספי�

  .  יותרהרחב החברתי קשרהחברה לה

מתארי� ומצדיקי� , אשר נסקרו במאמר זה,  בעול� העסקי� ועול� המשפטהשינויי�

 האחריות של חבתה של גישה הוליסטית לתפיסה הקפיטליסטית והראימוצה את לפיכ�

 זו גישה.  ביותר בעיד� המודרנימהמשמעותיי� והשפעה כוח מוקדי על המוטלת החברתית

 
162  Michael C. Jensen & William H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Costs, and Ownership Structure, 3 J. FIN. ECON. 305 (1976); Armen A. Alchian & 
Harold Demsetz, Production, Information Costs, and Economic Organization, 62 THE AM. 

ECON. REV. 777 (1972). 
 .15ש "לעיל ה, �The British Academy, 2019ראו ההקדמה ל  163
לא , לא פרטי"רונית דוני��קידר ; 10ש "לעיל ה,  המהפכה החברתית במשפט העסקיבוקשפ�  164

שוק פרטי ולח� "שמיר ; )2013 (1127 מג משפטי�" לקראת תפיסה חדשה של אחריות: ציבורי
 . 240–239' בעמ, 25ש "לעיל ה, "ציבורי

 .5ש "לעיל ה, "הקורונה מחדדת את האחריות החברתית של תאגידי�"בוקשפ�   165
166  Hansmann & Kraakman, The End of History ,102ש "לעיל ה;Henry Hansmann & Reinier 

Kraakman, Reflections on the End of History for Corporate Law, in THE CONVERGENCE OF 

CORPORATE GOVERNANCE: PROMISE AND PROSPECTS (Abdul Rasheed & Toru Yoshikawa 
eds., 2012). 

הקורונה מחדדת את האחריות "בוקשפ� ; 5ש "לעיל ה, .Bebchuk & Tallaritaלגישה שונה ראו   167
 .5ש "לעיל ה, "החברתית של תאגידי
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 שיתו� בחשיבות לחזק את הכדי בה יש ו168,"פקעת של חוזי�" תפיסת החברה כע� מתיישבת

,  בי� החברה העסקית לבי� החברה האנושית הסובבת אותה וקשורה אליהבתיאו� ופעולהה

  מחזיקי העניי�תאוריית ביניה�, זו רבות תומכות בגישה תאוריות 169.לתועלת� של כול�

)Stakeholder Theory(170 המשות�הרווח "ותאוריית ) "Shared Value.(171 האל תאוריות 

 בחלקו הראשו� של המאמר ואשר רו העסקי אשר נסקעול� בהתמורות ע� היטב מתכתבות

 �Business Roundtable  ארגו� השל והמעודכנתבהצהרה החדשה , היתרבי� ,  ביטוי מובהקמצאו

 על 2019ח שבח� את מטרת� של חברות בעיד� הנוכחי שפורס� בנובמבר "בדו, 2019מאוגוסט 

שפורס� בדצמבר ,  במניפסט של הפורו� הכלכלי העולמי בדאבוס,ידי האקדמיה הבריטית

 Stakeholder למודל של Shareholder Capitalism ואשר קרא למעבר ממודל של 2019
Capitalism .בניסוח הגישה המרחיבה לתכליתה של החברהרק י� מסתפקאינ� אלו מסמכי�  ,

, )Society( של החברה שגשוגהל) Company( החברה של תפקידה בי� זיקה למתייחסי�אלא ג� 

  . של חופש וחירותעקרונותהמבוססת על ערכי� ו

 
אינטגרטיבית ומקדמת , לתפיסה עסקית" פקעת של חוזי"רה כלגישה המקשרת בי� תפיסת החב  168

 Eli Bukspan, The Notion of Trust as a Comprehensive Theory of Contract andאמו� ראו 
Corporate Law: A New Approach to the Conception that the Corporation Is a Nexus of 

Contract, 2 HASTINGS BUS. L.J. 229 (2006). 
 לפסק דינו 1' פס, 56) 1(ד נו"פ, מ"בע) 1994(הי� �ש�' מ נ"בע) 1993 (טבעול 4465/98א "דנ  169

ג א , אשר עוסק בסינתזה בי� שיקולי� כלכליי� לשיקולי� ערכיי�, )2001(של השופט טירקל 
 פיתוח המשק –התחרות החופשית אינה יכולה להשיג את יעדיה העיקריי� : "בהקשר אחר

 לרבות אלה – אלא א כ� מושתתי היחסי בי� יחידי החברה –י ורווחת הכלל והפרט הלאומ
 ". על בסיס מוצק של ערכי� ולא על חולות נודדי�–המתחרי זה בזה 

מדיניותו , לפי תאוריה זו על התאגיד להביא בחשבו� גורמי אשר מושפעי מהחלטותיו  170
PPROACHATAKEHOLDER S A :MANAGEMENTTRATEGIC S ,REEMANFDWARD E .R ראו . ותפקודו

 The , Preston. Lee E& Thomas Donaldson להרחבה ופיתוח של התאוריה ראו.)1984(
Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, 20 ACAD. OF 

MGMT. REV. 65 (1995); Max B.E. Clarkson, A Stakeholder Framework for Analyzing and 
Evaluating Corporate Social Performance, 20 ACAD. OF MGMT. REV 92 (1995); Willian .M 
Evan & R. Edward Freeman, A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian 
Capitalism, in ETHICAL THEORY AND BUSINESS 97, 101–105 (Tom L. Beauchamp ed., 

1988). 
תאוריה אשר יוצרת זיקה בי� המטרות העסקיות לבי� הער� החברתי בפעילות החברות באופ�   171

להגדיל את יכולת� היצרנית , לפתח שווקי ומוצרי חדשי, המאפשר לה� לחסו� בהוצאותיה�
, Porter & Kramer ראו. וכל זאת לצד שגשוג חברתי, ולהניע גל חדש של חדשנות ופיתוח עסקי

.  מציגי פורטר וקרמר מושג מארג� לתחו האחריות התאגידיתבמאמר .69ש "לעיל ה
תו� שה� רואי� בנושא , בעוד שבעבר התמקדו תאגידי ביצירת רווח וער� כלכלי, לשיטת

תור ליצירת ער� כלכלי לחברה אשר מוטב לח, האחריות החברתית גור� משני לפעילות החברה
Mark R .:במאמר נוס� שנכתב על ידי קרמר ופפיצר. מגיע מפעילות המשלבת בתוכה ער� חברתי

89 – 80.EVR.USB.ARVH )10(94, The Ecosystem of Shared Value, Pfitzer. Marc W& Kramer 
 אזכור פרקטיקות עסקיות לרבות, "הער� המשות�" דוגמאות של יישו תאוריית מוצגות, )2016(

 �על מנת ליצור ,  בי� חברות פרטיות לבי� ארגוני מגזר שלישי וממשלותפעולהבה� נעשה שיתו
 .לצד רווח פיננסי, ער� חברתי משות�



     –  תכלית החברהלשאלת שני� ומאה עשרי
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התאגיד הוא , בחברה המודרנית" עול� המשפט כי ג� מזהה, ובלתי מפתיע,  דומהבאופ�

 ומשנה 172"ישנ� מדינות בה� יש יותר תאגידי� מבני אד�. בסיס עיקרי לפעילות אנושית

רה באמצעות הרחבתה של האחריות המשפטית  יחסו לשאלת תכליתה של החבאת בהתא�

,  נסקרו בחלקו השני של המאמראלה משפטיות מגמות. המוטלת על החברה והפועלי� מטעמה

בדוקטרינות הבסיסיות ביותר , אשר בח� את התמורות שמתחוללות בתו� דיני החברות עצמ�

 הנפרדת והעצמאית  האישיות המשפטיתעקרו�(שנועדו במקור� להגנת עניינ� של בעלי המניות 

א� ג� , ) התאגידיממשל ומבנה המשרהעקרו� האחריות המוגבלת וחובות נושאי ה, של החברה

ובעיקר בדיני תו� הלב ותקנת הציבור , בדוקטרינות משפטיות חיצוניות לחוק החברות

  . התובענות הייצוגיותובדיניבחיקוקי� ספציפיי� , החוזיי�

החוק ,  החברותחוק של ליבו לב על כיצד לבחו� ורהמאמהשעה לסכ� את , א� כ�, הגיעה

 האמורות המגמות את כל לשק�, העיקרי אשר נועד להסדיר את פעולתו של המגזר העסקי

 אופיו את שמר לכדי – בעניי� זה היא פשוטה וקצרה בתכלית הצעתנו.  לו עשרי� שני�במלאת

 אחת בלבד בנוסחו מילה של ויבשינ לגישתנודי ,  החברותחוק הדר� של מתווה והקודיפיקטיבי

תכלית החברה היא לפעול על פי "שבו כי ) א(11כ� שבמקו� שייכתב בסעי� , הנוכחי של החוק

את , בי� היתר,  להביא בחשבו� במסגרת שיקולי� אלהונית�, שיקולי� עסקיי� להשאת רווחיה

חברה היא לפעול על תכלית ה"ייכתב כי , ..."עובדיה ואת ענינו של הציבור, עניניה� של נושיה

את , בי� היתר,  להביא בחשבו� במסגרת שיקולי� אלהויש, פי שיקולי� עסקיי� להשאת רווחיה

 לטעו� כי הצעה זו נית� עי� למראית, אכ�...". עובדיה ואת ענינו של הציבור, עניניה� של נושיה

י� השוני� בהותירה פתוחה את שאלת האיזו� בי� בעלי העני, פרקטית ליישו� מבחינה שהק

 ממש והיא רחוקה זו טענה באי�, א� כפי שמאמר זה הראה, הקשורי� בפעילותה של החברה

 173, במשפט המשווהמוכר דומה שנוסח העובדה מחמת רק לא, כ�.  את אמות הסיפי�לזעזעמ

 המשפטי המצב במאו� את משנה אינו) א(11 של סעי� תיקונו בעיקר בשל העובדה שאלא

 היו� דוחפות להרחבת נקודת המבט העסקית כבר אשר,  הברורותומותי ואת מגהנוהגוהעסקי 

 את התפיסה משקפות,  בפרק השלישינסקרואשר , אלה מגמות. של החברה והפועלי� מטעמה

 שקלול כיו� בעול� המשפט כבר מתבצע ולפיה, כלפי החברה והפועלי� מטעמה" דואלית"ה

 בעלי העניי� הקשורי� שאר של נייניה�לעואיזו� קזואיסטי בי� עניינ� של בעלי המניות 

 הסיכוני� לטיב בהתא� העסקית בה מדובר ואינטראקציה לבהתא� 174,בפעילות החברה

   175. העניי� שלהלבעליהספציפיי� לכל חברה ו

 באופ� חגיגי לחוק החברות מחזירהלחוק החברות ) א(11 סעי� לתיקו� ההצעה,  כי כ�הנה

 – את כוכב הצפו� של החברה ו על כנמותירה� שהיא תו, את פועלו המשפטי הקודיפיקטיבי

 לחברות המופנה ההנחיה את כמגדלור בעת מפיצה ובה –" לפעול על פי שיקולי� עסקיי�"

 של כלל בעלי העניי� המושפעי� מענייניה של החברה יה� את עניינלשקול מטעמ�ולפועלי� 

 
 .384' בעמ, 7ש "לעיל ה, מודיעי�חברת � יעני  172
 .66ש "לעיל ה,  לחוק החברות האנגלי172' ס  173
 .116ש "לעיל ה, Blair & Stoutלגישה המגשרת בי� בעלי העניי� השוני� ראו מאמר� של   174
 פרשנות –תכלית החברה העסקית "שטר� ' לדיו� במתכונת איזוני� אפשרית השוו ידידיה צ  175

 ).2002 (258–342, 327 לב משפטי�" והשפעות מעשיות
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