
 

 

 

 סילוק תביעה על הסף מכוח כלל שיקול הדעת העסקי 

 ,נכבדים וידידים לקוחות

במסגרתו  1,בטר פלייסבעדכון זה נסקור בפניכם את עיקרי פסק דינו של בית המשפט המחוזי )כב' השופט גרוסקופף( בעניין 

ם ונושאי משרה, בהתבסס על הגנת כלל נגד דירקטורי מיליון ש"ח 200לראשונה בישראל בית משפט סילק על הסף תביעה בסך 

 שיקול הדעת העסקי.

 כמנהגנו, לאחר סקירת עיקרי פסק הדין נציין דגשים העולים ממנו.

 תמצית עובדות פסק הדין

 מיליון ש"ח 200על סך של  תביעהלאחר שקבוצת בטר פלייס הגיעה לחדלות פירעון, מפרקיהן של חברות הקבוצה הגישו בשמן 

  2בהן בטענה שהתרשלו בתפקידם והיו אחראים לנזקים שנגרמו לחברות הקבוצה.נושאי משרה ונגד דירקטורים 

בכתב התביעה נטען, בין היתר, כי נושאי המשרה התרשלו בבחירת האסטרטגיה העסקית; אישרו תקציב עתק תחת קושי ממשי 

ת; ואף התרשלו בכך שאיפשרו את הדחתו בגיוס מימון מספק; לא הותירו עתודות כספיות למימון התחייבויות חוץ מאזניו

 הפתאומית של אגסי מתפקיד המנכ"ל.

עוד בטרם הוגשו כתבי ההגנה, ובהתאם להסדר דיוני שנקבע, הדירקטורים ונושאי המשרה הגישו בקשות לסילוק על הסף של 

 התביעה נגדם בטענה שעומדת להם הגנת כלל שיקול הדעת העסקי. 

 עיקרי פסק הדין

 ית המשפט סילק על הסף את התביעה נגד הדירקטורים ונושאי המשרה מכוח הגנת כלל שיקול הדעת העסקי.בפסק הדין ב

הודגש בפסק הדין שבתי המשפט אינם מהרהרים אחר החלטות עסקיות מיודעות שקיבלו דירקטורים, ואין זה מתפקידו להיכנס 

ו נבונים וכולנו יודעים את התורה, ואולם החלטות עסקיות אכן בדיעבד, כולנו חכמים, כולנלשיקוליהם העסקיים, וכלשונו: "

אינן מתקבלות בסיועה של חוכמה שבדיעבד...על כן דין התביעה שלפניי, שכל כולה תקיפה בדיעבד של הגיון עסקי שהכזיב, 

 ".להידחות על הסף

העסקי למשפט הישראלי: היקף במסגרת פסק הדין, התייחס בית המשפט לשורת שאלות שמעורר אימוצו של כלל שיקול הדעת 

תחולתו הפרסונלית של הכלל, טיב ההחלטות לגביהן חל הכלל, פרשנות התנאים להפעלת הכלל, בעיקר בהתייחס לדרישה כי 

 ההחלטה תהיה מיודעת, והשלב הדיוני בו תיבחן תחולת כלל שיקול הדעת העסקי. 

 תיחום תחולתו של כלל שיקול הדעת העסקי

 התווה בית המשפט, את גבולות התחולה של הכלל בכמה מישורים:במסגרת פסק הדין, 

 
1

 (.12.9.2018) פירוק( נ' אגסיבע"מ )ב 2009בטר פלייס ישראל )ח.ת.(  47302-05-16 )מרכז( ״אתב ע' גרוסקופףכב' השופט פסק דינו של   
נגד רואי  התביעה הוגשה גם נגד רואי החשבון המבקרים של חברות הקבוצה ונגד חברות הביטוח של הקבוצה בתקופה הרלוונטית.  2

 החשבון התביעה סולקה על הסף משום שהטענות נגדם לא ביטאו עילת תביעה של התובעות אלא של נושיהן. נגד חברות הביטוח התביעה
 סולקה על הסף משעה שהיא סולקה נגד הדירקטורים ונושאי המשרה. 

 2018 ספטמבר             תאגידים וניירות ערך ה,ליטיגצי מעו"דכן
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יחול לא רק על דירקטורים ועל נושאי משרה, אלא גם כי כלל שיקול הדעת העסקי  ,בית המשפט קבע -תחולה פרסונלית  .1

ולה על אין לכלל תחחברה, לרבות יועץ משפטי הפנימי של החברה וסמנכ"ל הכספים. לעומת זאת, באחרים  אנשי פנים על

כדוגמת עורכי דין חיצוניים ורואי חשבון חיצוניים שכן הטעמים העומדים ביסוד כלל שיקול הדעת  ם חיצונייםיועצי

 העסקי אינם מתקיימים לגביהם. 

 .חובות זהירות, אלא רק ביחס לטענות להפרת חובות אמוניםכלל שיקול הדעת העיסקי לא יחול ביחס לטענות להפרת  .2

בית המשפט קבע כי כלל שיקול הדעת העסקי חל במישור היחסים  - ן חל כלל שיקול הדעת העסקיטיב ההחלטות עליה .3

שבין הדירקטורים ונושאי המשרה לבין החברה, ולא כאשר מדובר בתביעות של צדדים שלישיים )בהקשר זה ראו הערתנו 

הכלל ביחס להחלטות שעניינן  בהמשך מסמך זה(. כך למשל, לשיטתו של כב' השופט גרוסקופף אין מקום להחיל את

חובות הדיווח לציבור, שכן בהקשרים אלה אין המדובר בתביעת החברה, אלא בתביעתם של צדדים שלישיים שסוחרים 

 בניירות ערך של החברה. 

 פרשנות התנאים להפעלת כלל שיקול הדעת העסקי

, )סובייקטיבי( דר ניגוד עניינים, פעולה בתום לבשלושה תנאים מצטברים: היעב עמידהכידוע, כלל שיקול הדעת העסקי מחייב 

אלא  ,לבחינהיותר והיות ההחלטה מיודעת. פסק הדין לא עסק בשני התנאים הראשונים שהם בדרך כלל תנאים פשוטים וקלים 

  בקביעת גדריו.רק בתנאי השלישי אשר מעורר את הקושי הרב ביותר 

 ביחס לטיב המידע והתהליך הדרוש כדי לעמוד בדרישת המיודעות:  פר הנחיות חשובותמסבתוך כך, עיצב בית המשפט 

" עמד בפני מקבל ההחלטה, אלא יש להסתפק בדרישה מינימאלית, לפיה לא כל המידעבמסגרת תנאי זה אין לדרוש כי " .1

 הדרוש לקבלת ההחלטה שלא עמד בפני מקבל ההחלטה;  מידע חיוניהיה 

ולכן יש לבחון מהו המידע המהותי שנושא משרה סביר )ולא  בעולם העסקייש לבחון את הדרך שבה מתקבלות החלטות  .2

 שופט סביר( היה דורש בטרם קבלת ההחלטה; 

בחינת תנאי זה צריכה להיעשות ביחס לנסיבות הקונקרטיות בהן התקבלה ההחלטה )ולא ביחס ל"עולם אידיאלי"(. בית  .3

  3חץ זמן ותחת מידע חלקי;המשפט מכיר בכך שפעמים רבות החלטות עסקיות מתקבלות בל

בנוסף לכך, בית המשפט מונה מספר אינדיקציות שיכולות לסייע לבית המשפט לענות על השאלה האם ההחלטה הייתה  .4

מיודעת ובהן, היקף חומר הרקע שהוצג, משך הזמן שנדרש לקבלת ההחלטה, מספר הנושאים שנדונו, היקף ורצינות הדיון 

וון האפשרויות שנבחנו, מספר בעלי המקצוע שהיו מעורבים וכיוצ"ב. חשוב לציין ביחס שהתקיים לפני קבלת ההחלטה, מג

להנחיה זו, כי בית המשפט מדגיש שהאינדיקציות הללו אינן העיקר ואינן חזות הכול אלא רק כלי עזר לבחינת דיות המידע 

 שעמד לנגד מקבל ההחלטה. 

 ת העסקיהשלב הדיוני בו ראוי לבחון את הגנת כלל שיקול הדע

של  שניתן וראוי לדון בתחולתו של כלל שיקול הדעת העסקי בשלב מקדמיבפסק הדין, לראשונה, קבע בית משפט בישראל 

 , ואף טרם הוגשו כתבי ההגנה של מי מהנתבעים.ההליך

 עיקריים:  בית המשפט קבע כי יש תועלת רבה בבירור תחולת כלל שיקול הדעת העסקי בשלב מקדמי, על בסיס שלושה נימוקים

ראשית, כלל שיקול הדעת העסקי אמור להוות מחסום שמטרתו להקנות לנושאי המשרה הגנה מפני הסיכונים הכרוכים בקבלת 

גם הסיכון הנובע מהצורך לנהל הליך משפטי החלטות עסקיות בעבור החברה, בראשם הסיכון כי יימצאו חייבים בדין אך 

 יכרות. , הכרוך בעלויות כספיות ואישיות נסבוך

שנית, כאשר ההכרעה בשאלת תחולתו של כלל שיקול הדעת העסקי מתבצעת בתום ההליך המשפטי, ולאחר שנפרסה לפני בית 

המשפט מלוא התשתית הראייתית, לא רק ביחס לדרך בה התקבלה ההחלטה העסקית אלא גם ביחס לטענות המועלות כנגד 

, לרבות הטיית ה"חוכמה שבדיעבד", בבואו קיים חשש שבית המשפט יושפע מהביקורת לגבי תוכן ההחלטהההחלטה לגופה, 

 
(, לפיה יכול 24.5.2015)פורסם בנבו, ניומן נ' פיננסיטק בע"מ  13663-03-14יוער בהקשר זה, כי הש' רות רונן הביעה עמדה בתנ"ג )ת"א(  3

, והדבר לא ישלול ממנו את הגנת כלל שיקול הדעת ים מטעמים שוניםעל מידע מסוהדירקטוריון לקבל החלטה עסקית תוך ויתור מודע 
  העסקי.
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 להכריע בתחולת כלל שיקול הדעת העסקי, ובכך יפגעו התכליות שבבסיס הכלל. 

שיקול ומשאבים מצומצמים של בתי המשפט, יש תועלת רבה מבירור תחולת כלל  יעילות הדיוןשלישית, גם בשל טעמים של 

 הדעת העסקי בשלב מקדמי, במיוחד כאשר שאלת זו עולה כבר למקרא כתב התביעה. 

בית המשפט מציין, כי בירור מוקדם זה יכול להיעשות באחת משתי דרכים: במסגרת בקשה לסילוק על הסף, או במסגרת ניהול 

 ההליך בשני שלבים )כאשר בשלב הראשון תידון הגנת כלל שיקול הדעת העסקי(.

 שים בעקבות פסק הדיןדג

 לאמירתו של בית המשפט כי אין מקום להחלת הכלל בתביעות של צדדים שלישיים )להבדיל מתביעת החברה(,  בהתייחס

דהיינו על תביעות שעניינן חובות דיווח )שזו הדוגמה  נראה שיש לפרש דברים אלה בהקשר הקונקרטי שבו הם נאמרו.

תו של השופט גרוסקופף גם על תביעות שעניינן חלוקה אסורה. אולם נראה המובאת בפסק הדין(, וככל הנראה לשיט

 4שבתביעות שעניינן הפרת חובת הזהירות יחול הכלל גם על תביעה שלא מוגשת בשם החברה.

  בהתייחס לשלב הדיוני בו ראוי לבחון את הגנת כלל שיקול הדעת העסקי, ראוי להדגיש כי התביעה בעניינה של בטר פלייס

תביעה אזרחית רגילה )תביעה כספית שהגישו המפרקים(. לעומת זאת, באשר לשלב שבו יש לבחון את תחולתו של  הייתה

סרגון נטוורקס בע"מ  5653/16כלל שיקול הדעת העסקי בבקשות לאישור תביעה כייצוגית, נראה כי ההלכה הקבועה ברע"א 

בנק הפועלים בע"מ נ' נשר  1365/17ל תביעה נגזרת ברע"א (, אשר הוחלה על הליכים ש13.10.2016)פורסם בנבו, נ' חזן 

(, לפיה אין לקיים הליך מקדמי במסגרת הליך מקדמי )הוא שלב ההכרעה בבקשה לאישור התביעה 9.3.2017)פורסם בנבו, 

ון לשני כנגזרת( תמשיך לחול. לכן, ככלל, בקשה לסילוק על הסף של בקשה לאישור תביעה נגזרת או ייצוגית )או פיצול די

שלבים(, תידון בנפרד מהדיון בבקשת האישור, רק במקרים חריגים בהם הדיון בטענה הוא פשוט, מהיר ויכול להוביל 

למסקנה ברורה וחד משמעית. עם זאת, ייתכן כי פסה"ד בעניין בטר פלייס, ותכליתו הדיונית, יחלחלו גם להליכים של 

 בקשה לאישור תביעות ייצוגיות ונגזרות.

  לאחת מעילות התביעה, נטען שנושאי המשרה בבטר פלייס היו מודעים לכלל האירועים, למשמעויותיהם ביחס

ולהשלכותיהם הצפויות, ובכל זאת פעלו באופן לא סביר ונטלו סיכונים לא סבירים. ביחס לטענה זו מדגיש בית המשפט, כי 

לטה. דברים אלה מלמדים על החשיבות של תיעוד, הדבר דווקא מלמד שנושאי המשרה היו מיודעים לכלל ההיבטים של ההח

בין היתר, בפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון, של ההיבטים השונים של ההחלטה, לרבות התייחסות לסיכונים הכרוכים 

בהחלטה. תיעוד כזה יכול לחדד בבוא העת את התקיימותה של הדרישה לקבלת החלטה מיודעת, שהיא תנאי לתחולתו של 

 ול הדעת העסקי.כלל שיק

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'
 

 כותבי עדכון זה: עו"ד עודד רביבו ועו"ד גל פורה
 

 אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ונשמח לסייע ככל הנדרש.

  מחלקת תאגידים וניירות ערך:   מחלקת ליטיגציה:

 fbclawyers.comawell@ אברמי וולעו"ד   gorion@fbclawyers.com עו"ד ד"ר גיל אוריון

 fbclawyers.comnsandor@ ניצן סנדורעו"ד   orevivo@fbclawyers.com עו"ד עודד רביבו

............................................................................................................................... 
להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   ליו. כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך ע

news@fbclawyers.com 

 

 
החשש מהרתעת יתר של  ןבה ,התכליות שביסוד כלל שיקול הדעת העסקיחלות , מהטעם שגם בתביעות של צדדים שלישיים זאת 4

זת של נושאי משרה מפני קבלת החלטות חדשניות ונועזות, חשש מהטיית "חוכמה שבדיעבד" העלולה לגרום להערכה מופר
ההסתברות להתממשות סיכון עסקי כשבוחנים את ההחלטה בנקודת זמן מאוחרת בה ידוע כי הסיכון התממש והחשש מכניסת בתי 

דהיינו, הדגש אינו על מיהות התובע  .בנעלי הגורמים המנהלים את החברותהמשפט, שאין להם מומחיות בקבלת החלטות עסקיות, 
      התביעה. )החברה או צד שלישי(, אלא על עילת
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