עו"ד אלי זהר ,יו"ר גולדפרב זליגמן ושו"ת במפגש ניהול סיכונים של פורום  CFOבמלון דן ת"א
קראתי להרצאתי מסע בשדה מוקשים – סיכונים בניהול .שדה המוקשים הוא השדה הרגולטורי וכל המשתמע
מכך .ההגדרה של מוקש היא אמצעי לחימה הנועד לשמש להגבלה או מניעה של תנועה .רגולציה ,הסדרה,
נועדה לשים מגבלות ואיסורים מבחינת עשה ואל תעשה.
חברה מצליחה היא כזו שיש לה היכולת להיות גמישה ,לנוע קדימה ,לקחת סיכונים ,להתמודד איתם וזו
שמצליחה באמת – מנצחת .הנחת המוקשים בשדה הפעילות של החברה יכולה להפוך חברה שיש לה את כל
היכולות הופכת מנהליה למשותקים .במקום שמנהלים יסתכלו ימינה ושמאלה לראות מה עושים המתחרים
שעלולים לסכן את החברה ,היום מקדישים זמן יקר להתמודדות עם הרגולטור ,עם חוקים משתנים חדשות
לבקרים ועם מעצורים שמוטלים עליהם לנוע קדימה.
הכנסת האחרונה הייתה שיאנית החקיקה מבין הכנסות עד כה .במהלך כהונתה עברו קרוב ל  066חוקים,
קומץ בלבד מתוך  0,7,6הצעות חוק שהוגשו .את כל מעשי החקיקה הזו מנהלים משפטנים .נוהל העבודה
של הממשלה לקראת הצעות  -צוות משפטנים מתכנס ,מנתח את ההצעות הקובע מה יעלה ומה לא יעלה
ובאיזה נוסח יעלה .בסופו של דבר שאתה מתייחס לאורך התהליך מתברר שמי שקובע את פני החקיקה
המקומית הם משפטנים .לכן ,השינויים ברגולציה וטביעת האצבע של המשפטנים בתוך התהליך הזה מעמידה
בסימן שאלה באופן מובהק את יכולת משילות הממשלה ואת יכולת תפקוד החברות עליהן מוטלת הרגולציה.
אחד הדברים הבסיסיים בשלטון החוק הוא הוודאות .אי אפשר להתקיים במדינה דמוקרטית שנשלטת ע"י חוק
מבלי שתהיה לחוק וודאות ראויה אשר תביא לכך שאדם אשר נכנס לתהליך ולנושא ידע לאן הוא הולך ומה
עליו לעשות ולתכנן חמש ,עשר ,חמש עשרה ,עשרים שנה קדימה .בלתי אפשרי לעשות כך בתקופה שכל
ההתנהלות בנויה על שינויים חדשים לבקרים שתוצאתן אובדן הוודאות .אם אבדה משילות ואבדה הוודאות
אנו נקלעים למצב בלתי אפשרי .תוצאתה היא מצבים בלתי נסבלים של סתירה פנימית בעניינים בהן היא
עוסקת.
לדוגמא ,במאמר שנכתב על ידי שני משפטנים .הרשות להגבלים עסקיים הציגה עמדה מובהקת נגד
התבטאויות חד צדדיות של חברות אשר מגלות מידע עסקי שאינו פומבי וכוללות בין היתר מידע מהותי
במסגרת הדיווחים לבורסה ,מידע שעלול לגרום לשיטת הרשות ההגבלים להפרת דיני ההגבלים העסקיים.
לייצר באמצעות מסירת המידע הגבלת התחרות בניגוד לאינטרס המובהק בשמו קיים החוק של ההגבלים.
דיני ניירות הערך מטילים חובה הפוכה על תאגידים והחברה חייבת לגלות את מירב המידע המצוי ברשותה
שיהיה מלא ,מעודכן ,שקוף ומפורט .דרישה זו של הרשות לניע למידע מייצרת סיטואציה בדיוק הפוכה
לדרישות הרשות להגבלים העסקיים .המצב יוצר קונפליקט ,סתירה ובעיה העלולה להוביל את האנשים
שאמורים לעסוק בתחום זה ולקבל עליה החלטות לא רק למצב של חוסר ידיעה ,חוסר הבנה וחוסר יכולת
לקבל החלטה נבונה ושקולה אלא גם לאי ידיעה מה צריך לעשות ולגבי מהו קו הגבול.
איך מנהל צריך להתמודד עם סיטואציה כזו? איך כל המערכת הניהולית של החברה הציבורית או הפרטית או
כל חברה שצריכה לקבל החלטות באופן ענייני כאשר העניינים שעומדים בפניה סותרים זה את זה?
מעל כל זה קיים דבר שהתפתח בשנים האחרונות והוא החשיפה לסנקציות פליליות ומנהליות אשר אותם
דינים עצמם מטילים על המנהלים ועל נושאי משרה בחברות .התוצאה היא שחברה מוצאת את עצמה עסוקה
בהתמודדות עם נושא הרגולציה ,עם נושא הממשל התאגידי שהוטל עליה ועוסקת בפיקוח מתמיד על עצמה
לעמוד בדרישות אלו שיוצר החוק.
בשנים האחרונות בתחום זה הידוק של כללי הממשל התאגידי החלים על חברות ,תיקונים  60,67ותיקון ,06
הרחבה הולכת וגוברת של דרישות הגילוי על תאגידים מדווחים ,של הקמת מערך אכיפה מנהלית בתחום ניע
החושף את מבצעיהם לסנקציה מנהלית העלולה לחול באופן ישיר ואישי על נושא המשרה ,הגברת הפיקוח על
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הנפקת אג"ח  -ועדת חודק ,אישור הדוחות הכספיים והחובה להקים ועדה לבחינת הדוחות הכספיים – ועדת
המאזן .חיזוק תפקיד הנאמן באגח ועוד תיקון  06-06הרחבת הרגולציה לחברות המצויות בקשיים וכוונת
רשות ניע להקשות על החברות הדואליות .ראו איך כל התהליך הזה התיישב עלינו בטווח של החמש השנים
האחרונות וסוגר עלינו באופן מעורר שאלה החשובה ביותר – האם אכן צעדים אלו באים למנוע או לשפר או
לסייע בעניינים בגללם הם נחקקו?
מייקל אוקסלי היה בארץ ב 0662 -והחוק הזה האמריקאי שנחקק בעקבות אנרון ,קיבל ביקורות לא מעטות.
במסגרת הביקורות נאמר שזו הסיבה ששוק ההון האמריקאי קיבל מכה קשה מאד ,לא רק בשל התמוטטות
החברות אלא בשל החמרת הכללים שחלים על החברות .אוקסלי אמר ש"אנחנו כמחוקקים לא טובים בלחזות
דברים" .כששואלים אותו אילו היה נחקק החוק קודם להתמוטטות החברות האם זה היה מצליח למנוע מהן
ליפול? התשובה שלו הייתה – שאין לו שום וודאות ושום יכולת להתחייב שאם חוקים אלו היו קיימים הם היו
מונעים את נפילת החברות .אבל החוק נפלו ,נחקק והשיירה עוברת והחברה הופכת להיות יותר ויותר מושא
לכפייה ,ללחצים ולשליטה של עניינים שאינם קשובים לדברים שלשמם מוקמת החברה.
בדה מרקר אנו קוראים כך :חברות בשליטת אלפרד אקירוב ועופר נמרוד היו הראשונות שהגישו לבורסה
תשובות לשאלוני הממשל התאגידי של הרשות לני"ע – איזה הישג .זה כל מה שאפשר לאמר עליהן? שהן
הגישו ראשונות? ההתנהלות והציות לרגולציה היא זו תופסת כותרות .יש תספורות ויש את זה .כל האסנס של
ההיש גיות ,עבודה קשה ,של מנהל שהעז והצליח כמו גם סיפור על מנהל שהעז ולא הצליח – אך בכל זאת
ניסה .לא חשוב איך הם מצליחים ומה הם עושים  -מדווחים לנו על תספורות ועל מילוי השאלונים .לא .אלא
מפרסמים כמה הרוויח ,באיזו מכונית נוסע ,באיזה מגדל הוא גר  ....כל החברה שלנו הולכת לכיוון מסוכן
ביותר ומצטרף אליה אלמנט שהוא בלתי נסבל בה המושג פרגון לא קיים.
עדכנו אותי שברמדיה הטכנולוג הראשי הורשע בגרימת מוות ברשלנות בעוד המנכל והבעלים זוכו .עשר
שנים .עשר שנים חברה שנהרסה .העניין הוא מאד אינדקטיבי למה שאנו מדברים עליו והוא העובדה
שהתהליך שאתה עובר ברגע של הפרת של קוד הרגולציה שאנו מדברים עליהם .התהליך שנכנסים אליו הוא
תהליך בלתי אפשרי .זה תהליך בלתי אפשרי בכל העולם .אבל יש משהו במדינות בנות תרבות שנושא עינוי
הדין הוא נושא שנלקח בחשבון ולכן נעשים דברים לקיצור הסבל ככל שניתן .נושא רמדיה אנו מכירים מקרוב
מכיוון שאנו ייצגנו  7משפחות .אני חייב לומר לכם שהחברה הגרמנית התנהגו בצורה מעוררת התפעלות .תוך
חצי שנה לשנה ,מבחינת מה שאפשר היה לעזור להם ,כל הילדים קיבלו פיצויים .מה עבר על כזה מנכל,
מנהל? מה עבר ומה עובר? כי הסטנדרט שאנו הכרנו במשך השנים בנוגע לחובות החלות על מנהלים ועל
דירקטורים התגבש בפסק הדין בבנק בצפון אמריקה ודירקטור סביר היה צריך לעבוד בסטנדרט אשר היה
מבוסס על מידת הנזיקין וחייב התנהגות סבירה ,נכוחות ,מחשבה ושיקול דעת ולהיות בענייני החברה ולנהל
אותה .ושם מצאו שהדירקטורים לא עשו את זה .אומר השופט ברק בפסק הדין שהמבחן הקובע הוא מבחן
הדירקטור הסביר וכל דירקטור ינקוט באמצעי הזהירות שדירקטור סביר היה נוהג בנסיבות העניין .להיות
דירקטור הוא לא רק כבוד .משמעותו למלא תפקיד משמעותי בחברה .לנקוט בכל הצעדים בהם דירקטור
סביר היה נוהג .להיות דירקטור בחברה או נושא משרה בחברה פירושו לפעול כפי שנושא משרה היה נוהג.
מה נשתנה בין בנק צפון אמריקה לבנק למסחר? שינוי העמדה של הפרקליטות לאחריות נושא המשרה
עשתה קפיצת דרך ענקית וכפסע בין הדירקטורים בבנק צפון אמריקה להעמדה לדין על הפרת אמונים ועל
קבלת דבר במרמה ועל ניהול מסמכי תאגיד שלא כדין וכו' .אומר על זה פרופ' יוסי גרוס שנשלחה אלינו
הדרישה של הפרקליטות כשהוזמנו לשימוע בפרקליטות .מה שכלל כתב האישום הוא שכל הסיפור של
החברה ,התנהגות וועדת ההשקעות ושל וועדת הביקורת הוא אומר שהסכנה העיקרית בהרחבת האחריות
כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהזמנה לשימוע שזה עלול לשתק את פעילותה העסקית של החברה .דירקטור
שבעבר אישר פעילויות שנראו לו לטובת החברה ,יחשוש פתאום מהחרב הפלילית .הוא יחשוש שמישהו
בדיעבד יבוא ויגיד לו שהוא אחראי אישית.
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הרחבת האחריות וכללי ההתנהלות הפכה להיות אחד הדברים המנחים בתוך התהליך .התוצאה היא
שהמנהל הממוצע נמצא מול מערכת מורכבת של חובות מקצועיות ,הנחיות רגולטוריות חיצוניות ,והוא נדרש
לתמרן בים של חובות ושיקולים עם מרחב תמרון מוגבל ממש הליכה בשדה מוקשים .לכן כשבאים לעסוק
בניהול סיכונים ,הרגולציה והכללים המשפטיים על החברות הם חלק מהסיכונים המוטלים על כל מנהלי
החברה וה  .CFO -לכן צריך לבצע עיכוב אחרי דרישות החוק והשינויים .זיהוי אי התאמה ופעולות נוספות
שיאפשרו לחברה להתקיים.
בסופו של דבר אני בדעה שמשק שסובל ממשפטיזציות יתר ,סובל מחוסר יכולת התנהלות ואינו יכול להתקיים
באופן גמיש לאורך זמן .לכן אני חושב שהיינו צריכים להגיע למצב בו ניתן לקחת סיכונים ,להתמודד איתם,
להפעיל שיקול דעת ולאזן בין הצרכים .אי אפשר להילחם בשחיתות על ידי הטלת חובות על חובות על חובות.
יצירת חובות על חובות על חובות מייצרת שחיתות חדשה העוקפת את החובות הללו.
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