נובמבר 2018
קול קורא להצעת מאמרים לכרך מיוחד בנושא:

 20שנה לחוק החברות
חוק החברות ,התשנ"ט– 1999החליף ברובו את פקודת החברות שנהגה עוד משנת  .1929החוק אושר
בכנסת בשנת  1999לאחר עבודת חקיקה שנמשכה שלוש שנים ,שקדמה לה עבודה רבת שנים של
ועדה ציבורית בראשות פרופ' אהרן ברק .מאז תוקן החוק  32פעמים כדי להתמודד עם שינויים
כלכליים ורגולטוריים במשק ובעולם.
חוק החברות מסדיר את ההתנהלות הפורמלית והמהותית של חברות פרטיות וציבוריות .נקודות
המוצא של החוק הן קיומה של האישיות המשפטית הנפרדת ,זכות ההתאגדות של היחיד ועקרון
חופש החוזים ,בעיקר בהתנהלות חברות פרטיות .בחוק ניתן משקל מיוחד להסדרת החברה
הציבורית ,בשל התקיימות "בעיית הנציג" ,קרי ההפרדה בין הבעלות ,השליטה והניהול ,כאשר
החוק מניח שהפתרונות לבעיה זו הם בקביעת מגוון הוראות מחייבות .זאת ,לצד מתן סמכויות
אכיפה פרטית בידי בעלי מניות באמצעות תובענות ייצוגיות ונגזרות.
בחלוף  20שנה ,על רקע שינויי האקלים המשפטי והעסקי בישראל ובעולם ,הגיעה העת לבחון מחדש
את הנחות היסוד של חוק החברות ,את מידת תקפותן ,את האופן שבו ביקש החוק להתמודד עם
כשלי השוק אותן ביקש למזער ,ואת מקום ההסדרים שגובשו בחוק ובפסיקה שעסקה בחוק.
כתב העת "המשפט" בשיתוף מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה ,יוציא לאור כרך מאמרים
בנושא  20שנה לחוק החברות .המאמרים יעסקו בהיבטים של ממשל תאגידי ,מבנה דירקטוריונים,
הרמת מסך ואחריות אישית של אורגנים ,מעמדם של בעלי המניות והגנת המיעוט ,תפקידם של
המשקיעים המוסדיים בעולם דיני החברות והיקף הביקורת השיפוטית על החלטות בחברה.
עדיפות תינתן למאמרים שידונו בנושאים הבאים:


הנחות היסוד של חוק החברות ותקפותן כיום.



מאפייני הבעלות ו/או השליטה ו/או האינטרסים הכלכליים בחברות ציבוריות ו/או פרטיות
בישראל.



תפקידם ומעמדם של המשקיעים המוסדיים.



היחס בין חוק החברות לאסדרת תחום ניירות הערך.



מודל האכיפה בחוק החברות – האם הוכיח את עצמו או שיש לשקול מודלים נוספים?

אנו מזמינים כותבות וכותבים להגיש הצעות מפורטות למאמרים .ההצעה צריכה לכלול :כותרת
המאמר ,תקציר המאמר המוצע בהיקף של עד  500מילים ,ביוגרפיה בת פסקה אחת על הכותב
וכתובת מייל לתקשורת עמו.
את ההצעות יש לשלוח עד ליום  31בינואר ,2019 ,לדוא"ל.mishpat@colman.ac.il :
תשובות להצעות תימסרנה במהלך חודש פברואר .2019
כותבות וכותבים שהצעותיהם יתקבלו יוזמנו להגיש את מאמריהם המלאים עד ל 30-בספטמבר
 .2019היקף המאמר לא יעלה על  10,000מילים ,כולל הערות שוליים .יתקבלו בברכה גם מאמרים
קצרים לרבות הערות פסיקה .המאמרים המלאים יעברו שיפוט אקדמי אנונימי כמקובל.
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ד"ר איריס סורוקר ,מנהלת מרכז חת
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