
 

 

  .צ.ת                 (כלכליתהמחלקה ה) בבית המשפט המחוז

        יפו - אביב-תלב

 

 655535550. ז.ת שמעון ריטבלט : המבקש

 או גיל להב /וע״י ב״כ עוה״ד רונן להב 
 הליך זה הינה מסירת כתבי בי דין בלצורך  םשכתובת

 עורכי דין גיל להבמשרד 
                      פתח תקוה ,7096. ד.ת, 4השילוח רח׳ , בית מישורים

 .966-5558965: פקס;  90-7408949: טל׳

 

 -נ ג ד  -

 

 555006315. צ.ח מ"בעדורי בניה . א. 4 :המשיבות
 40594 רעננה, 04ירושלים      

  55199575. ז.רונן אשכנזי ת. 0
  אביב-תל, 49ניסים אלוני      

 656659550. ז.ת זר-עוזי ורדי. 0 
 אביב-תל, 0אדם הכהן      

    655055555. ז.ת שמואל סלבין. 4 
 ירושלים, שכונת הכרם, 7 הבנאי 

 56551095. ז.ת נחמה דואק. 5 
 70079אביב -תל, 49בני דן      

  655535033. ז.ת חביליו-איריס ציבולסקי. 7 
 64600רעות , 0אדיר      

 650565505. ז.ת 'יחזקאל ברקוביץ. 6  
 46059רמת השרון , 4ד "תרפ     

   655160739. ז.תוילנסקי  אריאל חביב. 8 
 09880קיסריה , 5009. ד.ת, 7שכונה , 4דוגית      

   651051767. ז.ת איתמר אלדר. 0 
 08009, קיבוץ גבעת חיים מאוחד     

  

 

 בתובענה כתובענה ייצוגיתבקשה להכיר 
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 דבר פתח
 

 

דורי . א ,4המשיבה  אשר רכשו את מניותיה שלעניינה של תובענה זו בהטעיה של ציבור המשקיעים  .4

דוחות  פרסמה דורי בניה לאורך תקופה שבמהלכה ,("החברה"או  "בניה דורי"להלן )מ "בעבניה 

 .ודיווחים שאינם משקפים את מצבה הכספי האמיתי כספיים

 ,לטענתה, מועד בו גילתה לראשונהלמבקש וסופה ב לא ידועמועד שתחילתה ב ,במהלך התקופה .0

הליקויים הקשים והפרטים המטעים בדוחותיה של  םאת דבר קיומ ,לציבור המשקיעים ,דורי בניה

 ."(התקופתיים הדוחות"להלן )ודיווחיה  הכספיים

הכנסות הצפויות של לעלויות והחברה ביחס לאומדני , בניה על פי הודעת דורי, כפי שיבואר להלן .0

היו שגויים  ,התקופתיים בדוחות, דורי בניהעל ידי  כפי שהוצגו, פרויקטים בביצועה של החברה

  ."(מטעיםהפרטים ה"להלן )ומטעים 

בניגוד לדין ותוך רשלנות כלפי רוכשי  ופעל יםעולה כי המשיב, מן התשתית העובדתית שתובא להלן .4

, וכי מדובר בהטעיה שגרמה לרוכשים ולמחזיקים בניירות ערך של החברה, ניירות הערך של החברה

 .לנזק כספי

בדיווח מיידי ביום על קיומם  ומתן הגילוי, מהפרטים המטעים בדוחות התקופתייםכתוצאה  .5

דורי בניה לרוכשי מניות נגרם נזק כספי , בתובענהכפי שיבואר , "(הדיווח המיידי"להלן ) 07.6.0944

 . במחיר מנופחדורי בניה אשר רכשו את מניות החברה במהלך התקופה בה נסחרו מניות 

החל ממועד לא  ,עקב ובהסתמך השוק על הפרטים המטעים ,נסחרו במחיר מנופחדורי בניה מניות  .7

כמו גם  ,מועד זה. בו לראשונה הדוחות התקופתיים כללו את הפרטים המטעים המועדהוא ) ידוע

( החברהוהמבקש יעתור לקבלו מידי , מצוי בידיעת החברהאינו ידוע למבקש ו, מידע רלוונטי נוסף

 "(.ההטעיה תקופת"להלן )ועד מועד פרסום הדיווח המיידי 

 .כאמור לעיל, דורי בניההתובענה הייצוגית מוגשת בגין הנזק הכספי למחזיקי מניות  .6

 :הנכבד מתבקש בית המשפט .8

מכח חוק כתובענה ייצוגית ( ״התובענה״: להלן)לאשר את התובענה המצורפת לבקשה זו  .א

 ;"(חוק תובענות ייצוגיות"להלן ) 0997 -ו "התשס, תובענות ייצוגיות

או לקבוע , (״חברי הקבוצה״: להלן)וצה שבשמה הוגשה התובענה כדלקמן להגדיר את הקב .ב

 :בפני בית המשפט שיונחבהתאם למידע , הגדרה אחרת

, ההטעיה תקופתמ במהלך "בניה בעדורי בניה . שרכש את מניות אכל מי ״

או מי /ו למעט המשיבים, 5651ביולי  50והחזיק בהן עם פתיחת המסחר ביום 

 ".מטעמם
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 :לקבוע כי עילות התובענה הנן כדלקמן .ג

 ,04סעיפים , "(חוק ניירות ערך"להלן ) 4078 -ח "התשכ, אחריות על פי חוק ניירות ערך (4)

 או/ו; חוק ניירות ערךמכוחו של שהותקנו  תקנותעל פי הולחוק  ,יא50 -ו ג08

 70הפרת חובה חקוקה לפי סעיף  או/ו; לפקודת הנזיקין 05-07רשלנות לפי סעיפים  (0)

 או/ו; לפקודת הנזיקין

בכל פעולה  או/ובקיומו  או/והפרת החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת בכריתת חוזה  (0)

-תשל״ג, (חלק כללי)לחוק החוזים ( ב)74 -ו  00, 40בהתאם לסעיפים )משפטית אחרת 

 ; ((״חוק החוזים״: להלן) 4060

-  יםלהורות למשיב .ד

 ;הנזק שנגרם לו בשיעורכל תובע הנמנה עם חברי הקבוצה ל פיצוי כספיעל מתן  (4)

, או לטובת הציבור, כולה או חלקה, להעניק כל סעד אחר לטובת הקבוצה, לחילופין (0)

 .לחוק תובענות ייצוגיות( ג)09בהתאם לסעיף 

 :עוד מתבקש בית המשפט הנכבד  .ה

וכן , תונים יומיים בשפה העבריתלהורות כי ההחלטה בבקשה זו ונוסחה יפורסמו בשני עי (4)

 4ה ולקבוע כי המשיב, ן הפרסום כאמורליתן הוראות נוספות כפי שימצא לנכון בדבר אופ

 .תישא בהוצאות הפרסום

בנוסף , את המבקש בתובענה הייצוגית יםהדין המייצג כישל עור םלפסוק את שכר טרחת (0)

 .יפסק לחברי הקבוצהלפיצוי ש

יפסק לפיצוי שבנוסף , בהגשת התובענה ובהוכחתהר טרח לקבוע גמול מיוחד למבקש אש (0)

 .לחברי הקבוצה

 .ליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון (4)

בהוצאות בקשה זו ובשכ״ט עו״ד  בית המשפט הנכבד לחייב את המשיביםכן יתבקש  (5)

 .בצירוף מע״מ כדין



4 
 

 

 הבקשה נימוקיואלה 

 :להליך הצדדים

מועד הדיווח המיידי בו 48.0.44 ביום רכישתן ממועד, דורי בניה מניות 0,599 בחזיק ה המבקש .0

 .07.6.44יום בוקר ב

אישור בעלות של המבקש  העתק .'א5כנספח  ומסומן מצורף המבקש של הרכישה פירוטהעתק  

  .'ב5כנספח  ומסומן מצורף 44.6.50 ליוםדורי בניה במניות 

 המסחר יום הוא, 07.6.44 ביוםעם תחילת המסחר , כאמור, דורי בניה במניות החזיק המבקש .49

 .הפרטים המטעים גילוי לאחר הראשון

חברה ציבורית שעיסוקה בניהול וביצוע עבודות בניה בפרויקטים היא , דורי בניה, 4המשיבה  .44

 .חייבת בחובות על פי חוק ניירות ערךו, שונים

 0940מרץ  ועד 0944אפריל  -מהחל  :בניה דורידירקטוריון ר "שימש כיו, מר רונן אשכנזי, 0המשיב  .40

 0המשיב . החברהדירקטוריון ר "כיו -ועד מועד הדיווח המיידי  4.4.0940מיום ו, ר משותף"כיו

 (.בעקיפין)הוא מבעלי השליטה בחברה ו, 0998נובמבר ור בחברה החל משימש כדירקט

ועד מועד הדיווח , 48.0.0949יום מהחל דורי בניה שימש כדירקטור ב, זר-מר עוזי ורדי, 0המשיב  .40

 .המיידי

ר ועדת ביקורת "יושימש כו)דורי בניה ב חיצוני שימש כדירקטור, מר שמואל סלבין, 4המשיב  .44

 .ועד מועד הדיווח המיידי, 49.5.0949יום מהחל  ,(ומאזן

ועד מועד הדיווח , 5.0.0940יום מהחל , דורי בניהכדירקטור ב השימש, נחמה דואק' גב, 5 ההמשיב .45

 .המיידי

, 5.0.0940יום מהחל דורי בניה ב חיצוני שימשה כדירקטור, חביליו-איריס ציבולסקי' גב, 7המשיבה  .47

 .ועד מועד הדיווח המיידי

ועד מועד , 48.44.0940יום מהחל דורי בניה שימש כדירקטור ב', מר יחזקאל ברקוביץ, 6המשיב  .46

 .הדיווח המיידי

 45.6.0944ועד יום  49.0.0940מיום החל , דורי בניה ל"כמנכשימש , מר אריאל וילנסקי, 8המשיב  .48

 מאי מנהל פעילות בסלובקיה של החברה בתקופהשימש כ 8המשיב  (.סמוך למועד הדיווח המיידי)

 0940מרץ  - 0940פברואר  בתקופה ר הדירקטוריון"וסגן יו, דירקטור בחברה ;0940דצמבר  - 0940

הכיר היטב את החברה  8המשיב , כךלפי. 0940מרץ  - 0940 דצמבר ל בתקופה"קום המנכוממלא מ

 .0940במרץ , ל"לתפקיד המנכ מינויועם 
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נושא המשרה הבכיר ביותר ) דורי בניההכספים ב ל"כסמנכשימש , מר איתמר אלדר, 0המשיב  .40

 .ועד מועד הדיווח המיידי 45.49.40מיום החל , (בתחום הכספים בחברה

על אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על , הצהירו רק לאחרונה 8-0יובהר כי המשיבים  .09

, (חות תקופתיים ומיידיים"דו)ב לתקנות ניירות ערך 0בהתאם להוראת תקנה )הדיווח הכספי 

 (.4069 -ל "התש

 מצורף ומסומן 0940של החברה לשנת  (המתוקן)העתק הצהרת המשיבים שצורפה לדוח השנתי 

 .ב5 -ו, א5כנספח 

 :לעניין הצריכות עובדותה

 הדיווח המיידי

, הכספי האמיתי והנכון של החברה הלא שיקפו את מצבדורי בניה דוחותיה הכספיים ודיווחיה של  .04

 . כפי שיובהר להלן

לפי תקנה , מיידידיווח דורי בניה  פרסמה, לפני פתיחת המסחר 0:49בשעה  06.6.0944 -ה בבוקר .00

 :בזה הנוסח ,4069-ל"תש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ערך לתקנות ניירות ( א)07

החברה מודיעה בזאת כי בעקבות ההפסד שרשמה בדוחותיה הכספיים  "

היא מבצעת תהליך של בדיקה כוללת , 5651לרבעון הראשון של שנת 

בקשר עם הנתונים והאומדנים המשמשים אותה להכנת דוחותיה 

על בסיס נתונים ראשוניים שהתבררו לאחרונה והטעונים . ייםהכספ

נראה כי קיימת סטייה מהותית באומדני העלויות , עדיין בדיקות נוספות

וההכנסות הצפויות של פרויקטים בביצועה של החברה לעומת 

מיליון  556בטווח הנאמד בין , האומדנים שהיו קיימים בידיה עד כה

סטייה זו צפויה לגרום להפסד המיוחס . ח"מיליון ש 356ח לבין "ש

במסגרת בדיקה . לבעלי המניות של החברה בסכום דומה לסכום הסטייה

לרבות , זו נבחנות גם ההשלכות וההשפעות של הפסד צפוי זה על החברה

הצורך בהצגה מחדש של תוצאותיה הכספיות וההשלכות על עמידתה של 

 . החברה בהתחייבויותיה כלפי גורמים מממנים

היקף הסטייה האמורה הינו בבחינת אומדן ראשוני המצוי , יודגש כי

עדיין בתהליך של בדיקה ואימות ובשל כך עשויים לחול שינויים 

הן , משמעותיים ביחס להיקף הסטייה וממילא לגובה ההפסד הצפוי

 . כלפי מעלה והן כלפי מטה

וני החליט דירקטוריון החברה למנות מפקח חיצ, 5651ביולי  50ביום 

המפקח . שתפקידו בדיקה ואימות של הנתונים והאומדנים האמורים

שחבריה הם כל , ידווח על ממצאי בדיקתו לוועדת דירקטוריון מיוחדת



6 
 

( חזי)חברי ועדת הביקורת של החברה וכן הדירקטור מר יחזקאל 

 . ברקוביץ

 . החברה בוחנת אפשרויות לחיזוק ולהרחבה של ההון העצמי שלה

מבעלי השליטה בחברה , מ"בע( פיתוח)לחברה נמסר מגזית גלוב ישראל 

ח מסך "מיליון ש 555כי בכוונתה לפעול להמרת , "(גזית פיתוח)"

מיליון  556אשר סכומן הכולל הינו )הלוואות הבעלים שהעמידה לחברה 

בהתאם למחיר הנעילה של מנית , למניות רגילות של החברה( ח"ש

ביולי  51, מ ביום חמישי"ת ערך בתל אביב בעהחברה בבורסה לניירו

תחזיק , באופן שלאחר ההמרה, ח למניה"ש 5.566אשר עמד על , 5651

בנוסף )מהון המניות המונפק של החברה  59% -גזית פיתוח במישרין כ

המרת  ההלוואות (. מ"בעדורי בניה . להחזקתה באמצעות קבוצת א

שורים הנדרשים על פי שהועמדו לחברה תבוצע בכפוף לקבלת כל האי

ברוב מיוחד כנדרש לפי חוק )לרבות אישור בעלי המניות של החברה , דין

 (ההדגשה אינה במקור) "(. 5999 -ט "התשנ, החברות

 .3כנספח ומסומן העתק הדיווח המיידי מצורף   

 -ובסיומו של יום המסחר נרשמה ירידה של כדורי בניה  צנח שער מנית, בעקבות הדיווח המיידי .00

 .במחיר המניה 45%

 .1כנספח ומסומן  שער המניה מאתר הבורסה מצורףהשינויים בפירוט העתק  

עקב תיקון דורי בניה של בהון העצמי הצפויה הירידה , האמורהדורי בניה על פי הודעת , כאמור .04

 ! ₪מיליון  059 -ל ₪מיליון  059של בין להיות בטווח צפוי , דוחותיה הכספיים

עמד , להודעת דורי בניה האמורה עובר, כפועל יוצא של שער מניית החברה, שווי השוק של החברה .05

 (.4ראה נספח ) ₪מיליון  86 -כ על

צפויה לגרום דורי בניה של בהון העצמי הצפויה הירידה , האמורה בניהדורי על פי הודעת , כאמור .07

 ! ₪מיליון  059 -ל ₪מיליון  059של בין  בסכום הנאמד בטווח להפסד לבעלי המניות של החברה

דורי בניה בתיאור מצבה הכספי של החברה עליה דיווחה  הסטייה המהותיתכי  ,ברי לכל בר בי רב .06

מחדלם של המשיבים . עשויים להיות חשובים למשקיע סבירהינם בגדר פרטים הבדיווח המיידי 

 .למחדלדורי בניה המהווה גם הודאה באחריות של , לעילדורי בניה ברור וגלוי לאור הודעת 

 דוריירידה בשער מנית 

ירד שער מניית , וכתוצאה מהדיווח המיידי, שלאחר הדיווח המיידיבמהלך יום המסחר , כאמור .08

 ! 45.40 % -בדורי בניה 
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 שלאחריוביום ו, ביום המסחר שלפני פרסום הדיווח המיידידורי בניה להלן השינויים בשער מניית  .00

 :(4 ראה נספח)

 28881100 -דורי בניה  -נתונים היסטוריים 
 יומי: תדירות נתונים, 01.20.0282עד תאריך  02.20.0282מתאריך 

         

 תאריך

שער 

נעילה 

 מתואם

שער 

נעילה 

 הון רשום למסחר )%(שינוי (באגורות)

שווי שוק 

אלפי )

 (ח"ש
מחזור 

 מחזור ביחידות (ח"ש)מסחר
מספר 

 עסקאות

27.07.2014 137.2 137.2 -45.12 34,819,587 47,772 1,833,088 1,451,346 519 

24.07.2014 250 250 0.16 34,819,587 87,049 6,295 2,518 5 
 

 עילות התביעה

 עילות לפי חוק ניירות ערך

 עקרון הגילוי

 : תחילה לא למותר להזכיר מושכלות יסוד .09

מסירת פרטי מידע מלאים ומדויקים על משמעו , עקרון הגילוי הנאות"

ככל שאלה , מצבו העסקי ועל פעולותיו של התאגיד החייב בדיווח

עקרון הגילוי . נדרשים לצורך קבלת החלטות בידי המשקיע הסביר

בריח תיכון שעליו נשענים יסודותיו של שוק , הנאות מהווה כלל יסוד

 848( 0)ד מו"פ, ערך ניירותרשות ' ברנוביץ נ. צ.א 5009.09א "ע)" ההון

 "(.עניין ברנוביץ" להלן)

ישקר  048.07א "ע) ."ושוב גילוי ועוד גילוי, תפיסת היסוד של דיני ניירות ערך היא גילוי", וכן .04

 ((.04.8.4006, לא פורסם) השקעות דיסקונט' חב' מ נ"בע

 מידע מהותי

תאגיד לצורך מילוי דרישת  שמגר על היקף חובת הגילוי המוטלת על' עמד הנשיא מ ברנוביץבענין  .00

 :פי דיני ניירות ערך וקבע כי-על" המהותיות"

אשר לו המשקיע הסביר בניירות ערך , חובת הגילוי משתרעת על עובדה"

היה בכך כדי לשנות באופן משמעותי את מכלול , היה יודע אודותיה

האינפורמציה שעל בסיסה יקבל החלטות הנוגעות להשקעה בניירות 

 ..."ערך בחברה הנוגעת לענין

 חשיבות הגילוי בדוחות כספיים

ם המשקפים נאמנה את מצבה הכספי של חברה היא בבסיס דיני החובה בעריכת דוחות כספיי .00
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 :קובע, לחוק החברות 460סעיף , כך למשל. ניירות הערך

הדוחות ייערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים וישקפו באופן נאות את "

 ".הם אמורים לשקף בהתאם לכללים אלה אשר

 :קובעת, 0949 - ע"תש, (ספיים שנתייםעריכת דוחות כ)לתקנות ניירות ערך  (א)0תקנה , למשל, וכך .04

חות ייערכו לפי כללי החשבונאות וישקפו באופן נאות בהתאם "הדו"

את , החשבונאות את מצב עסקי התאגיד לתאריכי המאזנים לכללי

את השינויים בהונו העצמי ואת תזרימי המזומנים שלו , פעולותיו תוצאות

 ."הדיווח בשנות

לפסק  05' בסע, 084( 5)ד מט"פ, מ"חברת דיסקונט בע' מ נ"בעישקר  048/07א "הנשיא ברק בע .05

 :התייחס לחשיבות הגילוי הנאות בדוחות הכספיים

בגילוי , במסגרתו של עקרון הגילוי הנאות, חשיבות מכרעת טמונה"

חות הכספיים הם מקור חיוני "דו(. שנתיים ורבעוניים)חות כספיים "דו

: יה בציינו'פרוקצ. א' פרופעמד על כך . למידע על מצבה של החברה

מכל הפרטים המדווחים לרשם החברות אין אף לא אחד שיש בו תועלת "

רבה יותר לשיקוף מצבה הכלכלי והפיננסי של החברה מחשבונותיה 

המתקשר החיצוני החפץ לשקול האם להיכנס ליחסים . הכספיים

פרטים על , בראש ובראשונה, משפטיים עם החברה מעוניין לדעת

מבנה ההון שלה וכיוצא באלה , נזילותה, רווחיותה, תה הפיננסיתיציבו

בלי מידע זה אין משמעות של ממש להעדפתו של תאגיד אחד על . פרטים

 553( דיני חברות חדשים בישראל, יה'פרוקצ. א)תאגיד אחר 

 (."ט"התשמ)

ביר וכל דבר לרבות דבר העלול להטעות משקיע ס״: לחוק ניירות ערך 4בסעיף  רט מטעה״ מוגדר״פ .07

 .״חסר שהעדרו עלול להטעות משקיע סביר

 .כי הדיווחים התקופתיים כללו פרטים שגויים ומטעים, מודה בדיווח המיידי, דורי בניה, בענייננו .06

בהפחתה המהותית ביותר של הון  -כי כל משקיע סביר היה רואה , אין גם ולו צל צילו של ספק .08

אותו הציגה  בהיקף ,לבעלי המניותהעצום ויחוס ההפסד ( למעשה מחיקת הון החברה)החברה 

 .כמידע מהותי למשקיע סביר -החברה בדיווח המיידי 

 :קובע, לחוק ניירות ערך 4א44סעיף  .00

במסמך או במפרט , בהודעה, בדוח, בתשקיף, קיףבטיוטת תש (א)"

לא יהיה , (דיווח –בסעיף זה )המוגשים לפי חוק זה לרשות , הצעת רכש

 ".פרט מטעה
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 :ערךלחוק ניירות ( א)04על פי סעיף  .49

אחראי כלפי מי שרכש ניירות  55מי שחתם על תשקיף לפי סעיף ( 5)"

או רכש ניירות וכלפי מי שמכר , ערך במסגרת המכירה על פי התשקיף

לנזק שנגרם להם מחמת , ערך תוך כדי המסחר בבורסה או מחוצה לה

 .שהיה בתשקיף פרט מטעה

 במועד שבו אישר, תחול גם על מי שהיה( 5)האחריות לפי פסקה ( 5)

, דירקטור של המנפיק, הדירקטוריון את הנוסח הסופי של התשקיף

  ".הכללי שלו או בעל שליטה בו המנהל

ג לחוק ניירות ערך לנזק שנגרם למחזיקי מניות דורי בניה בשל 08לפי סעיף  אחראים המשיבים .44

 0-6המשיבים , בהיותה התאגיד המדווח 4המשיבה . בדוחות התקופתיים יםהמטע יםהפרט

בהיותו נושא המשרה הבכיר ביותר  0ומשיב  בהיותו המנהל הכללי 8משיב , בהיותם דירקטורים

 :ג קובע08סעיף  .ואישר נכונותם יווחים התקופתייםעל הד החתוםבתחום הכספים 

– לפי הענין ובשינויים המחויבים , יחולו 31עד  35הוראות סעיפים  (א)"

המנהל הכללי שלו ובעל , דירקטור של תאגיד, על תאגיד (5)
בהודעה או , לגבי פרט מטעה שהיה בדוח -שליטה בו  
 -בסעיף זה )התאגיד לפי חוק זה  במסמך שהגיש  

 ;(דיווח

סקירה או אישור שנכללו או , דוח, על מי שנתן חוות דעת (5)
לגבי פרט מטעה  –בדיווח , בהסכמתו המוקדמת, שנזכרו

בסקירה או באישור , בדוח, שהיה בחוות הדעת
 .האמורים 

 ".למעט המדינה -" בעל שליטה", בסעיף זה (ב)  

 . כאמור וכמפורט לעיל, קופתייםלפרטים המטעים בדוחות הת אחראית 4ה המשיב, הנה כי כן .40

ונושאי משרה בכירה בחברה במועדים הרלוונטיים לפרסום  דירקטורים ששימשו, 0-0 המשיבים

אחראים כלפי בעלי המניות של דורי בניה בגין הנזק , הדוחות התקופתיים שכללו דיווחים מטעים

  .שנגרם להם עם היוודע דבר קיומם של הפרטים המטעים

הואיל והפרו הוראות של חוק ניירות , יא לחוק ניירות ערך50אחראים גם לפי סעיף  4-8 המשיבים .40

משיב , בחברהבהיותם דירקטורים  0-6המשיבים  ,החברה - 4המשיבה : ערך והוראות התקנות לפיו

 :יא קובע50סעיף . של החברהבהיותו המנהל הכללי  8

לנזק שנגרם לו מנפיק אחראי כלפי המחזיק בניירות ערך שהנפיק ( א)"

או , כתוצאה מכך שהמנפיק הפר הוראה של חוק זה או תקנות לפיו

הוראה של שטר הנאמנות שלפיה חלה חובה על המנפיק כלפי הנאמן 

 .למחזיקים בתעודות התחייבות שהנפיק

תחול גם על הדירקטורים של ( א)האחריות האמורה בסעיף קטן  (ב)
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  ".ליטה במנפיקעל המנהל הכללי שלו ועל בעל ש, המנפיק

אף מקבל משנה תוקף לאור העובדה כי רק ממש , החמור מאוד לכשעצמו, מחדלם של המשיבים .44

 .לאחרונה מצאה לנכון החברה לתקן את דיווחיה הכספיים עקב פגמים שנמצאו בהם

תוך תיקון טעויות , 0940ח השנתי לשנת "את הדו, בשנית, פרסמה החברה 07.5.0944ביום , כך .45

 ! יות צפויות והרווח הנגזר מהן במספר פרויקטיםבאומדן עלו

אלא שבניגוד . מלאה וראויה, משקיע סביר יכול היה לצפות שתיקון הדוחות יעשה בצורה אמיתית .47

כי אם לכל היותר , יסודי" ניקוי אורוות"מסתבר שלא מדובר היה ב, לציפייה לגיטימית וסבירה זו

 . הלא נעים שדבק בדיווחי החברה מעט מהריחרק בפתיחת צוהר קטן דרכו השתחרר 

מדווחת דורי בניה שוב על טעויות באומדני החברה ביחס לעלויות , בחלוף חודשיים בלבד, וכך .46

 !ולהכנסות החברה

, המבקש לא הסתמך באופן ישיר על הפרט המטעה קמה גם אם אחריותם של המשיביםכי  ,יובהר .48

ודי בקיומו של קשר סיבתי בין הפרט המטעה או הפרת הוראות החוק לבין הנזק שנגרם למבקש 

, 067( 5)פ״ד נה ,שמש' רייכרט נ 8078/07ברע״א ראה . המבקשואין נדרשת הסתמכות ישירה של 

044-040: 

דרישה שלפיה הסתמכות ישירה על פרט מטעה בתשקיף תהווה תנאי "

חוק ניירות ערד אינה עולה בקנה אחד עם  פי -הכרחי להגשת תביעה על

להסדיר את הפעילות בשוק  -שהיא , התכלית המונחת בבסיסו של החוק

להבטיח את הגינות המסחר בו תוך שמירה על אמינות הדיווח ; ההון

שאי להציב בלמים מפני התנהגות בלתי ראויה של נו; הנכון והמלא

הצבת דרישת . קיעיםעל ציבור המש ןהמשרה בחברות הציבוריות ולהג

ההסתמכות הישירה על מסמכי החברה כתנאי סף בלתו לא יוכל 

המשקיע הנפגע לתבוע את האחראים לפרסומו של אותו פרט מטעה 

תצמצם את אפשרות התביעה לאותו ציבור מצומצם של משקיעים 

המתמצאים היטב בנעשה בשוק ההון ומקפידים על קריאתם וניתוחם 

תוצאה זו . קבלת החלטות ההשקעה שלהםשל מסמכי החברה בטרם 

תשלול מן המשקיע הקטן אשר איננו מצויד כלל בכלים המקצועיים 

לקריאת תשקיפים ודוחות כספיים והבנתם את ההגנה שהמחוקק פרס 

 ".תסכל את תכלית החקיקה ךעליו בחוק ניירות ערד ובכ

 לפי עילות שלא בחוק ניירות ערך המשיביםאחריות 

בעילות שמחוץ לחוק , בנוסף לעילות לפי חוק ניירות ערך, אין מניעה לתבוע בייצוגית ,לפי הפסיקה .40

 (.067( 5)פ״ד נה, רייכרט נ׳ שמש 8078/07א "רע)ניירות ניירות ערך 
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 רשלנות ומצג שווא רשלני

דורי כמו גם קונקרטית כלפי רוכשי מניות , חבים בחובת זהירות מושגית המשיביםלמותר לציין כי  .59

בין היתר , וזאת, וניתן לומר שחובות זהירות אלו הינן חובות זהירות מוגברות( חברי הקבוצה) בניה

נוכח יחסי הכוחות ופערי המידע שבין הצדדים ונוכח ההקפדה היתירה שיש להקפיד על גילוי נאות 

 .בשוק ההון

סביר  משרהשנושא או במחדליהם הפרו חובות זהירות אלו ועשו מעשה /בפעולותיהם ו, המשיבים .54

סביר ונבון היה עושה באותן  שנושא משרהאו לא עשו מעשה /ונבון לא היה עושה באותן נסיבות ו

סביר ונבון וכשיר  שנושא משרה, או לא נקטו מידת זהירות, או לא השתמשו במיומנות/נסיבות ו

 .לפעול היה משתמש או נוקט בנסיבות העניין

לכל הפחות בגדר ״התרחשות צפויה״ בעקבות , זה הינו נזק. כתוצאה מכך נגרם לחברי הקבוצה נזק .50

או /מעשיהם ו. או מחדלי המשיבים המנוגדים לחובות המוטלות עליהם ואשר אותן הפרו/פעולות ו

או /שנגרם כתוצאה מסתברת וטבעית מהמעשים ו, מחדליהם של המשיבים הינם בגדר הסיבה לנזק

 .המחדלים האמורים

בין : כמפורט לעיל בנוגע לעוולת הרשלנות, יסודות העוולה כולם מתקיימים בנסיבות העניין .50

המשיבים הפרו את חובת הזהירות וגרמו בכך , (מושגית וקונקרטית)הצדדים קיימת חובת זהירות 

כי חברי הקבוצה יסתמכו על , או לכל הפחות צריכים היו לדעת, אין ספק שהמשיבים ידעו. לנזק

( הדוחותובין בהסתמכם על כך כי השוק מסתמך על , בין ישירות) בדוחות התקופתייםשהמצג 

ובדוחות התקופתיים וכי לא היה למשיבים יסוד סביר להניח כי חברי הקבוצה יבצעו בדיקות 

  .ם של הפרטים המטעיםם אשר היה בהן לגלות את דבר קיומבעצמ

 הפרת חובה חקוקה

במקרה . שניזוקו לפי עוולת הפרת חובה חקוקה דורי בניהת חבים כלפי מחזיקי מניו המשיבים .54

המועצה המקומית ' ועקנין נ 445/89א "ע)שלפנינו מתקיימים התנאים לעוולת הפרת חובה חקוקה 

 (:440( 4)ד לז"פ, בית שמש

כמפורט , בענייננו חוק ניירות ערך והתקנות לפיו -חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק  .א
 .בתובענה

מובן כי החיקוקים האמורים נועדו להגנתם של ציבור  -החיקוק נועד לטובתו של הניזוק  .ב
 .המשקיעים ומחזיקי ניירות הערך

 יםפרט יםהכולל דוחות תקופתייםפרסמה  חברהה -פר את החובה המוטלת עליו המזיק ה .ג
 .בתובענהכמפורט , השונים האוסרים פרסום פרטים מטעים חיקוקיםלבניגוד  יםמטע

הפרת החיקוקים גרמה לירידת ערך מנית , בתובענהכפי שפורט  -ההפרה גרמה לניזוק נזק  .ד
 .יםהמטע יםעם גילוי הפרט החברה

הנזק שנגרם הוא בדיוק מסוג הנזקים  -הנזק שנגרם הוא מסוג הנזק אליו התכוון החיקוק  .ה
 .שהחיקוקים נועדו למנוע

לא בא , לפי פירושו הנכון, חוק ניירות ערך -ין החיקוק לא התכוון לשלול את הסעד בנזיק .ו
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 .לשלול סעד בנזיקין

 הפרת חובת תום הלב

 .בשל כך םהלב כלפי חברי הקבוצה ויש לחייב הפרו את חובות תום המשיבים .55

במיוחד כשמדובר במידע שבידיעת צד , חובת תם הלב מקפלת בחובה חובת גילוי מידע מהותי .57

 (.004( 4)ד לב "פ, צרפתי' ספקטור נ 860/65א "ע)לגלותו בעצמו כאשר הצד אינו יכול , מתקשר

-תשל״ג, (חלק כללי)לחוק החוזים  00-ו 40פי סעיף -עקרון תום הלב חל על עניינה של תובענה זו על .56

דורי לבין חברי הקבוצה שרכשו את מניות , בשל היחסים החוזיים הקיימים בין המשיבים 4060

. לחוק החוזים( ב)74בהתאם לסעיף , או בשל היותו עקרון על החולש על כל פעולה משפטית/ו בניה

היה לפעול בתום לב ובהגינות בשל  חובת תום הלב מוגברת ועל המשיביםבנסיבות העניין קיימת 

 .פערי המידע והכוחות שבין הצדדים

כמפורט )דורי בניה מנית  דיווח המיידי גרם לירידת שערב גילוי דבר קיומם של הפרטים המטעים .58

 .ולפיכך לנזק לחברי הקבוצה, (בתובענה

 . יםהמטע יםבשל הפרטנזקים שנגרמו לחברי הקבוצה לפיכך המשיבים אחראים ל .50

 הנטל על המשיבים

נטל הוכחת התחולה ": אחראים לנזק שנגרם לבעלי המניותאין הם להראות כי  הנטל על המשיבים .79

-ר לאה פסרמן"המלומדת ד" )על הנתבע הטוען לתחולתןשל הוראות שלילת האחריות מוטל 

 :להלן סעיפי הפטור בענייננו(. 504' בעמ( 0990) חובת הגילוי -דיני ניירות ערך , יוזפוב

- לא תחול  35או  35האחריות לפי הסעיפים . 33

על מי שהוכיח שנקט כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח שלא  (5)
הכל לפי , ח או באישור"בדו, הדעת בחוות, יהיה פרט מטעה בתשקיף

ומילא חובתו לפי , וכי האמין בתום לב שאכן אין בו פרט כזה, הענין
 ;(ד)55סעיף 

— יב לא תחול 55-יא ו55האחריות לפי סעיפים . יג55

על מי שהוכיח שנקט כל האמצעים הנאותים כדי למנוע את  (5)
 ;ההפרה

היה עליו לדעת או לא על מי שהוכיח שלא ידע את דבר ההפרה ולא  (5)
 ;היה יכול לדעת

כלפי מי שהוכח שרכש את ניירות הערך של המנפיק בשעה שידע  (3)
 .או היה עליו לדעת על ההפרה

 
אין די כדי לפטור מאחריות לפי חוק , בדוחותבהיעדר ידיעה בפועל על הפרטים המטעים שנכללו  .74

או צריך היה לדעת על הפרות החוק יכול "אמת המידה לפטור מאחריות היא האם . ניירות ערך

". המתבצעות בחברה ועל הפרטים המטעים אשר נכללו בתשקיף ובדוחות הכספיים של החברה

יורשי המנוח שמש ' רייכרט נ 045/90א "עדיאל בע' השופט י' לפסק דינו של כב 44-40ראה סעיפים 

 (.6.7.96מיום , לא פורסם)
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לפסק  00, 05' ראה למשל ס) הירות הרגיל של רשלנותמסטנדרט הזסטנדרט הזהירות הנדרש גבוה  .70

מחוזי . )א.תקלינג ' לפסק הדין של השופט י 40' סע ;לעיל רייכרטעדיאל בפרשת ' דינו של השופט י

 .(554( 5)דינים מחוזי כרך כו, אילין נ׳ רוטנברג 0480/85( ת״א

לבין , שהתגלה בין האמור בדוחות התקופתיים המשמעותיעל כתפיהם גם נוכח הפער מוטל הנטל  .70

על פי הודעת , ₪מיליון  059-599הפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של בין , בין היתר)המציאות 

אסולין  00474-44-90צ "ת השופט בנימיני בעניין' בעניין זה יפים דבריו של כב. דורי בניה( והודאת)

  (: 40.0.0940מיום  ,לא פורסם) מ"השקעות בע ישראלאפריקה ' נ

במקרה בו טענת התובע בדבר קיומו של פרט מטעה בתשקיף או , דהיינו"

ח של החברה מבוססת על הפער המשמעותי בין האמור באותו "בדו

, לבין מצבה של החברה במציאות זמן קצר לאחר מכן, ח"תשקיף או דו

 ".עובר הנטל אל החברה ליתן הסבר לקיומו של פער זה

הואיל , והפסיקה הנוגעת לו" הדבר מדבר בעד עצמו"המשיבים גם נוכח הכלל של  הנטל הוא על .74

 .אלא ברשותה ובשליטתה המלאה של החברה, והמידע הרלוונטי אינו מצוי ברשותו של המבקש

  הסעדים המבוקשים

למניעת חזרה מיותרת מופנה בית המשפט הנכבד לאמור במבוא לבקשה זו בכל הנוגע לסעדים  .75

 .במסגרת הליך זההנתבעים 

 אמדן הנזק

דורי ירדה מניית , וכתוצאה מהדיווח המיידי, שלאחר הדיווח המיידייום המסחר  בתום, כאמור .77

 (.ואף יותר מכך במהלך יום המסחר) 45% -ביחס לשוק ב כבניה 

הואיל ומחיר המניות לא שיקף את , חברי הקבוצה רכשו את מניות החברה במחיר מנופח ומופרז .76

אלא הושפע והתבסס על המידע שבדוחות המטעים , י האמיתי והמלא של דורי בניהמצבה הכספ

 .שפרסמה דורי בניה

ק שנגרם עקב פרסומו של שיטות שונות לחישוב הנזל. קיימות מספר דרכים לקבוע את שיעור הנזק .78

על -תקל "משה שמש זיורשי המנוח ' רייכרט נ 045/90א "פסק הדין המנחה ע - פרט מטעה

 חישוב", קלמנט ואלון חנס שרוןראה גם  .המונה מספר אפשרויות לחישוב הנזק, 0076, (0)0996

 .(0940) 700 לה, משפט עיוני" ערך-בניירות הטעיה בגין ייצוגית בתובענה הנזק

, עניין זהדע הרלוונטי לחלק מהמיהואיל ובשלב זה  אפשריתהערכה מדויקת של הנזק אינה , ואולם .70

 .טרם גולה על ידה, י מטבע הדברים ברשותה של החברהוהמצו

בשלב זה של בקשה לאישור , (ייצוגיות והפסיקהלחוק תובענות  (ב)4סעיף לשון )על פי דין , ממילא .69

בעניין . לחברי הקבוצה לכאוריאין צורך לכמת את הנזק ודי לו למבקש שיצביע על נזק , כייצוגית

' נמ "נהול קרנות בעהראל  44444-95-90צ "השופט גרוסקופף בת' יפים דבריו של כב, למשל, זה
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התלויה  005/40א "רעה על ההחלטה הוגש) (06.40.0940, נבו) 454פסקה , מ"גרופ בע לנדמארק

 :(ועומדת

משהוכח כי קיימת אפשרות סבירה שיוכח כי הפרט המטעה השפיע "

לשאלה , בשלב הנוכחי, אינני סבור שיש להידרש, על הצלחת ההנפקה

סוגיה זו ראוי שתיבחן . מהו הנזק שנגרם למשקיעים בעקבות זאת

 ."ולאחר קבלת חוות דעת של מומחים, במסגרת ההליך העיקרי

נזק עליו ניתן , אין ולא יכול להיות חולק כי נגרם נזק משמעותי ביותר לחברי הקבוצה, בעניינו .64

 .לאחר פרסום הדיווח המיידיללמוד מהצניחה הדרמטית במחיר מניית דורי בנייה מיד 

, ירידת שווי המניות, בהתחשב בשווי המניות לפני הדיווח המיידי, וגס שמרני, על פי אומדן ראשוני .60

מוערך סך הנזק לחברי הקבוצה בסך של  -היקף המניות המוחזקות שלא על ידי בעלי השליטה 

 .₪מחמישה מיליון  למעלה

 כייצוגית התובענה לאישור התנאים של קיומם

 .הבקשה עומדת בכל התנאים הנדרשים לצורך אישור התביעה כתביעה ייצוגית .60

על התובע הייצוגי להוכיח את עמידתו בתנאים לאישור תביעה ייצוגית רק באופן לכאורי נזכיר כי  .64

. חמירות מדי על מנת שלא להטיל עומס רב מדי בבירור הנושא המקדמיואין להעמיד דרישות מ

 .067( 5)פד״ נה שמש נ׳ רייכרט 8000/07 ע״אראה למשל 

 תובענות ייצוגיות התובענה דנן נכללת בגדר סוגי התביעות המפורטים בתוספת השנייה לחוק

לא תוגש תובענה אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות ״ 0פי סעיף -על .65

 .״ענה ייצוגיתאו בעניין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תוב

ניתן להגיש תובענה ייצוגית בעילה הנובעת , לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות 5פי פרט -על .67

 .." ; רכישה או מכירה, החזקה, בעלות -" זיקה" -לעניין זה ; מזיקה לנייר ערך או ליחידה

 . שהתובענה עניינה תביעה בעילה הנובעת מזיקה לנייר ערך, וכפי שהובא לעיל, אין ספק .66

 יש למבקש עילת תביעה

 .בבקשהיש עילת תביעה אישית כמפורט , בשוק המשנידורי בניה אשר רכש את מניות , למבקש .68

 הגדרת קבוצת המעוניינים

 .הנכבד לאמור במבוא של בקשה זובכל הנוגע להגדרת קבוצת המעוניינים מופנה בית המשפט  .60

ויש אפשרות , התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה

 סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה
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וזאת בין אם , כפי שהוצג בבקשה זו, מרכיביה המהותיים של התובענה משותפים לחברי הקבוצה .89

 .ומכאן שתנאי זה מתקיים בתובענה דנא, בהיבט העובדתיבהיבט המשפטי ובין אם 

, לבין כלל חברי הקבוצה יםהוראות הדין הרלבנטיות לתביעה חלות ביחסים שבין המשיב, ככלל .84

 .ומשכך השאלה אם המשיבה הפרה את הוראות הדין משותפת לכלל חברי הקבוצה

 כל חבר שרכשספר המניות מו מועד הרכישה של המניות :לתובענההקבוצה  חבריההבדלים בין  .80

 .אינם מצדיקים הגשת תביעות פרטניותבוודאי שהבדלים אלה . במהלך תקופת ההטעיה

 חבריכאשר הפרת הדין כלפי , יםידי המשיב-הקבוצה נפגע מהפרת הוראות הדין על מחבריכל אחד  .80

 .דומה -הקבוצה 

 :השאלות המהותיות של משפט או של עובדה המשותפות לקבוצה ואלו הן .84

 ? כללו פרטים מטעים התקופתיים דוחותהאם ה •

 ? הפרטים המטעים מחדל בגיןדורי בניה  מניות מחזיקי כלפי חבות למשיבים האם •

 ? היקפו ומה, חברי הקבוצה המניות למחזיקי לנזק גרם המחדל האם •

פי שטענותיו כל" אפשרות סבירה"יש פיק שהמבקש ישכנע את בית המשפט שכי מס, נזכיר .85

כי בית המשפט העליון חזר והדגיש כי אין להעמיד  ,וכן .תוכרענה לטובת הקבוצההמשיבים 

 0076/05א "ראה למשל ע)דרישות מחמירות מדי לעניין מידת השכנוע בקיומה של עילה לכאורה 

' לפסק דינה של כב 000-009' בעמ, 040( 0)ד נא"פ מ"טמפו תעשיות בירה בע' מ נ"מגן וקשת בע

 (.כהן-השופטת שטרסברג

על כך כי קיימת בבירור מצביעים , העובדות יחד עם הטיעונים המשפטיים המפורטים בבקשה זו .87

כי ההכרעה בתובענה תהיה לטובת המבקש וחברי " אפשרות סבירה"ובוודאי , אפשרות של ממש

 .הקבוצה כולה

 תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין

ניירות הערך הוא תחום מובהק לבירור תובענות ייצוגיות ובהקשר זה יש חשיבות מיוחדת תחום  .86

, לתובענה הייצוגית על מנת לאכוף את דיני ניירות הערך ואת איכות התנהלות החברות הציבוריות

 :664( 5)פ״ד מט טצת נ׳ זילברשץ 4557/04כאמור ברע״א 

. א דיני ניירות ערךתחום מובהק ליישומה של התובענה הייצוגית הו"

, השיקולים המרכזיים המונחים ביסוד התובענה הייצוגית מונחים

גם ביסוד תכליתה של התובענה הייצוגית בתחום ניירות , בדרך כלל

כל מחזיק . ניירות הערך מפוזרים בידי משקיעים רבים, אכן. הערך

סך כל , עם זאת. השקיע סכום קטן או בינוני לרכישת ניירות הערך

דרוש אפוא תובע . קעה של הציבור בחברה עשוי להיות גדולההש

של ( האישית)אלא גם את זכותם , ייצוגי שיתבע לא רק את זכותו שלו
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לעתים קרובות הנזק לכל פרטי הקבוצה . כל אחד מבני הקבוצה כולה

כגון פרט , או סדרת מקרים אחידה, נגרם בשל מקרה אחד ואחיד

 -הייצוגית בתחום ניירות הערך  התביעה: זאת ועוד. מטעה בתשקיף

לתבוע ייצוגית את החברה " קטן"המעניקה תמריץ לבעל מניות 

 .. מהווה מכשיר חשוב לאכיפת דיני ניירות הערך -ונושאי המשרה בה 

המשפט ההשוואתי מלמד כי במדינות שבהן נקבעו תביעות , אכן

ה היה שיפור באכיפת החובות המוטלות על החבר, ייצוגיות בחקיקה

 ".ועל נושאי המשרה בה

הראויה וההוגנת לבירור הפלוגתאות והכרעה , תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה, בנסיבות העניין .88

 .בהתחשב בהיקף הנזק המצרפי ובמספר הניזוקים, בין היתר, בהן

אין ספק שלא יהיה זה יעיל והוגן להכריע במחלוקת בדרך של הגשת תביעות פרטניות של בעלי  .80

שנגרם לחלק או , בין היתר בהתחשב בהיקף הנזק האינדיווידואלי הנמוך, ערך מן הציבורניירות 

 (.מניות 0,599רכש אשר , כדוגמת המבקש)הקבוצה  מחברילמרבית 

 גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת התובענה כתובענה ייצוגית

 -כ) גופים מוסדיים, (79.5% -כ) בעלי ענייןבידי דורי בניה הוחזקו מניות  במועד הגשת הבקשה .09

 (.08% -כ ) והיתרה מוחזקת בידי הציבור , ( 44.5%

כאשר מדובר בחברה ציבורית שמניותיה נסחרות ואולם , גודל הקבוצהאין למבקש נתונים על  .04

א "ראה למשל ת. נטל ההוכחה לגבי אי קיומו של תנאי גודל הקבוצה רובץ לפתח המשיבה, בבורסה

חמישה יוד תכשיטנים ' מ נ"ול השקעות וייעוץ פיננסי בינלאומי בעא ניה.גלובל ק 4446/04( א"ת)

 (.408, (6)כו , דינים מחוזי, מ"תעשיית מתכת יקרות בע

 .גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת התובענה כתובענה ייצוגית, בנסיבות אלו .00

 לבקיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום 

 רצונו היא הייצוגית בתובענה למבקש שיש הבלעדי והעניין לב בתום זו בקשה מגיש המבקש .00

 . בהצלחתה

שיתכן כי אין להם המשאבים והזמן , לייצג גם את עניינם של חברי הקבוצה המבקש יכול ומוכן .04

 .במיוחד בהתחשב בגובה הנזק הנמוך למשקיע מסוגו של המבקש, להשקיע בעמידה על זכויותיהם

שעשויה להביא תועלת של ממש לכל חברי , התביעה דנא מבוססת על עילות אמיתיות ורציניות .05

שאינה מתיישבת עם האינטרסים של כלל  ינה מכוונת להשיג מטרה של המבקשוהיא א, הקבוצה

 .בתביעה חברי הקבוצה

תובענות כגון בניסיון ו ידע, בעלי כישורים, יקים ומנוסיםבאי כוחו של המבקש הינם עורכי דין ות .07

 .התובענה דנן
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לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית והעניינית לדון בתובענה ובבקשה לאישור התובענה  .06

 .כתובענה ייצוגית

בפנקס התובענות הייצוגית ולא מצא בקשה לאישור או תובענה  ,באמצעות באי כוחו, בדק המבקש .08

אשר השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי , שהיא תלויה ועומדת, ייצוגית

כי הוגשה , יוער .זוזהות או דומות לשאלות כאמור המתעוררות בבקשתו , הקבוצה המתעוררות בה

, אביב-בתל (תכלכלימחלקה )המחוזי  בבית המשפט, גיתבקשה לאישור תובענה ייצו 0.6.0944ביום 

ח "התגלו עם פרסום הדואשר  אחריםפרטים מטעים  ,על פי האמור בה, שעילתה, כנגד דורי בניה

 (.48008-96-44. צ.ת) 40.0.0944ביום  ,הכספי השנתי של החברה

 .תצהירו של המבקש התומך בבקשה ומהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זומצורף  .00

תובענה המשפט הנכבד להיעתר לבקשה דנא ולאשר את התובענה דנא כ-מתבקש בית, על כן אשר .499

 .לרבות שכ״ט עו״ד ומע״מ, ייצוגית ולחייב את המשיבה בהוצאות המבקש

 .מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה .494

 

 

   _______________   ____________  

    ד"עו, גיל להב    ד"עו, רונן  להב     

      55155. ר.מ       50751.  ר.מ       

 באי כח המבקש            
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