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 המשיבים

 
 בקשה לאישור הגשת תובענה ייצוגית

 

ונגעה לחברת ב. יאיר ולניירות  9192במאי  91עניין לנו בפרשה שהפתיעה והסעירה את שוק ההון ביום  .א

הבכירים בחברה מעורבים לי השליטה ונושאי המשרה . התברר כי בעסדרות אג"ח( 1-)מניה ו השלהערך 

לפרויקטים של החברה  הינם בנוגעהמשטרה חשדות . וכי הם נחקרו ונעצרו בגין כך לכאורה בפלילים

 באילת.
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למרות זאת, המידע "זלג" לשוק. ראשית, החברה לא דיווחה כדין וכמתחייב אודות האירועים החריגים.  .ב

בניירות  םאת אחזקותיה ולפני שהשוק ידע עליו ומכר את המידע ו"יודעי סוד" ניצל –ת מקורבים ו וקבוצ

, ידייהחברה מפרסום דיווח מ העערך החברה. גם לאחר שהמידע זלג והשפיע על השוק באופן דרסטי, נמנ

במחדלם ובאי מתן דיווח הפרו המשיבים  הגם שבשוק שררה בהלה ואי וודאות בנוגע לניירות ערך החברה.

 נזקים ולפיכך חייבים במתן פיצוי.  ואת חובותיהם כלפי ציבור המשקיעים וגרמו ל

 בזהירות פועלים היו שאי משרה בחברה,ו, שהם בעלי השליטה, דירקטורים ונהמשיבים אילו, שנית .ג

 ניירות שווי בירידת התבטא ואשר משקיעיםל שנגרם הנזק את למנוע ביכולתם שהיה הרי המתחייבת

כשומרי סף האמונים על ענייני המשקיעים כמתחייב, לא חשפו מילאו את תפקידם , לא המשיבים .הערך

את ההתנהלות הבעייתית בחברה מראש ובזמן, לא הרתיעו על הסיכונים הכרוכים בהתנהלות כאמור ולא 

חדלי כתוצאה ממעשי ומית אפקטיבית בחברה. הקפידו על מילוי חובותיהם בנוגע לביקורת פנימית ופיננס

 המשיבים נגרמו למשקיעים נזקים ומשכך, המשיבים חייבים במתן פיצוי.

 ;להלן כמפורט הכל

 מבוא

 רות כדלקמן:בית המשפט הנכבד מתבקש להו

להגיש את התובענה המוגשת בד בבד עם בקשה זו, כתובענה ייצוגית, בהתאם להוראות  תלהתיר למבקש .9

 ."(ייצוגיותתובענות חוק )להלן " 3008 –חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו 

 להגדיר את הקבוצה בשמה מוגשת התובענה כדלקמן: .9

בערב , מ"בע 4588 בניה לעבודות קבלנית חברה יאיר. ב חברתנייר ערך בכל מי שהחזיק "

 "(הקבוצה" )להלן "למעט המשיבים ו/או מי מטעמם 3041במאי  45יום 

לחלופין, להגדיר את הקבוצה בהתאם לשיקול דעת בית המשפט הנכבד, בהתאם לעובדות כפי שתתבררנה 

 בפניו.

: פיצוי של ה( לחוק תובענות ייצוגיות כי הסעד בגין התביעה הייצוגית יהי2)א()92לקבוע בהתאם לסעיף  .3

בתוספת  בסכום השווה לנזק שנגרם להם כתוצאה מירידת שווי ניירות הערך בהם החזיקו, חברי הקבוצה

ו3או כל סעד אחר לטובת הקבוצה בהתאם  ועד ליום התשלום בפועל 9192במאי  91ריבית והצמדה מיום 

 )ג( לחוק תובענות ייצוגיות.91לסעיף 
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כל התנאים לאישור התובענה כייצוגית כמפורט להלן וליתן החלטה בהתאם לסעיף לקבוע כי מתקיימים  .2

על פרסום החלטה ונוסחה ולחייב את המשיבים בעלויות הפרסום.  להורותייצוגיות. תובענות )א( לחוק 92

 לחייב את המשיבים בהוצאות ובשכ"ט עו"ד כדין. 

 הצדדים

בחברות מקרב הציבור נוסדה לשם הגנה על המשקיעים  (,Minority Capital) קפיטל מינוריטי –המבקשת  .5

פועלת לשם הגנה כאמור, באמצעות נקיטת הליכי אכיפה פרטית בשוק ההון,  מבקשתההציבוריות. 

העסקת  משתמשת בהונה לשם מבקשתבאמצעות הגשת תביעות ייצוגיות ונגזרות. ה, אך לא רק, לרבות

מימון עבודות מחקר,  דוקטורנטים ומסטרנטים )במנהל עסקים, מימון, חשבונאות ומשפט(, אנליסטים,

 . מינוריטי קפיטלואינה מחלקת רווחים היתודעת מומחים הניתנים בתמיכה למטר הערכות שווי וחוות

חברת ואג"ח שהונפקו ע"י מחזיקה בתיק השקעות המרוכז בבורסה לניירות ערך בתל אביב, לרבות מנית 

 ב. יאיר. 

  א'מצ"ב ומסומן  מניית ואג"ח ב. יאירב אחזקה מאישורהעתק 

 , חברה ציבורית"(החברה)להלן " - מ"בע 4588 בניה לעבודות קבלנית חברה יאיר. ב - 9המשיבה  .8

 יזום, בניה ושיווק של פרויקטים בתחום הנדל"ן, בעיקר בתחום הבניה למגורים. מתמקדת ביש

 (בין בעצמו ובין באמצעות חברות שבשליטתווהבעלים ), יו"ר הדירקטוריוןהנו  - ביטון יאיר - 9המשיב  .0

והחל את דרכו בה עוד  9166מההון המונפק והנפרע של החברה. יאיר ייסד את החברה בשנת  29% -כ של

הוא הרוח החיה באזור ירושלים. ביותר כשהחברה עסקה בביצוע עבודות שיפוצים בהיקפים מצומצמים 

 מאחורי החברה, שמו מזוהה עם החברה יותר מכל והחברה אף נקראת על שמו. 

)פעיל( )כיהן בעבר כמנכ"ל משותף, הנו סגן יו"ר הדירקטוריון  - 9 אחיו של משיב - ביטון יוסף - 3המשיב  .6

המניות מהון  21% -כ והבעלים )בין בעצמו ובין באמצעות חברות שבשליטתו( של( 9199במאי  99עד 

  נחשב לאיש הביצוע של החברה., ומלווה את החברה מראשית דרכהשל החברה. יוסף, המונפק והנפרע 

נו סמנכ"ל הביצוע של הקבוצה וכן משמש כמנכ"ל ה, 3 –ו  9אחיהם של המשיבים  - ביטון יורם - 2המשיב  .1

יורם היה  המונפק והנפרע של החברה.המניות ון מה 9.8%של כ והבעלים  בע"מ 333חברת הבת ב. יאיר 

 ל הפרויקטים של החברה באילת.עהאחראי הביצועי 

פי כן מילא תפקידים בכירים בחברה, לרבות ול 9199מנכ"ל החברה מאז שנת  - ניר יחזקאלי - 5המשיב  .91

 .ממלא מקום מנכ"ל וכן סמנכ"ל כספים
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)יועמ"ש פנימי ומזכיר, מבקר פנים, כנושאי משרה שימשו בזמנים הרלוונטיים לתביעה  – 92 – 8משיבים  .99

בהנהלת החברה, לאו תפקידים כדירקטורים ו3או דירקטורים מן החוץ ובין היתר מו3או ל כספים( סמנכ"

  ת הדירקטוריון השונות של החברה.ובוועדבדירקטוריון ו

 עובדות

 חברת ב. יאיר 

פרסמה החברה לראשונה  ,9115בנובמבר  91. ביום 9166חברת ב. יאיר התאגדה כחברה פרטית בשנת  .99

תשקיף הנפקה לציבור של אגרות חוב וכתבי אופציה הניתנים להמרה לאגרות חוב והחברה הפכה לתאגיד 

פרסמה החברה  ,9118במאי  99. ביום 4588 -התשכ"ח  בחוק ניירות ערךמדווח כמשמעות מונח זה 

 ת מניותיה לציבור. קתשקיף להנפ

החברה  ,9115קית כקבלנית ביצוע עבודות בניה, והחל משנת החלה החברה בפעילות עס ,9119בשנת  .93

מתמקדת בייזום, בניה ושיווק של פרויקטים בתחום הנדל"ן, בעיקר בתחום הבניה למגורים. מאז שנת 

ום הייזום חהרחיבה החברה את פעילותה בת 9118עוסקת החברה בהשכרת נדל"ן מניב. בשנת  9112

 והבניה גם אל מחוץ לישראל. 

  ב'(, מצ"ב ומסומן 6 – 0)עמ'  9193תקופתי לשנת  דוחהעתק 

( ועל הנהלתה 2 – 9הוקמה ופועלת כחברה משפחתית המוחזקת ע"י משפחת ביטון )משיבים  החברה .92

, לרבות מר אילן ביטון המשמש םהבכירה נמנים נוספים מבני משפחת ביטון ו3או אנשים המקורבים אליה

 בע"מ. 333 נכ"ל חברת הבת ב. יאירשל הקבוצה וכסמ ולוגיסטיקהכסמנכ"ל רכש 

, ושליטה מאוד האחזקת משפחת ביטון בחברה מאז הקמתה ועד להיום מתאפיינת בריכוזיות גבוה .95

טון החזיקה, באופן ישיר ועקיף מוחלטת על המתרחש בחברה. בזמנים הרלוונטיים לתביעה, משפחת בי

כמו כן, בני משפחת ביטון משמשים בתפקידים  המניות המונפק והנפרע של החברה. מהון 65%בכ~

הניהוליים הבכירים ביותר בחברה )יו"ר פעיל, סגן יו"ר פעיל, סמנכ"ל ביצוע, סמנכ"ל רכש ומנכ"ל חברות 

 בת(.

  ג, מצ"ב ומסומן 9192 ביוני 31העתק ממרשם בעלי המניות של החברה נכון ליום' 
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כמו כן, הציבור מחזיק בתשע סדרות . הון המניות המונפק והנפרע של החברהמ 95% -בכ הציבור מחזיק .98

. במניות ובאג"ח מממן (93 -ו 99, 99, 91, 1, 6, 0, 2, 9)סדרות אג"ח מס' שהונפקו ע"י החברה אג"ח 

 .ממבנה ההון של החברה 01%כ הציבור 

 מאפייני ממשל תאגידי בחברה

( של הון המניות המונפק והנפרע של החברה מוחזק ע"י משפחת ביטון. %65רובו המוחלט )~ ריכוזיות: .90

 אם כן, החברה מאופיינת באחזקה ריכוזית, גבוהה במיוחד, אשר יוצרת שליטה מוחלטת בענייני החברה. 

כתוצאה מהריכוזיות הגבוהה והשליטה המוחלטת בחברה, נהנים בעלי השליטה  פרמיית שליטה: .96

 ית שליטה משמעותית בחברה. הפרמיה מתבטאת, בין היתר ב:מפרמי

החברה ידועה ומאופיינת במינוי מקורבים לתפקידים בחברה, כנגד שכר גבוה  מינוי מקורבים: .א

במיוחד. ארבעת האחים בני משפחת ביטון, משמשים בתפקידי מפתח בחברה. מקורבים נוספים 

 נבחרו ע"י בעלי השליטה לשמש כדירקטורים )לרבות דירקטורים מן החוץ(.

ת בחברה, נהנים בני משפחת ביטון מחבילות נוסף על השליטה המוחלט חבילות שכר ודמי ניהול: .ב

דמי הניהול ועלויות השכר של בני  עמדו ,9193שכר ותגמולים בהיקפים נכבדים ביותר. נכון לשנת 

מיליון ש"ח לשנה. מאז הונפקה החברה משכו בני משפחת ביטון, בין  6.1ביטון על משפחת 

 . ש"ח מיליון 81בעלויות שכר ובין בדמי ניהול, קרוב ל 

  ד'לפרק ד'( מצ"ב ומסומן  2)עמ'  9193 תתקופתי לשנ דוחהעתק 

בעבר התדיינה החברה בבתי המשפט עם בעלי מניות המיעוט בחברה.  התדיינות עם בעלי מניות המיעוט: .91

בעל מניות מיעוט ניסה למנוע אישור חבילות שכר מופרזות לבעלי השליטה. בתגובה, בעלי השליטה 

אישי ולא מנו את קולותיו בהצבעה על אישור העסקה. העניין הגיע להכרעת בית הכריזו עליו כבעל עניין 

גולדפון בע"מ נ' ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה  0938-15-99ראה ה"פ )מחוזי ירושלים(  -המשפט 

. עמדת הרשות ערךשם התבקשה והוגשה עמדת רשות ניירות  - (99.16.9199נבו, )פורסם ב, בע"מ 4588

תביא להחטאת התכלית החקיקתית  ]החברה[ קבלת פרשנותבניגוד מוחלט לפרשנות החברה: "הייתה 

[ החברה " ועוד "]פרשנותשביסודו של ההסדר בדבר אישור עסקאות עם בעלי שליטה בחוק החברות

מהווה צמצום ניכר של המגבלות על אישור עסקאות של חברה עם בעל שליטה בה והקלה באישורן 

 רשאית הייתה לאגם בית המשפט הנכבד, דחה את פרשנות החברה וקבע כי היא  ."של עסקות כאמור
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והועבר  ערעור לבית המשפט העליון נמשך. העסקה באישור אישי עניין כבעלי המבקשים את לסווג

 לבוררות. 

 4'ה העתק מעמדת הרשות מצ"ב ומסומן 

 לשם ופנתה בורסהב מהמסחר מניותיה את למחוק החברה ביקשה 9199 בשנת :מהמסחר מחיקה ניסיון .91

 מוחלט בניגוד הייתה הרשות עמדת, שוב. הרשות עמדת והוגשה התבקשה זו לבקשה גם. ש"לביהמ כך

. שוב נאלצה הרשות להגן על בעלי המניות מהציבור מפעולות החברה ובעלי השליטה בהו, החברה לעמדת

 מהציבור המניות בעלי על מהותי באופן לרעה משפיע המוצע ההסדר, ערך ניירות רשות לעמדת"

 ראה ".השליטה בעלי של מזו בהרבה גדולה מניותיהם של והנזילות הסחירות משמעות אשר בחברה

' נ מ"בע 4588 בניה לעבודות קבלנית חברה יאיר.ב 93581-18-99( ם-י) א"תעמדת הרשות במסגרת 

 . מ"בע גולדפון

  3'ההעתק מעמדת הרשות מצ"ב ומסומן 

 משלהעץ המשפטי למהיו של בקשה בחלקה קיבל אחידים לחוזים ד"ביה קיפוח ציבור רוכשי הדירות: .99

 מופיע מהתנאים בחלק כי, בקובעו ממנה הדירות רוכשיאת  החברה מחתימה עליו בהסכם תנאים לביטול

 מחלקת - לממשלה המשפטי היועץ 119-16( ם-י) ראה ח"א .האחידים החוזים לחוק בניגוד שהינו, קיפוח

 (.91.9.9199)פורסם בנבו מ "בע 4558 בניה לעבודות קבלנית חברה יאיר.ב' נ וחקיקה ייעוץ

  :חיצוניים התפטרות דירקטורים .99

וזאת על רקע חילוקי  אורליצקי עופר, התפטר מדירקטוריון החברה, מר' 9191בדצמבר  93ביום  .א

בעלי עניין באסיפה הכללית. מחלוקת דעות בין החברה לבין הרשות לניירות ערך, בנוגע להצבעת 

 אשר התעוררה על רקע עסקאות עם בעלי השליטה וחבילות השכר והניהול המופרזות.

  '4'ומצ"ב ומסומן  9191בדצמבר  93מיום  אורליצקי עופרהעתק ממכתבו של מר' 

)הממונה על שוק ההון דורון שורר , התפטר מדירקטוריון החברה, רו"ח 9191בדצמבר  98ביום  .ב

 לעיל. עלויות השכר ודמי הניהול כאמור עעל רקלשעבר( 

  3'ומצ"ב ומסומן  9191בדצמבר  98העתק ממכתבו של רו"ח דורון שורר מיום' 

  1'ו מצ"ב ומסומן 9191בדצמבר  96מכתבה בעיתון הארץ מיום העתק' 

רקע החשדות והאירועים שבגינם התפטר מדירקטוריון החברה על  93גם ד"ר זיו רייך, משיב מס  .ג

 נחקרו ונעצרו נושאי המשרה בחברה.
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הטילה הרשות לניירות ערך על החברה  ,9193באוקטובר  95ביום  ע"י הרשות לניירות ערך: ם כספיעיצו .93

י אודות עסקאות עם בעלי שליטה וקרוביהם שלבעלי ידעיצום כספי בגין אי גילוי ואי מתן דיווח מי

 . בחברה קרוביו העסקת או העסקתו תנאי בדבר התקשרות לרבות, אישי עניין ןבה יש בחברה השליטה

  זמצ"ב ומסומן  9193באוקטובר  95העתק מדרישת תשלום עיצום כספי, מיום' 

-אלפי ש"ח עם שווי שוק של כ 9,260,111, מינפה החברה מאזן של 9192במרץ  39נכון ליום  מינוף פיננסי: .92

 96% –וההון העצמי בספרים עמד על כ  99%אלפי ש"ח בלבד. שווי שוק למאזן עמד על פחות מ  901,111

העצמי מההון  5xמשווי השוק ויותר מפי  8.5xמסך המאזן. סך כל ההתחייבויות עמדו על יותר מפי 

 בספרים.

 בעלי של ומוחלטת ישירה, כוחנית, ממונפת שליטה על בפירוש מצביעים, נוספים ומאפיינים דלעיל האמור .95

", מוחלש" תאגידי ממשל. בחברה התאגידי הממשל את מאוד מחלישה אשר, שליטה; בחברה השליטה

 .התרחשותם את אפשר ואף זו בתובענה המתוארים האירועים ברקע עומד

 הפרויקטים באילת

של מנהל  במכרז החברה זכיית בדבר לבורסה דיימי חיווהוציאה החברה ד 9118אוגוסט ב 93ביום  .98

 באילת.  93861' מס מתחם לחכירת מקרקעי ישראל

 4'ח , מצ"ב ומסומן9118 אוגוסטב 93מיום  י ישראלמ"מבדבר זכיית החברה במכרז של  דיימי דוח 

 מנהל שלנוסף  במכרז החברה זכיית בדבר לבורסה דיימי חיווהוציאה החברה ד 9118 דצמברב 99ביום  .90

 . אילתב 93868 מס' מתחם לחכירת ישראל מקרקעי

 3'ח , מצ"ב ומסומן9118דצמבר ב 99מיום  י ישראלמ"מבדבר זכיית החברה במכרז של  דיימי דוח 

תחזיות להיקף ההכנסות והעלויות הצפויות לכלל החברה מפרסמת מעת לעת, ובמסגרת דיווחיה לבורסה,  .96

 הפרויקטים בהם היא מעורבת.

פורסמו ש התבססה על הנתונים , אשר9118בהתאם לתחזית החברה ולמצגת לשוק ההון מחודש נובמבר  .91

אשר  –, צפתה החברה כי העלויות הצפויות בגין פרויקט אילת 9118חודש יוני להרבעוני  דוחע"י החברה ב

אלפי ש"ח ואילו ההכנסות  33,680 "(, יהיו10פרויקט אילת )להלן " יח"ד 51 –נקרא סאן וילג' והמורכב מ 

אלפי ש"ח בגין  8,228צפתה החברה להכיר ברווח של  ומכאן אלפי ש"ח, 21,393עמדו על יהצפויות 

 לטובת במגרש זכויותיה את שעבדה , הודיעה החברה כי9118התקופתי לשנת  דוחבהתאם ל הפרויקט.

הודיעה החברה כי שיעור העלויות  9110התקופתי לשנת  דוחבמסגרת ה מ."בע המאוחד מזרחיה בנק
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בסוף הפרויקט צנח שיעור זה באופן  .18.1%לפרויקט דנן, עומד על בנוגע בנקאי לגביהן יש הסכם ליווי 

מאז תחילת ביצוע הפרויקט  לביצוע הפרויקט יווחי החברה, ההתקשרות עם הקבלן הראשיעפ"י ד .דרסטי

 הלאה, עבר הביצוע לביצוע עצמי.  9199ואילו משנת  הינה עפ"י הסכם פאושלי. ,9199לשנת  רעוב

  טמצ"ב ומסומן  9118העתק מהמצגת לשוק ההון של החברה מחודש נובמבר' 

 י'( מצ"ב ומסומן 35)עמ'  9118התקופתי לשנת  דוחהעתק ה  

 י"א( מצ"ב ומסומן 96)עמ'  9110התקופתי לשנת  דוחהעתק ה ' 

 י"ב( מצ"ב ומסומן 98)עמ'  9199התקופתי לשנת  דוחהעתק ה ' 

 י"ג( מצ"ב ומסומן 91)עמ'  9199התקופתי לשנת  דוחהעתק ה ' 

פורסמו ש, אשר התבססה על הנתונים 9110ר בהתאם לתחזית החברה ולמצגת לשוק ההון מחודש ספטמב .31

אשר  –, צפתה החברה כי העלויות הצפויות בגין פרויקט אילת 9110חודש יוני להרבעוני  דוחע"י החברה ב

אלפי ש"ח ואילו ההכנסות  92,551 "(, יהיו18פרויקט אילת "ד )להלן "יח 38 –נקרא סאן וילג' והמורכב מ 

אלפי ש"ח בגין  3,019 אלפי ש"ח, ומכאן צפתה החברה להכיר ברווח של 96,351עמדו על יהצפויות 

 לטובת במגרש זכויותיה את שעבדה , הודיעה החברה כי9118התקופתי לשנת  דוחבהתאם ל הפרויקט.

עפ"י דיווחי החברה, ההתקשרות עם הקבלן הראשי לביצוע הפרויקט  מ."בע למשכנתאות דסקונט בנק

ואילו משנת  ,('ב"י נספח)ראה  י הסכם פאושלי, הינה עפ"9199לשנת ר מאז תחילת ביצוע הפרויקט עוב

 .הביצוע לביצוע עצמיהלאה, עבר  9199

  י"דמצ"ב ומסומן  9110העתק מהמצגת לשוק ההון של החברה מחודש ספטמבר' 

 ט"ו( מצ"ב ומסומן 38)עמ'  9118התקופתי לשנת  דוחהעתק ה'  

, המשיכה החברה 51ואילת  38של החברה, לרבות פרויקטים אילת הפרויקטים ביצוע עם התקדמות  .39

בדיווחיה, התייחסה החברה ועדכנה מעת לעת דוחות רבעוניים ותקופתיים. , מצגות לשוק ההוןופרסמה 

 את ההכנסות ואת העלויות הצפויות מהפרויקטים האמורים.
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ות מהפרויקטים האמורים, החל להלן מובאת תמצית הודעות החברה בנוגע לעלויות ולהכנסות הצפוי .39

 : 9193ועד לחודש אוקטובר  9118מבר חודש נובמ

 

  9110, ספטמבר 9118דים הרלוונטיים של מצגות החברה לשוק ההון )מהחודשים נובמבר וממהעהעתק ,

, 9199, דצמבר 9199, יולי 9191, ספטמבר 9191, יוני 9191, מרץ 9111, דצמבר 9116, ספטמבר 9116יוני 

 41 - 4 ט"ז'( מצ"ב ומסומנים 9193, אוקטובר 9193, מאי 9199, דצמבר 9199, אוגוסט 9199אפריל 

  י"זמצ"ב ומסומן  51ו  38סיכום מפורט של מצגות החברה בנוגע לפרויקטים אילת' 

 אלפי 90,512האמירו ב  51בגין פרויקט אילת  , הרי שהעלויות הצפויותמהטבלה לעיל כפי שניתן להיווכח .33

 38מהעלויות שנצפו ע"י החברה בתחילת הפרויקט. בנוגע לפרויקט אילת  69.5%ש"ח, המהווים עליה של 

מהעלויות שנצפו ע"י החברה  03.9%, המהווים עליה של ש"חאלפי  90,160 הרי שהעלויות האמירו ב

 -92,699, היה 51ההפרש בין הרווח הצפוי, לבין הרווח3ההפסד בפועל בפרויקט אילת  הפרויקט.בתחילת 

אלפי ש"ח(. ההפרש בין הרווח הצפוי לבין  -6,308ובפועל הפסידה  8,228"ח )צפתה להרוויח אלפי ש

36 יח"ד50 יח"דאילת - סאן וילג'

רווח / הפסדעלויות צפויותהכנסות צפויותרווח / הפסדעלויות צפויותהכנסות צפויותשנהחודש

---6,446 33,867₪ 40,313₪ 2006₪נובמבר

3,791 24,559₪ 28,350₪ 200750,53043,8356,695₪ספטמבר 

200852,68445,5447,14027,78424,5373,247יוני

200852,68445,5447,14027,78424,5373,247ספטמבר

200951,19047,2923,89829,84227,9001,942דצמבר

201051,19047,2923,89829,84227,9001,942מרץ

201051,19047,2923,89829,84227,9001,942יוני

201052,00048,1023,89831,00029,0581,942ספטמבר 

201152,35550,3611,99430,75331,004-251יולי

201153,01554,021-1,00630,91735,254-4,337דצמבר 

201253,04354,739-1,69631,46035,194-3,734אפריל

201253,04354,739-31,46035,194-3,734אוגוסט

201253,04354,739-31,46035,194-3,734דצמבר

201353,08561,461-8,37632,73641,995-9,259מאי

32,72742,546-9,819---2013אוקטובר

הפרש בין דיווח ראשון לאחרון

רווח / הפסדעלויות צפויותהכנסות צפויותרווח / הפסדעלויות צפויותהכנסות צפויות

12,77227,594-14,8224,37717,987-13,610באלפי ש''ח

-15.4%73.2%-31.7%81.5%באחוזים %
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אלפי ש"ח ובפועל  3,019"ח )צפתה להרוויח אלפי ש -93,891היה  38פרויקט אילת בהרווח3ההפסד בפועל 

  אלפי ש"ח(. -1,691 הפסידה

אלפי  800, צפתה החברה לעלות של 51, הרי שבתחילת הפרויקט אילת פי יחידת דיורלת עלויות אם להשוו .32

צפתה החברה  38ואילו בפרויקט אילת  ש"ח ליח"דאלפי  9,991ליח"ד, ובפועל עמדו ההוצאות על ש"ח 

 אלפי ש"ח ליח"ד. 9,969אלפי ש"ח ליח"ד, ובפועל עמדו ההוצאות על  869לעלות של 

, (38אילת  –ו  51)אילת  ובטרם הושלם ביצוע שני הפרויקטים 9199לה כי במהלך שנת והחברה עמדיווחי  .35

, חתמה על הסכם העדר תביעות והכירה קבלן הראשי בפרויקטיםהביטלה החברה את ההסכמים עם 

 בגין אותם פרויקטים.  ש"חאלפי  99,111בהפסדים בסך כולל של כ 

כמו כן, אחוזי הרווחיות של שני הפרויקטים באילת נופלים בעשרות אחוזים מהרווחיות הממוצעת אותה  .38

גרפית של רווחיות כלל להלן הצגה (. 9193, נכון לחודש מאי 95%מציגה החברה בכלל הפרויקטים שלה )~ 

 הפרויקטים של החברה בהשוואה לפרויקטים שבאילת:

 

  

 '01-ט"ז, נספח 3102הנתונים מבוססים על מצגת החברה מחודש מאי  * 

 -21%אל  23בחודש אוקטובר ירדה רווחיות פרויקט אילת  **
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 חקירה, חיפוש ומעצרים

 9192במאי  91יום 

הממוצע נפח המסחר ( עמד 9192במאי  91 –בפברואר  91) 9192במאי  91ליום בשלושת החודשים שקדמו  .30

 אלפי ש"ח ליום.  91 -על כ( 9110991 ע"ני' מס – א"כ נ"ע ח"ש 1.19 בנות רגילות מניות)החברה במניות 

 מהממוצע היומי. 981אלפי ש"ח, פי  9,811ל אמחזור המסחר במניות החברה  נסק 9192במאי  91ביום  .36

חברת נדל"ן ציבורית בחשד כי  מעצרם של בעלי לפרסם כתבות אודותאתרי החדשות הכלכליים החלו  .31

בית המשפט האריך את מעצרם  פורסם כיעוד . פשע עבור ארגוןמיליון ש"ח  81 -בעלי החברה הלבינו הון ב

 של החשודים ואסר על פרסום פרטים מזהים.

 י"חמצ"ב ומסומן  93:56 שעה 9192במאי  91מיום  דה מרקר העתק מכתבה באתר' 

  טי"מצ"ב ומסומן  92:12שעה  9192במאי  91ט מיום סיכתבה מאתר כלכלמהעתק' 

"מניית חברת ב. יאיר נפלה ב  הכותרתש ,פרסם אתר דה מרקר עוד כתבה בנושא 92:11שעה בבאותו יום,  .21

 שתי הכתבות התפרסמו זו על יד זו ובעמוד הראשי לאתר. . מוצע"ממה 981במחזור הגבוה פי  99%

 כמצ"ב ומסומן  92:11 שעה 9192במאי  91כתבה באתר דה מרקר מיום ההעתק מ' 

 לשלות העובדתיתהמשך ההשת

הופסק המסחר בניירות ערך החברה "עקב אי בהירות בענייני  91:28, בשעה 9192במאי  99ביום למחרת,  .29

 .החברה"

  כ"אמצ"ב ומסומן  9192במאי  99בבורסה לניירות ערך מיום  החברות עם קשר יחידת מנהלתמכתב' 

 התאגיד מעסקי החורגים עניין או אירוע על מיידי דיווחהוציאה החברה  91:31, שעה 9192במאי  99ביום  .29

(, ומיידיים תקופתיים ותדוח) ערך ניירות לתקנות( ב)18 לתקנה בהתאם עוכבה שהגשתו הרגילים

 במסגרתו הודיעה כי: .4550 - ל"התש

נערך חיפוש במשרדי החברה ונאספו מסמכים  9192במאי  91החברה מתכבדת להודיע, כי ביום "

שונים ממשרדיה. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, מס' נושאי משרה בה נחקרו ונעצרו. למיטב ידיעת 

החברה, החקירה כאמור הינה בנוגע לנושאים הקשורים לחשד לביצוע לכאורה של עבירות על חוק 

נתקבלו בידי החברה צווי מניעה  9192במאי  91. בנוסף, ביום 9111 -לבנת הון, התש"סאיסור ה

האוסרים, בין היתר, ביצוע כל פעולה ו3או שינוי ו3או דיספוזיציה בנכסים של החברה וחלק מהחברות 
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המוחזקות בהיקף שאינו מהותי לחברה ואינו כולל נכסים הקשורים לפרויקטים מתנהלים של בניה. 

הגישה החברה בקשה דחופה להסרת הצווים האמורים.  9192במאי  99ר זה יצוין, כי ביום בהקש

כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בפעילותה השוטפת. יובהר, כי הדיווח המיידי מוגש  החברה סבורה

במועד זה לאור הסרת צו איסור הפרסום על שמה של החברה בקשר עם החקירה האמורה אשר 

משיב מס'  "הוגשה בהסכמת החברה. להערכת החברה לא נפל כל רבב בהתנהלותה.הבקשה להסרתו 

 , ניר יחזקאלי, מנכ"ל החברה חתם את ההודעה.5

  בכ"מצ"ב ומסומן  9192במאי  99העתק מהודעת החברה מיום'' 

 .חודש המסחר בניירות ערך החברה 9192במאי  99ביום  .23

  גכ" מצ"ב ומסומן 9192במאי  99ות ערך מיום בבורסה לנייר החברות עם קשר יחידת מנהלתמכתב' 

בבית משפט השלום בראשון חברה, באחדים מנושאי המשרה להארכת מעצר בדיון  ,9192במאי  98ביום  .22

נודע לביטון  באפריל 91 –כי "ב  (9)משיב מס'  עו"ד רונאל פישר, פרקליטו של יאיר ביטוןלציון, נאמר ע"י 

, 9192במאי  91בדיון מיום כך גם במאי נעצר".  91 –במאי הוא נחקר באזהרה. ב  95 –שיש נגדו חקירה. ב 

בעבר כיהנה כדירקטורית ו רונאל פישרעו"ד  ו שלשותפה במשרד, 92משיבה מס ) אמרה עו"ד רות דוד

 קיבל יאיר ביטון זימון לחקירה לתאריך מאוחר". 9192באפריל  91 –( כי "סמוך ל בלתי תלויה בחברה

 העתק מכתבה באתר "מחלקה ראשונה – News1 כ"ד, מצ"ב ומסומן 9192יולי ב 1", מיום' 

 .כיה'בצ פרויקטלעם תאגיד בנקאי  ליווי הסכם חתימתל עהודיעה החברה  9192מאי ב 96ביום  .25

  הכ" מצ"ב ומסומן 9192במאי  96העתק מהודעת החברה מיום' 

 הרגילים התאגיד מעסקי החורגים עניין או אירוע על מיידי דיווח, הוציאה החברה 9192במאי  96ביום  .28

 .4550 - ל"התש(, ומיידיים תקופתיים ותדוח) ערך ניירות לתקנות( ב)18 לתקנה בהתאם עוכבה שהגשתו

 במסגרתו הודיעה החברה כי:

 הכללה מהווה זה מידע) 9192-19-181118 אסמכתא' מס, 9192 במאי 99 מיום מיידי לדיווח בהמשך"

 יאיר מר אזהרה תחת ונחקרו נעצרו 9192 במאי 91 ביום כי, לדווח מתכבדת החברה(, ההפניה דרך על

 ל"סמנכ, ביטון יורם מר אחיו וכן בחברה השליטה בעלי על גם הנמנה, החברה דירקטוריון ר"יו, ביטון

 בערבות בית למעצר ביטון יורם מר שוחרר 9192 במאי 98 ביום כי, יצוין. הבת חברת ל"ומנכ ביצוע

 ".נוספים מגבילים ובתנאים

  וכ" מצ"ב ומסומן 9192במאי  96העתק מהודעת החברה מיום' 
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ידי לבורסה ולרשות לניירות ערך, במסגרתו הודיעה בין יהוציאה החברה דיווח מ 9192במאי  91ביום  .20

מיליון ש"ח מתוך סכומים להם היא זכאית מצדדי ג'  99 –היתר כי היא תמחה למדינת ישראל סך של כ 

פרויקט אשר צפוי ממיליון ש"ח  6וכן התחייבה לאפשר למדינת ישראל לתפוס עודפים בסכום של עד 

 . 9198להסתיים לא לפני שנת 

  זכ"מצ"ב ומסומן  9192במאי  91העתק מדיווח החברה מיום' 

, במסגרתו הציגה 9192 במרץ 39 ביום שנסתיימה לתקופהרבעוני  דוחפרסמה החברה  9192במאי  39ביום  .26

. הכנסות החברה לרבעון 9193גידול משמעותי בהכנסות וברווחים בהשוואה לרבעון הראשון לשנת 

אלפי ש"ח אשתקד, ואילו הרווח  02,936אלפי ש"ח בהשוואה ל  989,531  עמדו על 9192הראשון לשנת 

 אלפי ש"ח לתקופה המקבילה אשתקד. 3,201 אלפי ש"ח בהשוואה ל 32,568לאותה תקופה טיפס ל 

 חכ"( מצ"ב ומסומן 5)פרק ב', עמ'  9192במרץ  39החברה לתקופה שנסתיימה ביום  דוחהעתק מ' 

סגן יו"ר הדירקטוריון לחתום  יוסף ביטון, יו"ר הדירקטוריון, הוסמך אחיו,יאיר ביטון, כח מעצרו של נו .21

 .9192במאי  39על הדוחות הכספיים של החברה בהחלטת דירקטוריון החברה מיום 

מהדירקטוריון. עד להתפטרותו כיהן ד"ר רייך  רייך על התפטרותו, הודיע ד"ר זיו 9192ביוני  6ביום  .51

וציות. בהודעתו הבהיר  וועדת גילויוב תגמול ועדת, הכספיים הדוחות לבחינת הוועדה, ביקורתה בוועדת

 שליטה בעלי כנגד לכאורה והחשדות בחברה האחרונים האירועים רקע על הינה התפטרותי": כי

 ".בה עניין יש לציבור אשר הודעה הינה הנ״ל ההודעה. בה תפקידים ובעלי

 טכ" , מצ"ב ומסומן9192ביוני  6בתפקידו מיום  לכהן שחדל בכירה משרה נושא על דיימי דוח' 

 צניחה בשווי ניירות ערך החברה

 במאי 91 ביום שכבר הרי, 9192 במאי 99 יום לערב עד החריגים האירועים על דיווחה לא שהחברה אף על .59

, הון בהלבנת החשדות אודות" המידע זליגת" -מ כתוצאה ערךה ניירות שווי ירידת של תהליך החל 9192

 הירידה תהליך .בחברה השליטה ובעלי משרה נושאי של והמעצרים החברה במשרדי החיפוש, החקירות

 המידע על השפיעו אשר אירועים מספר אירעו התהליך לאורך. ימים כשבוע פני על והשתרע ממושך היה

 דיווחי, הבורסה י"ע המסחר הפסקת, ביטולו, הפרסום איסור צו הוצאת, לרבות, ההון לשוק שזרם

כמו כן, התהליך הושפע מהיקפי  .הכלכלית בעיתונות ההתרחשויות של המקיפה הסקירה וכן החברה

 המסחר וכן ממידת נזילות ניירות הערך. 
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מפורטים להלן: 9192במאי  90ועד ליום  9192במאי  96שערי ניירות הערך של החברה החל מיום  .59

 

 ("א'כנספח )ראה  01:13בשעה  30/2/3101ביום המסחר בניירות ערך החברה הופסק  *

 ("ג'כנספח )ראה  33/2/3101ביום המסחר בניירות ערך החברה חודש  **

 
 עילות התביעה

 והדיווח הפרת חובת הגילוי

 קובעת כי: 4550-ל"תש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות תקנותל 10תקנה  .53

 ות מיידיים על האירועים המפורטים בפרק זה.דוחתאגיד יגיש  א() .31"

 הוא: –אם לא נקבע אחרת בתקנות אלה  –מיידי  דוחהמועד להגשת  ב() 

ביום מסחר  1.31משנודע לתאגיד לראשונה על אירוע עד השעה  (9)
 באותו יום; 93.11 לא יאוחר משעה –הו שלכ

לא יאוחר משעה  –משנודע לתאגיד לראשונה על אירוע במועד אחר  (9)
 ביום המסחר שלאחריו. 1.31

 –בתקנה זו  (3)

 )נמחקה(; –יום מסחר" "   

נודע לראשונה על התרחשות האירוע  –נה על אירוע" ונודע לתאגיד לראש"   
ראש הדירקטוריון של התאגיד, המנהל הכללי שלו, -לאחד מאלה: יושב

מנהל העסקים הראשי שלו, נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 
בתאגיד, מזכיר התאגיד, או ממלא תפקיד כאמור בתאגיד אף אם תואר 

 משרתו שונה.

 )בוטלה(. ג() 

סדרת אג"חמניהתאריך

1312111098742

18/05/201427.03104.75104.80110.73108.90128.56112.21111.63124.25145.00

19/05/201427.03104.98104.80106.00108.90128.56112.21112.00124.25144.50

20/05/201421.32101.6496.80103.37107.80128.28107.70109.72122.84144.49

21/05/201420.01100.0096.80100.95105.06128.28101.08108.23122.00140.66

22/05/201421.0697.7695.30100.72105.76126.61105.12110.10122.02141.51

25/05/201421.0294.1694.5098.80106.21125.70105.57110.27122.20141.62

26/05/201420.9190.4288.9099.55106.54125.70105.23110.08122.70142.07

27/05/201420.1093.3686.1099.61106.55125.91106.06110.20122.70142.00

סה"כ שינוי בין יום 18 עד יום 27 במאי 2014

סדרת אג"חמניהתאריך

1312111098742

6.93-11.39-18.70-11.12-2.35-2.65-6.15-1.43-1.55-3.00-בש"ח

2.1%-1.2%-1.3%-5.5%-2.1%-2.2%-10.0%-17.8%-10.9%-25.6%-באחוזים %

* 

** 
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יצויינו היום והשעה שבהם התרחש האירוע והיום והשעה שבהם נודע  דוחב ד() 
 על התרחשותו, והפרטים המפורטים להלן בפרק זה. השונלתאגיד לרא

המיידי לפני שהמידע הכלול בו, כולו או מקצתו, פורסם  דוחבכל מקרה יוגש ה ה() 
במהלך מחצית ברבים בידי התאגיד או בידי נושא משרה בכירה בו. הוגש הדוח המיידי 

ת המסחר או במהלך השעות שבהן מתקיים המסחר בבורסה שבה חי פתיהשעה שלפנ
רשומים ניירות ערך של התאגיד, לא יפרסם התאגיד ולא יגרום לפרסומו של המידע 
הכלול בו, כולו או מקצתו, ברבים, אלא לאחר פרסום הדוח לציבור באתר ההפצה, 

 "כהגדרתו בתקנות דיווח אלקטרוני.

 דוחות) ערך ניירות תקנות (א)18תקנה  מועד הגשתם ופרטיהם, קובעת –בפרק ג': דיווחים מיידים  .52

 :4550-ל"תש(, ומיידיים תקופתיים

 בשל הרגילים התאגיד מעסקי החורגים ענין או אירוע כל בדבר פרטים יובאו "בדוח
 השפעה להם להיות עשויה או להם יש ואשר, האפשרית תוצאתם או היקפם, טיבם

 משמעותי באופן להשפיע כדי בהם שיש ענין או אירוע כל בדבר וכן, התאגיד על מהותית
 ".התאגיד של הערך ניירות מחיר על

עמימות, רכות ומהותיות עמיר ליכט, "פרופ'  המלא מהווה עקרון יסוד בדיני התאגידים.חובת הגילוי  .55

 91 תגרס), 9192 עורכים' ואח ברק אהרן (גרוס יוסי ספר בתוך להתפרסם עומד, )"בחובת הגילוי המלא

 ולא חובת גילוי מלאחובת הגילוי בדיני ניירות הערך שלנו היא חובת גילוי " ( כותב כי9192במאי 

 ושוב, גילוי היא ערך ניירות דיני של היסוד תפיסת" כי, גורסות בפסיקה חוזרות אמירות ""נאות"

 Louis Loss & Joel Seligman, Securities:זליגמן ושל לוס של דבריהם בעקבות, זאת ".גילוי ועוד גילוי

Regulation, 29 (3d ed. 1998) “There is the recurrent theme through [federal securities] statutes of 

disclosure, again disclosure and still more disclosure … “the truth shall make you free””. 

, פרק יח, עמ' (9191) התאגידי הממשל בעידן משרה ונושאי דירקטורים, גרוס' י' פרופגם בעניין זה ראה  .58

, אודות אירועים די הינה דיווח בזמן אמת, או קרוב לו ככל שניתןימטרת הדיווח המי" :312

ווח על כל אירוע שידיעה על אודותיו חשובה ידחברה חייבת ב" :315 'ובעמ מהותיים בחברה."

התאגיד. את הדוח יש לנסח באופן למשקיע סביר, השוקל קנייה או מכירה של ניירות ערך של 

 – 969 עמ' (9111) ,חובת הגילוי –דיני ניירות ערך  ,יוזפוב –ה פסרמן אלראה גם:  ".ומובןט ברור, פשו

969. 

 912, 900( 3, פ"ד מט)רשות נירות ערך נ' גיבור סברינה מפעלי טקסטיל בע"מ 9196313ע"א בפסק דין  .50

בענייננו, כמבואר לעיל, קיימת תועלת מרובה לציבור המשקיעים ממידע על מצב " - נקבע (9115)

נוע מידע זה מבחברה. האם נכון הוא ל תפקודושיכול הוא להשפיע על בריאותו של רוזוב, ככל 
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בהסכימו לקבל עליו את התפקידים המרכזיים בחברה, וכשאמור כדי להגן על פרטיותו? סבורני, כי 

ערך, יש לראות את רוזוב כמי שוויתר על פרטיותו,  ניירותלחוק  63הוא לדעת את הוראת סעיף 

  ."'משקיע הסביר'ככל שהיא נוגעת לפרטים המהווים מידע מהותי ל

, חיפוש אודות שמידע וחומר קל בפרסום החייב המשקיעים לציבור מהותי מידע הינו מחלה על מידע אם .56

 מהותי מידע הינו, לחברה הנוגעת לחקירה בנוגע בחברה שליטה ובעלי משרה נושאי ומעצר חקירה

 תביעה זכויות – בחברה מניות בעלי, כהן ציפורה, המלומדת כך על עמדה .בפרסום החייב הסביר למשקיע

 ולאופן ההנהלה של לאמינותה הנוגע מידע מסירת" 32' עמ(, 9191' )ג כרך, שנייה מהדורה, ותרופות

 כיםהלי קיום של גילוי חובת בדבר השאלה עולה שבהם במקרים גם להנחות צריך – תפקודה

 גילוי במפורש המחייבת הישראלי בחוק הוראה שאין אף על. בחברה משרה נושאי נגד משפטיים

 הגילוי חובת מתבקשת, האמריקני מהדין בשונה, בחברה משרה נושאי נגד משפטיים הליכים של

 המשקיע של התייחסותו על להשפיע כדי המשפטיים ההליכים בדבר בגילוי שיש יםמקר באותם

 " .המשרה נושאי של התפקוד ולאופן לאמינותו

 ישנה האם" 999 'עמ( 9111) ,הגילוי חובת – ערך ניירות דיני יוזפוב – פסרמן לאה גם ראה זה רבהקש .51

 תלויה המידע שחשיבות רמאח, לדעתי? ההנהלה נגד המתנהלות פליליות חקירות על לדווח חובה

. וודאיות אינן שתוצאותיו מידע של סוג חקירה אודות על במידע לראות יש, החקירה בתוצאות

 מבחן – ודאי לא מידע לגלות החובה לבחינת מציעה אני שאותו במבחן משתלהש יש לפיכך

 האירוע התרחשות סיכויי בין לאזן יש, זה מבחן פי על(. probability/magnitude" )עוצמה/סבירות"ה

 מחויב להיות עשוי נמוכים התרחשות סיכויי בעל אירוע. יתרחש אם, שלו הצפויה ההשפעה לבין

 אישום כתב הגשת לידי להביא העלולה חקירה, לפיכך. ולהפך להדגו הצפויה ןתעוצמ אם בגילוי

 מוקדמים בשלבים כבר בגילוי חייבת תהיה, הלנהמ ביושרת חמור פגם על לכאורה המצביע בעניין

 לא פגם על לכאורה המצביע בעניין אישום כתב הגשת לידי להביא העלולה חקירה ואילו, שלה

 ."בגילוי תחויב לא, המנהל ביושרת חמור

. שיתממש הגבוה הסיכוי לאור גםו האירוע של הגבוהה העוצמה לאורגם , גילוי חובת קיימת ,בענייננו .81

 לוודאי שקרובמהותי  מידע הינו, בה השליטה ובעל החברה ר"ליו הנוגעת, הון להלבנת בנוגע חקירה קיום

ומכאן  המשרה נושא של תפקודו ולאופן לאמינותו המשקיע של התייחסותו על גבוהה בעוצמה משפיע

 ידי אודותיו. יקיימת חובת גילוי מש
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עמד הותיותו של המידע הוא השפעתו על המשקיע הסביר בהחלטתו באשר להשקעה בחברה. מהמבחן ל .89

א.צ. ברנוביץ נכסים והשכרה בע"מ נ' רשות ניירות ערך,  5391311על כך בית המשפט העליון בעניין ע"א 

חובת הגילוי משתרעת על עובדה אשר לו המשקיע הסביר בניירות ערך (: "9119) 630, 696( 9פ"ד מו)

היה יודע אודותיה, היה בכך כדי לשנות באופן משמעותי את מכלול האינפורמציה שעל בסיסה 

אין ספק כי בענייננו המידע  ."יקבל החלטות הנוגעות להשקעה בניירות ערך בחברה הנוגעות לעניין

 האמור הינו מהותי, שכן עובדה היא שמיד עם זליגתו, השפיע באופן ניכר על שווי ניירות ערך החברה.

 , הגם שמדובר במידע מהותי.די המוטלת עליהםיהמשיבים, לא קיימו את חובת הגילוי המלא והמי .89

אשר בעקבות המלצות וועדת גושן, גרסה  - Sarbanes–Oxley Act of 2002ה חקיקת בארה"ב ובעקבות  .83

הוגבר רף האחריות  - מתומצתת ממנו הוחלה ע"י הרשות לניירות ערך על כלל החברות הציבוריות בארץ

 Today, disclosure control adequacy - once“ בנוגע לחובות הגילוי והדיווח: ההנהלה הבכירההחל על 

primarily the domain of internal and external counsel and certain specified individuals inside the 

organization - is now a subject to which senior management must devote considerable attention. Senior 

managers must realize that they are responsible for setting the tone from the top for ethical behavior in 

deciding what information to disclose or withhold from the investing public. They must realize that they 

are personally responsible for assessing and managing the company’s exposure to risk and ensuring an 

adequate system of disclosure controls. They must provide appropriate resources and authority to 

effectively maintain the company’s system of disclosure controls and must support compliance programs 

that remedy past offenses and prevent their reoccurrence. This process requires the active involvement of 

the CEO and CFO. In the end, demonstrating and demanding ethical behavior with respect to all of the 

company’s disclosure policies is one of senior management’s most important goals.” Dan A. Bailey, 

Directors and officers securities litigation: loss prevention, 2005. 

 מלהוציא המשיבים נמנעו(, 9192 במאי 91 ביום כבר) בפרט ההון ולשוק בכלל לציבור זלג כשהמידע גם .82

 דוחות) ערך ניירות לתקנות (ב)18 תקנה להוראות בניגוד וזאת, לבורסה האירועים אודות ידיימ דיווח

 לשון, ודוק (.הפרסום עיכוב לשם החברה הסתמכה כביכול עליה), 4550-ל"תש(, ומיידיים תקופתיים

  :כי קובעת (ב)38 תקנה

 אירוע על מיידי דוח הגשת לעכב תאגיד רשאי(, 9)א עד)א(  משנה בתקנות האמור אף לע"
 התאגיד של פעולה השלמת למנוע עלולה הגשתו אם, מקצתו או כולו, בהן כאמור ענין או
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 בלבדו, תנאיה את ניכר באופן להרע או, בה ענין לו שיש או לה צד שהתאגיד עסקה או
 "...ענין או אירוע אותו רבבד מידע ברבים פורסם שלא

 
 הוא המידע הקונקרטי זלג לשוק, פורסם ברבים ואף השפיע על שווי ניירות הערך של החברה., בענייננו .85

  אותו בקש המחוקק למנוע. והוא המקרההמקרה שבגינו הותקנה תקנה זו 

)פי , ניתן ללמוד הן מהיקף ונפח המסחר החריג 9192במאי  91בר בבוקר יום כעל זליגת המידע לשוק ההון  .88

)ראה  שהתרכז בניירות ערך החברה והן מהפרסומים בעיתונות הכלכליתמהנפח היומי הממוצע(  981

במסגרתה לא פורסם שמה  93:56, שעה 9192במאי  91, כתבת העיתון הכלכלי דה מרקר מיום 'ח"י נספח

של החברה, אך צוין החשד כי בעליה של חברת נדל"ן ציבורית חשודים בהלבנת הון לארגון פשע וכן ראה 

 ן"הנדל חברת , כתבה נוספת שהתפרסמה שתי דקות לאחר מכן, באותו עיתון ושכותרתה "מניית'כ נספח

שתי הכתבות הוצגו זו על יד זו, בעמוד הכניסה  מהממוצע"(. 981 פי הגבוה במחזור-99% ב נפלה יאיר.ב

 . כתבות דומות פורסמו אף הן באתרי החדשות הכלכליים השונים. לאתר העיתון הראשי

נמשך המסחר בניירות ערך החברה תחת אין ספור שאלות, , 9192במאי  91במהלך יום מסחר שלם,  .80

 הרועמת שלהרשלנית, החמורה וה אי הוודאות התעצמה נוכח שתיקת ואי וודאות.ת, השערות תהיו

. בעיתונות הכלכלית החלו להתפרסם מאמרים המכילים השערות קשות ביותר בנוגע לגורל החברה

 , או אף קריסתה האפשרית."החברה לרבות דיון בגורלה כ "עסק חי

ולאחר שהמסחר בניירות הערך שהנפיקה הופסק  בעיכוב ניכר(, 91:31בערב )שעה  9192במאי  99ם רק ביו .86

 (.'ב"כ נספח ראהדי לבורסה )י, הואילה החברה להוציא דיווח מיבאותו יום בבוקר

רצף הפרסומים אי הוודאות בענייני החברה, שתיקתה, הבהלה, כתוצאה ישירה מן האמור, ובמיוחד לאור  .81

 רם נזק כבד ה נגשלא קיבלו כל מענה מצד החבר במיוחד בניירות ערך החברה , המחזור הגבוהתבעיתונו

  .זיקומחזיקי ניירות ערך החברה, עת צנח שווים של ניירות הערך בהם הח -לחברי הקבוצה 

מלכה נ' ישראל להשקעות בע"מ ואח',  96991-11-99"צ , ראה תחשיבות קבלת המידע בזמן אמתבעניין  .01

 שזורם מידע על ברובו נשען ההון שוק, לכל שידוע כפי" [9931039193פורסם בנבו, ] 99 – 91עמ' 

 בעלי להיות עלולים, יחסית רב לא בזמן אפילו, בדיווח הטעיה או עיכוב. המשקיעים אל מהחברות

[ בנבו פורסם] קדץ אפרים' נ ישראל מדינת 6523-52-11( א"ת-מחוזי) פ"ת) משמעותיות השלכות

 בסיס המשמש, מידע של פוסקת בלתי זרימה על נשען משוכלל הון שוק" :(11-16' בעמ( 2.0.5515)

 החיים סם" בתור המידע מכונה ִבְכִדי לא. ערך בניירות עסקות של לִביצּוען( המשקיעים מבחינת)
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 לביצוע בתרמית הנעה" שעשוע-מימון' ונ גרוס' י" )הערך ניירות שוק של בעורקיו הרף ללא הזורם

 ."(ס"תש-ח"תשנ) 161( ב)מד הפרקליט" ערך בניירות עסקה

, ישראל מדינת' נ"מ בע פולג.ג. ה 2690315רע"פ  -ב, )בדימוס( הנשיא ברקכב' דברי בהקשר זה את ראה  .09

 מהתקשורת מידיעה, הסביר המשקיע בעיני, שווה גזרה לגזור ניתן לא: "93, פסקה 910, 10( 9פ"ד נד)

 כי, הוא המפורסמות מן. ולבורסה ערך לניירות לרשות דוח למסור שבדין החובה מכוח לידיעה

-יושב' נ גלברט 5116/11 ץ"בג השווה) ממקורו גם אלא, מתוכנו רק לא נגזרת מידע על ההסתמכות

 ברור דוח כהרי שמועה הרי לא(: 213' בעמ[, 2] בחברון הטבח אירוע לבדיקת החקירה ועדת ראש

 ידיעה הרי לא; חוק פי-על הנדרש דיווח כהרי וסותרים מעורפלים מידע שברי הרי לא; וגלוי

 אתמול יום של כחדשות וחולף הבא עיתונאי מידע הרי לא; "סטטוטורי ח"דו"ב ידיעה כהרי בעיתון

 In re Apple Computer Securities השווה) רשמית לרשות בדוח קבוע באופן הנכלל מידע כהרי

Litigation (1989) [10], at p. 1116; Spielman v. General Host Corp. (1976) [11], at pp. 40-41.)" 

אודות קיום  נודע להם ,9192באפריל  91כבר ביום כך כי לכל המאוחר מחדל המשיבים מתעצם נוכח  .09

 22 )ראה סעיף באזהרה חברהאחדים מנושאי המשרה ב, נחקרו 9192י אבמ 95החקירה וכי כבר ביום 

, במשך יותר משלושה שבועות בטרם . המשיבים ידעו ו3או היו צריכים לדעת כי החקירה מתנהלתדלעיל(

להתריע, לא לדווח, לא בחרו לשבת בחיבוק ידיים, לא  -שבמהלכם שלושה שבועות  -הודיעו על כך כדין 

 כלל וכלל. , לא להסביר ולא לפרטלהזהיר

אפרים אברמזון,  –בהקשר זה יצוין כי החברה מחויבת לפרסם גם "מידע רך" ואף צופה פני עתיד. ראה  .03

, משפטים כ"ב, החובה לגלות ועקרונות האחריות המשפטית" –בחברה הציבורית ' מידע רך'תחזיות ו"

להטעות, עשויה להרחיב היינו, החובה להציג למשקיע תמונה שלמה שאין בה כדי )תשנ"ג( " 50עמ' 

בענייננו, המשיבים, הגם שידעו  ".עתיד שהתאגיד חייב לגלותו גם בשוק המשני-את המידע צופה

מדובר  יודגש כי אף לשיטת המשיבים,לא גילו ולא דיווחו אודותיה כמתחייב בדין.  -ת החקירה דואו

 (.'ב"כ נספח) ,9192במאי  99במידע מהותי המחויב בדיווח, כך עפ"י הודעת החברה מיום 

השוויון רונות השקיפות ועקופגיעה קשה בנוסף על כן, יש במעשי ומחדלי המשיבים, משום הפרה בוטה  .02

 פ"רעדברי כב' השופט מ' חשין, ראה בהקשר זה, . יסוד בדיני ניירות הערך ושוק ההון , עקרונותבמידע

 מייסד, אחת לא ֶנֱאמר, ההון שוק" :253, 229( 9)נט ד"פ, דין-ישראל פסקי מדינת' נ מהרשק 6209319

. במידע והשוויון השקיפות, הגילוי עקרון הוא בהם וראשון וראש, הוגנים משחק כללי על עצמו

 וכי, במידע לו שווים אחרים משקיעים כי – שידע כדי כמיטבנו ונעשה – יודע ההון בשוק משקיע
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 ככישוריו יעשה ואיש איש כל. הדרכים מתפצלות ואילך מכאן. לכול הוא נגיש שלעניין המידע

 – המשקיעים למקצת ַנקנה אם, אכן. שיתכנן את ויתכנן, שיסיק את מידע מאותו יסיק, וכיכולתו

 מאליו יביא הדבר, השוויון עקרון אנוש באורח ייפגם, במידע מּוְבנה יתרון – פנים אנשי לאותם

 רק לא ואולם, שבהם הקטנים בייחוד – בכוח-והמשקיעים, ההון של שוק באמינותו קטלנית לפגיעה

בהקשר זה אין נפקא מינה אם  ".השוק מן רגליהם ידירו הוגנים שאינם משחק מכללי בחששם – הם

ם וכל מעורכי דין, יועצים, עובדייודעי הסוד הראשונים, המקורבים  יודעי הדבר הם אנשי פנים או מעגל

  .שהחברה פרסמה אודותיו דיווח כדיןלפני  לפיוופעל יפין בעק מי שקיבל מידע זה

למעגל הראשון של יודעי  אפשרון, עת ויופגיעה אנושה בעקרון השו משיביםמחדליהם, פגעו הבמעשיהם וב .05

, לרבות חברי הסוד שזלג לשוק ההון, ליהנות ולנצל את המידע על חשבון כל שאר משתתפי שוק ההון

 הקבוצה.

סיכול למנגנון הפסקת המסחר בבורסה, אשר משום יש במעשי ומחדלי המשיבים במאמר מוסגר יצוין כי  .08

 הפסקת ריומאח המטרה) קרונות הגילוי, השקיפות והשוויוןענועד בין היתר, למנוע פגיעה ולהגן על 

 מהירה קריסה של מצב לעצור או המדוברת החברה על ידיעות לבחון אפשרות לציבור לתת היא המסחר

 הודעת לאור, שם ציינה הבורסה במפורש, כי "ג"כ נספחראה . לאשורן הסיבות שיתבררו עד במניה

 "(.החברה ערך בניירות המסחר יחודש, 51.2.11 החברה

לתקנות  18 לתקנה תאםמצבים רצופים ועוקבים הפרו את חובותיהם בה בארבעהו יביםהמש אם כן, .00

 :4550-ל"תש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות

נושאי משרה  כנגד המתנהלת החקירה אודות ,, ידעו או היו צריכים לדעתחלקם המשיבים ו3או .א

ישבו בחיבוק  במהלכם ,המעצרים הצפויים במשך כשלושה שבועותהחקירות ואף אודות ו בחברה

 .כמתחייב דיווחו לאידיים ו

)חיפוש במשרדי החברה, חקירה ומעצר נושאי משרה גם לאחר שהאירועים החריגים התרחשו  .ב

 בחברה(, החברה לא דיווחה כדין. 

 החברה לא דיווחה כדין.  – 9192במאי  91יום  בבוקרופורסם ברבים גם כשהמידע זלג לשוק  .ג

אודות המעצרים, הרי שהדיווח לקה בחסר, שכן לא  9192במאי  99גם כשהחברה דיווחה ביום  .ד

והרי אין דין מעצר נושא משרה  העצורים מבין נושאי המשרה בחברה ותפקיד הוזכרה בו זהות

 ובעל השליטה בחברה. כדין מעצר יו"ר הדירקטוריוןכלשהו 
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 .ייבכמתחדי ימידיווח פרסום מ ובאופן מוחלט מהוראות הדין ונמנעהתעלמו  המשיביםהווה אומר,  .06

צוגית, מספיק להצביע ברמה הלכאורית על קשר סיבתי בין יאישור התובענה כיהגם שבשלב זה, של  .01

שמבקרה דנן, הרי  –המעשה והמחדל שבגינו הפרו המשיבים את החוק לבין הנזק שנגרם לחברי הקבוצה 

מהפרת הוראות החוק  כתוצאה .הפרת חובה חקוקה מתקיימיםהרשלנות וכל יסודותיה של עוולת 

ולאור זאת, המשיבים חבים בפיצוי  הקבוצה חברידי, נגרם נזק לימי דיווחמפרסום  המשיביםוהימנעות 

 .החברי הקבוצ

 ?הסף שומרי היו איפה

 ,שכן, םבמילוי תפקיד והמשיבים התרשלכי  אין כל ספקמעשי ומחדלי המשיבים מלמדים על רשלנות.  .61

 על ובביקורת בפיקוח, בניהול כשלים אירעו כי כך על מעידההשתלשלות האירועים כפי שפורטה לעיל, 

 .החברה ענייני

 כמו הקבוצה.הם חבים כלפי חברי  ןהמשיבים הפרו את חובות הזהירות, האמון, ההגינות ותום הלב, בה .69

 נושאי או3ו דירקטורים או3ו שליטה שבעלי כפי פעלו שלא בכך התרשלו המשיביםש בכך ספק אין כן

 :זאת בכלל. דומות בנסיבות פועלים היו זהירים או3ו סבירים משרה

לא נהגו במיומנות הנדרשת מכוח מעמדם ותפקידם בחברה ולא נקטו במידת הזהירות  .א

 .לב ובתום מקובלת בדרך פעלו לא, כפי שהמתחייבת

כשומרי סף בחברה, ולא הגנו כמתחייב על בעלי מניות המיעוט לא הקפידו על מילוי תפקידם  .ב

 ונושי החברה.

תפעולית, כספית, פיננסית וחשבונאית אפקטיבית בנוגע  וביקורת לא הקפידו על ביצוע בקרה .ג

לא הקפידו על בדיקת, אימות או פסילת החשדות שעלו מפרויקט אילת  לפרויקט אילת ובכלל.

 ולא השתמשו בכישוריהם החשבונאיים, המשפטיים, הפיננסים והתפעוליים לשם כך.

 תקילבד מיוחדת ת דירקטוריוןולא מינו מפקח חיצוני ולא הסמיכו וועד ,לא יזמו ביקורת .ד

במיוחד לאור הפערים המשמעותיים ביותר בין  ;התנהלות החברה בכל הנוגע לפרויקט באילת

 בנוגע לפרויקט אילת. פו ע"י החברה לבין ההוצאות בפועלהאומדנים וההוצאות שנצ

לא הקפידו על מתן דיווח נאות ומתחייב אודות הסיכונים העלולים לנבוע משימוש בהון זר לשם  .ה

ולא דיווחו כמתחייב אודות שימוש בהון  מימון פעילות החברה בנוגע לפרויקט אילת ובכלל

 לשם מימון פרויקט אילת. חוץ בנקאיים ממקורות
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בנוגע בכלל וכמתחייב  לא הקפידו על מתן דיווח הולם אודות הסיכונים אליהם חשופה החברה .ו

לסיכונים הכרוכים במעורבות אפשרית של נושאי משרה ו3או בעלי שליטה, בהליכים משפטיים 

נוגע לפרויקט אילת באו קנסות ו3או דרישות רשויות האכיפה ו3או רשויות המס ו3או בחקירות ו3

 ובכלל.

להפסדים בנוגע לנסיבות אשר הביאו ומתן הסברים לחברי הקבוצה לא הקפידו על ביצוע בדיקה  .ז

 הוצאות בנוגע לפרויקט אילת.בלעליה מטאורית כבדים ביותר וה

עם הקבלן בנוגע לביטול ההסכמים  ומתן הסברים לחברי הקבוצה לא הקפידו על ביצוע בדיקה .ח

 וחתימת הסכמי וויתור על טענות בנוגע לפרויקט אילת.הראשי 

בעל שליטה שולא התנהלו "בעתות משבר" כפי  דיילא הקפידו על קיום ומילוי חובות הדיווח המי .ט

  .לנושא משרה סביר היה מתנהדירקטוריון ו3או ו3או 

אודות  קיום ומילוי חובות הדיווח המיידי, לא בזמן וגם לא לאחר שהמידע לא הקפידו על .י

זלג לשוק והחל להשפיע באופן דרסטי על שווי ניירות ערך  המעצרים והחיפושים במשרדי החברה

 החברה. 

 בכל האמצעים הנאותים כדי למנוע את הנזק שנגרם למחזיקי ניירות ערך החברה.לא נקטו  .יא

לעובדה כי שומרי הסף לא שמו לב לכל  ,המפורטות להלן והנסיבתיות הלכאוריות הראיות לכלל לב בשים .69

הקבוצה לבין  חבריבין  ,התהומיים המידע פערי לאור במיוחדו הנורות הצהובות, אף לא האדומות שבהן,

להלן . הנזיקין לפקודת 29 לסעיף בהתאם, עצמו על מעיד הדבר של הכלל את להחיל ישהרי שהמשיבים, 

 יפורטו הראיות הלכאוריות והנסיבתיות:

נושאי משרה בחברה, חשודים בהלבנת הון לארגון מספר  חיפוש, חקירה ומעצר: -לכאורה  ראיות .א

פשע. חשדות המשטרה מתרכזים בפרויקטים של החברה באילת. החשדות, הצדיקו לשיטת 

המשטרה ביצוע חיפושים במשרדי החברה, כפי שהצדיקו מעצר וחקירת חלק מבעלי השליטה 

ראיות  ןבמהלך הדיון במעצר נושאי המשרה בחברה כי ישנונושאי המשרה בה. המשטרה טענה 

לכך כי עובד החברה וחבר ארגון פשע, דיברו על הוצאת כספים מהחברה. כמו כן, המשטרה יחסה 

אל החשודים מבעלי השליטה בחברה, עבירות של קשירת קשר ביחד עם אחרים לביצוע עבירות 

 מרמה בחברה באמצעות חברה אחרת שהובילו לעבירות של הלבנת הון.
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ית המשפט הנכבד, כב' השופט מנחם מזרחי, השתכנע במידה ב :דיון בבית המשפט והארכת מעצר .ב

עבירות שבוצעו ל בנוגעהמצדיקה את הארכת מעצר בעלי השליטה, בדבר קיום ראיות לכאורה 

מבעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה,  פרע"י בעלי השליטה לכאורה. נוכח האמור, מעצר מס

על בעלי השליטה הגבלות  שחרורם, הוטלולאחר ימים לאחר מעצרם הראשוני. גם  מספרהוארך ב

שונות, הגבלות שבגינן נבצר מיו"ר הדירקטוריון למלא את תפקידו כראוי לרבות חתימה על 

 . 9192במרץ  39דוחותיה הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 

ון דירקטורי ד"ר זיו רייך, התפטרות דירקטוריון חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: .ג

תגמול  ועדת, הכספיים הדוחות לבחינת הוועדה, ביקורת אשר כיהן בוועדת החברה החיצוני,

פקידו בחברה, על רק החשדות ת, התפטר מ9193בפברואר  95וציות החל מיום  וועדת גילוי

 כשבועיים לאחר מעצר נושאי המשרה בחברה.לכאורה כנגד בעלי השליטה בחברה 

כפי שפורט בהרחבה דלעיל, תחת  בעלויות הפרויקטים באילת:עליה מטאורית ובלתי מוסברת  .ד

הרי שהשוואת ההוצאות הצפויות וההוצאות בפועל בגין פרויקט , פרק "הפרויקטים באילת"

בהתאמה, בין  03% –ו  69%על הפרש של יותר מ  היח"ד, מצביע 38 יח"ד ופרויקט אילת 51אילת 

יצוין כי מדד תשומות הבניה  –וצאות שהוצאו בפועל )לשם השוואה בלבד ההוצאות הצפויות לה

בהקשר זה יצוין, כי החברה  בלבד(. 99%בכ  9193ועד לחודש מאי  9118עלה מאז חודש אוגוסט 

מבוססת, יזמה ובנתה אלפי יח"ד וכי  ,9166מאז שנת ברציפות פועלת  הנה חברה וותיקה, מנוסה,

ניכרת בהערכותיה בזמן אמת להוצאותיה והכנסותיה בגין כלל מעולם לא הייתה סטייה כה 

המידע מתבסס על  בדוחותיה, החברה מציינת כימה גם כי הפרויקטים בהם היא מעורבת. 

תחזיות ואומדנים של הנהלת החברה, וכן על דוחות שמאי שהוצאו ביחס לפרויקטים ככל 

 העלויותלבין  עלויותערכות החברה ל. אין זה סביר כי תהיה סטייה כה ניכרת בין השהוצאו

בפועל, זאת בשים לב לעובדה כי החברה מעולם לא טעתה ולא סטתה מהערכותיה הראשוניות 

 רבה בנוגע לאלפי יחידות דיור. ובמקצועיות ביותר מאחוזים בודדים, ועשתה זאת במיומנות 

יצוין עוד כי בתחילת הפרויקטים דיווחה החברה על  מקורות מימון "חוץ" בנקאים לפרויקטים: .ה

בתחילתם  15%שיעור העלויות לגביהן יש הסכם ליווי בנוגע לפרויקטים, אחוז שעמד על יותר מ 

מלמדת על המקימה חשד כבד ועם השלמתם, עובדה  01%פחות מ בצורה דרסטית אל ונפל 

 בנקאיים למימון הפרויקטים."חוץ" מקורות של  םהימצאות
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, החברה לא הייתה מעורבת, כך על פי דוחותיה 9192עד לשנת  שהפסיד: הפרויקט היחיד .ו

. להפך, גם בתקופת המשברים בשוק ההון והנדל"ן וגם כששוק מפסידיםהכספיים, בפרויקטים 

 -ההון לא נתן אמון בחברה, ידעה היא לנווט את מהלכיה ולצאת מורווחת בכל פרויקט ופרויקט 

 חקירות וחשדות המשטרה.למעט בפרויקטים באילת, בהם מתרכזות  -זאת 

עם הקבלן הראשי בפרויקטים מלבד התייחסות כללית הנוגעת לביטול הסכמים  אי מתן הסברים: .ז

 נתנו לא, ל"הנ לפרויקטים התייחסו לא משיביםמלאו את פיהם מים. ה משיביםשבאילת, ה

 לא גם משיביםה. הפרויקטים בגין עלויותה ולהתפלגות למרכיבי, להפסדים בנוגע כלשהו פירוט

 בניכוי אף אשר, לפרויקט המיוחסות בעלויות האסטרונומי זינוקבנוגע ל כלשהו הסבר נתנו

 במיליוני ותחורג ןעוד, ()ככל שיוחסו כדין הראשי הקבלן עם ההסכמים שיוחסו לביטול ההפסדים

החברה גם לא נתנה  .פרויקטיםביצוע ה בתחילת החברה י"ע ונצפו שהוערכו עלויותמה ח"ש

אלפי ש"ח כהפסד, בעת ביטול ההתקשרות  99,111הסבר ופירוט אודות הסיבה שבגינה הופרשו כ 

שבסיס ההתחשבנות עם הקבלן הייתה התקשרות בהתאם להסכם  במיוחדעם הקבלן הראשי, 

הסיכונים כל לפיו  מחיר השוק, אךמגבוה בד"כ  ,מחיר קבועביצוע בניה ב)הסכם  פאושלי

 . (המבצע מועברים לקבלן

הוציאה  9192במאי  91ביום  מיליון ש"ח(: 31 ~הסכמת החברה לאפשר למדינה לתפוס כספים )כ .ח

ניירות ערך, במסגרתו הודיעה בין היתר כי היא תמחה די לבורסה ולרשות יהחברה דיווח מי

מיליון ש"ח מתוך סכומים להם היא זכאית מצדדי ג' וכן התחייבה  99 –למדינת ישראל סך של כ 

מיליון ש"ח של פרויקט אשר צפוי  6לאפשר למדינת ישראל לתפוס עודפים בסכום של עד 

 .9198להסתיים לא לפני שנת 

 :מתקיימים הנזיקיןלפקודת  29סעיף  לפי עצמו על מעיד הדבר של הכלל בשים לב לאמור, הרי שכל תנאי .63

אין חולק כי  :ניזוקו שבו לאירוע שהביאו הנסיבות הן מה לדעת יכלו ולא ידעו לא הקבוצה חברי .א

חברה עצמה. בכל כל המידע בנוגע לחברה מתקבל, בראש ובראשונה וכפי שהדין מחייב, מן ה

סיכון כלשהו להתרחשות האירועים  אפילו קייםדיווחי החברה, מעולם, לא היה כל זכר לכך כי 

שחברי הקבוצה לא ידעו ולא יכלו  יתר על כן, חזקה היא .הקבוצהאשר הביאו לנזק שנגרם לחברי 

ע ו3או ניתן היה ולדעת אודות הנסיבות שהביאו לאירוע שבו ניזוקו, שכן, אילו מידע זה היה יד

שהמידע לא  –שמחיר ניירות ערך החברה היה מגלם מידע זה. עובדה היא , הרי אודותיולדעת 

בצורה דרסטית, כפי שצנח היה מגולם במחיר ניירות הערך, שכן אחרת, שווים לא היה צונח 
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יש להעביר  – ואף תחכומם במקרה דנן, ולאור גודל מספרם של חברי הקבוצה. עם הגילוי בפועל

את הנסיבות שהביאו מראש כי ניתן היה לדעת  הפריך את החזקהאת הנטל אל כתפי המשיבים ל

 לאירוע שבו ניזוקו חברי הקבוצה.

הייתה , אין ספק כי החברה :המשיבים של המלאה םתבשליט שהיה נכס"י ע נגרם הנזק .ב

 בשליטתם המלאה של המשיבים.

 הירותזמתיישב יותר עם המסקנה שהמשיבים התרשלו מאשר עם המסקנה שנקטו  האירוע .ג

המסקנה שהמשיבים התרשלו, נובעת מכך שאילו הם לא היו מתרשלים, ניתן ואף חובה  :סבירה

. הקבוצה לחברי האירועים שגרמו לנזק ואת הסיכונים את מראשלמנוע  המשיבים על היה

 את להקטין צפוי ראוי תאגידי ממשל" :"הממשל התאגידי"את תכליתו של  נזכירזה  בהקשר

 מתקשים רגולאטורים שגופים אירועים מלכתחילה ולמנוע אלו משקיעים של הסיכון

 ,בישראל( Corporate Governance) תאגידי ממשל קוד ינתחלב הועדה ח"דו" בדיעבד לחשוף

 התאגידי הממשל אל להשוותו ומנגד - 3' עמ(, 9118 - ו"תשס) גושן זוהר' פרופ בראשות

 .דלעיל בהרחבה פורט אודותיו בחברה" המוחלש"

התרחש בכל הנוגע להתנהלות החברה, בעלי  ,ביותר חריג, חריג מה דבר כי עולה לעיל המקובץ מן .62

. בנסיבות העניין, על המשיבים ונושאי המשרה בה, בנוגע לפרויקטים שבאילת הדירקטוריון, השליטה

המצופה מהם, כל  הסביר והזהירותהפרה לסטנדרט ההתנהגות להוכיח כי לא היה בהתנהגותם משום 

 נזק נגרם, המשיביםומחדליהם של  ממעשיהם כתוצאה .בזמנים הרלוונטיים אחד לפי מעמדו ומשרתו

 .כך בגין לפצותם המשיבים ועל הקבוצה לחברי

 הנזק

 חברי החזיקו בהם הערך ניירות שווי בירידת התבטא הנזק. הקבוצה לחברי ישיר נזק גרמו המשיבים .65

 בהערכת אין .ח"ש אלפי 95,111 -בכ המבקשת י"ע נאמד הנזק גובה. 9192 במאי 91 יום ערבב בוצההק

 .יותר גבוה נזק מלהוכיח המבקשת ידי את לכבול בכדי הנזק

 מתקיימים כל התנאים לאישור התובענה כייצוגית

שר בית המשפט תובענה יא שבהתקיימםחוק התובענות הייצוגיות מונה חמישה תנאים מצטברים  .68

 כייצוגית, כמפורט להלן:
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עילת התביעה נמנית על העילות המוזכרות בחוק כעילות שניתן  לחוק תובענות ייצוגיות: 3סעיף  .א

 .להגיש בגינן תובענה ייצוגית

משפט התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או  ( לחוק תובענות ייצוגיות:9)א()6סעיף  .ב

 המשותפות לכלל חברי הקבוצה.

יוכרעו בתובענה ה שהשאלות הנדונות יש אפשרות סביר ( לחוק תובענות ייצוגיות:9)א()6סעיף  .ג

 .לטובת הקבוצה

ת להכרעה תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנ ( לחוק תובענות ייצוגיות:9)א()6סעיף  .ד

 .במחלוקת בנסיבות העניין

להניח כי עניינם של כלל חברי קיים יסוד סביר  ( לחוק תובענות ייצוגיות:2)א() 6 –( 3)א()6סעיף  .ה

 .וצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לבהקבוצה יי

 בענייננו, כל חמשת התנאים מתקיימים במלואם. .60

 עילת התביעה נמנית על העילות המוזכרות בחוק כעילות שניתן להגיש בגינן תובענה ייצוגית 

ת אלא בתביעה כמפורט בתוספת קובע כי "לא תוגש תובענה ייצוגי)א( לחוק תובענות ייצוגיות 1 סעיף .66

לתוספת השנייה  5השניה או בענין שנקבע בהוראות חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית". פרט 

בעלות החזקה,  –"זיקה"  –; לעניין זה לחוק קובע כי "תביעה בעילה הנובעת מזיקה לנייר ערך או ליחידה

לחוק  13בסעיף כהגדרתו בחוק החברות וכן ניירות ערך כהגדרתם  –מכירה"; "נייר ערך" או רכישה 

 ".4588 –ניירות ערך, התשכ"ח 

ומבוססת  אג"ח של החברהושל המבקשת לנייר ערך, מניות  –בעלות  –עילות התביעה נובעות "מזיקה"  .61

 , אשר גרמו נזק לחברי הקבוצה. משיביםעל המעשים והמחדלים של ה

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

 תשאלו מעוררת התובענה" כי הוא כייצוגית נהעתוב לאישור התנאים אחד כי נקבע( 9()א)6 בסעיף .11

רע"א ראה  משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה". תנאי זה מתקיים בענייננו. ואמהותיות של עובדה 

 עובדה של שאלות של לקיומן הדרישה את לפרש אין" (9119) 918, 908( 5, נב)נ' שמש ריירכט 8388/58

 קבוצת כל לגבי הכרעה הטעונות השאלות בכל מלאה לזהות כדרישה לקבוצה המשותפות ומשפט

 תסכל, כמשפטיות עובדתיות, הכרעה הטעונות השאלות בכל מוחלטת זהות של דרישה. התובעים
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 לאמץ יש לפיכך. אפשרית בלתי למשימה בה השימוש את ותהפוך הייצוגית התובענה תכלית את

, הקבוצה לחברי משותפות תהיינה הדיון במוקד העומדות העיקריות שהשאלות בכך די ולפיה גישה

 ."אחרת או זו משנית בשאלה שוני מתקיים אם מנה נפקא ואין

 .בתובענה דנן, הינן טענות משותפות לכלל חברי הקבוצהכל הטענות העובדתיות והמשפטיות המתעוררת  .19

 יש אפשרות סבירה שהשאלות הנדונות יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה 

 את להפוך אין" כי נקבע( 9118) 060, 002( 5) מט ד"פ, זילברשץ' נ טצת 2558312 א"רע דין בפסק .19

 גורם להוות, זה להליך, לו אסור. ויעיל רציני להיות צריך האישור הליך. קבע למשכן הפרוזדור

 ".ייצוגית תביעה מלהגיש ראויים תובעים המצנן

, הן מהבחינה שהשאלות המשותפות תוכרענה בתובענה לטובת הקבוצה אפשרות סבירהקיימת בענייננו  .13

 העובדתית והן מהבחינה המשפטית.

, באופן ישיר מהודעות החברה עצמה עולותמתבססת התובענה  ןעליההעובדות  כלכיוון ש עובדתית: .א

  בחינה העובדתית.מרב  לא מעוררת קושיכלומר התובענה 

חובות המשיבים כלפי חברי התובענה מעוררת שאלות כבדות משקל בדבר חבות ו :משפטית .ב

 אפשרות הינה הקבוצה חברי לטובת תוכרענה השאלות כי האפשרות, המבקשת לשיטת הקבוצה.

  :כי ותוזאת נוכח העובד סבירהר מתיו

נזק שהתבטא בירידת שווי ניירות הערך בהם מחזיקים חברי  –לחברי הקבוצה נזק נגרם  (9)

 .הקבוצה

שכעניין שבמדיניות הנזק נגרם שלא כתוצאה מתנודתיות בשוק ההון, אף לא מאירועים  (9)

  ם.ראוי כי משקיעי שוק ההון יחשפו אליה וכלכלית משפטית

" הסוכנים" כי כך על מצביעה – דלעיל בפירוט שתוארה כפי העניינים השתלשלות (3)

כך גם רואה בהם הדין, זאת  .המשיבים הינם – שהתרחש הנזק למניעת ביותר היעילים

 משיביםה, כן על .ושיפור איכותו התאגידי"חיזוק "הממשל לבמיוחד בעקבות המגמות 

 .פיצוי במתן חייבים – מנעו ומשלא האירועים שגרמו לנזק את למנוע מחויבים היו

חברי ל שנגרם לנזק אחראים הם אין כי להראות המשיבים על הנטל כי יצוין זה בהקשר

 הנתבע על מוטל האחריות שלילת הוראות של התחולה הוכחת נטל: "הקבוצה

 .512' עמ (9111) הגילוי חובת - ערך ניירות דיני, יוזפוב -פסרמן לאה" לתחולתן הטוען
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 לאור האמור, תנאי זה מתקיים בעניינינו.  .12

 תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין

תחום מובהק קבע כי " 002( 5מט) זילברשץ,טצת נ'  2558312רע"א  -ברק ב )בדימוס( כב' הנשיא .15

  ".ליישומה של התובענה הייצוגית הוא דיני ניירות ערך

 טיפוסי מקרה" נקבע כי 96 פסקה(, 15.10.9199, נבופורסם ב) עמוסי' נ הפניקס 9996311 א"רעפסק דין ב .18

 הסעד שבו מקרה הוא במחלוקת להכרעה וההוגנת היעילה הדרך להיות צפויה ייצוגית תובענה בו

 תובענות אישית. תביעה הגשת להצדיק בכדי מספיק גבוה אינו הקבוצה מחברי אחד לכל המגיע

 א.ש.ת. נ' ישראל מדינת 6153/55 רע"א) קלאסיות" ייצוגיות "תובענות בעבר כונו אף כאלו ייצוגיות

 מיכאיל ;)א.ש.ת. פרשת( )להלן: 5556) 506, 555( 6)נז פ"ד בע"מ, אדם וכוח פרוייקטים ניהול

 גם ראה ."((5552) 106, 111א דין ודברים  דרכים" פרשת על – בישראל הייצוגית "התביעה קרייני

 תכשיטנים יוד חמישה' נ מ"בע בינלאומי פיננסי וייעוץ השקעות ניהול א.ק גלובל 9990312( א"ת) א"ת

 .99, עמ' מ"בע יקרות מתכות תעשית

מחברי  מי אם ספק, כייצוגית התובענה את להגיש למבקשת מתאפשר היה לא אילו, דנן המקרה בנסיבות .10

 מטעם גם. משיביםה של והמחדלים המעשים עקב להם שנגרם הנזק בגין להשתפות יכולים היו, הקבוצה

 .העניין בנסיבות במחלוקות להכריע ביותר ההוגנתהיעילה ו הדרך איה כייצוגית התובענה אישור, זה

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

י חבר את לפצות ואמיתי כן רצון מתוך הוגשה התובענה. מובהק לב בתום הוגשה התובענה, בענייננו .16

 הוגשה התובענה .המשיבים של ומחדליהם ממעשיהם כתוצאה, להם נגרמו אשר הנזקים על, הקבוצה

"כ ב יצוין כי .ולזכות בפיצוי הולם לנזקים לו גרמו שהמשיבים מי לכל לסייע ביכולתה כי אמונה מתוך

 גם עסקים ובמנהל במשפטים ראשון לתואר בנוסף ומחזיק שנים 0 כ מזה בליטיגציה עוסק המבקשת

 ועבד( UCLA) קליפורניה'לס, אנג לוס תיברסיטמאונ( במימון)התמחות  עסקים במנהל שני בתואר

 .יורק בניו השקעות כבנקאי

 סביר כי מלמדת, דנן הבקשה והכנת בלימוד ניכרים ומשאבים מאמצים להשקיע המבקשת נכונות עצם .11

  .לב ובתום הולמת בדרך וינוהל ייוצג הקבוצה חברי כללי של םעניינ כי להניח

 לחלל, הבקשה למהות, המבקשת למטרות לב בשים. החברה של ח"ובאג במניות מחזיקה המבקשת .911

' נ מ"בע גמולים קרנות" גדיש" 9096311 א"ע( ביניש בעניין בדימוס) הנשיאה ולדברי, ממלאת שהיא

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%203126/00&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%203126/00&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/safrut/book/442
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 בזכותו לתמוך משקל כבדי טעמים קיימים" לפיהם: 39 'עמ( 96.5.9199[ )בנבו פורסם] מ"בע אלסינט

 בעל בקיפוח מדובר כאשר גם מקפח אירוע קרות לאחר מניותיו את שרכש מיעוט מניות בעל של

, סגל-חביב, ראו) כדין שלא התעשרות ומניעת אפקטיבית באכיפה הצורך וביניהם, פעמי-חד אופי

 .דנן הבקשה להגשת" עמידה זכות" ישנה שלמבקשת הרי(", 352-356' בעמ

החברה ערך תומכים במתן אפשרות למבקשת לנקוט בהליך דנן, הגם שניירות  השיקולים האמורים  .919

 משנה ומקבלים תעצמיםמ, האמורים השיקולים. 9192במאי  91המוחזקים על ידה נרכשו לאחר יום 

 :דנן המקרה של ותהמיוחד נסיבותיו נוכח תוקף

 :אין תמריץ לנקוט בהליך –לרוב מחזיקי ניירות הערך  .א

כידוע למוסדיים אין אינטרס  :ע"י מוסדיים קותהחברה מוחז "חאג שלהמוחלט  רובן (9)

עם החברה ובעלי  מורכבים ויחסיםאמיתי להגיש בקשות כגון דה, שכן להם אינטרסים 

לשמור על ניטרליות  המוסדיים המוחלט של המקרים, מעדיפים םברובהשליטה בה. 

להבדיל ממובילי  ורההש מן קבוצה חברי בהיותם, ההליךופאסיביות וליהנות מפירות 

 המוסדיים"י ע הוגשו, להיום נכוןטענה זו שכן, ותומך באך מחזק  העבר ניסיוןהבקשות. 

 בתחום שוק ההון. כייצוגיות תובענות לאישורבקשות  שלוש ורק אך

 מהון המניות של החברה %65 ~משפחת ביטון, מחזיקה ב ריכוזיות השליטה בחברה: (9)

)האמור בנוגע לאג"ח לגבי  הנותרים, הרי שרובם מוחזק ע"י מוסדיים 95%ולגבי ה 

 (.המוסדיים תקף גם בנוגע לאחזקתם במניות

מוביל לכך כי מבנה הון החברה, יחד עם זהות המחזיקים ברובם המוחלט של ניירות הערך שלה, 

היא, כי עובדה  בהליך דנן הינו קלוש ביותר. ינקוטהחברה נייר ערך ישיר של שמחזיק  הסיכוי

ת מקרב הציבור שהיה מוכן להגיש תובענה כייצוגית, הרי שתובענה במקרים בהם נמצא בעל מניו

 . אירוע שהקים את עילת התביעההכזו הוגשה בזריזות רבה, תכף לאחר 

המבקשת, ניסתה לעניין מוסדיים וניסתה לאתר מחזיקי ניירות ערך שיהיו מוכנים לשמש כמו כן, 

 וכן מחזיקים בניירות ערך החברה המכתבים לכל המוסדיים שלחה  . לשם כך,ייצוגיים כתובעים

 עלו בתוהו. הניסיונותיאך  –, בתקווה לאתר תובע ייצוגי פנתה למנהלי השקעות

 40 - 4"ל ומסומן ב"מצ למוסדיים המבקשת כ"ב ממכתבי העתק' 
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ישיר לנקוט בהליך, אך לכלל הציבור, תמריץ בהקשר זה יש להזכיר, כי אמנם למוסדיים אין 

, הן יש אינטרס כפול בניהול ההליך –כספי ביטוח ופנסיה  ו מנהלים המוסדיים חסכונות,עבור

על שוק  תהחיובי השפעתועקיף, נוכח אינטרס גין הנזק והן בלשם קבלת פיצוי  ישיראינטרס 

 ההון.

יטה בה, הוכיחו פעם ובעלי השלהחברה  :מוחלש תאגידי ממשל על מצביעה החברה היסטורית .ב

בעבר  .(Stakeholders -ה) ת כל הציבורים הקשורים בחברהנם מהססים לקפח איאחר פעם כי א

, כך גם את ציבור רוכשי את בעלי מניות המיעוט )ולפחות ניסתה( לקפח החברה לא היססה

ובמילוי  , במניעת הקיפוחא גילו עניין רב בהגנהל בחברה "המקרים, "שומרי הסף כלב .הדירות

התערבות רשויות האכיפה ונקיטת  נדרשה, נפרדים לפחות בשלושה מקרים. תפקידם כמתחייב

-על ההמקרים האמורים מלמדים על "התפיסה" ו הקיפוח.מניעת  לשםהליכים בבתי המשפט, 

State of Mind בכל הנוגע לחובותיהם כלפי  של בעלי השליטה בחברה בזמן אמתו של שומרי הסף

האירועים האמורים, חופפים בחלקם לתקופת ביצוע הפרויקטים ; המשקיעים מקרב הציבור

 האמור אך מחדד את נחיצות הנקיטה בהליך דנן. באילת.

 , כיתר כל חמשת התנאים המוזכרים מתקיים בענייננו.לאור האמור, גם תנאי זה .919

 תצהיר הניתן מטעם המבקשת בתמיכה לעובדות הבקשה מצ"ב 

 לסיכום

 כל התנאים הקבועים בחוק לאישור התובענה כייצוגית מתקיימים במקרה דנן.  .913

מפנקס התובענות הייצוגיות עולה כי לא הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבים בנוגע  .912

 לאירועים נשוא הבקשה דנן.

 בפתח הבקשה.קש ואשר על כן, בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את התובענה כייצוגית ולהורות כמב .915

 3041 באוגוסט 1היום, 

 

       

 אוד ח'ורי, עו"דד

  ב"כ המבקשת


