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  המשיבה

  

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  

בד בבד ע	 הגשת התביעה העיקרית בתיק דנ� ,  להגיש לבית המשפט הנכבד,מתכבד בזאתמבקש ה

 �2006ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיותבקשה לאישור התביעה כייצוגית לפי הוראות , ")התביעה("

    .")חוק תובענות ייצוגיות: "להל�(

  

  . לבקשה זו"1"כנספח ב "כתב התביעה מצ !

  

 . לבקשה זו"ב�2"� ו"א�2"כנספח ב "מצ, י	תצהירי המבקש !

  

  

  

  

  

  



 כל" :הקבוצה שלהל�בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לאשר את ניהול התובענה בש	 

בי� באופ� ישיר ובי� באופ� , או החזיק/או אישיות משפטית אחרת אשר מחזיק ו/אד$ ו

ניירות הער, אשר הנפיקה (כתבי אופציה או אגרות חוב , במניות המשיבה ,עקי*

    ." ולמעט דירקטורי$ של המשיבה ומנהליה16.4.11 ועד ליו$ 11.4.11בי�  )משיבהה

  

  פתח דבר

  

  .אינ	 במקור, ט א	 נרש	 אחרתלמע, כל ההדגשות בתובענה זו

 

  : בזהמתבקשהנכבד בית המשפט  .1

  .לאשר הגשת התביעה כתובענה ייצוגית .1.1

 .להגדיר את הקבוצה המיוצגת לצור� התובענה הייצוגית .1.2

  .בתובענה" י	 מייצגי	תובע" כי	 התובעלאשר את .1.3

  .י� הדיו� בתובענה כפי שימצא לנכו�ילית� הוראות בענ .1.4

, לית� הוראות מתאימות בדבר אופ� פרסו	 ההחלטה על אישורה של התובענה כייצוגית .1.5
 .ולהורות כי המשיבי	 ישאו בהוצאות הפרסו	

או  . 2,000,000,000להורות למשיבה לפצות את חברי הקבוצה בס� שלא יפחת מס� של  .1.6
 .כל סכו	 אשר יראה בית המשפט כהוג� וראוי בנסיבות העניי�

ט שייקבע באחוזי	 מתו� הס� "ושכ, הוצאות משפט, לפסוק גמול לתובע המייצג .1.7
 .שייפסק לטובת הקבוצה

  
תובענות לחוק ) א(3סעי* י "ה היא תביעה ייצוגית בעילה הנובעת מזיקה לנייר ער� עפנבעוהת .2

 . תובענות ייצוגיות לתוספת השנייה לחוק5 סעי* ל פיעוייצוגיות 

  .לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית והמקומית לדו� בבקשה ובתובענה .3
 

  :מבוא. א

  

של  מניה הינו משקיע מקרב הציבור והיה בתאריכי	 הרלבנטיי	 מחזיק	 של כתבי 1 מבקשה .4
 ").מניהכתבי ה: "להל�(מ " בעטבע

 

מניה של כתבי בתאריכי	 הרלבנטיי	 מחזיק של רב הציבור והיה  הינו משקיע מק2 מבקשה .5
  .המשיבה

  

מצורפי	 , כאמור לעיל, מניה	 בכתבי המבקשיהמסמכי	 הרלבנטיי	 המעידי	 על החזקת ה .6
 ."ב�3 "� ו"א�3"כנספח לכתב תביעה זה 

  

של מניות המשיבה ג	 בש	 כל מחזיק , בכפו- לאישור בית המשפט הנכבד,  זו מוגשתבקשה .7
 לבי� 11.4.11באחד התאריכי	 שבי� , או אגרות החוב שלה/ ואו של כתבי האופציה שלה/ו

) במישרי� או בעקיפי�(למעט הנתבעי	 , )"התאריכי$ הרלבנטיי$": להל� (14.4.11
 .ברות הנתבעותוהדירקטורי	 בח



  

היא חברת , ")טבע: "להל�( )TEVA:  ק"נאסד(מ "טבע תעשיות פרמצבטיות בע, משיבהה .8
באיכות גבוהה בהישג יד בכל מקו	  פות גלובלית המחויבת לפיתוח ולשיווק תרופותתרו

 תרופות ייחודיות,  עוסקת ביצור תרופות גנריות,  שבסיסה בישראל,  החברה.  בעול	
 .וממותגות ובייצור חומרי גל	 פעילי	 לתעשייה הפרמצבטית

  
 ".ג! 3"ב כנספח "מצ, פרטי	 בדבר המשיב מאתר משרד המשפטי	

  
 מדינות וע	 סל מוצרי	 60!בכ ע	 נוכחות, טבע מובילה את שוק התרופות הגנריות העולמי

 המוצרי	 הייחודיי	.   מדינות בעול	100! מולקולות הנמכר ביותר מ1,450!של יותר מ
כמו ג	 ,  הנשימה ובריאות האישה,  והממותגי	 של החברה מתמקדי	 בתחומי הנוירולוגיה

  .יותבתחו	 התרופות הביולוג
  

הוא המוצר המוביל בתחומו , )®Copaxone(קופקסו� , בי� המוצרי	 הייחודיי	 של טבע
מכירות החברה .  איש�40,000טבע מעסיקה כיו$ כ. לטיפול במחלת הטרשת הנפוצה

הינה החברה , כתבי האופציה המניות ומנפיקת. מיליארד דולר�16.1 ב2010הסתכמו בשנת 
יירות ער, שלה� מצויי$ בידי הציבור ואשר נסחרי$  בישראל ואשר נהציבורית הרשומ

 .בבורסות בתל אביב ובניו יורק
  

 מת� הודעהובפרט בשל , משיבהאו מחדליה	 של ה/כי בשל מעשיה	 ו,  יטענומבקשי	ה .9

תרופה   ! ALLEGRO לגבי מועד פרסו	 תוצאות השלב המכריע של ניסוי ,שלא כדי�ו, מטעה 
. מניותיה	 וכתבי האופציה שלה	  בשווישינויי	 הנובעי	 מנגרמו לה	 נזקי	, לטרשת נפוצה

 ולפני המועד עליו  לגורמי	 רבי	 טר	 פרסומו לציבור על ידי המשיבהעקב פרסו	 המידע
האפשרות לקבל את נמנעה מהמבקשי	 , כי בו יפורס	 המידע לציבור, הודיעה המשיבה

  נמו� משווי	 האמיתי	כעריה  טר	 יה, ובכתבי האופציהמניותיה	ולבצע עסקאות ב ,המידע
 .טר	 פרסו	 המידע

 

 .כתב תביעה כאמורמוגש לבית המשפט הנכבד , בקשת האישורבד בבד ע	 הגשת  .10
  

בית המשפט הנכבד יתבקש לחלק את הסכומי	 שייפסק כי על הנתבעי	 לשל	 לתובעי	 עקב  .11
הגילוי גי� פרו רטה לנזקיו של כל אחד מ� התובעי	 ב, כפי שתיקבע, חבות	 של הנתבעי	
א	 יראה בית המשפט ,  או לחילופי�לכשתוכר התביעה כתובענה ייצוגיתהמוקד	 של המידע 

 .לקבוע פיצוי לטובת הציבור, כי לא נית� באופ� מעשי לבצע כאמור
  
  
  

  רקע עובדתי. ב
  
  

היא תציג מידע חדש  על פיה) "ההודעה": להל�( פרסמה טבע הודעה לבורסה 11.4.11ביו	  .12
בפרסו	 . היתר לתוצאות מחקר על תרופות וטיפול במחלות טרשת נפוצה ופרקינסו�הנוגע בי� 

שמתקיי	 , במהל� הכנס השנתי של האגודה האמריקאית לנוירולוגיה  יוצגנאמר כי המידע
 )."הכנס": להל�(בהונלולו שבהוואי 

  
  ".4" נספח מצור- לבקשה זו 11.4.11העתק ההודעה לבורסה אשר הוציאה המשיבה ביו	 

 
כי תוצאות מחקרי	 וניסויי	 בעניי� יעילות ובטיחות התרופה ,  נמסר עודבהודעה .13

Laquinimod הידועה בשמה המסחרי – Allegro) התרופה"או " אלגרו": להל�"( 

 13.4.11ביו	 ,  שעו� הוואי12:00 בשעה 15.4.11: במועדי	 הבאי	, יפורסמו במהל� הכנס
שעו� ישראל מאוחר לשעו� ( שעו� הוואי 7:30 בשעה 12.4.11 שעו� הוואי וביו	 14:00בשעה 

 ).  שעות13 –הוואי ב 

  

בקשר לתחו	 הינ� ,  מהכנסותיה של חברת טבע30% –כ . אלגרו הינה תרופה לטרשת נפוצה .14
התסכמו מכירותיה , 2010אשר בשנת , "קופקסו�"הטרשת הנפוצה ובעיקר ממכירת התרופה 



 מכיוו� .) מיליארד דולר16.1 של טבע בשנה זו היה מחזורה (ב" מיליארד דולר ארה3.3 –בכ 
אשר נראה כי תפגע פגיעה קשה במכירותיה של טבע ורווחיה , ששוק הקופקסו� נפתח לתחרות

כדי לפצות על הירידה ברווחיה ולשמר את כוחה , פיתחה טבע את התרופה אלגרו, מתרופה זו
 .בשוק תרופות הטרשת הנפוצה

  

השפעתה על , ליעילותה, אשר על כ�,  הינו שוק נרחב ותחרותישוק התרופות לטרשת נפוצה .15
 שיעלו מתוצאות ויתר הנתוני	, עוצמת הידרדרות החולי	 ופרופיל הבטיחות של התרופה

רווחיה ישנה השפעה מכרעת על ,  בכנס אמור להתפרס	ו אשר היי	הניסויהמחקרי	 ו
 .יהומכא� על שוויה המתבטא בשווי מניות, העתידיי	 של המשיבה

  

תקציר של ,  איש5,000 –למשתתפי הכנס המוני	 כ , העבירה מבעוד מועד, חברת טבע .16
בה ,  ובניגוד להודעה אשר מסרה לבורסה–מבלי ליידע את יתר הציבור (תוצאות הניסויי	 

 ).דיווחה כי המידע יפורס	 בתאריכי	 מאוחרי	 יותר

  

סומ	 הרשמי לציבור בעלי כלל משתתפי הכנס ידעו על תוצאות הניסויי	 טר	 מועד פר .17
זכו , וכ� כל אד	 או גו- אשר משתתפי הכנס בחרו לספר לו על תוצאות הניסויי	, המניות

" מקושרי	"אשר לא היו , ליתרו� בלתי הוג� על פני כל יתר המשקיעי	 במניות המשיבה
ואשר בחרו שלא לעשות שימוש במידע זה ולזכות ביתרו� בלתי הוג� על יתר בעלי , כאמור
 .המניות

  

, שהתבררו בדיעבד כמדויקות, בשוק ההו�" שמועות"נפוצו , 12.4.11כבר ביו	 , כתוצאה מכ� .18
אות	 , היו למעשה ידיעות רשמיות על תוצאות הניסויי	" שמועות"ה. לגבי תוצאות הניסויי	

 .לאלפי המשתתפי	 בכנס, ברשלנותה הרבה ובמחדליה, מסרה טבע

  

, "בלומברג"ולאחר שאנליסטי	 פנו לרשת הטלוויזיה , 12.4.11רק בתו	 יו	 המסחר אשר ב  .19
 .ארגנה המשיבה שיחת ועידה ע	 אנליסטי	 ושלחה הודעה רשמית

  

 3.43% – ער� מנייתה בכ 12.4.11ירד ביו	 , האמור לעיל, כתוצאה ממחדלה של המשיבה .20
ק משווי השו 3.43%בגובה , למעשה ירד ער� החברה כולה אשר שווי מניותיה משק- אותו

 .  .158,351,855,000 עומד על 13.4.11יו	 תומו של אשר נכו� ל, שלה
  

ה� עקב השפעת המידע , המשיכו מניות המשיבה לרדת, 13.4.11זאת משו	 שג	 ביו	  .21
ומשק- א- את ירידת , אשר פוגע באמו� המשקיעי	, שהודל- וה� עצ	 עניי� ההדלפה עצמה

צפויה של בעלי מניותיה של המשיבה אשר שווי המנייה עקב אבד� האמו� וכ� עקב תביעה 
 .היא תובענה זו, תוגש נגדה

  

 :היא כדלהל�, אשר משקפת את הפסד בעלי המניות, הירידה בשווי השוק של החברה .22
  

 158,821,742,000 –ל ,  .164,441,084,000 – פחת מ 12.4.11שווי החברה ביו	  .22.1
 . .5,619,342,000 ירידה של �. 

 

 . 158,351,855,000–ל  . 158,821,742,000 !  פחת מ 13.4.11שווי החברה ביו	  .22.2
 . .469,887,000 ירידה נוספת של �

  

לאחר הדלפת הידיעה לגבי , במהל, שני ימי המסחר האחרוני$, כיוצא מכ, .22.3
ירד שווי החברה וניזוקו בעלי מניותיה בס, של , תוצאות המחקרי$

 ).לי$ חדשי$ שקד מעל שישה מיליאר–או במילי$ ( . 6,089,229,000

 
  

, לקבל את המידע האמור מראש" זכו"אשר לא , )חברי הקבוצה(בעלי המניות של המשיבה  .23
, כפי שהודיעה המשיבה לבורסה,  של תוצאות הניסויי	הרשמיי	והמתינו לפרסומי	 

 .ולתהות מדוע, יכלו א� לצפות בער� מניותיה	 יורד, 4כמפורט בנספח 

 

ולא על ידי  ("בלומברג "–שת הטלוויזיה הכלכלית רק לאחר שאתמול הגיעה הידיעה לר .24
 . וארגנה שיחת ועידה ע	 אנליסטי	 מסודרת למשקיעי	שלחה המשיבה הודעה, )המשיבה



  
ואשר יכול להשפיע על ער� , המשיבה נתנה את ידה למצב שבו מידע קריטי הנוגע אליה .25

כפי , ה בו שימוש לרעהבאופ� שיעשו ,כפי שאכ� קרה, עלול לדלו-, מניותיה בצורה משמעותית
 . שאכ� נעשה

  

זאת חר- (נמנעה המשיבה מלמהר ולהוציא הודעה רשמית , א- לאחר שהמידע הופ1 כאמור .26
, אל כלל משקיעיה) נסחרה המנייה במחזורי	 חריגי	 12.4.11העובדה כי במהל� יו	 ה 

 .להרוויח על חשבו� יתר המשקיעי	, ואפשרה לקומ1 יודעי דבר ולמקורביה	

  
 ".6"ב כנספח "מצ, "דה מרקר" כתבה מעיתו� העתק

 

  

, אשר במחדליה הטעתה את ציבור המשקיעי	, וודאי כי מדובר ברשלנות רבתי מצד המשיבה .27
 .והכל כפי שיפורט להל�, וודאי שמחדל מסוג זה הוא לב ליבה של עילת התובענה הייצוגית

 

 .תנהגותה של המשיבה משווי מניותיה	 ערב ה4%! ב, התובעי	 מעריכי	 את נזק	 האישי .28

  
  

  כללימבוא  – התנאי$ להגשת תובענה ייצוגית. ג

  

  

נועד להסדיר באופ� ממצה את הדיני	 החלי	 על , 2006  �ו "התשס, חוק תובענות ייצוגיות .29
 .הגשת תביעות ייצוגיות בישראל

 

אכיפת "וכוללות בי� השאר את המטרות של , 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעי-  .30
מת� סעד הול	 לנפגעי	 ", "מימוש זכות הגישה לבית המשפט", " והרתעה מפני הפרתוהדי�

 ".הוג� וממצה של תביעות, ניהול יעיל"וכ� " מהפרת הדי�

  

,  לחוקההשנייחוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני	 המנויי	 בתוספת  .31
בסעי* כאמור . להגיש תביעה ייצוגיתאו בענייני	 בה	 נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� 

 :לחוק) א(3

  
  או בעני� שנקבע לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה "

 "בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית

  

, לענייננו.  כוללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש תביעה ייצוגיתהתוספת השניה לחוק .32
 : היא הרלוונטית לתוספת5סעי* בועה בהעילה הק

  
  �לעני� זה ; תביעה בעילה הנובעת מזיקה לנייר ער, או ליחידה

  ;רכישה או מכירה, החזקה,  בעלות�" זיקה"
  ; כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות�" יחידה"
 לחוק 52 כהגדרתו בחוק החברות וכ� ניירות ער, כהגדרת$ בסעי* �" נייר ער,"

  �1968ח"התשכ,  ער,ניירות
  

המדובר בנזק כתוצאה מהפרות . מדובר בתביעה בעלת זיקה לנייר ער�לענייננו ברי כי ה .33
 .אשר מתבטא בירידת ער� של ניירות ער� אלו, חקיקת ניירות הער�

 

 קובע את רשימת הזכאי	 להגיש בקשה לאישור תביעה  לחוק תובענות ייצוגיות4סעי*  .34
 :לחוק) 1)(א(4סעי*  רלוונטי, לענייננו. ייצוגית

  



 המעוררת שאלות, )א(3כאמור בסעי* אד$ שיש לו עילה בתביעה או בעני� "
מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי$ הנמני$ ע$ קבוצת בני 

 "; בש$ אותה קבוצה–אד$ 

 

 להראות כי י	על המבקש, על מנת להיות זכאי להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית, כלומר .35
וכ� כי התביעה מעוררת ,  עילת תביעה באחד הענייני	 המנויי	 בתוספת השנייהה	ומדת לע

 .שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי	

 

וכי עילת ,  להראות כי עומדת לו עילת תביעה כנגד המשיבהי	על המבקש, וליישו	 לענייננו .36
 . בדה ומשפט לכלל חברי קבוצת התובעי	התביעה מעוררת שאלות משותפות של עו

  

חוק תובענות ייצוגיות קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק ברמה , בנוגע להוכחת הנזק .37
 : תובענות ייצוגיותלחוק) 1)(ב(4בסעי* כאמור . לכאורית

  

 די בכ, שהמבקש –) א(1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד$ כאמור בסעי* קט� "

 ."נזק נגר$ לו לכאורהיראה כי 

 
 :הקובע כי, תובענות ייצוגיות לחוק) א(8בסעי* התנאי	 לאישור תביעה ייצוגית מנויי	  .38

  

  :א$ מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .8

  

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות  )1(

בענה ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתו, לכלל חברי הקבוצה

  ;  לטובת הקבוצה

תובענה ייצוגית היא הדר, היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת  )2(

 ;�הענייבנסיבות 

 של כלל חברי הקבוצה ייוצג $עניינקיי$ יסוד סביר להניח כי  )3(

הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על ; וינוהל בדר, הולמת

 ; זה�בענייהחלטה 

ל חברי הקבוצה ייוצג  של כל$עניינקיי$ יסוד סביר להניח כי  )4(

  .וינוהל בתו$ לב

 

, בשלב הראשו�. הרי שהדיו� משלב זה יחולק לשני שלבי	, בהתא	 להוראות שפורטו לעיל .39
בשלב . וכי נגר	 ללו לכאורה נזק, נראה כי עומדת למבקש עילת תביעה אישית כנגד המשיבה

 . לחוק8 בסעי-  המנויי	,נעמוד על התקיימות התנאי	 לאישור התביעה כייצוגית, השני

 

  עילת התביעה של המבקשי$
 

   על פי חוק ניירות ער,מבקשי$ לנזק$ של המשיבהאחריות ה. ד
  
  

 : )א (36בסעי* ,  קובע מפורשות")חוק ניירות ער,: "להל� (1968 �ח "תשכ, חוק ניירות ער, .40

  
  



תאגיד שניירות הער, שלו הוצעו לציבור על פי תשקי* חייב להגיש לרשות "
 על פי פרק זה כל עוד ניירות הער, שלו נמצאי$ בידי או הודעות, חות"ולרש$ דו

תאגיד שניירות ער, שלו נסחרי$ בבורסה או רשומי$ בה למסחר חייב ; הציבור
 כא� הדגשות[ ".לרש$ ולבורסה, חות או הודעות לפי פרק זה לרשות"להגיש דו
  ].מ" הח! לא במקור ,ובהמש�

 

 מתירי	 לשר האוצר להתקי� תקנות שיפרטו וק ניירות ער,לח) ד(עד ) ב (36עיפי$ קטני$ ס .41
 :את הכללי	 שחלי	 לגבי 

 
צורת$ ומועדי עריכת$ , הפרטי$ שיש לכלול בדוחות או בהודעות האמורי$"

  ...".והגשת$

 
 : מורה כילחוק ניירות ער,) ג (36ק "ס .42
  

ביר למשקיע ס, לדעת שר האוצר, לכל עני� החשובתקנות לפי סעי* זה יתייחסו "
ויכול שיתייחסו לכל דבר מ� , השוקל קניה או מכירה של ניירות ער, של התאגיד

ח מיידי על "ג$ דו, ח תקופתי"נוס* על דו, ויחייבו) ב(17הדברי$ המפורטי$ בסעי* 
  ".אירועי$ מסויימי$

 

, ככזה. אי� חולק כי המשיבה הינה תאגיד אשר ניירות הער� שלו הוצעו לציבור על פי תשקי- .43
ספק כי חלות עליו התקנות אשר התקי� שר האוצר מכוח חוק ניירות ער� ובפרט ככל שה� אי� 

של ניירות עניי� חשוב למשקיע סביר השוקל קנייה או מכירה אירוע מסוי	 המהווה לנוגעות 
 .ער� של התאגיד

 

התקנות אות� התקי� שר האוצר על פי חוק ניירות הער� הרלוונטיות לענייננו ה� בעיקר  .44
 .)"התקנות": להל� (1970 –ל "התש, )חות תקופתיי$ ומידיי$"דו(ת ניירות ער, תקנו

  

אירוע או עניי� החורגי$ מעסקי  "הוא, ענייניה כפי שעולה מכותרתה,  לתקנות36תקנה  .45
 :מורה כי) א( 36תקנה ". התאגיד הרגילי$

  
 בשל בדוח יובאו פרטי$ בדבר כל אירוע או עני� החורגי$ מעסקי התאגיד הרגילי$"

היקפ$ או תוצאת$ האפשרית ואשר יש לה$ או עשויה להיות לה$ השפעה , טיב$
וכ� בדבר כל אירוע או עני� שיש בה$ כדי להשפיע באופ� , מהותית על התאגיד

  ."משמעותי על מחיר ניירות הער, של התאגיד
  

 בשל ולו, וודאי שנכנס לגדר עניי� החורג מעסקי התאגיד הרגילי	, פרסו	 תוצאות המחקר .46
ולכל הפחות עשויה הייתה להיות לו ) כפי שקרה בפועל(תוצאתו האפשרית וכיוו� שיש לו 

 . או על מחיר ניירות הער� של התאגידהשפעה מהותית על התאגיד

 

אשר התפרס$ שלא על פי התקנות וטר$ המועד אשר הודיעה , הפרסו$ נשוא תובענה זו .47
 –שינוי של כ ( שווי מניות המשיבה השפיעה מהותית על –המשיבה לבורסה כי תפרסמו 

 .).אשר ערכו פחת בכששה מיליארד (ועל התאגיד עצמו ) %4
  

תוצאות שוק ההו� הביע דעתו בדבר חשיבות� העסקית הגדולה של  לא למותר לציי� כי .48
 בשיעורי	 ירדו יהבכ� ששערי מניות, משיבהלגבי ה" אירוע מיוחד "המחקר אשר דלפו והיות�

 .ה בתל אביב וה� בבורסה בניו יורקניכרי	 ה� בבורס
  
ובכ, , ו לבורסה דיווחה עליהמשיבה עצמה, דל* המידע לציבורלאחר ש,  נוספתלראיה  .49

 ".אירוע מיוחד" בגדר  מחקרי$ אלוהביעה דעתה באשר להיות
  

מצור- " דלפו"לאחר ש,  המגלה את תוצאות המחקרי	12.4.11דיווחה של המשיבה לבורסה מיו	 
  ."5"ספח נלתובענה זו 

  

 : מורה כילתקנות) ה (30תקנה  .50

  



פורס$ , כולו או מקצתו, ח המיידי לפני שהמידע הכלול בו"בכל מקרה יוגש הדו"
הוגש הדוח המיידי במהל, . ברבי$ בידי התאגיד או בידי נושא משרה בכירה בו

מחצית השעה שלפני פתיחת המסחר או במהל, השעות שבה� מתקיי$ המסחר 
לא יפרס$ התאגיד ולא יגרו$ , מי$ ניירות ער, של התאגידבבורסה שבה רשו

אלא לאחר פרסו$ הדוח , ברבי$, כולו או מקצתו, לפרסומו של המידע הכלול בו
, )חתימה ודיווח אלקטרוני(כהגדרתו בתקנות ניירות ער, , לציבור באתר ההפצה

 ".�2003ג"התשס
  
עד בו הודיעה בהודעה לבורסה עד למו, מכיוו� שהמשיבה עיכבה את פרסו	 תוצאות המחקר .51

טר	 היה אסור למשיבה לפרסמו לציבור לתקנות ) ה (30תקנה הרי שעל פי , כי תפרסמו
, משתתפי הכנס (!!!) 5,000ואי� חולק כי פרסו	 בקרב . )ה (30תקנה תפרסמו בהודעה על פי 

 . פרסו	 לציבור– ומשמעות

  

 על ידה לעומת אות	 בעלי מניות אשר כי קופחו, א- יטענו נגד המשיבה, המבקש וכ� הקבוצה .52
זכו להיחש- לפרסו	 וכי המשיבה חבה לה	 פיצוי בגי� הפרה זו של חוק ניירות ער� אשר 

 .השפיע על שווי המניות שבידיה	

  

תוצאות המחקר  להודיע על משיבהתה מוטלת חובה חוקית על הימ� המקוב1 לעיל עולה כי הי .53
או תקנה /ו) א (36תקנה לפי , ה את תמצית� בכנסטר	 מסר, בהודעה לבורסה לכלל הציבור

 החובה המשיבההופרה על ידי , מאחר והודעה כאמור לא ניתנה. ניירות הער, לתקנות) ב (36
 .כאמור  למת� דיווח עללחוק ניירות ער,, )ב(36וכ� לפי סעי* , )א(36לפי סעי* 

  
  רה איסור על שימוש במידע פני$המשיבה הפ

  

 :הד� בשימוש במידע פני	 קובע, )2(א 52סעי* , כמו ב� .54

  
המוסר מידע פני$ או חוות דעת על נייר ער, של חברה או על נייר ער, אחר   )2( "

לאד$ אשר , שנייר ער, של חברה הוא נכס בסיס שלו כאשר מידע פני$ מצוי בידו
כי יעשה שימוש במידע הפני$ או ינצל את חוות , או יש יסוד סביר להניח, הוא יודע

  ". לצור, עסקה או ימסור אותה לאחרהדעת
  

  : כאמור הינו כפי שמוגדר בחוק,מידע פני	

על התפתחות או , על שינוי במצבה,  מידע על התפתחות בחברה�" מידע פני$ "
אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע , או מידע אחר על החברה, שינוי צפויי$

 נייר ער, של החברה או במחיר לציבור היה בו כדי לגרו$ שינוי משמעותי במחיר
  ;שנייר ער, של חברה הוא נכס בסיס שלו, נייר ער, אחר

 
, אי� צור� לפרט וברי לכל כי בגילוי מידע המחקרי	 והניסויי	 בתרופה לכל באי הכנס, שוב .55

  .הרי שהפירה המשיבה את איסור השימוש במידע פני	, טר	 פורס	 לציבור כולו
  

רשלנותה על פי פקודת מבקשי$ עקב  ה לנזק$ שלמשיבהאחריות ה. ד
   ועל פי חוקי ניירות הער,הנזיקי�

  
  אחריות המשיבה על פי פקודת הנזיקי�

  

 : קובע באופ� הבא לפקודת הנזיקי�35סעי*  .56

  
או לא עשה , ה אד$ מעשה שאד$ סביר ונבו� לא היה עושה באות� נסיבותעש"

במשלח יד פלוני לא או ש, מעשה שאד$ סביר ונבו� היה עושה באות� נסיבות
שאד$ סביר ונבו� וכשיר לפעול , תאו לא נקט מידת זהירו, השתמש במיומנות

וא$ ;  הרי זו התרשלות—יבות נסבאותו משלח יד היה משתמש או נוקט באות� 
שלגביו יש לו באות� נסיבות חובה שלא לנהוג כפי , התרשל כאמור ביחס לאד$ אחר

  ."נותו נזק לזולתו עושה עוולהוהגור$ ברשל, הרי זו רשלנות, שנהג

  לנותרש



  

  : מוסי- בהקשר זה36סעי* 

  
כל אימת ,  מוטלת כלפי כל אד$ וכלפי בעל כל נכס35ובה האמורה בסעי* הח"

סיבות לראות מראש שה$ עלולי$ במהלכ$ הרגיל  נשאד$ סביר צרי, היה באות�
  ".של דברי$ להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשי$ באותו סעי*

  
הפרת חובת הזהירות וגרימה , קיו	 חובת זהירות: עוולת הרשלנות מורכבת משלושה יסודות .57

: להל� (122, 113) 1(ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש'  ועקני� נ145/80א "עראה , של נזק
 )."עניי� ועקני�"

 

ור לעניי� קיומה של חובת זהירות איש לא יחלוק כי המשיבה חבה בחובת זהירות כלפי ציב .58
 .המשקיעי	 בבורסה לניירות ער�

  

יתר חברי ג	 כלפי ו, י	ג	 כלפי המבקש, מושגית וקונקרטית, המשיבה חבה בחובת זהירות .59
  .)בעלי המניות במשיבה (הקבוצה

  

 .חובות אלו א- מעוגני	 בחובותיה של המשיבה כפי שאלו עולי	 מחוק ניירות ער� כאמור .60

  

ת זהירות מושגית וקונקרטית נקבעות בהתא	 למבח� נקבע כי קיומה של חוב, בעניי� ועקני� .61
אי� כל ספק . במסגרתו יש לבחו� הא	 אד	 סביר מסוגל לצפות את הנזקי	 שנגרמו, הצפיות

 .אשר יפורטו להל�, כי המשיבה יכולה היתה לצפות את הנזקי	 אשר נגרמו למבקשי	

 

 תובענה ייצוגית זו הינ	 הרי שאי� כל ספק כי האירועי	 נשוא, לעניי� הפרת חובת הזהירות .62
 . פועל יוצא של התרשלותה של המשיבה

  

כי א	 ימסור את תקצירי המחקר אשר עליו לדאוג כי לא ידלפו , יבי�, וודאי שהאד	 הסביר .63
וכי קיי	 חשש ,  הרי שהמידע ידלו-(!!!)לא פחות ,  איש5,000ל , טר	 יפרסמ	 לכלל הציבור

 .שו שימוש במידע יע איש ומקורביה5,000$ממשי כי אות	 

  

המשיבה א- לא הזהירה והנחתה את באי הכנס שלא לפרס	 את , ככל הידוע למבקשי	 .64
הרי שהדבר לא יוריד מחובתה לצפות כי מי מבי� באי , אול	 א- א	 הנחתה כאמור, המידע
 .יפר את הזהרתה, אשר אי� לו חובה למשיבה, הכנס

  

כפי שנקבע בעניי� . י זהירות סבירי	מוטל החובה על מזיק לנקוט באמצע, בהתא	 לפסיקה .65
 ):131' בעמ(ועקני� 

  

רק א$ , ואחריותו מתגבשת, חובתו של המזיק היא לנקוט אמצעי זהירות סבירי$"

פי אמות מידה �סבירות$ של אמצעי הזהירות נקבעת על. לא נקט אמצעי$ אלה

ה נוהג כפי שאד$ סביר הי, כי על המזיק לנהוג, המגולמות באמירה, אובייקטיביות

אשר צרי, לקבוע את רמת , אד$ סביר זה אינו אלא בית המשפט. בנסיבות העניי�

פי שיקולי$ של מדיניות משפטית �רמת זהירות זו נקבעת על. הזהירות הראויה

מהו , אלא השאלה היא, מהו האמצעי שמבחינה פיסית מונע נזק, השאלה אינה

על בית המשפט לאז� בי� . האמצעי שיש לדרוש כי ינקטו אותו בנסיבות העניי�

לבי� האינטרס של המזיק לחופש , האינטרס של הפרט הניזוק לביטחונו האישי

וכל זה על רקע האינטרס הציבורי בהמשכה או בהפסקתה של אותה , פעולה

עליו להתחשב בחשיבותה . על בית המשפט להתחשב בסכנה ובגודלה. פעילות

 "י$ הדרושי$ למניעתהעליו לשקול את האמצע. החברתית של הפעולה

 



לא ננקטו אמצעי הזהירות הנדרשי	 על מנת למנוע מצב בו ייצנחו שווי� של המניות , לענייננו .66
 היה על המשיבה להימנע מלפרס	 בקרב באי הכנס את בכלל זאת. י הציבור"המחוזקות ע

 לפרס	 את תוצאות המחקר –לחילופי� , טר	 פרסומ	 הרשמי, תוצאות המחקר בתקציר
 .טר	 מת� התקצירי	 לבאי הכנס, 	ברבי

  

, את המשקיע הפרטי הקט�, המידע לבאי הכנסטר	 פרסו	 , היה על המשיבה לקחת בחשבו� .67
במניית ואו קר� ,  אלא אד	 פרטי שש	 את כל החסכונות שלו ושל ילדיו–" טייקו�"שאיננו 

לו אפשרות זהה ולית� ,  המשיבההמחזיק במי ממניות, או קופת גמל ואו כל נייר ער� אחר/ו
 .לסחור באופ� הוג� במניותיה, "נבחרי$ "5,000לאפשרות אשר נתנה המשיבה לאות	 

 

תוצאות מחקר אשר טר	  , באי כנס5,000לאי� זה מתיישב ע	 הגיו� בריא כי תודיע המשיבה  .68
וכל ,  הבורסההללא שתבח� את המשמעות כלפי ציבור משקיעי, מסרה בגינו הודעה לבורסה

חזקה על המשיבה כי היא לא פעלה . דובר בהתרשלות רבתי מצד המשיבהללא שמ, זאת
 . צופה פני עתיד וזהירה כלפי הקבוצה והמבקשת, בהתא$ לדר, נאותה

 

די בהתרשלותה המסתברת של המשיבה בהתא	 , לצור� הוכחה לכאורית של עילת התביעה .69
 .לפירוט האמור לעיל כדי לבסס עילת תביעה לכאורית

 

חל ללא כל שמ1 של ספק הכלל המדבר על העברת חובת הראיה , קרה זהבמ. זאת ועוד .70
 : לפקודת הנזיקי�41בסעי* כאמור , "הדבר מעיד בעד עצמו"במקרי	 בה	 

  

יתה ידיעה או לא היתה לו  הובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לאבת"

וכי , יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק

ונראה לבית המשפט , הנזק נגר$ על ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו

קרה שגר$ לנזק מתיישב יותר ע$ המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות משאירוע ה

 על הנתבע הראיה שלא —הירות סבירה ז טסבירה מאשר ע$ המסקנה שהוא נק

 ."היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה

  
וכי ,  המידע הרלוונטי אודות הסיבות להתנהלותה שתוארה לעילהאי� חולק כי רק למשיב .71

על המשיבה , בנסיבות אלו. הנסיבות מלמדות ללא צל של ספק על התרשלות רבתי מצידה
 .מוטלת חובת ההוכחה כי במעשיה אי� משו	 התרשלות

 

 6 שהנו מחיקתנזק  –בוצה  כמו ג	 ליתר חברי הק–הרי שנגר	 למבקשת , לעניי� יסוד הנזק .72
  חלק� הגדול שאתמשיבהמניות השוויי� של מ, יומיי$במסחר בבורסה תו, . מיליארד 

  .הוא הקבוצה,  משקיעיהק ציבוריהחז

  

בס� של ,  את הפיצוי בגי� הנזק דלעילי	 המבקשי	מעמיד, למע� הזהירות, כאמור .73
 .נתבע למרות שהנזק בפועל גבוה הוא מהנזק ה!  .2,000,000,000

  
  

  אחריות המשיבה על פי חוק ניירות ער,
  

 :ד� א- הוא באחריותה של המשיבה כלפי המבקשי	, לחוק ניירות ער, יא52סעי*  .74

  

מנפיק אחראי כלפי המחזיק בניירות ער, שהנפיק לנזק שנגר$ לו כתוצאה   )א(

או הוראה של שטר , מכ, שהמנפיק הפר הוראה של חוק זה או תקנות לפיו

לפיה חלה חובה על המנפיק כלפי הנאמ� למחזיקי$ בתעודות התחייבות הנאמנות ש

  .שהנפיק

על , תחול ג$ על הדירקטורי$ של המנפיק) א(האחריות האמורה בסעי* קט�   )ב(

  .המנהל הכללי שלו ועל בעל שליטה במנפיק



  
 –כלפי המבקשי	 , כמנפיק ניירות ער�, קובע את אחריותה של המשיבה, הסעי- לעיל .75

ק "כמפורט בס, הסעי- קובע אחריות ג	 על בעלי התפקידי	 שבה. קי	 בניירות ער�המחזי
 ככל שיידרש )ב(ק "סהמבקשי	 שומרי	 על זכות	 לצר- לכתב תביעה זה את המנויי	 ב. )ב(

 .וככל שיראה לנכו� בית המשפט

  
  
 

  אחריות המשיבה על פי די� נוס*

  

 :חובות אמו� והפרת�

 

הנתבעי	 הפרו חובות אלה . הנתבעי	 לתובעי	 חובות אמו�חבי	 , על פי דיני החברות .76
 . במעשיה	 ומחדליה	 כמתואר לעיל

  
  
  

  החובה לפעול בדר, מקובלת ובתו$ לב והפרתה
 

יש בהנפקת	 משו	 יצירת קשר , "ניירות ער�"מעבר להיות	 , אופציהמניות וכתבי הכתבי ה   .77
בכתבי המניות וכתבי האופציות  לבי� המחזיקי	) המשיבהובעניינינו (חוזי בי� המנפיק 

 .כאמור

 

מחייבת גילוי נאות , בי� היתר, אשר, אלה" חוזי	"מכא� נגזרת חובת תו	 הלב בקיומ	 של  .78
 .של כל אינפורמציה אשר יש בה כדי לשנות בצורה מהותית את ערכ	

  

חלק (לחוק החוזי$ ) ב(61סעי* מוטלת על הנתבעי	 חובת תו	 הלב מכח הוראת , לחלופי� .79
 .1973 �ג "תשל, )ליכל

  

 .ל במעשיה	 ובמחדליה	 כמתואר לעיל"הנתבעי	 הפרו את החובות הנ .80

  
  

  הפרת חובה חקוקה  בנוגע לעילת התביעה העומדת למבקשי$. ה

 

,  לפקודת הנזיקי�63סעי* יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה מנויי	 בהוראות  .81
 :המורה אותנו באופ� הבא

  

וא מי שאינו מקיי$ חובה המוטלת עליו על פי כל פר חובה חקוקה המ  )  א("

נועד לטובתו או להגנתו של , לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק� למעט פקודה זו �חיקוק 

נזק שאליו נתכוו�  הוההפרה גרמה לאותו אד$ נזק מסוגו או מטבעו של, אד$ אחר

, ו אי� האד$ האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה ז$אול; החיקוק

  .התכוו� להוציא תרופה זו, לפי פירושו הנכו�, א$ החיקוק

  

, עני� סעי* זה רואי$ חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניל  )ב(

אותו פלוני או לטובת$ או ל א$ לפי פירושו הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

ה אותו אד$ מסוג או הגדר שעמ$ נמנ�אד$ בכלל או של בני�$ של בניתלהגנ

  ."פלוני

 



המועצה המקומית ' ועקני� נ 145/80א "ראה ע(לעוולת הפרת חובה חקוקה חמישה יסודות  .82
 ):139' בעמ, 113) 1(ד לז"פ, בית שמש

 

 ;קיו	 חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק) א( .82.1

 ;החיקוק נועד לטובתו של הניזוק) ב( .82.2

 ;המזיק הפר את החובה המוטלת עליו) ג( .82.3

 ;לניזוק נזקההפרה גרמה ) ד( .82.4

 .הנזק אשר נגר	 הוא מסוג הנזקי	 אליו נתכוו� החיקוק) ה( .82.5

  

 :נראה כי חמשת יסודות העוולה התקיימו במקרה דנ�, להל� .83

 

. מחוק ניירות הער, ומתקנותיוהיא זו העולה , החובה החלה על המשיבה .83.1
ואי� צור� , לבקשה זו' דהמדובר בחובה החלה על דיווח כפי שנידונה בפרק 

 .על הדברי	לחזור 

 

וודאי שהמשיבה הפרה את החובה , בעניי� תקנות ניירות הער�, כפי שהראנו לעיל .83.2
 .המוטלת עליה

  
 

 נועדה להגנת	 ניירות הער�מוב� מאליו כי החובה למלא אחר הוראות תקנות ה .83.3
ולמעשה נראה כי זוהי תכלית� העיקרית של התקנות אשר , של חברי הקבוצה

 .תקנות אלו תכליות נוספותהג	 שייתכנו ל, הובאו לעיל

 

 6מחיקה של . הינו ברור, א- עניי� הנזק למבקשי	 כתוצאה מהפרת החובה .83.4
 . אינה מתירה שאלות רבות לעניי� הא	 נגר	 נזק,ביומיי$. מיליארד 

 

אשר  (המבקשי	מרבית הוראות התקנות נועדו להגנת	 של , מטבע	 של דברי	 .83.5
החובה ) במובהק(וכ� ג	 ) הקבוצהאשר ה	 חברי , המשיבהבעלי המניות של ה	 

. אי� חולק שבדיוק לנזק מסוג זה התכוו� החיקוק.  המשיבההמוטלת על בעל 
על , על המשיבה להודיע עליו לפי החוק והתקנות, כאשר מדובר באירוע מהותי

לעומת בעלי המניות אליה	 הגיע , מנת שיימנע מצב בו חלק מבעלי המניות ייפגעו
 .המידע

 

 ג	 על דר�  והמבקשי	 הינ	 בעלי עילה אישיתי בדיוק לנזק זה התכוו� החיקוקכ, אי� חולק .84
 .הקשל הפרת חובה חקו

 

, כנדרש לצור� אישור התובענה כייצוגית משראינו כי למבקשי	 מספר עילות אישיות , וכעת .85
, נמשי� ונראה כי מתקיימי	 בתובענה ג	 שאר התנאי	 על פי חוק תובענות ייצוגיות

 .שור התובענה כייצוגית לאיהנדרשי	

  

  הגדרת הקבוצה והסעדי$ המגיעי$ לחבריה. ו
 

הרי שבעקבות אישור התביעה כייצוגית על , לחוק תובענות ייצוגיות) א(10לסעי* בהתא	  .86
 :ש הנכבד להגדיר את הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענה"ביהמ

 

מה תנוהל יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבש, אישר בית המשפט תובענה ייצוגית"  

לא ייכלל בקבוצה אד$ שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שבו אושרה ; התובענה

  ".התובענה הייצוגית כאמור

  



 : כי את חברי הקבוצה יש להגדיר באופ� הבאנוטעי י	המבקש .87

בי� באופ� ישיר ובי� , או החזיק/או אישיות משפטית אחרת אשר מחזיק ו/ אד$ ו כל"

ניירות הער, אשר הנפיקה (כתבי אופציה או אגרות חוב , הבמניות המשיב ,באופ� עקי*

  " ולמעט דירקטורי$ של המשיבה ומנהליה16.4.11 ועד ליו$ 11.4.11בי�  )המשיבה

 

 6כי סכו	 הפיצוי הכללי לקבוצה עומד על לפחות , על סמ� האמור דלעיל, י	נראה למבקש .88
לש	 . וע נשוא התובענה ס� ער� כלל מניות המשיבה אשר נמחק עקב האיר! . דמיליאר

 מכיוו� שחישוב מדויק .. מיליארד 2יעמידו המבקשי	 את סכו	 התובענה על , זהירות בלבד
של הנזק אשר נגר	 לבעלי האופציות ואגרות החוב של המשיבה יש ויהיה שונה מחישוב 

ח של "הרי לגבי בעלי האופציות ומחזיקי האג, אריתמתי של ירידת ער� מניותיה של המשיבה
אשר יחליט לגבי שיעור נזקיה	 של , יתבקש בית המשפט להורות כי ימונה מומחה, המשיבה

 .חברי קבוצה אלו

 

ש הנכבד מתבקש לפסוק לטובת חברי הקבוצה סעדי	 בהתא	 לשיקול הדעת הרחב "ביהמ .89

א " השופט בנימיני בת'כפי שפסק כב. ש הנכבד במסגרת תובענה ייצוגית"המוענק לביהמ
 ):14.2.08נית� ביו	 , פורס	 בנבו (תדירא�' שהי נ 1065/05

  

הגדרת השאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה מצריכה בירור של הסעדי$ המבוקשי$ "

מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול . בבקשה לאישור התובענה הייצוגית

נושא מוצאת את ביטויה ג$ ב, דעת רחב בעניי� אישור התובענה הייצוגית ודר, ניהולה

 לחוק ד� בסעדי$ שנית� לפסוק 20סעי* . הסעדי$ שנית� לפסוק בתובענה ייצוגית

בהתא$ , "מת� פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה"ואלו כוללי$ , בתובענה ייצוגית

  :לחוק קובע) ג(20סעי* . 20להוראות שבסעי* 

עשי בנסיבות אינו מ, כול$ או חלק$, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה

, בי� משו$ שלא נית� לזהות$ ולבצע את התשלו$ בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרת, העני�

או לטובת , כולה או חלקה, רשאי הוא להורות על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

  ".כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�, הציבור

  

המצויי	 בידי הבורסה יש לעשות שימוש בנתוני	 , לצור� איתור וזיהוי חברי הקבוצה .90
 .המשיבהאו בידי /לניירות ער� ו

 

נית� יהיה לזהות את חברי הקבוצה וכ� לקבוע , באמצעות ביצוע פעולות פשוטות, כאמור לעיל .91
 .את סכו	 הפיצוי המגיע לה	

 

 : קובע בהקשר של מת� פיצוי לחברי הקבוצה באופ� הבאלחוק תובענות ייצוגיות) א(20סעי*  .92

  

לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה , כולה או חלקה, פט בתובענה הייצוגיתהכריע בית המש"

רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או , כולה או חלקה, התובענה הייצוגית

ובלבד , לפי העני�, הוראה כמפורט להל�, בי� השאר, סעד אחר לחברי הקבוצה  להורות

  : על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�שלא יהיה בכ, כדי להכביד במידה העולה על הנדרש

  



לכל אחד מחברי , בשיעור ובאופ� שיקבע, על תשלו$ פיצוי כספי או על מת� סעד אחר

  ;הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

 

  ;על כ, שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר

 

ובלבד , שוב חלקו של כל חבר קבוצהעל תשלו$ פיצוי כספי בסכו$ כולל ועל אופ� חי

הורה ; שסכו$ הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית המשפט

רשאי הוא להורות בדבר חלוקה , בית המשפט על תשלו$ פיצוי כספי בסכו$ כולל כאמור

ד אח, של יתרת הסכו$ שתיוותר א$ חבר קבוצה, באופ� יחסי לנזקיה$, בי� חברי הקבוצה

לא אותר או שלא נית� , לא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעד, לא דרש את חלקו, או יותר

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר , לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת

נותרה יתרת סכו$ לאחר החלוקה לחברי ; מעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לו

 .על העברתה לאוצר המדינהיורה בית המשפט , הקבוצה כאמור

, הורה בית המשפט על כ, שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר

 –רשאי הוא לית� הוראות בדבר 

ורשאי הוא , הדר, והמועד להוכחת הזכאות לסעד על ידי חברי הקבוצה ודר, חלוקתו )1(

החליט בית המשפט ; )ונה ממ–בסעי* זה (למנות לש$ כ, אד$ בעל כישורי$ מתאימי$ 

, רשאי כל אד$ הרואה את עצמו נפגע ממעשה או מהחלטה של הממונה, על מינוי ממונה

או לשנות , לבטל, ובית המשפט רשאי לאשר, לפנות לבית המשפט אשר הורה על המינוי

שכרו והוצאותיו של ; הכל כפי שימצא לנכו�, ולית� כל צו בעני�, את המעשה או ההחלטה

  ;ייקבעו בידי השר, וכ� אופ� תשלומ$, הממונה

בעד הטרחה , בסכו$ שיקבע בית המשפט או הממונה, לחבר קבוצה, תשלו$ הוצאות )2(

  ".הכרוכה בהוכחת הזכאות לפיצוי או לסעד כאמור

 

לכל אחד מחברי , נית� יהיה להורות על פיצוי אינדיווידואלי, בהסתמ� על הנתוני	 שיוצגו .93
 יהיה בכוחה לפצות	 – פרטי חברי הקבוצה משיבהאו ה/ה וסרהואיל ובידי הבו. הקבוצה
 . ללא קושיילואאינדיווידבאופ� 

 

 אשר תפקידו לסייע למימוש זכויותיה	 של חברי הקבוצה למנות ממונהנית� יהיה , כמו כ� .94
 .כלפי המשיבה

  

יקבע כי יחליט בית המשפט על מנגנו� פיצוי אשר ,  יבקשו המבקשי	,חילופי�חילופי ל, כמו כ� .95
אשר ישול	 לו כאחוז , סכו	 פיצוי לכל מחזיק ממניות המשיבה בתקופה הרלוונטית

 .אשר תינת� בדר� אשר יורה עליה בית המשפט, מאחזקותיו במשיבה על פי דרישתו

  

נית� יהא לזהות את חברי הקבוצה ולפצות	 באמצעות נתוני	 המצויי	 בידי , כמפורט לעיל .96
נית� ,  במידה ויתגלו קשיי	 באיתור חברי קבוצת התובעי	,לחליפי�. הבורסה לניירות ער�

 :לחוק) ג(20סעי* הקבועי	 ב" הפיצוי לטובת הציבור"יהיה לייש	 את עקרונות 

  

אינו מעשי בנסיבות , כול$ או חלק$, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

, ה ובי� מסיבה אחרתבי� משו$ שלא נית� לזהות$ ולבצע את התשלו$ בעלות סביר, העני�



או לטובת , כולה או חלקה, רשאי הוא להורות על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

  ."כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�, הציבור

 

  
  
  
  
  
  

  התובענה כתובענה ייצוגיתהתקיימות התנאי$ הנדרשי$ לאישור . ז
  
 

הקובע באופ� , ת ייצוגיותלחוק תובענו) א(8התנאי	 לאישור תובענה כייצוגית קבועי	 בסעי-  .97
 :הבא

  

  :א$ מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א("

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות  )5(

ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה , לכלל חברי הקבוצה

  ;  לטובת הקבוצה

נת להכרעה במחלוקת תובענה ייצוגית היא הדר, היעילה וההוג )6(

 ;בנסיבות העני�

קיי$ יסוד סביר להניח כי ענינ$ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  )7(

הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה ; בדר, הולמת

 ;בעני� זה

קיי$ יסוד סביר להניח כי ענינ$ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  )8(

  .בתו$ לב

  

התנאי הראשו� לאישור התביעה הייצוגית  .נאי	 אלו כסדר	להל� נעמוד על התקיימות ת .98
 . של עובדה ומשפט– לכלל חברי הקבוצה –הינו כי התובענה מעוררת שאלות משותפות 

 

, איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, לענייננו .99
 :שכ�

  

 .המשיבהלחברי הקבוצה עומדות עילות משפטיות זהות כלפי   )א(

 

 .הסעד המבוקש הינו זהה ביחס לכלל לחברי הקבוצה  )ב(

  

התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר� ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו�  .100
, מ� הראוי לחזור ולציי� המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה .בנסיבות העניי�

אכיפת הדי� והרתעה מפני "רות של וכוללות בי� השאר את המט, 1המפורטות בו בסעי- 
וכ� " מת� סעד הול$ לנפגעי$ מהפרת הדי� ","מימוש זכות הגישה לבית המשפט", "הפרתו

יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי	 , לענייננו ."הוג� וממצה של תביעות, ניהול יעיל"
 .ל בכללות�"את המטרות הנ

 



 – המשיבהרו	 משמעותית להרתעה של יש בהגשת תביעה ייצוגית זו בכדי לת, ראשית .101
 . חמורה בציבור במקרי	 כדוגמת המקרה נשוא תובענה זוכה מלפגוע בצורה 

  

תובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות	 לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי , שנית .102
באופ� יחסי  קט�בית המשפט הנכבד יתבקש לפסוק פיצוי , כפי שהובהר לעיל. המשיבה
 לפתוח בהלי� משפטי מורכב סכו	 זה אי� די בו על מנת לתמר1 תובע.  בקבוצהלכל חבר
כנגד גופי	 עוצמתיי	 , וודאי כאשר מדובר בתובענה על פי חוק ניירות ער�, ומסוב�

 טצת 4556/94א "ברעוראה בהקשר זה את הדברי	 שנאמרו , המשיבהבמיוחד כדוגמת 
 .784' מבע, 774) 5(ד מט "פ, 'זילברש4 ואח' נג' ואח

  

קיי	 חשש כי זכות	 של המבקשי	 ושל חברי , א	 לא ייעתר בית המשפט הנכבד לבקשה .103
רבי	 ממחזיקי מניות המשיבה .  תפגע–הקבוצה לממש את זכות הגישה לבית המשפט 

אשר בחרו במניות המשיבה מכיוו� שמדובר בחברה סולידית , הינ	 משקיעי	 פשוטי	
אשר וודאי , ניות המשיבה הינה בסכומי	 נמוכי	ברבי	 מהמקרי	 אחזקת	 במ. ויציבה

 .כי ימנעו מה	 לפנות לערכאות

  

א	 יצטרכו כל חברי . את מניות המשיבה מחזיקי	 מאות אלפי אנשי	, יתר על כ� .104
הרי שהדבר יהיה כרו� בפגיעה אנושה , הקבוצה לתבוע את המשיבה באופ� אישי

 . המשפטוודאי שלא יתרו	 לעומס הקיי	 במערכת בתי, במשיבה

  

כלכליי	 הנדרשי	 לש	 האמצעי	 ה י בעל	 היני	הרי שהמבקש, לעניי� הייצוג ההול	 .105
המבטיח להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג , ד יוחי גבע"י עו"יוצג עת תהמבקש. ניהול ההלי�

מ "הח .המשיבהמשפטי ככל שיידרש על מנת לממש את זכויות החברי	 בקבוצה כלפי 
 .חו	 התובענות הייצוגיותו� בתסיי מייצג עתיר נוהינ

  

 ו אשר נפגעי	לב בידי המבקש!הרי שתביעה זו הוגשה בתו	, הלב!לעניי� דרישת תו	 .106
 וכ� לפעול על 	ה לזכות בפיצוי המגיע לי	נ ומעונייהמשיבהבצורה קשה ממעשיה של 

 . מפני מעשי	 דומי	 בעתידהמשיבהמנת להרתיע את 

  

  

  

להכריע , הורות על אישור התובענה הייצוגיתש הנכבד ל"מתבקש ביהמ, מכל האמור לעיל .107
 : וחברי הקבוצה ובכלל זאתתבתובענה ולפסוק בה לטובת המבקש

 

 .לאשר הגשת התביעה כתובענה ייצוגית .107.1

 .להגדיר את הקבוצה המיוצגת לצור� התובענה הייצוגית .107.2

 .בתובענה" תובע מייצג" כי	לאשר את התובע .107.3

 .ימצא לנכו�י� הדיו� בתובענה כפי שילית� הוראות בענ .107.4

לית� הוראות מתאימות בדבר אופ� פרסו	 ההחלטה על אישורה של התובענה  .107.5
 .ולהורות כי המשיבי	 ישאו בהוצאות הפרסו	, כייצוגית

להורות למשיבה לפצות את חברי הקבוצה בס� שלא יפחת מס� של  .107.6
או כל סכו	 אשר יראה בית המשפט כהוג� וראוי בנסיבות  . 2,000,000,000

 .העניי�

ט שייקבע באחוזי	 מתו� הס� "ושכ, הוצאות משפט, פסוק גמול לתובע המייצגל .107.7
 .שייפסק לטובת הקבוצה

  

  

  

 

                 _______________              

  ד"עו,                               יוחי גבע            



  כ המבקשי$"ב                   


