
 

 

 

 ,נכבדים וידידים לקוחות

 תחום התביעות הנגזרות:שני פסקי דין שניתנו לאחרונה ב עיקרי אתנסקור בפניכם  זה בעדכון

  במסגרתו קיבל בית המשפט העליון  - בנק הפועליםפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין

 במסגרתמסמכים ב ועיון גילויעל החלטת בית המשפט המחוזי להוצאת צו שנסב ערעור 

על ידי בעל מניות בבנק  ניהול תביעה נגזרתהאפשרות ל שמטרתם בחינתהליכים מקדמיים 

 .בקשר עם אשראי שהועמד על ידי הבנק

 מעמדה העצמאישאלת בו נדונה  - אפריקה ישראל העליון בעניין המשפט פסק דינו של בית 

 . בשמה בעת ניהול הליך תביעה נגזרתשל חברה 

 הדין. ימפסק העולים דגשים מספר הבאנו ירההסק כמנהגנו, בסיום

 

)בית המשפט העליון, כב' השופט ד' ( 7.8.2017) בנק הפועלים בע"מ נ' אהרוני 5694/17רע"א 

 )"עניין בנק הפועלים"( מינץ(

 מבוא

א לחוק 198הסדר המעוגן בסעיף דן ב בנק הפועליםפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין 

ה של מסמכיועיון בהגשת בקשה לגילוי אפשר אשר מ ,"(חוק החברות)" 1999-התשנ"ט החברות,

 בקשה לאישור תביעה נגזרת בשמה. עוד בטרם הגשת  חברה

בקשות לגילוי מסמכים בטרם הוגשה בקשה לאישור תביעה בשנים האחרונות, אנו עדים לריבוי 

לוי מידע ומסמכים בהיקף נרחב ביותר, ובכלל זה ברבים מהמקרים מדובר בבקשות לגינגזרת. 

, הערכות שווי, מסמכים עסקיים חסויים של החברה, פרוטוקולים מדיוני האורגנים של החברה

 לאפשר לבעל מניות המעונייןכלי זה, אשר נועד דוחות פנימיים שנערכו על ידי החברה, וכיוצ"ב. 

עלול לאפשר וונטי כדי לגבש את כתב התביעה, גישה למידע הרללהגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת 

שימוש לרעה בהליך גילוי המסמכים, לצורך "דיג" אסור של מידע ומסמכים כנגד החברה. משכך, 

 נקבעו בדין מגבלות על השימוש בו. 

תשתית הראייתית הראשונית שעל עמד בית המשפט העליון על טיבה של ה, במסגרת פסק הדין

שלעצמו כהפסד כספי די בהצבעה על מסמכים להעמיד, והבהיר כי אין המבקש את גילויים של ה

  .לספק דרישה זו כדי

 תמצית עובדות פסק הדין

( , בהתאמה"הבנק"-" ובעל המניות"הגיש בעל מניות בבנק הפועלים בע"מ ) 2017בחודש מאי 

ון במסמכים גילוי ועילא לחוק החברות, 198יפו מכוח סעיף -לבית המשפט המחוזי בתל אביבבקשה 

 בחינת האפשרות להגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד הבנק ונושאי משרה בו.לשם  הדרושים לו
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טענותיו של בעל המניות נסבו על התנהלות הבנק ונושאי המשרה בכל הנוגע למתן אשראי והלוואות למר אליעזר פישמן 

 מיליארד ש"ח, וחלק נכבד מסכום זה 1.5-"(, הואיל וחובותיהם לבנק נאמדים בכהקבוצהת אליו )""( וחברות הקשורופישמן)"

 לא עתיד להיפרע.

בית המשפט המחוזי קבע, בהסתמך על שני מסמכים שהציג בפניו בעל המניות מתוך הליכי פשיטת הרגל המתנהלים בעניינו של 

של התנאים לאישור תביעה נגזרת. על רקע זה, קיבל את בקשת גילוי לקיומם  תשתית ראייתית ראשוניתפישמן, כי הועמדה 

המסמכים, והורה לבנק ולנושאי המשרה להמציא לעיונו של בעל המניות מסמכים פנימיים של הבנק הקשורים להיקף 

ל וצת פישמן, ככל הפרוטוקולים של הדירקטוריון וועדותיו הנוגעים לחובות קב -, ביניהם חובותיהם של פישמן והקבוצה לבנק

מסמכי האשראי שהועמדו לקבוצה, כל הערכות השווי שנערכו בקשר עם נכסים שהועמדו כבטוחה על ידי הקבוצה, כל סיכומי 

 או ביצוע הפרשות בגינם, כל דוחות הביקורת ודוחותלבנק )לרבות ישיבות פנימיות( שנערכו בקשר לחובות הקבוצה הישיבות 

; מסמכים הנמצאים ברשות הבנק אשר הוכנו על ידי בקשר לקבוצת פישמן, ומסמכים נוספיםניהול הסיכונים שנערכו בבנק 

 פישמן או מטעמו; וכן התכתבויות עם בנק ישראל וכל רשות רגולטורית אחרת בקשר ליחסי הבנק עם פישמן והקבוצה.

 על החלטה זו הגישו הבנק ונושאי המשרה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

  ראייתית ראשוניתתשתית 

 בית המשפט העליון )כב' השופט ד' מינץ( קיבל את בקשת רשות הערעור של הבנק ונושאי המשרה, וקבע כי אין להתיר את

 גילויים של המסמכים לבעל המניות.

א)ב( לחוק החברות, 198נקבע, כי בניגוד לקביעת בית המשפט המחוזי, בעל המניות לא עמד בדרישה המעוגנת בסעיף 

" באשר תשתית ראייתית ראשוניתאיל והמסמכים שהציג בפני בית המשפט אינם מצביעים על קיומה של "הו

 להתקיימותם של התנאים לאישור התביעה הנגזרת.

על מנת לבסס את התשתית הראייתית הנחוצה, שכן  אין די בהפסד כספי כשלעצמוהשופט מינץ ציין לעניין זה, כי 

מציאות העסקית המאופיינת בנטילת סיכונים שונים היכולים להניב רווחים או להסב הפסדים הם חלק בלתי נפרד מה

 הפסדים.

אשר על כן, בית המשפט העליון קיבל את ערעור הבנק ונושאי המשרה וביטל את החלטת בית המשפט המחוזי המורה על 

 גילוי המסמכים.

 

( )בית המשפט העליון, כב' 31.7.2017) קעות בע"מאפריקה ישראל להשנ'  אפריקה ישראל להשקעות בע"מ 729/17רע"א 

 השופטים י' דנציגר, י' עמית ונ' סולברג( )"עניין אפריקה ישראל"(

 מבוא

עוסק בשאלה האם קיימת לחברה זכות עמידה עצמאית לאחר אישור  אפריקה ישראלפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין 

 החברה סבורה כי אופן ניהול התביעה על ידי התובע הנגזר פוגע בטובתה. ניהולה של תביעה נגזרת בשמה, במקרים בהם 

יש להכיר בזכות עמידתה העצמאית של החברה גם לאחר אישור הבקשה לניהול כי בית המשפט העליון קבע , במסגרת פסק הדין

 התביעה הנגזרת. 

 תמצית עובדות פסק הדין

"(, החברהשל תביעה נגזרת בשם חברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ )" אישר בית המשפט העליון ניהולה 2015בחודש אפריל 

בייב והסמיך את התובע הנגזר 'לבוא בנעליה' של החברה ולייצג אותה בתביעה נגד בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון בה, מר לב ל

 "(, בעילות של תרמית והפרת חובת אמונים שלא בתום לב. בעל השליטה)"

, דירקטוריון החברה החליט על הקמת ועדה מיוחדת שתפקידה לייעץ להנהלת החברה בכל הקשור לניהול לאחר אישור התביעה

 התביעה הנגזרת, וכן לייצגה מול התובע הנגזר. ואולם, התובע הנגזר סירב לשתף פעולה עם הוועדה המיוחדת, וביקש לפעול

נגזר לבית המשפט המחוזי שדן בתביעה הנגזרת בבקשות ישירות אל מול מנכ"ל החברה. משדרישותיו לא נענו, פנה התובע ה

 שונות, שמטרתן לחייב את הנהלת החברה ומנכ"ל החברה לשתף עמו פעולה. 
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הנהלת החברה סברה כי בקשות התובע הנגזר מלמדות על ניגוד עניינים בינו לבין החברה, ועל רקע דברים אלה פנתה לבית 

כיר בזכות עמידתה וייצוגה העצמאי בפני בית המשפט בעניינים בהם היא סבורה כי טובת החברה המשפט המחוזי בבקשה לה

 מחייבת זאת.

בית המשפט המחוזי דחה את בקשת החברה, וקבע כי אין לחברה זכות עמידה עצמאית לאחר אישור התביעה הנגזרת. על 

 החלטה זו הגישה החברה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

 המישור העיוני -ת עמידה עצמאית זכו 

יש להכיר במעמדה הנפרד , וקבע כי בקשת רשות הערעור של החברהקיבל את )כב' השופט נ' סולברג( בית המשפט העליון 

 והעצמאי של החברה, גם לאחר אישור הבקשה לתביעה נגזרת. 

", שבו שני פיצול אישיות משפטית"השופט סולברג עמד על כך כי אישור בקשה לתביעה נגזרת יוצר מצב מיוחד של 

גורמים נפרדים רשאים "לדבר" בשמה של החברה: ככל שהדבר נוגע לניהול התביעה הנגזרת נתונה הסמכות באופן בלעדי 

לתובע הנגזר, שהוא ורק הוא רשאי לדבר בשמה של החברה; ככל שהדבר מתייחס לפעילותה השוטפת של החברה, 

 יות אלו אשר מייצגים את האינטרסים של החברה.ממשיכים האורגנים המוסמכים לה

מאיין את אישיותה המשפטית הנפרדת של החברה, אשר רשאית ואולם, בית המשפט הבהיר כי אישור תביעה נגזרת אינו 

על  רואה את עצמה נפגעת מאופן ניהול התביעה הנגזרת)באמצעות האורגנים שלה( במקרה שבו היא  לעמוד על זכויותיה

 .הנגזר ידי התובע

  המישור המעשי -זכות עמידה עצמאית 

לצד קביעתו העקרונית של בית המשפט העליון, כי יש להכיר מעמדה העצמאי של החברה בהליך תביעה נגזרת, עמד בית 

המשפט על כך שקיים חשש ממשי ומבוסס כי החברה בשמה מנוהלת התביעה הנגזרת תעשה שימוש בזכות העמידה 

 גלגלי ההליך".במטרה "לתקוע מקלות ב

": במסגרתה על בית המשפט, מחד גיסא, כבדהו וחשדהומשכך, בית המשפט קבע כי יש לנקוט בגישה משולבת בבחינת "

לפתוח את שעריו בפני החברה מתוך הכרה באפשרות שאופן ניהול התביעה עלול לפגוע באינטרסים הקשורים בפעילותה; 

דתה של חברה אשר מעלה טענות נגד אופן ניהול התביעה על ידי התובע ומאידך גיסא, להקפיד הקפדה יתרה בבחינת עמ

 הנגזר.

בית המשפט קבע כי נוסחת האיזון הראויה בעניין זה היא כי על החברה להראות כי מהלך מסוים שנקט בו התובע הנגזר 

 .לחברההפיך -חמור ובלתי לנזקגבוהה וממשית  בסבירותיגרום 

מעניינות במיוחד בשים לב להליך תביעה נגזרת נוסף המתנהל אפריקה ישראל בעניין  קביעותיו של בית המשפט העליון

במקרה זה, ביקשו הדירקטורים הנתבעים  1.אוסטרובסקיבימים אלה בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד, והוא עניין 

התקיים לפני מספר לחתום על הסכם פשרה ישירות מול החברה הנתבעת, וזאת ללא הסכמת התובעים הנגזרים. בדיון ש

שבועות בבית המשפט המחוזי, התפתח עימות בין נציגי התובעים הנגזרים לבין נציגי החברה הנתבעת, כאשר האחרונים 

טענו כי נציגי התובעים הנגזרים פועלים במקרה זה שלא לטובת החברה, הואיל והחברה מעוניינת בחתימת הסכם הפשרה 

דרש כעת להכריע במחלוקת זו, וסביר להניח כי יבסס את הכרעתו בהסתמך על וסיום הסכסוך. בית המשפט המחוזי יי

 .אפריקה ישראלהקווים המנחים אשר נקבעו בעניין 
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 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 אור ארבלו עדכון זה: עו"ד ד"ר גיל אוריון י* כותב

  :הקשר שלכם במשרדנו, או אל למידע נוסף ניתן לפנות אל אנשי

  fbclawyers.comgorion    03-6944142@ ד"ר גיל אוריון

    awell@fbclawyers.com                    03-6944131 אברמי וול

 nsandor@fbclawyers.com                    03-6944131 ניצן  סנדור

............................................................................................................................... 
 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. ד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלב

 news@fbclawyers.com להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:  
 

 

 דגשים בעקבות פסקי הדין

 עניין בנק הפועלים

  החלטת בית המשפט המחוזי אשר הורתה על גילוי ביטל בית המשפט העליון את  שבעניין בנק הפועליםהגם

היקף, -המתגברת של בקשות לגילוי מסמכים רחבותמסמכים בהיקף חסר תקדים, לא ניתן להתעלם מהמגמה 

על התאגידים לקחת בחשבון . ומידע שחלקו חסוי בתי המשפט המאשרות גילוי מסמכיםשל  קודמותומפסיקות 

בהתנהלותם כי בבוא היום, עשויים מסמכים פנימיים ומידע עסקי רגיש להגיע לידיהם של תובעים בהליכים 

 . , ובמידת הצורך לקבל ייעוץ משפטי בהקשר זהריםייצוגיים ונגז

 כדי לבסס את התשתית הראייתית הנחוצה  אין די בהפסד כספי כשלעצמויר כי כאמור, בית המשפט העליון הבה

 א לחוק החברות.198לצורך הוצאת צו גילוי מסמכים מכוח סעיף 

  וק א לח198בנוסף, מפסק דינו של בית המשפט העליון ניתן ללמוד כי לצורך הוצאת צו גילוי מסמכים על פי סעיף

על הטענות העומדות בבסיס בבקשת  עקיפה ונסיבתיתלמדים בצורה החברות, אין די בהצגת מסמכים אשר מ

 גילוי המסמכים.

  ל מנהמינויו של עצם ציין בשולי פסק הדין כי נימוק נוסף לדחיית בקשת גילוי המסמכים הוא בית המשפט העליון

קטורי קונפלי קיומו של בעל תפקיד לא מיוחד על נכסי החייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל. מכך ניתן ללמוד כי

 שלו גישה למסמכי החברה, עשוי בנסיבות מסוימות לייתר, לפחות בשלב ראשון, את הצורך בגילוי מסמכים על פי

 א.198סעיף 

 עניין אפריקה ישראל

  אופן בית המשפט העליון הבהיר כי זכותה של חברה להשמיע את עמדתה מצומצמת אך ורק למצבים שבהם

נטרסים שלה. החברה אינה רשאית לפנות לבית המשפט כל אימת שברצונה עלול לפגוע באי ניהול התביעה

 להשמיע את עמדתה ביחס לניהול ההליך.

  יכולות להיות מכוונות אך  של החברה התביעה הנגזרת, טענותיהניהול  שאושרשעה מעוד הבהיר בית המשפט, כי

 ק.נז להמסב  עצם ניהול התביעהלטעון כי  , והיא אינה רשאיתעל ידי התובע הנגזר אופן ניהול התביעהורק כלפי 

  לבסס את טענותיה על תשתית עובדתית המעוניינת לפנות לבית המשפט כי על החברה בנוסף, בית המשפט הבהיר

 קונקרטית, סדורה ומפורטת המגובה בתצהיר ובאסמכתאות רלבנטיות.
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