
 

 

 

 ,נכבדים וידידים לקוחות

 בפרשת מרכז בלודמחוזי פסק דינו של בית המשפט הל ש ועיקרי אתנסקור בפניכם  זה בעדכון

 דסק"שבמסגרתו אושר הסכם פשרה בתביעה נגזרת שעניינה השקעותיה של חברת , מעריב

 ברכישת השליטה בעיתון מעריב. 

צג חלק מהדירקטורים של דסק"ש, לרבות יצוין, כי לאחר שהתביעה אושרה כנגזרת, משרדנו יי

 במסגרת המגעים לפשרה. 

 הדין. ימפסק העולים דגשים מספר הבאנו הסקירה כמנהגנו, בסיום

)בית המשפט ( 4.1.2018) חברת השקעות דיסקונט בע"מ נ' דנקנר ואח' 12-09-10466תנ"ג 

  (גרוסקופף' ע, כב' השופט לוד-מרכזהמחוזי 

 מבוא

שאלת מעמדה של חברה לאחר שלב אישור דן ב מעריב בפרשת המחוזימשפט פסק דינו של בית ה

בתביעה נגזרת  אישור הסכם פשרהבשלב תביעה נגזרת בשמה, ובפרט בשאלת מעמדה של חברה 

 . כאמור

ראוי לכבד את שיקול כי  ,)כב' השופט ע' גרוסקופף( המחוזיקבע בית המשפט  ,במסגרת פסק הדין

החברה משרתת את  עםהתקשרות בהסכם פשרה הסבור כי  ,ן החברהרקטוריושל דיהעסקי דעתו 

 .שונההיא בתביעה הנגזרת של התובע הנגזר עמדתם של באי הכוח כאשר , וזאת אף טובתה

 תמצית עובדות פסק הדין

אישר בית המשפט המחוזי )כב' השופט ע' גרוסקופף( ניהולה של תביעה נגזרת  2015בחודש אוגוסט 

חברת השקעות דיסקונט בע"מ ב"( התובעים הנגזרים)" שני בעלי מניות אשר הוגשה על ידי

התובעים לטענת  ,אשר היו אחראיים ,(, נגד הדירקטורים בדסק"ש"החברה" או "דסק"ש)"

ובעקבות הזרמות כספים  בעקבות רכישת השליטה בעיתון מעריב לחברהלנזק שנגרם , הנגזרים

  .יון ש"חמיל 370-נוספות למעריב, בסכום כולל של כ

)אי די בי , נקלעה בעלת השליטה בדסק"ש על ידי בית המשפט אישור התביעה הנגזרתעוד קודם 

לקבוצת במסגרת הסדר נושים  הלקשיים כלכליים, והשליטה בחברה עברחברה לפיתוח בע"מ( 

 .(המשקיע אדוארדו אלשטיין) שליטה חדשה

ט כי החלו במגעים בניסיון להגיע הודיעו הצדדים לבית המשפ ,כנגזרת לאחר אישור התביעה

 בפני כב' השופטת )בדימוס( ה' גרסטל הליך גישורשל להסכמות מחוץ לבית המשפט, במסגרת 

 ."(המגשרת)"

לבית המשפט, כי לא עלה בידי הצדדים להגיע  התובעים הנגזריםכוח הודיעו באי  ,2017בחודש מרץ 

הליך כי  ,התחוור ,חודשים לאחר מכןמספר  שהתנהל בבית המשפטדיון מהלך בלהסכם פשרה. 

 , הוצעה על ידי המגשרתדחו את הצעת הפשרה ש התובעים הנגזריםהגישור נכשל לאחר שבאי כוח 
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 מיליון ש"ח בתמורה לסילוק התובענה, מאחר שסברו כי סכום הפשרה המוצע נמוך מהראוי. 100אשר עמדה על סך של 

החברה ביחס להצעת הפשרה שהעלתה המגשרת הייתה שונה. היועץ המשפטי הפנימי של דסק"ש וכן בא כוח החברה עמדת 

בתביעה הנגזרת, ציינו בפני בית המשפט, כי במסגרת ישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה בסמוך לפני הדיון, הצביע 

 דירקטוריון דסק"ש פה אחד בעד אימוץ הצעת הפשרה.

פנו היועץ המשפטי של החברה ובא כוחה בתביעה הנגזרת לבית המשפט, בבקשה כי יאשר לחברה להתקשר  בנסיבות אלה,

 בהסכם הפשרה, וזאת בניגוד לעמדת באי כוח התובעים הנגזרים.

 תכליתה של התביעה הנגזרת 

 בית המשפט המחוזי נעתר לבקשת החברה, ונתן תוקף של פסק דין להתקשרותה בהסכם הפשרה.

 - להתמודד עם הכשל בממשל התאגידי )בעיית הנציג אשר נועד מנגנון חריגשהתביעה הנגזרת היא ט עמד על כך בית המשפ
Agency Problem), נעתר על רקע זה  .הנוצר כאשר לנתבע הפוטנציאלי השפעה על החלטת החברה האם להגיש תביעה נגדו

חלק מהנתבעים שייכים לקבוצת  היוהתביעה  הגשתבעת  שכןנגזרת בשמה של דסק"ש,  בית המשפט לבקשה לנהל תביעה

  ., ועל כן מצויים בניגוד ענייניםחברההשליטה ב

ואין ,בעלי עניין בדסק"שעוד  אינם הנתבעיםאחר, לבעל שליטה  בחברה לאחר העברת השליטה ,במצב העניינים הנוכחי ואולם,

במצב דברים זה, וכאשר אין טענה  .ניגוד ענייניםהחברה להסכים לפשרה נגועה בשל  החדשדירקטוריון החשש כי החלטת 

שההחלטה לקבל את הסכם הפשרה עלולה לפגוע בתקנת הציבור או בצדדים שלישיים, או שהיא התקבלה ללא שהדירקטוריון 

 יש מקום לייחס לשיקול דעתו העסקי של דירקטוריון החברהכי  קבע בית המשפטשקל בצורה עניינית את הנושא, החדש 

 .משקל ניכר, אם לא קונקלוסיבי בהסכם הפשרה להתקשר

לאדם שהיה בעת הגשת תביעה למימוש זכויותיו קטין  ,חברה שהשליטה בה השתנתהבית המשפט המשיל את הסיטואציה של 

במצב דברים שפשיטא בית המשפט הטעים כי או פסול דין, ואולם במהלך בירור התביעה הפך לבגיר או חדל להיות פסול דין. 

גם אם הייתה הצדקה לאפשר לצד ג' )האפוטרופוס( להגיש תביעה בשם הקטין או פסול הדין כל עוד לא יכול היה זה להפעיל זה, 

הרי שיש לאפשר לו לקבל החלטות על ענייניו, ובכלל זה  ,שיקול דעת עצמאי, הרי משבגר הקטין או חדל האדם להיות פסול דין

 .מוהחלטות ביחס להליכים משפטיים שנפתחו בש

שיקולים אחרים, כגון מ בהתעלםו בלבד כי בחינת הסכם הפשרה צריכה להיעשות בהתאם לטובת החברה ,בית המשפט הבהיר

חשיבותו הציבורית של התיק או האינטרס החברתי בבירור הסוגיה המשפטית שבה הוא עוסק. זאת, הואיל ותביעה נגזרת היא 

, ואין מקום היא מנוהלתבשמה שכל עוד היא משרתת את החברה  אותה יש לנהלתביעה אזרחית למימוש זכויותיה של חברה, 

 בניגוד לרצונה ולטובתה של החברה בשם אינטרס אחר, חשוב ככל שיהיה. ך לנהלהלהמשי

הסכם הפשרה משרת את טובתה של לפיו  דסק"שלכבד את שיקול דעת דירקטוריון כי יש  ,בית המשפט קבע, נוכח כל האמור

  .התובעים הנגזריםח ובכר את עמדת החברה ביחס להתקשרות בהסכם הפשרה על פני עמדתם של באי כול ,החברה

 מעמדה של החברה בהליך התביעה הנגזרת 

 1.עניין אפריקה ישראלניתן לאחרונה בשפסק דינו של בית המשפט העליון ל מתקשרת באופן הדוקפסיקת בית המשפט המחוזי 

יש להכיר  ,תביעה נגזרת בשם החברה ה שלהגשת שאושרהכי גם לאחר  ,יון )כב' השופט סולברג(קבע בית המשפט העלבעניין זה, 

כי אופן ניהול התביעה על  תוכיח אםה יתולהשמיע את טענלהתיר לה ו ,במסגרת ההליך העצמאי של החברהובמעמדה הנפרד 

בסבירות גבוהה וממשית, לנזק חמור ובלתי "ום . זאת, כאשר התנהלות התובע הנגזר עשויה לגרידי התובע הנגזר פוגע בטובתה

  2.הפיך לחברה"

 אפריקה ישראלבית המשפט העליון בעניין  יו שלשקביעות עמד בית המשפט המחוזי על כך, בפרשת מעריבמסגרת פסק הדין ב

בשמה  רך פשרהלצו ככלל, התפקיד לנהל משא ומתןפשרה בתביעה הנגזרת, ועל כן, ביחס למגעים המתנהלים לצורך גם  חלות

                                                 

לקריאת  לחצו כאן; (31.7.2017) אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' אפריקה ישראל להשקעות בע"מ 729/17רע"א  1
 עדכון פסיקה שפירסם משרדנו בנושא.

 .בעניין אפריקה ישראללפסק דינו של השופט סולברג  30ס' פ 2

http://www.fbclawyers.com/wp-content/uploads/2017/08/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%92%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-2017.pdf
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 .לתובע הנגזראך ורק מסור  ,של החברה

במסלול העוקף את התובע הנגזר, אלא אם פנתה לבית המשפט  לפשרההחברה אינה רשאית לנהל משא ומתן בהתאם לכך, 

 ., לאור חשש מבוסס כי העניין אינו מטופל כראוי על ידי התובע הנגזרוקיבלה אישור מראש

במקרה בו כי  עמד על כךו ישראל בעניין אפריקהחיב את קביעותיו של בית המשפט העליון הרעם זאת, בית המשפט המחוזי 

לא רק כאשר ניהולה על ידי  ,לשקול את העברת ניהול התביעה לידי חברה בית המשפט יוכל, הדירקטוריון הפך לבלתי נגוע

כאשר קיימים  , כגוןגם במקרים נוספיםאלא  התובע הנגזר יגרום בסבירות גבוהה וממשית לנזק חמור ובלתי הפיך לחברה

חילוקי דעות לגיטמיים בין החברה לבין התובע הנגזר בדבר אופן ניהול התובענה, או בדבר כדאיותה של פשרה, ואולי גם כאשר 

 בעצמה. התביעה החברה מעוניינת, משיקולים אחרים, לנהל את 

כוח התובעים שרה נוהל במסגרת גישור שהתקיים בין באי המשא ומתן ביחס להסכם הפבית המשפט קבע, כי במקרה הנוכחי 

. אכן, בסיום המשא ומתן נוצר מצב בו הצעת הפשרה שהניחה המגשרת מתחייבהנגזרת לבין הנתבעים, כבתביעה  הנגזרים

הייתה מקובלת על החברה, ולא הייתה מקובלת על באי הכוח בתביעה הנגזרת, ואולם חילוקי דעות אלו, כשלעצמם, הם 

 גיטימיים.ל
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 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 אור ארבלץ ונמ, רועי שטי"ד ד"ר גיל אוריוןהעדכון זה: עו י* כותב

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

  gorion@fbclawyers.com 03-6944142 ד"ר גיל אוריון

 rsteinmetz@fbclawyers.com  03-5266919 רועי שטינמץ

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

  news@fbclawyers.comלהירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:  
 

 

 דגשים בעקבות פסקי הדין

 של מעמדה העצמאי של החברה בעת ניהול תביעה נגזרת בשמה.  מגמת הרחבהפסק הדין מסמן 

בית המשפט העליון הבהיר כי זכותה של חברה להשמיע את עמדתה מצומצמת  אפריקה ישראלניין כאמור, בע

 עלול לפגוע באינטרסים שלה. אופן ניהול התביעהאך ורק למצבים שבהם 

ניתן לשקול את העברת ניהול התביעה  ,במקרה בו הדירקטוריון הפך לבלתי נגועכי  כאמור, ,נקבעפרשת מעריב ב

ימים חילוקי דעות לגיטימיים בין החברה לבין התובע הנגזר בדבר אופן ניהול התביעה, או בדבר לחברה כאשר קי

 ., לנהל את התובענה בעצמהמשיקולים אחריםכדאיותה של פשרה, ואולי גם כאשר החברה מעוניינת, 
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