עו"ד אסף פינק

תודות!
המחקר נערך בשיתוף עם עמותת "הצלחה" ובתמיכת
ארדינסט בן נתן ושות' משרד עו"ד

• הנתונים מבוססים על פנקס התובענות הייצוגיות ,רשימת הייצוגיות בנט-
המשפט ,על מאגרים משפטיים ועל השוואה מנתונים בשנים קודמות.
• מאחר ואין רישום מיוחד לתביעות נגזרות ,הנתונים בתנ"ג נלקחו ממאגרי מידע
משפטיים ובסיועו האדיב של עו"ד אופיר איל מהרשות לני"ע ונתונים שנאספו על
ידו.
• קיים מחסור גדול בנתונים בכל הקשור לתביעות נגזרות לרבות תיקים שסגורים
לעיון הציבור.
• בנגזרות נמצאו  53תיקים עם מידע (לפחות חלקי) ו 26-תיקים ללא כל מידע
למעט מספר ההליך
• מימון איסוף הנתונים וניתוחם נעשה בסיוע משרד עורכי דין ארדינסט בן נתן
ושות' ועמותת הצלחה.
• יתכנו סטיות עקב:
א .אי הזנת נתונים לפנקס והזנה ודיווח מאוחרים לפנקס.
ב .החלטות שלא פורסמו

•

ט .ל  .ח

תובענות ייצוגיות ונגזרות בניירות ערך
שהוגשו בפילוח לפי שנים
שנה

תובענות ייצוגיות בניירות ערך

תובענות נגזרות

2006

4

?

2007

( 9כ 4.4% -מכלל הייצוגיות)

?

2008

( 10כ 3.5% -מכלל הייצוגיות)

1

2009

( 15כ 4.9% -מכלל הייצוגיות)

1

2010

( 12כ 2% -מכלל הייצוגיות)

4

2011

( 16כ 2.1% -מכלל הייצוגיות)

9

2012

( 25כ 1.7% -מכלל הייצוגיות)

18

2013

( 34כ 2.8% -מכלל הייצוגיות)

10

2014

( 32כ 2.5% -מכלל הייצוגיות)

14

2015

( 31כ 2.24% -מכלל הייצוגיות)

22

תובענות ייצוגיות ונגזרות שהוגשו בפילוח לפי שנים
40
35
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5
0
2015

2014

2013

2012

2011
נגזרות

2010
ייצוגיות

2009

2008

2007

2006

שם המשרד
1

מנור שמש

2

יצחק אבירם ושחר בן מאיר

3

גיל רון קינן ויעקב אביעד

4

עדיני ברגר גבאי ושות'

משרדים בולטים נוספים בתחום ניירות ערך ונגזרות
צמח שאשא
אלי אקסלרוד

יורי נחושתן
יעקב סבו
פירט וילנסקי ושות'
נאור גרשט

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'
ארדינסט בן נתן
גולדפברב זליגמן ושות'
גורניצקי ושות'
הרצוג פוקס נאמן
וקסלר ברגמן
יגאל ארנון
כספי ושות'
ניר כהן לשם
פישר בכר חן וול אוריון
מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'

1%
2%
מחוזי ת"א (לרבות המחלקה הכלכלית)
מחוזי מרכז
מחוזי ירושלים

מחוזי חיפה

84%

13%

שם השופט
רות רונן – מחוזי ת"א מחלקה כלכלית
חאלד כבוב – מחוזי ת"א מחלקה כלכלית
דניה קרת-מאיר – מחוזי ת"א מחלקה כלכלית
עופר גרוסקופף – מחוזי מרכז
יצחק ענבר – מחוזי ת"א
אסתר שטמר – מחוזי מרכז
יעקב שיינמן – מחוזי מרכז

הליכים בני"ע ותנ"ג שהסתיימו
21

7

16

8

26

9

19

1

8

4

1

תובענות ייצוגיות בני"ע שהסתיימו
בקשות שנדחו
בקשות שאושרו
הסתלקויות
הסדרי פשרה שאושרו
בקשות שנמחקו/נדחו על הסף
תובעות שנדחו לאחר אישורן כייצוגיות

תובענות נגזרות שהסתיימו
בקשות שנדחו

בקשות שאושרו

הסתלקויות

הסדרי פשרה שאושרו

בקשות שנמחקו/נדחו על הסף

ממוצע שכ"ט ,גמול והוצאות משפט
בנגזרות וניירות ערך במשותף
• ממוצע גמול לתובע הייצוגי –  429,398ש"ח
• ממוצע שכר טרחה –  1,554,583ש"ח
• ממוצע הוצאות משפט כנגד התובעים  44,660ש"ח

משך חיי תיק ממוצע

• תובענות ייצוגיות בניירות ערך –  25חודשים.
• תובענות נגזרות –  19חודשים.

הפשרות הגדולות
מספר הליך נתבעת

ב"כ נתבעת

.1מכתשים-אגן
תעשיות ע"מ
ת"צ 26809-
.2כור תעשיות
01-11
בע"מ

הרצוג פוקס נאמן מחוזי
ושות'; פישר בכר ת"א
חן וול אוריון ושות' (המחלקה
הכלכלית)

 .1מדינת ישראל עמליה לב (הדר)
 .2רשות החברות ויעל מימון; נאוה
שוחט-ברגר
ת"א  2376/00הממשלתיות
 .3מקורות חברת
מים בע"מ
כהן ,בן ארצי
ת"צ  43859-כור תעשיות
סטמס; כספי
בע"מ ואח'
08-13
ושות' ,ואלמוזלינו
–דייז; אגמון ,קהת
ושרקי
אגמון וכהנא;
אי די בי חברה
תנ"ג
כספי ,לזרוב
 45914-09לאחזקות בע"מוקוכמן; ארדינסט,
ואח'
12
ויסמן ,ארליך
ושקד; מיכאלי,
רוזנטל וסאסי
מיתר ליקוורניק
מדינת ישראל
תנ"ג
 15430-07ובנק דקסיה ואח' ושות'; כספי ושות'פרקליטות מחוז תל
12
אביב
ת"א 6395-
08-07

בימ"ש

ב"כ תובעת

תמצית

גמול לתובע

שכ"ט עו"ד שופט

עיקרי הפשרה

יצחק אבירם

תביעה להסרת
ומניעת קיפוח

$1,350,000

$2,250,000

דניה
קרת-
מאיר

פיצוי הקבוצה בסך
$45,000,000

מחוזי
ירושלים

אהוד גוט

הקצאת מניותיה
של חברת מקורות

₪ 2,000,000

11,500,000
₪

תמר
בזק-
רפפורט

רכישת מניות בערך של
 98מליון ₪

מחוזי
ת "א
(המחלקה
הכלכלית)

אבירם ,בן
מאיר ושילוני

טענה לשווי בלתי
הוגן במסגרת
עסקת מיזוג
משולש הופכי

₪ 200,000

 ₪ 1,500,000רות רונן

בחירה בין התמורה
שהוצעה להצטרפות
להסדר משלים .הוערך
בכ 90 -מיליון ₪

מחוזי
ת "א
(המחלקה
הכלכלית)

נאור ,גרשט
וגרנות

בחלוקות דיווידנד
אסורות

₪ 1,210,000

 ₪ 4,290,000רות רונן

מחוזי
מרכז

ארדינסט בן
נתן ושות'

רכישת הבנק
מהמדינה ומיתר
הבנקים שהחזיקו
במניותיו מבלי
תחילה להציע
הצעת רכש כלפי
כלל בעלי המניות
לרבות אלו מהציבור

₪ 1,200,000

 ₪ 7,000,000אסתר
שטמר

תשלום מזומן לחברה
בסך ,₪ 55,000,000
ואפשרות (קלושה)
לתשלום נוסף הנובע
מהרכיב המנייתי
בהסכם
הסדר פשרה בייצוגית
ונגזרת פיצוי של 30
מיליון  ₪לחברי
הקבוצה ו 10מיליון ₪
לחברה

הפשרות הגדולות
מספר
הליך

נתבעת

ב"כ נתבעת

בימ"ש

ב"כ תובעת

תמצית

גמול לתובע שכ"ט עו"ד

שופט

עיקרי הפשרה

 ₪ 4,440,000 ₪ 1,110,000חאלד
כבוב

פיצוי חברי הקבוצה
בסך ₪ 37,000,000

חאלד
כבוב

פיצוי הקבוצה בסך
₪ 29,321,476

תמר
בזק-
רפפורט

תשלום 23,810,498
 ₪לחברי הקבוצה
(בניכוי גמול ,שכ"ט
והוצאות שונות)

חאלד
כבוב

המשיבים  2-7ישיבו
לחברה סכום של
22,500,000

רם
וינוגרד

פיצוי בסך 18,000,000
 ₪שיחולק בין חברי
הקבוצה שלא ניצלו
את הזכויות לרכישת
המניות בהנפקה

עידן איידן ודוד תביעה למתן צו של
א' סול ,י' אשכנזי ,מחוזי
כלל תעשיות
ת"צ
הערכת שווי חברה
תירוש
ת "א
ד"ר ח'
 47490-09בע"מ ואח'ולהסרת קיפוח בעלי
מכלוף ומ' פדלון ; ג' (המחלקה
13
מניות
אוריון ,ע' רביבו וז' הכלכלית)
שוורץ
מחוזי
ת"צ 37908-קול החזקה בע"מ יגאל ארנון ושות';
פירט ,וילנסקי ,קיפוח בעלי המניות ₪ 5,864296 ₪ 1,172,859
מקרב הציבור
מזרחי ,כנעני
ת "א
פישר בכר חן וול
ואח'
11-12
במסגרת עסקת
(המחלקה
אוריון ושות'
ת"צ
מיזוג משולש הופכי
הכלכלית)
48435-1112
עיסקה למכירת
אייל רז וירון
פרקליטות מחוז י -מחוזי
₪ 2,000,000 ₪ 120,000
מדינת ישראל;
מלוא אחזקותיה של
ם; אלון גלרט ועידן ירושלים ובר
מנורה מבטחים
ת"צ 46597-
המשיבה  1במשיבה
לרון
והסתדרות
01-12
 ,2למנורה מבטחים
המהנדסים ניהול
פיננסים בע"מ.
קופות גמל בע"מ
עמית מנור ו/או כנגד משיכת
עו"ד זאב שרף ו/או מחוזי
איילון אחזקות
תנ"ג
₪ 3,375,000 ₪ 400,000
יוקי שמש ו/או משכורות של נושאי
ת "א
שרון בן-חיים ו/או
 32690-10בע"מ ואח'משרה בכירים
שי אברמוביץ'; שרון (המחלקה שלומי
11
קלינמן ו/או מיכאל הכלכלית) מושקוביץ ו/או
יניב סטיס ו/או
נאור ו/או לילך
נתי פולינגר
פורטנוב; צבי אגמון
ו/או איתן
ו/או אורי שורק ו/או
חיימוביץ
תום כהנא
הנפקת זכויות
רון דרור
צבי אגמון; רם כספי מחוזי
חברת דיסקונט
ת"צ
₪ 3,240,000 ₪ 325,000
בחברה תוך ניצול
ירושלים
השקעות בע"מ
3118/09
השוק כדי לדלל את
ואח'
החזקת המניות
שבידי הציבור

הפשרות הגדולות
מספר הליך

נתבעת

תנ"ג  .1 21785-מנורה
מבטחים החזקות
02-11
בע"מ
 .2מנורה
מבטחים ביטוח
בע"מ
תנ"ג 32007-
08-11

אילקס מדיקל
בע"מ ואח

ב "כ
תובעת

ב"כ נתבעת

בימ"ש

רובין ושחם

מחוזי ת"א עמית מנור
(המחלקה ויוקי שמש
הכלכלית)

נושאי משרה בכירים
בחברה פעלו באופן
שהסב לחברה נזקים
כבדים ,בין היתר
בהעמדת הלוואות נטולות
בטחונות.

ליפא מאיר

מחוזי ת"א שאשא
(המחלקה וצמח
הכלכלית)

הסכם ההעסקה של בעל ₪ 300,000
השליטה בחברה לא
אושר באופן בו היה צריך
לאשרו
350,000
הפרת חובת הדיווח
המיידי

גד טיכו ולירית מחוזי ת"א יעקב סבו,
מפעלי פ.מ.ס.
ת"צ
דורון רדעי
מיגון בע"מ ואח' בארי
;2103/06
וניצן גדות
ת"א 1033/08

ת"צ 18040-
11-12

טבע תעשיות
פרמצבטיות
בע״מ

תמצית

גמול לתובע

שכ"ט עו"ד

₪ 130,000

 ₪ 1,380,000חאלד
כבוב

העברת סכום של 13.8
מיליון  ₪לחברת הבת
לצורך הטבת נזקיה

 ₪ 1,800,000רות רונן

בעל השליטה ישיב
לחברה סכום של
.13,305,000

 ₪ 2,180,000מגן
אלטוביה

פיצוי חברי הקבוצה
בסך  9,800,000ש"ח

מחוזי ת"א יעקב אביעד הפרתה החובה לגילוי
טולצ'ינסקי
תגמולי המנהלים
(המחלקה וגיל רון
שטרן
הבכירים והדירקטורים
מרציאנו ,כהן ,הכלכלית)
בדוחות התקופתיים
לויצקי ושות׳
השנתיים

₪ 600,000

שופט

עיקרי הפשרה

 ₪ 1,800,000דניה קרת טבע תפרט החל מדוח
 2013את תגמול נושאי
מאיר
המשרה בה על בסיס
אישי











המלצות ומסקנות
מחוזי ת"א והמחלקה הכלכלית וכן מחוזי מרכז בולטים
בתחום ניירות הערך.
יתכן והדבר מקצר את זמן הטיפול בתיק משמעותית.
שכ"ט וגמול בניירות ערך פי  7מייצוגיות רגילות.
הפרשים משמעותיים בהשבה לציבור.
אין הבדל משמעותי בניהול נגזרות וייצוגית.
קיימת חשיבות לפנקס לנגזרות ולהנגשת התיקים לעיון
הציבור.
יש מקום לשקול החלה חקיקתית של הסדרי חוק
תובענות ייצוגיות לתביעות נגזרות באופן מלא.
יש מקום לשקול אימוץ הסדרים מנגזרות לייצוגיות
בני"ע כגון הליך גלמ"ס מוקדם.

נתראה בשנה הבאה
בכנס השנתי ה 7-לתובענות ייצוגיות
לתגובות:

asaf@asafplaw.co.il
כל הזכויות שמורות למרכז "הלכה ומעשה"
המרכז להשתלמויות והכשרות מקצועיות
מיסודה של דעת ומסחר בע"מ
טל' ,03-5101090 :פקס' 153-3-5101090
www.knowit.org.il

אין לעשות שימוש מסחרי במצגת ובנתונים ללא אישור המרכז

