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:ייצוגיותתובענותלחוק3סעיף•

."השנייהבתוספתכמפורטבתביעהאלאייצוגיותתובענהתוגשלא"

:ייצוגיותתובענותלחוקהשנייהלתוספת5פריט•

."ליחידהאוערךלניירמזיקההנובעתעילה"בייצוגיתתביעהלהגישניתן

:ערךניירותלחוק1סעיף•

בהםהשתתפותאוחברותזכותומקנותאחרתאגידכלאושיתופיתאגודה,חברהידי-עלבסדרותהמונפקותתעודות–ערךניירות"

."..מהםתביעהאו

"זיקה"איןגמל-בקופותלעמיתים"-(17.2.2019,בנבופורסם)בע״מהשקעותאקסלנסנ׳לבנון42419-09-15(כלכלית)ת״צ•

."המנהלותהחברותידי-עלשנרכשוהערך-לניירות

חברות–(25.1.2018,בנבופורסם)מאנית'עותאגודההארץבוניהתאחדות'ננחוםמשה43340-05-17(כלכלית)צ"ת•

."ערךנייר"אינההארץבוניבהתאחדות

,בנבופורסם)'ואחקורפוריישןמנקיינד'נדמתיגבריאל28811-02-16(כלכלית)צ"ת-דואליותחברותעלחלאינוג38סעיף•

א"רעבאושרו;(20.02.2018,בנבופורסם)מ"בעסמיקונדקטורטאואר'נכהןדויד44775-02-16(כלכלית)צ"ת;(12.10.2017

Mannkind'נדמתיגבריאל8737/17 Corporation(16.10.2018,בנבופורסם).

תובענה ייצוגית בניירות ערך

2

2019עו״ד יולי , מאיה צברי



:ערךניירותלחוק(א)31סעיף-בתשקיףמטעהפרט•

תוךערךניירותרכשאושמכרמיוכלפי,התשקיףפיעלהמכירהבמסגרתערךניירותשרכשמיכלפיאחראי22סעיףלפיתשקיףעלשחתםמי(1")

.מטעהפרטבתשקיףשהיהמחמתלהםשנגרםלנזק,להמחוצהאובבורסההמסחרכדי

המנהל,המנפיקשלדירקטור,התשקיףשלהסופיהנוסחאתהדירקטוריוןאישרשבובמועד,שהיהמיעלגםתחול(1)פסקהלפיהאחריות(2)

".בושליטהבעלאושלוהכללי

:ערךניירותלחוקג38סעיף-('וכומיידיים,כספייםדוחות)שוטפיםבדוחותמטעהפרט•

–המחויביםובשינוייםהעניןלפי,יחולו34עד31סעיפיםהוראות(א")

התאגידשהגישבמסמךאובהודעה,בדוחשהיהמטעהפרטלגבי–בושליטהובעלשלוהכלליהמנהל,תאגידשלדירקטור,תאגידעל(1)

;(דיווח–זהבסעיף)זהחוקלפי

בחוותשהיהמטעהפרטלגבי–בדיווח,המוקדמתבהסכמתו,שנזכרואושנכללואישוראוסקירה,דוח,דעתחוותשנתןמיעל(2)

.האמוריםבאישוראובסקירה,בדוח,הדעת

".המדינהלמעט–"שליטהבעל",זהבסעיף(ב)

:ערךניירותלחוקיא52סעיף-"מנפיק"אחריות"•

או הוראה  , כתוצאה מכך שהמנפיק הפר הוראה של חוק זה או תקנות לפיומנפיק אחראי כלפי המחזיק בניירות ערך שהנפיק לנזק שנגרם לו (א")

.של שטר הנאמנות שלפיה חלה חובה על המנפיק כלפי הנאמן למחזיקים בתעודות התחייבות שהנפיק

."על המנהל הכללי שלו ועל בעל שליטה במנפיק, תחול גם על הדירקטורים של המנפיק( א)האחריות האמורה בסעיף קטן (ב)

המרכזיות על פי חוק ניירות ערךהעילות
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התנאים לעילה על פי החוק
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-לחוקג38-ו31,32סעיפיםמכוחלעילההתנאים•

:(28.7.2016,בנבופורסם)הירשברג'נו'פיג49602-11-11(כלכלית)צ"ת

;(ג38סעיף)שוטפיםבדיווחים,(31סעיף)בתשקיףשהופיעמטעהפרט1.

;לכאורינזק2.

.הנטעןהלכאורילנזקהמטעההפרטביןסיבתיקשר3.

-לחוקיא52סעיףמכוחלעילההתנאים•

:(8.2.2017,בנבופורסם)זאביזאב'נמ"בעאינסטרום.די.אר.טי3800/15א"רע

;התקנותאוערךניירותחוקשלהוראההפרת1.

;שנגרםנזק2.

.התקנותאוהחוקהוראתלהפרתהנזקביןסיבתיקשר3.

2019עו״ד יולי , מאיה צברי



וחברי הקבוצה( המבקש)התובע 
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–הבקשההגשתבמועדערךבניירמחזיקלהיותחייבאינו•

o(8.2.2017,בנבופורסם)זאביזאב'נמ"בעאינסטרוםדי.אר.טי3800/15א"רע;

o(5)מזד''פ,מ"בעכלכלילייעוץחברהזת'נמ"בעפרמצבטיותתעשיותטבע1701/93א"רע

476(1993).

–החזקהבגיןולאמכירהאורכישהבגין-עילתוואולם•

o(28.7.2016,בנבופורסם)הירשברג'נו'פיג49602-11-11(כלכלית)צ"ת.



:יא לחוק52, (ב)ג38, (2()א)31סעיפים 

הנתבעים הפוטנציאלים
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החברה

כל מי שחתם על התשקיף•

דירקטור•

ל"מנכ•

בעל שליטה•

(בתשקיף בלבד)חתמים •

":כל מי שנתן חוות דעת"•
 חשבוןרואי

 שווימעריכי

עורכי דין?

אחריותהב"בארה-"מטעהפרט"בהתקיים

(האורגניםתורת-השוו)?ובישראל.מוחלטת

(לחוק33סעיף )הגנות-" פרט מטעה"בהתקיים 

הביעוואשרכתבושאותולחלקורקאךאחראים•

בדוחאובתשקיףלכללוהסכמתםאת

(הגנות)הגנות-" פרט מטעה"בהתקיים •



-(7.6.2007, פורסם בנבו(,ל"יורשי המנוח משה שמש ז' נרייכרט345/03ע״א •

ההתנהגותסטנדרט,ראשית.הנזיקיןשבפקודתהרשלנותבעוולתהאחריותמןחמורהערךניירותבחוקהקבועההאחריות..."

עליהםמאחריותלהשתחררכדי.התרשלותשלמסטנדרטיותרמחמירהשליטהובעליהכלליהמנהל,הדירקטוריםמןהנדרש

נטלהעברת,שנית...סביריםבאמצעיםלנקיטהמוגבלהרגילהזהירותשסטנדרטבעוד,הנאותיםהאמצעיםבכלנקטוכילהוכיח

.הכללילדיןבהשוואההנתבעיםעםכןגםמחמירה,בחוקהקבועותההגנותבענייננומתקיימותכילהוכיחהנתבעאלההוכחה

החוקהוראותהפרתביןסיבתיקשרנדרשאמנם.הסיבתיותבהיבטגםמחמירערךניירותשבחוקההסדרכינראה,שלישית

מצדההתנהגותסטנדרטהפרתביןסיבתיקשרשלקיומו,נראהכך,דורשאינוהחוקאך,למשקיעהנזקלביןהמנפיקידי-על

."הנזקלביןהמשנייםהגורמים

רציונל זה חל גם לגבי עילות  –( 25.06.2015, פורסם בנבו)מ"קרנות נאמנות בעפיאהראל ' מ נ"בעגרופלנדמארק979/13א "רע•

.ג לחוק ניירות ערך38–ו 31על פי סעיפים 

הנזיקיןהאחריות על פי חוק ניירות ערך חמורה מהאחריות על פי פקודת 
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?"פרט מטעה"מהו 
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:לחוק ניירות ערך1סעיף •

להטעותעלולשהעדרוחסרדברוכלסבירמשקיעלהטעותהעלולדברלרבות"

."סבירמשקיע

.א לחוק ניירות ערך32סעיף -אך למעט מידע צופה פני עתיד •

:לחוק( ב)א32סעיף -התנאים •

;צוין במפורש לצד המידע כי מדובר במידע צופה פני עתיד1.

;פורטו העובדות והנתונים ששימשו בסיס למידע2.

.הודגשו הגורמים שעשויים להביא לכך שהמידע לא התממש3.

.1973-ג"תשל, (חלק כללי)לחוק החוזים ( ד)14סעיף -טעות בכדאיות העסקה : השוו•

2019יוליעו״ד,צברימאיה



מידע מהותי למשקיע הסביר: המבחן
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(:  1992)837, 818( 2)ד מו"פ, רשות ניירות ערך' מ נ"נכסים והשכרה בעברנוביץ. צ.א5320/90א "ע•

...".חוקית או מגבלה שבסבירות המצדיקות מניעת גילויוואשר אין מגבלה , למשקיע הסבירמהותישהינו , כל מידע"...

(:10.3.2016, פורסם בנבו)בעמבתי זקוק לנפט ' נאזנקוטמאיר 33048-01-14( כלכלית)צ "ת•

יש לבחון האם מדובר במידע הדרוש למשקיע הסביר  . בחינת מהותיותו של מידע נבחנת דרך עיניו של המשקיע הסביר"

."מידע אשר ישפיע על החלטותיו של המשקיע הסביר, לצורך קבלת החלטה הנוגעת להשקעותיו בניירות ערך

(:8.9.2015, פורסם בנבו)מ "בעבבילון' נברנדייס62018-10-13( א"ת)צ "ת•

עלושהשלכתםמאודגבוהלהתרחשותםשהסיכוילאירועיםביחסבעובדותמדוברכאשררקחברהעלחלההדיווחחובת"

".העובדותאתבפועלידעההחברהכאשרורק,ומשמעותיתברורההיאהחברהעסקי

,הדיווחחובתאתהפרושהמשיביםלקבועכדי:(02.09.2016,בנבופורסם)דבבןאילן'נכהןדרור14270-11-14(כלכלית)צ"ת•

.מאודגבוהההיאלהתרחשותושהסבירותמהותילמידעביחסראיותנדרשות

:1999-ט "תשנ, לחוק החברות1סעיף •

"רכושה או התחייבויותיה, על רווחיות החברההעשויה להשפיע באופן מהותי פעולה -" פעולה מהותית""

.1973-ג "תשל, (חלק כללי)לחוק החוזים 39-ו 12חובת הגילוי מכוח סעיפים -" יזהר המוכר"-והשוו •

2019יוליעו״ד,צברימאיה



?וטעות לרעהוולנטרימידע 
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גם-(19.7.2015,בנבופורסם)מ"בע(1960)השקעותחבס'נמ"בע(ישראל)לייטקום29520-03-13(א"ת)צ"ת

,שנטעןהגם-(חסרה"הרגעההודעת)"וולנטרימיידיבדוחמטעהפרטבגיןייצוגיתתובענהאושרה.מטעהלהיותעלולוולנטרידיווח

.ר.נ'נגאוןצחי42654-12-16(כלכלית)צ"בתאושר)בדיעבדלהשהתגלולעובדותערההיתהלאהחברההדיווחמתןבעתכי

((10.2.2019,בנבופורסם)מ"בעתעשיותספאנטק

שהתבררהחיוביותטעותגם-(6.12.2017,בנבופורסם)מ"בעלישראלחברה'נגבריאלי30751-01-15(כלכלית)צ"ת

.ערךניירותחוקפיעלעילההמקימהטעותהיאהחברהשלמצבההשתפרתיקונהשבעקבות,בדיעבד

מיידייםחות"דופרסוםעלהחלהאחריותמשטר–(15.03.2017,בנבופורסם)מ"בעבבילון'נברנדיסרועי7510/15א"ע-והשוו

.רשלנותשללאאך,עינייםעצימתאובפועלידיעהשלהואהמשניבשוק

2019יוליעו״ד,צברימאיה



נזק ישיר ונזק משני
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עצמאיתעילהמקיםאינו-מניותיהשערייורדיםושבעקבותיולחברהשנגרםנזק•

.נגזרתתובענהלהגשתעילהרקאלאהמניותלבעלי

o(2004)673(1)נטד"פ,מ"בעדיסקונטהשקעותחברת'נדרין3051/98א"ע.

o(1997)318(2)נאד"פ,בירהתעשיותטמפו'נ'ואחמ"בעוקשתמגן2967/95א"ע.

o(4.4.2011,בנבופורסם)חשבוןרואיוקסלמןקסלמן'נצאייג3506/09א"ע.

oתגמוליםקרנות"גדיש"2718/09א"ע-פרעוןלחדלותשהגיעבחברהמסויימתהקלהוראו

.(28.5.2012,בנבופורסם)מ"בעאלסינט'נמ"בע

?הקועוברואיפה•

2019יוליעו״ד,צברימאיה



(?הדבר מדבר בעד עצמו)דרישת התשתית הראייתית והצורך בחוות דעת מומחה 
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-ייצוגיהליךבכלכמו-וראייתיתמשפטית,עובדתיתתשתיתבהעמדתהצורךעל•

".בתביעתולכאורההתומכתוראייתיתמשפטיתתשתית...להניחהייצוגיהתובעעל"

.(19.12.2016,בנבופורסם)מ"בעלישראלכימיקלים'נמ"בע.איי.אפ.סיקידוחי43890-08-13(כלכלית)צ"ת•

.(28.7.2016,בנבופורסם)הירשברגמיכאל'נו'פיגשלמה49602-11-11(כלכלית)צ"ת•

מ"בעהפועליםבנק'נרייךיוסי43013-08-15(כלכלית)צ"ת-ראייתיתתשתיתאינןבעיתוןכתבות•

.(26.5.2019,בנבופורסם)

מומחהדעתבחוותהצורך•

אושר)(17.3.1996,פורסםלא)מ"בע(1982)היקפיוציודמחשביםרשף'נמישליעקב1475/95(א"ת)מ"ה•

.(2917/96א"בע

.(16.6.2011,בנבופורסם)מ"בעגמלקופותפריזמה'נשליט7078-06-09צ"ת•

2019יוליעו״ד,צברימאיה



מדוברכאשר,כלל-בדרך..."-(7.9.2017,בנבופורסם)הפועליםבנקנ׳רביציוןבן21795-03-15(כלכלית)ת״צ•

היא,נזקשלקיומועצםלהוכחתביותרוהטובההנאותההדרך,ערך-בניירותייצוגיותבתביעותמטעהפרטשלבעילהבתביעות

מהמידעכתוצאהשנגרםנזקשללקיומוביחסהמבקשטענתאתשתעגן,המבקשמטעםמומחהדעת-חוותהגשתבאמצעות

,אולם.כזודעת-חוותשלקיומהללאגםייצוגיתתביעהלאשריהיהניתן,מסוימיםבמקריםכייתכן,אכן.החסראוהמטעה

הגילויביוםהמניהבשערומובהקתמשמעותיתשערירידתשלקיומהאודותמחלוקתאיןכאשר-למשל,חריגיםבמקריםמדובר

הבקשהאתלאשרהמשפט-ביתיכולכאלהבמקרים.נזקשללקיומואחרותמובהקותראיותישנןכאשראוהמטעההמידעשל

ולקבוצהלמבקשנזקשלקיומועלהמעידהומובהקתמשמעותיתירידהשלקיומהאת...המבקששלמטעמודעתחוותללאגם

."המשפט-לביתיציגאותןראיותבאמצעותלהוכיחהמבקשצריך

בענייןכיהיאהלכה"-(26.5.2019,בנבופורסם)מ"בעהפועליםבנק'נרייךיוסי43013-08-15(כלכלית)צ"ת•

שכן,כייצוגיתתובענהלאישורבקשהלדחייתלהובילעלולה,מבקשידיעלמומחהדעתחוותמהגשתהימנעות,שבמומחיות

המהווהדרישה,הקבוצהלטובתתוכרעשהתובענהסבירהאפשרותשקיימתלקבועהמשפטביתיתקשהאלומעיןבנסיבות

הדין-שבעלהסיכוימאודעדמצטמצםשכן,זאת.ייצוגיותתובענותלחוק(1)8סעיףלשוןכמצוות,כייצוגיתתובענהלאישורתנאי

".כתפיועליוכידועהמוטל,טענותיולהוכחתמינימאליתראייתיתתשתיתלהעמדתבנטליעמוד

דרישת התשתית

13

2019עו״ד יולי , מאיה צברי
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 בין היתר, יג לחוק ניירות ערך52-ו 33סעיפים:

;הנאותיםהאמצעיםכלשנקטשהוכיחמיעל•

,הדעתבחוות,בתשקיףמטעהפרטשישלדעתעליוהיהאושידעבשעההערךניירותשרכששהוכחמיכלפי•

.העניןלפיהכל,באישוראוח"בדו

,בנבופורסם)הירשברגמיכאל'נו'פיגשלמה49602-11-11(כלכלית).צ.ת-המשיביםעל–ההגנותלתחולתהטועןעלהנטל•

28.7.2016).

ההגנהבטענותהדיוןמועד

?התובענהבשלב?(הצלחהסיכויי)הבקשהבשלב•

יעשהההגנהבטענותהדיון-(1.3.2017,בנבופורסם)מ"בעבבילון'נשורץאיתיאל33491-06-13(א"ת)צ"ת

.התביעהניהולבשלב

2019יוליעו״ד,צברימאיה

היפוך הנטל –שלילת אחריות –הגנות 
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בעלאחריות-(12.07.2001,בנבופורסם)276(5)נה,שמש'נרייכרט8268/96א"רע•

.שליטה

דירקטוריון-(2003)289,(4)נזד"פ,הרשמיהנכסיםכונס'נבוכבינדר610/94א"ע•

."בובות"

-(26.4.2015בנבופורסם)כהן'נמ"בעלהשקעותישראלאפריקה4024/14א"רע•

."חוקראובלש"איננודירקטור

Section-ב"בארה• 15-ל11 USCS § The")"הנאותותבדיקות"הגנת-77 Due

Diligence Defense”*)

2019יוליעו״ד,צברימאיה

?"האמצעים הנאותים"מה הם 
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ממועדשנים7אוהעסקהמתאריךשנתיים-ערךניירותלחוק(ב)31סעיף•

המוקדםלפי-התשקיף/הדוח

?ההתיישנותלחוק7-8סעיפיםתחולת•

oבנבופורסם)תשובה(שרון)יצחק'נמ"בען"נדלדלק52310-11-11(א"ת).צ.ת,

.תחולהשישיתכן:באוביטר-(28.8.2012

oבנבופורסם)הירשברגמיכאל'נו'פיגשלמה49602-11-11(כלכלית).צ.ת,

.תחולהאין-(28.7.2016

2019יוליעו״ד,צברימאיה

תקופת התיישנות מקוצרת


