תובענה ייצוגית
על פי חוק ניירות ערך ,תשכ"ח 1968 -
מאיה צברי ,עו"ד
יולי 2019

תובענה ייצוגית בניירות ערך
•

סעיף  3לחוק תובענות ייצוגיות:
"לא תוגש תובענה ייצוגיות אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה".

•

פריט  5לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות:
ניתן להגיש תביעה ייצוגית ב"עילה הנובעת מזיקה לנייר ערך או ליחידה".

•

סעיף  1לחוק ניירות ערך:
"ניירות ערך – תעודות המונפקות בסדרות על-ידי חברה ,אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם
או תביעה מהם."..

• ת״צ (כלכלית)  42419-09-15לבנון נ׳ אקסלנס השקעות בע״מ (פורסם בנבו" - )17.2.2019 ,לעמיתים בקופות-גמל אין "זיקה"
לניירות-הערך שנרכשו על-ידי החברות המנהלות".

•

ת"צ (כלכלית)  43340-05-17משה נחום נ' התאחדות בוני הארץ אגודה עות'מאנית (פורסם בנבו– )25.1.2018 ,חברות
בהתאחדות בוני הארץ אינה "נייר ערך".

•

סעיף 38ג אינו חל על חברות דואליות  -ת"צ (כלכלית )  28811-02-16גבריאל דמתי נ' מנקיינד קורפוריישן ואח' (פורסם בנבו,

 ;)12.10.2017ת"צ (כלכלית )  44775-02-16דויד כהן נ' טאואר סמיקונדקטור בע"מ (פורסם בנבו ;)20.02.2018 ,אושרו ברע"א
 8737/17גבריאל דמתי נ' ( Mannkind Corporationפורסם בנבו.)16.10.2018 ,
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העילות המרכזיות על פי חוק ניירות ערך
• פרט מטעה בתשקיף  -סעיף (31א) לחוק ניירות ערך:
"( )1מי שחתם על תשקיף לפי סעיף  22אחראי כלפי מי שרכש ניירות ערך במסגרת המכירה על פי התשקיף ,וכלפי מי שמכר או רכש ניירות ערך תוך
כדי המסחר בבורסה או מחוצה לה ,לנזק שנגרם להם מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה.
( )2האחריות לפי פסקה ( )1תחול גם על מי שהיה ,במועד שבו אישר הדירקטוריון את הנוסח הסופי של התשקיף ,דירקטור של המנפיק ,המנהל
הכללי שלו או בעל שליטה בו".

• פרט מטעה בדוחות שוטפים (דוחות כספיים ,מיידיים וכו')  -סעיף 38ג לחוק ניירות ערך:
"(א) הוראות סעיפים  31עד  34יחולו ,לפי הענין ובשינויים המחויבים –
() 1

על תאגיד ,דירקטור של תאגיד ,המנהל הכללי שלו ובעל שליטה בו – לגבי פרט מטעה שהיה בדוח ,בהודעה או במסמך שהגיש התאגיד
לפי חוק זה (בסעיף זה – דיווח);
על מי שנתן חוות דעת ,דוח ,סקירה או אישור שנכללו או שנזכרו ,בהסכמתו המוקדמת ,בדיווח – לגבי פרט מטעה שהיה בחוות

()2

הדעת ,בדוח ,בסקירה או באישור האמורים.

(ב) בסעיף זה" ,בעל שליטה" – למעט המדינה".

• "אחריות "מנפיק"  -סעיף 52יא לחוק ניירות ערך:
"(א) מנפיק אחראי כלפי המחזיק בניירות ערך שהנפיק לנזק שנגרם לו כתוצאה מכך שהמנפיק הפר הוראה של חוק זה או תקנות לפיו ,או הוראה
של שטר הנאמנות שלפיה חלה חובה על המנפיק כלפי הנאמן למחזיקים בתעודות התחייבות שהנפיק.
(ב)

האחריות האמורה בסעיף קטן (א) תחול גם על הדירקטורים של המנפיק ,על המנהל הכללי שלו ועל בעל שליטה במנפיק".
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התנאים לעילה על פי החוק
• התנאים לעילה מכוח סעיפים  32 ,31ו 38 -ג לחוק -
ת"צ (כלכלית)  49602-11-11פיג'ו נ' הירשברג (פורסם בנבו:)28.7.2016 ,
 .1פרט מטעה שהופיע בתשקיף (סעיף  ,)31בדיווחים שוטפים (סעיף 38ג);
 .2נזק לכאורי;
 .3קשר סיבתי בין הפרט המטעה לנזק הלכאורי הנטען.

• התנאים לעילה מכוח סעיף 52יא לחוק -
רע"א  3800/15טי .אר .די .אינסטרום בע"מ נ' זאב זאבי (פורסם בנבו:)8.2.2017 ,
 .1הפרת הוראה של חוק ניירות ערך או התקנות;
 .2נזק שנגרם;
 .3קשר סיבתי בין הנזק להפרת הוראת החוק או התקנות.
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התובע (המבקש) וחברי הקבוצה
• אינו חייב להיות מחזיק בנייר ערך במועד הגשת הבקשה –
 oרע"א  3800/15טי.אר.די אינסטרום בע"מ נ' זאב זאבי (פורסם בנבו;)8.2.2017 ,

 oרע"א  1701/93טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' זת חברה לייעוץ כלכלי בע"מ ,פ''ד מז()5
.)1993( 476

• ואולם עילתו  -בגין רכישה או מכירה ולא בגין החזקה –
 oת"צ (כלכלית)  49602-11-11פיג'ו נ' הירשברג (פורסם בנבו.)28.7.2016 ,

5

הנתבעים הפוטנציאלים
סעיפים (31א)(38 ,)2ג(ב)52 ,יא לחוק:
החברה
•
•
•
•

כל מי שחתם על התשקיף
דירקטור
מנכ"ל
בעל שליטה

• חתמים (בתשקיף בלבד)
• "כל מי שנתן חוות דעת":
 רואי חשבון
 מעריכי שווי
 עורכי דין?

בהתקיים "פרט מטעה"  -בארה"ב אחריותה
מוחלטת .ובישראל? (השוו  -תורת האורגנים)

בהתקיים "פרט מטעה"  -הגנות (סעיף  33לחוק)

• אחראים אך ורק לחלק שאותו כתבו ואשר הביעו
את הסכמתם לכללו בתשקיף או בדוח
• בהתקיים "פרט מטעה"  -הגנות (הגנות)
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האחריות על פי חוק ניירות ערך חמורה מהאחריות על פי פקודת הנזיקין
•

ע״א  345/03רייכרט נ' יורשי המנוח משה שמש ז"ל) ,פורסם בנבו- )7.6.2007 ,
"...האחריות הקבועה בחוק ניירות ערך חמורה מן האחריות בעוולת הרשלנות שבפקודת הנזיקין .ראשית ,סטנדרט ההתנהגות
הנדרש מן הדירקטורים ,המנהל הכללי ובעלי השליטה מחמיר יותר מסטנדרט של התרשלות .כדי להשתחרר מאחריות עליהם
להוכיח כי נקטו בכל האמצעים הנאותים ,בעוד שסטנדרט הזהירות הרגיל מוגבל לנקיטה באמצעים סבירים ...שנית ,העברת נטל
ההוכחה אל הנתבע להוכיח כי מתקיימות בענייננו ההגנות הקבועות בחוק ,מחמירה גם כן עם הנתבעים בהשוואה לדין הכללי.
שלישית ,נראה כי ההסדר שבחוק ניירות ערך מחמיר גם בהיבט הסיבתיות .אמנם נדרש קשר סיבתי בין הפרת הוראות החוק
על-ידי המנפיק לבין הנזק למשקיע ,אך החוק אינו דורש ,כך נראה ,קיומו של קשר סיבתי בין הפרת סטנדרט ההתנהגות מצד

הגורמים המשניים לבין הנזק".
•

רע"א  979/13לנדמארק גרופ בע"מ נ' הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ (פורסם בנבו – )25.06.2015 ,רציונל זה חל גם לגבי עילות
על פי סעיפים  31ו – 38ג לחוק ניירות ערך.
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מהו "פרט מטעה"?
• סעיף  1לחוק ניירות ערך:
"לרבות דבר העלול להטעות משקיע סביר וכל דבר חסר שהעדרו עלול להטעות
משקיע סביר".
• אך למעט מידע צופה פני עתיד  -סעיף 32א לחוק ניירות ערך.

• התנאים  -סעיף 32א(ב) לחוק:
 .1צוין במפורש לצד המידע כי מדובר במידע צופה פני עתיד;
 .2פורטו העובדות והנתונים ששימשו בסיס למידע;
 .3הודגשו הגורמים שעשויים להביא לכך שהמידע לא התממש.
• השוו :טעות בכדאיות העסקה  -סעיף (14ד) לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג.1973-
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המבחן :מידע מהותי למשקיע הסביר
•

ע"א  5320/90א.צ .ברנוביץ נכסים והשכרה בע"מ נ' רשות ניירות ערך ,פ"ד מו(:)1992( 837 ,818 )2
"...כל מידע ,שהינו מהותי למשקיע הסביר ,ואשר אין מגבלה חוקית או מגבלה שבסבירות המצדיקות מניעת גילויו."...

•

ת"צ (כלכלית)  33048-01-14מאיר אזנקוט נ' בתי זקוק לנפט בעמ (פורסם בנבו:)10.3.2016 ,
"בחינת מהותיותו של מידע נבחנת דרך עיניו של המשקיע הסביר .יש לבחון האם מדובר במידע הדרוש למשקיע הסביר
לצורך קבלת החלטה הנוגעת להשקעותיו בניירות ערך ,מידע אשר ישפיע על החלטותיו של המשקיע הסביר".

•

ת"צ (ת"א)  62018-10-13ברנדייס נ' בבילון בע"מ (פורסם בנבו:)8.9.2015 ,

"חובת הדיווח חלה על חברה רק כאשר מדובר בעובדות ביחס לאירועים שהסיכוי להתרחשותם גבוה מאוד ושהשלכתם על
עסקי החברה היא ברורה ומשמעותית ,ורק כאשר החברה ידעה בפועל את העובדות".
•

ת"צ (כלכלית )  14270-11-14דרור כהן נ' אילן בן דב (פורסם בנבו :)02.09.2016 ,כדי לקבוע שהמשיבים הפרו את חובת הדיווח,
נדרשות ראיות ביחס למידע מהותי שהסבירות להתרחשותו היא גבוהה מאוד.

•

סעיף  1לחוק החברות ,תשנ"ט :1999 -
""פעולה מהותית"  -פעולה העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה"

•

והשוו " -יזהר המוכר"  -חובת הגילוי מכוח סעיפים  12ו  39 -לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג .1973 -
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מידע וולנטרי וטעות לרעה?
 ת"צ (ת"א)  29520-03-13לייטקום (ישראל) בע"מ נ' חבס השקעות ( )1960בע"מ (פורסם בנבו - )19.7.2015 ,גם
דיווח וולנטרי עלול להיות מטעה .אושרה תובענה ייצוגית בגין פרט מטעה בדוח מיידי וולנטרי ("הודעת הרגעה" חסרה)  -הגם שנטען,
כי בעת מתן הדיווח החברה לא היתה ערה לעובדות שהתגלו לה בדיעבד (אושר בת"צ (כלכלית)  42654-12-16צחי גאון נ' נ.ר.
ספאנטק תעשיות בע"מ (פורסם בנבו))10.2.2019 ,

 ת"צ (כלכלית)  30751-01-15גבריאלי נ' חברה לישראל בע"מ (פורסם בנבו - )6.12.2017 ,גם טעות חיוביות שהתבררה

בדיעבד ,שבעקבות תיקונה השתפר מצבה של החברה היא טעות המקימה עילה על פי חוק ניירות ערך.



והשוו -ע"א  7510/15רועי ברנדיס נ' בבילון בע"מ (פורסם בנבו – )15.03.2017 ,משטר האחריות החל על פרסום דו"חות מיידיים
בשוק המשני הוא של ידיעה בפועל או עצימת עיניים ,אך לא של רשלנות.
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נזק ישיר ונזק משני
• נזק שנגרם לחברה ושבעקבותיו יורדים שערי מניותיה  -אינו מקים עילה עצמאית
לבעלי המניות אלא רק עילה להגשת תובענה נגזרת.
 oע"א  3051/98דרין נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,פ"ד נט(.)2004( 673 )1
 oע"א  2967/95מגן וקשת בע"מ ואח' נ' טמפו תעשיות בירה ,פ"ד נא (.)1997( 318 )2

 oע"א  3506/09צאייג נ' קסלמן וקסלמן רואי חשבון (פורסם בנבו.)4.4.2011 ,
 oוראו הקלה מסויימת בחברה שהגיע לחדלות פרעון  -ע"א " 2718/09גדיש" קרנות תגמולים
בע"מ נ' אלסינט בע"מ (פורסם בנבו.)28.5.2012 ,

• ואיפה עובר הקו?
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דרישת התשתית הראייתית והצורך בחוות דעת מומחה (הדבר מדבר בעד עצמו?)

• על הצורך בהעמדת תשתית עובדתית ,משפטית וראייתית  -כמו בכל הליך ייצוגי -
"על התובע הייצוגי להניח...תשתית משפטית וראייתית התומכת לכאורה בתביעתו".
• ת"צ (כלכלית)  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ נ' כימיקלים לישראל בע"מ (פורסם בנבו.)19.12.2016 ,
• ת"צ (כלכלית)  49602-11-11שלמה פיג'ו נ' מיכאל הירשברג (פורסם בנבו.)28.7.2016 ,

• כתבות בעיתון אינן תשתית ראייתית -

ת"צ (כלכלית)  43013-08-15יוסי רייך נ' בנק הפועלים בע"מ

(פורסם בנבו.)26.5.2019 ,

• הצורך בחוות דעת מומחה
• ה"מ (ת"א)  1475/95יעקב מישל נ' רשף מחשבים וציוד היקפי ( )1982בע"מ (לא פורסם( )17.3.1996 ,אושר
בע"א .)2917/96
• ת"צ  7078-06-09שליט נ' פריזמה קופות גמל בע"מ (פורסם בנבו.)16.6.2011 ,

מאיה צברי ,עו״ד יולי 2019

12

דרישת התשתית
• ת״צ (כלכלית)  21795-03-15בן ציון רבי נ׳ בנק הפועלים (פורסם בנבו..." - )7.9.2017 ,בדרך-כלל ,כאשר מדובר
בתביעות בעילה של פרט מטעה בתביעות ייצוגיות בניירות-ערך ,הדרך הנאותה והטובה ביותר להוכחת עצם קיומו של נזק ,היא
באמצעות הגשת חוות-דעת מומחה מטעם המבקש ,שתעגן את טענת המבקש ביחס לקיומו של נזק שנגרם כתוצאה מהמידע
המטעה או החסר .אכן ,יתכן כי במקרים מסוימים ,ניתן יהיה לאשר תביעה ייצוגית גם ללא קיומה של חוות-דעת כזו .אולם,
מדובר במקרים חריגים ,למשל  -כאשר אין מחלוקת אודות קיומה של ירידת שער משמעותית ומובהקת בשער המניה ביום הגילוי
של המידע המטעה או כאשר ישנן ראיות מובהקות אחרות לקיומו של נזק .במקרים כאלה יכול בית-המשפט לאשר את הבקשה
גם ללא חוות דעת מטעמו של המבקש...את קיומה של ירידה משמעותית ומובהקת המעידה על קיומו של נזק למבקש ולקבוצה

צריך המבקש להוכיח באמצעות ראיות אותן יציג לבית-המשפט".
• ת"צ (כלכלית)  43013-08-15יוסי רייך נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו" - )26.5.2019 ,הלכה היא כי בעניין
שבמומחיות ,הימנעות מהגשת חוות דעת מומחה על ידי מבקש ,עלולה להוביל לדחיית בקשה לאישור תובענה כייצוגית ,שכן
בנסיבות מעין אלו יתקשה בית המשפט לקבוע שקיימת אפשרות סבירה שהתובענה תוכרע לטובת הקבוצה ,דרישה המהווה

תנאי לאישור תובענה כייצוגית ,כמצוות לשון סעיף  )1(8לחוק תובענות ייצוגיות .זאת ,שכן מצטמצם עד מאוד הסיכוי שבעל-הדין
יעמוד בנטל להעמדת תשתית ראייתית מינימאלית להוכחת טענותיו ,המוטל כידוע עליו כתפיו".
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הגנות – שלילת אחריות – היפוך הנטל
 סעיפים  33ו 52 -יג לחוק ניירות ערך ,בין היתר:
•

על מי שהוכיח שנקט כל האמצעים הנאותים;

•

כלפי מי שהוכח שרכש ניירות הערך בשעה שידע או היה עליו לדעת שיש פרט מטעה בתשקיף ,בחוות הדעת,
בדו"ח או באישור ,הכל לפי הענין.

•

הנטל על הטוען לתחולת ההגנות – על המשיבים -

ת.צ( .כלכלית)  49602-11-11שלמה פיג'ו נ' מיכאל הירשברג (פורסם בנבו,

.)28.7.2016

 מועד הדיון בטענות ההגנה
• בשלב הבקשה (סיכויי הצלחה)? בשלב התובענה?
ת"צ (ת"א)  33491-06-13איתיאל שורץ נ' בבילון בע"מ (פורסם בנבו - )1.3.2017 ,הדיון בטענות ההגנה יעשה
בשלב ניהול התביעה.
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מה הם "האמצעים הנאותים"?
• רע"א  8268/96רייכרט נ' שמש ,נה (( 276 )5פורסם בנבו - )12.07.2001 ,אחריות בעל
שליטה.

• ע"א  610/94בוכבינדר נ' כונס הנכסים הרשמי ,פ"ד נז( - )2003( 289 ,)4דירקטוריון
"בובות".
• רע"א  4024/14אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' כהן (פורסם בנבו - )26.4.2015

דירקטור איננו "בלש או חוקר".
• בארה"ב  Section 11 -ל -15 USCS § 77 -הגנת "בדיקות הנאותות" ( "The Due
”*)Diligence Defense
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תקופת התיישנות מקוצרת
• סעיף (31ב) לחוק ניירות ערך  -שנתיים מתאריך העסקה או  7שנים ממועד
הדוח/התשקיף  -לפי המוקדם

• תחולת סעיפים  7-8לחוק ההתיישנות?
 oת.צ( .ת"א)  52310-11-11דלק נדל"ן בע"מ נ' יצחק (שרון) תשובה (פורסם בנבו,
 - )28.8.2012באוביטר :יתכן שיש תחולה.

 oת.צ( .כלכלית)  49602-11-11שלמה פיג'ו נ' מיכאל הירשברג (פורסם בנבו,
 - )28.7.2016אין תחולה.
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