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 מאפיינים

 סכומים גבוהים   •
 
 תביעות מורכבות מאד   •
 
 ריבוי צדדים   •

 
 חשיפה אישית   •
 























 







 עילת התביעה    •

 ?ייצוגית או נגזרת    •

 הנתבעים    •

 הקבוצה    •

 הסעד    •
 

 





 תרמית, פרט מטעה בתשקיף   •

 (דרין ענין)ייצוגית     •

 ,  הדירקטורים, החברה   •

 ,  מי שחתם על התשקיף      

 בעלי השליטה      

 פיצוי כספי   •

 רוכשי ניירות הערך   •

 ההטעייהבתקופת       

  

 

 

 













 נושאים נוספים שעלו לדיון

 

 היקף הרכישה על ידי המבקשים    •

 הסתמכות על בעלי מקצוע    •

 לא הוכח שווי הנכס    •

 הנזק    •
 



 נושאים נוספים שעלו לדיון

 היקף הרכישה על ידי המבקשים    •
 



 נושאים נוספים שעלו לדיון

 היקף הרכישה על ידי המבקשים    •
 



 נושאים נוספים שעלו לדיון

 היקף הרכישה על ידי המבקשים    •
 



 נושאים נוספים שעלו לדיון

 הסתמכות על בעלי מקצוע    •
 



 נושאים נוספים שעלו לדיון

 הסתמכות על בעלי מקצוע    •
 



 נושאים נוספים שעלו לדיון

 הנזק    •
 

 



 נושאים נוספים שעלו לדיון
     
 הנזק•
 

 רייכרטגישת     
 התאורטישרטוט קו המחיר    
 

  קלמנט-חנסגישת    
 בודקים את הנזק בהתאם לירידת השער        
 במועד גילוי ההטעיה      

  
 

 

 







 הנושאים הנוספים

 

 הסתמכות על בעלי מקצוע    •

 לא הוכח שווי הנכס    •

 הנזק    •
 



 הסתמכות על בעלי מקצוע
 



 

 על הטענה כי לא הוכח שווי הנכס
 



 הנזק

 
 



 הנזק

 
 



 הנזק

 
 



 ...המשך הסיפור

 
 



 לוח זמנים   
 

 תשקיף - 2007מאי 
 בקשה לאישור תובענה כייצוגית - 2009מאי 

 החלטה בבקשת האישור - 2012דצמבר 
 החלטה לעכב ביצוע - 2013אוקטובר 
 דיון בבית המשפט העליון - 2014ספטמבר 

 
 שנים 7.5 -מהתשקיף עד הדיון הבא 

 שנים 5.5 -זמן ההליך המשפטי 
 

 



    

 פסיקה חשובה מאד

 
 (2001) 276( 5)נהד "פ, שמש' נ רייכרט 8268/96א "רע•

 (7.6.2007, פורסם בנבו) רייכרט' שמש נ 345/03א "ע•

 ( 5.7.2012, פורסם בנבו)הפניקס ' נעמוסי  2037/09א "רע•

 



    

 בית המשפט הכלכלי
 

 

 (.  17.3.2013, פורסם בנבו)בן דב ' רוזנפלד נ 48081-11-11ג "תנ•

 (.  6.11.2003, פורסם בנבו)מ "להב נגד אי די בי חברה לפיתוח בע 49615-04-13ג "תנ•

 (.  18.3.2013, פורסם בנבו) פינרוס' גולדשטיין נ 7477-10-11צ "ת•

 (.  31.1.2013, פורסם בנבו)מ "קרל גאוס בע' מ נ"נפקו סטאר בע 646-12-12 פ"ה•

 (.  19.3.2013, פורסם בנבו)מ "השקעות בע אינטרקולוני' נשקדי  03171-10-01ג "תנ•

 (.  15.5.2011, פורסם בנבו)מ "בעאגן תעשיות -מכתשים' נכהנא  26809-01-11צ "ת•

 (.  18.2.2013, פורסם בנבו)כהן ' הצלחה נ 2484-09-12צ "ת•
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