
  /17ע"א                            בבית המשפט העליון 
                                              בירושלים

                                       
 307385690דוד דוידוביץ', ת.ז.    :המערער

 

 עוה"ד אלי זהר ו/או אהרן מיכאליע"י ב"כ 
                           אלווסו/או מיכל סלע ו/או שירן 

 ונוטריוניםגולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין 
 67891אביב, -, תל98דרך יגאל אלון 

 (03) 7101617(; פקס': 03) 7101616 :טל'
 

בלה פלד עוה"ד שמוליק קסוטו ו/או וע"י 
 שות'וממשרד קסוטו גדעון קינג ואח'  ו/או

 6473209, תל אביב, 10מרח' דובנוב 
 03-7527555, פקס: 03-7525222טל:   

  
 - ד ג נ -     

 
 עוה"ד רונן מטרי ואיל רוזובסקי,. 1 :המשיבים

 בתפקידם ככונסי נכסים על נכסים של החברות 
                 מטרי, מאירי ושות', עורכי דין ע"י ב"כ 

                            5268102, רמת גן 7מרחוב מנחם בגין 
 03-6109009; פקס: 03-610900טל': 

   
 ע"י ב"כ מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עורכי דין

                             5250608, רמת גן 16הלל סילבר  אבאמדרך 
   03-6103111: ': פקס03-6103100טל': 

   
 520018078ח.צ.  ,נק לאומי לישראל בע"מ. ב2

 גבע לשם טל ושות', עורכי דין ע"י ב"כ מיתר ליקוורניק
                             5250608, רמת גן 16הלל סילבר  אבאמדרך 
 03-6103111: פקס': 03-6103100טל': 

 
 וע"י ב"כ מטרי, מאירי ושות', עורכי דין 

                            5268102, רמת גן 7מרחוב מנחם בגין 
 03-6109009: '; פקס03-610900טל': 

    
 510756026נכסי משפחת פישמן בע"מ, ח.פ. . 3

 512696543פיש עת בע"מ, ח.פ. 

             ואח' גולדבלטע"י ב"כ עוה"ד שלום 
              5268102, רמת גן 7מרח' מנחם בגין 

03-7549934: '; פקס03-7549933טל': 
     

 עוה"ד פנחס רובין וירון אלכאוי. 4
 הנכסים מטעם בנק הפועלים בע"מבתפקידם ככונסי 

           
 520000118בנק הפועלים בע"מ, ח.פ.  .5

               דין-ושות', עורכי גורניצקיע"י ב"כ  5-4המשיבים 
  6578403יפו  -, תל אביב45 רוטשילדמשד' 

  03-5606555: '; פקס03-7109191טל': 
              

           511964044חיים בר און החזקות בע"מ, ח.פ . 6

 אילקורפ בע"מ. 7
 גב' עדנה בר און

 גב' אלונה בר און
 ע"י ב"כ עוה"ד בועז אדלשטיין 7-6המשיבים 

                              , רמת גן14מדרך אבא הלל 
    03-6139996; פקס': 03-6139996טל': 
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 עובדי גלובס באמצעות ועד עיתונאי גלובסמ 120-כ .8
     ע"י ב"כ עוה"ד אלון הורנשטיין ו/או גלילה הורנשטיין

                                         , תל אביב121מרח' אבן גבירול 
  03-5270519: '; פקס03-5220010טל': 

          
 מעובדי קבוצת גלובס 150-מרגלית כהן ועוד כ .9

 ואח'ע"י ב"כ עוה"ד ליזה חדש ו/או יובל ארד 
                                                             , רמת גן2מדרך בן גוריון 

  03-6198196: '; פקס03-6197688טל': 
              

 מנהל מיוחד לנכסי מר אליעזר פישמן, יוסף בנקל עו"ד .10
                       'ראב"ד מגריזו בנקל ושותע"י ב"כ 

 , תל אביב37שאול המלך  בית אירופה, שד'
 03-6060266: '; פקס03-6060260טל': 

           
 כונס הנכסים הרשמי. 11

   , תל אביב2מרח' שלושה 
    

 מוניטין עיתונות בע"מ. 12
 ( בע"מ1983גלובס פבלישר עיתונות )

 ( בע"מ1985מוניטין עיתונות אחזקות )
 גלובס אחזקות תקשורת בע"מ

                  אברמי וול ואח'על ידי ב"כ עו"ד 
                                             , תל אביב3פריש  דניאל

 03-6091116: '; פקס03-6944111: 'טל
    

 

 הודעת ערעור

מוגש בזה ערעור על פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב )כב' השופט איתן אורנשטיין( 

, בנק לאומי לישראל בע"מ נ' כונס נכסים רשמי תל אביב ואח' 32206-09-16, במסגרת פר"ק 14.3.2017ביום 

ממניות חברת מוניטין  74.86%שאישר את ההתקשרות בין כונסי הנכסים לבין חברת אילקורפ בע"מ למכירת 

 "(.פסק הדין"בע"מ )להלן: 

 .להודעת הערעור 1כנספח העתק פסק הדין מצורף 

על כונסי הנכסים להתקשר בהסכם עם כי  ,ולקבוע הדין-לבטל את פסקבית המשפט הנכבד של ערעור מתבקש 

ממניות מוניטין עיתונות בע"מ  74.86%לרכישת לפי הצעתו ( "המערעראו " "מר דוידוביץ'"המערער )להלן: 

ין ולהחזיר את הדיון הד-לחלופין, בית המשפט הנכבד מתבקש לבטל את פסק ."(המניות שבכינוס)להלן: "

לבית המשפט קמא, על מנת שיקיים הליך התמחרות פומבי, שוויוני ובעל כללי התנהלות קבועים מראש, 

)כלפי כל המשתתפים(, מוגדר וברור, שבסופו תיבחר  אחידידועים וברורים, שיתייחס למתווה הצעה אחד, 

לצודק, מתאים שימצא ליתן כל סעד אחר , מתבקש בית המשפט הנכבד ההצעה הטובה ביותר. לחלופי חלופין

בכל מקרה, מתבקש בית המשפט הנכבד להשית על המשיבים שיתנגדו לערעור את  .ונכון בנסיבות העניין

 דין.-טרחת עורך-הוצאותיו של המערער בתוספת שכר
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 פתח דברא. 

ו, בכל הכבוד, באופן שבו נוהל הליך מכירת מוגש כדי לתקן טעויות יסודיות וקשות שנפל דנאהערעור  .1

הליך המכירה לא נעשה בדרך המניות שבכינוס, אשר נעשה והתנהל בניגוד לדין, להגיון ולמקובל. 

של מוזרה, בלתי מקובלת ובלתי אפשרית אלא בדרך  של התמחרות על בסיס מתווה הצעה שוויוני,

לאחר הידברות נפרדת עם בנפרד כל מציע עם  והצגת הצעות המבוססות על מתווים שונים, שגובש

לא נעשה מהלך אף בתהליך המכר . כונסי הנכסים, באופן המקשה להשוות בין ההצעות השונות

. סדור וברור של התמחרות, במועדים מוגדרים וברורים, שבסופם "יורד הפטיש" ותם התהליך

ניתן  ,קיים בבית המשפט קמאעובדה היא, שאף כונסי הנכסים הבינו, שגם לאחר הדיון האחרון שהת

המערער ותמכו בקבלת היה לשפר את ההצעות ולראיה שהם קיבלו את השיפור הנוסף שהציע 

 .הצעתו

סופו של הליך המכר הלקוי והפגום שהתנהל, כאמור, היה בפסק דין של בית המשפט קמא, שאף בו,  .2

בכל הכבוד, נפלו שגיאות יסודיות, שהביאו לכך שבפסק הדין בחר בית המשפט קמא בהצעתה של 

ומובהק ביחס להצעתו  יאף שזו נחותה כלכלית באופן משמעות, "(אילקורפבע"מ )להלן: " אילקורפ

)ויתכן, בכל הכבוד, שלא  . בית המשפט קמא התעלם מהנחיתות הכלכלית של הצעה זומערערהשל 

שכן כונסי הנכסים לא השכילו להציג בפניו תמונה ברורה ונהירה והמלצה סדורה(, ותמך זאת, הבין 

, על עדיפה(המערער )גם הם שגויים, באשר גם בהם הצעת  את בחירתו בשיקולים "לבר נשייתיים"

 מהותו של הליך כינוס הנכסים הוא בשיקולים כלכליים ובהשאת ערך כלכלי לקופת הנושים. אף שכל

הדין חורג בצורה ניכרת מהוראות הדין וההלכה הפסוקה בכל -פסקי שנראה בהודעת ערעור זו, פכ .3

הדין למעשה מאשרר ומאמץ את -פסק -וחמור מכך  הנוגע למכירת נכסים בהליך כינוס נכסים,

כינוס. שבמניות היך פגום מיסודו וחסר באופן בסיסי לבחירת ההצעה הזוכה לרכישת תוצריו של הל

ואכן, בסופו של ההליך הפגום והחסר כאמור, נבחרה ההצעה הנחותה, וזאת משיקולים שהוגדרו 

 הדין כ"שיקולים לבר נשייתים". סופו של ההליך מעיד על ראשיתו.-בפסק

כך שההליך התנהל באופן לא שוויוני, הגיוני וסדור הכשל המרכזי שנפל בהליך הכינוס, הוא ב .4

לכך ישנה חומרה מיוחדת, בשים לב  .ושלא התקיימה התמחרות על בסיס שוויוני בין כל המציעים

לכך שכונסי הנכסים נדרשו, מתחילת הדרך, לקיים הליך התמחרות שוויוני כדי להשיא את התמורה 

 למימוש דרושות אשר פעולות ינקטו הנכסיםכונסי "לנושים )לפי ההחלטה על מינויים שקבעה, כי 

בית המשפט קמא לא הקפיד על (. "... התמחרות הליך יערכו ...אלה ובכלל, מיטבי באופן השעבודים

כי  ,עתר מספר פעמים בבקשההמערער , וזאת למרות שקיום הליך תחרותי, שוויוני, הגיוני וסדור

 .בית המשפט יקפיד על כך

תנאים שווים ביחס למכירת  ובית המשפט קמא לא הקפיד על כך שיקבעו, ,הכונסים לא קבעו .5

ת על תנאים אחרים ושונים זה מזה, וכך שהמציעים הציעו הצעות המבוססהמניות שבכינוס, 

. במצב דברים זה, נוצר מצב 1בהתאם לדיון הפרטני שהתנהל בין כל אחד מהם לבין כונסי הנכסים

הגיון לחלוטין, שלא אפשר קיום תחרות אמיתית ושוויונית בין דברים לא תקין, לא מקובל וחסר 

המציעים השונים ושלא אפשר גם השוואה כלכלית, הגיונית ורלוונטית בין ההצעות השונות, באופן 

                                                 
כחבילה כי הוא יכול לרכוש את המניות שבכינוס  למערעריוקדם המאוחר ויצוין כעת, כי בעוד שהכונסים הבהירו  1

חלק שזכתה בסופו של יום, אפשר לה, הלכה למעשה, לתת הצעה רק על  , המשא ומתן שנוהל עם אילקורפאחת בלבד
 שבבעלות המניות שבכינוס. מהנכסים
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שמאפשר הליך בחירה ברור וראוי של ההצעה העדיפה. ההצעה שנבחרה היתה הצעה, שאין ספק 

 שהיא הנחותה מבחינה כלכלית.

כונסי הנכסים לא הצליחו להציג , תעיד ותלמד העובדה שהמכר הליךעד כמה פגום וחסר הגיון היה  .6

לבית המשפט הנכבד עמדה ברורה וקוהרנטית בשאלה המרכזית שעמדה לפתחם, לאמור: מהי 

. במקום להגיש עמדה ברורה וחד משמעית, כמתחייב 2ההצעה העדיפה לרכישת מניות הכינוס

י הנכסים הגישו שורה של טבלאות ומסמכים, שמהם היה אמור בית המשפט ומצופה מהם, כונס

קמא להסיק מהי ההצעה העדיפה )וכפי שיובהר בהמשך, גם מטבלאות אלה עולה באופן מובהק 

 כונסי הנכסים לא מילאו את תפקידם כנדרש וכמצופה. בכל הכבוד, עדיפותה של הצעת המבקש(. 

בית באשר להצעה העדיפה,  כונסי הנכסיםות שבעמדת למרות חוסר הבהירות והעדר המובהק .7

המשפט קמא לא נדרש לבחינה כלכלית של ההצעות ועדיפותן, וחלף זאת ביכר ליתן משקל רב 

)ואשר גם  , שאינם יכולים ואינם צריכים להיות העיקר בהחלטה שכזולשיקולים "לבר נשייתים"

בר, ההצעה שנבחרה על ידי בית המשפט בסופו של ד. ביחס אליהם התקבלה לבסוף החלטה שגויה(

קמא היתה ההצעה הנחותה והיא נבחרה בעיקר על בסיס נימוקים לא כלכליים, שכמו נעלמו 

 .ובוודאי לא קיבלו את המקום והמשקל המתאים להן בהליך שכזה לחלוטין מההליך

באופן ואכן, לא יכול להיות ספק, שבבחינה כלכלית ועניינית, הצעתה של אילקורפ נחותה  .8

 וכדלקמן:  ,הודעת הערעורשיפורטו בגופה של טעמים ה, בין היתר, מהמערערמשמעותי מהצעתו של 

היתה נמוכה בעשרות מיליוני ש"ח מיליון ש"ח ברוטו(  55ההצעה הכספית של אילקורפ ) 8.1

 ;(מיליון ש"ח 110רכישת המניות שבכינוס ) בגין המערערמהסכומים שהציע 

( ברוטומיליון ש"ח  55היתה לתשלום סכום הרכישה ) ההצעה הכספית של אילקורפ 8.2

, שהיתה לתשלום המערערלעומת הצעת בתשלומים, שחלקם נפרסים על פני מספר שנים, 

 ;3במזומן( נטו ש"חמיליון  110)מלוא סכום הצעתו 

מבטיחה את עתידה של החברה ושל העיתון "גלובס", מכיוון שבמסגרת  המערערהצעת  8.3

מיליון  22-להשאיר בחברה את כל הכספים המצויים בקופתה )כ רהמערעהתחייב הצעתו 

מיליון ש"ח  10-ש"ח( ו/או יגיעו לקופתה בגין תמלוגים שונים המגיעים לחברה )כ

, בעוד שבהצעת אילקורפ מחולקים כל התשלומים האמורים כדיבידנדים לבעלי נוספים(

ך שהחברה נותרת חסרת כל המניות לצורך תשלום סכום הרכישה בגין המניות שבכינוס, כ

מיליון ש"ח שלקחה כהלוואה, ואשר  20-כספים בקופתה. בנוסף, אילקורפ חייבת למוניטין כ

ברור שלא יוחזרו למוניטין במקרה בו אילקורפ רוכשת את החברה, כך שמוניטין תישאר 

 לאחר המכירה לאילקורפ בחיסרון כיס משמעותי נוסף;

בדי המנהלה של עיתון "גלובס" בפיטורי צמצום רק עד אילקורפ התחייבה שלא לפטר את עו 8.4

התחייב שלא לבצע פיטורי צמצום לכלל עובדי העיתון  שהמערערבעוד , 31.12.2017ליום 

 .חודשים ממועד אישור המכר 18)מנהלה ו/או חברי מערכת( במשך 

                                                 
אני משיב שאין פה : "לשאלת בית המשפט, מה עמדת כונסי הנכסים להצעות, ך, למשל הסביר אחד הכונסים בדיוןכ 2

, היינו מאוד רוצים לשמוע עמדות נוספות כמו מובהקות להצעה מסוימת, כפות המאזניים מאוד מאוד שקולות
 (.2.3.2017לפרוטוקול הדיון מיום  2-3ש'  4)עמ'  לדוגמא עמדת העובדים"

 חודשים מיום אישור המכר על ידי בית המשפט הנכבד. 3מיליון מהם בתוך  10 3
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יורדים בנסיבות אלה, בהן הפער בין שתי ההצעות הוא כה מובהק, ולאור הפגמים היסודיים ה .9

לשורשו של הליך הכינוס, לא ניתן היה לקבל את הצעת אילקורפ הנמוכה והנחותה לאין שיעור 

בין היתר, תפגע בקופת הנושים, שיכולים היו אם כן, הותרת פסק הדין על כנו, . המערערמהצעת 

; תעמיד בסיכון את מוניטין, לקבל סכום מזומן, ודאי, גבוה בהרבה מאשר לפי הצעת אילקורפ

שנכסיה "ישאבו" על ידי אילקורפ למימון הרכישה; תותיר את עובדי "גלובס" תחת עננת חוסר 

חורג באופן משמעותי מההלכה הפסוקה שבכל הכבוד פסק דין על מכונו תותיר ודאות תעסוקתית; 

כלפי קשה צדק לחוסר  ואשר נתן גושפנקה להליך מכירה בלתי סביר ולא שוויוני בעליל; ויגרום

 .ושהתנהל לכל אורך הדרך בתום לב על פני הצעת אילקורפבהרבה המערער, שהציע הצעה העדיפה 

הדין, לבטל את הבחירה בהצעתה של -במצב דברים זה, שומה על בית המשפט הנכבד להתערב בפסק .10

אחרונה שהגיש אילקורפ ולבחור בהצעתו של המערער. יודגש, כי המערער אינו חוזר בו מההצעה ה

מיליון ש"ח, אף שזו לא נתקבלה על ידי  110לבית המשפט קמא, לרכוש את מניות הכינוס בסך של 

בית המשפט קמא בטענה שהוגשה באיחור )קביעה שגויה, כמבואר בהודעת ערעור זו(. לחלופין, 

מנת  הדין ולהחזיר את הדיון לבית המשפט קמא, על-שומה על בית המשפט הנכבד לבטל את פסק

שיקיים הליך התמחרות פומבי, שוויוני ובעל כללי התנהלות קבועים מראש, ידועים וברורים, 

)כלפי כל המשתתפים(, מוגדר וברור, שבסופו תיבחר ההצעה  אחידשיתייחס למתווה הצעה אחד, 

 הטובה ביותר.

 הרקע העובדתי והשתלשלות ההליכים שלפני הערעורב. 

וי התפתחויות. מפאת חשיבות הדברים, ועל מנת שתהיה בפני בית ההליך שקדם לפסק הדין היה רו .11

משפט נכבד זה את תמונה מלאה, אין מנוס מתיאור מתומצת של כל שלבי ההליך, שהתנהל בקשר 

 לכינוס הנכסים דנן.

 "הסיבוב הראשון" וההתמחרות על רכישת עיתון גלובס( 1ב)

( לשמש ככונסי נכסים על "הכונסים")להלן:  מונו עוה"ד רונן מטרי ואיל רוזובסקי 29.9.16ביום  .12

(, ואשר "החברות"מניות מוניטין שבבעלות החברות נכסי פישמן בע"מ ופיש עת בע"מ )להלן יחד: 

(, לשם הבטחת ההתחייבויות של "בנק לאומי" שועבדו לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן:

 ממניות מוניטין.  57.46%מי עומד על החברות לבנק לאומי. שיעור המניות המשועבדות לבנק לאו

( לשמש ככונסי נכסים "כונסי הפועלים"באותו יום מונו גם עוה"ד פנחס רובין וירון אלכאוי )להלן:  .13

(, ואשר שועבדו "בראון החזקות"מניות מוניטין שבבעלות חברת בראון חיים אחזקות בע"מ )להלן: 

לשם הבטחת התחייבויות בראון החזקות לבנק ( "בנק הפועלים"לטובת בנק הפועלים בע"מ )להלן: 

ממניות מוניטין )הכונסים  17.4% -הפועלים. שיעור המניות המשועבדות לבנק הפועלים עומד על 

 (."בעלי התפקיד"וכונסי הפועלים, להלן יחד: 

כונסי הנכסים ינקטו פעולות אשר "בהחלטתו על מינויים הורה בית המשפט הנכבד לכונסים:  .14

יפרסמו הזמנה , מוש השעבודים באופן מיטבי, ובכלל אלה יצטיידו בחוות דעת שמאידרושות למי

 ".על יסוד חוות הדעת השמאית להציע הצעות, יערכו הליך התמחרות

 57.46%( רכישת 1פרסמו הכונסים הזמנה להציע הצעות, שכללה שלוש חלופות: ) 13.10.2016ביום  .15

גלובס פבלישר בע"מ, וכספים )מבית גלובס(, שבבעלות  ( רכישת פעילות החברות2ממניות מוניטין; )
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( רכישת אחזקות 3((; )"עיתון גלובס"מוניטין )קרי רכישת פעילות העיתון הכלכלי "גלובס" )להלן: 

  נוספות אחרות שבבעלות מוניטין.

כי ככל  ,יצוין כבר כעת, כי בהסכמי המכר, שצורפו להזמנה להציע הצעות, הובהר על ידי הכונסים .16

שהמציע יבחר ברכישת המניות המשועבדות במוניטין )החלופה הראשונה שלעיל( תהיה רכישה זו 

          כפופה לזכות הסירוב, המוקנית לבעלי מניות המיעוט במוניטין, קרי לאילקורפ, אשר מחזיקה 

אינה קיימת כי זכות סירוב האמורה  ,ממניות מוניטין. בדומה הובהר על ידי הכונסים 25.14%-ב

 בחלופות האחרות )קרי בקניית עיתון גלובס, או בקניית נכסים אחרים של מוניטין(.

מציעים שונים )כולל מר דוידוביץ' ואילקורפ( נטלו חלק בהליך האמור, שילמו את דמי ההשתתפות  .17

 שקבעו הכונסים ונכנסו לאחר מכן לחדר המידע שנפתח על ידם. 

ליך זה שניהלו הכונסים, רק שתי הצעות לרכישת העיתון גלובס בסופו של דבר, הוגשו במסגרת ה .18

)האחת של מר דוידוביץ' והשנייה של ג'רוזלם פוסט(. הכונסים ניהלו התמחרות בין שני המציעים 

(. בהתאם ש"חמיליון  45האמורים, ובסופה זכה מר דוידוביץ', שהציע את המחיר הגבוה ביותר )

וחתם על  ש"חמיליון  4.5ם ערבויות בנקאיות בסך מצטבר של הפקיד מר דוידוביץ' בידי הכונסי

 הסכם הרכישה, כדרישתם.

כי הליך זה נמשך כחודשיים מיום פרסום ההזמנה להציע הצעות ועד זכיית מר  ,זה המקום לציין .19

דוידוביץ' בהתמחרות, ובמהלכו לא הגישה אילקורפ כל התנגדות לבית המשפט באשר לאופן ניהול 

לא מנעה במעוד מועד את "התאונה  ךובככות הכונסים למכור את עיתון גלובס, ההליך או לסמ

 . המשפטית" שתעלה בהמשך מטענותיה באשר לסמכות הכונסים

לאחר דברים אלה הגישו הכונסים לבית המשפט הנכבד קמא בקשה למתן הוראות המתירה להם  .20

ר דוידוביץ' )ובמילים אחרות, להציע באסיפת בעלי המניות של מוניטין למכירת עיתון גלובס למ

בקשה למתן הוראות שמשמעותה האמיתית הינה אישור זכייתו של דוידוביץ' בהתמחרות ומכירת 

 עיתון גלובס לידיו(. בקשה זו זכתה לתמיכת כונסי הפועלים ולתמיכת עובדי המנהלה של גלובס. 

ר, בטענה, שנזכרה בעקבות הגשת הבקשה האמורה, הגישה אילקורפ התנגדות למכר, בין הית .21

הוסכמו למכור את  םלראשונה באותו שלב, לפיה לכונסים כלל אין סמכות למכור את עיתון גלובס וה

 המניות שבכינוס בלבד.

 קמאהתקיים דיון בבקשת הכונסים ובהתנגדות אילקורפ. בדיון זה הביע בית המשפט  12.1.17ביום  .22

להעמיד את עיתון גלובס למכירה להבדיל  הסתייגות מההליכים שניהלו הכונסים ובדבר סמכותם

ממכירת המניות שבכינוס )אם כי לא הכריע בדבר(, ושלח את הכונסים מצד אחד ואת אילקורפ 

 ותיהם ההדדיות.נעל מנת לברר את טעבדימ' גרסטל  תובראון מצד שני לגישור בפני השופט

 הליך הגישור והמשא והמתן בין מר דוידוביץ' לכונסים( 2ב)

לאחר דברים אלה הבהירו הכונסים למר דוידוביץ', כי בנסיבות שנוצרו קיימת מבחינתו רק  .23

ממניות מוניטין  74.86%אפשרות אחת והיא הגשת הצעה לרכישת מלוא המניות שבכינוס )קרי: 

המשועבדות לבנק לאומי ולבנק הפועלים(, וכי לא יוכל לרכוש רק את עיתון גלובס או חלקים 

 . וניטיןאחרים מנכסי מ
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 הכונסים הוסיפו והבהירו כי בתמצית כוללת חברת מוניטין את הנכסים הבאים:   .24

 מעיתון גלובס. 100% 24.1

 .חש"מיליון  22-קופת מזומנים בה מצויים כ 24.2

שיגיעו  ש"חמיליון  9-זכות לקבלת תמלוגים הנוגעים לשותפות גלובסקום, בסך מצטבר של כ 24.3

 שנים. 3-לחברה )אם יגיעו( על פני כ

אופציה לרכישת מניות של חברת התקשורת הוט, לגביה הגיעו הכונסים להסדר עם חברת  24.4

Cool  בעלת השליטה בחברת הוט(, לפיה חברת(Cool  תרכוש את האופציה מחברת מוניטין

ואשר לפיו תקבל מוניטין בגין האופציה את ההפרש שבין מחיר המימוש  -לפי מנגנון שנקבע 

ש, וזאת על פי הערכה שמאית שתיעשה על פי מנגנון שהוסכם לשווי האופציה לאחר המימו

 (."אופציית הוט")להלן:  Coolעם 

 אפ שונות.-שברי אחזקות בחברות סטראט 24.5

 שיש לחברת אילקורפ כלפי מוניטין. ש"חמיליון  20-חוב בסך של כ 24.6

ה אחת כי הוא יכול לרכוש את המניות שבכינוס כחביל ,הכונסים הבהירו למר דוידוביץ' ,כאמור .25

בלבד )מבלי שיוצאו נכסים כלשהם מהחברה טרם הרכישה(, למעט דרישתם לבצע התאמת מחיר 

 . מלאה בשים לב לתוצאה שתתקבל ממכירת אופציית הוט

עוד הבהירו הכונסים למר דוידוביץ', כי במקביל הם מנהלים משא ומתן עם בראון ואילקורפ  .26

וכי במסגרתו של אותו משא ומתן עם אילקורפ )ובניגוד למצב בעניין מר במסגרת הגישור, 

דוידוביץ'( הם מאפשרים לבראון/אילקורפ לרכוש את המניות תוך הוצאת החלק הארי מן הנכסים 

מתוך מוניטין טרם לקנייה, כך שלמעשה בראון ירכשו רק את עיתון גלובס, את קופת המזומנים 

 .יןואת החוב של אילקורפ למוניט

כי אין הם מתכוונים לפעול באופן שוויוני בהליך המכירה, וכי  ,במילים אחרות: הכונסים הבהירו .27

לעומת בראון, הוא אינו זכאי לתת הצעה רק על חלק מהנכסים של מוניטין, ואפילו לא הצעה 

 .שכוללת תכולה זהה של נכסים כמו שמציעות בראון

חייבת מטעמו לכונסים )הסכם שנחתם על ידו(, לפיה הוא הגיש מר דוידוביץ' הצעה מ 16.2.2017ביום  .28

לרבות )כדרישת הכונסים(  ,במזומן ש"חמיליון  100מוכן לרכוש את המניות שבכינוס תמורת סך של 

 מנגנון התאמה מלא לאופציית הוט.

הכונסים הביעו הסתייגות מסעיפים מסוימים שהופיעו בהסכם שהיה בהצעת דוידוביץ', ובין  .29

 . 20.2.17קבעה פגישת משא ומתן ליום הצדדים נ

התפרסמה באתר  20.2.17וכך, בעוד ב"כ דוידוביץ' מתכוננים לפגישת משא ומתן שנקבעה לערב יום  .30

לפיה הכונסים התקשרו בהסכם עם בראון ומר חן למדן  ,האינטרנט של "כלכליסט" ידיעה מפתיעה

י הכונסים עומדים להגיש לבית המשפט )שותפה של הגב' אלונה בראון לרכישת מניות מוניטין(, וכ

 הנכבד קמא בקשה לאישור אותו הסכם. 
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(, אשר בה 13בנסיבות אלה, הזדרז מר דוידוביץ והגיש בקשה מטעמו לבית המשפט קמא )בקשה מס'  .31

 כדלקמן: ,התבקש בית המשפט הנכבד קמא להורות לכונסים ולכונסי הפועלים

להתקשר עם מר דוידוביץ' בהסכם למכירת העיתון גלובס, וזאת בהתאם להסכם שכרתו  31.1

 עימו לאחר ההתמחרות שניהלו, כאמור לעיל; 

ממניות מוניטין בהתאם להסכם  74.86%או, להתקשר עם מר דוידוביץ' בהסכם למכירת  31.2

 "(;ונההצעת דוידוביץ' הראש( )להלן: "16.2.17שנוסח על ידו )ונשלח לכונסים ביום 

ולקיים התמחרות  29.9.16או, להורות לכונסים לפעול בהתאם לכתב המינוי שלהם מיום  31.3

ממניות  74.86%פתוחה ושיוויונית במסגרתה יתאפשר למציעים להציע הצעות לרכישת 

 מוניטין במלואם, על כל נכסי חברת מוניטין או חלקם.

מם המדווחת על ההתפתחויות זמן קצר לאחר הגשת בקשה זו הגישו גם הכונסים בקשה מטע .32

ומבקשת מבית המשפט הנכבד לאשר את ההסדר שהתגבש במסגרת הגישור שהתנהל בין הכונסים 

מיליון  55-לבין אילקורפ במסגרתו תרכוש אילקורפ את המניות שבכינוס תמורת סך ברוטו של כ

 (. "8בקשה מס' "", הצעת אילקורפ)להלן: " ש"ח

, כאילו משמעותה האמיתית של קבלת הצעה זו קמאבפני בית המשפט  כי הכונסים הציגו מצג ,יצוין .33

( הינה שבסופו של יום, ואם יתאמתו כל ש"חמיליון  55של אילקורפ )למכירת המניות תמורת 

 106-ציפיותיהם של הכונסים באשר לשווי הנכסים שיוצאו ממוניטין, תוכל קופת הכינוס לקבל כ

 . ש"חמיליון 

שהגישו  8למקרא ההסכם המהווה את הצעת אילקורפ, ואשר צורף לבקשה מס' כי  ,זה המקום לציין .34

 106.6הכונסים, ברור שהתחשיב שהוצג בבקשה, כאילו שוויה של הצעת אילקורפ לקופת הכינוס הוא 

 .משקף כהוא זה את השווי הריאלי של הצעת אילקורפ, שנמוך בהרבהאינו , ש"חמיליון 

הגיש מר דוידוביץ' את תגובתו לבקשת הכונסים לאשר את הצעת אילקורפ, אליה  28.2.2017ביום  .35

עמד מר זו בתגובה צירף נוסח הסכם מעודכן ומשופר )לטובת הכונסים( של הצעתו הקודמת. 

 ש"חמיליון  100 כי :, ובכלל זהדוידוביץ' על יתרונותיה הבולטים של הצעתו על פני הצעת אילקורפ

התמורה בהצעת כי בפריסת תשלומים על פני שלוש שנים;  ש"חמיליון  106ם על עדיפי ,במזומן

אשר ספק רבים בהתקיימותם של תנאים  מותנית, ואילו התמורה בהצעת אילקורפ ודאיתדוידוביץ' 

בהצעת כי (; בסכומים משמעותיים אפ שבבעלות מוניטין-אם יתממשו )כגון מכירת חברות הסטארט

בהצעת אילקורפ יש לנכות , בעוד שמהתמורה ה עוברת לקופת הנשייהמלוא התמורדוידוביץ' 

כך (, ש"חבקופת עיתון גלובס )ניכויים שמגיעים למיליוני  מיסים, הוצאות שונות וכיסוי הגרעון

מיליון  106-שהתמורה האמיתית בהצעת אילקורפ תביא לקופת הנושים סכום שנמוך משמעותית מ

הלכה למעשה, מכספי ונכסי מוניטין )לאחר שאלה ימומשו הצעת אילקורפ ממומנת, כי ; ש"ח

שומרת בעוד הצעת דוידוביץ'  ,מרוקנת את קופת החברהויחולקו כדיבידנדים לבעלי המניות(, ובכך 

  ומבטיחה שאלה ישמשו לטובת פיתוח העיתון גלובס. ש"חמיליון  30-על כספי מוניטין בסך של כ

( 2.3.17סים ומר דוידוביץ' למשא ומתן נוסף, ובסופו )ביום לאחר הגשת התגובה האמורה נפגשו הכונ .36

הגישו הכונסים הודעת עדכון לבית המשפט הנכבד, אליה צורפה הצעתו העדכנית של מר דוידוביץ', 

במזומן, ושתנאיה שופרו כך  ש"חמיליון  100כפי שגובשה במהלך אותו משא ומתן, אשר עמדה על 

 (. "הצעת דוידוביץ' המשופרת" שיתאימו לדרישות הכונסים )להלן:
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בהודעת עדכון זו השוו הכונסים בין הצעת דוידוביץ' המשופרת לבין הצעת אילקורפ, מבלי שציינו  .37

כי הודעת העדכון כללה טבלה המשווה בין הצעת דוידוביץ'  ,באיזו משתי ההצעות הם תומכים. יצוין

כי להצעת דוידוביץ'  ,זו מלמד עיון בטבלהפרמטרים שונים.  15-המעודכנת להצעת אילקורפ ב

הייתה עדיפות ברורה בכל הפרמטרים הרלוונטיים אשר אמורים לפי הפסיקה להוות שיקול 

כי באותו שלב  ,בכל מקרה הסבירו הכונסים בהודעת העדכון .להעדפת הצעה אחת על פני האחרת

 משתי ההצעות.אחת לא קיימת עדיפות משמעותית לאף 

מטעם הכונסים, בחר מר דוידוביץ' להגיש הודעת עדכון נוספת מטעמו.  לאחר הגשת הודעת העדכון .38

מאשר מר בהודעה זו עדכן מר דוידוביץ' כי בהמשך לפניית נציגות העובדים שאינם עיתונאים, 

 18-דוידוביץ' כי הוא ישמור על מצבת העובדים הנוכחית בעיתון גלובס למשך פרק זמן שלא יפחת מ

שיעלה צורך לפטר עובד כלשהו בתקופה האמורה, כי אז ישולמו לעובד כי ככל  ,והוסיף ;חודשים

. כמו כן, בהודעת העדכון שיפר מר דוידוביץ' את הצעתו 150%שפוטר פיצויים מוגדלים בשיעור של 

 )וזאת על מנת שהיתרון של הצעתו יהיה ברור יותר(.  ש"חמיליון  102הכספית והעמיד אותה על 

 בית המשפט קמאב 2.3.17הדיון מיום  (3)ב

 -התקיים דיון בפני בית המשפט קמא. הדיון נסוב בעיקר סביב שני נושאים עיקריים  2.3.17ביום  .39

 שאלת התמורה של שתי ההצעות ושאלת זכויות עובדי עיתון גלובס. 

בשאלת התמורה הביעו בעלי התפקיד את עמדתם, כי הגם שלהצעת דוידוביץ' יש יתרונות כלכליים,  .40

הרי שהם רואים את שתי ההצעות כשקולות. לאחר שבית המשפט הנכבד הקשה על הכונסים וביקש 

-את עמדתם בשאלה איזו משתי ההצעות עדיפה, השיבו הכונסים כי בשל שיקולים שהינם "לבר

, הם נוטים מבחינה כלכלית מובהקכיוון שהצעת דוידוביץ' לא עדיפה )כביכול( באופן נשייתיים" ו

 לטובת הצעת אילקורפ.

כך  ,בשלב זה, ביקש בית המשפט קמא ממר דוידוביץ' לבדוק אם יש באפשרותו לשפר את הצעתו .41

. לאחר ששקל את הדברים, שיפר שניתן יהיה לקבוע כי היא עדיפה באופן מובהק על הצעת אילקורפ

 ש"ח.מיליון  106מר דוידוביץ' את הצעתו והעמיד אותה על סך של 

, סברו הכונסים כי שתי ההצעות ש"חמיליון  100ראוי לציין בהקשר זה, כי כאשר עמדה הצעתו על  .42

אלא שעמדה זו לא יכלה . ש"חמיליון  102-שקולות, כך גם כאשר העלה דוידוביץ' את הצעתו ל

 .ש"חמיליון  106הישאר על כנה לאחר שמר דוידוביץ' שיפר את הצעתו והעמידה על סך של ל

מיליון  106הצעת דוידוביץ' בסך  –מכל מקום, בתום הדיון עמדו בפני בית המשפט קמא שתי הצעות  .43

המותנית  ש"חמיליון  106.6מיליון במזומן( והצעת אילקורפ בסך של, לכאורה,  100)מהם  ש"ח

 שנים לפחות. 3רבים )על חוסר הודאות שבהתקיימותם( בפריסה על פני בתנאים 

כאמור, נושא מרכזי נוסף שהעסיק את בית המשפט קמא היה השמירה על זכויות עובדי עיתון גלובס.  .44

כאשר גם בהקשר זה לא יכול להיות ספק שהצעתו של דוידוביץ' להבטחת מצבת כלל העובדים של 

 היתה עדיפה על הצעתה של אילקורפ.  ,חודשים 18מערכת( למשך  החברה )עובדי מנהלה ועובדי

כי במהלך הדיון שאל בית המשפט קמא את  עו"ד אדלשטיין, בא כוחן של בראון  ,יש להדגיש זהבהקשר  .45

בין זכויות העיתונאים לזכויות העובדים שאינם עיתונאים.  קורפ, לפשר ההבחנה שערכה אילקורפלואי

עו"ד אדלשטיין הסביר את ההבחנה בכך שלעיתונאים, בניגוד לעובדים שאינם עיתונאים, יש הסכם 

קיבוצי. ואולם, לאחר שבית המשפט קמא הקשה ושאל מדוע לא ניתן להבטיח לעובדים שאינם עיתונאים 
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גרת ההסכם הקיבוצי, ביקשה בתוקף הגב' אלונה בר און מבית להימנע מפיטורי צמצום, שלא במס

כי היא לא יכולה  ,המשפט הנכבד קמא את רשות הדיבור, על מנת להשיב לשאלה זו והבהירה בתשובתה

כיוון שלא ערכה בדיקות נאותות לחברה, כיוון שאינה יודעת איך להפוך את  להתחייב שלא לפטר עובדים

 . אינה יכולה לקחת התחייבויות שיפגעו ברווחיות של העיתון בעתידהעיתון לרווחי, ומכיוון ש

 ".יידחה לעיון ומתן החלטה" בתום הדיון ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד קמא בזו הלשון: .46

 התפתחויות לאחר הדיון (4)ב

 , למחרת הדיון, ניתנה החלטה מפי בית המשפט קמא כדלקמן:03.03.2017ביום  .47

, ולא הבחנתי שיש בה את עמדת 2.3.17העדכון של הכונסים מיום שבתי ועיינתי בהודעת "

הנושים המובטחים באשר לעדיפות בין הצעת דוידוביץ' לבין הסכם אילקורפ. משכך, 

, 13:00בשעה  05.03.2017, יואילו כונסי הנכסים להודיע עד ליום ובהמשך לדיון האמור

ובנק הפועלים בע"מ, את את עמדת הנושים המובטחים: בנק לאומי לישראל בע"מ 

 ".עמדתם בהקשר זה

לאחר החלטה זו ובעקבות פנייתה של עו"ד ליזה חדש ב"כ העובדים שאינם עיתונאים ועובדי  .48

בחן מר דוידוביץ' בשנית את  ,המנהלה )אשר חוששים ממעמדם בעיתון אם הצעת אילקורפ תזכה(

מיליון ש"ח הראשונים  100 במזומן )כאשר ש"חמיליון  110עמדתו והסכים להעלותה לסך של 

מיליון ש"ח  10-ישולמו מיד לאחר אישור ההסכם וקבלת כל התנאים המתלים הקבועים בהצעתו, ו

חודשים מיום אישור העסקה ע"י בית  3ישירות לקופת הכונסים עד  במזומןנוספים ישולמו 

ודעת עדכון לבית ה 5.3.17ואמנם, בתיאום עם בעלי התפקיד הגיש דוידוביץ' ביום . המשפט קמא(

 .המשפט הנכבד הכוללת את הצעתו האמורה )להלן: "הצעת דוידוביץ' האחרונה"(

 לאור התפתחות זו, ובאותו יום, ניתנה החלטה נוספת על ידי בית המשפט הנכבד קמא, לפיה: .49

כונסי הנכסים יואילו להתייחס במסגרת העמדה של הנושים המובטחים שאותה יש "

 ."ת דוידוביץ' שהוגשה עתה לבית המשפטלהגיש היום, גם להודע

ואכן, עוד באותו יום, הגישו הכונסים הודעת עדכון, לפיה הם תומכים בהצעת דוידוביץ' האחרונה  .50

 :וזאת בין היתר משום ש

והן  הן מבחינת גובהה נוצרת מובהקות בסכום התמורה לטובת הצעת דוידוביץ' החדשה"

 מובהקות בהצעה מבחינת התנאים המוצעים לכללוכן קיימת  מבחינת עיתוי תשלומה

עמדת הכונסים הינה כי נוכח המובהקות שנוצרה לטובת הצעת דוידוביץ' ...  העובדים

 כללמבחינת גובה התמורה ועיתוי תשלומה והן מבחינת ההתחייבות כלפי  החדשה הן

על  את הצעת דוידוביץ' החדשה ולאשר לכונסים להתקשר העובדים, יש מקום להעדיף

אילקורפ, שתאפשר לה להשוות, אם תהיה  פיה בכפוף לזכות הסירוב הראשונה של

 .הח"מ[-ההדגשות במקור] "מעוניינת בכך, את תנאי הצעת דוידוביץ' החדשה

 .כונסי הפועלים, וכן הנושים המובטחים, תמכו אף הם בהצעת דוידוביץ' האחרונה .51

 .7.3.2017פ לדברים אלה, וזו הוגשה ביום בית המשפט הנכבד ביקש את התייחסות בראון/אילקור .52

בתגובתן האמורה התנגדו אילקורפ/בראון להצעה האחרונה של דוידוביץ'. במסגרת זו טענו 
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אילקורפ/בראון כאילו הצעת אילקורפ עדיפה על הצעת דוידוביץ' האחרונה )ועל הצעתו הקודמת( וכן 

 ביכול מטעמים של "סופיות הדיון".כי בכל מקרה אסור היה לדוידוביץ' להציע הצעה נוספת כ

 בית המשפט הנכבד ביקש את התייחסות הצדדים לעמדת אילקורפ האמורה. .53

, ובהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד קמא, הגיש מר דוידוביץ' את תגובתו להתנגדות 12.3.17ביום  .54

י וממלא הראש לשעבר הכלכלןלתגובה זו צורפה חוות דעת כלכלית של ד"ר שלומי פריזט )בראון. 

 ההצעות(. בחוות דעת זו, ביצע ד"ר פריזט השוואה בין מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

 הצעותכל מלמדת כי השונות שהגיש מר דוידוביץ' לבית המשפט לבין הצעת אילקורפ. השוואה זו 

 . על פני הצעת אילקורפ מכל בחינה שהיא , לאין שיעור,דוידוביץ' עדיפות

כי לעמדתם הצעת דוידוביץ' עדיפה  ,ונסים והנושים המובטחים, והבהירובדומה הגיבו גם הכ .55

משמעותית מכל בחינה שהיא, וכי אין ממש בטענת בראון/אילקורפ לדחיית ההצעה בטענה 

 .ל"סופיות הדיון"

 ניתן פסק דינו של בית המשפט קמא, במעמד הצדדים כולם. 14.03.2017ביום  .56

 עיקרי פסק הדין ג.

הדין, ולאחר שסקר את השתלשלות ההליך, על שלביו השונים, נדרש בית המשפט בראשית פסק  .57

הנכבד לשאלה האם יש מקום להתייחס להצעה האחרונה של מר דוידוביץ', שניתנה לאחר הדיון. 

חלק ניכר מפסק הדין הוקדש לסוגיה זו, והגם שבית המשפט קמא מצא לנכון לבקש את עמדת 

ביץ' האחרונה, בדיעבד הוא הגיע למסקנה כי כלל אין מקום לבחון הנושים המובטחים להצעת דוידו

 בכך שגה בית המשפט הנכבד קמא. את ההצעה.

משפסל בית המשפט קמא את הצעת דוידוביץ' האחרונה, הוא פנה לבחון את ההצעות שנותרו,  .58

היתרונות . והנה, חרף ש"חמיליון  106הצעת אילקורפ והצעת דוידוביץ' בסך  -בעיניו, רלוונטיות 

הכלכליים הברורים של הצעת דוידוביץ', עליהם לא חלק בית המשפט קמא, הוא מצא להעדיף דווקא 

את הצעת אילקורפ, וזאת כיוון שלא מצא )כביכול( מקום להתערב בשיקול הדעת של בעלי התפקיד, 

מא אשר במהלך הדיון תמכו )אם כי בשפה רפה( בהצעת אילקורפ. מסקנתו זו של בית המשפט ק

נסמכה על ההלכה לפיה במקרים בהם לא קיים פער מהותי בין ההצעות, לא יתערב בית המשפט 

מכיוון בין ההצעות וגם בעמדת בעל התפקיד. גם בכך שגה בית המשפט קמא, שכן ישנו פער אדיר 

 .( משקל מכריעבעניין זה , כך שאין ליתן לעמדתם )השגויהליך שניהלו הכונסים לא היה תקיןשהה

נשייתיים", שהביאוהו להעדיף את -שך התייחס בית המשפט קמא לשיקולים נוספים, "לברבהמ .59

הצעת אילקורפ חרף נחיתותה הכלכלית: היתרון שבעל מניות אחד שישלוט בחברה לאחר ההליך; 

העובדה שאישור הצעת אילקורפ יחסוך את הצורך לדון בשאלת זכות הסירוב; העדר עמדה ברורה 

עיתונאים, אותה ביכר בית המשפט קמא על פני עמדת העובדים שאינם של הנושים ועמדת ה

שגה בית המשפט בכל אלה גם  עיתונאים )הגם שהעיתונאים מהווים את מיעוט העובדים בעיתון(.

, נשייתיים" מובילה דווקא למסקנה ההפוכה-של כלל השיקולים ה"לבר מעמיקה קמא, שכן בחינה

 .והיא שהצעת דוידוביץ' עדיפה

לקיים התמחרות  -לאחר מכן, בחן בית המשפט קמא את בקשותיו החלופיות של מר דוידוביץ'  .60

שוויונית או להורות לכונסים להתקשר עימו בהסכם למכירת מניות גלובס בהתאם למתווה המקורי 

אף אותן. כך למשל, את האפשרות לערוך התמחרות שוויונית פסל בית המשפט קמא על מנת ודחה  -
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ת את ההכרעה בתיק, הגם שניתן היה לערוך את ההתמחרות באולם בית המשפט ובלו"ז שלא לדחו

 קמא לכלל טעות קשה.קצר ביותר. גם בכך נקלע בית המשפט 

לבסוף, ובבחינת למעלה מן הצורך, בחן בית המשפט קמא גם את הצעתו האחרונה של דוידוביץ' בסך  .61

שכן הפער בינה לבין הצעת אילקורפ אינו מגיע לשיעור  ,, וקבע כי אין להעדיפהש"חמיליון  110

המובהק הדרוש. גם בכך שגה בית המשפט קמא, שכן התעלם מעמדתם הברורה של בעלי התפקיד, כי 

 הצעת דוידוביץ' האחרונה עדיפה משמעותית מזו של אילקורפ בכל קנה מידה.

 נעבור כעת לבחינת הטעויות שנפלן בפסק הדין.    .62

 ט קמא שגה משדחה את הדרישה לקיים התמחרות שוויונית בין הצדדיםבית המשפ. ד

הדין חרג בצורה ניכרת מהוראות הדין וההלכה הפסוקה בכל -פסקכי , יצוין בפתח הדברים כאמור .63

ידי -שנערך על הליך פגום וחסרהנוגע למכירת נכסים בהליך כינוס, תוך אשרור ואימוץ תוצריו של 

 לרכישת הנחותה ההצעה נבחרה במסגרתוה לרכישת מניות הכינוס, הכונסים לבחירת ההצעה הזוכ

 .שבכינוס המניות

הליך התמחרות דוידוביץ' לקיים מר של הבסיסית שלא להיענות לדרישתו  החליטקמא  קמא בית משפט .64

אין כי "בנימוק בנסיבות העניין, והכל התבקשה , וזאת למרות שהתמחרות שכזו שוויוני בין הצדדים

 .בשל מצבו הפיננסי הרעוע של העיתון להתמחרות "זמן

לאור העובדה שהליכי מימוש נכסים הם הליכים נפוצים, שגרתיים, המהווים חלק משמעותי מעולם  .65

האינטרס הציבורי ומדיניות שיפוטית ראויה מחייבים, כי הליכי הכלכלה בכל חברה מודרנית, 

. בכל מקרה, הליכי מימוש ן ותחרות מיטביתכינוס ומימוש יבוצעו בדרך של שקיפות מלאה, שוויו

נכסים משועבדים מערבים אינטרסים רכושיים וכלכליים של צדדים רבים: נושים, חייב, בעלי תפקיד 

הליך מימוש הנכסים חייב להבטיח לכל הצדדים המעורבים בו והמושפעים ממנו תחושה, כי ועוד. 

בטיח תוצאה זו )הן בהליך קונקרטי והן באופן ההליך היה הוגן, שוויוני ואופטימאלי; אין דרך לה

 .כללי( אלא בהליך המבטא תחרות שווה, דמויית מכרז והתמחרות

ואכן, ההלכה הפסוקה, כמו גם ניסיון החיים והפרקטיקה הנוהגת, מלמדים, כי הליך התמחרות  .66

שווה להביא פתוח ושוויוני שבו הנכס העומד למכירה מוגדר בצורה ברורה ולצדדים ניתנת הזדמנות 

 המיטבית למקסם את התמורה לנושים.את הצעותיהם, הינה הדרך 

 ( בע"מ נ' זפיר1990פאנלים מבודדים לבניה )-מבנד 1371/01לעניין זה ראו למשל את האמור בפש"ר  .67

 "(, כדלקמן:עניין מבנד( )להלן: "27.11.2001)פורסם בנבו, 

מן מהמפורסמות הוא כי האינטרס הציבורי הכללי שואף, עד כמה שרק ניתן, להעדפת "

. אינטרס ציבורי זה, כאשר בכינוס או הליכים דמויי מכרז, וזאת מכוחו של עקרון השיויון

היות ועסקינן בבעלי תפקיד   :פירוק עסקינן, לובש גם פנים נוספות, מיוחדות ורבות משקל

הם שלהם אלא בנכסי הזולת, הרי עריכת התמחרות עשויה להפיג אשר אינם פועלים בנכסי

, פועל יוצא של בעיית הנציג אשר תוארה חששות לעריכת מחטפים או מעשים שלא כדין

  ".לעיל

)מהדורה שנייה,  כונס נכסים בדיני החברותראו גם, למשל, את האמור בספרו של א' וולובסקי,  .68

 , כדלקמן:245(, עמ' 2004
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ההתמחרות משמשת כדרך המלך אשר באמצעותה מנסה בעל התפקיד להגיע "בפרקטיקה, 

למחיר המירבי עבור נכסים שמתפקידו לממשם. הדרך של הזמנת הציבור להציע הצעות 

וביצוע התמחרות בין מציעים שונים מביאה, בדרך כלל, להשגת התמורה המירבית עבור 

 .נכסים שמכירתם נעשית במימוש כפוי"

ור, כי הליך שבו המכר מוגדר בצורה ברורה ושוויונית ומוצע באופן זהה לכל יש להוסיף ולזכ .69

המתחרים הפוטנציאליים, מקל גם על מלאכתם של הכונסים בבואם לבחור את ההצעה העדיפה, 

באשר הוא חוסך את החשש שמא הכונסים, בשגגה )כפי שקרה במקרה דנן(, ימליצו על ההצעה 

כאשר הצד שהציע את  -חרות שוויוני התמונה הרבה יותר ברורה הנחותה. ואמנם, בתום ההליך התמ

מוכרז כזוכה, ואילו הצד שהפסיד  ,בתנאים שווים ,ההצעה הגבוהה ביותר עבור בדיוק אותו הממכר

 .לא יכול לבוא בטענות, אלא לעצמו בלבד

הכונסים לא לא בכדי, אפוא, במהלך הדיון ובמסגרת העמדות השונות שהוגשו לבית המשפט קמא,  .70

וחלף זאת הגישו  -מהי ההצעה העדיפה  -הציגו עמדה ברורה בשאלה המרכזית שעמדה לפתחם 

, מהי ההצעה להסיקלבית המשפט קמא טבלאות ומסמכים, מהם היה אמור בית המשפט קמא 

, במסגרתה הוצגו לבית משפט 2.3.2017מיום  . כך, למשל, בהודעת העדכון מטעם הכונסיםהעדיפה

קמא היתרונות והחסרונות בהצעותיהם של המבקש ואילקורפ, מיאנו הכונסים מלנקוט עמדה ברורה 

בעת מינויים הורה בית יצוין, כי בכך קיים פגם משמעותי ביותר, שכן, כאמור לעיל,  וחד משמעית.

ים ככל שהדבר נדרש ועל כן היתה ביכולתם, המשפט קמא לכונסי הנכסים להיעזר במומחים כלכלי

ובנסיבות העניין היתה זו חובתם, להביא בפני בית המשפט קמא ניתוח כלכלי מטעמים, המנתח את 

ההצעות ומסביר את ההבדלים ביניהם, כדי שניתן יהיה להכריע, על סמך חוות דעת וניתוח 

 -הונחה רק חוות דעת מקצועית אחת מקצועיים, איזו הצעה עדיפה. בפועל, בפני בית המשפט קמא 

חוות דעתו של ד"ר פריזט מטעמו של המערער, אשר לא נתקבלה על ידי בית המשפט קמא, ללא 

 נימוק והסבר )ובכך טעות נוספות של בית המשפט קמא(.

למותר להוסיף, כי במסגרת ההליך בפני בית משפט קמא, הועלתה טענה מצד בר און כי אין היא לא  .71

שתתף בהתמחרות כיוון שעומדת לה זכות הסירוב. בהתייחס לעמדה זו יש להבהיר, כי מחויבת לה

אין בהתמחרות כדי לפגוע בזכות הסירוב, שכן בר און תמיד יכולה להשוות את ההצעה של מר 

דוידוביץ׳ )גם במהלך ההתמחרות עצמה וגם לאחריה, במסגרת פרק הזמן שעומד לרשותה לעשות כן 

  (.לפי תקנון מוניטין

הדין ניכר, כי גם בית המשפט קמא, בכל הכבוד הראוי, נגרר אחר חוסר מובהקות זו של -מעיון בפסק .72

עמדת הכונסים ואחר העובדה שלא ניתן היה לערוך השוואה כלכלית אמיתית בין ההצעות השונות, 

 הצעהה יום של שבסופוהביא לכך ש באופןשיקולים "לבר נשייתים", לוביכר לפיכך ליתן משקל רב 

 . כלכליים מנימוקים לא נעשתה בה הבחירה וכי, הנחותה ההצעה היא שנבחרה

ודוק: מקום בו היתה מתקיימת התמחרות מסודרת ושוויונית בין הצדדים, ברור שהטענות של  .73

בדבר עדיפות הצעת כל אחד מהצדדים על פני חברתה היו נדחות, שכן בסופה של והמערער אילקורפ 

יד מיהי ההצעה העדיפה )כיוון שהממכר היה זהה והתנאים היו זהים(, ההתמחרות היה ברור מ

 היה מוכרז כזוכה. -כאשר מי שהציע מחיר גבוה יותר 

מהווה פגם  רתי של התמחרות בין אילקורפ למערעריתרה מכך, הסירוב לקיום הליך טבעי ושג .74

הכונסים כי על הכונסים משמעותי אף יותר, מקום בו בית המשפט עצמו הורה בכתב המינוי של 

פעולות אשר דרושות למימוש השעבודים באופן מיטבי, ובכלל אלה ... יפרסמו הזמנה לנקוט: "
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". בנסיבות אלה, החלטת בית המשפט לשנות מהחלטה זו, להציע הצעות, יערכו הליך התמחרות ...

ותה הוראה ברורה יורה לכונסים לפעול לפי אקמא , כי בית המשפט המערערולהתעלם מדרישתו של 

 לקיים התמחרות בין הצדדים, מהווה פגם ממשי בהליך. 

ההחלטה שלא לקיים התמחרות שגויה במיוחד, בשים לב לעובדה שבענייננו הצדדים הרלוונטיים  .75

הוכיחו, כי הם עדיין מוכנים לשפר את הצעותיהם ואמנם שיפרו הצעות אלה אפילו בדיון שהתקיים 

מוכן להמשיך ולשפר את  ל אחת כמה וכמה משהסתבר, כי המערער. וע4בפני בית המשפט קמא

מיליון ש"ח(. בנסיבות אלה ברור, כי קופת  110הצעתו )בעצם הגשת ההצעה המשופרת על סך של 

 .קמאהנושים יכלה להרוויח מהליך התמחרות מהיר עליו היה מורה בית המשפט 

ן מצדיק להימנע מהתמחרות, בכל הכבוד, יצוין, כי הנימוק כאילו מצבו הפיננסי הרעוע של העיתו .76

. מצב פיננסי זה לא היה חדש והיה ידוע מלכתחילה. מה גם שניתן היה לקיים את יכול להתקבלאינו 

ההתמחרות בלוח זמנים קצר ביותר, אפילו באולם בית המשפט הנכבד, בדיון שהיה נקבע מידית, 

חיד עליו מתמחרים הצדדים )קרי ובלבד שבית המשפט קמא היה מגדיר את הבסיס השווה והא

 (. המערערהממכר לפי הצעת אילקורפ או הממכר לפי הצעת 

כי הצעת אילקורפ היתה לרכישה של חלק מנכסי מוניטין בלבד )עיתון  ,יש להוסיף ולהזכיר בעניין זה .77

 55-גלובס, המזומנים בקופה והלוואת אילקורפ( וכי בגין נכסים אלה הציעה אילקורפ סך של כ

לבקשת הכונסים בעניין הציע במסגרת תגובתו "שהמערער זאת, בעוד . בתשלומיםיון ש"ח מיל

לרכוש  אישור הסכם מכר מניות מוניטין לחברת אילקורפ וכן לתגובות הצדדים לבקשת דוידוביץ'",

 . במזומןמיליון ש"ח,  60בדיוק את אותם נכסים תמורת סכום של 

י התמחרות שוויונית )אף ללא צורך בדחיית מועד כלשהי( מכל האמור ברור היה כבר בעת הדיון, כ .78

מיליון ש"ח במזומן, העולה בכל מקרה על הסכומים שאמורה  60תביא לקופת הנושים סך של 

 . אילקורפ לשלם )בתשלומים, לא ודאיים( בגין אותה תכולה בדיוק

 ,לכל הפחות, לא קבע, או המערערבית המשפט קמא כלל לא התייחס בפסק דינו להצעה זו של  ,אולם .79

 כי יש לערוך התמחרות על ממכר זה ובכך נפלה שגגה בפסיקתו. 

כי קבלת טענת הכונסים כאילו מוטב שלא לערוך התמחרות אשר יכול ותאריך  ,מכל האמור ברור .80

היתה שגויה, הן מכיוון שניתן היה לבצע התמחרות זו לאלתר וללא צורך  -את הליך המכירה 

משום שברור שבהליך התמחרות זה היה מתקבל בוודאות סכום גבוה יותר מזה בדחייה כלשהי, והן 

 .שהוצע בהצעת אילקורפ

וכי מן , הינה שגויהואילקורפ  המערערכי ההחלטה שלא לקיים התמחרות בין  ,מכל המקובץ עולה .81

משפט נכבד זה יתקנה הן על מנת לעשות צדק במקרה הפרטי שבענייננו והן על מנת  שבית הראוי

 סדיר את ההלכה בעניין זה מעתה והלאה.לה

 

 

                                                 
אילקורפ והן דוידוביץ' שיפרו כל אחד בתורו את הצעתו במהלך הדיון עצמו. כך שיפרה אילקורפ את הצעתה כך הן  4

ביחס לעובדים, הן בחתימת הסכם קיבוצי עם העיתונאים )הסכם על חתימתו הכריזה במהלך הדיון( והן באמצעות 
 4-בדומה שיפר דוידוביץ' את הצעתו ב. 2017התחייבות שלא לפטר בפיטורי צמצום את עובדי המנהלה עד סוף שנת 

 במהלך הדיון עצמו. ₪ מיליון  106-ל₪ מיליון  102מיליון ש"ח כשהעלה את הצעתו מסך של 
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 המערערבית המשפט קמא שגה בקביעה כי יש להתעלם מהצעתו האחרונה של . ה

שאין  נקבעהיורדת לשורשו של עניין, עת  הדין נפלה שגגה מהותית,-בפסקכמפורט לעיל ולהלן,  .82

 להביא בחשבון את הצעתו האחרונה של מר דוידוביץ'. 

לאחר שסקר את ההשתלשלות העובדתית של ההליך, בחן בית המשפט קמא האם עליו להתייחס  .83

כי עליו להתעלם ממנה, שכן זו ניתנה לאחר  ,, וקבעהמערערדינו להצעה האחרונה של -במסגרת פסק

 שהסתיים הדיון וכשבית המשפט פרש למלאכת כתיבת פסק הדין. 

)פורסם כהן נ' דדון  7311/10חלטה שניתנה ברע"א את קביעתו זו השתית בית המשפט קמא על הה .84

חפציבה חברה לבניין  338/83(; על פסק הדין שניתן ברע"א "עניין כהן" ( )להלן:19.06.11בנבו, 

עניין ")להלן:  449(, 3, פ"ד מא )בפירוק -ופיתוח בע"מ נ' המפרקים של ככר לוינסקי בע"מ 

( )להלן: 23.8.2009)פורסם בנבו,  פטל נ' עו"ד אורי 3301/08א "ע(; ועל פסק הדין שניתן ב"חפציבה

 (. "עניין פטל"

, שבו כלל לא נערך שונות מנסיבות ענייננוהדין האמורים -אלא שהנסיבות העומדות ביסוד כל פסקי .85

הליך של התמחרות, אלא הליך מוזר במסגרתו שופרו שוב ושוב ההצעות, מבלי שהיה "קו גבול" 

ה או הובהר בצורה מובהקת שלא ניתן עוד לשפר את ההצעות; ולאחר שלאחריו הוכרז זוכ ,ברור

במסגרתו כאמור שופרו ההצעות מספר פעמים, פנה בית המשפט ושהדיון שנערך במעמד הצדדים 

 הדין, שופרה שוב הצעת אחד המתמודדים-בטרם ניתן פסק .הדין-למלאכת כתיבת פסקקמא 

 . )המערער(

 עניין כהן. בקמא כלל אינם עוסקים בהליך כינוס מסוג זה הדין אליהם הפנה בית המשפט-פסקי .86

 שנפסקה בהם מכרז, ומשכך ההלכהדובר בהליך  עניין חפציבהוב ,התמחרותהתקיימה  עניין פטלוב

. בהליכים אלה, כידוע, יש מועד סופי וברור להצעת הצעות אחרונות, כלל אינה רלוונטית לענייננו

ל התמחרות, ולא הוכרז זוכה בהתמחרות, ממילא לא ניתן אף בעוד שבענייננו, משלא התקיימה כל

לראות בהצעות שהוגשו ושופרו על ידי הצדדים ככאלה שהיתה בצידן בשום שלב ציפייה לגיטימית 

 .לסיום הההליכים וככאלה שמזכות את המציע "בחסינות" מפני הצעה חדשה

להצדיק את כדי ת המשפט קמא עליהם הסתמך בישהדין -הנסיבות החריגות של פסקי :יתרה מזאת .87

, והשונות שלהן מנסיבות כאמור לעילהמערער  ו האחרונה שלכי לא ניתן להתייחס להצעת ,קביעתו

, כי במקרה דנא שומה היה על בית המשפט קמא לשקול המערערדווקא מחזקות את טענות ענייננו, 

 . את הצעת דוידוביץ' האחרונה

, באיחור ניכר של למעלה מחודשיים וחציהמאוחרת הוגשה ההצעה  עניין כהןכך, לשם ההמחשה, ב .88

. נסיבות אלה ידי הזוכה-כבר שולמה במלואה עלללא הסבר כלשהו לאיחור הרב, כאשר התמורה 

 רחוקות מנסיבות ענייננו כרחוק מזרח ממערב.

ובמהלכו, שינו הצדדים את  2.3.2017כאמור לעיל, לכל אורך הדרך, לרבות בבוקר הדיון מיום  .89

בדיון הביעו הכונסים את דעתם כי למעשה שתי ההצעות שקולות, ולשאלת  .צעותיהם ושיפרו אותןה

בית המשפט לגבי עדיפות אחת ההצעות, מסרו כי משיקולים שונים יש נטייה מסוימת לטובת הצעת 

לשאלת בית המשפט, מה עמדת כונסי "אילקורפ, וכך טען עו"ד מטרי )אחד הכונסים( בדיון: 

 מאוד מאוד, כפות המאזניים שאין פה מובהקות להצעה מסוימתהנכסים להצעות, אני משיב 

  "., היינו מאוד רוצים לשמוע עמדות נוספות כמו לדוגמא עמדת העובדיםשקולות
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י הצעתו בנסיבות אלה, קשה לראות איזו ציפייה לגיטימית הייתה עשויה להיות למי מהצדדים, כ .90

בדומה, לא ברור איזו הסתמכות הייתה יכולה  .תהיה זו שתאושר )להבדיל מהתקווה והרצון לזכות(

, במיוחד שעה שאף קמא להיות למי מהצדדים, כל עוד לא אושרה אחת ההצעות על ידי בית המשפט

 . צד לא שינה את מצבו לרעה

בבוקר )לאחר שהדיון התקיים ביום  הוגשה ביום ראשוןהמערער  ו האחרונה של, כי הצעתיוסףלכך  .91

באמצע היו רק יום שישי ושבת, וגם בכך יש כדי להקהות את אינטרס  -חמישי אחר הצהרים(, כלומר 

 ההסתמכות, ככל שנוצר.

עוד נזכיר, כי ככל שנוצרה ציפייה או הסתמכות כלשהי אצל מי מהצדדים, הרי שהיה זה מר  .92

הכונסים למכירת עיתון גלובס, ואף זכה בה. אלא דוידוביץ', אשר השתתף בהתמחרות שערכו 

שונה מתווה העסקה, והחל הליך שאינו עולה בקנה אחד עם  12.01.2017שבעקבות הדיון שנערך ביום 

 המקובל במכירת נכסים בהליכי כינוס.

מובילות למסקנה  ,המשפט קמא-אם כן, נסיבות ענייננו ובחינת ההלכה הפסוקה אליה הפנה בית .93

בית  האחרונה.המערער ו שהגיע אליה בית המשפט, ולפיה היה עליו להתייחס להצעת מז ההפוכה

 המשפט קמא לא עשה זאת ובכך שגה.

, לפיה בנסיבות עניינו המערערלמעשה, גם בפסיקה אחרת של בית המשפט קמא נמצא חיזוק לעמדת  .94

מ נ' כונס "לישראל בעבנק אגוד  25540-02-13פש"ר היה מקום לקבל את הצעתו האחרונה. כך, ב

 ,פתיחת ההתמחרות מחדשהורה בית המשפט על  ,(14.2.2014)פורסם בנבו, נכסים רשמי תל אביב 

ידי בית המשפט הזוכה -לאור קבלתה של הצעה משופרת, משום שבדומה לענייננו, טרם הוכרז על

 בהתמחרות, וטרם התגבשו תנאים נוספים המכוננים את הזכייה במרכז:

כמו גם שהיה ברור לה , שהמשיבה טרם הוכרזה כזוכהעיון בכתבי הטענות מלמד "

שהצעתה כפופה לאישור בית המשפט ומשכך היה ידוע לה שכל עוד שבית המשפט לא 

. לכן, אין עסקינן במי שכבר נקבע מאשר את המכר, קיימת אפשרות שהמכירה לא תאושר

 פרוטוקולתמחרות. לעניין זה אפנה לשהוא זכה בהתמחרות ורכש את הנכס נשוא אותה ה

 משתמעת שאינהו מפורשת בלשון נקטו התפקיד בעלי כי מלמדה לבקשה שצורף התמחרות

עוד הודגש . ביותר הגבוהה ההצעה כבעלת אלא ,כזוכה הוכרזה לא המשיבה ולפיה, פנים לשני

ואישור בית בפרוטוקול שאישור ההצעה יעשה בכפוף להסכם המכר, פרוטוקול ההתמחרות 

המשפט. כל אלה טרם התממשו, ומשכך טרם ניתנה "ההכאה האחרונה" בפטיש, המכוננת 

את זכייתה של המשיבה באופן מלא, ובשונה מהצעת קיבול רגילה כבכל חוזה רגיל בין 

 ."צדדים שלא במסגרת הליכים משפטיים. משכך, אין מניעה מפתיחת ההתמחרות מחדש

הדין בכל הנוגע -ייננו אנו, ומלמדים גם הם, על הטעות שנפלה בפסקדברים אלה כאילו נכתבו לענ .95

 .ו האחרונה של המבקשלקביעה כי אין להתייחס להצעת

)יום שישי שלמחרת הדיון(, עלה כי  3.3.17לכל האמור נוסיף, כי מהחלטת בית המשפט קמא מיום  .96

הדיון. שהרי, אחרת, אף בית המשפט קמא הנכבד עצמו לא סבר כי חל על המקרה עקרון סופיות 

לעדיפות בין "מדוע לאחר שתם אותו דיון ביקש לקבל בכל זאת את עמדת הנושים המובטחים באשר 

ביקש בית המשפט הנכבד, כי  5.3.17יתרה מכך, ביום  ?"הצעת דוידוביץ' לבין הסכם אילקורפ

להגיש היום, גם כונסי הנכסים יואילו להתייחס במסגרת העמדה של הנושים המובטחים שאותה יש "

 ". להודעת דוידוביץ' שהוגשה עתה לבית המשפט
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 עצם העובדה שבית המשפט ביקש עמדה שכזו, מלמדת כי הדיון טרם תם.   .97

לסיום נקודה זו, נבקש להתייחס להערת בית המשפט קמא, כי לא ניתן נימוק ענייני על ידי מר  .98

לפסק  15הוצע כבר במהלך הדיון )עמ' דוידוביץ' לכך שהשיפור שניתן במסגרת הצעתו האחרונה לא 

, מר דוידוביץ' נימק אף 5.3.17הדין(. בהקשר זה יש לציין, כי בהודעת העדכון מטעמו, שהוגשה ביום 

בשים לב להחלטת "נימק את הטעמים להגשת ההצעה המשופרת דווקא בעיתוי שהוגשה, כדלקמן: 

נציגי העובדים שאינם עיתונים ובאת ובעקבות פניותיהם של , 3.3.2017בית המשפט הנכבד מיום 

 ...." כוחם

כי הגיש את הצעתו האחרונה נוכח העובדה שבית המשפט טרם סיים את  ,כלומר, מר דוידוביץ' הסביר .99

שבית המשפט קמא ביקש לקבל עמדה מעודכנת של הנושים, ולאור פניותיהם של נציגי  מכיווןמלאכתו, 

תו ולהוסיף במסגרתה מספר מיליוני ש"ח להצעתו. המדובר העובדים אשר גרמו לו לשקול מחדש את הצע

 בנימוקים ענייניים, אשר בית המשפט הנכבד קמא כלל לא נתן עליהם את הדעת.

טעה בית המשפט לא היה מקום להתעלם מהצעתו האחרונה של מר דוידוביץ', ועולה, כי מכל האמור  .100

 .קמא בכך שהתעלם ממנה

 עדיפה על הצעת אילקורפ ש"חמיליון  106הצעת דוידוביץ' בסך . ו

 כללי( 1)ו

נוספת שנפלה בפסק הדין נוגעת לעמדתו של בית המשפט קמא כאילו יש להעדיף את  מהותיתשגיאה  .101

מיליון ש"ח(, מהטעם שבית המשפט ייטה  106הצעת אילקורפ על פני הצעת דוידוביץ' הקודמת )בסך 

 עלי התפקיד.ככלל לקבל את המלצת ב

אלא שהמקרה דנן )בהתעלם מההצעה האחרונה של מר דוידוביץ'( הוא דוגמא מובהקת לאותם  .102

מקרים מיוחדים וחריגים שבהם היה על בית המשפט קמא להתערב בשיקול דעתם של בעלי התפקיד, 

 באשר בענייננו נפל פגם מהותי בשיקול דעתם של בעלי התפקיד הן נוכח ההליך הבעייתי שניהלו

וסירובם לקיים התמחרות שוויונית חרף החלטות המינוי, והן נוכח העובדה שהמלצתם לאשר את 

 הצעת אילקורפ הייתה בלתי סבירה בעליל, בהתחשב בפער העצום שבין שתי ההצעות. 

מיליון  106-ואמנם, הצעת אילקורפ אינה יכולה בשום מקרה להביא לקופת הנושים סך שמתקרב ל .103

מיליון ש"ח בלבד!  75-ולמעשה, שוויה הריאלי עומד על כשהכונסים ניסו להציגה ככזו, הגם  -ש"ח 

 . אין ספק כי מדובר בפער עצום בין ההצעות

בין שתי ההצעות, העצום בנסיבות אלה, העדפת הצעת אילקורפ על ידי בעלי התפקיד, חרף הפער  .104

פ יד. מתן עדיפות להצעה של אילקורמהווה פגם מהותי באופן הפעלת שיקול הדעת על ידי בעלי התפק

 .בפסק הדין וגם מטעם זה מתבקש בית משפט נכבד זה להתערב, אינה סבירה

 ,לנמק את קבלת המלצתם של בעלי התפקידקמא כשהפער הוא כה מובהק, לא יכול בית המשפט  .105

, זה לפסק הדין(. במקרה 18)עמ'  בכך שבית המשפט לא נדרש לבחינה כלכלית דווקנית של ההצעות

, כדי להבין שהצעת ולא נדרש יותר מחשבון פשוט, אין צורך בבחינה כלכלית דווקנית בכל הכבוד,

ללא תנאים כלשהם,  ש"חמיליון  106מהצעת דוידוביץ' שהינה לתשלום  נמוכה לעין שיעוראילקורפ 

 .וזאת חרף הניסיון של בעלי התפקיד להציגה אחרת
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ם וחד משמעיים, מכלול השיקולים חייב את כונסי הנכסים בכל אופן, ככל שהדברים לא היו ברורי .106

להיעזר בחוות דעת כלכלית, ואת זאת היה על בית המשפט קמא לדרוש מהם לעשות )בהתאם גם 

לסמכות שהקנה להם בעת מינויים, כאמור לעיל(, כדי שיוצג בפני כלל הצדדים ובפני בית המשפט 

ת הכלכליות של שתי ההצעות. רק בדרך זו ניתן היה קמא ניתוח מקצועי ואובייקטיבי של המשמעויו

שסבור המערער ועולה מחוות להגיע למסקנה האם מדובר בהצעות דומות, או שונות לחלוטין )כפי 

דעתו של ד"ר פריזט, שהיא חוות הדעת הכלכלית היחידה שעמדה בפני בית המשפט קמא(. גם בכך 

  התערבות בהמלצתם ואף טעות בפסק הדין. נפל פגם מהותי בהתנהלות כונסי הנכסים, שהצדיק

 השווי האמיתי של הצעת אילקורפ( 2)ו

הכונסים מקבלים  2.3.17נתחיל בעובדת היסוד: בהתאם להצעת דוידוביץ' שהיתה בסוף הדיון מיום  .107

מיליון ש"ח ללא כל סיכון באשר לתמורה ובאשר למועד תשלומה  100מידי, סך של  בתשלוםבמזומן 

 נוספים כעבור שלוש שנים. ש"חמיליון  6-)שכן המדובר בתשלום מידי במזומן(, ו

ברוטו בלבד(, היא פרוסה  ש"חמיליון  55לעומת זאת, הצעת אילקורפ נמוכה משמעותית בהיקפה הכספי ) .108

קפה הסופי מוטל בספק )ואין בטוחות להשלמתה(, ובנוסף אין שום ודאות על פני תקופה ארוכה, הי

שיתרת הנכסים שיימכרו מחוץ לאותה עסקה )כגון שברי האחזקות בחברות הסטארט אפ, או תקבולי 

 גלובסקום( אמנם יביאו לקופת הכינוס את התמורה הספקולטיבית המתוארת בבקשת הכונסים. ונסביר: 

המטעה שעולה מהבקשה שהגישו הכונסים למעשה בהצעת אילקורפ מוצע לשלם , בניגוד לרושם ראשית .109

לאחר  רקמיליון ש"ח ישולם  14.534. סך נוסף של מיליון ש"ח בלבד 33.68סך של הכינוס במזומן  לקופת

מיליון  48-אישור חלוקת הנכסים הכספיים של מוניטין כדיבידנד )אז יגיע התשלום המצטבר לסך של כ

 (.ש"ח

 15לאחר  רק, תשולם ש"חמיליון  6.783התמורה הנטענת, לפי הצעת אילקורפ, העומדת על סך יתרת  .110

מימוש אופציית הוט )וכנראה מתוך חלקה של אילקורפ בתשלומים שיתקבלו, אם  במועדחודשים וזאת 

 . בתמורה זה חלק להבטחת שניתנת בטוחה שום אין כאשריתקבלו, ממימוש האופציה האמורה(, 

נמצא, כי חלק נכבד מהתמורה הבסיסית שאמורה אילקורפ לשלם לקופת הכינוס אינה במזומן, וקיימת  .111

 בקבלתה או לפחות בקבלת חלק משמעותי ממנה. ודאותחוסר 

מיליון  106.6-מיליון ש"ח )שתביא את הכונסים לסך הנטען של כ 51.6בסך של  המשוערת, היתרה שנית .112

נכסים אחרים כגון מכירת שברי האחזקות בחברות הסטארט אפ וש במימ מותנית( הכינוסבקופת  ש"ח

שיתקבלו )אם  , ובקבלת תמלוגים מגלובסקוםוהיקפו מוטל בספק( )כשמועד המימוש אינו קצוב בזמן

גם רכיב זה של התמורה אינו קצוב לפחות. כלומר  בפריסת תשלומים על פני שלוש שניםוככל שיתקבלו( 

 ואולי לא תקבל!סכומים אלה ופת הכינוס אולי תקבל ק -, קרי ואינו ודאי בזמן

במזומן, בין אם  ש"חמיליון  100. דוידוביץ' משלם בדבר מותנית אינה' דוידוביץ הצעת זאת לעומת .113

יתקבלו ובין אם לאו,  גלובסקוםהאחזקות בחברות הסטארט אפ ימכרו ובין אם לאו, בין אם תמלוגי 

 ש"חמיליון  6שנים  3 כעבורכלשהו. ומוסיף ומשלם  סיכון אלה בנסיבות לוקחת הכינוס פתמבלי שקו

 .ללא כל תנאי -נוספים 

די להשוות אם כן, בין הצעת דוידוביץ' להצעת אילקורפ בהיבט זה, בכדי ללמדנו, כי הוודאות בקבלת  .114

עה ( עדיפה לאין שיעור על הצעת אילקורפ, לבטח שש"חמיליון  6במזומן )בתוספת עוד  ש"חמיליון  100

שחלק עצום מהתמורה לקופת הכינוס בהצעת אילקורפ מותנה בהתקיימות מספר רב של אירועים 
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ופעולות משפטיות סבוכות ופתלתלות )כגון: קבלת החלטות על חלוקת דיבידנד בעין, בשעה שכל החברות 

כסים "שאמורות" לחלק דיבידנד בעין, בכלל אינן עומדות במבחני החלוקה(; הצלחה במימוש מכירות נ

 במחירים ספקולטיביים משוערים וכיוצא באלה. 

 %10-פחות מ בלבד ש"חמיליון  4.5בסך בנקאית ערבות מעמידה אילקורפ  הצעתהלהבטחת זאת ועוד,  .115

(. עובדה זו ש"חמיליון  10מהיקפה הנטען )בעוד שמר דוידוביץ העמיד לכונסים ערבות בנקאית בסך של 

אילקורפ על פני הצעת דוידוביץ', שהרי מקום בו חלק משמעותי הסיכון שבהצעת  אתמחריפה שבעתיים 

מהתמורה בהצעת אילקורפ אינו במזומן ומותנה בהתקיימות מספר אירועים משפטיים סבוכים כאמור, 

 הרי שקיים חשש שמא בסופו של דבר לא תוכל אילקורפ לעמוד בהתחייבותה האמורה. 

מיליון  51.6פ שום בטוחה על יתרת התמורה בסך של גם שאין במסגרת הצעת אילקור ברורזאת ועוד,  .116

כגון ממכירת שברי  ,להכניס לקופת הכינוס כתוצאה ממימוש שאר נכסי מוניטין מקוויםשהכונסים  ש"ח

האחזקות בחברות הסטארט אפ וגביית מלוא תמלוגי גלובסקום )בטוחה שקיימת אוטומטית בהצעת 

 מזומן(. דוידוביץ', כיוון שהתמורה משולמת מראש וב

כלומר, לא מן הנמנע כי בסופו של יום, כל שיוותר בידי הכונסים, הוא רק הכספים שמשלמת אילקורפ  .117

(, כאשר על השאר אין בטוחה כלשהי. ש"חמיליון  48או אפילו  38-ראשון )בסך של כ כתשלוםבמזומן 

 ש"חמיליון  100לעומת זאת, כאמור בהצעת דוידוביץ' ניתנת בטוחה לכל אלה, בדמות תשלום של 

 במזומן! 

והבעייתיות הגלומה בהצעת אילקורפ, שמותנית במימושים  מחוסר הוודאותבהקשר זה, גם אם נתעלם  .118

והבטחות בעלמא, הרי שגם אם נניח שכל התנאים המסובכים בהצעה האמורה יתקיימו, וכל 

הספקולציות אודות מחירי המימוש של הנכסים הנוספים יתממשו, ולבסוף התמורה שתתקבל תעמוד 

, הרי שעדיין, ברור שהצעת דוידוביץ' עדיפה משמעותית, ש"חמיליון  106)בעוד שנים רבות( על סך של 

ים שנ 3העתידים להתקבל בפריסה של  ש"חמיליון  106שכן, מקום בו מהוונים את הצעת אילקורפ )

 שנים(, שווים יותר! 3מיליון בעוד  6במזומן, היום )ועוד  ש"חמיליון  100לפחות(, נמצא, כי 

, הצעת אילקורפ, ידי הכונסים-בו הוצגה עלמעבר לכל האמור לעיל יש להוסיף ולהדגיש, כי בניגוד לאופן  .119

ופת הכינוס, לק ש"חמיליון  106לא תכניס בשום מקרה סך של גם אם כל תנאיה יתקיימו במלואם, 

. , וזאת עקב עלויות המימוש, והיבטי המס הכרוכים בהצעת אילקורפמשמעותיתאלא סכום נמוך 

 ונסביר:

לפי בקשת הכונסים )ומעיון בהסכם אילקורפ המורכב(, ניתן להבין, כי אפילו מהתמורה  ,ראשית .120

משכר  74.86%לשלם לכונסים ולכונסי הפועלים יש לנכות תחילה:  הראשונית שאמורה אילקורפ

משכר המגיע  74.86%ההסתגלות למנכ"ל מוניטין )שלא פורט(,  מדמי 74.86%המגשרת )שלא פורט(; 

משכ"ט ליועמ"ש לדירקטוריון מוניטין וליועץ המס של  74.86%לדירקטורים במוניטין )שלא פורט(; 

 משכר טרחת רו"ח.  74.86%-מוניטין )שלא פורטו(; ו

 12קמא בסעיף  המשפטמסכומי ניכוי אלה בסיכום התמורות שערכו עבור בית התעלמו הכונסים  .121

מדובר בעלויות שניתן לשער ובכך ישנה טעות מהותית, שכן לבקשתם לאישור הצעת אילקורפ, 

ציג חוות דעת סביר להניח, שאילו היו כונסי הנכסים נדרשים לה .שירדו מקופת הכינוסמשמעותיות 

 כלכלית, ניכויים אלה היו מובאים בחשבון ומשמעותם היתה מוצגת לבית המשפט קמא.

כביכול( לפי  ש"חמיליון  106מהתמורה שתגיע בסופו של דבר לקופת הכינוס )אותם  האריחלק שנית,  .122

, מימוש שברי האחזקות בחברות במימוש נכסים שונים )תמלוגי גלובסקום מותניםהצעת אילקורפ, 
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הסטארט אפ, קבלת הדיבידנדים בעין וכו'(. אלא שאפילו הכונסים ואילקורפ מודים שייתכן מאוד 

 4.7.3לפי סעיף שפירות המימושים הללו חייבים במס, כפי שעולה מהאמור בהסכם אילקורפ. כך למשל 

או הוצאות ישירות שיחולו  בניכוי מסים , הכספים בגין תמלוגי גלובסקום יועברו לכונסלהסכם אילקורפ

כתוצאה הכספים שיתקבלו להסכם אילקורפ מוסבר כי  4.10בסעיף בדומה, או מוניטין.  גלובסעל 

 מס ניכוי לאחר)קרי מכירת שברי האחזקות בחברות הסטארט אפ( יתקבלו  מימוש הנכסים הנוספיםמ

 .הנכסים מימוש לצורך שידרשו ההוצאות שאר וכל

מעלויות המס מתעלמת לחלוטין על פני הצעת דוידוביץ' עדיפה הצעת אילקורפ הטענה כאילו נמצא, כי  .123

הנכבדות, כמו גם מההוצאות הכבדות שבוודאי יידרשו לצורך מימוש הנכסים הנוספים וקבלת תמלוגי 

כסים )הוצאות שכ"ט לעוה"ד, לשמאים, לרואי חשבון, לניהול המנהלת שתקום למימוש הנ גלובסקום

 וכיוצא באלה(.

כי מקום בו הכונסים היו לוקחים בחשבון בתחשיב "סיכום התמורות" את כל  ,בנסיבות אלה ברור .124

אילקורפ הרבות שיהיו כרוכות במימוש עסקת  והוצאות המס עלויות כלהפחתת  לאחרהתמורה "נטו", 

 100הרבה פחות מסך של , היינו מגלים כי הצעת אילקורפ עומדת על הרבה ומכירת כל אותם נכסים

 6במזומן ועוד  ש"חמיליון  100אלה ישולמו בפריסה על פני שנים רבות. וזאת שוב, לעומת  וגם₪, מיליון 

 שנים בהצעת דוידוביץ'. 3לאחר  ש"חמיליון 

, הערכות השווי של אחזקות מוניטין בחברות הבנות ושל תמלוגי גלובסקום )אשר עליהן שלישית .125

הצעת אילקורפ עדיפה על פני הצעת דוידוביץ'( הן ספקולטיביות, ואין שום  כאילו מבוססת אותה הערכה

בטוחה שהתמורה האמיתית שתתקבל בגינם לא תהא נמוכה באופן משמעותי מזו ששימשה בסיס 

לחישוב סכום התמורות שערכו הכונסים בבקשתם לאשר את הצעת אילקורפ. כך למשל כשמדברים על 

ידינו יתקע כף שבכלל ניתן לממש שברי אחזקות אלה בסכום כלשהו, ואין אפ, מי ל הסטארטחברות 

 צורך להזכיר כי רוב רובן של חברות הסטארט אפ גוועות בסופו של דבר מעצמן. 

לקופת הפירוק בחלופת אילקורפ הינה ספקולטיבית מאוד ותלויה  ש"חמיליון  106כלומר הסך של אותם  .126

רות הסטארט אפ ובקבלת תמלוגי גלובסקום בשוויים שייחסו לממש את האחזקות בחב באפשרותכולה 

להם הכונסים, בעוד התמורה בעסקת דוידוביץ' היא וודאית אפילו אם יסתבר כי מימוש האחזקות 

בחברות הסטארט אפ מביא תמורה אפסית ואפילו אם מוניטין לא תצליח לגבות אפילו שקל אחד 

 מתמלוגי גלובסקום.

המוערך של התמלוגים ושל האחזקות בחברות זהה בשתי ההצעות, הרי אפילו אם השווי  כלומר .127

מקום בו התמורה הריאלית שתתקבל בפועל  הכונסים נוטלים על עצמם את הסיכוןשבהצעת אילקורפ 

בהצעת דוידוביץ' אין סיכון, וזאת מכיוון שהמדובר בתשלום אחד, תהא נמוכה מזו המשוערת, ואילו 

 (!הנחות ותקוות ,)ללא ניכויים ש"חמיליון  100מיד  במזומן, בו הכונסים מקבלים

 106.6כי לא ניתן להסתמך על הטענה כי הצעת אילקורפ תביא לקופת הכינוס  ,מכל המקובץ ברור .128

. למעשה, לאחר שנערך תחשיב ריאלי, הכולל בחובו את כל "ההוצאות", את כל "הניכויים" ש"חמיליון 

המס, ואת ההיוון הרלוונטי הנובע מכך שמדובר בחלופה שתתממש במלואה על פני שנים  עלויותואת כל 

קופת הכינוס תקבל בחלופת אילקורפ, גם בהנחה שכל תנאיה יתקיימו, תמורה נמוכה כי  ,רבות, מתגלה

 .מיליון ש"ח 75-משמעותית העומדת על סך של כ

כונסים הטבה נוספת שיכולה לשפר את מצבה של כי בהצעת דוידוביץ' ניתנה ל ,בהקשר זה נוסיף ונציין .129

קופת הנושים בהקשר של האחזקות בחברות הסטארט אפ. לפי הצעתו, יפעל מר דוידוביץ' כבעל השליטה 
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, למכור את מלוא האחזקות של מוניטין 2017ליתן לכונסים אופציה עד לסוף חודש אוקטובר  במוניטין

ככל שהכונסים מסוגלים למכור  ,נטו. לכן ש"חמיליון  8בחברות הסטארט אפ בתמורה לסך העולה על 

 74.86%נטו, יקבלו הכונסים ש"ח מיליון  8את כל האחזקות האמורות בסך העולה על הסכום של 

 ורה העודפת שתתקבל ממכירה כאמור.מהתמ

 היתה 2.3.17בתום הדיון מיום  קמאכי הצעת דוידוביץ' שעמדה בפני בית המשפט  ,מכל האמור עולה .130

עדיפה משמעותית על זו של אילקורפ, ולכן טעה בית המשפט הנכבד משביכר להתבסס על עמדת בעלי 

 .ביחס לעדיפותה של הצעה זו התפקיד

מיליון  45כי גם הצעתו המקורית של דוידוביץ' לרכישת עיתון גלובס תמורת  ,בהקשר זה נוסיף ונציין .131

 משמעותית על פני הצעת אילקורפ. ונסביר:  בהתמחרות שנערכה ע"י הכונסים(, עדיפה שזכתה) ש"ח

עבור עיתון גלובס בעסקת אילקורפ  התמורה כפי שהכונסים תיארו בבקשתם לאישור הצעת אילקורפ, .132

בעוד שמאי? אלא )בדומה להצעתו המקורית של דוידוביץ'(  ש"חמיליון  45לפי ערך כולל של  מחושבת

בו, ולא דורש מימון מהכונסים, הרי שלפי הצעת שמר דוידוביץ קונה את עיתון גלובס על מה שיש 

קופת המזומנים המצויה במוניטין לשם מתוך  ש"חמיליון  4אילקורפ נדרשים הכונסים לממן תחילה 

 כיסוי ההוצאות השוטפות וההפסדים שצבר בינתיים עיתון גלובס.

, שהינו בלבד ש"ח מיליון 41-כ של בסך העיתון למעשה תומחר, לפי הצעת אילקורפ במילים אחרות .133

. ברור, כי אין ולא היה הגיון כלכלי להעדיף את על ידי מר דוידוביץ' בהצעתו המקורית שהוצעפחות מזה 

 .הצעות דוידוביץ'הצעת אילקורפ על פני 

 חוות הדעת הכלכלית( 3)ו

 צורפה חוות דעתו הכלכלית של ד"ר שלומי פריזט 12.3.17כאמור, לתשובה שהגיש דוידוביץ' ביום  .134

)לשעבר המשנה לממונה על ההגבלים העסקיים(. חוות דעת זו מתייחסת לא רק להצעת דוידוביץ' 

 ש"חמיליון  100האחרונה, אלא גם להצעות קודמות שנתן דוידוביץ' לרבות ההצעה שעמדה על 

(. חוות הדעת הכלכלית משווה בין 2.3.17-)ואשר אותה הגישו הכונסים לבית המשפט הנכבד בבוקר ה

דוידוביץ' להצעת אילקורפ, בהתחשב בכל הנתונים שפורטו לעיל, והמסקנה המופיעה בה לא  הצעת

 יכולה להשתמע לשני פנים.

מיליון  100שעמדה על , אפילו כד"ר פריזט מלמד כי הצעת דוידוביץ' ואמנם, עיון בחוות דעתו של .135

מבחינת השווי  עדיפה( הייתה ש"חמיליון  106בלבד )ועל אחת כמה וכמה משהועלתה לסך של  ש"ח

להצעת דוידוביץ' האחרונה, הצעת אילקורפ. הדברים נכונים ביתר שאת באשר  לנושים על פני

. וכך קובע ד"ר פריזט, לאחר ניתוח ארוך של פרטי ההצעות כי: ש"חמיליון  110 העומדת על סך של

מיליון  100 עלהראשונה שעמדה ]"מכל האמור לעיל ברור כי מבחינת הנושים, הצעת דוידוביץ' 

בכל הנוגע להצעת  עדיפה על הצעת אילקורפ, וברור כי דברים אלה נכונים באופן מובהק [ש"ח

המקרים ברור שהצעות דוידוביץ'  ובשני [.ש"חמיליון  110שעומדת על סך של ]דוידוביץ' המעודכנת 

 ."מס עדיפות משמעותית בכל מקרה של תרחיש תשלום

, שהיתה חוות הדעת הכלכלית שלא להתייחס כלל לחוות דעתו של ד"ר פריזט בית המשפט קמא בחר .136

 . מהותיתשגה בית המשפט קמא שגיאה היחידה שהובאה בפניו בהליך, ובכך 

בנסיבות אלה, משבית המשפט קמא התעלם לחלוטין מחוות דעת כלכלית הברורה היחידה שעמדה  .137

 17)עמ'  "אין מדובר בפער מהותי"ההצעות, אזי בפניו, אין בסיס לקביעתו כי אף אם קיים פער בין 
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בכל הכבוד הראוי, מסקנה זו לא מתיישבת עם נתונים אובייקטיביים פשוטים, וודאי לפסק הדין(. 

שלא ניתן לקבוע מסמרות בעניין זה מבלי להתייחס לחוות הדעת הכלכלית, ולכל הפחות ליתן טעם 

 .לדחייתה

 להתערב בהמלצתם של בעלי התפקיד שגה בית המשפט קמא עת מצא שלא( 4)ו

עת התבסס על עמדת בעלי התפקיד, שסברו  קמאנוכח הפער העצום שבין ההצעות, שגה בית המשפט  .138

 מובהקותמיליון ש"ח, אך לא ביחס להצעתו האחרונה( כי אין  106)ביחס להצעת דוידוביץ' בסך 

 לטובת הצעת דוידוביץ'. זאת ממספר טעמים.

הדיון ובמסגרת העמדות השונות שהוגשו לבית המשפט קמא, הכונסים עצמם לא  , במהלךראשית .139

מהי ההצעה העדיפה  -הצליחו להציג עמדה ברורה או קוהרנטית בשאלה המרכזית שעמדה לפתחם 

וחלף זאת הגישו לבית המשפט הנכבד טבלאות ומסמכים, מהם היה אמור  -לרכישת מניות הכינוס 

כך, למשל, בהודעת העדכון מטעם הכונסים מיום י ההצעה העדיפה. מה להסיקבית המשפט הנכבד 

, במסגרתה הוצגו לבית משפט קמא היתרונות והחסרונות בהצעותיהם של מר דוידוביץ' 2.3.2017

  ואילקורפ מיאנו הכונסים מלנקוט עמדה ברורה וחד משמעית.

ות, היה על בית המשפט קמא ! בין ההצע 41%בהינתן חוות דעת כלכלית המצביעה על פער של  ,שנית .140

להתערב בשיקול דעתם של בעלי התפקיד, ולו מהטעם שהעדפת ההצעה הנמוכה בנסיבות אלה, 

 מעידה על פגם בשיקול הדעת, ולכל הפחות על כך ששיקול הדעת הופעל באופן בלתי סביר.

ההלכה כי אין להתערב בשיקוליהם של בעלי התפקיד קיימת מקום בו הם ניהלו הליך  ,שלישית .141

תקין על פי כל הכללים המקובלים. אלא שהליך שכזה לא התנהל בענייננו, בו הכונסים לא קיימו 

התמחרות שוויונית, ויצרו פער משמעותי בין תכולת ההצעות של שני המתמודדים הפוטנציאליים. 

פאנלים מבודדים לבניה  -מבנד  1371/01ר )ת"א( "פשב יין זה ראו למשל את האמורלענלעניין זה 

 (:"זפיר"עניין ( )להלן: 27.11.2001) 34, סעיף ( בע"מ נ' זפיר1990)

כאשר לא נערכה התמחרות, ולא ניתנה אף הסכמתו של כונס הנכסים הרשמי, הרי "

. זאת, באשר ו"נדיבות" הרבה יותרשעילות ההתערבות של בית המשפט הינן גמישות 

משקלו של אינטרס הסופיות וההסתמכות יורד, ומשקלו של האינטרס למקסם את 

באשר המאמצים אשר נעשו בכדי להגשימו פחותים בהרבה. קרי,  -התועלת לנושים גובר 

 ".משקלו הראוי של אינטרס המקסום טרם מוצה וקיבל את מקומו כדין

, 2.3.17י התפקיד, הן אלה שנמסרו בכתב, והן אלה שהושמעו בדיון ביום , למקרא עמדות בעלרביעית .142

כי השיקולים שבגינם העדיפו את הצעת אילקורפ, הם שיקולים שזרים למטרות העומדות  ,עולה

בבסיס הליכי פשיטת רגל. בעלי התפקיד אף הודו בכך, עת כינו שיקולים אלה במינוח החדש 

 נשייתיים".-"שיקולים לבר

רלוונטית העובדה, שאביה של הגב' אלונה בראון הקים את העיתון, להליכי  כיצדברור  כך, לא .143

פשיטת הרגל. בדומה, לא ברור כיצד קיומה של זכות הסירוב של אילקורפ תומך בהעדפת הצעתה. 

. שהרי, עומדת בסתירה למהותה של זכות הסירובלמעשה העדפת הצעת אילקורפ בשל זכות הסירוב 

. לכן, על כל תנאיהאת ההצעה הזוכה,  להשוותכות הסירוב היא לאפשר לבעל מניות כל מטרתה של ז

העדפת הצעתו הנמוכה של בעל זכות סירוב על פני הצעה גבוהה יותר, רק בשל עצם קיומה של זכות 
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הסירוב, חותרת תחת הרעיון של זכות הסירוב ולמעשה סותרת אותה, שכן המשמעות היא שבעל 

 לא נדרש להשוות את הצעתו להצעה הגבוהה.זכות הסירוב כלל 

נכון יהיה שלא להעמיד למבחן את הסוגיה האמורה "לכן, שגה בית המשפט קמא, עת קבע כי  .144

  ".וזאת ניתן לעשות ככל שיאושר הסכם אילקורפ זכות הסירוב[ משמעות]

צעת קבלת המכל מקום, וכפי שהובהר בהרחבה על ידי מר דוידוביץ' בכל הזדמנות אפשרית,  .145

זאת מהסיבה הפשוטה, שמשמעותה של  .דוידוביץ' לא פוגעת כהוא זה בזכות הסירוב של אילקורפ

-זכות הסירוב, כאמור, היא הזכות להשוות את ההצעה הזוכה. לכן, כפי שהצהירו בעלי התפקיד ובא

פ כוחו של מר דוידוביץ', אם היתה מוכרזת הצעת דוידוביץ' כהצעה הזוכה, היתה ניתנת לאילקור

 ההזדמנות לממש את זכות הסירוב שעומדת לה, ושאף אחד לא חולק עליה.

מהצעת אילקורפ, אזי אין כל טעם נמוכה כי הצעת דוידוביץ' אילקורפ יתרה מכך, נוכח טענות  .146

 השוות את הצעתו.ללהתנגדותן להצעת דוידוביץ', וכל שעליהן לעשות הוא לממש את זכות הסירוב, ו

נשייתים", עליהם עמדו בעלי התפקיד, תומכים בקבלת הצעת -"לברה השיקולים, אף רביעית .147

 דוידוביץ', כפי שיפורט להלן.

וגם שגה  לשיקולים "לבר נשייתים"רב ומכריע בית המשפט קמא שגה בכך שנתן משקל . ז

 ביישומם

בנוגע לשאלה איזו הצעה עדיפה מבחינה כלכלית, גם בית  למרות חוסר המובהקות שבעמדת הכונסים .148

רב המשפט קמא לא נדרש לבחינה כלכלית של ההצעות ועדיפותן, וחלף זאת ביכר ליתן משקל 

לא וזאת , כלכלית ההצעה הנחותהנבחרה  ,בסופו של יום ,כתוצאה מכך .לשיקולים "לבר נשייתים"

הנימוקים הכלכליים נעלמו כאשר כינוס נכסים,  מנימוקים כלכליים אלא משיקולים זרים להליכי

 .ולמצער נדחקו הצידה לחלוטין מההליך

, באופן מצומצם, ועל האפשרות לבחון, "לבר נשייתים"אינו חולק על עצם הפניה לשיקולים  המערער .149

שבו בנסיבות החריגות של ענייננו, נוצר מצב  ,שיקולים אלה במסגרת של בחירת הצעה זוכה. אולם

ההצעות ולא ביצעו בחינה מעמיקה של עובי הקורה הנכסים ובית המשפט קמא לא נכנסו ל נסיוכ

השגת התמורה המירבית  -מבחינה כלכלית מסחרית, וזאת בניגוד לאינטרס העל של הליכי הכינוס 

השיקולים הכלכליים נדחקו לקרן זווית ושיקולים "לבר נשייתיים" קיבלו מעמד רב עבור הנכסים. 

 טעות מהותית בהליך ובפסק הדין. ובכך נפלה

נשייתי" מרכזי, שעלה לאורך כל הדרך, ואשר מר דוידוביץ' אינו חולק על חשיבותו, הוא -שיקול "לבר .150

 של כל אחת מההצעות על מצבם של העובדים. השפעתה

, אשר כללה טבלת השוואה כאמור, לא ניתנה עדיפות 2.3.17בהודעת העדכון מטעם הכונסים מיום  .151

ובעלי התפקיד ביקשו לשמוע את עמדתם של נציגי  -מההצעות בפרמטר שנגע לרצון העובדים  לאיזו

 העובדים.  

על , העובדיםשל , המהווים מיעוט בעניין זה שגה בית המשפט קמא עת ביכר את רצון העיתונאים .152

המשפט , ואשר מהווים רוב עובדי עיתון גלובס. וכך קבע בית פני רצון העובדים שאינם עיתונאים

 הנכבד קמא:
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סבורני שיש ליתן משקל לרצון העיתונאים שהודיעו באופן נחרץ על תמיכה בלתי מסויגת "

בקבלת הסכם אילקורפ. אמנם העובדים שאינם עיתונאים תמכו בהצעת דוידוביץ' 

המעודכנת והסתייגו מקבלת הסכם אילקורפ, אך נזכיר שבשלהי הדיון ניאותה אילקורפ 

, הגם שלא בשיעור שלו התחייב דוידוביץ' כלפיהם, ויש בכך כדי לבוא קראת העובדים

 ".להקהות את העדפת העובדים להצעת דוידוביץ' המעודכנת

של העובדים שאינם עיתונאים, אף  עמדתם המובהקתבכל הכבוד הראוי, דברים אלה אין לקבל.  .153

מיטיבה  דוידוביץ' היתה כי הצעתלאחר שניאותה אילקורפ לבוא לכיוונם כברת דרך קצרה מאוד, 

. ב"כ העובדים שאינם עיתונאים אף הסבירה באופן חד משמעי עם העובדים, לעומת הצעת אילקורפ

של העובדים, כמו גם  הבטחון התעסוקתיהשמירה על  -את הסיבות להעדפת הצעת דוידוביץ' 

 לטובת פעילות העיתון בעתיד.  הבטחת משאבים

י יש ליתן משקל רב יותר לרצון העיתונאים דווקא. אלא ואולם, בית המשפט קמא סבר, כנראה, כ .154

שגם בעניין זה שגה בית המשפט קמא, שכן בניגוד לאמור בפסק הדין, העיתונאים לא הביעו דעה 

, התקבל מכתב מטעם ארבעה עורכים 2.3.17וכך לאחר הדיון מיום אחידה ונחרצת לטובת אילקורפ, 

 .בהצעת דוידוביץ'בכירים בעיתון גלובס, התומך דווקא 

בהקשר זה יוער, כי בית המשפט קמא לא נתן דעתו, במסגרת פסק הדין, לסיכון שנשקף לעיתון  .155

כתוצאה מאישור הצעת אילקורפ, שעה שמימוש הצעה זו כרוך, כאמור, בריקון מוחלט של קופת 

אמנם בראון , תוך הותרת עיתון גלובס במצב כלכלי קשה עוד יותר מזה שבו הוא נמצא כיום. החברה

בשום שלב  דיבורים בעלמא.דיברו על כוונתם לגייס משקיעים, אך בשלב זה מדובר בלא יותר מאשר 

לא הצהירו בראון על זהות המשקיעים או על היקף ההשקעה הצפוי. להיפך, הגב' אלונה בראון 

 אינהא הצהירה בפני בית המשפט הנכבד קמא )ודברים אלה אף הופיעו בפרוטוקול הדיון(, כי הי

 יודעת כיצד להפוך את עיתון גלובס לרווחי.

בקופת מוניטין, כספים שמר דוידוביץ'  ש"ח, הצעת דוידוביץ' מותירה עשרות מיליוני לעומת זאת .156

 3הצהיר כי ישמשו לטובת פעילותו ופיתוחו של עיתון גלובס. במכתב שצירף מר דוידוביץ' כנספח 

יר על כוונותיו ביחס לעיתון גלובס, על המניעים לרכישתו, , הוא אף הצה12.3.17ביום לתגובה שהגיש 

 והתחייב למימון לטובת פיתוח העיתון.

אדוארד קוסוי נ' בנק י.ל.  817/79בעניין זה, לא למותר להזכיר גם את הדברים שנכתבו בע"א  .157

 :284, 253( 3, פ"ד לח )פרויכטונגר בע"מ

חובת אמון לחברה באשר למכירה זו, בעל מניות שליטה, המבקש למכור את מניותיו, חב "

לב ובהגינות, והוא מפר את חובתו, אם הוא מוכר מניותיו -ועליו לפעול כלפיה בתום

-לקונה, אשר למיטב ידיעתו ירוקן את החברה מנכסיה ויביא אותה למצב של אי

 ."סולוונטיות

ושגה בית ת אילקורפ, כן להתעלם, מהסיכון הטמון לעיתון גלובס ולעובדיו בקבלת הצע אםלא ניתן,  .158

, כאשר אף בעלי התפקיד ציינו בהודעתם דינו לסיכון האמור-משפט קמא עת לא התייחס בפסקה

 ".אילקורפ טרם הראתה מקורות כספיים לקיום פעילות העיתון"כי  2.3.17מיום 

הוא היתרון, כביכול, בקיום  את בית המשפט קמא להעדיף את הצעת אילקורפ שהביאשיקול נוסף  .159

אילקורפ תהיה בעל מניות אחד במוניטין, לעומת מצב שבו מר דוידוביץ' יהיה בעל מניות הרוב ו

 בעלת מניות המיעוט.
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בכוונתה לגייס משקיעים נוספים, כך שבכל מקרה לא יהיה למוניטין  ,לפי הצהרות אילקורפאלא ש .160

ות, בעוד שדווקא אם זוכה דוידוביץ' ברכישה, יהיה אלא יהיו שם מספר בעלי מני ,בעל מניות אחד

 לחברה בעל מניות דומיננטי אחד שאין לו מגבלת משאבים.

על כן, שגה בית המשפט קמא עת נתן משקל מכריע לשיקול זה, שעה שהתעלם, כאמור לעיל,  .161

 לותופעיעצם ההיתכנות להמשיך את  -משיקולים רבים וחשובים אחרים, כגון הדבר הבסיסי ביותר 

 של עיתון גלובס.

 הצעת דוידוביץ' האחרונה עדיפה על הצעת אילקורפח. 

, בחן בית המשפט קמא את ההצעה, המערערו האחרונה של למרות החלטתו שאין לקבל את הצעת .162

 למעלה מן הצורך. לדבריו בבחינת 

עומדת בקריטריונים של מובהקות לעומת אינה כי הצעה זו  ,משפט קמא עת קבעהואולם, שגה בית  .163

הדין(, שכן בכך התעלם -לפסק 24)עמ'  "הן לגישת בעלי התפקיד ואף לגישתי אני"הצעת אילקורפ 

עצמם, לפיה "נוצרת מובהקות בסכום התמורה  בית המשפט קמא מהודעת העדכון של הכונסים

לטובת הצעת דוידוביץ' החדשה הן מבחינת גובהה והן מבחינת עיתוי תשלומה וכן קיימת מובהקות 

 )ההדגשה במקור(. "לכלל העובדיםבהצעה מבחינת התנאים המוצעים 

לי הימנעות מהתערבות בשיקול דעתם של בעשל את בית המשפט קמא שהנחה העיקרון לאור  .164

, המערערהתפקיד ביחס להצעתו האחרונה של  בעלילהתחשב בעמדתם של עליו התפקיד, היה 

קבעו במפורש, כי קיימת עדיפות הכונסים שבה הם אשר פורשה ונומקה בהודעת העדכון שהגישו 

 .על פני הצעת אילקורפהמערער מובהקת להצעתו האחרונה של 

שצורפה  מחוות הדעת הכלכליתוגם  ידבית המשפט הנכבד קמא התעלם מעמדת בעלי התפק .165

. חוות דעת זו, שניתנה על ידי ד"ר שלומי פריזט, אינה 12.3.17לתשובתו של מר דוידוביץ' מיום 

בין הצעת דוידוביץ' האחרונה לבין הצעת הריאלי הפער משתמעת לשתי פנים והיא קובעת כי 

יהיה שום צורך בתשלומי מס(  )בהנחה, בלתי סבירה, שלא %12.3אילקורפ עומד על שיעור שבין 

 התעלם ממנה ובכך שגה.המשפט קמא  שביתמדובר בפער עצום בכל קנה מידה,  !%41-ל

יטען מר לאור הפער העצום בין שתי ההצעות, שבית המשפט קמא כלל לא נתן עליו את דעתו,  .166

כי פסק דינו של בית המשפט קמא הוא בלתי סביר באופן קיצוני, באופן שמצדיק, דוידוביץ' 

אחרים, שבשלם יש הטעמים מבלי להתייחס לכשלעצמו, את התערבות ערכאת הערעור. זאת עוד 

, כאמור (ש"חמיליון  106להעדיף את הצעת דוידוביץ' )הן זו האחרונה והן זו שניתנה בדיון על סך 

 .לעיל
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 ף דברסוט. 

ולהורות כמבוקש ברישא  ורט לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את הערעורפלאור כל המ .167

 .להודעת ערעור זו

במקביל להודעת ערעור זו, מוגשת בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין של בית המשפט הנכבד יצוין, כי  .168

 קמא.

עילה ו/או סעד של המערער  מובהר, כי אין בהודעת ערעור זו כדי לגרוע מכל טענה ו/או זכות ו/או .169

ו/או כדי להוות הודאה בטענה כלשהי כלפיו. המערער שומר על כל טענותיו וזכויותיו ומכחיש כל 

 טענה כנגדו.

 

_______________ 

 , עו"דאלי זהר

 גולדפרב זליגמן ושות'

______________ 

 , עו"דאהרן מיכאלי

 גולדפרב זליגמן ושות'

 

______________ 

 קסוטו, עו"דשמוליק 

 קסוטו ושות'

  המערערב"כ  

 .2017באפריל  2היום, יום ראשון, ו' בניסן התשע"ז,    

 


