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כתב תביעה

א. פתח דבר - תמצית התביעה
1. עניינה של התביעה, בנזקים כבדים שהסב צו עיכוב ביצוע אשר ניתן לבקשת הנתבע (להלן גם:
"דוידוביץ"), במסגרת ערעור לבית המשפט העליון אותו הגיש 2/4/2017-1, על פסק דינו של
בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' הנשיא א' אורנשטיין) בעניו מכירת השליטה בחברת
: "מוניטין"), אשר פעילותה העיקרית היא החזקה בעתון מוניטין עתונות בע"מ (להלן

י'גלובס'י.
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2. כתנאי לצו עיכוב הביצוע לתקופת הערעור, ובשים לב לנזקים שצו זה צפוי היה לחולל, הורה בית
המשפט העליון (כב' השופט יי עמית) כי על מר דוידוביץ' להפקיד ערבות בנקאית בסכום 2 מליון
¤. ערבות זאת נדרשה, כמקובל, לשם יצירת בטוחה לתשלום בגין נזקי בקשת עיכוב הביצוע
למקרה שהערעור ידחה. ואכן, הערעור שהגיש מר דוידוביץ' נדחה על ידי בית המשפט העליון, כך

שצו עיכוב הביצוע אכן התברר ככזה שנתבקש שלא לצורך.

3. כבר בפתח דברינו נביא את דברי כב' השופט בדימוס א' גורן בספרו, סוגיות בסדר דין אזרחי,
מהדורה 12, 2015),

"לערבות ולעירבון שבהם מותנה הסעד הזמני נודעת חשיבות רבה.
ניתו לראות בהם מעיו "מחיר" שעל מבקש הסעד הזמני לשלם כתנאי
לתקפו של הסעד. הערבות והעירבון צריכים ליתן מענה מספק והגנה
ראויה לזה שהצו מופגה כלפיו, אם בסופו של יום יוחלט בתובענה נגד
מגישה, שביקש את הסעד הזמני. על כן, על בית המשפט לקבוע
סכום נאות ואף סוג הערבות הינו בעל חשיבות (לדוגמה ערבות

... בנקאית או שגיתן להסתפק בערבות צד שלישי

יש להתחשב בנזק האפשרי העלול להיגרם לנתבע, עקב הענקת הסעד
הזמני נגדו בשלב שבו טרם נקבעו עדיין חבותה והיקפה, אם בכלל".

4. ברם הנזק שנגרם במקרה דכא עולה על סכום הערבות שהופקדה, כפי שיפורט בתובענה זו:

5. בחודש נובמבר 20:6, או בסמוך לכך, החליט מר דוידוביץ' - תושב חוץ (המחזיק בתעודת הזהות
ישראלית), שמרכז חייו ועסקיו הינס בחו"ל, ואשר עד כה לא פעל עסקית בישראל מעולם -

לרכוש את השליטה בעיתון העסקים "גלובס", כלי תקשורת כלכלי ידוע ובעל מוניטין רב.

6. שאיפתו של מר דוידוביץ' לרכישת השליטה בגלובס, נעשתה במסגרת כינוס נכסיו של מר אליעזר
: פישמן. כונסי הנכסים שמונו מטעם בנק לאומי - עו"ד רונן מטרי ועוי'ד איל רוזובסקי (להלן
"כונסי הנכסים") - הוסמכו למכור את מניות השליטה במוניטין (כ- 570/0), אותן שעבד מר
: חברת פיש עת בע"מ פישמן לבל"ל (המניות הוחזקו ושעובדו על ידי חברות פרטיות של פישמן

וחברת נכסי משפחת פישמן בע"מ).

7. במסגרת כינוס הנכסים למכירת מניות השליטה במוניטין, העמידו כונסי הנכסים למכירה
1000/0 ממניות גלובס ובית הדפוס, הנמצאות בבעלות מלאה של חברת מוניטין.

מר דוידוביץ' הגיש הצעה לרכישת גלובס ואף השתתף בהתמחרות שניהלו כונסי הנכסים לשם
כך.

8. בעקבות התנגדות התובעות למכירת השליטה ב"גלובס", להבדיל ממכירת מניות השליטה של
� "אילקורפ") ומר דוידוביץ' על רכישת חברות פישמן במוניטין, התמודדו התובעת 1 (להלן

השליטה במוניטין (כאמור 570/0 מהון מניות מוניטין).
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9. כבר בשלב ההתמחרות לרכישת גלובס, ובוודאי בהתמודדות על רכישת מניות פישמן במוניטין,
ידע מר דוידוביץ' היטב, כי לאילקורפ, בעלת מניות אף היא במוניטין, קיימת זכות סירוב ראשון

לרכישת מניות פישמן במוניטין.
כלומר, דוידוביץ' היה מודע והביא בחשבון כי קיימת סבירות גבוהה שגס לאחר ההתמחרות
והתמודדות, השליטה במוניטין לא תעבור לידיו, אלא לידי אילקורפ, הזכאית לממש את זכות

הסירוב הראשון שלה,

10. במהלך המערכה המשפטית שהתנהלה בבית המשפט הנכבד (בפני כב' הנשיא אי אורנשטיין),
קיבל מר דוידוביץ', למורת רוחן ותחת התנגדותן של התובעות, הזדמנויות חוזרות ונשנות לשפר

את הצעתו.

11. חשוב לציין כי התנהלותו של מר דוידוביץ' במהלך ניהול ההליכים בפני כב' הנשיא אורנשטיין,
העלתה חששות (לא רק בלב התובעות), לגורל העיתון ולאופן פעילותו בעתיד, אם וככל שזה

יגיע לידיו. נבהיר:

א) מר דוידוביץ', אינו בא מעולם התקשורת (גס לא בחו"ל), עולם הדורש ידע
וניסיון ייחודיים (ועל כך יעידו מספר רב של פשיטות רגל של גורמים לא
מקצועיים שרכשו כלי תקשורת בישראל בעשור האחרון). ברם, הוא לא נתן
הסבר מניח את הדעת למניעי שאיפתו לרכישת העיתון, הגס שהתבקש לעשות

כן מספר פעמים ,?

ב) בכל הקשור בעסקת גלובס, מר דוידוביץ' נעזר בנציגו, מר גיר חפץ, מי שבימים
אלה אנו מתבשרים על פעולותיו בתחום התקשורת, אשר אינן מתיישבות

; (בלשון המעטה) עם חופש העיתונות (ולו על פי הוראותיו)

ג) מר דוידוביץ' לא הבהיר כדבעי (על אף שנשאל לא פעם) האס ומי עומד
מאחוריו ברכישה מבוקשת זו ואת מי הרכישה המבוקשת תשרת, הגם שניכר

מהתנהלותו כי הוא אינו עומד בפני עצמו בעסקה זו.

; ד) מר דוידוביץ' לא הבהיר מהם ומהיכן אמצעיו הכספיים לרכישת גלובס

ה) מר דוידוביץ' לא הבהיר מדוע הפעילות העסקית הראשונה והיחידה שאותה
הוא מעוניין לבצע בישראל היא דווקא לרכישת עיתון כלכלי חשוב זה.

0 מר דוידוביץ' הגיש הצעות חוזרות ונשנות, לרכישת העיתון, ללא נטילת רשות
מבית המשפט, התמקח באולם כב' הנשיא, אותו הפך לזירת מסחר, ואף ניסה
להעלות את הצעתו גס לאחר שהסתיים הדיון בפני הנשיא ולאחר שכב' הנשיא

פרש לכתיבת פסק דין.
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12. לאחר מערכה משפטית ממושכת ורבת שלבים, שהתנהלה בפני כב' הנשיא נקבע בפסק דין
מפורט, בהיר וחד-משמעי, כי השליטה בחברת מוניטין תימכר לאילקורפ ולא לדוידוביץ'.

13. ואולם, גם לאחר שמר דוידוביץ' נחל הפסד בבית המשפט הנכבד, הוא לא השלים עם תוצאת
פסק הדין. על אף סיכויי הערעור הנמוכים בבית המשפט העליון (סוף דבר מעיד על תחילתו)

בחר מר דוידוביץ' לערער על פסק הדין של כב' הנשיא אורנשטיין, ואף עתר לצו עיכוב ביצוע,
אשר נועד לעכב את העברת השליטה במוניטין (וממילא בגלובס) לידי התובעות.

14. זאת עשה מר דוידוביץ', על אף שהשגותיו החוזרות ונשנות במסגרת ההליכים בפני הנשיא
אורנשטיין הביאו לאבדן זמן יקר, ועל אף שמר דוידוביץ' היה מודע לקיומה של זכות סירוב

שעומדת לחברת אילקורפ, כאמור.

15. חשוב להדגיש כי הערעור ובקשת עיכוב הביצוע התבקשו על ידי מר דוידוביץ/ על אף שהוא
ידע, כי גלובס, שסבל מתקופת סטגנציה ממושכת, במהלך תקופת כינוס הנכסים על מניות

השליטה בו, נמצא במצב שברירי ועלול להיפגע אנושות, על 200 עובדיו.
צו עיכוב הביצוע התבקש על ידי מר דוידוביץ' וניתן בתקופה מאוד רגישה וקשה מבחינת גלובס
ובכך סיכן מר דוידוביץ' את עצם קיומו, דחה את שיקומו ההכרחי והעמיק את הפסדיו, וזאת
לאחר העיכובים הקודמים בהעברת השליטה שנגרמו על ידי מר דוידוביץ' במסגרת ההליך בפני

כב' הנשיא אורנשטיין.

16. בנוסף להגשת ערעור לבית המשפט העליון, מר דוידוביץ' גם התערב התערבות בוטה בניהול
הפנימי של גלובס, עת פנה במישרין לעובדי העיתון והודיע להם כי הגיש ערעור על פסק הדין,
בניסיון לזכות בתמיכתם. פעולה זו הביאה כשלעצמה לנזק לעיתון ולעובדיו והגבירה את

האנדרלמוסיה.

17. בקשתו של דוידוביץ' לעיכוב ביצוע העברת השליטה בחברת מוניטין מכונסי הנכסים לאילקורפ
נעשתה על ידו, הגס שירע היטב כי בימי עיכוב הביצוע עלול להיחרץ גורלו של הנכס המרכזי של

: מוניטין - גלובס, בשים לב להדבק הדברים הבא

א) עיכוב הביצוע אירע בתקופה קריטית לחברה, לאחר תקופה ארוכה בה פעלה
החברה בצל חוסר וודאות הנובע מהליכים משפטיים ממושכים למכירת השליטה

בחברה. עיכוב הביצוע האריך והעצים את אי הודאות באופן שאינו ליניארי.

ב} עיכוב הביצוע חל בתקופה בה פעלה החברה ללא מנכ"ל וללא היה עורך ראשי

(המנכ"ל איתן מדמון והעורך חגי גולן התפטרו בסמוך למתן פסק דינו של כב'

הנשיא אורנשטיין) ,� לאור הליכי עיכוב הביצוע, לא ניתן היה למנות בעלי תפקידים

חיוניים אלה בחברה, דבר שהביא לכך שהעיתון, שסבל ממילא מהזנחה ניהולית,
מצא עצמו ללא אנשי מפתח בתקופה קריטית וממושכת וללא יד בוטחת שתנהיג
אותה. בנוסף, ההליכים המשפטיים הובילו לכך שעובדי החברה היו מפולגים
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ומסוכסכים זה עם זה (ואף יוצגו בנפרד בערכאות השונות תוך הצגת עמדות
מנוגדות). ברי כי גיף תקשורת, המוציא מדי יום מוצר חדש הנוצר בידי עובדיי;
רגיש במיוחד להיעדרם של אנשי מפתח ולמצב של אי ודאות המשפיע על

העובדים.

ג) צו עיכוב הביצוע עמד בתקפו במשן 43 יום נטו, ברם השפעתו על החברה הינה
ארוכה יותר. היא החלה עוד 12 יום לפני הגשת הבקשה (דהיינו ביחד 55 ימים) -
לאור הצהרותיו של מר דוידוביץ' כלפי כונסי הנכסים, כלפי אמצעי התקשורת וכלפי
עובדי החברה בדבר כוונתו לערער ולעכב את ביצוע פסק הדין של כב' הנשיא
אורנשטיין. השפעת צו עיכוב הביצוע על החברה המשיכה לחול גם לאחר העברת

השליטה, ואותותיה ניכרו ועודם ניכרים בהמשך הדרך.

ד) רק לאחר העברת השליטה ניתן היה להתחיל לבצע פעולות משמעותיות לייצוב
העיתון, הקטנת הוצאות התפעול של גלובס והגדלת התפוקה שלו.

18. בתביעה זו נטען ונפרט כי במקרה שלפנינו הצורך בפיצוי התובעות הוא מובהק ביותר לאור:

א) נזקים של ממש

הערכת הנזקים מגובים בחוות דעת כלכלית מפורטת של פרופ' עדי אייל המצורפת

לתובענה זו, ונסמכת על דוחות כספיים, על סקר, על נתוני צפייה באינטרנט, על בחינת
התוצאות העסקיות שלאחר תקופת עיכוב הביצוע ועל מתודה כלכלית מפורטת.

ב) צפיות

למר דוידוביץ' היה מידע מקדים אחיות עוצמתו והיקפו הצפוי של הנזק למבקשת
ולחברה, שכן כבר בדיונים בפני כב' הנשיא אורנשטיין, דובר רבות על "הדימום'' של

גלובס והעובדה שהעיתון סובל הפסדים של מיליון ¤ בחודש.
: "יודגש, כי המבקש נכו( להעמיד כמו כן, בבקשת עיכוב הביצוע ציין מר דוידוביץ'
ערבויות, ככל שיידרש, בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד, להבטחת

הנזקים שייגרמו לאילקורפ כתוצאה ממתן צו עיכוב הביצוע, במקרה שהערעור יידחה''.

ג) קלישות סיכויי הערעור
סיכויי בקשתו של דוידוביץ' היו נמוכים ביותר מלכתחילה. מר דוידוביץ' היה מודע לכך.

פסק דינו של כב' הנשיא אורנשטיין היה ברור ונהיר, מנומק ומפורט

19. בתובענה זו נצביע גם על שיקולי רוחב והשפעות תמריציות על צדדים עתידיים. הטלת חובת
פיצוי בנסיבות אלה תשלח מסר ברור, שתכליתו מניעת הגשת בקשה לעיכוב ביצוע בקלות דעת
ואדישות כלפי הנזק הטמון בה. אי הטלת חובת פיצוי בנסיבות מסוג זה עלולה לעקר מתוכן את
הוודאות המשפטית ותאפשר לכל צד שהפסיד בדין לנצל את זכות הערעור לרעה, ללא מחיר ראוי תוך

ק לצד הזוכה. ז נ הסבת 
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20. התובענה דנא נתמכת כאמור בחוות דעת כלכלית מפורטת של פרופי עדי אייל, שהראתה הבדל
של ממש בתוצאות העסקיות בין מצב החברה במהלך תקופת עיכוב הביצוע לבין התקופה
שלאחריה. מחוות הדעת הכלכלית עולה, כי רק בחודש יוני 2017, לאחר ההכרעה בערעור, החל

העיתון לחזור לאיתנו, כאשר עד אז העיתון סבל מירידה בהכנסות.

21. חוו"ד פרופ' אייל מוכיחה כי הנזקים הישירים (כלבד!) הנובעים מעיכוב הביצוע במהלך 43
הימים מסתכמים בכ-3.3 מי ¤, וכי הוספת הנזקים הישירים בתקופת ההמתנה לערעור, על

פי אותה מתודולוגיה, מביאה את הנזקים לכ-4.2 מי ¤, בהרכב הבא:

א) אובדן הכנסות 1,481,000 ¤

ב) אי הקטנת הוצאות 1,670,000 ¤

ג) השבת הוצאות שהוצאו לשם הקטנת הנזק 150,000 ¤

סה"כ 3,301,000 ¤

ד} נזקים ישירים בתקופת ההמתנה לערעור 879,348 ¤

סה"כ 4,180,348 ¤

22. נוכח כל האמור לעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע לשלם לתובעות סכום של
4,180,348 ¤ ובכלל זה להורות על חילוט מלוא הערבות הבנקאית, בסכום של 2 מליון ¤,

אשר הופקדה על ידי מר דוידוביץי במסגרת בקשתו לעיכוב ביצוע פסק הדין נשוא הערעור.

23. כמו כן יתבקש בית המשפט הנכבד להשית עליו את הוצאות התובענה דנא, לרבות שכ"ט עו"ד
ועלות חוות הדעת, בצירוף מע"מ כדין בגינם.

מכאן ואילך תפורט התובענה באופן סדור, דבר דבור על אופניו.

ב. הצדדים

24. התובעת 1 ("אילקורפ") הינה חברה פרטית בע"מ, המצויה בשליטה וניהול של התובעות
2 ו — 3.

25.14 בתובעת 4 ("מוניטין"), והיתה בזמנים הרלבנטיים לכתב התביעה החזיקה אילקורפ ב 0/ס
בעלת מניות מיעוט במוניטין.

25. התובעת 2 (עדנה בר און) הינה אלמנתו של מר חיים בר און ז"ל, משמשת כבעלת השליטה
באילקורפ וכן הינה בעלת מניות בחברת בר און חיים אחזקות בע''מ, אשר אף היא אינה

בעלת מניות במוניטין.
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26. התובעת 3 (אלונה בר און) הינה ביתם של עדנה ושל מר חיים בר און ז"ל, משמשת כבעלת
השליטה באילקורפ וכן הינה בעלת מניות בחברת בר און חיים אחזקות בע"מ, אשר אף

היא אינה בעלת מניות במוניטין.

27. התובעת 4, מוניטין, הינה חברה פרטית בע"מ, המחזיקה במלוא הון במניות בחברות
המחזיקות בעתון "גלובס".

בזמנים הרלבנטיים לתביעה נשלטה מוניטין על ידי אליעזר פישמן ומשפחתו, באמצעות חברות
פרטיות (נכסי משפחת פישמן בע"מ ופיש עת בע"מ).

מניות מוניטין שבידי חברות פישמן הנ"ל (כ 570/0) שועבדו על ידו להבטחת חובות אחרים לבנק
לאומי לישראל בע"מ. בנוסף, החזיקה משפחת פישמן ו/או מי מן החברות הנשלטות על ידה

במחצית הון המניות של חברת בר און חיים אחזקות בע"מ.

מוניטין מחזיקה כ- 1000/0 ממניות חברות הבת גלובס וכספים מבית גלובס בע"מ ("כספיסי'),
המוציאות לאור את העיתון "גלובס'' (נכס חשוב ועיקרי של החברה) (להלן-"חבתת הבת" או

"גלובס").

ג, בקשת עיכוב הביצוע ונכונותו של מר דוידוביץי להפקיד ערבויות

28. ביום 14.3.2017 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (כב' הנשיא א'
אורנשטיין בפר"ק 32206-09-16 - להלן "פסק הדין של כבי הנשיא"), במסגרתו הוכרע מי
ירכוש את מניות השליטה (74.860/0) בחברת מוניטין מאת כונסי הנכסים שמונו למכירתן,
עוהי'ד רונן מטרי ואיל רוזובסקי מטעם בנק לאומי ועוה"ד פנחס רובין וירון אלכאוי מטעם

: "כונסי הנכסים"). בנק הפועלים (להלן

העתק מפסק הדין של כב' הנשיא אורנשטיין מצ"ב כנספח 1. ומהווה ככל יתר נספחי בקשה זו,
חלק בלתי נפרד הימנה.

29. בפסק הדין של כב' הנשיא נקבע כי אילקורפ, בעלת מניות המיעוט במוניטין (בשיעור של
25.140/0) תרכוש את מלוא המניות המשועבדות מאת כונסי הנכסים.

30. משמעות פסק הדין של כב' הנשיא היתה כי אילקורפ תהא בעלת המניות היחידה במוניטין,
בשים לב לכך שרכישת המניות המשועבדות, מצטרפות למניות הקיימות שבידי אילקורפ

במוניטין וכך תחזיק אילקורפ ב- 1000/0 מהון מניות החברה.

31. ביום 2.4.17 או בסמוך, הגיש מר דוד דוידוביץ' ערעור לבית משפט נכבד זה על פסק הדין של

כב' הנשיא. במקביל להגשת הערעור התבקש על יד מר דוידוביץ' - במעמד צד אחד - עיכוב
ביצוע ארעי וזמני.

העתק מבקשת עיכוב הביצוע שהוגשה על ידי מר דוידוביץ' מצ"ב כנספח 2.

32. מר דוידוביץ' הקדים פניה לערעורו, במסגרת מכתב מבוקר יום 28.3.2017 בו הודיע על כוונתו

להגיש ערעור ובגדרו עיכוב ביצוע, תוך שהוא מבקש מכונסי הנכסים ומאילקורפ להימנע
מצעדים למימוש פסק הדין.
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העתק ממכתב ב"כ מר דוידוביץ' מיום 28.3.2017 מצ''ב כנספח 3.

33. מבקשת עיכוב הביצוע עולה כי מר דוידוביץ' היה מודע לכך שבקשת עיכוב הביצוע עלולה

לגרום לנזקים לאילקורפ ו/או לחברה. ואכן, בראש בקשת עיכוב הביצוע ציין מר דוידוביץי =
"יודגש; כי המבקש נכון להעמיד ערבויות, בכל שיידרש, בהתאם לשיקול דעתו של בית
המשפט הנכבד, להבטחת הנזקים שייגרמו לאילקורפ כתוצאה ממתן צו עיכוב הביצוע,

במקרה שהערעור יידחה".

34. מר דוידוביץ' שב על נכונותו הנ"ל להעמדת ערבות, וציין בסעיף 6 לבקשתו כי הוא "מסכים
להעמיד ערבות משמעותית, כפי שיקבע בית המשפט הנכבד, להבטחת הנזקים שיגרמו

. לאילקורפ במקרה שהערעור ידחה"
הדברים הנ"ל צוינו על ידי מר דוידוביץ', לאחר שציין כי הוא "מודע לכן שעיתון גלובס -
הנכס המשמעותי של מוניטין - נדרש לתמיכה כספית" (מר דוידוביץ' מסביר כי ניתן לתמוך
בגלובס בתקופת הביניים באמצעות מזומנים שיש בקופת מוניטין, ברם הוא מודה, למעשה, כי

בתקופת הביניים העיתון הינו הפסדי וזקוק לכספים).

35. ובסעיף 26 לבקשתו שב מר דוידוביץ' על נכונותו להעמדת ערבויות, וזאת להבטחת נזקי
: "על כל האמור יוסף, כי המבקש נכון להעמיד ערבויות, ככל אילקורפ ולהבטחת נזקי גלובס
שיידרש, בהתאם לשיקול דעת בית המשפט הנכבד, להבטחת הנזקים שייגרמו לאילקורפ
ולגלובס כתוצאה ממתן הצו לעיכוב ביצוע, במקרה שהערעור יידחה...". מר דוידוביץ' שב על
נכונות להעמדת ערבויות בסעיף 159 לבקשת עיכוב הביצוע, בו ציין כי "די בערבות זו כדי לאיין

כל טענה לנזק כאמור".

36. מר דוידוביץ' גס היה מודע לכך כי עם קבלת השליטה במוניטין (ואגב כך בגלובס}, עתידה
היתה אילקורפ לבצע שינויים משמעותיים בחברה ובגלובס (שינויים נדרשים והכרחיים לאור
: "ברי כי לאחר מימוש מצבם העגום). בסעיף 145 לבקשת עיכוב הביצוע ציין מר דוידוביץ'
ההסכם, אילקורפ שבשליטת בר און תהא זכאית לעשות שימוש בכל הזכויות הנובעות
מבעלותה על 1000/0 ממניות מוניטין, ובכלל זה לקבל החלטות בלתי הפיכות הנוגעות לניהול
לאסטרטגיה ולעתיד מוניטין ועיתון גלובס. ברור, שמוניטין בשליטת בר אוו תהית חברה
שינה לחלוטין ממוניטין כיום, על כל הנגזר והמשתמע מכד, ולא ניתן יהיה להחזיר את הגלגל

לאחור אם וככל שיתקבל הערעור" (ההדגשה בקו תחתי - מקור).
נקדים ונציין כי, שינויים אלה בחברה, אותם צפה מר דוידוביץ' בבקשתו, היו אכן נחוצים,
חיוניים והכרחיים, וכל עוד לא נעשו שינויים אלה (בעטיו של צו עיכוב הביצוע) - סבלה החברה

נזקים והפסדים קשים.

37. בית המשפט העליון נעתר לבקשת עיכוב הביצוע ביום 3.4.2017, עת ניתנה על ידי כב' השופט י'
עמית ההחלטה, בה נקבע: "ניתן בזה צו ארעי זמגי המעכב ביצוע פסק דינו של בית המשפט
המחוזי מיום 14.3.2017. עם זאת, מובהר בזה כי כונסי הנכסים רשאים להמשיך בקידום

המימוש של ההסכם כאמור בסיפא של פסק הדין, אך מבלי לנקוט בצעדים בלתי הפיכים,
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א0 וככל שיתקבל הערעור. בנוסף להתחייבות העצמית, המבקש יפקיד ערבות גסד
2 מליוו ¤ וזאת עד ליום 9.4.2017 שעה 12:00".

(ההדגשה בקו תחתי, כאן ובכל מקום אחר, הוספה - אלא אס צויין אחרת - הח"מ) העתק
מהחלטת עיכוב הביצוע מצ''ב כנספח 4.

38. לאחר הגשת הערעור פנה מר דוידוביץ' לכלל עובדי גלובס, במהלך חג הפסח (אפריל 2017)
והודיע להם על הערעור שהגיש תוך שהוא שוטח בפני עובדי העיתון את תמצית נימוקיו. הודעה
זו כשלעצמה העצימה את חוסר הוודאות אשר שרר ממילא בקרב העובדים והשפיעה, מטבע

הדברים, על תפקודם. העתק מהודעתו של מר דוידוביץ' לעובדים מצ"ב כנספח 5.

39. ביום 14.5.2017 התקיים דיון בערעור בפני בית המשפט העליון וביום 15.5.2017 בשעות הערב
: "פסק הדין"} ונתן תוקף לפסק דינו של כב' ניתן פסק דין, אשר דחה את הערעור (להלן

הנשיא אורנשטיין.
העתק מפסק הדין בערעור מצ"ב כנספח 6.

40. ביום 19.6.2017 נערך ה"קלוזינג" של העסקה וזמן קצר בעקבותיו התגבש צוות ניהולי חדש
: בגלובס לרבות

אלונה בר און - יו"ר הדירקטוריון (ומככי'ל החל מה-18.12.17) {

; יובל סיגלר - מו"ל עד ליום 11.12.2017 או בסמוך

; נעמה סיקולר - עורכת

דרור בנגל - סמנכ"ל הכנסות ,-

ניר אינגביר - סמנכ"ל דיגיטל וחדשנות ,?

מיכל לובובסקי -סמנכ"ל אנשים.

: 41. החל מה-20/6/17, קבוצת מוניטין-גלובס, מוחזקת במלואה ובחלקים שווים ע"י

; א) חברת "אילקורפ", בבעלות משפחת בר און

ב) גב' ענת אגמון.

42. לאחר העברת השליטה בעקבות פסק הדין בערעור בוצעו במוניטין ובחברות הבת פעולות
משמעותיות להקטנת הוצאות התפעול שלה ולהגדלת התפוקה שלהן. במסגרת הפעולות
שבוצעו על ידי מוניטין, ואשר התעכבו כאמור בעטיו של צו עיכוב הביצוע נמנות הפעולות

הבאות;

א) מינוי בעלי תפקידים בכירים, כמפורט לעיל.

ב) קיצוץ משמעותי בהוצאות השכר של חברות הבת, עקב פרישה מרצון של כ-70
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עובדים שהחלה כחודש וחצי אחרי העברת השליטה בפועל ומשמעותה הכספית
הינה ניכרת מאוד.

ג) פעולות להעברת משרדי החברה וגלובס, דבר היוצר חיסכון משמעותי בעליות
השכירות ואשר ניתן היה להקדימה, אילו הועברה השליטה לאחר פסק דינו

של כב' הנשיא אורנשטיין.

ד) פעולות נוספות שניתן היה לבצע רק לאחר חילופי הבעלות.

43. במהלך תקופת עיכוב הביצוע נגרמו לחברה ולחברות הבת נזקים של ממש, עליהם נעמוד להלן.

ד. תוצאות עיכוב הביצוע
ד(1). מצבה הקשה של החברה במהלך תקופת עיכוב הביצוע

44. לא לחינם, התנה בית המשפט העליון את צו עיכוב הביצוע בהפקדת ערבות בנקאית בסכום
שנקבע, כשבית המשפט העליון, על סמך עיון בחומר שלפניו, מתרשם כי צו עיכוב הביצוע עלול

להסב נזקים משמעותיים. בפועל, הביא צו עיכוב הביצוע לנזקים העולים על סכום הערבות.

45. באופן יחסי, סכום הערבות אינו גבוה, בהשוואה לסכום העסקה שביצועה עוכב. כעולה מסעיף
3 לפסק הדין של בית משפט נכבד זה במסגרת הערעור, העסקה שביצועה עוכב, בין אילקורפ
לבין כונסי הנכסים, לרכישת מניות מוניטין, היתה בתמורה מצרפית של 106.64 מיליון ¤,
כאשר התמחור שיוחס לחברת לעיתון גלובס לבדו עמד על 45 מליון ¤. משכך, הפקדת ערבות
בנקאית בסכום של 2 מליון ¤ הינה שמרנית (פחות מ 50/0 משווי הנכס) ומהווה אומדן של הנזק

הנובע מעיכובה של עסקה בסדר גודל זה.

46. צו עיכוב הביצוע עמד בתקפו משך 6 שבועות נטו בדיוק (בין יום 3.4.17 ליום 15.5.17) והסב
נזק ופגיעה למוניטין וחברות הבת ובכך כמובן למשיבות 7, האמורות להיות בשלב זה בעלים
של מלוא מניות מוניטין כאמור לעיל. בפועל, וכמפורט לעיל, כבר ביום 28.3.17 (שישה ימים
קודם לכן) הודיע מר דוידוביץי על כוונתו לערער ועל כוונתו לעתור לעיכוב ביצוע פסק הדין,
תוך שהוא פונה לכונסי הנכסים ולאילקורפ ומודיעם על כך, לבל ישלימו את העסקה, כך

שתקופת עיכוב הביצוע בפועל היתה ארוכה מכך.

47. כאמור, אחד מנכסיה החשובים של מוניטין הינו המותג "גלובס", המוחזק על ידי מוניטין
באופן בלעדי (ראה פסקה 2 לפסה''ד), ואשר שיווע ליד בוטחת שתיטול את המושכות ותנהלו.

48. לא יכול להיות חולק כי הנחת המוצא הידועה לכל, המבוססת על החומר שהיה מצוי בפני בית
המשפט העליון, היתה כי מצבו של העיתון הינו קשה, ועיכוב בהעברת השליטה בו מסבה לו

נזקים ניכרים.
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49. בפסקה 1 לפסק הדין בערעור (נספח 6) ציין ראש ההרכב, כב' השופט י' עמית: "בד בבד עם
הגשת הערעור הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע המכירה. כדי להתיר את הספקות לגבי תקפותה
של המכירה ולגבי גורלו של העיתוי נוכח מצבו הקשת המחייב הכרעה מהירה, הוריתי
בהחלטתי מיום 3.4.2017 כי הערעור יישמע לגופו בהקדם, ופסק דין זה ניתן אף הוא בסמוך

לאחר תום הדיון בפגינו".

: בפסקה 14 לפסק הדין מציין כב' השופט עמית, כי חוסר הוודאות בנוגע לזהות 50. יתרה מכך
הבעלים של העיתון אינן רצוי, בציינו: "לכן יש להוסיף כי על פי התקגון, זכות הסירוב
הראשונה ניתנת להפעלה תוך 20 יום, ובמצבו הנוכחי של העיתוו לא היה זה נכון להותיר את

עתידו לוט בערפל משד תקופה כה ארוכה".

: להבנת בית המשפט מצבו של העיתון היה כה קשה, עד כי תקופה בת 20 יום הוגדרה 51. צא ולמד
כ"תקופה כה ארוכה". ממילא מובן כי תקופת עיכוב ביצוע בת 43 ימים נטו, בה שרר חוסר

וודאות בדבר עתידו של העיתון, הסבה נזק כפול ומכופל.

52. בעוד שהמחיר לרכישת המניות המשועבדות במוניטין נותר בעינו, כמחיר שנקבע במסגרת

ההסכם בין אילקורפ לבין כונסי הנכסים, הסכם שקיבל את אישורו של בית המשפט הנכבד,
פחת שוויו של ה"ממכר" במקביל לפחיתת שווי החברה והעיתון. במקביל פחת שווי אחזקות

המיעוט שהיו לאילקורפ עובר לרכישת השליטה במוניטין (25.140/0).

: מדובר בחברה, שההליכים המשפטיים בקשר למניותיה חבלו בה חבלה של ממש, והביאו 53. ודוק
לחילוקי דעות מהותיים בקרב עובדיה ואף לקרע בין קבוצות עובדים שונות. ביטוי (אחד מני
רבים) לקרע שהתגלע בין קבוצות העובדים השונות ניתן למצוא, בין השאר, בדברי כב' הנשיא

: אורנשטיין בפסק דינו

"סבורני שיש ליתן משקל לרצון העיתונאים שהודיעו באופן נחרץ על
תמיכה בלתי מסויגת בקבלת הסכם אילקורפ. אמנם העובדים שאינם
עיתונאים תמכו בהצעת דוידוביץי המעודכנת והסתייגו מקבלת הסכם
אילקורפ, אן נזכיר שבשלהי הדיון נאותה אילקורפ לבוא לקראת
העובדים, הגם שלא בשיעור שלו התחייב דוידוביץי כלפיהם, ויש בכד
כדי להקהות את העדפת העובדים להצעת דוידוביץ' המעודכנת. למען
שלמות הדברים אציין שהבחנתי שלתגובות האחרונות שהוגשו צורפו
עמדות של מספר עיתונאים. חלקם תומך בהצעה זו וחלקם ברעותה
ולא ראיתי באלה משום שינוי בעמדת העיתונאים אשר יוצגו בהליך
על ידי עורכי דין, שמייצגים את ועד העיתונאים והם בעלי יפוי הכוח

להציג את עמדת העיתונאים".
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54. עוד ראוי לציין כי עיכוב הביצוע חל בתקופה בה לא היה געל בית / מו"ל או מנכ"ל בחברה,
וזאת בעקבות פרישתו של מר איתן מדמון שכיהן כמנכ"ל. בהינתן ההחלטה לעיכוב ביצוע, לא

ניתן היה למנות מככ"ל מחליף (אלא רק דירקטור מטעם הכונסיס אשר שימש כמנכ"ל ארעי).

55. ברי, כי לא ניתן היה לגייס מנכ"ל ראוי במהלך תקופה זו, בה שרר חוסר וודאות בדבר בעל
השליטה בחברה, אשר ודאי שירצה להביא מנכ"ל מטעמו. ממילא ברור כי עיכוב הביצוע מנע
מינוי גורס מקצוע שינווט את הספינה הזו בים הסוער המתואר לעיל. אין צורך להסביר
באריכות את המשמעות של היעדר בעלים ומנכ'יל לאורך שבועות רבים בעסק גדול, לא כל
שכן בעסק מורכב, בתלוי באופן מובהק בכח האדם שלו, המצוי במשבר של אי-ודאות ובמצב

עסקי אתגרי.
העתק מאסמכתא בדבר פרישת המנכ''ל מצ"ב כנספח 7 לבקשה זו.

כמו כן, עיכוב הביצוע חל גם בתקופה שבה לא קיים עורך ראשי לעיתון גלובס בעקבות פרישת
העורך הראשי הקודם, כעולה מן ההודעה המצ"ב כנספח 8.

56. כידוע, בגוף תקשורת, השילוב של הכרח לפעול ללא עורך ראשי וללא מככ"ל לאורך שבועות
ובזמן עסקי מאתגר, הוא חמור ביותר.

57. עובדות אלו היו ידועות היטב למר דוידוביץ', או למצער צריכות היו להיות ידועות לו, בשים לב
לכך שמר דוידוביץי ביקש (ואף התעקש) לרכוש את החברה ובחן אותה ואת החזקותיה לרבות
באמצעות גישה לחדר המידע שהוקם לשם כך על ידי כונסי הנכסים. בנוסף, לאורך כל הדיונים
המשפטיים בתיק, להם היה מר דוידוביץ' צד, עלה מצב העיתון שוב ושוב ועלה הצורך בכניסת

בעלים חדש ומשלןס במהירה.

58. מר דוידוביך ידע אפוא היטב, או למצער צריך היה לדעת, כי עיכוב הביצוע המבוקש על ידו,
עלול להסב לחברה כמו גס לאילקורפ (בעלת מניות המיעוט, שעוכבה מלרכוש את יתרת

המניות בחברה) נזקים שלממש.

59. צו עיכוב הביצוע פגע בעסקה למכירת השליטה בחברה מכונסי הנכסים לאילקורפ, ועיכב את
: השלמת העסקה, בשים לב להוראת בית המשפט העליון, לפיה לא ינקטו צעדים בלתי הפיכים
"מובהר בזה כי כונסי הנכסים רשאים להמשיך בקידום המימוש של ההסכם כאמור בסיפא

של פסק הדין, אך מבלי לנקוט בצעדים בלתי הפיכים, אם וככל שיתקבל הערעור".

60. בעקבות הוראה זו, ועל יסוד ייעוץ משפטי עצמאי שקיבל, נמנע דירקטוריון החברה (בהובלת
הדירקטורים שמונו על ידי כונסי הנכסים) מלדון בנושאים מהותיים שעל הפרק ובכלל זה נמנע
מלאשר דוחות כספיים של חברת מוניטין (דוחות כספיים שאישורם היווה אבן דרך בהשלמת

העסקה), כמו גם של החברות הבנות שלה (גלובס).
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61. מצ"ב בהקשר זה דוא''ל המתאר הימנעות מקבלת החלטות שנשלח על ידי יו"ר דירקטוריון
החברה ביום 24.4.17, אשר העתקו מצ"ב כנספח 9. בו מצוין:

"בשלג הזה ועד להחלטת בית המשפט העליון לא תתקבלנה החלטות
בדירקטוריון מוניטין/גלובס בנושא שטרי הון. אפשר לקדם דיונים
בעניו, אפשר להכין חומרים, החלטה לא תתקבל. כך גם סוכם

בדירקטוריון האחרון לפני מספר ימים".

62. היעדר דוחות כספיים מאושרים וחתומים עיכב את ביצוע ה"קלוזינג" של העסקה. בהקשר זה
יובהר, כי על פי ההסכם בין אילקורפ לבין כונסי הנכסים, הסכם שאושר על ידי כב' הנשיא
אורנשטיין, עובר לסגירת העסקה היה על הצדדים (אילקורפ וכונסי הנכסים) לבצע חלוקה (של
כספים ושל זכויות). ברם על פי סעיף 302(ב} לחוק החברות, תשנ"ט - 1999, על החלוקה

להתבצע על פי "הדוחות הכספיים המותאמים האחרונים, המבוקרים או הסקורים, שערכה

ההגרה... ובלבד שהמועד שלגביו נערכו הדוחות אינו מוקדט ביותר משישה חודשים

ממועד החלוקה1/

63. צו עיכוב הביצוע עיכב אפוא באופן ברור ומובהק את השלמת עסקת המכר, ואת כניסתה של

אילקורפ לחברה. העיכוב בכניסת אילקורפ לחברה הסב נזק ממשי, כאמור לעיל, הן לחברה

והן לאילקורפ. זאת שכן, כל עוד נבצר מן הצדדים להשלים את העסקה, לא ניתן היה להתחיל

בביצוע ארגון מחדש של החברה, לא ניתן היה להתחיל ביישום צעדי ייעול, השקעה ופיתוח,
צעדים שהינם דרושים, כאוויר לנשימה, לחברה ולחברות הבנות שלה.

64. המושג 1£¥<10\181 1£\1ד1, קיבל במקרה דנא משמעות רבה וחל כפשוטו כמשמעו.

ד(2). אינדיקציות לנזקים בפסקי הדיו ובכתבי הטענות

65. הנזקים שנגרמו לחברה (ולמבקשות) במהלך עיכוב הביצוע, היו ידועים מראש.

66. כפי שנראה להלן, הדברים נקבעו כממצא שיפוטי ואף צוינו על ידי מר דוידוביץ' עצמו, בבחינת
הודאת בעל דין. נפרט:

א) בפסק דינו של כב' הנשיא, נקבע =

פסקה 10 עמ' 11 י.

"לא זו בלבד, יש צורד בהכרעה דחופה נוכח מצבו הכספי הקשה של
העיתון שצובר הפסד של כמיליון ¤ לחודש. לכן ניתן להוסיף את

דברי כונס הנכסים עו"ד רוזובסקי שלפיהם משעה שקיימת זכות
סירוב ראשונה, קיימ קושי מובנה לעריכת התמחרות מקבל אני אפוא
את עמדת כונסי הנכסים שלא יהיה טעם רב בניסיונות לשיפור
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ההצעות וכי המהלכים בהקשר זה מוצו, זאת בנוסף למצב הקשה של
עיתון גלובס שמחייב הכרעה מהירה באשי לגורלו וייצובו. נוכה צוק

העתים אסתפק בהכרעה תמציתית."

: ובפסקה 20 עמי 24

"בית המשפט התבקש להכריע בדחיפות בבקשה נוכח צוק העתים,
המצב הקשה שבו מצוי העיתון, חוסר הוודאות באשר להמשך
השליטה בו, דבר שמשפיע על מספר רב של עובדים, עיתונאים, נותני

שירותים ואחרים ולאחר שמוצו הליכי המכירה של המניות."

ב) הדברים אף נאמרו על ידי מר דוידוביץ' בהודעת הערעור שלו, אשר העתקה מצ"ב
כנספח 10 ומהווים הודאת בעל דין פורמאלית מצידו.

ג) סעיף 76 .?

"יצוין, כי הנימוק כאילו מצבו הפיננסי הרעוע של העיתון מצדיק
להימנע מהתמחרות, בכל הכבוד, אינו יכול להתקבל. מצב פיננסי זה

לא היה חדש והיה ידוע מלכתחילה."

סעיף 132 =

"... הצעת אילקורפ נדרשים הכונסים לממו תחילה 4 מיליון ש"ח
מתוך קופת המזומנים המצויה במוניטין לשם כיסוי ההוצאות

השוטפות וההפסדים שצבר בינתיים עיתון גלובס."

הדברים צוינו אף בחווה"ד של ד"ר פריזט (הוגשה כנספח 29 לתיק המוצגים של
דוידוביץ), אשר העתקה מצ"ב כנספח 11* בסעיף 17 .?

, פעילותו "... אציין כי על פי מידע שהועבר אלי מבאי כוחו של דוידוביץ'
של עיתון גלובס הפסדית ונדרשים מקורות כספיים על מנת לכסות

הפסדים אלו."

ד) מצבו ההפסדי של העיתון כזכר גס בפרוטוקול הדיון בבית המשפט העליון (דיון
מיום 14.4.2017):

(1) מפי עו"ד מיכאלי, ב"כ מר דוידוביץ' בעמוד 7 לפרוטוקול: "אומרים

שגלובס במצב שאיגו מפתיע ואינו שונה ממצבם של עיתונים

1 כפי שצוין על ידי בית המשפט הנכבד פסקה 10 לפסק דינו בערעור, חוות דעת זו לא אושרה כמי שנכללה בחומר

הראיות: "המערער צרף חוות דעת כלכלית לערעורו, אולם חוות דעת זו לא ניצבה בפני כבי הנשיא אורנשטיין, ממילא

עורך חוות הדעת לא נחקר על אודותיה וכונסי הנכסים חלקו נמרצות על ההנחות שבבסיסה, כגון עלויות המס

הצפויות", ברם הקטע המצוטט להלן, מהווה הודאת בעל דין פורמאלית מצד מר דוידוביץ' בדבר ההפסדים הנמשכים

הנגרמים לעיתון בכל חודש וחודש וגובהם.
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אחרים, גלובס מפסיד כמליון שקלים בחודש, נתון, כך גאמר".

(2) מפי כונס הנכסים מטעם בל''ל עו"ד רוזובסקי, עמוד 9, שורה 30:

"בעצם צריך להוריד פטיש בסוף היום כי העיתון מתנהל ללא בעלים
והוא צריד כסף וצריך לסיים את ההליך".

(3) מפי עו"ד הורנשטיין, ב"כ העיתונאים, בעמ' 12 לפרוטוקול: "אנו
מדברים על עיתון שמפסיד מליון שקלים בחודש".

העתק מן הפרוטוקול מצ"ב כנספח 12.

67. הנה כי כן, אין ולא יכול להיות חולק, כי העיתון גלובס, אשר פעל ללא בעלים, נזקק לכספים
לכיסוי ההפסדים הנמשכים שלו. מדובר למעשה בנזק ניכר, קצוב, שהיה ידוע וצפוי, בסכום של
כמליון ¤ לחודש - נזק אותו היה על מר דוידוביץ' לצפות והוא אכן צפה אותו, כמו גס את

שיעורו.

68. שיעורו של רכיב הנזק הנ"ל הינו כאמור מיליון שקלים לחודש, כפול חודש וחצי של עיכוב
בצירוף תקופה נוספת שבה המשיך הנזק לתת את אותותיו.

ד(3). הנזק כפי שהיא משתקף בחוות דעת כלכלית מאת 0רו0י עדי אייל

69. בנוסף לאמור לעיל, קיימות במקרה דנא אינדיקציות מובהקות לנזק, הנובע מעיכוב הביצוע
כפי שהוא משתקף בחוות דעתו הכלכלית של פרופ' עדי אייל.

70. כדי לאפיין את הנזקים עיין פרופ' אייל בדו"חות כספיים ונתונים כספיים אחרים של גלובס,
והשווה בין התוצאות החודשיות בשנת 2017 לבין התוצאות החודשיות בשנה הקודמת.

כמו כן, בחן פרופ' אייל את תוצאות סקר 701, הבודק חשיפה של אמצעי תקשורת שונים אצל קהל
היעד הפוטנציאלי שלהם ועמד על מעמד העיתון בקרב קוראיו. כמו כן, בדק את מעקב הצפיות

.000§!6 ^31x1108 באתר העיתון בשוק הדיגיטל ובחן את נתוני

71. בנוסף, בחן פרופ' אייל את התוצאות העסקיות בתקופה שלאחר העברת השליטה, ובפרט את
מהלכי ההבראה שהכניסה ההנהלה החדשה ואת החיסכון שהביאה עימה.

72. חוות דעתו של פרופ' אייל הינה ברורה וחד - משמעית. עיכוב הביצוע הביא עימו נזקים ישירים
ועקיפים, הן בתחום הירידה בהכנסות והן באי הקטנת ההוצאות שניתן היה לבצע במהלכה,

כאשר הנזק הישיר לבדו עולה על גובה הערבות הבנקאית.
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ירידה בהכנסות

73. במהלך המחצית הראשונה של שנת 2017 - ובכללה בתקופת עיכוב הביצוע - חלה ירידה

משמעותית במספר קוראי העיתון, כעולה מסקר שביצעה חברת 101. כמו כן, חלה ירידה
בצפיות באתר החברה.

74. תפוצת העיתון ירדה בכ- 30 עד 35 אחוזים במחצית הראשונה של שנת 2017. בשוק הדיגיטל
חלה ירידה של כ- 240/0 בצפיות לעומת עליה של מעל 100/0 לקראת סוף 2017.

: 75. וכך מציין פרופ' אייל בחוות דעתו

"אין ספק, אם כך, שגלובס ספגה פגיעה משמעותית בתקופה זו.

סקר 101 אף התייחס במפורש לסיבות שגרמו לפגיעה זו במעמד
העיתון: "מאורעות החודשים האחרונים - כשהעיתון היה על המדף,
ללא עורך ראשי ועם מאבקי כוח פנימיים בתוך המערכת - נתנו
אותותיהם והעיתון נחתך בצורה משמעותית - מ-<6# ל-<4.3#, כלומר

ירידה של 3090. גס עיתון סיף השבוע של גליבס (המופץ ביום חמישי

בערב) סופג מהלומה: ירידה מ-4.4¥0 ל-2.9¥0, כלומר נחתך בכמעט
."359*>

"ניתן למצוא גיבוי ופירוט ביחס לממצאים אלו, בהתמקדות בשוק

הדיגיטל של צפיות באינטרנט. נתוני 1103ץ31ת1/ 16§000 מראים
ירידה חדה בצפיות במהלך המחצית הראשונה של 2017 לעומת
התקופה המקבילה אשתקד, ומעבר חד לשיפור בצפיות במהלך
החודשים אוגוסט-אוקטובר 2017. כפי שניתן לראות בגרפים שלהלן,
תהילת 2017 התאפיינה בירידה של כמעט 240/0 בצפיות, לעומת עלייה

של מעל 100/0 לקראת סוף 2017".

76. הירידה במספר הקוראים חלה הן בהשוואה לשנה קודמת, הן בהשוואה לעיתונים אחרים
ובפרט לעיתונים כלכליים אחרים, ובעקבותיה נגרמה, מטבע הדברים, גס ירידה ניכרת

בהכנסות החברה.

77. פרופ' אייל חישב ומצא כי במהלך המחצית הראשונה של שנת 2017 הפסיד העיתון כ- 6.2

מליון ¤, כאשר בחודש יוני - לאחר העברת השליטה - החלו נתוני גלובס משתפרים באופן
משמעותי.

78. פרופ' אייל קבע כי ההפסד בשיעור של 6.2 מליון ¤ במחצית השנה הראשונה של שנת 2017
מהווה הערכה בחסר של ההפסד האמיתי שנגרם לעיתון.



17

79. מכל מקום, חלוקה ליניארית של הפסד זה על פני תקופת עיכוב הביצוע משמעה הפסד של כ-
1.5 מליון ¤ לתקופת עיכוב הביצוע.

נזקים הנובעים מאי הקטנת הוצאות

80. בנוסף, מצא פרופי אייל כי עיכוב הביצוע מנע ביצוע צעדי ייעול והבראה שתוצאתן הינה אי
הקטנת הוצאות.

81. בעמ' 7 לחוות דעתו ציין פרופ' אייל:
"הנשיא אורנשטיין, אשר דן בתיק, היה ער לאופן בו התמשכות
ההליכים המשפטיים פוגעת בעיתון, ורבות דובר בדיונים על "דימום"
בדמות הפסד של מיליון ¤ לחודש, והצורד להגיע להכרעה כדי לעצרו.
התמשכות הפסד זה מעבר לנדרש מהווה חלק מהערכת שיעור הנזק
להלן, אד חשוב לקחת בחשבון לא רק את משן הזמן בו עוכב ביצוע
העברת השליטה והיקף ההפסדים הישירים באותה תקופה. על-מנת
להעריך נכונה את היקף הנזקים שנגרמו, יש לקחת בחשבון את "זמן
ההחלמה" שהתארך, ולא רק זמן "הדימום" עצמו. לשם כך, אתייחס
לא רק לנזק הישיר, אלא גם לאובדן רווחים שהיו אפשריים לולא היה
העיתון מעמיק בהפסדיו ובאייהודאות שאפיינה את מהלך העבודה
בו. כפי שאראה מטה, נזק שנגרם מהתמשכות מצב בעייתי אינו

ליניארי ביחס לזמן, אלא נוצרת דינאמיקה בעייתית אצל עובדים,
מפרסמים וקוראים כאחד, דינאמיקה בה חוסר אמון הולך ומעמיק,
ונדרשת עבודה רבה יותר לאורך זמן רב יותר כדי לתקן את שקולקל".

82. פרופ' אייל עמד על מהלכי ההבראה שהכניסה ההנהלה החדשה, אשר חסכו סכום כולל של
1,165,630 ¤ לחודש, קרי 1,670,736 ¤ לאורך 43 ימים בהם צו עיכוב הביצוע היה בתוקף.

סכום זה כולל את הקטנת הוצאות הנדל"ן, פרישת עובדים, וקיצוץ בהוצאות מגוונות, כולן פרי
מהלך הבראה שניתן היה להתחיל בו קודם, לולא צו עיכוב הביצוע.

83. בנוסף, פרופ' אייל מצא כי במהלך התקופה הרלבנטית הוצאו הוצאות ישירות להקטנת הנזק
בסכום של 150,000 ¤.

84. נמצא כי הנזקים הישירים הנובעים מעיכוב הביצוע מסתכמים כדלהלן:

א) אובדן הכנסות 1,481,000 ¤

ב) אי הקטנת הוצאות 1,670,000 ¤

ג) השבת הוצאות שהוצאו לשם הקטנת הנזק 150,000 ¤

סה"כ 3,301,000 ¤
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נזקים עקיפים ושיקולי מאקרו

85. פרופ' אייל ציין כי בנוסף, נגרמו לחברה, לחברות הבת ולמבקשות נזקים עקיפים
והוצאות עקיפות. פרופ' אייל הטעים כי "התוצאות העקיפות כוללות את השפעת העיכוב
על עובדי גלובס, שסבלו מתקופה של אי-ודאות ביחס לעתידם התעסוקתי, והארכת
הזמן בו נהלי העבודה וההיררכיה הארגונית היו בלתי-ברורים, רשמי העובדים ומידת
הפגיעה במורל ובאיכות העבודה שלהם תועדו בתהליד ייעוץ ארגוני וראיונות עם עובדים
רבים, בהם דיווחו על הערפל התעסוקתי בו פעלו, והשפעת אי-הודאות עליהם. יש לציין
שנזקיט מסוג זה קשים יותר לכימות, הגם שהם אמיתיים לא פחות (וכנראה מזיקים
עוד יותר) מהעלויות הישירות הניתנות למדידה. יתר על כו, פגיעת במורל עובדים
והתנהגות ארגונית הופכת לקשת יותר ככל שתקופת אי-הודאות גדולה, כד שמדובר

. בנזק אקספוננציאלי - שעלותו השולית הולכת וגדלה עם הזמו"

86. בעמ' 9 לחוות דעתו הבהיר פרופ' אייל; "בנסיבות אלו, יש לנסות ולהעריך את הנזקים
המצטברים גם בהקשר של יחסי עבודה עכורים שמתמשכים אל מעבר להכרעה בערעור,
ואת הנזקים שגגרמו לעיתון בשל פגיעה ביכולת לקבל החלטות ולקדם שיתופי פעולה
ופרויקטים דרושים. נזקים אלו דורשים זמן תיקון שקשה להעריכו מראש, אן בוודאי

חורג מספירה פשטנית של מספר הימים בהם היה צו עיכוב הביצוע בתוקף".

87. פרופ' אייל ציין כי פיצוי עקב נזקי עיכוב ביצוע נובע גם משיקולי מאקרו, בציינו בעמ' 15 =

"שיקולי מאקרו והשפעות תמריציות לעתיד לבוא

הגם שנתבקשתי רק להעריד נזקים בהליך הספציפי, איני יכול שלא להתייחס
לשיקול העקרוני העולה ממנו. מדובר בהליך אחרון מבין רבים ביחס לסוגיית
רכישת מניות מוניטין והשליטה בעיתון גלובס. בבית המשפט המחוזי התנהלו
דיונים רבים, ונציגי המערער, המשיבים, הבנקים, ואף כונס הנכסים הרשמי,
היו מעורבים. החלטת בית המשפט המחוזי ניתנה לאחר שלל הזדמנויות
להצעות כספיות ואחרות שנתנו הצדדים, ותוך שלאורך כל ההליך מתוארים
ההפסדים הנצברים של גלובס, שהלכו ותפחו בשל התמשכות ההליכים
המשפטיים. המערער היה מעורב בכל ההליכים, והציע מגוון הצעות שונות

לרכישת מניות מוניטין - שבסופו של דבר נדחו על-ידי בית המשפט.

בעת הגשת הערעור, כל הגורמים המעורבים, כולל נציגי נושים ונציגי מדינה
כאחד, עמדו מאחורי הכרעת בית המשפט והצהירו כי מדובר בהליך מיותר
שרק יגרום לעיכובים מיותרים. גם הצדדים המעוניינים רק בהשאת המחיר
שיקבלו, שלכאורה אמורים לתמוך בערעור ולקוות שיצליחו לשפר ולו במעט

את התקבול הצפוי, הביעו תרעומת על ההליך המיותר...
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לולא ישלם מבקש הצו את הנזקים שגרם, יהיו? בכד איתות לצדדים עתידיים
שתמיד ניתן וכדאי לבקש עיכוב ביצוע, שכן אין להם מה להפסיד. יתר על כן,
קבלת צו עיכוב ביצוע לא רק גורמת נזק למעוכב, אלא משפרת את עמדתו של
מבקש הצו במשא-ומתן ביניהם. צו עיכוב ביצוע הופן כן לחרב ולא רק למגן,
כאשר המבקש ישתמש בו כדי לסחוט את הצד השני במהלך המו"מ בתוך או

מחוץ לבית המשפט".

88. וכן ציין:

"יש לשים לב גם לשיקולי מאקרו והשפעות תמריציות על צדדים עתידיים. ללא
חובת פיצוי מלאה על הנזקים הנגרמים מעיכוב ביצוע, עלול צו מסוג זה להפוך
לחרב ולא רק למגן. צדדים המעוניינים להזיק לצד השני, וצדדים שמעוניינים
בכוח המיקוח העודף שצו מסוג זה מקנה להם, חייבים לדעת שלצד תועלתו,
קיימות גם עלויות. הנזקים שייגרמו לצדדים עתידיים ולמערכת המשפט מצווים

מיותרים, יעלו בהרבה על נזקי הצדדים הספציפיים בהליך הנדון כאן".

פרופ' אייל: 89. לסיכום, הבהיר

"מאבק השליטה ביחס לעיתון גלובס היה ארוך, מורכב, ומתוקשר. בנסיבות אלו
נגרמו לעיתון קשיים תפעוליים והפסדים כספיים רבים. צו עיכוב הביצוע ניתן
לאחר תקופה ממושכת של דיונים והצעות רבות של המערער והמשיבים לרכישת
מניות מוניטין. עיכוב הביצוע העמיק את אי-הוודאות ופגע בביצועים העסקיים
ובמורל העובדים גם-יחד, תוך יצירת נזקים שחלקם ניתנים לכימות וחלקם

קשים להערכה.

בעוד שצו עיכוב הביצוע היה בתוקף כשישה שבועות, תיקון נזקיו ידרוש זמן רב
יותר. קל יותר למנוע נזק מאשר לתקנו, ובסביבה עסקית מורכבת - ביתר שאת.
בנסיבות דנן, הערכת הנזקים לעיל מהווה כנראה הערכת-חסר לעלות האמיתית
של העיכוב בהעברת השליטה, ובהחלט ייתכן שהנהלת העיתון תידרש להמשיך
את מאמציה עוד זמן רב כדי לתקן יחסים ולהחזיר אמון של עובדים ושל לקוחות

שעזבו".

ה, בקשת עיכוב הביצוע היתה בלתי סגירה

90. במקרה שבו בעל דין מביא לעיכוב ביצוע פסק דין בו זכה יריבו, במקביל לערעור על אותו פסק
דין, אשר נדחה - שומה על המערער לפצות את יריבו, בגין נזקיו. חובת הפיצוי חלה גם אם
המערער היה משוכנע בטיב עילת הערעור, ומקום שבו הערעור נדחה - התוצאה מדברת בעד

עצמה ומחייבת את המערער לפצות את המשיב בקשר עם הנזקים שנגרמו עקב עיכוב הביצוע.

91. במקרה דנא קלישות סיכויי הערעור, וממילא חוסר התכלית שבבקשת עיכוב הביצוע - היו
ידועים וצפויים מראש, ומר דוידוביץ* ידע, או למצער צריך היה לדעת, כי סיכויי הערעור הינם
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נמוכים עד קלושים. מר דוידוביץ' ידע או היה עליו לדעת, כי עיכוב הביצוע המבוקש על ידו,
עלול להביא לנזק ניכר לאילקורפ ולחברה, בעוד שעה שסיכויי הערעור הינס נמוכים. מכאן, כי
מר דוידוביץ' ידע או היה עליו לדעת כי הגשת הבקשה לעיכוב ביצוע הייתה בלתי סבירה

בנסיבות העניין.

92. משכך, ועל אף שאין חובה על מבקש החילוט להוכיח כי הגשת הערעור היתה בלתי סבירה,
במקרה דנא היא מחויבת המציאות, מקל וחומר, לאור הוודאות הקרובה של תוצאותיה.

93. פסק דינו של כב' הנשיא אורנשטיין היה ברור ונהיר, מנומק ומפורט וכלשונו של כב' השופט
עמית בפסק הדין בפסקה 5: "בפסק דין מפורט ומנומק, בבחינת "דבר דבור על אופניו", דחה
בית המשפט המחוזי את ההצעה המאוחרת והכריז על הצעת אילקורפ כזוכה מנימוקים

. ומשיקולים עליהם אעמוד בהמשך"

94. העמדה לפיה השליטה במוניטין תוקנה לאילקורפ זכתה לתמיכת כל בעלי המקצוע
הרלבנטיים (כונסי לאומי, כונסי הפועלים, נציג הכנ'יר, המנהל המיוחד על נכסי החייב} ואף

זכתה לתמיכת ב"כ העיתונאים.

95. פסק הדין של כב' הנשיא אורנשטיין היה מושתת על קביעות עובדתיות ועל התרשמות בלתי
אמצעית מן הצדדים והתנהלותם, כך שהציפייה כי בית המשפט של ערעור ישנה את הקביעות
השיפוטיות הינה קלושה עוד יותר. עמד על כך כב' השופט י' עמית בשלהי פסקה 7 לפסק הדין

בערעור:

"ולבסוף, ולא אחרון בסדר חשיבותו. יש ליתו משקל להתרשמותה של הערכאה הדיונית
אשר ליוותה את הליך המכירה לכל אורד הדרך, על ההתפתחויות והתהפוכות שחלו
במהלכו, שכו זו התוודעה באופו ישיר לנפשות הפועלות ולהלכי הרוח באולם בית המשפטי/

96. על סיכויי הערעור הנמוכים למדים אנו גם לאור נסיונו של מר דוידוביץ' להציג גישה, העומדת
בניגוד לעמדת כונסי הנכסים והנושים המובטחים, בנוגע לניתוח התמורה בעסקת אילקורפ
בהשוואה לתמורה שהוצעה על ידי מר דוידוביץ'. חלק עיקרי מערעורו של מר דוידוביץ' נסב
סביב טענה, לפיה הצעתו, כפי שהיתה בדיון בפני כב' הנשיא אורנשטיין מיום 2.3.17, בטרם
תוקנה על ידי מר דוידוביץ' לאחר הדיון - היתה טובה, כביכול, מן התמורה שנקבעה בהסכם
בין כונסי הנכסים לבין אילקורפ. טענה זו, הועלתה על ידי מר דוידוביץי בניגוד לעמדת כונסי
הנכסים אשר מונו מטעם הנושים המובטחים, בניגוד לעמדת הכנ"ר, ועד העיתונאים, המנהל

המיוחד לנכסי החייב אליעזר פישמן וכמובן בניגוד לעמדת אילקורפ.

: וכצפוי, כב' השופט י' עמית קבע ביחס לכך בפסקה 7 לפסק דינו

"יחד עם זאת, ההנחה היא שלגישה המובטח ולחייב, או הנאמן על נכסי החייב, יש
תמריץ להשיא את התשואה, וכאשר השניים תמימי דעימ כי יש להעדיף הצעתו של

ראובן על פני זו של שמעון, יש לעמדתם משקל".
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97. גם יתר השיקולים נשוא פסק הדין ומכלול הנסיבות מלמדים על כך שסיכויי הערעור היו בלתי
סבירים מלכתחילה, כפי שצוין בפסקה 16 לפסק הדין:

"... נזכיר כי כנגד עמדתו של המערער נקבצו ותמכו בהצעתה של
אילקויפ כל המעורבים: כונסי בלי'ל, כונסי בנה"פ, הכונס הרשמי,
המנהל המיוחד על נכסי פישמן והעיתונאים. גם לכך משקל משל

עצמו".

98. דחיית הערעור היתה אפוא צפויה מראש, ומר דוידוביץ' הבין או היה עליו להבין כי העיכוב
המבוקש על ידו במסגרת בקשת עיכוב הביצוע הינו למעשה עקר, חסר תועלת או תכלית

מסתברים, שעה שהנזק שהוא מביא בכנפיו הינו וודאי וצפוי.

ה נטיונותיו של מי דוידוביץי לחמוק מחילוט הערבות הבנקאית

99. בטרם ייפרש הטיעון המשפטי, יצוינו נסיונותיו הסרק של מר דוידוביץ' לקבל לידיו את
הערבות הבנקאית אותה הפקיד בבי המשפט העליון.

100. התובעות הגישו לבית המשפט העליון בקשה לחילוט הערבות הבנקאית.
העתק מבקשת החילוט ללא נספחיה מצ''ב כנספח 13 לתביעה זר.

101. מנגד, הגיש מר דוידוביץ' הגיש מספר בקשות שתכליתן מניעת בירור בדרישת החילוט,
ובכללן טענה כאילו בקשת החילוט הוגשה באיחור (בטענה שנדחתה לפיה תקופת הפגרה

נמנית במניין הימים).
העתק החלטת בית המשפט העליון (כב' הרשמת ל' בן מלך) אשר דחתה ביום 15.2.2018 את

נסיונו זה של דוידוביץ' מצ"ב כנספח 14.

102. כמו כן, הגיש מר דוידוביץ' בקשה נוספת להשבת הערבות לידיו, לאור כותרת בקשת
התובעות לחילוט הערבות הבנקאית, שלא נשאה חן בעיני הנתבע. בית המשפט העליון

: (כב' השופט י' עמית) דחה ניסיון זה בציינו

"טענת המבקש כי יש למחוק את בקשתן של המשיבות מאחר
שהוכתרה כ"בקשה לחילוט" ולהשיב לידיו את הערבות, אין בה ולא
כלום.... העובדה שהמשיבות הכתירו את בקשתן כ"בקשה לחילוט"
אינה מעלה ואינה מורידה, שכן כפי שצוין, אף לשישתן מדובר
בערבות ועליהן להוכיח את נזקן כדי להיפרע ממנה, וממילא אין

מדובר בהליך של חילוט ללא הוכחת נזק".

103. יחד עס זאת, הורה בית המשפט העליון כי ההליך לא יידון כבקשה במסגרת הערעור
בתיק בית המשפט העליון, אלא יוגש כתביעה עצמאית - ומכאן התובענה דנא.



22

ה. הטיעוו המשפטי
104. התובעות יטענו כי על הנתבעים לפצותם בגין מלוא הנזקים שנגרמו להם עקב צו עיכוב הביצוע.

105. חובת הפיצוי נובעת מן ההתחייבות העצמית שהנתבע מסר עם בקשת עיכוב הביצוע.

106. בנוסף, חובת הפיצוי מושתתת על הערבות הבנקאית שהנתבע חוייב להפקיד.

107. ככלל, בעל דין הזוכה בדינו זכאי לממש את פירות זכייתו, ללא תלות בשאלה האם יריבו הגיש
ערעור אס לאו. חריג לכך הינו מקרה שבו ניתן צו עיכוב ביצוע, המשהה את ביצוע פסק הדין עד

להכרעה בערעור.

108. ביום 11.4.2013 נכנסו לתוקף תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשע"ג-2013 (להלן: התיקון
לתקנות) בגדרו הוספו הוראות תקנות 467(ב) ו-(ג) לתקסד"א, אשר החליפו, בין היתר, את
תקנה 471(א) לתקסד"א, אשר קבעה (ערב התיקון האמור), כי סעד זמני לתקופת הערעור יינתן

"מטעמים מיוחדים שיירשמו".

109. ביטולה של תקנה 471 לתקנות סדר הדין האזרחי והיעדר דרישה לקיומם של "טעמים
מיוחדים שיירשמו'' בהוראת תקנה 467 בנוסחה כיוס, מקל על האפשרות לקבל צו עיכוב
ביצוע, אך במקביל הוא מלמד כי עצם מתן צו עיכוב הביצוע אינו מצביע על סבירותו

מלכתחילה.

110. תקנה 467 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984, העוסקת בעיכוב ביצוע פסק דין
: בעקבות ערעור, מפנה לפרק העוסק בסדרי הדין הנוגעים לסעדיס זמניים בערכאה הראשונה

"(ב) הוגש ערעור או בקשת רשות לערער, רשאי בית המשפט
שלערעור להורות על עיכוב ביצועה של החלטה שהיא נושא
ערעור או נושא בקשת רשות לערער, וכן על מתן סעד זמני בנוגע

להחלטה כאמור, למועד שיקבע ובתנאים שיראו לו.

(ג) הוראות תקנה *36(א) עד (ד) יחולו על בקשה למתן סעד או
עיכוב ביצוע שיוגשו לפי תקנה זו, בשינויי© המחויבים לפי

העניין".

111. תקנה 364(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, החלה כאמור על בקשת עיכוב ביצוע, מסדירה את
; סוגיית הפקדת ערבות להבטחת הסעד וקובעת

"בית המשפט לא ייתן סער זמני אלא בכפיף להמצאת התחייבות
עצמית כאמור בתקנה 365(ב), וכ( ערבות מספקת, להנחת דעתו, לשם
פיצוי בגיו כל נזק שייגרם למי שאליו מופנה הצו כתוצאה ממתן הצו,
אם תיפסק התובענה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת; בית המשפט
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רשאי לפטור מהמצאת ערבות, אם ראה שהדבר צודק וראוי,
ומטעמים מיוחדים שיירשמו".

112. ברע"א 3780/16 קלנר רון ני עזבון פת גיטיה ז"ל (פורסם בנבו, פסק דין מיום 24.7.2016)
הובהר:

"מקום בו מבקש בעל דין לחלט ערבות שניתנה, עליו להוכיח את
זכאותו לפיצוי מכוח התחייבותו העצמית, כאשר הערבות נועדה
להבטיח את יכולת הפירעון. בהליך זה איו צורד להראות כי בקשת
הסעד הזמני לא היתה סבירה, ותחת זאת יש להוכיח את היקף הנזק
שנגרם למבקש ואת קיומו של קשר סיבתי בין הצו הזמני לבין הנזק.

על-פי תקנה 371(ב), מבקש מימוש הערבות יכול לעשות כן
במסגרת ההליד או בדרן של הגשת תובענה חדשה לפי כל דין
לערכאה המוסמכת. פרק הזמן שגיתן לניזוק לעשות כן עומד על
שישה חודשים, שאם לא כן תוחזר הערבות למפקידה (תקנה

."((>)371

113. חובת פיצוי התובעות בגין נזקן נובעת גס מהתחייבותו החד-צדדית של מר דוידוביץ', כפי
שהיא באה לידי ביטוי בבקשת עיכוב הביצוע, בה ציין הנתבע כאמור ברישא: "יודגש, כי
המבקש גכון להעמיד ערבויות, ככל שיידרש, בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד,
להבטחת הנזקים שייגרמו לאילקורפ כתוצאה ממתן צו עיכוב הביצוע, במקרה שהערעור
יידחה". מר דוידוביץ' שב על נכונותו הנ"ל להעמדת ערבות, וציין בסעיף 6 לבקשתו כי הוא
"מסכים להעמיד ערבות משמעותית, כפי שיקבע בית המשפט הנכבד, להבטחת הנזקים

שיגרמו לאילקורפ במקרה שהערעור ידחה".

114. חובת הפיצוי מושתתת גס על דיני הנזיקין, ובפרט על עוולת הרשלנות.
מר דוידוביץ' חב חובות זהירות מושגית וקונקרטית כלפי התובעות - המשיבות בערעור, מהן

; נמנע מלממש את מושא זכייתן במועד
; מר דוידוביץ' ידע או צריך היה לדעת כי סיכויי הערעור שנקט הינס נמוכים

; מר דוידוביץ' צפה וידע היטב כי בקשת עיכוב הביצוע עלולה להביא לנזק ניכר לתובעות
וממילא קייס גס קשר סיבתי בל ינתק, עובדתי ומשפטי, בין הגשת בקשת עיכוב הביצוע לנזק

שנגרם - ומכאן חובת הפיצוי.

115. במקרה דכא, הוכח הנזק באופן סדור וברור. הנזק פורט בחוות דעת כלכלית סדורה, הנסמכת
על דוחות כספיים, על סקר, על נתוני צפייה באינטרנט, על בחינת התוצאות העסקיות שלאחר

תקופת עיכוב הביצוע ועל מתודה כלכלית מפורטת.
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116. כפי שראינו לעיל, הנזקים הישירים כשלעצמם מצביעים על נזק ניכר, העולה על סכום הערבות
הבנקאית שהופקדה, כאשר הנזקים העקיפים מביאים את התוצאה לגבוהה הרבה יותר.

117. בהקשר זה תצוין ההלכה היסודית, לפיה הערכת נזק אינה חייבת להתבצע ברמת דיוק מתמטי.
בע"א 355/80 נתן אניסימוב בע"מ ני מלון טירת בת שבע בע"מ, פ"ד לה(2) 800 צויין בהקשר

זה:

"שאלה אחרת היא, מהי מידת הוודאות והדיוק, המתבקשת מהנפגע
בהוכחת הנזק והפיצוי. האם עליו להוכיח את הנתונים העובדתיים,
מהם ניתן לקבוע את מידת הנזק ואת שיעור הפיצוי במידת ודאות

ודיוק מוחלטים, או שמא ניתן להקל עליו בעניין זה!

ידועים מקרים, שבהם אין כל אפשרות להעריך את הפיצוי והנזק
במידת ודאות מרובה. האם יש בכן גדי להכשיל את תביעתו של

הנפגע!

הגישה המקובלת היא, כי מקום שהוכח קיומו של נזק, אין באי-
האפשרות לחשב אותו בדייקנות כדי לדחות את תביעת הפיצויים"

(ע"א 525/79 בעמ' 285). "מקום שהוכח קיומו של נזק, העובדה שאיו
אפשרות לחשב שיעורו במדוייק איו בה כשלעצמה כדי לשחרר את

המעוול מתשלום פיצויים לניזוק (ע"א 525/79, בעמ' 285). תורת
הנזק ותורת הפיצוי אינו תורות מדויקות, ואינו נדרש דיוק מתמטי,
ואינה נדרשת ודאות מוחלטת. כל שנדרש הוא, כי הנפגע-התובע

יוכיח את נזקו ואת הפיצוי המגיע לו במידת ודאות סבירה

(ץ!ח061131 16ל31ת6330�1) יכלומר, באותה מידת ודאות, המתבקשת

מנסיבות העניין".

118. בית המשפט העליון פסק לא אחת כי יש להקל על תובעים הבאים להוכיח נזק שנגרם להם בגין
אובדן רווחים (וזהו למעשה חלק מדרישת הפיצוי בגין עיכוב הביצוע), בשל היותו מבוסס,
מעצם טבעו, על השערות והערכות לגבי מה שהיה צפוי להתרחש. מבחינת התובע, די לו שיביא
אותם נתונים, אשר ניתן באופן סביר להביאם, תוך מתן שיקול-דעת מתאים לבית המשפט

. לעריכת אומדן להשלמת החסר"
ראה ע"א 646/85 יצירות ברנע בע"מ ני דניה חברה לפיתוח בע"מ. פ"ד מב(2) 793, פסקה 9

; לפסק דינו של כב' הנשיא מ' שמגר
, ע"א 11173/02 אלוניאל בע"מ נ' זאב בר בנין ופיתוח בע"מ, [פורסם בנבו] תק-על 2006(2) 16

; פסקה 7 לפסק דינו של כב' השופט א' ריבלין
ע"א 1229/97 אי.אמ.אי שיווק והשקעות בינלאומיים בע"מ נ' ע.ר.מ. רעננה לבניה והשכרה

בע"מ, פ"ד נג(4) 663, פסקה 7 לפסק דינה של כב' השופטת ד' דורנר).
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119. במקרה דנא, הוכיחו התובעות את נזקן באופן סדור ומובהק, הרבה מעבר למה שהיה עליה
לעשות בהתאם להלכה הפסוקה, ומכאן החובה לפצותן בגין מלוא נזקיהן.

ו. סוף דבי
120. נוכח כל האמור לעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד להזמין את הנתבע לדין ולחייב אותו לשלם

לתובעות ביחד ולחוד את 4,180,348 ¤.

121. כמו כן, יתבקש בית המשפט הנכבד להשית על הנתבע את הוצאות התביעה, לרבות שכ"ט
עו''ד בצירוף מע"מ כדין בגינו ולרבות אגרת משפט, עלות חוות הדעת וכל הוצאה אחרת.

י בועז אדלשטייןלעו''̂ז
גולדמן, ארליך, אדלשטיין, אביגד ושותי

ב"כ התובעות
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בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פי"ק 09-16*32206 בנק לאומי לישראל בעמ ני כתס גכסים רשמי תל אביב ואח'

בקשות 8 ו -13

לפגי כבי הנשיא איתן אורנשטיין

ונענייו: מר יוסף נגקל, עו"ד, מגהל מיוחד לגגסי מר 0ישמו 1
ע"י בייכ עו"ד ראב"ד טגריזו 2
המ<הל המיוחד 3
4
וגענייו: עורכי הדיו פנחס רובין וירון אלכאוי 5
ע"י בייכ עו"ד גורניצקי ושות* 6
ה כונסים מטעם ננק הפועלים 7
וגענייו: מר דחי דוידוגיץי 8
ע"י כייכ שמוליק קסוטו ועו"ד גדעון קינג 9

דוידוביץי 10
ונענייו: כתס הנכסים הרשמי 11
הנ<"ר 12

פסק דיך

1. גלל: 13
מונחת לפניי כקשה למכירת הפיגיות של חברת "מוניטי* עיתונות גע"מ" (להלן. "טוגיגיי!"), 14
שמוחזקות על ידי חברת "גבסי משפחת פישמן גע"טיי ועל ידי חברת "פיש עת בע'ימ". הבקשה 15
16 5�.46̂ הוגשה על�ידי עי"ד רונן מטרי ועו"ד אייל רוזובסקי בתפקידם ככונסי נכסים לשיעור של <
מכלל הון המניות המוקצה של מוניטין (שני אלה להלן: "כונסי הנכסים11). 17
18

2. עיקר העונדות הדרושות לענייו 19
2.1 מוניטין היא חברה רשומה בישראל שבמהותה היא חברת אחזקות, קרי. מחזיקה במניות של 20
התאגדויות שונות, בעלי המניות של מוניטין הן החברות: "נכסי משפחת פישמן גע"מ" ו- 21
57.46̂ מהמניות: ייגראון חיים אחזקות בע"מ" שמחזיקה 22 "פיש עת בע"מ" שמחזיקות ב- 0
7ג מהמניות; יתר המניות בשיעור של ט*14 25 מצויות בבעלות "אילקויפ בע"מ" 23 ב-^4,
(להלן � 'יאילקורפ"). החברות "נכסי משפחת פישמן בע"מ" וחברת "פיש עת בע"מ" (שתי אלה 24
: "פישמן"). מניות 25 ; "החברות"}, נמצאות בבעלות מר אליעזר פישטו ובני משפחתו (להלן להלן
: "בר אוךי). פישמן והמנוח חיים בר און ז"ל 26 אילקורפ מוחזקות על ידי משפחת בר און (להלן
היו מייסדיה של מוניטין. ל2
28

2 מתון 27
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בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פר"ק 32206-09-14 בנק לאוטי לישראל בעמ גי כונס גכסים רשמי תל אביב ואח'

בקשות 8 ו -13

לפגי כבי הגשיא איתן אורגשטיי(
4ראשונה לכל בעל מניות לרכישת מניות משנהו וזאת כקבוע במנגנון שבסעיף 29אי לתקנון. 3ושניים על ידי אילקורפ. בהתאם לתקנון ההתאגדות של מוניטין, הוקנתה זכות סירוב 2דירקטוריון מוניטין מונח חמישה חברים, כאשר שלושה מתוכם מתמנים על ידי החברות 1

9הכספי של גלובס אינו בין המשופרים והוא צובר הפסד של כמיליון ¤ לחודש. 8בענייני כלכלה. כגלובס מועסקים מספר רב של עיתונאים, עובדי מנהלה ואחרים. מצבו 7בע"ט". שתי אלה מפעילות את עיתון גלובס (להלן � "גלוגס"), שהינו עיתון יומי שעוסק כעיקר 2.26 מוניטין מחזיקה במניות של מספר חבתת ובין אלה � "גלוכס פבלישר בע"מ" ו"בית הדפוס 5
; אופציה לרכישה 10 ; מניות בחברת 11עוד אחזקות יש למוניטין באלה � ^90 בזכויות בשותפות בשם "גלובסקוס" 14למוניטין יש אחזקות בחברות הזנק. 13"מוניטין עיתוטת אחזקות (1985) בע"מ", שבקופתה מזומנים במיליוני שקלים; בנוסף, 12של געיות "הוט אחזקות תקשורת בע"ט" מחברת "קול אחזקה בע"מ"
 21ניתן צו לכינוס נכסיו של פישמן ועו"ד יוסף בנקל מונה כמנהל מיוחד לנכסיו (להלן -. "המגהל 20המסים בקשת פשיטת רגל נגד פישטו <פש"ר (תי'א) 3642-08-16). במסגרת הליך פשיטת הרגל, 19המשים נקטו בהליכים למימוש השעבודים הספציפיים שניתנו להם ובמקביל הגישה רשות 18פישמן מגיע למיליארדי שקלים, כאשר פישמן ערב לחלק ניכר מההתחייבויות האמורות. 17לקשיים. היקף חובותיהן של החברות ביחד עם חברות נוספות שבבעלות ישירה ועקיפה של 2.316 החברות שיעבדו לבנקים את המניות להבטחת החזר אשראיס, לימים נקלעו החברות ופישטן 15

 22. המייחד")
 29| נכסים על המניות שמשועבדות לבנק לאומי והוסמכו לממשן תוך השאת התמורה לנושי 128 ביום 29.9.16 ניתן פסק דין שאוכף את השעבוד ועורכי הדין מטרי ורוזובסקי מונו לכונסי 27| השעבוד על המניות. החברות נתנו את הסכמתן לבקשת כנק לאומי למימוש השעבוד. משכך, 26( ממניות מוניטין. נוכח המשבר שאליו נקלעו החברות, עתר בנק לאוטי לבית המשפט לאכיפת 25ן עומד על סך של כ- 700 מיליון ¤. להבטחת ההתחייבויות כלפי הבנק שועבדו לו י!*57.46 24| 2.4 על גושי החברות נמנה בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "בנק לאימי"), שחוב החברית כלפיו 23!

 30/ החברות.

; ''נגק הפועלים") שלו שעבוד על שיעור של *17.4 131 29 ניתן פסק דין שאוכף 33} ממניות מונלטין שמוחזקות על ידי "בדאון חייס אתזקות גג"מ1', בקשה לאכיפת השעבוד 32| 2.5 בהמשך, הגיש בנק הפועלים בע"מ (להלן { (פר"ק (ת"א) 1165-09-16). החברה לא התנגדה לבקשה, וביום 9.16.
 3 מתוך 27/
/
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בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו
פי''ק 32206-09-16 בנק לאו0י מישראל געט נ' ב\*ס נכסיט רשמי תל אביב ואח'

בקשות 8 ו-13
ל0גי כבי הנשיא איתן אוינששיין

 2את השעבוד וממנה את עורכי הדין פנחס רובץ ועו"ד ירון אלכאווי ככונסי נכסים על המניות 1
3המשועבדות לבנק הפועלים.

4 
, כוגסי הנכסיס בחנו תרחישים שונים למימוש המניות 3.16 כונסי הנכסים פעלו לתפיסת המניות ולמינוי דירקטורים מטעמס חלף שלושת הדירקטורים 35. פעולות גזנסי הננסים  למטעס פישםן בדירקטוריון מוניטין

8שטשועבדות לבנק לאומי.

13הנכסיס התמחרות בין המציעים השוגים לרכישת מניות גלובס שבידי מוניטין. 12חדר מידע וגיבשו מתווה למכירה למגיע שייתן את התמורה המרבית. בהמשך קיימו כתסי 11כגלובס. בהקשר זה בחנו כתסי הנכסיס את הדרוש, באו בדברים עם גורמים שונים, פתחו 3.210 כוגסי הנכסיס סברו שהמימוש המיטבי ייעשה באמצעות מכירת המניות שמוניטין מחזיקה 9

 123 הם נושלו מניהול מוניטין, פישמן דחק את רגלם שלא כדין מפעילות מוניטין והחברות הבנות 22| למוניטין ולחברות האחרות שבקבוצה וזאת בין היתר באשר לטענות יחידי בר און שלפיהן 121 משפחת פישטו מצד אחד ומשפחת בר און מגד שני, קיימות מחלוקות תהומיות באשר 20הבעייתיות שביחסים האמורים ועוד. בהקשר האחרון אבהיר שבין בעלי המניות, קרי, 19הרלוונטיות ובגדר אלה: המחלוקות שבין בעלי המניות לרבות טענות בר און כלפי פישמן, 18בשם דוד דוידוכיץ' (להלן� "דיידיביץ"). בבקשה פירטו כונסי הנכסים את עיקר העובדות 17יוטה מכירת זכויות מוניטין בגלובס ובגדר זאת אישור מכירת נלובק על ידי מוניטין למשקיע 16בית המשפט לאשר להם להצביע באסיפת כעלי מניות שלא מן המניין של מוניטין, שעל סדר 3.315 לאחר ביצוע האמור, הגישו כונסי הנכסיס כיוס 25.12.16 בקשה למתן הוראות שבח התבקש 14
 124 ובעיקר של גלובס, חוב אילקורפ למוניטין ועוד.

; העיתונאים; אילקורפ) המציעים השוגים. בין המציעים 125  27| נמנים ?. ג'רתלכו פוסט שהציעה 44.75 מיליון ¤; דוד דוידוביץ' שהציע45 מיליון ¤; ניו�מדיה 26| לבקשה הוגשו עמדות של; העובדים
 28/ שהציעה 51.5 מיליון ¤.

[
/

 מטעמים שיצוינו בהטשד לא ראיתי צורן להרחיב בעמדות הצדדים, לרבות באשר 29
/"
1

 להתנגדויות שהוגשו והמחלוקות שהתעוררו. די אם אציין לצורך ההכרעה את הנטען 30
/1,

תוך שמירת זכות הסירוב שיש להם על המגיות הנמכרות ועוד. 33הגכסיס לא הוסמכו למכור את מניות גלובס אלא את מניות מוניטין שמוחזקות על ידי גלוכס, 32| בהתנגדות של אילקורפ ובר און שלפיה אין מקום להליך של מכירת המניות בהינתן שכונסי 31
4 מתוך 27
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בית המשפט המחוזי בתל אביב - י0(
0ר"ק 32206-09-16 בגק לאומי לישראל בעט ני בוגקו <כסים רשמי תל אביב ואחי

 בקשות 8 ו -13
ו

ל0גי כבי ה<שיא איתן אורנשטיע
7והמחלוקות הועברו לגישור לפני כב' השופטת בדימוס חילה גרסטל. 6הנכסים ולאילקורפ להגיע לירי הסדר באמצעות גישור מהיר. הצדדים קיבלו את הצעתי 5נוכח ההתנגדות של אילקורפ ובהינתן המחלוקות שבץ הצדדים, בנסיבות אלה הצעתי לכונסי 4מניות של מוניטין בגלובס. כונס* הנכסים הבהירו לבית המשפט שקיים קושי במכירת המניות 3לכאורה בבקשה ובגדר זאת שמינוי כונסי הנכסים הינו על מניות פישמן במוניטין ולא על 2בדיון בגקשה במעמד הצדדים ביוס 12.1.17 הצבעתי לפני כונסי הנכסים על בעיתיות שקיימת 1

8 
'). בהתאם להסכם אילקורפ, התבקש בית המשפט לאשר לכונסי הנכסים למכור את 12כונסי הנכסים לבין אילקורפ ובנוסח שצורף לבקשה (המשך לבקשה 6> ;להלן: "הסבס אילקורפ" או 11המלצת המגשרת ושלפיה מתבקש בית המשפט לאשר הסדר שהתגבש במסגרת הליך הגישור שבין 10לאחר הליך גישור אינטנסיבי, הוגשה לבית המשפט ביוס 21.2.17 בקשת כונסי הנכסים שלה צורפה 49. בקשה לאישור 0כיר\1 המניות ל0י הסדר גישור  19דיבידנדים ממוניטין לבעלי המניות, קביעת מנגנון של מנהלת ביניים. ניתנו ביטחונות להתחייבות 18לאפשרות שחלקה יתקבל ממימוש "אופציית הוט", הגבלה של המועד האחרון לתשלום, חלוקת 17הינח כ- 106,654,000 מיליון ¤ כפוף להתאמות. הוצע שהתמורה תש(לס בשיעורים, תוך התייחסות 16בהסכם אילקורפ. לפי ההסכם האמור סך כל התמורה שצפויה להתקבל ממכירת המניות במוניטין 15את המניות שמשועבדות לבנק המעלים ובסח"כ מכירת נ*74.86 ממניות מוניטין, והכל כמפורט 14המניות שמשועבדות לבנק לאומי, קרי, את י46#,�5 ממניות מוניטין לאילקורפ או לצרף למכירה גם 13"הסכם הגישור1

 20ן אילקורפ, נקבע לוח זמנים לביצוע ההסכם ועוד.

 הפועלים וכן לב"כ אילקורפ. במכתב מציינת המגשרת שבמסגרת הליך הגישור הושגה הסכמה 22| להסדר הגישור צורף מכתבה של המגשרת מיום 19.2.17 לכונסי הנכסים לרבות לכונסים מטעם בנק 21|
|

 להבטיח את המשך הפעילות של גלובס שמהווה מקור פרנסה למספר רב של עובדים. 24! למתווה שהניא בחשבון מגוון שיקולים ובגדר זאת גורל העובדים, העיתונאים ואחרים והרצון 23
[

25
 28מבין ההצעות שהתקבלו (נספח ד' לבקשה). לדעת כונסי הנכסים הצעה זו פחותה מזו של הסכם 27בבקשה התייחסו כונסי הנכסים גם להצעת דוידוביץ' לרכישת מניות גלובס, שהינה ההצעה המיטבית 26

 אילקורפ.
|

29 

|
30 

(31 
̂י מוניטין. הן אלה שמשועגדות לבנק לאומי והן אלה שמשועבדות לבנק הפועלים, קרי, ^4.86? ממניות 33] במסגרת הבקשה התייחסו כונסי הנכסים להציגה חדשה שהגיש להם דוידוביץ' והפעם לרכישת מניות 32| הצעה חדשה של רזידובי

2 ?'  5 מתון
1

/ ?
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בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו
0ר"ק 6ג-09'32206 ננק לאומ* לישראל געמ גי מנס נגסיט רשמי תל אגיג ואחי

בקשות 8 ו -13
לפני גג' הנשיא איתן אוינשקייע

5שציינו בבקשה, תון הסתייגות למקרה שתשוט� הצעת דוידוביץ'. 4דוידוביץ' החדשה. לעמדתם של כונסי הנכסים עדיפה ההתקשרות בהסכם אילקורפ ומהטעמים 3כונסי הנכסים (תנו האחת והעחת ליתרונות (לחסרונות שבכל אחת מההצעות � הסדר הגישור והצעת 2מוניטין. זאת תמורת הסן של 100,000,000 ¤, ובהתאם למתווה שפרטיו צוינו בבקשה ובנספחיה. 1

6 
 3 [שוויוני. דוידוכיץ' עתר בנוסף להורות לכונסי הנכסים להתקשר עטו בהסכם לרכישת ממות גלובס, 12שוויונית ופתוחה שבמסגרתה יתאפשר למציעים להגיש הצעות לרכישת המניות והכל על בסיס 11על-ידי דוידיביץ' ונחת0 על�ידו. לחלופין ביקש דוידוביץ' להורות למנסי הנכסים לקיים התטחרות 10להתקשר עמו בהסכס למכירת 1)74.849 ממניות מוניטין, זאת בהתאם לחסכס שצורף לבקשה שנוסח 9לכך שבית המשפט יורה לכונסי הנכסים, הן אלה שמטעם בנק לאומי והן אלה שמטעם בנק הפועליס, 8דוידוביץ' הגיש באותו יום, 21.2.17, בקשה למתן הוראות מטעמו ?בקשה 13). בבקשה עתר דוידוביץ' 57. הצעת דמדוני\י החדשה והמעודכן

14לפי המתווה המקורי שפורט לעיל.
17בקשה 8, היא הבקשה שהגישו כונסי הנכסים. עוד הוריתי על הגשת תגובות. 16עם קבלת הבקשה הוריתי על הגשת תגובות ועל קיום דיון בה במעמד הצדדים ביום 7.3.17, ביחד עם 15
18 ; ; העיתונאים; אילקורפ ; כונסי הנכסים מטעם בנק הפועליס. כל הצדדים לרבות העיתונאים אן למעט 19לבקשה שהגיש דוידוביץ� הוגשו תגובות של המשיבים הבאים .? עובדי החברה ו כונסי הנכסים

1

; ההתחייבויות 21ן העובדים, מעדיפים את הסכם אילקורפ על פני הצעת דוידוביץ' החדשה. בהקשר זה מפנים הצדדים 20 ; היעדר דרישה של מצגים מצד כונסי הנכסים כלפי דיירוביץ* כנדרש 122 כץ היתר לכן�: התמורה שעל-פי הסכם אילקורפ עולה על זו שבהציגת דוידוביץי  23! המשופרות שניתנו לעיתונאים
 24\ על'ירו ועיד.

1
ן

בכל רכיב יגל זו שבהסכם אילקורפ, בין 25  דוידוביץי השיב לתגובות. לטעמו הצעתו עולה כמידה ניכרת ו
 30| חלוקת רווחים בטוניטין כמות שהדבר ייעשה בהתאם להסכם אילקרופ ועוד. 29מובטחת לעינית הספק שקיים בתשלום התמורה לפי הסכם אילקורפ; הצעתו אינה מביאה בחשבון 28] וניכויים נוספים שיגרעו מהתמורה שתשולם לפי הסכם אילקורפ; התמורה שתשולם על פי הצעתו 27] היתר בכן � התמורה שמוצעת על-ידו הלכה למעשה גבוהה יותר; יש ליתן את הדעת להפחתות המס 26'

|
31 

 6 מתוך 127 דוידוביץ' שבסופו שופרה הצעת דוידוביץ' המעודכנת, וכמפורט בנוסח ההסכם מיום 1.3.17 שצורף 133 שעות ספורות טרם הדיון, נמסר לבית המשפט על כך שנוהל מו"מ אינטנסיבי בין כונסי הנכסים לבין 132 6- עדנת הצעת ייידיבי*" החדשה המעודדות נשנית
ן
{
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בית המשפט המחוז* בתל אביב - יפו
0י"ק 32206-09-1$ בגק לאומי לישראל בעמ נ' גוגס *בס*ם רשמי תל אביב <אחי

נקשות8ו-13
לפני כבי הנשיא אית< אורגשטיי(

; רכישת 3.של 100 מיליון ¤ שכולל נם תשלוט עבור אופציית חוט תוך מגגנוגי התאמה שוגים; תשולם תמורה 2להודעת העדכון. לפי העדכון, ירכוש דוידוביץ' את הממכר. קרי, 0'74.869 ממניות מוניטין תמורת סן נ ,• הפקדת ערבות בנקאית בשיעור 4פוטנציאלית טספת; הסרת מצגים והתחייבויות שנדרשו מכונסי הנכסים בהצעה הקודמת ; ביטול מנגנוני התאמת התמורה כלפי מטה ; השלמת מימוש הזכויות באופציית חוט ועוד (להלן � "הזגעתדוידוביץי המעודכנת"), 5המניות "כמות שחף' 6הנדרש
 9המעודכנת והסכם אילקורפ. בעמודים 5-6 להודעת העדכון הוצגה טבלה שבה הושוו שתי ההצעות תוך 8כונסי הנכסים התייחסו בהודעת העדכון ליתרונות ולחסרונות שבשתי ההצעות -. הצעת דוידוביץ' 7

10ציון יתרונות וחסתנות לפי העניין.
11 

13בפתח הדיון במעמד הצדדים נמסרו לבית המשפט ההודעות הבאות; 12ל- הדיי! גמעמד ת*דדי0

, "העיתונאיס'י), לבין אילקורפ אשר במסגרתו 7.115 עו"ד הורנשטיין, באת-כח העיתונאים מסרה שבבוקר הדיון נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין 14  18צמצום מעגי לט9<י0 בהסכם זה וזאת עד ליוס 31.6.18". בנוסף נקבעו הוראות בנוגע לענייני ל 1תוקן סעיף 10 להסכמים הקיבוציים הקודמים שבין הצדדים ולפיו "לא יגהנעו עוד פיטורי 16ארגון העיתונאים - ועד עיתונאי גלובס (להלן
 19אתיקה.

ו
20 

 האחד, בעקבות מו"ם עם נציגות העובדים שאינם עיתונאים, התחייב דוידוביץ' לשמור על 21) 7.1 ב"כ דוידוביך עדכן בשני אלה:
ין

/ מצבת העובדים בעיתון למשך 18 חודשים, והכל כמפורט בסעיף 1 להודעה המשלימה, 22

!
 השני, הוגדלה התמורה הכספית כן שבמקום 100 מיליון ¤ תשולם תמורה נוספת מעל 24

|
 26| הקיימת וזאת בסן 2 מי<יון (13 שתשולם תוך 24 חודשים. כלומר, ההצעה של דוידוביץ' עמדה 25

 על סל של 102,000,000. ¤.
|
 במהלך הדיון במעמד כל הצדדים אפשרתי לכל אחד מהס לשטוח את עמדתו וכעולה 28ן
|

29 
 מפרוטוקול הדיון.

|
-:!0 

1
 זאת בין היתר מהטעמים הבאים: אין פער מהותי בתמורה � כפיפות הצעת דוידוביץ' לזכות 33| פני רעותה, יש לטעמם יש להעדיף את הסכם אילקורפ על פני הצעת דוידוביץ' המעודכנת. 132 אציץ בקצרה שלעמדת כונסי הנכסים, אזי הגם שאין מובהקות ביתרונות של הצעה אחת על 31

 7 מתוך 17|
|
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בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפ1
פר"ק 32206-09-16 בנק לאימי לישראל בעמ (' גתס נגסי© לשמי תל אביב ואחי

13- בקשות 8 ו
לפני גבי הנשיא איונו אוזעשטייל

 5לפרוטוקול). לעמדה זו הצטרפו גם כונסי הנכסיס למניות שמשועכדות לבנק הפועלים וכאמור 4שותת 3-נ, שומת 25-27, עמ' 5 שורה 15, שומת 17-16, 20-25, עמ' 16 שורות 22-25, 3הסכם אילקורפ לעומת תרחיש של מאבקים אס תתקבל הצעת דוידוביץ' ועוד (ראו � עמ' 4 2הקירוב הראשונה של אילקורפ; מגוון שיקולים לבר נשייתיס; שקט תעשייתי אם יאושר 1
6בדברי עו"ד אלכאווי בדיון.

10מקום לשקול מחדש את העדפתם, ועל כן בהמשך פסק הדין. 9באופן מהותי את הצעתו, בשיעורים שינועו כץ ^15 לבין 2046 לעומת ההצעה הקיימת, היה 8אציין שבמהלך הדיון הדגישו כונסי הנכסים וכן המנהל המיוחד, שאילו היה דוידוביץ1 משפר 7

 15ואחרים אשר תומכים בהצעת אילקורפ לרבות מבחינת מבנה העסקה שכן יוכל להתנהל 14און, וביניהם העיתונאים, עובדי המערכת של גלוכט לרבות כתבים, עורכים תחקירנים 13משורת טעמים ובעיקרם לבר נשייתיס, כגון יחסי האמון שרוכשים העובדים למשפחת בר 12באת�כוח העיתונאים הרחיבה כדבריה גאשר לכן שיש לאשר את ההתקשרות עם אילקורפ 11
16העיתון בצורה מיטבית.

 לעמדה זו שותפה גם באת כוח כונס הנכסיס הרשמי, שמפנה בין תיתר להליך הגישור, 20אילקורפ, היא אינה מעניקה תמורה שיש בה להעדיפה על פני זו שתשולם לפי הסכם אילקורפ. 19קבלת הצעת דוידוביץי. עוי'ד בנקל בדעה שהגם שהצעת דוידוביץ' פשוטה יותר מהסכם 18המנהל המיוחד סבור אף הוא שיש להעדיף את החתקשמת בהסכם עם אילקורפ מאשר 17
2 לפרוטוקול). 21ן  נ2! לשיקולים ציבוריים ועוד וכאמור בדבריה <עמ' 15 שומת 5-29

 בהינתן שהצעה זו בטוחה באשר לתשלום התמורה לעומת הסכם אילקורפ שהתמורה 24] לעומתם טיגנה באת-כוח העובדים שיש להעדיף את הצעת דוידוכי�ץ' המעודכנת. זאת לטעמה 23|
 27"ו העובדים ספני פיטורים ושאינה קיימת בזו של אילקורפ. 26! שאמורה להשתלם לפיה תשולם לשיעורין. עוד נטען שבהצעת דוידוביץ' יש כדי להבטיח את 25|

 30| בית המשפט בהרחבה את היתרונות שבהצעת מרשו לעומת החסרונות שבהצעה השנייה. 29} באי-כוח כל אחד מהמציעים. בי'כ דוידוביץ' מחד גיסא וב"כ אילקורפ מאידך גיסא פרשו לפני 28|

|
; יש להביא בחשבון את זכות הקדימה של אילקורפ 31  שמומשה ומשכן יש לראות במכירה ככזו שהסתיימה עם חתימת הסכם אילקורפ; חלף 32) אציין בקצרה שלעמדת ב"כ אילקורפ

 המועד לפתיחת המכירה; יש ליתן את הדעת לכך שדוידוביץ' היה מודע לזכות הסירוב של 33]
1
 8 מתוך 27ז
1

1
?
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בית המשפט המחחי בתל אביג - יפו
פי"ק 32206-09-16 בנק לאומי לישראל בעמ ני כונס נכסיגו רשמי תל אביב <אח'

נקש<ת8ו-13
לפגי גבי הנשיא איתן אורנשטיין

; קיימים היבטים 2אילקורפ; ההצעה של אילקורפ התגבשה סופית בהסכם הגישור, היא מקובלת על כונסי 1 ; שמירת זכות 3הנכסים ואץ לעשות בה שימוש ל"םקצה שיפורים" על ידי תידוביץ'  6להזרים כספים לשם המשך הפעלת עסקי החברה (בין אלה גלובס, שכן אחרת לא ה"תה 5אבות, קרי, העברת השליטה לבני המשפחה של אחד ממייסדי גלובס; בכוונת לאילקורפ 4ציבוריים באישור הסכם אילקורפ שנעדרים בהתקשרות בהצעת דוידוביץ*
לאילקורפ משקיעה את הסכומים הניכרים ברכישת המניות.

: קיימת חובה על געלי התפקיד למקסם את 10לא כל שבן בהצטברותם, משוס עדיפות ברורה להצעת דוידוביץ' המעודכנת על פני הסכם 9ב"כ דוידוביץ' טגה אחד לאחד את רכיבי התמורה והבהיר מדוע לטעמו יש בכל אחד מאלה, 8 ; לא הובאו בחשבון טסי0 שיש לגרוע 11אילקורפ. עוד טען עו"ד קסוטו ב"כ דוידוביץ' ; הבעייתיות 14הגישור; בעייתיות בחלק התמורה שצפוי להשתלם לפי חסכס אילקורפ והחשש בקבלתו 13מהתמורה שלפי הסכם אילקורפ; קיימים ניכויים שיש להפחית הימנה כגון שכר הליך 12התמורה ומשכך עליהם להעדיף את הצעת מרשו ; השיפור שבהצעת דוידוגיץ' ביחס לעובדים  15במיוחד כאשר עסקיע בחברותהזנק
16של חגב' בר און מבעלות אילקורפ ועוד.

17 
8� שיפור ההצעות נמהלז הדיוו ולאחר ההפסקות נדיוז

ן הקיבוצי הנזכר לעיל. בהמשך הדיון נערכו מקפר הפסקות ועל מנת לאפשר לצדדים לשפר את 19כדיון הודיע דוידוביץ' שהוא מקבל על עצמו גס את התחייבויות מוניטין כלפי העובדים וכקבוע בהסכם 18
20 

! הצעותיהם וכמפורט להלן �
21 

ן
22 

 הפסקה ראשונה
1

{ לאחר ההפסקה הראשונה הודיע דוידוביץ' שהוא משפר את הצעתו בתוספת כספית בסך של 6 מיליון 23
1 נוספים שישולמו ללא תנאי בעוד 3 שנים. משכך, עמדה הצעת דוידוכיץ' על סך של 106,000,000 ¤ 24
25 

1 לעומת הצעת אילקורפ שעמדה כאמור על סך של 106,654,000 ¤.
26 

|
27 

 הפסקה שניה
|

 30המנהלה עד סוף שנת 10x7. הצדדים לא ניאותו להגדיל את הסכום הכספי של תמורת המניות מעבר 29לאחר הפסקה נוספת הודיעה אילקורפ שהיא מתחייבת שלא לנקוט בפיטורי צמצום בקרב עובדי 28
-1 להצעות האחרונות שפורטו לעיל.

31 
132 

;
33 

 9 מתוך 17/
)
1
/
/
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ב<ת המשפט המחוזי בתל אביג - יפו
0י"ק 32206-09-16 בגק לאומי לישראל געמ גי כומז (ג7ז*0 רשמי תל אניג ואחי

13- כקשות 8 ו
לפני כבי הגשיא איתן אוונשטיין

1 
 3בתום הדיון, בשיגת צהריים מאוחרת של יום חמישי, 2.3.17. ניתנה החלטתי שלפיה: "יידחה לעית 92, הת&תחויות לאחר הזיח

. החל©היי 14ל9(ת(
5 

6ומכאן להתגתחייות שחלו לאחר תום הדיון נ

: י*הה*גה המי<ודכגת 11של 110 מיליול ¤, כאשר 100 מיליון ¤ מתוכם ישולמו לפי ההצעה המקורית מיום 2.3.17 והיתרה בסד 5.3.1710, באמצעות נט המשפט, הודעה שלפיה הוא מעלה את התמורה שהוצעה על ידו עבור המניות לסך 9את עמדתם של חנושיק המובטחים להעדפתם עד ליום ראשון 5.3.17, תגיש דוידו�כיץ* בבוקר יום ראשון $בעודי יושב על המדוכה, ולאחר החלטה שניתנה ביום שישי 3.3.17 שבה התבקשו כונסי הנכסים למסור 7  12של 10 מיליון /גת תשולם תיד שלושה חודשים טיוס אישור בית המשפט (להלן
13הסופית").

14 : 15עמדות הצדדים ביחק להצעה המעודכנת הסופית הוגשו סמול לאחר מכן ולפיהן
 17בנק לאומי סבור שאץ מניעה לאשר את המכר לדוידוביץ' לפי ההצעה המעודכנת הסופית בכפוף לזכות 16

18הסירוב הראשונה של אילקורפ.

 מנסי הנכסים שינו את עמדתם הקודמת והודיעו שלאור המובהקות של הצעת דוידיביץי המעודכנת 19
 22| זכות הסירוב הראשונה. בהמשך נמסר על ידם כוי דוידוכיץ' חתם על הסכם ברוח ההצעה המעודכנת 21! הסופית יש מקום להעדיפה על פני הסכם אילקרופ ותוך מתן אפשרות לאילקורפ ובר און לממש את 20/

 23} הסופית.

 בנק הפועלים וכונלזי הנכסים מטעמו שינו אף הם את העדפתם ואף הם סבורים שיש ליתן עדיפות 124
 126 להצעת דוידוביץ' המעודכנת הסופית לעומת הצעת אילקורפ, תוך אפשרות לאילקרופ ובר און לממש 25]

 ל12 את זכות הס<רוכ.
ו1

 העיתונאים נותרו בדעתם והם סבורים שיש להעדיף את הצעת בר און הן מטעמי רווחת העיתונאים 28
ן

29 
 30/ והן מטעמים של תקשורת חזקה ועצמאית.

 לאחר קבלת התגובות האמורות. הוריתי ביום 5.3.17 על קבלת תגובות כר און ואילקורפ. בר און 131
/

10 מתון 27| בר און ואילקורפ שורת נימוקים מדוע יש לדחות את הצעת דוידוביץ' הראשונה, את הצעת דוידוניץ1 33/ ואילקורפ הגישו התנגדות מפורטת שנתמכת בחוות דעת כלכלית של פרופי עדי אייל. בהתנגדות מעלים 32

!
1
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בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו
6ר"ק 06-09-16גגנ בנק לאומי לישראל בעמ גי כוג'ז נבטים רשמי זול אגיב ואחי

בקשות 8 ו -13
לפגי גבי הנשיא איתן אורגשטיע

; יש פגם רב בהתנחלות דוידוביץ' 2המעודכנת, וכן את ההצעה המעודכנת הסופית מטעמו. ביו יתר טעמיהם: הגעת דוידוניץ' המעודכנת 1 ; הצעת דוידוביץ' נחותה משמעותית מהצעתה ולוקה 4שהציע כ-12 הצעות שונות; אילקורפ מימשה כ1<ן את זכות הקדימה שלה לרכישת המניות ובאופן 3סופית הוגשה ללא רשות לאחר שהדיון הסתיים ויש להתעלס הימנה 8כאשר לשווי, למהות ולמשמעות של זכות הסירוב הראשוגה. 7נשייתים. אציין שחוות הדעת של פרופ' אייל שצורפה לתגובת אילקורפ תומכת כעיקר בגישתה של זו 6בפגמים בעיקר כא'טר לאופצית הוט ולאחזקה בחברות הטכנולוגיות, עוד נטען לשיקולים הלכר 5שמאיין את האפשרות שאחר ירכוש אותן
10לבקשת הצדדים. אפשרתי להס להגיש תגובות לעמדת בר און ואילקורפ. 9

 13באופן מובהק ומהווה הצעה טטיבית לכלל הצדדים המעורבים ומבטיחה לעובדים בטחון תעסוקתי 12העובדים שבו והודיעו שהם תומכים בקבלת הצעת דוידוביץ' המעודכנת הסופית. שלדידם הינה עדיפה 11
14אמיתי וארוך טווח.

19הצעת דוידוכיץ הסופית ככל שזו תאושר על ידי בית המשפט. 18הנכסים כי זכות אילקורפ לא קופחה שכן עומדת לה האפשרות לרכוש את המניות באותה מתכונת של 17בעמדת כר און בנוגע לאופציית הוט וחברות הסטארט אפ, באשר לזכות סירוב ראשון סבורים כונסי 16כונסי הנכסים טוענים שההצעה המשופרת הסופית השיגה את רף המובהקות הנדרש. כן נטען לשגגות 15
 נשייתיים. רוידוביץ' טוען שלו הצעתו הייתה נחותה כלכלית מהצעת בראוו היא הייתה מממשת את 24] שמשולמת לנושים, הן מבחינת מועדי התשלום והוודאות בעסקה והן מבחינת השיקולים הלבר� 23הצעתו המעודכנת הסופית עדיפה בעשרות מונים על זו של אילקורפ הן מבחינת סכום התמורה 22זכות סירוב ראשונה שעומדת לכר און תקום רק ככל שבית המשפט יאשר את הצעת דוידוביץ'. לגישתו 21דוידוביץ' בתגובתו המפורטת מעלה שלל טעמים מדוע אין ממש בהתנגדות אילקרופ. הוא סטר כי 20

|25 
 26ן זכות הסירוב ומשלמת לפי ההצעה הנחותה.

|27 
 128 דיוו (הברעה

|29 
 של דוידוביץ' שהעלה לאחר הדיון את התמורה בסך נוסף של 10 מיליון ¤, קרי לסך של 110 מיליון 1מ. 32| האחת לפי הסכם אילקורפ בתמורה לסך של כ- 104.654 מיליון ¤, והשנייה ההצעה המעודכנת הסופית 131 לפני בית המשפט מצויות לכאורה שתי הצעות ממשיות לרכישת מניות מוניטין המשועבדות לבנקים. 30\ 10. ואמנות

/

 11 מתון 27
/
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בית המשפט המחחי בתל אביב - יפו

פד"ק 32206-09-16 בנק לאומי לישראל בעמ ג' גוגס נגסיט ושמי תל אביב ואחי

בקשות 8 ו -13

לפגי כבי הנשיא אית* אח'גשטיין

ככל שצודקים בר און ואילקורפ שאין להתייחס להצעה המעודכנת הסופית של דוידוביץ', עומדת 1
הצעתו הקודמת לתשלום תמורה בסן של 106 מיליון ¤ שניתנה לאחר ההפסקה בדיון. 2
3
יובהר שההצעות אינן בעלות מכנה דומה והשונות ביניהן מתבטאת במספר פרמטרים. בין אלה � תנאי 4
התשלום^ הבטוחות; התייחסות לזכויות באחזקות מוניטין בהתאגדויות השונות לרבות באשר 5
; חלוקת דיבידנדים; התחייבויות כלפי העובדים; שיקולים לבר נשייתיס ועוד. 6 לאופציית חוט
7
נוכח השונות האמורה ולאור ההתפתחויות שתלו בקידום הליכי המימוש חדשות לבקרים, סמוך לודיון, 8
במהלכו ואף לאחריו. שקלתי האם לא יהיה זה נכון להורות לכונסי הנכסים לקיים הליכים לשם השאת 9

התמורה, כין יגל ידי עריכת התמחרות חדשה פתוחה לכל ובין רק בקרב המציעים הנוכחים. לאחר 10
בחינת מכלול הדברים ומתן הדעת לדברי הצדדים בהקשר זה, הנעתי לידי מסקנה שאץ מקום לעשות 11
כן. בהקשר זה אדגיש שהתבקשתי על-ידי בעלי התפקיד שלא להורות על קיום התמחרות נוספת כמו 12
גס שלא לחומת על דחית של ההכרעה על מנת למצות את השאת התמורה (עמ' 7ג שורות 1-5 13
לפרוטוקול). לעמדת כונסי הנכסים לא יהיה בכך משוס שינוי מהותי, שכן נעשו כל המהלכים 14
האפשריים להשאת התמורה לרבות סמוך לפני הדיון. כמו גם במהלכו וכל לא יהיה בדחיה נוספת כדי 15
שיפור של ממש בהצעות הקיימות. לא זו בלבד, יש צורך בהכרעה דחופה נוכח מצבו הכספי הקשה של 16
העיתון שצובר הפסד של כמיליון ¤ לחודש. לכך גיתן להוסיף את דברי כונס הנכסים עו"ד תזובסקי 17
שלפיהם משעה שקיימת זכות סירוב ראשונה, קיים קושי מובנה לעריכת חתמחרות. 18
19
מקבל אני אפוא את עמדת כונסי הנכסים שלא יהיה טעם רב בניסיונות לשיפור ההצעות וכי המהלכים 20
בהקשר זח מוצו, זאת בנוסף למצב הקשה של עיתון גלובס שמחייב הכרעה מהירה באשר לגורלו 21
וייצובו. יי
23 :
! נוכח צוק העתים אסתפק בהכרעה תמציתית. 24
25 1
! 11- אימוא עמדת נעל התפקיד 33לל 26
| כאשר בית המשפט נדרש לאשר כקשה של בעל תפקיד בהליכי חדלות פירעון למימוש נכס, תהייה 27
! נטייתו ככלל לקבל את המלצת בעל התפקיד אלא אם כן קיימים טעמים מיוחדים שלא לעשות כן. 28
| אפנה לדברי בית המשפט העליון (כב' השופטת חיות) בע"א 1267/16 בלו סקאי ליסינג תפעולי בע"מ 29
; "עניין בלו 30 | ני מיטבית סיבל באר-שנע 1995 בע"מ (בכינוס ננסים) ?פורסס בנבו ביום 1.8.16) (להלן
31 : ] סקאי"(פסקה13)
1 "גגלל, בית המשפ© לא יחליף את שיקול הדעת של בעל התפקיד בשיקול דעתו ולא יטה 32
להתערב בדרן בה הוא מפעיל את סמבויתויו, אלא א0 מצא גי נפל פגם מהותי בדין הפעלת 33

12 מתון 27
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בית המשפט המחוזי בתל אביב � יפו

0ר"ק 32206-09-16 בנק לאומי לישראל געמ ני בוגס גנסים רשמי תל אג<ג ואחי

כקשות 8 ו -13

לפגי גבי הגשיא איתן אורנשטייו

שיקול הדעת... 3ך, למשל, יתערב בית המשפס בהחלטותיו של בעל התפקיד אס סטה בעל 1
התפקיד באופן קיצוני מחובתו למצות את הדרגים להשגת התמורה הראויה מהנכס שעל 2
מימושו הופקד, או אם הפר בעל התפקיד את חובות תום הלב וההגינות שהוא חב בהס בלפי 3
הגורמים הישירים המעורבים בהלין המגר או בלפי צדדים שלישיים". 4
5
6 : אפנה גס לע''א 509/00 לוי ני ברבת פ"ד נה(4>, 410 בעמ' 427 ('יעניין לוי")
"דרל כלל לא יחליף בית המשפט את שיקול הנאמן בשיקולו הוא ולא ימהר להתערב באופן 7
שבו הוא מפעיל את סמכויותיו, אלא אם כן מצא כי שיקול דעתו הופעל באורח בלתי סביר 8
או בלתי תקין באופו מהותי. הוא עשוי להתערב מקום שמצא כי הנאמן ססה גאופן קיצוני, 9

מחובתו למצות את התמורה הראויה ממימוש נכסי פושט הרגל". 10
11
; ישראל גפני, כינוס נכסים, מהדורה שלישית, בעמ' 464; ציפורה כהן פירוק חברות (מהתרה 12 ראו גם
שניה, 2016) כרן אי, בעמ' 359 (להלן ? "צפורה כהן"). 13
14
במקרה שלפניי, חלה תפנית בעמדת בעלי התפקיד אשר תמכו תחילה בתסכם אילקרופ הן במסגרת 15
הבקשה שהגישו, הן במהלך הדיון והן עד תום הדיון. רק לאחריו ועם הגשת הצעת דוידוביץ' 16
המעודכנת סופית, חכ1 שינו את טעמם. לאדר המשקל הרב שיש לתת לפי הלכה פסוקה לעמדת בעלי ל 1
התפקיד במסגרת ההליכים למימוש נכסים, ולאיר שינוי עמדת בעלי התפקיד, אין מנוס אלא לבחון 18
תחילה מהן למעשה ההצעות שעל הפרק, ורק לאחר מכן ובכפוף לכך את העמדה הרלוונטית של כונסי 19
הנכסים להצעות הרלוונטיות. משכך, שומה עלי להכריע ראשית באשר לתוקפה של הצעת דוידוביץ' 20
המעודכנת הנוספת שהוגשה כאמור לאחר תום הדיון, ונוכח התנגדות בר און ואילקורפ לה. כפוף 21
ן להכרעה בסוגיה זו, תבחן עמדת כונסי הנכסים ויתר הצדדים. 22
23 

!
! 12. קבלת הצעה משופרת לאחר תום תדיוו, האמנם \ 24
ן מושכלת יסוד היא שאחת המטרות העיקריות של הליכי חדלות פירעון היא טקסום תמורת מימוש 25
1 ככלל שעה שהסתיים מועד הגשת ההצעות לרכישת נכס שמוצע למכירה במסגרת הליך חדלות פירעון, 28ן הכל ויש לשמור על עקרונות התנהלות תקינים, פעילות בתום לב, שוויון כלפי המציעים ועוד. לכן, 127 נכסי הגוף החדל פירעון על מנת לשלם לנושים דיבידנד מרבי. עם זאת, אין בהשאת התמורה חוות 26
לא תתאפשר קבלת הצעות מאוחרות, למעט במקרים חריגים שעליהם אעמוד בהמשך. 29
30
] מושכלה זו נקבעה בשורת הלכות פסוקות של בית המשפט העליון. אפנה לסיכום ההלכה בהקשר זה 31
שנקבעה בעניין לוי לעיל שלפיה אין ליתן יתרון בלתי הוגן למציע אחד לעומת האחרים בכך שיגיש 32
הצעה טאוחרת ותוך פגיעה בציפייה הלגיטימית לסופיות הלק� המכירה. 33
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בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

0ר"ק 52206-09-16 נגק לאומ* לישראל געמ 1' גוגס <כסי0 רשמי תל אביב <אחי

בקשות 8 ו -13

לפגי כבי הנשיא איתן אחינשטיין

1
ההלכה הפסוקה הורתה שהנם ששיעור התמורה והשאתה היא בעלת משקל ניכר, אזי היא אינה חזות 2
הכל ולא גיתו לשלול את דחייתה מפגי הפגיעה באינטרס ההסתמכות של הזוכה. היטיבה לתאר זאת 3
השופטת נאור (כתוארה אז) ברע"א 7311/10 יהודה גה1 ני יצחק דדוו (פורסם בגבו ביום 19.6.11) 4
כפסקה 16 נלהלן: ''עניין גהן") ?. 5
"השיקול של השאת התמורה לקופת הנושים איגו חזות הגל. התמירה הנוספת בהצעת 6
הצעות המאוחרות איגה משמעותית באופן יחסי, וגם גס התועלת ממגה למבקשים, וודאי 7
שאיו בה כדי להתגבר העל הפגיעה באינטרס הציפייה וההסתמכות של מר נחמני, הזונה, 8
שחתם על הסכם המכר והשלים את התמורה, ועל הפגיעה האפשרית באמון הציבור בהליכי 9

פשיטת רגל. 10
(ההדגשה אינה במקור - א.א> 11
12
מו הכלל אל תפרט: 13
כתום הדיון במעמד הצדדיס הוריתי כאמור שהבקשה נדחית לעיון ולמתן החלטה. בכך תס הדיון, 14
הסתיימה שמיעת הצדדים תותר רק להכריע בבקשה. אכעס, ביקשתי את עמדת הנושים המובטחים, 15
אך לא חיה בכך כיי לפתוח צוהר בידי מי מהמציעים לשפר את ההצעות או בידי כל גורס אחר להציע 16
הצעה חדשה. קל וחומר שעה שבמהלך הדיון שבו השתתפו גם המציעים עצמם, מר דוידוביץ' וחגב' 17
בר און, שופרו ההצעות וגמסר שבכך הסתיים השיפור מבחינת המציעים, וכולם המתינו להכרעת בית 18
המשפט. משכך, התפתחה צפייה בלב הכל לרבות המציעים עצמם שאין מקום יותר לפתיחת הליך 19
המכירה של המניות ושיפור התמורה. המגב נכון גם אס היה בא צד ג' לאחר תום הדיון ומציע הצעה 20
שעולה על זו הסכם אילקורפ והצעת דוידוביץ המשופרת בתום הדיון. 21
22
קבלת ההצעה המעודכנת הסופית תהווה לטעמי פגיעה במוסד אישור מכר נכסים בבית המשפט ככלל, 23
ן ובציפייה הלגיטימית של הצדדים בתיק הספציפי שלפניי. יפים בהקשר זה דברי בית המשפט ברע"א 24
338/8 חפצינה חברה לבנייו ופיתוח נע"מ ני המפרקים של נכר ליינסקי נע"מ - בפירוק. פי'ר מא 25 3 !
), 449 (להלל ?. 'יעניין חפציבהיי) וכמות שאומץ בעניין כהן, שם בפסקה 16 � 26 3) |
ן "פתיחת מגרז בשל קיומה של הצעה גבוהה במעט מערער את אמון הציבור בסופיותם של 27

1 מגרזים על ידי מפרקים ועלול לגרום נזק רב לנושים, בהרתעת משתתפים בכוח להשקיע 28ו
29 , 1 עמל ומשאבים, גאשר אין בטחון סביר בזגייתם"
30 !
ן אדגיש שבעניין חפציבה נקבע על ידי בית המשפט העליון שאין לקבל הצעה חדשה מאוחרת שהובאה 31
/ לפני בית המשפט במהלך הדיון ושעולה ב�י*25 על ההצעה שעל הפרק. 32
33

14 מתוך 27

14/27



42
22.3.2018

בית המשפט המחחי בתל אביב - יפו

פו"ק 32206-09-16 בנק לאימי לישראל בעמ ני כונס נכסים רשמי וגל אביב ואח'

בקשות 8 ו -13

לפגי גבי הנשיא איתן אווגשטיע

נסיבות המקרה שלפני אף קיצוניות יותר מאלה שנדונו בפסיקה, שכן ההצעה המעודכנת הסופית 1
הוגשה לאחר שתם הדיון ובית המשפט פרש למלאכת ההכרעה. אם ניתן יד לקבלת הצעות שהוגשו 2
בשלב זה, יגרום הדבר כאמור לפגיעה אנושה כרצונם של מתעניינים אפשריים כעתיד לקחת חלק 3
בהליכי מכירה של נכסים במסגרת הליכי חדלות פירעון. 4
5
ואקשח, מה מנע מדוידוכיץ' להציע את ההצעה המעודכנת הסופית במהלך הדיון? הוא עצמו נכח בדיון 6
וכן גס באי טחו, ניתנה לו שהות לשקול ולשפר את הצעתו בדיון ובהפסקות שנערכו והוא אף ניצל 7
את אחת ההפסקות לשפר את הסכום שהוצע יגל ידו. לא ניתן על ידו כל נימוק ענייני לכך שהשיפוד 8
שניתן במסגרת ההצעה המעודכנת הסופית לא הוצע כבר במהלך הדיון ובטרם זה הסתיים. אוסיף 9

שלא מצאתי בתגובתו האחרונה של דוידוביץ' מיום 12.3.17 טעם ענייני לכך, שההצעה המעודכנת 10
הסופית בסך של 110 מיליון ¤ לא הוצעה כבר במסגרת הדיון, הגם שניתנו כאמור הזדמנויות ^שות 11
כן. ב1
13
עוד מצאתי לנכון לציין שבעלי התפקיד, כונס הנכסים עו"ד רטובסקי ועו"ד אלכאווי, אחד משני כונסי 14
; עמי 9 שורות י7 15 הנכסים על המניות שמשועבדות לבנק הפועלים, הבהירו בדיון נעמי 19 שורות 14-15
9 לפרוטוקול), שהשעה לשפר את ההצעות היא כאן ועכשיו, קרי, במסגרת הדיון בבקשה לאישור 16
המכר, וכדברי עו'יד רוזובסקי בדיון (עמ' 17 שורות 1-3 לפרוטוקול) � 17
"מה שהוא (דוידוביץ - א.א> נתן לנו זה אולי לא המקסימום שלו, אולי הוא טוגו לתת יותר 18
וכאן אני מתחבר למה שאמר עו"ד אלכאווי, שיגיד היום מה המקסימום שלו". 19
(ההדגשה אינה במקור-אא) 20
21
משכך, גס לדעת כונסי הנכסים, ההליך תם, עמדות הצדדים נשמעו, אין ולא היה מקום למקצה 22
שיפורים. מכל האמור לעיל עולת, שההצעה המעודכנת הסופית שהוגשה לאחר תום הדיון, שעה שכל 23
הצדדים ממתינים להכרעה בבקשה, עומדת גם כניגוד לעמדת בעלי התפקיד בדיון. 24
25 /
1 אץ לי אלא להפנות כהקשר זה לדברי בית המשפט העליון בע"א 3301/08 מנשה פטל ני נאוה שגב 26
| (פורסם בנבו ביום 23.8.09} בפסקה 57 = 27
1 ''מימוש נכס לצורך מכירתי בהלין של פשיטת רגל נועד להשיג מטרה אחרת והיא השגת 28
] התמורה הגבלה ביותר האפשרית לצורך פירעון חובו של החייב לנושים,,, לצד המטרה של 29
| מקסום הרווחים לנושים קיים עקרוו נוסו* בעל חשיבות רבה, עקרוו זה ידוע כעקרת סופיות 30
] הליכי המכר". 31
] (ההדגשה אינה במקור-א.א) 32
33 [
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בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פר"ק 32206-09-16 בגק לאימי לישראל געט ג' גת© גבלזים רשמי תל אביב ואחי

בקשות 8 ו -13

לפני גבי וונשיא איתן אורנשטי̂י

קבלת הצעוט המעודכנת הסופית של דוידוביץ' חותרת תחת הלכה פסוקה זו ותשים לאל, (למצער 1
תקשה מאד על בעלי תפקיד לגייס מתעניינים אפשריים בהליכי מכירה של נכסים, נוכח החשש שלאחר 2
שיתנו את הצעותיהם, יאמירו את אלה במסגרת התמחתת ויתנו את ההצעה הטובה ביותר. אזי מאן 3
דהו ינצל את פער הזמנים שבין תום הדיון לבין מתן ההכרעה כדי לזכות במכירה, וכט<ת שנאמר בעניין 4
פטל, שם בהמשך פיסקה 57 � 5
'•חשיבותו של עקרוו זה מ< הבחינה הציבורית חינה במניעת מצב בו מציע ימצא עצמו חשוף 6
לאפשרות לזכייתו תבוגול בשל טענת! שונות הנוגעות למנוי, מצב שעלול להביא לתוצאות 7
שליליות שבו מציעים יירתעו מלקחת חלק בהליכי מכר באלו ולסגו את כספם. לגושים אף 8
איגגורס כי מספר רב של מציעים ישתתפו בהליגי המכירה, דבר שיגדיל את התחרות יאת 9

10 . האפשרות להשיג ת&ורה גבוהה"
11
משכך, מקובל עלי טעמם של כר און ואילקורפ שעסקינן ב"מקצה שיפורים" אקור וכי אין לאפשר 12
לצדדים במהלך העת שמאז תום הדיון לשם מתן ההכרעה ועד להכרעה עצמה כדי לשנות ולשפר את 13
ההצעות, שכן לעולם לא תהיה ודאות בהליכי מכד אלה ועל הנזק שייגרם כתוצאה מכך הצבעתי לעיל. 14
15
אמנם במקרים חריגים ניתן לשקול קבלת הצעה גס שמוגשת לאחר הדיון, אן זאת מטעמים מיוחדים 16
כגון שיש בה העלאה דרמטית של התמורה לעומת ההצעה האחרונה שניתנה. העלאה כאמור חייבת 17
להיות מהותית וניכרת ולא באחוזים ספורים לעומת ההצעה הקודמת שקיימת. אס נבחן ההצעה 18
המעודכנת הסופית שהגיש דוידוביץ' בסך של0נ1 מיליון ¤ לעומת ההצעה הקודמת שהגיש בסך של 19
106 מיליון ¤, אזי זו אינה יכולה להיחשב כהצעה שבאה בגדר החריג של שיפור דרמטי שמצדיק 20
קבלתה. 21
22 .
| בשולי הסעיף; על מנת שמלאכתי תהיה שלטה בחנתי בהמשך פסק הדיו את ההצעה המעודכנת 23
? הסופית בסך של 0ג* מיליון ¤, בהנחה והיה מקום להתייחס אליה כאל הצעה מחייבת, בניגוד 24
1 למסקנתי דלעיל. גם אס היה מקום לראות בה הצעה מחייבת, הגעתי למסקנה שאין בכך כדי לשנות 25
ו את התוצאה הסופית, זאת בעיקר מהטעם שאין בה משוס יתרון מובהק על פני ההצעה הקיימת וזאת 26
] בנוסף לטעמים נוספים שיפורטו בהמשך. 27
28 }
, כך שלפניי שתי ההצעות 29 ] בנסיכות אלה שומה עלי להתעלם מההצעה הטעדכנת הסופית של דוידוכיץ'
| שעמדו על הפרק ע0 סיום הדיון במעמד הצדדים ביום '3.3.17 והעדפת בעלי התפקיד. המנהל המייחד, 30
הנושים והכנ"ר נכון למועד זה. 31
.2 

|33

16 מתוך 27

{



44
22.3.2018

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פי"ק 32206-09-16 בנק לאימי לישראל בעמ גי גזנס גבסים רשמי תל אגיב ואחי

13- בקשות 8 ו

לפגי כב' הגשיא איתו אורגשטיין

13- נח<נוו ההצעות 1
נתתי דעתי לכל אחת מההצעות הרלוונטיות, קרי, הסכם אילקרופ והצעת דוידוביץ* המעודכנת בתוס 2
הדיון בסד של 106 מיליון ¤. בחגתי את הרכיבים של אלה; הבאתי בחשבון את היתרונות והחסרונות 3
של כל אחת מהן ושמעתי בקשב רב את דברי באי-בוח הצדדים. מסקנתי חינה שגם אס יש פער מסוים 4
בין ההצעות שנוטה לטובת זו של דוידוביץ' המעודכנת, אזי אין היא הצעה שבמובהק עדיפה על פני זו 5
שבהסכם אילקורפ ובאופן שמקים מסד להתערבות בשיקול הדעת של בעלי התפקיד שמעדיפים את 6
הסכם אילקרופ ואפרט = 7
8
אכן טעם רב בדברי עו"ד קסוטו ב"כ דוידוביץ', אשר פרט אחד לאחד את היתרונות הכלכליים של 9

הצעת דוידוכיץ' על פני הסכם אילקורפ, לא כל שכן לאחר הוספת הסך של 6 מיליון ¤ לתמורה 10
שבהצעה המקורית שהועמדה בתוס הדיון על סל כולל של 106 מיליון ¤. עם זאת, נראית בעיני עמדת 11
בעלי התפקיד שאין בכל אלה אף במצטבר משום יתרון מהותי מובהק להצעה המעודכנת של 12
דוידוביץ1, שבעטיו יש כדי להטות את הכף לקביעה שהצעת דוידוביץ' עולה לאין שיעור על פני זו של 13
הצעת אילקורפ. כל זאת בזהירות הראויה ומבלי שאתעלס סכך שמסתמנת עדיפות מסוימת בתמורה 14
שבהצעת דוידוביץ' האמורה על זו שבהסכם אילקורפ, שכן מבחינה יחסית ומבלי שאקל ראש בכל 15
רכיב כספי שהוא, אין מדובר בפער מהותי. . 16
17
יישום ההלכה הפסוקה דלעיל בדבר אי התערבות בשיקול הדעת של בעל התפקיד ולכך שאין בית 18
המשפט ממיר את שיקול הדעת של כונסי הנכסים בשיקול חגתי, זאת, גם אם בית המשפט סבור שהיה 19
מקום להעדיף את ההצעה האחרת מבחינת התנאים הכלכליים על נסיבות המקרה, מחייב את 20
המסקנה שאין מקום להתערבות בית המשפט בעמדת כונסי הנכסים. 21
22
כהקשר זה אדגיש שלא ראיתי שנפל דופי בהתנהלות כונסי הנכסים או ששיקול דעתם שמצדיק 23
התערבות ודחיית עמדתם. נהפוך הוא, אלה לא ישבו בחיבוק ידיים, טרחו ובאו בדברים עם דוידוביץי 24
לשיפור הצעתו, וגם לאחר שהונשה על ידם בקשה למתן הוראות להתקשרות בהסכם אילקורפ. כונסי 25
• הנכסים ניהלו פיו''מ עם דוידוביץ' אף בישורת האחרונה טרם הדיון והגיעו עמו למתווה משופר, וכל 26
! זאת חרף התנגדות אילקורפ שסברה שאין לכך מקום. לא כל שכן, אף בהודעת העדכון שהוגשה סמוך 27
( לדיון ציינו כונסי הנכסים שיהיה מקוס לשקול את הצעת דוידוביץי כאחת משתי הצעות ראויות. 28
] משכך, כלשון ההלכה הפסוקה, וכאמור בעניין לוי, פעולות כעלי התפקיד היו תקינות וסבירות ולא 29
/ נפל בהן פגם. 30
31 !
1 מסקנתי זו הולמת גם את פסיקת בית המשפט העליון שלפיה גם אס קיים פער בין הצעות אך הוא 32
 ̂ אינו מהותי, לא יתערב בית המשפט בעמדת בעל התפקיד (ראו דברי השופט עמית כרע"א 3312/13

/ 17 מתוך 27
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בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פר"ק 32206-09-16 מק לאומי לישראל בעמ נ' גוגס גגסי0 רשמי תל אביב ואח'

13- בקשות 8 ו

לפני כבי הנשיא איתן אורנשטיין

יחל סו0ר ני איתו ארז עו"ד (ניתו ביום 31.12.13) (פסקת 8). לא כל שכן, כאמור בענייו חפציבה לעיל, 1
גם כאשר התצעה המאוחרת עמדה על י^25 מעל ההצעה הזוכה, לא ניעתר בית המשפט לשינוי הזכייה. 2
3
תימוכין למסקנתי דנן הוא גם בכן שכל בעלי התפקיד שהם צר לבקשה ?. שני כונסי הנכסים מטעם 4
; המנהל המיוחד לגכסי אליעזר פישמן בתיק 5 ; שגי כונסי הנכסים מטעם בנק הפועלים בנק לאומי
פשיטת הרגל וכן כונס הנכסים הרשמי, כולם כאחד באותה גישה, קרי, עדיפה ההתקשרות בהסכם 6
אילקורפ מאשר הצעת דוידוביץי. כלומר, אץ עסקינן רק בעמדת בעל תפקיד בורד וקיימת תמימות 7
דעי0 של שורת בעלי תפקיד שאין לפנינו מובהקות לטובת הצעה אחת וכי יש להעדיף את הסכם 8
אילקורפ. בכך משקל נוסף שלא להתערב בעמדת כונסי הנכסים. 9

10
לא למותר להדגיש שבית המשפט אינו נדרש בהליכים אלת לבחינה כלכלית דווקנית של מי מההצעות 11
ולקבוע נחרצות שהצעה אחת עדיפה על פגי רעותה והוא רשאי להסתפק בסבירות ההצעות ולאמץ את 12
עמדת בעלי התפקיד ככל שלא הוכח על ידי תמתנגד לעמדה זו, שנפל פגם מהותי בידם של אלה. 13
14 : בהקשר זה נאמר בעניין בלי סקאי שם בפסקה 12
"כפי שנפסק, בית המשפט "אינו מומחה-על לעיסקאוזו כלכליות... רשאי בית 15
המשפט להסתפק בסגירות הכללית של עיסקה שאיו לה מתנגדים. כאשר עיסקה סבירה 16
על פניה, רובץ על המתנגד העול להצביע על פגמיה" (ע"א 1034/92 רמות וכרוך בע"מ 17
(בכינוס נכסים) נ' וולף (פורסם בגבו ביום 20.1,93)". 18
19
20 ; ככל שנדרש אני לטעמים נוספים אציץ את אלה
21

14. יתרוו בבעלות אחת במוניטיו 22
קבלת הסכם אילקורפ משמעה שלמעשה במוניטין יהיה "כעל בית" יחיד זאת לעומת מצב שבו תתקבל 23
� הצעת דוידוביץ' המעודכנת, שאז נחזור למצב שבו יש מספר בעלים .? האחד, דוידוביץי שיכנס בנעלי 24
פישמן והשני, משפחת בר און. נוכח חילוקי הרעות התהומיים שבץ בעלי חמניות, שיוותרו בעינם עם 25
חילופי הבעלות של מניות פישמן, יש להניח שהמאבקים יימשכו, וצפויה הידרדרות במצב גלובס, דבר 26
| שיקשה על מימוש הצעת דוירוביץ' והוצאתה אל הפועל ובסופו של דבר יצא שכרנו בהפסד ניכר. לא 27
כל שכן, תוך פגיעה קשה בעובדים, בעיתונאים, בספקים ובנותני השירותים של העיתון. ציינתי לעיל 28
/ רק חלק מהמחלוקות שבין בעלי המניות ודי באלה כדי ללמד על הבעייתיות שצפויה ככל שהצעת 29
| דוידוביץי המעודכנת תתקבל. לכן, רומני שיש יתרון רב בכך שתהיה בעלות אחת במניות מוניטין. ער 30
| אני לטענת ב''כ דוידוביץ' שנטענה בהרחבה גס בתגובה האחרונה, שלפיה גס אילקורפ אינה מקשה 31
אחת, שכן מצטרפים למשפחת בר און משקיעים נוספים, אך אלה נעדרים את האינטרס שיש לפישמן 32

18 מתוך 27
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בית המשפט המח1זי בתל אביב - יפו

3ר"ק 32206-09-16 בגק לאימי לישראל בעמ ני גוגס נכסים רשמי תל אביב ואח'

בקשות 8 ו -13

לפגי כבי הנשיא איתן אורגשטיין

ולבא בנעליו כלפי כר און ואילקורפ. לכן אץ בעובדה שלאילקורפ צפויים להצטרף אחרים כדי להקים 1
את החשש לפגיעה בפעילות מוניטין במקרה שהמניות ימכרו לדוידוביץ'. 2
3
בהקשר זה אפנת לדברי בעלי התפקיד שהעדיפו את הסכם אילקורפ גס טהטעס שיש יתרון במכירת 4
חמניות לגורם אחד שיחזיק במלוא הבעלות ולא שיימשך המצב של שתי קבוצות שמחזיקות במניות 5
6 : החברה וכאמור בדברים שנאמרו בעמ' �ג שורות 5נ�4ג
"עדיף בעל בית אחד ו<א שגייס שאץ ביניהם חיבה והסכמה". י
8
לאחרונה נדרשתי להכריע בבקשת בעל תפקיד שלא לאשר את בקשתו הקודמת למכירת מניות 9

שהחברה בפירוק מחזיקה בחברת בת לצד ג', וחלף זאת למכור אותן לבעל המניות האחר של אותה 10
חברת הבת (פר"ק (ת"א) 55904-10-11 יוניקו! ביזנס נרופ בע"ט ני בתס הננסים הרשמי. בקשה 80, 11
ניתן ביום 11.12.16. באותו מקרח עמדתי על כך שהשאת התמורה אינה חזות הכל וישנס שיקולים 12
נוספים, כגון המשך פעילות החברה והחשש שאם לא תאושר המכירה לבעל המניות האחר, צפויים 13
מאבקים שעלולים לדרדר את מצב החברה. הדברים יפיס גם למקרה שלפניי. 14
15

15. זכות סירוב ראשונה 16
בין הצדדים מחלוקת באשר לפרשנות הוראת תקנון ההתאגדות של מוניטין בעניין זכות הסירוב של ל 1
בעל מניות לקנות את מניות משנהו במקרה של מכירה, וכקבוע בסעיף 29 לתקנון ההתאגדות. לעמדת 18
כ"כ אילקורפ, לאחר שהושג הסכם הגישור אין ולא היה מקום שכונסי הנכסים ינהלו משא ומתן עם 19
דוידוביץ'י לשיפור הצעתו הראשונה, וכמתחייב לדעתו מהוראות התקנון ומקיום הליך הגישור לאחר 20
התמחרות ינבור מניות גלובס. לכך נוסיף שבהתנגדות להצעת דוידוביץ' המעודכנת הסופית התבססו 21
בר און ואילקורפ גס על חוות דעת של פרופ' עדי אייל באשר למשמעות של זכות הסירוב הראשונה 22
! בנישה זו מוכחשת מכל וכל על ידי דוידוביץי שסבור שאיך בטענה ממש, שכן לטענתו מדובר בהצעות 125 24ן ובאופן שתומך בגישתם. 23
שפנו אליו לאחר הסכם הגישור ועור. 27| שונות שאין כזכות הסירוב הראשונה כל רלוונטיות לגביה, כי עמדה זו אף נתמכת על ידי נעלי התפקיד 26
28
לא ראיתי צורך להכריע במחלוקת זו ולהרחיב עליה את הדיבור, שכן ההכרעה אינה מושתתת על טעם 19
/ קניינית, חוכרה בפסיקה (ראו פש''ר (ת"א) 21:8/02 ריבננקו שמואל בע"מ <י ביני הבירה בניה 31ן זה. עם זאת, על פני הדברים אין עסקינן בטיעון משולל יסוד. מחד-גיסא, חשיבות הזכות, כזכות 30
והשקעות בע"מ. ןפורסס בנכו 30.6.03)). מאידך�גיסא, יש לבחון האם ההודעה על מימוש הזכות 32
נעשתה כדין והאס בשל תשלב בו מצוי ההליך בראון מנועה מלהעלות טיעון זה <ת.א (מרכז) 33

19 מתוך 27
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בית המשפט המחחי בתל אביב - יפי

טר"ק *06-09-1נ32 בנק לאומי לישראל בעמ גי כתס נגטיט רשמי תל אגיב ואח'

בקשות 8 ו -13

ל0גי כבי הנשיא איתן אורגשטיין

600-02-08 בנק לאומי לישראל בע"מ ני ענד זוסמו (פורסם בנבו 18.4.10}). לשס הכרעה במחלוקת 1
זו, תידרש התדיינות ממושכת, שטיעת עדויות, לרבות של מומחים ולא ניתן לשלול שיהיה צורך במינוי 2
מומחה מטעם בית המשפט בהגשת ראיות גוספות וליבתן עד להכרעה וייתכן גם הליך של ערעור. 3
הליכים אלת יגרמו להתארכות ההכרעה ברכישת חמניות כאשר בכל העת האמורה ילך ויחמיר מצב 4
העיתון, שכאמור נמצא כבר עתה במצוקה, ולא מן הנמנע שעד להכרעה חלוטה ערם נזק בלתי הפיך, 5
כך שנכון יהיה שלא להעמיד למבחן את הסוגיה האמורה וזאת ניתן לעשות ככל שיאושר הסכם 6
אילקורפ. 7
8

16. העדפת לרצזו הנושים 9
םושכלת יסוד בהליכי חדלת פירעון שיש ליתן עדיפות לרצון הגושים, לא כל שכן לנושה מובטח 10
במסגרת מימוש שיעבוד ספציפי. ההלכה הפסוקה מורה שבית המשפט לא ימהר להמיר את שיקול 11
דעת הנושים בשיקול דעתו, גס אם הוא סבור אחרת מהגושיס. הרציונל חינו שכספי מימוש הבטוחה 12
מגיעים לנושה ולכן יש ככלל לכבד את רצוט, ל0עט מקרים חריגים כגון חוסר תום לב ושיקולים 13
פסולים בהחלטה (ראו .? פרק נת"א) 49085-11-11 קווי אשראי לישראל שירותים פיננסיים משלימים 14
; ורדה אלשיך וגדעון אורכן 15 בע"מ (ב0יוי1ק> ני יובנק חברת לנאמנות נע"מ (פורסם בנבו 04,10.2012)
הקפאת הליכיס הלגה למעשה (מהדורה שמה, 2010), בעמ' 617). 16
17
אוסיף שההלכה הפסוקה טורח שכאשר הבסיס למימוש הוא של נכס משועבד יש ליתן משקל רב 18
להוראות שהוסכמו בין הצדדים באשר למימוש, זאת בשונה ממימוש נכסים כמסגרת הליכי חדלות 19
פירעון אחרים כגון פשיטת רגל או הסדר נושים. לעניין זה נקבע בהלכת גלו סקאי, כי ההתערבות של 20
בית המשפט תהיה מצומצמת בהינתן שיקול הדעת של הנושה, וכדברי בית המשפט (השופטת חיות) 21
22 : בפסקה 11
"מן האמור גאגרת החוב עולה, אם כן, כי הבנקים רשאים לממש את יגוש החברה לפי 23
שיקול דעתו המוחלט של הבנק" ומקום בו יוחלט על מינוי כונס נכסים בא&שמתו למכור 24
את הדגוש המשועבד "לפי התנאים שימצא לגכוףי. 25
26
מסמכי השעבוד במקרה שלפניי מעניקים אף הס לבעל התפקיד מטעם בנק לאומי כמו גם לבנק 27
הפועלים שיקול דעת נרחב באשר למימוש השעבוד. 28
29
מכאן שיש לנושה המובטח ולבעל התפקיד שמתה לבקשתו, מעמד ניכר במסגרת הליכי מימוש 30
| הבטוחה ונס אם הועדפה הצעה שתמורתה נמוכה מחלופה אחרת, לא בנקל יתערב בית המשפט 31
| בבחירתו זו, וזאת למעט במקרים מיוחדים כגון אם הבחירה מונעת משיקולים פסולים, שאז יהיה 32

) מקום להורות אחרת. 133
ז

] 20 מתוך �2
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בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פי"ק 32206-09-16 בגק לאומי לישראל בעמ גי כמס גכסימ רשמי תל אביג ואח'

בקשות 8 ו -13

לפגי כבי הגשיא איתו אורנשטייו

1
במקרה שלפניי בחרו בעלי התפקיד שמונו מטעם הנושים המובטחים לאמץ את הסכם אילקורט. שני 2
אלה, בגק לאומי ובנק הפועלים, הס בעלי נשייה ניכרת של החברות, כמפורט ברישא ההכרעה. משכך, 3
לא יהיה בתמורה שלפי הצעת ז�וידוביץ' המעודכנת לפתע את החובות כלפי שני אלה. בהקשר זה ראוי 4
לציין שגס המנהל המיוחד לנכסי החייב פישמן בדעה שיש לקבל את תסכם אילקורפ, כד שגם מבחינת 5
הנושים האחרים שעשויים ליהנות ממימושיס של מניות החברות, יש הסכמה להעדפת הנושים 6
המובטחים. 7
8
אמנם לא התקבלה עמדה סדורה של הנושים המובטחים באשר להעדפתם, ומשכך ביקשתי שזו 9

תימסר לבית המשפט וכאמור בהחלטה מיוס 3.3.17. העדפת נמסרה רק להצעת דוידוביץ' המעודכנת 10
סופית, שכאמור אינה על הפרק. לכן, בהעדר העדפה ברורה של הנושים המובטחים, יש להניח 11
שהעמדה של בעלי התפקיד מטעמם, שהעדיפו את הסכם אילקורפ, משקפת את רצונם של אלת. 12
13
שיקולים לנר נשייתיס 14
יש ליתן את הדעת נס לשיקולים שכונו על-ידי העדדיס ''לבר נשייתיס1'. עמדה זו נתמכת גם בהלכה 15
הפסוקה שלפית שומה על בעל התפקיד ובית המשפט להתחשב גס בעניינים אחרים, ואפנה לדברי בית 16
המשפט בענייו לוי בפסקה 10: 17
"... אין מדובר בקיום כללים טכניים... אלא בשמירה על עקרונות בסיסיים של הגינות, תום 18
לב ותקינות הליכים המחייגים לשקול לא רק את התכלית הישירה שלשמה מתבצע מימוש 19
הגכס - העשרת קופת הכיגוס - אלא גם להתחשב בגורמים אחרים המעורבים נתהליד. 20
ובכלל זה בצדדים שלישיים המציעים הצעות ומתקשרים בהסכמים ורוכשים נכד זכויות 21
הראויות להגנת. על ממלא התפקיד לדאוג לאיזה ראוי נין גל הערכים הרלוונטיים ובין כל 22
הגורמים המעורבים מנגיף'. 23
(ההדגשה אינה במקור- א. א.) 24
25
כן אפנה לספרה של ציפורה כהן. שם בעמי 210, 26
27
לאחרונה הדגיש בית המשפט העליון (כב' השופט סולברג) כי בהסדרים בהליכי חדלות פירעון אין 28
פסול אס נשקלים שיקולים לבר נשייתים ולא רק השאת התמורה. א0נה בהקשר זה לרעי'א 4077/16 29
ת.א.א אקסטרא אחזקות נע"מ גי אהוד גינדס, אמיר ברטוב, וררית טרבלסי, בתיקו* תפקידם 30
24), בפסקה 33, עת 31 ן כנאמנים בהקפאת הליכים של מגה קמעונאות גע"מ (פורסם בנבו ביום *ג.5.
/ עמדה לפתחו של כית המשפט בקשה לאשר הצעה אחת למכירת פעילות החברה שבהסדר: 32

ו
ן

ן 21 מתוך 27

21/27



ו

49 1
22.3.2018
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בקשות 8 ו -13

לפגי גני הגשיא איתן אורנשטיין

"במסגרת הבראת חברה יש ליתן את הדעת למגוון רחב של שיקולים, בגון איתנותו הכלגלית 1
2 , של המציע, סוגיות של הנבלים עסקיים, מצבם של העובדים. ואף טובת המשק בכללותו"
(ההדגשה אינה במקור -א.א.) 3
4
: חאן, דיני חדלות פירעון (2009), בעט' 718-732. 5 ראו גם
6
אמנם הדברים נאמרו ביחס להסדר נושים, אך באנלוגיה ניתן ליישמם גם על מימוש בטוחה על ידי 7
נושה מובטח, במיוחד שעסקינן במכירת מניות של עסק פעיל כגון עיתון גלובס. 8
9

10 ; ביישום למקרה שלפניי
סבורני שיש ליתן משקל לרצון העיתונאים שהודיעו באופן נחרץ על תמיכת בלתי מסויגת בקבלת הסכם 11
אילקורפ. אמנם העובדים שאינם עיתונאים תמכו בהצעת דוידוכיץ' המעודכנת והסתייגו מקבלת 12
הסכם אילקורפ, אן נזכיר שבשלהי הדיון נאותה אילקורפ לבוא לקראת העובדים, הגם שלא בשיעור 13
שלו תתחייב דוירגביץ' כלפיהם, ויש בכך כדי להקהות את העדפת העובדים להצעת דוירוביץ' 14
המעודכנת. למען שלומות הדברים אציין שהבחנתי שלתגו�בות האחרונות שהוגשו צורפו עמדות של 15
מספר עיתונאים. חלקם תומך בהצעה זו וחלקם ברעותה ולא ראיתי באלה משוס שינוי בעמדת 16
העיתונאים אשר יוצגו בהליד על ידי עורכי דץ, שמייצגים את ועד העיתונאים והס בעלי יפוי הכוח 17
להציג את עמדת העיתונאים. 18
19

ראיתי לנכון להפנות בהקשר זה גם להמלצת המגשרת. בהטלצתה פירטה המגשרת בין היתר: את 20
הליכי הגישור הממושכים והאינטנסיביים עם כל הצדדים; בחינת מתוות מוסכם שיאזן בין 21
; מציאת פתרון מוסכם על ידי כל המעורבים וכן 22 האינטרסים השונים: התחשבות בגורל עובדי גלובס
המשך הפעילות של העיתון. לטעמי, יש ליתן משקל למאמצים של הצדדים להניע לידי הסדר, לגשר על 23
הפערים התהומיים ששררו, להזרים כספים לא מבוטלים ולקחת התחייבויות ניכרות ולכבד את רגונם 24
של אלה, בכך, יש לתמוך במסקנתי שיש לאשר את ההתקשרות בהסכם אילקורפ. 25
26 :
ן 17. עריכת התמחרות שתיינית 27
: בחנתי גס את הבקשה החלופית של דוידוביץי לקיים התטחרות שוויונית בין המציעים. 25
29 1
/ טושכלת יסוד היא שעל בעל תפקיד שממונה לממש נכסים לפעול להשאת התמורה לטובת הנושים. 30
נוהג מקובל במימוש נכסים הינו הליך התמחרות אשר מצופה שיניב את ההגעה המיטבית. עם זאת, 31
אץ הכרת לקיים התמחרות ותדבר תלוי בהסכם השעבוד ובהוראותיו. בהסכמי שיעבוד רכים. לרבות 32

22 מתוך 27
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בקשות 8 ו-13

לפני כבי הנשיא איתן אורגשטיין

באלה שמכוחם מונו כונסי הנכסים שלפניי, ניתן שיקול דעת רחב לכונסי הנכסים באשר לאופן שבו 1
יממשו את הנכסים. פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג - 983ג אינה מחייבת נקיטה בדרך מסוימת 2
למימוש נכסים משועבדים. בהקשר זה נקבע בהלכה הפסוקה שככל שאין מגבלה על אופן המימוש, 3
אזי אץ הכרח לקיים התמחרות (עניין בלו סלןאי, פסקה 11). 4
5
במקרה שלפניי התבקשתי על-ידי דוידוביך שאס לא אקבל את הצעתו אזי יש להורות על פתיחת 6
התמחרות בין המציעים השונים, אך סבותי שלאור ההלכה דלעיל וביישום לנסיבות המקרה דנן, אין 7
מקום לפתיחת התמחרות ודוק. בהתאם למסמכי השעבוד ניתן שיקול דעת רחב לכונקי הנכסים באשר 8
לאופן המכירה, אין תם מחויבים בהתמחרות, נעשו על-ידם הליכים רבים שהיו דרושים להשאת 9

התמורה ושוכנעתי שלא יהיה בפתיחת התטחרות מחדש כדי להשיא את התמורה, וטבל מקום באופן 10
; בדיון עצמו נערכו הפסקות על-מנת לאפשר למציעים לשפר את הצעותיהם ומשכך, 11 מהותי. מעל ומעבר
אין טעם בדחיית ההכרעה על-מנת לערוך התמחרות למועד נדחה. לא זו אף זו, יש הכרח לייצב את 12
העיתון, להסיר את העננה הרובצת על המשך פעילותו, ליצוק בטחון בלב העובדים, העיתונאים, 13
הספקים וקהל הקוראים. כל דחית בהכרעה באשר להמשך השליטה בעיתון רק תלך ותחמיר את 14
המצג. משכך. לא ראיתי מקום לבקשה החלופית של דוידוביץ' ומבלי שאקל ראש בטענתו זו. 15
16
18. מימוש ההצעה המקורית 17
בבקשת 13 טען דוידוביץ* שעל בית המשפט לתורות לכונסי הנכסים להתקשר עמו בהסכם למכירת 18
מניות גלובס, בהתאם למתווה המקורי ולאחר ההתמחרות. 19
20
דץ הבקשה להידחות ממספר טעמים: 21
ספק אם יש בסמכותי להורות לכונסי הנכסים לעשות כן, שכן כונסי הנכסים מוט למימוש מניות 22
החברות במוניטין ולא למכירת מניות גלובס. כידוע לדוידוביץ', הגורם שמוסמך למכור את מניות 23
מוניטין בגלובס היא חברת מוניטין ולכן עתירתו צריכה להיות מופנית נגד חברת מוניטין ולא כלפי 24
כונסי הנכסים. זאת ועוד, קיימת בעיתיות בממשל התאגידי של מוניטין לצורך אישור המכירה 25
המבוקשת. דבר זה מחייב הקניית הסמכות של הדירקטוריון לאסיפה הכללית, מהלך שמחייב הצבעה 26
ולא מן הנמנע מאבק משפטי עם קטצת אילקורפ שמתנגדת לו. לכן יש להוסיף את הבעייתיות של 27
העדר כיסוי ביטוחי לדירקטורים של מוניטין שמקשה על ביצוע המהלך הנדרש. 28
29
ו מעל ומעבר; גם אם הייתה סמכות לבית משפט זה להורות לכונסי הנכסים לפעול למכירת מניות 30
| מוניטין לדוידוביץ' לא הייתי נעתר לבקשה ודוק. התמורה שצפויה להתקבל מהמכירה האמורה 31
32 ; ! לחברות ולנושה המובטח תיא פחותה במידה משמעותית מזו שתתקבל לפי הסכם אילקורפ
33
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13- בקשות 8 (

לפגי כ1י הנשיא איתן אירנשטיין

ככל שתתקבל הבקשה, לא יכללו במכ<רה המניות שמשועבדות לבנק הפועלים ושוויו של אלת, בעת 1
המימוש יפחת בצורה ניכרת, לעומת מימושן במסגרת הסכ0 אילקורפ; גס בכך טעם שלא לממש את 2
ההצעה המקורית. 3
4
אין כל וודאות להצלחת המכירה המבוקשת שכן צפוי מאבק ממושך עם אילקורפ שתוצאותיו לא 5
ידועות. לא כל שכן זה יצריך זמן רב אשר במהלכו עלולה להיגרס פגיעה ללא תקנה בפעילות של 6
החברות הבנות, העיתון ולרבות במאות עובדים. 7
8
המכירה לפי הסכם אילקורפ תאפשר את המשך הפעילות של עסקי מוניטין תוך מתן התחייבויות 9

לעובדים, לעיתונאים כמפורט לעיל. 10
11

̂ להצעת דוידובי\י המעודכנת 12 19. נתנחה שיש תוק
על מנת שמלאכתי תהיה שלמה, בחנתי תרחיש שלפיו יש מקום לשקול לגופה את הצעת דוידוביץ' 13
המעודכנת שלפיה יירכשו המניות תמורת הסך של 110 מיליון ¤. הגס שכאמור הנעתי למסקנה שאיו 14
מקום להצעה האמורה, נוכח הגשתה לאחר הדיח. בחינת הצעה זו לגופה, על רקע נסיבות המקרה ויתר 15
הטעמים שפורטו לע<ל ויפורטו להלן, מביאה אותי למסקנה שגס אם היה מקום להצעת זו, לא היה 16
בכך כדי לשנות את המסקנה הסופית שלפיה יש לאשר את ההתקשרות לפי הסכם אילקורפ ואבהיר .? 17
18
בדיון טענו בעלי התפקיד שהיה מקום לשקול הצעה של דוידוביץ' ככל שתהיה לה יתרון מובהק לעומת 19
10̂ לבין 20 הסכם אילקורפ. מובהקות זו לעמדת בעלי התפקיד משמעה שההצעה תעלה בשיעור שבין <
15̂ על פני ההצעה הקיימת, ושמגיעה לדברי בעלי התפקיד לסך שבין 115 מיליון ¤ לבין 120 מיליון 21 י
; דברי כונס הנכסים עוייד רוזובסקי 22 שו. (לעניין זה ראו דברי עו"ד בנקל המנהל המיוחד בעם' 9 שורה 11
1 דברי כונס הנכסים עוי'ד מטרי בעמ' 18 שורה 2 לפרוטוקול). עמדה חד משמעית 23 בעמ' 17 שורות 1-4
של בעלי התפקיד הינה כאמור שהצעה מובהקת שיש לשקול אותה בכובד ראש הינה רק כזו שתעלה 24
על הסך של 115 מיליון ¤. 25
26
ההצעה המעודכנת הסופית אינה עומדת בקריטריונים של מובהקות לעומת הקיימת, הן לגישת בעלי 27
התפקיד ואף לגישתי אני. סבורני שעל מנת לקבל הצעה שהוגשה באיחור, אזי הפער שקיים בענייננו. 28
; בין הצעת דוידוביץ1 המעודכנת הסופית לבין הסכם אילקורפ אינו מגיע לשיעור שנדרש לעמדת בעלי 29
| התפקיד כאמור בדיון ושמקובלת עלי, ולא ראיתי מקום להתערב בעמדתם זו. יתכן שלו דוידוכיץ' היה 30
! מציע סך של 115-120 מיליון ¤, היה בכך מסד לשקול האם אין מקום לשינוי העדפת ההצעות. הואיל 31
1 וההצעה כאמור לא הוגשה, אוי לא קס מסד כאמור. 32
33 

!
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בקשות 8 ו -13

לפגי גבי הגשיא אית1 אורגשטייו

זאת ועוד; לא ניתן לשלול את עמדת בר און ואילקורפ שההצעה המעודכנת הסופית אינה עולה על זו 1
שבהסכם אילקורפ, בהקשר זה אפגה לעמדת ב"כ אילקרופ באשר לבעייתיות במנגנון שנקבע בהצעת 2
דוידוביץ' לגבי אופצית הוט שלכאורה יש בה אינטרס לדוידוביץ' שישאף לשווי מימוש של האופציה 3
נמוך מן המצופה, דבר שיקטין את התמורה שצפויה ממימוש נכס זה. זאת בנוסף לבעייתיות בשווי 4
האחזקות של "מוניטין11 בחברות ההזנק (סעיפים 90-93 לתגובת אילקורפ). לא התעלמתי מטענות 5
דוידוביץ' בתגובתו החולק על עמדת בר און ואילקורפ נם בהקשר זה וכמפורט בהרחבה בתגובה, 6
שאינה משוללת יסוד. כפ* שצוין בהרחבה, אץ מובהקות למי מההצעות ומשכך אץ בם אם יש יתרון 7
להצעה זו או אחרת, אזי עסקינן ביתרון קל שאינו מצדיק מסקנה שונה. 8
טעם נוסף למסקנתי תינו בכן שאילקורפ תפקידה בידי כונסי הנכסים המחאות בנקאיות במיליוני 9

שקלים, בהתאם להסכם הגישור ושחלקו נפרע בידיהם הנאמנות. בכך גילו הצדדים את דעתם באשר 10
לתוקפו המחייב לכאורה של הסכם זה, הגס שהרא כפוף לאישור בית המשפט. הפקדה זו מפתחת צפייה 11
לאישור ההסכם ככל שלא יחולו חריגים מהותיים ולא שוכנעתי שאלה התקיימו. 12
13
לכך אצרף נימוקים נוספים שפרטתי לעיל שבעטים יש להעדיף את הסכם אילקורפ, שכוחם יפה גם 14
ביחס להצעת דוידוביץ' המעודכנת הסופית, בגון שיקולים לבר נשייתים. 15
16

20. סור דגר 17
בית המשפט התבקש להכריע בבקשת המכירה שהגישו כונסי הנכסים למניות פישמן בחברת מוניטין 18
שהיא בעלת מניות בשורת תאגידים ובהם גלובס פבלישר בע"מ שהיא הבעלים של עיתון גלובס. 19
20
כונסי הנכסים העדיפו בתחילת הדרך, בהמשכה וגם במהלך הדיון ולמעשה עד תומו את ההתקשרות 21
בהסכם עם חברת אילקורפ כעיימ ובהתאם למתווה שבהסכם הגישור שהושג בהליך גישור לפני כבי 22
השופטת בדימוס גרסטל. לפי מתווה זה, אמורה להתקבל תמורה עטר כל המניות שבכינוס נכסים 23
כסך של כ- 106.654 מיליון ¤ בהפחתות והתאמות מסוימות. הסכם אילקורפ נראה לעמדתם עדיף על 24
פני ההצעה של דוידוביץ' כמות שעודכנה סמוך לפני הדיון, במהלכו ובסיומו ועמדה על סך של 106 25
מיליון ¤. עמדת כונסי הנכסים נתמכה גס על ידי כונסי הנכסים למניות מוניטין שמונו לבקשת בנק 26
הפועלים, על ידי המנהל המיוחד לנכסי החייב אליעזר פישמן ועל ירי הכני'ר. העיתונאים תמכו אף הס 27
בהצעה זו, ואילו העובדים סברו שהצעת דוידוביץ* המעודכנת עדיפה, כל אחד מהצדדים הביא את 28
טעמיו לפני בית המשפט. 29
30
בדיון שבמהלכו נערכו הפסקות, שופרו ההצעות במידה מסוימת. הדיון הסתיים ובית המשפט פרש 31
| לכתיבת ההכרעה. בטרם זו ניתנה, תוך שהתבקשה יגל ידי בית המשפט עמדת הגושים עצמם, הוגשה 32

 ̂
הצעה מעודכנת חדשה של דוידוביץ' שמעמידה את התמורה המוצעת על ידו לסך של 110 מיליון ¤,

25 מתוך 27
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פר"ק 32206-09-16 בנק לאומי לישראל בעמ ני כונס נכסים רשמי תל אביב ואח'

13- בקשות 8 ו

לפגי גבי הנשיא איתך אורנשטיי*

בנסיבות אלה, שינו כעלי התפקיד את טעמם ותמכו בהצעה זו על פני הסכם אילקורפ. גם הנושים 1
המובטחים הצטרפו לעמדה זו. בר און ואילקורפ התנגדי לה בכל תוקף משורת טעמים ואף צירפו 2
להתנגדותם חוות דעת של הכלכלן פרופ' אייל שהתטקדה במשקל של זכות הסירוב הראשונה לרכישת 3
מניות על ידי בעל מניות אחר. העובדים נשארו בעמדתם שיש להעדיף את הצעת רוידוביץ'. דוידוביץ� 4
הגיש תגובה מטעמו שבה עמד בהרחבה על התנגדותו לתשובת אילקורפ. 5
6
אציץ שבמסגרת כתבי הטענות, בעיקר האחרוגות, עלתה מחלוקת בין הצדדים גס באשר להשפעת 7
זהותו של המציע רוידוביץ' יגל ההכרעה שבץ ההצעות. הצדדים הרחיבו בסוגיה זו שלטעמי אץ מקום 8
שבית המשפט יידרש לה. 9

10
בית המשפט התבקש להכריע בדחיפות בבקשה נוכח צוק העתים. המצב הקשה שבו מצוי העיתון, חוסר 11
הוודאות באשר להמשך השליטה בו, דבר שמשפיע על מספר רב של עובדים, עיתונאים, נותני שירותים 12
ואחרים ולאחר שמוצו הליכי המכירה של חמניות. 13
14
בפתח ההכרעה נדרשתי לשאלה האם יש מקום להתייחס להצעה המאוחרת של דוידוכיץי שניתנה 15
כאמור לאחר הדיון. לאחר שבחנתי את ההלכה הפסוקה ונתתי דעתי לטענות הצדדים, הגעתי לידי 16
מסקנה שקיימת בעיתיות בהגשת הצעה מאוחרת זו משורת טעמים. בין אלה: הפגיעה הקשת בצפייה 17
הלגיטימית של צדדים לסופיות הליכי מכירה; הימנעות של מתעניינים אפשריים בעתיד בהשתתפות 18
בהליכי מכירה של נכסים הליכי חדלות פירעון ועוד. הדגשתי שגיתנו לדוידוביץ' שנכח בדיון הזדמנויות 19
לשפר את ההצעה, לרבות בהפסקות שנערכו בדיון והוא מיצה את זכותו לעשות כן. אץ בעובדה שבית 20
הבישפט פרש למלאכת כתיבת ההכרעה, כדי ליתן לאחד המציעים או למציע זר פתח להגשת הצעה 21
חדשה, ככל שאין נסיבות חריגות. סבורני שנסיבות חריגות כאמור הן למשל כאשר ניתנת הציגה שעולה 22
לאץ שיעור על פני ההצעות האחרונות שניתנו ושיש בה משום שיפור ניכר על פני קודמותיה. ההצעה 23
האחרונה שהוגשה בסך של 110 מיליון ¤ עולה באחוזים בודדים על פני ההצעה האחרונה ואץ לראות 24
בה שינוי מהותי כנדרש על מנת לאפשר את הגשתה, וזאת מבלי שאתעלס מעצם שיעורו של הסכום 25
הנוסף. לכך אוסיף שלעמדת בעלי התפקיד היה על דוידוביץ' לשפר את הצעתו במהלך הדיון וכלשונם 6י
ייעוד היום" ואף זאת לגישתם בסכומים שינועו בץ 115 מיליון ¤ לבין 120 מיליון ¤ וכאמור בדבריהם 27
שאליהם הפניתי בפגוק הרין. כזאת לא געשה. 28
29
משכך הגעתי למסקנה שאץ מקום להצעה האחרונה שהוגשה על ידי דוידוביץ' לאחר תום הדיון. 30
3 * /
| לפיכך עסקינן בהכרעה בין שתי הצעות שאץ ביניהן פער מובהק, ושקיימת ביניהן שונות במספר 32
ו| רכיבים. 33

26 מתוך 27
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ו פי"ק 32206-09-16 בגק לאומי לישראל בעג* נ' גונס נכסיס רשמי תל אגינ 1אחי

בקשות 8 ו -13

לפגי גגי הנשיא איתן אורנשטיין

ממכלול השיקולים שפירטתי לעיל הגעתי למסקנה שיש לאמץ את עמדת כונסי הנכסים כמות שניתנה 1
הן בבקשה, הן במהלך הדיון והן בסופו שלפיה הס מעדיפים את מכירת חמניות לפי הסכם אילקורפ. 2
בץ שיקולי: ההלכה הפסוקה שלא בנקל יתערב בית המשפט בעמדת בעל התפקיד ולא קמו לדעתי 3
4 ; ; לא נפל דופי בהתנהלות כונסי הנכסים שעשו רבות על מנת להשיא את התמורה טעמים לעשות כן
התמיכה הנרחבת של כלל הצדדים לרבות שורת בעלי תפקידים, בהסכם אילקורפ; עמדת מרבית 5
; היתרון בכן שתהיה קבוצה אחת של בעלי מניות מאשר החלופה 6 הנושים שמצדדת כהסכם אילקורפ
של שני בעלי מניות אם תתקבל הצעת דוידוביץ', ותמשך המאבקים שידרדרו את מצב תחברה ותוך 7
; שיקולים לבר נשייתיס שעליהם עמדתי 8 חשש לפגיעה בפעילות העיתון ולמקור פרנסה לםאורנ עובדים
בהרחבה בהכרעה ובין אלה הליך הגישור שהסתיים בהצלחה ועוד. הבהרתי שגם אם קייס יתרון 9

מסויס בתמורה שבהצעת דוידוביץ' אין בו כדי לאיין את מגוון השיקולים שאותם מניתי לעיל. 10
11
מעבר לדרוש; הבהרתי שגם אם היה מקום לבחינת הגעת דוידוביץ' שניתנה לאחר הדיון, לא היה בכך 12
כדי לשנות את המסקנה ואף זאת ממספר טעמים. בץ אלה שאין מובהקות להצעת דוידוביץ' ולמצער 13
בשיעור שיש בו כדי להגיע למסקנה אחרת. התמורה שהוצעה על ידו בסך של 110 מיליון ¤ אינה 14
מתיישבת עם גישת מגלי התפקיד אשר הבהירו חד משמעית בדיון, שיהיה מקום לשקול הצעה ככל 15
שתעמוד על לזך של 115-120 מיליון ופז, אך כזו לא הוגשה. 16
17
לאור כל האמור, אני מאשר את ההתקשרות שבין כונסי הנכסים לכלל מניות החברות במוניטין ,קרי, 18
י^74.86 לפי הסכם אילקורפ ולפעול בהתאם להוראותיו. כונסי הנכסים ידווחו לבית המשפט על קידום 19
המימוש של ההסכם לפי הצורך ולא יאוחר מיום 15.4.17. 20
המזכירות תסרוק את פסק הדיו גס לפר"ק 1165-09-14. 21
22
; בנוסח שנמסר לצדדים במועד הקראת פסק הדין נפלה טעות סופר בעמי 26 שורה 27, שתוקנה 23 הערה
כנוסח זה שהוא הנוסח המחייב, כמו גס שמדובר בפסק דין ולא בהחלטה. 24
ניתנה היום, ט"ז אדר תשע"ז, 14 מרץ �201, במעמד הצדדים. 25
26

/ אירנן אורנשט"ן, נשיא $<'
/
/
/
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העתק מבקשת עיכוב הביצוע
שהוגשה על ידי מר דוידוביץי
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בקשח וו נתמכת בתצהירו של המבקש, מר דוד דוידוניץ' לתמיכה בעובדות חנטעגות בח.. 1
ו
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0ח 16| יצוין, כי מום 28.3.2017 חח''מ פנו לכונסים והודיעו לחם על כוונת המבקש להגיש ערעור ובד בבד בקשה לעיכוב .29 השיבו הכונסיס במכתב לפניית המבקש האמורה (̂נ  להלן). ביום 3.2017

) להלו), וביוס 30.3.2017 אילקורפ ובר און השיבו לפניית המבקש (נ*0ח 17 להלו).ביצוע פסק-חדץ (נספח 15
ואלת, נ*ו 0<תי, <<מוק* ח3קשמ =

 א. פ$*ח רבך
המשפט קמא ניתן חיה לשפר את ההצעות ולראיה שחס קיבלו את השיפור הנוסף שהציע המבקש ותמכוהפטיש" ותם התהליך עובדה היא, שאף כונסי הנכסים הביט, שגס לאחר הדיון האחרון שהתקיים בבית! כתחליד המכר לא נעשה מהלך סדור וברור של חתמחרות, במועדים מוגדרים וברורים, שבסופם "יורדמציע לאחר הידברות נפרדת עם כונסי הנכסים, באופן חמקשח להשוות כין ההצעות השתות. בנוסף,/ מתווה הצעה שוויוני, אלא בדרן קלוקלת של הצגת הצעות המבוססות על מתווים שונים, שגובשו עם כלאשר נעשה והתנהל בניגוד לדין, להגיון ולמקובל. הליך המכירה לא נעשה כדרך של התמחרות על בסיסי. הכבוד, באופן שבו טחל הליד מכירת חמניות שככיטס על ידי כונסי הנכסים ועל ידי בית המשפט קטא,1 1. הערעור שמוגש בד בבד עם בקשה וו לעיכוב ביצוע מוגש כדי לתקן טעויות יסודיות וקשות שנפלו, בכל!

בקבלתו.
, שמא לא הבין שמדובר כהצעה נחותה (שכן כונסי הנכסים לאאף שזו הצעה נחותה כלכלית כאופן משמעותי ומובהק כיחס לחצעתו של המבקש. בית המשפט קמאהכבוד, נפלו שגיאות יסודיות, שהביאו לכן שבפסק חדין בחר בית המשפט קמא בהצעתה של אילקורפ,ו 2. סופו של הליך המכר הלקוי והפגום שהתנהל, כאמור, חיה בפסק דין של בית המשפט קמא, שאף בו, בכל הנכסים הוא בשיקולים כלכלייס ובהשאת ערך כלכלי לקופת הנושים.ן נשייתייס" (גס הס שגויים, באשר נם בהם הצעת המבקש עדיפה), על אף שכל מהותו של הליך כעוסהשכילו לחציג בפניו תמונה ברורה ונהירה והמלצה סדורה), ותמך את בחירתו בשיקולים "לברהתעלס מחנחיתות הכלכלית של הצעה וו

אחד, אחיד (כלפי כל המשתתפים), מוגדר וברור, שבסופו תיבחר ההצעה הטובה ביותר.התמחרות פומבי, שוויוני ובעל כללי התנהלות קבועים מראש, ידועים וברורים, שיתייחס למתווח הצעההמשפט חנכבד לבטל את פסק-הדין ולהחזיר את הדיון לגית המשפט קמא, על מנת שיקיים הלידחמשפט קמא בטענה שהוגשה באיחור (קביעה שגויה, כמבואר בהודעת הערעור). לחלופין, שומה על ביתמההצעה האחרונה שהגיש לבית המשפט קמא, בסן של 10נ מיליון ש"ח, אף שזו לא נתקבלה על ידי ביתלבטל את הבחירה בהצעתה של אילקורפ ולבחור בהצעתו של המבקש. יודגש, כי המבקש אינו חוור בו3. במצב דברים זח, המפורט כחרחכח בהודעת הערעור, שוטח על בית המשפט הנכבד להתערב בפסק-חדין,
 [ הערעור טוביס נוכח הטעויות והפגמים הקשים שנפלו בהליך שהתנחל בערכאת דלםטה והן משוס שמאיןו להלן, בנסיכות תעניין יש מקום, צורך והצדקה למתן צו עיכוב ביצוע פסק-הדין, הן משוס שסיכוייהמיטיבה והטובח ביותר הקיימת והאפשרית, מוגשת חבקשח דע לעיכוב ביצוע פסק-חדין. כפי שיבואר. 4. כדי שניתן יהיה לעשות כן, ולהימנע מטענת "מעשה עשוי", שתסכל את האפשרות לבחור בהצעת

י חמניות לאילקורפ לא מומש עדיין ולמיטב הידיעה לא נעשו כל פעולות משמעותיות ובלתי הפיכות לצורך| : תנוחות נוטה באופן מובהק לטובת חמבקש וכנגד מימוש פסק�חדין. זאת, כפרט, כאשר חסכס מכירת,
מימושו.

שכן אס המניות שבכינוס יועברו לבעלות אילקורפ והיא תפעיל את שליטתה במוניטין ובנכסיה, ישתנוי 5. בכל אופן, ברור לגמרי, כי אס לא יינתן צו לעיכוב ביצוע פסק-הדין, כי לא יחיה טעם כמעט בדיון בערעור,
13
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1
י הנכסים ללא חכר ובאופן בלתי הפיך. כאשר יתקבל הערעור, ככל שיתקכל, יעמוד המבקש בפגי חברות

ו
: ניצוע פסק-חדין, מה נם שבשנים האחרוטת "גלובס'' מופע מהמזומנים הללו שבקופת מוניטין (כך שלאבתקופת הביניים, כן שאין כל חשש כי ייגרם נזק כלשהו לפעילות "גלוכס" כתוצאה ממתן צו עיכוב1 בקופת מוניטין קיים סכום מזומן של כ-22 מיליון ש"ח, שממנו ניתן להשתמש לתמיכה ב''גלומז"סבת, כפי שעולה מפסק-חדין, שהצעתו האחרונה טובה יותר מהצעתה של אילקור©)� זאת, בפרט, כאשר! בעיתון תחיה משמעותית וחזקת הרבה יותר מזי שגלוטה בהצעתה של אילקורפ (ושאף כונסי הנכסיםמשמעותי, כפרט, כשיש בהמתנה זו פוטנציאל אמיתי לגייס לחיתון משקיע (הוא המבקש), שתמיכתוקמא התנהל במחלן חודשיס רכים, לא נראה שהמתנה של מסגר חודשים נוספים תפגע בעיתון באוקן] 6. המבקש מודע לכך שעיתון "גלוכס" נדרש לתמיכה כספית, אולם, לאחר שממילא ההליך כבית המשפטי ונכסים אחרים, שונים מאלח שלגביהם הוא נתן את הצעתו, כד שההצעה ככר לא תהיה רלוונטית.

ו
. מסכים להעמיד ערבות משמעותית, כפי שיקבע בית חמשפט הנכבד, להבטחת הנזקים שיגרמו לאילקורפ,1 יהא שינוי כיחס להתנהלות הרגילה של י'גלובס'' ו/או מוניטין). וכל ואת אף בשים לכ לכן שהמבקש

י במקרה שהערעור ידחה.
להכרעה בערעור. בית המשפט חגכבד גם יתבקש לקבוע דיון דחוף בערעור, בשים לב למהות העניין.' פסק-הדין, תחילה באופן ארעי במעמד צד אחד ואחר כך לאחר קבלת תגובות המשיבים באופן ומני עד/ 7. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש במשא לבקשה זו לעיל, וליוע צו עיכוב לביצוע

ובמה דברים אמורים:
15.4.201 (תודעה, שלמועד זה טרם הוגשה).; למשיבים 7 (להלן: "חסכ© אילקיי&'י) וקבע, כי על חכוגסים לפעול להשלמת מימוש חסכס אילקורפלכך, בפקק�הדין, בית המשפט קמא אישר לכונסים להתקשר בהסכם למכירת המניות שבכינוס: ת<*יוטו* תכלכל"© חכרוי*© של הצעת המבקש, שעליהם למעשה בית המשפט קמא לא חלק. בהמשךאון ואילקורפ - עדיפה על הצעת המבקש, טר דוידוכיץ' (להלן �. י'תמגקש" או "טי ד1ידוביץי"), וזאת חיף"מוניטין", שהנכס העיקרי שלח הוא העיתון הכלכלי "גלובק"א וקבע, כי תצעת המשיבים 7 - משפחת בר8. פסק'חדין שעיכוב ביצועו מתבקש עסק בבחירת ההצעה העדיפה למכירת חמגיות שבכיגיס (מניות חברת ולעדכן בדבר קידום מימוש ההסכם, לא יאוחר מיום 7

שעולה מתשוכת הכונסיס לפניית הח'ימ מיום 29.3.2017, ומתשובת המשיבים 7 לפניית חח"מ מיום9. חסכ© אילקיי0 טי0 0ימש וגכלל וה טי© ה1שלנ*ו* העגית הנעלות ג0ני1ת שבכינוס למשיבים ך (כפי
30.3.2017 (*0$חי© 16 ו*17 לתלו)).

סקח זו (אישור מיזוג) וממילאכהקשר זח לא למותר לציין כי על פי הוראות חוק ההגבלים העסקיים ממילא אסור לממש את עסקת אילקורפ עד אשר ינתן היתר מטעם הממונה על ההגבלים העסקיים ̂'
; אישור שכזה טרם ניתן.

וזדין למעשה מאשרר ומאמץ את תוצריו של הליך פגוס מיסודו וחסר באופן בסיסי לבחירת חחצעהמהוראות הדין וו*חלכח הפלזוקח גגל הגוגע למכירת נכסים גחליך כיגוס גכסי*, וחמץר מכך - פסק-11. כ0י שמוסבר בהרחבה בהודעת הערעור המוגשת גד בבד עם בקשה זו, םסק-חייו חויג גצוי* מגית[ ארעי במעמד צד אחד וכהמשך ולאחר קבלת תגובות המשיבים במתן צו עיכוב ביצוע זמני.למבקש נוקים בלתי הפיכים, אס וככל שיתקכל הערעור. זאת, באופן דחוף בדרך של מתן צו עיכוב ביצוען י מתבקש בית הטשפט הנכבד להורות על עיכוב ביצועו של פסק-חדין, בטרם ייווצר מצב שעלול לגרום| ? 10. על כן, נוכח סיכויי הערעור חטובים ונוכח נטיית מאזן הנוחות לטובת המבקש, כפי שיפורט להלן,

14
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1 וזאת משיקולים שהוגדרו בפסק-חדין כ''שיקוליס לכר נשייתים''. סופו של חהלין מעיד על ראשיתו.הזוכה לרכישת מניות הכינוס. ואגע, בסופו של ההליד הפגוס והחסר כאמור, נבחרה ההצעה הגחותח,

2 להלן)". בית המשפט קמא לא הקפיד עלו ;לפי ההחלטה על מינויים שקבעה, כי יעוגסי חגכסיס ינקטו פשלות אשר דרושות {כ/ימוש חש&ודיםשכונסי הנכסים נדרשו, מתחילת הדרן, לקיים הלק* תתמחרות שוויוני כדי להשיא את התמורה לנושים} ושלא תתק"טה היבחרות על נס<ס שומוני נץ 0ג המציע*©. לכן ישנה חומרת מיוחדת, בשים לנ לכן12. הכשל המרכזי שנפל בחללן הכיטס, הוא בכך שההלין התנהל גאו&ל לא שוו<ומ, לא חגייג* ולא סדיי/! ***** י?*י*יי ט1נ*ם ; (ס0ה ,וככללאלח...יערט הליך התמחד$ת ...'' קיוס הליך תחרותי, שוויוני, הגיוני וסדור וזאת למרות שמר דוידוביץ' עתר מספר פעמיס בבקשה כי בית1 כאופן 0יטכי
! המשפט יקפיד על כך.

( גל אחד13. הכונסים ובית המשפט קמא לא קבעו תנאים שווים ביחס למכירת המניות שגכיגוס, כן שו*ט**ע<© . במצב דברים זה, טזנר מצב דברים לא תקין, לא מקובל וחסר הגיון לחלוטין,; ח**עו ה*עית המבוססת על תנא*נו אחיי© ושיני© יו* מזון, כהחאם ל1*ון וזפיטג* שהתגחל ב* ( גוגס* הגגסיטי הגיונית ורלוונטית בין ההצעות השונות, באופן שמאפשר חלין בחירה ברור וראוי של ההצעה העדיפה.ו שלא אפשר קיום תתרות אמיתית ושוויונית בין המציעים השונים ושלא אפשר גם השוואה כלכלית,מה0 לגי
י ההצעה שנבחרת היתח הצעה, שאין ספק שהיא הנחותה מבחינה כלכלית.

ההצעה העדיפה (וכפי שיובהר בהמשן, גס מטבלאות אלה עולה באופן מובהק עדיפותה של הצעתן כונסי הנכסים הגישו שורה של טבלאות ומסמכים, שמהם חיה אמור כית המשפט קמא להסיק מהיו*עד*מו? לרכ*שת מ*יוו1 הכינוס2. במקום להגיש עמדה ברורה וחד משמעית, כמתחייב ומצופה מחם,/ תמשפגו י*גגמי עסזה ביורת וקוהרגקית נשאלה המרכזית שעמדת לפתחם, לאמור: מהי החצעה14. ער כמה פגום וחסר הגיון חיה החלין, תעיד ותלמד העובדה שכוג** הנכסים לא ת*ל*חו להציג לבית
המבקש). כונסי הנכסים לא מילאו את תפקידם כנדרש וכמצופה.

; 15. למרות חוסר הבחירות והעדר המובהקות שנעמדת הכונסיס באשר להצעה העדיפה, גם בית תמש&ט
והיא נבחרח בעיקר על בסיס נימוקים לא כלכליים, שכמו נעלמו לחלוטין מחחלין. מטרת חחלין לאלבסוף החלטה שגויה). בסופו של דבר, ההצעה שנבחרה על ידי בית המשפט קמא היתח ההצעה הנחותה<ש*יז*ים", שאינם יכולים ואינם צריכים לחיות העיקר בהחלטה שכזו גואשר גם כיחס אליהם התקבלהקמא לא גדיש לגח*נח כלכל<ו* של הח*גיז* ועד*0*ון, וחלף ואו* ביגי ליגע משקל רב לקייקוליס ''לגי

הושגה.
ן מהצעתו של המבקש, בין היתר, מטעמים אלה המפורטים בהרחבה בהודעת הערעור וכדלקמן .י1 16. ואכן, לא יכול להיות ספק, שבבחינת כלכלית ועניינית, הצעתה של אילקורפ נחותה באופן משמעותי

מהסכומים שהציע המבקש בגין רכישת חמניות (10 ג מיליון ש"ה) ,?/ 16.1 ההצעה הכספית של אילקורפ (55 מיליון ש"ח ברוטו) היתח גמוכח בעשרות מיליוני ש"ח1 ,

3לנד. חמשא ומתן שגוהלעס אילקורפ שוכתח בסופו של יום, אפשר לח, הלכה למעשה, לתת חצעח רק על חלק סז?ננס<ם1 י יוקדם המאוחר ויצוין כעת, כי כעוד שהכונסיס חבחירן למבקש כי הוא יכול לרכוש את חמניות שבכינוס 3חנ<לחאחת
עמדת העובדים" (עםנ' 4 ש' 2-3 לפרוטוקול הדיון מיום 23.2017).מובהקת <ח92ת מסיימת/ גפווו חמאזמים מאח* מאוד שקולות, חיינו מאוד רוצים לשמוע עמדות גוספות כמו לדזנטא2 כן, למשל חסביר אחד חמגסים בדיון� "לשאלת בית המשפט, טח עמדת כונסי הנכסים להצעות, אני משיג שא*ן פתשבבעלות חמניות שבכינוס.

<
5
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} שחלקם נפרסים על פני מספר שנים, לעומת הצעת המבקש, שהיתה לתשלום מלוא סכום הצעתון 16.2 חהצעח הכספית של אילקורפ היתה לתשלום סכום הרכישה (55 מיליון ש"ח ברלטו) בתשלומי©,
' בסך (110 מיליון ש"ח נטו) במזומן3 {

1 אילקורפ רוכשת את החברה, כך שמוניטין תישאר לאחר המכירה לאילקורפ בחיסרון כיסחייבת למוניטין כ-20 מיליון ש"ח שלקחה כהלוואה, ואשר ברור שלא יוחזרו למוניטין במקרה בוהרכישה בגין חמניות שבכינוס, כך שהחברה נותרת חסרת כל כספים בקופתה. בנוסף, אילקורפאילקורפ מחולקים כל התשלומים האמורים כדיבידנדים לבעלי חמגיות לצורן תשלום סכוםי יגיעו לקופתה בגין תמלוגים שונים המגיעים לחברה (כ-10 מיליון ש"ח נוספים), בעת שבהצעתן תתחייב המבקש להשאיר בחברה את כל הכספים המצויים בקופתה (כ�22 מיליון ש"ח) ו/או16.3 הצעת המבקש מבטיחה את עתידה של החברה ושל העיתון "גלובס", מכיוון שבמסגרת הצעתו1
משמעותי נוסף;

31.12.201, בעוד שהמבקש חתחיי3 שלא לנצע פיטורי צמצום לכלל עובדי העיתון (מנחלת/ 16.4 אילקורפ התחייבה שלא לפטר את עוברי וזמגחלח של עיתון "גלובס" בפיטורי צמצום רק עד 1 ו/או חברי מערכת) כמשך 18 חודשים ממועד אישור המכר על ידי בית המשפט הנכבד.ליום 7
הטגקש, ומסע© זה, ומטעמים רג*ט נוספיס (שיפורטו לחלן), פסק-הדץ א<1ו <מל לעמוד.; של ו*ל*ד י*ג*גו©, לא ניוון תי<ז ל&בל את ו8מ3ת אילקיר© הנמוכה והנחיתה לאין שיעור מהצעת17. כנדבות אלו*, בחך וז0עי גי( שתי חהצעוו* ח1א כה מובהק, ולאור הפגמים *<סוד"ס חיויד<ס לשורשו
א ..." (כלשון ביתמעמידים מצע שוויוני לבחינת חצעות; כמו גם נוגע לשאלת יישומן של הלכות משפטיות עקרוניות, כגון| חליד חתמחרות במסגרת של מכירת כינוס בהליך כיגוס; חובת חכונסיס לייצר מנגנון באמצעותו חסלכן, בענייננו הערעור אף מעורר שאלות משפטיות עקחניות וכלליות, הקשורות, ביו היתר, למעמדו שללתוצאה חריבה ובלתי סבירה לחלוטין, של בחירה בחצעח נחותה משמעותית מהצעת המבקש. מעברהערעור הוא בעל סיכויים טובים, שכן בחליך ובפסק-חדין נפלו פגמים יסודיים וקשים מאוד שהביאולמטע סיכול מראש של הערעור; בענייננו, ברור לגמרי שהערעור אינו משולל יסוד או סיכוי ולהפך �/ 18. כידוע, די בכך שהערעור אינו משולל כל יסוד או סיכוי כדי לקבל את הבקשה לעיכוב ביצוע, על מגת (פ( מל "תחכאחחאחרוגח" בפטיש, המטגגתאת \כ"תח של חמש*בח בא הערעור מעלה סוגיות שראויות להתברר.[ שנפלו גחליך וכפסק-הדין בענייננו, מצדיקים את עיכוב הביצוע בענייננו, שכן אין כל ספק שהודעת1 14.2.2014)) יאשר מונעת הגשת הצעות משופרות. השאלות העקרוניות כמו גס הפגמים הקונקרטיים1 המשפט קמא בפש"ר 25540-02-13 בנק אגוזי לישראל בע"מ גי כוגס גכס*מ רשמ* תל אב*ג (פורסם בנבו,? אימתי "ט7/'נג̂/

ו 0<><1"תד<1 : 19. מעבר לכך, ותשוב אף יותר לעניינה של בקשה לעיכוב ביצוע, מאזן תטחות נוטה באופן מובהק ביותר1 מאזו חנזחיז* נוגוו? לט01* תמ01ש ולעיכול נ<̂צ
לטובת המבקש ולמתן צו עיכוב ביצוע:

הנוגעות לניהול, לאסטרטגיה ולעתיד מוניטין ועיתון גלובס. מוניטין שבשליטת א<לקיר0 תה<ח חגיהולפיכך יש סיכוי לא מבוטל, כי בתקופת הביניים שעד להכרעה בערעור, תתקבלנה החלטות בלתי הפיכות; 20. אם תושלם ההתקשרות בין אילקורפ לבין חכונסיס, אילקורפ תחיה הבעלים של 10036 ממניות מוניטין,

, 3 10 מיליון ש"ח מהם בתוך 3 תודשיט טיום אישור המכר על ידי בית המשפט הנכבד.
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ש1נ* לחלי©*ן ממינ<ט*( ג<ו0, על גל תגגזר (המשתמע 30ך, <לא ניוול יהיה להחזיר את הגלגל לאחור
אש וככל שיתקגל הערעור.

מקורו בחלוקת דיבידנד בעין ממוניטין לכונסים, דבר שיהפוך את חשבת המצב לקדמותו לבלתי ו! 21. מוסף, מימוש הסכם אילקורפ יחיה כחך בחייבי מס (שהיקפם אינו בתר כעת), שכן חלק ניכר מהתמורה
ן אפשרית, או לפחות קשה ומסורבלת עוד יותר.

ן הצהירה שהיא הולכת להכניס לחברה ולעיתון גלובס), השינויים הצפויים כמצבת העובדים, ניחול22. כמו כן, לאור השינויים הצפויים בגרעין חשליטח של מוניטין (לרבות השותפים הנוספים שאילקורפו
 יהחברה ושאר עניינים מהותיים ביותר, סביר מאד להגיח, כי יחול שינוי בשווי טגיות מוניטין עד להכרעה .

בערעור, ומצב וח יקשת עד מאד על החורת המצב לקדמותו.
והערעור יתקבל כסופו של יומ, הלכה למעשה המניות שירכוש המבקש במועד קבלת הערעור יהיו מניות23. יוצא, אפוא, כי מימוש הסכם אילקורפ יהיה צעד כלתי הפין, כך שאם וככל שלא ינתן עיכוב ביצוע

בחברה שונח לחלוטין מהחברה דהיוס.
דנריס >ה. בו הל<;יל למעשת נשמר הססטוס"קוי ו?ק<י0 והמתמשך, תומד אף חיא במתז ן<ו ע*3וב גיצוע.לא*לק<ר0 נהתאס להוראות 0סק-תד*י וממילא א<1 3ל שינו* בא\0\ פעולתי של חעיתוו גליבס. ט*ג24. יודגש. ג< בענייגגו, גטנועד זת 0<ו עסקינו "נמעשת עשוי", שגו הממה* שנג<*ו* טרם הוע&רי
הקרובים באותה מתכונת ובאמצעות אותמ אורגנים עצמאיים. עיכוב הביצוע לא יגרום לכל נוק1 הכינוס, 1זאת תוך שברור לכל הצדדים שעיתון גלובס התנהל וימשיך להתנהל במהלך החודשיםהמובילים הס אלה המתייחסים לשאלה מה חנוקים שייגרמו לצדדים להליך התמודדות על מנלותי כמילים אחרות בשאלת זהות בעלי חמניות בעיתון גלובס. משכך, בדיט כשאלת מאזן הנוחות, השיקוליםמגיות תכ*נוס שמחזיקות גס בגלוג© (וגט כנכסים אחרים), ולא ביצירת תכנית הבראה לגלובס, או; חכיגוס ופסק-חדין צריגיט ת<י לעסוק נשאלת אחרו* לחלוטין, וה*א מחי התזנעת העדיפה לרכישת, גלובס ובשיקולים "לבר-נשייתים", כגון רצון העיתונאים והתייעלות מערכת העיתון, כל נשכח כי ו*ל*ך25. במאמר מוסגר יש להדגיש, כי למרות העיסוק הניכר הן בפסק-חדין וחן בהליך הכינוס בפעילות העיתון

לאילקורפ, לכונסים ולקופת הנושים.
, בהתאם לשיקול דעת בית-חמשפט ? פסק�חדין ייגרס נוק לאילקורפ או לגלובס (דבר המוכחש), די בערגות וו בר* לא**ן גל סענח לנזקשהערעור יידחה. משמעות הדברים חיא, כי נס אס ניתן חיה לומר שכתוצאח ממתן צו לעיכוב ביצועהנכבד, להבטחת הנזקים שייגרמו לאילקורפ ולגלובס כתוצאה ממתן הצו לעיכוב ביצוע, במקרה2$. על כל האמור יוסף, כי המבקש נכון להעמיד ערבויות, ככל שיידרש

! י גאמור.
1 ו

! , ביצועו של פסק הדין. כך, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות, כמבוקש ברישא לבקשה זו לעיל ובבקשהיצירת מצב כמעט בלתי הפיך ככל שלא יעוכב ביצוע פסק-הדין, נדרש, מתחייב, נכון וצודק לעכב את27. לאור האמור לעיל והמפורט להלן ' מחד גיסא, הסיכוייס הגבוהים של הערעור להתקבל ומאידך גיסא,
להלן.

1 ,

1
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ט< ב* רקע עובדת* ̂ד
שת <נ*תוו גלובס (1) "ח<*<1< וון****" ןי*יות<*י0ץ* על ̂י *

1
ההתחייבויות של החברות לבנק לאומי. שיעור המניות המשועבדות לבנק לאימי עומד על <א'57.46 ממניית[ "חחגייו!"), יאשר שיעבדו לטובת בנק לאימי לישראל בע"מ (להלן� "גגק לאימי"), לשם הבטחתלשמש ככתסי נכסיס על מניות מוניטין שבבעלות החברות נכסי פישמן בע"מ ופיש עת בע"מ ללחלן יחד:! 28. ביום 29.9.2016 בית המשפט קמא הנכבד מינה את עוה"ד מנן מטרי ואיל רוזובסקי (להלן � "הכ1<^0<')1

\ לבגק ה&יעליט. שיעור חמניות המשועבדות לבנק הפועלים עומד על (0*17.4 ממגיות מוניטין (לזכומזיסשועבדו לטובת בנק הפועלים בע"מ (להלן� "גגק הפועלים"), לשס הבטחת התחייבויות כראין החזקותשל מ<יות מוניטין, אשר בבעלות חברת גראון חיים אחזקות בע"מ <לחלן: ''גראין תחזקוי*"), ואשר29. עוד באותו חיוס מונו גס עוח"ר פנחס תכין וירון אלכאוי (להלן: "גוגסי ה6ו<גל*©") לשכנש ככונסי נכסים1 מוניטין.
וכונסי הפועלים, להלן יחד: "בעל* י1ו1*ק<ז"').

כונס* הגכסיס **קט1 0עולח? אשר ( **ט3י, *גכלל אלה י#סי*ד1 גחהת 7עת שמא*, *פדסמי הזמנה[ 30. בהחלטתו על מיטייס, הורה בית המשפט הנכבד לכונסיס, כי " {# <0<מ1ש השעבח*ס באי6 ת".דרוש להציע חצע1ת, *ערכ* הל*ך הת#ה91תעליסח1 ח11תהדע1* השמאי
העתק כתב מינוי הכוגסים מיוס 6ג29.9.20' מצורף כנס0ח 2.

! מוניטין (קרי רכישת פעילות העיתון הכלכלי "נלובס" (להלן� "עיתץ גלובס'*)); (ג) רכישת אחזקותממניות מוניטין; (ב) רכישת פעילות החברות גלובס פבלישר בע"ט, וכספים ;טבית גלובסא שבבעלות/ 31. ביום 13.10.2016 פרסמו הכונסים הזמנה להציע הצעות, שכללה שלוש חלופות; (א) רכישת <*>57.46
> נוספות אחרות שבבעלות מוניטין.

האחרות (קרי בקניית עיתון גלובס, או כקניית נכסים אחרים של מוניטין).ממניות מוניטין. כדומה, הובהר על ידי הכונסים, כי זכות הסירוב האמורה אינה קיימת בחלופותלזכות הסירוב, המוקנית לבעלי מניות המיעוט במוניטין, קרי ' לאילקורפ, אשר מחזיקה ב-<*25.144: שהמציע יבחר ברכישת חמניות המשועבדות במוניטין (החלופה הראשונה דלעיל) תחיה רכישה זו כפופת32. יצוין כבר כעת, כי בהסכמי וזמכר, שצורפו להזמנה להציע הצעות, תובהר על ידי חכונסיס, כי ככל! העתק החומטז להציע הצעות מיום 13.10.2016, מצורף כנס0ח 3.
 זכה המבקש, שהציע את המחלר הגבות כיותר (45 מיליון ש"ח). בהתאם, הפקיד המבקש כידי הכונסיס' של המבקש והשנייה של ג'רוזלס פוסט). הכונסיס ניהלו חתמחרות בין שני המציעים האמורים, ובסופה34. בסופו של דבר, הוגשו במסגרת הליך זה שניהלו הכונסיס, רק שתי הצעות לרכישת העיתון גלוכס (האחת> מכונסים וגכגסי לאחר מכן לחדר המידע שנפתח על ידם.: 33. מציעים שונים (לרבות המבקש ואילקורפ) נטלו חלק בחליד האמור, שילמו את דמי ההשתתפות שקבעו

/ בהתמתרות, שבמהלכם אילקורפ לא הגישה כל התנגדות לבית חטשפט באשר לאופן ניהול תהליך או1 , 35. זח המקום לציין, כי הליד זח נמשך כחודשיים מיוס פרסום ההזמנה להציע הצעות ועד זכיית המבקש| : ערבויות בנקאיות כסך מצטבר של 4.5 מיליון ש"ח וחתם על הסכם הרכישה, כדרישתם.ו /
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! 36. לאחר דנרים אלה הגישו הכונסיס לבית המשפט קמא כקשה למתן הוראות, המתירה להם להציעשתעלה בהמשך מטענותיה באשר לסמכות הכונסיס.לסמכות חכונסיס למטר את עיתון גלובס, ובכלל לא מנעה מבעת� מועד את "התאונה המשפטית",
 הוראות שמשמעותה האמיתית תיגה אישור זכייתו של המבקש בחתמחרות ומכירת עיתון גלובס לידי0.באסיפת בעלי המטות של מוניטין את מכירת עיתון גלובס למבקש (ובמילים אחרות, בקשה למתן

1.4 בקשה זו זכתה לתמיכת כונסי הפועלים ולתמיכת עובדי חמגחלח של גלובס.\ באותו שלב, לפיה לכונסיס כלל אין סמכות למכור את עיתון גלובס וכי ח0 הוסמכו למכור את חמניות37. בעקמת הגשת הבקשה האמורה, הגישה אילקורפ התנגדות למכר, כיל היתר, כטענה, שמכרה לראשונההעתק מההסכם לרכישת עיתון "גלובס" שנתתם על ידי מר דוידוביץ', מצורף בנס6ת_5.( העתק מבקשת הכונסים להתיר להם להצביע באסיפת בעלי חמניות (ללא נספחיס), מצורן* כגסםח
מצד שני לגישור בפני השופט כדימ' גרסטל על מנת לברר את טענותיהם ההדדיות.ממכירת וזמניות שבכינוס (אס כי לא הכריע בדבח, ושלח את הכונסיס מצד אחד ואת אילקורפ ובראוןהסתייגות מההליכים שניהלו חכונסים ובדבר סמכותם להעמיד את עיתון נלובס למכירה, להבדיל38. כיוס 12.1.2017 התקיים דיון בבקשת חכונסיס ובהתנגדות אילקורפ. בדיון זח תביע בית המשפט קמא? שבכינוס כלבד.

ןןןהעתק מפרוטוקול הדיון מיום 12.1.2027, מצורף כנספח 6. ̂^קש לבי< ת̂נ <ש1ך וי1משא 01ו*ן ?ץ ה ̂יך ̂ו נ(2* ק
המשועבדות לבנק לאומי ולבנק הפועלים), וכי לא יוכל לרכוש רק את עיתון גלובס או חלקים אחרים! אפשרות אחת והיא חגשת הצעה לרכישת מלוא חמניות שבכינוס (קרי� ^74.86 ממניות מוניטין*3. בהמשך להשתלשלות האמורה, הבהירו חכונסיס למבקש, כי בנסיבות שנוצרו קיימת מבחינתו רק

 מעיתון גלובס; (ב) קופת מזומנים בה מצויים כ-22 מיליון ש"ח; (ג) זכות לקבלת תמלוגים הנוגעים40. הכונסיס תוסיפו והבהירו, גי בקליפת האגוז, חברת מוניטין כוללת את הנכסים הבאים: (א) 10006מגכסי מוניטין.
ו

 לשותפות גלובסקום, בסן מצטבר של כ-9 מיליון ש''ח שיגיעו לחברה (אם יגיעו) על פגי כ-3 שנים*
ן

! ןח אופציה לרכישת מנילת של חברת התקשורת הוט, לגביה הגיעו הכונסים להסדר עם חברת 0001
 (בעלת השליטה בחברת חוט), לפיה חברת (000 תרכוש את האופציה מחברת מוניטין לפי מנגנון שנקבע -

|
| ואשר לפיו תקבל מוניטין בגין האופציה את ההפרש שבין מחיר המימוש לשווי האופציה לאחר המימוש,
] , אחזקות כחברות סטראט-אפ שונות; (() חוב בסך של כ-20 מיליון ש"ח שיש לחברת אילקורפ כלפיוזאת על פי הערכח שמאית שתיעשה על פי מנגנון שהוסכם עם 0001 (להלן � "אופציית \ז\ס") ,• (ח) שכרי

כעניין המבקש: הם מאפשרים לבר און/אילקורפ לרכוש את המניות, תוך הוצאת יזלק הארי של הנכסיםמו"מ עם בר און ואילקורפ במסגרת הגישור, וכי במסגרתו של אותו מו"מ עם אילקורפ (ובניגוד למצבלב לתוצאת שתתקבל ממכירת או0צי<ת חיט. עוד הבהירו הכונסיס למבקש, כי במקביל הס מנחלים? (מבלי שיוצאו נכסים כלשהם מהחברה טרם הרכישה), למעט דרישו*0 לבצע תתאמת מתיר מלאת נשי©41. כאמור לעיל, הכונסיס הגהירו למבקש, כי הוא יכול לרכוש את המניות שבכיטס כחבילה אחת בלבדמוניטין.
1 :
9ו
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מתוך מוניטין טרם לעסקת הרכישה, בך שלמעשה נר און ירכשו רק את עיתון גלובס, את קופת
המזומנים ואת תחוב של אילקורפ למוניטין.

! לעומת גר און, המבקש אינו זכא< לו*** הצעה יק על חלק מהנכסים של מוניטין, ואפילו לא ה*עה?! 42. במילים אחרות: הגת'זים הגח<ר*, פ* ה0 אי<פ מתכוונים לפעול בא01ן שוויון בהל*ן המכירה, וכי
י שכוללת תגולח וחת של גכסיט כמו שמציעות גיאון. כל זאת, בניגוד לדין, להחלטת בית המשפט קמא

ו וללא כל חניון והסבר.
י לרכוש את חמניות שבכינוס תמורת סך של 00ג מיליון ש"ח כמוומן לרבות (כדרישת הכונסים) מנגנוןי 43. ביום 16.2.2017 הגיש המבקש הצעה מחייכת מטעמו לכונסיס (הסכם שנחתם על ידו), לפיה הוא מוכן

) התאמה מלא לאופציית חוט.
1 44. הכונטים הביעו הסתייגות מסעיפים מסוימים שהופיעו בהסכם שחיה בהצעת המבקש ובין חצדדיסו

נקבעה פגישת משא ומתן ליום 20.2.2017.
(שותפת של חגבי אלונה בדאון לרכישת מניות מוניטין), וכי חכונסים עומדים להגיש לבית המשפט הנכבדהאינטרנט של "כלכליסט'' ידיעח מפתיעה, לפיה חכוגסיס חתקשת בהסכט עם בדאון ומר חן למדן45. בעוד ב"כ המבקש מתכוננים לפגישת משא ומתן שנקבעה לערב יום ח-20.2.2017, התפרסמה באתרן

קמא בקשח לאישור אותו תסכם.
1 העתק מהכתבה שפורסמה ב"כלכליסט", םצורף כנספח 7.

בית המשפט קמא להורות לכונסיס ולכונסי הפועלים, כדלקמן: (א) להתקשר עם המבקש בהסכם46. בנסיבות אלה, הזדרז המבקש והגיש בקשה מטעמו לבית המשפט קמא (בקשה מסי 13), אשר בת התבקש
(ונשלח לכונסים כיוס 16.2.17) (להלן: "הצעת דוידוגיץי הראשונה''); 03 או, להורות לכונסים לפעול(ב) או, להתקשר עם המבקש כהסכם למכירת .74.8694 ממניות מוניטין בחתאס לתסגס שנוסח על ידולמכירת העיתון גלובס, וזאת בהתאם להסכם שכרתו עימו לאתר ההתמחרות שניהלו, כאמור לעיל�
למציעים להציע תצעזת לרכישת <^74.86 ממניות מוניטין במלואם, על כל נכסי חברת מוניטין או חלקם,בחתאס לכתב חמיטי שלהם מיום 29.9.2016 ולקיים התמחרות פתוחה ושיוויונית במסגרתה יתאפשר

חעתק בקשה טס' 13, מצורף כנספח 8.
במסגרתו תרכוש אילקורפ את חמניות שבכינוס תמורת סך ברוטו של כ-55 מיליון ש"ח (להלן בהתאמת י.מבית תמשפט קמא לאשר את ההסדר שחתגגש במסגרת הגישור שהתנהל בין הכונסים לבין אילקורפ,47. זמן קצר לאחר הגשת בקשח 13, הגישו גם חכונסים בקשה מטעמם המדווחת על ההתפתחויות ומבקשת

"11*0! אילקור0" � "בקשה מסי $").
העתק בקשח מס' 8 (ללא נספחים), מצורף כ?ס0ח 9.

אילקורפ (למכירת המניות תמורת 55 מיליון ש''ח) חינה שבסופו של יום, ואם יתאמתו כל ציפיותיהם של; 48. יצוין, כי חכונסים תציגו מצג בפני בית המשפט קטא, כאילו משמעותה האמיתית של קבלת הצעה וו של
?; הכונסיס באשר לשווי הנכסים שיו>נאו ממוניטין, תוכל קופת הכינוס לקבל כ-106 מיליון ש"ח.

מיליון ש"ח, לא משקף כהוא זה את השוו* הריאלי של הצעת אילקורפ, הגמון גהרבוז.י הכונסינז, ברור שחתחשיב שהחג* בגקשוז, גאילו שוויה של הצעת אילקורפ לקופת הכינוס הוא 49106.6. זה המקום לציץ, ג* למקרא ההסגמ המהווה את הצעת אילקורפ, ואשי צורף לבקשה מסי 8 שהגישו1 .1
1
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ו 50. מוס 26.1.1017 חגיש המבקש את תגובתו לבקשת הכונקיס לאשר את הצעת אילקורפ, אליה צירף נוסח
ו

,- כי הצעת אילקורפ ממומנת, הלכה למעשה, מכספי ונכסי מוניטין (לאחר שאלה ימומשוש"ח), כן שהתמורה חאמיתית גחצעת אילקורפ תכיא לקופת הנושים סכום שנמוך משמעותית ט-*10! אילקורפ יש לנכות מילדים, הוצאות שונות וכיסוי הגרעוו בקופת עיתון גלוכס (ניכויים שמגיעים למיליונימשמעותיים)* כי בהצעת המבקש מלוא התמורח עוברת לקופת הנשייה, בעזד שמחתמורח בהצעתו של תנאים רבים, אשר ספק אם יתממשו (כגון מכירת חכרות חסטארט-אפ שבבעלות מוניטין בסכומים} שלוש שגיס; כי התמורח בהצעת המבקש ודאית, ואילו התמורה בהצעת אילקורפ מותנית בהתקיימותםאילקורפ, ובגלל זה: כי 100 מילייו ש"ח במזומן עדיפים על 106 מיליון ש"ח בפריסת תשלומים על פני; לאשר או* \1*ע\1 אילק1י©"). בתגובה זו עמד המבקש על יתרונותיה הבולטים של הצעתו על פני הצעתהסכם מעודכן ומשופר (לטובת הכונסיס) של הצעתו הקודמת (להלן ?. י'תגובו* המבקש לבקשת ת19<ס<0 כספי מוניטין בסן של כ-30 מיליון ש"ח ומבטיחה שאלה ישמשו לטובת פיתוח העיתון גלובס.ויחולקו כדיבידנדים לבעלי חמניות), ובכן מתקנת את קופת החברה, בעוד הצעת המבקש שומרת על' מיליון ש"ח
העתק תגובת חמבקש לבקשת הכונסיס לאשר את הצעת אילקורפ (ללא נספחים), מצורף כנק0ח10.

) "ח**1* יויזיגיץי תמשו3רתי').שגובשה כמהלך אותו משא ומתן, אשר עמדה על 100 מיליון ש"ח בטוומן, ושתנאיח שופרו כך שיתאימוביוס 2.3.2017 הודעת עדכון לבית המשפט הנכבד, אליה צורפה חצעתו העדכנית של המבקש, כפי51. לאחר הגשת התגובה האמורה נפגשו וזכונסים והמבקש למו"מ נוסף, ובהמשך לאמור הגישו חכונסיס לדרישות חכונסיס (להלן בהתאמת: "הודעת חעדכוף'
תעתק הודעת העדכון, מצורף כ<ס0ח 11.

נעההמעודכנת להצעת אילקורפ ב-15 פרמטרים שונים. עיט נטבלת זו מלמד, כי להצעת חמבקש חייתה. משתי ההצעות הס תומכים. יצוין, כי סעיף 7 להודעת העדכון כלל טבלה המשווה בין הצעת המבקש52. בהודעת העדכון השוו הכונסיס כין הצעת חמבקש המשופרת לבין הצעת אילקורפ, מבלי שקבעו באיזו אחת על מגי האחרת. גבל מקרת חסנייו חכוג'זים בהודעת העיגון, בי באוווו שלב לא קיימת *ד*םוו*. עד<0ות ביורת גבל ת&ומטיינו י;רלותט<י©, אשי אמידי© ל0י ת0סי?*ז לחוות שיקול להעדפת ̂ת
טשטעותיו* לאף אחת משתי ההצעות

15046. כמו כן, בהודעת העדכון שיפר המבקש את חצעתו הכספית והעמיד אותה על 102 מיליון ש"חצורך לפטר עובד כלשהו בתקופה האמורה, קי או ישולמו לעונד שפוטר פיצויים מוגדלים בשיעור שלמצבת העובדים הנוכחית בעיתון גלוכס למשך פרק זמו שלא יפחת מ-18 חודשים. והוסיף, כי ככל שיעלהעדכן המבקש, כי בהמשך לפניית נציגות העובדים שאינם עיתונאים, מאשר המבקש, כי הוא ישמור על53. לאחר הגשת הודעת העדכון מטעס הכונסיס, בחר המבקש להגיש הודעת עדכון טספת מטעמו. בהודעה זו
? (וזאת על מנת שהיתרון של הצעתו יחיה כתר עוד יותח.

- העתק הודעת העדכון מטעס המבקש מיום 2.3.2017, מצורף כ<ס0ח 12
 ̂ג י*ד<ו1 ***** משט<* קי̂* מ<1ם 2.3.2017

התמורה של שתי ההצעות (הצעת אילקורפ והצעת המבקש המשופרת) ושאלת זכויות עובדי עיתון גלובס.ן 54. כיוס 2.3.2017 התקיים דיון בבית המשפט קטא; תדיון גסוב בעיקר על שגי נושאים עיקריים - שאלת1
/ העתק פרוטוקול הדיון בבית משפט קמא מיום 2.3.2017, מצורף כנספח 13.

11. ו
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יי וכיוון שהצעת המבקש לא עדיפה (כביכול) באופן מובהק מבחינה כלכלית, הס נוטים לטובת הצעת) עמדתם בשאלה איזו משתי ההצעות עדיפה, השיבו הכונסיט, כי כשל שיקולים שהינס "לבר-גשייתייס"י שחס רוא<ס את שתי ההצעות כשקולות, לאחר שבית המשפט הנכבד הקשח על חכונסיס וביקש את| 55. כשאלת התמורה הביעו געלי התפקיד את עמדתם, כי הגס שלהצעת דוידוביץ' יש יתרונות כלכליים, הרי
, אילקורפ.

את הצעתו ל-102 מיליון ש"ח. אלא שעמדה זו לא יכלה להישאר על כנח לאחר שהמבקש שיפר את/ שקולות (כפי שציינו בהודעת העדכון מטעמם אשר צורפה כנספח 1ג לעיל), כך גס כאשר העלה המבקש57. יש לציין בהקשר זה, כי כאשר עמדה הצעתו על 100 כגיליון ש"ח, סברו חכונסיס, כי שתי ההצעות/ את הצעתו והעמיד אותה על סך של 106 מיליון ש"ח.. יחיה לקבוע, כי חיא עדיפה באופן מיבהק על הצעת אילקורפ. לאתר ששקל את הדברים, שיפר המבקש; 56. בשלב זח, ביקש בית המשפט חגגבד קטא מהמבקש לבדוק אס יש באפשרותו לשפר את הצעתו, כך שניוע
הצעתו והעמיד אותה על סן של 106 מיליון ש"ח.

רבים (על חוסר הודאות שבהתקייטותס) בפריסה על פני 3 שנים לפחות.ש"ח (טתס 100 מיליון במזומן) והצעת אילקורפ בסך של, לכאורה, 106.6 מיליון ש"ח, הטותגית בתנאים58. מכל מקום, בתום חדיון עמדו בפני בית המשפט קמא שתי הצעות י. הצעת המבקש על סך של 106 מיליון
החברה (עובדי מנהלה ועובדי מערכת) למשך 18 חידשיס, היתה עדיפה על הצעתה של אילקורפ.כאשר גם בהקשר \ח לא יכול לחיות ספק שהצעתו של המבקש להבטחתם מצבת כלל העובדים של59. כאמור, נושא מרכזי נוסף שהעסיק את כית המשפט קמא היה השמירה על זכויות עובדי עיתון גלובס,
ומכיוון שאינה יכולה לקחת התחייבויות שיפגעו ברווחיות של העיתון בעתיד./ עובדים כיוון שלא ערכח בדיקות נאותות לחברה, כיוון שאינה יודעת איד לחפון את העיתון לרווחי,רשות הדיבור, על מנת להשיב לשאלה זו והבהירה בתשובתה, כי חיא לא יכולה להתחייב שלא לפטרמפיטורי צמצום, שלא במסגרת ההסכם הקיבוצי, ביקשה בתוקף חגב' כר און מבית המשפט קמא את: ואולם, לאחר שבית המשפט קמא הקשה ושאל מדוע לא טתן להבטיח לעובדיס שאינם עיתונאים להימנעאדלשטיין הסביר את ההבחנה, בכך שלעיתונאים, בניגוד לעובדיס שאינם עיתונאים, יש תסכם קיבוצי.�: לפשר ההבחנה שערכח אילקורפ בין זכויות חעיתונאיס לזכויות העובדים שאינם עיתונאים. עו"ד60. יש להדגיש, כי במהלד הדיון שאל כית המשפט קמא את עו'יד אדלשטיין, ב"כ של בר און ואילקורפ,

61. כתום הדיון ניתנה החלטת בית המשפט חנכבד קמא בוו הלשון: <*<7חח לע<1ן ומתן החלטה יי.
ב(*) התפתחויות לאחר הד*וו

62. ביום 3.3.2017, למחרת הדיון, ניתנח החלטה מפי בית המשפט קמא, כדלקמן:
1 ע0דת הטשים המובטחים: בנק לאומי לישראל בע"מ ובגק ה0ועלי0 בע"מ, את ע0דת0(בה&שד לדיה תאסור. <$אילו כ1גסי הגבסים להודיע עד ליים ז03.201.0$ בשעה 13:00, אתהגחלים חמ31טחי0 גאשר לעדי&ת בין הצעת דיידיביץי לב*ן הסבם אילק**-0. 0שכך,ישבתי (עיינתי בהודעתהעד&ןשלחכךגסים0*2.3.1701,ללאהבחגת*שיש בהאתעמדת

בהקשר זה".
, ועובדי המנהלה (אשר חוששים ממעמדם בעיתון אם חצעת אילקורפ תזכה), בחן המבקש בשנית את63. לאחר מתן החלטה זו ובעקבות פנייתה ובקשתו; של עו"ד ל*ז* חדש ב"כ העובדים שאינס עיתונאים

ו
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1
האמורה (להלן: "\ז*9* 7ו*דו3יץי האחרונה"). ויודגש� תיאום זח ע0 חכונ9<0 נעשת חל לגג* ?צ0/ בתיאום עם הכונסיס, הגיש חמכקש ביום 5.3.2017 הודעת עדכון לבית המשפט קמא, הכוללת את הצעתו) נ0זומ( ישירות לקופת הכונסיס עד 3 חודשים מיום אישור העסקה על-ידי בית המשפט קמא). ואמנם,? לאתר אישור ההסכם וקבלת כל התנאים המתלים הקבועים בהצעתו, ו-10 מיליון ש"ח נוספים ישולמון הצעתו הסכים להעלותה לסן של 110 מיליון ש"ת במזומן (כאשר 100 מיליון ש"ח הראשונים ישולמו סיד

ן חגשת וותצעח 1חן לגגי תוגגח.
64. לאור התפתחות זו, ובאותו יום, גיתנה החלטה טספת על ידי בית המשפט הנכבד קמא, לפיה:

1 ''ט;̂' הגבסים יואיל! להתייחס במסגרת העמדה של הגושים המובטחים שאותה ישן
דוביץישהוגשהעתהלבית המשפט," היום, גםלהודעתרוי להגיש

� 65. ואכן, עוד כאותו יום, הגישו חכונסיס הודעת עדכון, לפיה חם תומכים בהצעת המבקש האחרונה וזאת,ו
גין היתר, משום ש.-

חנרת מובהקות בסשם התמורה לטובת הזנעת דחדוביץי החדשה הן מבחינת גובהה וחן ימת מובהקות בהצעה מבחינת התנאים חמח3עי0 לכלל<* גת עיתוי תשלומה ובן קי נחנרה לטובת העעת דוידוביךימבחי בהקות ש בות בל30י בללהעובדיס ... עמדת הכובסים ה*גה בי מבח המו נת גובה התמורה ועיתוי תשלומה והן מבחינת ההתחיי בב6וף לזבות הסירוב הראשונה של אילקורפ, שתאפשר לה להשוות, אס תהיה מעונייגתהעובדים,יש מקום להעדיף את העעת דו*דוביץ< החדשה ולאשר לבונסים להתקשר על פיההחדשה הן מבחי
בכך ,אתתגאי ח*עתרוידוביץי החדשה" (ההדגשות במקור).

66. כונסי הפועלים, וכן הגושים תמוכטחיס, תמכו אף תם בהצעת המבקש האחרונה.
7.3.201 בתגובתו הצעת אילקורפ עדיפה על הצעת המבקש האחרונה (ועל הצעתו הקודמת) וכץ, כי בכל מקרה אסור חיההאמורה התנגדו אילקורפ/בראין להצעה האחרונה של המבקש. במסגרת זו טענו אילקורפ/בראון כאילו67. בית המשפט קמא ביקש את התייחסות בראון/אילקורפ לדברים אלה, וזו הוגשה ביום 7

למבקש להציע הצעה נוספת כביכול מטעמים של "סופיות הדיון".
68. בית המשפט הנכבד ביקש את התייחסות הצדדים לעמדת אילקורפ האמורה.

201.?.12, ובהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד קמא, הגיש המבקש את תגובתו להתנגדות המבקש לבית המשפט קמא, לבין הצעת אילקורפ. השוואה זו מלמדת כי כל הצעות המבקש עדיפות, לאיןהממונה על ההגבלים העסקיים). בחוות דעת וו, ביצע ד"ר פריוט השוואה בין ההצעות השונות שהגישבדאון. לתגוגה ז1 צורםח חוות ד**וו כלכלית סל ד"ר שלימי פייזס (לשעבר הכלכלן הראשי וממלא מקום69, ביום 7
ש*עור, על פני הצעת אילקורפ מכל בחינת שהיא.

ו מכל כחינח שחיא, וכי אין ממש בטענת בראון/אילקורפ לדחיית ההצעה בטענה ל"סופיות הדיון".| י 70. בדומה הגיבו גס הכונסים והנושים המובטחים, והבהירו, כי לעמדתם הצעת המבקש עדיפה משמעותית
( ? 71. ביום 14.03.2017 ניתן פסק דינו של בית המשפט הנכבד קמא, כמעמד הצדדים כולם.ו

ו ? ו

ו
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 ג. עיקף* 6סק 1*ך*ןן
|
[ המבקש האחרונה, בדיעבד הוא הגיע למסקנה, שכלל אין מקוס לבחון את ההצעה. בכך שגה בית המשפטהדין הוקדש לסוגיה זו, והנס שבית המשפט קמא מצא לנכון לבקש את עמדת הנושים המובטחים להצעת! לשאלה האס יש מקום להתייחס להצעה האחרונה של המבקש, שניתנה לאתר הדיון. חלק ניכר מפסקו 71. בראשית פסק הדין, ולאחר שסקר את השתלשלות תהליך, על שלביו השתים, נדרש בית המשפט קמא1

קמא,
בעל התפקיד. גס בכד שגת בית המשפט הנכבד קטא, שגו ישנו #0ר אדיו גץ ההצעות, מגיוון שההליךעל ההלכה לפיה כמקרים בחס לא קייס פער מהותי כין ההצעות, כי אז לא יתערב בית המשפט בעמדתבמהלך הדיון תמכו (אס כי בשפח רפה) כהצעת אילקורפ. מסקגתו וו של בית המשפט הנכבד קמא נסמכה"י הצעת אילקורפ, וזאת כיוון שלא מצא (כביכול) מקוס להתערב בשיקול חדעת של בעלי התפקיד, אשר* הברוריס של הצעת המבקש, עליהם לא חלק בית המשפט הנכבד קמא, הוא מצא להעדיף דווקא אתרלוונטיות - הצעת אילקורפ והצעת דוידוביץ' בסד *טג מיליון ש"ח. והנה, חרף היתרונות הכלכליים! 73. משפסל בית המשפט קטא את הצעת המבקש האחרונה, הוא פנה לבחון את ההצעות שנותרו, בעיניו,

; העדר עמדה ברורה של הנושיםאילקורפ חרף נחיתותה הכלכלית: היתרון שבעל מניות אחד שישלוט בחברה לאחר ההליך: העובדה74. בהמשך התייחס בית המשפט קמא לשיקולים נוספים, "לבר�גשייתיים", שהביאוהו להעדיף את הצעת, שגיחלו הגונסיט לא תיה ונקע. , בחינח מעמיקה של כלל השיקולים ח"לבר�<שייתייס" מובילה דווקא למסקנה ההפוכה, והיא שהצעתשהעיתונאים מהווים את מיעוט העובדים בעיתון), גם בכל אלה שגה כית המשפט הנכבד קמא, שכןועמדת העיתונאים, אותה ביכר בית המשפט קמא על פני עמדת העובדים שאינם עיתונאים (הגסשאישור הצעת אילקורפ יחסוך את הצורך לדון בשאלת זכות הסירוב
את ההכרעה כתיק, הגס שניתן חיה לערוך את החתמחרות באולם בית המשפט ובלוח זמנים קצר כיותר.כך למשל, את האפשרות 6גרוך התמחרות שוויונית פסל בית המשפט קמא כביכול על מנת שלא לדחותלהורות לכונסים להתקשר עימו בהסכם למכירת מניות גלובס בחתאס לטתווח המקורי � ופסל אף אותן.; 75, לאחר מכן, בחן בית המשפט קמא את בקשותיו החלופיות של המבקש - לקייס חתטחרות שוויונית או/ המבקש עדיפח.

גס בכך נקלע בית המשפט הנכבד לכלל טעות קשה.
חכונסיס ידווחו לבית המשפט על התקדמות מימוש הסכס אילקורפ לא יאוחר מיום 15.4.2017.| ? דד. בסוף פסק-חדין הורה בית המשפט קמא, כי הכתסיס ואילקורפ יפעלו בהתאס להסכם אילקורפ, וכי. הצעת המבקש האחרונה עדיפח משמעותית מזו של אילקורפ בכל קנח מידת.הדרוש. אלא שגס בכך שגה בית המשפט קמא, שכן הוא התעלם מעמדתס הברורה של בעלי התפקיד, כימיליון ש"ח, וקבע כי אין להעדיפה שכן הפער בינת לבין הצעת אילקורפ אינו מגיע לשיעור המובהק7$. לבסוף, ובבחינת למעלה מן הצורך, בחן בית המשפט קמא גס את הצעתו האחרונה של המבקש בסך 110

י $ד. מכאן בקשה וו, המוגשת בד בבד עם הגשת הודעת ערעור.ו
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̂ 0̂ס תז<1 ̂ ך  ד. ממסגרת תםשפסיו* י ע*

1
79. תקנח 467(ב) לתקטת סדר הדין האזרחי קובעת, כדלקמן �

של החלטה שהיא נושא ערעור או נושא בקשת רשות לערער, וכן על מתן סעד ומני בטגע/ "הוגש ערעור אי בקשת רשות לערער, רשאי בית המשפט שלערעור להורות על עיכוב ביצועה
! להחלטה כאמור, למועד שיקבע ובתנאים שיראו לו".

; כש"א 2737/94 איגספי בניה גגוקנולוגיח נ' מ,ג. וושליגו*, תק-על 95(1) 841).\ להשיב את המצב לקדמותו (א' גורן, סיג*1ת **יר דין אזרח* (מהדורה שתים עשרה, 2015) עמ' 106 ג);במידה ויוכח המבקש בערעורו, לאחר שההחלטה כבר בוצעה (מעשה עשוי), יהא וח מו הנמנע או קשה/ סיכויי ההצלחה בערעור והשני - שאלת מאזן חטחות, דהיינו מאון הנזקים בין הצדדים והשאלה אס80. בדוט בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, שוקל בית המשפט הנכבד שני שיקולים מרכוייס � האחד - שאלת
הערעור להתקבל אינס ודאיים (ע''א 6146/00 עיריית תל-אגיג-<0ו גי גצלאל, תק'על 2000(3) 2459).כתוצאה מביצוע מיידי של פסק-דין, כך יטה בית המשפט לקבל את הבקשה לעיכוב ביצוע, אף אס סיכוייי מאון חטחות נוטה פחות לטובת המבקש, וכן גם לחיפך - ככל שקיימת סכנת להיווצרות מצב בלתי הפיךקרי - ככל שסיכויי הערעור טובים יותר, בית המשפט יטה לקבל את הבקשת לעיכוב ביצוע, גס כאשרבאופן שעוצמתו של האחד מאפשרת להיעתר לבקשה לעיכוב ביצוע, נם בהינתן עוצמה פחותה לאתר.; 81. שיקולים אלה - סיכויי הערעור להתקבל מחד והיות ביצוע תהחלטח בלתי הפיך מאידן - תלויים זח בזה,

הטחות מוח, מצדיקים באופן מובהק להיעתר לבקשח וו ולעכב את פסק הדיו שניתן על ידי בית המשפט$2. כפי שיפורט להלן, איזון ראוי של ולשיקולים הרלוונטיים ,? סיכויי הערעור להתקבל מוח ונטיית מאזן
קמא, וזאת עד למתן הכרעה בערעור.

ם1 ן?ו?̂ק ןגקי̂ו \ז. ס*מ<< ו#י?1ר̂ 

; בגדר כקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, בית המשפט הנכבד אינו נדרש לפרטי הערעור, הוא אינו בוחן אתכתב הערעור במלואם, ודי לו שיתרשם שהטעגות בכתב הערעור ראויות להישמע. הלכה פסוקח היא, כי83. בשלב ווז, ולצורד וזבקשח דנן לעיכוב ביצוע פסק הדין, בית המשפט הגכבד אינו נדרש <6גמוד על סיכויי
סיכויי הערעור מלפגי ומלפנים ודי בכל שהערעור איט מופרך על פניו.

| ? בטענות הראויות להישמע, וכי קייס סיכוי שתתקבלנה, כדלקמן �| גולדברג, כי אין צורך באמידת סיכויי ההצלחה של כל אחד ואחד מנימוקי הערעור, ודי בכך שמדובר84. בבש"א 6378/96 חחגרו; העירונית ל&יתוח ני ?' ש"גר ושותי, תק-על 96(3), 1264, קבע כבי חשופט
(7 את סיכ1י<1 להתקבל כערעור. די אס אומר, לאחרעיון בחומרילטפה של חשאלח אס ק"טים טיכו"ס לקבלה הערעור, איני חאהצ*רך לעמ1דעלכלאח7 ות להישמע, והסיכוי קייס כ<\ ואחד טנ&וקי חערעךר (לא0 שהתש לפגי ובטענות חצדדים, כי ישנן טענות בערעור שראי

ראו גם � ע''א 2508/14 עו"ד שסייא גתפקידו כגונס גגסינ* גי נ.ה.מ.ת ניהול ואחזקות בעי'&נ (גפירוק)! יתקבלו".
י (פורסם בגבו, 22.6.2014).
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1
י בלתי הפין, כבענייננו, כל שדרוש הוא, להראות סיכוי כלשהו, ולו קלוש, לקבלת הערעור, על מנת שבית) הד<ן, קשה יהיה לתקו את המצב אם יתקבל ההליך הערעורי. מקום שבו קיים פסק דין עלול לגרוס גזקלמנוע סיכול מראש של מערעור. הדברים נכונים ביתר שאת, באס קייס חשש שבהיעדר עיכוב ביצוע פסק| 85. יודגש, כי די בכך שהערעור אינו משולל כל יסוד או סיכוי כדי לקבל את הבקשה לעיכוב ביצוע, על מנת

כויים, המשפט ייעתר לבקשה לעיכוב ביצוע. ת המשפט גבנס לפני ולפנים של סיכוי זה וביסוסו, ודי בסי ; ב"ש 978/84 שמן עוגדיס גי מלו*ג*יק, פ'יד ל''ח(4) 572).? (ע"א 533/11 קו01ו61 6141€5ק<ד61601010111 1*ו1101£1 ני חג?ז * ח.* השקעות (2960) געי'0, תק�על> לכאורה, כפי שמתגלים כבדיקה ראשתיה של פסק הדין ונימוקי הערעור, כדי לצאת ידי החובה בנדון"? 96. לפיכן, בהערכת סיכויי הערעור "אין בי 765 (2)2011
האמור. לעגיץ זח את בש"א 8015/03 שיביט נ' גן >זתדו(, תק-מח 2003(2), 33512, כדלקמן:• ז9. רק במקרה שבו ברור על פניו שאין לערעור כל ס<כוי להצליח, תידחה הבקשה לעיכוב ביצוע מן הטעם

אין,כמ31(,כל א&שרותלדון באופן יסודי בסיכוייו של כל צד עןע, 7( בבקשה לעי&ב הבי ה ןב<ח מתוך החומר המונח לפניי ,שאין לערשר כל סיכוי? "כדי כוב ביצוע מן הטעם האמורבערעור. אין זה ח0קרח שברור מיני צוע ההחלטה נשוא הערעור, ואין הברח בקיום סיכוי טוב לכך ... מכאן, שכעניין נשוא... וכאשר קיים קושי כהחזרת המצב לקדמותו די בקיום סיכוי כלשהו לערעור כדי להצדיקן של הצלחה. ההלכה קובעת כי רק במקרה כזה תידחה הבקשה לעי ת של המבקשים".עיכוב בי ק מטענותיהם הטספו דיון זה, די שאעמוד, ולו כאופן שטחי, על חל
והשווה אף לע"א 8935/01 0ר*דנ*< גי נחושתו, פי'ד נו(2)769, כדלקמן:

כוב ביצוע ההחלטה נשוא הערעור ואין הכרח בקיום סיכוי טוב לכך ''.יכאשר קיים קושי כהחזרת המצב לקדמותו כי אז די גם בקיום סיכוי כלשהו £נרעור כדי \ להצדיק עי
לאור השגגות שנפלו גפסק'חדין, עליהן נצביע להלן, לא יכול להיות חולק על כך שקיים לכל הפחות,88. בענייננו, ככל הכבוד הראוי, אט סבורים כי סיכויי הצלחת המערער בערעור חינם, למצער, טונים. אולם

סיכוי כלשהו לערעור.
תה של המשיכה כאופן מלא..."הס מעמידים מצע שוויוני לבחינת הצעות; כמו גם נוגע £*אלת יישומן של הלכות משפטיות עקרוניות,של הליך התמחרות במסגרת של מכירת כיטס כהליך כינוס; וכן חובת חכוגסיס לייצר מנגנון באמצעותו89. ואת ועוד, כפי שיפורט להלן, חלק הארי של הערעור שבענייננו נסוב על שאלית משפטיות, דוגמת מעמדו ההכאה האחרונה" בפטיש, המכוננת את זכיי ניתנח " (כלשונו של בית המשפט הנכבד קמא בעטין אחר) ואשר מונעת הגשת הצעות משופרות.כגון אימתי "

סוגיות שראמוו* להתבדר. כך, נקבע, למשל, בע"א 5778/16 אתי'וגי 3י אוי* (פורסם בנבו, 17.8.16), הדומה90. גם טעס זת מ0גד*ק מתן ע<גוב גיצוע בעגייגגו, שגן חוא מצניע על כן, שלכל ו67ח<ו#, העיעור *ועלוז
כדלקמן� , . ; לענייננו ן

ן
ות שנובעות ת משפט זה. כך למשל מתעוררת השאלה האס חלף הזמן"ערעורו של המבקש אינו עובדתי כעיקרו, והוא כולל מספר טענות משפטי כות המקרה, אך| י ליישומן של הלכות שנקבעו בבי ת בקשה למתווההסביר להתקיימותו של התנאי המתלה. מדובר כשאלה אשר תחומה לנסי וקת בין הצדדים מאופיינתהיא אינה עובדתית גרידא. כזו היא גם השאלה בדבר הנפקות של הגש . זאת ועוד, המחל מתוקן עליידי המנהל המיוחד והמבקש

ו
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ת המשפט המתה* (ראו למשל שם, י חודיות, כפי שאף שלח מפסק 7יט של בי ע גי סיכויי הערעור גבוהים, אלא אך שמדוברבנסיבות יי (בהר בי אין בכך כדי לקט קולים שמנית* לעיל יש בדי להצדיקבפסקה 14). < בטענ$ת שאגדות להיבהן ל*ו6ן בהליך העדעור ... בשי
צוע- הח"מ}" כוב בי ה(12 ב<ת תמשטט קנ>0 ש1ת משדחה או* תדיישו? לק**ם חתמחרות שו1<1ניי1 נ*1 כצדדים1 בהודעת הערעור (נס0ח18 להלן), שמהווה חלק כלתי גפרד מבקשה וו.חדץ מפורטות בהרחבת בהודעת הערעור, כית המשפט הגכבד מופנה לטענות המלאות והמפורטותו כמסגרת בקשח לעיכוב ביצוע, נפנה לתאר את טעגות המבקש בערעור. מאחר שהטשיות שנפלו בפסק, 91. לאחר שהבאנו את השיקולים העיקריים שעל בית המשפט הנכבד לשקול בדונו בשאלת סיכויי הערעור} את קבלתה של הבקשה [לעי

לבחירת ההצעה הזוכה לרכישת מניות חכיטס, שבסופו נבחרה ההצעה הנחותה לרכישת חמניותלמכירת נכסים בהליד כינוס, תוד אשרור ואימוץ תוצריו של הליך פגוס וחסר שנערן על-ידי הכוגסיםי 92. כאמיר בפתח חדבריס, פסק�הדין חרג בצורת ניכרת מהוראות הדין וההלכה הפסוקה בכל הנוגע1
שבכינוס.

והכל בנימוק השגוי, כאילו אין ומן להתטחרות כשל מצבו הפינגסי הרעוע של העיתון.חתמחרות שוויוגי בין חצדדיס, וזאת למרות שהתמחרית שכזו התבקשת והתחייבה כנסיבות העניין,| 93. בית משפט קמא החליט, משוס מת, שלא להיענות לדרישתו הבסיסית של המבקש לקיים הליד
בי כיני© ומימוש יגיצעו גדי�ן של שק<6וי* מלאו?, שיו*<ן ותהיות מיטבית ככל סקרה,חלק משמעותי מעולם הכלכלה בכל חברה מודרנית, תא<נטיס חצ<כוי< ומדיגיית שיפוטית יאמת94. כאמור בפתח הדברים, לאור העובדה שהליכי מימוש נכסים הם הליכים נפוצים, שגרתיים, המתווים חנאוו זו <תן גחליד קוגקיט< וחןבעלי תפקיד ועוד. חל*ך מימוש חנגסימ חייג לחגט*ח לבל הצדדים המעורבים גו (המושפעים 0מגו; הליכי מימוש נכסים משועבדים מערכים אינטרסים רכושייס וכלכליים של צדדים רבים-. נושים, חייב,מח"3<0, כי הלי באו0( גלל*) אלא גהלין המבטא תחיות שווה, דממיונ מגיו יחיומחיית.תחישה, כי הח<*ן \זיה הוגן, שיו*וגי וא*0טימאלי; אי( דיך להבטיח ̂ו

 הצעותיחס, חינה הדרך האידיאלית למקסם את התמורה לנושים. לעניין זח ראו למשל את האמור(שוויוני שבו הנכס העומד למכירה מוגדר בצורה ברורה ולצדדים ניתנת הזדמנות שווה להביא את95. ואכן, ההלכה הפסוקה, כמו גם ניסיון החיים והפרקטיקה הטהגת, מלמדים, כי הליד ההמגורות פתוח
גפש"ר 371/01נ מגנד-פאגלים נ*בודי<ט לגג<1* (1990) גע"מ גי זמיר (פורסם בגבו, נ200.גנ.27> (להלן:1

גוגנד"), כדלקמן: "ענ"ו
ו

"מ? 8ה00*יס0(1נ הח* ב* האייסדס ח*יב*ד* הבללי ש1אן>,עד 9םה שרק ניחן, לחעד0ת
> 1

ן. איגטרס ציבורי זה, כאשר בכינוס או ת** , חאת מ&הו של עקרון הש כות משקל: היות ועסקינן בבעל* ת6קידהליכים דםויי מכרז נ ור , חששות לעריכת 0הס0*ם או מעשים שלא בדין, פועל יוצא של בעיית הנציג אשר תוארה1 אשר אינם פועלים בנכסיהם שלהם אלא בנבסי הזולת,הר* עריבת התמחותיעשייה להםיגפירוק עסקיע,לובש גס פגים טספות, םיוחדוד
לעיל".
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1
} 96. ראו גם, למשל, את האמור בספרו של אי וולובסקי, כונס גבסיג* בדיג* תחגייו* (מהדורה שנייה, 2004),

עט' 245, כדלקמן�
! וביצוע התמחרות בין מציעים שונים מביאה, בדרן כלל, להשגת התמורה המירבית עכורלמחיר המירבי עבור נכסים שמתפקידו לממשם. הדרן של חומנח הציבור להציע הצעותן "בפרקטיקה, חחתםחרות משמשת כדרך חמלן אשר באמצעותה מנסח בעל התפקיד להגיע

נכסי© שמכירתם געשית במימוש כפוי'',
בדיוק אוווו הממכר, גווגאיט ש*יס, מוביז כזופה, ואילי הצד שהפס*ד לא *5ול לגוא נטענות, אלא! הליך תתמחרות שוויוני התמונה הרבה יותר ברורה - כאשר הצד שתציע את ההצעה חגגוהח נייתר עבור! את החשש שמא חכונסיס, בשגגה (כפי שקרה במקרה דנן), ימליצו על ההצעה הנחיתה. ואמנם, בתוםהפוטנציאליים, טקל גס על מלאכתם של הכונסים בבואם לבחור את ההצעה העדיפה, באשר הוא חוסך{ 97. יש להוסיף ולזכור, כי חלין שבו המכר מוגדר בצורה גרורה ושוויונית ומוצע באופן זהה לכל המתחרים

, לעצמו בלבד
והחסרונות בהצעותיהם של המבקש ואילקורפ, מיאנו חכוגסיס מלנקוט עמדה ברורה וחד משמעית.בהודעת העדכון מטעם הכונסיס מיום 7ג2.3.20, במסגרתה הוצגו לבית משפט קמא היתרונותקמא טבלאות ומסמכים, מתם היה אמור כית המשפט קטא להסיק, מהי ההצעה העדיפה. כך, למשל,! עמדה כרזרה בשאלה המרכזית שעמדה לפתחם - מהי ההצעה העדיפה - וחלף ואת הגישו לבית המשפט98. לא בכדי, אפוא, במהלך הדיון ובמסגרת העמדות השונות שהוגשו לגית המשפט קמא, חכונסיס לא הציגו

1 נמתלן חהתמחרות עצמה וגם לאחריה, במסגרת פרק הזמן שעומד לרשותה לעשות כן לפי תקנוןכהתמחרות כדי לפגוע בזכות הסירוב, שכן בר און תמיד יכולה להשוות את ההצעה של מר יוידוביץ' (גסלהשתתף בהתטתרות כיוון שעומדת לה זכות הסירוב. בהתייחס לעמדה וו יש להבהיר, כי אין99. למותר לציין, כי במסגרת החלק� בפני בית משפט קמא, הועלתה טענה מצד בר און כי אין היא מחויבת

שבסופו של *1ט תחצעח שגגוזיח חיא תחצעה חנחותח, \בי הבחירה גת נעשתה לא שנימוקים כלכליים.לא עשו; ואו! ובמקום ואו* ניכר לפיכך ליתל משקל דג שיקו'ליט "לגד נשייתיט", באופן שמניא לכךשתאפשר לקגוע, גאופן חד משמעי, איזו מנץ ההצעות עייפו* מ1 תנחינח חגלגל*ת. בית המשפט קמאו 100. בית חמשפט קמא ציין חיה לדרוש מהכונסיס <חציג עטדח חי משמעית וגחינח כלכלית אמיתיתמוניטין).
? בכן טעה בית המשפט קמא.

העדיפה (כיוון שהטמכר חיה זהה והתנאים חיו וחים), כאשר מי שהציע מחיר גבוה יותר י היה מוכרזהדדיות בדבר עדיפות חצעו* מי מהצדדים, שכן בסופה של חחתמחרות חיה ברור מיד מיהי ההצעה101. ודוק: אילו היתה מתקיימת חתמחרות מסודרת ושוויונית בין הצדדים, לא היה צורן להידרש לטענות
1 כזוכה.

(ח,1 102. יתרה מכן, הסירוב לקיום הליך טבעי ושגרתי של חתמחרות בין אילקורפ למבקש מחווה פגס משמעותי <ערכ1 חל<7| אף יותר, מקום בו בית המשפט עצמו הורה בכתב המינוי של חכונסים כי על הכונסים לנקוט� <9ע1ל <פרסמו ה?מנחלהציעחצשת. אלה ... ,(נכלל 1 כי בית המשפט הנכבד יורה לכונסיס לפעול לפי אותה חוראח ברורה לקיים התמחרות בין הצדדים,ההתחרות ...". בנסיבות אלת, החלטת בית המשפט לשנות מהחלטה זו, ולהתעלס מדרישתו של המבקש,\ יי אשר 7ר1ש1תלמימוש חשעב1ד<ם באופן0<טבי
מחווה פגם ממשי בחלין.
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ת לבצע חתמחיות וו לאלתר וללא צורן בד*יי\*108. מגל תאמור ברור, בי קגלת טעגת חגיגגויס גאילי מוטג שלא ל*ר*7 תתמחיות אשר יגול ותאריך אז*יש לערוך חתמחרות על ממכר זח ובכך נפלה שגגה בפסיקתו.107. אולם, בית המשפט קמא כלל לא התייחס בפסק דינו להצעה וו של המבקש, או לכל הפחות, לא קבע, כילשלנו (גתשלימיס, לא חיאייס) גגין איתח תנ<לח גדיוק.לקימת הנושים ?ל של 60 מיליון ש"יז במוומן, העולה גגל מקרת על תסכומיט שאמורה אילקורפ106. מגל האמור גרור תיה גגר געת תזיין/ גי חתמחיית שוויונית (אף ללא צורן גדח"ת מועד גלשתי) תג*אאילקורפ (נספח 10 לעיל), לרכוש בדיוק את אותם נכסים תמורת סכום של 60 מיליון ש"ח, במזומן.י ש"ח גתשלומיט. זאת, בעוד שהמבקש הציע במסגרת תגובתו לבקשת הכונסיס לאשר את הצעתגלובס, המזו&גיס בקופה והלוואת אילקורפ} וכי בגין נכסים אלת הציעה אילקורפ סך של כ�55 מיליון> 105. יש להוסיף ולהזכיר בעניין זח, כי הצעת אילקורפ היתח לרכישה של חלק מנכסי מוניטין כלבד (עיתוןחצ'נת א<לקור0 או תממגר ל0י ח^געת המבקש).ו שגית המשפט קמא ה*ח מגדיד את חגסיס השתת ותאח*ד עליו מתמחר*© ה*דד*© גקר* הממכר ל*תחתמחרות גליה זממם קצר גיותר, אפילו באולם בית תמש0ט חגכגי, גד*ון שתית נקגע מידית, ובלגד! יגול ל<*י*קגל. מצג 6יגגס* זח לא הית חיש ותית ידחו מלגתחילת. מת גפ שניתן חית לקיים את| 104. י*י*ן, בי הג<טוק כאילו גמצגו וו*ונ<9* 0חמע של העיתון מ*ד*ק לחימגע מהתמחרות, גגל תגגוד, אינו? בגדול מהליך חתמחרות מהיר עליו חיה מורח בית המשפט הנכבד.] הגשת ההצעה המשופרת על קול של 10נ מיליון ש"ח). כנסיבות אלה ברור, כי קופת הנושים יכלה להרוויחכית המשפט קמא4. ועל אחת גמה וכמה משהסתבר, כי המבקש מוכן להמש<ן ולשער את הצעתו (בעצם] הוכיחו, כי הס עדייו מוכנים לשפר את הצעותיהם ואמנם שיפרו הצעות אלה אפילו בדיון שהתקיים בפני03*. ההחלטה שלא לקיים התמתתת שגויה במיוחד, בשים לב לעובדה שבענייננו הצדדים הרלוונטיים ) חליל תמגיית - חיתח שגוית, תן מגיוון שניתן תי
ו

̂נע  גלשתי, ותן משוס שגרור שגתל*ך תתמחרווו זת ת*ה מתקגל בוודאות סגי0 גגות יותר מזה שו
| נחצעת אילקורפ1

< 1
גס קיומה של זכות חסיתכ כנטען לא חיוותה מכשול בפני ביצוע חתמחרות ובוודאי שלא צריכה היתה: חחתמחרות עצמת וגס לאחריה, במסגרת פרק הזמן שעומד לרשותה לעשות כן לפי תקנון מוניטין). על כן,} לפגוע בזכות הסירוב, שכן כר און תמיד יכולה להשוות את ההצעה של מר ז�וידוביץי (ג0 בסהלדבחתמחרות, כיוון שעומדת לה זכות הקירוב. בהתייחס לעמדה זו יש להבהיר, כ< אין בהתמחרות כדי109. כאן המקום לציין, כי במסגרת חהלין, הועלתה טענה מצד כר און, כי אין חיא מחויבת להשתתף

| ! שבענייננו והן על מנת להסדיר את ההלכה בעניין זה מעתה והלאה.קמא לכלל שגיאה קשה, שמן הראוי שבית משפט נכבד זח יתקנה חן על מנת לעשות צדק במקרה הפרטי) 110. מכל המקובץ עולח, כי גס בנושא ההחלטה שלא לקיים התמחרות בין המבקש ואילקורפ כפל כית המשפטלהטות את הכף לטובת הצעת אילקורפ.
4 כך חן אילקורפ והן דוידוביץ' שיפרו כל אחד בתורו את חצעתי במחלד הדיון עצמו. כן שיפרח אילקורפ את הצעתה ביחס
 וכשהעלה את הצעתו מסך של 102 מיליון עת ל-06נ מיליון 131 כמהלך הדיון עצנ*ו.ש17א לפטר בפיטורי צמצום את עובדי המנהלה עד סוף שט? 2017, בדומה שיפר דוידוביץי את הצעתו ב-4 מיליון ש"חלעובדיס, הן בחתימת ח0כ0 קיג<צי עס העיתונאים (הסכגז על חתימתו הכריזה במהלך הדיון) והן באמצעות התחייבות

19 
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עת. בי <ש ליזתעלם מהצעתו האחרונה של המבקש שהסתיים הדיון וכשבית המשפט פרש למלאכת כתינוג פסק הדין.ו\ במסגרת פסק-דיגו להצעה האחרונה של המבקש, וקבע, כי עליו להתעלס טמנה, שכן וו גיתיח לאחר111. לאחר שסקר את ההשתלשלות העובדתית של ההליך, כחן בית המשפט קמא האם עליו להתייחס1\ י*<3* ב<י* *מש0ט סמא שגה בטבי
1

שניתן בע''א 3301/08 $טל נ' עו"ד אוד* (פורסם בגבו, 23.8.2009) (להלן � "עניין 0טל'י).גי המפרקים של ככד לוינסקי בעי'מ - בפירוק, פ"ד מא (3), 449 (להלן י. "עניין ה0ציגת"); ועל פסק הדין19.06.11) (להלן� "עגיין כחן''א על פסק הדין שניתן ברע"א 338/83 חםציבח חברה לבניין י0יתיח בע"מ! 112. את קביעתו זו השתית בית המשפט קטא על ההחלטה שניתנה ברע"א 7311/10 בחץ גי דדון (פורסס בגבו,
כמעמד הצדדים ושבמסגרתו כאמור שופרו ההצעות מספר פעמים, פנה בית המשפט הנכבד למלאכת.י שלאחריו הוכרו זוכה או הובהר בצורת מובהקת שלא ניתן עוד לשפר את ההצעות; ולאחר הדיון שנערןי הליך של חתטחתת, אלא הליך מוזר במסגרתו שופרו שוב ושוב ההצעות, מבלי שחיה "קו גבול" ברור,! 113. אלא שהנסיבות העומדות ביסוד כל פסקי-תדין האמורים שתות מנסיבות ענייגגו, שנו כלל לא נערך

כתיבת פסק-חדין. בטרם ניתן פסק-חדין, שופרה שוב הצעת אחד המתמודדים.
: בהצעות שהוגשו ושופרו על לדי הצדדים ככאלה שהיתח בצירן בשום שלב ציפייה לגיטימית לסיוםשבענייננו, משלא התקיימה כלל התמחרות, ולא הוכרז זוכה בהתמחרות, ממילא לא ניתן אף לראות; איגה רלוונטית לענייננו. בהליכים אלה, כידוע, <ש מועד סופי ובתר להצעת הצעות אחרונות, בעודובעניין פסל התקיימה חתמחרות, ובעניין חפ*<נה דובר בהליך מכרז, ומשכך ההלכה שנפסקה בחן כלל1 124. פסקי-הדין אליהם ח0גח בית המשפט קמא כלל איגם עוסקים נהלין עיגוס מסוג זה. בעגיין בה;

התהליכים וככאלח שמזכות את המציע "בחסינות" מפני הצעה חדשה.
ו ענייננו, דווקא גגיווקיו* או* טעגות המבקש/ ב* גמקרת דגא שומת וויה על גית המשפט הנפגד קמאקביעתו, בי לא ניתן להתייחס להצעתו האחרונה של המבקש כאמור לעיל, והשונות שלהן מנסיבות115. יתרה מזאת� הנסיבות החריגות של פסקי-חדין שעליהם הסתמן בית המשפט קמא כדי להצדיק את

' לשקיל את הצעת דולדיגיץ' וואחיוגה.ו
הסבר כלשהו לאיחור הרב, כאשר התמורה <גר שולפות גמלואה על-ידי הזוכה. נסיבות אלה רחוקות! 116. כך, לשם ההמחשה, בעניין *הן ההצעה המאוחרת הוגשה באיחור נ*פי של למעלי? מחודשיינו וחצי, ללא

מנסיבות ענייננו כרחוק מורח ממערב.
תסתמטו* ח"תת יכולת לחיות למי מהצדדי©, כל עת לא אישרח אוזת ההצעות על ידי בית המשפטממצדדי©, בי הצעתי תהית זו שתאושר (להגדיל מהתקווה וחיצון לוגית). גדומח, לא ברוד איזי1 הצעותיה© ושיפרו אותן. גגסיבות אלה, קשה לראות איזו צי6ייה לגיטימית תייתו; עשויה לחיות למי117. גאג*1ד לעיל, לבל איין הדרן, לדגות בבוקר הדיון מיו© 2.3.2017 ובמהלכי, שיגו תצדדי© את

. קמא, במייחד שעה שאף צד לא שינח את מצבו ליעח.
1 ;, חמישי אחר הצהרים), כלומר � באמצע היו רק יום שישי ושבת, וגם בכך יש כדי להקהות את אינטרס[ 118. לכך יוסף, כי הצעתו האחרונה של חמכקש הוגשה ביום ראשון בבוקר (לאחר שהדיון התקיים ביום

ההסתמכות, ככל שנוצר.
ו

1
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מזו שהגיע אליה בית המשפט, ולפיה חיה עליו להתייחס להצעת המבקש חאחרוגה. בית המשפט קמא לא119. אם כן, נסיכות ענייננו ובחינת ההלכה הפסוקה אליה הפנה בית-המשפט קמא, מובילות למסקנה ההפוכה
, 14,2.2014), חורה ב<ת המשפט על פתיחת התתמחרות מחדש, לאור קבלתהן מקום לקבל את הצעתו האחרונה. כך, בפשי'ר 25540-02-13 בוק אגוד לישראל בע'י* גי כונס טנסי©120. למעשה, גס בפסיקה אחרת של בית המשפט קםא נמצא חיזוק לעמדת המבקש, לפיה כנסיבות עניינו היהן עשה ואת וככל שגה. , טרם הוכרז על-ידי בית המשפט הזוכה בהתמתרות, וטרסי רשמי תל אב<ב (פורסם בגבו גנייניו של הצעה משופרת, משוט שבדומה̂ 

וע לח שכל עוד שבית הםשפט לאיעיון ככתבי הטענות מלמד שהמשיבה טרם חו9רזח כזוכה. כמו גם שחיה ברחי לה1 התגבשו תנאים נוספים המכוננים את הזכייה במרכז �. ע גמי שככר גקבע{ שהצעתה כ010ח לא*ש1ר בית המשפט חגשבד ה*ה יד א תאושר. לכן, אין עסקי מת אפשרות שהמכירה ל ת. לעגיין זח אפגח לפרוטוקולמאשר את חמבר, 9** ות ורכש את הגבס נש7א אותה התטחרן ה המשיבה לא הוכרזה כז7כת. אלא כבעלת ההצעה הגכ1הה כיותר. עוד הודגשההתחרות שצורף לבקשה המלמד כי כעלי התפקיד נקטו כלשון מפורשת ושאינה משתמש!\ שח7א זכה בחתמחר חחכאח חאחרתת" בפטיש, המכוננתי 02ד{שח3זל שאישור ההצעה יעשה גמ6*4 להסכם המכר. 0חט*90ל חחת&ח&ת ואישום בזת? לשני פנים. (לפי  יה*ש90. כל אלה טרם התממשו, וםשכד סר0 3<ת3ח "
1 

ו
חת ההתמהדות מחדש ".את זכייתה של המשיכה 3א101 מלא, 31שתח מהצעת ?*ב9ל רגילה כבכל החח רגיל ביו { ת?ב<1<ץכי אין להתייחס להצעתו האחרונה של חמכקש.121. דברים אלה כאילו נכתבו לענייננו אגו, ומלמדים גס הס, על הטע1ת שנפלה בפסק�הדין בכל הנוגע לקביעהצדדים שלא במסגרת הליכים משפטיים. משכד ,איו מגיעה מפתי אילקורפ על פני הצעתו הקודמת של המבקש (בסך 106 מיליון ש"ח), מהטעם שבית המשפט ייטח ככללו 122. שגיאה נוספת שנפלה בפסק הדין נוגעת לעמדתו של כית המשפט קמא, כאילו יש להעדיף את הצעת/ *(** ב*י1 הטשםט קמא שגו?. בכר שהעדיו* את ולצעת אילקורפ על פני חצעתו חקודמת ש

1חר<ג<0, שבתס חית על ב<ו* המשטט קמא להתערב בשיקול דעתם של בעלי התפקיד, באשרו 123. אלא שחבנקרת דנן (נחתעלג* מההצעה האחרונה של המבקש) הוא דוגמא מובהקת לאותם מקריםלקבל את יזסלונת בעלי התפקיד. ולצתם לאשר או* חצעת אילקוד© חייוות בלתי סבירה בעליל, בהתחשבגפל בו פגם מחיו**, חן נ1בח ח\זל<ך חגע"ת< שניחלו וסירובם לקיים חתמחרזת שוויתית חיף חחל?ווו01יוחדי0 חמיגיי, וחן גוכח העובדת, ש̂ז
| כ0ער ח'גצו© שביו שווי חחצעות.

<
2.3.201, חכונסיס מקבליס במזומן בתשלום מידי, 12.3.2017 � הצעת אילקורפ נמוכה משמעותית בהיקפה הכספי, היא פרוסה על פגי תקופח ארוכה,ד''ר שלומי פריזט (לשעבר המשנה לממונה על ההגבלים העסקיים), שצורפה לתגובת מטעם חמכקש מיוםמידי במזומן), וכן 6 מיליון ש"ח נוספים כעבור שלוש שנים. לעומת ואת, על-פי חוות-דעתו הכלכלית שלבסך של 100 מיליון ש''ח, ללא כל סיכון באשר לתמורה ונאשר למועד תשלומה (שכן המדובר בתשלום124. כהתאס לחצעת חמבלןש, שהוצגה בסוף הדיון כילם 7

, אחת במה וכ&ח משהועלתה לסד של 106 מיליון ש"ח), הייתח עדיפח מבחינת חשתי לנושים על פגי125. מחוות דעתו של דייר 0!*<זט עולת, גי הצעת המבקש, א6ילו גשעמדח על 100 מיליון ש"ח בלבד (ועלהיקפה הסופי מוטל בספק ואין בטוחות להשלמתה.
21
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1 הצעת *<לקוי0. הדברים נכונים ניתר שאת באשר להצעתו האחרונה של המבקש, העומדת על סך של
י 110 מיליון ש"ח.

העתק מחוות דעתו של ד"ר פריזט, מצורף כנספח 4ג.
126. אלא שבית תטשפט קמא בחר, שלא להתייחס כלל לחוות דעתו של ד"ר פריוט, וגס בכל שגה.
ך < ין̂ט ̂ ^ל 1̂ע ^ןןנ

(5) ב<<* המשפט קמא שגת נ&^יץת. ש^ץ להתערב גהק * ;
1 (ביחס להצעת המבקש בסד 06* מיליון ש"ח, אן לא ביחס להצעתו האחרונה), כי אין מובהקות לטובתו 127. טכח הפער העצל© שבין ההצעות, שגת בית המשפט קמא עת התבסס על עמדת בעלי התפקיד, שסברו

הצעת המבקש. זאת ממספר טעמים.
שוויונית, ויצרו פער משמעותי בין תכולת ההצעות של שני המתמודדים הפוטנציאליים.1 פי כל תכללים המקובלים, אלא שחליד שכזה לא התנחל בענייננו, בו הכונסים לא קיימו חתמחרותן 119. 32ט5: החלבה, כי אין להתערב בשיקוליהם של בעלי התפקיד, קיימת מקום בו הם ניהלו הלין תקין על| על פגם כשיקול הדעת, ולכל הפחות על כן ששיקול הדעת הופעל באופן בלתי סביר.להתערב בשיקול דעתם של בעלי התפקיד, ולו מהטעם, שהעדפת ההצעה הנמוכה בנסיבות אלה, מעידה1 28נ� ח1ז1י81! בחינתן חוות דעת כלכלית המצביעה על פער של 4146 (!) בין ההצעות, היה על בית המשפט קמא

,ו הליכי פשיטת רגל. בעלי התפקיד אף הודי בכך, עת כינו שיקולים אלה במינוח החדש "שיקולים לבר�עולה, כי השיקולים שבגינם העדיפו את הצעת אילקורפ, הס שיקולים זרים למטרות העומדות בבסיס30נ. שלישית: למקרא עמדות כעלי התפקיד, הן אלה שנמסרו בכתב, והן אלה שהושמעו בדיון ביום 2.3.2017
נשייתייס''.

: 31 נ. אף השיקולים ה"לכרינשייתיס", שעליהם עמיו בעלי התפקיד, תומכים בקבלת הצעת המבקש, כפין
שיפורט לחלן.

ך  ̂
ש<<ו;<ק" ^גק

?ן*[ משקל רב ימ^ר<ע <;ש<קו7;<ק "^̂  . ?נן̂  *<*ש1מ10 י*(6) נ<1<; ו?מ;ש6ט קמא ש̂ג
הגחותה, וגי תבח*רו? גה געשתח לא טג*מתן*כ1 גלפלייט אלא משיקולים זייס לתליכ* כינוס נכסים,לשיקולים "לבר נשייתיסי', גאו&ן שמעיד גביריר על גך שבסופו של יום ההצעה שגגחרת תיא הצעתחמשפט קמא לא נדרש לבחינה כלכלית של ההצעות ועדיפותן, וחלף זאת ביכר ליתך משקל קריטי! 132. למתת חוסר המובהקות שבעמדת תכונסים בנוגע לשאלה איזו הצעה עדיפה מבחינה כלכלית, גם בית

: וכי הנ*מוקי0 הבלגל*<0 געלמי לתלוסיל מההליד�
, נוצר מצב בו שיט133. המבקש אינו חולק על עצם הפניה לשיקולים "לבר גשייתיס", ועל האפשרות לבחון, באופן מצומצם,ו  1 גורס מכריע - לא בעלי התפקיד ולא בית המשפט קמא � לא נכנס בעובי הקורה ובחן את ההצעות מבחינה! שיקולים אלה כמסגרת של בחירת הצעה זוכה. אולם, בנסיכות החריגות של ענייננו

] כלכלית מסחרית, וזאת כניגוד לאינטרס תעל של הליכי הכינוס - השגת התמורה תמירבית עבור הנכסים.ו
: 1

יי שגגות, אשר בתצטברן ליתר השגיאות שגפלות בפסק-הדין, מצדיקות את קבלת הערעור.: לקביעות בית המשפט קמא כנוגע לשיקולים ח"לבר נשייתיס", אולם יובהר, כי גם בקביעות אלה נפלו134. על מנת שלא להלאות את בית המשפט הנכבד, המבקש לא יפרט בשלב ות את מלוא טענותיו בנוגע

ו

1 � 
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^ >**נו? עןמדת נ0ריטר<ת<0 של
 ףק/3

̂עי^י י?אחיתת̂   ^ת ףמשפ<* קמא שגת בקביע̂ו פי ק
(7)

ת אילקורפ/ * 1 מועתקות לעומת ̂ת

 התמורה לטובת הצעת דוידוביץ' החדשה הן מבחינת גובהה וחן מבחינת עיתוי תשלומה וכן קיימת1 שכן בכך התעלס נית המשפט קטא מהודעת העדכון של חכונסיס עצמם, לפיה "נוצרת מובהקות בסכוםן של מובהקות לעומת הצעת אילקורפ יהן לגישת בעלי התפקיד (אף לגישתי אט" (עמ' 24 לפסק-חדין),בבחינת למעלה מן הצורך ואולם, שגה בית המשפט קמא עת קבע, כי הצעה זו אי(ה עומדת בקריטריונים| 135. למרות החלטתו שאין לקבל את הצעתו האחרונה של חטבקש, בחן בית המשפט קמא את ההצעה, לדבריי
; מובהקות בהצעה מבחינת התנאים המוצעים לכלל העובדים" (ההדגשה במקור).'

המנקש, אשי פוישו; ונומקה בהודעת העדגון שתגישו וגהו קגעו במפורש, כ* קיימת עדיפות מונהקתגעלי מתפקיד, מן הראו* היה לחתחשג בע&דתנ* של בעל* התפקיד גיווס להצעתי האחרונה של136. א0, כאמור לעיל, העיקרון שמוחה או* בית תמשפש קמא חוא הימנעות ובהתערבות בשיקול יעת0 של
?; להצעתו האחרונה של חמגקש על פג* תוגעו* א*לקורפ.

12.3̂ (בהנחה, בלתי137. כאמור לעיל, בית המשפט קמא גם התעלם מחוות הדעת הכלכלית של ד''ר פריזט, אשר קובעת, כי הפער סבירה, שלא יחיה שומ צורך בתשלומי מס) ל-<*419 (0 ,? מדובר בפער עצום בכל קנה מידח, שבית המשפט; הריאלי בין הצעתו האחרונה של המבקש לבין הצעת אילקורפ, עומד על שיעור שבין *
קמא בחר, מטעמים השמורים עמו, להתעלס מטנו לחלוטין. אף בכן טעה בית המשפט קמא.

138. לאור הפער העצום בץ שתי ההצעות, שבית המשפט הנכבד קמא כלל לא נתן עליו את דעתו, דומה, כי
פסק-הדין חוא בלתי סביר, באופן שמצדיק, כשלעצמו, את התערבות ערכאת הערעור.

שהערעור מעלה סוגיות שיש מקום לדון כחן וברור שאין מדובר כטענות טרק. כבר מטעם וה, של סיכוייבוודאי ובוודאי בצירופן יחד - כדי להצדיק את ביטול פסק הדין 1את קבלת הערעור. למצער, בוודאי139. העולה מכל האמור הוא, כי כפסק-הדין נפלו טעויות משפטיות רבות ויסודיות, שדי בכל אחת מהו לבדה -
גרעור, יש לקבל את הבקשה לעיכוב ביצוע כמבוקש לעיל. הצלחה טובים ̂'

כמ אילקורפ בהתאם לםסק�הדי! ןןן בעיכוב 1<צ1ע פסקיחד-<ו; מימוש ה̂ל
ו. מאזו חנוףןת̂ 

עלול לגרום למבקש נוק ?לו1< ה0<ד

140. במסגרת שיקולי מאזן הנוחות, שוקל בית המשפט, בראש ובראשונה, את הקושי הצפוי להשיב את המצב
; לקדמותו באנז יזכה המבקש בערעורו לאחר שפסק-חדין יבוצע (ראו, למשל� בש''א 227/87 קרןו

; בש"א 8240/96 חגגי ני פק*ד שוטה חיפה, בימיקל<0 בע"מ ני ו<ג1קו כימיקלים בע"מ, פ"ד מא(1) 713
פ"ד נ(5) 403); ע"א 5671/11 אגדרסו< מדיקל גע"ג* ני אוגיפארט בע"מ (פורסס בגבו, 1.9.2011).

141. כפועל יוצא מהאמור לעיל, יישום נכון של מבחן מאזן תנוחות, כולל את בחינת השאלה האס ביצועו1
1 מעיכוב ביצוע פסק-הדין. יפיס לעניין זח דברי כבי השופטת ארבל גע"א 7980/12 בית און ני גילו; המיידי של פסק הדיו צפוי להסב למבקש נזק כבד יותר, מחנוק שעלול להיגרם לצד שכנגד כתוצאה

השקעות גע"מ (פורסס בגבו, 21.1.2013), כדלקמן .•
כוב ביצוע תמתשת בתקופת הערעור יש לבחון את סיכויי חערעו ל יכידוע, בטסגרת בקשה לעי
ההחלטה צפוי להסב למבקש לעכב את ביצועה טק כבד <1תר, מהג1ק שעלול להיגרם לצד] להתקבל ואת שאלת 0אזן חגוחות בין הצרדיס, במסגרתה נבחן א0 ביצועה המיידי של

| שכגגד כתוצאה מעיכוב ביצוע ההחלטה ער להכרעה בערעור ."

; !
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?| 142. מן המפורסמות, שהיחס הקייס שבין מאזן הנוחות לבין בחינת סיכויי הערעור הכו יחס של "מקבילית
1 כוחות". אולם, יחד ע0 זאת, בבואו של בית המשפט לשקול את שני התנאים האמורים - <ש לבכר את
ן ש*קול מאזן תנוחות על פני טיגו" הערעור. ראו £<ניין זח את אשר נפסק בע"א 82.63/16 אוי סיסי

יי נךל"<, נוקבו** ענבל אול ני איוע איז עוייד (פורסם בגבו, 4.1.2017), כדלקמן �

ם ע ך ̂ **!/ מתקיים יחס של "מקבילית בדחות" ,א י* ט */ *ט*4 קל "£ י? / ***** ̂י א 7375/16 (לנטינח זכרגקו̂' בחי הערעור (ע" א 6988/16 מייליק נ* בנק לאומי/ זאת,יש לבכר את שיקול מאזן הנוחות על 8ג* סי נת ישראל, (פורסם 3גט} פסקה 13 (15.11.16;); ע" מ 0די
א 5483/16 הורביץ 0 רכי13ביץ, ? לישראל כע"מ, (שרסם בגבה פסקח 5 (31.10.2016}; ע"
א 7803/16 רשבז יזמים בע"מ 0 רחל זליקוביץ, (שרס0 בגבו/ פסקה 10 (25.12.2016},- ע"

\ (#רס0 בנבח פסקה 13 (6.11.2016))."
143. כפ* ש<0וו'ט לחל(, גענ"ננו, מאזן הנוחות נוטה גביייי לטיגת <<כוג ג<)גועי של פסק-ו"רין, אשי

הוצאתי ל0ועל עלולת ליצוי מצב גלוג* תפיד .-
144. ראש<^: אם תושלם ההתקשרות כין אילקורפ לבין חכונסיס במסגרתה תרכוש אילקורפ את חמניות
כוב בי&עו' שבכיגוס (6<>74.86 ממניות כגוניטין), עלולים להיגרס קשיים משמעותיים בהשבת המצב לקדמותו. בית ת להיות חשלב\ת,אשר יצדיקו את עי משפט נכבד זה כבר הכיר בכך י&להעבדת מניות עלזלו

.((5.1.201 ן של פסק הדין ..." (ע"א 9336/16 וק*מן גי לו<ט, סעיף 19 (פורסם בגבו, 7
145. ברי, כי לאחר מימוש ההסכם, אילקורג שבשליטת בר אוו תהא זכאית לעשות שימוש בכל הזכויות
הנובעות מבעלותח על 10096 ממניות מוניטין, ובכלל זה לקבל החלטות בלתי הפיכות הגוגעות לגיהיל,
] לאסטרטגיה ולעתיד מוניטין ועיתון גלובס. 3י1י. שמוניטיו שגשליטת 3י אוו תהית יונית שונת
ד, ולא נ<תו <ה<ת לחחזיי את הגלגל לאחוי אס ו33ל לחלוטיו ממונ<ט<ו 0ו0. על 3ל הנגזר והמשתמע ̂מ

ש*ת?נל העיעוי.
146. בהקשר יה יצוין עוד, כי ההחלטות הניהוליות של בר און אף עשויות להשפיע מהותית על זכויותיהם של
צדדים שלישיים ובכללם עובדי גלובס, שכן בהתאם להסכם אילקורפ, אילקורפ התחייבה שלא לפטר את
עובדי המנהלה של עיתון גלובס בפיטורי צמצוס יק עד ל<ומ 31.12.2017. זאת, בעור שוזמבקש התחייב
שלא לבצע פיטורי צמצום לכלל עובדי העיתון (מנהלה ו/או חברי מערכת) במשך 18 חודשים ממועד

אישור המכר על ידי בית המשפט הנכבד.
1 147. פשיטא, כי אס לא יינתן עיכוב ביצוע, ולאור הצורך הברור בהתייעלות עיתון גלובס, עליו עטדח גם הגב'
אלונה כר א1ן בדיון מיום 2.3.2017 (עמ* 19 שי 28 לפרוטוקול מיום 2.3.2017, נספח 13 לעיל). קיים חשש
מובהק, כי יפוטיו עומרים עוד גטי0 יוכרע חעיעוי. בוודאי שמדובר במהלכים שמשמעותם בלתי

: חפיכהז וכבר מטעם זה יש מקום להורות על עיכוב ביצוע פסק�ץזדין.

- 2נ£22: מימוש הסכם אילקורפ יחיה כרוך בחיובי מס (שהיקפם אינו ברור כעת), שכן חלק ניכר מהתמורה מקורו בחלוקת דיבידנד בעין ממוניטין לכונסים. גס אם נגיח, שחלוקת דיבידנדים היא פעולה הפיכה! 148
| (כאשר ברור שהדבר גורר קשיים בלתי מבוטלים), כידוע חלוקת דיבידנדים מחויבת במס, דבר שיהפוך

! ; את חשבת המצב לקדמותו לבלתי אפשרית, או לפחות קשה ומסורבלת עוד יותר.
ו

̂: לאור השינויים הצפויים בגרעין השליטה של מוניטין (לרבות צירוף אותם משקיעים שאילקורפ , שמשליכים כאמור על מצבת1 149. ,של<< | • הצהירה כי היא מתעתדת לצרף לגרעין השליטה בחברה ובעיתון גלוכס)

24
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1 . שמשין עד לחכרעח בערעור, ומצב זה יקשו עד מאד על החזרת המצב לקדמותו.ן העובדים, ניחול החברה ושאר עניינים מהותיים כיותר, סביר מאד להניח, כי יחול שיטי כשווי מניות
שירכוש המבקש במועד קבלת חעיעיי יחיו מניית בחברו* ש1גת לחלוטין מחחברו* ז'חיוס.! תפין, וג* א0 וגגל שלא *1וו< ע'פוב גיצוע ותערעור יתקכל גשו&י של יום, חלגח למעשו* תמגיות) 150. תג* גי גן, גלל השיקולים שפור?11 לעיל מלמדים, ג* מימוש ו?סגם אילקודפ <ה*ה זגעד גמעט נלי*י
הדין. חשוב להבהיר, כי חקשייס , אף אס בית המשפט הנכבד ייקבע במסגרתי 151. מטעם זה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על עיכוכ ביצוע פסקי ; החלטתו על עיכוב הביצוע, בי לא תבוצע כל דיספוזיציה על ידי אילקורפ במניות שבכינוס עד להכרעתשפורטו לעיל בהשבת המצב לקדמותו רלוונטיים לענייננו

בערע<ר.
152. יפים לענייננו דברי כבי השופטת חיות בע''א 1282/15 ס.ב. <יה<ל מקרקעין בע"מ ני תיגתב חגות לב<יו7ו

ופיתוח בע"מ, (פורסק בנבו, 24.3.2015), כדלקמן ?.
רה חגפויח (בגגזרותי! 7<ש טעם בטענת חטכקשת כי ככל ת בה,שהבנכר יבוצעשרס ההכרעה כערע1ר (הערשר יתקבל,עלולים להיוחנד קשיים של ממש בהחזרת: "הערעור מתמקד, כאמ(1, כסעד האגי ה0צבלקד18ת1 למשל בחיבסי המש,בח<3ט*ם המגעים לניהול ההברה (לקבלת החלטז
כבל שתידרש השבה הדדית. קשיים אלה עלולים ות, ת עד להכרעה?ג? בשל ה9רשי שזח א6שר<ים של חמג* ות חגמברו א תבוצע כל דיספחיציה במני ם 0שמע1ת"ס כלשחס ש"גר10 אם ייש&רלהיתצר ג0 אם כהצעת המשיבים ל ע על נזקי הסטטוס-קה עד להכרעה בעדשר. משכך, אני קטד7/ כי יש לעכב את ביצוע המכר הכפ\י ואתבערעור. מנגד, לא חית בידי חמשיכיס להצבי

ות המבקשת למשיבים עד להכרעה בעדע\ר." ! העברת מני
התבקשו הכונסים להימנע מצעדים למימוש תסכם אילקורפ, ובכל מקרה, להודיע לח"מ בטרס יבצעולכונטיס והודיעו לחם על כוונת המבקש להגיש ערעור ובגדרו בקשה לעיכוב ביצוע, ובמסגרת זאת1 בהתאם להוראות פסק��הדין כאמור לעיל. יוגוין, בהקשר זה, כי ביום 28.3.2017 בבוקר, חח"ט פט153. רבי*נ<ת: בעניינגו, 0ןיו עסקיע י'בגגעשה עשוי" במוכן� וה שהמניות שבכינוס טרם נמכרו לאילקורפ

פעולה כ#*וזי בהקשר זה.
העתק מכתב הח"מ לכוגסיס מיום 28.3.2017, קולל אישורי מסירת, מצורף כנס0ח 5ג.

; (כב' השופט אורגשטיין) כפר"ק 47-09*2 ו1ילד <יו6 קפיטל (98) גע"מ גי גגק טרגגתיל דיטקתט גע"מ154. כמאמר מוסגר יצוין, כי הח"מ פעל1 בעניין זה גאופן שעולה בקנה אחד ע0 הנחייתו של בית המשפט קמא
(פורסם בנבו), שט נקבע, כדלקמן:

... 8צ*פח חיה בי המבקשת תהייעלאלתר לכונס הנכסים ולקתה גי בדעתה להגיש ערעור על (י<<," א עשתה ... לפיכך, עסקינן כי&עשה עש כוב ביצוע, $גם זאת ל 1 1 המגעת הועברו לקונה, כתס הנכסים קיבל את התמורה, (העסקה הושלמה הלכה למעשה, וסר| חחחל&ות ובצדו בקשה לעי
פוא שיטי בפועל של מצבו י (א אי ת הבקשה ח כוב ביצוע. משמשת קבל הטעם המעשי כבקשה לעי

הדברים, ובכך טעם לדחות הבקשה."
אילקורפ, אולמ מגלל חתן נלמד תלאו, שגן חכוגס<0 לא צייגו, ב* השל*מו את תו?ו*קשרוזו עם איקויפ155. ביו© 29.3.2017 השיבו הכתסיס לפניית חחי'מ באופן עמום, כי גוצעו מספר פעולות לקידום הסכם

ק-חדין עוד וחוק טלחתממש אי כ< הועברה הנעלות במגיות תגיגוס, ומשמעות חדבו**0 י*יא ש̂פ
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29.3.201, מצורף כנספח 16. : העתק מכתב חכונסיס מיום 7

156. ביום 30.3.2017 חשיב ב''כ אילקורפ לפניית חח"מ. חיא תבתיר כי הוא מתנגד נחרצות לעיכוב ביצוע
) ההחלטה, והוסיף כי אילקורפ פגתח לקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים אשר טרם ניתן.
1 ויובהר, מתשובת ב"כ אילקורפ עולה, כי פסק הדין רחוק טלהתמטש, שכן למעט פגיה שנעשתה לממונה
על ההגבלים העסקיים לאישור תסכם אילקורפ (פנית המוכחשת כשלעצמה מחוסר ידיעה) לא פורטו
ו צעדים נוספים והכרחיים לקידום ולמימוש הסכם אילקורפ, ועל כן חזקה שלא נעשה דבר זולת הפניה

לממונה על ההגבלים העסקיים.

' תעתק מכתב התשובה של ב"כ אילקורפ, מצורף כנק0ח 17.

• 157. נוסיף ונזכיר כי על פי הוראות חוק ההגבלים העסקיים אין להשלים את המיזוג (והעסקה הנ"ל נחשבת
! מיזוג לצורך חוק זח) עד לקבלת אישור הממונה, ולכן ממילא העסקה עם אילקורפ עדיין לא ניתנת כלל

להשלמה.

1 158. מצנ זינרימ זו*, בו הל3ה למעשה <שמר תסטטוס קוו י סרס תושלם תקנם אילק1י<* ותועניו? הנעלות
במניית י ממועד 0קק�ו*ד<ו חוד הגשת ת&קשח ל*יכוג נ*אוע, נותו משנח תוקף ל*קשוז לעיכוב ביצוע
ג**. שתי* *דוע. כי הנימוק תעיקרי (א0 לא חיה<ד) לדחיית נקשה לעיכוב גיצוע כמצב ש<ני<וס געג"
ם נ0מת. הוא "מעשת עשו*", ו&אמור לעיל, נ*18וק זה אינו מז*ק*ים נענייגנו (השוו נפס<מ ומאירת נ7̂3
והבחינו מענייננו; רע''א 8129/02 ארגיל שירווגי הוגלו* (1993) גע"מ ג' הנאמן על חברו* דן דולידר בע"מ
; ע"א 844/14 דגקנר <י כונס תגכסי© הישמי (פורסם בנבו, (בהקפאת הליגינו) (פורסם בנבו, 1.7.2003]

.((19.5.2014

159. חקישי*: מעבר לכל האמור לעיל, כאמור ברישא לבקשה זו, המבקש נכון להעמיד ערבויות, ככל שיידרש,
בהתאם לשיקול רעתו של בית-הטשפט חנכבד, להבטחת הנזקים שייגרמו לאילקורפ כתוצאה ממתן חצו
לעיכוב ביצוע, במקרה שהערעור ידחה (השוו לפר"ק 11478-06-13 אי.די.גי. חגרת לאחזקות גע"מ *'
גוגק חגגקים הרשמי (פורסם בנכו, 17.12.2013)). משמעות חדגריס היא, כי גס אם ניתן חיה לומר,
שכתוצאת ממתן צו לעיכוב ביצוע פקק-הדין ייגרס נזק לאילקורפ או למאן דחו (ולעמדתנו לא עתיד

להיגרם נזק כאמור), די בערבות זו כדי לא"ן כל טענה למק כאמיר

160. שיווית: 3פי שציין דלעיל, כיום (בטרם מימוש הסכם אילקורפ), בקופת מוניטין מצויים 22 מיליון ש"ח
במזומן, כך שאין כל חשש כי ייגרם נזק כלשהו לפעילות "גלובס'' כתוצאה ממתן צו עיכוב ביצוע פסק-
1 הדין, מח גס שבשנים האחרונות 'עלובס" טומן מהמזומנים הללו שבקופת מוניטין (כך שלא יהא שיטי

ביחס להתנחלות תרגילה של "גלובס" ו/או מוניטין).
י 161. המסקנה חחד-משמעית, העולה סכל חאמור לעיל, היא כי מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובת עיכוב

ביצוע פסק-הדין.

1

1

1
1

י 26
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1 ז. ס?ח דבי
ו

162. בית המשפט הנכבד מופנה לטענות המלאות המפורטות בהודעת הערעור אשר מהתת חלק בלתי נפרד
� מבקשת עיכוב הביצוע.

העתק הודעת הערעור מצורף 3נס0ח 18.
1

* 163. לאור כל האטור לעיל, מתבקש בית המשפט הגכבד לקבל את הבקשה ולהורות כמבוקש ברישא לבקשה
זו לעיל,

ו
164. בקשה זו נתמכת בתצהיר! של המבקש, מר תד דוידוביץ' לתמיכה בעובדות הנטענות בה.

165. אץ באמור בבקשה זו ו/או במח שלא נאמר בה כדי למעט ו/או לגרוע מכל טענה ו/או תביעה ו/או עילה
ו/או זכות ו/או סעד של המבקש ו/או כדי להוות הודאה בטענת כלשהי כלפיו. כל טענה כנגד המבקש
מוכחשת ואין באזכור טעגח מפסק-הדין ו/או מטענות חכונסים ו/או כל אדם אחר כדי להוות הסכמה לה

; או כרי לגרוע מהכחשתה גס אם לא צוין הדבר במפורש ובאופן מיידי.

̂ו/  ( י ."^~? מ .יו<1
מג^1גנ'̂' ץ' אהרן מ כאקי, עו"י/ שמוליק קט1טו, עו"ד ^1ל̂י

ו / ) קסוטו ושות'< גולדפרב וליגמן ושותי 1טלדפרב וליגמן ושות'

ג''ג המבקש
היום, יום ראשון, ו* בניסן חתשע"ז, 2 בא&ריל 2017.

 ? י
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/ אגי חח"מ, מר דת* דוידוכיץי, נוש>* ת.ז. שמספרת 307385690, לאחר שהוזהרתי כי עלי ל1טר את תאמת וכי אחיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק בא0 לא אעשה כן, מצהיר בזאת, כדלקמן �

1. אני עושה תצהיר וח בתמיכה לבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין שניתן על ידי בית חמשפס המחוזי בתל
אביב (ככ' הנשיא א' אורנשטיין} ביום 14.3.2017 במסגרת פר"ק 32206-09-16 בגק לאומי ל*שו*אל גע"*
ן "0*ק-חדיף'>, שמוגשת גי מגס גיסים רשמ* ו*< אגיב (להלן בהתאמה� *1ונק9ה ל'גיכיב גיצוע"

במקביל #רעור על פסק-הדין.
2. אבהיר כבר בפתח דבריי, כי אני נכון להעמיד ערבויות, ככל שיידרש, בחתאס לשיקול דעתו של בית-
חמשפט הנכבד, להבטחת הנזקים שייגרמו לאילקורפ כתוצאה ממתן חצו לעיכוב ביצוע, בסקרה

שהערעור יידחה.

א. 2£2
3. במסגרת הבקשה 6<יכ\ב ביצוע, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות, על עיכוב ביצועו של 9סק�<זד<ן,
שאישר את ההתקשרות בין כונסי הנכסים לבין חברת אילקורפ כע''מ (להלן� "אילקוד0'י) למכירת
; י'חמגיוו* שגפיגוס"), וזאת, בין י *י6*.74 ממניות חברת מוניטין בע"מ (להלן בהתאמה� י'מוניטח"
חיתר, במובן זח שלא תתבצע ההתקשרות למכירת חמניות שבכינוס לאילקורפ ושחמניות שבכינוס לא
גיכוב ביצוע יועברו לאילקורפ, עד לאחר הכרעה כערעור על פסק-הדין המוגש בד בבד עם הבקשה̂ 

"ח*י*וד"). (להלן:
4. בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלתי, פסק-הדין עסק בבחירת ההצעה העדיפה למכירת חמניות שבכינוס
(מניות חברת "מוניטין", שהנכס העיקרי שלה הוא העיתון הכלכלי "גלובס"), וקבע, כי הצעת משפחת בר

און ואילקורפ עדיפה על הצעתי, וזאת חרף היתרונות הכלכליים הברורים של הצעתי.

העתק פסק הדין מצורף כנספח 1.
? 5. למיטב הבנתי ובהתאם לייעוץ משפטי שקיבלתי, אס לא יינתן צו לעיכוב ביצוע פסק-חדין, לא יחיה טעם
כמעט בדיון בערעור, שכן אס המניות שבכינוס יועברו לבעלות אילקורפ והיא תפעיל את שליטתה
במוניטין ובגכםיח, ישתנו הנכסים ללא הכר ובאופן בלתי הפיך. כאשר יתקבל הערעור, ככל שיתקבל,
אעמוד בפגי חברות ונכסים אחרים, שונים מאלה שלגביהם ניתנה הצעתי, כך שההצעה כבר לא תחיה

/ רלוונטית.
6. אציין, כי אינני חוזר כי מההצעה האחרונה שהגשתי לבית המשפט קמא, בסן של 110 מיליון ש''ח, אף

? שזו לא נתקבלה על ידי בית המשפט קטא כטענה שהוגשה באיחור.

7. עת אציין, כי אגי מודע לכך שעיתון 'יגלובס" נדרש לתמיכה כספית, אולם, לאחר שממילא חחלין בבית
! המשפט קטא התנהל במחלד חודשים רבים, לא נראה שחמתגח של מספר חודשים נוספים תפגע בעיתון
באופן משמעותי, בפרט, כשיש בתמתגח וו פוטנציאל אמיתי לגייס #יתוו משקיע (אטכי), שתמיכתו
בעיתון תחיה משמעותית וחוקת חרבה יותר מזו שגלומח בהצעתה של אילקורפ (ושאף כונסי הנכסים
?? סברו, כפי שעולה מפסק-הדין, שהצעתי האחרונה טובח יותר מהצעתה של אילקורפ). ואת, בפרט, כאשר
בקופת מוניטין קייס סכום מזומן של כ-22 מיליון ש"ח, שממנו ניתן להשתמש לתמיכה ב"גלובס"
) בתקופת הביניים, כך שאין כל חשש כי ייגרס נזק כלשהו לפעילות "גלובס" כתוצאת ממתן צו עיכוב

י
ביצוע פסק-חדין, מה גס שבשנים האחרונות "גלובס" מומן מהמזומנים הללו שבקופת מוניטין (כן שלא

!
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יהא שינוי ביחס להתנהלות הרגילה של "גלובס" ו/או מוניטין). וכל זאת א ף בשים לב לבד שאגי מסבים

ו להעמיד ערגות משמעותית, בפי שיקבע בית המשפט הנכבד, להבטחת חנוקים שיגרמו לאילקורפ,
במקרה שהערעור ידחה.

<

?

? ב. י**<נ *1*די*< וילותט*

8. ביום 29.9.2016 בית המשפט קמא הנכבד מינח את עוח"ד רונן מטרי ואיל רוזובסקי (להלן� "1?0נ0*0")

לשמש ככונסי נכסים על מניות מוניטין שבבעלות החברות נכסי פישמן בע"מ ופיש עת בע''ט (להלן יחד:

"ההגתו*"), ואשר שועבדו לטובת מק לאומ< לישראל בע"מ (לתלו� "גגק לאומ*"), לשס הבטחת

1 תהונחייבויות של החברות לבגק לאומי. שחגזר חמניות המשועבדות לבנק לאומי עומד על *>57.46 ממניות

.! מוניטין.

/ : 9. עוד באותו חיום מוט גם עות''ד פגהס תבין וירון אלכאוי (להלן: "גונס* גגק ה0וע*י0") לשמש ככונסי

/ נכסיס של מניות מוניטין, אשר בבעלות חברת בראון חיים אחוקות בע"מ (לה^ן� "גראון ווהזקית"),

ואשר שועבדו לטובת בנק הפועלים בע"מ (להלן� "ננק ת0חגל<0"), ג&ס הבטחת התחייבויות בראון

החוקות לבנק הפועלים. שיעור חמניות המשועבדות לבנק הפועלים עומד על *>7.4ג ממניות מוניטין
(חכונסיס וכוגסי הפועלים, להלן יחד: "געל* התפקיד").

העתק כתב מינוי הכונסים מיום 29.9.2016, מצורף כגסטח 2.

10. ביוס 13.10.2016 פרסמו הכונסים הזמנה להציע חצעוח, שכללה שלוש חלופית� (א) רכישת <**י$7.46

ממניות מוניטין { (ב) רכישת פעילות החברות גלובס פבלישר בע"מ, וכספים (מבית גלובס), שבבעלות

מוניטין (קרי רכישת פעילות העיתון הכלכלי "גלובס" (לחל1� "עיתון גלובס")); (ג) רכישת אחוקות
! נוספות אחרות שבבעלות מוניטין.

,3 העתק ההזמנה להציע הצעות סיום 13.10.2016, מצורף כ<ס6ח
י

?

11, אגי נט&תי חלק בחליד האמור, שילמתי את דמי ההשתתפות שקבעו הכונסיס ונכנסתי לאחר מכן לחדר
המידע שנפתח על ידם.

12. בסופו של דבר, כפי שנמסר לי, הוגשו במסגרת הליך זח שניהלו חכוגסיס, רק שתי חצעות לרכישת העיתון

גלובס (האחת שלי והשנייה של ג'ריולס פוסט). הכונסיס ניהלו התמחרות בין שנינו, ובסופה הצעתי

שחייתה חגבוחח ביותר (45 מיליון ש"ח) זכתח. בהתאם, הפקדתי בידי חכונסים ערבויות בנקאיות בסך

מצטבר של 4.5 מיליון ש"ח וחתמתי על הסכם הרכישה, כדרישתם.

13. לאחר דברים אלח גאי-כוחי מסת לי כי חכוגסיס הגישו לבית המשפט קמא בקשת למתן הוראות,

המתירה להם להציע באסיפת בעלי המניות של מוניטין למכור לי את עיתון גלובס.

4 העתק מבקשת תכונסיס להתיר להם להצביע באסיפת בעלי חמניות (ללא גספחיס), מצורף כנס0ה
1

.5 העתק מההסכם לרכישת עיתון "גלובס" שנחתם על ידי, מצורף כ<ס6ח

14. בעקגגת הגשת חבקשה האמורה, הגישה אילקורפ התנגדות למכר.

י- 15. ביום 12.1.2017 התקיים דיון בבקשת תכונסימ ובהתנגדות אילקורפ.

העתק מפרוטוקול הדיון מיום 12.1.2017, מצורף כנס0ח 6.

2
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24. כיוס 28.2.2017 הגשתי תגובה לבקשת הטנסים לאשר את הצעת אילקורפ, אליה צירפתי נוסח הסכם/
; מעודכן ומשופר (לטובת חכונסים) של הצעתי הקודמת.

העתק התגובה לבקשת הכונסיס לאשר את הצעת אילקורפ (ללא נספחים), מצורף כנסטח 10.
ן 25. לאחר חגשת התגובה נערכה פגישת מו"מ נוספת עמ הכונסים, ובהמשך לאמור חגישו חכונסיס ביום

| ; משא ומתן, אשר עמדה על 100 מיליון ש''ח במזומן, ושתנאיח שופרו כן שיתאימו לדרישות תכונסיםן ' 2.3.2017 הודעת עדכון לבית המשפט הנכבד, אליה צורפה חצעתי העדכנית, כפי שגובשה במחלד אותו1
(להלן בהתאמה: "ו*ד<ט* חעיגיל' ?, "חי1*ע* המשופרת").

העתק הודעת העדכון מצורף כ<09ה 11.

�: 16. לאחר הגשת הודעת העדכון מטעם הכונסיס, הגשתי הודעת עדכון נוספת מטעמי, בה הובהר כי בהמשך
לפניית נציגות העובדים שאינם עיתונאים, אני מאשר, כי אשמור על מצבת חעןבדים הנוכחית כעיתון
גלובס למשך פרק זמן שלא יפחת ם-16 חודשים. עוד חוספתי, כי ככל שיעלה צורך לפטר עובד כלשהו
בתקופה האמורה, כי אי ישולמו לעובד שפוטר פיצו"ס מוגדלים בש*שר של 15096. כמי כן, בהודעת

העדכון שיפרתי את הצעתי הכספית שהועמדה על 102 מיליון ש"ת.

.12 1 העתק הודעת העדכון מיום 2.3.2017, מצורף 3<ס0ח

27. כיוס 2.3.2017 התקיים דיון בבית המשפט קמא, שבו התבררו שני נושאים עיקריים - שאלת התמורה של
שתי ההצעות (הצעת אילקורפ וההצעה המשופרת) ושאלת זכויות עובדי עיתון גלובס. במהלך הדיון, כית
המשפט הנכבד קסא ביקש לבדוק האס יש באפשרותי לשפר את הצעתי, כך שניתן יחיה לקגוע, כי היא
עדיפה באופן מובהק על הצעת אילקורפ. לאחר ששקלתי את הדברים, שיפרתי את הצעתי והעמדתי

אותה על סך של 10£ מיליון ש"ח.

, העתק פרוטוקול הדיון בבית משפט קמא מיום 2.3.2017, מצורף כנסטח 13.
28. כיוס 3.3.2017 התקבלה החלטת בית המשפט קמא הנכבד, לפיה, בין היתר, התבקשו, כונסי בגק
הפועלים וכוכסי בנק לאומי להתייחס לעדיפות ההצעות. לאחר מתן החלטת זו, ובעקבות פנייתה ובקשתה
שלעו"ד ליוה חדש (ב'יכ העובדים שאינם עיתונאים ועובדי המנהלה), בחנתי בשנית את חצעתי והסכמתי
להעלותה לסך של 110 מיליון ש''ח במזומן (כאשר 100 מיליון ש''ח חראשונים ישולמו מיד לאחר אישור

ההסכם וקבלת כל התנאים המתלים הקבועים בהצעתו).

29. ביום 5.3.2017 הגשתי הודעת עדכון לבית המשפט קמא, הכוללת את הצעתי האמורה.

30. כונסי הפועלים, וכן הנושים המובטחים, תמכו אף חס כחצעתי האחרונה.

.7.3 הגישה אילקורפ את התנגדותה להצעתי האחרונה, וביום 12.3.2017, הגשתי את תגובתי 1 31. ביום 2017
להתנגדות אילקורפ. לתגובה זו צורפה חוות דעת כלכלית של ד"ר שלומי פריזט (לשעבר הכלכלן חראשי

וממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים).

, העתק מחוות דעתו של ד"ר פריזט, מצורף כ<ס0ח 14.

1 32. ביום 14.03.2017 ניתן פסק-הדין.

33. בד בבד עם חגשת הבקשה £גיכוב ביצוע, מוגש גט ערעור על פסק�חדין.
4
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ן 34. על פי ייעוץ משפטי שקיבלתי, סיכויי הערעור להתקבל טוניס, על פי הטענות המפורטות בו שלפי ייעוץ
?

; משפטי שקיבלתל, חן כילם טענות משפטיות ועל כך לא אחזור עליהן בתצהירי זח.

! ג* דרו<*1< הנ7*שה לעימנ ניצח! עלולח לגרומ למצב בלתי ו?0יד
35. על פי ייעוץ משפטי שקיבלתי, ככל שימוסש הסכם אילקורפ, אילקורפ תוכל לקבל החלטות בלתי הפיכות

| הנוגעות לניהול, לאסטרטגיה ו^גתיד מוניטין ועיתון גלובס.
6ג. על פי ייעוץ משפטי שקיבלתי, מימוש הטכס אילקורפ יח<ח כרון בחיובי מס, דבר שיהפוך את חשבת

/ ן המצב לקדמותו לבלתי אפשרית, או לפחות קשח ומסורבלת עוד יותר.
1 , 37. ביום 28.3.2017 בבוקר באי מחי פט לכתסיס והודיעו לחם על כוונתי להגיש ערעור ובגדרו בקשח לעיכוב
/ ביצוע, ובמסגרת ואת תתבקשו חכוגסיס להימנע מצעדים למימוש הסכם אילקורפ, וככל מקרה, לתודיע

לבאי כוחי בטרם יבצעו פעולה מ#חי בהקשר וה.
העתק מכתב באי כוח* לכוגסיס מיום 28.3.2017, כולל אישורי מסירה, מצורף כנק0ח 15.

38. ביום 29.3.2017 השיט� חכונסים לפניית כאי כוחי.

: תעתק כגכתב הכונסיס מיום 29.3.2017 מצורף כנס6ח 16.

39. ביום 30.3-2017 השיב ב"כ אילקורפ לפניית כאי כוחי.

העתק מכתב התשובה של ב"כ אילקורפ מצורף כנסטח 17.

! 40. לבסוף אציין שוב, כי אני נכון להעמיד ערבויות, ככל שיידרש, בהתאם לשיקול דעתו של בית-חמשפט
הנכבד, להבטחת חנוקים שייגרמו לאילקורפ כתוצאת ממתן הצו לעיכוב ביצוע, כמקרה שהערעור יידחה.

אני טצחיר כי זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת. /

דויד דוידוביץ'

אני חח"ם שירן אלווס עו"ד, מ.ר. 66978 מאשר כוח כי
גיוס 2.4.2017 הופיע בפגי מר דויד דוידוביץ', טשא ן/.ז.
307385690, חמיכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו
לומר את האטת וכי יחיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
באם לא יעשח כן, הצהיר בפני כי זהו שמו ווו חתימתו וכל

האמור בתצהיר לעיל אמת.

מ.י/§#$*—
שירן אלתס, עו"ד

5
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נספח 3:
העתק ממכתב ב"כ מר דוידוביץי

מיום 28.3.2017
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� 10016 םנךיאמש *ם0£א�00600*<
̂£^^0 רחוב יגאל א^ן •* ומ00א*1)סם**<ו*

|05 גועדקרב 1 ייגסן טלסוןו****0#
 9ק0 §00410* <*0)

4X וןורקי י1 ו נומד 1930 1̂ 9̂

1 אלי זתד, 1ש1 ראש
1 ישיר: 715-1623 (03)
1 0ק286.0*^66 (03)

| חא>0נ*0*901©ז0ו(€8.10

 28 במרץ 2017
לכגוד

עוח"ד רוע מטר< ואיל רחובסקי א* ניסן תשע"ו

כת8קידס ככוגסי גכטיס על מגיות מוניטין ערוגות בע"ט

-מבלי לפגוע בזגויות-
03-6103111 ;03-6109009 (!2££3 ח.נ,

ו ת מ̂ו ̂*ט*1 ט<̂ת ית מ ̂ ̂מ יי* ^09-1י2206נ ו מ3<רו ייגייוי מ̂י

י 1 "מר דיידוגיץי'י}. געניע שבנזין, כדלקמן: חריגי מתכבד לפטת אליכס כשם ננרשט, טי דוד דוידומך (לח̂ג

ג. ב<מיס אלת משרדנו הצטרף לויצוג מר דוידוב*)" בהליך שבנדון.

 של כבי חגשיא אןרגשטיין מ<וס 14.3.2017 (לוז̂�ג
 9סק-ד<גו

 על
2. בכווגת מרשט� לחג<ש ב<מי0 הקחבים ערעור

רי), ובד בבד בקשת לע<ג1ב ביצוע פסק�ץזדע (לח<0 "<וגק^ה 6<<גוג ביגוע"), כפי שגס חודע 'יפסק-ח̂ד

וגורסס כחקירה מייד לאחר מתן פקיק-תדין.

3. נובח חעובדח שהבקשה לעיכוב ביצוע תוגש 3בר ב<ס<0 חקרוביס, וממילא, למיטב הידיעה, לא מגשח עד כה דבר

למימוש פסק�חדיו, חנכם גדדשזם בזאת להימנע מכל פעולת למימוש פסק-הדיח ולחל>0ין, לחודיעגו מגעת�
מועד בטר0 ביצוע כל פעולת בנדון.

*ו בטח שלא גאמר גו כז'י למצות ו/או לגרוע סכל טענת י/או תביעה </או זקות ו/אן #. אץ באמור במכתבי וח ̂ו

* 
חי כלפיו.  דוידוביץ' ו/או גד* לוחוות הודאה בשעטז ̂כ

 של מר
עי<ה

> > אילקורפ בע"ס ומשפחונ כר-און, באמצעות ב"כ עוי'ד אדלשטיי|� ו*<מו?ףמ

בנק לאומי לישראל בעי'מ, באמצעות ב''כ מיהר ליקוורגיק גבע לש0 טל ישות' 1

נגסי משפחת פישמן בע"מ, ופ<ש עת בע"מ, באמצעות ב"כ ען''ד גולדבלט,:

ועד עיתוגא* גלובס, באמצעות ב"כ עווז''ד חורנשטיין ו/אי הוו�נשטיין ,-

מרגלית כחן ו/אחי באמצעות ג"כ עוחי'ד חדש ו/או ארד ו/או דוד {

עו"ד בנקל, מנחל טיווזד לנכס< מר פישמן, באמצעות ב"כ קשרד עוה''ד ראב''ד טגריזו ישות' {

/ עוח"ד רובין ואלכאוי, חכוגסיס מטעם בנק תפועליס, באמצעות ג"כ משרד. עוה"ר גותיצקי ושות';

ן1 עו"ד קסוטו ממשרד קסוטו ושזתי.
ן
ו
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נספח 4:
העתק מהחלטת עיכוב הביצוע
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3נית המש90 העליוו
ע"א 2954/17 - א'

לפני: כבוד השופט יי עמית

המבקש� דוד דוידוביץ

נ ג ד

המשיבים � 1. עו"ד רוגן מטרי ואיל רוזובסקי
2. בנק לאומי לישראל בע"מ

3. נכסי משפחת פישמן� בע"מ
4. עוה"ד פנחס רובין וירון אלכאוי בתפקידם ככונסי

הנכסים מטעם בנק הפועלים בע"מ
5. בנק הפועלים בע"מ

6. חיים בר און החזקות בע"מ
7. אילקורפ בע"מ - גב' עדנה בר און וגב' אלונה בר און

8. כ- 120 עובדי גלובס באמצעות ועד עיתונאי גלובס
9. מרגלית כהן ועוד כ 150 מעובדי קבוצת גלובס

10. עו"ד יוסף בנקל מנהל מיוחד לנכסי מר אליעזר פישמן
11. כונס הנכסים הרשמי

12. מוניטין עיתונות בע"מ
13. גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ

) בע"מ 14. מוניטין עיתונות אחזקות (1985
15. גלובס אחזקות תקשורת בע"מ

בקשת עיכוב ביגוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי פתל אביב
בתיק פר"ק 09-16�32206 שניתן ביום 14.3.2017 על ידי כבוד

השופט איתו אורנשטיין

בשם המבקש: עו"ד אלי זהר, עו"ד אהרון מיכאלי ועו"ד שמוליק קסוטו

החלטה

ניתן בזד. צו ארעי זמני המעכב כיצוע פסק ריבו של בית המשסט המחוזי מיוס
14.3.2017. עם ואח. מובהר בזה כי כונסי הנכסים רשאים להמשיך בקירום המימוש של
ההסכם כאמור כסיפא של פסק הדין, אך מבלי לנקוט בצעדים כלתי הפיכים. אס וככל

שיתקבל הערעור.

ן בנוסף להתחייבות העצמית, המבקש יפקיד ערבות בסך 2 מליון ¤ יואת עד
ן

1 ליום ל 9.4.201 שעה 12:00.

1
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2

על מנת שהליו המכירה לא יעמוד בצלי של הערעור. הדיון בבקשה לעיכוב
ביצוע נקבעת במאוחד עם הריון בערעור עצמו, אשר נקבע בזה ליום 9.5.2017. הרשם
יוציא צו להגשה סיכומים בלוח זמנים מזורז. המשיב 11 מתבקש אף הוא ליתן עמדתו.

מאחר שצו הארעי הזמני ניחן במעמד צד אחד. רשאים המשיבים או מי מהם
לעתור לבית המשקט לקיים דיון בבקשה לביטול צו הארעי עוד קודם לשמיעת הערעור,

ובמקרה כאמור אראה אם יש מקום לקיים דיון כאמור.

, ו' בניסן התשע''ז (3.4.2017). ניחנה היום

ט פ ו ש

העיחק ק0יף *1ויטיי עריכה 1<יס<ח. 0>5>.ו1:0_(>2954()17 עג3
; \הר *<ג0יג0. 1< -\<וי1.^ו1<>0 >>>1*> מיכי נוייע, טי' <גנג0?077-1

/

/
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נספח 5:
העתק מהודעתו של מר דוידוביץי

לעובדים

ו
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ת!31ק <>••••  ̂ 36 £ 21:06 * 5£ 49X 10

> " . 2 1̂ 163$3965 
 ̂ * x מכתב מדוד דויידוביץי לגל עובד* גל/ב0 *<

| שלום לכל עובדי גלוב0, 1
¥ -0
\: ?>?*

?•*? יי� י4* י<-

 ̂ £י

1 1
?£; - 1יי
} ברצוני לעדכן אתכם על הערעור שהגשת1 |^ ^;
{ לבית המשפט העליון בראשית השבוע ולתאר {
;5 י?

1 בקצרה מה עומד מאחור1 החלטתי. נ
^ !$
.-,; .- /}� <

ל[< ̂�
;* . •?) =

1 ב9* במאי צפוי להתקיים בבית המשקט ן
} העליון דיון בערעור שהגשתי בבקשה לאפשר |
| לי לרכוש את המניות של חברת מ31*7וי|. |

י
,>. ;\?

?-
י ?

?  ̂?

! 1 הגשתי את הערעור על מנת לתקן טעויות 1
| יסודיות וקשות שנפלו לטעמי באופן ניהול |
| הליר מכירת המניות ובניגוד לדין, להיגיון |
1 . { ולמקובל
! ̂י <י: "

:?? $#
י

"י* ?"£??!
:

^?לי י].

 י::
י
?^
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0<£ל49 £נ *� 21:06 .$ 30 61ח*?3ק ##0**

י x מנתב מדוד דוידוביץי לכל ע1בדי גל1ב0 י< > 46853965* 2 . 6 •

6 אבקש להדגיש, כי לא זו בלבד שהצעתי ו
| היתה גבוהה ב-</400 מהצעת אילקורפ (בשל |
| אירועי מס) ועמדה על 1100 מיליון שקל ן
רועי מ0) של | ן לעומת 75 מיליון שקל (לאחר אי
| אילקורפ. היא גם מאפשרת את המשר |
עיתון. | 1 פעילותו של ה
ןן ן

/י. ?ולן �

| ייתכן שמשמעותן של שתי ההצעות לגבי /
1 עתיד העיתון לא הובהרו כראוי ואני רוצה |
??
-
*א ?

?

י
 י י

?*?*

| לחדד את הנקודה הזו. בהצעתי, אני משלם {

1 במזומן ובאופן מיידי את המחיר המלא ן
| לכונ0ים ובעקבות זאת כל הכ0ף אשר נמצא |
| בקופת מוניטין (כ-23 מיליון שקל) יושקע |
} בפיתוח העיתון. כמו כן, כל הכ0ף שיתקבל 1
1 לאחר מכירת הנכסים הנוספים של מוניטין /
50 מיליון שקל) וכן החוב של חברת | ו ן (כ-
| | אילקורפ (20 מיליון שקל) למוניטין יושקעו גם /
| הם בפיתוחו של העיתון. לעומת זאת, |

.".. הצעתה של אילק1רפ גו"עדת; את גל הכספים
> ט ם ק  ̂ ! זי]
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0^49 $ '*- 21:06 < 30 ץ6ח1'ו8ק ס*4#*

> 0 . 2 */!6553965 < >
 ̂ גלו0:1 עו0�* למי ד<*ח1:יץ1 מחד ] * x מכת*נ

1 לתשלום לבושים - דבר שירוקן את�קופונ 1
| מוניטין וישאיר את העיתון ללא מימון להמשך }

| פעילותו. |
.? 

§
 ?יי

י"יי

;̂ 

->
;,? 

1י1-

1 לא פחות חשוג מההצעה הכספית, היא |
** 

1 ;;י

? ?;� 

! .'י:

{ המחויבות המלאה שלי לדאוג להמשך |

| העסקתם של עובדי הע*ת1ן ולהבטיח לחברי |

1 המערגת חופש עיתונות מלא ועצמאות !
:1 1
1 מוחלטת בכל הקשור למילוי תפקידם. וזאת, |
| בדומה למחויבות של חברת אילקורפ. 3
£ 

̂י ;י

:1 ^

1 | בברכת חג פסח שמח, לכם ולמשפחותיכם, |
1 1 |

-  :י
;'-�1•

?
;? 

?!�?

1 £

! | דוד דףדוביץי }
.!??". 

:.\:; 1

י- : 
.$!? )

> 0^40יו..©$0 1  ̂ ו 1
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עא 2954/17 זוד דויתביץי ני רונן מטרי ואיל רוזובסקי

-י

בגית המשפט העליון בשבתו בבית משפט לערעורים אזרחיים
ע"א 2954/17

: כבוד השופט יי עמית לפני
כבוד השופט 0 סולברג
כבוד השופטת עי ברון

המערער: דוד דוידוביץי

כ ג ד

המשיבים: 1. עו"ד רונן מטרי ואיל רוזובסקי
2. בנק לאומי לישראל בע"מ

3. נכסי משפחת פישמן בע"מ, פיש עת בע"מ
4. עו"ד פנחס רובץ וירון אלכאוי, בתפקידם ככונסי הנכסים

5. בנק הפועלים בע"מ
6. חיים בר און החזקות בע"מ

7. אילקורפ בע"מ - גב' עדנה בר און וגב' אלונה בר און
8. כ- 120 עובדי גלובס באמצעות ועד עיתונאי גלובס

9. מרגלית כהן ועוד כ-150 מעובדי קבוצת גלובס
10. עו"ד יוסף בנקל, מנהל מיוחד לנכסי מר אליעזר פישמן

11. כונס הנכסים הרשמי
12. מוניטין עיתונות בע"מ

13. גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ
) בע"מ 14. מוניטין עיתונות אחזקות (1985

15. גלובס אחזקות תקשורת בע"מ

ערעור על פסק דיגו של בית המשפט המחווי תל אביב בתיק פרק
032206-09-16 (פורסם בגבו] שגיתן ביום 14.03.2017 על ידי כבוד הנשיא

א' אורנשטיין

תאריד הישיבה� יייח בנ<סו תתשע"ז (14.04.2017)

בשם המערער� עו"ד אלי זהר, עו"ד אהרון מיכאלי ועו"ד שמוליק קסוטו

בשס המשיבים 2-1: עו"ד רונן מטרי, עו"ד איל רוזובסקי,
עו"ד אלי בורשטיין, עו"ד דורון לוי ועו"ד גל גורדון

בשס המשיבים 5-4: עו"ד ירון אלכאוי ועו"ד נעה אבן ספיר

בשס המשיבים 7-6 י. עו"ד בועז אדלשטיין, עו"ד אורי גור-אריה
ועו"ד רפאל ביטון

בשס המשיבים 8: עו"ד אלון הורנשטיין ועו"ד גלילה הורנשטיין

בשס המשיבים 9: עו"ד ליוה חדש ועו"ד יובל ארד

בשס המשיב 10: בעצמו ועו"ד ליאור לפיד

| בשס המשיב 11: עו"ד מיכל בן-עמי (ליבוביץ)

_____ 1 __ |
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בשם המשיבות 12: עו"ד תמר תורג'מן�קדש

מיני-רציו:

• על אף שבהיבט הכספי, הצעתו של המערער נחזית עדיפה, ביהמ''ש העליון דחה את ערעורו ואישר
את מכירת השליטה בעיתון גלרבס לחברת אילקור© שבשליטת עדנה ואלונה בר-און.

* חברות - פירוק - מכירת נכסי חברה בפירוק

* חברות - פירוק -בעל תפקיד

* פשיטת רגל - כינוס נכסים - מבירת נכס

ערעור על פס''ד של ביהס"ש המחוזי, שאישר את ההתקשרות בץ כונסי הנכסים מכוח אג"ח לבין
חברת אילקורפ בע''מ (חברה בשליטת עדנה ואלונה בר און ולהלן.- אילקורפ), התקשרות שמשמעה
רכישת השליטה בעיתון ''גלובס". המערער העלה שורה של טענות שעיקרן הוא שהצעתו האחרונה
לתשלום 106 מיליון ¤ - קל וחומר הצעתו המאוחרת, שניתנה במהלך הדיון בביהמ''ש המחוזי על סך
10 [ מיליון מתוכם 100 מיליון במזומן והיתרה תוך שלושה חודשים - עדיפה על לו של אילקורפ הן
בגובה הסכום המוצע, הן לגבי תנאי התשלום, והן לגבי וודאות הסכום שישולם בסופו של יום שעה
שלשיטתו, הצעתה של אילקורפ לא נוקבת כלל בסכום של 106.64 מיליון /2/ והיא בבחינת ספקולציה
על ספקולציה לגבי פוטנציאל התמורה האפשרית. עוד הלין המערער על כך, שביהמ''ש המחוזי לא

הורה על התמתרות בין הצדדים, וכן הלץ על התנהלותם של כונסי הנכסים.

ביהמ"ש העליון (מפי השופט י' עמית) דחה את הערעור מהטעמים הבאים:

אילו השיקול הבלעדי היה ההצעה הכספית הטובה ביותר, דומה כי היה מקוס להעדיף את הצעתו של
המערער ולו על פי הכלל ברי ושמא (110 מיליון ¤ מתוכם 100 מיליון ¤ טבין ותקילין מול פוטנציאל

לכ-106 מיליון ¤) - ברי עדיף.

כרס, למול הצעתו של המערער, הנחזית כהצעה העדיפה בהיבט הכספי העמיד ביהמ''ש את השיקולים
הבאים: נקודות המוצא לפיהן ביהמ"ש לא יחליף שיקול דעתו בשיקול דעת בעלי התפקיד, אלא
בסקרים חריגים; מתן משקל לעמדת הנושה המובטח והחייב בסיטואציה ייחודית בה השאת התמורה
לא תועיל לכלל הנושים, זאת, גם אם קיים פער בץ ההצעות, במיוחד אם הפער אינו מובהק ואינו
מהותי; מתן משקל להתרשמותה של הערכאה הריונית; עקרון סופיות הריון, ובהקשר זה צויץ בין
ן היתר, כי אכן. מקום בו ההצעה שניתנה לאחר תום הליכי התמהרות או מכר טובה באופן מובהק
1 ומשמעותי. ייתכנו נסיבות בהם ניתן לכרסם בעקרון הסופיות, אך לא זה המקרה שבפנינו; שיקול של
| טובת החברה בטווח הארוך - עדיפות ל''בעל בית אחד'' למוניטין ולעיתון (בר און} מול שגי בעלי
1 ? מניות (המערער וכר און) שההיסטוריה הקצרה של המגעים וההתדיינויות לא תרמה ליחסים ביניהם,
כאשר העובדה שאילקורס מחזיקה בקצת יותר מ�2596 מהמגיות מקנה לה זכות למינוי דירקטורים וכוח
לסכל קבלת החלטות מהותיות; שיקולים לבר נשייתייט כגרן שענייננו בעיתון ותיק. אשר לגב' בד און
הכרות טובה וארוכת שנים עמו, כבתו של מייסד העיתון, וגם לשיקול משפחחי-היסטורי זה יש משקל-
/ מה בהיבט של מחויבות לעיתון ולעובדיי הוותיקים. רצונס המוצהר של העיתונאים. ולבסוף, הוזכר כי
ן כנגד עמדתו של המערער נקבצו ותמכו בהצעתה של אילקורפ כל המעורבים: כונסי בל''ל. כונסי

בנה"פ. הכונס הרשמי. המנהל המיוחד על נכסי פישמן והעיתונאים. גם לכך משקל משל עצמו.

2 
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אשר לטענתו של המערער כי היה על ביהמ''ש להורות על התמחרות, הרי שטוב היה לטענה זו משלא
הועלתה. התמחרות היא אמנפ דדך נפוצה להשאת החמורה "אך ברהג זה אינו מחייב בכל מקרח
והשיקול העיקרי שצריך בעל התפקיד לשוות לנגד עיניו בבחירת הדרך לביצוע המכר הוא השגת
התמורה הגבוהה ביותר האפשרית עבור הנושים". במקרה דנן, ההתמחרות לא רק שלא הייתה משיאה
את החמורה כטענת המערער, אלא הייתה מכיאה לתוצאה ההפוכה נוכח זכות הסירוב הראשונה
הנתונה לאילקורפ. דווקא המו''מ שניהלו הכונסים במקביל עם המערער ועם אילקורפ. הניב בסופו של
דבר את התוצאה הגבוהה ביותר מבחינת הנושה המובטח. לכך יש להוסיף כי על פי התקנון, זכות
הסירוב הראשונה ניתנת להפעלה תוך 20 יום. ובמצבו הנוכחי של העיתון לא היה זה נכון להותיר את

עתידו לוט כערפל משך תקופה כה ארוכה.

לפיכך ביהמ''ש מאמץ את פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי ודוחה את הערעור תוך חיוב המערער
בהוצאות בסך גולל של 100,000 ¤.

6סקידיו

הטופס יי עמית:

1. הערעור שבפנינו נסב על פסק דיני של בית המשפט המחוזי, שאישר את

ההתקשרות בין כונסי הנכסים מכוח אג"ח לבין המשיבה ל (להלן: אילקורפ).
התקשרות שמשמעה רכישת השליטה בעיתון 'יגלובס'".

בד בבד עם הגשת הערעור הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע המכירה. כדי להתיר

את הספקות לגבי תקפותה של המכירה ולגבי גורלו של העיתון, נוכח מצבו הקשה

, הוריתי בהחלטתי מיום 3.4.2017 כי הערעור יישמע לגופו המחייב הכרעה מהירה

, ופסק דין דה ניתן אף הוא בסמוך לאחר תום הדיון בפנינו. בהקדם

2. אציג כקצרה את הנפשות הפועלות ואת עיקרי העובדות הצריכות לענייננו.

המשיבה 12 (להלן: מונימין או החברה) מוחזקת על ידי שתי קבוצות של בעלי

מניות: קבוצה אחת של מש&חת פישמן. מחזיקה כ-<57.46# מהון המניות (באמצעות

החברות המשיבות 3 - נכסי משפחת פישמן בע"מ ופיש עת בע"מא ומניות אלה

ו משועבדות לבנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: בל''ל). משפחת פישמן מחזיקה גם
| במחצית המניות של המשיבה 6 (להלן� בראון אחזקות), שמחזיקה .17.491 מהמניות של

1 החברה, מניות המשועבדות כולן לבנק הפועלים בע"מ (להלן: ננה''פ). הקבוצה השניה
היא משפחת בר און המחזיקה במחצית המניות של כראון אחזקות ובנוסף, מחזיקה כ-

25.149£ מהחברה באמצעות אילקורפ שבשליטת עדנה ואלונה בר און.

^
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זה המקוס לציין, כי כהתאס לתקנון מוניטין, במקרה של מכירת מניות על ידי
, לכל אחד מבעלי המגיות יש זכות סירוב ראשונה. מי מהצדדים

מוניטין עצמה מחזיקה כעיתון גלובס שפעילותו נעשית באמצעות שתי חברות
בנות - גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ וכספים (מבית גלובס) בע"מ. בנוסף
לעיתון מחזיקה מוניטין בנכסים הבאימ: קופת מזומניס בסכום של כ-23 מיליון ¤
; באמצעות חברת מוניטין עיתונות אחזקות (1985) בע'ימ (להלן: מוניטין אחזקות)
אופציית הוט, שהיא זכות של מוניטין אחזקות לקבל תמורה עכור אופציה לרכישת
מניות של חכרת הוט אחזקות תקשורת בע"מ ואשר מוערכת כסכום של כ-52 מיליון ¤
נטו; אחזקה של 9095 בשותפות בשס גלובס קום, אשר זכאית לקבל תמלוגים בשיעור

של כ-10 מיליון ¤; וכן מספר אחזקות קטנות בשררה של חברות טכנולוגיה.

לנוחות הקורא אציג את תרשים האחזקות של מוניטין.

£2 £ £/ ייי)  ^ייי י"^ |"*~| ן ̂י

^̂ ^\  ̂
;[,,,, 11,,^̂  ̂̂ ^^

* 10זוגוי1 יגיועקת גע'יט 1

!
! 3. ענייננו מתמקד במניות המשועבדות לכל 'יל ולבנה''פ ומהוות ^74.86 ממניות

מוניטין,

ן
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לאור הליכי פשיטת רגל שננקטו כנגד מר פישמן, מונו המשיבים 1 ככונסי
נכסים על מניות מוניטין המשועבדות לכל"ל (להלן: כתמי נל"ל) והמשיבים 4 מונו

ככונסי נכסים על מניות מוניטין המשועבדות לבנה"פ (להלן: כונסי בנה"פ). מאז המינוי

החלו הכונסים לפעול במשותף למימוש הנכסים, ני&יון לממש ישירות את הנכסים
, נתקל בקשיים. בין היתר המוחזקים על ידי מוניטין. ובראש ובראשונה את עיתון גלובס

כשל הצורך באישור הדירקטוריון של מוניטין. על כן הוחלט על ידי כונסי הנכסים

לנקוט בחלופה של מכירת המניות המשועבדות.

בעקבות הניסיון של כונסי הנכסים למכור את פעילות העיתון בנפרד. ניסיון לו

התנגדו אילקורפ וכר און, נוהל הליך גישור כין הכונסיס לבין אילקורפ בפני השופטת

בדימוס הילה גרסטל, בתום הליך הגישור גובשה הצעה של אילקורפ לרכישת מניות

מוניטין על פי שווי פוטנציאלי של 106.64 מיליון ¤, ובהתאם לכך נחתם הסכם מותנה

גישור). בין הכונסים לבין אילקורפ (להלן: הסכם ה

4. כמקביל לכך החלו מגעים בין הכונסים לבין המערער. שאף הוא העלה הצעות
שונות לרכישת המניות המשועבדות, ואיני רואה להידרש לפרטי המגעים וההצעות

שהוחלפו בין הצדדים.

ערב הריון שנערך בבית המשפט המחוזי ביום 2.3.2017 הציע המערער לשלם

100 מיליון ¤ עבור המניות, ובשעתיים לפני תחילת הדיון הודיע המערער כי הוא

משפר אח הצעתו ל-102 מיליון ¤. בריון שהתקיים בכית המשפט המחוזי הציגו

הכונסים בפני בית המשפט את הצעתו של המערער ואת הצעתה של אילקורפ על פי
הסכם הגישור, תוך שהם מביעים רעתם כי כפות המאזניים שקולות, אך נוטות קמעה

, הגס שהצעה וו מורכבת יותר מהצעתו של המערער, שהצעתו לטובת הצעת אילקורפ
לתשלום הייתה כמעט כולה במזומן.

לעמדת הכונסים בדיון הצטרפו נציג הכונס הרשמי, הנאמן על נכסי פישמן

והעיתונאים כעיתון גלובס, ואילו עובדי העיתון שאינם עיתונאים תמכו בהצעתו של

; המערער.

| במהלך הדיון שיפר המערער שוב את הצעתו והעלה אותה לסכום של 106
מיליון ¤, שמתוכם 100 מיליון ישולמו במזומן ו-6 מיליון תוך שלוש שנים (להלן:

^
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ההצעה האחרונה). כונסי הנכסים לא שינו את עמדתם. כך הסתיים הדיון. ובית המשפט
הכריז כי התיק נדחה לעיון ולמתן החלטה,

הדיון נערך כיום חמישי והסתיים בשעות אחר הצהריים המאוחרות. ביום
ראשון. 5.3.2017, הודיע המערער לתיק בית המשפט ולצדדים כי הוא משפר פעם
גוססת את הצעתו ומעמיד אותה על 110 מיליון ¤ כלהלן: 100 מיליון ¤ במוומן

מאותרת). ועשרה מיליון ¤ תוך שלושה חודשים (להלן: ההצעה ה

בית המשפט המחוזי ביקש מהצדדים להתייחס להצעה המאוחרת, והפעם
הודיעו הכונסים כי נוצרה מובהקות לטובת הצעת המערער וכעת הם נוטים להעדיף

אותה, בכפוף לזכות הסירוב הראשונה של אילקורפ.

5. בפסק דין מפורט ומנומק, בבחינת "דבר דבור על אופניו'/ דחה בית המשפט
המחוזי את ההצעה המאוחרת והכריז על הצעת אילקורפ כזוכה מנימוקים ומשיקולים

עליהם אעמוד בהמשך.

, בו מלין המערער על כך שהצעתו נדחתה. על פסק הדין נסב הערעור שבפנינו
המערער העלה שורה של טענות שעיקרן הוא שהצעתי עריפה על זו של אילקורפ הן
בגובה הסכום המוצע, הן לגכי תנאי התשלום. והן לגבי וודאות הסכום שישולם בסופו
של יום. בעוד שעל פי הצעתו של המערער למעלה מ-9096 מהסכום משולם במזומן,
הרי שהצעת אילקורפ סבוכה ומסתמכת על דיבידנדים שטרמ חולקו ועל הערכות לגבי
שווי אחזקותיה של מוניטין בחברות שונות, והכל מבלי לקחת כחשבון היבטי מס
שונים. עוד הלין המערער על כך, שבית המשפט המחוזי לא הורה על התסחרות כין

, וכן הלין על התנהלותם של כונסי הנכסים. הצדדים

| 6. בסיכומיהם ובדיון שבפנינו שינו הכונסים את טעמס ותמכו כפסק דינו של בית
, המנהל לנכסי קישמן והעיתונאים תמכו1 ! משפט קמא. גם כונס הנכסים הרשמי

, שאינס עיתונאים, הותירו את ההכרעה ] בשיקוליו של בית המשפט המחוזי, והעובדים
?ן| לשיקול דעתו של בית המשפט.

, שכל אתת מהןן ל. בבואנו לדון כערעור יש ליתן דעתנו על שלרש נקודות מוצא
מהווה משוכה העומדת בפני המערער.

י 6
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, ההנחה היא שבעל תפקיד הוא ''קצין בית משפט" אשר עושה הראשונה
מלאכתו במקצועיות וללא משוא פנים. מכאן הנטיה לקבל את המלצת כעל התפקיד,
ובית המשפט אינו נוהג להמיר את שיקול דעתו של כעל התפקיד בשיקול דעתו. גם אם
הוא סבור שקיימת חלופה אחרת. שאף היא סבירה או עדיפה כמעט, אלא במקרים

חריגים:

"כך, למשל. יתערב בית המשפט בהחלטותיו של כעל
התפקיד אס סטה בעל התפקיד באופן קיצוני מחובתו
למצות את הדרכים להשגת התמורה הראויה מהנכס שעל
מימושו הופקד או אם הפר בעל התפקיד את חובות תום
הלב וההגינות שהוא חב בהן כלפי הגורמים הישירים
המעורבים בהליך המכר או כלפי צדדים שלישיים (עניין
לוי. בעמ' 427; וולובסקי, בעמי 224-220). בין הפגמים
שייתכן ויצדיקו את ביטול הליך המכר ניתן למנוח אי
הגינות כלפי מציעים; מניעת תחרות 0£ 8ח11*511!)
(מ641110ק1מ00; סרסום מטעה או לא מספיק; תרמית
בהצעות הרכש או התערבות בדרך ביצוע המכר ( קות&ק
/1. (/ו1יז£ה80 ,811€0'\110ם5  ץ1?2ק0?? /0 $010 111£ :ץ^
ה0 />0/7^ ?.£/£0 /0 ע1ו01141י( 6ו?ז :363 011ו!0?5 ז€^ /̂^^^?*/
1101ו1¥1 '\$* .1 .01113 46 ,01102א ?*ק0ז? ו* . 489 , 513
(1993)). ואת להבדיל ממקרים בהם מתבקש ביטול
ע"א המכר כשל הצעה מאוחרת וגבוהה יותר"." 1
1267 בלו סקאי ליסינג תיפעולי בע�מ נ' מיטבית סינל /16
באר שבע (0995 בע�מ (בכינוס נכסים), נפורטפ בנבח פסקה

13 (1.8.2016) (להלן� עניין בלו סקאי)).

על רקע עקרון זה נקבע בפסיקה כי ''ניתן להבין את מידת האיפוק שנוקט בית
ע''א 509/00 לוי נ' ברכה המשפט בדרך-כלל בהתערבותו בתוצאות הליך התמחרות'' (
<4) 410, ל42 (2001) (להלן: עניין עו"ד נאמן בפשיטת רגל לנכסי יצחק כילו. פ"ר נה

לוי)).

נקודת המוצא השניה היא. כי על דרך הכלל, בעל תפקיד וכך גס כיח המשפט,
יכבדו את רצון הנושים. כך במיוחד כמקרה כגון דא, שעניינו ככונסי נכסים שמונו על
, בסיטואציה בה גובה פי אג''ח של שעבוד ספציפי על המניות לטובת נושה מובטח
, גם אם הנכס יימכר בסכום גבוה יותר, החוב לנושה עולה בהרבה על ערך הנכס. דהיינו
הסכום הנוסף שיתקבל יעבור בשלמותו לנושים המובטחים גבל"ל וכנה''פ) ולא יועמד
לטובת כלל הנושים של החייב. במצב דברים וה, כאשר גם הנושה המובטח וגס החייב

: מבכרים את הצעתו של ראובן על פני הצעתו של שמעון, יש ליתן משקל לעמדתם. זאת,

7 |
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גם אם קיים פער בין ההצעות, כמיוחד אם הפער אינו מובהק ואינו מהותי (השוו
.( (31.12.2013) 3312 סופר ני איתן אח עו''ד, נפורסם בנבח פסקה 8  /13 להחלטתי ברע"א 

ודוקו: מתן משקל לעמדתס של הנושה והחייב, אינו מאיין כמובן את עקרונות
השוויון וההגינות שבעלי התפקיד ובית המשפט מחוייבים כהם:

''חרף מאפיינים מסוימים השונים משיטת המכרז נדרש
הנאמן להקפיד על כללי הגינות בסיסיים המאפיינים את
, ובהם - ניהול התמחרות כלא מתן יתרון דיני המכרזים
בלתי הוגן למציע אחר על חשבון חבריו וכיבוד ציפייה
סבירה לסופיות המשא ומהו ולמימוש התקשרות חוזית

ע). , הדגשה הוספה - יא שהושגה'" (עניין לוי עמ' 422

יתד עם זאת. ההנחה היא שלנושה המובטח ולחייב. או הנאמן על נכסי החייב.
יש תמריץ להשיא את התשואה, וכאשר השניים תמימי רעים כי יש להעדיף הצעתו של

ראובן על גוני זו של שמעון, יש לעמדתם משקל.

ולבסוף, ולא אחרון בסדר חשיבותו. יש ליתן משקל להתרשמותה של הערכאה
הריונית אשר ליוותה את הליך המכירה לכל אורך הדרך, על ההתפתחויות והתהפוכות
שחלו במהלכו, שכן זו התוודעה כאופן ישיר לנפשות הפועלות ולהלכי הרוח באולם
בית המשפט. אכן, איננו עוסקים בממצאי עוברה ומהימנות שאין דרכה של ערכאת
, אך גם בהליכים במסגרת תיקי חדלות פרעון כגון רא. יש משקל הערעור להתערב בהם

להתרשמות הישירה של שופט הערכאה הריונית.

. אבחן את נימוקיו ושיקוליו של וכעת, על רקע נקודות המוצא שהוצגו לעיל
כית משפט קמא ואת טענות המערער.

8. טענתו המרכזית של המערער מסברת את הדעת ואת אוזנו של השומע. לשיטתו,
הצעתו האחרונה לתשלום 106 מיליון ¤ - קל וחומר הצעתו המאוחרת ~ טובה יותר
ן מהצעתה של אילקורפ מכל הבחינות. ראשית, מאחר שסכום של 100 מיליון ¤ ישולם
| במזומן והיתרה תוך זמן קצר. שנית. מאחר שעל פי הצעה זו המערער לא *שואב" את

קופת המזומנים של החכרה לטובת חלוקת דיבידנד על מנת לממן את הצעתו. ולכסוף,ו
הצעתה של אילקורפ לא נוקבת כלל כסכום של 106.64 מיליון ¤ והיא בבחינת

8 
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ספקולציה על ספקולציה לנכי פוטנציאל התמורה האפשרית. מה עוד, שהכונסים לא
לקחו בחשבון היבטי מס ולא צירפו לעמדתם חוות דעת בנושא זה.

9. לא אכחד כי טענתו זו של המערער הטרידה אותנו, אך לאחר שעיינו בחומר
שבפנינו ושמענו טיעוני הצדדים. נחה דעתנו שלא "כצעקתה".

אכן, הסכם הגישור אינו נוקב כסכום מדוייק של 106.64 ¤, אך כאשר פורטים
אותו לקססריס, מגיעים לפוטנציאל של כ-106 מיליון ¤, סכום שיכול גם לעלות וגם
לקטון. כפי שהראו כונסי הנכסים בסיכומיהם ובטבלאות שצורפו על ידם בבית המשפט

המחוזי. הצעתו של המערער אינה טובה כאופן מובהק מזו של אילקורפ.

וזה פירוט התמורה על פי הסכם הגישור:

(-) 4.5 מיליון ¤ ככר שולמו על ידי אילקורפ עם חתימת הסכם הגישור.

<-) 29.2 מיליון ¤ ישולמו תוך 30 יום מאישור העסקה.

(-) 14.5 מיליון ¤ ישולמו לכונסים מתוך דיבידנד בסכום של כ-0נ מיליון ¤

שישולם לבעלי המניות במוניטין.

המערער טען כי קיים חשש שמא חלוקת הדיבידנד לא תאושר, אך כפי שציינו
הנוגסים, ההחלטה על חלוקת הדיבידנד אמורה להתבצע עם "סגירת'' העסקה, וכתנאי

לה, מה שמאיץ את תשש זה.

(-> כי39 מיליון ¤ ישולמו לכונסים כדיבידנד עם מימוש אופציית הוט.

| גם המערער ביסס אח הצעתו על כך שהאופציה של הוט תמומש בסכום של כ-
| 52 מיליון ¤ נטו ( x <*?>74.86 - כ-39 מיליון ¤), ובהסכם המוצע בינו לבין הכונסים,
 1ן מתחייכים האחרונים להחזיר לו סכום זה אם האופציה לא תמומש תוך 18 חודשים.

| במצב כזה, הכונסים נותרים "חשופים'' וללא בטוחה להבטחת הכספים שייתכן ויוחזרו1
, והצהיר למערער. נוכח טענה זו, המערער אמנם שיפר כמהלך הדיון בפנינו את הצעתו
כי הוא נכון שהסכום יישאר בידיהם הנאמנות של הכונסים עד למימוש האופציה. אך

היה עליו לעשות כן במסגרת ההסכם ולא במהלך דיון בשלב הערעור.

9 
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(-) כ-7 מיליון ¤ ישולמו לכונסים מחוך הלוואות שאילקורפ חייכת למוניטין.

(-> כ-7 מיליון ¤ ישולמו לכונסים מתוך התגמולים הצפויים מגלובס קום.

(-) כ-6 מיליון ¤ ישולמו מתוך מימוש האחזקות כחברות טכנולוגיות שונות.

כל אלה הביאו את הכונסים להעריך את שווי התמורה בסכום של 106.6 מיליון
, כך שהסיכון ¤. עד עתה לא נוצרה כל בעיה עם זרם התגמולים הצפוי ממגלוכס קום
לגביו על קי הערכת הכונסים הוא קטן עד מאוד. בחינת ההצעה מעלה כי בהיעדר
הערכת שווי לאחזקות בחברות הטכנולוגיה, ייתכן והסכום של 6 מיליון ¤ יקטן, אך
באותה מידה הסכום יכול לגדול, כך שהרכיב הספקולטיבי מסתכם למעשה בסכום
מכסימלי של כ�6 מיליון ¤, כאשר מול הסיכון שסכום זה יקטן קיים גם סיכוי

שהתמורה כרכיב זה אף תגדל.

על רקע ניתוח זה, ספק אם אפילו הצעתו המאוחרת של המערער בסך 10 נ
מיליון ¤, מטה את הכף לזכות הצעתו באופן כה דרמטי.

10. המערער צרף חוות דעת כלכלית לערעורו, אולס חורת דעת זו לא ניצבה בפני
בית משפט קמא, ממילא עורך חוות הרעת לא נחקר על אורותיה וכונסי הנכסים חלקו

נמרצות על ההנחות שבבסיסה, כגון עלויות המס הצפויות.

כהקשר וה אציין כי המערער ייחד חלק נכבד מטיעונו לחשש שהכרנסים לא
, כפי שנטען על ידי עשו אח מלאכתם כהלכה, ולא ביררו את עלויות המס. ברם
, וכפי שצוין על ידם בדוח שהוגש לבית המשפט המחוזי. הס נטלן ייעוץ הכלנסים
חיצוני וקיבלו חוות רעת בנושא זה, ולפיה המיסוי הצפוי אינו עולה על מאות אלסי
, יכול היה לכקש מהם שקלים. אילו ביקש המערער באמת ובתמים לבחון נושא זה

פרטים, וכ&י שנטען על ידי הכונסים, כך אכן עשו נושים אחרים, בשלבים הראשונים |

של התהליך.

| עוד הציגו הכונסים. כי הצעתה של אילקורפ מגובה בביטחונות על פי הסכם
: הגישור, לדוגמה: תוקס ועדת משנה של דירקטוריון מוניטין בה יהיה רוב לכונסים

, 0נ
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והיא תרגל ליחן הוראה בלתי חוזרת להעביר ישירות את חלק התמורה המגיע לכונסים
בגין אופציית הוט.

איני רואה להידרש לפרטי הפרטים של כל אחת מההצעות, והאמור לעיל אך
נועד להמחיש כי מדובר בהצעות מורכבות למדיי מבחינה כלכלית, וחזקה על כונסי
הנכסים כבעלי תפקיד כי בהתלבטות בין שתי ההצעות ביכרו אח ההצעה הטובה

במכלול הנסיכות.

. ולמרות כל האמור לעיל. 11

נראה כי אילו השיקול הבלעדי היה ההצעה הכספית הטובה ביותר, דומה כי
היה מקרם להעדיף את הצעתו של המערער ולו על פי הכלל ברי ושמא (110 מיליון ¤
מתוכם 100 מיליון ¤ טבין ותקילין מול פוטנציאל לכ-06ו מיליון ¤) - ברי עדיף.
אלא שבית המשפט המחוזי הביא בחשבון שיקולים נוספים, המקובלים עלינו, ועליהם

נעמוד להלן.

, בית המשפט המחוזי נתן משקל של ממש לעוברה שההצעה המאוחרת, כשמה 12
כן היא. ניתנה לאחר תום הריון שנערך כפניו. אני נכון לקבל עמדת המערער כי הפטיש
לא הונף כתום הדיון כפי שנעשה בהליכי התמהרות, וגם אין בפנינו מצב בו ההצעה
שופרה לאחר שהמכר ככר אושר. יחד עם ואת, כפי שעולה ממהלך הדיון וכפי שעולה
מפסק דינו של בית המשפט המחוזי, היה ברור לנוכחים כי הסתיימה ההזדמנות שניתגה
לכל הצדדים לשפר את הצעתם. כמהלך הדיון הכונסים דרשו מהמערער להצהיר מה
המכסימום שהוא מציע, מר, ההצעה הטובה והסופית שהוא יכול או רוצה ליתן,
, זה הזמן". כעקבות וכלשונם "אם דוידוביץ� רוצה לתת הצעה משמעותית יותר טובה
זאת הפסיק בית המשפט את הדיון שלאחריו שיפר המערער את הצעתו. לצדדים היה
ברור בי בכך הסתיים הדיון, וכפי שנקבע על ידי בית המשפט כפסק דינו ''בכך תם
הדיון, הסתיימה שמיעת הצדדים ונותר רק להכריע כבקשה... קבלת ההצעה המעודכנת
והסופית תהווה לטעמי פגיעה במוסד אישור מכר נכסים בבית המשפט ככלל ובציסיה

| ! הלגיטימית של הצדדים בחיק הספציפי שלפני".
1
| השאת החמורה היא עיקרון חשוב ומרכזי בהליכי מימוש נכסים, אך עיקרון זה!

| אינו חזות הכל ולצידו עומדים גם עקרונות כלליים של חובת הגינות רתום לב וכן
1 ''עקרון נרסף כעל חשיבות רבה. עקרון זה ידרע כעקרון סופיות הליכי המכר" (עי;א

±1 )
,,1311/ |
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3301/08 פטל נ' עו''ד אורי שמעון. [פורסם בנבו] ססקה 57 והאסמכתאות שם
(23.8.2009); וכן ראו ההדגשה דלעיל כציטוט בעניין לוי). עקרון הסופיות נותן משקל
73 יהודה כהו נ� יצחק 1 1 / 1 0 רע"א  לפגיעה באינטרס הציפייה וההסתמכות של המציע (
19.6.201);). אכן, מקום כו ההצעה שניתנה לאחר תום דדיו (פורסם בנבו] כפסקה 16 (1
הליכי התמחרות או מכר טובה באופן מובהק ומשמעותי. ייתכנו נסיכות בהם ניתן

, אך לא זה המקרה שבפנינו. לכרסם בעקרון הסופיות

ו צא ילמד כי המערער הציע במהלך הדרך 2! הצעות שונות. הכונסימ טענו כי
, המערער אף הציב להם מעין "אולטימטום", בדמות הסכם שנוסח ונחתם על ידו
בניגוד למקובל במכירה על ידי בעלי תפקיד ותוך התעלמות מנוסח ההסכם שהועבר
אליו על ידי הכונסיס. המערער ביקש לאכוף הסכם זה על הכובסים במסגרת כקשה
.21.2 לבית המשפט (בקשה 13). הצעתו האחרונה למתן הוראות שהגיש כיום 2017
והסופית של המערער ניתנה כמהלך הריון. לאחר שהוכרזו שתי הפסקות כמיוחד לצורך
זה. והוא נטל על עצמו את הסיכון שהצעה זו לא תתקבל. לאחר שהכונסים הצהירו כי
כשלב זה יש עדיפות להצעתה של אילקורפ. הורתה של המכירה בניסיון של הכונסים
למכור בנפרד את הנכסים של מוניטין. דרך ההסכם שנחתם בתום הליך הגישור, וכלה
כדיון בבית המשפט המחוזי תוך שהמערער משפר את הצעתו. בהתחשב בכל אלה. ברי
כי בנקודת זמן מסוימת יש להציב קו סיום. כפי שעשה בית המשפט המחוזי כתום

הדיון שנערך בפניו.

לא נעלם מעיני כי פנייתו של המערער לתיק בית המשפט לאחר סיום הדיון,
, ולא נעלמה מעיני גם תגובת נעשתה תוך יידוע הכונסים ושמא אף בתיאום עמם
הכונסים לפיה הצעתו המאוחרת של המערער עדיפה. אלא משנדרשו הכונסיס על ידי
בית המשפט המחוזי להגיב להצעתו המאוחרת של המערער, היה עליהם לעשות כן.
אדרבה, דווקא העובדה שהכונסים היו נכונים באותו שלב לאשר כי נוכח הצעתו
המאוחרת של המערער כפות המאזניים בוטות כעת לכיוונו, מלמדת כי הכונסים פועלים
בתום לב. כי הפעילו שיקול דעת לכל אורך הדרך והציגו בפני בית המשפט את שתי
ההצעות על חסרונותיהן ויתרונותיהן. בשלב הערעור, ונוכח פסק דינו של בית המשפט
המחוזי, נימוקיו ושיקוליו, מצאו כונסי הנכסים לתמוך בפסק הדין. ואיני רואה לזקוף

; ואח לחובתם. או לראות בכך משום חוסר תום לב מצידם. נהסרך הוא.

ו

12 
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13. שיקול נוסף שאותו הציף בית המשפט המחוזי בפסק דינו, הוא השיקול של
טובח החכרה בטווח הארוך. ולשם כך, מתבקש הקורא לחזור ולהעיף מבט על תרשים

אחזקות החברה לעיל.

קבלת הצעת אילקורפ משמעה כי למוניטין ולעיתון יהיה בעל כית אחד. לעומת
זאת, קבלת הצעתו של המערער מחזירה את העיתון למצב שבו יש מספר בעלים. כאשר
העובדה שאילקורפ מחזיקה בקצת יותר מ-2396 מהמניות מקנה לה זכות למינוי
דירקטורים וכוח לסכל קבלת החלטות מהותיות, לכך התייחסו גם כונסי הנכסים,
שאמדו במהלך הדיון כי ''עדיף בעל בית אחד ולא שניים שאין ביניהם חיבה והסכמה".
קיים סיכון לא מבוטל שאחזקה משותפת של המערער ומשפחת כר און במוניטין
ובעיתרן לא תעלה יפה, וכמקום שיתוף פעולה עסקי בין שותפים, הצדדים יתנהלו בבתי

המשפט.

לא נעלם מעיני כי משיכת הדיבידנד מקופת מוניטין אחזקות, אשר הלכה
למעשה מממנת את פעילותו של העיתון, עשויה להקטין את ''כרית הביטחון'' של
החברה. כרס, קשה להלומ כי אילקודפ ומשפחת בד אזן היז משקיעים עשרות מלילני
שקלים בחברה ובעיתון, אילו סברו כי אין ביכולתם להורים את ההשקעה הנדרשת

להמשך פעילותו של העיתון.

14. אשר לטענתו של המערער כי היה על בית המשפט להורות על התמחרות, הרי
שטוב היה לטענה זו משלא הועלתה.

התמחרות היא אמנם דרך נפוצה להשאת התמורה "אך נוהג זה אינו מחייב בכל
מקרה והשיקול העיקרי שצריך בעל התפקיד לשוות לנגד עיניו בבחירת הדרך לביצוע
המכר הוא השגת התמורה הגבוהה ביותר האפשרית עבור הנושים- (עניין בלו מקאי

, בעמ' 422). , המאזכר בהסכמה את עניין לוי 1 1 פסקה 

במקרה דנן, ההתמחרות לא רק שלא הייתה משיאה את התמורה כטענת
המערער, אלא הייתה מביאה לתוצאה ההפוכה נוכח זכות הסירוב הראשונה הנתונה
לאילקורפ. בעור שבמהלך התמחרות רגילה הצדדים מעלים את המחיר עד לשלב בו
] : נוחר המציע האחרון כמירוץ, הרי שזכות הסירוב הראשונה, אפשרה לאילקורפ לומר
4-2 הציע.-| ! "רוצה אני" ולהשוות את המחיר ככר בשלבים הראשונים של ההליך. כך, כפי שעולה / מטיעוני הכונסימ ומהטבלה שצורפה לתיק המוצגים של אילקררפ, ביום 2017.

13 
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המערער 65 מיליון ¤ ובהמשך, לאחר חתימת הסכם הגישור, שיפר הצעתו ל-100
מיליון ¤. אילקורפ יכולה הייתה להשוות את המחיר כבר בשלב של 65 מיליון ¤
ולמיצער בשלב בו הציע המערער 100 מיליון ¤, אך דווקא המו"מ שניהלו הכונסים
במקביל עם המערער ועם אילקירפ, הניב בסופו של דבר את התוצאה הגבוהה ביותר

מבחינת הנושה המובטח.

לכך יש להוסיף כי על פי התקנון. זכות הסירוב הראשונה ניתנת להפעלה תוך
20 ירם, ובמצבו הנוכחי של העיתון לא היה זה נכון להותיר את עתידו לוט בערפל משך
, אף מבטיחה כי , לו מומשה בנסיכות שנוצרו תקופה כה ארוכה. זכרת הסירוב הראשונה
התסבוכת המשפטית הייתה חוזרת ומובילה את הצדדים לבית המשפט (וראו בפסקה

15 לפסק דינו של בית המשפט המחוזי).

15. כמכלול הנסיבות בסיטואציה מעין זו, ניתן לקחת בחשבון גם שיקולים לבר
, כאשר הסכום של 106 נשייתיימ, במיוחד בהינתן העובדה שענייננו במימרש אג''ח
מיליון ¤ נמוך בהרבה אף מסכום הנשייה המובטחת (להכרה במגוון של שיקולים לבר
, ראו רע"יא 4077/16 ודא.א אקסטרה אחזקות בע�מ ני עוה''ד אהוז גינדס ואמיר נשייתיים
ברטוב ורו�וו גבריאל טרבלסי בתפקידם כנאמנים בהקפאת הליכים של מגה קמעונאות
24.5); דוד האן זיני חדלות פירעון 732-718 נגג-מ, נפורסס בנבח פסקה 34 (2016,

.((2009)

הזכרנר את השיקול של בעל בית אחד מרל שני בעלי מניות שההיסטוריה
, מה שתואר על ידי כונסי הקצרה של המגעים וההתדיינויות לא תרמה ליחסים ביניהם
הנכסים כ''דם רע" כין המערער לבין בר און. לא למותר לציין, כי ענייננו בעיתון ותיק,
, כבתו של מייסד העיתון, וגם לשיקול אשר לגבי כר און הכרות טובה וארוכת שנים עמו

משפחתי-היסטורי זה יש משקל-מה בהיבט של מחויבות לעיתון רלעובדיו הוותיקים.

בהקשר זה אציין גם את תמיכת העיתונאים בהצעת אילקורפ כפי שעולה
מסיכומיהם ומטיעוניהם במהלך הדיון בפנינו. העיתונאים הצביעו על כך שהמערער
סירב תחילה לחתום איתם על הסכם קיבוצי ולהבטיח להם חופש עיתונאי, כניגוד
לאילקררפ שחתמה עמם על הסכם קיבוצי המעגן, בין היתר, כללי אתיקה מקצועיים.
דיון, אכן, כפי שציין המערער, ההסכם הקיבוצי עם העיתונאים נחתם ממש ערב ה
והמערער הצהיר בריון כי אף הוא נכון לחתום על הסכם קיבוצי זהה, ואף הגדיל
, שדומה כי יש בסי0 לעשות וחתם בפועל באופן חד-צדדי על ההסכם הקיבוצי. אלא

ן __ 14
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לטענתם של העיתונאים כי עד לאותה נקודת זמן, המערער התעלס מבקשותיהם לחתום
על הסכם קיבוצי, ובניגוד לאילקורפ לא ניהל עמס כלל מו''מ בנושא זה. נראה אפוא כי

דרך התנהלותו של המערער יצרה אווירה של חשדנות כלפיו בקרב העיתונאים.

16. לסיכום, מול הצעתו של המערער, הנחזית כהצעה העדיפה בהיבט הכספי,
העמדנו את השיקולים הבאים: נקודות המוצא לפיהן בית המשפט לא יחליף שיקול
דעתו בשיקול דעת בעלי התפקיד; מתן משקל לעמדת הנושה המובטח והחייב

בסיטואציה ייחודית כה השאת התמורה לא תועיל לכלל הנושים; מתן משקל
; להתרשמותה של הערכאה הריונית; עקרון סופיות הדיון; עדיפות ל"בעל בית אחד*'
שיקולים לבר נשייתיים כמו הזיקה המיוחדת של משפחת מייסדי העיתון ורצונם
זכיר כי כנגד עמדתו של המערער נקבצו ותמכו המוצהר של העיתונאים. ולכסוף, נ
בהצעתה של אילקורפ כל המעורבים: כונסי כל"ל, כונסי כנה''פ, הכונס הרשמי. המנהל

המיוחד על נכסי פישמן והעיתונאים. גם לכך משקל משל עצמו.

17. אשר על כן, אנו מאמצים את פסק דינו של בית המשפט המחוזי ודוחים את
, הערעור. המערער ישא בשכר טרחת העונסיט מטעם בל'�ל, הכוגסים מטעם בנה"פ

.<¤ 100 25 ¤ כל אחד (סה''כ - 000, אילקורפ והעיתונאים בסך של 000,

.(15.5 .2017) , י"ט באייר התשע'"ז  ניתן היום

ת ט פ ו ש ט  פ ו ש ט  פ ו ש

1̂*.£03_17029540 עכב העותק כט�ף היגויי עריגה י5י0וו1. 
-9י* 0 סיגו טידע. 0ל� 3גג703*-ל7ק , אתר אינטו*ט, //.?0??.01)£0.

יי עגוית 13-2954/17<54678
נוסח מסמך זה כסוף לשינויי ניסוח ועריכה

בענייו עריכה ושינוייס במסמכי פסיטה. חקיקה ועוד באתר גבו - הקש כאן
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5יתון העסקלם שי ישוא< 12.12.2016

לכבוד

שמשון הראל. יו"ר דירקטוריון

גלובס קבלישר עיתונות (1683) בע"מ

חנדוו: הודוןה על פרישה

לאחר 17 שנים בגל1ב0, מהן כ-11 שבים כמנכ"ל, על רקע שינוי השליטה בעיתון ומתוך תחושת
מיצוי. אני מבקש להודיע על פרישתי.

ברצוני להביע את הערכת1 הרבה לר באופן אישי ולדירקטוריון, על האמון הרב, על שיתוף הפעולה,
על התמיכה שהענקתם לי במהלך תפקידי, באופן שבו נוצרה תועלת רבה לגלובס, לעובדיו, לבעליו

וכמובן לציבור קוראיו ולקוחותיו הרחב.

בהזדמנות זו, אודה גם לכ1נ0* תגכסים, על עבודה אינ0נ0יבית ומורכבת בהליך הכינוס. תמיד היא
לוותה בנועם הליגות. ענייניות ומקצועננת לשמה. והכל לטובת תעג"ן.

לכבוד גדול ולעונג היה לי לעבוד במחיצת הנהלה איכותית 1עובדי0 מצו"נים ומחו"בים בגל1ב0. אשר
מיד* י!0, כל היום, הב'או לידי ביטוי מצויינות, א'כות וערכים 'וצא* דופן.

ככל שלא תנחו אות* אחרת, א0"ס בקועל את תפקידי ביום 12.3.2016, בת1ם תקופת ההודעה
המוקדמת. יח0* עובד-מעב'ד יסתיימו בתום תקופת ההסתגלות לאחר ששה חודשים נוספים.

אשמח להקגש בימים הקרובים על מנת לדון בהשלכות הרלוונטית להודעה זו.

בברכה,

ננ?/ מ

י העתק: חברי תדירקטוריו!. ע1"ר מטר', עו"ד רוזובסק*. עו"ד 'רזן אלכאוי

ן

53 :

 י " —
) דחי אצ"ל 53. ראעוון לציון 7570647 ח.ד. 16! 51 ראשון לציין 7515003 טלי 03-9536886!

1
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נספח 8:
הודעה כי עיכוב הביצוע חל גם
בתקופה שלא קיים עורך ראשי

לעיתון
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בעקבות קריסת פישמן: חג1 גולן פורש
גלובס" מי'

אלונה בר-און הציעה לאיש העסקים חן למדן להשקיע ב"גלוב0יי

13:14 01.02.2017 מאת. נתי טוקר

עורר עיתון "נלוב0" חגי גולן פורש מתפקידו עזי רקע הליכי המכירה של העיתון. גולן צפוי
להצטרף לערוץ 20 בגזכרו לתפעלת ער/ץ הכנ0ת.

גולן שהחל את דרכו כעיתונאי כלכלי מוגה לקני כ-20 שנה לעורך "גלובס* במקומו של
אדם ברוך. לצד זאת הוא מגיש ת1כניות ברדיו ללא ר.פ0קה שבבעלות אלי עזור.

גולן עוזב את תפקידו על רקע הליכי המכירה של "גלוב0", בעקבות קריסתו של א'ש
העסקים אליעזר פישמן. בשנים האחרונות גולן איבד בפועל את אחיזתו במערכת העיתון.

ובשל מאבקים פנימיים חריפים מעורבותו היתה נמוכה מאוד. גולן גם היה מי שסייע
במהלך השנים לבעל השליטה. פישמן, לעשות שימוש בעיתון לקידום ע0קי1 ומערכת

הקשרים שלו עם המערכת הפיננסית.
בתוכנית "עובדה" נחשף באחרונה כ� פישמן העניק לגולן ערבות על הלו!אה בהיקף של

1.5 מיליון שקל שהזענקה לג1לן מבנק אגוד. את ההלוואה נטל גולן לרכישת ביתו.
מתר אמור להיסגר המכרז להפעלת ערוץ הכנסת בעשור הקרוב. הערוץ מופעל כיום על

ידי חדשות 2. במכרז צפו"ם להתמודד גם חדשות 2 וערוץ 10,
אלונה בר-און הציעה לאיש העסקים חן למדן להשקיע ב"גלובס"

מוקדם יותר. דווח כי איש העסקים חן למדן קיבל הצעה מבעלת מניות המיעוט בעיתון
ייגלובס". אלונה בר-און, להצטרף לקבוצת המשקיעים בעיתון. למדן אמר ל-�ו6*ץ8^181וד

כי מדובר בשלב ראשוני וכי היא בוחן את ההצעה. אך הסיכוי שייכנס להשקעה בעיתון
הוא נמוך.

מחר יסתיימו 21 הימים שהעניק שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, איתן אורנשט"ן,
לצדדים בהליך הגישור להגיע להסכמות. הצדדים אמורים להיפגש מחר. וככל הנראה

תוגש בקשה לדחיית המועד האחרון לסיום הגישור.
כונסי העיתון מנועם בנק לאומי, עורכי הדין רונן מטרי ואיל חזובסקי, כבר הגישו לבית
המשפט את המלצתם לרוכש לעיתון - האוליגרך דויד דןוידוביץי, שבאחרונה אף הגיע

גלובס� ובית הדפוס לישראל לפגישות עם העובדים. דוו'דוביץי מתכוון לרכוש את פעילות יי
תמורת 45 מיליון שקל ולהזרים סכומים נוספים להשקעה בעיתון עצמו.

ואולם בר-און. המחזיקה במניות מיעוט בחברת מוניטין. החברה האם של "גלוג0", טענה
בבת המשפט כי הסמכות שהוענקה לכונס'מ היתה רק למקור את אחזקותיו של אליעזר

גלובס". / פישמן בחברה הא0 מוניטין, 1לא בחברות הבנות שבאמצעותם פועל יי
, : בר-און עצמה מנסר. לגבש מזה זמן רב קבוצת משקיעים שירכשו את העיתון באמצעותה

; אבל עד כה לא הציגה הצער. מעשית על השולחן. גם ההצעה שהוגשה ללמדן, שעמו 'ש
| לבר-און היכרות מוקדמת. נמצאת בשלב ראשוני והסיכוי שייכנס להשקעה נמוך.

//:3ק11ו{ 1 12/09/2017 6/1.3617098§3ק�זחחק-016ודז50/3ווו1/ות00.ץ^31וח6ו<ז.^^̂\
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למדן הוא בעל השליטה והמנכ"ל בחברת השילוח והלוגיסטיקה אור"ן ומחזיק במחצית
ממניות מטרו מוטור. היבואנית הבלעדית של אופנוע* 0אן יאנו;, קוו0אקי וימאהה. למדן

הרוויח בעבר מחלקו (כ-500/0) במתחם הישן של בית החולים א10תא בתל אביב.
ב-2009 נמכר המתחם לקבוצת משקיעים תמ1רת 3500 מיליון שקל.

] ו

̂/נץ//:8ק11ו1 1 12/09/2017 6/1.3617098§3ק-1ח11ק-11016�150/31תז/תז€0.�€1̂�ז3ת61ו11.^
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נספח 9:
העתק דוא"ל שנשלח על ידי יו"ר

דירקטוריון החברה ביום 24.4.17

! 1

/

1
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ח168ו<618>6€ 8082

̂( וו0<51ומ1ו51 ;מאת <1!.361.00ז09-15ח6וח3@ח0ו51וח1ו51> )6�ו8
לח יום /14ני 24 אפריל 2017 11:55 :̂נ
3¥̂י ;'^רון אח1 ;'1*16ז91113 ^0* גאל �611*1 {וח6
יאבי קלרי ;יח31-0ג1 3ח10*ז :עותק
גלובס -דוחות 2015 :6£ :נו9וא

בשלב הזה ועד להחלטת בית המשפט העליון לא תתקבלנה החלטות בדירקטוריון מוניטץ/גלובס בנושא שטרי הון.חברים,
אפשר לקדם דיונים בענין , אפשר להכין חומרים , החלטה לא תתקבל.

, יש 0וגיה שבדיונים מוקדמים לפני מ0פר חודשים . נציגי א'לקורפ טענו בדירקטוריוןכך גם 0:00 בדירקטוריון האחר1ן לפגי מ0פר ימים. שלא נתקבל אישור בדירקטוריון לחתימה על דוחות 2015 למרות שאלו נחתמו על ידי נציגי קבוצת פישמןמעבר לבית המשפט העליון
. גם זו על ידי נציגי אילקורפ. לאחר החלטות העליון גשוב ונדון כגל שנדרש ונקבל את ההחלטות הנכונות בסוגיות אלו.<כן ה'תה התנגדות לחתימה בנושא שטרי ההון

יום טוב.
שמשון הראל

1 7ז/0̂ .811וה0@03.13¥¥ח0:0*1ו9ו̂ז 811611 907 ח0 01111*1?
1^ 11:35 2017 ,124חק4 ,ץ43ח0א :1ח©5
1̂רון ארל :0ד 3̂' ;י' ̂יז י6̂11 1ת
3ה10*י 0€1 'אבי קלרי ;61יז83 ח0ו51ןמ1ו*5 ;יח0-ץ3ג1
גל1בס -דוחות 2015 :£* :*6€^50

שרון של1ס
שלי אליך מאתמול נועד להבהיר שמבחינת אילקורפ ניתן להשלים את חתימת דוחות 2015 והגשתם לרשויות המס.מאחר ובפגישת הפרה קלח'נג שהתקיימה אצל אברמ* וול ביום 4.4.17 א'לקורפ ביקשה לבדוק את הסוגיה של שטרי ההון, המייל

ניתן לבצע בשלב זה בהתאם להחלטת בית המשפט העליון בענין ב'צוע פסק הד'ן שניתן בבית המשפט המחוזי.שטר' ההון לאור העובדות והחשיפות שציינת במייל שלף 1הכל בשים לב לייעוץ המשפטי שיינתן על יד' אברמי וול לגבי איזה פעולותבהמשך לשיחתנו בטלפון ברצוני לציין כי למיטב הבנת' האורגנים של גלובס ומוגיטץ סוברנים להחליט על טיפול שונה/חדש בגושא

בברכה

אור'

עו"ד אורי גור אריה
דתי שלדג 14 חופית 4029500

077- משרד- 4664554
נייד - 054-8664554
קק0י - 09-8664554

דוא"ל - ות00.(1מת£1@¥\מ13.1{ית0

1̂  [31610565.00.11)6-ח310ו51_:0ז|{3לחן שרון ארז :וזו0
1̂? 7:19 2017 ,23 1חנן4 ,ץ13)חו51 :*ח56/ 1 
/101 ̂ :€0( <רח1.00(3דח6^^69.19ו01> 8111311611 "0 :<וח€0.615/\*\013^<5)7611/\3> 1)6* ]רח6�ז3¥ 3ח0! ̂> אבי קלר ;<!51351.00.1ו-03ח6וח8@ח0ו51וח>^5> שמשון הראל :<ת911.001דת8נ5)ח3.13310ח910> ח0-�ז113 גלובס -דוחות 2015 :6£ :^6[ג1ו51\ <\}.£0.3£5\0\£<@^-\

| ן אורי שלום
ן

1 )
ו

1
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להיווצרות חוב של מוניטין לגלובס ב0ך של כ 2 מ� ¤. מנגד ביטול כל שטר ההון ב2016 'גרום לתשלום למס הכנסת של 9005 אלףלדוגמא של הזכות לקבלת תמלוגים בשותפות גלובסקום למוניטין וקיזוז התמורה המגיעה רק כנגד חלק משטרי ההון תגרוםבד1ח1ת אלו כל ההלוואות הבץ חברתיות בין גלוב0 למוניטין הומרו לשטרי הון. במידה /גך ישאר גם בדותות 2016 הר1 שמכירההאם בטוח שלקחתם בחשב1ן את כל ההיבטים הכלולים באישור דוחות 2015 כמות שנחתמו בסקטמבר 2016? אני מזכיר כי
.¤

אולי נדרשת עוד חשיבה בעניין
בדירקטוריון שהתקיים בחמישי האחרון היא שלא ניתן לחתום על ד1חות אלו. נא הבהרתו את הענייןבנוסף, וזו שאלה לאברימי- האם אכן ניתן לחת1ם (להגיש את דוחות 2015 מבחינת אי ביצוע פעולות שאינן הפיכות ? ההבנה

תודה

שרון

0̂ :וו""? 1 3̂(.08ח1£0:0ו3וח| ו*6ח19"9 ווח1.00ו3תו0@
א4 11:29 2017 ,23 1חק4 ,ץ43חע5 :)ח$6
^רון או"ו :0ז
3ה4/0 :€0 3̂ ;ת0-�ו63 611* )וח6
גלובס -רוחות 2015 :8£ ;*0©);5[51

ברצוני לאשר כי מבחינת חברת אילקורט בע"מ ניתן להשלים את הטיפול של חברת גלובס ורואי החשבון שלה בחתימת הד1חותשרון שלום
הכספיים לשנת 2015 והגשתם לרש1יות המס

בברכה
א1רי

ע/"7 אורי גור אריה
רחי שלדג 14 חופית 4029500

077- משרד- 4664554
נייד - 054-8664554
פי,0י - 09-8664554

̂\18.^£ת0 דוא"ל - ות611.00מזט@

זוח1.00ו3רח^^0:01183.13}1311חן 311611 ז$11 \ז0 �.יתס�ז?
̂\ :1ח56 ^/4, 8:32 2017 ,105!�וק4 ,ץ13)65ח^
<1ו.€0.810585ט)£-ח0^3^5> שרון ארז :0ז
̂' י£€ 3חס1 1)31̂ 8̂> 611* *וח6'ו/\3 :<וח00.)31דח6@ח310(£.3ח310> '00- <וח5.00ז6>\^5019)@611
דוחות 1:2015^$116

ן : אל תעבירו את דוח גלובס פבלישר 2015 לחתימת רואי החשבון של גלובס פבל'שר; בהמשך לישיבה אתמול וכפי ש10כ0 אנחנו נבדוק ביום -יומיים הקרובים את סוגיית שטר' ההון 1נחזור אליכם עם תשובה !עד אזשרון שלום
| ; תודה ויום ט1ב

| | אורי

ן | עו"ד אורי גור אריה
] רחי שלדג 14 חו9ית 4029500

! משרד - 4664554 -077
! נ"ד - 054-8664554

2 
|

: ן/
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נספח 10:
העתק מהודעת הערעור של מר

דוידוביץי

1
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1 בבית המשפט העליון ע"א 1/17
1 ב*רושל*0

המערער -. יוד דוידוביך/ ו*.ז. 307385690
ע"י כ"כ עוה"ד אלי זחר ו/או אהרן מיכאלי
ו/או מיכל סלע ו/או שירן אלווס
גולדפרב זליגמן ושית', עורכי דין ונוטריוגיס
דרך יגאל אלון 98, תל-אביכ, 67891

טל' .? 7101616 (03); 0קס' � 7101617 (03)
וע"י עוה"ד שמוליק קסיטו ו/א* גלת פלך

ו/או גרעין קינג ואתי ממשרד קסוטו ושות'
מרח' דובנוב 10, תל אביב, 6473209

טל� 03-7525222, פקס� 03-7527555

- ד ג ג  -

, רחובסקי הט שיביט = ג. עיח"ד רונן מטרי ואיל
גתקקידמ קגוגסי נ3סי0 על גכ*<0 של החברות

ע''י ב"כ מטרי, מאירי ושות', עורכי דץ
מרחוב מנחם בגין 7, רמת גן 5268102

טל': 03-610900; 0קס: 03-6109009

, עורכי דין מדרך אבא הלל ס<לבר 16, רמת גן 5250608ע"י נ"כ מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'
̂ : 03-6103100 � פקס': 03-6103111 ט

2. 3נק לאימי לישראל בע"מ, ח.צ. 520018078
ע"י ב"כ מיתר ליקוורגיק גבע לשם טל ושות', עורכי דץ

מדרך אבא הלל סילבד 16, רמת גן 5250608
טלי: 03-6103100: פקס1: 03-6103111

וע"י ב"כ מטרי, מאירי ושות', עורכי דין
מרחוב טנחס בגץ 7, רמת בן 5268102

טל' � 03-610900; פקס' -. 03-6109009

3. גגס* משפחת מיקומן ב*"מ, ח.0. 510756026
0יש עת בע"מ, ח. פ. 512696543

ע"י ב"כ עוה"ד שלום גולדבלט ואח'
מרח' מגחס בגין 7, רמת גן 5268102
טל': 03-7549933; פקס*: 03-7549934

4. עוהייד פנחס רוגיו וירון אלכאוי
בתפקידם בכונס* הנכסים מסעם גנק ה0ועל*ס ג"ג"מ

5. בגק הפועלים בע"מ, ח.פ. 520000118
המשיבים 5-4 ע"י ב"כ גורגיצקי ושות', עורכי-דין
משד' רוטשילד 45, תל אביב- יפו 6578403

03-5606555 : : 03-7109191 { פקס' ן טל'
: 6. ח<<ס בי און החזקות גע"מ, ח.פ 4*9640גג5

1 7. אילק<י0 בע"מ
| גבי עדנת בר און

1 ן מדרך אבא הלל 14, רמת גן[ הטשיכיס 7-6 ע''י ב"כ עוה"ד בועז אדלשטיין1 גבי אלינה בר און
03-6139996 / ! טל' = 03-6139996; פקס' =

] ו
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120-3 מעובד* גלובס 3א0צעות ועד עיתונאי גלובס .9
ע''י כ"כ עוהי'ד אלון הורנשטיין ו/או גלילה חורנשטיין
טרח' אבו גבירול 121, תל אביב

טל': 03-5220010; פקס': 03-5270519

9. מרגליו! כהן ועוד 1500 מעוגדי קגוצת גלוגס
ע"י בי'כ עוח''ד ליזה חדש ו/או יובל ארד ואיד
מדון בן נוריון 2, רמת גן

טל' • 03-6197688; פקס' 1 03-6198196

10. עו"ד ייסף בגקל, טגתל מיוחד לנכסי מר אליעזר 0ישמן
ע''י ב"כ ראכ"ד מגריזו בנקל ושות'
בית אירופה, שד' שאול המלך 37, תל אביב

; פקס'. 03-6060266 03-6060260 � ̂ ט

11. כונס וזנכטיס הרשמי
תלאביב ,2 שלושה מרח'

12. מוניטין עיתונות בע"ט
גלובס פבלישר עיתונות (1983) נע"מ

מוניטין עיתונות אחזקות (1985) בע"מ
נלובס אחזקות תקשורת בע"מ

על ק�< בי'כ ער"ר אברמ* וול ואח'
דניאל פריש 3, תל אביב

פקס':03-6091116 טל'; 03-6944111;

הודעת ערעיי
מוגש בזה ערעור על פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי כתל אביב (כב' השופט איתן אורגשטיין)
, במסגרת פר"ק 32206-09-16 ב<ק לאומי לישראל גע"מ נ' גונס נגסים רשמי תל אביג ואח/ ביום 14.3.2017
שא<שר את ההתקשרות ב*ן כונסי הנכסים לבין חברת אילקורפ בע"מ למכירת 1^74.86 ממניות תברת מוניטין

בע"מ (להלן: 'יפסק הדין"}.

העתק פסק הדין מצורף כנספח 1 להודעת הערעור.
בית המשפט הנכבד של ערעור מתבקש לבטל את פסק'הדין ולקבוע, כי על כונסי הנכסים להתקשר בהסכם עם
; "מר דוידוביץי" או "המערער") לפי הצעתו לרכישת 74.8694 ממניות מוניטין עיתונות בע"מ המערער ןלחלן
(להלן: "חמניות שבכינוס''). לחלופין, בית המשפט הנכבד מתבקש לבטל את פסק-הדין ולהחזיר את הריון
לבית המשפט קמא, על מגת שיקיים הליך התמחרות פוסכי, שוויוני ובעל כללי התנהלות קבועים מראש,
ידועים וברורים, שיתייחס למתווה חצעח אחד, אחיד (כלפי כל המשתתפים), מוגדר וברור, שבסופו תיבחר
ההצעה הטובה כיותר. לחלופי חלופין, מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן כל סעד אחר שימצא לצודק, מתאים
ונכון בנסיבות העניין. בכל מקרח, מתבקש בית המשפט הנכבד להשית על המשיבים שיתנגדו לערעור את

הוצאותיו של המערער בתוספת שכר-טרחת עורך�דין.
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א. פתח דני
, בכל הכבוד, באופן שבו נוהל הלין מכירת 1. הערעור דנא מוגש כדי לתקן טעויות יסודיות וקשות שנפלו
המגיות שבכינוס, אשר נעשה והתנהל בניגוד לדין, להגיון ולמקובל. הליך המגורה לא <עשה בדרך
של התמהרות על בס<ס מתווה הצעה שוויוני, אלא בדיד מוזרה, בלתי מקובלת ובלתי אפשרית של
הצגת הצעות המבוססות על מתוויס שוני0, שגובשו ע0 גל מציע בנפרד לאחר הידברות נפרדת עס
כונסי הנכסים, באופן המקשה להשוות ביו ההצעווו השונות. בתהליך המכר אף לא נעשה מהלל
סדור ובריר של התמחרות, במועדיפ מוגדרים וברורים, שבסו&ם "יורד הפטיש" ותם תתחלין.
עובדח היא, שאף כונסי הנכסים הכינו, שגס לאחר הריוו האחרון שהתקיים בבית המשפט קמא, ניתן
הית לשפר את ההצעות ולראיה שהם קיבלו את השיפור הנוסף שהציע המערער ותמכו בקבלת

הצעתו.

2. סופו של הליך המכר הלקוי והפגום שהתנהל, כאמור, היה בפסק דין של בית המשפט קמא, שאף בו,
בכל הכבוד, נפלו שגיאות יסודיות, שהביאו לכך שבפסק הדין בחר בית המשפט קמא בהצעתה של
אילקורפ כע"מ (להלך: "אילקורפ"), אף שוו נחיתה כלנל*ת באופן משמעותי ומובהק ביחס להצעתו
של המערער. בית המשפט קמא התעלם מהנחיתות הכלכלית של הצעה זו (ויתכן, בכל הכבוד, שלא
הבין זאת, שכן כונסי הנכסים לא השכילו להציג בפניו תמונת ברורה ונהירה והמלצה סדורה), ותמך
את בחירתי בשיקולים "לבר נשייתייס" (גס הס שגויים, באשר גס בהם הצעת המערער עדיפה), על
אף שכל מהותו של הליך כינוס הנכסים הוא בשיקולים כלכליים ובהשאת ערך כלכלי לקופת הנושים.

3. כפי שנראה בהודעת ערעור זו, פסק-הדין חורג בצורה גיכרת מהוראות הדין וההלכה הפסוקה בכל
הנוגע למכירת נכסים בהליך כינוס נכסים, וחמור מכך - פסק-הדין למעשה מאשרר ומאמץ את
תוצריו של הליך פגום מיסודו וחסר באופן בסיסי לבחירת ההצעה הזוכה לרכישת המניות שבכינוס.
ואכן, בסופו של ההליך הפגום והחסר כאמור, נבחרה ההצעה הנחותה, וזאת משיקולים שהוגדרו

כפסק-חדין כ"שיקוליס לבר נשייתים". סופו של ההליך מעיד על ראשיתו.

4. הכשל המרכז* ש<9ל בהליך הכינוס, הוא בכל שההליך תתנהל באופן לא שיויוג*, הגיונ* וסדור
ושלא התקיימה התטהרוו* על בסיס שיויוני בין גל המציעים. לכך ישנה חומרה מיוחדת, בשים לב
לכך שכונסי הנכסים נדרשו, מתחילת חדרך, לקיים הליך התמחרות שוויוני כדי להשיא את התמורה
לות אשר דרושות למימוש לנושים (לפי ההחלטה על מינויים שקבעה, כי "כונסי הגכס<0 ינקטו פש
ת ..."). בית המשפט קמא לא הקפיד על ,(בכללאלה... <ע1כ* חליך הת8חר* השעבודים באופן מיטבי
קיו© הליך תהייתי, שוויוני, הגיתי וסדור, מאת למרות שהמערער עתר מספר פעמי0 בבקשת, כ*

בית המשפט יקפיד על כך.

5. ת ב וגסים לא קבעי, ובית המשפט קמא לא הקפיד על כך שיקבעו, תנאים שווים ביהס למכירת
המגיות שבכינוס, כך שהמציעים הציעי הצעות המבוססות על תנאים אחרי0 ושיגיס זה מזה,
. במצב דברים זה, גוצר מצב ! בהתאם לדיון הפרטני שהתנהל בין כל אחי מה0 לבין גינסי הנגסיט1
ן דברים לא תקע, לא מקובל וחסר הגיון לחלוטין, שלא אפשר קיום תחרות אמיתית ושוויונית בין

ימ שבבעלות המניות שבכינוס.; אחת בלבד. המשא ומתן שנוהל עם אילקורפ שזכתה כסופו של יום, אפשר לח, הלכת למעשה. לתת הצעה רק על חלק| י יוקדם המאוחר ויצוין כעת, כי בעול שחכונסיס הבהירו למערער כי הוא יכול לרכוש *ונ המניות שבכינוס כחבילתו . | מח^̂כ
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המציעים השונים ושלא אפשר גס השוואה כלכלית, הגיונית ורלוונטית בין ההצעות השונות, כאופן
שמאפשר הליך בחירה ברור וראוי של ההצעה העדיפה. ההצעה שנבחרה היתה הצעה, שאיו ספק

שהיא חגחותה מנהיגה כלכלית.

6. עד כמת פגום וחסר הגיון היה הליל המכר, תעיד ותלמד העובדה שכונסי הנכסים לא הצליח1 להציג
לבית המשפט חג כבד עמדה גרודה וקוהרנטית בשאלה המרכזית שעמדה לפתחם, לאמוד: מהי
. במקום להגיש עמדה ברורה וחד משמעית, כמתחייב ההצעה העדיפה לרכישת מניית הכינוס2
ומצופה מהם, כונסי הנכסים הגישו שורח של טבלאות ומסמכים, שמהם חיה אמור בית המשפט
קסא להסיק מהי ההצעה העדיפה (וכפי שיובהר בהמשך, גם מטבלאות אלה עולה באופן מובהק

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

7. למרות חוסר הבהירות והעדר המובהקות שבעמדת כונסי הנכסים כאשר להצעה העריפה, בית
המשפט קמא לא נדרש לבחינה כלכלית של ההצעות ועדיפותן, וחלף ואת ביגר ליתן משקל רב
לשיקולים "לבי נשייתים", שאינם יכולים ואינם צריכים להיות העיקר בהחלטה שכזו (ואשר גם
ביחס אליהם התקבלה לבסוף החלטה שגויה). בסופו של דבר, ההצעה שנבחרה על ידי ביון המשפט
קמא היתה ההצעה הנחותה והיא נבחרה בעיקר על בסיס גימיקים לא כלכליים, שכמי נעלמו

לחלוטין מההליך יבוודאי לא קיבלו את המקום והמשקל המתאים לחן בהליך שכזה.

8- יאכו, לא יכיל להיות ספק. שבבחינה כלכלית ועניינית, חצעווה של אילקורפ נחותה באופו
משמעותי מהצעתו של המערער. כין היתר, מהטעמים שיפורטו בגופה של הודעת הערעור, וכדלקמן�

8.1 ההצעה הכספית של אילקורפ (55 מיליון ש"ח כרוט0 היתה נמוכה בעשרות מילייני ש"ח
; מהסכומים שהציע המערער בגין רכישת המניות שבכינוס (110 מיליון ש"ח)

8.2 ההצעה הכספית של אילקורפ היתה לתשלום סכום הרכישה (55 מיליון ש"ח ברוטו)
בתשלומים, שחלקם נפרסים על פני מספר שנים, לעומת הצעת תמערער, שהיתה לתשלום

; מלוא סכום תצעתי (110 מיליון ש"ח נטו) במזומן*

8.3 הצעת המערער מבטיחה את עתידת של החברה ושל העיתון י'גלוכס", מכיוון שבמסגרת
הצעתו התחייב המערער להשאיר בחברה את כל הכספים המצויים בקופתה (כ-22 מיליון
ש"ח) י/אי יגיעו לקופתה בג*ן תמלוגים שוגים המגיעים לחברה <כ-10 מיליון ש"ח
נוטפים), כעוד שבהצעת אילקורפ מחולקים כל התשלומים האמורים כדיבידנדים לבעלי
המניות לצורך תשלום סכום הרכישה בגין המניות שבכינוס, כך שהחברה נותרת חסרת כל
כספים בקופתה. בנוסף, אילקורפ חייבת למוניטין כ-20 מיליון ש"ח שלקחה כהלוואה, ואשר
ברור שלא יוחזרו למוניטין במקרה בו אילקורפ רוכשת את חחכרח, כך שמוניטין תישאר

לאחר המכירה לאילקורפ בחיסרון כיס משמעותי נוסף;

8.4 אילקורפ התחייבה שלא לפטר את עובדי המנהלה של עיתון "גלובס" בפיטורי צמצום רק עד
ליגם 31.12.2017, בעוד שהמערער התחייב שלא לבצע פיטורי צמצום לבלל עובדי העיתון

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

©ח : "לשאלת בית המשפט, םח עמדת כונסי הגכסים להצעות, אני משיג שא*1 מובהקות לחצעת מסוימת, ג0ות המאוגיים מאוד מאוד שקולות, ת<ינו טאוד רוצים לשמוע עמדות נוספות כמוג כך, למשל הסביר אחד הכונסים בדיון
לדוגמא עמדת העוברים" (עמי 4 ש' 2-3 לפרוטוקול הריון מיום 2.3.2017).

; י- 10 מיליון מהם בתוך 3 חודשים מיום אישור המכר על ידי בית המשפט הנכבד.
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9. בנסיגות אלת, בהן הפער ביו שת< ההצעות ת1א בה מובחק, ולאור חמגמימ היסודיים היורדים
לשורשו של הליד הבינוס. לא נ<ת1 חיה לקבל את הצעת אילקירפ הנמוכה וחנחותח לא*ו שיעור
מהצעת המערער. ה<תרת פסק הדיו על בני, אט 13. ביו היתר. תפגע בקופת הנושים, שיבולים חיו
לקבל סבוט מזומ1. ודא*, גנוה בהרבה מאשר ל0< הצעת אילקירפ; תעמיד בסיביו את מיניסיו.
שנבסיח "ישאבו" על יד* אילקורם למימיו הרגישה; תותיר את עובדי "גלובס" תחת עננת חיסר
חיאות תעסוקתית? תותיר על מבוני פסק ד*1 שבבל חבביד חורג באופו משמעותי מחהלבה חפס1קה
ואשר נתו <זש0<קת להליך מבירת נלתי סביר ולא שווייג* בעליל; ויגרום לחוסר צדק קשה בלפ*
המערער. שה*יע הצעה העדיפה בתרגה על 0ג* חצעת אילקזרפ ושחתנחל לבל אורד הדרך בתום לב.

10. במצב דברים זה, שוטח על בית המשפט הנכבד להתערב בפסק-הדע, לבטל את הבחירה בהצעתה של
, כי המערער אינו חוור בו מההצעה האחרונה שהגיש אילקירפ ולבחור כהצעתו של המערער. יודגש
לבית חמשפט קמא, לרכוש את מניות הכינוס בסך של 0ג1 מיליון ש"ח, אף שזו לא נתקבלה על ידי
בית המשפט קמא בטענה שהוגשה באיחור (קביעה שגויה, כמבואר בהודעת ערעור זו). לחלופין,
שומה על בית המשפט הנכבד לבטל את פסק-חדיו ולהחזיר את הדיון לבית המשפט קמא, על מנת
שיקיים הליך התמתרות פומבי, שוויוני ובעל כללי התנהלות קבועים מראש, ידועים וברורים,
שיתייחס למתווה הצעה אחד, אחיד (כלפי כל המשתתפים), מוגדר וברור, שבסופו תיבחר ההצעה

הטובה ביותר.

ב. תו*קע ו;ע1?דתי וה^תלשלזת חו?ל<3*0 שלפני הערעור

11. ההליך שקדם לפסק הדין היה רווי התפתחויות. מפאת חשיבות הדברים, ועל מנת שתהיה בפני בית
משפט נכבד זה את תמונה מלאה, אין מנוס מתיאור מתומצת של כל שלבי החליל, שהתנהל בקשר

. לכינוס הנכסיס דנן

נ(1> "חס^ףנ תראשוו" 1ו?תתמד*ר1ת על רפ*שת עיתוו גל1נ0

22. ביום 29.9.16 מונו עוה"ד רונן מטרי ואיל תזובסקי (להל0 "הבונסיט"} לשמש ככונסי נכסיס על
: "החברות"), ואשר מניות מוניטין שבבעלות החברות נכסי פישמן כעיימ ופיש עת בע"מ (להלן יחד
; "בנק לאומי"), לשם הבטחת ההתחייבויות של שועבדו לטובת כנק לאומי לישראל בעי'ט (להלן

החברית לבנק לאומי. שיעור המניות המשועבדות לבנק לאומי עומד על ^י57.46 ממניות מוניטין.

13. באותו יוס מונו גס עוהי'ד פנחס רובין וירון אלכאוי (להלן: "בוגסי הפועלים") לשמש ככונסי נכסים
מניות מוניטין שבבעלות חברת בדאון חיים אחזקות בע"מ (להלן� "גראח החזקות"), ואשר שועבדו
לטובת בנק הפועלים כע"ט (להלן � "בגק הפועלים") לשם הבטחת התחייבויות בדאון החזקות לבנק
הפועלים. שיעור המניות המשועבדות לבנק הפועלים עומד על - ^7.4נ ממניות מוניטין (הכונסים

ומנסי הפועלים, להלן יחד: "בעלי הוו0קי1").

( פע\ל1ת אשר 14. בהחלטתו על מינויים הורה בית המשפט הנכבד לכוגסיכז� "3?גסי ר!ככס<0 <כקט
, *9רס8ו הז6*ח , ובכלל אלה יצט"דו בחוות דעת שמאי דר1ש1ת למ&^ש השעבודים נא1פן מיטבי

. ע11/. יערב* הל*7 הת0חר1ה על יסוד חוות הדעת השמאית" ל1זצ<ע ח*

15. ביום 13.10.2016 פרסמו הכונסים הזמנה להציע הצעות, שכללה שלוש חלופות� (1) רכישת 6*57.46
, וכספים (מבית גלוכס), שבבעלות ן ממניות מוניטין; (2) רכישת פעילות החברות גלובס פבלישר בע"מ
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; ($) רכישת אחזקות � "עיתון <לובט")) מוניטין (קרי רכישת פעילות העיתון הכלכלי "גלו בס'1 (להלן
נוספות אחרות שבבעלות מוניטין.

16. יצוין כבר כעת, כי בהסכמי המכר, שצורפו להזמנה להציע הצעות, הובהר על ידי הכונסים, כי ככל
שהמציע יבחר כרכישת המניות המשועבדות במוניטין (החלופה הראשונה שלעיל) תחיה רכישה זו
כפופה לזכות הסירוב, המוקנית לבעלי מניות המיעוט במוניטין, קרי לאילקורפ, אשר מחזיקה
ב^25.14 ממניות מוניטין. בדומה הובהר על ידי הכונסיס, כי זכות סירוב האמורה אינה קיימת

בחלופות האחרות (קיי בקניית עיתון גלוכס, או כקניית נכסים אחרים של מוניטין).

17. מציעים שונים (כולל מר דוידוב<ץי ואילקורפ) נטלו חלק בהליך האמור, שילמו את דמי ההשתתפות
שקבעו הכונסיס ונכנסו לאחר מכן לחדר המידע שנפתח על ידם.

16. בסופו של דבר, הוגשו במסגרת הליך זה שניהלו הכונסיס, רק שת< הצעות לרכישת העיתון גלובס
(האחת של מר דוידוביץ' והשנייה של גירוזלס פוסט). חכונסיס ניהלו התמחרות בין שני המציעים
האמורים, ובסופה זכה מר דוידוביץ', שהציע את המחיר הגבוה ביותר (45 מיליון ש"ח). בהתאם
הפקיד מר דוידוכיץ' בידי הכונסים ערבויות בנקאיות בסך מצטבר של 4.5 מיליון ש"ח וחתם על

הסכם הרכישה, כדרישתם.

9נ. וו? המקום לציין, גי חליד זח נמשן כחודשיים מיום פרסום ההזמנה להציע תצוגות ועד זכיית מר
דיידוביץי נהתמחרות, ובמהלכו לא חגישת אילקייפ גל התנגדות לביו* המשפט באשר לאופן ניהול
ההליך או לטמגות הכונסים למכור את עיתון גלובס, וגכן לא מג?ת גמעוד מועד את "התאונה

המשפטית" שתעלה בחטשן מטענותיח באשר לסמכות הכונסימ.

20. לאחר דברים אלה הגישו הכוגסים לבית המשפט הנכבד קמא בקשה למתן הוראות המתירה להם
להציע באסיפת בעלי המניות של מוניטין למכירת עיתון גלובס למר דוידוכיץ' (ובמילים אחרות,
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.

21. בעקבות הגשת הבקשה האמורה, הגישה אילקורפ התנגדות למכר, בין היתר, בטענה, שנזכרה
לראשונה באותו שלב, לפיה לכונסים כלל אין סמכות למכור את עיתון גלובס והס הוסכמו למכור את

המניות שבכינוס בלבד.

22. ביום 12.1.17 התקיים דיון בבקשת הכונסיס ובהתנגדות אילקורפ. כדיון זה הביע בית המשפט קמא
הסתייגות מההליכים שגיחלו הכונסיס ובדבר סמכותם להעמיד את עיתון גלובס למכירה להבדיל
ממכירת חמניות שבכינוס (אס כי לא הכריע בדבר), ושלח את הכונסים מצד אחד ואת אילקורפ

ובראון מצד שני לגישור בפני השופטת בדימ' גרסטל על מנת לברר את טענותיהם ההדדיות.

^
נ(2) וזליד לגישור וףמשא והמתו 1ץ $ר דוידיקיץי <?^קןי

23. לאחר דברים אלה הבהירו הכונסים למר דוידוביץי, גי בנסיבות שנוצרו קיימת מבחינתו רק
אפשרות אחת והיא הגשת הצעת לרכישת מלוא המניות שבכינוס (קרי: 74.6696 ממניות מוניטין
המשועבדות לבגק לאומי ולבגק חפו'נלים), יכ* לא יוכל לרכוש רק את עיתון גלובס או חלקיט

אחרים מגכטי מוניטין.
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24. הכונסים הוסיפי והבהירו כי בתמצית כוללת חברת מוניטין את הנכסים הבאים:

24.1 10096 מעיתון גלובס.

24.2 קופת מזומנים בה מצויים כ~22 מיליון ש"ח.

24.3 זכות לקבלת תמלוגים הנוגעים לשותפות גלובסקוס, בסך מצטבר של כ-9 מיליון ש"ח שיגיעו
לחברה (אם יגיעו) על פני כ�3 שניס.

24.4 אופציה לרכישת טגיות של חברת התקשורת חוט, לגביה הגיעו הכוגסים להסדר עם חברת
0001 (בעלת השליטה בחברת חוט), לפיה חברת 0001 תרכוש את האופציה מחברת מוניטין
לפי מנגנון שנקבע ' ואשר לפיו תקבל מוניטין בגין האופציה את ההפרש שבין מחיר המימוש
לשווי האופציה לאחר המימוש, וזאת על פי הערכה שמאית שתיעשה על פי מנגנון שהוסכם

עם 0001 (להלן י. *'או0צי*ת חי©").

.24 שברי אחזקות בחגרות סטראט-אפ שונות. 5

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

25. כאמור, הכוגסיס הבהירו למי יוידוב*ץי, כי הוא יכול לרכוש את המגיות שבכינוס כחבילה אחת
כלבד (מגלי שיוצאו נכסים כלשה ס מהחברה סרט הרכישה), למעט דרישתם לגצע התאמת מחיי

מלאה בשים לב לתוצאה שתתקבל ממכירת אופציית חוט.

26. עוד הבהירו הכונסיס למר דוידוביץ', כי כמקביל הם מנהלים משא ומתן עם בדאון ואילקורפ
במסגרת הגישור, וכ* במסגרתו של אותו משא ומתן עם אילקיר© (ובניגוד למצב בעניין מד
יוידוביץי) הס מאפשרים לבראון/אילקורפ לרכוש את המניות תון הוצאת החלק האי* מן הגכסיס
מתוד מיניסין טיס לקגייה, כן שלמעשה כיאון ירכשו רק את עיתון גלובס, את קו0ת המזומנים

ואת החוב של אילקוי© למוגיטץ.

17. גמילים אחדות: חכונסיס הנהירה כי א*ו_הס מתכווניט לפעול באו&ז שוויוני בהליד המכירה. וכ*
לעומת בראוו. הוא אינו >כא* לתת הצעה יק על חלק מהנכסים של מוגימיו, ואטילו לא הצעה

שכוללת תכולה זהה של נבסימ כמו שמציעות נראוו.

28. כיוס 16.2.2017 הגיש מר דוידוביץ' הצעה מחייבת מטעמו לכונסים (הסכם שנחתם על ידו), לפיה הוא
מוכן לרכוש את המניות שבכינוס תמורת סך של 100 מיליון ש"ח במזומן, לרבות (כדרישת חכונסים)

מנגנון התאמה מלא לאופציית חוט.

29. הכונסיס הביעו הסתייגות מסעיפיס מסוימים שהופיעו בהסכם שהיה בהצעת דוידוביץ', ובין
הצדדים נקבעה פגישת משא ומתן ליום 20.2.17.

1 \ 30. וכך, כעוד ב"כ דוידוביץ' מתכוננים לפגישת משא ומתן שנקבעה לערב יום 20.2.17 התפרסמה באתר1 -י
ן ; האינטרנט של "כלכליסט" ידיעה מפתיעה, לפיה הכונסיס התקשרו בהסכם עם בדאון ומר חן למדן
ן ' (שותפה של חגב' אלונה בדאון לרכישת מניות מוניטין), וכי הכונסים עוטרים להגיש לבית המשפט

! הנכבד קמא בקשה לאישור אותו הסכם.

ו
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31. בנסיבות אלה, הזדרז מר דוידוביץ והגיש בקשה מטעמו לבית המשפט קמא (בקשה מס� 13), אשר בה
התבקש בית המשפט הנכבד קמא להורות לכונסיס ולכוגסי הפועלים. כדלקמן .י

31.1 להתקשר עם מר דוירוביץ' בחסכס למכירת העיתון גלובס, וזאת בהתאם להסכם שכרתו
עימו לאחר חהתמחרות שניהלו, כאמור לעיל;

31.2 או, להתקשר עם מר דוידוביץ' בחסכס למכירת *5>74.86 ממניות מוניטין בהתאם להסכם
שנוסח על ידו (ונשלח לכונסיס ביום 06.2.17 (לתלו ל "הצעת דוידוביץי הראשונה");

31.3 או, להורות לכונסיס לפעול בהתאם לכתב המינוי שלהס מיוס 29.9.16 ולקיים התסתרות
פתוחה ושיוויוגית במסגרתה יתאפשר למציעים להציע הצעות לרכישת <^74.86 ממניות

מוניטין במלואם, על כל נכסי חכרת מוניטין או חלקס.

32. ומן קצר לאחר הגשת בקשה זו הגישו נם הכונסים בקשה מטעמם המדווחת על ההתפתחויות
ומבקשת מבית המשפט הנכבד לאשר את ההסדר שהתגבש במסגרת הגישור שהתנהל בין הכונסיס
לבין אילקורפ במסגרתו תרכוש אילקוי�פ את המניות שבכינוס תמורת סך ברוטו של כ�55 מיליון

ש"ח (להלן: "הצעת אילקורפ", "גקשה מסי 8").
33. יצוין, כי הכונסים הציגו מצג בפני בית המשפט קמא, כאילו משמעותה האמיתית של קבלת הצעה זו
של אילקורפ (למכירת המטות תמורת 55 מיליון ש"ח) הינה שבסופו של יוס, (אט יתאמתו כל
ציפיותיהם של הכונסיס באשר לשווי הנכסים שיוצאו ממוניטין, תוכל קופת הכינוס לקבל כ-106

מיליון ש"ח.
34. זה המקום לציין, כי למקרא ההסכם המהווה את הצעת אילקורפ, ואשר צורף לבקשה מס' 8 שהגישו
הכונסים, ברור שהתחשיב שהוצג בבקשה, כאילו שוויה של הצעת אילקורפ לקופת הכינוס הוא 106.6

מיליון ש"ח, איגו משקף כהוא זה את השווי הריאלי ש< הצעת אילקור©, שגמול בחרבה.
28 הגיש מר דוידוביץ' את תגובתו לבקשת הכונסיס לאשר את הצעת אילקורפ, אליה 35. כיום 2.2017
צירף נוסח הסכם מעודכן ומשופר (לטובת חכוגסים) של הצעתו הקודמת. בתגובה זו עמד מר
דוידוכיץי על יתרונותיה הבולטים של הצעתו על פגי הצעת אילקורפ, ובכלל זה� כי 100 מיליון ש"ח
במזומן, עדיפים על 106 מיליון ש"ח בפריסת תשלומים על פני שלוש שמס? כי התמורה כהצעת
דוידוביץ' ודאית, ואילו התמורה בהצעת אילקורפ מותנית בהתקיימותם של תנאים רבים אשר ספק
; כי בהצעת אס יתממשו (כגון מכירת חברות הסטארט-אפ שבבעלות מוניטין בסכומים משמעותיים)
דוידוביץ* מלוא התמורה עוברת לקופת הנשייה, בעוד שמהתמורה בהצעת אילקורפ <ש לנכות
מיסיס, הוצאות שונית יכיסוי הגי"גון בקופת עיתון גלוכס (גיכוייס שמגיעים למיליוני ש"ח}, ג7
שהתמורה האמיתית בהצעת אילקורפ תביא לקופת הנושים סכום שנמיד משמעותית מ-106 מיליון
קו"ח; כי הצעת אילקורפ ממומנת, הלכה למעשה, מכספי וגכסי מוניטין (לאחר שאלה ימומשו
ויחולקו כדיבידנדים לבעלי המניות), ובכך מרוקנת את קיפת ההברה, בעוד הצעת רוידוביץ' שומרת

; על כספי מוניטין בסך של כ-30 מיליון ש"ח ומבטיחה שאלה ישמשו לטובת פיתוח העיתון גלובס.
; ן 36. לאחר הגשת התגובה האסורה נפגשו הכונסים ומר דוידוביץ' למשא ומתן נוסף, ובסופו (ביום 2.3.17)
! ן הגישו הכונסים הודעת עדכון לבית המשפט הנכבד, אליה צורפה הצעתו העדכנית של מר דוידוביץי,
| ן כפי שגובשה במהלך אותו משא ומתן, אשר עמדת על 100 מיליון ש"ח במזומן, ושתנאיה שופרו כך

: "הצעת דוידוביץי המשופרת"). 1 1 שיתאימו לדרישות הכונסיס (להלן
ן
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37. בהודעת עיגון זו השוו חכונסיס בין הצעת דוידוביץ' המשופרת לבין הצעת אילקורפ. מבלי שציינו
באיזו משתי ההצעות חם תומכים. יצוין, כי הודעת העדכון כללה טבלה המשווה בין חצעת רוידוביץ'
המעודכנת להצעת אילקורפ ב-15 פרמטרים שונים. עיון בטבלה וו מלמד, כ* להצעת דוידוגיץי
הייתה עדיפות בריית בכל הפרמטרים הרלווגט"ם אשר אמורים לפ* הפסיקה להוות שיקול
להעדפת הצעה אחת על פני האחרת, בכל מקרה הסבירו הכונסים בהודעת העדכון, כי באותו שלב

לא קיימת עדיפות משמעותית לאף אחת משתי ההצעות.

38. לאחר הגשת הודעת העדכון מטעם הכונסים, בחר מר דוידוביץ' להגיש הודעת עדכון נוספת מטעמו.
בהודעה זו עדכן מר דוידוביץי כי בהמשך לפניית נציגות העובדים שאינם עיתונאים, מאשר מר
דוידוביץ' כי הוא ישמור על מצבת העובדים הגוכחית בעיתון גלובט למשך פיק זמן שלא יפחת מ-18
חודשים; והוסיף, כי ככל שיעלה צורך לפטר עיכד כלשהו בתקופה האמורה, כי אז ישולמו לעובד
שפוטר פיצויים מוגדלים בשיעור של 15046. כמו כן, כהודעת העדכון שיפר מר דוידוביץי את הצעתו

הכספית והעמיד אותה על 102 מ*ל*וז ש"ח (וזאת על מנת שהיתרון של הצעתו יהיה ברור יותר).

ב(3> תדיוו מ<ום 2.3.17 ב3<ת המשפט קמא

39. ביום 2.3.17 התקיים דיון בפני בית המשפט קמא. הדיון נסוב בעיקר סביב שגי נושאים עיקריים -
שאלת התמורה של שתי ההצעות ושאלת זכויות עובדי עיתון גלוכס.

40. כשאלת התמורה הביעו בעלי התפקיד את עמדתם, כי הגם שלהצעת דוידוביץ' יש יתרונות כלכליים,
הרי שהם רואים את שתי ההצעות כשקולות. לאתר שבית המשפט הנכבד הקשה על הכונסיס וביקש
את עמדתם בשאלה איזו משתי ההצעות עדיפה, השיבו הכונסיס כי בשל שיקולים שחיכם 'ילבר-
כיץ' לא עדיפה (כביכול) באופן מובהק מבחינה כלכלית, הם נוטים נשייתיים" וכיוון שהצעת דוידו

לטובת חצעת אילקורפ.

41. כשלב זה, ביקש בית המשפט קמא ממר דוידוביץ' לבדוק אס יש באפשרותו לשפר את הצעתו, כך
שניתן יהיה לקבוע כי היא עדיפה באופן מובהק על הצעת אילקורפ. לאחר ששקל את הדברים, שיפר

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

42. ראוי לציין בהקשר זה, כי כאשר עמדה הצעתו על 100 מיליון ש"ח, סברו הכוגסיס כי שתי ההצעות
שקולות, כך גם כאשר העלה דוידוכיץ' את הצעתו ל-102 מיליון ש"ח. אלא שעמדה זו לא יכלה

להישאר על כגה לאחר שמר דוידוביץי שיפר את הצעתו והעמידה על סך של 106 מיליון ש"ה.

43. מכל מקום, בתום הדיון עמדו בפני בית המשפט קמא שתי הצעות - הצעת דוידוביץ' בסך 106 מיליון
106 מיליון ש"ח המותנית ש"ח (מהם 100 מיליון במזומן) והצעת אילקורפ בסך של, לכאורה, 6

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

44. כאמור, נושא מרכזי גוסף שהעסיק את בית המשפט קמא היה השמירה על זכויות עובדי עיתון גלובס.
כאשר גם בהקשר זה לא יכול לחיות ספק שהצעתו של דוידוביץ' להבטחת מצבת כלל העובדים של

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

45. בהקשר זה יש להדגיש, כי במהלך הדיון שאל בית המשפט קמא את עו'יד ארלשטיין, בא כוחן של בראון
ואילקורפ, לפשר ההבחנה שערכה אילקורפ בין זכויות העיתונאים לזכויות העובדים שאינם עיתונאים.
עו"ד אדלשטיין הסביר את ההבחנה בכך שלעיתונאיס, בניגוד לעובדים שאינם עיתונאים, יש הסכס
קיבוצי. ואולם, לאחר שבית המשפט קטא הקשח ושאל מדוע לא ניתן להבטיח לעובדים שאינם עיתונאים
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להימנע מפיטורי צמצום, שלא במסגרת ההסכם הקיבוצי, כיקשח בתוקף הגב' אלוגה בר און מבית
המשפט הנכבד קמא את רשות הדיבור, על מגת להשיב לשאלת זו והבהירה בתשובתה, כי היא לא יקולח
להתחייב שלא לפטר עובדים כיוון שלא ערגה בדיקות נאותות לוזברה, כיוון שאינה יודעת איך לח©ח* את

העיתון לרווחי, ומכיוון שאינה יגולו; לקחת התחייבויות שיפגעו ברווחיות של העיתון בעתיד.

46. בתום הדיון ניתנת החלטת בית המשפט הגכבד קמא בזו הלשון י. "יידחה לעיון ומתן החלטה".

ב(4) זןןןפףףףףן ?ץך/ר הדץ1

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

! ו עטד ת א ה ב ום 2.3.17,ולא הבחנתי שיש  י&בתי ועיינתי כהודעת העדכון שלהכונסים 0י
הגושים המובטחים באשר לעדיפות בין הבעת דוידוביץי לבין הסכם אילקורפ. משכך,
. יואיל! כונסי הנכסים להודיע ער ליום 05.03.20x7 בשעה 13:00, ובהמשד לדיון האמור
אח. עמדת הגושים המובטחים: בגק לאוטי לישראל בע"מ ובנק הפועלים כע"מ, את

עמדתם בהקשר זה".

48. לאחר החלטה זו ובעקבות פנייתה של עו"ד ליזה חדש ב"ב העובדים שאינם עיתונאים ועובדי
המנהלה (אשר חוששים ממעמדם בעיתון אם הצעת אילקורפ תזבח), בחן טי דוידוביץי בשנית את
עמדתו והסכים להעלותה לסד של 110 מיליון ש"ח במזומן (גאשר 100 מיליון ש"ח הראשונים
ישולמו מיד לאחד אישור החסכס וקבלת בל התנאים המתלים הקבועים בהצעתו, ו-10 מיליון ש"ח
גוספיס ישולמו במזומו ישירות לקופת חכונסים עד 3 חודשים מיום אישור העסקה ע"י בית
המשפט קמא>. ואמנם, בתיאום עם בעל* התפקיד הגיש דוידוביויי ביום 5.3.17 הודעת עדביו *בית

המש0ס הנכבד הכוללת את הצעתו האמירה (לתלו; "הצעת דו*דוב*אי האחרונה").

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

י&גסי הנכסים יואיל! להתייחס במסגרת העמדה של הנושים המובטחים שאותה יש
ום, נם להודעת דוידוכיץ* שהוגשה עתה לבית המשפט". להגיש הי

50. ואבו. עוד באותו יום. הגישו הגונסים הודעת עדכוו. לטיה הם תומכים בהצעת דוידובי)^ האחרונה
וזאת ביו היתר משום ש:

"נוצרת מובהקות בסכום התמורה לטובת הצעת דוידובידי החדשת הז מבחינת גובהה והן
מבחינת עיתוי תשלומה ו3ו קיימת מובהקות בהצעה מבחינת התנאים המוצעים לכלל
העובדים ... עמדת הכוגסים חינה כי נוגח חמובחקות שנוצרה לטובת הצעת דוידוביץי
החדשה חן סכחיגת גובה התמורה ועיתוי תשלומה והן מבחינת ההתחייבות כל0י כלל
העובדים, יש מקום להעדיף את הצעת דוידוביץי החדשה ולאשר לבונטים להתקשר על
0יה בכ0וף לזכות הסירוב הראשונה של אילקורפ, שתא&שר לה להשוות, אם תחיה

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

: 51. כונסי הפועלים. וכו הגושים המובטחים, תמכו א1> הם בהצעת דוידוביץי האחרונה.

ן 52. בית המשפט הנכבד ביקש את התייחסות בראון/אילקורפ לדברים אלה, וזו הוגשה ביום 7.3.2017.
. במסגרת וו טענו ו! בתגובתן האמורה התנגדו אילקורפ/בראון להצעה האחרונה של דוידוביץ'
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אילקורפ/כראון כאילו הצעת אילקורפ עריפח על הצעת דוידוביץ' האחרונה (ועל הצעתו הקודמת} וכן
י כי בכל מקרה אסור היה לדוידוביץ' להציע הצעה נוספת כביכול מטעמים של "סופיות הדיון". י

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

! 54. ביום 12.3.17, ובהתאם להחלטת בית תסשפט הנכבד קטא, הגיש מר דוידוביץ* את תגובתו להתנגדות
בדאון. לתגובה זז צירפה יויות דעת כלכלית של ר"ר שלומי טריזט (לשעבר הבלכל1 הראש* וממלא
מקו0 הממונה על ההגבלים העסקיים). בחוות דעת זו. ביצע ד"ר פריזט השוואה ביו הה*עית
השתות שהגיש מד דוידובי>יי לנ<ת המשפט לביו הצעת אילקורפ. השוואה זי מלמדת כי 3ל ה*עות

דוידזביץי עדיפות. לאיו שיעור. <ל פ<י חצעת אילקורפ מכל בחינה שהיא.

55. בדומה הגיגו ג0 מכונסים והנושים המובטחים, והבהירו, כ* לעמדתם הצעת דוידיביץי עייפה
משמעותית מכל בחינה שהיא, וגי אין ממש בטענת בראון/אילקורט לדחיית ההצעה בטענה

ל"סופיות הדיין".

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

ג. ^קי< פסק ו;ךץ
57. בראשית פסק הרין, ולאחר שסקר את השתלשלות ההליך. על שלביו השוגים, גדרש בית המשפט

, שניתנה לאחר הדיון. | הנכבד לשאלה תאם יש מקום להתייחס להצעה האחרונה של מר דוידוביץ'
חלק ניכר מפסק הדין הוקדש לסוגיה זו, והגס שבית המשפט קמא מצא לגכון לבקש את עמדת
הנושים המובטחים להצעת דוידוביץ' האחרונה, בדיעבד הוא הגיע למסקנה כי כלל איו מקוס לבחון

את ההצעה. בכך שגה בית המשפט הנכבד קמא.

58. משפסל בית המשפט קמא את הצעת דוידוביא' האחרונה, הוא פנה לבחון את ההצעות שנותרו,
בעיניו, רלוונטיות - הצעת אילקורפ והצעת דוידוביץי בסך >10 מיליון ש"ח. והנח, חרף היתרונות
הכלכליים הברורים של הצעת דוידוביץ', עליהם לא חלק בית חמשפט קמא, הוא מצא להעדיף דווקא
את הצעת אילקורפ, וזאת כיוון שלא מצא (כביכול) מקוס להתערב בשיקול הדעת של בעלי תתפקיד,
אשר במהלך הדיון תמכו (אם כי בשפה רפה) בהצעת אילקורפ. מסקנתו זו של בית המשפט קמא
נסמכה על ההלכה לפיה במקרים בהם לא קיים פער מהותי בין ההצעות, לא יתערב בית המשפט
כעמדת בעל התפקיד. גס בכך שנה בית המשפט קמא, שכן ישנו פער אדיר בין ההצעות וגם מכיוון

שההליך שניהלו הכונסיס לא היה תקין, כך שאין ליתן לעמדתם (השגויה בענייו זה) משקל מכריע.

59. בהמשך התייחס בית המשפט קמא לשיקולים נוספים, "לבר-נשייתייםי', שהביאוהו להעדיף את
הצעת אילקורפ חרף נחיתותה הכלכלית = היתרון שבעל מניות אחר שישלוט כחברה לאחר ההליך ,<
העובדה שאישור הצעת אילקורפ יחסוך את הצורך לדון בשאלת זכות הסירוב; העדר עמדה ברורה
של הנושים ועמדת העיתונאים, אותה ביכר בית המשפט קטא על פני עמדת העובדים שאינם
עיתונאים (הגם שהעיתונאים מהווים את מיעוט העובדים בעיתון). גס ככל אלח שגוז בית המשפט
קמא, שכן בחינה מעמיקה של כלל השיקולים ח"לבר-נשייתיים" מובילה דווקא למסקנה ההפוכה,

והיא שהצעת דוידוכיץ' עדיפה.

60. לאחר מכן, בחן בית המשפט קמא את בקשותיו החלופיות של מר דוידוביץ' - לקיים התמחרות
| : שוויונית או להורות לכונסיס להתקשר עימו בהסכם למכירת מניות גלובס בהתאם למתווח המקורי
| ! - ודחה אף אותן. כך למשל, את האפשרות לערוך חתמחרות שוויונית פסל בית המשפט קמא על מנת
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שלא לדחות את ההכרעה בתיק, חגם שניתן היה לערוך את ההתמחרות באולם כית המשפט ובלו"*
קצר ביותר. גם בכך נקלע בית המשפט קמא לכלי טעות קשה.

61. לבסוף, ובבחינת למעלה מן הצורך, בחן בית המשפט קמא גס את הצעתו האחרונה של דוירוביץי נסך
110 מיליון ש'יח, וקבע כי אין להעדיפה, שכן הפער נינה לבין הצעת אילקורפ אינו מגיע לשיעור
המובהק הדרוש. גס בכך שגה בית המשפט קמא. שכן התעלס מעמדתם הברורה של בעלי התפקיד, כי

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

62. נעבור כעת לבחינת הטעויות שנפלו כפסק הרין.

ויז1*1ת שוויונית, בץ תצדד*^ ד, ב*ת המשפט ?מא ש<ה משדחה את ףךךישת לקיים ן;̂ו

63. כאמור בפתח הדברים יציין, כי פסק-הדין חרג בצירה ניכרת מהוראות הדיו וההלכה הפסוקה בכל
הנוגע למכירת נכסים בהליך כינוס, תוך אשרור ואימוץ תוצריו של הליך פגום וחסר שנערך על-ידי
חכונסיס לבחירת ההצעה הזוכה לרכישת מניות הכינוס, במסגרתו נבחרה ההצעה הנחותה לרכישת

חמניות שבכינוס.

64. בית משפט קמא קמא החל*ט שלא להיענות לדרישתו הנסיסית של מר דוידוביץ' לקיים הליד התמחרות
שתיתי בין הצדדים, וזאת למרות שהתמחרות שכזו התבקשה בנסיבות העניין, והכל כגימוק כי ייאין

זמן" להתמחרות בשל מצבו הפיננסי הרעוע של העיתון.

65. לאור העובדה שהליכי מימוש נכסיס הס הליכים נפיצים, שגרתיים, המהווים חלק משמעותי מעולם
הכלכלה בכל חברה מודרנית, האינטרס הציבוי< ומדיניות שיפוטית ראויה מחייבים, כי הליכי
כינוס ומימוש ינוצעו גדיד של שקי1$ת מלאת, שוויון ותחרות מיטבית. בכל מקרה, הליכי מימוש
, נעלי תפקיד נכסיס משועבדים מערכים אינטרסים רכושייס וכלכליים של צדדים רבים � נושים, חייב
ועוד. הליך מימוש הגכסים חייב לחג&יח לגל הצדדים המעורבים בו וחמוש סעי ס ממגי תחושה, כי
ההליז *יח הוגה שוויוני ואופטימאלי; איו דיד להבטיח תוצאה ז< (הן כהליך קונקרטי והן באופן

גללי) אלא בחליל המבטא תחרות שווה, דמויית מגרז והתמחרית.

66. ואכן, ההלכה הפסוקה, כמו גס ניסיון חחייס והפרקטיקה הנוהגת, מלמדים, כי הליך התמחרות
פתוח ושוויוני שבו הנכס העומד למכירה מוגדר בצורה ברורה ולצדדים ניתנת הזדמנות שווח להביא

את הצעותיהם, חינה חדרן המיטבית למקסם את התמורה לנושים.

67. לעניין וה ראו למשל את האמור בפש"ר 1371/01 מכנד*פאגלים מבודדים לגניה <£1990 בע"מ ני זפיר
: (פורסם כנבו, 27.11.2001) (להלן� "עניין מבגד''), כדלקמן

י9ך מהמפורסמות הוא כי האיגטדס הצימר* ח9לל< ש9אף, עד כמה שרק נ*ח{, להעדפת
חאת מכ1ח1 של עקרון השיחון. אינטרס *1טל< זח, כאשר כגזטק או , הליכים דמויי מכרז
פירוק עסקיגן, לובש גם פנ<ס טס13ת, 8<1חד(ת ורבות משקל: היות ועסקיגן בבעלי תפקיד
כת התמחרות עש1<ח להפיג אשר א*03 פחגלים בגכסיהס שלה0 אלא בנכסי הזולת, הרי ערי
ת הנצ<2 אשר תוארח ם א9 מעשימ שלא כדין, פועל יוצא של נעיי חששות לעריכת מחטפי

לעיל".

, למשל, את האמור בספרו של א' וולובסקי, כונס נכס<ם בדיגי החגיות (מהדורה שנייה, ; ; 68. ראו נס
: | ! 2004), עמ' 245, כדלקמן
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"כפרקטיקה, ההתמחרות משמשת כדרך המלך אשר באמצעותה מנסה בעל התפקיד להגיע
למחיר המירבי עבור ננסים שמתפקידו לממשם. הדרך של הזמנת הציבור להציע הצעות
וביצוע התמחרות בין מציעים שונים מביאה, בדרך כלל, להשגת התמורה המירבית עמר

נכסים שמכירתם נעשית במימוש כפוי".

69. יש להוסיף ולזכור, כי הליך שבו המכר מוגדר בצורה ברורה ושוויונית ומוצע באופן זהה לכל
המתחרים הפוטנציאליים, מקל גס על מלאכתם של הגוגסיס בבואם לבחור את ההצעה העדיפה,
כאשר הוא חוסך את החשש שמא חכונסיס, בשגגה (כפי שקרה במקרה דנן), ימליצו על ההצעה
הנחותה. ואמנם, בתום ההליך התמחרות שוויוני התמונה הרבה יותר ברורה - גאשי הצד שהציע את
ההצעה הגבוהה ביותר עגור בדיוק אותו הממכר, בתנאים שוויט, מוכר* כזוכה, ואיל* הצד שהפסיד

לא יכול לבוא בטענות, אלא לעצמי בלבד.

70. לא בכדי, אפוא, במהלך הדיון ובמסגרת העמדות השונות שהוגשו לבית המשפט קמא, הגונסיס לא
הציגו עמדה ביורה בשאלת המרכזית שעמדה לפתחם - מה* ההצעה העדיפה - וחלף זאת הגישו
לגיון המשפט קמא טבלאות ומסמכים, מת0 היה אמור בית המשפט קמא להסיק, מת* ההצעה
העדיפה. כך, למשל, בהודעת העדכון מטעם הכונסים מיום 2.3.2017, במסגרתה הוצגו לבית משפט
קמא היתרונות והחסרונות בהצעותיהם של המבקש ואילקורפ. מיאנו הכונסים מלנקוט עמדה ברורה
וחד משמעית. יצוין, כי בכך קיים פגם משמעותי ביותר, שכן, כאטור לעיל, בעת מינויים הורה בית
המשפט קמא לכונסי הנכסים להיעזר במומחים כלכליים ככל שהדבר נדרש ועל כן היתה ביכולתם,
ובנסיבות העניין היתה זו חובתם, להביא בפני בית המשפט קמא ניתוח כלכל< מטעמיס, המנתח את
ההצעות ומסביר את ההבדלים ביניהם, כדי שניתן יהיה להכריע, על סמך חוות דעת וניתוח
מקצועיים, איזו הצעה עדיפה. בפועל, בפני בית המשפט קמא הונחה רק חוות דעת מקצועית אחת -
חוות דעתו של ד"ר פריוט מטעמו של המערער, אשר לא גתקבלה על ידי בית המשפט קמא, ללא

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

71, לא למותר להוסיף, כי במסגרת ההליך בפני בית משפט קמא, הועלתה טענה 0צד בר און כי אין היא
מחויבת להשתתף בתתמחרות כיוון שעומדת לח זכות הסירוב. בהתייחס לעמדה זו יש להבהיר, כי
אין בהתמחרות כדי לפגוע בזכות הסירוב, שכן בר און תמיד יכולה להשוות את ההצעה של מר
דוידוביץ' (גם כמהלך חחתמחרות עצמה וגס לאחריה, במסגרת פרק הזמן שעומד לרשותה לעשות כן

לפי תקנון מוניטין).
72. מעיון בפסק-הדין ניכר, כי גס בית המשפט קמא, בכל הכבוד הראוי, נגרר אחר חוסר מובהקות זו של
עמדת הכונסיס ואחר העובדה שלא ניתן היה לערוך השוואה כלכלית אמיתית בין ההצעות השונות,
וביכר לפיכך ליתן משקל רב לשיקולים "לבר נשייתים'י, באופן שהביא לכך שבסופו של יום ההצעה

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

73. ודוק� מקום בו היתח מתקיימת התמחרות מסודרת ושוויונית בין הצדדים, ברור שהטענות של
אילקורפ והמערער ברבר עדיפות הצעת כל אחד מהצדדים על פני חברתה היו נדחות, שכן בסופה של
ההתמחרות היה ברור מיד מיהי ההצעה העדיפה (כיוון שהממכר חיה זהה וחתגאים היו זהים),

כאשר טי שהציע מחיר גבוה יותר - היה מוכרז כזוכה.

; 74. יתרה מכך, הסירוב לקיום הליך טבעי ושגרתי של חתמחרות בין אילקורפ למערער מהווה פגם
ן משמעותי אף יורנר, מקום בו בית המשפט עצמו חורה בכתב המינוי של הכונסיס כי על הכונסים
ת <0<0וש השעבודים בא1פן 0יג\ב<, {נכלל אלה ... <9דסמ( חזמגה ! לנקוט� י9ע1לות אשר רררשו
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להציע הצעות, <ערכ1 הליך חתטחר1ת ...". בנסיבות אלה, החלטת בית המשפט לשנות מהחלטה זו,
ולהתעלם מדרישתו של המערער, כי בית המשפט קמא יורה לכונסיס לפעול לפי אותה הוראה ברורה

לקיים התמחרות ביו הצדדים, מהווה פגס ממשי כהליך.

75. ההחלטה שלא לקיים התמחרות שנויה במיוחד, בשים לב לעובדה שבענייננו הצדדים הרלוונטיים
הוכיחו, כי הס עדיין מ<כגים לשפר את הצעותיהם ואמנם שיפרו הצעות אלה אפילו בדיון שהתקיים
, כפני בית המשפט קמא4. ועל אחת כמה וכמה משהסתבר, כי המערער מוכן להמשיך ולשפר את
ן הצעתו (בעצם הגשת ההצעה המשופרת על סך של 110 מיליון ש"ח). כנסיבות אלה ברור, כי קופת

הנושים יכלה להרוויח מהליך התמחרות מהיר עליו היה מורה בית המשפט קמא.

76 יצוין, כי הנימוק כאילו מצבו הפיננסי הרעוע של העיתון מצדיק להימנע מהתטחרות, בכל הכביד,
אינו יכול להתקבל. מצב פיננסי זה לא היה חדש וחית ידוע מלכתחילה. מה גם שניתן היה לקיים את
ההתמחרות בלוח זמנים קצר ביותר, אפילו באולם בית המשפט הנכבד, בדיון שהיה נקבע מידית,
ובלבד שבית המשפט קמא היה מגדיר את הבסיס השווה והאחיד עליו מתמחרים הצדדים (קרי

הממכר לפי הצעת אילקורפ או הממכר לפי הצעת המערער).

77. יש להוסיף ולהזכיר בעניין זה, כי הצעת אילקורפ היתח לרכישה של חלק מנכסי מוניטין בלבד (עיתון
גלובס, המזומנים בקופה והלוואת אילקורפ) וכי בגין נכסים אלה הציעה אילקורפ סך של כ-55
מיליון ש"ח בתשלומים. זאת, בעוד שהמערער הציע במסגרת תגובתו "לבקשת הכונסים כעניין
אישור הסכם מכר מניות מוניטין לחברת אילקורפ וכן לתגובות הצדדים לבקשת דוירוביץ'", לרכוש

כדיוק את אותם נכסים תמורת סכום של 60 מיליון ש"ח, במזומן.

78. מכל האמור ברור היו* כבר בעת הדיון, כ< התמחרות שויייגית (אל ללא צורן בדחיית מיעד כלשהי)
תביא לקופת הגושים סן של 60 מיליון ש"ח במזומן, העולה בבל מקיה על ת ס כימי ם שאמורה

אילקורס לשל0 (בתשלומים, לא ודאיים) גגיו אותת תכולה בדיוק.

79. אולם, בית המשפט קמא כלל לא התייחס כפסק דיגו להצעח זו של המערער, או לכל הפחות, לא קבע,
כי יש לערוך התמחרות על ממכר זה ובכך נפלה שגגה בפסיקתו.

80. מכל האמור בריר, כי קבלת טענת הכוגםים כאילו מוטב שלא לערוד תתמחיות אשר יכול יתאיין
את הלין המגירה - חיתה שגויה, הו מכיוון שניתן היה לבצע התמהרות זו לאלתר וללא צורן
בדחייה כלשהי, והן משום שנדור שבהליך התמחיות זה חיה מתקבל בוודאות סכום גבוה יותר מזח

שהוצע בהצעת אילקורפ.

81. מכל המקובץ עולה, כי ההחלטה שלא לקיים התמחרות בין המערער ואילקורפ הינה שגויה, וכי מן
הראוי שכית משפט נכבד זה יתקנה חן על מנת לעשות צדק במקרה הפרטי שבענייננו והן על מנת

להסדיר את ההלכה כעניין זה מעתה והלאה.

4 כך הן אילקורפ ותן דוידוביץ' שיפרו כל אחד בתורו את הצעתו כמהלך חדיון עצמו. כך שיפרה אילקורפ את הצעתה
; ן מיליון ש"ח כשהעלה את הצעתו מסך של 102 מיליון ¤ ל-106 מיליון ¤ במהלך הדיון עצםו.חתחייבות שלא לפטר בפיטורי ונמצוס את עובדי המנחלח עד סוף שנת 2017. בדומת שיפר דוידוביץי את הצעתו 4-2ביחס לעובדים, חן בחתימת הסכס קיבולי עם העיתונאים (הסכם על חתימתו הכריזה במהלך הדיון! וחן באמצעות
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גץ לתתעלם מהצעתו ה^חרןןה של המערער \ל. ^<ת המש0ט ק^א שגו; בקביעה ק* י

82. כמפורט לעיל ולהלן, בפסק-הדין גפלה שגגה מהותית, היורדת לשורשו של עניין, עת גקבע שאין
. להביא בחשבון את הצעתו האחרונה של מר דוידוכיץי

83. לאחר שסקר את ההשתלשלות העובדתית של ההליך, כחן בית המשפט קמא האם עליו להתייחס
כמסגרת פסק-דינו להצעה האחרונה של המערער, וקבע, כי עליו להתעלס ממנה, שכן זו ניתנה לאחר

שהסתיים הדיון וכשבית המשפט פרש למלאכת כתיבת פסק הדין.

84. את קביעתו זו השתית בית המשפט קמא על ההחלטה שניתנה נרע"א 7311/10 גהן ני רדון (פורסם
; על פסק הדין שניתן ברע"א 338/83 חפציבה הברה לבניין ; "עניין גחן") בגבו, 19.06.11) (להלן
ופיתוח בע"מ ני המסרקים של גגר לוינסקי גע"מ - בפירוק, פי'ד מא (3), 449 (להלן� "עניין
! , 23.8.2009) (להלן חפציבה'י); ועל פסק הדין שניתן בע"א 3301/08 פטל ג' עו"ד איר* (פורסם בנבו

"עניין פטל").

85. אלא שהנסיבות העוטרות ביסוד כל פסקי-הדין האמורים שונוו! 10 סיבות ענייננו* שבו כלל לא גערך
הליך של התמחרות, אלא הליך מוזר במסגרתו שופרו שוב ושוב ההצעות, מבלי שהיה "קו גבולי1
, שלאחריו הוכרו זוכה או הובהר בצורה מובהקת שלא ניתן עוד לשפר את ההצעות; ולאחר ברור
הדיון שנערך במעמד הצדדים ושנמסגרתו כאמור שופרו ההצעות מספר פעמים, פנה בית המשפט
. בטרם ניתן פסק-הדין, שופרה שוב הצעת אחד המתמודדים קמא למלאכת כתיבת פסק�הדין

(המערער).

86. פטקי'�הדין אליהם הפנה גית המשפט קמא גלל אינם עוסקים בהלין גיגוט מסוג זה. בעניין כהן
, וטשכך ההלכה שנפסקה בהם וכעניין פטל התקיימה התמחרות, ובעניין תפציבה דובר בהליך מכרז
כלל אינה רלוונטית לענייננו. בהליכים אלה, כידוע, יש מועד סופי וברור להצעת הצעות אחרוגות,
בעוד שבענייננו, משלא התקיימה גלל התמהרות, ילא הוגיז זוגה בהתמהרית, ממילא לא ניתן אף
ליאות בהצעות שהיגשי ושופרו על ידי הצדדים גבאלה שה<תה גצידו בשום שלב ציפייה לגיטימית

לסיום התהליכים וגגאלה שמזגות את המציע "בחסינות" מפני הצעה חדשה.

67. יתרה מזאת 1 הנסיבות החריגות של פסקי-הדין שעליהם הסתמך בית המשפט קמא כדי להצדיק את
קביעתו, כי לא ניתן להתייחס להצעתו האחרונה של המערער כאמור לעיל, והשונות שלהן מנסיבות
ענייננו, דווקא מהזקות את טענות המערער, גי גמקיה דנא שומה היה על בית המשפט קמא לשקול

את הצעת דוידוביץי האהרוגה.

, 88. כך, לשם ההמחשה, בעניין גהן ההצעה המאוחרת הוגשה באיחוי ניגר של למעלה מחודשיים וחצי
. נסיבות אלה ללא תסבר כלשהו לאיתור הרב, כאשר התמורה כבי שולמה במלואה על-ידי הזוכה

רחוקות מנסיבות ענייננו כרחוק מזרת ממערב.

: 89. באמור לעיל, לגל אורז הדרך, לרבות בבוקר הדיון מיום 2.3.2017 ובמהלגו, שינו הצדדים את
הצעותיהם ושיפרו אותן. כדיון הביעו הכונסים את דעתס כי למעשה שתי ההצעות שקולות, ולשאלת
בית המשפט לגבי עדיפות אחת ההצעות, מסרו כי משיקולים שוגים יש נטייה מסוימת לטובת הצעת
, 0נה עמדת 3תס< � *<שאלת בית חמ&פס אילקורפ, וכך טען עו"ד מטרי (אחד הכונסיס) בדיון
ב ש*2*1 6ח מ31ת8ות לחעעח #ס9<#ת. כ90ת המאזניים מאיד םארד ; ח<3ס<ם <#צע$#, א3< 0ש*

פךת 03ו לרוגםאעמדתהעובדיס י: ג* מאחי רוצים לשמ<עעמדותג1ס לות. ה" : שעו
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90. בנסיבות אלה, קשה לראות איזו ןני0י*ה לגיטימית הייתה עשויה להיות למי מהצדדים, <י הצעתו
תהיה ז1 שתאישי (להבדיל מהתקווה והרצח לזבות), גדומה, לא ברור איוו הסתמנות הייתה יגולו?
להיות למי מהצדדים, כל עוד לא אושרה אהת ההצעות על ידי בית ה8ש0ס קמא, במיוחד שעה שאף

צד לא שינה את מצבו לרעה.

91. לכך יוסף, כי הצעתו האחרונה של המערער הוגשה ביום ראשון בבוקר (לאחר שהדיון התקיים ביום
חמישי אחר הצהרים), כלומר � באמצע חיו רק יוס שישי ושבת, וגם בכן יש כדי להקהות את אינטרס

ההסתמכות, ככל שנוצר.

92. עוד נזכיר, כי כגל שנוצרה ציפייה או הסתמכות כלשהי אצל מי מהצדדים, הרי שחיה זה מר
, אשר השתתף בהתמחרות שערכו תכונסיס למכירת עיתון גלובס, ואף זכה בה. אלא דוידוביץ'
שבעקבות הדיון שנערך ביום 12.01.2017 שוגח מתווה העסקה, והחל הליך שאינו עולה בקנה אחד עם

המקובל במכירת נכסים בהליכי כינוס.

93. אס כן, נסיבות ענייננו ובחינת ההלכה הפסוקה אליה הפנה בית�ר�ימשפט קמא, מובילות למסקנת
ההפוכה מזו שהגיע אליה בית המשפט, ולפיה היה עליו להתייחס להצעת המערער האחרונה. בית

המשפט קמא לא עשה זאת ובכך שנה.

94. למעשה, גס בפסיקה אחרת של בית המשפט קמא גמצא חיזוק לעמדת המערער, לפיה בנסיבות עניינו
היה מקום לקבל את הצעתו האחרונה. כך, בפש"ר 25540-02-13 בנק אגוד לישראל בע"מ ג' 9וגס
, , הורה בית המשפט על פתיחת ההתטחרות מחדש גגסים רשמי תל אביב (פורסם כנבו, 14.2,2014)
, טרם הוכרז על-ידי בית המשפט הזוכה לאור קבלתה של הצעה משופרת, משוס שבדומה לענייננו

בהתמחרות, וטרם התגבשו תנאים גיספים המכוננים את הזכייה במרכז .�

יעיון בכתבי הטענות מלמד שהמשיבה סרמ הוכרזה כזוכה. במו ג0 שהיה ברור לה
ת חמשפס ומשכד חיה ידוע לה שכל עוד שבית המשפט לא שהצעתה כפופה לאישור בי
. לכן, אין עסקינן במי שכבר נקבע מת אפשרות. שהמכירה לא האושר מאשר את המכר. #יי
שהוא זכה גהתמחרות ורכש את הנכס נשוא אותה חתמחרות. לענייך זח אפגה לפרוטוקול
חתמחרות שצורף לבקשה המלמד ט כעלי התפקיד גקט1 כלשון מפורשת ושאינה משתמעת
̂ר הודגש לשנ< פכיס,ולפיח המשיכה לא הוכרזה כזוכה,אלא כבעלת ההצעה הגבוהה ביותר. ע
ת ואישור בית כ0ר*ט71;1ל שאישור ההצעה יעשה ב9פ*4 להסבם המכר. פדוט&ול ההתמהרו
ת ההבאה האתראה" בפסיש. המכול ה0ש0ס. בל 4ולה טר0 תתממש*. ומשכד סרמ ניתנח "
את זכייתה של המשיבה באופו מלא, ובשוכח מהצעת ק*מ< רגילה כבכל החה רגיל ביו

חת ההתמחרות מהדש". , איו מגיעה מפתי צדדימ שלא במסגרת הליב*0 משפג1יי0.0שכד

95. דברים אלה כאילו נכתבו לענייננו אנו, ומלמדים גס הם, על הטעות שנפלה ב0סק-הדין בכל הנוגע
לקביעה כי אין להתייחס להצעתו האחרונח של המבקש.

96. לכל האמור נוסיף, כי מהחלטת כית המשפט קמא מיום 3.3.17 (יום שישי שלמחרת הדיון), עלה כי
אף בית המשפט קמא הנכבד עצמו לא סכר כי חל על המקרה עקרון סופיות הדיון. שתרי, אחרת,
1 מדוע לאחר שתם אותו דיון ביקש לקבל בכל זאת את עמדת הנושים המובטחים באשר "לעדיפות בין
הצעת דוידוביץ' לבין הסכס אילקיר©"! יתרה מכך, ביום 5.3.17 ביקש בית המשפט הנכבד, כי
"כוגסי הנכסים יואילו להתייחס כמסגרת העמדה של הנושים המובטחים שאותה יש להגיש היום. גם

. להודעת דוידוביץי שהוגשה עתה לבית המ&פט"

/
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97. עצם העובדה שבית המשפט ביקש עמדה שכוי, מלמדת כי הדיון טרם תס.

98. לסיוס נקודה וו, נבקש להתייחס להערת בית המשפט קמא, בי לא ניתן נימוק עניימ על ידי מר
דוידוביץ' לכד שהשיפוד שניתן במסגרת הצעתו האחרונה לא הוצע כבר כמהלך הדיון (עמ' 15 לפסק
הדין). בהקשר זה יש לציין, כ< בהודעת העדכון מטעמו, שהוגשה ביום 5.3.17, מר דוידוביץ* נימק אף
נימק את הטעמים להגשת ההצעה המשופרת דווקא בעיתוי שהוגשה, כדלקמן: "בשים לב להחלטת
ביו* חמשפט ולנבבד מיום 3.3.2017, ובעקבות פניותיהם של נציגי העובדים שאיגס עיתונים ובאת

גוח6 ...".

99. כלומר, מר דוידוביץ' הסביר, כי הגיש את הצעתו האחרונה נוכח העובדה שבית המשפט טרם סייס את
מלאכתו, מכיוון שבית המשפט קמא ביקש לקבל עמדת מעודכנת של הנושים, ולאור פניותיהם של נציגי
העובדים אשר גרמו לו לשקול מחדש את הצעתו ולהוסיף במסגרתה מספר מיליוני ש"ח להצעתו. המדובר

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

100. מכל האמור עולה, כי לא היה מקום להתעלם מהצעתו האחרונה של מר דוידוביץ', וטעה בית המשפט
קמא בכך שהתעלס ממנה.

ק?רפ 10̂ מ<לי1ו ש"ח עד<0ז? על <?צעת̂   נסו 
ו. ו?צעת דוידזביזיי

£2י י<ג)
101. שגיאה מהותית נוספת שנפלה בפסק הדין נוגעת לעמדתו של בית המשפט קמא כאילו יש להעדיף את
הצעת אילקורפ על פני הצעת דוידוביץ' הקודמת (בסך 106 מיליון ש"ח}, מהטעם שבית המשפט ייטה

בכלל לקבל את המלצת בעלי התפקיד.

102. אלא שהמקרה דע (בהתעלם מההצעה האחרונה של מר דוידוביץ') הוא דוגמא מובהקת לאותם
מקרים מיוחדים וחריגים שבהם היה על בית המשפט קטא להתערב בשיקול דעתם של בעלי התפקיד,
באשר בענייננו נפל פגם מה<תי בשיקול דעתם של כעלי התפקיד הן נוכח ההליך הבעייתי שניהלו
וסירובם לקיים חתמחרות שוויונית חרף החלטות המינוי, והו נוכח העובדה שהטלצתם לאשר את

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

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

ש"ח - הגס שחכונסים ניסו להציגה ככוו, ולמעשה, שוויה הריאלי עימד על ג�75 מיליון ש"ח בלבד'
אי( ספק כי מדובר ב0ער עצום בין ההצעות.

104. כנסיבות אלה, העדפת הצעת אילקורפ על ידי בעלי התפקיד, חרף תפער העצום בין שתי ההצעות,
מהווה פגם מהותי באופן הפעלת שיקול הדעת על ידי כעלי התפקיד. מתך עדיפות להצעה של אילקורפ

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

105. כשהפער הוא כה מובהק, לא יכול בית המשפט קמא לנמק את קבלת המלצתם של בעלי התפקיד,
בכך שבית המשפט לא נדרש לבחינה כלכלית דווקנית של ההצעות (עט' 18 לפסק חדין). במקרה זה,
בכל הכבוד, אין צורך בבחינה כלכלית רווקנית, ולא גדוש יותר מחשביו פשוט, כדי להבין שהצעת
אילקורפ נמוגח לעין שיעור מהצעת דוידוביץ' שהיגה לתשלום 106 מיליון ש"ח ללא תנאים כלשחם,

וזאת חרף הניסיין של בעלי התפקיד להציגה אחרת.
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106. בכל אופן, ככל שהדברים לא היו ברורים יחד משמעיים, מכלול השיקולים חייב את כונסי הנכסים
להיעזר בחוות דעת כלכלית, ואת זאת היה על בית המשפט קמא לדרוש מהם לעשות (בהתאם גס
לסמכות שהקנה להס כעת מינויים, כאמור לעיל), כדי שיוצג בפגי כלל הצדדים ובפני בית המשפט
קמא ניתוח מקצועי ואובייקטיבי של המשמעויות הכלכליות של שתי ההצעות. רק כדרך זו ניתן חיה
להגיע למסקנה האם מדובר כהצעות דומות, או שונות לחלוטין (כפי שסבור המערער ועולה מחוות
דעתו של ד"ר פריזט, שהיא חוות הדעת הכלכלית היחידה שעמדה בפגי בית המשפט קטא). גם בכך

נפל פגם מהותי בהתנהלות כונסי הנכסים, שהצד<ק התערבות בהמלצתס ואף טעות בפסק הדין.

1̂י< ה^מית< ?>ול ***נת א<לקיים (12 ן \

107. נתחיל בעובדת היסוד� בהתאם להצעת דוידוביץ' שהיתה בסוף הדיון מיום 2.3.17 הכונסיס מקבלים
במזומן בתשלום מידי, לזך של 100 מיליון שי'ח ללא כל סיכון באשר לתמורה וכאשר למועד תשלומה

(שכן המדובר בתשלום מידי במזומן), ו-6 מיליון ש"ח נוטפים כעבור שלוש שנים.

108. 1£וטת זאת, הצעת אילקורפ נמוכה משמעותית בהיקפה הכספי (55 מיליון ש"ח ברוטו בלבד), היא פרוסה
על פני תקופה ארוכה, היקפה הסופי מוטל בספק (ואין בטוחות להשלמתה), ובנוסף אין שום ודאות
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 �

109. ראשית. בניגוד לרושם המטעה שעולה מהבקשה שהגישו מכונסים למעשת בחצעת אילקורפ מוצע לשלם
לקופת הכינוס במזומן סד של 33.68 מיל*ג1 ש"ח נלבד. סך נוסף של 14.534 מיליון ש"ח ישולם דל5לאחר
אישור חלוקת הנכסים הכספיים של טוניטין כדיבידנד (או יגיע התשלום המצטבר לסך של כ-48 מיליון

ש"ח).

110. יתרת התמורה הנטענת, לפי הצעת אילקורפ, העומדת על סך 6.783 מיליון ש"ח, תשולם י£ לאחר 15
חודשים וזאת במועד מימוש אופציית חוט (וכנראה מתוך חלקה של אילקורפ בתשלומים שיתקבלו, אס

יתקבלו, ממימוש האופציה האמורה), כאשר איו שום בטוחה שניתנת להבטחת חלק זה בתמורה.

111. נמצא, כי חלק נכבד מהתמורה הבסיסית שאמורה אילקורפ לשלם לקופת הכינוס אינה במזומן, וקיימת
חוסר <דאות בקבלתה או ל&תות בקבלת חלק משמעותי ממנה.

112 שנית. היתרה המשוערת בסך של 51.6 מיליון ש'יח (שתביא את הכונסיס לסך הנטען של כ�106.6 מיליון
ש"ח בקופת הכינוס) מותנית כמימוש נכסים אחרים כגון מכירת שברי האחזקות בחברות הסטארט אפ
(כשמועד המימוש אינו קצוב בזמן והיקפו מוטל בספק), ובקבלת תמלוגים מגלובסקוס שיתקבלו (אס
וככל שיתקבלו) בפריסת תשלומים על פני שלוש שנים לפחות. כלומר גם רכיב זה של התמורה אינו קצוב

בזמן ואינו תאי, קרי - קופת הכינוס אולי תקבל סכומים אלה ואולי לא תקבלי

113. לעומת זאת הצעת דיידוניאי אינה מותנית גדבר. דוייובי>יי משלט 100 מיל+ת ש"ח במזזמו, ביו אם
האחזקות בחברות הסטארט א0 *מ9יו *נ*ו אט לאו. כי1 אם תמלוגי ינלובסקימ יתקבלו וביו אם לאו.
: מבלי שקופת ח3*נוס לוקחת בנסינות אלה סינוו כלשהו. ומוטיח ומשלם כעבור 3 שניט 6 מיליוו ש"ח

: נוספים* ללא בל תנאי.

ן 114. די להשוות אס כן, בין הצעת דוידוביץ' להצעת אילקורפ בהיבט זה, בכדי ללמדנו, כי הוודאות בקבלת
שחלק עצום מהתמורה לקופת הכינוס בהצעת אילקורפ מותנה בהתקיימות מספר רב של אירועים< ו1 ן 100 מיליון ש"ח במזומן (בתוספת עוד 6 מיליון ש"ח) עדיפה לאין שיעור על הצעת אילקורפ, לבטח שעה
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ופעולות משפטיות סבוכות ופתלינלות (כגון ?. קבלת החלטות על חלוקת דיבידנד בעין, בשעה שכל החברות
"שאמורות" לחלק דיבידנד בעין, נכלל אינן עומדות במבחני החלוקה); הצלחה במימוש מכירות נכסים

במחירים ספקולטיביים משוערים וביוצא כאלה.

10̂ 115. זאת ועוד, לחבטחת הצעתה מעמידה אילקורפ ערבות בנקאית בסד £.4 מילית ש"ה בלבד פחות 0-נ
מהיקפה הנטען (בעוד שמר דוידוביץ העמיד לכונסיס ערבות בנקאית בסך של 10 מיליון ש"ח). עובדת זו
מחריפה שבעתיים את הסיכון שבהצעת אילקורפ על פני הצעת דוידוניץ', שהרי מקום בו חלק משמעותי
מהתמורה בהצעת אילקורפ אינו במזומן ומותנה בחתקיימות מספר אירועים משפטיים סבוכים כאמור,

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

116. זאת ועוד, כרור גס שאין במסגרת הצעת אילקורפ שום בטוחה על יתרת התמורה בסך של 51.6 מיליון
ש"ח שחכונסיס מקיוים להכניס לקופת הכינוס כתוצאה ממימוש שאר נכסי מוניטין, כגון ממכירת שברי
האחזקות בחברות הסטארט אפ וגביית מלוא תמלוגי גלובסקוס (בטוחה שקיימת אוטומטית בהצעת

דוידוביץ/ כיוון שהתמורה משולטת מראש ובמזומן).

117. כלומר, לא מן הנמנע כי בסופו של יום, כל שיוותר בידי הכונסיס, הוא רק הכספים שמשלמת אילקורפ
במזומן כתשלום ראשון (בסך של כ-38 או אפילו 48 מיליון שי'ח), כאשר על השאר אץ בטוחה כלשהי.
לעומת זאת, כאמור בהצעת דוידוביץי גיתגת בסוחח לכל אלה, בדמות תשלום של 100 מיליון ש"יו

במזומן!

118. בהקשר זה, גם אס נתעלס מחוסר הוודאות והבעייתיות הגלומה בהצעת אילקורפ, שמותנית במימושים
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
(כעוד שנים רבות) על סך של 106 מיליון ש"ח, הרי שעדיין, ברור שהצעת דוידוביץ' עדיפה משמעותית,
שכן, מקום בו מהוונים את הצעת אילקורפ (106 מיליון ש"ח העתידים להתקבל בפריסה של 3 שנים

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

119. מעבר לכל האמור לעיל יש להוסיף ולהדגיש, כי בניגוד לאופן בו הוצגה על-ידי הכונסיס, הצעת אילקורפ,
גם אס כל תנאיה יתקיימו במלואם, לא תגניס גשומ מקרה סך של 106 מיליון ש"ח לקופת הגיגוס,
>זלא סכ<© נמול משמעותית, וזאת עקב עלויות המימוש, והיבט* הטס הברונים בהצעת אילקורפ.

ונסביר �

120. ראשית, לפי בקשת הכונסיס (ומעיון כהסכם אילקורפ המורכב), ניתן להבין, כי אפילו מהתמורה
הראשונית שאמורה אילקורפ לשלס לכונסים ולכונסי הפועלים יש לנכות תחילה: ^74.86 משכר
המגשרת (שלא פורט); ^74.86 מדמי ההסתגלות למגכ"ל מוניטין (שלא פורט), ^74.86 משכר המגיע
; 6/*74.86 משכ"ט ליועמ"ש לדירקטוריון מוניטין וליועץ חמס של לדירקטורים במוניטין (שלא פורט)

; ו-<^4.86? משכר טרחת רו"ח. מוניטין (שלא פורטו)

121. הכונסיס התעלמו מסכומי ניכוי אלה בסיכום התמורות שערכו עבור בית המשפט קטא בסעיף 12
לבקשתם לאישור הצעת אילקורפ, ובכך ישנה טעות מהותית, שכן ניתן לשער שמדובר בעלויות
משמעותיות שירדו מקופת הביגוד, סביר להניח, שאילו היו כונסי הנכסים נדרשים להציג חוות דעת

כלכלית, ניכויים אלה היו מובאיס כחשבון ומשמעותם היתח מוצגת לבית המשפט קמא.

ו . 122. שנית, חלק הארי מהתמורה שתגיע בסופו של דבר לקופת הכעוס (אותם 106 מיליון ש"ח כביכול) לפי
| ן הצעת אילקורפ, מותנים במימוש גכסים שונים (תמלוגי גלובסקוס, מימוש שברי האחוקות בחברות
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חסטארט אפ, קבלת הדיבידנדים בעין יכו')- אלא שאפילו הכונסים ואילקורפ מודים שייתכן מאוד
שפירות המימושים חללו חייבים במס, כפי שעולת מהאמור בהסכם אילקורפ. כך למשל לפי סעיף 4.7.3
להסכם אילקורפ, הכספים בגין תמלוגי גלובסקום ייעברו לכובסים בניבוי מס או הוצאות ישירות שיחולו
על גלוכס או מוניטין. כדומה, בסעיף 410 להסכם אילקורפ מוסבר כי הכספים שיתקבלו כתוצאה
ממימוש הנכסים הנוספים (קרי מכירת שברי האחזקות כחברות הסטארט אפ} יתקבלו לאחר ניכוי מס

וגל שאר ההוצאות שידרשו לצודד מימוש ה<3סים.

123. נמצא, כי הטענה כאילו הצעת אילקורפ עדיפה על פני הצעת רוידוביץי מתעלמרנ לחלוטין מעלויות המס
הנכבדות, כמו גם מההוצאות הכבדות שבוודאי יידרשו לצורך מימוש הנכסים הנוספים וקבלת תמלוגי
נלובסקום (הוצאות שכ"ט לעוה"ד, לשמאים, לרואי חשבון, לניהול המנהלת שתקום למימוש הנכסים

וכיוצא באלה).

124 בנסיבות אלה ברור, כי טקום בו חכתסיס היו לוקחים בחשבון בתחשיב "סיכום התמורות" את כל
התמורה י'נטו'י, לאתר הפחתת בל עלויות חמס והוצאות חרבות שיחיו כרוכות במימוש עסקת א<לקור0
*מגירו* בל אותגז נכסינו, חייגו מגלים כי הצעת אילקורפ עומדת על הרבה הרבה פחות מסך של 100
מיליון ¤, וגס אלה ישולמו בפריסה על פני שטס רבות. וזאת שוב, לעומת 00נ מיליון ש"ח במזומן ועוד 6

מיליון ש"ח לאחר 3 שנים בהצעת דוידוביץ'.

125. שלישית, הערכות תשווי של אחזקות מוניטין בחברות הבנות ושל תמלוגי גלובסקוס (אשר עליהן
מכיססת אותה הערכה כאילו הצעת אילקור© עדיפה על פני הצעת דוידוביץ') חן ספקולטיביות, ואין שוס
בטוחה שהתמורה האמיתית שתתקבל בגינם לא תהא נמוכה באופן משמעותי מזו ששימשה כסיס
לחישוב סכום התמורות שערכו חכתסיס בבקשתם לאשר את הצעת אילקורפ. כן למשל כשמדברים על
חברות הסטארט אפ, מי לידינו יתקע כף שבכלל ניתן לממש שברי אחזקות אלת בסכום כלשהו, ואין

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

126. כלומר חסד של אותם 106 מיליון ש"ח לקופת הפירוק בחלופת אילקורפ תיגה ספקולטיבית מאוד ותלויה
כולה באפשרות לממש את האחזקות בחברות הסטארט אפ ובקבלת תמלוגי גלובסקוס בשוויים שייחסו
להס חכונסים, בעוד התמורה בעסקת דוירוביץ' 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.

127. כלומר אפילו אס השווי המוערך של התמלוגים ושל האחזקות בחברות זהה בשתי ההצע\ת, הרי
שבהצעת אילקורפ הכתסיס נוטלימ על עצמס את ה9*כו( מקום בו התמורה הריאלית שתתקבל בפועל
תהא נמוכה מזו המשוערת, ואילו גתצעת ויוידוביץ' *<ן ס<כון, וזאת מכ*וו1 שהמדובר בתשלום אחד,

במזומן, בו הכונסיס מקבלים מיד 100 טיליט ש"ח (ללא ניכרים, הנחות ותקוות)!

128. מכל המקובץ ברור. כי לא ניתי להסתמד על ולטענת כי הצעת אילקוי0 תב*א לקופת הכינוס 106.6
מילית ש"וז. למעשה, לאחר שנערך תחשיב ריאלי, הכולל בחובו את כל "ההוצאות", את כל "הניכויים"
ואת כל עלויות חמס, ואת ההיוון הרלוונטי הנובע מכך שמדובר בחלופה שתתממש במלואה על פני שניס
רבות, מתגלח, כי קו0ת הכינוס תקבל בחלוטת אילקורפ. גם בהנחה שכל תנאיה יתקיימו. תמורת נמוכה

משמעותית העומדת על סד של בי75 מיליון ש"ח.

129. בהקשר זה נוסיף ונציין, כי בהצעת דוידוביץ' ניתנה לכונסיס הטבה נוספת שיכולה לשפר את מצבה של
קופת הנושים בהקשר של האחזקות בחברות הסטארט אפ. לפי הצעתו, יפעל מר דוידוביץ' כבעל השליטח
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במוניטין ליתן לכונסיס אופציה עד לסוף חודש אוקטובר 2017, למכור את מלוא האחזקות של מוניטין
בחברות הסטארט אפ בתטורח לסך העולה על 8 מיליון ש"ח גטו. לכן, ככל שהכונסיס מסוגלים למכור
את כל האחזקות האמורות בסך העולה על הסכוס של 8 מיליון ש"ח נטו, יקבלו הכונסיס **>74.86

מהתמורה העודפת שתתקבל ממכירה כאמור.
ו

130. טבל האמיר עולה, כי הצעת דוייוביץ' שעמדה גפני בית המשפט קמא בתים הדיין מיום 2.3.17 הידנה
עדיפה משמעותית על וו של אילקייפ, ילכו טעה בית המשפט הנכבד םשביכי להתבסס על עמדת בעלי

התפקיד ביחס לעדיפותה של הצעה זו.

131. בהקשר זה נוסיף ונציין, כי גם הצעתו המקורית של דוידוביץ' לרכישת עיתון גלוכס תמורת 45 מיליון
ש"ח (שזכתה בהתמחרות שנערכה ע"י הכונסים), עדיפה משמעותית על פני הצעת אילקורפ. ונסביר;

132. כפי שהכונסיס תיארו בבקשתם לאישור הצעת אילקורפ, התמורה עכור עיתון גלוכס בעסקת אילקורפ
מחושבת לפי ערך כולל של 45 מיליון ש"ח (בדומה להצעתו המקורית של דוידוביץ') אלא מאי? שבעוד
כתסיס, הי* שלפ* הצעת שמי דייזיוביץ קינח את עיתון <ליבס על מה שיש בי, ולא יויש מימיו ̂ג
אילקורפ נדרשים הכונסים לממן תחילה 4 מיליון ש"ח מתוך קופת המזומנים המצויה במוניטין לשם

כיסוי ההוצאות השוטפות וההפסדים שצבר בינתיים עיתון גליבס.

133. כמילים אחרות, לפי הצעת אילקורפ תיטחד למעשה העיתון ב7יד של ג�41 מיליון ש"ח בלבד, שהינו
פחות מזח שהוצע על ירי מר דוידוניץ' בהצעתו המקורית. ברור, כי אין ולא היח הגיון כלכלי להעדיף את

הצעת אילקורפ על פני הצעות רוידוביץי.

ו(3) חוות הדעת הכלכלית

134. כאמור, לתשובה שהגיש דוידוניץ' ביום 12.3.17 צורפה חוות דעתו הכלכלית של ד"ר שלומי פריזט
(לשעבר המשנה לממונה על ההגבלים העסקיים). חוות דעת זו מתייחסת לא רק להצעת דוידוכיץ'
האחרונה, אלא גס להצעות קודמות שנוע דוידוביץ' לרבות ההצעה שעמדה על 100 מיליון ש"ח
(ואשר אותה הגישו הכונסיס לבית המשפט הנכבד בבוקר ה-2.3.17). חוות הדעת הכלכלית משווה בין
הצעת דוירוביץ' להצעת אילקורפ, בהתחשב בכל הנתונים שפורטו לעיל, והמסקנה המופיעה בה לא

יכולה להשתמע לשני פנים.

135. ואמנם, עיון בחוות דעתו של ד"ר פריזט מלמד כי הצעת דוידוביץ', אפילו כשעמדה על 100 מיליון
ש"ח כלבד (ועל אחת כמה וכמה משהועלתה לסך של 106 מיליון ש"ח) הייתה עדיפה מבחיט�נ השווי
לנושים על פני הצעת אילקורפ. הדברים נכונים ביתר שאת באשר להצעת דוידוכיץ' האחרונה,
העומדת על סך של 110 מיליון ש"ח. וכך קובע ד"ר פריזט, לאחר ניתוח ארוך של פרטי ההצעות כי:
"מבל האמור לעיל בריר גי מבחינת הגושים, הצעת דוידוביץי [הראשונה שעמדה על 100 מיליון
ש"ח] עדיפה על הצעת אילקורפ, יברור גי דברים אלה גגוניס באופן מובהק בגל הנוגע להצעת
דוידיביץי המעודכנת [שעומדת על סך של 110 מיליון ש"ח). ובשגי המקרים ברור שהצעות דוידוביץי

. עדיפות משמעותית בכל מקדח של תרחיש תשלים מס"

134. בית המשפט קמא בחר שלא להתייחס כלל לחוות דעתו של ד"ר פריזט, שהיתח חוות הדעת הכלכלית
היחידה שהובאה כפניו בהליך, ובכך שגה בית המשפט קמא שגיאה מהותית.

137. בנסיכות אלה, משבית המשפט קמא התעלם לחלוטין מחוות דעת כלכלית הברורה היחידה שעמדה
בפניו, אין בסיס לקביעתו כי אף אס קייס פער בין ההצעות, אזי "אין מדובר גפער 0ר!ות<<< (עט' 17
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לפסק הדין). בגל ה&בוד הדאוי, מסק גיל זו לא מתיישבת עט נתונים אובייקסיגייס סשוטימ, וודאי
שלא ניתן לקבוע מסמרות בענ*ין וו7 מגל* להתייחס לחוות הדעת הגלגלית, ולגל ה6חות ליתן סעס

לדחייתה.

ו(14 שגת נ<ת ולמשפט קמא עת מצא ש^א להתערב בהמלצתט של בעלי התפקיד

138. נוכח הפער העצום שבין ההצעות, שגה בית המשפט קמא עת התבסס על עמדת בעלי התפקיד, שסברו
(ביחס להצעת דוידוביץ' בסך 10$ מיליון ש"ח, אן לא ביחס להצעתו האחרונה) כי אץ מובהקות

. זאת ממספר טעמים. לטובת הצעת דוידוביץ'

, חכונסיס עצמם לא 39 נ. ראשית, במהלך הדיון ובמסגרת העמדות השתות שהוגשו לבית המשפט קמא
הצליחו להציג עמדה ברורה או קוהרגטית בשאלה המרכזית שעמדה לפתחם - מחי ההצעה העדיפה
לרכישת מניות הכינוס - וחלף זאת הגישו לבית המשפט הנכבד טבלאות ומסמכים, מהם היה אמור
בית המשפט הנכבד להסיק מהי ההצעה חעדיפח. כך, למשל, בהודעת העדכון מטעם הכונסיס מיום
, במסגרתה הוצגו לבית משפט קטא היתרונות והחסרונות בהצעותיהם של מר דוידוביץי 2.3.2017

ואילקורפ מיאנו הכונסים מלנקוט עמדה ברורה וחד משמעית.

140. שנית, בהיגתן חוות דעת כלכלית המצביעה על פער של ^41 ! בין ההצעות, היה על בית המשפט קמא
להתערב בשיקול דעתם של בעלי התפקיד, ולו מחטעס שהעדפת ההצעה הנמוכה בנסיבות אלה,

מעידה על פגם כשיקול הדעת, ולכל הפחות על כך ששיקול הדעת הופעל באופן כלתי סביר.

141. שלישית, ההלכה כי אין להתערב בשיקוליהם של בעלי התפקיד קיימת מקוס בו הס ניהלו הליך
, בו הכונסים לא קיימו תקין על פי כל הכללים המקובלים. אלא שהליך שכזה לא התנהל בענייננו
, ויצרו פער משמעותי בין תכולת ההצעות של שני המתמודדים הפוטנציאליים. התמחרות שוויונית
לעניין זה לעניין זה ראו למשל את האמור בפש"ר (ת"א) 1371/01 מבגד - פ אגלי ם מבודדים לבניה

(90*1) גע"מ ג' זפיר, סעיף 34 (27.11.2001) (להלן � "ענייו ו0יי"):

, חרי כאשר לא נערפה חת8חד\**, *לא גית*ח אף תסכ90?ו של פרנס ה3בס*0 הרש8* "
ותר. זאת, באשר ת של בית חםש0ס ה*ע גמישות ו"<ד<13ת" הרפה * שעילה! ההתערבו
, ומשקלו של חאיכטרס <סל,קס את ות וההסתמכות יורד משקלו של אינטרס הסופי
, ם אשר געשו בכ7< להגשימו פחותים בהרבה. קרי התועלת לנושים גובר - באשר המאמצי

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

142. רגיעית, למקרא עמדות בעלי התפקיד, הן אלת שנמסרו בכתב, והן אלה שהושמעו בדיון ביום 2.3.17,
עולה, כי חשיקוליס שבגינם תעדיפו את הצעת אילקורפ, ה0 שיקולים שזרים למטרות העומדות
בבסיס הליכי פשיטת רגל. נעלי התפקיד אף הורו בכך, עת כינו שיקולים אלח במינוח החדש

. ''שיקולים לבר-נשייתיים"

, שאביה של הגב' אלונה בדאון הקים את העיתון, להליכי 143. כד, לא ברור כיצד רלוונטית העובדה
פשיטת הרגל. בדומה, לא ברור כיצד קיומה של זכות הסירוב של אילקורפ תומך בהעדפת הצעתה.
למעשה העדפת הצעת אילקורפ בשל זכות הסירוב יגומדת גסתירה למתותה של זגות הסירוב. שהרי,
כל מטרתה של זכות הסירוב היא לאפשר לבעל מניות להשוות את התצעח תזוכה, על גי תנא*ת. לכן,
העדפת הצעתו הנמוכה של בעל זכות סירוב על פני הצעה גבוהה יותר, רק כשל עצם קיומה של זכות

? 
!
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הסירוב, חותרת תחת הרעיון של זכות הסירוב ולמעשה סותרת אותה, שכן המשמעות היא שבעל
זכות הסירוב כלל לא נדרש להשוות את הצעתו להצעה הגבוהה.

ח הא10רח נכ1{ <ח<ח שלא להעמיד לטנחן את חסתי 144. לכן, שגה בית המשפט קמא, עת קבע כי "
לקורפ". ת גיתן לעשות ככל שיאושר הסכם אי א (ז (משמעות זכות הסירוב) 

145. מכל מקום, וכפי שהובהר בהרחבה על <די מר דוידוביץ' בכל חזדממת אפשרית, קבלת ת*עת
דו<דוב*די לא מונעת נחוא >ת בזכות תסיריב של אילקויפ. זאת מהסיבה הפשוטה, שמשמעותה של
זכות הסירוב, כאטור, היא הזכות להשוות את ההצעה הזוכה. לכן, כפי שהצהירו בעלי התפקיד וכא-
כוחו של מר דוידוביץ', אס היתרן מוכרזת הצעת דוידוביץ' כהצעה הזוכה, היתח מתנת לאילקורפ

ההזדמנות לממש את זכות הסירוב שעומדת לח, ושאף אחר לא חולק עליה.

146. יתרה מכך, נוכח טענות אילקורפ כי הצעת רויתביץי נמוכה מהצעת אילקורפ, אזי אין כל טעס
להתנגדותן להצעת דוידוביץי, וכל שעליהן לעשות הוא לממש את זכות הסירוב, ולהשוות את הצעתו.

147. יניעית, אף השיקולים ח"לבר�נשייתים", עליחס עמדו בעלי התפקיד, תומכים בקבלת הצעת
דוידוכיץ', כפי שיפורט להלן,

\ד\ משקל רב ומכר<ע לש<סול<ם "לבר נשי*ת*ןךי ןגם שגז? ז� ב*ת תמשמט קמא ש<ח בכד̂ 
ביישומם

148 למרות חוסר המובהקות שבעמדת הכונסיס כנוגע לשאלה איזו הצעה עדיפה מבחינה כלכלית, גם בית
המשפט קמא לא גדרש לבחינה כלכלית של ההצעות ועדיפותן, וחלף זאת ביכר לידע משקל רב
לשיקולים "לבר נשייתים". כתוצאה מכך, בסופו של יום, נבחרה ההצעה הנחותה כלכלית, וזאת לא
מנימוקים כלכליים אלא משיקולים זרים להליכי כינוס נכסים, כאשר הנימוקים הכלכליים נעלמו

לחלוטין מההליך ולמצער נדחקו הצידה.

149. המערער אינו חולק על עצם הפניה לשיקולים "לבר נשייתים", ועל האפשרות לבחון, באופן מצומצם,
שיקולים אלה כמסגרת של בחירת הצעה זוכה. אולם, בנסיבות החריגות של ענייננו, נוצר מצב שבו
כונסי הנכסים ובית המשפט קמא לא נכנסו לעובי תקורה ולא ביצעו בחינה מעמיקה של ההצעות
מבחינה כלכלית מסחרית, וזאת בגיגוד לאינטרס העל של הליכי הכינוס - השגת התמורה חמירכית
עבור הגכסיס. השיקולים הכלכליים נדחקו לקרן זווית ושיקולים "לבר נשייתייס" קיבלו מעמד רב

ובכך גפלח טעות מהותית בהליך ובפסק הרין.

150. שיקול "לבר-נשייתי" מרכזי, שעלה לאורך כל חדרך, ואשר מר דוידוביץ' אינו חולק על חשיבותו, הוא
השפעתה של כל אחת מההצעות על מצבם של העובדים.

151. בהודעת העדכון מטעם הכונסיס מיום 2.3.17, אשר כללה טבלת השוואה כאמור, לא ניתנה עדיפות
לאיזו מההצעות בפרמטר שנגע לרצע העובדים - ובעלי התפקיד ביקשו לשמוע את עמדתם של נציגי

העובדים.

152. בעניין זח שגה בית המשפט ק&א עת ביכר או* רציו העיתונאים, המהווים מיעוט של העובדים, על
, ואשר מהווים רוב עובדי עיתון גלובס. וכך קבע בית המשפט פני יצץ העובדים שאינם עיתונאים

הנכבד קמא:
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כה בלתי מסויגת תונאים שהודיעו באופן נחרץ על תמי "סבורני שיש ליתן משקל לרצון העי
בקבלת הסכם אילקורפ. אמנם העובדים שאינם עיתונאים תמכו כהצעת דוידוביץי
אותה אילקורפ המעודכנת והסתייגו מקבלת הסכם אילקורפ, אך נזכיר שבשלה* הריון ני
לבוא קראת העובדים, הגס שלא בשיעור שלו התחייב רוירוכיץי כלפיהם, ויש בכך כדי

להקהות את העדפת העובדים להצעת דוידןכיץי המעודכנת".

153. בכל הכבוד הראוי, דבריס אלה אין לקבל. עמדתם המובהקת של העובדים שאינם עיתונאים, אף
לאחר שניאותה אילקורפ לביא לכיוונם כברת דרך קצרה מאור, ה<תה כי הצעת דו*דוב*ץ' מיטיבה
באופן חד משמע< וגם העובדים, לעומת הוגעת אילקויפ. ב"כ העובדים שאינם עיתונאים אף הסבירה
, כמו גס את הסיבות להעדפת הצעת דוידוביץ' - השמירה על הנטחון התעסוקתי של העובדים

הבטחת משאבים לטובת פעילות העיתון בעתיד.

154. ואולם, בית המשפט קמא סבר, כנראה, כי יש ליתן משקל רב יותר לרצון העיתונאים דווקא. אלא
שגם בעניין זה שגה בית המשפט קמא, שכן בניגוד לאמור בפסק הרין, העיתונאים לא הביעו דעת
אחידה ונחרצת לטובת אילקורפ, וגל לאחר הדיון מיום 2.3.17, חתקגל מגתב מטעם ארגעה עורגים

. גבירים בעיתון גלובט, חתומן דווקא בהצעת דוידוביץי

155. בהקשר זה יוער, כי בית המשפט קמא לא נתן דעתו, במסגרת פסק הדין, לסיכון שגשקף לעיתון
כתוצאה מאישור הצעת אילקורפ, שעת שמימוש הצעה וו כרוך, כאמור, בריקון מוחלט של קופת
החברה, תוך הותרת עיתון גלוכס במצב כלכלי קשה עוד יותר מזה שבו הוא נמצא כיום. אמנם בראון
דיברו על כוונתם לגייס משקיעים, אך בשלב זח מדובר בלא יותר מאשר דיבורים בעלמא. בשום שלב
לא הצהירו בראון על זהות המשקיעים או על היקף ההשקעה הצפוי. להיפר, חגב' אלונה בראון
הצהירה בפני בית המשפט הנכבד קמא (ודברים אלה אף הופיעו בפרוטוקול הדיון). כי היא אינה

יודעת כיצד להפוך את עיתון גלובס לרווחי.

156. לעומת זאת, הצעת דוידוביץ' מותירה עשרות מיליוני ש"ח בקופת מוניטין, כספים שמר רויתביץ'
הצהיר כי ישמשו לטובת פעילותו ופיתוחו של עיתון גלובס. במכתב שצירף מר דוידוביץ' כנספח 3
לתגובה שהגיש ביום 12.3.17, הוא אף הצהיר על כוונותיו ביחס לעיתון גלוכס, על המניעים לרכישתו,

והתחייב למימון לטובת פיתוח העיתון.

157. בעניין זה, לא למותר להזכיר גם את הדברים שנכתבו כע"א 817/79 אדוארד קוסוי גי בגק *.ל.

פיויגטוגגר בע"מ, פ"ד לח (3) 253, 284 �

, רה זו , חב חוכת אב/ון לחברה כאשר לכגכי ות שליטה, ה0בקש למכ1ר את ט,ני1ת<1 "כעל 0ני
, א0 הוא 0וכר מניותיו נות, והוא טבר את חובתו ועליו לפעול כלפיח בתוס-לב ובהגי
לקונה, אשר לםיטב ידיעתו ירוקן את החברה מנכסיה ויביא אותה למצב של איי

סולוונטיותיי.

58 נ. לא ניתן, אס כן להתעלס, מהסיכון הטמון לעיתון גלובס ולעובריו בקבלת הצעת אילקורפ, ושגה בית
, כאשר אף כעלי התפקיד ציינו בתודעתם המשפט קמא עת לא התייחס בפסק-דיגו לסיכון האמור

מיום 17.$.1 כי "אילקויפ טים הראתה מקייות כס0<<ס לקיום פעילות העיתון".

159. שיקול נוסף שהביא את בית המשפט קמא להעדיף את הצעת אילקורפ הוא היתרון, כביכול, בקיום
בעל מניות אחד במוניטין, לעומת מצב שבו מר דוידוביץ' יחיה כעל מניות הרוב ואילקורפ תחיה

ו בעלת מניות המיעוט.
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160. אלא שלפי הצהרות אילקורפ, ככוונתה לגייס משקיעים נוספים, כן שבכל מקרה לא יהיה למוניטין
בעל מגיות אחד, אלא יהיו שם מספר כעלי מניות, בעוד שדווקא אס זוכה דוידוביץ' ברכישה, יהיה

לחברה כעל ממות דומיגנטי אחד שאין לו מגבלת משאביס.

, שעה שהתעלס, כאמור לעיל. 161. על כן, שגה בית המשפט קמא עת נתן משקל מכריע לשיקול זח
משיקולים רכיס וחשוכים אחרים, כגון הדבר הבסיסי ביותר - עצם ההיתכנות להמשיך את פעילותו

של עיתוו גלוכס.

יו. ח^יןןן דמד^י** האחרונה *ך*פה עז* הצעת אילקזרמ

, בחן בית המשפט קמא את ההצעה, 162. למרות החלטתו שאין לקבל את הצעתו האחרונה של המערער
לדבריו בבחינת למעלה מן הצורך.

163. ואולם, שגה בית המשפט קמא עת קבע, כי הצעה זו איגה עומדת בקריטריונים של מובהקות לעומת
הצעת אילקורפ ''י// לגישת. בעלי התפקיד 1אף לגישתי אנ<<< (עמ' 24 לפסק-חדין), שקן בכך התעלס
בית המשפט קמא מהודעת העדכון של תכונסיס עצמם, לפיה "טצרת מובהקות בסכום התמורה
לטובת הצעת דוידוביץ' החדשה הן מבחינת גובהה והן מבחינת עיתוי תשלומה וכן קיימת מובהקות

בהצעה מבחינת התנאים המוצעים לכלל העובדים" נההדגשה במקור).

164. לאוד העיקרון שהנחה את בית המשפט קמא של הימנעות מהתערבות בשיקול דעתם של בעלי
התפקיד, היה עליו להתחשב בעמדתם של בעלי התפקיד ביחס להצעת* האחרונה של המערער,
אשר פורשה ונומקת בהודעת העדכו* שהגישו הגוגסיס שבח הס קבעו במפורש, גי קיימת עדיפות

מובהקת להצעתו האחרונה ש< המערער על פני הצעת אילקורפ.

165. בית המשפט תנגבי קטא התעלס מ'גמדת בעלי התפקיד וגס מחיית הדעת הגלגלית שצורפה
, שניתנה על ידי ד"ר שלומי פריזט, אינה לתשובתו של מר דוידוביץ' מיום 12.3.17. חוות רעת זו
משתמעת לשתי פנים והיא קובעת כי הפער הריאלי ב<ו הצעת דוידובידי האחרונה לביו ה*עת
א<לקור0 עומד על שיעור שביו 3%.?1 (בהנחה, בלתי סבירה, שלא <תיה שוס צורד בתשלומי מס)

, שבית המשפט קמא התעלם ממנה ובכך שגה. ל-^41! מדובר בפער עצוס בכל קנח מידה

, יטען מר 166. לאור הפער העצום כין שתי ההצעות, שבית המשפט קמא כלל לא נתן עליו את דעתו
דוידוביץ' כי פסק דינו של בית המשפט קמא הוא בלתי סביר באופן קיצוני, באופן שמצדיק,
, שבשלם יש , את התערבות ערכאת הערעור. זאת עוד מכלי להתייחס לטעמים האחרים כשלעצמו
להעדיף את הצעת דוידוביץ' (הן זו האחרונה והן 1ו שניתנה בדיון על סך 106 מיליון ש"ח), כאמור

לעיל.

1
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ט. 0*4 דבר

167. לאיר כל המפורט לעיל, מתבקש כ<ת המשפט חנכבד לקבל את הערעור ולהורות כמבוקש ברישא
להודעת ערעור זו.

166. יצוין, כי במקביל להודעת ערעור זו, מוגשת כקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין של בית המשפט הנכבד
קםא.

169. מובהר, כי אין בהודעת ערעור זו כדי לגרוע מכל טענה ו/או זכות ו/או עילה ו/או סעד של המערער
ו/או כדי להוות הודאה בטעגה כלשהי כלפיו. המערער שומר על כל טענותיו וזכויותיו וטכחיש כל

טענה כגג דו.

אלי זהר, עו"ד אהרן מיכאלי, עו"ד שמוליק קסוטו, עו"ד
גולדפרב זליגמן ושות' גולדפרב זליגמן ושות' קסוטו ושות'

ג"כ המערער

היום, יום ראשון, ו' בניסן התשע"ז, 2 באפר<ל 2017.

1
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נספח 11:
העתק חוות הדעת של דייר פריזט

ן
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השוואת ערכו של הצעות אילקורפ

ודויז�וביץי לרכישת </74.860 ממניות

מוניטין עיתונות בע"מ

ד"ר שלומי פריזט

מרץ 2017
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, 7**ר שלומי פריזט נושא ת.ז. שמספרה 025501131. נתבקשתי על יד* עו"ד שמוליק אני. החתום מטה

) לערוך השוואה בין הצעת אילקורפ קמסו וערד גדע1ן קינג. באי כוחו של מר ד!7 דז<ד1ביץי לי1�ו*דוג*̂ץ

74.86 ממניות חגרת מוניטין ע'תוטת בע"ט כפי בע"ט ("אילקוויס") והצעותיו של דידוביץי לרכישת̂ 
שאלו הוצגו במסגרת תיק פר"ק 32206-09-16. האת, בהיבט אופן חיש1ב ערגה הגלגל* של התמורה

המוצעת בגל אחת מן ההצעות בשים לב לרכיבי סיגון ואי וודאות הגלומים בהן, בחבות ס0 אפשרית,
מים ובהשפעתה של גל אחת מ) ההצע1ת על יתרות המזומנים בקופת בהפרשי עית1י בקבלת הסכו

החברח.

בפרט. נתבקשתי להתייחס להצעות הבאות:

1. הצעת אילק1רפ גפי שזו הוצגה בבקשת הגונ0ים למתן הודאות אשר הוגשה לבית המשפט
ביום 20 פברואר 2017 ("הגעת אילקורפ");

. הצעת דויחביץי, כהגדרתה בהודעת העדכון מסעם הגונסים אשר ה1גשה לבית המשפט ב'ום .2

2 מרץ 2017 ("הצונת ד1*דו1יץ"0;

3. הצעת דו"דוב'ץ' המשופרת כפי שק הוצגה בהודעת עדכון ט0קת מטעם דוידוביץי אשר הוגשה

דוביץ* המשופרת"); ביום 5 מרץ 2017 (יהצעת ד̂ו

חוות דעת* זו גיתנת על ב0י0 נתונים ומצגים אשר הוצגו בפג* על ידי באי כוחו של מר ד1יד!ב*ץ* ולא
נבדקו או אומת1 על ידי באופן עצמאי. לצורך הכנת חוות הדעת עיינתי בחלק מכתבי בית הדין ופרוטוקול1

הדיונים בתיק הפירוק הנזכר לעיל.

אני נותן חוות דעת זו במקום עד1ת בב'ת משפט ומצהיר בזאת גי ידוע ל1 היסב שלעניין הוראות החוק

, כדין עדות באזהרה ביבר עדות שקר באזהרה בבית המשפט, דין חוות דעתי זו, כשה*א חתזמה על ידי
שנתתי בבית המשפט.

פרט' השכלתי וניסיוני המקטע1 מצורפים לחוות דעת זו כנספח.

4116*9
דייר שלומי פר'זט

תל אביב. 9 מרץ 2017

2
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א. הטיפול בהפרשי עית1י ואי וודאות ב7ושר עמ תקבולים והוצאות 1תיד*ים

1. בהודעת העדכון מסעם הטנ0ים ךחמ�עת העדגון"). מיום 2 מרץ 2017 מוצגת טבלת השוואה בין

. בטבלה זו. כמו גם בנספח 6 להודעת העדכון, הצעת אילקורפ והצעת דוידוביץי המעודכנת1
מסכמים הגונסימ את התקבולים הצפויים בהצעת אילק1רפ ובהצעת דו'דוביץי ועורכים השוואה

ביניהן.

2. אופן החישוב המוצג בהודעת העדכון מתעלם ממספר פרמטרים מרכזיים המשפיעים על הערך

הכלכלי של ההצעות השונות ולכן איט יגול לשמש בסיס לקבלת החלטה בשאלת עדיפותה של
הצעה אחת על האחרת;

2.1. הפרשי עיתוי בזרם התקבולים - כספים שישולמו לקופת המשים יוכלו לשמש את הבנקים

הטשים (פועלים ולאום*) ליצירת זרם הכנסות באמצעותם. גנטבע הדברים, ככל שתשלום

מסוי0 ישולם במועד קרוב יותר, הרי ערכו מנקודת מבטם של הנושים יהיה גבוה יותר

בהשוואה לתקבול בערך ממינלי זהה אך שישולם במועד עתידי רחוק. על 5* נתוני במן
ישראל, שיעור התשואה על ההון במערכת הבנקאית בתקופה יוני 2015 עד יוני 2016

עמד על £ל10 בםנקצע2. לכן, על מנת לערזך השוואה בין הצעות הנבדל1ת זו נחו
בפרישת התק 0 לי ם יש להוון את התקבולים למונחי ערך טכח* על פ* שיעור תשואה של

<#*0\י ולא ניתן לסכום את התקבולים נומינלית, כפ* שנהגו הגונסים, בהתעלם מהפרשי

העיתוי כאמור.

2.2. אי וודאות ב7!שר עם גובהם של התקבולים - גובהם של חלק מהתקבולים בהצעת

אילקורפ אימ וודא*. כך, לגבי ערכן של חברות הססארס-אפ קי'מת העו�כת בלבד וכך גם

לגבי ה'קף ועיתוי התשלומים שיתקבלו בחברת גלובסקום. לפיכך, על מנת לערוך

השוואה אעפ1רמטיבית ג'ן ההצעות. יש לבח�ד את רכיב' חוסר הוודאות כאמור ולנתח

את השפעתם על התמורה הכוללת הגלומה בכל הצעה.

2.3, אי וודאות בקשר עם גובה ההוצאות הדרוש לצורר קבלת התקבולים - הצעת אילקורפ

מנכה מתקבולי הכונסים חוצאות שונות הקשורות במימוש הנכסים לרבות הטיפול
בהיבטי המיסוי שעלולים להתעורר. הוצאות אלו כ1לל1ת הוצאות שסכומן לא תובא

לידיעת בית המשפט למרות שהן כבר נתגבשו לסחות בחלקן (כגון תוצאות הגישור,

1 ראה חותנת עדג!ן מטעם חגונ0ים, 2 מרץ 2017 בעמוד 5.

1 ראי.: מעו�כת הבנקאות בישראל. 0קירה חגי 110תית 2016. איור 1. בקישור:

46ז/6^/||.§ץ0,(50.^^^//:ק)1ן| $̂ 86£4113/$ח11€2110{1נ1<1^̂ת /4<0€111<]/1ח111311€8110̂ק 9̂|{¥£8 0ק̂£ 5̂/51(1^

;1א61.1ץ>£1ת/2016ץ8א

̂נק פועלים היו גבוהים ממגט*ע זה בשנים 2015-2016. •וער 3י שיעורי ר.תשואה בבנק לאומי ו1

י. 5

!
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הוצאות עויד הדירקטוריון. הוצאות שכר דירקטורים. דמי הסתגלות למנכ"ל ועלויות
היועץ םר אופנתיים3). הוצאות אלו כוללות גם סכומים עתידיים שישולמו בקשר עם
מימוש הנכסים וסיפול בנושאי המיסוי הכרוך במימוש הנכסים - שסכומן לא ידוע ולא
הובא בחשבון בעת השוואת ההצעות4. על מנת שניתן יהיה להשוות בין הצעות דוידוביץי
והצעת אילקורפ יש לסיגר להעריך את היקף ההוצאות בה) יחו*ב1 המנסים בכל אתת

מהן, רבר שלא געשה בעת הצגת חישובי הגו נסים.

2.4. אי וודאות בקשר עם ח1בי המס בהם תחויב קופת הנושים - בתצעת אילקורפ חלק נ'כר
מהתמורה מקורו בחלוקת דיבידנד בעין ממוניטין לכונסים. על ©* מידע שהעבירו אלי באי

כוחו של דוק�וב'ץי, ק"ם סיכוי לא מבוטל שדיבידנדים אלו יחויבו במס בגובה 30%, זאת
לאור העובדה שמניות מוניטין חולטו והן מוחזקות כעת על יד* חברות תנאמטת של
הבנקים כך שאין המדובר בדיבידנד רגיל. תשלומי מיסיס א6 או אף ההסתברזת
להתרחשותם לא באו לידי ניסוי כלל בתחשיבי הנוגסים, למרות שעל פי הסגם אילקורפ

תשלומי הםיסים ייחשבו כחלק מהתמורה ששולמה לכובסיס5.

3 לצורך פרישת התקבולים לכובסים על פנ* ציר הזמן הנחתי את ההנחות הבאות ("תרחיש
ת01י0י60:

3.1. מועד הסגירה יתרחש חודשיים לאתר חתימת ההסכם. במועד זה יחולק דיבידנד המזומן
בהצעת א'לקורפ.

3.2. התקבולים עבור אופציית הוט יתקבלו באמצע התקופה שבין מועד הסגירה והמועד
המאותר ביותר לקבלתם (16 חח�ש מהסגירה). כל1מר 9.5 חודשים מחתימת ההסכם.

3.3. כספי גלובסקום יתקבלו על פ0 שלוש שבים החל מהחודש ה-12 לאחר החתימה ועד
, שליש נוסף בחח�ש ח-24 ושליש מסף בחודש ת- החודש ה-36 (שליש בחודש ת-12

36). עת� הונח שהסתברות הגבייה של כספ* גלובסקום עומדת על 780%.

3.4. כספי מכירת חבר!ת הססארס-אפ יתקבלו על פני ארבע שנים החל מהחודש ה-12 לאחר
החתימה בו יתקבל לראשונה רבע מהכספים ועד לחודש ה-48 בו יתקבל הרבע האחרון.
4 מהערכת אילקורפ שעמדה על כ-8 עוד הונח שערכן של חברות ה0אר0-אפ יהיה̂ 

8 ראה 0י 4.5.1 להסכם אילקורפ אטר צורף כנ0פח 2 לבקשת המנסים מיום 20 פברואר 2017 ליתסגט אילקורפ�}.

יף 4.13.3-14.10,4.9 לה0גם א*לק1ר8 וגן ראה עלויות ג'טוח דירקטורים כ̂מ ,4.7.3 ,4.6.4 4 ראה להמחשה םעי0-0 4.6.2,

.4.5.1

5 ראה ררש לע< /ג/ 0י 8.4 להסגט אילקורפ.

י חגחות העג1דה נתקבלו מבאי כוחו של דוידוביץי.

י עו"ד מטר� הת"ח0 לסימיי נב"ת תקבול* גלוב0קום בהקשר זר. טדלים "...זה יחסית ברמת ודאות 0ובר.�. ראה פרוטוקול

הדינן מיום 1 מרץ 2017 בעמוד 5 בשורה 3.

4
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מלש"ח וזאת 0*ים לדברים שנאמרו על *ד* המנסים בריון לגג* הסיכויים הבע"ח"ם בכל
הנוגע לגביית כספים אלה ראה עסי 5 שוחת 4-5 לפרוטוקול הדיון*.

3.5. הוצאות העסקה הישירות שייגרע! מקופת המשים יעלו לכד' מיליון 9¤. מהן 50% ישולמו
1היתרה בחלקים שווים עד מועד הסגירה, £י30 טספים במועד קבלת כספ* אופציית הו0

בין החודשים ה-12 וה-48 ממועד החתימה.

3.6. הוצאות העסקה הנוספות ש"גרעו מקופת הנושים (ט'מול בהיבסי המיסוי הנוגעים
למכירת הנכסים. טיפול במכירת חברות הסטארט-אפ ולגביית תמלוגי גלוב0ק1ם) יעל!
לכדי מיליון ¤ מטפים (בשל הצורך להפעיל עורג1 דין, רואי חשבון. שמאים ויועצים
מספים למימוש כל הנכסים האמורים). מהן, 90% ישולמו בחלקים שווים 12,24,36

חודשים לאחר החתימה 1096-1 נוספים בחודש ה-46 לאחר החתימה.

4. כמו כן הנחתי שתמורת אופציית חוס נטו תעמוד על 0ך 36,747,536 ש. כיוון שמנגנון ההתאמה
בהצשת דזידוביץ1 ומנגנון החלוקה בעין בהצעת אילקורפ צקו"ם להניב סכומים זה*ם בהקשר

. לאופציה זו, אין משמעות של ממש להנחה 11 בהמשך*1

5, הלוח הבא מציג השוואה בין הסכומים הנומינליים בהצעת אילק1רפ בפרישה על פג* זמן כפי שאלו
הוצ̂ו בתחשיבי הכונסים לעומת הערכים בתרחיש הב0י0 כפי שזר. תואר לעיל. מטעמי נוחות
מ1צג*ם הסכומים לשני הנושים (בנק לאומי ובנק הפועלים) יחד (כלומר עבור 74.86% מהמניות):

• •ןו"ד מטרי הת"חס לסיכוי* גב"ת ה03פ*0 נזחבחת ת00א<�0-אפ *... זח כל חברות ה"סק נשם •/* אי 1וראות, ימל להיות

שזה �ותו�, סח1ת ולפעמים אקס".
9 מחבר באומדן שםרג* לאור העובדה שעל פי 0י 51 להתנגדות בר און להה�עת הערםן טטעס יוירוביץי. על*ת הגישור לנדה

עמדה על במיליון 13.
10 ט*1טת בדבר העדר) של במוחות לחיוכי חידוב�ןןי כעת התאנות 000 התנזורח מאו&ציית ר,01 גלפ� מעלה וגן נושא

התמרונים למימושה ב0ט0 נירבי לאחר הסועד האחר1ן ב* יוגלו תב1נ0>ם לע&ות זאת ינותח! בהמשך.
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6. הלוח לעיל מדגים באופן ברור את חשיבות שיקלולם של א* הוודאות בקשר לגובה התקבולים
ולהתממשותט ושל תפרשי הע'וטי בקביעת ערך ההצעה. ואמנם, על קי הנחות העגודה בתרחיש

הב0י0, הצעתה של אילקורפ במונחי ערך נוגח* שווה 94.491.016 £1 בלבד!

1 לשם השוואה, אציג בלוח שלחלן את שוויה של הצעת דוידוביץי. לשם הנוחות הנחתי 0 תמורת
אוקצ"ת הו0 תתקבל באותו מועד שהונח לעיל עבור אילקורפ.

8. הצעת חידוביץ* אעה מסילה על הגונ0י0 הוצאות ע0קה>ו.

9. הצעת דוידוביץי מגילה רכיב "ביסוח שווי מלא" לתמורה שתתקבל בגין מגירת חבר!ת הסטארט-
אפ כך שתמורתם ל* תפחת מח00מי0 שחושב! על ידי ח מנס'0 לצורך שיקלול הצעת אילקורפ (8

מלש"ח)5י.

10. הצעת חידוביץי מכילה ג0 מנגנון התאמה מלא לער<ה של אופצית הוט כך שניתן להתעלם לחלוטין
משימ"ם בשוויה של האופציה, שכן אלו ישפיעו באופן זהה על הצעות דוידוביץי ואילקורפ.

לוח 2: פרישת השלוסי הצעת 17*17נ"ך חסעזדכגה על ק/.י ז0ן

2 יוורו! התשחם ב0ג*דיה, בכיב!* תמורת אופציית ה1ט 740 444 50י

35.931 .461 ~ 
(38,747 5!9 תמורת אופציית הוט (536,

. . "- _

� "̂ 24

: -  ̂ 45_____ ___-

: " בניגוד למצב בהגעת אילקוךפ הרי שבהצעת דוידוב�ץי תשלומי '1עג*0. גישור 1גד' אע0 מוטלים על הכ1נםי0.

! " ראר. סעיף 12 לחתה 17יד1ביץ* מיום 1 מיץ 2017. המצורף בנ00ח 1 להודעת הערגון.
וו
1
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11. הצעת דוידוב'ץי מקדימה את היקף התשלומים באופן משמע1תי וכן אינה חשופה לחשש מירידת

ערך תקבולי גלוב0ק01 או חברות הסטארט-אפ. לכן, ערכה במונח*ם מהוונים עומד על

96.376.211*8. קרי, הצעתו של דוידוביץי גב1הה בכ-2 מלש"ח מהצעת אילקורפ בתרחיש הב0י0.

, נוסף על 12. געת תוצג פרישת התקבולים מהצעת אילקורפ בתרחיש פחות אופטימי 01 מתקיים

ההנחות שבתרחיש הב0י0, גם אירועי מ0 בחלוקת דיבידנד:

לפי תרחיש זה הדיבידנד במזומן שתחלק מוניטין לגונ0ים וכן הדיבידנד בעין הכולל את זכויות

אופצ"ת הוט ואת הזכות לתמלוגי גל1ב0ק1ם שיקבלו המנסים יהיו כולם כפופים לתשלום מ0

דיבידנד בשיעור 30%-

13. הלוח הבא מציג את פרישת התשלומים בתרחיש הליל:

ל1ת 9:3ד*שת תשלוט* אילק371 ע< 5/.י 01; - תרחיש 9סיםי

4,300.000 
0 תשלום בעת חתימה

תשלום בעת הסגירה בתוספת דיבידנד םז1מן שיחולק בסגירת.
ובניכוי 3096 מס דיבידנד על הדיבידנד שחולק17 38,445,783

תמורת אופצ"ת הו0 בניכן' <*30 מ0 דיבידנד ובתו50ת תשיזם

 נו0ף18 28.615.041
9 5

שליש מהערכת שווי חתקםלים מגלובסקום בתוספת רבע מהערכת
השווי של חברות הסטארט-אפ 1,273,679

שליש מהערכת שווי התקבולים מגלובסקום בתוספת רבע מהערכת
24

1 , השווי שדי חבחת ת00אר0-אק 157,890
שליש מהערכת שוו* התקבולים מגלובסקוס בתוספת רבע מהערכת ~~

36
השווי של חברות ר.00אר0-אפ 1,052,627

48 רבע מהערכת השווי של חבחת הסטארט-אפ £04 -"-
ד 306.59

75.151.611 " *י"̂-

*נ בע1*ג*0 מהוונים ובנינו' הוצאות כ9< שפורט לעיל.

17 ראה 0ע*קי0 4.2.2-14.1.2 לה0ג0 אילקורפ עטר ר&גום הראשון ו0ע*ף 4.8 *11ור הד'גיז�נד,

14 לעג-) התשלום הנוסף ראה 0עיפ<0 14.1.3כן 4.2.3 לה0גס א*לקור9.
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, התואם את התשואה על הה1ן 14. היוון הסכומים לעיל. בגינוי הוצאות העסקה, בשיעור היוון של 1096

בבנקים, מניב סך של 75.151.611 ט*.גל*ד. פרישת תקב1לים זו תקרא להלן - התרחיש המלל

תשלומי מס.

15. אעיר כי אין בירי ס'דע לגב' יכולתה של מוניטין לחלק דיבידנד מזומן בהיקף שאילקורפ מבקשת

לחלק ולכן לא כללתי את האפשרות שכלל לא ניתן יהיו? לחלק את הדיבידנד בהיקף המבוקש

בפועל במסגרת התרחיש לעיל19. כמו כן, לא התייחסתי לאי הוודאות הגלומה בסעיף 4.6.4 להסכם

אילקורפ בו נאמר שכספי האופציה יועברו לכונסים בניכוי מיסיט והוצאות ישירות שחלו או שיחולו

על מוניטין (מבלי לפרס מה תקופת הזמן המקסימלית שבה עלול להול סס גאמור ולגרום עיכוב

של ממש בהעברת התמורה לקופת הנש"ת).

16. יובהר כי לא!ר מנגנוני "הבטחת התמורה" הגלומים בהצעת דוידוביץי כפי שאלו פורטו בהרחבה

, הבטחת ערך חבחת ה0טאר0-אפ ותשלוס מראש עבור תקבולי לעיל (התאמת ערך אופציית חוס

גלובסקום) לא קיימת אי וודאות בקשר לסך התשלומים לקופת הכינוס ואין חשש לפגיעה בתנקרה

למנסים. כמו ק ה!בהר לי על ידי בא* סחו של דוק�וביץ* כי כיוון שהצעת חידזביץי אינה כוללת

חלוקת דיבידנד - אין חשש לתשיקת סס בהקשר זה, עוד הוסבר ל* גי לכונ0ים יהיה רוב במנהלת

מנגנון ההתאמה בקשר לאופציית חוט, כך שהם יובלו לוודא בקלות שתמורה עודפת בגין האופציה

(לו תתקבל) - תועבר לקופת הנושים ואין צורך בבטוחה לשם כן�20.

17. לכן, עבור הצעת דוידוביץי אין כל תשש שקופת הנשייה תיפגע כתוצאה ממיסוי בלתי צפוי. מירידת

ערך נכסי מוניטין השונים וגן אין לקופת הנושים חשיפה לה1צאות עתידיות בלתי ידועות. לכן, אין

צורך לערוך תרחיש פס*מ* כלשהו עמר הצעת דוידוביץי ולמעשה התרחיש המוצג בלות 2 לעיל

הוא שמשקף את החסם התחתון (קרי גם את התרחיש הפסים') לתמורה שתקבל קופת הנ1שים

בהצעת דוידוביץי.

18. מטבע הדברים לא ניתן לדעת מראש מי מהתרחישים (בסיס או זה שכולל ונשלומי מס) לעיל

•תממש בפועל. לגן, על מנת להביא לידי ביט1* את חוסר הוודאות בהקשר זה. יש לשקלל את שני

התרחישים בהסתברות להתרחשותם וכך לקבל את תוחלת ערכה האמיתי של הצעת אילקורפ.

19. על בס'ס הנתונים והנחות העבודה לעיל, ניתן לקבוע כי ללא קשר להסתברות התממשותו של

התרחיש הכולל תשלומי מס (כלומר בכל מקרה). תוחלת ערך הצעתה של אילקורפ נמוכה מערכה

של הצעת דויחביץ*.

" ראח בהקשר זה דבריו של עו"ד מסרי נק1�ו10?ול מיום 1 מר/ 2017 בעגחד 4 בשוחת 26-27.

10 ראר גהקשר ?ת הת"חגאתה של בר אץ ל!ן\00* בפעיף 91 להתנגחת גר א1ן להודעת העדג!) טסע0 דוידוגיץ*.

9
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20. באו&ן דומה לחישובים שהוצגו לעיל. ניתן לחשב את ערגה המהוון של הצעת דוידוביץי המשופרת

(גלומר זו שמללת תו1190 של 10 גיליון טו ח1דש לאחר מועד הסגירה). ערגה המהוזן של הצעת
דויחביץי הםש1פרת עומד על 0ך של 106.140.752 ¤.

12-3 ולכן בגל 21. ערך זה גבוה מהערך המהוון של הצעת אילקורפ בתרחיש הבסיס שהוצג לעיל ̂ב

מקרה הצעת דו'דוביץי המשופרת תהיה עדיפה על הצעת אילקורפ (גם אם נניח, באופן בלתי סביר,

41 מהערך המהוון שהתרחיש המלל תשלומי מס א'ט *כול להתרחש כלל) 1ערך זה גבוה ב̂כ

של הצעת אילקורפ במקרה של תרחיש הכולל תשלומי מס.

22 הלוח להלן מסכם את ממצא1 הניתנת:

ל1ח 4: חש11אה 00כ0ה - טדכי8 0ח1ת*ם <כל החצעח!והתרחישים

10,000,000 10,000.000 4,300,000 4,300,000 0

50.444,749 50.444,749 38.445,783 42,737, 510 2

9.764,541 
_ _ . _

35,931.461 35.931.461 28.615.041 41,943,556 9!5
12 1.902.133 1,273,679 - -י

24 1.729.212 1,157,890 י� -
�• - 1.052.627 1.572,011 36
1 - 306,591 . 306,591 48

סה"ג

עיי 94.491,016 75,151.611 96,376,211 106,140.752
ומהוון ו ו ו י""" 

23. מכל האמור לעיל ברור כי מבחינת המשים, הצעת דוידוביץי עדיפה על הצעת אילקורפ. וברור כ*
דברים אלה נכתים באופן מובהק בכל הנוגע להצעת דוידוב"ץ המעודכנת. ברור עוד שהצעות

דוידנביץי עדיפות משמעותית מהצעת אילקורפ בכל מקרה של תרחיש תשלום מס.

10
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ב. קופת המזומן בקבוצת מוניטין

, בין הצעות דוידוביץ1 ואילקורפ קיים 24. הניתוח לעיל התמקד בנקודת מבטה של קופת הנושים. אולם

הבדל משמעותי ם0ף וחשוב ביותר בהיבט היקף הכספים שיוותרו בק1פת קבוצת מוניטין, נקודה

שיש לה משמענת בקל הנוגע לאפשרות שר'דזתו של ע'תון גלוב0 לאתר הרכישה.

25. על פי המידע הק"ם, הנכסים הכספ"ם בקופת מוניטין אתזקות ע1מדי0 על 23.416.000 21¤.

הצעת אילקורפ מחלקת סך של 19,416,000 שו מתוכם עד למועד הסגירה22.

26. ארבעת מלש"ת המתריס דרושים. על פ* חע1לה מ0עי 27.4 לבקשת הכובסים מיום 20.2.2017,

לכיסוי ח1בות פעילותו השוטפת של העיתון גלוב0ולק יועברו אף הם למטרה זו

27. "שומה של הצעת אילקורפ תותיר לפיכך את קבוצת מוניטין לל* גכ0*0 כספיים זמעים כלשהם.

בהקשר זה אצ"ן כי על פי ם1�ע שהועבר אל* מבאי כוחו של רוידוביץ*. פעיל!תו של עיתון ג&בס
הפסדית ומורשים מקורות כספיים על מנת לכסות הפסדים אלו.

28. לעומת זאת, הצעת דוידוביץי התח"בה להותיר את מלוא קופת הנכסים הכספיים שבקב1צת מוניטין

במקומה ולהוסיף עליה את כל הכספים שיתקבלו ממימוש תמלוגי גלובסקום, לכשיתקבלו.

29. מובן מאליו שאיתטתה הפיננסית של קב1צת מ1נ*טין תורע באופן משמעותי לו תתקבל הצעת

אילקורפ בהשוואה לקבלתה של הצעת חידוביץ*. במצב זר! יקשה על מונ'טץ להשקיע את הנדרש

לקידום פעילותו של עיתון גלובס, יקשה עליה לקבל הלוואות ולהתנהל בא1פ1 שוטף ללא "כרית

בטחון" של נכסים הניתנים למימוש מחיר בעת הצורך. כמו כן, יקשה במצב זה על מוניטין להזרים

גםק'ם לחברות הסטארט-אפ, ככל שיעלה טרף בכן, ובכך עלולים להיפגע סיכויי מכירתן של

חבר1ת אלה.

30. יוער עוד, שעל/פי הצעת אילקורפ, לו לא תתקבל דח"ת המס בגין אופצ"ת הנס, הרי שקבוצת

םוביםין תשלם את המס בעצמה (לא ברור מתם המקורות לתשלום כאמור, לאחר שהחברה תרוקן

למעשה מנכסיה עד מועד הסגירה). דומה שלאור מצב זה מתחייבים הכ1נ0ים להעמיד מימ1ן ביניים

לטובת תשלום הסס גס עבור חלקה של אילקורפ (<אי25) מתוך קופת הנשייה23.

11 ראה ה0כם אילק!*�© נעמוד 3 בחגורת "הננסים ר.005"0 של נמניס'ן",

" ראה 0עיף 4.8 לה0ג0 אילקורפ.

" <�*ת 0ע*ף 4.6.3 להסכם אילקורק.

11
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נספח אי -� פרטי ההשכלה והניסיון המקצועי של

ד"ר שלומי פריזט

כלכ7? ומשפטן בעל ניסיון עש*ר בנ*ת1ח גלגל* של המשפט, מדיניות ציבורית והיכחת מעמיקה עם ענפי

המשק - מחקר ופיתוח, בינוי ומ�7*'ן (לרבות שטח* מ0חר וקניונים), אנרגיה (לרבזת זיקוק ודלק, גז

טבעי וחשמל), תקשורת, תחבורה (לרבות תחבורה ציםרית, אווירית וימית), תעש"ה, בנקא1ת, ביטוח

ופיננסים ואחרים. בעל מומחיות בתחומי התחרותיות בענפי הנושק, הפרטה ור&ורמות מבניות בין היתר

במסגרת חוות דעת רבות בתחומי ההגבלים העסקיים והתחר1ת בםגו1ן תח1מים. ה*כר1ת 0ובה עם שוק

העבודה הישראלי, פריון והשקעה בחינוך והון אנושי ו מערגות הנתונים הקיימות עליו ניסיון רב בניהול

צוותי עמדה מרוב* משימות וצוותי חוקרים. בשימוש בכלים סססיססים ואקוטמטר"ם וכן בעריכת סקרי

דעת קהל לצ!רכי ניתוח מדעיות, אמידת ביקושים ועמדות הציבור

פרמי המומחה:

כתובת: זבולון המר 4, ראשון לציון

נ"ד: 0506-225160

5̂ מ"ל: ןח311231.00נן"5@ו 1זוק1

השנלה:

1994-1999 ת1אר ראשון, כלכלה אוניברסיטת תל-אביב

1995-1999 תואר ואשון, משפטים אוניברסיטת תל-אביב

1998-2001 תואר ש1*. כלכלה אוניברסיטת תל-אביב (בהצטיינות)

2002-2008 ת1אר שלישי, כלגלה א1ניבר0יטת תל-אב*ב

̂ 1)ח8תו06 16וז" :1651511116*1 ,ס,^ק 161511̂ וס 40461* 0106י0 110110115ח616-00^015€ £ - 11105"11ס\< 6

(^5!1@ח£ ח!) יי5?0\ז? ז63ח1!ח0^ ן/#י*

ניסיון מהצ1עי:

2013- עמ'ת-דיקן. בית הספר למינהל ע0קי0. האוניברסיטה תעבר*ת ן

2011-2013 ממלא מקום הטמונה על הגבלים עסק"ם

2008-2013 כלכלן ראש* ומנהל המחלקת הכלכלית, רש1ת ההגבלים חעסקיים
2007-2008 מנג"ל שותף, אפלייד אקונומיקס ;

2003-200 חוקר נגיר. אפל"ד אקונומיקס 7

2002-2003 מרצה מן החוץ. אוניברסיטת ת"א ;

1998-2003 חוקר, אקלייד אקונומיקס

12
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נ"רות עמדה ומאמרים:

"?08X10011¥ 170? €1:500101*זו00חX2x1, 000/#?6קמ*ג 0¤? 4ח0 ,ץ0000ט671 ,"157061 ת1 ץחז0ח£00 €01
0?1 ̂ 1)זת (2) 2012 ץ43* ,1€16ח0^0 $̂1

"השפעת התמיכה הממשלתית במ1*פ תעשיית' על המשק הישראלי". הרבעון לכלכלה מרץ 2010
עמודים 99-144 (בשיתוף עם דניאל ווסרטל)

070^0? ח6\ז#\* 6ז*0</ ץ"0* 5*56*1̂1 61ק50 16/* 01̂  67ק0? קל//**£'*1 ¥/ז/55 ,512010ט$ט£ ,'*/*00
א *ז006 1711183 ($1100107 ח80 ̂ו

* 0̂01110X 0ז? 3̂ 6*/* ח/ 0̂£$ 56 9ח111ח01180\£>? 0£11ז15 0̂ '̂, 6101)81 1006. ,£7*01ק ח011110ןוח00
2009(1)

"£̂ ̂/ק 7£0 1570211 ?ו<)/0 £€ח0רח07?£1? 16/) קח,/01 4/1. :2000י1991 ךח0ז00ז? 0X075*0001! ץ§010̂ח
ז 01} \י51$ץ01ח4 !17100ק1ח£ 760 06ח5016 ת511161651 6)ו1)1)$ח1 ח פרח166^ £ 6̂ג ̂ 1>ח3 ץ0108ת̂ו 05)רח0ח0
?108 5(!6ו1קח11} 0̂1 6̂(])

, תאגידים ה/2. מאי 2008, עמי 109-127 תיד, מיזוג דור אלון-0ונול - קר. אומרים הנתונים" "

"הממו תשתית <תשנ9חל - מחשג*ת על ח"ח ועדת גרונאו 2008, העין השביעית 942008

פעילויות נוספות:

• <ר הצוות הבינמשרד* לגחעת תסדר* תר<ש של בתי חחגלים הממשלת"ם בישראל, 2014
• יו"ר תת הועדה בנושא ב'סוחי בריאות, הועדה לחיזוק מערגת הבריאות הציבורית ("ועדת

גרמן") 2013
• ראש צוות להערכת תוכנית התמיכה במו"פ של ממשלת סרביה, מטעס הבנק העולמי וממשלת

סרביה, 2013-2014

• יו"ר צוות יוקר המחיה והתחרותיות, הועדה לשימי כלכל'-חברתי ("ועדת סרגטנגרג"), 2011

• חבר, הועדה לבחינת התחתתיות בענף המזון ומוצרי הצריכה ("ועדת קדמ1"), 2011-2012

• חבר. הועדה להגברת התחרות במערכת הבנקאית ("ועדת זקן"), 2012

• חבר, הועדת להגברת התחרות בשוק המלט ("ועדת הרשקוב"ןן*"). 2012

| • מומחה גלגלי מ0ע0 בית הדין להגבלים ע0ק"0 - ניתוח מבנה העלויות של חברות גרטיסי
| האשראי לצורך קביעת שיעור העמלה הצולבת בכרטיסי *1$/\ ו�0*£1£4ז445*| 2011

! • מדריך מיוחד מסעם ארגון ת-0£€0. סדנת מתוח מיזוגים בודפשט 2011, 2012
ו
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• חגר צוות ומרצה מסעם רשת התחרות הבינלאומית (01) בקבוצות עמדה לניתוח מיזוגים

והתנהגות בעל' מונופולין (רומא 2011. ציריך 2010, ו1ש)נג0)| 2009}

מאמרים בעיתונות:
יהאבטלה היא תוצאה של מדיניות בשוק העבודה". מדור כלכלה - הארץ, 3-4-00 (בשיתוף עם פרוק1

צבי אקשט"ן)

עה", מדור גלגלה - הארץ, 15-1-01 (בשיתוף ע0 מר ארז '*9יגוי כינוי - מדיניות צודקת יעילה ותקו
כהן, שמא* מקרקעץ ןרו"ח)

, מדור כלכלה - הארץ. 11-12-06 "/ "ע0*7 דור אלון 0וטל: תוצאה ראויה - רציונל 3100

בישראל קוברת את התחרות בשוק האשראי", דה-מרקר, 13-05-15

להלן רשימה של עבודות ומחקרים כלכליים נבחרים:

2016 המודל הפיננס'-כלכלי של בתי הדי1ר המוגן קבוצה של חברות דיור מוגן

2016 התחרות בענף החיסכון ה ק נסיו ני םגורה-מבסתים

2016 מג0ות יבזא ותחר1ת באספקת בשר טרי בישראל קבוצת נטו-מל'נדה

2016 השפעתה של עבודת רשות הפטנטים על מטעי הצמיחה של רש1ת הפטנטים והאקדמיה
המשק הישראלי הלאומית למדעים

2016 השפעת הפרדת חברות כרטיס* האשראי מהבנקים על בנק הפועלים
התחחת ועל טובת הציבור

2016 הש9עת אי0ור הנ9קת כרטיסי אשראי על התחחת וטובת איגוד הבנקים
הציבור

2015 הסדרים כובלים בתחום הביטוח גודם בתחום הב*0!ח

2015 תעריפי סולר ללקוחות ו�לקן ולקוחות מזדמנים חוות דעת מומחה בתובענה
ייצוגית

2015 תחרות בתח1ם הפרסום המקוון גורם בתחום האינטרנט

2015 תמחור מופר�! על יד* בעל מונופולין מספר ג01?ם עסק"ם

2015 הערגת תוכל'ת החומש של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל הועדה לתכנזן ותקצוב של
המועצה להשכלה גבוהה

2015 תחרות בשיווק תרופות מרשם מסוימות בישראל חברת תחפות בינלא1מית

14
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2015 תחרות בין מרכז* קניות במר0 הארץ גורם עקק1 בענף הקניונים

2015 השפעת תקנות דלקן אוניברסלי על התחרות בשי11ק דלקים טרם עסקי בתחום הדלק

2015 ניתוח אקונומטרי של הביקושים בשווקי מזון גבחרים גורם בינלאומי בתחום המזון

2015 רגולציה ותחרות בתחום הפסולת המסוכנת גורמים בתחום הטיפול בפסולת
מסוכנת

2015 תחרות בשוק המעליות ישראליפט - 08£* ישראל

2014 ניתוח כלכלי של חש&עת חפרדתתבחת כרטיסי האשראי איגוד הבנקים
מהבנקים

, וושינגטון 2014 המלצות למדיניות החדשנות של ממשלת פולין הבנק העולם1

2014 היקף זכות השגיתה של עובדי חברת החשמל והשפעתו על דוראד אנרגיה
התחרות ועל מובת הציבור

מודל עסקי ותחזית - קרן שת"פ למחקר ופיתוח תעש"תי מת'מו"פ מרכז התעשייה
ישראל הוד1 למחקר ופיתוח

_" ביתוח כלכלי של תעריפי ניהול מערגת החשמל פורום יצרני חשמל פרטי מג�ז . .2014
סבעי

2014 תחרות בתח1ם המחצבות בישראל, נייר עמדה לועדת בלעקוב גורם עסקי בתחום התשתיות

_ מיזוג חניוני קרתא וממילא - חוות דעת מומחה לבית הדין אלרוב ישראל
להגבלים עסקיים

2014 תחרות במערכת הבנקאות בישראל מדינת ישראל. משרד האוצר

-2013 הערכת תוכנית התמיכה בטויי© של ממשלת 0ר0ה הבנק העולמי וממשלת סרביה
2014

2013 ""י* י171*"1* ומח17י* � הועדה לבחינת המדיניות הממשלתית לשבת המדען הראשי, משח�
לתמיכה במו"פ בחברות גדזלות (ו מקוב) ? הכלכלה

2013 תחרות בתחום המלט גורם עסקי בתחום התשתיות

2013 הביקוש לליממ�י תואר ראש!ן בכלכלה ומנע"ס מוסד אקדמי מוביל

2013 ניתוח הסיכון בפרע1ן ציקיס גורם עסקי בתחום הפיננסים

צרפת _ נ'תוח כלכלי של טענות אוניפארס לניצול מעמד לרעה מצר סאגופי
0א נופי

5 ניתוח כלכלי של חוזה ההתקשרות בין רשות השידור ושפ"מ רשות השידור
מדיה (2003) בע''מ

2 כימוי אובדן הרווחה הגלכלית כתוצאה ממדיניות שיווק קרקעות המכון הישראלי למדיניות
___

למגורים בישראל 1990-2007 כלכלית
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גסילת הצעתה של חברת ק* במכו�ן 40/2005 לביצוע חברת ח*ולט 9קרד ישראל
פרוייקט תל"מ

השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ תעשייתי על המשק מתימו"פ - מרכז התעשייה
2008 הישראלי - ניתוח *7ן וממטר' של 0קר' התעש"ה וסקר1 המו"ק הישראלית למחקר ופיתוח

, התוכנה והמנ"פ בעגקי חיגעש"ה

2008 עגף הברזל - סקירה ואומה '*לות הרגולציה אגף תקציבים, משרד האוצר

2068 ענף המלט - סקירה ואומדן עלות הרגולציה אגף תקציבים, משרד האוצר

__ סקר בקרב מדעני ב*ו0כמל1ג*ה ישראלים המתגוררים בארה"ב משרד התעשייה, המסחר _
ס(£10 ,. ,,

- ניתוח תופעת "בריחת המוחות1' והתע10קה - לשגת השר

~~ל1~ השפעות תחתתיות של גמסת חברת קיו.אי.א0 ישראל לשוק חבי לאוסר-גה* בע"ס

שירותי ליווי אח"מים בשדה התעופה בן גור*1ן

ז ח11ו66 /̂ 46(תע ^ן/ן  ץ5̂11
 חבחת

 תפקידן ותיפקת�ן של
" 

 ידע א7ןדמי
 מסחור

7ח90 מד"ניןת
מסחור באוניברסיטאות באוראל

עידוד מו"9 וחדשמת בתעשייה המסורתית ב*שראל וניחוח לשכת המדען הראשי משרד
מדיניות התמלוגים התעשייה המסחר והתעסוקה

̂" חבטים תחחתיימ של נףזוג חברת דלק ופי-גלילות, חוות דעת בתי זיקוק לנפט בע"מ .
מזמחה

מדד* ביצוע בענפי השירותים בישראל - פריון, שכר ותעסוקה הוועדה ליישום האגינדה
2007 הגלגלית-חברתית של ראש

הממשלה (ועדת אריאב)

ח0נוי הצמיחה בעגפי התעשייה המסורתית בישראל - ניתוח הועדה לבחינת האמצעים
2007 כלכלי והשוואה בינלאומית להעצמת הפריפריה והתעשייה

המסורתית (ועדת מקוב)

2007 שכר מנהלים בכירים בישראל דירקטוריון בייסמן הנדסה

מודל ביקוש לטלפוניה קווית במסגרת התוכנית האסטרטגית בזק, החברה הישראלית ~
של תברת בזק לתקשורת

_ "עוץ בהכנת האגינדה הכלגלית-חברתית לראש הממשלה המועצה הלאומית לכלכלה,

משרד ראש הממשלה

007* ,רגולציה ותחרות בתחום הת1כן הטלוויזיוני בישראל נייר עמדה גורם עסקי בשוק התקשורת
: 

לוועדת גרונאו

"1̂ מרווחי השיווק והתמורה לחקלאים באספקת ירקות !פירות מועצת הצמחים !
טריים בישראל

__, אמידת התתליפ'ות הגיאוגרפית בין בתי משקט בעלי סמכות הנהלת בתי המשפ0
מקבילה

2006 ניתוח מערכת הנתונים בתיק מיזוג דור-אלון וס1נול רש1ת ההגבלים העסקיים

/ 6י
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_._- מערגת מ*ז1חשבת לחישוב חיסכון בתשלומי הצרכנים לחברת חצי תש10 בע*מ
א1רנגי

השפעות תחרותיות של מימוש האופציה לרכישת מניות בזק, החברה הישראלית
2005 פלאפון על יד* בזק חוות דעת מוגלתה לבית הד"ן להגבלים לתקש1רת

ע0ק"ם

אפיון שוק מוצר* החלב - ניתוח כלגלי ואקוממטר* של התחרות משח� האוצר, עבור הועדה
2005 בע1ף החלב לבחינת מכלול מוצרי החלב

והפיקוח עליהם (ועדת קרול)

2005 אמידת העומס על מערכת בת' המשפט - ניתוח אקונומסר* הנהלת בתי המשפט

מודל ביקוש ל0ל9ונ'ה קווית במסגרת התוכנית האסטרטגית בזק, ההגרה הישראלית
של חברת בזק לתקשורת

/ מקור זכויות והנפק!ת בע"מ השמם 1991-1999 חוות דעת מומחה לבית המשפמ^^ עקרונות כלכליים בהשוואת מחיר* הקרקעות בהר חומה 0

~~7ל~" השפעת החוזה בין חברת קז ותחנת פז לי על טובת הציבור. תחנת פז לי

חוות דעת מומחה לבית המשפט

 בזק, החברה הישראלית
1177 משחק מלחמה עסקי בשוק התקשורת ~~

. /004
לתקשורת

9 בחי3ח כלכלית של המלצות ועדת גרונאו לקביעת תעריפי בזק בזק, החברה הישראלית
 לתקשורת

2003

2003 חיזגע העבודה של ישראלים בענף הבניין התאחדות הקבלנים והבונים

2003 מאפייני עובדי ה"סק בישראל והתעסוקה בענף 1996-2001 מםן שמואל נאמן

1777 מעמדה שלחברת "בזק" בשחקים לאספקת שירותי שיחות בזק. החברה הישראלית
סלפון בישראל (חןו"ד לביח"ד להגבלים עסקיים) לתקשורת

2003 חבר צוות המחקר והצוות ת*(ססר<1ג* לקמפיין ו7בחיר1ת 2003 מפלגת מרצ

2002 הגדחת שוק בענף הסיגריות. חוות דעת ונית1ח כלגלי לרשות מ.ח. אלישר הפצה בע"מ
ההגבלים העסקיים

 מטריצת התעריפים הבסיסית של חברת בזק בזק, החברה הישראלית
~

לתקשורת

7777 משחק מלחמה עסקי בשוק התקשורת בזק, החברה הישראלית
לתקשורת

17 /
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השקעןת מעמדו ומדיניותו של מעהל מקרקע* ישראל על גרנות, אגודה חקלאית
2001 התחרות ועל 10בת הציבור- ניתוח גלגלי של חוזים להחכרת שיתופית

קרקע חקלאית בתנא1 נחלה

בחינת השגיות תוכנית החממות הטכםלוגיות גישראל משרד התעש" ה
2001 ותרומתה למשק

!המסחר, המדען הראשי

2001 בחינת ה0דר* המ*מ1ן של עסקאות ליסינג גורם עסקי

ניתוח כלכל* של ההתקשרות בין חברת דגון לבין ממשלת דגק בתי ממגורות לישראל
ישראל

מתוח גלגלי של תגרות הממונה על הגבלים ע0ק"ם על חברת חברת החשמל לישראל
2001 חשמל כבעלת מונופולין בחמישה שווקים, חוות דעת מומחה

לבית הדין להגבלים ע0ק"0 (משלימה)�

ניתוח גל̂כ של צירוף מקומוני רשת שוקן למט" ידיעות רשת שזקן והוצאת ידיעות
אחרוטת וםקומוני חברת מגדלור לעיתון ידיעות אחרוטת אתרומת

והשפעתם על התחחת ועל טובת הציבור, חוות דעת מומחה
לבית הדין להגבלים ע0ק"ט

"171 ניתוח כלכלי של מחוג "המכרז הכפ1ל" ו""חמגרז של המדינה*1 חברות המכרץים

(סדרה בת 3 עטדות), חוות דעת לרשות ההגגלים העסקיים

2000 מגרז* הדור השלישי של תדרים סלולר"מ בישראל ובעולם ג"ר עמדה

/0 אריזות קרט1ן גלי פרדס, מהדרץ. אגרקסקו בתח  ̂ 2000 ח"ת דעת בטשא ה0דר 
בישראל

2000 שיעורי האבטלה ושגר המינימום בישראל התאחדות התעשיינים

___- היבטים כלנל"ס של עיטןזגויות החקלאים בקרקע הוגש לצוות נוטה תטעות ההתיישבות
הבין משרדי ךועדת םילגרום") החקלאית

00" חרמח הכלגלית-חגר�תיח: של וקשב* ה"שובים החקלא"ם מטה תטעות ההתיישבות
בישראל חחקלאית

1999 הביקוש חירותי דיור בירושלים רבתי משרד הגינו* והשיג!)

-£. אומדן הש1וי הכלגלי של נגסי המקרקעין בישראל והמתת מטה תטעות ההתיישבות .י
הייעוד של קרקע1ת חקלאיות החקלאית

האבטלה ותהל'ני צמצומה בהולנד ובבריטניה 1970-1999, הרשות לתנטן גוח אדם, משרד !
השלגות למדיניות התעסוקה בישראל העבודה והרווחה

1999 ניתוח שוקי הדשנים לחקלאות ב-17 מדיטת לקוח עיסקי

 מי עדן
1998 ניתוח הביקוש וערך טנח' מלקוח "

. השלג1ת עיסקת פקר-צ"מת על התחרות, חוות דעת לרשות פקר פלדה ***0
ההגבלים העסקיים

/ 8י
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1998 נית1ח הרגל* הצפייה בטלוויזיה ג'ר01 6600

_. שוק הדיור גשכיר1ת פרטית בישראל (0דרה גת שלושה משרד הבינו* והשינון
י

מחקרים)1986 .

ו

/ 9ו
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נספח 12:
העתק מן הפרוטוקול הדיון מיום

14.4.2017
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בבית המשפט העליוו בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 2954/17

לפני; כבוד השופט י' עמית
כבוד השופט 0 סולנרג
כבוד השופטת ע' ברון

המערער: דוד דוידוביץ

נ ג ד

המשיבים; 1. עו"ד רונן מטרי ואיל רוזובסקי
2. בנק לאומי לישראל בע"מ
3. נכסי משפחת פישמן בע"מ

4. עוה"ד פנחס רובין <ירון אלכאוי בתפקידם ככונסי הכנסי
5. בנק הפועלים בע"מ

6. חיים בר און החזקות בע"מ
7. אילקורפ בע"מ - גב* עדגה בר און וגב' אלונה בר און

8. כ- 120 עובדי גלובס באמצעות ועד עיתונאי גלובס
9. מרגלית כהן ועוד כ 150 מעובדי קבוצת גלובס

10. עו"ד יוסף בנקל מנהל מיוחד לנכסי מר אליעזר פישמן
11. כונס הנכסים הרשמי

12. מוניטין עיתונות בע"מ
13. גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ

1 בע"מ 14. מוניטץ עיתונות אחזקות (1985
15. גלובס אחזקות תקשורת בע"מ

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בפר"ק 32206-09-16 מיום
14.3.2017, שניתן על-ידי הנשיא א' אורגשטיין

תאריך הישיבה: י"ח באייר התשע"ז (14.4.17)

: נוה דייגי מזכיר הרכב

יזדי קלדנית תרכב� רינה

בשם המערער ?. עו"ד אלי זהר; עו"ד אהרן מיכאלי; עו"ד שמוליק קסוטו

; עו"ד גל ; עו"ד דורון לוי ; עו"ד אלי בורשטיין ; עו"ד אייל רוזובסקי בשם המשיבים עו"ד רונן מטרי
2-1: גורדון

בשם המשיבים עו"ד ירון אלכאוי: עו"ד אבן ספיר
:5-4

; עו"ד רפאל ביטון ) עו"ד אורי גור-אריה בשם המשיבים עו'יד בועז אדלשטיין
:7

; עו"ד גלילה הורנשטיין בשם המשיבים עו"ד אלון הורנשטיץ
:8

ו
1
1
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2

; עו"ד יובל ארד בשם המשיבים עו"ד ליזה חדש
:9

בשם המשיב 10 = עו"ד יוסף בנקל; עו"ד ליאור לפיד

בשם המשיב 1ג � עו"ד מיכל בן-עמי (ליבוביץ)

בשם המשיבות עו"ד תמר תורגימן-קדש
:12

פרוטוקול

ו
, הבעלים דה פקטו, נכון 2 בפועל, לאחר שבית המש0ט אמר את דברו עו"ד חדש: הנסיבות השתנו ו
להיום משאירים לשיקול דעת בית המשפט. י.
4

עו"ד בנקל: אנחנו משאירים לשיקול דעת בעניין נימוקי הערעור ולא בעניין התוצאה. 5
6

: אנחנו נמצאים בהליך יוצא דופן ומיוחד ואגי רוצה לומר מוזר. אחרי שהיה הליך 7 עו"ד מיכאלי
התמחרות שבסיומו מרשנו זכה, התברר שיש קושי משפטי. איני מחווה דעה לגבי קושי משפטי 8

כן או לא. התקיים דיון ב-11/1/1017 וכתוצאה ממנו הורח הנשיא הורנשטיין לפגות להליך 9

גישור שעל פיו, על פי החלטת בית המשפט , מפגה לנספח 9 בתיק המוצגים מטעמנו, הליך 10
הגישור נועד ליצור הליך מוסדר למצוא דרך שמצד אחד הכונסים אומרים למכור את חמניות 11

מלמעלה מאוד קשה ומצד שני, משפחת בראון טוענת שלא הוסמכתס למכור את הנכסים של 12
מוניטין אלא רק את מניותיה. הליך הגישור הפך להיות מו"מ בו מלקטים נכסים מלמטה של 13

מוניטין ונוגים סוג של פירמידה לאפשר ליקוט נכסים כדי לאפשר לבראון להציע הצעה גבוהה 14
ככל הניתן. היום אנחנו בפניכם ומבקשים להצביע על הליקויים בהליך. ההסכם שנחתם עם 15

משפחת בראון הוא בשמו מתיימרים לטעון שמציעים תמורה מעל 106 מיליון שקל, ההסכם לא 16
קובע שוס תמורה בסך זה. שוס מספר שקרוב אליו לא מופיע בהסכם. מת שיש הוא הסכם בו 17

מס' סעיפים המפרטים תמורה שכביכול מובטחת שאמורה להגיע ל-55 מיליון שקל. מתוכה 18

אמורים לחלק דיבידנדים בסכום של כ-14 מיליון שקל. כל יתר התמורות מותנות, פזורות טו
ושאין בגינן שום מחיר והערכה. 20

21

כבוד השופט י' עמית: האופציה של חוט היא ספקולטיבית! 22

23

: התמורה בגינה צריכח להתגלגל מלמטה, יש את התרשים וצריכה להיות פעמיים 24 עו"ד מיכאלי

מחולקת כדיבידנד בעין. ההסכם מתייחס לכך ומכיר כמו שכל אחד כאן מבין, רשויות המס 25
מתייחסות לעסקה כאל מכירה ואת התמורה מחלקים כדיבידנדים. 26

27
: התנחה שהנושים המובטחים לא יודעים את מה שאדוני טועןז 28 כבוד השופטת ע' ברון

29

2
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3

עו"ד מיכאלי: הסדר התקין של הליך לא יכול להיות שמציע אחד מציע תמורה עלומה. לא 1

מתחייב לשלם אותה ומציגים אותה לבית המשפט כמייצגת בלי חשיפת מס. 2

3

כבוד השופטת ע' גרון� בכל הכבוד, זה לא תשובה לשאלה כאן. אני אומרת שהגחת המוצא 4

5 / ח ז שהנושים רוצים להשיא תשואה מהנושא הזה ואיך אדוני משיג לעניין 

6

עו"ד מיכאלי: אני סבור ואתייחס לעמדתם הלא פשוטה, ביחס לעסקה מסוימת שאומרים אני 7

רוצה כהליך של מימוש נכס בכינוס נכסים ווה לא הליך פרטי. 8

9

כבוד השופט י' עמית: אבל אדוני מסכים שזה כינוס נכסים ויש בו משהו מיוחד. כל תמורה 10

בעודף הולכת לנושה המובטח ולכן יש משקל לנושה המובטח ולחייב, הם לכאורה בעלי הדברים 11

העיקריים. 12

13

: נכון. דרך הילוכם הוא שגוי כשהמצב הכלכלי העובדתי לא בפני בית המשפט 14 עו"ד מיכאלי

והמצע שמוגש בפני בית המשפט הוא חסר ופוגע בזכות ואפשרות של אחר שהשתתף בהליך 15

ונוצרת אצלו ציפייה שהליך יהיה שקוף, ענייני וכשכל אלה לא קורים זה לא התיק הפרטי של 16

המכירה של גלובס. מחר יהיה הליך אחר, לקוח אחר אולי ירצה להשתתף בו. הוא צריך לצאת 17

מנקודת הנחה שההליך יהיה שוויוני ויעשו השוואה כנה בין שתי ההצעות והטובה ביותר תזכה. 18

אם שומטים את הבסיס ומסתפקים באמירה נחמתית של אדם מסוים ודי לו, אנחנו מחבלים <.*1

בשיקולי הרוחב המשמעותיים כאן איך צריך לבצע את ההליך תזה שאי אפשר לבצע באופן 20

פרטי. המחוקק בנה מנגנון סדור בו יש פיקוח, בקרה וכלליס ברורים שאינם אופציונאליים. זה 21

לא עובד וגם הלקוח שלנו, יש אינטרס לגיטימי שיכובד. כשמגיעים אליו בסוף הגישור ומספרים 22

שישבו 9 ישיבות לרבות ליליות הם לא היו אומרים לחזור עם הסכם מבר ומותיריס את גלוכס 23

עירום ועריה. התוצאה אמורה היתה להיות גיבוש מתווה מימוש מניות בין אם מלמטה ובין אם 24

מלמעלה וכל זה לא קרה. אמרו לאדון דוידוביץ' זה ההסכם, יש אירוע מס, אף אחד לא מגיש 25

חוות דעת מומחה. יש הוצאות בגין הגישור, בסעיף 54 לתגובה של דוידוביץ' אומרים שוה 26

מיליון שקל, אומרים ב"כ של בדאון שיש תשלומים נוספים לעו"ד, מומחים, ואף אחד לא אומד. 27

תשלומים אלה עשויים להתפרש על פני 3 שנים ועו"ד מטרי ב-2/3 בדיון אומר שזה יכול להיות 28

יותר, פחות, אין לנו מושג כמה זה הולך להיות. אין לאף אחד מושג מה המשמעות ולגבי ההזכק 9י

אין תאריך יעד. מעבר לכך, העסקה של משפחת בראון משווים אותה לעסקה אחרת שאין ביניהן 30

מכנה משותף. יכול להיות שאס היו מצטיידים בחוות רעת ומציגים לבית המשפט והיו מציגים 31

הערכת שווי, מומחה שיבדוק הפסדים שניתן לקזז. 32

3ג
כבוד השופטת ע' ברון� היתה חוות דעת מצדכם כזאת? 34

5ג
: הפרטים אינם בידנו. אני חושב שוו היתה חובת המציעים שהתיימרו לטעון כי 36 עו"ד מיכאלי

ההצעה מגלמת 06ג ויותר מיליון שקלים. ב-2/3 בפני בית המשפט טוענים כשההצעות מאוד 37

3
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דומות, משפחת בדאון מציעה חמורה שקרובה ל�106 מיליון שקל. הס עורכי דין ולא מומחי מס 1

ולא יכולים לעשות הערכות שווי לחברות חהזגק וכל אלה היה צריך לעשות ולו כדי ליצור 2

מראית עין של השוואה כלכלית אמתית בין שתי ההצעות. משעה שמשפחת בדאון החליטה 3

לרכוש את מניות מוניטין מלמעלה היה צריך לעשות התמחרות במקור ובה היו אומרים כמה 4

אתם מציעים למזומן, ואם לא מזומן, רוצים להציע פריסה, חלוקת דיבידנד בעין נשווה תפוחים 5

לתפוחים ותפוזים לתפוזים. כאן, נעשה משחו מעוות, לקחו השוואה אחת והתיימדו להציג 6

בגינה מספר 106 מיליון שקל שמהשנייה הראשונה כפתו במסי זה. משפחת בראון אומרת 7

שיחלקו דיבידנדים והיה וכל הטוב הזה לא יקרה, בכל הגיסים והנפלאות האלה, אגחיו פה 8

ונשלים ל-106 וחצי מיליון שקל ואם דוידוביץ' מציע רק 102 הוא מבין שהוא קרוב או רחוק 9

להצעה קודמת. אני מזמין את כבודכם לחפש, אני חיפשתי בהסכם, איפה מופיע המס' 106. 10

ו ו קראתי שוב את הפרוטוקול מה-2/3 לא היינו במחוזי, וחיפשנו שב"כ משפחת בראון שיאמרו 

שהם עומדים אחרי ההצעה של ה-106 מיליון שקל והם ישלמו ואין את זה ולא בכדי. לא בכדי 12

ישיבות הגישור נמשכו על פני 9 ישיבות וליקטו והבינו שיש מצוקת תזרים. ידעו שאולי בגין 13

אירוע המס אחרי שמרוקנים את מוניטין לא נשאר כסף. איפה נשמע כדבר הזהו איד אפשר 14

שלא להביא עובדה זו בחשבון כשהתחרות היא על בסיס כלכלי. לא עשו. אין סיבה להימצאות 15

הפגם הזה, זו לא גזירת גורל. הנחיית בית המשפט היתה לקייט הלין של התמחרות. אם רוצים 16

לסטות מזה צריך אישור מבית המשפט וצריך הליך דומה בקרבה להליך כזה משיקול פרקטי 17

בנוסך לשיקולי הגינות. כשבאיס לבית המשפט, גס עבור המשתתפים ועבור בית המשפט יש 18

שתי הצעות שמיתרגמות לכסף בר השוואה וכאן אי אפשר לעשות את זה. 19

20

כבוד השופט י' עמית� תוך כמה זמן על פי זכות הסירוב שיש להם הם יכולים לתת את 21

התשובה! 22

23
: 20 יום. 24 עו"ד מיכאלי

25
כבוד השופט יי עמית: אז אין סוג התמחרות רגיל שבית המשפט מכה בפטיש בסוף. 26

27
עו"ד מיכאלי: נכון, כתבתנו במפורש ואנחנו חוזרים על זה. אנחנו לא כופרים בזכות הסירוב 28

של משפחת בדאון לפי סעיף 19 ב' לתקנון. היה והצעתנו תוכרז כזוכה, על פי מנגנון זכות 29

הסירוב לבראון הזכות להודיע בתוך 20 יום שחס נכנסים לנעלי דוידוביץ' ואז הם זכו בהליך 30

הגון וכולם שיפרו את מצבם. דוידוביץי ידע שהוא נתן זכות הכי טובה וידעו הכוגסיס שובו 31

בתמורה גבוהה יותר. 32

33
כבוד השופטת ע' ברון: אס יש זכות סירוב איזה אינטרס להשיא, ולכאורה זה נעצר בסכום 34

הראשוני כאן ואין מנגנון אמתי של התמחרות. 35

36
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עו'יד מיכאלי: לשיטתנו, זכות הסירוב הוא המנגנון שלא משנה מה קדם לו מביאיס בפגיו את 1

התוצאה. 2

3
כבוד השופט י' עמית: אס אומרים מאה מיליון נעצור כאן, הולכת ואומרת 60 מיליון או 101 4

מיליון, לה אין אינטרס להעלות את המחיר. 5

6

עו"ד מיכאלי: בכל כתב טענות שדוידוביץ' הגיש לבית משפט קמא הוא זרק התמחתת. בואו 7

געשה חתמחרות מהיום הראשון ושהמציע הטוב ביותר יזכה. אין לי יומרות לדעת אם אזכה אס 8

לא, אחרי ההתמחרות אס אזכה והס יודיעו תוך 20 יום שהם מממשים את זכות הסירוב שיהיה 9

להם בהצלחה. התהליך היה קלוקל שלא היתה סיבה להפר את ההחלטה בשמה מונו הכונסיס 10

מטעם בנק לאומי והפועלים על המניות. משעה שלא ביצעו התמחרות הפרו אח עקרון השוויון. 11

המדרג השני אומר איך אתם משווים* 12

13

כבוד השופטת ע' ברון: הלקוח של אדוני השתתף במהלכים האלה. היה דיון בבית המשפט 14

ופעמיים יצאו להפסקה ושיפר את ההצעה שלו ועדיין בית המשפט סבר שהיא עדיין לא טובה, 15

כנראה. בין לביו, בית המשפט ישב על המדוכה, מרשו של אדוני נזכר שהוא רוצה להציע הצעה 16

טובה יותר. הוא שיתף פעולה כנגד כל המהלך הזה. 17

18

עו"ד מיכאלי: אני מסכים לכל התיאור עד המשפט האחרון. חוא כל הזמן מחה שצריך לעשות 19

התמחרות, יש את זה בכתובים ועמדתו לא התקבלה לא על ידי תכונסים ולא על ירי בית 20

המשפט ובצר לו הוא משתתף בהליך. אנחנו מכירים את אמות המידה של בית המשפט . 21

22
כבוד השופטת ע' ברון� אני יכולה לחשוב על עוד אופציות אך הוא שיתף פעולה. 23

24

עו"ד מיכאלי ?. בגין חהצעח שלה הוא הציע 60 מיליון וגס זה לא עבד. 25

26

: זה לא נראה שהוא עשה זאת בעל כורחו. 27 כבוד השופט ני סולברג

28

עו"ד מיכאלי: אם רואים את הבקשה הבהולה שהוא רץ להגיש אחרי ההסכם בהליך הגישור, 29

פתאום הסכם מכר. הוא רץ בבהילות באותו יום לבית המשפט וביקש להורות על התמחרות 30

והוא אמר שעושים פה מחטף והפניה שלא לא התקבלה גס לא על ידי הכונסיס, הוא אמר שהוא 31

רוצה לערוך מו"מ, עו"ד רובין כותב מכתב לכונסים אולי ניפגש ואולי לא, יש שם מסכת שלמה 32

אך הוא לא מרוצה ממה שקרה בגישור. תכוכסיט אומרים, בצדק מאותר, הסכם המכירה שלבו 33

הוא לא הסכם מכירה. כך לא הבינו משפחת בדאון, הם שאלו מכרתם לנו את הנכס ואיך אתם 34

מדברים עם דוידוביץ' והס אמרו שבסופו של דבר זו רק הצעה שלכם. אם ההסכם הוא למכור 35

מניות למוניטין למה לא לעשות תחרות על מוניטין. למה מספרים לבית המשפט 106 כשאין 36

מילה אחת על 106! כשאומרים שנחלק דיבידנד ממוניטין החזקות אין בפני בית המשפט שאלה 37
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האם אפשר לחלק שם דיבידנד. הכונסיס אומרים לבית המשפט שמוניטין היא המממנת את 1
פעילות גלובס בשנים האחרונות. יש שם 23 מיליון שקל וכמעט מאפסים אותם, מחלקים 19 2
מיליון דיבידנד, מאיו יבוא המימון לגלובס! איך הס יכולים להבטיח שכשיבואו הדירקטורים, 3
שאיני מקנא בחם. 4
5
כבוד השופט י* עמית: אם אני מבין נכון צריכה להיות וועדה שלכונסי הנכסים צריך להיות 6

רוב. 7

עו"ד מיכאלי: לא קשור לוועדה. לפי סעיף 4 להסכם מוניטין צריכה לחלק דיבידנד במזומן, לא 9
קשור לשוס נכס אחר. <ש כאן דאגה לגבי השאלה האם מותר לחלק דיבידנד. האם את המעות 10
האחרונות שהשאירה אמא ולחלק לכוגסיס, מנין יבוא המימון שעד עכשיו הגיע לגלובס? 11
לכונסים יש חוות דעת בסבירות הדיבידנד! אפילו מתוך סכום של 55 מיליון שקל, 14 מיליון 12
שקל, הדיבידנד במזומן ל0י סעיף 4.8 הוא על הקרח. בהסכם זה מובעת דאגה מתביעות נגזרות 13
מחלוקת הדיבידנד ולכן הדירקטורים רוצים ביטוח מיוחד לתקופה וו, מה נעשה אם יבואו 14
בטענות איך חילקנו את הכסף האחרון בקופה ולא הותרנו דבר לפעילות נלובס! כשאומרים 15
הכונסיס לבית המשפט שהתמורה המשוערת היא בסכום של106 ומגישים טבלה לכית משפט 16

קמא ואומרים משוער-משוער-משוער ולא מציגים שוס בסיס של חוות דעת וחישוב ועד במה 17
השערה המגולמת בתמורות היא אכן ראויה. עו"ד מטרי אומר ביחס לגלובס לקבלת התמורה 18

שזה סיכוי סביר. ביחס לתמורה מנכסי ההי-טק אומר שאין לדעת, יכול להיות אחוזים ויכול 19
להיות אפס. על הנכסים האחרים במהלך תקופה של 3 שנים ומה תהא חבות המס, אומר עו"ד 20
רוזובסקי שמעריכים שחבות המס תהיה מאות אלפי שקלים. על סמך מה? תציגו חוות דעת. 21
היום מבקשים לטעון שבהליך כינוס נכסים אפשר לאשר נכס, אין 106, בגין חבות מס לא ידועה 22
שאס תחול, תחול על המוכרים בגין מס' שניס, אין לדעת כמה תהיה לפחות חלק ממרכיבי 23
התמורה. מחלקים דיבידנד בעין ויודעים שיהיה אירוע מס. את כל זה עושים ואומרים שזה 24
במסגרת שיקול הדעת שאנחנו יכולים לאשר איזו הצעה עדיפה. מה נעשה כשנעמיד נכס 25

למכירה, האם כדאי שנהיה חבריס של ההליך, של הכונסיס, איני רומז. 26

7י
, איך אדוני מסביר את התמיכה בהצעה! פרט לעובדים 28 כבוד השופטת ע' ברון; אדוני לא רומז

ואני לא מתכוונת לעיתונאים, 29

30
; אין לי מושג, הם יכולים לטעות. הטעות שלהם, נכון לבית משפט קמא וקל 31 עו"ד מיכאלי
וחומר לגביהם, אם אני עומד כאן וקורא את מה שהם אומרים לבית המשפט ולמרות זאת הם 32

אומרים שהצעת משפחת בדאון היא 106 הס טועים וצריך לתקן את הטעות. אני לא יכול להבין, 33
הסתכלתי על תיק מבחוץ וניסיתי להבין, מה שכבודה שואלת ואין לי מושג. אני קורא את הסכם 34

בדאון יאת התוצאה המסתברת של עיתון נלובס שאינו יותר והוא מחולק ואין לי מושג. הס לא 33

הסבירו בפני בית משפט קמא וכאשר מדברים על שיקולים, ניסו להציג כאילו ובעניין וה אני 36

חושב שהם טעו מאוד. שיקול לכד נשייתי תחוס העיתונות המודפסת בישראל ובעולם הוא קשה 37
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ומאתגר ומצריך הזרמת מזומנים כתנאי להישרדותו. אומרים שגלובס במצב שאינו מפתיע ואיגו ו
שונה ממצבם של עיתונים אחרים- גלובס מפסיד כמיליון שקלים בחודש, נתין, כך נאמר. 2
לוקחים את ה-19 מיליון האחרונים ומחלקים כדיבידנדים! אותם מאות עובדים שייוותרו ללא 3
פרנסה אם לא יגויס שותף חדש. גם אס מאשרים את הצעת בראוך שאומרת בדיון שתביא 4
שותפים בדיון. 5
6

כבוד השופטת ע1 ברון: הדס הרע בין השותפים האלה עמד גס בית המשפט . 7

: התגובה שהוגשה על ידי משפחת בדאון לאישור המכר של מגיות גלובס בסיבוב 9 עו"ד מיכאלי
, שם 10 הראשון, אומרת משפחת בדאון שאין טענה כלפי המציעים וגם לא כלפי דוידוביץ'
הדירקטוריון היה צריך לאשר את המכירה, אמרו שישתפו פעולה בשמחה. הם לא עשו עסקים (1
ביחד, לא תבעו ולא נתבעו האחד על השני. הס כתחרות קשה ושניהם רוצים נכס אחת וכל אחד 12
נדמה לו שכל התודה כולה בידו השמאלית. היה וכתוצאה מהליך שוויוני ישקוף יתברר כי צד 13
אחד וכה הוא ישתף פעולה עם הצר השני. לא נבסס את ההחלטה שלנו על חוות דעת מקצועית 14
אלא על אמירות בעלמא לגבי תזרים, פריסת תשלומים ועוד כך סתם רק כי מישהו חושב שיש 15
דם רעל 16

17

כבוד השופטת ע' ברון� בית המשפט לא השתית את ההחלטה שלו לעניין זה, זה עוד עניין 18
להחלטתו. זה לא הבסיס להחלטה ולתוצאה. 19

20

: העיתונאים באים וחברתי שמייצגת את העיתונאים אומרת שרצו לעשות הסכם 21 עו"ד מיכאלי
קיבוצי שיגן על זכויותיהם ועל כללי האתיקה אך עיקרי הטיעון שהגישה לא מתכתבים עם 22

המציאות. עו"ד קסוטו בדיון מ�2/3 ומפגה לעמי 13-14-15 לפרוטוקול שם אומד עו"ד קסוטו 23
שהוא מוכן לאמץ את ההסכם הקיבוצי. לאחר מס' ימים לאוד הצהרת עו"ד גלילה הורנשטיין 24

חתמו על הסכם והגישו אותו לבית המשפט כפי שהוא, אותו הסכם שנעשה על ידי משפחת 25
בראון. מד דוידוביץ' כתב מכתב ברוסית ותרגומו לעברית הוגשו לבית המשפט ואמרו שמוכן 26
לכבד חד משמעית את כל כללי האתיקה וכל מה שנאמר בהסכם הקיבוצי, אין לי כוונה להתערב 27
בתכנים ואין לי כוונה לפטר עיתונאים. כשהתבקשה משפחת בדאון להשוות הצעה היא אמרה א2
לבית המשפט שבנקודת זמן זו איננו מסוגלים להתחייב ואנחנו צריכים להבריא את העיתון. 29
כשמשווים את השיקולים לבר נשייתיים, בלי יוצא מן הכלל כל הנכסים ממשיכים להתקיים 30

ובמיוחד אותם 23 מיליונים בקופה. אין שומות מס, אין אירועי מס, תשלום במזומן, העסקה 31

פשוטה. יש כסף במזומן שמחכה להיות משולם לנאמנים בלי תנאי ובלי כלום. כשמדובר על 32

עיתונאים יש הסכם קיבוצי, כשמדובר על עובדים כלליים ההתחייבות לחצי שנה. 33

34

: לגבי האופציה של חוט, נקודה מסוימת שהועלתה על ידי הכונסים. מה 35 כבוד השופט י' עמית
קורה אם מימוש האופציה מתעכב ליותר מ-18 חודשים? 36

37
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: ההצעה של משפחת בדאון על פי דרישה שנאלץ דוידוביץ' לקבל אותה, להתחייב ו עו"ד מיכאלי
לשלס את התמורה כפי שייקבע על ידי המומחה לחברת קול. הכסף מבחיגת התמורה לה 2
התחייב דוידוביץי מופקד מהיום הראשון. ג
4

: יש סיטואציה שהכונסים צריכים להחזיר לו. 5 כבוד השופט י' עמית
6

עו"ד מיכאלי: הטענה שלי על ההבדל הגובע כתוצאה מצורך לעשות שני גלגולי דיבידנד בעין. 7
8

כבוד השופט י' עמית� אני שואל על חוט, אם יש סיטואציה שכוגסי הנכסים צריכיס להשיב לן 9
וזה לא קורה בצד השני. 10
11

; בוודאי, בצד השני לא שילמו, אנחנו שילמנו ביתר. נו עו"ד מיכאלי
13

כבוד השופט יי עמית: באותה סיטואציה שאתם מקבלים בחזרה מהכונסים, האם הכונסיס 14
חשופים לעומת מצב שלא יכול לקרות להס שם. 15
16

: דוידוביץ' מוכן לקחת את הסיכון הוה שמדובר בכונסיס מכובדים המייצגים 17 עו"ד מיכאלי

בנקים מכובדים, הוא מוכן להיות בסיטואציה שהכסף בידי הכונסים או שולחיהם ולא בכיסו. 1$

36308/16 נאור ב"מ נ' כונס הנכסים הרשמי, שם התייחס הנשיא אורנשטיין שם הוא אומר 19

שהפער בהצעות היה ^50 לטובתנו. אדגיש את העובדה שביחס לסיטואציה הזו של הכאה 20

בפטיש, בעניין זה דווקא חבריי נקלעו לכלל טעות. למען האמת, לא כל כך הצלחתי להכין, 21

אפרופו שאלת כבוד השופטת ע' ברון, בשעתו כשדוידוביץ' הגיש את הצעתו ביום ראשון לאחר 22

הדיון, הכוגסימ התבקשו על ידי בית משפט קמא להגיש עמדותיהם והגישו עמדות מנומקות. 23

24
, איזו ברירה היתה בפני בית המשפט! 25 כבוד השופט י' עמית� את זה נשאל את חברן. מצד שגי

מאחר שזה לא הלין התמחרות השופט אמר תם הדיון ואני הולך לכתוב. וה סוג של סוף דיון. 26

הרציונל הוא של סופיות הדיון, (כין, זה לא מכר שאושר בהוצל'יפ ו/או בבית המשפט אך זה ל2

עדיין עניין של סופיות. 28

29
: לא כל כן כבודו, מאחר שלמחרת הוא פנה לבנקים ואמר שלא שמע את עמדתם. 30 עו"ד מיכאלי

כלומר, אנחנו עדיין בתהליך. מעבר לשיקולים שאדוני מנה, אין סיטואציה של אינטרס מוגן 31

, היו מציעים פוטנציאליים ומישהו חשב שהמסיבה נגמרה וטס לחו"ל. בסופו של 32 כלפי צדדי ג'

דבר ב-2/3 התקיים דיון בין צדדים ידועים, כולם פה. כשהדיון הסתיים אף אחד לא יצא ממנו 33

בידיעה מה הולך בית המשפט לפסוק. בתום הדיון כל אחד הלך לדרכו והנה, ההליך המשפטי 34

ממשיך. כשמבקשים תגובות ההליך נמשך. אף אחד לא הלך לקושש כסף בפער שבין יום הי 35

אחה"צ לבין יום א* בבוקר, את אותו אינטרס של סופיות גם לנו היה כשזכינו בהתמחרות. 36

דעתנו לא היתה נוחה מההתנחלות בעניין זה ובאנו להתמחרות מול אלי אזור והעלינו את 37
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הצעתגו וחשבנו שנגמר ואמרו לנו לא, הולכיס לגישור וש0 עשו לגו ה&תעה. גם הכונסיס לא 1

חשבו כך, עו"ד אלכאוי כתב במפורש שאין לקבל את הטענה הזו ואלה דבריו ביחד עם עו"ד 2

רובין אחרי שקראו את תגובת בדאון. בנסיבות ענייו זה, חשכו שאי אפשר להגיד שהדלתות 3

סגורות ואי אפשר לקבל את השיפור שדוידוביץ' התכוון לתת. לא תהיה פגיעה ילא בתחושת 4

הצדק ובכלל כתוב אחר אס בסיטואציה בה העסק מתנהל לא בצורה מסודרת וכו', נכבד את טה 5

שקרה, קרי - דוידוביץ' נענה להצעת בית המשפט לשפר את הצעתו. לאחר מכן היתה פניה אליו 6

מב"כ העובדים הכלליים לשפר את הצעתו והוא שיפר באופן ממשי. ל

8

כבוד השופט י' עמית. אדוני ייתן דעתו לנקודות הכאות: שיניתם דעתכם וטעמכס בין התשובה 9

שלכם אחרי תום הדיון. השאלה השניה, האם לא צריך לתת משקל לעובדה שאתם שואבים, על 10

פי הצעת בראוו, את הכרית שיש לחברה מבחינת הדיבידנד. בעוד שעל פי הצעת דוידוביץ1 זח לא 11

כך. 12

13

עו"ד רוזובסקי: התכוונתי לפתוח בהצעה החדשה. חברי, בדרכו העדינה, מטיח בכונסיס 14

האשמות די קשות. אני חושב שהוא אומר יותר מוה. אני רוצה להיכנס לעניין, עד שאדוני שאל 15

אותו הוא לא התייחס להצעה. אדוני שאל וקיבל בסוף את התשובה. אני חושב שמה שאדוני 16

שאל, שיניתם את דעתכם, את טעמכם - לא שינינו. אנחנו עושים מה שאנחנו חושבים נכון לן

ובהגינות כשעמדו שתי הצעות ז< מול זו, אמרנו שיש יתרון קל להצעת אילקורפ אמרנו זאת 18

בבית המשפט. בית המשפט אמר לנו לאחר 3 ימים מה דעתנו על ההצעה החדשה אמרנו שהיא 19

יותר טובה. 20

21

כבוד השופטת ע' ברון: אבל לא אמרתם על סופיות הדיון. 22

23
: חשבנו בכך שבית המשפט שואל על ההצעה החדשה שהוא מקבל וחשבנו שמי 24 עו"ד רוזובסקי

שיש לו מטרה להשיא את התמורה, אנחנו לא יכולים להגיד שזו הצעת יותר טובה, השאלה כאן 25

האם בסופו של דבר בית משפט תחליט שלא מקבל את ההצעה, האס שגה ומחייבת התערבות 26

ערכאת הערעור. עד ההצעה החדשה, כונסי בנק לאומי לא בכדי חשבנו שיש יתרון לאילקורפ. 27

בנק לאומי, שרוב החמורה הולכת אליו חשב כן וכן בנק הפועלים והכונס הרשמי, כונס הנכסים 28

של אליעזר פישמן חשב כך. כולנו חושבים שיקול רע* ולטובת טי? הרי ברור שזה היה שיקול 29

דעתנו. בעצם צריך להוריד פטיש בסוף היום כי העיתון מתנחל ללא בעלים והוא צריך כסף 30

וצריך לסיים את ההליך. אמרנו ביושר את עמדתנו כשהיו שתי הצעות ואמרתי בבית המשפט 31

שייתן היום את הטוב ביותר ואת הסופי והוא נמצא כאן. למה כשיצא החוצה הוא אמר 106 32

110י למה ה�110 לא היה נשמע בריון* הרי ניתנה לו הזדמנות. הוא לא 33 ולמה יומיים איו"כ אכ<ר

הסביר חוץ מהאמירה שהעובדים פנו. אס תוא רוצה התמחרות שיניד את הטוב ביותר. חברי. 34

אומר שהיה צריך לעשות התמחרות. הטענה שלנו בתחילת הדרך התחלנו עם התמחרות על הנכס 35

של גלובס והיה מה שהיה בדיון נשלחנו לגישור. אין מחלוקת שאין מעוניין אחר, יש דוידוביץ' 36

ואילקורפ שיכול ויש לו זכות סירוב. פה אילקורפ לא תעלה, אם הוא נותן הצעה ראשונה 50 או 37
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60 אם היינו עושים התמחרות בזה היה נגמר, לא עשיגו התמחרות והיא שהביאה להמ\רה כל 1
כך גבוהה. חנרי אומר שהיינו צריכים לעשות התמחרות והיינו מקבלים מחצית מהתמורה. כי 2
אילקורפ היו עוצרים שם והמחיר ה<ה נעצר בהצעה הראשונה ואין התמחרות כזאת, הטיעון של 3
התמחרוו! הוא חסר שחר ויראו כבודכם את ההצעה שהגישו חבריי ערב הדיון ב-2/3 והס 4
מבקשים לחייב את הכוגסיס להתקשר, הבקשה הראשונה היתה למכור להם את גלובס. בבקשה 5
השניה לחייב אותם להתקשר בהסכם בנוסח שהוא ניסח. 6
7

; ראינו את התכתובת. 8 כבוד השופט יי עמית
9

: אדם שחשב שזו הדרך הנכונה, שבית המשפט ית<יב אותנו להתקשר אל<ו 10 עו"ד רוזובסקי
בהסכם שאף אחד לא הסכיס לו, זה מה שהוא חשב. הוא לא מנוע ומושתק להגיד היום להגיד 11
תעשה התמחרות. היום כקיזק נגזל הוא אומר למה פגעת בי ולא עשית התמחרות! אין מחלוקת 12
שבשלב הקודם, כשהיינו בבית המשפט כל הגורמים המעורבים, כולל העובדים העיתונאים, לא 13
כולל העובדים הלא עיתונאים, הנושים המובטחים שיש להם עניין בתמורה כולם חושבים 4!
כששוקלים שתי הצעות שונות יש יתרון קל. ההסכם אליו הגענו לאילקורפ זה הסכם שדוידוביץ' 5!
לא יכול להיכנס אליו. ברגע שיש בחברה ^25 אי אפשר לבצע. במסגרת מערכת היחסים בין 16
אילקורפ ומוניטין והחובות השנויים במחלוקת זה הסכם שאפשר לעשות רק ב-<^100. חברי 17
אומר אני שומע 106 ואין בהסכם והוא צודק, הסברנו לבית המשפט שהתמורה הפוטנציאלית 18

מהסכם אילקורפ על פי הערכות שיש לנו על שווי הנכסים היא יכולה להיות יותר נמוכה ויותר 19
גבץהה ת\ התמורה הפוטנציאלית. 20
21

כבוד השופט יי עמית: איפה היא יכולה להיות יותר גבוהה! 22
23
: אס אופציית הוט תניב ייתר ממה שהערכנו, בהחלט תהיה יותר גבוהת. 24 עו"ד רוזובסקי
25
קלדגיו!; רינת 26
27
: בהסכם עם דוידוביץ*. אם זה פחות אני חייב להחזיר. חברי לא חשיב לשאלת 28 עו"ד רוזובסקי
אדוני, 29
0י.
כבוד השופט יי עמית: אדוני טען שאין לי בטוחה, אני אחזיר לו כסף. 31
32
.- זה הרבה פחית טוב מהמיבזוש. 33 עו"ד רוזובסקי
34

כבוד השופט י' עמית: הוא אומר, אל תחזירו לי, תשאיר אצלכם, זה עוד שיקול. 35

36
: שיש יתרונות וחסרונות לכל צד, אז אפשר לומר על היתרון אפשר לוותר. ל3 עוי'ד רוזובסקי
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חברי מעלה טענות בכתב שהתמורות בביהמ"ש היו תמורות מאוד דומות, 106 נקודה משהו, 106 ו
בהשכם איתן וזה נס פוטנציאל. זה לא סגור על 106. העובדה שזה משולם בדרך אחרת, בעוד י
שהוא אומר שהוא משלם והכסף נשאר בחברה. בכל עסקה אפשר לקבל תמורה, והדיבידנד 3
בסופו של דבר נשאר אותה תמורה. 4
5
: לרכוש את החברה , בסופו של דבר מחלקים ביניהם. 6 כבוד השופט י' עמית
7

; האס באמת משהי מעלה על דעתו שאם הולכים להשקיע כאן עשרות מיליוני 8 עו"ד רוזובסקי
שקלים בשביל שלעיתון יהיה דיבידנד? 9

10

וו כבוד השופט י' עמית� לחברה אין "שומן". 
12

: נכון אבל אף אחד לא יפקח יום אחרי. הנטל זה הנכס היחיד שלה וזה נכס 13 עו"ד רוזובסקי
מרכזי של המשפחה, אני מניח שהמשפחה לא היתה נכגסת להתחייבויות כאלה באס לא היו 14
יודעים מה נדרש מהעיתון. לשני הצדדים יש אינטרס וזה לגיטימי להחזיק את הנכס, זה 15
, יש היגיון בכן. 16 לגיטימי שחם עושים עסקה. הם קשורים למוניטין. ניסינו למכור מוניטין
זח מאוד יעיל. לו
18

כבוד השופט י' עמית; עוד שאלה שחברך שאל, מי יבטיח שזה יקרה? 19
21)

: קודם כל ההכרזה על הדיבידנד צריך להיות למחרת בשעת הסגירה. השאירו 21 עו"ד רוזובסקי
לשיקול ביהמ"ש. לא תהיה עסקה, ואם לא תהיה עסקה, אז לא. זה לא משהו עתידי. 2ב
3י
ככוד השופט י' עמית: בשל תוסר ההתמצאות שלי, אותה שותלות, התגמולים זח דבר בטוח 24
שסי 25
26

עו"ד רוזובסקי: אנו מתייחסים לזה כאל תשלום. 27
28
: מי משלם? 23 כבוד השופט י' עמית
30

עו"ד רוזובסקי -. יש כבל מד 1 , יש כבל תקשורת, זה ברמה מאוד גבוהה. זה נראה בהחלט ברמה 31
של ודאות ברורה. חברי אמר שיש פה בעיות מיסוי, אנו בבקשה שהגשנו לגבי הסכם הגישור 32
כתבנו שיש לו חוות דעת בעניין המיסוי. סכום המיסוי צפוי להיות שלא יעלה על מאות שקלים. ג3
יש על זה הערכות. כמובן לא לקחנו סיכון ונכנסו לעסקה הזו מכלי לשאול מה יהיה המס. 34
גברתי אמרה לחברי שאפשר היה לעשות כל מיני דברים. באם חברי חשב שאפשר לעשות זאת 35
י ללא מומחה, אז היה מביא מומחה. מי שמבקש את וה , מדוע לא יביא חוות דעת מומחה! 36
ו! 37
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כבוד השופט י' עמית; יש לנו כאן שתי משפחות, כך שלברון יש מבחינת המניות. אני מסתכל 1
רק על האחזקות. 2
3

עו"ד ספיר� אנו הודענו לביהמ"ש שהעסקה עדיפה כלכלית. גס חשבנו שגכון שביהמ"ש יקבל 4
את זה. יותר מזה, אמרנו בדיון והצבענו על הודאות ועל הפשטות בעסקה. יחד עם זאת יש 5
שאלה של מדיניות משפטית , עד מתי אפשר להמשיך ולהתווכח ולנהל משא ומתן? כיהמ"ש קבע 6
, שיש החלטה בעניין, אז עבר פרק הזמן ווו החלטה לגיטימית. ל שאחרי שהוא קובע שהדיון תם
אנו שחקנים חוזרים ושוב רוצים לדעת מתי התהליך נגמר! ה החלטה לגיטימית ואין סיבה 8
להתערב בה. בנסיבות האלה בפרט כאשר ביהמ"ש קמא אפשר למר דוידוביץ לשפר את ההצעה. 9

הוא ידע מה יהיה הסכום המינימאלי בהצעה והוא לא עשה זאת . 10
וו

עו"ד הורנשטיין: אבקש לחדד כמה נקודות. יש חתימה ואי אפשר להתעלס מכך. שמענו כמה 12
"עלה לנו" אותה ציפייה באותו מישור, עשרות אלפי שקלים ובעיני המועד הקובע היה מועד 13
שנחתם הגישור. באותה עת מה שהיה על הפרק, היתר. הצעה מ-10.2. מאה מיליון שקלים. 14
זה היה המספר, בפורמט היתה דרישה לא לגיטימית, באותה נקודת זמן יכולנו לצאת עם הצעת 15
גישור נמוכה 10-0 מיליון שקלים, כך זה היה עם הנתון הזה, אבל בך לא נעשה. הדבר נעשה 16
בעינינו מלפנים משורת הדין כי כאותה נקודה לא היה מקום להמשיך להתמכר. גס בפורמט 17
בנוסח ההסכם ויותר מכך אס בעל זכות סירוב כפוף לבעל זכות הסירוב, אז הפכנו את שניהם 18
למצעים באותה הצעה . הקולות הס אנו לא כופרים אבל רוצים לדעת מה השוויון, ולא יכולה 19
להיות פה דרישה לשוויון כי בפועל יש פה הצעה אחת עס אפשרות להשוות כאשר תקנון החברה 20
נוקט במנגנון שונה, בעל המניות האחר צריך לדעת מה הוא מצפה. ברגע שיש מציע ונוקט 21
במספר ובעל זכות הסירוב נוקט באותו מספר, כאשר בכל זאת ביהמ"ש אפשר להעלות את 22
הדברים. אי אפשר להציע עוד הצעות כי זה חורג. כבודכם שאל על האדם הרע, מפגה לפסקה 14 23
לפסק הדין - מצטט. ביהמ"ש ראה את הצדדים ושמע א<ת0. אנו רואים חברה למודת סבל 24
ובמסגרת השיקולים, העובדה שצריך לרכז את החברה לבעל זכות אחד. משאב הציבורי של 25
החברה עלול להיפגע, והפגיעה היא שכל הציבור יישא בזאת. 26
ניסו להבליג את נושא יחסי העבודה, משפחת בדאון נתנה הצעה נדיבה, היא האריכה את תוקף 27
ההסכם הציבורי עד סוף שנת 2017. הניסיון לייצר איזהו שונות מייצרת דרמטיזציה מוגברת . 28
כמה נקודות נוספות, הלקוחות שלהס הס לקוחות מכובדים, כמו בזק, ולכן ההנחה שיש על מה 29
להתבסס לגבי הסכומים. נאמרו פח דברים לגבי שיקולי רוחב. ההליך שלגו הוא הליך ייצוגי. 0ג
במקרה הזה החשש לשיקולי רוחב הוא חשש מאוד רחוק, חשש גדול משיקולי רוחב הוא, 31
לאפשר למציע במסגרת רכישה להמשיך ולהתמכר ולתת הצעות, גם לאחר הדיון, גם פה. מה 32
| שיקרה שכל הליך יימשך עד אין קץ. גם אם נתעלס מזכות הסירוב, אם ניתן לצדדים להמשיך 33
; להתקוטט ללא מחסום מסוים, אז כל הליך מכר לא יסתיים. אנו מדגריס על עיתון שמפסיד 34
� מיליון שקלים בחודש . אנו מבקשים ככל שניתן לסייס את ההליך. אנו מבקשים להשאיר את 35
! י3ן פסק דין ביהמ"ש על כנו. 36
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עו"ר תירנשטיין; הרושם שיקבלנו שהרצון של המערער להסדיר את ההלכה, מפנה לסעיף 81 1
לערעור ועל מנת להתאים את ההלכה החדשה להתנהלות ההתנהגות שלו. הוא ידע את ההלכה 2
וידע על הסיכון. היתה פה פעולה תכסיסנית. מדוע אחרי 2 הפסקות , דיון די סוער לא מצא 3
לנכון לשפר את ההצעה שלו, אלא לקח לו כמה ימים' 4
לעניין העיתונאי, היתה לנו תחושה קשה שמנסים לעשות הפרד ומשולם בין העיתונאים. עזרגו 5
מאחורי הקלעים, מעט אנשים ידעו מה לעשות. בבסיס מקצוע עיתונות עומד יסוד חופש הביטוי 6
וקיבלנו אותה בהסכם הקיבוצי. בכל מה שקשור לחופש הביטוי עמדנו על זה . עלולים להיות ל
קונפליקטים בין העיתונאים ולכל אורך הדרן המערער לא הסכים לנהל משא ומתן עם 8
העיתונאים. המערער נתן הבטחה לאי פיטורים . הוא גם לא הבטיח המשך פרנסה. כל מה שהוא 9

, כל הזכויות כולל האתיקה המקצועית נכנסו 10 אמר שהוא יתן פיצויים. ההסכמים הקיבוציים
וו להסכם הקיבוצי. 
דבר נוסף, זה נכון שבביהמ"ש ב-2.3 הצגנו את ההסכם הקיבוצי. מערכת עבודה כך לא נעשית 12
במהלך דיון משפטי. היה להם חודשיים לנהל משא ומתן. היו עשרות מיילים מהאגודה על מגת 13
לנסות משא ומתן וזה לא הסתייע. מערכת יחסי האמון נפגעה כתוצאה מכל ההתרחשות בין 14
המערער לבין העיתונאים, כאשר לא הובטח להם שום דבר. הם הפרו את כללי האתיקה 15
המקצועית. 16
עד היום לא ראיתי , אני לא יכולה לחתום על הסכם נוסף על זה שחתמנו כבר. זה בלתי אפשרי 17
שנחתום על אותם הסכמים. חוסר תום לב, הם הלכו מאחורי הגב, כך לא נוהגים. אגב, כולם 18
קיבלו גס אלי אזור, מדיה, כולם קיבלו את אותו מסמך ורק הס לא התייחסו למסמך הזה. 10
בולם יודעים את זה, הם כמובן נתקלים בעשרות דיונים כאלה. לא ייתכן שאחרי דיון כזה 20
מהסוג חזה ילכו העובדים ויתבעו את הרוכש, ויגידו לו שהבטחת ולא קיים את ההבטחה שלו. 21
בדיון ב-2.3 אמרנו שברגע שיש בעל מניות מיעוט ויש לו זכות סירוב, אייך יתכן שיכנס נעל 22
מניות אחרז חשנו באוויר ושמענו את זה ואמרנו בביהמ"ש שלא ייתכן שיהיה פח יותר מבעל 23
מניות אחד. 74
, יאנו אומרים שעל כל דבר שאני 5י אנו חוזרים על עיקרי הטעון, ממש בסוף העיקרי הטעון שלנו
מעלת עכשיו, לא אמרנו וזרקנו מלים בעלמא. אנו מספיק שנים מעורבים בלייצג עובדים ואנו 26
יודעים להבטיח את המשך התעסוקה שלנו ושהמעביד יעמוד על דבריו. הוא לא קם ואמר "עד ל2
כהיי. אין לבטל את פסק דין ביהמ'יש קמא. ביהמ"ש לא שגה שלקח בחשבון את שיקולי 28
העיתויאים. 29
30
עוי'ד חדד: אני משאירה לשיקול דעת. 31
32

עו'יד בנקל�. גם היוס באם נתערב בנימוקיו של כבוד הנשיא, גס אם היו מתעלמים מדגריו, 33
ההצעה המאוחרת יותר עדיין לא עושה את ההבדל, ולכן יש בהליכי פירוק , יש עשרות הליכים 34
ו שלא ייגמרו לעולם באם כל רגע נתון יבוא משהו אחר. אנו מדברים על למעלה היקף של 4 35
| מיליארד שקל שחובות השיהוי יגיעו לקופה. בנסיבות האלה, בין אם ירד הפטיש ובין אם לא 36
| ירד, ההפרש לא כזה שצריך לפתוח את התמכרות מחדש. ל3

ו
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1

עו"ד בן עמי: רצינו להתייחס לשני היבטיס, בעניין ההחלטה אנו סבורים שלא נפלה שנגה 2
שנרגע שכן נעשה כן. הדיון כאן היה ארוך, הוא היה דיון שבמהלכו הצדדים יצאו ונכנסו. בסוף 3
הונשו שתי הצעות. ביהמ"ש נכון נתן להביע עמדה אבל הוא לא פתח את ההליכים מחדש. 4
5
: המערער לא טען נגד ההצעה, הוא טוען שגס בהליך הראשוני, גס התעלם 6 כבוד השופטת ע' ברון
מאותה הצעה מאוחרת, לא היה מקום לתוצאה שאליה הגיע ביהמ"ש. 7
8

: חשוב לזכור שאנו בהליך של כינוס נכסים. האינטרס זה לתת את התמורה. מה 9 עו"ד בן עמי
שמשתמע מדברי המערער וצריך לשים לב לכך שבוחנים את ההצעות. 10
אנו בהחלט סוברים שצריך לשמור על השוויון. מה שהציגו לגבי זה , זה נכון. חשוב לומר שאין וו
כאן נושים אחריס. 12
13

: כל היתרה ילך לאנשים מובטחים. ברור. 14 כבוד השופט י' עמית
15

: כבודכם ניתנו שתי תשובות לבעייתיות שעליה ניסינו להצביע בהליך שהיה בפני 16 עו"ד מיכאלי
ביהמ"ש קמא ולתוצאה שאליה הגיע. חברי טען שהאם יעלה על הדעת שהכוכסים כולם טועים 7!
ולא יודעים לעשות חשבון, בכל הכבוד הטענה הזו לא יכולת לעמוד ולא יכולה להחזיק מ<ם. א1
בכל מקרה עו"ד רוזובסקי אומר אתם ח ושביס שאנו לא יודעים שמדובר בכמה מאות אלפי 19
שקליםז שלא בדקנו? סליחה, אגו נמצאים בהליך שבאים לביחמ"ש ואומרים שהצעה שמגיעה 20
לשש מיליון שקל, ולנו אין את הגתונים ושום יכולת לחשנ את המס בפועל, אז לא אף אחד אחר 21
לא מציג את הצעות המס ,את חוות הדעת, האס הוא ראה את חוות הדעת האלהו הוא לא יודע 22
מה הערך הכלכלי, משהו ראה את הערכות השווי בחברות כדי לדעת באם 8 מיליון, זו התמורה 23
שתבוא! 24
25
קלדנית: ענת 26
27

: חכונסים או מי מטעמם באים לבית המשפט אומרים שבדקו והצדק שבאיס לבית 28 עוי'ד מיכאלי
המשפט אחרי ששני מציעים הקדישו את כל מה שיש להם כדי להציע הצעות ראויות. למר 29
דוידוביץ/ כמו בכל הליך, כדי שיגידו לו - סמוך עלינו, ההצעה של המתחרה שלך יותר טובה, 30
לך לביתך ותנות דעתך שהפסדת למתחרה ראוי. הוא אומר לי, תראו לי על בסיס מה אתם 31
, האס ב"כ' העיתונאים ראו? 32 אומרים את זה ואס יש חוות דעת בחיק יש רק לעו"ד רוזובסקי
ב'יכ הקונה שעומדת היום ואומרת שמי שיכול להחליט הוא הכג"ר עצמו ומה תגיד בהצעה 33
הבאתי הכונסיס אומרים, סכמו עלינו, בדקנו ולא גשמע הגיוני שלא צריך להצדיק בפני בית 34
המשפט ולומר לו - דע לך, הגענו למסקנה שזה 106 והנה הערכות השווי. ממה זה מורכב! אולי 35
40 שקלז 36 ! טעו בחישובי התשלומים שאנחנו הולכים לשלם להוצאות מקופת הכינוס זה רק 000,
ו מאשרים את ההצעה כעדיפה ועל בסיס מהז דוידוביץ' שיידע שהוא הציע 106 ומשפחת בראון 37
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הציעה מספר אחר, ימה המס' האחרז שיאשרו את הצעת משפחת בראון בלי שיגלו לנו כמה ן
היוגה ההצעה בפועל. 2
3

כבוד השופט י' עמית; חברך לא אמור להגיש דו"ח סופי לבית המשפט תוך שנה-שנתייס! 4
5

עו"ד מיכאל: אבל זה יהיה מאוחר מדי. דרך המלך כשבאים כונסי נכסיס לבית המשפט 6
ואומרים שיש שתי הצעות קרובות, עושים חישוב מורכב של עסקה מורכב, כדי לתמוך את 7
ההחלטה, לאפשר לבית המשפט שלא לשגות ולתמוך החלטה שתעשה ותראה צדק, זה להראות 8
את הבסיס איך הגיעו למה שהגיעו. אומרים לנו שהצעת בראוו היא פוטנציאל של 106 ולא 9

[ מחשבים את הפוטנציאל ולחשב את שומות המס לא עושים ואומרים לנו "סמכו עליגו'*. 10
11

כבוד השופטת ע' ברון: אבל יצאתם מהנחה שזה הפוטנציאל כי תשוויתם ל-106 ואחי'כ ל-110. גו
13

; בכל כתב טענות אמרנו שאין הצעה ולא תהיה ההצעה של 106 ואי אפשר לומר 14 עו"ד מיכאלי
שהשלמנו מזה. עוי'ד רוזובסקי אומר היום, אני מסתכל על הטבלה שתם הגישו לבית המשפט 15
ושם הס כותגיס (מצטט) ביחס לדוידוביץי ומבחינתם אין אירוע מס וביחס למקורות להפעלת 16
גלובס אחרי העסקה הס כותבים בטבלה (מצטט). טרם הראתה נכון למועד עריכת הטבלה 17
ובדיון עצמו אמרה גב' בראון בהגינותה שאינה יודעת איך לעשות את החישוב וגם חיום אין או
, התאפקתי שלא לומר בפתח 19 להראות את המקורות ואיפה זה עומד. כסופו של דבר, הצעת 110
דבריי, אך המהלך של הגשת ה-100 לא היתח התגנבות יחידים של דוידוביץי לבית המשפט, 20
ההצעה ונוסחה ומרכיביה תואמו מראש עם הכינסים והוגשו רק לאחר שהתיאוס הושלם. יש לי 21
את התכתובת חזו. חברתי, עו"ד הורשנטיין אמרה "מהלך תכסיסני", איזה מהלך תכסיסני! זה 22
הכי לגיטימי ולמשפחת בראוו שחתמה ערב הדיון על הסכם קיבוצי עיתונאי. זה היה הכי 23
לגיטימי בעולם, להתייחס באולם בית המשפט לבקשת כב' השופט אורנשטיין להעריך את פרק 24
הזמן בו לא יפטרו עובדים וכל אחד בהליך כזה מנסה לזכות במחיר המינימלי ולשיטת 25
דוידוביץ' שאמר מהיום הראשון איך אתם מבססים את הצעת אילקורפ ב-106. תציבו לי 26
נימוקים ואין. גס היום, אם כבודכם ישאל בבואו לכתוב את פסק דין האם אנו מסוגלים 27
לעשות חשבון עליו מבססים הכונסיס את הצעתם לקבוע שהצעת 106 של אילקורפ עדיפה, על 28
בסיס מה עושים את זה! אין אסמכתאות. הפכתי בכל מה שהוגש ואין ולו אסמכתא אחת. היום 29
לראשונה מספרים שאולי משלמים ואולי לא ואיפה ערך הכסף? כשהגשנו את ההצעה של 110 יש 30
לנו את הערות חכונסיס. 31
32
כבוד השופט יי עמית = סביר להניח, הם לא רצו לאסור עליך. 33
34

: את טיעונה של עו"ד הורנשטיין איני מבין וגם קראתי את עיקרי הטיעון. אומרים 35 עו"ד מיכאלי
לה, בדיון, היא לא מכחישה, אנחנו מוכנים לחתום על ההסכם. אפשר להלביש רצון זר על 36
, הוא מוכן לתצהיר שהוא מוכן להתחייב לכל אמות מידה ועצמאות 37 ; מישהו, שלא קייס
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, וב"כ העיתונאים אומרת שאין לה מושג באיזה רציונל שמשמעה שחתמה עם ן עיתונאים וכוי
משפחת בדאון לא יכולה לעשות הסכם מתחרה. חתמנו על ההסכם והוגש לבית המשפט והוא חי 2
וקיים ועומד על תילו. 3
4 

: צריך לשים לב לנקודה אחת, יש 110 ו-106 ולאורן כל הדרך מבקשה מס' 13, 15 עו"ד קסוטו
נספח 12 אצלכם, אנחנו אומרים שאנחנו רוציס לעשות את ההסכם של אילקורפ במקום ב-55 6
מיליון בתשלום אנחגו עושים אותו ב-60 מיליון ובמזומן. זה נאמר נס בדיון וזה מופיע 7
8 100̂ בפרוטוקול בדבריי. עו"ד רוזובסקי אומר שאי אפשר לעשות זאת משכיוון שזה מחייב 0
מבעלי המניות, הוא אומר יש 5 דירקטורים, א0 הס יודעיס שזה אילקורפ קונה הס מסכימים 9

לכל דבר אבל הדירקטוריונים אמורים להיות מנותקים, אנחנו מכירים את הפסיקה, אבל אס 10
זה דוידוביץ' ואיך יכול להיות שבית המשפט יקבל את התיזה הזאתו 11
12

: הסדר ע0 אילקורפ מחייב גם הסכמות עם אילקורפ ואדוני צודק, היו רבים עד 13 עו"ד רוזובסקי
סוף הדורות כעניין הזה. 14
15

. השאלה עד כמה מציע יכול להתערב בשיקולים, גושה שהתעניין לקבל את הנתונים 16 עו"ד מטרי
קיבל בזמן אמת. מציע שהיה רוצה להתעמת יכל לבקש והדברים היו מועלים בחדר המידע. 17
רווחים נתונים לחלוקה. בקשה כזאת לא הגיעה לאור חדרך שנקט אותו מציע שכיום הוא 18
משלם את המחיר בשל הדרך בה נקט. 19
20

החלטה/פסק דין יינתנו 21
22
23 
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נספח 13:
העתק מבקשת החילוט ללא נספחיה
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 ע"א 2954/17
 בקשה מסי:- בגית המש0ט העליון

ג<יושל<0

ן
המבקשות אילק<ר0 בע"מ

1 (המשיבות 7) גגי עדנה גי אח
גבי אלינה בר איןו

 כולן ע"י ב"כ עוה"ד בועז אדלשטיין ואח'
פקס': 03-6139996? מדרך אבא הלל 14, רמת גןן טל'� 03-6139996;

ד* ג נ -  
1

7101616נולדפרב זליגסן ישות/ עורמ דין ונוטריונים דרךמיכל סלע ו/או שירן אלווס(המערער) ע"י ב"כ עיה"ד אלי זהר ו/או אהרן מיכאלי ו/אוהמשיג: דוד דו<דו3יץי, ת.ז. 307385690  יגאל אלון 98, תל-אב<ב, 67891 טל' �
 (03);פק0<� 7101617 (03)]
03-752, פקס: 03-7527555מרח' דובנוב 10, תל אביב, 6473209גדעון קיגג ואח' ממשרד קסוטו ושות'וע"י עוה"ד שטוליק קסוטו ו/או בלח פלד ו/או: טל: 5222

בתפקידם כגונסי נכסיס על נכס*0 של חיוביותםשיב<ם פורמליים 1. עוה"ד רונו מטר* 1איל ר1?1בסקי,
 מרחוב מנחם בגין 7, רמת גן 5268102ע"י כ"כ מטרי, מאירי ושות', עורכי דין

: 03-610900; פקס: 03-6109009? טל'
: 03-6103100� פקס' � 03-6103111מדרן אבא הלל סילבר 16, רמת גן 5250608וע"י ב"כ מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', טל'

{ 2. בנק לאומי לישראל בעי'ט, *.*. 520018078
 מרחוב םגחס בגין 7, רמת גן 5268102. ע"* ב"כ מטרי, מאירי ושות/ עורכי דין

1 טלי: 03-610900; פקס: 03-6109009!
 וע"י ב"כ מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ישות',

 מדרן אבא הלל סילבר 16, רמת גן 5250608|
טל' � 03-6103100 � פקס' � 103-6103111

 3. נכסי משפחת פישמן געי'ט, ח.פ. 510756026
פלש עת בעיימ, ח.פ. 512696543!

טל': 03-7549933; פקס'� 03-7549934מרח' מנחס בגין 7, רמת גן 5268102ע"י ב"כ עוה"ד שלום גולדבלט ואח'

ן
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וירון אלבאו*ן  יבתפקידם ככוגסי הננסים מטעם בנק הפועלים בע"מ4. עוה"ד פנח© רובין
 המשיבים הפורמאליים 5-4 ע"י ב"כי 5. בנק ה פועל < ס בע"מ, ח.פ. $20000118

 גירניצקי ושות', עו"ד משד' רוטשילד,
 45, תל אביב- יפו 6578403 טל': -03(
; פקס' .? 03-5606555י 7109191

 6, חיים בר איו אחזקות בע"מ, ח.0 4044*5119ו
!

 7. כ-120 מעובד* גלובק באמצעות חוד עיתונאי גלובס
ן
ו

גלילה הורנשטיין מרח' אבן גבירול 121,ע''י כ"כ עוח"ד אלון הורנשטיין ו/או
 תל אביב

; פקס': 03-5270519! ל1ל'� 03-5220010
8. מרגלית גוץ ועוד 150-3 מעיגדי קבוצת גלוב©

רמתגןע''י ב"כ עוה''ד ליוה חדש ו/או יובל ארד ואח' ,2 גזריון כו טל': 03-6197688; פקס' � 03-6198196מדרך
9, עו"ד יולזן* בגקל, מנחל מייחד לנכסי מר אליעזר פישמן

< ם'כ ראב"ד מגריזו בנקל ושות' טל': 03-6060260; פקס': 03-6060266בית אירופה, שד' שאול המלד 37, תל אביבע')

10. קונס הנכסים הרשמי
מרת השלושה 2, תל אביב

גלובס פבלישי עיתונות (1983) בע"מ11. מוני&ץ עיתונות גע"מ
מוניטין עיתונות אחזקות (1985) בע"מ

 גלובס אחזקות תקשורת בע"מ
כולן על ידי ב"כ עו"ד יורם מושקטן

יהודה הלוי 85, תל אביב

ו
בקשה לח<ל(ט ערבות בנקא<ת1
ו

 המבקשות וכן את הוצאות ההליך דנא לרבות שכ"ט בצירוף מע"מ כדין נגעו, ועלות חוות הדעתמליון ¤ אשר הופקדה על ידי מר תידוביץ כמסגרת בקשתו לעיכוב הביצוע והעברת תמורתה לידי1 בית המשפט הנכבד מתבקש להצהיר ולהורות על חילוט מלוא סכום הערנות הבנקאית, כסכום של 2
1 הכלכלית התומכת כקשה זו,|

ואלה נ<מ<ק* הבקשה:

1

ן 1
1



187 
)

3 
1

ן
א. מה1ת הבקשה 1ע<קר< הדב1<0

י
 ללהלך: "גלובס") - תימכר למבקשת, אילקירפ גע''מ, המצויה בשליטת משפחת בר און (להלן,י הכוללת החזקה מלאה כעיתון גלובס, באמצעות חברת גלובס פבלישר עיתוטת (1983) כע"מ| אורנשטיין) לפיו השליטה בחברת מוניטין עיתונות כע"מ (להלן: "מוניטין" או י'החביה"אכמסגרת ערעור אותו הגיש, על פסק דינו של בית המשפט המחוזי כתל אביב (כבי הנשיא א'! 1, עניינה של הבקשח דנא, נמקים כבדי6 שהסב צו עיכוב ביצוע אשר ניתן לבקשת מר דוידוכיץ/

י בהתאמה: "אילקויפ'י ו "בו או(").1
למימוש שעבודים על המניות בגין חובותלו של מר אליעזר פישמן (להלן: י'פישמףי) ששלטסטגנציה ממושכת, במהלכה עמדו מניות השליטה בה למכירה בידי כונסי נכסים, שמונו1 2. במסגרת צו עיכוב הביצוע, עתר מר דוידוביץ' נגד העברת השליטה בחברה, וזאת לאחר תקופת

כחברה קודם לכן.
של 2 מליו( ¤. הערעור שהגיש מר דוידוגיץ' נדחה על ידי בית משפט נכבד זה, כך שצו עיכובבית המשפט הנכבד (כב' השופט יי עמית) כי על מר דוידוכיץ' להפקיד ערבות בנקאית כסכום3. כתגאי לצו עיכוב הביצוע לתקופת הערעור, ובשים לב לנזקים שצו זה צפוי היה לחולל, חורה

הביצוע התברר כמי שנתבקש שלא לצורך.
4. בבקשה זו נטען ונפרט כי במקרה שלפנינו הצורך בחילוט הערבות הוא מובהק ביותר לאור:
גגרמו למבקשות דנא (המשיבות 7 בערעור) כמו גס לממכר (החזקות בחברה) ואשרמשמעותית מגן. סכומים אלה עולים משמעותית על סכום הערבות שהופקדה, אשרא) נוקיס של ממש, אשר היקפמ הישיר נאמד בב-3.3 מי ¤ יהיקפם העקיף גבוה

את מקצתם ניוע לכמת.

 כי הנפגע-התובע יוכיח את נזקו ואת הפ<צ<< המגיע ל1 במידת ח�אות סבירהמדו<ק1ת, ואינו גדיש דיוק מתמטי, ואינה גדישת ידאות מוחלטת. כל שנדרש הוא,! בע"מ, פ"ד לה(2) 800 צויין כהקשר זה כי: "תורת הנזק ותורת הפיציי אינן תורותברמת דיוק מתמטי. בע"א 355/80 נתן אגיסימוב בע"מ ני מלון טירת בת שבעמפורטת. בהקשר זה תצוין ההלכה היסודית, לפיה הערכת נזק אינה חייבת להתבצע/ בו*נת התחגאות חעטקטת שלאחי תקופת עיכ1ב הביצ1ע *על מתודה כלגל<תלבקשה זו, ונסמכת על דוחות בספייס, על סקר, על נתוני *0<*ה באינטרנט, על1 עיכוב הביצוע מגובים בחוות דעת בלכלית מפורטת של פרופ' עדי אייל המצורפתב) קיומם של הנזקים, גובהו של החלק הניתן לכימות והקשר הסיבתי ב<נס לבין בקשת
(<*חו8*�ו00 16נ31ת16850) בלומר, באותה מידת ודאות, המתבקשת מנסיבותן

| להם כנין אובדן רווחים (וזהו למעשה חלק מדרישת הפיצוי בגין עיכוב הביצוע), בשלבית המשפט הנכבד פסק לא אחת כי יש להקל על תובעים הבאים להוכיח טק שנגרם| העני*?".
ו

ו

1
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 שהיה עליה לעשות בהתאם להלכה הפסוקה, ומכאן החובה לפצותה לכל הפחותבמקרה דנא, הוכיחה אילקורפ את נזקה באופן סדור ומובהק, הרבה מעבר למה' מתן שיקול-דעת מתאים לגית המשפט לעריכת אומדן להשלמת החסר". ומבחינת התובע, "די לו שיביא אותם נתונים, אשר גיתן באו0ן סביר להגיאס, תוןהיותו מבוסס, מעצם טבעו, על השערות והערכות לגבי מה שהיה צפוי להתרחש.ו
באמצעות חילוט הערכות הבנקאית.:

הנכבד להפקדת סכום של 2 מיליון ¤ לכיסוי נזקים צפויים ממתן צו עיכוב ביצוע עדהביצוע, במקרו? שהערעור יידחה". בנסיבות אלו, מובנת דרישת בית המשפטהמשפק הגכבד, להבטחת הנזקים שייגרמו לאילקיופ בתוצאה מטתן צו עיכיבהמבקש נכון להעמיד עיבויות, ככל שיידרש, בהתאם לשיקול דעתו של ביתמיליון ¤ בחודש. כמו כן, בבקשת עיכוב הביצוע ציין מר דוידוביץ'� "יודגש, כיהמחוזי, דובר רבות על "הדימום" של גלובס והעובדה שהעיתון סובל הפסדים שלהצפוי של הנזק שנגים למבקשת ולחברה, שכן גבו בדיונים בבית המשפט?י ג) קיומן של ראיות ברורות כי למר דוידוב*ץי היה מידע מקדים אודות עוצמתו והיקפו
להכרעה בערעור.

. העמדה לפיה השליטה במוניטין תוקנההמחוזי >*ת ההצעה המאוחרת והכריז על הצעת אילקורפ כזוכה מנימוקים"ב0סק דין מסורס ומנומק, בבחינת "דבי דבור על אופניו", דחה בית המשפטהיה בתר ונהיר, מנומק ומפורט וכלשונו של כב' השופט עמית כפסק הדין בפסקה 5 .-מלכתחילה וכי מר דוידוביץ' היה מודע לכן. פסק דינו של כב' בית המשפט קמאר) קיומן של ראיות ברורות כי סיכוי* בקשתו של דוידוביץי היו נמוכים ביותר  לאילקורפ זכתה לתמיכת כל געלי המקצוע הרלבנ0<ים (כונסי לאומי, כונסיומשיקולים עליהם אעמוד בת&שך"
 הפועלים, נציג הכנ''ר, המנהל המיוחד על נכסי החייב) ואף זכתה לתמיכת ב"כ)
 התרשמות בלתי אמצעית מן הצדדים והתנחלותם, כך שהציפייה כי בית המשפטהעיתונאים. פסק הדין של כב' כיהמ"ש קםא חיה מושתת על קביעות עובדתיות ועל'
תכלית מסתברים, וזאת שעה שהנזק שהוא מביא בכנפיו הינו וודאי וצפוי.1 המבוקש על ידו במסגרת בקשת עיכוב הביצוע הינו למעשה עקר, חסר תועלת אוי, היתה אפוא צפויה מראש, ומר דוידוביץ' הבין או היה עליו להבין כי העיכובשל ערעור ישנה את הקביעות השיפוטיות הינח קלושה עוד יותר. דחיית הערעור|

הפסח, אשר חגכיר את חוסר הוודאות כקרב העונדים והשפיע על תפקודם.1 צו עיכוב הביצוע. בכלל זח מכתב ששלח מר דוידיביץי לעובדי החברה במהלז הגה) פעולות יזומות בהן נקס מר דוידוביץי במטרה להעמיק את הנזק לחברה בתקופת1

1
. ו..1
1 1
[ ו

ן
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,> ביצוע, הופך צו עיכוב ביצוע לחרב ולא רק למגן. צדדים המעוניינים להזיק לצד השמ, וצדדיםו והשפעית תמריציות על צדדים עתידיים. ללא חוברנ פיצוי מלאה על המקים הנגרמים מעיכוב5. עוד נציין, ג* בנסיבות המיוחדות והמובהקות של מקרה זה, יש לשים לב גס לשיקולי מאקרו /ר שטעונייניס בכוח המיקוח העודף שצו מסוג וה מקנה לחם, חייבים לדעת שלצד תועלתו

1 ו ?
יעלו בהרבה על נזקי הצדדים הספציפיים בהלין הנדון כאן.ן קיימות גס עלויות. הגזקים שייגרמו לצדדים עתידיים ולמערכת המשפט מצווים מיותרים,

; 6. המבקשות תטענה כי הנזקים העמוקים שנגרמו לחברה נבעו מהדבק הדברים הבא -.
למכירת השליטה בחברה. עיכוב הביצוע האריך והעצים את אי הודאות באופןארוכה בה פעלה החברה בצל חוסר וודאות הנובע מהליכים משפטיים ממושביםו א) כפי שיפורט בבקשה זו, עיכוב הביצוע אירע בתקופה קריטית לחברה, לאחר תקופה

שאיגו ליניארי.
רגיש במיוחד להיעדרם של אגשי מפתח ולמצב של אי ודאות המשפיע עלמנוגדות). בר< בי גוף תקשורת, המוציא מדי יום מוצר חדש הנוצר בידי עובדיו,ומסוכסכים זה ע© זה (ואף יוצגו בנפרד בערכאות השונות תוך הצגת עמדותאותה. בנוסף, ההליכים המשפטיים הובילו לכך שעובדי התגרה היו מפולגיםמצא עצמו ללא אנשי מפתח כתקופה קריטית וממושכת וללא יד בוטחת שתגהיגחיתיים אלה בחברה, דבר שהביא לכך שהעיתון, שסכל ממילא מהזנחה ניהולית,המשפט קמא); לאור הליכי עיכוב הביצוע, לא ניתן היח למטת בעלי תפקידים(המנכ"ל איתן מדמון והעורך תגי גולן התפטרו בסמוך למתן פסק דינו של ככ' ביתנ) עיכוב הביצוע חל בתקופה בה פעלה החברה ללא מגכ"ל וללא היה עורן ראשי

העובדים.

השליטה, ואותותיה ניכרו ועודם ניכרים בהמשך הדרך.; קמא. השפעת צו עיכוב הביצוע על החברה המשיכה לחול גם לאחי העברתעובדי החברה בדבר כוונתו לערער ולעכב את ביצוע פסק הדין של כב' בית המשפט! לאור הצהרותיו של מר דוידוביץ* כלפי כונסי הנכסים, כלפי אמצעי התקשורת וכלפי, ארוגה יותר. היא החלה עוד 12 ימים לפגי הגשת הבקשה (דהייט ביחד 55 ימים) -ג) צו עיכוב הביצוע עמד בתקפו במשן 43 יום נטו, בים השפעתו על החברה היגהו
הקטנת תוצאות התפעול של גלוכס ולהגדלת התפוקה שלו.1 ד) יק לאחי העברת השליטה ניתן היה לגצע פעולות משמעותיות לייצוב העיתון,

 בתוצאות העסקיות בין מצב החברה במהלך תקופת עיכוב הביצוע לבין התקופה שלאחריה.* 7. הבקשה דנא נתמכת בחוות דעת כלכלית של פרופי עדי אייל, שהראתה הבדל של ממש1
לחזור לאיתנו, כאשר עד אז העיתון סבל מירידה כהכנסות.1 מחוית הדעת הכלכלית עולה, כי רק בחודש יוני ?201, לאחר ההכרעה בערעור, החל העיתוןן

1
ו
ןו
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י בלבד מסתכמים בכ-3.3 מי ¤, העולים על סכום הערמת בלמעלה מ-5096, בהרכב הגא:$. חיו"ד פרופי אייל מוכיחה כ* הנזקים הישירים הנוגעים מעיכוב הביצוע במהלך 43 הימים
¤ 1,481,000 

א) איבדן הכנסות
ב) א< הקטנת הוצאות 1,670,000 ¤

: 0 השבת הוצאות שמוצאו לשם הקטנת הנזק 150,000 ¤

סה"כ 3,301,000 ש"ח

9. פרופי אייל הכהיר בהקשר זה, כי:
כלולים בו נזקים למירל העובדים ויחסי העבודה, וכן לא כלולים בו רווחים שניתןהנצברים אחרי יולי 2017 שכן תהליד תיקו1 ארור בדרד כלל מזמו הקלקול. לאמהווה בנראה הערכת-חסר של הנזק האמיתי שנגרם. לא כלולים בי ההפסדים1) אובדן ההכנסות המדידות בסך 6.2 מיליון 121 (אשד הוכ0ל בימי עיכוב הביצור

היה להגיע אליהם לולא עיכוב הביצוע.
סכום זה מהווה העיכת-הסי גס בן, שגן אינו מתחשב בהקצאת משאבי ניהול,את מחציתן כהוצאות ישירות הקשורות להליך. קרי הוצאה ישייה של 150,000 ¤.תהליך זה חורגות מתיקון הנזקים בתקופת עיכוב הביצוע, בחר פרופ' אייל לראות רקבסכום זה נשכרו יועצים והחל תהליך שיפור ארגוני כעיתון. מכיוון שחלק מתועלות12 במהלן התקופה הרלוונטית הוצאו הוצאות ישירות להקטנת המק בסן 300,000 ¤.

תשומת לב וזמן של בעלי החברה ומנהליה.
פרופ' עדי אייל, באוג'ן ליניארי). כלומר, סך הנזקים הישירים הניתנים לכימות עומד עלסכים נוסף של כ- 679,348 ¤ (על בסיס המתודולוגיה דלעיל אשר יושמה כחוות הדעת של: ערעור). במהלך תקופת ההמתנה לערעור נגרמו נזקים ישירים הניתנים לכימות העומדיםשקדמו לבקשת עיכוב הביצוע (לאחר מכתבו של מר דוידוכיץ' שהודיע על כוונתו להגיש10. סכוט זה מהתה הערכת חסר כשלעצמו ואינו כולל נזקים שנגרמו במהלך 12 הימים

' כ-4,180,000 ¤.
 א/ כמו כן, סכום זה מהווה הערכת חסר, שכן הוא אינו כולל מק*ט עקיפים והוצאות

 ודאות כיחס לעתידם התעסוקתי, והארכת הזמן בו נחלי העבודה וההיררכיה1 העקיפות כוללות את השפעת העיכוב <<ל עובדי גלובס, שסבלו מתקופה של אי-1 לאחר מכן ואשר קיים קושי לכמתס. פרופ' אייל פירט בהקשר זח כי: "ההוצאותעקיפות, שנגרמו לחברה כתוצאה מעיכוב הביצוע ואשר השפעתם נמשכת זמן רב|
 הארגונית היו בלתי-ברוריס. רשמי העובדים ומידת הפ<יעה במורל ובאיכותן
העבודה שלהם תועדו בתהליך ייע0י ארגוני שכלל רא<וטת עם עובדים רבים. בהם1

ו
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: שמדובר בנזק אקספוננציאל* - שעלותו השול*ת הולבת תדלה עם הזמ1".עובדים והתנהגות אדגתית היפבת לקשה יותר ככל שתקופת אייהודאית גדולה, כרמזיקים עחי יותר) מהעלויות הישירות הניתנות למדידה. יתר על ט, פגיעה במיילשנזקיס מקו* וה קשים י1תר לכימות. הגם שה0 אמ<ת"0 לא פחות (1ב<ראהדיווחי על הערפל התעסוקתי בו פעלו, והשפעת אי�הודאות עליהם. יש לצ<<1
הוצאותיה, לרבות שכ"ט עו"ד ועלות חוות הדעת, בצירוף מע"ט כדין בגינם.לעיכוב כיצוע פסק הדין נשוא הערעור. כמו כן יתבקש בית המשפט הנכבד להשית עליו אתנסכיס של 2 מליון ¤ או כל חלק הימנה, אשר הופקדה על ידי מר דוידוכיץי במסגרת בקשתו11. נוכח כל האמור לעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על חילוט מלוא הערבית הבנקאית,

מכאן ואילך תפורט הבקשה כאופן סדור, דבר דבור על אופניו.

ב* בקשת ע<ג1ב הנ<צ1ע ונכונותו של מר דו<רוב<\י לה0ק<? ערבויות
עוח"ד רוע מטרי ואיל רוזובסקי מטעם בנק לאומי ועוה"ד פנחס רובין וירון אלכאוי מטעםירכוש את מניות השליטה (<1$>74.86) בחברת מוניטין מאת כונסי הנכסים שמונו למכירתן,אורנשטיין בפר"ק 32206-09-16 - להלן "פסק הדין של ג*המ"ש קמא"א במסגרתו הוכרע מי12. ביום 4.3.2017נ נית< פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (כנ' הנשיא א'

העתק מפסק הדין של כב' בית המשפט קמא מצ"ב כנספח 1. ומהווה ככל יתר נספחי בקשה זו,בנק הפועלים גלהלן� "בוגסי הגכסים"א
חלק בלתי נפרד הימנה.

(להלן-. "א*לק*ר0"), בעלת מניות המיעוט במוניטין (בשיעור של ^25.14) תרכוש את מלוא13. בפסק הדין של ביהמ'יש קמא נקבע כי חברת אילקורפ כע"מ, חברה בשליטת משפחת בר אח
המניות המשועבדות מאת מנסי הנכסים.

בשים לב לכן שרכישת חמניות המשועבדות, מצטרפות למניות הקיימות שבידי אילקורפ14. משמעות פסק הדין של כיהמ"ש קמא הינה כי אילקורפ תהא בעלת המניות היחידה במוניטין,
100̂ מהון מניות החברה.  "חברית הבת"), משמעות פסק הדין היתה כי אילקורפ, בבעלות משפחת בר און, רוכשת אתבע"ט ("גספים"), המוציאות לאור את העיתון "גלוכס" (נכס חשוב ועיקרי של החברה) (להלן-לאור העובדה שהחברה מחזיקה ב- 10096 ממניות חברות הכת גלובס וכספים מבית גלובסבמוניטין וכך תחזיק אילקורפ ב-1

! השליטה כעיתון "גל1בס".1
ביהמ"ש קמא. במקביל להגשת הערעור התבקש על יד מר דוידוביץ' - במעמד צד אחד - עיכוב| 15. ביום 2.4.17 או בסמוך, הגיש מר דוד דוידוכיץ' ערעור לבית משפט נכבד זה על פסק הדין של

1 ביצוע ארעי וזמני.
1 העתק מבקשת עיכוב הביצוע שהוגשה על ידי מר דוידוכיץ' מצ"ב כנספח 2.{

/



192 
ן

 8ו
1

; להגיש ערעור וכגדרו עיכוב ביצוע, תוך שהוא מבקש מכונסי הנכסים ומאילקורפ להימנע16. מר דוידוביץי הקדים פניה 6גרעןרו, כמסגרת מכתב מטקר יום 28.3.2017 בו הודיע על כוונתו
מצעדים למימוש פסק הדין.

העתק ממכתב ב''כ מר דוידוביץ' מיום 28.3.2017 מצ"ב כ<ט0ח 3.
המשפט הנכבד, להבטחת הנזקים ש*יגרמי לאילקורפ כתוצאה ממתן צו עיכוב הביצוע,"יודגש, גי המבקש נכון להעמיד עינויה ככל שיידרש, בהתאם לשיקול דעתו של ביתלגרוס לנזקים לאללקורפ ו/או לחברה. ואכן, בראש כקשת עיכוב הביצוע ציין מר דוידוכיץ*:17. מבקשת עיכוב הביצוע עולה כי מר דוידוכיץ' היה מודע לכך שבקשת עיכוכ הביצוע עלולה

? במקרה שהערעור יידחה".

להעמיד ערבות משמעותית, כפי שיקבע בית המשפט הנכבד, להבטחת הנזקים שיגרמו18. מר דוידוביץ' שב על נכונותו הנ"ל להעמדת ערבות, וציץ בסעיף 6 לבקשתו כי הוא "מסכים
בגלובס בתקופת הביניים באמצעות מזומנים שיש בקופת מוניטין, כרס הוא מודה, למעשה, כיהנכס המשמעותי של מוניטין - גירש לתמיכה כטפית" (מר דוידוביץ' מסביר כי ניתן� לתמוךהדברים הנ"ל צוינו על ידי מר דוידוביץ', לאחר שציין כי הוא "מודע לכד שעיתון גלובט -לאילקורפ כמקרה שהערעור ידחה".

בתקופת הביגיים העיתון הינו הפסדי וזקוק לכספים).

נכונות להעמדת ערבויות בסעיף 159 לבקשת עיכוב הביצוע, בו ציין כי "די בערבות זו כדי לאייןולגלובס כתוצאת ממתן הצו לעיכוב ביצוע, במקרה שהערעור יידחה...". מר דוידוביץ' שב עלשיידרש, בחינאם לשיקול דעת בית המשפט הנכבד, להבטחת תנוקיס שייגרמו לאילקורפאילקורפ ולהבטחת נזקי גלובס: "על בל האמור יוסף, כי המבקש נכון להעמיד ערבויות, ככל19. ובסעיף 26 לבקשתי שב מר דוידוביץ' על נכונותו להעמדת ערבויות, וזאת להבטחת טקי
כל טעגה למק כאמור".

 לאטטרטגיה ולעתיד מוגיטיו ועיתון גלובס. ברור. שמוניטין בשליטוו בר אט תהיה חביתמבעליתה על 10096 ממניות מוניטין, ובכלל זה לקבל החלטות בלתי הפיכות חנוגעווו לניהול; ההסכם, אילקורפ שבשליטת בר אץ תהא זכאית לעשות שימוש בכל הזכויות הנובעותמצבם העגום). בסעיף 145 לבקשת עיכוב הביצוע ציין מר דוידוביץ': "ברי כי לאחר מימושהיתה אילקורפ לבצע שינויים משמעותיים בחברה ובגלוכס (שינויים נדרשים והכרחיים לאור! 20, מר דוידוביץ' גם חיה מודע לכך כי עם קבלת השליטה במוניטין טאגב כך בגלוכס), עתידה
שונה לחלוטין ממוניטין כיום, על כל הנגור והמשתמע מכד. ולא ניתן יחיה להחזיר את הגלגל\

 לאחור אס וככל שיתקבל הערעור" (ההדגשה בקו תחתי - מקור).
< חיוניים והכרחיים, וכל עוד לא נעשו שינויים אלה (בעטיו של צו עיכוב הביצוע) - סבלה החברהנ נקדים ונציין כי, שינויים אלה בחכרה, אותם צפה מר דוידוביץ' בבקשתו, היו אכן נחוצים,ן

[ נזקים והפסדים קשים,

ו
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שאים להמשיך בקידוםל עמית ההחלטה, בה נקבע� "ניתן בזח צו ארעי זמגי המעכב ביצוע פסק דינו של ביו* המשפט21. בית חמשפט הנכבד נעתר לבקשת עיכוב הביצוע ביום 3.4.2017, עת ניתנה על ידי כב' השופט יי | אם ובכל שיתקבל העועוי. נמסף לתתח"בית העצמית, המבקש י0ק<ד ערגות בסדהמימוש של ההסכם כאמור בסיפא של פסק הדין, אן מבלי לנקולי בצעדים בלתי הפיכים,המחוז* נ**וס 14.3.2017. עם זאת, מיבהר גזה גי כונסי הנכסים ר
; (ההדגשה בקו תחתי, כאן ובכל מקום אחר, הוספה - אלא אס צויין אחרת - הח"ט) העתקי —•——! 1 מל*י1 ¤ וזאת עד ל<יס 9.4.2017 שעה 12:00".

מהחלטת עיכוב הביצוע מצ"כ כנספח 4.

הדברים, על תפקודם. העתק מהודעתו של מר דויזזכיץ' לעובדים מצ"ב כגספח 5.זי כשלעצמה העצימה את חוסר החדאות אשר שרר ממילא כקרב העובדים והשפיעה, מטבעוהודיע להס על הערעור שהגיש תוך שהוא שוטח בפני עובדי העיתון את תמצית נימוקיו. הודעה22. לאחר הגשת הערעור פנה מר דוידוביץ' לכלל עובדי גלובס, במהלך חג הפסח (אפריל 2017)ו

נירע פסק דין, אשר דחה את הערעור (להלן = "פסק היין") ונוע תוקף לפסק דינו של כית23. ביום 14.5.2017 התקיים דיון בערעור בפני בית המשפט הנכבד וביום 15.5.2017 בשעות הערב
חמשפט קמא.

העתק מפסק הדין בערעור מצ"ב כנספח 6.
24. ניוס 19.6.2017 נערך ה'יקלתינג" של העסקה וזמן קצר בעקבותיו התגבש צוות ניהולי חדש

בגלובס לרבות:

; אלונה כר און - יו"ר הדירקטוריון (ומנכ"ל החל מה-18.12.17)

-מו"ל ; סיגלר יובל

געמה סיקולר - עורכת;

דרור בנגל - סמנכ"ל הכנסות;

( 1 גיר אינגביר - סמנכ"ל דיגיטל וחדשנות
מיכל לובובסקי - סמנכ"ל אנשים.

: 25. החל מה-20/6/17, קבוצת מוניטין-גלובס, מוחזקת במלואה ובחלקים שווים ע"י:

 א) חברת "אילקורפ", בבעלות משפחת בר און �
ן

ב) גב' ענת אגמון.

ו.
ו
ו
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משמעותיות להקטנת הוצאות התפעול שלה ולהגדלת התפוקה שלהן. במסגרת הפעולות26. לאחר העברת השליטה בעקבות פסק הד<ן בערעור מצעו במוגיטץ ובחברות חבת פעולות
! שבוצעו על ידי מוניטין, ואשר התעכבו כאמור בעטיו של צו עיכוב הביצוע (מנות הפעולות

הבאות�

א) מינוי כעלי תפקידים בכירים, כמפורט לעיל.
עובדים שהחלה כחודש וחצי אחרי העברת השליטה בפיעל ומשמעותה הכספיתי. ב) קיצוץ משמעותי בתוצאות השכר של חברות חבת, עקב פרישה מרצון של כ�70

היגח ניכרת מאוד.
1

ג) פעולות להעברת משרדי החברה וגלובס ברבעון הראשון של 2018, החל מיום
1.1.28 דבר היוצר חיסכון משמעותי בעליות השכירות ואשר ניתן היה

להקדימה, אילו הועברה השליטה לאחר פסק דינו של כב' בית המשפט קטא .

ד) פעולות נוספות שניתן היה לבצע רק לאחר חילופי הבעלות.
17. במהלך תקופת עיכוב הביצוע נגרמו לחברה ולחברות הבת נזקים של ממש, עליהם נעמוד להלן.

הב<צ1ע ג. תיצאיתע<מב
(1). מצנח הקשו? של החנרת נ&הלך תקופת ע<מנ הנ<*יע >

להסב נזקים משמעותיים. כפועל, הביא צו עיכוב הביצוע לנזקים העולים על סכום הערבות.שנקבע, כשבית המשפט הנכבד, על סמך עיון כחומר שלפניו, מתרשם כי צו עיכוב הביצוע עלול28. לא לחינם, התנה בית המשפט הנכבד את צו עיכוב הביצוע בהפקדת ערבות בנקאית בסכום

כאשר התמחור שיוחס לחברת לעיתון גלובס לכדו עמד על 45 מליין ¤, משכך, הפקדת ערבותלבין כוגסי הנכסים, לרכישת מניות מוניטין, היתח בתמורה מצרפית של 106.64 מ<ל<ו< ¤,ג לפסק הדין של בית משפט נכבד זה במסגרת הערעור, העסקה שביצועה עוכב, בין אילקורפ29. באופן יחסי, סכום הערבות אינו גטה, בהשוואה לסכום העסקה שביצועה עוכב. כעולה מסעיף
; בנקאית בסכום של 2 מליון ¤ חינה שמרנית (פחות מ 590 משווי הנכס) ומהווה אומדן של המק

הנובע מעיכובה של עסקה בסדר גודל זה.

1
נזק ופגיעה למוניטין וחברות חבת ובכך כמובן למשיבות 7, האמורות להיות בשלב זה בעלים.! 30. צו עיכוב הביצוע עמד בתקפו משך 6 שמעות נטו בדיוק (בין יום 3.4.17 ליוס 15.5.17) והסב1

1 תוך שהוא פונה לכונסי הנכסים ולאילקורפ ומודיעס על כך, לבל ישלימו את העסקה, כךקודס לכן) הודיע מר דוידוביץ' על כוונתו לערער ועל כוונתו לעתור לעיכוב כיצוע פסק הדין,1 של מלוא מניות מוניטין כאמור לעיל. בפועל, וכמפורט לעיל, כבר ביום 28.3.17 (שישה ימים
נ שתקופת עיכוב הביצוע בפועל היתה ארוכה מכך.

| [.! ן
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ן באופן בלעדי (ראה פסקה 2 לפסה"ד), ואשר שיווע ליד בוטחת שתיטול את המושכות ותנהלו.31. כאמור, אחד מנכסיה החשובים של מוניטין חינו המותג "גלובס", המוחזק על ידי מוניטין
 ו

;
; המשפט הנכבד, היתה כי מצבו של העיתון חינו קשה, ועיכוב בהעברת השליטה בו מסבה לו32. לא יכול לחיות חולק כי הנחת המוצא הידועה לכל, המבוססת על החומר שהיה מצוי בפני בית

גזקיט גיגרים.
בהחלטתי מיום 3.4.2017 ני הערעור יישמע לגופו בהקדם, ופסק דיו זה ניתן אף הוא בסמוךי של המגירה ולגבי וגורלו של העיתו*, נוגח מ*בו הקשה המחייב הגיעה מהירה, היריתיהגשת הערעור הוגשה בקשה לעיגוב ביצוע המגירה. גדי להתיר את הספקות לגב* תקפותה33. בפסקה 1 לפסק הדין בערעור (נספח 6} ציין ראש ההרכב, כבי השופט י' עמית� "בד בבד עט

לאחר תום הדיח גפגינו".

הראשונה <יתגת להפעלה תוך 20 יום, ובמצבו חנוגחי של העיתון לא היה זה גנון להותיר את! הבעליס של העיתון אינו רצוי, בציינו� "לכך יש להוסיף גי על פי התקנון* זכות הסירוב34. יתרה 0כך: בפסקה 14 לפסק הדע מציין כנ' השופט עמית, כי חוסר הוודאות בנוגע לזהות
עתידו לוס בערפל משד תקופה בה ארוגה".

ב"תקופה כה ארוכה". ממילא מובן כי תקופת עיכוב ביצוע בת 43 ימים נטו, כה שרר חוסר35. צא ולמד � להבנת בית המשפט מצבו של העיתון היה כה קשה, עד כי תקופה בת 20 יום הוגדרה
וודאות בדבר עתידו של העיתון, הסבה נזק כפול ומכופל.

פחת שוויו של ה"ממכר" במקביל לפחיתת שווי החברה והעיתון. במקביל פחת שווי אחזקותההסכם בין אילקורפ לבין כונסי הנכסים, הסכם שקיבל את אישורו של בית המשפט הנכבד,36. בעוד שהמחיר לרכישת המניות המשועבדות במוניטין נותר בעינו, כמחיר שנקבע במסגרת
המיעוט שהיו לאילקורפ עובר לרכישת השליטה במוניטין 0^25.14).

ו
?! רביס) לקרע שהתגלע כין קבוצות העובדים השונות ניתן למצוא, ביו השאר, בדברי בית המשפטלחילוקי דעות מהותיים כקרב עובדיה יאף לקרע בין קבוצות עובדים שוגות. ביטוי (אחד מני37. ודוק = מדובר בחברה, שההליכים המשפטיים כקשר למניותיה חבלו בה חבלה של ממש, והביאו

: קמא בפסק דינו
תמיגה בלתי מסויגת בקבלת הסגם אילקורפ. >זמגם העובדים שאינם! "סבורני שיש ליתן משקל לרצון העיתונאים שהודיעו באופן נחרץ על
1 אילקורפ, אך נזכיר שבשלהי הדיון גאותה אילקורפ לבוא לקראת? עיתונאים תמגו בהצעת דוידוביץ' המעודכנת והסתייגו מקבלת הסגם
 העובדים, הגם שלא בשיעור שלו התחייב דוידוביץי כלפיהם, ויש 3כן

; שלמות הדברים אציין שהבחנתי שלתגובות האחרונות שהוגשו צורפו| כדי להקהות את העדפת העובדים להצעת דוידוביץ' המעודכנת. למעןי
ן [.ו ו
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עמדות של מספר עיתונאים. חלקם תומן בהצעה 11 וחלקם ברעותה
ולא רא<ת* גאלה משים שינו* נעמדת העיתונאים אשי יוצגו בהליך
! על ידי עורכי דין, שמייצגים את ועד העיתונאים והם מגלי יפוי הכוה

להציג את עמדת העיתוגאיס".
י
עד להכרעת כב' בית המשפט קמא, אך לא מעבר לכן. בהינתן ההחלטה לעיכוב ביצוע, לא ניתן; של מר איתן מדמון שכיהן כמנכ"ל עד פרישתו בפועל לפני מספר חודשים, אותה ניאות לדחות38. עוד ראוי לציין כי עיכוב הביצוע חל בתקופה בה לא היה מגכ"ל בחקרה, וזאת בעקבית פרישתו1

היה למטת מנכ''ל מחליף (אלא רק דירקטור מטעם הכונסיס כמנכ"ל ארעי).

מנע מינוי גורס מקצוע שינווט את הספינה הזו בים הסוער המתואר לעיל. איו צורך להסבירבעל השליטה נחברה, אשר ודאי שירצה להביא מנכ"ל מטעמו. ממילא ברור כי עיכוב הביצוע39. ברי, כי לא מתן היה לגייס מנכ"ל ראוי לשמו במהלך תקופה זו, בה שרר חוסר וודאות בדבר
מורכב, בתלוי באופן מובהק בכח האדם שלו, המצוי במשבר של אי-ודאות ובמצב עסקי אתגרי.באריכות את המשמעות של היעדר מנכ"ל לאורך שבועות רבים בעסק גדול, לא כל שכן בעסק

העתק מאסמכתא בדבר פרישת המנכ"ל מצ"ב בנספח 7 לבקשה וו.

כמו כן, עיכוב הביצוע חל גם בתקופה שבה לא קיים עורך ראשי לעיתון גלובס בעקבות פרישת
העורך הראשי הקודם, כעולה מן ההודעה המצ"ב כנספח 8.

40. כידוע, בגוף תקשורת, השילוב של הכרח לפעול ללא עורך ראשי וללא מנכ''ל לאורך שבועות
ובזמן עסקי מאתגר, הוא חמור ביותר.

לכך שמר דוידוביץ' ביקש גואף התעקש) לרכוש את החברה ובחן אותה ואת חחזקותיה לרכות41. עובדות אלו היו ידועות היטב למר דוידוביץי, או למצער צריכות היו להיות ידועות לו, בשים לב
המשפטיים בתיק, להם היה מר דוידוביץ' צד, עלה מצב העיתון שוב ושוב ועלה הצורך בכניסתבאמצעות גישה לחדר המידע שהוקם לשם כך על ידי כונסי הנכסים. בגוסף, לאורך כל הדיונים

בעלים חדש ומשקןס במהירה.

עלול להסב לחברה כמו גם לאילקורפ (בעלת מניות המיעוט, שעוכבה מלרכוש את יתרתן 42. מר דוידוביץ' ידע אפוא היטב, או למצער צריך היה לדעת, כי עיכוב הביצוע המבוקש על ידו,
! המניות כחברה) נזקים של ממש.

"מובהר בזה בי כונסי הנבטים רשאים להמשיך בקידום המימוש של ההסכם באמור בסיפא\ השלמת העסקה, בשים לב להוראת בית המשפט הנכבד, לפית לא ינקטו צעדים בלתי הפיכים ?.43. צו עיכוב הביצוע פגע בעסקה למכירת השליטה כחברה מכונסי הנכסים לאילקורפ, ועיכב את1
של פסק הדין, אך מבלי לנקוט בצעדים בלתי הפיכים. אם וככל שיתקבל הערעור".

/ /
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י
מלאשר דוחות כספיים של חברת מוניטין (דוחות כספייס שאישורם היווה אבן דרך בהשלמת; הדירקטורים שמונו על ידי כונסי הנכסים) מלדון בנושאים מהותיים שעל הפרק ובכלל זה נמנע44. בעקכית היראה זו, ועל יסוד ייעוץ משפטי עצמאי שקיבל, (מנע דירקטוריון החברה (בהובלת

, העסקה), כמו גם של החברית הכנות שלה (גלובס).
45. מצ"ב בהקשר זה דוא"ל המתאר הימנעות מקבלת החלטות שנשלח על ידי יו"ר דירקטוריון1

! ' החברה ביום 24.4.17, אשר העתקו מצ''ב בנספח 9. בו מצוץ:
בשלג הזה ועד להחלשת בית המשפט העליון <א תתקבלנה החלטות "
ב'נגין, אפשר להבין חומרים, החלטה לא תתקבל. כך גם סובט; בדירקטוריון מוניטין/גלובס בנושא שטרי הון. אפשר לקדס דיונים

בדירקטוריון האחרון לפגי מטפר ימים".

שערכה החברה... וגלבד שהמועד שלגביו גערכי הדוחות איג1 מוקדם ביותי משישהלהתבצע על פי "הדוחות הכספיים המותאמים האתרוגים, המבוקרים או הסקוייס,כספים ושל זכויות). ברם על פי סעיף 302(0 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999, על החלוקהקמא, עוכר לסגירת העסקה היה על הצדדים (אילקורפ וכונסי הנכסים) לבצע חלוקה (שליובהר, כי על פי ההסכם בין אילקורפ לבין כונסי הנכסים, הסכם שאושר על ידי כית המשפט46. היעדר דוחות כספיים מאושרים וחתומים עיכב את ביצוע ח"קלוזינג'י של העסקה. בהקשר זה
חודשים ממועד החלוקה".

אילקורפ לחברה. העיכוב בכניסת אילקורפ לחברה הסב נזק ממשי, כאמיר לעיל, חן לחברה47. צו עיכוב הביצוע עיכב אפוא באופן ברור ומובהק את השלמת עסקת המכר, ואת כניסתה של
בביצוע ארגון מחדש של החברה, לא ניתן היה להתחיל ביישום צעדי ייעול, השקעה ופיתוח,והן לאילקורפ. זאת שכן, כל עוד נבצר מן הצדדים להשלים את העסקה, לא ניתן היה להתחיל

צעדים שהינם דרושים, כאוויר לנשימה, לחברה ולחברות הבנות שלה.

10̂*181 £§1111/ קיבל במקרה דנא משמעות רכה וחל כפשוטו כמשמעו. 48. המושג ¥£

• ג(2). אינדיקציות למקים ב0סקי הדיו ינכתני הטענות
1

, 49. הנזקים שנגרמו לחברה (ולמבקשות) במהלך עיכוב הביצוע, עולים בקנה אחד עם סכום
! הערבות שהופקדה כתנאי לעיכוב הביצוע.

ן 50. כפי שנראה להלן, הדברים נקבעו כממצא שיפוטי ואף צוינו על יד* מר דוידוביץ' עצמי, בבחינת
1 הודאת בעל דין. נפרט:

א) בפסק דינו של כית המשפט המחוזי נספח 1 לעיל, נקבע =

פסקה 10 עמ' 11:

, , 1
1 

י
•

,1 |
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: "לא זו בלבד, יש צירד בהכרעה דחופה מפח מצבי הכספי הקשה של
, העיתוו שצובר הפסד של במיליוו ¤ לחודש. לגל גיוון להוסיף את
סירוב ראשונה, ק<ים קושי מובנה לעריכת חתמחרות מקבל אני אפוא! דברי מגס חגכסיט עו"ד רוזובסקי שלפיהם משעה שקיימת זכות
ההצעות וכי המהלכים בהקשר זח מוצו, זאת בנוטר למצב הקשה של| את עמדת כונסי חגכסים שלא יהיה טעם רב בניסיונות לשיפוי
 יי עיתו1 *לובס שמחייג הכרעה מהירה נאשר לגורלו וייצובו. מכח צוק

העתים אסתפק בהכרעה תמציתית."ן

ובפסקה 20 עמ' 24:
"בית המשפט התבקש להכריע בדחיפות בבקשה גוכה צוק העתים,
המצב הקשה שבו מצוי העיתון, חוסר הוודאות באשר להמשד
השליסה בו7 דבר שמשפיע על מספר רכ של עובדים, עיתוגאים, נותגי

שירותים ואחרים ולאחר שמוצו הליכי המכירה של המניות."

כ) הדברים אף (אמרו על ידי מר דוידוביץ' בהודעת הערעור שלו, אשר העתקה מצ"ב
כנספח 10 ומהווים הודאת בעל דין פורמאלית מצידו.

סעיף 76 .?
"יצוין, כי הנימוק כאילו מצבו הפיננסי הרעוע של העיתון מצדיק
להימנע מהתמהיות, בכל הכבוד, אינו יכול להתקבל. מצב פיגנס* זה

לא חיה חדש והיה ידוע מלכתחילה."

סעיף 132 =
"... הצעת אילקורפ נדרשים תכונסים לממו תחילה 4 מיליוו ש"ח
מתוך קופת המזומנים המצויה במוניטיו לשם כיסוי ההוצאות

השוטפות וההפסדים שצבר בינתיים עיתוו גלזבס."
הדברים צוינו אף בחווה"ד של ד"ר פריזט (הוגשה כנספח 29 לתיק המוצגים של

דוידוביץ), אשר העתקה מצ"ב כנספח 11י בסעיף 27 י.
של עיתוו <ליבס הפסדית ונדרשים מקורות כספיים על מגת לכסותיי "... אציין כי על פי מידע שהועבר אלי מבאי כוחו של דוידוביץ/ פעילותו

 הפסדים אלו."
ן

הראיות.- "המערער צרף חוות דעת כלכלית לערעורו, אולם חוות דעת זו לא גיצבה בפני בית משפט קמא, ממילא עורך' * כפי שצוין על ידי בית המשפט הנכבד פסקח 10 לפסק דינו בערעור, חוות דעת זו לא אושרת כמי שנכללה בחומרו
חוות הדעת לא נחקר על אידותיח וכונסי הנכסים חלקו נמרצות על ההנחות שבבסיסה, כגון עלויות הסס הצפויות",
ברם הקטע המצוטט להלן, מהווה הודאת בעל דין פורמאלית מגד םר דוידוביץ' בדבר ההפסדים הנמשכים הנגרמים

לעיתון ככל חודש וחודש וטבחם.

! ו
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�י ג) מצבו ההפסדי של העיתון מכר גם בפרוטוקול הדיון בכית המשפט הנכבד (דיון1

מיום 14.5.2017):
!
(1) מפי עו"ד מיכאלי, ב"כ מר דוידוכיץ' בעמוד 7 לפרוטוקול: "אומרים1

י א*ר<ס, גלובס מפסיד כמליון שקלים בחודש, נתון, כך נאמר".( שגלוכס במצב שאינו מפתיע וא<גו שוגה ממצבם של עיתונים

1 (2) מפי כונס הנכסים מטעם כל"ל עו"ד רוזובסקי, עמוד 9, שורה 1:30

"בעצם צייד להוריד ©ט*ש בסוף היום כי העיתוו מתנהל ללא בעלים
! והוא צריד גסף וצריו לסייס את ו7הלי7".

(3) מפי עו"ד הורנשטיין, ב"כ העיתונאים, בעמי 12 לפרוטוקול: "אנו
מדברים על עיתון שמפסיד מליון שקלים גחודש".

העתק מן הפרוטוקול טצ"ב כנספח 12.

51. חנה כי כן, אין ולא יכול להיות חולק, כי העיתון גלובס, אשר פעל ללא בעלים, נזקק לכספים
לכיסוי ההפסדים הנמשכים שלו. מדובר למעשה בנזק ניכר, קצוב, שהיה ידוע וצפוי, בסכום של
כמליון ¤ לחודש - נזק אותו היה על מר דוידוביץי לצפות והוא אכן צפה אותו, כמו נם את

שיעורו.

52. שיעורו של רכיב הנזק ח"ל היגו כאמור מיליון שקלים לחודש, כפיל חודש וחצי של עיכוב
בצירוף תקופה נוספת שבה המשיך הנזק לתת את אותותיו, והוא עולה לכל הפחות כדי מלוא

סכום הערמת.

ג(3). המק כפי שהוא משתקר נהיית דעת 3ל3ל<ת מאת פרי3י עדי אייל

53. בנוסף לאמור לעיל, קיימות במקרה דנא אינדיקציות מובהקות לנזק, הנובע מעיכוב הביצוע
כפי שהוא משתקף בחוות דעתו הכלכלית של פרופ' עדי אייל.

1 54. כדי לאפיין את הנזקים עיין פרופ' אייל בדו"חות כספיים ונתונים כספיים אחרים של גלובס,ו
. והשווה בין התוצאות החודשיות בשנת 2017 לבין התוצאות החודשיות בשנה הקודמת.

היעד הפוטנציאלי שלהס ועמד על מעמד העיתון בקרב קוראיו. כמו כן, בדק את מעקב הצפיותו כמו כן, בחן פרופ' אייל את תוצאות סקר 701, הבודק חשיפח של אמצעי תקשורת שונים אצל קהל
| באתר העיתון בשוק הדיגיטל ובחן את נתוגי 1105ץ31ת^ ©1§000.

55. בנוסף, בחן פרופ' אייל את התוצאות העסקיות בתקופה שלאחר העברת השליטה, ובפרט את
מהלכי ההבראה שהכניסה ההנהלה החדשה ואת החיסכון שהביאה עימה.

1
1
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1
! יי כאשר חנוק הישיר לבדו עולה על גובה הערכות הבנקאית.1 ועקיפים, הן בתחום הירידה בהכנסות והן באי הקטנת ההוצאות שניתן היה לבצע במהלכה,56. חוות דעתו של פרופי אייל חינה ברורה וחד -משמעית. עיכוב הביצוע הביא עיםו נזקים ישיריםו

ן ירידה 3ת33סות
 ומשמעותית כמספר קוראי העיתון, כעולה מסקר שביצעה חברת 701. כמו כן, חלה ירידה1 57. במהלך המחצית הראשונה של שית 2017 - ובכללה בתקופת עיכוב הביצוע - חלה ירידה

כצפיית כאתר החברה.

חלה ירידה של כ-1)244 בצפיות לעומת עליה של מעל 10941 לקראת סוף 58.2017. תפוצת העיתון ירדה בג- 30 עד 35 אחוזים במחצית הראשונה של שנת 2017. בשוק חדיגיטל

59. וכן מציין פרופ' אייל בחוות דעתו ל
"איו ס$ק, אם גך, שגלובס ספגה פגיעה משמעותית בתקופה זו,
סקי 701 אף התייחס במפורש לסיבות שגרמו לפגיעה זו במעמד
ה על המדף, מאורעות החודשים חאהרתים - כשהעיתון חי העיתון: "
ללא עורך ראשי ועם מאבקי כוח 0גי0"0 בתוך הנערכת - *תני
4.3, כלומר 6 ל̂- העיתון <חתך בצירה משמעותית - 0̂- אותותיהם י
ירידה של 096*. גם עיתון סוף השבוע של גלובס (המו0ץ גיוס חמישי
4.496 ל~<2.9#, כלומר גחתך בכמעט בערב) סוכג מהלומה: ירידה 0*

."3596
1

"גיתן למצוא גיבוי ופירוק ביחס לממצאים א<ו, בהתמקדות בשוק
31̂ת\7 000816 מראים  תדיגיטל של צפיות באינסרנס. גתוגי 1105

ירידה חדה בצפיות במהלך המחצית הראשונה של 2017 לעומתן
התקופה המקבילה אשתקד, ומעבר חד לשיפור בצפיות במהלן
 החודשים אוגוסס-אוקטובר 2017, גפי שניתן לראות בגרפים שלהלן,

24 בצפיות, לעומת עלייהן תחילת 2017 התאפיינה בירידה של גמעס̂ 
של מעל <א*10 לקראת סוף 2017".

| ובפרט לעיתונים כלכליים אחרים, ובעקבותיה נגרמה, מטבע הדברים, ג0 ירידה ניכרת60. הירידה במספר הקוראים חלה הן בהשוואה לשנה קודמת, הן כהשוואה לעיתונים אחרים
בהכנסות החברה.

!
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מליון ¤, כאשר בחודש יוגי - לאחר העברת השליטה - החלי נתוני גלובס משתפרים באופן61. פרופי אייל חישב ומצא גי במהלך המחצית הראשונה של שנת 2017 הפסיד העיתון כ* 6.2
משמעותי.

מהו1ה הערכה בחסר של ההפסד האמיתי שנגרם לעיתון.ן 62. פרופי אייל קבע כי ההפסד בשיעור של 6.2 מליון ¤ במחצית השגה הראשונה של שגת 2017

63. מגל מקוט, חלוקה ליניארית של הפסד זח על פני תקופת עיכוב הביצוע משמעה הפסד של כו
1.5 מליון ¤ לתקופת עיכוב הביצוע.

ו

גזק<ם הנוגעים מאי הקטנת חזצאית

64. כנוסף, מצא פרופ' אייל כי עיכוב הביצוע מנע ביצוע צעדי ייעול והבראה שתוצאתן היגה אי
הקטנת הוצאות.

65. בעמ' 7 לחוות דעתו ציין פרופ' אליל:
"הנשיא אורגשטיין, אשר דן בתיק, היה עי לאופן בו התמשכות
תהליכים המשפטיים פוגעת בעיתון, ורבות דובר בדיונים על "דימום"
בדמות הפסד של מיליון ויה לחודש, והצורך להגיע להכרעה כדי לעצרו.
התמשכות הפסד זה מעבר לנדרש מהווה חלק מהערכת שיעור הנזק
להלן, אד חשוב לקחת בחשבון לא רק את משן הזמן בו עוכב ביצוע
חעברת השלישה והיקף ההפסדים הישירים באותה תקופת. על-טנת
להעריך נכונה את היקף הנזקים שנגרמו, יש לקחת בחשבון את "זמן
ההחלמה" שהתארך, ולא רק זמן "הדימום" עצמו. לשם כך, אתייחס
לא רק לנזק הישיר, אלא גם לאובדן רווחים שהיו אפשריים לולא היה
העיתון מעמיק בהפסדיו ובאי-הודאות שאפיינה את מחל7 העבודה
בו. כפי שאראה מסה, נזק שנגרם מהתמשכות מצב בעייתי אינו
ליניארי ביחס לזמן, אלא נוצרת דינאמיקה בעייתית אצל עובדים,
מפרסמים וקוראים כאחד, דינאמיקה נה חוסר אמון הולך ומעמיק,

ונדרשת עבודת רבה יותר לא1רך זמן רב יותר כדי לתקן את שקולקל".1

י מהלך הבראה שמתן היה להתחיל בו קודם, לולא צו עיכוב הביצוע.| סכום זה כולל את הקטנת הוצאות תנדל"ן, פרישת עובדים, וקיצוץ בהוצאות מגווגות, כולן פרי165,630,נ ¤ לחודש, קרי 1,670,736 ¤ לאורך 43 ימיס כהס צו עיכוב הביצוע היה בתוקף.66. פרופ' אייל עמד על מהלכי ההבראה שהכניסה ההנהלה החדשה, אשר חסכו סכוס כולל שלו

67. בנוסף, פרופ' אייל מצא כי במהלך התקופה הרלבנטית הוצאו הוצאות ישירות להקטנת המק
בסכום של 150,000 ¤.

ו
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1 66. נמצא כי חנוקים הישירים המכעיס מעיכוב הניצוע מסתכמים כדלהלן �1

א) אובדן הכנסות 1,481,000 ¤

| ב) אי הקטנת הוצאות 1,670,000 ¤

ג) השבת הוצאות שהוצאו לשם הקטנת הנזק 150,000 ¤
!

סה"כ 3,301,000 ש"ח
69. מדובר בסכום העולה על סכום הערבות הבנקאית באופן ניכר.ו

ושיקול* מאקיי נזקים עק*0<0
70. פרופ' אייל ציין כי בנוסף, נגרמו לחברה, לחברות הבת ולמבקשות מקים עקיפים
והוצאות עקיפות. פרופ' אייל הטעים כי "ההוצאות העקיפות בוללות את השפעת העיכוב
על עובדי גלובס, שסבלו מתקופה של אי�יודאות ביחס לעתיד© התעסוקתי, והארכת
הזמו בו <הל* העבודה וההיררכיה האיגוגית היו בלתי-בר1ריס, רשמי העובדים ומידת
הפגיעה במורל ובאיכות העבודה שלהט תיעדו בתהליך ייעוץ ארגוני וראיונות עם עובדים
רבים, בהם דיווחו על הערפל התעסוקתי בו פעלו, והשפעת אי-הודאות עליהם, יש לציץ
שגזקימ מסיג זה קשים יותר לגימות, הגם שהם אמיתיים לא פחות (וכנראה מזיקים
והתנהגות ארגונית חופנת לקשה יותר בבל שתקופת אי-הודאות גדולה. בד שמדוברעוד יותר) מהעלויות הישירות הניתנות למדידה. יתר על בו. פגיעה במורל עובדים

בגזק אקספוננציאלי - שעלותו השולית הולכת וגדלה עם הזמו".

המצטברים גם בהקשר של יחסי עבתה עכורים שמתמשכים אל מעבר להכרעה בערעור,71. בעמ' 9 לחוות דעתו הבהיר פרופ' אייל: "בנסיגות אלו, יש לגסות ולהעריך את המקים
ואת הנזקים שנגרמו לעיתון בשל פגיעה ביכולת לקבל החלטות ולקדם שיתופי פעולח
ופרויקטים דרושים. מקים אלו דורשים זמן תיקון שקשה להעריכו מראש, אך בוודאי

חורג מספירה פשטנית של מספר הימים בהם היה צו עיכוב הביצוע בתוקף".

71. סריפי אייל ציין כ< פיצוי עקב נזקי עיכוב ביציע נובע גס משיקולי מאקרו, בציינו בעמ' 15:
שיקול* מאקרו והשפעות תמריציות לעתיד לבוא " 1

לסוגיית רכישת מניות מוניטין והשליטה בעיתון גלובס. בבית המשפט המחוזי| להתייחס לשיקול העקרוני העולה ממנו, מדובר בהליך אחרון מבין רבים ביחס יהגם שנתבקשתי רק להעריך מקי© בהליך הספציפי, איני יכול שלא
) הזדמנויות להצעות כספיות ואחרות שנתנו הצדדים, ותוך שלאורך כל ההליךיי הרשמי, היו מעורביט. החלטת בית המשפט המחוזי גיתגה לאחר שלל. ן התנהלו דיוגיס דנים, ונציגי המערער, המשיבים, הבנקים, ואף כונס הנכסים

!
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מתוארים ההפסדים הנצברים של גלובס, שהלכי ותפחו נשל התמשכות
ההליכים המשפטיים. המערער היה מעורב בכל ההליכים, והציע מגוון הצעות

שתות לרכישת מגי<ת מוגיטיו - שבטופ* של דבר נדחו על-ידי בית המשפט.
 בעת הגשת הערעור, כל הגורמים המעורבים, כולל נציגי נושים ונציגי

מיותר שרק יגרום לעיכובים מיותרים. גם הצדדים המעוגיינים רק בהשאתמדינה כאחד, עמדו מאחורי הכרעת בית המשפט והצהירו קי מדובר בהליך1
במעט את התקבול הצפוי, הביעו תרעומת על ההלין המיותר...| המחיר שיקבלו, שלכאורה אמורים לתמון בערעור ולקוות שיצליחו לשפר ולו
לולא ישלם מבקש הצו את הנזקים שגרם, יהיה בכך איתות לצדדים
כאשר המבקש ישתמש בו כד* לשחוט את הצד השני בטהלד המו"מ בתון אי מחוץשל מבקש הצו במשא-ומתן ביניהם. צו עיכוב ביצוע הו&ד גן לחרב ולא רק למגן,על כן, קגלת צי עיכוב ביצוע לא רק גורמת נזק למעוכב, אלא משפרת את עמדתועתידיים שתמיד ניתן וכדאי לבקש עיכוב גיצוע, שכן אין להס טה להפסיד. יתר

לבית המשפט".

73. יכו ציין�
//?ש לשיט לב גט לשיקולי מאקרו והשפעות תמריציות על צדדים
עתידיים. ללא חוגת פיצוי מלאו? על הנזקים הנגרמים מעיכוב ביצוע,
עלול צו מסוג זה להפוך לחרב ולא רק למגן. צדדים המעוניינינ! להזיק
לצד השני, וצדדיט שמעוגייניס בכוח המיקוח העודף שצו מסוג זה
מקנת להט, חייבים לדעת שלצד תועלתו, קיימות גם עלויות. הגזקיס
שייגרמו לצדדים עתידיים ולמערכת המשפט מצווים מיותרים, יעלו

בהרבה על נזקי הצדדים הספציפיים בהליך הנדון כאן".

74. לסיכום, הבהיר פרופ' אייל �
"מאגק השליטה ביחס לעיתון גלובס היה ארוך, מורכב, ומתוקשר.
בנסיבות אלו נגרמו לעיתון קשיים תפעוליים והפסדים כספייט יביס.
של המערער והמשיגים לרכישת מנ<ות מוניטין. עיכוב הביזנוע: צו עיכוב הביצוע ניתן לאחר תקופה ממושכת של דיונים והצעות רבות
גס-יחד, תוך יצירת גזקיס שחלקס ניתנים לכימות וחלקם קשיס| העמיק את אי-חוודאות ופגע בביצועים העסקיים ובמודל העובדים

? להערכה.
בעוד שצו עיכוב הביצוע היה גתוקף כשישה שבועות, תיקון נזקיו
מהווה כגראה הערכת-הסר לעלות האמיתית של העיכוב בהעברת1 עסקית מורכבת * ביתר שאת. בנסיבות דנן, הערכת הגזקיס לעילן ידרוש זמן רב יותר. קל יותר למנוע נזק מאשר לתקנ1, ובסביבה
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מאמציה עוד זמן רב פדי לתקן יחסים ולהחזיר אמון של עובדים ושלו חשל<סה, ובהחלט ייתכן שהגחלת העיתון ת*דיש להמשין אתי
?; למוזות שעזבו".

; י"1" ? י" "•" י "? " —"" ?ד. בקשת ע<כזנ הב<צ1ע תיתה בלת< סב<רה
1
75. במקרח שני כעל דין מביא לעיכוב ביצוע פסק דין בו זכה יריבו, במקביל לערעור על אותו פסק1

1 המערער היה משוכנע בטיב עילת הערעור, ומקום שבו הערעור גדחה - התוצאה מדברת בעד| דין, אשר נדחה - שומה על המערער לפצות את יריבו, בגין טקיו. חובת הפיצוי חלה גם אס
. עצמה ומחייבת את המערער לפצות את המשיב בקשר עם הגזקיס שנגרמו עקב עיכוב הביצוע.

76. במקרה דגא קלישות סיכויי הערעור, וממילא חוסר התכלית שבבקשת עיכוב הביצוע - היו
ידועים וצפויים מראש, ומר דוידוניץ' ידע, או למצער צריך היה לדעת, כי סיכויי הערעור הינס
נמוכים עד קלושים. מר דוידוביץ* ידע אי היה עליו לדעת, כי עיכוב הביצוע המבוקש על ידו,
עלול להביא לנזק ניכר לאילקורפ ולחברה, בעוד שעה שסיכויי הערעור הינם נמוכים. מכאן, כי
; מר דוידוביץ' ידע או חיה עליו לדעת כי הגשת הבקשה לעיכוב ביצוע הייתה בלתי סבירה

בגסיבות העניין.

77. משכך, ועל אף שאין חובה על מבקש החילוט להוכיח כי הגשת הערעור היתח בלתי סבירה,
במקרה דנא היא מחויבת המציאות, מקל ותוסר, לאור הוודאות הקרובה של תוצאותיה.

78. פסק דינו של כב' בית המשפט קמא חיה כתר ונהיר, מנומק ומפורט וכלשונו של כנ' השופט
עמית בפסק הדין בפסקה 5 � "בפסק ד<ן מפורט ומגומק, בבחינת "דבר דבור על או0ג*ו", דחה
בית המש0ט חמחוזי את חהזגעח חמאוחרת והכריז על הצעת אילקור© כזוכה מנימוקים

ומשיקולים וגליהם אעמוד בהמשך".

79. העמדה לפיה השליטה במוניטין תוקנה לאילקורפ זכתה לתמיכת כל בעלי המקצוע
1 חרלבוסיים (כונסי לאומי, כונסי הפועלים, נציג הכנ"ר, המנהל המיוחד על גכסי החייב) ואף

זכתה לתמיכת ב"כ העיתונאים.

; 80. פסק הדין של כב' ביהמ"ש קמא היה מושתת על קביעית עובדתיות ועל התרשמות 3לת<ן
אמצעית מן הצדדים וחתנהליתס, כן שהציפייה כי בית המשפט של ערעור ישנה את הקביעות
| השיפוטיות הינה קלושה עיד יותר. עמד על כך ככ' השופט י' עמית בשלהי פסקה 7 לפסק הדין

בערעור:
"ולבסוף, ולא אחרון בסדר חשיבותו. <ש ל<ת1 משקל להתרשמותת של הערכאה הדיזנית
אשר ל*וותת את חליד חמכירח לכל אורד חדרד. על החתמתחויות והתה&וכות שחלו
 במהלכו, שט זו התוזדעח גאו0ו ישיר לנפשות הפועלות ולחלכ* הרוח באולם ב*ת ו?מש0ט".
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י 81. על סיכויי הערעור הנמוכים למדים אנו גס לאור נסיונו של מר דוידוביץ' להציג גישה, העומדת
? בהשוואה לתמורה שהוצעה על ידי מר דוידוביץ'. חלק עיקרי מערעורו של מר דוידוביץ' נסב. בניגוד לעמדת כונסי הגכסיס והנושים המובטחים, בנוגע לניתוח התמורה בעסקת אילקירפ
סביב טענה, לפיה הצעתו, כפי שהיתה בדיון בפני בית המשפט קמא מיום 2.3.17, בטרם תוקנה
1 כונסי הנכסים לבין אילקורפ. טענה זו, הועלתה על ידי מר דוידוביץ' בניגוד לעמדת כונסי! על ידי מר דוידוביץ' לאחר הדיון - היתה טובה, כביכול, מן התמורה שנקבעה בהסכם בין
ן הנכסים אשר מונו מטעם הנושים המובטחים, בניגוד לעמדת הכנ"ר, ועד העיתונאים, המנהל

/ המיוחד לנכסי החייב אליעזר פישמן וכמובן כניגוד לעמדת אילקורפ.ו

! וכצפוי, כב' השופט י' עמית קבע ביחס לכך בפסקה 7 לפסק דינו =
"יחד ע0 זאת, ההגחה היא שלנושה המובטח ולחייב, אי הנאמן על נכסי החייב, יש
תמי'יץ להשיא אוו התשואה, וכאשר השנ<<© תמימי דעים 9י <ש להעדיף הצעתו של

ראובן על פני וו של שמעון, יש לעמדתם משקל".

, 82. ג0 יתר השיקולים נשוא פסק הדין ומכלול הנסיבות מלמדים על כך שסיכויי הערעור היו בלתי
סבירים מלכתחילה, כפי שצוין בפסקה 16 לפסק הדין�

"... נזכיר גי כנגד עמדתו של המערער נקבצו ותמכו בהצעתה של
אילקור0 כל המעורב*©; כונסי בל"ל, כונסי בנה"©, הכונס הרשמי,
המנהל המייחד על נכסי פישמן והעיתונאים. <0 לכד משקל משל

עצמו".

83. דחיית הערעור היתה אפוא צפויה מראש, ומר דוידוביץ' הביו או היה עליו להבין כי העיכוב
המבוקש על ידו במסגרת בקשת עיכוב הביצוע חינו למעשה עקר, חסר תועלת או תכלית

י מסתברים, שעה שהגזק שהוא מביא בכנפיו חינו וודאי וצפוי.

84. על כן, כנסיבות המקרה דנא, יש לחייב את מר דוידוביץ' במלוא סכום הערבות אותה הפקיד
כתנאי למתן צו עיכוב הביצוע (1 מליון 101).

ו?מש0ט< הט<עי1 \ ה,
85. ככלל, בעל דין הזוכה בדינו זכאי לממש את פירות זכייתו, ללא תלות כשאלה האס יריבו הגישו

ערעור אם לאו. חריג לכן הינו מקרה שבו ניתן צו עיכוב ביצוע, המשחה את ביצוע פסק הדין עד
להכרעה בערעור.

86. ביום 11.4.2013 נכנסו לתוקף תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשע"ג-2013 (להלן: התיקון
(ב1 ו�(ג) לתקסד"א, אשר החליפו, בין היתר, את לתקנות) בגדרו הוספו הוראות תקנות 67*
תקגה 471(א) לתקסד"א, אשר קבעה (ערב התיקון האמור), כי סעד זמני לתקופת הערעור יינתן

"מטעמים מיוחדים שיירשמו".
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1 ביצ<ע, אן במקביל הוא כגלמד כי עצם מתן צו עיכוב הביצוע אינו מצביע על סבירותוו מיוחדים שיירשמו" בהוראת תקנה 467 בנוסחה כיוס, מקל על האפשרות לקכל צו עיכוב87. ניטולת של תקנה 471 לתקנות סדר הדין האזרחי והיעדר דרישה לקיומם של "טעמיס
מלכתחילה.

88. תקנה 467 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד • 1984, העוסקת כעיכוב ביצוע פסק ד<ן
בעקבות ערעור, מפנה לפרק העוסק בסדרי הדין הנוגעים לסעדיס זמניים בערכאה הראשונה �

י "(ב) הוגש ערעור או בקשת רשות לערער, רשאי בית המשפט
, שלערעור להורות על עיכוב ביצועה של החלטה שהיא נושא

ערעור או נושא בקשת רשות לערער, וגו 'גל נ*י*ן סעד זמני בנוגעו
להחלטה כאמור, למועד שיקבע ובתנאים שיראו לו.

(ג) הוראות תקנה 364(א> עד (ד) יחולו על בקשה למתן סעד או
עיכוב ביצוע שיוגשו לפי תקנה זו, בשינויים הגגחויביס לפי

העניין".

89. תקנה 364(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, החלה כאמור על בקשת עיכוב ביצוע, מסדירה את
סוגיית הפקדת ערבות להבטחת הסעד וקובעת:

"בית המשפט לא ייתן סעד זמני אלא בכפוף להמצאת התחייבות
עצמית גאמור בתקגה 36$(ב), וגן ערבות מספקת, להנחת דעתו, לשם
מיצוי בגיו בל נזק שייגרם למי שאליו מופנה הצו כתוצאה ממתן האו,
אם תיפסק התובענה או אט י&קע הצו מסיבה אחרת; בית המשפט
רשאי לפסור מהמצאת ערבות, אם ראה שהדבר צודק וראוי,

; ומטעמים מיוחדים שיירשמו".

90. ברע"א 3780/16 קלנר רון ני עזבול פת גיטיה ז"ל (פורסם בנכו, פסק דע מיום 24.7.2016)
! הובהר .?

"מקום בו מבקש בעל דין לחלט ערבות שניתנה, עליו להוכיח את
להבטיח את יכולת הפירעון. בהליך זה איו צורך להראות כי בקשתן זכאותו לפיצוי מכוח התחייבותו העצמית, כאשר הערבות נועדה
הסעד הזמני לא חיתח סבירה. ותחת זאת יש להוכיח את היקף הגזק
שנגרם למבקש ואת קיומו של קשר סיבתי בין הצו הזמני לבין הנזק.
על�6* תקנח 371(1), מבקש מימוש הערבות יכול לעשות כן
במסגרת ההלין או בדרך של הגשת תובענה חדשה לפי כל דין
לערכאה המוסמכת. פרק הזמן שניתן לניזוק לעשות כן עומד על
שישה חודשים, שאם לא כן תוחזר הערבות למפקידה (תקנת

371(ג))".
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. על דוחות כספיים, על סקר, על נתוני צפייה כאינטרנט, על בחינת התוצאות העסקיות שלאחרי 91. כמקרה דנא, הוכח חמק באופן סדור וברור. הנזק פורט כחוות דעת כלכלית סדורה, הנסמכת1
י תקופת עיכוב הביצוע ועל מתודת כלכלית מפורטת.

הבנקאית שהופקדה, כאשר הנזקים העקיפים מביאים את התוצאה לגבוהה הרבה יותר.| 92. כפי שראינו לעיל, הנזקים הישירים כשלעצמם מצביעים על מק העולה על סכוס הערבות

בע"א 355/80 נתן אגיסימוג בע"מ ני מלון שירת בת שבע בע"מ, פ"ד לה(2) 800 צויין בהקשר{ 93. בהקשר זה תצוין ההלכה היסודית, לפיה הערכת נזק אינה חייבת להתבצע ברמת דיוק מתמטי.י

' זה�
'ישאלו? אחרת היא, מהי מידת הוודאית והדיוק, המתבקשת מהנפגע
בהוכחת הנזק והפיצוי. האס עליו להוכיח את הנתונים העובדתיים,
מהם ניתן לקבוע את מידת המק ואת שיעור הפיצוי במידת ודאות

ודייק מוחלטים, או שמא ניתן להקל עליו בעניין זה!
ידועים מקיים, שבהם איו כל אפשרות להערין את הפיצוי והנזק
במידת ודאות מייבה. האם יש בגד גדי להכשיל את תביעתי של

הנפגע?
הגישה המקובלת היא, כי מקום שהוכח קיומו של נזק, אין גאי-
חאפשדות לחשב איתי בדייקנית כדי לדחות את תביעת הפיצויים"
(ע"א 525/79 בעמי 285). "מקום שהוכח קיומו של נזק, העובדת שאיו

אפשרית לחשב שיעורו במדוייק איו בה כשלעצמה כדי לשחרר את
המעויל מתשלום פיצויים לניזוק (ע"א 525/79. בעמי 285). ת<דת
הנזק ותורת הפיצוי אינו תורות מדויקות, ואינו נדרש דייק מתמטי.
ואינה נדושת ודאית מוחלטת. כל שנדרש הוא, כי הנפגע-התובע

יוכיח את מקו ואת הפיצו* המגיע לי במידת ודאית סבירה
1 (ץ1מ€61131 81116מ16880) ,כלימר, באותה מידת ודאות, המתבקשת

מנסיבות העניין".
ו
94. בית המשפט הנכבד פסק לא אחת כי יש להקל על תובעים הבאים להוכיח נזק שנגרם להם בגיןו

אובדן רווחים (וזהו למעשה חלק מדרישת הפיצוי בגין עיכוב הביצוע), כשל היותו מבוסס,
מעצם טבעי, על השערות והערכות לגבי מה שהיה צפוי להתרחש. מבחינת התובע, די לו שיביא
. אותם נתונים, אשד נ*תן באיפן סביר להגיאם, תיד מתן שיקול-דעת מתאים לבית המשפט

ראה ע"א 646/65 יצירות ברנע בע"מ ני דניה חברה לפיתוח בע"מ. פ"ד מב(2> 793, פסקה 9 י| לעריכת אומדן להשלמת החסר".
לפסק דינו של כב' הנשיא מ' שמגר;

ע"א 11173/02 אלוניאל בע"מ ג' זאב בי בנין ופיתוח בע"מ, [פורסם בנם�] תק-על 200$(2) 16,
פסקה 7 לפסק דינו של כב' השופט א' ריבלין;

! 1] 1!
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ע"א 1229/97 אי.אמ.אי שייוק יהשקעות בינלאומיים בע"מ ני ע.ר.מ. רעגגח לגניה 1ו?ש3רת
בע"מ, פ"ד נג(4) 663, פסקה 7 לפסק דינה של כבי השופטת ד' דורנר).

| לעשות כהתא0 להלכה הפסוקה, ומכאן החובה לפצותה לכל הפחות באמצעות חילוט הערבות95. נמקרה דנא, הוכיחה אילקורפ את נזקה נאופן סדור ומובהק, הרכה מעבר למה שחיה עליה!
חבגקאית.

1, סיר דני
בחוות דעתו של פרופ' עדי , 96. בקשת זו לחיליט הערבות נתמכת בתצהיר של גב' אלוגה בר און ו

אייל.

בסכום של 2 מליון ¤ א( כל חלק תימנה, אשר הופקדה על ידי מר דוידוביץי במסגרת בקשתו97. נוכח כל האמור לע<ל, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על חילוט מלוא הערבות הבנקאית,
לעיכוב ביצוע פסק הדין נשוא הערעור.

כמו כן, וככל שמר דוידוביץ' יתנגד לכקשח דנא, יתבקש בית המשפט הנכבד להשית עליו את
הוצאותיה, לרבות שכי'ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין בגינו.

98. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

̂ייו, ע1"ד ?• גועז אדלש
גולדמן, ארליד, אדלשטיין, אביגד ושית'

כ"כ המבקשות

!

ו

ו

ו
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נספח 14:
העתק החלטת בית המשפט העליון

(כבי הרשמת לי בן מלך) מיום
5.2.2018

ן
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בבית המשפט העליון

ע"א 2954/17

לפני: כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המערער: דוד דוידוביץ

נ ג ד

המשיבים = 1. עו"ד רונן מטרי ואיל רוזובסקי
2. בנק לאומי לישראל בע"מ
3. נכסי משפחת פישמן בע"מ

4. עוה"ד פנחס רובין וירון אלכאוי בתפקידם
ככונסי תכנסי

5. בנק הפועלים בע"מ
6. חיים בר און החזקות בע"מ

7. אילקורפ בע"מ - גב' עדנה בר און וגב' אלונה בר
און

8. כ- 120 עובדי גלובס באמצעות ועד עיתונאי
גלובס

9. מרגלית כהן ועוד כ 150 מעובדי קבוצת גלובס
10. עו"ד יוסף בנקל מנהל מיוחד לנכסי מר אליעזר

פישמן
11. כונס הנכסים הרשמי

12. מוניטין עיתונות בע"מ
13. גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ

) בע"מ 14. מוניטין עיתונות אחזקות (1985
15. גלובס אחזקות תקשורת בע"מ

בקשה להשבת ערבות בנקאית

חקיקה שאוזכרה:

ג>. ו37חי). 529 ; סע' 258יז(ב>. 1371 תקנות סדר הדין האזרחי. תשמ"ד-1984
̂, 10 (ג) ; סע' 0 חוק הפרשנות. תשמ"א-981ו

מיני-רציו:

ג> לתקסד"א. > • ימי הפגרה אינם באים במניין התקופה הנקובה בהוראת תקנה ו37

, * דיון אזרחי - מועדים - פגרת כית-המשפט

* דיון אזרחי - סעדים זמניים - ערבות ועירבון

1 1
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המערער עותר להשבת ערבות בנקאית כסך של 2,000,000 ¤ אותה הפקיד בהתאם להחלטה בה ניתן
צו ארעי זמני אשר עיכב את פסק הדין עליו נסב הערעור, שנדחה מאוחר יותר. הבקשה מרגשת על יסוד

הטענה הנוגעת לעיתוי הגשת הבקשה לחילוט הערכות שהגישו המשיבות 7.

ביהמ"ש העליון דחה את הבקשה בקבעו:

מההיבט הלשוני קיימת אחיזה לפרשנות המשיבות 7, לפיה המונח "מניין הימים" בתקנה 529
לתקסד"א בא לבטא את המילה "תקופה" ואץ לקרוא אותו כאילי חל הוא רק לגבי תקופות הנמנות

בימים.

אשר להיבט התכליתי. כפי שנפסק, תכליתה המרכזית של הוראת תקנה 529 היא לדחות את כל
הפעולות הריוניות השלובות עם עבודת ביהמ"ש ותפקודו. המבחן המרכזי שהוחל הוא האם הפעולה
שיש לבצע במסגרת זמן שנקבעה בהוראת דין נוגעת למישור היחסים שבין בעלי הדין בלבד. ואז אין
תחולה להוראת תקנה 529. או שמא נדרשת מעורבות של ביהמ"ש בדרך של הגשת מסמך או הליך
כלשהו. בהתאם להוראת תקנה 371<ג) נדרשת הגשת תובענה או בקשה לפיצויים לביהמ"ש בתוך 6
חודשים מהמועד בר פקע הצו הזמני, ומכאן כי עי'פ תכליתה הכללית של הוראת תקנה 529, יש לה

תחולה בענייננו.

ודוק, מקרם בו סרק הזמן לנקיטה בהליך או לעשיית פעולה מסוימת הוא ארוך יחסית, כבענייננו,
התכלית שביסוד הוראת תקנה 529 אינה מתאיינת לחלוטין, וגם כגדרו יש משמעות לאותה הפוגה
שמסדירה תקנה 529. גם שיקולים של הרמוניה חקיקתית תומכים בענייננו בפרשנות כי ימי הפגרה
אינם באים במניין. ככלל, ואלא אם נקבע אחרת בדין או בהחלטה, בכל הנוגע להליכים אזרחיים ימי
הפגרה אינם באים במניין. החרגה של תקופות מסוימות בשל אורכן עשויה להוביל לאי וודאות וחוסר
אחידות. בפרט נכונים הדברים בהתייחס להוראת התקנה שבמוקד הבקשה, הוראת תקנה 371(ג). דאת
שכן בהתייחס לתקופת שישים הימים בה ניתן להגיש כקשה לחילוט עירבון בהתאם להוראת תקנה

371(ד) - שעניינה השבת עירבון אשר הופקד כתנאי למתן סעד זמני - ימי הפגרה אינם באים במניין.

אם כן, הכף נוטה למסקנה כי ימי הפגרה אינם באים במניין התקופה הנקובה כהוראת תקנה 371(ג). אך
גם אם המסקנה הייתה שונה, דומה כי בנסיברת העניין ראוי ליתן למשיבות 7 ארכה להגשת הבקשה
(עד למועד הגשתה בפועל). השאלה הפרשנית הנוגעת לתחולת ימי הפגרה על הוראת תקנה 371(ג) לא
לובנה מפורשות בפסיקה, ולכל הפחות ניתן לומר כי הסברה שימי הפגרה אינם באים במניין היא סברה
הגיונית ואפשרית. בנסיבות אלו לא נמצא לייחס למשיבות 7 התנהלות חסרת תרם לב, רעוד יוזכר כי
המשיבות 7 העמידו את המערער על פרשנותן להוראות התקנות במועד האחרון שהיה נתון להן להגשת
הבקשה לעמדת המערער, כך שלא התגבשה הסתמכותו על כך שהערבות הבנקאית תושב לידיו באותו

מועד.

החלטה

1 
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1. המערער עותר להשבת ערבות בנקאית בסך של 2.000,000 ש''ח אותה הפקיד

בהתאם להחלטת כבי השופט י' עמית מיום 3.4.2017, בה ניתן צו ארעי זמני אשר עיכב

את פסק הדין עליו נסב הערעור.

, וביום 15.11.2017 הגישו המשיבות הערעור נדחה בפסק דין מיום 15.5.2017

7 הודעה על כוונתן לעתור לפיצויים בגין הנזקים שנגרמו להן לטענתן כתוצאה מעיכוב

ביצוע פסק הדין של בית המשפט המחוזי. וביקשו להורות למזכירות בית המשפט

להותיר את הערבות בקופת בית המשפט עד ליום 7.1.2018 או עד לאחר הכרעה

בבקשה שיגישו (לפי המאוחר). בהחלטה מיום 15.11.2017 קבע כבי השופט י' עמית

כי לכאורה אין צורך בהחלטה שיפוטית, וכי אם התעוררה מחלוקת המשיכות 7

תבהרנה את גדריה.

ביום 27.11.2017 הגיש המערער את הבקשה הנוכחית, אשר הועברה לטיפולי,

<ג) לתקנות סדר הרין להשבת הערכות הבנקאית. המערער מפנה לכך שהוראת 371

האזרחי. התשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדיו האזרחי) קובעת כי אם לא הוגשה

לבית המשפט תובענה או כקשה לפיצויים בגין נזק עקב מתן הצו הזמני "בתוך ששה

חודשים מהמועד שפקע הצו הזמני'/ יושב כתב הערבות למבקש. לטענת המערער

התקופה הקבועה בתקנה 371ת) הנ"ל, שישה חודשים ממועד מתן פסק הדין, חלפה

ביום 15.11.2017, והיות ובתוך פרק זמן זה לא הוגשה תובענה או בקשה לפיצויים יש

להשיב לו את הערכות. המערער מדגיש בהקשר זה כי הוראת תקנה 529 לתקנות סדר

הדין האזרחי, הקובעת כי תקופת הפגרה "לא תובא במניין הימים שנקבעו בתקנות

אלה" אינה חלה בענייננו. על כך מבקש ללמוד המערער מלשון תקנה 1371ג) לתקנות

סדר הדין האזרחי (אשר אינה נוקטת בלשון "ימים" אלא במילה "חודשים") ולטענתו

הדבר מתיישב גם עם התכלית שבבסיס הוראת תקנה 529 הנ"ל נוכח אורכה של

התקופה שניתנה להגשת תובענה או בקשה לפיצויים.

2. המשיבות 7 מתנגדות לבקשה.

לטענת המשיבות 7 המונח "מניין הימים" בא לבטא את המילה "תקופה" ואין

; לקרוא אותו כאילו תל הוא רק לגבי תקופות הנמנות בימים. כן נטען כי התכלית של

"עצירת מהלך הזמן" בתקופת הפגרה נכונה גם למועדים הנמנים בחודשים. לחלופץ,

ו

!
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וככל שלא תתקבל פרשנותן, עותרות המשיבות 7 למתן ארכה להגשת בקשה מתאימה
עד ליום 8.1.2017.

יתר המשיבים בחרו שלא להגיש תגובה מטעמם לבקשה להשבת הערבות

הבנקאית.

3. המערער מתבגר לבקשה החלופית למתן ארכה, לטענתו אין מקוס לכלול בקשה
במסגרת תגובה, ועוד טוען הוא כי אין מקום להיעתר לבקשה לגופה בשל עיתוי
הגשתה, בשל התנהלות המשיבות 7, ומשלא הוכחו ''טעמים מיוחדים" המצדיקים מתן

ארכה.

להשלמת התמונה אציין כי ביום 3.1.2018 הגישו המשיבות 7 בקשה "לחילוט
ערבות בנקאית'/

4. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ושקלתי בדבר איני מוצאת להורות על השבת
הערבות הבנקאית לידי המערער על יסוד הטענה הנוגעת לעיתוי הגשת הבקשה מטעם

המשיבות 7.

תקנה 529 לתקנות סדר הדין האזרחי מורה כי "תקופת פגרה של בית המשפט
לא תובא כמניין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שנקבעו בידי בית המשפט או הרשם,
אלא אם כן הורה בית המשפט או הרשם, לפי העניין, אחרת". גדר הספק המתעורר
בענייננו הוא מהי הפרשנות הנכונה למושג "מניין הימים" - האם בא הוא לצמצמם את
תחולת ההוראה הקובעת כי ימי הפגרה לא יבאו במניין לתקופות שנקבעו בהוראות
תקנות סדר הדין האזרחי או בידי בית המשפט כימים בלבד, או שמא חל הוא על
תקופות שנקבעו בתקנות או בירי בית המשפט באופן כללי <גם אם לא ננקכ מספר של

ימים, אלא התקופה נמנית בשבועות או חודשים).

חוק הפרשנות. תשמ"א-1981 (להלן: חוק הפרשנות) אינו כולל הגדרה למונח

"ימים" או "מניין הימים", ואף בסעיף 10 לחוק זה אשר כותרתו "תקופות" אין מענה
<ג) לחוק הפרשנות. הקובע כי "במניין ימי ; לסוגיה. עם זאת ניתן להבחין כי סעיף 10
| תקופה יבואו גם ימי מנוחה, פגרה או שבתון שעל פי חיקוק..." אינו יוצר הבחנה

4 
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לעניין "מניין ימי תקופה" בין תקופות הנמנות בימים או בשבועות או בחודשים, וכי

הוא אף עושה שימוש במונח "ימי תקופה" הכולל את המילה "ימים" באופן כוללני. כן

עמדו המשיבות 7 בתגובתן על השימוש הלשוני הנעשה במנוח "ימים" בשפה העברית,

ועל כך שהוא מבטא גם את המונח תקופה, ולא דווקא יממה. מן ההיבט הלשוני רומה

אפוא כי קיימת אחיזה לפרשנותן של המשיבות 7.

אשר להיבט התכליתי. הוראת תקנה 529 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת

פרקי זמן של הפוגה בהליכים המשפטיים. בפסיקה נקבע כי תכליתה המרכזית של

הוראת תקנה 529 לתקנות סדר הדין האזרחי היא:

"לדחות את כל הפעולות הריוניות השלובות עם עבודת
בית המשפט ותיפקודו. עמד על כך הנשיא מי שמגר
באומרו כי "יציאתו של בית המשפט לפגרה מגבילה
חלקית את תיפקודו בתחומי הפעולה השונים שלו, בין
אלו המינהליים ובין אלו השיפוטיים" (רע"א 5814/90
זילברשטיין ני חברה לאחזקה ונאמנות בני משה אברהם
(1) 285, 287 (1991) (להלן - עניין בע"מ, פ"ד מו
זילברשטיין); וראו גם דבריי ברע"א 1332/05 רתנצוויג
נ� בנק לאומי לישראל בע"מ, נפורסס בנבו] פיסקה 7
(22.11.2005)). מטעם זה, קיימת זיקה הדוקה בין
השאלה אם לחשב את ימי הפגרה במניין הימים לצורך
מסגרת זמן סטטרטררית מסוימת. לבין השאלה אם
הפעולה המוסדרת בהוראת דין כלשהי היא בעלת קשר
הדוק לעבודתו של בית המשפט. בהיעדר זיקה כאמור,
ואם הפעולה המוסדרת בהוראת הדין נוגעת למישור
היחסים שבין בעלי הדין לבין עצמם, הרי יש לחשב את
בר"מ 7689/13 מינהל ימי הפגרה במניין הימים" (
מקרקעי ישראל נ' דהאן, נפורסס בנבו] פסקה 15

((29.6.2014)

הנה כי כן, המבחן המרכזי שהוחל בפסיקה הוא האם הפעולה אותה יש לבצע

כמסגרת זמן שנקבעה בהוראת דין נוגעת למישור היחסים שבין בעלי הדין כלבד, אז

אין תחולה להוראת תקנה 529 לתקנות סרר הדיו האזרחי, או שמא נדרשת מעורבות של

<ג) בית המשפט בדרך של הגשת מסמך או הליך כלשהו. בהתאם להוראת תקנה 371

לתקנות סרר הרין האזרחי נדרשת הגשת תובענה או כקשה לפיצויים לבית המשפט

בתוך שישה חודשים מהמועד בו פקע הצו הזמני, ומכאן כי על פי תכליתה הכללית של

הוראת תקנה 529 לתקנות סדר הרין האזרחי, יש לה תחולה בענייננו.

עוד אוסיף כי אמנם ככל שפרק הזמן אשר נקבע לנקיטה בהליך או לעשיית

פעולה מסוימת ה"הפוגה" אותה מסדירה הודאת תקנה 529 לתקנות סדר הדיןי האזרחי
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חיונית יותר. והיא בעלת משמעות רבה יותר, אך איני סבורה מקום בו פרק הומן ארוך

יחסית, כבענייננו. התכלית שביסוד הוראת התקנה מתאיינת לחלוטין, וגם בגדרה יש

משמעות לאותה הפוגה. כמו כן, שיקולים של הרמוניה חקיקתית תומכים בענייננו

בפרשנות כי ימי הפגרה אינם באים במניין, ככלל ואלא אם נקבע אחרת כדין או

כהחלטה, בכל הנוגע להלכים אזרחיים ימי הפגרה אינם באים במניין, זהו הכלל
והחרגה של תקופות מסוימות, בשל אורכן, עשויה להוביל לאי וודאות וחוסר אחידות.

בפרט נכונים הדברים בהתייחס להוראת התקנה שבמוקד הבקשה שלפניי, הוראת תקנה
371<ג) לתקנות סדר הרין האזרחי. זאת שכן בהתייחס לתקופת שישים הימים בה ניתן

להגיש בקשה לחילוט עירבון בהתאם להוראת תקנה 371(ר) לתקנות סדר הדין האזרחי

- אשר עניינה השבת עירבון אשר הופקד כתנאי למתן סעד זמני � ימי הפגרה אינם
באים במניין (ראו למשל: רע"א 9587/16 עמרם את מסיקה בע''מ נ' אלקאדר נפורסם

/ <הרצי) 44354-05-17 קורונה טכנולוגיות זכוכית בע'�מ נ' סוווקה בנבו] (19.1.2017): הפ

31.8)). נכון הוא שבאותה הוראה מנויה התקופה ב"ימים", שכן (פורסם בנבו] (2017,

מדובר בתקופה קצרה יותר, אך התוצאה לפיה בכל הנוגע להוראת תקנה 371(ד) לא

> תבוא היא במניין ג > תבוא הפגרה במניין הימים ואילו בכל הנוגע להוראת תקנה 371

הימים, כאשר מדובר כאותה תקנה ממש וכאשר בשני המקרים מדובר בבקשות הנוגעות
למימוש ערוכות שהופקדו להבטחת נזקים כתוצאה מסער זמני, אינה תוצאה רצויה

(למשקל הפרשני שיש ליתן לחתירה לכך שכללי הפרוצדורה יהיו "ידידותיים
למשתמש" ראו ההחלטה כרע"א 4990/05 ממן נ' עיריית הרצליה, [פורסם בנבו] פסקה 29

(7.10.2009) אליה הפנו המשיבות 7; וכן ראו רע"א 6297/02 גולד ני גאולת בכרך

בע"מ. פ"ד נו(2) 108 (2003)).

אשר לקושי עליו הצביע המערער בהתייחס לחישוב הפגרות ביחס לפרקי זמן
ממושכים, סבורה אני כי אין קושי ממשי בעניין זה (מדובר בהוספה פשוטה של מספר
ימי הפגרה שחלו כאותו פרק זמן; ולעניין ההוראה הבודדת אליה הפנה המערער בה
ב> לתקנות סדר הדין האזרחי. הרי שאין נקבע מניין של שנים, הוראת תקנה 258יז1

הנדון דומה לאותה הוראה שכן באותו עניין אין מדובר בהוראה הקובעת פרק זמן

לנקיטת פעולה כלשהי מצד בעל דין, כבענייננו, כי אם בהוראה הקובעת את פרק הזמן

בו צו עיקול יעמוד בתוקף. בהתאם להוראת התקנה הנזכרת בתום התקופה (חמש שנים

מיום מתן פסק הדין) "יפקע הצו", וזאת מבלי שנדרשת פעולה בעניין).
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מכל הטעמים המפורטים לעיל סבורה אני כי הכף נוטה למסקנה כי ימי הפגרה

אינם באים במניין התקופה הנקובה בהוראת תקנה 371(ג> לתקנות סדר הדין האורחי.

5. עוד אוסיף כי גם אם מסקנתי היתה שונה, דומה בעיני כי בנסיבות העניין ראוי

ליתן למשיבות ל ארכה להגשת הבקשה (עד למועד הגשתה בפועל). כאמור לעיל

ג^ג) לתקנות סדר השאלה הפרשנית הנוגעת לתחולת ימי הפגרה על הוראת תקנה 71

הרין האורחי לא לובנה מפורשות בפסיקה, ולכל הפחות ניתן לומר כי סברתו של

המערער כי ימי הפגרה אינם באים במניין היא סכרה הגיונית ואפשרית (כפי שמשתמע

גם מהחלטת כב' השופט י' עמית מיום 15.11.2017). בנסיבות אלו איני רואה לייחס

למשיכות 7 התנהלות חסרת תום לב, כטענת המערער, ועוד יווכר כי המשיכות 7

העמידו את המערער על פרשנותן להוראות התקנות ביום 15.11.2017 - כלומר במועד

האחרון שהיה נתון להן להגשת הבקשה לעמדת המערער - כך שלא התגבשה

הסתמכותו על כך שהערבות הבנקאית תושב לידיו באותו מועד. בהינתן כל האמור

לעיל סבורה אני כי ככל שהמשיבות 7 טעו טעות שבדין לעניין פרשנות הוראות תקנות

סדר הדין האורחי (וכאמור איני סבורה כך) התקיימו בענייננו נסיבות המצדיקות מתן

ארכה (ובהתייחס לטענת המערער אציין כי איני סבורה שעצם העובדה שהארכה

התבקשה במסגרת תגובה מונעת את מתן הארכה, משהתאפשר למערער להשיב לכך).

6. נוכח כל האמור לעיל איני מוצאת לקבל את הבקשה להשבת הערבות הבנקאית

על יסוד הטענה הנוגעת לעיתוי הגשת הבקשה לחילוט שהגישו המשיבות 7 ביום

3.1.2018, ובקשה זו תועבר אפוא לטיפול מותב מתאים. אעיר כי בהתייחס לטענה

לפיה הבקשה שהגישו המשיבות 7 לחילוט הערבות איבה בגדר "בקשה לפיצויים"

ג> לתקנות סדר הדין האזרחי (אותה העלה המערער כמובנה בהוראת תקנה 371(

בבקשתו מיום 22.1.2018), הרי שזו תובא בפני המותב אשר ידון בבקשה.

בנסיבות העניין לא ייעשה צו להוצאות בבקשה שלפניי.

החלטה וו והבקשה מיום 22.1.2018 תתויקנה בתיק השופט.

ניתנה היום, כ' בשבט התשע"ח (5.2.2018).

ליאת בנמלך
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