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 הגנה-כתב
 

, מתכבד להגיש כתב הגנה מטעמו לכתב התביעה שהגישו "מר דוידוביץ'(הנתבע, מר דוד דוידוביץ' )להלן: 

וחברת ( "בר און"(, גב' עדנה בר און וגב' אלונה בר און )להלן: "אילקורפ"התובעות, אילקורפ בע"מ )להלן: 

 (."התובעות")התובעות יחד, להלן: ( "מוניטין"מוניטין עיתונות בע"מ )להלן: 

יובהר, כי כל הטענות הנטענות בכתב הגנה זה נטענות במצטבר ו/או לחילופין ו/או במשלים לכל טענה ו/או 

 עובדה אחרת הנכללות בו, והכל לפי הקשר הדברים והדבקם.

עה והן בנספחיו, שאין הנתבע מודה בה מפורשות, ביחס לכל אחד כל טענה ו/או עובדה, הן בכתב התבי

 ואחר מסעיפי התביעה, מוכחשת בזאת.

אין הנתבע נוטל על עצמו את עול הראיה ו/או נטל ההוכחה, מקום שעול זה ו/או נטל זה אינם מוטלים עליו 

 במפורש על פי דין.

התובעות בהוצאות בתוספת שכ"ט עו"ד ומע"מ בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את התביעה, תוך חיוב 

 כדין.

 דבר ועיקרו-פתח .א

מאשר ניסיון חסר תום לב לסחוט כספים שאינם מגיעים לתובעים התביעה שלפנינו הינה לא יותר  .1

בתקווה שבית המשפט הנכבד לא יתעמק בפרטים ויחייב את דוידוביץ' רק בשל התחושה כי הוא אדם 

)להלן:  עיתון "גלובס"לרכוש את התובעות לא מסתפקות בכך שזכו אמיד. למעשה בתביעה דנן 

, כפי כלכלית מבחינהעדיפה  היתהשהצעתו של מר דוידוביץ' לרכישת העיתון  למרות(, "העיתון"

כעת לגרוף לכיסן לאחר שקיבלו את מבוקשן, הן מנסות  .שעולה גם מפסק דינו של בית המשפט העליון

 .ובסיסמאות ריקות מתוכן שווא באמתלותנוספים ₪ מיליוני 

 מהמציאות. לחלוטין מנותקת מדובר בתביעת סרק שכפי שנפרט להלן  .2
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שצו עיכוב הביצוע שניתן על ידי בית המשפט העליון בערעור שהגיש מר דוידוביץ' התובעות טוענות  .3

ובכך גרם ( עיכב את מכירת השליטה במוניטין לידי בר און "צו עיכוב הביצוע")להלן:  2954/17בע"א 

כלומר  ,אלא שמדובר בטענה כוזבת )ואין דרך יפה להגיד זאת( נזקים כאלה ואחרים )מוכחשים כולם(.

 מדובר בטענה שאין לה כל אחיזה במציאות.

שהתובעות יתארו בפני בית המשפט הנכבד, בראש ובראשונה, את  ,מצופה היה ,בתביעה מסוג זה .4

( על ידן באופן מפורש אלו מהשלבים עוכבו )על פי הנטעןמתווה העסקה, על שלביה השונים, ויבהירו 

. ויתארו בדיוק את הנזק שנגרם עקב העיכוב הנ"ל שחל בלוחות הזמנים צו עיכוב הביצועאותו בשל 

ואולם, עיון בכתב התביעה מלמד שאין בו ולו אזכור קל שבקלים של פרטי העסקה, אפילו לא תיאור 

 השונים. כללי כלשהו של מהות העסקה ושלביה

דוגמת "הנזק שבאי הוודאות", "היעדרה של במקום זאת, כתב התביעה רווי סיסמאות ריקות מתוכן  .5

את הספינה", "זמן הוא כסף" ועוד כהנה  יד בוטחת", "פגיעה במורל העובדים", חוסר יכולת "לכוון

, המסמך למעשה .וחצי דבר הנה ביטויים ציוריים, שמבחינה מהותית לא עומד מאחוריהם דברכו

בולט בהעדרו מנספחי כתב )הסכם הרכישה המתאר את שלבי העסקה( ביותר והרלוונטי הבסיסי 

  התביעה.

מתוך מטרה להסתיר מבית המשפט הנכבד את הדברים כהווייתם, התובעות לא צירפו לכתב וכך  .6

לכונסי הנכסים, ואשר מהווה את העסקה  1-3התביעה את הסכם הגישור שנחתם בין התובעות 

לרכישת העיתון. זוהי אותה עסקה שהתובעות טוענות שעוכבה בשל צו עיכוב הביצוע. אלא שהתובעות 

( על ידן משלבי העסקה עוכבו )על פי הנטעןמנסות לערפל את המציאות ונמנעות מלהציג בדיוק איזה 

 בשל צו עיכוב הביצוע. 

)שהיה בתוקף לתקופה קצרה ע צו עיכוב הביצושבפועל האמת הפשוטה, שידועה היטב לתובעות, היא  .7

 . בלוחות הזמנים של העיסקה לא עיכב דברבלבד( 

]שחתמו על "כונסי הנכסים פורש כי מבצו עיכוב הביצוע בלא למותר להזכיר כי מלכתחילה נקבע  .8

רשאים להמשיך בקידום הח"מ[  - והיו אמונים על הוצאתו לפועל ההסכם מול אילקורפ ובר און

כאמור בסיפא של פסק הדין, אך מבלי לנקוט בצעדים בלתי הפיכים, אם  המימוש של ההסכם

 .יתקבל הערעור"

כונסי הנכסים המשיכו בביצוע פעולות והגישו הודעות עדכון לבית המשפט , אמורבהתאם לואמנם,  .9

 צו עיכוב הביצוע. בתקופת קיומו הקצרה של בעניין התקדמות המימוש של ההסכם גם 

כונסי הנכסים ואילקורפ ממילא לא היו ערוכים להשלים את אלה עולה בברור כי והנה מהודעות עדכון  .10

, כך שלמעשה צו עיכוב הביצוע , ואף לא זמן ממושך לאחר מכןעד שהתקבל פסק הדין בערעורהעסקה 

 .לא העלה ולא הוריד דבר

שאחרון התנאים המתלים  התובעות הסתירו מבית המשפט הנכבד כבר עתה כי יצוייןזה  בהקשר .11

 לפני אחד יום קרי, 14.05.17 ביום רק התקיים -קבלת אישור הממונה על הגבלים עסקיים  - בהסכם

, כי בהתאם להסכם מועד עוד הסתירו התובעות מבית המשפט הכבד. בערעור הדין פסק שניתן

ממילא לא ניתן כלומר,  ימים לאחר התקיימות אחרון התנאים המתלים. 30הסגירה של העסקה חל 

  .(קיים היה לא כלל הביצוע עיכוב צו אם)גם  היה להשלים את העסקה בתקופת צו עיכוב הביצוע
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בר און וכן מפרטים שהתפרסמו בעיתונות עולה כי  שהגישו כונסי הנכסיםמההודעות , יתרה מזו .12

ואף לא זמן רב לאחר בערעור ממילא לא היו ערוכות להשלים את העסקה מיד לאחר מתן פסק הדין 

 כלל לא היו ברשותן האמצעים לממן את העסקה.  2017מכן, מהסיבה הפשוטה שעד לסוף יוני 

על גיוס כספים כולה התבססה של התובעות כפי שיפורט להלן, העסקה בהקשר זה נקדים ונסביר כי  .13

רש מהשותפות פ)מר חן למדן( שהיה אמור לממן את העסקה המקורי המשקיע שאלא  .ממשקיע חיצוני

)את  הצליחו בר און לגייס משקיעה חדשה במקומו 2017יוני חודש רק בסוף כאשר בפועל עם בר און, 

 . הגב' ענת אגמון(

)יחד עם העיכוב שחל בקבלת אישור הממונה על הגבלים עסקיים( שדווקא הליך הערעור , מכאן יוצא .14

קרובים לאלה שהיו בזמנים שהיו  ולהצליח לסגור את העסקההם שאפשרו לבר און לאתר משקיעה 

שבמסגרתו( כלל לא היה מוגש, עיכוב הביצוע  צוהערעור )ו בומקום עוד עולה מכך ש קבועים בהסכם.

 ייתכן שהתובעות כלל לא היו מצליחות לקיים את שהתחייבו אליו בעסקה עם הכונסים. 

 התביעה תחת הבסיס נשמטולפיכך העסקהעיכב את השלמת  לאמהאמור יוצא כי צו עיכוב הביצוע  .15

 .כולה

אלא שגם אם היו התובעות עוברות את המשוכה הראשונה, קרי הוכחה שצו עיכוב הביצוע עיכב את  .16

 כתב התביעה נכשל גם בהוכחת הנזקים הנטענים.שהעסקה בפועל, הרי 

 התובעות נזקקו לחוות דעת כלכלית על מנת להכפיל את ההפסד החודשי שספג העיתון במספר הימים .17

שצו עיכוב הביצוע עמד בתוקף. ואולם, אין בכתב התביעה, או בחוות הדעת עליה הוא מבוסס, הסבר 

 שנעשה בין צו עיכוב הביצוע להפסד החודשי של העיתון. החד חד ערכי כלשהו לקשר 

בראש ובראשונה, כתב התביעה וחוות הדעת אינם מבחינים בין צו עיכוב הביצוע לכלל ההליכים  .18

. טענות הנזק מבוססת על ה"הנחה", שלא הוכחה ואף לא תנהלו בקשר עם העיתוןשה המשפטיים

נעשה ניסיון להסבירה, שמלוא ההפסד החודשי של העיתון היה תוצאה של ההליך המשפטי שהתנהל 

 בעניין מכירתו. 

צעד "לוגי" נוסף של כתב התביעה ושל חוות הדעת היה ב"מסקנה" שאת מלוא הנזק שנגרם כתוצאה  .19

לצו עיכוב הביצוע. דווקא יך המשפטי בזמן שצו עיכוב הביצוע היה בתוקף, יש לייחס בהכרח מההל

)קרי הערעור( בהקשר זה מתעלמים כתב התביעה וחוות הדעת מהעובדה הפשוטה שההליך המשפטי 

לא היה ניתן צו עיכוב הביצוע. שהרי, ההליך אם היה ממשיך להתנהל במשך אותו פרק זמן גם 

באותו מועד שבו ניתן פסק הדין בערעור, בין אם היה צו עיכוב בכל מקרה רק המשפטי היה מסתיים 

 ביצוע ובין אם לאו.

בהקשר זה כתב התביעה וחוות הדעת לוקים בסתירה פנימית. שהרי, אם הנזק שנגרם לעיתון נבע  .20

גם במועד בו הסתיים ליך המשפטי עצמו ממילא היה מסתיים מההליך המשפטי עצמו, ואם הה

בהיעדר צו עיכוב ביצוע, הרי שצו עיכוב הביצוע לא האריך את ההליך המשפטי, ועל כן ממילא לא 

 הוסיף לנזק שנגרם )הנטען והמוכחש(.

 ומהם אותם נזקים שגרם ההליך המשפטי לגישת התובעות? באופן אירוני למדי, תולות התובעות את .21

הנזקים הנטענים ב"חוסר הוודאות" ששרר בעיתון בתקופת ההליך המשפטי ובהעדרה של "יד מכוונת" 

אלא ששוב מדובר בטענה חסרת שחר. באשר חוסר הודאות בשל חוסר היכולת למנות בעלי תפקיד. 

 איזו וודאות הייתה בעיתון כאשרהיתה בעיתון לפני והמשיכה גם הרבה אחרי עיכוב הביצוע. ואמנם 
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רבע מעובדיו פוטרו מיד לאחר שהשליטה עברה לבר און? איזה ביטחון ואיזו יד מכוונת הייתה לעיתון 

כאשר המו"ל שמונה עם העברת השליטה התפטר כעבור חצי שנה בלבד, וכאשר עד היום לא מונה לו 

 מחליף? גם את העובדות הללו הסתירו התובעות מבית המשפט הנכבד.

בשל צו עיכוב הביצוע, אלא שגם הנזקים  -ולו ביום  - ת העסקה לא עוכבההנה כי כן, לא רק שהשלמ .22

 הנטענים לאו נזקים הם. 

 וכעת נפרט; .23

 העובדות הצריכות לעניין שהתובעות הסתירו מבית המשפט הנכבד .ב

התובעות תארו בהרחבה בכתב התביעה את ההליכים המשפטיים שהתנהלו בפני כב' נשיא בית  .24

(, ואשר קדמו "תיק הפירוק")להלן:  32206-09-16המשפט המחוזי השופט איתן אורנשטיין בפר"ק 

התובעות שכחו לציין את ההתפתחויות אלא שלצו עיכוב הביצוע שניתן על ידי בית המשפט העליון. 

שחלו לאחר שניתן פסק הדין בתיק הפירוק, ושלגביהן הוגשו הודעות מעדכנות על ידי כונסי הנכסים 

לא בכדי הוחסרו  (, כפי שהורה בית המשפט הנכבד בסוף פסק דינו."הכונסים"בתיק הפירוק )להלן: 

וזאת נוכח העובדה , כולה ע תחת התביעההתפתחויות אלה מכתב התביעה, שכן הן שומטות את הקרק

 לבין המציאות. ן התביעהתהום פעורה ביש

בהקשר זה יודגש, כי עניינה של התביעה הוא בנזקים )נטענים ומוכחשים( שנגרמו לתובעות, או למי  .25

. לכן, כל האירועים שקדמו לצו עיכוב הביצוע, והתנהלותו של מר כתוצאה מצו עיכוב הביצועמהן, 

' במסגרת תיק הפירוק, אשר לגביה העלו התובעות טענות שונות )כולן מוכחשות ומוטעות דוידוביץ

מיסודן(, כלל אינם רלוונטיים לתובענה דנן. מדובר בטענות אווירה גרידא שמטרתן לזרות חול בעיני 

 בית המשפט הנכבד ולהסיט את המוקד מהעובדה הפשוטה שהתביעה נשענת על כרעי תרנגולת.

ההשתלשלות העובדתית בתיק הפירוק מתוארת בהרחבה בפסק הדין של כב' הנשיא מכל מקום,  .26

לכתב התביעה. משכך, וכיוון שההתרחשויות שקדמו לצו עיכוב הביצוע  1אורנשטיין, שצורף כנספח 

ונסתפק לא רלוונטיות לתביעה דנן, לא ראינו מקום לפרוט אותן במלואן במסגרת כתב הגנה זה, 

 כדי להבין את הרקע לאירועים נושא התביעה:בתיאור קצר שדי בו 

ראשיתה של ההשתלשלות בתיק הפירוק היא בהזמנה שפרסמו הכונסים להציע הצעות לרכישת  .א

מניות העיתון. מר דוידוביץ' נענה להזמנה שפרסמו הכונסים, הגיש הצעה ואף זכה בהתמחרות 

 שנערכה לאחר מכן. 

ק הפירוק לאשר את העסקה עם מר דוידוביץ', בהמשך לכך, ביקשו הכונסים מבית המשפט בתי .ב

בעניין מכירת מניות העיתון, אך נתקלו בהתנגדות מצד אילקורפ ובר און. בעקבות התנגדותן, 

השופטת  ת אילקורפ ובר און לגישור אצל כב'הפנה בית המשפט בתיק הפירוק את הכונסים וא

 )בדימוס( גרסטל. 

מניות הפירוק, הכונסים חזרו בהם מההצעה למכירת יצוין, כי לאור הערות בית המשפט בתיק  .ג

 100%-, אשר מחזיקה במניות מוניטיןמשלב זה החל להתנהל משא ומתן בעניין רכישת ו העיתון

קורפ, במסגרת הליך לממניות העיתון. משא ומתן זה נוהל על ידי הכונסים הן עם בר און ואי

 הגישור, והן עם מר דוידוביץ'.
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  הליך הגישור הסתיים בהסכם גישור בעניין רכישת מניות מוניטין על ידי אילקורפ ובר און .ד

. במקביל, הוגשו מספר הצעות על ידי מר דוידוביץ' לרכישת מניות ("הסכם הגישור")להלן: 

 . מוניטין

מר בסופו של יום, הצעת בר און, כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם הגישור, התחרתה מול הצעותיו של  .ה

דוידוביץ' ובית המשפט בתיק הפירוק מצא להעדיף את הצעת בר און, וכך נקבע בפסק הדין בתיק 

 הפירוק.

עד כאן השתלשלות האירועים בתיק הפירוק. כידוע, מר דוידוביץ' הגיש ערעור על פסק הדין שניתן  .27

"כונסי מסוייג, וקבע כי צו עיכוב הביצוע שניתן היה  כאמור,בתיק הפירוק, ואף קיבל צו עיכוב ביצוע. 

כאמור בסיפא של פסק הדין, אך מבלי לנקוט  רשאים להמשיך בקידום המימוש של ההסכםהנכסים 

 ".בצעדים בלתי הפיכים, אם יתקבל הערעור

דווקא האירועים שהתרחשו לאחר שניתן פסק הדין בתיק הפירוק ולאחר שניתן צו לאור האמור,  .28

אותם בחרו התובעות להסתיר מבית המשפט , ודווקא לענייננועיכוב הביצוע הם אלה שחשובים 

לכן, למען הסדר הטוב, ועל מנת שתהיה בפני בית המשפט הנכבד התמונה העובדתית המלאה, . הנכבד

 . 14.03.17נתאר בקצרה את השתלשלות הדברים לאחר מתן פסק הדין בתיק הפירוק, ביום 

 26.03.17"ביום לבית המשפט בתיק הפירוק, לפיה הגישו הכונסים הודעת עדכון  18.04.17ביום  .29

קורפ פנייה לממונה על הגבלים עסקיים לקבלת אישורו לרכישת המניות ומניות להוגשה על ידי אי

 להודעת העדכון(. 5)סעיף  כונסי הפועלים"

  ."1כנספח "מצ"ב ומסומן  18.04.17העתק הודעת עדכון מטעם הכונסים מיום  "1"

בכלל לא פנו התובעות אל הממונה וממילא לא קידמו את השגת  26.3.17ועד  14.3.17כלומר מיום  .30

 האישור הנדרש כתנאי מתלה להשלמת העסקה.

 אישור הממונה על ההגבלים העסקיים היה תנאי מתלהלהסכם הגישור,  7.5בהתאם לסעיף יצוין, כי  .31

 :להסכם

 10"נדרש על פי הדין אישור הממונה על הגבלים עסקיים לרכישת הממכר, אזי בתוך 

ומוניטין, הח"מ[  –]אילקורפ ימים ממתן אישור בית המשפט לעסקה, יפנו הקונה 

קבלת אישורו של הממונה לעסקה לממונה על הגבלים עסקיים לקבלת אישור. 

 ."מהווה תנאי מתלה נוסף להסכם זה

 ".2כנספח "העתק הסכם הגישור מצ"ב ומסומן  "2"

ימים ממועד  30"עוד יצוין בהקשר זה, כי "מועד הסגירה" הוגדר בהסכם הגישור כמועד שיחול  .32

(. במועד הסגירה מושלמת 3להסכם הגישור, בעמ'  1.3)סעיף  התקיימות אחרון התנאים המתלים"

כלומר, ממילא  להסכם הגישור(. 6עוברות לאילקורפ )סעיף  למעשה העסקה ומניות השליטה במוניטין

על פי הסכם הגישור השלמת העסקה היתה מתוכננת להתרחש רק כחודש לאחר שניתן פסק הדין 

 בערעור.

"נקבעו פעולות לביצוע על ידי הצדדים. כי  להודעה( 6הבהירו הכונסים )סעיף  18.04.17בהודעה מיום  .33

הח"מ[, –]צו עיכוב הביצוע כן הוסכם כי בהתאם להחלטת בית המשפט העליון המפורטת להלן 

הצדדים יפעלו לנקיטת הפעולות הנדרשות לצורך העברת המניות, אולם עד להחלטה סופית של בית 

  ".לא תבוצע העברת מניות בפועלהמשפט העליון 
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הפעולות הנדרשות לשם השלמת העסקה,  כלם הבהירו כי אין כל מניעה לבצע את כלומר, הכונסי .34

 למעט העברת המניות בפועל.

ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד בתיק הפירוק )כב' השופט איתן אורנשטיין(, בה  24.04.17ביום  .35

יצועם "להבהיר מה הפעולות שנותרו לביצוע לקידום הסכם הגישור, מה המועד לבהורה לכונסים 

 ועל מי מוטלת האחריות לביצועו...".

 ".3כנספח "מצ"ב ומסומן  24.04.17העתק החלטת בית המשפט הנכבד בתיק הפירוק מיום   "3"

, ובהתאם להחלטת בית המשפט, הגישו הכונסים הודעת עדכון נוספת, ובה פירוט של 30.04.17ביום  .36

 לקידום הסכם הגישור.הפעולות שנותרו לביצוע 

 ".4כנספח "מצ"ב ומסומן  30.04.17העתק הודעת עדכון מטעם הכונסים מיום  "4"

, הצדדים היו רחוקים מהשלמת העסקה. 30.04.17על פי הודעת העדכון ונכון למועד הגשתה, ביום  .37

מונה לא פחות משבע פעולות שונות שמוניטין ואילקורפ נדרשו לבצע עד  30.04.17הודעת העדכון מיום 

 למגשרת, למנכ"ל החברה, ליועמ"ש דירקטוריון -למועד הסגירה, ובהן ביצוע תשלומים שונים 

 מוניטין, ליועץ המס ועבור ביטוח לדירקטורים של מוניטין.

לעניין אישור הממונה על הגבלים עסקיים, שהיה כאמור תנאי מתלה לקיום ההסכם ולעריכת  .38

 להודעת הכונסים(: 1.3-1.4ה"קלוזינג", עדכנו הכונסים את בית המשפט הנכבד כדלקמן )סעיפים 

דע שנמסר לכונסים הממונה ביקשה לקבל "הוגשה הודעת מיזוג לממונה, ועל פי המי

נתונים אודות החובה לדווח על עסקה זו. ענין זה מטופל על ידי אילקורפ באמצעות 

 לוי ושות'.-משרד עורכי הדין תדמור

יצוין, כי הכונסים פנו לאילקורפ בדרישה להמציא לממונה את יתרת המסמכים 

. כמו כן דרשו ללא דיחוי נוסףשעליהם להמציא ולפעול לקבלת אישור הממונה, והכל 

ימים  7לקצוב את מועד הסגירה, כך שיחול בתוך הכונסים, בשים לב לזמן שחלף, 

)בכפוף כמובן לביטול הצו הארעי שניתן לבקשת  ממועד קבלת אישור הממונה

 דוידוביץ' כמתואר להלן("

, העובדה שהכונסים נאלצו לדרוש מאילקורפ ראשיתמהודעה זו של הכונסים ניתן ללמוד שני דברים.  .39

לקדם את ההליכים מול הממונה על ההגבלים העסקיים מעידה כי אלה לא התקדמו בקצב משביע 

 7, וחשוב יותר, ברור מהודעה זו שהכונסים סברו כי אין מניעה לבצע את הסגירה בתוך שניתרצון. 

 יצוע(.ימים מקבלת אישור הממונה )בכפוף לביטול צו עיכוב הב

נקדים את המאוחר ונאמר כבר כעת, כי ממועד שניתן אישור הממונה )יום אחד בלבד לפני שניתן פסק  .40

 .למעלה מחודש ימיםהדין בערעור ובוטל צו העיכוב( ועד הסגירה בפועל חלף 

הוגשה הודעה נוספת מטעם הכונסים בתיק הפירוק, במסגרתה הם עדכנו את בית  16.05.17ביום  .41

, ועל אישור הממונה על הגבלים עסקיים 15.05.17על פסק הדין שניתן בערעור ביום  המשפט הנכבד

"הצדדים הסכימו על . עוד עדכנו הכונסים את בית המשפט הנכבד כי 14.05.17למיזוג, שהתקבל ביום 

יום ממועד קבלת אישור הממונה יחול מועד  30קיצור לוח הזמנים לסגירת העסקה באופן שבמקום 

יום ממועד קבלת אישור הממונה. בהתאם עתיד מועד הסגירה לחול בסוף חודש מאי  15הסגירה 

 .ולכל המאוחר בשבוע הראשון של חודש יוני, והצדדים נערכים לכך בהתאם"
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 ".5כנספח "מצ"ב ומסומן  16.05.17העתק הודעה מטעם הכונסים מיום  "5"

ימים  15הסכימה לקיצור לוח הזמנים להשלמת העסקה, כך שמועד הסגירה יחול  כלומר, אילקורפ .42

. ואולם, ימים כאמור בהסכם הגישור 30, ולא בתוך בלבד לאחר אישור הממונה על ההגבלים העסקיים

 אילקורפ לא עמדה במועד חדש זה.

משפט הנכבד, כי חרף הגישו הכונסים הודעת עדכון נוספת, בה ביקשו לעדכן את בית ה 08.06.17ביום  .43

בעניין סגירת העסקה, נדחה מועד ההשלמה בשבועיים נוספים. רק  16.05.17האמור בהודעה מיום 

 עדכנו הכונסים את בית המשפט הנכבד על השלמת העסקה. 20.06.17ביום 

 ".6כנספח "מצ"ב ומסומן  08.08.17העתק הודעה מטעם הכונסים מיום  "6"

 ".7כנספח "מצ"ב ומסומן  20.06.17העתק הודעה מטעם הכונסים מיום  "7"

אישור וניתן  עסקה הושלמה למעלה מחודש לאחר שניתן פסק הדין בערעורהמהמתואר עולה כי  .44

, וזאת למרות שלפי החלטת בית המשפט העליון בצו עיכוב הביצוע,  הממונה על ההגבלים העסקיים

ניתן היה לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך השלמתה, למעט העברת המניות בפועל, כפי שהבהירו 

 (.1)נספח  18.04.17הכונסים בהודעה שהגישו ביום 

סים, כמו גם את התובעות הסתירו מבית המשפט הנכבד את כל הודעות העדכון שהגישו הכונ .45

, יום לפני שניתן פסק 14.05.17העובדה שאישור הממונה על ההגבלים העסקיים התקבל רק ביום 

הדין בערעור. והרי, הודעות עדכון אלה מעידות יותר מכל על התקדמות העסקה בכל התקופה שבה צו 

הסכם הגישור  עיכוב הביצוע עמד בתוקף. יתרה מזו, התובעות הסתירו מבית המשפט הנכבד גם את

 עצמו, שרק ממנו ניתן ללמוד על מתווה העסקה ושלביה השונים. 

הכיצד ניתן בכלל להתחיל לטעון לעיכוב בהשלמת העסקה מבלי להציג לבית המשפט הנכבד את  .46

התובעות הבינו היטב שאם יראה בית המשפט מתווה העסקה ושלביה, המעוגנים בהסכם הגישור? 

מיד כי מדובר בתביעה חסרת כל בית המשפט הנכבד את הסכם הגישור ואת הודעות הכונסים, יבין 

. ואכן, כפי שיפורט להלן, צו עיכוב דוידוביץ'מר שמטרתה לנסות ולקושש שלא כדין כספים מ תוחלת

 ביום אחד. ואפילו לאאת השלמת העסקה, למעשה הביצוע לא עיכב 

 את השלמת העסקה בפועלואפילו לא ביום אחד צו עיכוב הביצוע לא עיכב  .ג

לכתב התביעה( היה, הלכה למעשה, צו עיכוב ביצוע  4צו עיכוב הביצוע שנתן בית המשפט העליון )נספח  .47

של ההסכם  רשאים להמשיך בקידום המימוש"כונסי הנכסים חלקי בלבד, שכן נקבע בו במפורש כי 

 , אם וככל שיתקבל הערעור".מבלי לנקוט צעדים בלתי הפיכיםכאמור בסיפא של פסק הדין, אך 

ואמנם, הכונסים ואילקורפ המשיכו לפעול ולבצע את הפעולות הנדרשות להשלמת העסקה גם בכל  .48

אותה תקופה שצו עיכוב הביצוע היה בתוקף, וזאת למעט העברת המניות בפועל, כפי שהבהירו 

. למעשה, מה שעיכב את השלמת העסקה לא (1)נספח  18.04.17בהודעת העדכון מטעמם ביום  כונסיםה

לא התקבל אישור הממונה על הגבלים  14.05.17היה צו עיכוב הביצוע, אלא העובדה שעד ליום 

 תנאי מתלה בהסכם, כאמור.היווה עסקיים, אשר 

עסקיים ולאחר שניתן פסק הדין בערעור והוסר יתרה מזו, גם לאחר שניתן אישור הממונה על הגבלים  .49

צו עיכוב הביצוע, המשיכו אילקורפ והכונסים לבצע את הפעולות הדרושות להשלמת העסקה, 

הודיעו הכונסים  16.05.17. כך, למרות שביום שממילא לא הספיקו לבצע עד למתן פסק הדין בערעור
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 08.06.17(, ביום 5השלמת העסקה )נספח  ימים ממועד אישור הממונה לצורך 15שנדרש פרק זמן של 

 (. 6הם הודיעו כי יידרשו להם שבועיים נוספים כדי להשלים את העסקה )נספח 

אין חולק כי באותה נקודת לא היה צו עיכוב הביצוע בתוקף, כך שבוודאי לא ניתן לייחס את האורכה  .50

הכונסים או על ידי גורם אחר כלשהו, בשום שלב לא נטען על ידי שהתבקשה לצו עיכוב הביצוע. ודוק, 

. והרי, הכונסים הגישו הודעות עדכון עיתיות לבית כי השלמת העסקה מתעכבת בשל צו עיכוב הביצוע

, צו עיכוב הביצוע מנע את השלמת העסקה, היינו התובעותהמשפט בתיק הפירוק. אם אכן, כטענת 

 ח דומה. מצפים כי לפחות אחת מהודעות הכונסים תכלול דברים ברו

לא בכדי התובעות לא הצליחו להצביע על שלב כלשהו בהשלמת העסקה שנדחה כתוצאה מעיכוב  .51

הביצוע. הפעולה הקונקרטית היחידה עליה הצביעו התובעות ככזו שלא ניתן היה לבצע בשל צו עיכוב 

אחר הביצוע הינה אישור הדו"חות הכספיים של החברה. אלא שדו"חות אלה לא אושרו גם זמן רב ל

 שניתן פסק הדין בערעור.

( נמסר כי מועד הסגירה נדחה בשל הצורך 6)נספח  08.06.17בהודעת העדכון מטעם הכונסים מיום  .52

ולהשלמת דו"חות כספיים. כלומר, גם שלושה שבועות לאחר  להיערך לקבלת ההחלטות הנדרשות

אחרות שנדרש היה  שניתן פסק הדין בערעור לא אושרו הדו"חות הכספיים ולא התקבלו החלטות

 לקבל.

לכתב התביעה, נכתב באופן  9, וצורף כנספח 24.04.17ביום  בדוא"ל שנשלח על ידי יו"ר הדירקטוריון .53

. כלומר, לא "אפשר לקדם דיונים בעניין, אפשר להכין חומרים, החלטה לא תתקבל"מפורש כי 

הייתה כל מניעה לקדם את הדיון בדו"חות הכספיים ואת הכנתם, ולהותיר רק את אישורם הסופי 

 לשלב שלאחר מתן פסק הדין בערעור. 

(, כשבוע לאחר שהתקבל אותו דוא"ל 4)נספח  30.04.17ואכן, בהודעת העדכון שהגישו הכונסים ביום  .54

ימים  7מבקשים לקצוב את מועד הסגירה כך שיחול בתוך מיו"ר הדירקטוריון, הודיעו הכונסים כי הם 

גם בשים לב לעמדת הדירקטוריון, כי ממועד קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים. כלומר, 

שמיום ניתן לאשר את הדו"חות הכספיים רק לאחר שיבוטל צו עיכוב הביצוע, הכונסים היו בדעה 

כל האישורים הנדרשים, כולל אישור הדו"חות  ימים על מנת לקבל את 7-אישור הממונה די ב

 .הכספיים, כדי להשלים את העסקה

האמור, נדרש לאילקורפ פרק זמן נוסף של למעלה מחודש ימים לאחר מתן פסק הדין על מנת  חרף .55

 להשלים את העסקה.לאשר את הדו"חות הכספיים ו

לא צו עיכוב הביצוע הוא שמנע את עיון נוסף בהודעת הדוא"ל של יו"ר הדירקטוריון מגלה כי ואמנם,  .56

אישור הדו"חות הכספיים, אותם ניתן היה לאשר תוך שבוע מיום שניתן פסק הדין בערעור. וכך כתב 

 לכתב התביעה(: 9יו"ר הדירקטוריון )נספח 

"מעבר לבית המשפט העליון, יש סוגיה שבדיונים מוקדמים לפני מספר חודשים, 

טענו בדירקטוריון שלא נתקבל אישור בדירקטוריון לחתימה על דוחות  נציגי אילקורפ

למרות שאלה נחתמו על ידי נציגי קבוצת פישמן וכן היתה התנגדות לחתימה  2015

 בנושא שטרי ההון, גם זו על ידי נציגי אילקורפ".

ייתה לא כלומר, מי שעיכבה את אישור הדו"חות הכספיים, בשל התנגדויות כאלה ואחרות מצידה, ה .57

אחרת מאשר אילקורפ. מבלי להידרש לשאלה האם היה מדובר בהתנגדויות מוצדקות, מדבריו של 
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יו"ר הדירקטוריון עולה כי התנגדויות אלה לכל הפחות חייבו דיונים נוספים. בנסיבות אלה, הניסיון 

הינו לא פחות  לתלות את העיכוב באישור הדו"חות הכספיים בצו עיכוב הביצוע, שבפועל לא עיכב דבר,

 מהטעיה של בית המשפט הנכבד.

הנה כי כן, הטענה הקונקרטית היחידה של התובעות בנוגע לעיכוב בהשלמת העסקה שנגרם )לכאורה(  .58

, וכן מהודעות כתוצאה מצו עיכוב הביצוע, נסתרת מתוך כתב התביעה עצמו ומהנספחים שצורפו לו

ועל את השלמת העסקה, הרי שנשמט הבסיס תחת . ומקום בו צו עיכוב הביצוע לא עיכב בפהכונסים

את ה"דימום" של  מתארות ביתר דרמטיותהתביעה כולה, ולא יעזרו לתובעות גם עשר חוות דעת ה

 העיתון.

 אילקורפ ניצלה את צו עיכוב הביצוע לטובתה .ד

שעצם אילקורפ לכונסים, אלא  לא רק שצו עיכוב הביצוע לא עיכב במאום את השלמת העסקה בין .59

להביא את העסקה  ןוסייעו להבר און ת הערעור )והצו שהוצא במסגרתו( שירתו למעשה את הגש

על במילים אחרות, אבסורד ככל שזה ישמע בתחילה, הרי שבמציאות של החיים . לסיום מוצלח

דווקא בזכות ערעור זה התובעות להודות למר דוידוביץ' על הערעור שהגיש לבית המשפט העליון, שכן 

בלוח זמנים  בינה לכונסים ולהשלים את העסקהשנכרת אילקורפ לעמוד בתנאי ההסכם הצליחה 

 . ונסביר:שניתן להסבירו

 תהעסקה בין אילקורפ לכונסים היתה תוצאה של הליך גישור שנערך ביניהם, בפני כב' השופטכאמור,  .60

לכונסים, ושעוגן )בדימוס( הילה גרסטל. בשלב זה חשוב להבין את מבנה העסקה שגובש בין אילקורפ 

 שאושר בסופו של יום על ידי בית המשפט. גישורבהסכם ה

בשלב הראשון, עם , העסקה בין אילקורפ לכונסים היתה מורכבת ממספר שלבים. גישורעל פי הסכם ה .61

 4.1.1הפועלים )סעיפים בנק במצטבר לכונסים ולכונסי ₪  4,500,000חתימת ההסכם, אילקורפ שילמה 

 לעיל(. 2נספח  -הגישורלהסכם  4.2.1-ו

על ידי היה אמור להיות משולם ₪, מיליון  29-התשלום השני, בסך כולל של כבהתאם להסכם הגישור,  .62

 להסכם הגישור(. 4.2.2-ו 4.1.2ה )סעיפים בנק הפועלים במועד הסגיראילקורפ לכונסים ולכונסי 

עד התקיימות אחרון התנאים ימים ממו 30"מועד הסגירה הוגדר בהסכם הגישור כמועד שחל כאמור, 

כן נקבע, כי הקונה תהא רשאית להקדים את מועד הסגירה, בתנאי שיתקיימו התנאים  .המתלים"

   המתלים.

את התשלום שנדרש מהן במועד לא היו אמצעים משל עצמן כדי לממן  כיוון שלאילקורפ ובר און .63

האינטרנט פורסם באתר  20.02.17ברכישת העיתון. ביום  ןמשקיע שיסייע לה וגייס הן, הסגירה

בהצלחה והוגש לאישור בית של "כלכליסט" כי הליך הגישור בין בר און לכונסים הסתיים  (המרשתת)

מיליון  29"ירכוש עבור בר און את המניות תמורת כי המשקיע שגויס הוא חן למדן וכי הוא המשפט, 

 .שקל ויהפוך לבעל השליטה בגלובס"

 "8כנספח "מצ"ב ומסומן  20.02.17העתק כתבה מאתר "כלכליסט" מיום  "8"

ברי כי המשא ומתן עם המשקיע התנהל בד בבד עם הגישור בין בר און לכונסים, וכי התמורה שנקבעה  .64

 היתה תלויה, בין היתר, בסכום אותו היה מוכן חן למדן להשקיע ברכישת העיתון.  גישורבהסכם ה
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וגם גיוסו של חן למדן כמשקיע,  גישורבאותה ידיעה פורסם גם עצם קיומו של הסכם ההעובדה כי  .65

מר מהיו אמורים להגיע היה תלוי לחלוטין בכספי ההשקעה ש גישורכאלף עדים שאותו הסכם  המעיד

 חן למדן.

 פרסם אתר 09.04.17ופרש מהשותפות עם בר און. ביום  חן למדן שינה דעתואלא שזמן קצר לאחר מכן  .66

"בעקבות חילוקי דעות בעניין השליטה בעיתון גלובס, החליט של "דה מרקר" ידיעה לפיה האינטרנט 

 למדן לפרוש מהעסקה; אלונה בר און מתכוונת להמשיך ולגייס משקיעים נוספים".

 "9כנספח "מצ"ב ומסומן  09.04.17מיום  העתק כתבה מאתר "דה מרקר" "9"

ובר און פרישתו של חן למדן מהשותפות עם בר און התרחשה בזמן שצו עיכוב הביצוע היה בתוקף,  .67

שנקבע בהסכם  מועדעל מנת להשלים את העסקה בחלופי משקיע  איתור ניצלו את תקופת הצו לצורך

של "דה מרקר" תחת הכותרת האינטרנט פורסמה ידיעה נוספת באתר  16.05.17. ואמנם, ביום גישורה

 "המיליארדר מריוס נכט במגעים להשקעה בגלובס".

 ".10כנספח "מצ"ב ומסומן  16.05.17העתק כתבה מאתר "דה מרקר" מיום  "10"

ידיעה זו פורסמה יום למחרת מתן פסק הדין בערעור. כלומר, במועד שניתן פסק הדין בערעור ופג  .68

באיתור משקיעים שיממנו את רכישת העיתון  היו עסוקותעדיין  ר אוןבתוקפו של צו עיכוב הביצוע, 

 . וטרם השלימו את ההתקשרות עם משקיע חדש גישורלפי הסכם ה

ניתן צו עיכוב ביצוע, ממילא לא ניתן היה להשלים את העסקה משמעות הדברים הינה כי אף אלמלא  .69

לא  עדייןבר און דין בערעור , שכן גם לאחר שניתן פסק השעד מתן פסק הדין בערעורבכל התקופה 

 .את העסקה ןשיממהצליחו להתקשר עם משקיע 

, פורסם באתר "דה מרקר" כי מסתמן שהשותפים החדשים של 12.06.17רק כחודש מאוחר יותר, ביום  .70

 בעיתון הם ענת אגמון ויובל סיגלר. בר און אלונה 

 ".11כנספח "מצ"ב ומסומן  12.06.17העתק כתבה מאתר "דה מרקר" מיום  "11"

ת לרכוש את העיתון ללא ומסוגל ולא היהתובעות עיון נוסף באותה כתבה רק מחזק את המסקנה כי  .71

 משקיע חיצוני, וכך נכתב:

 ]צ"ל: למדן[ מלמדאון, חן למדן, פרש מהשותפות עמה. -"המשקיע הראשון של בר

אמור היה לקבל שליטה משותפת בעיתון, אך בין הצדדים נתגלעו חילוקי דעות על 

  ]צ"ל: למדן[ מלמדוכן על רקע דרישתו של רקע מחלוקת לגבי זהות בעלי השליטה, 

 " כי ההזרמה הכספית תהיה שווה בין הצדדים

סכום הנדרש לצורך להזרים אפילו מחצית מה - או יכולות - היו מוכנותלא  בר אוןכי , מהמקובץ עולה .72

 הדברים ברורים. להשלים את העסקה ללא משקיע? הן היו יכולות , אם כן,כיצדרכישת העיתון. 

ואמנם, וענת אגמון קיבלו את השליטה בעיתון.  בר אוןהושלמה העסקה ו 19.06.17ביום לבסוף רק  .73

"במכתב ששיגרה היום לעובדים בישרה בר י בידיעה שפורסמה באותו יום באתר "כלכליסט" צוין כ

השלמת  ."בשותפות שווהאון על העברת השליטה בקבוצת מוניטין לידי ענת אגמון ומשפחת בר און 

העסקה התאפשרה רק כאשר ענת אגמון הזרימה את כל הסכומים שנדרשו להשלמת העסקה ובכלל זה 

 בעניין חלקן שלהן בהזרמה הנדרשת.  אף העמידה הלוואה לבר און ואילקורפ

 "12כנספח "מצ"ב ומסומן  19.06.17העתק כתבה מאתר "כלכליסט" מיום  "12"
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לשלם את התמורה עבור העיתון.  מצליחות היולעולם לא  בר אוןברי, כי בהיעדר משקיע חיצוני  .74

, חולקו את יתרת התמורה עבור העיתון, כי כחלק מהעסקה, ועל מנת לשלם צייןבהקשר זה נ

. זאת להסכם הגישור( 4.8)סעיף  שמימנו את רכישת העיתוןדיבידנדים במוניטין, וכספי הדיבידנד הם 

היחידה של העיתון, שהתובעות עצמן מודות כי מצבו הכלכלית למרות שמוניטין היתה כרית הביטחון 

מן את רכישת העיתון מבלי לחסל את מקור אפשרות למלבר און הכלכלי קשה. ברי, כי לו היתה 

אלא שכדי לממן את העסקה לרכישת העיתון נדרשו בר און גם  עושה זאת. ווודאי הי ןמחייתו היחיד ה

 לרוקן את קופת מוניטין וגם לאתר משקיע חיצוני.

 מכל האמור עולה כי דווקא הגשת הערעור היא שמנעה את הלבנת פניהן של התובעות וחשיפת העובדה .75

אשר  בתיק הפירוק,שכלל לא היה בידיהן ההון הדרוש להשלמת העסקה בסמוך למתן פסק הדין 

העניק להם את הזכייה. למעשה, דווקא קיומו של הליך הערעור הוא שאיפשר לעמעם את העובדה 

לאתר את  ןאפשרה להנוספת אשר תקופת חסד להן למעשה העניק היה להן משקיע רלוונטי ו לאש

 העסקה כלל לא הייתה מושלמת.  ו, שבלעדינטי ולהגיע עימו להסכם השקעהיע הרלווקהמש

ועם כל האבסורד שבדבר, הרי שהליך הערעור שהגיש דוידוביץ, דווקא שירת את בראון ואולי היה לכן,  .76

ניסיון בתביעה נטולת בסיס, שהיא בבחינת ₪  לתבוע ממנו מיליוני ראוי שהן יודו לו על כך במקום 

 כספים, ללא הצדקה, ממי שנתפס "ככיס עמוק".פסול להוציא 

 תוצאה של צו עיכוב הביצוע םהנזקים הנטענים )והמוכחשים( אינ .ה

כאמור, בפועל צו עיכוב הביצוע לא עיכב כהוא זה את השלמת העסקה בין אילקורפ לכונסים. ומשעה  .77

שהו כתוצאה שלא היה כל עיכוב בהשלמת העסקה ובהעברת השליטה, ברי שלא יכול להיות נזק כל

 מ"עיכוב" שלא היה ולא נברא. 

לא בכדי, התובעות לא מצליחות להצביע בכתב התביעה שהגישו על נזק קונקרטי כלשהו שנבע מצו  .78

מצביעות התובעות על הירידה שחלה במספר  לכתב התביעה 73-78עיכוב הביצוע. כך למשל, בסעיפים 

הרבה לפני צו עיכוב הביצוע. את הירידה במספר , קרי 2017במחצית הראשונה של שנת קוראי העיתון 

, בהם המצב קוראי העיתון, שמטבע הדברים הובילה לירידה בהכנסותיו, ניתן לייחס לגורמים שונים

הבעייתי שבו מצוי שוק העיתונות הכתובה באופן כללי, נוכח הפופולריות ההולכת וגוברת של המדיה 

 יכים המשפטיים בלבד, וזאת ללא כל בסיס ראייתי.. התובעות בחרו לייחס אותה להלהדיגיטלית

אלא שגם אם ניתן לייחס את הירידה בהכנסות להליך המשפטי, הרי שבצו עיכוב הביצוע לא היה כדי  .79

להעלות או להוריד. שהרי, ההליכים היו נמשכים אותו פרק זמן גם מקום בו בית המשפט העליון לא 

 היה נעתר לבקשה למתן צו עיכוב ביצוע.  

טענות התובעות בכל הנוגע ל"הזנחה ניהולית", והעצמת "אי הוודאות" בשל חוסר היכולת למנות אנשי  .80

מפתח, מקוממת ממש. במציאות )ולא זו האלטרנטיבית שמדמות לעצמן התובעות(, דווקא לאחר 

 גברה אי הוודאות בעיתון. בר אוןהעברת השליטה ל

הכריז ועד העובדים של העיתון על סכסוך עבודה,  ,2017כך, זמן קצר לאחר העברת השליטה, באוגוסט  .81

בעקבות צעדים של ההנהלה שהיו צפויים לפגוע בעובדים. כך עולה מכתבה שפורסמה באתר "דה וזאת 

 .24.08.17מרקר" ביום 

 ".13כנספח "מצ"ב ומסומן  24.08.17העתק כתבה מאתר "דה מרקר" מיום  "13"
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, וכי ועד העובדים של העיתון טען כי עובדים עזבו את גלובס" 70-"כפורסם כי  29.08.17ואכן, ביום  .82

. עוד עולה, כי העובדים שעזבו מהווים רבע מכלל העובדים "לא יסכימו ל'שלטון טרור ופחד' בעיתון"

 שהועסקו באותה עת בעיתון. 

 ".14כנספח "מצ"ב ומסומן  29.08.17מאתר "דה מרקר" מיום  העתק כתבה  "14"

טלטלה נוספת סבל העיתון כאשר המו"ל, יובל סיגלר, אשר מונה מיד עם העברת השליטה בעיתון לבר  .83

 און, פרש מהעיתון חצי שנה בלבד לאחר מינויו, ומאז לא מונה מו"ל אחר תחתיו. 

בעניין פרישתו של יובל סיגלר מצ"ב ומסומן  11.12.17העתק כתבה באתר "דה מרקר" מיום  "15"

 ".15כנספח "

; נשאלת השאלה, איזו יציבות ואיזו ודאות יכולה להיות לעובדי העיתון, כאשר רבע מהם עוזבים .84

 כאשר הוועד מכריז על סכסוך עבודה; וכאשר מו"ל שרק מונה פורש כעבור חצי שנה בלבד?

)ב( לכתב התביעה, כאילו חוסר היכולת למנות 17ד ראוי לציין בהקשר זה, כי למרות הנטען בסעיף עו .85

. עד היום לא מונה מנכ"ל לעיתוןפגע בעיתון, הרי שבפועל  "יד בוטחת שתנהיג אותה"מנכ"ל שיהיה 

, עדיין אין מנכ"ל לעיתון ומזה חצי שנה אין גם מו"ל בר אוןכלומר, גם לאחר העברת השליטה ל

 לעיתון, כך שעדיין אין יד בוטחת שמנהיגה אותו. 

משמעות הדבר היא אחת מהשתיים: או שהעיתון ממשיך לסבול כתוצאה מהעדר מנכ"ל ומו"ל, ולכן  .86

תוצאה או שמלכתחילה לא נגרם כל נזק כמצבו לא שונה מזה שהיה בזמן שהיה צו עיכוב ביצוע; 

בשל חוסר  ,לכאורה ,מהעדרו של מנכ"ל ומו"ל. כך או כך, ברור כי טענות התובעות בדבר הנזק שנגרם

 היכולת למנות בעלי תפקידים בחברה הן חסרות שחר.

לעניין הנזק הנטען כתוצאה מתחושת "אי הוודאות" שהתארכה בשל צו עיכוב הביצוע, הרי שמדובר  .87

ברור כיצד התובעות מבקשות לייחס נזק כספי קונקרטי לתחושה  בנזק שממילא לא ניתן לכימות. לא

 אמורפית של אי וודאות.

ואולם, אף אם נניח שתחושת אי הוודאות מייצרת נזק כלשהו, הרי שממילא לא היה בצו עיכוב הביצוע  .88

בהעדר צו עיכוב ביצוע הייתה מתעצמת תחושת דווקא למעשה, כדי להגביר את תחושת אי הוודאות. 

וודאות. במקרה כזה היה חשש שהעסקה תושלם, ולאחר מכן יתקבל הערעור, באופן שיטרוף את אי ה

. ברי כי חשש שכזה מגביר את אי הוודאות הרבה יותר ממקרה שבו צו עיכוב הביצוע מקפיא הקלפים

 את המצב עד למתן פסק הדין בערעור. 

שניתן פסק הדין בערעור, וכן בדיעבד אנו יודעים שלא הייתה כל אפשרות שהעסקה תושלם לפני  .89

שבסופו של יום הערעור לא התקבל. ואולם, זוהי חוכמה שבדיעבד. אם נבחן את הסיטואציה בנקודת 

הזמן שבה הוגש הערעור, ובעיניו של מי שיכול להיות מושפע מתוצאת הערעור, ברי כי מצב שבו לא 

 בו ניתן צו עיכוב ביצוע. אי הוודאות לעומת מצב ש תחושת היה צו עיכוב ביצוע מעצים את

לכתב התביעה סותר את  5דווקא המכתב ששלח מר דוידוביץ' לעובדי העיתון ואשר צורף כנספח  .90

טענות התובעות. ככל שהיתה למכתב זה השפעה כלשהי על עובדי העיתון, הרי שהשפעה זו היתה 

 של עובדי העיתון:חיובית, שכן במכתבו זה הבהיר מר דוידוביץ' כי הוא מחויב להמשך העסקתם 

"לא פחות חשוב מההצעה הכספית, היא המחויבות המלאה שלי לדאוג להמשך 

העסקתם של עובדי העיתון ולהבטיח לחברי המערכת חופש עיתונות מלא ועצמאות 

 מוחלטת בכל הקשור למילוי תפקידם".
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משך העסקתם. הן שיצרו אי וודאות בקרב עובדי העיתון, כאשר נמנעו מלהתחייב להדווקא בר און  .91

 במבחן התוצאה, בר און אף הביאו לפיטוריהם של כרבע מעובדי העיתון.

טענה נוספת של התובעות נוגעת לחוסר היכולת לבצע פעולות לשם הקטנת הוצאותיו של העיתון  .92

לכתב התביעה, חלק מהחיסכון, שעל  82בתקופה בה צו עיכוב הביצוע היה בתוקף. לפי האמור בסעיף 

העיתון בגין דמי השכירות התאפשר בתקופת צו עיכוב הביצוע, נבע מהקטנת הוצאות פי הנטען לא 

היה להקטין גם בהינתן צו וצריך אפשר ההוצאות האמורות . אלא שאת שמשלם העיתון בגין משרדיו

 עיכוב הביצוע.

בפועל משרדי העיתון לא נדגיש כי בניגוד לרושם שמנסות התובעות להציג בכתב התביעה הרי ש .93

. ואולם, פעולה זו ניתן היה לבצע פחתופשוט הו, אלא שדמי השכירות למקום חדש העתיקו את מקומם

 . אילקורפשכן בעלת הנכס שבו ממוקמים משרדי העיתון היא לא אחרת מאשר לערעור ללא קשר 

במשך תקופה ארוכה העיתון שילם דמי שכירות מנופחים, באופן המציאות היא שבמילים אחרות,  .94

 לצו עיכוב הביצוע לא היה שום קשר לכך.שיר את בעלת השליטה. שרק הע

למעשה משמעות הדברים הינה שהתובעות מבקשות מבית המשפט בתביעה דנן כי בית המשפט יורה  .95

כסף נוסף )הוא ההפסד הנטען של העיתון כתוצאה מדמי השכירות  דוידוביץ' לשלם לאילקורפמר ל

הגבוהים והבלתי מוצדקים ששילם( בגין כספים שגלובס שילמה לאילקורפ עצמה בגין המשרדים. 

כלומר אילקורפ בחוסר תום לב וחוסר ניקיון כפיים מנסה לקבל להרוויח שלא כדין פעמיים: פעם 

בעיתון( מה שגרם  בר אוןמופרזים )שהופחתו לאחר זכיית  אחת בכך שגבתה מהעיתון דמי שכירות

דיוידוביץ' ישלם לאילרוקפ את ההפסד שנוצר לעיתון כתוצאה מר לעיתון הפסד, ופעם שנייה בכך ש

 מאותם דמי שכירות מופרזים שגבתה אילקורפ מהעיתון. 

ה )ולא כך הוא(, הרי מכל האמור עולה כי גם אם צו עיכוב הביצוע היה מעכב בפועל את העברת השליט .96

 שממילא כל הנזקים הנטענים )והמוכחשים( אינם קשורים לאותו "עיכוב".

 התייחסות לחוות הדעת .ו

. לוהתביעה, לא צורפה התביעה, חוות הדעת של פרופ' עדי אייל, אליה מפנה כתב  בכתבלמרות האמור  .97

ביקשו להותיר את הערבות ואולם, היא צורפה לבקשה שהגישו התובעות לבית המשפט העליון, בה 

הבנקאית שהפקיד מר דוידוביץ' על כנה, וזאת עד לסיום ההליכים בתיק דנן. בנסיבות אלה, ולמען 

 הזהירות, מצאנו להתייחס לאמור בחוות הדעת, שעליה מבוססת התביעה דנן.

( מצ"ב 2ולל נספח כהעליון ) העתק הבקשה להותרת הערבות הבנקאית שהוגשה לבית המשפט "16"

 "16כנספח "ומסומן 

יובהר, כי כל הנזקים הנטענים בחוות הדעת מוכחשים מכל וכל. יחד עם זאת, ישנם מספר היבטים  .98

 בחוות הדעת הראויים להתייחסות מיוחדת.

חוות הדעת לא מייחסת נזק קונקרטי כלשהו לצו עיכוב הביצוע, אלא מנתחת את מצבו של  ראשית, .99

כך למשל, חוות הדעת העיתון בתקופה שבה נוהלו הליכים משפטיים בנוגע לרכישתו, באופן כללי. 

, החודשים שבהם תחושת אי הוודאות 2017מאי -"מרץמצביעה על ירידה בהכנסות העיתון בחודשים 

 . אלא שצו עיכוב הביצוע היה בתוקף רק במשך מחצית מפרק זמן זה. רכה"הלכה והתא

ודוק, התביעה אינה בגין נזקים שנגרמו בשל ההליך המשפטי אלא בשל נזקים )נטענים( שנגרמו  .100

. בנסיבות אלה היה על התובעות להצביע על נזק קונקרטי שנבע, על פי בלבד בשל צו עיכוב הביצוע
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הביצוע. חוסר היכולת של התובעות לזקק את צו עיכוב הביצוע )ואת נזקיו ב מצו עיכודווקא הנטען, 

 הנטענים( מכלל ההליך המשפטי רק מעידה על חולשת טענותיהן.

חוות הדעת מחשבת את הנזק שנגרם כתוצאה מצו עיכוב הביצוע כנגזרת של שני נתונים  שנית, .101

מספר הימים שצו עיכוב הביצוע עמד בתוקפו מחד  –שעל בסיסם בוצע חישוב אריתמטי פשטני למדי 

. ואולם, תחשיב זה מאידך 2017במחצית הראשונה של שנת  וההפסד החודשי הממוצע שצבר העיתון

כך למשל, לא לא לוקח בחשבון שורה ארוכה של גורמים נוספים שהשפיעו על רווחיותו של העיתון. 

 באופן כללי.  צויה העיתונות הכתובהנלקח בחשבון הקושי שבו מ

והרי, לא נטען שרווחיותו של העיתון וההפסדים החודשיים שסבל, הייתה מושפעת אך ורק  .102

לכן, לא היה מקום לייחס את מלוא ההפסד שנגרם לעיתון בתקופת צו עיכוב . מההליך המשפטי

וע, דווקא לצו עיכוב הביצוע עצמו. חרף האמור, חוות הדעת ייחסה את מלוא ההפסדים של הביצ

 העיתון להליך המשפטי שנוהל בתיק הפירוק ובערעור, וזאת ללא כל בסיס.

ניכר כי חוות הדעת מונה פעמיים את אותם נזקים נטענים. פעם אחת מיוחס ההפסד  שלישית, .103

ופעם שניה מיוחס החיסכון בהוצאות,  ,)ולהליך המשפטי בכלל( החודשי של העיתון לצו עיכוב הביצוע

מצב שבו צו עיכוב הביצוע. ואולם, כידוע הפסד חודשי הוא פועל יוצא של  שנמנע )כך נטען( בתקופת

סכון בהוצאות שהתאפשר, על פי הנטען, רק לאחר העברת י. כלומר, החההוצאות עולות על ההכנסות

ולכתב  השליטה, הוא גם זה שצמצם את ההפסד החודשי של העיתון. אלא שבהתאם לחוות הדעת

פעם אחת כנזק בגין הפסדים שנגרמו לעיתון ופעם שניה כנזקים  -פעמיים , נזק זה נתבע בעצם התביעה

 בגין חוסר היכולת לחסוך בהוצאות.

, אחד הנזקים שנתבעים ממר דוידוביץ' הוא התשלומים ששולמו ליועצים כחלק מתהליך רביעית .104

עם אלונה "משיחה ההבראה. בעניין זה, נסמכת חוות הדעת ה"כלכלית" על שיחה עם אלונה ותו לא: 

בר און הבנתי שכמחצית מסכום זה ניתן לשייך ישירות לתקופת הערעור והקשיים שעורר צו עיכוב 

אין נתונים, אין ראיות, יש רק שיחה עם אחת התובעות. כלומר, חוות הדעת . "150,000-הביצוע, קרי כ

 מבוססת על טענות כתב התביעה, ולא להיפך.

מלוא הנזקים הנטענים מיוחסים לאי הוודאות ששררה  , מקריאת חוות הדעת ניכר כיחמישית .105

אם בעיתון בכל התקופה שבה נוהלו ההליכים המשפטיים, ובתוך כך גם תקופת צו עיכוב הביצוע. אף 

נקבל את ההנחה )שלא מקבלת כל ביסוס בחוות הדעת( שאת כל הנזקים הנטענים יש לייחס לאותה אי 

 עצמו כדי להשפיע על אי הוודאות.  הרי שלא היה בצו עיכוב הביצועוודאות, 

שהרי, כפי שעולה גם מחוות הדעת עצמה, אי הוודאות לא נובעת מצו עיכוב הביצוע, אלא מעצם  .106

קיומם של ההליכים המשפטיים. כלומר, אם נקבל את האמור בחוות הדעת )ואיננו מקבלים זאת(, אזי 

וחצי, היא שהאריכה את תקופת  עצם הגשת הערעור, אשר האריך את ההליכים המשפטיים בכחודש

אי הוודאות. לכן, על פי האמור בחוות הדעת, הנזקים הנטענים והנובעים )על פי הנטען והמוכחש( 

 . , ואפילו ביתר שאת כמפורט לעילממצב אי הוודאות, היו נגרמים גם אם לא היה ניתן צו עיכוב ביצוע

)והמוכחשים( לא נגרמו כתוצאה מצו הנזקים הנטענים חוות הדעת עצמה גורסת כי מקום בו  .107

רי שנשמטת הקרקע תחת התביעה כולה. שהרי, כזכור, עיכוב הביצוע, אלא מההליך המשפטי עצמו, ה

התביעה לא הוגשה בגין נזקים שנגרמו בשל ההליך המשפטי, אלא אך ורק בגין נזקים שנגרמו בשל צו 

חה להצביע על נזק קונקרטי כלשהו שנגרם עיכוב הביצוע. והנה, אפילו חוות הדעת הכלכלית לא מצלי

 כתוצאה מצו עיכוב הביצוע.
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הנה כי כן, גם חוות הדעת שעליה מבוססת התביעה כולה נשענת על כרעי תרנגולת. נדמה כי אין  .108

לכם עמד צו עיכוב הצורך במומחה על מנת להכפיל את ההפסד החודשי של העיתון במספר הימים שבמ

נדרשת על מנת להסביר מדוע חישוב שכזה משקף בהכרח את הנזק הביצוע בתוקפו. חוות הדעת 

 הקונקרטי שגרם צו עיכוב הביצוע. הסבר שכזה אין בנמצא בחוות הדעת.

 התייחסות לטענת צפיות הנזק -למעלה מן הצורך  .ז

מקום בו נהיר וברור שצו עיכוב הביצוע לא עיכב כהוא זה את השלמת העסקה בין בר און  .109

נהיר וברור שלא נגרם נזק כלשהו כתוצאה מ"עיכוב" שלא היה ולא נברא, ומקום  לכונסים, ומקום בו

בו אפילו כתב התביעה וחוות הדעת עליה הוא נסמך לא נוקבים בנזק קונקרטי שגרם צו עיכוב הביצוע, 

 ליתר טענות התובעות.נראה כי אין צורך להתייחס 

ס לטענה נוספת של התובעות, אשר יחד עם זאת, ועל מנת שהנייר לא יהא חסר, נבקש להתייח .110

שזורה כחוט השני בכתב התביעה, והיא הטענה הנוגעת ליכולתו של מר דוידוביץ' לצפות את הנזק 

 ולצפייתו בפועל. ,הנטען

בהקשר זה ניתן למצוא בכתב התביעה שתי טענות עיקריות. האחת היא שסיכויי הערעור שהגיש  .111

היו קלושים, וכי מר דוידוביץ' היה מודע לכך, או שהיה עליו מר דוידוביץ' על פסק הדין בתיק הפירוק 

לכתב התביעה(. הטענה השניה היא שמר  93-96, וסעיפים 13להיות מודע לכך )ראו למשל סעיפים 

-ו 33-35)ראו למשל סעיפים  דוידוביץ' היה מודע לנזקים שייגרמו לעיתון כתוצאה מצו עיכוב הביצוע

 ת מוטעות מיסודן.. שתי הטענולכתב התביעה( 44

ראשית, לעניין סיכויי הערעור, הרי שטענות התובעות בהקשר זה הן בבחינת חוכמה שבדיעבד. לו  .112

היו סיכויי הערעור קלושים מלכתחילה, כפי שטוענות התובעות, אזי יש להניח כי בית המשפט העליון 

 לא היה מוציא תחת ידו צו עיכוב ביצוע. 

בהקשר זה יצוין, כי לפני שניתן פסק הדין בתיק הפירוק, ולאחר שמר דוידוביץ' הגיש את הצעתו  .113

האחרונה, הכונסים תמכו דווקא בקבלת הצעתו האחרונה של מר דוידוביץ', כפי שעולה מההודעה 

 ואולם, פסק הדין בתיק. בנק לאומי תמך אף הוא בהצעתו של מר דוידוביץ'. 05.03.17שהגישו ביום 

בנסיבות אלה, אין לומר כי סיכויי הערעור היו הפירוק לא אימץ את עמדתם זו של הכונסים. 

 מלכתחילה נמוכים או כי בקשת עיכוב הביצוע הייתה בלתי סבירה.

 ".17כנספח "מצ"ב ומסומן  05.03.17העתק הודעת עדכון מטעם הכונסים מיום  "17"

 "18כנספח "מצ"ב ומסומן  05.03.17העתק הודעה בדבר עמדת בנק לאומי מיום  "18"

)קרי עד ליום המשפט העליון  בביתוהבנקים  עיקרי הטיעון של הכונסיםמכך, כל עוד לא הוגשו  יתרה .114

דוידוביץ' לדעת כי הכונסים אינם  (, כלומר עד ימים ספורים לפני פסק הדין בערעור, לא יכל03.05.17

תומכים בערעורו. ההיפך הוא הנכון, ההיגיון הצדיק הנחה לפיה הכונסים יתמכו בערעור נוכח העובדה 

שאינה במחלוקת כי הצעתו האחרונה של דוידוביץ' היתה עדיפה כלכלית על זו של התובעות, ונוכח 

 ם בפני בית המשפט המחוזי הנכבד.תמיכתם של הכונסים בהצעה אחרונה זו של דוידוביץ' ג

עיון בפסק הדין בערעור מלמד כי הפער בין הצעת אילקורפ להצעתו )העדיפה כלכלית( של בהקשר זה  .115

. יתרה לפסק הדין בערעור( 11-ו 8-9ן )ראו למשל סעיפים מר דוידוביץ' הטריד את בית המשפט העליו

ל הבלעדי היה ההצעה הכספית הטובה "נראה כי אילו השיקומזו, בפסק הדין בערעור נקבע כי 
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ואולם, שיקולים אחרים הביאו את ביותר, דומה כי היה מקום להעדיף את הצעתו של המערער...". 

 בית המשפט העליון לאשר את פסק הדין בתיק הפירוק.

אשר לטענה כי מר דוידוביץ' עצמו צפה את הנזק שייגרם לעיתון כתוצאה מצו עיכוב הביצוע, הרי  .116

מר דוידוביץ' אמנם הסכים מראש להעמיד ערבויות . ות פשוט מטעות את בית המשפט הנכבדשהתובע

להבטחת נזקים שעלולים היו להיגרם לאילקורפ כתוצאה מצו עיכוב הביצוע, אך באותה נשימה הבהיר 

 מר דוידוביץ' כי לא ייגרם כל נזק כאמור.

"שאין כל חשש כי ייגרם לכתב התביעה( מבהיר מר דוידוביץ'  2לבקשת עיכוב הביצוע )נספח  6בסעיף  .117

לבקשת עיכוב  26. ובהמשך, בסעיף נזק כלשהו לפעילות "גלובס" כתוצאה ממתן צו עיכוב ביצוע..."

רמו מכחיש מר דוידוביץ' את האפשרות שייג -שצוטט באופן חלקי ומטעה בכתב התביעה  -הביצוע 

גם אם ניתן "נזקים כלשהם לאילקורפ או לגלובס כתוצאה מצו עיכוב הביצוע. הציטוט המלא הינו: 

)דבר הדין ייגרם נזק לאילקורפ או לגלובס -לומר שכתוצאה ממתן צו לעיכוב ביצוע פסק היה

 . , די בערבות זו כדי לאיין..."המוכחש(

ביצוע אין כל התייחסות לנזקים צפויים או בניגוד לטענת התובעות, גם בהחלטה בדבר צו עיכוב ה .118

להתרשמותו של בית המשפט העליון מנזקים אפשריים כלשהם. בהקשר זה יצוין, כי ההחלטה בדבר 

. לו שניתנה למשיבים זכות לעתור לביטול צו עיכוב הביצועעיכוב הביצוע ניתנה במעמד צד אחד, תוך 

ון כתוצאה מצו עיכוב הביצוע, וכי נזק זה היה צפוי היו התובעות מאמינות שאכן ייגרם נזק חמור לעית

מראש, הרי שמצופה היה מהן לעתור לביטולו, וזאת במיוחד שעה שהן טוענות לנזקים שונים שאינם 

 ניתנים לכימות, כגון פגיעה במורל העובדים, חוסר יציבות וכדומה.

לא יכול היה, ולא צריך היה, ואם התובעות עצמן לא יכלו לצפות את הנזק, ברי שגם מר דוידוביץ'  .119

 לצפות את הנזק )שבפועל לא התרחש(.

 התייחסות מפורטת לסעיפי התביעה .ח

לכתב התביעה מוכחש בכל הנוגע ל"נזקים כבדים שהסב צו עיכוב הביצוע". לא  1האמור בסעיף  .120

 . מוכחש כי ניתן צו עיכוב ביצוע לבקשת מר דוידוביץ'

למעט העובדה שבית המשפט העליון הורה למר דוידוביץ' לכתב התביעה מוכחש,  2האמור בסעיף  .121

 ₪.מיליון  2להפקיד ערבות בנקאית בסכום של 

לכתב התביעה אינו מוכחש, בהיותו ציטוט מתוך ספרו של כב' השופט בדימוס א'  3האמור בסעיף  .122

 גורן.

רוזובסקי מונו לכתב התביעה, למעט העובדה שעוה"ד רונן מטרי ואיל  4-6מוכחש האמור בסעיפים  .123

 ככונסי הנכסים מטעם בנק לאומי, שלטובתו שועבדו מניות השליטה במוניטין.

 לכתב התביעה אינו מוכחש. 7-8האמור בסעיפים  .124

של אילקורפ לא הייתה הראשונה זכות הסירוב ראשית, לכתב התביעה מוכחש.  9האמור בסעיף  .125

בר בהצעה לרכישת מניות מוניטין. לא היה מדו רלוונטית בשלב ההתמחרות לרכישת העיתון, שכן

לפסק הדין( הצדדים היו חלוקים באשר  15שנית, כפי שעולה מפסק הדין שניתן בתיק הפירוק )סעיף 

לפרשנות הוראות תקנון ההתאגדות של מוניטין בכל הנוגע לזכות הסירוב הראשונה. בסופו של יום 

ת הסירוב הראשונה, אך ציין כי טיעונו בית המשפט בתיק הפירוק מצא שאין צורך להכריע בשאלת זכו
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"יש לבחון האם ההודעה על מימוש הזכות נעשתה של מר דוידוביץ' בעניין זה אינו משולל יסוד, וכי 

 .כדין והאם בשלב שבו מצוי ההליך בראון מנועה מלהעלות טיעון זה..."

תו מספר פעמים, וכל לכתב התביעה אינו מוכחש. מר דוידוביץ' אכן שיפר את הצע 10האמור בסעיף  .126

 הצעותיו היו עדיפות כלכלית על הצעתה של אילקורפ.

לכתב התביעה מוכחש. מדובר בטענות אווירה שכל מטרתן להכפיש את מר  11האמור בסעיף  .127

הפשוטה שהתובענה דנן נטולת בסיס. חמור ביותר הניסיון של  דוידוביץ' ולהסיט את המוקד מהעובדה

התובעות לקשור בין מר דוידוביץ' לחשדות המיוחסים למר ניר חפץ, שכלל אינם נוגעים להליך 

 ., או למר דוידוביץ' בכללהמכירה של העיתון

 לכתב התביעה אינו מוכחש. 12האמור בסעיף  .128

לפיה תוצאתו של הליך הערעור מלמדת על סיכויי  לכתב התביעה. טענה 13מוכחש האמור בסעיף  .129

 הערעור מלכתחילה הינה בבחינת חוכמה שבדיעבד. 

לכתב התביעה. קיומה של זכות הסירוב הראשונה, בנסיבות המיוחדות של  14בסעיף מוכחש האמור  .130

תיק הפירוק, הייתה שנויה במחלוקת בין הצדדים, ואף בית המשפט הנכבד עמד על כך בפסק דינו 

 בתיק הפירוק, כאמור.

לכתב התביעה. כפי שפורט לעיל, צו עיכוב הביצוע לא גרם כל נזק  15-16מוכחש האמור בסעיפים  .131

לעיתון, שכן הוא לא עיכב בפועל את העברת השליטה והשלמת העסקה עם אילקורפ. למען הסר ספק, 

 5תון ושצורף כנספח מוכחש הנזק הנטען שייחסו התובעות למכתב ששלח מר דוידוביץ' לעובדי העי

 לכתב התביעה. 

 לכתב התביעה. כאמור, עיכוב הביצוע לא האריך דבר.  17האמור בסעיף מוכחש  .132

 לכתב התביעה, ובכלל זה כל האמור החוות הדעת הכלכלית. 18מוכחש האמור בסעיף  .133

לכתב התביעה מוכחש, וממילא אין כל בסיס לדרישת התובעות להטיל על מר  19האמור בסעיף  .134

לפצות על חסרון  הדוידוביץ' פיצוי עונשי בגין צו עיכוב הביצוע שניתן לבקשתו. הערבות שהופקדה נועד

, ככל שנגרם כזה )ובמקרה שלפנינו הוא לא נגרם(, ולא להוות אמצעי הרתעתי שנגרם בפועלכיס 

 שימנע מבעל דין לממש את זכותו החוקית להגיש ערעור.

 ה, ובכלל זה כימות הנזקים הנטענים, מוכחש מכל וכל.לכתב התביע 20-23האמור בסעיפים  .135

 לכתב התביעה אינו מוכחש. 24-29האמור בסעיפים  .136

לכתב התביעה אינו מוכחש. יחד עם זאת יובהר, כי הגם שאילקורפ היא בעלת  30האמור בסעיף  .137

בלבד.  המניות היחידה במוניטין, אשר שולטת בגלובס, בפועל השליטה בגלובס אינה בבעלות אילקורפ

ושל ענת  בר אוןהיא של השליטה בעיתון  (41וכפי שעולה מכתב התביעה עצמו )סעיף  כמפורט לעיל,

 אגמון בחלקים שווים.

 לכתב התביעה אינו מוכחש. 31-32האמור בסעיפים  .138

לכתב התביעה. מר דוידוביץ' אמנם הבהיר כי הוא נכון להעמיד  33-35מוכחש האמור בסעיפים  .139

ערבויות להבטחת נזקים שעלולים להיגרם לאילקורפ. יחד עם זאת, אין בסיס למסקנה שהסיקו 

 התובעות מהצהרה זו, כאילו מר דבידוביץ' צפה נזקים כלשהם. ההיפך הוא הנכון. 
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 התביעה מוכחש, למעט הציטוט מתוך הבקשה לעיכוב ביצוע.לכתב  36האמור בסעיף  .140

לכתב התביעה אינו מוכחש, ורק מעיד כי צו עיכוב הביצוע היה חלקי ומנע רק  37האמור בסעיף  .141

צעדים בלתי הפיכים, שממילא לא ניתן היה לבצע עד לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים, שניתן 

 יום לפני פסק הדין בערעור.

לכתב התביעה מוכחש בכל הנוגע להשפעה הנטענת שהיתה להודעתו של מר  38האמור בסעיף  .142

דוידוביץ' על העיתון ועל עובדיו. לאחר אותה הודעה העיתון המשיך לצבור את אותו הפסד חודשי בסך 

 כפי שהיה לפני ההודעה.₪, של כמיליון 

 לכתב התביעה אינו מוכחש. 39האמור בסעיף  .143

לכתב התביעה מוכחש, בין היתר מחמת חוסר ידיעה, וזאת למעט מועד ה"קלוזינג"  40האמור בסעיף  .144

חצי שנה בלבד לאחר  ששאינו מוכחש, ולמעט מינויו של יובל סיגלר כמו"ל. נזכיר, כי יובל סיגלר פר

 שמונה, ומאז לא מונה לו מחליף.

 אינו מוכחש. 41האמור בסעיף  .145

 . לכתב התביעה 42-45פים מוכחש האמור בסעי .146

. בכל פרק הזמן שבו לכתב התביעה, למעט משך תוקפו של צו עיכוב הביצוע 46מוכחש האמור בסעיף  .147

לקידום השלמת העסקה, כפי שעולה מההודעות השונות  כונסיםעמד צו עיכוב הביצוע בעינו פעלו ה

שהגישו לבית המשפט בתיק הפירוק. התובעות טוענות שבתקופה שצו העיכוב היה בתוקף הן היו 

 יכולות להיות הבעלים של מלוא מניות מוניטין, ובכך הן מטעות את בית המשפט הנכבד. 

, ובלעדיו ממילא לא ניתן היה להעביר 14.05.17אישור הממונה על ההגבלים העסקיים ניתן רק ביום  .148

. כאמור, לפי הוראות ההסכם, מועד הסגירה גישוראת השליטה לתובעות, וזאת על פי הוראות הסכם ה

 ימים לאחר אישור הממונה, פרק זמן שהכונסים ניסו לקצר ללא הצלחה. 30היה צריך לחול 

 לכתב התביעה מוכחש.  47-48האמור בסעיפים  .149

לכתב התביעה אינו מוכחש. הערעור אכן נשמע תוך זמן קצר ופסק הדין בערעור  49 האמור בסעיף .150

 ניתן כעבור חודש וחצי בלבד מיום שהוגש הערעור.

לכתב התביעה מתוך פסק הדין שניתן בערעור אינו מוכחש, אך מוכחשת הפרשנות  50המצוטט בסעיף  .151

 לתת לדברים. בקשותשהתובעות מ

אינו  שבו עמד צו עיכוב הביצוע בתוקף מניין הימיםלכתב התביעה.  51-52מוכחש האמור בסעיפים  .152

 רלוונטי מקום בו השלמת העסקה לא עוכבה בפועל.

לכתב התביעה, למעט הציטוט מתוך פסק הדין בתיק הפירוק. נזכיר, כי  53מוכחש האמור בסעיף  .153

נזק שעלול להיגרם הערבות לא נועדה להבטיח נזק שייגרם כתוצאה מההליך המשפטי עצמו, אלא רק 

 כתוצאה מצו עיכוב הביצוע. נזק כזה לא נגרם.

 לכתב התביעה. 54-56מוכחש האמור בסעיפים  .154

ין, כי העיתון לכתב התביעה, למעט לעניין עצם הגישה לחדר המידע. יצו 57מוכחש האמור בסעיף  .155

דירקטורים מטעמה מניות במוניטין ושני בתקופה שבה אילקורפ הייתה בעלת הגיע למצבו העגום 

 כיהנו בדירקטוריון מוניטין.
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 לכתב התביעה, למעט לעניין הציטוט מתוך החלטת עיכוב הביצוע. 58-59מוכחש האמור בסעיפים  .156

לכתב התביעה. כאמור, מהדוא"ל שנשלח על ידי יו"ר הדירקטוריון  60-61מוכחש האמור בסעיפים  .157

לדון בדו"חות הכספיים, ולהכין את כל החומרים לכתב התביעה( עולה כי לא היתה כל מניעה  9)נספח 

 הדרושים, על מנת שניתן יהיה לאשרם מיד לאחר מתן פסק הדין בערעור.

ובכל מקרה, ככל שהתובעות סבורות כי יו"ר הדירקטוריון שגה משלא הסכים לקדם את החתימה על  .158

דוידוביץ', מר הלין על הדו"חות הכספיים )ולטעמנו מדובר בטענה חסרת שחר( כי אז אין לתובעות ל

 והן יכולות לפנות בעניין זה ליו"ר הדירקטוריון.

יתרה מכך, יש להניח כי התובעות ויתרו כלפי יו"ר הדירקטוריון על כל טענה שהיתה להם ביחס  .159

להתנהלותו בחברה, ובכלל זה בעניין המועד בו הושלמה החתימה על הדו"חות הכספיים. ולכן 

דאי שאין הן יכולות ועל טענותיהן בעניין זה כנגד יו"ר הדירקטוריון, בומשהחליטו התובעות לוותר 

 דוידוביץ'.מר להעלות טענותיהן בעניין זה כנגד 

 לכתב התביעה מוכחש. 62-65האמור בסעיפים  .160

לכתב התביעה אינם מוכחשים, אך מוכחשת המסקנה שהתובעות  66הציטוטים המובאים בסעיף   .161

שצבר העיתון לא נבעו מצו עיכוב הביצוע, אלא מהתנהלות כושלת, מבקשות לגזור מהם. ההפסדים 

 .מנופחים לאילקורפשכללה, בין היתר, תשלום דמי שכירות 

 70, המוזכרות בסעיף TGIלכתב התביעה. יצוין, כי תוצאות סקר  67-70מוכחש האמור בסעיפים  .162

 .יללכתב התביעה או לחוות דעתו של פרופ' עדי אי לכתב התביעה, לא צורפו

 לכתב התביעה. 71-86מוכחש האמור בסעיפים  .163

 מוכחש. , והמצוטט מתוך חוות דעתו של פרופ' עדי אייל,לכתב התביעה 87-88האמור בסעיפים  .164

ברור שהגשת הערעור והגשת הבקשה לעיכוב ביצוע  לכתב התביעה. 89-92מוכחש האמור בסעיפים  .165

 כל פגם. ןולא נפל בה ותסביר והי

 לכתב התביעה, אינו מוכחש. 93הדין בתיק הפירוק, שהובא בסעיף הציטוט מתוך פסק  .166

 .לכתב התביעה 94מוכחש האמור בסעיף  .167

פסק הדין בערעור. פסק הדין  ךלכתב התביעה, למעט לעניין הציטוט מתו 95מוכחש האמור בסעיף  .168

 בד.בתיק הפירוק היה מושתת על טעמים משפטיים, וגם הערעור כולו נסוב על טענות משפטיות בל

 לכתב התביעה, למעט לעניין הציטוט מתוף פסק הדין בערעור.  96מוכחש האמור בסעיף  .169

 לכתב התביעה. 97-99מוכחש האמור בסעיפים  .170

 לכתב התביעה אינו מוכחש. 100האמור בסעיף  .171

לכתב התביעה, למעט הציטוט מתוך החלטת בית המשפט העליון  101-103פים מוכחש האמור בסעי .172

לכתב התביעה. בית המשפט העליון דחה את בקשת התובעות לחילוט הערבות,  102המופיע בסעיף 

 .עשותובכך מנע את המחטף שהן ניסו ל

 לכתב התביעה. 104-107מוכחש האמור בסעיפים  .173

 לכתב התביעה אינו מוכחש. 108האמור בסעיף  .174
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 לכתב התביעה. 109מוכחש האמור בסעיף  .175

וכחש, בהיותו ציטוט מתוך תקנות סדר הדין האזרחי, לכתב התביעה אינו מ 110-112האמור בסעיפים  .176

 ומתוך הפסיקה. 1984-התשמ"ד

לכתב התביעה. עצם התחייבותו של מר דוידוביץ' להעמיד ערבות להבטחת  113מוכחש האמור בסעיף  .177

נזקים שייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מצו עיכוב הביצוע, אינה מקימה חובת פיצוי כל עוד לא הוכח כי 

 לא הוכח שנגרמו נזקים כאמור.צו עיכוב הביצוע.  בשלאכן נגרמו נזקים 

 מוכחש.לכתב התביעה  114-121האמור בסעיפים  .178

 סוף דבר .ט

ומאחר שהתובעות כשלו הן בהוכחת הנזק הנטען והן בהוכחת הקשר הסיבתי נוכח כל המפורט לעיל,  .179

 מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את התביעה.בין הנזק הנטען לצו עיכוב הביצוע, 

דוידוביץ' בתוספת שכ"ט עו"ד כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את התובעות בהוצאותיו של מר  .180

 ומע"מ כדין.

 

 

 בלה פלד, עו"ד     שמוליק קסוטו, עו"ד 

 קסוטו ושות', עורכי דין

 ב"כ הנתבע

  2018י לביו 3   תל אביב,
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2. העתק הסכם הגישור

3. העתק החלטת בית המשפט הנכבד בתיק הפירוק מיום 24.04.17

4. העתק הודעת עדכון מטעם הכונסים מיום 30.04.17

5. העתק הודעה מטעם הכונסימ מיום 16.05.17
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1 נספר?

העתק הודעת עדמן מטעם המנסים מיום 17*04*18



בבית המשפט המחוזי פר"ק 32206-09-16
ו בקשה מסי 8 פ י י ב י נ א " תל נ
בפני בבי הנשיא א. אורנשטייו

בענייו; עוה"ד רונן מטרי ואיל רוזובסקי,
בתפקידם ככונסי נכסים על נכסים של החברות

אצל: מטרי, מאירי ושות', עורכי דין
מרחוב שפע טל 1, גבעתיים

03-6x09009 :טלפון ? 03-6109000; פקסימיליה
ואצל: מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות/ עורכי דין

מדרך אבא הלל סילבר 16, רמת-גן 5250608
03-61031x1 ;פקסימיליה ; טלפון� 03-6103100

הכונסימ;
ובעניי!: בנק לאומי לישראל בע"מ, ח.צ. 520018078

על ידי ב"כ מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עורכי דין
מדרך אבא הלל סילבר 16, רמת-גן 5250608

טלפון � 03-6103100; פקסימיליה 03-61031111
ועל ידי ב"כ מטרי, מאירי ושות', עורכי דין

, גבעתיים מרחוב שפע טל 1
03-6109009 ; ; פקסימיליה טלפון: 03-6109000

הבנק?
ובעניין: 1. נכסי משפחת פישמן בע"מ, ח.פ. 510756026

2. פיש עת בע"מ, ח.פ. 512696543
על-ידי ב"כ עוה"ד שלוס גולדבלט ואחי

מרחוב מנחם בגין 7, רמת גן 5268102
; פקסימיליה � 03-7549934 טלפון � 03-7549933

החברות;
ובענייו: 1. אילקורפ בע"מ
2. גבי עדנה בר און

3. גבי אלונה בר און
על-ידי ב"כ עוה"ד בועז אדלשטיין

מדרך אבא חלל 14, רמת גן

? בר און
ובעניין: כ- 120 מעובדי גלובס באמצעות ועד עיתונאי גלובס

על-ידי ב"כ עוה"ד גלילה הורנשטיין ו/או אלון חורנשטיין
מרח1 אבן גבירול 121, תל אביב

03-52705x9 � טל': 03-5220010; פקסימיליה
עיתונאי גלובס;

ובעניין: מרגלית כהן ועוד כ- 100 אחרים מעובדי קבוצת גלובס
על-ידי ב"כ עוה"ד ליזח חדש ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד

ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד ו/או עדי כהן
מדרך בן גוריון 2, רמת גן

03-6x98196 :03-6197688; פקסימיליה : טל'
עובדי קבוצת גלובס;

ובעניין: מר יוסף בנקל, עו"ד, מנהל מיוחד לנכסי מר אליעזר פישמן
ע"י ב"כ ראבי'ד מגריזו בנקל ושות'

בית אירופה, שדי שאול המלך 37, תל אביב
טלפון: 03-6060260! פקסימיליה� 03-6060266

המנהל המיוחד;
ובעניין: עורכי הדין פנחס רובין וירון אלכאוי,

בתפקידם ככונסי נכסים מטעם בנק הפועלים בע"מ
אצל: גורניצקי ושות', עורכי דין

שד' רוטשילד 45, תל אביב
טל' י. 03-7X09191; פקס ? 03-5606555

הכונסימ מטעם בנק הפועלים;
, ת.ז 307385690 ובעניין: מר דוד דוידוביץי

ע"י ב"כ עוה"ד שמוליק קסוטו ו/או גדעון קינג ואח'
מרחוב דובנוב x0 תל אביב

; פקס � 03-7527555 טלפון� 03-7525222
דוידוביץ;

ובענייו: כונס הנכסים הרשמי
מרח' השלושה 2, תל אביב

הבנ"ר;
ובעניין: מוניטין עיתונות בע"מ
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גלובס פבלישר עיתוג1ת (1983) בע'ימ
מ1ניטין עיתונות אחזקות (1985) גע"מ

גלובס אחזקות תקשורת בע"מ
כולן על ידי בי'כ עו"ד אברמי וול

ממשרד פישר, בכר, חן וול, אוריון ושות', עורכי דיו
3, תל אביב דניאלפריש

טל � 03-6944111; פקס � 03-6091116

קבוצת מוניטין;

תודעת עדמו מטעם תמנסים
בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיוס 14.3.2017, מתכבדים בזאת עורכי הדין רונן מטרי ואיל רוזובסקי

(להלן: "הכונסים"), בתפקידם ככונסי נכסים על 78,357 ממניות מוניטין עתונות בע"מ (להלן בהתאמה:

"מוניטיף' ו"המניות") המוחזקות על ידי נכסי משפחת פישמן בע"מ ופיש עת בע"מ, לעדכן את בית המשפט
הנכבד בדבר קידום המימוש של הסכם הגישור. לאור חג הפסח ופגרת הפסח, מוגש הדיווח מיד לאחר החג:

אי הפעילות שבוצע1 על ידי הצדדים לקידום המימוש של הס3ם הגישור

1. ביום 14.3.2017 אישר בית המשפט הנכבד את מכר המניות בצירוף 32,725 מניות מוניטין עליהן מונו

כונסים מטעם בנק הפועלים (להלן בהתאמה� "כונסי הפועלים" ו-"מניות כונסי הפועלים"), לחברת

� "פסק הדיף/ אילקרופ בע"מ, בהתאם להסכם הגישור (כהגדרתו בהחלטת בית המשפט הנכבד) (להלן
"אילקרופ" ו-"הסכם הגישור" בהתאמה).

2. עם אישור בית המשפט את המכר, חתמו הכונסים על הסכם הגישור וכך פעלו להפקדת השיק הבנקאי
שניתן על ידי אילקרופ לכונסים על סך של 3,450,000 ¤ להבטחת הצעתה.

3. ביום 20.3.2017 פנו חכונסים אל אליקרופ ואל החברות מוניטין, גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ,

מוניטין עיתונות אחזקות (1985) בע"מ וגלובס אחזקות תקשורת בע"מ (להלן יחד: "החברות"), אשר הינן

צד להסכם הגישור, במכתב המפרט את הפעולות אותן נדרשים הצדדים לנקוט לצורך קידום מימוש

הסכם הגישור ומכר המניות ומניות כונסי הפועלים (להלן = "מכתב הכונסימ").

העתק המכתב שנשלח לצדדים מצ"ב כנספח "1".

4. בהתאם למכתב הכונסים ולהסכם הגישור, הודיעה מוניטין לכונסים כי פעלה לתשלום שכר הדירקטורים

עד ליום 21.1.2017 וכן עדכנה את חכונסים כי תמשיך לשלם את שכרם באופן שוטף. כן שולם על ידי
מוניטין שכר טרחתו של מר אלי על אל בגין עריכת הערכת שווי.

5. ביום 26.3.2017 הוגשה על ידי אילקרופ פנייה לממונה על הגבלים עסקיים לקבלת אישורו לרכישת

חמניות ומניות כונסי הפועלים. על פי המידע שבידי הכונסיס, הממונה ביקש מסמכים נוספים קודם
שיתן תשובתו ואילקרופ פועלת מול הממונה לשם השלמת המסמכים וקבלת אישורו לרכישת המניות

ומניות כונסי הפועלים.

- ל -
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6. בלום 4.4.2017 התקיימה פגישה בץ נציגי הכונסלם, נציג אילקרופ, נציגי החברות ורואי החשבון של

החברות לצורך קידום מלמוש הסכם הגישור. בהתאם, נקבעו פעולות לביצוע על ידי הצדדים. כך הוסכם

כי בהתאם להחלטת בית המשפט העליון המפורטת להלן, הצדדים לפעלו לנקיטת הפעולות הנדרשות

לצורך העברת המניות, אולם עד להחלטה סופית של בית המשפט העליון לא תבוצע העברת המניות
בפועל. פגישה נוספת בין הצדדים עתידה להתקיים בסוף חודש אפריל 2017.

בי ערעור דוידוביץי והחלטת לעיכוב ביצוע

7. בין לביו, ביום 2.4.2017 הוגשו על לדל מר דוד דוידוביץ' לבית המשפט העליון ערעור על פסק הדין וכן

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין (בקשה לעיכוב ביצוע ארעי במעמד צד אחד ובקשה לעיכוב ביצוע זמני).

העתק הערעור ללא נספחיו מצורף כנספח "2".

העתק הבקשה לעיכוב ביצוע ללא נספחיה מצורף כנספח "3".

8. ביום 3.4.2017 ניתן על ידי בית המשפט העליון צו ארעי זמני המעכב את ביצוע פסק הדין. עם זאת,

הובהר על ידי בית המשפט העליון, כי הכונסלמ רשאים להמשיך בקידום המימוש של ההסכם, אך זאת

מבלי לנקוט בהליכים בלתי הפלכים, אם וככל שיתקבל הערעור. כן בהחלטה מיום 4.4.2017 נקבע מועד

דיון קרוב בערעור עצמו ובבקשה לעיכוב ביצוע, ליום 9.5.2017 ומועדים להגשת כתבי טענות בערעור.

העתק החלטת בית המשפט העליון מיום 3.4.2017 מצורף כנספח "4".

9. למען שלמות התמונה נציין כי היום (18.4.2017), זמן קצר לפני הגשת הודעה זו, התקבל במשרדי הח"מ

מכתב מב"כ דוידוביץ'. כונסי הנכסים יענו עליו לגופו. מבלי לגרוע מכך, נציין כי אין שחר לטענה כי היה

על כוכסל הנכסים להגיש הודעה זו ביום שבת ה�15.4.2017, שכך, בין השאר, היום הוא היום הראשון
במנילו הימלם אחרי יום 15.4.2017.

העתק המכתב מיום 18.4.2017 מצורף כנספח "5",

ג. סיכום

10. הכונסלם ישובו ולעדכנו את בלת המשפט הנכבד בתוצאות הערעור והבקשה לעלכוב הבלצוע אשר עומדלס

ותלויים בפני בלת המשפט העליון, וכן בהליכים המתבצעים לקידום מימוש הטכס הגישור.

ך'?.

איל רוזוב6קי,..עו*'ד רוכן* מטרי, עו"ד
כונסי נכסים /

היום, 18 אפריל 2017.
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.הל1331..ג*ש1ף

שגערך ונחתם בתל אביב ביוס בחודש פברואר, שנת 2017

ו� בי

עורגי תח\ ח-# מטרי (אילדוזוגסקף,
גתסי גגסלט לנגק1יג1 של

ג$ס< ג*שפחו* 6<שג# ג*ג"מ (ח,$* 510756026)
{01269684$ .8̂ 01* שי ש*גע"8 (*

("חגוג**6" ו- ייז^טיוו*" בהתאמה)
מצל אחד?

̂ אל3א1< ̂די( 3נר1ס ז^גין ו* מ � עו̂ז
?כ1נסי 93?^3* ל3^ס*^ של

אחזקח'ג"> 51x69404) 0;גו*א^ גראוך ח<י© או1זק<ו*גע"ט (ח.פ*̂ 

לג:<ן

געי<מ/ וו.6* *61057975 א*לק1רפ
(להלן! "הקתה")

ן י ב ל

5X0783186 .£3ו$יט*\ *#ה1מת בעי-יג*, ח.ג
; "8*ג<ט*ףי) (להלן

נ<3דר^<עי<

לבין

̂ (1983) גע"מ, ח.©* 10989940^ $7$ 9^ל*ש1 עיונ1ג ̂ג
שר<י) (להלן: "פגלי

לבין4

מ1נ<סץ עיינות א<וזק0יג (1983) גע<'פ(/ ח*פ, 511071373
(להלן- "מוג*ט*ו אווזקוי*")

ש<ש.<; ^צד
לבין

1̂ו$ תקשורת #5"מ, ח*פ. $10860207 גליג* אחז
= "גלובקו-תקשור**") (להלן

ת1^ל וביום 29.9.20x6 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביג יפו פסק דין למינויים של
עורכי הדיו יונך מטרי ואיל ררזובסקי ככוכסימ לגבי מניות מוניטין שבבעלות החברות

_יג" להסכם זה )- (פר"ק 32206-09-16 / '*ו*יק ו1ג*גוק1"^ המצורף מס?חי

1^א<ל והכתטימ הוסמכו על ידי בית המשפט למכור את ממכר וזכתסימ {
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והואיל והכתסיס הגישו בקשה למתן הוראות במסגרת תיק הכעוס (בקשה מט' 8) והקתה
התנגדה למרע הסעד המבוקש בת ,י

והואיל ובהמלצת בית המשפט (כבוד השופט, הנשיא אורנשטיין) הצדדים פנו להללך של גלשור
בפני כבוד השופטת, הנשיאה (בדימוס) הילת גרסטל ("הטגשחיג'י), והמגשרת המליצה

לצדדים להתקשר בהסכם במתכונת המפורטת להלן� ן

1הוא<ל וביום 29.9.2016 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו פסק דלן למנויים של
עורכי הדיו פן;חס רובץ ויתן אלכאוי ככתסימ לגבל ממכר כונסי פועלים (פר"ק -1165-09

} 16), המצורף מס&וו"נ" להסכם זה

ל$י$ך תיז*גר1/ היוגה** והוקיגג* גיו הצ1דיט, $ר£1שך לת&עת ה&גשרו*, *1לקג*1:

1.1. המבוא להסכם זח מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2. כותרות הסעיפים גלעדי לשמ נוחות הקריאה וההתמצאות בלבד ואין להשתמש בהן
לצורך פרשנות הסכמ זה או לכל תכלית אחרת.

1.3. בהשכמ זה יהיו למתחים המפורטים להלן המשמעות הנקובה בצידס:

"איפצליו* הי&'י " זכויות מוניטין אחזקות על פל הסכם בינה לבין קול החזקות בע"מ
(להלן� "קול") מיום 14.12.201$ (להלן: "הס*ט קול"), חמצורף כ

8̂ח "$<< להסכם זח. 3

י'בלת ת^שפט'' - בלו3 המשפט המחוזי בתל אביב יפו במסגרת תיק פר"ק "32206-09
16 ותיק פר"ק 16"1165-09.

. "ב3ק לאו3ג<" - בנק לאומי לישראל בע"מ,

"בגק ה10'על<©" - בנק הפועלים גע"מ.

.(5x1694044 .ח.פ) גו^ אחזקוו*" - בראוו חיימ אחזקות בע"מ"

"גלוגס ינקשורו*" � גלובס אחזקות תקשורת בע"מ (ח.פ., 510860257).

^ שותפות כללית (מסי שותפות יעליג^קוג1" - שותפות, גלובסקוס לתמלוגים
540240629) בה מחזיקה מוניטין ב- 900/0 וכן גלובסקוס תקשורת

.90̂ (1997) בע"מ בה מחזיקה מוניטין ב� 0/

"ההחזקוו* ו*גו*יו<ות" - החזקות חמוכרימ והקונה במוכיטי!� במועד חתימת הסכם גישור
זה, קרי: לגונסים - 0/<>37.46, לכתסיהפועלים �" 17.40/0, לקוגה-

.25.1^0

"ו?חג**וז*" " נכסי משפחת פישמן בע"מ (ח.פ. 510756026} ופיש עת בע"מ (ח.פ.
.(512696543

- עורכי הדין רונן מטרי ואיל רוזובסקי, בתפקידם ככונסיס על "הלוגק"ט"
נכסים של החברות.

̂' - החברות, באמצעות הכונסיס, ובראון אחזקות, באמצעות כונסי "הנ*וגר*פ
/ הפועלים.

̂" י מדד חמחירלמ לצרכן כולל פירות וירקות המתפרסם על ידי / "תמד
*יי*ו>**1/. / הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי או שיתפרסם ע"י

̂יי* ****$� י
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מוסד או גוף ממשלתי או רשמי אחר שיבוא במקום הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בין שיהיה בנוי על אותם

נתונים שעליהם בנוי המדד הנוכחי ובין� אם לאו.

"המדד ההדשיי � המדד שיפורסם לאחרונה לפני ו/או ביום ביצוע בפועל של כל
תשלום על פי הסכם זה.

"הממ*ו" - ממכר הכתסימ וממכר כונסי הפועלים יחדיו.

ק אהזקח*" � הנכסים הכספיים שבקומת מוניטין אחזקות, "הג*ט<ב1 ה&ספיי© של מת?#
לרבות יתרה בעו"ש, פקדונות וניירות ערך מכל מיו וסוג, העומדים
למיטב ידיעת הצדדים, נכון ליום 16.2.2017 על סך של כי

. ¤ 23,416,000

0£ח "§" "הג***13 הג<ק61יט" - הנכסים המפורטים ברשימה הסגורה המצורפת כ*
להסכם זה לרבות כל זכות של מוניטין ו/או איזו מחברות הגת של

מוניטין הנובעת מן הבעלות בנכסים אלו.

"הפרשי הצמדה למדד" - הפרשי הצמדה לעניין הטכס זח יחושבו בהתאם לשיעור בשינוי
במדד המחברים לצרכן החל ממדד הבסיס ועד למדד החדש,
והסכום שיתקבל יהווה את סכום התשלום, לפי אופן החישוב
הבא: באם בתאריך תשלום סכום כלשהו על פי הסכם זה יהיה
המדד החדש גבולו מהמדד הבסיסי, יחושב הסכום לתשלום
כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה המדד החלש על
המדד תבסיקיל. יחד עמ זאת, אט בתאריך תשלום סכום כלשהו על
פי הסכם זה יהיה המדד החדש שווה לשער הבסיסי או נמוך

הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום לתשלום.

י'ה^דר גדא*ן אחזק<ת" - הסדר בין בנק הפועלים לקונה בענין חובות בראון אחזקורנ,
^ח "$" להסכם זה. המצורף כ̂ג

י'הו#א*0 המתללט'י - התנאים המתלים הקבועים בסעיף 7 להלן.

"ו?3תת ו?3ת של מוגיטירי� חברות בנות, נכדות, וגינות של מוניטין, וחברות בבעלותך,
ככל שישנן.

"ץ*שג1ן י*8וגס<©" �� ח-ן מס^ 53249/86 בסניף 813 בבנק לאומי (10) ע"ש תיו שלמה
מטרי, איל רוזובסקי בכינוס על נכסי משפחת פלשמן בע"מ ופ<ש

בעי'מ. עת

̂ $313�* תפ1על*£" >? חץ מסי 366038 בסניף 781 בבנק הפועלים (12) ע"ש עוח"ד 'יהשגו
פנחס רובין� וירון אלכאוי כונסי נכסי© לנכסי חב' בראוו חלים

אחזקות בע"מ.

̂* ה0<ו5לי0" - עורכי הדין פנחס רובין ויתן אלכאוי, בתפקידם ככונסימ על 313"
נכסים של בראון אחזקות.

"כספ<0 6ג*ז* *ל8$$י<< - כספים (מבית גלובס) בע"מ (ח.פ. 510866312).

̂'י - המדד האחרון הידוע ביום חתימת הסכם זה.  ה^ס
מ1ד

"

"גג1גיטיףי - מוניטין עתונות בע"מ, ח.פ. 510783186.

"גגוגיטי^ אחזתיו*" - מוניטין עיתונות אחזקות (1985) בע"מ (ח.פ. 511071375).

"מ1עד הסגירה" י 30 ימיס ממועד התקיימות אחרון התנאים המתלים. על אף
, האמור, מוסכמ כי הקונה יוכל לבקש את הקדמת מועד הסגירה .
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בהתראה בת 7 ימים מראש, לאחר קיומ אחתך התנאים המתלים,
ובלבד שעד למועד זה התקיימו כל הפעולות הנדרשות לפי הסכם

4,7 ו-4.8 להלך. זה, כמפורט בסעיפים 4.6,

̂ו* הוט'י - המועד בו יתקבלו על ידי מי מהצדדים להסכם "מ1עד קגלו3 חג**פ<0 מאו&
זה, כספים מקול בחתאמ להסכם קול.

"ממגר� וי^גס*©" - 78,357 מניות רגילות בנות 0.1 נח ערך גקוב כל אחת המוחזקות על
ידי החברות במוניטין והמוחזקות בנאמנות בידי החברה לנאמנות
של בנק לאומי לישראל בע"מ, וכן כל זכות או חובה (ככל שהכלנוס
חל עליהן) הנלווית למניות או נובעת מהן, הכל כמפורט בדו"ח

רשם החברות של מוניטין המצורף מ3ס6ח"6" להסכם זה.

"ממגף גוגס* הפועל<נ*" - 23,725. מניות רגילות בנות 0.1 עת ערך נקוב כל אחת (כמפורט
בנספח 6 לעיל) המוחזקות על ידי בדאון אחזקות במתיטין
והמוחזקות בנאמנות ביד< פועלים שירותי נאמנות בע"מ, וכן כל
זכות או חובה הנלווית למניות או נובעת מהן, הכל כמפורט באגרת
החוב מיוס 28.12.1997 ובדו"ח רשם החברות של בראון אחזקות

המצורפים, כ<09ו*.."# להסכם זח, ככל שחכיגוס חל לגביהן.

"פגלישד" - גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ (ח.פ. 510989940).

"ק&וצו* מו5<ט<ך<-� מוניטין וחברות הבת של מוגלטין, כהגדרתן לעיל.

"ו*קופו12*ג*ג<י0 ו*ףאש1נה" - תקופה שתחילתה במועד חתימת הס3:ם גישור זה וסיומה
במועד הסגירה או במועד פקיעת ההסכם לפי האמור גסעיף 7.3 או

ביטול לפי סעיף 10.4 להלן, הכל לפי המוקדם מביניהם.

'יתקופוג ו*ב<ג<יפ 11שמר1'י - תקופה שתחילתה במועד הסגירה וסיומת במועד השלמת
קבלת כל חכספלמ המגיעים למוכרים על פי הסכם זה.

"**קנ*ן מ1מסין" ו/או "מס8ג* ה<<קיח*" " התקנון של מוניטין המצורף כ3-03^"8י;
להסכם זה.

גקיפחל הההה 2$ה?*<ם הלק בלת< 03יד זזימגו ואלה� ה8 3^8חי בוויזה*

3^פח "!" - פסק הדין למינוי הכונסימ.

ג^פח "1" - פסק הדין למינוי כונסי הפועלים.

$ס£ה "3" � הסכם קול.

3ס9ו? "4"~ הנכסים הנוספים.

19̂* "$" - הסדר בראון אחזקות (יוסכם ויצורף עד למועד הסגירה). 3

ג&^ה "6"� דו"ת רשם החברות של מוניטין.

10̂* "7" � אגרת חוב בבנק הפועלים ודוי'ח רשם החברות של בראון אחזקות. 5

19̂* "$" " תקנון מוניטין. 3

גיז&ח "9" - כתב פטור לחברי המנהלת.

^מח "10" - ייפוי כח בלתי חוזר לחברי המנהלת.

גחת חוב על הזכויות באופציית חוט. 4/£ימו*. / 3^^ח "£*" י # ?̂



3ס3ת "11" י המחאות זכות על דרך השעבוד.

גס&ה "13" - שטרי העברת מגלות.

2- ת^רוית ו?ק51ה

הקונה מצהיר ומתחייב, כדלקמן י.

2.1. כי ניתגה לו הזדמנות לראות ולבדוק בעצמו ובאמצעות מומחים ובעלי מקצוע מטעמו את
קבוצת מוגיטין, את הממכר והזכויות והחובות הקשורות בו ואת זכויות המוכתם
בממכר, את תקנון מוניטין ואת מסמכי הייסוד שלה את מצבו המשפטי של הממכר, את
נכסי קבוצת מוניטין את מצבה הכספי של קבוצת מוגיטין, זכויותיה וחובותיה,
התקשרויות עם חברות קשורות, ואת כל יתר העניינים והמסמכים הנוגעים להתקשרותו
זאת, וכי לאחר שבדק את כל האמור לעיל, מצא את הממכר מתאים למטרותיו, והוא
מוותר על כל טענת אי התאמה בנוגע לממכר ו/או למוניטין ו/או בקשר אליהם ו/או

בקשר לשווי הממכר ו/או בקשר עם התקשרותו זאת.

2.1 הקונה מצהיר כי הוא התקשר בהסכם זה על שמד בדיקות שביצע בעצמו ו/או באמצעות
מומחים מטעמו בקשר עם הממכר ועם קבוצת מוניטין, וכי ידוע לו כ< התקשרותו
בהסכם זה נעשית במסגרת הליד שיפוטי, וכי תקפו של החסכט תלוי בין היתר באישור

בית המשפט כמפורט בסעיף 7 להלן.

23. הקונה מצהיר כ< ניתגה לו ההזדמנות לראות וללמוד את מסמכי הייסוד של קבוצת
מוניטין ואת כל הזכויות והחובות הקשורות במניות, ואין לו כל טענה בקשר לכד�

2.4. הקונה מצהיר כי הוא רוכש את הממכר במצבו כפי שיהיה במועד הסגירה ($ג-83)< על סמך
בדיקותיו, הערכותיו ותחזיותיו בלבד, וכי הוא לא הסתמך ולא יטען שהסתמך לצורך
רכישת הממכר והתקשרותו בהסכם זה, על הבטחות, מצגים, התחייבויות כלשהן של
המוכרים ו/או 3<י מטעמם, לרבות, למען חסר ספק, הכתסימ ו/או כונסי הפועלים, ו/או
של נושי החברות ו/או נושי בראון אחזקות לרבות חוו"ד שמאית או אחרת. לקוגה לא
יהיו טענות כלשהן כלפי המוכרים י/או כלפי הכתסימ ו/או כלפי כונסי הפועלים לגבל

הממכר ו/א1 הזכויות בו ו/או מוניטין בכפוף לקיום הוראות חסכס זה.

2,5. הקונה מצהיר כי ידוע לו בי אין למוכרים ו/או לכתסימ ו/או לכונסי הפועלים כל אחריות
באשר להיקף וטיב הזכויות הכלולות בממכר ובאשר לקבוצת מוניטין. כל שינוי ו/או אי
התאמה בין הערכותיו של הקונה למצב בפועל חינ0 על אחריותו הבלעדית של הקונה
ולמוכרים, לכונסים ולכונסי הפועלים לא תחיה כל אחריות באשר לכך. הקונה מוותר
בזאת על כל טע^ה ו/או תביעה כלפי המוכרים ו/או כלפי הכונסיס ו/או כלפי כונסי
הפועלים ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לטיב הממכר, למוניטין ולהיקף הזכויות הכלולות בו
והכל בכפוף לאמור בהסכם זה וידוע. לו כי יתכן והנכסים הכספיים של מוניטין אחזקות

יפחתו עד למועד הסגירה כתוצאה מצרכיה של קבוצת מוניטין.

2.6. הקונה מצהיר כי לא ידוע לו על כל מניעה משפטית, עובדתית או אחרת להתקשרותו
בחסכמ זה ולקלים כל התחייבויותיו על פיו, כי התקבלו אצלו כל ההחלטות הנדרשות
לשם ההתקשתת בהסכם זה, וכי יש באפשרותו הכלכלית לקיים חיוביו על פי חסכמ זח.

2.7. הקונה מצהיר כי ידוע לו שאחריות הכונסים וכתסי הפועלים היגה לחוד. הכונסיכ* אינם
נוטלים על עצמם מחויבו�ת ו/או אחריות כלשהי ביחס לממכר כתסי הפועלים ו/או
התחייבויות כתסי הפועלים; ואילו כונסי הפועללמ אינם נוטלים על עצמס מחויבות ו/או
אחריות כלשהי ביחס לממכר הכתסימ ו/או התחייבויות הכתסים. בהקשר זה מובהר כי
התחייבויות הקונה כלפי הכתסים הניוותתח בת1קפן גם במקרה של אי אישור

ההתקשרות מול כונסי הפועלים או ביטולה מולם (ומולם בלבד),.

1 2.8. הקונה מצהיר כי עסקה ז1 נעשית ללא שיתוף או הב<ות כלשהן עם מי מהגורמים שהציעו

̂ *6א0 16$3 ̂ )11:6$ז11ז6 הצעה בהליכי המכר שניהלו הכתסימ וללא שיתוף ניו"מדימ (11£
/ / אי מי מטעס של אחד משלושת הגורמים לעיל. אין באמור לעלל כדי למנוע מהקונה
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ן י להתקשר בהסכם ע0 מל מהגורמים דלעיל לאחר מועד אישור הסכס זה על ידי בית
! המשפט.

1

ו

כנגד תשלוס מלוא התמורה יקבל ו/או לרכוש הקונה את הממכר, כשחממכר נקי מכל חוב ו/או
| עלקול ו/או שעבוד ו/או זכות צד ג< בהתאם לסעיף 34א' לחוק המכר, התשכ"ח " 1968 באופן
ובתנאים המפורטים בהסכם זה והכל בכפוף להתקיימות התנאימ המתלים כאמור בסעיף 7

להלן.

8̂ לתשלומה ?. 4, התמידו? 31?1ע

! בתמורה לממכר ישלם הקונה לכ�וגסים ולכונסי הפועלים את הסכומים המפורטים להלן1 .?

4.1. הקונה ישלם לכוגסימ סך כולל של 29,509/928 ¤ (במילים: ע&ד^ יש�מינה מ*ל<ון ו?$*ש
1311̂ו3ש^ה $4לף ותשע מאיו* ועש1<6 וש3<ו3ה ש^ל*ס ו&ישיפ), במועדים ובתנאים 33

המפורטים להלן (להלן� "התמורה היאש1ג<ת ל3ו3ס<©"}:

4.1.1. במועד חתימת הקונה על תסכם זה, לשולמ לכתמים ע"י הקונה, בהעברה
לחשבון הכונסיט או גהמחאה בנקאית, או באמצעות מסירת ערבות
בנקאית קין של 3,480,008 ניח (במילים: שלושה מ<לי1ן וארג? מאות
1ח*ג*ש<^ אלף שקלז# יזרשינ*}, במקרה של מסירת ערבות בנקאית היא
תמומש מלד לאחר מועד אישור בית המשפט. סכום זה (או כתב הערבות
ככל שמתנה ערבות בנקאית) יוחזק על ידל הכונסים עד למועד התקיימות
התגאית חמתליס ויושב על ל1יהם במלואו, על פירותיו, אס וככל
שהתגאלמ הכ(,תלימ לא יוןקילמו וזאת בתוך 3 ימי עסקים לאחר חלוף
המועד שבו יתברר כ< המ איגמ מתקיימים. על אף האמור לעיל, הכוגסיס
לא ישיבו את הסכומ האמור לקלנח במקרה שבו הקתה יפר את הוראות

הסכמ זה בהתאמ לאמור בסעיפים 10.2 ו� 10.3 להלן.

̂.4.1. במועד הסגירה, ישלם הקונה לכונסיכו סך של 22,407,060 ¤ (במילים:
( אר*ע 8ואוו< ושמ3ל1 אלף שקל*̂נ ו*דש<*); בניכוי עש1*^ ושגייט ^ל^

כאמור בסעיף 4.5.1 להלן.

4.1,5. במועד קבלת הכספים מאו&ציירנ חוט, ולא יאוחר מ- 15 חודשים ממועד
מסגירוז, ישלם הקונה לכוכסיס את יתרת התמורה הראשתלת לכוגסים,
בסך של 928<2/6£2 1131 (במילים� ש5< 5**לי1ן שש מאיוג ח3?^של3ו ושג<0

51̂ו? שקל<ם חדשיט). 1051̂ש ^1 
̂ו  1תשעו31(א

אלף

4.2. בד בבד, הקונה ישלם לכונסל הפועלים סך כולל של 11,960,357 שו (במילים � אהד עשיר
̂ע1? שקל?© חדשים), במועדיה 1̂ת חימיש<מ ^ש  תש*ג 8א11* ש5^י© אלף ולוש 3^

מיליון

̂* וזפ^גלי6"> � ובתנאים המפורטים להלן (להלן: -"חת&גורה הףאשת315 לגיג

4.2,1. במועד חתימת הקונה על הסכם זה; ישולם לכוגסי הפועליט ע"י הקתה,
בהעברה לחשבון כונסי הפועלים, או בהמחאה בנקאית או באמצעות
( וו1מיש*3ו {יל^ 181 (במילים� 3 מסירת ערבות בגקאלת, סך של 1̂080,000
אלף שקל**4 חדשל^£. במקרה של מסירת ערבות בנקאית היא תמומש
מיד לאחר מועד אישור בית המשפט, סכ1מ זה (או כתב הערבות ככל
שניתנה ערבות בנקאית) יוחזק על ידי כונסי הפועלים עד למועד
התקיימות התנאימ המתלים ויושב על ידיחם במלואו, על. פלרזתיו, אמ
וככל שהתנאים המתלים לא יתקיימו וזאת בתוך 3 ימי עסקים לאחר
חלוף המועד שבו יתברר כי הס אינם מתקיימים. על אף האמור לעיל,
כונסי הפועלים לא ישיבו את חסכומ האמור לקונה במקרה שבו יפר

הקונה את הוראות הסכמ זה בהתאם לאמור בסעיף 10.2 ו- 10.3 להלן.
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4.2.2. במועד הסגירה ישלם הקונה לכוגסי הפועללס סך של 6,779,999 ¤
(במילים� שישה מיליון ש3*$ 3?א1ת ש^עי$3 ותשעת אלף ו$שע 8�או#

תשע<8 ?ו$שעה ש^לי0 ח?*שי£3>, בניכוי כאמור בסעיף 4.5.2 להלן.

4.2.3. במועד בו יתקבלו כספים מאופצללת הוט, ולא יאוחר מ- 15 חודשים
ממועד הסגלרה, לשלמ הקונה לכתסי הפועלים את יתרת התמורה
הראשונית לכוגסי הפועללס, בסך של 4,130/358 101 (במללימ� ארגעת
̂י1 ושלושים אלף ושלוש 8אוינ וח23יש<3* 1ש3<יגו? שקלי© $3 ) $יל^

ו*דש*נ*).

4.3. התמורה הראשונית לכתסיס ולכונסי הפועלים יחד, כאמור בסעיפים 4.1 ו- 4.2 לעיל,
תיקרא להלן� "1*ז#מ1ייו* ו*ראש*ג*ו*".

4.4. לכל סכומי התמורה הראשונית הנקובים בהסכם זח לעיל, יתוספו על ידי הקונה הפרשי
הצמדה למדד החל ממועד חתימת הסכמ זה ועד למועד ביצוע כל תשלום בפועל.

4.5. מהתשלומים המפורטים בסעיפים 2.! .4 ו� 4.2.2 לעיל ינוכו סכומים כדלקמן =

4.5.1. מהתשלום לכונסים המפורט בסעיף 4.1.2 לעיל ינוכו ם/57.460
מהתשלומים שבוצעו ו/או יבוצעו לאחר יום 16.1.17 ועד מועד הסגירה,
המפורטים להלן: (א) למגשרת (ב) דמל הסתגלות למגכ"ל החברה (מעבר
להודעה מוקדמת) (ג) לדירקטורים שכיחגו גמתיטין ממועד מינוי
הכונסימ עד להתפטרותט על פי הוראות הסכמ זה (ד) ליועמ"ש של
הדירקטורלוו (משרד פישר, בכר, חן.< וול אוריון ושות') (ח) למר חגי
אופנתיים (יועץ המס) (ו) לרו^ח אלי אל על כאמור בסעיף 8.3 להלן (ז)
עלויות ביטוח לדירקטורים של מוניטין בגין התקופה שמיומ 29.9.2016
ועד מועד ה0גלרח, ככל שיבוצע ביטוח כזה (בסעיף 4.5 זח להלן�
"חוגשלוטיו*") ובהקשר זה הצדדים יפעלו על מנת להוזיל את עלויות

הביטוח לרבות מתו הבהרות למבטח.

4.5.2. מהתשלום לכתסי הפועללם המפורט בסעיף 4.2.2 לעיל ינוכו 17.40/0
מהתשלומים.

4.6. בנוגע לאופציית הוט יפעלו הצדדים כדלקמן:

4.6.1. הצדדים יפעלו כדל לחבלא לדיון ואישור דירקטוריון מוגלטין ו/או מוניטין
אחזקות החלטה לפיה מו^טין אחזקות תחלק, עד למועד הסגירה, כדיבידנד בעלן,
למוניטין, את הזכויות באופציית הוט או את הוכות לפירותיח, וכדי שמוניטין
תחלקן, כדיבידנד בעין, מיד לאחר מבן, לכונסלמ, לכונסי הפועליס ולקונה על פי
ההחזקות הנוכחיות. מונלטין תודיע לקול אודות האמור ותורה לח להעביר ארל
הכספים שיגיעו למוניטין אחזקות בהתאמ לחלוקה כאמור. מונלטין תפנה לרשות
המסיט ותבקש דחלה של תשלומ המס, ככל שהדבר ניתן, בגין הדיבידנד בעין

כאמור עד למועד קבלת הכספים בגין -אופציית הוט בפועל.

4.6.2. אמ לאחר חלוקת כספי אופצלית הוט לכוגסים ולכונסי הפועלים תחול חבות
תשלומ לרשולות המס על ידי מוניטין ו/או על ידי מוניטין אחזקות בגין מימוש או
המחאת אופציית הוט לאחר שהתקבלת דרישה מהן בנושא, אזי במועד תשלומ
המס בפועל יעבירו הכונסימ, כונסל הפועלים והקונה למוניטין את חלקם
בתשלומי המס כאמור בהתאם להחזקות הנוכחיות, עד לגובה הסכומים שקלבלו
בגין אופצילת וזוט. ככל ומס זה כולו או חלקו יוחזר למוניטין ו/או למוניטין
אחזקות הן יעבירו את סכומ ההחזר, בניכוי ההוצאות הישירות שנדרשו להשגתו,
לכונסים, לכונטי הפועלים ולקונה בהתאם להחזקות הנוכחיות, מיד עמ קבלת

סכומ ההחזר כאמור.

**י / ^4-6� אם לפגי חל1קת כספי אופציית חוט לכונסים ולמנסי הפועלים, ידרשו רשויות
̂ תשל1?ז ממוניטין ו/או מוניטין אחזקות, ואם הרשויות תטרננח לבקשה ^ /^#̂
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לדחיית מועד תשלום חמס וינקטו בפועל צעדים לגבייתו, יפנו הצדדים לבית
המשפט בבקשה מתאימה ויפעלו על פי הוראות בית המשפט. במקרה זה, אם
לאחר הפנייה לבית המשפט לא יידחה תשלום המס, ויהא צורך לשלמו, ישולם
המס על ידי מומשין, והמוכרים מתחייבים להעמיד לצורך תשלום המס מימון
למוניטין בגובה 250/0 מסכום המס שיתחלק בין הכונסימ לכתסי הפועלים על פי
יחס ההחזקות ביניהם. העמדת המימון כאמור תהיה אך ורק מתוך כספים
שהמוכרים יקבלו מהקונה על פי הטכס זח (המוכרים לא יידרשו להעמיד מימון
ממקורות חיצוניים). עס התשלום בפועל על ידי קול, סכומ המימון אותו העמידו
הכונסימ וכתסי הפועלים כאמור, ייזקף על חשבון המס המגיע מהם לאור העקרון
של&יו יש להעביר אליהם את כספי אופציית חוט בניכוי כל הוצאה או מס תשיב

מוניטין לכתסימ ולכונסי פועלים את הסכומ שהעמידו כמימון כאמור.

4.6.4. אס על אף האמור לעיל יועברו הכספים בגין אופציית הוט לידי מוניטין ו/או

למוניטין אחזקות, הרי שהם יועברו לכתסיס, לכתסי הפועלים ולקתה על ידי
מומטין ו/או למוניטין אחזקות באופן מיידי בהתאס לתחזקות הנוכחיות, בניכוי
כל מס או הוצאה ישירה שחלו 1/או שיחולו על מוניטין ו/או מוניטין אחזק1ת בגלן

אופציית הוט.

4.6.5. יובהר כי במישור הצדדים להסכם זה יראו את אופציית הוט כאילו הומחתה לכל

דבר ועמן על דרך של דיבידנד בעין לכונסים, לכונסי המועלים ולקתה בהתאם
להחזקות הנוכחיות.

4.7. בנוגע לגלובסקום יפעלו הצדדים כדלקמן:

4.7.1. הצדדים יפעלו כדי להביא לדיון ואישור דירקטוריון מוניטין ו/או פבלישל החלטה

לפיה פבלישר תעביר למתיטין, עד למועד הסגירה, את זכויותיה לק^לת כספים

מגלובסקום, בין אם כהחזר הלוואת בעלים או שטר הון ובין אם בכל דרך אחרת,
בפירעון על חשבון שטרי ההון שמוניטין הנפיקה לפבלישר, ומיד לאחר מכן
תחלקן מוניטין כדיבידנד בעין לכתסיס, לכונסי הפועלים ולקתה על פי ההחזקות
הנוכחיות. פבלישר תעשה את כל הנדרש כדי שגלובסקוס תחלק את מלוא
הכספים שיתקבלו בידה ותימנע מפעולה שיש בה לפגוע בקבלת כספים

מגלובסקומ.

4.7.2. האמור בסעיף 4.6.3 לעיל יחול בשינויים המחוייבימ גט על גלובסקומ.

4.7.5. ככל שעל אף האמור לעיל יועברו כספים בגין גלובסקום לידי פגלישר ו/או לידי

מוניטין, הרי שהם יועברו לכתסימ, לכונסי הפועלים ולקונה על ידי פבלישר ו/אר
מוניטין באופן מיידי בהתאם להחזקות הנוכחיות, בניכוי כל מס אן הוצאה ישירה

שחל1 ו/או שיחולו על פגלישר ו/או מוניטין בגין קבלת הכספים מגלובסקום.

4.8. בנוגע לנכסים הכספיים של מוניטין אחזקות, הצדדים יפעלו כדי להביא לדיון ואישור

דירקטוריון מוניטין ו/או מוניטין אחזקות החלטה לפלח מוניטין אחזקות תחלק

למוניטין, עד למועד הסגירה, כדיבידנד, סך של 19,416,000 ש"ח, מתוך הנכסים הכספיים

של, מוניטין אחזקות, וכדי שמוניטין תחלק סכום זח, כדיבידנד, מיד לאחר מכן, לכוגסימ,

לכתסי הפועלים ולקונה על פי התחזקות הנוכחיות. כלומר 11,156,434 עח לכונסים,

3,378,384 ¤ לכתסי הפועלים 4,881,182-1 121. לקתה. דירקטוריון מוניטין יהא רשאי ליתן

לשם כך הוראות מכירה ביחס לגיירות הערך ומט"ח הכלולים בנכסים הכספיים של
מוניטין אחזקות.

4.9. למרות האמור בסעיפים 4.6 ו- 4.7 לעיל, אם הכספים בקשר עם אופציית הוט ובקשר עם

גלובסקום יגיעו לקבוצת מוניטין ו/או למי מטעמה ולא יועברו למוכרים כאמור בסעיפים

אלה, מכל סיבה שהיא, וחרף פעילותו של הקונה לעשות כדי להביא לקיום האמור

בסעלפיט אלרז, ישלם הקונה למוכרים סכומים בגובה של 57.460/0 מהכספים שיתקבלו

כאמור לכונסים ו- 17.40/0 מהסכומים חנ"ל לכונסי חפועלי0< בניכוי כל מס או הוצאה

1 ישירה שחלו ו/או שיחולו על מתיטין ו/או מוניטין אחזקות בגינמ בתוך 7 ימים מיום
1 קבלתם בידי קבוצת מוניטין או מי מטעמה.
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4.10. בנוגע לנכסים הנוספים, במועד קבלת כספים בידי קבוצת מוניטין ו/או מי מטעמה בגין
הנכסים חנוספימ, תשלם הקונה לכונסימ 57.460/0 מתכסים שיתקבלו בגין* חנכסימ
הנוספים ולכונסי הפועלים 17.40/0 מהכספים שיתקבלו בגין הנכסים הנוספים, בניכוי כל

מס או הוצאה בפועל שאושרה על ידי חמגהלת בגין מימוש הנכסים הנוספים.

11.*. כל התשלומים שעל הקונה או על מל מקבוצת מוניטין לשלם לכונסימ ולכונסי הפועלים
על פי תסכם זה ישולמו על ידי הקונה או על ידי מי מקבוצת מוניטין, לפי העניין, בשיק
בנקאי או בהעברה בנקאית לחשבונות המוכרים: לכונסים לחשבון הכונסיס, ולכונסי
הפועלים לחשבון כונסי הפועלים. שולם התשלום בהעברה בנקאית יישא הקונה בעלויות

ההעברה והתשלום ייחשב כנפרע רק לאחר זיכויו בפועל בחשבונות הנ"ל.

4.12. הקונה מתחייב כי הוא וכל נושא משרה שימונה על ידו בקבוצת מוניטין לא יעלו טענות
כלשהן כנגד ביצוע חלוקות הנזכרות בהסכם זה ו/או כשרותן והיותן על פי דין, לרבות
במסגרת הליכים נגזרים. בכל מקרה שבו הכונסיס ו/או כונסי הפועלים יידרשו להשיב
לאיזה מהחברות מקבוצת מוניטין כספים ו/או נכסים שהתקבלו לידיהם כתוצאה
מהחלוקות הנזכרות בהסכם זה הרי שהקונה ישפה את הכונסים וכונסי הפועלים בגין

סכומי ההשבה הנ"ל.

4.15. 3?3?3ו1ל£1

4.13.1. בתוך 2 ימי עסקים ממועד הסגירה הצדדים להסכם זה ימנו חברים
להנהלת, אשר,, בנוסף, תאושר על ידי דירקטוריון מוניטין כוועדה מיוחדת
מטעם דירקטוריון מוניטין ואשר תכהן בתפקידה עד לתום תקופת

הביניים השניה, ותפקידיה יהיו כדלקמן:

4.13.1.1. ניהול באופן בלעדי של הפעולות הקשורות במימוש הזכויות
על פי אופציית חוט, מימוש הזכויות לקבלת כספים
מגלובסקומ וטיפול בנושא הנכסים הנוספים, ובכלל זה
מימוש הנכסים הנוספים, וכן לפעול לקבלת הכספים
המגיעים ממקורות אלו לידי הכתסימ, כונסי הפועלים,

והקונה, באופן המיטבי בהקדם האפשרי.

1.2.�ג4.1. חברי המנהלת יבצעו כל פעולה הדרושה לצורך חשאת
התמורה שתתקבל מאופציית חוט, גלובסקומ והנכסים

הנוספים, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

4.13.1.5. עם מינוי חברי המנהלת, יימסר להם כתב פטור, החתום על
̂י ידי כל הצדדים להסכם זה, על פי הנוסח המצ"ב נ^ח יי

שיחתמ במועד הסגירה.

4.15.2. הקונה מתחייב לגרוס לכך שכל ההחלטות בקשר עס העניינים האמורים
בסעיף 4.13 לעיל יתקבלו אך ורק בהסכמה עם המנהלת.

4.15.3. המנחלת תמנה שלושה חברים. הכונסלס ימנו נתון 2 ימי עסקים ממועד
הסגירה נציג אחד מטעמם למנהלת, כונסי הפועלים ימנו בתוך 1 ימי
עסקים ממועד הסגירה נציג אחד מטעמם והקונה תמנה בתוך 1 ימי
עסקיט ממועד הסגירה נציג אחד מטעמו, זכויות הצבעת החברים
במנהלת יהיו לפי מהחזקות הנוכחיות (כל נציג לפי החזקותיו של מי
שמינה אותו). הצדדים יעשו מאמץ למנות שלושה חברים שימיו מקובלים
הן על המוכרים והן על הקונה. לא מינה אחד הצדדים נציג למנהלת, תפעל
המנהלת באמצעות הנציגים שמונו. כל צד ישא בעלות נציגו במנהלת. אמ
יהיו למנהלת, לשם מימוש תפקידיה, הוצאות כגון שכר יועצים, הכל כפי
מה שתחליט המנהלת, יישאו הצדדים בהוצאות אלו על פי שיעור

| החחזקות הנוכחיות.
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4.13.4, עד למועד הסגירה, יחתמו מוניטין, מוניטין אחזקות, גלובט תקשורת
ופבלישר, וכל חברה בת או נכדה רלוונטית אחרת לעניין זה, על ייפוי כוח
בלתי חוזר בנוסח המצורף ב3ס$ו? "10". להסכם זה, המייפה את כוחם של
חבה המנהלת לפעול בהתאם לאמור בסעיף 4.13.1 לעיל ועל כתב הפטור

המכר בסעיף 4.13.1.3 לעיל.

4.14. א0 יחול מע"מ על תשלום כלשחוא על פי הסכם זה, הוא יתוסף לתשלום כנגד חשבונית
מס כדין.

5.1. להבטחת קיום התחייבויות הקונה על פי סעיפים 4.1.3 ו� 4.2.3 לעיל, תשעבד הקונה
לטובת הכונסים וכונסי הפועלים, במועד הסגירה, בשעבוד ספציפי מדתה ראשונה, את
הזכויות באופציית חוט או בפלרותיה שיחולקו לה בהתאם לאמור בסעיף 4.6 לעיל (בסעיף
זה להלן� "י#ג1י<ז* ה&ש^&דו&יי), כדלקמן: לכתסיס - שעבוד על 0/מ57.46 מהזכויות
המשועבדות; לכונסי הפועלים - שעבוד על 17.40/0 מהזכויות המשועבדות, בחתאמ

לאגרות החוב המצורפות כ<?8.ח."11" להסכם זה.

5.2. בנוסף, להבטחת האמור בסעיף 4.6 לעיל, יחתמו מוניטין ומוניטין אחזקות על מסמכי
שעבוד לטובת הכוננים וכונסי הפועלים על הזכויות בגין אופציית חוט והכספים ככל
שיגיעו לידיהן בגינה,- להבטחת האמור בסעיף 4.7.2 לעיל יחתמו פבלישר ומוניטין על
מסמכי שעבוד לטובת חכונסימ וכונסי הפועלים על זכויותיהן בגלובסקום ו/או הכספים
ככל שיגיעו בגינן? להבטחת האמור בסעיפים 4:10 ו-4.8 לעיל יחתמו מתיטץ, פבלישר
תלובט תקשורת וכל חברה בת או נכדה רלוונטית אחרת לעניין זה על המסמכים
הדרושים לשעבוד המנסים הנוספימ והכספים שיגיעו בגינם, והכל כדלקמן: לכ�ונסיט -על
0/ס57.46 מהגכסיכ* {לכונסי הפועלים - על 17.40/0 מהנכסים, בנוסח המצורף בןס0ו1//13"

להסכם זה.

5.3. כל אחד מהמוכרים יהיה זכאי לעשות שימוש בשעבודים שיינתנו לו כאמור בסעיפים 5.1

ו- 5.2-לעיל באופן עצמאי ועל פ< שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם להוראות הסכם זה.

5.4. הצדדים יפעלו לרישום כל הבטחונור* תוך 7 ימים ממועד הסגירה.

קה תההז 6- ס*< לת הע^ה##1?.ך

6.1. במועד הסגירה, וכתנאי לסגירה, יב^עו הצדדים את הפעולות דלקמן, בעת ובעונה אחת:

6.1.1. הקונה ישלס את מלוא התמורה הראשונית.

6x1. יבוצעו כל הפעולות שמועד ביצוען עד למועד הסגירה כאמור בסעיפיה 4.6,
4.7, ו-4.8 לעיל.

6.1.3. יימסרו לקונה ולמוכרים פרוטוקולים של החלטות דירקסוריוני מוניטין,
מוניטין אחזקות, פבלישר וגלוגס תקשורת המאשרות הסכם זה

והמאשוות את כל הפעולות שיש לבצען על פי הסכם וח. ?

6,1.4. תימסרנה הודעות התפטרות של שלושת הדירקטורים שמונו מטעם

הכונסים או מי מחכו שמונה במוגיטין, פבלישר, כספים, מוניטין אחזקות
וכן בכל תאגיד אתר בקבוצת מוניטין שבו מתל כדירקטורים, וזאת לאחר
אישור ההחלטה והפרוטוקול האמורים בסעיף 6,1.3 לעיל, וכנגד תשלום

שכרם כאמור בסעיף 8.3 להלן.

6.1.5. המוכרים ימסרו לקונה שטרי העברת מניות, בנוסח המצורף כנ3$וו "1$"
. להסכם זה, להעברת הממכר מהמוכרים על שמ הקונה ולמסירתו לקונה.
!/ מובהר, כי רק עמ מסירת שטרי העברת המגלות לקוגה, תעבור הבעלות **$ *

̂ק4, בממכר לידי הקונה.
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6.1.6. יימסר לצדדים ייפוי כוח בלתי .חוזר וכתב פטור לחברי המנהלת כמפורט
בסעיפים 4.13.1.3 ו- 4.13.4 לעיל.

.6.1. הקונה ימסור למוכרים אגרות חוב החתומות על ידי הקונה כאמור בסעיף 7
5.1 לעיל.

6,1.5. יימסרו מסמכי השעבוד חתומים על ידי מוניטין ו/או כל אחת מחברות
הבת של מוניטין על פי העניין כאמור בסעיף 5.2 לעיל.

6.1,9. יוחלפו המסמכים הדרושים למימוש הסדר בראון אחזקות שהסכמה לגבל
תוכנו וחתימתו על ידי בנק הפועלים והקונה יהוו תנאי יסו1י להסכם מול

כונסי הפועלים (ומולם בלבד).

62. הצדדים מתחייבים, האחד כלפי השני, לחתום על כל מסמך ולהמציא כל אישור שיידרש
על מגת לבצע את העסקה (כל צד בנוגע למסמכים שעליו להמציא על פי הסכם זה),
להעביר את הזכויות בממכר על שמ הקונה, ולרשום את כל הביטחונות לטובת המוכתם.

6.3. העברת הזכויות בממכר על שמ הקונה תיעשה על ידי הקונה ועל חשבונו. רישום
הביטחונות ייעשו על ידי המוכרים ועל חשבתם.,

6.4. על אף האמור, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.2 לעלל, מובהר כל עט מסירתם לקונה של
המסמכים שעל המוכרים למסור לקונה על פ< הסכם זה עד למועד הסגירה (כולל), יצאו
המוכרים ידי חובתם לכל דבר ועניין בכל הנוגע לחעברת הממכר ומסירת מסמכי
המוכרים תחווה מסירת החזקה בממכר לכל דבר ועניןי. למען הסר ספק מובהר כי לא
יהיה צורך בביצוע מסירה פלזית של תעודות מניה ו/או בהנפקת תעודות ממה על ידי

המוכרים.

6.5. מוסכמ ומובחר בזאת כי כל הדיווחים וההודעות הנוגעים לעסקה ככל שנדרשים, הן
לרשמ החברות, והן לכל גורם אחר, יבוצעו החל ממועד הסגירה על לדי הקונה. ככל
שתידרש חתימת המוכרים המ יוסיפו את חתימתם בתוך 7 <מי0 מקבלת פניה בכתב

מהקונה, ובלבד שלא לחיה בכך בכדי להטיל על המוכרים חבות ו/או אחריות כלשהן.

6.6. במועד הסגירה, הממכר שלועבר לקונה 1 (א) יהיה נקי מכל חוב, עיקול, שעבוד, עכבון,
אופציה בקשר אליהם או כל זכות אחרת של גורם כלשהו, לרבות של החברות ו/או בראוו
אחזקות ו/או מי מטעמם, למעט זכויות וחובות על 0י מסמכי חליסוד (ב) יקנח לכל מל
שיחזלק בו את בל הזכויות הקבועות בהסכם זח ובתקנון מונלטין ולרבות הזכויות

הכלולות בהגדרת הממכר לעלל.

י- ת(א<6.0ו#!<מ
הסכם זה כפוף לקיומם של התנאים המתלים הבאיט:

7.1. יינתן להתקשרות שעל פי חסכמ זה אישור בית המשפט. הכלנסלם וכונסל הפועלים יגישו
לבית המשפט בקשה למתן הוראות באשר להתקשרות על 0י הסכם זה, בה יובהר כי

מדובר בהצעת המגשרת ויבקשו את הוראותיו של מת המשפט בעניין.

7.2. ביצוע כל הפעולות שיש לבצען עד למועד הסגירה, לרבות קבלת אישור חדירקטוריתים
4.7 ו-4,8 לעיל. והשלמת הביצוע של חלוקות הדיבידנד על פי סעיפים 4.6,

73. לא התקיימו התנאים המתלים (כאמור בסעיף זה לעיל ולהלן), עד למועד החל 90 יום
ממועד חגשת הבקשה למתן הוראות לבית המשפט, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לבטל
הסכם זה בהודעה בכתב, ולאיזה מן הצדדים לא יהיו טענות כלפי משגהו. במקרה זה
; יחזירו רזכונסימ וכוגסי הפועלים לקונה את סכוס התשלום הראשון ששולם כחלק
מהתמורה הראשונית, או את כתב הערבות הבנקאית אט זו נמסרה חלף תשלום לפל
§*+. , העניין, כאמור בסעיפים 4,1.1 ו~ 4.2.1 לעיל בצירוף פירותיו בפו�על ככל שיחלו, בתוך
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שלושה ימי עסקים ממועד הודעת הביטול דלעיל, והכל בכפוף לאמור בסעיף 10 להלן,
במקרה שאי מתן האישור נבע מהפרה מצד הקונה.

7.4. מובהר כל אי התקיימות התנאים המתלים ביחס לממכר הכתסימ ייחשב כאי התקיימות
התנאים המתלים גמ ביחס לממכר כוגסי הפועלים, אך לא להיפך.

: 7.5. נדרש על פי חדין אישור חממוגה על חגבל<ס עסקיים לרכישת חממכר, אזי בתוך 10 ימים
ממתן אישור בית המשפט לעסקה, יפנו הקונה ומוניטין, לממונה על הגבלים עסקיים
לקבלת אישורו. קבלת אישורו של הממונה לעסקה מהווה תנאי מתלח נוסף לחסכמ זח.
התנגד חממוגה לעסקה או התנה את אישורו לח בתנאי מהותי כלשהו, יראו את התגאי
המתלה ככזה שלא התקיים; 1אול0 חרף האמור לעיל, אט התגה הממונה את אישורו
בתגאי מהותי כאמור, רשאי הקונה, על פי שיקול דעתו המוחלט, להודיע למוכרים בתוך 7
ימיס ממועד קבלת הודעת הממונה על מתן האישור בתנאים, כי הקתה מקבל את תנאי

הממונה, ובמקרה כזה ייחשב תנאי זה כתנאי שהתקיים.

8. 8^@^3שלו3^

8.1. בכל מס או היטל בגין הממכר, אמ וככל שיחולו מכוח הוראות כל דלן� על מוכר מניות,

ילשאו חכונסים או כונסי הפועלים, כל אחד לפי חבות המס המוטלת עליו בגין חלקו
בתמורה, וזאת בכפוף לסדרי תגשייה הקבועים ברץ.

8.2. בכל מס או היטל בגין* הממכר, א0 וככל שיחולו מכות הוראות כל דין על רוכש מניות,
יישא הקונה.

8.3. כל צד יישא בהוצאותיו בקשר עם עריכת הסכמ זה וביצועו, כמו כן, ישא כל צד עצמאית

בהוצאות המשפטיות שחלו לו ו/או חלו עליו במסגרת פר"ק 32206-09-16 ופר"ק "1165
09-16. על אף האמור, מוסכם ומובחר, מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 4.5 לעיל כי מוניטין

דירקטורים שכיהנו בה עד למועד התפטרותט כאמור, וכן תישא בשכר המגשרת ובשכר ה
מוסכם כי הצדדים יפעלו על מגת שמוניטין תישא במלוא שכרו של מר אלי אל על בגין
הערכת חשתי שהכין ושגמסרה לדירקטוריון מוגיטין, בסכום כולל של 90,000 ש"ח
בתוספת מע"מ. הצדדים יפעלו לכך שהתשלומים בגין שכר הדירקטורים ובגין חוות דעת
מר אל על ישולמו על ידי מוגיטין בתוך 7 ימיס ממועד קבלת אישור בית המשפט להסכם
זה וככל ששיעורט עד למועד חסגירח אינו ידוע וניתן לחישוב במועד זה, ישולמו

תשלומים אלו או השלמתם, עד למועד הסגירה.

8.4. מוסכם, כי מכל התשלומים שתעביר הקתה למוכרים, לנוכח מס במקור כדין, אלא אם

המוכרות תצגנה בטרם מועד התשלום אישורי ניכוי מס במקור המורים על פטור או על
שיעורי ניכוי מס מופחתים. כל מס במקור שישולם יחשב כשכום ששולם על חשבון

התמורה למוכרים.

̂יייאח? 3<י*ס .לת$ו10ו3 הגי3*<ט 9- ל

9.1. מוגיטין תפעל במהלך תקופת חביגלים הראשונה והשניה בתום לב, לפי מיטב שיקול

דעתה והבנתה על מנת להשיא את עסקי מוניטין וחברות חבת של מוגיטין, ותימנע
מפעולות שאינן במהלך חעסקים הרגיל, אלא בהתאם לאמור בסעיפים 9.2 ו- 9.3 להלן.

9.2. על אף האמור בסעיף 9.1 לעיל, ככל שידרש במהלך תקופת הביניים הראשוגה ביצוע #ל

פעולה שאלנה במהלך העסקים הרגיל, תינתן לקתה התראה על כך מראש של 7 ימי עבודה
לפחות.

9.3. על אף האמור בסעיף 9.1 לעיל, ככל שידרש במתלך תקופת הביניים השניה ביצוע של

ו פעולה שאינה במהלך העסקים הרגיל שיש להם גגלעח לאופציית חוט, גלובסקום
והנכסים הנוספים, תינתן לחוכרים התראה על כך מראש של 7 ימי עבודה לפחות. האמור

לא יחול על פעולות שאושרו על ידי המגהלת.
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9.4. מבלי לגרוע מהאמור, הקינה מתחייב כי מוניטין לא תבצע כל. פעולה שיש בה כדי לפגוע
בזכויות הכתסלס וכתסי הפועלים ו/או שתפגע בתמורה שתשולם לתמ ו/או בנכסים

ובזכויות שיחולקו להם בהתאמ לסעיף 4 לעיל.

35115 יתת3119  ̂ .10

10.1. הפר צד להסכם זה הוראה מהוראותיו, יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדימ הקבועים
בחוק החוזלס (תחפות בשל הפרת הסכם}, התשל"א�1970, ואלן בהוראות סעיף זה להלן
כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות הצדדים במקרה של הפרת איזו

מהתחייבויות הצד האחר.

10.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעלף 10.1 לעיל, מוסכם בזאת כי ביטול הסכם זה כדין על ידי
המוכרים או מי מהס בגיו הפרה יסודית של הסכם זה מצד הקונה יקנה לכונסימ ולכונסי
הפועלים, זכות לפיצוי קבוע, מוסכם ומוערך מראש, בסכלמ בשקלים חדשים השווה ל�
4,500,000 עח (ארבעה וחצי מיליון ש*), שיחולקו בין הכונסימ לבין כוגסי הבועלים
כדלקמן� לכונסימ - 000<3,450 ויח, לכונסי ה&יועללם - 1,050,000 עח, והכל מבלי לגרוע
מכל זכות ו/או תרופה אחרים או נוספים העומדים לכונסימ ו/או לכתסי הפועלים

בנסיבות העניין.

10.5. במקרה של ביטול ההסכם כדין על ידי המוכרים או מי מהס בגין הפרה יסודית של
ההסכם על ידי הקונה, בנוסף לכל סעד אחר העומד למ1כ1ימ על פי כל דין, יהיו המוכרים
זכאיס (אך לא חייבים) לפעול לכך שמוניטין תתקשר בהסכם עם מר דוד דוידוביץ' או עם
כל מצלע אחר לפי שיקול דעתם למכירת הממכר כולו או חלקו או בהסכם למכירת
המניות המוחזקות על ידי מוניטין בפבלישר וכספים , לרבות הלוואות הבעלים שהעמידה
מוניטין לחברות אלה (וזאת, ביחס להצעת דוידוביץ', ככל שהצעת דוידוביץ1 תחיה עדיין
בתוקף) וזאת בתמורה של 45 מיליון ¤, לפחות, והקונה מתחייב שהוא וכל מל מטעמו לא
יעלו כל התנגדות שהיא למכירה וחוא מוותר מראש על כל טענח בעגיין זה. במקרה של

מכירה כאמור יחיה נושא הפיצוי המוסכם כפוף לשיקול דעת בית המשפט.

10.4. כל צד יהיה זכאי לבטל וזסכס זה עקב הפרתו היסודית על, ידי הצד המפר, ובלבד שנתן
התראה של 14 ימים מראש בדבר כוונתו לעשות כן, ובפרק זמן זה לא תיקן הצד המפר

את הטעון תיקון.

10.5. איחור של עד שגעה ימים בביצוע כל התחייבות של הקונה, לא יהווה הפרה ולא יפעיל
סנקציה. כל תשלום של התמורה שלא ישולט במועד יישא ריבית בשיעור ריבית חח"ד
המקובלת אותה שעה בבנק לאומי לישראל בע'ימ על אשראימ בלתי מאושרים בחריגה
ממסגרת, וזאת החל משבעה ימים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי הסכם זה ועד
לתשלומו המלא בפועל. איחור של למעלה מארבעה עשר ימים בביצוע תשלומ מתשלומי

התמורה יהווה הפרה יסודית של הסכם זח.

10.6. איחור מצד המוכרים בקיום הוראות תסכם זוז מטעט כלשהו אשר אינו בשללטתמ,
לרבות עיכוב בשל החלטות בית המשפט ו/או רשט החברות ו/או כל רשות אחרת ו/או צד
ג' כלשהו שאינו בשליטת המוכרים, לא ייחשב כהפרה של הסכם זח, אולם המועד לקלום
התחייבויות הקונה אשר נקבע בהסכם זה כי הן כפופות לקיום התחייבויות המוכרים

ילדחה בהתאמה.

10.7. מוסכם על הצדדים כי חפרה של אחד או יותר מסעיפים המפורטים להלן תחשב כהפרה
8.4,88 ו- 12. ,6 4 (בכפוף לאמור בסעיף 10.5 לעלל), 3, יסודית של הסכם זה * 2,

11.1, הצדדים יעשו מאמץ לפתור סכסוכים בהסכמה ובהידברות ביניהם לתקופה של שבעה
*^ , / ימימ ממועד פניית מי מהצדדים בכפוף למקרים דחופים. בטרם פגיה לבית המשפט.
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11.2. הסמכות הבלעדית להכרעה בכל סכסוך או מחלוקת בקשר להסכם זח, ביצועו ו/או
פרשנותו, מוקנית בזאת לבית המשפט כהגדרתו בהסכם זח, והקונה מבלע בחתימתו על
הסכם זה את הסכמתו לבירור כל מחלוקת בינו לבין1 המוכרים בהליך של בקשה למתו

הוראות.

12. שז&ויו

12.1. כל צד להסכם זה (להלן� "ו?צ1 ו?משלט"), רשאי לשלם כל תשלום שחובת תשלומו חלה,
.- "ואגד תח"ג"), ובלבד שחתרה בצד בהתאם להוראות תסכם זה, על הצד האחר (להלן
החייב בכתב שבעו? (7) ימימ בטרס ביצוע אותו תשלום, וזאת אלא אמ נקבע בהסכם

הסדר אתר להבטחת ביצוע התשלום.

12.2. באם בוצע תשלום כלשהו על ידי הצד המשלם כאמור, יהא הצד המשלם זכאי, אלא א0
כן נקבע אחרת בהסכמ זה, להחזר אותו סכום ששילם תוך שבעה (7) ימיט מיום תשלומו
כשהוא נושא ריבית בשיעור ריבית חח"ד המקובלת אותת שעה בבנק לאומי לישראל
בע"מ על אשראימ בלתי מאושרים בחריגה ממסגרת, החל מיום התשלום על ידי הצד
המשלם ועד למועד החזר הסכום אליו. בכל מקרה מובהר כי הקונה לא יהא רשאי לשלם,
בעבור המוכרים חובות שנוסרו בטרם מועד צו מינוי הכונסלס ו/או כונסי הפועלים, שאץ

על הכונסימ ו/או כונסי הפועלים חובה על פי דין לשלמם, ולקזזם מהתמורה.

12.3. מוסכמ כי הסכם זה אעו בגדר חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות רשות כלשהי וכי הוא
מסדיר אך ורק את מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה.

12.4. לא אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות כלשהי מהזכויות הנתונות לו על פי הסכם
זה ו/או על פי דין, במקרה מסוים או בסדרת מקרלמ, לא יראו בכך ויתור על הזכות
האמורה ו/או על זכויות אחרות כלשהו' אורכה ו/או דחית לא יהיו בני תוקף, אלא אם

יינתנו מראש ובכתב.

12.5. הצדדים מתחייבים לנקוט בכל הצעדים הנוספים (לרבות, ומבלי למעט מהאמור לעיל,
חתימה על מסמכימ נוספים), אשר לדרשו או יהיו רצויים לשם יישומו של הסכם זה

וביצועו, כלשונו וכרוחו.

12.6. שינויים בהסכם זה יהיו תקפימ אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים
להסכם.

12.7. בחתימתו על הסכם זח מוותר כל צד כלפי משכהו, ובכלל זה כלפי הכתסימ וכתסי
הפועלים, וכלפי חברי דירקטוריון מוניטין וחברות חבת של מוניטין על כל זכות תביעה
ו/או טענה בקשר לפעולותיו במוניטין� ו/או בחברות הבת של מוניטין ו/אן בקשר אליהן1,

והכל ממועד מינוי הכונסימ.

12.8. בחתימתו על הסכם זה מוותר כל צד כלפי משנהו על זכויות קיזוז ו/או עכבון בנוגע לכל
תשלום ו/או החזר המגיע על פי הסכם זה וכן גלפי הממכר. הקוגח לא יחלה זכאי לקזז
סכומים כלשהם בגין טעגות כלשהן מתשלומי התמורה ומכל תשלום אחר אשר הוא חייב
בתשלומו על פי הסכם זח, ועליו לשלם את התמורה והתשלומים על פיו במלואם

ובמועדמ.

12.9. מובהר כי חיובים או התחייבויות שגקבעו בהסכבו יזה כי ייעשו על ידי הכתסימ או כתמי
הפועלים, לפי העניין1, ייעשו בתוקף תפקודם ככונסיס או ככונסי הפועלים, ולא באופן
אישי. הכונסימ וכתסי הפועלים לא יישאו באחריות אלשית כלפי הקונה ו/או כלפי
אחדים בנוגע לביצוע תשלוט או פעולה גלשהס, אלא יישאו אך ורק באחריות בתוקף
תפקידם ככונסימ או ככתסלי הפועלים כאמור. עוד מוסכמ כי הכתסיט או כונסי הפועלים

אינם מייצגים את הקונה בכל הקשור להסכם זה,

/ 11.10. הקונה מצהיר שהוא אינו חותם על תסכם זח בנאמנות עבור אחר/ימ.
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12.11. הודעות בקשר להסכם זה תשלחנה בדואר רשום או תימסרנה במסירה אישית על פי מעני
הצדדים הנקובים להלן, או כל מען אחר בישראל, עליו ונבוא הודעה מתאימה בכתב, או

באמצעות הפקס הנקוב ליד מע3ם או כל פקס אחר עליו תבוא חודעה מתאימה בכתב,

יראו כל תודעה כאילו נמסרה למענה במוקדם שבץ המועמדים הבאימ: אמ כמטרה ביד �
ע0 מסירתה בפועל (או הצעתה לנמען, במקרה של סרוב לקבלה) ,? ואם נשלחה בדואר
רשום - עם חלוף שלושה (3) ימי עסקים מהמועד גו נמסרה למשלוח בדואר רשום, ואם
גשלחה בפקס - במועד יום העסקים הראשון לאחר המועד הנקוב באישור המשלוח

המופק מהפקסימיללה המשלחת:

חכוגסיט - אצל מטרי, מאירי ושות' עורכי דיו, רה' מנחם בגין 7, רמת גן 52681, טלי .<
03-6109000, פקס: 03-6109009.

ואצל. מיתר ליקוותיק גבע לשם טל רשות', עורכי דין, דרך אבא הלל 16, רמת גן
.03-61031X1 ;5268102, טלי: 03-6103100, 0קס

כונסי הפועלים ~ אצל גורניצקי ושות', עורכי דין, שח רוטשילד 42, תל אביב,
6578403, טלי: 03-7109191, פקס: 03-5606555.

הקונה - אצל עו"ד בועז אדלשטיין ממשרד גולדמן, ארליך, אדלשטילן, אביגד ושות',
דרך אבא הלל 14 רמת גן טלי • 034139906, פקסי: 03-6139996.

מוניטין, פבלישר ומוניטין אחזקות - רה' האצ"ל 53 ראשון לציון, טלי:
 , פקסי.: .

/ ולרא<ת גאי ה7#די0 על החת&ז

מגס* בפועלים

 ..92$$ 59ל^שר, 3?51?^<1 אחזקות תלי&ס תקשורת
#9<ט<1, א*ש1ל ..

̂*ם ̂י ו?ו^£3 רלעלל $$ל שו?£3 קש1ו*י3^ אל* ו/א1 מח**  ל3ל ^
ת*  הס#3

̂ז1? #ת ^5י הח"מ ^אשר^ 
̂התאם ת&ם, וגמו גן ©אש1ת מ ולתיו^גותיי יהצו1רת< ?י א1שר1 במוסדות תח&רו!  #?ה< וג* א3על ג&

ל3ד1ש על 3< תקנון תתגרו* יעל 6* 3ל רין*

̂ 0גלישר ע*תוג1ת (1983) גע"מ מו1*ט*( עתונ1ת מג"נג <ל1

 ^לו^^ אתזקות בקשירת גע"ג*
טונ*ט*ן *מת\גות אחזקות (1982) גע"מ

̂?ש1ר עו"ד
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אני הח"מ, , עורך דינו של הקונה מאשר בזאת כדלקמן:

ג- ה"ה _______ ו- אשר חתמו בשמ הקונה על ההסכם, מוסמכים לחתוט
בשמו על הסכם זה.

1. התקבלו אצל הקונה כל ההחלטות הגדדשות לשמ חתימתו על חסכמ זה וחתימת הקוגה דלעיל
מחייבת אותו בכל הקשור להסכמ זה.

תאריך , עו"ד

אני הח"מ, .., עורך ךיגם של מוניטין� עתונוה בע"מ, גלובס פבלישר עיתונות (1983)
̂*") מאשר בע"מ, מוגיטיך עיתונות אחזקות (1955) בע"מ וגלובס אחזקות תקשורת בע'ימ (להלו י. >'ו*חגר

בזאת כדלקמן�

3. ח"ה ו- " אשר חתמו בשם החברות על ההסכמ, מוטמכיט לחתומ
גשמןעלהסכמ זה.

4. התקבלו אצל החברות כל ההחלטות ה3דרשות לשמ חתימתו על חסכט זח וחתימתן דלעיל
מחייבת אותן בכל הקשור להסכם זה.

ך
,,
עו ^ 

_"" 
. - ——

\0
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עמוד 1 מתוך 74

בגיונ ה3*שפג1 המחוזי פח'ק 16-?32206-0
<פו גקשה מ'ז, 8 ?3תל-אפי1:-
5פ3י 103?נשיא א. אותשט"ן

****?_* ע7#"ד רונן מטרי ואיל יוזוגסקי,
גתפקיןט ככונס* גגסיט על ג3ט*מ של הו&יוונ

אצל � מטר<, מא<רי ושו*ג', עורכי דין
מיתוג שפע ט< 1, גמטגייס

טל©ו � 000ק610-<0ן 0,ק7ייכ(יליה . 03-6109009
ואצל. מיתר ליקוותיק גבע לשם טל ושווני, עויכי 1<{

מוח� אבא הל< ס<למ- 6ג, רטונ-גו 5220608
̂יח� 03-6103111 ̂י. 6103100-ג0; פקקוימ טלפ

יבעני<^ 3נק לא1מי לישל>1ל געי"מ, ח.צ. 520018078
על <7י ב''ג ב?<1מ� ל<קחז1:יק גכע לשט ט< ושותי, ע<רכי דין

̂ו 5250608 מירן אכא 77<2 סילבר16, רמונ-
̂ז ? 103111*-03 1̂�, 3,03-6103100קש<מיל טל1

לעל יי< ב"ב מטרי, מאירי 1שוו3', וטרגי זק
כנרחיב שפע טל 1, גבעת<<0

זן�. 03-6109000,- פקסימיליה^ 03-6109009 ט̂'
ו'גנק;

יעניין,! 1. גכסי משפחת פישטן גע"ט, ח�פ. 026*51075
2. ג!יש *גת גע"מ, ח.פ. 512696543

̂ז 1ארן' על-<די ב''כ עה?"י שלים גילדמ
מרחיב טנחם בגלן 7, רמז1 וז 5268102

̂ז� 9934*03-75 ג'קסיטיל טלפון� 03-7549933!
הח5יודנ;

̂: 1;, א*לק<1פ 1*ג"מ יבענ
או( עדגה1וי גבי ג.

ג. גג' אלתה גר או<
̂וט<ין ד?  ̂

 מען
על-ידי ג''כ *6הי'ד

מדרך אבא הלל 14, רטונ גו
^אץ? <ב*31י<ך1 ג- 120 ג*עוגלי גלוגס גאנ*)ג<גווג וע? עיתוגאי גלוגס

̂ וז1רמ1\טיין ̂'או אלו על-ידי ב''כ עות''ז* גל<ה הותשטיין 
0רח' א2{ גג<ר1ל 121, תל אביג

ט$. 03-5220010; מקסיטיליח� 03-5270519
עיתונאי גל&ס?

ומננ<יו: מ(1גל*ז?3הו יד כ 110 \ת ם ני - וי נלן^

יןמ -^
̂ס! עוו^ייק^וצלנ^ל

.�"̂ ? 1 -י* ג"ג **א3"ד 0*י�*ז< 3?~ל !"�

̂ 0^ה'מ)5נן"לב'צ1עמ ועל מי 5^יד01י1^כםז?ג#ו
/ ל011 30-4-17- £888<**<** ̂ן 11̂ ?̂ ̂י 1̂ ^  ̂ ̂נ: : י

1 � �(ויי"? יייי-
1̂ ̂, ^ר3י'*?ז< {�קין  ?<

6*"̂ *1*58 .*,'̂ ,- -ויג). ̂'-טג" ק�ל� ג'ז
̂מ 3נק 1?פו<1לי0; תנונסימ מט

ע"י ב"ג *גוה''7 שטוליק קגיוטו ו/א1 גדעון קיט ואח'
מו'תוגדוגגוג 10 מלהגיב

טלפון� 03-7525222: פקס� 03-7527555
̂נ<*1.1 כוגןזו7גפס*נ1ה1שג(י י

מדחי חשלחגיה 2, וגל אביב

; בענייו! מוניטין עיזגיגווג גע"0נ —

; ^832353311)2042139172(102480674092 24/04/2017
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גג*ונ ##שפ$ המחוזי 3ל"ק 52206-09-16

"<10 ? . גקשה#סי8 | £ז3ל-א3<1:
ג3נ* ג&�י- ו?נש?א א. או1נש?*<+ו

̂י1 לוגן נ<טר< וא*ל ז*וזוג:ק1??י, £#ל*0 *גיו
ם על גכ^יט של היורות גגוג** גכ?* 01 )̂31$

אצל � מגירי, מאירי ושור!', עורכי דין
מרחוב שפע טל 1, גבעוניים

לפון � 03-6109000. פק0ינ?ילית � ?610900<0  ̂ :
ואצל � מיוגר ליקוורגיק ג&ילשט טל ושות', עורכי דין

מז�רך אבא הלל גזילבר 16, רמת�גן 3250603
03-6103X1:1 �טלפון� 03-6103100; פקסימיליה :

3$*ג3<*ו,י ג75ן לא1נ(< <<שראל גע"מ, ח.צ. 520018078
: על יד< ב''כ מ<תר ליקיורניק ג3ע לשכ* טל ושית', עורכ< דין

-מירך אבא הללסילגר 16, רמו5-גף5250608
£לפ1ץ ז 00ג03-6103,- פקסימיליה � 05-6103111

ועל ירי כ"כ מטרי, מאירי ישו�ונ*, עורכי דלן
מדחוג שקע טל 1, גבעוניים

טלפון � 103-6109000 פקסימיליה .? 03-6109009

80(<<<1; 1- נכס* בגש&חרנ ^יש^ ג*ג"ג<, ח.פ. 510756026
2. *£יש ערג גע"0; ח.פ. 512696543

על-ידי ג"כ עוה'יד שלום גוליבלט ואחי
5268X02 ̂ס בג<ו 7, רמת גן מרחוב מנ

סלפין ?. 3ג?05-7549; פקסימיליה.- 03-7549934

*1:ע<י*ן4 1. אילקור^ ג*ג"מ !
2, גגי עלגה גי א1ן |

3. גגי אלונה- 1ר און
על-ידי ב"כ עות"ד גועז אדלשטיץ

4ג, רמת גן מדרך אבא הלל
ביאימ

1גע5ייו1 *- 120 #ע1גדי גלוגקו גא^עות יעד עיתוגאי גליגס
על-ידי כ"כ עולז''ד גלילה ?חורנשטיין ו/אן- אל<ו חורנשטייו

מרחיאבוגגיחל121,ת<אב<ג !
טל': 03-5220030; פקסימיליה� 03-5270519 !
̂ינאיגלו1:ש; ו ?* :

̂י 7ן3וצ11 גלובני ̂$ כהן ועיי- כ- 100 אחל*נ4 מעו ^ע?<יו1 מ1גל*
(/א! יובל ארד ן/אי וגומר ז�וד על-יז�< ב''כ עוח''-ד ליזת חדש 

האו שולי שגי ן/או רפאל ואבד ו/או עד< כתן
2, רמת גן מדרך גן גוריו!1

03-6198X96 �0̂!3ק7זימילית טלי� 6197688-
̂ס; <ל עי3.די.ק£י*:1*

̂ יוגזף ^גקל7 עו"ז*/ מגוןל ג*<יו)ז' לג93י מר אליעזי פ*ש8ע יבענ<יו1 
ע'יי ב''כ ראב"ך מגריוז בנקל ושולנ'

ביוג אירופה, שד' שאול המלך 57, תל אגיב
6060266-ג0 ; פקסימיליה 1 טלפון: 03-6060260

חמי1חד; ן *?מנו?ל
^א<<<: י5ירבי 1?ד<ז פנחס רוג*ל וירון אלכאוי.7

1ו?פקידמ 2כת?1< גכסיט מטעמ 3גק ו?0ועליט 1ע"מ
אצל. גורמצקי ישות', עוויגי דין

שד' רוטשילד 45, תל אביב /
: 65-7109191; 5ק0 ל 5606555-ג0 טל'

̂מועליט; ל^ו<ס<ט. 19טענ> 3נ17 
יעניין 1 מר דוד דוידוגיץ/ ת.ז 307355690

ע"י כ"כ עוה"ד שנדליק קסוטו ו/או גדעון קינג ואח�
מרחוב דיבגונ 10 תל אביב

) 03-7525222, פקס: 03-7527555 טלפון

יעניין! כונס 1?גג5ז*מ הישמי
מרח' השלושת 1, תל אבלב

ו*3נ"(*{ וגע3"1! מוגיט<( עיו*וג<וג בע"מ
גלוב'ז פגלישי "גיתונוונ (1983) מג"גג

1/5
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נ*<ג<ט<( עיונתוו* אחזקוו? (198$) גע"ג*
גל*ג<* אחזקות לגקשולוג גע"ג<

ב עו"ד אבדמי וול שלן על ידי 2"
ממשרד פ<שר, בכר, חך וגל, אוריון ישות', עורכי דין

דניאל גר*ש 3, תל אביב ?
/ 03-60̂ טל: 11.נ44?6-ג0; פקס� 1116

ו?ודעו3 עד113 מסעם ת3תסי3* /
1התאס להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 14,4.1X17, ובהמשך להודעת העדכון ג<טעמ הכונסיס, עורכי הדין רונן
̂יט"), מיום 18.4.20X7 בנוגע לפעולות שבוצעו על ידי הצדדים לקלדומ המימוש מטרי ואיל רוזובסקי (להלן: "ה&וג

של הסכמ הגישור* מתכבדים בואת הכתסימ, בתפקידם ככוגסי ג5:סי0 על 75,357 ממניות מוניטין עתונות בע"מ
(להלן .בהתאמה: י'המניוו?" ו- "מיניטיף*) המוחזקות על ידי ככסי משפחת פישמן בע''מ ופיש עת בע"מ, לעדכך את

מת המשפט הגכבד, כדלקמן:1

לפעולות שנ1<ו1ך^<ציע ז?^03 הגישור. מיעד1, יו?ג1יב* #אהד#< על ג<צ1ען

4 עד למועד 1?קוגיו*ו?� על הצדדים כותר לבצע את הפעולות הבאות � [

: : 1,1. מוגיטץ גדרשת לפעול לביצוע התשלומים המפורטים להלן, וזאת בכפוף לאמור בסעיף 1.2 להלו

? 1.1.1. תשלוסלמגשרת

1.1.2. תשלוס דמי הסתגלות. למנכ"ל החברה (מעבר להודעה מוקדמת);

1.1.3. תשלוט ליועמ"ש של דירקטורלרן מוניטין $

*.1,1. תשלוכזלמר חגי אופכהייט (יו�עץ המס);

1.1.5. תשלום עלויות ביטוח לדירקטורים שלמוניטץ בגין התקופהשמלוס 29.9.2016 ועדמיעד
הסגירה, לכל שיבוצע ביטוח כאמור.

1.2. 3*ינ<ט<ו 3דרשת להציג בפני הכוגטים ומנסי הפועלי© את דרישות התשלום המפורטות בסעיף 1.1

לעיל טרם ביצוען. בניסף, נדרשת מוניטין להעביר לכובסים ולכוכסי הפועלים אישור על ביצוע

התשלומימ כאמור מיד לאחר ביצועם. |
1
ו

על פי המידע שכמסר לכתסימ, מוניטין מטפלת בביצוע התשלומים. ו

ו

1
< כל חמוגח<ם חמפירט<0 בהודעה זו ?חיו על <>< חנדרתס בתסגם חגישור כהגדרתו בהחלטת בית הכןש&ט הנ<בד מיים 14.3.2017 (לחלו:

"היזגס הגיבור"). [
) {11 אישור מת משפט <הסג;0 5חתקבל£; (2) אישור ! 2 מיעד הסגירה, במוגדר בהסכם הגלש<ר, חינו 30 יו0 מהתקיימית התנאים המתלים
צ(ע כל ה&עולירג שיש לכצעו עד למועד הסגירה כמפורט בהסכם ובסעיף 1 לחידעח זו. ראו ! הממוגח על ההגבלים העסקיים להסכם� (3) כי

לעניו \\ז האמור בסעיף 1.4 להלן.

ו

3 :
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1.3, אחד התנאים המתלים להסבם הלנו אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, ככל שנדרש. הוגשה

תודעת מיזוג לממונה, ועל פי המידע שנמסר לכובסים הממונה ביקש לקבל נתונים אזדות החובה
לדווח על עסקה זו. ענין זה מטופל על ידי אילקורפ באמצעות משרד עורכי הדין תדמור " לוי ושות'.

1.4. ין;וי( גי הגונסיג* פגו לאילקודפגדרישה להנ#ג<א לממיגהאינ יתוו* הנ*ע1מ.כ<0 שעליהפ להמציא [

ולפעול ל3$7<ו* אישור הכ*נ*1גה 1ה£ל לל# ז'יחוי נוסף. כמו כן דרשו הגינסימ, 3שים לג ל*מ(
שחלף, לקצר אוג ג'נועזי הסגידה, כן #<חול גתול 7 *נ**טי ג*מו#ד ק^לת אישור 1לנ*1*תה (גגפלף

83וגן לביטול הצו הארע< שגיחנן ל3^שת מי דוידוביץ' בב<תואר להלן).

2. ג&זעו' הקיגירז? יבוצעו הבעולות הבאות, כאשר הפעולות וההחלטות הנזכרות בסעיפים 2.5-2.1 לחלו
?יבוצעו לאחר מסירת הודעות ההתפטרות של הדירקטורים הנזכרות בסעיף 2.9 להלן. יצוין כי ההחלטות
השתות של מוניטין וחברות אחרות בקבוצת מוניטין מצויות בהגנה בידי היועץ המשפטי של מוניטין,

בהמשך לישיבה שהתקיימה -בינם לבין הכונסיט וב"כ אילקורפ, והכתבים עומדים מזלו בקשר לשם 1
השלמת עמן זה באופן שיאפשר את סגירת העסקה מייד עס התקיימות התנאים המרבללמ (בכפוף לביטול

הצו הארעי שניתן לבקשת מר דוידוביץ') �.

2.1. בנוגע לאופציות חוט נדרשות הפעולות הבאות:

2.1:1. תצדדימ נדרשים להביא לדיון בפני דירקטוריון מוניטין אחזקות המלצה לפיה מוניטין ו
אחזקות תחלק, עד למועד הסגירה, כדיבזעד בעין, למוניטין, את הזכויות באופציית חוט
או את הזכות לפיתתיה (להלן: "ך*ג<ד3ד גגתיג^ אחזקות") ויביאו את ההמלצה

לאישור האסיפה הכללית של מוניטין אחזקות.

2.1.2. מיד לאחר מבן הצדדיס נדרשים להביא לדיון בפני דירקטוריון מוניטין המלצה לפיה
מוניטין תחלק את דיבידנד מוניטין אחזקות, כדיבידנד בעלן, לכונסים ולכונסי הפועלים
ולאילקורפ על פי ההחזקות הנוכחיות, ויביאו את ההמלצה לאישור חאסי&ה הבללית

של מוניטין.

2.1.3. 3<1ג<טץ נדרשת להודיע לקול אודות האמור ולהורות לה להעביר את הכספים שיגיעו
למוניטין אחזקות בהתאם לחלוקה כאמור.

2.1.4. על מו<<טץ לפנות לרשויות המס ולבקש דתיה של תשלום המס, ככל שהדבר ניתן, בגין
הדיבידנד בעין באמור עד למועד קבלת הכספים בגין אופציית הוט בפועל.

2.1.5. להבטחת קי01 האמור לעיל, על מוגיטין ומוניטין אחזקות לחתום על מסמכי שעבוד
לטובת הכונסיט וכונסי הפועלים,

: 12. בנוגע לגלובסקום נדרשות הפעולות הבאות:

2.2.1. ה^דדימ נדרשים להביא לדיון בפני דירקטוריון פבלישר החלטה ל&יה פבלישר תעביר
\ למוניטין, עד למועד הסגירה, את זכויותיה לקבלת כספים מגלובסקרט, בין אס כחחז�ר
י הלוואת בעלים א? שטר הון ובין אם בכל דרך אחרת, בפירעון על חשבון שטרי ההון

שמוניטין הנפיקה לפבלישר.

!
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1
? 1.1.1. עם ביצוע התשלום על ידי פבלישר גדרשת מתיטין לחלקו כדיבידנד בעץ לכונסימ, |

לכונסי הפועלים ולאילקורפ על פי ההחזקות הטבחיות.

2.2.3. על נ^גיט<ן לפגות לרשויות המס ולבקש דתית של תשלום המס, ככל שהדבר <יתן, בגין

הדיבידנד בעין כאמור עד למועד קבלת הכספים מגלובסקוס בפועל.

2.2.4. להבטחת קיום האמור לעיל, על מיגיטץ ו&גלישר לחתום על מסמכי שעבוד לטובת

וזכונסיט וכוגסי הפועלים.

2.3. הצ.דדיס כדרשיט להביא לדיוו בפני הדירקטוריון והאסיפה הכללית של מוניטלן ו/או מוניטין

י. אחזקות, לפי העניין, חחלטה לפיה מוניטין אחזקות תחלק למוניטין עד למ<עד הסגירה, כדיבידנד,

19,416,000 ש<'ח, מתוך הנכסים הכספיים של מוניטין אחזקות, וכדי שמוניטין תחלק סכום זה,

כז'יבידנד, מיד לאתר מכן לכוגסים ולכונסי הפועלים ולאילקורפ ל&י ההחזקות הנוכחיות. קרי,

11,156,434 ש"ח לכוגסימ, 2,578,384 ש"ח למינסי הפועלים ו-ג881,18)4 ש'יח לאילקורפ.

2.4. מוג*שין, מוניטין אחזקות, גלוגס ת57שורו3 ופבלישד, וג;ל ו#ג1ה גת או גגדה רלווגטיוג אחדו?

נדרשות לחתום על יפוי כוח בלתי חוזר לחברי המנהלת, וכן על כתב הפטור לחברי המנהלת.

2.5. #וג*ט<ן, פגלישד וגלובגי תקשורת וגל רובדה גת או נגדה ?רלוונטית אחדת לעניין וה נדרשת לחתום

על מסמכי שעבוד לשמ שעבוד הנכטימ חנוספי�מ יתכטפים שיגיעו .בגינם. ן

̂ ש"ת וכן סך של 6,779,999 ש"ח לכרנסי } 2.6. אילקודפ כדרשת לשלט לכתסים סך של 407,000,^

הפועלים, בניכוי חלקם היחסי בתשלומים שבוצעו לדירקטורים, למר אלאל על, למגשרת, למנכ"ל

(דמי הסתגלות), ליועמ"ש של הדירקטורים, למר חגי אופננהייכז.

1.7. אללקודפ נדרשת לחתום על מסמכי שעבוד לצורך קיום התחייבויותיה על פי שעלפים 4.1.3 ו�4.2.3

להסכם הגישור, ולמוסרם לכוכסיס וכונסי הפועלים.

2.8. מסירת פרוטוקולים של החלטות דירקטוריוני מוניטין, מוניטין אחזקות, פבלישר וגליבס תקשורת

המאשרות את הסכ0 הגישור ואת כל הפעולות שיש לבצען על פי הסכם זח, לידי הכתסים, כונסי
הפועלים ואילקורפ.

1.9. מסירת הודעות התפטרות של שלושת הדירקטורים שמונו מטעם הכונסים או מי מהם שמתח

במיגיטין, פבלישר, כספים, מוניטין אחזקות וכן בכל תאגיד אחר בקבוצת מוניטין שבו מונו

כדירקטורים, לידי הם�נסים, כונסי הפועלים ואילקורפ, ומינוי דירקטורים אחרים במקומם, ככל
שנדרש.

110. הגונזזיט וגוגש* הפועלימ גדדשימ למסור לאילקורפ שטרי העברת מניות.

ו
2.11. ?איל'?ור# וכונסי הפועלים יחליפו ביניהם את המסמכים הדרושים למימוש הסדר בדאון אחזקות. /

2.12. יימסר לצדדים ייפוי כוח בלתי חוזר וכתכ פטור לח1רי המנהלה.

]
3. החל ממועד הסגירה על הצדדים לבצע את הפעולות הבאות: ]

 ן
/

ו
ן
1
!
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1.$. בתוך 3 ימי עסקים ממועד הסג<רח הקוגקיינז, 3ונסל דלפועקימ זא'יעקורג* ?ק11 חברים קמ&�ןעת. ע';

1 דירקטוריון מוניטין לאשר את המנהלת כוועדה מיוחדת מטעס דירקטוריון מוניטיך. עם מינוים,

יימסר לחברי המנהלת כתב הפטור החתום כאמור בסעיף 2.12 לעיל.

י 2 .£. בתוך 7 ימים ממועד הסגירה נדרשים ז?צדד<ס לפעול לרישום הבטתונות המפורטים .בסעיף 5.1 ו-

: $2 להסכם הגישור.

3,3. במועד קבלת הכספים מאופציית הוט, ולא יאוחר מ-15 חודשים ממועד הסגירה, אילקורג! גדרשת

לשל0 לגונסים סך של 2,652,928 ש"ח וסך של 4,130,358 ש"ח לכוגסי הפועלים.

3.4. במועד קבלת הכספים בידי קבוצת מוניטין בגין הנכסלמ ןזיוספיס, אילק}1ו*3 תשלט לבונסימ

17.4̂, מהכספים שלתקבלו בגין ך5נכסימ הנוספים, .בניכוי מסים או 57.460/0, ולכונסי הפועלים 

: הוצאה .בפועל שאושרה על ידי המנהלת בגין מימוש הנכסים וזנוספיס.

4. לכל סכומי התמורה הראשונית, כהגדרתה בהסכם הגישור, יתווספו על ידי אילקרופ הפרשי הצמדת למדד
החל ממועד חתימת הסכם הגישור ועד למועד ביצוע כל תשלום בפועל.

̂ ישלימו את העסקה כל עוד עומד בתקפו הצו הארעי שניתן על ידי בית המשפט העליון ן 1 2, כמובן, שהצדדים

לבקשת מר דוד דוידוביץי. באמור .בהודעת הכונסימ, וזבקשה לעיכוב גיצוע והערעור עצמו קבועים לדלון 1

ביום 9.5.2017, כאשר ככל שינתן אישור הממונה על ההגבלים העסקיים עד אז, בכוונת הכונסימ לדרוש 1

את השלמת העסקה בתוך 7 למים לאחר מכן. - ק�'-'-^

/ / . // - ^ 1 י "
איל תיופסקי^ עי"ד תגן מיטת, עח'ד / \ ן
/ כתסל נכסים ¥ /

1 / ^
~ / .20x7 היום, 30 אפריל

ו
1

1

ו

ו

ו
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בבית המשפט המחוזי פר"ק 09-16*32206
ו בקשו? מסי 8 פ י - ב י ב א - ל ת ב
בפני כבי הנשיא א. אורנשטייו

/ בענייו: עוה"ד ריגל מטרי ואיל רוזובסקי
בתפקידם ככונסי נכסים על נכסים של החברות

אצל � מטרי, מאירי ושות', עורכי דין
מרחוב שפע טל 1, גבעתיים

טלפון = 03-6109000; פקסימיליה .? 03-6109009
ואצל .• מיתר ליקוותיק גבע לשם טל ושות/ עורכי דין

מדרך אבא הלל סילבר 16, רמת-גן 5250608
; פקסימיליה � 03-6103111 טלפון .? 03-6103100

? הבונסים
ובעניין: בנק לאומי לישראל גע"©, ח.צ. 520018078

על ידי ב"כ מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עורכי דין
מדרך אבא הלל סילבר 16, רמת-גן 5250608

טלפון� 03-6103100; פקסימיליה� 03-6103111
ועל ידי ב"כ מטרי, מאירי ושות', עורכי דין

מרחוב שפע טל 1, גבעתיים
טלפון� 03-6109000; פקסימיליה� 03-6109009

? הבנק
ובעניין: 1. נכסי משפחת פישמו בע"מ, ח.פ. 510756026

2. פיש עת בע"מ, ח,פ. 512696543
על-ידי ב"כ עוה"ד שלום גולדבלט ואח'
מרחוב מנחם בגין 7, רמת גן 5268102

טלפון: 03-7549933; פקסימיליה � 03-7549934
החברות;

ובעניין: 1. אילקורפ בע"מ
2. גבי עדנה בר אוו

3. גבי אלונה בר און
על-ידי ב"כ עוה"ד בועז אדלשטיין

מדרך אבא הלל 14, רמת גן
? אוו בר

ובענייו: כ- 120 מעובדי גלובס באמצעות ועד עיתונאי גלובס
על-ידי ב"כ עוה"ד גלילת הורנשטיין ו/או אלון חורנשטיין

מרח' אבן גבירול 121, תל אביב
טל'. 03-5220010; פקסימיליה � 03-5270519

עיתונאי גלובס;
ובעניין: מרגלית בהן ועוד כ- 100 ארורים מעובדי קבוצת גלובס

על-ידי ב"כ עות"ד ליזה חדש ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד
ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד ו/או עדי כחן

מדרך בן גוריון 2, רמת גן ,
: 03-6197688; פקסימיליה � 03-6198196 : טל'

עובדי קבוצת גלובס;
ובעניין: מר יוסף בנקל, עו"ד, מנהל מיוחד לנכסי מר אליעזר פישמו

ע"י ב"כ ראב"ד מגריזו בנקל ושות'
בית אירופה, שד' שאול המלך 37, תל אביב

טלפון � 03-6060260; פקסימיליה: 03-6060266
המנהל המיוחד;

ובעניין: עורכי הדין פנחס רובין וירון אלכאוי,
בתפקידמ ככונסי נכסים מטעם בנק הפועלים בע"מ

אצל 1 גורניצקי ושות', עורכי דין
שד' רוטשילד 45, תל אביב

טל' � 03-7109191; פקס � 03-5606555
הכונסימ מטעם בנק הפועלים;

ובענייו: מר דודדוידוביץ/ ת.ז 307385690
ע"י ב"כ עוח"ד שמוליק קסוטו ו/או גדעון קינג ואח'

מרחוב דובנוב 10 תל אביב
טלפון .? 03-7525222; פקס � 03-7527555

דוידוביא?
ובעניין: כונס הנכסים הרשמי
מרח' השלושה 1, תל אביב

הכנ"ר;
ובעניין: מוניטין עיתונות בע"מ

גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ



2

מוניטין עיתונות אחזקות (1985) בע"מ
גלוגס אחזקות תקשורת בע"מ

כולן על ידי ב"כ עו"ד אביטל וול
ממשרד פישר, בכר, חן וול, אוריון ושות', עורכי דין

דניאל פריש 3, תל אביב
03-60911X6 :טל: 03-6944111; פקס

? קבוצת מוניטין

ה1דעו? משעם וכונסים
עורכי הדין איל רוזובסקי ורונן מטרי (להלן: "גונסי הנכסים"), בתפקידם ככונסי נכסים על 78,357 ממניות מוניטין�
עתונות בע"מ (להלן: "מניות מוניטין") המוחזקות על ידי נכסי משפחת פישמן בע"מ ופיש עת בע''מ, מתכבדים

; לעדכן את בית המשפט הנכבד, כדלקמן

1. אתמול, יום 15.5.2017, ניתן פסק דינו שלבית המשפט העליון בע"א 2954/17, שהגיש מר דוידוביץ' על פסק
דינו של בית משפט נכבד זה מיום 14.3.2017.

2. בית המשפט העליון אימץ את פסק דינו של בית משפט ככבד זה ודחה את הערעור. העתק פסק הדין של
בית המשפט העליון מצורף כנספח "!".

3. ביום 14.5.2017 ניתנה החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים לפיה הודיעה הממונה כי היא מסכימה
לאישור המיזוג בין אילקורפ בע"מ לבין מוניטין עתונות בע"מ. העתק החלטת הממונה מצורף כנספח "2".

4. במקביל הסכימו הצדדים על קיצור לוח הזמנים לסגירת העסקה באופן שבמקום 30 יום ממועד קבלת
אישור הממונה יחול מועד הסגירה 15 יום ממועד קבלת אישור הממונה. בהתאם עתיד מועד הסגירה לחול ;

בסוף חודש מאי ולכל המאוחר בשבוע הראשון של יוני, והצדדים נערכים לכך בהתאם.

איל רוזובס6#עו"ד רונן ם&רי, 6?<ך\
13̂ג0^גכסימ / �̂

/ י  ̂ > היוס, 16 מאי 2017. /
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ירושלים, י"ח אייר תשע"ז
14 מאי 2017

מזג � 10884

בפקס� 6001*03-68
03-69*1351

לבגוד
ערק* גאות קרואכי עו''ד זיו שוורץ

עו"ד אייל הכהן עו"ד נבו בן-שטרית
תדמור ישותי פרונ'' יובל לוי ושות' מישר בכר חן וול אוריון ושרת'

דרך מנחמ בגין 132 רח1 דניאל פריש 3
מרכז עזריאלי 5 המגדל חמרובע תל אביב 64731

תל אבי 67011013

הגדול* הוזלות על 3<<ו1ג^רוי1

מצ"ב החלטת הממוכוז על הגבלים עסקייכז בהתאמ לסעיף 20 (01 לחוק ההגבלים העסקיים הונשמ"ח -
1988, בדבר המיזוג בין החברות הבאות:

אילקורפ בע"מ
מוניטין עיתונות בע"פנ

/1
בכבחיןרב,

שתאשוילי אנג^הט
מנהלת לשכת17ממונת

רח' עמ ועולמו 4, ו1.ד. 34281, ירושלים 19134102 טלפון � 02-5458503/4! פ7ןס. 02-5458555
^ מנ^ ,4

̂נס1 .*3 טמ
1̂ 9134102 ,מ88161ות0, ,34281 0.6.? י 101 1 7*1: +972-2-5458503/4 [ 18X1 *972-2-5458555

579913/10884
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טוניטין עיתונות בע"מ

גחתאט לסעיף 20 (ב) לתוק חתגבליכן העסקיים, התשמ"ח - 1988, ולאחר התייעצות עס הועדה לפטורים
ולמלווגיס, אני טודיעה על הסכמתי לאישיר המיזוג בין החברות במפורט להלן י1

מספר חרנלק שמות החבתוג חמוגמזגות
גע"מ  אילקייפ

. "__"

מוניטין עיתוגות בעי'מ

ן 753כל הלפןן�יו

הממונה על הגבלי 6(עס^י<0\
\

ירושלים, י"ח אייר תשע"ז
14 מאי ?201 !

ן
1 —

איש*י וה לבקשו* המיזוג, גייגל <גל-0י הגתוגיט שהוגשו לממוני? ואין # משום מתו הגשר או אישוי, מגהינת ליני ;
ן

̂ויונ ווו&�נ גיצחג יוק<זוג לגיו, על-3* ואבקשה גאמלי. 9מ1 נו, אי1 באישור זה / ?!<א א<שור גדיהההגבליט ו!>ג?*ק**מ/ לבל 0עול1* א צע, - א0 גיצוג � גי{ צי למיז^ זו? לגין צד של*שי משי© קי*ן אישור או תמטי*' לכל מי^וג קו*'0 ש3*
5̂קי<?1ג ו*#*זמ, הן גמישויין והו ב"גקיפי^ לרבה! כ< המיזיע גדגר תווסדריט חקיימיס גיוהאישיי נ*תן על 3ס'*סי 1?ו?נחי1 גי חצדז�ים למ*ז*ג הביאי ליייעונ ישוזג 1(י?<ג:ליב1 תעס'קייט את הנתוג<0 הנ3ו3*מואין גי גד< למנוע מהממונח <גקו0 גכל 1?ל*ד גנגל צד פא0ני1, על 0* החוק. יוןמלאיגו ו*קשוו*<ו* ג

1ג1גדייט לג<*זוג^ גופ*ט תשולש*© גמי מת0, גיפלם גשליטמ מ* מי?ט אי מל גוף קשוי אחי, או פיו מ* טאלו! לגיו
גל תגגי*, מצג, או ח900נת, גכונג או געל�פול, גי11זו1ד7<ם לביו תנומתה* שקןז�מו למתן אישוי� *יי - גקיליט, והאמורגוםימ בתו*יות עט 1^ למיזוג או גוף אחי 9א10ר*

באישוי' זח ממצח את כל אשי היקוכמ, כגל שהי'זגמ, בקשר ל119*ן האישור; ו7כל ~ למעט ח'זגמה של צי או של
צזיז'ימ למ^וג לתנאים שנקגעו, אשי� ו*ננג*וד גוגוקפת ג0 לאחר אישור תמיזוג.

מוקף מאישור למקומו? של עך שנו? או עז* להשלמת ביצוע העיסקה, לפי המוקדם.
אין גאישור זה משום ה*תי או מ1*ן מטור לבל גב*לה שבה^כנו ת3*<זוג, ואיו בו היוני1 לחפעלונ גל אופציית או זגות

דומה נוסםת, או' אט מי מאלה *4'1£* בהסגט תמ*זו<, זולי* פנל שצוין במפורש באישוי.
א<ן גאישוי זוז בי< לשנות או לגת*נ מהוראות חוק תהגגלים העיזקייט^ ה1<שט"ה-588ג, או מכל יננאי, הוראה,

̂סק"ם� ̂או וויוג אהר שחל על מי מהצידיט למיזוג מ<גוה דיג* ההגבלים ר צו
בל אד0 לןעליל להיפגע מן המיזוג/ איגוד נגסק* או או'גון צדגגיס רשאיט להגיש עיי על החלטת זז תוך 30 *מיט מ*וט
שתהה�עו? על ההחל'טה פורקומה גשג< עוגוניג* יומייט. הגשת <*ו*י 51ל 1צ0 חהחל^ח או הגשת עיי על מנאי נ*1נגא<ז?

משמעה שבית תד*ו דשאי לאשי אי* וזחלג*ו* הממונה, לג5\לז? או לשגיינה. /

רח' עט ועולמו 4, ו1.ד. 34-281, ירושליט 9134102! טלפון � 102-5458502/4 פקס � 02-5433555
̂ו18916ת18. ,34281 0.3,* ,-ז3 10חג;01"\ הז\< ,4  9134102 !81851 1 161: +972-2-5458503/4 5458333�2>2ל9+ םט1? 1

579912/10884



נספח 6

העתק הודעה מטעם המנסים מיו8 08.08.17



< בקש$? מס'- 8 י2בית המשפט במחוזי 1$*"$ 16~32206-09 ?8. . >* *> * א ל" ת . בפגי בב/ הנשיא א, אורנשטייונ

בתפקידם גכונ'זי נגסיט על נגסימ של ו?ו?ג:רוו*בענייו: ע1ו?"ד רונן מטרי ואיל רוזובסקי,
אצל; מטרי, מאירי ושות', עורכי דין

מרחוב שפע טל 1, גבעתיים
טלפון � 09000*03-6; פקסימיליה � 03-6109009

ואצל .? מיתר ליקוותיק גבע לש0 טל ושות/ עורכי דין
מדרך אבא חלל סילבר 16, רמת-גן 5250608

03-6103x11 :ל33י173יכ1;טלפון� 03-6103100; פקסימיליה

על ידי ב"כ מיתי ליקוורניק נבע לש0 טל ושות', עורכי דיןובענייו; בנק לאונו* לישראל בע'ימ, ח.צ. 520018078
מדרך אבא הלל סילגר 16, רמת'-גן 5250608

03-6103100; פקסימיליה: 103111*'03 טלפון 1
ועל ידי ב"כ מטרי, מאירי ישותי, עורמ דיו

גבעתיימ מררוובשפעסל1,
טלפון � 03-6109000; פקסימיליה; 03-6109009

יגענייו: 1, *2סי משפיןיג טישמן בע"מ, ח.פ. 510756026 יי
2. $יש עתגע"מ, ח.פ. 512696543

על-ידי ב"כ עוה"ד שלוט גללדבלט ואח'
מרחוב מגחט בגין 7, רמת ג; 5268102

03-7549934 ; הי!ברטו;טלפון = 03-7349933; פקסימיליה
ימננייו; 1. אילק1יט1:ע"ג(

2, גגי עךגת בר אוץ
אל1נ1?ג;1אח 3. ג5'

על-ידי ב"כ עוה"ד מעז אדלשטיין
אוו;מדרך אבא הלל 14, רמת גן בר

ע<-ידי ב"כ עוה"ד גלילה הורנשטילן ו/או אלון הורנשטייןו3ע3<יו: ג- 120 מעובדי גלוגקו גאמצגגוו? ועד עיוגונאי גלוגס
מרח' אבן גביריל 121, תל אביב

ע*ו?ונא< (לינ9;טל': 03-5220010; פקסימיליה ?? 03-5270519
נייו: מרגליו? כה( ועוד ג- 00* אחרים מעונדי קבוצלג גלוגס על-ידי ב"כ עוה"ד לי*ה חדש ו/א1 יובל ארד ו/או תומר דוד̂ו

 ;(/אז שולי שגי ו/או רפאל ראבד ו/או עדי כהן
 :מדרך בו גוריון 2, רמת. גו

גלוו:?ז; \סל': 5197688>-03; פקסימיליה י 03-6198196 ק3וצו3 ^ומיי
ובענייו: 3(ר יוסף גנקל/ עו"ד/ מנהל 3<יור*ד לנגסי מר אליעזר פיש3ע :

בית אירופה, שד' שאול המלך 57, תל אביבע''י ב''כ רא3"ד מגר'�וו בנקל ושות'
נ7מ<וי*ד;טלפון ? 60,50260י03; פקסימיליה � 03-6060256 ו?מנהל

/ ובעמיו; עורקי ו?דץ פנחש רובין ו*רו( אלכאוי
12נ9קידם גגוגסי גכשיט מטעם בנק ת10ע<י0 גע"מ

אצל; גורמצקי ושות', עורכי דין
שד' רוטשילד 45, תל אביב

, פקס: 03-5606555 03-7109191. : וופונסימ מטעמ 3נק הבעלים;טל'
̂ו גדעון קינג ואח'וגענייו; מר דוד דוידוביץ/ ת.ז 307385690 ע"י כ"כ עוה"ד שמוליק קסוטו ו'

מרחוב דובטב 10 תל אביב
פקס� 555?03-753 דוידוביץ:טלפט* 3-7325222ס;

ובעניין: כונש תנגשימ הרשמי
וזפנ"ר?מרח' השלושה 1, תל אביב

גלו3?ו פבלישר עיונינווג (1983) בע"מובעניי!: מוניטין עיונוגווו געי'מ



1

ג*1גיט*ן ע<ונ*1ת אחזקוונ (1985) גע"מ
גלוב'ז אחזקווג בקשיות בע"מ

בולו על ידי ב"כ עו"ד אברמי רול
ממשר1 פישר, בכר, חן וול, אוריון ושות', עורכי דין

י?לאכי3 ,3 דניאלפריש
סל: 05-6944111; 3קסי 03-6091116

קבוצת נ<ומט<1;

הודעה מס^ם הגונס<ם
עורכי הדין איל רחובסקי ורונן מטרי (להלן� "בוגסי הנגק1<מ"}, בתפקידם נכוכסי נכסים על 78,357 ממניות

מוניטין עתונות בע'ימ (לחלן: "מוניטין"} המוחזקות על ידי נכסי משפחת פישמן בע"מ ופיש עת בע"מ, מתכבדים
לעדכן את בית המשפט הגכבד, כדלקמן:

1. בהמשך להודעת כונסי המנסים לבית המשפט חנכבד מיום 16.5,2017, בת הודיעו כי מועד השלמת

ההסכם (§010810) עם אילקורפ בע"מ יבוצע בתוך 15 יומ ממועד קבלת אישור הממונה על ההגבלים

העסקיים, מבקשים כונסי הנכסים לעדכן את ביו! המשפט הנכבד כי מועד ההשלמה צפוי להתקיים

בשבועיים הקרובים, בשל הצורך של מוניטין וחברות בנות שלה להיערך לקבלת כל ההחלטות הנדרשות

במועד ההשלמה, והשלמת דוחות כטפיימ של מוניטין וחברות הבנות שלה הנדרשיט לשמ קבלת החלטות
אלו.

2. וזכונסים ישובו ויעדכנו את בית המשפט הנכבד לאחר השלמת ההסכם.

\ /> 11
̂'ד / א^/�וזובסקי, עו"ד רונן משרי, ע
) / כונסי נכסים /1

ה<ומ, 08 יוני 2017. / / 'י



נספח 7

ר?עתק והודעה מטעם ר1ב1נסים מיום 20,06,17



בבית המשפט המחוזי פל"ק 32206-09-16
ו בקשה מסי 8 פ י - ב י ב א - ל ת ב
בפני בבי הנשיא א. אולנשטיין

בעניין: עוה"ד לתן מטלי ואיל לוזובסקי,
בתפקידם ככונסי ננסים על נכסים של החבלות ?

אצל: מטרי, מאימ ושווג', עורכי דיו
מרחוב שפע טל 1, גבעתיים

טלפון� 03-6109000; פקסימיליה� 03-6109009
ואצל ?. מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושותי, עורכי דיו

בגדיך אנא הלל סילבר 16, רמת-גו 5250608
טלפון ?, 05-6103100; פקסימיליה י 03-6103111

הבונסימ;
ובעניין: בנק לאומי לישלאל בע"מ, ח.צ. 520018078

על ידי ב''כ מיתר ליקוורמק גבע לשמ סל ושוונ', עויכי 7ק
מדרך אבא חלל סילבר 16, רמןנ^ 5250608

טלפון: 03-6103100; פקסימיליה � 03-6103111
הנלידי מ'כ מטרי, מאירי ושות', עורכידין

מררווב שפע טל 1, גבעתיים
טלפון� � 03-6109000, פקסימיליה � 03-6109009

הבנק!
ובענייו: 1, נכסי משפחת פישמ( בע"מ, ח.פ. 510756026

2. פיש *5ת בע"מ, ח.פ. 512696543
על-ידי ב''כ עוה"ד שלום גולדבלט ואח'
מרחוב מנחם בגיו 7, רמת גן 5268102

טלפון� 9933*03-75; פקסימיליה� 03-7549934
החבלות;

ומננייו: 1. אילקולפ בע"מ
2. גבי עדנה בל או(

או( בל אלוגה גבי .3
טיין על-ידי ב"כ 0זז"ד בועז אד̂'

מדרך אבא הלל 14, רמת גו
בר אוי;

ובענייו! כ- 120 מעובדי גלובס באמצעות 1עד עיתונאי גלובס
על-ידי ב"כ עוה"ד גלילה הותשטיין ו/או אלון הורנשטיין

טרח' אבן גבירול 121, תל אביב
, 03-5220010; פקסימיליה � 03-5270519 : טל'

עיתונאי גלובס?
ובעניין; מלגלית כהן ועוד כ- 100 אחליט מעובדי קבוצת גלובס

על~<ד< ב"כ עוה"ד ליוה חדש ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד
ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד ו/או עדי כהן

רמתגו ,2 טדרךבוניריון
 03-6197688; פקסימיליה* 03-6198196

עובדי קבוצת גלובס;טל' �
ובעניין: מל יוסף בנקל, עו"ד, מנהל מיוחד לנכסי מל אליעזל פישגע

ע"י ב"כ ראב"ד מגריזו בנקל ושווג'
ב<ת אירופה, שד' שאול המלך 37, תל אביב

טלפון� 03-6060260; פקסימיליה� 03-6060266
המנהל המייחד;

ובעניין: עולכי הדי! פנחס לובץ וירע אלכאוי,
בתפקידם ככוגסי נכסימ מטעם בנק הפועלים בע"מ

אצל � גורניצקי ושות', עורכי דין
שד' רוטשילד 45, תל אביב

, 03-7109191 � פקס � 03-5606555 סלי
הנונסים מטעם בנק הפועלים?

דודדוידוביץי, ת.ז 307385690 ובעניין: מל
̂ ו/או גדעון קינג ואח' ע"י ב"כ עוה"ד שמוליק קסוכ

מרחוב דובנוב 10 תל אביב
טלפון � 03-7525222 ן פקס � 03-7527555

דוידוביא?
ובעניין: כוגס הנכסים הלשמי
מרח' השלושת 2, תל אביב

הבנ"ל;
ובעניין: מוניטין עיתונות בע"מ



2

גלובס פבלישר עיתונות (1983) גע"ג*
נ'גוניטין עיתונות אחזקות (1985) בע"מ

גלובס אחזקות תקשו1ת בע"מ
כולן על יד< ב''כ ערק� אברמי תל

ממשרד פישר, בכר, תו חל, אוריון ישות/ עויכי דין
דניאל פריש 3, תל אביב

טל� 03-6944X11, פקס; 05-6091116
קמצו* מתיטיו?

ל11דער1 מטעם ו?3ונסימ
עורכי הדין איל רתובסקי ןרוגן� מטך< (להלן: "כונסי הנכסים"), בתפקידם ככונסי גכסים על 78,357 ממניות
; "מניות מוניטץ"} המוחזקות על ידי נכסי משפחת פישמן בע"מ ופיש עת בע"מ, מוניטין עתונות בע"מ (לחלן

מתכבדים לעדכן את בית המשפט הנכבד, כדלקמן:

1. אתמול, יום 19.6.2017נ הושלמה עסקת מכירת מניות מוניטין לחברת אילקורפ בע"מ (להלן�
"הרוכשת"), כך שבהתאם להוראות הסכם המכר, הועבר לקופת הכינוס סכום כולל של 32,816,380 ש"וז.
מנגד, הבעלות במניות מוניטין הועברה לרוכשת. יוזכר, כי על פי תנאי הסכם המכר, צפויה בהמשך
להשתלם לקופת הכינוס תמורה נוספת כנגד מניות מוניטין. הסכם המכר החתום, ללא נספחיו, מצורף

כנספח"!".

2. בכוונת הכונסים להגיש במהלך הימים הקרובים בקשה לחלוקת הסכומים שהופקדו בקופת הכינוס.
/

?י"

/ \ /

איל רוזובסלןי; עו< רונן סטרי&גו"ד
כונסי נכסים /

היום, 20 יוני 2017.
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חן למדן ואלונה בר און רוכשים את
גלובס ב��29 מיליון שקל; מודי

פרידמן יכהן כיו"ר
1א1�ל רחובסקי, לבין בר , רונן מטר1 הליך הג!ש1ר בין המנסים מטעם לאומי

ות חברת ג און ה0ת�1ם בהצלחה, והגש לאישור ביחמ"ש; למדן יחזיק ברוב מ3
ץי מתנגד מוניטין, השולטת בעיתון; 7/יד/בי

גול) חזני 20.02.17 15:26

הגישור בין אלונה בר און לבין עורכי הדין אייל רוזובסקי ורונן מטרי, הכונסים מטעם בנק

לאומי למניות השליטה בחברת מוניטי[ (570/0), המחזיקה בעיתון גלובס, הסתיים בהצלחה.

ל"כלכליסט" נודע כי הצדדים הסכימו שאיש העסקים חן למדן ירכוש עבור בר און את המני!ת

תמורת 29 מיליון שקל ויהפוך/לבעל השליטה בגלובס. עוד סוכם כי המניות המש1עבדות

לבנק הפועלים (180/0) יירכש! תמורת 12 מיליון שקל, ובנוסף תחלק החברה הבת מוניטין

אחזקות דיבידנד של 19.5 מיליון שקל שיחולקו בין לאומי, פועלים ובר און. בר און תקבל בסך

הכל כ-12 מילי1ן שקל החזר בדיבידנדים 1בשו!י כסף, כך שהתמ1רה בעד הרכישה היא של
כ-29 מיליון שקל.

הסכם הגישור ה1גש לנשיא בית המשפט המחוזי בת"אנ איתן אורנשטיין. מוניטין נשלטה

בעבר בידי אליעזר פישמן, המצוי בימים אלה בהליך פשיטת רגל בשל חובות לבנקים בהיקף
של יותר מ-4 מיליארד שקל.

בכלכליסט: קראו עוד
ש ע1רך גלובס חגי גול; פורש ועובר לער!ץ 20

" אורנשטיי] אישר ללא!מי לממש את אחזקות פישמן בגלובס

1̂ ו י י
1 .  *

- - ? ? "�,,- **- .; 
9
ן ? י
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עו"ד אייל חז1ב0קי צילום: �

בנ01ף סוכם שהבנקים יקבל! את חלקם היחס1 באופציה לרכישה חוזרת של נתח מניות
בחברת הכבלים 101�! מידי פטריק דרהי בסך 39 מיליון, שקל מתוכם יקבל בנק לא1מי שווי

של 30 מיליון שקל. בצירוף סעיפים נוספים, משקפת העסקה תמורה של 79 מיליון שקל
לבנק לאומי 27-1 מיליון שקל לפועלים, כלומר בסך 106 מיליון שקל.

בדצמבר החולף הודיעה 07!�1 כי בעל השליטה דרה1 סיכם עם פישמן על ביטול
האופציה שהוענקה לו בעבר לרכישת מניות בחברה, ואשר תוקפה הוארך עד סוף

.2016

בנוסף למנינת מוניטין שכבר בבעלותה (250/0), בר און, בתו של מייסד העיתון חיים בר און,
מחזיקה גם בזכות סירוב על רכישתן של יתר המניות בחברה ב'די גורמים שלישיים.

דוידוביץי נלחם

הגישור נוהל ע"' השופטת בדימוס הילה גרסטלר, וביצועו מותנה באישור בית המשפט. איש
העסקים היהודי-רוסי דיוויד דוידוביץי מתנגד לעסקה מאחר שהוא עצמו ביקש לרכוש את

העית1ן תמורת 0כ!ם דומה וייתכן שיעלה את הסכום.

לדברי הכ1נ0ים, ההצעה של דוידוביץי, לוקה במספר כשלים ביניהם דרישה למצגימ
והתחיבויות מצד הכונסים שאינם מאפשרים את קבלתה. דוידוביץי הגדיל את הצעתו ל-100
מיליון שקל בשבוע שעבר, אולם היא נמוכה מהשווי הכלכלי של התמורה שיקבלו מידי למדן
ובר און שעומדת כאמור על 106 מיליון שקל. בנוסף, ט!ענים הכונסים שממליצים לקבל את
הצעת בר און ולמדן, כי ההצעה של דוידוביץ' כוללת התאמות מחיר כלפי מטה בתרחישים

מסו"מ'ם.

אולם דןיךןביץי נלחם על רכישת העיתון !כבר טען בבקשה שהגיש הערב לשופט אורנשט"ן כי
קופח לעומת בר און במו"מ עם הרוכשים: בעוד שהיא קיבלה אפשרות לרכוש רק חלק מנכסי

, אם יתאפשר לו גלובס, הם התעקשו לאפשר לו רכישה רק של הנכסים במלואם. לדבריו
לרכוש את אותם נכסים שבר און ולמדן רוכשים, הוא יציע מחיר גבוה בהרבה. בנוסף טען כי

מהתנהלות הכונסים עולה ריח חריף של ניגוד עניינים. "ההצעות לא קרובות אפילו אחת
לשנייה", אמר עו"ד שמוליק ק0!טו המייצג את דוידוביץ1.

התפקיד שיקבל מוד* פרידמן

מאחורי הקשר בין למדן ובר און עומד מפיק הטלוויזיה שי נשר. ל"כלכליסט" נודע כ' למדן
איננו מתכוון למלא חלק בפעיל בניהול העיתון וימנה כיו"ר את מודי פרידמן, יו"ר ערוץ 10 ועד

.̂ ספטמבר האחר1ן מנכ"ל קבוצת 6£
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ע1"ד רוכן מטרי

למדן הוא בעל השליטה והמנכ"ל בחברת הש'ל1ח והלוגיסטיקה אוריין. ב3ו0ף, הוא מחזיק

במחצית ממניות מטרו מוטור, היבואנית הבלעדית של אופנועי 0אן יאנג, קווא0אקי וימאהה.
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חן למדן
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י 1!"גלו.ב0" /£ מהשותפות: חו למדו 19ד
1.ריי"און ממשיכה 1כע0קה

בעקבות חילוקי דעות בעניין השליטה על העיתון, החליט למדן לפרוש
מהעסקה; אלונה בר-�און מתכוונת להמשיך !לג!ו0 משקיעים נוספים 13 בשלב

זה העסקה מעוכבת עד להכרעת בית המשפט, בעקבות הערע1ר של
האול"גרךדוד דווידוביץי, שהתמ!דד על רכישת העיתון

11:45 09.04.2017 מאת: 3תי טוקר

חן למדן לא יצטרף לרכישת עיתון "גל1ב0" יחד עם אלונה בר-און, וזאת לאחר שדרש

שליטה בעיתון. בר-און מתכוונת לבצע את העסקה באמצעות ההון העצמי של משפחתה,
ובמקביל מנסה להכניס משקיעים נוספים לעיתון.

למדן, בעל השליטה והמנכ"ל בחברת השילוח והלוגיסטיקה אוריין. בנוסף, הוא מחזיק

במחצית ממניות מטרו מוטור, היבואנית הבלעדית של אופנועי 0אן יאנג, קוואסאקי
וימאחה. למדן הרוויח בעבר מחלקו (כ-500/0) במתחם הישן של בית החולים אסותא בתל

אביב. ב-2009 נמכר המתחם לקבוצת משקיעים תמורת כ-350 מיליון שקל.

למדן אמור היה להצטרף לרכישת מוניטין (0/ס75), החברה האם של "גלוב0", יחד עם
בר-און - בתו של אחד מהבעלים הקודמים, ח'ים בר-און המנוח. המכירה נעשתה במקביל

להליך כינוס הנכסים בעקבות קריסתו של איש העסקים אליעזר פישמן.
על אף שהצד�ם הגיעו להבנות עקרוניות על כניסה משותפת לעיתון, למדן דרש לקבל את

השליטה בעיתון. בר-'און מצידה מתעקשת להיות בעל חמני!ת הגדולה בעיתון, ובמקביל
להכניס כמה משקיעים כך שהשליטה בחברה תהיה מבוזרת. לאחר שהצדדים לא הגיעו

להבנות החליט למדן לסגת מהעסקה.
פרישתו של למדן מהעסקה תביא לכך גם שהיו"ר המשותף המיועד לעיתון, מודי פרידמן,

לא ימנה לתפקיד. פרידמן היה מימי של למדן ל'ו"ר העיתון והיה אמור לשמש בתפקיד
לצדה של בר-און עצמה.

בר-און מתכוונת להמשיך בעסקה ולרכוש את השליטה בעיתון. בסביבתה אומרים כי
למשפחתה יש הון עצמי מספיק כדי להשלים את העסקה, ובמקביל לכך היא פועלת

להשיג משקיעים - שייכנסו לפני סגירת העסקה או אחריה. בשלב זה מתנהלים מגעים
מול גורם אחד ישראלי ושני גורמים מחו"ל.

בשלב זה העסקה מעוכבת לאור החלטת בית המשפט העליון בערעור שהגיש האוליגרך
דוד ד1וידוב*ץ1, שהתמודד על רכישת העיתון מול בר-און. דווידוביץי טוען כי הצעתו היתה

גבוהה וכדאית יותר עבור העיתון.
דווידוביץי שכר גם את משרד יחסי הציבור של1ם תל אביב והיחצ"ן זמיר דחב"ש, 1אילו

בר-און נעזרת בשירותי הייעוץ של שרף תקשורת בבעלות מוטי שרף.
באחרונה שיגר דווידוביץי מכתב לעובדי "גלובס" שבו הבהיר כי הצעתו טובה יותר עבור

עיתון. במקביל, בקרב עובדי מינהלת העיתון נעשית פעילות הסברה ועובדים שונים ה
מחתימים עובדים אחרים עבור בר-און.

למדן ובר-און לא מסרו תגובה.

̂\//;3כ]}1ר! ^̂ 1/1 1.4010184/@39ק-1ת!1ק-016ו1ו3/ם8!רח/וח61.00>1�ו13ד61ו�!1.
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המיליארדר מריוס נכט .במגעים להשקעה
גל/ב0" ב"

לאחר שזכתה באופן 0!פי בשליטה בעיתון, מחפשת בר און משקיעים נוספים
לצורך השקעה של עשרות מיליוני דולרים 13 רזונו של נכט, המכהן כיו"ר ציק

פוינט, מוערך בכ~2.5 מיליארד דולר

15:37 16.05.2017 מאת: מיכאל רוכוורגר. 3תי טוקר

אלונה בר און, שקיבלה אמש את האישור הסופי להשתלט על "גלוב0", מנהלת עתה

מגעים עם איש העסקים מרי!0 נכט ומשקיעים נוספים, בנוגע להשקעה של עשרות מיליוני
דולרים בעיתון. זאת, לאחר שחן למדן החליט כי לא יצטרף לרכישת העיתון יחד עם בר

און.

ה!נו של נכט (55), המכהן כיו"ר ענקית ההיי טק הישראלית ציק פוינט, מוערך בכ-2.5

מיליארד דולר (9 מיליארד שקל). במהלך 2016 מכר נכט 50/0 מציק פוינט תמורת כ-800

מיליון דולר ונותר עם אחזקות של כ-6.80/0, בשווי של כ-1.2 מיליארד דולר. מטעמו של

נכט נמסר כ' מכירת המניות קשורה לשינו"ם בח"ו האישים ולצורך שינוי מבנה הנכסים
שלו, ולא להחלטה עסקית או לשימי בתפישתו כלפי ציק פוינט.

נכט נמצא בציק פוינט מאז הקמתה לפני כ-24 שנים. הוא כיהן כמה שנים כסמנכ"ל

בחברה, ולאחר מכן כסגן יו"ר הדירקטוריון. ל33י שנה וחצי החליף את גיל שויד ומונה
ליו"ר, ושויד נותר בתפקיד המנכ"ל בלבד.

נכט חולק את הונו עם עו"ד ענת אגמון, אישתו לשעבר. לשניים, שהתגרשו ב-2011, יש
ארבעה ילדים.

̂\//:5ק^וץ 1/1 396/1.4101625כן~1חו1כן-6!10^130/3וח/ת�ן00.�ו6)1�ו3ות6ו11.̂/
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מסתמן: אלונה בר-�און תקבל השליינוה
גל/ב0*י - ייחד עם עבת אגמון ויובל 0יגלר ב"

ב-19 ביוני צפוי דירקטור1!] החברה האם של גל1ב0 להתכנס ולאשר סופית את
העסקה על מבנה הבעלות של העית1ן 0 עם זאת, העסקה טרם נחתמה בשל

קשיים פרוצדוראליים - ןעשויה להתעכב

17:18 12.06.2017 מאת: נתי 0וקר

מבנה הבעלות החדש של עיתון "גל1ב0" נמצא בשלבי סגירה אחרונים - ומועד ביצוע

העסקה עשוי להיות כבר בעוד שבוע. ב-19 ביוני צפוי דירקטוריון החברה האם של גלוב0,
מוניטין, להתכנס וככל הנראה לאשר סופית את העסקה, כשלאחר מכן תתבצע סגירתה

מול נושי אליעזר פישמן. מבנה הבעלות יכלול את אלונה בר-'און וענת אגמון, גרושתו של
מריוס נכט, באמצעות חברות משותפות של בני הזוג לשעבר, וכן את מו"ל "ט"ם אאוט"

יובל סיגלר.
בשבועות האחתנים התחמם המו"מ מול אגמון. נכט ואגמון נפרדו ב~2012 אך ממשיכים

להחזיק יחד בחברות משותפות !בהון מוערך ב-2.5 מיליארד דולר. נציגם של אגמון ונכט
הוא סיגלר, איש עיתונות ותיק שהיה גם ממייסדי אתר ביזפורטל ואתר אייס, שיהיה גם

בעל מניות בעיתון ויוביל את הפעילות מצידם. סיגלר צפוי לקבל תפקיד דומיננטי מאוד
בה1בלת "גל1ב0".

הצדדים כבר הגיעו להסכמות עקרוניות לגבי מתווה העסקה וחלוקת הבעל1ת בין הצדדים.
, העסקה טרם נחתמה, בעיקר בשל קשיים פרוצדוראליים. מבנה החברות של ואולם

פ'שמן היה מורכב מאוד, כולל הלוואות רבות בין חברות שונות. הני0יון להתיר את הקשר
בין החברות השונות מתגלה כקשה מן הצפוי, ועלול לגרום לעיכוב בביצוע העסקה. עם

זאת, באם לא יהיו בעיות טכניות היא תיסגר בסופו של דבר.
מועד העסקה המקורי היה עד תחילת יוני. ואולם, בהודעה שמסרו ב-8 ביוני לבית

המשפט כונסי העיתון עוה"ד חנן מטרי ואיל תזובסקי, עידכנו השניים כי הדבר 'תבצע
בשבועיים הקרובים. השניים נימקו את העיכוב ב"צ1רך של מוניטין וחברות במת שלה

להיערך לקבלת כל ההחלטות הנדרשות במועד ההשלמה, והשלמת דוחו"ת כספיים של

מוניטין וחברות הבםת שלה הנדרשים לשם קבלת ההחלטות אלה".
"ציבור בהפרעת קשב הופך במו ידיו את כלב השמירה שלו לחתלתול"

בר-און היא בתו של מייסד חברת מוניטין, החברה האם של "גלובס". היא זכתה בעיתון
לאתר קרב משפטי ארוך, שהחל לאחר קריסתו של איש העסקים אליעזר פישמן ששלט

עליון דחה לפני כחודש את ערעורו של האוליגרך דוד דווידוביץי, בעיתון. ב'ת המשפט ה
שהתמודד על רכישת העיתון, וקבע כי בר-און תקבל את הבעלות המלאה על החברה.

עם מ1עד חתימת הע0קה תשלם בר-און כ-25 מיליון שקל עבור רכישת העיתון. העסקה
כולה נעשית בשווי של 106 מיליון שקל, כשהיא תתבסס על קופת המזומנים שיש

בחברות ועל הכנסות עתידיות, בין השאר ממכירת אופציות בחברות 1-101 ותקבולים
שונים.

• בר-און תאל'ן למנות בקרוב שורה של בעלי תפקידים בעיתון החדש - בהם מנכ"ל חדש

לעיתון לאחר עזיבתו של איתן מדמון, ועורך ראשי לאחר עזיבתו של חגי גולן. ככל הנראה,
בר-און וסיגלר מחפשים עורך ראשי חיצוני ולא מתוך המערכת.

בר-און פנתה באחרונה לדן סינור, מחבר 0טארט-אפ ניישן, שהתעניין בעבר בשליטה
בעיתון. המגעים בין בר-און לסינור לא עוסקים בשלב זה בכניסתו של סינור לשותפות

בעיתון, אלא בפעילויות משותפות אחרות והשקעות בתחומים שונים.

̂//:3ק1)̂ו 1/2 396/1.4165730ק"1ח1�ןק-016ו1ו50/3!רח/רח61.00ז1�ו3ות6ו11./71'^
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המשקיע הראשון של בר-און, חן למדן, פרש מהשותפות עמה. מלמד אמור היה לקבל
שליטה משותפת בעיתון, אך בין הצדדים נתגלעו חילוקי דעות על רקע מחלוקת לגבי

) זהות בעל השליטה, וכן על רקע דרישתו של מלמד כי ההזרמה הכספית תהיה שווה בין

הצדדים.

בר-און עצמה תישא דברים מחר בוועידה של עיתון "גלוב0", שם היא אמ1רה להתייחס גם
לעסקת הרכישה. באחחנה כתבה בר-א!ן טור בעיתון והציגה את כוונותיה לגבי עתידו.

בטור, שפורסם במקור לפני כמה ש3י0, כתבה בר-און: "אבי (חיים בר-און, נ"ט) לא הספיק

לראות את מקצוע העיתונות נשחק אל תוך סיקור אינטרנט1 אינטנסיבי צעקני ושוחק 24/7

שנועד לרצות ציבור בהפרעת קשב, המעדיף זמינות על מהות, ומקדש חינם על פני

איכות, ובכך הופך במו ידיו את כלב השמירה שלו לחתלתול בשירות משרדי היח"צ, בעלי
הה!ן והפוליטיקאים".

̂\/י)\//:5כ]11̂ו 2/2 396/1.4165730כ]~1תו1כ]--©1ם1^130/3רח/1ח00.�]@>1�ו3וד]6ר1}.1'\
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ו?עתק בתבל? מאתי "כלכליסט" מיימ 17*06*19



אלונה בר און וענת אגמון יחזיקו
בבעלות משותפת על "גלובס"

"ל; עדן בר כך הודיעה ה'ו0 בר א1ן במכתב לעובדים; 16בל 0יגלר יהיה המו
טל, לשעבר מנכייל משרד התקשורת, יהיה חבר בדירקטוריון

ג1טר 19.06.17 19:44 אביב

עידן אלונה בר און בגלוב0 מתחיל. במכתב ששיגרה היום לעובדים בישרה בר און על העברת

השליטה בקבוצת מוניטין לידי ענת אגמון ומשפחת בר און בשותפות שווה. עוד בישרה בר

און כי לתפקיד מו"ל העיתון מונה יובל 0יגלר, שהביא לחיבור עם אגמון.

בכלכל"סט: קראו עוד
ן * העליון דחה את ערעור דוידוביץי ואישר את מכירת גלוב0 לאלונה בר או

ן: חן למדן נ0וג מעסקת הרכישה של "גלובם" * מכה לאלונה בר-או
8 עורך גלובס חגי גול; פורש ועובר לערוץ 20

אגמון היא גרושתו של מריו0 נכס, ממייסדי ציק פוינט, בעבר יי0דה את רשת ד'אדה מרכזי
הורות שהתמחתה בסדנאות הריון, לידה והורות, בפעילויות לילדים ובמוצרים לתינוקות.

במשר השנים הרשת נקלעה לקשיים וסגרה את מרבית הסניפים שלה.

בר און כתבה: "היי חברות וחברים, זהו. אפשר לברר. ת'כף מתחיל העידן החדש בקבוצת

מוניטין-גלובסי. אני נרגשת להודיע לכם שלפני שעה קלה עברה השליטה בקבוצה, שהקים '

אבי חיים בר און לפני 34 שנה, לידי ענת אגמון ולידי משפחתי, בשותפות שווה".

"לתפקיד המו"ל של יגלובסי בחרנו ביובל סיגלר, האיש שבזכותו גם יצא לפועל החיבור בין

ענת לביני. יובל הוא אחד המו"לים המנוסים והיצירתיים בענף המדיה בישראל. ענת ואני

ובל בעיתונות וביצירת תוכן חדשני הוא שיאפשר לה1ביל את מאמינות כי ניסיונו הרב של )
"גלובס" למקומו הראו'".
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אלונה בר און צילום: ת1מרגנ!ן

דירקטוריון גלוב0 יכלול את בר און כ�ו"ר הקבוצה, אגמון, 0יגלר ועדן בר טל, לשעבר מנכ"ל
משרד התקשורת.

יש לנו כעת הזדמנות נדירה להצעיד את !1גלוב0" לעבר עתיד דיגיטלי המשתנה תדיר, "

להגדיר מחדש אותו ואת תפקידו כך שמחד ימשיך להיות כלי תקשורת מרכזי ובעל
השפעה בזירה הכלכלית 1בזירה הציבורית בישראל ומאידך תישמר עצמאות המערכת

העיתונאית וינוטרלו אינטרסים והשפעות זרות - ואץ בכוונתנו להתפשר על כך. זו הזדמנות
להודות לעובדות ועובדי "גלוב0", עית1נא'ם, אנשי שיווק ומנהלה כאחד, שהצליחו לעבור

בכבוד תקופה ארוכה של אי-ודאות; ולכם - החברות והחברים שלי בחיים (ובפ"0בוק) על
האמון, התמיכה והסיוע שזכיתי להם לאורך החח�שים האחרונים".
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דה מיקי" מיום 17*24,08 העתק כת2ה מאתי "
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הארץ" עז"�" העובדים בקבוצת " ו
61)711611/1311" 1"גל1ב0" ביקשו להכריז על

0כ0וך עבודה
ב11עדי העובדים של שני העיתונים הכלכליים מבקשים למנוע צעדי הנהלה

מתוכננים העלולים לגרום לפיטורי עובדים

15:10 24.08.2017 מאת: נתי טוקר

ועדי העובדים בקבוצת "הארץ-61>1יז3^6ו11" ובעיתון הכלכלי "גלוב10' ביקשו היום להכריז
על 0כ10ך עבודה, בעקבות צעדים של הנהלות העיתונים שעשויים לפגוע בעובדים.

רגון העיתונאים של ההסתדרות אמורה לאשר את 0כ0וך העבודה ביום ראשון, מזכירות א
ובתוך שבועיים עשויים העיתונאים בשני כלי התקשורת לפתוח בעיצומים.

הנהלת קבוצת "הארץ-�ו6>1ו3מ\ז6ר11" מתכננת מזה כמה חודשים לערוך שינויים
משמעותיים, שעשויים להביא לפיטורי עשרות עובדים. ההנהלה טרם הודיעה לעובדים

מהם השינויים המתוכננים ומה יהיה היקף הפיטורים, כאשר אחת מהאפשרויות שעומדות
על הפרק היא איחוד בין מערכות "הארץ" ו~יץ6>1�ו3^61ו*1". העיתונאים חוששים כי
התוכנית לאחד בין המערכ!ת תגרום לפגיעה חמורה, הן בעובדי העיתון והן באיכות

התוצרת העיתונאית.

בהודעה שהעביר ועד העובדים נכתב כי "לאור אי הוודאות הנמשכת זמן רב, ועקב
הכרז1ת חוזרות ונשמת של ההנהלה על כוונתם לקדם שינ!י ארגוני שיוביל לפגיעה בתנאי

ההעסקה של עובדים ופיסורים נרחבים בשתי המערכות, הגשנו לארגון העיתונאים
המייצג אותנו בקשה להכריז על 0כ0וך עבודה... אנו תקווה כי בתקופת הצינון תשכיל

ההנהלה לשבת עמנו, לחשוף את תוכניותיה ולשמוע את עמדת העובדים".
בהנהלת "הארץ-61>1ו3^6ו71" סירבו להג'ב לידיעה.

גם בעיתון "גלובס" חוששים העובדים מצעדים של ההנהלה שעשויים לפגוע בהם. העיתון
עבר בחודשים אחרונים לבעלותם של אלונה בר-און, ענת אגמון ויובל 0יגלר. כחלק

מההסכם הקיבוצי, הבעלים החדשים אינם יכולים לפטר או לפגוע בעיתונאי "גלובס" עד
אמצע 2018.

בפועל, העובדים חוששים מפגיעה בהם. סיגלר הציע באחרונה לעובדים מסלול פרישה
מרצון וזאת לאור המעבר המתוכנן של המערכת מראשון לצי1ן לתל אביב (עדיין לא ברור

לאן בתל אביב). במסגרת תוכנית הפרישה מרצון, הוצע לעובדים תוספת של 1.5
משכורות לעובד בעל ותק של עד 6 שנים, ותוספת של 2.5 משכורות לעובד בעל ותק של

, וזאת בנוסף לחודש הודעה מוקדמת. מעל ל"6 שנים
בהודעת ועד ע1בדי "גלובס" לעובדים נכתב כי "בימים האחרונים פנינו לסיגלר בבקשה

לקבל מידע לגבי שינויים הצפויים בתנאי עבודתם של חברי המערכת: הפסקת תשלום על
הנחיית פאנלים (הנחיה שכבר יצאה לפועל), ואפשרות הפסקת תשלום על כתיבה

לחלקים שונים בעיתון (זאת בעקבות התבטאויות שונות)". עוד טענו העובדים כ' נעשו
שינו"ם בתחום הגרפיקה שיגרמו לעומס על העובדים.

"כל בקשותינו לקבל מידע מהימן לא זכו לתשובה ענ"נית, וכל שנענינו היה בנוסח:
י'י, כתב הוועד. לדבריו, "בוצעו באחרונה איושים במערכת מבלי הפסיקו להפיץ יפייק ניוז

שמולאה החובה לפרסמם קודם לכן בקרב חברי המערכת... אנו תקווה כי בתקופה זו
ההנהלה תתעשת ותזכור כי כל שינוי בתנאי עבודתם של חברי המערכת דורש היוועצות

עם הוועד".
טרם נמסרה תגובת סיגלר בעלי "גלובס".

̂\//;3ק11ו1 ז6^3וח6ו?1,^^ ?/וזו00.� 1/2 396/1,4385607כן-1חתכן-6!110ו180/3ח1



נספח 14

העתק כתבת מאתר "דת מיקר" מיום 08,17*29



̂\//:3ק11ו1 30,5.2018 1̂."ג7 ̂וזו6 396/1.4392222כן-1חהכן-1016^150/3רוו/ח�ו61.00>1

^111!!1111111||||||1|¤!!1!111!1!!¤!¤!!!1!!1!!1!!!!!!!!!1!

70-0 עובד"ם עזבו את "גלובס"; הוועז�:
"התנהלות כוחנית"

בהנהלת העיתון הכלכלי 0ב!רים כ' אין כל עילה ל0כ0וך עבודה בשלב זה וכי
העובדים מתבססים על שמועות. בקבוצת "הארץ-�ז6>1�ו13/\61ר11" ערכו

הע1בדים אתמול אסיפה והודיעו כי אם ההנהלה לא תשתף אותם בתוכניותיה
הם עשויים לשבות בעוד שבועיים

11:46 29.08.2017 מאת: נתי טוקך

700 מעובדי עיתון "גלוב0יי הודיע! בימים האחרונים כי יקבל את תנאי הפרישה מרצון

עיתון. 1עד העובדים של העיתון הכלכלי - שהכריז אתמול בתנאים משופרים ויעזבו את ה

0כ0וך עבורה - שיגר אתמול מכתב חריף נגד ההנהלה שבו הסביר את ה0יבה להכרזת

0כ0וך עבודה, וטען כי לא יסכימו ל"שלטון טר1ר ופחד" בעיתון.

במקביל, כ-100 עובדי קבוצת "הארץ-�!6>1ץ3ן/\ן6ר11" ערכו אתמול אסיפה, שבסיומה

החליטו העובדים לשגר למ1"ל עמוס שוקן מכתב התראה שב! הודיעו כי הם עשויים

צינון שלאחר הכרזת סכסוך העבודה בארגון, וזאת אם לשבןת מיד עם תום תקופת ה

ההנהלה תמשיך לטענתם במדיניות "חוסר השקיפ1ת וחוסר השיתוף" לגבי השינויים

הצפ1יים במערכת. בהנהלת "הארץ-�ו6>!�31ן/\!6ר!1" סירבו להגיב.

שיעור הפורשים ב"גלוב0" הוא כרבע מעובדי העיתון. ב"גלובס" כיום יש כ-110 עובדי

מינהלה, 110 ע1בדי מערכת וכ-40 ע1בדי דפוס. רוב הפורשים הם ממחלקות

הטלמרקטינג והמינהלח, וזאת לאור המעבר העתידי של המערכת מראשון לציון תל

אביב. במקביל, פורשים שלושה עיתונאים: עורך האתר דורון אביגד, כתבת מוסף "0"

הדס מגן שהיתה גם חברת ועד והכתבת טלי ציפורי.

ועד עובדי "גלובס" שיגר אתמול מכתב לעובדים שבו נימק את עילות סכסוך העבודה.

לטענת העובדים, אחת העילות היא "כוונת המעסיק לבצע שינויים ארגוניים בעיתון, שיש

להם השלכות כבדות משקל על עתידם של העובדים, ביטחונם התעסוקתי, מעמדתם

תנאי עבודתם וזכויותיהם". עילה נוספת לסכסוך היא כי "המעסיק מפעיל התנהלות

כוחנית כלפי ועד העיתונאים, בדרך של זלזול תוך פגיעה מכהנת ושיטתית בוועד, שנועדה

להחליש את מעמדו של ארגון העובדים ו-ועד העובדים, ובין היתר איומים ואף התנכלויות
לעובדים על רקע פעילותם בוועד".

במכתב ציין הוועד עוד כי "בשבועות האחרונים אנו עדים להתנהלות שאיננו רגילים לה.

העובדה שכרבע מעובדי 'גלובס1 בחרו לנצל את ההזדמנות ולפרוש מהעיתון במסגרת

תוכנית הפרישה מרצון, מדברת בעד עצמה. לא נאפשר לעובדי גלובס להפוך לשק

חבטות לחבוט בו, ולא נהפוך את מקום העבודה הזה, היקר לכולנו, למקום שרק רוצים

לברוח ממנו. לא נאפשר שגלובס יהפוך למקום ששוררת בו אווירת טרור ופחד".

עובדי "גלובס" יוצאים לסכסוך עבודה אף שהנהלת העיתון מחויבת - כחלק מהסכם

הרכישה של הבעלים החדשים, אלונה בר-און, ענת אגמון ויובל סיגלר - שלא לפטר את

עובד* המערכת עד יוני 2018 ולא לפגוע בתנאי העבודה שלהם. הכוונה המוצהרת של

ההנהלה בשלב זה היא דווקא להרחיב את מספר העיתונאים, וכך למשל גויסה באחרונה

טל שניידר לתפקיד כתבת מדינית ופוליטית. בהנהלה סבורים כי לא היתה כל עילה

ממשית להכרזת סכסוך העבודה וכי העובדים מתבססים של "שמועות" בלבד ופועלים

באופן אגרסיבי נגד ההנהלה בשל מאבקים פנימיים או כוונה לרשום הישגים עתידיים
בחתימה על הסכם קיבוצי.

מהנהלת "גלוב0" נמסר: "לא מגיבים לנושאים הקשורים בהתנהלות הפנימית".

̂//:3ק11ו1 ̂וש 1/1 1.4392222/@39ג{-1רוחכן-016ז1ו130/3וח/וךו00.�ו6>1311ז?6ר!1.
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העתק כתבו? באתר יידו? מרקי" מיום 17*11.12 בעניין פרישתי של יובל סיגלר



11̂ו! 30,5.2018 8://\̂ 396/1.4676794ק-1ח1�וגן-11016�180/31ווו/וח00,�!6>1�ו13וו6ו)1.^^

; המו"ל יוגל סיגלד פורש טלטלת ב**גל/ב0**
גלובס" לידיים חדשות, האיש שרקם את חצי שנה לאחר שעברה הבעלות ב"

הע0קה לרכישת העיתון עוזב את תפקידו על רקע חיל1קי דע!ת
/ ""� ? 

^

15:06 11.12.2017) מאת: נתי טוקר
( 7 

?
חצי שבה לאחד שע_בר1< הבעלות ב"גלוב0" ליד"ם חדשות, שוב טלטלה בעית!ן הכלכלי:

מו"ל העיתון יובל 0יגלר, מי שרקם את הע70ןה לרכישת העיתון על ידי הבעלים החדשים,
פורש מתפקידו על רקע חילוקי דעות.

, אלונה בר-און - בתו של בעלי "גלוב0" עבר לפני כחצי שבה לידי הבעלים החדשים

העיתון לשעבר ח"ים בר-און המטח - ואשת העסקים ענת אגמון. 0יגלר ה1א איש מדיה
ותיק ומו"ל "ט"ם אאוט", והיה זה שרקם את העסקה ב'ן אגמון לבר-און.

לאחר השלמת העסקה מונה סיגלר למו"ל העיתון ובר�און מונתה ליו"ר. במקביל סיגלר
, כולל מינויה של העורכת נעמה נטל חלק פעיל בארגון מהדש של העיתון (במינוי הבכירים

סיקולר. סיגלר אף היה אמור להחזיק מניות מיעוט בחברה.
ואולם בחודשים האחרונים נתגלעו חילוקי דעות בין סיגלר לבין בר-און בסוגיות שונות
הקשורות לניהול העיתון. ככל הנראה בין הצדדים היו מחלוקות הנוגעות גמ לעניינים

כספ"ם. בשל כר הוחלט כי סיגלר יפרוש מתפקידו כמו"ל.
בהודעה של סיגלר לדירקטוריון החברה נמסר כי הוא פורש מהתפקיד על מנת להתמקד

בפיתוח עסקיו הפרטיים בתחום המגזינים והדיגיטל. מ"גלובס" נמסרכי "הדירקטוריון

קיבל בצער ובהבנה את הודעתו של סיגלר, שהתבקש להשלים את הובלתם של מהלכים

ניהוליים שבהם החל ושעתידים להסתיים בחודשים הקרובים, עד מארס 2018".

סיגלר עצמו מסר: "אני מודה לענת ואלונה על האמון וההבנה, וגאה על הזכות שנפלה
גלובסי הוא מוסד חזק ובעל תפקיד משמעותי גלובסי. י בחלקי לסייע ב"צובו ובקידומ! של י

בחברה ובכלכלה הישראלית, ואני משוכנע שהן, ביחד עם צוות המנהלים שהתגבש כאן
במהלך החודשים האחרונים, ועם העובדים המצ!'נים - ותיקים וחדשים - תמשכנה לחתור

בהצלחה למימוש היעדים והחזון הערכי שלהן. אני משא'ר את יגל!ב0י במצב טוב, ושמח
לחזור הביתה".

אלונה בר און וענת אגמון מסרו: "ליובל היה תפקיד קריטי ביצירת השותפות בינינו

שאיפשרה לגלובס לצאת לדרך חדשה ובטוחה. כמו כן, יובל הצליח בתקופה המעצבת של
"גלובס" החדש להוביל בעבודה מאומצת ובהצלחה תהליכים מורכבים ובעלי משמעות

ארוכת 0ווח לארגון".

̂ו^ 1/1 , 396/1.4676794ק-1חחכן-6!0ו1!1180/3זז/וח00.�ן6^3וח6ו!1.^^\//:5ק



נספח 16

העתק הבקשה להותרת הערבות הבנקאית שהוגשה לבית המשפט העליון
(בולל נספח 2)



1 ק1תל לח 11 2
1 0)60 31*" יי ?* |

1 * $*$ 3ף4 ן* 8ך 1

3גית המשפט העלי*ו ע"א 2954/17
ו ב<1ושל<מ ג&נ* גגי ה1שמת ליאת ג3ג*לך

! המוקשית אילקורפ גע"מ
י גגי עדגה בי און

גגי אלונה 13 או(
כולן עי'י ב"כ עוה"ד בועז אדלשטיין ואח1

 ךמת ^
'
: מךיד אבא הלל 14

03-6139996 : : טל' 1 05-6139996; פקס'

- ;י גן ?נ

; דוד 1'1<דוג<ץ/ ת.ז. 307385690 | ו?משיב
ע'ע עוה"ד שמוליק קסוטו ו/או בלה פלד ו/או גדעון

קינג ואח' ממשרד קסוטו ושוו?'
מרת' דובגוב 10, תל אביב, 6473209

טל: 03-7525222, פקס: 03-7527555
ו
ו

ם ג^ הצדד<6 וול̂י ̂<1^ ̂ו  עד ל
שפס האת

' ^<^_ןןמ

מת המשפט הנכבד .מתבקש להורות למזכירות לשמור בלדיה אך3 הערבות הבנקאית אותה הפקיד
| המשיב במסגרת בקשתו לעיכוב ביצוע וזאת עד לסיום ההליכימ בין הצדדים בבית המשפט המחוז�י.

ואלו? 3*מי7?< הבקשה;

! ג. בגזברות בית המשפט הנכבד מופקדת ערבותו של המשיב בסכוט של 2 מליי( 121, ערבות אותה
גדרש המשיב להפקיד כתנאי לבקשה לעיכוב ביצוע במסגרת הערעור דנא, אשר הוגש על ידי
! המשיב (להל0 "מר דו<?�וג*ץי"), על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום

; 14.3.2017 בפר"ק 32206-09-16 - להלן "פסק הדק של גיהמ"ש קג*א").

2, לאחר שהמבקשות עתרו לחילוט הערבות (להלן: "גקשדג הח*לוט"} ואילו המשיב עתר
| להשבתה לידיו, קבע בית המשפט הנכבד (כב' השופט י' עמית) ביום 8.2.2018, כדלהלן� 1

"גפני המשיגות 8,ת??/ה הדדך להגיש תובענה נפרדת לעיגאה
ו?מ1סמ3וג לו?01�*ת נזקיהן גגי( צו עיגיג תבי^יע שניי3( גו?ליך זו?.
חערגודנ הבנקאיו* וגישאר מופקדת גקופו! ג<ת <?מש0.ט עד ל<וט

ו 25.3.2018 על מנת לאפשר למשיגיו? לנקוט ר!ל*3י0 גתקופול זו כפי :
שתמצאנה לגגוףי. ;

: 3. ואכן, בד בבד עמ בקשה וו מוגשת תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, במסגרה
 ? תובעות המבקשות מאת המשיב סכומ של 4,180,348 ¤.

ן
! העתק מכתב התביעה מצ'יב כנספח 1 לבקשה זו.

1

י 4. התובענה נוגעת לנזקים שנגרמו למבקשות על ידי צו עיכוב הביצוע שהתבקש על ידי המשיב, ן
, ואשר פורטו בבקשת החילוט. התובענה מבוססת על חוות דעת מומחה של פרופי עדי אייל, ; /
: אשר העתקה מצ"ב כ נספח 2. |

] 5. טני*1ל גתובעגה רא1י1ז, הנס&גרג על ראיות גגתג ואף על חיות דעת מפורטת.

ן



 י

2

ממנו מעוניינות המבקשות להיפרע במסגרת התובענה שהגישו.6. הערבות הבנקאית אשר הופקדה בגזברות בית המשפט הנכבד מהווה מקור כספי משמעותי
7. המבקשות, איגן יודעות על קיומם של נכסים אחריס של המשיב, בוודאי לא על כבסיס שיש לו ?

בישראל.
! דין עצמאי, זולת מען משרד באי כוחו. /1 גט במסגרת ההליכים המשפטיים מול המבקשות לא הותיר המשיב מען להמצאת כתבי בית |ואשר עד כה לא פעל עסקית בישראל מעולם. ן8. המשיב היגו תושג חוץ (המחזיק בתעודת הזהות ישראלית), שמרכז חייו ועסקיו חינם גחו"ל, !

המבקשות להיפרע ממט אודות נזקיהן, מלס או חלקם. ;9. קייס אפוא חשש כי השבת הערבות הבנקאית לידי המשיב תפגע פגיעה של ממש ביכולתן של
! מאמינות כי אכן אלו יוכחו על ידן כבית המשפט המחוזי). /? להוות מקרר לפיצוי בגין הנזקים נשוא בקשת עיכוב הביצוע, ככל שאלו יוכחו (והמבקשות 101. מאידך, הותרת הערבות הבנקאית בקופת בית המשפט הנכבד מגשימה את מטרת הפקדתה - ;

: "ילדגש, 3< הג*גקש גגון להעמיד! לחברה וכי הערבות שהפקיד תשמש כמקור שהמבקשות תוכלנה להיפרע הימנו. /: 11. נדגיש כי המשיב היה מודע לכך שבקשת עיכוב הביצוע עלולה לגרום לנזקים לאילקורפ ו/או עיכוב הביצוע, בו ציין כי "די גערבות זו כדי לא<י( גל טענה לגזק כאמור".גמקויר? שהערעור <דחה". כך ציין המשיב גס בסעיף 26 לבקשתו הנ"ל ובסעיף 159: לבקשתערגות משמעווג̂* כ0+ שיקגע 2ית הגגשפט ו*נכג?/ להגט^ת הנזקיט ש<גרמ1 לאילקורפ; המשיב שב על גכתותו הנ"ל להעמדת ערבות, וציין בסעיף 6 לבקשתו כי הוא "מטגיט להעמידשייגרמו ל*?ילקוזיפ גתוצאה ממתן צו ע*3ו3 הגיצו̂ע גמקיו? שהערעור "דחה".עוגייווג, ככל ש"ךרש, 3.הת0# לש<ק1ל 1עו1ו של גית הנגשפט ו?ג3גז/ לו?בטחת ו?גזקימואכן, בראש בקשת עיכוב הביצוע ציין מר דוידוביץי

העתק מבקשת עיכוב הביצוע מצ"ב כנספח.3.
בית המש3ט הנכבד וזאת עד לסיום כל ההליכים כתובענה אותה הגישו המבקשות כנגד12. נוכח כל האמור לעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על הותרת הערבות הבנקאית בקופת

המשיב.
13. בקשה זו נתמכת בתצהירה של גב' אלונה גר און. ו

[ 14. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה ולהורות כמבוקש בראשה.

מעז ארלשט*$*0#*~~^4
 גולדמן, ארליך, אדלשטיין, אביגד ושות'

, ב"כ המבקשות/ '?
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ת&וןיל

אני הח''מ, אלתה בר און, בעלת ת.ז. מס' 34377408 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת לכי
: אהיה צ&ויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה ק�, מצהירה בזה בכתב כדלקמן

חנקשח להודנרת הערב1ו3 גקופת 3<ת המשפט

1. הנני מכהנת כדירקסורית בחברת אילקורפ בע"מ ועושה תצהירי זה בתמיכה לבקשת אילקורפ
בע"מ, עדנה בר און (אימי) ואנוכי (להלן, בהתאמה: "הבקשה" ו - "המבקשות") להותרת
ערבות בנקאית שהפקיד המשיב, מר דוד דוידוביץי (להלן: "ד1<לוב<ץ"} בקופת בית המשפט

הנכבד, וזאת עד לסיים ההליכים בין הצדדים בבית חמשפט המחוזי.

, כגזברות בית המשפט הנכבד מופקדת ערבותו של המשיב בסכום של 2 מליון ¤, ערבות אותה 2
נדרש המשיב להפקיד כתנאי לבקשה לעיכוב ביצוע במסגרת הערעור דנא, אשר הוגש על ידי
המשיב על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 14.3.2017 בפר"ק 32206-09-16.

3. לאחר שהמכקשות עתרו לחילוט הערבות ואילו המשיב עתר להשבתה לידיו, קבע בית המשפט
הנכבד (כב' השופט י' עמית) ביום 8.2.2018, כדלהלן; "גפני המשיבות פתוחה הדרל להגיש
תובענה גמת'ת לערכאה המוסמכת להוכחת נזק<רע בגי; צי עיכוב הביצוע שמתן גחליך 1ה.
הערבות ה3גקא<ת תישאר מיפקלת בקופת בית המשפט עד ל*ומ 25,3.20x8 ע< מנת לאפשר

למשיבות לנקוט הליכים בתקופה זו כפ* שתמצאנה לגבון".

4. ואכן, בד בבד עם בקשה זו מוגשת תביעה לבית המשפט המחוזי כתל אביב יפו, במסגרה
תובעות המבקשות מאת המשיב סכום של 4,180,348 ¤.

העתק מכתב התביעה מצ"ב כנספח 1 לבקשה זו.

, 5, התובענה גוגעת לנזקים שנגרמו למבקשות על ידי צו עיכוב הביצוע שהתבקש על ידי המשיב
ואשר פורטו בבקשה החילוט, התובענה מבוססת על חוות דעת מומחה של פלופ' עדי אייל,

אשר העתקה מצ"כ כ נטפח 1.

6. על 0י ייעוץ משפטי שקיבלתי, מדובר בתוגגעגה ראייה, הגסמ3ת על ראיות גכתב ואף על חוות
דעת מפורטת.

7. הערבות הבנקאית אשר הופקדה בגוברות בית המשפט הנכבד מהווה מקור כספי משמעותי ממנו
מעתיינות המבקשות להיפרע במסגרת תתובעגה שהגישו.

8. המבקשות, איגן יודעות על קיומם של נכסים אתרים של המשיב, בוודאי לא על נכסים שיש לו
בישראל.

; 9. המשיב חינו תושב חוץ (המחזיק בתעודת הזהות ישראלית), שמרכ* חייו ועסקיו הינס בחו"ל,
: ואשר עד כה לא פעל עסקית בישראל מעולם.

גם במסגרת ההליכים המשפטיים מול המבקשות לא הותיר המשיב מען להמצאת כתבי בית
דין עצמאי, זולת מען משרד באי כוחו.

לתן של 10. קייס אפוא חשש כי חשבת הערבות הבנקאית לידי המשיב תפגע פגיעה של ממש ביכו
המבקשות להיפרע ממנו אודות נזקיהן, כולם או חלקם.

11. מאידך' הותרת הערבות הבנקאית בקופת בית המשפט הנכבד מגשימה את מטרת הפקדתה -
להוות מקיר לפיצוי בגין המקים נשוא בקשת עיכוב הביצוע, ככל שאלו יוכחו (והמבקשות

| מאמינות כי אכן אלו יוכחו על ידן בבית המשפט המחוזי}. /
1 ו !

! י 12. אדגיש, על פי ייעוץ משפטי שקיבלתי, כי המשיג היה מודע לכך שבקשת עיכוב הביצוע עלולה
/ , לגרים לנזקים לאילקורפ ו/או לחברה וכי הערבות שתפקיד תשמש כמקור שהמבקשות תוכלנה

?י ו

 יו
.
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להיפרע הימנו.
; ''ית�גש, כי המגקש 3בח להעמיד ואכן, בראש בקשת עיכוב הביצוע ציץ מר דוידוביץ'
ערגויות, קנל שיידרש, בהתאם לשיקול דעתי של גית המשפט הנכגד, להגטחת הגזקי0

שייגרמו לאילקורג' כתוצאה מטיגן צו עימג הביצוע, גמקרה שהעיעוי יידחה".
; המשיב שב על נכונותו הג"ל להעמדת ערבות, וציץ בסעיף 6 לבקשתו כי הוא "מסבלמ להעמיד
ערגות משמעותית, גפי שיקבע ג*י3 המשפט הגכבי, להגטחת הנזקים שיגרמו לאילקורפ
במקלה שהערעור *7חה". כך ציין המשיב גס בסעיף 26 לבקשתו ה0יל ובסעיף 159 לבקשת

ו עיכוב חביצוע, בו ציין כי "די גערגות זו גדי לאילן גל טעגה לנזק גאמור".

העתק מבקשת עיכוב הביצוע, מצ"ב כנספח 3,

: הת1בע3ה בתמצתית ]
13. עניינה של התובענה המוגשת על ידי המבקשות, הינה בנזקים כבדימ, שהסב צו עיכוב ביצוע
אשר ניתן לבקשת מר דוידומץ, במסגרת ערעור לבית המשפט העליון אותו הגיש ב-2/4/20:7,
על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבי הנשיא א' אורנשטיין) בעניו מכירת
̂יף'), אשר פעילותה העיקרית היא השליטה בחברת מוניטין עתתות בע"מ (להלן: "מוני

"גלובס". החזקה בעתון

ן 14. הנזק שנגרם כמקרה דנא עולה על סכום הערבות שהופקדה,

15. בחודש נובמבר 2016, או בסמוך לכך, ביקש מר דוידוביץי ~~ תושג חוץ {המחזיק בתעודה הזהות
, כלל תקשורת כלכלי ידוע ובעל מרגיטין רב,; ישראלית), שמרכז חייו ועסקיו היגס בחו"ל, ואשר עד כה לא פעל עסקית בישראל מעולם - 1 לרכוש את השליטה בעיתון העסקים "גלובסי'

16. שאימתו של מר דוידוביץ' לרכישת השליטה בגלובס, נעשתה במסגרת כינוס גכסיו של מר אליעזר
; : פישגע. כונסי הנכסים שמונו מטעם בנק לאומי - עו"ד רונן מטרי ועו"ד איל רוזובסקי (להלן
י "גוגסי הנכסים"} - הוסמכו למכור את מניות השליטה במוניטין (כ- 570/0), אורנן שעבד מר
-. חברת פיש עת בע"מ פלשמן לבל''ל {המניות הוחזקו ושעובדו על <די חברות פרטיות של פישמן

. וחברת נכסי משפחת פישמן בע"מ).

: � 17. במסגרת כינוס הנכסים למכירת מניות השליטה במוניטין, העמידו כונסי הנכסים למכירה
מ/*100 ממניות גלובקי ובית הדפוס, הנמצאות בבעלות מלאה של חברת מוניטין. מר דוידוביץי

ו חגיש הצעה לרכישת גלובס ואף השתתף בהתמחרות שניהל! כתסי הנכסים לשם כך.

 י18. בעקבות התנגדות התובעות למכירת השליטה ב"גלובס", להבדיל ממכירת מניות השליטה של
: . חברות פישמן במוניטין, התמודדו התובעת 1 {להלן: י'אילקוו"פ"} ומר דוידוביץ' על רכישת

; השליטה במוניטין (כאמור ^57 מהון מניות מוניטין). !

:. 19. כבר בשלב ההתמחרות לרכישת גלוהס, ובוודאי בהתמודדות על רכישת מניות פישמן במוניטין,
ידע מר דויחביץ' היטב, כי לאילקורפ, בעלת מניות אף היא במוניטין, קיימת זכות סירוב ראשון

לרכישת מניות פישמן 3מת<טץ.
כלומר, דוידוביץ' היה מודע ותביא בחשבון כי קיימת סבירות גבוהה שגם לאחר חהתמחרות
, אלא לידי אילקורפ, הזכאית לממש את זכות והת3<ודדות, השליטה במוניטין לא תעבור לידיו

הסירוב הראשון שלה,

ן 20. במהלך המערכה המשפטית שהתנהלה ב3ית המשפט קמא {בפני כב' הנשיא א' אורנשטיין], קיבל
, למורת רוחן ותחת התנגדותן של התובעות, הזדמנויות חוזרות ונשנות לשפר את | מר דוידוביץ'

: הצעתו.

) בפסק דין מפורט, בהיר וחד-משמעי, כי השליטה בחברת מוניטין תימכר לאילקורפ ולא| 1-?. לאחר מערכה משפטית ממושכת ורבת שלבים, שהתנהלה בפנ< כב' חנשיא אורנשטיין, נקבע *
ן לדוידוביץ'.

-| 22. גס לאחר שמר דוידוביץי נחל הפסד בבית המשפט קמא, הוא לא השלים ע0 תוצאת פסק הדין.
י על אף סיכויי הערעור הנמוכים בבית המשפט העליון {סוף דבר מעיד על תחילתו) בחר מר

!.
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דוידוניץי לערער על פסק חדין של בבי הנשיא אורנשטיין, ואף עתר לצו עיכוב ביצוע, אשר טעד
לעכב את העברת השליטה במוניטין (וממילא בגלובס) לידי התובעות.

23. זאת עשת מר דויתביץ', על אף שהשגותיו החוזרות (נשנות במסגרת ההליכים ב&ני הנשיא
אורנשטיין הביאו לאבדן זמן יקר, ועל אף שמר דוידוביץ' היה מודע לקיומה של זכות סירוב

שעומדת לחברת אילקורפ, כאמור.

24. על פי ייעוץ משפטי שקיבלתי, חשוב להדגיש כי הערעור ובקשת עיכוב הביצוע התבקשו על ידי
מר דוידוביץ', על אף שהוא ידע, כי גלובס, שסנל מתקופת סטגנציה ממושכת, במהלך תקופת
כינוס הנכסים על מניות השליטה בו, נמצא במצב שברירי ועלול להיפגע אנושות, על 200

; עובדיו.
! צו עיכוב הביצוע הונבקש על לדל מר דוידוביץ' וניתן בתקופה מאוד רגישה וקשה מבחינת גלובס
, וזאת ובכך סיכן מר דוידוביץ' את עצם קיומו, דחה את שיקומו ההכרחי והעמיק את הפסדיו
לאחר העיכובים הקודמים בהעברת השליטה שנגרמו על ידי מר דוידומץ' במסגרת ההליך בפני

כבי הנשיא אורנשטיין.

25. בנוסף להגשת ערעור לבית המשפט העליון, מר דוידוביץי גס התערג התערבות בוטה בניהול
הפנימי של גלובס, עת פנה במישרין לעובדי העיתון והודיע להס כי הגיש ערעור על פסק הדין,
בניסיון לזכות בתמיכתם. פעולה וו הביאה כשלעצמה לנזק לעיתון ולעובדיו והגבירה את

האנדרלמוסיה,

16. על פי ייעוץ משפטי שקיבלתי, בקשתו של דוידוביץ' לעיכוב ביצוע העברת השליטה בחברת
מוניטין מכונסי הנכסים לאילקלרפ נעשתה על ידו, הגם שידע 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

, : בחכרה. 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 החביה הי* מפולגים
ומסוכסכים זה עם זר! (ואף יוצגו בנפרד בערכאות השונות תוך הצגת עמדות
מנוגדות). גר* כי גוף תקשורת, המוציא מדי יום מיצר חדש הגוצי גילי עובדיו,
ו רגיש במיוחד להיעירמ של אנשי מטתח ולמצב של אי ודאות המשפיע על

, וו העובדים.

ג) צי עימב הביצוע עמד בתקפו במשך 43 *<ס גטו, ברט השםעתו על החבר!? היגה
| איוכה יותר. היא החלה עוד 12 י05 למגי הגשת הבקשה (דהיינו ביחד 55 ימים) -
! לאור הצהרותיו של מר דוידוביץ' כלפי כוגסי הנכסים, כלפי אמצעי התקשורת וכלפי
עובדי החברה כדבר כוונתו לערער ולעכב את ביצוע פסק הדין של כב' הנשיא
אורנשטיין. השפעת צו עיכוב הביצוע על החברה המשיגה לחיל גט לאחי העברת

! השליטה, ואותותיה ניכרו ועודם ניכרים בהמשך הדרך.

| ד) רק לאחד העברת השליטה ניתן היה להתחיל לבצע מעולות משמעותיות לייצוב
. 1 העיתון, הקטגת הוצאות התפעיל של <לובס והגדלת התפוקה שלו

1 17. בתביעה אותה אנו מגישות לבית המשפט קמא מובהר כי כמקרה שלפנינו הצורך בפיצוי :
\ התובעות הוא מובהק ביותר לאור:

א) נזקים של ממש
! ן הערכת הנזקים מגוביס בחוות דעת כלכלית מפורטת של פרופ' עדי אייל המצורפת
\ לתובענה זו, ונסמכת על דוחות כקיפייט, על סק1, על גתוגי צפייה נאינטתט, על בחינת

: 1
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; ! התוצאות העסקיות שלאחר תקופת עיכוב הביצוע (על מת1דה כלכלית מפורטת.

ב) צפיות
; ולחברה, שכן כבר בדיונים בפני כב' הנשיא אורנשטיין, דובר רבות על "הדימו0*' שלו : ? למי דוידוביץי היה מידע מקדים את�ות עח2מת1 והיקפו האפוי של הנזק למבקשת

גלובס והעובדת שהעיתון סובל הפסדים של מיליון ¤ בחודש,
: "יידגש, כי המבקש גכון להעמיד כמו כן, בבקשת עיכוב הביצוע ציין מר דוידוביץ'
; ערבויות, ככל שיידרש, בהתאם לשיקול דעתו של גית המש0ט הנכגד, להבטחת

: , : הנזקים שייגרמו לא<לקור0 כתוצאה ממת( צו עיכוב הביקוע; במקרה שהערעור י*ז'חה"

ג) קלישות סיכויי הע1עזר
סיכויי בקשתו של דוידוביץ' היו נמוכים ביותר מלכתחילה. מר דוידוביץי היה מודע לבך.

פסק דינו של כב' הנשיא אנרנשטלין הלח ברור ונהיר, מנומק ומפורט

28. בתוגענו? זו העגענו גם על על שיקולי רוחג והשפעות תמר<)ג*ות על צדדים עתידיימ. הטלת
, שתכליתו מניעת הגשת בקשה לעיכוב ביצוע : חובת פיצוי בנסיבות אלח תשלח מסר בתר

בקלות דעת ואדישות כלפי הגזק הטמון בה. אי חטלת חוגת פיצוי בנסיבות מסוג זח עלולה לעקר
מתוכן את הוודאות המשפטית ותאפשר לכל צד שהפסיד בדין לגצל את זכות הערעור לרעה, ללא מחיר

ראוי תוך הסבת נזק לצד הזוכה.

29, התובענה דנא נתמכת קאמוי בחוות דעת כלכלית מפורטת של פרוט' עדי אייל, שהראתה הבדל
של ממש בתוצאות העסקיות בין מצב החברה במהלך תקופת עיכוב הביצוע לבין התקופה
שלאחריה. מחוות הדעת הכלכלית עולה, כי רק כחודש יוני 20X7, לאחר ההכרעה בערעור, החל

, כאשר עד אז העיתון סבל מירידה בהכגסות. ?- העיתון לחזור לאיתני

30. חוו"ד פריפי אייל מוכ*חה כי הגזקיט הישירים (נלמ".) הנוגעים מעיכוב הביצוע במהלך 43
גתקופת ההמתנה לערעור, על הימים מסתכמים גכ-3.3 מ' ¤, וכי הוספת הנזקים ה*ש*1*ט.

0י אותה מתודולוגיה, מביאה את המקים לכ"4.2מ' 121, בהרכב הבא:

; ; א) אובדן חכגסות 1,481,000 ¤

ב) אי הקטגת הוצאות 1,670,000 ¤

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

סה"כ 3,301,000 עח

. ! ד) נזקיס ישירים בתקופת ההמתנה לערעור 101879,348

; ; קיה"כ 4,180,348 ¤

/ 31. נוכח כל האמור לעיל, התבקש בית המשפט המחוזי הנכבד לחייב את מר דוידוביץ' לשל0
לתובעות סכום של 4,180,348 ¤ ובכלל זה להורות על חילוט מלוא הערבות הבנקאית, בסכום
של 2 מליון ט), אשר הופקדה על ידי מר דוידוביץ' במסגרת בקשתו לעיכוב ביצוע 0סק הדין

: / נשוא הערעור,

! . 32, אני מצהירה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה חיא חתימתי, (כי תוכן תצהירי זה
; אמת. < !

-4-1— /
לומ/בר"און , א

!
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אישור
אגי החתום מטה, גועז אדלשטיע, עו"ד, מאשר בזה כי ביום 25.3.18 הופיעה בפני הגב* אלונה בר און,
המוכרת לי אישית, ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי החיה צפויה

| לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את (כונות הצהרתה דלעיל וחתמה עליה בפני.

̂ע1060.שטיין, 15ו�"ד

טל. 03-6139906 טקט. 03-6139996
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̂י?9ר91י עדי אייל 81ץ£ \$^ 0£�*ק  1-3̂  
 05ווח0ח£00 13*?דייר למשפט'מ

1.86.0ו1<1@1*ע1.4!>4דייר לכלכלה

ו � : ה&קללטה למש&טימ, ארגיט�טיטת גר-אילןו עהוגתלז�ואר:
גן, 52900 ; ? ו&ת

1 .1.2018

 1עיכוב ביצוע עסקת גלרכם - רכי^ת שליטה כמניות הברת מוניטין בע"מ. כל האמור להלן מתכסס על עובדות ונסיבותאני, החייט, פרוסי עלי אייל, נושא ת.ז. שמספרה 02307315-8, נתבקשתי להעריך את המקים שנגרמו כשל/ הערכת מקים כשל עיכוב ניצוע עסקת גלובס
 ;אני נותן הוות לעתי זר במקום עדות בבית המשפט ואני� מצהיר בזאת כי ידוע לי שלעניין הוראות החוק, דין חוות ו= כש שתוארו בפני על ילי נציגי אילקלרפ כע"מ ובאי כוחה.

ן ! דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.
על החתום:

� .., 

1
_ ,.,

�? 
. 

/

ן
 פרופ' עדי אייל

|

3. אומדן המקים 10י / 2. הפגיעה בעיתון - מבט כללי 8ן : 1. מבוא ועקרונות מצלע החישוב 6; / רקע מקצועי 4; י תמצית הממצאים 2? ? תו13 ע3יינימ(:
3.2 עיכוב כתוכנית ההבראה והחיסכון בהוצאות 14/ 3.1 התארכות והעמקת ההפסד 30
 17| !, 4. שיקולי מאקרו והשפעות תמריציות 15| / 3.3 הוצאות להקטנת המק 15

/ / . נספח - קורות חיים ורשימת פרמומימ 18/ / 5. סיכום

] י
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פ1)פי עד* אייל 31ץ£ \$£ 01ז9
1*1>4 1.8̂ די*ר למש00ימ 
דייר לגלכלה 108ות0ח£00 13*ק

. י ; 1!*80.וו!<1@1.43£11!>£
: גתיגת לדואר:

ה&קולטה למע1פטי0, אוגייפרטיט!? כר-אי-לן
רמת גו, 52900

תמצית הממצאים

- עי3;וכ פ3יצלע עסקת שליטה 3?קפיא את י3רלת ג?יג?ושה, 85ו ג8 את י^ולת הרוכש למנות
3?3הליט ולגבש מ?ליפ להפעלת הקברה. בנסיבות ההליך הנדון כאן, עיכוב הביצוע הגיע לאחר

התדיינות ארוכה ומתוקשרת עמ צדדים מרוכימ להם אינטרסים שונים. מכיוון שכך, עיגו^ הגיצוע
לא רק האריך את תקו9ת ה^סלימ טה8 העיתון 5גל, אלא הוטיף 373ך של אי"וולאות ביהפ י.

! לעתי�ד העיתון, 3אופך שפגע גתוצ^תיו העסקיות וג^הלך העמידה התקיו בו.
- עי3וג זז? גרפ לתו06ת עלויות ישירות ועקי&ות ג2"יל(7: העלויות הישירות גוללות הוצאות על
יועצימ לשמ ניהול המשבר בגלוכס, והפסדים הנגרמים מתוספת טלטלה במערכת העיתון, יחד עם

עיכוב במינוי מנהלים וגיבוש נהלי עבודה. ספציפית, גלובס התאפיינה בהפסדים וזליגת מנויים
בתקופת מאבק השליטה המתוקשר, ועיגו2 הגיצוע ג?3ע את הבעלים הגלרשיט להקטנה ומניעה

עזל אורנמ הפ&זייפ, שלא ל37ר על אוגמץ ההזדמנות להפוך ה©ט7 ללווה.

� ההוצאות 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-ברורימ.

רשמי העובדים ומידת הפגיעה במורל ובאיכות העבודה שלהמ תועדו כתהליך ייעוץ ארגוני וראיתות
/ : עם עובדים רכיימ, בהמ דיווחו על הערפל התעסוקתי בו פעלו, והשפעת אי-הולאות עליהמ. יש

לציין שגזקימ מפוג זה קשי2 יותר למיטות, הגפ שהט א&יתי'יפ לא פחות (וכנראה 3?זיקי8 עוד
ג פגיעה במורל עובדים והתנהגות ארגונית יותר) מהעלויות הישירות הניתנות למדידה. יתר על כן

ו הופכת לקשה יותר ככל שתקופת אי-הודאות גדולה, כך שמדובר בנזק אקםפוננציאלי - שעלותו
השולית הולכת וגדלה עמ הזמן.

- 3עת הדיוגימ 3בית המשפט המהוזי, דוגר רגות על "הדי&ומי* של גלו2מ והעוגדה שהעיתון
8ובל הפסדים של מיליון ויח גהודש. בנסיבות אלו, מובנת דרישת בית המשפט העליון להפקדת
/ ? סכום של 2 מיליון ¤ לכיסוי נזקים צפויים ממתן צו עיכוב ביצוע עד להכרעה בערעור. יחד עמ

זאת, ז?הפ0ד ש3גר2 לגלוכ© גדול בהרגר, נ^ד,הער3ה הראשונית, ש3ן אי-הויזיאוינ רק הממירה
� | גתקו3ת הערעור, וה3זקי5 המנגריפ העמיקו והפכו קשיט יותר לתיקון.

2 
/

1,

/

/ י
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̂\3*1 $\1?פר31י עדי #**ל $#31 £$1 10£ק ' 
 105וזז0ח£00 14*קדייר למשפטים

 1!*£0.וו1<1@81ץ4.!1>4דייר לגלגלת
?

קרציקת ל'וואר:
 :הפקולטה למש&טיט, ארניגר0יט5: גי-אילו

ד&תטי. 52900
; 

חודש מאי (שבמהלכו נדחה הערעור ובוטל עיכוב הביצוע), ועלתה דרמטית כמהלך חולש יוניבמיוחד, שהעמיקה כמהלך א0ריל (בו הצו היה בתוקף). מגמת שיפור החלה כאופן תלקי כמהלך: גשנה הקודמת. ניתן לראות במרור שחולש מרץ (נו ביתן צו עיכוב הביצוע) התאפיין בירידה הדה \י. ? - גלמניחי מראשון של 2017 י'רלו הגנטית העיתון 3- 6.2 מיליון 121 לעומת ז*זק3יון המקגיל
(לאחר פקיעת הצו ~ כמקביל לפעולות שיפור ותיקון שננקטו בהנהלת העיתון).

̂ילי'ון' 119 מהווה כנראה הער5תי-ח0ר של הנזק האמיתי ? הקלקול}, לא כלולימ בו נזקימ למורל העיניים ויחסי העבודה, וכן לא כלולימ בו רווחים שניתן היה! ש3גר8. לא כלולים כל ההקסדימ הנצברים אחרי יולי 2017 (תהליך תיקון ארוך בדרך כלל מזמן- או3לך ההכנסות המז�ילוי? 02ך 6.2 ג
להגיע אליהמ לולא עיכוב הביצוע.

י גמהלד התקופה הרלוונטית הוצאו הודאות ישירות להקטנת הגזק 2מך 000?300 /2ז. בםטמ זה
ן

121. סכום זה מהווה הערכת-המר גמ כן, שכןמתיקון הנזקים *תקו8ת עישיג ז?3יצוע, 3הרתי לראות רק את ^העיתן 3ד,ו*נאות ישירותו נשכרו יועצים והחל תהליך שיפור ארגוני געיתלן. מגיוון שחלק בתועלות תהליך זה אורגות 150 ; ; הוצאות הנ7ל"ן, פרישת עובדים, וקיצוץ בהוצאות מגוונות, כולן פרי מהלך הבראה שניתן היה להתחיל\ י י 670,736, ג וט1 לאורך 43 ימיס גהט צו עי&וג הגיןנוע היזן גתוקף. סכום זה כולל את הקטנת; - #הל3י הבראה שהגגיסה ההנהלה החדשה, חטגו טגומ גולל של 1,165,630 #ח ללקילש, קרי| איני מתחשב כהקצאת משאבי ניהול, תשומת לב, וזמן של בעלי החברה ומנהליה. :; הקשירות להליך, קרי הוצאה ישירה של 000,
! בו קודם, לולא צו עיכוב הביצוע.

כ גט לשיקולי מאקרו והשפעות ; י המקימ שייגרמו ל^דלימ עתילי'י�מ ולמערגת המשקט מצווימ מיורניימ, יעלו גד'ליגד. על נזקי: , בכוח המיקוח העודף שצו מסוג זה מקנה להם, הייכימ לדעת שצד תועלתו, קיימות גמ עלויות.צו מסוג זה להפוך לחרב ולא רק למגן. צדדים המעוניינימ להזיק לצד השני, וצדדים שמעוניינים/ תמרי&יות על צלדימ עתילייט. ללא חובת 5יצרי מלאה על הנזקים הנגרמים מעיכוב ביצוע, עלול- 13סי3ו'1? המיוהלות של מקרו? 1ה, השו3 לדעתי לשיט ל
̂יימ בהליד ד'גלון גאן. הצלליפ ן?0פ?:י

1
ן

3 1

/
/ /
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̂ \££ 0£?ק ̂ץ 9ר91י עד1 א*יל \
?\\$13\̂ : ך"ר למשטט'ם 
דייר לכלגלה §0!1זו0ח£00 1*11?

,481(.̂ 30.11 .1*1ג81#1
כתיגגרנ לדויאד:

הפקולטה למש<$טי�ט, אוניהרטיטו? 3ר~אי�לו
י^ת גו. 52900

רקע מקצועי

^ עיסוקי העיקרי הוא בהוראה ומחקר בתפר שבץ משפטים וכלכלה, כפרופסור חבר בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת בר-'אילן. דרכי האקדמית החלה כיהודה. הגין-תהומית לטי&רל! ה&צויינומ,1 באוניברסיטת תל-
אביבק שמ גם הוענק ל1� תואר ראשון במשפטים. תיאר שגי גמשפטי8 (גהצטייגות יתירה) וכן לוקטורט
2מש�2טי�£3 (גציין מעילה) הוענקו לי באוניברסיטת בר-אילן. במהלך לימודי אלה זכיתי להימנות עמ סגל ההוראה
באוניברסיטת כר-אילן, אוניברסיטת חיפה, המכללה למינהל, מכללת שערי משפט, מכללת נתניה, והמרכז האקדמי

אונו (גם בגירטתי הקודמת כשלוהה של אוניברסיטת מנצ'סטר).

ד,שכלתי הכלכלית החלה כתוכנית אישית במסגרת התוכנית הכינתחומית, וגמהלך כתיבת הדוקטורט
במשפטים (שנבדק, וקיבל ציון מעולה, פה-אהד בידי ארבעה אקדמאים מובילים, שני כלכלנים ושני משפטנימ,
כולל מ0ז0311 13מג1561 מבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת שיקגו, שכיהן ככלכלן ראשי של רשות ההגגלימ
. העסקיים במשרד המשפטים האמריקאי וכנשיא 1.6x60011, מחברות הייעוץ הכלכלי לליטיגציה המובילות

בארה"ב).

לאחר סיום הדוקטורט במשקטים, המשכתי ל7וקטור5ו ט�סף בכלכלה ב- ץ616^36 110 תחת הנחייתם של
3>£31ג11<1!!.8 021:1161 ו- 611'ת3? 1(^3086, שניהם מהמובילים בעולם בתחו0? שגמ כיהנו ככלכלנימ ראשיים של
רשות ההגבלים העסקיים במשרד המשפטים האמריקאי. 611*81? גמ כיהן ככלכלן ראשי של ה- 00?י משרד
התקשורת הפדראלי בארה"ב, ולכלכלן ראשי של ה- ¥70, נציבות הסחר הפדראלית. באותה תקוקה גמ נמניתי
: עם סגל ההוראה בפקולטה למשפטים של ץ016^2 00, וזכיתי למספר מלגות ופרסי הצטיינות, כולל ה2רס
הגבוה ביותר של האוניברסיטה לתלמידי מהקר, ק|(!5-ז013ל801 8*מ6§116 וכן, 7111116 6י\1812זמ10< 3ית53ם
^�\*'31�3; 668111656^10̂ 6110̂י? גנ0נ181)מט1x1 011x1 ?0*30 ;0831כן0?? 1 1,8̂ 10 ק1נ81' .105גז£001101 3)311 '

\ (פעמיים),

̂ וכ - ץ811ץ6'\נ11<1 בנוסף לעיסוקיי בארץ, שהיתי בחו"ל כעמית מחקר ב~ 308ו011ת800�300101!80 ונ30>מ0
108̂נ0101. זכיתי להימנות על סגל ההוראה של פקולטות למשפטים וללמד במספר מוסדות 0 1̂ 3̂ ' 801100}
̂, ו- 01 ץ*6181י\גמט '101138̂ מצוינים, ביניהם '<616^?86 ,3!1ת€811£6 01 '<61811'\1ת(1י ץ1ו8ו61י\1מ/1 
י י 00101010. מעבר לאלה זכיתי בפרסים ומלגות הצטיינות, כולל 3רמ קרן וולף לתלמידי מחקר והיכללות בכנס ?
̂ז בשיתוף האוניברסיטאות המובילות ומחלקת ההגבלים £1©ןיז 7116 שנערך כ- ¥11 0̂ ת613150מ06 ^01111081
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€11^< 01�וק פרופי עד1 אייל 81^/
̂ק 1̂ ן ד"י למש<0£ימ /'\3^ 
ד"ר לכלכלה 05ווח0ת£00 01*1

!!.80*11!<1@|*ע£*11>£
גתוגת לדואר�:

דוטקולטה למשטטימ, אוניבר0י13ת בר-אילו
יטתגו. 52900

̂. מאמר שכתבתי בנושא זמינות הוצג בכנס 0£ 7*80016 [2ת3110נת10מ1 מ03מ16ג1 631 ̂ 830019*100 של ה-
^מנ113<0גנ13? וזכה כפרם על היותו המאמר המצטיין לשנה זו.

מעבר להשכלה אקדמית בתחום, כתבתי 0פר על הגינות בהגבלימ עסקיים (בהוצאה ,§ת1ו{115ג111? 11311
4ז£0*0)י ומאמרים רבימ בכלכלה ומשפט על הגבלים עסקיים, דיני חברות, שוקי תקשורת, זכייבות, אסטרטגיה
עסקית, ועוד. כמו-כן עסקתי בייעוץ למספר הברות כארץ, מהמשמעותיות כמשק, ובן למשרדי עורכי דין גדולים.
1̂, מהמובילות בתחום 3̂  3x6 £00ק011ז0 §תו11נ81וו00 0$גן00מ (1X00) עבדתי גם בחו"ל, עבור חכרת
 חכרת ייעוץ בינלאומית

�̂ ̂-858ע1ז01 '̂ x^^0מטעם ת 
 כמומחה בישראל

ייעוץ הליטיגציה כארה''ב, ואני משנ?ש
מהמובילות בעולמ. בין השאר, סייעתי בעניין מיזוג בין ג201רנ6י\ לבין 10< שתי החברות המובילות בארה"ב
| בטלפתיה נייחת וטלפתיה כין-עירוגית, בהתאמה, בשנימ האחרונות אני מוזמן תדירות להרצאות במגוון אכסניות
אקדמיות ואחרות, כולל המכון להשתלמות שופטים, לשכת עורכי הדין, רשות התאגידים, פרקליטות מיסוי וכלכלה.
| והמרכז למשפט מסחרי. מעבר לכך, מוניתי על-'ילי שר התקשורת לעמול בראש הוועדה הציבורית לגהיגת

: הפקות ד?3?קור גטלרריזיה המסחרית, והגשתי את מסקנותיה לשר התקשורת וראש הממשלה.

בעשרים השנים האחרונות לימדתי קורסים אקדמיים ומקצועיים במגוון מוסדות מחקר כארץ ובעולם, בדגש
על ניתוח כלכלי של בעיות משפטיות, הגבלים עסקיים, דיני חברות, חקר שווקימ, תורת המשחקים, ושיטות מחקר.
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̂ 01�וק 1.4 9ר$פי עד1 אייל ̂/
11313̂ק : ד"ר למשפטים 
דייר לכלכלה 5םודח0ח£00 ^ק

\ עתגפת לדואר:
ה&קולטה ל&ש&טי�מ, אוניברסיטת גר-אילו

י רמת גו. 52900 -

גלובס - הערכת נזקים כשל עיכוב ביצוע עסקת רכישת השליטה

11 מבוא ועקרונות 3לצוע ,הל?ישו5:

בתאריך 14.3.2017 ניתן פסק דין של הנשיא אורנשטיין גבית המשפט המחוזי תל-אביב, לפיו מניות הברת
מוניטין עתונות בע"מ (להלן: "מוניטין") יירכשו על~ילי חכרת אילקורפ כעי'מ, שבשליטת משפחת כר און. על

פסק הדין הוגש ערעור וניתן צו עיכוב ביצוע שמנע את העברת השליטה בפועל עד להכרעה בערעור. כפועל,
בדתתה העברת מניות חכרת מוניטין, ומתוך כך נדחתה העכרת השליטה בעיתון גלוכס והחברות הקשורות בו.

בעת שהמערער ביקש את צו עיכוב הביצוע, הוא נתבקש להפקיד סכום של 2 מיליון ש! להבטחת פיצוי המשיבים
על נזקים הצפויים מעיכוב העסקה. כעת, משהוכרע הנושא העיקרי והובטחה שליטת משפחת בר און וחברת

אילקורפ מוניטין ודרכה בעיתון גלובס, הם מבקשים להיפרע על המקים שטבלו בשל התארכות התהליך וביקשו
שאעריך עבורם את שיעור המק.

מדובר במקרה של מאבק שליטה ארוך ומתוקשר ביחס לעיתון גלובס והחברות הקשורות בו. המניות
המדוברות במוניטין היו בידי חברות שהוחזקו על ידי מר אליעזר פישמן, מניות אלו שועבדו לטובת בנקים
להבטחת הלוואות שנטל פישמן, והועמדו למכירה על-ידי כונסי הנכסים שמונו לבקשת הבנקים ואשר פעלו

למימוש המשכון. התהליך התנהל בפיקוח בית המשפט המחוזי - תל אביב, והחל בחודש ספטמבר 2016. לאחר
! דיון בבית המשפט, הועבר העניין לגישור בין כונסי הנכסים לבין אילקורפ. בסופו הוסכמ כי מניות השליטה

??י יי במוניטין תירכשנה על ידי בעלי מניות המיעוט בה - משפחת בר און (דרך אילקורפ בע"מ), שתמנה מנהלים

י ותפעל להצלת העיתון גלובס מהמשך ההידרדרות שאפיינה את תקופת הביניים בה לא היה ברור מי ישלוט

: � ן בעיתון ומה המדיניות שיתווה.

יצוין, שמרגע שהמניות הועמדו למכירה על-ידי הבנקים (כנושימ מובטחימ), רבו הדיונים בתקשורת על

שינויים צפרים בעיתון וגברה אי~הודאות בקרב העורכים, העיתונאים והעובדים. במהלך תקופה זר, סבל העיתון
מפגיעה תפקודית והזרימית גמ-יחד, שכן קצב העבודה ירד וקצב עזיבת המנויים עלה.

ביום 3.11.2016 הודיעו העיתונאים בגלובמ על סכסוך עבודה.

עובדי העיתון נחצו לשתי קבוצות, קבוצת העיתונאים שיוצגה בנפרד וקבוצת העובדים שאינם עיתונאים,
כאש בין שתי קבוצות אלה, אשר היו מיוצגות בנפרד, ניטש סכסוך ונפערה תהום.
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̂ 1^ 0£ז? ̂ו!ק/ פדופי עדי אייל 31'  13\'1 
̂ו!ק: דייר למשמטיט  05)ןח0ח£00 

ר לכלכלה ? דיי

גת1�3ת ללואר:
< אוניכרטיטת כר-אילל הפקולטה ל*?שפ13ימ

̂ח, גן-., 52900 : ר

גמ נקרב העיתונאים נשמעו קולות שונים. חלקמ תמכו כמשפחת בר אוו כמי שתרכוש את השלימה בעתון
ול/לקמ ו/מכו נמר לוילוביץ*. מר דיודוביץ* קנה במישרין לעובדים השונימ, והפציר הה0 לתמוך בו.

נוצרת דינאמיקה בעייתית אצל עובדים, מפרסמים וקוראים כאחד, דינאמיקה בה חוסר אמון הולך ומעמיק,; את מהלך העבודה כי. כפי שאראה מטה, מק שנגרם מהתמשכות מצב בעייתי אינו ליניארי ביהם לזמןנ אלא: למק הישיר, אלא גמ לאובדן רווחים שהיו אפשריים לולא היה העיתון מעמיק בהפסדיו ובאי-�הודאות. שאפיינהשנגרמו, יש לקחה בחשבון את "זמן ההחלמה" שהתארך, ולא רק זמן "הדימום" עצמו. לשם כך, אתייחס לא רקעוכב ביצוע העברת השליטה והיקף ההפסדים הישירים נאותה תקופה. על-מנת להעריך נכונה את היקף הנזקימהפסל זה מעבר לנדרש מהווה חלק מהערכת שיעור המק להלן, אך חשוב לקהת בחשבון לא רק את משך הזמן בודונר בדיונים על "דימום" בלמות הפסל של מיליון ופו לחודש, והצורך להגיע להכרעה כדי לעצרו. התמשכותהנשיא אורנשטיין, אשר לן נתיק, היה ער לאופן בו התמשגות ההליכים המשפטיים פוגעת בעיתון, ורבות
ונדרשת עבודה רבה יותר לאורך זמן רב יותר כלי לתקן את שקולקל,

התמשכות המצב הבעייתי בשל צו עיכוב הביצוע, יצרה אמ כן לא רק נזקימ ישירים שקל להוכיח, אלא גס
1 המוצא ודרכי ההערכה לראשי הנזק שקיומם אינו מוטל כספק, אך אומדנמ מעלה קשיים מיוחדים. וואומדן לנזקים העקיפים. בכל המקרים, אסביר את דרכי החישוב, ובמקומות המתאימים, אצביע על הנחות- ,הנזקימ ואפיונם, תוך הישענות על מקורות במותניים ואובייקטיבים למקים הישירים, והצבעה על דרכי הערכהנזקים עקיפים משמעותיים, שקיומס ברור אך הערכתם המספרית קשה. מניוון שכך, אפריד להלן כין סוגי
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?$ר91י עדי אי*ל 81ץ\< \££ 01ז?
?*1$ 1-8̂ ̂ו1ק/ דייר למשפטים  / דייר לגלכלח 08ווו?0ח£00 

!0.1*.1ו1<1@81ץ4*ח4€
; כחיבת לדואר:

: / ה&נקולטת למשעטימ, אוני2ר0יטת בר"אילן
רמת*ו. 52900

*1.1 ^* ז... 1 , ?ד̂? ̂.!!.?.,,$*?£" . וי .;1?.!*$ .*

: התמשכות ההליכים המשפטיים סביב שאלת בעל השליטה המיועד כגלוכס השפיעה על מעמל העיתון בקרב
קוראיו, כפי שניתן לראות ממקר 701, הבודק חשיפה של אמצעי תקשורת שונים אצל קהל היעד הפוטנציאלי
שלהמ. לפי נתוני 701, במהלך יגואר-יוני 7 [20, ירדה גלובס ב 28.30/0 לעומת החציון הקודם. זאת לעומת
7.1 בעיתונים כלכליים אחרים. ירידה ממוצעת של 14.80/0 בעיתונים יומיים אחרים, וירידה ממוצעת של 0/0
?, כלומר, גלוכס ירדה כטעט 3י 2 מהמוצע בהשוואה לעיתונים יומיימ, וכמעט 2י 4 מה23מו8ע בהשוואה לעיתונים
ן 1 כלכליים. במקטע עיתוני סוף השבוע, גלובס ירדה ב ס/34.10 לעומת החציון הקודם, וזאת בהשוואה לירידה של

90/0 בעיתוני סוף השבוע האחרים. כלומר, גם כאן גלובם ירדה 2ג?עט 8י' 4 ^הטמוצע.

; אין ספק, אמ כך, שגלובס ספגה פגיעה משמעותית בתקופה זו. סקר 101 אף התייחס כמפורש לסיבות שגרמו

לפגיעה זו במעמד העיתון: "מאורעות הז?ודשי8 #אזזר1ני0 - גשהעיתרן הייה על המדף, ללא עורך ראש* וע8
הם והעיתון נחתך בצורה משמעותית - מ~60/0 ל-4.30/0. מ בתוך במערכת - נתנו אותותי #א2קי כוח 2ממ"
ןבס (ד,מו2ץ מוס חמישי בערב) 10פג מהלומה: ירידה מ~0^4.4 | כלומר ירידה של 3090. גם עיתון סוף ה&םע של גל

כלומר נהתך בכמעם3590" ? ל-2.994,

הירידה במספר הקוראים משקפת פגיעה במעמד גלובס מבחינת קהל-היעד הרלוונטי, ומייצרת פגיעה כהכנסות
שתפורט בהמשך. מעבר לכך, חשוב לקחת בחשבון את הפגיעה בוודאות וביכולת לנהל את העיתון, ככל שתקופת
| אי-הוודאות התמשכה. פגיעה במורל עובדים קשה למדידה הרבה יותר מאשר ירידה בתפוצה. במהלך התקופה
בה התנהלו ההליכים המשפטיים, נקטה אילקורפ במטפר פעולות ושכרה יועצים בדי לעצור את ההידרדרות במורל
ן ובתוצאות העסקיות. עלויות הייעוץ תפורטנה בהמשך, אך ראוי כבר כעת להביא מדבריה של יועצת משאבי אנוש

שנשכרה כדי למייע בתקופת אי-הודאות:

| "מרשתותעם למעלה משגעיםעוגדי גלוכס, (תר ל* הרושם שבתקופת הגע"0< הארגון נכנ0 לסטגנציה
| שמנעה ממנו לקבל החלטות ולנוע קד&ה. דוגמאות לכך הן: הסכמים ע0ק"0 שבמשך התשים לא התקבלה
\ לגביהם החלטה. מדד המותגים שהיה אמור לצאתלאור במהלך תקופתחערעויר נדחה עוד ועוד מאחר וצוות
0*ם את . ן ההנהלה היסס לקבל החלטות ללא גיבוי מהבעלים החדשים. שיהופ* פעולה אסטרטגיים שביקשו ל
; | ההתקשרות מול גלובס כשל תקופה אחכה מידי של אי וודאות. מערים וגיוסים הוקפאו לחלוטין וגרמו לכך

: ן שפונקציות בארגון היו הסרות או אנשים שאינם מתאימים לתפקידם נשארו כתפקידם למרות ביצועים שאינם
/
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̂ו1ק[ 8119* עדי אייל !£#0 61^ .?0**ק  1-3̂ דייר למשפטים 
, ד"ר לכלגלה 05ווח0ח£00 *1€*ק

גחימגת לדואר:
. ) ה&קול&זה ל&נש&טיפ, אוניברסיטת בר-אי�לן

̂גו, 52900 למ

מספקים. במיסף, בכ<רי0 רבים ש<ח3ו אותי שמזה כמה ח71שלם הארגון שסק בעיקר בעימותו וחילוקי חדעות
ת העסקיות. הפנ&"ם ולא כעשיח וק<7(0 המטרו

הקרע בץ עובד* המנהלה והמערכה הוע&קער לנה נך שע1בד*0 רב*פ שיתש אותי כשישת האישיות, שהמ
/ הגותה רק החלקה שלהם) תמגע^ם מלשוחח זה עם זה. אי ם את מ70רתוה האתון (מחוך ל אפילו לא הוצ*
? לשיחות חולין אלא גם לנושאי משרה בטריפ שהפסיקו לעבוד אחר ע0השני והופסקה לחלוטין התקשורת
/ ביניהם גפ במחיר של פגיעה בארגון. ללא ספק המשבר שנתר בעקבות הערעור הכניס מתחים גבוהים מאך

שהצריכו עבודת שיקום עמוקה."
ן בנסיבות אלו, יש לנסות ולהעריך את הנזקים המצטברים גמ בהקשר של יחסי ענתה עכורים שמתמשכימ ;

, אל מעבר להכרעה בערעור, ואת הנזקים שנגרמו לעיתון בשל פגיעה ביטלה לקבל החלטות ולקד0 שיתופי
! פעולה ופרויקטים דרושים. מקים אלו דורשים זמן תיקון שקשה להעריכו מראש, אן בוודאי חורג מספירה

פשטנית של מספר הימים בהם היה צו עיכוב הביצוע בתוקף.
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13 2>ו1קפרופי עדי אי*ל 8̂1 6̂1 01ז?  ̂ ? דייר למשפטים
ד"ר לכלכלה 05!ות0ה£00 01*ק

| בתוגת. לליאר:
̂-אילו . " י הפקולטה למעזגוק1יימ, אונייגנרסיגות ג

^וי 1)5290 ? ?, י^

| 
�

3, אומדן .הנזקיט:

והע^קת.הה60.ז: ר.3̂ו 3.1 ה̂ו
; במהלך הדיונים המשפטיים בנית המשפט המחוזי, נקם הצדדים כסכום של מיליון ¤ לחולש כשיעור

ההפסדים של גלובס בתקופת הביניים. לכאורה, ניתן להישען על ממצא זה ולחשב את המק שנגרם כשל צו
עיכוב הביצוע בנו0חא פשוטה של משך היות הצר בתוקף (מאז הוצאתו ועד להכרעה בערעור) כפול שיעור

, הוא היה 1 ההפסד. מכיוון שצו עיכוב הביצוע ניתן בתאריך 3.4 וההכרעה בערעור פורסמה כלילה שבין 6.5 5-3
1 כתוקף במשך 43 ימים. הפסד של מיליון 101 בחודש דומה להפסד של 33,333.33 עח ליום, כך שהנזק הישיר

. ? יי שניתן לצפות מצו עיכוב הביצוע עומד על X 43 33,333 *� 1,433,333 שו.
! חישוב זה לקוי מכמה סיבות, שפורטו לעיל, אך עדיין נותן אמת-מילה תחילית לשיעור הנזק הישיר שניתן

היה לצפות בעת בקשת צו עיכוב הביצוע, ואכן, בית המשפט העליון קכע שהמערער יפקיד סכום של 2 מיליון ¤
; לכיסוי נזקים העלולים להיגרמ למשיבים כשל עיכוב העסקה.

כדי לאפיין את הנזקים בצורה מדויקת יותר, עיינתי בדו"הות הכספיים של גלוב50 והשוויתי בין התוצאותן
החודשיות בשנת 2017 לבין התוצאות החודשיות בשנה הקודמת. בחרתי להשוות בין גתוני חודשיט מקבילים

/ בשנים עוקבות, כדי לאיין השפעות עונתיות ולוודא שאני משווה "בין ח&חים לתפהימ", קרי כין תקופות דומות
1 ן מבחינת הפוטנציאל הכלכלי והשוק הרלוונטי.

! י בהודשימ ינואר-יוני 2011 ה0סיד העיתון 6.1 מיליון ¤, לעומת הפסד של 1,6 מיליון עח כתקופה המקבילה
! הלקו הצליח העיתון לכסות באמצעות חיסכון בהוצאות של כמעט 1.7 מיליון ¤. השונ לציין, שחיסכון בהוצאות /יי / בשגת 2016. ההפסד העודף, בשיעור 4.5 מיליון ע8, נבע מירידה כהכנסות בשיעור של 6.3 מיליון 53, שאת .י ן

: אין משמעו שהעלויות קטנו באותו ית0, שכן גאשד לא טשקיעיט יורדת גפ התשואה. במילים אחרות,
י:

, 1 החיסכון שנכפה על העיתון כדי לצמצם את ההפסדים יכול גמ לעלות לו ביוקר רב בהמשך. 3מי3ך זה מ?י3רו
. גמעגל שוטה, גו הניסיון "לעצור את היי8ומ" הנוכחי גורמ להתגגשגות הפגיעה לאידך זמן? רל3ן שיעור יי

1 הה&סי העודף 5?הויז? הערכת"ה0ר לשיעור הגזק האמיתי.
; הטבלה שלהלן ממחישה ומפרטת את האמור לעיל, וממנה ניתן לראות שהנזק לעיתון אינו ליניארי, קרי אינו

(
] אחיד לכל חודש במהלך התקופה הנדונה. החולשים הבעייתיים ביותר הם מרץ"מאי 2017, החודשים בהם

1 תחושת אי-הודאות הלכה והתארכה, וכאשר מה שנראה כפיתרון גמור (הכרעת ביה"מ ביחס לבעלים העתידי של

* ? יו 0

1?

1?
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8ץ\< \£4 0£?ק 1̂פרופי עדי א<*ל 1  ̂ 13̂ ' 
̂ו1קדייר למשוטים  105מ)0ח£00 

דייר לכלכלה
11,;>8.ו11ו1@81ץ(4.!1>£,

! גגתוגן? ל7ואר:
1 הפקולטה ל&ש&טיט, אוגיגרקיטת גר-אילן

רנ?תגן. 52980

? . . העיתון) - נפתח שוב לליון ועוכב ביצועו בצו בית מש0ט. מנגד, לאחר ההכרעה בערעור, כאשר העובדים והשוק
כולו הכינו "מי בעל הכית" ושהסתיימה תקופת אי-'הודאות והקיפאון העסקי - החלי להשתפר נתוני גלובם באופן

משמעותי, וההפסד צומ#מ.
, 17-*ז3|~ל7נ-*££1 17-�£31י1 1 1-17^ 317'ץ3!*1 1111-17;

 ו
 י י

[ .
 י

פךהיגנסוה
9, 121 . 7.485 7,039 ? 7,582 8,676 8,555 (¤ ; (אלפי

; ל021ת /
קיז�מ | (אלפייה) ן 121 . (1,094} {543} , 446 ן 1,636/ חודש

לקי3?ו1: / ו

(אל(יזי0) 1.40/0 , 12.60/0- ! 0/"7.2- 6.30/0 ./21.90

אפריל המשיכו ההכגםות לרדת (ביחס לחודש מרץ, שהיה בעצמו גרוע לעיתון), וחודש מאי התאפיין בעצירה ןשהכרעת בית המשפט המחוזי, שאמורה הייתה לשים סוף למאבק השליטה, נבלמה בצו בית משפט). בחודשיי כפי שניתן לראות, בחודש מרץ סבל העיתון מירידה ירידה דרמטית בהכנסות (כנראה בהשפעת ההודעה
; 2, / מילילן ¤), ובפועל, רק ביוני 2017 ההל העיתון לחזור לאיתנו. |חלקית של הדימום. חשוב לשים לב, כי גם מאי התאפיין באובדן הכנסה משמעותי לעומת פברואר (ירידה של

; ; לראות, חודשים מרץ ואפריל 2017 מפגינים ירידה לרמטית בהכנסות, חודש מאי מתאפיין בתיקון (אך עדיין .! | שרר. הגרף הבא מראה הכנסות חודשיות בתקופה המתוארת לעיל, ובתקופה המקבילה בשנת 2016. כפי שניתן| י1 בהשוואה לנתוני השנה הקודמת, בולטת עוד יותר משמעות תקופה זו, והנזק שסבל העיתון מאי-הודאות בו
; נמוך בכמעט מיליון טו מהכנסות מאי הקודם), ומגמת התיקון ממשיכה אל תיך חידש יוני - אך גמ זה סובל

] מנחיתות לעומת יוני הקודם.
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18̂ 6^םר91י עדי אייל 31ץ£ י^ 0£�*ק ̂ק7"ר למשפטים   105וזו0ח£00 ז
ך"ר לגלגלה

: פקולטה ל&שפ&יט, אוניברסלית בר"אילן\ כתובת ל7ואר:
! ינ^גו. 52900

הכנסות גלוב0 ל&י חודשים
2016/2017 , נואר עד 'וני 1 י

10,500 
|10,000 / \  /

5'500 \ / \ /3'000 
~~י 0ם5'8 1/ / \ / \
\ 7^  ^"'  ̂ < /\ 8,000 |ו 6נ0ג*�—" /

^ / !7,500 \^, 0>/
̂*^^ 000ן7  י

 6,500: י ן
| :

6,000 

;1 2 5 4 5 5 
/

; קשה לאפיין במדויק את היקף ההפסדים שנגרמו בשל עיכוב הביצוע והפגיעה בוודאות העסקית והאירגונית.
לפאורה, 7י גחישרפ השטה הכלוא בין שגי הגרקימ ד,5!תואריפ מעלה ~ העולה גלי 6.2 מיליון 121. בפועל,

הערכה זו יכולה להיות מוטה כלפי מעלה וכלפי מ13ד. גמייחד. ו
כלפי טעלד,, שכן יתכן שחלק מאובדן ההכנסות נובע ממקורות ניספימ, מעבר לפגיעה בוודאות עבור !

| הלקוחות והעובדים בעיתון. גגלטי 5?טה, שכן גם בהודש יוני, בו העיתון חזר להגדיל את הכנסותיו, מתמשכת
| | תצליח לחזור למצבו בתקופה המקבילה אשתקד. 5!ע2ר לכך, במהלך התקופה הנדונה נעשו פעולות כלי למזער[ מגמת ההפסד אל מול חודש יוני הקודם. במילימ אחרות, פגיעה נצברת ממשיכה להכביד על העיתון, שטרמ

את ההפסד. מחד, הוקטנו הוצאות העיתון באופן שכנראה ייתן את אותותיו כהמשך (אובדן תשואה על השקעה1
: שנמנעה), ומאידך, הושקע זמן, מאמץ, וכסף בייעוץ ועבודה פנימ-ארגונית שנועדו להתמודד עם קשיי המורל

והתפקוד של עובדי העיתון, כדי למזער את המק.
1 י כשטעיתי, ג;ד.6י3יו? הגאות: הפגיעה כעיתון, הן ביחט ללקוחות והן ביחס לעובדים, תועדה היטב (ראו |; געת שתיאורטית שהי האפשרויות קיימות, להערכתי� מ7ו3ר והערגה מוטה גל&י0 מטה 3אופן :

התייחסות לסקר 7X31 כסעיף ! לעיל) ותואמה את ההיגיון במקרים כגון זה. אי-רדאות גיהמ לבעלי העיתון
{ אנשימ מתאימים), ופוגעת בעובדימ תוך גרימת מתחים שפוגעים בשגרת העבודה (ראו התייחסות לראיוטת עם !! עוצרת מגוון פעילויות ניהוליות (העיתון פעל ללא שדרת ניהול מרכזית, ואילקורפ הייתה מנוער. מלמנות ;

12 ;,
!

/
/

1



49

על/ק.' עדי אייל 31ץ^ ז€1^ 0£ז?
̂ר!*?  1~3 , דייך למשפטים ̂/
; דייר לגלנלה 0£!ת?0ח£00 )11€ק

!0,1*.וו1נ1@1*ץ*.1!ו4
; כתובת לדואר:

הפקולטה ל&ש^טיט, אוגיכרקיטת גר~אילו
רמת גו, 52960

עובדימ בסעיף { לעיל), בנוסף, יש תיעוד לפעולות ייעוץ וניהול שנעשו בינתיים על-מנת להקטין את המק
! / לעיתון, והנתונים מראים שפעולות אלו ככר החלו להשפיע לטונה. יתר על כן, מגמת העלייה בהכנסות החלה

במתינות במהלך חודש מאי, והפכה תלולה בהרבה במהלך חודש יוני. יש� אמ כן, יסוד סביר להגיח שלו נפתרה
ו בעיית אי-הוולאות הארגונית ותהליך מינוי שורת הניהול המרכזית היה מתבצע קודם לכן, הירידה הייתה נמנעת
וניתן היה להגיע לתוצאות טוגות עול יותר מאשר בשנה שעברה, שלא לדכר על היכולת לצמצמ כבר את הפער

; (שבחודש יוני 2017 עדיין עומד על כמיליון ¤ של ה0סד מתמשך לעומת יוני 2016), כרגע, ההפסד הנצבר
לעומת חודשים זהים אשתקד עדיין נמשך, כך שמקי אי-הו7אות טרם כוסו כאופן מלא. 3?©י3ות אלו, 3ראה

̂ילייו 131 מהיוה הערכז?-גו?מר של ההפסד האמיתי שנגרמ שההערכה הראשונית של הפסל יה0י גטך 6.2 
לעיתון.

: ניתן למצוא גיבוי ופירוט ביחס לממצאים אלו, בהתמקדות כשוק הליגיטל של צפיות באינטרנט, נתוני
̂ 16§000 מראים ירידה חדה בצפיות במהלך המחצית הראשונה של 7! 20 לעומת התקופה המקבילה 1132)4105

אשתקד, ומעבר חד לשיפור בצפיות במהלך החודשים אוגומט-אוקטובר 2017. כפי שניתן לראות בגרפים
שלהלן, תהילת 2017 התאפיינה מרידה של כמעס 240/0 בצפיות, לעומת עלייה של מעל 00/0 / לקראת סוף /
| .20)7

00;̂ ,,, , ,",,. ^ -;̂ ^"" ?

?� י;5:י� ?-י�� *7'"  ̂ "* ̂י יי,*5 ^ ? ^48$$8, "יי*י> יי

. ., ,7~ל! ... ___ .̂  |?
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̂ !*€*/ 0£?ק ג0/15' עדי אייל 31ץ
; דייר למשפטימ #\1-3 1$*$
ד"ר לכלכלה 108וח0ח£00 /1£/*/

. ? 11.80.11!<1@81ע1.4!>4
כתובת לדואר:

: ה&קולטה למש&טיט, אוגיגרקיטוג גי-איילן
רטת *1, 52900

תוצאות אלו מחזקות את הניתוח לעיל, על פעולות השיפור בעיתון שהתאפשר! לאחר מימוש עסקת ;
השליטה. מבחינה כספית, ההבדל בצפיות משליך ישירות על ההכנסות מפרסום באתר האינטרנט של העיתון, ן

שכן מחירי הפרסום קשורים בקשר הדוק לכמות הצפיות בעיתון הדיגיטאלי. איני טלל כאן ניתוח נפרד של
הכנסות העיתון מהשינוי בהיקף ורווחיות הפרסום, שכן החישוב הקודם אודות כלל הכנסות העיתון כולל גמ את

המרכיב הזה, ואיני רוצה לספרו פעמיים.

2*3 עיגרב 3תוכ2ית ההגואה 81יטגוו בהוצאות

מע3ר להשגגעה על הר*גגסות, שינוי המגלות אפשר תופגיו? הבראה שקיבצה גגהו^אות העוזיסות.
קיצוץ ההוצאות ניכר כשני היבטים מרכזיים: תוכנית פרישה לחלק מהעובדים, והעברת משרדי העיתון למקום
חדש חול יותר, כך שהוצאות השכירות ירדו באופן ניכר. תחשיב של אגף הכספים של גלובס מראה שהוצאות
הנדל"ן למשרדיס ובית הדפוס עמדו ערב העברת הבעלות על סכום של 723,500 /3/ לחודש (כולל שכ"ד, דמי

ניהול, וחניות לעובדים), ולאחר תוכנית ההבראה ירדו הוצאות הנדל"ן לעל סכום של 442,420 ¤ לחודש.
כלומר, ה3?הלד שהובילה ההנהלה 1זחדשוז חסך טתוגאות הגלל"ן 30ומ חודשי של 080*121301,

במקביל, ניכר חיסכון גלול גמ בהוצאות השכר של גלובס. ממצבת כוח אדם של 235 עובדים בעלות שכר
; חודשית של 4 מיליון ¤, קוצצו 55 משרות, וגלרבם (יחד עם בית הדפוס) הגיעה למצבת כוח אדם של 180 :

עובדים, בעלות חודשית של 3.325 מיליון עה? קרי 3ח0גו הוצאות שכר בשיעור 131675,000 לחולש.

/ אפיקים מקבילים. למשל, בהוצאות משפטיות נחסכו ןץ ^ג??ע(/ 3^77 כ
01# 

)̂ ^ ̂ : ; ^בך יש קיגרף ^
27,000 /3/ לחוזש, בהוצאות הניקיון 10,000 ©ג בשמירה 20,000 8ז, בהוצאות רכב 28,000 עת, ועוד.

! 5מך הכול, לפי תחשי3 שהוזגגר אלי מאגף ה5פפימ של גלוגט, מדובר 3חי0קון של 89,550 3 שן להוז�ש.

: : הישוג ט�לל של ההוצאות שנחסכו #גי�ע לט3ו3? של 1,165,630 ¤ לחולש, קרי 1,670,736 ¤ לאורך
! | 43 ימים גהמ צי נגיגוב הגיצוע היה בתוקףי.
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^ו*ק9119* עדי אייל 81ץ£ ?ו>4 0£�*ק 13̂  105וזו0ח£00 6^; דייר למשגיטיט 
ך"ר לגלכלה

הפקולטה למש&טיפ, אוניברסיטת גר-אילןו כתובת לדואר;
- . ר3?1?גו. 2900^

: 
3.3 הרצאות, לד,??3ז3ת_ה3זל,:

1 במהלך התקופה הרלוונטית שכרה אילקורפ יועצים בשכר מצטבר של כ- 300,000 ¤ לטיפול במקלם
שנגרמו לגלובם בשל אי-התאות ביחס לבעלי העיתון והסכסוכים הפנימיים שפרצו בין העובדימ. משיחה עם

: התמשכות ההליבימ ואי'-הוולאות שאפיינה את תקופת עיטב הביצוע. /הושקעו בשיפור מדדים עסקיים גמקום "לכנות שריפות" ולהתמודד עמ המתיחות והבלבול ששררו עקכ :ותשומת-לב לנושא. סכום זה גם אינו כולל הערכה של מידת התרומה לעיתון שהייתה גוססת, לו משאבי הניהול ,הביצוע, קרי כ- 50,000 נ 21*. סכום זה אינו כולל הערכת זמן ניהולי שלה והצורך להקצות משאבים ארגוניים: אלונה בר און הכנתי שכמחצית מסכום זה ניתן לשייך ישירות לתקופת הערעור והקשיים שעורר צו עיכוב

ו^נריצלית לעתיל ל3וא 4. קלקולי_טנא5רי נהש5עית.
? ? י הגס שנתבקשתי רק להעריך מקים כהליך הספציפי, איני יכול שלא להתייחס לשיקול העקרוני העולה ממנו.; !

מדובר בהליך אהרון מבין רבים ביחס לסוגיית רכישת. מניות מוניטין והשליטה בעיתון גלוכס. בבית המש0מ
המערער היה מעורב בכל ההליכים, והציע מגוון הצעות שונות לרכישת מניות מוניטין - שבסופו של דבר נדחו // כל ההליך מתוארים ההפסדים הנצברים של גלוגס, שהלכו ותפחל בשל התמשכות ההליכים המשפטיימ. /החלטת בית המשפט המחוזי ניתנה לאחר שלל הזדמנויות להצעות כספיות ואחרות שנתנו הצדדים, ותוך שלאורך? י המחוזי התנהלו דיונים רבים, ונציגי המערער, המשיבימ, הבנקים, ואף כונס הנכסים הרשמי, היו מעורבים.

ו

! 
על-ידי בית המשפט.

; , בעת הגשת הערעור, כל הגורמים המעורבים, כולל נציגי גושימ ונציגי מדינה כאחד, עמדו מאחורי הכרעת
; בית המשפט והצהירו כי מדובר בהליך מיותר שרק יגרומ לעיכובים מיותרים. גם הצדדים המעוניינימ רק

. ] בהשאת המחיר שיקבלו, שלכאורה אמורים לתמוך בערעור ולקוות שיצליחו לשפר ולו במעט את התקבול הצפוי,
: | והערעור הוא כזכות. יהד עמ זאת< בנסיבות כהן מקי העיכוב כרורימ וידועים, בדין נקבעה החובה לערוב לכיסוי ;/ / מיותרות עבור כל הצדדים האחרים שהיו הלק מההליך. ברור שמותר לצד המעוניין בכך לפעול למיצוי זכויותיו,[ 1 ז בנסיכות אלו, מתן צו לעיכוב ביצוע צפוי לייצר מק לעיתון ונזק לרוכש, שלא לדבר על עיכוב ועלויות /ן ן הביעו תרעומת על ההליך המיותר.
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0ד/9.י עדי אייל 0̂1 11^/ .*0�1ק
1*ו!ק 1-8 י 7"ד למשפט ימ ̂#
1?ק �דייר לכלכלה 8ס?1ח0ת£00̂ 

0,11מ.וו1<1@81ץ11.4ו1/
1 $תוכת לליאר:

1 הפקולטה למש&טיט, אוניברסיטת גר-אילן
<ו, 52990 רמ1*

ו
המקים על מי שמבקש לעכב ביצועו של פסק דין. מבחינת השפעה על צללים עתידיים, השובה במיוחד כאן. 1

י. ההתחשבות בנזקים שנגרמו, שכן יש יסוד להניח כי גמ בעת בקשת הצו ידע המערער גי סיכויי הדחייה גלולים
מסיכויי הקגלה (בעיקר כאשר המוטבים העיקריים של הצעה כספית שיציע - תומכים לווקא בכיבוד ההכרעה

: שניתנה בכית המשפט המחוזי), והנזק שיגרום בעיכוב ביצוע משמעותי במיוחד. לולא ישלם מבקש הצו את
: הנזקים שגרם, יהיה בכך איתות לצלדים עתיליימ שתמיד ניתן וכדאי לבקש עיכוב ביצוע, שכן אין להם מה

להפסיד. יתר על כל, קבלת צו עיכוב ביצוע לא רק גורמת מק למעוככ, אלא משפרת את עמדתו של מבקש הצו
י ו י במשא-ומתן ביניהם. צו עיכוב ביצוע הופך כך לחרב ולא רק למגן, כאשר המבקש ישתמש כ!� כדי לסחוט את

הצד השני במהלך המו"מ בתוך או מחוץ לבית המשפט.
^ בנסיבות המקרה הנדון כאן, כאשר המק רב וגם היה צפוי לחלוטין בעת בקשת הצו, חשוב במיוחד שבית

ו המשפט יוודא תשלום מלא ופיצוי המשיבים על מקיהמ. אחרת, המק הנגרם כאן יהיה כאין וכאפס לעומת
! המקים המצטברים שייגרמו בעתיד למערכת המשפטית ולצדדים המסתמכים עליה.
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9/1.9." עדי אייל !3ע£ !*€* 01ז9
̂ו1ק  13̂ דייר למשפטים /
דייר לכלכלה 108ו1]0ח£00 01ו1ק

: ש�ןוגת ל7ואר;
הפקולטה למשסטיט, אונינ^&יגזת גר-אילן

י ראתגו, 52900 ! ?

6^0 .5 �

מאבק השליטה ביחם 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 גמ-יחד, תוך יצירה נזקים שחלקם ניתכים לכימות וחלקם קשים להערכה.

1 2עיד שצר עי�כוג הגיעוע היה 3תוקף £שישה שבוערת, תיקון מקיר ידרוש זמן רב יותר, קל יותר

ל3?3רע מק 3?אשר� לתק3וי ו3סבי3ה עסקית מררגבת - ביתר שאת. בנסיבות דנן, הערכת המקים לעיל מהווה
1 בנראה הערכת-חסר לעלות האמיתית של העיכוב בהעברת השליטה, ובהחלט ייתכן שהבהלת העיתון תידרש

להמשיך את מאמציה עוד זמן רב כדי לתקן יחסיט ולהחזיר אמון של עובדים ושל לקוחות שעזבו. :

?י כ7י לתת 3©י0 להערכת הגזקימ הרלותקזי�ימ, גו?נתי את הלו"חות הכספי�ימ של גלנ'גפ ב&הלר התקופה
: הרלרר83יית, והשוויתי לתקופה המקבילה אשתקד. הקפדתי להשוות "תפוזים לתפוזיס" בכך שבחנתי כל חודש

לעומת המקביל לו בשנה הקודמת, כדי שלא להיות מוטה בשל השפעות עונתיות המאפיינות את התעשייה.

3הו7שי8 >*3ואר~י�ו3י 2017 ירדו !?33טות גלר63 ב- 6.2 מיליון עיז לעומת התקופה ה&קגילו? 3- 2016. ו
בגרף של הכנסות על-קני חודשים, גיתן לראות בבירור ירידה הדה בחודש מרץ (בו ניתן הצר) שהתמשכה עד

, חודש מאי (בו בוטל). השרב לשימ לב עזמדום" ככל חגראה 3הער5;ת-חסר לגזקיס שנגרמו, בשל מגורל ; ,  .
שיקרליפ ד^פררטיפ ג&עיף 3.1 לעיל. בנוסף, 3�תו להצביע על הוצאות ישירות להקטנת הגזק ג:שיערר של :

: 150,000 ©. גמ כאן מדובר בהערכה שמרנית במיוחד, שכן לא כלולים בתחשיב זה משאבי מהיל וזמן
| שהושקעו כתיקון הליקויים. מגחיות בעולות ההגראה והקפיץ גהרצאות, 2יתך לראית חיוכיו ישיר של !

1,165,630 ו&ז לחודש, קרי 1,670,736 ¤ לאורך 43 ימיט גהס צר עיכוב הכיןגוע היה בתוקף.

מעגר להשקעה על המשיגלפ והעיתון גמקרה הספציפי הנדון כאן, 7/שלכ להתייחס פאן לשי�קולימ !
= ארוגי-טוות והשפעות מערכתיות. צו עיכוב ביצוע צפוי לגרום לנזקים, שרק חלקם גיתנים לתיעוד וכימות.

; כאשר "היד קלה מדי על ההדק" עלולים להתבקש צווים מיותרים, שפוגעים בצדדים ישירים ועקיפים כאחד. צד ,
שאינו חושש מחיוב במקימג עלול לבקש עיכוב ביצוע לא רק כאשר הדבר דרוש להגנת אינטרסים לגיטימיים

1 שלו, אלא כדי לזכות ביתתן במוי'מ ואמצעי לחץ על הצד השני. על מערכת המשפט להגן על עצמה ועל צדדים !
מתדייניכ? מפני ניצול לרעה של צווים מעין אלו.

! 17 | :
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/ 01ז? ^1 ̂ 9ר!9י עד1 אייל 01ץ
דייר למשמטימ #\8_1 *>ו*ק
ד"ר לכלכלח 105רת0ח£00 ^ק

כתיגו? לדואר:
ה&קולטה ל&ש&טיט, אוניברסיטת גוי-אילן

: רמה גו, 52900

נספח � קורות חיים ורשימת פרסומים
השגלון:

2006

<1ניה* *50בלוז,א1*<בך#<טתבדקלי,קל*<# רו7ןטוירס

"יצירת שוקי מערכת ופגיעתם בתחרות: תאוריה כללית ויישוס בשוק התקשורת הסלולארית".

̂ז 161ת3ם 10£?, שניחם כיהנו ככלכלניט ראשיים של רשויות : מנחים: [31x61? 11ק1086. ."101? 4^מ1ג1

ההגבלים העסקיים בארוז"ב (10? !>1ז3 003).
ו

2002 !

{?£א*גי3ד0<טתגדיאיל(. ̂י .ס.1 ̂ *ג 1§11681018̂ ז'^שויט במשגגט*©- גגגיין 0ע1לו? (0011011

, \ "מונופולין כבעיח דמוקרטית 1 מודל מוצע להצדקת דיני ההגבלים העסקיים"

קה לכלכלה. לטת למשפטים. 0רופ' אבי וייס, המחל מגחים: פרופי ידידיה 0^0̂ הפו

: 0/0x10^0 ^1$^$ו0 ,מ0ו!021 33תמ6ס 10£? (כיהן ככלכלו ראשי של רשות \ קורא חיצוני
1̂ ייעוץ כלכלי). ^x6^0מ 

ההגבלים העסקיים בארה"ב ((0(1) תשיא

2001 :

̂.^1), הפקולטה למשפטים, ̂ 1מ011 13תתג811 . ת?אד שגי (עט רנזוו) - 3ה;גטיינוונ יוגיויו? (ג&ש
אילן / אוגיברסיטת בו"

נושא המחקר � "ניתוח כלכלי ומשפטי של דיני ההגבלים העסקיים".

1922 )

וג1א1 ראשון 3משגיטי0 (3.^..!), אוניברסיטת תל-אביב

1993-1988

תו9*גניו3 הב*גו3ח1מיוג לטיפוח 1?מצויג1ו?, אוניברסיטת תל-אביב. התוכנית כוללת לימודיס בתחומים
מגוונים בפקולטות השונות באוניברסיטה. הלימודים כללו פיזיקה, מתמטיקה, פילוסופיה, כלכלה ומשפט.

הפקולטהלמשפטים,אתיברטיטתתליא3י3. ?. פרופ' חיים̂  מגחה אישי
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̂ו1קו 9110* עדי אייל 81ץ^ $1^ 01ז?  |_3  ̂ ! דייר למשעט'ט
דייר לכלכלה 03וךחסת£00 $ך\9

! 5ת5י3וג לדואר:
הפקולטה ל&ש&טי!*, אוניברסיטת בר-אילן

? ' רמת^< 52900

השינלמ1ייו</ י?1יאה *3*קזל*0אקךמ<י0; ?
1̂, טרצה בתורת המשחקים ואסטרטגיות תחרותיות ,8011001 *ו9 11§13נ10\1 <*ג$�61'\ות;1

13̂, חוקר ומרצה אורח 131)3180111 10ן-€01031 01 ץא8*61ץ!מ(! ,8011001 '

80311, מרצה בדיג< חברות 0311, 8011001011/3 '<610)!�ז66 0(1̂ 

^0 '<)61$1י\111(1, חוקר אורח €11100§01-3̂ ' 8€61001
1?0 8611001 ם10>ת10, חוקר אורח ! ̂§ 1111081;0? !4ט8 1£5מ01ו£̂01 |̂ 6^ט
? מרצה מן החוץ: אוניברסיטת חיפה, תמכללה למעהל, המכללה האקדמית נתגיה, שערי משפט, מכללת אונו /

ם שא<<0 אקדמיים; 1 תו5סידי

ן יו"ר הוועדה הציבורית לבחיגת יישום הוראות החוק בעניין הפקות מקור (משרד התקשורת)
1 בודק מומחח מטעם בית חמשפט המחוזי�מרכז לעמלן תובענה ייצוגית צרכנית בתחום התקשורת

; דיני חברות והגבלים ן מר1נה בתוכניות ההשתלמות לשופטים ומכון עוזמ"ת: תורת המשחקים וקבלת החלטות
1 עטקיימ

מרצה בהשתלמויות לעורכי דין .? דיני חברות והגבלים עסקייס
: 

: קורסי הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין ? מרצה ב'מחשבות'

מנחה ובודק מומחה חיצוני -. ££0#0#11€8 111*$ 9*118ז1 חו70<6$יו? $ו11ה0$*£
/ מרצה בקורסים לחכשרת מגשרים: המרכז למשפט מסחרי ומכון גישור גוה-צדק ן

: משרד המשפטים ותוכנית גרוקדייל�בר אילו מרצה בתוכמת התנדבותית "טועניט משג'טייס"

| סגן מנהל המרכז למשפט מסתרי, אוניברסיטת בר-אילן

י. , סמנכ"ל תפעול: ,6.7 §תת66ג681831כ81^ ות9מ6'\^

: חבר ועדת הכספים, מועצה אזורית משגב וחבר ועדת ביקורת, מושב יעד
: בית הספר לפיקוד ומטה של צהי'ל, קרו קרב של משרד החעוך, מרכז השלטון . ; ו מנתר! "תקשורת הישגית"

) ועוד : : המקומי, רשת "אורט"
| עמית מחקר ?? המכון הישראלי לדמוקרטיה /
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| 20
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בבית המשפט המחוזי פר"ק 32206-09-16
ו בקשה מס' 8 פ י  - ב י ב א - ל ת ב
בפני כבי הגשיא א. אורנשטייו

בענייו: עוה"ד רונן מטרי ואיל רוזובסקי,
בתפקידם ככונסי נכסים על נכסים של החברות

אצל: מטרי, מאירי ושות', עורכי דין
5268x02 מרחוב מנחם בגין 7, רמת גן

טלפון: 03-6109000; פקסימיליה ?. 03-6109009
ואצל: מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עורכי דין

מדרך אבא חלל סילבר 16, רמת'-גן 5250608
; פקסימיליה � 03-6103111 טלפון ?. 03-6103100

? המנסים
ובענייו: בנק לאומי לישראל בע"מ, ח.צ. 520018078

על ידי ב"כ מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות/ עורכי דין
מדרך אבא הלל סילבר 16, רמת-גו 5250608

טלפון ?. 03-6103100; פקסימיליה � 03-6103111
ועל ידי ב"כ מטרי, מאירי ושות', עורכי דין

מרחוב מנחם בגין 7, רמת גו 5268102
; פקסימיליה: 03-6109009 03-6109000 : טלפון

? הבנק
ובעניין: 1. נכסי משפחת פישמן בע"מ, ח.פ. 510756026

2. פיש עת בע"מ, ח.פ. 512696543
על-ידי ב"כ עוה"ד שלום גולדבלט ואח'

מרחוב מנתם בגין 7, רמת גן 5268102
; פקסימיליה � 03-7549934 טלפון � 03-7549933

החברות;
ובעניין; 1. אילקורפ בע"מ

2. גב' עדנה בר און
3. גב' אלונה בר און

על~ידי ב"כ עוה"ד בועז אדלשטיין
מדרך אבא הלל 14, רמת גך

אוו; בר
ובעניין: כ- 120 מעובדי גלובס באמצעות ועד עיתונאי גלובס

על-ידי ב"כ עוה"ד גלילה הורנשטיין ו/או אלון חורנשטיין
מרח' אבן גבירול 121, תל אביב

; 03-5220010; פקסימיליה: 03-5270519 טלי
עיתונאי גלובס;

ובענייו: מרגלית כהן ועוד כ- 100 אחרים מעובדי קבוצת גלובס
על~ידי ב"כ עוה"ד ליזה חדש ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד

ו/או שולי שני ו/או רפאל ראכד ו/או עדי כהן
מדרך בן גוריון 2, רמת גן

טל'� 03-6197688; פקסימיליה: 03-6198196
עובדי קבוצת גלובס;

ובעניין: מר יוסף בנקל, עו"ד, מנהל מיוחד לנכסי מר אליעזר פישמן
ע"י ב"כ ראב"ד מגריזו בנקל ושות'

בית אירופה, שד' שאול המלך 37, תל אביב
; פקסימיליה � 03-6060266 טלפון ?. 03-6060260

? המנהל המיוחד
ובענייו: עורכי הדין פנחס רובין וירון אלכאוי,

בתפקידם ככונסי נכסים מטעם בנק הפועלים בע"מ
אצל: גורניצקי ושות', עורכי דין

שד' רוטשילד 45, תל אביב
: 03-7109191; פקס � 03-5606555 טל'

הכונסים מטעם בנק הפועלים;
, ת.ז 307385690 ובעניין: מר דוד דוידוביץ'

ע"י ב"כ עוה"ד שמוליק קסוטו ו/או גדעון קינג ואח'
מרחוב דובנוב 10 תל אביב

03-7527555 ; ; פקס טלפון� 03-7525222
דוידוביץ;

ובענייו: כונס הנכסים הרשמי
מרח' השלושה 2, תל אביב

הכנ"ר;
ובעניין: מוניטין עיתונות בע"מ

גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ
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מוניטין עיתונות אחזקות (1985) בע"מ
גלובס אחזקות תקשורת בע"מ

כולן על ידי ב''כ עו"ד אברמי וול
ממשרד פישר, נכר, חן חל, אוריון ישותי, עורכי דין

דניאל פריש 3, תל אביב
טל� 103-69441X1 פקס� 03-6091116

? קבוצת מוניטיו

תודעת עדכ11 מטעם תנונסימ

עורכי הדין רונן מטרי ואיל רוזובסקי (להלן: "הכונסים"), בתפקידם ככונסי נכסים על 78,357 ממניות מוניטין

עתונות בע"מ (להלן בהתאמה� "מוניטין' ו"המניות") המוחזקות על ידי נכסי משפחת פישמן בע"מ ופיש עת,
מתכבדים לעדכן את בית המשפט הנכבד כדלקמן:

1. ביום 5.3.17 הגיש מר דוידוביץ' הצעה מתוקנת ולפיה הוא מעדכן את סכום התמורה הנזכר בסעיף 4
לחוזה לרכישת המניות מיום 1.3.17 לסך של 110 מיליון ¤ במזומן כאשר 100 מיליון ¤ מתוכם ישולמו
במעמד הסגירה וסכום של 10 מיליון ¤ ישולס בתוך 3 חודשים ממועד אישור בית המשפט (להלן � "הצעת
דוידוביץי החדשה"). דוידוביץ' גס העביר ביום חמישי 2.3.16 אחר הצהריים, השלמת ערבות לסך של 10

מיליון ¤.

2. עוד קודם לכן הודיע מר דוידוביץ' בדיון שנערך ביום 2.3.17 כי הוא נכון להעניק את תנאי ההסכם
שנחתם עם העיתונאים באותו יום גס ליתר עובדי קבוצת מוניטין שמספרם כ- 150 עובדים (להלן: יכונו י

עובדי קבוצת מוניטין יחדיו� "העובדים"), לרבות התחייבות להעסקתם עד ליום 30.6.18. באותו דיון
היתה המציעה אילקורפ בע"מ (להלן: "אילקורפ") נכונה ליתן התחייבות דומה ליתר העובדים עד לסוף

2017 בלבד.

3. בדיון שהתקיים ביום 2.3.17 אמר גם המנהל המיוחד כי ככל שדוידוביץ' ישפר הצעתו לרמת מובהקות
הוא יעדיף את הצעתו.

4. כאמור, הבוקר הודיע דוידוביץ' לבית המשפט הנכבד כי הוא משפר את הצעתו לסכום של 110 מיליון ¤
במזומן כאמור. מצב הדברים שנוצר עס קבלת הצעת דוידוביץ החדשה הינו כי נוצרת מובהקות בסכום
התמורה לטובת הצעת דוידוביץ' החדשה הן מבחינת גובהה והן מבחינת עיתוי תשלומה וכן קיימת

מובהקות בהצעה מבחינת התנאים המוצעים לכלל העובדים.

5. עוד יש לזכור כי לאילקורפ זכות לסירוב ראשון ביחס להצעת דוידוביץ' החדשה למשך 20 יום מהמועד בו
יאשר בית המשפט הנכבד לכונסים להתקשר בהצעת דוידוביץ' החדשה (בכפוף לזכות הסירוב של

אילקורפ וככל שיאשר כאמור).



3

6. בנסיבות אלו, עמדת הכונסימ חינה כי נוכח המובהקות שנוצרה לטובת הצעת דוידוביץ' החדשה הן

מבחינת גובה התמורה ועיתוי תשלומה והן מבחינת ההתחייבות כלפי כלל העובדים, יש מקום להעדיף

את הצעת דוידוביץ' החדשה ולאשר לכונסים להתקשר על פיה בכפוף לזכות הסירוב הראשונה של

אילקורפ, שתאפשר לח להשוות, אם תהיה מעוניינת בכך, את תנאי הצעת דוידוביץ' החדשה.

/ *""̂ : יך"""�}" ̂י ,/ י--"".  . *,
* " "

רוע מטרי,#"ד איל רוזובסקי^עו"ד
הכונסים

היום, 5 במרץ, 2017.



נספח 18

העו*ק ווודער; גדבר עמדת גגק לאומי מיום 05,03.17



בבית המשפט המחוזי פר"ק 32206-09-16
ו בקשה מס' 8 פ י  - 5 > נ א - ל ת נ
בפני כבי הנשיא א. אורנשטייו

בענייו: עוה"ד רונן מטרי ואיל רוזובסקי,
בתפקידם ככונסי נכסים על נכסים של ההברות

אצל: מטרי, מאירי ושות', עורכי דין
מרחוב מנחם בגין 7, רמת גן 5268102

טלפון: 03-6109000 ( פקסימיליה � 03-6109009
ואצל ?. מיתר ליקוותיק גבע לשס טל ושות/ עורכי דין

מדרך אבא הלל סילבר 16, רמת-גן 5250608
; פקסימיליה^ 03-6103111 טלפון: 03-6103100

המנסים;
ובענייו: בנק לאומי לישראל בע"מ, ח.צ. 520018078

על ידי ב"כ מיתר ליקוורניק גבע לשס טל ושות', עורכי דין
מדרך אבא הלל סילבר 16, רמת-גן 5250608

טלפון = 103-6103100 פקסימיליה ?. 03-6103111
ועל ידי ב"כ מטרי, מאירי ושות', עורכי דין

מרחוב מנחם בגין 7, רמת גן 5268102
; פקסימיליה -. 03-6109009 טלפון -. 03-6109000

הבנק?
ובעניין: 1. נכסי משפחת פישמן בע"מ, ח.פ. 510756026

2, פיש עת בע"מ, ח.פ, 512696543
על'-ידי ב''כ עוח"ד שלום גולדבלט ואח'

מרחוב מנחם בגין� 7, רמת גן 5268102
; פקסימיליה � 03-7549934 טלפון .? 03-7549933

ההברות;
ובעניי: 1. אילקורפ בע"מ
2. גב' עדנה בר און

3. גבי אלונה בר און
על-ידי ב"כ עוה"ד בועז אדלשטיין

מדרך אבא חלל 14, רמת גן
בר און;

ובעניין: כ- 120 מעובדי גלובס באמצעות ועד עיתונאי גלובס
על-ידי ב"כ עוה"ד גלילה הורנשטיין ו/או אלון חורנשטיין

מרח' אבן גבירול 121, תל אביב
; פקסימיליה: 03-5270519 03-5220010 : טל'

עיתונאי גלובס?
ובעניין: מרגלית כהן ועוד כ- 100 אהרים מעובדי קבוצת גלובס

על-ידי ב"כ עוח"ד ליזה חדש ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד
ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד ו/או עדי כחן

מדרך בן גוריון 2, רמת גן
טל' 1 03-6197688; פקסימיליה 1 03-6198196

עובדי קבוצת גלובס;
ובעניין: מר יוסף בנקל, עו"ד, מנהל מיוחד לנכסי מר אליעזר פישמן

ע"י ב"כ ראב"ד מגריזו בנקל ושות'
בית אירופה, שד' שאול המלך 37, תל אביב

; פקסימיליה; 03-6060266 טלפון: 03-6060260
המנהל המיוחד;

ובעניין: עורכי הדין פנחס רובין 1ירון אלכאוי,
בתפקידם ככונסי נכסים מטעם בנק הפועלים בע"מ

אצל� גורניצקי ושות', עורכי דין
שד' רוטשילד 45, תל אביב

; פקס: 03-5606555 03-7109191 = טל'
הכונסימ מטעם בנק הפועלים;

ובעניין: מר דוד דוידוביץ/ ת.ז 307385690
ע"י ב"כ עוה"ד שמוליק קסוטו ו/או גדעון קינג ואח'

מרחוב דובנוב 10 תל אביב
טלפון � 03-7525222; פקס� 03-7527555

דוידוביץ;
ובעניין: כונס הנכסים הרשמי
מרח' השלושה 2, תל אביב

הכנ"ר;
ובעניין: מוניטין עיתונות בע"מ

גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ
מוניטין עיתונות אחזקות (1985) בע"מ
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גלובס אחזקות תקשורת בע''מ
כולן על ידי ב"כ עו"ד אברמי וול

ממשרד פישר, בכר, חן וול, אוריון ושוהי, עורכי דין
3, תלאב<ב דניאלפריש

טל= 5944111.-05; פקס: 03-6091116

? קבוצת מוניטיו
הודעת בדבר עמדת בנק לאומי

בנק לאומי מתכבד ליתן הודעה בדבר עמדתו בנוגע להצעות שניתכו לרכישת מניות מוניטין בע''מ, המשועבדות לו
כדלקמן:

1. הבוקר הגיש מר דוידוביץ' הצעה מתוקנת ולפיה הוא מעדכן את סכום התמורה בחוזה לרכישת המניות

מיום 1.3.17 לסך של 110 מיליון ¤, רובם המכריע במזומן ויתרה (10 מיליון) תוך זמן קצר (להלן:
"הצעת זיוידוביץי היןךשה").

, כי הוא נכון להעניק את תנאי ההסכם שנחתם עם 2. בדיון שנערך ביום 2.3.17 הודיע מר דוידוביץ'

העיתונאים גם ליתר עובדי קבוצת מוניטין שמספרם כ- 150 עובדים (ולהתחייב להעסקתם עד ליומ

30.6.18. באותו דיון היתה המציעה אילקורפ בע"מ (להלן: "אילקורפ'י) נכונה ליתן התחייבות דומה ליתר
העובדים עד לסוף 2017 בלבד.

3. כפי שהוצג בדיון שהתקיים ביום 2 במרץ 2017, לאור מהותו של הנכס הנמכר הנושה המובטח סבור שיש

לשקול, לבד מהשיקולים הכספיים של סכום ההצעה גס שיקולים איכותיים הנוגעים לטובת העובדים

וטובת הציבור. מחד גיסא, לגב' בר און (בעלת השליטה באילקורפ) יש היכרות טובה עם העיתון ויכולת

לקבל את מושכות הניהול בצורה מיידית, תוך שנראה כי תוכל לשמר את אופיו של העיתון. מאידך גיסא,

הצעת דוידובלץ' החדשה יוצרת פער כספי כיכר לטובת הצעתו (ובכך נוצרה המובהקות שהתבקשה בדיון

שהתקיים בפני בית המשפט הנכבד) והיא גס עדיפה מבחינת כלל ציבור העובדים, לאור ההתחייבות שנתן
לכלל העובדים.

4. המדובר אם כן בשתי הצעות שלכל אחת יתרונות משלה. במצב דברים זה ולאור העובדה שלאילקורפ

קיימת מעין זכות סירוב ראשונה שהצעת דוידוביץ ממילא כפופה אליה, נראה שאין מניעה לאישור המכר

לדוידוביץ, בכפוף להפעלת מנגנון זכות הסירוב הראשונה באופן שיאפשר לאילקורפ להשוות את ההצעה
ובכך לרכוש את הנכס.

. י^:̂-
̂"""י -י 

יייי-י

^̂ י

 יייי

בנק לאומי לישראל בע"מ

היום, 5 במרץ, 2017.




