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 הסדר להפסקת הליכים מותנית בתנאים 
 1968-לחוק ניירות ערך התשכ"ח 1בהתאם לסימן ב' לפרק ט'

 , בין הצדדים הבאים:2020בדצמבר  23שנערך ביום 

 

ל   א ר ש י ת   נ י ד  מ

 אביב )מיסוי וכלכלה(-באמצעות פרקליטות מחוז תל 
 אביב -, תל154רחוב מנחם בגין  
 073-3736085; פקס: 073-3736084טלפון:  

 התובעת          

 016750549ת.ז  ,סטלה הנדלר

 ועו"ד צבי אגמוןע"י ב"כ עו"ד נתי שמחוני 
 6492102, מגדל מידטאון, ת"א 144מרח' מנחם בגין 

 03-3083010; פקס: 03-3083000טל': 

 
 ההחשוד

 

העונשין, בחשד לביצוע עבירות לפי חוק  57791/2018בתיק פל"א והחשודה נחקרה  הואיל

, הנוגעות לכהונתה 1968-ובעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך התשכ"ח 1977-התשל"ז

 "(;בזקכמנכ"לית בזק, חברה ישראלית לתקשורת בע"מ )להלן "

ומצדיק  והתובעת סבורה שמילוי תנאי הסדר זה יענה על העניין לציבור בנסיבות המקרה והואיל 

 בעניינה; 57791/2018את סגירת תיק פל"א 

 להלן; 4-1והחשודה מודה בעובדות המתוארות בסעיפים  והואיל

לחוק המרשם הפלילי  2והחשודה מצהירה כי היא נעדרת עבר פלילי )כהגדרתו בסעיף  והואיל

 ( בחמש השנים שלפני האירועים מושא הסדר זה;1981-ותקנת השבים, התשמ"א

חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים והחשודה מצהירה כי ככל הידוע לה אין  והואיל

, וזאת לאור הודעת התובעת כי תיק החקירה של בעניינה במשטרה או ברשות ניירות ערך

 ., נסגר בעניינה של החשודה03/2017רשות ניירות ערך, שמספרו 

בעקבות החקירה נושא  2018 ספטמברוהחשודה חדלה מלכהן כמנכ"לית בזק בחודש  והואיל

 , ולא כיהנה כנושאת משרה בתאגיד מדווח ממועד זה;הסדר זה

 

 : כדלקמן להפסקת הליכים מותניתהגיעו הצדדים להסדר 
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 תיאור העובדות והוראות החיקוק בבסיס ההסדר

ביטול לבזק מכתב שכותרתו "שלח מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר  22.12.2016ביום  .1

משרד . מכתב "(מכתב משרד התקשורת)להלן " "חובת ההפרדה המבנית בקבוצת בזק

 .החשודה בידיעתעם נציגי בזק,  בתיאוםנוסח על ידי פילבר  התקשורת

בדבר חובת קיום שימוע העובדה הושמטה ממנו  ה לפיומכתב משרד התקשורת כלל פרט מטע .2

מצג מטעה לפיו הן ביטול ההפרדה התאגידית והן  הוצגו בבזק ביטול ההפרדה תאגידיתלפני 

ביטול ההפרדה המבנית מצויים בשלב מתקדם והם בעלי היתכנות גבוהה מזו שהתקיימה 

 .בפועל

דיווחה בזק בדיווח מיידי לציבור על העברת המכתב  משרד התקשורת יום לאחר שליחת מכתב .3

 החשודה ידעה. משרד התקשורת הכלול במכתב הועל תוכנו. דיווח זה כלל את פרט המטע

 ידווח לציבור.  ואוכי ה המטעהפרט ה במכתב משרד התקשורת כלולש

הבהרה לפיה ביטול ההפרדה התאגידית ייעשה לאחר הליך של משרד התקשורת פרסם למחרת  .4

 פרסמה בזק דיווח מבהיר באשר לחלק זה בדיווח הקודם.  ,ובעקבות כך שימוע

כאמור לעיל עברה החשודה עבירה של גרימה לפרט מטעה עמדת התובעת היא כי בעשותה  .5

 .1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח4)א()53בדיווח במטרה להטעות משקיע סביר לפי סעיף 

 תנאי ההסדר

( לחוק ניירות 4)א()53התובעת לא תגיש כתב אישום בעניינה של החשודה בגין עבירה על סעיף  .6

, וזאת בכפוף לכך שהחשודה תמלא את התחייבויותיה על פי הסכם או עבירות אחרות ערך

 זה. 

החשודה מסכימה לתנאים המפורטים להלן ומתחייבת לקיימם על פי לוחות הזמנים  .7

 הקבועים להלן:

ימים ממועד החתימה על  30בתוך ₪,  400,000החשודה מתחייבת לשלם סכום של  .7.1

 הסכם זה. 

שרה בתאגיד מדווח לתקופה של תשעה החשודה תהיה מנועה מלכהן כנושאת מ .7.2

 חודשים ממועד החתימה על הסכם זה.

 הצהרת החשודה

 החשודה מצהירה כי הוסבר לה והיא מודעת לתנאים להלן: .8

אם התובעת תיווכח כי החשודה הפרה תנאי מתנאי ההסדר, תועמד החשודה לדין  .8.1

בשל העובדות נשוא ההסדר, אלא אם כן יימצא שאין להעמידה לדין מטעמים 

 ה)ו( לחוק ניירות ערך. 54מיוחדים שירשמו, כאמור בסעיף 

אם תועמד החשודה לדין בשל העובדות נושא ההסדר, יראה ההסדר כמבוטל  .8.2

ה)ז( 54לא תהיה מחויבת במילוי תנאי ההסדר שטרם מילאה, כאמור בסעיף  והחשודה

 לחוק ניירות ערך.
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ניירות ערך ויחולו לעניין פרסום ההסדר ודיווח עליו עותק מההסדר יועבר לרשות  .8.3

ו לחוק 54ג לחוק ניירות ערך, בשינויים המתחייבים, כאמור בסעיף 54הוראות סעיף 

 ניירות ערך.

 

 

 הצדדים על החתום:ולראייה באים 

 

 

 

______________ _______________ _______________ 

 סטלה הנדלר
 

 עו"ד נתי שמחוני

 עו"ד צבי אגמון

 

 פרקליטות מחוז ת"א
 )מיסוי וכלכלה(

 

 

 

 


