
 

 נגזרתובענה בהליכי ת זירת הקרב המרכזיתכ "גילוי מסמכים"

 1, עו"דאילן-ד"ר יעל ארידור בר

  א. מבוא

. אכיפה פרטית אמצעותב התנהלות ראויות בתאגידנורמות  ן שלתאכיפלא כלי מרכזי יהתביעה הנגזרת ה

החברה,  בשםתביעה  להגישבקש אישור מ 3,נושהולעתים אף  2,בחברה, דירקטור בחברה בעל מניותבהליך זה 

 4.בגינה תביעה מגישה ואינה היא אינה מממשת את זכותה אךעילת תביעה  יש להכאשר 

שני  בין איזוןהתביעה הנגזרת משקפת גם  5,ככל הליך אכיפה פרטית בתחום הליטיגציה התאגידית

בהחלטה  ומנהליההחברה  של הניהולית םעצמאות לשמור אתהאינטרס  גיסא מחד: המתחרים האינטרסים

בהם שמצבים של ניגוד עניינים,  לנטרלהאינטרס  גיסא, מאידךאם לממש זכויות תביעה של החברה; 

החברות,  בחוקהתביעה הנגזרת הקבוע  מנגנוןכנדרש.  פועליםמנהלי החברה אינם משיקולים זרים 

 מבקש"להלן: ) נגזרת תביעה להגישהמבקש  שעל קביעתובאינטרסים אלה  שניבין  מאזן ,1999-התשנ"ט

 כי להראות עליו האישור קבלת שםל. "( הנגזרת התביעה)" הגשתהל משפט בית אישור קבלל"( הנגזרת

לחברה עילת תביעה טובה, כי ניהול התביעה הוא לטובת החברה, יש כי  םובכלל ,מסוימים תנאים מתקיימים

 . הלכאור ותראישל בתשתית  הנגזרת תביעהוכי המבקש אינו פועל בחוסר תום לב. על המבקש לתמוך את ה

בין בעלי מניותיה ונושיה, ופערי מידע בין החברה  בשלהתביעה הנגזרת מעורר קושי מובנה.  מנגנון ואולם

הפנימי  המידע. הנגזרת התביעה לאישור התנאיםשל  קיומם אתבראיות לכאורה יהיה למבקש לבסס  קשה

תביעה  עילתלחברה  ישאם  המבהירמידע  יהיהלא  למבקש ולעתים בפומבי,של החברה אינו מפורסם 

מסמכים  גילוילבקש  אפשרות למבקש נותנונועד לפתור קושי זה ב החברות לחוקא 198 סעיף. מלכתחילה

 כדיהנגזרת ) תביעהה הגשת לאחר הן( תביעה עילת של קיומה לבחון כדיטרם הגשת הבקשה ) הן מהחברה

 לקיומה של עילת תביעה(.  הלכאור ראייתיתתשתית  וסלביס הנדרשים המסמכים את לקבל

גילוי  קשורות לשני אדניו:מסמכים בתביעה הנגזרת. הליך זה מעורר סוגיות ההמאמר זה עוסק בהליך גילוי 

שאלות משני התחומים בתביעה הנגזרת מעורר אפוא תביעה הנגזרת. הליך גילוי המסמכים המסמכים וה

 טובת על להגן הצורך בין התאגידית בליטיגציה ביתר שאת את המתח האינהרנטי, ובכך משקף גם יחדהללו 

בין הצורך להימנע מהרתעת ו, כךלשם  לענייניה נוגעה מידע ומסירת ,בענייניה התערבות באמצעות החברה

 .הפיכת מבקש גילוי המסמכים למבקר פנים באמצעות שלהם הניהוליתיתר של מנהליה ופגיעה באוטונומיה 

 הקשייםהחברה לבין החברה.  ונושי המניות בעלי בין המידע פערי רקע עוד יותר על מתעצם זהמתח 

                                                      

אביב ובמרכז הבינתחומי -משרד עריכת דין המתמחה בליטיגציה תאגידית ומסחרית; מרצה מן החוץ באוניברסיטת תל בעלת 1
 והארות הערות על ארידור ויורםיוזפוב -פסרמן, לאה ארז ברק דפנה, חמדני אסףבקל,  אלירםהרצליה. אני מודה לאהוד קמר, 

עזרתם המחקרית וכן לתלמידי הקורס  עלעזר  ולנופר שטגמן לאופיר מודה אני. זה מאמר גיבוש של שונים בשלבים מועילות
 בכל ההדגשותבהם נדונו גרסאות קודמות של מאמר זה.  ש"ליטיגציה תאגידית" על הערות והארות מועילות במסגרת שיעורים 

 .אחרת נאמר כן אם אלא, הוספו זה במאמר מקום
 .1711ס"ח , 1999-, התשנ"טהחברות לחוק)א( 194 סעיף  2
 בעל שהוא ונושה ,בחברה שבוצעה אסורה חלוקה בשל הרבחה בשם נגזרת תביעה להגיש רשאי נושה .החברות לחוק 204 סעיף  3

 והוראות)ד(, -ו)ג( 275 סעיפים הוראותקיום -אי בשל גם החברה בשם נגזרת תביעה להגיש רשאי חוב איגרות בחברת חוב איגרת
 .המחויבים בשינויים, יחולו זה סימן

 .החברות לחוק 1 סעיף  4
 ובהם: ,בתאגיד ראויות התנהלות נורמות של לאכיפתן להביא שנועדו המשפטיים ההליכים כל את כוללת תאגידית ליטיגציה 5

, בתאגיד בהתנהלותם חובות הפרת בגין עצמם לבין המניות בעלי בין תביעות, החברות לחוק 191 סעיףפי ל קיפוח להסרת תביעות
: עילת תביעה התביעה עילות לפי התביעות סוגי את מייןל ניתן עקרוני באופן. החברה או התאגיד מנהלי נגד ייצוגיות תביעות
של בעל מניות אשר ניזוק באופן אישי, ועילת תביעה של החברה, כאשר מבוקש להגיש שבדרך כלל עוסקת בתביעה אישית, 

 תיה.  למצות את זכויו כדיתביעה נגזרת בשם החברה 
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 אפוא קשיים המאפיינים לא רק את התביעה הנגזרת אלא את הליכי הםגילוי המסמכים  ךהמתעוררים בהלי

הליך גילוי המסמכים הם בעלי התפתחויות של באשר הם. הניצנים הנראים היום ב התאגידית הליטיגציה

נוספים בליטיגציה התאגידית, ומכאן חשיבותם הרבה.  הליכים לעהתביעה הנגזרת, אך גם  ניהול לעהשלכה 

 בליטיגציה נוספים להליכים גם רלבנטיהמתעוררים בהליך גילוי המסמכים במאמר זה  הקשייםכן ניתוח  על

   .התאגידית

 מיריבו לקבלתובע )או תובע שכנגד(  של זכותו עומדתאזרחי רגיל  בהליךגילוי מסמכים  הליךשל כל  במרכזו

 עילת את באמצעותם לבסס לו יאפשרו שהם בכך, המשפט ניהול במהלך לו יועילו אשר רלבנטיים מסמכים

לו זכות כנגד יריבו, אך אין  נתונהמשפטי מודע לכך ש להליךיריבו. לעתים צד  כלפי ידיו על הנטענת התביעה

באפשרותו לבססה רק באמצעות המסמכים שברשותו. לאחר הגשת התביעה ניתנת לו האפשרות לבקש 

ואשר רלבנטיים לתביעה. באמצעות הליך גילוי  של היריב מצויים בשליטתוהמיריבו את אותם מסמכים 

האמת  קידוםרת את אינטרס המסמכים מתאפשר ניהול ההליך המשפטי בקלפים פתוחים, באופן שמש

 שברשותו הרלבנטיים המסמכים כל את לגלות צדכל גילוי המסמכים על  הליךעל כן ב 6.צדק משפטועשיית 

 להסתמך עליהם במהלך המשפט. בכוונתו אין אם אף, בשליטתו או

בתביעה שהוגשה  המסמכים אינו בעל דין גילוימבקש  הנגזרת בתביעה המסמכים גילוי בהליךזאת,  לעומת

המסמכים מתבקשים ממי ו ,החברה, אחרלריב את ריבו של בתביעה הנגזרת מבקש למעשה  התובע על ידיו.

המסמכים מתבקש עוד טרם  גילוי לעתים. מהנתבע ולא ,שעתיד להיות בעל הדין התובע במסגרת התביעה

 לאחר הגשתה.  ולא ,תוגש תביעה אםההכרעה 

 מהחברהמסמכים  לגילויבית משפט  צו לקבלת המקדמיים התנאים את קובע החברותא לחוק 198סעיף 

, למשל כךזהים להם.  אינם, אך נגזרת תביעה לאישור הנדרשים לתנאים דומים אלה תנאים. נגזרת בתביעה

הגשת  אשרשל עילת תביעה  לקיומהראשונית  ראייתיתתשתית  קיימת כי להראות המסמכים גילוי מבקש על

כי  להראותעל המבקש  לפיוו, נגזרת בתביעה. זאת לעומת התנאי הנדרש החברה לטובתא יה תביעה בגינה

גילוי המסמכים מעורר כשלעצמו אותן שאלות שמתעוררות  הליך. לפיכך הלכאור ראייתית תשתיתקיימת 

מפערי המידע בין המבקש לחברה.  בעבהליך התביעה הנגזרת, ומותיר במלוא הדרו את הקושי המובנה הנו

 של התביעה הנגזרת.  נגזרת אפוא מהווהגילוי המסמכים  הליך

על אופן ניהול הליכי גילוי הן  ותמשליכ והן, תמורות רבות בהליך גילוי המסמכים וחל האחרונות בשנתיים

 הקרב לזירת הפך המסמכים גילוי הליךזה אטען כי  מאמרב. הנגזרת התביעה ניהול אופן על הןהמסמכים 

 הוא לעתיםאולם , בלבד פרוצדורלי נראה המסמכים גילוי הליך אמנם. הנגזרת התביעה בהליכי המרכזית

 . הגשתה אפשרות את וממצה הנגזרת התביעה הליך את מחליף

 צריךש ומהותיותטקטיות  משמעויותיש התביעה הנגזרת  של המעמדכשל הליך גילוי המסמכים  למעמדו

 על משפיעה המסמכים גילוי הליךשלב ל הנגזרת התביעה הקדמת, טקטית מבחינהלתת עליהן את הדעת. 

 עלהקרב המרכזית היא בהליך גילוי המסמכים,  זירת אםלהליך לכלכל את צעדיהם.  הצדדים על שבו האופן

להיות  כדי רקלו לגילוי מסמכים, ו בקשההנגזרת  לתביעה להקדים לשקול נגזרת תביעה להגיש החפץ מבקש

 אם היטב לשקול, המסמכים גילוי בהליך המשיבה, החברה על גםהראשון בזמן להגשת התביעה הנגזרת. 

 בוש לשלב רקהעניין  לגוףעם תשובתה  להמתין אולשלב גילוי המסמכים  כבר העניינית הגנתה את להקדים

                                                      

 ( .2013, 11)מהדורה  251 אזרחי דין בסדר סוגיות גורן וריא  6
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 הנוגע בכל הפסוקה בהלכה הרבות ההתפתחויות לנוכח במיוחדמורכבים  השיקוליםהנגזרת.  התביעהתנוהל 

 . נגזרת בתביעה מסמכים לגילוי צו לקבלת הנדרשים לתנאים

ודאות -לאי וגורם עקביות חוסר יוצר בפסיקההמסמכים  גילוילהליך  שניתן הייחודי המעמדזאת ועוד, 

הוכחתם של אותם תנאים  מצריך אינוגילוי המסמכים  שהליך מאחרהליך התביעה הנגזרת.  בניהול

 בעוד, השל הליך זה להליך המרכזי. לדוגמ בהפיכתו בעייתיות נוצרת, הנגזרת התביעה להליך הנדרשים

שזו תשקול לפעול בעצמה  כדי לחברה מוקדמת פנייהנקיטת  כללבדרך הגשתה של תביעה נגזרת מחייבת 

הליך  העדפת. מוקדמת בפנייה לחברה ותלפנ המבקש את מחייב אינו המסמכים גילוי הליךלהגשת התביעה, 

פנייה מוקדמת בהליכי התביעה  נקוטגילוי המסמכים על פני תביעה נגזרת עשויה אפוא לייתר את הדרישה ל

 הוגשו אם, שיאושר ההליך בבחירת גם חשיבות להיות עשויה המסמכים גילוי להליך, יתרה מזוהנגזרת. 

לאחר זמן קצר ו, מסמכים לגילוי בקשות שתי הוגשו בהםש המקרים באחד, למשל. עניין באותו הליכים כמה

 הורתה, ובקשה למחיקת הבקשה שהגיש קודם לכן לגילוי מסמכים נגזרת תביעה הגישאחד המבקשים 

הבקשה לגילוי  את להעדיף"( הכלכלית המחלקה"להלן: ) המחוזי המשפט בית של הכלכלית המחלקה

ראה במאמר זה א 7.נגזרת תביעה לאישור שהוגשה בקשהה פני על הולקדממסמכים שהוגשה ראשונה בזמן 

תנאים כתוצאה ממעמדו הייחודי של הליך גילוי המסמכים, והשלכת עניין זה על ההנוצר העקביות חוסר  את

 .אפשריים פתרונות ואציע לאישור הגשת התביעה הנגזרת,

את התנאים להגשתה של תביעה ציג א 'ב בחלקלאחריו,  ;א' הוא המבוא חלקכדלקמן:  ואה המאמר מבנה

 מבית צואת התנאים לקבלת  ואנתחעקרונות שביסודו בגילוי המסמכים ו בהליך אדון 'ג בחלק; נגזרת

 'ד בחלקהמרכזיות בתחום זה;  ההתפתחויות את סקורבהליך של תביעה נגזרת וא מסמכים גילויל המשפט

להליך התביעה  הנלווהפרוצדורלי,  בהליךשמדובר  אף. ייחודימעמד  המסמכיםגילוי  הליךלאראה כי 

 שנתייםב שחל השינוי את אנתח 'ה בחלקהנגזרת עצמה;  התביעהאת  מחליף לעתיםזה  הליךהנגזרת, 

אציג את  .גילוי מסמכים, הוא תנאי "התשתית הראייתית הראשונית"צו קבלת לתנאי המרכזי בהאחרונות 

 בחלק. גם על הליך התביעה הנגזרתהתמורה שחלה בניתוחו ואת ההשלכות של  הקושי המובנה שבתנאי זה

הפיכתו של הליך גילוי המסמכים לזירת  בעקבות שנוצרה ותיהעקב חוסר ליישוב פתרונותואציע  אסכם 'ו

 הקרב המרכזית.

 להליכי הליטיגציהכאמור , אך הניתוח בו רלבנטי בגילוי מסמכים בתביעה הנגזרת עוסק זה מאמר

והם משקפים  הליך זהייחודיים ל אינםהמתעוררים בהליכי גילוי המסמכים  הקשייםבאשר הם.  התאגידית

בראשן הצורך לתת פתרונות ואת הצורך לתת מענה עקרוני לסוגיות רוחביות בתחום הליטיגציה התאגידית, 

מדה העצמאי של החברה הגנה על מעהבין ובין בעלי המניות והנושים, מצד אחד, ובין החברה  מידעלפערי ה

, מצד התערבות של בעלי המניות או הנושים ללאשיקול דעתם העסקי של מנהליה לכוון את התנהלותה על ו

נגזרת המתעוררות בהליך גילוי המסמכים בתביעה ההפתרונות שיש להעניק לשאלות מבחינה זו,  .שני

ת, ולא רק ממענה נקודתי לסוגיות אלו ל סוגיות אלו בליטיגציה התאגידישצריכים להיגזר מתפיסה כללית 

    בהליך גילוי המסמכים.

 להגשתה והתנאים הנגזרת התביעה. ב

                                                      

 (.טלמור ענייןלהלן: ( )2.3.2017)פורסם בנבו,  "מבע טכנולוגיות רבקה' נ טלמור שלומי 17-01-640"ג )כלכלית( תנ  7
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זכות שלה היא פגיעה בהחברה היא אישיות משפטית עצמאית ועל כן ההחלטה אם להגיש תביעה בגין 

אחראי ה הוא החברהההתערבות בענייניה של החברה, דירקטוריון -החלטה של החברה. בהתאם לכלל אי

החלטה אם הפעולותיה, לרבות  בענייןבעל שיקול הדעת העסקי להכריע  ואלניווט דרכה של החברה, וה

, הנהלת החברה נתבע כלשהותביעה כנגד גם כאשר יש לחברה זכות  8.לחברה נתונהבגין עילת תביעה שלתבוע 

לסבור מטעמים לגיטימיים כי אין להשתמש בזכות זו, בין היתר בשל העלויות הכרוכות בניהול עשויה 

כלל ראוי לאפשר לחברה לנווט את צעדיה גם בכל בדרך התביעה, האפשרות להיפרע וסיכויי ההליך. לכן 

 לה. נתונותהנוגע לזכויות התביעה ה

לא יפעל  חברהה דירקטוריוןאולם לחברה זכות תביעה המצדיקה הגשת תביעה,  נתונה עם זאת, לעתים

לקרות אם  עלולזרים אחרים. כך למשל,  משיקוליםלמימוש זכותה של החברה לתבוע, בשל ניגוד עניינים או 

אינם מעוניינים להגיש תביעה נגד מי שהם עובדים  הדירקטוריםו ,אחד ממנהליה נגד תביעה עילתחברה ל

מי שמקורב אליו, את בו על הנציג הפועל בשם החברה לתבוע את עצמו או שכלומר מדובר במקרה  ,עמו

. מנגנון התביעה הנגזרת נועד לפתור כשלים מסוג זה, זוומטבע הדברים הוא יימנע מלהפעיל זכות תביעה 

 היסוד .מהלהפעיל את זכות התביעה של החברה במקוטור קדירלאו  באמצעות מתן אפשרות לבעל מניות

שבתביעה של החברה שולט  משום, שבה ההרתעתי היסודאפוא  הוא הנגזרת התביעה בתכליתש הדומיננטי

 9.בעל המניות או הנושה. דווקא

במסגרת זו נקבעו תנאים מקדמיים  10.לחוק החברות 206עד  194 פיםבסעיהליך התביעה הנגזרת מוסדר 

 להגשתה ותנאים מהותיים לאישורה.

 כדי מקדמית בפנייה החברה אל לפנות המבקש על ,נגזרת תביעה הגשת טרם, החברות לחוק 194 סעיף לפי

תנאי זה מבטיח כי תישמר ככל הניתן עצמאותה  11.תובענה הגשת של בדרך זכויותיה את למצות לה לאפשר

של  לאורגן כאשר נדרשת אינה מקדמית פנייה כן על של החברה להחליט בעצמה אם לממש את זכויותיה.

 בדרישה פנייה כי סביר חשש יש אם או בהחלטה אישי ענייןיש  ,התביעה הגשת על להחליט המוסמך ,החברה

  12.המבוקש הסעד את לקבל באפשרות תפגע לחברה

                                                      

 (28.12.2016)פורסם בנבו,  אלוביץ שאול' נ ורדניקוב אילן 7735/14 א"ע אור הישראלית בפסיקה העסקי הדעת שיקול לאימוץ  8
החלטת החברה שלא המשפט לא דן בשאלה אם יש להחיל את כלל שיקול הדעת העסקי גם על . בית (ורדניקוב עניין)להלן: 

בפסיקות בתי המשפט המחוזיים, בתי המשפט בוחנים  .לאחר שהתבקשה לעשות כן במסגרת פניה מוקדמת להגיש תביעה 
-38591)ת"א(  ג"תנ, למשל אוהדעת העסקי. ר תוך התייחסות לכלל שיקולשלא להגיש תביעה קטוריון את החלטת הדירלעיתים 
(.השאלה 8.7.2014ח' כבוב )פורסם בנבו,  השופטלפסק דינו של  50-55, פס' "מבעבר עם נ' אל על נתבי אויר לישראל  יחיאל 03-12

)א( לחוק החברות חורג 198מה תפקידו של כלל שיקול הדעת העסקי בבחינת התנאים הנדרשים לאישור תביעה נגזרת לפי סעיף 
 ממסגרתו של מאמר זה. 

' נ השופט' כב של דינו סקלפ 11 סעיף(, 26.4.2015)פורסם בנבו,  כהן רפאל' נ"מ בע להשקעות ישראל אפריקה 4024/14"א רע  9
 העומד הדומיננטי שהיסוד הרי, בה הפגיעה על פיצוי לקבל החברה של לאפשרות מעבר": (ישראל אפריקה)להלן: עניין  סולברג

 היחיד המניות לבעל הנזק רבות פעמים שכאמור מאחר זאת – שבה ההרתעתי היסוד דווקא הוא הנגזרת התביעה של בתכליתה
( הפיצוי את שקיבלה החברה שווי העלאת דרך) המפוצים המניות בעלי בו מצב יתכן נסחרות בחברות, כן כמו. מאד עד קטן הוא
 תביעה זכויות ,בחברה מניות בעלי כהן צפורה) הפיצוי קבלת טרם לאחרים מניותיהם את ומכרו נפגעו אשר לאלו זהים אינם

 דווקא הנגזרת שבתביעה הייחוד את שהדגישו יש, זאת לאור"((. כהן: "להלן( )2010, שניה מהדורה) 458-461 ג כרך ותרופות
 צד דווקא שולט החברה של שבתביעה העובדה בשל, ההרתעתי-הציבורי האינטרס שיקול את בגדרה לשקול המוגברת ביכולת
 ."(463 ,כהן) שלישי

 באנגליה המקובל המשפט דיני מכוח בעיקר המשפט בתי ידי על הנגזרת התביעה מנגנון הופעל, החברות חוק לחקיקת עובר 10
 קובע אשר, החברות חוק חקיקת לאחר עוד המצב זה אין. בנושא שעלו לסוגיות הוק אד פתרון מתן תוך ,שיפוטית חקיקה ומכוח

 .נגזרת תביעה הגשת אישור לשם הנדרש ההליך ואת נגזרת תביעה להגיש הזכות את מפורשב
 העובדות את לפרט יש ובמסגרתה החברה של הדירקטוריון ר"ליו עשהית הפנייה)ג( 194)ב( לחוק החברות. לפי סעיף 194 סעיף 11

 .להגשתה והנימוקים התביעה עילת את היוצרות
 .החברות לחוק)ד( 194 סעיף 12
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החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת עילת להחליט רשאית לבצע פעולה או  ,להגיש תביעהחברה שקיבלה דרישה 

בהמשך  13או לדחות את דרישת התובע מנימוקים שיפורטו בהחלטה.התביעה, להחליט על הגשת התביעה 

הפעולה שננקטה או ההחלטה שנתקבלה לא השמיטה את עילת  אםרשאי להגיש תביעה נגזרת לכך, המבקש 

 תוך הוגשה לא והתביעה תביעה תגיש כי לתובע הודיעה או התובע דרישת את תההחברה דחאם התביעה, 

בכך  14.לחברה דרישה מהגשת פטור התובע אם או, לדרישה השיבה לא החברהאם , ההודעה מיום ימים 75

 שלא להכביד עליההפנייה המוקדמת מאזנת בין הצורך להעניק לחברה אפשרות לפעול באופן עצמאי ו

 למבקש לאפשר הצורך ביןו, מפני הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת בדרישה ממנה להתגונןהכבדה מיותרת 

  15.ענייניות שאינן מסיבות כן מלעשות נמנעת היא כאשר החברה של ריבה את לריב

התנאים לאישור התביעה הנגזרת לאחר מיצוי הליך הפנייה המוקדמת, המבקש רשאי להגיש תביעה נגזרת. 

 :החברות וק)א( לח198קבועים בסעיף 

 כי שוכנע אם יאשרה והוא המשפט בית אישור טעונה נגזרת תביעה )א(  .198
 .לב תום בחוסר פועל אינו התובע וכי החברה לטובת הן וניהולה התביעה לכאורה

 

 תביעה תאושר טרםב נפרדים תנאים ארבעה של קיומם להוכיחהנגזרת  מבקש על כי עולה( א)198 מסעיף

 . נגזרת

 לחוק 1 סעיף". נגזרת תביעה" היא להגיש מבקש שהוא התביעה כי להראותהנגזרת  מבקש על, ראשית

 עילת כלומר. "שלה תביעה עילת בשל חברה בשם תובע שהגיש תובענה" :"נגזרת תביעה" מגדיר החברות

 בהםש במקרים כגון המניות בעל של אישית תביעה מעילתלמשל  להבדיל, עצמה החברה של אהי התביעה

 לסעד אומסוים  אירוע בגין לתביעה מוגבלת אינה החברה של התביעה עילת. קופח או הוטעה המניות בעל

 תביעה, שלה משרה נושאי תובעת אינה החברה בהםש במקרים תוגש נגזרת תביעה כי שמקובל אף. מסוים

 צדדים ידי על שנגרמו נזקים בגין לפיצוי תביעה םובכלל, עניין או נושא בכל מוגשת להיות יכולה נגזרת

 . בחברה שפגע מניות בעל נגד ואף החברה התקשרה עמםש שלישיים

 אמנם. נגזרת תביעה של הגשתה המצדיקה לכאורה תביעה עילת יש כי להראותהנגזרת  מבקש על, שנית

 אומצה זו דרישה אך, לכאורה תביעה עילת להראות יש כי מפורשב מציין אינו החברות לחוק( א)198 סעיף

 בדרישת מגולמת זו דרישה כי ונקבע, החברות לחוק( א)198 סעיף חקיקת טרם עוד הפסוקה ההלכה מכוח

 יםכרוכ השהתביעה תהא לטובת החברה. טובת החברה וקיומן של עילות לכאור חוק החברותל (א)198 יףסע

לשם ביסוס  16.לטובתה תהיה לא נגזרת כתביעה בירורה, לכאורה עילת תביעהלחברה , שכן אם אין הבז הז

                                                      

 קבלת מיום ימים 45 תוך שנקטה הדרך על למבקש להודיע החברה על ,החברות לחוק 196 סעיף לפי .החברות לחוק 195 סעיף 13
 היה אם .ההחלטה בקבלת המשתתפים שמות לרבות, עליה שהחליט והגורם שננקטה הפעולה על פרטים מתן תוך, הדרישה
 .לתובע ובהודעה בהחלטה הדבר יצוין, בהחלטה אישי עניין משרה לנושא או למשתתף

 .החברות לחוק 197 סעיף 14
 שהדרישה לא זו בלבד(. 2006 אוגוסט) 4/ג תאגידים" נגזרת תביעה להגשת מראש ידוע סירוב של כרוניקה" קורן יהודית אור 15

 מאפשרת היא שכן, אותו וממקדת ההליך יעילות את מקדמת שהיא אלא, החברה של התאגידית העצמאות על שומרת המוקדמת
 לשאלת העניינית התייחסותם את לזה זה לפרט נדרשו כבר שהצדדים לאחר, להחלטה שבשלים במקרים לדון המשפט לבית

 הוא שבגינן התביעהשל  עילותהו העובדות את החברה בפני לפרט מבקשה על המקדמית בפנייה. התביעה להגיש את הצורך
 שכן, מכן לאחר ההליך את לייעל כדי גם חשובה התובע על האמורה הדרישה אכיפת. נגזרת תביעה לאישור בקשה להגיש מבקש
 הטענות פירוט, ועוד זאת. נגזרת תביעה לאישור בקשה שתוגש וככל אם הדיון את למקד יאפשר ראשון בשלב הטענות פירוט
 שלא מדוע שונים שיקולים לחברה, לעתים. החברה לטובת אמנם היא התביעה הגשת אם לבחון לחברה מאפשר ראשון בשלב
 ההליך ניהול כי למסקנה והגיעה התביעה את בחנה החברה אם, למשל, כך. אליהם נחשף אינו המניות בעל אשר, תביעה להגיש

 שלא לה מוטב, תביעה עילת יש שלחברה ואף, מוקדמתה הפנייה את תדחה שהחברה ייתכן, כדאית כספית לתוצאה יוביל לא
 .התביעה את להגיש

 (.סונול עניין להלן:( )22.10.2009, בנבו)פורסם ישראל בע"מ נ' בתי זיקוק לנפט בע"מ  סונול16685/06)חי'( א"תל 16

http://www.nevo.co.il/law/71858/198.a
http://www.nevo.co.il/law/71858
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להראות כי קיימת תשתית ראייתית להגשת התביעה, כלומר כי קיימות הנגזרת התנאי האמור, על מבקש 

  כי לחברה עילת תביעה כנטען על ידי המבקש. ההוכחה לכאורהראיות המלמדות ברמת 

בית המשפט העליון  17.ישראל אפריקה בעניין נדונה לכאורה התשתית תנאי את יספק אשר הרף מהו השאלה

, ויש לבחון קיומה של תשתית ראשונית. ואולם אין לקבל את הרף הנמוך של "רסיסי אינפורמציה"קבע כי 

"בדיקה  לקיים יששבית המשפט לא הבהיר מהי התשתית הראשונית האמורה. בעוד השופט עמית קבע 

סולברג סבר שיש להישמר שלא לנטות לצד השופט  18,לאישור הבקשה של" ומעמיקה מחמירה מקדמית

שהיא במקרים רבים המכשול המרכזי  ,הנחיתות האינפורמטיבית של התובע לנוכח המחמיר יתר על המידה

 נותרה הנדרש הרף הגדרת, כך או כךעל בעלי המניות בהגשת התביעה נגד מקבלי ההחלטות בחברה.  המכביד

 .קונקרטיים יםבמקר יישומה מכוח יגובש תוכנהו, תיאורטית

הרף הראייתי בתביעה הנגזרת חשיבות מרכזית בכל הנוגע להליך גילוי המסמכים. התשתית  לשאלת

הראייתית הנדרשת לגילוי מסמכים פחותה מזו הנדרשת לתביעה הנגזרת. על כן ככל שבית המשפט יקל 

מסמכים לצורך  גילוי וצ לקבלתביעה נגזרת, כך יקל על המבקש  לאישור בבקשהבבחינת התשתית הראייתית 

הפיכתו של הליך גילוי המסמכים  לנוכחשאראה בהמשך,  כפיביסוס התשתית הראייתית לתביעה הנגזרת. 

. להגיש בקשות לגילוי מסמכים טרם הגשת תביעה נגזרת ממהריםלזירת הקרב המרכזית, תובעים 

, והל הליך התביעה הנגזרתבו מנשהתחשבות באפשרות להגיש הליך גילוי מסמכים כחלק מבחינת האופן 

 תמריצים מערכתלסייע ביצירת  ותיכול בין התביעה הנגזרת,וה בחנה ברורה יותר בין הליך זהויצירת 

, ואשר הבשילו שטרם נגזרות תביעות קדםל החשש ביןו נגזרות תביעות לעודד הצורך בין נכונה ואיזונים

  .המסמכים גילוי יךהל מיצוילאחר גם ייתכן שלא היו מבשילות כלל 

 תהיה שהתביעה הדרישה. החברה לטובת הוא התביעה ניהול כי להראותהנגזרת  מבקש על, שלישית

 התביעה הליך של הפיכתו לפני עוד בפסיקה שהתפתחו הצדק מבחני על פי נבחנת" החברה של לטובתה"

 ,לבירור ראויה בתביעה מדובר אם יבחן המשפט בית. החברות בחוק פרטני באופן המוסדר להליך הנגזרת

 19מספקיה החברה של יותר טוב שירות לקבלת או החברה לרווחיות תרוםל עשויה התביעה הגשת אם כלומר

על רקע מכלול השיקולים נבחנת טובתה של החברה  20מדובר בתביעה רשלנית ובלתי מבוססת. שמאאו 

של נושאי משרה או הרצון  יתר החשש להרתעת גוןהנוגעים הן לחברה עצמה הן לשיקולי מדיניות רחבים כ

   21לעודד הסדרי חוב ויציאה לדרך חדשה, תוך הקדשת המשאבים והזמן הניהולי לשיקום החברה.

, ייצוגית מתביעה להבדיל, נגזרת בתביעה. לב תום בחוסר פועל אינו כי להראותהנגזרת  מבקש על, תרביעי

 לייצג מתאים המבקש אם בוחן איננו המשפט ובית, החברה בשם לתבוע לבקשרשאי  בחברה מניות בעל כל

בית המשפט יבחן מצד אחד את בבחינת תנאי זה,  22.בחברה מניה בעל שהוא בכך די: המניות בעלי כל את

 חשבון על האישית טובתו למען לפעול מנסה מניות שבעל החשש את המטרה הרצויה של הגנת החברה ומנגד

ואולם אם בעל  ,אותו לחסר תום לב ךהופ ותביעה, איננוגע לבשל התובע אינטרס אישי  קיום 23.החברה

                                                      

 .9"ש ה, לעיל ישראל אפריקה עניין 17
 (.26.4.2015)פורסם בנבו,  לפסק דינו של השופט עמית 18 פסקה ,כהן' נ"מ בע להשקעות ישראל אפריקה 4024/14"א רע 18
 . 16ה"ש  לעיל סונול עניין 19
 (.7.5.2006, בנבו פורסם) מ"בע בכרך מדור' נ גלר עמי בן 12930/03( א"ת) א"בש 20
 על להיבחן צריכה, נגזרת תביעה אישור לצורך החברה של טובתה: "עמית השופט קובע ,9 ש"ה לעיל, ישראל אפריקה בעניין21

 או משרה נושאי של יתר-להרתעת החשש כמו רחבים מדיניות לשיקולי והן עצמה לחברה הן הנוגעים השיקולים מכלול רקע
 (. 55 סעיף) החברה לשיקום הניהולי והזמן המשאבים הקדשת תוך, חדשה לדרך ויציאה חוב הסדרי לעודד הרצון

 ".מניה בעל כל" לשון נוקט החברות לחוק( א)194 סעיף 22
 (.1980) 617( 3)להפ"ד  ,בראונר דוד' נ סולימני שלמה 52/79 א"ע  23
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 הנגזרת התביעה ליךהוא מבקש לנצל את השחשש רב יותר  ישבתחרות עם עסקיה של החברה,  נתוןהמניות 

 עשויה המניות בעל של מניותיו רכישת תזמון שאלת. החברה ענייני חשבון על האחרים ענייניו את לקדם כדי

, בקשההגשת הבבית המשפט לא יתיר לבעל מניות להשתהות בדומה,  24.לבו תום בדבר ההכרעה על להשפיע

 מימונה את יאפשר אשר נושים הסדר אושר שבו מועדה לאחר למשל, לו הנוח למועד הגשתה את לתזמן כדי

 25.התביעה של

 הנגזרת בתביעה מסמכים גילוי הליך. ג

  התאגידית בליטיגציה המסמכים גילוי בהליך יסוד עקרונות( 1)ג

 החברות לחוק 185-ו 184 סעיפים. מוגבלת זכות היא החברה של ענייניה בדבר למידע מניות בעל זכות

 של במסמכים לעיון מוגבלת זכות מקנים והם החברה במסמכי המניות בעל של העיון זכות את מסדירים

  26.בתנאים מוגבלת זו זכות ואף החברה

 במרשם, הכללית האסיפה של בפרוטוקולים לעיין זכותנתונה  מניות לבעל 184 סעיףלפי בתמצית ייאמר כי 

 להגיש החברה שעל מסמך בכל וכן, כספיים חות"דובו בתקנות, מהותיים מניות בעלי מרשםבו המניות בעלי

 לפי, על כך נוסף. הציבור לעיון העומד, ערך ניירות לרשות או החברות לרשם דין כל ולפי החברות חוק לפי

זכות לעיין במסמך שברשות החברה נתונה לבעל מניות , החברות לחוק 275 עד 268-ו 255 סעיפים הוראות

ובחברה פרטית אם הדבר נדרש לצורך קבלת  ,אסיפה הכלליתההנוגע לפעולה או לעסקה הטעונה אישור של 

 רשאית החברה( ב)185 סעיףהחלטה בנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית של החברה. עם זאת, לפי 

 סוד הנדרשים במסמכים שיש או לב בתום שלא הוגשה הבקשה לדעתה אם" ,מניות בעל של לבקשתו לסרב

 ."החברה בטובת אחרת בדרך לפגוע עלול המסמכים שגילוי או, פטנט או מסחרי

. של החברה עסקיה למהלך הנוגעים פנימיים מסמכים על חלה אינה למידע המניות בעל זכות, האמור נוכח

 את מעמיד זה מידע פער. מסמכיה של הבעלים היא החברה רק, הנפרדת המשפטית האישיות עקרון בשל

 לבסס עשויים אשר, פנימיים מסמכים לאותם גישה לו אין שכן, נחיתות בעמדת אינהרנטי באופן המניות בעל

 הנשיאה ידי על שנאמרו הדברים זה לעניין יפים. הנגזרת בתביעה במיוחד מתעצם זה מידע פער. תביעתו את

  27:אינטרקולוני בעניין נאור

"במקרה של תביעות נגזרות מתעצמים פערי המידע, בשים לב לכך שמדובר בבקשה 

 טבעי באופן מצוי המבקש [...] החברה של תביעה להגיש תביעה נגזרת בגין עילת

 את לבסס כדי לו הנחוץ למידע נמוכה נגישות בעל והוא החברה לעומת נחותה בעמדה

 "[...] בקשתו שביסוד העובדתית התשתית

                                                      

, בנבו פורסם) כבוב' ח השופט של דינו לפסק 194–192' פס, אלוביץ שאול' נ ורדניקוב אילן 12-11-43335( כלכלית) ג"תנ  24
 של להחלטתו 67 פסקה, מ"בע השקעות ישראל אפריקה' נ כהן 7147-09-10( מרכז מחוזי) ג"תנ גם זה לעניין ראו(. 17.9.2014

 (. 7.5.2014,בנבו פורסם) שינמן' י השופט
 בקשה הוגשה( 29.12.2014, בנבו פורסם) הרשמי הנכסים כונס' נ מ"בע לפיתוח חברה בי.די.אי 13-06-11478( א"ת) ק"בפר  25 

 על הורה המשפט בית. נושים הסדר בעניינה שנעשה חברה של בת חברת של תאגיד של בעניינו נגזרת תביעה הגשת לאישור
 הזרים אשר הנושים הסדר לאישור שהמתינו בכך, לב תום חסרי היו המבקשים כי שסבר כך בשל היתר בין, חוסם צו מתן

 זו התנהלות" כי הנכבד המשפט בית קבע אלה בנסיבות. שהוזרמו מהכספים וליהנות התביעה את להגיש כדי, לחברה כספים
 נושים להסדר ליתן מנת על במכוון אף ואולי, בחול ראשו את לטמון המעדיף צד של דיוני לב תום חוסר כדי עולה המשיבים של
 קיבל אף המשפט בית כי יצוין((. הדין לפסק 20 סעיף" )הנגזרת לתביעה המעשית הדרך את לסלול ובכך להתממש חברה של
 כארבע המתינו הנגזרת התביעה את להגיש שהמבקשים משום, ושיהוי מניעות בשל החוסם הצו את ליתן יש כי הטענה את

 (.הדין לפסק 21 סעיף) עליו הסתמכו שלישיים שצדדים ולאחר, הנושים הסדר אישור לאחר רק כן ועשו הבקשה להגשת שנים
 .ה(י)מהדורה שני 92–41, בעמ' ב', כרך 9"ש ה לעילכהן,  אוולניתוח של זכות העיון של בעלי המניות במסמכי החברה ר להרחבה  26
 (.אינטרקולוני ענייןלהלן: ( )27.8.2014, בנבו פורסם) שקדי' נ"מ בע השקעות אינטרקולוני 2903/13 א"רע  27

http://www.nevo.co.il/case/5130152
http://www.nevo.co.il/case/5130152
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 כאשר גם, החברה למען לפעול מניות מבעל למנוע עשוי המניות בעל ביןו החברה בין המובנה המידע פער

 מסמכים לקבל מניות לבעל אפשרות מתן, מנגד. החברה לטובת היא הגשתה אשר מוצדקת תביעה קיימת

 את לגרור או, שלה פנימי למבקר המניות בעל את להפוך ועשוי החברה של באוטונומיה פוגע הגבלה ללא

 לגלות חובה כשאין אף ,המניות בעלמצד  המסמכים גילוי דרישת עם להתמודד כדי רק מידע לחשיפת החברה

חוק החברות מבקש לפתור  28.מדווח תאגיד על החלה ערך ניירות דינילפי  הגילוי חובת מכוח המידע את

תביעה נגזרת או לצורך בחינת פתיחתו של בהליך קושי זה באמצעות קביעת מנגנון לקבלת גילוי מסמכים 

  29של הליך כזה.

 נגזרת תביעהלאישור  בקשהגילוי מסמכים בהליך של  למתן התנאים( 2)ג

והיא  30קודם לחקיקת חוק החברות בפסיקה הוכרה נגזרת תביעה של בהליך מסמכים גילוי לקבל האפשרות

  :א לחוק החברות198מוצאת ביטוי מפורש בסעיף 

, רשאי לבקש מבית 197שרשאי להגיש תביעה נגזרת לפי סעיף  מי א. )א(198
 לחברה יורה כי, הגשתה לאחר או התביעה לאישור הבקשה הגשת לפניהמשפט, 

 .הנגזרת התביעה אישור להליך הנוגעים מסמכים לגלות

 המבקש כי שוכנע אם)א(  קטן בסעיף כאמור בקשה לאשר רשאי המשפט בית )ב( 
 הנגזרת התביעה לאישור התנאים של קיומם לגבי ראשונית ראייתית תשתית העמיד

 )א(.198 בסעיף המנויים
 

 תביעה לאישור מהתנאים נגזרים נגזרת תביעה של בהליך מסמכים גילויהתנאים למתן , במילים אחרות

 . להם זהים אינם אך, נגזרת

 נגזרת תביעה לאישור בבקשה הן ,החברות לחוק( א)198 סעיף בשילוב ,החברות לחוק( ב)א198 מסעיף כעולה

 עילת של קיומה: מצטברים תנאים ארבעה מתקיימים כי לשכנענדרש  המבקש מסמכים לגילוי בבקשה הן

 בחוסר פועל אינו והתובע; החברה לטובת הוא התביעה ניהול; לכאורה ראיות של ןקיומ; החברה של תביעה

 להוכחת הנדרש ההוכחה ברףהליך התביעה הנגזרת להליך גילוי המסמכים הוא בין יחיד השוני ה 31.לב תום

 ,בלבד" ראשונית" ראייתית תשתית להעמיד המבקש נדרש המסמכים גילוי בהליך שכן, האמורים התנאים

 . הנגזרת התביעה לביסוס הנדרשת לכאורה ראייתית התשתית מרף נמוך רף

 בטרם עוד מסמכים גילוי לבקש האפשרות הוא החברות לחוקא 198 סעיף של המרכזייםהחידושים  אחד

בו נבחנת הגשת שעל האופן  השפעהלזכות זו צריכה להיות כאמור,  32.נגזרת תביעה לאישור הבקשה הוגשה

לגילוי מסמכים, ראוי יהיה שלא לאשר תביעות מוקדמת התביעה הנגזרת, שכן אם עומדת למבקש זכות 

                                                      

 (.2009)  חובת הגילוי –ניירות ערך  דינילאה פסרמן יוזפוב  אובחובות גילוי של תאגיד מדווח, ר לדיון  28
 (.גזית גלוב בעליון ענייןלהלן: ( )6.12.2016)פורסם בנבו,  "מבע גלוב גזית' נ ברק 7327/16"א רע  29
 תביעה של בהליך מסמכים גילוי למתן תנאים שלושה נקבעו שבו(, 7.5.2009, בנבו פורסם) רפאלי' נ לבייב 11126/08רע"א   30

 המבקש על; שתאושר ככל עצמה מהתביעה להבדיל, האישור בקשת של הסף לתנאי להתייחס צריכים המסמכים: נגזרת
 הגילוי על; נגזרת תביעה לאישור הבקשהתתקבל ש סיכוי יש כי המלמדת ראשונית ראייתית תשתית הועמדה כי להראות

 . אזרחי בהליך מסמכים גילוי על החלות המגבלות יחולו
, לב תום בחוסר פועל התובע אם להיכשל יכולה הבקשה. מהתנאים אחד לכל נדרשת הראשונית הראייתית התשתית הוכחת  31

 כנגד טענות מעלה או, בידיו יש שכבר מסמכים מבקש או, בתשובה רק אותן ומסביר בבקשה עובדות מסתיר שהוא כגון
 (.5.2.2015)פורסם בנבו,  "מבע שיתופית אגודה ישראל אופ קו 'נ טל 4121/14רע"א  אור. שותף היה שלהן בחברה החלטות

 חריגות לדוגמאות מפנה עמית השופט ,27לעיל ה"ש  ,אינטרקולוני בעניין. הישראלי המשפטי בנוף דופן יוצא חריג היא זו זכות  32
 להגיש אם להחליט כדי לנאשם הנוגע פסיכיאטרי בחומר עיון כגון, התובענה הגשת טרם מסמכים גילוי ניתן בהןש, נוספות
 להכנת ששימש חומר לקבלת ועתירה(( 1996) 89( 3)נ ד"פ, ישראל מדינת' נ הלל 7528/95 פ"ע) רשלנות בגין המדינה נגד תביעה
 הישראלית החדשות חברת' נ פרי 3923-05-10( א"ת שלום) א"ת) הרע לשון של בעילה תביעה להגיש אם לשקול כדי כתבה

 ((. 4.9.2010, בנבו פורסם) מ"בע

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%2011126/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%2011126/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%2011126/08
http://www.nevo.co.il/case/17931150
http://www.nevo.co.il/case/5466044
http://www.nevo.co.il/case/5466044
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א לחוק 198 סעיףנגזרות בלתי בשלות, אשר ניתן למנוע את הגשתן באמצעות הליך גילוי מסמכים. זאת ועוד, 

 להיות קשורעשוי זה עניין אם כי ) ניתן לבקש גילוי מסמכים שבהןהפעמים  מספראת  מגבילהחברות אינו 

החברה כבר וגם אם  33,קודם מסמכים גילוי התבקש אם גםלבקש גילוי מסמכים  וניתןתום הלב(  לדרישת

 לאחרונה ה באופן חלקי קודם לכן.ילחברה ונענתה על יד הישרבמסגרת בקשה שהוגשה  סיפקה מסמכים

 כן עשה כי וכיחאינו צריך לה מסמכיםה גילוי מבקשו ,לגילוי מסמכים בכל שלב בקשהניתן להגיש  כי נקבע

  34.הראשונה בהזדמנות

 נחהבה 35.ועצמאיתכבקשה נפרדת  צריכה להיות מוגשתבקשת גילוי מסמכים מבחינה פרוצדורלית 

 נמוך הוכחההתנאים לאישור תביעה נגזרת )גם אם ברף במסגרת בקשה לגילוי מסמכים יש לבחון את ש

לגילוי  בקשהאגב אורחא במסגרת בקשה אחרת. ואולם  הוגשהלעשות כן אם הבקשה  אין(, ברי כי יותר

התצהיר )ככל  36.הנגזרת התביעה לאישור בבקשה לתמיכה תצהיר הוגשאם  תצהיר מצריכה אינהמסמכים 

 יהיה המצהיר המתאימות בנסיבותש ייתכןשניתן כזה( אף אינו חייב להיות של בעל הדין עצמו, ובהחלט 

 37.התצהיר נושא להליך הרלבנטיות העובדות את אישי ובאופן טבהי המכיר, הדין בעל של מטעמו אדם

 בבקשההליך גילוי המסמכים דמיון רב בין הליך גילוי המסמכים בבקשה לאישור תביעה נגזרת ל ניכר

 התנאים את המשפט בתיהחילו  כךפיל. 2006-ו"תשסה, ייצוגיות תובענות חוק לפי ייצוגית תובענה לאישור

, נגזרות תביעות לאישור בקשות על גם ,ייצוגיות תובענות לאישור בבקשות מסמכים גילוי על החלים

 מסמכים לגילוי בקשה של הליךבחינת תנאי תום הלב של המבקש בבנקבע כי כך  38.המחויבים בשינויים

 לכך ובהתאם ייצוגית תובענה אישור בהליך דומות לבקשות הקיימת הגישה את לאמץ יש נגזרת בתביעה

  39.הבקשה ביסודש הציבורי האינטרס ביןו הלב תום תנאי בין לאזן

 40.והמהותיים הפרוצדורליים תנאיהן מבחינת דומות בבקשות מדובר. ראויה ,כשלעצמה ,מגמת האחדה זו

 עם. הצדדים בין האינהרנטיים המידע פערי על לגשר יש לפיוש בסיסיקרון היעהביסוד שני ההליכים עומד 

 בבקשה בעוד. ביניהם העקרוני ההבדל לנוכח, ההליכים בשני התנאים של גורפת מהאחדה להיזהר ראוי זאת

 לאישור בבקשה, לזה זה קשורים בהכרח לאש צדדים המתרס צדי משני עומדים ייצוגית תביעה לאישור

נוגעת מבקש הגילוי ו של ולריב את ריבה. בקשת "היכנס בנעלי החברה"מבקש ל התובענגזרת  תביעה

                                                      

 (.שילוני ענייןלהלן: ( )16.5.2016)פורסם בנבו,  ויילר' נ שילוני 15-05-22387"ג )מרכז( תנ  33
 (.26.10.2016)פורסם בנבו,  לנגהולץ גדעון' נ בוקסר 4725/16"א רע  34
במסגרתו נדחתה ש(, 23.3.2016)פורסם בנבו,  "מבע והשקעות תעשיה מפעלירב -בר' נ פורמברג 15-06-22577"ג )כלכלית( תנ  35

 בקשה לגילוי מסמכים שהוגשה כחלק מבקשה לזימון עד. 
 13-06-23126"פ )כלכלית( ה; (בן עמי ענייןלהלן: ( )7.9.2011)פורסם בנבו,  'ואח קלמן' נ עמי בן 11-02-21785( כלכלית) ג"תנ 36

 (.מרקעי ענייןלהלן: ( )28.11.2013, בנבו)פורסם  "מבע לווין רשתות גילת' נ"מ בע תקשורת מרקעי
 .31 , בס'33, לעיל ה"ש שילוני עניין 37
תוך  נגזרותבית המשפט גילוי מסמכים במסגרת בקשה לאישור תביעות התיר א לחוק החברות, 198טרם חקיקת סעיף  עוד 38

 513( 4)נז"ד פ, מוטורס דלק' נ יפעת 10052/02רע"א  אוייצוגיות בשינויים המחויבים. רתובענות על החלת הכללים החלים 
 (. מוטורס דלק ענייןלהלן: ( )2003)
 א"עב האמור את שיישם(, גלוב גזית ענייןלהלן: ( )11.8.2016, בנבו פורסם) מ"בע גלוב-גזית' נ ברק 16-01-29936( כלכלית) ג"תנ 39

 הלב תום סוגיית את לבחון יש כי, 21 פסקה( 28.5.2012, בנבו פורסם) מ"בע אלסינט' נ מ"בע גמולים קרנות" גדיש" 2718/09
 גישה ביישום. מוגבל יהיה המבקש של לבו תום משקל יאז, מהותי ציבורי באינטרס מדובר וכאשר, הציבורי האינטרס מול אל

 . המניות בעל ידי על המניות רכישת למועד שקדמה לתקופה בנוגע מסמכים גילוי לאפשר אין כי כבוב השופט קבע, זו עקרונית
( המסמכים שגילוים נדרש נוגעים 1תנאים לגילוי מסמכים: ) כמהקובעת  2010-"עתשה, ייצוגיות תובענות לתקנות)ב(  4 תקנה 40

קיומם של התנאים ל( המבקש העמיד תשתית ראייתית ראשונית 2לשאלות הרלוונטיות לאישור התובענה כתובענה ייצוגית; )
 )א( לחוק. 8הקבועים בסעיף 
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 בתביעה המניות בעל, הייצוגית הבהבדל מהתביעשבעל המניות אינו יכול לקבלם במסגרת אחרת. למסמכים 

  41.עצמו של האינטרסים למען פועל הוא המקרים בשני כי אם, נגדה ולא החברה בעד פועל הנגזרת

 כתנאי לחברה מוקדמת פנייה לנקוט צורך אין, מסמכים לגילוי צו לקבלת הנדרשים התנאים פי שעל יצוין

 להחילה מוצדק, חשיבות בעל הליך המוקדמת בפנייה רואים אם ,זאת עם. מסמכים לגילוי בקשה הגשתל

 המסמכים גילוי הליך כאשר, החברות לחוק א198 סעיף של חקיקתו טרם. המסמכים גילוי הליך על גם

 תביעה הליכי פתיחת טרם מוקדמת פנייה לו קדמה ככלל, המשפט בית של פסיקתו מכוח הוכר נגזרת בתביעה

 .  נגזרת

עדיין ייתכן שחלק מהמסמכים לא  גילוי המסמכיםבשלב  42.בהם עיון זכות גם מקנה מסמכים לגילוי הזכות

בהקשר של תביעות נגזרות הועלו טענות  43.אחרת לסודיות או מסחרי לסוד או לחיסיון הייחשפו בשל טענ

בית המשפט הורה שלא לתת צו  44ייחודיות לתחום התאגידי, כגון פגיעה באינטרסים של החברה. ,נוספות

הדבר עשוי לשבש חקירה פלילית שמתנהלת באינטנסיביות על  בהןשבנסיבות  ולעיון בהם לגילוי מסמכים

 ניהול של הציבורי האינטרס של המשקל, הזמן חלוףב כי קבע המשפט ביתידי רשות ניירות ערך. ואולם 

 עשויה האיזון ונקודת בבקשה המבוקש החומר חשיפת של האינטרס מול אל ופוחת הולך החקירה

 לא המשפט יש לתמוך בתצהיר וביתבדבר חיסיון, סוד מסחרי או סודיות מסיבה אחרת טענות  45.להשתנות

  46.ותבלקוני נטענות הן אם להן ישעה

 תחילה לעמוד עיון זכות המבקש על. הגילוי לזכות הנדרשת התשתית לביסוס לשמש יכולה אינה העיון זכות

. במסמכים עיון זכות לקבל יוכל, בוססו שאלה לאחר ורק ,מסמכים גילוי בקשת לביסוס הנדרשים בתנאים

 דלתות שתי ולאשלבית, -הוא יחס של "שתי דלתות עוקבות" המצריכות בחינה דו לעיון גילוי בין היחס

במילים אחרות,  .מסמכים לגילוי זכות לבסס יכולה העיון זכות אין. עיון זכות לבסס יכול הגילוי 47.מקבילות

לא יוכל לבסס את התשתית הראייתית  ,מבקש המגיש בקשה למתן צו לגילוי מסמכים במסגרת תביעה נגזרת

 תשתית ראשוניתמת בהם אותה הראשונית על כך שבית המשפט יעיין במסמכים המבוקשים ויבחן אם קיי

 .המסמכים לגילוי הבקשה אתמלכתחילה  לבססרשת כדי הנד

 בקשה לאישור תביעה נגזרת בשניתן לבקש את גילוים  המסמכים( אפיון 3)ג

 החברה של מסמכים לקבל ניתן. ומגוון מקיףהוא במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת  הניתןמסמכים  גילוי

דעת שהוזמנו על ידי דירקטוריון החברה,  חוות; ניתן לקבל פעולותיה אודותעל  מסמכים או עצמה

                                                      

בעל המניות כלומר  מבקש הנגזרת לשעבר,התובע )בין ומחלוקות בין החברה  מתעוררותתביעה נגזרת  הלאחר שאושר לעתים 41
לעצם ניהול ההליך, בית המשפט  להתנגדבכל הנוגע לאופן ניהול ההליך. בעוד החברה לא תוכל  המגיש את התביעה בשמה(
 התובע שנקט מסוים מהלך כי להראות יהיה החברה עלטענות בכל הנוגע לאופן ניהול ההליך.  טעוןהעליון קבע כי היא תוכל ל

ישראל  אפריקה 729/19"א רע אור) לחברה הפיך ובלתי חמור נזק וממשית גבוהה בסבירות יגרום הנגזרת לשעבר( )מבקש
 ((.31.7.2017)ניתן ביום  "מבע להשקעות"מ נ' אפריקה ישראל בע להשקעות

 6122/14 א"רע אור. במסמכים לעיון גם הורחבה הזכות אך", מסמכים גילוי" לשון נוקטת החברות לחוק א198 סעיף לשון אמנם 42
 (.נשר עניין :להלן( )6.05.2015, בנבו פורסם) נשר' נ מ"בע הפועלים בנק

 . 36ה"ש  לעיל 43
 . 30, לעיל ה"ש לבייב עניין השוו 44
 (.11.8.2016)פורסם בנבו,  "מבע( 1961) השקעות.גי.איי. בי' נ אירם דן 16-01-4115"ג )ת"א( תנ 45
 (.עזיזי ענייןלהלן: ( )29.2.2016, בנבו)פורסם  "מבע בניה דורי. א' נ עזיזי ירון 14-08-27111"ג )כלכלית( תנ 46
, תהיות המעוררת מסמכים לגילוי בקשה מוגשת שבו ממצב להימנע שיש קבע העליון המשפט בית. 42 ש"ה לעיל, נשר עניין 47

. גילוים על הוא יורה ,תשתית בהם מוצא הוא אםרק ו, לעיונו המסמכים את להעביר למשיבה מורה המשפט בית בעטיה ואשר
 יש אם הכרעה לצורך לא אך, בהם לעיון זכות לתת יש אם הכרעה לצורך במסמכים לעיין יוכל המשפט בית, זו פסיקה פי על

 עיון זכות תינתן אם להכריע כדי במסמכים לעיין מקום יש אזי ,לגילוי זכות קיימת כי שייקבע לאחר רק. מסמכים גילוי לתת
 . בהם
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 שלחות הכספיים "הנוגעים להכנת הדו ומסמכיםפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון בנושאים רלבנטיים, 

זאת, גילוי המסמכים יינתן רק אם הוא רלבנטי להוכחת התשתית הנדרשת לאישור התביעה  עםהחברה. 

גילוי מסמכים בדבר הנזק יתאפשר בשלב מאוחר  48.הנזק לביסוס שנועד מסמכים גילוי יינתן לא לכןהנגזרת. 

 עצמה.  תביעהלאחר שתאושר הגשת התביעה הנגזרת ובמסגרת הליך גילוי מסמכים ב יותר

 גילוי בהליך לגלות מבוקש אותםש המסמכים לאפיון בנוגע מרכזיות ושאלותעל דוגמאות  אעמוד להלן

 : המסמכים

לסוגיות המתעוררות בבקשה לאישור  רלבנטיותאשר  ,ועיון בחוות דעת שהוזמנו גילוילקבל  ניתן .א

שנעשו  לקביעות הבסיס אועל ידי החברה  שהוחזקונמכרו מניות  שבו המחירהתביעה הנגזרת, כגון 

 הסתדרות ידי על שהוזמנו דעת חוות בשלושזכות עיון  ניתנה 49שטרית בענייןחות הכספיים. "בדו

אלה חוות  היו"מ. בע אחזקות ובינוי שיכון בחברת מניותיה מכירתל בנוגע החדשה הכללית העובדים

 כדי החברה מטעם הטענות בכתב נזכרו ואשר אמת בזמןדעת אשר הדירקטוריון הסתמך עליהן 

 . המניות מכירת בעניין שהוגשה נגזרת תביעה לאישור בקשה להדוף

חות "לאישור תביעה נגזרת בטענה כי הדובקשה הוגשה  50"מבע לבניה חברה דורי. א בעניין

 סטייה בשל וזאת, כללו מידע כוזב בנוגע לרווחיות החברה, היבני חברת שהיא, החברההכספיים של 

 תשהתבקש בבקש הסעד. עוסקת בהם שהחברה הפרויקטים של העלויות בדבר באומדנים מהותית

–2010השבה של דיבידנדים ושל דמי ניהול ששולמו לבעלת השליטה בחברה בשנים  היההאישור 

לבחינת  הרלבנטיים המסמכיםהמשפט הורה על גילוי  ביתעל בסיס נתונים כוזבים אלה.  2013

חות "חוות דעת ודו גולו, למשלהסטייה באומדנים בדבר עלויות הפרויקטים שהחברה עוסקת בהם. 

ת התקופות שאליהן תיוחס הסטייה באומדנים, ואשר נזכרו בישיבות ששימשו את החברה לבחינ

)שבה התגלתה  2014וכן לשנת  2012–2010סיכום ביקורת לשנים  חות"דודירקטוריון החברה; 

 אמת בזמן והמאזן הביקורת ועדת ישיבות ושל החברה דירקטוריוןהסטייה(; פרוטוקולים של 

 . אלה בישיבות הוצגו הטענה פי שעל מסמכים וכן, הגילוי שלאחר ובתקופה

 ביטוח מבטחים מנורההוגשה בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם  51,עמי בן בעניין, לכן קודם עוד

 במנורה בכירים משרה נושאי של נטענים ומחדלים מעשים בשל, "(מבטחים מנורה"להלן: ) מ"בע

, נושאי מבקשלטענת ה .(בע"מהחזקות  מנורה מבטחים)חברת הבת של  "מבע ביטוח מבטחים

הסבו נזקים כספיים בסך של עשרות נפלו בהן פגמים קשים ואשר המשרה אישרו מתן הלוואות ש

ח ביקורת חקירתית שהוכן על ידי "בית המשפט התיר עיון חלקי ובתנאים בדוליוני שקלים. ימ

ת שהוכן ח ביקורת פנימי"וכן בדו הבקשה מושאאירועים להמפקח על הביטוח ושוק ההון בקשר 

 אותם אירועים. לבקשר 

 דירקטוריון של או אשראי ועדות של פרוטוקולים גולו בנקים של בענייניהם המוגשות בתביעות .ב

 של אשראי ועדת של פרוטוקולים לחשוף הורה המשפט בית. הלוואות להעמדת בנוגע הבנק

 וכן, מ"בע לפיתוח חברה בי.די.לאי העניק שהבנק להלוואה בקשר הפועלים בנק דירקטוריון

                                                      

 (.8.10.2015)פורסם בנבו,  רחמני לוי' נ.מ ש קפיטל טוליפ קרן 15-01-38393"ג )ת"א( תנ 48
 (.23.8.2006)פורסם בנבו,  מ"בע השקעות אריסון' נ שטרית 9491/04 א"ע 49
 .46לעיל ה"ש , עזיזי עניין 50
 (.7.9.2011)פורסם בנבו,  'ואח קלמן' נ עמי בן 11-02-21785( כלכלית) ג"תנ 51
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לנושאים  נוגעיםדחיית פירעון ההלוואה ופרוטוקולים של דירקטוריון הבנק ה אודותעל פרוטוקולים 

פנימיים של בנקים, כגון מסמך הגדרת תפקידים  מסמכים של גילוי ניתןבמקרה אחר  52האמורים.

וסמכויות של ועדת עסקאות עם בעלי עניין ואנשים קשורים וכן פרוטוקולים והחלטות שונות של 

 כמהוהכול ביחס ל –הוועדה ומסמכים שעמדו לנגד עיניה בעת קבלת החלטותיה וכיוצא באלה 

  53עסקאות להעמדת אשראי שביצע הבנק.

 אינם הבנקאי והחיסיון הסודיות, ככלל. בנקאיים מסמכים של חסיונם אלתש עולה זה בהקשר

 הבנק של משרה נושאי מצד מחדלים על ח"בדו מדובר כאשר. לנושא בהתאם יתבררו והם, מוחלטים

  54.לסגת הבנקאי החיסיון עשוי, לקוחותיו מול אל ובהתנהלות

 שהוא, ישראל בנק של ביקורת ח"דו בטיוטת ולעיון לגילוי זכות לתת ניתן אם השאלהעולה עם זאת, 

 ידיעה יגלה לא אדםא 15סודי. על פי סעיף  ח"דו בגדר 1941 הבנקאות לפקודת א15 סעיף פי על

 הנגיד אם ידיעה לגלות מותר אולם ,הבנקאות פקודת לפי לו שהוגש מסמך יראה ולא לו שנמסרה

ח כאמור או ידיעות "לגלות טיוטת דו אין. לכן לכאורה פלילית תביעה רכיולצ בכך צורך יראה

 עניינו במסגרת תביעה נגזרת.בשהגיעו 

 חסוי במסמך מדוברכי  וטען, ח"הדו טיוטתהפועלים שלא לחשוף את  בנקביקש המקרים  באחד

 פסיקההח הוא חיסיון יציר "על טיוטת הדו החיסיוןכי  המחלקה הכלכלית קבעה 55.קביל ובלתי

 כך בשל הן וזאת(, הושלםח הסופי שבינתיים "ח )ואף את הדו"למסור את הדו והורה, יחסי ולכן

 לנוכח הן ציבוריים אינטרסים המייצג, קולקטיבי אופי בעל הליך הוא הנגזרת התביעה שהליך

המשפט העליון לא  , ביתבערעור על ההחלטה 56המעשים המיוחסים לנושאי המשרה בבנק. חומרת

 לגילוי הבקשהבטעם הדיוני כי  ונתלהחסוי,  הואח סופי של בנק ישראל "אם דו שאלההכריע ב

בנק  שלח הסופי "שהדו וכןח הסופי, "לא כללה בקשה פרטנית לקבלת הדוולעיון בהם מסמכים 

  57.ויגולומסמכים שהתבקשו בעל חומר שיועבר  מבוססישראל 

                                                      

 (.לנואל במחוזי ענייןלהלן: ( )3.2.2014)פורסם בנבו,  "מבע הפועלים בנק' נ לנואל 13-05-53957"ג )כלכלית( תנ 52
 (.הרפז בעליון ענייןלהלן: ( )6.5.2015)פורסם בנבו,  בנק הפועלים בע"מ נ' הרפז 8410/14רע"א  53
( אשר אושר הרפז במחוזי ענייןלהלן: ( )10.11.2014)פורסם בנבו,  "מבע הפועלים נקב' נ הרפז יונתן 13-12-7528"ג )כלכלית( תנ 54

 . בעליון הרפז ענייןשם  אור .העליון המשפטבבית 
 בנק 6546/94"א רעול הבנקאות לפקודתא 15 לסעיף הפניה על התבססה הבנק טענת. 17 סעיף, 54לעיל ה"ש , במחוזי הרפז עניין 55

א לפקודת הבנקאות יש לגזור דין 15, שם נקבע כי מדין הסודיות הקבוע בסעיף 66( בעמ' 1995) 54( 4)מט"ד פ, אזולאי' נ איגוד
 חיסיון. 

 .48–42, בס' 54, לעיל ה"ש במחוזי הרפז עניין 56
המבקש לא ידע  ,. יצוין כי במועד הגשת הבקשה לגילוי מסמכים והכנת רשימת המסמכים53, לעיל ה"ש בעליון הרפז עניין 57

העליון להתיר את גילוי המסמכים  ח. למרות זאת, ההחלטה בבית המשפט"רק על טיוטת הדו והסתמךח סופי, "שקיים דו
 ישראל בנק של סופי ח"דו חשיפת לאפשר אם השאלהח הסופי על ידי בית המשפט. יצוין ש"התבססה, בין היתר, על העיון בדו

 שביסוד העקרונות עם אחד בקנה עולה ח"הדו חשיפתזאת יצוין כי  עםמגדרי מאמר זה.  החורגים, נוגדים שיקולים מעוררת
 בהקשר. הבנק של בעניינו הנגזרת התביעה לביסוס הלכאור ראייתית תשתית להעמיד למבקש לאפשר דהיינו, המסמכים גילוי

 הליטיגציה באמצעות הפרטית האכיפה מנגנון, שני מצד. ביקורת חות"דואו  פנימיים מסמכיםבחנה מיוחדת בין הזה אין ליצור 
 פיקוח קיים כאשר. חלש חיצוני פיקוח קיים שבהם במקרים אכיפה לאפשר נועד( המסמכים גילוי הליך)ובמסגרתו  התאגידית

 במיוחד זאת .פרטית באכיפה הצורך בדבר השיקול נחלש, הבנקים על המפקח של ביקורת של במקרה כגון, החברה התנהלות על
"צ )כלכלית( ת) המפקח עם הפעולה שיתוף צינון בשל, היעיל הפיקוח במנגנון לפגוע עשוי ישראל בנק של סופי ח"דו גילוי כאשר

 גילוי יינתן לא שלפיו כלל לאמץ ראוי, אלה שיקולים לנוכח((. 7.2.2016)פורסם בנבו, נ' בנק הפועלים בע"מ  רבי 21795-03-15
 טופל לא, לרגולציה כפוף שהיה נושא כי להראות יוכל המבקש בהםש במקרים אלא, ועיון בו הבנקים על המפקח של סופי ח"דו

 מצד למפוקח המפקח שבין ביחסים הסודיותלשמור על  הצורך ביןייווצר איזון  בכך. הבנקים על המפקח של הפיקוח באמצעות
 אחד עם אחד בקנה עולה אף זה איזון. מיוחדת הצדקה לה יש שבהם במקרים תאגידית ליטיגציה בקידום הצורך ביןו אחד

 של קיומו גם כוללת החברה טובת. החברה לטובת תהיה התביעה הגשת כי והוא, נגזרת תביעה לאישור המרכזיים התנאים
' נ הרפז"ג תנקה הכלכלית בטרם פרסומו של מאמר זה, ניתנה החלטת המחל .הבנקים על המפקח באמצעות אפקטיבי פיקוח

מים: ראשית, (, במסגרתה הורה בית המשפט כי הדוח חסוי, וזאת מארבעה טע19.11.2017)פורסם בנבו,  "מבע הפועלים בנק
המקרה נוגע לנושא המצוי בליבת עבודת הפיקוח והביקורת של בנק ישראל על הבנקים השונים ומבוסס על מידע שהועבר למפקח 
לבקשתו על ידי הבנק; שנית, המבקש קיבל בהליך הקודם את כל המסמכים שדרש מלבד הדוח הסופי; שלישית, ספק אם 

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/14084100-z05.htm
http://www.nevo.co.il/case/17929622
http://www.nevo.co.il/case/17929622
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 של מסמכים גםלקבל  ניתןו ,אינה מוגבלת רק למסמכי החברהולעיון בהם הזכות לגילוי מסמכים  .ג

זה חל הכלל  בעניין. המלאה בבעלותו אינה אם אף בשליטתו או הדין בעל של מלאה בבעלות חברה

ה של חברה הנמצאת בבעלותו המלאה של בעל דין תהנמצאים ברשותה או בשליט מסמכים שלפיו

 מדובר כאשרזה חל "גם  כללמסמכים הנמצאים ברשותו או בשליטתו של בעל הדין. לנחשבים 

 בבעלותו אינה החברה אם אף וזאת, הדין בעל בשליטת שהיא חברה ברשות הנמצאים במסמכים

  58".המלאה

 של בעניינן, מרובה נגזרת תביעה לאישור בקשה מוגשת שבהם במקרים במיוחד רלבנטי זה עניין

אפשרות ש מכיווןחברות בנות או נכדות. של נדרש גילוי מסמכים במצב כזה  59.נכדות או בנות חברות

 זכאי מניות בעל במקרים אלה שכן, תונגזר תביעותעקב הגשת  הנוצרת ההתערבותזו מרחיבה את 

 דרישות העמדתעל ידי הרחבה זו ראוי לסייג  ,בהן הוא אינו בעל מניותש חברותמ מסמכים לקבל

 בשליטה אינן הנכדה חברת או הבת חברת בהםש מקרים באותם במיוחד הדבר נחוץ. יותר קפדניות

 המרובה התביעה את להגיש האם בחברת מניות בעלי להמריץ האינטרס כן ועל, החברה של מלאה

 מבחינת התוויית מערכת תמריצים מתאימה.  פחותחזק  הנגזרת

 בתביעה המשיבה חברהה, למשל כך. הנגזרת מבקש לע גם אלא חברהה לע רק לא חלה הגילוי חובת .ד

 ואף עיסוקו לתחומי, המבקש של העסקיים לקשריו הנוגעים מסמכים לבקש רשאית נגזרת

 הזכות. לב תום חוסרבו זרים ממניעים פועל המבקש כי טענה לבסס כדי ,ערך בניירות לאחזקותיו

המשפט  בית 60.טוליפידי המחלקה הכלכלית בעניין  על הוכרה הנגזרת מבקשמסמכים מאת  לגילוי

 ואפשרותם המבוקשיםהרלבנטיות של המסמכים  בין איזוןקבע כי טרם גילוי המסמכים יש לערוך 

 משום הגילוי של האפשרית הפגיעה לבין, אחד מצד בהכרעה המשפט ולבית הגילוי למבקש לסייע

, טוליפ בענייןכך פיאו בסודות מסחריים. ל בפרטיות לפגוע שעלולה בבקשה או בהכבדה שמדובר

למבנה האחזקות  הנוגעים מסמכיםחברה, הורה בית המשפט על גילוי  הייתה הנגזרת תמבקשבו ש

על ידי באי הכוח המייצגים אותה, וכן מסמכים  בה אחזקות, לרבות בה השותפים ולזהות במבקשת

 מידהב להכביד כדיהשותפים במבקשת. בית המשפט קבע כי אין בגילוי כזה  להנוגעים לקשרים ש

  61על המבקשת ועל כן יש להתירו. תמשמעותי

הבקשה,  למבקש הנוגעים מסמכים גילוי התירהמשפט  ביתכפולה, שכן  טוליפבעניין  ההתפתחות

רחב יותר  הגילויהיקף  כלומראך גם הוסיף והתיר מתן פרטים נוספים באמצעות תשובות לשאלות. 

 ראוי ומעשית תכליתית מבחינה אך, מסמכים בגילוי עוסקא 198 סעיף אמנםבלבד.  ממסמכים

אם המבקש פועל בחוסר  לברר כדיבאופן מצומצם  לשאלונים תשובות או פרטים מתן גם לאפשר

                                                      

מטרות הדוח שונות מאלה של ההליך המשפטי, והן מתמקדות באופן הפעולה הנכון בו מסקנות הדוח יסייעו לגילוי האמת שכן 
על הבנק לנקוט כאשר הוא בוחן מתן אשראי ללווים שונים; רביעית, בבקשה שהגיש המבקש לגילוי מסמכים, המבקש לא ביקש 

 (. 35-27את הדוח הסופי )שם, בסעיפים 
 (. 7.5.2009)פורסם בנבו,  רפאלי' נ לבייב 11126/08 א"רע 58
 נגזרת תביעה להגיש מבקש האם בחברת מניות בעל שבו מקרה אהי מרובה נגזרת תביעה. 27, לעיל ה"ש אינטרקולוניעניין  59

 במניות רק אלא, הנכדה או הבת חברת במניות מישריןב מחזיק אינו מניות בעל שאותו אף וזאת, נכדה או בת תחבר של מהבש
 .האם חברת

 טען(. באותו מקרה טוליפ ענייןלהלן: ( )8.10.2015)פורסם בנבו,  רחמני' נ.מ ש קפיטל טוליפ קרן 15-01-38393"ג )כלכלית( תנ 60
 ביטוח עסקאות בעד, בה השליטה בעל שבבעלות ביטוח יותולסוכנ ביטוח עמלות שנה מדי לשלם נוהגת ביטוח איילון כי המבקש
 איילון מניות לרכישת בנוגע מסמכים ביקשו המשיבים. השליטה בעל בשליטת פרטיות חברות של בתיווך לכאורה שנעשות
היתר בשל חשש לניגוד  בין, בה והשותפים במבקשת האחזקות למבנה בנוגע מידע וכן, ומכירתן המבקשות ידי על אחזקות

 שותפים במבקשת.ה 25-המבקשות שנמנה עם אחד מ א כוחעניינים ולאינטרס אישי של ב
 .שם 61

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%2011126/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%2011126/08
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אדם פרטי בה  ואצריכה לחול על מבקש שה הנגזרת מבקש על ידיגילוי מסמכים  חובתתום לב. 

כסות לגורם  משמשאינו פועל בחוסר תום לב, כגון שהוא אותו מבקש , וזאת כדי לוודא שמידהב

 במסגרת למשל ,הנגזרת התביעהאת  שילהג אחרהפועל מאחורי הקלעים או שיש לו אינטרס  אחר

 של החברה.  בעניינה המתנהל שליטה מאבק

   להליך העיקרי ההופךהליך ביניים  –מסמכים בתביעה נגזרת  גילוי הליך דיותייחו. ד

 גילוי שהליך אף ולעתים ,מורכב מעמד הוא הנגזרת בתביעה מעמדו המשפטי של הליך גילוי המסמכים

. העיקרי ההליך של מקומו את לתפוס עשוי הוא נגזרת בתביעה ,בלבד ביניים הליך להיות אמור המסמכים

 נעשה המסמכים גילוי הליך .הנלווה להליך הרגילהליך ביניים,  הוא המסמכים גילוי ,בתביעה אזרחית רגילה

לבחון את המסמכים שיש ליריב כהכנה  הזדמנותלצדדים  נותן והוא גובשו כבר התביעה שעילות לאחר

לקראת הדיון. מבחינה פרוצדורלית, על הצדדים לערוך תחילה את גילוי המסמכים באופן עצמאי ביניהם, 

 מתן על להורות בכתב בבקשה המשפט לבית ת, ניתן לפנומחלוקותורק אם התנהלותם זה מול זה מעוררת 

 62.מסמכים לגילוי צו

. הנגזרת התביעה לאישור בקשה – תביעה האזרחית הרגילה, התביעה הנגזרת נפתחת בהליך בינייםעומת הל

הליך ביניים במסגרת הליך ביניים. בחלק זה של המאמר  אפוא הוא הנגזרת בתביעה המסמכים גילוי הליך

מקבל מעמד כשל  הואלעתים , ביניים הליך נקרא הנגזרת בתביעההליך גילוי המסמכים ש אףה כי אאר

 הליך נגזרתה בתביעה המסמכים גילוי בהליך לראות אפשרהתביעה הנגזרת עצמה, ולעתים אף בא במקומה. 

 . עצמההנגזרת  לתביעה הופך הוא רבות פעמים אך, ביניים הליך בגדר רק אכן הוא לעתים שכן –" מהותי-דו"

 לאפשרות הנוגע בכל מקורימההסדר הישראלי ההייחודיות של הליך גילוי המסמכים בתביעה הנגזרת נובעת 

 תביעה של מהליך במובחן. נגזרת תביעה לאישור הבקשה הוגשה טרםב מסמכים לגילוי לצו בקשה להגיש

 המסמכים גילוי את לבקש ניתן נגזרת בתביעה, ייצוגית תובענהבקשה לאישור  של מהליך אף ובמובחן, רגילה

 החוק הצעת מדברי. החברות לחוק א198 סעיף של מניסוחו נובע זה עניין. עצמה לאישור הבקשה הגשת טרם

 פוטנציאליים למבקשים לאפשר הרצון בשל הוספה מוקדם מסמכים גילוי בהליך לפתוח האפשרות כי עולה

 המשפט לבית לפנות אפשרות להוספת הרקע ואולם. הגשתה טרם ,לאישור הבקשה הגשת נחיצות את לבחון

יש  63.מקורית ישראלית ביצירה מדובר כי ודומה, החוק מהצעת ברור אינו ,לאישור הבקשה הגשת טרם

 ביןו מסמכים לגילוי צו קבלת לצורך הליך הגשת בין מהותי הבדל ישש להניח כי מנסחי הצעת החוק סברו

 . נגזרת תביעה לאישור בקשה הגשת

 לאישור הנדרשים לתנאים בעיקרם דומים המסמכים גילויצו ל לקבלת הנדרשים שהתנאים מאחר  ואולם

 אותן מתעוררות המסמכים גילוי הליך לש בהקשר הרי(, יותר נמוךהנדרש  הוכחהה רף אם גם) נגזרת תביעה

 גילוי הליך של זה ייחודי אפיון עקב. הנגזרת התביעה לאישור הבקשה בבירור שמתעוררות עקרוניות סוגיות

 הופך שלעתים ,המסמכים גילוי הליך של הייחודי ממעמדו הנובע הקושי עוצמתו במלוא מתעורר, המסמכים

                                                      

 ,לתקנות סדר הדין האזרחי (הודיות, שאלונים וגילוי מסמכים)סימן ג' לפרק ט'  אוגילוי המסמכים בתביעה אזרחית ר להליך 62
  .246 עדו 240 בתקנות מוסדרות בכתב בקשות .(התקנותלהלן: ) 4685, ק"ת 1984-התשמ"ד

בעל : "כדלקמן הוסבר, 496, ה"ח 2010-( )ייעול הממשל התאגידי(, התש"ע12, הצעת חוק החברות )תיקון מס' הממשלה"ח בה 63
מניות המעוניין להגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת צריך לנהל תביעה שאינה תביעתו ועל כן בדרך כלל הוא אינו חשוף למידע 
הרלוונטי כדי לגבש את כתב התביעה. כדי לאפשר לבעלי מניות להגיש תביעות של החברה, לטובת החברה, מוצע להסמיך את 

להגשת הבקשה לאישור התביעה הנגזרת, וכן לאחר הגשתה, אם יש תשתית ראייתית  בית המשפט ליתן צו גילוי מסמכים, קודם
עם נציג מרשות ניירות ערך, לא הובהר המקור להוספת  ימבירור .ראשונית לקיומם של התנאים לאישור התביעה כתביעה נגזרת"

למשל, אינו ייחודי לתביעה  ,ווארבדלבבקשה לגילוי מסמכים טרם הגשת הבקשה. יצוין כי גילוי מסמכים  ותהאפשרות לפנ
  להגיש בקשה נגד החברה לגילוי המסמכים )גם בקשר לתביעה נגזרת(.יכול נגזרת, ובעל המניות 
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כך, כבר בהליך גילוי המסמכים נבחן  .הנגזרת התביעה בניהול והמהותי המרכזי להליך פרוצדורלי מהליך

תביעה נגזרת, ובתי המשפט לעתים אף נוטים להכריע בהליך כולו על יסוד הבקשה לגילוי  להגיש הצורך

 שאינו דבר, הנגזרת התביעה להליך המסמכים גילוי הליך בין הגבולות טשטשיםימ בעקבות זאתמסמכים. 

 . רצוי אינו וגם דרוש

 הז לבין המניות בעל בידי המצוי מידעה בין הפער על להתגבר נועד הנגזרת בתביעה המסמכים גילוי הליך

, התאגידית הליטיגציה הליכי בכל קיימת והיא הנגזרת לתביעה ייחודית אינה זו בעיה. החברה בידי המצוי

 המסמכים גילוי נושא כי ראוי. המיעוט קיפוח להסרת תביעות או ערך לניירות בנוגע ייצוגיות תביעות םובכלל

לצורכי  רק פרטני באופן ייקבע ולא, התאגידית הליטיגציה הליכי לכל אחידהו עקרונית גישה על פי יוסדר

בקשה הלגילוי מסמכים טרם הגשת הליך ייחודי  נקוטל האפשרותבשל בפועל, . הנגזרת התביעה הליך

 נקיטתתקיימות התנאים להבחינת ב מתמקדיםבתי המשפט בו הצדדים ושנוצר מצב , תביעה נגזרת לאישור

ליך גילוי המסמכים בתביעה הנגזרת, והתמקדות זו נעשית, מטבע הדברים, על יסוד התנאים הקבועים ה

שסוגיית ויוסדרו באופן רוחבי,  מידעבעיות פערי השתביעה נגזרת. מוטב אישור הגשתה של בחוק החברות ל

, וכי הפתרון שיינתן הצדקתה של הגשת תביעה נגזרת סוגייתגילוי המסמכים תקבל פתרון עצמאי ומובחן מ

. עניין בחנה נדרשת לפי סוג ההליךהלקושי זה יחול על כלל הליכי הליטיגציה התאגידית, גם אם תוך יצירת 

. פתרון יקל גם על ניהול הליך התביעה הנגזרת, אשר כיום כאמור מתמקד לא אחת בגילוי המסמכיםזה 

. בין הליך התביעה הנגזרתובחנה בין הליך מוקדם לגילוי מסמכים הגישה עקרונית לגם לקדם יאפשר  אחיד

זה, ומצריך גם  בהליכי ליטיגציה תאגידית חורג מגבולות מאמרגילוי המסמכים ניתוח הגישה העקרונית ל

 נפרד.  מאמרביידון , ולכן כיום לבעל מניות לקבל מסמכים מהחברה נתונההתחשבות בזכות המוגבלת ה

, הנגזרת התביעה להליך הנוגעים היבטים כמהב וביטויאת  מוצא המסמכים גילוי הליך של הייחודי מעמדו

 גילוי הליך על פשרה או גישור הסדר לבסס אפשרות (II); מוקדמת הפנייה דרישת (I): להלן אעמוד עליהםו

, שונים מבקשים שני ידי על שהוגשו מסמכים לגילוי ובקשה נגזרת תובענה בין בחירה. (III); מסמכים

 גילוי ביצוע אופן לעניין האזרחי הדין סדר טענות של בררנית החלה (VI) ;המסמכים גילוי בהליך בהתחשב

 . זמניים לסעדים כבסיס המסמכים גילוי הליך (V); המסמכים

 ענייןוה ,"מהותי-דו" הליך מעין ,ייחודי מעמד בעל הוא המסמכים גילוי הליך אלה מהיבטים אחד בכל

 במעמדו ודיון אלה אפיונים בחינת לאחר. הנגזרת התביעה לאישור התנאים נבחנים בוש האופן על משפיע

, המסמכים גילוי הליך את לאפיין יש כיצד השאלה את לנתח אוכל, המסמכים גילוי הליך של" מהותי-דו"ה

 . מכך הנגזרות המסקנות ומהן, נגזרת תביעה לאישור הבקשה כשל מעמד לו להקנות יש ואם

I .מוקדמת פנייה 

. לחברה מוקדמת בפנייה לפנות יש נגזרת תביעה לאישור בקשה הגשת טרם ,החברות לחוק( ב)194 סעיף לפי

החברה  דירקטוריון ואם, תביעה עילת לה יש אם בעצמה לשקול לחברה לאפשר נועדה המוקדמת הפנייה

הליך הפנייה המוקדמת נועד לשמור על עקרון האישיות בעצמה.  הגישהלעליה ראוי להגיש תביעה, מחליט ש

 להגשת הלה עיל ישהחברה סבורה כי אכן  אםהמשפטית הנפרדת של החברה, ולאפשר לה לפעול בעצמה 

 . החברה לטובת והיא ,תביעה
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 גילוי לקבל כדי מוקדמת לפנייה דרישה כולל אינו ,מסמכים בגילוי העוסק ,החברות לחוק א198 סעיף

   64.מסמכים

 נקבע כך. מוקדמת פנייה נקוטל יש מסמכים גילוי להליך הנוגע בכל גם לפיהש פסיקה גם קיימתלמרות זאת, 

 האפשרות את לאיין עשויה המבוקשים המסמכים קבלת לצורך לחוק( ב)194 סעיף לפי מוקדמת פנייה-אי כי

המבקש למשיבות בדרישה מוקדמת משליכה על  פנייה של-אינקבע כי כן  65.נגזרת תביעה של הליך להניע

את הטענה של המשיבות כי טרם המחלקה הכלכלית  דחתהאמנם  בן עמיבעניין  66.תום לבו של המבקש

אולם הטעם לדחייה היה הגשת התביעה הנגזרת לא בוצעה פנייה מוקדמת ועל כן אין לאפשר גילוי מסמכים, 

שדבר שהטענה סתרה את טענתן האחרת של המשיבות כי הבקשה היוותה "סיבוב שני" בין הצדדים ומשום 

  67.בות זה מכברלשתי המשי יםעילת התביעה ועיקרי עובדותיה היו ידוע

. המסמכים גילוי הליךב גם דרוש אותהל מוצדק, חשיבות בעל הליך המוקדמת בפנייה רואים אםכאמור, 

 שלפיהם, החברות לחוק א198 סעיף חקיקת טרם שחלו הכללים את יחילו המשפט בתי כי ראוי זה בהקשר

 גילוי מבקש כי בדרישה להסתפק ניתן. נוקשים כללים בעלת פורמלית דרישה האמורה הפנייה על תחול לא

 למימוש בעצמה לפעול לחברה ואפשר משפטיים מהליכים להימנע ביקש כי שמלמד באופן יפעל המסמכים

, ההליך את מייתרת אינה כלל בדרך המוקדמת הפנייה, דבר של בסופו. המשפט לבית פנייתו טרם זכויותיה

 הראויים התמריצים ליצירת המהותית תרומתה את התואם באופן זו לדרישה להתייחס שיש ומכאן

 .התאגידית בליטיגציה

 

II .ופשרה גישור הסדר 

 אלא הנתבע עם פשרה או הסדר יעשה ולא נגזרת מתביעה יסתלק לא תובע ,החברות לחוק 202 סעיף לפי

, ולא רק על תביעות נגזרות שכבר בקשות לאישור תביעה נגזרת עלסעיף זה הוחל גם  68.המשפט בית באישור

  69.אושרה הגשתן

 אינה כזו בקשה שכן, מסמכים לגילוי בקשה על גם החברות לחוק 202 סעיףלהחיל את לכאורה, אין מקום 

 הסדר אישרה הכלכלית המחלקה, זאת עם. הנגזרת התביעה במסגרת ביניים הליך אלא נגזרת תביעה מהווה

 פנייהבלאומי לישראל בנק לבעל מניות פנה באותו עניין  70בלבד. מסמכים לגילוי בקשהיסוד  עלפשרה שהוגש 

 התנהלותנושאי משרה בבנק וצדדים שלישיים בקשר עם  נגדמוקדמת בטענה כי לבנק עומדת עילת תביעה 

. די. בי. אחזקות בע"מ. אי בחברת שליטה רכישת לשם"מ בע הולדינגס גנדן לחברתהלוואה  בהעמדת הבנק

בקשה לגילוי מסמכים שהוגשה באותו הליך הגיעו הצדדים להסדר כי יפנו לגישור אשר בעקבותיו  במסגרת

 אף הושגה פשרה. 

                                                      

 כךפיל. המוקדמת הפנייה בתנאי העוסק( א)194 לסעיף מפנה אינו אך, נגזרת תביעה לאישור הנדרשים לתנאים מפנה א198 סעיף 64
 ראו .המוקדמת הפנייה לדרישת כפוף אינו, המסמכים בגילוי העוסק, החברות לחוק א198 סעיף כי הכלכלית המחלקה קבעה
 .42, לעיל ה"ש במחוזי נשר עניין וכן ,52, לעיל ה"ש במחוזי לנואל עניין

 (.חמו בן ענייןלהלן: ) 13 בסעיף(, 15.3.2016,  בנבו פורסם) מ"בע השקעות אסם' נ חמו בן 16-03-16698( מרכז) ג"תנ 65
 . 39, לעיל ה"ש גזית גלוב עניין 66
 .53 'בס, 36ה"ש  לעיל, בן עמי עניין 67
לא יסתלק מתביעה נגזרת, ולא יעשה הסדר או פשרה עם נתבע, אלא באישור  "תובע)א( לחוק החברות קובע כדלקמן: 202 סעיף 68

 .לתובע המוצעת תמורה כל לרבות הפשרה או ההסדר פרטי כל יפורטו לאישור בבקשההמשפט; -בית
 (.21.3.2016, בנבו פורסם) מאור גליה' נ לנואל 13-09-815( כלכלית) ג"תנ 69
 (.8.4.2016, בנבו)פורסם נ' בנק לאומי לישראל בע"מ  ברק 14-02-31934"ג )ת"א( תנ 70
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, המחלקה הכלכלית אישרה את הסדר הפשרה בכפוף מסמכים לגילוי בקשה סמך על הוגש שההסדר אף

 לצדדים פשרא   מכיםהמס גילוי הליךהמשפט קבע כי  בית. הנגזרת בתביעה מדובר היה כאילולתיקונים, 

פשר, באופן שיצר בסיס בכללותה במחלוקת טענותיהם את להציג את הסיכויים  להעריךבית המשפט ל שא 

המשפט  בית קבע, מדיניות לשיקולי באשר. נגזרת תביעה של להליך בדומהבקשה, לוהסיכונים של הצדדים 

 המבקש את מחייבת הייתה, ההליך של טבעו בגלל רק הפשרה הסכם את לאשר אפשר-אי שלפיה תוצאה כי

 ,להשיב נדרש, והבנק היה הפוטנציאלים הנתבעים נגד הבנק בשם נגזרת תביעה לאישור נוספת בקשה להגיש

. משמעות ובעל נוסף מידע מתקבלשככל הנראה לא היה  אףזאת היה נדרש לעשות כל והמבקש להגיב. 

עשה על יסוד בקשה לגילוי מסמכים וקובע בית המשפט ער לכך שהסדר מוקדם נ שבהןכאלה,  בנסיבות

כי ראוי להגיש תביעה נגזרת חלף ההסדר  לטעוןיוכל  לאקביעות פוזיטיביות בהקשר זה, בעל מניות אחר 

 האמור. 

III .מסמכים לגילוי בקשהל נגזרת תובענה לאישור בקשה שבין" תחרות"ב הכרעה 

 מהם אחד כלו, מבקשים שני בין תחרות מתעוררת כאשר במיוחד משמעותי המסמכים גילוי הליך של מעמדו

 לתת יש אם השאלה מתעוררת כזה במצב. הנגזרת התביעה הליך את שינהל הוא כי יורה המשפט שבית חפץ

 או צדהל שהוגשה לאב נגזרת תביעה שהגיש מבקש פני על מסמכים לגילוי בקשה שהגיש למבקש עדיפות

 . עניין באותו מסמכים לגילוי בקשה לה קודם

 אימוץ תוך נעשית, נגזרת תביעה לאישור נפרדת בקשה הגיש מהם אחד שכל מבקשים שני בין הבחירה, ככלל

לאישור תביעה ייצוגית קודמת או בנוגע לקיומה של בקשה  חוק תובענות ייצוגיותל 7סעיף  שביסוד ההסדר

 לבית ,לאישור בבקשה הדיון העברת על להורות רשאי המשפט בית ,זההסדר  לפיייצוגית קודמת. ובענה ת

, היתר בין, ובית המשפט אשר אליו הועבר הדיון רשאי, הקודמת לאישור הבקשה הוגשה שאליו המשפט

לבקשה לאישור הקודמת ולדון בהן יחדיו או על מחיקת אחת  מאוחרתלהורות על צירוף הבקשה לאישור ה

 לווהכהבקשות, כולה או חלקה, ורשאי הוא להורות על צירוף או החלפה של מבקש או של בא כוח מייצג, 

 צג וינוהל בדרך הטובה והיעילה ביותר.וכדי שעניינה של הקבוצה יי

 נכונות ,החברה ויעילות המערכת המשפטיתיעילות הדיון, טובתה של  שהן ,הסדר זה ביסודש התכליות

לאחרונה פרסם משרד המשפטים טיוטת תקנות החברות  71.נגזרת תביעה בהליכי גם שאת ביתר ומתקיימות

המקרה הקל.  זה ואולםן אומץ הסדר דומה. הבו, 2017-"זהתשע ,()הוראות לעניין תביעה נגזרת והגנה נגזרת

כזה  במקרהקדמה בקשה לגילוי מסמכים.   המאוחרת בזמן הנגזרת לתביעהמורכבת יותר כאשר  הבחירה

 גילויבחירתו של המבקש שנקט הליך את יתרון המצדיק  ישיש לבחון אם להגשת הבקשה לגילוי מסמכים 

 המשפטים משרד ידי על שפורסמו התקנות טיוטתעל פני מבקש שלא נקט הליך כאמור. והעדפתו  מסמכים

 .זה למקרה מתייחסת האינ

בית המשפט להכריע בין שתי בקשות לאישור תביעה נגזרת, על בית  בבואפי פסיקות המחלקה הכלכלית,  על

הכרונולוגית. קביעה  הרק בשאלת הקדימ ולא ,שנעשו על ידי המבקשים הפעולותבמכלול  להתחשבהמשפט 

תביעה  לאישור הבקשה הגשת טרם המסמכים גילוי הליך את למצות למבקשרצוי  תמריץזו נועדה ליצור 

                                                      

; החברהשל  טובתהנשקלו שיקולים כגון  על כן (.14.4.2015)פורסם בנבו,  מאור גליה' נ לנואל בארי 13-09-815"ג )כלכלית( תנ 71
הרבה  מוגשותהמציאות החדשה שבה  נוכחל ייחודיעילות הדיון; יעילות המערכת השיפוטית והמדיניות המשפטית הראויה, ב

הוגשה בקשה לאישור תביעה נגזרת קודמת באותו כבר בקשות לאישור תביעה נגזרת; ידיעתו של המבקש המאוחר בזמן על כך ש
נקבע כי שיקול זה אינו מכריע, אך כי בקשות מאוחרות יועדפו רק  ,הכרונולוגי של הגשת הבקשהעניין. באשר לשיקול המועד 

 שלא לפגוע בתמריצים להגשת בקשות לאישור. כדיאם הן מוסיפות נדבך מהותי, ייחודי ומשמעותי, וזאת 

http://www.nevo.co.il/law/74020/7
http://www.nevo.co.il/law/74020/7
http://www.nevo.co.il/law/74020/7
http://www.nevo.co.il/law/74020
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כאשר הוא ואולם בית המשפט מחיל קביעות אלה לא רק על תחרות בין תביעות נגזרות אלא גם  72נגזרת.

, לאחריה שהוגשה מקבילה נגזרת תביעה או מסמכים לגילוי מוקדמתאם להעדיף בקשה נדרש לקבוע 

  .ערך שוותבקשות היו  ילוכא אהי הבקשות לשתיבמקרה כזה  ההתייחסות ולעתים

חלקו חשד בדבר הוגשה בקשה לגילוי מסמכים נגד בנק מזרחי טפחות בע"מ בקשר ל 73אהרוני בעניין, הלדוגמ

בעל  הגיש מכן לאחרמספר  חודשים"ב. בארה חמורות הון הלבנת ועבירות מס עבירות ביצועשל הבנק ב

לאישור שקדמה לה בקשה לגילוי מסמכים. במסגרת הבקשה  מבליזה,  בעניין נגזרת תביעהמניות אחר 

 95הבנק לשלם סכום מינימלי של  צפוי ,החקירה שהתנהלה בארה"ב בעקבותהובהר שהתביעה הנגזרת 

אותם הוציא ויוציא שכסף שונים  סכומי לע נוסףה, יותנהאמריק לרשויות כתשלום או כקנס "חשמיליון 

, מסמכים לגילוי הבקשה סילוק על להורות ביקשו הנגזרת בתביעה המשיבים .החקירות עם בקשר הבנק

 . אחר בהליךעוד מקום לברר את הבקשה לגילוי מסמכים שהוגשה  אין ולכןשהוגשה תביעה נגזרת,  מאחר

 שיש, והורה תיוותר בקשה איזו להכריע כדיאת מכלול הפעולות שנעשו על ידי הצדדים  בחןהמשפט  בית

 נגזרת תביעה לאישור בקשה תוגשגילוי המסמכים,  בקשתתתקבל ו והיה .מסמכים לגילוי הבקשה את לברר

 בזמן.  המאוחרתהנגזרת  התביעה תידון, המסמכים לגילוי הבקשהתידחה  אם ואולם; המבקש ידי על

"( טבע"להלן: "מ )בע פרמצבטיות תעשיות טבע חברת נגד מסמכים לגילוי בקשות שתי הוגשו 74טלמור בעניין

בשל הפרות נטענות של החוק לאיסור שחיתות במדינות זרות על ידי החברה. הבקשה המאוחרת בזמן הוגשה 

רק לאחר שנעשתה פנייה מוקדמת לטבע לגילוי מסמכים וזו לא נענתה. לאחר  ,על ידי רבקה טכנולוגיות בע"מ

ממשלת ארצות הברית משא ומתן עם  השלימה היאלגילוי המסמכים כאמור, פרסמה טבע כי  ותהבקשהגשת 

והוגשו כנגד טבע וחברה בת בבעלותה כתבי אישום מפורטים. בעקבות זאת הגישה רבקה טכנולוגיות בע"מ 

 ביקשה היא אותהשתביעה נגזרת ובמסגרתה הודיעה כי אין עוד צורך בבקשתה המוקדמת לגילוי מסמכים 

 . למחוק

 שלא אף וזאת, בזמן ראשונה שהוגשה סמכיםמ לגילוי הבקשה את להעדיף יש כי קבעה הכלכלית המחלקה

נקבע כי יש לראות בבקשה לגילוי מסמכים חלק  אהרוני ענייןלפנייה מוקדמת. בהמשך  במסגרתה נעשתה

על כן יש להתייחס אל שתי הבקשות )בקשת גילוי המסמכים הראשונה  75.הנגזרת התביעהבלתי נפרד מהליך 

אף שתי בקשות "שוות ערך" אל בזמן( כ המאוחרת המסמכים גילוי בקשת שבעקבות הנגזרת התביעהבזמן ו

עדר שיקולים מיוחדים, יש לבחור בבקשה המוקדמת בזמן, ישהטכניקה המשפטית בשתיהן שונה. בה על פי

קבע בית המשפט כי "שיקול  ,לפנייה המוקדמת אשררצינית ויסודית. ב ,מבוססתבבקשה  מדוברכל עוד 

בחירת עילת התביעה והנתבעים, כמו גם הכרעה בשאלה האם נדרשת  הדעת ביחס לאופן הגשת התביעה,

בית  –הוא שיקול דעת של המבקש ובא כוחו. ככלל  –פנייה מוקדמת לחברה לצורך הגשת בקשת האישור 

המשפט לא יתערב בו ולא יקבע מראש האם החלטתו של המבקש ביחס לאופן פעולה כזה או אחר היא אכן 

 76ככל שיהיה בכך צורך במהלך הדיון בבקשה לגופה." –נושאים אלה תתקבל ההחלטה הנכונה. החלטה ב

                                                      

 (.25.6.2015)פורסם בנבו,  "מבע לתקשורת הישראלית החברה בזק' נ"מ בע)ישראל(  לייטקום 15-04-4773"ג )כלכלית( תנ 72
 (.1.12.2015, בנבו)פורסם אהרוני נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ  משה 14-12-17044"ג )ת"א( תנ 73
 .7, לעיל ה"ש טלמור עניין 74
 . 21 'בס , שם,טלמורעניין  75
 .27 , שם, בס'טלמורעניין  76
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קבלת החלטה  לפניגילוי המסמכים כהליך חיוני  להליך כיוםאת החשיבות שניתנת  ממחישות אלו החלטות

 גילויהליך  תנקיט 77.שביסודה הראייתית התשתית את"לחזק"  כדי או נגזרת תביעה להגיש אםמושכלת 

תביעה ה באישור ויסודי יעיל באופן לדוןניתן  שיהיה כדי היקף רחבות בתביעות במיוחד רצויהמסמכים 

. נגזרת תביעה לאישור שיוגש מקביל הליך על לגבור אף עשוי המסמכים גילוי הליך, כאלה במקרים. הנגזרת

בית המשפט ידון  בכל זאתדחה ויבקשה לגילוי מסמכים תשייתכן  אהרוני ענייןבפי ההלכה שנפסקה ל, מנגד

בתביעה נגזרת שהוגשה על ידי אחר. כלומר הליך גילוי המסמכים לעתים הופך לתביעה נגזרת אך אינו שקול 

או יהפוך לתביעה  נגזרת מתביעה חלק יהשיה מבלי בכורהגילוי מסמכים  להליך ינתןת לא ,ככלל. ממשלה 

 ההליך.  במהלך בירור אתכז

בנסיבות  רצוי כשלעצמו אשר דבר, תחילה מסמכים לגילוי בקשות הגשת מעודדותאלו  קביעותשספק  אין

 הגשת במניעת לסייע ועשוי מבוססות נגזרות תביעות להגשת מסייע מסמכים גילוי הליך ניהול. מסוימות

לנטען על ידי המבקש(. זאת  ראייתי בסיסבגילוי המסמכים יתברר שאין ש בהנחה) מיותרות נגזרות תביעות

המבקשים נסמכים על מידע  ושכל, החברה של פנימי מידע אין םייפוטנציאל מבקשים בידיש בהנחהועוד, 

 במידע הניתן ככל יזכו וכךלגילוי מסמכים  בקשהיקדימו להגיש  םיפוטנציאלי שמבקשים עדיףציבורי, 

 לגישוש באפלה.  המשולות, במקום להגיש תביעות נגזרות מבוססת נגזרת תביעה להגשת הנדרש

במסלול  לפתוח עשויים מבקשים שכן, שלילי אפקט יוצר האמור באופן המסמכים גילוי הליכי עידוד ואולם

מכשול זה בבוא  עלשיוכלו להתגבר  בהנחהפנייה מוקדמת,  לנקוטכדי להימנע מהצורך  רקמסמכים  גילוישל 

מכן  ולאחרתחילה הליך גילוי מסמכים  לנקוט עשויים מבקשיםגם  כךהעת עם קבלת המסמכים הדרושים. 

ברור אם הליכי גילוי המסמכים היו דרושים  לא כאשרגם , נגזרת תביעה להגיש מנת עלאותו  לזנוח

 מלכתחילה. 

בין תביעה נגזרת מאוחרת בזמן ו מוקדמתמצב של תחרות בין בקשה לגילוי מסמכים  יצירת אם היא השאלה

 צריךבמקרים המתאימים לכך, ו כלל רצוי לעודד הליכי גילוי מסמכיםכ, לדעתירצויה.  התפתחות היא בגדר

 גילוי הליךשל תביעה נגזרת,  בהקשר לגבש גישה עקרונית לעניין זה, ללא תלות רק בהליך התביעה הנגזרת.

 זאת. מיותרים נגזרת תביעה הליכי ניהול למנוע יכול זאת צדלו ,הנגזרת התביעה את לבסס נועד המסמכים

 בירורו הרי, הנגזרת התביעה לאישור התנאים אותם הוכחת מצריך המסמכים גילוי שהליך מאחר, ועוד

צריכה  מסמכים לביסוס התביעה הנגזרת, אינהההליך גילוי  לש ו. ואולם חשיבותאותה ומייעל לבקשה מועיל

המוגש  מכיםמס גילויהתביעה הנגזרת בהליך מוקדם של  בירוריש לקדם שלידי המסקנה  ,, כשלעצמהלהביא

 איןו ,לחוד נגזרת תביעההבקשה לאישור  והליך לחוד מסמכים גילוי הליךטרם הגשת הבקשה לאישור. 

 כדיבו תוגש בקשה לגילוי מסמכים. ששהליך התביעה הנגזרת יוקדם למועד  באופןאת הגבולות  לטשטש

בהם ראוי להתערב בהחלטות החברה שלהבטיח כי הליך התביעה הנגזרת יישמר לאותם מקרים חריגים 

 ולהימנע, הנגזרת תביעהההגשתה של  לאישור הנדרשיםלשמור על אכיפת התנאים  ישולהגיש תביעה בשמה, 

 הפיכת הליך גילוי המסמכים להליך התביעה הנגזרת עצמה.  באמצעותתנאים אלה  בבחינת מהקלה

 לגילוי בבקשה מדוברש)בין  מאוחרת לבקשה מוקדמת בקשה שבין בתחרות, מדיניותה שיקולי מבחינת

על בית המשפט להעדיף תביעה נגזרת מקצועית  ,תביעה נגזרת(לאישור  בבקשה מדוברש ובין מסמכים

גילוי המסמכים. ל אלה שקשורותלרבות  ,המבקש נקטועניינית, ועניין זה צריך להיבחן על פי כלל הפעולות ש

                                                      

)להלן: ( 23.1.2017, בנבו פורסם) 62, 55–54 ,בע"מ ואח'אמיד נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת  15-03-37867תנ"ג  השוו 77
 (.אמיד עניין
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 מבקשות נחות שביסוסן, שכן הדבר יעודד הגשת בקשות זריזות הבקשה למועד מיוחדמשקל על כן אין לתת 

, בכללותו להצליח ההליך של הסיכוי ואת כמכלול הדברים את לבחון וישומבוססות יותר,  יותר מאוחרות

נוסף הוא לבחון לא רק את תוכנה של הבקשה אלא  פתרון. מסמכים לגילוי בבקשה רק החל ההליך אם גם

עליו  יהיהבקשה לגילוי מסמכים שנזנחה,  המבקשהגיש  ואם ,הטקטית מהבחינה המבקש של פעולותיו את

 מבחינתו רק מהלך טקטי כדי לתפוס ראשון את התור.  כאן שלא היההיה בה צורך מלכתחילה, וכי להראות 

VI .הטענות כתבי הגשת אופן לעניין האזרחי הדין סדר טענות החלת 

, נגזרתה התביעה אישור הליך במסגרת בכתב מוגשת נגזרת תביעה לאישור הליךב מסמכים גילויבקשת 

 כללי את המסמכים גילוי הליך על להחיל יש כי העליון המשפט ביתקבע  כךפיל. מוגשת לפניו אף ולעתים

 בעהוכך ק "(.א"סד תקנות"להלן: ) 1984-ד"התשמ, האזרחי הדין סדר תקנות מכוח החלים המסמכים גילוי

 78:אינטרקולוני בעניין נאור הנשיאה

 זכות את יצרה לא לבייב ומשהלכת המסמכים גילוי בהליכי הכללי הדין משהכיר"

 סעיף חקיקת כי המסקנה מאליה מתבקשת, הקיים על הצהירה אלא מאין יש הגילוי

 עיגון להעניק אך אלא, לבייב הלכת את ולהפוך הדין את לשנות נועדה לא א198

 ביטוי לידי בא הרלוונטיות תנאי, כך [...] הפסיקה שהבהירה למה מפורש סטטוטורי

 התביעה אישור להליך הנוגעים מסמכים' יחבוק המסמכים גילוי כי, הסעיף בלשון

 התנאי (.ב)א198 בסעיף אומצה 'הראשונית הראייתית תשתית'ה דרישת; 'הנגזרת

 אמנם מסמכים גילוי על ברגיל החלות למגבלות הגילוי הליך הכפפת בדבר האחרון

 גילוי הליכי בכל הכללי הדין מכוח חל הוא אולם, הסעיף בלשון במפורש מופיע אינו

 תקנותב (א)115 סעיף: ראו) נגזרת תביעה של אישורּה בהליך ובכללם – המסמכים

 פסקות[ בנבו פורסם, ]מ"בע הפועלים בנק' נ פלוני 3389/12 א"רע; האזרחי הדין סדר

  (."22 פסקה, תקשורת מרקעי עניין; 42 פסקה, וידר עניין(; 5.8.2012) 5-4

 למועדים באשר א"סד בתקנות הקבועים הכללים את יחילו המשפט בתי כי מצופה היה, זה גיוןיה על פי

 ייחודיה מעמדו ניכר זה בהקשר גם ואולם ,המסמכים גילוי הליך על גם, לגלותם שחובה המסמכים ולסוג

 של הליך גילוי המסמכים. 

על פי . סד"א אמור בתקנותה על פיהליך גילוי המסמכים ב לנהוגלמשל, בכל הנוגע למועדים נפסק כי אין 

כים לא תתקבל אלא אם כן חלפו "שלושים ימים מבקשה לגילוי ולעיון במס ,א"סד)א( לתקנות 120תקנה 

על פי התקנה האמורה, כאשר . "לפי המאוחר ביניהםמיום המצאת כתב ההגנה האחרון או כתב התשובה, 

עליו  ,(הגשתה צד מבקש להגיש בקשה לגילוי מסמכים במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת )כלומר לאחר

להמתין עד להגשת כל כתבי הטענות הרלבנטיים לבקשה לאישור תביעה נגזרת כדי לבקש את גילוי 

הליך גילוי מסמכים בתביעה נגזרת, על הכלכלית קבעה כי תקנה זו לא תחול  המחלקה ואולםהמסמכים. 

בחנה במקומה, הה 79.הטענות כתבי כל יוגשובו ש מועדה עד נגזרת תובענה להגשת בבקשה להמתין צורךואין 

שהרי הליך גילוי המסמכים בתביעה נגזרת נועד להוביל לגילוי התשתית לצורך ביסוס הבקשה, ועל כן אין 

 הצדקה להמתנה לכל כתבי הטענות.  כל

                                                      

 .במקור אינה בציטוט ההדגשה. 60 'בס ,27ה"ש  לעיל, אינטרקולוני עניין 78
 . 38 'בס ,33, לעיל ה"ש במחוזי שילוני עניין 79
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יון תקנה העוסקת בזכות העמאופן יישום השל הליך גילוי המסמכים בתביעה נגזרת ניכר גם  נבדלאופיו ה

לדרוש בכל עת לעיין במסמך שנזכר בכתב טענות,  , בעל דין זכאיסד"א לתקנות 114תקנה לפי  .במסמכים

אם אינו מצוי ברשותו  זולתבעל דין יצרף לכתב טענותיו העתק של כל מסמך הנזכר בו, קובעת כי " 75ותקנה 

המשיבים בבקשה לגילוי מסמכים מתנגדים לבקשה תוך הסתמכות על  אםלאור האמור,  ".בשליטתואו 

החלת תקנה זו על גילוי מסמכים בתביעה נגזרת עשויה ואולם לחשוף מסמך זה.  תםמסמך כלשהו, חוב

את המבקש ביסס , וזאת עוד בטרם םעליו בהתנגדות והסתמכ יםגילוי המסמך רק משום שהמשיבל להביא

  80.כי ראוי לגלות לו את המסמךטענתו 

נזכר מסמך עיון במסמך רק משום שהזכות לקבל  הנגזרת למבקשהימנע ממצב שיאפשר נוכח האמור, ראוי ל

, קבע בית המשפט ד"אלתקנות ס 75התקנת תקנה ואכן עוד טרם גילוי. בקשת ההמשיב ל שלבכתב טענות 

צריכה להיות מצומצמת מזו שבתביעה רגילה, וההכרעה תהיה תלויה בתביעה נגזרת העליון כי הזכות לגילוי 

   81בקשה לאישור.ל של המסמך ובמרכזיות

הליך על האמורות תקנות ההשופט עמית את הקושי הנובע מהחלת  הציג 82יפעתבהחלטה שניתנה בעניין 

 המשפט בית בפני פשוט לא אתגר מציב"הליך זה  לדבריו, .גילוי מסמכים בבקשה לאישור תביעה נגזרת

 נדרש, זה סעיף פי על מסמכים לגילוי בקשה להדוף מנת על. בו שטמון המובנה המלכוד בשל, להליך והצדדים

 הבור נמצא כך. לגלותם דורש שהמבקש מסמכים לאותם להידרש עשוי הוא, זה ולצורך, להתגונן המשיב

 על לבוא המבקש עשוי, פרדוכסלי ובאופן, לבקשה המתנגד המשיב מתשובת אלא מחולייתו לא מתמלא

 ."מפניה להתגונן המשיב של הצורך בשל ורק אך, לגופה הבקשה נדונה טרם עוד סיפוקו

אותם בית המשפט למשיבים להעלות טענות נגד גילוי המסמכים, מבלי שהעלאת הטענות תחייב יתיר לפיכך 

אך יהא על המשיבים לתמוך את הטענות בתצהיר. גם בהיבט זה הליך גילוי במסמך,  ת טענותיהםלתמוך א

 המסמכים בבקשה לאישור תביעה נגזרת שונה במהותו מהליך גילוי מסמכים רגיל. 

V .זמניים לסעדים כבסיס המסמכים גילוי הליך 

הליך  הואקושי באפיון מעמדו של גילוי המסמכים ניכר גם בבקשות לסעדים זמניים. הליך גילוי המסמכים ה

כן  על. תובענה כשלעצמו אילו היה, בית המשפט לא יתייחס להליך זה כככללביניים, לקראת הליך אחר. 

לאישור עסקת  שזומנהכללית  אסיפה בשבועיים ידחהשהמחלקה הכלכלית בקשה של בעל מניות לצו דחתה 

 עד"( נסטלה"להלן: ) Nestle S.Aבעלת השליטה בה  ביןו"( אסם"להלן: מיזוג בין אסם השקעות בע"מ )

קשה בהובהר כי  83.הצדדים בין עניינים ניגוד של קיומו לבחון לו שיאפשרו מסמכים יקבל שהמבקש לאחר

כשלעצמה  היאואילו במקרה זה "התובענה העיקרית"  ,לצד תובענה עיקריתלסעד זמני צריכה להיות מוגשת 

בקשת ביניים שתכליתה להוות פלטפורמה להגשה פוטנציאלית עתידית של תביעה נגזרת, שלא ברור כלל 

תובענה כמשמעותה בתקנות, ואין מקום להעמיד להליך זה אינו יכול להיחשב כשלעצמו על כן אם תוגש. 

 ים זמני נוסף. עליו הליך ביני

                                                      

 תקנהו 75 תקנה שילוב מכוח נגזרת תביעה לאישור הלבקש בתשובה שנזכר במסמך עיון זכות ניתנה שם, ,במחוזי שילוני בעניין 80
 ייבח   המחוזי המשפט בית כי העליון המשפט בית ציין( 16.8.2016, בנבו פורסם) שילוני שמחה' נ הילמן 5223/16 א"ברע. 114

 נכללים שגולו המסמכים כל שכן, לגופה לשאלה נדרש לא אך, לתקנות 75 תקנה של מכוחה המידה על יתר נרחב מסמכים בגילוי
 .החברות חוקל א198 סעיף מכוח גילוים על הורה המשפט שבית המסמכים ברשימת גם

 (.23.8.2006, בנבו פורסם) מ"בע השקעות אריסון' נ שטרית 9491/04 א"ע 81
 (.6.9.2016, בנבו פורסם) לישראל לאומי בנק' נ יפעת בעז 3487/16 א"רע 82
 .65"ש ה, לעיל בן חמו עניין 83
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, כשהוא עומד לבדו, כדי שלעתים הליך גילוי המסמכים הוא ההליך המרכזי, עדיין אין בו אףהנה כי כן, 

 על יסודה ניתן לבקש סעדים זמניים. שלהוות הליך משפטי מלא או תובענה 

IV .והמלצות ביניים סיכום  

הליך למסמכים רלבנטיים זה מזה אפשר לצדדים לקבל המסמכים הוא הליך פרוצדורלי שנועד לגילוי  הליך

משמעותו עם זאת, כאשר הליך גילוי המסמכים מוגש במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת, אדברסרי. ה

קבלת צו לגילוי ל םתנאיהזאת משום ש .הופכת מרכזית, ולעתים הוא מחליף את התביעה הנגזרת עצמה

על ברף הוכחה נמוך יותר.  םלהוכיח נדרשש אףתביעה נגזרת, תנאים המהותיים לאישור לם יהז המסמכים

השאלות והקשיים מעורר את כל הוא הליך תביעה נגזרת "בזעיר אנפין" ו הואהליך גילוי המסמכים כן 

 . עצמה נגזרתהתביעה ההמתעוררים בנוגע לאישורה של 

הסיבה לכך . ותיוחוסר עקב ישל הליך גילוי המסמכים יוצר קושהייחודי כפי שהראיתי בפרק זה, מעמדו 

בין הליך התביעה הנגזרת ובחנה ברורה בין הליך גילוי המסמכים כהליך ביניים בתביעה הנגזרת העדר יה אהי

הליך  נקוטשניתן ל מכך ייחודבושני ההליכים דומים במהותם, הגשת שהתנאים ל הנובע כאמור מכךעצמה, 

הליך כאמור נבחן בכלים הקיימים כיום לבירור בקשה הגשת תביעה נגזרת.  לפניגילוי מסמכים עצמאי עוד 

לכן, לאישור תביעה נגזרת, להבדיל מגישה עקרונית כללית לגילוי המסמכים בהליכי הליטיגציה התאגידית. 

בחנה ברורה יותר בין הליך מקדמי לגילוי מסמכים המוגש טרם הגשת הלדעתי, הפתרון מצוי ביצירת 

התביעה הנגזרת, באמצעות קביעת תנאים  במהלך בירור נקטבין הליך גילוי מסמכים הנוגזרת התביעה הנ

מוגש טרם הגשת תביעה נגזרת, אינו ההליך גילוי המסמכים שיפרידו בין שני ההליכים מבחינה מהותית. 

מסמכים לבקש גילוי להקדים והמבקשים  עידודמבלי לפגוע בזאת כל צריך להפוך להליך התביעה הנגזרת. 

 בהם הדבר נדרש כדי להגיש תביעה נגזרת מבוססת. שבמקרים 

תנאים נוספים למתן אפשרות לגילוי מסמכים מוקדם,  נילאמץ שבשלב זה אני מציעה להשיג מטרה זו,  כדי

  .טרם הגשת תביעה נגזרת

הגשת  .לפניהולא  ,בקשה לגילוי מסמכים במסגרת התביעה הנגזרתתוגש כלל בדרך הורות שיש לראשית, 

תמנע  אתדרישה כזתותר רק מטעמים מיוחדים.  ,בקשה לגילוי מסמכים טרם הגשת התביעה הנגזרת עצמה

ולאחר  ,כדי לתפוס "תור"באופן נמהר ונחפז רק לשם מסע דיג או בהם הליך גילוי המסמכים יוגש שמצבים 

גיש הבקשה הוא להסביר את דרך ממהיא מצריכה שכן כל ש ,על המבקשדרישה זו אינה מכבידה מכן ייזנח. 

פנים את ההשלכות הציבוריות שיש לעובדה יגם בהמשך ההליך. כך, מגיש הבקשה  פעולתו באופן שיחייבֹו

, ולא יוכל לזנוח אותה ללא הצדקה שתתיישב שהוא הגיש בקשה לגילוי מסמכים טרם הגשת תביעה נגזרת

י מסמכים מוקדם, עוד טרם הגשת הבקשה בהתאם, המגיש בקשה לגילו. עם עמדותיו בתחילת ההליך

, לא יוכל להגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת לאחר תובקשבח י, מסתכן כי אם לא יצלתביעה נגזרת לאישור

  שיקוליו גם את הבקשה המוקדמת לגילוי מסמכים. מנייןב מכן, שכן בית המשפט ישקול

א לחוק החברות בשילוב סעיף 198בסעיף  הקבועמהתנאי  כחלק פסיקה,יכול להיעשות בזה  אימוץ תנאי

 .לב תום בחוסר פועל אינו הוא כי להראות מסמכים גילוי מבקש על כיהמורה )א( לחוק החברות, 198

בטרם  יה מוקדמת לחברה ולבקש את המסמכיםיפנלפנות ב הבקשהמבקש את ב יחילשקול ראוי ל, ניתש

, הכירה ההלכה הפסוקה 2010-תש"עה ,יצוגיות. טרם התקנת תקנות תובענות ייגיש בקשה לבית המשפט
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בית קבע  84דלק מוטורס ענייןבבאפשרות לבקש גילוי מסמכים במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית. 

תנאים אשר  כמהכך גילוי מסמכים במסגרת תביעה ייצוגית וקבע ל הליך לנקוטכי ניתן המשפט העליון 

לתקנות תובענות ייצוגיות. במסגרת זו קבע בית המשפט העליון תנאי  4במהותם אומצו לאחר מכן בתקנה 

על צד לפעול בהתאם לתקנות  אך הוחל לאחר מכן, והוא כי ,שאמנם אינו מופיע בתקנות תובענות ייצוגיות

נייתו לבית המשפט. ניתן לאמץ לבקש את המסמכים טרם פולבעל הדין שכנגד  נותסדר הדין האזרחי ולפ

 ענייןבבית המשפט העליון  ו שלפסיקתעל פי וזאת בתביעה נגזרת, גילוי המסמכים  להליךדרישה דומה 

דרישת הפנייה  .סד"א לפיה יש להחיל על גילוי מסמכים בתביעה נגזרת את הוראות תקנותש אינטרקולוני

 ,מחלוקת, אך יהא בה כדי לאפשר יצירת אחידותאינה פותרת או מייתרת את הבדרך כלל אמנם המוקדמת 

 85על את ההליך בכללותו.יילמנוע הגשת בקשות מיותרות ול

אפשר יצירת יבין התביעה הנגזרת וואת הפער בין הליך גילוי המסמכים צמצם יאימוץ התנאים האמורים 

הנגזרת כהליך  בהתייחסות לשני ההליכים, תוך שמירת היתרון שצריך להינתן להליך התביעהביות עק

גילוי מסמכים יידרש בקשת מקרה של כך, בגילוי המסמכים כהליך המסייע להצלחתו. תפיסת הליך ו ,מרכזי

אל החברה בבקשה לגילוי מסמכים )אף אם לא בפנייה מוקדמת טרם הגשת תביעה  תחילההמבקש לפנות 

 זרת, יהיה עליו לנמק זאתהוא יחפוץ להגיש בקשה לגילוי מסמכים טרם הגשת תביעה נג ואם ,נגזרת(

 ובין בקשה לגילוי מסמכים ויסייעולהבחין בין תביעה נגזרת  והבקשה המוקדמת יאפשר י. נימוקבמיוחד

 לרבותיידרש לבחון כיצד להתייחס לבקשה המוקדמת לגילוי מסמכים בהמשך ההליך, כשלבית המשפט 

  זרת.בין תביעה נגוהכרעה בתחרות שבין בקשה לגילוי מסמכים במקרי 

   הנדרשת הראייתית התשתית דילמת. ה

 הדילמה הצגת( 1)ה

התשתית קיומה של והוא  ,בקשה לגילוי מסמכים לאישוראת התנאי המרכזי  על רקע דברים אלה ראוי לבחון

 . הנגזרת התביעה הגשת לאישור הנדרשים התנאים שהתקיימו לכך הראייתית הראשונית

מדובר ב"נטל ראשוני  .ממנה פחותה אלא" הלכאור" ראייתית תשתית אינה הראשונית הראייתית התשתית

אך עדיין שלביו המתקדמים יותר של ההליך, הרף הנדרש נמוך יותר מ 86.בלבד" שנועד למנוע בקשות סרק

 , בית המשפט אינו צריךלגילוי מסמכים צו מתן ולצורךבשלב זה,  87.רף הוא, משוכה שעל המבקש לצלוח

בכך שבית המשפט  להידרש לבחינת מלוא טענות ההגנה האפשריות שהועלו בתשובה לבקשת האישור, ודי

ואולם  88ושאין לשלול על פני הדברים את האפשרות שיש מקום לבררה. ,יתרשם כי התביעה אינה מופרכת

במידה מם של התנאים על המבקש להוכיח קיויהיה כדי לזכות בצו גילוי או צו עיון, ו ,אין להפוך את היוצרות

 מטעם זה גם אין לאפשר עיון במסמכים כדי לבחון אם מתקיימת עמידה בנטל הראייתי הנדרש.  89.ראשונית

                                                      

  .38ה"ש לעיל  ,מוטורס דלקעניין  84
 .55–54 'סב ,77 ש"ה ליעל, אמידעניין  השוו 85
 המסמכים גילוי בהליך הנדרש לרף בדומהזאת  (.3.2.2014)פורסם בנבו,  "מבע הפועלים בנק' נ לנואל בארי 13-05-53957"ג תנ 86

 (.20.11.11, בנבו)פורסם  מתם' נ ספרא 20457-03-11"צ תוכן  38ה"ש  לעיל, מוטורס דלקלעניין  בהקבלה ,ייצוגיות בתובענות
(. כן נקבע כי מדובר ברף נשר בעליון ענייןלהלן: ( )6.5.2015, בנבו פורסם) בנק הפועלים בע"מ נ' ישעיהו נשר 6122/14רע"א  87

-21795-03ת"צ )כלכלית(  אוייצוגית. רתובענה מהרף הנדרש בהליך אזרחי ואף מהרף הנדרש לצורך אישור תביעה כ יותרנמוך 
 (.7.2.2016)פורסם בנבו,  "מבע הפועלים בנק' נ רבי 15

 . 46, לעיל ה"ש עזיזיזו אומצה בעניין  גישה 88
 .86, לעיל ה"ש נשר בעליון עניין 89

http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=תצ&NEWPARTA=20457&NEWPARTB=03&NEWPARTC=11
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=תצ&NEWPARTA=20457&NEWPARTB=03&NEWPARTC=11
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ככלל, גילוי (. הלכאורתשתית תשתית ראשונית )להבדיל מ הבסיס שיעמיד עם זאת, עדיין נשאלת השאלה מה

קיימת תשתית כבר לבסס את הבקשה לאישור תביעה נגזרת, אך הוא ניתן רק כאשר  כדי שמסמכים נדר

מדובר במעין פרדוקס, המסמכים?  לא שיגולו לובית. וכיצד יוכל המבקש להעמיד תשתית ראשונית, ונראש

, אלה קשיים לפתור כדי. מסמכים אין ראשוניתוללא תשתית  ,ראשוניתשכן ללא המסמכים אין תשתית 

 . כעת אפנה לכך. לגופו מקרה כל, פרטניות הכרעות באמצעות המעגל את לרבע המשפט בתי ניסו

 מקרים אפיון( 2)ה

התמודדות עם שאלת קיומה של תשתית בביעה על מגמות שונות מצ 2016ה בשנת שורת החלטות שניתנ

 ראייתית ראשונית לצורך גילוי מסמכים. 

המבקש בקשה לגילוי ולעיון במסמכים עובר להגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת, וביקש הגיש  90לנואלבעניין 

 – "(הפועלים בנק"להלן: ועדת האשראי של דירקטוריון בנק הפועלים בע"מ )ישיבות פרוטוקולים של 

ן: להלמתן הלוואה לאי.די.בי. חברה לפיתוח בע"מ )בהן נדון שו 2009פרוטוקולים מישיבות שהתקיימו ביוני 

דחיית שבהן נדונה ואו בסמוך לכך,  2010מישיבות שהתקיימו באוקטובר  פרוטוקוליםו"( אי.די.בי. פיתוח"

המתייחסים לנושאים אלה. הפועלים דירקטוריון בנק ישיבות  כן התבקשו פרוטוקולים של .פירעון ההלוואה

טחונות יעלה כי אין בידי הבנק ב פיתוח .די.ביאי חברתבקשה לאישור הסדר נושים של מה ,לטענת המבקש

אישר הבנק  2010, בדצמבר על כך נוסףהלוואות שהעניק הבנק לאי. די. בי. פיתוח. להבטחת פירעון ה םכלשה

לאי.די.בי. פיתוח דחייה של שלוש שנים בהחזר הלוואה. ההחלטה בדבר מתן ההלוואה חייבה מפאת 

 ,2009. לטענת המבקש בעת מתן ההלוואה ביוני פועליםה חריגותה אישור ועדת האשראי של דירקטוריון בנק

)לאחר מכן צומצמה טענה זו לטענה  לארבעה מבין שבעת חברי ועדת האשראי היה עניין אישי במתן ההלוואה

. עוד נאמר בבקשה בדבר ניגוד עניינים של יו"ר הדירקטוריון ושל דח"צית בעת ההחלטה בדבר מתן האשראי(

, כאשר אישרו הפועלים דירקטוריון הבנק הפרו את חובת הזהירות שלהם כלפי בנקכי עולה שאלה אם חברי 

 מבלי שההלוואה תגובה בביטחונות. ש"חמיליון  750הלוואה בסך 

 לטענתוקבעה כי התקיימה תשתית ראייתית ראשונית. באשר  גילוי מסמכיםעל המחלקה הכלכלית הורתה 

ניגוד העניינים, נקבע כי אין בשלב המקדמי של הדיון לעסוק בשאלות העולות מטענת ניגוד העניינים 

על יסודו נטען ניגוד העניינים. זאת ועוד, באשר לניגוד העניינים שהקשר  משהוכחשהופנתה כלפי הדח"צית, 

ירקטוריון או ועדת תה לו על יתר חברי הדישיוחס ליו"ר הבנק, הדבר היה תלוי במידת ההשפעה שהי

 באותם מסמכים המתבקשים על ידי המבקש.    לעייןוהדרך היחידה לבדוק את הנושא היא  ,האשראי

 750 של בסכום ביותר חריג אשראי מתן מעצם מתקיימת הראשונית התשתית כי קבעה הכלכלית המחלקה

 בספרי נרשמה ההלוואהש ההעובד אמנם. שנים בשלוש ההלוואה פירעון ודחיית ,בטוחות ללא ש"ח מיליון

 של קיומו על לכאורה מצביעה היא אך ,כלשהי רשלנות על כשלעצמה מעידה אינה מסופקים כחובות הבנק

רגיל של  כנושה הפועליםתוך הותרת בנק  פירעונה מועד ודחיית בסכומה חריגה הלוואה מתןועל  נזק

באשר לשיקול הדעת אשר הופעל על ידי וועדת "מעלים סימני שאלה כה גדולים והדברים  ,אי.די.בי. פיתוח

כך שקמה אותה תשתית ראייתית ראשונית הנדרשת בשלב זה של  –האשראי והדירקטוריון בשני המועדים 

 91בקשה לגילוי מסמכים".

                                                      

 52לעיל ה"ש , במחוזי לנואלעניין   90
 .21עמ'  שם,  ,לנואל במחוזיעניין   91
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לרכוש את הוגשה בקשה לגילוי מסמכים ולעיון בהם בנוגע להליך קבלת ההחלטות  92גזית גלובמנגד, בעניין 

דבר שגרם להפסד  –בסמוך למכירתה לעשות כן ו ,ש"חמיליון  500-מ יותרקבוצת דורי ולהשקיע בה סכום של 

אינו מהווה נסיבה לבדו שעצם קיומו של הפסד לגילוי מסמכים בקובעו  בית המשפט דחה את הבקשהגדול. 

תקינות -בדבר אישכן חברות נוטלות סיכונים. המבקש לא העמיד כל ראיה גילוי מסמכים, המצדיקה 

 בית. ראויות שאלות שהוצגו כך בשל רק מסמכים גילוי אין לתת ולכן, באופן קבלת ההחלטות הלכאור

  93אישר את ההחלטה. העליון המשפט

לאחר מכן הגישו  .באופן חלקי על ידיה נענוופנו המבקשים לחברה וביקשו ממנה מסמכים,  94שילוניבעניין 

 שלוש ביצעה החברהתביעה נגזרת. במסגרת זו התבקש שוב גילוי ועיון במסמכים. בתביעה הנגזרת נטען כי 

 טענו  כן. והראוי ההוגן משווין מהותי באופן נמוך במחיר החברב השליטה לבעל מניותיה של הקצאות

 להציעם במקום ן"נדל נכסי לעצמו ורכש החברה של עסקיות הזדמנויות ניצל השליטה בעל כי המבקשים

 . גבוה מרווח נהנה שהוא תוך לחברה אלה נכסים מכר אף – לכך ובהמשך, לחברה

מהן עלה כי בעת הקצאת המניות שראיות בת בעובדות ויהמבקשים ביססו את התשתית הראייתית הראשונ

על חברת ציבורית  נתיאלא בעיצומו של מהלך השתלטות עוכלל תה במצוקה יהחברה לא הי 2008בשנת 

אפשרות למכור את ההחברה מיוזמתה על ויתרה  ,גדולה ממנה, וכי פחות מחודש ימים לפני הקצאת המניות

ידאו שלה כאשר בסמוך לאחר הקצאת המניות ניתן שווי חיובי לפעילות זו; גם באשר להקצאת ופעילות הו

מהן עלה כי הדירקטוריון וועדת הביקורת פעלו שהציגו המבקשים עובדות וראיות  2013-ו 2011מניות בשנים 

לרבות הברירה שלא לעשות את העסקה כלל; כן  ,פניהם כל הברירות האפשריותלבאופן רשלני וכי עמדו 

נות עסקית של החברה והרוויח מכך מניצל הזד 1מהן עלה כי הנתבע שרטו המבקשים עובדות וראיות יפ

 מיליוני דולר ארה"ב.  2.7סכום של 

ברשותם ראיות רבות המפריכות את העובדות הנטענות הללו, אלא יש שלטענת המשיבים  צייןהמשפט בית 

 יששבית המשפט קבע כי עיון בטענות הצדדים מעלה כי לחלק ניכר מהעובדות הנטענות על ידי המבקשים 

היום של המבקשים הראו כי הקצאת המניות לא נזכרה בסדר בסיס ראייתי ראשוני ואף למעלה מכך. כך, 

האסיפה הכללית או בכתבי ההצבעה, והדבר לא נסתר על ידי המשיבים; לא הוצגה הערכת שווי עצמאית 

 ההקצאה; 2013 בשנת צעהבפני ועדת הביקורת והדירקטוריון אשר אישרו את שווי המניות בהקצאה שבו

 בדבר היסוד הנחותל געתנו הצדדים בין המחלוקת כאשר, אמיתי שווי לפי ולא שוק שווי לפי לכאורה בוצעה

 המבקשים ידי על כלכלית דעת חוות צורפה שלא העובדה כי קבע המשפט בית .ההקצאה מחיר לחישוב האופן

לגילוי מסמכים, התשתית הראייתית הנדרשת היא  בקשהבירור  במסגרת שכן, לחובתם לעמוד צריכה אינה

 פחותה מזו הנדרשת בתביעה הנגזרת עצמה. 

התבססה על הראייתית הראשונית התשתית בית המשפט על גילוי מסמכים משום שהורה  95הרפזבעניין 

, ח הסופי(")להבדיל מהדו טיוטת דו"ח ביקורת מטעם בנק ישראלעל וכן פרשות הבנק לחובות מסופקים, ה

                                                      

 .39, לעיל ה"ש גזית גלוב עניין 92
  .29"ש ה, לעיל גזית גלוב בעליון עניין 93
  .33 ש"ה לעיל, במחוזי שילוני עניין 94
 אשראי העמדת בדבר הפועלים בבנק החלטות לקבלת בנוגע טענות הועלו עניין באותו. 53, לעיל ה"ש הרפז בעליון עניין 95
 הליונ של לכאורה הפרה תוך, אחרים ללווים וכן בבנק בכירים משרה נושאי של או השליטה בעלת של"ידידים" ו"מקורבים" ל

  .ישראל בנק שקבע תקינים בנקאיים ונהלים הבנק
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המבקש אמנם לא צירף חוות  97א. דורי בניה בע"מבעניין  96שבחנה עסקאות של הבנק עם אנשים קשורים.

ביסס את מומחה אך צירף ראיות אחרות כגון חוות דעתו של רו"ח של הבודק מטעם החברה, ובאלה דעת 

 הבקשה, וניתן גילוי המסמכים. 

או  שמועות ,קטעי עיתונות אהיהתשתית לבקשה על גילוי מסמכים כאשר אינו מורה עם זאת, בית המשפט 

, לגילוי מסמכים בית המשפט את הבקשהדחה , למשל 99,עניין נשרב 98שאלות מהותיות שאין לצדן ראיות.

שכתב מכתב על על מכתב כללי מטעם התנועה לאיכות השלטון וכן  ,נשענה בעיקר על קטעי עיתונותמאחר ש

בקשר אליה התבקש גילוי ש שעבוד שנועד להבטיח את החזר ההלוואהובו ביקש לבטל הבנק לרשם החברות 

על שני  בית המשפט בקשה לגילוי מסמכים משום שהתבססהדחה  100בן חמובדומה לכך בעניין  .המסמכים

  101גזרי עיתון שאין בהם כדי לבסס תשתית ראייתית לקיומה של עילת תביעה.

 מסמכים לגילוי בקשה הכלכלית המחלקה דחתה 102,מ"בע ירושלים כלכלית בפרשת ,2017 ביוני כי יצוין

 לחברות הסב, ובאוקראינה ברוסיה שהתרחש גיאופוליטי משבר. א לחוק החברות198לפי סעיף שהוגשה 

 להפסדים המשרה נושאי של אחריותם את לבחון רצה המבקש. גדולים הפסדים ירושלים כלכלית מקבוצת

 של פרוטוקולים םובכלל, האמור למשבר שנלוו הסיכונים לגידור הנוגעים מסמכים של גילוי וביקש הללו

 ישיבות של פרוטוקולים לראות ביקש כן כמו. מומחיםשל  דעת חוות וכן ביקורת וועדות דירקטוריון ישיבות

 בעיקרה נסמכה המבקש בקשת. תביעה הגשת של דרךב החברה זכויות למיצוי המבקש דרישת נדונה שבהן

 את מעביר כאמור סתירות קיום, ולטענת .החברותשל  שוניםפומביים הה בדיווחים לדבריו שהיו סתירות על

שהיה  ,שמןמר אליעזר פי כי המבקש טען כן כמו. בהתנהלותן פגם נפל לא כי להוכיח החברות לכתפי הנטל

 ותבניגוד עניינים, שכן היה מעורב גם בקבלת החלט נתוןהיה  ,חברות הנתבעותניהול הסיכונים בלאחראי 

  על ביצוע השקעות.

גידור סיכונים  יןבעני. ההחלטה המחלקה הכלכלית פסקה כי המבקש לא הציג תשתית ראייתית ראשונית

פסיקה באשר אומץ היא החלטה עסקית מובהקת, ולפיכך היא חוסה תחת כלל שיקול הדעת העסקי 

 אםההנהלה בהחלטתה או בפעולתה, של דעת השיקול ב, בית המשפט לא יתערב לפי כלל זה 103הישראלית.

כי המבקש היה צריך להראות עדר ניגוד עניינים ובאופן מיודע. יההחלטה או הפעולה נעשו בתום לב, בה

יסוד לבקשה  לא נמצאא הרים את הנטל להראות זאת, המבקש להתקיימו החריגים להחלת הכלל. מאחר ש

מאחר שהמבקש הגיש בקשה מוקדמת לגילוי מסמכים, ולא בקשה לאישור תביעה לגילוי המסמכים. יצוין כי 

                                                      

 שכן, הכריע לא המשפט בית אליה בנוגע אשר, הסופי בדו"ח עיון מתן למעט כנה על ההחלטה את השאיר העליון המשפט בית 96
 ליעלטרם פרסומו של מאמר זה הורתה המחלקה הכלכלית על חסיונו של הדו"ח הסופי. ר'  .מקרה לאותו דרוש לא היה הדבר
 .57ה"ש 

 שהיא, החברה של הכספיים חות"הדו כי בטענה נגזרת תביעה לאישור בקשה הוגשה מקרה באותו. 46ש ", לעיל העזיזי עניין 97
 והתבקש, הפרויקטים של העלויות בדבר באומדנים מהותית בסטייה הנעוץ, החברה לרווחיות בנוגע כוזב מידע כללו, יהיבנ חברת
 הרביעי ברבעון שתחילתה לתקופה הסטייה ייחוס אם יתההי במחלוקת השנויה המרכזית השאלה. אלה לאירועים נוגעב מידע

 .כדין נעשה 2012 שנתל
 .29, לעיל ה"ש בעליון גלוב גזית עניין 98
"מ בע השקעות טומהוק לחברת הלוואה העמיד הפועלים שבנק בטענה מסמכים גילוי התבקש. 86 "שה, לעיל בעליון נשר עניין 99

 ועסקיים אישיים קשרים של ענפה מערכת לנוכח עניינים בניגוד נגועים היו האשראי ועדת חברי כאשר, ש"ח מיליון 150-כ של בסך
 לטובתו שנרשם השעבוד את הבנק ביטל האמור העניינים ניגוד בשל כי נטען כן. דנקנר נוחי, בטומהוק השליטה בעל לבין בינם

 .חובו לגביית פעל לא וכן(, נפרעה)בטרם  ההלוואה לפירעון היחידה כבטוחה
  .65"ש ה, לעיל בן חמו עניין 100
(, נדחתה בקשה לקבלת מסמכים 23.3.2016)פורסם בנבו,  "מבע רימון אינטרנט' נ רוטשטיין 14-04-16434דומה, בה"פ )ת"א( ב 101

 ההוצגה כל אסמכתש שמבלישהתשתית הראייתית לה התבססה על עדויות מפי השמועה, וכן על טענות לתשלום סכומים מפורזים 
 לכך שמדובר בסכומים מפורזים.

 (.11.6.2017טרם פורסם, ) ג'יג'יני נ' כלכלת ירושליים בע"מ ואח' 16-20-49690תנ"ג  102
 . 8"ש ה, לעיל ורדניקוב עניין 103
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טרם פרסומו של מאמר זה  .בלבד ש"ח 5,000בסך של נגזרת, הסתפק בית המשפט בחיוב המבקש בהוצאות 

 104נדחתה בקשת רשות ערעור שהוגשה על ההחלטה האמורה.

כדי לבחון אם יש מקום להגשת של בנק הפועלים לעיין במסמכים  המבקשביקש  105,אהרוני פרשתבמנגד 

בכל הקשור להתנהלותם במתן האשראי  , נושאי משרה בבנק,בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד המשיבים

 ש"ח 1,800,000,000-חובו לבנק נאמד בכוש ,חברות הקשורות אליולוההלוואות למר אליעזר פישמן ו/או 

נוכח הליכי פירוק ופשיטת רגל שננקטו נגד לחשש ממשי שחלק נכבד מהחוב האמור אינו בר פירעון  עוררו

 .2017 ביוני 21-באופן אישי, עד כדי הכרזתו פושט רגל בחברות בקבוצת פישמן ונגד מר אליעזר פישמן 

לתמיכה בבקשתו טען המבקש כי גובה החוב, מיעוט הבטוחות ושווין הנמוך בהשוואה לגובה החוב, כמו גם 

 נוגעב ותרב ותבנק הפועלים בקשר לסיבות שהובילו להיווצרות החוב, העלו שאלשמר עליה שעמימות 

המיוחסות למי עדר עובדות קונקרטיות יכי בהפסקה . המחלקה הכלכלית להתנהלות הבנק לאורך השנים

 . לראות בדברים אלה תשתית ראייתית ראשונית לתביעה נגזרת נגד המשיבים אין ,מהמשיבים

צורפו תצהיר   לבקשה המבקש שלתשובתהמחלקה הכלכלית על גילוי מסמכים משום הורתה למרות זאת 

ניכרת נגרמו לו נזקים גדולים בשל היחלשות  2006בו טען כי בשנת שהליכי פשיטת הרגל, משל מר פישמן 

קיים. מכך למד בית  אכןכי החוב  פשיטת הרגלמטבעות שונים, וכן עמדתו של בא כוח הבנק בהליך של

להפסדים כבדים ומצבה הכלכלי השתנה באופן מהותי, נקלעה קבוצת פישמן " 2006נת המשפט כי בש

ולמרות זאת דומה כי לא מצאו מנהלי הבנק לנכון לעצור את מתן האשראי לקבוצת פישמן ולצמצם את 

הייתה אסטרטגיה ש ייתכןשבא כוח הבנק הסביר ש אמנם צייןבית המשפט  ."חשיפת הבנק בעסקי הקבוצה

פני בית המשפט לא נועד לבירור אופן התנהלות לתייחסות לחובות קבוצת פישמן, אלא שההליך שעסקית בה

לאשראי שניתן לקבוצת פישמן אלא רק לבדוק אם המבקש העמיד תשתית ראייתית  נוגעמנהלי הבנק ב

בהתחשב בהיקף ראשונית לקיומם של התנאים לאישור תביעה נגזרת. בעניין זה קבע בית המשפט כי "

, מבלי שננקטו צעדים לפירעון 2006ובהפסדים הכבדים שהיו לקבוצת פישמן כבר בשנת  2006שראי בשנת הא

חובות קבוצת פישמן ו/או צמצומם במשך כעשור למרות שהיו בידי הבנק בטוחות לפירעון החובות של קבוצת 

שור תביעה נגזרת נראה כי מתקיימת תשתית ראייתית ראשונית לקיומם של התנאים לאיפישמן או חלקם, 

 . "נגד מנהלי הבנק וחברי הדירקטוריון

בית המשפט כי  צייןמעשה קונקרטי של מי מהמשיבים, על מחדל או המבקש לא הצביע על ש כךבאשר ל

עיון זכות ם בדרך של מתן ומפער המידע הקיים בין המבקש לבין מנהלי הבנק, ופער זה ניתן לצמצע בהדבר נו

  106במסמכי הבנק למבקש.

גישה מקלה יותר בהתייחסות לתנאי התשתית הראייתית הראשונית, שכן היא מאפשרת  משקפתהחלטה זו 

מבלי שהובאה תשתית ראייתית לעצם קיומו של מעשה או מחדל של ועיון בהם קבלת זכות לגילוי מסמכים 

 מידעעל הפער בעל עצם קיומו של חוב בהיקף גדול שלא נעשו פעולות לגבייתו ו תהמשיבים, והתשתית נסמכ

ובית המשפט  107על ההחלטה הוגשה בקשת רשות ערעור,הנובע מהנחיתות האינפורמטיבית של המבקש. 

                                                      

 (.20.12.2017, בנבו)פורסם "מ בע ירושלים כלכלת' נ'יני יג'ג 576317"א רע 104
 (.22.6.2017)פורסם בנבו,  "מבע הפועלים בנק' נ אהרוני משה 16-05-23534"א )ת"א( ת 105
הגילוי בית המשפט מצא לנכון להורות כי  ,לאזן בין זכות המבקש לקבלת המסמכים כאמור ובין זכות החיסיון הבנקאי כדי 106

באמצעות ובפיקוח גוף המורכב מנציג הבנק, המבקש ומשקיף מפקח מטעם בית המשפט. המשקיף יקבע  ועשיוהעיון במסמכים י
 ימצא זאת לנכון.  אם ,ל לפנות לבית המשפט לקבלת הוראותף יוכהמשקי, ואת סדרי עבודת הגוף ואופן מסירת המסמכים

 (.7.8.2017)ניתן ביום  אהרוני משה' נ"מ בע הפועלים בנק 5694/17"א רע 107
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הבנק בהליכי פשיטת הרגל אינם מעידים על כך שלא  א כוחהצהרות בהעליון הפך את ההחלטה בקובעו כי 

היפרע בגין הלוואות שניתנו בוצעו פעולות לגביית החוב, אלא להבהיר כי בהליכי פשיטת רגל זכאי נושה ל

ללא קשר לסיבה למתן האשראי. בית המשפט ציין עוד בשולי הדברים כי מונה בעל תפקיד לנכסי החייב 

 רעון של קבוצת פישמן. יוחזקה עליו כי יחקור את הסיבות לחדלות הפ

בבקשה לאישור תביעה נגזרת: הננקט החלטות אלה ממחישות את הקושי המובנה בהליך גילוי המסמכים 

אשר אין דרך והמצריכות בירור, גם לעורר שאלות אמיתיות , אך "מסע דיג"ות יעשוי להגילוי המסמכים 

 ללא המסמכיםגילוי המסמכים בעניינן צו הנדרשת לקבלת הראייתית הראשונית את התשתית  לבסס

 מעודדים המשפט שבתי ניכר :נוסף היבט גם מתווסף לכך. בבקשה לגילוי מסמכים שגילוים מבוקש

השאלה היא אם  .נגזרת תביעה לאישור הבקשה הגשת טרם עוד מסמכים לגילוי בקשות הגשת ומתמרצים

כאמור, ההתייחסות להליך גילוי המסמכים צריכה להיגזר מגישה עקרונית ואחידה לגילוי כן.  ראוי לעשות

מכים בתביעה הנגזרת צריך להישמר כהליך ביניים, מסמכים בליטיגציה התאגידית, ואילו הליך גילוי המס

 שאינו מחליף את התביעה הנגזרת עצמה. 

  המעגל ריבועשל  התחלתו( 3)ה

קושי המובנה בהליך מחדדת את הפסיקת בתי המשפט בבקשות לגילוי מסמכים בהליך של תביעה נגזרת 

שכן אין בידיו המסמכים הנדרשים לביסוס  ,המבקש נמצא בעמדת נחיתות, גיסא דחמגילוי המסמכים. 

הבקשה לאישור התביעה הנגזרת, ולעתים גם אין בידיו המסמכים הנדרשים לביסוס התשתית הראייתית 

כאשר  של ממש באשר לחברה המשיבה  סימני שאלההנדרשת לקבלת גילוי מסמכים. בקשתו עשויה לעורר 

, כי לחששות היה בסיס מוצק, גם אם לא בסיס מוכח. ואולם דברגילוי המסמכים עשוי להוכיח, בסופו של 

המשיבה לבקשה, נאחזת בכך שאין בידי המבקש מסמכים לביסוס התשתית הראייתית הראשונית  החברה,

 הסברים להתנהלותה.  תתנמנעת מלהיא הנדרשת, ובכך 

לספק הסברים, במצב שבו אין בסיס ראייתי ראשוני לבקשת גילוי המסמכים, , דרישה מהחברה גיסא אידךמ

כך שהחברה תידרש להסתמך על המסמכים שמבוקש לגלותם. כתוצאה מכך עצם הגשת ידי ל להביא העשוי

 גישה קבלת. דבר הוכיח שהמבקש מבלי עוד, המבוקשים המסמכים את לחשוף החברהאת  אלץייהבקשה 

 הפנים למבקר המניות בעל ולהפיכת, מהחברה מסמכים לגילוי דרישות להגשת ראוי לא פתח תיצור זו מעין

 . ההחבר של

באותו עניין משקיע פרטי המחזיק במניות חודד קושי זה עוד יותר.  108לישראל לאומי בנק' נ יפעת בעניין

מהם ביקש ללמוד על התנהלות נושאי המשרה בבנק בקשר למכירת חוב שהבנק הגיש בקשה לגילוי מסמכים 

מיליון  120-של חברת דלק נדל"ן תוך ויתור על בטוחה העולה בשוויה על שווי החוב ובהפסד נטען של כ

  109.ש"ח

שנקלעה    שעהטרם הפכה לחברה פרטית, בשפרסמה דלק נדל"ן,  2011לשנת המבקש טען כי בדיווחים 

 245-החוב המצטבר שלה ושל חברת בת בבעלותה המלאה לבנק עמד באותה עת על כ ,לקשיים כלכליים

. חלקה של דלק נדל"ן בחוב זה הובטח בשעבוד בלתי מוגבל על מלוא זכויותיה בפרויקט נדל"ן ש"חמיליון 

ה על ידי שמאי ואשר צורפה לפי שומה שנערכ ,הידוע כפרויקט חוף הכרמל בחיפה. שוויו של פרויקט זה

                                                      

 (.בעליון בנק לאומי לישראל ענייןלהלן: ( )6.9.2016)פורסם בנבו,  לישראל לאומי בנק' נ יפעת 3487/16 א"רע 108
 . (23.3.16)פורסם בנבו,  "מבע לישראל לאומי בנק' נ יפעת 15-07-38299"ג )כלכלית( תנ 109
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קמה לבנק עילה  ,נוכח פיגורים בהחזר החובל. כן דווח כי ש"חמיליון  303-עמד על כ ,חות הכספיים"לדו

 הזכויות בפרויקט חוף הכרמל.  –ודאות קרובה כי החוב ייפרע באמצעות מימוש הבטוחה  ישלפירעון מיידי ו

הבנק לא פנה למימוש הבטוחה  ,2012 באפריל 8-נדל"ן בהמבקש הראה כי על פי דיווח מיידי שפרסמה דלק 

בהיותה חדלת פירעון, פרסמה דלק נדל"ן זימון  ,2012 באוגוסט 22-אותו מועד בהתראה בלבד. בבוהסתפק 

בו פורטו זכויותיה וחובותיה של החברה. שוויו של פרויקט חוף שלאסיפת נושים לצורך אישור הסדר חוב 

חוות דעת שצורפה פי וזאת ל ,במקרה של פירוק זהמ נמוך, ואף בסכום ש"חמיליון  284-באז הכרמל הוערך 

שה חודשים יימצא יתוך שבלפיה ודלק נדל"ן  הציעההבנק דחה הצעה שש גם צויןלזימון לאסיפה. בזימון 

-וןלא יימצא רוכש כאמור, תסווג יתרת האשראי כחוב נ אםו ,₪מיליון  130שירכוש את החוב תמורת  מי

 השעבודים על החברות המחזיקות בפרויקט חוף הכרמל.  כנגדריקורס 

ודלק  ,בין נושיהולמרות כל אלה, כחודש לאחר מכן אישר בית המשפט המחוזי הסדר חוב בין דלק נדל"ן 

הסדר זה. סמוך לאחר מכן הסכים בבנק לא היה חלק ל .נדל"ן הפכה לחברה פרטית חסרת פעילות עסקית

 . המכירה נעשתה למר יצחק תשובה, בעל השליטה בדלק נדל"ן.  שלישיירת החוב לצד הבנק להצעה למכ

שכן עולה מהן כי הבנק לא פעל למיצוי זכויותיו  ,המבקש טען כי ההתרחשויות שפורטו לעיל הן חמורות

לפירעון מיידי של חלק מהחוב תוך מחיקת יתרת החוב.  ש"חמיליון  130כנושה מובטח והסתפק בתשלום של 

מימוש -לאיבנוגע על כן ביקש לעיין במסמכים שיאפשרו לבחון אם התקיים תהליך קבלת החלטות מסודר 

פרוטוקולים של ישיבות ועדות אשראי ו/או דירקטוריון ו/או כל גורם אחר  הםהבטוחה ולמחיקת החוב, וב

גרות יוכן כל ההסכמים ומסמכי ההלוואה והסכמי השעבודים וא ,ל דלק נדל"ןבהן נדון החוב ששמטעם הבנק 

 בין דלק נדל"ן או יצחק תשובה. והחוב שנחתמו בין הבנק 

 דעת חוות על נסמכה כולה הבקשה שכן, ראשונית ראייתית תשתית להעמיד הצליח לא המבקש כי טען הבנק

 אהישרלבנטית לבנק  היחידה השומה. לבנק רלבנטית אינה והיא ,ן"נדל דלק של הכספיים חות"לדו שצורפה

להערכת שווי של נכס המשמש בטוחה לאשראי, שהיא שמרנית יותר. הבנק טען עוד כי בעובדה שנמחק  השומ

כאשר מדובר בבנק שעיקר  ייחודכדי ללמד דבר על התנהלות נושאי המשרה, ב אין ₪מיליון  120-חוב של כ

 . ם חובות הוא חלק מהסיכונים הרגילים של העסקועל כן קיו ,עיסוקו מתן אשראי

 הערכת לצורכי הנערכת שומה היא היחידה הרלבנטית השומה כי הבנק טענת את קיבל המחוזי המשפט בית

 של מהצעתו יותר מיטיבות או אחרות הצעות בנקל הוצעוש לכך ראייתית תשתית גם הונחה לא וכי, אשראי

 . תשובה מר

הכרעה  .למתן צו לגילוי מסמכים תשתית ראייתית ראשוניתהייתה השופט עמית הפך את ההחלטה וקבע כי 

מקבלי  לנגד עיני, אף לא ברמז, מה המסד העובדתי שעמד בזמן אמת כלל זו הסתמכה על כך שהבנק לא חשף

מקבלי ההחלטות שומה שנערכה לפי התקן להערכת  הייתה ברשותההחלטות. זאת ועוד, הבנק אף לא טען כי 

נכס למטרת בטוחה למתן אשראי. הבנק גם לא טען כי הסתמך על שומה כלשהי בעת קבלת ההחלטות למכור 

. אמנם אין לקבוע שכל אימת שיצביע מבקש גילוי מסמכים על ש"חמיליון  130את החוב והבטוחה כנגד 

מתן אשראי הוא  כאשר ייחודזאת ב ם תשתית ראייתית ראשונית., יהיה בכך כדי להקיהמחיקת חוב לכאור

אולם בליבת שיקול הדעת העסקי של הבנק וחובות אבודים הם חלק בלתי נפרד מהמציאות הבנקאית. 

בין ובין השווי המוערך של הבטוחה בהליכי מימוש מהיר  40%-על פער של כהמבקש הצביע במקרה זה 

ח זימון אסיפת מחזיקי האג"ח צוין כי הבנק דחה "בדווכירת החוב, התמורה שקיבל הבנק בחלופה של מ
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צדו, וזמן קצר לוהבטוחה ש ש"חמיליון  245כנגד מכירת החוב של  ש"חמיליון  120הצעה ל"תספורת" של 

הסכים לאותה הצעה כאשר הקונה של החוב והבטוחה הוא תשובה עצמו, מבלי  ,לאחר שדחה את ההצעה

 110דברי השופט עמית:לי בנוגע לנעשה בפועל בעניין זה. הבנק הסבר פרטנהציג ש

 ההצעה את דחה הבנק כי צוין 22.8.2012 מיום ח"האג מחזיקי אסיפת זימון בדוח"

 והבטוחה ש"ח מיליון 245 של החוב מכירת כנגד ש"ח מיליון 120 של 'תספורת'ל

 כאשר הצעה לאותה הסכים הבנק, זו הצעה שדחה לאחר קצר זמן, והנה, שבצידו

 בתשובתו טען שהבנק מבלי, זאת כל. עצמו תשובה הוא והבטוחה החוב של הקונה

 אחרות לבדיקות או לנתונים או, בפניו שעמדה שמאי להערכת או, התמחרות לניסיון

 כי תצהיר שהוגש מבלי וממילא, זו הצעה לבחינת מטעמו מי ידי על שנערכו כלשהן

( ומוצהרת מכוונת) הימנעות תוך, העקרוני במישור נותרו הבנק טענות. נעשה כך

 העניין בנסיבות הבנק במסגרות בפועל לנעשה בנוגע קונקרטית טענה כל מהעלאת

 לתמוך, זה בשלב, הבנק את מחייבת הייתה לא כאמור שטענה אף, זאת. הקונקרטי

  ." בלבד בתצהיר אלא, במסמך אותה

שלא תשתית ראייתית ראשונית. הבקשה תבוסס על שהדרישה ון את לבחחדשה אפשרות מוצגת החלטה זו ב

התשתית הראייתית הראשונית כולה על הראיות שהציג נשענה כלל בדרך בהן שהחלטות קודמות,  כמו

הימנעות )מכוונת ומוצהרת( מהעלאת כל מהחלטה זו עולה כי אך , ועליה בלבד )ככל שהיו ברשותו( המבקש

, כאשר זאתסייע לבסס את התשתית הראייתית הראשונית. עשויה ללמיוחס למשיבה טענה קונקרטית בנוגע 

 . חיצוניים בנתונים נתמכותה ותמהותי שאלות מעוררהמבקש 

המבקש וזאת כאשר לספק הסברים, העברת נטל מאת מבקש הבקשה אל החברה  מעיןב מצדדתגישה זו 

בקשר  להוכחת טענותיו מסמכים נדרשים  , גם אם אין ברשותובמידע נתמכותמעורר שאלות מהותיות 

 כלומר. באופן שיעמיד תשתית ראייתית ראשונית מספקת, כשהם עומדים בפני עצמם להתנהלות החברה

כתפי במקום להטיל רק על המבקש את הנטל להציג תשתית ראייתית ראשונית, הנטל עשוי להיות מועבר אל 

אפוא בנטל  מדוברצו לגילוי מסמכים.  קבלתהימנע מל כדיהמשיבה לספק מענה לטענות המועלות כנגדה 

פחותה הדרישה למתן הסבר לכאורה לרבע את המעגל, שכן התשתית הנדרשת לצורך  ניתןא הסבר. כך ילהב

 . המסמכים לגילוילבסס את הבקשה  כדימזו הנדרשת 

 תביעה הגישו מבקשים כאשר, ערךה ניירותתחום ב ייצוגיות תובענות לאישור בבקשות צהאומ דומה גישה

 ביןו בתשקיף שהוצג הרווחי המצב בין הפער על רק התבססוהם  .בתשקיף מטעה לפרט וטענו ייצוגית

נקבע  111זילברשץ' נ טצת 4474/97 א"ברע. לעין נראה הסבר לה היה שלא, יותר מאוחר החברה התמוטטות

בין המצב הרווחי טרם התשקיף ערך רק על יסוד קיומו של פער הניירות תחום לאשר תביעות ייצוגיות ב איןש

                                                      

 . ההדגשות בציטוט אינן במקור.להחלטה 19 בפסקה בעליון לישראל לאומי בנק עניין, 108 ש"ה לעיל' ר 110
 – שלה הערך ניירות למחזיקי הציעה לפיוו תשקיף 1992 בשנת פרסמה מ"בע לייצוא צבאי ציוד עיט חברת. 18.6.98ביום  ניתן  111

 ,התשקיף פרסום יום לאחר חודשים עשר חמישה ,1993 יולי בחודש. החברה של אופציה וכתבי מניות – זכויות של דרךב
 והמסחר ,נכסים וכונסי זמני מפרק נתמנו ולחברה פירעון חדלות הוכרזו הבנות חברות, החברה של עסקיה כליל התמוטטו
 שלאחר החודשים במהלך גם שונים במועדיםניירות ערך של החברה  והחזיקו רכשו אשר, המבקשים. הופסק הערך בניירות
, בהנפקה מוביל חתם ששימש מי נגד וכן התשקיף פרסום במועד בחברה הדירקטורים נגד תביעה הגישו, התשקיף פרסום
 חשוב מידע והושמט מטעים פרטים בו נכללו באופן שבו   מטעה היה בתשקיף החברה של העסקי מצבה תיאור כי בטענה
 לחישוב, הבנות וחברות החברה של ההזמנות צבר לניפוח, הבנות חברות של הכושל העסקי למצב הנוגע בכל המשקיעים לציבור
 חברותה של הרווחי המצב שבין הפער על התבססה התובעים תביעת. ההטבה למרכיב התאמה לאחר המניה שווי של מנופח
 .להתמוטטות שהוביל העגום הכספי מצבן ביןו בתשקיף מהתיאור שעלה כפי הבנות
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 את מניח הסבר לתת הנתבעיםכתפי  אל הנטל את העברת לשקולניתן קבע כי נאך בין המצב לאחר מכן, ו

 פרסום בעת הכלכלי ממצבה החברה את שהובילו האירועים על ולהצביע האמור הפער להיווצרות הדעת

 מנעית לא אך ,פער בסיס על רק ייצוגית תביעה תאושר לא כי מבטיחה אתכז גישה. פחת פי עברי אל התשקיף

 112.סביר הסבר פער המעורר שאלות מהותיותל אין אם התביעה הגשת

בכל מקרה ומקרה תפגע יתר על המידה באוטונומיה  דרישה להסבר . עם זאת ראוי שגישה זו תאומץ בזהירות

מסעות " , תוך עידודבקשות רק לשם קבלת דין וחשבון מהחברהכך שיוגשו ידי ל להביאשל החברה, ועשויה 

לכן ם אלא תהיות ושאלות, מבלי שהמבקש פעל באופן ממשי לבדיקת הנושא מלכתחילה. ביסוד שאין "דיג

שאלות שיש למבקש בנוגע מתהיות ומ החורגתרק כאשר הבקשה נשענת על תשתית דרישה כזו תחול מוצע כי 

 ה. להתנהלות החבר

 המחלקה של ההחלטה אתכנה  על, הותיר בית המשפט העליון גלוב גזיתשניתנה לאחרונה בעניין  בהחלטה

 קטעי על בעיקרהזה  במקרהלגילוי המסמכים נסמכה  הבקשה. מסמכים גילוי על להורות שלא הכלכלית

 התשתית של לטיבה יותר קונקרטי תוכן לצקת אפשרות לבחון ביקש המשפט בית כי ניכר זאת עם. עיתונות

 114:ברון השופטת הבהירה וכך 113.הנדרשת הראייתית

 כי נפסק, כאמור להציג שיש הראשונית הראייתית התשתית של עוצמתה לעניין"

 ברף מצויה מסמכים גילוי צו הוצאת לצורך הדרושה הראשונית הראייתית התשתית'

 הנגזרת התביעה הגשת אישור מעצם בהבדל זאת"; ראשונית" בהיותה, הנמוך

 198 בסעיף הקבועים ולמבחנים המשפט בית של דעתו-לשיקול כפוף אשר, עצמה

 ראייתית תשתית' המונח נותר שנקבע הנמוך הרף בהינתן גם אך [...' ]החברות חוקב

 של נסיבותיו פי על תוכן בו ליצוק נדרש המשפט ובית רבה במידה עמום 'ראשונית

 זה בהקשר להפריד הציע ליכט עמיר פרופסור(. שם, בוקסר עניין) ומקרה מקרה כל

 כי בציינו הפרטי במשפט אחרות לעילות אמון חובת בהפרת שיסודן עילות בין

 מחברו המוציא לפיו היסוד עקרון על מבוססות השני הסוג מן בעילות התדיינויות

 מנת על יותר מבוססת ראייתית תשתית להציג המבקש על יהיה, כן ועל הראיה עליו

 עילה של הייחודי האופי, ליכט פרופסור סבור כך, זאת לעומת. 'דיג מסעות' לשלול

 כדי שבחלקיות חלקיות בראיות' הסתפקות מצדיק אמון חובת הפרת על המבוססת

 לגילוי הבקשה ובפרט נגזרת לתביעה אישור בבקשת המקדמיים השלבים את לצלוח

 לתביעה בקשה באישור הראיה מידת – לריסים רסיסים' ליכט עמיר) 'מסמכים

 על עוד – רסיסים של ריקושט' ליכט עמיר(; 2015 מאי) משפט בסוף נקודה 'נגזרת

 משפט בסוף נקודה 'נגזרת תביעה באישור מסמכים לגילוי ראשונית ראייתית תשתית

 כפי אך, האוזן את מסברת זו הבחנה((. amirlicht.wordpress.com( )2015 מאי)

 חלקיות ראיות' להציג נדרש הוא כי המבקש לטובת אניח אם גם להלן שיפורט

                                                      

 אף המשפט בית ולכן, ההזמנות לצבר הנוגע בכל והן העסקי המצב לתיאור הנוגע בכל הן בנטל הנתבעיםעמדו  הזה במקרה  112
 קבע המשפט בית, ההטבה לשווי הנוגע בכל. אחרים במקרים הנטל את להעביר יאפשרו אם מסמרות לקבוע צורך אין כי קבע
 בשל וזאת, תביעה עילת לתובעים להעמיד כךב די אין ,היה כך אילו אף, זאת עם. בתשקיף מטעה פרט נכלל לכאורה אכן כי
 .המטעה הפרט עקב ונזק סיבתי קשר עדריה

 .7 'בפס ,29"ש ה, לעיל בעליון גלוב גזית  113
 .במקור אינן ההדגשות, שם  114

http://www.nevo.co.il/law/71858/198
http://www.nevo.co.il/law/71858/198
http://www.nevo.co.il/law/71858
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 בנטל עמד לא הוא כי בקובעו המחוזי המשפט בית צדק, זה מקדמי בשלב 'שבחלקיות

 ." בקשתו את דחה בדין כן ועל להציגן

, קבעה השופטת ברון כי באותו מקרה לישראל לאומי בנקשל השופט עמית בעניין  להחלטתו בהתייחסה

 ,ליהן נסמך המבקש, ואילו במקרה זהשעלבית המשפט ראיות נוספות ובהן חוות דעת חשבונאיות  הוגשו

תונאיים אינם ראיונות עיוהות לא הציג המבקש כל ראיה ולו ראשונית לתמוך בטענותיו, ילמעט שאלות ותמ

 יכולים לשמש תשתית ראייתית ראשונית. 

אופן עיצוב הדרישה לתשתית ראייתית ראשונית. תחילתה של חשיבה עקרונית על מלמדות על אלה ות החלט

במדיניות שיפוטית יבוטא הפתרון שראוי מצריך פתרון סדור.  סטנדרט זהתוכן ל יציקתהקושי המובנה ב

, וזאת מעבר לפתרון קונקרטי לקביעת טיבה של התשתית הראייתית הראשונית סדוריםאשר תתווה כללים 

המידע הנדרש לצורך ביסוס תביעה בעילה של רשלנות לבין ציע להבחין בין מליכט פרופ' . הניתן בכל מקרה

", דיג מסע" שולל הדין הראשונה בעניין 115.הפרת חובות אמון לשטענה המידע הנדרש לצורך ביסוס תביעה ב

 בקשה של המקדמיים השלבים את לצלוח כדי שבחלקיות חלקיות בראיות לשיטתו די האחרונה בעניין ואילו

 לרשותעומדות ההאפשרויות בהנחה שאלו מלמדות על  . גישה זו מתמקדת בעילת התביעהמסמכים לגילוי

בחנה בין סוגי העילות, אך אין לאפשר גילוי מסמכים באופן מקל היש טעם ב ,לדעתיהמבקש להשגת המידע. 

גם  בקשות לגילוי מסמכים הגשתדבר עשוי לעודד בין עילות התביעה, שכן ה בחנהרק בהסתמך על הה

סוג  לפי בחנה ההצד יכול לעשות כן. לכן, להיה טרח ובדק את הנושא כאשר לא המבקש בהם  במקרים 

יש להתחשב גם משפיע גם על האפשרות להשיג את התשתית הראייתית הראשונית( ה)עילות התביעה 

 אפשרותו לפעול להשגת המידע במקרה הקונקרטי. בהתנהלות המבקש וב

חברות ביטוח לגבות נוגע לנוהג של ייצוגית ב תובענהנדונה בקשה לאישור  116חברת צפוי מתכותבעניין 

ממבוטחיהן פרמיה חודשית גם בחודשים שבהם הלכה למעשה תנאי הפוליסה אינם מעניקים כיסוי ביטוחי. 

חשיבות המסמכים האקטואריים לבירור וזאת לאור עליון קבע כי יש ליתן גילוי מסמכים הבית המשפט 

גילוי הליך טל הנדרש בארז הבהירה את מהותו של הנ-השאלה המרכזית שבמחלוקת. השופטת ברק

  117מסמכים:

"הבחינה הלכאורית בשלב אישורה של התובענה הייצוגית אינה צריכה להציב 

להביא בחשבון את פערי המידע  ישוכי מחסום גבוה בפני תובעים ייצוגיים, 

. עם זאת, אין משמעות הדברים שהנטל המוטל על התובעים הקיימים בין הצדדים

נטל שיש לתת  –על התובע הייצוגי להרים נטל ראשוני . הייצוגיים יהיה קל כנוצה

לו משמעות, מבלי שיהיה כבד מנשוא, תוך שבית המשפט נותן דעתו, בכל מקרה 

 את להוכיח נדרש הוא כאשר הייצוגי התובע בפני העומד היחסי לקושיומקרה, 

  ".לכאורה תביעתו

 הצדדים בין המידע מפערי הנובע קושיבהכרעה שנעוצה . לה מהרישא פחות לא חשוב זו להחלטה הסיפא

 גם איה. הדין בפסקי הראשונית הראייתית התשתית לסוגיית בהתייחסות השונות את להסביר היכול

                                                      

 בסוף נקודה "נגזרת תביעה באישור מסמכים לגילוי ראשונית ראייתית תשתית על עוד – רסיסים של ריקושט" ליכט עמיר 115
 .)/www.amirlicht.wordpress.com/2015/05/08/10) משפט

 (.11.4.2013 בנבו, פורסם) מ"בע זבולון עמק מתכות צפוי חברת' נ מ"בע לביטוח חברה מגדל 3489/09 א"רע 116
 ארז.-ברק השופטת של דינה לפסק 59 בפסקה, שם 117
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 הנוגעות לאלה ןאמו חובות בהפרת העוסקות תביעה עילות בין ליכט' פרופ שמציע בחנההה עם תמתיישב

 המועלות הטענות סוגמ המושפע ,מידע להשיג היחסי קושיבגם שיתחשב  כלל לאמץ ראוי כן על. רשלנותל

 מסמכים לקבל המבקש של האובייקטיבית באפשרותו גםו, בעניינן מידע לקבל יותר שקשה עילותשיש  מכךו

 ייתן המשפט שבית ראוי, הראשונית הראייתית התשתית של מהותה בדבר בהכרעה, ועוד זאת. פעולותיובו

 בעל את מלהפוך להימנע הצורך על גם אך, מידעה פערי על דהיינו, הפרטית האכיפה של ייחודה על גם דעתו

גם ראוי כי הנושא שבו  כך. אינו נחוץ פרטית האכיפה במנגנון שימוש כאשר, החברה של פנים למבקר המניות

בית משפט. לא כל נושא מצדיק התערבות, ובוודאי לא כל של מדובר יהיה מהותי באופן שמצדיק התערבות 

לבררה במסגרת בקשה לאישור תביעה  כדי, מצדיקה גם מתן גילוי מסמכים צדקבמעלה שבעל מניות  בעיה

 להשגת אחרים ואמצעים ,נדרשת פרטית אכיפה שבהם במקרים ולהקל לתמרץ צריך המשפט ביתנגזרת. 

 . פחות אפקטיבייםיהיו  זו מטרה

" דיג מסע"ל המסמכים גילוי הליכי את ניצל אשר מבקש על תאימותמ הוצאות ישיתשבית המשפט  ראוי

מפני בקשה לאישור  גנה. יש לזכור כי המסמכים לגילוי בבקשה פנה טרםב לעומקו הנושא את שבחן מבלי

וראוי להטיל הוצאות  ,אמצעים ומבזבזת מיותרים משאבים גוזלת היא גם ,יסוד חסרת נגזרת תביעה

בתי המשפט  כיום, זה מסוג לבקשות הנוגע בכל אדווק ואולםמתאימות שיוכלו לצמצם את הנזק או למנעו. 

  .הוצאותסכום קטן בלבד לכיסוי בדרך כלל פוסקים 

 והמלצות מסקנות. ו

מסמכים במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת. הזו סקר את ההתפתחויות האחרונות בהליך גילוי  מאמר

, זה במאמר שהראיתי כפיהקרב המרכזית.  לזירתגילוי המסמכים הפך  הליךהתפתחויות אלה מלמדות כי 

 .נפרדים קשיים שני מעוררת זו התפתחות

מסמכים ולתנאים הנדרשים לאישורו. כפי שהראיתי במאמר ההראשון נוגע למעמדו של הליך גילוי  הקושי

 הליך לעתים". מהותי-דו"ל הפך פסיקהב מעמדו, פרוצדורלי להיות אמור המסמכים גילוי שהליך אףזה, 

נלווה לתביעה הנגזרת, אך לעתים הליך גילוי המסמכים מחליף את הליך התביעה הנגזרת  מסמכיםה גילוי

הליך גילוי כבר למסגרת התביעה הנגזרת בירור הבקשה לאישור  הקדמתוממצה את אפשרות הגשתה. 

בין  ביותעקכך שנוצר חוסר ידי על האופן שבו הצדדים מכלכלים את צעדיהם, ומביאה ל משפיעה המסמכים 

ההליכים השונים, שכן התנאים להגשת בקשה לגילוי מסמכים ולהגשת תביעה נגזרת דומים במהותם אך 

 אינם זהים.

בחנה ברורה יותר בין הליך גילוי המסמכים להליך התביעה השנועדו ליצור  הצעותלפתור קושי זה הצעתי  כדי

מסמכים טרם הגשת התביעה הנגזרת יתבקש  לגילוי בקשהכי מבקש החפץ להגיש  היא אחתהנגזרת. הצעה 

תחילה תביעה נגזרת , מבלי שהוא יגיש קודם לכןלהבהיר מדוע יש לאפשר לו להגיש בקשה לגילוי מסמכים 

בהם הליך גילוי המסמכים יוגש רק לשם שתמנע מצבים  אתובמסגרתה יפעל לקבל מסמכים. דרישה כז

בחנה בין הור" ולאחר מכן ייזנח. כך גם ניתן יהיה ליצור או באופן נמהר ונחפז כדי לתפוס "ת "מסע דיג"

הליך גילוי המסמכים המוקדם, אשר נדרש לצורך ביסוס הגשת התביעה הנגזרת לבין הליך גילוי המסמכים 

המאוחר המבוקש לאחר הגשת הבקשה, אשר יידרש לצורך התמודדות עם הטענות המפורטות של החברה 

בחנה ברורה זו תאפשר לעמוד על טיב הבקשות הה הנגזרת. יצירת המשיבה והמתנגדת לאישור התביע

בקש תחילה את המסמכים מהחברה מבקש גילוי מסמכים לחייב ל אהינוספת המוגשות ולהעריכן. הצעה 
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בו נוהגים בהליכי גילוי מסמכים בהליך אזרחי, ויש בו כדי לצמצם שעניין זה מתיישב היטב עם האופן  עצמה.

 ביות.גילוי המסמכים להליך התביעה הנגזרת, וליצור עק את הפער בין הליך

של הליך גילוי המסמכים הוא תנאי התשתית הראייתית. בעוד  ייחודיהקושי השני המתעורר בשל מעמדו ה

, בגילוי מסמכים נדרש לבסס הבתביעה הנגזרת נדרש המבקש לבסס את בקשתו בתשתית ראייתית לכאור

 אפשר-איית. ואולם לעתים גם את התשתית הראייתית הראשונית את הבקשה בתשתית ראייתית ראשונ

באמצעות פתור קושי זה בין התחיל למבקשת ל והיאלהשיג. בנושא זה חלה התפתחות פסיקתית לאחרונה, 

 בין הבחנותלטענות המועלות ובין באמצעות יצירת  הסברים תתן ההמשיבהבנסיבות מסוימות כי  דרישה

שהתשתית הנדרשת תהיה פחותה ככל שמדובר בטענה של רשלנות לעומת  באופן ,הנטענות הטענות סוגי

 להשיג אתכי בית המשפט יאמץ כלל המשקלל הן את הקושי  היאהפרת חובות אמון. בהקשר זה הצעתי 

הראיות, הן את טיבן של הטענות המועלות ומשמעותן לחברה והן את הצורך בתמרוץ אכיפה פרטית בנושא 

 העומד לדיון. 

 

הליך גילוי המסמכים בתביעה הנגזרת. מתח זה משקף מתח רחב לבמאמר זה הצבעתי על המתח האינהרנטי 

ליטיגציה התאגידית, בין הצורך להגן על האוטונומיה התאגידית של החברה, ועל כל הליכי ההקיים ביותר 

 זכויות מממשת אינה החברה שבו רהבמקאישיותה המשפטית הנפרדת, לבין הצורך לתמרץ אכיפה פרטית 

הפתרון לכך צריך להיות עקרוני בכל הנוגע לגילוי המסמכים בכלל הליכי הליטיגציה . לממשן שראוי, שלה

ולא רק בתביעה הנגזרת.  באשר לגילוי מסמכים בתביעה הנגזרת, חשוב לשמור על מעמדה של  ,התאגידית

, החברה ענייני על חיצוני ביקורת יךלהל המסמכים גילוי הליך של הפיכתואת  למנוע כדיהתביעה הנגזרת. 

 לצורך ומוצדקהתביעה הנגזרת דרוש  הליך אםעל ידי השאלה  יונחוהמשפט  בתיש ראויליצור אחידות,  כדיו

אין ראיות חיצוניות ברורות  כאשרשאם לא כן יש להיזהר ממתן גילוי מסמכים  –קידום אכיפה פרטית 

צורך בירור היתכנותו של הליך כזה. למתן גילוי מסמכים ל תביעה נגזרת, ולכל הפחות של הליך  המבססות

מידע שלא לצורך,  חשףעל החברה ו הכבידמיותר, היה מסמכים הכי הליך גילוי  יתברר לקבוע שאםראוי גם 

 אחרכל המשפט לבית מלפנות םיפוטנציאלי מבקשים שירתיעו ,הולמותבתי המשפט על פסיקת הוצאות יורו 

כל הדרך, ובכל הליך והליך, יש לזכור כי  לאורך 118.מבוקשם את החברה בתשובת ימצאוש תקווהב, יד

 הליטיגציה תחוםכל השאלות המתעוררות בהליך גילוי המסמכים אינן ייחודיות לו, אלא חוצות את 

 בראי תכליות האכיפה הפרטית בכללותה. באופן עקרוני והתאגידית, ועל כן המענה להן צריך להינתן 

                                                      

filed  U.S Jones v. Martines, Ct. Appeal Case No. B249146)בענייןזה ראוי לזכור את הדברים שנאמרו  בהקשר  118

10/2/2014 certified for publication 10/27/2014): "The proper purpose of discovery in a shareholder derivative 

action is to find out additional facts about a well-pleaded claim, not to find out whether such a claim exists". 


