המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו
ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
לפני

כבוד השופט חאלד כבוב

המבקשת

קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד יצחק אבירם ועו"ד שחר בן מאיר
רח' אבא הלל  ,12רמת גן
טל' ;03-6110505 :פקס03-7522095 :

נגד
המשיבים

.1כימיקלים לישראל בע"מ
.2החברה לישראל בע"מ
.3פוטשקורפ אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
.4ניר גלעד
.5אבישר פז
.6ערן שריג
.7סטפן בורגס
.8חיים ארז
.9אברהם שוחט
.10יאיר אורגלר
.11מרים הרן
.12ויקטור מדינה
.13אלי עובדיה
.14יעקב די אור
המשיבים  1-2ו 4-14-ע"י ב"כ עוה"ד ממשרד אגמון ושות'
רוזנברג-הכהן ושות' ,עורכי דין
רח' יגאל אלון  ,98תל אביב
טל' ;03-6078607 :פקס03-6078666 :
וע"י ב"כ ממשרד תדמור ושות'
מרכז עזריאלי ,מנחם בגין  ,132תל אביב
טל' ;03-6846000 :פקס03-6846001 :

פסק דין
פתח דבר
 .1לפניי בקשה לאישור תובענה כייצוגית (להלן" :בקשת האישור") בעילה של פרט מטעה ,הטעיה
ואי גילוי לגבי פרט מהותי בדיווחי החברה .זאת ,לטענת המבקשת ,בניגוד להוראות חוק ניירות
ערך ,תשכ"ח( 1968-להלן" :חוק ניירות ערך" או "החוק") והדין הכללי.
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 .2בבסיס בקשת האישור מצויה הטענה כי היה על המשיבה  ,1חברת כימיקלים לישראל בע"מ
(להלן" :כיל" או "החברה") ,לדווח על קיומו של קרטל או חשש לקיומו של קרטל בשוק האשלג
העולמי ,המשפיע בצורה ניכרת על מחירי האשלג בשוק ועל רווחיה של "כיל" .אי הדיווח גרם ,על
פי הנטען ,נזק רב לציבור המשקיעים אשר לא שיכללו את הסיכונים הכרוכים בקיומו של הקרטל
או החשש לקיומו במחיר המניה ,כך שכאשר התרחש אירוע שעל פי טענת המבקשת היווה שבירת
הקרטל ,הדבר הביא לירידה חדה בשער מניית "כיל".

הצדדים
 .3המבקשת ,קידוחי סי אף איי בע"מ (להלן" :המבקשת") מחזיקה ב 871-מניות של "כיל" מתחילת
שנת .2012
 .4המשיבה " ,1כיל" ,היא חברה ציבורית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים ב3-
מגזרים :דשנים ,מוצרים תעשייתיים ומוצרי תכלית .פעילותה מתבססת בעיקר על משאבי הטבע
אשלג ,ברום ,מגנזיום ומלח ,המופקים מים המלח ומסלע פוספט הנכרה בנגב ,על סמך זיכיונות
ורישיונות ממדינת ישראל .עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה" .כיל"
עוסקת בהפקת המינרלים האמורים ,במכירתם ברחבי תבל ובפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי
המשך המבוססים בעיקר על חומרי הגלם הללו .בבעלותה של "כיל" עשרות חברות המאוגדות
בישראל וברחבי העולם.
 .5המשיבה  ,2החברה לישראל בע"מ (להלן" :החברה לישראל") ,היא בעלת השליטה ב"כיל" אשר
החזיקה ,נכון לחודש יולי  2013כ 52%-מהון המניות של החברה .המשיבה  ,3פוטשקורפ אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ (להלן" :פוטשקורפ") ,החזיקה נכון לאותו מועד בכ 13%-מהון המניות
של החברה .פוטשקורפ ,לפי דיווחי "כיל" ,נמצאת בשליטה מלאה של חברת Potash
( Corporation of Saskatchewan Inc.להלן" :פוטש") .פוטש ,מענקיות האשלג בעולם ,היא
חברה קנדית הנסחרת בבורסת ניו יורק ( .)NYSEהמשיבים  6-4ו 14-8 -היו חברי דירקטוריון
"כיל" בתקופה הרלוונטית לבקשה (להלן" :הדירקטורים") .המשיב  7הוא מנכ"ל החברה (להלן:
"המנכ"ל").

רקע עובדתי ומושגי
 .6אשלג הוא מוצר הדגל של "כיל" ,התורם את הנתח הגדול ביותר לרווחיה .האשלג הוא המקור
העיקרי ליסוד אשלגן ,אשר אין לו תחליף מלאכותי .האשלג הוא חומר טבעי הומוגני ,לכן אין
הבדלים משמעותיים בין המוצר שמייצרות ומוכרות חברות שונות .צרכני האשלג המרכזיים
בעולם מצויים בסין ,ברזיל ,הודו וארצות הברית .שוק האשלג מאופיין במיעוט יצרנים" .כיל"
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' בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח.איי.אפ. קידוחי סי43890-08-13 ת"צ
:תיק חיצוני
 בקנדה שלוש חברות עיקריות עוסקות בייצור. מהיקף מכירות האשלג בעולם9%-מהווה כ
 בברית.AGRIUM ;MOSAIC ;)"ובמכירת אשלג – פוטש ( שהיא כאמור בעלת עניין ב"כיל
; מרוסיהUralkali – המועצות לשעבר שתי חברות עיקריות המייצרות ומוכרות אשלג
 בין חלק. ירדן וצ'ילה, ישנן מספר חברות העוסקות בתחום מגרמניה, כן. מבלארוסBelaruskali
.מהיצרניות מתקיים שיווק במשותף
 על כוונתה להפסיק למכור אשלג, בהודעה רשמית,Uralkali  הודיעה חברת30.7.2013  ביום.7
 אשר שימשה גם,)"BPC" : (להלןBelarusian Potash Company באמצעות חברת השיווק
 ולהתחיל לבצע מכירותיה באמצעות זרוע השיווק הישירה,Belaruskali כחברת השיווק של חברת
:)" "ההודעה הרשמית:שלה (להלן
"Unfortunately, we should state that our cooperation with our
Belarusian partners within BPC framework has come to a
deadlock. It has always been Uralkali's position that export
activities of both producers should go through the unified sales
network. This fundamental principle of partnership was
violated by the Decree No.566 issued by the Belarusian
President on 22 December 2012, which cancelled the exclusive
right of BPC to export Belarusian potash. Following the issue of
the Decree, Belaruskali has made a number of deliveries outside
BPC.
We have repeatedly informed our Belarusian partners that such
actions were unacceptable and they have ultimately destroyed
the fundamentals of our prolonged fruitful cooperation. In this
situation we have to re-direct our export deliveries through our
own trader.
Still, we thank our Belarusian partners for cooperation within
the BPC framework and do not exclude the possibility of
cooperation on a mutually beneficial basis in future".

67  מתוך3

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו
ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
 .8לפי הנטען על ידי המשיבים (ולא הוכחש על ידי המבקשת) ,באותו היום התפרסמה כתבה
עיתונאית בסוכנות ידיעות ,בה צוטט ,כביכול ,מנכ"ל חברת ( Uralkaliלהלן" :הידיעה
העיתונאית") .בידיעה זו דווח כי בכוונת  Uralkaliלהתחיל לפעול להגדלת נתח השוק שלה
באמצעות העדפת כמות על מחיר ,וכי לדעת מנכ"ל  Uralkaliהשינוי במדיניות המסחר עלול
להוביל לירידה במחיר האשלג בשוק עד כדי נקיבת מחיר יעד של .300$
 .9בו ביום ירד מחיר מניית "כיל" בצורה ניכרת – ירידה של כ.18% -
 .10במסגרת דיווח רבעוני שניתן שבוע לאחר מכן ,ביום  ,7.8.2013דיווחה "כיל" על אירועים אלו
כדלקמן:
"ב 30ביולי  ,2013הודיעה יצרנית האשלג הרוסית  URALKALIעל פרישה מחברת
השיווק  ,BPCהמשותפת ל URALKALI-הרוסית ו BELARUSKALI -הבלרוסית.
בעתונות ,צוטט מקור ב URALKALI-שהצהיר כי בעקבות הפסקת השיווק המשותף
של החברות URALKALI ,תשנה את האסטרטגיה המעדיפה מחיר על כמות ותגדיל
את כמויות מכירות האשלג מתוצרתה ,פעולה אשר צפויה לגרור לתגובה דומה
מיצרנים אחרים .הודעה זו יוצרת אי ודאות באשר למחיר האשלג ומגדילה את
הסיכון לירידת מחירים בטווח הקצר .עם זאת בטווח הארוך מגמות השוק הן לגידול
בביקושים אשר מביא לעליות מחירים".
מושגי יסוד
 .11טרם אעבור לסקירת טענות הצדדים ,אבקש להגדיר באופן לא ממצה שני מושגים אשר יחזרו
במסגרת פסק דין זה פעמים רבות – קרטל והתאמה אוליגופוליסטית.
 .12קרטל הוא מצב בו תקשורת והסכמות בין מתחרים מביאות להגבלה של התחרות ביניהם ,ובכך
למחיר לא תחרותי של המוצר .האיסור על קרטל בישראל הוא חלק מהאיסור הקיים בחוק
ההגבלים העסקיים תשמ"ח( 1988-להלן" :חוק ההגבלים העסקיים") על הסדר כובל ,המוגדר
(סע'  )2כ"-הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים ,לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו
באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר ,או
חלק מהם ,או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר".
 .13קרטלים רבים מתאפיינים בחוסר יציבות פנימי ובסטייה מהסכמות ,שהרי ,כדבריו של השופט
רובינשטיין ,אם נכונים עבריינים להערים על החוק ועל הציבור מדוע לא יערימו זה על זה ( ע " פ
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 2560/08מדינת ישראל – רשות ההגבלים העסקיים נ ' וול  ,פס ' רכט (( )6.7.2009להלן:
"עניין וול")) .כמו כן ,קרטלים חשופים להתפרקות עקב פעולות אכיפה של הרשויות במדינות
השונות בהן הם אסורים.
 .14בעוד שקרטל הוא תופעה בלתי חוקית ,המבוססת על תיאום הנובע מתקשורת בין מתחרים,
התאמה אוליגופוליסטית ,המכונה גם "קשר שבשתיקה" – "הוגדרה בפסיקה ובספרות
כהתנהגות מקבילה או חקיינית של מתחרים ,הקובעים את מדיניותם העסקית תוך הבאה
בחשבון של תגובתם הצפויה של מתחריהם והעתקתה ,אך מבלי שתואם וסוכם על כך ביניהם
ומבלי שהם מתערבים בתנאי השוק ,אלא רק מגיבים עליהם" (עניין וול ,פס' קד לפסק דינו של
השופט רובינשטיין) .לעומת קרטל ,האסור לרוב במדינות בעלות מדיניות כלכלית תחרותית ,נקבע
בפסיקה כי התאמה אוליגופוליסטית ,אשר גם בה מוגבלת רמת התחרותיות ,היא מותרת (שם).

טענות הצדדים
תמצית בקשת האישור
 .15לטענת המבקשת ,הבקשה סבה סביב הטעיה ואי גילוי מכוון מצד "כיל" ביחס להיותה "צד
לקרטל ,או צד לתיאום מחירים ,או היותה מושפעת ישירות מקיומו של קרטל או מחשד לקיומו
או מתיאום מחירים ,או משיווק משותף של הגורמים העיקריים בשוק האשלג ,והיותה נהנית
באופן ישיר ומשמעותי מקרטל או מתיאום מחירים ,או כי מחיר המוצר העיקרי שלה והמשפיע
ביותר על רווחיה והכנסותיה אינו נקבע בתנאי שוק חופשי( "...ראו פס'  3לבקשת האישור).
 .16לטענת המבקשת ,ביום בו הודיעה חברת  Uralkaliאת ההודעה הרשמית הופסק הקרטל וקרסו
מחירי מניית "כיל" .לטענתה ,הייתה זו הודאה ברורה בקיום הקרטל ותחילת פירוקו ,פירוק
שתוצאתו ירידה משמעותית במחיר האשלג .הקשר הסיבתי בין אי הגילוי וההטעיה לבין הנזק
שנוצר עם הגילוי ברור ומידי – בו ביום ,לטענת המבקשת בבקשת האישור ,צנח מחיר המניה בכ-
 ,18%בתוך יומיים הושלמה ירידה של  21%ובחודש שאחרי המשיך המחיר לצנוח .בעת הגשת
הבקשה עמדה הירידה במחיר המניה על  .26%הקשר הסיבתי מתחדד לאור צניחת מחירי המניות
בכלל חברות האשלג ,בו זמנית ומידית ,בשיעורים גבוהים .לטענת המבקשת ,קשר סיבתי זה
ממלא את שנדרש בדיני הנזיקין ולצורך התביעה.
 .17המבקשת טוענת כי נגרמו לציבור מחזיקי המניות נזקים בשווי מיליארדי שקלים עקב האמור,
וכי לא ניתן היה לצפות את הנזקים שכן "כיל" הסתירה ,בכל הדוחות שהגישה עד לקריסת
המניה ,שרווחיותה מושפעת ישירות מהקרטל או מהתיאום ,גם אם אינה צד להם .בכך ,נמנעה
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אפשרות הציבור להסיק מסקנותיו ולתמחר בהתאם את שווי החברה" .כיל" ,מנהליה ובעלי
השליטה בה ,הותירו את המשקיעים חשופים לירידה דרמטית בשווי המניה עת נפגע הקרטל.
 .18המבקשת מנסה לבסס את בקשתה על שתי הטעיות נטענות .הראשונה נוגעת באי הגילוי לעניין
קיומו של קרטל או חשש לקיומו ,כאשר "כיל" עצמה ,על פי הנטען ,היא חלק מהקרטל או נשענת
עליו לצורך קביעת מחיר האשלג .השנייה נוגעת באי גילוי "כיל" בדיווח מידי על ההודעה
הרשמית ,אשר הובילה לטענת המבקשת ,לתחילת פירוקו של הקרטל.
 .19המבקשת טוענת כי לחשד לקיומו של קרטל ישנה השלכה ישירה ומידית על מחיר האשלג העולמי,
ומכאן על המחיר בו "כיל" מוכרת אשלג ,בין אם "כיל" מתאימה מחיריה למחירי הקרטל ובין
אם בדרך אחרת .המבקשת מוסיפה כי "כיל" ובעלת השליטה בה ,החברה לישראל ,נהנות מקיומו
של הקרטל ומהמחיר הגבוה המלאכותי של מניות החברה עקב אי הגילוי ,באופן ישיר או עקיף,
כאשר ההנאה אינה בשוליים שכן עיקר הכנסותיה של "כיל" מקורן באשלג ,מוצר שמחירו אינו
נקבע בתנאי שוק חופשי .לטענת המבקשת ,למשיבים היה כל המידע לעניין הקרטל והשפעתו על
המחיר ועל שווי "כיל" .נוכח היות האשלג מקור עיקרי להכנסותיה ,ולצד הרווחיות העצומה בשל
המחיר המתואם ,עסקינן בפרט מהותי שלא גולה בנוגע לעסקי החברה .אי הגילוי מתייחס לקיומו
של קרטל בינלאומי ,של מנגנון תיאום בין  5החברות הגדולות בעולם ,של שיווק משותף לחלק
מהן ,של העברת מידע ביניהן או של תיאום הכמויות הנמכרות והגבלתן – העלולים להשפיע על
המחיר העולמי של האשלג .המבקשת מתייחסת במסגרת בקשת האישור לכל המפורטים לעיל,
כולל החשד לקרטל ,בשם "קרטל" ולרוב לא מבצעת הבחנה ביניהם.
בנוסף ,מתייחסת בקשת האישור לאי גילוי של פעולות שבוצעו על ידי חלק מהקרטל אשר
משמעותן הכלכלית היא ככל הנראה שבירתו.
 .20לטענת המבקשת ,אי גילוי פרטים הנוגעים לקביעת מחיר האשלג בעולם וב"כיל" ,כמו גם אי גילוי
חששות לעניין הקרטל ויכולתו להשתנות במהירות ולפגוע בחברה ,הוא אי גילוי שדינו כדין
הטעיה .עסקינן באי גילוי של פרט בעל השפעה כמעט וודאית על שווי המניות ועל שיקולי
המשקיעים .המבקשת מדגישה כי אין היא טוענת לעניין השאלה האם אכן היה קרטל אם לאו,
או האם "כיל" הייתה צד לו .לטענתה ,די להוכיח חשד סביר לקיומו ,כאשר תוצאות החשד
לקרטל או קיומו בפועל ,בהיעדר גילוי ,זהות מבחינת המשקיעים.
 .21לטענת המבקשת ,פוטש MOSAIC ,ו AGRIUM-הקנדיות מאוגדות בקרטל בשם CANPOTEX
(להלן" :הקרטל הקנדי") ואחראיות יחדיו לכ 35%-ממכירות האשלג בעולם .הן מתאמות את
היקף הייצור ומוכרות במשותף דרך חברה אחת ,על אף שכביכול מתחרות האחת בשנייה .כך,
מביאות לעלייה במחיר ולשמירתו גבוה גם בעת ירידה בביקוש .פוטש היא החברה הראשית
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בקרטל הקנדי והיצרנית והמוכרת הגדולה בעולם של אשלג .אם כן ,טוענת המבקשת ,קיים לכל
הפחות קרטל אחד עם השפעה מאסיבית על השוק ,כאשר ראשת הקרטל היא בעלת עניין ב"כיל".
ידיעת "כיל" על החשד לקיום הקרטל מתחייבת נוכח העובדה שפוטשקורפ מחזיקה במניות "כיל"
ומהווה ,באמצעות פוטש ,חלק מתאגיד השולט בכ 35%-מהשוק העולמי.
 .22לטענת המבקשת Uralkali ,ו Belaruskali-מקיימות קרטל באמצעות חברת שיווק משותפת בשם
( BPCלהלן" :הקרטל הרוסי") ,דרכה מוכרות הן אשלג .קרטל זה שולט בכ 35%-משוק האשלג
בעולם .ביחד ,שולטים הקרטל הקנדי והקרטל הרוסי בכ 70%-מהשוק העולמי .שני הקרטלים
משתפים פעולה לשם שמירת המחיר גבוה ,בעיקר על ידי הקטנת היקף הייצור .לשם המחשת
השפעת הקרטל העולמי על המחיר ,מציינת המבקשת כי משנת  2003ועד שנת  2013נצפתה עלייה
של  30%בכמות שפוטש ייצרה ומכרה ,אך עלייה של  600%במחיר עבור טון.
 .23המבקשת מבקשת לבסס את עובדת קיומו של הקרטל ומפנה לשלושה מאמרים בנושא .כן ,מפנה
היא לדו"ח מידע ראשוני אשר הוגש ל .Competition Commission of India (CCI) -בנוסף ,מפנה
היא לפסיקה שניתנה בחודש יוני  2012בבית המשפט הפדראלי לערעורים ,המחוז השביעי ,ארצות
הברית – ) .Minn-Chem, Inc. V. Agrium Inc., 683 F.3d 845 (2012פסק הדין עוסק בתביעה
ייצוגית כנגד ,בין היתר ,כל החברות בקרטל הרוסי ובקרטל הקנדי ,כהגדרת המבקשת ,ונוגע
בשאלת קיומו של קרטל עולמי בשוק האשלג .לטענתה ,בית המשפט שם ציין בהחלטתו עובדות,
כעובדות שנקבעו בערכאה דלמטה ואין עליהן עוד מחלוקת ,מהן עולה במפורש קיומו של הקרטל
והאופן בו פועל .המבקשת אינה טוענת שהנקבע בארצות הברית מחייב כאן ,אלא כי הקביעות
שם מבססות חד משמעית כי "כיל" ,אשר חברה מבעלי העניין בה הייתה צד להליך שם ,ידעה ,או
הייתה אמורה לדעת ,שישנה טענה לקיומו של קרטל עולמי" .כיל" ידעה זאת ,ידיעה בפועל ,בתור
גורם משמעותי בשוק שמכירותיו מהוות  9%מהמכירות בעולם .כמו כן ,המבקשת מציגה תגובה
שפרסמה חברת מעלות ביום  4.8.2013הנוגעת בהודעת חברת  Uralkaliוהשלכותיה על "כיל".
המבקשת גורסת כי אין ספק ש"כיל" ידעה ,קודם להודעת מעלות ,על השפעת הקרטל או פירוקו.
 .24לטענת המבקשת" ,כיל" דיווחה על הודעת  Uralkaliרק במסגרת הדיווח הרבעוני כאמור ,וזאת
כעניין של מה בכך ,בין שלל נתונים אחרים ולאחר הצניחה במחיר המניה .המבקשת טוענת כי
הדיווח חסר התייחסות לקיומו של הקרטל ולהשפעת ההודעה על החברה ועל מחיר המניה ,שצנח
בשיעור של מעל  .25%המבקשת מוסיפה כי על "כיל" היה לפרסם דיווח מידי עוד ביום ,30.7.2013
היום בו פורסמה הודעת  ,Uralkaliלפי חוק ניירות ערך ותקנות  30ו 36-לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,תש"ל( 1970-להלן" :תקנות הדוחות") .זאת ,שכן מדובר לטענתה באירוע
החורג מעסקי התאגיד הרגילים ובעל השפעה מהותית עליו .לטענת המבקשת ,עצם העובדה
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ש"כיל" החליטה להתייחס לכך ,גם אם באיחור ,מצביעה על רלוונטיות האירוע עבור המשקיעים
והחברה ,ולכן ,מסיקה המבקשת כי על "כיל" היה לדווח גם על העובדות שקדמו לפרישת Uralkali
מהקרטל הנטען .המבקשת טוענת שההתייחסות מוכיחה כי הייתה חשיבות לשיווק המשותף,
שהייתה אסטרטגיה המעדיפה מחיר על כמות ,שהגדלת כמות המכירות צפויה לגרור תגובה דומה
מיצרנים אחרים וכי הסיכון לירידת מחירים גדל.
 .25לטענת המבקשת ,בהתאם לדיווח הכספי של "כיל" בדו"ח השנתי לשנת  ,2010אשלג הוא המוצר
הנמכר ביותר שלה .בשנת  2010עמדו הכנסותיה מאשלג על סך של כ 1.96-מיליארד דולר ,מתוך
סך מכירות של כ 5.6-מיליארד דולר .בשנים  2001ו 2012-היוו מכירות האשלג  84%ו86%-
בהתאמה מהרווח התפעולי של "כיל" .אם כן ,לטענת המבקשת ,על פי הצהרות "כיל" עצמה,
האשלג תורם את הנתח הגדול ביותר לרווחיה של "כיל" בשנים האחרונות .על כן ,כל שינוי
במחירו העולמי משפיע בוודאות ומידית על שווי "כיל" ועולה בגדר מידע מהותי.
 .26המבקשת מציינת כי מדיווחי "כיל" עולה כי היא מודעת לקרטל ואף משתפת עימו פעולה .כאמור,
הקרטל השפיע על מחיר האשלג בין היתר דרך הקטנת ההיצע ביחס לביקוש .המבקשת טוענת כי
מדוחותיה של "כיל" עולה שגם "כיל" נהגה להקטין ייצור במכוון ,בניגוד לאינטרס העסקי שלה.
כך ,לפי הצהרתה של "כיל" ,כושר הייצור הפוטנציאלי של אשלג על ידה הוא  6מיליון טון בשנה.
המבקשת טוענת כי לפי הדיווחים השנתיים של "כיל" ,בין השנים  2006-2012ייצרה היא
בהיקפים של  80%ואף פחות מכושר הייצור הפוטנציאלי שלה .המבקשת תוהה – מדוע ליצרן של
מוצר כה רווחי לנצל פחות מ 80%-מכושר הייצור שלו בניגוד לאינטרס העסקי שלו .בנוסף ,מאחר
ו"כיל" אינה מהשחקנים הגדולים ביותר בשוק ,אין בהגדלת הייצור העצמי שלה כדי להשפיע על
השוק כולו – ביכולתה של "כיל" להגדיל את היקף מכירותיה מבלי להשפיע על המחיר .על אף
האמור" ,כיל" אינה מייצרת במלוא כושר הייצור שלה ,וכובלת עצמה במכוון לקרטל .המבקשת
מציינת כי פעולה בניגוד לאינטרס עצמי ,בייחוד לעניין היקף ייצור ,היא גורם מצרפי ידוע בפסיקה
האמריקאית המעיד על הגבל עסקי וקיום קרטל.
 .27בשנת  2010דיווחה "כיל" על תנאי התחרות בעולם בתחום הדשנים ,אליו משתייך האשלג .לטענת
המבקשת אלו דיווחי כזב בהיותם חלקיים" .כיל" דיווחה כי מתחריה העיקריים בתחום האשלג
הן חברות פוטש Uralkali ,Belaruskali ,ועוד .אולם ,לא דיווחה היא שהחברות הקנדיות
והחברות הרוסיות מוכרות מוצריהן במשותף או כי ישנו חשד לקרטל" .כיל" אף לא ציינה
שמתנהל הליך של תביעה ייצוגית בארצות הברית ,במסגרתו נטענו טענות לקיומו של קרטל .גם
בדיווח לשנת  2011בו דיווחה על מתחריה ברמה העולמית ,נעדר המידע .שם ,נעדר גם מידע לעניין
קביעת בית המשפט בארצות הברית בהליך האמור ,לפיה לכאורה יש ממש בטענות התובעים .כך
היה גם בדיווח לשנת  .2012עם זאת ,על עסקאות ש"כיל" מבצעת בתחום האשלג היא מדווחת
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לפי כמויותיהן ומחיריהן המדויקים .פעולה זו מעידה כי "כיל" מכירה בכך שלמחיר שבו היא
מוכרת אשלג יש השפעה מהותית על מחיר המניה ועל הידע שהציבור נדרש לו בדבר פעולותיה.
לכן ,היה עליה לפרסם שמחיר זה נקבע כתוצאה מקרטל.
 .28לטענת המבקשת ,אין לשלול את האפשרות לפיה "כיל" מפרסמת את מחיר והיקף העסקאות
המדויקים כדיווח לקרטל" .כיל" אף מציינת כי מחירי העסקאות דומים למחיר בו נעשו לאחרונה
עסקאות עם יצרנים אחרים בשוק.
 .29המבקשת טוענת כי על פי החוק פרט מטעה טומן בחובו גם פרט חסר ,משמע אי גילוי .המבקשת
מפנה לתקנה (36א) לתקנות הדוחות ,ממנה עולה כי מעבר לדיווח הראשוני בתשקיף ,קיימת חובת
דיווח אקטיבית על כל אירוע החורג מעסקי התאגיד הרגילים בשל היקפו ,בשל השפעתו על
התאגיד ובשל השפעתו על מחיר ניירות הערך של התאגיד .המבקשת טוענת כי קיומו של הקרטל,
השינויים בו ופעולת "כיל" בהתאם לו ,הם אירועים בעלי השפעה מהותית אשר היו חייבים
בפרסום מידי .עוד מפנה המבקשת לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה
וצורה) ,תשכ"ט( 1969-להלן" :תקנות פרטי תשקיף") ,אשר גם לפיהן ,לטענתה ,עמדה ל"כיל"
חובה לדווח על חשד לקרטל.
 .30לעניין חובת פרסום דבר הקרטל בדו"ח מידי ,מפנה המבקשת לע"א  1928/93רשות ניירות ערך נ'
גיבור סברינה בע"מ ,פ"ד מט( ,)1995( 186 ,177 )3אשר עסק בחובת דיווח על מחלתו של נושא
משרה בכיר בחברה .לטענת המבקשת דיווח מידי ביום בו פורסמה הודעת  ,Uralkaliאשר היה
מתייחס להפסקת התיאום והשיווק המשותף ולהשפעת ההודעה על מחיר האשלג ועל "כיל" ,היה
ביכולתו לעצור ,לפחות מאותה נקודה ואילך ,את ההטעיה ולהקטין את הנזק .כמו כן ,לטענת
המבקשת אין מניעה לפרסום הדברים על ידי "כיל" .כן ,אין סיבה לעיכוב בפרסום ,על אף
שבמקרה דנן ממילא לא היה עיכוב אלא אי פרסום .המבקשת מפנה לסיפא של תקנה (36ו)
לתקנות הדוחות וטוענת כי אין מדובר בעניין שהוא מן המפורסמות שאינו חב בדיווח .זאת ,שכן
דבר הקרטל אינו ידוע ברבים ,ואם היה ידוע ,הרי שהיקף ידיעת "כיל" בדבר הקרטל והשפעתו
שונה מהיקף ידיעת הציבור .בכל מקרה גם אם המידע היה בידי הציבור ממקורות אחרים ,לפי
תקנה זו מידע שיש לו השפעה מהותית על עסקי התאגיד ,גם אם ידוע ממקורות אחרים ,על
החברה לגלותו באופן מסודר במסגרת דיווחיה .המבקשת מציינת שגם אם קיימת חשיפה פלילית
או אזרחית ל"כיל" ולמנהליה בגין פרסום כאמור ,בארץ או בעולם ,אין בכך כדי להקנות הגנה
מפני החובה לפרסם.
 .31המבקשת מפנה לסעיף 38ג לחוק ניירות ערך .לטענתה ,לפי סעיף זה ,האחריות לנזק בשל פרט
מטעה בדו"ח ,בהודעה או במסמך חלה על כלל המשיבים – הדירקטורים והמנכ"ל .יתרה מזאת,
טוענת המבקשת כי אי הגילוי היווה גם הטעיה ולכן עוולה לפי פקודת הנזיקין ,וכי המשיבים הפרו
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חובתם על פי סעיף  253לחוק החברות ,תשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות") באופן המקים
לקבוצה זכות לפיצוי בגין הנזק שנגרם לה.
 .32המבקשת מדגישה כי ביחס לעילות שמקורן בדיני ניירות ערך ,לא נדרש מן התובעים להראות כי
אכן הסתמכו בפועל על הפרט המטעה בעת רכישת ניירות הערך.
 .33לטענת המבקשת ,קרטל הוא "יצור כלכלי" מלאכותי ,המאפשר השגת רווחים שלא בהתאם
לתנאי השוק ונתון תמיד לשינויים .חוקי מדינת ישראל והעולם המערבי אוסרים על שיטת פעולה
זו .המבקשת מפנה לחוות הדעת מטעמה ,שם צוין כי קרטל נוטה לקרוס בסופו של דבר –מעצמו,
ביוזמת המשתתפים בו או עקב קביעה שיפוטית .על המשיבים היה להניח כי "לא לעולם חוסן".
לכן ,היה עליהם לדווח למשקיעים לגבי הקרטל ,לגבי האפשרות שיחדל מלפעול ולגבי ההשפעה
הצפויה שיש לכך על מחיר האשלג .ואכן האירועים שתוארו אשר במרכזם פרישתה של Uralkali
מהקרטל הרוסי ,הובילו לנפילת הקרטל ולתחרות חופשית בשוק.
 .34לטענת המבקשת ,הכלל שיש ליישם לשם קביעת הנזק שנגרם עקב אי גילוי או הטעיה בניירות
ערך הוא כלל חסרון הכיס ,המבוסס על ההפרש בין שער המניה טרם גילוי התרמית לשערה לאחר
הגילוי .במקרה שלפנינו מדובר בהפרש בין השער ביום  ,29.7.2016יום קודם להודעת ,Uralkali
לבין השער יום אחד או שלושה ימים לאחר הגילוי .המבקשת מציינת כי שיטת חסרון הכיס
נתקלת בקושי כאשר לא כל שינוי ניתן לייחס לאי הגילוי שכן שערי המניות מושפעים לעיתים גם
ממגמות כלליות בשוק ההון .במקרה דנן ,טוענת המבקשת ,נתוני שער המניה שנה קודם לאירוע
מסירים חשש זה .אין מדובר במגמה ,אם כי בגילוי של עובדה ששינתה את מצב החברה לרעה –
באופן מידי.
 .35המבקשת טוענת כי אמנם הנזק הנתבע גבוה ,אך עסקינן בחברת ענק ,בציבור רב המחזיק במניות
החברה ובהטעיה יוצאת דופן לגבי עניין מהותי .בכל מקרה ,זהו הנזק הישיר שנגרם ,ויש
באפשרותה של "כיל" לשאת בנזק מבלי להתמוטט.
 .36לטענת המבקשת ,התביעה דנן מתאימה לניהול כייצוגית כאשר הגדרת הקבוצה היא כל מי
שהחזיק במניית "כיל" לפני יום  ,31.7.2013למעט בעלי עניין ונושאי משרה בחברה .לטענת
המבקשת ,לכל חברי הקבוצה נגרם נזק מירידת שער המניה עקב הגילוי המאוחר בדבר הודעת
 .Uralkaliזאת ,בין אם אותו חבר בקבוצה מכר את המניה לאחר מכן ובין אם לאו.
 .37לטענת המבקשת ,מתקיימים בבקשה כל התנאים הנוספים להגשתה ולאישורה של התובענה
כייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו( 2006-להלן" :חוק תובענות ייצוגיות").
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המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו
ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
תמצית תגובת המשיבים  1-2ו 4-14-לבקשת האישור
 .38המשיבים  1-2ו( 4-14-להלן" :המשיבים") מבהירים כי "כיל" לא הייתה צד או שיתפה פעולה עם
קרטל או תיאום מכל סוג שהוא .המשיבים לא ידעו וגם כיום אינם יודעים על קרטל או תיאום
בשוק האשלג העולמי .כל שהיה ידוע ל"כיל" הוא קיומו של שיווק משותף של אשלג על ידי כמה
שחקנים בשוק האשלג העולמי – ועל כך דיווחה .המשיבים מדגישים כי דיווחי החברה נעשו כדין
וללא דופי .לטענת המשיבים ,המבקשת בעצמה מתקשה להצביע על אותו פרט מטעה הנטען על
ידה .המדובר במסע דייג פסול מצד המבקשת .כן ,המצהיר מטעם המבקשת הצהיר כי מקור
ידיעותיו הוא "מה שהוסבר לי על ידי באי כוחי ...והן בהתאם לחוות הדעת של מומחה...
שמצורפת לבקשה" .מכאן מסיקים המשיבים כי אין למבקשת או למצהיר מטעמה ידיעות של
ממש.
 .39המשיבים מוסיפים כי החלופות העובדתיות הסותרות שהציגה המבקשת ,נוגדות את תקנה (72ב)
לתקנות סדר הדין האזרחי ,תשמ"ד 1984-לצד תקנה (19א) לתקנות תובענות ייצוגיות ,תש"ע-
 .2010הדבר מלמד על הדלות הראייתית שבסיס הבקשה ומקשה על הבנת טיעוניה .כן ,לטענתם,
קיים פגם בהגדרת שלל החלופות שבסעיף  19לבקשת האישור כ"קרטל" .ברי כי אין דין קרטל
בלתי חוקי כדין הסדר חוקי בין מתחרים .הסדר בלתי חוקי חשוף במידה גבוהה יותר לשינוי או
לפירוק ,בין מחמת חשש שיתגלה ובין מחמת "דילמת האסיר" המובילה חברים בקרטל לפעול
בניגוד להסכמותיהם .ככל שמדובר בהסדר חוקי ,במיוחד כזה שהוא שקוף וידוע לכל ,נעלמים
התמריצים לשינויו .ברם ,על מנת לפשט את הדיון ,גם המשיבים כורכים ביחד את החלופות ,תוך
שמירת מלוא טענותיהם בעניין .המשיבים מציינים כי די באמור כדי לדחות את הבקשה ,לנוכח
הדרישה כי המבקשת תוכיח טענותיה גם במישור הראייתי.
 .40המשיבים מציינים כי חלק מיצרני האשלג מייצאים תוצרת במשותף באמצעות שני תאגידי סחר
–  ,BPCאשר איחד שיווק של חברת  Uralkaliושל חברת  Belaruskaliעד להודעה מיום ,30.7.2013
ו ,CANPOTEX-אשר מאחד חלק מן השיווק של  Agrium ,PCSו . Mosaic-המשיבים מבהירים כי
למיטב ידיעת "כיל" ,גם קודם ליום  30.7.2013שיווקה  Uralkaliרק חלק מהאשלג שייצרה
באמצעות  50% – BPCמהאשלג שלה שווק ישירות באמצעות זרוע השיווק שלה עצמה .כך גם
 Belaruskaliנהגה למכור אשלג שלא באמצעות  .BPCגם תאגיד השיווק המשותף הקנדי,
 ,CANPOTEXשהמבקשת מכנה "הקרטל הקנדי" ,לא ריכז בידיו את מלוא שיווק האשלג של
החברות הקנדיות.

 11מתוך 67

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו
ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
 .41עובדה הידועה לכל היא שהשיווק המשותף נעשה בגלוי וביודעין ,תחת עינן הפקוחה של הממשלות
הרלוונטיות .זאת ועוד ,למיטב ידיעת "כיל" השיווק המשותף אינו מהווה קרטל ולא הוכרז ככזה.
לא הייתה ,ואין עד היום ,החלטה רשמית של גורם מוסמך בנוגע לקיומו של קרטל או תיאום
מחירים או כמויות בשוק האשלג" .כיל" לא מוסמכת להכריז על כזה בדיווחיה .בשנת  ,2008בשיא
עליית מחירי האשלג ,בחנה רשות הסחר האמריקאית (להלן ,)"FTC" :האחראית בין היתר על
אכיפת דיני התחרות בארצות הברית ,את שוק הדשנים ואת השאלה האם עליית המחירים מקורה
בכשלי שוק והאם הגורם לכך היה שיווק משותף בין חלק מהיצרנים .לטענת המשיבים ,המסקנה
הייתה חד משמעית – עליית מחיר האשלג נבעה ישירות מגידול מתמשך בביקוש לדשנים לצורך
גידולים חקלאיים .לא נמצאה השפעה של השיווק המשותף .עמדה זו תואמת את הערכות "כיל"
ומשמשת אבן בוחן לסבירותן.
 .42מבנה שוק האשלג ,התחרות בו והשיווק המשותף לחלק מהיצרנים בו ,דווחו על ידי "כיל" כנדרש
בדין" .כיל" דיווחה שהיכולת להתחרות בשוק תלויה בעיקר בעלויות ייצור ולוגיסטיקה ,וכי חסמי
כניסה גבוהים מקשים על כניסת שחקנים חדשים לשוק .מעבר לכך ,לא היו ל"כיל" ידיעות על
תיאומים .ההיפך הוא הנכון – המידע שבידי "כיל" לימד ומלמד על שוק תחרותי ,ששחקניו
מתחרים על לקוחות ,מגדילים את כושר הייצור שלהם ועוד .לאור זאת ,השוק נותח ודווח על ידי
החברה כשוק תחרותי מועט מתחרים .לפי הידוע ל"כיל" ,במשך השנים חלו תמורות של ממש
במקורות האספקה של לקוחות בולטים בעולם בשל התחרות ,ולכך מביאים המשיבים מספר
דוגמאות" .כיל" מבקשת להעיד מ"ידיעה אישית" על קיומה של תחרות ערה בשוק .הטענות
לקרטל או לחשש לקרטל ושלל החלופות ,למיטב ידיעת החברה ,אינן נכונות ומניתוח שוק האשלג
עולים ממצאים אחרים לחלוטין .די בכך ,לטענת המשיבים ,כדי ללמד שלא נפל דופי בדיווחי
החברה.
 .43לטענת המשיבים Uralkali ,הודיעה את הודעתה הרשמית במפתיע .לדעת "כיל" ולאור ניסיונה
בשוק ,שינוי דרך השיווק של  Uralkaliכלל לא היווה שינוי משמעותי בשוק האשלג ,וודאי שלא
היה בו כדי להשפיע משמעותית על מחיר האשלג בשוק העולמי ואף לא על מחיר מניית "כיל".
לראיה ,מקרים קודמים של יצירת זרועות שיווק משותפות ופירוקן ,כגון סיום השיווק המשותף
של  Uralkaliושל  CANPOTEXביום  ,1.6.2003לא הביאו לתוצאות כמו אלו שעליהן מצביעה
המבקשת .המשיבים מפנים בעניין זה לחוות דעתו של מר פרלמן ,המומחה מטעמם .להערכת
"כיל" לא היה קשר סיבתי בין ההודעה הרשמית לבין הירידה במחיר .ככל שיכולה הייתה "כיל"
להעריך ,היום ובזמן אמת ,הסיבה לירידה הייתה טמונה בדברים שדווחו באותו יום באופן לא
פורמאלי בידיעה העיתונאית .לפי אותה ידיעה עיתונאית Uralkali ,התכוונה לפתוח ב"מלחמת
מחירים" במטרה להגדיל את נתח השוק שלה .הדבר הוביל לחוסר וודאות בשוק העולמי ובשל
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המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו
ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
כך ,מעריכה "כיל" ,חלה ירידה במנייתה ומניותיהן של חברות אשלג נוספות .מטבע הדברים,
הורדת מחירים על ידי שחקן מרכזי בשוק ,שהמוצר הנמכר בו הוא  ,commodityמשפיעה בהכרח
על המחירים בשוק כולו .מכאן ,שהושפע גם מחיר מניית "כיל" ,שהמוצר המרכזי שהיא מוכרת
הוא אשלג.
 .44המשיבים מדגישים כי עסקינן בידיעה עיתונאית גרידא ,שלא נתמכה בדיווחים רשמיים של
 ,Uralkaliאף לא לאחר פרסומה" .כיל" לא יכולה להעריך ,ולא יכולה הייתה להעריך בזמן אמת,
את מהימנות ואמינות הדברים .כך" ,כיל" לא יכולה הייתה לדעת האם המהלך החדש של
 Uralkaliיגיע לכלל פעולה .גם אם מנכ"ל  Uralkaliהוא אכן הגורם שמסר את הפרטים" ,כיל"
עדיין לא יכולה הייתה לדעת אם אלו הצהרות כלליות או חלק ממהלך הפחדה שכוון כלפי חברת
 .Belaruskaliיתרה מכך ,העובדה שהמידע שפורסם בידיעה העיתונאית לא נכלל בהודעה
הרשמית ,בעוד יצאו הן באותו היום ממש ,יש בה כדי לגרוע משמעותית ממהימנות הידיעה
העיתונאית .על אף שידעה "כיל" על הידיעה העיתונאית ,לא היו בידה הכלים לבחון את תוכן
הדברים שנמסרו בה .לטענת המשיבים ,לא מוטלת על "כיל" חובה לדווח על ידיעות מעין אלו.
 .45המשיבים מוסיפים כי גם אם האמור בידיעה העיתונאית שיקף נאמנה את עמדתה הרשמית של
 ,Uralkaliככל שיכולה "כיל" להעריך ,הטעם שניצב בבסיס מהלך זה לא היה טעם רציונאלי-
כלכלי ,וסופו של השינוי עליו הוצהר ,אם יינקט בפועל ואם יאריך ימים ,שרק יפגע בחברת
 .Uralkaliהמשיבים מסבירים כי  Uralkaliיכולה הייתה להגדיל רווחיה ,תיאורטית ,אם הגידול
הצפוי בהיקף מכירותיה (עקב הורדת המחירים) היה "מפצה" על הקיטון ברווחיה (כתוצאה
מאותה הורדת מחירים) .ברם ,כדי שאפשרות זו תתקיים בפועל ,נדרשת ,לטענת המשיבים ,אחת
משתי הנחות – א) שבעקבות הורדת המחירים של  Uralkaliתגדל הצריכה הכוללת בשוק (הגדלת
העוגה) .הנחה זו אינה סבירה שכן הביקוש לאשלג קשיח יחסית .ב) שבעקבות הורדת המחירים
של  Uralkaliיגדל חלקה בצריכה הקיימת בשוק (הגדלת פלח  Uralkaliבעוגה) ,שכן צרכנים יעדיפו
את מחיריה הנמוכים .ברם ,מאחר שהמוצר הומוגני יחסית ,אפשרות זו מניחה באופן בלתי סביר
שמתחרי  Uralkaliידבקו במחיריהם הקודמים ויסכימו לאבד נתח גדול מחלקם בשוק לטובתה.
לטענת המשיבים ,הדברים מלמדים ש"כיל" לא הייתה צריכה לצפות אפשרות ששחקן מרכזי
בשוק יחליט "לשבור" את שיווי המשקל התחרותי שהתקיים בו.
 .46כן ,מוסיפים המשיבים ,אחת ההנחות בשוק היא שמהלך  ,Uralkaliככל שיש בו ממש ,נבע
משיקולים פוליטיים הנוגעים ליחסי הכוחות בין רוסיה לבין בלארוס .היריבות הדיפלומטית אף
הביאה למעצרו של מנכ"ל  Uralkaliבהוראת נשיא בלארוס בעת ביקורו שם ,סמוך לאחר פרסום
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ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
הידיעה העיתונאית .הערכה אחרת הרווחת בשוק היא שהמהלך נבע מניסיון של גורמים ב-
 Uralkaliלהפיק רווחים אישיים תוך ניצול פוזיציות שורט שהיו בידיהם באותה עת .עסקינן
בסברות שלחברה אין ידיעה אישית לגביהן או דרך לאשש אותן .כך או כך ,טוענים המשיבים,
התרחיש עליו דווח בעיתונות חורג ממתחם הצפיות הסבירה של "כיל".
 .47המשיבים מציינים כי בעקבות הירידה במחיר מניית "כיל" ,התקיימה ,ביום  ,30.7.2013שיחת
טלפון בין נציג מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך (להלן" :הרשות") ,לבין היועצת המשפטית
של החברה .זו פירטה באוזני הנציג את עמדת "כיל" ,לפיה לאחר שהחברה נתנה דעתה לנפילה
בשער המניות הגיעה היא למסקנה שאין בידה לפרסם דיווח מידי .היועצת המשפטית הסבירה כי
להערכתה מקור הירידה במחיר נעוץ בידיעה העיתונאית ולא בהודעה הרשמית ,ומכיוון שמדובר
במידע ממקור תקשורתי של"כיל" אין יכולת לאמתו – אין היא יכולה להתייחס אליו כמהימן.
בעקבות ההסבר הודיע נציג הרשות כי לא יתערב בהחלטת "כיל" .מכאן ,טוענים המשיבים ,שנציג
הרשות לא מצא כי ההודעה הרשמית והידיעה העיתונאית מצדיקות פרסום דיווח מידי ,ובהתאם
לא דרש זאת.
 .48לטענת המשיבים ,משמעות הדברים כפולה – "כיל" לא נדרשה לפרסם דיווח מידי לאחר ההודעה
הרשמית והידיעה העיתונאית; מגזירת קל וחומר לא נדרשה לדווח מראש ,בדוחותיה
התקופתיים ,על אפשרות פירוק זרוע השיווק המשותפת ל Uralkali-ול , Belaruskali-או על
אפשרות בלתי צפויה ש Uralkali-תאמץ מהלך של העדפת כמות על פני מחיר.
 .49לטענת המשיבים ,הספקולציות לגביהן טענה המבקשת כי הן חייבות בדיווח אינן עולות לכדי
מידע מהותי הנדרש בגילוי .המשיבים מפנים לחובה לכלול בדו"ח התקופתי את תיאור עסקי
התאגיד והתפתחות עסקיו כפי שחלו בשנה האחרונה .לטענתם ,עסקינן בהטלת חובת דיווח על
עובדות שבידיעת החברה .לשם כך מפנים הם להודעה שפרסמה הרשות ביום  .10.2.2010לטענתם,
לו הייתה "כיל" מדווחת על קיומם של ההסדרים להם טוענת המבקשת ,מבלי לדעת אם אלו
מתקיימים בפועל ובשעה שיש לה אינדיקציות הפוכות ,הייתה חושפת עצמה לטענה בעניין דיווח
מטעה ,ולטענות מצד מתחרים על כך שהדיווח מטיל בם דופי.
 .50לטענת המבקשת ,על "כיל" היה לפרסם דיווח גם על קיומו של חשד לקרטל .ברם ,טוענים
המשיבים ,כל עוד לא הוכח כי איזו מן האפשרויות התקיימה בפועל –אין משמעות לאי דיווח על
קיומו של חשד ,שכן בפועל אין לחשד בסיס .חובת הדיווח משתרעת על ידיעות והערכות החברה
את הדברים ,בעיני הנהלתה .אין החברה נדרשת לתת במה לכל חשש סובייקטיבי שהביע גורם
חיצוני לה .דוחות החברה נערכים בהתאם לדיני ניירות ערך ,ואין היא נדרשת או יכולה לתאר בם
כל התפתחות עתידית שייתכן ותתממש באופן שישפיע על רווחיותה או עסקיה .התרחישים
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ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
ההיפותטיים רבים ,וטעמים של מגבלת הצפיות האנושית ,כמו גם טעמים פרקטיים (כלכליים,
הצפת הציבור במידע לא רלוונטי ואף מטעה) תומכים בכך שאין לדרוש מהחברה לפרט בדיווחיה
כל אפשרות עתידית ,לצד הסתייגויותיה האפשריות .הדבר יוביל לעלויות עצומות ויאיין את
היכולת להסתמך על דיווחים .המשיבים מציינים שהטענה לפיה יש לדווח גם על חשד ש"כיל" לא
שותפה לו ,לא עולה בקנה אחד עם עמדת הרשות ששמה דגש על הפחתת הנטל הכרוך בהכנת
הדוחות ,וצמצום היקף הגילוי שכן מתן מידע לא מהותי עלול לפגוע באיכות הגילוי.
 .51המשיבים מוסיפים כי אם אכן הידיעה העיתונאית היא שהביאה לירידה במחיר המניה ,הרי
שההתפתחות שארעה בחודש יולי  2013תואמת את דיווח "כיל" כפי שבא לידי ביטוי בדו"ח
השנתי שלה לשנת  ,2012שם ,החברה ציינה במפורש כי עסקיה מתאפיינים בתנודתיות ומושפעים
מהרחבות של כושר ייצור של מתחרים בתחום האשלג .על פי הערכות "כיל" במועד כתיבת הדו"ח,
היה זה האיום העיקרי על רמת הרווחיות הנובע מצד ההיצע" .כיל" לא תיארה את האפשרות
שתהא זו  Uralkaliשתחליט להרחיב ייצור ,שכן לא ראתה אפשרות זו כאפשרות בעלת תוחלת
השפעה מהותית על עסקיה .בוודאי שלא יכולה הייתה לצפות שהדבר יקרה דווקא במקביל
לפרישה מ BPC-ואף במחיר ירידת מחירי האשלג .המשיבים מאבחנים את המבקשת כסובלת מ-
 ,hindsight biasקרי טועה לסבור כי אירוע שהתרחש במועד מאוחר היה ניתן לצפייה סבירה גם
מבעוד מועד.
 .52לטענת המשיבים ,מתכונת הגילוי בדוחותיה של "כיל" גובשה לאחר בחינה מעמיקה וממצה מצד
הרשות .תשקיף המדף שפרסמה "כיל" בשנת  2009נבדק ב"מתכונת בדיקה מלאה" – נערכו מספר
ישיבות עם סגל הרשות ואופן הדיווח שנקטה בו "כיל" נבחן לפרטיו .כדי לשקף את עמדת הרשות
(שיצאה בלא קשר מיוחד ל"כיל") בדבר הצורך בפישוט הגילוי ,שונתה מתכונת הגילוי החל
מהדו"ח התקופתי לשנת  .2011לטענת המשיבים יש להעניק משקל של ממש לכך שהרשות לא
מצאה פגם באופן תיאור עסקי התאגיד בו נקטה "כיל" ונתנה לו אישורה .כן ,עומדים המשיבים
על ההבדלים על פי הדין בין חובות הדיווח בדו"ח תקופתי לבין חובה זו בדו"ח מידי ,וטוענים כי
בהתאם להם "כיל" מצאה לנכון לדווח על הודעתה הרשמית של  Uralkaliבדו"ח הרבעוני
שפרסמה מספר ימים לאחר ההודעה ,ואך לשם שלמות התמונה.
 .53לטענת המשיבים ,המבקשת לא הציגה בדל ראיה לטענותיה לקרטל על צורותיהן המשתנות.
המאמרים אליהם הפנתה צורפו לשם הוכחת עניינים שבעובדה (קיומו של קרטל) ,אך לא צורף
תצהיר מאת מחבריהם ואלו אף לא נחקרו .ככאלו ,מהווים הם עדות סברה ושמועה ואינם
קבילים כראיה .מהמשיבים נמנעת האפשרות לבחון את תוכן המאמרים בחקירה נגדית ,כמו כן,
טוענים המשיבים ,שלשלושת המאמרים אין רלוונטיות לענייננו – אחד פורסם בספר שככל הנראה
לא עוסק בשוק האשלג ,שני בן עמוד וחצי שפורסם בעיתון כלכלי יומי ושלישי שפורסם בנייר
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ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
עמדה משנת  2002בנושא הצלחת קרטלים .האחרון ,לדוגמא ,מאמרן של ,Levenstein & Suslow
מבוסס על בחינת מחקרים אמפיריים שנערכו ביחס לקרטלים היסטוריים מלפני כמאה שנים.
המשיבים תוהים מדוע היה על "כיל" להעדיף את סברותיהם של מחברי המאמרים הבודדים הללו
על פני הערכתה המקצועית של ה FTC-וידיעותיה שלה עצמה.
 .54המבקשת מנסה להיבנות מהליך שהתנהל בבית המשפט האמריקאי .אין חולק כי פסק הדין שם
לא מחייב את בית משפט זה .זאת ועוד ,לטענת המשיבים בית המשפט הפדראלי דן אך ורק
בשאלת סף משפטית של סמכות שיפוט ולצורך כך השתמש בתקציר טענות התובע כפי שנטענו
בערכאה דלמטה .בניגוד לטענת המבקשת ,לנוכח אופי ההליך ,לא ראה בית המשפט שם צורך
לדון בשאלות שבעובדה ולא קבע אודותיהן דבר ,קל וחומר לא פסק שאינן עוד במחלוקת.
 .55לטענת המשיבים ,מחיר האשלג נקבע במשא ומתן בין היצרנים והלקוחות ,ומושפע בעיקר
מגמישות ההיצע והביקוש בכל מועד .אלו מושפעים לעיתים מגודל הלקוח ומתקופת ההסכם.
בשוק ההודי ובשוק הסיני נהוג לקיים משא ומתן מרוכז לגבי הסכמי האשלג ,לעיתים באמצעות
גורמים הקשורים לממשלה באותן מדינות .החוזים נחתמים במדינות אלו לתקופה של בין חצי
שנה לשנה .מטבע הדברים ,המחיר שנקבע בעסקאות מול לקוחות אלו משפיע על מחירי השוק
כולו .המשיבים מציינים כי חוות דעת המומחה מטעמם מלמדת כי קיים קשר הדוק בין הביקוש
לגידולים חקלאיים לבין הביקוש לאשלג ,וכהשלכה ישירה – למחיר האשלג .לשם כך מפנים הם
גם לממצאי בדיקה שערכה ה .FTC-מסקנתם היא שבניגוד לטענת המבקשת ,המחיר לא נקבע
בתיאום מחירים בין היצרנים ,אלא כפונקציה של עקומות ההיצע והביקוש בשוק תחרותי מועט
משתתפים .לטענת המשיבים המבקשת הטעתה את בית המשפט שכן גרף שצירפה לבקשתה נקטע
ואינו מובא המשכו המתאר גם ירידה במחיר .מעבר לכך שעסקינן בחוסר תום לב ,יש בירידת
המחירים שהחלה בשלהי שנת  2008לטרוף את הקלפים שביסוד טענות המבקשת – שהרי לו
התקיים קרטל כנטען על ידה ,היה הקרטל דואג לשמור על רמת המחירים הגבוהה שנהגה בשנת
.2008
 .56לטענת המשיבים ,בניגוד לנטען על ידי המבקשת" ,כיל" ,כהחלטה אסטרטגית ומתוך אילוץ טכני,
מייצרת ומשווקת אשלג בכמות המרבית שביכולתה .בהשוואה למתחרותיה" ,כיל" היא שחקנית
קטנה בשוק העולמי .משכך ,כמעט ואין בידה להשפיע על המחיר – בין אם תייצר או תשווק יותר
או פחות .זאת ועוד ,מכיוון שייצור האשלג ב"כיל" נעשה בבריכות אידוי ,הרי שאין היא יכולה
לצמצם משמעותית את היקף הייצור ,שכן אם לא תפנה את חומר הגלם לייצור האשלג שמצטבר
בבריכות האידוי תסתמנה הבריכות .כך או כך – החברה אינה יכולה להגיע ל 100%-מכושר
הייצור הפוטנציאלי שלה בשל אילוצים טכניים ,תקלות בלתי צפויות ,פעולות אחזקה וכדומה.
אי לכך ,מנצלת "כיל" את מלוא כושר הייצור האפקטיבי שלה ,אשר מטבע הדברים נופל מזה
 16מתוך 67

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו
ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
הפוטנציאלי .המשיבים מציינים כי לעיתים נדרשת החברה לאחסן עודפי אשלג שייצרה ושלא
נמצא להם קונה ,עד למציאת רוכש – אך אין היא עושה זאת בשל תיאום מחירים.
 .57עוד טוענים המשיבים ,כי פירוט עסקאות החברה בדיווחי "כיל" נעשה על פי דרישת הרשות ,ולא
כחלק מדיווח לקרטל .יתרה מכך ,כאמור לעיל בחלק משווקי העולם מתבצעת רכישת האשלג
במעורבות גורמים ממשלתיים ,כאשר המחיר נקבע על בסיס הצעת המחיר הנמוכה ביותר והוא
פתוח (במגבלות) לכל יצרן .המחיר המדווח הוא מידע פומבי שאינו משפיע על התחרות בשוק.
 .58המבקשת טוענת ש"כיל" ידעה בוודאות על קיומו של הקרטל שכן פוטשקורפ ,המחזיקה בכ13%-
ממניות "כיל" ,ידעה עליו .אך ,לא הוכחה ידיעה זו של פוטשקורפ .המבקשת טוענת שחברת האם
של פוטשקורפ לוקחת חלק בקרטל קנדי ,אך אף אותו לא הוכיחה .בכל מקרה ,טוענים המשיבים,
יש להחיל את עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת .המשיבים מדגישים כי לפוטשקורפ אין
השפעה על עסקי "כיל" ואין נציגים בדירקטוריון "כיל" .בנוסף ,בין פוטשקורפ לבין החברה
לישראל ,אף אין הסכם בעלי מניות .המשיבים טוענים שהמבקשת לא הצביעה על מקור חוקי
מכוחו ניתן לייחס לחברה ידיעה שברשות מי מבעלי מניותיה.
 .59בכל הנוגע למשיבים שהם דירקטורים ומנכ"ל "כיל" ,טוענים המשיבים כי לא תוטל אחריות על
מי שהוכח כי נקט את כל האמצעים הנאותים להבטיח כי לא יהא פרט מטעה בדיווח ,והאמין
בתום לב שאכן לא היה כזה ,כבענייננו .זאת ועוד ,נושאי המשרה במקרה דנן גם דאגו כי יתקיים
ב"כיל" מנגנון קבוע לאיסוף וניתוח מידע אודות השווקים בהם היא פועלת .הדירקטוריון דאג
שאיסוף המידע יעשה באופן שיטתי ,ובין היתר פעל ליצירת תהליכי עבודה כך שלקראת כל דו"ח
רבעוני ,ובעיקר לקראת כל דו"ח תקופתי ,תתכנס "ועדת גילוי" .הועדה דאגה שישלחו שאלונים
מפורטים לגורמים המתאימים בכל אחד מהמגזרים בהם פועלת "כיל" ,ובכל מגזר נדרשו לבצע
תהליך של איסוף מידע בנוגע לקשת רחבה של נושאים .הממצאים הועברו לוועדת הגילוי ,בה נכח
נציג של "כיל" ,ובהמשך לגורמים המתאימים ב"כיל" עצמה .ועדת הגילוי של "כיל" דנה עם נציגי
כל אחד מהמגזרים בכל עניין שהועבר אליה ,ושקלה לגבי אלו מהם נדרש גילוי ובאיזה היקף.
מתכונת הגילוי אושרה גם בוועדת הכספים של הדירקטוריון .בדירקטוריון גם הועברה טיוטת
הדוחות הרבעוניים או התקופתיים בחזרה למגזרים השונים על מנת שאלה יאשרו ,בכתב ,כי
התיאור שצפוי להופיע בדוחות מדויק.
 .60לעניין טענת הרשלנות הנזיקית ,טוענים המשיבים כי המבקשת לא הצביעה על מקור להטלת
חובת זהירות מושגית על נושא משרה בחברה לטובת בעל מניות בה .זאת ועוד ,בהיעדר הוראה
מפורשת ,אין תפקידו של נושא המשרה לפעול לטובת בעלי המניות כיחידים .גם אם היה מקום
להכיר בכך ,עקב התנהגותם המפורטת לעיל לא ניתן לקבוע כי הפרו חובתם .כן ,המבקשת לא
טענה מדוע בנסיבות דנן יש להטיל על נושאי המשרה חובת זהירות קונקרטית .בנוסף ,טוענים
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המשיבים כי סעיפים  252ו 253-לחוק החברות קובעים את חובות נושאי המשרה כלפי החברה
ולא כלפי בעלי מניותיה ,בעוד תביעה ייצוגית נבנית על קיומה של עילת תביעה אישית.
 .61לטענת המשיבים יש להחיל על החברה לישראל את מבחן ה"אמצעים הנאותים" כבעלת מניות,
על אף שהיא גם בעלת השליטה .כך ,החברה לישראל דאגה למינוי דירקטורים ראויים ב"כיל",
שאינם דירקטורים בחברה לישראל .קשה להעלות על הדעת אילו אמצעים נוספים יכולה הייתה
החברה לישראל לנקוט .זאת ,בעוד בעל שליטה אינו יכול להיות חבר בוועדת הביקורת של
החברה ,או נוכח בדיוניה בעת קבלת החלטות .בנוסף ,בעל שליטה או דירקטור הקשור אליו לא
יכול להיות חבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים .מכאן ,שמרחב ההשפעה והמעורבות של
החברה לישראל ב"כיל" מוגבל ,בפרט ביחס לדיווחי "כיל" .לעניין טענות הרשלנות הנזיקית,
טוענים המשיבים כי המבקשת לא הצביעה על מקור לחובת זהירות מושגית וקונקרטית של
החברה לישראל .בכל מקרה ,בהינתן העובדה שהאחרונה נקטה בכל האמצעים הנאותים כבעלת
שליטה ,לא ניתן לומר ,לטענת המשיבים ,כי הפרה חובת זהירות כלשהי.
 .62המשיבים טוענים שהמבקשת לא עמדה בתנאים לאישור התובענה כייצוגית .לטענתם ,יש לדחות
את בקשת האישור מחמת כישלונה במישור דיות הראיות ונוכח החלופות העובדתיות הסותרות
שהציגה בניגוד לדין .לעניין חוות הדעת שצירפה המבקשת ,מוסיפים המשיבים כי אף היא
מסתייגת מקביעת עובדה כלשהי ביחס לשאלות שבבסיס הבקשה ,מסתפקת בהצגת המאמרים
ופסק הדין הנזכרים בבקשה ומעלה את אותן האפשרויות בדבר התקיימות קרטל בשוק האשלג.
זאת ועוד ,לא ניתן למצוא תוספת ראייתית גם בדו"ח ארגון  CUTSשצורף לבקשה .מעבר לכך
שטיבו של הארגון אינו ידוע ,כל שמביאה המבקשת מתוך הדו"ח הוא פנייתו למאמר הנזכר לעיל
של  ,Jennyקרי עדות שמיעה (של  )CUTSהנבנית על עדות סברה (של  .)Jennyבהיעדר ראיה
קבילה ,על רקע הודאת נציג מטעם המבקשת כי האחרונה נעדרת ידיעה אישית אודות עילות
התביעה הנטענות ולנוכח החובה להוכיח עילה כבר בשלב הבקשה ,יש לדחות את הבקשה.
 .63בכל הנוגע לנזק הנטען בבקשה ,זה נגרם ,לטענת המבקשת ,עקב פרסום ההודעה הרשמית של
 Uralkaliודיווחה על הפסקת הקרטל .לטענת המבקשת ,בפרסום זה התגלה מידע מהותי שלא
היה ידוע קודם לכן ,ובגינו ירד מחיר מניית "כיל" באופן מידי .לטענת המשיבים ,אי הדיווח באופן
מידי על ידי "כיל" לא גרם לנזק ולא יצר עילת תביעה .על מנת שתקום עילת תביעה נדרש קשר
סיבתי בין הפרט שנטען להיות מטעה ,לבין הנזק הנטען ,וזה לא מתקיים .חברי הקבוצה שהחזיקו
במניות "כיל" לפני ההודעה הרשמית היו ניזוקים ,לשיטת המבקשת ,בין אם "כיל" הייתה
מפרסמת דיווח מידי מיד לאחר ההודעה ,ובין אם בכלל לא .זאת ,שכן לטענת המבקשת עצם
ההודעה הביאה לירידה בשווי המניות .לשאלת פרסום דיווח מידי לאחר הודעת  Uralkaliאין
השפעה על קיומו של הנזק הנטען ,ואין כל קשר סיבתי ביניהם.
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 .64המשיבים מוסיפים כי לא מתקיימת דרישת תום הלב והייצוג ההולם שבחוק תובענות ייצוגיות.
לטענתם ,המבקשת והמצהיר מטעמה הם כלי שרת בידי באי כוחם בהליך זה ,כמו גם בהליכים
אחרים ,במיוחד שכן מדובר בחברה מסחרית שאין זה תחום "עיסוקה" .בתוך  4חודשים בלבד
הגישה המבקשת לפחות  3בקשות לאישור תביעות ייצוגיות או נגזרות ,ביניהן הבקשה דנן ,כאשר
בכולן מייצג אותה עו"ד בן מאיר ,ובשתיים מהן גם עו"ד אבירם .מנכ"ל המבקשת והמצהיר
מטעמה כלל לא ידע אילו הליכים נפתחו בשמה ,או את עובדות ההליך הנוכחי .מדובר בניסיון
לקדם פס ייצור של תובענות משיקולי גמול ושכר .כמו כן ,המשיבים מכחישים את הנזק הנטען
ואת דרך חישובו.
תמצית תשובת המבקשת לתגובה וסיכומיה
 .65המבקשת משיבה לטענת המשיבים ,לפיה צניחת מחיר המניה מקורה בידיעה העיתונאית ולא
בביטול הקרטל .המבקשת טוענת כי ההודעה הרשמית היא שהובילה לידיעה העיתונאית .הריאיון
שניתן בידיעה העיתונאית היווה הצהרה לשינוי מדיניות עסקית ,שמשמעותה ביטול הקרטל מצד
אחת מהיצרניות הגדולות בעולם ,ולכן צנח המחיר .ידיעה זו הייתה בלתי צפויה רק למי שסבר כי
אין קרטל.
 .66לטענתה ,בין אם "כיל" היא צד לקרטל בין אם לאו ,היא מתאמת מחירים עם יתר חברי הקרטל
ונהנית מכך .המבקשת שואלת ,אם "כיל" אכן אינה צד לקרטל ,מדוע מניותיה לא התאוששו
בחזרה מיד? מדוע לא הגיבה לירידות החדות והכריזה כי אינה צד לקרטל וכי אינה מוכנה להיפגע
ממנו? מדוע השווי לא עלה בחזרה עד שהתחילו לדבר על חזרה לקרטל? זאת ועוד ,לטענת
המבקשת ,העובדה שמחיר המוצר אינו נקבע בשוק חופשי ,גם בלא התנהגות פסולה המובילה
לכך ,גם היא חייבת בדיווח.
 .67לעניין עיקריות האשלג ברווחי "כיל" ,עובדה שאינה במחלוקת ,מפנה המבקשת לפרוטוקול
הדירקטוריון מיום  ,31.7.2013יום אחרי פרסום ההודעה הרשמית ,בו נאמר שעקב האירועים
האחרונים בשוק האשלג הדירקטוריון דוחה את הדיון שתוכנן לשם חלוקת דיבידנד .כן ,מפנה
לחקירות המצהיר מטעם "כיל" .בעניין זה מוסיפה כי אם מדובר אך בשיווק משותף ,לא אמורה
להיות להפסקתו השפעה כה גדולה.
 .68המבקשת מבהירה – אין היא טוענת לגבי דיווח בעניין קיומו של הקרטל ,אלא לגבי הטעיה עקב
אי דיווח על השפעת הקרטל על "כיל" ועל רווחיות מוצר הדגל שלה ,במידה שהקרטל ייפגע.
לטענתה ,ברוב המדינות המתוקנות פעולה כקרטל מהווה עבירה פלילית .לכן ,הפועל בקרטל נוהג
להסתיר זאת מעיני הציבור ומעיני הרשויות תחת אמירות של תיאום ,התייעצות ,שיווק ועוד.
ברם ,בכל זאת חלה עליו חובה להודות בכך בפני משקיעיו .לפי המבקשת ,טענותיה אינן סותרות.
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למבקשת אין מידע ,שיש בידי "כיל" ,לעניין שאלת קיומו של הקרטל" .כיל" לא הייתה צריכה
לנהל חקירה עצמאית כדי לקבוע באופן מוחלט האם קיים קרטל ,אלא ,היה עליה לדווח את
האמת ביחס לאופן בו נקבע מחיר האשלג העולמי .אז ,יכלו המשקיעים להחליט בעצמם האם
להמשיך להשקיע לאור החשש מהקרטל ומהפסקתו.
 .69המבקשת תוהה כיצד "כיל" טוענת שאינה יודעת על קיום הקרטל ,בעוד אנליסטים ,לקוחות
"כיל" ,עיתונאים ,מומחים בארץ ובעולם ,כל אלו סבורים כי קיים קרטל .בדומה ,ועדת הכנסת
מעלה את עניין הקרטל לדיון.
" .70כיל" בוחרת להתעלם אף מפסק בורר חלוט של כב' הבורר בעז אוקון (להלן" :הבורר") לו היא
צד ,הקובע כי קיים קרטל .הבוררות התנהלה בשנת  2009בין "כיל" (באמצעות חברת הבת שלה
המייצרת את האשלג – מפעלי ים המלח בע"מ ,להלן" :מפעלי ים המלח") לבין חברת חיפה
כימיקלים בע"מ (להלן" :חיפה כימיקלים") .הבוררות עסקה בשאלה מהי הנוסחה לפיה ייקבע
המחיר בו תמכור "כיל" ,באמצעות מפעלי ים המלח ,אשלג לחיפה כימיקלים .הבוררות נסתיימה
בפסק בורר מיום  ,20.1.2014אשר אושר על ידי בית המשפט במסגרת הפ"ב ( 61324-03-14להלן:
"פסק הבורר").
 .71לטענת המבקשת ,פסק הבוררות לא רק מהווה ראיה לקיומו של קרטל ,אלא גם יוצר השתק
פלוגתא כלפי "כיל" בנוגע לשאלת קיומו ,כאשר "כיל" ,באמצעות מפעלי ים המלח ,הייתה צד
להליך הבוררות .לטענתה יש לראות ב"כיל" ובמפעלי ים המלח כאותה חברה .בכל דו"ח תקופתי
מציינת "כיל" שמכירות האשלג מבוצעות באמצעות חברת בת בבעלותה המלאה – מפעלי ים
המלח .הכנסות ורווחי האשלג של מפעלי ים המלח נרשמים אצל "כיל" ומופיעים בדיווחיה" .כיל"
אף הגדירה את עצמה בדו"ח התקופתי לשנת  2012ככוללת את החברות המאוחדות שלה .כן,
הזיכיון לכריית האשלג מים המלח ניתן למפעלי ים המלח .כל החלטה הנוגעת למפעלי ים המלח
בקשר עם אשלג ,היא בגדר החלטה שחלה על "כיל" .טענת המשיבים כאילו הבוררות נוהלה מבלי
ש"כיל" הייתה צד לה ,אינה נכונה .עוד מוסיפה המבקשת ,עצם העובדה שמתקיים נגד "כיל" כלל
השתק פלוגתא מהווה חיזוק משמעותי לכך שיש סיכוי סביר שהמבקשת תזכה בתביעה לגופה,
שכן "כיל" תהא מנועה מלטעון שהשוק תחרותי .המבקשת מוסיפה כי ממילא בשלב זה אין בית
המשפט נדרש לקבוע פוזיטיבית אם מתקיים השתק הפלוגתא ,אלא האם יש לה סיכוי סביר
לזכות בתביעה או סיכוי סביר שבהליך עצמו תתקבל טענת השתק הפלוגתא.
 .72המבקשת מפרטת קביעות מפסק הבורר המבססות לטענתה את קיומו של הקרטל ,ואת ידיעתה
של "כיל" באשר לקיומו או לחשש לקיומו .לטענתה ,אין ספק שהבורר דן במפורש ולצורך
הבוררות בשאלת קיומו של הקרטל .הבורר דן בדוקטרינת האפקט ,שאומצה על ידי הממונה על
ההגבלים העסקיים בקביעה בעניין קרטל אחר ,לפיה יש מקום להחלה אקסטריטוריאלית של
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דיני ההגבלים גם על קרטל של חברות שאינן בישראל ,כאשר יש לו השפעה על המשק הישראלי.
סוגיית שוק האשלג העולמי בהחלט רלוונטית לדיווחי "כיל" ,שכן לשוק העולמי השפעה
משמעותית על השוק בישראל – היכן ש"כיל" קיימת ,עובדת ,מדווחת ונסחרת .לטענת המבקשת,
הבורר קבע ,בניגוד לעמדת "כיל" ,כי דיני ההגבלים העסקיים חלים ביחסים שבין "כיל" לבין
חיפה כימיקלים.
 .73המבקשת טוענת כי הבורר קבע שישנו בידול גיאוגרפי של יצרניות האשלג ,המהווה כר נוח
לקרטליזציה של השוק .כן ,התייחס הוא אל היצוא המשותף של החברות הקנדיות ושל החברות
הרוסיות כאל קרטלי יצוא ,החולשים ביחד על כ 33%-מהשוק .המבקשת מוסיפה כי הבורר אף
ציין כי לחברה הקנדית ישנן אחזקות צולבות גם ב"כיל" וגם בחברת האשלג הירדנית ,גורם
המוכר בספרות דיני ההגבלים ככזה הפוגע בתחרות.
 .74המבקשת מפנה לציטוטי הבורר בעניין טקטיקות בלתי תחרותיות ותיאום שנעשו בין השנים
 .2001-2005לטענתה ,הדברים נמשכו גם לאחר מכן ,אם כי באופן מסווה יותר .בהמשך ,לטענתה,
הביא הבורר את דברי המומחה מטעם "כיל" בהליך הבוררות ,פרופסור גרונאו ,שהודה במפורש
כי התנהגות המחירים בשנים  2008-2009מעלה שאלה בנוגע לקיומו של קרטל .אף דברים אלו לא
באו לידי ביטוי בדיווחי "כיל" .המבקשת מציינת כי עמדה זו של פרופסור גרונאו ,שניסתה
להמעיט ולייחס את קיומו של הקרטל רק לשנים אלו ,לא נתקבלה.
 .75בנוסף ,פסק הבורר כי נתקיימו פגישות סגורות בין יצרני האשלג בעולם ,וכי נציגי "כיל" נטלו
חלק בהן .לטענת המבקשת ,הדבר מעיד על עצם קיומו של הקרטל ומוכיח את ידיעת "כיל" לגביו.
לטענתה ,פסק הבורר קובע גם העברת מסמכים בין הצדדים לפגישות אלו ,לקראת מכירות
עתידיות .המבקשת טוענת כי הבורר קבע שהמפגשים העכשוויים ,נכון למועד מתן פסק הבורר,
עלולים להפוך לזירת תיאום ,כפי שכבר קרה בעבר .כן ,הוסיף כי קיומם של המפגשים התכופים
עלול ללמד על אווירה לא תחרותית ,גם אם המשתתפים שם לא מחליפים מידע אסור.
 .76בנוסף ,טוענת המבקשת כי בפסק הבוררות נדון מסמך אשר נשלח בפקס בשנת  2011מאת חברת
השיווק הקנדית  CANPOTEXאל "כיל" ,בו כותבת הראשונה שהיא ניגשת למכרז לרכישת אשלג
ומבקשת מ"כיל" לתמוך בה במכרז על ידי הגשת הצעת מחיר גבוהה יותר כאשר בתמורה תתמוך
היא ב"כיל" במכרז אחר .המבקשת מפנה לכך שהעד מטעם "כיל" כלל לא הכחיש את הפקס
המדובר ,בעוד שזו הוכחה לתיאום ברמה של הסדר כובל" .כיל" לא דיווחה על פגישות תיאום בין
היצרנים בעולם ועל הפקס האמור שנשלח למשרדיה .המבקשת טוענת כי "כיל" ידעה את כל
שקבע הבורר ביחס לשוק האשלג ,בטרם קבע זאת ,בין היתר ,שכן ביסס קביעותיו על עדויות של
עדים ומומחים מטעם "כיל" עצמה .כמו כן" ,כיל" הסכימה לאישור פסק הבורר ,מה שהופך אותו
לפסק דין חלוט כלפיה.
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 .77פסק הבורר אף מפנה לדו"ח ססקצ'ואן משנת  ,2010אותו הזמינה ממשלת אותו אזור בקנדה.
הדו"ח קובע כי בשנים האחרונות שוררים בשוק האשלג תנאים בלתי תחרותיים וכי חברות
האשלג הגדולות מנהלות את הכמויות כדי להעלות מחירים.
 .78כמו כן ,לטענת המבקשת ,קבע הבורר כי תנאי השוק להיווצרות וליציבות התאמה
אוליגופוליסטית ואלו להיווצרות ויציבות קרטל דומים הם .בנוסף ,קבע כי התאמה
אוליגופוליסטית עלולה לגרום לנזקים דומים לנזקי קרטל או מונופול ,ושגורמת היא להורדת
תפוקה ולהעלאת המחיר אל עבר המחיר שהיה נקבע על ידי מונופול .המבקשת טוענת כי לקביעה
זו חשיבות רבה לענייננו .ראשית ,ב"כ "כיל" בחקירתו את המומחה מטעם המבקשת הניח כי שוק
האשלג העולמי הוא אוליגופולי .שנית ,המומחה מטעם המשיבים ,מר פרלמן ,נאלץ להודות גם
הוא כי בשוק זה מתקיימת התאמה אוליגופוליסטית.
 .79לטענת המבקשת ,התאמה אוליגופוליסטית היא שם מלבין לקרטל שנוצר כאילו במקרה ,על יסוד
השוואה בין מתחרים .הפסיקה קבעה שלל ראיות מצרפיות שיש בהן כדי להראות על תיאום
בפועל .בענייננו ,טוענת המבקשת ,לאור כך שעסקינן בשוק מצומצם מאוד עם חסמי כניסה
גבוהים; שהמחירים מתפרסמים בו על ידי המתחרים; שהמוצר זהה ואין עדיפות ליצרן כלשהו
לגבי טיבו; שישנה הגבלה על הייצור; שהוכח בבוררות תיאום בפועל; ולאור התנהגות בלתי
רציונאלית של השוק וקפיצת המחיר האדירה נוכח הביקושים היציבים – ניתן לקבוע כי למעשה
עסקינן בקרטל ובתיאום בפועל .אולם ,טוענת המבקשת ,גם אם מדובר אך בהתאמה שתוצאתה
מחיר שאינו נקבע בתנאי תחרות ושוק חופשי" ,כיל" הסתירה זאת מהציבור.
 .80בהקשר זה ,הפנתה המבקשת לכתב תשובה מטעם מפעלי ים המלח לבקשה לאישור תביעה
ייצוגית שהוגשה כנגדה בהליך אחר (ת"צ  .)41838-09-14לטענת המבקשת ,בכתב תשובה זה עולה
עמדה שונה לחלוטין של "כיל" מעמדתה בהליך דנן .בהליך דנן טוענת "כיל" כי לא ידעה ,ואינה
יודעת גם כיום ,על קרטל כלשהו המתנהל ,או שהתנהל ,בשוק האשלג העולמי" .כיל" טוענת
שיודעת היא רק על קיומו של שיווק משותף – ועל כך דיווחה .ברם ,טוענת המבקשת ,עמדתה
השונה בהליך האחר ,מצביעה על כך ש"כיל" הסתירה מידע שברשותה.
 .81בכתב התשובה שם "כיל" טענה כי שוק האשלג העולמי הוא שוק בעל מאפיינים אוליגופוליים -
שוק עם תחרות מועטה ,אם בכלל ,ושיווי משקל אל-תחרותי .אמירה זו שלה לא נזכרה מעולם,
טוענת המבקשת ,לא בדיווחיה לציבור ולא בתשובה בהליך דנן .גם בהליך דנן ,טוענת המבקשת,
נאלץ המומחה מטעם המשיבים ,מר פרלמן ,להודות כי לכל הפחות שוק האשלג הוא שוק
אוליגופולי שהמחיר בו אינו נקבע בתנאי תחרות חופשית ,ושאמנם הוא אינו מתואם אך תוצאתו
זהה לזו של קרטל .המבקשת מוסיפה וטוענת כי אין עסקינן בשאלה האם הפעילות לגיטימית אם
לאו ,אלא בשאלה האם הדבר דווח לציבור .המבקשת טוענת כי לא מדובר רק בשוק אוליגופולי,
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שהרי אם היה "רק" שוק שכזה ,אזי האוליגופול שהוא סוג של "חיית שוק" מוזרה שבה יש תיאום
אבל הוא נעשה במקרה ולא בכוונה ,אמור היה להמשיך להתקיים כי למעשה דבר לא השתנה
בשוק .זאת ,בעוד במקרה דנן ,כאשר שתי החברות שתיאמו יחדיו הפסיקו את התיאום – השוק
נפל.
 .82לטענת המבקשת ,קביעותיו של מר בועז ,המומחה מטעמה (להלן" :מר בועז") ,תואמות כמעט
לחלוטין את קביעות הבורר ,בעוד חוות דעתו של מר פרלמן נדחתה על ידי הבורר .מר פרלמן לא
התייחס לפסק הבורר בחוות דעתו ,על אף שזה היה בידיעת המשיבים ,מבלי לספק לכך נימוק
משכנע .מר פרלמן טען מטעם "כיל" שהעובדה שמחיריהם של יתר הדשנים השתנו אף הם ,מעידה
כי אין מדובר בשוק שאינו תחרותי .ברם ,מר פרלמן מסתיר מבית המשפט את העובדה שכבר טען
זאת בהליך הבוררות ,שם קבע הבורר כי ההשוואה לדשנים אחרים לא מובילה למסקנה שהמחיר
בשווקים הוא תחרותי ,או כי שיקולי יתר יצרניות האשלג נבעו מטעמים מסחריים גרידא .מר
פרלמן השתמש בביטויים "מלבינים" (כהגדרת הבורר) כדי שלא לומר את הבלתי נמנע – עסקינן
בקרטל או לכל הפחות קרטל סמוי.
 .83כן ,לטענתה ,המשיבים לא הציגו אף ראיה לכך שלא מתקיים קרטל או חשש לו ,למעט מכתב של
פקיד ב FTC-שלא ניתן לקבל דבריו – הן לאור קביעות הבורר שבחן היקף עצום של ראיות ועדויות
בנושא ,הן לאור שלל הראיות הנוספות שהוגשו ,והן מפני שמדובר בעדות שמיעה .לעניין מכתב
זה ,מציינת המבקשת כי דרך השיווק של הקנדים לכל העולם שונה מדרך שיווקם לארצות הברית.
יתרה מכך ,מתייחס הוא לתקופות רחוקות ,לאזור ספציפי בארצות הברית ולכלל הדשנים .כמו
כן ,על מכתב זה נמתחה ביקורת במאמרם שלTaylor C. Robert & Diana L. Moss, The :
Fertilizer Oligopoly: The Case for Global Antitrust Enforcement, The American
 Antitrust Institute, USA (2013).שם ,נאמר כי ה FTC-לא כלל בניתוחו את השאלה החשובה
ביותר – האם הריכוזיות הגבוהה בשוק תורמת ליצירת קנוניה בין היצרנים .המבקשת טוענת כי
דחיית הבורר את הטענה לפיה מחירי דשנים אחרים שעלו גם הם מעידים כי השוק תחרותי,
מביאה לסתימת הגולל על מכתב ה.FTC-
 .84המבקשת מבהירה כי כפי שעלה מהחקירה הנגדית ,מר אבי דויטשמן ,על אף בכירותו ב"כיל",
איננו הדמות שיודעת את העובדות לגבי שוק האשלג .לטענתה ,המשיבים נמנעו במכוון מלהביא
את מי שעוסק במכירת האשלג ,בהתמודדות בשווקים הבינלאומיים ובקביעת המחיר .יתרה מכך,
מר דויטשמן לא היה מעורב באופן כתיבת דיווחי "כיל" לגבי הסתרת הקרטל .המבקשת מוסיפה
כי לפי דברי מר דויטשמן ,נושא הקרטל או החשש לו כלל לא עלה לדיון כנטען.
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 .85המבקשת מוסיפה כי מר דויטשמן לא הצליח להסביר כיצד ייתכן שמחיר האשלג עלה פי  ,10על
אף שעל פני יותר מעשור הגידול בביקוש היה אך כ 1.5%-בשנה ,בעוד ההיצע מספק את כולו .אין
הצדקה כלכלית לעלייה כזו במחיר .מר דויטשמן אישר ,לטענתה ,כי קיים היצע מספק וכי קיימת
אפשרות לכרייה נוספת שאיננה ממומשת על ידי החברות המייצרות .כלומר ,השווקים אינם
תחרותיים והמחיר נקבע ממניעים אחרים .המבקשת מוסיפה כי מר דויטשמן אישר את נתוני
השוק ,התומכים בקלות קיומו של קרטל – "...בערך  6-7חברות מספקות ,לא  70%אלא 85%
מכושר ,מהיקף השוק של האשלג בעולם .ולכן זה שוק מועט שחקנים ...בגלל ש BPC-מייצגת
שתי חברות ו CANPOTEX-מייצגת בעצם עוד ...3בנוסף ...לכולם יש מוצר ...זהה" .כן ,ענה מר
דויטשמן לשאלה מדוע לא דיווחה "כיל" כי הקנדים מוכרים כקרטל יצוא ,כי "לא חשבנו שזה
רלוונטי" .כמו כן ,כנשאל האם יודע כי יש הטוענים לקרטל בשוק האשלג ,השיב כי "יש כאלה
שטוענים" .בהמשך ,נשאל מתי דירקטוריון "כיל" התכנס ,דן בעובדה כי יש שחושבים שיש קרטל
ודן במסקנותיו ובצעדיו עקב כך .מר דויטשמן השיב כי "היו מדי פעם אמירות שאנחנו אמרנו,
כעובדה ,אין קרטל בשוק האשלג .אבל לא היה דיון כי לא צריך דיון" .ל"כיל" אין הסבר מדוע
חלק מהאנליסטים סברו שקיים קרטל ,בוודאי לאחר הנפילה ,ו"כיל" לא הגיבה לכך.
 .86המבקשת מפנה לפרוטוקול "ועדת הכספים – צוות בדיקה לנושא חיפה כימיקלים מיום
 ,"15.8.2011בו נטען כי קיים קרטל אשלג עולמי .כן ,מפנה לסקירת  HSBCמשנת  ,2009הדנה
ב"כיל" ומצביעה על מקסום המחיר לאור "משמעת הכמות" .בהמשך ,מפנה לסקירה שהתפרסמה
מטעם אקסלנס בעניין "כיל" ביום  ,7.8.2013בה צוין כי גם לאחר נפילת הקרטל הרוסי עדיין
קיים קרטל  CANPOTEXוהתעשייה מאוד ריכוזית .כן ,מפנה המבקשת לסקירה מטעם "כלל
פיננסים" שנכתבה בנוגע ל"כיל" ביום  ,11.9.2013בה גם נדונה "סאגת פירוק קרטל האשלג".
המבקשת מציינת כי בינואר  2014נכתבה סקירה מטעם בנק אגוד ,בה צוינה המילה קרטל פעמים
רבות בהקשר של פירוק הקרטל הרוסי ומשמעויות חזרתו לפעולה .כן ,מפנה המבקשת לעיתון
הכלכלי "גלובס" הדן בחזרת הקרטל לפעולה .עוד מפנה המבקשת לסקירת בנק לאומי מחודש
אוגוסט  ,2013שם ,נאמר כי בשוק האשלג קיימים קרטלים שונים ,ותוארו השפעותיהם
האפשריות על מחיר האשלג .בנוסף ,מפנה המבקשת לסקירת תכלית דיסקונט מיום ,6.8.2013
שם נאמר כי ההודעה העיתונאית סימנה את שברון הקרטל הרוסי והשפיעה לרעה על שוק האשלג
שמאופיין בקרטלים ,ועל "כיל" בפרט .המבקשת מפנה גם לסקירת הראל פיננסים אשר ניתנה
טרם פירוק הקרטל ,ביום  ,25.11.2012הדנה בדומיננטיות השחקנים בשוק האשלג ובוויסות
הכמויות .כמו כן ,מפנה המבקשת לדיווח חברת הביטוח שומרה ,אשר מציינת את ירידת ערך
מניות "כיל" כביכול בעקבות התפרקות הקרטל הרוסי .עוד מפנה המבקשת לחוות דעת מטעם
גיזה זינגר אבן שהוציאה חברת הנסון ,בה נאמר באופן עקיף כי קיים קרטל בשוק האשלג .בנוסף,
המבקשת מפנה לדו"ח "רכבת לאילת :בחינת ההגיוניות להקמת המיזם" ,בו צוין כי קיים קרטל
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בשוק האשלג .המבקשת תוהה מדוע "כיל" לא דיווחה על האמור לעיל או הכחישה אותו ,ומדוע
לא העירה לגורמים האמורים על כך שמדווחים הם דיווחים לא נכונים לציבור.
 .87כן ,מפנה המבקשת להליך בוררות שהתנהל בין "כיל" לבין מדינת ישראל בנוגע לתשלום תמלוגים
לפי חוק זיכיון ים המלח ,תשכ"א ,1961-שהחל עוד בשנת  ,2012טרם פורק הקרטל .המבקשת
טוענת כי מקבלתם של חלק מהמסמכים הקשורים לבוררות זו עולה תמונה ברורה ביחס לשוק
האשלג העולמי וידיעת "כיל" לגביו .המבקשת מפנה לחוות דעת שהגישה המדינה במסגרת
הבוררות ,מפי פרופסור בלס .אמנם לא נטען בה כי קיים קרטל ,אך הדבר נרמז שם.
 .88לגבי המאמרים שצירפה ,מגיבה המבקשת כי עסקינן במאמרים מקצועיים ,המופיעים בכתבי עת
מקצועיים ,המהווים ראיה טובה לידיעה עולמית על קיום הקרטל .לגבי פרופסור  ,Jennyמציינת
המבקשת כי מדובר במלומד בה' הידיעה לנושא עליו כתב .כמו כן ,הבורר התייחס וציטט ממאמרי
הפרופסור בפסק הבורר .עוד טוענת המבקשת כי המשיבים עצמם לא הביאו כל ראיה לתמיכה
בתשובתם ,למעט מסמך יחיד המהווה עדות שמיעה – מכתב עלום שכתב גורם בארצות הברית
לגורם אחר ,מבלי שכותביו יגיעו לתת עדות .המבקשת מוסיפה כי לאור השנה בה נכתב ,אין
המכתב רלוונטי.
 .89המבקשת מציגה עובדות המעידות לטענתה על מידת התיאום שנתקיימה בין "כיל" לבין הקרטל.
לטענתה" ,כיל" לא יכולה לטעון לאי ידיעה ,נוכח התיאום ההדוק שלה עם פוטש ,היצרנית
הגדולה ביותר בשוק" .כיל" השתמשה באותם מונחים בהם השתמשה פוטש כאשר דיווחה ,באופן
פומבי ,על מחירים בחוזים שערכה .המבקשת מציינת שחברות האשלג נוהגות לחתום על הסכמים
בתוקף לשנה או לחצי שנה .לטענתה ,עולה תמונה ברורה – החל משנת  2008ואילך "כיל" חותמת
באופן קבוע על הסכמי אספקה מספר שבועות לאחר שפוטש מדווחת על הסכמיה שלה ובמחיר
המדויק שפרסמה פוטש" .כיל" אף משתמשת באותה טרמינולוגיה של פוטש .כל זאת ,בעוד פוטש
היא בעלת מניות ב"כיל" .מכאן מסיקה המבקשת כי "כיל" מתאמת ,באופן גלוי או סמוי ,את
מחיריה עם פוטש ,וכך נהנית ממחירי הקרטל" .כיל" ,שעלות הייצור שלה היא הנמוכה מכולם
לאור תנאי ים המלח ,היא המרוויחה העיקרית מהקרטל .אם "כיל" הייתה מוכרת ללקוחות
גדולים בסין במחיר הנמוך אפילו ב 10$-לטון ,הרי שהייתה יכולה למכור כמות גדולה יותר.
 .90המבקשת מתנגדת לטענה לפיה עומדת למשיבים הגנה מפני שמתכונת הגילוי של "כיל" גובשה
בתיאום עם הרשות .אין בנמצא מידע לגבי הטענה שהרשות לא מצאה פגם בדיווחי "כיל" ,ועובדה
שעניין זה לא פורט בתשובה.
 .91המבקשת מפנה לגרף בו ניתן לטענתה לראות כי במשך שנתיים לפני פירוק הקרטל המניה לעיתים
עלתה ולעיתים ירדה ,אך נמצאה בתחום מסוים .עם פירוק הקרטל בחודש יולי  ,2013המניה ירדה
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לתחום חדש נמוך יותר – ולא חרגה ממנו ,במשך שנה לאחר הפירוק .מכאן ,ששווי המניה הקודם
היה שווי מלאכותי ,כמו מחיר האשלג .המבקשת מבהירה כי הרגעים בהם המניה עולה ומתקנת
עצמה ,מקורם בדיבורים הנוגעים לחזרת הקרטל ולא בשיפור במצב הרווח של "כיל".
 .92המבקשת דוחה את טענות המשיבים כי בעלי המשרה הנתבעים עשו עבודתם כראוי .הטענה לפיה
ננקטו כל האמצעים הנאותים למניעת פרט מטעה ,ובכלל זה איסוף מידע לגבי השווקים וניתוחו,
מראה כי חייבים היו לדעת שקיים קרטל או חשש לו .גם אם ננקטו ,הרי שלא ננקטו מספיק
אמצעים כדי שהדיווח יהא אמיתי ונכון .המשיבים לא הגישו תצהירים כנדרש להוכחת הטענה כי
נושאי המשרה נקטו בכל האמצעים והאמינו בתום לב שלא נפל פרט מטעה .המבקשת מוסיפה כי
אפילו אם הציבור ידע על קיום הקרטל ממקורות אחרים – מידע כה מהותי היה על "כיל" לפרסם.
המבקשת מציינת כי מידע שפורסם בדרך של ידיעות בתקשורת אין בו כדי לקיים את חובת
הגילוי ,שכן ההסתמכות על המידע נגזרת לא רק מתוכנו אלא גם ממקורו.
 .93המבקשת מציינת כי חוות דעתו של מר בועז לא נסתרה .מר בועז עמד מאחורי דבריו ,ולפיו המחיר
לא נקבע בתנאי שוק חופשי ,והיה על "כיל" לדווח זאת .הוא בפירוש לא התיימר לקבוע האם
קיים קרטל ,אלא אמר כי החשש לו בא לידי ביטוי בכך שהמחיר לא נקבע בתנאי ביקוש והיצע
רגילים .המבקשת טוענת כי טענות המשיבים כנגד הראיות שצירפה אינן מחזיקות מים ,לאור
היקף המסמכים שהציגה .המבקשת מוסיפה כי "כיל" לא סתרה את ראיותיה.
 .94המבקשת טוענת כי את תוצאתה הסופית של התשתית הראייתית שעל התובע להוכיח ,בית
המשפט נדרש לקבוע רק בדיון בתביעה לגופה.
 .95לעניין טענת המשיבים בסיכומיהם ,לפיה לא ניתן לטעון כנגדם על אי דיווח בעוד לא צוין מהו
הפרט עליו נדרש הדיווח ,משיבה המבקשת כי הפרט הוא מצב שוק האשלג והתחרות בו .החלופות
שציינה הן חלופות שעל "כיל" להציג בדיווח" .כיל" יכולה הייתה גם לצטט את כל הידוע לה לגבי
השוק ,כפי שקבע הבורר .כן ,בניגוד לטענת המשיבים ,אכן ניתן לדווח על חשש ,כפי שניתן לדווח
על חשש לאובדן עסקה ,חשש לירידת מחירים ,גילוי סימני נפט ועוד .לחששות ישנה השלכה על
מצב החברה כיום ומצבה הצפוי .על חברה לפרסם מידע אמיתי ומלא ,לרבות מידע שאין היא
בטוחה בו במלואו ביחס לשוק.
 .96המבקשת מבהירה לעניין הקשר הסיבתי ,כי עצם אי הדיווח על הקרטל מונע מהמשקיעים
להתייחס לחשש לקריסת מחיר עקב פירוקו.
 .97המבקשת מדגישה את פער המידע בינה לבין "כיל" ,בהתייחס לשוק האשלג .מידע שהיה או נמצא
ברשותה של "כיל" ואשר יכול לסייע למבקשת בהוכחת טענותיה ,ניתן יהא להסתמך עליו בשלב
ניהול ההליך .לעניין הנזק ,טוענת המבקשת כי המשיבים לא התייחסו לגובהו ,ומכאן שאינם
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מכחישים אותו .בכל מקרה ,גובה הנזק אינו אמור לידון בשלב בקשת האישור .המבקשת מוסיפה
כי גם כאשר בודקים את שער מניית "כיל" שנה לפני מועד הגילוי ושנה לאחריו ,מתברר כי שער
המניה קודם לגילוי היה ,בממוצע ,גבוה יותר מהשער לאחר הגילוי ,וזהו שיעור הנזק שנגרם
לקבוצה.
תמצית המענה מטעם המשיבים לתשובת המבקשת וסיכומיהם
" .98כיל" כופרת בטענה כי כולם ידעו שקיים קרטל .אולם ,אם כך הדבר ,אזי בהכרח ידיעה זו קיבלה
ביטוי בתמחור מנייתה של "כיל" ,ואי גילוי המידע על ידה לא גרם נזק.
 .99המשיבים מדגישים שנטל ההוכחה מוטל על המבקשת .לטענתם ,המסמכים שצורפו לתגובת
המבקשת אינם מהווים ראיה ואינם קבילים .המשותף להם הוא שבאו לעולם כהבעת דעתו של
אדם על מצב השורר בשוק האשלג העולמי .הם כולם הובאו ללא תצהיר ,ומשכך ,אם הובאו לשם
הוכחת העובדות הכלולות בהם מהווים ,בנוסף ,עדות שמועה .אם הובאו לשם מסקנותיהם,
מהווים עדות סברה .מהמשיבים נמנעה היכולת להעמיד את אוחז הדעה לחקירה ,לברר על מה
התבסס ומה היו מניעיו .כמו כן ,המשיבים מפנים לאזהרות לגבי מהימנות המידע המופיעות ברוב
המסמכים ,ולכך שעולה כי מרבית הכותבים התכוונו לשיווק משותף בעוד השתמשו בשגגה במונח
"קרטל" .המשיבים מוסיפים כי חלק מהכותבים אף לא טוענים לתיאום אסור או קרטל בשוק
האשלג .לטענת המשיבים ,המבקשת חיפשה במנוע החיפוש האינטרנטי  Googleאת המילים
"קרטל אשלג" והביאה התוצאות ,מבלי לתת הדעת לכשלים הראייתיים בכך .המשיבים מדגישים
כי גם אם גורמים חיצוניים ל"כיל" סברו שקיים קרטל ,אין זה מקים ל"כיל" חובת דיווח ,ואף
נאסר עליה לכלול סברות שכאלו בדיווחיה ,אם אינה סבורה שנכונות .המשיבים מציינים כי
האמור מכוון לכלל המסמכים שצורפו לתגובה ,מלבד דיווחי "כיל" עצמה .עוד טוענים המשיבים,
המבקשת עותרת לכך שייקבע קיומו של קרטל ,אף בלא שלצדדים לו תהא האפשרות להישמע.
.100לטענת המשיבים ,המבקשת הניחה בפני בית המשפט מסמכים וקבעה מסקנותיה ללא כל קשר
לתוכנם .כך ,צירפה בתגובתה דיווחים של "כיל" ושל פוטש אודות עסקאות שביצעו בשוק האשלג
ההודי והסיני .אולם ,כשלה היא בהבנת ובהצגת הנתונים ,כאשר לא נתנה דעתה לאופן המיוחד
שבו מתנהלים שוקי האשלג בהודו ובסין ,ולא ציינה את דרישת הרוכשים בשווקים אלו למשא
ומתן מרוכז ,היוצר אחידות בהסכמי המכר .בשתי המדינות ,פורשת המדינה חסות על ההליך
לרכישת אשלג ויש לה היכולת להשפיע על קביעת מחיר יבוא האשלג עבור המדינה כולה .בסין,
לאחר קביעת המחיר ניתן לנהל משא ומתן רק לעניין הכמות .בהודו ,מאחר שהגוף הממשלתי (ה-
 )IPLהוא הקונה הגדול ביותר בהודו ,הפועל היוצא הוא שלא נערכות עסקאות עם גופים פרטיים
במחיר נמוך מזה שסוכם במשא ומתן מולו .הנה כי כן ,טוענים המשיבים ,אין פלא שהעסקאות
בסין ובהודו נערכו במחירים זהים .ברם ,אין בכך אינדיקציה לקיומו של קרטל.
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.101המשיבים מוחים על טענות ומסקנות המבקשת לעניין פסק הבורר – הן לגופו והן ביחס למעמדו
בהליך דנן .לטענתם ,אין הוא קובע את שניסתה המבקשת להכניס בקביעותיו ,ובכל מקרה ,אינו
יכול לשמש ראיה בהליך זה ,וודאי שלא יוצר השתק פלוגתא בהליך דנן ביחס לשאלת קיומו של
קרטל עולמי בשוק האשלג .המנדט שניתן לבורר התמקד אך ורק בשאלה מה תהא נוסחת המחיר,
לפיה ייקבע המחיר בו תמכור מפעלי ים המלח אשלג לחיפה כימיקלים .בהתאם להסכמה זו,
העלתה חיפה כימיקלים טענות מתחום ההגבלים העסקיים כדי להוכיח שמחיר השוק העולמי
אינו הוגן ולכן אין לבסס את נוסחת המחיר עליו .מוקד תשומת הלב בטענה זו לא היה כיצד
מתנהל השוק או האם יש בו כשל .ואכן ,הבורר קבע בפסקה  13לפסק הבוררות כי אין לו מנדט
ואין זו מטרת הבוררות לקבוע ממצאים באשר להתקיימות עבירות מתחום ההגבלים העסקיים.
"לפיכך ,הממצאים שקבעתי הם בתוקף של 'עירבון מוגבל' ...אין להם תחולה כוללנית."...
השאלה היחידה שהובאה להכרעת הבורר נגעה לנוסחת המחיר .כל סוגיה אחרת אינה בסמכות
הבורר ומכאן אינה יכולה להקים מעשה בית דין עבור הצדדים לבוררות.
.102כמו כן ,הצדדים לא הסכימו כי ההכרעה לעניין הנוסחה ,ובוודאי הכרעה בכל סוגיה אחרת ,תקים
מעשה בית דין .לא זו אף זו ,כללי מעשה בית דין מושתתים ,בין היתר ,על כלל ההדדיות ,ובענייננו,
טוענים המשיבים ,הצדדים בהליך המקורי ובהליך העוקב אינם זהים – לא מצד המבקשת ולא
מצד המשיבים .המשיבים אף אינם יכולים להיחשב חליפים של מפעלי ים המלח.
.103המשיבים מוסיפים כי עובדות שנקבעו בהליך משפטי אחד אינן אלא עדות שמיעה בלתי קבילה
כאשר מובאות הן בהליך משפטי אחר .מסקנות בית המשפט הן בבחינת חוות דעת ,וזו ,ככל עדות
סברה ,אינה קבילה כראיה .הדברים נכונים ,טוענים המשיבים ,מקל וחומר לגבי פסק בוררות.
 .104המשיבים מעירים כי פסק הבורר ניתן לאחר האירועים נשוא הליך זה ,כך שבזמן אמת ,חודש
יולי  ,2013הפסק וקביעותיו לא היו בידיעת "כיל" ולא ניתן היה לייחס להם משקל כלשהו.
המשיבים טוענים כי אכן ,נאמר שם (לדעת "כיל" ,בשגגה) כי בשנים קודם לשנת  2005התקיים
קרטל בשוק ,אולם אין בכך כדי לתמוך בטענת המבקשת הנוגעת לשנים מאוחרות יותר .מאחר
שבפסק הבורר לא ניתן למצוא תמיכה לטענה שבשנת  2013התקיים קרטל – אין בו כדי להקים
השתק הפלוגתא שהוצבה כאן.
 .105המשיבים טוענים ,לעניין המונח "קרטלי יצוא" שבפסק הבורר ,כי אינו מלמד על קיומו של
קרטל אלא על שיווק משותף מותר ,עליו דיווחה "כיל" .כן ,מגיבים הם להסתמכות המבקשת על
דברי פרופסור גרונאו ,כביכול מטעם מפעלי ים המלח ,כ"ראיה" או "הודאה" לקיומו של קרטל
בעבר .לטענתם ,הפרופסור הובא לעדות מטעמה של חיפה כימיקלים ,והמבקשת שוב מטעה את
בית המשפט .לגופם של דברים וכפי שציינה המבקשת– נדחתה עדותו של הפרופסור.

 28מתוך 67

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו
ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
.106לגופו של עניין ,טוענים המשיבים ,פסק הבורר מחלק כאמור בין שתי תקופות – עד שנת 2005
ומשנת  2005ואילך .עקב הגדרת הקבוצה בבקשה כמי שהחזיק במניית "כיל" לפני יום ,31.7.2013
ומכיוון שטענת המבקשת היא שהמידע שגולה על ידי "כיל" סמוך ליום  31.7.2013לא היה מלא
ולכן עקב גילויו ביום זה נוצר לקבוצה נזק – עולה ,לטענת המשיבים ,כי התקופה הרלוונטית
להליך דנן היא זו הסמוכה ליום  .31.7.2013לכן ,בכל מקרה ,אמירות הבורר בנוגע לתקופה עד
שנת  2005לא רלוונטיות לדיוננו.
.107המשיבים טוענים כי ממצאי הבורר ביחס לתקופה שלאחר שנת  2005אינם תומכים כלל בטענות
המבקשת .לטענתם ,מפסק הבורר עולה כי בתקופה הרלוונטית לתביעה ,התקיימה בשוק האשלג
תופעה בשם " ,"tactic collusionובעברית – "התאמה אוליגופוליסטית" .עד לשלב הסיכומים,
אפילו המבקשת לא ביקשה לחייב את "כיל" בגין אי דיווח על התאמה אוליגופוליסטית.
המשיבים מציינים כי קיים יותר מטעם לפגם בניסיון המבקשת לאמץ קביעות של הבורר בדבר
היעדר תחרות מושלמת או קיומה של התאמה אוליגופוליסטית ,כ"ראיה" לקיומו של קרטל.
בהערת שוליים ,מביאים המשיבים מדבריו של המלומד  ,Turnerלפיו דרך קביעת המחיר של
פירמה בשוק אוליגופולי דומה לזו של פירמה בשוק תחרותי.
.108המשיבים מציינים כי לנוכח האבחנה בין שתי התופעות ,לא מצאו הם לנכון להתייחס ל"ראייה
החדשה" שהוסיפה המבקשת לאחר הגשת סיכומיה ,שכן כל עניינה בשאלת קיומה של התאמה
אוליגופוליסטית .בניגוד גמור לנטען ,תופעה זו איננה קרטל .גם תרגומה כ"קרטל סמוי" ,שיחסית
אינו שגור ,חוטא למציאות ומטעה .בעוד שקרטל מבוסס על תיאום הנובע מתקשורת בין
מתחרים ,התאמה אוליגופוליסטית מבוססת על כך שלפי התיאוריה הכלכלית ,בשווקים בעלי
מאפיינים מבניים מסוימים כל מתחרה מקבל את החלטותיו העסקיות באופן עצמאי ,תוך
התחשבות בתגובות הצפויות של מתחריו ,ונוצר בשוק שיווי משקל יציב ,מסוג שאינו זהה
לחלוטין לזה שבתחרות רבת משתתפים .לעניין זה מפנים המשיבים לחוות הדעת מטעמם
ולמלומד  .R. Whishהמשיבים מוסיפים כי הבורר הבהיר אף הוא כי בדברו על "קרטל סמוי" אין
הכוונה לקרטל ,אלא ל" : tactic collusion-בעוד שקיומו של קרטל הוא תוצאת ...תקשורת
כלשהי בין המתחרים ,קיימת תופעה דומה לקרטל ,מבחינת השפעתה על התחרות ועל הצרכנים,
אך בלי שמתקיים בה תיאום ובלי שמתקיימת בה תקשורת בין השחקנים בשוק .תופעה זו מכונה
'קרטל סמוי' ...או 'התאמה אוליגופוליסטית'".
 .109המשיבים טוענים כי החשיבות בהבדל זה לענייננו היא בשניים .ראשית ,קרטל מבוסס על
תקשורת ,מעשה הסכמי כלשהו שניתן להצביע עליו ,ולפיכך גם ניתן לדווח עליו בתור עובדה
ידועה .בהתאמה אוליגופוליסטית ,מנגד ,כל מתחרה משקלל צעדיו באופן פרטני ולכן לא ניתן
להצביע או לדווח על מצב שכזה לאשורו .ניתן אך להצביע על מאפיינים מבניים של השוק
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הרלוונטי ,אשר לעיתים עלולים להוביל להתאמה שכזו .כך ,פעל גם הבורר ,אשר לא הציג
ממצאים חד משמעיים המוכיחים כי התקיימה התאמה אוליגופוליסטית בשוק האשלג ,אלא,
ניתח את מאפייני השוק ,אשר לדידו הובילו למסקנה ,ולא לעובדה ידועה ,בדבר קיומה של
התאמה אוליגופוליסטית .בדומה" ,כיל" הציגה בדוחותיה גילוי נאות של השוק ומאפייניו ,שכן
אלו הן העובדות הידועות לה .בסיכומים המשיבים מפנים לעדות מר פרלמן ,ממנה אכן עולה ,כי
"כיל" יכולה הייתה לדווח בהקשר זה ,לכל היותר ,על התנאים בהם פועלת .שנית ,בעוד שבאופן
עקרוני קרטל הוא תופעה בלתי חוקית ועל כן חשוף תמידית להתפרקות ,הרי שהתאמה
אוליגופוליסטית בנויה על החלטות עסקיות חוקיות ועצמאיות שמובילות לשיווי משקל בשוק.
אמנם ,ניתן לומר כי שיווי המשקל הוא על-תחרותי ,אולם עדיין מדובר בשיווי משקל יציב.
.110לטענת המשיבים ,כפי שהסביר מר פרלמן בחוות דעתו ,ישנו קושי רב לאמוד מהי רמת התחרות
השוררת בשוק מסויים ,וכהמשך ישיר ,קושי רב לדווח עליה .לפיכך ,גם כאשר תיארה "כיל" את
השוק בדוחותיה ,לא יכולה הייתה לאמוד במדויק את רמת התחרות בו אלא לכל היותר להצביע
על מאפייניו המבניים – וכך עשתה.
 .111יתר על כן ,מגיבים המשיבים בעניין הסתרת פסק הבורר .כדרכם של הליכי בוררות בכלל,
ובוררות עסקית בפרט" ,כיל" ראתה עצמה מנועה מלחשוף את ההליך ,וכך גם היה ראוי ,בייחוד
לאור אי הרלוונטיות שלו להליך דנן .הגם ש"כיל" אינה מסכימה לרבות מן הקביעות בו ,בכל
מקרה לצרכי הליך זה דווקא תומך הוא בטענותיה ,שכן גם שם לא נקבע כי התקיים קרטל לאחר
שנת  ,2005ובוודאי שלא בשנת  .2013מכל מקום ,בפניית המבקשת ל"כיל" בדרישה לגילוי
מסמכים ,מעולם לא דרשה היא גילוי של פסק הבורר .לכן ,טוענים המשיבים ,לטענת ה"הסתרה"
אין בסיס עובדתי.
.112בנוסף ,המשיבים פורטים את ההטעיות שיצרה המבקשת ,לטענתם ,בתגובתה בנוגע לפסק
הבוררות .זאת ועוד ,המבקשת מציגה מצג כאילו הבורר קבע קביעות לתיאום על סמך פקס
שנשלח בשנת  .2011ברם ,טוענים המשיבים ,נפלה טעות קולמוס וכוונת הבורר הייתה כי הפקס
נשלח בשנת  2001ולא בשנת  .2011כשהובא העניין לתשומת לב הבורר – תיקן הוא את הטעות.
ב"כ המבקשת הודה לפרוטוקול כי תיקון זה היה ידוע למבקשת ,בדיון ביום  9.7.2014ועל כן הדבר
מהוות חוסר תום לב של המבקשת .כן ,לטענת המשיבים המבקשת בתגובתה טוענת כאילו לדעת
הבורר יש בדו"ח ססקצ'ואן כדי לתמוך בטענותיה .ברם ,לשיטתו ,הדו"ח אינו מצביע על תיאום,
קרי קרטל ,אלא על קיום שיווי משקל אוליגופוליסטי.
.113כמו כן ,לטענת המשיבים ,מדרך טיעונה של המבקשת נוצר הרושם המטעה כאילו גורם רשמי
בכנסת מסר את הדברים שצוטטו מפרוטוקול ועדת הכנסת .ברם ,אלו דברים שמסר מר נדב שחר,
מנכ"ל חיפה כימיקלים ,בעל אינטרס אישי מובהק באותו דיון .כן ,המסמך הובא שלא באמצעות
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מר שחר ומשכך לא הוכחה אמיתות תוכנו .לטענת המשיבים ,מאחר שאין למבקשת ולו ראיה
אחת להוכחת טענותיה העובדתיות בדבר קיומו של קרטל ,ממילא ההידרשות לידיעתם של
המשיבים אינה נצרכת.
.114המשיבים טוענים כי לא ניתן לאשר תביעה ייצוגית כספית בגין אי דיווח על חשש להתקיימותה
של עובדה ,אלא אם ידוע בוודאות שהעובדה אכן נכונה ,שהחשש הסתבר כנכון .אם החשש כוזב,
טוב עשתה החברה ,בדיעבד ,בכך שלא דיווחה על קיומו שכן מנעה נזק למשקיעים .פרשנות אחרת
תוביל להטלת אחריות ל"פיצוי" בגין תיאור נכון של המצב העובדתי .לו הייתה זו תובענה לצו
עשה ,אפשר שהיה מקום לדון בחובת הגילוי של "כיל" על קיומו של החשש .כמו כן ,לא ניתן לאשר
הליך ייצוגי מקום בו אין ראיה קבילה לתמוך בטענות; המצהיר מטעם המבקשת מעיד כי הוא
יודע "רק דבר אחד ,שהמניה נפלה"; מר בועז ,המומחה מטעם המבקשת ,חזר בו מדבריו שבכתב
ומדבריו שבעל פה.
 .115המשיבים טוענים כי מלבד שלל החלופות העובדתיות להן טענה המבקשת ,הוסיפה היא
בסיכומיה עוד חלופות עמומות כגון "מעין קרטל"" ,כמעט קרטל" .עוד טענה המבקשת כי השוק
התנהל תחת התאמה אוליגופוליסטית ,שכמוה כקרטל ,כקרטל סמוי ,שלא בתחרות חופשית
(מונח עמום שלא הוסבר על ידי המבקשת) ,וכי "כיל" הייתה צריכה לדווח גם על כך ש"יש כאלה
שטוענים שיש קרטל" .המשיבים מתנגדים לכל הרחבה בשלב הסיכומים ,בהיותה הרחבת חזית
אסורה שלמשיבים לא ניתנה הזדמנות להתייחס אליה .ריבוי החלופות והעמימות מקשים על
מלאכת ההגנה .כל חלופה דורשת מסד עובדתי שונה כדי שניתן יהא להתייחס אליה .די בכך כדי
לדחות את הבקשה .המשיבים מוסיפים ,כי אם באופן רגיל אין להתיר למבקש רשות ייצוג
להחליף טיעון סדור וקונקרטי בשלל האשמות שונות ,הרי שבתובענה בגין אי דיווח אין להתיר
זאת מקל וחומר – שכן בהיעדר תוכן ספציפי לגביו נטען כי צריך היה לדווחו ,כיצד בית המשפט
יוכל לקבוע אם הדיווח הוחסר .כן ,לטענת המשיבים ,עצם העובדה שהמבקשת אינה יודעת לומר
גם בדיעבד איזו חלופה התקיימה בפועל ,מלמדת שהמשיבים לא יכולים היו לדעת מראש או
בדיעבד על איזו מהן לדווח.
 .116המשיבים מבקשים להתייחס לטענה לפיה על "כיל" היה לדווח כי המחיר נקבע בשוק לא
תחרותי .ככל שטענה ל"שוק לא תחרותי" היא אך פראפרזה לטענת הקרטל – המשיבים מפנים
לאמור לעיל .ככל שעסקינן בטענת אי דיווח שונה ומרוככת ,מהווה היא הרחבת חזית פסולה.
יתרה מכך ,טוענים הם כי אין בנמצא שוק תחרותי באופן מושלם או מונופוליסטי באופן מושלם,
כדבריו של המומחה מר פרלמן בחוות דעתו .כך ,עולה גם מעמדת הממונה על ההגבלים העסקיים
בעניין הבנקים" .כיל" דיווחה כנדרש על מאפייני השוק כאמור לעיל.
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 .117המשיבים מעירים כי בעוד שבקשת האישור נסמכה על ראיות ממקורות עלומים ,במסגרת
סיכומיה זנחה המבקשת את תשתית ראייתית זו ,וחלף זאת הטילה את מלוא יהבה על פסק
הבורר .משכך ,המשיבים לא דנו בסיכומיהם במסמכים אליהם הפנתה המבקשת בתחילה.
 .118לטענת המשיבים ,עדויות העדים מטעם המבקשת – מנכ"ל המבקשת והמומחה מטעמה – לא
הוסיפו למשקל הראיות הכתובות .מר בועז ,שהיה העד היחיד שניסה להגן על תזת המבקשת,
הסתייג מן המסקנה שנהג קרטל בשוק בפועל ,וצמצם חוות דעתו לכך שהיה רק חשש לו .בנוסף,
בחקירותיו התברר שאינו מכיר את מאפייני שוק האשלג .כך ,למשל ,טען שהיקף המכירות גדל
מכיוון ש"הכמויות הוכפלו" ,אך מיד הסתבך וטען שהכמויות לא גדלו וכי "זה די מסוכן לדבר על
הגידול במכירות" .כן ,מר בועז כלל לא ידע לומר מהו פוטנציאל ייצור האשלג בעולם ,הגם שאחת
מטענותיו הייתה לאי מיצוי פוטנציאל זה .הוא הפנה ל"פסק דין אמריקאי" שהתברר כלא יותר
מכתב טענות .בנוסף ,בחוות דעתו טען כי ייתכן שמייצרים את האשלג אך לא מוכרים אותו.
בעדותו ,שינה גרסתו וטען כי כל שמיוצר נמכר ,מפני שלא ניתן לאחסן אשלג .הודה הוא שראוי
היה לבחון את מאפייני המוצרים המשלימים לאשלג ,כחלק מבדיקת שוק האשלג – וכי לא עשה
כן .יתרה מכך ,התברר כי מר בועז אינו מכיר את התשתית הראייתית עליה התיימר להסתמך.
כך ,הפנה הוא לנתונים אודות שוק האשלג העולמי שסבר כי פורטו ב"פסק הדין האמריקאי" ,אך
לא הבחין שאותו מסמך כלל לא התייחס לשוק העולמי – אם כי לחברה אחת .כן ,על אף שציין כי
קרא מאמרים רבים ,לא ידע לציין אף מאמר שקרא מלבד אלו שצירף לחוות דעתו .כן ,מר בועז
טעה לחשוב שניתן לבחון את קרטל האשלג לו טוען ,או את החשש לקיומו ,החל משנת ,1877
בהסתמך על מאמר שצירף .אך ,הוא לא הבחין שאותו קרטל נסתיים בשנות ה 30-של המאה
הקודמת .המשיבים מוסיפים טענות נוספות בנוגע לחוות דעתו וחקירתו של מר בועז.
 .119בנוסף ,כאשר נשאל המומחה באיזו מן החלופות שהוצגו בבקשה תומכת חוות דעתו ,השיב
שזו "מתייחסת בגדול לכך שהמחירים לא נקבעו במנגנון של תחרות חופשית ,שאמר שזה קרטל
אחד או יותר או חמישה או שמונה עשר ,זה לא משנה לי" – שכן החשוב מבחינתו הוא ש"זה דבר
שיוצר סיכון למניה" .אולם ,לא ניתן לקבוע כי "דבר" כלשהו "יוצר סיכון למניה" ,שעה שמר בועז
אינו יודע לקיומו של איזה "דבר" הוא טוען .זאת ,במיוחד בתביעה שעניינה אי דיווח על ה"דבר".
כמו כן ,מר בועז טען כי מאפייני שוק האשלג אינם יכולים ללמד על שוק אוליגופולי ,בשונה משוק
שבו פועל קרטל ,אך בהמשך שינה דעתו ואישר שהמאפיינים שעליהם הצביע יכולים ללמד גם על
קיומו של שוק אוליגופולי .כמו כן ,מר בועז הודה כי חסמי כניסה לשוק לא מלמדים על קרטל
ולא מונעים תחרות חריפה.
 .120יתרה מכך ,טוענים המשיבים ,מר בועז לא ידע להשיב כאשר נשאל מדוע ירידת המחירים
בשנת ( 2009מ 850$-ל )300$-לא מלמדת ,לשיטתו ,על פירוק הקרטל כבר בשנה זו ,בעוד מירידה
צנועה יותר במחיר (מ 400$-ל )300$-בשנת  ,2013כן ניתן ללמוד זאת לשיטתו.
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 .121מר בועז טען כי לשם בחינת מגמה בשוק יש לבחון את מחירי האשלג במשך לפחות  10שנים,
בעוד שבחוות דעתו הביא נתונים אודות  7שנים בלבד .במקום אחר ,טען כי לא ניתן ללמוד מנפילת
המחירים בשנת  2009על פירוק הקרטל ,כבר אז ,מכיוון ש"אסור להסתכל על טווחי זמן קצרים
מדי" ויש לבחון "מגמה" .כן ,כי רואים "הכי טוב את התמונה" אם בוחנים את התקופה שמשנת
 2001ועד שנת  ,2013ואף הקצין וטען כי יש לבחון החל משנת  .1877אך ,בנוגע לאירועי שנת 2013
אימץ גישה הפוכה וגרס שהירידה באותה שנה הייתה בבחינת "התרסקות או סדקים לפחות
בקרטל" .המשיבים מציינים כי העמדה לפיה יש לבחון עשרות או מאות שנים כדי לקבוע קיום
קרטל ,לא הולמת את משטר הדיווחים המיידים עליהם מבוססים דיני ניירות ערך.
 .122לטענת המשיבים ,מר בועז הודה שחוות דעתו לא תומכת בטענת הנזק שבפי המבקשת.
בפתחה כתב כי היא נדרשה על מנת לכמת את הנזק שנגרם מן הקרטל הנטען .אולם ,בחקירתו
הנגדית התברר כי לא הבחין בין נזק שנגרם כתוצאה מקיומו של הקרטל לבין נזק שנגרם כתוצאה
משבירתו .הוא נאלץ להודות כי "כיל" לא יכולה הייתה לדווח מבעוד מועד על שבירת הקרטל.
 .123המשיבים פונים לטעון לגבי עדותו של המצהיר מטעם המבקשת ,מר אורי רחמים .לטענתם,
מחקירתו עולה כי לא הכיר איזו מן העובדות החמורות שלקיומן טען ,ולמעשה התצהיר "הושם
בפיו" על ידי באי כוחו .בעדותו אישר כי אינו יודע דבר זולת זאת ש"המניה נפלה".
 .124לעניין הטענות כנגד מעמדו של מר דויטשמן כמצהיר ,משיבים המשיבים כי המבקשת בחרה
לתבוע את "כיל" ומר דויטשמן הוא נושא משרה בכיר ב"כיל" .בנוסף ,הוא אכן הגורם המתאים
להצהיר על דיווחי "כיל" ביחס לידיעותיה ,לגביהן יש לו ידיעה מכלי ראשון .הוא הגורם האמון,
בין היתר ,על דיווחי "כיל" למשקיעים .כמו כן ,הסביר הוא היטב מה מקורות הידיעה שלו על
שוק האשלג .מעבר לכך ,נטל ההוכחה על המבקשת ,ומכיוון שכשלה אין למעשה משמעות לדיון
בראיות המשיבים.
 .125בנוסף ,מדגישים המשיבים כי לא טענו שלא ידעו על טענות לקיומו של קרטל ,אלא כי לא
ידעו על קיומו של קרטל .כן ,כאשר נשאל מר דויטשמן האם ראה בעבר דיווחי אנליסטים שכתבו
אודות הקרטל ,השיב כי כן וכי אף ניסה להעמידם על טעותם .על אף עדות זו ,המשיכה המבקשת
להטעות ולטעון ש"כיל" מעולם לא העמידה אותם על טעותם.
.126

כן ,טוענים המשיבים כי המבקשת תקפה את מסמך ה FTC-על ידי הפניה למאמר עלום מרשת

האינטרנט .המבקשת לא מנמקת מדוע האחרון עדיף על פני מסמך ה .FTC-יתרה מכך ,המאמר
פורסם בחודש ספטמבר  ,2013ומכאן שלא יכול היה לעמוד לנגד עיני "כיל" עובר להודעת הרשמית
מחודש יולי  .2013בנוסף ,ככל שהמאמר בא להכריע מחלוקת עובדתית – לא ניתנה למשיבים
הזדמנות להתייחס אליו בכתבי הטענות ועסקינן בראיה פסולה .המשיבים מוסיפים כי מכתב ה-
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 FTCבא אך כדי לתמוך בסבירות הערכת "כיל" כי לא התקיים קרטל .גם לולא המכתב ,ראוי היה
כי תדווח על מצב השוק כפי שהיא חווה אותה במהלך ניהול עסקיה .בנוסף ,אישר מר בועז כי ה-
 FTCהיא אחת מרשויות התחרות החשובות בארצות הברית ברמה הפדראלית .המשיבים מודים
כי טענת המבקשת כי דרך השיווק של החברות הקנדיות בארצות הברית שונה מדרך שיווקו ביתר
חלקי העולם ,נכונה .אולם ,המסקנה מכך הפוכה מזו שהמבקשת רומזת לה – אם בארצות הברית
שבה משווקות החברות הקנדיות אשלג בנפרד ,מסביר הגידול בביקוש את העלייה במחיר (כנקבע
במסמך ה ,)FTC-הרי קל וחומר שיש בגידול הדרישה לאשלג כדי להסביר את העלייה במחיר
בחלקי עולם אחרים שאליהם משווקים הקנדים אשלג במשותף ,קרי בשוק שבו מספר מתחרים
מצומצם יותר .כמו כן ,טענת המבקשת כי המסמך מתייחס לכלל הדשנים ולא לאשלג באופן
ספציפי אינה מדויקת שכן מתייחס הוא גם לכל דשן בנפרד .בנוסף ,עסקינן במוצרים משלימים
כך שוודאי שגידול בביקוש לגידולים חקלאיים יכול להסביר התנהגות מחירים דומה בין הדשנים
השונים.
 .127כמו כן ,העלתה המבקשת טענה חדשה נוספת בסיכומיה ,בעניין החלטת דירקטוריון "כיל"
לבטל דיון בחלוקת דיבידנדים לאחר ההודעה הרשמית .ברם ,זו החלטה שהתקבלה לאחר נפילת
מניית החברה באופן חד ,ובטרם התבררו מצב השוק והשלכות מהלכיה של  .Uralkaliהמשיבים
טוענים כי טוב עשה הדירקטוריון בהחלטתו ,אך אין לכך דבר לענייננו.
 .128לטענת המשיבים ,המבקשת צמצמה את טענותיה כלפי יתר המשיבים ,שאינם "כיל" (סעיפים
 91-94לסיכומיה) ,ולמעשה לא פירטה כלל טענותיה כלפי החברה לישראל.
 .129המשיבים מציינים כי לאחר שנפתח ההליך דנן ,עתרה המבקשת כנגד "כיל" בעתירה
עקרונית ,כלשונה ,שעניינה בהיקף חובת הדיווח החלה על כל החברות הציבוריות בישראל באשר
הן .העתירה נדחתה על ידי כבוד השופטת רונן לגופה .לטענת המשיבים ,המבקשת לא בוחלת
בנקיטת הליכים "עקרוניים" על גב "כיל" ,כהמשך למסע ההתשה שנוקטת נגדה.
הידברות הצדדים
 .130יצוין כי לאחר שהוגשו הסיכומים בתיק ,הצדדים הגיעו להסדר פשרה אשר הוגש לבית
המשפט והועבר לתגובת היועץ המשפטי לממשלה .ביום  2.11.2015הוגשה עמדת היועץ המשפטי
לממשלה ,אשר התנגד להסדר שהוצע .בעקבות כך ,הודיעה המבקשת לבית המשפט כי היא חוזרת
בה מבקשתה לאשר את הסדר הפשרה ומבקשת ליתן החלטה בבקשת האישור .הצדדים המשיכו
בהידברות אך לבסוף הודיעו כי לא הגיעו לעמק השווה.
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דיון והכרעה
המסגרת הנורמטיבית
הנטל המוטל על המבקש לאשר תביעה כייצוגית
 .131השלב הנוכחי בו פונה המבקשת בבקשה לאשר תביעתה כייצוגית הוא שלב מקדמי .במסגרת
שלב זה ,על בית המשפט להכריע האם יש מקום לדון בתובענה המונחת לפתחו כתובענה ייצוגית.
פסיקה נרחבת דנה בחשיבותו של שלב זה ,כמו גם באיזונים שביקש המחוקק ליישם עם חקיקתו
של חוק תובענות ייצוגיות ,כך שלא ירתיע תובעים פוטנציאליים מפני הגשת תביעותיהן הראויות
אך בה בעת ימנע את ניצול כלי התובענה הייצוגית לרעה תוך הגשת תביעות סרק (רע"א 4556/94
טצת נ' זילברשץ ,פ"ד מ"ט( ;)1996( 787 ,774 )5רע"א  2598/08בנק יהב לעובדי מדינה בע"מ נ'
שפירא ,פס'  4לפסק דינו של השופט פוגלמן (.))23.11.2010
 .132סעיף  8לחוק תובענות ייצוגיות שכותרתו "אישור תובענה ייצוגית בידי בית המשפט" ,מונה
את התנאים לאישור תובענה ייצוגית [ההדגשות שלי ,ח.כ:].
"( .8א) בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית ,אם מצא שהתקיימו כל
אלה:
( )1התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות
לכלל חברי הקבוצה ,ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת
הקבוצה;
( )2תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות
הענין;
( )3קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל
בדרך הולמת; הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בענין
זה;
( )4קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל
בתום לב".
אם כן ,מסעיף (8א)( )1עולה כי על מנת שתתקבל בקשת המבקשת לאישור התובענה כייצוגית,
על המבקשת להוכיח כי קיימת אפשרות סבירה שהשאלות המהותיות של עובדה או משפט,
המשותפות לכלל חברי הקבוצה ,תוכרענה בתובענה לטובת הקבוצה.
 .133פסיקת בית המשפט העליון אינה אחידה לחלוטין בעניין השאלה מהו הנטל המוטל על
המבקשת בבואה להוכיח "אפשרות סבירה" כאמור.
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ברע"א  2128/09הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' עמוסי ( ,)5.7.2012קבע המשנה לנשיא א'
ריבלין כי בהתאם לאיזון שקבע המחוקק ,אין מקום להחמרת התנאים לאישור תובענה
כייצוגית ואין מקום לבירור רוב רובה של התביעה כבר בשלב הבקשה לאישור [ההדגשה
במקור]:
" ...ברי כי תכלית החוק היא להורות לבית המשפט לבצע בחינה מקדמית
של סיכויי התובענה לשם הגנה מידתית על זכויות הנתבעים .לעניין זה ,די
לו לבית המשפט לעקוב בדקדקנות אחר לשון המחוקק ולראות האם קיימת
'אפשרות סבירה' להכרעה לטובת קבוצת התובעים; הא ,ותו לא .החמרת
התנאים לאישור תובענה כייצוגית ,ובירור רוב רובה של התביעה כבר בשלב
אישור התובענה כייצוגית ,חורגת מהאיזון שקבע המחוקק ,ועל כן היא אינה
ראויה .נוסף על כך ,דיון שמתבצע באופן זה אינו יעיל ,מכיוון שנוצרת כפילות
בין הדיון בגוף התובענה לבין הדיון בבקשת האישור( "...שם ,בפסקה 15
לפסק הדין).
עמדה דומה הוצגה ברע"א  979/13לנדמארק גרופ בע"מ נ' הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ ,פס'
 3לפסק דינו של השופט עמית (.)25.6.2015
ברע"א  3489/09מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' חברת ציפוי מתכות עמק זבולון בע"מ ,פס' 41
לפסק דינה של השופטת ברק-ארז ( ,)11.4.2013הביעה כב' השופטת פרשנות מרחיבה יותר
למונח "אפשרות סבירה" ,באופן המכביד את הנטל המוטל על המבקשת לאשר תובענה
כייצוגית .כך ,על המבקשת להניח בפני בית המשפט תשתית משפטית וראייתית התומכת
לכאורה בתביעתה .כב' השופטת ברק-ארז הוסיפה כי על בית המשפט "להיכנס לעובי הקורה"
בדונו בבקשה [ההדגשות שלי ,ח.כ:].
"מטרתו של שלב מקדמי זה היא למנוע אישורן של תובענות סרק ,וזאת
מבלי להרתיע תובעים מהגשת תובענות ייצוגיות צודקות ( )...המבחנים
לאישורה של תובענה ייצוגית הם מחמירים מאלה שעל-פיהם נבחנת בקשה
לסילוק על הסף של תביעה רגילה .על התובע הייצוגי להניח בפני בית
המשפט תשתית משפטית וראייתית התומכת לכאורה בתביעתו .בשונה מן
התובע בתביעה רגילה ,המבקש לאשר תובענה כייצוגית אינו יכול להסתפק
בעובדות הנטענות בכתב התביעה ,אלא מוטלת עליו החובה להוכיחן באופן
לכאורי .במקרה הצורך ,המבקש צריך לתמוך את טענותיו בתצהירים
ובמסמכים הרלוונטיים .בית המשפט שדן בבקשה נדרש להיכנס לעובי
הקורה ,ולבחון היטב  -משפטית ועובדתית  -האם מתקיימים התנאים
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לאישור התובענה כייצוגית ( )...מבחנים אלה לא נקבעו בעלמא ,אלא נועדו
להביא לשימוש מושכל בכלי התובענה הייצוגית ,לנוכח השפעתו המכרעת
על הנתבעים ועל התנהלותם העסקית."...
עמדה דומה הוצגה בע"א  5378/11פרנק נ' אולסייל ,פס'  3לפסק דינה של השופטת חיות
( )22.9.2014וכן בע"א  7928/12אי.אר.אמ טכנולוגיות בע"מ נ' פרטנר תקשורת בע"מ ,פס' 23
לפסק דינו של השופט ג'ובראן (.)22.1.2015
 .134לגישתי ,אין מנוס כבר בשלב בקשת האישור "להיכנס לעובי הקורה" ולבחון לעומקן את
השאלות אשר במחלוקת בין הצדדים ,על מנת לקבוע האם ישנה "אפשרות סבירה" שתתקבל
עמדתה של המבקשת .על המבקשת להציג ראיות המקימות ,לכל הפחות ,תשתית התומכת
לכאורה בתביעתה .ראו עמדתי זו גם בת"צ (ת"א)  49602-11-11פיג'ו נ' הירשברג ,פס'  156לפסק
הדין (( )28.7.2016להלן" :עניין הירשברג"); ת"צ (ת"א)  28110-09-12מלכה נ' אפריקה ישראל
להשקעות בע"מ ,פס'  66לפסק הדין (( )25.6.2015להלן" :עניין מלכה")".
חובות הדיווח
עיקרון הגילוי הנאות
 .135דיני ניירות ערך מושתתים על עיקרון הגילוי הנאות .מכוחו של עיקרון זה מוטלות חובות גילוי
שונות על חברות מדווחות ,ביניהן חברות ציבוריות וחברות איגרות חוב אשר ניירות ערך שלהן
נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה") ,ואשר חוק ניירות ערך חל
עליהן .משמעותו של עיקרון הגילוי הנאות היא מסירת מידע אודות החברה למשקיעים בניירות
הערך שלה או לאלו המעוניינים לעשות כן.
לעיקרון הגילוי הנאות ישנן מספר תכליות .האחת ,לאפשר לציבור המשקיעים בשוק ההון לקבל
החלטה רציונאלית ,מושכלת ומודעת בעת ביצוע פעולות בניירות ערך ,זאת ,על ידי העמדת מלוא
האינפורמציה הדרושה להם לשם כך .המשקיעים זקוקים למידע רלוונטי ,מהימן ועדכני בעת
קבלת החלטה לגבי השקעתם (ראו אפרים אברמזון "תחזיות ו'מידע רך' בחברה הציבורית -
החובה לגלות ועקרונות האחריות המשפטית" משפטים כב ( 56 ,55התשנ"ג) (להלן" :אברמזון")).
השנייה ,למנוע היווצרותם של פערי מידע בין משקיעים שונים בשוק ההון ,תוך מניעת שימוש
במידע וניצולו על ידי אלו המחזיקים בו בטרם פורסם לכלל ציבור המשקיעים .כך ,מאפשר הגילוי
למשקיע הפשוט מן הציבור לבצע פעולות בניירות ערך בשוק ההון על בסיס אותו מידע המצוי
בידיו של המשקיע המתוחכם .בכך ,מביא הגילוי לשוויון בנגישות למידע ,ההופך משותף לכלל
המשקיעים ,וגדלה מידת ההוגנות השוררת בשוק (ה"פ (מחוזי ת"א)  1207/03דרין נ' חברת
השקעות דיסקונט בע"מ ,פ"ד פ"מ(( )2004( 694 ,673 )2להלן" :עניין דרין")) .לעניין שתי תכליות
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אלו של עיקרון הגילוי הנאות ראו גם ע"פ  4675/97רוזוב נ' מדינת ישראל ,פ"ד נג(353 ,337 )4
(:)1999
"רק גילוי נאות  -גילוי ראוי  -יאפשר למשקיעים להחליט באורח רציונלי
מה יעשו ,ובה-בעת ירתיע בעלי-כוח ומקורבים מהתנהגות מניפולטיבית
תוך פיקוח על פעילותם".
וראו גם ע"א  5320/90א.צ .ברנוביץ נכסים והשכרה בע"מ נ' רשות ניירות ערך ,פ"ד מו(,818 )2
( )1992( 831להלן" :עניין ברנוביץ").
לעיקרון הגילוי הנאות חשיבות גם לעניין חיזוק אמון הציבור בשוק ההון הישראלי ,שכן אמון
הציבור מושתת על מידע מלא בדבר החברות שניירות הערך שלהן נסחרות בבורסה (ראו ע"א
 218/96ישקר בע"מ נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,פס'  23לפסק דינו של הנשיא ברק
(( )21.8.1997להלן" :עניין ישקר")) .רבות נכתב ,הן בפסיקה והן בספרות ,אודות חשיבות המידע
לתפקודו ,תקינותו ,יעילותו ואמינותו של שוק ההון .חשיבותו ועליונותו של עיקרון הגילוי הנאות
הובהרה אף על ידי כב' הנשיא ברק בעניין ישקר ,בציינו כי "תפיסת היסוד של דיני ניירות ערך
היא גילוי ,ושוב גילוי ועוד גילוי" (שם ,פס' .)20
 .136המחוקק הסדיר את חובת הגילוי הנאות בחוק ניירות ערך .חובה זו חולשת על החברה
המדווחת הן בשוק הראשוני ,בשלב בו החברה מנפיקה ניירות ערך לציבור באמצעות תשקיף ,והן
בשוק המשני ,בשלב בו ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה באופן שוטף .בשוק הראשוני,
נדרש התאגיד למסור למשקיעים גילוי בהיקף נרחב ,כאשר ההיקף מוסדר בתקנות הדוחות .בשוק
המשני ,נדרש התאגיד למסור מידע למשקיעים באמצעות דוחות תקופתיים (שנתיים ורבעוניים)
ודוחות מיידים .פערי המידע בשוק המשני נוכחים לרוב במערכת היחסים שבין המשקיעים לבין
עצמם .המלומד אברמזון עמד על ההבחנה בין השוק הראשוני לשוק המשני במאמרו (שם ,בעמוד
:)73
"במקרה הראשון ,היינו :במקרה של הצעת ניירות-ערך לציבור ,ניצב
התאגיד בעמדת עליונות אינפורמטיבית מול המשקיעים בו  -עמדה שאינה
מקובלת בדיני ניירות-הערך הגורסים שוויון במידע בין צדדים לעסקה.
במקרה השני אמנם לתאגיד יש מידע פנים ,אולם הוא איננו מעורב בעסקה;
שהרי איננו מציע ניירות-ערך לציבור ,ואילו המוכרים והקונים נמצאים
באיזון אינפורמטיבי שרמתו נקבעת על-ידי כמות המידע שסופקה במהלך
הגילוי השוטף על-ידי התאגיד".
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על חשיבות הגילוי בשוק המשני ראו בע"א  1928/93רשות ניירות ערך נ' גבור סברינה מפעלי
טקסטיל בע"מ ,פ"ד מט( .)1995( 186 ,177 )3בבקשת האישור דנן ,עסקינן בחובות דיווח החלות
על "כיל" בשוק המשני.
עיקרון המהותיות
 .137לצד עיקרון הגילוי הנאות ,עיקרון המהותיות מהווה גם הוא עיקרון בסיסי בדיני ניירות ערך.
לפי עיקרון המהותיות ,חובת הגילוי החלה על החברה המדווחת איננה משתרעת על כל מידע
המצוי בידה ,אלא תחומה לגילויו של מידע מהותי בלבד (אברמזון ,בעמוד  .)59המידע הנדרש
בגילוי הוא מידע בעל חשיבות עבור משקיע סביר בבואו לקבל החלטה ,או מידע שיש בכוחו
להשפיע על שערו של נייר הערך .אם כן ,אמת המידה של מהותיות המידע תוחמת את היקפה של
חובת הגילוי ומהווה אמצעי לסינון מידע שאינו רלוונטי ואשר אין ביכולתו להשפיע על ציבור
המשקיעים או על המסחר בשוק ההון (עניין דרין ,פס'  .)45בעניין ברנוביץ נקבע כי:
"ככלל ניתן לומר ,כי חובה זו תחול לגבי כל מידע ,שהינו מהותי למשקיע
הסביר ,ואשר אין מגבלה חוקית או מגבלה שבסבירות המצדיקות מניעת
גילויו .אמת המידה של ה'מהותיות' ( )materialityהינה זו השלטת במשפט
האמריקני ,שם נקבע ,כי למרות שאופיין של העובדות המהותיות
( )material factsמשתנה לאור נסיבותיו של כל מקרה נתון  -ניתן להכליל
ולומר ,כי חובת הגילוי משתרעת על עובדה אשר לו המשקיע הסביר בניירות
ערך היה יודע אודותיה ,היה בכך כדי לשנות באופן משמעותי את מכלול
האינפורמציה שעל בסיסה יקבל החלטות הנוגעות להשקעה בניירות ערך
בחברה הנוגעת לעניין" (שם ,בעמוד .)837
עודף מידע לא זו בלבד שאינו מסייע למשקיעים לקבל החלטות השקעה רציונאליות ,אלא שהוא
עלול אף לחבל ביכולת זו (ת"צ (ת"א)  14270-11-14כהן נ' בן דב פס'  67לפסק דינה של השופטת
רונן (( )2.9.2016להלן" :עניין בן דב")).
 .138יישומו של מבחן המהותיות טומן בחובו קשיים לא מבוטלים ,הנובעים מעמימות המונח
"מהותיות" .לעניין זה יפים דבריה של השופטת סירוטה בעניין דרין:
"השאלה מהן עובדות מהותיות שחובה לגלותן משתנה ממקרה למקרה
ותלויה בנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ,כך שאפשר בהחלט שעובדה
מסוימת עשויה להיחשב מהותית במערכת נתונה של נסיבות ובמועד נתון
בזמן ,בעוד במערכת אחרת או במועד אחר ,אותה עובדה תיתפס כלא
מהותית".
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 .139קושי נוסף טמון בכך שבחינת מהותיותו של מידע נבחנת דרך עיניו של המשקיע הסביר .על
אף שמידת המהותיות של אירוע מסוים נבחנת בפועל על ידי החברה ונושאי המשרה בה ,הרי
שעליהם להעמיד עצמם בנעליו של המשקיע הסביר ולהעריך איזה מידע היה נתפס בעיניו כמהותי.
ברי כי נוכח הבדלי המומחיות ופערי המידע הקיימים בין המשקיע הסביר ובין נושאי המשרה
בחברה המכירים את פעילותה על בוריה ,עשויים להיות מקרים בהם המשקיע הסביר והמנהלים
לא ייחסו את אותה מידת חשיבות ומהותיות לאותה פיסת מידע אשר נקרתה בדרכם .לעניין זה
יפים דבריה של המלומדת לאה פסרמן-יוזפוב דיני ניירות ערך – חובת הגילוי ( 199טובה
אולשטיין עורכת( )2009 ,להלן" :פסרמן-יוזפוב"):
"המנהלים ,שהם בדרך כלל האחראים לגילוי בחברה ,אינם צריכים לדווח
על עניינים הנראים חשובים בעיניהם  -הם צריכים לנסות להעריך איזה
מידע ייראה בעל חשיבות למשקיע הסביר .משימה זו אינה פשוטה ,ולא זו
בלבד אלא שהדבר עלול לגרום לעיוותים ולמצבים שבהם המשקיעים ייחסו
למידע המפורסם על ידי התאגידים חשיבות רבה מחשיבותו בפועל".
כלומר ,על החברה המדווחת מוטלת החובה לבחון את המידע אשר מצוי בידה ולהפעיל את שיקול
דעתה כדי להחליט ,בהתאם לנסיבות ,האם אותו מידע דרוש למשקיע הסביר לצורך קבלת
החלטה הנוגעת להשקעותיו בניירות ערך .ככל שהתשובה תהא חיובית יחשב המידע כמידע מהותי
החייב בדיווח ,כאשר על החברה מוטלת החובה לדווח על מידע מהותי ומידע מהותי בלבד.
פרט מטעה בדיווח
.140

"פרט מטעה" מוגדר בסעיף  1לחוק ניירות ערך ,כדלקמן:
"לרבות דבר העלול להטעות משקיע סביר וכל דבר חסר שהעדרו עלול
להטעות משקיע סביר".
סעיף 44א 1שכותרתו "פרט מטעה" קובע בס"ק (א) כי:
"בטיוטת תשקיף ,בתשקיף ,בדוח ,בהודעה ,במסמך או במפרט הצעת רכש,
המוגשים לפי חוק זה לרשות (בסעיף זה  -דיווח) ,לא יהיה פרט מטעה".

 .141אם כן ,הגדרתו של "פרט מטעה" כוללת הן פרסום של מידע מטעה והן "כל דבר חסר שהעדרו
עלול להטעות משקיע סביר" .סיפא הסעיף הדנה בדבר חסר היא הרלוונטית במקרה שלפנינו.
לעניין זה ,יפים דברי המלומדים מוטי ימין ואמיר וסרמן תאגידים וניירות ערך ( )2006( 214להלן:
"ימין ווסרמן") [ההדגשות שלי ,ח.כ:].
 40מתוך 67

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו
ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
"התחולה הגורפת של הגדרת 'פרט מטעה' הודגשה בפסיקה שדנה בנושא,
והיא באה לידי ביטוי בעניינים מרכזיים אחדים .ראשית ,מלשון ההגדרה
ברור כי פרט מטעה עשוי להתקיים לא רק אם הוטעה המשקיע בפועל ,אלא
גם אם עלול היה להיות מוטעה .שנית ,ההטעיה יכולה להיות באמירה
פוזיטיבית וגם באי-אמירה ,דהיינו במחדל .ההגדרה נמנעת מהתייחסות
לתוכנו של הפרט המטעה ומסתפקת באפשרות הגלומה בו להטעיה .אשר
על כן אם מדובר באמירה פוזיטיבית ,אין היא חייבת להציג בהכרח נתונים
שקריים על מנת שתהווה פרט מטעה ,ואפשר שתציג נתונים נכונים ,אם כי
בדרך מטעה".
וראו גם דבריה של המלומדת פסרמן-יוזפוב (שם ,בעמודים [ )235-234ההדגשות שלי ,ח.כ:].
"לחובת הגילוי שני פנים :הפן החיובי קובע את עצם החובה ליזום מסירת
מידע מהותי ,והפן השלילי קובע חובה שלא להטעות .חוק ניירות ערך מגדיר
'פרט מטעה' הן כפרט שהימצאותו עלולה להטעות משקיע סביר והן ככל
דבר חסר שהיעדרו עלול להטעות את המשקיע .מכאן ,שכדי שגילוי לא
ייחשב למטעה ,לא די בכך שנושא מסוים הובא לידיעת הציבור .יש לוודא
כי הדיווח באותו עניין יהיה דיווח מקיף ומלא .לא די בפרסום חלקי של
אמירות הנכונות כשלעצמן ,אם אין בהן כדי להעניק למשקיעים תמונה
נכונה של המצב בכללותו".
 .142על פרשנות המונח "פרט מטעה" חלים עקרונות היסוד בדיני ניירות הערך אשר הוזכרו לעיל,
הם עיקרון הגילוי הנאות ועיקרון המהותיות .על אף שלשון חוק ניירות ערך אינה כוללת דרישה
מפורשת למהותיותו של הפרט המטעה ,הפסיקה יצקה לתוך החוק את עיקרון המהותיות .ראו
דבריו של כב' הנשיא ברק ברע"פ  4827/95ה.ג .פולק בע"מ נ' מדינת ישראל ,פ"ד נד(107 ,97 )2
(( )1997להלן" :עניין פולק") [ההדגשות שלי ,ח.כ:].
"השאלה היא אפוא ,אם היעדר פרטים ' ...עלול להטעות משקיע סביר'?
אכן ,פרט הוא מטעה אם משקיע סביר עשוי לטעות בו ...ההטעיה עשוי
שתהא על-ידי גילוי פרט מטעה; ההטעיה עשוי שתהיה על-ידי אי-גילוי
פרט שיש בו כדי להביא לידי הטעיה (ראה י' גרוס 'היקף חובת הגילוי
בתשקיף החברה' [ ,]13בעמ'  .)684אכן ,לעתים אי-גילוי של פרט מהותי
שקול כנגד גילויו של פרט מטעה".
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ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
דיווחים שוטפים בשוק המשני
 .143בבקשת האישור המונחת בפניי עסקינן כאמור בחובות דיווח החלות על "כיל" בשוק המשני
– חובות מתמשכות ושוטפות וכן חובת דיווח מיידי .חובות אלו מעוגנות בסעיף  36לחוק ניירות
ערך ובתקנות הדוחות .במסגרת פרק ו' לחוק ניירות ערך שכותרתו "דו"ח שוטף" ,מסדיר סעיף
 36את חובות הדיווח של תאגידים בשוק המשני ,עת ניירות הערך של החברה המדווחת נסחרים
בבורסה:
"( .36א) תאגיד שניירות ערך שלו הוצעו לציבור על פי תשקיף חייב להגיש
לרשות דו"חות או הודעות לפי פרק זה כל עוד ניירות הערך שלו נמצאים בידי
הציבור; תאגיד שניירות ערך שלו נסחרים בבורסה או רשומים בה למסחר
חייב להגיש דו"חות או הודעות לפי פרק זה לרשות ולבורסה".
 .144תקנות הדוחות ,אשר הותקנו מכוח סעיף  36לחוק ,קובעות את חובות הדיווח של החברות
המדווחות בשוק המשני ,ומחייבות אותן בדיווחים תקופתיים שנתיים ורבעוניים ובדיווחים
מיידים.
דיווח מידי
 .145בפרק ג' לתקנות הדוחות מפורטים אירועים קונקרטיים שונים אשר בגינם תידרש חברה
מדווחת לפרסם דיווח מידי .תקנה  ,36המהווה מעין "תקנת סל" ,מחילה חובת דיווח מידי ביחס
לאירועים אשר אינם מוסדרים באופן ספציפי בתקנות הדוחות – אירועים אשר עשויה להיות להם
השפעה מהותית על התאגיד .כך קובעת התקנה [ההדגשות שלי ,ח.כ:].
"( .36א) בדוח יובאו פרטים בדבר כל אירוע או ענין החורגים מעסקי התאגיד
הרגילים בשל טיבם ,היקפם או תוצאתם האפשרית ,ואשר יש להם או
עשויה להיות להם השפעה מהותית על התאגיד ,וכן בדבר כל אירוע או ענין
שיש בהם כדי להשפיע באופן משמעותי על מחיר ניירות הערך של
התאגיד".
התקנה קובעת שני מצבים חלופיים ,אשר דיי בהתקיימות אחד מהם כדי שתקום לחברה חובת
דיווח מידי( :א) החברה מחויבת בדיווח מידי בדבר אירוע או עניין החורגים מעסקיה הרגילים
(בשל טיבם ,היקפם או תוצאתם האפשרית) ,וזאת רק ככל שלאירוע או לעניין כאמור יש או
עשויה להיות השפעה מהותית על החברה; (ב) החברה מחויבת בדיווח מידי בדבר אירוע או עניין
שיש בהם כדי להשפיע באופן משמעותי על מחיר ניירות הערך של התאגיד .שעה שמדובר באירוע
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תיק חיצוני:
או עניין שיש בהם כדי להשפיע באופן משמעותי על מחיר ניירות הערך ,אין דרישה שיהיו אלו
אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים.
הפסיקה והספרות הדנות בתקנה (36א) ,לרוב לא הבחינו בין שני המצבים החלופיים המוסדרים
בתקנה אשר בהתקיימם תחול על חברה חובת דיווח ,ופרשו את התקנה באופן כולל ואחיד ככזו
המאמצת את עיקרון המהותיות.
דיווחים תקופתיים (רבעוניים ושנתיים)
 .146במסגרת תקנות פרטי תשקיף מצוינים הפרטים אשר צריכים להופיע בתשקיף שחברה
מפרסמת לציבור .תחת פרק ז' שכותרתו "פרטים על המנפיק שייכללו בתשקיף" קובעת תקנה
(44א) כי "יובא תיאור המנפיק על פי הפרטים והעקרונות המפורטים בתוספת הראשונה" .כיוון
שבהתאם לסעיף  8א לתקנות הדוחות ,התוספת הראשונה לתקנות פרטי תשקיף חלה בשינויים
המחויבים גם על דוחות תקופתיים אותם חייבת החברה לפרסם ,הדברים המובאים שם
רלוונטיים גם לענייננו:
"בדוח התקופתי יובאו תיאור התאגיד והתפתחות עסקיו כפי שחלו בשנה
האחרונה ,בהתאם לפרטים ולעקרונות שבתוספת לתקנות פרטי תשקיף,
בשינויים המחויבים ובכל מקום בתוספת הראשונה שבו נאמר 'תשקיף',
ייקרא – דוח".
ראו גם עת"מ (ת"א)  37447-10-13אפריקה ישראל תעשיות בע"מ נ' רשות ניירות ערך ,פס' 69
לפסק דינה של השופטת רונן (.)28.1.2015
מכאן ,שבנוסף לאמור לעניין הדו"ח המידי ,חברה מחויבת לדווח במסגרת דוחותיה התקופתיים
גם על מידע הנופל בגדר אחד הפריטים בתוספת הראשונה לתקנות פרטי תשקיף .בין היתר,
חברה חייבת לדווח ,בהתאם לפריטים  ,16 ,10 ,9גם על הבאים :מגמות ,אירועים והתפתחויות
בסביבה המקרו כלכלית של התאגיד ,שצפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות
העסקיות מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו; שינויים בהיקף הפעילות בתחום
וברווחיותו; מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם;
מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו; המוצרים והשירותים העיקריים של תחום
הפעילות ,לרבות תיאור תמציתי של מאפייני המוצרים ושימושיהם ,השווקים העיקריים שלהם,
מגמות ושינויים בביקוש ובהיצע שלהם; תנאי התחרות בתחום הפעילות ,לרבות בשווקים
שבהם התאגיד מתחרה; הערכת מספר המתחרים בתחום; גודלם ומעמדו של התאגיד ביניהם
ועוד.
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ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
מכל האמור עולה ,כי בנוסף לחובת הדיווח המידי על אירועים מהותיים ,חייבת חברה גם לתאר
במסגרת דוחותיה התקופתיים את הסביבה המקרו כלכלית במסגרתה היא פועלת ,כאשר מידע
זה כולל תיאור של מאפייני השוק והתחרות בו.
שמועות ומידע ספקולטיבי – הסכנה בהצפת השוק במידע
 .147בת"צ (ת"א)  29520-03-13לייטקום (ישראל) בע"מ נ' חבס השקעות ( )1960בע"מ
(( )19.7.2015להלן" :עניין לייטקום") ,דנתי ב"חרושת שמועות" שהתנהלה ביחס למצבה של
החברה שם .ציטטתי את דבריה של המלומדת פסרמן-יוזפוב ,אשר דנה בשאלה האם חברה
נדרשת להגיב על שמועות (שם ,בעמוד [ )244ההדגשות שלי ,ח.כ:].
"האם משמעות הדבר הינה כי על החברות להגיב גם על מצגים אשר נעשו
על ידי צדדים שלישיים  -האם מוטלת עליהן ,למשל חובה לאשר או לסתור
שמועות? זוהי שאלה לא קלה .הנימוק העיקרי בעד החלת חובה להגיב על
מצגים של צדדים שלישיים הוא שחובה כזו תקדם את יעילות השוק .היא
תביא לידי כך שיהיה למשקיעים מידע מדויק יותר .הנימוקים נגד החלת
חובה כאמור הינם כי חובה כזו תהא כרוכה בעלויות גבוהות ,שכן מנפיקים
ייאלצו לעקוב בהתמדה אחר המצגים הנעשים לגביהם ...בישראל ,רשות
ניירות ערך אמנם פונה לעתים בדרישה ספציפית לתאגידים להגיב על
ידיעות אשר פורסמו עליהם בכלי התקשורת ,אך למיטב ידיעתי אין כללים
או תקדימים כלשהם בעניין החובה להגיב על שמועות שמקורן בצדדים
שלישיים".
 .148אכן ,הטלת חובה על חברות להגיב למצגים אשר מוצגים על ידי צדדים שלישיים ,להגיב על
שמועות המתרוצצות בשוק ,כרוכה בעלויות גבוהות עבור החברות אשר ידרשו לעקוב אחר כל
דיווח עליהן באמצעי התקשורת והמדיה הרבים והמתרבים בימינו .עלויות אלו ,יש לציין יגולגלו
פעמים רבות אל הציבור עצמו ויביאו לפגיעה בו.
 .149לא זו אף זו ,שלא כפי דבריה של פסרמן-יוזפוב ,לטעמי הטלת חובה שכזו אף לא בהכרח
תקדם תמיד יעילות בשוק ומתן מידע מדויק יותר .זאת ,שכן הצורך להגיב על כל שמועה או ידיעה
הקשורות בחברה או בתחום עיסוקה ,עלול להביא להצפה של השוק במידע רב מדי .מידע רב מדי,
בתורו ,יביא דווקא להטעייתו של המשקיע הסביר ,אשר בהיותו משקיע לא מתוחכם יתקשה
להתמודד עם עודף המידע ,סינונו והערכת השפעתו .יפים לעניין זה דבריה של כבוד השופטת רונן
בעניין בן דב( ,פס'  ,)136אשר אמנם עסקו בהבחנה בין מידע שיש לספק במסגרת בדיקת נאותות
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תיק חיצוני:
לבין מידע שעליו צריכה חברה לדווח לציבור ,אך מהם עולה הסכנה הגלומה בהצפתו של המשקיע
הסביר במידע רב מדי:
"...קבוצת האצ'ינסון היא גוף מתוחכם שיכול להיעזר ביועצים מסוגים
שונים ,אשר יש ביכולתם לסווג את מכלול המידע שנמסר להם על-ידי
החברה ולהתייחס לכל פיסת מידע בהתאם לאיכותה ולמשמעותה הכוללת.
מנגד ,משקיע סביר בניירות-הערך של החברה (שהוא כאמור הנמען של
חובת הדיווח) הוא שונה .אין לו בדרך-כלל כישורים לערוך את הסיווג של
המידע ,ולכן הצפה של מידע רב מדי עלולה להטעות אותו; ואין מבחינתו גם
טעם להשקיע את המשאבים הכספיים הדרושים לצורך בירור המידע
והערכתו".
ראו גם :ת"צ (ת"א)  62018-10-13ברנדייס נ' בבילון בע"מ ,פס'  77-79לפסק דינה של השופטת
רונן (.)8.9.2015
על הבעייתיות שבהצפת המשקיעים במידע עמד גם בית המשפט העליון בע"פ  2103/07הורוביץ נ'
מדינת ישראל:)31.12.2008( 36-37 ,
"אמת המידה של ה"מהותיות" היא ביטוי לעקרון ההגנה הרחבה על
המשקיע הסביר .כיצד? כאמור ,אמת המידה של המהותיות אינה פורשת
כנפיה על כל פרט ופרט הנוגע לתשקיף .ההגנה הרחבה על המשקיע הסביר
אין משמעה כי יש לחשוף בפניו כל פרט הנוגע לחברה ולהציפו בפרטים עד
כי לא יהא ביכולתו למצוא את רגליו וידיו ביניהם .המחוקק לא ביקש לעמוס
על כתפיו של המשקיע הסביר ,שככלל אינו גורם מקצועי בעל הבנה
ומומחיות בשוק ההון ,אינספור פרטים שייתכן שאין לו היכולת להתמודד
עימם ולברור מהם את אלה החשובים לו לצורך קבלת החלטה (עניין
ברנוביץ ,בעמ'  ;837עניין גבור סברינה ,בעמ'  ;186187יוסף גרוס "היקף
חובת הגילוי בתשקיף החברה" עיוני משפט ב  .))1972( 685 ,683תחת זאת
נדרשת נפה ,מסננת אשר תותיר בפני המשקיע הסביר אך את אותו מידע
הנחוץ לו לשם קבלת החלטה .נפה זו מגולמת במבחן המהותיות (ראו גם:
ימין ווסרמן ,בעמ'  ;4344עניין  ,Basicבעמ' .")210
 .150זאת ועוד ,מאותם רציונאלים שצוינו ,קיימת חשיבות רבה לכך שהמידע המדווח על ידי
החברות למשקיעים מהציבור יהיה מידע מדויק ככל הניתן ,קרי בעיקרו מידע עובדתי ברור אשר
יאפשר להם להעריך נכונה את משמעותו ביחס להשקעתם .במקרה בו מדובר באירוע עתידי
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שטרם התממש ,ולכן אינו בגדר עובדה ,קיימת חשיבות לכך שהמידע ידווח לציבור רק כאשר
אפשרות התממשותו היא קרובה לוודאי (ראו לעניין זה את מבחן הקו הבוהק בעניין מלכה ,פס'
 .)80המטרה היא שבפני המשקיע הסביר תעמוד תמונה עובדתית ברורה ככל הניתן אליה יוכל
להתייחס בבחירת השקעתו ,ולא אוסף של ספקולציות בעלות היתכנות כזו או אחרת ,אשר,
כאמור ,אין למשקיע הסביר את הכלים להעריך.
 .151לבסוף אציין כי בקשות אישור המוגשות לבית משפט זה בהן נטען כי חברה הפרה את חובת
הדיווח החלה עליה ,עוסקות ברובן המוחלט של הפעמים במידע פנימי של החברה ,כגון :משא
ומתן שהחברה מנהלת בעניין מסחרי; מגעים של החברה עם רשויות המס; טעויות שנפלו
בדוחותיה הכספיים של החברה; שינויים במבנה החוב של החברה ועוד .בניגוד למקרים אלו,
המידע שנטען בענייננו כי לא גולה לציבור המשקיעים הוא מידע חיצוני לחברה – חשש שמתעורר
אצל החברה לגבי קיומם של קרטל או מספר קרטלים בשוק האשלג ,בין מתחרותיה ,באשר
המבקשת ויתרה על הטענה ש"כיל" עצמה הייתה חלק מהקרטל (ראו פס'  38המבקשת לבקשת
האישור) .האם לעובדה שמדובר במידע חיצוני ולא פנימי צריכה להיות השפעה על חובת הדיווח
החלה על החברה? בשאלה זו אדון בהמשך.

מן הכלל אל הפרט
 .152כדי להכריע בבקשה שלפניי יש לבחון מספר שאלות .ראשית ,יש לבחון את טענת המבקשת
כי היה על "כיל" לדווח בדיווחיה השוטפים על קיומו של קרטל וכחלופה לכך ,לדווח על חשש או
חשד לקיומו של קרטל .לצורך כך אבחן את הראיות שהציגו הצדדים ביחס לטענה זו ,וכן את עצם
השאלה האם חברה צריכה לדווח על חשש שאינו וודאי .בנוסף ,אבחן טענה חלופית נוספת של
המבקשים (אשר עלתה למעשה רק בשלב הסיכומים) ,לפיה על "כיל" היה לדווח בדיווחיה
השוטפים ,על קיומה של התאמה אוליגופוליסטית בשוק האשלג העולמי .שנית ,אבחן את טענת
המבקשת כי היה על "כיל" לדווח בדיווח מיידי על ההודעה הרשמית או הידיעה העיתונאית ביחס
לחברת .Uralkali
 .153טרם אפתח בדיון ,אציין כי השאלה האם "כיל" הייתה חלק מהקרטל הנטען אם לאו ,היא
מחוץ לגדר המחלוקת בין הצדדים ועל כן אין מקום לדון בה .כך ,המבקשת ציינה בסעיף 38
לבקשת האישור ,כי "אין צורך לדון בשאלה האם "כיל" הייתה חלק מהקרטל – לא בגלל שאין
היא חלק מהקרטל – אלא מכיוון שעובדה זו אינה נדרשת כלל וכלל לשם בקשה זו ולשם
התביעה" .כך ,גם המצהיר מטעמה ,מר רחמים ,לא ידע לציין אילו חברות לקחו חלק בקרטל
הנטען (פ ,16.11.2014/עמ'  ,93החל משורה  .)5מכאן ,שהמבקשת ויתרה על הטענה כי "כיל" היא
חלק מהקרטל הנטען ,ולכן כל טענה בנוגע להפרת חובת הדיווח של "כיל" על הקרטל או החשש
לקרטל ,אינה יכולה להניח של"כיל" היה מידע פנימי על קיומו של קרטל ,מתוקף שותפות בו.
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כלומר ,בהיעדר טענה אחרת מצד המבקשת ,כל המידע שהיה ל"כיל" על הקרטל או החשד לו,
מקורו חיצוני ל"כיל".
 .154כמו כן ,בשל הוויתור על הטענה כי "כיל" הייתה חברה בקרטל ,מתייתר הצורך לדון בטענת
המבקשת לפיה "כיל" מתאימה מחיריה לאלו של חברות אחרות ,בעיקר פוטש ,שכן היא חותמת
על הסכמי אספקה מספר שבועות לאחר שפוטש מדווחת על הסכמיה שלה – באותו המחיר ותוך
שימוש באותה הטרמינולוגיה .מעבר לצורך ,אציין כי קיים קושי בטענת המבקשת אשר מחד
טוענת כי "כיל" מדווחת על מחירי האשלג בהם היא מבצעת את עסקאותיה מכיוון שמדובר
במידע חשוב ומהותי עבור המשקיע ,ומאידך טוענת כי מטרת הדיווח היא תיאום מחירים בקרטל.
אם "כיל" חייבת לדווח על המחירים כי הדבר מהותי למשקיעיה ,משמע כי ההחלטה על הדיווח
לא בשליטתה ,ולכן לא ברורה הטענה כי דיווח ש"כיל" מחויבת בו הוא בעצם חלק מפעולותיה
לתיאום מחירים.
 .155בדומה ,אין מקום לדון בסוגית הפקס ששלחה פוטש ל"כיל" ,שהטענה לגביו הובאה לשם
הוכחת השתתפותה של "כיל" בתיאום אסור .מעבר לצורך ,אציין כי כלל לא ברור האם פקס זה
נשלח בתאריכים הרלוונטיים לבקשת אישור זו.
האם היה על "כיל" לדווח במסגרת דיווחיה השוטפים על קיומו של קרטל?
 .156אחת הטענות אותן טענה המבקשת במסגרת בקשת האישור הייתה כי היה על "כיל" לדווח
במסגרת דיווחיה השוטפים על קיומו של קרטל בשוק האשלג ,וזאת על מנת שציבור המשקיעים
יוכל לשכלל במחיר מניית "כיל" את הסיכונים הכרוכים בכך .לאחר בחינת מכלול העדויות
והראיות שהוצגו בפניי ,מצאתי כי טענה זו לא הוכחה על ידי המבקשת ברמה הנדרשת משלב זה.
למעשה ,בחינה של עדויותיהם של המומחה והמצהיר מטעם המבקשת מעלים כי אף הם עצמם
לא טוענים כי היה על "כיל" לדווח על קיומו של קרטל בשוק האשלג.
 .157מר בועז ,המומחה מטעם המבקשת ,שלפי טענתו בחן וחקר את הנושא ,בעת שמלוא הראיות
שהוצגו לבית המשפט על ידי המבקשת עמדו לפניו ,חזר שוב ושוב בחקירתו הנגדית על כך שאין
הוא טוען לקיומו של קרטל בשוק האשלג העולמי (ואף שאלה זו לא נבחנה על ידו) – אלא לחשש
לקרטל בלבד.
 .158עת נשאל מר בועז בחקירתו הנגדית האם ישנו ניתוח מספרי של פוטנציאל כושר הייצור של
האשלג בחוות דעתו ,השיב כדלקמן (פ ,16.11.2014/עמ'  ,29החל מש' [ )3ההדגשות שלי ,ח.כ:].
"ת :אני מסתמך אני מסתמך על אסמכתאות שהבאתי ,כל מיני גורמים ,מכל
מיני גורמים ,גם מאמרים ,גם פסקי דין של בוררות בארץ .וגורמים אחרים.
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לא עשיתי בעצמי ,ואני גם מדגיש ,אני לא בדקתי את השאלה אם יש קרטל
בתחום האשלג או לא ,אלא דיברתי על כך שהסימנים מעידים על כך שיש
חשש לקיומו של קרטל ,ואת החשש הזה צריך היה לגלות לציבור
המשקיעים".
בהמשך חזר מר בועז על הדברים (פ ,16.11.2014/עמ'  ,58החל מש' [ ,)6ההדגשות שלי ,ח.כ:].
"ת :בשום מקום בחוות הדעת שלי אני לא כותב שיש קרטל בענף האשלג
ש :תודה רבה.
ת :בשום מקום אני לא כותב .אני כותב שיש חשש לקיומו של קרטל .ואת
זה היה צריך לגלות ,כי זה פרט מהותי".
 .159לא זו אף זו ,חוות הדעת שהגיש מר בועז לבית המשפט מכריזה על עצמה במפורש ככזו שאינה
טוענת לקיומו של קרטל .כך ,כותרתה היא "הנזק לבעלי המניות בחברת "כיל" כתוצאה הנובעת
מאי-דיווח על החשש לקרטל בשוק האשלג" .גם בפרק "סיכום ומסקנות" ,בעמ'  16לחוות
הדעת ,אין מר בועז מוכן להתחייב על קיומו של קרטל ,וקובע כי "אינדיקציות רבות מצביעות על
כך כי היה חשש לקיומו של קרטל בשוק האשלג הבינלאומי (הן מתוך הליכים משפטיים,
מחקרים ,מאמרים ודוחות של מלומדים וסוכנויות שונות)".
 .160אבקש להפנות בעניין זה גם לחקירתו הנגדית של מנהל המבקשת והמצהיר מטעמה ,מר
רחמים (פ ,16.11.2014/עמ'  ,88החל מש'  ,)9ממנה עולה כי הוא אינו יודע או טוען דבר ביחס
לקיומו של קרטל:
"ש :יש בתצהיר שלך איזה שהם עובדות ,שהם בידיעתך?
ת :כלומר?
ש :שאתה יודע אותם?
ת :שהם לא
ש :לא מעורכי הדין שלך? שהם בידיעתך שלך?
ת :אני יודע דבר אחד ,שהמניה נפלה.
ש :כן?
ת :שהמניה נפלה.
ש :זה הדבר היחיד שאתה יודע.
ת :כן".
בהמשך חקירתו של המצהיר מטעם המבקש ,התברר כי אין לו כל ידיעה בנוגע לעובדות הנטענות
העומדות בבסיסה של בקשת האישור וכי כל טענותיו ותצהירו הם על בסיס ייעוץ שקיבל מעורכי
 48מתוך 67

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו
ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
דינו ויועצי ההשקעות שלו .ראו :פ ,16.11.2014/עמ'  ,88-90החל מש'  ;20פ ,16.11.2014/עמ'
 ,102החל מש' .3
 .161אסכם נקודה זו .במסגרת בקשת האישור העלתה המבקשת כאחת מהחלופות העובדתיות
אשר עליהן ,לטענתה ,היה על "כיל" לדווח ,את החלופה כי "כיל" הייתה צריכה לדווח על קיומו
של קרטל בשוק האשלג .משעה שהמומחה מטעמה של המבקשת ,אשר לטענתו חקר את הנושא
והתעמק בו ,הדגיש שוב ושוב כי הוא אינו טוען לקיומו של קרטל ,לא ניתן לקבל את טענת
המבקשת .עולה מחוות דעתו ומעדותו של מר בועז ,כי ממכלול הראיות אשר עמדו בפניו ואשר
הוצגו בפני בית המשפט ,הוא אינו יכול לטעון לקיומו של קרטל ,אלא לחשש לקיומו בלבד.
המסקנה מכך היא שגם על פי עמדתו של מומחה המבקשת ,אין די בראיות אלו כדי לבסס קיומו
של קרטל ,וזאת בניגוד לטענות המבקשת בכתבי הטענות .עדותו של המצהיר מטעם המבקשת,
אשר לא הכיר את העובדות הבסיסיות הנוגעות לבקשת האישור ואף לתצהירו שלו ,לא שינתה
ממסקנה זו .לפיכך ,המבקשת לא הרימה את הנטל הנדרש להוכחת קיומו של קרטל בשוק
האשלג .משעה שהמבקשת לא הצליחה לעמוד על הטענה לקיומו של קרטל ולבססה ,הרי שלא
ניתן לקבל את טענתה לפיה היה על "כיל" לדווח לציבור המשקיעים על קיומו של קרטל נטען זה.
האם היה על "כיל" לדווח במסגרת דיווחיה השוטפים על חשש לקיומו של קרטל?
 .162כעת ,מששללתי את החלופה לפיה היה על "כיל" לדווח על קיומו של קרטל בשוק האשלג,
נותר לבחון את השאלה האם היה על "כיל" לדווח על אחת מיתר החלופות לאי הגילוי אותן הציגה
המבקשת בסעיף  19לבקשת האישור [ההדגשות במקור]:
"אי הגילוי מתייחס לקיומו או לחשד או לעובדות בדבר קיומו של קרטל
בינלאומי ,או של מספר קרטלים בינלאומיים ,או של מנגנון תיאום שבין 5
החברות הגדולות בעולם ,או של שיווק משותף לחלק מהן ,או של העברת
מידע ביניהן ,או של תיאום הכמויות הנמכרות על ידן והגבלת הכמויות ,כולן
או חלק מהן ביחד או לחוד ,אשר משפיעים או עלולים להשפיע על המחיר
העולמי של המוצר הנמכר והרווחי ביותר של החברה :האשלג ()POTASH
(להלן יכונו כל אלו בשם "הקרטל" ולרבות החשד לקרטל כאמור).
כמו כן ,אי הגילוי מתייחס לפעולות ו/או מעשים של חלק מסוים – אך
משמעותי – באותו קרטל (נטען או נחשד) אשר בוצעו לאחרונה ואשר
המשמעות הכלכלית שלהן הינה פעולה בניגוד לאותו קרטל דבר שמהווה,
ככל הנראה' ,שבירה' של קיומו של הקרטל".
יצוין כי חלופות ניסוחיות נוספות הופיעו במסגרת כתבי הטענות של המבקשת ובסיכומיה.
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 .163צודקים המשיבים בטענתם כי קיים קושי רב בהתגוננות מפני כלל החלופות האמורות ,שעה
שהמבקשת עצמה אינה מייחדת מקום להגדירן או להסבירן .המבקשת נמנעת מלפרט מהי הטענה
העובדתית או המשפטית הנטענת על ידה כאשר היא טוענת למשל ל"מנגנון תיאום" ,לעומת
חלופה של "העברת מידע" ,לעומת חלופה של "תיאום כמויות" .בנוסף ,האם ב"תיאום כמויות"
למשל ,כוונתה לתיאום כמויות במסגרת קרטל? או לכמויות ה"מתואמות" בשל קיומם של תנאי
שוק אוליגופולי (אפשרות אליה אתייחס בנפרד)? לשאלות אלו חשיבות קרדינלית עבור המשיבים,
באשר אין זו שאלה תיאורטית אלא קונקרטית – מה היה הדיווח ש"כיל" החסירה מציבור
המשקיעים? מה היה תוכנו המדויק של דיווח חסר זה?
 .164במצב דברים זה ,כאשר המבקשת עצמה מטשטשת את טענותיה ,איני רואה מנוס
מהתייחסות ליתר החלופות יחדיו ,כטענות לקיומו של חשש לקרטל עליו היה על "כיל" לדווח.
אני מוצא שהתייחסות כזו היא ראויה גם לאור האופן בו התייחס המומחה מטעם המבקשת
לדברים ,בחוות דעתו ובחקירתו הנגדית ,כחשש לקיומו של קרטל בשוק האשלג העולמי .לפיכך,
נדרשת בחינה של הראיות והעדויות אותן הציגה "כיל" בפני בית המשפט ,על מנת לבחון האם יש
באלו כדי להרים את הנטל הנדרש בשלב זה ,להוכיח כי היה מקום ש"כיל" תדווח לציבור
המשקיעים על קיומו של "חשש לקרטל" בשוק האשלג.
 .165יצוין כי כפי שהוסבר בפרק ההגדרות ,דיווח על חשש לקרטל אינו דיווח על התאמה
אוליגופוליסטית בשוק (אשר תידון בנפרד) .קרטל ,בניגוד להתאמה אוליגופוליסטית ,פירושו מצב
בו המתחרים בשוק האשלג העולמי מפחיתים את התחרות באמצעות תקשורת ישירה והסכמה
ביניהם ,ואילו התאמה אוליגופוליסטית נוצרת בלא תקשורת כזו ,כאשר תנאי השוק עצמם
(מיעוט מתחרים ,חסמי כניסה ,ריכוזיות ועוד) יוצרים שווי משקל לא תחרותי .חשש לקרטל ,אם
כך ,הוא חשש לכך שהמתחרים בשוק מקיימים תקשורת ביניהם של תיאום מחירים או כמויות,
דבר שהוא ,כאמור ,לא חוקי ברוב המדינות הרלוונטיות.
 .166הערה נוספת ,טרם אבחן את הראיות שהציגה המבקשת ,היא כי יש לתחום ראיות אלו בתוך
מסגרת טענותיה של המבקשת על העדר הדיווח שגרם לנזק .לטענת המבקשת ,העובדה ש"כיל"
לא דיווחה על חשש לקרטל טרם אירועי יום  30.7.2013היא שגרמה לנזק כאשר באותו היום
התפרק הקרטל והביא לירידת מחירים .פרוש הדבר הוא שלא ניתן לטעון כי בין הראיות שהיו
בידי "כיל" לכך שקיים חשש לקרטל עליו עליה לדווח ,נכללים האירועים שהתרחשו ביום
 ,30.7.2013ירידת שער המניה באותו היום או לאחר מכן או דיווחים ומקורות שנכתבו והתפרסמו
לאחר מכן ,באשר כל אלו לא עמדו בפני "כיל" בשעה שהיא ביצעה ,על פי הנטען ,את המעשה
העוולתי של אי הדיווח .הנטל המוטל על המבקשת הוא להוכיח מה ידעה "כיל" לפני יום
 30.7.2013ועל מה יכולה הייתה לדווח לפי ידיעתה בזמן אמת ולא בדיעבד.
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ניתוח הראיות
 .167הראיה המרכזית המוצגת על ידי המבקשת להוכחת קיומו של חשש לקרטל עליו היה על
"כיל" לדווח היא חוות דעתו של המומחה מטעמה ,מר בועז ,בה טען הוא כי אכן ישנו חשש לקיומו
של קרטל בשוק האשלג .לאחר בחינה של חוות הדעת וחקירתו של מר בועז ,מצאתי קושי בקבלת
מסקנותיו של מומחה זה.
 .168המומחה פורט בסעיף  3.2לחוות דעתו ארבע "אינדיקציות" לקיומו של קרטל בשוק האשלג
– רמת מחירי האשלג; חסמי הכניסה לענף; התדיינויות משפטיות בחו"ל; מקורות בספרות
המקצועית (הפנייה לשני מאמרים) .להלן יפורטו אינדיקציות אלו וייבדק האם אכן ניתן להסיק
מהן חשש לקיומו של קרטל עליו היה על "כיל" לדווח.
א.

רמת מחירי האשלג – לטענת מר בועז ,מחירי האשלג בשוק העולמי ,ובעיקר העלייה
המשמעותית של מחיר האשלג ב  15השנים האחרונות ,מעידים על חשש לקיומו של קרטל.
יחד עם זאת ,בחקירתו הנגדית הודה מר בועז כי אותה עליה במחירי האשלג יכולה להיגרם
גם כתוצאה משוק אוליגופולי .כך ,מר בועז נשאל "האם אותה תוצאה כלכלית ,של עליה
במחירי האשלג לא יכולה להתקיים בשוק אוליגופולי מועט מתחרים?" ,והשיב כי
"התשובה שלי ,יכול להיות" (פ ,16.11.2014עמ'  ,36החל מש'  .)3בחקירתו החוזרת נשאל
מר בועז ע"י עו"ד אבירם ,מטעם המבקשת "נשאלת קודם לגבי התנהגות השוק ומחירים
במצב של קרטל ובמצב של אוליגופול ונטען שזה זהה .אתה יכול לפרט יותר? בעניין
הזה?" .מר בועז השיב והוסיף כי "מצב של אוליגופול יכולה להיות תופעה של עליית
מחירים כתוצאה משליטה בשוק .כתוצאה מזה שיש בד"כ גם ביקוש קשיח למוצרים ויש
תופעה בהחלט שהיא יוצרת רווח אל-נורמלי ליצרנים" (פ ,16.11.2014עמ'  ,85החל מש'
.)22
לאור האמור ,נראה שנשללה "אינדיקציית" גובה מחירי האשלג כמעידה במקרה דנן
בהכרח על קיומו של חשש לקרטל ,ולא למשל על התאמה אוליגופוליסטית .מחקירתו של
מר בועז עולה כי גם לעמדתו ,לכל הפחות ,קשה לאבחן בין עליית מחירים שנובעת מקרטל
לבין כזו הנובעת מהתאמה אוליגופוליסטית.

ב.

חסמי הכניסה לענף – "אינדיקציה" נוספת שהוצגה בחוות הדעת של מר בועז כמבססת
חשד לקרטל בשוק האשלג היא קיומם של חסמי כניסה לענף .מר בועז מציין כי הקמת
מכרה אשלג דורשת השקעה כספית גדולה ( 2.5מיליארד דולר) ואורכת  5-7שנים לערך.
עוד הוא מוסיף כי ישנם מעט משאבי טבע בעולם מהם ניתן להפיק אשלג ,עובדה המהווה
גם היא חסם כניסה גדול ליצרנים חדשים לענף .עם זאת ,כאשר נשאל מר בועז במסגרת
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חקירתו הנגדית ,האם הוא מסכים עם המשפט הבא – "גם בענפים בהם קיימים חסמי
כניסה גבוהים ,בעיקר בגלל השקעות הון עצומות ,שוררת תחרות חריפה" .מר בועז השיב
כי "אני בהחלט חושב שזה ייתכן" (פ ,16.11.2014/עמ'  ,67החל מש'  .)10מכאן,
ש"אינדיקציית" חסמי הכניסה לענף ,אף לעמדתו של מומחה המבקשת ,אין ביכולתה
לעמוד לבדה ולהעיד על קיומו של קרטל ,או חשש לו ,בשוק האשלג.
ג.

התדיינויות משפטיות בחו"ל – "האינדיקציה" השלישית אותה מציג מר בועז בחוות דעתו
היא ,לפי הנטען" ,פסק דינו של בית המשפט המחוזי של המחוז הצפוני של אילינוי"...
(נספח ט' לחוות הדעת) .במהלך חקירתו של מר בועז התברר כי אותו פסק דין נטען הוא
למעשה "כתב טענות" (פ ,16.11.2014/עמ'  ,26החל מש'  ,)2ולכן בוודאי שאין מקום
להסתמך עליו כמקור עצמאי לעובדות כלשהן .העובדה כי צד מסוים טען טענות כאלו או
אחרות במסגרת כתב טענותיו אשר הוגש בערכאה זרה ,אינה יכולה להוות מקור עליו
מבסס המומחה את טענתו לחשש לקיומו של קרטל בשוק האשלג .על כן ,אינדיקציה זו
אינה רלוונטית.

ד.

מקורות בספרות המקצועית – "האינדיקציה" הרביעית והאחרונה לקיומו של חשש
לקרטל אשר הוצגה בחוות הדעת הייתה הפנייה לשני מאמרים ,אשר עסקו ,כביכול ,בטענה
כי קיים קרטל בשוק האשלג .מקורות אלו יידונו בהרחבה בהמשך ,אבל די אם אציין בשלב
זה כי חוות הדעת מפנה את בית המשפט למאמרים אלו באופן סתמי ,מבלי שהוצג פירוט
או ניתוח כלשהו של המומחה לגבי אותם מקורות ולגבי הרלוונטיות שלהם לשאלות
העומדות במחלוקת בין הצדדים (האם במאמרים אלו מדובר באותן שנים הנידונות
בבקשת האישור? האם מדובר באותו מוצר בדיוק או במספר מוצרים דומים? האם
המאמרים עוסקים בשוק האשלג העולמי או בשוק האשלג באזור מסוים? האם הטענה
הנטענת במאמרים נטענת לגבי כל המתחרים בשוק האשלג או לגבי חלקם? ועוד).
אדגיש ,המומחה ולא כותבי המאמרים הוא מי שנחקר על חוות דעתו ,המומחה ולא כותבי
המאמרים הוא מי שהיה מחויב להפעיל שיקול דעת עצמאי על מנת להגיע למסקנה כי על
בסיס אינדיקציות שונות קיים חשש לקרטל בשוק האשלג בתקופה הרלוונטית לבקשת
האישור .לכן ,לא ברור כיצד עצם קיומם של מאמרים אלו מהווה "אינדיקציה" לקיומו
של חשש לקרטל .במצב דברים זה ,מצאתי שאותם מקורות בספרות המקצועית אליהם
מפנה מר בועז ,אינם יכולים גם הם להוות "אינדיקציה" משמעותית לקיומו של חשש
לקרטל בשוק האשלג.

 .169אסכם ואומר כי חוות הדעת של מר בועז מטעם המבקשת מציגה שתי ראיות נסיבתיות
לקיומו של חשש לקרטל בשוק האשלג עליו ,לפי טענתו ,היה על "כיל" לדווח – מחירי האשלג
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וחסמי כניסה לענף .לטעמי ,אין די בשני אלה כדי ליצור חשש לקיומו של קרטל עליו היה על "כיל"
לדווח ,לפי טענת המבקשת .אלה ,כפי שהובהר ,אינם מדדים איתנים כלל ועיקר.
 .170קשיים נוספים בחוות דעתו של מר בועז התגלו במסגרת חקירתו הנגדית .כך ,מר בועז הסכים
בחקירתו הנגדית עם העובדה שהייתה נפילה במחיר האשלג באזור שנת ( 2009פ ,16.11.2014/עמ'
 ,39החל מש'  .)1המומחה נשאל הכיצד ,בהתקיים קרטל ,אירעה ירידה כה דרמטית במחיר,
שהקרטל לא הצליח לבלום .אך ,לא היה בידי המומחה כל הסבר לכך (פ ,16.11.2014/עמ' ,40-41
החל מש'  .)3ייתכן כי ירידה כה דרמטית במחיר האשלג שומטת את הבסיס תחת טענת הקרטל
של מר בועז ועל כן דורשת לפחות התייחסות והסבר משכנעים מצידו ,התייחסות אשר לא הוצגה
לבית המשפט .כמו כן ,אני מקבל את טענת המשיבים בנושא ,לפיה מר בועז לא ידע להסביר מדוע
הירידה האמורה אינה מלמדת על פירוק הקרטל הנטען על ידו (או החשש לו) (פ ,16.11.2014/עמ'
 ,45-46החל מש'  ,)14בעוד ירידה צנועה יותר בשנת  2013כן מלמדת על "התרסקות או סדקים
לפחות בקרטל" ,כלשונו של מר בועז (פ ,16.11.2014/עמ'  ,46החל מש' .)9
 .171כמו כן ,קיים קושי בעובדה כי מר בועז לא ביצע בחינה כלשהי של התנהגות מחיריהם של
דשנים אחרים ,אלא אך ציין דשנים נוספים לאשלג בשמם .עם זאת ,הודה מר בועז בחקירתו כי
ראוי היה לבחון מחירים של מוצרים אחרים כדי להחליט על קיומו של קרטל בשוק האשלג
(פ ,16.11.2014/עמ'  ,84החל מש'  .)17עוד תמוהה העובדה שהמבקש התעקש כי נכון לבחון את
התנהגות עקומת המחיר של האשלג על פני תקופה של לפחות  10שנים ,אך הציג גרף של  7שנים
בלבד המתאר מחירים אלו.
.172

בנוסף ,טוען מר בועז כי (פ ,16.11.2014/עמ'  ,77החל מש ':)6
"...גם בקרב משקיעים מוסדיים ,כאשר אין אזהרה ,אין דגל לא שחור וגם
לא אדום ,מעל פעילות מסוימת .הדברים הולכים ומשתטחים .ולא מקבלים
את תשומת הלב הראויה".

עוד העיד לגבי המשקיעים המוסדיים כי (פ ,16.11.2014/עמ'  ,78החל מש' :)22
"השופט :הם מתמחרים את זה
מר בועז :נכון.
השופט... :הם מתמחרים...
מר בועז :אני לא יודע ..הם יודעים בהחלט אבל הם מניחים שהכל יהיה
טוב".
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ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
טענה כאילו המשקיעים המוסדיים אינם משקללים את מצב השוק ומתמחרים בהתאם את
המניה היא בעייתית ביותר .משקיעים מוסדיים הם שחקנים מתוחכמים ,אנשי מקצוע ,מומחים
בתחומם .לרוב ,יודעים הם לשקלל באופן ראוי את מצב השוק ולתמחר את נייר הערך בהתאם.
על כל פנים ,לא הוכח אחרת במקרה שבפניי .לכן ,ספק אם נגרם הנזק לו טוען מר בועז .בנוסף,
לא מצאתי של"כיל" יש יתרון ברור על משקיעים מוסדיים אלו בניתוח השוק בכל הנוגע למידע
שחיצוני לה עצמה.
 .173מקור נוסף עליו מנסה המבקשת לבסס את טענתה בדבר חשש לקרטל עליו הייתה צריכה
"כיל" לדווח הוא שלושה מאמרים ,אשר שניים מהם הובאו גם בחוות דעת המומחה מטעמה.
אכן ,כטענת המשיבים ,כותבי המאמרים לא הובאו לעדות בפני בית המשפט ,ואילו המומחה
מטעם המבקשת נמנע מלפרט או לנתח את הרלוונטיות של מקורות אלו לשאלות העומדות
להכרעתו של בית המשפט .לפיכך ,לטעמי מאמרים אלו אינם מהווים ראיות עצמאיות
המאפשרות לי לקבוע ממצאים לגבי קיומו של חשש לקרטל.
למעלה מן הצורך אציין ,כי מחקירתו הנגדית של מומחה המבקשת עולים ספקות כבדים ביחס
לרלוונטיות של לפחות חלק מהמאמרים לעניין שבפנינו .כך למשל מאמרן של & Levenstein
 Suslowהמובא בחוות דעתו של מר בועז מבוסס על מחקרים אמפיריים שנערכו ביחס לקרטלים
היסטוריים ,בתקופה שאינה רלוונטית כלל וכלל לטענות שבפניי (פ ,16.11.2014/עמ'  ,44-45החל
מש' .)8
.174

מקור נוסף אליו מפנה המבקשת הוא פסק הדין שניתן בבית המשפט הפדראלי לערעורים,

המחוז השביעי ,ארצות הברית – ).Minn-Chem, Inc. V. Agrium Inc., 683 F.3d 845 (2012
להבדיל מנספח ט' שצורף לחוות דעתו של המומחה מטעם המבקשת אשר התברר ,כאמור ,ככתב
טענות ,כאן אכן עסקינן בפסק דין .ברם ,פסק דין זה דן אך בשאלות משפטיות של סמכות שיפוט,
ועל כך לא נראה כי קיימת מחלוקת בין הצדדים .המחלוקת בין הצדדים נוגעת לעמודים מפסק
הדין אליהם הפנתה המבקשת ,בהן ישנו ,כביכול ,פירוט של עובדות בנוגע לשוק האשלג .יחד עם
זאת ,קריאה של פסק הדין מעלה כי מדובר בעובדות הנטענות בתביעה שהוגשה שם ,ולא עובדות
שהוכרעו בהחלטת בית המשפט לגבי שוק האשלג העולמי .עוד אציין כי גם כב' הבורר אוקון קבע
בפסק הבורר אליו הפנתה המבקשת ,כי בית המשפט שם לא קבע בהחלטתו ממצאים לגופן של
השאלות במחלוקת (עמ'  191לפסק הבורר).
 .175מקור מרכזי נוסף אליו מתייחסת המבקשת הוא פסק בוררות של כבוד הבורר בעז אוקון,
אשר ניתן ביום  20.1.2014במסגרת סכסוך בין מפעלי ים המלח לחיפה כימיקלים .לטענת
המבקשת ,בפסק בוררות זה ,אשר חברת בת של "כיל" הייתה צד לו ,קבע הבורר כי קיים חשש
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ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
לקרטל בשוק האשלג העולמי .לאחר בחינה של פסק הבוררות ,מצאתי כי אין בו כדי להרים את
הנטל לכך שהיה על "כיל" לדווח על חשש לקיומו של קרטל בשוק האשלג .אסביר.
 .176ראשית ,הבורר הבהיר במסגרת פסק הבוררות כי הוא פועל בגבולות הסמכות שהעניקו לו
הצדדים לקבוע את נוסחת המחיר ביניהם ,ולכן כל ממצאיו העובדתיים הם בתוקף של עירבון
מוגבל ,נטולים תחולה כוללנית ומוגבלים לבוררות ולמטרתה (עמ' [ )8-7ההדגשות שלי ,ח.כ:].
"הסמכות שניתנה לי לפסוק לצדדים נוסחת מחיר אינה מחייבת קביעת
ממצאים פוזיטיביים באשר להתקיימותן ,או לאי התקיימותן ,של עוולות או
עבירות מתחום ההגבלים העסקיים .קיומם של הסדרים כובלים או ניצול
לרעה של כוח מונופוליסטי אינם מושאה של הבוררות ,אלא כלי עזר
המשמשים לבחינת 'הוגנותה' של נוסחת המחיר שתיקבע .החלטתי אינה
פונקציה ישירה של החלת הדין המהותי אלא היא תולדה של ההסמכה
שניתנה לי על ידי הצדדים לקבוע את המחיר .לפיכך ,הממצאים שקבעתי
הם בתוקף של 'עירבון מוגבל' ,במובן זה שהם היו נחוצים לצורך קביעתה
של נוסחת המחיר אבל אין להם תחולה כוללנית .כך ,למשל ,העמדה
העקרונית ,שלפיה מחיר שאינו תחרותי אינו יכול להיחשב להוגן ביחסים
שבין הצדדים (להלן בסעיף  ,)86אינה מחייבת לקבוע ממצאים סופיים
באשר לסיבות שהפכו מחיר זה לבלתי תחרותי :הסדר כובל ,תנאי השוק,
מעמד דומיננטי של פירמה מסוימת וכיו"ב ...הכלים שמצויים בידי הם
מוגבלים במידה רבה והשימוש בהם נעשה לשם קביעת המחיר ,ולא בדרך
שכלים אלה היו מופעלים על ידי רשויות רגולטוריות".
 .177שנית ,המסקנה הברורה העולה מפסק הבורר ,המשתרע על פני  221עמודים ,לאחר שהבורר
בחן ראיות רבות ושמע מומחים ועדויות ,היא כי בשוק האשלג קיימת "התאמה
אוליגופוליסטית" ,המכונה על ידו "קרטל סמוי" (פס'  291 ,185לפסק הבורר) .הבורר הבחין את
התופעה של "התאמה אוליגופוליסטית" מתופעת הקרטל .כך ,לדבריו ,בעוד שקיומו של קרטל
הוא תוצאה של תקשורת כלשהי בין המתחרים ,התאמה אוליגופוליסטית יכולה להוביל לתוצאה
דומה מבחינת השפעתה על התחרות ועל הצרכנים ,אך איננה כוללת תקשורת ישירה ותיאום
מפורש בין המתחרים (עמ'  58לפסק הבורר) .הבורר מדגיש כי התאמה אוליגופוליסטית ביכולתה
להפחית את התחרות ,עד להיעדרה (עמ'  ,)59אך העמדה הרווחת היא שהתאמה אוליגופוליסטית
כשלעצמה אינה עולה בגדר עוולה או עבירה לפי דיני ההגבלים העסקיים (עמ' .)61
 .178לפיכך ,בניגוד לטענת המבקשת ,לא ניתן בשום דרך לגזור מפסק הבוררות קיומו של קרטל
או חשש לקיומו של קרטל עליו היה על "כיל" לדווח .נראה כי פסק הבורר תומך יותר בטענת
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ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
המשיבים כי לכל היותר קיימת בשוק האשלג התאמה אוליגופוליסטית ,שהיא שונה ומובחנת
מקרטל .מאחר ומצאתי שהבורר לא קבע קיומו של קרטל או חשש לקיומו של קרטל בשוק
האשלג ,אין מקום להידרש לשאלת השתק הפלוגתא לו טענה המבקשת.
 .179לבסוף ,אתייחס ליתר המסמכים שהציגה המבקשת בפני בית המשפט ,שאת עיקרם צירפה
לתשובתה לתגובת המשיבים לבקשת האישור .עסקינן בדיווחים שונים מפי אנליסטים ,בנקים,
עיתונאי ועוד ,כמו גם שני פרוטוקולים מוועדת הכספים של הכנסת (אשר אחד מהם צורף כראיה
ביום  .)15.12.2015לאחר בחינה של המסמכים הנזכרים ,מצאתי כי מדובר בראיות בעלות משקל
מוגבל מאוד ,אשר אין בהן כדי להרים את הנטל הנדרש בשלב זה להראות שעל "כיל" היה לדווח
על חשש לקרטל בשוק האשלג טרם אירועי יום  .30.7.2013ראשית ,אציין כי הסוקרים בדיווחים
האמורים לא הובאו לעדות בפני בית המשפט ומכאן שלא ניתן לדעת על אילו מקורות הסתמכו
בקביעותיהם והאם הם מומחים בנושא אותו סקרו .למעשה כלל לא ברור האם אותם כותבים
כאשר השתמשו במילה "קרטל" התכוונו לקרטל במובן המשפטי – הדורש כאמור תקשורת ישירה
בין המתחרים ,או שמא להתאמה אוליגופוליסטית ,אשר מבחינה כלכלית יכולה להשפיע על השוק
בצורה דומה (כעולה מחקירתו של מר פרלמן ,המומחה מטעם המשיבים – פ ,16.11.2014/עמ'
 ,183החל מש'  .)14מכיוון שכותבים אלו לא הובאו בפני בית המשפט ,לא ניתן לבחון אף שאלה
זו .שנית ,חלק מהמסמכים מראש אינם בעלי מהימנות גבוהה – נראה שלא היה מצופה מ"כיל"
להסתמך על כתבה שפורסמה בעיתון כלכלי או על דברים שנטענו בפרוטוקול דיון בוועדה בכנסת
כדי לדווח כי קיים חשש לקיומו של קרטל בשוק האשלג העולמי .שלישית ,בחינה של מסמכים
אלו מעלה כי חלקם הוצאו מהקשרם על ידי המבקשת או בעלי רלוונטיות פחותה ביותר לשאלות
שבפנינו .רביעית ,רבים מהמסמכים מנתחים את שוק האשלג בדיעבד ,לאחר המאורעות מיום
 30.7.2013וכתגובה להם .לכן ,אין במסמכים אלו כדי לשקף את המידע שיכול היה להיות בידי
"כיל" על מנת שתוכל לדווח ,כדרישת המבקשת ,על "חשש לקרטל" בזמן אמת וטרם ירידת שער
המניה ביום .30.7.2013
להלן נביא רק מספר דוגמאות כיצד קשיים אלו באים לידי ביטוי במסמכים האמורים:
א.

חוות הדעת מטעם גיזה זינגר אבן בע"מ – המבקשת צירפה רק שני עמודים מחוות דעת
זו; העמודים צורפו ללא הקשר; מלבד טענת המבקשת כי את חוות הדעת הוציאה "חברת
הנסון" ,לא ניתן לדעת עבור מי בדיוק נערכה ומדוע; נראה כי חוות הדעת כלל לא דנה
או חוקרת לעומק את הנושא בו עסקינן בפסק דין זה ,ואף לא טוענת במפורש לקיומו של
קרטל או חשש לו בשוק האשלג העולמי .כל שנאמר במקור זה הוא כי [ההדגשות שלי,
ח.כ..." :].גם אם ישנן תקופות בהן רווחי המחצבות גבוהים ,הסיבה לכך אינה נובעת
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ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
מקיומו של קרטל בינלאומי ,כנטען בענף כריית האשלג ,או מגילוי גז טבעי בכמויות
גדולות."...
ב.

דו"ח "רכבת לאילת :בחינת ההגיוניות להקמת המיזם" – המבקשת הפנתה לכך שצוין
בדו"ח כי "האירועים האחרונים סביב קרטל האשלג מדברים בעד עצמם" .עם זאת ,גם
במקרה דנן צורפו רק שני עמודים מתוך הדו"ח ,ללא הקשר ,כאשר המשפט המצוטט
לעיל צוין אך כהערת שוליים (בעמ'  38לדו"ח) .קיים ספק רב לטעמי כי ניתן לגזור מאותה
הערת שוליים מסקנות לגבי שוק האשלג העולמי .עוד אציין כי דו"ח זה פורסם בחודש
אוקטובר  ,2013משמע לאחר אירועי יום  ,30.7.2013ולכן גם מבחינה זו אינו משקף
חששות שהיו קיימים בזמן הרלוונטי ועליהם היה על "כיל" לדווח.

ג.

המבקשת מפנה לשני פרוטוקולים של ועדת הכספים בכנסת ,בהם גורמים שונים טוענים
לקיומו של קרטל בשוק האשלג .עם זאת ,לא ניתן לדעת על מה נסמכות האמירות
בפרוטוקול הנוגעות לקיומו של קרטל ,וודאי שלא ניתן לצפות כי "כיל" תכריז על קיומו
של חשש לקרטל על בסיס אמירות אלו .יתרה מכך ,בפרוטוקול ועדת הכספים מיום
 ,15.8.2011ניתן להיווכח כי מוסר הדברים אותם ציטטה המבקשת ,מר נדב שחר ,הוא
מנכ"ל וסגן יו"ר חיפה כימיקלים ,אותה חיפה כימיקלים מולה קיימו מפעלי ים המלח
את הבוררות אצל הבורר אוקון .כלומר ,מדובר בדברים שנאמרו על ידי בעל אינטרס,
שמשקלם הראייתי נמוך ביותר.

ד.

המבקשת מפנה לדו"ח ססקצ'ואן ,המוזכר בפסק הבוררות של הבורר אוקון .הבורר ציין
כי מחברי הדו"ח סבורים שבשנים האחרונות ,נכון למועד הוצאתו בשנת  ,2010שוררים
בשוק האשלג תנאים בלתי תחרותיים וכי חברות האשלג הגדולות מנהלות את הכמויות
כדי להעלות מחירים .עם זאת ,מעיון נוסף בפסק הבורר ניתן לראות כי לשיטתו
[ההדגשות שלי ,ח.כ" :].אין בדו"ח ססקצ'ואן כדי להצביע על תיאום ,אבל בכך הדיון
אינו מסתיים .שיווי משקל בלתי תחרותי יכול שיהא תולדה של קרטל ויכול שיהא
תוצאה של התאמה אוליגופוליסטית ,קרטל סמוי שנוצר ללא תקשורת של המתחרים".
משמע ,כטענת המשיבים בעניין ,לדעת כבוד הבורר הדו"ח אינו מצביע על תיאום ,קרי
קרטל ,אלא על קיום שיווי משקל אוליגופוליסטי .אם כן ,המבקשת אינה יכולה להיסמך
גם על דו"ח זה כדי לבסס קיומו של חשש לקרטל בשוק האשלג העולמי.

 .180אזכיר" ,כיל" לא מכחישה כי הייתה לה ידיעה על כך שקיימות שמועות על חשש לקרטל בשוק
האשלג ,אלא שלטענתה ,לה עצמה לא הייתה ידיעה על קרטל או חשש לקרטל בשוק האשלג.
נהפוך הוא – לתפיסתה מדובר בשוק תחרותי .לכן לא היה עליה לדווח על חששות שקיימים בשוק
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אליהם היא עצמה אינה שותפה (על הבעייתיות שבדיווחים על שמועות המתרוצצות בשוק עמדתי
בפרק הנורמטיבי) .במצב דברים זה ,ספק אם ביכולתו של בית המשפט להסתמך על מסמכים
נוספים אלו ,מסמכים בעלי משקל ראייתי נמוך ,לצורך קבלת הטענה כי על "כיל" היה לדווח על
קיומו של חשש לקרטל בשוק האשלג ,טרם אירועי יום .30.7.2013
דיווחי "כיל" והצפת השוק במידע
 .181כפי שפירטתי בדבריי לעיל ,קיים קושי רב בחיוב חברה להגיב לשמועות מפי צדדים שלישיים.
הטלת חובה כזו לא רק תטיל עלויות גבוהות על החברות המדווחות ,אלא גם על ציבור המשקיעים
אשר יאלץ לברור את העיקר מן הטפל ואף עלול למצוא עצמו מוטעה עקב כמות עצומה של מידע
אשר יוצג בפניו על ידי החברות .מצב זה מתקיים בענייננו מכוח קל וחומר כאשר החברה אינה
יכולה לאשש או לשלול את השמועה ,באשר מדובר במידע שהוא חיצוני לה" .כיל" לא יכולה
הייתה לדווח לציבור המשקיעים כי אכן יש קרטל בשוק האשלג וגם לא יכולה הייתה לדווח להם
כי אין קרטל – על כן לא דיווחה.
.182

בדו"ח התקופתי לשנת  2012דיווחה "כיל" כך:
"שוק האשלג מאופיין במיעוט יחסי של יצרנים ,חלק מהם מיצאים
במשותף באמצעות שני תאגידי הסחר  BPCו .CANPOTEX -היכולת
להתחרות בשוק תלויה בעיקר בעלויות הייצור והלוגיסטיקה .בנוסף ,חסמי
כניסה גבוהים מקשים על כניסה של שחקנים חדשים לשוק".

מדיווח זה עולה כי "כיל" דיווחה לציבור את שידעה באופן וודאי – בשוק האשלג העולמי קיים
שיווק משותף בין כמה מהיצרניות ,קיימים חסמי כניסה גבוהים וישנו מיעוט מתחרים .נראה כי
שני המומחים בהליך זה מודים בכך שתנאי שוק נתונים אלו מהווים כר נוח לצמיחה של קרטל
מחד גיסא ,או התאמה אוליגופוליסטית מאידך גיסא .יחד עם זאת ,בלא כל ראיה נוספת ,לא די
בתנאי שוק אלו (שדווחו) כדי לחייב דיווח על חשש לקרטל ,קרי דיווח כי קיים חשש שמתחרותיה
של "כיל" מקיימות תקשורת ישירה ביניהן לתיאום מחירים או כמויות .המבקשת לא הוכיחה כי
ל"כיל" הייתה ידיעה כלשהי על תיאום כזה בפועל .בהעדר ידיעה או ראיה לא היה גם מקום
לדיווח ,כפי שעולה מדבריו של המצהיר מטעם המשיבים ,מר דויטשמן (פ ,16.11.2014/עמ' ,157
החל מש' :)13
" ...אנחנו לא מדווחים על שמועות או על מחשבות ,כי אנחנו אחראים על
הדוחות הכספיים ,ועל אי הטעיית המשקיעים .המשקיע צריך לקבל
מאיתנו מידע ,שאו שאנחנו יודעים עליו ושולטים בו ,או שיש לנו וודאות
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מלאה שהוא מתקיים ,או למזער ,אנחנו מצטטים מישהו ואומרים שאת זה
אמר מישהו".
טענות נוספות בנוגע לקיומו של חשש לקרטל בשוק האשלג
טרם אסיים פרק זה ,אתייחס לשתי טענות נוספות שהעלתה המבקשת לצורך הוכחת קיומו
.183
של חשש לקרטל בשוק האשלג .הראשונה ,הטענה כי "כיל" מודעת לקרטל ומשתפת עימו פעולה
מכיוון שמנצלת בפועל רק  80%מפוטנציאל הייצור שלה ,וזאת כחלק מהגבלה מכוונת של ייצור
האשלג (כפי שכביכול עושים שאר החברים בקרטל הנטען) .המבקשת מבססת טיעון זה ,כפי
הנראה ,על דוחותיה הכספיים של "כיל" ,ובפרט על הדו"ח הכספי לשנת  2010אשר צורף כנספח
 19לבקשת האישור .יחד עם זאת ,קריאה של דו"ח כספי זה מעלה כי "כיל" עצמה מסתייגת
במסגרתו מיכולתה להגיע למימוש  100%מכושר הייצור הפוטנציאלי שלה (אשר מעצם טבעו גבוה
מכושר הייצור האפקטיבי שלה) .לטענתה של "כיל" ,היא מנצלת בפועל רק  80%מפוטנציאל
הייצור שלה בשל אילוצים טכניים שונים ,תקלות בלתי צפויות ,פעולות אחזקה ,שביתות וכדומה
(ראו עמ'  ,43הערת שוליים  20לדו"ח השנתי של "כיל" לשנת  ,)2010ולא בשל הגבלה מכוונת של
הייצור בשל קיום קרטל .במצב דברים זה וללא ראיות נוספות ,המבקשת לא הרימה את הנטל
להוכיח כי "כיל" אינה ממצה את פוטנציאל הייצור שלה באופן מכוון.
 .184טענה שניה של המבקשת היא כי ידיעת "כיל" על החשד לקיום הקרטל מתחייבת נוכח
העובדה שפוטשקורפ ,המחזיקה ב 13% -ממניות "כיל" ,ידעה על הקרטל ,כאשר ידיעת פוטשקורפ
נובעת מכך שחברת האם שלה ,פוטש ,שולטת ב 35%-מהשוק העולמי ולוקחת חלק ב"קרטל
הקנדי" הנטען .טענה זו ,אף היא דינה להידחות .בענייננו לא רק שלא הוכח כי קיים קרטל
שפוטשקורפ יכלה לדעת עליו ,אלא שאף לא הוכח שפוטשקורפ אכן ידעה על קרטל כזה .יתר על
כן ,אף אם נניח שהיה קרטל שפוטשקורפ ידעה עליו ,לא ברור כיצד ניתן לגזור את ידיעתה של
"כיל" עצמה על הקרטל מהטענה שבעלת מניות בה ,שהיא בעלת מניות מיעוט ללא נציג
בדירקטוריון ,ידעה עליו.
 .185לסיכום פרק זה ,מצאתי כי ממכלול הטיעונים והראיות עולה שהמבקשת לא הרימה את
הנטל ,נכון לשלב בקשת האישור ,להראות כי היה על "כיל" לדווח על חשש לקיומו של קרטל
בשוק האשלג.
האם היה על "כיל" לדווח במסגרת דיווחיה השוטפים על קיומה של התאמה אוליגופוליסטית?
 .186במסגרת סיכומיה העלתה המבקשת את הטענה כי גם אם היה ידוע ל"כיל" שהתופעה
השוררת בשוק היא התאמה אוליגופוליסטית ולא קרטל ,היה עליה לדווח על כך .טענה זו דינה
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להידחות בראש ובראשונה בהיותה הרחבת חזית אסורה לה התנגדו המשיבים (פס' 29-30
לסיכומיהם).
.187

מעבר לצורך ,אציין כי דין טענה זו להידחות גם לגופה ,וזאת משני טעמים:
א.

מהדו"ח התקופתי לשנת  ,2012אותו הבאתי לעיל ,עולה כי "כיל" דיווחה על היות שוק
האשלג מאופיין במיעוט יחסי של יצרנים אשר חלקם מייצאים במשותף ,וכן כי ישנם
חסמי כניסה גבוהים לשוק האשלג .כפי שציינתי מעלה מאפיינים שוקיים אלו הם אכן
כר נוח להתקיימות התופעה הכלכלית של "התאמה אוליגופוליסטית" שפרושה הפחתה
של רמת התחרותיות בשוק (כפי שמודה גם המומחה מטעם המשיבים ,פ,16.11.2014/
עמ'  ,186ש'  .)17-23ברם ,לעומת קרטל המבוסס על תקשורת בין מתחרים שניתן להצביע
עליה ,התאמה אוליגופוליסטית היא תופעה בה כל מתחרה משקלל צעדיו לבדו .לכן ,לא
ניתן להצביע על אירוע או מעשה מסוים בו נוצרה התאמה אוליגופוליסטית אלא אך
להצביע על מאפיינים מבניים שעלולים להוביל להתאמה שכזו (מאפיינים עליהם דיווחה
"כיל") .במילים אחרות ,בהתאמה אוליגופוליסטית אין בנמצא עובדה ידועה עליה "כיל"
יכולה לדווח.
למעשה ,התאמה אוליגופוליסטית היא פרשנות או מסקנה שניתן להצמיד למצב הקיים
בשוק ,לפיהן רמת התחרותיות בשוק זה היא פחותה .לעניין זה מקבל אני את עמדת
המשיבים כי קשה לקבוע רמת תחרותיות בשוק נתון וכהמשך ישיר ,קיים קושי רב לדווח
עליה .לכן ,ספק רב אם "כיל" יכלה או הייתה צריכה לדווח על התאמה אוליגופוליסטית
בשוק האשלג ,גם אם קיים ניתוח כלכלי לפיו זו התקיימה.

ב.

התאמה אוליגופוליסטית בנויה ,כאמור ,על החלטות חוקיות עצמאיות של כל אחד
מהמתחרים בשוק .אלו מובילות לשיווי משקל בשוק שהינו שיווי משקל על-תחרותי.
בשונה מכך ,קרטל אינו חוקי ולכן חשוף לסכנת פירוקו כל העת ,הן בשל הקושי הפנימי
לאכוף את החלטות הקרטל על חבריו (עניין וול) ,והן בשל הסכנה כי רשויות החוק יחשפו
את קיום הקרטל .אדגיש כי ללא הסכנה להתפרקותו ,קרטל הוא דבר מועיל עבור בעלי
המניות בתאגידים החברים בו ,באשר הוא מאפשר לתאגיד להשיא את רווחיו וליהנות
מפרמיה קרטליסטית.
הסיכון המשמעותי להתפרקות הקרטל הוא העומד במוקד חוות דעתו וחקירתו של
המומחה מטעם המבקשת ,מר בועז – סיכון זה הוא הסיכון שלטענתו היה על בעלי
המניות לשקלל במחיר המניה ,באופן שהיה מונע את הנזק שנגרם כאשר הקרטל,
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לטענתו ,נשבר (פ ,16.11.2014/עמ'  ,46החל מש'  ;3ס'  )4(5 ,3.1 ,1.1לחוות דעתו של מר
בועז).
ומהו הסיכון שקיים לבעלי המניות ב"כיל" בשוק בו ישנה התאמה אוליגופוליסטית –
להבדיל מתיאום קרטלי בלתי חוקי? לשאלה זו ,המעוררת מערכת סיכונים שונה ,לא
התייחסה המבקשת ולא התייחס המומחה מטעמה .לפיכך ,גם אם היה מוכח כי היה על
"כיל" לדווח על התאמה אוליגופוליסטית בשוק האשלג ,המבקשת לא טענה ולא הוכיחה
כל קשר סיבתי וכל נזק שנגרם כתוצאה מאי דיווח זה.
 .188לפיכך ,מצאתי לדחות גם את טענתה החלופית של המבקשת כי היה על "כיל" לדווח על קיומה
של התאמה אוליגופוליסטית בשוק האשלג.
אי הגילוי בדבר ההודעה הרשמית והידיעה העיתונאית
 .189לאחר שקבעתי כי המבקשת לא עמדה בנטל המוטל עליה בשלב בקשת האישור להראות כי
היה על "כיל" לדווח במסגרת דיווחיה השוטפים כי קיים קרטל או חשש לקיום קרטל בשוק
האשלג העולמי ,או כי קיימת בשוק התאמה אוליגופוליסטית ,אעבור כעת לבחון את טענתה
הנוספת של המבקשת ,לפיה היה על "כיל" לדווח בדיווח מיידי על הידיעות שהתפרסמו ביום
 30.7.2013במרכזן עמדה חברת  ,Uralkaliשהיא ,כאמור ,אחת מיצרניות האשלג המשמעותיות
בשוק.
 .190בחינה זו נעשית במידה רבה מעבר לצורך ,שכן לאחר ששללתי את חובת הדיווח השוטף של
"כיל" על קרטל או חשש לקרטל ,לא מתקיים קשר סיבתי בין אי הדיווח לנזק הנטען על ידי
המבקשת ,כפי שזה עולה מחוות דעת המומחה מטעמה .לטענת המומחה אילו "כיל" הייתה
מדווחת בדיווחיה השוטפים על חשש לקרטל ,מנייתה הייתה מראש נסחרת במחיר אליו ירדה
לאחר יום  ,30.7.2013כך שהידיעות שהתפרסמו באותו היום לא היו משפיעות על מחירה
(פ ,16.11.2014/עמ' :)79-81
"מר דוד בועז ... :באופן חישוב הנזק אני לקוח את השער של המניה שהיה
לפני הפרסום והשער שהיה אחרי הפרסום,
עוה"ד צבי אגמון :מבחן יעילות השוק
מר דוד בועז :ומכפיל במספר המניות שהיו בידי הציבור.
עוה"ד צבי אגמון :למה? כי אתה אומר ,לו המידע היה בידי הציבור ,קודם,
אז מחיר המניה קודם היה כבר אחרי הנפילה.
מר דוד בועז :נכון.
...
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המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו
ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
עוה"ד צבי אגמון :עכשיו תראה ,בוא נקרא .אני נותן לך ..אני קורא את
השורות הראשונות ,למען נוחות השאלה ,אני מבקש להקריא את השורות
האלה לפרוטוקול" .חישוב הנזק מבוסס על הפער שבין מחיר המניה בסוף
יום המסחר ,טרם גילוי המידע בדבר פרישתם של אורלקלי הקרטל .הרוסי
 ,לבין המחיר לאחר ..המניה .הגילוי של מה?  ...זה הגילוי של מי ,עצם
קיומו של קרטל ,או שבירתו של קרטל? מהו הגילוי החדש.
מר דוד בועז :הגילוי החדש זה פרישתה של האורלקלי מהסדר השיווק
שהיה ,ו
עוה"ד צבי אגמון :וזה בגלל שלא פירסמתי אותו?
מר דוד בועז :ברור שלא
עוה"ד צבי אגמון ... :יכולתי לפרסם אותו?
מר דוד בועז :לא יכולת לפרסם אותו
עוה"ד צבי אגמון :אז איזה מידע חסר לי? איזה מידע לא גיליתי .על אורקלי
גיליתי על ..לא גיליתי?
מר דוד בועז :אמרת שיש כזה דבר .אבל בשום מקום לא כתבת אתה ,ואני
מתכוון לגורם שאתה מייצג אותו,
עוה"ד צבי אגמון :כן כן ,ברור זה בסדר.
מר דוד בועז :לא כתבת שישי חשש לקיומו של קרטל".
 .191מכיוון שקבעתי שהמבקשת לא הרימה את הנטל להראות כי היה על "כיל" לדווח על חשש
לקיומו של קרטל בדיווחיה השוטפים ,לא ניתן לטעון כי אי הדיווח המיידי על מאורעות יום
 30.7.2013הוא שגרם לנזק הנטען על ידי המבקשת הנובע מאי שקלול החשש לקרטל ,על סיכוניו,
במחיר המניה .כך או כך ,גם המומחה מטעם המבקשת מודה ,כאמור ,כי "כיל" לא יכולה הייתה
לדעת מראש ולדווח על האירועים שהתרחשו ביום  ,30.7.2013כולל נפילת שער המניה ,כך שגם
במובן זה אי הדיווח המיידי הנטען הוא לא זה שגרם לנזק.
 .192על כל פנים ,מכיוון שהמבקשת מעלה בכתבי טענותיה גם את האפשרות שדיווח מיידי מצד
"כיל" על הידיעות מיום  30.7.2013היה מפחית את הנזק ,אתייחס להלן גם לטענה זו.
.193

ראשית ,יש מקום להבחין בין ההודעה הרשמית שפירסמה חברת  Uralkaliביום 30.7.2013

לבין הידיעה העיתונאית שהתפרסמה בסוכנות ידיעות באותו היום ,כפי שאלו תוארו ברקע
העובדתי .יצוין כי המבקשת לא תמיד מקפידה על ההבחנה בין מקורות אלו בטענותיה ,ועל כן,
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המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו
ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
אבחן את האפשרות כי לפי טענת המבקשת היה מקום לדווח על ההודעה הרשמית ולחלופין אבחן
את האפשרות כי לפי טענת המבקשת היה מקום לדווח על הידיעה העיתונאית.
ההודעה הרשמית
.194

ככל שטענת המבקשת היא שהיה על "כיל" לדווח בדיווח מידי על הודעתה הרשמית של חברת

 ,Uralkaliמצאתי כי אין לקבל טענה זו.
.195

אזכיר כי במסגרת ההודעה הרשמית הודיעה יצרנית האשלג הרוסית  Uralkaliעל פרישה

מחברת השיווק  ,BPCהמשותפת ל Uralkali-הרוסית ול BELARUSKALI -הבלרוסית .זאת ותו לא.
ניסיונה של המבקשת לטעון כאילו משינוי דרך השיווק של חברת  ,Uralkaliאשר כפי הנראה כבר
קודם לכן שיווקה למעלה ממחצית האשלג שמתוצרתה בערוצי שיווק עצמאיים ,ניתן להבין כי
צפויה השפעה משמעותית על מחיר האשלג בעולם ,ועל מניית "כיל" בפרט ,אינו עומד במבחן
ההיגיון.
.196

זאת ועוד ,המשיבים הציגו בפני בית המשפט מקרים קודמים בשוק האשלג העולמי של יצירת

זרועות שיווק ופירוקן (כגון סיום השיווק המשותף של  Uralkaliו CANPOTEX-ביום )1.6.2003
אשר לא הביאו לתוצאות כמו אלו עליהן מצביעה המבקשת .כלומר ,גם דוגמאות העבר אינן
תומכות במסקנתה של המבקשת כי פירושה של ההודעה הרשמית היא ירידה דרסטית של מחיר
האשלג בעולם.
.197

בתפיסתה של המבקשת ,פירושה של ההודעה הרשמית היה פרישתה של חברת Uralkali

מה"קרטל" הנטען ,פרישה שתביא לירידת מחירי השוק .אך תפיסה זו מורכבת משלל הנחות
עובדתיות שלא בוססו על ידי המבקשת כלל וכלל ,כפי שתואר גם בפרקים הקודמים ,ועל כן לא
ניתן לקבלה.
.198

לסיכום ,לא מצאתי שההודעה הרשמית שפרסמה  Uralkaliהכילה לבדה פרט מידע מהותי

אשר דרש כי "כיל" תדווח עליו לציבור המשקיעים בדיווח מיידי.
הידיעה העיתונאית
.199

ככל שטענת המבקשת היא שעל "כיל" היה לדווח בדיווח מידי על הידיעה העיתונאית,

במסגרתה דיווחה סוכנות הידיעות כי בכוונת  Uralkaliלהתחיל לפעול להגדלת נתח השוק שלה
וכי לדעת מנכ"ל  Uralkaliהשינוי במדיניות המסחר עלול להוביל לירידה במחיר האשלג בשוק,
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המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו
ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
הרי שבחינה של הדברים כפי שהיו ידועים ל"כיל" בזמן אמת ולא בדיעבד ,מביאה למסקנה כי גם
על ידיעה זו לא היה מקום לדווח בדיווח מיידי:
א.

"כיל" לא יכולה הייתה להעריך את מהימנות ואמינות הדברים שנכתבו בידיעה ,באשר
זו פורסמה על ידי סוכנות ידיעות ולא באופן רשמי על ידי חברת " .Uralkaliכיל" לא
יכולה הייתה לדעת האם מקור הידיעה הוא מנכ"ל  ,Uralkaliוגם אם כך הדבר ,האם אכן
בכוונת  Uralkaliלהוציא לפועל את שנטען על ידי המנכ"ל.

ב.

העובדה שהמידע אשר פורסם בידיעה העיתונאית לא נכלל בהודעה הרשמית ,על אף
שהשתיים יצאו באותו יום ממש ,היה בה כדי לגרוע ממהימנות תוכנה של הידיעה
העיתונאית ,מנקודת מבטה של "כיל" באותו הזמן.

ג.

לא נראה כי ל"כיל" היה יתרון מהותי על פני כל גורם אחר בהערכת מהימנות המידע
אשר פורסם על ידי סוכנות הידיעות ,באשר מידע זה היה חיצוני לה ונגע להתנהגות שוק
האשלג כולו .אין עסקינן במידע פנימי ל"כיל" ,בנוגע להתנהלותה שלה ,שביכולתה לבחון
באופן טוב יותר מאשר הציבור.

 .200לפיכך ,מצאתי שלא היה מקום לדרוש מ"כיל" ,על בסיס המידע אשר היה בפניה בזמן אמת,
לדווח על הידיעה העיתונאית .זאת ,על אף שכפי הנראה ,ידיעה זו הביאה לירידה משמעותית
בשער מניית "כיל" .כפי שטענתי מעלה ,חיובה של חברה להגיב לשמועות או ידיעות לא מאומתות
המפורסמות באמצעי התקשורת ,עלול להטיל עליה עלויות משמעותיות הכרוכות בכך ,וכן להביא
להצפתו של השוק במידע ,דבר אשר דווקא יפגע באותו משקיע סביר אשר אין ברשותו האמצעים
לבחון ,לסנן ולהעריך מידע זה.
 .201הקושי במקרה שלפנינו הוא כפול ,לא רק שהיה מדובר במידע לא מאומת ,אשר בשלב
הרלוונטי היה בגדר שמועה ,אלא שהיה מדובר גם במידע שהוא ,כאמור ,חיצוני ל"כיל" ,ועל כן,
לא היה ביכולתה של "כיל" לאשש או להפריך את אותה שמועה עבור ציבור המשקיעים ,אלא אך
ורק לשקף אותה ואת הספקולציות שנלוו לה .במצב דברים זה ,דיווח מיידי אינו תורם למשקיע
הסביר או ליעילות השוק.
דבריו של מצהיר המשיבים ,מר דויטשמן ,במסגרת חקירתו הנגדית מסכמים דברים אלו בצורה
ברורה (פ ,16.11.2014/עמ'  ,164החל מש' :)8
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המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו
ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
"אם אנחנו היינו מדווחים ,והיה מתברר בסוף שזה איזה שהוא ברווז
עיתונאי ...היינו גורמים נזק אדיר למשקיעים על דבר שהוא לא נכון ,ולכן
אנחנו כל עוד אנחנו לא יודעים אז אנחנו לא מדווחים".
 .202כמו כן ,בהחלטת החברה שלא לדווח על הידיעה העיתונאית ,יש לתת משקל לשיחת הטלפון
שנתקיימה ביום  30.7.2013בין נציג מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך לבין היועצת המשפטית
של "כיל" ,עקב הירידה המשמעותית במחיר המניה באותו יום .על פי טענות המשיבים אשר לא
נסתרו ,היועצת המשפטית של "כיל" הסבירה לנציג הרשות כי להערכתה הגורם לירידה בשער
המניה נעוץ בידיעה העיתונאית ולא בהודעה הרשמית ,וכי מכיוון שמדובר במקור תקשורתי ,אין
היא יכולה להתייחס אליו כאל מקור מהימן .נציג הרשות הודיע כי לא יתערב בהחלטת "כיל"
שלא לדווח דיווח מיידי (פ ,16.11.2014/עמ'  ,168ש'  .))1-4לטעמי יש מקום לתת משקל לעמדת
הרשות ,הגורם האמון על אכיפת חוק ניירות ערך והגנה על ציבור המשקיעים ,כפי שניתנה בזמן
אמת ליועצת המשפטית של "כיל" ,ולהסתמכותה של "כיל" על עמדה זו בהחלטתה שלא לדווח
דיווח מיידי (ראו :ת"א (מחוזי ת"א)  1542-07עמית נ' בנק הפועלים בע"מ ,פס'  241לפסק הדין
(.))10.05.2016

סוף דבר
.203

לאור האמור ,בקשת המבקשת לאישור תובענה ייצוגית נדחית.

 .204באשר לשאלת ההוצאות ,מגמת הפסיקה היא כי על בית המשפט להיזהר שמא ירתיע תובעים
ייצוגיים מהגשת תובענות ייצוגיות ראויות ,ועל כן לנהוג במתינות בהטלת הוצאות על מבקשים
שנדחתה בקשתם לאישור ,ככל שאין מדובר בבקשת סרק אשר הוגשה בחוסר תום לב .ראו לעניין
זה דבריו של כב' השופט ס' ג'ובראן בע"א  7928/12אי .אר .אמ טכנולוגיות בע"מ נ' פרטנר
תקשורת בע"מ ( ,)22.01.2015פסקה  32לפסק הדין:
"מכשיר התובענה הייצוגית הוא מכשיר דיוני בו אמורים להיות מיוצגים
האינטרסים של הציבור הרחב .על הגנת אינטרסים אלו אמון בית המשפט.
במסגרת השאיפה לשמר ולקדם את השימוש במכשיר התובענה הייצוגית,
על בית המשפט לנהוג במתינות בבואו לחייב בהוצאות מבקשים שבקשתם
נדחתה (להרחבה בסוגיית חשיבות התובענות הייצוגיות והחסמים שבהן,
לרבות חסמים כלכליים ,ראו :אסף פינק 'תובענות ייצוגיות ככלי לשינוי
חברתי' מעשי משפט ,כרך ו  .))2014( 157ככל שלא מדובר בתובענת סרק
שהוגשה בחוסר תום לב ,אני סבור כי יש מקום להימנע מהטלת הוצאות
אשר עלולות להרתיע תובעים פוטנציאליים מלנסות להגן על אינטרסים
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המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו
ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
ציבוריים (לעמדה דומה ראו :פרשת אולסייל ,בפסקה  7לפסק דינה של
השופטת א' חיות)".
בענייננו מצאתי כי ,על פניו ,אין מדובר בבקשת סרק או כזו אשר הוגשה בחוסר תום לב.
דרך המלך הייתה לחייב את המבקשת בהוצאות ריאליות ,אף אם לא במלוא ההוצאות אשר
הוציאו המשיבים כדי להתמודד עם הנטען בהליך זה .עם זאת ,איני יכול להתעלם מהעובדה
שבתיק זה הצדדים הגיעו לידי הסדר ,שבמסגרתו הוסכם על תיקון מתון מאוד בדיווחי החברה
ובצד לו נקבע גמול לתובע ותשלום שכר טרחה לעורכי הדין המייצגים אותו .היועץ המשפטי
לממשלה התבקש להתייחס להסדר והתנגד לו בתוקף ,בשים לב לסכום העתק של התביעה
ולתוצאה המינורית של ההסדר לפיה לא נקבע שום פיצוי לבעלי המניות.
בבואי לפסוק הוצאות אשר ראוי לזכות את המשיבים בהן ,איני יכול להתעלם משלל טענות
המשיבים ,שחלקן אומצו על ידי ביהמ"ש .כוונתי היא בעיקר לטענת המומחה מטעם המבקשת
בדבר הצגתו של פסק דין שניתן בארצות הברית ,בעוד הסתבר לאחר בירור כי עסקינן בכתב
טענות גרידא; טענת המבקשת כי בערעור על פסק הדין בארצות הברית נקבעו קביעות עובדתיות
בעוד לא כך הדבר; וההתייחסות השגויה של המבקשת ,אם לא התייחסותה המטעה ,לתוכנו של
פסק הבורר של השופט בדימוס בעז אוקון.
בנסיבות אלו ,בבואי להכריע בדבר סכום ההוצאות שראוי לפסוק לטובת המשיבים ,מצאתי
לחייב את המבקשת בסכום הוצאות מתון באופן יחסי בשל השתלשלות האירועים כאמור לעיל
ובשל הלכת בית המשפט העליון בנוגע לפסיקת הוצאות בתובענות ייצוגיות .יחד עם זאת ,אינני
מתעלם מאופן התנהלות ב"כ המבקשת ,כפי שפורט.
 .205לפיכך ,אני קובע כי המבקשת תשלם למשיבים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של
 60,000ש"ח (סכום זה כולל מע"מ).

ניתן היום ,י"ט כסלו תשע"ז 19 ,דצמבר  ,2016בהעדר הצדדים.
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המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו
ת"צ  43890-08-13קידוחי סי.אפ.איי .בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח'
תיק חיצוני:
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