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רקע
.1

בפניי בקשה לאישור תובענה כייצוגית שעניינה הטעיית משקיעי בניירות ער )להל " :הבקשה
לאישור"(.
המשיבה  ,1חברת די פאר בע"מ )להל " :החברה" או "די פאר "( ,היא חברה המפתחת
תרופות לטיפול במערכת העצבי המרכזית .ביו  11.8.2009הנפיקה החברה לראשונה ניירות
ער לציבור ,ומאז אלו נסחרי בבורסה לניירות ער בתל אביב.
מוצר ה  DP b99הוגדר בתשקי) ההנפקה כמוצר המוביל של החברה .המדובר בתרופה בשלבי
פיתוח ,שהייתה מיועדת לטיפול בנזקי שב* המוח באמצעות טכנולוגיה שפותחה על ידי החברה
)להל " :המוצר" או "התרופה"( .השוק הפוטנציאלי של המוצר היה צפוי להיות משמעותי ,שכ
נכו לתקופת התביעה היה קיי טיפול תרופתי יחיד לשב* המוחי ,וג הוא התאי רק לאחוזי
בודדי מכלל הלוקי בשב*.
במרכז הבקשה לאישור עומדות טענות המבקשי כי החברה הטעתה את ציבור המשקיעי
בנוגע לתוצאות מחקר קליני שנער בתרופה ובנוגע למחקר קליני שעתיד היה להתבצע בתרופה.
המבקשי טועני לדיווחי מטעי בתשקי) ובדיווחי נוספי של החברה ,שכתוצאה מה
נגר למשקיעי נזק של כ  100מיליוני ש"ח.

אישור תרופה לשימוש מסחרי
.2

טר תיאור השתלשלות האירועי  ,אפרט בקצרה על הלי אישור תרופה לשימוש מסחרי.
לצור אישור תרופה לשימוש מסחרי )בי היתר על ידי ה ;Food and Drug Administration
להל " :ה  ("FDAנדרשת חברה לעבור תהלי מקי) להגדרת ובדיקת בטיחות ויעילות התרופה.
תהלי זה כולל מספר שלבי עיקריי ) (Phasesשל מחקרי קליניי  ,במסגרת נבדקת
התרופה על בני אד .
השלב הפרה קליני ,המתבצע לפני תחילת תכנית המחקרי הקליניי  ,כולל מחקרי במעבדה
ובבעלי חיי  .מטרת שלב זה היא להצדיק את המש המחקר ,והצלחה בו פירושה קבלת אישור
לבצע מחקרי קליניי בבני אד .
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שלב  (Phase I) Iהוא השלב הראשו במחקרי הקליניי  ,ובו נער מחקר על עשרות בודדות
של מתנדבי בריאי  .המטרה העיקרית של שלב זה היא לאפשר את המש המחקר במתנדבי
חולי  ,והצלחה בו פירושה קבלת אישור להמש תכנית הפיתוח.
בשלב  (Phase II) IIנערכי מחקרי על עשרות עד מאות חולי  ,לרוב במש זמ מעקב ארו
יותר .בשלבי אלו נבחנת לראשונה יעילות התרופה בטיפול במחלה.
בשלב  (Phase III) IIIנערכי מחקרי בהיק) מטופלי גדול )היכול להגיע למאות וא) לאלפי
מטופלי ( ,בה מחולקי המטופלי בדר כלל לשתי קבוצות – אלו שמקבלי את התרופה
ואלו שאינ מקבלי אותה )קבוצת ביקורת של נחקרי הנוטלי תרופת דמה( ,כאשר היעילות
ותופעות הלוואי נבחנות ומושוות בי שתי הקבוצות .בסופ של מחקרי  Phase IIIנית להגיש
לרשויות הרגולטוריות בקשות לאישור התרופה לשימוש מסחרי.
בשלב  (Phase IV) IVמתבצע מחקר קליני לאחר אישור התרופה לשימוש מסחרי ,ומטרתו
להרחיב את בסיס הנתוני לגבי היעילות והבטיחות של התרופה או יחסי הגומלי ע תרופות
אחרות.
המש ,השתלשלות האירועי
.3

לאחר סיו השלב הפרה קליני ,ערכה החברה בשנת  2002שני מחקרי
התוצאות איפשרו לחברה להמשי לשלבי המחקר הבאי .

קליניי

בשלב .I

בשנת  2003השלימה החברה מחקר קליני  Phase IIaבהשתתפות  34מטופלי  ,לצור בחינת
הפרופיל הבטיחותי של התרופה .נמצא כי סבילות המטופלי לתרופה היא טובה ,וכי ניתוח
הנתוני הנוירולוגיי לפי מדד השב* של מכוני הבריאות הלאומיי האמריקאי
) ,National Institute of Health Stroke Scaleלהל " :מדד ה  ("NIHSSהראה מגמת שיפור
ניכרת בקרב מטופלי התרופה לעומת המטופלי בפלצבו )תרופת הדמה שניתנה לקבוצת
הביקורת(.
בי השני  2005 2007ביצעה החברה מחקר קליני  Phase IIbב  150מטופלי שלקו בשב* מוחי
בכ  25מרכזי רפואיי שוני בגרמניה ,ישראל ודרו אפריקה )להל " :שלב  "IIbאו "שלב
 IIbשל המחקר" או "הניסוי"( .המטופלי נבדקו בעיקר באמצעות שני מדדי  :מדד
ה) NIHSS-מתעד את תוצאות הבדיקות הנוירולוגיות בשב*( ומדד רנקי )מתעד את היכולת
התפקודית של המטופל(.
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המטרה הראשונית שנבחנה במחקר הייתה שינוי "לטובה" במדד ה  NIHSSבסו) תקופת
המעקב ביחס לכניסה למחקר ,בי קבוצת המטופלי שנטלו את התרופה לבי קבוצת
המטופלי שנטלו פלצבו .בי המטרות השניוניות שנבחנו במחקר היו החלמה משב* לפי מדד
רנקי  ,החלמה משב* לפי מדד ה  NIHSSוכ שיעורי החלמה משב* לפי קטגוריות שונות של
מטופלי  .דו"ח התוצאות הסופי התקבל בחודש יוני  ,2007וממצאיו איפשרו לחברה להמשי
ל .Phase III-בעקבות התוצאות ,התמקדו המש הליכי הפיתוח במטופלי שלקו בשב* בדרגת
חומרה בינונית גבוהה.
.4

בחודש יוני  2009אישר ה  FDAביצוע מחקר קליני  Phase IIIבארצות הברית )להל " :שלב
 "IIIאו "שלב  IIIשל המחקר"( – מחקר אקראי בכ  770מטופלי שלקו בשב* מוחי בדרגת
חומרה בינונית גבוהה .תוכנ כי לאחר גיוס מחצית מכמות המטופלי ייער דו"ח ביניי על
ידי גור בלתי תלוי ,במסגרתו תבוצע הערכה על מנת לבחו את סיכויי ההצלחה במחקר כולו
ולהחליט בהתא הא להמשי בגיוס יתר המטופלי .
באפריל  2010התקבלה בקשה שהגישה החברה ל  FDAלאישור מקדי לכ שמבנה שלב III
 .(Special Protocol Assessment) SPAקבלת אישורSPA
של המחקר ורכיביו מקובלי
אינה תנאי לביצוע מחקר  ,Phase IIIאול מגדילה את הסיכוי ,שע סיו המחקר הקליני ה
 FDAיקבל את תוצאותיו לצור רישו התרופה לשימוש.
בנוס) ,בחודש אפריל  2011העניק ה  FDAלתרופה מעמד של מסלול מהיר לרישו  ,המאפשר
לזרז את שיווק התרופה על ידי האצת תהלי הבדיקה של תוצאות המחקרי  ,ככל שהפיתוח
יושל בהצלחה.

.5

הנפקת ניירות הער לציבור התבצעה כאמור בחודש אוגוסט  – 2009לאחר השלמת שלב  IIbשל
המחקר – ומטרתה הייתה לממ את שלב  .IIIבהתא  ,כ  80 90%מתמורת ההנפקה יועדה
למימו שלב  IIIשל המחקר ,כאשר החברה העריכה כי הסכו שגויס יספיק למימו הפעילות
עד למועד קבלת דו"ח הביניי .

.6

לצור ביצוע שלב  IIIשל המחקר מינתה החברה ועדת בטיחות חיצונית בלתי תלויה .לאחר
סיו תקופת המעקב במסגרתה נבחנו נתוני הבטיחות של  300המטופלי הראשוני
המשתתפי במחקר ,קיבלה החברה ביו  15.12.2011את המלצת ועדת הבטיחות להמשי
במחקר כמתוכנ .
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הליכי הפיתוח של התרופה הופסקו ביו  ,23.1.2012לאחר שהחברה קיבלה את הודעת ועדת
ההיגוי )ועדה שאינה כפופה לחברה ותפקידה לייע* לחברה בכל הנוגע לעיצוב המחקר ולפקח על
ביצועו( ,על עצירת גיוס המטופלי למחקר עקב תוצאות מאכזבות בדו"ח הביניי .
בשני ימי המסחר העוקבי לפרסו ההודעה על הפסקת הפיתוח )ביו  ,(24.1.2012ירד שער
מניית החברה בכ ) 87%משער של  1,310אגורות ל  ,(170ובהתא  ,שווי החברה נפל משווי של
כ  220מיליוני ש"ח לכ  28מיליוני ש"ח .באופ דומה ,צנח שווי אופציות החברה בשיעור של
כ.99%-

.8

המבקש  ,1מר עוזי לוי  ,רכש ניירות ער של החברה ע ההנפקה ,הגדיל את השקעתו במועדי
נוספי לאחר מכ ומכר את כל החזקותיו ביו  .24.1.2012המבקשת  ,2אומגה שוקי הו בע"מ,
רכשה ניירות ער של החברה לראשונה ביו  ,19.7.2010הגדילה והקטינה את השקעתה
במועדי נוספי לאחר מכ ומכרה את כל החזקותיה ביו .25.1.2012

.9

המשיבי  2 5כיהנו כדירקטורי בחברה בתקופה הרלוונטית )להל " :הדירקטורי "(.
המשיב  ,5מר אלכס קוזאק ,כיה במקביל ג כנשיא ומנכ"ל החברה .המשיב  ,7ד"ר גלעד
רוזנברג )להל " :ד"ר רוזנברג"( כיה כסמנכ"ל פיתוח קליני של החברה )כול יחד להל :
"נושאי המשרה"(.
המשיבה  ,8כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ )להל " :בעלת השליטה" או "כת"ב"( החזיקה
בתקופה הרלוונטית בכ  47% 53%ממניות החברה.

.10

המשיב  ,6מר יא לשלי ,כיה א) הוא כדירקטור בחברה בתקופה הרלוונטית .מאחר ומר לשלי
הוא תושב חו* ובמועד הגשת הבקשה לאישור כבר לא כיה כנושא משרה בחברה ,הסכימו
הצדדי למחקו לטובת ייעול ההלי  .אישרתי את הסכמת הצדדי .

.11

בחודש אוגוסט  2015הוגשה הבקשה לאישור .בחודש מאי  2016ניתנה על ידי החלטה בעניי
גילוי מסמכי  ,במסגרתה הוריתי על גילוי פרוטוקול המחקר של שלבי  IIbו .III-בחודשי
יוני וספטמבר  2016נערכו שני דיוני הוכחות בבקשה לאישור.
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טענות הצדדי
הבקשה לאישור
שלב  IIbשל המחקר
.12

המבקשי טועני כי התיאור החיובי של שלב  IIbשל המחקר בתשקי) החברה ,תו שימוש
במונחי "הצלחה" ו "אב דר ,משמעותית" מהווה הטעיה של המשקיעי  ,שכ בידי החברה
היה באותה העת מידע מקצועי מפורט הסותר את האמור.
המבקשי מבססי את טענותיה על תוצאות המחקר שפורסמו במאמר )להל " :המאמר
המדעי" או "המאמר"( בכתב העת  – Strokeכתב עת בתחו הרפואי )על מאמרי
המתפרסמי ב  Strokeומדווחי על תוצאות מחקרי קליניי חלי כללי מחמירי ,
המיועדי להבטיח את האמינות והמקצועיות של האמור במאמר( .כבר בפתח המאמר המדעי
נכתב כי המטרה הראשונית של שלב  IIbשל המחקר לא הושגה .המבקשי טועני כי המאמר
עצמו )או דברי המאמר( לא הוזכרו בתשקי) או בדיווחי שפורסמו לאחר מכ  ,ולא בכדי )שכ
זה מוכיח כי המחקר נכשל(.

שלב  IIIשל המחקר
.13

המבקשי מוסיפי וטועני כי ההטעיה נמשכה לא רק בדיווחי על שלב  ,IIbאלא ג
בדיווחי על שלב  IIIשל המחקר )שעתיד היה להתבצע ולצור מימונו גייסה החברה כס)
בתשקי)( .לטענת המבקשי  ,בעוד שהמחקר בשלב  IIbהיה מיועד לבדוק את מידת ההחלמה
לפי מדד ה ,NIHSS-החברה לא גילתה בתשקי) כי המחקר בשלב  IIIמיועד לבדוק את יעילות
התרופה רק בהתא למדד רנקי  .כלומר ,החברה לא סיפרה למשקיעי כי בשלב  IIIהיא
מתכוונת לבדוק את יעילות התרופה לפי מדד אחר ,השונה מזה שנבדק קוד לכ  .בנוס),
החברה לא ציינה כי שלב  IIIשל המחקר ייער רק לגבי חלק )מאוד מסוי ( מהקבוצה שנבדקה
בשלב .IIb

דיווחי נוספי
.14

המבקשי טועני כי המשיבי חזרו על הדיווחי המטעי בדיווחי נוספי  ,ומפני לשתי
מצגות של החברה )מצגת לקראת הנפקה ראשונה לציבור ומצגת מחודש יוני  (2010ולמצגת של
כת"ב .בנוס) ,מפני המבקשי לראיו שהתפרס בעיתו גלובס ע המשיב  ,5מנכ"ל החברה,
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בו אמר כי "היו אנחנו כבר רואי את המיליארדי מול העיניי " ו "כבר עשינו את שלב ,2
ניסוי יעילות רב מרכזי ,שבו היו לנו תוצאות טובות ,כ ,שיש לנו בסיס להאמי במוצר ולהמר
עליו בכל הכוח".
יתר הטענות
.15

המבקשי

צירפו חוות דעת מומחה מתחו

הנוירולוגיה .בהתא

לחוות הדעת ,טועני

המבקשי כי המשיבי התאימו את שלב  IIIשל המחקר להצלחה המינורית והלא מובהקת של
שלב  ,IIbעל מנת "לכסות" על כישלו שלב  IIbשל המחקר .לטענת המבקשי  ,נוכח תוצאות
שלב  IIbשכבר היו ידועות ,היה ברור כי ג שלב  IIIשל המחקר ייכשל .כ  ,הציבור סבר כי הוא
משקיע במניה ע סיכוי ,כאשר בפועל כבר במועד פרסו התשקי) כישלו שלב  IIIהיה ידוע.
המבקשי מוסיפי וטועני כי כלל המשיבי אחראי כלפי כל המשקיעי באי גילוי של
פרטי מהותיי  .לסיכויי הצלחת המחקר השלכה ישירה על הצלחת החברה ושווי מניית
החברה ,היות ופיתוח התרופה היווה את עיקר פעילות החברה באותו מועד ומאחר ומרבית כספי
התשקי) יועדו לעריכת שלב  IIIשל המחקר .בהתא  ,התחייב דיווח מקסימאלי ושל .
המבקשי מדגישי כי כבר בתחילת ביצוע שלב  IIIהתברר כי אי לתרופה כל סיכוי להצליח
)נעצר לאחר  350מטופלי ( ,ממצא התוא את ה"אמת" שדווחה במאמר ושהוסתרה
מהמשקיעי  ,או בלשונ – "שלב  2נכשל ולא היה כל טע או צור ,במעבר לשלב  3למעט
הרצו 'לשאוב' כס> תו ,הטעיית המשקיעי  ,ולקוות כי יקרה נס".
.16

המבקשי טועני כי לא מדובר במידע צופה פני עתיד ,אלא באירוע שכבר גובש ובתוצאות שהיו
ידועות באותה עת ושאות יש לדווח .יתר על כ  ,ג א היה מדובר בנתוני מידע חלקיי  ,יש
לה חשיבות גדולה ,שכ אלו משני את מה שידעה ודיווחה החברה ואת מה שהסתמ עליו
הציבור .לפיכ  ,ג א היה מדובר בנתוני חלקיי – צרי היה לפרסמ  ,ע הסייג כי המדובר
בנתוני חלקיי ושאולי ישתנו ,א אי להמעיט מחשיבות לציבור המשקיעי .
בנוס) ,המבקשי טועני כי נתוני הצלחת או כישלו המחקר ה מידע מהותי ,ומשלא דווחו
)במדויק או למצער באופ מלא( ,המדובר על הפרת סעיפי חוק ניירות ער  ,תשכ"ח ) 1968להל :
"חוק ניירות ער ",או "החוק"( בנוגע לפרט מטעה בתשקי) ופרט מטעה בדיווחי השוטפי של
החברה ,המגיעה כדי הטעיית המשקיעי  .ה מצייני בהקשר זה את סעי) 52יא לחוק.
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המבקשי מצייני את הנחיות רשות ניירות ער בנוגע לגילוי פעילות בתחו מדעי החיי
וטועני  ,כי למרות שלא מדובר בהנחיות מחייבות ,שכ טיוטה לה פורסמה רק בשנת 2012
)לאחר האירועי נשוא התביעה( ,רוח ההנחיות ברורה ונית לראות בה כמקור פרשני לעמדת
הרגולטור הרלוונטי בנוגע לחובות שחלו על המשיבי במועדי הרלוונטיי .
.17

המבקשי טועני בנוס) לאחריות של המשיבי מכוח סעי) 38ג לחוק ניירות ,לאחריות החברה
ונושאי המשרה מכוח סעיפי  35ו  36לפקודת הנזיקי ]נוסח חדש[ ,תשכ"ח ) 1968להל :
"פקודת הנזיקי "(; ולהפרת חובת הזהירות בסעי)  253לחוק החברות ,תשנ"ט ) 1999להל :
"חוק החברות"( על ידי נושאי המשרה ובעלי השליטה.

.18

הקבוצה הוגדרה כ"כל מי שרכש מניות או אופציות של די פאר בעת התשקי> ולאחר
התשקי> ,ושהחזיק מניות או אופציות ביו  ,24.1.2012טר פרסו ההודעה בדבר כישלו
הניסוי".

.19

לעניי הקשר הסיבתי ,נטע כי לו היו יודעי המבקשי את האמת כפי שידעו אותה המשיבי ,
לא היו רוכשי את המניה כלל .הנזק הנתבע הוא כ  90מיליוני ש"ח כתוצאה מאי הגילוי בגי
המניות; וכ  10מיליוני ש"ח בגי ההפסד באופציות ,כ שסה"כ נטע לנזק בס  100מיליוני
ש"ח.

תגובת המשיבי
.20

המשיבי טועני כי טענות המבקשי ביחס לתוצאות שלב  IIbשל המחקר ,והאמירה כאילו
נכשל משו שהמטרה הראשונית שהוצבה במחקר לא הושגה ,מקור בחוסר הבנה מוחלט
בתהליכי פיתוח תרופה ,ביעדי ובמטרות של מחקרי קליניי בשלב  ,IIbובמדדי ההצלחה של
מחקרי בשלב זה .זאת ,מאחר ובפועל שלב  IIbשל המחקר עמד בהצלחה ביעדי הנדרשי
)הגדרת אוכלוסיית היעד להמש תכנית המחקר הקליני והגדרה ברורה של המדדי להצלחה
של שלב  IIIשל המחקר( ,והיווה אב דר משמעותית שאיפשרה לחברה להמשי בפיתוח
התרופה ,תו ציפייה להצלחת כלל הפיתוח .כמו כ  ,אי כל הכרח כי המטרה הראשונית בשלב
 IIbשל המחקר תהיה ג המטרה הראשונית בשלב .III
בנוס) ,המשיבי טועני כי את תוצאות מחקר  Phase IIbיש לבחו על פי מכלול התוצאות לפי
המדדי השוני שנכללו במחקר .העובדה שהמטרה הראשונית במחקר מסוג זה אינה מושגת
לא מהווה כישלו והצלחה במטרות השניוניות במחקר אינ זניחות או שוליות .השגת ממצא
חיובי במטרה שניונית במחקר היא בעלת משמעות רבה ,ומחייבת המש בדיקה של התוצאות
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במחקרי ההמש  .לאור האמור ,בחינת תוצאותיו של מחקר קליני במנותק מההקשר ליעד של
השלב המחקרי בו הוא מצוי היא חסרה ולא רלוונטית.
.21

המשיבי צירפו חוות דעת התומכת בטענת כי שלב  IIbשל המחקר לא נכשל וכי תוצאותיו
העידו על הפוטנציאל בתרופה .המשיבי מצייני כי המטרה הראשונית במחקר לא הושגה
במוב זה ,שלא נצפה שינוי מובהק סטטיסטית בציו במדד ה  ;NIHSSא יחד ע זאת ,מטרה
שניונית שהושגה במחקר היא שיפור בשיעור ההחלמה של מטופלי בהתא למדד רנקי  .כמו
כ  ,לגבי תת קבוצה של מטופלי )דרגת שב* בינונית גבוהה( המחקר עמד ג במטרה הראשונית
בהתא למדד ה  ,NIHSSואיפשר הגדרה ברורה של אוכלוסיית היעד לשלב  IIIשל המחקר
)דרגת שב* בינונית גבוהה(.
בהתא  ,ההחלטה לראות בתוצאות אלה כהצלחה ולהמשי לשלב  IIIשל המחקר למרות
שתוצאות המטרה הראשונית היו ניטרליות )לא מובהקות סטטיסטית( – הייתה מוצדקת
ועומדת בכללי המקובלי לפיתוח תרופות .זאת ,מאחר והמחקר עמד בהצלחה במטרה של
הגדרת אוכלוסיית היעד להמש המחקר וסיפק תשתית מדעית התומכת בהמש המחקר .לאור
האמור ,הטענות בדבר כישלו שלב  IIbשל המחקר – אינ נכונות .תוצאות שלב  IIbהיו מוצלחות
– ה היוו בסיס לקביעה בדבר בטיחות השימוש בתרופה ,הדגימו את יעילותה הפוטנציאלית של
התרופה והיוו בסיס לקביעת אוכלוסיית היעד וקביעת מדדי הבדיקה בשלב  IIIשל המחקר.

.22

המשיבי מוסיפי וטועני כי החברה לא ניסתה "להתחמק" משימוש במדד ה NIHSS
כמטרה ראשונית בשלב  IIIשל המחקר ,שכ ג מדד זה וג מדד רנקי הראו תוצאות חיוביות
בנוגע ליעילות התרופה במטופלי בשב* בדרגת שב* בינונית ,ועל כ החברה שילבה ביניה .
זאת ועוד ,במהל הדיוני בי החברה ל  FDAהסכימה החברה להצעת ה  FDAלקבוע את
המטרה הראשונית בשלב  IIIשל המחקר לפי מדד רנקי בלבד )ועמדה זו של ה  FDAמגובה
בספרות מקצועית( .העובדה שהחברה השתמשה במדד רנקי כמטרה ראשונית לבחינת תוצאות
שלב  IIIשל המחקר ,אינה מעידה על כישלו שלב  IIbאו על סממ שלילי להמש פיתוח התרופה.

.23

לטענת המשיבי  ,הטענות בדבר כישלו שלב  IIbשל המחקר עומדות בסתירה לעמדות שהציגו
בזמ אמת מדעני וחוקרי בכירי  ,לרבות אישור החוקרי הראשיי במרכזי הרפואיי
ברחבי העול בה נער שלב  IIIשל המחקר ואישור ועדות האתיקה של המוסדות הרפואיי
שחשפו את מטופליה לתרופה ניסיונית ,וכ רשויות רגולטוריות ובכלל ה ) FDAשא)
התקשרה ע החברה ב  ,(SPAשאישרו את ביצוע שלב  IIIשל המחקר.
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הטענה כאילו כלל הגורמי האמורי "פספסו" את כישלו שלב  IIbשל המחקר וכי כישלו שלב
 IIIהיה ידוע מראש – אבסורדית .המשיבי מצייני כי לשלב  IIIשל המחקר מונתה ועדת היגוי
)שאינה כפופה לחברה וכללה חוקרי בעלי ש עולמי בתחו השב*( .חברי ועדת ההיגוי ראו
בתוצאות שלב  IIbשל המחקר כאב דר משמעותית לאישור התרופה ,שאיפשרה מעבר לשלב
 .IIIג חברי ועדת הבטיחות שהקימה החברה היו מודעי היטב לתוצאות שלב  IIbשל המחקר
וראו בתכנו שלב  IIIשל המחקר כראוי ומוצדק.
.24

המשיבי טועני כי התיאור שנית בתשקי) לתוצאות שלב  IIbשל המחקר היה מדויק וכלל
את כל הפרטי המהותיי והרלוונטיי למשקיעי  .במועד פרסו התשקי) ,תכנו שלב  IIIשל
המחקר כבר אושר על ידי מספר רשויות רגולטוריות ,וההליכי מול ה  FDAהיו בעיצומ  ,כ
שעמידתו של שלב  IIbשל המחקר ביעדיו וההצדקה לערו את שלב  IIIשל המחקר לא הייתה
מוטלת בספק .החברה לא הייתה צריכה לדווח בתשקי) כי המחקר "נכשל" ,מ הטע הברור
שהוא לא נכשל – אלא עמד ביעדיו בהצלחה ,והניח בסיס מדעי מובהק להתקדמות לשלב III
)שזה כאמור היעד של שלב  IIbשל המחקר(.

.25

בנוס) ,המשיבי טועני כי מחקרי קליניי ה תחו שבמומחיות אשר למשקיע הסביר אי
המבוססות על קריאה שטחית של המאמר בכתב העת
בו הבנה מעמיקה .טענות המבקשי
 Strokeרק ממחישות את הסיכו בהבאת מידע גולמי בפני משקיע ,אשר עשוי להסיק ממנו
מסקנות מוטעות הנובעות מחוסר הבנה בסיסי בהליכי פיתוח תרופות ,האופ בו יש לקרוא
תוצאות מחקרי קליניי והמשמעות של התוצאות .לטענת  ,בקשת האישור מדגימה את
החשיבות בסינו המידע הרלוונטי על ידי אורגני החברה ,המחזיקי ביכולת המקצועית להערי
ו"לברור" את הפרטי המהותיי שיש לפרס למשקיע סביר.
המשיבי טועני כי ג הגילוי שנית ביחס למתווה המתוכנ של שלב  IIIשל המחקר כלל את
כל המידע הרלוונטי והמהותי עבור המשקיע הסביר .על המשיבי לא מוטלת כל חובה לגילוי
המדדי בה תעשה החברה שימוש לבחינת התוצאות ,ולא ברור איזו משמעות מהותית
ורלוונטית יכול המשקיע הסביר להפיק מפרסו המדדי  ,וכיצד יש בכ להשפיע על החלטת
ההשקעה שלו.
המשיבי תוקפי את מיומנותו של המומחה מטע המבקשי  ,וטועני כי הפגי חוסר הבנה
מקצועית בתחו המחקרי הקליניי  .לטענת  ,עניי זה רק ממחיש את הסיכו הטמו
בפרשנות מוטעית של מידע מקצועי בידי אנשי שאינ מומחי לתחו המחקרי הקליניי ,
אפילו א ה עוסקי בתחו שב* המוח.
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המשיבי מוסיפי וטועני כי טענות ה"הטעיה" אינ עולות בקנה אחד ע השקעת הכספי
של כת"ב ,בעלת השליטה החברה ,וכ ע השקעת כספי נוספי מצד משקיעי מרכזיי
בחברה שחלק א) יוצגו בדירקטוריו )וכאמור נטע נגד חברי דירקטוריו החברה כי ידעו
שהניסוי נכשל ,א בחרו לדווח דיווח חלקי שאינו אמת( .עצ העובדה שגופי מתוחכמי אלו,
שהיו מודעי לתוצאות שלב  ,IIbהשקיעו בחברה סכומי כס) משמעותיי )והגדילו את חשיפת
לחברה( לאחר קבלת תוצאות שלב  – IIbמעידה על אי הכישלו  ,וכי המשקיעי ראו בתוצאות
אב דר משמעותית לקראת שלב  IIIשל המחקר.

.27

המשיבי טועני שלל טענות נוספות בקשר להתיישנות עילת התביעה ,אי הוכחת עילות
התביעה מכוח דיני הנזיקי וחוק החברות ,היעדר קשר סיבתי בי ההטעיה הנטענת לבי הנזק
ואי כימות הנזק.
בנוס) ,המשיבי טועני כי קבוצת התובעי הפוטנציאלית אינה הומוגנית וכוללת מספר
קבוצות הנבדלות זו מזו )משקיעי הקשורי למשיבי אינ מעונייני בתביעה; קבוצת
המשקיעי שידעו או היה עליה לדעת על פרסו המאמר המדעי ידעו על כל הפרטי הנטעני
להיות מטעי ; קבוצת המשקיעי שלא הוכיחו הסתמכות על ההטעיה הנטענת בהחלטה לרכוש
את ניירות הער – כפי שהמבקש טע שפרטי אלה לא עניינו אותו; קבוצת המשקיעי שרכשו
ניירות ער לאחר פרסו ההתקשרות של החברה ע ה  FDAבהסכ ה  – SPAהסתמכות
על מידת ההצלחה של השלבי הקודמי בתכנית הפיתוח פחותה משמעותית(.

.28

לבסו) ,המשיבי טועני כי הסיכוני שהיו טמוני בהשקעה בניירות הער של החברה ככזו
המפתחת תרופות מקור היו גבוהי  .בהתא  ,העובדה שחלק מהמחקרי שביצעה החברה
עמדו ביעדיה אינה מהווה ערובה לכ שהמש המחקרי הקליניי יצליחו להוביל לאישור
התרופה .לפיכ  ,המבקשי )ויתר המשקיעי ( לקחו על עצמ  ,באופ מודע ,השקעה עתירת
סיכו תו ציפייה לרווחי משמעותיי ככל שתאושר התרופה .משהתממשו הסיכוני  ,מנסי
המבקשי לאחוז בטענות שווא על מנת לקבל "ביטוח" על השקעת .

תשובת המבקשי לתגובת המשיבי
.29

המבקשי טועני כי טענות המשיבי המובאות בתגובה היו אמורות להופיע בתשקי).
בתשקי) לא נכתב כי שלב  IIbשל המחקר לא הצליח ביחס למטרה הראשית; כי ג המטרה
המשנית שהושגה ,הושגה ביחס לחלק מסוי של הנבדקי ; כי התרופה עשויה להיות יעילה רק
לחלק מסוי מהסובלי משב* מוחי; כי יתכ וההצלחה החלקית של המטרה המשנית היא
תוצאה של מקריות בשל כמות האוכלוסייה הקטנה שנבדקה בניסוי; כי המדד לפיו יבוצע שלב
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 IIIשל המחקר שונה מהמדד הראשי של שלב  .IIbבנוס) ,לא הייתה כל הפניה למאמר שכתבו
עורכי הניסוי הקובע כי הניסוי נכשל.
כמו כ  ,לא נכתב בתשקי) דבר על כ שמדד ה  NIHSSשיק) את השפעת התרופה פחות טוב
ממדד רנקי ; כי השימוש במדד רנקי בשלב  IIIשל המחקר חל) מדד ה  ,NIHSSהוא תוצאה
של דרישת ה ) FDAטענה זו א) לא נתמכת בכל אסמכתא בתגובת המשיבי (; כי לניסוי היו 3
מטרות – בטיחות ,קביעת אוכלוסיית יעד וקביעת מדדי בדיקה לניסוי הבא .ואול  ,בתשקי)
מדובר על הצלחה במוב של יעילות התרופה .כמו כ מתגובת המשיבי עולה כי הניסוי כלל לא
הצליח לבחו את יעילות התרופה ,אלא רק במטרות האחרות שעולות לראשונה בתגובה .זאת
ועוד ,כלל מטרות הניסוי המתוארות בכתב התגובה אינ מטרות שמופיעות בפרוטוקול הניסוי,
אלא הומצאו בדיעבד ועולות לראשונה בכתב בתגובה .בפועל ,היעד הראשי היה ממוקד ועניינו
היה ביעילות התרופה והוא הוחמ* – ולכ הניסוי נכשל.
.30

המבקשי מדגישי כי ה אינ מליני מדוע בוצע שלב  IIbשל המחקר כ או אחרת – אלא
מדוע לא נכתב בתשקי) מה שנטע כעת .ג א שלב  IIbשל המחקר היווה "אב דר,
משמעותית שאפשר לחברה להמשי ,בהליכי הפיתוח של התרופה" אי זה משנה ,כי כמחקר
קליני הוא נכשל ,וכישלו זה צרי היה להיות מפורס  .המבקשי טועני כי הצלחה במחקר
קליני היא אובייקטיבית ולא סובייקטיבית ,ונקבעת בהתא לנהלי וקריטריוני ברורי
וידועי מראש ולא בהתא להחלטה אישית בדיעבד.
כמו כ  ,החלטה להמשי את פיתוח התרופה אינה הופכת מחקר שנכשל למחקר שהצליח .היא
בס הכול החלטה להתקד הלאה למרות שהניסוי הקוד נכשל .כ או אחרת ,יש לספר כל
זאת בתשקי) כדי שהמשקיע ידע לא הוא נכנס )לא די ניסוי שהצליח כדי ניסוי שנכשל ,א
יש בו נתוני שיכולי בעתיד להראות הצלחה ולכ מתקדמי בניסויי ( .א הניסוי הצליח
למרות שנכשל ביעד הראשי שלו – היה על המשיבי לפרש ולהסביר זאת בתשקי).

.31

בנוס) ,טועני המבקשי כי תשובת המשיבי לא נתמכת בחוות דעת של מומחה אובייקטיבי,
ומזכירי כי המומחה מטעמ נדרש לבחו בעיקר את השאלה הא האמור בתשקי) תא את
המאמר שבו דווח על תוצאות ניסוי שלב  .IIbקביעה זו לא נסתרה על ידי המשיבי .

.32

אשר לטענה בדבר השקעה של משקיעי מתוחכמי – ג א חלק השקיעו כס) אי זה אומר
שלא הטעו אות  .יש לדחות ג את הטענה כאילו אלו היו מודעי למאמר .כדי להחריג
מהקבוצה יש להציג ראיות ,שלא הוצגו.
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סיכומי מטע המבקשי
.33

לטענת המבקשי  ,הבקשה עוסקת בסוגיה אחת – הא המשיבי הטעו ולא גילו למשקיעי
בתשקי) את מלוא העובדות שידעו לגבי תוצאות שלב  IIbשל המחקר.

.34

המבקשי חוזרי ומצייני את הרכיבי שלא נכתבו בתשקי) ,ומוסיפי כי לא נית גילוי לכ :
כי הקבוצה שכביכול בגינה כ הצליח הניסוי – היא קבוצה שנבחרה רק לאחר קבלת התוצאות
והיא קבוצה שלא קיימת בניסוי המקורי; כי עצ המטרה של שלב  IIbשל המחקר הייתה רק
לבדוק בטיחות ולבדוק מהי הקבוצה שלגביה אולי התרופה תהיה יעילה ובה יש להתמקד בשלב
 ,IIIולכ זה רק מחקר מגשש שאי לתוצאותיו כל תוק) מדעי לשאלה הא התרופה יעילה; כי
הקבוצה שנבחרה לשלב  IIIשל המחקר היא קבוצה שלוקטה בדיעבד ,שונה מהקבוצה בשלב
 ,IIbלאחר ידיעת תוצאות המחקר ,ושלא הוגדרה מראש כקבוצה למחקר ,וכי לצור אותה
קבוצה המדד במסגרתו יבוצע המחקר של שלב  IIIשונה מהותי מהמדד הראשי של שלב ) IIbוכ
לא צוינו הסיבות לשינוי המדד(.

.35

המבקשי מצייני כי א) אד שהיה קשור לניסוח התשקי) לא הובא להעיד מטע המשיבי ,
והסביר מדוע שלב  IIbשל המחקר תואר כפי שתואר ומדוע הוסתרו החלקי הבעייתיי .
ביתר-פירוט ,מי שהתייצב להעיד מטע המשיבי אינו יודע למה נכתב מה שנכתב בתשקי) או
מי כתב את התשקי) ,ושני האחרי )שהשתתפו במחקר( – לא מסוגלי להעיד על תוצאות
האמת של הניסוי ומספרי חל) זאת על ניסוי ש"הצליח" ,למרות שאי כל אסמכתא לכ
שהניסוי הצליח .אי הבאת עד מהותי מעידה כי הוא כנראה סותר את עמדת המשיבי  ,ומכא
יש לקבוע כי אי הבאת עד שהשתת) בעריכת התשקי) מחזקת את עמדת המבקשי לפיה
התשקי) כלל הטעיה )נטע כי המשיבי מנעו את הבאת ראוב קרופניק ואלכס קוזאק,
המכירי את העובדות ,המחקר והתשקי)(.

.36

המבקשי מוסיפי וטועני כי המומחה מטע המשיבי  ,פרופ' קרקו ,לא בדק את תוצאות
שלב  IIbשל המחקר .כמו כ  ,האמור בחוות הדעת של פרופ' קרקו כי "ההחלטה לראות
בתוצאות אלה כהצלחה...למרות שתוצאות המטרה הראשונית במחקר היו ניטרליות ,הייתה
מוצדקת וראויה" לא מתקבל על הדעת ,שכ כיצד נית לראות ,ב"תוצאות ניטרליות" כהצלחה,
ולא לספר על כ בתשקי) .הצלחה במחקר היא עניי אובייקטיבי ולא סובייקטיבי ,וכאמור,
המחקר נכשל אובייקטיבית .בנוס) ,בתשקי) ג לא נכתב כי הצלחת המחקר הייתה
"ניטרלית" ,אלא "הצלחה גדולה" .הסיבה שזה לא נכתב ,היא כי ב"שפת המשקיעי
ניטרליות משמעותה כלו " .מאיד  ,האמירה של פרופ' בורנשטיי בתצהירו כי "תוצאות מחקר
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שלב  IIעמדו בקריטריוני של הצלחה ברורה וחד משמעית של המחקר הקליני" ,סותרת
במפורש את שאמר פרופ' קרקו ,וא) סותרת את דברי פרופ' בורנשטיי במאמר המדעי עליו הוא
חתו  .כמו כ  ,המבקשי מצייני שפרופ' קרקו עצמו כותב בחוות הדעת שלו כי הוא נתבקש
רק לשאלה הא הייתה הצדקה לעבור לשלב  IIIשל המחקר .אול  ,שאלה זו כלל אינה עומדת
לדיו .
.37

בנוס) טועני המבקשי  ,כי המשיבי יודעי כיצד לתאר ניסוי שנכשל ,ומפני לדיווח על
מחקר קליני שנכשל של חברת אברה פרמצבטיקה – חברה בת של כת"ב .המדובר בהודאת
בעל די ביחס לשאלה כיצד צרי לדווח ולגבי מתי מחקר קליני נכשל.

.38

המבקשי מצייני כי המשיבי אמנ הסבירו שהחברה בחרה לראות במחקר כהצלחה למרות
שהיעדי נכשלו ,א לצד זאת ,לא הביאו כל ראיה בכתב או מסמ המראה שהמחקר הצליח.
בהקשר זה ברור ,כי חובת ההוכחה והבאת הראיות היא עליה .

.39

המבקשי מפני לפרוטוקול שלב  IIIשל המחקר .לא נכתב בו אפילו פע אחת כי שלב  IIbשל
המחקר הצליח .מה שכ כתוב הוא ,ששלב  IIbשימש להבהיר את רמת השב* בעלת הסיכוי
הגבוה יותר ליהנות מהטיפול ,א שו קשר לתיאור שבתשקי) .ג במאמר שהתפרס על ידי
ד"ר רוזנברג ופרופ' בורנשטיי  ,שניי מהעדי  ,על שלב  IIIשל המחקר – לא כתוב כי שלב IIb
הצליח .לטענת המבקשי  ,כותבי מאמר זה נאלצי להודות כי בדיקה קפדנית יותר של
התוצאות הקודמות יכולה הייתה למנוע את עריכת שלב  ,IIIכי הכישלו היה צפוי.

.40

לטענת המבקשי  ,ה  FDAלא מאשר מעבר לשלב  IIIכי אינו נדרש לאשר זאת .לחברה יש את
הזכות לגשת לשלב  IIIשל המחקר ג על סמ כישלו שלבי קודמי  ,ומבחינת ה  FDAאי
הדבר מהווה דרישת ס) לשלב .III

סיכומי מטע המשיבי
.41

כעולה מחקירת המבקש ,בקשת האישור כוללת טענה אחת – הגילוי כי שלב  IIbשל המחקר
נכשל ,וכי אילו המבקש היה יודע על הכישלו – הוא לא היה רוכש את ניירות הער  .ואול ,
השאלה הא שלב  IIbשל המחקר הצליח או נכשל ,היא שאלה שבמומחיות ,אלא שהמבקשי
לא הניחו תשתית ראייתית )בחוות דעת מומחה( לטענותיה כי המחקר נכשל .זאת ועוד,
הבסיס הראייתי היחיד לטענות בבקשת האישור הוא "שמועה" ששמע המבקש  1מפי אנליסט
בדבר תוצאות שלב  IIbשל המחקר.
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המשיבי מצייני כי למבקש  1אי את הידע המקצועי או ההבנה המחקרית הבסיסית לתמו
בטענותיו בבקשה ובתצהירו .המבקשת  2לא צירפה תצהיר לבקשה לאישור .המומחה מטע
המבקשי חסר כל מומחיות בתחו השב* או בתחו המחקר הקליני )הוא נוירולוג המתמחה
בתחו אחר( ,ולפיכ אי לייחס כל משקל לחוות דעתו .זאת ועוד ,הוא אינו תומ בטענה כי
שלב  IIbשל המחקר נכשל ,או כי קיי מידע מהותי שלא פורס

בתשקי) )אלא הסתפק

בלהצביע על הבדלי בי המאמר המדעי לבי הפרסו בתשקי)(.
.42

מנגד ,כ טועני המשיבי  ,הניחו המשיבי מארג עדויות מומחי שהעידו כי תוצאות שלב IIb
של המחקר היוו הצלחה משמעותית ותוארו בתשקי) באופ מדויק .כמו כ  ,יש לייחס לעדות
של פרופ' בורנשטיי משקל רב לאור מומחיותו ,ובשי לב כי אי לו עניי אישי בתוצאות ההלי .
כ ג בנוגע לפרופ' קרקו.
לגופו של עניי טועני המשיבי  ,כי יעדי שלב  IIbשל המחקר ה בחינת בטיחות ופוטנציאל
יעילות התרופה ,והמחקר הצליח בהוכחת בטיחות ופוטנציאל יעילות התרופה במספר מטרות
שניוניות שהראו אפקט מיטיב לתרופה ,וכ במטרה להגדיר את אוכלוסיית היעד למחקר )רמת
חומרה בינונית גבוהה של הלוקי בשב*( .יתר על כ  ,המסקנה המדעית רפואית לפיה תוצאות
המחקר היוו הצלחה עולה מפורשות ג במאמר המדעי .כמו כ  ,כישלו המטרה הראשונית
בשלב  IIbאינו מלמדת על כישלו המחקר )המשיבי מביאי דוגמה לתרופה לשב* שאושרה
לשימוש על בסיס הצלחה במטרה שניונית כ  ,למרות שהמטרה הראשונית לא הושגה במחקר(.

.43

המשיבי מתייחסי לטענת המבקשי כי הגילוי בתשקי) היה חסר פרטי מהותיי  ,ומצייני
כי המבקש  1בעצמו הודה שהוא ,כמשקיע סביר ,לא מבי את המשמעות של אות פרטי
מהותיי חסרי וכי הוא לא ייחס לה כל חשיבות בהחלטה להשקיע.
המשיבי חוזרי על טענותיה כי פרשנות תוצאות מחקר קליני דורשת מומחיות שאינה
נמצאת בידי המשקיע הסביר .הנטל על החברה הוא לברור מתו מכלול הנתוני שעלו במחקר
הקליני את הנתוני המהותיי ולהנגיש אות למשקיע הסביר ,באופ שבו ה יהיו
משמעותיי לצור קבלת החלטה בניירות ער  .המבקשי מציד לא עמדו בנטל להוכיח כי
מידע שלא פורס הוא מידע מהותי שגילויו משמעותי .בהתא  ,התשקי) כלל את כל הפרטי
הרלוונטיי והמהותיי ביחס לתוצאות שלב  IIbשל המחקר ,ועולה בקנה אחד ע הערכת
החברה ביחס לתוצאות המחקר .אשר לרשימת הפרטי שכביכול חסרי בתשקי) ,חלק אינ
נכוני וחלק לא מהותיי להבנת תוצאות שלב  IIbשל המחקר או לקבלת החלטת השקעה על
בסיס תוצאותיו.
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אשר לטענות המבקשי לפיה המשיבי לא צירפו תצהיר של הגור בחברה שמסר את המידע
והנתוני לצור כתיבת התשקי) ,המשיבי טועני כי ד"ר רוזנברג שהצהיר מטע החברה
הוא האיש שהיה אמו על תכנית המחקר הקליני ועל ניתוח תוצאות שלב  ,IIbוכי אי מתאי
ממנו לתיאור תוצאות שלב  IIbשל המחקר והערכות החברה לגביה  .השאלה שבמרכז אינה מי
הגור בחברה שהעביר את הערכת החברה למנסחי התשקי) ,אלא הא התיאור שנית בתשקי)
מדויק.

.45

בנוס) ,סכו התביעה של המבקש  ,P 368,987 – 1מאפשר בירור עצמאי שלא במסגרת תובענה
ייצוגית .נזקה של המבקשת  2לא פורט ,באופ המחייב דחיית תביעתה .כמו כ  ,במהל חקירת
המבקש  1התברר כי אי לו כל ידיעה אישית בנוגע לכל הטענות הרפואיות והמדעיות בתצהירו,
וכי לכאורה קיי אד אחד – אנליסט עלו – שכביכול חקר ובדק .המבקשי בחרו להחביא
את אותו אנליסט ולהעמיד איש קש במקומו .המדובר בחוסר תו לב הפוסל ,את התובע
הייצוגי מלשמש כמייצג.

סיכומי תשובה מטע המבקשי
.46

המבקשי טועני כי הטענה כי שלב  IIbשל המחקר נכשל לא הייתה טענת היחידה ,אלא
שבתשקי) לא גולה כל המידע שהיה בידי החברה על תוצאות שלב  IIbוהמעבר לשלב  .IIIבנוס)
טועני  ,כי כל סיכומי המשיבי ה בגדר הודאה שהדיווח בתשקי) לא תוא את המציאות
שעלתה מהמאמר ומהתוצאות של המחקר ,כפי שהודו המשיבי בחקירות.
המבקשי חוזרי על טענת כי המקור המהימ ביותר לתוצאות המחקר באותה העת היה
המאמר המדעי ,והאמור בו לא קיבל התייחסות בתשקי) שכ הדבר "לא נוח" לחברה.
המבקשי מזכירי כי עד היו לא גולו תוצאות האמת של הניסוי .ברי כי זה מוסתר מאחר
והוא מציג כישלו .

.47

המבקשי מוסיפי וטועני כי טענת המשיבי לפיה מדובר "בעניי מדעי מובהק" אינה
נכונה – מדובר בגיוס כספי  .ג א משהו הוא מדעי ,יש לתארו בצורה אמיתית למשקיעי
ולא להתחבא מאחורי טענות מדעיות .כפי שבמאמר נכתב שהתוצאה העיקרית של הניסוי היא
אי השגת המטרה הראשונית ,וכי השגת המטרה המשנית היא אולי מקריות בגלל גודל
הקבוצה – אותו דבר היה צרי להיכתב בתשקי).

.48

בנוס) ,המבקשי טועני כי הטענה לפיה תוצאות המחקר היוו "הצלחה" אינה נכונה ,שכ זה
לא הצליח ונכשל כישלו חרו* ,למעט עיוות נתוני בדיעבד כדי להראות "כאילו הצלחה"
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במשהו משני .כיצד נית לכנות הצלחה כאשר כל המדדי נכשלו )ג היעד העיקרי וג כעשרה
מיעדי המשנה(? כמו כ  ,לא נכתב בתשקי) שמדובר במחקר מגשש שנועד רק להדגי פוטנציאל,
אלא על "הצלחה גדולה בהוכחת יעילות".
המבקשי מצייני ג את הכיתוב המפורש במצגת לפני ההנפקה" :הוכחה יעילות ובטיחות ב
 150חולי " .מצגת זו לא הופיעה בסיכומי המשיבי וג לא בחקירות .ג במצגת של כת"ב
מפברואר  2010נכתב כי בעקבות התוצאות בשלב  IIbשל המחקר "התרופה נמצאה יעילה
ובטוחה".
ואול  ,כל נציגי המשיבי מודי כעת כי התרופה מעול לא נמצאה יעילה בשלב  IIbשל
המחקר .ג הטענה לפיה התכוונו להצלחה אחרת ולא להצלחה של יעילות לפי המטרות
והיעדי של המחקר ,לא מתקבלת.
.49

לטענת המבקשי  ,לא לחינ רשות ניירות ער תומכת בתיק בדר של מימו  .זאת ,מאחר
ומדובר בתיאור מטעה ואופטימי באופ מיוחד ,ועל סמ תיאור זה גויס כס) רב.

.50

המבקשי טועני כי טענת המשיבי לפיה המשקיע הסביר רוצה "לדעת מה ה סיכויי
ההצלחה של שלב  IIIשל המחקר שיוביל לאישור התרופה" היא זריית חול בעיני בית המשפט,
שכ המשקיע הסביר רוצה בראש ובראשונה שיגלו לו את כל האמת ,ובייחוד בנוגע לכישלו
משמעותי של המטרה הראשית ומטרות נוספות בשלב  IIbשל המחקר.

.51

אשר לטענה כי גופי אחרי ראו את התוצאות והחליטו להשקיע – לא רק שאלו לא הובאו
להעיד ,אלא שהשימוש שגופי אלו עושי בתוצאות אינו כמי שהשקיע כס) על סמ התיאור
הלא אמיתי בתשקי) החברה ובפרסומי .

דיו והכרעה
.52

משקיעי בניירות ער מצפי לתשואה על השקעת  .יחד ע זאת ,וביתר שאת בניירות ער
של חברות המפתחות תרופות מקור ,השקעות כרוכות בסיכוני – בי היתר עקב אי הוודאות
בנוגע להצלחת הליכי פיתוח התרופות .בענייננו התממש הסיכו  ,ולמרבה הצער המשקיעי
בניירות הער של החברה הפסידו חלק ניכר מהשקעת  .במרכז המחלוקת בי הצדדי ניצבי
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דיווחי החברה ,ובפרט השאלה הא הדיווחי שניתנו שיקפו באופ נאות למשקיעי
הדברי כהוויית ואת קיומו של הסיכו  .בהתא  ,שתי שאלות מרכזיות עומדות בפניי:

את

הראשונה ,הא היה בדיווח שנית בתשקי> החברה על תוצאות שלב  IIbשל המחקר כדי
להטעות את המשקיע הסביר?
השנייה ,הא היה בדיווח שנית בתשקי> החברה על שלב  IIIשל המחקר )שטר החל במועד
פרסו התשקי>( כדי להטעות את המשקיע הסביר?
כמו כ  ,אדרש לשאלת ההטעיה של הדיווחי הנוספי שפרסמה החברה – שתי המצגות
שפורסמו על ידי החברה ,המצגת של כת"ב והראיו בעיתו ע מנכ"ל החברה.
.53

סדר הדברי יהיה כדלקמ :
ראשית ,אדו בנטל המוטל על המבקשי לאשר תובענה כייצוגית.
שנית ,אבח הא המבקשי עמדו בנטל זה ,ובפרט בנטל הנדרש בסעי) )8א() (1לחוק תובענות
ייצוגיות ,תשס"ו ) 2006להל " :חוק תובענות ייצוגיות"( .לצור כ אסקור את התשתית
הנורמטיבית לענייננו ,ולאחר מכ אדו בשאלה הראשונה ,בשאלה השנייה ובדיווחי הנוספי
שפרסמה החברה .ככל שתימצא תשובה חיובית לאחת מ השאלות הללו ,יש מקו לבחו הא
מתקיימי יתר התנאי לאישור התובענה כייצוגית ,הקבועי בסעי)  8לחוק תובענות ייצוגיות.
אקדי ואומר כי התשובה לשתי השאלות היא שלילית ,וכ ,ג לעניי ההטעיה בדיווחי
הנוספי שפרסמה החברה .בהתא  ,אינני מקבל את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

א .בקשה לאישור תובענה כייצוגית
.54

שלב הבקשה לאישור הוא שלב מקדמי ,ובמסגרתו נדרש בית המשפט להכריע הא יש מקו
לדו בתובענה המונחת לפתחו כייצוגית .סעי)  8לחוק תובענות ייצוגיות שכותרתו "אישור
תובענה ייצוגית בידי בית המשפט" ,מונה את התנאי לאישור תובענה כייצוגית ]ההדגשות
שלי ,ח.כ:[.
") .8א( בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית ,א מצא שהתקיימו
כל אלה:
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) (1התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות
לכלל חברי הקבוצה ,ויש אפשרות סבירה שה יוכרעו בתובענה לטובת
הקבוצה;
) (2תובענה ייצוגית היא הדר ,היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת
בנסיבות העני ;
) (3קיי יסוד סביר להניח כי ענינ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל
בדר ,הולמת; הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני
זה;
) (4קיי יסוד סביר להניח כי ענינ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל
בתו לב".
א כ  ,סעי) )8א() (1מורה כי בית המשפט יהא רשאי לאשר תובענה כייצוגית רק א קיימת
אפשרות סבירה שהשאלות המהותיות של עובדה או משפט ,המשותפות לכלל חברי הקבוצה,
תוכרענה בתובענה לטובת הקבוצה.
.55

בפסיקת בית המשפט העליו אי אחידות דעות מלאה בנוגע לסוגיה זו .סקירת הפסיקה
הרלוונטית מלמדת כי ישנ מספר מגמות בעניי הנטל הנדרש כדי להוכיח כי אכ קיימת
"אפשרות סבירה" כאמור.
כ  ,בעוד שבחלק מהמקרי נקבע כי אי מקו להחמרת התנאי ובירור רוב התביעה בשלב
הבקשה לאישור )ראו למשל :רע"א  3456/13חברת חשמל לישראל בע"מ נ' יונת שליידר,
פיסקה סג ) ;(29.8.2017רע"א  979/13לנדמארק גרופ בע"מ נ' הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ,
פיסקה  3לפסק דינו של השופט עמית ) ;(25.6.2015רע"א  2128/09הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נ' עמוסי ,פיסקה  15לפסק דינו של המשנה לנשיא השופט ריבלי ) ,((5.7.2012בחלק נקבע כי
"יש להיכנס לעובי הקורה" באופ הדורש נטל מכביד יותר )ראו ע"א  7928/12אי.אר.אמ
טכנולוגיות בע"מ נ' פרטנר תקשורת בע"מ ,פיסקה  23לפסק דינו של השופט ג'וברא
)) (22.1.2015להל " :אי.אר.אמ"(; ע"א  5378/11פרנק נ' אולסייל ,פיסקה  3לפסק דינה של
השופטת )כתוארה אז( חיות ) ;(22.9.2014רע"א  3489/09מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' חברת
ציפוי מתכות עמק זבולו בע"מ ,פיסקה  41לפסק דינה של השופטת ברק ארז ).((11.4.2013

.56

בענייננו ,ועל מנת לבחו את השאלות שבמחלוקת ,אי מנוס מ"כניסה לעובי הקורה" כבר בשלב
הבקשה לאישור ,וזאת בכדי לקבוע ,כאמור ,הא ישנה "אפשרות סבירה" שתתקבל עמדת
המבקשי  .עמדה דומה הבעתי בעבר ב ת"צ  43890 08 13קידוחי סי.אפ.איי בע"מ נ'
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כימיקלי לישראל בע"מ ,פיסקה ) (19.12.2016) 134להל " :קידוחי סי.אפ.איי"(; ת"צ )ת"א(
 49602 11 11פיג'ו נ' הירשברג ,פיסקה ) (28.7.2016) 156להל ":הירשברג"(; ת"צ )ת"א(
 29520 03 13לייטקו )ישראל( בע"מ נ' חבס השקעות ) (1960בע"מ ,פיסקה (19.7.2015) 69
)להל " :חבס"(.
ב .עקרו הגילוי הנאות ,חובות דיווח ,מהותיות ופרט מטעה
.57

כאמור ,במסגרת הבקשה לאישור עליי להכריע הא יש אפשרות סבירה שתתקבל עמדת
המבקשי – לפיה נפל פג בדיווחי החברה – ותוכרע בתובענה לטובת הקבוצה .אציג תחילה
את המסגרת הנורמטיבית לדיו .

עקרו הגילוי הנאות
.58

בבסיס דיני ניירות הער ניצב עקרו הגילוי הנאות.
"תפיסת היסוד של דיני ניירות ער ,היא גילוי ,ושוב גילוי ועוד גילוי".
)ע"א  218/96ישקר בע"מ נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,פיסקה 20
לפסק דינו של הנשיא ברק )((21.8.1997
מאחורי עקרו הגילוי הנאות עומדות שתי תכליות מרכזיות .הראשונה ,להעמיד לרשות
המשקיעי את מלוא האינפורמציה הדרושה עבור לקבלת החלטת השקעה מושכלת ומודעת
בניירות ער ; השנייה ,מניעת היווצרות פערי מידע בי המשקיעי השוני בשוק ההו  ,ומניעת
שימוש בפערי המידע הללו וניצול על ידי המחזיקי במידע טר הפ פומבי לכלל ציבור
המשקיעי .
יפי לעניי זה דברי המלומדת לאה פסרמ יוזפוב:
"המחוקקי האמינו כי חובת הגילוי בדיני ניירות ער ,תפתור שתי בעיות
בשוק ההו – בעיית היעדר המידע ובעיית חוסר השוויו במידע בי
שחקני שוני בשוק".
)לאה פסרמ יוזפוב דיני ניירות ער ,חובת הגילוי ) (2009) 10להל :
"פסרמ "(.
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וראו ג את דברי השופט חשי בע"פ  4675/97רוזוב נ' מדינת ישראל ,פ"ד נג)(1999) 353 ,337 (4
)להל " :רוזוב"(:
"נזכור ונזכיר ,כי עקרו הגילוי – כתנאי למסחר בשוק ההו – הוא
עקרו -על בדיני ניירות ער ,בישראל ,וכשמו :עקרו הגילוי הנאות .רק
גילוי נאות – גילוי ראוי – יאפשר למשקיעי להחליט באורח רציונלי מה
יעשו ,ובה בעת ירתיע בעלי כוח ומקורבי מהתנהגות מניפולטיבית תו,
פיקוח על פעילות ".
רבות נכתב בפסיקה ובספרות על מטרותיו וחשיבותו של עיקרו הגילוי הנאות לשמירת אמו
המשקיעי בשוק ההו  ,אמו המאפשר את קיומו של שוק ההו ויכולת הגיוס של חברות,
ובקצרה –
"...נית לסכ את מטרותיו של הגילוי הנאות כחיזוק אמו המשקיעי
בשוק ניירות הער ;,הגברת יעילותו ושכלולו של השוק; מת מידע מקי>,
אמי ונקי מעיוותי למשקיע לש תמיכה בקבלת החלטות; וצמצומה של
"בעיית הנציג" ביחס לבעלי המניות ,באמצעות יצירת הרתעה ושקיפות
ביחס לפעולותיה של מקבלי ההחלטות בחברה"...
)ע"פ  3506/13הבי נ' מדינת ישראל ,פיסקה .((12.1.2016) 513
"עקרו הגילוי הנאות בשוק ההו הוא אב פינה במכלול הכללי המעצבי
את דרכי הפעילות בשוק זה .בלעדיו לא תתכ מערכת אמו בי המשקיע
לבי מנגנו השוק ,וללא אמו זה מתערערי יסודותיו של שוק זה".
)רע"פ  11476/04מדינת ישראל נ' חברת דיסקונט השקעות בע"מ ,פיסקה
) (21.2.2010) 120להל " :דיסקונט השקעות"(.
להרחבה ראו :רע"פ  4827/95ה.ג פולק בע"מ נ' מדינת ישראל ,פ"ד נד)) (1997) 105 ,97 (2להל :
"פולק"(; ע"א  5320/90א.צ .ברנובי' נכסי והשכרה בע"מ נ' רשות ניירות ער ,פ"ד מו),818 (2
) (1992) 830להל " :ברנובי'"(; מוטי ימי ואמיר וסרמ תאגידי וניירות ער(2006) 31 39 ,
)להל " :ימי וסרמ "(.
.59

אדגיש ,כי עיקרו הגילוי הנאות אינו בא להבטיח השקעה מוצלחת ,מניעת הפסדי או הפקת
רווחי  ,אלא נועד להבטיח כי כל המידע הנדרש לקבלת החלטות השקעה מושכלות ומיודעות
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יעמוד לרשות המשקיעי ויאפשר את ביצוע )וראו :דיסקונט השקעות ,פיסקה  ;121ע"פ
 2103/07הורובי' נ' מדינת ישראל ,פיסקה ) (31.12.2008) 32להל " :הורובי'"(; פולק ,בעמ'
.(105
חובות גילוי ודיווח ועיקרו המהותיות
.60

עיקרו הגילוי הנאות הוא קו מנחה .יישומו הפרקטי כולל חובות גילוי ודיווח הקבועות בחוק
ניירות ער ותקנותיו ,המוטלות על חברות שניירות הער שלה מוחזקי בידי הציבור .חובות
הגילוי והדיווח מסדירות ה את הגילוי בשוק הראשוני – הנפקת ניירות ער לציבור במסגרת
תשקי) )כ לדוגמה סעי)  16לחוק ניירות ער (; וה את הגילוי בשוק המשני – בשלב בו ניירות
הער של החברה נסחרי באופ שוט) )סעי)  36לחוק והתקנות שהותקנו מכוחו( .חובות הדיווח
בשוק המשני כוללות חובות דיווח עיתי )דו"חות תקופתיי ודו"חות רבעוניי  ,כתלות בהקלות
הניתנות לחברות מסוימות( וחובות דיווח מיידי.

.61

בעוד הגילוי בשוק הראשוני הוא בבסיסו חד פעמי )המתבטא בתשקי)( ,הגילוי בשוק המשני
הוא מתמש  ,רצו) ועקבי ,ובמרכזו הצור בעדכו המידע המצוי בידי המשקיעי מעת לעת
)דיסקונט השקעות ,פיסקה  ;127ע"א  1928/93רשות ניירות ער ,נ' גבור סברינה מפעלי
טקטסיל בע"מ פ"ד מט)) 186 ,177 (3להל " :גבור סברינה"( .בענייננו ,המבקשי טועני
לפגמי בדיווחי החברה ה בשוק הראשוני )בתשקי) החברה ובמצגת למשקיעי ( וה בשוק
המשני )במצגות העוקבות(.

.62

חובות הגילוי והדיווח "מרוסנות" על ידי עקרו המהותיות .על א) חשיבותו של עיקרו הגילוי,
ברי כי לא כל מידע הנמצא בידי החברה נדרש בדיווח .הטעמי לכ ה יעילות ,עלויות הנגרמות
לגור המדווח עקב הדיווח והשפעת עוד) מידע על המשקיעי  .בהתא  ,חברה ציבורית חייבת
בפרסו מידע מהותי למשקיע הסביר ,ואינה נדרשת לפרס פרטי ומידע שאינ מהותיי .
לפי חוק ניירות ער  ,מידע מהותי למשקיע הסביר הוא "כל פרט העשוי להיות חשוב למשקיע
הסביר השוקל רכישת ניירות ער) ",סעי) )16א( לחוק ביחס לתשקי)( וכ "כל עני החשוב...
למשקיע סביר השוקל קניה או מכירה של ניירות ער ,של התאגיד) "...סעי) )36ג( לחוק ביחס
לדו"חות שוטפי ( .חוק ניירות ער מגדיר שורה של נושאי ספציפיי עליה יש לדווח
בתשקי) )סעי) )17ב( לחוק( ,וקיימות תקנות מכוח חוק ניירות ער הקובעות אילו פרטי
ספציפיי יש לכלול בתשקי) ובדיווחי שוטפי  .ההנחה היא ,שמידע הנדרש במפורש בחוק או
בתקנות הוא מהותי )ולהרחבה ראו דיסקונט השקעות ,פיסקה  .(133ואול  ,מהו מידע מהותי
החייב בגילוי אשר גילויו לא נדרש בדי באופ ספציפי?
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"אמת המידה של ה'מהותיות' ) (materialityהינה זו השלטת במשפט
האמריקני ,ש נקבע ,כי למרות שאופיי של העובדות המהותיות
) (material factsמשתנה לאור נסיבותיו של כל מקרה נתו נית להכליל
ולומר ,כי חובת הגילוי משתרעת על עובדה אשר לו המשקיע הסביר
בניירות ער ,היה יודע אודותיה ,היה בכ ,כדי לשנות באופ משמעותי את
מכלול האינפורמציה שעל בסיסה יקבל החלטות הנוגעות להשקעה
בניירות ער ,בחברה הנוגעת לעניי ".
)ברנובי' ,בעמ' .(837
וביתר פירוט:
"מידע מהותי למשקיע הסביר משמעו – עובדות אשר ידיעת עשויה
להביא לשינוי בתמונת הנתוני הניצבת בפניו ,שעל יסודה הוא מקבל את
החלטתו בעני נייר הער ;,עובדה מהותית לעני זה משמעה עובדה
העשויה להוות מרכיב חשוב בנכונותו של אד לרכוש או למכור נייר ער;,
עובדה היא מהותית א קיי סיכוי של ממש כי להשמטתה תהיה
השפעה של ממש ,ישירה או עקיפה ,על ההחלטה א לבצע עסקה ,א
לאו; לצור ,היותו של נתו עני מהותי החייב בגילוי ,אי הכרח כי הוא
יהווה נתו מכריע לצור ,החלטה בדבר ביצוע עסקה .די בכ ,שיהווה נתו
אחד מתו ,מכלול נתוני חשובי רלוונטיי לצור ,כ.",
)דיסקונט השקעות ,פיסקה .(137
א כ  ,מידע מהותי הוא כזה שיש לו חשיבות עבור המשקיע הסביר בבואו לקבל החלטת
השקעה .די להראות בהקשר זה שלמידע הייתה השפעה על מכלול האינפורמציה שהביא
המשקיע הסביר בחשבו לצור קבלת החלטת השקעה ,ולא נדרש בהכרח להראות כי המשקיע
היה משנה את החלטתו בעקבות המידע )וראו ג הורובי' ,פיסקה  ;37פסרמ  ,בעמ' .(183 184
יודגש ,כי הר) לקביעת מהותיות אינו יכול להיות גבוה מדי )שכ פירוש הדבר שמידע חיוני לא
יובא לידיעת המשקיעי ( ,א יחד ע זאת ,יש להיזהר מקביעת ר) נמו מדי )מאחר ולעוד)
מידע השפעות שלילות( )ימי וסרמ  ,בעמ'  .(46עוד) מידע לא זה בלבד שאינו מסייע למשקיעי
לקבל החלטות השקעה ,אלא א) עלול לחבל בכ :
"ההגנה הרחבה על המשקיע הסביר אי משמעה כי יש לחשו> בפניו כל
פרט הנוגע לחברה ולהציפו בפרטי עד כי לא יהא ביכולתו למצוא את
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רגליו וידיו ביניה ...המחוקק לא ביקש לעמוס על כתפיו של המשקיע
הסביר ,שככלל אינו גור מקצועי בעל הבנה ומומחיות בשוק ההו ,
אינספור פרטי שייתכ שאי לו היכולת להתמודד עימ ולברור מה את
אלה החשובי לו לצור ,קבלת החלטה...
תחת זאת נדרשת נפה ,מסננת אשר תותיר בפני המשקיע הסביר א ,את
אותו מידע הנחו' לו לש קבלת החלטה .נפה זו מגולמת במבח
המהותיות...המהותיות מבטיחה כי המשקיע לא "יוטבע" בפרטי שאי
לה חשיבות משמעותית לצור ,קבלת החלטה הא להשקיע בניירות
הער ,של החברה ,ובה בעת היא מבטיחה נגישות שווה למידע של כלל
השחקני בשוק למידע הרלוונטי"...
)הורובי' ,פיסקה  .(38וראו ג ברנובי' ,בעמ' .837
.63

סוגיה נוספת הדורשת התייחסות היא "זהות" המשקיע הסביר שבעיניו נבחנת המהותיות.
הפסיקה התחבטה רבות בניסיו לקבוע מי הוא אותו משקיע הסביר .קצרה היריעה מלסקור
את ההגדרות הרבות לה זכה המשקיע הסביר .כ למשל "אי מדובר במשקיע מתוחכ
במיוחד ,כפי שאי הכוונה למשקיע חסר הבנה" )ברנובי' ,בעמ' " ;(836ובערבו של יו נמצא
עצמנו בחברתו של "המשקיע הסביר" ,אותו משקיע וירטואלי שאי הוא אלא שקלול של
מרכיבי מקצועיי  ,כגו יושר ויושרה ,ניסיו חיי  ,היגיו ושכל ישר" )רוזוב ,בעמ' ;(354
"אינו בהכרח איש כלכלה מובהק המתמצא בנבכי דיני ניירות ער .,אי הוא צרי ,להיות
מלומד ,ידע או מתוחכ  ,ככל שהדבר נוגע לשוק ניירות הער) ",רע"א  8268/96רייכרט נ'
משה שמש פ"ד נה) .(302 ,276 (5כמו כ  ,נקבע כי "יש ג לזכור כי חלק ניכר מההשקעה
בבורסה לניירות ער ,אינה נעשית על ידי החזקה ישירה של המשקיע אלא דר ,משקיעי
מוסדיי שוני )קרנות נאמנות ,קופות גמל ,חברות ביטוח וכיוצא באלה( .ג בעובדה זו יש
כדי להשפיע על עיצובה של אמת המידה של המשקיע הסביר" )ברנובי' ,בעמ' ,(836
והמלומדת פסרמ גורסת כי "הקורא שבדמותו יש להתחשב בעת כתיבת מסמכי הגילוי הינו
איש מקצוע" )פסרמ  ,בעמ'  .(190א כ נית לראות ,כי גבולות המושג די רחבי .

.64

לסיכו נושא זה ,מהותיות המידע הנדרש בדיווח למשקיע הסביר תיבח תו נקיטת איזו
כאמור בי מסירת כל המידע הרלוונטי הנדרש למשקיע הסביר לצור קבלת החלטת השקעה
מושכלת ,לבי הצור להימנע מהצפתו במידע .בחינת המהותיות צריכה להיעשות על רקע
נסיבות המקרה ומכלול הנתוני הרלוונטיי .
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גמישות ההגדרה של חובת הגילוי והמהותיות משרתת היטב את ההגנה על המשקיע הסביר
)שא) הגדרתו גמישה( ,כ שזה יוג באופ אידיאלי לא על דר של קביעת הגדרות נוקשות ,אלא
על דר של בחינה מהותית לאור יעדיה ותכליותיה של חובת הגילוי ,בכל מקרה לנסיבותיו )וראו
הורובי' ,פיסקה  ;34ברנובי' ,בעמ'  ;833רונ עדיני דיני ניירות ער) (2004) 50 51 ,להל :
"עדיני"((.
פרט מטעה בדיווח
.65

המבקשי טועני  ,בי השאר ,לאחריות המשיבי מכוח סעי) 52יא לחוק ניירות ער  ,בגי
הפרת הוראות סעי) 44א 1לחוק ניירות ער :
"52יא) .א( מנפיק אחראי כלפי המחזיק בניירות ער ,שהנפיק לנזק
שנגר לו כתוצאה מכ ,שהמנפיק הפר הוראה של חוק זה או תקנות לפיו,
או הוראה של שטר הנאמנות שלפיה חלה חובה על המנפיק כלפי הנאמ
למחזיקי בתעודות התחייבות שהנפיק.
)ב( האחריות האמורה בסעי> קט )א( תחול ג על הדירקטורי
של המנפיק ,על המנהל הכללי שלו ועל בעל שליטה במנפיק".
"44א) .1א( בטיוטת תשקי> ,בתשקי> ,בדוח ,בהודעה ,במסמ ,או במפרט
הצעת רכש ,המוגשי לפי חוק זה לרשות )בסעי> זה דיווח( ,לא יהיה
פרט מטעה.
)ב( ]." [...
במאמר מוסגר אציי  ,כי המבקשי לא בחרו בדר המל להטלת אחריות בגי פרט מטעה
בתשקי) ,המעוגנת בסעיפי  31 32לחוק ניירות ער  ,אלא בחרו בסעי) 52יא על מנת להתגבר
על מגבלת ההתיישנות הקבועה באות סעיפי  .לאור המסקנה המתקבלת בפסק די זה ,אינני
נדרש לדו ביחס בי סעי) 52יא לסעיפי ) 31 32להרחבה ראו החלטתי בעניי הירשברג המוזכר
לעיל ,ובפרט בפסקאות  162 179ש (.

.66

"פרט מטעה" מוגדר בסעי)  1לחוק ניירות ער :
"'פרט מטעה' לרבות דבר העלול להטעות משקיע סביר וכל דבר חסר
שהעדרו עלול להטעות משקיע סביר".
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ההגדרה של "פרט מטעה" כוללת ה פרסו של מידע "העלול להטעות משקיע סביר" )כלומר,
גילוי מטעה( וה "כל דבר חסר שהעדרו עלול להטעות משקיע סביר" )כלומר ,אי גילוי( .לעניי
זה ראו פסרמ  ,בעמודי ] 235 234ההדגשות שלי ,ח.כ:[.
"לחובת הגילוי שני פני  :הפ החיובי קובע את עצ החובה ליזו מסירת
מידע מהותי ,והפ השלילי קובע חובה שלא להטעות .חוק ניירות ער,
מגדיר 'פרט מטעה' ה כפרט שהימצאותו עלולה להטעות משקיע סביר
וה ככל דבר חסר שהיעדרו עלול להטעות את המשקיע .מכא  ,שכדי
שגילוי לא ייחשב למטעה ,לא די בכ ,שנושא מסוי הובא לידיעת הציבור.
יש לוודא כי הדיווח באותו עניי יהיה דיווח מקי> ומלא .לא די בפרסו
חלקי של אמירות הנכונות כשלעצמ  ,א אי בה כדי להעניק למשקיעי
תמונה נכונה של המצב בכללותו".
וראו ג חבס ,פיסקה  ;74ימי וסרמ  ,בעמ' .214
.67

על פרשנות המונח "פרט מטעה" חלי עקרונות הגילוי הנאות ועיקרו המהותיות .על א) שלשו
חוק ניירות ער אינה כוללת דרישה מפורשת למהותיות הפרט המטעה ,הפסיקה יצקה לתו
החוק את עיקרו המהותיות ,זאת בעיקר מכיוו שהגדרת פרט מטעה כוללת ג כל דבר העלול
להטעות משקיע סביר )ראו התייחסותי לעניי זה בקידוחי סי.אפ.איי ,פיסקה  ;142חבס,
פיסקה  ;74וג ימי וסרמ  ,בעמ' .(215

.68

אציי  ,כי מלבד העילות מכוח חוק ניירות ער )לפי סעי) 52יא שצוי לעיל וג לפי סעי) 38ג
המחיל את סעיפי  31 32לגבי פרט מטעה בדיווח שוט)( ,המבקשי טועני כי פעולות
המשיבי מהוות ג עוולה לפי פקודת הנזיקי )הפרת חובת זהירות והתרשלות לפי סעיפי 35
ו  36לפקודה( והפרת חובת הזהירות של המשיבי המעוגנת בחוק החברות .לכ אתייחס )ככל
שאדרש( לאחר שאבח את סוגיית הפרט המטעה לפי חוק ניירות ער .
עד כא הרקע הנורמטיבי לענייננו.

.69

המחלוקת המרכזית בי הצדדי עוסקת בשאלת קיומו של פרט מטעה בתשקי> החברה.
אי חולק כי דיווחי החברה בנוגע לשלבי  IIbו  IIIה מהותיי מבחינת המשקיע הסביר ,היות
והמחקרי הקליניי מצויי במרכז הלי פיתוח התרופה שהיווה את הפעילות העיקרית של
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החברה )וכמעט היחידה( לאותו מועד .בהתא  ,הדיווחי
שלמי ולשק) את המצב בפועל.

 31בדצמבר 2017

בעניי נדרשי להיות מדויקי ,

המבקשי טועני כי הדיווח על תוצאות שלב  IIbשל המחקר והדיווח בנוגע לשלב  IIIשל
המחקר לא נכוני ולא שלמי  ,ולפיכ מהווי פרט מטעה – קריאת התשקי) מובילה את
קוראיו למסקנה כי מדובר בהצלחה ,כאשר בפועל מדובר בכישלו  ,או למצער היעדר הצלחה
ברורה במדד העיקרי של המחקר ,ולבטח לא כזו המעידה על היעילות או הצלחת התרופה.
לטענת המבקשי  ,המשיבי ידעו כי קיימות בעיות מהותיות בתוצאות שלב  IIbשל המחקר וכי
הוא נכשל במירב הקריטריוני  ,א בחרו להציגו כהצלחה ,לדווח דיווח חלקי שאינו אמת,
להדגיש נתוני חיוביי ולהעלי נתוני שליליי  .כ ג לגבי הנתוני שלא נמסרו בנוגע לשלב
 IIIשל המחקר.
מנגד ,המשיבי טועני כי לא נפל בדיווח בתשקי) כל פג .
ג .הדיווח בתשקי> החברה – שלב  IIbשל המחקר
.70

המבקשי מפני לארבעה מוקדי בתשקי) החברה שפורס ביו  .11.8.2009המוקד הראשו
נכלל בפרק פעילות התאגיד בתשקי) ,השני בביאורי לדו"חות הכספיי של החברה ,והשלישי
והרביעי בנספח הערכת השווי שצור) לדו"חות הכספיי  .להל ארבעת המוקדי  ,כפי שהוצגו
בבקשה לאישור )למע הנוחות ,כל אחד מהמוקדי יכונה דיווח( ]כל ההדגשות כפי שהובאו
בבקשה לאישור ,ח.כ– [.
דיווח א'
"בחודש יוני  2007קיבלה די פאר דוח סופי בדבר תוצאות ניסוי Phase
 IIbבמוצר ה  DP b99אשר בוצע במהל ,השני  2005 2007ב 150
חולי בכ  25מרכזי רפואיי בגרמניה ,ישראל ובדרו אפריקה ואשר
במסגרתו ניתנה התרופה לחולי בפרק זמ של עד תשע שעות לאחר
תחילת תסמיני השב' ולמש ,ארבעה ימי  .מניתוח הדוח הסופי בדבר
תוצאות הניסוי עלה ,כי בעוד שבממוצע הסימפטומי הנוירולוגי )על פי
מדד השב' של מכוני הבריאות הלאומיי האמריקאיי ( השתנו במידה
דומה בקבוצת הטיפול ובקבוצת הביקורת ,הרי ששיעור החלמה )משמע
היעדר מגבלה משמעותית עד  90ימי לאחר השב'( בקבוצה שטופלה
בתרופה היה גבוה פי שניי ביחס לקבוצת הביקורת במידה שהגיעה
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למובהקות סטטיסטית ) 31%בקבוצה שטופלה ב  DP b99מול 16%
בקבוצת הביקורת(.
בנוס> ,מניתוח תוצאות הניסוי עלה כי לתרופה השפעה זהה על משתתפי
אשר קיבלו התרופה תו 6 ,שעות לאחר שלקו בשב' ועל משתתפי
שקיבלו התרופה בי  6 9שעות לאחר שלקו בשב' )כלומר ,על פי תוצאות
ניסוי זה ,החלו הטיפולי עמד על עד  9שעות לאחר קרות השב'( .כמו כ ,
על פי תוצאות ניסוי  Phase IIbהתגלה כי הפער הגדול ביותר בי החולי
שטופלו ב  DP b99ובי אלו שטופלו בפלסיבו היה בקרב החולי שלקו
בשב' איסכמי בדרגת חומרה בינונית גבוהה )שיעור החלמה גבוה פי 3
מקבוצת הביקורת( .ממצאי אלו הביאו את החברה לבחור להתמקד
בשלב זה בהמש ,פיתוח ה  DP b99לחולי שלקו בשב' איסכמי בדרגת
חומרה בינונית עד גבוהה".
)עמוד  116לתשקי) ,בפרק  – 6פעילות התאגיד(
דיווח ב'
"הניסוי השיג אב דר ,משמעותית".
לשלמות התמונה אציג את הפיסקה המלאה
"ביו  21ביוני 2007 ,פירסמה החברה כי קיבלה דוח סופי בדבר תוצאות
הניסוי במוצר  DP b99ב  .PHASE IIBמניתוח הדוח הסופי בדבר
תוצאות הניסוי עולה ,כי בעוד שחומרת השב' )על פי מדד השב' של מכוני
הבריאות הלאומיי האמריקאי ( פחתה במידה דומה בקבוצת הטיפול
ובקבוצת הביקורת ,הניסוי השיג אב דר ,משמעותית :שיעור ההחלמה
בקבוצה שטופלה בתרופה היה פי  2גבוה יותר ביחס לקבוצת הביקורת,
במידה שהגיעה למובהקות סטטיסטית .לאחר פגישה מקדימה ע ה
 FDAבתחילת שנת  2008החלה החברה בהכנות לקראת ניסוי PHASE
 .IIIהניסוי מתוכנ להתבצע במספר מרכזי בעול ובכלל ארה"ב,
קנדה ,אירופה ,ישראל ודרו אפריקה .במסגרת הניסוי תתמקד החברה
בבחינת יעילות התרופה בקרב חולי הסובלי משב' מוחי איסכמי
בדרגת חומרה בינונית עד גבוהה".
)ביאור  1לדו"ח הכספי שצור) לתשקי)(.
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דיווח ג'
"נכו ליו ההערכה השלימה די פאר בהצלחה את שלב Phase IIb
בניסויי הקליניי במוצר ה  DB b99בכ  150חולי בכ  25מרכזי
רפואיי בגרמניה ,ישראל ובדרו אפריקה .במסגרת הניסוי ,התרופה
ניתנה לחולי בפרק זמ של עד תשע שעות לאחר קרות השב' .מניתוח
נתוני הניסוי עולה ,כי שיעור ההחלמה בקבוצה שטופלה בתרופה הינו
גבוה יותר ביחס לקבוצת הביקורת במידה שהגיעה למובהקות
סטטיסטית .די פאר שוקלת מספר אפשרויות אסטרטגיות בנוגע
להמש ,הפיתוח העסקי של ה .DP b99
די פאר מעריכה שהשלב הבא בפיתוח המוצר הינו ביצוע ניסוי קליני
 .Phase IIIלצור ,קבלת הנחיות ואישורי לביצוע הניסוי די פאר צפויה
לפנות לרשויות הרגולטוריות בארה"ב )להל  :ה " ("FDAובאירופה
)להל  :ה "."("EMEA
)עמוד  9להערכת שווי החברה ליו  15.1.2007של חברת חיסוני פיננסיי
חדרי עסקאות בע"מ )להל " :חיסוני פיננסיי "( שצורפה לתשקי),
לצור הערכת שווי כתבי האופציה של החברה(.
דיווח ד'
"נכו ליו ההערכה התקבלה אינדיקציה חיובית להצלחה ב Phase 2b
של ה  .DP b99הנהלת החברה העריכה ,בסבירות גבוהה מאוד ,כי
תוצאות הניסויי יאפשרו התחלה של ניסוי שלב  3של מוצר ה .b99 DB
בהתבסס על אינדיקציה חיובית זו ,החלה החברה לעניי גורמי
בינלאומיי )בעיקר חברות פארמה גדולות( לצור ,חתימת עסקת רישוי
על ה  .DP b99ע התקדמות המשא ומת ארגנה החברה Data Room
שאליו הגיעו שמונה חברות גדולות ובו הוצג כל המידע אודות המוצר,
החדשנות שבו והיתרונות הגלומי בו".
)עמודי  ,22 23ש (.
.71

המבקשי טועני כי השימוש במונחי "הצלחה" ו"אב דר ,משמעותית" ,והתיאור החיובי
שנית לתוצאות שלב  IIbשל המחקר בתשקי) החברה ,מהווי "הטעייה חמורה של
המשקיעי שלא לומר מגיע כדי שקר" )סעי)  42לבקשה לאישור( .זאת ,מאחר ובידי החברה
היה באותה עת מידע מפורט הסותר את האמור בתשקי) .נטע כי החברה ,בכוונה תחילה,
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הסתירה מידע המראה כי שלב  IIbשל המחקר נכשל וכ פרטי מידע מהותיי בנוגע לתוצאות
שלב  ,IIbולא גילתה אודות כ בתשקי) .לש כ  ,מסתמכי המבקשי על חוות דעת מטעמ
ועל המאמר המדעי )תוצאות שלב  IIbשל המחקר נמסרו לפרסו ביו  ,12.8.2007וכאמור
פורסמו בפומבי במסגרת מאמר בכתב העת הרפואי  Strokeבמהל שנת  ,2008כלומר לאחר
תו שלב  IIbוטר פרסו התשקי)(.
אזכיר ,כי המאמר נכתב בש קבוצת המחקר של שלב  ,IIbוכ כי על מאמרי המדווחי על
תוצאות מחקרי קליניי המתפרסמי ב  Strokeחלי כללי מחמירי המיועדי להבטיח
את האמינות והמקצועיות של הכתוב .כמו כ  ,שניי מתו ששת כותבי המאמר היו נושאי
משרה בכירי בחברה באותו הזמ )המשיבי  5ו .(7
.72

א כ  ,בפניי השאלה הא תיאור תוצאות  Phase IIbשל המחקר בתשקי) החברה הוא בבחינת
"פרט מטעה" בתשקי) .לצור כ  ,אדרש לקבוע הא תיאור התוצאות בתשקי) תא את
התוצאות בפועל ,לרבות הנקיטה במושג "הצלחה" ואי גילוי פרטי מידע מסוימי .
על מנת לקבוע הא הדיווח על תוצאות שלב  IIbשל המחקר תא את התוצאות בפועל ,אדרש
ראשית לנתח את תוצאות שלב  .IIbמאחר וניתוח תוצאות מחקרי רפואיי קליניי אינו
בתחו הידיעה השיפוטית ,הדעת נותנת שבית המשפט ייעזר בחוות דעת אנשי מקצוע ומומחי
בנדו .

ג .1.המצהירי והמומחי מטע הצדדי
המומחה מטע המבקשי – ד"ר גבריאל ויינשטיי
.73

המבקשי תמכו את טענותיה בחוות דעת של ד"ר גבריאל ויינשטיי  ,מומחה לנוירולוגיה.
חוות הדעת התמקדה בשתי סוגיות מרכזיות – התאמת הדיווח בתשקי) החברה לבי הדיווח
שפורס במאמר המדעי בנוגע לתוצאות שלב  IIbשל המחקר ,ומשמעות השינוי בי מדדי
המחקר בשלב  IIbלבי אלו שבשלב .III
במהל חקירתו הנגדית נשאל ד"ר ויינשטיי בנוגע למומחיותו בשב* בכלל ובתחו המחקר
הקליני בשב* בפרט .מהחקירה הנגדית עולה כי ד"ר ויינשטיי מתמחה בהפרעות קשב וריכוז
)ולא בשב'(; כי הוא לא עבד כמומחה בנוירולוגיה בבית החולי )מלבד תקופת ההתמחות(;
לא תיכנ מחקרי קליניי בתחו השב' ,או בכלל ,ולא היה שות> לניתוח תוצאות מחקרי
קליניי ; לא השתת> כחוקר ראשי במחקרי בתחו השב'; לא פרס מאמרי מקצועיי

 30מתו 68

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו
 31בדצמבר 2017

ת"צ  38731 08 15לוי ואח' נ' די פאר בע"מ ואח'

בתחו השב' ,ובפרט מאמרי שעסקו במדדי למדידת שב*; לא מתעדכ באופ ספציפי
בספרות בתחו השב'; לא משתת> בכנסי בתחו השב' ואינו חבר בארגו השב' העולמי
או בכל ארגו אחר בתחו השב' .כמו כ  ,עלה כי ד"ר ויינשטיי לא מכיר את התיאוריה
והפרקטיקה של אופ קביעת מטרות ראשוניות ומטרות שניוניות במחקר קליני.
כאשר נשאל ד"ר ויינשטיי לגבי המומחה מטע

המשיבי  ,פרופ' בורנשטיי  ,כ

ענה

)פ ,29.6.2016/עמוד  ,35החל משורה :(19
"ש... :אתה מסכי

איתי שבנושא שב' לפרופ' בורנשטיי יש ניסיו

הרבה יותר גדול משל?,
ת :כ  ,מסכי ".
.74

המשיבי

תמכו את טענותיה

בתצהירי

מצד ד"ר גלעד רוזנברג ופרופ' נת בורנשטיי ,

וחוות-דעת מומחה מטע פרופ' יוס) קרקו.
.75

ד"ר גלעד רוזברג סמנכ"ל הפיתוח הקליני בחברה בתקופה הרלוונטית .ככזה ,היה מעורב
אישית בכל האירועי נשוא התביעה.

פרופסור נת בורנשטיי
.76

פרופ' נת בורנשטיי הוא מנהל היחידה למחלות כלי ד של המוח במרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי ,ובי השני  2001 2007ניהל את המחלקה הנוירולוגית .פרופ' בורנשטיי מכה ,
בי היתר ,כסג נשיא ארגו שב' המוח העולמי ,יו"ר האיגוד הנוירולוגי בישראל והמועצה
הלאומית לשב' מוח.
פרופ' בורנשטיי השתת> כחוקר בעשרות מחקרי קליניי וכיה בוועדות היגוי וייעו' של
מספר רב של מחקרי קליניי ; פירס למעלה מ  130פרסומי רשמיי בכתבי עת מדעיי
בישראל ובעול ומכה כחבר במועצת העורכי בכתב העת  – Strokeכתב העת המרכזי
בעול בתחו שב' המוח )כתב העת בו פורס המאמר המדעי(.
מ האמור עולה כי פרופ' בורנשטיי הוא מומחה וחוקר מוביל בתחו השב* ,ובעל ניסיו עשיר
במחקר קליני בתחו שב*.

.77

המבקשי טועני כי עצ זה שפרופ' בורנשטיי מסר תצהיר עדות ולא חוות דעת ,משמע כי
המשיבי עצמ אינ רואי בו מומחה אובייקטיבי אלא עד מטעמ  .בי פרופ' בורנשטיי לבי
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המשיבה ,כ נטע  ,התקיימו קשרי תעסוקה ויש ביניה נגיעה עסקית ואישית .לפיכ  ,יש חשש
ממשי למשוא פני ולחוסר אובייקטיביות.
.78

פרופ' בורנשטיי השתת) בקבוצת המחקר בשלב  ,IIbובמסגרת זאת השתת) בכתיבת המאמר
המדעי .בנוס) ,כיה בוועדת ההיגוי של שלב  IIIשל המחקר .יתכ והיה ראוי כי המשיבי יתמכו
את עמדת במומחי הנעדרי קשרי קודמי אליה  ,אול כזכור ,המבקשי עצמ ה
אלו שביססו את הבקשה לאישור שלה על המאמר המדעי ,עליו חתו  ,בי היתר ,פרופ'
בורנשטיי  .יודגש ,כי פרופ' בורנשטיי לא מחזיק במניות החברה ,ולמעט הקשר המקצועי
האמור ,לא עולה כי התקיימו או מתקיימי קשרי נוספי ע החברה .לפיכ  ,לא התרשמתי
כי קיי לפרופ' בורנשטיי עניי אישי מיוחד בהלי הפוג באמינות תצהירו ,א) שאינני מתעל
מהעובדה כי הוא בעל עניי במקרה זה ,ג א מדובר בעניי עקי) .שאלת המשקל שיש לייחס
ל"עניי " זה בבוא בית המשפט להכריע לגבי משקל תצהירו – תיקבע בהמש .
כמו כ  ,חוות דעתו של פרופ' בורנשטיי הוגשה כתצהיר ולא כחוות דעת מומחה מכיוו שהיה
מעורב אישית בהלי אישור התרופה נשוא התביעה ובכתיבת המאמר המדעי .אינני סבור כי יש
בכ כדי לפגו באמינות ותוכ דבריו המקצועיי  ,וסבורני כי יש לייחס לדבריו את המשקל
הראייתי המתאי  ,כאשר זה נגזר ממומחיותו בתחו השב* ,ניסיונו העשיר במחקרי קליניי
והתרשמותי כי ה תצהירו וה עדותו בבית המשפט משקפי יושרה ואמינות מקצועית.

פרופסור יוס) קרקו
.79

פרופ' יוס) קרקו הוא פרמקולוג ,ומכה כמנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית ומנהל המרכז
למחקרי קליניי בבית החולי הדסה .חוות דעתו דנה בתוצאות שלב  IIbוקובעת כי ההחלטה
להמשי בפיתוח התרופה ולעבור לשלב  IIIהייתה מוצדקת על בסיס הנתוני ועל בסיס
המקובל.

.80

המבקשי טועני כי מאחר ובי החברה לבי פרופ' קרקו התקיימו קשרי תעסוקה ,הוא אינו
אובייקטיבי ,ולפיכ יש לייחס לחוות דעתו ולעדותו בבית המשפט משקל ראייתי אפסי.

.81

פרופ' קרקו כיה כחבר בוועדת הבטיחות שעקבה אחר ביצוע שלב  IIשל המחקר .כמו כ  ,שימש
פרופ' קרקו בשני  2008 2009כחוקר ראשי במחקר שבדק את יחסי גומלי בי התרופה לבי
תרופה אחרת – וורפרי  .די פאר נשאה בהוצאות ביצוע המחקר הקליני ,כמקובל במקרי
מעי אלו.
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לאור מהות הקשרי והגילוי שנית לה בראשית חוות הדעת של פרופ' קרקו ,אינני סבור כי
הדבר פוג במקצועיות או באמינות חוות הדעת .אפנה בהקשר זה לחקירה הנגדית של פרופ'
קרקו )פ ,25.9.2016/עמוד  ,171החל משורה :(23
"ת... :עכשיו לגבי וועדת הבטיחות ,שהדבר הזה יהיה ברור ,מה זה וועדת
בטיחות? אתה ]ה[ופ ,אותי לחלק מהמערכת .וועדת בטיחות זה תפקיד
יוקרתי שבו לוקחי מומחי בעלי ידע בתחו  ,כדי שיהיו אובייקטיביי
ויגנו על המשתתפי במחקר .ה מנותקי מ'די פאר ' ,ה מנותקי
מהחברה .מטרת לבחו אגב בצורה עיוורת ,יש שתי קבוצות A ,ו  ,Bוה
בוחני בצורה תקופתית את תופעות הלוואי שמופיעות...זו וועדת בטיחות.
אתה לא חשו> לתוצאות של שו דבר אחר והכול  ,Blindedולי אי שו
קשר לחברה ,אז להציג אותי בתור חבר של הוועדה ,באמת .סת  ,זה
זילות ,זה באמת לא לעניי ".
בנוס) ,אינני מקבל את טענת המבקשי כי התשלו שנית מצד החברה לצור מימו המחקר
הקשור להשפעות בי תרופתיות )כמקובל במקרי מעי אלו ,ולא נטע אחרת על ידי
המבקשי ( ,וכתיבת המאמר המשות) יחד ע חלק מהמשיבי שעניינו ההשפעות הבי
תרופתיות בי התרופה לבי וורפרי )תרופה שבתחו ההתמחות של פרופ' קרקו( ,פוגמות
בחוות דעתו של פרופ' קרקו.
א כ  ,מדובר ב"קשר" עקי) ומשני לחלוטי  .לא כל קשר בי אנשי אקדמיה ומחקר פוג
בעצמאות מומחי או פוסל אות מלשמש כמומחי בהמש הדר  .בענייננו ,לא הוכח כל קשר
או זיקה בי פרופ' קרסו לבי החברה מעבר לאות מערכות יחסי מקצועיות.
.82

לסיכו עניי זה ,לא מצאתי ממש בטענות המבקשי בנוגע לאי האובייקטיביות של התצהיר
מטע פרופ' בורנשטיי וחוות הדעת של פרופ' קרקו .כעת ,אפנה לתוכ הדברי .

ג – Phase IIb .2.הצלחה או כישלו ?
.83

דיווחי ג' ו ד' מתייחסי להצלחת הניסוי )"...השלימה די פאר בהצלחה את של Phase
" ,"IIbהתקבלה אינדיקציה חיובית להצלחה ב  .("Phase IIbמוב מאליו כי דיווח על הצלחה
מקו בו היה כישלו מהווה דיווח מטעה )למצער בענייננו( .הצדדי חלוקי בשאלה הא נית
לראות בשלב  IIbשל המחקר הצלחה ,או שמא מדובר בכישלו .
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Phase IIb
.84

במחקר  Phase IIbהשתתפו  150מטופלי

שלקו בשב* אסכמי בדרגות חומרה שונות.

המטופלי קיבלו את התרופה או את תרופת הדמה )פלצבו( בתו  9שעות מהאירוע המוחי
ולמש ארבעה ימי  .לאחר  90ימי נבדקו המטופלי

באמצעות שני מדדי שוני  :מדד

ה NIHSS-ומדד רנקי .
מדד ה  (National Institute of Health Stroke Scale) NIHSSהוא מדד השב* של מכוני
הבריאות הלאומיי האמריקאי  .המדד מתעד את תוצאות הבדיקות הנוירולוגיות
הרלוונטיות לשב* המוחי ,ומודד את חומרת החסר הנוירולוגי של הנבדק .המדד כולל  11סעיפי
ניקוד שוני הנעי  ,כל אחד ,בי ) 0אי ליקוי( לבי ) 2 4ליקוי חמור( .ככל שהניקוד גבוה יותר,
כ החסר הנוירולוגי גבוה יותר .הניקוד הגבוה ביותר הוא  42נקודות .חולה בציו  NIHSSשל
 0או  1נחשב כחולה שהחלי בצורה מלאה מהשב* המוחי .קבוצת המטופלי בשלב  IIbכללה
מטופלי ע שב* בדרגות חומרה של  7 20נקודות.
מדד ) Rankinלהל " :מדד רנקי "( מתעד את היכולת התפקודית של המטופל ,ונע בי ציו 0
)מטופל ללא בעיה תפקודית( לבי ציו ) 6מוות( .החלמה משב* מוחי ללא נכות תפקודית נחשבת
בציו של  0או .1
מטרות המחקר
.85

המטרה הראשונית של המחקר ) (Primary endpointהוגדרה כשינוי מובהק סטטיסטית בציו
ה  NIHSSבי קבוצת המטופלי שנטלה את הקבוצה לבי קבוצת המטופלי שנטלה את
תרופה הדמה )פלצבו(.
בי המטרות השניוניות ) (Secondary endpointsבמחקר היו (1) :החלמה בסו) התקופה לפי
מדד רנקי ; ) (2החלמה בסו) התקופה לפי מדד ה  (3) ;NIHSSהחלמה לפי מדד משולב
) NIHSSורנקי (; ) (4ניתוח שיעורי ההחלמה של המטופלי לפי קטגוריות חומרת השב*
ההתחלתית בכניסה למחקר )המטופלי חולקו לשלוש קטגורית לפי חומרת השב*7 10 :
נקודות  (5) ;(16 20 ,11 15 ,NIHSSמעבר של מטופלי בי קטגוריות חומרת השב* לפי מדד
רנקי .
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תוצאות המחקר
.86

תוצאות המחקר פורסמו כאמור בכתב העת הרפואי  Strokeבמאמר במהל שנת .2008
אי מחלוקת כי המטרה הראשונית במחקר לא הושגה )לא נצפה שינוי במדד ה NIHSS
בקבוצת המטופלי שנטלו את התרופה ,שהיה שונה באופ מובהק מקבוצת המטופלי שנטלו
פלצבו(.
יחד ע זאת ,בחלוקה שבוצעה בי המטופלי שהשתתפו במחקר לפי חומרת השב* בכניסה
למחקר )מטרה שניונית מספר  4לעיל( ,נמצא שיפור מובהק סטטיסטית לפי מדד ה NIHSS
במצב של מטופלי

שחומרת השב* המוחי בו לקו ע

כניסת

למחקר עמדה על דרגה

בינונית-גבוהה )ציו  NIHSSשבי  11 15בכניסה למחקר ,ולפי אנליזה שבוצעה לאחר מכ –
 ,(10 16ביחס לקבוצת המטופלי באותה דרגת חומרה של שב* שנטלו פלצבו .כלומר ,ביחס
לקבוצת מטופלי זו הושגה ג המטרה הראשונית.
בנוס) ,הושגו התוצאות הבאות )להל חלק מהתוצאות הרלוונטיות( – ) (1שיפור מובהק
סטטיסטית בשיעור ההחלמה של מטופלי לפי מדד רנקי בקרב כלל המטופלי שנטלו את
התרופה ,ביחס לאלו שנטלו פלצבו )מטרה שניונית מספר  1לעיל( (2) .השיפור המובהק
סטטיסטית נצפה לא רק בשיעורי ההחלמה ,אלא ג בשיעור המעבר של מטופלי בי דרגות
התפקוד השונות לפי מדד רנקי  .כלומר ,ג בקרב מטופלי שלא החלימו מהשב* המוחי )קרי,
ציו מדד רנקי שלה היה גבוה מ  ,(1נצפה שיעור מובהק סטטיסטית במצב התפקודי )לפי
מדד רנקי ( של קבוצת המטופלי שקיבלו את התרופה ביחס לאלו שנטלו פלצבו )מטרה
שניונית מספר  5לעיל(.
מטרות המחקר ותוצאותיו מתבססות על הכתוב במאמר המדעי ,אליו כאמור הפנו המבקשי .
כבר כעת אציי כי אינני מקבל את טענות המבקשי כי הכתוב במאמר המדעי לא משק) או לא
תוא את תוצאות המחקר בפועל או את פרוטוקול המחקר )א) על פי שה בעצמ מתבססי
עליו( .ארחיב בעניי בהמש .
עד כא לתיאור שלב  IIbשל המחקר ותוצאותיו.
.87

המבקשי מסתמכי על המאמר המדעי ,שכזכור בכתיבתו השתתפו ד"ר רוזנברג ,סמנכ"ל
פיתוח הקליני של החברה ,מר אלכס קוזאק )שכיה כנשיא ,מנכ"ל ודירקטור בחברה( ,ופרופ'
בורנשטיי  .כבר בפתח המאמר נכתב כי ]ההדגשות שלי ,ח.כ:[.
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"In this small scale study, the primary end point of change in
"NIHSS score from baseline to 90 days was not met
לטענת המבקשי  ,ה"אמת" אודות המחקר כישלו המטרה הראשונית בו ,כאשר זה מעיד על
כישלו שלב  IIbכולו – הוסתרה מהמשקיעי בתשקי) החברה .בנוס) ,המבקשי מליני על
פרטי מידע מהותיי שהוסתרו מהמשקיעי בנוגע לתוצאות שלב  .IIbלהל תמצית – עצ
כישלו המטרה הראשונית; ההצלחה במטרה השניונית מספר  1לעיל – מובהקות ביחס למדד
רנקי – לא הושגה בכלל הנבדקי  ,אלא רק בחלק מסוי של קבוצת הנבדקי  ,בעלי חומרת
שב* בינונית גבוהה; יתכ כי ג ההצלחה במטרה המשנית הייתה מקרית נוכח המספר הקט
של הנבדקי ; הקבוצה לגביה נטע כי המחקר הצליח ,בעלי חומרת שב* בינונית גבוהה ,לא
הייתה קיימת במחקר המקורי ונבחרה בדיעבד .רק שינוי הקבוצה בדיעבד הוביל להצלחת
המחקר; מטרת שלב  IIbהייתה רק לבדוק בטיחות ולבדוק את הקבוצה שלגביה התרופה אולי
תהיה יעילה ובה יש להתמקד בשלב ") IIIמחקר מגשש"(; תמצית המאמר המדעי ועצ קיומו;
כישלו עשר מטרות שניוניות ,כאשר רק מטרה שניונית אחת ,שהיא תת מטרה ,הצליחה.
הצלחה או כישלו  ,והמשמעות שלה למשקיע הסביר
.88

הצדדי חלוקי בשאלה הא שלב  IIbשל המחקר נחל הצלחה או כישלו  .אזכיר כי מחלוקת
זו רלוונטית לדיווחי ג' ו ד' ,מאחר והשימוש במושג "הצלחה" בא לידי ביטוי בה  .לא מצאתי
אזכור לכ בדיווחי א' ו ב'.
מקובלת עליי טענת המבקשי כי הנקיטה במושג "הצלחה" או "כישלו " היא בעלת משמעות
למשקיע הסביר ,שכ בהעדר מומחיות בתחו הניסויי הקליניי בכלל ,ובניסויי קליניי
בשב* בפרט ,משקיע סביר ייחס ל"מילי מוכרות" בתו התיאורי המדעיי משמעות ניכרת.
אביא בהקשר זה את דברי המבקש  1בחקירה הנגדית שלו:
"ת... :אני זוכר משפט אחד שהבהיק לי מול העיניי  ,שהניסוי עבר
בהצלחה"...
)פ ,29.6.2016/עמוד  ,30שורות .(16 17
"ת :מכיוו שאני לא רופא במקצועי ויש הרבה מושגי שאני לא הבנתי,
מה שמעניי אותי ,כשאתה קורא מאמר ,אתה קורא את הכותרת
הראשית ,א הכותרת הראשית היא שלילית אתה תבי שכל המאמר
שלילי .ברגע שהכותרת הראשית ,הניסוי הצליח ,זה אותי כמשקיע ,לא
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נכנסתי לדקויות של כל מילה ,מי נגד מי ,ג ככה לא הבנתי בזה ,אותי מה
שעניי זה שהניסוי הצליח ,זה מה שעמד מולי".
)פ ,29.6.2016/עמוד  ,31החל משורה .(19
.89

מסחר בניירות ער של חברות העוסקות ומתמחות בפיתוח תרופות – הוא מסחר המרכז סביבו
פעילות של משקיעי בעלי ידע ,ניסיו והבנה בתחו ייחודי זה ,הנעזרי לא אחת במומחי
לתחו  .ראו בהקשר זה )בהיקש( את דברי הנשיא שמגר בברנובי' ,בעמ' :836
"יש ג לזכור כי חלק ניכר מההשקעה בבורסה לניירות ער ,אינה נעשית
על ידי החזקה ישירה של המשקיע אלא דר ,משקיעי מוסדיי שוני
)קרנות נאמנות ,קופות גמל ,חברות ביטוח וכיוצא באלה( .ג בעובדה זו
יש כדי להשפיע על עיצובה של אמת המידה של המשקיע הסביר".
ואול  ,סבורני כי ג למשקיעי מתוחכמי יותר בעלי ידע והבנה בתחו  ,הנכנסי א) ה
תחת ההגדרה "המשקיע הסביר" ,אי ידע מעמיק בשב* ובמחקרי קליניי  .ככאלו ,ה אינ
בעלי יכולת להגדיר ניסויי ומחקרי קליניי בתחו זה כ"הצלחה" או "כישלו " ,בי א
מדובר בשלבי מתקדמי יותר ובי א פחות של המחקר .לפיכ  ,ג עבור השימוש במושגי
"הצלחה" או "כישלו " הוא בעל חשיבות משמעותית.

.90

א כ  ,בענייננו ,נקיטה במונחי הצלחה או כישלו בקשר לתוצאות שלב  IIbהיא בעלת
חשיבות משמעותית למשקיע הסביר בבואו לבצע החלטת השקעה רלוונטית )מידע מהותי(.
בהתא  ,שימוש מטעה באות מונחי )למשל ,שימוש במונח הצלחה כאשר בפועל היה
כישלו ( הוא בבחינת פרט מטעה.
ויודגש :אי פירוש הדבר כי חברה נדרשת בהכרח לציי הא שלב מחקר מסוי הצליח או נכשל,
אול מקו בו נעשה שימוש במונחי כגו אלו ,נדרש כי הדבר ישק) את התוצאות בפועל.

.91

לצד החשיבות שהמשקיע הסביר עשוי לייחס לכ  ,הקביעה הא מדובר בהצלחה או כישלו
היא שאלה מורכבת והתשובה לה אינה חד משמעית .המדובר בשאלה שבמומחיות ,וג
התשובה לה איננה מצויה בתחו הידיעה השיפוטית.

.92

המשיבי  ,בהתבסס על המומחי מטעמ  ,טועני כי המחקר אכ הצליח .לטענת  ,השאלה
הא מחקר קליני "הצליח" תלויה ביעדי המחקר ,המטרות שהוצבו במסגרתו והאופ שבו הוא
משתלב בתכנית המחקר הקליני שבסופו מאושרת תרופה לשימוש לאחר שלב  IIIשל המחקר
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)ולא בהכרח תלויה בהצלחת המטרה הראשונית( .לטענת  ,אי השגת המטרה הראשונית
במחקר אינה מעידה על כישלו המחקר ,שכ זו אינה חזות הכול ,וא) אינה חשובה יותר
מהמטרות השניוניות .ראו בהקשר זה את חוות דעתו של פרופ' קרקו ]ההדגשות שלי ,ח.כ[.
"ההיסטוריה של פיתוח תרופות מלמדת כי העדר תגובה מועילה בניתוח
הנתוני ע"פ התוצא העיקרי בניסויי מוקדמי אינה שוללת את
האפשרות שהתרופה תוכח במחקרי נוספי כבעלת אפקט טיפולי.
במקרי שבה עולה מניתוח התוצאות האחרות עדות מובהקת לאפקט
מטיב של התרופה ,מקובלת הגישה לבחו את מכלול התוצאות של
הניסויי המוקדמי על מנת להחליט הא להמשי ,בתכנית הפיתוח
המחקרי לצור ,אישורה של התרופה".
וכ את פרופ' בורנשטיי בתצהירו ]ההדגשות שלי ,ח.כ– [.
"...כאשר אנו מדברי על המטרות שנבדקו במחקר  Phase IIbבמקרה
דנ  ,לאור המדדי המהימני לבחינת התוצאות שנבדקו כמטרות
שניוניות ,אי הבדל משמעותי בי עמידה במטרה שהוגדרה כ'מטרה
ראשונית' לבי עמידה במטרה שהוגדרה כ'מטרה משנית' ונית לראות
בכל אחת מהמטרות שהוגדרו מראש במחקר ,כראשונות בי שוות".
כמו כ  ,נטע כי יש להבדיל בי מטרות ) (Purposeבשלב  IIbשל המחקר כחלק מהלי הפיתוח,
לבי יעדי ) (Endpointsשהוגדרו כמטרות ראשוניות או שניוניות .ראו בעניי זה דבריו של ד"ר
רוזנברג במסגרת חקירת הנגדית )פ ,25.9.2016/עמוד  ,241החל משורה :(13
"ת :יעדי של מחקר יש שתי רמות – יש את היעד שמתבקש בשלב
הפיתוח ויש את היעדי הפרטניי שנקבעו לאותו מחקר .מטרת שלב
הפיתוח ב  ,Phase 2מה שהמחקר אמור לעשות זה לספק Proof of
 concept or signal of effic[i]a[n]cyולהגדיר את המדדי ואת הקבוצות
שנעבוד עליה הלאה.
ש :אני לא הבנתי נכו – הוא לא אמור להצליח ביעדי של המחקר אלא
פשוט להוכיח משהו כללי?
ת :זה ִמפרט ליעדי ספציפיי שמופיעי בתכנית המחקר.
][...
ש :זה לא כתוב בשו מקו  .איפה זה כתוב מה שאמרת?
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ת :זו הפרקטיקה המקובלת בתעשייה .חבל שהמומחי של ,לא ענו על
זה".
.93

בהתא

לתצהירי

של ד"ר רוזנברג ופרופ' בורנשטיי  ,יעדי מחקר  Phase IIbהיו בחינת

בטיחות ופוטנציאל יעילות התרופה ,וכ הערכת מדדי בדיקה שוני ואוכלוסיות מחקר שונות
על מנת לסייע בעיצוב ותיכנו שלב  IIIשל המחקר ,זאת בהתא למקובל במחקרי Phase IIb
שבאופיי ה אקספלורטיבי )"מגששי " ,הרחבה בהמש ( .לפיכ  ,הוגדרו מספר מטרות
באופ רחב ,נכללו מטופלי ברמות חומרה שונות ,נעשה שימוש במדדי שוני לתוצאות
) ,NIHSSרנקי  ,ומדד משולב( ,כל זאת על מנת שיהיה נית לאתר את האוכלוסייה שתגיב באופ
מיטבי לתרופה ואת המדדי הרלוונטיי .
ואכ  ,מהתצהירי האמורי ומחוות הדעת של פרופ' קרקו עולה כי שלב  IIbהצליח בהוכחת
בטיחות ופוטנציאל יעילות התרופה במספר מטרות שניוניות; הצליח במטרה להגדיר את
אוכלוסיית היעד לשלב  IIIשל המחקר )שיעור ההחלמה של מטופלי שלקו בשב* ברמת חומרה
בינונית גבוהה לפי מדד ה  NIHSSהיה גבוה פי  ,3ולפי מדד רנקי גבוה פי  ,2.5ולפי מדד משולב
של רנקי ו  NIHSSגבוה פי  .3ובהתא  ,בסופו של דבר ,החליטה החברה להתמקד בשלב III
באות מטופלי (; וסייע בהגדרת מדדי הבדיקה לבחינת השפעת התרופה בשלב  IIIשל המחקר,
שכ הוכח כי מדד רנקי משק) בצורה מיטבית את השפעת התרופה בכלל האוכלוסייה.
כ מתייחס פרופ' נת בורנשטיי לתוצאות המחקר בתצהיר מטעמו –
"...אי לי כל ספק כי תוצאות מחקר  Phase IIbבתרופה  DP b99עמדו
בקריטריוני של הצלחה ברורה וחד משמעית של המחקר הקליני ,וה
היוו בסיס מדעי אית ומוצק להמש ,התכנית המחקרי הקליניי ב
."Phase III
וכ כותב פרופ' קרקו בחוות הדעת מטעמו –
"העובדה שבחינת התוצאות על פי השינוי החציוני בסול ה NIHSS
שהוגדר כתוצא ראשוני לא העידה על אפקט מטיב לא משנה את המסקנה
הכללית אודות האפקט המטיב של  DP b99שכ מדובר בתוצאה שהיתה
מבחינת היוצא מ הכלל שאינו מעיד על הכלל".
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וכ טוע פרופ' קרקו במהל חקירתו הנגדית )פ ,25.9.2016/עמוד  ,194החל משורה – (5
"..אני כתבתי בחוות הדעת שלי הצלחה אני עכשיו אומר מרשימה ,אני
אגיד ל ,למה ,כי אנחנו כמהי למשהו ,וכשאתה מסתכל על הדבר הזה
של העול של חולי ה  Strokeאנחנו מסתכלי בשקיקה על כל הניסיונות
האלה שמנסי להביא איזשהו מזור לאנשי שאי לנו עבור פתרו  ,ולכ
מה שהיה פה היה יוצא דופ בעיניי ,באמת יוצא דופ  .התקוות שהדבר
הזה עורר היו גדולות ,היו ממש גדולות .למרבה הצער זה לא התממש,
מחקר פאזה שלישית .בעיני זו היתה הצלחה".
.94

בנוס) ,המשיבי טועני כי נית ללמוד על הצלחת שלב  IIbמכ שוועדת ההיגוי של שלב III
של המחקר כללה חוקרי בעלי ש עולמי בתחו השב* )"שמנא וסלתא של הסטרוקולוגיה",
פ ,25.9.2016/עמוד  ,89שורות  ,(24 25שחלק א) השתת) בשלב  IIbשל המחקר ,ומעצ זאת
הכיר את התוצאות לאשור  .פרופ' בורנשטיי התייחס לכ בתצהירו:
"...בהשתתפות בוועדת ההיגוי ,חברי וועדת ההיגוי שמי את המוניטי
שלה ושמ הטוב על הכ> ,שכ השתתפות בוועדת ההיגוי מקנה
למחקר יוקרה ומעידה על כ ,שאות חברי בוועדת ההיגוי רואי
אפשרות של ממש להצלחתו של המחקר .לו מחקר  Phase IIbאכ
"נכשל" ,כפי שטועני המבקשי  ,אני וחברי ועדת ההיגוי לא היינו
מסכימי לשמש בתפקידנו כוועדת ההיגוי למחקר."...

.95

סיכו הדברי עד כה :מדברי המצהירי והמומחה מטע המשיבי מצטיירת תמונה לפיה
הכישלו בהשגת המטרה הראשונית בשלב  IIbשל המחקר לא מהווה כישלו בשלב  IIbכולו,
זאת בשי לב למטרות הכלליות של שלב  IIbשל המחקר – בחינת בטיחות ופוטנציאל יעילות
התרופה ,לצד הצגת תוצאות רחבה שתאפשר את מיקוד שלב  .IIIבהיבט זה ,המחקר השיג את
מטרותיו ,ולכ קביעה כי נכשל המתבססת בעיקר על כישלו המטרה הראשונית – אינה נכונה.

.96

אי חולק על המומחיות המקצועית של העדי מטע המשיבי  .לצד זאת ,וכפי שפירטתי לעיל,
התרשמתי מאמינות דבריה והיושרה המקצועית העומדת בבסיס )וזאת ג בשקלול ה"עניי
האישי" מצדו של פרופ' בורנשטיי ( .אלו התחדדו במהל הדיו  ,ובייחוד במהל חקירת
הנגדית .התרשמתי כי הכתוב בתצהירי ובחוות הדעת משק) באופ ישר ,מקצועי ומהימ את
המסגרת המקצועית הרלוונטית לענייננו ,ותומ כנדרש בטענות המשיבי  .המבקשי  ,מנגד,
לא תמכו את טענותיה בנוגע לעצ כישלו שלב  IIbבגור מקצועי מבוסס.
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כמו כ  ,ג די טענת המבקשי "אי ,בניסוי שהצליח ג היעד העיקרי כשל וג עשרה מיעדי
המשנה כשלו?" להידחות ,משלא נתמכה במומחה או באסמכתא רלוונטית השכל הישר .כאשר
עסקינ בקביעת הצלחה של מחקר מדעי ,השכל הישר לבדו אינו מספיק כדי להוכיח טענה,
למצער לא טענה מסוג זה.
לאור כל האמור ,סבורני כי השימוש שנעשה במונח "הצלחה" )ונגזרותיו( בנוגע לשלב  IIbשל
המחקר – אינה מהווה פרט מטעה .אוסי) ,כי יתכ ושימוש במונח "הצלחה מרשימה" )או כל
הפרזה אחרת במידת ההצלחה( היה יכול להטעות .ואול  ,על א) שטענו המבקשי להפרזות
כאמור ,לא מצאתי כאלו בדיווחי החברה.
.97

המבקשי טועני כי ההחלטה א מחקר הצליח או נכשל היא אובייקטיבית ולא סובייקטיבית,
והיא נמדדת בדר אחת – הא הושג היעד הראשי .טענה זו של המבקשי  ,על א) שלא נתמכה
בחוות דעת או תצהיר של מומחה לעניי  ,נסתרה כמפורט לעיל על ידי המשיבי .

.98

בשולי עניי זה אתייחס לטענת המבקשי בנוגע לרגולציה הקיימת בעניי  .המבקשי מפני
ל"טיוטה להערות הציבור הנחיית גילוי בנוגע לפעילות בתחו מדעי החיי )במסגרת
פרויקט שיפור הדו"חות(" של רשות ניירות ער )מחודש אוקטובר  (2012והצעת תקנות ניירות
ער) ,פרטי התשקי> וטיוטת התשקי> – מבנה וצורה( )תיקו ( ,התשע"ד–) 2014מחודש יולי
.(2014
טיוטת ההנחיות והצעת תקנות ניירות ער )המבוססת על טיוטת ההנחיות( התפרסמו כשלוש
שני לאחר פרסו התשקי) )שכזכור התפרס בחודש אוגוסט  .(2009משכ  ,ממילא אי בה
כדי לחייב את החברה .יתר על כ  ,המדובר בטיוטת הנחיות בלבד ,אשר טר גובשה כדי הנחיות
או חקיקה מחייבת .מטעמי אלו אינני נדרש להתייחס לטענות בעניי .

.99

לבסו) ,המבקשי טועני כי המשיבי לא הביאו כל ראיה בכתב או מסמ המראה כי שלב IIb
הצליח ,וכי "ברור שחובת ההוכחה והבאת הראיות להראות שהניסוי הצליח היא על
המשיבי ".
אינני מקבל טענה זו .נהפו הוא .על המבקשי הנטל להוכיח את טענותיה בבקשה לאישור,
וה לא עשו כ  ,שעה שהמשיבי תמכו את טענותיה במומחי אשר אי חולק באשר לרמת
המקצועית.
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 .100א כ  ,הדיווחי בתשקי) החברה כי "די פאר השלימה בהצלחה את שלב "Phase IIb
)דיווח ג'( ו"התקבלה אינדיקציה חיובית להצלחה ב ) "Phase IIbדיווח ד'( אינ מהווי
פרט מטעה .ואול  ,אי די בכ כדי לקבוע כי תשקי) החברה לא כלל פרט מטעה .זאת ,מאחר
ופרט מטעה יכול להיות ג דיווח חסר או דיווח אחר שאינו מדויק .לצור כ  ,אבח את טענות
המבקשי בנוגע לפרטי שלא גולו בתשקי) ,א לטענת דרשו גילוי.
ג .3.דיווח ממצה ושל
 .101בהתא לעיקרו הגילוי הנאות יש לגלות את המידע הרלוונטי למשקיע הסביר לקבלת החלטות
השקעה .ואול  ,לא בהכרח "כל המרבה הרי זה משובח" .לאור רלוונטיות הדברי בהורובי'
)פיסקה  (38אות הבאתי לעיל אציג בשנית ]ההדגשות שלי ,ח.כ:[.
"אמת המידה של ה'מהותיות' היא ביטוי לעקרו ההגנה הרחבה על
המשקיע הסביר .כיצד? כאמור ,אמת המידה של המהותיות אינה פורשת
כנפיה על כל פרט ופרט הנוגע לתשקי> .ההגנה הרחבה על המשקיע
הסביר אי משמעה כי יש לחשו> בפניו כל פרט הנוגע לחברה ולהציפו
בפרטי עד כי לא יהא ביכולתו למצוא את רגליו וידיו ביניה  .המחוקק
לא ביקש לעמוס על כתפיו של המשקיע הסביר ,שככלל אינו גור מקצועי
בעל הבנה ומומחיות בשוק ההו  ,אינספור פרטי שייתכ שאי לו היכולת
להתמודד עימ ולברור מה את אלה החשובי לו לצור ,קבלת
החלטה...תחת זאת נדרשת נפה ,מסננת אשר תותיר בפני המשקיע
הסביר א ,את אותו מידע הנחו' לו לש קבלת החלטה .נפה זו מגולמת
במבח המהותיות...המהותיות מבטיחה כי המשקיע לא "יוטבע"
בפרטי שאי לה חשיבות משמעותית לצור ,קבלת החלטה הא
להשקיע בניירות הער ,של החברה ,ובה בעת היא מבטיחה נגישות שווה
למידע של כלל השחקני בשוק למידע הרלוונטי".
וראו ג ברנובי' ,בעמ'  ;837גבור סברינה ,בעמ'  ;186 187ימי וסרמ  ,בעמ' .43 44
במקרי בה הגילוי עוסק בתחומי מורכבי  ,כמו במקרה דנ  ,עניי זה הוא בעל חשיבות
ניכרת .המשקיע הסביר אינו בקיא במונחי מקצועיי בתחו השב* ואינו בעל הבנה בתוצאות
מחקרי קליניי  .לפיכ  ,החברה המדווחת נדרשת למצוא את האיזו בי גילוי כלל המידע
הנחו* למשקיע הסביר לטובת קבלת החלטות השקעה ,לבי הנגשתו ,ומניעת הצפת המשקיעי
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בפרטי לא מהותיי העלולי לבלבל ולסמא את עיניה מהפרטי
התייחס מר לוי להבנתו בתחו )פ ,29.6.2016/עמוד  ,23שורות :(18 19

 31בדצמבר 2017

החשובי  .כ למשל

"...אני לא מתיימר להבי במדדי ובמושגי ובמונחי מקצועיי  ,רציתי
לראות בתשקי> שהניסוי לא הצליח וזה לא היה כתוב"...
 .102על רקע האמור ,אינני מקבל את טענת המבקשי לפיה "בקשה לאישור זו עוסקת בסוגיה אחת
פשוטה :הא המשיבי הטעו ולא גילו למשקיעי את מלוא העובדות שידעו ,וזאת לגבי
התוצאות של הניסוי שלב  IIbולגבי המעבר שלב  ,"IIIמאחר ועיקרו הגילוי הנאות אינו מורה
על גילוי כל העובדות הידועות לחברה.
 .103המבקשי טועני כי ג פרטי מדעיי יש לתאר באופ אמיתי ומדויק לציבור המשקיעי ,
ואי להטעות את המשקיעי ולהתחבא מאחורי אצטלא מדעית.
טענת זו מקובלת עליי .ואול כאמור ,דיווח אמיתי ומדויק אינו בהכרח דיווח על כל הפרטי
המדעיי  .חברה נדרשת לעבד את המידע ,ולפרס בסו) התהלי רק את המידע המהותי
למשקיע הסביר לטובת קבלת השקעה .פרטי מידע מסוימי ה מורכבי מדעית ומסובכי
לפענוח על ידי המשקיע הסביר .השמטת  ,בחלק מהמקרי  ,אי פירושה הסתרת מידע
מהמשקיעי  ,אלה ההפ – סינו המידע עבור המשקיעי על מנת שיקבלו את המידע הרלוונטי
ויוכלו להתמקד בו.
 .104יש לבחו את הגילוי שנית במסגרת התשקי) של החברה בנוגע לתוצאות שלב  IIbשל המחקר
לאור האמור לעיל .אחזור על תמצית הדיווחי בתשקי) החברה אליה מפני המבקשי )ראו
פיסקה  70לעיל(.
בדיווח א' פירטה החברה את תקופת המחקר ,כמות החולי שהשתתפו במחקר ,היכ התבצע
המחקר ואופ נטילת התרופה; את אי הצלחת המטרה הראשונית במחקר )ללא ציו כי זו
המטרה הראשונית(; כי שיעור ההחלמה של המטופלי בקבוצה שטופלה בתרופה היה גבוה
פי-שניי ביחס לקבוצת הביקורת )מתייחס לשיעור ההחלמה לפי מדד רנקי (; פירוט בנוגע
לממצאי בנוגע ל"חלו הזמ " הטיפולי; כי הפער הכי גדול בי הקבוצה המטופלת לקבוצת
הביקורת היה בקרב חולי שלקו בשב* בדרגת חומרה בינונית גבוהה ,וכי ממצא זה הוביל את
החברה להתמקד בקבוצה זו בהמש הטיפול.
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בדיווח ב' חזרה החברה על חלק מדיווח א' ,תו ציו כי תוצאות אלה היוו "אב דר,
משמעותית" .כמו כ  ,פירוט על המש ההלי הצפוי בשלב .III
בדיווח ג' חזרה החברה על חלק מהאמור בדיווח א' ,תו ציו כי שלב  IIbשל המחקר הושל
בהצלחה .כ  ,ציינה החברה את הערכתה לגבי העתיד ,וכי צפויה לפנות לרשויות הרגולטוריות.
בדיווח ד' ציינה החברה כי התקבלה "אינדיקציה חיובית להצלחה" בשלב  IIbשל המחקר ,וכ
את הערכתה לתחילת שלב  IIIשל המחקר וההשפעה העסקית של התוצאות על פעולותיה.
המבקשי טועני כאמור לשורה של פרטי שלא דווחו בתשקי) בנוגע לתוצאות שלב  IIbשל
המחקר והיו צריכי להיות מדווחי  .אבח את הטענות באופ פרטני.
אי הגילוי כי המטרה הראשונית לא הושגה
 .105המבקשי מליני על כ שהחברה לא פרסמה בתשקי) כי שלב  IIbשל המחקר לא הצליח ביחס
למטרה הראשונית ) .(Primary Endpointלטענת  ,היה צרי לגלות למשקיעי על כישלו היעד
הראשוני ,ולצד זאת כי יש סימני מעודדי ביתר התוצאות.
 .106כזכור ,המטרה הראשונית בניסוי הוגדרה כשינוי מובהק סטטיסטית בציו ה  NIHSSבי
קבוצת המטופלי שנטלה את התרופה לבי קבוצת המטופלי שנטלה את תרופה הדמה
)פלצבו( .חשוב להדגיש ,כי מהות כישלו המטרה הראשונית נכתב בתשקי) בשני מקומות שוני
]ההדגשות שלי ,ח.כ[:
"מניתוח הדוח הסופי בדבר תוצאות הניסוי עלה ,כי בעוד שבממוצע
הסימפטומי הנוירולוגי )על פי מדד השב' של מכוני הבריאות
הלאומיי האמריקאיי ( השתנו במידה דומה בקבוצת הטיפול ובקבוצת
הביקורת"...
)דיווח א'(
"מניתוח הדוח הסופי בדבר תוצאות הניסוי עולה ,כי בעוד שחומרת השב'
)על פי מדד השב' של מכוני הבריאות הלאומיי האמריקאי ( פחתה
במידה דומה בקבוצת הטיפול ובקבוצת הביקורת"...
)דיווח ב'(
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המחלוקת בי הצדדי היא על כ שלא נכתב במפורש כי "המחקר לא הצליח ביחס למטרה
הראשונית" ,היינו ציו ברור ומפורש כי המטרה הראשונית של שלב  IIbשל המחקר נחלה
כישלו .
 .107אינני סבור כי החברה נדרשה לציי במפורש כי המטרה הראשונית לא הושגה.
ראשית ,המשקיע הסביר אינו מבי את ההבדל בי מטרה ראשונית למטרה שניונית במחקר
קליני ,והמשמעות של כ להבנת תוצאות המחקר ולשלבי המחקר הבאי  .ראו דבריו של פרופ'
קרקו במהל חקירתו הנגדית )פ ,25.9.2016/עמוד  ,180החל משורה :(5
"...תבי שהמילה  Primaryו  Secondaryזה מילי שאתה יודע מה?
לא אד מ היישוב ,סת רופא אצלי במחלקה הייתי שואל אותו תגיד לי
מה זה  Primaryומה זה  ,Secondaryהסיכוי שהוא יבי ואני אבלבל
אותו הוא גדול מאוד".
הדעת נותנת כי מקו שלרופא סביר אי הבנה מספקת בתוצאות מחקר קליני ומשמעות  ,ג
למשקיע הסביר אי יכולת להבי לעומק משמעויות אלו ,ולפיכ לא מדובר בפרט מהותי לצור
החלטת השקעה עבורו.
שנית ,ציו כישלו המטרה הראשונית אינו כה משמעותי כפי שמנסי לטעו המבקשי  .על
ההבחנה בי מטרות ראשוניות לשניוניות ,והיות באותה רמה של "תקפות מדעית" ,ראו דברי
פרופ' בורנשטיי לעיל )בפיסקה  92לעיל – "כראשונות בי שוות"( ושל פרופ' קרקו במהל
חקירתו הנגדית )פ ,25.9.2016/עמודי  ,174 175החל משורה :(26
"בדר ,כלל  Primary endpointזה כזה שמשק> את פעילות התרופה
מוכתב על ידי הרשויות
בצורה הטובה ביותר .ולעתי
הרגולטוריות...לעיתי זה משק> את הניסיו של החוקר...כשיש מצב
שבו יש הרבה ]מדדי  ,ח.כ[ ,יש כמה ,אי אפשר לבדוק את ההשפעה של
התרופה ע משהו אחד ,וזה המצב ב  .Strokeאי סול אחד שהוא טוב.
וכול מתחבטי באיזה לבחור ,אולי בזה ,אולי בזה...אז מה עושי
אנשי – או שבוחרי איזה קומפוזיט ,איזה משהו כזה כללי וזה דבר
שמסב ,את העסק ,או שאומרי טוב נבחר את זה אבל כל היתר ה ג
חשובי  .כלומר דרגת אינה נחותה מה  Primaryואתה מתייחס אליה
בצורה מאוד רצינית".
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כלומר ,לגופו של עניי – ג לו היה נית גילוי כי המטרה הראשונית של המחקר נכשלה ואחת
מהמטרות השניוניות של המחקר הצליחה ,והמשקיע הסביר היה מבי את המשמעות של
תוצאות ראשוניות ושניוניות במחקר דנ  ,לא היה הדבר מוביל לשינוי החלטת ההשקעה שלו,
לעומת הגילוי שנית בפועל.
שלישית ,בהחלט יתכ כי לו החברה הייתה מציינת שהמטרה הראשונית נכשלה ,היה הדבר
עלול להוביל את המשקיע הסביר למסקנות שגויות בנוגע לתוצאות שלב  ,IIbזאת מאחר והוא
כאמור אינו מבי את משמעות הטרמינולוגיה המדעית ,ואת משמעות ההבחנה בי מטרות
ראשוניות ושניוניות )באופ דומה למשמעות השגויה שניתנה לכ על ידי המבקשי (.
אדגיש שוב ,כי הטענה אינה שהחברה הסתירה את מהות הכישלו במטרה הראשונית )מאחר
והיא לא( ,אלא כי החברה לא השתמשה במונחי "מטרה ראשונית" ו"מטרה שניונית" .מקו
בו מהות הדברי ותוכנ גולו באופ הנדרש ,ולאור האמור לעיל ,אינני סבור כי אי השימוש
בטרמינולוגיה של מטרה ראשונית ושניונית הוא מטעה ,במוב שאילו היה נית פירוט יותר
מרחיב למשקיע הסביר ,היה זה משפיע על החלטת ההשקעה שלו.
 .108נית לטעו כי שימוש במונחי "מטרה ראשונית" ו"מטרה שניונית" היה משית עלויות זניחות
על החברה )זאת א) במצב בו החברה נדרשת לית עקב כ רקע קצר בנוגע למחקרי קליניי
והגדרת מטרות במחקרי קליניי ( ,ולכ רק מטע זה יש לחייבה בכ  .ע זאת ,אינני נדרש
לשאלה התיאורטית הא ראוי היה שהחברה תפרט ביתר פירוט את תוצאות המחקר .המבח
הוא ,כאמור ,הא היה במידע שלא פורס לשנות את החלטת ההשקעה של המשקיע הסביר.
התשובה לכ היא שלילית .אי גבול לפירוט שנית לתת למשקיע הסביר בדו"חות )ועל אותו
משקל – מדוע לא נית גילוי נרחב יותר ג לתוצאות שלבי  Iו  .(?IIaהשאלה היא ,הא בדיווח
שדווח כמכלול הייתה הצגה נאותה של תוצאות שלב  IIbשל המחקר .סבורני כי התשובה לכ
חיובית.
אי הגילוי כי המטרות השניוניות הושגו רק לגבי חלק מאוכלוסיית המחקר
 .109אחת המטרות השניוניות בשלב  IIbשל המחקר הייתה החלמה בסו) התקופה לפי מדד רנקי
)מטרה שניונית מספר  1לעיל( .ההצלחה במטרה זו תוארה בתשקי) החברה כ )מתו
דיווח א'( –
"...הרי ששיעור החלמה )משמע היעדר מגבלה משמעותית עד  90ימי
לאחר השב'( בקבוצה שטופלה בתרופה היה גבוה פי שניי ביחס לקבוצת
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הביקורת במידה שהגיעה למובהקות סטטיסטית ) 31%בקבוצה שטופלה
ב  DP b99מול  16%בקבוצת הביקורת(".
לטענת המבקשי  ,המטרה השניונית שהושגה הצליחה רק לגבי חלק מאוכלוסיית המחקר ,ולכ
הדיווח שנית בתשקי) ובמצגות החברה על כ שהתוצאות הצליחו לגבי כלל האוכלוסייה –
מטעות.
 .110די הטענה להידחות מהסיבה הפשוטה ,שהמטרה השניונית הצליחה לגבי כלל אוכלוסיית
המחקר – נצפה שיפור מובהק סטטיסטית בשיעור ההחלמה של מטופלי לפי מדד רנקי בקרב
כלל המטופלי שנטלו את התרופה ,ביחס לאלו שנטלו פלצבו.
תצהירי המשיבי מתייחסי מפורשות לעניי ]ההדגשות שלי ,ח.כ[.
"...התוצאה של החלמה לפי מדד רנקי הושגה לגבי כלל המטופלי
שהשתתפו במחקר ,באופ מובהק סטטיסטית ,ולא רק לגבי חלק קט
מהמטופלי כפי שנטע בטעות".
)תצהיר ,ד"ר רוזנברג(.
"ביחס למטרות השניוניות...נמצא שיפור מובהק סטטיסטי בשיעור
ההחלמה של מטופלי לפי מדד הרנקי בקרב מטופלי שנטלו ,Db b99
ביחס לאלו שנטלו פלצבו ביחס לכלל אוכלוסיית המחקר".
)תצהיר ,פרופ' בורנשטיי (.
פרופ' בורנשטיי חזר על האמור בחקירתו הנגדית ,לאחר שנשאל לגבי העניי באופ מפורש
)פ ,25.9.2016/עמוד  ,98החל משורה –(19
"ש... :תגיד לי רגע דבר נוס> – נכו שבניסוי  B2העמידה במדד רנקי
היתה רק לגבי חלק מהקבוצה הנבדקת?
ת :מדד רנקי כמו שהוא לגבי כל הקבוצה היה חיובי ,לכל הקבוצה.
ש :המובהקות.
ת :במובהקות סטטיסטית מאוד ברורה.
ש :לאיזה חלק?
ת :לכל הקבוצה.
ש :כל הקבוצה של כל ,אני רוצה רגע להבי .
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ת :בכל קבוצת המחקר.
ש :כל הקבוצה...כל קבוצת המחקר עמדה במובהקות סטטיסטית במדד
רנקי ?
ת :נכו .
ש :לא חלק מהקבוצה?
ת :לא חלק מהקבוצה.
ש :כל הקבוצה?
ת :כל הקבוצה כאשר בתו ,הקבוצה ,תת קבוצה היה לה מובהקות יותר,
כאשר מה שאנחנו מחפשי בשלב  B2זה בדיוק זה ,לראות מתו ,כל
הקבוצה הא יש תת קבוצה שהיא מתאימה ויותר יש לה סיכוי להיות
מוצלחת בניסוי פאזה שלישית...אבל הרנקי היה מובהק לגבי כל".
עולה ,כי שני מצהירי המשיבי  ,בעלי המומחיות בתחו  ,התייחסו לטענה באופ מפורש
בתצהיריה  .כמו כ  ,פרופ' בורנשטיי נשאל מפורשות לגבי הטענה בחקירתו הנגדית ושלל
אותה .מנגד ,לא הוכיחו המבקשי את הטענה )וא) לא ניסו להוכיחה( באמצעות מומחה
מטעמ  .אמנ בכתב התביעה נכתב בהקשר זה כי "פירוט נוס> נית בחוות דעת המומחה"
)של ד"ר ויינשטיי (; אול ג עיו בחוות הדעת לא שופ אור על הסוגיה ,ונראה כי ד"ר
ויינשטיי כלל לא התייחס לעניי זה ,אלא למקריות התוצאות כתוצאה מהמדג הקט .
מכל האמור ,די הטענה להידחות.
אי הגילוי בנוגע למקריות ההצלחה במטרה המשנית
 .111המבקשי טועני כי לא נית גילוי בתשקי) החברה לכ שיתכ כי ג ההצלחה במטרה המשנית
נובעת ממקריות ,זאת עקב קבוצת הנבדקי הקטנה מדי בה נתגלתה המובהקות הסטטיסטית.
 .112המשיבי טועני כי לאור היק) המשתתפי הנמו הנובע מטבעו של שלב  ,IIbבכל מחקר קליני
בשלב  IIbקיי סיכוי כי הצלחה )או כישלו ( מושגי כתוצאה מיד המקרה ,ומפני לדברי פרופ'
קרקו בחקירתו הנגדית )פ ,25.9.2016/עמוד  ,186החל משורה ] (1ההדגשות שלי ,ח.כ[:
"...כשעושי מחקר בקבוצה כזאת קטנה של חולי תמיד יכולה להיות
אפשרות שזה יד המקרה .מה שנקרא  .Chance findingאגב זו הסיבה
העיקרית לכ ,שרוב המחקרי האלה ב  Strokeשהתקדמו אית מפאזה
שנייה לפאזה שלישית נפסלו ,מדוע? כי  Strokeזו מחלה הטרוגנית ואתה
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כנראה לא יכול לעשות אלוקציה של אנשי זהי לשתי קבוצות המחקר,
לכ יש תמיד במחקר שהוא כזה קט אפשרות שהתוצאה היא לא משקפת
תוצאה אמיתית אלא איזשהו ."Chance finding
בנוס) ,מפני המשיבי לגילוי שנית בתשקי) )עמ'  159לתשקי) ,תחת הכותרת "דיו בגורמי
סיכו " ,ותת הכותרת "חוסר וודאות לגבי הגעה לשלב של שיווק מסחרי"(:
"...בתחו השב' האיסכמי בפרט היו לאור ,השני מספר תרופות
בפיתוח אשר נכשלו בשלבי הניסויי הקליניי  .כמו כ  ,לא נית לתת
תחזית באשר לתוצאות הניסויי בשלבי המאוחרי יותר על סמ,
תוצאות הניסויי הטרו קליניי והניסויי הקליניי הראשוני
שנערכו ביחס לאותה תרופה .קיימת אפשרות שהניסויי הקליניי
המאוחרי ייכשלו מבחינת יעילות ובטיחות התרופה למרות שהניסויי
הטרו קליניי והניסויי הראשוניי הסתיימו בהצלחה"...
 .113הגילוי שנית בתשקי) אמנ לא ד במקריות התוצאות ,א מעביר מסר ברור ביחס למשמעות
תוצאות המחקרי הקליניי ומשמעות הצלחה בה ביחס להמש שלבי פיתוח התרופה.
סבורני כי לא היה מקו לציי  ,לצד הצגת תוצאות שלב  IIbשל המחקר ,כי יתכ ומדובר
בתוצאות מקריות )בנוס) לגילוי לעיל שמעביר את המסר כי אי בתוצאות חיוביות להעיד על
הצלחת המחקר כולו( ,שכ "סיכו המקריות" במקרה דנ לא היה חריג ביחס למחקרי אחרי .
אי הגילוי כי ההצלחה במטרה השניונית הייתה רק לגבי קבוצה שנבחרה בדיעבד
 .114אחת המטרות השניוניות שהוגדרו מראש בשלב  IIbהייתה ניתוח שיעורי ההחלמה של
המטופלי לפי קטגוריות חומרת השב* ההתחלתית בכניסה למחקר )קל ,בינוני וחמור( ,כאשר
זו נמדדה לפי נקודות מדד ה .NIHSS
המבקשי מפני לדיווח הבא )חלק מדיווח א'( –
"...כמו כ  ,על פי תוצאות ניסוי  Phase IIbהתגלה כי הפער הגדול ביותר
בי החולי שטופלו ב  DP b99ובי אלו שטופלו בפלסיבו היה בקרב
החולי שלקו בשב' איסכמי בדרגת חומרה בינונית גבוהה )שיעור
החלמה גבוה פי  3מקבוצת הביקורת(".
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המבקשי טועני כי בתשקי) החברה לא נית גילוי לכ שהקבוצה בגינה נטע שהמטרה
השניונית הצליחה )הכוונה לקבוצת המטופלי בדרגת חומרה בינונית גבוהה ,בה שיעור
ההחלמה היה גבוה פי  3מקבוצת הביקורת( ,היא קבוצה שנבחרה לאחר קבלת התוצאות ולא
הייתה קיימת במחקר המקורי .לטענת  ,המטרה השניונית )שיעור החלמה גבוה יותר
בתת-הקבוצה ביחס לקבוצת הביקורת ,בהתא

למטרה שניונית  4לעיל( כלל לא הושגה

בקבוצה המקורית ,והממצאי התקבלו רק לאחר ששונתה הקבוצה .כלומר ,רק שינוי הקבוצה
בדיעבד הביא להצלחה.
לטענת המבקשי  ,הקבוצה המקורית )בהתא לפרוטוקול המחקר( כללה מטופלי ברמת שב*
התחלתית שבי  11 14נקודות לפי מדד ה  .NIHSSקבוצה זו ,כ נטע  ,נכשלה בהשגת המטרה
)כלומר ,לא נצפתה בה החלמה בסו) התקופה( .בדיעבד ,כ טועני המבקשי  ,הורחבה
הקבוצה למטופלי ע ציו  NIHSSהתחלתי שבי  ,10 16זאת לאחר שבמאמר המדעי הורחבה
ל .11 15
 .115ראשית יודגש ,כי בתשקי) החברה לא נית פירוט לציו מדד ה  ,NIHSSאלא נית תיאור כללי
של ה"קטגוריה" כ"חולי שלקו בשב' איסכמי בדרגת חומרה בינונית גבוהה" .רק מטע זה
נראה כי לטענות המבקשי אי נפקות ,מקו שלא נטע לגילוי מטעה בתשקי) .טענת
המבקשי מתייחסת למיו שהוביל לקבוצה בדרגת חומרה בינונית גבוהה ,ול"הרכב"
המטופלי בקבוצה זו ,בטענה כי החברה התאימה את הקטגוריה כ שתתאי לתוצאות
שהתקבלו בפועל ,ולא דיווחה על כ למשקיעי  .אול  ,מצאתי כי אי ממש בטענות המבקשי .
לעניי השינוי מ  11 14ל  ,11 15נראה כי מדובר בתיקו שנעשה במסגרת ה Statistical
 Statistical analysis plan .analysis planפירושו עדכו של השיטות הסטטיסטיות וג חלק
מהמטרות השניוניות המופיעות בפרוטוקול המחקר לקראת סיו המחקר או השלמת איסו)
הנתוני  .הדבר מהווה סטנדרט פעולה במחקרי קליניי  .עניי זה הוסבר על ידי ד"ר רוזנברג
במהל חקירתו הנגדית ,ולא הוכחש או נסתר על ידי המבקשי  .כמו כ  ,נראה כי השינוי בי
הקבוצות אינו מהותי ,וממילא נעשה טר סיו המחקר .אינני רואה חשיבות ,לבטח לא כזו
שיש לציינה בתשקי) ,ל" "Fine tuningשנעשה בהתא למקובל ועל דעת החברה.
לעניי השינוי מ  11 15ל  .10 16בהתא לתוצאות המחקר המפורטות בתצהיר של ד"ר רוזנברג
)ובהתא לטבלה  2במאמר המדעי( ,בקבוצת המטופלי ברמת חומרת השב* הבינונית )ציו של
 (11 15נמצא שיעור ההחלמה הגדול ביותר מבי המטופלי במחקר .קבוצה זו הייתה כמוסבר
קיימת במחקר המקורי .לאחר קבלת תוצאות המחקר ,החברה ביצעה אנליזות ) Post Hoc
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 ,(Analysisהמהוות ג ה פרקטיקה מקובלת ,על מנת לנסות ולאתר את הקבוצה המדויקת
עליה השפיעה התרופה באופ המיטבי )כזכור ,אחת ממטרות שלב  Phase IIbהיא לזהות את
קבוצת המטופלי הרלוונטית לתרופה( .על בסיס האנליזות ,נמצא כי שיעור ההחלמה הגדול
ביותר נמצא במטופלי ברמת חומרה בינונית גבוהה )ציו של  10 16לפי מדד ה .(NIHSS
 .116לסיכו  ,המטרה השניונית הושגה לגבי קבוצת מטופלי שהוגדרה עוד לפני פרסו תוצאות
המחקר )מטופלי ע חומרה התחלתית של  11 15נקודות  .(NIHSSלאחר המחקר ,בוצעו
ניתוחי נתוני שוני  ,לפיה נמצא כי ההצלחה הגדולה ביותר הושגה לגבי קבוצת מטופלי ע
ציו של  11 16נקודות ) NIHSSשיעור החלמה גבוה פי  3מקבוצת הביקורת( .לפיכ  ,הטענה כי
שינוי גבולות הקבוצה הבינונית גבוהה )מ  11 14ל  (10 16הוא שהוביל להצלחה ,אינה נכונה,
מאחר והתוצאות היו מובהקות סטטיסטית ג

בקבוצה שהוגדרה טר

ניתוח התוצאות

).(15-11
 .117אציי  ,כי המשקיע הסביר יתקשה להבי את כל ומלוא משמעות המושגי
 Statistical analysis planו  . Post Hoc Analysisבהתא  ,אינני סבור כי יש לדווח ולהצי)
את המשקיע בפרטי לא מהותיי בנוגע להליכי ניתוח התוצאות .לא כ הדבר בנוגע ל"שורה
התחתונה" – ההצלחה של המחקר ביחס למטופלי בדרגת חומרה בינונית גבוהה ,אשר לגביה
נית גילוי ,כמפורט בהרחבה לעיל.
לאור כל האמור ,טענת המבקשי נדחית.
אי הגילוי כי שלב  IIbהוא "מחקר מגשש"
 .118המבקשי מליני על כ שלא דווח בתשקי) כי המטרות של שלב  IIbשל המחקר היו )כפי שטענו
המשיבי ( – בחינת בטיחות התרופה; איתור קבוצת המטופלי בה יש להתמקד בשלב ;III
סיוע בקביעת מדדי הבדיקה של שלב  – IIIולכ מדובר ב"מחקר מגשש" )"אקספלורטיבי "(
שאי לתוצאותיו תוק) מדעי ביחס ליעילות התרופה.
לטענת המבקשי  ,הדבר לא נרמז בכל צורה שהיא בתשקי) ,אלא להיפ  ,החברה התהדרה
בהוכחת אפקטיביות היעילות של התרופה .יודגש ,כי המבקשי אינ חולקי על עצ היותו
של המחקר מגשש ,אלא על אי הגילוי בנוגע לכ .
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 .119המשיבי מפני לעמ'  106 107בתשקי) החברה בה מפורטי שלבי המחקר ]ההדגשות שלי,
ח.כ– [.
" – Phase Iזהו השלב שבו מתבצעי

ניסויי

קליניי

ראשוניי ,

שמטרת להערי ,את בטיחות התרופה ) ,(proof of safetyאת קליטת
התרופה ,פיזורה בגו> ופינויה ממנו ,ואת המינו המקסימאלי שנית לית
בבטחה לחולי  .יש מקרי שבה ניסוי שלב זה מבוצע באנשי בריאי ,
ויש מקרי אחרי בה הניסוי מבוצע באנשי חולי .
 – Phase IIבשלב זה מתבצעת בדר ,כלל בדיקה ראשונה של מת התרופה
לחולי  .בשלב זה מנסי לקבוע את המינו המיטבי של התרופה לטיפול
במחלה .בד בבד ,ממשיכי לבדוק את בטיחותה של התרופה .במקרי
רבי מבוצעי מספר ניסויי  ,Phase IIכאשר ניסוי  Phase IIהראשו
) (Phase IIaמשמש לרוב להערכת בטיחות ראשונית של התרופה וניסוי
 Phase IIהשני ) (Phase IIbהינו נרחב יותר ומטרתו לספק מידע על
יעילות ) (proof of conceptאשר ישמש בסיס להתקדמות לקראת השלב
הבא.
 – Phase IIIהמטרה של שלב זה הינה להוכיח את יעילות ובטיחות
התרופה במספר גדול של חולי  .לרוב ,בהתא לדרישות רגולטוריות
מבוצעי שני ניסויי  .Phase IIIיצוי כי ,בהתייחס למחלות מסכנות חיי
ללא מענה תרופתי מספק ,הרשויות הרגולטוריות רשאיות לאפשר רישו
התרופה לשיווק על בסיס ניסוי אחד של  .Phase IIIבעקבות קבלת
תוצאות חיוביות ב  – Phase IIIפונות חברות בבקשה לאישור רישו
התרופה לרשויות הבריאות הרלוונטיות כגו ה  FDAבארה"ב או
ה EMEA -באירופה".
 .120א) על פי שלא נעשה שימוש בטרמינולוגיה "מחקר מגשש" ,וא) על פי שהאמור נכתב תחת
ההסבר הכללי על הלי אישור תרופות )להבדיל מהצגת ההסבר ספציפי לצד הצגת תוצאות שלב
 ,(IIbהפירוט לעיל מסביר לקורא התשקי) באופ נהיר וברור ,כי  Phase IIbלא נועד להוכיח
יעילות ,אלא "לספק מידע על יעילות אשר ישמש בסיס להתקדמות לקראת השלב הבא".
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אכ  ,לא נכתב באופ ספציפי כי מטרת שלב  IIbהיא להגדיר באופ ברור את אוכלוסיית היעד
והמדדי אית תתקד החברה לשלב ) IIIמטרות "מחקר מגשש" כפי שעולה מחקירות
המצהירי מטע המבקשי ( .ויודגש ,בתגובת לבקשה לאישור ובסיכומיה טועני
המשיבי כי יש להבי את שלב תוצאות שלב  IIbשל המחקר בפרספקטיבה הנכונה ,וכי למעשה
מדובר במחקר מגשש שמטרותיו ה כאמור בחינת בטיחות התרופה ,איתור קבוצת המטופלי
ומדדי הבדיקה שישמשו בשלב  IIIהעתיד להתקיי  .לכ אי זכר מפורש בתשקי) החברה,
והדבר עלה לראשונה בתגובות המשיבי .
ע זאת ,אני סבור כי לא נדרש היה לפרט על כ באופ נרחב יותר בתשקי) ,כלומר על היותו של
שלב " IIbמחקר מגשש" והמשמעות של כ מבחינה קלינית .המשקיע הסביר ממילא אינו
מוחזק כבקיא במחקרי קליניי  ,ובהתא פירוט כאמור אינו רלוונטי להחלטת ההשקעה שלו.
באופ דומה ,למשל ,החברה לא פירטה )ולא הייתה צריכה לפרט( על יתר המטרות השניוניות
במחקר ופרטי מידע נוספי שנטע על ידי המבקשי כי צרי היה לגלות  .אינני סבור כי היה
בפירוט נוס) כדי להשפיע על החלטת ההשקעה של המשקיע הסביר ,זאת בי היתר לאור הפירוט
ויתר המידע שדווח בתשקי).
לאור האמור ,הטענה נדחית.
אי הגילוי על התוצאות במאמר המדעי
 .121המאמר המדעי מתאר את תוצאות שלב  IIbשל המחקר .כ התייחס לעניי ד"ר רוזנברג
בחקירתו הנגדית )פ ,25.9.2016/עמוד  ,205החל משורה :(12
"כב' השופט :הא ערכת השוואה של הנתוני לעומת המאמר? הא
ישבת אחד על אחד וראית?
ת :בי הדו"ח הסופי של המחקר והמאמר?
כב' השופט :כ .
ת :כ  ,בוודאי .אני חתו עליו.
כב' השופט :בסדר.
עו"ד אביר  :רק על מה אתה חתו ?
ת :על המאמר".
המאמר המדעי נכתב בש קבוצת המחקר ופורס בכתב העת הרפואי  .Strokeכאמור ,שניי
מתו ששת כותבי המאמר כיהנו כנושאי משרה בכירי בחברה )ד"ר רוזנברג ,סמנכ"ל הפיתוח
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הקליני של החברה ,ואלכס קוזאק ,נשיא ומנכ"ל החברה( .ג פרופ' בורנשטיי נמנה כל כותבי
המאמר.
לטענת המבקשי  ,מאחר והמאמר הוא המקור המהימ ביותר לתאר את תוצאות המחקר,
החברה הייתה צריכה לציי את עצ קיומו ,להפנות אליו ולדווח על הכתוב בו .העובדה
שהחברה נוהגת להפנות למאמרי מדעיי כחלק מדו"חותיה מלמדת כי הכתוב במאמר המדעי
"לא נוח" לחברה ,ולכ לא הפנתה אליו בתשקי).
 .122אי בידי לקבל את טענת המבקשי  .אי חובה בדי להפנות למאמרי מדעיי  .החובה המוטלת
על החברה היא לגלות פרטי מהותיי למשקיע הסביר .המדובר במאמר מדעי ,הכתוב באנגלית
ובלשו מקצועית ,שפורס בכתב עת שקהל היעד העיקרי שלו הוא לא משקיעי  .משקיע סביר,
ללא רקע בתחו  ,יתקשה להפיק מידע רלוונטי מקריאתו .לא זו א) זו ,משקיעי עלולי להפיק
מסקנות שגויות כתוצאה מקריאתו )קל וחומר בעניינו ,משנכתב במאמר כי המטרה הראשונית
של המחקר נכשלה ,וללא רקע על מחקרי קליניי ומשמעות ההבחנה בי מטרות ראשוניות
ושניוניות עלולי משקיעי לייחס לכ משמעויות שגויות(.
מאחר והמאמר מתאר את תוצאות המחקר ,סבורני כי היה על החברה לפרס את תוכנו
בתשקי) .זאת החברה עשתה כאשר פרסמה את תוצאות שלב  IIbבתשקי) ,באופ הנדרש .אינני
סבור כי החברה נדרשה לציי בנוס) את ש המאמר ,להפנות אליו או להביא את כל הכתוב בו
באופ מלא ,מאחר ולא מדובר בפרטי מהותיי למשקיע הסביר.
 .123יצוי כי לטענת המבקשי התשקי) לא תא את הכתוב במאמר המדעי בנוגע לתוצאות שלב
 .IIbהמבקשי תמכו טענה זו בחוות דעת המומחה מטעמ  ,ד"ר ויינשטיי  ,שמציי כי התשקי)
לא מתאר את התוצאות באופ שה מוצגות במאמר מאחר ולא נכתב בתשקי) כי המטרה
הראשונית לא הושגה ,ולא נכתב כי ג המטרה המשנית יתכ והושגה כתוצאה ממקריות נוכח
כמות הנבדקי הקטנה .כפי שפירטתי בהרחבה ,החברה לא נדרשה לציי כי המטרה הראשונית
לא הושגה ,וכ ג לגבי טענת המקריות.
פרוטוקול המחקר
 .124פרוטוקול המחקר של שלבי  IIbו  IIIנמסר למבקשי בעקבות ההחלטה לגילוי מסמכי
שניתנה על ידי בחודש מאי  .2016המבקשי טועני כי התוצאות שדווחו במאמר המדעי
ובתשקי) לא תואמות את המטרות בפרוטוקול שלב  .IIbנטע  ,כי המשיבי בחרו בכתבי
הטענות ובסיכומיה לא להתייחס לתוצאות האמת של המחקר ,וחל) זאת להתייחס רק
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למפורט במאמר המדעי ובתשקי) )וכ ג פרופ' קרקו שהסתמ על התוצאות שפורטו במאמר
המדעי( .לטענת  ,המאמר אמנ מראה ששלב  IIbשל המחקר נכשל ,אבל ג במקומות לגביה
המאמר מראה הצלחה – מדובר בנתוני ששונו לאחר קבלת התוצאות )כלומר המאמר "שיפ*"
את התוצאות( .בנוס) ,נטע כי שלב  IIbשל המחקר נכשל בעשר מטרות משניות שהופיעו
בפרוטוקול ,וכי ג לכ לא נית גילוי בתשקי).
המבקשי מוסיפי וטועני כי המשיבי בחרו להסתיר את תוצאות שלב  IIbשל המחקר.
הסתרה זו מעידה לדיד על התוצאות השליליות .המבקשי א) מליני על כ שפרוטוקול
ישיבת הדירקטוריו שד בתוצאות שלב  IIbשל המחקר שנמסר ליד הושחר במכוו  ,כ שאינ
יכולי לדעת מה באמת הצליח או נכשל ,או כיצד הדירקטוריו וידא מה היו יעדי במחקר.
המשיבי מצד דוחי את הטענות לגופ  ,וא) טועני כי מדובר בהרחבת חזית פסולה ,שכ
המבקשי לא טענו בבקשת האישור שתוצאות המחקר לא עלו בקנה אחד ע המטרות שהוגדרו
מראש בפרוטוקול המחקר ,וג כאשר קיבלו את פרוטוקול המחקר ביו  ,11.5.2016לא ביקשו
לתק את בקשת האישור ,והעלו טענות אלו לראשונה בדיו ההוכחות.
 .125די טענות המבקשי להידחות .אנמק.
המבקשי טועני לאי התאמה בי המטרות שהוגדרו מראש בפרוטוקול שלב  IIbשל המחקר
לתוצאות שדווחו במאמר ובתשקי).
במסגרת חקירתו הנגדית אישר ד"ר רוזנברג כי קיימות אי התאמות מסוימות בי הפרוטוקול
לתוצאות כפי שפורסמו במאמר ,אול טע כי קיי סטנדרט בכל המחקרי הקליניי לפיו
מתבצע עדכו ה של השיטות הסטטיסטיות וה של חלק מהמטרות המשניות ,בהתא למידע
שנאס) במהל המחקר )ויודגש כי בשלב זה המידע על תוצאות המחקר ממילא איננו פומבי,
וא) חלק מעורכי המחקר לא חשופי לו .מדובר על ה  ,Statistical analysis planר' פיסקה
 115לעיל(.
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המבקשי לא חלקו על דברי ד"ר רוזנברג או הציגו אסמכתאות להיותו של הסטנדרט חריג או
לא מקובל .כ התייחס פרופ' קרקו כאשר נשאל בנוגע לאמינות הנתוני במאמר )פ,25.9.2016/
עמוד  ,154החל משורה ] (1ההדגשות שלי ,ח.כ:[.
"כב' השופט... :אי ,אתה יוצא מנקודת הנחה שכל מה שפורס במאמר
הוא אכ מבוסס אמפירית על סמ ,נתוני שנבדקו הלכה למעשה וכולי?
עד כדי כ ,שאתה בעצ נמס ,על הכתוב ש כאילו זו אמת לאמיתה?
ת :זה היו יו שלנו ,ככה אנחנו עושי  .האמונה שלנו הולכת ע] [ זה
שיש  Integrityלחוקר וקבוצת החוקרי  ,ושעיתו שפרס את זה שלח
את זה ל  ,Peer reviewזאת אומרת שלאנשי שה בעלי סמכא ,וא יש
טענה שמישהו עיוות את התוצאות הדבר הזה היה עולה .אגב יש מקרי
כאלה בספרות ,אבל זה נדיר ביותר .עיתו כמו  ,Strokeעיתו מרכזי
בתחו  ,קבוצת החוקרי שאני מכיר אות חלקית לפחות מתו ,קריאת
הספרות ,תיארו בדיוק מה שהיה ש וא לא היה הדבר כ ,העיתו היה
זורק אות מכל המדרגות ,ואני תמיד בקריאת מאמרי זה מה שאני
עושה ,אני הול ,,קורא את המאמר ,לפעמי יש לי שאלות ,תהיות
והכנה...והיה ואי לי תהיות ואני חושב שבמאמר הזה לא היו לי תהיות".
ש :שלא היו מה?
ת :אני מאמי באמונה שלמה לתוצאות".
לאור דברי ד"ר רוזנברג ופרופ' קרקו ,בהיעדר התייחסות מומחה מטע המבקשי לעניי ,
ובשי לב לתיאור הנאות שנית בתשקי) החברה לתוצאות שלב  IIbשל המחקר ,אי בידי לקבל
את הטענות .בנוס) ,לא הוכח או נטע כי עשר המטרות השניוניות שהופיעו בפרוטוקול המחקר
)שכביכול נכשלו( "צלחו" את ה ) Statistical analysis planכלומר ,נותרו חלק מהמחקר(.
המאמר המדעי מהווה מקור מהימ ועדכני לתוצאות המחקר ,וכבר הגעתי למסקנה כי האמור
בו מובא באופ ראוי בתשקי) .יתר על כ  ,המבקשי לא פירטו בנוגע לעשר המטרות השניוניות
שכביכול נכשלו ומה הרלוונטיות שלה לתוצאות המחקר כפי שהתפרסמו במאמר בסופו של
דבר.
 .126אשר לטענות המשיבי בדבר הרחבת החזית ,אני נוטה לקבל  ,א הטענות הפכו לבלתי
רלוונטיות מאחר והגעתי למסקנות כאמור .על כ לא מצאתי להרחיב בנדו .
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 .127בנוס) ,ברצוני להביע תמיהה על כ שהמבקשי ביססו את הבקשה לאישור ואת טענותיה על
המאמר המדעי ,א בה בעת מטילי ספק באמיתות התוצאות המפורטות בו.
סיכו – תוצאות שלב  IIbשל המחקר
 .128לסיכו  ,אתייחס לטענת המבקשי – "הא משקיע סביר שרוכש מניות בהנפקה ראשונית
של די פאר לש מימו שלב  IIIלא רוצה לדעת וזה לא מהותי לו לדעת מה היה בדיוק בשלב
 ?IIבודאי שכ ".
ג אני סבור כי התשובה היא חיובית .ואול  ,המחלוקת היא סביב תוכ הגילוי על תוצאות שלב
 .IIbכפי שפירטתי בהרחבה לעיל ,התרשמתי כי החברה ביצעה את האיזו הנדרש בתשקי) בי
דיווח מלא ושל לבי הצור להנגיש את המידע למשקיע הסביר והרצו למנוע עוד) מידע.
מסקנתי היא כי הדיווח על תוצאות שלב  IIbשל המחקר בתשקי> החברה אינו בבחינת פרט
מטעה ,ה מאחר והכתוב בתשקי> מתאר את התוצאות בפועל באופ הנדרש ולא עשוי להטעות
משקיע סביר ,וה כי הפרטי הנוספי שנטע כי צרי ,היה לגלות אינ בבחינת מידע מהותי
למשקיע הסביר.
אדגיש בשנית ,כי אינני נדרש לשאלה התיאורטית הא ראוי היה שהחברה תפרט ביתר פירוט
בנוגע לתוצאות המחקר ,אלא הא היה בפרטי שדווחו כדי להטעות או בפרטי הנוספי שלא
נכללו מידע מהותי .התשובה לכ היא כאמור שלילית .אציי כי יתר פרטי המידע ויתר הטענות
לדיווחי מטעי שטענו המבקשי לא נעלמו מעיני ,אול מצאתי כי יש לדחות טענות אלה.
ד .הדיווח בתשקי> החברה – שלב  IIIשל המחקר
 .129המבקשי מפני לדיווח בתשקי) החברה על שלב  IIIשל המחקר –
דיווח ה'
"על פי המתווה המתוכנ  ,ניסוי ה  Phase IIב  DP b99כאמור לעיל
צפוי להיות אקראי ,בשיטת הסמיות הכפולה ) (double blindולכלול
קבוצת ביקורת .מטרת הניסוי היא להשוות את מצב החולי לאחר שב'
מוחי איסכמי שקיבלו את התרופה במינו שנקבע בפרוטוקול הניסוי
לעומת המצב בקבוצת הביקורת .כמו כ  ,הניסוי כולו צפוי לכלול כ 770
חולי הסובלי משב' מוחי איסכמי בדרגת חומרה בינונית עד גבוהה
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בלמעלה מ  100מרכזי רפואיי בצפו אמריקה ,אירופה ,דרו
וישראל".

 31בדצמבר 2017

אפריקה

)עמוד  118לתשקי) ,בפרק  – 6פעילות התאגיד(
המבקשי טועני כי החברה לא גילתה במסגרת הדיווח כי שלב  IIIשל המחקר מיועד לבדוק
את יעילות התרופה רק בהתא למדד רנקי  ,שלא כמו בשלבי  IIaו  IIbבה נעשה שימוש
במדד ה  NIHSSוא) נמסר דיווח בנוגע לכ  .ג א שינוי המדד המרכזי של המחקר מותר
מבחינה מקצועית – יש לדווח על כ  ,שכ מדובר בפרט מהותי עקב השינוי ביחס לשלבי
המוקדמי .
בנוס) ,לטענת לא דווח כי שלב  IIIשל המחקר עתיד להתבצע רק בחלק מהחולי )בדרגת
חומרה בינונית–גבוהה( .גילוי בעניי זה מהותי ,מאחר וביצוע המחקר רק על חלק מהמטופלי ,
משמע כי התרופה לא תהיה יעילה עבור כלל הקבוצה שעליה דיווחה החברה )חולי השב* שנטלו
את התרופה בפרק זמ מסוי ( ,ולכ משמעויות מבחינת היק) הרווח הצפוי בשל הקטנת
האוכלוסייה הרלוונטית.
לטענת המבקשי  ,שינויי אלו שלא גולו בתשקי) נועדו "להתאי " את שלב  IIIשל המחקר
לתוצאות המינוריות והלא מובהקות של שלב  ,IIbכאשר היה ברור מראש ששלב  IIIצפוי
להיכשל.
 .130אינני מקבל את טענות המבקשי .
אשר לדיווח בעניי שינוי המדד ,המשיבי טענו כי במועד זה החברה טר חתמה על ה SPA
) (Special Protocol Assessmentשהגישה ל  – FDAאישור מקדי של ה  FDAלכ שמבנה
שלב  IIIשל המחקר ורכיביו מקובלי )ה  SPAנחת בחודש אפריל  .(2010לפיכ  ,נכו למועד
פרסו התשקי) טר נקבע המדד לפיו יבוצע שלב  IIIשל המחקר ,וממילא לא הייתה יכולה
לדווח על כ  .המבקשי לא סתרו זאת והוכיחו )וא) לא ניסו לטעו ( כי נכו למועד עריכת
התשקי) החברה ידעה כי היא עתידה להשתמש במדד רנקי בשלב  IIIשל המחקר.
יתר על כ  ,אינני סבור כי ציו המדדי בה נעשה שימוש בשלבי המחקר הוא פרט מהותי
ורלוונטי למשקיע הסביר .מר לוי בעצמו אמר לעניי זה )פ ,29.6.2016/עמוד  ,23שורות –(17 19
"אני מלכתחילה וג היו  ,אני לא מתיימר להבי במדדי
ובמונחי מקצועיי "...
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 .131אשר לקבוצת המטופלי  ,נכתב בפירוש כי שלב  IIIשל המחקר עתיד להתמקד בקבוצת
מטופלי בדרגת חומרה בינונית גבוהה ]ההדגשות שלי ,ח.כ– [.
כ נכתב בדיווח א' לעיל )וג בביאור  1לדו"חות הכספיי  ,ר' דיווח ב' לעיל(
"בנוס> ,מניתוח תוצאות הניסוי עלה כי לתרופה השפעה זהה על
משתתפי אשר קיבלו התרופה תו 6 ,שעות לאחר שלקו בשב' ועל
משתתפי שקיבלו התרופה בי  6 9שעות לאחר שלקו בשב' )כלומר ,על
פי תוצאות ניסוי זה ,החלו הטיפולי עמד על עד  9שעות לאחר קרות
השב'( .כמו כ  ,על פי תוצאות ניסוי  Phase IIbהתגלה כי הפער הגדול
ביותר בי החולי שטופלו ב  DP b99ובי אלו שטופלו בפלסבו היה
בקרב החולי שלקו בשב' איסכמי בדרגת חומרה בינונית גבוהה )שיעור
החלמה גבוה פי  3מקבוצת הביקורת( .ממצאי אלו הביאו את החברה
לבחור להתמקד בשלב זה בהמש ,פיתוח ה  DP b99לחולי שלקו בשב'
איסכמי בדרגת חומרה בינונית עד גבוהה".
)עמוד  116לתשקי) ,בפרק  – 6פעילות התאגיד(.

וכ נכתב בעמוד  101לתשקי) ,תחת הכותרת "תחו הפעילות והשינויי החלי בו":
"...בניסויי הקליניי במסגרת  ,Phase IIIתתמקד החברה בבחינת
יעילות ה  DP b99בקרב חולי הסובלי משב' מוחי איסכמי בדרגת
חומרה בינונית עד גבוהה ) (Moderately Severeהמהווי חלק
מאוכלוסיית הסובלי משב' מוחי איסכמי .נכו למועד התשקי> ,אי
ביכולתה של החברה לאמוד את גודל פלח השוק של החולי הסובלי
משב' מוחי איסכמי בדרגת חומרה בינונית עד גבוהה מכלל החולי
הסובלי משב' מוחי איסכמי .יצוי  ,כי בעתיד עשויה החברה לבחו את
התאמת ה  DP b99לאוכלוסייה רחבה יותר של הסובלי משב' מוחי
איסכמי מהאוכלוסייה שבחרה להתמקד בה במסגרת  Phase IIIזה.
להערכת החברה ,תרופת ה  DP b99תתאי לכ  80 85%מהסובלי
משב' מוחי איסכמי ע השלמת הרחבת הפיתוח".
 .132לאור האמור ,נדחות טענות המבקשי בנוגע להפרות הדיווח בתשקי) בנוגע לשלב  IIIשל
המחקר .בנוס) ,אינני מקבל את הטענה כי היה ברור מראש כי שלב  IIIשל המחקר צפוי
להיכשל ,זאת בעיקר לאור התוצאות המספקות של שלב  IIbוהסכמת חברי ועדת ההיגוי
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)מומחי בעלי ש עולמי בתחו השב*( לקחת חלק בשלב  ,IIIכמפורט לעיל .יתרה מכ ,
התקשרות החברה ב  SPAע ה  ,FDAלצד הסכמת חוקרי ממדינות שונות )חוקרי מ 150
מרכזי רפואיי מ  18מדינות שונות( לערו את שלב  IIIשל המחקר כפי שתוכנ על ידי החברה,
מחזקי את המסקנה כי הכישלו לא היה ידוע מראש .אי לקבל טענה כי שלב  IIIנדו לכישלו
מקו שהגורמי האמורי אישרו את עיקריו והמתודולוגיה מאחוריו ,ועריכת מחקר במאות
חולי  .המבקשי לא הוכיחו אחרת.
 .133לסיכו " ,הטבעת המשקיע במידע עוד)" – זוהי תופעה שיש להימנע ממנה בהיותה מכבידה על
תהלי קבלת ההחלטה ומייקרת אותו .בנוס) היא מרתיעה משקיעי  .קבלת עמדת המבקשי
באופ שזו מובאת ומפורטת ,ה לגבי שלב  IIbוה לגבי שלב  – IIIהייתה עלולה בסבירות גבוהה
לגרו להתממשות סיכו זה של הטבעת המשקיע במידע עוד) .המדובר במידע לא מהותי,
מורכב ומסוב  ,שלא רק שאינו מקל על המשקיע הסביר אלא עלול להקשות עליו ולגרו לסיבו
נוס) בתהלי קבלת ההחלטה.
ה .הדיווחי הנוספי
 .134עד כה דנתי בדיווחי בתשקי) החברה .לצד הטענות בנוגע להטעיות בדיווחי בתשקי) החברה,
אות כאמור דחיתי ,טועני המבקשי להטעיות בדיווחי נוספי של החברה.
לצור כ  ,המבקשי מפני לדיווחי של החברה בה לטענת פורס מידע מטעה – מצגת
לקראת הנפקה ראשונה לציבור )להל " :המצגת הראשונה"( ,מצגת של החברה מיו 23.6.2010
)להל " :המצגת השנייה"( ומצגת של כת"ב מחודש פברואר ) 2010להל " :מצגת כת"ב"(.
בנוס) ,המבקשי מפני לראיו ע מנכ"ל החברה שהתפרס בעיתו גלובס ביו .11.1.2010
המבקשי טועני להטלת אחריות בגי הטעיות בדיווחי הנוספי מכוח סעי) 52יא לחוק
ניירות ער  ,סעי) 38ג לחוק ניירות ער )העוסק באחריות לדיווח שוט)( ופקודת הנזיקי .
להל אבח כל אחד מהדיווחי .
ה .1.המצגת הראשונה
 .135המצגת הראשונה פורסמה לקראת ההנפקה הראשונה לציבור .המבקשי מצטטי משפטי ,
חלקי משפטי ותיאורי מהמצגת הראשונה ,וטועני כי אלו מהווי הטעיה של המשקיעי .
אדו פרטנית בטענות ביחס לשלושה מוקדי דיווח במצגת הראשונה.
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דיווח ו'
 .136המבקשי מפני לדיווח הבא:
"התרופה המובילה בעול לטיפול בשב'"
"התרופה צפויה להתאי לכ  80%מחולי השב'".
לטענת המבקשי  ,המספרי אינ נכוני לגבי גודל האוכלוסייה המתאימה .מנגד ,המשיבי
טועני כי המספרי בדבר אוכלוסיית היעד הפוטנציאלית של התרופה צוינו במפורש בתשקי)
כחלק מהערכותיה העתידיות של החברה.
 .137יש לדחות את טענות המבקשי ביחס לדיווח ו' .בתשקי) החברה אכ דווח כי התרופה צפויה
להתאי לכ  80%מחולי השב* )ר' עמוד  101לתשקי) ,סעי)  131לעיל( .המבקשי לא הוכיחו
או ניסו להוכיח מדוע הנתו בדבר הצפי להתאמת התרופה לכ  80%מחולי השב* אינו נכו  ,ולא
העלו כל טענה מדוע לא מדובר "בתרופה המובילה בעול לטיפול בשב'".
דיווח ז'
 .138המבקשי מפני לדיווח הבא בשקופית מספר  9במצגת:
"שלב  :IIbהוכחה יעילות ובטיחות ב  150חולי ".
לטענת המבקשי הדיווח מהווה הטעיה חמורה ,שכ יעילות התרופה לא הוכחה בשלב .IIb
המבקשי טועני כי המשיבי בעצמ טענו כי מטרות המחקר ה "איתור הקבוצה שבה יש
לתרופה את ההשפעה המועילה ביותר" ו"להדגי את פוטנציאל היעילות של התרופה,
לאפשר למקד את המחקר ולאתר את המדדי הטובי ביותר לבחינת תוצאות המחקר".
משאלו מטרות המחקר ,לא נית  ,לשיטת  ,להצהיר כי הוכחה יעילות .המבקשי מוסיפי
וטועני כי מאחר ובניסוי השתתפו  150נבדקי )מחצית מה קבוצת ביקורת( ,ונמצאה
מובהקות רק בשליש מה )כ נטע ( ,משמע כי נמצאה מובהקות רק ביחס ל  25חולי .
המשיבי טועני כי תוצאות שלב  IIbהצביעו על סיגנל של יעילות בכלל אוכלוסיית המטופלי
שהשתתפו במחקר ,ובניגוד לטענות המבקשי – יעילות התרופה לא הוכחה ב  25מטופלי
בלבד ,אלא בכלל אוכלוסיית המטופלי שהשתתפה במחקר ,באופ מובהק סטטיסטית .כמו
כ  ,לטענת כאשר מדברי על הוכחת יעילות במחקר  ,Phase IIbבהכרח הכוונה להוכחת
פוטנציאל היעילות ,שכ לא נית להוכיח יעילות של תרופת מחקר אלא במחקר  ,Phase IIIוא)
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בתשקי) צוי כי המחקר בשלב  IIbהוא מחקר מגשש .המשיבי מוסיפי וטועני כי המצגת
הוצגה למשקיעי

מקצועיי

בעלי הבנה בסיסית בתחו

המחקר הקליני ,המביני

את

המשמעות והמטרה של שלב  IIbשל המחקר ,מה ג שלוותה בהסברי מקיפי  ,ועל כ הניסיו
להוציא חלקי משפטי מהקשר  ,מתו מצגת שלמה ,הוא מלאכותי ופסול.
 .139אכ  ,המטרה השניונית של המחקר הושגה ביחס לכל קבוצת המחקר )ר' דיו בפיסקה  110לעיל,
והמסקנה כי המטרה השניונית החלמה לפי מדד רנקי הושגה ביחס לכלל אוכלוסיית
המטופלי שהשתתפה בקבוצת המחקר  150מטופלי ( .לפיכ  ,טענת המבקשי כי הושגה
מובהקות רק ב  25מטופלי אינה נכונה ,ואינה משקפת את תוצאות המחקר ,כפי שהסבירו
המומחי מטע החברה.
ואול  ,האמירה כי "הוכחה יעילות ובטיחות ב  150חולי " אינה מיטבית ,וא) יתכ כי היה
מקו להשתמש בטרמינולוגיה המשקפת את המאפייני ה"מגששי " של שלב  IIbשל המחקר
)ושימוש במונח "פוטנציאל יעילות" חל) "יעילות"( .יחד ע זאת ,אי בכ ,כדי לקבל את הטענה
כי מדובר בפרט מטעה.
ראשית ,המדובר בדיווח שנית במצגת של החברה .על א) שהאיסור לכלול פרט מטעה חל ג
על מצגות שמפרסמת החברה לציבור )כש שחל על כל דיווח של החברה לציבור( ,הדעת נותנת
כי המשקיע הסביר בעל יכולת להבחי בי תיאור דברי שנית במצגת )שלעיתי מובא בקיצור
רב ולעיתי ג מלווה בהסבר( והמשמעות שיש לייחס לאותו תיאור דברי  ,לבי דיווח מלא
ומפורט שנית בתשקי).
שנית ,התיאור "הוכחה יעילות ובטיחות ב  150חולי " משק) את התוצאות הקליניות בשלב
 IIbשל המחקר באופ סביר ,זאת ג בהתא למסקנה כי החברה לא נדרשה לציי בצמוד
לתוצאות המחקר בתשקי) כי עסקינ במחקר "מגשש" )ר' פיסקה  120לעיל( .אינני סבור כי
הדגשת העובדה כי מדובר ב"מחקר מגשש" או "הוכחת פוטנציאל יעילות" חל) "הוכחה יעילות"
היה רלוונטי להחלטת ההשקעה של המשקיע הסביר ,בשי לב ליתר פרטי המידע במצגת
ולתיאור הנרחב בתשקי) החברה.
שלישית" ,הוכחת היעילות" הוצגה בהקשר שלב ) IIbולא באופ כללי העלול להטעות את
המשקיע הסביר כי התרופה הוכחה כ"עובדת"( .לפיכ  ,א) על פי שלא מדובר בניסוח מיטבי,
סבורני כי לא מדובר בניסוח מטעה ,לבטח לא כזה העלול להטעות את המשקיע הסביר בבואו
לקבל החלטתה השקעה רלוונטית.
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אשר ל"אוכלוסיית היעד" שנחשפה לפרסו המצגת ,המבקשי לא טענו בפני מי הוצגה המצגת
או לנסיבות פרסומה )או הא בכלל פורסמה לציבור הרחב ,שכ כזכור מדובר במצגת לקראת
הנפקה( .בהיעדר טענות או ראיות אחרות לעני  ,יש לקבל את טענת המשיבי כי המצגת הוצגה
בפני משקיעי מקצועיי בעלי הבנה מספקת בתוצאות מחקרי קליניי המביני את
המשמעות והמטרה של מחקר  ,Phase IIbקל וחומר כאשר נטע כי המצגת לוותה בהסברי .
כ או כ  ,ובהתא למסקנה לעיל ,ממילא קביעה זו לא מובילה למסקנה שונה.
לאור האמור ,סבורני כי המצגת ,כמכלול ,לא מהווה פרט מטעה בנוגע לסוגיית היעילות
שנמצאה בשלב  IIbשל המחקר.
דיווח ח'
 .140המבקשי מפני לדיווח הבא:
" DP b99הוכחה כיעילה עד  9שעות מקרות השב'".
 .141המבקשי לא העלו טענות פרטניות בנוגע לדיווח זה ,מלבד לציינו ,וכ ג המבקשי  .על כל
פני  ,התרשמי כי דיווח זה תוא את ההתייחסות בתשקי) החברה )ר' למשל דיווח א'(:
"...בנוס> ,מניתוח תוצאות הניסוי עלה כי לתרופה השפעה זהה על
משתתפי אשר קיבלו התרופה תו 6 ,שעות לאחר שלקו בשב' ועל
משתתפי שקיבלו התרופה בי  6 9שעות לאחר שלקו בשב' )כלומר ,על
פי תוצאות ניסוי זה ,החלו הטיפולי עמד על עד  9שעות לאחר קרות
השב'(".
 .142לבסו) ,אציי כי לא מצאתי לנכו להרחיב ביחס ליתר הדיווחי במצגת אליה הפנו המבקשי
מאחר וסבורני כי אלו אינ מהווי פרט מטעה:
" :DP-b99תרופה בשלב מתקד לשוק ענק.
 DP-b99הינה התרופה היחידה המטפלת ב"תהלי ,המוות" ) Death
 (Cascadeבכללותו.
חלו זמני רחב של  9שעות מתחילת השב' מאפשר טיפול במרבית
החולי .

 63מתו 68

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו
ת"צ  38731 08 15לוי ואח' נ' די פאר בע"מ ואח'

 31בדצמבר 2017

תוצאות מוצלחות בשלבי הקליניי  Iו  IIמצביעות על יעילות גבוהה
ובטיחות לחולי שב'".
 .143לאור האמור ,לא מצאתי כי המצגת הראשונה כוללת פרט מטעה ,וא> לא מהווה כמכלול פרט
מטעה.
ה .2.המצגת השנייה
 .144מאחר והמצגת השנייה כמעט וזהה למצגת הראשונה )והדיווחי אליה הפנו המבקשי
נכללי בשתי המצגות( ,המסקנה בדבר אי קיומו של פרט מטעה במצגת הראשונה יפה ג
למצגת השנייה.
אבהיר ,כי טענות המשיבי ביחס ל"אוכלוסיית היעד" נטענו ג בנוגע למצגת השנייה,
והמשיבי לא העלו טענות נוגדות בעניי  .כ או כ  ,וכפי שפירטתי לעיל ,ג בהנחה שהמצגות
פורסמו לכלל ציבור המשקיעי לא מדובר בפרט מטעה.
ה .3.מצגת כת"ב
 .145המבקשי מפני לשקופית שכותרתה  D Pharmבמצגת שפרסמה המשיבה  ,8כת"ב ,בעלת
השליטה בחברה בתקופה הרלוונטית ,בחודש פברואר ) 2010במצגת יש סקירה של תוצאות
חברות הפורטפוליו המהותיות של כת"ב(:
"תרופה לטיפול בשב' מוחי
 Pipelineעשיר ומתקד
תוצאות טובות ב  :Phase IIbהתרופה נמצאה יעילה ובטוחה
החל ניסוי  phase IIIבארה"ב ,אירופה ודרא"פ
גודל שוק פוטנציאליBlockbuster :
הנפקה ציבורית בת"א :גויסו  85מ' ש"ח"
לטענת המבקשי  ,הטענה כי התרופה נמצאה יעילה היא לא פחות מהטעיה מפורשת .כמו כ ,
אי הגילוי הוא "שקר שמחזק שקר קוד " )הכוונה ל"שקר" בתשקי) ובמצגת החברה
המוקדמת( ,והצגת גודל השוק כ"בלוקבאסטר" היא "אי אמת מכוונת".
המשיבי חוזרי על טענותיה ביחס למצגת הראשונה – כי תוצאות שלב  IIbהצביעו על סיגנל
של יעילות בכלל אוכלוסיית המטופלי שהשתתפו במחקר; כי כאשר מדברי על הוכחת
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פוטנציאל יעילות במחקר  ,Phase IIbבהכרח הכוונה להוכחת פוטנציאל היעילות ,שכ לא נית
להוכיח יעילות של תרופת מחקר אלא במחקר בשלב  ;IIIכי המצגת הוצגה למשקיעי
מקצועיי בעלי הבנה בסיסית בתחו המחקר הקליני ,המביני את המשמעות והמטרה של
שלב  IIbשל המחקר ,מה ג שזו לוותה בהסברי מקיפי  ,ועל כ הניסיו להוציא חלקי
משפטי מהקשר  ,מתו מצגת שלמה ,הוא מלאכותי ופסול.
 .146אי בידי לקבל את טענות המבקשי  .בהתא לתוצאות שלב  IIbהמחקר ולאור הדיו הנרחב
לעיל ,סבורני כי התיאור "תוצאות טובות ב  :Phase IIbהתרופה נמצאה יעילה ובטוחה" ביחס
להצלחה במטרות השניוניות שהוגדרו בשלב  IIbהוא סביר ,ואינו מטעה .יודגש ,כי הדיווח אינו
מתייחס ליעילות או תוצאות כלליות של התרופה ,אלא בפירוש לשלב  IIbשל המחקר .כ ,
בדומה למסקנתי באשר לדיווח ז' לעיל ,לא מדובר בניסוח אשר עלול להטעות את המשקיע
הסביר בבואו לקבל החלטת השקעה .אשר לטענה הכללית כי הצגת גודל השוק כ"בלוקבסטר"
היא שגויה ,המבקשי כלל לא ניסו להוכיח )וקל וחומר לא הוכיחו( מדוע לא כ הדבר.
בשולי הדברי אזכיר כי התובענה דנ הוגשה בש בעלי המניות של די פאר  ,כאשר כת"ב
בעצמה הייתה בעלת מניות בחברה בתקופת הפרסו  .הדעת נותנת כי קמה אחריות לבעל מניות
בגי דיווחי שלו ,קל וחומר כאשר מדובר בבעלת שליטה ,אול אינני נדרש להרחיב בעניי שכ
ממילא לא מדובר בפרט מטעה .כמו כ  ,אציי כי לא הועלו טענות פרטניות )מעבר לטענות
הכלליות( בנוגע לקשר הסיבתי והנזק הנגר כתוצאה מפרסו המצגת על ידי כת"ב ,כנדרש על
מנת לבסס עילת תביעה על בסיס מצגת כת"ב.
ה .4.הפרסו בעיתו
 .147המבקשי מפני לראיו ע מנכ"ל החברה דאז ,מר אלכס קוזאק )המשיב  ,(5שפורס ביו
 .11.1.2011הראיו פורס בעיתו גלובס ,והמבקשי מצטטי את הדברי הבאי ]ההדגשות
כפי שהופיעו בכתב התביעה[:
"'זו דילמה .עד שלב  IIניסינו להגיע כמה שיותר רחוק במער ,הניסויי
בכמה שיותר כס> ,והיינו מוכני לשל מחיר של זמ  .לא חשבנו אז בכלל
על שוק של מיליארדי  ,חשבנו יותר על אי ,לשל בסו> החודש למנקי .
היו אנחנו כבר רואי את המיליארדי מול העיניי  ,ואנחנו לא יכולי
להרשות לעצמנו להפסיד שנה או שנתיי מהשוק הזה בשביל השקעה
של  10מיליו דולר לפה או לכא ' .לחברה יש נכו לסו> ספטמבר  53מיליו
שקל בקופת המזומני .
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'לכ  ,עשינו שינוי בחשיבה .כיו  ,הדבר הכי חשוב לנו הוא להגיע לשוק
כמה שיותר מהר ,כדי לא לבזבז שנות פטנט' .הפטנט של החברה תק> עד
 ,2019כאשר בארה"ב נהוגה הארכה של  5שני נוספות ובאירופה 10
נוספות.
* ובכל זאת ,המשקיעי בבורסה אולי מוכני לוותר על כמה מאות מיליוני
דולרי  ,כדי לצמצ את הסיכו שכל כ ,הרבה כס> יוצא לחינ ?
'כבר עשינו את שלב  ,IIbניסוי יעילות רב מרכזי ,שבו היו לנו תוצאות
טובות ,כ ,שיש לנו בסיס להאמי במוצר ולהמר עליו בכל הכוח .מי שלא
נכנס לשלב  IIIע מוצר שהוא מאמי בו ברמה שהוא מוכ לשי עליו 50
מיליו דולר ולהרגיש ע זה נוח ,שלא ייכנס לשלב הזה .זה לא מקצועי'".
וכ את תגובת די פאר בדיווח לבורסה מיו ] 1.2.2011ההדגשות שלי ,ח.כ:[.
"...במסגרת הראיו העיתונאי ,מנכ"ל החברה אכ התייחס כאמור
לפוטנציאל המסחרי של המוצר המוביל של החברה ,ה ...DPb99ואשר
למועד דיווח זה נער ,בו ניסוי קליני  ,Phase IIIוזאת ככל שפיתוחו יושל
בהצלחה והמוצר המוביל יגיע לידי מסחור כעתיד .להערכת החברה ,היה
והמוצר המוביל יגיע לשלב מסחור ,פוטנציאל המכירות העולמי של המוצר
המוביל כהנחת חדירה מקסימאלית לשוק ) (Peak Saleעשוי לעלות על
מיליארד דולר לשנה .יצוי  ,כי הערכות האמורות לעיל פורסמו ג בדוח
התקופתי של חברה לשנת ...2009מובהר ,כי במועד דוח זה ,אי כל ודאות
כי ההערכות האמורות לעיל תתממשנה ו/או כי המוצר המוביל יגיע לכדי
מסחור ולפיכ ,,אי כל ודאות באשר לקבלת הכנסות בגי המוצר המוביל
ולעיתוי בהיק> האמור או בכלל .באשר לאמירה בנוגע להעדר תופעות
לוואי כאמור לעיל ,החברה מבהירה ,כי במסגרת ניסויי קליניי
שביצעה החברה במוצר המוביל עד כה ,לא התגלו תופעות לוואי מהותיות,
א ,אי כל וודאות כי לא תתגלינה תופעות לוואי מהותיות בקשר ע המוצר
המוביל בעתיד .בראיו האמור ,נאמרו מספר אמירות נוספות על ידי מנכ"ל
החברה אשר לגביה נית גילוי במסגרת דיווחיה השוטפי של
החברה...הערכת החברה בעניי  ,כמפורט לעיל ,הינה מידע צופה פני
עתיד...הערכה זו עשויה להתממש או שלא להתממש כאופ חלקי ו/או
באופ מלא .הגורמי העלולי להשפיע על כ ,הינ  ,בי היתר ,תוצאות
ניסויי עתידיי  ,שינוי ברגולציה ,העדר מקורות מימו עתידיי ,
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שינויי כתכנית העבודה של החברה ,תנאי השוק ,כניסה של מתחרי
לשוק היעד ו/או התממשות גור מגורמי הסיכו המפורטי בדוח
התקופתי"...
 .148בת"צ  33461 11 09אסולי נ' אפריקה ישראל השקעות בע"מ ,פיסקה  (13.2.2013) 40התייחס
השופט בנימיני לראיונות נושאי משרה בעיתונות:
"חברה השולחת את מנהלה הכללי להתראיי בנושא מצבה הפיננסי
וכדאיות ההשקעה בניירות ער ,שלה ,יודעת שמשקיעי אלו ,ברוב ,
אינ מעייני בדו"חות הכספיי שלה ואינ מסוגלי להבינ  :ה
ניזוני בעיקר מ העיתונות הכלכלית .מכא החשיבות שיש לייחס
לדברי הנאמרי בעיתונות על ידי נושאי משרה בחברה".
ולהרחבה ראו פסרמ  ,בעמ' .451 453
 .149דעתי דומה לעמדת השופט בנימיני בנוגע לחשיבות שיש לייחס לדברי הנאמרי בעיתונות על
ידי נושאי משרה .ואול  ,לא התרשמתי כי הראיו מהווה פרט מטעה כשלעצמו או פרט מטעה
יחד ע יתר דיווחי החברה .הבקשה לאישור דנ עוסקת בדיווחי החברה על תוצאות שלב IIb
ופרטי שדווחו בנוגע לשלב  .IIIהאמור בראיו לצד הדיווח המיידי של החברה תוא את
האמור בתשקי) והמצגות ,ג א דברי הרהב שנאמרו בראיו מביעי אופטימיות במידה
מסוימת ביחס להיק) מכירות החברה )זאת בשי לב שבתשקי) החברה ובמצגות מתוארת
התרופה כ  – blockbusterכינוי בז'רגו המקצועי לתרופה שמחזור המכירות השנתי שלה הוא
מעל מיליארד דולר(.
אציי  ,כי האמור בראיו היה יכול היה להיות רלוונטי לחלו הזמני שבי מועד פרסו הראיו
בעיתו ) (11.1.2011לבי מועד פרסו תגובת החברה בדיווח לבורסה ) ,(1.2.2011היינו חלו
זמני של כ  20ימי  ,שכ התיקו הבהיר את האמור בראיו ו"צינ " את התלהבות המשקיעי
מהראיו  ,ככל שהייתה כזו .ואול  ,ג ביחס לתקופה קצרה זו המבקשי לא העלו כל טענה
בנוגע לקשר הסיבתי או הנזק שנגר  ,כנדרש לצור ביסוס עילת תביעה בעניי .
בנוס) ,משפורס הראיו כשנה וחצי לאחר פרסו התשקי) וכחצי שנה לאחר פרסו המצגת
השנייה ,לא ברורי ניסיונות המבקשי לכרו בי הראיו לבי הדיווחי .
לאור האמור ,אני סבור כי אי לראות באמור בראיו או בתגובת די פאר לבורסה כפרט מטעה.
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המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו
 31בדצמבר 2017

ת"צ  38731 08 15לוי ואח' נ' די פאר בע"מ ואח'

סו> דבר
 .150משקבעתי כי כל דיווחי החברה אליה הפנו המבקשי לא כללו פרט מטעה )ובהתא לא הופרו
הוראות חוק ניירות ער ( ,ג אינני נדרש להרחיב על עילות התביעה לפי פקודת הנזיקי וחוק
החברות.
 .151על בסיס כל האמור לעיל ,הגעתי למסקנה כי לא קיימת אפשרות סבירה שטענות המבקשי
תוכרענה לטובת הקבוצה .לפיכ  ,הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחית.
 .152המשיבי העלו שלל טענות נוספות ,בי השאר ביחס להתיישנות ,הקשר הסיבתי בי המצגי
לנזק שנגר  ,כימות הנזק ,הסתמכות והגנות מכוח ניירות ער  .הואיל וממילא הגעתי למסקנה
כי יש לדחות את הבקשה ,אי מקו להתייחס לטענות אלה.
 .153פסיקת הוצאות לחובת המבקשי אגב דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית דורשת מבית
המשפט להתחשב בשיקולי הרתעת תובעי מייצגי פוטנציאליי  ,ועל כ יש לנהוג במתינות
מאוזנת ככל שלא עסקינ בבקשת סרק או בבקשה שהוגשה בחוסר תו לב )ראו :רע"א 5188/16
אי.די.בי חברה לפתוח בע"מ נ' שמיע ואח' ,פיסקה  ;(13.12.2016) 10ע"א  2729/14ארומה
אספרסו בר נ' נג'  ,פיסקה  ;(24.3.2016) 5אי.אר.אמ ,בפיסקה .(32
 .154המבקשי  ,ביחד ולחוד ,יישאו בהוצאות המשיבי  ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד
בס כולל של  50,000ש"ח )הסכו כולל מע"מ(.

נית היו  ,י"ג טבת התשע"ח 31 ,בדצמבר  ,2017בהעדר הצדדי .
חתימה
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