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 .3מוטולה אברהם
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השופטת (בדימ') ברכה אופיר-תום – יו"ר;
ד"ר מאיר סוקולר – חבר;
ד"ר לאה פסרמן-יוזפוב ,עו"ד – חברה.

החלטת המותב
לפי סעיף 22נא לחוק ניירות ערך
מבוא
 .1שלוש הן ההפרות לפי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1918-להלן – "חוק ניירות ערך" או
"החוק") אותן ייחס יו"ר רשות ניירות ערך (להלן – "יו"ר הרשות") לארבעת
המשיבים בשתי הפרשות שבתיק מינהלי זה (להלן יחד – "המשיבים").
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ההפרה האחת נשוא הפרשה הראשונה ,היא הפרת שימוש במידע פנים ,לפי ס"ק ()9
לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק; השנייה ,הפרת דיווח ,לפי ס"ק ( )6לחלק ג'
לתוספת השביעית לחוק (להלן – "הפרשה הראשונה").
ההפרה השלישית ,נשוא הפרשה השנייה (להלן – "הפרשה השנייה") היא הטעיית
הרשות ,לפי סעיף 37סז לחוק ,שנגזרה כפי שיוסבר בהמשך ,מן השתיים הראשונות
(כולן יחד להלן – "ההפרות").
 .7המשיבה מס ,1 .חברת אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (להלן – "אפריקה תעשיות",
או "המשיבה") הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל
אביב .עיקר עיסוקה בתחום עיבוד ושווק מוצרי פלדה ובתחום הקרמיקה .אפריקה
תעשיות מחזיקה בבעלות מלאה בחברת נגב קרמיקה בע"מ (להלן – "נגב") העוסקת
בעיצוב ובייצור מוצרי גמר לבניה ולעיצוב פנים.
עד חודש פברואר  ,7017הייתה נגב חברה ציבורית אשר  10%ממניותיה הוחזקו בידי
הציבור.
המשיב מס ,7 .אברהם נובוגרוצקי (להלן – "נובו" ,ככינויו בפי אנשיו) הוא כלכלן
ושימש בתקופה הרלוונטית כמנכ"ל אפריקה תעשיות וכיו"ר דירקטוריון נגב.
לחברת אפריקה תעשיות ולנובו ,ייחסה הרשות את כל שלוש ההפרות נשוא הדיון,
הן ,כמוזכר ,הפרות של שימוש במידע פנים ,אי הכללת פרט חשוב במסמך והטעיית
הרשות.
המשיב מס ,. .אבי מוטולה (להלן – "מוטולה") שימש בתקופה הרלוונטית לדיון זה,
כמנכ"ל נגב.
למשיב זה ,ייחסה הרשות שתי הפרות ,הן ,אי הכללת פרט חשוב במסמך והטעיית
הרשות.
המשיב מס 6 .הוא אלון הרפז (להלן – "הרפז") רואה חשבון במקצועו ,ששימש
בתקופה הרלוונטית לדיון זה ,כמנהל הכספים של אפריקה תעשיות וכדירקטור
בחברת נגב ,והיה אחראי על דיווחיה של אפריקה תעשיות ,לרשות ניירות ערך.
הרשות ייחסה למשיב זה הפרה אחת של הטעיית הרשות נשוא הפרשה השניה.
 ..אין בתיק זה מחלוקת בין הצדדים באשר לעיקרי העובדות העומדות ברקע ההפרות
הנטענות .בבסיס הדיון ניצבת אליבא דשני הצדדים ,עסקת יצוא קרמיקה רבת היקף
(להלן – "העסקה" או" ,עסקת הקרמיקה") שנחתמה ביום  76במאי  ,7017בין נגב
ובין חברת הקרמיקה הקנדית המובילה ,היא ,אולימפיה טיילס אינטרנשיונל
(( )Olympia Tile International Incלהלן – "אולימפיה").
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אין מחלוקת על עצם קשירתה של עסקת הקרמיקה בין שתי החברות במועד הנ"ל;
אין מחלוקת על תוכנו של ההסכם שעליו חתמו שתי החברות במסגרתה (להלן –
"ההסכם") ואין מחלוקת על חשיבות העסקה מבחינתה של נגב .עיקר המחלוקת
נסוב סביב הארועים שקדמו לחתימת ההסכם ,קרי ,סביב שאלת טיבם ומהותם של
המגעים העסקיים שהתנהלו בין שתי החברות בתקופה שקדמה לחתימת ההסכם,
היא התקופה בין תחילת מרץ - 7011מאי ( 7017להלן – "התקופה הרלוונטית").
בעוד ,לגישת באת כוחו המלומדת של יו"ר הרשות ,עו"ד מודעי (להלן – "ב"כ
הרשות") המדובר הוא ,במשא ומתן בין נגב ואולימפיה שהחל להתנהל למעשה
בסביבות יוני-יולי  ,7011והפך להיות מהותי בדצמבר -7011ינואר  ,7017הרי ,לגישת
באי כוחם המלומדים של המשיבים ,לא כך .לשיטתם ,לא נוהלו בין נגב ובין
אולימפיה מגעים עסקיים מהותיים לגבי העסקה ,לכל אורך התקופה הרלוונטית,
ורק לקראת סוף מאי  ,7017נפתח משא ומתן אינטנסיבי בין אנשיהן של שתי
החברות ,שנמשך ארבעה ימים בלבד ,והביא לחתימת ההסכם ביום  76במאי .7017
 .6השאלה ,מתי ובאיזה שלב הפכו המגעים בין נגב ובין אולימפיה בנושא עסקת
הקרמיקה ,למידע מהותי כמשמעותו בדיני ניירות ערך ,היא אם כן ,השאלה
המרכזית הניצבת בבסיס המחלוקת בין הצדדים לדיון זה ,בשתי הפרשות נשוא כתב
הטענות המינהלי אשר הוגש על ידי ב"כ הרשות (להלן – "כתב הטענות").
נפקותה של שאלה זו ,יש לומר מיד ,היא רבה .על פי ההכרעה בה ,ייקבע בסופו של
יום ,אם בצעו המשיבים את ההפרות נשוא כתב הטענות ,או ,האם פעלו הם בכל
הנוגע לעסקת הקרמיקה ,מבלי חריגה מן החוק.
האירוע העומד בלב הפרשה נשוא הדיון שלפנינו ,לצד עסקת הקרמיקה ,הוא,
יציאתה של המשיבה ,אפריקה תעשיות ,ביום  13בינואר  ,7017בהצעה לציבור
לרכישת מניות נגב שבאחזקתו (להלן – "הצעת הרכש") .הצעת רכש זו ,נענתה
במלואה ביום  .0בינואר .7017
אין חולק ,כי שום אזכור אודות מגעים עסקיים שהתנהלו בין נגב ובין אולימפיה
לעניין עסקת הקרמיקה בתקופה הרלוונטית ,לא גולה בהצעת הרכש ,הגם שנגב
הובילה את העסקה ,ומניותיה הן שהיו נשוא הצעת הרכש.
האם היה בהתנהלות זו של המשיבים משום שימוש במידע פנים? האם בוצעה בכך
הפרה של אי דיווח? והאם ,הטעו המשיבים את הרשות כאשר הכחישו בפניה ,לאחר
מעשה ,קיומם של מגעים כאמור?
תשובת ב"כ הרשות לשאלות הנ"ל ,היא חד משמעית ,לאמור ,ההפרות בוצעו .שהרי
לשיטתה ,משמדובר היה במגעים מהותיים שניהלה נגב לקראת עסקה גדולה ,ברור
הדבר ,שאילו ידע הציבור על אלה עובר להצעת הרכש ,מביא לשיפור התנאים
לניצעים בהצעת הרכש ,על כל המשתמע מכך.
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טיעון זה יידון בהמשך ,ביתר הרחבה.
אין צריך לומר ,כי לא זו גישתם של המשיבים לשאלות הנ"ל.
במרכז טיעוניהם הציבו המשיבים ,שורה של טענות עובדתיות ,פרשניות ,לצד טעון
משפטי ,בהם התייחסו בעיקרו של דבר ,אל טיב הקשרים בין נגב ואולימפיה בתקופה
הרלוונטית לעסקה.
במסגרת התיזה שהציגו בפנינו ,טענו ב"כ המשיבים ,כי גם אם היו מגעים כלשהם בין
נגב ואולימפיה בתקופה הרלוונטית ,כנטען ,לא היו אלה מגעים מהותיים בעלי
השלכות של ממש על נגב או על חברת האם שלה .בפועל ,דובר לשיטתם ,ב"נסיונות
שיווק" חד צדדים מצד נגב שהתאמצה לשכנע את אולימפיה להיכנס למשא ומתן
עימה על עסקה ,שזו האחרונה כלל לא גילתה עניין בה .משמעות הדבר היא,
לשיטתם ,כי הבסיס העובדתי להפרות הנטענות נגד המשיבים ,על רקע התנהלותם
בתקופה הרלוונטית ,לא קם ,וממילא ,גם לא הבסיס המשפטי להפרות אלה.
במישור המשפטי ,היפנונו ב"כ המשיבים אל הפסיקה שדנה בסוגיה זו ,היפה
לשיטתם ,גם לענייננו ,הכל ,כפי שיורחב בהמשך.
 .3על מנת לרדת לחיקרן של טענות הצדדים בפרשה הראשונה ,כתמציתן עד כאן ,ועל
מנת לבחון הבסיס הראייתי לתקפותן של אלה ושל אלה ,אין מנוס מסקירה מקפת
של מפת הארועים בתקופה הרלוונטית ,לפי סדר התרחשותם (להלן – "סקירת
האירועים") ובמקביל ,סקירת התנהלותם של המעורבים בעסקה והתייחסותם אליה
בזמן אמת ,ובעת חקירתם ברשות.
אשר לפרשה השניה ,בהיות פרשה זו פונקציה ונגררת של הפרשה הראשונה ,תיבחן זו
רק לאחר תום הדיון בראשונה.
ויודגש ,בצדק העירו ב"כ המשיבים ,בכתב התשובה שהוגש לנו (להלן – "כתב
התשובה") כי יש לבחון את הארועים הרלוונטיים לדיון ,לא על פי הדברים שנאמרו
עליהם לאחר מעשה ,אלא ,לפי התרחשותם בזמן אמת .בלשונם" :לשיטתנו,
הבחינה הנכונה הינה בחינה אובייקטיבית של העובדות כפי שהן היו בזמן אמיתי
ללא פרשנות של מעורב כזה או אחר על מנת לבחון הן את מהותיות העסקה ביחס
לעסקי נגב ,והן את סיכויי העסקה במועד הצעת הרכש" (כתב התשובה ,ס' .)107
(הדגשה זו ,וכל ההדגשות מכאן ואילך ,אינן במקור).
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השתלשלות האירועים והראיות המתייחסות ,בפרשה הראשונה
 .1ביום  22בפברואר  ,2111נורתה אליבא דב"כ הרשות ,יריית הפתיחה בחברת נגב,
לתחילת דיון "בעסקה הגדולה" עם אולימפיה ,שאליה חתרה נגב מאז.
באותו יום ,התקיימה ישיבת דירקטוריון החברה ,בה נסקרה השקעתה במפעל החדש
שעל הקמתו הוחלט עוד בשנת ( 7010להלן – "המפעל החדש") ואשר שאלת מימונו
עמדה עדיין על הפרק (ראו ,פרוט' ישיבת הדירקטוריון ,סומן עס .)11.1.12 1
במהלך הישיבה ,כך הפרוטוקול שהוצג לנו ,הודע לנוכחים מפי סמנכ"ל הכספים של
נגב ,אביהו איבשיץ (להלן – "איבשיץ") כי החברה תקבל מימון של  76מיליון ש"ח
ממרכז ההשקעות ,מתוקף היותה "מפעל מאושר" ,ואולם זאת ,בתנאי שתוכל
להצביע על גידול ביצוא שלה ,בהיקף של כ 73%-לפחות מתוצרת המפעל אותה עת,
הכל ,כנדרש על פי חוק עידוד השקעות הון ,התשי"ט .1939-בתוך כך הובהר לנוכחים,
כי "לחברה יש שת"פ עם חברת אולימפיה וכי נגב נמצאת במגעים לכניסה לשוק
בצפון אמריקה".
 .2בחודש מרץ  ,2111התקיימה בארה"ב תערוכת קרמיקה ,תחת הכותרת
 .2111 Coveringsלתערוכה הגיעו נציגי נגב מן הארץ ,בהם המשיבים מוטולה ונובו,
אשר נפגשו שם עם נציגי אולימפיה ,בהם מנכ"ל החברה ,ג'ורג' גל (להלן – "ג'ורג'").
במפגש זה ,כך ב"כ הרשות ,הביע ג'ורג' בפני אנשי נגב ,הסכמתו העקרונית לכך שנגב
תרחיב את המכירות לאולימפיה באופן משמעותי .העיד על כך רוני רופ ,מנהל היצוא
של נגב (להלן – "רופ") שסיפר בעדותו ברשות ,כי בפגישתו עם ג'ורג' בתערוכה,
הבהיר לו כי נגב מתכוונת להרחיב עסקיה עם אולימפיה "לכוון העסקה הגדולה",
כלשונו .לדבריו ,הסכים ג'ורג' לשיתוף פעולה עם נגב ,בתנאי שתעמוד בקריטריונים
של אולימפיה (הודעה 1א ,עמ'  8ש' .)2-71
בהתייחסו לשאלת החוקרת ,על הדברים שגם הוחלפו בתערוכה בין ג'ורג' לנובו,
השיב רופ" :נובו אמר לג'ורג' שרוצים להרחיב את המכירות לאולימפיה .שרוצים
להסכים איתם על זה שאולימפיה יקנו הרבה יותר ממה שהם קונים עכשיו .נובו
וג'ורג' שוחחו ביניהם ברוח נעימה על העמקת הפעילות המשותפת ....נובו הביע
שם את נכונות נגב להתרחב עם אולימפיה וג'ורג' הביע את הסכמתו לכך" (הודעה
1ב ,עמ'  6שו' .)16-1
אשר לנובו עצמו ,דבריו שלו על המפגש בתערוכה היו מינוריים יותר .לפי עדותו ,אחת
ממטרות נסיעתו לתערוכה ,הייתה להכיר את ג'ורג' ,שממנו אכן התרשם במהלך
המפגש עימו ,על ההתיחסות הרצינית של החברה שלו לנושא" :לא דובר בה על
כמויות ועל מחירים ועל מו"מ אלא סיפרתי לו על הנושא של הקמת המפעל ושאנו
מרחיבים אותו וביקשתי שיהיו חיוביים לגבי הקניות ממפעל נגב בירוחם ....הוא
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שמע את הדברים ,הוא לא אישר או דחה ...פשוט שמע בהקשבה את הדברים שלי"
(הודעה 8א ,עמ'  1שו' .)78-11
העיד על כך גם מוטולה שסיפר בחקירתו ברשות ,כי אכן דיבר בתערוכה עם ג'ורג',
והודיעו כי נגב מעוניינת בעסקה גדולה עם אולימפיה .מטרת הפגישה הייתה ,אליבא
דידו ,להזיז דברים" :שנובו יתן דחיפה לעסקה הגדולה עם אולימפיה .רצינו לממש
את הפוטנציאל איתם".
בהמשך הוסיף" :רצינו את העסקה עוד קודם לכן...ידענו שהולך לקום מפעל חדש
וקידמנו את הקמתו ,היה לנו חשוב להכניס להילוך יותר גבוה את ההתקדמות
לקראת עסקה גדולה עם אולימפיה" (הודעה 6א ,עמ'  11שו' .).1-77
מול העדויות הנ"ל של אנשי נגב ,עליהן סמכה הרשות טעוניה ,העמידו ב"כ המשיבים
עדויות אחרות שמשכו למזעור משמעותו של המפגש בתערוכה  ,ובמרכזן ,עדותו של
ג'ורג'.
בעדותו ברשות ,אישר ג'ורג' ,כי נגב אכן פנתה אל אולימפיה כשנה או שנה וחצי קודם
לחקירת הרשות ,אלא ,שלפנייה זו לא הייתה כל חשיבות בעיניו .המפגשים שקיים
עם אנשי נגב ,היו לדבריו ,מגעים שיגרתיים שכמותם נוהגת אולימפיה לקיים עם
ספקיה ,חדשות לבקרים ,כולל ,לגבי עסקאות שוטפות (הודעת ג'ורג' ,עמ'  ,6שו' 12-
 ,13עמ'  ,3שו' .)9-8
כך או כך ,לפי עדותו של ג'ורג' ברשות ,שתאמה בהחלט את עמדת המשיבים בפנינו,
לא התנהל באותם ימים ,ולפחות עד מאי  ,7017כל משא ומתן לעסקה גדולה בין נגב
לאולימפיה ,להוציא ,פניותיה של נגב לאולימפיה ,שהיא מצידה גילתה אדישות
לנושא (הודעת ג'ורג' ,עמ'  ,69שו'  ,16עמ'  ,37שו'  ,11-1.עמ'  ,36שו' .)19-12
עדותו של ג'ורג' תידון בהמשך.
 .8ביום  11ביוני  ,2111ביקרה בארץ מנהלת הפיתוח של חברת אולימפיה ,קוני
ברילרי (להלן – "קוני") שהתארחה אצל חברת נגב .בפגישתה עם אנשי נגב במפעל
בירוחם ,הציג לה רופ מוצרים חדשים שיוצרו בחברה ,וזאת לטענת הרשות ,על מנת
לשכנעה ,להגדיל המכירות לאולימפיה ,כפי שעולה מעדויותיהם של אנשי נגב.
בעדותו ,סיפר רופ כי הסביר לקוני באותו מפגש ,שנגב מעוניינת להרחיב את הפעילות
מול אולימפיה פי עשרים ,ותשובתה של קוני הייתה שתשמח (הודעה 1א ,עמ'  11שו'
.)8-.
גם מוטולה ,מנכ"ל נגב ,התייחס בחקירתו לביקורה זה של קוני במפעל ,שנועד
כדבריו "לקדם את העסקה ארוכת הטווח עם אולימפיה" .בעדותו הסביר עוד:
"החלום שלנו היה להגיע לעסקה גדולה עם אולימפיה וזה מה שניסינו לקדם.
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החלום שלנו הפך להיות יותר מוחשי כיון שידענו שבעקבות המפעל החדש נוכל
לספק לאולימפיה את מה שהם צריכים" (הודעה 6א ,עמ'  2שו' .).7-73
לשאלת החוקרת ,מה סוכם באותה פגישה בין רופ ובין קוני ,ענה מוטולה כי אינו
זוכר אך "מאמין שהם דיברו על קולקציות" (הודעה 6א ,עמ'  8שו' .)7-1
נובו מצידו ,לא זכר את הפגישה ,לא זכר אם עודכן לגביה ,ולא ידע כיצד סוכמה.
לדבריו ,אילו היו דברים מהותיים היו הם מובאים בוודאי לידיעתו (הודעה 8א ,עמ' 2
שו' .)78-71
אל מול העדויות האלה ,שוב היפנונו ב"כ המשיבים לעדותו של ג'ורג' ,שחזר וטען כי
מבחינת אולימפיה לא היו המגעים עם נגב אלא בזבוז זמן .הסכמת מנהליה להיפגש
עם אנשי נגב באה לדבריו ,מתוך נימוס בלבד .קוני ,כך הסביר ,היא אדם מנומס
ואינה אומרת "לא" למי שעומד מולה במישור העסקי .ממילא ,המשיך וטען ,אין
לקוני סמכות להחליט אם לקדם שיתוף פעולה ,אם לאו (הודעת ג'ורג' ,עמ'  ,11שו'
 ,71-11עמ'  ,17שו' .)70-1
 .9בימים שבין  22-22ליולי  ,2111התקיים עם זאת ,ביקור של ג'ורג' עצמו בארץ,
שבמהלכו נפגש גם הוא עם אנשי נגב וביקר במשרדי החברה ובמפעלה בירוחם.
רופ ,שהתייחס בעדותו לביקור הזה ולהשלכותיו על הקשרים עם אולימפיה ,סיפר כי
במפגשיו עם ג'ורג' במהלך הביקור ,סוכמה ביניהם המסגרת להסכם ,כולל הכמויות
של הסחורה היעודה ,שנעו בין  1ל  2מיליון מ"ר אריחים בשנה ,וזאת ,על בסיס
הסכם חתום והתחייבות ברורה לאספקה חודשית קבועה .עדיין לא ראה בכך סוף
פסוק .בלשונו" :נכון שג'ורג' נתן לי את המסגרת הכמותית לעסקה – את הכמות,
אבל עוד היתה דרך ארוכה לפנינו .אז זה אולי היה שלב טרומי ,אבל בדצמבר
בפגישה העסקה היתה בשלב יותר מתקדם" (הודעה 1ב ,עמ'  3שו'  .)13-6לאחר מכן
הוסיף" :לא רציתי דיבורים באויר .גורג נתן לי בפגישה את התשובה הזו לראשונה"
(הודעה 1א ,עמ'  ,11שו' .)79-71
על התייחסותו של רופ בזמן אמת אל הסיכומים אליהם הגיע עם ג'ורג' בביקורו
בארץ ,ניתן ללמוד מן ההתכתבויות שלו בדוא"ל (להלן – "המיילים") שנתפסו
במהלך הבירור המינהלי ברשות.
בשני מיילים ששלח רופ למוטולה במהלך ביקורו של ג'ורג' בארץ (מסומנים פג 21
 12.1.12ופג  )12.1.12 22העלה פרטים מן הביקור ,בציינו בהם בין היתר ,כי ג'ורג'
מוכן לשתף פעולה ב"היקפים גדולים" של  7-1מיליון אריחים בשנה.
כך גם במייל נוסף (סומן פג  )12.1.12 11ששלח רופ למוטולה ,בו סיכם את הביקור
של ג'ורג' בארץ ,בהדגישו ,כי לאחר הימים בהם בילה עם ג'ורג' הוא "משוכנע ,נחוש
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ובטוח" שניתן להביא עסקה ענקית לנגב ,וכי לג'ורג' יש רצון אמיתי לעבוד עם נגב,
וכי הכל שאלה של מחיר וכדאיות לשני הצדדים.
ברוח דברים זו ,סיפר גם מוטולה בעדותו ,כי מטרת הפגישה עם ג'ורג' הייתה
"להגדיל את המכירות לאולימפיה  ...הכל היה חלק מדין ודברים של רצון להגיע
אתם לעסקת מכירות גדולה  ...לא היו הבנות עסקיות למיטב זכרוני".
בהמשך טען" :ג'ורג' למעשה הבהיר לנו החלום שלנו לא מופרך ,כלומר הרצון שלנו
למכור כמות כזו  ...הוא ריאלי אם נצליח לעמוד במחירים ובמוצרים .הוא למעשה
אישר בפגישה הזו שזה אפשרי" (הודעה 6א ,מ'  9שו'  ,.7-77עמ'  10שו'  ,.7-1עמ'
 ,11שו' .)11-1
לא כך נובו ,שלטענתו לא עודכן בנושא הפגישה עם ג'ורג' ולא ידע עליה .בלשונו:
"כנראה שמוטולה לא חשב שיש שם יותר מקצה חוט עדין .כי המחירים לא היו
אטרקטיביים וגורג אמר את זה וזה עוד היה רעיון רחוק  ...אולי זה לא נראה
למוטולה מספיק רציני באותו שלב אחרת הוא היה שולח לי מייל קצר בנושא"
(הודעה 8א ,עמ'  ,9שו' .)70-18
על תוצאות ביקורו של ג'ורג' בארץ ,ביקשה ב"כ הרשות ללמוד גם מן המייל ששלח
רופ אל ג'ורג' לאחר הביקור (סומן עס  )12.1.12 14בו מנה את הפעולות שבהן יש
לנקוט על פי הסיכום ביניהם ,בהעירו ,כי הוא סמוך ובטוח שנגב ואולימפיה יכולות
להתקדם לקראת עסקה גדולה  - Major deal -לטובת שני הצדדים.
בתשובתו של ג'ורג' למייל של רופ ,שלא איחרה לבוא ,הודה לרופ על האירוח,
בהוסיפו ,כי עליהם לשוב ולהיפגש כדי "לגבש הסכם" שיספק את שני הצדדים.
מול ההתכתבות האופטימית הזו בין רופ וג'ורג' ,שבאה בעקבות ביקורו של ג'ורג'
בארץ ,הציבו בפנינו שוב ,ב"כ המשיבים ,את עדותו של ג'ורג' שניתנה כעבור זמן
ברשות ,שם אמר דברים שונים לחלוטין .לפי עדותו זו ,לא היה ביקורו בחברה ,אלא,
ביקור נימוסין שהשתלב בביקור מקרי שלו בארץ ,לא יותר .לדבריו ,הציגו לו אנשיה
של נגב ,בעת ביקורו במפעל בירוחם ,מוצרים שנראו רע ,ואשר לא היו מתקבלים
אצלם בכל מקרה .מכל מקום ,המשיך וטען ,הוא מצידו הבהיר לרופ שהמחירים של
נגב אינם אטרקטיביים ,וכי על נגב להתחרות במחירים הנמוכים של האיטלקים .יחד
עם זאת ,מנשאל על ידי החוקרת ,אם היה זה חלק מטכניקה של משא ומתן לכריתת
הסכם ,אישר ג'ורג' ,שכך (הודעת ג'ורג' ,עמ' .)12-1.
 .10במהלך אוגוסט  ,2111הוצגה בפני יו"ר הדירקטוריון של אפריקה תעשיות ,איזי
כהן ,מצגת שנועדה לשכנעו בהקמת המפעל (להלן – "מצגת אוגוסט") .נובו ומוטולה,
כך מסתבר ,נכחו גם הם במהלך המצגת.
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ֹלמצגת צורף שקף שהתייחס אל חלק היצוא עליו אחראי רופ ובו נתונים על המגעים
עם אולימפיה באותה עת ,כפי שראה אותם רופ.
מן השקף עלה בין היתר כי נגב הייתה מצויה אותה עת "במו"מ עם אולימפיה בקשר
להסכם אספקה ארוך טווח בכמויות גבוהות ( 1-1.2מ"ר)" וכי "פוטנציאל המכירות
השנתי הוא  11מיליון דולר" ((סומן עס .)12.1.12 12
כשנחקר במסגרת הבירור המנהלי על המצגת והשקף ,הסביר רופ ,כי זו נועדה לבשר
למנהלים שנגב הולכת לקראת עסקה גדולה .עם זאת ,טען ,ניתן לראות כי הנתונים
במצגת אינם מדויקים ואינם זהים לנתונים שסוכמו בסופו של דבר בהסכם.
על שווי העסקה שבדיון ,כמופיע במצגת ,טען" :זה נתון שקבעתי לבד על סמך
השערה שלי שהמחיר יהיה  2דולר למ"ר ולכן הכפלתי אותו בכמות שג'ורג' אמר לי
וככה קבעתי את השווי של העסקה .זה מה שהערכתי שיסגר .גורג' גם הציג לנו
בכמה הוא קונה מאחרים ,ככה שידעתי לקראת מה אנחנו הולכים" (הודעה 1א ,עמ'
 ,19שו'  ,.7-70עמ'  ,70שו' .)3-1
ב"כ המשיבים בקשו לא לייחס משמעות לאמור בשקף .המצגת לשיטתם ,הייתה
חלק מתחזית היצוא של המחלקה של רופ ,ולא שיקפה מציאות קיימת .בטענם כן,
הצביעו ב"כ המשיבים על עדותו של מוטולה שטען ,כי כאשר מדברת המצגת על
נתונים כמו כמויות סחורה ופוטנציאל מכירות ,אין הכוונה אלא להערכה בלבד,
שנגזרה מן השיחות שהתקיימו בין רופ לג'ורג' .לדבריו ,האמירה במצגת המתייחסת
אל משא ומתן מתקדם ,ואל עסקת ענק בהיקף  10מיליון דולר ,לא הייתה אלא
השאיפה לאלה .בלשונו:
"זה מה שרצינו שיהיה .אז מה אם כתוב .לא היה מו"מ איתם אז ...שוב ,זה מה
שרצינו שיהיה ,לא ניתן לקרוא לזה מו"מ ...דיברנו איתם מה צריך לעשות כדי
להגיע לעסקה גדולה ,אני מסכים ,בין אם שיחות בארץ ובין אם שיחות בחול,
שיחות בצרסאי איך אפשר למכור לך יותר ממה שאני מוכר היום ...חלקנו עם
אולימפיה את החלום שלנו ...זה מה שרצינו שיהיה".
כך גם נובו ,אשר שוב לא זכר אם נכח בכנס בו הוצגה מצגת אוגוסט ,הגם שלדבריו
הגיוני להניח שכן .אפשר ,לדבריו ,שבמצגת הובאו שאיפותיהם של מנכ"ל נגב ושל
רופ להגיע לעסקה גדולה עם אולימפיה ,הא ותו לא .לא נכון היה ,לשיטתו ,להציג כך
את הדברים בפני היו"ר איזי כהן באותו שלב מוקדם .בלשונו:
" ...אפילו אם הדברים נכתבו והוצגו אני רואה בהם שאיפות וחלומות של אבי ושל
רוני שהם אנשי שווק מדהימים ,עם חלומות מאוד גבוהים שלפעמים ממומשים...
אני חושב שזה טעות שאמרו במצגת מומ – כי היו צריכים לכתוב בה – עברנו שלב
בדרך לעסקה הגדולה" (הודעה 8א ,עמ'  ,1.שו'  ,13-17עמ'  13שו' .)9-2
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כך גם איזי כהן ,מושא הצגתה של המצגת ,שהבין לדבריו מנתוניה ,כי עדיין לא דובר
במשא ומתן לקראת קשירת עסקה .בלשונו" :אני חושב שבראיה אחורית המילה
מו"מ פה בשקף לא מצביעה על מו"מ אלא על כוונה של הצדדים להגיע להסכם
ארוך ,כי לא היו עדיין תנאים מוסכמים למתווה עסקה על השולחן .המצגת שהוצגה
לי מדברת על כוונות הצדדים למכור בין מיליון למיליון וחצי מ"ר" (הודעה 9א ,עמ'
 ,10שו' .)18-13
דבריו אלה של יו"ר דירקטוריון אפריקה תעשיות תואמים את עמדת המשיבים ,ועל
כך בהמשך.
השאלה בהקשר זה ,היא כטענת ב"כ הרשות ,מדוע לא הובאו דברים כהוויתם? או,
מדוע תוארו במצגת "כוונות" כאילו היו הן אירועים שהתרחשו בפועל.
 .11ביום  21בספטמבר  ,2111או בסמוך לו ,שוב נפגשו נציגי נגב ,בהם רופ
והטכנולוג הראשי של נגב ,ראובן קושמן (להלן – "קושמן") עם נציגת אולימפיה,
קוני ,והפעם ,בבית עיצוב הקרמיקה ,אסמלגלס שבאיטליה.
פגישה זו ,תואמה עם קוני ,לטענת ב"כ הרשות ,לאחר ביקורו של ג'ורג' בארץ ,כעולה
מחלופת המיילים בין רופ-ג'ורג'-וקוני (סומנה עס  .)12.1.12 14מטרת הפגישה
הייתה ,אליבא דרשות ,בחירת קולקציה של אריחים על ידי קוני ,שלפיה תייצר נגב
את אריחיה עבור אולימפיה במסגרת העסקה הגדולה .דבר זה משתקף היטב אליבא
דב"כ הרשות מעדותו של רופ בה הסביר" :הפגישה באיטליה היתה בקשר לעתיד
ולהסכם שרוצים עם אולימפיה ...כבר אז ביולי-אוגוסט ניהלנו איתם דיאלוג ,או
שתקראי לזה מו"מ כמו שאתם אוהבים לקרוא לזה .וג'ורג' נתן לנו להבין
שבמחירים האלה אנחנו לא נוכל למכור להם כמויות גדולות כמו שדובר" (הודעה
1א ,עמ'  17שו' .)72-8
בהמשך שב וטען" :מטרת הפגישה עם קוני הייתה להתחיל בפתוח מוצרים לקראת
העסקה הגדולה עם נגב .חד משמעית .קדמו לפגישה עם קוני בצ'רסאי מיילים
בהם דובר על זה שמטרת הפגישה היא פיתוח מוצרים לעסקה העתידית הגדולה
שאנו רוצים לעשות עם אולימפיה .לאור העובדה שפתוח לוקח כשמונה חודשים .על
המיילים האלה היו מכותבים רון ואבי תמיד ...פעולות קונקרטיות ננקטו לקראת
העסקה .אז כבר התחלנו לראות את הכוון" (הודעה 1ב ,עמ'  3שו' .)13-10
לא כך מוטולה בהודעתו ברשות ,בה טען כי הנסיעה עם קוני לאיטליה הייתה כדי
"לבנות קולקציה נקודה" .לפי דבריו ,לא היה ברור מה בדיוק ייצא מן הקשר הזה,
אבל" :רצינו ליצר קולקציה ביחד" ,כלשונו (הודעה 6א ,עמ'  16שו' .)13-3
אשר לנובו ,הוא ,כך טען שוב ,לא ידע אם מטרת הפגישה עם קוני באיטליה הייתה
כדי לבחור קולקציה לעסקה גדולה .לטענתו ,לא הכיר את הליכי עיצוב האריחים,
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ולא הבין מדוע יש לבחור עיצוב ,זמן רב כל כך מראש טרם הקמת המפעל החדש
(הודעה 8א ,עמ'  ,11שו' .)7.-70
במייל מסוף אוקטובר  , 7011ששלח רופ לקושמן( ,סומן עס  )12.1.12 2ציין רופ כי
נגב קיבלה את רשימת המוצרים שבחרה קוני לקולקציה ,וכי לאחר הבחירה הסופית
של אולימפיה ,תנהל נגב בראשות מוטולה ,משא ומתן ישיר מול רייכמן וג'ורג'
לסגירת העסקה .לבסוף ציין ,כי נגב עברה שלב נוסף בדרך לעסקה הגדולה.
כשנשאל נובו לדעתו על תוכן המייל של רופ ,השיב" :המייל הזה מראה את מה
שהיה ,שהיו מגעים מתקדמים יותר כבר להבשלת העסקה ,אחרי שדובר על כמויות
כלליות ,ואחרי שנבחרו דוגמאות ועיצובים של קולקציה" (הודעה 8א ,עמ'  16שו'
.)7.-1.
בהמשך טען עם זאת ,כי בחירת קולקציה איננה חלק ממשא ומתן ,כך שגם אם היו
כלשונו" ,מגעים ראשוניים לעסקה גדולה באותו שלב" ,עדיין היו אלה "במסגרת
מגעים ראשוניים לקראת עסקה" .עדיין נדרש היה לדבריו ,לראות איך נגב מייצרת
בעצמה את הדוגמאות .את דבריו אלה סיים נובו בהכריזו" :אכן .העסקה
משמעותית .וברוכים אלו שעשו אותה .אבל בין בחירת קולקציה לדיבורים לעסקה
הדרך היא מאוד מאוד מאוד ארוכה בטח עם חברה כמו אולימפיה" (הודעה 8א ,עמ'
 16שו'  ,.1-71עמ' .)72-1 ,13
האמנם כך?
מוטולה שהתבקש להתייחס אל המייל הזה של רופ ,צמצם אף יותר את משמעותו:
"זה סתם מילים שהוא אומר ,לא היתה התקדמות מיוחדת בעסקה ,אין שום דבר
יש שם מילים ,הוא איש שווק ...אני חושב שאולי מבחינת מה שהוא כותב זו
התקדמות שהוא קיבל את המוצרים שאולימפיה רוצים לקולקציה ...אי אפשר בלי
השלב הזה בדרך לעסקה ...אי אפשר לעשות שום עסקה בלי שיבחרו מוצר ...אין
כאן משהו משמעותי מספיק ,יש כאן תהליך שגרתי בתחום אחריותו של רוני"
(הודעה 6א ,עמ'  12שו'  ,.7-17עמ'  ,18שו' ;)11-1
לטענת ב"כ המשיבים יש להסיק שוב מן המייל הזה ,כי גם את דובר בבחירת
קולקציה לכמות אריחים גדולה ,הרי שזו לא נועדה לעסקה הגדולה ,אלא ,למכירות
השוטפות של נגב .והרי בפועל ,כך טענו ,בחירת הקולקציה לעסקה הגדולה ,נעשתה
רק לאחר חתימתה ,במאי  .7017ממילא ,גרסו גם הם ,אין לראות בבחירת
הקולקציה ,שלב במשא ומתן ,כך שטענת ב"כ הרשות כי דובר בשלב משמעותי במשא
ומתן היא נעדרת יסוד.
שוב ,העמידו ב"ב המשיבים במרכז טיעוניהם אלה ,את עדותו של ג'ורג' ,ולצידה
הפעם ,גם התצהירים של קוני ושל קושמן ,שצורפו על ידם לכתב התשובה.
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בעדותו אכן המעיט ג'ורג' ,ממשמעות המפגש עם קוני באיטליה .לדבריו ,לא בשל
העסקה עם נגב הגיעה קוני לאיטליה ,אלא ,לצורך ענייניה האחרים .כך או כך,
המשיך ,אין לראות במפגש הזה ,אלא מחווה של "אדיבות" שגילתה אולימפיה כלפי
נגב (הודעת ג'ורג' ,עמ'  70שו'  ,70-9עמ'  ,71שו' )19-1
כך גם קוני עצמה ,בתצהיר שהוגש לנו על ידי ב"כ המשיבים ,בו הדגישה כי כלל לא
התלהבה מן המוצרים שראתה בנגב ,לא בביקורה בארץ בספטמבר  ,7011ולא בכלל.
כך או כך ,הסבירה ,לא הייתה כוונה ליצור אריחים במיוחד עבור אולימפיה ,אלא,
למכור מוצרים למלאי של אולימפיה.
לדבריה ,רק לאחר חתימת ההסכם במאי  ,7017נפגשה עם קושמן כדי לבחור
קולקציה לעסקה (נספח 1ג לכתב התשובה ,ס' .)12 ,17-10
אם כן ,גם המפגש באיטליה ,היה לפי דבריה בתצהיר ,חסר תועלת.
דברים דומים עלו גם מתצהירו של קושמן בנושא זה ,לפיהם ,לא נועדה הנסיעה של
נציגי נגב וקוני לאיטליה ,לבחירת קולקציה ייעודית לעסקה הגדולה עם אולימפיה,
אלא למכירות השוטפות ,וללא קשר לעסקה (נספח 1ב לכתב התשובה ,ס' .)71-12
ושוב ,מתבקשת השאלה ,מדוע אם כן לא הובאו כך הדברים בהתכתבויות בהן דובר
על "העסקה הגדולה"? איך ומדוע קיבלו פתאום הדברים גוון מינורי בעדויות הללו?
 .17ביום  31באוקטובר  ,2111פנתה חברת נגב למשרד התעשייה והמסחר (להלן –
"התמ"ת") בבקשה למענק במסגרת הכרה בה כ"מפעל מאושר" (מכתב הפנייה סומן
עס  .)11.1.12 2בטופס הבקשה (להלן – "הפנייה לתמ"ת") ציינו הפונים בין היתר:
"החברה נמצאת במשא ומתן עם חברת הפצה בארה"ב לגבש הסכם התקשרות
לאספקת אריחים בכמויות גדולות בהרבה מאלו המסופקים כיום ,היעד הוא להגיע
לכך שלפחות  22%מהייצור המתוכנן יהיה לייצוא".
ויודגש כאן ומיד ,הכרזה זו של החברה בפנייתה לרשות הממלכתית ,בה הודיעה לה
במלים מפורשות על קיום משא ומתן עם חברת הפצה לצורך גיבוש הסכם
התקשרות ,לצורך עמידה בתנאי המענק ,לא יכולה הייתה להיות הכרזה בעלמא.
הכרזה כזו חייבת הייתה גיבוי בשטח.
לא כך ,כמסתבר ,סברו המשיבים ואנשיהם ,בעדויותיהם ברשות ,בהן נמנעו מייחוס
משמעות לפנייה זו ולתוכנה .לשיטתם של ב"כ המשיבים ,אין להסיק מן האמור
בטופס הפנייה לתמ"ת ,כי נגב סברה שהייתה מצויה אותה עת בשלבי משא ומתן
מתקדמים לקראת עסקה גדולה ,ולא היא .מה שעניין את התמ"ת ,לדעת ב"כ
המשיבים ,לא היה מצב עסקיו של הפונה ,אלא ,הצפי לעתיד .כך בלשונו של עו"ד
אדרת בדיון בפנינו" :התמ"ת בוחן את הנושא לפי תחזית ,לפי ציפיות ולא לפי
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דברים קונקרטיים בפועל ...את המענק בוחנים בדיעבד לאור המצב בפועל" (פרוט'
הדיון מיום  ,1.2.701.עמ'  ,.שו'  ,.2-.1עמ'  ,6שו' .)7-1
בעניין זה ,העיד אלון פורז (להלן – "פורז") הבעלים של חברת שירותי ייעוץ בתחום
תמריצי מדינה ,שבמשרדו הוכנה הבקשה לתמ"ת .לדבריו ,לא ידע בעת הכנת הפנייה
לתמ"ת ,באיזה שלב עומדים המגעים בין נגב ובין אולימפיה ,אלא שלכך לא הייתה,
לדעתו ,חשיבות בעיני התמ"ת ,שבחן את מצב הדברים לאחר מעשה (הודעה 7א ,עמ'
 ,1שו' .).7-6
בהמשך לפנייה לתמ"ת ,זומנה פגישה בין אנשי נגב ,מוטולה ואיבשיץ ,ובין נציגי
התמ"ת ,שהתקיימה ביום  72בנובמבר  ,7011בפגישה זו הציגו אנשי נגב בפני נציגי
התמ"ת ,את תכניות ההשקעה של החברה במפעל החדש ,ואת הצפי שלהם לעמידה
בתנאי המענק ,כולל ,על רקע הקשרים עם אולימפיה שאותם הציגו בפניהם.
על הפגישה הזו העיד מוטולה ברשות .בלשונו" :סיפרנו מה הולך בחברה ,בנגב ומה
אנו רוצים לעשות איך אנו רוצים לעשות ,הבטיחו לעזור ...התמ"ת הבהירו שצריך
לעמוד ב 22-אחוז היקף יצוא ...אנחנו אמרנו שאנחנו מקווים לעמוד בזה" (הודעה
6א ,עמ'  ,18שו' .).7-73
העיד על כך גם שגב שסיפר" :בפגישה זו שטחנו את תכניותינו לגבי ההשקעה
במפעל החדש ,וסיכויינו לעמוד בתנאי הקבלה של המענק ...אכן הוצגה האפשרות
לממש את אותם קשרים עם אולימפיה על מנת להשיג מטרה זו" (הודעה 1א ,עמ'
 ,17ש' .)8-1
פורז ,שטען בחקירתו כי אינו זוכר מה נאמר בפגישה ,זכר עם זאת" ,כי דובר על
אולימפיה וכי הכוונה להגדיל את היקפי הייצוא בארה"ב בשאיפה על ידי חברת
אולימפיה" (הודעה 7א ,עמ'  ,2שו'  .)19-1וכן" :לא הוצג משהו קונקרטי ,הוצגו
הכוונות כי היה ברור לכולם כי יהיה צורך להגדיל את הייצוא וחברת אולימפיה
הייתה האפשרות הכי טובה" (הודעה 7א ,עמ'  ,2שו' .).7-73
שוב ,חזרו נציגי נגב ונפגשו עם אנשי התמ"ת ביום  24בינואר  ,2112לצורך דיון בנושא
המענק .בפגישה זו הציגו נציגי נגב ,בהם ,שגב ,אביהו ליפשיץ ואלון פורז ,בפני נציגי
התמ"ת ,מצב אופטימי ממש לגבי המשא ומתן שניהלה נגב עם אולימפיה באותם
ימים ,כעולה מעדויותיהם של נציגי נגב ברשות.
כך ,שגב ,אשר סיפר בעדותו כי דיבר בפגישה על רצונה של נגב "להרחיב את הקשר
הרב שנים עם אולימפיה ,ולקבל בזכות הייצוא את המענק" .ובהמשך" :אני חושב
שבהחלט הצגנו להם תמונה חיובית על יכולותינו לקיים את התנאים לסגירת עסקה
עם אולימפיה בכפוף למחירים שנציג להם .הרגשנו מספיק בטחון שעסקה כזאת
עם אולימפיה תהפוך למציאות" (הודעה 1א ,עמ'  11שו' .)70-11
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לדבריו ,היה זה הוא שמסר לארנון יוסף ממשרד התמ"ת ,במהלך הפגישה ,את פרטי
התכניות של נגב לעניין ההסכם שעתיד להיחתם בינה ובין אולימפיה ,לרבות ,נתונים
על כמויות האריחים שאמורים להימכר לפי העסקה העתידית ,ולרבות ,השפעת
ההסכם על פוטנציאל הייצוא של החברה (הודעה 1א ,עמ'  ,11שו' .)71-71
לאחר מכן הסתייג ,בהעירו ,כי ההסכם עם אולימפיה "לא הוצג כסגור אלא שאנו
חותרים לכיוון זה" (הודעה 1א ,עמ'  ,11שו' .).0-72
לשאלת החוקרת ,האם יצא נציג התמ"ת מן המפגש ,בהרגשה שההיתכנות מול
אולימפיה היא מאד גבוהה ,השיב" :נגב בהחלט העריכה שקיימת סבירות לסגירת
הסכם עם אולימפיה" .לשאלה ,איך נציג התמ"ת ידע כי המשא ומתן עתיד להתגבש
תוך מספר חודשים השיב" :הבהרנו לו שאנו מנסים לגבש הסכם עם אולימפיה
שיאפשר קבלת מענק השקעה" (הודעה 1א ,עמ'  ,12שו' .)10-7
גם פורז ,היועץ ,העיד כי המידע בדבר המשא ומתן נמסר למשרדו על ידי נציגי חברת
נגב ,ועל כך הסתמך המשרד בהכנת הבקשה .ממילא ,טען ,קבלת המענק לא הייתה
תלויה במצב העסקים של נגב באותו מועד ,אלא ,במכסת יצוא עתידי.
במייל ששלח פורז ביום  71בינואר  ,7017יומיים לאחר המפגש ,ציין כי נציג התמ"ת
הודיעו במפגש ,כי יתקשה להוציא המלצה מבלי נתונים עכשוויים .רופ שהתייחס
להערה זו הבהיר במייל תשובה מיום  78בינואר  7017כי "עסקת אולימפיה תאפשר
את קבלת המענק ,כי אני מאמין שיש סיכוי גבוה מעל ל  21%לסגור את העסקה".
אישור למקור האינפורמציה בתמ"ת ,ניתן גם מפי נובו ,שהבהיר כי מה שהוצג
לתמ"ת הוצג על סמך המגעים עם אולימפיה עד אותו שלב.
ביום  2בפברואר  ,7017נשלחה המלצת מרכז ההשקעות לאישור המענק לנגב ,אל
התמ"ת ,כשהיא חתומה על ידי נציג מרכז ההשקעות ,ארנון יוסף (ההמלצה סומנה
עס  .)11.1.12 4כך ,בין היתר ,נכתב בה על פוטנציאל היצוא של נגב:
"באחרונה מתקיים מו"מ עם חברת "אולימפיה טיילס" מטורנטו ,בבעלות האחים
רייכמן למכירות בהיקף של  .1.2מיליון מ"ר החל מתחילת המפעל החדש הצפויה
ברבעון ראשון של  ...2114חוזים עם החברה הקנדית צפויים להיחתם תוך מספר
חודשים ויאפשרו לחברה להגדיל את היצוא באופן משמעותי באופן שעשוי להוות
מעל  22%מתוספת המחזור".
נתונים אלה ,עליהם סמך מרכז ההשקעות המלצתו ,נמסרו לתמ"ת ,לפי כל היגיון ,על
ידי אנשי נגב ,הגם ,שב"כ המשיבים הטילו ספק בכך.
כך גם ,מנכ"ל נגב עצמו ,מוטולה ,אשר הודיע מפורשות בעדותו ,כי אנשי נגב "מסרו
לו [לנציג התמ"ת] את הפרטים הללו ...סביר להניח שזה מה שאמרו לו ,מי שהיה
בפגישה" (הודעה 6א ,עמ'  76שו' .)79-77
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בכל מקרה ,המשיכו ב"כ המשיבים וטענו ,אין לייחס חשיבות למצג שהציגו נציגי נגב
בפני התמ"ת ,שהרי ,מצב קשריה של נגב עם אולימפיה לא היווה פקטור לאישור
בקשת המענק .מה שעניין את התמ"ת היו הנתונים העתידיים ,ולא מצב העסקים
עובר להגשת הבקשה .הא ראיה לשיטתם ,שהתמ"ת לא התייחס לעניין אולימפיה,
ואף ראה להמליץ על ערבויות בהן חויבה נגב להבטחת עמידתה בתנאי המענק ,וזאת,
בחריגה מוחלטת מן המקובל .בלשונו של שגב" :חברות אף פעם לא נותנות ערבות.
והסיבה שהגענו להבנה עם ארנון לגבי הערבות היא כי הוא לא שוכנע ביכולת
החברה לבצע ייצוא ...נתקלתי רק פעם אחת במישהו שקיבל אישור הכולל ערבות"
(הודעה 1א ,עמ'  ,8שו' .)70-2
לדבריו" ,משרד התמ"ת צריך להשתכנע שאו שקיים ייצוא בפועל או שקיים
פוטנציאל .ממילא אם לא מומש הפוטנציאל בדיעבד וחברה קיבלה מענקים היא
תדרש להחזיר אותם בחזרה" (הודעה 1א ,עמ'  ,9שו' .)17-8
עדיין שאלה היא ,כפי שגורסת ב"כ הרשות ,האם ניתן לקבל שנגב הציגה בפני
התמ"ת מצג לפיו מתקיים משא ומתן בינה ובין אולימפיה לקראת סגירת עסקה
שתבטיח הגדלת היצוא שלה ,כאשר בפועל לא היה כל בסיס לטענה זו ,לפי טענת ב"כ
המשיבים? והרי ,טופס הבקשה לתמ"ת שעל הכנתו עמלו אנשיה של נגב ,מדבר
לעצמו ,כמו דברי המעורבים בהגשתו.
ויוער ,למרבה הצער ,לא הוצגו בפנינו מסמכים שהוגשו לתמ"ת ,שבוודאי יכולים היו
להאיר את המידע שהניחו אנשי נגב בפני התמ"ת ,הן בבקשת המענק ,והן במפגשיהם
עימם .כן גם לא נחקרו אנשי התמ"ת שהיו מעורבים בתהליך הטיפול בפנייה למענק.
לטענת ב"כ המשיבים ,אין להסיק על רקע זה ,מן הבקשה לבדה ,על אופיו של המצג
שהונח בפועל בפני התמ"ת.
טענה זו אינה מקובלת עלינו .והרי ,כל שנטען בנושא זה כנגד המשיבים ,נסמך על
עדויות אנשיה של נגב ,שכנגדם קשה לטעון שהיו מוטים לטובת הרשות ,ולהיפך .יש
לראות במי שעסקו בקידום נושא המענק מטעם נגב ,עדים ישירים ,שנכחו בכל
המגעים עם התמ"ת ,והעידו עליהם מכלי ראשון.
עד כאן ,פרשת התמ"ת .אשר לנפקותה על הנושא שבדיון ,זו תידון בהמשך.
 .1.במהלך חודש נובמבר  ,2111בסמוך לפנייתה של נגב לתמ"ת כמפורט לעיל,
התחילו להגיע ארצה ,לפי עדויות אנשי נגב ,דוגמאות אריחים מבית העיצוב
האיטלקי ,ובהמשך ,הגיע גם חלק מן האריחים עצמם שאותם בחרה קוני בביקורה
המוזכר באיטליה .מן העדויות הסתבר ,כי שליחת האריחים מאיטליה התעכבה
בעטיים של היצרנים האיטלקים ,ועקב כך ,חלו שיבושים גם בהכנת הסחורה בנגב
ובארגון המשלוח לאולימפיה.
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רופ ,שנשאל בחקירתו על האריחים שבחרה קוני בצ'רסאי ,ועל מועד הגעתם ארצה,
הסביר" :המתנו לקבל את הפורטפליו הראשוני מהחברות האיטלקיות לפי מה
שקוני בחרה בפגישה שלנו בצרסאי .והיו עיכובים והעסק נתקע ,ולא זז ,האיטלקים
תקעו אותו .אני התכוונתי להציג כבר הכל לאולימפיה מוכן בנובמבר ולצערי ראיתי
בנובמבר שבית העיצוב לא עמד בכך".
לשאלת החוקרת ,אם היו אלה הדוגמאות לעסקה הגדולה השיב רופ בחיוב" :פתוח
הדוגמאות האלה היו עבור העסקה הגדולה ....הפתוח הזה נועד חד משמעית
לעסקה הגדולה .כמובן שאחרי שמתקבלות דוגמאות מבית העיצוב אצל קוני ,אז נגב
צריכה לייצר בעצמה את כל הדוגמאות האלה" (מתוך הודעה 1ב ,עמ'  ,3שו',.1-12
עמ'  ,1שו' .)1-1
חיזוק לדבריו של רופ שהדוגמאות יוצרו עבור העסקה הגדולה ,עולה מן המיילים
שנתפסו בבירור המינהלי.
במייל של רופ לקושמן מתחילת נובמבר (סומן עס  )12.1.12 3ציין רופ ששוחח עם
ג'ורג' וזה ביקש לוחות זמנים בקשר להגעת הדוגמאות לקנדה ,וכי הוא מרגיש שגם
מהצד של אולימפיה יש רצון אמיתי בכיוון סגירת העסקה .לפי דבריו במייל ,הבטיח
בית העיצוב התייחסות להזמנה שטרם הגיעה ,והוא מכל מקום ,ביקש ,ללחוץ עליהם
כדי לזרז העניינים.
במייל נוסף מסוף נובמבר (סומן עס  )2.1.12 14הודיע רופ לקושמן ,כי הוא תקוע עם
העסקה בגין התרשלות בית העיצוב ששלח "חבילה עלובה" ביותר ,כאשר חלק מן
הדוגמאות הגיעו שבורות ובלי הדפסים.
במייל של רופ לקושמן ,מספר ימים לאחר מכן (סומן פג  )12.1.12 22הודיעו רופ כי
הגיעה מאיטליה חבילת דוגמאות עלובה שלא הייתה קרובה לקולקציה שנבחרה על
ידי אולימפיה ,וגם בה רק חלק קטן מן האריחים שקוני בחרה .בהמשך העיר:
"אולימפיה רציניים מאי פעם ובשיחה עם גורג הבנתי שיש רצון אמיתי ללכת על
העסקה עם נגב" ,עם זאת הסביר ,כי ללא קולקציה מנצחת יהיה קשה להתקדם.
מייל זה ,כך אליבא דב"כ הרשות ,כמו האחרים של רופ מאותם ימים ,מבטאים את
אמונתו במשא ומתן שאמור היה להסתיים בהסכם ,כדבריו ,במהלך הרבעון הראשון
של שנת ( 7017ראו ,עג  ,12.1.12 2פג  ,12.1.12 24עס  ,2.1.12 11עס .)12.1.12 2
מול ראיות אלה של הרשות ,העמידו ב"כ המשיבים את תצהירו של קושמן עצמו ,בו
טען כי כלל לא נבחרה קולקציה לאולימפיה בפגישה עם קוני ,וכי הקולקציה לעסקה
הגדולה נבחרה בפועל רק לאחר חתימת ההסכם במאי ,וייצורה הוחל רק בדצמבר
 .7017עובדה זו ,יש לומר ,לא נסתרה בשום שלב.
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 .16ביום  1בדצמבר  ,2111נפגשו מוטולה ורופ עם נשיא אולימפיה רייכמן ועם ג'ורג'
במשרדי אולימפיה בקנדה .מפגש זה ,לפי גישתה של ב"כ הרשות ,היה פסגת
המפגשים עם אולימפיה עד אז ,שהרי ,במהלכה הביע רייכמן ,הסכמתו העקרונית
לעסקה ,בנוסף לברכת הדרך שהעניק לאנשי נגב אם יעמדו בתנאים של אולימפיה,
בסוגיית המחיר והאיכות .על כך העידו אנשיה של נגב שהשתתפו במפגש.
לדברי רופ ,עלה "נושא העסקה הגדולה" לדיון במהלך המפגש ,שבמסגרתו דנו על
הדוגמאות והמוצרים שנמצאים בהכנה בנגב בעקבות הביקור עם קוני באיטליה ,וכן
דובר על מכירת "הכמות הגדולה והעתידית החל מ."2114
בהמשך התייחס לדברים שנאמרו לרייכמן במפגש" :אמרנו לו שאנחנו הולכים
לעשות עסקה גדולה שהמפעל החדש יספק את התוצרת של העסקה הגדולה ,והוא
נתן לנו את ברכת הדרך לבוא עם המוצר הנכון והמחיר הנכון לעסקה הגדולה.
הדיבורים היו באופן כללי" (הודעה 1א ,עמ'  76שו' .)17-9
מוטולה ,שנכח במפגש ,הסביר" :דיברנו על החברה ,דיברנו על איך אפשר לקדם
עסקה מול אולימפיה ,ומה צריך לעשות כדי לסגור עסקה גדולה מול אולימפיה...
שאנחנו רוצים להגיע לעסקה הגדולה".
לשאלת החוקרת מדוע לדעתו הסכים רייכמן להיפגש עמם ,השיב מוטולה" :הוא
מנכ"ל החברה הוא דמות פעילה אנחנו בקשנו להיפגש איתו ...הסכים להיפגש
איתנו כי ג'ורג' סיפר לו עלינו והוא רצה להיפגש איתנו לחימום היחסים של נגב
איתו ,אם זה לעסקה גדולה או קטנה" (הודעה 6א ,עמ'  ,19שו' .)70-.
לדבריו ,נובו ידע על תוצאות הפגישה מאחר שעודכן על ידו ,במיוחד ,לגבי רצונו של
רייכמן להתקדם בעסקה גדולה (הודעה 6א ,עמ'  71שו' .)1.-1
נובו מצידו העיד ,כי לא השתתף במפגש בקנדה ,ואף לא זכר מטרתה .עם זאת ציין,
כי מוטולה רצה שיגיע לשם ,מאחר שהאמין כי לנוכחותו תהיה תרומה "לחימום
האווירה" עם משפחת רייכמן .לגופו של עניין טען נובו ,כי הוא בטוח שלא דיברו עם
רייכמן על כמויות או על מחירים .לדבריו ,גם לאחר שובו של מוטולה מן המפגש
בקנדה ,עדכנו מוטולה לדבריו ,בתוצאותיה ,קרי" ,שהפגישה היתה חיובית שריכמן
קיבל אותם בחיבה רבה ושניתן יהיה להתקדם איתו" (הודעה 8א ,עמ'  12שו' ,.7-71
עמ'  18שו'  ,.7-1עמ'  19שו' .)13-1
במייל של רופ אל מוטולה ,לאחר הפגישה עם רייכמן (סומן עס  )12.1.12 1הזכיר כי
באופן עקרוני קיבלו נציגי נגב מרייכמן את ברכת הדרך ,את הסכמתו להרחבת
הפעילות עם אולימפיה ולצעידה משותפת לקראת ביצוע עסקה גדולה .כך ,אף
שהדרך עוד הייתה ארוכה לדבריו .עדיין היה צורך לטפל בהכנה ובהצגה של
הקולקציה לאולימפיה ,גם בקשר למכירות  7017וגם לצורך חתימה על הסכם סגור
לשנים  701.ואילך.
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ומוטולה אישר בהודעתו" :רייכמן אמר שהוא ישמח לקדם איתנו את הרחבת
הפעילות" (הודעה 6א ,עמ'  ,19שו' .)76-71
במייל אחר ששלח רופ לאחר הביקור באולימפיה למספר מכותבים ,בהם ,קושמן,
שגב ומוטולה (סומן עג  )12.1.12 2סיכם את הביקור .שוב ,עולה מן המייל כי רייכמן
אישר עקרונית שיש להתקדם אל עסקה גדולה לקראת  ,701.וכי אפשר וצריך להגיע
להסכם בפרק זמן של מספר חודשים ,ולא יאוחר מסוף הרבעון הראשון של .7017
מן המייל הזה משתקפת היטב האופטימיות של רופ ממצב המגעים עם אולימפיה
באותה עת ,כשבסיומו הוא מבטא אמונתו שאם תהיה לנגב קולקציה מתאימה יוכלו
אנשיה לשבת מול ג'ורג' במשא ומתן ולסגור סופית את העסקה.
כאשר נשאל בחקירתו על דבריו במייל ,השיב רופ" :אלה דברים שסוכמו עם ג'ורג'
לא עם ריכמן כי איתו לא נכנסו לפרטי העסקה כאמור ...מה שהיה עם ג'ורג'
בביקור שלנו בדצמבר – זה שחודד להם שבמהלך  2112המפעל הנוכחי יספק להם
כמות של עד  211אלף מטר והכל בכפוף לאישור המוצרים העתידיים"
ובהמשך" :היה לי חשוב להניע את התהליך ושנסכים איתם על תחילת מכירות
במידי במסגרת העסקה הגדולה" (הודעה 1ב ,עמ'  ,1שו'  ,.7-70עמ'  ,2שו' .)17-1
למייל הזה התייחס גם מוטולה ,שהסביר" :הוא מספר על פגישה אופטימית,
ושאפשר להתקדם קדימה ושהמגעים לקראת עסקה גדולה מתקדמים .עדין צריך
להעביר להם דוגמאות לקולקציות ,שריכמן ישמח לבצע איתנו עסקה ושאין עדין
קולקציה ...רייכמן אמר ,אני אשמח לבצע אתכם עסקה ולהתקדם אתכם...
החשיבות של הפגישה עם ריכמן היתה בעיקר ...שהוא אמר לנו אני אשמח לקיים
אתכם עסקה" (הודעה 6א ,עמ'  ,70שו' .).0-13
אל מול העדויות הנ"ל שהציגה ב"כ הרשות ,העמידו בפנינו באי כוחם המלומדים של
המשיבים ,את התיזה שלהם ,לפיה ,כלל לא נתן רייכמן הסכמתו לעסקה ,ולהיפך.
בפועל ,שלחם "לעשות שיעורי בית".
בטענם כן ,הפנונו ב"כ המשיבים אל העדויות המצביעות לשיטתם ,על העדר נפקות
למפגש הזה ,כמו גם אל העובדה שהרשות מצידה נמנעה ,מטעמיה היא ,מחקירתו של
רייכמן על המפגש; עובדה היוצרת ,לטענתם ,חזקה כי דבריו סותרים את עמדת
הרשות.
בנקודה זו בקשו ב"כ המשיבים לאמץ דבריו של רופ בחקירתו ברשות ,לפיהם,
רייכמן בנימוס אמר שיש מקום להגדיל את המכירות לאולימפיה ,אך שלח את נגב
להכין שיעורי בית.
עדות משמעותית אף יותר בנקודה זו ,היא לשיטתם ,עדותו של ג'ורג' ,שגם ממנה
בקשו להסיק ,כי אין כל אחיזה לגרסה בדבר "ברכת הדרך" שנתן רייכמן לאנשי נגב,
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שנהג בהם כפי שנהג ,אך ורק מתוך נימוס .ממילא ,כך ג'ורג' ,כל המפגש בין רייכמן
ובין רופ ומוטולה לא נמשך אלא דקות מספר ,שבסופן אמר להם רייכמן פשוט ,אם
יש לכם הצעה עבורי תנו אותה (הודעת ג'ורג' ,עמ'  ,78שו'  ,71-19עמ'  ,79שו' ,71-1
עמ'  ,.0שו' .)11-1
 .13ביום  12בינואר  ,2112פורסם על ידי אפריקה תעשיות ,המפרט להצעת הרכש
שנדונה לעיל ,ואשר עמדה בבסיס ההפרות שיוחסו למשיבים בתיק זה.
יוזכר ,בהצעת הרכש דובר על רכישת  1,.12,830מניות של נגב מן הציבור ,בנות 1
ש"ח ע.נ .כל אחת המהוות כ 10%-מהון המניות המונפק של חברת נגב ומזכויות
ההצבעה בה (מפרט הצעת הרכש באסופת המסמכים שסומנה עס .)21.1.12 2
לטענת ב"כ הרשות ,לאור עליית המחיר של מניית נגב באותם ימים ,ולאור העובדה
שהמחיר המוצע בהצעת הרכש היה נמוך ממחיר השוק של המניה ,לא היה סיכוי רב
שההצעה תיענה על ידי הציבור .על רקע זה ,תוקן מחיר המניה המוצע.
במצב דברים זה ,כך עו"ד מודעי ,ברור שפרסום מידע חיובי חדש לגבי אפריקה
תעשיות בנקודת זמן זו ,עשוי היה להעלות את שער המניה מעבר לשיעור שבו הוצעה,
ולאלצה להעלות את המחיר המוצע בשיעורים גבוהים אף יותר מן המחיר המתוקן.
מכאן ,אליבא דידה ,הימנעות המשיבים מאזכור נושא המשא ומתן עם אולימפיה,
ולו ברמז ,בהצעת הרכש.
טעון זה שלה ,סמכה ב"כ הרשות ,על עדויות המעורבים בהצעת הרכש ,כפי שנמסרו
בחקירתם ברשות.
בעדותו ,סיפר נובו לחוקריו ,כי הוא ואיזי כהן הם שיזמו את המהלך של הצעת
הרכש ,וכי אפריקה תעשיות הסכימה לרכוש את מניות נגב ,בידיעה כי בשנים
האחרונות התפתחה נגב עסקית (הודעה 8א ,עמ'  ..שו'  ,.7-78עמ'  ,.6שו'  .)2-1עניין
העסקה עם אולימפיה לא הייתה אז ברקע ,לשיטתו .בלשונו" :אם עסקת אולימפיה
היתה ברקע לא היו חולמים לצאת בהצעת הרכש ...היו התחלה של מגעים ברקע.
זה לא נכון שהיא התקדמה נכון לאותו שלב ...מגעים יש מלא ,יש על שולחני מלא
מגעים בעסקאות אבל לא מדווחים על כל דבר" (הודעה 8א ,עמ'  .6שו'  ,.7-.1עמ'
 ,.3שו' .)8-1
מי שהיה אחראי על הצעת הרכש לדברי נובו ,היה הרפז ,שלא מתפקידו היה לברר
אם קיים בידי החברה מידע שאיננו בידי הציבור" :לא היתה פונקציה כזו שמינינו,
אבל על פי חוק שכל אחד שיש לו מידע ולא משנה מה תפקידו צריך לידע את
השאר ,אני כיור מועצת המנהלים לוקח אחריות על התהליך ,לעניות דעתי לא היה
שום מידע שהיה רלוונטי להביא אותו לידי הציבור לפני הצעת הרכש" (הודעה 8א,
עמ'  .3שו' .)7.-12
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ובהמשך" :היה נראה לנו שאנו חיים את החברה די טוב ,ואם היו דברים מהותיים
היינו יודעים אותו או שאבי ואביהו היו מציפים אותם ...אני מניח שמתוקף
תפקידם כנושאי משרה בחברה ציבורית ,הם יודעים שבגלל שיש הצעת רכש חובה
לגלות לציבור מידע מהותי והם היו מגלים" (הודעה 8א ,עמ'  .1שו' .)10-.
מוטולה לעומתו ,טען לאי מעורבותו מכל וכל בהצעת הרכש .לדבריו ,לא ידע מתי ומי
יזמו אותה ורק לאחר שכבר פורסמה הודע לו עליה (הודעה 6ב ,עמ'  .שו'  ,.1-70עמ'
 6שו'  .)72-71ובכלל ,לטענתו גם לא ידע על משא ומתן שהתנהל באותה עת על ידי
נגב ,שחייב גילוי .בלשונו" :לא היה שום משא ומתן קונקרטי לא היו שום סיכומים
בשום נושא עד לסוף חודש מאי  .2112אנשי השיווק זיהו את הפוטנציאל ...במטרה
לראות איך ניתן להגיע לחלום הגדול מבחינתם והוא הרחבת הפעילות עם חברת
אולימפיה" (הודעה 6ב ,עמ'  3שו' .)1.-6
מלים אחרות ,לשיטתו של מוטולה ,היה חלום גדול של נגב שעדיין לא לבש צורה
מעשית וכך ,עד סוף מאי ,שרק אז נכנסה נגב למשא ומתן אינטנסיבי עם אולימפיה,
שבעקבותיו נסגרה העסקה.
ביום  .0בינואר  ,7017התקבלה הצעת הרכש במלואה .המחיר בו נסגרה הצעת הרכש
עמד על  76.30ש"ח למניה.
 .11במהלך ינואר  ,2112תוך כדי עיסוקה של נגב בפנייתה לתמ"ת ,ותוך כדי עיסוקה
של אפריקה תעשיות בהצעת הרכש שהייתה פתוחה עד סוף ינואר  ,7017עסקה נגב
בהכנת משלוח דוגמאות האריחים לאולימפיה .אלה ,נועדו לטענת הרשות ,לשלב
הראשון של ההסכם ,אלא ,שמשלוח זה לא בוצע בפועל ,עד תחילת מרץ  ,7017בשל
עיכובים בייצור.
מן המייל ששלח רופ אל מוטולה ,קושמן ושגב ,ביום  79בדצמבר ( 7017סומן עס 11
 )12.1.12עולה כי קושמן אמור היה להעביר לרופ את כל הדוגמאות ,כבר בימים
הראשונים של ינואר ,ובמקביל להכין חבילה לאולימפיה עד סוף ינואר לכל המאוחר.
עוד עולה מדברי רופ במייל ,כי המטרה במשלוח המתוכנן הייתה להבטיח שעד סוף
הרבעון הראשון של  ,7017תהיינה הזמנות חדשות מחברת אולימפיה ,ובמהלך
הרבעון השני ,כבר ניתן יהיה לחתום עם אולימפיה על הסכם כולל.
במייל מיום  17בינואר ( 7017סומן פג  )12.1.12 22ששלח רופ למוטולה ,לקושמן
ולשגב ,עדכנם רופ כי הגיעו מספר דוגמאות מבית העיצוב באיטליה וכי יהיה עליהם
לשלוח את כל הדוגמאות לאולימפיה עד סוף ינואר.
כך ,במיילים נוספים שהציגה בפנינו באת כוחה המלומדת של הרשות ,המשקפים את
פעילותה של נגב סביב הכנת הדוגמאות לאולימפיה באותם ימים של תחילת 7017
(ראו ,עס  ;12.1.12 2עג  ;23.1.12 4עס  ;2.1.12 1פג .)12.1.12 23

70

ועדת האכיפה המינהלית
על פי חוק ניירות ערך
 .12ביום  22לינואר  ,2112פחות משבועיים לאחר פרסום מפרט הצעת הרכש,
התקיים כנס מנהלים של קבוצת נגב שעסק בסיכום שנת  7011וכן ,בתכנית וביעדים
לשנת ( 7017מייל ההזמנה לכנס סומן עס .)23.1.12 2
במהלך הכנס הציג רופ לנוכחים ,בין היתר ,את תקציב מחלקת היצוא שבראשה עמד
(להלן – "מצגת ינואר").
ב"כ הרשות היפנתה תשומת ליבנו אל הרוח האופטימית הנושבת מן המצגת
ומצרופותיה ,לגבי העסקה ,ובעיקר ,מן השקף שצורף אליה ,ממנו עלה כי קיימת
נכונות גם מצד אולימפיה להתקדם לקראת הסכם .בלשונו של רופ ,עורך השקף:
"בעלי אולימפיה ...הראו נכונות להתקדם ולסכם עם נגב עסקה בהיקף של עשרות
מיליוני שקלים בשנה לתקופה קבועה של מינימום חמש שנים ...לאור זאת ,ולאור
הסיכוי הגבוה שאנו רואים בסגירת העסקה ,תקציב היצוא העתידי ,כפי שאנחנו
מניחים היום יעמוד על כ 21-מיליון  ₪בשנה לפחות .כולנו מבינים שזאת הזדמנות
יוצאת מן הכלל שאותה אסור לפספס" (סומן עס .)12.1.12 23
השקף פרט את עיקרי מתווה העסקה המתגבשת ,שבמסגרתה ,כך נאמר בו ,תמכור
נגב לאולימפיה "מינימום מיליון וחצי מ"ר בשנה החל משנת העבודה  ,2113כאשר
תחילת המכירות יהיו בשנת ."2112
משהתבקש רופ ,בחקירתו ברשות ,להתייחס אל הנתונים שהביא בשקף ,הסביר:
"אלה נתונים על העסקה באותו הזמן ...דיברתי על זה שיש סיכוי טוב לסגירת
העסקה עם אולימפיה .עדכנתי שמערכת היחסים עם אולימפיה קפצה מדרגה.
דברתי על הכמות הכללית שנמכור על פי ההסכמה בינינו ...כפוף לתנאים שחוזרים
על עצמם ,אלה הם הדברים שעוד נותרו להשלמה לפני הסגירה של העסקה .ממש
כמו שכתוב במצגת" (הודעה 1ב ,עמ'  10שו'  ,.1-8עמ'  11שו' .)7-1
רוצה לומר ,לצורך סגירת העסקה ,נותרו בשלב זה ,רק שני עניינים לסיכום ,אליבא
דרופ ,הקולקציה והתימחור .כל היתר ,כך יוצא ,נסגר כבר באותם ימים ,וזאת,
כאשר הצעת הרכש עדיין פתוחה.
בסופו של דבר ,נסגרה העסקה כמוזכר ,מבלי שנבחרה קולקציה.
מוטולה ,שניהל את הכנס והשתתף בו ,פרש את המצגת באופטימיות דומה לזו של
רופ" :הצגנו את ההזדמנות שיש לנו עם אולימפיה ,והצגנו שיש נכונות גם מצידנו
וגם מצד אולימפיה וריכמן להתקשר בעסקה גדולה ...לא היו מספרים [מדויקים],
אנחנו כתבנו מה החלום שלנו באותה עת ...תארנו במצגת את ההזדמנות עם
אולימפיה כמו שראינו אותה".
בהתייחסו אל הערתו של רופ במצגת ,לפיה ,קיים "סיכוי גבוה" לסגירת העסקה ,טען
עם זאת" :רופ כותב את זה .אולי הוא רוצה להאדיר את עצמו .הוא איש שווק"
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(הודעה 6א ,עמ'  ,77שו'  ,.1-9עמ'  ,7.שו'  .)16-1עדיין עולה האופטימיות גם מדבריו
שלו.
גם נובו ,שטען כי אינו בטוח שנכח פיסית בהצגת המצגות השונות ,הסכים כי נתוני
המצגת של רופ די דומים לנתוני העסקה שנסגרה .בהמשך הסביר" ,זה מה שרוני
כותב .השקף מדבר על הזדמנות עם אולימפיה ...כתוב שהם הראו נכונות להתקדם
ולסכם עם נגב עסקה" (עמ'  77ש'  ,.0-.עמ'  7.שו' .)11-1
בהמשך הוסיף ,שהתרשם מן המצגת ,כי רופ הציג בה את מה שקיווה שייצא ,ואשר
לא יצא במציאות (הודעה 8א ,עמ'  71שו' .)1.-1
במהלך הדיון בפנינו ,ביום  1ביולי  ,701.קיבל נובו לבקשתו רשות דיבור .בהתייחסו
אל המצגת ואל נפקותה על מודעותו למצב המגעים עם אולימפיה באותה עת ,הסביר
בין היתר" :המצגת שהוצגה בפני בינואר היא חשובה מאוד ...אני מסתכל על שקף
 112של רוני ואם זה לבד עומד בפניי אני לא יכול להסיק מזה שיש משא ומתן .זה
מה שאני רואה" .ובהמשך" :ואני מבקש שתעיינו טוב בחומרים ובמיוחד באותה
מצגת ,כי אלה החומרים שהיו בפניי" .לדברי נובו ,גם כאשר נקט רופ במלים
המשדרות אופטימיות ,כמו" ,הזדמנות"" ,פתחה את הדלת" ,ועוד ביטוים ברוח זו,
"זה הכל מילים שיווקיות ,זה התפקיד שלו" (פרוט' הדיון מיום  ,1.2.701.עמ' ,.1
שו' .).8-1
כלום לא קרא במצגת ובשקף ,על "הסיכוי הגבוה לסגירת העסקה"?
ומדוע לא ברר עם רופ ,אם אמנם דיבר בהגזמות ,ומה באמת היה המצב בשטח?
בכל מקרה ,עתרו ב"כ המשיבים ,לא לייחס חשיבות למצגת .לשיטתם ,יש להבין מן
העדויות שעליהן הצביעו הם בפנינו ,כי המצגת הזו ,כמו המצגת של אוגוסט ,הציגה
תכניות בלבד ,ולא משא ומתן לעסקה שבדרך .גם הם סברו כי הנתונים האופטימיים
שהעלה רופ במצגת ,אלה לשיטתם ,לא היו אלא דיבורים וחלומות של איש שיווק
הנוטה להעצים דברים ולדמיין סיכוים שאינם קיימים בפועל .על כל אלה ,בהמשך.
גישה זו ,יש לומר מיד ,אינה מתיישבת עם חד משמעותיותם של הנתונים במצגת ועם
הנחרצות שבה הוצגה זו ,מבלי שנסתרה על ידי איש מן המעורבים.
 .18במהלך מרץ  ,2112שלחה נגב לאולימפיה ,לפי טענת ב"כ הרשות ,את דוגמאות
האריחים שבחרה קוני בבית העיצוב באיטליה .עם קבלת הסחורה ,החל באולימפיה
תהליך של בחירת דוגמאות נבחרות עבור הקולקציה הסופית ,על ידי הצגתן בפני 33
מנהלי מכירות של אולימפיה .העיד על כך רופ ,ששמע את הדברים מקוני (הודעה 1ב,
עמ'  ,1.שו' .)70-10

77

ועדת האכיפה המינהלית
על פי חוק ניירות ערך
מן המייל ששלח רופ בפברואר  7017לג'ורג' ולקוני (סומן פג  )12.1.12 31עלה כי כבר
בפברואר החלה נגב בהכנת האריחים למשלוח ,במסגרת העסקה הגדולה שעמדה
להיסגר.
על משלוח הדוגמאות של האריחים לאולימפיה במרץ ,העיד גם קושמן ,שאמר כי
ארגון הקולקציה לאולימפיה לקח זמן רב ,ולכן החליטו בנגב שלא לייצר קולקציה
ייחודית עבור אולימפיה ,ובפועל נשלחו לאולימפיה בחודש מרץ  ,7017דוגמאות שנגב
פתחה עבור השוק הישראלי .כאמור ,פתוח האריחים לעסקה הגדולה עם אולימפיה
החלה רק לאחר חתימת ההסכם ,בחודש יוני ( 7017ראו ,נספח 1ג לכתב התשובה ,ס'
 16ו)12-
 .19ביום  14במרץ  ,2112פורסמה כתבה בכלכליסט שכותרתה "נגב קרמיקה על סף
חתימת עסקה בגובה  21מיליון דולר" (הכתבה סומנה עס  .)11.1.12 2וכך נאמר בה,
בין היתר:
"נגב קרמיקה ...נמצאת במגעים מתקדמים לעסקה לאספקת מיליוני אריחי
קרמיקה עם חברת אולימפיה טיילס הקנדית בבעלות משפחת רייכמן ,בשווי של 21
מיליון דולר .ל'כלכליסט' נודע כי העסקה ,שתתפרס על פני חמש שנים ,צפויה
להיחתם בחודשים הקרובים .במסגרת העסקה תספק נגב קרמיקה לאולימפיה,
מייצרת ומשווקת אריחי הקרמיקה הגדולות בצפון אמריקה 1.2 ,מיליון מ"ר אריחי
קרמיקה החל משנה הבאה".
בכתבה שמאחוריה עמד מוטולה ,הובאו ציטוטים מפיו .בין היתר נכתב בשמו כי
"עסקת היצוא המתבשלת ,שכולי תקווה שתיחתם בהקדם עם חברת אולימפיה,
הנה עסקה אסטרטגית לנגב ,והיא מדגישה את יכולותיה של הקבוצה באמצעות
המפעל החדש שיוקם בירוחם לתת מענה לשווקים חדשים ולמגוון לקוחות בארץ
ובעולם".
בצדק ,טענה ב"כ הרשות ,כי מן הכתבה עלה מפורשות ,כי המגעים בין נגב ובין
אולימפיה הגיעו לשלב מתקדם .שאם לא כן ,מה היה לו למנכ"ל החברה לצאת
בהודעה מפורשת כזו לציבור?
כאשר נשאל בחקירתו ,מה דעתו על האמור בכתבה ,השיב מוטולה" :יכול להיות
שזה נאמר בצורה הזו לכתבת שנגב נמצאת במגעים עם אולימפיה לא זוכר את
הטרמינולוגיה המדויקת ...יכול להיות שזה מה שאמרתי לה" (הודעה 6א ,עמ' 72
שו'  ,.7-70עמ'  78שו' .)7-1
רופ ,שנשאל גם הוא על הכתבה בחקירתו ,השיב כי לא ידע עליה ,אך הסכים
לנתוניה .בלשונו:
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"הוא הוביל את המסגרת הגדולה של הרעיון של עסקת יצוא גדולה לאולימפיה ,זה
בא ממנו .זה לא חזון שלי להביא את העסקה ,זה חזון של כל האנשים המעורבים,
כי בלי העסקה הזו ,נגב הייתה בבעיה רצינית ...הוא יודע באיזה שלב אנחנו
עומדים מול אולימפיה בקידום העסקה והוא ידע שאנחנו הולכים לקראת פגישה
איתם בתערוכה ושאנחנו לקראת סגירה".
אשר למתווה העסקה כתיאורו בכתבה ,טען רופ ,כי העסקה שנחתמה במאי ,אכן
דומה פחות או יותר לזו המתוארת בכתבה ,אף שבסופו של דבר נחתמה עסקה גדולה
יותר (הודעה 1ב ,עמ'  17שו' .)71-19
נובו סבר כי הייתה זו טעות להודות בכתבה כי נגב נמצאת במגעים מתקדמים עם
חברת אולימפיה .לדבריו ,ביקש לבדוק בעקבות הכתבה ,עם עורכי דין ועם מוטולה,
אם קמה חובת דיווח לרשויות על הכתבה לרשויות ,ותשובתם הייתה שלא היה בכך
צורך לפי הבנתם .בלשונו" :אני מניח שהוא מסר את הנתונים שהיו לו .והם דומים
לנתונים של העסקה הסופית .אני חייב לומר שאבי נשאל על ידי עורכי הדין האם
יש בדבר ממש ,ואבי אמר שאין בזה ממש .ולכן הוחלט שלא נדווח על זה" (הודעה
8א ,עמ'  73שו' .)76-1
העיד על הכתבה גם הרפז שסיפר ,כי באותו בוקר בו פורסמה הכתבה ,הטרידה אותו
השאלה אם יש כאן אירוע בר דיווח מבחינת אפריקה תעשיות .משום כך ,התקשר אל
מוטולה ומן השיחה עמו הבין שמדובר בכתבה בעלת אופי שיווקי ,וכי בפועל מדובר
במגעים בוסריים ראשוניים עם אולימפיה שאינם מצדיקים דיווח בשלב הזה .לאחר
התייעצות עם עורכי דין ,הגיעו יחדיו לאותה מסקנה (הודעה 2א ,עמ'  ,12שו' .)70-1.
כך ,סברו גם ב"כ המשיבים ,בטענם כי אין להסיק מן הכתבה כי העובדות המובאות
בה תואמות את המציאות .במיוחד ,לשיטתם ,לאור העובדה שהרשות כלל לא מצאה
לנכון לחקור את הכתבת ,כך שחזקה היא כי אילו נחקרה ,הייתה תומכת בגרסתם.
לשיטתו של עו"ד אדרת ,דובר באקט שיווקי בלבד.
ויובהר ,ברור כי השאלה אם אפריקה אמורה הייתה לדווח על העסקה בעקבות
פרסום הכתבה בעיתון ,שונה מן השאלה ,האם היה עליה לדווח על העסקה בעת
ביצוע הצעת הרכש .השאלה בהקשר להצעת הרכש הייתה ,האם המידע שנמנע היה
חשוב לבעלי מניות נגב .מאחר שבמועד פרסום הכתבה  ,כבר הייתה נגב חברה
פרטית ,הרי ,שהשאלה כאן הייתה ,האם היה המידע חשוב לבעלי מניות אפריקה,
שנגב מהווה רק אחת מהחזקותיה.
ברור ,שהתשובה לשאלה האחת ,אינה מעידה על התשובה לשאלה האחרת.
כך או כך ,השאלה המתבקשת היא ,האם אפשר לקבל שמנכ"ל של חברה מבוססת
כמו נגב ,ייצא בכתבה לציבור שבה יודיע על עסקה גדולה שהחברה עומדת לסגור עם
גורם רב משמעות ,מבלי שיהיה כל שחר למידע הזה?
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 .70ביום  12במרץ  ,2112הוצגה בפני היו"ר איזי כהן ,מצגת נוספת (להלן – "מצגת
מרץ") והפעם על ידי סמנכ"ל הכספים של נגב ,איבשיץ .במצגת הזו ,תוארה התכנית
הכלכלית העדכנית של השקעת החברה במפעל החדש שלה (המצגת הסופית באסופת
המסמכים סומנה עס  ;21.1.12 2טיוטה שנייה של המצגת ,מתאריך  8.7.7017סומנה
עס .))12.1.12 2
שוב ,עלה מן המצגת ,כי נגב האמינה כי היא עומדת לקבל ממרכז ההשקעות מענק
למפעל מאושר בשיעור של  ,19%וכן" ,כמות ייצור בטווח ארוך  2,111אלף מ"ר –
תחת הנחת ייסוד של חתימת עסקת יצוא בהיקף שנתי של  1,111אלף מ"ר".
בשקף שצורף למצגת ,נדונה הכדאיות הכלכלית של הקמת המפעל החדש ,והצפי
להכנסות בעתיד הקרוב .בין היתר ,צוין בו כי החברה מנהלת משא ומתן "עם חברת
מכירה הפצה קנדית בתחום" ,וכי רק במקרה של אי הגעה להסכם הצפוי עימה,
תיבחן יכולת המכירה של תוצרת המפעל ,בשוק המקומי ,או בשוק יצוא אלטרנטיבי.
טענת ב"כ המשיבים ,לפיה ,יש בנתוני המצגת כדי לערער את הנחת העבודה של ב"כ
הרשות כי כבר בשלב זה היו הכמויות סגורות ,אין בה כדי להפחית מן הרושם הברור
שעלה ממנה ,לגבי משא ומתן המתנהל עם החברה הקנדית ,והציפיה לקשירת עסקה
עימה.
 .71ביום  11באפריל  ,2112שוב התקיים מפגש בין נציגי נגב ,בהם ,נובו ,מוטולה
ורופ ,עם ג'ורג' ועם מנהלים נוספים של אולימפיה בארה"ב ,והפעם ,בתערוכת
 7017 Coveringsשהתקיימה באורלנדו.
אין חולק שתערוכה זו ,היוותה אבן דרך משמעותית ביחסי נגב ואולימפיה ,אשר
החליטו בעקבות המפגש הזה ,לקבוע מועד לסגירת העסקה .החלטה זו באה בעקבות
הצלחת התצוגה של נגב שעוררה התלהבות כללית ,ואשר הרשימה גם את נציגי
אולימפיה ,כעולה מעדויות המשתתפים.
כך ,רופ בעדותו בבירור המינהלי" :המפגש בתערוכה היה מהותי וקידם את
העסקה ...בזכות זה שהתלהבו מהביתן שלנו ...אז נסגרה העסקה ...אני לא אומר
שהעסקה היא רק בגלל התערוכה .העסקה נבנתה בשלבים ובהדרגה ובעבודה
קשה" (הודעה 1ב ,עמ'  16שו'  ,.1-8עמ'  ,13שו'  .)78-1בהמשך הסביר ,כי כבר
במהלך התערוכה ,קבעו מוטולה וג'ורג' תאריך "לקלוזינג" ,מאחר שהיה ברור,
לדבריו ,שזה השלב אליו הגיעו (הודעה 1ב ,עמ'  11שו' .)72-71
שונה בנקודה זו ,היא עדותו של מוטולה ברשות ,בה טען כי תצוגתה של נגב לא
כיוונה מלכתחילה לאולימפיה בלבד" :ממש לא התכוונו רק לאולימפיה רצינו
חשיפה כללית לכל הלקוחות הפוטנציאלים שבאים .אם ההסכם היה בטוח באותו
שלב ,אולי לא היינו הולכים כלל לתערוכה" .לגירסתו ,כאשר הגיעו אנשי נגב
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לתערוכה ,אחרי תהליך ארוך שעברו מול אולימפיה "עוד לא היה כלום ביד ,לא היה
מחיר ,לא היתה קולקציה סופית ,לא היה הסכם ,היו הרבה חלומות עוד לא היה
כלום" .עם זאת אישר גם הוא כי התצוגה של נגב עוררה התלהבות גדולה ,וכי הודיע
לג'ורג' שהוא מצפה לעסקה של  1-1.3מ"ר בשנה .משכך ,פתחו שניהם יומנים,
לדבריו ,וקבעו תאריך פגישה ב 77-למאי (הודעה 6א ,עמ'  73שו'  ;.7-77עמ'  71שו'
.)71-1
נובו סיפר לעומת זאת ,כי מי שביקש ממנו להשתתף בתערוכה היה מוטולה ,במטרה
לגייס לקוחות חדשים לנגב .בהמשך הוסיף בהתייחסו אל התערוכה" :היא קשורה
גם לאולימפיה ורצוננו להציג בצורה יפה את המוצרים וגם רצון לגייס לקוחות
חדשים בארה"ב ...היתה חשיבות בנסיעה לעסקת אולימפיה ,כי רצינו שכל
המנהלים של אולימפיה באמריקה יראו את המוצרים שלנו ויאשרו אותם" (הודעה
8א ,עמ'  79שו' .)12-1
בהמשך אישר גם הוא כי קדמו לתערוכה "מגעים רבים בקשר לעסקה ...אבי
מוטולה נסע ,היו התכתבויות ,אבל לתערוכה היתה השפעה גדולה מאוד על העסקה
הזו ,ואת זה אי אפשר לקחת ,רוב המאמצים בתערוכה הושקעו בקידום אולימפיה"
(הודעה 8א ,עמ'  .1שו' .)6-1
כך גם איבשיץ ,ששמע לדבריו על הצלחתה של נגב בתערוכה ,מפיהם של מוטולה
ורוני בשובם משם .השניים סיפרו לו ,כך העיד ,על התלהבותם של אנשי אולימפיה
ממוצגיה של נגב שהיו כלשונו ,מדהימים ,וגרמו בסופו של דבר לקביעת "מועד
לניסיון לסגור את העסקה" לחודש מאי שאז ינהלו לדבריו ,את המשא באולימפיה
על הסכם ומחירים (הודעה .א ,עמ'  ,73שו'  ,.7-71עמ'  ,71שו' .).0-76
גם איזי כהן העיד ,כי נובו עדכנו בעניין הצלחת התערוכה ,בעניין התלהבות
המשתתפים ,ובעניין ההחלטה המשותפת על המשך שיחות בטורונטו בין נגב
ואולימפיה ,במטרה לנסות להגיע למחירים מוסכמים ,שאם יצליחו בכך ,יסגרו את
העסקה (הודעה 9א ,עמ' .)2-. ,73
במייל ששלח רופ לג'ורג' ולקוני לאחר התערוכה( ,סומן פג  )12.1.12 32הודיעם כי
הוא ואנשי נגב עוסקים בהכנת טיוטה מפורטת ,שעמה יגיעו כמוסכם ביום המיועד,
הוא ,ה 77 -במאי  ,7017כדי "לסכם" את העסקה.
בתשובתו לרופ ,הודה לו ג'ורג' על דבריו ,תוך שהבטיחו כי קיים רצון לשיתוף פעולה
מצד אולימפיה וכי ההרגשה שם בנושא השותפות בין שתי החברות ,היא כמו שלו.
בהמשך הוסיף כי הוא מצפה לביקורו באולימפיה ב 77-במאי ,בהדגישו כי רייכמן
עודכן במצב דברים זה.
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יוזכר ,המדובר הוא בימים של אמצע אפריל  ,7017והדיבורים בין נציגי החברות נעים
סביב ארוע "סגירת העסקה" .עם זאת ,ממשיכים וטוענים באי כוחם המלומדים של
המשיבים ,כי עדיין לא היה ברור שהעסקה בדרך ,שהרי ,לא היה "שום דבר ביד".
 .77ביום  2למאי  ,2112נשלחה לאולימפיה על ידי נגב טיוטה ראשונה של הסכם,
שכללה מחירון מוצרים .הייתה זו לטענת ב"כ הרשות ,הטיוטה היחידה לפני
ההסכם ,אשר הוכנה על ידי עו"ד מוסי גולדברג (להלן – "גולדברג") שנשכר על ידי
נגב לעניין זה.
רופ העיד בעניין זה ,כי נתבקש על ידי מוטולה לסייע לעורך הדין בהכנת הטיוטה על
ידי עדכונו במהלכים שקדמו לה .לדבריו ,לאחר שובם ארצה מן התערוכה ,הציג לו
מוטולה את עו"ד גולדברג כמי שנשכר לטפל בניסוח ההסכם .בהמשך התבקש לשבת
עם עורך הדין על ניסוח הטיוטה על בסיס הפרטים שימסור לו.
הטיוטה נשלחה אל ג'ורג' לדבריו ,שבועיים לפני הנסיעה .ג'ורג' חזר אליהם אחרי
שבוע ואמר שהטיוטה נבדקת בדקדקנות ,לגבי ההסכם ולגבי המחירים ,ביחד עם
רייכמן( .הודעה 1ב ,עמ'  ;13-1 ,12וראו ,המייל ששלח רופ ביום  8במאי  7017שאליו
מצורפת הטיוטה הראשונית להסכם באסופת המסמכים שסומנה עס .)21.1.12 2
על דברים אלה חזר גם מוטולה בעדותו ברשות" :חזרנו לארץ מאוד שמחים כי
ראיתי שיש סכוי גדול שזה יסגר ,שכרתי עורך דין שאני מכיר ...את מוסי גולדברג.
אמרתי לרוני להעביר את מצע ההצעה שלנו שיעלה על הכתב ...הטיוטה נשלחה
בשבוע השני של מאי" (הודעה 6א ,עמ'  71שו'  ;.0-72עמ'  72שו' .)7-1
לטענת ב"כ המשיבים ,אכן שלחה נגב את הטיוטה לאולימפיה בתחילת מאי ,ורק אז
החל לשיטתם המשא ומתן בין החברות לעניין העסקה .משא ומתן זה נמשך לפי
גרסה זו ,ארבעה ימים בלבד ,שבמהלכם הוחלפו בין הצדדים טיוטות רבות ,שרק
אחריהן נחתם ההסכם הסופי ,שלדבריהם היה שונה לחלוטין מן הטיוטה.
 .7.ביום  24במאי  ,2112לאחר דיונים רצופים שקיימו ביניהם נציגי שתי החברות
במשרדי אולימפיה ,במשך ארבעה ימים ,נחתם ההסכם (סומן רנ"ע א .)11.1.12 1
ביום  78במאי  ,7017אישר דירקטוריון נגב את העסקה ,וביום  79במאי  ,7017אושרה
על ידי דירקטוריון אפריקה תעשיות (ראו ,באסופת מסמכים שסומנה עס .)21.1.12 2
ביום  79במאי  ,7017פרסמה אפריקה תעשיות דו"ח מיידי על חתימת הסכם הפצה
בלעדי לאריחי קרמיקה ,בין חברת הבת שלה נגב לחברת אולימפיה להפצה בצפון
אמריקה .כך בדו"ח המיידי" :בהתאם להסכם ההפצה ,נגב תמכור לאולימפיה
אריחי " "NOVOהמיוצרים במפעל נגב בירוחם ,בהיקף כולל של כ 411-מיליון ש"ח,
למשך תקופה של  12חודשים ,החל מחודש אוגוסט ."2112
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כך העיד מוטולה על המשא ומתן בין החברות ועל ההסכם עליו חתמו בסופו של יום:
"ישבתי עם ג'ורג' וניהלתי איתו מו"מ על המחירים ועל ההתחייבות של כמויות היו
טלפונים אל תוך הלילה הארכתי את השהות שלי שם ,לא האמנתי שנגיע
לסיכומים בסוף התערבו עורכי דין והגענו להסכם" (הודעה 6א ,עמ'  72שו' .)1-6
וכך רופ" :החלק הכי מעייף ומהותי היה המו"מ על המחירים ,ג'ורג' לא הסכים
למחירון כמו שהוא ...הוא ידע שהעסקה הזו קריטית לנגב .לכן ג'ורג' ידע שהוא
יוכל להוריד לי מחירים והרבה .היה מיקוח קשה מאוד והוא הוריד אותנו לאדמה...
העסקה הכוללת שמשקללים את כל המידות הופכת לעסקה רווחית לנגב" (הודעה
1ב ,עמ'  12שו' .)71-70
מחלופת המיילים בין רופ שישב על ההסכם בקנדה ,ובין אנשי נגב בארץ ,עולה כי
המשא ומתן לא היה קל ,וכמעט עלה על שרטון .נוצרו פערים בין הצדדים ,ונדרשה
התערבותם של רייכמן ושל עו"ד גולדברג ליישור ההדורים (ראו ,שרשרת המיילים
מאותם ימים ,המדברים לעצמם (סומן פג  ;)12.1.12 42וכן ,מייל נוסף ששלח רופ יום
למחרת כדי לעדכן את אנשי נגב על המשא ומתן הקשה בין הצדדים (סומן פג 41
.))12.1.12
לטענת ב"כ המשיבים ,יש להסיק מן ההתרחשויות בארבעת ימי המשא ומתן ,כי
לפניהן לא היה דבר .הא ראיה ,שההסכם שנחתם היה שונה בכל פרמטר ,מן הטיוטה
ששלחה נגב לאולימפיה בתחילת מאי ,כמו גם מן ההערכות של נגב משנת .7011
כך טען גם עו"ד גולדברג בתצהיר שהוגש לנו מטעמו על ידי ב"כ המשיבים ואשר יידון
בהמשך.

דיון; טענות המשיבים מול סקירת הארועים
 .76התבוננות חוזרת במפת הארועים שהתרחשו בחברת נגב בתקופה הרלוונטית,
כמתואר בסקירת הארועים לעיל ובראיות המלוות אותם ,מובילה בהכרח למסקנה,
כי דברים התרחשו בשטח ,לאורך כל התקופה הרלוונטית.
המעקב ,צעד צעד ,אחר ההתרחשויות בחברה ,שבאו ברצף במהלך אותם שבועות
וחודשים בין תחילת  7011ואמצע  ,7017מבהיר ,כי נגב ואנשיה לא ישבו בחיבוק
ידיים מול אולימפיה בכל התקופה הרלוונטית ,וכי גם זו לא ישבה בחיבוק ידיים מול
נגב .והרי ,המגעים הנמשכים בין שתי החברות ,שהיו בעלי עוצמה יותר ובעלי עוצמה
פחות ,הם שהביאו לסגירת העסקה אשר היקפה הועמד על  600מיליוני שקלים,
לתקופה של למעלה מחמש שנים ,בכמות של  1.3מיליוני מ"ר אריחים בשנה .זו ,לפי
עדותו של רופ שצוטטה לעיל ,הייתה "עסקה קריטית" עבור נגב (ראו ,הודעה 1ב,
עמ'  ,12שו'  )70-71או ,בלשון הכתבה ב"כלכליסט"" ,עסקה אסטרטגית לנגב".
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קשה איפוא לקבל ,כי עסקה זו ,שלא הייתה כמסתבר עסקה של מה בכך ,נבחנה
ונסגרה בתוך שלושה או ארבעה ימים בלבד ,בלי מגעים מהותיים שקדמו לה ,כפי
שבקשו ב"כ המשיבים לשכנענו (ראו כתב התשובה ,ס' .)731
יפים לכאן דבריו של מוטולה ברשות ,בהתייחסו אל נסיעתו לקנדה על מנת לפגוש
שם את בכירי אולימפיה" :זו עסקה טובה מאוד לנגב .כדי שנוכל להגיע לעסקה
גדולה עם נגב ,הייתי חייב לנסוע .לא כורתים עסקה ביום .היו הרבה שלבים בדרך"
(הודעה 6א ,עמ'  3שו' .)2-1
 .73עדיין ,עומדת בעינה השאלה שהוצבה במבוא להחלטה זו ,היא ,באיזה שלב של
ההתרחשויות שתוארו לאורך הדיון עד כאן ,הפכו המגעים בין שתי החברות ,למגעים
מהותיים שהתגבשו לכדי מידע פנים ולכדי מידע שחייב דיווח על פי חוק?
עמדת הרשות בהתייחסה לשאלה זו ,הובאה לעיל תוך שילובה בסקירת הארועים.
טענתה העקבית הייתה ,כמוזכר ,כי כבר במחצית השנייה של שנת  7011התנהלו
מגעים שוטפים בעלי משמעות בין שתי החברות ,שלבשו צורה של מגעים מהותיים
לקראת סוף אותה שנה ,ויצרו כבר אז סיכויים ממשיים לסגירת העסקה.
מגעים אלה ,כך ב"כ הרשות ,התגבשו לכדי מידע פנים במועד כלשהו טרם יציאת
אפריקה תעשיות לציבור בהצעת הרכש שפרטיה הובאו לעיל ,וחייבו דיווח או גילוי
המידע אודותם .ההחזקה במידע זה ,ואי גילויו לציבור בהצעת הרכש ,הקימו על
רגליהן ,אליבא דב"כ הרשות ,את ההפרות נושא הדיון.
מול טענות אלה של הרשות ,התייצבו כאמור וכמצופה ,ב"כ המשיבים שהתבוננותם
באירועי התקופה הרלוונטית ובהתנהלותה של נגב במהלכה ,הייתה כמתואר ,שונה
לחלוטין .בטיעוניו בפנינו ,ביקש עו"ד אדרת להצביע על האבסורד העולה מטענת ב"כ
הרשות ,לפיה ,דובר במגעים מהותיים שנמשכו ברצף ,לאורך שנה וחצי עד לחתימת
העסקה" :אנחנו בסך הכל מדברים על בלטות ,לא הייטק .זה לא משהו מורכב או
מסובך ,ולפי גרסת התובעת מתחילת  2111יש משאים ומתנים על חתימת הסכם
שנה וחצי אחרי זה" (פרוט' הדיון מיום  ,1.2.701.עמ'  ,16שו' .)12-13
אלא שהשאלה העולה לנוכח דבריו של ב"כ המשיבים ,היא ,מה אם כן ,היו כל
המפגשים בין בכירי החברות במהלך התקופה הרלוונטית? מהי חלופת המכתבים
השוטפת בין נציגיהן? מה הייתה הפעילות סביב בחירת הסחורה והכנתה למשלוח,
ומה היו המצגות שהוצגו להנהלת החברה ולעובדיה ובהן התיאורים של העסקה
המתבשלת?
ב"כ המשיבים שבטלו את המשמעות של כל אלה ,גרסו כי לא זו בלבד שלא היה בכל
התקופה אירוע כלשהו בעל משמעות ,שהיה על המשיבים לפרסמו קודם לחתימת
ההסכם ,אלא ,שאילו הייתה החברה מפרסמת "מידע רך" כמו זה שהיה בידיה ,בדבר
סיכויים לסגירת העסקה ,היה עלול פרסום זה לפגוע בציבור המשקיעים על ידי
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הטעייתו .יתרה מזו ,אם היה מתברר כצפוי ,שלא היה שחר לפרסום ,היו המשיבים
עומדים לדין על מסירת פרט מטעה.
דברים אלה כאמור ,אינם מתיישבים עם סקירת הארועים ,ולא עם המסמכים
שהונחו בפנינו שהעידו על שהיה בזמן אמת.
איננו רואים להיכנס לכל פרטי המחלוקת בין הצדדים במישור העובדתי ,ואיננו
רואים לבחון כל תג ופסיק בעדויות הרלוונטיות יותר והרלוונטיות פחות .נראה לנו כי
העמדת התמונה הנכונה ,כפי שהיא משתקפת מן הסקירה לעיל ,ומן העובדות
שהוסכמו או התבררו כמהימנות ,די בה כדי לקבוע מה אופי היה למגעים בין שתי
החברות לאורך התקופה.
בנקודה זו ,אנו רואים להעיר ,כי מכל האמור עד כאן ,עולה תמיהה לגבי העובדה
שהרשות לא מצאה לבחון גם את התנהלותה של נגב עצמה בנושא המידע שהיה
ברשותה בעניין המגעים שניהלה היא עצמה עם אולימפיה .והרי ,עד הצעת הרכש,
עדיין הייתה גם היא חברה מדווחת .על תמיהה זו לא קיבלנו הסבר מניח את הדעת
מטעם ב"כ הרשות.
ודוק ,איננו מתעלמים מטענות המשיבים שהצביעו בפנינו על עדויות אחרות ועל
התכתבויות שונות שלא התיישבו עם הנימה האופטימית שציינו את המגעים בין שתי
החברות כמובא לעיל .אם שבנו והצבענו עד כאן על אותם מיילים ועדויות ששידרו
אופטימיות ,לא עשינו כן ,אלא לאחר שהתרשמנו שזהו הקו המוביל שעובר לכל אורך
הקשר בין החברות שהלך והתפתח לקראת הסכם ,גם אם היו נפילות בדרך.
בפרק שלהלן ,תידונה איפוא ,הטענות העיקריות של המשיבים במישור העובדתי ,מול
טענות הרשות ,והכל ,לנוכח העולה ממפת הארועים שבסקירה .לאחר מכן ,יידון הפן
המשפטי באלה.
 .71תחילה ,אל הטענה החוזרת שאותה הציבו ב"כ המשיבים במוקד טיעוניהם בפנינו,
בכתב ובעל פה ,לפיה ,אין לראות במגעים שקיימה נגב עם אולימפיה בתקופה
הרלוונטית ,אלא ,גישושים בלבד.
על טענה כללית זו יש לשוב ולומר מיד ,ובטרם בחינתו של כל ארוע מן הארועים
לעצמו ,כי על פניה עומדת זו בסתירה לעדויות של חלק מאנשיה של נגב ,הם עצמם,
כמו גם בסתירה למסמכים ולהתכתבויות שהועברו ביניהם בזמן אמת .בולטים
דברים שאמר סמנכ"ל הכספים של נגב ,איבשיץ ,שנתבקש במהלך הבירור המינהלי,
להביע דעתו בעניין המשא ומתן שהתנהל לטענת חוקריו בתקופה הנדונה .לאחר
שהבהיר לחוקריו כי אינו יודע משא ומתן מהו ,הסביר כי למעשה היו אכן "מספר
תחנות רציניות מקדימות" לפני שנקשר ההסכם .בלשונו:
"לא יודע לפרש מה זה משא ומתן ,בעיניים שלי המגעים המשמעותיים התנהלו בין
התערוכה לבין הסגירה .יש מספר תחנות רציניות מקדימות )1 :רצון לשתף פעולה
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שראיתי יחד אתך אפשהו באמצע  .2111כמו כן תחנה נוספת בפגישה עם רייכמן )2
נסיעה לבתי העיצוב באיטליה על מנת שאולימפיה תגדיר את פרופילי המוצרים
שזה דבר הכרחי בכל עסקה וזה היה כפי שראיתי בספטמבר או אוקטובר )3 2111
ייצור הקולקציה בפועל כלומר מבחן הישימות והצגתו בתערוכה תחנה הבאה
שליחת טיוטת הסכם ומחירון והתחנה הבאה זה המשא ומתן על המחיר" (הודעה
.א ,עמ'  ,78שו' .)10-3
עינינו הרואות ,התיאור של איבשיץ איננו רחוק מתיאורי האירועים בפיה של עו"ד
מודעי ,באת כוחו המלומדת של יו"ר הרשות .כמוה ,תאר סמנכ"ל הכספים בעדותו
פעילות ענפה שרחשה בנגב כבר בתקופה של אמצע שנת  ,7011שבה עברה החברה
"תחנות רציניות" בדרך אל העסקה.
ומה הן "תחנות" אלה ,אם לא שלבים במשא ומתן לקשירת עסקה?
 .72כך או כך ,ה"תחנות" עליהן דיבר איבשיץ ,צריכות ללא ספק ,התייחסות ובירור
לגופן ,לאמור ,האם לא התגבשו הן עד סוף שנת  7011לפחות ,לכדי מידע מהותי?
חמש תחנות משמעותיות ,ויותר ,משתקפות מסקירת האירועים לעיל .בין אלה,
ביקורה של קוני בארץ ביוני  , 2111לצורך ביקור במפעל של נגב והתרשמות ממוצרי
החברה; ביקורו של מנכ"ל אולימפיה ,ג'ורג' ,בארץ ביולי  ,2111כחודש לאחר
ביקורה של קוני ,והמגעים העסקיים שקיים עם אנשי נגב בימים בהם שהה בארץ;
המפגש של נציגי נגב עם קוני בצרסאי בספטמבר  ,2111שיעדו היה בחירת דוגמאות
לקולקציה של אולימפיה; המפגש בין נציגי נגב ובין נשיא אולימפיה ,רייכמן,
ומנכ"לה ,ג'ורג' ,בקנדה בדצמבר  ,2111שבמהלכו נתן נשיא החברה את ברכת הדרך
לקידום עסקה גדולה; המפגש בתערוכת קוברינגס באפריל  ,2112שבה נקבע בין
אנשי נגב ובין אנשי אולימפיה מועד קרוב לסגירת העסקה.
 .78לסיכומה של תמונת הארועים המנויים לעיל ,יש לשוב ולהדגיש ,כי די במשקלם
ההולך וגדל של אירועים אלה ,כמו גם ברצף התרחשותם ,כעולה מן העדויות
הרלוונטיות ,כדי לקבוע ,שטענת המשיבים ,כאילו דבר לא התרחש בין נגב ובין
אולימפיה עד לחתימת ההסכם במאי  ,7017לא תוכל לעמוד.
יוזכר ,בפרשת אייל עדן שנסיבותיה דומות לנסיבות ענייננו כאן ,קבעה השופטת
ברק-ארז ,בהתייחסה אל המידע על מגעים לקראת הסכם כך:
"אין מחלוקת כי בתקופה שבין יום  22.3.2111ועד פרסום הדו"ח המיידי ביום
 2.4.2111היה המידע הרלוונטי אודות העסקה – המידע שעניינו ההתקדמות במשא
ומתן ,ההתכנסות לקראת החתימה ,נסיעתו של המנכ"ל לספרד והחתימה על
המסמכים – בגדר "מידע פנים" ,כהגדרתו בסעיף 22א לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
( 1122להלן :חוק ניירות ערך)" (ע"פ  1070117מדינת ישראל נ' עדן ,פס'  6לפסק דינה
של השופטת ברק-ארז (פורסם בנבו.)79.6.701. ,
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ומה לנו הוויכוחים על מלים והתבטאויות ,על כמויות שונות ומשתנות של סחורה ,על
כוונות ומעשים ,כאשר התמונה המצטיירת היא תמונה חד משמעית ,של עשייה
רצופה ונמרצת ,של נסיעות ומפגשים חוזרים ונשנים של נציגי שתי החברות ,שהיו
מוכנים לבזבז משאבים וזמן יקר על כל אלה?
ויודגש ,הדברים נכונים הם לגבי נגב שאכן חתרה אל ההסכם ,אך הם נכונים גם לגבי
אולימפיה שלפי טענת המשיבים ,לא הייתה מעוניינת בה .כלום הייתה חברה
במעמדה של אולימפיה ,טורחת לשלוח את אנשיה לכאן ולשם ,לזמן דיונים ולשבת
בהם ,אילולא עמדה עסקה מעניינת לנגד עיני מנהליה ,ואילולא רצו בה.
 .79עדיין ,יש לדון במספר אירועים הצריכים התייחסות פרטנית ,בשל משקלם הרב
לכאורה ,ובשל סימני השאלה שהציבו ב"כ המשיבים ,לגבי נפקותם על הדיון.
.79.1

הפניה לתמ"ת ובקשת המענק  -אירוע זה הקשור להתנהלותה של נגב

בתקופה הרלוונטית ,איננו מתייחס למערך קשריה של נגב עם אולימפיה ,אלא
בעקיפין .מטרת הבאתו שוב בפרק זה ,היא ,העמידה על הלוך הרוחות בנגב
בתקופה הרלוונטית ,בהתייחס למצב המגעים בינה ובין אולימפיה.
הוזכר לעיל ,כי משום מה ,לא הוצגו בפנינו מסמכים או מצגות שהוצגו לתמ"ת
על ידי נגב ,אם הוצגו ,ואף לא נחקרו נציגי התמ"ת בפרשה זו .לשיטתם של ב"כ
המשיבים ,התוצאה היא ,שאין לדעת מה בדיוק הציגו אנשי נגב לתמ"ת ,שכן,
אין להסיק דבר מן המעט שהובא .לדברי בא כוחם המלומד של המשיבים ,עו"ד
אדרת ,יש לקבוע כי מה שהוצג לתמ"ת לא היה אלא פוטנציאל של עסקה
להבדיל ממגעים לעסקה (פרוט' הדיון מיום  ,1.2.701.עמ'  ,71שו' .)73-71
התמ"ת ,כך טען עוד ,בוחן את הנושא לפי תחזית ,ולפי צפיות ולא לפי נתונים
קונקרטיים .למעשה ,כך הסביר ,מדובר בבחינה בדיעבד .משמע ,די שהבקשה
לתמ"ת תתבסס על הנחות בלבד ,מבלי התייחסות למציאות הקיימת .בין כך
ובין כך ,לא הייתה כאן הטעיה של התמ"ת (פרוט' הדיון מיום  ,1.2.7017עמ' ,11
שו' .)77-2
שוב נראה ,כי בטענות אלה של ב"כ המשיבים ,יש משום התעלמות מחלק נכבד
של העדויות שהובאו בסוגיה זו ,במסגרת סקירת הארועים ,כמו גם ממסמכים
רשמיים שהכילו אינפורמציה ברורה וממוקדת אותה העמידו אנשי נגב בפני
התמ"ת ,כולל ,מסמכים רשמיים עליהם חתמה החברה ,ואשר לא נסתרו על ידי
איש.
תהיינה הפרשנויות אשר תהיינה ,אין מנוס מהתייחסות כבדת ראש אל
ההצהרות שראתה החברה להעמיד בפני הגורם הממלכתי הזה ,בבואה לעתור
למענק לו הייתה זכאית במצב של היקף יצוא מוגדר.
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הטענה החוזרת שוב ושוב ,לפיה ,דברים שנאמרו לא אמרו את מה שעלה מהם,
או ,עובדות שהוצגו לא היו במציאות ,אלא חלומות באספמיה ,לא תוכל לעמוד.
 .79.7המצגות  -בכל אחת מן המצגות שהוגשו על ידי ב"כ הרשות ,שולב תיאור
מצב החברה נכון למועד הכנת המצגת ,תוך התייחסות בין היתר אל מצב
המגעים בינה ובין אולימפיה .כך מצגת אוגוסט שעליה עמדנו בסקירת הארועים
לעיל ,כך מצגת ינואר ,וכך מצגת מרץ.
בשל עיתוי הצגתה של מצגת ינואר בפני מנהלי נגב ואפריקה תעשיות ,שמועדה
נפל באותה תקופה שבה יצאה אפריקה תעשיות בהצעת הרכש ,ובשל התמיהות
העולות משתיקתו של מפרט הצעת הרכש לגבי נתוני המצגת ,תידון זו להלן
ביתר הרחבה.
ואין לשכוח ,מן המצגת הזו עלה מפורשות ,כי נכון לזמן הצגתה ,התנהל משא
ומתן בין נגב ואולימפיה בקשר להסכם אספקה ארוך טווח כאשר פוטנציאל
המכירות השנתי במסגרתו ,עמד אז על  10מיליון דולר.
ב"כ המשיבים ,שביקשו להמעיט ממשמעות הדברים המשתקפים מן המצגת,
הצביעו על הבדלים ממשיים בינה ובין נתוני ההסכם הסופי שנחתם בין שתי
החברות .לטענתם ,מדובר בנתונים שאליהם שאפה נגב להגיע לצורך קבלת
המענק ,שדבר לא היה להם עם הנתונים בשטח .עיקרה של המצגת ,כך טענתם,
ביומרתו של רופ שהכין אותה ,להעמיד בפני המנהלים את עמדתו האופטימית
לגבי ההסכם ,שלא הייתה עמדתם ,ובוודאי לא עמדת אולימפיה אשר כלל לא
הסכימה לקשור העסקה עם נגב ,ולו ,עד חודש מאי .7017
קשה לקבל עמדה זו של המשיבים לדברים שהם עצמם היו מעורבים בהם ,ולא
הכחישם בזמן אמת .ומדוע יציג רופ בפני הנהלת החברה ,במצגת שעליה טרח,
עובדות שלא היו ולא נבראו? והרי ,מוטולה עצמו ציין כי רופ הוא איש שדובר
אמת.
יתרה מזו ,מדוע לא מחה איש ,בעת הצגת המצגת ,על נתונים דמיוניים ,ועל
"חלומות" שהובאו בפני ההנהלה כאילו היו הם עובדות מן השטח?
 .79..הכתבה בכלכליסט מרץ  - 2112כתבה זו ,כפי שהוזכר ,פורסמה לאחר הצעת
הרכש ,וכל זיקתה לענייננו ,היא בהודעת מנכ"ל נגב ,מוטולה ,על עסקה העומדת
בפני חתימה.
שוב ,בקשו ב"כ המשיבים לרוקן את הדברים שהודעו לציבור בכתבה זו ,מכל
תוכן .שוב ,חזרה ועלתה הטענה ,כי לא דובר במצג המציאות ,אלא בשאיפות
שטרם מומשו.
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טעון זה לא יוכל להתקבל על ידינו .המעט שמצופה מחברה מסודרת וממנהלה,
הוא ,נטילת אחריות לנכונות ודיוק המלים והמידע המובאים לציבור ולרשויות.
לשאלה ,מדוע לא דווח לרשויות על הכתבה ,הסבירו ב"כ המשיבים ,כי אכן,
נעשה בירור ממצה בחברה לגבי נסיבות הפרסום ,כולל ,ברמת אפריקה תעשיות
והמנהלים איזי כהן ונובו .המסקנה של אנשי ההנהלה הייתה ,לאחר התייעצות
עם עורכי דין ,כפי שהעיד מוטולה ,כי אין הכתבה משקפת אלא שאיפות
ותכניות ערטילאיות של נגב ,כך שאין מקום לדיווח.
והדרא קושיא לדוכתא ,אם כך ,מדוע הביא מוטולה לציבור נתונים חסרי שחר?
מדוע לא סיפר כי מדובר בחלום בלבד?

מכאן ,אל העדויות הצריכות התייחסות פרטנית
 ..0עדויותיהם של מספר עדים שעליהם נסמכו הצדדים ,לכאן או לכאן ,עוררו סימני
שאלה ,עקב סתירות שעלו מהן ,או ,עקב פרשנויות הפוכות שניתנן להן .אלה תידונה
להלן.
 ..0.1עדותו של רופ  -עדות זו שנעה לעתים לכאן ולכאן ,משכה עם זאת ככלל,
להעצמת תיאור הקשרים בין נגב ואולימפיה בנושא העסקה בה דנו שתי
החברות בתקופה הרלוונטית .סקירה חוזרת של המסמכים שיצאו מתחת ידיו
של רופ בזמן אמת ,כמו גם ההתכתבויות שלו במיילים עם עמיתיו בחברה ועם
נציגי אולימפיה ,הצביעו על האופטימיות בה התייחס אל סיכויי המגעים בין
החברות להבשיל בזמן קרוב לכדי "עסקה גדולה" .עם זאת ,כאשר נחקר על כך
ברשות ,שידר רופ לעיתים דברים שונים מעט.
בנסיבות אלה ,נאחזה ב"כ הרשות לאורך טיעוניה ,בעמדתו האופטימית של רופ
לגבי העסקה ,שעה שב"כ המשיבים הצביעו על ההסתייגויות שביטא בין לבין.
המוטו החוזר בהתייחסות ב"כ המשיבים לעדות זו ,היה ,כי הגם שאין מדובר
בעד הלוקה בחוסר יושר ,יש לדחות עדותו כבלתי מייצגת את המציאות .כך
מוטולה בחקירתו ברשות" :רוני איש ישר .רוני אומר אמת" (הודעה 6א ,עמ' 1.
שו'  .).0ובהמשך" :אם רוני רופ אומר הוא לא משקר ...רוני לא שקרן" (הודעה
6ב ,עמ'  7שו'  .)79-72ובכל זאת ,ביקש גם מוטולה לבטל דבריו .כמו עמיתיו,
טען כי מדובר ב"איש מכירות" שהיה חייב לשדר אופטימיות ,או ,ב"איש
שיווק" ,שדרכו היא להתבונן בעין שונה בעסקאות ובדרכים לקשירתן.
כך גם ב"כ המשיבים שהוסיפו הסבר משלהם לאופטימיות של רופ .לדבריהם,
עמד רופ בתקופה הנדונה בסכנה של איבוד משרתו בנגב ,עקב הדרדרות היצוא
בחברה ,הרי ,היה לו אינטרס אישי ליפות ולהעצים את עסקי החברה ואת
קשריה עם אולימפיה .דבריו בהקשר זה הם לשיטתם ,בבחינת התפארות ריקה.
בלשונו של עו"ד אדרת בדיון מיום " :1.2.701.אם איש שיווק לא יאמין במה
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שהוא בא לשווק ,אין לו סיכוי שבעולם .לכן כשהוא מציב לעצמו את היעד,
מבחינתו היעד כבר הושג .אם הוא לא יציג את זה ככה הוא נידון לכישלון"
(פרוט' הדיון מיום  ,1.2.701.עמ'  ,8שו' .)7.-19
ב"כ הרשות שנסמכה כאמור על דבריו האופטימיים של רופ ,הצביעה על
הראיות הנוספות שתמכו בה לשיטתה; כולל ,המיילים ששלח ,המיילים של
ג'ורג' אליו ,והעדויות שהוזכרו (ראו ,טיעוניה של ב"כ הרשות בפרוט' מיום
 ,70.1.701.עמ'  ;11ראו גם עמ'  ,18שו'  ,.3-77עמ'  ,7.שו' .)6-1
נראה ,כי גורם בעל חשיבות בשקילת עדותו של רופ על רקע הגישות ההפוכות
אליה ,שמטה את המשקל לצד אמינותה ,הוא תעודת ההוקרה שקיבל רופ מן
החברה ,במאי  ,7017על מעורבותו החיובית בעסקת אולימפיה ועל תרומתו
לקשירתה .כך ,בתעודת ההוקרה שנחתמה על ידי נובו ומוטולה" :מוגשת
בהערכה והוקרה רבה למר רוני רופ ,מנהל היצוא של קבוצת נגב .עבור תרומתו
ופועלו הרב ,לאורך זמן ,להצלחת החתימה על ההסכם הגדול בתולדות קבוצת
"נגב" ליצוא אריחי  NOVOלחברת "אולימפיה" הקנדית בסך 411,111,111
ש"ח .יישר כח".
מילות ההמלצה הן פשוטות ,ואינן צריכות פירוש .אלא ,שב"כ המשיבים לא ראו
לקבלן כלשונן .כמו לגבי עדויות ומסמכים אחרים שאותם פירשו ב"כ
המשיבים ,בדרכים הרבה ,כך גם פירשו את המסמך הזה ,כמכתב המלצה שלא
התכוון לשמש באמת כמכתב המלצה על פועלו למען החברה ,אלא ,נועד לשמש
כאקט של פיוס על היחס אליו בחברה.
מה היה היחס שדרש פיצוי? – סתמו המשיבים ולא פירשו.
כך או כך ,שתי מסקנות עולות לדעתו ממכתב ההמלצה ,פשוטן כמשמען.
האחת ,שרופ אכן פעל לאורך זמן ,בנאמנות וביעילות עבור החברה שבה שימש
מנהל היצוא .השניה ,שהצליח להביא לחתימה "על ההסכם הגדול בתולדות
הקבוצה" ,קרי ,על עסקה בהיקף של  600מיליוני שקלים ,שבעטייה נמצא ראוי
להוקרה.
על רקע האמור ,נראה לנו לקבל את עדותו של רופ ,כעדות אמינה ,המשקפת
מציאות כהוויתה.
..0.7

תצהירו של עו"ד גולדברג  -עו"ד גולדברג הגיע לחברת נגב רק בסוף אפריל

 ,7017לאחר שנשכר על ידי מוטולה לטפל בעסקה שעמדה בפני סגירה .כל שידע
עו"ד גולדברג על מגעים ,או על משאים ומתנים שקדמו לשלב סופי זה שלפני
חתימת ההסכם ,בא לו לדעת ב"כ הרשות ,מאנשי נגב שהיו מעורבים בעסקה,
ובעיקר מרופ.
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בתצהיר מטעמו ,שהוגש לנו על ידי ב"כ המשיבים ,ביקש עו"ד גולדברג להעמיד
תמונת מצב של השתלשלות העניינים הרלוונטית לעסקה ,כפי ששמע עליה.
דבריו בתצהיר ,הוברר לו כי מבחינת אולימפיה לא הייתה כל כוונה להתקשר
בהסכם מחייב עם נגב .למעשה ,כך הסביר ,אין בהסכם כל התחייבות מצד
אולימפיה ,שהסכימה לחתום על ההסכם רק לאור סעיפי המילוט שעוגנו בו,
ואשר הפכוהו ל"הצהרת כוונות" בלבד.
לשיטתו של עו"ד גולדברג ,טרם יציאת אנשי נגב לטורונטו ,הייתה הערכה בנגב
כי אפשר שההסכם יגיע לגיבוש ,אף כי לא היה בחברה כל מסמך עם אולימפיה
או סיכומים עימה .עדיין פיעם בקרב אנשיה של נגב חשש ממשי מפני סיכול
האפשרות להגיע לעסקה ,והתחושה לא הייתה ,בשום אופן ,של נסיעה לטורונטו
לצורכי "קלוזינג" ,כלשון התצהיר .בפועל ,כך טען ,התגלעו מחלוקות רבות בין
הצדדים במהלך המשא ומתן ,והשיחות הגיעו לכדי פיצוץ .מכאן ,לגרסתו
הפערים בין טיוטת ההסכם הסופית אשר נחתמה על ידי הצדדים ,ובין הטיוטה
הראשונה שנשלחה לאולימפיה.
נראה לנו כי בצדק טענה ב"כ הרשות ,כי הרלוונטיות של התצהיר הזה לנושא
שבמחלוקת ,מועטה היא ביותר .והרי ,עו"ד גולדברג לא היה שם במהלך
המגעים המתמשכים ,כדי להתרשם ולהחליט מתי בדיוק בשלו המגעים בין נגב
ואולימפיה ,לכדי מידע פנים ולכדי מידע שחייב דיווח (וראו גם דבריו של עו"ד
גולדברג על אי מעורבותו בענייני העסקה קודם ל 79-באפריל  ,7017בנספח 1א
לכתב התשובה ,ס' .)78
טענת עורך הדין הנכבד ,לפיה ,נמשך המשא ומתן ארבעה ימים בלבד ,מעוררת
תהיות מול שפע הארועים שעליהם עמדנו לעיל ,כולל ,המפגשים החוזרים בין
הצדדים ,ההתכתבויות וההידברויות.
בהקשר זה ,יש להעיר ,אין לדעתנו ,כל רלוונטיות להבדלים בין הטיוטה
הראשונה לאחרונה ,שהרי ,מדרך הטבע נועד כל משא ומתן לקראת הסכם,
באשר הוא ,להחליף עמדות ,לשנות תנאים ,להתווכח ולהתפשר ,עד שנוצרים
התנאים לסגירה סופית של ההסכם .אין בכך כדי לבטל משמעותם של המגעים
שכן הובילו בסופו של יום להסכם המיוחל.
וגם זאת ,איננו רואים כל רבותא בהסכמת המשיבים לחשיפת המסמכים
החסויים שהועברו ביניהם ובין עו"ד גולדברג ,גם לא בסירובם הלגיטימי לחשוף
מסמכים קודמים שהועברו ביניהם ובין משרד עורכי הדין הקודם שטיפל
בענייניהם.
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המסמכים שנחשפו בהסכמת המשיבים ,נמצאו בלתי רלוונטיים לנושא
ההפרות; והמסמכים שלא נחשפו בעקבות התנגדות המשיבים ,הם אכן חסויים
מכח החוק ,ואין על ב"כ הרשות להלין על אי חשיפתם.
 ..0..עדותו של ג'ורג'  -בעייתית במיוחד היא עדותו של ג'ורג' ברשות ,שבה ביטל
מכל וכל את חשיבות המגעים בינו וחברתו ובין נגב ואנשיה .ב"כ המשיבים
ביקשונו לאמץ עדות זו של ג'ורג' כאמינה ,שהרי ,מדובר בנשיאה של חברה זרה
אשר לא עבר כל עבירה ,ואשר אין לייחס לו כל אינטרס להסתיר או לשנות
דברים .לשון אחר ,לשיטתם ,יש לקבל עדותו ,לפיה ,עד מאי  7017כלל לא היה
משא ומתן בין הצדדים ,וכל המגעים שקיימו החברות ביניהן ,לא היו אלא
תוצאה של לחצים לשיתוף פעולה מצד נגב (הודעת ג'ורג' ,עמ'  ,69שו'  ,16עמ'
 ,37שו'  ,11-1.עמ'  ,36שו'  .19-12עמ'  ,31שו' .)16-17
ומה נעשה ,ועיון קל במיילים שהועברו בין ג'ורג' ובין אנשי נגב בזמן אמת ,מעלה
כי לא זו הייתה השקפתו של ג'ורג' בזמן אמת ,כאשר התכתב עם רופ ,וכאשר
דיבר על שיתוף פעולה עם נגב ועם אנשיה ,הכל ,כמובא בסקירת הארועים לעיל.
אין לדעת מה גרם לשינוי עמדתו של ג'ורג' כאשר נחקר ברשות על מעורבותו
בעסקה .לטענת ב"כ הרשות מדובר בעדות מגמתית שבאה לחפות על אי האמת
במכתב ששיגר לרשות ,כשהחלה זו לחקור בפרשה .אפשר שכך .מכל מקום ,עיון
חוזר בעדותו של ג'ורג' מעלה שאלות באשר לאמינות המובא בה .במיוחד כך,
לאור ההגזמות הקיצוניות בתיאור אי חשיבותם של המגעים בין שתי החברות,
והעדר הסיכויים לשיתוף פעולה ביניהן .כך ,בין היתר ,בלשונו:
"Even when they came to see us in… when was it? May; there
".was literally very little chance an agreement would be reached
(הודעת ג'ורג' ,עמ'  ,72שו' .)18-11
"The way to get the final agreement is something that honestly,
and I don’t know how much you believe me or not, but honestly
Olympia never in our wildest dreams thought that we would have
"( this agreementהודעת ג'ורג' עמ'  ,.2שו' .)16-17
האמנם כך? ומה יאמר ג'ורג' על דבריו במייל התשובה שלו לרופ ,לאחר ביקורו
בארץ ביולי ( 7011סומן עס  )12.1.12 14בו הודה לרופ על האירוח הנעים,
בהוסיפו ,כי רצוי שהצדדים ישובו וייפגשו כדי "לגבש הסכם" שיספק את שני
הצדדים.
ומה לגבי תשובתו לרופ ,במייל שנשלח אליו לאחר התערוכה של אפריל 7017
(סומן פג  )12.1.12 32לפיה ,יוכל רופ להיות סמוך ובטוח בשיתוף הפעולה מצד
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אולימפיה ,וכי הוא מצפה לביקורו ב 77-במאי ,בהוסיפו כי רייכמן ,נשיא
החברה ,עודכן לגבי המגעים.
עינינו הרואות ,היחס ה"לא רציני" שביטא ג'ורג' בעדותו לגבי העסקה ,אינו
משתקף במיילים שהעביר לרופ ,ואף אינו משתקף מהתנהלותה של אולימפיה
שהמשיכה לנהל מגעים שוטפים עם נגב ,לגבי "העסקה הגדולה" לאורך כל
התקופה.
סיכומו של דבר ,אנו רואים להעדיף דבריו של ג'ורג' בזמן אמת ,שאיש לא ניסה
להפריכם בשעתם ,על פני דבריו הנפתלים בחקירתו ברשות.
..0.6

תצהירה של קוני ברילרי  -מגמה דומה מאד לזו של ג'ורג' עולה משום מה

גם מעדותה של קוני ברשות ,בה חזרה והכריזה כי כלל לא התלהבה מן
המוצרים של נגב ולא מצאה בהם עניין .והרי ,דבריה אלה נסתרים על פניהם,
בהתנהגותה ובדבריה בזמן אמת ,אף זאת כעולה מדברים שאמרה ועשתה היא
עצמה.
פשיטא ,לא מצאנו באף אחת מן ההתכתבויות של קוני עם אנשי נגב ,שמץ הבעה
של אי שביעות רצון שהביעה לגבי המוצרים של נגב .נהפוך הוא ,מהתנהגותה
ומן העדויות שהתייחסו אליה ,עלה רצונה להמשך שיתוף פעולה ,וחתירה
לקידום המגעים עם נגב (ראו ,המייל ששלח רופ ביוני  7011לאחר ביקורה של
קוני בארץ (סומן פג  )12.1.12 11בו הודיעו כי קוני הייתה מאוד נלהבת לבניית
שותפות ,וכי הכל עניין של מחיר וכדאיות לשני הצדדים; ראו גם עדותו ,לפיה,
דיבר עם קוני על הגדלת המכירות לאולימפיה ,ותגובתה הייתה שתשמח (הודעה
1א ,עמ'  11שו' .)8-.
גם לאחר הפגישה עם קוני באיטליה בספטמבר  ,7011סיכם רופ את המפגש
במייל (סומן עס  )12.1.12 1בו הודיע כי קוני הביעה שביעות רצון ואף התלהבות
מן המוצרים שהוצגו לה.
ולא רק רופ כך .גם קוני עצמה ,הבהירה לרופ בתשובתה למייל אחר שלו (עס 2
 )12.1.12כי היה לה העונג לבלות עמו ועם צוות נגב ,ולאחר שתדפיס את הדיסק
עם הדוגמאות לקולקציה ותנתח את הדגמים ,ישמע ממנה.
כל אלה ,וכן ,המשך המגעים עם נגב ,לא יוכלו להתיישב עם דבריה של קוני
בתצהיר ,לפיהם ,לא מצאו מוצריה של נגב חן בעיניה.
כך או כך ,יש אמת בטענת ב"כ הרשות ,כי עדותה של קוני היא חסרת ערך לשני
הצדדים ,שבכל מקרה ,לא הפיקו ממנה תועלת רבה.
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חוות הדעת הכלכלית מטעם המשיבים
 ..1בין ניסיונותיהם של המשיבים למזער את משמעות המגעים בין נגב לאולימפיה,
בקשו הם גם לגמד ככל יכולתם ,את משמעותה של העסקה היא לעצמה ,בעיקר
במישור הכלכלי .בטיעוניו בפנינו ,הסכים ב"כ המשיבים המלומד ,עו"ד אדרת ,כי
העסקה הייתה אכן חשובה לנגב ,אלא שעם זאת ,לא הגיעה לרמת חיוב בדיווח כנטען
וגם לא היוותה מידע פנים (ראו ,פרוט' הדיון מיום  ,1.2.701.עמ'  ,7שו' .)73-71
לאישוש טענה זו ,כך הסביר ,הוגשה ברצוף לכתב התשובה ,חוות הדעת הכלכלית,
שנערכה על ידי פרופ .וינר ופרופ .גלאי (להלן – "חוו"ד המומחים") שבעזרתה יובהר
אם "על פי המבחן התיאורטי העסקה הזאת הייתה אמורה להביא לעלייה
משמעותית בשער ,שזה תנאי של מידע פנים" כלשונו של ב"כ המשיבים (פרוט'
הדיון מיום  ,1.2.701.עמ'  ,7שו' .)79-71
בנקודה זו יוער ,כי אף שחוות הדעת מתיימרת בכותרתה ,להציג עצמה כחוות דעת
כלכלית ,ואף שהמומחים הדגישו במכתב הנלווה לחוות הדעת ,כי זו איננה חוות דעת
משפטית ,הרי בפועל ,זרועה חוות הדעת עצמה התייחסויות משפטיות החורגות
מתחום מומחיותם של המומחים ,וכך גם המסקנות.
על כך יש לה צר .שהרי ,בכל הנוגע לפן המשפטי של מושא הדיון ,כבר אמרה הפסיקה
דברה ,וההלכות שנפסקו בה לגבי מהותיות משא ומתן לקשירת הסכם ,או ,להערכת
עסקה ,הן המכריעות.
בנסיבות אלה ,תתמקד ההתייחסות אל חוו"ד המומחים ,באותם חלקים של חוות
הדעת ,שעניינם בנתונים וניתוחים כלכליים.
בטרם נעשה כן ,נתייחס תחילה במספר טענות מקדמיות שהעלו המומחים בחוות
הדעת ,שלושה במספר ,קרי ,שאלת איכות המידע ,שאלת רווחיותה הנמוכה ,ושאלת
הוגנות הפיצוי שנקבע בהצעת הרכש לניצעים ,בעלי המניות.
אשר לשאלת איכות המידע ,בנושא זה גרסו המומחים ,כך" :על המידע להיות
מדויק ואמין ולא לגרום לערפול ולהגברת אי הוודאות" (נספח  7לכתב התשובה ,עמ'
 .)2משום כך היקשו ,האם בענייננו ,דיווח על ניהול שיחות על ידי חברה,
שתוצאותיהן אינן ידועות מראש ,עלול להוות דיס-אינפורמציה לגבי ציבור הניצעים,
או ,להטעותם.
שאלה זו ,יש לומר מיד ,היא שאלה בעלת אופי משפטי ,שהרי ,גם משא ומתן לגבי
מגעים שתוצאותיהם אינן ודאיות עשוי להתחייב בדיווח ,ובוודאי שאיננו מהווה
דיס-אינפורמציה.
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לגופו של עניין ,קשה לקבל את טענת המומחים ,כי מידע על שיתוף פעולה אפשרי עם
חברת הפצה ענקית כמו אולימפיה ,תוך ניהול משא ומתן במקביל על מענק מן
התמ"ת המסתיים בקבלתו ,עלול היה להכיל סכנה להטעיית ציבור המשקיעים.
אשר לשאלת הרווחיות הנמוכה של העסקה ,בנושא זה ,שבו המומחים והדגישו,
חזור והדגש ,את החשיבות המכרעת שיש לייחס להשפעת ההתקשרות עם אולימפיה
על שווי המניות של נגב ,בנגזר מן הרווחיות הצפויה.
בענייננו ,לאחר שאמדו את "הפוטנציאל הכולל" הצפוי מפרסום המידע ,תוך הנחת
הסתברות של  100%להתממשות העסקה ,יהיה השווי הצפוי של העסקה בעיני
המשקיע הסביר ,נכון למועד הבדיקה ,כ 8-מיליוני ש"ח בלבד .סכום זה ,כך הדגישו,
מהווה רק כ 7.3%-משווי מניות החברה (נספח  7לכתב התשובה ,עמ' .)17
קביעה זו של המומחים ,כך נראה ,עומדת בניגוד לדברים שכבר צוטטו לעיל מפי
אנשי נגב עצמם ,בעדויותיהם ברשות ,בהתכתבויותיהם ,ובמצגות שהעמידו בפני
הנהלת החברה .קביעה זו גם איננה מתיישבת עם טענות ב"כ המשיבים בפנינו,
בהתייחסם אל העסקה כמנוף לקפיצת מדרגה והגשמת חלום.
היוצא מגישתם הוא ,שהפוטנציאל הכולל של מימוש העסקה כפי שראתה אותה
הנהלת נגב בזמן אמת ,עלה הרבה ,על "הפוטנציאל הכולל" ,שראוהו הם.
לעניין הוגנות הפרמיה בהצעת הרכש ,לטענת המומחים" ,לשם קביעת הנזק שנגרם
למשקיעים ,אם בכלל ,יש לקחת בחשבון את שווי החברה ללא העסקה מול שוויה
הנאמד עם ביצוע העסקה ,תוך התחשבות באי הוודאות שהיה כרוך בסגירת
העסקה ב ( "31.1.2112-נספח  7לכתב התשובה ,עמ' .)8
עולה מדבריהם ,כי הפרמיה של  7.03ש"ח למנייה (כ )1.%-מהווה פיצוי הוגן,
בהיותה גבוהה מהפרמיה שקיבלו המשקיעים בהצעות הרכש של מנורה והראל מספר
חודשים קודם.
על קביעות אלה יש לומר ,כי יתכן ,והייתה להן חשיבות ,אילו הייתה השאלה
שבפנינו ,שאלת פיצוי המשקיעים שמכרו את מניותיהם בהצעת הרכש .ברם ,ההפרות
קא עסקינן הן הפרות הנוגעות לעקרון הגילוי הנאות בדיני ניירות ערך ,כך
שהחשיבות מצטמצמת.
מכל מקום ,נראה לנו ,כי השאלה אם נפגעו המשקיעים כתוצאה מן ההפרות ,אינה
רלוונטית לענייננו.
המתודולוגיה
 ..7שתי בדיקות היפותטיות עומדות במרכזה של חוו"ד המומחים .הראשונה והחשובה,
התמקדה בהערכת ההשפעה של העסקה על שווי מניות נגב בשני שלבים .בשלב
הראשון בצעו מבחן אנליטי של השפעת העסקה הצפויה על שווי החברה מנקודת
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מבטו של המשקיע הסביר ,תוך שיכלול ההסתברויות למימוש ההסכם ,ובהסתמך על
המידע הציבורי שהיה בידי המשקיע הסביר בעת ביצוע הבדיקה ,קרי ,ללא השפעת
פרסום המידע .על בסיס תוצאות בדיקה זו העריכו המומחים את שווי החברה ,כולל,
ההשפעות הצפויות עליה מן הפרסום.
בשלב השני ,המשני בחשיבותו ,התבססו המומחים ,על מבחן השוק אשר בדק את
השינויים בשער מניית אפריקה בשני מועדים; יום פרסום הכתבה בכלכליסט ,קרי,
ה 16-במרץ  7017וביומיים הבאים; וכן ,יום הדיווח המיידי של אפריקה על ההסכם
עם אולימפיה ב 79-במאי  7017וביומיים הבאים.
בבואם להעריך את ההשפעה של העסקה על שווי חברת נגב ,הסתמכו המומחים על
הגישה המקובלת שלפיה ,ערך מנייה בכל נקודת זמן נתון ,הוא הערך הנוכחי המהוון
של תזרימי המזומנים שהחברה תניב ).(Discounted Cash Flow-CDF
במשוואה זו ,רואים את ערך המנייה כמנה ,כאשר המונה הוא תזרימי המזומנים
הלא ודאיים שהחברה צפויה להניב לבעליה ,והמכנה הוא שיעור ניכיון (שיעור היוון)
מתאים.
מאחר שלדעת המומחים ,מחיר המנייה נקבע על ידי המשקיע הממוצע בשוק,
בהתבסס על מידע ציבורי ,הרי שבהינתן שיעור ההיוון (המכנה של המנה) ניתן לחלץ
את סכום תזרימי המזומנים שהחברה צפויה להניב לבעליה ,ואף לפרוס אותם על פני
זמן ולמרכיבים שונים.
המומחים השתמשו בגישה זו כדי לבנות לוח אומדן בנספח  1לחוות הדעת ,האומד
את תזרימי המזומנים של החברה ,ללא השפעת פרסום המידע .בלוח מופיעה פריסת
התזרימים על פני מספר שנים .כמו כן מפורקים התזרימים למרכיבים שונים
הכוללים את ההכנסות ,עלות המכר ,הרווח הגולמי ,הפער בין השניים ,עלות מכירה
ושיווק ,הרווח התפעולי ,הוצאות המס ,הוצאות הפחת ,ההשקעות נטו ,שינוי בהון
חוזר ,והשורה התחתונה תזרים להיוון.
לוח זה שימש את המומחים כבסיס לבניית לוח נוסף בעל מבנה זהה (נספח  7לכתב
התשובה ,נספח ב ,עמ'  )78שכלל את ההשפעות הצפויות של פרסום המידע על
רווחיות החברה.
השורה התחתונה של לוח זה ,כמו גם של שאר מרכיבי הלוח ,מבליטה את מיעוט
השפעת פרסום המידע ,לדעת המומחים ,על שווי מניית החברה .מסקנתם מן המבחן
היא ,לאחר שהניחו טווח הסתברויות של  80%-70%למימוש העסקה ,כי "ההשפעה
הצפויה של  1.2%-2%משווי המניה ...אינה חורגת מהתנודתיות היומית האופיינית
של המניה .לפיכך ניתן לקבוע כי מדובר בהשפעה שאינה מהותית" (נספח  7לכתב
התשובה ,עמ' .)11
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הסיבה העיקרית לתוצאה זו ,היא לדעת המומחים ,הרווחיות הנמוכה של העסקה,
כאשר גורם חשוב לכך ,הוא המחיר הנמוך שאולימפיה הסכימה לשלם לנגב עבור
האריחים על פי תנאי העסקה הסופית (ירידה מ $10.8למ"ר כפי שביקשה נגב ,ל$8.9-
למ"ר כפי שדרשה וקיבלה אולימפיה בסופו של יום).
דא עקא ,שהמדד הזה אינו יכול לעמוד בפני עצמו.
בשום מקום ,לא ציינו המומחים אפשרות שהעסקה עם אולימפיה ,כולל ,הפחתת
המחירים ,עשויה לשמש מנוף להרחבה משמעותית של מפת ההזדמנויות של נגב,
עובדה שאין לזלזל בחשיבותה.
המומחים ראו בעסקה ,מכשיר לשינוי אינקרמנטלי בלבד ,שלא חרג בענייננו מטווח
התנודתיות היומי האופייני של מניית נגב ,תוך התעלמות "מהגשמת החלום" עליה
דברו אנשי נגב וב"כ המשיבים.
הביטוי לקביעת המומחים ,לפיה ,לא תשנה העסקה מהותית את מצבה של נגב ,הוא
אומדן התנודתיות היומית ( )7.8%על בסיס מדידת סטיית התקן השבועית בשנים
.7011-7009
דא עקא ,שההסתמכות הזו על היסטוריה כה ארוכה בחישוב התנודתיות היומית של
מניית נגב ,לא הביאה בחשבון משום מה ,את האפשרות שהעסקה עם אולימפיה
עשויה כאמור ,להקפיץ את נגב לסביבה עסקית שונה מאד ,וכי זו הופכת את סטיית
התקן הנמדדת על ידם לבלתי רלוונטית.
 ...אשר לבדיקה ההיפותטית השנייה ,זו התייחסה אל תגובת שער מניית אפריקה,
יחסית למדד המניות התעשייתיות בסמוך לפרסומים פומביים אודות העסקה ,בשני
תאריכים נפרדים .קרי ,בעת פרסום הכתבה בכלכליסט ,וביום הודעתה הפומבית של
החברה על חתימת ההסכם.
המומחים עצמם מנו שלוש סיבות לבעייתיותו של מבחן השוק הזה ,שהוא מבחן
בדיעבד ,ובעל תוקף חלש מן המבחן האנליטי.
יוער בהקשר זה ,כי קיים קושי לבודד את השפעת תנודות שער המניה מפני אירועים
בלתי קשורים שעשויים להשפיע על השער; קיים פער של מספר חודשים בין מועד
הפרסום למועד ההשוואה ,מה שאינו מאפשר להעריך בצורה מדויקת את ההשפעה
הצפויה של פרסום המידע על שווי המניה במועד מוקדם יותר ,עקב סחירות נמוכה
של המניה.
מבחן זה ,הוא לדעתנו בעייתי גם מבחינות אחרות .כך ,באשר לשאלה עד כמה היה
המידע בדבר המשא ומתן בין נגב ואולימפיה מהותי עבור בעלי מניות נגב במועד
הצעת הרכש .שהרי ,זו לא ניתנה לבחינה אחרי הצעת הרכש כאשר נגב הפכה להיות
חברה פרטית.
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ויודגש ,ההתייחסות על רקע האמור ,למניית אפריקה תעשיות ,שנגב היא רק אחת
מהחזקותיה ,אין בה כל מאומה .במיוחד כך ,כאשר המועדים נשוא הבדיקה ,היו
במהלך העסקים הרגיל של אפריקה תעשיות ,וספק אם ניתן להשליך ממועדים אלה
על שינויים צפויים במחירי מניית נגב ,במועד שבו התבצעה הצעת הרכש.
כך או כך ,מסקנתם של המומחים מן המבחן השני היא כי "לא ניתן לזהות מתוך
הנתונים התנהגות עקבית ומובהקת בשער המנייה אשר ניתן להסיק ממנה לגבי
החשיבות והערך שהמשקיעים מקנים למידע אודות אולימפיה" (נספח  7לכתב
התשובה ,עמ' .)18
נראה איפוא ,כי בהיות המבחן העיקרי בו נקטו המומחים בחוות הדעת ,לוקה בחסר
ובהיות ממצאיו סותרים עדויות משמעותיות ,אין אפשרות להיסמך עליה.
סיכומו של דבר ,לא מצאנו שיש בחוות הדעת של המומחים כדי להאיר את עינינו בכל
הנוגע לפן הכלכלי-עסקי של עסקת הקרמיקה ,או ,במדידת שוויה ומהותה מבחינתה
של נגב.
חוות הדעת אינה תורמת להבנת חשיבותה הכוללת של העסקה במערך עסקיה של
נגב ,ובאשר למסקנותיה המשפטיות ,אלה אמורות להתבסס על הפסיקה ואין מקומן
בחוות דעת כלכלית.

מכאן ,אל המישור המשפטי
מבחן המהותיות כהשתקפותו בפסיקה
 ..6שתיים הן ,כפי שהוזכר ,ההפרות המיוחסות למשיבים בפרשה הראשונה נשוא דיון
זה :הפרת השימוש במידע פנים ,והפרת הפרט המטעה במפרט הצעת הרכש.
המשותף לשתי ההפרות הוא מבחן המהותיות ,אשר יידון להלן בהרחבה.
אשר להפרה הראשונה ,השימוש במידע פנים ,עיגונה של זו ,הוא בסעיף ( )9לחלק ג'
לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך .על יסודות ההפרה נעמוד בהמשך .בשלב זה,
נתייחס תחילה ,אל הוראות החוק והפסיקה אל יסודות ההפרה הזו ,ובעיקר ,אל
הגדרת המונח "מידע פנים" שהשימוש האסור בו הוא היוצר את ההפרה.
סעיף (37א) לחוק ניירות ערך מגדיר את המונח "מידע פנים" כך" :מידע על
התפתחות בחברה ,של שינוי במצבה ,על התפתחות או שינוי צפויים ,או מידע אחר
על החברה ,אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי
משמעותי במחיר נייר ערך של החברה או במחיר נייר ערך אחר ,שנייר ערך של
החברה הוא נכס בסיס שלו".
מלשון הסעיף עולה ברורות ,כי עניין לנו במידע שביכולתו "לגרום שינוי משמעותי
במחיר נייר ערך של חברה" ,ומשמע ,שהמידע עצמו צריך שיהיה משמעותי .לשון
אחר ,לא כל מידע הידוע למשתמש ואינו ידוע לציבור ,עשוי להיחשב "מידע פנים".
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המהותיות שמאפיינת את המידע ,היא הקובעת אם יסווג כמידע פנים .כך השופט
חשין בפרשת מהרשק (ראו ,רע"פ  8627101מהרשק נ' מדינת ישראל ,פ"ד נט(,667 )1
פס'  70לפסק דינו של השופט חשין (:))7006
"ומתוך שהמדובר הוא במידע שיש בו  -כלשון החוק  -כדי לגרום לשינוי משמעותי
במחיר נייר הערך של החברה ,נדע כי לא כל מידע שלא ניגלה לציבור מידע פנים
הוא כהוראתו וכמשמעותו בחוק .ענייננו הוא רק  -ואך ורק  -במידע מהותי
ומשמעותי .שכן אם השינוי הצפוי הוא שינוי משמעותי ,נדע מעצמנו כי המידע
העשוי להביא לשינוי משמעותי ,על-פי טבעם של דברים חייב שיהא מידע
משמעותי אף-הוא .טיבו של המידע נאצל מתוך טיבו של השינוי (ולהפך)".
רוצה לומר ,ענייננו ,במידע "מהותי ומשמעותי" ,אלא שעדיין השאלה היא ,מה
מובנם של מונחים אלה בהקשרים הנדונים בענייננו?
המהותיות ,יש להזכיר ,נדרשת להוכחה לא רק בהקשריה של העבירה או ההפרה של
השימוש במידע פנים ,אלא גם בהקשרים אחרים .היא מהווה אלמנט מרכזי גם
כאשר מדובר בחובת הגילוי הנאות הניצבת בבסיסו של חוק ניירות ערך .בהקשר זה,
נקבע כי המידע הנדרש לגילוי נאות ,צריך שיהיה מידע מהותי שהמשקיע הסביר
מתחשב בו בבואו לקבל החלטת השקעה .רוצה לומר ,ההגדרה משתרעת על כל מידע
שיש לו חשיבות לגבי קבלת החלטותיו של "משקיע סביר" .המבחן אינו מוכרע על פי
השאלה אם המשקיע היה משנה את החלטתו בעקבות המידע .די להראות כי למידע
הייתה חשיבות בעצם קבלת ההחלטה .בלשונו של הנשיא ברק בפרשת ואקנין:
"עובדה היא מהותית ...אם היא מהווה מרכיב חשוב בנכונותו של אדם לרכוש או
למכור ניירות ערך .עובדה היא מהותית אם היא קיים סיכוי של ממש כי
להשמטתה יש השפעה של ממש – ישירה או עקיפה – על הכרעה בשאלה האם
לבצע את העסקה ,אם לאו .ודוק :אין הכרח למהותיות העובדה כי זו תהיה העובדה
המכרעת לשכלול העסקה ,די בכך שהיא אחת ממכלול עובדות חשובות לביצוע
העסקה" (ע"פ  3037193ואקנין נ' מדינת ישראל ,פ"ד נ( ,167 )7פס'  76לפסק דינו של
הנשיא ברק ( ;))1991ראו גם ,לאה פסרמן-יוזפוב דיני ניירות ערך – חובת הגילוי
 ;)7009( 186-187מוטי ימין ואמיר וסרמן תאגידים וניירות ערך  ;)7001( 68-6.רונן
עדיני דיני ניירות ערך .)7006( 639-633
בהמשך ,נתייחס אל הזיקה בין סוגי המהותיות לפי הקשריהם.
 ..3בענייננו ,השאלה הדרושה התייחסות היא ,מתי הפך המידע בדבר קיום מגעים בין
נגב לאולימפיה למידע מהותי .הקושי לקבוע מתי חילופי דברים ,מגעים ,משא ומתן
וכו' הופכים למידע מהותי ,החייב בגילוי ,מתעורר לאור העובדה שמדובר באירוע
אשר תוצאותיו אינן ודאיות .אם המגעים מבשילים בסופו של דבר לכדי עסקה ,הרי
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שההשפעה על התאגיד עשויה להיות משמעותית ,אך אם הם נכשלים ,הרי שאין
לעצם קיומם חשיבות כלשהי.
בארה"ב ,נקבע כי מהותיות של אירוע שתוצאותיו אינן ודאיות תיקבע לפי מבחן
ה"סבירות/עוצמה" ( .)probability/magnitudeשעל פיו ,מהותיות תלויה באיזון
שבין הסיכויים שהאירוע יתרחש לבין עוצמתו .ככל שהעוצמה הצפויה של האירוע,
אם יתרחש ,גדולה יותר ,כך הוא הופך למהותי בשלב שבו סיכויי ההתרחשות שלו
נמוכים יותר .ככל שהעוצמה הצפויה של האירוע ,אם יתרחש ,חלשה יותר ,כך ידרשו
סיכויים התרחשות גבוהים יותר כדי שהמידע יהפוך למהותי (ראו ,פסרמן-יוזפוב
בעמ'  .)7.0הקביעה אם משא ומתן עונה על מבחן "הסבירות1עוצמה" תיקבע בכל
מקרה לגופו ,בהתאם לעובדות אותו מקרה.
באמצו את מבחן ה"סבירות1עוצמה" לשם קביעת מהותיות של משא ומתן ,דחה בית
המשפט האמריקני בפרשת Basic Inc. v. 214 U.S 442, 432-33 )8811(( Basic
 )Levinsonבמפורש ,מבחן שהיה מקובל עד אז ,הוא ,מבחן "ההסכמה העקרונית"
( )Agreement in principleשלפיו משא ומתן נחשב מהותי רק לאחר שהושגה בין
הצדדים הסכמה עקרונית לגבי מבנה העסקה ומחירה.
השופט  Blackmunדחה בפרשת  Basicאת שלושת הרציונליים שהובאו בפסקי דין
קודמים לתמיכה במבחן "ההסכמה העקרונית" ,הם:
( )1הדאגה למשקיעים ,משא ומתן ראשוני עלול להסתיים בכישלון .דיווח על
משא ומתן לפני הגעה להסכמה עקרונית עלול לטעת במשקיעים אופטימיות
יתר ;
( )7הצורך בשמירה על חשאיות המגעים בין הצדדים;
( ).קלות יישומו ,בהיותו קובע כללים ברורים.
השופט  Blackmunקבע שאף אחד מהרציונליים הללו איננו מתייחס לשאלה ,מתי
הופך מידע להיות מידע החשוב למשקיע הסביר.
הרציונל הראשון מייחס למשקיע הסביר ילדותיות בהניחו כי המשקיע לא יבין כי
משא ומתן עשוי בסופו של דבר גם להיכשל .ברם ,מטרת הגילוי היא לתת למשקיעים
את הכלים הדרושים להם לקבלת החלטות השקעה ,לא להשימם טיפשים .לכן ,אין
מקום להניח כי לא יבינו כי משא – ומתן מעצם טבעו עשוי שלא להבשיל לידי עסקה.
הרציונל השני ,שלפיו גילוי עשוי לחבל במשא ומתן אינו מתייחס כלל לשאלות
המהותיות .יש להבחין בין השאלה האם המידע הוא מידע חשוב למשקיע הסביר
לבין השאלה אם יש לחייב את גילויו:
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" The second rationale, the importance of secrecy during the early
stages of merger discussions, also seems irrelevant to an assessment
whether their existence is significant to the trading decision of a
reasonable investor…. We face here the narrow question whether
information concerning the existence and status of preliminary
merger discussions is significant to the reasonable investor's trading
decision. Arguments based on the premise that some disclosure would
be "premature" in a sense are more properly considered under the
rubric of an issuer's duty to disclose. The "secrecy" rationale is simply
( "inapposite to the definition of materialityפרשת  ,Basicבעמ' .)7.1-7.6
את ההצדקה השלישית למבחן "ההסכמה העקרונית" ,דוחה השופט Blackmun
באומרו כי קלות המבחן אינו סיבה טובה דיה לאמצו .לאחר חשיבה מרובה ,בחר
המחוקק האמריקני במבחן המהותיות ,שהוא מבחן מעורפל .רשות ניירות ערך
האמריקנית ,מתמודדת עם מבחן מעורפל זה ,והוא ממליץ לבתי המשפט להתמודד
גם הם עם המבחן (פרשת  ,Basicבעמ' .)7.1
בישראל ,בפרשת דרין ,אימץ בית המשפט המחוזי את מבחן ה"סבירות/עוצמה"
שנקבע בארה"ב (ה"פ (מחוזי ת"א)  170210.דרין נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ
(פורסם בנבו .))13.2.7006 ,באותו מקרה עלתה השאלה אם תכנית עסקית של חברה
שעניינה פעולות מימוש מתוכננות של נכסים ואחזקות הינה בגדר מידע מהותי החייב
בגילוי .השופטת סירוטה קבעה כי מאחר שלתוכנית עשויה להיות השפעה ממשית על
החברה ,שאלת החיוב בגילויה תוכרע לפי מידת הסיכוי שהתוכנית תצא אל הפועל
כמות שהיא.
מפסק דין זה עולה עם זאת ,כי אילו היה מדובר בתוכנית עסקית אשר הייתה קיימת
ודאות גדולה יותר באשר להיתכנותה ,יתכן שהייתה חייבת בגילוי (לעניין אימוץ
מבחן ה"סבירות 1עוצמה" בדין הישראלי ,ראו גם פסרמן-יוזפוב ,בעמ'  ;7.7עידו
באום "בשבחו של מבחן התוחלת :עקרון המהותיות והתמודדות עם אי ודאות בדיני
ניירות ערך" (טרם פורסם) (להלן – "באום ,מבחן התוחלת")).
הבה נבחן ,אפוא ,האם המידע בדבר המגעים בין נגב לאולימפיה היה מידע מהותי
בהתאם למבחן ה"סבירות1עוצמה".
לעניין הסבירות ,נראה ,כי אינדיקטורים אפשריים להערכת סיכויים להתרחשות
אירוע ,יכולים להיות ,מיהותם של העוסקים בנושא ,האם אלה הם הדרגים הגבוהים
בתאגידים המדוברים ,האם הובא המידע בפני דרגות ניהוליות בתאגיד ,האם
התקבלו החלטות דירקטוריון בנושא וכו' (פרשת  ,Basicבעמ' .)7.9
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במקרה שבפנינו ,ראינו שהמידע על המשא ומתן בין נגב לאולימפיה הובא בפני
הנהלת אפריקה תעשיות ,במספר הזדמנויות ,כולל ,שלוש המצגות שתוכנן הובא
לעיל .יתרה מזו ,המידע גם הובא בפני רשות ממלכתית ,הוא ,משרד התמ"ת,
שנתבקש לאשר לחברה מענק כמפעל מאושר על בסיס אותו מידע.
אשר לעוצמתו של הארוע נשוא המידע ,האינדיקטורים האפשריים להערכת העוצמה
של האירוע ,אם יתרחש ,היא ההשפעה האפשרית של העסקה המדוברת ,אם תצא
לפועל ,על החברה.
במקרה שבפנינו ,לא נגזרה חשיבות העסקה מעצם מכירת מוצריה של נגב לתאגיד
הבינלאומי ,שהרי ,הרווח הגולמי במכירות לשוק המקומי יכול היה להיות גדול יותר.
חשיבותה נגזרה מהשלכותיה על החברה ,שעליהן עמדנו לעיל במסגרת הדיון בחוות
הדעת של המומחים ,בהן ,פריצת הדרך לשוק העולמי ,והכשרת החברה למענק
ממרכז ההשקעות.
העוצמה ,יש להדגיש ,השתקפה היטב מאמרות חוזרות של אנשי נגב ואפריקה
תעשיות ,במיילים ובעדויות השונות שצוטטו לעיל .נזכיר את דבריו של מוטולה
בחקירתו ברשות ,בהבהירו" :אנחנו מאוד גאים על העסקה הזו ,היא גאוה ברמת
המדינה .זו עסקה שמחזיקה עיר" (הודעה 6א ,עמ'  79שו' .)8-2
ורופ" :זה הסכם חריג מאוד ,זו עסקת ענק ,היא נותנת לחברה תנופה מטורפת
בטחון ואופק קדימה ,זו עסקה של עשרות מיליוני דולרים" (הודעה 1א ,עמ'  7שו'
.)7.-76
אין ספק בעינינו ,כי מדובר באירוע עוצמתי עבור התאגיד ,אם יתרחש ,כפי שגם
הסכים עו"ד אדרת בטיעוניו בפנינו ,בהביעו הסכמה לעניין חשיבות העסקה לנגב.
משמע ,די בסיכויי התרחשות שאינם גבוהים ,כדי שהמידע בדבר קיום המשא ומתן
יחשב מידע מהותי .מאחר שבעת פרסום מפרט הצעת הרכש על ידי אפריקה ,סיכויי
הצלחת המשא ומתן עם אולימפיה היו לא מועטים ,הרי שהמידע בדבר קיום המגעים
בין שתי החברות היה מידע מהותי כבר במועד פרסום דו"ח הצעת הרכש.
במאמר מוסגר נעיר ,כי משקבענו מהותיותו של המידע מושא דיוננו ,על פי מבחן
הסבירות1עוצמה ,שהוא כאמור המבחן המקובל היום בפסיקת בתי המשפט ,אין לנו
עוד צורך לדון במבחן ההסכמה העקרונית ובנפקותו של מבחן זה על העסקה
בענייננו .נאמר עם זאת ,כי גם אילו נקטנו במבחן זה ,גם אז היינו קובעים כי המידע
אודות המגעים בין נגב לאולימפיה הפכו להיות מהותיים ,לפחות בעת המפגש בין
נציגי נגב עם בכירי אולימפיה במשרדי אולימפיה בטורונטו בדצמבר  .7011שהרי ,לא
היה כל ספק ,אליבא דכולי עלמא ,שנגב הייתה מעוניינת מאד בעסקה עוד זמן רב
קודם ,ואם היה עדיין ספק לגבי הסכמתה של אולימפיה לקשירת העסקה ,הרי הוסר
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הספק הזה ,עם הכרזתו של רייכמן ,נשיא אולימפיה ,על הסכמתו לקשר עם נגב,
כולל ,ברכת הדרך שנתן לנציגי שתי החברות שעימם ישב לדיון.
העובדה שרייכמן שלח את האנשים "לעשות שעורי בית" ,כטענת ב"כ המשיבים ,אין
בה כדי לבטל את "ההסכמה העקרונית" שהשמיע באותה הזדמנות ,ואשר לאחריה
אכן נמשכו המגעים עד חתימת ההסכם.
הגדרת המהותיות בגילוייה השונים
 ..1האם מבחן המהותיות לצורך הפרת השימוש במידע פנים זהה למבחן המהותיות
לצורך קיומה של חובת הדיווח? לדעתנו התשובה לכך חיובית .בית המשפט העליון
כבר קבע במספר הזדמנויות כי מבחן המהותיות הוא מבחן אחיד ,העובר כחוט השני
בחוק ניירות ערך:
"נוסיף ונזכיר כי מבחן המהותיות ,בהיבטיו השונים ,משמש את החוק בהקשרים
שונים .כך למשל ,בסוגיית הגילוי הנאות (כהוראת סעיף  12לחוק ,...וכן הוא
בעבירת התרמית הקבועה בסעיף (24א)( )1לחוק ....אכן ,חוק ניירות ערך כולו ספוג
במבחן ה"מהותיות" בגילוייה השונים ,והמהותיות היא אף העושה את החוק
לריקמה אחת חיה -ונושמת" (ע"פ  6123192רוזוב נ' מדינת ישראל ,פ"ד נג(,..2 )6
פס'  13לפסק דינו של השופט חשין ())1999
גם בארה"ב ,מבחן המהותיות הוא מבחן זהה בהקשרים השונים שבהם הוא מופיע
(ראו. )THOMAS L. HAZEN, THE LAW OF SECURITIES REGULATION 786 )5rd ed., 7003( ,
בהתאם לכך ,אנו סבורים כי גם לעניין השימוש במידע פנים יש לקבוע אם מידע
בדבר חילופי דברים ,מגעים או משא ומתן הינו בגדר "מידע פנים" לפי מבחן
"הסבירות/עוצמה" (וראו ,עדיני ,בעמ'  ;2.עזר צפריר מידע פנים ;)7003( 21-20
באום ,מבחן התוחלת)
 ..2אנו ערים לכך ,שמספר בתי משפט מחוזיים ,אשר דנו בשאלת המהותיות של מידע
בדבר משא ומתן אודות עסקה עתידית בתיקים פליליים שעניינם עבירת השימוש
במידע פנים ועבירת התרמית הסתייגו מאימוץ מפורש של מבחן "הסבירות1עוצמה"
כמבחן למהותיות מידע .ברם ,כפי שנסביר להלן ,אנו סבורים כי על אף אמירות אלו,
יש מקום לאמץ את מבחן ה"סבירות1עוצמה" כמבחן למהותיות ,גם לשם קביעת
הפרת השימוש במידע פנים.
בפסק דינה של השופטת ברלינר ,כתוארה אז ,בפרשת מהרשק ,אימצה השופטת את
מבחן "ההסכמה העקרונית" ,אשר כבר נדחה כאמור עוד לפני כן בארה"ב ,בקובעה:
"כאשר מדובר בעיסקה או חוזה שצריך להיחתם ,הרי השאלה היא מתי ניתן לומר
שהצדדים הסכימו על עיקרי הדברים ,ועברו גם כברת דרך של ממש בדרך לגיבוש
ההסכם על כל פרטיו ,באופן שהכף נוטה יותר לכיוון קיום העיסקה ,מאשר
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לביטולה" (ע"פ (מחוזי ת"א)  20127100מהרשק נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו,
( )11.9.7001להלן – "מהרשק – מחוזי")
בפרשת עדי אייל (ע"פ (מחוזי ת"א)  2060.10.מדינת ישראל נ' אייל (פ"מ תשס"ד()1
 ))7006( 69התייחסה השופטת ברלינר למבחן "הסבירות /עוצמה" והביעה הסתייגות
עקרונית ממנו .לדבריה:
"בעניין  Basicאכן התייחסו לסוגיית מידע הפנים בהיבט של נקודת הזמן בה הופך
משא ומתן למידע בר ערך למשקיע הסביר ,כאשר המבחן שנקבע הוא מבחן
הסתברותי ,המורכב ממכפלה של שני נתונים :הסיכוי שהמשא ומתן יבשיל לכלל
הסכם חתום ,והשפעת ההסכם על התאגיד ,בהנחה שאכן יגיע לכלל מימוש...
כשלעצמי – אינני משוכנעת שניתן ליצור נוסחה מעין זו חרף האמור בהילכת Basic
ואחרות" (פרשת עדי אייל ,בעמ' .)13-16
ברם ,על אף שהשופטת ברלינר מסתייגת ממבחן "סיכויים1עוצמה" ,מבחן הנחזה
כמבחן מתמטי ,ניתן לראות ,כי בעת שהיא בוחנת אם במקרה הנדון בפניה המידע
בדבר קיום משא ומתן היה "מידע פנים" היא בהחלט בוחנת את הסיכויים
להתממשות העסקה.
"בגדר השיקולים לעניין התממשות העיסקה יש להביא בחשבון לא רק את השלב
המדויק שבו נמצא המשא ומתן ,כמה סוגיות נותרו עדיין לדיון ,אלא גם את "הקו
המוביל" לאורך הדיונים .לענייננו ,כוונתי לעדויות על כך שהמשא ומתן התנהל
לאורך כל הדרך במגמה חיובית להביא לגיבוש העיסקה .לא היו עדויות על שינוי
מגמה ,על נסיגה מן ההסכמות וכיוצא באלה; או על נושא ספציפי שלגביו התעקשה
אחת מן החברות המעורבות ,בבחינת "יהרג ובל יעבור" וכיוצא באלה (פרשת עדי
אייל ,בעמ' .)13
השופטת ברלינר אף אינה פוסלת אפשרות כי במקרים מסוימים ,משא ומתן ראשוני
יהיה בגדר "מידע פנים" ,ומותירה שאלה זאת בצריך עיון (פרשת עדי אייל ,בעמ' .)11
משמע ,השופטת ברלינר הכירה באפשרות שלא רק משא ומתן אשר על פי מאזן
ההסתברויות ,הסיכויים להבשלתו גבוהים מהסיכויים לכישלונו ,ייחשב מידע פנים.
בפרשת גרינפלד ,כתבו שופטי ההרכב (אורי גורן ,עמירם בנימיני ורות רונן) כי הם
מסכימים עם דבריה של השופטת ברלינר בפרשת עדי אייל שלפיהם לא ניתן לקבוע
נוסחה מתמטית לקביעת מהותיות ,אך עם זאת סברו:
"המבחן שהוצע בפסה"ד  Basicעשוי במקרים רבים לשמש כלי עזר נוח ,לבחינת
השאלה איך היה המידע משפיע על המשקיע הסביר .ההנחה היא כי משקיע סביר
יתייחס למידע על אירוע מהותי שהסיכוי שיתרחש אינו גבוה ,ולמידע על אירוע
פחות מהותי בעל סיכויי התרחשות גבוהים ,כאל מידע מהותי שיכול לגרום לשינוי
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במחיר המניה" (ע"פ  20771108מדינת ישראל נ' גרינפלד ,סוף פס' ( 13פורסם בנבו,
)71.17.7008
שופטי ההרכב ,קבעו בפסק דין משותף ,כי כשמדובר באירוע עוצמתי לחברה ,אין
לדרוש כי הסיכוי להתרחשותו יהיה לפחות  31%כדי שהמידע יחשב מהותי.
לצורך ההכרעה בשאלה אם הנאשם אכן עשה שימוש במידע פנים ,השתמשו
השופטים במבחן ה"סבירות 1עוצמה".
בפרשת קדץ ,ציין השופט כבוב כי הוא שותף לחששה של השופטת ברלינר מפני
הפיכת שאלת הגדרת מידע פנים לנוסחה אריתמטית .לדבריו:
"לא ניתן לטעמי לקבוע אפריורי כי מידע על אירוע עתידי מסוים יחשב מידע פנים
אך בשל כך שמכפלת משמעּותיּותו בהסתברות להתרחשותו עולה כדי תוצאה
מסוימת .אנו איננו "טכנאי משפט" ואף לא "מתמטיקאי משפט ".בהחלט יתכנו
שני אירועים ,שתוצאת מכפלתם תהא זהה ,ועדיין מידע על אחד מהם ייחשב מידע
פנים בעוד שהמידע על האחר לא ייחשב ככזה"( .ת"פ  8731-03111מדינת ישראל נ'
קדץ ,פס'  7.לפסק דינו של השופט כבוב (פורסם בנבו)3.2.7017 ,
 ..8אנו מסכימים ,עם כל הכבוד ,עם השופט כבוב ,שיש לבחון כל מקרה לגופו ,וכי לא
ניתן להגיע להכרעה בדבר מהותיות מידע על פי נוסחה מדויקת.
לדעתנו ,מבחן ה"סבירות1עוצמה" אף לא כיוון לנוסחה כזו ,שהרי איש אינו מתיימר
להעריך במדויק לא את סיכויי ההבשלה של משא ומתן ,ולא את השפעת העסקה על
התאגיד ,ככל שתצא לפועל .גם בפרשת  ,Basicשבה נקבע מבחן ה"סבירות 1עוצמה",
לא ערך בית המשפט חישוב מתמטי מדויק.
כשם שציינו השופטים בפרשת גרינפלד ,אין מדובר במדע מדויק ,אלא במבחן עזר
שמטרתו להתחקות אחרי הלך רוחו של המשקיע הסביר .הגיוני להניח כי ככל
שמדובר באירוע שהשפעתו האפשרית ,אם יתקיים ,על התאגיד גדולה יותר ,כך
המשקיע ירצה לדעת עליו בשלב מוקדם יותר ,גם כשהסיכויים להתרחשותו ברורים
פחות.
על רקע האמור ,איננו סוברים כמו השופט כבוב ,כי יתכנו שני אירועים שתוצאת
מכפלתם זהה ,ועדיין מידע על אחד יחשב מידע פנים בעוד שהאחר לא ייחשב כך.
בסופו של דבר ,נראה כי "כמו בכל נושא אחר – מילות המפתח הן היגיון ,מידתיות
ושכל ישר ,ובדרך-כלל די באלה כדי להבהיר את קווי הגבול" (דברי השופטת ברלינר
פרשת עדי אייל ,בעמ' .)11
וגם זאת ,בהתייחסו בהמשך דבריו ,אל פסקי הדין בפרשות מהרשק וגרינפלד ,סבר
השופט כבוב כי אלה לא קיבעו רף הסתברותי גבוה במיוחד בקביעת המהותיות.
בלשונו:
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"שני פסקי הדין האמורים לא הציבו אמת מידה קשיחה ,וגם לא ִקיבְּ עּו דרישה לרף
הסתברותי גבוה במיוחד .משמעות הדברים היא כי כאשר עבר המשא ומתן את
אותה "נקודה קריטית" שבה סוכמה מהות הדברים ,מדובר בשלב ממשי ומתקדם
ודומה כי "צועד" המשא ומתן אל עבר סיכום – זהו המועד שבו ניתן לומר כי מדובר
במידע פנים" (פרשת קדץ ,פס'  76לפסק דינו של השופט כבוב).
מדבריו אלה של השופט כבוב ניתן להבין כי לדעתו ,מידע בדבר משא ומתן לקיום
עסקה הופך למידע פנים רק במועד בו מסוכמים עקרי הדברים ,היינו ,השופט מאמץ
את מבחן "ההסכמה העקרונית" .עם זאת ,במקרה של קדץ ,השופט כבוב עצמו ,לא
נזקק לצורך הכרעה ,לבחון מהו השלב שבו מצוי היה המשא ומתן בין הצדדים.
במקרה הנדון ,השאלה שעלתה היא אם מידע בדבר משא ומתן שמנהלת חברה אשר
מניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב ,לחתימת מספר הסכמים עם חברה זרה היא
בגדר מידע פנים .מדובר היה במספר הסכמים שעל פיהם החברה הזרה רכשה
מוצרים (טורבינות) של החברה הנסחרת ,שלגבי ניירות הערך שלה נטען השימוש
במידע פנים .הנאשם רכש ניירות ערך של החברה הנסחרת לאחר החתימה על
ההסכם הראשון עם החברה הזרה אך לפני חתימת ההסכמים האחרים .השאלה
הייתה אם די בחתימה על ההסכם הראשון כדי לראות בכל בהסכמים הנוספים אשר
טרם נחתמו במועד הרכישה מידע פנים .השופט כבוב הכריע כי הראיות מצביעות על
כך שבין החברה הישראלית לחברה הזרה התנהל משא ומתן אחד בלבד .חוזה בסיס
אחד עמד ביסודו של כל אחד מהחוזיים הסופיים ,כשבכל אחד נעשו השינויים
הנדרשים לנוכח ההבדלים במיקום הגיאוגרפי ובכמויות הטורבינות שסופקו .לדברי
השופט כבוב ,הניסיון לטעון כי נוהל משא ומתן שונה ונפרד בנוגע לכל חוזה הוא
מלאכותי ואינו נתמך בראיות ובעדויות.
מאחר שכך ,נראה לנו כי יש לראות בדבריו של השופט כבוב לגבי אימוץ מבחן
"ההסכמה העקרונית" אוביטר בלבד.
כך או כך ,נראה לנו כי יש לדחות את מבחן "ההסכמה העקרונית" כמבחן לפיו ייקבע
מתי יראו במידע בדבר קיום משא ומתן ,מידע פנים ,ממספר טעמים .האחד,
הטעמים שפרט השופט  Blackmunבפרשת  ;Basicהשני ,נסיגתה של השופטת
ברלינר ,בפרשת עדי אייל ,מקביעתה הקודמת בפרשת מהרשק ,לפיה ,המועד שבו
משא ומתן על עסקה הופך למידע פנים הוא המועד שבו הכף נוטה יותר לעבר קיום
העסקה מאשר לביטולה; והשלישי ,העובדה שבפרשת גרינפלד אמצו השופטים
במפורש את מבחן "הסבירות1עוצמה" ויישמוהו ,תוך קביעה כי המידע המדובר אינו
מידע פנים.
לדעתנו ,יש מקום לקבוע את מבחן ה"סבירות1עוצמה" כמבחן יחיד ואחיד לקביעת
מהותיות של משא ומתן ,ללא תלות בשאלה האם מדובר במהותיות לצורך קיומה של
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חובת גילוי ,מהותיות לצורך שימוש במידע פנים ,או מהותיות לצורך תרמית בניירות
ערך (ראו ,בעניין זה גם מאמרו המצוין של באום).
יתכנו מקרים שבהם עשיית עסקה בניירות ערך תוך שימוש במידע מסוים יהיה בגדר
שימוש במידע פנים ,על אף שאי גילוי של אותו מידע לא יהווה הפרה של חובת
הגילוי .ברם ,הסיבה לתוצאה זו לא תהיה השוני במבחן המהותיות ,הזהה ,כאמור,
בכל המקרים ,אלא שבעניין הגילוי ,מכיר החוק בנסיבות המאפשרות הימנעות
מגילוי או עכוב הגילוי ,דבר שאינו קיים בכל הנוגע לשימוש במידע פנים .לפיכך ,יתכן
כי חברה תהיה פטורה מגילוי או תהיה רשאית לעכב את הגילוי ,מבלי שהדבר יהווה
הפרה של הוראות חוק ניירות ערך ,אך שימוש באותו מידע יחשב שימוש במידע
פנים.

יסודות ההפרות וייחוסן לכל אחד מן המשיבים
שימוש במידע פנים ברשלנות
 ..9ההפרה הראשונה הנטענת כנגד שני המשיבים ,אפריקה תעשיות ונובו ,היא הפרה של
ס"ק ( )9לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך ,שעניינה שימוש במידע פנים:
"עשה עסקה בנייר ערך של חברה או בנייר ערך אחר שניירך ערך של חברה הוא
נכס בסיס שלו ,בניגוד להוראות סעיף 22ג(א) ,והיה עליו לדעת כי מידע פנים מצוי
בידו או בידי החברה; ואולם לא יראו אדם כמבצע הפרה לפי פרט זה אם הוכיח את
אחת ההגנות המפורטות בפסקאות ( )1או ( )4עד( )1שבסעיף 22ז(א)"
היסוד העובדתי
" .60עשה עסקה בנייר ערך של חברה ...בניגוד להוראות סעיף 22ג(א)"
לפי סעיף 37ג(א) לחוק ניירות ערך – "איש פנים בחברה לא יעשה שימוש במידע
פנים".
התנהגות" :איש פנים העושה עסקה בנייר ערך של חברה"
האם עונים המשיבים  1ו 7-להגדרה זו?
" .60.1איש פנים" בחברה ,הוא לפי ההגדרה בסעיף 37א לחוק ,כל אחד מאלה:
"( )1דירקטור ,מנהל כללי ,בעל מניות עיקרי בחברה או אדם אחר שמעמדו או
תפקידו בחברה או קשריו עמה נתנו לו גישה למידע הפנים."...
אפריקה תעשיות ,אשר הייתה בעלת השליטה בחברת נגב ,כמתואר לעיל ,ואשר
החזיקה גם לפני הצעת הרכש בכ 90%-ממניותיה של נגב ,הינה בנגזר" ,בעל
מניות עיקרי בחברה" (ראו ,לעניין זה הגדרת "בעל מניות עיקרי בחברה" בסעיף
37א לחוק) .משמע ,המשיבה נופלת להגדרת "איש פנים" בחברה.

37

ועדת האכיפה המינהלית
על פי חוק ניירות ערך
אשר לנובו ,נראה כי בהיותו מנכ"ל אפריקה תעשיות ,שהייתה "איש פנים"
בנגב ,וכן יו"ר דירקטוריון נגב יש לראות גם בו ,בנגזר" ,איש פנים" בנגב.
 .60.7סעיף 37א לחוק מגדיר את המונח "עסקה" בזו הלשון "מכירה ,קניה או
חליפין של נייר ערך ,חתימה על נייר ערך ,או התחייבות לביצוע כל אחד מאלה,
בין שהאדם העושה אותה פועל לטובת עצמו ובין שהוא פועל לטובת אחר ,ואף
אם הוא פועל באמצעות שלוח או נאמן".
בענייננו ,אפריקה תעשיות רכשה את מניות נגב ולכן אין ספק שביצעה עסקה
במניות.
נובו ,מנכ"ל החברה פעל באופן אישי בהצעת הרכש ,היה בין מקבלי ההחלטה על
ביצוע רכישת המניות ,והגיש מטעמה של אפריקה תעשיות ,בחתימתו ,את
מפרט הצעת הרכש .על כן ,יש לראותו כמי שביצע עסקה במניות.
הגדרת "חברה" בסעיף 37א לחוק" :תאגיד שניירות ערך שלו הוצעו לציבור על
פי תשקיף או נסחרים בבורסה והם נמצאים בידי הציבור ,לרבות חברה בת
וחברה קשורה של אותה חברה"
כבר הובהר כי נגב הייתה חברה במשמעות הסעיף ,עד הצעת הרכש.
 .60..הגדרת המונח "מידע פנים"  -על משמעותו של המונח ועל הפרשנות שיש
ליתן לו ,כבר עמדנו לעיל.
 .61יסוד נפשי" :והיה עליו לדעת כי מידע פנים מצוי בידו או בידי החברה"
בכתב התשובה ובטיעוני ב"כ המשיבים בפנינו ,לא הועלתה טענה ,לפיה ,לא ידע מי
מן המשיבים על המגעים שניהלה נגב עם אולימפיה בתקופה הרלוונטית .נהפוך הוא,
לשיטתם דווקא הידיעה שלהם בפועל לגבי כל שהתרחש ,היא שמבטלת את אלמנט
הרשלנות שמייחסת להם הרשות ,שהרי ,אם ידעו ,לא התרשלו.
דא עקא ,שאין הדברים פשוטים כדי כך .כפי שהובהר לעיל ,הוכח לנו כי נובו ידע,
ואפריקה תעשיות ידעה דרכו ,כי נגב ניהלה משא ומתן עם אולימפיה על
ההתפתחויות שהיו כרוכות בו ,ועם זאת לא טרחו לברר נפקותן של עובדות אלה על
חובותיהם בדין ,ולא טרחו לוודא שאין המידע שברשותם מהווה מידע פנים.
טענת באי כוחם המלומדים של המשיבים ,לפיה ,ידעו את העובדות ,אך האמינו שאין
בהן כדי להוות מידע פנים ,או ,שאינן מחייבות דיווח ,לאו טענה היא .בנקודה זו עולה
ומתייצב ביתר שאת אלמנט הרשלנות שהתבטא בהתנהגות של "שב ואל תעשה" בה
נקטו בעניין זה.
נובו אמור היה לדעת בטרם חתם על מפרט הצעת הרכש ,כי בידיו מידע על משא
ומתן שמתנהל בחברת הבת ,שעשוי היה להיות בעל משמעות רבה לניצעים ,מחזיקי
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מניות נגב .המעט שהיה מצופה ממנו במעמדו בחברת האם ובחברת הבת כאחד ,היה,
שיתעורר בליבו חשד לגבי היות המידע מידע פנים.
לדעתנו ,אין בסיס לטענה כי מאחר שמייחסת הרשות לנובו ידיעה על פרטי המשא
ומתן ,הרי שלא יכול היה לבצע את הפרת השימוש במידע פנים שהינה הפרת רשלנות.
פשיטא ,מעדותו של נובו עלה כי מוטולה עדכן אותו באופן שוטף במגעים שניהלה נגב
מול אולימפיה ,לאורך התקופה הרלוונטית ,לקראת העסקה הגדולה (הודעה 8א ,עמ'
 1.שו'  ,.1-7.עמ'  ,16שו'  .)7-1גם מעדותו של מוטולה עולה כי "נובו היה מודע
למגעים באופן שוטף ובאופן כללי למגעים ובפוטנציאל לחלום להזדמנות ,הוא ידע...
אני עדכנתי אותו בשוטף הוא היה בכנסים .הוא ידע ...בשוטף נובו ידע על הכל"
(הודעה 6ב ,עמ'  1שו'  ,.7-.0עמ'  ,2שו' .)3-1
אין צריך לומר ,כי מאחריותו ומהתנהגותו של נובו ,נגזרת גם אחריותה של אפריקה
תעשיות ,שבה היה אורגן במקביל להיותו איש פנים בחברת נגב (ראו ,סעיף 37ב(ב)
רישא ,לחוק).
פרט חסר מטעה במפרט הצעת הרכש
 .67ההפרה הנוספת הנטענת כנגד שלושת המשיבים הראשונים ,אפריקה תעשיות ,נובו
ומוטולה ,עניינה ,אי גילויה של עסקת הקרמיקה במפרט הצעת הרכש ,שמשמעותה
בפועל ,הכללת פרט מטעה במפרט הצעת הרכש .זו לשונו של ס"ק ( )6לחלק ג'
לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך:
"כלל בטיוטת תשקיף ,בתשקיף ,בדוח ,בהודעה ,במסמך או במפרט הצעת רכש,
שהוגשו לרשות לפי חוק זה ,פרט מטעה ,בניגוד להוראות סעיף 44א(1א) ,או כלל
בחוות דעת ,בדוח ,בסקירה או באישור ,שנכללו או שנזכרו באחד מאלה ,בהסכמתו
המוקדמת ,פרט מטעה ,בניגוד להוראות סעיף 44א(1ב) ,והיה עליו לדעת שיש בכך
כדי להטעות משקיע סביר".
תקנה  9לתקנות ניירות ערך (הצעת רכש) התש"ס ,7000-קובעת כי על המפרט לכלול
כל פרט המצוי בידיעת המציע ,העשוי להיות חשוב למחזיק השוקל הענות להצעה על
פיו ולא יהיה במפרט פרט מטעה.
כבר נפסק ,כי כאשר מדובר בפרט מטעה ,הכוונה גם לכל פרט שעלול להטעות משקיע
סביר ,וכל פרט שהעדרו עלול להטעות משקיע סביר .רוצה לומר ,מדובר בהטעיה
שיכולה להתבטא גם בדרך של אי גילוי פרט שהעדרו מן הגילוי עשוי להביא להטעיית
המשקיע הסביר.
המשיבים כאמור ,לא פעלו לבצוע בירור מקיף של מצב המידע שהיה בידיהם ,טרם
יציאה לציבור במפרט הצעת הרכש ,ולא שקלו החובות שאמורות היו לצמוח להם
בעטיו של מידע זה.
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לשיטתה של ב"כ הרשות ,דבקה הרשלנות בהקשר זה גם במוטולה ,מנכ"ל נגב אשר
ידע על הצעת הרכש ולא עשה הכל כדי לוודא ,שכל המידע על המשא ומתן שהתנהל
אותה עת בחברה בניהולו ,יהיה בידי חברת האם ומנהלה ,כדי שניתן יהיה לבחון את
שאלת הכללתו של המידע במפרט הצעת הרכש.
האמנם לא ידעה יד אחת את שעשתה היד השנייה כפי שמשתמע מטענתם?
יסוד עובדתי
 .6.התנהגות" :כלל בטיוטת תשקיף ,בתשקיף ,בדוח ,בהודעה ,במסמך או במפרט
הצעת רכש ,שהוגשו לרשות לפי חוק זה ,פרט מטעה ,בניגוד להוראות סעיף
44א(1א)"
יודגש ,מפרט הצעת הרכש שפורסם על ידי אפריקה ,נשא חתימתו של נובו ,מנכ"לה,
כך שאין ספק כי יש לראות באפריקה תעשיות ובנובו כמי שכללו פרטים בהצעת
הרכש.
בטיעוניהם המקדמיים ,טענו ב"כ המשיבים לביטול ההפרה מכל וכל ,עקב העלאת
טענות עובדתיות חלופיות וסותרות ביחס לנובו ,בכל הנוגע לידיעתו את העובדות
נשוא ההפרה.
אין צורך לדון בטענה מיקדמית זו בהרחבה .די לנו שנבהיר דעתנו ,כי לא ראינו את
הסתירה בין סוגי הידיעה שייחסה הרשות לנובו בהקשר זה .בין אם גלגולי המשא
ומתן בין נגב לאולימפיה היו ידועים לנובו על בוריים ,והוא לא הסיק את המסקנות
לגביהן ,ובין אם ידע את העובדות רק באופן חלקי ,ולא טרח לבררן כנדרש ,אחריותו
בנקודה זו בעינה עומדת.
שונה המצב בהתייחס לאחריותו של מוטולה להפרה הזו .השאלה ,הנדרשת לדיון
בהקשר דברים זה ,היא ,האם יש לראות גם בו ,מי שהיה מנכ"לה של נגב ,ולא שימש
כנושא משרה באפריקה תעשיות ,כמי ש"כלל" ,כלשון הסעיף ,פרט מטעה בהצעת
הרכש של אפריקה.
במסגרת טענותיהם המקדמיות ,טענו ב"כ המשיבים ,כי אין לכלול בהפרה זו של
הכללת פרט מטעה ,את מי שלא הגיש ,או ,מי שלא היה לו חלק ישיר בהכנת הצעת
הרכש .שכן ,אין לומר על אלה שהמונח "כלל" חל עליהם.
בטענם כן ,נסמכו ב"כ המשיבים ,על ההבחנה בין ההפרה המינהלית של הכללת פרט
מטעה ,נשוא הדיון ,למקבילתה הפלילית שעניינה "בגרם" הטעיה .לשון אחר ,בעוד
ההפרה המינהלית קובעת כי אחראי הוא מי ש"כלל...במפרט הצעת רכש...פרט
מטעה" ,הרי ,העבירה הפלילית מתייחסת לכל מי ש"גרם" לכך .הבדל זה ,לטענתם,
מצמצם את ציבור המבצעים בהפרה המינהלית ,שכן ,אינו כולל כאמור את מי שלא
הכינו או הגישו את הצעת הרכש.
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לשיטתם ,אין זה מקרי ,שסעיף החוק שעניינו בהפרה המינהלית נוקט בביטוי "כלל"
בעוד שבעבירה הפלילית המקבילה ,נקט המחוקק במונח "גרם" .מלכתחילה ,כך
טענתם ,נעשה בהצעת החוק שימוש במונח "גרם" גם לגבי העבירה הפלילית וגם לגבי
ההפרה המינהלית .החלטת המחוקק לנקוט בלשון מצומצמת לגבי ההפרה
המינהלית ,באה לאחר דיון בהצעת החוק ,ולאחר שהיועץ המשפטי של רשות ניירות
ערך דאז ,שהתנגד להבחנה ,הבהיר בדיונים בכנסת דעתו כי המונח "כלל" הוא מונח
בעל משמעות צרה (ראו ,הפרוטוקולים של דיוני הכנסת בסוגיית המרתו של המונח,
בפרוטוקול ישיבת ועדת הכספים ,הכנסת ה ;)72.2.7010( .3-.7 ,18-פרוטוקול ישיבת
ועדת הכספים ,הכנסת ה.)16.9.7010( .2-.1 ,18-
באת כוחה המלומדת של הרשות ,גרסה לעומת זאת ,כי המונח "כלל" הינו מונח רחב
הכולל בחובו את כל מי שתרם לכך שהפרט המהותי החסר לא יוכלל בדו"ח.
לשיטתה ,אין דרישה בחוק שהמפר יהיה שותף לעריכה ולכתיבה של הדו"ח או
יחתום עליו .די שהתנהגותו גרמה לכך שהוראות החוק האוסרות החסרת פרטים
מהותיים בדו"ח ,יופרו.
אלא ,שפרשנות מרחיבה זו המוצעת על ידי ב"כ הרשות ,מעלה שאלה קשה ,לעניין
הניסוח .שאילו כדעתה ,מה ראה המחוקק לטרוח ולהמיר את המונח "גרם" במונח
"כלל" ,שלכל הדעות ,יש בו כדי לצמצם את תחולת הסעיף? ויודגש שוב ,המחוקק
היה מודע לכך שבהמירו את המונח "גרם" במונח "כלל" ,צימצם את היקף תחולתה
של ההפרה.
אם כך ואם אחרת ,דעתנו בנושא זה היא ,כי הצדק עם ב"כ המשיבים ,בטענם
להבחנה בין המונחים ולנפקות העולה ממנה .נראה ,כי מעצם בחירת המונח הצר על
ידי המחוקק ,ודחיית המונח הרחב שהופיע בהצעת החוק ,עולה ,שהמחוקק אכן לא
התכוון להחיל את הוראות הסעיף הזה על נושאי משרה ,יועצים וכו' אשר העניקו את
המידע הנדרש לצורך דיווח ,אך לא היו מעורבים בהכנת מסמכי הגילוי עצמם.
על רקע האמור ,הגענו איפוא למסקנה ,שבענייננו ,אין לראות במוטולה ,מנכ"ל נגב,
אשר עדכן את מנכ"ל אפריקה תעשיות במגעים בין נגב לאולימפיה ,מבלי שנטל חלק
בהכנת מפרט הצעת הרכש ,כמי ש"כלל" פרט מידע מטעה במפרט.
משמע ,אין לראות במוטולה כמי שהפרת פרט מטעה במפרט הצעת הרכש ,חלה עליו.
אפשר שטוב יעשה המחוקק אם ישקול מחדש ניסוחו של סעיף זה ,כך שלא יהיה בו
כדי לפטור מאחריות כל מי שהעביר מידע מבלי שהשתתף בפועל בהכנת המסמך.
אשר לשאלת מעמדו של מוטולה בחברת אפריקה תעשיות שעליה התווכחו הצדדים,
בטענם לאחריותו של מוטולה להפרה זו כאורגן באפריקה תעשיות ,או לא ,נראה כי
אין לנו עוד להיכנס למחלוקת זו .משקבענו כי לא התקיים במוטולה היסוד העובדתי
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של "כלל" ,הריהו מופטר ממילא מאחריות להפרה זו ,בין אם יש לראותו כאורגן
באפריקה תעשיות ,בהיותו נושא משרה בנגב ,ובין אם לאו.
נסיבות" :פרט מטעה" = פרט מהותי חסר
בסעיף  1לחוק ניירות ערך קבועה הגדרת למונח "פרט מטעה" – "לרבות דבר העלול
להטעות משקיע סביר וכל דבר חסר שהעדרו עלול להטעות משקיע סביר".
משמע ,ההטעיה עשויה להתרחש על דרך של גילוי פרט מטעה או על דרך של אי-גילוי
פרט שיש בו כדי להביא לידי הטעיה .מדובר בהגדרה רחבה שאינה דורשת הטעיה
בפועל ,אלא רק פוטנציאל הטעיה.
 .66יסוד נפשי" :והיה עליו לדעת שיש בכך בכדי להטעות משקיע סביר".
מדובר ביסוד של רשלנות ,ומשמעותו ,שכל אדם סביר אחר ,אילו היה באותה
סיטואציה ,היה יודע כי באי הכללת המידע הנדון ,היה כדי להטעות משקיע סביר
(ראו דיון לעיל בסוגיה זו ,ס'  61להחלטה זו).
לסיכומה של הפרשה הראשונה ,יש לומר שוב ,כי סקירת האירועים וניתוח ההפרות,
הוביל אותנו למסקנה ,כי קם הבסיס הראייתי שהיה צריך להעמדת שתי ההפרות
נשוא פרשה זו ,על רגליהן ,ככל שמדובר במשיבה מס ,1 .אפריקה תעשיות ,ובמשיב
מס ,7 .מנכ"לה ,נובו.
מנכ"לה של נגב ,מוטולה ,שעל פי הראיות שבאו בפנינו ,לא היה מעורב ישירות
בהכנת מפרט הצעת הרכש ,יופטר מאחריות להפרה זו.

מכאן ,אל הפרשה השנייה
 .63הפרשה השניה ,היא ,כפי שטענו ב"כ המשיבים ,נגזרת של הפרשה הראשונה .עניינה,
במצג מטעה שהציגו כל ארבעת המשיבים במכתבים ששיגרו לרשות בסמוך לאחר
חתימת עסקת הקרמיקה בין נגב ואולימפיה ,וזאת ,בתשובה לפניית הרשות אליהם
בדרישת הסברים על העסקה.
ביתר פירוט ,טענת הרשות בפרשה זו היא ,כי במסגרת חילופי מכתבים בין המשיבה
מס ,1 .ובין הרשות בעניין הדיווח על העסקה ,שיגרה המשיבה לרשות שני מכתבים
מטעמה ,בליווי שני מכתבים נוספים של מוטולה וג'ורג' (להלן " -המכתבים") בהם
נכללו פרטים מטעים לגבי העסקה וגלגוליה .בכך לטענתה ,הפרה המשיבה הוראת
סעיף 37סז לחוק ,שעניינו הטעיית הרשות ,וכך גם כל יתר המשיבים שנטלו חלק
בהכנת המכתבים ובשיגורם לרשות.
כמו בפרשה הראשונה ,גם בפרשה זו ,אין מחלוקת על העובדות .אין חולק
שהמשיבים היו מעורבים ,כולם ,בחלק כזה או אחר ,של הכנת המכתבים ,או,
שיגורם לרשות ,על הפרטים המטעים שהכילו.
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המחלוקת בין הצדדים ,נעה סביב מהותו של הפרט המטעה שהוצג במכתבים ,או
לא ,ובהם סיפור העסקה וגלגוליה.
השאלה הצריכה דיון היא ,האמנם נכללו במכתבי המשיבה לרשות ,פרטים מטעים
לגבי העסקה שלא דווחה כלל ,עד סמוך לאחר חתימתה על ידי נגב ואולימפיה ,בסוף
מאי .7017
על מנת לרדת לשורשה של ההפרה ,וליסוד ההטעיה העומד במרכזה ,נביא להלן
תחילה ,את שרשרת ההתכתבויות בין המשיבים לרשות ,שבהם עוגנה ההטעיה,
אליבא דרשות.
הארועים נשוא הפרשה השנייה
 .61ביום  79במאי  ,7017בסמוך לאחר חתימת ההסכם על עסקת הקרמיקה שפרטיה
הובאו במסגרת הדיון בפרשה הראשונה ,ובסמוך לאחר אישור ההסכם בדירקטוריון,
פרסמה אפריקה תעשיות ,דו"ח מיידי שהתייחס לאירוע החתימה.
באותו יום עצמו ,כך לפי המסמכים שבפנינו ,פנה סגל הרשות טלפונית אל המשיבה,
בשאלות הבהרה לגבי הרקע להסכם נשוא הדוח המיידי ,ולגבי המשא ומתן שהביא
לקשירתו.
ויובהר ,ברקע הפניה של הרשות אל המשיבה להבהרות ,בשלב זה ,עמד הליך ממושך
שניהלה המשיבה מול הרשות ,מאז סוף מרץ  ,7017לקבלת היתר לתשקיף מדף (להלן
– "תשקיף המדף").
בתקופה שבין  79במרץ  79 - 7017במאי  ,7017הגישה המשיבה לרשות ,במסגרת
הדיון בבקשתה לאישור תשקיף מדף ,חמש טיוטות תשקיף מדף ,בהן אמור היה
להשתקף מצב עסקיה נכון לאותה עת .דא עקא ,ששום מידע לא הובא באף אחת מן
הטיוטות הנ"ל ,אף לא ברמז ,אודות המגעים שניהלה אותה עת עצמה ,חברת הבת
של אפריקה תעשיות ,היא חברת נגב ,בקשר ל"עסקה הגדולה" עם אולימפיה אליה
חתרה זו ,הכל ,כמתואר בפרשה הראשונה לעיל .על כך אין מחלוקת.
אין מחלוקת גם על העובדה ששום התייחסות למשא ומתן ולעסקה כאמור ,לא באה
מצד המשיבה ,אפריקה תעשיות ,אף בדיוניה עם נציגי הרשות על טיוטות התשקיף
השונות.
רצה המקרה ,ופרסום הדו"ח המיידי על עסקת אולימפיה מיום  79במאי ,7017
התרחש דווקא בשלב האחרון של בדיקת הבקשה להיתר התשקיף ,דבר שעורר את
הרשות לפנות אל אפריקה תעשיות ,כבר ביום קבלת הדו"ח המיידי ,בבקשת הסברים
לגבי העדר כל רמז לעסקה במסגרת בקשת ההיתר.
 .62המשיבה ,יש לציין ,לא התמהמהה בתשובתה לרשות .באותו יום עצמו ,קרי ,ביום 21
במאי  ,2112שלחה המשיבה באמצעות יתר המשיבים ,מכתב תשובה לרשות (להלן –
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"המכתב הראשון") בו פירטה את השתלשלות הארועים שהובילו ,אליבא דידה,
לחתימת ההסכם כמתואר (סומן עס .)2.1.12 1
כך ,בין היתר ,הודיעה המשיבה לרשות במכתב הראשון:
"לנגב ...ולאולימפיה מערכת יחסים ארוכת שנים של ספק-לקוח (מזה  32שנים)...
למען שלמות התמונה יצוין כי לאורכה של מערכת יחסים נמשכת זו ,נדונות בין
הצדדים ,בדרגי הנהלה שונים ,אפשרויות להעמקת שיתוף הפעולה העסקי ,ואולם
דיונים אלה לא הבשילו לכדי משא ומתן בעל אופי קונקרטי או הסכמות מסחריות
אחרות .כך למשל ,ניתן למצוא פרסומים בעיתונות מחודש מרץ  2112על קיום
מגעים בנושא זה עם אולימפיה ,אך זאת ,יודגש ,אף שלא נוהל באותה עת משא
ומתן קונקרטי בין הצדדים".
בהמשך ,הוסבר לרשות במכתב ,כי רק באפריל  ,7017במפגש בין יו"ר הדירקטוריון
ומנכ"ל נגב ובין נציגי אולימפיה ,בתערוכת  coveringsבאורלנדו ארה"ב ,נקשרה
שיחה ראשונית ביניהם על עסקת הקרמיקה .שיחה זו נסובה לטענתם ,סביב אפשרות
העמקתו של הקשר העסקי בין שתי החברות ,וזאת ,כאשר המגעים הממשיים ביניהן
הבשילו לכדי משא ומתן קונקרטי רק ביום  73במאי .7017
בפגישות הראשונות שהתקיימו בימים שלפני חתימת ההסכם עדיין ניכרו פערים
מסחריים מהותיים בין הצדדים.
בסיכום הדברים הודגש ,כי המשיבה ואנשיה סברו כל העת ,שלא עלה הצורך לדווח
על העסקה "בעיתוי מוקדם יותר" מסיבות שונות .כך ,בין היתר ,משום ,שכאמור רק
ביום  73במאי " 7017המגעים הבשילו לכדי משא ומתן קונקרטי"; ומשום
"שההתקשרות בהסכם ההפצה ,הגם שהינה בעלת חשיבות מרובה ,היוותה
למעשה צעד נוסף ביישום אסטרטגיה עסקית שכבר דווחה לציבור קודם לכן".
נראה ,כבר עתה ,כי די בעיון שטחי במכתב הזה ,הראשון ,כדי להעלות תמיהות לגבי
תוכנו .האמנם סברו מנסחי המכתב ,באמת ובתמים ,כי המגעים בין נגב ואולימפיה
טרם המפגש באורלנדו ,לא היו ממשיים ,ולא הגיעו לשלב של "משא ומתן קונקרטי"
שקיבל ביטויו בתערוכה בה כבר קבעו הצדדים מועד לסגירת העסקה?!
על שאלה זו ,נחקרו ברשות ,כל ארבעת המשיבים ,שנדרשו להסביר את תוכן
מכתביהם לרשות.
מן החקירה עלה ,כי מי שטיפל בהכנת התשובות לרשות ,ובשיגור המכתבים אליה,
היה סמנכ"ל הכספים של נגב ,הרפז ,שעשה כן ,לפי עדותו ,ביחד עם עורכי הדין של
אפריקה תעשיות אשר ניסחו את המכתבים על בסיס המידע שקיבלו מן המשיבים,
ובעיקר ממנכ"לה של נגב ,מוטולה (הודעה 2ב ,עמ'  ,7שו' .).0-16
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לשאלת החוקרת אם ערך ברורים לגבי תוכנו של המכתב טרם שליחתו לרשות,
הסביר הרפז" :אני ידעתי נכון להוצאת המכתב הזה ממנכ"ל נגב ומנכ"ל תעשיות
את מה שכתוב במכתב הזה ,ולא הרגשתי צורך לוודא אותם מעבר לזה" (הודעה 2ב,
עמ'  ,7שו' .)7-1
בהמשך עדותו הבהיר ,כי לא הוא שהגה את תוכנו של המכתב הראשון ,ולא הוא
שהיה אחראי על ניסוחו ,שהרי ,מנכ"ל אפריקה תעשיות ,נובו ,קרא אותו ועמד
מאחוריו ,והוא גם אשר החליט על שליחתו לרשות ,לדברי הרפז (הודעה 2ב , ,עמ' ,.
שו'  .)8-6וכלום היה עולה על הדעת שמידע כמו זה שעוגן במכתב ,יישלח על ידי
החברה ,מבלי שהמנכ"ל יאשר? (הודעה 2ב ,עמ'  ,7שו' .)7.-77
לא כך מנכ"ל אפריקה תעשיות ,נובו ,שטען לחולשת זיכרון .בחקירתו ברשות ,הסביר
לשאלות שהוצגו לו בעניין המכתב ,כי לא יוכל לזכור ,אם ראה אותו ומתי ,שכן ,מי
שטיפל בו היה לדבריו ,הרפז שעשה כן ביחד עם עורכי הדין של החברה (הודעה 8ב,
עמ'  ,7שו'  .)12-6עם זאת ,הסביר נובו כי תכניו של המכתב מקובלים עליו ,וכי
למעשה לא מן הנמנע שהמכתב עבר דרכו (הודעה 8ב ,עמ'  ,1שו' .)9-6
 .68המכתב הראשון של המשיבים לרשות ,כך מסתבר ,לא סיפק את אנשי הרשות.
ביום  31במאי  ,2112שיגרה הרשות אל המשיבה ,דרישה לקבלת מסמכים הקשורים
לעסקה (ראו הדרישה ,באסופת המסמכים המסומנת עס .)21.1.12 2
תשובתה של אפריקה תעשיות לא איחרה לבוא גם הפעם .במכתב ששיגרה אל הרשות
בתשובה לדרישת המסמכים מיום  .ביוני ( 7017להלן – "המכתב השני") חזרה
החברה על טענתה כי עיקר המשא ומתן לקשירת ההסכם ,התנהל במהלך הימים 76-
 7.במאי  ,7017במשרדי אולימפיה בקנדה (סומן עס  .)2.1.12 2גם אז ,כך הדגישו,
תוך כדי הדיון בחתימת ההסכם ,נתגלעו חילוקי דעות מהותיים בין הצדדים לו.
לטענתם ,שום הסכמה ושום מסמך מקדים לא נכתבו לפני חתימת ההסכם ,לבד ,מן
הטיוטה הראשונה.
למכתבה זה ,השני ,צירפה החברה שני מכתבים נלווים (להלן – " המכתבים
הנלווים"):
 .68.1המכתב הנלווה האחד ,הוא מכתבו של מוטולה (להלן – "מכתב מוטולה")
(ראו ,באסופת המסמכים המסומנת עס  )21.1.12 2בו הבהיר שוב ,כי כלל לא
התנהל משא ומתן קונקרטי בין נגב לאולימפיה בכל אותה תקופה ,כולל ,בעת
פרסום הכתבה בכלכליסט ,שעליה עמדנו בפרשה הראשונה .לפי הסבריו לרשות,
במכתב השני ,התייחס בכתבה בכלכליסט ,למשאלת לב בלבד ,כאשר הנתונים
שהעלה בכתבה היו פרי הערכתו והערכת אנשי נגב באותה עת ,להסתברות
גבוהה של התממשות העסקה.
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 .68.7המכתב הנלווה הנוסף ,הוא מכתבו של ג'ורג' מיום  .1במאי ( 7017להלן –
"מכתב ג'ורג'") (סומן עס  )12.1.12 2שגם בו נטען על ידי מי שניסחו ,כי דיונים
ראשוניים על הסכם ההפצה  ,"Preliminary discussions" -החלו רק במהלך
התערוכה באורלנדו ,לקראת סוף אפריל  .7017לפי המכתב התנהל החלק
העיקרי של המשא ומתן במשרדי אולימפיה בטורונטו ,בימים  76 - 7.במאי
.7017
בחקירתו ברשות על מכתבו זה ,טען ג'ורג' כי לא הוא שכתבו ,ולא הוא ששלחו
אל הרשות .מי שעשה כן ,היה לגירסתו ,רופ שהעביר לו את נוסח המכתב.
לשאלת החוקרת ,מדוע צוין במכתב שלא היו מגעים ראשוניים בין נגב
לאולימפיה לפני התערוכה באורלנדו ,השיב ,כי עבורו משא ומתן מתחיל רק
כשהוא מקבל מחיר .בלשונו"How could there be any negotiation " :
( ?without pricesהודעת ג'ורג' ,עמ'  ,31שו'  ,71-17עמ'  ,37שו' .)11-1
על מכתבו של ג'ורג' ,נשאל גם מוטולה בחקירתו ברשות ,וזה שלל את דבריו של
ג'ורג' .לשאלת החוקרת הסביר" :בטח גורג התכוון במכתב הזה שלא היה
מחיר ולא היה מוצר מוגמר ולכן הדיון המשמעותי היה רק בתערוכה
שמבחינתו זה כמו תחילת המגעים .אבל כמובן היו מגעים עם אולימפיה
שקדמו לתערוכת קאברינגס ,לקידום החלום – עסקה גדולה .כמו שראינו
במיילים במהלך כל התשאול ,היו מגעים קודמים" (הודעה 6א ,עמ'  ,78שו' 19-
.)13
 .69על המכתב השני לרשות ועל המכתבים הנלווים ,נחקר גם הרפז ,שהיה אחראי על
הכנתם ושליחתם .בדבריו הדגיש כי הנתונים במכתב השני הם אותם נתונים כמו
במכתב הראשון ,וכמו שם גם כאן ,ברור לדבריו ,כי לפני שהמכתב יצא לרשות ,נמסר
לעיונו של נובו" :אני לא לוקח על עצמי לאשר מכתב כזה לרשות נירות ערך כי אני
לא הייתי מעורב בתהליך עצמו מול אולימפיה ולכן היה לי חשוב שנובו יאשר את
זה ...זה נושא שבאותה נקודת זמן היה נראה לנו נושא מהותי ואני לא התמצאתי בו
יותר מאחרים ,לכן לא סביר שאני לקחתי על עצמי להפיץ דבר כזה בלי אישורו נובו,
שגם היה מנכ"ל וגם היה מעורב בתהליך עצמו" (הודעה 2ב ,עמ'  ,6שו' .)70-10
ובהמשך" :יש רמת מהותיות מסוימת שאני לא לוקח על עצמי להיות המאשר
היחידי של מסמך כגון זה שיצא לרשות .כלומר זה לא רק בגלל שלא הייתי מעורב
בתהליך עצמו" (הודעה 2ב ,עמ'  ,8שו' .)6-7
לא כך נובו עצמו .בחקירתו ברשות שוב לא זכר אם היה מעורב בניסוח או שיגור
המכתב השני לרשות ,אף אם נעזרו בו בחברה ,בדרך אחרת (הודעה 8ב ,עמ'  ,3שו'
 .)70-8לדבריו ,אף לא ידע אם המכתב הזה הועבר בפועל לרשות ,אם לאו (הודעה 8ב,
עמ'  ,3שו' )71-71
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סיכום דבר ,נראה כי הדיון בשני המכתבים לרשות ובמכתבים הנלווים ,מעלה שאלה
לא פשוטה ששני פנים לה .האחד ,האמנם הכילו כל המכתבים הנ"ל ,או אולי אחד
מהם ,פרט מטעה כהגדרתו בחוק ,כפי שטענה עו"ד מודעי בפנינו? השני ,מי הם
הגורמים שהיו אחראים לתוכנם של המכתבים ,לניסוחם ולשיגורם לרשות?
 .30לטענת ב"כ הרשות ,יש לראות בשני המכתבים של המשיבה לרשות ,ובשני המכתבים
הנלווים ,מכלול אחד המכיל יותר מפרט מטעה אחד ,כאשר כל המגמה היא ,הטעיית
הרשות בשני פרטי מידע עיקריים .האחד ,העמדת תחילת המגעים הממשיים בין נגב
ואולימפיה על מועד מאוחר ,הוא מועד הפגישה בתערוכת אפריל  ;7017והשני ,תיאור
המגעים ביניהן כבלתי קונקרטיים גם מאז ועד מאי  .7017שני מצגים אלה ,הוכחו
לטענת עו"ד מודעי כמטעים בעליל.
בנקודה זו ,סברה ב"כ הרשות ,יש לייחס לכל אחד מן המשיבים ,רשלנות ברמה כזו
או אחרת ,העומדת בבסיס ההפרה.
נובו ,שקיבל את טיוטות המכתבים של אפריקה לרשות ,לפחות לעיון ואישור ,היה
מודע אליבא דעו"ד מודעי ,להתפתחויות במשא ומתן כמתואר ,אך לא עשה את
המוטל עליו ביידוע עורכי הדין שעסקו בניסוח המכתבים ,שאין האמור בהם מתיישב
עם העובדות בשטח.
מוטולה ,כך ב"כ הרשות ,שהיה בקיא בכל פרטי המשא ומתן ,הבין כי האמירה
במכתבו ,לפיה ,לא התנהל משא ומתן קונקרטי עובר לפרסום הכתבה בכלכליסט,
אינה אמת .מוטולה אף לא התריע ,לפי גירסה זו ,על אי נכונות הפרטים במכתבו של
ג'ורג' שהיה בידיו.
הרשלנות חלה ביתר שאת ,לטענת ב"כ הרשות ,על הרפז שטיפל במכתבים מול עורכי
הדין של חברת אפריקה תעשיות ,ונסמך בהם על המידע שקיבל ממוטולה מבלי
שברר את הפרטים בעצמו ,ומבלי שעיין במסמכים רלוונטיים.
לאישוש טיעוניה אלה ,שבה ב"כ הרשות והיפנתנו אל כל מצבור הראיות שנתקבלו
ונבחנו היטב בפרשה הראשונה ,ואשר מהם עלתה תמונה של מגעים ממשיים
שהתנהלו בין נגב לאולימפיה ,חודשים רבים בטרם חתימת ההסכם.
עמדנו על כל אלה ,ולא נחזור .יוזכר אך זאת ,כי המדובר הוא בשורה ארוכה של
מיילים ,מצגות ,פנייה למשרד התמ"ת ,ועדויות מפי אנשי נגב ואנשי המשיבה ,1
עצמם).
שונה והפוכה היא ,מדרך הטבע ,עמדתם של ב"כ המשיבים גם בסוגיה זו .לשיטתם,
כל שמסרו המשיבים לרשות בארבעת המכתבים האמורים ,היו דברי אמת שהוכחה
במציאות .וגם אם לא תאמר כן ,קרי ,גם אם תאמר כי דובר במגעים בעלי אופי
קונקרטי שלא דווחו ,הרי ,שלא זו הייתה השקפתם של המשיבים ,שבסך הכל הביעו
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דעתם ואמונתם לגבי מהות המגעים כפי שאלה נראו בעיניהם .הבעת דעה ,כך
הסבירו ,אין בכוחה לגבש הפרה של פרט מטעה ,ובכלל.
מה עוד ,לשיטתם ,שהוכח גם הוכח במסגרת הדיון בפרשה הראשונה ,כי בפועל כלל
לא התנהל משא ומתן קונקרטי בין נגב לאולימפיה לאורך התקופה ,כך ,שהשאלה
היחידה שנותרה לדיון בפרשה דנן ,היא לדעתם" ,האם התרשלו המשיבים בניסוח
מכתב התשובה ,והאם היה בניסוח זה כדי להטעות את הרשות" (כתב התשובה ,ס'
.)31.
תשובתם לשאלה זו ,היא כאמור ,כי איש מן המשיבים לא התרשל באף אחד מן
המכתבים שנשלחו לרשות ,בהם השיבו בתום לב לשאלות שזו הציגה להם.
גם נובו וגם מוטולה ,היו לטענתם ,מודעים היטב למגעים שהתנהלו בין נגב
לאולימפיה ,והאמינו כי כל שנמסר לרשות במכתבים ,שיקף את המציאות כפי
שהבינוה.
כך גם הרפז ,שטיפל ישירות בנושא המכתבים ,שגם הוא ,לא התרשל בפעילותו זו,
לשיטתם של ב"כ המשיבים.
הרפז ,כך טענו ,עשה כל שנדרש לעשות מתוקף תפקידו ,ובכל מקרה ,אין לראות בו
אחראי לתכנים של המכתבים שלא חייב היה ולא יכול היה לבודקו .בלשונם" :האם
באמת רשות ניירות ערך סבורה שמנהל כספים בחברה ציבורית צריך לחשוד כי כל
המנהלים ובעלי התפקידים שמעליו ,מלפניו ,מאחוריו ,ומצדדיו אינם אומרים
אמת ,ולכן לחקור? והאם בכלל מסוגל היה הרפז לחקור בפרשה?" (כתב התשובה,
ס' .)393
הטעיית הרשות – הטעון המשפטי
 .31כך לשון סעיף 37סז לחוק ניירות ערך:
"בלי לגרוע מהוראות כל דין ,לעניין פרק ח' ,4יראו גורם מפוקח שגרם להצגת פרט
מטעה לרשות בדיווח ,במסמך או בהודעה ,אשר הגשתם נדרשת לפי כל דין ,לרבות
לפי דרישה של הרשות או עובד שהוסמך לכך ,כשהיה עליו לדעת שיש בכך כדי
להטעות את הרשות ,כמבצע הפרה של הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת
השביעית".
בהתייחסם אל לשונו של סעיף 37סז לחוק ,בקשו ב"כ המשיבים להסיק ממנו ,כי
הטעיית הרשות יכולה להתרחש רק במסגרת הליכים לפי פרק ח' 4לחוק ,קרי,
הטעיית הרשות בהליכים מינהליים בלבד ,להבדיל מכל הליך חקירתי אחר .לכן
לטענתם ,אין סעיף זה יכול לחול על נסיבות המקרה דנן ,שבו התרחשה הפניה אל
המשיבה  ,1לפי סעיף (.1ו)( )1לחוק ,עוד בטרם נפתח התיק המינהלי הזה כנגד
המשיבים.
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לא כך גורסת ב"כ הרשות ,שלדעתה ,מתחברות המילים "לענין פרק ח' ,"4לסיפא
הסעיף ,ומשמען ,שלצורך החלת הליך האכיפה המינהלית על גורם חשוד ,יראו
התנהגות זו המנויה בסעיף כאילו הינה הפרה מן הדרגה החמורה במישור המינהלי.
יוצא ,לגישת ב"כ הרשות כי משמעות המילים "לענין פרק ח' "4כוונתן להפרה
המינהלית ,בדומה למסר העולה מסעיף (36א )1שעניינו הפרת התרמית המינהלית
(ראו שם" ,גורם מפוקח או משקיע בניירות ערך שעשה אחד מאלה ,יראו אותו,
לעניין פרק ח' ,4כמי שביצע הפרה של הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת
השביעית").
מה עוד ,שלשיטתה ,נקבעה בסעיף (3.א )1עבירה פלילית לכל מי שיטעה את הרשות
במסגרת הליך מינהלי" :מי שעשה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך בירור הפרה
לפי פרק ח ,4דינו מאסר שלוש שנים או קנס פי שניים וחצי מן הקנס כאמור".
נראה לנו ,לאחר עיון בנימוקי הצדדים לעמדותיהם הנ"ל ,כי הצדק עם ב"כ הרשות
בפרשנות הסעיף ,המתיישב עם ההיקשים שהביאה בפנינו .ההיגיון המשפטי אומר,
שכוונת המלים "לעניין פרק ח' "4יראו את המעשים המנויים בסעיף כהפרה
מינהלית.
 .37בהתייחסם אל שאלת מעורבותו של הרפז בהפרה זו ,טענו ב"כ המשיבים כי יש
לפוטרו מאחריות לביצועה ,לאור העובדה שיסוד הרשלנות בהפרה זו ,מתייחס רק
למצב בו הפרט המטעה יכול להטעות את הרשות ,אך זאת ,כאשר עדיין נדרשת
מודעות להיות הפרט מטעה.
דא עקא ,שיסוד נפשי של מודעות אין מקומו בהליך המינהלי ,המתבסס על הפרות
רשלנות לכל היותר ,כפי שכבר הוסבר בתיקים מינהליים קודמים (ראו ,תיק מינהלי
()1..9.7017
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7117
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( www.isa.gov.il/Download/IsaFile_7485.pdfלהלן – "תיק מינהלי 3/12
חזוט").
יסוד עובדתי
 .3.התנהגות" :יראו גורם מפוקח שגרם להצגת פרט ...לרשות בדיווח ,במסמך או
בהודעה".
גורם מפוקח
"גורם מפוקח" מוגדר בחוק ניירות ערך:
"גורם מפוקח" – כל אחד מהגורמים המפורטים להלן ,וכן בעל
שליטה ,דירקטור ונושא משרה בכירה בכל אחד מהם:
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()1

תאגיד מדווח;"

המשיבה ,אפריקה תעשיות היא תאגיד מדווח ועל כן היא בגדר גורם מפוקח.
נושא משרה בכירה מוגדר בחוק ניירות ערך ,כך:
"נושא משרה ,כהגדרתו בחוק החברות ,וכן יושב ראש דירקטוריון ,דירקטור חליף,
יחיד שמונה לפי סעיף  232לחוק החברות מטעם תאגיד המכהן כדירקטור ,חשב,
מבקר פנימי ,מורשה חתימה עצמאי ,וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו
שונה ,וכן נושא משרה בכירה בתאגיד בשליטת התאגיד ,אשר יש לו השפעה
מהותית על התאגיד וכל יחיד המועסק בתאגיד בתפקיד אחר ,המחזיק חמישה
אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא או מכוח ההצבעה".
חוק החברות מגדיר נושא משרה" :נושא משרה" – מנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי,
משנה למנהל כללי ,סגן מנהל כללי ,כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו
שונה ,וכן דירקטור ,או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי".
נובו הינו מנכ"ל אפריקה תעשיות ועל כן ייחשב לנושא משרה על פי ההגדרה .בהיותו
נושא משרה ,נובו הוא גם גורם מפוקח שעליו חל הסעיף.
אשר להרפז ,המשמש כסמנכ"ל הכספים של אפריקה תעשיות ,יש לראות גם בו
כנושא משרה בתאגיד ,וככזה ,גם גורם מפוקח.
השאלה המורכבת יותר היא לגבי מוטולה ,ששימש בתקופה הרלוונטית ,כמנכ"ל נגב
שלא היה במועד הרלוונטי להפרה זו ,תאגיד מדווח .האם ניתן לראותו כנושא משרה
בכירה באפריקה ,לאור היותו מנכ"ל חברה בת שלה?
נראה לנו ,כי אילו היה מצב הדברים המתואר ,נכון לתקופת המכתבים לרשות ,לא
ניתן היה לכלול את מוטולה בין האחראים לפרט המטעה במכתבים ,ככל שזה הוכח.
שהרי ,בצדק טענו ב"כ המשיבים ,כי הגדרת "נושא משרה בכירה" הכוללת בין היתר
"נושא משרה בכירה בתאגיד בשליטת התאגיד ,אשר יש לו השפעה מהותית על
התאגיד" ,אינה חלה על מוטולה .שהרי ,לא הוכח לגביו שהייתה לו השפעה מהותית
על התאגיד.
אלא ,שב"כ הרשות היפנתנו בהקשר זה ,אל פרוט' ישיבת ועדת הביקורת של אפריקה
תעשיות ,מיום  11במרץ ( 7017סומן רנ"ע ו  .)23.1.12 1מהפרוטוקול עלה כי החל
מדצמבר  ,7017ראתה אפריקה תעשיות את מוטולה כנושא משרה בכירה בחברה,
וזאת לאור "חשיבותו המכרעת לפעילותה של נגב קרמיקה שהינה חברת בת
מהותית של החברה" ,כלשון הפרוטוקול .משכך ,הרי שבמועד הפרשה השנייה,
מוטולה נופל גם נופל להגדרת "גורם מפוקח" שעליו חל הסעיף.

13

ועדת האכיפה המינהלית
על פי חוק ניירות ערך
גרם להצגת פרט מטעה
 .36המכתבים לרשות היו מכתבים של אפריקה תעשיות ,ועל כן אין ספק כי יש לראות
בה כמי שגרמה להכללת המידע הכלול במכתבים.
נובו ,מוטולה והרפז היו כולם מעורבים בכתיבת המכתבים לרשות ועל כן יש לראות
בשלושתם כמי שגרמו להכללת הפרטים המובאים במכתבים.
נסיבות :פרט מטעה
 .33האמנם יש לראות בפרטים שנכללו במכתבי המשיבה לרשות ,פרטים מטעים?
תגובת המשיבים לעניין זה היא כי ,תוכנם של המכתבים היה אמת ,ומכל מקום ,זו
הייתה השקפתם של המשיבים ,ועל כך אין להענישם .הבעת דעה ,כך טענו ,אין
בכוחה לגבש הפרה של פרט מטעה ובכלל.
מה עוד ,שלשיטתם ,הוכח במסגרת הדיון בפרשה הראשונה ,כי בפועל לא התנהל
משא ומתן קונקרטי בין נגב לאולימפיה לאורך התקופה.
אין בידנו לקבל טיעונים אלה .אילו המכתבים היו כוללים תיאורים מפורטים של
המגעים בין נגב לאולימפיה (כמפורט בפרק העובדות בהחלטה זו) ולאחר התיאורים
הללו היה נכתב כי לדעת מנהלי החברה יש לראות במגעים אלו מגעים ראשוניים
בלבד ,הרי שאולי ניתן היה לראות בדברים הבעת דיעה בלבד ,שאין בכוחה לגבש
הפרה של פרט מטעה .ברם ,המכתבים אינם כוללים תיאורים מפורטים של המגעים
הרבים והממושכים שהיו בין הצדדים ,תיאורים שמהם אנשי רשות ניירות ערך יכלו
להסיק מסקנות אחרות מאלו שהסיקו אנשי החברה ,אלא כוללים קביעות נחרצות
כי המגעים בין נגב ואולימפיה טרם המפגש באורלנדו ,לא היו ממשיים ,ולא הגיעו
לשלב של "מו"מ קונקרטי" .לא ניתן לראות קביעות עובדתיות נחרצות אלו כהבעת
דעה בלבד.
לעניין היותם של המגעים בין נגב לאולימפיה משא ומתן קונקרטי החייב בגילוי ,כבר
הכרענו בפרשה הראשונה.
 .31יסוד נפשי" :כשהיה עליו לדעת שיש בכך כדי להטעות את הרשות"
ב"כ הרשות סברה שיש לייחס לכל אחד מן המשיבים ,רשלנות ברמה כזו או אחרת,
לפי רמת הטיפול במכתבים.
נובו ,כאמור לא עשה המוטל עליו ביידוע עורכי הדין שעסקו בניסוח המכתבים ,כי
אין האמור בהם מתיישב עם העובדות בשטח ,שאותם ידע.
מוטולה ,היה מודע לפרטי המשא ומתן וידע כי האמור במכתבו שנשלח לרשות לא
נכון.
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הרפז ,שטיפל במכתבים ביחד עם עורכי הדין ,לא טרח לוודא שהמידע שקיבל
ממוטולה אכן מדויק ומתיישב עם המסמכים שהיו מונחים בפניו.
 .32טענות אלה ,אינן מקובלות עלינו .אשר לנובו ולמוטולה ,ידיעתם של אלה למתרחש
בנגב בעניין קשריה עם אולימפיה הוכחה היטב ,כמתואר לעיל .כך גם מעורבותם
בהכנת מכתבי התשובה לרשות .המעט שהיה מצופה מהם ,הוא ,שישיבו לרשות על
שאלותיה בעניין העסקה ,לאחר בדיקה חוזרת ונשנית של פרטי המגעים שניהלה נגב
עם אולימפיה לאורך התקופה ,וזאת ,מתוך דיוק מרבי בעובדות ועמידה מדוקדקת
על האמת .והרי ,המכתבים לרשות נשלחו לאחר שכבר עבר המשא ומתן את כל
שלביו ,ולאחר שהיה ברור כי לא דובר על עסקה בעלמא.
ההיתממות שהפגינו במכתביהם לרשות ,בהם פירשו את כל שהתרחש בתקופה
הרלוונטית בנגב ,כמגעים חסרי משמעות עם אולימפיה ,הגיעה ללא ספק לרשלנות
שאפיינה את כל גישתם לנושא ,כשהמגמה הבולטת היא הותרת הרשות בערפל.
אשר להרפז ,שבנו ובחנו את מידת מעורבותו של בכיר זה באפריקה תעשיות ,בנושא
הכנת המכתבים לרשות ,כשהשאלה שעמדה מן עינינו ,הייתה ,האם בדין סמך על
מידע שקיבל ממוטולה ומנובו ,מבלי שהוא עצמו ידע דבר על המגעים ,כפי שטען
בחקירתו ברשות?
על מעורבותו בהכנת המכתבים ובשיגורם לרשות ,אין חולק .הדבר עלה היטב
מעדותו שלו ברשות ,ומעדויותיהם של מוטולה ונובו.
האמנם בתום לב שלח לרשות ,מכתבים בהם הוסבר כי דיונים שהיו בין נגב
ואולימפיה" ,לא הבשילו לכדי משא ומתן בעל אופי קונקרטי או הסכמות מסחריות
אחרות" ,כך בלשון המכתב הראשון.
התמיהה מתבקשת במיוחד ,לאור טיפולו של הרפז במכתבו של ג'ורג' שצורף למכתב
השני של המשיבה ,ובו ,ביטול כל משמעות למגעים בין נגב לאולימפיה עד מאי .7017
הרפז ראה את המכתב והיה מעורב בפרטי הניסוח .קשה לקבל ,שסבר כי מכתבו של
ג'ורג' ,בניסוחו האחרון ,בוסס על האמת.
כך או כך ,עיון חוזר בשתי הודעותיו של הרפז בחקירה ,מעלה תמונה מבולבלת .מצד
אחד ,טען כי לא ידע כלל על משא ומתן בין נגב לאולימפיה ,לפחות עד לתערוכה
באפריל  ,7017או ,עד לפרסום הריאיון עם מוטולה בעיתון כלכליסט ,במרץ .7017
מצד שני ,סיפר על מקומו הבכיר באפריקה תעשיות ,לצד נובו ,על היותו אחראי על
הקשר עם נגב ,ועל מידעים שקיבל ,גם אם מפוזרים ,בהיותו דירקטור בנגב.
נראה שהדברים אינם מתיישבים זה עם זה ,על פניהם.
יודגש ,אילו נכונה הייתה טענת הרפז ובאי כחו ,לפיה ,לא ידע דבר על מגעיה של נגב
עם אולימפיה עד לתערוכה באפריל ,וכי את המידע שנכלל במכתבים ,קיבל
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ממוטולה ,אפשר שהצדק היה עימם בטענם כי יש לפוטרו מאחריות לאמינות המידע
שנכלל במכתבים אלה .שהרי ,כפי שטענו ב"כ המשיבים ,אפשר שלא היה זה מחובתו
של הרפז ,כאיש הכספים במשיבה ,לבלוש אחר מספקי המידע ,בכירי נגב ואפריקה
תעשיות ,ולא עליו הייתה המלאכה לדרוש אימות הפרטים שמסרו לו ,לטענתו.
עם זאת ,עיון במסמכים הרלוונטיים ,ובעיקר ,בהודעותיו של הרפז ברשות ,מבהיר כי
הרפז ידע גם ידע ,פרטים רבי חשיבות על המתרחש בנגב ,לא רק עקב היותו כאמור
דירקטור בחברה זו ,ולא רק עקב היותו בכיר בחברת אפריקה תעשיות ואחראי שם
על הקשר עם נגב ,אלא גם מתוך מידעים שקיבל הוא עצמו במסגרת קשריו עם אנשי
נגב .כך העיד בחקירתו ברשות" :ברצוני להבהיר כי אפריקה תעשיות עצמה מונה
שלושה עובדים ,נובו ,אני וחשב ,העבודה היא מול חברות הבנות ,שפקר ונגב הן
המהותיות בקבוצה?" הודעה 2א ,עמ'  ,7שו' .)16-17
ובהמשך" :אני דירקטור בנגב ,זה ליבו של הקשר ,אני מעודכן לא באופן שוטף על
דברים שאנשי הכספים בנגב דורשים את תמיכתי ...זאת בנוסף לעבודתי
כדירקטור" (הודעה 2א ,עמ'  ,7שו' .)19-12
וכן" :אני מעורב בענייני נגב בעיקר כדירקטור ,וקצת מעבר לזה במגעים עם הבנקים
ועם רו"ח" (הודעה 2א ,עמ'  ,18שו' .)8-1
כלום לא שמע ולא ידע לאורך כל התקופה ,על "העסקה הגדולה"?
הרפז שעשה כל מאמץ במהלך חקירתו ברשות ,להרחיק עצמו מענייניה של נגב
ומעניין העסקה ,הודה עם זאת ,כי כבר במרץ  ,7017ראה את הכתבה של מוטולה
בכלכליסט ,ושאל עצמו מה דין הנתונים שהובאו בשאלת חובות הדיווח של החברה.
על רקע זה ,כך העיד ,פנה אל עורכי הדין של החברה על מנת לברר סוגיה זו ,ולאור
תשובתם ,נחה דעתו ,כי מדובר היה במידע שיווקי בלבד.
טענתו ,כי תשובת עורכי הדין שבטלו את האמור בכתבה ,הניחה דעתו ,די בה כדי
להצביע על קלות הראש שבה התייחס אל הנושא .במיוחד כך ,לאחר חתימת ההסכם
בסוף מאי ,כאשר התבקש להשיב לרשות על שאלותיה בעניין הדיווח המיידי על
חתימת העסקה ,כאשר כבר ידע היטב ,מה משקל העסקה בפועל.
כלום לא הבין אז לפחות ,בסוף מאי  ,7017כי לא דובר במידע שיווקי ,אלא במידע
שהגשים את עצמו בתוך חודשיים?
ושוב ,מדוע לא ברר שאלה זו בטרם החליט לשגר את המכתבים המתפתלים לרשות,
ששללו את רצינות המגעים לקראת העסקה?
יודגש שוב ,הרפז ,לדבריו ,הכיר את אולימפיה היטב ,עקב קשריה הממושכים עם נגב
מזה שנים ,ועקב עבודתו מול נגב במסגרת תפקידו באפריקה תעשיות .בלשונו" :אני
מכיר את אולימפיה מתוקף היותה חברה עם קשר ארוך עם נגב .היקף הפעילות
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איתה למיטב ידיעתי עמד על סדר גודל של מאות אלפי דולרים או  ₪בשנה,
התוודעתי אליהם באופן אינטנסיבי אחרי הביקור באפריל האחרון של אבי ונובו
בתערוכה באורלנדו שיצר את הקשר שהוליד את העסקה שנחתמה בסוף מאי"
(הודעה 2א ,עמ'  ,7שו' .)73-77
וגם זאת ,לאחר שהוצגו להרפז בחקירתו ,אינדיקציות לקיומם של מגעים
משמעותיים בין נגב לאולימפיה ,כמו שוכנע פתאום שאכן כך .בלשונו" :אני מסכים
שלא הכל החל מהתערוכה לנוכח החומר שהוצג בפני ,אבל אני לא יודע לפסול את
האפשרות שעיקר המהלך שהוביל לחתימה על ההסכם ארע לאחר התערוכה....
ראיתי בתכתובות שהוצגו בפני היום מגעים להשגת הסכם שארעו לפני התערוכה"
(הודעה 2א ,עמ'  ,78שו' .)11-3
בהמשך חזר והוסיף ,כי לאחר שראה את החומר ,הבין כי אכן לא היה בוחר במילים
"מגעים ראשוניים" בהתייחס לקשרים שנקשרו בתערוכה (הודעה 2א ,עמ'  ,78שו'
.)16-17
סיכום דבר ,נראה שהרפז ,כמו נובו ומוטולה ,התרשל בכל הטיפול שנטלו על עצמם
כל השלושה ,בהבהרת מהות העסקה והמגעים שקדמו לה ,לאנשי הרשות.
חובתם האלמנטרית הייתה לשוב ולבדוק את החומר שהיה ברשותם בנושאי הפניה
של הרשות אליהם ,ולוודא כי כל פרט ופרט שמסרו לרשות ,הוא אמת לאמיתה ,וכי
אין שום פרט מטעה באף אחד מן המכתבים ששיגרו אליה.
כמי שהיה מודע למגעים בין נגב לאולימפיה ,היה על הרפז לדעת כי בחירה במילים
"מגעים ראשוניים" הינה הטעיית הרשות.
 .38לסיכומה של הפרשה השניה ,יש לקבוע כי כל ארבעת המשיבים אחראים להפרת
הוראותיו של סעיף 37סז ,שעניינו ,הטעיית הרשות על ידי הבאת פרטים מטעים
במכתבי התשובה ששיגרו אלה ,בה התעלמו מן העובדות שהוכחו בשטח.

נטל ההוכחה
 .39איננו רואים להיכנס לסבך הדיון בסוגיה זו ,שאינה רלוונטית לדיון זה .הסוגיה נדונה
בתיקים המנהליים הקודמים ,ובמיוחד ,בפרשת חזוט (ראו ,תיק מינהלי  .117חזוט,
בעמ' .)71-76
לאור העובדה שאין בענייננו מחלוקת עובדתית בין הצדדים לדיון ,אלא ,מחלוקת
פרשנית בלבד ,די לנו בהעמדת תמונת הארועים כפי שפורשו על ידינו בהסתמך על
חומר הראיות ,על מנת לקבוע אחריות המשיבים להפרות שיוחסו להם ,או ביטולה.
נאמר עוד זאת ,כי לא מקובלת עלינו טענת ב"כ המשיבים ,לפיה ,בהיותנו מצויים
בדיון בפרק השלישי לתוספת השביעית ,ובהיות המדובר בסכנה לענישה שאינה
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נופלת מענישה פלילית ,היה מקום לדרוש מן התובעת רמת הוכחה גבוהה מזו
הנדרשת בהליך אזרחי והדומה יותר לזו הנדרשת בהליך הפלילי.
טענה זו ,איננה מתיישבת עם רמת הענישה לה טענה ב"כ הרשות ,כפי שיפורט
בהמשך ,במיוחד כאשר לא הועלתה בה דרישה למניעת כהונה של נושא משרה לגבי
מי מן המשיבים ,כך שלא קמה כלל סכנת פגיעה בחופש העיסוק שלהם.
בכל מקרה ,כבר קבענו לאורך הדיון ,כי טענות הרשות הוכחו לגבי ארבעת המשיבים,
להוציא ,טענת הפרת הפרט המטעה במפרט הצעת הרכש ,לגבי מוטולה ,שהופטר
מאחריות להפרה זו.

אמצעי האכיפה
 .10אמצעי האכיפה שביקשה הרשות להטיל על המשיבים ,כללו עיצומים כספיים בלבד,
מבלי כל עתירה לעיצום נוסף ,כדלהלן:
על אפריקה תעשיות –  2מיליון ש"ח בגין  .הפרות מינהליות המיוחסות לה.
על נובו –  411,111ש"ח בגין בצוע  .הפרות מינהליות.
על מוטולה –  311,111ש"ח בגין ביצוע  7הפרות מינהליות.
על הרפז –  12,111ש"ח בגין ביצוע הפרה אחת.
יוזכר ,כי העיצום המקסימלי ,לכל הפרה במקרה דנן ,על פי סעיף 37נג(א)( ).לחוק
ניירות ערך הוא  1מיליון ש"ח להפרה ליחיד ו 3 -מיליון ש"ח לתאגיד.
 .11בטרם נתייחס לאמצעי האכיפה האמורים ,נזכיר כי ב"כ המשיבים המלומד ,עו"ד
אדרת ,העלה בדיון בפנינו ,טענה עקרונית בעניין סדרי הדין שנקבעו במסגרת ההליך
המינהלי .שלא כמו בהליך הפלילי ,בו נקבע מועד הטיעונים לעונש רק לאחר הרשעתו
של הנאשם ,הרי במסגרת ההליך המנהלי ,נדרשים הצדדים להביא טיעוניהם לעניין
אמצעי האכיפה המתחייבים ,עוד בטרם הכריעה מותב הוועדה אם אכן בוצעו
ההפרות הנטענות ,אם לאו .מצב דברים זה ,הוא אבסורדי אליבא דעו"ד אדרת,
ובצדק .שהרי ,כיצד יטען אדם לעניין הסנקציות שמבקשת הרשות להטיל עליו,
בטרם הוכרע דינו ובשעה שהוא עדיין טוען לחפות מוחלטת שבה הוא מאמין בכל לב?
דעתנו בסוגיה זו ,כדעתו של בא כוחם המלומד של המשיבים ,אלא שלמרבה הצער
לא י כולנו לשנות את סדרי הדין התקפים היום ,כך שהצדדים התבקשו לטעון
בהתאם לסדר הקבוע בחוק.
ויוער ,נראה לנו בנקודה זו ,כי טוב יעשה המחוקק אם ישוב ויבחן סוגיה זו וישקול
תיקון שיעמיד דברים על מכונם.
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אנו סבורים ,כי גם אם יהיה בתיקון החוק כמוצע ,כדי להאריך את ההליך ,לא יהיה
בכך משום פגיעה ביעילות ,שכן ,טעמים שבהיגיון ובסדר מחייבים זאת.
 .17לגופו של עני ין ,איננו רואים עין בעין עם ב"כ המשיבים ,שטענו כי אמצעי האכיפה
שדרשה הרשות בתיק זה ,הם חמורים מדי .נהפוך הוא ,לנו נראה ,כי עיצום כספי
ע"ס  3מיליון ש"ח ,המוטל על תאגיד כמו אפריקה תעשיות ,שביצע שלוש הפרות
בלתי מבוטלות על חוק ניירות ערך ,הוא עיצום מתון ביותר לעומת הקבוע בחוק,
שאין בו כדי למצות את חומרת המעשים ואת אלמנט ההרתעה שאמור להיות מעוגן
בענישה.
נראה לנו ,כי חסד עשתה הרשות עם המשיבה ,בהסתפקה בעיצום כספי על החברה,
המגיע לכדי שליש מן העיצום שהיה מתחייב מלשון החוק ,קרי ,סך  13.000.000ש"ח
בגין שלוש ההפרות.
יוער ,כי אמנם מדובר במעשה אחד אלא שהמעשה האחד הצמיח שתי הפרות לפי
החוק ,עובדה שיש להביאה בחשבון בעת שקילת העונש.
כן הדבר ,באשר לעיצומים הכספיים שביקשה הרשות להטיל על שלושת המשיבים
האחרים ,להוציא ,מוטולה שנמצא אחראי בסופו של דבר ,להפרה אחת בלבד .בכל
מקרה ,הימנעותה של הרשות מלעתור למניעת כהונה לגבי מי מן המשיבים ,היה בה
כדי להצדיק עיצומים כספיים גבוהים יותר ,שיוכלו למלא את מטרת ההרתעה הן
כלפי המשיבים עצמם ,והן כלפי מפרים פוטנציאליים ,החייבים להבין שהזלזול בחוק
איננו משתלם בסופו של יום.
ויוזכר ,זה לא מכבר העיר בית המשפט העליון ,בפרשת אייל עדן ,כי הענישה בגין
עבירת שימוש במידע פנים צריכה להיות חמורה ,כזו הכוללת עונש מאסר בפועל,
וזאת ,תוך קביעה ,כי מעתה יידע מי שעובר את העבירה כי יהיה צפוי למאסר (פרשת
אייל עדן ,בעמ'  .)1.אכן ,אין הדברים חלים על ענייננו שבו נדונה בין היתר ,הפרת
שימוש במידע פנים ,להבדיל ,מן העבירה המקבילה בהליך הפלילי .עם זאת ,ברור
שמגמת ההחמרה חלה גם על ענייננו ,ואין להוסיף.
מן הראוי ,איפוא ,שהרשות תיקח שיקולים אלה לתשומת ליבה בבואה להתייחס
לתיקים המנהליים שבדרך.
ודוק ,איננו רואים לפרט שוב ,כמו בתיקים המינהליים הקודמים ,את כל ששת
השיקולים לקביעת אמצעי האכיפה הקבועים בסעיף 37נב לחוק .שיקולים אלה אכן
הינחונו בשקילת הסנקציות שביקשתנו ב"כ הרשות להטיל על המשיבים בענייננו,
ושאותן החלטנו לאמץ לאור הנימוקים שהבאנו לעיל.
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 .1.סוף דבר ,על רקע האמור עד כאן ,יוטלו על המשיבים עיצומים כספיים כמבוקש.
על המשיבה מס ,1 .אפריקה תעשיות ,יוטל עיצום כספי ע"ס  2מיליון ש"ח בגין שלוש
ההפרות המינהליות שבצעה כמפורט לאורך דיון זה.
על המשיב מס ,7 .מנכ"ל אפריקה תעשיות ,אברהם נובוגרוצקי ,יוטל עיצום כספי
ע"ס  411,111ש"ח בגין בצוע שלוש הפרות מינהליות כאמור.
על המשיב מס ,. .מנכ"ל נגב ,אבי מוטולה ,יוטל עיצום כספי ע"ס  121,111ש"ח בגין
בצוע הפרה מינהלית אחת.
על המשיב מס ,6 .סמנכ"ל הכספים באפריקה תעשיות ,אלון הרפז ,יוטל עיצום כספי
ע"ס  12,111ש"ח בגין בצוע הפרה מינהלית אחת.
העיצומים הכספיים ישולמו בתוך שבוע ימים מיום כניסתה לתוקף של ההחלטה.

ניתן היום 72 ,באוגוסט .701.
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ד"ר מאיר סוקולר השופטת (בדימ') ברכה אופיר-תום ד"ר לאה פסרמן-יוזפוב ,עו"ד
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החלטה זו תיכנס לתוקף תוך  21יום מהיום ,קרי ,ביום  22.11.2113לפי סעיף 22נא(ב) לחוק
ניירות ערך; ותפורסם באותו יום באתר הרשות לפי סעיף 22ס(א) לחוק.
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