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� פסק די

  1 

 2  בקשה לאישור הסכ� פשרה במסגרת הלי� של תביעה נגזרת.   .1

  3 

 4בקשה לאישור תביעה נגזרת (שתכונה להל�:  6.3.2014התובע הנגזר הגיש ביו� 

 5") ה� כנגד החברה") בשמה של חברת פיננסיטק בע"מ (להל�: "בקשת האישור"

 6לחוק החברות  198הנתבעי� וה� כנגד חמישה משיבי� נוספי�, מכוח הוראות ס' 

 7"). בבקשת האישור נטע� כי הנתבעי� חוק החברות(להל�: " 1999 (התשנ"ט 

 8שכיהנו במועדי� הרלוונטיי� לבקשה כדירקטורי� בחברה, לא פעלו למימוש 

 9בעיר סירקוז  ( מלו� וחניו� ( נכסי נדל"�שני שעבודי� שניתנו לטובת החברה על 

 10  בארצות הברית. 

  11 

 12החלטה מכוחה אושרה הגשת תביעה נגזרת בש� החברה ניתנה  24.5.2015ביו� 

 13נגד הנתבעי� כמו ג� נגד נתבעי� נוספי�. הנתבעי� הגישו נגד החלטה זו בקשה 

 14  ) בקשה שטר� הוכרעה. 15(11(17853לדיו� חוזר (ת.א. 

  15 

 16ידי הנתבעי� כתב (הדיו� בתביעה הנגזרת לגופה החל להתנהל, ובכלל זה הוגש על  .2

 17  ו הליכי גילוי מסמכי�. הגנה, והצדדי� ערכ

  18 
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 1(במקביל להלי� התביעה הנגזרת, ניהלה החברה הלי� בבית המשפט בארצות

 2יורק ש� התנהל ההלי�, (המשפט העליו� של מדינת ניו(דינו של בית(הברית. בפסק

 3המלו� הוא בטל (כי השעבוד שנרש� לזכות החברה על בית18.7.2016נקבע ביו� 

 4די� זה יכונה (תוק- משפטי מחייב (פסק ומבוטל ולמעשה לא היה מעול� בעל

 5  "). הדי� האמריקאי�פסקלהל�: "

  6 

 7הדי� האמריקאי ולאור השלכותיו האפשריות על התביעה, פנו (לאחר שנית� פסק

 8הצדדי� בהמלצת בית המשפט להלי� גישור, והגיעו להסכ� פשרה שה� מבקשי� 

 9  שבית המשפט יית� לו תוק- של פסק די�. 

  10 

 11  תמצית הסכ! הפשרה 

 12הסכו! (סכו� שיכונה להל�: " . 1,863,375בהסכ� הפשרה נקבע כי סכו� של   .3

 13, 1") מתו� סכו� הלוואות הבעלי� הרשומות לטובת מר אברה� ד�, הנתבע הקובע

 14יהיה חוב נדחה במוב� זה שהסכו� הקובע וכל חוב אחר הרשו� בספרי החברה 

 15אחר שיהיו בידי לזכותו של מר ד�, לא יימשכו על ידי מר ד� מהחברה אלא ל

 16החברה רווחי� ראויי� לחלוקה כהגדרת� בחוק החברות, ולאחר שהחברה תחלק 

 17לבעלי מניותיה דיווידנד בסכו� מצטבר השווה לסכו� הקובע. עוד נקבע כי א� 

 18  החברה תיקלע להליכי חדלות פירעו�, יהיה לסכו� הקובע מעמד של חוב נדחה. 

  19 

 20יקס חברה לביטוח בע"מ (להל�: הצדדי� הסכימו עוד כי חברת הביטוח הפנ

 21ולא יעלה  . 250,000(") תשל� לחברה סכו� מזומ� שלא יפחת מחברת הביטוח"

 22"). הצדדי� הסכימו כי סכו! המזומ�(סכו� זה יכונה להל�: " . 600,000על 

 23א לחוק 79הסכו� המזומ� ייקבע על ידי בית המשפט בהתא� לסמכותו מכוח ס' 

 24וישול� בהתא� למנגנו� שנקבע  1984 ("ד בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ

 25, הודיע ב"כ חברת 25.3.2019בהסכ� הפשרה. בעקבות ישיבת בית המשפט מיו� 

 26הביטוח בכתב כי מרשתו מתחייבת לשל� את הסכו� המזומ� כפי שזה נקבע 

 27  ). 28.3.2019להודעת הנתבעי� מיו�  1בהסכ� הפשרה ותואר לעיל (ר' נספח 

  28 

 29ל לתובע ושכר טרחת באי כוחו ייקבעו מתו� סכו� הצדדי� הסכימו כי הגמו

 30  המזומ� בלבד, וכי תינת� לה� הזדמנות להעלות את טענותיה� בהקשר זה. 
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  1 

 2  טענות הצדדי! בבקשה לאישור הסכ! הפשרה

 3הצדדי� טענו כי סכו� הפשרה הכולל הוא הוג� וסביר, וזאת ממספר טעמי�.   .4

 4של הצדדי� במסגרת ההלי�. , הסכו� משק- את הסיכוני� והסיכויי� ראשית

 5הסכו� א- מביא לתועלת מיידית וודאית לחברה חל- הסיכוני� הכרוכי� בהמש� 

 6  ההליכי� המשפטיי�. 

  7 

 8, הסכ� הפשרה משכלל היטב את סיכויי התביעה בשי� לב לקביעותיו של שנית

 9ה נקבע כאמור זהדי� (הדי� האמריקאי. בפסק(יורק בפסק(בית המשפט במדינת ניו

 10ד על המלו� הוא חסר תוק- וכי לא היה לו תוק- מעול�. מכוח קביעה זו כי השעבו

 11מימוש (היו הנתבעי� יכולי� לטעו� להעדר קשר סיבתי בי� התנהלות� ואי

 12א� לשעבוד לא היה  (השעבוד על המלו� לבי� הנזק הנטע� לחברה. במילי� אחרות 

 13  תוק-, לא נגר� נזק מהעובדה שהחברה לא ניסתה לממשו. 

  14 

 15החברה היתה יכולה לדבוק רק בטענותיה ביחס למימוש השעבוד  (כ� נטע�  (לכ� 

 16מה שמצמצ� באופ� משמעותי את הסכו� בו היתה החברה עשויה  ,על החניו�

 17לזכות בסו- ההלי�. ב"כ התובע הוסי- וציי� בהקשר זה כי לנגד עיניו עמד ג� 

 18ו� אי� ולא החשש לפיו א� ההלי� יתנהל, תעלה טענה לפיה ג� לשעבוד של החני

 19היה תוק- מטעמי� דומי� לאלה שנקבעו ביחס לשעבוד המלו� (העובדה שמדובר 

 20  במשכנתא שניתנה על נכסי חברה בת לטובת חובות של חברה א�). 

  21 

 22הצדדי� הוסיפו וציינו כי השעבוד לזכות החברה על החניו� היה שעבוד מדרגה   .5

 23להבטחת  Adirondackשנייה, שנרש� לאחר משכנתא בדרגה ראשונה לזכות בנק 

 24מיליו� דולר שהבנק העמיד לזכות החברה. הנתבעי� טענו  2הלוואה בסכו� של 

 25בהקשר זה כי קיומה של המשכנתא הראשונה לזכות הבנק מעמיד בספק רב את 

 26  יכולת� לפעול למימוש השעבוד במועדי� הרלוונטיי� לתביעה. 

  27 

 28יורק בשנת (המשפט במדינת ניו(הורה ביתב"כ הנתבעי� ציי� כי למיטב ידיעתו 

 29על מימוש השעבוד לטובת הבנק בסכו� השווה בקירוב לגובה ההלוואה  2016

 30לטובת הבנק. מכא� כי לאחר המימוש לא נותרה כל יתרה להעברה לחברה בגי� 
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 1השעבוד השני שנית� לזכותה. הצדדי� טענו כי ג� לנושא זה יש השלכה על סיכויי 

 2  התביעה של החברה. 

  3 

 4, התחייב ב"כ הנתבעי� בישיבת יו� Adirondackבהתייחס לשעבוד לטובת בנק 

 5להמציא לבית המשפט את המסמכי� שיש בידיו הנוגעי� למימוש  25.3.2019

 6(החניו� ולגביית חובו של הבנק מסכו� המימוש. בהמש� הגיש ב"כ הנתבעי� לבית

 7, 11.7.2016ו� . כעולה מהמסמ� מי28.3.2019להודעתו מיו�  2המשפט את נספח 

 8בתוספת ריבית (בס�  3,483,067.71$מחיר המכירה של החניו� עמד על ס� של 

 9) כפי שנקבע בפסק הדי� מיו� $ 11,336) והוצאות (בסכו� כולל של 35,000$

 10  (שא- הוא צור- על ידי ב"כ הנתבעי�).  6.6.2016

  11 

 12חוב במסגרת המסמכי� שצורפו לעיוני לא מצאתי מסמכי� המעידי� על גובה ה

 13במועד זה. יחד ע� זאת יש לציי� כי ב"כ הנתבעי� הצהיר כי  Adirondackלבנק 

 14שאולי אפילו עלה על בהתא� למסמכי� שהוצגו לו, גובה החוב עמד על סכו� "

 15  לפרוטוקול).   3(2שורות  2" (ר' עמ' גובה החוב של החברה לבנק

  16 

 17עה אילו היה המשפט לגבי מה היה הסכו� הפסוק בתבי(בהתייחס לשאלת בית  .6

 18תו� ומקבל אותה במלואה, ציי� ב"כ התובע בישיבת יו�  דהמשפט ד� בה ע(בית

 19, כי הצדדי� חלוקי� ביניה� בנושא זה. הוא ציי� כי ההערכה הגבוהה 25.3.2019

 20מיליו� דולר, כאשר בתקופות השיא של החניו� הוא  2 ( 1.5ביותר היא בסכו� של 

 21שני היתה על החניו� משכנתא ראשונה  מיליו� דולר. מצד 3הוער� בסכו� של 

 22שווי החניו� במועד הרלוונטי הוא נתו� קשה לקביעה מה עוד . לזכות הבנק

 23שהמכירה כרוכה ג� בהוצאות שג� אות� קשה להערי�. ב"כ הנתבעי� ציי� 

 24בהקשר זה כי בהנחה שהשעבוד הראשו� (לזכות הבנק) היה מותיר כס-, היה 

 25  לפרוטוקול). 8שורה  2ר' עמ' ( . 750,000(מדובר בסכו� של כ

  26 

 27, לכל האמור יש להוסי- את העלויות המשמעותיות שכרוכות בהמש� שלישית  .7

 28דעת (המשפט טר� החל לשמוע ראיות, טר� הוגשו חוות(ניהול ההלי�, שבו בית

 29מומחי� וכיו"ב. כ� צוי� כי נגד ההחלטה בבקשת האישור עומדת ג� הבקשה לדיו� 
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 1ב"כ היועה"מ לממשלה לא מצא לנכו� להתערב בהסכ� חוזר. הצדדי� ציינו כי 

 2  הפשרה ולא התנגד לו.

  3 

 4  טענות הצדדי� ביחס לסכו� המזומ�

 5(, טענו הצדדי� לעני� הסכו� המזומ� שעל בית25.3.2019בישיבת בית המשפט מיו�   .8

 6(. ב"כ התובע עתר כי ביתבהתא� להסמכתו במסגרת הסכ� הפשרה המשפט לפסוק

 7   (הוא ציי� שלושה נושאי� , תו� שהסכו� המזומ� על הצד הגבוההמשפט יקבע את 

  8 

 9את המימשל התאגידי של החברה והאופ� בו הוא התנהל כפי שנית� להיווכח  •

 10הדי� האמריקאי שנית� (מהענייני� נושא התביעה. ב"כ התובע א- התייחס לפסק

 11 4 הדי� הובא לידיעתו רק(. הוא ציי� כי דבר קיומו של פסק18.7.2016ביו� 

 12  חודשי� לאחר שהוא נית�, חר- ההשפעה המשמעותית שהיתה לו. 

 13בעוד שהמועדי�  2016בשנת בפועל את הנזק המוער� בגי� החניו� (שמומש  •

 14הרלוונטיי� לתביעה ה� מוקדמי� בהרבה). ב"כ התובע הוסי- והדגיש כי העובדה 

 15דו המשפט הערכות שווי של הנכסי� ששועב(שהצדדי� אינ� יכולי� להציג לבית

 16מזמ� אמת, נובעת בעיקר מכ� שהערכות כאלה לא ניתנו ולכ� קשה היו� להערי� 

 17(את הפוטנציאל של המשכנתאות. הנתבעי� גרמו לכ� סוג של נזק ראייתי שעל בית

 18  המשפט להביאו בחשבו�. 

 19ואת ההצעה שניתנה ביחס לחניו� לבעל השליטה. בהתייחס להצעה זו ציי� ב"כ  •

 20המשפט (ת ביחס לכ� היו דלות ולכ� הסיכוי שביתהתובע כי הוא סבור שהראיו

 21  היה מחייב את בעל השליטה לשל� את הסכו� נושא ההצעה הוא סיכוי קלוש.  

  22 

 23ב"כ הנתבעי� טע� מנגד כי הסכו� המזומ� נועד בעיקרו כדי שב"כ התובע יוכל לקבל 

 24  את שכרו, ולכ� הוא סבור כי יש לפסוק את הסכו� לכיוו� הנמו�. 

  25 

� 26  דיו

 27לאחר עיו� בהסכ� הפשרה ובטענות הצדדי� בכתב ובעל פה, אני סבורה כי יש    .9

 28בע וה� ולאשר את הסכ� הפשרה, וזאת לאחר שהבאתי בחשבו� ה� את הסכו� הק

 29את הסכו� המזומ� שייקבע בהמש� פסק די� זה (בעיקר את הסכו� שייוותר 

 30  לזכות החברה לאחר תשלו� הגמול ושכר הטרחה מסכו� המזומ�).
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  1 

 2הדי� האמריקאי, ספק רב א� התובע היה (ראשית, כפי שציינו הצדדי�, לאור פסק  .10

 3מצליח להוכיח קיומו של קשר סיבתי בי� העובדה שהחברה לא ניסתה לממש את 

 4השעבוד על המלו� לבי� הנזק שנגר� לה. ההנחה הסבירה היא כי אילו היתה 

 5הפרק במוקד�  החברה מבקשת לממש את השעבוד, היתה שאלת תוקפו עולה על

 6במאוחר, ולאחר שהיה נקבע כי מדובר בשעבוד שאי� לו תוק-, החברה לא או 

 7היתה יכולה להיפרע ממנו. א� אלה ה� פני הדברי�, הרי ג� לו היה נקבע כי 

 8הנתבעי� הפרו את חובת� לחברה כאשר לא ניסו לממש את השעבוד, הפרה זו לא 

 9  ק-. גרמה לחברה לנזק משו� שמדובר בשעבוד חסר תו

  10 

 11היה שעבוד ראשו� שקד�  Adirondackבאשר לחניו�, הרי אי� חולק כי לבנק   .11

 12לשעבוד לזכות החברה. בנסיבות אלה, אי� ספק כי החברה לא היתה יכולה ליהנות 

 13מכלל התמורה שהיתה מושגת בגי� מימוש החניו�. אי� בפניי נתוני� מדויקי� 

 14וב לבנק במועד זה. ב"כ התובע ביחס לשווי החניו� במועד הרלוונטי וגובה הח

 15 (מיליו� דולר. לגישתו של ב"כ הנתבעי�  1.5(1(הערי� את הסכומי� האמורי� ב

 16אילו היה נותר כס- לאחר מימוש  השעבוד הראשו�, היה מדובר בסכו� בסדר גודל 

 17. סכומי� זה יובאו בחשבו� בי� היתר בהתייחס לחישוב הסכו� . 750,000של 

 18  המזומ�. 

  19 

 20סכו� של  (סכו� המזומ�, יש להביא בחשבו� ג� את הסכו� הקובע מעבר ל  .12

 21מהלוואות הבעלי� הרשומות לטובת מר אברה� ד�, שמר ד� הסכי�  . 1,863,375

 22שייחשב חוב נדחה. ב"כ התובע ציי� בהקשר זה עוד כי סכו� החוב של החברה למר 

 23יכול למשו� ד� בספרי החברה הוא גבוה יותר. הוא ציי� את חששו כי מר ד� היה 

 24סכו� אחר מהחברה ולסכל באופ� זה את התועלת לחברה בהסכ� הפשרה. לכ�, 

 25מיליו�  1.86בו) כי הסכו� של  3.1.1הדגיש ב"כ התובע, נקבע בהסכ� הפשרה (בס' 

 26הרשו� בספרי  וכל סכו! אחריהיה חוב נדחה במוב� זה שהסכו� הקובע  .

 27כי בדוחות האחרוני� של  החברה לא יימשכו על ידי מר ד�. ב"כ התובע ציי�

 28 .מיליו�  3.1החברה שפורסמו צוי� כי החוב של החברה למר ד� עומד על סכו� של 

 29  וזהו למעשה הסכו� שהושג מבחינת החברה במסגרת הסכ� הפשרה. 

  30 
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 8מתו�  7

 1אילו היתה התביעה מתבררת  (המסקנה של כל האמור לעיל היא כי מצד אחד   .13

 2ק אילו היה בית המשפט מקבל את במלואה, קשה לקבוע מה היה הסכו� הפסו

 3טענות התובע ומקבל את התביעה. ככל הנראה לא היה נפסק סכו� כלשהו בקשר 

 4ע� המלו�, ובקשר ע� החניו� היה נפסק סכו� המשק- את שווי החניו� למימוש 

 5  הוצאות המימוש ובניכוי החוב לבנק באותו מועד. בניכוי במועדי� הרלוונטיי�, 

  6 

 7(להביא בחשבו� את הסכו� המזומ� (שייקבע בהמש� פסק בצד הזכות יש (מנגד 

 8די� זה) וכ� את הוויתור של מר ד� על חוב החברה כלפיו, ויתור שיש לו משמעות 

 9  כאשר נבחנת טובתה של החברה. 

  10 

 11את הוודאות עוד יש להביא בחשבו� במסגרת השיקולי� לאישור הסכ� הפשרה   .14

 12חלטה בבקשת האישור היתה אמורה הכרוכה בקיומו. בהקשר זה יש לזכור כי הה

 13המשפט במסגרת הדיו� בתביעה לגופה; כי על (ידי בית(להיבח� פע� נוספת על

 14המשפט מקבל בסופו של (החלטה זו הוגשה בקשה לדיו� חוזר; וכי א- לו היה בית

 15המשפט העליו�. (הדי� ערעור לבית(דבר את התביעה, יכלו הנתבעי� להגיש על פסק

 16את החיסכו� במשאבי� שהיה על החברה להוציא אילו היה  עוד יש להביא בחשבו�

 17הדיו� בתביעה מתנהל לגופו. ג� בהקשר זה יש לציי� את הוויתור על הצור� לקיי� 

 18דיו� בבקשה לדיו� חוזר. כ� יש לציי� את העובדה כי התשלו� מכוח הסכ� הפשרה 

 19  הוא מיידי (לעומת תשלו� עתידי אילו היתה התביעה מתבררת לגופה).  

  20 

� 21  סכו! המזומ

 22לאחר שבחנתי את טענות הצדדי�, אני קובעת כי הסכו� המזומ� יעמוד על ס� של   .15

 23. יובהר כי בקביעת הסכו� המזומ� הבאתי בחשבו� את מכלול טענות . 550,000

 24הצדדי� כפי שה� הובאו לעיל כמו ג� את הסכו� שיועבר מתו� הסכו� המזומ� 

 25טרחה וכתוצאה מכ� את היתרה שתיכנס (כוחו כגמול ושכר(לידי התובע ובאי

 26הסכ� הפשרה מותנה בכ� שהסכו� ישול� יודגש כי תוקפו של לקופת החברה. 

 27  .להתחייבותה בהתא� בפועל על ידי חברת הביטוח

  28 

 29  גמול ושכר טרחה
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 1. לאחר 25.3.2019הצדדי� העלו טענותיה� בהקשר זה במסגרת ישיבת יו�   .16

 2ת כי הנתבעי� ישלמו לתובע גמול בסכו� ששקלתי את טענות הצדדי�, אני קובע

 3  . . 250,000ולבאי כוחו שכר טרחה בסכו� של  . 50,000של 

  4 

 5לכ� אני נותנת תוק- להסכ� הפשרה. אני מורה לחברת הביטוח לשל� לחברה את   .17

 6סכו� המזומ�. התובע ובאי כוחו ידווחו לבית המשפט על התשלו� ורק לאחריו ה� 

 7  יהיו זכאי� לקבל את הגמול ואת שכר הטרחה. 

  8 

 9  ). 17853�11�15הבקשה לדיו� חוזר (ת.א. וכ� את תיק תיק ההמזכירות תסגור את 

  10 

  11 

 12  , בהעדר הצדדי�.2019מר3  31, כ"ד אדר ב' תשע"טנית� היו�,  

                   13 

 14 

  15 

  16 

  17 




