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מאת: מיכאל רוכוורגר15:0511.03.2018

אושרה הפשרה בתיק הדיווידנדים של
אי.די.בי: הנתבעים ישלמו 175 מיליון שקל
התביעה הוגשה ב-2013 כתביעה נגזרת בשם אי.די.בי אחזקות נגד בעלי

תפקידים בה, ביניהם נוחי דנקנר ■ התובעים ניסו להוכיח שדיווידנדים חולקו
בזמן שכבר היה ברור שהחברה לא תוכל לעמוד במלוא התחייבויותיה

נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט איתן אורנשטיין, אישר היום את הסדר
הפשרה שהושג לאחרונה בתיק תביעת הדיווידנדים שחולקו על ידי חברת אי.די.בי

אחזקות בתקופה שבה נשלטה על ידי נוחי דנקנר ושותפיו משפחות לבנת ומנור.
במהלך הדיון שהתקיים היום הציגו את טענותיהם עורך הדין אופיר נאור שניהל את

התביעה יחד עם שותפו עורך הדין רענן גרשט וכן הוצגו טענות של הכנ"ר - שלא הביעה
התנגדות לאישור ההסדר. בעקבות כך החליט אורנשטיין להיעתר לבקשת הצדדים

המעורבים ולאשר את ההסדר שהושג.
הנאמנים מטעם אי.די.בי אחזקות, עו"ד חגי אולמן ורו"ח אייל גבאי, הגישו ב-2013 את
התביעה כתביעה נגזרת בשם אי.די.בי אחזקות וחברי הדירקטוריון שלה, כשהתובעים
ניסו להוכיח כי הדיווידנדים חולקו בזמן שהיו כבר כל הסימנים לכך שהחברה לא תוכל

לעמוד במלוא התחייבויותיה - שעמדו על כ-2 מיליארד שקל.
בהתחלה התקיימו הדיונים בתיק זה אצל השופטת רות רונן ובמקביל הצדדים פנו להליך

גישור אצל השופטת בדימוס הילה גרסטל. בסופו של דבר הצדדים הגיעו לידי פשרה
שבמסגרתה הנתבעים ישלמו 175 מיליון שקל.

מתוך סכום זה ישולמו על ידי כלל ביטוח (שהתקשרה בהסכמי ביטוח עם מבטחי משנה
מ.ר) 145 מיליון שקל, 20 מיליון שקל ישולמו על ידי דנקנר שכבר הפקיד סכום זה ו-10
מיליון שקל ישולמו על ידי יתר הנתבעים. רשימה זו כוללת את  זהבה דנקנר (אמא של

נוחי דנקנר), רפי  ביסקר, ליאור חנס, אליהו כהן, אריה מינטקביץ, ג'קי  שימל, מאיר רוזן,
שמואל לחמן, צבי דבורצקי ושמואל דור. 

בימים בהם נחתם הסדר אי.די.בי העריך המומחה הכלכלי מטעם בית המשפט, גבאי, את
סכום התביעה הכולל אותו ניתן לגבות מכלל הנתבעים ב-200 מיליון שקל. כך שאם

מחברים את הסכום אותו שילמו משפחות לבנת ומנור לסכום אליו הגיעו הצדדים
במסגרת הפשרה לקופת הנושים של אי.די.בי אחזקות מקבלים 230 מיליון שקל.

מתוך הסכום של 175 מיליון שקל,  זכאים נאור, גרשט, והנאמנים של אי.די.בי אחזקות,
אולמן וגבאי, לקבל 15% בתוספת מע"מ. כך שבפועל נאור וגרשט ישלשלו לכיסם יחדיו

13 מיליון שקל ואולמן וגבאי יקבלו כ-13 מיליון שקל. סכומים אלה לא כוללים את שכר
הטרחה אותו הם קיבלו עבור הפשרה עם משפחות לבנת ומנור ששלמו במסגרת ההסכם

- כ-55 מיליון שקל.
מאז שדנקנר ושותפיו רכשו את השליטה באי.די.בי אחזקות ב-2003 חולקו דיווידנדים

בהיקף מצטבר של כ-5 מיליארד שקל, בעוד שבסופו של דבר במסגרת הפשרה התביעה
התייחסה לדיווידנדים של 1.8 מיליארד שקל שחולקו במהלך 2008-2010. התובעים

טענו במסגרת התביעה כי חלוקת הדיווידנדים הזו היטיבה עם בעלי שליטה יותר לעומת
המצב של נושי החברה.

 


