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 2010דצמבר " פרקליטים"בסקטור המשפטי עסקאות השנה עסקת פסגות ועסקאות הגז 

עסקו כותרות העיתונים במשבר הכלכלי העולמי אשר תפס את מרבית עוד קצת יותר משנה לפני 
גם בימים אלו אנו עדים לספיחי המשבר או משברונים נוספים בחלק מהאיחוד . כלכלות העולם

  .האירופי
כפי  כזו העוצמת המשבר בישראל לא היית,  אםגם, אף המשק הישראלי חווה תקופה משברית

  .מעבר ליםשתועדה 
היו משרדים אשר נפגעו , בשונות גבוההבישראל המשבר הכלכלי השפיע על סקטור עורכי הדין 

 הללו היו בעיקר משרדים המלווים את תחומי , בהכנסותיהם25% - כעמוקות ועד כדי ירידה של
היו משרדים . ולם המימון והמסחרעמהמשרדים המלווים את  וחלק "טקהי  "- והשוק ההון

ניהם המשרדים הקטנים ומשקי הבית שגם כך סובלים מהצפת י ובשנותרו אדישים למשבר
  . הוליטיגצי כגון משרדי חדלות פירעון , והיו אף כאלו שנהנו ממנו.המקצוע

,  הכול נראה היסטוריה עם עלייה היקפיי העבודה,היום ולפחות בהקשר של המשרדים המסחריים
  .או עסקאות ענק/יוסי כוח האדם ומעורבות בתהליכים וג
  

והתהליכים במשק הגז הן רק דוגמאות למעורבות סקטור עורכי הדין השנה עסקת פסגות 
לצידן בקלות ניתן למנות את . בתהליכים עסקיים או רגולטורים מרכזיים שהשפיעו על המשק

את העמקת היבטי , אות החוקאת המהפכה הצרכנית בתיקון הור, התהליכים בשוק התקשורת
  .' וכדהשלמת ההסדר בחברת אפריקה ישראל, הציות והרגולציה בסקטורים שונים

  
 הינה 2010בשנת כמייצגות עסקאות מיוחדות , הבחירה בעסקת פסגות והתהליכים במשק הגז

 בשני נושאים אלו היו , יתרה מכך.הבדלים ביניהם הן בהיקפים של שני נושאים אלו והן ב,נכונה
וספים מעבר לעסקה המסחרית ולוויינה הרגילים היבטים משפטיים נ, ברקע הנושא או העסקה

חשש ,  והללו היבטיי חקירה והדינים הפיסקאליים,)'ניירות ערך וכד, הגבלים, כגון מיסוי(
  .  ועודמסועפיםהיבטיי רגולציה ותמלוגים  , בארץהליטיגצי ,ל" בחוהלליטיגצי

  
י קרן איפקס לאחר  עסקאות גדולות אשר בוצעו על יד3 הינה השלישית מבין עסקת פסגות

, המשפטי הינוההיבט השוני בעסקה זו מקודמותיה מ. עסקאות הרכישה של חברת בזק ותנובה
על רקע , חקירה הפלילית אליה נקלעה פסגות בעובדה שהעסקה בוצעה על רקע ה,בין השאר

איומה של קרן יורק לתבוע את קרן איפקס בבית המשפט בניו יורק והיבטים נוספים אשר אינם 
  .עסקאות כגון אלוכיחים בש

 דווקא בדגשיה המסחריים ו לחזות בעסקה מסחרית המרוחה כל יום בעיתונות ולאמקובל אין זה
לבסוף אלא דווקא במעורבות מערכת החקירה והפרקליטות בעסקה ועד למעשה הכשרתה 

 מן תוך תשלום למדינה כחלקו  במעורבות אישית של פרקליט המדינה,ל"בברכתן של הרשויות הנ
   .ההסדר

מ עם הפרקליטות מעל ראשה של המוכרת "נו מכירים בהם הרוכשת מנהלת מואכמה עסקאות 
מ " נדירות גם העסקאות בהן בתהליך המו?עבירות ניירות ערךללהסדר כופר מתאים בגין חשד 

מאיים אחד הצדדים להגיש תביעת ענק בבית משפט בניו יורק כפי שבשלב מסוים איימה קרן 
  .צ"פונה מנהל החברה הנרכשת לבגעסקת מכירה במסגרתה  או לחילופין ,קרן אייפקסיורק על 

הנה כי כן במספר שורות ובעסקה אחת אנו מזהים כמעט את כל קודקס החוקים והדינים של 
לעניין זה כמובן ). מהדין המסחרי והחוזי דרך הדין המנהלי ועד לדין הפלילי(מדינת ישראל 

מו כל עסקה גדולה גם כאמנם . רכי הדין והפרקליטים המעורביםהשפעה על כמות והיקף עו
, עורכי דין פליליים, אך יחד עימם נדרשו לעסקה פרקליטיםבעסקה זו שולבו המשרדים הגדולים 

 בהיבטיה השונים עשרות עורכי או היו מעורבים בעסקהבהערכה זהירה עבדו . מנהליים ואחרים
 משרד ,נאמן- פוקס-משרד הרצוג, ולדנוט-צפריר- רוזובסקי- פילוסוף-צלרמאיר: דין מהמשרדים

אך גם ממשרדים  'אלחנני טל ושות,  ומשרד קנטור'גרינברג ושות, הלוי, חודק, קלינהנדלר, גרוס
  .' ערך וכדתרשות ניירו, נוספים כמו גם מפרקליטות המדינה
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שפך אף הוא אור מעניין על '  תמלוגי הגז וכד,תגליות הגזבתחום  2010בשנת המאסיבי העיסוק 

  .מעורבותו האפשרית של סקטור עורכי הדין על תהליכים שונים במשק הישראלי
תחום האנרגיה והגז הטבעי הפך להיות תחום עיסוק מרכזי בכל העולם והשפעותיו על עורכי דין 

 הן בתחומי העיסוק שלהם בתוך המדינות והן ,מטיתהינו דר, בכל העולם כמו גם בישראל
  .בהסכמים ותהליכים בינלאומיים

היה נרחב בנושא הגז , השנה של הסקטור העסקי ועימו גם הסקטור המשפטיאין ספק שהעיסוק 
  כמובן ועדלוביזם, רגולציה, פוליטיקה,  משאלות של מדיניות,ותרהשיק לנושאים רחבים ביו

  .כסף
הנפקתן של חברות ,  בהן היו מעורבים עורכי דין רבים גזתישה של רישיונומעבר לעסקאות רכ

הניב שוק דינאמי זה תהליכים ', חיפוש וגז בשוק הראשוני של הבורסה לניירות ערך וכיוב
ובין השאר הצעת חוק מיוחדת של הרשות לניירות ערך ביחס לכללי דיווח   שוניםרגולטורים

  .חרות בבורסהמיוחדים של חברות בתחום זה הנס
לשם ברנדויין  & מיתר ליקוורניק גבעד רנל יופה ממשרד "במהלך משותף של של עו, יתרה מכך

הוכר תחום האנרגיה ,  זה מכבר, ואפרתטגודאר, הכהן, רוזנברגד דן הכהן ממשרד " ועו ושות
י כתחום עיסוק משפטי העומד בזכות עצמו ואף הוקמה וועדה ספציפית לעניין זה בלשכת עורכ

  .הדין

כך בפברואר השנה נדרש בית , תהליכים ליטיגטורים שונים ולא רק בישראלתחום הגז אף הניב 
 .2005המשפט העליון במצרים לעתירה לבטל את עסקת הגז שנחתמה בין ישראל למצריים בשנת 

הדגישו השופטים כי את חובתה של הממשלה המצרית , מנגד אך, העתירה אמנם לא התקבלה
  .מחירי הגז ולוודא שהביקוש לגז טבעי במצרים זוכה לעדיפות על פני הייצוא לישראללעקוב אחר 

 למנוע ן מהניסיו,צ"ובעיקר בתחום המנהלי בפנייה לבגאת בתי המשפט בארץ גם תחום הגז פגש 
תחום הגז אף . שישינסקי ועד עתירתן של החברות כנגד ועדת שישינסקי עצמה' מינויו של פרופ

גורמים מסחריים אשר עשויים להסתייע בגורמים שונים לפתרון סכסוכים לימדנו שיש אף 
 ולפנות לדרכי בוררות הם מחוץ למערך בתי המשפט ומוסדות הבוררות הרגיליםיבינ

  .אלטרנטיביות

  
  

 ,כלכלי וארגוני,  אסטרטגיבייעוץ המתמחה GLawBAL חברת ל"מנכ ,דודי זלמנוביץ עורך דין
מחלקות , ד"עו משרדי בהשמה של סיכונים ובניהול, במיזוגים ורכישות, ביצועים רבשיפו

 .  והסקטור המשפטימשפטיות
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