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 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל רשות ניירות ערך 
 

 א.ג.נ,

 -דיווח מיידי 
 לדין והזמנה לשימוע( הודעת הפרקליטות בדבר שקילת העמדה 1)

 בקבוצה( פירסום בדבר הגשת כתבי אישום נגד נושאי משרה לשעבר 2)                   
 

בהמשך לדיווחים מיידיים קודמים של החברה בעניין חקירות רשות ניירות ערך ומשטרת ישראל והתיאור 

במסגרת  21.12.2020ביום כפי שפורסם ) 2019דוח התקופתי של החברה לשנת פרק א' לל 1.1.5בנושא בסעיף 

מה ביום יולעדכון לאותו סעיף בדוח הרבעוני של החברה לתקופה שהסתי של דוחותיה הכספיים( הצגה מחדש

 ניתן בזה דיווח מיידי כדלקמן: 30.9.2020

 הודעת הפרקליטות בדבר שקילת העמדה לדין והזמנה לשימוע .1

יטות מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה( בדבר שקילת התקבלה בחברה הודעת פרקל 23.12.2020ביום 

 לפיה: "(ההודעה)" העמדה לדין של החברה והזמנתה לשימוע

כתב  החברהלממשלה להגיש נגד  לאחר בחינת חומר הראיות שהובא בפניו, שוקל היועץ המשפטי .1.1

חוק )" 1977-התשל"ז ,לחוק העונשין 291עבירה לפי סעיף )עבירת מתן שוחד לבגין חשדות  אישום

עבירה )במטרה להטעות משקיע סביר  ועבירת דיווח ,(לחוק העונשין 23ביחד עם סעיף "( העונשין

 לחוק העונשין. 23ביחד עם סעיף  1968-, התשכ"ח ( לחוק ניירות ערך4)א()53 לפי סעיף

נובעת ממעשיו לעבירת מתן השוחד  החברהעל פי החשד, אחריותה הפלילית של בהתאם להודעה,  .1.2

)בעל השליטה לשעבר בחברה ויו"ר דירקטוריון החברה  אלוביץ'שאול תו הפלילית של וממחשב

 . שהיה אורגן שלה בתקופה הרלוונטית לחשדות לשעבר(

לעבירת הדיווח נובעת  החברהאחריותה הפלילית של בהתאם להודעה, על פי החשד, כמו כן,  .1.3

בתקופה הרלוונטית לחשדות, אלוביץ' שהיה אורגן שלה שאול הפלילית של  ממעשיו וממחשבתו

, שהיתה אורגן של )מנכ"ל החברה לשעבר( וממחשבתה הפלילית של סטלה הנדלר וממעשיה

החברה דיווחה על מכתב מנכ"ל משרד  ,על פי הנטען בהקשר זה .בתקופה הרלוונטית החברה

 ורק(, לו מודעים היו הנדלר וסטלה' אלוביץ שאול)אשר  מטעה מצגפי הנטען  עלהתקשורת שכלל 

 דווח והתיקון המכתב תוקן לממשלה המשפטי הייעוץ במערך בכירים גורמים של התערבות לאחר

 .לציבור החברה ידי על
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לדין  החברההחלטה סופית בעניין העמדת  בטרם יקבל היועץ המשפטי לממשלהבהתאם להודעה,  .1.4

 30עליה לתאם תוך לדין פלילי, ה לטעון נגד אפשרות העמדתשל החברה  הפלילי, וככל שברצונ

בכתב שבועיים  עיקרי טיעוןההודעה, ולהעביר ימים מיום  90תוך מועד לשימוע אשר יתקיים יום 

 שייקבע.  מועד השימוע לפני

קיבלה הודעה דומה לפיה, , "(וואלהיצויין, כי גם חברת הבת של החברה, וואלה תקשורת בע"מ )" .1.5

 וואלהנגד גם לאחר בחינת חומר הראיות שהובא בפניו, שוקל היועץ המשפטי לממשלה להגיש 

לחוק העונשין ביחד עם סעיף  291כתב אישום בגין חשדות לעבירת מתן שוחד )עבירה לפי סעיף 

שוחד נובעת הפי החשד, אחריותה הפלילית של וואלה לעבירת מתן  כאשר על לחוק העונשין( 23

 .אלוביץ' שהיה אורגן שלה בתקופה הרלוונטית לחשדותשאול הפלילית של  שבתוממעשיו וממח

 . לדין פלילי ןנגד אפשרות העמדתלטעון בשימוע  ןובכוונת ותת את ההודעולומדווואלה החברה  .1.6

 קבוצהפירסום בדבר הגשת כתבי אישום נגד נושאי משרה לשעבר ב .2

פרקליטות  , בין השאר,אשר לפיהפרקליטות ההודעת  החברה ידיעת למיטב פורסמה 23.12.2020ביום 

למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד  באותו יוםמיסוי וכלכלה הגישה 

ת בזק ובחברת הבת די.בי.אס שירותי לווין בקבוצ לשעבר שאול אלוביץ', וכן נגד נושאי משרה בכירים

 בהתאם לפירסום:ר יוכלמן, רון איילון ומיקי ניימן. , אור אלוביץ', עמיקם שורר, לינו"(יסבע"מ )"

כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת  .2.1

ומתייחס לשתי פרשות: מרמה ביחס  ,אמונים בתאגיד, ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך

ומרמה ביחס להתנהלות הוועדות , החברהלתשלום התמורה עבור רכישת מניות חברת יס על ידי 

אלוביץ' היה עניין  שאוללשלצורך בחינת עסקאות של החברה  חברההבלתי תלויות שהוקמו ב

 אישי בהן. 

סמנכ"ל )לרבות כנגד  ובפרשת בזק 4000תיקי החקירה של חשודים שנחקרו בפרשה המכונה נסגרו  .2.2

 . (אור אלוביץ' ועמיקם שוררלשעבר בחברה, וכנגד רגולציה 

בהסדר הפסקת הליכים מותנית בתנאים לפי חוק ניירות ערך התקשרה רקליטות מיסוי וכלכלה פ .2.3

הודתה הנדלר בעובדות שלפיהן הייתה מעורבת בהכללת פרט אשר במסגרתו  עם סטלה הנדלר

 .החברהמטעה בדיווחי 

 

 בכבוד רב,
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