
  

  

  

  

ג'ודי נגד נוני מוזס: "עסקת 'ידיעות' מתנהלת 

 "במחשכים, כולם נגועים עד צוואר

ג'ודי שלום ניר מוזס, בעלת מניות בידיעות אחרונות ואחותו של המו"ל נוני מוזס, ביקשה מבית 

לטענתה, ■ המשפט לעיין בתיק העסקה למכירת מניות בנק הפועלים בידיעות לעיתון עצמו 

 ופניותיה לקבלו, גם מאחיה, לא נענו —וני על העסקה מוסתר ממנה מידע חי

 נתי טוקר

 21:45עודכן ב:  19:35 26.06.2019
                                                                  נוני מוזס

ניר קידר                                               

ג'ודי שלום ניר מוזס, בעלת מניות ב"ידיעות אחרונות" 

) ואחותו של מו"ל העיתון ארנון (נוני) מוזס, טוענת 12%(

כי מוסתר ממנה מידע חיוני בנוגע לעסקה הנרקמת 

-שונים, כולל לאחיה, לא נענו. נירבעיתון. לטענתה, פניות מטעמה בכתב ובעל פה לקבלת מידע מגורמים 

מוזס מתנגדת למתווה העסקה הנוכחי מאחר ופרטיה אינם ידועים לה. לטענתה, מדובר ב"עסקת ענק" 

שבמסגרתה העיתון נוטל על עצמו "התחייבויות במאות מיליוני שקלים", וכי הגורמים השונים המובילים את 

 .העסקה הם בעלי עניין בה

בקשה להיתר עיון בתיק  באמצעות עו"ד גיא נוף,(ד') לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ניר מוזס הגישה היום 

בית המשפט, כולל במסמכים החסויים שהוגשו בנוגע לעסקת הענק. "מנקודת מבטה (בשים לב להסתרת 

המידע ממנה), מדובר בעסקת בעלי עניין, שרב מאוד הנסתר בה מהגלוי ובעיקר נסתרת בה טובת חברת 

אחרונות ועתידה... עסקת בעלי עניין שהצדדים העושים לקידומה נגועים בעניין אישי עד צוואר ויש  ידיעות

 .ספק גדול מאוד אם היא נעשית לטובת ידיעות אחרונות או שמא היפוכו של דבר", נכתב בבקשה

העסקה למכירת  בשבוע שעבר אישר נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט איתן אורנשטיין, את

לעיתון עצמו, בהתאם לבקשת הכונסים של מניות העיתון   (34%)"מניות בנק הפועלים ב"ידיעות אחרונות

אך שועבדו לבנק הפועלים  שהיו בידי פישמן, עוה"ד פיני רובין וירון אלכאוי. המניות היו בעבר בבעלות פישמן,

 .מיליארד שקל שלא נפרעה 1.2בשל הלוואה של 



ירכשו את מניות  -הבולט שבהם הוא נוני מוזס  - לפי מתווה העסקה, בעלי המניות הנוכחיים של "ידיעות" 

הבנק. בעיתון צפויות להיחתם עסקות נוספות שבמסגרתן בעלי המניות שיישארו בעיתון הם רק נוני מוזס, 

שאמורה גם היא למכור מניות לנוני מוזס.  - ו ג'ודי שלום ניר מוזס ובת הדודה שלהם מרים נופך מוזס אחות

 .גם משפחת יודקובסקי ובנק דיסקונט אמורים למכור את מניותיהם לחברה

מיליון  900- תספורת של כ -מיליון שקל בלבד על ההלוואה לפישמן  215-בנק הפועלים יקבל החזר של כ

עה של אורנשטיין עולה כי התמורה שיקבל בנק הפועלים תהיה נמוכה בעשרות אחוזים לעומת שקל. מההכר

 .שווי החברה שהוצמד לחברה בעסקות אחרות שיתקיימו במקביל מול בעלי מניות אחרים

                                                      ג'ודי שלום ניר מוזס
אורן זיו                                           

ורסם כי לצורך מימון העסקה תיטול פ TheMarker-ב

מיליון שקל  120קבוצת ידיעות אחרונות הלוואה של 

לא ברור כיצד תממן  מקבוצת מנורה מבטחים. בשלב זה

אך הכונסים הבהירו לבית  ,ידיעות את יתרת העסקה

 .משפט כי החברה הצהירה כי יש בידה אמצעים לממן את העסקהה

ידעו עליות ומורדות, בעיקר  - מוזס -נוני מוזס, תמי מוזס וג'ודי שלום ניר -היחסים בין שני משפחת מוזס 

מורדות. ואולם נראה היה כי בשנים האחרונות יושרו ההדורים בין הצדדים. ג'ודי עצמה גם מפרסמת מפעם 

קבוצת "ידיעות אחרונות". כעת, פנייתה של ג'ודי ניר מוזס לבית המשפט מלמדת על מחלוקת לפעם טורים ב

 .קשה בין האח והאחות

מהון המניות של קבוצת "ידיעות אחרונות", אך הוא שולט במניות הצבעה של  24%-מוזס אמנם מחזיק רק ב

מוזס -החברה. לג'ודי שלום נירבדירקטוריון  60%מקבוצת ידיעות אחרונות ובזכות הצבעה של  50%כמעט 

אין נציגות בדירקטוריון והיא לא מעורבת בניהול. הבקשות השונות בעניין, כולל הערכות שווי, הוגשו לבית 

 .המשפט באופן חסוי וגם בעלי המניות הנוספים, מתברר, לא מודעים לתוכם

ת. "בעת האחרונה בבקשה לבית המשפט נכתב כי ניר מוזס למדה על העסקות אך רק דרך התקשור

התפרסמו באמצעי התקשורת ידיעות בדבר פעולות אותן נוקט מר ארנון מוזס... במסגרתן מנסה נוני לקדם 

עסקת ענק חריגה ולפיה הוא ירכוש מניות הממשכנת באמצעות הלוואת ענק שתועמד לו על ידי חברת ידיעות 

 .אחרונות עצמה", כתב עו"ד נוף

  "מצויה באפלה מוחלטת"

 



בבקשה נכתב כי באחרונה ניר מוזס "פנתה באופן נמרץ בעל פה ובכתב כמה פעמים לכל הגורמים שנראו לה 

ככאלה שעשויים להיות מעורבים בעסקה, בכלל פנתה לנוני עצמו..... הרקע לכל הפניות היה טמון בעובדה 

ה פרטי העסקה שנרקמה הוסתרו ומוסתרים ממנה והיא מצויה בערפל מוחלט המדהימה לכשעצמה ולפי

 ."באשר לנתוניה

ניר מוזס ניסתה להיאבק בעסקה בדרכים נוספות, באמצעות מכתבים ששיגרה בחודשים האחרונים 

לדירקטורים בחברה ובין השאר גם לראשי בנק הפועלים, ובהם הזהירה מפני אישור העסקה. במכתב ששיגר 

דינה של ניר מוזס למנכ"ל בנק הפועלים אריק פינטו נכתב: "באופן מוזר ממש ולמרות מעמדה המשפטי  עורך

של מרשתנו, הרי שהיא מצויה באפלה מוחלטת באשר לפרטי העסקה ומכאן שאין בידיה לבחון אותה ולהבין 

באמת את משמעותה ואת השלכותיה על הקבוצה 

 ."עצמה

 'בן עמי ושות-אורן- עו"ד גיא נוף ממשרד נוף

עוד נטען במכתב כלפי הבנק כי "מדובר בעסקת בעלי 

בת היקף הכרוכה בנטילת עניין קלאסית.. עסקת ענק רח

הלוואה של הקבוצה אף היא בסכום עתק של מאות 

מיליוני שקלים". נוף ציין כי הבנק אמור לקבל תמורה 

"נמוכה בצורה ניכר" מהתמורה המשולמת בגין כל מניה לשאר בעלי המניות בעסקה. "ככל שביום מין הימים 

מיותר ולא סביר, והיה וסיכון זה יתממש שוב  יתברר חלילה כי עסקינן בעסקה שקלעה את הקבוצה לסיכון

חלילה הרי שמכתבנו זה יישלף ויהווה הוכחה ברורה למודעות שהיתה לבנק באשר לאותם סיכונים", כתב נוף 

 .לפינטו

בבקשה לבית המשפט נכתב נכתב כי מאחר שמוזס יגדיל את אחזקותיו בעיתון הרי ש"אין המדובר ברכישה 

אחרונות עצמה, אלא בהלוואה שזו עתידה להעמיד לו על מנת לממן עבורו את שמבוצעת על ידי ידיעות 

רכישת המניות נשוא התיק". לפי הבקשה, ניר מוזס היתה נתונה "בהפתעה גדולה" והיא לא היה מודעת לכך 

 .שהעסקה נמצאת בשלבים כה מתקדמים

יים בעניין אישי, אך היא אינה ניר מוזס אמרה כי מדובר למעשה בעסקת בעלי עניין שבה כל הגורמים מצו

מפרטת בבקשה מדוע. נוף, המייצג את ניר מוזס, קיים תכתובות ארוכה עם עו"ד רם כספי, המייצג את עו"ד 

דירקטור בבנק מטעם הכונסים שבה נטען שוב "העסקה מתנהלת במחשכים" וכי מוטלת על  - אבי פילוסוף 

 .פילוסוף חובת הזהירות כדירקטור
 


