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 , סגן נשיאחאלד כבובהשופט  כב' פני ל

 
 המבקש

 
 נחום אלפונסו

 ע"י ב"כ עו"ד נתי חלפין 
 5252237, רמת גן 22מרחוב תובל 

 03-7527919; פקס: 03-7527915טל': 
 

 נגד
 

 המשיבים
 
 ד"ר יעקב רפאל .1
 ויקטור רפאל .2
 אברהם משען .3

 טל כלימיאן ונתנאל רוזנשטיין ע"י ב"כ עו"ד
 4676673, הרצליה 12662, ת.ד. 91מרח' מדינת היהודים 

 153-73-7370900; פקס: 073-7370900טל': 
 פורמה קלאב בע"מ .4
 פורמה קלאב חדרה בע"מ .5

 , אזור25מרח' אחד העם 
 

 פסק דין

 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 198לפניי בקשה לאישור תביעה כנגזרת ותביעה נגזרת לפי סעיף  .1

"(, שעניינה בחובות לכאורה של חלק מבעלי המניות לחברת החוק" או "חוק החברות)להלן: "

 .2016מעטים אשר חדלה מפעילותה בשנת 

 רקע והליכים קודמים

"( על ידי החברה" או "פורמה קלאבבע"מ )להלן: ", פורמה קלאב 4הוקמה המשיבה  2003בשנת  .2

"( שאיננו צד להליך דורון"( ומר דורון יעקב )להלן: "ד"ר רפאל, ד"ר יעקב רפאל )להלן: "1המשיב 

פורמה קלאב זה. עיסוקה של החברה ושל חברת הבת שלה, פרומה קלאב חדרה בע"מ )להלן: "

"( היה בהפעלת מכוני כושר, אשר החברות"; החברות יחד יקראו להלן: "חברת הבת" או "חדרה

 סיטי(.-פעלו בחדרה, ברחובות, בתל אביב ובקריית שדה התעופה )אירפורט

לבקשת  20להסכם ההשקעה שצורף כנספח  1.5בשלב מסוים נקלעו החברות לקשיים )סעיף  .3

האישור כהגדרתה להלן(, שבעקבותיהם נחתם הסכם השקעה בין ד"ר רפאל, מר איציק בן דוד 

"(, מר משה בן דוד)להלן: " 2007שר הועסק כמנהל הכללי של החברה מאז חודש מרץ א

"( הסכם ההשקעה" או "ההסכם"( ופורמה קלאב )להלן: "טייטלבאוםטייטלבאום )להלן: "
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לבקשת האישור כהגדרתה להלן(. הסכם ההשקעה וההוראות הקבועות בו עומדות  20)נספח 

 את הסעיפים המהותיים בהסכם:ביסוד בקשת אישור זו, ולכן אפרט 

ש"ח כנגד הלוואת בעלים  1,400,000נקבע כי טייטלבאום ישקיע בפורמה קלאב סכום של  .א

והקצאת מניות בחברה. כמו כן, התחייב טייטלבאום לערוב לטובת כל התחייבויות החברה 

וחברת הבת כלפי צדדים שלישיים, כך שהתחייבויות טייטלבאום וד"ר רפאל תהיינה לפי 

 להסכם ההשקעה(; 1.2-. ו1.1חלקו היחסי של כל צד בחברה )סעיפים 

 להסכם ההשקעה(; 1.4ממניות החברה )סעיף  50%נקבע כי לטייטלבאום יוקצו  .ב

טייטלבאום הצהיר כי ידוע לו על הקשיים הפיננסיים והתזרימיים של החברות, כי הוא קיבל  .ג

נה שהיא ביחס למצב החברות בין מידע בהתאם לבקשתו ביחס לחברות, ולא תהיה לו כל טע

כלפי החברות או כלפי מי שהיה בעל מניות בחברה עובר לחתימת הסכם זה, ובפרט כי המניות 

 להסכם ההשקעה(; 1.5מוקצות להם "כפי שהן" )סעיף 

טייטלבאום הצהיר כי ידוע לו שד"ר רפאל העניק לחברה ו/או לחברת הבת שלה הלוואת  .ד

 1.6ש"ח )סעיף  2,502,500דה במועד חתימת ההסכם על בעלים שטרם הושבה לו, ושעמ

 להסכם ההשקעה(;

נקבע כי באם יידרשו לחברה כספים נוספים לשם עסקיה והדבר יהיה כרוך בהשקעה נוספת  .ה

מצד בעלי המניות, יישאו בעלי המניות בהשקעות אלו בהתאם לאחזקותיהם בבעלות בחברה 

 להסכם ההשקעה(; 1.7)סעיף 

ל העברת מניות החברה, אך נקבע כי העברת מניות טייטלבאום לידי אלפונסו נקבעו מגבלות ע .ו

ולאחר מכן כל העברת המניות בינם לבין עצמם לא תהיה מותנה בהסכמת מי מבעלי המניות 

בחברה. במקרה של העברת המניות, נקבע כי כל התחייבויותיו של טייטלבאום יחולו הן בגין 

ותיו של אלפונסו )כהגדרתו להלן(. כמו כן, אלפונסו הוסמך אחזקותיו הישירות והן בגין אחזק

 להסכם ההשקעה(; 4.1לטפל בשמו של טייטלבאום בענייני החברה )סעיף 

נקבע כי הצדדים יסכימו על תקנון חדש לחברה, אך כל עוד לא יוסכם על תקנון חדש,  .ז

 7.3)סעיף  ההחלטות באסיפה הכללית והדירקטוריון תתקבלנה בהסכמת כל הצדדים להסכם

 להסכם ההשקעה(.
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ממניות החברה, בן דוד החזיק  50%-לאחר החתימה על הסכם ההשקעה, החזיק טייטלבאום ב .4

נחתמה תוספת להסכם  2008האחוזים הנותרים. בשנת  25%-וד"ר רפאל החזיק ב 25%-ב

במסגרתה נקבע כי החברה תפרע תחילה את הלוואות הבעלים שיפרעו בלא תוספת ריבית )נספח 

 לב לתשובת המשיבים(. 

הוסכם על העברת זכויותיו וחובותיו של טייטלבאום לידי המבקש, מר נחום אלפונסו  2009בינואר  .5

"(. בתמורה להעברת הזכויות, השיב אלפונסו לטייטלבאום את כל הכספים אלפונסו)להלן: "

כהגדרתה  לבקשת האישור 23ש"ח )נספח  200,000שהשקיע בחברה וכן העביר לחברה סכום של 

 להלן(. 

 במהלך השנים השתנתה מצבת האחזקות בחברה: .6

מניות של החברה, וזאת בתמורה להעמדת מימון נוסף על סך  204רכש אלפונסו  2011בשנת  .א

 לבקשת האישור כהגדרתה להלן(; 24-25ש"ח )נספחים  600,000של 

"( יקטור רפאלו, מר ויקטור רפאל )להלן: "2הועברו מניות ד"ר רפאל למשיב  2014בשנת  .ב

 והוא נכנס בנעליו בכל הנוגע לזכויותיו וחובותיו בחברה;

נמכרו אחזקותיו של בן דוד לאלפונסו ולד"ר רפאל, אשר רכשו את המניות על  2014בנובמבר  .ג

 לבקשת האישור(; 27-28פי חלקם היחסי בבעלות המניות על החברה )נספחים 

ממניות  27.7%-ברה ואילו ויקטור מחזיק בממניות הח 72.3%-נכון להיום, אלפונסו מחזיק ב

 החברה.

החליטו הצדדים לערוך בדיקה של יתרות הלוואות הבעלים של החברה באמצעות  2011בשנת  .7

"(. במסגרת חוות דעתו של רו"ח רו"ח טמיררואה החשבון של החברה, רו"ח בועז טמיר )להלן: "

 521,905טמיר, נמסר לצדדים כי יתרת ההלוואות שחבה החברה לד"ר רפאל עומדת על סכום של 

לבקשת האישור(. בעקבות ממצאיו של רו"ח טמיר תוקנו במאזני החברה לשנת  30ש"ח )נספח 

זה הוגשה על ידי הפערים ואי ההתאמות בהתייחס לגובה הלוואות הבעלים בחברה. בעניין  2010

ד"ר רפאל תביעה שנדונה בפני כב' השופטת רות רונן, שבמסגרתה נקבע כי לא נפל כל פגם בבדיקת 

 .("(תביעת ההלוואות( )להלן: "4.11.2015) רפאל נ' בן דוד 42250-09-13רו"ח טמיר )ת"א 
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בע כי כל נוהל הליך משפטי נוסף בין הצדדים, אשר הסתיים בפסק דין במסגרתו נק 2015בשנת  .8

-42521-11ההחלטות בחברה צריכות להתקבל פה אחד, בהתאם להוראות הסכם ההשקעה )ה"פ 

 . ("(תביעת קבלת ההחלטות בחברה)להלן: " (25.7.2016)רפאל נ' בן דוד  14

התקיימה ישיבת דירקטוריון בחברה בה נכחו אלפונסו ומר אברהם משען, אשר  28.5.2017ביום  .9

"(. במסגרת אותה ישיבה ביקש משעןרפאל בדירקטוריון )להלן: " משמש כנציגו של ויקטור

אלפונסו כי החברה תפעל לשם הגשת תביעה נגד ד"ר רפאל, ויקטור רפאל ומשען, וזאת בגין מצג 

השווא לכאורה שהציג ד"ר רפאל כלפי החברה לעניין הכספים שהשקיע בה. הצעתו של אלפונסו 

 ת האישור(.לבקש 29הועלתה להצבעה ונדחתה )נספח 

לאחר ישיבה זו הוגשה הבקשה לאישור תביעה כנגזרת כנגד ד"ר רפאל, ויקטור רפאל ומשען )להלן  .10

 "(.בקשת האישור"(, שהיא הבקשה דנן )להלן: "המשיביםיחד: "

 טענות הצדדים

 טענות המבקש

 הכספים שהוזרמו לחברה

לא השקיע בה את הכספים המבקש טוען כי חרף התחייבויותיו של ד"ר רפאל כלפי החברה, הוא  .11

לסיכומי המבקש(. לעמדתו של המבקש, טענה זו  5ש"ח )פסקה  2,279,840להם התחייב בסך של 

התבררה כבר בהליכים הקודמים שהתנהלו בין הצדדים. לא זו בלבד שד"ר רפאל לא השקיע 

 408בחברה את הכספים שטען כי השקיע, אלא הוא גם קיבל בעקבות אותן השקעות לכאוריות 

מניות תוך דילול אחזקותיו של דורון בחברה. דילולים אלה הובילו לכך שדורון מכר לד"ר רפאל 

 .2007את כלל מניותיו בחברה בחודש אוקטובר 

זאת ועוד, לטענת המבקש ד"ר רפאל הצהיר במסגרת הסכם ההשקעה כי יתרת הלוואת הבעלים 

ש"ח. עם זאת המבקש סבור כי חרף  2,502,500שהעמיד לחברות וטרם הושבה לו היא בסך של 

הכינוי "הלוואת בעלים" שניתן לסכום זה, הרי שמדובר למעשה בהתחייבות להשקיע בהון 

א. המבקש אף ציין כי מצג זה עמד ביסוד הסכמת הצדדים והחברה החברה שהתבררה כמצג שוו

 לסיכומי המבקש(.  7.1להתקשר בהסכם ההשקעה )פסקה 
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המבקש מוסיף וטוען כי ההשקעות שביצע ד"ר רפאל בחברה נעשו מתוך כספי הלוואות שנטל  .12

זו מאת בנקים מסחריים, והוזרמו למעשה מחשבונו של ד"ר רפאל לחשבון החברות. הזרמה 

נרשמה כהלוואת בעלים לזכות ד"ר רפאל. אלא, שסכומי הלוואות אלה נפרעו לבנקים על ידי 

לסיכומי המבקש(. מכאן, הפער בין היתרה  18.1החברות עצמן ולא על ידי ד"ר רפאל )פסקה 

שקיימת לד"ר רפאל בספרי החברה למול התחייבויותיו להזרים כספים לחברה עומד עד 

 ש"ח. 2,357,935

 1,709,996ש הזרים לחברה במרוצת השנים )ולאחר שחלק מהכספים הוחזרו לו( סך של המבק .13

ש"ח בהון החברה. כספים אלה לא היוו השקעה,  1,400,000ש"ח, וזאת מעבר להשקעתו בסך של 

 לסיכומי המבקש(.  24אלא הלוואות שניתנו לחברה על ידי המבקש )פסקה 

 מצבת האחזקות בחברה

ת המניות בחברה שתוארו לעיל התקבלו בניגוד להוראות הסכם ההשקעה, לגישת המבקש, העברו .14

להסכם ההשקעה מורה כי כל עוד לא הוסכם על תקנון חדש לחברה,  7.3משום שהוראות סעיף 

החלטות באסיפה הכללית ובדירקטוריון יתקבלו פה אחד. למעשה, מדובר בסוגיה שכבר הוכרעה 

להסכם  7.3ך, בית המשפט קבע באותו עניין כי סעיף במסגרת תביעת קבלת ההחלטות בחברה. כ

ההשקעה הוא תקף ומחייב את הצדדים. כנגזרת מהכרעה זו, המבקש טוען שכל החלטה בחברה 

 16בטלה )פסקה  –צריכה להתקבל פה אחד, ואילו כל החלטה שהתקבלה ברוב קולות בלבד 

 לסיכומי המבקש(. 

ר כי יש להשיב את יחס האחזקות למצבו כפי שהיה לעניין זה, טען תחילה המבקש בבקשת האישו

 25.1-ו 17.1לכל אחד מבעלי המניות )פסקאות  50%במועד כריתת הסכם ההשקעה, כלומר 

לבקשת האישור(, אך בסיכומיו קיבל באופן חלקי את גרסת המשיבים, וסבר כי יחס האחזקות 

 ש(. לסיכומי המבק 12וה"ש  17.1לטובתו )סעיף  33%-66%הנכון הוא 

 עילות התביעה

 נוכח כל האמור לעיל, טוען המבקש כי קיימות לחברה מספר עילות תביעה כנגד המשיבים. .15



 
 יפו -המחוזי בתל אביב המחלקה הכלכלית בבית המשפט 

  

 אלפונסו נ' רפאל ואח' 41104-06-17 תנ"ג
  2020פברואר  06                                                                                                           

 
  

 35מתוך  6

 העילה הראשונה .א

מניות של החברה  458על ד"ר רפאל לשלם לחברה את התמורה לה התחייב כאשר הוקצו לו  .16

וזאת בצירוף ריבית ש"ח  2,357,935. בגין רכיב זה חב ד"ר רפאל לחברה סך של 2007בחודש מרץ 

בשנה  7.5%בשיעור של  2016 – 2007על שיעור עלויות המימון שבהן נשאה החברה בין השנים 

ש"ח. לגישת המבקש, פלוגתא זו הוכרעה במסגרת תביעת ההלוואות )פסקה  4,859,778ובסך הכל 

 לסיכומי המבקש(. 25

האחת, יש לראות את  –נוספות לדברי המבקש, למסקנות דומות ניתן להגיע גם מכוח שתי טענות 

של ד"ר רפאל או מימנו את רכישת מניותיו, ועל  תיוהחברות כמי שפרעו לאותם בנקים את חובו

כן זכאית החברה להשבה גם מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט; והשנייה, ד"ר רפאל הציג מצג 

 לסיכומי המבקש(.  25.4-ו 25.3שווא במסגרת הסכם ההשקעה )פסקאות 

 ילה השנייההע .ב

להסכם ההשקעה כמפורט לעיל, לבצע השקעות נוספות  7.1ד"ר רפאל התחייב, כאמור בסעיף  .17

בחברה במקרה שבו יידרשו לחברה כספים נוספים לשם עסקיה, בהתאם לשיעור אחזקותיו 

בחברה. לשיטת המבקש, סעיף זה מחייב את כלל בעלי המניות, אך למרות זאת המשיבים נמנעו 

 לסיכומי המבקש(.  26.1-26.3להעמיד לחברה הלוואות בעלים כלשהן )סעיפים  לאורך השנים

ש"ח הרשומה לזכותו של  521,905בנוסף, הבהיר המבקש כי אין לראות ביתרת הזכות על סך של 

ש"ח  2,357,935האחד, הוא הכללת היתרה בסכום של  –ד"ר רפאל כהלוואת בעלים, משני טעמים 

רפאל חייב לחברה; והשני, הוא לאור החלטת החברה לקזז את סכום  שאותו טוען המבקש כי ד"ר

ש"ח( מתוך הלוואות הבעלים של ד"ר רפאל. כתוצאה מכך, טוען  578,121החובה לטייטלבאום )

לסיכומי המבקש, נספח  26.3ש"ח לחברה )סעיף  56,222המבקש כי לד"ר רפאל יתרת חובה של 

ען המבקש כי על המשיבים להזרים לקופת החברה סך לבקשת האישור(. לאור דברים אלה, טו 41

 ש"ח. 854,998נוסף של 

ש"ח שאף אותם צריך  700,000כמו כן, המבקש טוען כי לחברה חובות כלפי הבנקים בסך של  .18

 233,333לפרוע לפי החלק היחסי באחזקות בהון המניות, ועל כן על המשיבים להזרים סך של 

 מבקש(. לסיכומי ה 26.5ש"ח לחברה )סעיף 
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 5,948,109לאור כל האמור לעיל, טוען המבקש כי חובם הכולל של המשיבים לחברה עומד על  .19

ש"ח. המבקש הדגיש כי התביעה איננה תביעת נזק של החברה נגד הנתבעים, אלא תביעה לקיום 

לסיכומי המבקש(.  28התחייבויותיהם החוזיות או המעין חוזיות של המשיבים לחברה )פסקה 

ד, המבקש הסב את תשומת הלב לכך שלחברה אין מקורות כספיים אחרים שמהם תוכל זאת ועו

 לסיכומי המבקש(.  29לחדש את פעילותה )סעיף 

 התאמת ההליך לתביעה נגזרת

המבקש טוען כי יש לברר את ההליך דנא תביעה נגזרת, לאחר שהחברה עצמה החליטה שלא  .20

 לנקוט בהליכים כנגד המשיבים.

נשלח אל המשיבים מכתב בו נדרשה החברה ונדרשו המשיבים לגרום לחברה  20.4.2017כך, ביום 

 36-37למצות את זכויותיה כלפי מי מהמשיבים לשם קבלת סכום החוב, אך לשווא )פסקאות 

 28.5.2017לבקשת האישור(. דירקטוריון החברה אמנם התכנס ביום  42לסיכומי המבקש ונספח 

דבר האפשרות לפעול לשם הגשת תביעה נגד המשיבים, אך כאשר על סדר יומו קבלת החלטה ב

 לבקשת האישור(.  29לאור התנגדות משען ההצעה נדחתה )נספח 

מאיר בתביעת קבלת ההחלטות -המבקש מדגיש כי מאז פסק הדין שניתן על כב' השופטת קרת .21

ולת אין למבקש כל יכ –בחברה, במסגרתו נקבע כי כל החלטה בחברה צריכה להתקבל פה אחד 

לגרום לחברה לקבל החלטות או להכווין את פעילותה של החברה. במצב דברים זה, המבקש אינו 

 לסיכומי המבקש(.  38נוכח זכות הוטו של המשיבים )פסקה  –יכול להיחשב לבעל שליטה בחברה 

המבקש מבהיר כי בניגוד לטענות המשיבים )שיפורטו להלן( אין מדובר בהליך אותו יזם המבקש  .22

קידום תועלתו האישית על חשבונה של החברה, ומטרת ההליך איננה להוביל להשבת יתרת  למען

 הלוואות הבעלים שהעמיד לחברה. 

המבקש מדגיש שככל שהמשיבים יחויבו לקיים את התחייבויותיהם כלפי החברה, הכסף יישאר  .23

יכומי לס 40-41בקופתה וזאת לשם חידוש הפעלתה ולא יעבור לידיו של המבקש )פסקאות 

המבקש(. המבקש גם מוסיף וטוען כי טענת המשיבים כי החברה מאוזנת ואין לה נושים אינה 

ש"ח  1,700,000-אמת כשלעצמה, משום שהמבקש הוא נושה של החברה בסכום של למעלה מ

לסיכומי המבקש(. מכל מקום, המשיבים לא התייחסו להשקעות העתק שנעשו בחברה  42)פסקה 
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ון, וכן נמנעו מלהתייחס לנכס של החברה בדמות הפסדים צבורים שירדו ועלולות לרדת לטמי

 בעליל לטמיון אם החברה תישאר בלתי פעילה. 

 טענות המשיבים

המשיבים מבקשים לטעון כי בענייננו מדובר בבקשה שהוגשה על ידי בעל שליטה בחברת מעטים  .24

שבה שני בעלי מניות בלבד. מדובר בחברה מתה שסיימה את פעילותה זה מכבר, ושעל מאזנה 

 הפסד צבור בלבד. למעשה, על פי המשיבים, מי שהביא לסיום פעילות החברה היה המבקש עצמו. 

 12ים כי המבקש ניהל את החברה בלא מצרים מאז הפך לבעל השליטה בה לפני המשיבים מוסיפ .25

שנים, תוך שהוא מדיר את המשיבים שלא כדין מניהולה. סוגיות אלה התבררו במספר הליכים 

 לסיכומי המשיבים(.  25משפטיים שהתנהלו בין הצדדים )פסקה 

וא יגיש תביעה אישית בפסים המשיבים סבורים כי בניגוד לטענות המבקש, אין כל מניעה שה .26

רגילים. כמו כן, ציינו המשיבים כי טענתו של המבקש לקיומו של "מבוי סתום בחברה" נטענת 

שכן המבוי הסתום האמור הוא תוצר של פסק דין שבמסגרתו בוטלו  –בחוסר ניקיון כפיים 

שיבים אין לסיכומי המשיבים(. זאת ועוד, לגישת המ 9החלטות מקפחות שקיבל המבקש )פסקה 

מדובר בהליך המתאים לתביעה נגזרת, משעה שהבקשה מוגשת על ידי מי שהוא בעל השליטה 

 לסיכומי המשיבים(. 28-33בחברה כאמור לעיל )פסקאות 

המשיבים טוענים כי הבקשה הוגשה בעילות אישיות והיא במהותה תביעה אישית אגב סכסוך  .27

פעילות החברה, יש לאפשר לצדדים לרכז את  ארוך שנים בין בעלי המניות בחברה. משהסתיימה

טענותיהם בתביעות אישיות שתרוכזנה להליך אחד, על מנת למצות ביניהם את ההתדיינות באופן 

 סופי. 

עוד מדגישים המשיבים כי אישור התביעה הנגזרת והזרמת כספים לחברה תוביל להנצחת 

סתום שלא ברור כיצד תתנהל וכיצד  ההתדיינויות בין הצדדים, ולמריבות בחברה סגורה עם מבוי

תקבל החלטות באשר לשאלה מה ייעשה בכספים, באופן המלמד כי התביעה איננה לטובת החברה 

 לסיכומי המשיבים(.  4)פסקה 

באשר להקצאת המניות בחברה, מסבים המשיבים את תשומת הלב לכך שבהתאם להקצאה  .28

)הליך זה נמחק באפריל  9950-04-15 ונדונה במסגרת ת"א 2016שאמורה הייתה היערך בשנת 

( טען המבקש כי יש להורות על הקצאת מניות נוספת אליו, אשר הייתה מעמידה את סך 2019
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ממניותיה. המשיבים מדגישים כי המבקש מעולם לא חזר בו  82.38%אחזקותיו בחברה על 

 מאותם דברים, אשר עומדים חזיתית בניגוד לטענותיו בבקשת האישור. 

ם מתייחסים לשתי עילות התביעה הנטענות וטוענים כי כעולה מהסכם ההשקעה, ויקטור המשיבי .29

רפאל לא התחייב להזרים כספים לחברה, ולא הופרה כל התחייבות כאמור. המבקש אף לא 

 הצליח להצביע על כל התחייבות של מי מהמשיבים לעשות כן.

טייטלבאום, ואילו במסגרת  כך, לטענת המשיבים, היחיד שמסר הצהרה בהסכם ההשקעה היה

 14תביעת ההלוואות הצהיר המבקש בלבד הצהרות הנוגעות לחובו הנטען של ד"ר רפאל )פסקה 

לסיכומי המשיבים(. כמו כן, בהסכם ההשקעה נכלל סעיף ויתור מלא סופי ומוחלט ביחס למצבה 

ת לרכוש את של החברה וביחס לכספים שהעביר לה ד"ר רפאל. כמו כן, בסעיף נכללה התחייבו

ונטל על  אך מי שנכנס בנעליו ,נחתם על ידי טייטלבאום . הסעיף אמנםמניות החברה כפי שהן

 לסיכומי המשיבים(. 58היה המבקש עצמו )פסקה  עצמו את כלל ההתחייבויות בהסכם ההשקעה

המשיבים מדגישים כי בפסק הדין של כב' השופטת רונן בתביעת ההלוואות לא נקבע אחרת.  .30

מציינים המשיבים כי שתי עילות התביעה שתוארו בבקשת האישור ובסיכומי המבקש  בנוסף,

אלא על העתקי צ'קים שהמבקש הציג כעדות  –אינן מבוססות כלל ועיקר על ספרי החברה 

להזרמות שכביכול ביצע, והאמור בנתונים אלה עומד בניגוד חזיתי למפורט בספרי החברה. כך, 

ראיה בנוגע לטענה כי המשיבים לא ביצעו כל הזרמה שהיא בבקשת האישור לא הוצגה כל 

 לסיכומי המשיבים(.  27-ו 13-14)פסקאות 

המשיבים מפנים בסיכומיהם לכתב ההגנה שהוגש בתיק, במסגרתו נטענו שורת טענות בקשר עם  .31

עילות התביעה. באשר לעילת התביעה הראשונה, טענו המשיבים כי הסכומים המופיעים בהסכם 

ניות הם אלה שהושקעו בפועל בחברה, והעלו מספר טענות בקשר עם אופן הבדיקה בעלי המ

לכתב ההגנה(. המשיבים אף הגדילו וטענו בכתב ההגנה  88-92שנערכה ע"י רו"ח טמיר )פסקאות 

 לכתב ההגנה(.  101כי ספרי החברה הושמדו ונמחקו )פסקה 

, הרי אין יסוד 2007ה מאז שנת באשר לעילה הנוגעת להשוואת סכומי הכספים שהועברו לחבר

לטענת המבקש ליחסי אחזקות שווים שנעשית במסגרת של בקשה לאישור תביעה כנגזרת; בנוסף, 

נטען כי הנתונים שהוצגו על ידי המבקש בבקשתו ביחס להזרמות שביצע הם נתונים שאינם עולים 

קש לעצמו במקביל. בקנה אחד עם האמור בספרי החברה ונטענו בהתעלם מהמשיכות שביצע המב

ש"ח ואילו חוב המבקש  137,316למעשה, לשיטת המשיבים, חוב החברה כלפי המבקש עומד על 
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לסיכומי המשיבים(.  62ש"ח בגין משיכות מקפחות שביצע )פסקה  617,592כלפי החברה עומד על 

ד"ר ש"ח שביצע  220,502המשיבים גם הוסיפו כי הבקשה איננה לוקחת בחשבון הזרמה בסך של 

 לסיכומי המשיבים(.  66רפאל לחברה )פסקה 

שנמחק  9950-04-15לעניין זה, מוסיפים המשיבים וטוענים כי כעולה מההליך בעניין ת"א 

)ואשר הדיון בו עוכב עד להכרעה בבקשה זו בהחלטת  45620-04-19ושתחתיו הוגש ההליך בת"א 

זרמה נטענת מצידו לחברה, הוא עומד ( הודיע המבקש כי בגין ה4.9.2017כב' השופטת רונן מיום 

לסיכומי  22על הקצאת המניות )טבלה המפרטת את ההקצאות הנטענות צורפה בנספח 

 המשיבים(. 

זאת ועוד, המשיבים טוענים כי הסכם ההשקעה קבע כי הצדדים יעמידו השקעות לחברה אם 

תקבלו במעמד צד יידרשו לחברה כספים נוספים לצורך עסקיה, אלא שההחלטות באשר לאמור ה

מאיר -אחד בלבד וללא אישורם של מי מהמשיבים. בהתאם לפסק דינה של כב' השופטת קרת

בתביעת קבלת ההחלטות בחברה אין מקום להעלות דרישות נגד המשיבים בגין החלטות כאמור 

 לסיכומי המשיבים(. 65)פסקה 

ם כי מדובר בהליך אשר באשר ליסודות הנדרשים לשם אישור התביעה הנגזרת, טוענים המשיבי .32

ננקט בחוסר תום לב, משעה שהבקשה הוגשה בהסתמך על פסק הדין שניתן בתביעת קבלת 

ההחלטות בחברה שבמסגרתה התקבלה התביעה נגד המבקש ובמסגרתה הורה בית המשפט על 

ביטול שורת החלטות מקפחות שקיבל המבקש בחברה. בהתבסס על הכרעה זו, טוען המבקש 

חברה, אשר מונע ממנו על פי הטענה להחליט על הגשת תביעה בפסים רגילים נגד למבוי סתום ב

המשיבים. לטענת המשיבים, מדובר בטענה חסרת תום לב שתכליתה ניהול עניינו האישי של 

המבקש. יתר על כן, המשיבים מציינים כי טענת המבוי הסתום שטוען המבקש היא אחיזת עיניים 

טות חד צדדיות בחברה שחלקן נותרו על כנן. כל זאת, בשעה מקום בו הוא קיבל שורת החל

לסיכומי  38שהמבקש הוא דירקטור יחיד בחברה ומורשה החתימה בלעדי בחשבונותיה )פסקה 

 המשיבים(. 

המשיבים סבורים כי אישור הבקשה איננו לטובת החברה, משום שמדובר בחברה שסיימה את  .33

כך, אין כל יתרון בניהול ההליך הקולקטיבי שהרי פעילותה שהמבקש המית במו ידיו. בהתאם ל

החברה איננה עתידה לחזור ולפעול. לחברה אין כיום פעילות ודרכה לחזור ולפעול, לטענת 

המשיבים, היא באמצעות קנייתה של פעילות אחרת, שלא הובהרה על ידי המבקש וכן לא הוצגה 

להבהיר כיצד בכוונתו להחיות את  כל תכנית עסקית או כל אינדיקציה ולו המינימלית ביותר
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פעילות החברה. בנוסף, עומדים המשיבים על כך שהמבקש הוא שהביא להפסקת פעילות החברה, 

וכן שקבלת הבקשה לא רק שלא תייעל את הדיון, אלא תסבך אותו ותגרום להליכים משפטיים 

 לסיכומי המשיבים(.  45-46מיותרים שימשכו זמן רב )פסקאות 

עניין, טוענים המשיבים כי המבקש לא הציג כל ראשית עילה לכאורה, בין היתר משום לגופו של  .34

שהכרעת בית המשפט בתביעת ההלוואות הייתה כי יש להפחית את יתרת הזכות של ד"ר רפאל 

בספרי החברה, אך לא נקבעה כל קביעה שיפוטית באשר להפרת התחייבותו כביכול להזרים 

 הוכרעה על ידי כב' השופטת רונן בתביעת ההלוואות. בנוסף, לחברה כספים, שלא נדונה ולא

ד"ר רפאל ושוויתר על כל טענה ביחס לכך היה לחובות החברה שהצהיר על מי  לטענת המשיבים

 לסיכומי המשיבים(. 57-58המבקש עצמו )פסקאות 

 דיון והכרעה

החברות בחברת מעטים לחוק  198כאמור לעיל, לפניי בקשה לאישור תביעה נגזרת לפי סעיף  .35

 –. על כן, עליי להידרש למספר סוגיות בבואי להכריע בבקשה 2016שפעילותה הופסקה בשנת 

התאמתה של תביעה נגזרת לחברת מעטים, בה שני בעלי מניות בלבד; התאמתה של תביעה נגזרת 

 לחברה אשר הפסיקה את פעילותה; ובחינת השאלה האם בקשת האישור עומדת בדרישות סעיף

 לחוק החברות. לכך אפנה כעת. 198

כמו כן, אבקש לציין כי בענייננו מדובר במקרה של חברה וחברת בת, המצויה בבעלותה המלאה.  .36

במצב דברים זה, השאלה האם יש להתיר הגשת תביעה נגזרת תיעשה רק ביחס לפורמה קלאב 

 "(. החברהבע"מ )להלן: "

  המסגרת הנורמטיבית

תובענה שהגיש תובע בשם חברה בשל עילת "-יר תביעה נגזרת כמגד חוק החברותל 1סעיף  .37

כל בעל מניה וכל דירקטור בחברה )בפרק לחוק החברות קובע כי " )א(194וסעיף  "תביעה שלה

 ".תובע( רשאים להגיש תביעה נגזרת אם התקיימו הוראות סימן זה -זה 

 :חוק החברותל )א(198סעיף ב התביעה הנגזרת מוגדרת .38
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תביעה נגזרת טעונה אישור בית המשפט והוא יאשרה אם שוכנע  .)א(198"

התביעה וניהולה הן לטובת החברה וכי התובע אינו פועל בחוסר כי לכאורה 

 .)ההדגשות שלי, ח.כ.( ".תום לב

אם כן, הוראות חוק החברות קובעות כי על המבקש להגיש תביעה נגזרת בשם החברה לעמוד  .39

להראות כי התביעה וניהולה הן לטובת החברה, וכי התובע אינו פועל בשני תנאים מצטברים: 

 בחוסר תום לב. 

במסגרת השיקולים של טובת החברה, נקבע בפסיקה כי על המבקש בבקשה לאישור תביעה נגזרת  .40

סולימני  52/79ע"א להראות כי עילת התביעה היא של החברה, ולא של מי שמבקש לתבוע בשמה )

מגן וקשת בע"מ נ'  2967/95ע"א  "(;עניין סולימני( )להלן: "1980) 624, 617( 3), פ"ד להנ' בראונר

אינטרקולוני השקעות  2903/13רע"א  (;1997) 324, 312( 2), פ"ד נאטמפו תעשיות בירה בע"מ

( )להלן: 27.8.2014) לפסק דינה של המשנה לנשיא )כתוארה אז( מ' נאור 13פסקה  ,בע"מ נ' שקדי

 "((.לוניעניין אינטרקו"

עוד נקבע בפסיקה כי בית המשפט יבחן את סיכויי הצלחת התביעה, זאת באמצעות מענה על  .41

השאלה האם יש בעובדות כדי להקים עילה משפטית לקבלת הסעד של תביעה נגזרת. בנוסף, על 

כאשר על המבקש להצביע על ראיות ראשוניות  –בית המשפט לבחון את התשתית הראייתי לגופה 

ונקבע זה מכבר שבית המשפט לא יאשר  – "רסיסי מידע"בבטענותיו ואין להסתפק התומכות 

אפריקה ישראל להשקעות  4024/14רע"א )ככלל תביעה נגזרת כאשר עילת התביעה "חסרה" 

ת"א )מחוזי ת"א(  (;26.4.15י' עמית ) לפסק דינו של כב' השופט 18-19פסקאות  ,בע"מ נ' כהן

-53116תנ"ג )מחוזי ת"א( (; 18.6.2006) 29-30, פסקאות בורוכוב להבה חתמים בע"מ נ' 1267/03

  ((.13.1.2015) 56, פסקה צפנת נ' גרונדמן ושות' שיווק מוצרי ספורט בע"מ 04-13

במסגרתו ניתנת לבעל מניות או לדירקטור זכות  ודוק, הליך התביעה הנגזרת הוא הליך חריג שכן .42

לעיתים אף חרף החלטה של האורגן המוסמך בחברה עמידה לתבוע בשם החברה ועבורה, וזאת 

אישור תביעה נגזרת יעשה במקרים חריגים והזכות להגיש  שלא להגיש תביעה שכזו. לפיכך,

, עניין אינטרקולוניתביעה נגזרת אינה מוקנית באופן אוטומטי והיא טעונה אישור בית המשפט )

 אור(. לפסק דינה של המשנה לנשיא )כתוארה אז( מ' נ 13פסקה 

 להלן אבחן האם מתקיימים התנאים האמורים בענייננו. .43
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 האם התביעה וניהולה הם לטובת החברה?

כאמור לעיל, במסגרת הליך התביעה הנגזרת, נדרש בית המשפט לקבוע כי ניהול התביעה בהליך  .44

 של תביעה נגזרת הוא לטובתה של החברה. 

במקרה דנן, עסקינן בחברת מעטים שבה שני בעלי מניות בלבד. סוגית האפשרות להגשת תביעה  .45

נגזרת בשם חברת מעטים נידונה בפסיקה ונקבע כי ככלל על בעל המניות לבחור בין הגשת תביעה 

אישית לבין הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת, גם כאשר הוא טוען לנזק שנגרם לחברה )וראו 

, אפרתי נ' כסיף יועצים לשירות מעליות בע"מ 53375-06-14בת"א )מחוזי ת"א( את החלטתי 

"(; וכן את החלטתה של כב' השופטת רונן בתנ"ג )מחוזי עניין אפרתי( )להלן: "12.5.2015) 7פסקה 

 ((. 28.5.2014) כסיף יועצים לשירותי מעליות בע"מ נ' אפרתי 51021-02-13ת"א( 

רה חברת מעטים יש משמעות לעניין "טובת החברה" ויש לבחון עם זאת, נקבע כי להיות החב

האם אישור הגשת התביעה הנגזרת ישרת את החברה אם לאו, זאת נוכח העובדה שבחברות 

מעטים קיימת נטייה לעירוב בין האינטרסים האישיים של בעלי המניות לאינטרסים של החברה 

 ((.10.10.2013( )4)ב()4ה , פסקנעים נ' רגב 41138-11-12)תנ"ג )מחוזי ת"א( 

 2016נוסף על כך, אין מחלוקת שבענייננו מדובר בחברה אשר סיימה את פעילותה עוד בשנת  .46

, נספח כג' לתשובת המשיבים( לאחר שכל פעילותה מטעם המבקש לסיכומי התשובה 4)פסקה 

דה שחברה הבעתי את עמדתי כי בעובובעניין אפרתי נמכרה. גם סוגיה זו נדונה בעבר בפסיקה, 

אינה פעילה והיא חסרת כל פעילות עסקית מזה זמן ממושך יש כדי להשפיע על החלטת בית 

 המשפט בבואו לאשר תביעה נגזרת.

-כך, קבעתי כי מקום בו החברה אינה פעילה והסעד אשר יפסק לזכותה, ככל שיפסק, יהיה דה

ביעה נגזרת בשם החברה פקטו סעד לבעלי מניותיה בלבד, יטה בית המשפט שלא לאפשר הגשת ת

ויעדיף הגשת תביעה אישית. זאת מאחר ובמקרה כזה לרוב לא ניתן לדון בסוגיית "טובת 

 החברה"' ולא ניתן ליחס לחברה עצמה עילת תביעה:

לשיטתי, בעובדה כי החברה אינה פעילה והיא חסרת כל פעילות עסקית "

מזה זמן ממושך, יש כדי להשפיע על החלטת בית המשפט בבואו לאשר 

ועת מדובר בחברה לא פעילה יש להעדיף הגשת תביעה תביעה נגזרת, 

אישית של בעל המניות בגין הנזק שנגרם לו על פני הגשת תביעה נגזרת, 
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לרוב אין מקום לעסוק ב"טובת החברה" ואין ליחס לחברה שכן במצב כזה 

. במקרה שכזה כל סעד כספי אשר החברה תזכה בו עילת תביעה כלשהי

לא ישמש את החברה אלא יגולגל הוא לבעלי המניות וישרת את האינטרס 

, שם." )הכלכלי שלהם, והם בלבד יהיו הנהנים מהסעד בו תזכה החברה

 .כ.(; ההדגשות שלי, ח.10פסקה 

דרור נ' סלטי  1140-04בש"א )מחוזי ת"א( -מסקנה דומה נקבעה גם על ידי כב' השופטת ברון ב .47

 (:25.5.2010) ( בע"מ1997משני )

לא ברי אפוא כי פירות התביעה הנגזרת גם אם יגיעו לכיסה של החברה "

ישמשו להבראתה או להמשך פעילותה, אלא יועברו לכיסם הפרטי של 

לא ישרת דוק: במצב דברים מעין זה ניהול תביעה נגזרת . ובעלי המניות בה

את טובתה של החברה אלא את האינטרס האישי של המבקש, שכן 

תפקידה של החברה יהא אך ורק לשמש כצינור להזרמת כספים אל כיסו 

 .; כל ההדגשות שלי, ח.כ(12, פסקה שם) ."הפרטי

עמדתי על מספר שיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו לקבוע מה הוא סוג  בעניין אפרתי .48

תביעה נגזרת או תביעה אישית: א( יתרון לקיומו של הליך קולקטיבי; ב( אפשרות  –ההליך הראוי 

, שםהחייאת פעילות החברה; ג( הגורם אשר הביא להפסקת פעילותה של החברה ד( יעילות הדיון )

ה, לצד שיקולים נוספים דוגמת אופן הצגת מצבה של החברה בפני בית (. שיקולים אל12פסקה 

המשפט יפים גם בענייננו. אדגיש, כי אף אחד מבין השיקולים האמורים לבדו אינו יכול להוביל 

למסקנה שניהול התביעה כנגזרת הוא לא לטובת החברה. עם זאת, אפשר שיהיה בצבר השיקולים 

וינו לעיל )ואין מדובר ברשימה סגורה( כדי להוביל למסקנה ובריבוי האינדיקציות השונות שצ

 שניהול התביעה כתביעה נגזרת איננה לטובת החברה.

 אפנה כעת לבחינת שיקולים אלה.  .49

 האפשרות להחיות את פעילות החברה

בענייננו, מצאתי כי אין בכוונת המבקש להחיות את פעילות החברה, וזאת חרף טענות המבקש  .50

לסיכומי התשובה(. למסקנה  4לסיכומי המבקש ופסקה  39.2בסיכומיו )פסקה בבקשת האישור ו

זו הגעתי בהתבסס על מספר אינדיקציות, אשר חלקן מצביע על כך שאין אפשרות מעשית 
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להחייאת החברה, ואילו חלקן האחר מצביע על כך שכוונתו האמתית של המבקש היא להביא לכך 

 הפרטי.  שהכספים שיתקבלו בחברה יוזרמו לכיסו

נעוצה בעובדה, שאינה שנויה במחלוקת בין הצדדים, כי מי שהביא  האינדיקציה הראשונה .51

היה המבקש עצמו, אשר בחר משיקוליו כבעל השליטה  2016לחיסול פעילותה של החברה בשנת 

בחברה להורות על מכירת יתרת פעילותה. כך, המכון ברחובות נמכר בעקבות קשיים שהערימה 

סיטי נמכר עקב הפסדיו )נספח כ' לתשובת -ות על החברה ואילו המכון באירפורטעיריית רחוב

המשיבים(. המכונים בתל אביב וחדרה נמכרו בעקבות הירידה בפעילות בהם ונוכח הצעה שעמדה 

 על הפרק למכירתם )נספח כא' לתשובת המשיבים(. 

קש היה הרוח החיה עיון במסמכים שצורפו לבקשת האישור ולתשובת המשיבים מלמד כי המב

מאחורי מכירת יתרת פעילות החברה, אשר מסר ליתר בעלי המניות והדירקטורים על ההצעה 

הקיימת לרכישת יתרת פעילות החברה. אמנם ההחלטה על מכירת יתרת פעילות החברה התקבלה 

במוסדות החברה פה אחד )נספח כא' לתשובת המשיבים( אך אני סבור שאין בכך כדי לשנות 

 ולא הוכח בפניי אחרת. –נתי זו ממסק

 דברים דומים עלו גם בחקירת המבקש בדיון בפניי:

עו"ד כלימיאן: ]...[ תוכל לומר לי, אדוני מה הם מכוני הכושר שבבעלות "

 החברה? רק את המיקום שלהם.

-המיקום בחדרה, תל אביב, זה לאחרונה. היו גם בעבר ברחובות ובאייר ת.

 פורט סיטי.

 ?נסגרו או נמכרו, אנחנו מסכימים על זהכולם ש. 

 ."כן ת.

 .; ההדגשות שלי, ח.כ.(1ש'  28, עמ' 19-24ש'  27עמ'  9.7.2018)פ/ 

 ובהמשך אותו דיון גם לגרסתו של המבקש, הוא זה שמכר את פעילות החברה:

 .עכשיו מכרת פעילותש. אבל "
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כי שמה פתחו שלושה מכונים ליד המכון שלנו. שלושה מכונים.  מכרתי ת.

 ".100-לחודש, עשו ב 180, 170אנחנו קיבלנו 

 .; ההדגשות שלי, ח.כ.(10-12ש'  67עמ'  9.7.2018)פ/ 

היא שהמבקש לא הציג כל תכנית עסקית שהיא לעניין חידוש פעילותה של  האינדיקציה השנייה .52

הל את החברה ככל שפעילותה תחודש, הציג המבקש גרסאות החברה. כאשר נשאל המבקש מי ינ

בענייננו( ינהל את החברה, אך לאחר מכן שינה  3תחילה טען המבקש כי משען )המשיב  –סותרות 

את עמדתו, וטען כי מי שינהלו את הפעילות הם קרובי משפחתו, אשר לא היו מעורבים בשום שלב 

 לסיכומי המשיבים(.  36.1ו של המבקש, פסקה בפעילות החברה )זולת הטענה בדבר עסקת בנ

כך המבקש התייחס בחקירתו להיעדרה של תכנית עסקית להפעלתה המחודשת של החברה, וכן 

 לאפשרות כי משען הוא מי שינהל את הפעילות החדשה שתירכש: 

 .מכאן ואילך. מר נחום, מי ינהל? אמרת שהחברה תקבל כסףש. "

, לא אכפת לי מי. לא לא אכפת לי שהוא יהיהנקנה זה, או ניקח מנכ"ל,  ת.

 אכפת לי מי.

 ש. הוא יהיה, מי כוונתך? 

 כן, אני מסכים, למה לא? ת.

 .שמי? למי כוונתך? תאמר את שמוש. 

 הוא בעל ידע, הוא, ת.

 .העד מצביע על משעןעו"ד חלפין: 

 .3העד מצביע על הנתבע עו"ד כלימיאן: 

 סדר גמור.כן, כן. אין לי התנגדות. הוא ב ת.

 ש. יש לך תוכנית עסקית כלשהי?
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 חבל שהוא לא ניהל את זה מהתחלה. ת.

 יש לך תוכנית עסקית כלשהי מה לעשות עם הכסף של החברה?ש. 

קודם כל שיהיה כסף, ישים . לעשות תוכנית ואחר כך, מה? סתם? לא ת.

 . לא שמים את העגלה לפני הסוסים.את הכסף מה שיש ואחר כך נעשה

 ש. יש לך מקום כלשהו שאתה שמת עליו עין שאתה מתכוון לקנות?

 ".כמה שאתה רוצה, יש לך ת.

 .; ההדגשות שלי, ח.כ.(1-12ש'  68, עמ' 18-24ש'  67עמ'  9.7.2018)פ/  

 ואילו בהמשכה של אותה חקירה שינה המבקש את גרסתו, כאמור:

 כב' השופט: יש לך כוונה לחדש את הפעילות של החברה?"

ויש לי גם , 82כן, כן. למה לא? כבוד השופט, למה לא? למה לא? אני בן  ת.

 ."]...[ילדים, נכדים, להמשיך

 ; ההדגשות שלי, ח.כ.(.3-5ש'  70עמ'  9.7.2018)פ/ 

היא התייחסותו של המבקש לאפשרויות שעומדות בפני החברה על מנת  האינדיקציה השלישית .53

לחדש את פעילותה. כך, לצד העובדה כי המבקש לא הציג כל תכנית עסקית, כפי שפורט לעיל, 

כיעד אפשרי  חברת הבתהמבקש אף בחר להצביע על מכון הכושר אשר היה בעבר בבעלותה של 

 לרכישה לשם חידוש פעילות החברה: 

 לך מקום כלשהו שאתה שמת עליו עין שאתה מתכוון לקנות? ש. יש"

 כמה שאתה רוצה, יש לך. ת.

 ש. תן לי דוגמא.

עכשיו רוצים , יש לך כמה שאתה רוצה. הנה המכון שמכרנו בחדרה ת.

 ."יש בלי סוף. יכול להיות שסגרו אותו בכלל. למכור אותו



 
 יפו -המחוזי בתל אביב המחלקה הכלכלית בבית המשפט 

  

 אלפונסו נ' רפאל ואח' 41104-06-17 תנ"ג
  2020פברואר  06                                                                                                           

 
  

 35מתוך  18

 .; ההדגשות שלי, ח.כ.(13-16ש'  68עמ'  9.7.2018)פ/ 

אלא, שהמבקש בעצמו אמר בשלב מוקדם יותר של חקירתו, כי הסיבה לכך שהחליט למכור את 

 מכון הכושר של החברה בחדרה הייתה התחרות העזה בעת שנמכר המכון באותו אזור:

 ש. אבל עכשיו מכרת פעילות."

. שלושה מכונים. מכרתי כי שמה פתחו שלושה מכונים ליד המכון שלנו ת.

 ".100-לחודש, עשו ב 180, 170אנחנו קיבלנו 

 .; ההדגשות שלי, ח.כ.(10-12ש'  67עמ'  9.7.2018)פ/ 

בנסיבות אלה, ולאור דבריו של המבקש, תמוה בעיני כי המבקש העלה דווקא את האפשרות 

נוכח התחרות העזה באזור. אמנם,  2016לרכוש את המכון בחדרה, אותו מכרה החברה בשנת 

 בחדרה השתנו הנסיבות, אך המבקש לא הציג כל ראיה לכך. ייתכן כי מאז שנמכר המכון 

היא קיומו של "מבוי סתום" בחברה, הנובע מכך שכלל ההחלטות בחברה  האינדיקציה הרביעית .54

לסיכומי המבקש,  16ואין מחלוקת בין הצדדים לעניין זה )פסקה  –צריכות להתקבל פה אחד 

 (. 21-14ש'  80עמ'  9.7.2018פ/ -חקירת המצהיר מטעם המשיבים, מר משען, ב

ביטולן של החלטות חד צדדיות שהתקבלו אמנם, המשיבים טענו בסיכומיהם כי המבקש לא עתר ל

מאיר בתביעת קבלת ההחלטות בחברה -בחברה גם לאחר שניתן פסק הדין של כב' השופטת קרת

לסיכומי המשיבים(, אך לא נטען בפניי כי המבקש ממשיך לקבל החלטות חד  36-37)פסקאות 

אחר סיום שמיעת צדדיות בחברה )למעט בטענותיהם הנוספות של המשיבים שצורפו כאסמכתא ל

 הראיות בתיק, ושביחס להן ארחיב להלן(. 

במצב דברים זה, דעתי היא שגם אם החברה תזכה לפיצוי כלשהו, עדיין יעמוד על כנו "המבוי 

הסתום" שקיים בחברה, ומתקבל על הדעת שהחברה תתקשה לקבל החלטות מתאימות 

 שה כלשהי.במוסדותיה, לפעול באופן תקין ואף תתקשה לרכוש פעילות חד

להוציא את הכסף נעוצה בכך שהמבקש הודה בחקירתו, כי הוא שואף " האינדיקציה החמישית .55

 ", ואילו חידוש פעילות החברה הוא תוצר לוואי של רצון זה: ששם
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. אם אני לא אעשה יש לי גם שאיפה להוציא את הכסף ששמתית. ]...["

 ."פעילות זה בעיה. אני רוצה פעילות

 ; ההדגשות שלי, ח.כ.(.5-7ש'  70עמ'  9.7.2018)פ/ 

ודוק, כפי שהמבקש הבהיר בחקירתו, הוא השקיע במשך השנים סכומים משמעותיים בחברה, 

ש"ח, וזאת בזמן שלטענתו יתר בעלי המניות בחברה השקיעו  5,700,000הנאמדים על ידו בסך של 

. היקף השקעה משמעותי זה, (20-23ש'  30עמ'  9.7.2018בה סכומים נמוכים באופן משמעותי )פ/ 

 מהווה גם הוא אינדיקציה לכך שהמבקש מעוניין להשיב לעצמו את כספי ההשקעה. 

נובעת מכך שבמהלך חקירתו של המבקש בפניי, התברר כי יתרת חובה של  האינדיקציה השישית .56

ש"ח, מהווה חלק משמעותי מיתרת  3,000,000-החברה כלפיו, המוערכת בסכום של למעלה מ

ש"ח )סעיף  7,000,000-סדים הצבורים של החברות, שנטען על ידי הצדדים שהוא על סך של כההפ

 לסיכומי המבקש(. 39.2לתשובת המשיבים, פסקה  77

מסקנה דומה התקבלה במסגרת חקירת המבקש, ממנה עולה כי תמונת ההפסדים הצבורים היא 

 2,800,000רת הבת הם בסך של ש"ח; הפסדי חב 1,500,000הפסדי החברה הם בסך של  –כדלקמן 

 ש"ח:  3,000,000-ש"ח, ואילו חובות החברה כלפי המבקש הן בסך של למעלה מ

 ש. ההפסד הצבור של החברה, של החברה ושל החברה הבת."

 .מיליון 7מה שידוע לי מהדוחות מעל  ת.

 ?מיליון 7 ש.

 .כן ת.

ש. אני רוצה רק להפנות אותך ברשותך, לדוחות הכספיים, אני מראה לך 

אותם בנפרד. הדוחות הכספיים של פורמה קלאב ופורמה קלאב חדרה, 

כאן אני מסתכל על יתרת ההפסד שהגשנו לבית המשפט מקודם כמוצגים. 

בפורמה קלאב, זה דוחות כספיים שנחתמו כעת, בפורמה קלאב לגבי סוף 

מיליון ש"ח. ודוחות כספיים של פורמה קלאב חדרה,  51., 2016שנת 

אז אני סוכם את שתי יתרות ההפסד . מיליון ש"ח 2.8שיתרת ההפסד היא 
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 2.8 -מיליון ו 1.5מיליון, בקווים גסים אני אומר,  1.5האלה, יוצא לי 

 . מיליון 4.3מיליון, סך הכל 

 .7.4, 7.5 -כן, והחוב אלי עובר את ה ת.

 .כלול במאזן של החברה. זה מה שאתה טוען החוב אליךש. 

תראה את  18-ו 17. זה המאזן, חכה ההפסדים של החברה, זה המאזנים ת.

 ."זה

 .; כל ההדגשות שלי, ח.כ.(1-12ש'  65, עמ' 20-24, ש 64עמ'  9.7.2018)פ/ 

רים אם כן, כאשר טוען המבקש בסיכומיו כי בכוונתו להפעיל את החברה תוך ניצול הפסדיה הצבו

לסיכומי המבקש( הרי שמתוך הסכום שבו נקב המבקש מחצית מהווה חלק מחוב  41)פסקה 

החברה כלפיו. במצב דברים זה, מתחזקת המסקנה כי מטרתו העיקרית של המבקש היא להביא 

 להעברת הכספים לידיו, ולא להחיות את פעילותה של החברה. 

באופן הנחזה כחלקי ומגמתי על ידי המבקש. היא הצגת מצבה של החברה  האינדיקציה השביעית .57

כך, לצד החלטת המבקש להציג את יתרת ההפסדים הצבורים של החברה כך שתכלול את חוב 

החברה כלפיו כאמור לעיל, הציג המבקש מספר גרסאות סותרות באשר למצבה של החברה 

 וליתרת החובות שלה, ככל שקיימת.

שעל ד"ר רפאל להשיב לחברה דרושים לה לשם  כך, בבקשת האישור טען המבקש כי הכספים

לבקשת האישור(. לעומת זאת, בחקירתו בפניי שינה המבקש את  33.2פירעון חובותיה )פסקה 

 גרסתו, וטען: 

ש. זאת אומרת, לחברה יש הפסדים צבורים, הדוחות מראים בסוף שנת "

 מיליון. 7-מיליון, אתה אומר ש 4.3 – 2016

 .2018, 2017 -ובות באני אומר שיש עוד ח ת.

 ש. החובות האלה ממה הם נוצרו? מהפעילות של המכונים, נכון?

 כן. שולם פיצויים לעובדים. כשסגרנו, ת.
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ש. אתה אומר שהחברה זקוקה לכסף כדי להחיות את הפעילות שלה, 

 נכון? בגלל זה היא הגישה את התביעה, אני צודק?

בריאה. חברה שאין לה  זה חברההיא חייבת. היא צריכה כסף, כן.  ת.

 ."חובות. חברה נקיה מכל חוב ושעבוד. חברה בעלת ידע, חבל

  .(; כל ההדגשות שלי, ח.כ.1-8ש'  66, עמ' 23-24ש'  65, עמ' 9.7.2018)פ/ 

בתחילה, טען המבקש כי  –שינה את טענתו, וטען שתי טענות סותרות  שובבסיכומיו המבקש 

ש"ח ועל כן על המשיבים להזרים לקופת החברה  700,000לחברה חובות כלפי בנקאיה בהיקף של 

ש"ח וזאת לשם פירעון חובות אלה בהתאם ליחסי האחזקות בהון החברה )פסקה  233,333סך של 

 הדברים, טען המבקש:  לסיכומי המבקש(; ואילו בהמשך 26.5

לתשובת הנתבעים, כאילו החברה מאוזנת ואין לה  76הטענה בסעיף "

)שהרי החברה חייבת למבקש למשל מעל  איננה אמת כשלעצמהנושים, 

מ' ש"ח(; ומכל מקום, אין בה התייחסות להשקעות העתק שנעשו  1.7

מות בחברה ועלולות לרדת לטמיון; אין בה התייחסות לנכס של החברה בד

הפסדים צבורים שירדו לטמיון אם תישאר החברה בלתי פעילה; ובוודאי 

שאין בה תשובה לאינטרס החברה להמשיך בפעילותה ולהשיא את 

רווחיה, והיא יכולה לעשות כן אם רק יקיימו הנתבעים את 

לסיכומי המבקש; ההדגשות שלי,  42)פסקה  ".התחייבויותיהם כלפיה

 ח.כ.(.

צאתי כי לכל הפחות המבקש הציג גרסאות סותרות באשר למצבה של לאור האמור לעיל, מ

החברה, לחובותיה הקיימים ולמקורותיהם )לאחר שטען בחקירתו כי חוב החברה כלפיו עומד על 

 ש"ח בלבד(.  1,700,000ש"ח, טען המבקש בסיכומיו כי חוב זה עומד על  3,000,000-למעלה מ

להטיל ספק בכוונות המבקש להחיות את החברה, וכן בהצגת גרסאות סותרות אלה יש כדי 

באפשרות המעשית לעשות כן. זאת ועוד, התנהלות זו של המבקש אף רלוונטית לשאלת תום ליבו, 

 ולכך אתייחס בהמשך.
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לאור כל האינדיקציות שפורטו לעיל, אני סבור כי המסקנה המתקבלת היא כי סיכויי חידוש 

השתכנעתי שכוונתו האמתית של המבקש היא להביא לכך פעילות החברה הם נמוכים, ואף 

 . שהכספים שיתקבלו בחברה יוזרמו לכיסו הפרטי

 היתרון בקיום הליך קולקטיבי ויעילות הדיון

בעניין כאמור לעיל, בענייננו מדובר בחברת מעטים, בה שני בעלי מניות בלבד. כפי שקבעתי  .58

מתאיין ותגבר הנטייה להעדיף הגשת תביעה  עת עסקינן בחברת מעטים יתרון זה לרוב: "אפרתי

 (. סבורני כי זה מצב הדברים גם בענייננו. 12, פסקה שם" )אישית

לסיכומי המבקש,  17המבקש מחזיק ברוב המניות בחברה, ואין על כך כל מחלוקת )פסקה  .59

לסיכומי המשיבים(. במצב דברים זה אין כל יתרון בניהולו של הליך  45, 18-22פסקאות 

קטיבי, זאת משעה שגם המבקש עצמו אינו כופר בכך שמסלול הגשת התביעה האישית פתוח קול

 לסיכומי התשובה מטעם המבקש(.  5בפניו )פסקה 

לא זו בלבד שמדובר בחברת מעטים אלא מדובר בחברה שפעילותה הופסקה וכפי שהורחב  –ודוק  .60

סקנתי כי אין יתרון לניהול הליך לעיל, סיכויי החייאתה נמוכים. גם בטעם זה יש כדי לחזק את מ

 קולקטיבי בענייננו. 

 האם קיימת עילת תביעה לחברה?

ולא של מי  החברהכאמור לעיל, במסגרת הליך התביעה הנגזרת, עילת התביעה צריכה להיות של  .61

שמבקש לתבוע בשמה. עם זאת, אחד הקשיים העומדים במקרה של תביעה נגזרת במקרה של 

ה על השאלה האם עילת התביעה היא של בעל המניות או של החברה חברת מעטים, הוא המענ

 עצמה. 

כך, באשר לשאלת סיווגה של עילת התביעה כעילה של בעל המניות או כעילה של החברה, הוצעו 

 קבעה כב' השופטת פרוקצ'יה כדלקמן: מגן וקשת  בענייןבעבר מספר מבחני משנה. 

מניות סובל נזק בלתי תלוי בנזק הכלל הוא, בעיקרון, כי כאשר בעל "]...[ 

שאותו סובלת החברה, קמה לו תביעה אישית בלתי תלויה בנזק שנגרם 

לחברה. אולם אם הנזק נגרם לבעל מניות עקב ירידת ערך החברה ושווי 
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 –בדרך כלל  –מניותיה, וכל בעלי המניות ניזוקים באותה מידה, לא קמה 

 משני המשקף את נזקי החברה.. זהו נזק לבעל מניות עילת תביעה אישית

לכלל הנ"ל חריגים מכמה סוגים, וביניהם, נזק שנגרם כתוצאה מהפרת 

זכות חוזית של בעל מניות בתור שכזה או נזק שנגרם לבעל מניות או 

לקבוצת בעלי מניות השונה מהנזק שנגרם לבעלי מניות אחרים, או נזק 

יג הם למשל, . מקרים הנופלים לגדר החרשנגרם עקב קיפוח המיעוט

ידי בעלי מניות רוב -כאשר לאחר מיזוג מוקפא מיעוט בעלי המניות על

-אם, מרוקן מתוכן חברה-בתנאים בלתי הוגנים, או כאשר הרוב בחברה

 15, פסקה שם." )בת בטרנזאקציות בלתי הוגנות בין החברות האם והבת

 לפסק דינה של כב' השופטת פרוקצ'יה; ההדגשות שלי, ח.כ.(.

 כהן:-אותו עניין הבהירה כב' השופטת שטרסברגוכן ב 

היא תביעה שמגיש בעל מניות בשמו, בגין פגיעה  התביעה האישית"

]...[ לבד מהתביעות האישית והייצוגית העומדות לבעל מניות,  .אישית בו

עומדת לחברה זכות תביעה מכוח היותה אישיות משפטית עצמאית 

נגרמת פגיעה בה. כעיקרון, הכשירה לתבוע ולהיתבע בשמה היא כאשר 

אין החברים בה יכולים לתבוע בשמה אלא במקרים חריגים שבהם רשאי 

תביעה נגזרת.  ידי-חבר בחברה להפעיל את זכות התביעה של החברה על

תביעה זו שונה במהותה מהתביעה האישית ומהתביעה הייצוגית. היא 

יות בו ובבעלי ידי בעל מניות שלא בשמו ושלא בשל פגיעות איש-מוגשת על

...[ מכאן, שעל בעל המניות מניות אחרים, אלא בשם החברה הנפגעת ]

מוטל הנטל להראות כי המבקש לתבוע בשם החברה בתביעה נגזרת, 

הופרה זכות של החברה, וכי נתקיימו תנאים המצדיקים שהוא יריב את 

. התביעה הנגזרת מתבררת באופן דיוני ומהותי שונה לחלוטין ריבה

אין לטשטש את פי החוק. -ה אישית ומתביעה ייצוגית עלמתביע

התחומים שבין תביעה נגזרת לתביעה ייצוגית אף שבשתיהן יכול שיש 

לפסק דינה של כב' השופטת  13, פסקה שם) ."לבעלי המניות עניין

 כהן; ההדגשות שלי, ח.כ.(.-שטרסברג
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להבחנה בין נזק  ע שהמבחןהמלומדת ציפורה כהן עמדה על כך שבפסיקה האנגלית, הוצע לקבו .62

אישי לבעל המניות לבין נזק שהוא השתקפות של הנזק שנגרם לחברה יהיה מענה על השאלה 

האם נזקו של בעל המניות יישאר בעינו גם אם החברה תפוצה עבור נזקיה. כך, במקרה שבו 

המקים  ולא כנזק של החברה –התשובה לשאלה זו תהיה בחיוב, אזי יש לראות בנזק כנזק אישי 

קרית  בדין הישראלי: בחינה ביקורתית", לה עילת תביעה )ציפורה כהן, "התביעה הנגזרת

 ((.2006)המשפט 

המלומדת אירית חביב סגל עמדה על שורת מקרים שבהם גם כאשר נגרם לחברה עצמה נזק, יש  .63

 להכיר דווקא בזכותם של בעלי המניות, שהם הניזוקים הישירים, להגיש תביעה אישית:

נזק מהפרת החובות ההדדיות של בעלי המניות בחברות הדומות . 4"]...[ 

במהותן לשותפות: הדין מכיר בחובות הדדיות מיוחדות של בעלי המניות, 

כאשר מדובר בחברות פרטיות הדומות לשותפות. במקרים מסוג זה, שוב 

יהא בעל המניות הנפגע זכאי להגיש את התביעה האישית בגין ההפרה, 

 .שייתכן שנגרם נזק גם לחברה עצמהלמרות 

מיהו  –אין זה ברור על פני הדברים נזקים מעורבים: במקרים רבים, . 5

מבקשים . תופעה זו מתחדדת כאשר התובעים הניזוק הישיר בגין ההפרה

, אשר חלקם נזקים ישירים וחלקם נזקים להסתמך על נזקים מעורבים

את התביעה במסגרת התביעה  אז, אין זה ברור עוד אם ראוי לנהלעקיפים. 

 596, דיני חברות." )חביב סגל הנגזרת, או במסגרת התביעה האישית

 .(; ההדגשות שלי, ח.כ.(2007)

 המבקש מעלה, כפי שפורט לעיל, מספר עילות מרכזיות: .64

יש "להחזיר את הגלגל לאחור" ולהורות על שינוי יחס האחזקות בין בעלי המניות בחברה כך  .א

העילה ממניותיה )להלן: " 33%-ממניותיה ואילו ויקטור רפאל יחזיק ב 66%שהמבקש יחזיק 

 "(;הראשונה

ד"ר רפאל הציג מצג שווא במסגרת הסכם ההשקעה משעה שלא השקיע, על פי התחייבויותיו  .ב

ש"ח בלבד, כך שהוא חב לחברה סך של  521,905ש"ח אלא השקיע  2,879,840סך של 

 "(;העילה השנייהבשנה )להלן: " 7.5%ש"ח בתוספת ריבית של  2,357,935
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ד"ר רפאל )ולאחר מכן ויקטור רפאל לאחר שנכנס בנעליו( התחייב לבצע השקעות נוספות  .ג

לצורך פירעון חובות החברה, בהתאם להוראות הסכם ההשקעה, במסגרתן נקבע כי אם 

לי יידרשו לחברה כספים נוספים לשם עסקיה, והדבר יהיה כרוך בהשקעות נוספות מצד בע

המניות, יישאו בעלי המניות בהשקעות אלה בהתאם לאחזקותיהם בבעלות בחברה. בגין 

ש"ח, וכן סכום נוסף  854,998רכיב זה, טוען המבקש כי על המשיבים להעביר לחברה סך של 

 "(; העילה השלישיתש"ח בגין חובות של החברה כלפי בנקאיה )להלן: " 233,333של 

ש"ח כנגד הקצאת המניות  600,000ש"ח ועוד  1,400,000 היקף השקעותיו של המבקש היו .ד

. בעקבות ביטול ההקצאה, הרי שחוזרת השקעת המבקש בהון המניות לעמוד על 2011בשנת 

העילה ש"ח הופכים לחוב של החברה למבקש )להלן: " 600,000ש"ח ואילו אותם  1,400,000

 "(.הרביעית

תו מלמדים כי עילות אלה אינן שייכות בעיקרן עיון בטענות אלה של המבקש וכן בדבריו בחקיר .65

 .אפרט .לחברה, אלא שייכות דווקא למבקש עצמו

 העילה הראשונה

באשר לעילה הראשונה, הרי שמדובר בשאלה מובהקת המצויה במישור מערכת היחסים שבין  .66

ק בעלי המניות לבין עצמם, ואיננה נוגעת לחברה כלל ועיקר. כך, מדובר בעילה המבוססת על פס

מאיר בתביעת קבלת ההחלטות בחברה, לפיו בהתאם להסכם -דינה של כב' השופטת קרת

ההשקעה, יש להורות על ביטולן של כלל ההחלטות שלא התקבלו פה אחד במוסדות החברה. 

במצב דברים זה, סבור המבקש כי יש לבטל את כלל החלטות ההקצאה בחברה ולהשיב את יחס 

לסיכומי  17.1מהמניות. )פסקה  33%ת ואילו לויקטור רפאל מהמניו 66%האחזקות שבו למבקש 

 המבקש(.

טענה זו מוקשה בעיני משעה שהיא איננה נוגעת להליך של תביעה נגזרת ולמעשה, מדובר לכל  .67

 היותר בטענה שהמבקש עשוי להעלות כלפי המשיבים באופן ישיר במסגרת תביעה אישית. 

ענה זו יש כדי ללמד כי התביעה דנן מצויה במישור מבלי לקבוע מסמרות בעניין, בעצם העלאת ט .68

מערכת היחסים שבין בעלי המניות ואין בינה לבין החברה דבר. כך, הטיעון באשר לשינוי יחס 

שעניינה בסכום ההשקעה הנוסף שעל  –האחזקות נוגע גם לעילה השלישית שתפורט להלן 

 המשיבים, לשיטת המבקש, להזרים לקופת החברה.
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 השנייההעילה 

באשר לעילה השנייה, הרי שגם כאן מדובר בטענה שמצויה במישור היחסים שבין בעלי המניות  .69

לבין עצמם, ואין מדובר בעילה השייכת לחברה, הגם שהיא עשויה לצאת נשכרת לו הייתה 

 מתקבלת התביעה בעילה זו. 

ההלוואות ועל  כך, עילת התביעה השנייה נסמכת על פסק דינה של כב' השופטת רונן בתביעת

 להסכם ההשקעה, שבו נקבע: 1.6הטענה לפיה ד"ר רפאל הפר את סעיף 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל משה מצהיר כי ידוע לו כי עד למועד "

חתימת הסכם זה הוזרמו על ידי יעקב לחברה ו/או לחברת הבת סכום כולל 

טרם ש"ח )בערכים נומינליים( כהלוואת בעלים אשר  2,547,176של 

ש"ח בערכים  44,676הושבה לו, אשר לאחר קיזוז סכום כולל של 

נומינליים אשר יעקב חייב לחברה ו/או לחברת הבת, עומדת הלוואת 

הבעלים של יעקב במועד חתימת הסכם זה אשר טרם הושבה לו על סכום 

ש"ח ]...[ לאחר השלמת השקעת משה לחברה כאמור  2,502,500של 

להלן, מומחה  1.7האשראי הנוסף כאמור בסעיף  לעיל, וגיוס 1.1בסעיף 

ש"ח מתוך  551,250ע"י יעקב בעצם חתימתו על הסכם זה למשה סך של 

הלוואת יעקב. הסכום המומחה ישולם לנמחה על ידי החברה, בד בבד 

וכמקובל להחזר יתרת הלוואת יעקב בסכום זהה, ורק לאחר שקודם לכן 

ש"ח לכל  1,400,000משה בסך של הושלמו החזרי הלוואות יעקב והלוואת 

 ."צד]...[

גם המבקש עצמו הבהיר בתצהיר שהוגש לבית המשפט כי האמור בסעיף זה מבוסס על מצג שווא  .70

שניתן על ידי ד"ר רפאל במסגרת הסכם ההשקעה, ושמצג זה עמד ביסודה של הסכמת הצדדים 

 :2007להתקשר בהסכם משנת 

יתרת הלוואת הבעלים שהעמיד )ד"ר רפאל, ח.כ.( הצהיר כי  1הנתבע "

ש"ח. חרף כינוי "הלוואת  2,502,500לחברות וטרם הושבה לו, היא 

בעלים" שניתן לסכום זה, מדובר למעשה, וכמבואר לעיל, בהשקעה בהון 

ממניות  408החברה, מקצתה כהשקעה הראשונית ומקצתה כנגד הקצאת 

 –מצג שווא אשר, כמפורט להלן, התברר כ –. הצהרה זו 1החברה לנתבע 
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 7.1)סעיף ." 2007להתקשר בהסכם  עמדה ביסוד הסכמת הצדדים והחברה

 לתצהיר המבקש שצורף לבקשת האישור; ההדגשות שלי, ח.כ.(.

 ועמדה זו אף אושרה על ידי המבקש בחקירתו:

ש. אני שואל אותך, כאן כתוב שזה עמד, אתה כתבת תצהיר, אני צריך "

כתוב שהצהרה הזו עמדה ביסוד  כאןלחקור אותך על התצהיר הזה. 

, במלים אחרות, במילים יותר ארציות שהיא היתה הסכמת הצדדים

הסיבה, ביסוד הסכמת הצדדים, הסיבה או ענין עיקרי לכך שהצדדים 

 יתקשרו בהסכם הזה. אני שואל אותך, מנין,

חתימת כל השותפים. חתימה למטה של כל השותפים, זה ידעו שזה כך  ת.

 ."הוסכם

 ; ההדגשות שלי, ח.כ.(.  13-20ש'  35, עמ' 9.7.2018)פ/ 

גם דבריו הנוספים של המבקש בחקירתו מלמדים כי על אף הפגיעה אפשרית בחברה כתוצאה  .71

מאי ההזרמה לכאורה של כספים אלה, הרי שמדובר בעילת תביעה אישית של המבקש, משום 

 ענייננו:שהוא עצמו היה מי שנפגע ממצג השווא והוא הניזוק העיקרי ב

ש. אם אתה נכנסת כשותף בחברה, כשמנגד החוב לשותף שמחזיק איתך "

ובדיעבד התברר לשיטתך, שהחוב הוא ₪ מיליון  2.5במניות החברה הוא 

 מצבך השתפר או הורע?₪, חצי מיליון 

 המצב בחברה הורע, זה בטוח. ת.

 ש. למה?

צריך להשקיע אז הייתי לא היה כסף. עכשיו הבנתי למה לא היה כסף,  ת.

 5.7אף אחד מהם לא הביא. אני הבאתי . שקל אחד. והוא לא הביא שקל אז

 .מיליון, בכללי הם לא הביאו רק מה שהוא אמר

ש. אתה אומר לי דברים שלא נוגעים לשאלה שלי. אני שואל אותך שאלה. 

 אם אתה נכנסת כשותף בחברה,



 
 יפו -המחוזי בתל אביב המחלקה הכלכלית בבית המשפט 

  

 אלפונסו נ' רפאל ואח' 41104-06-17 תנ"ג
  2020פברואר  06                                                                                                           

 
  

 35מתוך  28

 ."הוא ענה, מצבו הורעעו"ד חלפין: 

 ; ההדגשות שלי, ח.כ.(.1-2ש'  37, עמ' 15-24ש'  36עמ'  9.7.2018)פ / 

לאור דברים אלה, המסקנה היא כי כל טענה ביחס למצגים שניתנו על ידי ד"ר רפאל במסגרת  .72

הסכם ההשקעה מצויה במישור מערכת היחסים שבין בעלי המניות עצמם, וראויים להתברר 

 מי מהם, ולא במסגרת הליך נגזר. במסגרתה של תביעה אישית של המבקש כנגד המשיבים או 

לא נעלמה מעיני טענתו של המבקש, לפיה מצבה של החברה הורע גם כן. אכן, מצב דברים זה הוא  .73

תוצר לוואי של היות החברה חברת מעטים, בה שני בעלי מניות בלבד, ושבה קיים קושי מסוים 

בקביעת הפרדה מלאה בין עילות התביעה האישיות של המבקש לבין עילות תביעה השייכות 

רחבתי כבר לעיל(. כמו כן, גם טענתו של המבקש לפיה החברה הייתה צד להסכם לחברה )כפי שה

ההשקעה לא נעלמה מעיני. עם זאת, היותה צד להסכם נחזית כפורמלית בלבד, ולא היה לה כל 

מעמד מהותי לעניין ההסדרים שנקבעו שם ולא ניתן ללמוד על כך שאיזו מבין ההסכמות נערכו 

 ה עצמה. בין מי מהצדדים לבין החבר

 העילה השלישית

באשר לעילה השלישית, הרי שכל הנטען בה מבוסס הלכה למעשה על התחייבות שנערכה במסגרת  .74

הסכם ההשקעה, שעליו חתומים מר בן דוד, מר טייטלבאום, ד"ר רפאל והחברה. עם זאת, בחינתן 

המניות כלפי  של ההתחייבויות הנטענות בהסכם מעלה כי אין מדובר בהתחייבויות של מי מבעלי

 החברה אלא בהתחייבויות חוזיות שנערכו בינם לבין עצמם.

 להסכם ההשקעה, שזו לשונו: 1.7כך, עילת התביעה השלישית נסמכת על הסייפא לסעיף 

פרט לאמור לעיל, באם יידרשו לחברה כספים נוספים לשם עסקיה, "]...[ 

בעלי המניות והדבר יהיה כרוך בהשקעה נוספת מצד בעלי המניות, יישאו 

 ." בהשקעות אלה בהתאם לאחזקותיהם בבעלות בחברה

אם כן, הרי שמי שהתחייבו לשאת בעלויות המימון של פעילות החברה, ככל שיידרשו, הם בעלי  .75

המניות עצמם האחד כלפי השני. במצב דברים זה, מקום בו מי מהצדדים מסרב להעמיד את 

ש במוסדותיה של החברה כי היא זקוקה הכספים האמורים בהינתן שהתקבלה החלטה כנדר

למימון נוסף, אותו צד מפר התחייבות כלפי יתר בעלי המניות בחברה, אשר נאלצים לשאת במימון 
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לסיכומיו(. לאור האור  26כעולה מטענות המבקש בסעיף  –הנוסף מכספם )כפי שאירע בענייננו 

ים )ואינני קובע מסמרות לעניין לעיל, מצאתי כי גם עילה זו היא עילה של המבקש כלפי המשיב

 השאלה כלפי מי מהמשיבים(, ואין מדובר בעילה של החברה כלפיהם. 

לצד הכרעתי האמורה, אבקש להתייחס גם לטענה לגופה. מקובלת עליי בענייננו טענת המשיבים  .76

לפיה החלטות ההשקעה בחברה התקבלו במעמד צד אחד בלבד וללא אישורם של מי מהמשיבים. 

 7.3זו איננה עולה בקנה אחד עם טענות המבקש עצמו באשר לאופן פרשנותו של סעיף  מציאות

להסכם ההשקעה, הקובע כי כלל החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון תתקבלנה בהסכמת 

 כלומר, פה אחד.  –כלל הצדדים להסכם 

בחברה שם מאיר בתביעת קבלת ההחלטות -מסקנה זו עולה גם מפסק דינה של כב' השופטת קרת

נקבעו קביעות שמהן עולה כי בעלי המניות, כולל בעל השליטה, התכוונו במסגרת הסכם בעלי 

 12לרבות כל החלטה בדבר שינוי התקנון )עמ'  –המניות לקבל את כל ההחלטות בחברה פה אחד 

 מאיר בתביעת קבלת ההחלטות בחברה(. -לפסק דינה של כב' השופטת קרת

גם ההחלטות על השקעת כספים נוספים בחברה בהתאם להוראות במצב דברים זה, מצאתי ש

 להסכם ההשקעה, נועדו להתקבל פה אחד במוסדותיה של החברה.  1.7סעיף 

משעה שהחלטות ההשקעה התקבלו בניגוד לעמדת המשיבים או ללא כל תגובה מטעמם )נספחים 

ניתן לחייב את  לסיכומי המשיבים(, הרי שהטענה לפיה 65לבקשת האישור, פסקה  24-26

המשיבים בביצוע השקעות עודפות מכוח החלטות חד צדדיות שהתקבלו במוסדות החברה בניגוד 

להוראות הסכם ההשקעה )וזאת משעה שהמבקש עצמו עתר לביטולן של מספר החלטות 

 שהתקבלו בחברה בעבר באופן חד צדדי, כמפורט לעיל( היא חסרת תום לב, ולא מצאתי לקבלה. 

 יעיתהעילה הרב

ש"ח שהשקיע המבקש  600,000עניינה של העילה הרביעית בשאלת סיווג סכום השקעה של  .77

 בחברה, כך שמעתה יש להגדירו כחוב של החברה כלפיו ולא כהשקעה. 

מאיר, ולכל היותר עלולה להקים תביעה -עילה זו נוגעת ליישום פסק דינה של כב' השופטת קרת .78

יכולה להקים תביעה של החברה כלפי המשיבים. מדובר של המבקש כנגד החברה, ובוודאי שלא 

בכספים שהושקעו על ידי המבקש בחברה, ובדומה לטענה הראשונה, מצאתי כי אין לה כל שייכות 

במסגרתה מבקש התובע הנגזר לייצג את עניינה של החברה כלפי  –שהיא להליך התביעה הנגזרת 
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התובע הנגזר לשנות את מצבת החובות של צדדים אשר גרמו לה לנזקים, ולא למצב שבו מבקש 

 החברה כלפיו. לכן גם עילה זו איננה עילה של החברה.

לאחר שעמדתי על ארבע העילות העולות מתוך כתבי הטענות של המבקש, מצאתי כי רובן ככולן  .79

הן עילות המצויות במישור היחסים שבין המבקש לבין המשיבים, ואין מדובר בעילות של 

לכל האמור לעיל יצוין כי אף אם הייתי מוצא כי לחברה עומדת עילת תביעה, החברה. מעבר 

עדיין לא ניתן היה לאשר את הבקשה מהטעם שניהול התביעה כתביעה נגזרת איננו לטובת 

 החברה, וזאת מכל הטעמים שפורטו לעיל.

 תום לב

ולאחר שמצאתי כי משעה שמצאתי כי ניהולה של התביעה כתביעה נגזרת איננו לטובת החברה,  .80

המבקש לא הוכיח קיומה של עילת תביעה לכאורה של החברה, די בכך בכדי לדחות את בקשת 

האישור. עם זאת, בדמות למעלה מן הצורך מצאתי לנכון להתייחס גם לדרישה השנייה הקבועה 

 ". התובע אינו פועל בחוסר תום לבלחוק החברות שהיא " 198בסעיף 

גזרת, בדומה לחובת תום הלב הכללית, קובעת כי בעלי הדין מחויבים חובת תום הלב בתביעה נ .81

לפעול באופן הוגן והגון במסגרת הגשת בקשת האישור ובניהול ההליך כולו )תנ"ג )מחוזי ת"א( 

"(( וכבר נפסק עניין רוזנפלד( )להלן: "17.3.2013) 49-54, פסקאות דב-רוזנפלד נ' בן 48081-11-11

הדרישה עה נגזרת כי דרישת תום הלב היא תנאי עצמאי והכרחי: "ביחס לבקשה לאישור תבי

תנאי נפרד, שקיומו הכרחי לצורך אישור תביעה כנגזרת, בדבר תום ליבו של התובע היא, אפוא, 

 (;5.2.2015) 4, פסקה אופ ישראל אגודה שיתופית בע"מ-טל נ' קו 4121/14" )רע"א אין -ובלעדיו 

 ההדגשות שלי, ח.כ.(.

לחוק החברות על דרך  198ציפורה כהן סבורה כי אופן ניסוח הדרישה לתום לב בסעיף המלומדת  .82

" מלמד כי הנטל להוכיח את חוסר תום ליבו של המבקש אינו פועל בחוסר תום לבהשלילה "

 בבקשה לאישור תביעה נגזרת מוטל על המשיב:

'התובע אינו פועל בחוסר  -הניסוח של דרישת תום הלב בדרך נגטיבית "

מלמדת על כך  -'התובע פועל בתום לב'  -ולא בדרך פוזיטיבית  -תום לב' 

שמי שטוען להיעדרו של תום לב מצד התובע צריך להביא לפני בית 

, ואז יהיה המשפט ראיות, לפחות לכאורה, הפוגמות בתום לבו של התובע
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" )ראו ע להוכיח לבית המשפט כי אין הוא פועל בחוסר תום לבעל התוב

 517זכויות תביעה ותרופות כרך ג,  -ציפורה כהן בעלי מניות בחברה 

 ; ההדגשות שלי, ח.כ.(.2008, ()מהדורה שניה

במקרה דנן טענו המשיבים כי בקשת האישור הוגשה בחוסר תום לב וזאת תוך ניסיון להשית על  .83

לסיכומי המשיבים(. המבקש לעומת זאת, טען כי הוא  7הול ההליכים )פסקה החברה את עלות ני

עתר לניהול התביעה כנגזרת בעקבות המבוי הסתום הקיים החברה ולאחר שהצעתו כי החברה 

 תגיש תביעה כנגד המשיבים נדחתה )כפי שפורט לעיל(. 

לקיומו של מבוי  לגישת המשיבים טענת המבקש שגויה ממספר טעמים: המבקש מבסס את טענתו

מאיר בתביעת קבלת ההחלטות בחברה, שבמסגרתו נקבע -סתום על פסק דינה כב' השופטת קרת

כי המבקש פעל תוך קיפוח בעלי מניות המיעוט; המבקש עשה בחברה כבשלו לכל הפחות עד לשנת 

תרה(; , שלא נס1-4ש'  80, עמ' 15-24ש'  79עמ'  9.7.2018פ/ -)כעולה מחקירתו של משען ב 2014

המבקש עותר לביטול חלק מההחלטות שהתקבלו במוסדות החברה באופן חלקי בלבד, שכן לא 

לסיכומי המשיבים(; המבקש  36עתר לביטולן של החלטות חד צדדיות שהתקבלו לטובתו )פסקה 

לסיכומי המשיבים(; המבקש הוא גם מי ששולט  37הוא הדירקטור היחיד בחברת הבת )פסקה 

בחברה ומשמש בה כדירקטור; והמבקש איננו מנוע מלהגיש תביעה אישית כנגד בזכויות החתימה 

 39-40המשיבים בדומה להליכים אחרים המתנהלים במקרה של חברות מעטים )פסקאות 

 לסיכומי המשיבים(. 

מהראיות שהונחו בפני בית המשפט, כפי שגם הרחבתי לעיל, מצאתי כי טענות המשיבים  .84

 ולכך מספר אינדיקציות: –מבוססות יותר בנקודה זו 

נוגעת להחלטתו של המבקש לעתור בפעם הראשונה לבית המשפט  האינדיקציה הראשונה .85

דווקא במסגרתו של הליך לאישור תביעה נגזרת. כך,  –לביטולן של החלטות שהתקבלו בחברה 

צדדיות, וכן אין -התקבלו בחברה שורת החלטות חד 2011-2014אין מחלוקת על כך שבשנים 

בין אם  –לוקת כי המבקש לא עתר לבית המשפט בדרישה לבטל החלטות חד צדדיות כלשהן מח

מדובר בהחלטות בעניין הקצאת מניות החברה ובין אם מדובר בהחלטות אחרות שהן "לטובתו". 

 מסקנה זו גם עולה מדבריו של המבקש בחקירתו:

ת ש. עד כה עתרת בהליך משפטי כלשהו לתקן את יחס האחזקה במניו"

 החברה?



 
 יפו -המחוזי בתל אביב המחלקה הכלכלית בבית המשפט 

  

 אלפונסו נ' רפאל ואח' 41104-06-17 תנ"ג
  2020פברואר  06                                                                                                           

 
  

 35מתוך  32

 .לא ת.

ש. עתרת לעשות את זה בפורום כלשהו ממוסדות החברה? הדירקטוריון, 

 האסיפה הכללית?

 ."לא ת.

 ; ההדגשות שלי, ח.כ.(.5-10ש'  23עמ'  9.7.2018)פ / 

אני סבור כי בכך שהמבקש עתר לראשונה לתיקון יחס האחזקות, שהוא כאמור סוגיה המצויה 

במישור מערכת היחסים שבין בעלי המניות בחברה, דווקא במסגרתו של הליך לאישור תביעה 

 נגזרת, יש כדי להצביע על חוסר תום ליבו. 

מבקש לפיה ניתן לחייב לחוסר תום ליבו של המבקש עולה מטענתו של ה האינדיקציה השנייה .86

את המשיבים בביצוע השקעות עודפות מכוח החלטות חד צדדיות שהתקבלו במוסדות החברה 

בניגוד להוראות הסכם ההשקעה, וזאת משעה שהמבקש עצמו עתר במסגרת הליך זה לביטולן 

לפסק הדין(. המבקש לנהל  77של מספר החלטות שהתקבלו בחברה בעבר באופן חד צדדי )פסקה 

יעה נגזרת נדרש לפעול בידיים נקיות, ואילו העלאת טענות סותרות אלה מעידה על חוסר תום תב

 ליבו של המבקש. 

לחוסר תום ליבו של המבקש מצויה בטענות המבקש כי על סכום חוב  האינדיקציה השלישית .87

נת ועד ש 2007לשנה מאז שנת  7.5%הנטען של ד"ר רפאל כלפי החברה, יש להוסיף ריבית בסך של 

, באופן אשר יביא ליותר מהכפלת החוב הנטען של ד"ר רפאל כלפי החברה. שיעור זה לא 2016

נתמך בכל אסמכתא שהיא, זולת האמירה הלקונית לפיה מדובר בשיעור עלויות המימון שאותן 

 נשאה החברה. 

כאשר נשאל המבקש על עניין זה בחקירתו, טען המבקש כי מדובר בריבית המצוינת על כל 

 ": לבוא ולראות זאת אצל רואה החשבוןרטיסים של הבנק וכי ניתן "הכ

עו"ד כלימיאן: אוקי, שמענו את עורך הדין חלפין. אני שואל אותך, תבעת "

 .2007החל משנת  7.5%. ריבית של 7.5%את הסכום הזה עם ריבית של 

 .7.5%זה הבנק לקח  ת.
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 ?7.5%אפשר לראות סימוכין לכך שהבנק לקח ש. 

 . 10.5%, חריגה זה 7.5%כרטיסי הבנק מופיע למעלה ריבית  בכל ת.

 ש. כן, אבל אני, 

. כל כל כרטיסי הבנק בהנהלת חשבונות תראה את זה, מופיע למעלה ת.

 כרטיס בנק.

ההפסדים של החברה מומנו, ואתה אומר ש. אבל תקן אותי אם אני טועה, 

 .את זה בעצמך על ידי כסף שהכנסת פנימה

אבל כל האשראי, כל האשראי, אני לא יכול לקחת ריבית לפי חלק גדול,  ת.

 .ההסכם, אבל כל הכסף שולם לבנק, הבנק לוקח ריבית

 ש. יש לך איזשהם סימוכין לכך שהבנק,

אם לא היתה חריגה.  7.5%כל כרטיסי הבנק אצל רואה החשבון כתוב  ת.

בוא . כל כרטיס בנק. אתה לא צריך. ת10.5%או  10%אם היתה חריגה זה 

 ."לרואה חשבון, כל כרטיס בנק

 ; ההדגשות שלי, ח.כ.(. 1-8ש'  72, עמ' 7-24ש'  71עמ'  9.7.2018)פ / 

חרף האמור לעיל, אסמכתאות מתאימות לעניין זה לא צורפו לתיק בית המשפט גם לא במסגרת 

 הנספחים הרבים שצורפו לבקשת האישור וגם לא במהלך דיוני ההוכחות שנערכו בפניי. 

לחוסר תום ליבו של המבקש מצויה גם בפער המשמעותי בהיקף חובה של  ינדיקציה הרביעיתהא .88

החברה הנטען על ידו, באופן המעלה את החשש כי בסוגיה זו קיימים אי דיוקים מסוימים, שאינם 

 מתאימים למי שמבקש לנהל הליך קולקטיבי בשם החברה. 

כך, וכפי שהורחב לעיל, המבקש טוען בסיכומיו כי הוא אחד מנושיה של החברה, וזאת בסכום של 

לסיכומי המבקש(. עם זאת, בחקירתו בפניי טען המבקש  42ש"ח )פסקה  1,700,000-למעלה מ

לפסק דין  56ש"ח )וראו פסקה  3,000,000טענה שונה, לפיה חובותיה של החברה כלפיו עולים על 

 ים אלה לא הוסברו על ידי המבקש, וסבורני כי יש בהם כדי להשליך על תום ליבו. זה(. פער
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בנסיבות שתוארו לעיל הן ביחס לאינדיקציה השלישית והן ביחס לאינדיקציה הרביעית, אינני  .89

יכול שלא לסבור כי למעשה מדובר בטקטיקה של המבקש לניפוח סכום התביעה, מסיבות שונות. 

כום התביעה באופן כה קיצוני, עד לסכום הקרוב מאד להפסדיהן הצבורים סבורני שיש בניפוח ס

של החברות )הכוללים בתוכם, כאמור לעיל, גם את חובותיה של החברה למבקש כמי שהעניק לה 

הלוואת בעלים( כדי ללמד על חוסר תום ליבו של המבקש בניהול ההליכים דנא, וזאת למרות 

-נקיות כמי שמנהל הליך קולקטיבי )בש"א )מחוזי תל אביב חובת המבקש לנהל את ההליך בידיים

(; תנ"ג )מחוזי 3.12.2008) 8-15, עמ' בן ארי נ' אבנר חיפושי נפט, שותפות מוגבלת 8794/03יפו( 

 . ((7.5.2014) כהן נ' אפריקה ישראל להשקעות בע"מ 7147-09-10מרכז( 

סקנתי לעיל כי אין מדובר בתביעה של אף בדברים שנאמרו כאן, יש כדי לספק תימוכין נוספים למ .90

החברה, אלא בתביעה אישית של המבקש המבוססת על הסכם ההשקעה, וכל ניסיונו להצמיד את 

" )וראו יכול לגבות ריבית לפיה ההסכםנובע מכך שאינו " ד"ר רפאלסכום חובו הנטען של 

 לעיל(.  86פרוטוקול הדיון שנערך בפניי בפסקה 

התנהלות המבקש מעלה תהיות באשר לתום ליבו הן משום שהעלה  במקרה דנא, סבורני כי .91

טענות שעניינן הוא באינטרסים האישיים שלו בלבד, והן בעקבות אופן הצגת הנתונים, לרבות 

היקף הפסדיהן הצבורים של החברות ושיעור הריבית ששולמה לבנקים, הנחזה כמגמתי ולא 

 . אישור הוגשה על ידי המבקש בחוסר תום לבמדויק. לאור כל האמור לעיל, מצאתי כי בקשת ה

 סוגיות נוספות

 התיישנות

המשיבים העלו לראשונה את טענת ההתיישנות במסגרת בקשה לתיקון תשובתם לבקשת  .92

, הרי שהוא קיבל 2018האישור. לטענת ב"כ המשיבים, כפי שנטען בדיון שנערך בפניי בחודש יולי 

מב"כ הקודם של המשיבים ועל כן טענת ההתיישנות הועלתה את הייצוג זמן קצר לפני אותו דיון 

רק בשלב זה. ב"כ המבקש לעומת זאת סבר כי טענת ההתיישנות איננה נכונה לגופה וממילא לא 

לסיכומי  49-80הועלתה בהזדמנות הראשונה. הצדדים טענו לעניין זה בסיכומיהם )פסקאות 

, משעה שמצאתי כי יש לדחות את הבקשה, לסיכומי המשיבים(. עם זאת 72-74המבקש; פסקאות 

 מצאתי כי הדיון בטענה זו התייתר.
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 הוספת אסמכתאות לאחר סיום שמיעת ההוכחות בתיק

הגישו המשיבים בקשה להוספת אסמכתאות, וזאת לאחר שסיימתי את שמיעת  12.5.2019ביום  .93

 הראיות בתיק. לבקשה זו הוגשה התנגדות מטעם המבקש. 

קבעתי כי אתייחס לטענות נוספות במסגרת פסק דין זה. עם זאת, משעה  23.5.2019ביום 

שהכרעתי על בסיס הראיות שעמדו בפניי כי דין בקשת האישור דחיה, הרי שאין לי כל צורך 

להידרש לאסמכתאות הנוספות שצורפו באותו עניין. עם זאת, בדמות למעלה מן הצורך, אחזור 

, בה הבהרתי כי ראוי שכל בקשה לעניין צירוף ראיה נוספת 23.5.2019יום על האמור בהחלטתי מ

 תוגש ללא צירופה של הראיה עצמה. 

 סוף דבר

משעה שמצאתי כי ניהול התביעה דנן כתביעה נגזרת איננו לטובת החברה, כי עילות התביעה  .94

י המניות, וכן הנטענות אינן עילות של החברה כי אם עילות המצויות במישור היחסים שבין בעל

 כי המבקש הגיש את בקשת האישור בחוסר תום לב, מצאתי כי דין בקשת האישור דינה דחייה. 

 ש"ח.  40,000המבקש ישלם למשיבים הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של  .95

 , בהעדר הצדדים.2020פברואר  06, י"א שבט תש"פהיום,  נהנית

 

 


