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  3 

 4  . להלי� מבקשת לצירו בקשה  .1

  5 

 6: להל�( עזיזי ירו� מר המבקש ידי על הוגשה נגזרת תביעה לאישור המקורית הבקשה  .2

 7. א חברת – התביעה הגשת התבקשה בשמה בחברה מניות בעל שהיה") עזיזי מר"
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 6מתו�  2

 1 אסורה בחלוקה היה האישור בקשת של עניינה"). החברה: "להל�( מ"בע בניה דורי

 2  . ניהול דמי לרכיב הבקשה התייחסה כ�. בחברה שבוצעה נטענת

  3 

 4 עוד אינו עזיזי מר ולכ�, פרטית לחברה החברה הפכה 2016 יולי בחודש כי חולק אי�

 5 הנגזרת התביעה לאישור בקשתו בניהול להמשי� לכ� רשאי אינו והוא, בה מניות בעל

 6  . בשמה

  7 

 8 של נושה לאתר עזיזי מר של כוחו בא על כי נקבע 4.4.2017 מיו' החלטה מכוח  .3

 9 חל בשמו תוגש הנגזרת התביעה לאישור שהבקשה אחר פוטנציאלי כתובע החברה

 10 להיות חדל עזיזי שמר לאחר כי יוער. עזיזי מר ידי על שהוגשה המקורית הבקשה

 11 שנתבעו הניהול דמי רכיב על עוד לעמוד לא כוחו בא הסכי', בחברה מניות בעל

 12הבקשה מתייחסת לכ� היו' רק לטענות הנוגעות לחלוקה . המקורית בבקשה

 13  שלגישת המבקשי' היתה חלוקה אסורה. 

  14 

 15 ומספוא תבואות לייבוא חברה צנציפר – המבקשת עותרת דנ� הבקשה במסגרת  .4

 16 של נושה היא צנציפר כי נטע� בבקשה. להלי� להצטר") צנציפר: "להל�( מ"בע

 17 הנגזרת התביעה את להגיש רשאית היא החברות לחוק 204' ס מכוח ולכ� החברה

 18  . בשמה

  19 

 20. הנכס אביב בתל משרדי' במגדל נכס יזמית מחברה רכשה צנציפר כי צוי� בבקשה

 21, ליקויי' לתיקו� צנציפר שקבלה התחייבות כתב במסגרת. החברה ידי על נבנה

 22 הפגמי', הליקויי' כל את לתק� ישירה בהתחייבות צנציפר כלפי החברה התחייבה

 23 תחולת. בנכס יתגלו א' שיתגלו החוסרי' כל את ולהשלי' ההתאמות ואי

 24  . שני' 10 של לתקופה היא ההתחייבות

  25 

 26 כלל צנציפר כי טענו ה' ראשית. טעמי' ממספר וזאת לבקשה התנגדו המשיבי'  .5

 27 את לקבל נית� לא, שלה נושה היתה לו א כי טענו ה' כ�. החברה של נושה אינה

 28 במסגרת אפשרית שאינה החלפה, נגזר תובע להחלפת בקשה למעשה שהיא הבקשה

 29 בכל כי נטע� כ�. ייצוגית תביעה לאישור לבקשה בניגוד, נגזרת תביעה לאישור בקשה
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 6מתו�  3

 1 לחברה מוקדמת בפנייה לפנות מטעמה הבקשה להגשת כתנאי צנציפר נדרשת מקרה

 2 הגשת מאז כי הדגישו המשיבי'. החברות לחוק) ב(194 סעי נושא לדרישה בהתא'

 3 נמנה אינו מהמשיבי' ואיש בחברה הדירקטורי' כל התחלפו, המקורית הבקשה

 4 למעשה מהווה להלי� צנציפר של צירופה, המשיבי' לגישת. הדירקטורי' על היו'

 5 אחרת עובדתית תשתית הנחת הדורשת מיסודה ושונה חדשה תובענה של ניהול

 6  . האישור בקשת לתיקו� בקשה שהוגשה בלא – וזאת, שוני' וטיעוני'

  7 

 8 לצור�" נושה" מיהו לקבוע יש כי היתר בי� צנציפר טענה, לתגובה התשובה במסגרת  .6

 9 לנושה מקי' 204 סעי, לגישתה. הסעי של לתכליתו בהתא' החברות לחוק 204' ס

 10 רווחי' חלוקת על האוסר המבח�. כדי� שלא שחולקו רווחי' להשבת לפעול מעמד

 11 שלא ובלבד רווחיה מתו� חלוקה לבצע רשאית חברה כי קובע, הלחוק 302'  בס מצוי

 12 והצפויות הקיימות בהתחייבויותיה לעמוד ממנה תמנע שהחלוקה סביר חשש קיי'

 13 על נטלה שהחברה מי כל הוא נושה כי להבי� נית� זה ממבח�. קיומ� מועד בהגיע

 14  . וצפויות קיימות, חבויות כלפיו עצמה

  15 

 16 החברה א'. האחריות כתב מכוח צנציפר כלפי צפויה חבות יש לחברהבמקרה דנ�, 

 17 כלפי בהתחייבותה לעמוד מסוגלת להיות לא עלולה היא, כדי� שלא רווחיה תחלק

 18  . למנוע ביקש שהמחוקק המצב בדיוק וזהו צנציפר

  19 

 20  דיו"

 21  .להידחות צנציפר של בקשתה די� כי סבורה אני  .7

  22 

 23 בבני� יחידה רכשה שהיא כ� על מבוססת, בחברה נושה היא לפיה צנציפר של טענתה  .8

 24 התחייבות עצמה על קיבלה החברהלגישתה, . החברה ידי על בוצעה בו שהבנייה

 25 ליקויי' לתיקו� אחריות זה ובכלל היחידות של והבעלי' הרוכשי' כלפי ואחריות

 26. מכ� למעלה וא שני' 10.ל הוא האחריות תוק. הבדק בתקופת הפרויקט ביחידות

 27 כנגד לפעול מעמד לגישתה לה מקנות האחריות כתב של מכוחו צנציפר זכויות

 28  . האישור בקשת נושא האסורה החלוקה

  29 
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 6מתו�  4

 1, ישירה התחייבות אינה הרוכשי' כלפי החברה של התחייבותה כי טענו המשיבי'

 2 פסק בידיה שאי� מאחר החברה של נושה בצנציפר לראות נית� לא כי נטע� לכ� מעבר

 3 אינו ששמה לחברה מתייחס האחריות שכתב נטע� כ�. שחולל חוב שטר או חלוט די�

 4 – המבקשת מיהי ברור לא לכ�. הבקשה בכותרת שצוי� החברה מספר את תוא'

 5 נכסי' צנציפר – למספר מתאי' ששמה אחרת בחברה או בצנציפר מדובר הא'

 6 וכי, המקורי האחריות בכתב מחזיקה צנציפר א' ספקהמשיבי' א טענו כי . מ"בע

 7  '. ג'חג חברת כלפי אלא כלפיה ישירות מופנה אינו האחריות כתב

  8 

 9 מבוססת האישור בקשת. זה בהקשר המשיבי' עמדת את לקבל יש כי סבורה אני  .9

 10 רשאי חברה של נושה" כי קובע הסעי. החברות לחוק 204 סעי הוראת על כאמור

 11 ונושה, בחברה שבוצעה אסורה חלוקה בשל החברה בש# נגזרת תביעה להגיש

 12 החברה בש# נגזרת תביעה להגיש רשאי חוב איגרות בחברת חוב איגרת בעל שהוא

 13  ".)...ד(�ו) ג(275 סעיפי# הוראות קיו# אי בשל ג#

  14 

 15 שהיא משו' החברות דיני בתחו' חריג היא נגזרת תביעה לאישור בקשה, כידוע

 16 המוסמכי' האורגני' במקו' בשמה לפעול בחברה מניות בעל שהוא למי מאפשרת

 17 הוא. נוס חריג הוא, בשמה לפעול חברה של לנושה אפשרות מת�. שלה והנבחרי'

 18 ולהגיש בשמה לפעול אלא רק נושה שלה בחברה מניות בעל אינו שכלל למי מאפשר

 19לחלוקה של בקשה הנוגעת  –החריג הזה חל רק במקרה אחד . במקומה תביעה

 20  אסורה. במקרי' אחרי', לא רשאי נושה להגיש תביעה נגזרת בשמה של החברה. 

  21 

 22  . בצמצו' ולפרש יש כי סבורה אנימאחר שמדובר במקרה חריג,   .10

 23 מקרה לכל ביחס מסמרות הנוכחית ההחלטה במסגרת לקבוע יש כי סבורה אינני

 24 להגיש מוסמ� הוא נשייתו מכוח וכי בחברה נושה הוא כי דהוא מא� טוע� בו ומקרה

 25" נושה" בהגדרת לעמוד כדי הא' לקבוע זה בהקשר מקו' אי�. נגזרת תביעה בשמה

 26 , או שייתכנו מקרי'המשיבי' שטועני' כפי, שחולל חוב שטר חלוט די� פסק נדרש

 27 לעובדות שנתייחס בכ� די. בה' ייחשב לנושה ג' מי שאי� בידיו פסק די� חלוט

 28  .זה מקרה

  29 
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 6מתו�  5

 1 מופנה שלגישתה( האחריות כתב'. ג'חג מחברת דירה צנציפר רכשה, דנ� במקרה  .11

 2 כס סכו' לתשלו' לא החברה את מחייב), ישירה אחריות כלפיה ומקי' כלפיה

 3 נגד להגיש דייר זכאי מסוימות בנסיבות, אכ�. כאלה יהיו א' תיקוני' לביצוע אלא

 4 מסרב הקבל� כאשר רק אפשרית היא כזו תביעה, אול'. כספית תביעה ג' קבל�

 5  . האחריות לכתב בהתא' התיקוני' את לבצע

  6 

 7 צנציפר נדרשת, צנציפר כלפי החברה של כספית חבות שתקו' כדי כי טענו המשיבי'

 8 כתב של בהפעלה התוא המזכי' בדירה ליקויי' התגלו כי הוכחה –" שכבות" לשלוש

 9 בית של וחיוב; הללו התיקוני' את לבצע סירבה החברה כי הוכחה; האחריות

 10  . בעצמה התיקוני' את לבצע במקו' לצנציפר כספי' לשל' החברה את המשפט

  11 

 12ביחס לא אחד מהרכיבי'  ראייתית תשתית העמידה לא צנציפר כיהמשיבי' טענו   . 12

 13 המצדיקי' בדירה ליקויי' להתגלות שעשויי' לכ�הללו. היא לא העמידה תשתית 

 14 שהדירה משו' נמוכה היא לכ� האפשרות החברה לגישת. האחריות כתב של הפעלה

 15 לא שהחברה לכ� ראייתית תשתית ג' הועמדה לא. מעטפת ברמת לצנציפר נמסרה

 16 שכלולי' ליקויי' יתגלו א' לבדק האחריות כתב מכוח בהתחייבויותיה תעמוד

 17 לחברה יורה המשפט בית כזו עתידית בתביעה כי הוכח שלא וודאי ;האחרית בכתב

 18  . הליקויי' תיקו� חל כספי' לשל'

  19 

 20 לא היא. רכשה שהיא ביחידה ליקויי' התגלו כיכלל לא טענה  צנציפר בבקשה ואכ�  .13

 21 היא. (שאי� טענה שהתגלו) ליקויי' לתיקו� בדרישה לחברה פנתה היאטענה ג' כי 

 22 האמור שלאור מוב�. בעצמה הליקויי' את לבצע סירבה החברה כילכ�  ציינה לא

 23(ומוב� שלא  כספית תביעה החברה נגד הגישה היא כי טענה ולא ציינה לא ג' היא

 24  . עומד לזכותה פסק די� חלוט)

  25 

 26 של כמובנו החברה של נושה בצנציפר לראות נית� לא כי סבורה אני, אלה בנסיבות  .14

 27 לפעול – תתקבל בקשתה א' – לה ולאפשר, החברות לחוק 204 בסעי זה מונח

 28 יתכ� א' ג', כאמור. הזו התביעה את ולנהל עבורה תביעה להגיש, החברה של שמהב

 29 כי סבורה אני, חלוט די� פסק לזכותו שיש מי רק כולל אינו 204' ס לצור�" נושה"ש
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 6מתו�  6

 1או שתעמוד לו עילה  תביעה עילתבעת הגשת הבקשה  לו שעומדת אפילוטוע�  שלא מי

 2בעל די� כזה שעשוי לא להיות נושה של . כנושה להיחשב יכול אינו – כזו בעתיד

 3החברה כלל עד לתו' הדיו� בבקשת האישור, איננו בעל די� מתאי' להגשת בקשה 

 4  החברה. סורה של לתביעה נגזרת בשמה של החברה, ג' א' הבקשה נוגעת לחלוקה א

  5 

 6 והמשיבי' 1 המשיבה בהוצאות לשאת צנציפר את מחייבת אני. נדחית הבקשה, לכ�  .15

 7  .קבוצה לכל 0 3,000 של בסכו' 2.14

  8 

 9 עוד יכול אינו עזיזי מר המקורי המבקש כי מחלוקת ומשאי�, לעיל האמור לאור  .16

 10 צו ללא נמחקת האישור בקשת, הנגזרת התביעה לאישור הבקשה את להגיש

 11  .להוצאות

  12 

 13  , בהעדר הצדדי'.2017ספטמבר  18, כ"ז אלול תשע"זהיו',  נהנית

       14 

                 15 
  16 




