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  . מנשה ראש 12
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  1 

 החלטה

  2 

 3  מהות הבקשה והצדדי� הרלוונטי�   .1

 4 החברותלחוק  198הבקשה שלפניי הינה בקשה לאישור תביעה כתביעה נגזרת בהתא� לסעי� 

 5  )."חוק החברות"�"בקשת האישור" ו: בהתאמה (להל 1999 –התשנ"ט 
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 1בבקשה נאמר כי מדובר במקרה חמור של העברת סכומי עתק הנובעי� ממכירת נכסי קבוצת חברות 

 2  אל מנהליה, בעלי השליטה בה וגורמי� קשורי�.

 3", החברה: "(להל בהתאמה 3*1בית המשפט התבקש לאשר את הגשת התביעה בש� המשיבות 

 4  . 14*4") כנגד המשיבי� החברות"; כול יחד להל: "החברה הנכדה"*" והבת תחבר"

 5  הוצאותיו.מבקש את בית המשפט התבקש להורות כי החברה תישא במלוא האגרה ותשיב ל

  6 

 7א 198הגיש המבקש בקשה לגילוי מסמכי� לפני הגשת תובענה נגזרת על פי סעי�  2012בחודש ינואר 

 8  "). הבקשה לגילוי מסמכי�; להל: "17030�01�12 תנ"ג( לחוק החברות

 9  נעתרתי לבקשה בחלקה. 19.3.2013ביו� 

 10 ;2903/13 רע"אדחה בית המשפט העליו את בקשות רשות הערעור על החלטה זו ( 27.8.2014ביו� 

 11  ).  "אינטרקולוני(להל: "פסק די  אינטרקולוני השקעות בע"מ נ' שקדי 3064/13 רע"א

  12 

 13החזיק במניות כי ו . 1,100מחזיק במניות החברה בער� נקוב של  המבקשנאמר כי  אישורת הבבקש

 14  אלה  במש� כל התקופה הרלוונטית. 

 15  . . 30,000, בסכו� העולה על 22.11.07במקור, רכש המבקש אגרות חוב של החברה ביו� 

 16  אגרות החוב הומרו למניות על פי הסדר נושי�.

 17שיווק ומכירה  ;ניהול ;הקמה ;פיתוח ;ראל והיא עוסקת ביזו�לדברי המבקש, החברה רשומה ביש

 18  של פרויקטי� בתחו� המקרקעי והבנייה.

 19אביב �בבורסה לניירות ער. בתלמניות החברה וניירות ער� אחרי� אשר הונפקו על ידה נסחרי� 

 20  ").הבורסה(להל: " בע"מ

 21 50%*חזיקה במחברה פרטית אשר  הבת, תחברמהו המניות המונפק של  80%*החברה מחזיקה ב

 22  חברה פרטית.  שא� היא החברה הנכדה, מהו המניות המונפק של 

 23הסכ� שליטה משותפת ע�  27.11.06ביו�  נער� בקשר להחזקה בחברה הנכדהצוי בבקשה כי 

 24  או חברה בשליטת�.  14*13משיבי� 

 25ממניות החברה הנכדה  50%*, באס.א�.טי.א�.א�.אר בע"מהחזיקו, באמצעות חברת משיבי� אלה 

 26  וכיהנו כחברי דירקטוריו בחברה הנכדה. 

 27  . 13הוא אביו של המשיב  14המשיב 

 28  נמחקו מבקשת האישור. 14*13משיבי� 

  29 

 30") כיה בתקופה הרלוונטית לתביעה, גבריאל(להל: " משה גבריאלמר  4המשיב בבקשה כי עוד נאמר 

 31  וכחבר דירקטוריו בחברה הבת ובחברה הנכדה., כמנהל הכללי של החברה 2011*2010בי השני� 

 32  בריאל ג� כחבר דירקטוריו החברה. גכיה  10.3.10עד ליו� 
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 1  ") היא חברה פרטית בשליטתו של גבריאל. ליבר(להל: " ליבר טאוור בע"מ 5המשיבה 

  2 

 3  החברות.") כיהנו בעת הרלוונטית כדירקטורי� באשכול הדירקטורי�ביחד: "להל  ( 12*6המשיבי� 

 4") כיה בעת הרלוונטית כיו"ר דירקטוריו החברה וכדירקטור ייני" :(להל  ירו� יינימר  6המשיב 

 5  בחברה הנכדה. 

 6  ) בע"מ.1979חברת גילאו� השקעות (הוא בעל השליטה בחברה באמצעות ייני  ,לטענת המבקש

 7  .כינוס נכסי�לאור העובדה כי נית נגדו צו  3.2.16ביו� כנגד ייני עוכבו ההליכי� 

  8 

 9כיה כדירקטור בלתי תלוי בחברה וכחבר בוועדה לבחינת ") אנטי�(להל: " רמי אנטי�מר  7המשיב 

 10  בוועדת הביקורת של החברה. כ דוחות כספיי� ו

  11 

 12כיהנה כדירקטורית חיצונית בחברה וכיו"ר ועדת ") לנדסמ�(להל: "  שריטל לנדסמ�גב'   8המשיבה 

 13  הביקורת בחברה.

  14 

 15, כחבר ועדת הביקורת בחברה ") כיה כדירקטור חיצונילבנברג(להל: " זאב לבנברגמר  9המשיב 

 16  וכיו"ר הוועדה לבחינת דוחות כספיי� בחברה. 

  17 

 18וכחבר בוועדה לבחינת דוחות כספיי� בחברה כיה כדירקטור ") נצר(להל: " ניר נצרמר  10המשיב 

 19  בחברה. 

  20 

21 כדירקטור בחברה מטעמ� של מחזיקי אגרות החוב כיה") שחר(להל: " אליהו שחרמר  11המשיב  

 22  . 27.3.12(סדרה ג') עד ליו� 

  23 

 24") רואה חשבו, כיה כסמנכ"ל הכספי� של החברה וכ ראש(להל: " מנשה ראשמר  12המשיב 

 25  חברת הבת. ב דירקטור כ

  26 

 27  טענות הצדדי�  .2

 28  טענות המבקש  א.

 29 אביב*לנאמר כי החברה החזיקה באמצעות חברת הבת והחברה הנכדה בקרקע בת ת האישורבבקש

 30  ..מיליו  200בשווי העולה על 

 31 – מתח� טווארסהחברה הנכדה הייתה בעלת זכות להירש� כבעלי� של נכס מקרקעי הידוע כ

 32  ").הפרויקט" או "הנכסמ"ר (להל: " 4500 *אביב בשטח של כ*מקרקעי בשכונת נווה צדק בתל
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 1 יוית ניגודולה רתנטע, כי במקו� לפעול להשגת המירב מ הנכס עבור החברות בוצעה עסקת פתל

 2  ענייני�.

 3הודיעה החברה כי החברה הנכדה , זמ קצר לאחר השלמת גיוס כספי� בהנפקת זכויות, 11.7.10יו� ב

 4ה חודשי�, עליה נמנה גבריאל, למת אופציה לתקופה של שלוש ,מנהלת משא ומת ע� קבוצת רוכשי�

 5   .סהנכ תשישלושה חודשי� נוספי�, לרכלניתנת להארכה ה

 6  לבקשת האישור.  7נספח צור� כעל ידי החברה וח המידי אשר פורס� והדי

 7סכו� של לחברה הנכדה ישול� נחת� הסכ� האופציה. לפי ההסכ�, באותו יו� לדברי המבקש, כבר 

7   8  . .מיליו  3חודשי� ישול� סכו� נוס� של בשלושה א� תואר� האופציה . האופציה עבור .מיליו

 9בתנאי�  .מיליו  200תמורת סכו� של  הנכסעוד נקבע בהסכ�, כי א� תמומש האופציה יירכש 

 10  הקבועי� בהסכ� המכר שצור� להסכ� האופציה. 

 11מהרווחי� שינבעו  20%ישולמו לחברה הנכדה  האופציה נקבע כי במקרה של מימושהסכ� האופציה ב

 12  . , כחלק ממחיר המימושפרויקטליה בקשר למקבל האופצ

 13מידי דווח כי וועדת הביקורת ודירקטוריו החברה אישרו את התקשרות החברה הדיווח הבמסגרת 

 14מהו  60%הנכדה בהסכ� האופציה לטובת חברה אשר גבריאל נמנה ע� בעלי מניותיה והוא מחזיק 

 15  המניות שלה.

  16 

 17  .לבקשה) 11(נספח נחתמה תוספת להסכ� האופציה  ,במועד שאינו ידוע למבקש ,בהמש�

 18פרויקט הבניית האופציה ומימוש  :לגבי שתי אפשרויותבתוספת להסכ� האופציה מופיעי� הסדרי� 

 19  סיחור האופציה על ידי ליבר.  או ליבר על ידי

 20  ישול� לחברה הנכדה סכו� השווה  *ופציה ויבוצע הפרויקט על ידי ליבר הוסכ� כי א� תמומש הא

 21  א' לתוספת להסכ� האופציה). 3.1(סעי�  מהרווחי� שינבעו מ הפרויקט 20%*ל

 22מקבל האופציה יתחייב לשל� לחברה הנכדה  * כי א� תסוחר האופציה לצד שלישי התחייבהליבר 

 23מהתמורה שתקבל ליבר עבור סיחור האופציה, בניכוי התמורה עבור האופציה  20%*סכו� השווה ל

 24  ב' לתוספת).3.1(סעי� סיחור לוהוצאות ליבר בקשר 

 25לדברי המבקש, כפי שידוע לו התוספת להסכ� האופציה לא אושרה על ידי וועדת הביקורת 

 26  ודירקטוריו החברה.

  27 

 28אביב את האופציה לחברת סיחרה נמסר לה כי ליבר דיווח מידי לפיו  מה החברהפרס 23.11.10ביו� 

 29  "). אביב(להל: "בנווה בצדק בע"מ 

 30נגע למצבו המשפטי של הנכס  *הראשו  :הותנה במספר תנאי� מתלי� 17.11.10מיו� הסכ� הסיחור 

 31ליבר  תשווק את כי  *השני ו באופ סופי וחלוט חלופת ייעוד המקרקעי למגורי�כי תאושר כ� שנדרש 

 32  . .מיליו  540תקבולי� מינימאלי של  כו�הפרויקט ותמצא רוכשי� לדירות בס
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 1יבר על ידי אביב בגי הסיחור האמור, א� הסכ� הסיחור ייכנס לתוק�, כי התמורה שתשול� ללדווח 

 2  ..מיליו  36 סכו� של תעמוד על

 3  לבקשה). 13(נספח " על פי ס. התקבולי� בפרוייקטתשול� לליבר תמורה "לכ� בנוס� 

  4 

 5לאחר חתימה על הסכ� הסיחור רכשו, לדברי המבקש, מנהלי החברות ומקורביה� דירות בפרויקט 

 6  אביב.מחברת 

 7  נערכה ישיבת דירקטוריו לקראת מימוש האופציה על ידי אביב. 3.3.1ביו� 

 8מהרווחי�  20%בישיבה זו הוצגה בקשת ליבר להסכי� לדרישת אביב להמיר את זכאות החברה לקבל 

 9  בסכו� קבוע.

 10 9.5אחוז מהרווחי� בסכו� של  20 *בסופה של הישיבה, החליטה החברה לאשר את המרת הזכאות ל

 11 . 657,000 *. ליבר התחייבה לשל� סכו� זה בתנאי� מסוימי� ולהוסי� לסכו� ס� של כ.ו מילי

 12  בגי עלות המימו בתקופת הארכת האופציה.

 13  וועדת הביקורת של החברה לא קיבלה החלטה בקשר להמרת הזכאות.

 14 .מיליו  200תמורת סכו� של  הנכסמכירת הסכ� ללאביב  הנכדה באותו יו�, נחת� בי החברה

 15  לבקשה).  22(נספח  .מיליו  10.15(הכולל את התשלו� בגי האופציה) ותשלו� חד פעמי של 

  16 

 17העמותה למע� התושבי� על ידי פרויקט נגד התוכניות לכעתירה שהוגשה בבקשה התייחס המבקש ל

 18  "). העמותה(להל: " בנווה צדק

 19  . 25.1.11ליבר הגיעה ע� העמותה להסכ� פשרה ביו� 

  20 

 21  בניגוד ענייני�.כולה בוצעה העסקה בבקשת האישור לטענת המבקש 

 22שהיה עד סמו� לביצוע העסקה חבר דירקטוריו ובזמ  גבריאלמהעובדות כי ל, לטענתו, עולה

 23באמצעות ליבר ששוויו עצו� נכס  תשיניתנה אופציה לרכ ,כיה כמנכ"ל החברה ההתקשרות

 24  שבשליטתו. 

 �25 הפוטנציאליי� הוענקה האופציה דווקא למנכ"ל המבקש ציי כי לא ברור מדוע מבי כל הרוכשי

 26  החברה. 

 27חודשי� ספורי� קוד� לכ התפטר העובדה כי לאור  ,דגיש כי הדברי� חמורי� א� יותרההמבקש 

 28  חברה. בדירקטור כהונתו כגבריאל מ

  29היו רואי� בעסקה כעסקה חריגה אשר טעונה אישור האסיפה הכללית. כדירקטור לו היה עדיי מכה

 30  לעקו� את הצור� באישור האמור.  התפטר במטרה ייתכ כי גבריאל , המבקש לדברי

 31  ככל שער� הקרקע עולה :ההתקשרות בעסקת אופציה מעצימה את ניגוד הענייני�עוד טע המבקש כי 

 32  ל אינטרס לממש את האופציה ולחברות אינטרס כי לא תמומש. גבריאליש 
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 , 1ויפיק רווחי עתק. צדדי ג' כי גבריאל יסחר אותה ל ניתנה האופציה איש לא התכוו כאשרכמו כ

 2פי �תמורה נוספת עלבתוספת " .מיליו  36גבריאל וליבר את האופציה תמורת למרות זאת, סיחרו 

 3  " אשר היקפה איננו ידוע למבקש. ס. התקבולי� בפרוייקט

  4 

 5הסתבר שגרסת המשיבי�  ,גילוי מסמכי�� הקוד� במסגרתו התבקש, כאמור, המבקש ציי כי בהלי

 6  היא תסוחר כלל לא הייתה קיימת.שהיא כי בעת שניתנה האופציה האפשרות  12*6

 7כדי להרוויח אל אפשרות זו גבריאל ניתב את העסקה מהר מאוד לראות כי נוכחו למרות זאת, ה� 

 . 8  סכומי עתק שהחברות יכולות היו להשיג לעצמ

 9  .דברי� להתרחשלבפזיזות� התירו א� , ה�היו מודעי� ל ;את הדברי� לנגד עיניה�ראו  12*6משיבי� 

 10 ת תנאי�לטענת המבקש, אפשרות סיחור האופציה בתוספת להסכ� האופציה מהווה הרע

 11   .משמעותית

 12מאפשרת היא . עצמומעלה תמונת מצב חמורה א� יותר מהסכ� האופציה להסכ� האופציה התוספת 

 13  .ק בשל כ� שהחזיק בה במש� מספר חודשי�לגבריאל לסחור באופציה ולהרוויח רווח עצו� ר

 14פרוטוקולי ישיבות הדירקטוריו עולה כי נושאי המשרה ובעלי השליטה מעיו בכי  ,וסי�ההמבקש 

 15  .עלו לטובת גבריאל וליברפחובת� לפעול למע החברות ואת זנחו 

   16 

 17  המבקש פירט את עילות התביעה העומדות לחברה כנגד המשיבי� השוני�.

  18גבריאל הפר את חובת האמוני� בכ� שפעל בניגוד ענייני� בי מילוי תפקידו  כי המבקשבי היתר, טע

 19  .לבי עניינו כבעל שליטה בליבר *בחברה ובחברה הנכדה 

 20ניצל הזדמנות עסקית של החברות לאור� כל שלבי העסקה. על כ, עליו להשיב לחברות את גבריאל 

 21  מלוא התמורה האישית שהפיק. 

 22וסי� המבקש, כי ייני הפר את חובת האמוני� שלו כלפי החברות בכ� שרכש דירה בפרויקט העוד 

 23והפר את חובת האמוני� כאשר פעל ייני המשי�  ,והעמיד עצמו במצב של ניגוד ענייני�. לאחר מכ

 24  לאישור הארכת האופציה ושינוי התנאי�. 

 25  ה� ושל מקורביה�.העניי האישי שלבדבר ייני לא מסרו מידע מלא ו גבריאל

  26 

 27וחלק� אושרו מבלי שנית שאישור� נדרש מהמהלכי� לא הובאו לאישור המוסדות כי חלק  ,עוד נטע

 , 28החברות לפיצוי זכאיות גילוי מלא אודות העניי האישי של נושאי המשרה או בעלי השליטה. לכ

 29  מליבר בגי הנזק שנגר� לה בשל ההתקשרות. 

  30 

  31 

  32 
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  1 

 2  ת היא הפרת חובת זהירות.עילת תביעה נוספת נטענ

 3כלפי החברות כחברי את חובת הזהירות  14*6משיבי� ההפרו כי לאור� כל שלבי העסקה טע המבקש 

"  4. ה� אפשרו לגבריאל ולליבר להפיק טובת הנאה מנכסי "התרשלוכ� בכוונה ובפזיזות והדירקטוריו

 5  .החברות ולא דאגו לאינטרסי� של החברות

  6 

 7את שר יפעל בחוסר תו� לב ושלא בדר� מקובלת בכ� שא ,בעל מניות מהותיכ ,גבריאלעוד נטע כי 

 8העשרת עצמו על חשבו החברות, וכ כאשר התפטר מדירקטוריו החברה א� המשי� ש� המהלכי� ל

 9  לכה בדירקטוריו חברת הבת והחברה הנכדה. 

 10כ� שהסתיר את עניינו ה וכ בעסקייני הפר את חובת ההגינות כבעל שליטה במסגרת מכלול פעולותיו ב

 11  .האישי

 12 היה לה� התעשרו שלא כדי כתוצאה מאישור העסקה בה  (אשר נמחקו מבקשת האישור) ייני ועזרא

 13  ייני נושא באחריות להתעשרות שלא כדי של מקורביו שרכשו דירות בפרויקט.. עניי אישי

  14 

 15לפרויקט והנזקי� שגרמו השבה של כל טובות ההנאה שהפיקו המשיבי� בנוגע הסעד שהתבקש הוא 

 16פי ס. התקבולי� �תמורה נוספת עלו" .מיליו  36ס� של  ,כאמור ,לחברות. טובות ההנאה כוללות

 17  " אשר קיבלה ליבר בגי סיחור האופציה. בפרוייקט

 18החברות להשבת כל רווח שהפיק מי מהמשיבי� ומקורביה� כתוצאה מהעסקאות זכאיות בנוס�, 

 19  לרכישת דירות בפרויקט. 

  20 

 21  . לבקשה) 24(נספח פנה המבקש לחברות בדרישה להגיש תביעה  17.12.14ביו� 

 22   לבקשה). 25(נספח התקבל מכתב תשובה במסגרתו נדחתה הדרישה  15.2.15ביו� 

  23 

 24אי דר� יעילה יותר להגשמת זכויות  ;סיכויי התביעה טובי� ;המבקש טע כי עילות התביעה ברורות

 25העלויות הכרוכות בניהול ההלי� אינ מקימות סיבה שלא ו ת האישורמאשר אישור בקשהחברה 

 26  לנהלו. 

 27נפל כשל חמור במנגנו הממשל התאגידי בחברה וכל הגורמי� האחראי� לו מתכחשי� כי  ,נטע

 28  ומסרבי� לטפל בו. 

 29  .וסי� המבקש כי הוא פועל בתו� לב וללא עניי אישיהעוד 

  30 

 31  (הדירקטורי�) 6*12 המשיבי�  תגובת  ב. 

 32ביה נבחנו במספר מישורי� במש� זמ ממוש� על ידי יטענו כי מדובר בעסקה שכל רכ 12*6המשיבי� 

. 33  אורגני� מקצועיי� ומנוסי� אשר הפעילו שיקול דעת עסקי נכו



  
  יפו �המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

    

  שקדי נ' גבריאל ואח' 53151�03�15 תנ"ג
  

     2018יולי  12                                                                                                                         
  

 46מתו�  8

 1תערבות בית המשפט בשיקול דעת הנהלת החברה וכי צדקה לההמבקש לא הראה כי קיימת ה

 2  קול הדעת העסקי.זכאי� להנות מהחזקה בדבר סבירות שי 12*6 משיבי�ה

 3  הדגישו את כלל אי ההתערבות ואת חריגותה של התובענה הנגזרת. 12*6המשיבי� 

  4 

 , 5לאור  ,מעניינה של בקשת האישור ואינכבר השלב בו אושרה עסקת האופציה נאמר כי לגופו של עניי

 6  .19.3.13החלטת בית המשפט מיו� 

 7  וחידושה. בקשת האישור מתמקדת למעשה בשלב הסמו� לפקיעת האופציה

 8לטענת הדירקטורי�, העובדה שהמבקש הוסי� לטעו כנגד עצ� ההתקשרות בעסקה יש בה כדי להעיד 

 9ופירטו את  הדירקטורי�הרחיבו בעניי זה חל מעשה בית די. על א� זאת, שכ על חוסר תו� ליבו 

 10  עסקה.ההתקשרות ב

 11שעמדו בפני ליבר שעה שרכשה  נטע, כי טענות המבקש ה בגדר חוכמה בדיעבד המתעלמת מהסיכוני�

 12  .את האופציה

 13מדובר בראש ובראשונה  ,א� א� ליבר הצליחה להרוויח מהאופציה שרכשהכי ציינו הדירקטורי� 

 14  ..דה רווחי� עצומי� בסכומי� של עשרות מיליוני כחברה הנלבעסקה אשר הניבה לחברה ו

 15, אשר הערי� יוס& זרניצקי ערכת השמאי מרההחברה הייתה בידי נכו למועד ההתקשרות בעסקה, 

 16, בחלופת המגורי� אשר טר� אושרה סופית על ידי 2010את שווי המקרקעי נכו לחודש פברואר 

 17  בלבד.  .מיליו  149*ועדות התכנו, בס� של כ

 AS 18במזומ ( .מיליו  210*סכו� של כאביב הגיע ללהנכס בו נמכר כי המחיר  ודגישההדירקטורי� 

IS .(  מדובר  19נקב מערי� השווי החיצוני עבור הנכס בחודש נובמבר בו במחיר גבוה ה מהמחיר המעודכ

 20ה מההצעה הגבוהה ביותר שקיבלה  ;).מיליו  170*לאחר ההתקשרות בהסכ� האופציה (כ ,2010

 21) וה מהסכו� שהועלה באופ בלתי מחייב על ידי יז� אחר, .מיליו  185החברה הנכדה עבור הנכס (

 22כגו שוני� " ותנאי� מצגי� מלאי�בכפו� ל" .מיליו  200 סכו� של', שהיה מוכ לשל� חג'גצחי מר 

 23  .העמותהדחיית ההלי� המשפטי בו נקטה 

 24ליבר לקחה על עצמה להשלי� את המשא ומת לפשרה מול  את העובדה כיציינו  הדירקטורי�

 25  העותרי� וכ לשאת בתשלו� הפשרה. 

 26בזמ אמת את הנכס המבקש לפיה נית היה למכור מקו� לטענת  איכי  ,הדירקטורי� ודגישהעוד 

 27  ..מיליו  236ו סכו� של אביב הסכימה לשל� עבורשכ  ,במחיר גבוה יותר

 28   .כס שונה במהותומדובר היה באותו שלב בנ

 29יו כמו ג� יתר טענות נתמכה בחוות דעת מתאימה, אשר לאשבמומחיות יתרה מזאת, מדובר בטענה 

 30  .המבקש של 

 31  הביא לדחיית הבקשה והתובענה. שיש בו כדי לובר בכשל מד
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 1  .באופ מטעה כנטע .מיליו  36*פער של כ �משק נואי ש"חמיליו  236 כמו כ, סכו� של

 2בגי  .מיליו  10*, יש להפחית כ.מיליו  31*פחתו לכאשר בהמש�  ,.מיליו  36אות� מתו� 

 3  אופציה ששולמה על ידי ליבר. ה

 4שיעור לאור  *ממנו  40%*מדובר בתוספת מוחלטת בגובה הסכו� האמור אלא בכ לאביחס לחברה 

 5  החזקותיה בשרשור בחברה הנכדה. 

  6 

 7סיימה החברה הלי� של הסדר חוב מול מחזיקי אגרות החוב  2010בתחילת שנת נאמר בבקשה כי  עוד

 8  במסגרתו, הועברה השליטה בחברה למחזיקי אגרות החוב.  ,שלה ואושר הסדר נושי�

 9אחת ההנחות הקריטיות אשר עמדו בבסיס הסדר החוב ובהוצאתו לפועל היה גיוס מהיר של מזומני�, 

 10  בעיקר ממימושי� של נכסי� בבעלות החברה. 

 11"הערת צירפו רואי החשבו של החברה  2010אי מבדוחות מ :אסטרטגיה זו פורטה בדוחות החברה

 12  יה הקרובות. נוכח הערכת� כי החברה לא תעמוד בהתחייבויות עסק חי"

 13מאוד למכור החברה ציינה במספר מקומות בדיווחיה כי לאור מצב השוק היא מעריכה שיהא קשה 

 14  את הנכסי� בבעלותה וכי מימוש כאמור לא יתרחש בקרוב. 

 15בעיקר רוכשי דירות, יחששו מהתקשרות בהסכמי�  ,לכ� יש להוסי� כי סביר להניח שצדדי� שלישיי�

 16  זה עתה השלימה הלי� של הסדר חוב מול נושיה.  ע� החברה כחברה יזמית אשר

 17במחיר העולה על  ,הנכס אליו מתייחסת הבקשהנכס מהותי, עלה בידי החברה למכור על א� כל זאת, 

 18     מחירו בספרי�.

  19 

 20הרוויח בעקיפי מהעסקה.  החברה כי אי חשיבות לכ� שג� מנכ"ל  וטענו ווסיפההדירקטורי� 

 21; העסקה עתידה הייתה להסב רווחי� טיעו אחרהעסקה הייתה לטובת החברה והמבקש לא ביסס 

 22נאי�; העסקה נעשתה כאמור במחיר גבוה מהנקוב בספרי� ומההצעה הגבוהה ביותר שניתנה; 

 23  ציניי�.העסקה נבחנה על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריו במסגרת מספר דיוני� מעמיקי� ור

 24אי לבקשת האישור תוחלת ג� מפני שמחיר העסקה ותנאיה אושרו על ידי צד ג' בלתי תלוי שהיה לו 

 25  כי לא היה מסכי� לביצוע עסקה שאינה טובה.  ורעניי ישיר בנכס, כאשר בר

 26מש� בחברה הנכדה ממניות ה 50%*ב ,כאמור ,אשר החזיקה 14 *ו 13המשיבי� מדובר בחברה בבעלות 

 27  . נכסלפני שעלתה סוגיית מכירת השני� 

  28  תנאי העסקה.  בדברצד ג' זה הוא שהוביל את מהל� מכירת הנכס וניהל את המשא ומת

 29  מי מטעמה. על ידי כי המשא ומת לא נוהל על ידי נושאי המשרה בחברה או  ודגישההדירקטורי� 

  30 
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 1אישור טעונה  תההיי ההתקשרות בהסכ� האופציהלפיה  ,לטענת המבקשהתייחסו הדירקטורי� 

 2שכ בשלב מסוי� לפני העסקה כיה גבריאל  ,האסיפה הכללית בחברה כעסקה חריגה ע� דירקטור

 3  . בחברה כדירקטור

 4לפני ההתקשרות בעסקה, אגב הסדר זמ רב , 10.3.10גבריאל התפטר מהדירקטוריו ביו� לדבריה�, 

 5  . 2010דש פברואר הליכי� שהושלמו שבועות קוד� לכ בחו  * החוב והעברת השליטה

  6 

 7, האפשרות לסיחור נת המבקשבניגוד לטע ,הדירקטורי� כיהדגישו  – באשר לסיחור האופציה

 8  לכתחילה.מהאופציה הייתה קיימת בהסכ� האופציה 

  9 

 10  . ת תביעהעילקיימת כל כי לא טענו הדירקטורי�  – הארכת האופציהבאשר ל

 11  הארכת האופציה נבחנה בדיו מעמיק ורציני על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריו החברה. 

 12הדירקטורי� פירטו את השיקולי� השוני� שנשקלו בעניי זה ואת המסקנה אליה הגיעו לפיה החברה 

 13  לא תיפגע מבחינה כלכלית כתוצאה ממת הארכה.

 14ה שהייתה נדרשת לחברה על מנת משמעותית מההכנ ההארכת האופציה קצרתקופת יתרה מכ�, 

 15   .לפתוח בהלי� למציאת עסקה חלופית והעלויות הכרוכות בכ�

 16לנהוג בתו� לב כלפי ליבר אשר רכשה את האופציה בכס� מלא והשלימה שיווק של היה על החברה 

 17  . מהפרויקט 80%

 18ויקט. לולא קיבלה אישור עקרוני לקבלת ליווי בנקאי וממילא הייתה מושקעת בקידו� הפר ליבר א� 

 19על ידי עורכי הדי של החברה דאז, כי  דירקטורי�נהגה החברה בתו� לב, סביר להניח, כפי שנמסר ל

 20היה מעכב את מכירת הנכס לשני� הלי� זה   .הייתה עומדת בפני הלי� משפטי אל מול ליבר ואביב

 21  ארוכות. 

 22נמכר לצדדי ג'. ג� א� היה  לא זו א� זו, אותה עת כבר היה מדובר בנכס שונה לחלוטי במהותו אשר

 23מכירות, ללא ליווי בנקאי  80%" לידי החברה, הייתה החברה ניצבת בפני פרויקט ללא חוזרהנכס "

 24  בשל אי השלמת העסקה.  "נכס פגו�"תווית של  נכסדבוקה לאשר כ

 25 כאשר  ,כי נוכח משאביה המוגבלי� של החברה ובשי� לב להתנגדותו של דוד עזרא והדירקטורי� ציינ

 26יכולה   החברה  לא הייתה * עסקהאת הללא הסכמת כל בעלי המניות בחברה הנכדה לא נית היה לבצע 

 AS IS .  27למכור את הנכס לצד ג' הוא ליזו� בעצמה את הקמת הפרויקט וכל שנותר היה 

 28לחברה היו אותה עת התחייבויות כספיות ומשפטיות מהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') 

 29אשר מנעו ממנה אפשרות ליזו� פרויקט כה עתיר סיכו ומשאבי� בניגוד למדיניות שהותוותה על ידי 

  30  מימוש נכסי�.  –הדירקטוריו

  31 

  32 
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  1 

� 2  בעניי זה לא קמה עילת תביעה.ג� נטע כי  – בסכו� קבוע האחוזי� מהרווחי� 20המרת רכיב  בעניי

 3לאחר דיו מעמיק ומקי� ולאחר התקבלה החלטה בי היתר, נאמר על ידי הדירקטורי� כי ה

 4  שהדירקטורי� בחנו את התחשיב שערכה ליבר. 

 5  במסגרת ההחלטה נקבעו מספר כללי� ויש לראות בהחלטה החלטה עסקית סבירה לטובת החברה.

 6כדי להבהיר את ורק נוס� להתקשרות בתוספת להסכ� שכ היא נועדה א�  הלי� אישורלא נדרש 

 7  האחוזי�.  20להסכ� האופציה הד ברכיב  20משמעותו של סעי� 

  8אישרו את ההתקשרות אשר מדובר במימוש אופרטיבי של החלטות ועדת הביקורת והדירקטוריו

 9  .בהסכ� האופציה

 10" וכ ח השתתפות ברווחי� במתכונת רחבה יותרעל החברה לטפל בניסוכי "ע בהסכ� האופציה נקב

 11  ". הוצאות השיווק וניהול שיימשכו מהפרויקטכי עליה להגדיר מראש את "

  12 

 13כי כל רכיבי העסקה נבחנו במספר מישורי�, במש� זמ ממוש�, על ידי אורגני�  ודגישההדירקטורי� 

 14  . שיקול דעת עסקי נכו� וסבירנפרדי� ומנוסי� אשר הפעילו 

 15  רי� פעלו בתו� לב ולטובת החברה. הדירקטו

 16דובר היה בהזדמנות עסקית אטרקטיבית. ה� א� התייחסו מ� סבורי�, ג� כיו�, כי דירקטוריה

 17  " מצד מנכ"ל החברה. אישי עניי�בכובד ראש לאפשרות קיומו של "

 18קבלת ההחלטות הקשורות, מבלי שנושאי דר� פעלו ללא ניגוד ענייני� והחמירו ב דירקטורי�ה

 19  נוטלי� חלק בדיו או בקבלת ההחלטות.  *המשרה לה� היה לכאורה עניי אישי 

 20כי בשי� לב לעובדה שגבריאל כיה אותה עת כמנכ"ל החברה, אושרה  הבהירוהדירקטורי� 

 21  . ההתקשרות בהסכ� האופציה כעסקה חריגה ע� נושא משרה בוועדת הביקורת ובדירקטוריו

  22 

 23בהחלטה  *המבקש לא הראה כי בנסיבות העניי קיימת עילה להתערבות חריגה בשיקול דעת החברה 

 24  . א� לאו הא� להגיש תובענה

 25בעל השליטה החדש והדירקטוריו החדש, לה� אי כל קשר לבעלי השליטה הקודמי�, בחנו את 

 26הדברי� וא� קיבלו חוות דעת משפטית מעור� די חיצוני חדש לפיה אי מקו� להגשת תביעה, וכ� 

 27  הוחלט. 

 28א� לא לקח חלק בבחינת הנושא  ,המשי� לכה ג� בדירקטוריו החדש לבנברגבהקשר זה צוי כי 

 29  ובהחלטות שהתקבלו בדבר אי הגשת התביעה.  

 30אשר הייתה מודעת לעסקה על כל רכיביה ושלביה והיה בידה לפעול כנגד  ,כי רשות ניירות ער� ,צוי

 31החברה או מי מטעמה, לא נקטה בהליכי� כלשה� כנגד מי מהמשיבי� והסתפקה בחליפת המכתבי� 

 32  ופרסומ� בפומבי.לבקשה)  15*14(נספחי� 
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 1 2007בחודש יוני עוד שהחברה העניקה לה�  כתבי פטור ושיפויכי ממילא חלי�  ו� טענהדירקטורי

 2  .לתגובה זו) 11*9(נספחי� 

 �3 עולי� כדי כוונה או פזיזות. בהתנהלות� הרי שאי ההיו פגמי� א� נהגו בתו� לב וא� הדירקטורי� 

 4  לפיכ�, מוגני� הדירקטורי� על ידי כתבי הפטור. 

 5זהירות בכוונה או בפזיזות רק במטרה לנסות להתגבר על כתבי הפטור  המבקש טע להפרת חובת

 6  והשיפוי. 

  7מטילה קלו ועל כ רמת ההוכחה המדובר בטענה המייחסת לדירקטורי� למעשה הטעיה בזדו

 8  הנדרשת גבוהה מהרגיל בעוד שהמבקש, כאמור, לא עמד בכ�. 

 9רמי אוסטרובסקי נ' חברת  12*09*10466תנ"ג (מחוזי מרכז) הפנו הדירקטורי� לקביעות בבהקשר זה 

 10  "). עניי� אוסטרובסקי) (להל: "9.8.15(פורס� בנבו,  השקעות דיסקונט בע"מ

   11 

 12  טענו כי לא מתקיימי� התנאי� לאישורה של התביעה כתביעה נגזרת. הדירקטורי�

 13המבקש הסתפק ברסיסי  התביעה איננה לטובת החברה; היא נעדרת תשתית ראייתית לכאורה, שכ

 14יבל לידיו בשלב זה את מלוא המידע והמסמכי� כי המבקש כבר קחר� העובדה מידע בלבד. זאת, 

 15  באופ המצמצ� את פערי המידע ומטיל עליו, למעשה, נטל הוכחה מוגבר. 

  16 

 17  ")החברה הנכדה(להל כאמור: " 3טענות המשיבה   ג.

 18, החזקתו וניהול� של נכסה הייתה רכישת הכי פעילותה היחידבתגובתה דגישה ההחברה הנכדה 

 19  הליכי� לשינוי ייעודו והשבחתו. 

 20האמור נרכש במימו שהעמידו לחברה הנכדה בעלי המניות וכ במימו בנקאי. מימו זה מטבעו הנכס 

 21  נשא ריבית ועל כ היו לחברה הנכדה חובות אשר תפחו. 

 22העיקריי� לשינוי ייעוד המקרקעי את כלל ההחלטות וההליכי� החברה הנכדה פירטה בתגובה 

 23  . הליכי שינוי הייעוד מאבק� של גורמי� שוני� כנגדאת למגורי�, ו –משרדי� מ

  24 

 25  ההתקשרות בהסכ� האופציה* 

 26  לגורמי� מובילי� בשוק הנדל". נכס לטענת החברה הנכדה, ניסתה היא למכור את ה

 27יקר הדורש השקעת הו נכבד ויכולות שיווקיות במכירת מספר גדול של דירות יוקרה.   נכסמדובר ב

 28  . נכסהא� בקשיי� ועל כ היה קשה א� יותר למכור ה תבתקופה הרלוונטית הייתה חבר

 29משאי� ומתני� שניהלה החברה הנכדה בעניי לא הבשילו לכדי עסקה, א� לא בתנאי� נחותי� מתנאי 

 30התנו את עצ� התשלו�  ,כאמור ,מו מול ליבר. הגורמי� עימ� נוהל משא ומתהאופציה שהוסכהסכ� 

 31  למגורי�.  נכס הואבתנאי� שוני� ובעיקר בקבלת אישורי� סופיי� לפיה� ייעוד ה
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 1עניי בייעוד זה ואי הוודאות שינוי בתנאי בעייתי נוכח ההליכי� השוני� שננקטו כנגד מדובר 

 2  תוצאת�. 

 3כל משא ומת שנוהל בעניי וכל ההצעות שהתקבלו  ,ללא יוצא מ הכלל ,דגישה כיההחברה הנכדה 

 4  היו בתנאי� נחותי� מהעסקה שנחתמה לבסו� והושלמה. 

 5וסיפה החברה הנכדה כי הצעת ליבר היה בה, בהנחה שתתממש, כדי לכסות את מלוא חובותיה העוד 

 6  וכ להותיר רווח ניכר. 

 7קיבלה את כל  גבריאל בעסקה והובהר לה כי החברה שלהחברה הנכדה הייתה מודעת לעניי האישי 

 8   .האישורי� הנדרשי� לעסקה. לכ, לא ראתה כל היגיו בוויתור על העסקה הטובה לאור העניי האישי

  9 

 10שלא קיימת תשתית נקבע בקשה לגילוי מסמכי� בבית המשפט בהחלטת   הדגישה כיהחברה הנכדה 

 11רות בהסכ� האופציה. באותה החלטה ג� נקבע כי יש ראייתית כנגד מי מהמשיבי� בגי עצ� ההתקש

 12  . של העסקה לקבל את טענת השיהוי כנגד המבקש בכל הנוגע לשלב זה

  13 

 14  לאביב * סיחור האופציה

 15, עוד בהסכ� האופציה ניתנה בקשת האישורב י בניגוד לנטעציינה, בי היתר, כהחברה הנכדה 

 16  למקבלת האופציה אפשרות לסחרה לצד ג', ללא צור� בהסכמת החברה הנכדה. 

  17 

 18  * הארכת האופציה

 19כי הסכימה להארכה מפני שבאותה עת הייתה מעודכנת בהתקדמות ליבר   נההחברה הנכדה טע

 20  .ירת העסקהבעסקה, בי היתר בתחו� התכנוני ובשיווק הפרויקט, וידעה כי ליבר על ס� סג

 21עד ליו�  21.1.11על הארכת האופציה שאמורה הייתה לפקוע ביו�  חברההחברה הנכדה הודיעה ל

 22  .3.3.11ולאחר מכ עד ליו�  26.2.11על הארכתה בחודש נוס� עד ליו� ; 26.1.11

 23כל יתר תנאי הסכ� האופציה ימשיכו לעמוד וכי  לפיהבהתא� לקבלת התחייבות ליבר  כל זאת,

 24  ו.תביא לפגיעה כלכלית כלשהההארכה לא 

  25 

 26לו הייתה מסרבת להארי� את האופציה ומוכרת בעצמה את הנכס אידגישה החברה הנכדה, כי העוד 

 27עשיית עושר משו� מדובר בהתנהלות עסקית שאינה מקובלת אשר יש בה היה לאביב, כעצת המבקש, 

 28  ולא במשפט. 

  29 

 30  האחוזי� מהרווחי� בסכו� קבוע 20* המרת רכיב 

  31החברה הנכדה כי קבלת תשלו� וודאי ומידי המבוסס על תחשיב הרווח העתידי  הרכיב זה טענלעניי

 32  מידי.  ואשהוצג לה, הייתה עדיפה על פני תשלו� מותנה שאינו וודאי 

  33 
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 1  * כלכליות העסקה

 2מיליו  149על  ,כאמור ,עמד 3.2.10כי שווי המגרש לפי חוות דעת שמאי מיו�  דגישהה החברה הנכדה

. .  3 

 4תוספת מע"מ.  ב .מיליו  10*כשל מצטבר סכו� החברה הנכדה קיבלה בגי האופציה על הארכותיה 

 5   ..מיליו  210.1הגיעו לכדי  נכסבגי ההכנסותיה 

 6  הסכומי� המצויני� בבקשת האישור מעידי� על חוסר הבנת העסקה.

  7 

 8  * לא מתקיימי� התנאי� לאישור התובענה כנגזרת

 9ש לא עמד בנטל המוטל לפתחו, לא הוכיח עילת תביעה ולו לכאורית ולא לטענת החברה הנכדה, המבק

 10  את סיכויי הצלחת התביעה. 

 11  נמכר בפחות משוויו ולא ציר� הערכת שווי שתתמו� בכ�.  נכסהמבקש לא טע כי ה

 12הארכת האופציה אינ סבירות או בדבר החלטות ניח תשתית ראייתית לכאורה לכ� שההמבקש לא ה

 13  חריגה משיקול דעת עסקי סביר. התקבלו תו� כי 

 14לכאורה לכ� שא� החברה לא הייתה מאריכה את  הניח תשתית ראיתיתלא המבקש יתרה מכ�, 

 15  . נכסהאופציה היא הייתה מצליחה להרוויח יותר בגי ה

  16 

 17  1*2המשיבות תגובת   ד. 

 18ראיה על כ� טענו כי קיימות מספר עילות לסילוק התביעה על הס�: המבקש לא הציג  2*1המשיבות 

 19  שהוא בעל מניות בחברה וקיומ� של כתבי פטור והתחייבות לשיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה.

 20  פרטו א� ה באריכות את ההליכי� השוני� שהתקיימו במהל� אישור העסקה. 2*1המשיבות 

 21 העובדה כי במועד משלוח מכתבלפנייה המקדמית של המבקש וציינו את כמו כ, התייחסו המשיבות 

 22  . למעט דירקטור חיצוני אחד ירקטורי�הדבעלי השליטה ו ו כלתחלפהדרישה ה

 23קיבל דירקטוריו החברה  *במכתב הדרישה שנשלח על ידי המבקש לצור� בחינת הטענות המפורטות 

 24  על ידי יוע2 משפטי חיצוני.חוות דעת משפטית החדש 

 25  ה.נאספו ונבחנו מסמכי� רלוונטיי� הנוגעי� לעסק הלש� קבלת החלט

 26כתבי הפטור והשיפוי והיעדרו של  ;לאור חוות הדעת ובהינת עלויות הגשת התביעהלאור בדיקה זו; 

 27החליט הדירקטוריו לדחות  –כיסוי ביטוחי לנושאי המשרה במקרה של הגשת תביעה על ידי החברה 

 28  שכ הגשת התובענה אינה לטובת החברה.  תו של המבקש,את דריש

 29למי אופ מיודע, על ידי דירקטורי� עצמאיי� ובלתי תלויי� ללא זיקה ההחלטה התקבלה בתו� לב וב

 30  משיבי�.מה

 31  .ג� משיבות אלה הדגישו את העובדה כי התביעה הנגזרת היא מוסד משפטי חריג
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 1הפנו לפסיקה לפיה על בית משפט לבחו בראש ובראשונה את שיקול הדעת אשר הפעיל  2*1המשיבות 

 2שצוינו בפניית עילות הכי החברה לא תתבע את נושאי המשרה בגי  כאשר הכריע *דירקטוריו החברה 

 3  המבקש.

 4כי יש להחיל על החלטת דירקטוריו החברה שלא להגיש תביעה כנגד נושאי  בפסיקה, עוד נקבע

 5  המשרה את כלל שיקול הדעת העסקי.

 6 תנ' אורמאלטמ�  12*02*32489להחלטה שניתנה בתנ"ג  , בי היתר,2*1בהקשר זה היפנו המשיבות 

 7  .ע� נ' אל על בר 12*03*38591בתנ"ג  וכ להחלטה תעשיות בע"מ

 8כי החלטת הדירקטוריו התקבלה א� ורק על ידי דירקטורי� בלתי נגועי� אשר לא כהנו  ,נטע

 9  .14*4בדירקטוריו החברה בתקופה הרלוונטית לבקשה ואי ה� קשורי� בדר� כלשהי למשיבי� 

 10אופ מעמיק ויסודי מסמכי� הקשורי� לעסקה לרבות ההחלטה התקבלה לאחר שנבדקו ב

 11  פרוטוקולי� של וועדת הביקורת ודירקטוריו החברה.

 12הדירקטוריו ד בכל החלופות העומדות בפני החברה וההחלטה התקבלה לאחר דיו מקי� על בסיס 

 13  מידע מלא וחוות דעת משפטית חיצונית בתו� לב וללא כל ניגוד ענייניי�.

 14שלא  תוטוריו הגנת שיקול הדעת העסקי ואי עילה להתערבות בית משפט בהחלטלכ, קמה לדירק

 15  להגיש את התביעה.

  16 

 17  :לגופ של הטענות 2*1 ותכמו כ, התייחסו המשיב

 18  ההתקשרות בהסכ� האופציה* 

 19  .רטו את הרקע העובדתי הרלוונטי לרכיב זה של העסקהיפ 2*1המשיבות 

 20כדי והייתה לטובת החברה. העסקה אושרה לאחר לטענת, ההתקשרות בהסכ� האופציה אושרה 

 21הלי� סדור ואחראי בדירקטוריו במהלכו נבחנה העסקה לצד חלופותיה ובמסגרתו נית גילוי מלא 

 22  בעל עניי בליבר.   היותו של גבריאל  דברב

 23ציינו כי ועדת הביקורת א� עמדה על כ� שיש להתנות את אישור העסקה בקבלת מזכר  2*1המשיבות 

 24על מנת להבטיח כי העסקה המוצעת היא  ,� של כל המגעי� שהתקיימו ע� רוכשי� פוטנציאליי�מסכ

 25  אכ הטובה ביותר. 

  26 

 27  * הארכת האופציה

 28, ההחלטה על ההארכה הנוספת של האופציה בחודשיי� הייתה סבירה, שעה 2*1לטענת המשיבות 

 29ועל נכונות אביב לשל� בעד  שהיה ידוע לחברה על ההתקשרות בהסכ� הסיחור בי אביב לבי טאוור

 30  נקבע בהסכ� האופציה. אשר יותר מ נכסה
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 1סבירות ההחלטה באה לידי ביטוי ה בשי� לב לשלבי� המתקדמי� של העסקה, ה בשי� לב למצבו 

 2  וה בשי� לב להסכמות שבי ליבר לבי אביב.  נכסהתכנוני והמשפטי של ה

  3 

 4  האחוזי� מהרווחי� בסכו� קבוע 20* המרת רכיב 

 5כי מדובר בהחלטה סבירה שהתקבלה לאחר הלי� בחינה סדור  2*�1 בעניי זה טענו המשיבות ג

 6  ושקול. 

 7לא ראתה בהמרה האמורה משו� עסקה חדשה או שינוי תנאי� שהצרי� אישור  יתרה מזאת, החברה

 8  .ה המקוריתעסקהוועדת הביקורת, אלא דר� להבטיח את תשלו� התמורה על פי 

 9כנגד גבריאל בגי הפרת חובות אמוני� כלשהי לחברה עילות תביעה י לא קמה בסופו של דבר נטע, כ

 10  או כנגד הדירקטורי� בגי הפרת חובות זהירות. 

  11 

 12  4*5ת המשיבי� תגוב   ה.

 13 שאלה פורטו כל שלבי העסקה כפי  לשעל השתלשלות הענייני� והרקע העובדתי  וחזר 5*4המשיבי� 

 14  בתגובות יתר המשיבי�. 

 15כוח החברה, עו"ד שרמ,  הסביר בא  להתקשרות בעסקת האופציה,ביחס  הוסיפו כיאלה משיבי� 

 16אופציה מול גבריאל, וכי אי צור� הקשר בעסקת תאי מניעה שהחברה הנכדה תכי לדירקטורי� 

 17  באישור אסיפת בעלי המניות אלא באישור ועדת הביקורת. 

 18שתה כחלק מהשינויי� בעקבות אישור התפטרותו של גבריאל מדירקטוריו החברה נעכי  ,עוד נאמר

 19לפיה גבריאל התפטר על מנת להימנע  ת המבקשהסדר החוב וחילופי השליטה. לפיכ�, אי שחר לטענ

 20  ידי האסיפה הכללית. על מאישור הסכ� האופציה 

 21הלוואות שהעמידו לחברה לאור , נכסלמכור את ה 14*13רצו המשיבי� הדגישו את  5*4המשיבי� 

 22  לפרוע. אפשרותה היה ב לאאות הנכדה 

 23מיליו ש"ח מתו� התמורה ששילמה ליבר עבור האופציה שימש לפירעו  9.5של  כו�בדיעבד, ס

 24  . 14*13הלוואות הבעלי� של המשיבי� 

 25  .אינטרס משמעותי לקבל מחיר מרבי עבור הנכס ההי 14*13משיבי� לכי מכא עולה, לטענת�, 

 26שהסכימה אביב לשל� הוא הכולל המבקש כסכו�  צייאותו כי הסכו�  ,5*4המשיבי�  ודגישהעוד 

 27 .לגזור את הנזק הנטע לחברהממנו ביקש  .מיליו  246סכו� של המבקש טע כי מדובר ב –שגוי 

 28המהווי� את הסכו� הקבוע  .מיליו  10.1; .מיליו  200( .מיליו  236של  כו�מדובר בסלמעשה, 

 29מיליו  36 –בעבור האופציה  .מיליו  26*בגי זכות החברה לקבלת נתח מרווחי מימוש האופציה; ו

 30  )..מיליו  10בניכוי דמי האופציה הראשוניי� בס�  .
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  1מהווה את הוצאתו לפועל של הסכ� היא י כ 5*4המשיבי�  ובהירה * התוספת להסכ� האופציהלעניי

 2האופציה המקורי, אשר אושר כדי. התוספת באה להיטיב ע� החברה הנכדה ולהבהיר כי בי א� 

 3 20%יהא עליה לשל� לחברה הנכדה  –האופציה את ליבר תקי� בעצמה את הפרויקט ובי א� תסחר 

 4  מכל רווח שינבע לה. 

 5אי הדבר   *לא אושרו כדי  סכו� קבועלהאחוזי�  20 *הושינוי רכיב התוספת  א�יתרה מכ�, ג� 

 6  .מוביל לבטלות אוטומטית של ההחלטות האמורות

 7לדחות את דרישת המבקש להגיש בדבר ביטול אות החלטות אלא החליטה קיבלה החלטה  לאהחברה 

 8  .עהיתבאת ה

 9כאשר א�  ;שהחדהשליטה הבעלת , כאמור, לאחר שהוחל� הדירקטוריו על ידי התקבלהזו החלטה 

 10  יועצי� משפטיי� חדשי�.  זאת על פי ייעו2 משפטי שלה וחבר" אינו מכה בנגועי�אחד מהגורמי� ה"

  11 

  12כי האופציה כפי שנוסחה בהסכ� המקורי  5*4המשיבי�  וטענ * סיחור האופציה לחברת אביבלעניי

  13  גבלה על עבירותה. ההייתה במפורש אופציה סחירה שאי

 14  .תהא זכאית לתמורה נוספתמסוימי� ליבר בתנאי� עוד נאמר, כי סוכ� ש

  15 

 16כי בניגוד לטענת המבקש,  5*4המשיבי�  וטענ * מהרווחי� בסכו� קבוע �20%להמרת הזכאות לבאשר 

 17מכל רווח שינבע  20%הסעי� הרלוונטי בהסכ� האופציה קבע במפורש כי ליבר תשל� לחברה הנכדה 

 18  ".בקשר לפרוייקטלה ממימוש האופציה ולא מכל רווח שינבע לה "

 19  בהרחבה מדוע המרה זו היטיבה מאוד ע� החברה הנכדה. פירטו   5*4המשיבי� 

 20 לא כ. מלאיגבוה משמעותית מזה שהיה נכנס לקופתה ההובטח לחברה הנכדה סכו� מזומ חד פעמי 

  21 

 22 ,מרצונה של אביב לאההמרה של התנאי לא נבעה מצור� של ליבר, אכי  5*4המשיבי� הבהירו בנוס�, 

 �23 החברה קשורה ע שארביקשה שלא להיא� ביקשה לדעת מה מחיר העסקה שעליה לשל� ור שא

 24  הנכדה לטווח ארו�. 

  25 

  26, בנוס� על שנטע כבר על ידי 5*4המשיבי�  וטענ * הארכת הסכ� האופציה בחודשיי� נוספי�לעניי

 27המשיבי� האחרי� בנדו, כי מת הארכה היא פרקטיקה נוהגת בשוק הנדל", במיוחד שעה 

 28  .שהאופציה על ס� מימוש ולאחר שמקבל האופציה עמל רבות על מימושה

 29  הייתה עולה כדי חוסר תו� לב קיצוני.  ת האופציהאי הארכת תקופ

  30 

 31כי בניגוד לטענת המבקש לא  5*4המשיבי�  וטענ � להפרת חובת האמו� על ידי גבריאל באשר לטענות

 32בהסכ� שנכרת ע� החברה מדובר גזילת הזדמנות עסקית של החברה. זאת, שכ של מדובר במקרה 

 33  עצמה ולא מול צד ג'. 
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 1מוש החברה ידעה את מלוא המידע ובחרה במודע ולאור צרכיה שלא להתקשר בעסקה אחרת מלבד מי

 2  הנכס. 

  3 

 4  תשובת המבקש לתגובות  ו. 

 5  במסגרת בקשת האישור.על ידו טענות אשר הועלו הבמסגרת תשובתו לתגובות, חזר המבקש על 

 6כמו כ, טע המבקש כי לא עומדת לדירקטורי� הגנת שיקול הדעת העסקי בקשר להחלטה כלשהי 

 7  אשר התקבלה על יד� בקשר לעסקה.

 8עולה שגבריאל לא גילה לדירקטורי� את היק� מעורבותו בעסקה. מתגובות המשיבי� המבקש טע כי 

 9מחזיק הוא בהמש� מסר כי  .תחילה, הציג מצג לפיו הוא רק אחד מרוכשי הדירות בקבוצת הרכישה

 10  . 50%*בלבד ממניות ליבר ולאחר מכ מסר כי מחזיק ב 10%

 11משיכו לדו בעסקה בלבד הוא שגוי, ה 10%כאשר גילו הדירקטורי� כי המצג באשר להחזקה של 

 12ואישרו אותה מבלי שנית למצג זה כל הסבר. העובדה כי גבריאל מחזיק ברוב הזכויות לא הוצגה 

 . 13  לחברי הדירקטוריו, אשר שאלו והתעניינו א� ג� ע� גילוי הדברי� לא עשו דבר בנדו

 14עליה�  דגיש כי עוד בהתחלה היה ברור לדירקטורי� הקושי בעסקה וה� הבינו כי חובהההמבקש 

 15  לברר מה חלקו של גבריאל בה.

 , 16המבקש כי טענת הדירקטורי� לפיה הסתמכו באופ מלא על המידע שנמסר לה� על ידי טע כמו כ

 17יכולי� לסמו� על המנכ"ל ושותפו שעה שאלו אי הדירקטורי�  .אינה יכולה לעמוד * החברה והנהלתה

 18ניצבי� בצידה השני של העסקה. הדירקטורי� ג� אינ� יכולי� להסתמ� על כ� שגור� אחר, דוד 

  19חובת הפיקוח החלה בכדי לעמוד ה בזעזרא, אישר את העסקה ולהניח שמדובר בעסקה טובה. אי

 20  עליה�. 

  21 

  22של  כו�כי בעבר הציעו עבור הקרקע ס 12 המשיב ציי 17.5.10ביו� שהתקיימה בישיבת הדירקטוריו

 23ניכר הרצו בישיבה לחסו� בירור העניי ולא נמסר לחברי הדירקטוריו  . ע� זאת,.מיליו  213*כ

 24  מידע נוס� על שווי הנכס. 

 25כי הוא נגוע בעניי  6.7.10כי יש פסול בכ� שייני, אשר הצהיר בדירקטוריו ביו�  ,עוד טע המבקש

 26שהוא וגבריאל קשורי� בעסקה אחרת, הוא הוא שהיה אמו על בחינת האפשרות לביצוע  אישי משו�

 27  עסקאות אחרות בקשר ע� הנכס. 

 28  המבקש, המשא ומת ע� קבוצת חג'ג' לא מוצה. לדברי 

 29האופציה בזמ הסכ� יתרה מכ�, חברי הדירקטוריו מיהרו להסמי� את ייני לחתו� על מסמכי 

 30לברר את באמת שהתנהל משא ומת מול גורמי� אחרי�. מכא, שהדירקטורי� לא התכוונו 

 31  האפשרות לבצע את העסקה ע� אחרי�. 
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 1ברי הדירקטוריו לא קיבלו טיוטה של הסכ� המכר והסכ� האופציה לפני הדיו חוסי� כי ההמבקש 

 2  . 6.7.10במסגרתו הובאה העסקה לאישור נוס� ביו� 

 3לי ג� על כ� שהתקיימו דיוני� בהרכב שכלל לסירוגי ישיבת דירקטוריו ולאחר מכ ועדת הקש המב

 4ביקורת ושוב ישיבת דירקטוריו, באופ פסול. לפיכ�, ועדת הביקורת לא מילאה תפקידה כראוי 

 5  ללא דיו. מעבר לכ�, גבריאל נכח בדיוני� האמורי� בניגוד לדי.  הוקיבלה את ההחלט

 6הדיו שידעו כי , מבלי 13.7.10תנאי האופציה ביו� בחברי הדירקטוריו קיימו דיו  ,קשלטענת המב

 . 7  מיותר משו� שהסכ� האופציה כבר נחת� יומיי� קוד� לכ

  8 

 9מתגובות המשיבי� כל טע� להארכת האופציה בחודשיי� נוספי� לא עולה  כי בנוס�, טע המבקש

 10  חשבו החברה.  על �רצו להתחשב בהולבד שיקולי מס של ליבר 

 11בהקשר זה כי גבריאל, בניגוד לנטע על ידי המשיבי� וכעולה מפרוטוקול הישיבה, לא הודיע נטע עוד 

 12  לדירקטוריו במועד בו ביקש את ההארכה הנוספת כי יממש את האופציה. 

 13לטענת המבקש, בי מועד רכישת הדירה על ידי  ,זמני� המחשידהההמשיבי� לא התייחסו לסמיכות 

 14  לא התייחסו לכ� שמקורבי ייני רכשו דירות בפרויקט עוד לפני ההארכה. א� בי מועד ההארכה ול נייי

  15 

 16 או המבקש טע כי בזמ אמת לא דרשו הדירקטורי� לקבל מידע אודות מצבה הכלכלי של החברה

 17  על ידי החברה עצמה. הפרויקט אפשרות להסתייע במימו חיצוני, על מנת לבחו את ייזו� ה

 18כ�, לא הוכחה.  לצור�הטענה, אשר נטענה בדיעבד, לפיה לחברה לא היו מקורות כספיי� וניהוליי� 

 19  * מהדירות בפרויקט יורד לטמיו 80%שיווק  היה עצמאיבאופ הטענה כי א� החברה הייתה פועלת 

 20  תומכת בכ� שלליבר היה כדאי לשל� עבור ההארכה. ההיא טענה 

 21  במקרה כזה.  רכישההוכח שהרוכשי� היו מבטלי� את הסכמי הכי ממילא לא  ,עוד טע המבקש

  22 

 23טע המבקש כי החברה הנכדה יכולה הייתה להגיע לפשרה ע� העותרי� המנהליי�  * לעניי� ההארכה

 24  כפי שעשתה ליבר בשמה. 

 25לפיה מחירי הנדל" האמירו אותה עת, טע המבקש כי עלייה זו דווקא מיטיבה  ,לאור טענת המשיבי�

 26  הנכס. מכל מקו�, שיקולי� אלה לא נדונו על ידי הדירקטוריו עת הוארכה האופציה.  ע� בעלי

  27 

 28שלא להארי. את האופציה ולמכור הנכס בעצמה לאביב בוחרת לעניי� הטענה כי לו הייתה החברה 

 29טע המבקש כי לא הוצג כלל משפטי לפיו היה על החברה להארי�  * היה הדבר עולה כדי עשיית עושר

 30  פקעה.  כאשריה את האופצ

  31 
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 1והסכמי הרכישה  נכסהזכויות ב – לעניי� טענת המשיבי� לפיה הנכס שנמכר לאביב מורכב משניי�

2 המבקש כי לא כ� הדבר. הסכ� סיחור האופציה נוגע לזכות אחת בלבד והיא עשל דירות בפרויקט, ט 

 3  הנכס.  תשיהזכות לרכ

 4יתרה מכ�, כפי שיכול היה מנכ"ל החברה לקד� הסכמי� לרכישת דירות בפרויקט עבור עצמו ועבור 

 5  ליבר, הוא יכול היה לעשות כ עבור החברות. 

  6 

 7האחוזי� משו� שליבר טאוור בוודאי  20לעניי� טענת המשיבי� לפיה לא חלה הרעה בהמרת תנאי 

 8הדירקטורי� לא יכלו להסתמ� כי  המבקש טע * תכננה שהרווח שלה יהא דומה בשתי האפשרויות

 9  על כ� שהצד השני יבקש לשמור על רווח דומה ולא טרחו להבי את ההבדל בתמורה. 

  10האחוזי� נערכה בדיעבד ולא אושרה על ידי הדירקטוריו וועדת  20ההשוואה בי הסכו� הקבוע לבי

 11  הביקורת. 

  12 

 13וסי� המבקש כי החברה לא פטרה את הדירקטורי� מאחריות� בכל ה * באשר לכתבי הפטור והשיפוי

 14  הקשור לעסקאות ע� ליבר. 

 15לפטור נושא משרה מראש, אלא רק לשפותו מראש. זאת תקנו החברה בתקופה הרלוונטית לא התיר 

 16  .האסיפה הכללית את שינוי התקנומועד בו אישרה   11.10.11עד ליו� 

 17, על פי אול�רטרואקטיבית ממועד המינוי של כל דירקטור. כתב הפטור הוחל לאור בקשת החברה 

 18ללא התייחסות לפעולות  *בדיעבד באופ גור� מעי זה הפסיקה החברה לא יכולה הייתה לית פטור 

 19  ספציפיות. 

 20יתרה מכ�, כתבי השיפוי אינ� יכולי� לסייע למשיבי� שכ אינ� רלוונטיי� בתביעה נגזרת, בה 

 21  חברה. ממומשת זכות תביעה של ה

  22 

 23וכי ייגר� לה נזק ניהולי  לטענת המשיבי� לפיה החברה לא תפיק תועלת מניהול התביעההגיב המבקש 

 24  ופגיעה במוניטי. שיקולי� אלה לא היוו בסיס להחלטת החברה שלא להגיש את התביעה. 

 25 , הדירקטורי� המשיבי� אינ� מכהני� עוד בדירקטוריו כ� ששיקול זה9יתרה מכ�, לבד מהמשיב 

 26  ממילא אינו רלוונטי. 

  27 

 28  וסי� כי אי סיבה להטיל עליו נטל הוכחה מוגבר. ההמבקש 

 29  כי לא חל כלל שיקול הדעת העסקי ולכ הנטל עובר לכתפי הדירקטורי�.  דבריו, הסבירל

 30   פשוטה לפיה רווחי המנכ"ל וליבר  שייכי� לחברה.מדובר בטענה  –טענותיו אינ מצריכות חוות דעת 

  31 

 32  טע המבקש כי רבי� מהמסמכי� שצורפו לתגובות לא נמסרו לו לפני כ. * המידעפערי ל אשרב
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 1טע  * שהמבקש לא הראה שהוא בעל מניות בחברהשכ� טענה כי יש לסלק הבקשה על הס& באשר ל

 2כי ציר� לבקשה אישור על החזקה באגרות חוב אשר הוגש במועד בו פתח בהליכי� לגילוי המבקש 

 3  כי הוא עדיי מחזיק בה. בהלי� הנוכחי מסמכי�, וכ הצהיר 

  4 

 5  דיו� והחלטה  .3

 6  כבעל מניות מעמדו של המבקש  .א

 7  לחוק החברות קובע: 194סעי� 

 8תובע) רשאי� להגיש תביעה נגזרת א�  –כל בעל מניה וכל דירקטור בחברה (בפרק זה   (א)"

 9  .יתקיימו הוראות סימ� זה"

  10 

 11היות בעל מניות בחברה במועד בשמה של חברה להגיש תביעה נגזרת ההלכה היא כי על המבקש ל

 12  הגשת בקשת האישור ועליו להחזיק במניות החברה לאור� כל הליכי התביעה הנגזרת.

 13בעלי מניות בחברה  נצבא חברה להתנחלות בע"מ נ' ב� יקר;  צ. כה� 1570/07ראה לעניי זה בש"א 

 14וכ את קביעתו המפורשת של בית המשפט   479*478  2010זכויות תביעה ותרופות (מהדורה שנייה) 

 15"אנו מקבלי� את קביעת לפיה  ע� נ' אל על נתיבי אוויר לישראל יחיאל בר 5974/14העליו בע"א 

 16בחברה ומשכ. לא כי בעת הגשת הבקשה לאישור לא היה המערער בעל מניות  מחוזיבית המשפט ה

 17  )."בר ע�"פסק די  (להל היה באפשרותו לתבוע בש� החברה כתובע נגזר"

 18בחוק תובענות המצוי כי לאור העובדה שבניגוד להסדר  ,בר ע�פסק די עוד ציי בית משפט העליו ב

 19ייצוגיות, המאפשר החלפת תובע ייצוגי בנסיבות מסוימות, אי הסדר מקביל בחוק החברות בנוגע 

 20כי מקו� בו הוגשה בקשה לאישור תביעה נגזרת על ידי תובע שאינו  ,ביעה נגזרת. הפועל היוצא הואלת

 21  אי אפשרות להחליפו בתובע מחלי� ג� א� מדובר בעילה ראויה. * מתאי�

  22 

 23  .. 1,100הוא מחזיק מניות של החברה בער� נקוב של  בבקשת האישור טע המבקש כי

 24  .. 30,000בסכו� העולה על  22.11.07החברה ביו�  לדבריו, רכש במקור אגרות חוב של

 25  של החברה.אגרות החוב הומרו למניות על פי הסדר נושי� עוד נאמר על ידי המבקש, כי 

 26  אישורי� המעידי�, לדבריו, על רכישת ניירות הער� לבקשת האישור  2המבקש ציר� כנספח 

 27  והחזקת�.

 28 1104363יה  של שני ניירות ער�: אינטרקולוני יהינו אישור של בנק יהב המציי תארי� קנ 2נספח 

 29  .23.2.10יו� ב 117886ואינטרקולוני  31.8.10יו� ב

 30  .2012ונשלח למבקש בינואר  29.12.11האישור עצמו נכו ליו� 

  31 
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 1נטע כי המבקש לא הראה כי הוא מחזיק במניות  2*1ובתגובת המשיבות  12*6עוד בתגובות המשיבי� 

 2  אישור.ה תהחברה במועד הגשת בקש

 3לבקשה, מעלה כי המבקש החזיק אומנ� במניות  2נטע, כי האסמכתא אשר צורפה לעניי זה, נספח 

 4  שני� לפני הגשת הבקשה. 4כמעט  –3.1.12 החברה א� הדבר נכו ליו�

  5 

 6  וכי יש לדחות אותה. "נואשת"מבקש כי מדובר בטענה טע ה ,90, בסעי� בתשובתו

 7שר הוגש במועד בו פתח בהליכי� לגילוי ישור אגרות חוב, את אהחזקלדבריו, ציר� לבקשה אישור על 

 8  מסמכי�, טר� הגשת התביעה הנגזרת.

 9הוא עדיי מחזיק באגרות החוב של החברה, ולכ הוכח כי שהמבקש הצהיר כי א� צוי  90בסעי� 

 10  המבקש מחזיק באגרות החוב של החברה.

 11בו נאמר, כאמור, כי המבקש  – רושת האישאשר תמ� בבק לתצהיר 9בהקשר זה הפנה המבקש לסעי� 

 12  מחזיק במניות של החברה ולא באגרות חוב אשר הומרו, לדבריו, למניות על פי הסדר נושי�.

 13  .עניי זהבסיכומי המבקש אי כל התייחסות ל

  14 

 15בסיכומי� כי המבקש לא הראה כי הוא מחזיק במניות החברה וכי תשובתו המשיבי� חזרו וטענו 

 16  החזקה באגרות חוב ולא במניות. ההאישור ציינלתגובות לבקשת 

  17 

 18  בשלב זה יש לעשות סדר בטענות הצדדי�.

 19 – 2נספח כאי למעשה מחלוקת כי המבקש החזיק במניות החברה על פי האישור אשר צור� על ידו 

 20  .2012אישור מינואר 

 21ד ע� עולה בקנה אח ,טענתו של המבקש בדבר המרת אגרות חוב למניות במסגרת הסדר הנושי�

 22  .12*01*17030התיאור אשר נית על ידי החברה בתגובתה לבקשה לגילוי מסמכי� במסגרת תנ"ג 

 23נאמר כי החברה היא חברה ציבורית אשר ניירות הער� שלה (מניות לאותה תגובה   10בפרק ב' בסעי� 

 24  אביב.*ואגרות חוב סדרה ג') נסחרות בבורסה לניירות ער� בתל

 25עיקר לאור פעילותה הנרחבת במזרח ב 2008מי בשנת לשבר העומקשות מהעוד נאמר, כי החברה נפגעה 

 26  אירופה.

 27ואיל� ניהלה החברה מגעי� ע� מחזיקי אגרות החוב הקודמי� שלה על מנת להגיע  2009מחודש יולי 

 28  אית� להסדר.

 29באישור בית המשפט  2010של החברה בוצע בחודש פברואר  י�ההסדר ע� מחזיקי אגרות החוב הקודמ

 30  �.המוסמ
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 1התבטאה בהמרת איגרות חוב שהיו קיימות באותו מועד בחברה לניירות ער� של ההסדר תמציתו 

 2אופציות או אגרות חוב סדרה ג' למחזיקי אגרות חוב הקיימי� והקצאת  ;הקצאת מניות –חדשי� 

 3  אופציות לבעלי המניות של החברה.

 4המצויני� בנספח  של המניות עולה בקנה אחד ע� תאריכי הרכישה – 2010שנת במועד ביצוע ההסדר 

 5  )."בנק יהב"(להל:  בנק יהב לעובדי המדינה בע"מאשר הוצא על ידי  2

 6בתשובה לתגובות המשיבי� בבקשת האישור  טע המבקש עובדה כי לאור זאת, אי למעשה משמעות ל

 7  . הוא מחזיק באגרות חובכי 

 8הצהיר המבקש כי הוא מחזיק במניות  היר אשר תמ� בבקשת האישור, בתצכפי שכבר ציינתי לעיל

 9אגרות חוב אינו או הסתירה לכאורה עליה הצביעו המשיבי� בעניי ולכ כל הטיעו  ,ולא באגרות חוב

 10  רלוונטי.

 11היא אישור בהלי� הנוכחי עולה מהאמור לעיל כי הראייה היחידה המונחת בפני בית משפט ע� זאת, 

 12  .2012החזקת מניות החברה על ידי המבקש בינואר בנק יהב באשר ל

 13במהל� הדיו כולו לא הוצג על ידי המבקש מסמ� כלשהו שיש בו כדי להעיד על החזקת מניות החברה 

  14  בקשת האישור.בנכו למועד הגשת בקשת האישור ועל החזקת� לאור� כל הדיו

  15 

 16  יש לזכור, כי מדובר במניות של חברה ציבורית.בעניי זה 

 17  לחוק החברות קובע מי הוא בעל מנייה בחברה ציבורית:  177סעי� 

 18מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בי� המניות הרשומות במרש�   )1"(

 19  בעלי המניות על ש� חברה לרישומי�;

 20  מי שרשו� כבעל מניה במרש� בעלי המניות".  )2(

  21 

 22מניותיה רשומות למסחר בבורסה לישראל נית� לרשו� בחברה ש(א) לחוק החברות קובע "132סעי� 

 23), ג� חברה לרישומי�, ואול� חברה 1(א)(130במרש� בעלי המניות, נוס& על האמור בסעי& 

 24לרישומי� לא תחשב לבעלת מניות בחברה, והמניות על שמה ה� בבעלות הזכאי� לה� כאמור בסעי& 

177)1."(  25 

 26רש� בעלי המניות של החברה (כפי שהוא רשאי לבקש המבקש לא טע כי הוא רשו� כבעל מניות במ

 27  (ב)).132על פי הוראת סעי� 

 28לעשות, המבקש א� לא טע כי פנה לחברה וביקש תעודה המעידה על בעלותו במניה כפי שהוא זכאי 

 29(א) לחוק החברות (במידה והמניה אכ רשומה על שמו במרש� בעלי המניות 178על פי הוראת סעי� 

 30  של החברה).

 31  המסקנה הברורה היא כי המניות רשומות על ש� חברה לרישומי�.

  32 



  
  יפו �המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

    

  שקדי נ' גבריאל ואח' 53151�03�15 תנ"ג
  

     2018יולי  12                                                                                                                         
  

 46מתו�  24

 1  מוטל על מגיש בקשת האישור.להוכיח בעלות במניות הנטל 

 2על ככל ששאלת הבעלות מתייחסת למניות הרשומות הבעלות במניות, הראייה הטובה ביותר להוכחת 

 3לש� קבלת ל המניות בו מתנהל חשבונו של בעהינה באמצעות פנייה לבנק  *ש� חברה לרישומי� 

 4  .2012כפי שאכ עשה המבקש בעת שהגיש את הבקשה לגילוי מסמכי� בשנת  .אישור

 5  ראיה מעי זו, לא הוגשה על ידי המבקש בהלי� הנוכחי.

 6  לפרוטוקול). 12(עמ' במסגרת חקירתו הנגדית חזר אומנ� והעיד המבקש כי הוא מחזיק במניות 

 7  .2012לאישור משנת בקש המבשלב מאוחר יותר של החקירה, הופנה 

 8המבקש לא ידע להסביר את ההבדל בי מספרי המניות השוני� אשר צוינו באותו אישור, וא� לא ידע 

 9בתשובתו לתגובות המשיבות נאמר כי הוא מחזיק באגרות חוב וא� העיד כי  90להסביר מדוע בסעי� 

 10  אינו יודע מה כתוב באותו סעי�.

 11זוכר את הפרטי� המלאי� באשר למספרי ייתכ שאינו עובדה כי בגי מצבו הרפואי של המבקש ה

 12את האפשרות להוכחת או מבא כוחו ממנו אינה מונעת  –המניות או לדברי� שנאמרו על ידו בבקשה 

 13  הבקשה.  מסמ� מעודכ למועד הגשת  * באמצעות הראיה הטובה ביותר טענתו בדבר החזקה במניות 

 14כל  –אי המבקש אמור לזכור דבר וא� לא לחפש בעצמו מסמ� כלשהו  הזהוכחה לצור� עמידה בנטל 

 15, חשבו הידוע עוד בו מתנהל חשבו ניירות הער� של המבקשמה שצרי� היה לעשות הוא לפנות לבנק 

 16  בדבר ההחזקה במניות.ולבקש אישור עדכני  במועד הגשת הבקשה לגילוי המסמכי�

  17 

 18  וא� לא נית כל הסבר למחדל זה.כאמור, לאור� כל ההלי�  ,הדבר לא נעשה

 19לקבל את טענת יש  *עניי זה לא בסיכומי המבקש ולא בסיכומי התשובה מטעמו משאי התייחסות ל

 20חזקה על המבקש כי א� היה בידו מסמ� המאשר שהוא בעל מניות בחברה היה  ,לפיה  2*1המשיבות 

 21   .מציג אותו

 22שר את החזקת המניות על ידי המבקש במועד הגשת הבקשה, מעלה עדכני המאאי הצגת מסמ� 

 23  המבקש אינו בעל מניות בחברה.בנסיבות העניי מסקנה חד משמעית לפיה 

  24 

 25  די בכ� כדי לדחות את הבקשה. * הלכות שצוינו לעיל בהתא� ל

 26בדבר אי הוכחת בעלותו של המבקש במניות החברה, בעלות שהיא תנאי מוקד� לזכותו של טענה ה

 27התבררה במסגרת הדיו בבקשת  –המבקש להגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת בשמה של החברה 

 28  האישור.

 29למרות ששאלת היותו  –המשיבי� לא הגישו בקשה לדו בעניי זה במסגרת בקשה לסילוק על הס� 

 30ג�  ול מניות הינה בהחלט שאלה בה נית היה לקיי� דיו נפרד כדי לייעל את הדישל המבקש בע

 31  .במסגרת הלי� של בקשה לאישור תביעה נגזרת
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 1מדובר בדיו פשוט וקצר. הכרעה בעניי זה הייתה מונעת את הצור� בבירור מכלול הטענות אשר העלו 

 2  הצדדי� זה כנגד זה בבקשה גופה.

 3  .בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' יעקב חמו 11*11*20087ראה לעניי זה תנ"ג 

  4 

 5יש לזכור, כי ההלכה היא שככלל אי לדו בבקשה לסילוק על הס� של בקשה לאישור תובענה ייצוגית 

 6דיו בבקשת האישור עצמה, אלא במקרה חריגי� בה� מוכ� ג� בקשה לאישור תביעה נגזרת, בנפרד 

 7בטענות אשר א� תתקבלנה ישמטו את הקרקע תחת בקשת נית להכריע בפשטות או ביעילות 

 8  . האישור

 9  .להחלטה 18סעי� בנק הפועלי� בע"מ נ' ישעיהו נשר  1365/17ראה רע"א 

  10 

 11 בה נית ,ייתכ בהחלט כי היה זה מתפקידו של בית משפט לקבוע דיו ס� בשאלה זובמקרה שלפניי 

 12הוגשה בקשה מטע� המשיבי� לסילוק על הס� , למרות שלא להכריע בפשטות וביעילות היה, כאמור,

 13  בגי הטענה כי המבקש אינו בעל מניות בחברה.

 14  אול�, הדבר לא נעשה על ידי והדיו בבקשה התקיי� במקשה אחת.

 , 15  מצאתי צור� לדו ג� בשאלות הנוספות שעלו במהל� הדיו בבקשת האישור.לכ

  16 

 17  וכלל שיקול הדעת העסקי התנאי� להגשת תביעה נגזרת  .ב

 18 אלובי2 נ' ורדינקוב 7735/14ציי כב' השופט עמית בע"א  – התביעה הנגזרתבאשר למהותה של 

  19לא כל אימת שבית המשפט נדרש למכשיר התביעה הנגזרת, יש ") כי "ורדינקוב(להל: "פסק די

 20  ".ניהול ההלי.ש מבראשית לתכלית ולשיקולי� שבבסיס מכשיר זה ולדר. צור. לחזור ולהידר

 21 ,לתבוע בש� החברה זכות עמידה"הוזכר על ידו בקצרה כי הלי� התביעה הנגזרת מעמיד לבעל מניות "

 22מקו� בו האורגני� המוסמכי� נמנעי� מהגשת תביעה בש� החברה נגד נושא משרה או גור� רלוונטי 

 23  לחוק החברות. )א( 198אחר. מדובר בהלי� מקדמי המעוג בסעי� 

 24ור לעמוד במספר תנאי�: עליו לשכנע את בית המשפט כי קיימת עילת תביעה לחברה; על מבקש האיש

 25  כי התביעה וניהולה ה לטובת החברה וכי אי המבקש פועל בחוסר תו� לב.

 26  על מבקש האישור להניח תשתית ראייתית ראשונית אשר תצביע על סיכוי לכאורי להצלחת התביעה.

 27  .17לדיו ראה ש� סעי� 

  28 

 29נער� די מקי� ביותר בסטנדרט  ורדינקובפסק די ב * כלל שיקול הדעת העסקיו של באשר למהות

 30תו� התייחסות לשלושה סטנדרטי� שוני� אשר  שהתקבלו בחברה, הביקורת על החלטות עסקיות

 31  התפתחו בדיני החברות במדינת דלוואר.
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 1בקצה האחד של הספקטרו� ניצב כלל שיקול הדעת העסקי בקצה השני של הספקטרו� ממוק� כלל 

 2  "בחינה מוגברת". שלההגינות המלאה ובטווח ישנו סטנדרט ביניי� 

 3"חלחלו אל המשפט הישראלי וה�  בפסק הדי נקבע במפורש כי עקרונות כלל שיקול הדעת העסקי

 4  לפסק הדי). 74(סעי�  רות בישראל"חלק בלתי נפרד מדיני החבכיו� מהווי� 

  5 

  6לתחולתו של כלל ה ו למהות הלי� התביעה הנגזרתה לאחרונה חזר והתייחס בית המשפט העליו

 7(להל: פסק די  אפרי� מנשה נ' יווז'י� אייר בע"מ ואח' 4857/16בע"א שיקול הדעת העסקי 

 8  ").י�'יווז"

  9בגדרו נדחתה בקשה  14*12*26814בתנ"ג  באותו מקרה נידו ערעור על פסק דינה של כב' השופטת רונ

 10  .לאישור תביעה נגזרת שהגיש המערער

 11נגד  ,שה חברות פרטיות ,2*ו 1בש� המשיבות תביעה  תגשבית משפט לאשר ההתבקש  בקשהב

 12  ").תע"א(להל: " בע"מ עשייה האווירית לישראלתה * 3המשיבה 

 13תשלו� של מתע"א וכי לחברה מגיע כלפי המשיבות תע"א הפרה התחייבות מסוימת  המערער טע כי

 14  מיליו דולר. 19*כ

 15המערער פנה לחברה בדרישה למצות את זכויותיה בדר� של הגשת תובענה נגד תע"א בהתא� לסעי� 

 16  (ב) לחוק החברות. אול�, נענה בשלילה.194

 17מר כי פסק דינו של בית המשפט המחוזי התמודד ע� שתי בפסק הדי של בית המשפט העליו נא

 18האורגני�  סוגיות מרכזיות: הא� ובאיזה מידה צרי� בית משפט להתערב בשיקול הדעת של

 19זאת, על רקע השאלה הא� ההחלטה  .הרלוונטיי� בחברה שהחליטו שלא להגיש תביעה כנגד תע"א

 20  נהנית מהגנת כלל שיקול הדעת העסקי.

 21הא� עומדת לחברה עילת תביעה לכאורית נגד תע"א והא� סיכויי התביעה  –יתה השאלה השנייה הי

 22תנאי� אלה ה� התנאי� הקבועי�,  גבוהי� דיי� על מנת לקבוע שניהול התביעה הוא לטובת החברה.

 23  לחוק החברות. 198כאמור, בסעי� 

  24 

 25של האורגני� כב' השופטת רונ קבעה כי נית לייש� את כלל שיקול הדעת העסקי ג� על החלטה 

 26  המוסמכי� בחברה בדבר הגשת תביעה ככל החלטה אחרת המתקבלת על ידי דירקטוריו החברה.

 27לאחר מכ, בח בית המשפט המחוזי הא� יש מקו� להחיל על ההחלטה את כלל שיקול הדעת העסקי 

 28  לאור טענות לגבי הלי� קבלת ההחלטה וקיומו של ניגוד ענייני�.

 29החלטת החברה שלא להיענות לדרישת המבקש התקבלה בהלי� תקי בית המשפט המחוזי קבע כי 

 30  ולכ אי בית המשפט צרי� להתערב בתוכנה.
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 1" במידת מה את שיקול מכתימי�עוד נקבע, כי ג� בהנחה כי בהחלטה נפלו פגמי� מסוימי�, אשר "

 2אשר הדעת של האורגני�, המצדיקי� בחינה של ההחלטה תו� החלת סטנדרט ביקורת מחמיר יותר מ

 3  אי מקו� שבית המשפט ישנה את ההחלטה.  *כלל שיקול הדעת העסקי 

 4 –שהיה לבעל השליטה בהתייחס לאפשרות לתבוע את תע"א הנטע ענייני� האפשרי הכי ניגוד  ,נקבע

 5  ".חזיתיהינו ניגוד ענייניי� עקי� ולא ניגוד ענייניי� ברור ו"

 6בהחלטה סבירה אל כתפי הטוע ולכ נבחנה  ניגוד ענייניי� זה העביר את הנטל להוכיח כי מדובר

 7  ההחלטה לגופה.

 8בסופו של דבר קבע בית המשפט המחוזי כי לא נית לקבוע כי החלטת החברה שלא להיענות למכתב 

 9הייתה החלטה בלתי סבירה. לכ, אי מקו� להתערבות בית  *הדרישה ולא להגיש תביעה נגד תע"א 

 10  האישור. משפט בהחלטה ואי מקו� לאשר את בקשת

  11 

  12על ידי בית  יווז'י�העובדות הובאו על ידי בפירוט לצור� בחינת תחולת ההלכה שנקבעה בפסק די

 13  המשפט העליו על העובדות במקרה שלפניי, כפי שאעשה בהמש�.

  14 

 15בהיותו בעל מניות במשיבות הוא זכאי להגיש בשמ תביעה נגזרת, במסגרת הערעור טע המערער כי 

 16  .התנאי� להגשת התביעהכל התקיימו וכי 

 17כב' השופט דנציגר חזר והבהיר כי הלי� התביעה הנגזרת מאפשר לבעל מניות בחברה או לחברי 

 18בי כנגד נושאי משרה בחברה,  *ענה בש� חברה בגי עילת תביעה של החברה בדירקטוריו להגיש תו

 19  בי כנגד בעל שליטה בה ובי כנגד גור� חיצוני.

 20בעקבותיו האורגני� , אשר "כשלמודד ע� בעיית הנציג מקו� בו מתרחש "התביעה הנגזרת באה להת

 21המוסמכי� של החברה מוחזקי� כמי שאינ� יכולי� לקבל החלטה בלתי נגועה ביחס להפעלת כוח 

 22  התביעה של החברה.

 23זאת ביחוד במצבי� שבה� התביעה הנדונה מופנית נגד אות� אורגני� עצמ�, בעל השליטה שמינה "

 24ע� חברה. במילי� אחרות, התביעה הנגזרת באה להתמודד לצא באלה, בגי� נזק שנגר� אות� או כיו

 25"בעיית הנציג". זאת, תו. "עקיפת" סמכויותיה� של האורגני� המוסמכי� בחברה, באמצעות 

 26  לפסק הדי). 27(סעי�  הענקת "זכות עמידה" לבעל מניות..."

 27ית הנפרדת ולכלל אי ההתערבות באופ אישיות המשפטעקרו ההגשת תביעה נגזרת מהווה חריג ל

 28  לחוק החברות. 198טעונה הגשת תביעה נגזרת אישור בית משפט על פי הוראות  ,לכ .ניהול החברה

  29 

  30ה באופ כללי וה באשר לתחולתו  ,כלל שיקול הדעת העסקיבהרחבה דו ינ יווז'י�בהמש� פסק די

 31  .לפסק הדי) 31 – 29(סעיפי�  על החלטה שלא להגיש תביעה בש� החברה
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 1פנה כב' השופט דנציגר לדברי� יה המתייחס לכלל שיקול הדעת העסקי בפסק הדי בסופו של הסעי� 

  2אשר צוטטו לעיל, לפיה� עקרונות כלל שיקול הדעת העסקי מהווי�  ,ורדינקובשנאמרו בפסק די

 3  ).יווז'י�לפסק די  32כיו� חלק בלתי נפרד מדיני החברות בישראל (סעי� 

  4 

 5כלל שיקול הדעת העסקי הוא אחד מבי שלושה כי  קצה המזלג"כב' השופט דנציגר ציי על "

 6  סטנדרטי� שוני� של ביקורת שיפוטית על החלטות עסקיות שהתקבלו בחברה.

"  7  " למקבלי החלטה מפני הטלת חבות בגי הפרת חובת זהירות.חסינותהכלל מקנה מעי

 8העדר ניגוד "כי לא מתקיימי� תנאיו של הכלל:  על הטוע להפרת סטנדרט הזהירות להוכיח

 9  ".דועייו" "תו� לב", "ענייני�

 10לפיה כלל שיקול הדעת העסקי חל ג�  ,בית המשפט העליו קיבל את קביעתו של בית המשפט המחוזי

 11  על החלטה להפעיל או לא להפעיל את כוח התביעה של החברה על רקע בקשה של בעל מניות.

 12הובהר, כי כלל שיקול הדעת העסקי חל על החלטות עסקיות של הדירקטוריו כאשר החלטות אלה 

 13  יכולות ללבוש אופי משתנה. 

 14החלטה להפעיל או לא להפעיל את כוח התביעה של החברה היא החלטה עסקית ככל החלטה עסקית 

 15   .אחרת

 16לש� כ� ראוי להתייע2 ע�  היא כוללת בתוכה שיקולי� שוני� כגו הערכת סיכויי התביעה, כאשר

 17עורכי הדי של החברה על מנת לקבל החלטה מיודעת; הערכת העלות הכלכלית של ניהול התביעה מול 

 18  הרווח הצפוי להיווצר ממנה והשלכות נוספות שעשויות להיות להגשת התביעה על החברה.

 19השוני� של מונח "על הדירקטוריו� להערי. "הא� התביעה וניהולה ה� לטובת החברה" על הרבדי� 

 20  לפסק הדי). 34(סעי�  זה"

  21 

 22בעל מניות לחברה בבקשה להפעיל את  נהעוד נאמר, כי יש להבחי בי שני מצבי� עיקריי� בה� פו

 23  כוח התביעה שלה:

� 24" בו נדרשת חברה להגיש תביעה נגד נושאי המשרה של הקלאסיהוא המקרה " – המקרה הראשו

 25או נגד בעל השליטה בגי נזק שנגר� לחברה עקב  *דירקטוריו החברה או המנכ"ל שלה  –החברה 

 26(בי חובת זהירות או חובת אמו כאשר  �פעולות מסוימות אשר לפי הנטע מהוות הפרת חובותיה

 27  ת ההגינות כאשר מדובר בבעל שליטה).במדובר בנושאי משרה ובי חו

 28תהיה החלטת דירקטוריו החברה שלא להפעיל את כוח  במקרה זה נית לשער כי במרבית המקרי�

 29  התביעה של החברה נגועה מראש בניגוד ענייני�.

 30הנפו2 פחות הוא מצב בו נדרשת החברה על ידי בעל מניות להגיש תביעה נגד צד שלישי  – המקרה השני

 31  בגי נזק שנגר� לחברה בעילות שונות.
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 1ו שלא להפעיל את כוח התביעה  נגועה בכשל או במצב כזה אי להניח מראש כי החלטת הדירקטורי

 2  בבעיית נציג.

 3ודד ע� בעיית נציג כי כאשר מביאי� בחשבו את העובדה שתביעה נגזרת נועדה מראש להתמ ,נקבע

 4בשילוב העובדה שאישור להגיש תביעה נגזרת מהווה חריג לעקרו האישיות  ,של נושאי המשרה

 5המסקנה היא כי אישור תביעה נגזרת כנגד צד שלישי  *המשפטית הנפרדת ולעקרו אי ההתערבות 

 6  צרי� להיות חריג שבחריג.

  7במצב הדברי� הרגיל, כאשר מדובר בהגשת תביעה נגד צד שלישי אי סיבה לחשוד בכשרות אופ

 8  קבלת ההחלטות על ידי האורגני� המוסמכי� של החברה.

 9  החלטה מעי זו.לכ, אי ג� מניעה להחיל את כלל שיקול הדעת העסקי על 

 10"החלה של הכלל בעניי� הגשת תביעה נגד צד שלישי מכבדת את עצמאות� של נושאי המשרה 

 11� אואת שיקול הדעת שלה� ומותירה את ניהול ענייניה של החברה בידיה�. דהיינו, בחברה 

 12החלטתו של הדירקטוריו� בעניי� זה התקבלה באופ� מיודע, בתו� לב וללא ניגוד ענייני�, הרי שבית 

 13  לא יתערב בהחלטתו, ג� א� הוא סבור כי החלטתו שגויה". –ככלל  –המשפט 

 14כי צמצו� ההתערבות של בתי המשפט בהחלטה בדבר הגשה או אי הגשה של תביעה תסייע  ,ראמנעוד 

 15  רק והצפה של בתי המשפט.במניעת תביעות ס

 16הודגש, כי על מנת לקבל החלטה מיודעת על הדירקטורי� להיווע2 במומחה בדבר, כלומר היועצי� 

 17  המשפטיי� של החברה או עורכי די המומחי� לתחו� המשפט הרלוונטי.

 18על  הרק היוועצות כזו תקי� את ההגנה של כלל שיקול הדעת העסקי אשר חל ,במרבית המקרי�

 19  לפסק הדי). 37*36ודעת (סעי� החלטה מי

  20 

 21כב' השופט דנציגר ציי כי התלבט בשאלה הא� קביעה לפיה כלל שיקול הדעת העסקי חל על החלטה 

 22לחוק החברות אשר  198אינה מרוקנת מתוכ את סעי�  –בעניי אי הגשה של תביעה בש� החברה 

 23  קובע את התנאי� בה� יאשר בית המשפט הגשת תביעה נגזרת.

 24רוש יפ ,סה תחת כלל שיקול הדעת העסקיחהחלטת החברה שלא להגיש תביעה כנגד צד שלישי תא� 

 25לחוק החברות: קיומה  198הדבר כי בית המשפט כלל לא נדרש לבחו את התקיימות תנאיו של סעי� 

 26  של עילת תביעה לחברה; התביעה וניהולה ה לטובת החברה והתובע אינו פועל בחוסר תו� לב.

 27, אני סבור כי אי� מניעה להחיל את כלל שיקול הדעת העסקי על החלטה מסוג זה. חר& האמור"

 28לחוק החברות רלוונטי לטווח רחב של מקרי�... ולא רק למצב שבו החברה סירבה  198ראשית, סעי& 

 29  לדרישתו של בעל המניות להגיש תביעה נגזרת.
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 1להחיל את כלל שיקול הדעת יהיה רלוונטי לכל אות� מקרי� שבה� אי� מקו�  198שנית, סעי& 

 2העסקי (לדוגמא מצב שבו ברור מראש שההחלטה נגועה בניגוד ענייני� מובנה, כגו� תביעה נגד 

 3  דירקטוריו� החברה).

 4ית המשפט את הלי. קבלת ההחלטה א� להגיש תביעה א� לאו שלישית, ג� במצב שבו בח� ב

 5יו אינו מתקיי�, יהיה על בית בהתא� לכלל שיקול הדעת העסקי, והגיע למסקנה כי איזה מתנא

 6המשפט לבחו� את סבירותה של החלטת הדירקטוריו� בראי עילת התביעה והא� ניהולה הוא לטובת 

 7  לפסק הדי). 38(סעי�  החברה..."

  8 

 9  בנסיבות העניי שלפניי תקיימי� מבחני כלל שיקול הדעת העסקיחלי� ומהא�   .ג

 10ביותר לכל ההחלטות אשר התקבלו על ידי הצדדי� התייחסו אומנ� בסיכומי� באופ מפורט 

 11  דירקטוריו החברה מתחילתה של העסקה ועד סופה.

 12היא החלטת החברה  ,2 *ו 1אול�, ההחלטה הרלוונטית בה יש להתמקד, כפי שעשו אכ המשיבות 

 13  לא להיענות לדרישתו של המבקש להגיש תביעה.ש

 14בס"ק (ב) כי המעוניי להגיש תביעה נגזרת לחוק החברות הקובע  194יש לחזור ולפנות להוראות סעי� 

 15את זכויותיה בדר� של הגשת תובענה, כפי שעשה המבקש  מצהיפנה לחברה בכתב וידרוש ממנה כי ת

 16  במקרה הנוכחי.

 17  רשאית חברה אשר קיבלה דרישה כאמור לפעול. קובע את הדרכי� בה 195סעי� 

 18  פורטו בהחלטתה.ת התובע בנימוקי� שי) כי החברה רשאית לדחות את דריש2ס"ק (בי היתר, קובע 

 19  יש לבחו א� כ את ההחלטה אשר קיבלה החברה שלא להגיש את התביעה.

 20במסגרת הדיו בשאלה א� עלה בידי התובע לסתור את חזקת התקינות הנוצרת ע� החלת כלל  ,ככלל

 21חל& זאת בית המשפט בוח� את שיקול הדעת העסקי, בית המשפט אינו נדרש לתוכ ההחלטה לגופה "

 22שיקול הדעת העסקי המקנה לנושאי המשרה הלי. קבלת ההחלטה בחברה. בכ. טמו� כוחו של כלל 

"� 23 הגנה מפני ביקורת מהותית על סבירות החלטותיה� העסקיות, כל עוד הלי. קבלת� היה תקי

  24  ).75סעי�  ורדינקוב(פסק די

  25 

 26א להגיש תביעה נגד דירקטורי� ונושאי שלעל החלטה  שיקול הדעת העסקיכלל החלת   �

 27 יבעל פולאחר שהתחל ושמונ � חדשי�אשר התקבלה על ידי דירקטורי �משרה בחברה 

 28  בחברה. שליטהה

, 29  יש לבחו הא� מדובר במקרה בו נית, בעקרו, להחיל את כלל שיקול הדעת העסקי. בשלב ראשו

 30לבקשת האישור, במועד משלוח מכתב הדרישה על ידי המבקש  2*1פי שנאמר בתגובת המשיבות כ

 31  .לבנברגלמעט דירקטור חיצוני אחד  בחברה התחלפו כל בעלי השליטה והדירקטורי�  17.12.14ביו� 
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 1הדירקטורי� אשר כיהנו בחברה באותו מועד ה� דירקטורי� חדשי� אשר אי לה� זיקה כלשהי 

 הקוד�.לדירקטוריו  2 

 3  מיטל.עובדה זו נתמכה בתצהירו של מר 

 4העמיד הלוואה למי שזכה דר� בית משפט ברכישה עולה כי  ,שלא נסתרה ,מחקירתו הנגדית של מיטל

 5"אני קיבלתי באותו רגע התמניתי ליו"ר וקיבלתי אחריות על מה  2014של אינטרקולוני בנובמבר 

 6   .2015דצמבר את המניות עצמ קיבל בסו� . שקורה בחברה"

 7והוא זה שקיבל את ההחלטה שלא להגיש את החדש דירקטוריו ההפנייה לחברה נבחנה על ידי 

 8  התביעה.

 9חברה בבקשה להפעלת לנראה כי בנסיבות אלה, אי לומר כי מדובר במצב הקלאסי בו פונה בעל מניות 

10 נזק שנגר� עקב בגי ,החברה או נגד בעל שליטה נגד נושאי משרה מכהני� שלכוח התביעה שלה  

 11  .המהוות הפרה של חובותיה� �ת שלהופעולות מסוימ

 12במרבית המקרי� נגועה מראש  , כאמור,היהתהחלטה שלא להפעיל את כוח התביעה במקרה כזה ה

 13בניגוד ענייני�, שכ נושאי המשרה נדרשי� לקבל החלטה על הגשת תביעה נגד עצמ� או מקורביה� 

  14  ).35סעי�  יווז'י�(ראה פסק די

  15 

 16והדירקטורי� עוד לפני קבלת מכתב הדרישה על ידי  של החברה בעל השליטהבמקרה שלפניי התחלפו 

 17  .25.3.15ובקשת האישור הוגשה ביו�  17.12.14המבקש ביו� 

 18 45, כפי שעולה מעדותו של מיטל (עמ' 2016בעלי השליטה החדשי� מכרו את השליטה ביולי 

 19  לפרוטוקול).

 20הרגיל בחינת בקשת האישור נעשית על פי המצב בעת הגשתה ולא על ההלכה היא כי במצב הדברי� 

 21  פי התפתחויות מאוחרות.  

 22  ).35(סעי�  אנטורג נ' שטבינסקי 5296/13ראה לעניי זה רע"א 

 23  במקרה שלפניי הדירקטוריו החדש הוא זה שקיבל את מכתב הדרישה ואת ההחלטה לדחותה.

 24 *אשר תואר על ידי כב' השופט דנציגר כפחות נפו2 דומה לזה כמקרה ה נוכחיהמקרה בנית לראות 

 25כי החלטת סיבה להניח מראש שכ אי  – בו נדרשת החברה להגיש תביעה נגד צד שלישי בעילות שונות

  26  שלא להפעיל את כוח התביעה של החברה נגועה בכשל או בבעיית נציג.החדש הדירקטוריו

 27   .לדחות את דרישתו של המבקש חלטההי על הלהחיל את כלל שיקול הדעת העסקמלכ, אי מניעה 

  28 

  29 

  30 

  31 
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  1 

 2  הא� מתקיימי� מבחני כלל שיקול הדעת העסקי בנסיבות המקרה  �

 3  העדר ניגוד ענייני�  *

 4דירקטורי� אשר קיבלו את ההחלטה שלא לפיה ל 2 *ו 1לא נסתרה בדר� כלשהי טענת המשיבי� 

 5למי מהמשיבי� אשר כנגד� התבקשה או נגיעה בהחלטה לא היה כל עניי אישי  *להגיש את התביעה 

 6  הגשת התביעה על ידי המבקש.

 7שלא הייתה לו זיקה כלשהי למסכת העובדות אליה התייחסה  כאמור, מדובר בדירקטוריו חדש

 8  בקשת האישור או למי מהמשיבי�.

  9 

 10לפיה לא הכיר את גבריאל; לא היה לו קשר איתו ולא הייתה אמינה עלי לחלוטי עדותו של מיטל 

 11  כלשהי ע� בעלי השליטה הקודמי� אשר קשורי� בתביעה. הסכמה

 12"ומזה ההכרות שלי אי� מיטל הבהיר כי פגש את גבריאל כבעל מניות שלוש פעמי� כאשר בא להצביע 

 13  לפרוטוקול). 75*74(עמ'  לי שו� הכרות מהעבר"

  14 

 15מחברי  יש לציי כי בסיכומי� לא הועלתה על ידי המבקש טענה כלשהי באשר לעניי אישי של מי

 16  בתו� לב. אהדירקטוריו החדשי� אשר קיבלו את ההחלטה או טענה לפיה התנהלו של

 17  מדובר בחברי דירקטוריו מנוסי� ומהיומני�, בעלי הכשרה חשבונאית, כלכלית ומשפטית.

 18  הדירקטורי� החדשי�:  צוינו 2*1בתגובת המשיבות 

 19  יו"ר הדירקטוריו שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית;  – מיטל עיר�מר 

 20  דח"צ;  * ובניאר משהמר 

 21  יוע2 כלכלי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית;  – עודד בנימי�מר 

 22בעלת מומחיות חשבונאית  –מתמחה במת ייעו2 פיננסי וניהול תיקי השקעות  – חנה מרגליותגב' 

 23  ופיננסית; 

 24   ;בעל משרד ראיית חשבו – דרור עוזרירו"ח 

 25  עו"ד מסחרי ותיק. – ר� שחקמר 

  26 

 27  ידועידרישת ה  *

 28לש� החלת כלל שיקול הדעת העסקי יש לוודא כי מדובר בהחלטה שהתקבלה לאחר דיו שנסמ� על 

 29  תהלי� מסודר ובהתבסס במידע שעמד לנגד עיני הדירקטורי�.

 30הלי. של איסו&, עיו�, דיו�, ובחינת פרי על דירקטור ובעל תפקיד בחברה לקבל החלטה מודעת "

 31נתוני�, מסמכי� ושיקולי� רלוונטיי�. על כ. אי� חולק, א. תנאי מקדמי להחלטה מודעת לאישור 

 32   .עסקה, היא היותה מדעת, קרי, נדרשת ידיעה של הדירקטור אודות העסקה הרלוונטית"
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 1 "אפריקה ישראלסק די (להל: "פאפריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' רפאל כה�  40214/14רע"א 

 2  .41בפסקה 

  3 

 4  עוד הובהר באותו פסק די כי דירקטור סביר אינו נדרש ואינו יכול להיות בלש או חוקר.

 5אלא באות� מקרי� מיוחדי� בה� ראוי צמאי "ע –במצב הדברי� הרגיל אי לדירקטור יעו2 מקצועי 

 6ספציפי, כמו יוע2 משפטי או רואה לדירקטוריו� לדרוש חוות דעת נוספות ולקבל ייעו2 חיצוני לנושא 

"� 7  ).53 ה(פסק חשבו

 8קבלת החלטה שלא להגיש תביעה בש� החברה הינה אחד מאות� מקרי� מיוחדי� בה� על 

 9  הדירקטורי� לקבל ייעו2 חיצוני.

  10 

  11התייחס בית המשפט לעניי היותה של החלטה בלתי מיודעת והבהיר כי מדובר  ורדינקובבפסק די

 12לפסק  75(סעי�  מבלי שנבחנו הנסיבות והעובדות המרכזיות הנוגעות לעניי�"בהחלטה שהתקבלה "

.( 13  הדי

  14 

  15"קרי, לאחר עיו� בנתוני� ושקילת דובר על החלטה אשר ננקטה באופ מיודע  �ייווז'בפסק די

 16  לפסק הדי). 29(סעי�  השיקולי� הרלוונטיי�"

 17כב' השופט דנציגר הבהיר כי על מנת לקבל החלטה מודעת ומיודעת בעניי הפעלת כוח התביעה של 

 18היועצי� המשפטיי� של החברה או עורכי  "על הדירקטורי� להיווע2 במומחה לדבר, קרי, החברה 

 19די� המומחי� בתחו� המשפט הרלוונטי... במוב� זה, נראה כי אי� לבתי המשפט עדיפות על פני 

 20  לפסק הדי). 37(סעי�  ורי� שקיבלו החלטה מיודעת לאחר שנעזרו בייעו2 מקצועי"דירקט

  21 

 22לאחר היוועצות ע� ההחלטה שלא להיענות למכתב הדרישה של המבקש במקרה הנוכחי התקבלה 

 23  .עורכי הדי� ליפא מאיר ושות'משרד  – טריהאעורכי די חיצוניי� לחברה אשר בקיאי� במ

 24  קשר ע� בעלי השליטה והדירקטורי� הקודמי�.לעורכי די אלה לא היה כל 

 25  בכתב. מפורטת עורכי הדי הגישו לדירקטוריו חוות דעת

 26חוות הדעת במלואה  2*1ולפני הגשת הסיכומי� הוגשה על ידי המשיבות  בבקשת האישור  לאחר הדיו

 27  וכ פרוטוקול הדיו בדירקטוריו אשר התקיי� לאחר קבלת חוות הדעת.

 28  ת עולה כי מדובר בחוות דעת מקיפה ויסודית.מעיו בחוות הדע

 29נאמר, בי היתר, כי עסקת האופציה עצמה אינה נתקפת במכתב הדרישה. זאת, לאור חוות הדעת ב

 30  הבקשה לגילוי מסמכי�. *הקביעות שנקבעו בהלי� הקוד� 

: 31  צוי, כי הסוגיות אשר נבחנו בחוות הדעת ה כלהל

 32  ר לכאורה לא אושרה כדי;אש –ההתקשרות בתוספת להסכ� האופציה 
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 1  הארכות שניתנו לתקופת האופציה ללא קבלת תמורה הולמת;

 2  מתו� רווחי הפרויקט בתשלו� קבוע ומותנה. 20%המרת הזכאות של החברה לקבלת 

 3ע� זאת, יש לציי כי בפרק העובדות של חוות הדעת נעשתה התייחסות נרחבת ג� לעסקת האופציה 

 4תו� פירוט הדברי� שנאמרו בישיבות הדירקטוריו  פורטו כל ההליכי� שהתקיימו לגביה .עצמה

 5לרבות העובדה כי הדירקטורי� נתנו את דעת� לניגוד הענייני� בו נגוע גבריאל בקשר  ,השונות

 6  לעסקה.

 7  .חוות הדעת המשיכה ותיארה את הדיוני� שהתקיימו בדירקטוריו ואת ההסכמי� השוני� שנחתמו

 8עמדה מסכת עובדתית  –, בפני הדירקטורי� אשר קיבלו את ההחלטה בעניי אי הגשת התביעה כלומר

 9  מפורטת לחלוטי של כל העובדות הרלוונטיות.

 10  .בחובת אמוני� של דירקטור ונושא משרהמקי�  משפטי נער� דיו חוות הדעתב

 11ליו לנצל הזדמנות תוק� חובת האמו שיש לנושא משרה כלפי חברה נאסר עמהובהר כי בי היתר, 

 12  עסקית של חברה ומוטלת עליו חובת גילוי כלפי החברה.

 13  .חוות הדעת התייחסה א� לאפשרות לאשר פעולות שיש בה משו� הפרה של חובת האמוני�

  14 

 15  ובת הזהירות של דירקטור ונושא משרה בתאגיד.בחוות הדעת נער� דיו משפטי בעניי חבפרק נפרד 

 16  שיקול הדעת העסקי.הובהר כלל א� במסגרת זו 

 17  סעי� נפרד התייחס לביטוח, פטור ושיפוי.

  18 

 19חוות הדעת הצביעה על הקשיי� השוני� העולי� בהלי� קבלת ההחלטות אל מול ההגנות האפשריות 

 20  העומדות בפני טענות אלה.

 21כי חוות הדעת הצביעה באופ אובייקטיבי על האפשרויות השונות בה נית לראות את דר�  ,יש לציי

 22  הלות המשיבי� בעניי העסקה כולה, מבלי לחסו� בביקורת.התנ

 23"מהמקוב2 לעיל  נאמר ,לחוות הדעת 140מצוי בסעי� ה ,בסיכו� ביניי� אשר נער� לאחר דיו ארו�

 24כי העובדות נשוא מכתב הדרישה מעלות אכ� שאלות לא קלות בנוגע לאופ� האישורי�  עולה

 25בפני החברה, אול� יש מנגד  והשיקולי� שעמד שהתקבלו לאחר אישור עסקת האופציה ולטיב

 26  תות משקל לדחיית התביעה".טענות שאינ� פחו

  27 

 28צוי בחוות הדעת כי יש להביא בחשבו  ,לאחר סיכו� הביניי� ,רק לאחר הדיו הארו� אשר תואר לעיל

 29  וי אשר ניתנו לדירקטורי� ואת שאלת הביטוח.פאת כתבי הפטור והשי

 30כי הדירקטורי� יכולי� להסתמ� על כתבי השיפוי שכ העובדות אינ מצביעות על הפרת חובת  ,נאמר

 31  זהירות בפזיזות או בכוונה.



  
  יפו �המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

    

  שקדי נ' גבריאל ואח' 53151�03�15 תנ"ג
  

     2018יולי  12                                                                                                                         
  

 46מתו�  35

 1כמו כ, נאמר במפורש כי נראה שגבריאל אינו יכול להישע על כתבי הפטור וההתחייבות לשיפוי אשר 

 2י לא ברור א� כתב הפטור יכול לחול בי בשל העובדה כ ,זאת .17.11.11הוענקו לו על ידי החברה ביו� 

. 3  בדיעבד ובי בשל העובדה כי עילת התביעה נגד גבריאל מתמקדת ברווח אישי אשר הופק שלא כדי

 4  ע� זאת, נאמר כי עילות התביעה נגד גבריאל אינ מבוססת די הצור� ועומדות לגבריאל טענות הגנה.

 5של החברה קיי� חריג לפיו הפוליסה לא  עוד נאמר בחוות הדעת כי בפוליסת ביטוח נושאי המשרה

 6  הפוליסה מכסה תביעה נגזרת.כי תחול על תביעות מיוזמתה של החברה כנגד נושאי משרה שלה, ו

 7ל ולקיומו של כיסוי ביטוחי נודעת השפעה משמעותיות בקשר למסקנה הא� על החברה לפעהובהר, כי 

 8כתב הדרישה ולאפשר את הגשת בקשת או לדחות את מ *במישרי להגשת תביעה כנגד הדירקטורי� 

 9  האישור.

 10כי לאור כל האמור בחוות הדעת ועל א� סימני השאלה שעולי� מאופ  –המסקנה הסופית הייתה 

 11ירקטורי� ובהתחשב בכ� שלא קבלת ההחלטות, בהתחשב בכתבי הפטור והשיפוי אשר עומדי� לד

 12היא שהחברה תדחה את מכתב ההמלצה  –קיי� כיסוי ביטוחי א� תוגש התביעה  על ידי החברה 

 13  הדרישה.

 14  שהוא אחד הנתבעי� הפוטנציאלי� בתביעה. ,לבנברגלחוות הדעת הופצה לכל הדירקטורי� מלבד 

 15  יה בשני� הרלוונטיות.כסקר את האירועי� כדירקטור ש אשרדירקטוריו הוזמ לבנברג פני הלדיו ב

  16 

 17משפטי ממי שמומחה במאטריה והונחה  מכל האמור לעיל, עולה כי הדירקטורי� פנו לקבלת ייעו2 

 18  בפניה� חוות דעת סדורה ומפורטת עליה היו רשאי� להסתמ�.

 19  לזכות הסתמכות על חוות דעת משפטית שהתקבלה מיוע2 אמי, מנוסה ונטול פניות ראה תנ"ג

 20  .לפסק הדי) 116*115, 110(סעיפי�  בובי2 נ' אליהו יורשיבעז תודאל לי 14*12*7541

 21כי מפרוטוקול הדיו שהתקיי� בדירקטוריו עולה המסקנה כי דיו של ממש על בסיס ע� זאת, נראה 

 22התייחסו בעיקר לעניי הגשת התביעה כנגד  *אותו ייעו2 משפטי שהתקבל ושיקול הדעת שהופעל 

 23  .הדירקטורי� ולא כנגד גבריאל

 24שכל האמור בה הדירקטוריו החדש קיבל, כאמור,  את חוות הדעת מראש כ�  –באשר לדירקטורי� 

 25  היה בפניה� לפני הישיבה.

 26כדי לשמוע את  ,כמו כ, הזמי הדירקטוריו את לבנברג, שלא נטל חלק מההחלטה בסופו של הדיו

 27  דבריו. 

 28"כאילו את� וכי יית אותה לבנברג הבהיר כי לא קיבל את חוות הדעת וכי סקירתו היא סובייקטיבית 

 29  .שומעי� את העובדות בפע� הראשונה"

 30חור יסקר באופ מפורט ביותר את העובדות הרלוונטיות מתחילת העסקה ועד לסיו� הסברג לבנ

 31  והארכות האופציה.
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 1קרי הדירקטורי� ומי שנטע לגביה� שה�  *" הרשלני�ברג חילק את הנתבעי� לשניי�: "לבנ

 2  כולל גבריאל דודי עזרא מוטי מנשה וייני. *" גנבי�"

 3  הנתבע הרלוונטי היחיד בקבוצה זו הוא גבריאל. –לעניי החלטה שלפניי 

  4 

 5ידי חברי הדירקטוריו התייחסו בעיקר לידיעת� של הדירקטורי� באשר  יו עלהשאלות אשר הופנו על

 6  לעסקה. 

 7נשאל לבנברג על ידי הדירקטור עוזרי הא� לפני מת האופציה למנכ"ל החברה ראו  ,כ� למשל

 8  הייתה חיובית.הדירקטורי� הצעות אחרות והתשובה לכ� 

 9אשר היה היוע2 המשפטי של החברה לפני שהתבקשה חוות  לשאלות עו"ד רוזנבו� ,לבנברג הבהיר

 10  מהמהל�. .מיליו   30 *כי גבריאל לא אמר לה� שהוא ירוויח כ ,ושות' הדעת של משרד ליפא מאיר

 11י ינתח את לאחר שלבנברג עזב את הישיבה הבהיר מיטל את רצונ� של הדירקטורי� שמישהו חיצונ

 12  .דבר שנעשה בפועל – העובדות וית לדירקטוריו חוות דעת כיצד לפעול ביחס לתביעה הנגזרת

 13התייחס לאישורי� שניתנו כדי  אשר חתו� על חוות הדעת יחד ע� שני עורכי די נוספי�  עו"ד ברטוב

 14  את המחלוקת שהתעוררה באשר לפעולות שנעשו לאחר מכ.עצמו ולהסכ� האופציה 

 15*מרווחי הפרויקט  20%פלוס  .מיליו  200 *כי זכאותה של החברה לבדיו הובהר על ידו במפורש 

 16  "דבר השונה לחלוטי�". חור האופציהימס 20% *הפכה במסגרת התוספת להסכ� ל

 17   ה ממה שהוסכ� מלכתחילה.שונ ש"חמיליו  10ג� השינוי מהאחוז לסכו� של 

 18  לא אושרו על ידי וועדת ביקורת. –ת להסכ� האופציה והתוספ .מיליו  10 *צוי כי ההמרה ל

 19  הוסברה על ידו. –ג� סוגיית מת הארכה 

 20 26להרוויח  עתידהצוינה העובדה כי באותו שלב כבר ידעו הדירקטורי� כי חברה בבעלות המנכ"ל 

  21  ."שזה נשמע דבר צור�" .מיליו

 22  רו"ח שחק אמר כי הוא מבי שהחברה הייתה במצוקה של כספי�.

  23המצב היה של בחירה בי מימוש האופציה לבי אי מימוש ואובד שהדח"צ ראובני אמר כי הוא מבי

 24  כס�.

 25  "השאלה היא הא� היה מדובר בהחלטה עסקית סבירה?": שאלהגב' מרגליות 

 26  מתייחסת לדירקטורי� בלבד. זו מרצ� הדיו ברור כי שאלה

 27  בדרכי האישור"."ייתכ� שהיו פאולי� תשובתו של עו"ד ברטוב הייתה 

 28  .י הפטורעוד נאמר על ידו כי יש צור� להתגבר על הוראות כתב

 29ברור כי כתבי הפטור מתייחסי� לחבות הדירקטורי� בגי הפרת חובת זהירות ולא למנכ"ל אשר נגדו 

 30  הובהר, כאמור, בחוות הדעת. זה נושא א .העילה היא הפרת חובת אמו

  31 

  32 
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 1  ?"היא נראית סבירה ,הלות הדירקטורי�מבחינת התנ"גב' מרגליות חזרה ושאלה 

 2  "יש לנושא פני� לכא� ולכא�".הייתה עו"ד ברטוב תשובתו של 

 3סיכויי הצלחה בה. מאיד. אי� פה פעולות שה� לגמרי נקיות  100%זו לא תביעה שיש עוד הבהיר "

 4ומסודרות ובצירו& כתבי הפטור והשיפוי המסקנה לדעתי היא שעל החברה לא לתבוע ולאפשר 

 5  לתובע לנהל את ההלי. מטעמו".

 6  נשאלו שאלות באשר לעלותו של ההלי�.

 7 "אני לא חושב  הדח"צ ראובני סבר כי הנושא העיקרי הוא התפקוד הקלוקל של המנכ"ל

 8  ."שהדירקטורי� פעלו בצורה המצדיקה את התביעה

  9"אז  –עת וכ� נאמר בחוות הד –הדירקטור עוזרי אמר כי א� העסקה, הענקת האופציה נעשתה כדי

 10  .עד כמה שזה רוע� ומקומ� אני לא רואה מקו� לתבוע את הדירקטורי�"

 11גב' מרגליות שאלה מדוע הדירקטורי� ונושאי המשרה אינ� באותו סטטוס א� יש את העניי של 

 12  הפרת אמוני�. 

 13הפרדה מלאכותית "את לא יכולה לעשות עו"ד ברטוב אמר שהוא לא רואה טע� לתבוע את המנכ"ל 

 14  .רק את המנכ"ל ולא את הדירקטורי�"ולתבוע 

 15 וקיומה של שליטה מלאה  עו"ד ברטוב הסביר את היתרו התדמיתי של הגשת תביעה על ידי החברה

 16  על התהלי�

 17נאמר על ידי עו"ד ברטוב  –תייחס ג� לקיומו של הביטוח ולחריג המצוי בו הבסופו  של דיו זה אשר 

 18 , כי א� היו מגיעי� למסקנה שיש עילת תביעה חזקה ומוצקה שיש לה סיכוי� מאוד גבוהי� להתקבל

 19  עדיי נושא הביטוח היה מהווה שיקול . ,וזה לא המצב

 20בשלב מאוחר יותר הוסברה ההפרדה של הייצוג בי דירקטורי� שה� בעלי שליטה לבי דירקטורי� 

 21  "אי� טע� שהחברה תחליט לתבוע רק את המנכ"ל". חזר ואמר "ד ברטוב . עושליטהאינ� בעלי ש

 22  גב' מרגליות ציינה כי חוות הדעת לא דיברה על המצב המשפטי אלא על החברה כמגישת התביעה.

 23יש סיכוי שקצת נאמר לדירקטורי� על ידי עו"ד ברטוב כי א� הוא היה צרי� להגדיר באחוזי� "

 24ה לא תתקבל. זוהי לא תביעה קלה אבל מאיד. יש סיכוי שהיא כ� תתקבל. שהתביע 50% �למעלה מ

 25ועוד  , הוצאות התביעהביניה� ג� את נושא הביטוח, סיכויי התביעהשיקולי� יש לקחת את מלוא ה

 26  .ועל בסיס זה לקבל את ההחלטה"

 27  עה.שיש לאמ2 את חוות הדעת כ� שהחברה לא תגיש את התביהדירקטוריו  טיבסופו של דבר החל

  28 

 29מכל האמור לעיל עולה כי לפני הדירקטורי� עמד כל המידע הרלוונטי באשר לפעולות אשר ננקטו על 

 30  ידי הדירקטורי�.
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 1ובדר� קבלת  תנה לה� הערכה של סיכויי התביעה למרות שצוינו הקשיי� שבהתנהלות הדירקטורי�ינ

 2  .ההחלטות על יד�

 3ורי�; טות אשר התקבלו על ידי הדירקטהדירקטוריו החדש התייחס לעסקה בכללותה ולכל ההחל

  4והתנהל החיצוני אליו פנו  ר� הדימודע לסיכויי התביעה על יסוד חוות הדעת עו ההיהדירקטוריו

  5  תשובותיו של עו"ד ברטוב.מעו דבריו של לבנברג ונשלאחר שיסודי, דיו

 6, עליה היו, כאמור, ות הדעתכאשר בחולשאלת כתבי הפטור במפורש התייחסו הדירקטורי� 

 7  הייתה התייחסות מפורשת לתוקפ� של כתבי הפטור. *הדירקטורי� רשאי� להסתמ� 

 8מיטל העיד אומנ� כי הדירקטורי� לא קראו את כל הפרוטוקולי� שנערכו בעת קבלת ההחלטות לגבי 

. 9  העסקה. אול�, הסברו בעניי זה מקובל עלי לחלוטי

 10קראו את כל הפרוטוקולי� ואני אומר את זה פע� עשירית חברי הדירקטוריו� לא ישבו ולדבריו "

 11שלא יהיה בכלל ספקות. ה� נכנסו לסוגיות בדיו� ע� עורכי הדי� על הסוגיות שעלו מכל החומר... 

 12התפקיד שלה� לדו� בשביל זה שכרנו מישהו חיצוני שייעשה את כל העבודה, משפט�, ואנחנו דנו 

 13 61(עמ'  כזה או אחר זה מה שיכריע את ההחלטה שלנו"כל הדברי� העיקריי� שעולי� לא משפט ב

 14  לפרוטוקול).

 15והיו הרבה מאוד שיחות מיטל הוסי� והעיד כי ההחלטות בסופו של יו� ה החלטות של הדירקטורי� "

 16של ההנהלה ושל הדירקטורי� שההחלטה התקבלה אחרי הרבה מאוד דיוני� ואחרי ששקלנו את 

 17  לפרוטוקול). 73(עמ'  "תכל השיקולי�... שעולי� מחוות הדע

 18פרוטוקול שהוגש בישיבת הדירקטוריו אשר תועדה ב עדות זו עולה בקנה אחד ע� אופי הדיו שהתנהל

 19  לבית המשפט.

 20של קבלת במסגרת הדיו בשאלה א� עלה בידי התובע לסתור את חזקת התקינות  ,ככלל ,יש לזכור כי

 21  בית משפט לא נדרש לתוכ ההחלטה. ההחלטה 

  22 

 23כבר קבעתי לעיל כי אי לראות בדירקטוריו אשר קיבל את ההחלטה שלא להגיש   – תו� הלבבאשר ל

 24  את התביעה כבעלי עניי מסוג כלשהו וא� לא נטענה למעשה טענה בדבר חוסר תו� לב.

 25יתרה מזאת, עצ� הפנייה לקבל ייעו2 מקצועי חיצוני והדיו שהתקיי� בדירקטוריו מעידי� על תו� 

 26  ורי� .הלב של הדירקט

  27 

 28כי החלטת הדירקטוריו שלא להגיש תביעה נגד הדירקטורי� אליה� התוצאה מכל האמור לעיל היא 

 29  חוסה תחת כלל שיקול הדעת העסקי. –מכתב הדרישה  התייחס

  30 

  31 

  32 
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  1 

 2  אי מקו� למסקנה לפיה מדובר בהחלטה מודעת ומיודעת.נראה כי  –גבריאל  –באשר למנכ"ל 

  3ככל שהיא מתייחסת  ההחלטהחלקה של " בי כחול עפרו�קושי להעביר "בשלב ראשו יש לציי כי אי

 4  .מנכ"לל חלקה של ההחלטה ככל שהיא מתייחסת לבי *דירקטורי� ל

 5  הפרת חובת אמו. –עילת התביעה המיוחסת לדירקטורי� שונה מזו המיוחסת למנכ"ל 

 6החדש בנפרד ובאופ מפורט  הדירקטוריו כפי שכבר ציינתי לעיל, התייחסה חוות הדעת אותה הזמי

 7  לחובת האמוני� של דירקטור ונושא משרה בחברה.

 . 8  כמו כ, הובהר כי חברה אינה יכולה להעניק לנושא משרה פטור בשל הפרת חובת אמו

 9ביטוח לנושאי משרה וכי אי אפשרות לכלול בתקנו של חברה הוראה המתירה שיפוי  ,עוד נאמר

 10  הפוגעת בחברה. ,נה בתו� לבבמקרה של הפרת חובת אמוני� שאי

 11צוי במפורש כי נראה שגבריאל אינו יכול להישע על כתבי הפטור וההתחייבות לשיפוי לש� דחיית 

 12התביעה בשל העובדה כי עילת התביעה המיוחסת לו הינה הפרת חובת אמו; שכ לא ברור א� הפטור 

 13  .ברווח אישי שהופק שלא כדייכול לחול בדיעבד וכ לאור העובדה כי עילת התביעה מתמקדת 

 14  כי עילות התביעה נגד גבריאל אינ מבוססות די הצור� ועומדות לו טענות הגנה.  ,נאמרעוד 

 15אול�, טענות ההגנה אשר פורטו במהל� חוות הדעת מתייחסות בעיקר לדר� קבלת ההחלטות על ידי 

 16  .ולא להתנהלותו של גבריאל בשלבי� שלאחר אישור העסקה הדירקטורי�

 17מציינת סימני שאלה העולי� מאופ קבלת לדחות את מכתב הדרישה המלצה בסופו של דבר ה

 18 העומדי� לדירקטורי� כתבי הפטור והשיפויההחלטות בחברה לאחר אישור  הסכ� האופציה; את 

 19  ואת העדר קיומו של כיסוי ביטוחי במקרה של הגשת תביעה על ידי החברה.

 20י� ולא לעילת התביעה הנטענת כלפי המנכ"ל בגי הפרת נושאי� אלה מתייחסי� למעשה לדירקטור

  21תביעה לגביה לא חלי� כתבי פטור וא� לא קיי� שיפוי וביטוח שיש צור� להתחשב בה�  –חובת אמו

 22  לעניי קבלת ההחלטה.

  23 

 24בגי הפרת חובת זהירות ולא בהגשת  הדיו התמקד, כאמור, בהגשת התביעה כנגד הדירקטורי�

 25  בגי הפרת חובת אמו כלפי החברה.תביעה כנגד גבריאל 

 26אמירתו של עו"ד ברטוב לפיה אי מקו� להגיש תביעה בנפרד כנגד המנכ"ל לא פורטה וא� לא התבקש 

 27  הסבר לגבי עמדה זו על ידי מי מהדירקטורי�.

 28זאת, למרות העובדה כי נאמר לדירקטורי� שעלות ההלי� יכולה להיות בסדר גודל של מאות אלפי 

מיליו 20 *הסכו� שאמור להתקבל הינו כ שקלי�, ואילו ..  29 

 30"א� אני מכמתת את הכל בכס& אז יוצא שהחברה תקבל במקרה  גב' מרגליות א� אמרה במפורש

 31  .זה לטובת החברה" 4מיליו� כאשר ההוצאות לא יעלו על מיליו�  20הטוב עד 
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 1, כתבי השיפוי והביטוח יחד ע� ההסבר המפורש אותו קיבל הדירקטוריו לפיו עניי הפטור ,מסקנה זו

 2אינ� עולי� בקנה אחד ע� קבלת החלטה  –אינ� חלי� למעשה על המנכ"ל בגי עילת התביעה נגדו 

 3מבלי לדו באפשרות להגיש את התביעה כנגד המנכ"ל לטובתה של  ,גורפת שלא להגיש את התביעה

 4  החברה.

  5 

 6ת התביעה נגד המנכ"ל חוסה בנסיבות אלה, אינני רואה מקו� לקביעה לפיה ההחלטה שלא להגיש א

 7  .סבירותהתחת כלל שיקול הדעת העסקי, ויש מקו� לבחו את 

  8  .סיפא 38סעי�  יווז'י�ראה לעניי זה פסק די

  9 

 10על רקע החומר במיוחד  כדי לבחו את סבירות ההחלטה שלא להגיש את התביעה כנגד המנכ"ל

 11והתיאור העובדתי אשר נית לה�  ני הדירקטוריוהמפורט ביותר שנכלל בחוותה דעת אשר עמדה בפ

 12יש לבחו את עילת התביעה האפשרית שהייתה  –על ידי לבנברג במהל� הדיו לפני קבלת ההחלטה 

 13  עומדת לחברה כנגד גבריאל.

  14א� הגיע בית משפט למסקנה כי תנאי  יווז'י�כפי שנקבע, כאמור, על ידי כב' השופט דנציגר בפסק די

 15"...יהיה על בית משפט לבחו� את סבירותה של עסקי לא מתקיי� כלשהו של כלל שיקול הדעת ה

 16  ."...החלטת הדירקטוריו� בראי עילת התביעה והא� ניהולה הוא לטובת החברה

  17 

 18אינני רואה צור� להידרש באופ מפורט לתשתית הראייתית לאור התוצאה הסופית של ההחלטה, 

 19  .המקימה לכאורה עילת תביעה לחברה כנגד המנכ"ל

 20לכאורה על  ההאופציה עצמה מצביעעסקת לאחר אישור תנהלות גבריאל זאת, אציי בקצרה כי הע� 

 21  הפרת חובת אמו מצדו של המנכ"ל.

  22 

 23העסקה אושרה, כאמור, ה על ידי הדירקטוריו וה על ידי  *במאמר מוסגר, באשר לעסקת האופציה  

 24  וצגה לדירקטורי�.דת הביקורת לאחר שכל פרטי העסקה כפי שהייתה באותה עת הווע

  25עוד יש לציי בהקשר זה כי לפני קבלת ההחלטה לאשר את עסקת האופציה כבר היה ברור לחלוטי

 26  .60% *כי חלקו של גבריאל בליבר הוא כ

 27 –אלה שעמדו בפניו בשלב הדיו בבקשה לגילוי מסמכי� על אי בפני בית משפט כיו� ראיות נוספות 

 28ראשונית להוכיח קיומה של תשתית ראייתית המוטל על המבקש הוא  בקשה אשר במסגרתה הנטל 

 29  בלבד של התנאי� הכלליי� לאישורה של תביעה נגזרת.

 30"התשתית הראייתית הדרושה לצור. הוצאת צו גילוי מסמכי� מצויה בר& הנמו., בהיותה 

 31ו של "ראשונית" זאת בהבדל מעצ� אישור הגשת התביעה הנגזרת עצמה, אשר כפו& לשיקול דעת

 32  ).64סעי�  ניואינטרקול" (פסק די בחוק החברות 198בית המשפט ולמבחני� הקבועי� בסעי& 
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 1קבעתי, כאמור, כי לא הונחה תשתית ראייתית לקיומה של עילת  –בהחלטה בבקשה לגילוי מסמכי� 

 2  תביעה בגי עצ� אישור עסקת האופציה.

 3  בית המשפט העליו התייחס לקביעה זו כקביעה תקפה.

 4וא� התברר כי הגילוי בעניי  ,הונחה, כאמור, תשתית ראייתית נוספת במסגרת הבקשה שלפניי משלא

 5כ�  –אחוזי האחזקה של גבריאל בליבר היה מלא לפני קבלת ההחלטה על ידי הדירקטורי� 

 6אי מקו�  *שהתקיימה דרישת הגילוי לש� אישור העסקה על ידי הדירקטוריו וועדת הביקורת 

 7  ו.לשינוי קביעה ז

 8תית הנדרשת ראיימניחה את התשתית ה –התנהלותו של גבריאל לאחר עצ� אישור העסקה אול�, 

. 9  לקיומה של עילת תביעה לכאורה בגי הפרת חובת אמו

 10מועד בו אושרה עסקת האופציה  ונאמר בה  – 13.7.10בישיבת הדירקטוריו אשר התקיימה ביו� 

 11הבהיר גבריאל כי העסקה כולה  ,60%בעסקה הינו  ורי� שחלקו של גבריאלבמפורש כי ידוע לדירקט

 12שאלו אותו א� הוא מאמי בעסקה וא� הוא מוכ . אות� משקיעי� התעוררה בישיבה ע� משקיעי�

 13  ."וכ. הגעתי למצב שאני משקיע". גבריאל הסכי� לכ� בה להשקיע

 14ס מהחברה והוא כי יש לו אחריות כפולה בפרויקט, שכ הוא קונה נכ באותה ישיבהגבריאל עוד אמר 

 15  מרגיש מחויב למלא את ההתחייבויות כלפי החברה.

 16לכ� אני מעדי& להיות באחוזי� גבוהי� על מנת שאוכל לשלוט הוא לוקח על עצמו סיכו גדול "לדבריו, 

 17  בפרויקט ולא להכשיל את החברה".

 18אחראי� על "פרויקט ליבר יהיה באמצעות קבוצת רוכשי� אשר יהיו ג� גבריאל אמר במפורש כי 

 19  ".הניהול

  20בחקירתו הנגדית העיד כי היה חלק מהקבוצה שקיבלה אופציה על המגרש והוא היה אחראי על ארגו

 21  לפרוטוקול). 110הקבוצה (עמ' 

 22"אנחנו נצליח לארג� קבוצת רכישה כמו שכולנו כתוצאה מרכישת האופציה שכי הערי� העיד גבריאל 

 23 137(עמ'  יהיה את הפרמיה של ארגו� קבוצת הרכישה"מכירי�... הנכס יהיה שווה אותו דבר רק 

 24  לפרוטוקול).

 25על ידו אושרה הוצגה בפני הדירקטוריו ומכא עולה בבירור כי התייחסותו של גבריאל לעסקה כפי ש

 26 רכאשר הפרויקט ינוהל על ידי ליב ,עסקה שתוביל בסופו של דבר לארגו קבוצת רכישהלהייתה  –

 27  האופציה.ושותפיה בקבוצה שרכשה את 

 28 – 13.7.10מסקנה זו נתמכת ג� מדבריו של גבריאל בדירקטוריו באותה ישיבה שהתקיימה ביו� 

 29 20%תקבל  3המשיבה  .מיליו  200סגר ע� דודי (עזרא) כי לאחר קבלת הסכו� של לפיה� 

 30וניהול של  %4 �ובכלל זה ג� דמי שיווק מקובלי� של כ הפרויקט"מהרווחי� אחרי כל ההוצאות של 

 31  ."2% �כ
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 1לגבריאל ל� שחור האופציה לצד ג' אשר ייתיאור זה אינו עולה כמוב בקנה אחד ע� סיטואציה של ס

 2  חור האופציה.יגי עצ� סאו לליבר תמורה ב

 3בריאל את , חזר וציי ג2011ג� בשלב מאוחר יותר, בישיבת הדירקטוריו שהתקיימה בינואר 

 4צינו לארג� קבוצת רכישה וחיפשנו בנק "שכ� רהאופציה אשר ניתנה לליבר לפני שישה חודשי� 

 5ואז הוחלט על שינוי אסטרטגיה. החלטנו ליצור קשר ע� יז�  מלווה. א& בנק לא רצה לתת ליווי

 6י בלוחות והתחברנו לדורו� אביב והוא קיבל אישור לליווי בנקאי. אול�, כל ההלי. גר� לעיכוב רצינ

 7  הזמני�".

 8 גילוי מראש על ידי גבריאל לא ניתע� אביב חור יו שינוי אסטרטגיה והחתימה על הסכ� הסעל אות

 9  לדירקטוריו החברה.

 10  נעשה בדיעבד. ,אישור של המוסדות הרלוונטיי� בחברההקבל שית מבליהדיווח לגביו 

  11 

 12סעי� המאפשר  3כולל אכ הסכ� האופציה אשר נחת� בי ליבר לבי המשיבה  ,כפי שטענו המשיבי�

 13  .3לליבר את הזכות להעביר את האופציה לצדדי� שלישיי�  ללא צור� בהסכמת המשיבה 

 14מהרווח  20%אול�, המצג שהוצג על ידי גבריאל היה, כאמור, מצג בדבר קבוצת רכישה ותשלו� של 

15 בגי תשלו� לליברוחור לצד ג' יולא ס *עות קבוצת הרכישה אשר יתבצע באמצ *בגי הפרויקט  

 16  הסיחור, תו� שינוי התשלו� בגי מכירת הנכס.

  17 

 18  .21.7.10בתוספת להסכ� האופציה מיו� לראשונה חור נכלל ינושא ההתקשרות בהסכ� ס

 19האופציה לפיה לבי ליבר, הופיעה האפשרות  3בי המשיבה  מה, אשר נחתאותה תוספת להסכ�ב

 20  . חר לצדדי� שלישיי�ותס

 21" פורט אומנ� התשלו� אשר יגיע לבעלי� של הנכס א� מקבל רווחהתחת הכותרת "בתוספת להסכ� 

 22זכות האופציה יממש בעצמו את האופציה, כפי שאכ הוצג על ידי גבריאל לדירקטוריו בשלב אישור 

 23  העסקה.

 24  רויקט.מהרווחי� שינבעו מהפ 20%כזכור, הוסכ� כי לתמורת הממכר יתווספו 

 25  ע� זאת, נקבע סעי� נוס� המתייחס למקרה בו תסוחר האופציה לצדדי� שלישיי�.

 26מההפרש בי התמורה  20%תוספת לתמורה בשיעור של  נכסבעלי� של הל� לתשונקבע כי במקרה זה 

 27לבי ס�  –חור האופציה יששולמה על ידי אות� צדדי� שלישיי� למקבל זכות האופציה בגי ס

 28  .התמורה ששולמה לבעלי� בגי האופציה

 29שינבעו מהפרויקט אלא  20% *אינה מהווה רק הסדר טכני של רכיב התוספת להסכ� המכא עולה, כי 

 30  ר.וחכללה שינוי מהותי בנוגע לתשלו� במקרה בו האופציה תסשהיא 

 31על ידי  לא נדונה ולא אושרה לאואפשרות הסיחור המפורשת שנכללה בו תוספת להסכ� ה

 32  הדירקטוריו ולא על ידי וועדת הביקורת.
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 1הסכ� אשר כלל את התשלו�  – 17.11.10חור בי ליבר לבי אביב נחת� ביו� ייתרה מזאת, הסכ� הס

 2כלל לא הובא לידיעת הדירקטוריו בעת החתימה ואי כל  *בגי הסיחור מיליו ש"ח לליבר  36של 

 3  .לפני חתימתו י�זכר לגילוי כלשהו לגביו או לדיו שהתקי

 4עולה כי החברה  –לבקשת האישור  13אשר צור� כנספח  –ידי של החברה לבורסה ימהדיווח המ

 5חור בי ליבר לבי אביב וכי יכי נחת� הסכ� הס 23.11.10ל ביו� אדיווחה כי נמסר לה על ידי גברי

 6  ..מיליו  36התמורה הינה בסכו� של 

 7  בדיעבד על הסכ� אשר נכרת בי חברה בשליטתו של מדובר למעשה בעובדה מוגמרת ומת הודעה 

 8  על ידו הסכ� השונה לחלוטי ממהותה של העסקה כפי שהוצגה  –גבריאל מנכ"ל החברה לבי אביב 

 9  לדירקטוריו וקיבלה את אישורו.

  10 

 11 פיה קמה לחברה עילת תביעה כנגד טענה לל לכאורהדי באמור לעיל כדי להקי� תשתית ראייתית 

 12וכי הגשת התביעה היא  ,חור האופציהילפחות בגי התשלו� אשר שול� לליבר עבור ס ,גבריאל

 13  .לטובתה של החברה

  14 

 15מכא עולה כי אי מקו� לקביעה לפיה החלטת הדירקטוריו שלא להגיש את התביעה כנגד גבריאל 

 16  הייתה החלטה סבירה.

 17דרש בדבר היותו בעל מניות יש לציי כי אילמלא הקביעה לפיה אי המבקש עומד בתנאי המקדמי הנ

 18בחברה, היה מקו� להמשי� ולבחו את תו� ליבו של המבקש על מנת לקבוע הא� יש אכ מקו� לאשר 

 19  את בקשת האישור ולהתיר למבקש תביעה נגזרת בש� החברה.

  20 

 21בהקשר זה יש לציי, כי ניהול ההלי� מתחילתו ועד סופו מבלי להתייחס באופ ענייני לטענות 

 22המשיבי� בעניי בעלותו של המבקש במניות החברה ומבלי להציג מסמ� רלוונטי שיש בו כדי להוכיח 

 23  מעלה סימני שאלה מהותיי� באשר לתו� ליבו של המבקש. –את קיומה של הבעלות 

  24 

 25  ה לטובת החברה תביעהפטור לדירקטורי� והשלכתו על ניהול ה הערה לעניי  .ד

 26המבקש כי ההחלטה שלא להגיש את התביעה התקבלה ג� על יסוד סברת היועצי� ציי בסיכומי� 

 27  המשפטיי� כי הדירקטורי� פטורי� מאחריות בשל כתבי פטור.

 28  ה� תוק�.מדובר בטעות, שכ בדיקה של כתבי הפטור מעלה מיד כי אי ל, המבקש לטענת

 29קיומו של  תבחינש� כי הבחינה אשר נעשית על ידי במסגרת הסעי� הנוכחי רלוונטית ל ,יש להבהיר

 30ולא לש� בחינת  *(א) 198סעי� תנאיי במסגרת התנאי בדבר היותה של התביעה לטובתה של החברה 

 31  החלטת הדירקטוריו שלא להיענות למכתב הדרישה.
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 1גשת תביעה כנגד דירקטורי� לענות לשאלה הא� הת כדי בחינת תוקפ� של כתבי הפטור רלוונטי

 2תהיה תביעה לטובת החברה בהתא� להוראת , בהנחה שה� תקפי�, הרשאי� להסתמ� על כתבי פטור

 3  (א).198סעי� 

  4 

 5  תבי הפטור.אינני רואה מקו� לטענתו של המבקש לפיה אי תוק� לכ

 6החברה לנושאי המשרה כתבי פטור  העבירה 2011המבקש טע כי במהל� החודשי� אוקטובר ונובמבר 

 7  מראש לאחריות.

 8לי� שכבר אירעו על כתבי הפטור לכלול כדי להשיג תחולה של כתבי הפטור בשל מעשי� ומחד

 9  התייחסות מפורשת לאות� ענייני�.

 10כתבי הפטור במקרה הנוכחי ניתנו לנושאי המשרה באופ גור� ולכ אי ה� פוטרי� לדברי המבקש, 

 11  לפעולות שנעשו לפני נתינת�.אות� בקשר 

 12  , כי הפרת חובת הזהירות על ידי הדירקטורי� הייתה בכוונה או בפזיזות.על ידו עוד נטע

  13  לדו בה.מקו� לטענה זו לא הונחה כל תשתית ראייתית ולכ אי

  14 

 15  כי לא מדובר בכתבי פטור אשר הוצאו בדיעבד. 2*1מקובלת עלי טענת המשיבות 

 16  .2007המשרה כתבי פטור ושיפוי עוד בשנת החברה העניקה לנושאי 

 17החליטה אסיפת בעלי המניות לשנות את נוסח כתבי השיפוי, כ� שסכו� השיפוי שיינת  1.10.09ביו� 

 18 25%*לכל נושאי המשרה במצטבר למקרה, בניכוי תשלומי תגמול הביטוח, לא יעלה על סכו� השווה ל

 19  מההו העצמי של החברה.

 20אשר  ,משרה בחברההמפני� כתבי הפטור לנושאי  – 12*6לתגובת המשיבי�  10כפי שעולה אכ מנספח 

 21, אשר אישרו את הוצאת 7.6.06להחלטות הדירקטוריו והאסיפה הכללית מיו�  ,2010הוצאו בשנת 

 22  הפטור. יכתב

  23לי המניות של החברה את תיקונו של סעי� עאישרה אסיפת ב 1.10.09כי ביו� בכתב הפטור עוד צוי

 24הוא למעשה כתב ההתחייבות הכולל את התיקו כאשר המסמ� המצור�  –לכתב הפטור הקוד�  3.1.1

 25  הכולל את התיקו. יעדכנהוהחברה מבקשת למסור לנושאי המשרה את כתב הפטור  *לשיפוי 

 26  .כולל אכ את תיקו תקרת השיפוי ולא נעשה כל תיקו בהוראת הפטור מאחריות 3.1.1סעי� 

 27אינה  –� שכתב הפטור הקוד� יתבטל ובמקומו יחול כתב הפטור העדכני העובדה כי נאמר בהסכ

 28משנה את הרצ� בפטור עצמו, כאשר התיקו מצוי בהתחייבות לשיפוי שהיא למעשה התחייבות 

 29  נפרדת.

 30מראש לאחריות נשמר לאור�  , א� הרצ� של פטור2011תיקו נוס� נעשה בחודשי� אוקטובר ונובמבר 

 31  כל הדר�.

 32  וראות השיפוי ולא בפטור. לכ, אי מקו� לטענה כי הפטור אינו תק�.השוני הינו בה
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 1אינה  –משרשאי� הדירקטורי� להסתמ� על כתבי הפטור הרי שהגשת תביעה נגד� על ידי החברה 

 2  לטובת החברה.

 3  לאישור הגשת תביעה נגזרת נגד הדירקטורי�.לא היה מקו� ג� מסיבה זו 

  4 

 5  סיכו�  ה.

  6 

 7כי יש לקבל את החלטת הדירקטוריו שלא להיענות לדרישתו של התוצאה מכל האמור לעיל היא 

 8  המבקש להגשת התביעה כנגד הדירקטורי�, ואי מקו� לאישור הבקשה נגד�.

  9 

 10בגי הפרת  המבקש הצביע אומנ� על תשתית ראייתית לכאורה לקיומה של עילת תביעה  כנגד גבריאל

 11  .חובת אמו

 12חזור לקביעה בחלק הראשו של פסק הדי לפיה לא הוכיח המבקש כי הוא בעל מניות ע� זאת, יש ל

 13  בחברה.

  14"מקו� בו הוגשה בקשה לאישור תביעה נגזרת על ידי תובע שאינו  ע� ברלכ, כפי שנקבע בפסק די

 15  .מתאי�, אי� אפשרות להחליפו בתובע מתאי� ג� א� מדובר בעילה ראויה"

 16תייחס לעובדה כי המבקש אינו בעל מניה בחברה בעת הגשת מ מתאי�" אינויש להבהיר, כי המונח "

 17  הבקשה.

  18 

 19  .נדחית –בקשת האישור 

  20 

 21 ו, אשר יישא. 50,000ובשכר טרחת עו"ד בסכו� כולל של  2*1המבקש יישא בהוצאות המשיבות 

 22  .הפרשי הצמדה וריבית כדי מהיו� ועד מועד התשלו� בפועל

  23 

 24הפרשי  ו, אשר יישא. 50,000ובשכר טרחת עו"ד בסכו� כולל של  3המבקש יישא בהוצאות המשיבה 

 25  הצמדה וריבית כדי מהיו� ועד מועד התשלו� בפועל.

  26 

 27 וש"ח, אשר יישא 50,000ובשכר טרחת עו"ד בסכו� כולל של  12*6המבקש יישא בהוצאות המשיבי� 

 28  הפרשי הצמדה וריבית כדי מהיו� ועד מועד התשלו� בפועל.

  29 

  30 

  31 

  32 
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  1 

 2  הרי שבקשת האישור נגד� לא הייתה בקשת סרק. – 5*4ת התביעה כנגד המשיבי� למרות דחיי

 3לאור זאת, אני מוצאת לנכו לחייב את המבקש בהוצאות משיבי� אלה ובשכר טרחת עו"ד בסכו� 

 4  , אשר יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדי מהיו� ועד מועד התשלו� בפועל.. 25,000כולל של 

  5 

  6 

 7  , בהעדר הצדדי�.2018יולי  12, תשע"חכ"ט תמוז היו�,  נהנית

 8  ד

                 9 
  10 




