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  גירו�
שופטת ישראלה קראילפני כבוד ה

1999
חוק החברות, התשנ"ט  בעניי�:   
  להל�: "החוק"

1983
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג ובעניי�: 

 להל�: "הפקודה"

  510635618ח.פ. שר תחנות דלק וסיכה בע"מ,   ובעניי�:
  להל�: "החברה"

  עו"ד ליאור מזור ורו"ח נוע( נצר  ובעניי�:
  להל�: "בעלי התפקיד"

  028687259צבי רנדלר, ת.ז. ובעניי�:                                                 
 להל�: "התובע"

  050905959שבתאי, ת.ז. דורו� ובעניי�:                                                 
  להל�: "הנתבע"

 

 פסק די� חלקי

  1 

 2בפני תביעה למת� סעדי� להסרת קיפוח המתנהלת בי� יורשיה� של מייסדי חברת שר תחנות   .1

 %3לחוק החברות, תשנ"ט  191"). זאת מכוח הוראות סעי� החברהדלק וסיכה בע"מ (להל�: "

 4  ").  חוק(להל�: " 1999

  5 

 6ממניות החברה.  50%"), בעל מניות רשו� של מר רנדלררנדלר (להל�: "התובע, הינו מר צבי   .2

 7 50%"), המחזיק ג� הוא בהו� מניות של מר שבתאיהנתבע הוא מר דורו� שבתאי (להל�: "

 8". במקור התביעה הוגשה בעלי המניותממניות החברה. מר רנדלר ומר שבתאי יקראו להל�: "

 9"), גב' אסתראימו, גב' אסתר שבתאי  (להל�: " ג� כנגד שניי� מבני משפחתו של מר שבתאי:

 10כל מניותיה� בחברה הועברו למר שבתאי, וה�  10.4.16ואחיו מר שלמה שבתאי, אול� ביו� 

 11  .7.7.16נמחקו מכתב התביעה, כאמור בהחלטה מיו� 

  12 

 13בד בבד ע� הגשת כתב התביעה הגיש מר רנדלר בקשה דחופה למת� סעדי� זמניי� בה   .3

 14ט למנות מנהל מיוחד לניהול ענייני החברה עד אשר יוסדרו המחלוקות בי� התבקש בית משפ

 15התקיי� דיו� בבקשה במעמד הצדדי� ובאי כוח�, במהלכו הגיעו  3.2.16בעלי המניות. ביו� 

 16") עו"ד מזורהצדדי� להסכמה, שאושרה בהחלטה, בדבר מינויו של עו"ד ליאור מזור (להל�: "

 17  ד למת� הכרעה בהלי
 או מציאת פתרו� אחר.כבעל תפקיד בעניינה של החברה ע

  18 

 19בתפקידו הסתייע עו"ד מזור בשירותי רו"ח נוע� נצר, וזה מונה יחד עמו כבעל תפקיד מיוחד 

 20. על תפקוד בעלי התפקיד השמיעו הצדדי� להלי
 תשבוחות 30.3.2016כאמור בהחלטה מיו� 

 21  ואני מודה לה� על תפקיד� בהלי
 זה. 

  22 
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 1  די(רקע ותמצית טענות הצד

 2 1765 %החברה היא חברה פרטית, בעלת זכות חכירה מעירית חיפה במקרקעי� בשטח של כ  .4

 3, חיפה (להל�: 20בדר
 רב אלו� דורי יעקב  11210בגוש  5מ"ר הידועי� כחלק מחלקה 

 4"). מדובר בשטח הרשו� בבעלות עירית חיפה כאשר החברה חוכרת אותו תו
 המקרקעי�"

 5המקרקעי� המוחכרי� כתחנת דלק. מלבד השטח האמור קיי� שהתחייבה לפעול להכשרת 

 6") וידוע כחלק מגוש רמ"ימתח� נוס�, אחורי, הרשו� בניהול רשות מקרקעי ישראל (להל�: "

 7מ"ר לער
. בחלק ממנו נעשה שימוש על ידי החברה לצור
  1000בשטח של  1, חלקה 11202

 8רישת רמ"י לפינוי פלישה נטענת ") ולגביו התקבלה דהמקרקעי� האחוריי(התחנה (להל�: "

 9  של החברה לשטח�. 

  10 

 11 1973על המקרקעי� ניצבת תחנת תדלוק "סונול" אותה מפעילה החברה אשר יוסדה בשנת   .5

 12המנוח על ידי בעלי המניות המקוריי�, המנוח אברה� רנדלר ז"ל, אביו של מר רנדלר (להל�: "

 13"). אלה החזיקו המנוח ציו�הל�: ""), והמנוח ציו� שבתאי ז"ל, אביו של הנתבע (לאברה(

 14"). החברה בעלי המניות המייסדי(כל אחד (וביחד " 50%בחלקי� שווי� במניות החברה, 

 15הוקנתה למייסדי החברה, לשיקומ� ושיקו� בני משפחותיה�, בהיות� נכי� המוכרי� על 

 �16; ידי משרד הביטחו�. עיסוקה של החברה כולל מכירת דלקי�, שמני� וחומרי סיכה אחרי

 17ניהול עסק של שטיפת מכוניות במתח� התחנה, "סטופ אגד ווש"; והשכרות חלקי� בתחנה 

 18לצור
 ניהול מסעדה. הפעלת התחנה נעשית בהתא� לחוזה שנער
 ונחת� ע� חברת סונול 

 19  .1973") בשנת סונולישראל בע"מ (להל�: "

  20 

 21ברה בחלקי� שווי�  על , לאחר פטירתו של המנוח ציו� ז"ל, הוחזקו מניות הח1991מאז שנת   .6

 22"), והמנוח אברה�. הגב' אסתרידי הגב' אסתר שבתאי, אלמנתו של המנוח ציו� (להל�: "

 23מונה מר שבתאי, בנו של המנוח ציו�, למנהל בחברה, לציד� של המנוח אברה�   1999בשנת 

 24  והגב' שבתאי.

  25 

 26וד� לכ�, בנובמבר , אול� מניותיו הועברו למר רנדלר ק2016המנוח אברה� נפטר בפברואר   .7

 27  , וזאת על רקע מצבו הרפואי.2015

  28 

 29מסוג "א" ואילו למנוח שבתאי  1ע� הקמת החברה הוקנתה למנוח אברה� מנית הנהלה   .8

 %30מסוג "ב". בתקנו� החברה נקבע כי כל אחת ממניות ההנהלה, "א" ו 1הוקנתה מנית הנהלה 

 31ליות של החברה, זכות "ב" מקנות לבעליה� את הזכות להשתת� ולהצביע באספות הכל

 32ממנהלי  50%למחצית מכלל קולות ההצבעה באספותיה הכלליות של החברה, זכות למנות 

 33החברה. כמו כ� נקבע בתקנו� כי בעל מניות הנהלה "א" או "ב" יוכל למנות את עצמו למנהל 

 34ע החברה בתוק� זכותו זו. כ� נקבע כי קיימת זכות למינוי מנהל כללי משות� בחברה. עוד נקב
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 1כי כל מניות החברה, פרט למניות המיוחדות ומניות הכרעה, שוות בזכויות שה� תקנינה 

 2לבעליה� בקשר לחלוקת דיבידנדי�, מענקי� או הענקות מהחברה, החזרת הו� והשתתפות 

 3  בחלוקת הנכסי� בעת פירוק החברה. 

  4 

 5ר שבתאי וגב' זכויות החתימה בחברה הוקנו לאחר מותו של המנוח ציו�, למנוח אברה� ולמ  .9

 6אסתר תו
 שנקבע כי חתימתו של המנוח אברה� בתוספת חתימת� של מר שבתאי או הגב' 

 7  אסתר בצירו� חותמת החברה תחייב את החברה לכל דבר ועניי�. 

  8 

 9, עקב מחלוקות בי� מייסדי החברה, 1986%1998 למע� שלמות התמונה אציי� כי בי� השני�  .10

 10סונול שכרה את התחנה מהחברה תמורת תשלו� חודשי. לאור זאת החברה לא הפעילה את 

 11התחנה בשני� אלו וזו הופעלה ונוהלה על ידי צד שלישי שמונה על ידי סונול. בתחילת שנת 

 12  החברה קיבלה חזרה את התחנה לתפעולה.  1999

  13 

 14העברת המניות לידי מר רנדלר, הוא החל לפקוד את התחנה באופ�  על פי הנטע�, בסמו
 לאחר  .11

 15יומיומי ואז, כנטע� על ידו, התבררה "התמונה הבעייתית" בניהול התחנה על ידי מר שבתאי 

 16אשר נעשה בניגוד לטובת החברה ובדר
 שיש בה לקפח את מר רנדלר. נטע� כי מר שבתאי 

 �17 על חשבונו תו
 פגיעה בקניינו והתעלמות עושק את החברה ואת מר רנדלר, התעשר שלא כדי

 18מזכויותיו ומזכויות החברה. נטע� כי כל ניסיונות מר רנדלר לקבל ממר שבתאי מידע 

 19ומסמכי� ביחס לניהול החברה עלו בתוהו, וממידע שהתקבל בידיו, מאת רואה החשבו� של 

 20עה את האמו� ") , הסתבר כי מר שבתאי ניצל לררו"ח פר,החברה, מר פר0 שלו� (להל�: "

 21אשר נית� בו ואת מעמדו כמנהל החברה להתעשרותו האישית על יד משיכת תשלומי שכר 

 22בזמ� שעלויות השכר של משפחת רנדלר  1 725,000והוצאות נלוות, לו ולבני משפחתו בס
 של 

 23). נטע�, כי מר שבתאי רכש לעצמו על חשבו� 2015בלבד (נכו� לשנת  1 389,085עמדו על ס
 של 

 24בזמ� שהחברה גירעונית. נטע�, כי מר שבתאי נהג למשו
  1 280,000רכב חדש שעלותו  החברה

 25כספי� לשימושי� פרטי� באמצעות כרטיס אשראי של החברה, לתדלק רכבו ורכבי בני 

 26  משפחתו בתחנה ללא תמורה.

  27 

 28 נערכה פגישה בי� הצדדי� ובאי כוח� במשרדו של רו"ח פר0  24.12.15על רקע האמור ביו�   .12

 29במסגרתה נדחו דרישותיו של  מר רנדלר להחלי� את מר שבתאי בניהול התחנה או לחילופי�  

 30להתאי� את תנאי העסקתו של מר שבתאי ליכולתה הכלכלית של החברה, אשר נכו� ליו� 

 31  .1הייתה בגרעו� של כשני מיליו�  31.12.14

  32 

  33 
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 1המניות במסגרתה הועלו על אסיפה דחופה של בעלי  13.1.16נוכח מצב הדברי� זומנה ליו�   .13

 2  ידי הצדדי� שתי אפשרויות להמש
 התנהלות� בחברה, אשר תמצית�, כדלקמ�:

  3 

 4ניהול החברה יועבר לידי מר רנדלר תמורת תשלו� חודשי בס
  –אופציה ראשונה   א)

 5. כמו כ�, מר שבתאי אשר לא ינהל את החברה, לא יהיה עוד מורשה 1 65,000של 

 6האישיות כלפיו יבוטלו. עוד הוצע במסגרת אופציה זו, כי חתימה מטעמה והערבויות 

 7ענייני� מהותיי� יובאו לידיעת שני הצדדי� ומר שבתאי יעביר תמורת רכבו ס
 של 

 8  לחשבו� החברה. 1 140,000

  9 

 10 36,000ניהול משות� תמורת תשלו� שכר זהה לכל צד בס
 כולל של   %אופציה שניה   ב)

 11  ברוטו. 1

  12 

 13התקיי� שיג ושיח אודות האופציות שהועלו באסיפה, כאשר הצדדי� הסכימו, בי� הצדדי�   .14

 14בי� היתר,  כי ניהול התחנה יועבר לידי מר רנדלר,  אול� התגלעו ביניה� חילוקי דעות באשר 

 15לסכו� החודשי שישול� למר שבתאי בתמורה.  מר רנדלר טע� כי לנוכח מצבה הפיננסי של 

 16, כפי שהוצע באספה, 1 65,000במקו�  1 40,000של  החברה ישול� למר שבתאי ס
 כולל

 
 17ואילו מר שבתאי הסכי� לעזוב את ניהול התחנה בתמורה לתשלו� חודשי שלא יפחת מס

 18  .1 52,000של 

  19 

 20לאחר שהצדדי� לא הגיעו לכלל הסכמות נוצר ביניה� נתק מוחלט ולטענת מר רנדלר   .15

 21  ה, כמפורט להל�:התנהלותו של מר שבתאי, פגעה בחברה ובזכויותיו ב

  22 

 23מר שבתאי סרב לחתו� על מסמכי� שאפשרו תשלו� משכורות עובדי� שכירי�   א)

 24  ;2015ותשלו� לקופות הגמל (הפרשות עובדי� לפי חוק) בעבור חודש דצמבר 

 25  מר שבתאי לא הזמי� סחורות עבור מכירות נלוות ;  ב)

 26  בניהולו של מר שבתאי הגיעה החברה לגרעו� כלכלי מהותי;  ג)

 27  השכר המשול� למר שבתאי אינו הול� את תפקידו;  ד)

 28החברה לא מקיימת את התנאי� הנדרשי� על ידי המשרד לאיכות הסביבה בהתא�   ה)

 29לתנאי הרישיו� ומר שבתאי לא מטפל בליקויי� הנדרשי� לש� עמידת התחנה בתנאי 

 30  הרישיו�;

 31  ה;מר שבתאי מעמיס הוצאות אישיות שלו ושל בני משפחתו על קופת החבר  ו)

 32מר שבתאי מסרב לחתו� על מסמכי� הדרושי� לצור
 מינויו של מר רנדלר כמנהל   ז)

 33  בחברה ובעל זכות חתימה בחשבו� הבנק של החברה.
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 1על רקע האמור, ולאחר שלטענת מר רנדלר החברה לא יכולה להמשי
 ולתפקד במתכונתה   .16

 2  הנוכחית, הוגשה התובענה דנ� בה עתר מר רנדלר לסעדי� הבאי�:

  3 

 4מינוי מנהל מיוחד לחברה אשר יוסמ
, בי� היתר: לנהל את החברה; לפעול להפסקת   )א

 5עבודתו של מר שבתאי בחברה; לאיתור מנהל שכיר, חיצוני לחברה לרבות קביעת 

 6שכרו ותנאי עבודתו; לנקוט בכל הנדרש לצמצו� ומניעת פעולות גרעוניות של 

 7  החברה.

 8  עד ראוי וצודק בנסיבות העניי�.לית� כל סעד להסרת קיפוח ולחילופי� ס  ב)

 9  מת� היתר פיצול סעדי�.  ג)

  10 

 11לטענת מר רנדלר בי� הצדדי� שורר חוסר אמו� מוחלט כאשר מר שבתאי מנהל את החברה   .17

 12ממניות החברה והפרת חובת הנאמנות  50%בחוסר תו� לב, תו
 ניצול לרעה של זכותו כבעל 

 13רנדלר, סיכ� את קניינו ופגע בזכותו כבעל לחברה ובעליה. נטע� כי מר שבתאי הפלה את מר 

 14מניות לפעול כדי להניב רווחי� מנכסיו. מר רנדלר ציי� כי נוכח חילופי הדורות ומשבר האמו� 

 15בי� הצדדי�, ניהול משות� לא יצלח ובכתב התביעה ציי� מפורשות כי האלטרנטיבה המועדפת 

 16בעלי המניות וידווח כנהוג ביותר הנה מינוי מנהל חיצוני אשר ינהל את התחנה לטובת 

 17  וכמקובל.

  18 

18.   � 19לחוק.  191מנגד טע� מר שבתאי כי אי� כל מקו� להענקת הסעד המבוקש בתובענה לפי סעי

 20מר שבתאי טע�, כי לפני כשני עשורי�, בהחלטה משותפת של המנוח אברה� והגב' אסתר, 

 21י� אות� הצדדי� כי הוסכ� כי מר שבתאי ינהל את התחנה ואת כל ענייני החברה. כ� סוכ� ב

 22כל ההחלטות בקשר לפעילות החברה יתקבלו בהחלטה משותפת של המנוח אברה� ומר 

 23  שבתאי, כמיופה כוחה של הגב' אסתר. 

  24 

 25  בנוס� מר שבתאי טע� כי בי� הצדדי� התגבשו ההסכמות הבאות:   .19

  26 

 27  ;1.1.14, החל מיו� 1 29,000המנוח אברה� יקבל משכורת חודשית בס
 של   א)

 28  ;1 14,000הגב' אסתר תקבל שכר חודשי בס
   ב)

 29  רווחי� שנתיי� יחולקו בי� המנוח אברה� לבי� הגב' אסתר;  ג)

 30והוא אינו זכאי  1.1.15, והחל מיו� 1 28,000שכרו של מר שבתאי יעמוד על ס
 של   ד)

 31  לחלק מרווחי החברה;

 32כי מר  החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק למר שבתאי בונוס ובנוס� הוסכ�  ה)

 33שבתאי יהיה זכאי להחזר הוצאות נלוות בגי� ניהול החברה, לרבות רכב צמוד 

 34  שיירכש לו על ידי החברה.
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 1מר שבתאי לא ציר� הסכ� או תיעוד בכתב להסכמות שיתגבשו, אול� חזר והדגיש כי כל   .20

 2  ההסכמות, כאמור, התקבלו בהסכמתו המלאה של המנוח אברה� ובאישורו. 

  3 

 %4 2013ו� החברה, מר שבתאי אישר כי אכ� החברה הייתה גירעונית בי� השני� באשר לגירע  .21

 5אול� לטענתו רווחיות החברה הושפעה מגורמי� שוני� ובכלל� שינוי במחירי הרווח  2015

 6על מכירת דלקי� ומוצרי סיכה ביחס לשני� קודמות; שינוי במתכונת היחסי� שבי� חברת 

 
 7שהגישה החברה כנגד סונול לביטול הסכ�  1 15,500,000סונול לחברה לנוכח תביעה על ס

 8"); תשלו� אגרת בית משפט תביעת סונולמחוזי תל אביב) (להל�: " 30172%01%10כובל (ת"א 

 9; ביצוע התאמות מבניות של התחנה בהתא� לדרישות 1 400,000בתביעת סונול בס
 של 

 10מגורי�; החכרת  חדשות של המשרד לאיכות הסביבה בקשר לפעילות תחנת דלק במרחב

 11השטח האחורי של מתח� התחנה לצור
 קידו� תכנית בניה של מתח� מסחרי; אי תשלו� 

 12  דמי שכירות על ידי  שוכרת המסעדה וניהול הלי
 משפטי כנגדה.

  13 

 14מר שבתאי ציי� כי המנוח אברה� היה שות� מלא לכל ההחלטות ולכל הפעולות שננקטו על   .22

 15א היה מעורב כלל בפעילות החברה וא� לא עודכ� בנעשה ידי מר שבתאי, כאשר מר רנדלר ל

 16בה. בהקשר זה נטע� כי  למר רנדלר אי� כל ידיעה אודות הסכמות או החלטות שהתגבשו בי� 

 17  הצדדי� , קוד� למועד העברת מניותיו של המנוח אברה�.

  18 

 19פעילות מר שבתאי טע� כי כ� העביר לידי מר רנדלר את כל העדכוני� והנתוני� הנוגעי� ל  .23

 20החברה, לרבות מסמכי� ודוחו"ת של החברה. מר שבתאי טע� עוד, כי מר רנדלר החל לבצע 

 21פעולות חד צדדיות בחברה בניסיו� להשתלט על ניהולה, בי� השאר, לקח מסמכי� מקוריי� 

 22בעורמה מהנהלת החשבונות לרבות חשבוניות מקור, תלושי שכר, מאזני�, פנקסי שיקי� של 

 23  פעילותה השוטפת של החברה. החברה ובכ
 פגע ב

  24 

 25מר שבתאי הוסי� כי בניגוד לנטע� מר רנדלר הוא שסירב לחתו� על מסמכי החברה לרבות   .24

 26תלושי שכר של עובדי� תו
 שבהמש
 הסכי� לחתו� על כל הדרוש לחתימה למעט בעניי� 

 27ניסיונות  שכרו של מר שבתאי, הגב' אסתר, והמנוח אברה�.  כמו כ� נטע� כי מר רנדלר דחה כל

 28  לקידו� המחלוקת בי� הצדדי� תו
 שדרש את סיו� תפקידו של מר שבתאי כמנהל החברה.

  29 

 30מר שבתאי דוחה מכל וכל את הטענות בקשר להתנהלותו בחברה בכלל זה טוע� כי רכישת   .25

 31הרכב בוצעה בהסכמת המנוח אברה� ובנוכחות רו"ח החברה; טע�, כי מעול� לא נמשכו 

 32ולמו הוצאות פרטיות שלו בכרטיסי האשראי של החברה; שוברי מתנה כספי� על ידו או ש

 33לחג שנרכשו חולקו למנוח אברה�, לעובדי החברה ולנותני שירותי�; רק רכב החברה 
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 1מתודלק על חשבו� החברה כאשר שכרו של מר שבתאי מחויב בשווי רכב. לעניי� שכרו של מר 

 2  חס להיק� עבודתו.שבתאי כמנהל החברה נטע� כי המדובר בשכר ראוי בי

  3 

 4מר שבתאי טוע� כי מר רנדלר לא הציג כל ראיה לעושק או לקיפוח זכויותיו ומשכ
 יש לדחות   .26

 5  את תביעתו.

  6 

 7  ניהול ההלי-

  8 

 9, עו"ד מזור מונה כבעל תפקיד בעניינה של החברה. זה 3.2.16לאחר הגשת התביעה, ביו�   .27

 10בקשר להמש
 ניהולה וזאת עד  דעתו%הוסמ
 לבדוק את אופ� התנהלות החברה ולחוות

 11להכרעת בית משפט בעניי�. בהמש
, כאמור,  ניהול התחנה הופקד בידו ובידי רו"ח נוע� נצר 

 12  (להל�: "רו"ח נצר") שמונה ג� הוא כבעל תפקיד. 

  13 

 14בעלי התפקיד הגישו לבית המשפט עדכוני� שוטפי� המתייחסי� לממצאי בדיקת החברה,   .28

 15דעת באשר להמש
 התנהלות %פעולות שביצעו או שה� נדרשי� לבצע בחברה וכ� חוות

 16  המומלצת לבעלי המניות בניהול החברה וזאת בשי� לב למחלוקות הניטשות בי� הצדדי�. 

  17 

 18, 6.11.16,  5.7.16,  1.5.16,  6.3.16שו בתאריכי� הודעות עדכו� מטע� בעלי התפקיד הוג

19.1.17 ,19.3.17 ,19.4.17  ,1.6.17  ,2.10.17  ,18.10.17  ,19.1.18.  19 

  20 

 21מהודעות העדכו� שהוגשו עולה, בי� היתר, כי פעילות החברה הינה בעלת כדאיות כלכלית   .29

 22כשלוש שני� באופ�  אשר לה נכסי� מניבי�; קוד� למינוי בעלי התפקיד, החברה התנהלה

 23גירעוני וא� יצרה גירעו� מצטבר משמעותי, שהסיבה העיקרית ליצירתו נעוצה במשיכות שכר 

 24  חודשיות גבוהות של בעלי המניות והמנהל, מר שבתאי. 

  25 

 26כמו כ� בעלי התפקיד מסרו לבית משפט דיווחי� שוטפי� אודות מהל
 שיפו0 שנדרש לבצע   .30

 27ישות המשרד להגנת הסביבה. לעניי� זה נמסר כי שיפו0 בתחנת הדלק לצור
 התאמתה לדר

 28  .1התחנה הושל� ועלותו הכוללת כמיליו� 

  29 

 30הלי
 משפטי בגדרו  2010עוד עדכנו בעלי התפקיד כי בי� החברה לבי� סונול מתנהל החל משנת   .31

 31עתרה החברה לביטול מערכת הסכמית שנכרתה בינה לבי� סונול וכ� תבעה סעדי� כספיי� 

 32. 2010בקשר לתקופת ההתקשרות בי� החברה וסונול עד שנת  1מיליו�  15.5בס
 של  מסונול

 33נית� צו הצהרתי בדבר ביטול המערכת ההסכמית בי�  31.10.16בפסק די� שהתקבל  ביו� 

 34הצדדי� מחמת אי חוקיות, ונקבע  כי על סונול להשיב לחברה את החזקה בתחנה ואת הזכות 
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 1. יחד ע� זאת בית משפט לא מצא 3.1.2017חר מיו� להפעלתה כתחנה חופשית, לא יאו

 2  להעניק לחברה סעד כספי בדמות פיצויי� או השבה ורכיב תביעה זה נדחה. 

  3 

 4על קביעת פסק הדי� הוגשו ערעורי� הדדי�. במסגרת בקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה על ידי 

 5ת המשפט העליו� בבי 22.1.17, השיגו הצדדי� הסכ� פשרה שאושר ביו� 22.1.17סונול, ביו� 

 6ולפיו, בי� היתר, נקבע כי סונול תמשי
 למכור לחברה דלקי� א� כי בתנאי� משופרי� ביחס 

 7  לאלו שנהגו בעבר. 

  8 

 
 9בגי� יתרת חוב של סונול כלפי  1מיליו�  3.2בהמש
 החברה שלחה לסונול הודעת קיזוז בס

 10חדשה. כתוצאה  החברה ומנגד סונול חילטה לחברה ערבות בנקאית ודרשה העמדת ערבות

 11ממהל
 זה החברה הגישה תביעה נוספת נגד סונול להשבת סכו� הערבות הבנקאית שחולטה 

 12ולפיצויי� בגי� נזקי� שנגרמו לה כתוצאה מההתקשרות בהסכ� הכובל וזאת לתקופה שהחל 

 13  . סונול הגישה תביעה שכנגד בגי� הכספי� שקוזזו על ידי החברה. 2017ועד לשנת  2010משנת 

  14 

 15מהל
 ניהול ההלי
 כא� עברה החברה לרכוש דלקי� לצור
 תפעול התחנה מסונול במזומ� ב  .32

 16וכ� בעלי מניות הזרימו בהסכמה כספי� לחברה כדי לשמר פעולתה ולשמר תזרי� מזומני� 

 17  חיובי בקופתה. 

  18 

 19בעלי התפקיד המנהלי� בהסכמה התחנה עד מועד כתיבת פסק די� זה מסרו במסגרת   .33

 20דכו� בקשר להסכ� שכירות המסעדה, לקשיי� באיתור מנהל חיצוני קבוע עדכוניה� ג� ע

 21לחברה, ולהליכי� לקבלת היתר להקמת מרכז מסחרי בתחו� תחנת הדלק ולהלי
 משפטי 

 22  מול ידועתו בציבור של המנוח אברה� .

  23 

 24 18.2.18בתיק לא נשמעו ראיות לאור הסכמה דיונית שהושגה בי� הצדדי� בהחלטה מיו�   .34

 25פסק די� על סמ
 החומר שהוגש וזאת לאחר הגשת סיכומי� בכתב ושמיעת סיכומי� למת� 

 26  בעל פה. 

  27 

 28  מסקנה

 29לאחר שעיינתי בטענות הצדדי� ובכל החומר שהונח בפניי, ולאחר שבחנתי כל עילת קיפוח   .35

 30בנפרד ובכלל זה טענות בקשר לשכר, רכישת רכב, הוצאות אישיות, שוברי מתנה, העדר טיפול 

 31המשרד לאיכות הסביבה, ניהול כושל, הגעתי לכלל מסקנה כי אי� לראות בה�  בדרישות

 32כמקימות למר רנדלר עילה של קיפוח. נטל ההוכחה לעניי� זה, מוטל על מר רנדלר, הוא לא 

 33  הרימו ולא הוכיח טענותיו.

  34 
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 1כ� מצאתי כי החברה בענייננו היא חברת מעטי� מעי� שותפות. סקירת התנהלות הצדדי� עד   .36

 2למינויי� של בעלי התפקיד במסגרת הלי
 זה והתנהלות� לאחר מכ� בחברת מעטי� זו 

 3יכולת במצביעה על אובד� אמו� ביניה� שהוביל למצב של מבוי סתו� בחברה באופ� שפגע 

 4התנהלות החברה. לדעתי אובד� אמו� זה כשלעצמו מהווה נסיבה המצדיקה מת� סעד מכוח 

 � 5  לחוק.  191סעי

  6 

 7ע� זאת, לא מצאתי כי המקרה שלפני הינו אחד מאות� מקרי� חריגי� שבה� אובד� האמו�   .37

 8שותפות  מצדיק מת� סעד של הפרדת כוחות ביניה�. לאחר שהבאתי %בי� השותפי� במעי�

 9חשבו� את טענות הצדדי�, תו
 ששקלתי את הסעדי� לה� עתר מלכתחילה מר רנדלר, ואת ב

 10מצב הענייני� בי� הצדדי� במהל
 ניהול ההלי
, הגעתי למסקנה כי הסעד המתאי� הוא מת� 

 11הוראות לניהול ענייני החברה בעתיד, במסגרת זו יש לטעמי להורות כי ניהול החברה יועבר 

 12שלו� חודשי למר שבתאי. גובה התשלו� יקבע על ידי בעלי התפקיד לידי מר רנדלר תמורת ת

 13יו� ממועד המצאת פסק די� חלקי זה. כמו כ� בעלי התפקיד ימליצו על המנגנו�  30בתו� 

 14הראוי להסדרת העברת הניהול למר רנדלר ועל מנגנו� נדרש להכרעה במחלוקות שיתעוררו 

 15  בי� הצדדי�. והכל כמפורט להל�.

  16 

 17  דיו� והכרעה

I 18  המסגרת המשפטית 

38.   � 19(להל�: "החוק") קובע את סמכותו של בית  1998 –(א) לחוק החברות, תשנ"ט 191סעי

 20  המשפט לית� סעדי� אשר נועדו להסיר קיפוח של בעלי מניות בחברה:

 21התנהל עני� מעניניה של חברה בדר- שיש בה משו( קיפוח של בעלי המניות שלה, כול( "

 22י שיתנהל בדר- זו, רשאי בית המשפט, לפי בקשת בעל מניה, או חלק(, או שיש חשש מהות

 23לתת הוראות הנראות לו לש( הסרתו של הקיפוח או מניעתו, ובה� הוראות שלפיה� יתנהלו 

 24עניני החברה בעתיד, או הוראות לבעלי המניות בחברה, לפיה� ירכשו ה( או החברה כפו. 

 25  "., מניות ממניותיה301להוראות סעי. 

  26 

 27קיפוח" איננו מוגדר בחקיקה ועל פרשנותו וגבולותיו הגמישי� ומשמעותו המשתנה המושג "  .39

 28בהתא� לנסיבות של העניי� הנדו�, נכתב רבות בפסיקתו של בית משפט העליו�. בע"א 

 29) הבהירה 1996) (1, פ"ד נ(ניסי( בכר נ' ת.מ.מ תעשיות מזו� מטוסי( (נתב"ג) בע"מ 2699/92

 30  כה�:%כב' השופטת ט' שטרסברג

 31הביטוי 'קיפוח', שהחלי. את הביטוי 'עושק המיעוט', הביא עמו פרשנות ליברלית המקלה "

 32קיפוח המיעוט בחברה הוא בעיקרו … על המיעוט שקופח לזכות בסעד כנגד הרוב המקפח

 33מצב של חלוקת משאבי( בצורה בלתי הוגנת במיתח( יחסי בעלי השליטה בחברה ובעלי 

 34  ".מניות מיעוט בה

  35 

  36 
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 1הדיו� בעוולת הקיפוח על בית משפט לבחו� קיומה של פגיעה בציפייתו הלגיטימית במסגרת   .40

 2של בעל המניה, כאשר הציפיות הלגיטימיות ייבחנו לאור מכלול הנסיבות הרלוונטיות ובכלל 

 3זה סוג החברה, אופ� הקמתה, ההסכמות בי� הצדדי� במועד ההקמה, חלוקת העבודה ואופ� 

 4של, נקבע, כי בחברה פרטית קטנה, המהווה "מעי� שותפות", התנהלות� של הצדדי�. כ
, למ

 5לגיטימית מצד בעלי המניות לשותפות בניהול אשר, אינה קיימת בחברה  ציפיהקיימת 

 6חסקי אלו� ייזו( בניה והשקעות בע"מ נ'  9646/04ציבורית או גדולה (ראו, למשל, רע"א 

 7ססבו� נ'  6496/11); ע"א 2005( 383, 380) 3, פ"ד נט(אריה מיכלסו� חברה ליזמות בע"מ

 8) (להל�: 2015( 66, פסקה אמיר אדלר נ' שי לבנת 8712/13); ע"א 2014( 22, פסקה סולומו�

 9  ")). עניי� אדלר"

  10 

 11זאת ועוד, קיומו של קיפוח נקבע בהתא� למבח� התוצאה, ולא בהתא� לכוונת הצד המקפח   .41

 12) 2008( 131%132, כר
 ב', בעמ' חברה: זכויות תביעה ותרופותבעלי מניות ב(ראו: צ' כה�, 

 13לחוק רוב0 הנטל  191").  כמו כ� על בעל המניות הטוע� לקיפוח מתוק� סעי� כה�(להל�: "

 14בכר נ' ת.מ.מ. תעשיות מזו� מטוסי(  2699/92להוכיח באופ� לכאורי את קיפוחו (ראו: ע"א 

 15  . ))1996( 249, 238) 1, פ"ד נ((נתב"ג) בע"מ

  16 

 17שיקול הדעת המסור לבית המשפט במקרה של קיפוח הוא רחב ובית משפט רשאי להתערב   .42

 18בענייניה הפנימי� של החברה ומתו
 מגוו� הסעדי� העומדי� בפניו, בסמכותו להתאי� פתרו� 

 19); 1.2.18( פלוני נ' פסגות זיו השקעות ופיתוח 3662/17שיוביל לתוצאה הצודקת (ראו: ע"א 

 20  ")). עניי� מגנזי) (להל�: "11.2.18( גבריאל מגנזי נ' יואב לוי 6290/17ע"א 

  21 

II  22  מעי� שותפות –אופי החברה 

 23  בעניי� אדלר נקבעו מספר מבחני עזר לצור
 סיווג החברה כמעי� שותפות, וכ
 נקבע:   .43

 24נית� להיעזר בשורה של מבחני עזר, ובכלל(: הא( פעילות החברה מאופיינת ביחס אישי "

 25המניות אודות ניהול משות. 
המניות, הכרו- באמו� הדדי; הא( יש הבנה בי� בעלי
בעליבי� 

 26המניות החליטו להטיל הגבלות על העברת המניות בחברה; 
של עסקי החברה; הא( בעלי

 27המניות; ומה( יחסי אחזקותיה(... נית� כמוב� להעלות על הדעת מבחני 
מהו מספר בעלי

 28בחברה משפחתית; עד כמה עֵנפי( ומגווני( עסקיה של  כגו�: הא( מדובר –עזר נוספי( 

 29החברה; מהי מדיניות חלוקת הרווחי( ונטילת הערבויות בחברה; וכיצד בחרו הצדדי( 

 30א( כי נית� לסבור כי מבחני( אלו  –להציג את עצמ( בינ( לבי� עצמ( ומול צדדי( שלישיי( 

 31להתמקד במהות(. על כל  המניות במקו(
נותני( דגש רב מדי לצורת היחסי( שבי� בעלי

 32כשהוא עומד בפני  –פני(, ברי כי הבחינה צריכה להיות קפדנית וכי אי� לתת לא. מבח� 

 33  " משקל מכריע. –עצמו 

  34 

  35 

  36 
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 1בהתא� למבחני� אלו אני סבורה כי החברה בענייננו היא מעי� שותפות. החברה היא חברה   .44

 2. החברה הוקמה משו� הרצו� פרטית בה שני בעלי מניות בלבד המחזיקי� בחלקי� שווי�

 3להקנות למייסדיה, שהיו נכי צה"ל, אפשרות להשתק� וניראה כי החברה הופעלה מתו
 רצו� 

 4  ששני הצדדי� ייקחו חלק פעיל בניהול ענייני החברה. 

  5 

 6ועד להגשת התביעה דנ�, החברה נוהלה על ידי מר דורו�  1999במהל
 כל התקופה, החל משנת   .45

 7 1991ומנהל החברה וזאת לאחר שאביו, המנוח ציו�, נפטר בשנת  ששימש כמנהל התחנה

 8מהמניות. הגב' אסתר לא לקחה חלק בניהול  50%ואשתו, הגב' אסתר נרשמה תחתיו כבעלת 

 9החברה ובקבלת ההחלטות ולמרות רישומה כבעלת מניות, השותפות האמתית היא בי� 

 10  הגב' אסתר.המנוח אברה� לבי� מר שבתאי שהיה כאמור מיופה כוחה של 

  11 

 12מר שבתאי ניהל את כל עסקיה של החברה, היה מורשה חתימה בה וזאת בתמורה לשכר   .46

 13חודשי והטבות שהיו משתלמות לו מעת לעת. ג� בעלי המניות הרשומי� בחברה זכו לשכר 

 14חודשי וזאת א� שלא ביצעו בה כל עבודה או ביצעו עבודה מצומצמת בלבד. המנוח אברה� 

 15העברת מסמכי� לרשויות השונות בהתא� לצור
,  וכ� על סגירת קופות  היה אחראי רק על

 16  בתחנה והפקדת התקבולי� בחשבו� החברה ואילו הגב' אסתר לא ביצעה בחברה כל עבודה.

  17 

 18ניהול החברה, לאור
 השני� נעשה בהסכמה בי� מר שבתאי למנוח אברה� ופעילות�   .47

 19למדתי, בי� היתר, מהעובדה  אמו� אלה . על יחסיהמשותפת בחברה הושתתה על יחסי אמו�

 20כי בי� בעלי המניות לא נחת� הסכ� מייסדי� או הסכ� בעלי מניות והצדדי� ג� לא קבעו 

 21בתקנו� כל הוראה לגביי יישוב סכסוכי� ביניה� במקרה של חילוקי דעות או מבוי סתו�, כפי 

 22ש בכ
 להעיד על שבדר
 נהוג לקבוע כאשר בעלי המניות מחזיקי� במספר מניות שווה. י

 23  האמו� ששרר ביניה�.

  24 

 25ג� בקשר להגדרת התפקידי� בחברה ולתשלומי השכר בה� נשאה החברה לא נמצא כל   .48

 26הסכ� או מסמ
 בכתב. ניראה כי לאור
 השני� בעלי העניי� בחברה הסתפקו בהסכמות בעל 

 27תוספת ו בכתב רק את זכויות חתימה. כ
 נקבע שרק חתימת� של המנוח אברה� בנפה ועיג

 28  חתימת מר דורו� או הגב' אסתר, בצירו� לחותמת החברה, תחייב את החברה לכל דבר ועניי�. 

  29 

 30ג� התנהלות בעלי המניות בחברה נעשתה באופ� שאינו פורמאלי. מר שבתאי אומנ� טוע� כי   .49

 31כל ענייני החברה וההחלטות בקשר לניהולה התקבלו בהחלטה משותפת שלו, כמיופה כוחה 

 32אסתר ובהסכמת המנוח אברה�, ואול� אי� לכ
 עיגו� במסמכי�. על כ� בהעדר של הגב' 

 33פרוטוקולי� של אספות כלליות או ישיבות דירקטוריו�, נית� להניח כי ההחלטות התקבלו על 

 34ידי הצדדי� ללא עיגו� בכתב ובאופ� שאינו פורמלי, קרי בשיחות או פגישות מזדמנות וזאת 
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 1יהולה השוט� של התחנה (כגו� ענייני תכנו� ובניה, וכ� דרישות ג� בקשר לענייני� החורגי� מנ

 2  המשרד להגנת הסביבה). 

  3 

 4  שותפות. %על כ�, דעתי היא כי בענייננו החברה הינה מעי�  .50

  5 

 6לסיווגה של החברה כ"מעי� שותפות" יש חשיבות רבה מאחר ובחברה מסוג זה, ג� א� לא 

 7זאת כאשר קיימת התנהגות הפוגעת  .לחוק 191הוכחה טענת הקיפוח, יוענק סעד מכוח ס' 

 8בציפיה הלגיטימית של הצדדי� לניהול משות� או כאשר אבד האמו� בי� בעלי המניות 

 9  השותפי�. 

  10 

III 11  טענות הקיפוח 

 12עיקר טענותיו של מר רנדלר ה� בקשר למשיכת תשלומי שכר והוצאות נלוות של מר שבתאי   .51

 13ובני משפחתו, ובכלל זה העמסת הוצאות אישיות על קופת החברה ורכישת רכב חדש בעת 

 14שהחברה הפסדית. כמו כ� מר רנדלר טוע� כי תחת ניהולו של מר שבתאי החברה הגיעה לגרעו� 

 15תנגד להמש
 ניהול התחנה על ידי מר שבתאי או על ידי כל נציג כלכלי מהותי ומשכ
 הוא מ

 16ממשפחתו. טענות נוספות שהועלו על ידי מר רנדלר ה� בקשר להתנהלותו של מר שבתאי 

 17בסמו
 לאחר העברת המניות לידיו, נובעות, בי� היתר, לסירובו של מר שבתאי לעבוד בשכר 

 18בו לחתו� על מסמכי� הדרושי� להמש
 ריאלי; סירובו לשת� פעולה ולהעביר מידע; וסירו

 19  פעילותה השוטפת של החברה. 

  20 

 21, מועד העברת המניות למר רנדלר הוא לא היה מעורב כלל  2015אי� מחלוקת כי עד לנובמבר   .52

 22בענייני ניהול החברה. אי� ג� מחלוקת כי עד למועד העברת המניות אליו נדרשה חתימתו של 

 23את החברה לרבות רכישות, תשלו�  י�אה המחייבהמנוח אברה� על כל תשלו� או הוצ

 24משכורות, חתימה על הסכמי� וביצוע פעילויות בנקאיות כולל התקשרות ע� חברות כרטיסי 

 25האשראי. כמו כ� במסגרת תפקידו בחברה, המנוח אברה� היה מגיע על בסיס כמעט יומיומי 

 26מתנהל חשבו� החברה לתחנה לצור
 סגירת קופות והיה פוקד לעיתי� תכופות את הבנק בו 

 27ג� ולצור
 הפקדת תקבולי�. משכ
, חשבו� הבנק של החברה היה חשו� בפני המנוח אברה�, 

 28א� המנוח אברה� לא ניהל את החברה, ללא ספק הוא היה מעודכ� בנעשה בה או לכל הפחות 

 29 2015היה יכול להיות מעודכ�. על כ�, א� א� ההוצאות או התשלומי� שבוצעו עד נובמבר 

 30רו בדיעבד כמכבידי� על קופת החברה, הרי שאלו בוצעו בהסכמתו של המנוח אברה� התבר

 31  ולא הוכח אחרת. משכ
, אי� לראות בכ
 קיפוח.

  32 

  33 
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 1מר רנדלר טוע� כי מר שבתאי ניצל את מצוקתו ומחלתו של אביו כדי לעשוק את החברה.   .53

 2שני�  17י ביטוי במש
 א לידהניצול הנטע� באי� כל פירוט קונקרטי לטענה זו וכיצד אול� 

 3בה� התחנה נוהלה על ידי מר שבתאי. בנוס� מר רנדלר ג� לא פירט מה היה מצבו הבריאותי 

 4  של אביו בעת שלטענתו מר שבתאי ניצל את מחלתו.  

  5 

 6טענות מר רנדלר לעניי� זה נטענו בשפה רפה ובלי שהובאה תשתית עובדתית מפורטת 

 7גה כל ראיה כי המנוח אברה� מחה טיעוניו המאפשרת לבחו� את טיעוניו. ג� לא הוצ

 8להתנהלותו של מר שבתאי כלפיו. יש לזכור כי טענותיו של מר רנדלר ה� טענות בעלות גוו� 

 9ברור של מרמה וגזל שכביכול ביצע מר שבתאי כלפי החברה. בטענות מסוג זה אי� די בהעלאת 

 10הוא נטל הגבוה מהר�  חשדות, ונטל הפירוט, הראיה וההוכחה המוטלי� על הטוע� אות�,

 11האזרחי הרגיל ומידת ההוכחה הנדרשת מתקרבת לרמת ההוכחה בהלי
 הפלילי (ראו: ע"א 

 12)). נטל זה לא הור� 1991( 742, 729) 1, פ"ד מה(חס� מסרי (שאהי�) נ' ח'ליל ח'ל. 373/89

 13  במקרה דנ�. 

  14 

 15  על רקע האמור, להל� אבח� את טענות הקיפוח הנטע�:  .54

  16 

 17מר רנדלר טוע� כי שכרו של מר שבתאי גבוה ללא צור
 ופרופורציה  –" "חגיגת השכר  א)

 18ואינו משק� את ער
 עבודתו. בנוס� נטע�, כי שכר זה יוצר חוסר איזו� מהותי 

 19במשיכות השכר בי� משפחות שני הצדדי�. כבר הראיתי לעיל כי כל עוד היה המנוח 

 20שבתאי שול� בידיעתו  אברה� בחיי� לא נשמעה מפיו כל תלונה דומה ושכרו של מר

 21  באופ� תדיר. 

  22 

 23החברה, יש חשיבות  הסכמות הצדדי� בקשר לניהולבהיעדר מסמ
 בכתב באשר ל

 ,
 24במצב דברי� בו מידי חודש בחודשו בוצעו  רבה לאופ� בו הצדדי� התנהלו. משכ

 25ג� א� מדובר בשכר שהוא שאושרו בחתימת המנוח אברה�, הרי שמשיכות השכר, 

 26דו של מר שבתאי, שיעורו ותשלומו היו בהסכמת המנוח אברה�. אינו הול� את תפקי

 27  כ
 ג� לעניי� תשלו� השכר של הגב' אסתר.  

  28 

 29מקובל לשל� בעבור ניהול חברות שלטענתו בנוס� מר רנדלר אינו מבהיר מהו השכר   

 30על כ� בהעדר סטנדרט לתשלו� מקובל לא נית� לטעו� לחריגה הדומות לחברה דנ�. 

 ,� 31מקו�  הרי שאי�אי� מחלוקת שמר שבתאי עבד בחברה וניהלה ו מאחרממנו. בנוס

 32  לדרוש שוויו� בתשלומי� בי� משפחות הצדדי�.  

  33 
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 1שהחברה הפסידה ס
 כולל של למרות , 2014מר רנדלר טוע� כי בשנת   %הרכב   ב)

 2, החליט מר שבתאי לרכוש לעצמו, וללא צור
, רכב במימו� החברה. מנגד 1 436,000

 3לאחר שהיו הוצאות רבות להחזקת  �2014 כי הרכב נרכש בסו� דצמבר מר שבתאי טע

 4. עוד טע� מר שבתאי, כי ההחלטה על רכישת 2006הרכב היש� שהחזיק, ששנת ייצורו 

 5רכב חדש נעשתה בהסכמת המנוח אברה� ובנוכחות רואה חשבו� של החברה כאשר 

 6ה� יעלה בס
 במסגרת החלטה זו הוחלט כי לאור רכישת הרכב, שכרו של מר אבר

 7 1 10,000, ובנוס� שול� למנוח אברה� תשלו� חד פעמי בס
 של 1 1500של 

 8. על כ� א� שהתברר בהמש
 כי אכ� המדובר ברכישה שהינה 10/2015במשכורת חודש 

 9מכבידה, הרי שג� החלטה זו התקבלה בהסכמה ואי� לראות בהחלטה בעניי� רכישת 

 10  הרכב עילה לקיפוח.

  11 

 12מר רנדלר טוע� כי מר שבתאי העמיס על קופת החברה שלל  %הוצאות אישיות   ג)

 13הוצאות אישיות, לרבות רכישת שוברי מתנה. בי� היתר באמצעות שימוש בכרטיס 

 14אשראי של החברה. עוד נטע�, כי הוא נהג לתדלק רכבו ורכבי בני משפחתו ללא 

 15רש. אי� תמורה. ג� לעניי� זה טענותיו  של מר רנדלר נטענו בעלמא וללא הפירוט הנד

 16פירוט של המועדי� בה� בוצעו ההוצאות הנטענות, מה הרכישות שבוצעו בכרטיסי 

 17האשראי לצרכי� האישיי�, אילו קווי טלפו�/אינטרנט היו במימו� החברה, אילו 

 18רכבי� מתדלקי� בתחנה ללא תשלו�; כמה שוברי מתנה נרכשו ומתי; כמו כ� מר 

 19החמורות, כגו� כרטסת הנהלת  רנדלר ג� לא ציר� כל מסמ
 התומ
 בהאשמותיו

 20חשבונות של החברה או פירוט של חיובי כרטיסי אשראי. משכ
, אי� מנוס מ� 

 21  הקביעה כי הטענה לא הוכחה. 

  22 

 23כזכור למועד ביצוע הרכישות והתשלומי� יש השפעה מכרעת שהרי כאמור לעיל 

 24 נדרשה חתימתו של המנוח אברה�, כל עוד זה היה בחיי�, בקשר לכל הוצאה או

 25תשלו� המחייב את החברה. ככל שההוצאות בוצעו טר� העברת המניות למר רנדלר, 

 26  יש להניח, כמפורט לעיל, כי ה� בוצעו בהסכמת המנוח אברה� ולא הוכח אחרת. 

  27 

 28נטע� כי מר שבתאי לא טיפל כיאות  –העדר טיפול בדרישות המשרד לאיכות הסביבה   ד)

 29מסכ� את החברה ובעלי מניותיה. בדרישות של המשרד להגנת הסביבה, דבר אשר 

 30הועברה לחברה  3.12.15מהאמור בדו"ח הראשו� מטע� בעלי התפקיד עולה כי ביו� 

 31התראה מצד המשרד לאיכות הסביבה בקשר לצור
 לתק� ליקויי� שנמצאו בתחנה 

 32נער
 סיור של נציגי  7.1.16כתנאי להמש
 מת� רישיו� העסק. לאחר מכ�, ביו� 

 33בהשתתפות מר שבתאי ואחרי� במסגרתו נבחנה עמידת המשרד להגנת הסביבה 

 34התחנה בתנאי רישיו� העסק שנית� לה (להל�: "הסיור"). במסגרת הסיור נתגלו 
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 1ליקויי� שוני� והחברה נדרשה לפעול לתקנ� בתו
 חודש ימי� וזאת עד ליו� 

10.2.16 .  2 

 3למעשה רשימת הליקויי� והדרישות של המשרד להגנת הסביבה, נמסרו לחברה 

 4, וממילא במועד הגשת התביעה 27.1.16פחות מחודש קוד� להגשת התביעה, ביו� 

 5טר� חל� המועד לתיקו� הליקויי�. כמו כ�  מהודעות העדכו� של בעלי התפקיד עולה 

 6מר  12.1.16כי זמ� קצר לאחר קבלת הדרישות מהמשרד לאיכות הסביבה, ביו� 

 7קשר לביצוע חלק מהליקויי� שבתאי פנה אל סונול בדרישה כי זו תישא בעלויות ב

 8  והשיפורי� הנדרשי� כאמור. 

  9 

 10, עולה כי נמצאו בתחנה 10.1.2016אומנ� מעיו� בדו"ח הסיור שנער
 בתחנה מיו� 

 
 11. עוד עולה, כי כבר 31.12.13ליקויי� אשר תיקונ� היה אמור להתבצע עד לתארי

 12בפניי מסמכי� נתגלה בתחנה זיהו� קרקע נרחב. יחד ע� זאת, לא הוצגו  2012בשנת 

 13המלמדי� על כ
 שנשלחה דרישת תיקו� לבעלי המניות או שהליקויי� נשלחו אל מר 

 14שבתאי. להיפ
, מהאמור בדו"ח הסיור עולה כי דרישת תיקו� הליקויי� הופנתה 

 15ישירות לחברת סונול אשר ערכה סקר גז קרקע שנער
 במקרקעי התחנה, ואשר כלל 

 16תי כל תימוכי� לטענת מר רנדלר כי מר שבתאי לא מצוי בידי החברה. כמו כ� לא מצא

 17סירב להזרי� כספי� להסדרת דרישות המשרד לאיכות הסביבה וכי סירב לבצע 

 18  שיפו0 כנדרש, קוד� לסיור שבוצע. 

  19 

 20זאת ועוד, טענת קיפוח, נבחנת בהתא� למצב הקיי� בעת שמיעת הבקשה ולא בעת 

 21י� להגיע להסכמות דיוניות הגשתה (ראו: עניי� אדלר). במקרה דנ�, השכילו הצדד

 22שאפשרו מינוי בעלי תפקיד ונקיטת צעדי� נדרשי�. משכ
, בהתא� לעדכו� בעלי 

 23, פרויקט השיפו0 ושדרוג תחנת הדלק והתאמתה לדרישות 1.6.17התפקיד מיו� 

 24המשרד לאיכות הסביבה, הושל� הלכה למעשה. ולכ� ג� א� היה נקבע כי העדר 

 25ואיני קובעת כ
, הרי ע� תיקו� הליקויי�, הוסר  הטיפול בליקויי� מהווה קיפוח,

 26  הקיפוח, וממילא מתבטל הצור
 בהענקת סעד כלשהו בעניי�.

  27 

 28מר רנדלר טוע� כי החברה בניהולו של מר שבתאי צברה חובות  –ניהול כושל   ה)

 29. אני סבורה שאי  1 2,052,000עמדו על ס
 של  31.12.14וגירעונות אשר נכו� ליו� 

 30בחברה הוא בהכרח ניהול כושל וג� א� היה כזה אי� בכ
 אינדיקציה  קיומו של רווח

 31  הכרחית לכ
 שהחברה מתנהלת בחוסר הגינות. 

  32 

 33מר שבתאי הסביר מה� הגורמי� השוני� אשר השפיעו לדעתו על רווחיותה של 

 34החברה, ובכלל� ניהול התביעה מול סונול שגררה עלויות ניהול משפט לא מבוטלות 
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 1; שינויי� במתח הרווחי� בגי� מכירת דלקי� 1 400,000כולל תשלו� אגרה בס

 2  ומוצרי סיכה. טענות אלו לא נסתרו.  

 3עולה אמנ� כי הסיבה  6.3.16בנוס�, מהאמור בדו"ח בעלי התפקיד שהוגש ביו� 

 4העיקרית ליצירת גירעו� נעוצה, בי� היתר, במשיכות שכר חודשיות גבוהות. א
 לעניי� 

 5צוי� רק שכרו של מר שבתאי. בעלי התפקיד הזכירו ג� את שכרו של המנוח זה לא 

 6אברה� שעבודתו בחברה הייתה מצומצמת מאוד; שכרה של הגב' אסתר שכלל אינה 

 7עובדת בחברה ;ושכרו של מר שבתאי בצוותא ע� הוצאות הרכב שנרכש בעבורו. 

 8ג� הוא נהנה כאמור, ההחלטות על שכר התקבלו בהסכמתו של המנוח אברה� אשר 

 9דעת לפיה %מ"פירות" ההחלטות וא� היה שות� לביצוע�. לא צורפה לעיוני כל חוות

 10   היה בהתנהלות החברה בנוגע למדיניות שכר פגיעה ביכולותיה לפרוע את חובותיה.

  11 

 12כמו כ� ג� כא�, ג� א� היה מוכח קיפוח, הרי שהוא הוסר בעזרת פעולת� הנמרצת 

 �13 היתר, על מכירת הרכב שנרכש וכי החברה תחדל של בעלי התפקיד, שהמליצו, בי

 14מתשלו� שכר למי מבעלי המניות בחברה, ובכלל זה למר שבתאי. ההמלצות כאמור 

 15  ייושמו בחברה. במצב דברי� זה אי� מחלוקת כי הופסק הקיפוח, א� היה. 

  16 

 17כ
 ג� לעניי� כל המסמכי� שפורטו בכתב התביעה שנטע� כי מר שבתאי מסרב 

 18ר וכל המסמכי� הנטעני� נחתמו הוסר הקיפוח ככל שהיה. כמו כ�  לחתימת�. מאח

 19  ממילא לא נטע� כי נגר� נזק עד למועד חתימת�.

  20 

IV 21  הציפיות הלגיטימיות לניהול החברה ואובד� אימו� 

  22 

55.   � 23לחוק תתקיי� כל  191כאמור, בחברה שהיא מעי� שותפות, זכאות למת� סעד מכוח סעי

 24אימת שתהיה פגיעה בציפיות  הלגיטימיות של בעל מניות לניהול משות� או כאשר יוכח אובד� 

 25אימו� בי� בעלי המניות וצדדיו. הלכה זו נובעת מציפיות הצדדי� בחברות שה� דומות 

 26ק� יחסי� המבוסס על אימו� הדדי ומשאבד האימו� לא נית� לשותפות שאלו יתנהלו במר

 27פרל  5025/13לכפות על צד כלשהו המש
 קיומה של חברה שהיא מעי� שותפות (ראה ע"א 

 28  ). 8.2.2016(פס"ד מיו�  תעשיות מתכת בע"מ נ' דדו�

  29 

 30 50%בענייננו, תקנו� ההתאגדות של החברה קובע כי לבעל מניה בחברה יש זכות למנות 

 31לי החברה וכ� זכות למנות את עצמו למנהל החברה. א� כ
, ע� קבלת המניות בידי מר ממנה

 � 32רנדלר ומעצ� היותו בעלי� של מחצית ממניות החברה, הרי שעומדת לו הזכות להשתת

 33בניהול החברה. לכ
 יש לצר� את העובדה כי החברה הינה מעי� שותפות ועל פי ההלכה 

 34את הזכות להשתת� בניהול החברה. מר רנדלר אכ� חזר הנוהגת עובדה זו מקימה למר רנדלר 
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 1וטע� בקשר ל"זכותו" כבעל מניות בחברה לנהל את ענייניה, ומשכ
 לכאורה יש לו ציפיות 

 2  לגיטימיות להשתת� בניהול החברה.

 3אכ� מר רנדלר הודיע על ציפיות אלה ע� קבלת המניות בידיו, א
 בד בבד דרש להפסיק לאלתר   .56 

 4מר שבתאי בחברה וביקש לערו
 שינוי מיידי של סדרי עבודה שהתקיימו  את העסקתו של

 5בחברה מזה שני�. דרישותיו של מר רנדלר לא התקבלו על ידי מר שבתאי. הרי ג� למר שבתאי 

 6ציפיות לגיטימיות להמשי
 ולקחת חלק בניהול החברה, זאת ג� כבעל מניות וג� לאור 

 7  החברה היה מסור בידיו.  העובדה כי לאור
 מספר רב של שני� ניהול

  8 

 9על כ�, לכאורה לשני הצדדי� עומדת הציפיה הלגיטימית לניהול החברה, א
 זו אינה יכולה 

 10להתממש א� מר רנדלר עומד על מימוש ציפיותיו רק בדר
 של שלילה או פגיעה בציפיה 

 11  לגיטימית של מר שבתאי, שג� הוא ימשי
 לקחת חלק בניהול החברה.

  12 

 13בנוס�, העדר פגיעה בציפיות לגיטמיות לניהול החברה נלמדת מהתנהלות הצדדי�. אלו היו   .57

 14מוכני� לוותר על ציפיותיה� ליטול חלק בניהול החברה. באספה דחופה של בעלי המניות 

 15הסכימו הצדדי� לבצע ביניה� "הפרדה" כאשר ניהול התחנה יבוצע  13.1.16שהתקיימה ביו� 

 16מורה לתשלו� חודשי לצד האחר. בי� הצדדי� התגלעה מחלוקת על ידי אחד מהצדדי� בת

 17  רק לעניי� הסכו� החודשי שישול� תמורת העברת הניהול למי מהצדדי�. 

  18 

 19על כ� במצב דברי� זה, כאשר שני הצדדי� מוותרי� על האפשרות לנהל את החברה, וכאשר   .58

 20אמיתית  ציפיהדדי� מר רנדלר במהל
 ההלי
 ביקש למכור את חלקו בה, ספק א� למי מהצ

 21שיש לאפשר מימושה להשתת� בניהול החברה. נראה כי הצדדי� ציפו יותר להתפרנס 

 22  מהחברה. 

  23 

 24אמיתית להשתת� בניהול החברה אני סבורה  ציפיהלמרות האמור לעיל, וג� א� לא הוכחה   .59

 25ו� בי� לחוק, בשל אובד� האימ 191כי יש מקו� בנסיבות העניי� להורות על מת� סעד מכוח ס' 

 26  הצדדי�. 

  27 

 28טענות, כי התנהגותו של בעל מניות בחברה שהיא בעלת אופי של מעי� שותפות, גורמת לאובד� 

 29האמו� מצדו של בעל המניות האחר ולמשבר ביחסי� ביניה�, מצדיקות הענקת סעד למקרה 

 30  קיפוח לאחר, וזאת ג� במצב בו בית משפט הגיע למסקנה כי לא חל קיפוח.

  31 

  32 

  33 
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 1בענייננו, רנדלר טוע� למשבר אמו� עמוק בי� השותפי� ואכ� מתיאורו את מסכת היחסי� בי�   .60

 2הצדדי� נית� להסיק כי האמו� בינו למר שבתאי אבד לחלוטי� ונוצרה סיטואציה בה כל אחד 

 3מהו� החברה, דוחה הצעה שהועלתה על ידי בעל המניות שהחזיק  50% %מהצדדי�, המחזיק ב

 4ההו�, באופ� שפגע בהתנהלות החברה. כ
 למשל, מטיעוני הצדדי� במחצית השנייה של 

 5, ה� לגב' אסתר וה� 2015התברר כי מר רנדלר סירב לאשר תשלו� שכר בגי� חודש דצמבר 

 6למר שבתאי, שכזכור באותו מועד לא היה בעל מניות בחברה אלא עובד בשכר. ומנגד ג� מר 

 7תו� על ההמחאות לתשלו� יתר שבתאי השתמש בכוחו כבעל זכות חתימה, וסירב לח

 8משכורות העובדי�, זאת ככל הנראה מתו
 כוונה להכניע את מר רנדלר לשל� את שכרו ושכר 

 9הגב' אסתר. הדרדרות ביחסי הצדדי� הובילה להחרפת המחלוקת ביניה� באופ� שכל אחד 

 10ברה מה� החל לנקוט בפעולות חד צדדיות. כ
 למשל מר רנדלר פנה לבנק בו מתנהל חשבו� הח

 11והודיע על ביטול משיכות בכרטיס אשראי ואילו מר שבתאי פיטר את מנהלת החשבונות של 

 12החברה בניגוד לדעת מר רנדלר. להתנהלות זו היה המש
 ג� בתקופת ניהול ההלי
 כאשר 

 13ניהול החברה בוצע על ידי בעלי תפקיד א
 מפע� לפע� היה צור
 לקיי� דיו� במעמד הצדדי� 

 14רבו להסכי� להצעות סבירות שהביאו בפניה� בעלי התפקיד בשל חוסר כאשר בעלי המניות ס

 15  האימו�. 

  16 

 17במצב דברי� ג� מבלי שיהיה צור
 להכריע מי המקפח ומי המקופח, ברור כי התנהלות   .61

 18הצדדי� הינה תוצאה של אובד� אמו� ומבוי סתו� בניהול החברה אליו נקלעו הצדדי�. זאת 

 19בתו של מי מה�. נסיבות אלו, בה� הלכה למעשה, לא נית� כמוב� מבלי לזקו� את האשמה לחו

 20לקבל החלטות בנוגע להמש
 ניהול החברה, מצדיקות את התערבות בית משפט באמצעות 

 21  מת� סעד למניעת קיפוח כדי להבטיח התנהלות תקינה בחברה. וכזה הוא ענייננו.

  22 

V 23  הסעד המתאי( בנסיבות העניי� 

 24במקרה דנ� הוא הפרדת כוחות בדר
 של התמחרות. זאת  הסעד שהתבקש על ידי מר רנדלר  .62

 25בהסתמ
 ג� על ההלכה בפסק די� אדלר למרות שש� נאמר במפורש כי סעד של הפרדת כוחות 

 26  כזה יינת� רק במקרי� חריגי�. 

  27 

 28מנגד מר שבתאי מבקש לשמור על מניותיו בחברה ועל פעילות תקינה של החברה במתכונתה 

 �29 של פתרונות אפשריי� להמש
 ניהול החברה על ידי הצדדי�. הנוכחית, תו
 שטוע� לקיומ

 30לטענתו, הסעד המתאי� בנסיבות העניי� הוא התמחרות על השכרת החברה על ידי אחד 

 31  מבעלי המניות למשנהו או לצד ג'.

  32 

  33 
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 1במחלוקת זו דעתי כדעתו של מר שבתאי כי אכ� קיי� משבר אימו� בי� הצדדי�, א
 איני   .63

 2סבורה כי משבר האמו� "יורד לשורשו של מרק� היחסי� שבי� הצדדי�" באופ� שלא נית� 

 3לשקמ� ואי� מנוס אלא מלהפריד בניה�.  משכ
,  במצב דברי� זה,  אני סבורה כי מת� סעד 

 4התמחרות, הוא מרחיק לכת ונית� להעניק סעד קיצוני פחות בדר
 של הפרדת כוחות בדר
 של 

 5שחר ברק  58504%12%14של מת� הוראות בדבר ניהול ענייני החברה (ראו למשל: ה"פ (מרכז) 

 6  )). 6.3.2016( יזמות נדל� בע"מ נ' ניב מאור לוי

  7 

 8עביר באופ� מלא אני סבורה, כי בנסיבות המקרה דנ� יהיה זה נכו� להותיר החברה על כנה, לה  .64

 9ניהולה, כמבוקש על ידי מר רנדלר לידיו לתקופה משמעותית, תו
 קביעת סכו� חודשי 

 10. הסכו� החודשי ייקבע 13.1.2016שישול� למר שבתאי בדיוק במתכונת שהוצעה בישיבת יו� 

 11זאת לאחר בדיקת נתוני  .דעת בעלי התפקיד לעניי� זה%על ידי ביהמ"ש לאחר קבלת חוות

 12דעת %ונטיי�, מצבה הפיננסי, ובדיקת הנהוג לעניי� זה בחברה דומה אחרת. חוותהחברה הרלו

 
 13יו� ממועד המצאת החלטה זו. ב"כ הצדדי�  20לעניי� זה תומצא על ידי בעלי התפקיד בתו

 
 14יו� לאחר קבלתה ותשובת  15יהיו רשאי� בו זמנית להגיב על האמור בחוות הדעת בתו

 15ימי� לאחר מכ�, ולאחר כל אלו ית� בימ"ש בעניי�  5נת� בעלי התפקיד, א� יהיה צור
, תי

 16  החלטה משלימה, לעניי� התשלו� החודשי המגיע למר שבתאי. 

  17 

 18, כי שורש השיתוק 6.3.2016בנוס�, ולאור האמור בהודעת העדכו� של בעלי התפקיד מיו� 

 19יאפשר שנוצר בפעילות החברה, נזרע בתקנו� החברה, יש למצוא מנגנו� שיפתור עניי� זה ו

 20פי המנגנו� הקיי� במסמכי החברה כיו�. %הכרעה במקרי מחלוקת שלא נית� להכריע בה� על

 21מהמניות להגיע להכרעה בהיעדר  50%זה אינו מאפשר לבעלי המניות המחזיקי� כל אחד 

 22  הסכמה. 

  23 

 24לצור
 כ
 אני מורה לבעלי התפקיד להמציא הצעה לתיקו� מסמכי החברה תו
 קביעת מנגנו� 

 25הול� להכרעה במקרה של חילוקי דעות בי� הצדדי� כולל חיוב� לפנות ליעו0 מקצועי, 

 26  בוררות או כל אפשרות אחרת. 

  27 

 28ד יו� ממוע 20ק בית המשפט בתו
 תידעת בעלי התפקיד ל%טיוטה זו תוגש א� היא כחוות

 
 29המצאת החלטה זו לביהמ"ש. לצדדי� תינת� הזדמנות להתייחס לטיוטה זו בו זמנית בתו

15  ,
 30ימי� לאחר מכ�. בסיו�, יינת�  5יו� לאחר מכ� ותשובה לתגובה תוגש, א� יהיה צור

 31פסק די� משלי� ג� לעניי� זה על ידי בימ"ש זה. בעלי התפקיד יהיו רשאי� לכלול במסגרת 

 32  ו ג� הוראות לעניי� אופ� העברת ניהול התחנה לידי מר רנדלר.דעת משלימה ז%חוות

  33 
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 1אני סבורה, כי שילוב� של הסעדי� שפורטו לעיל, תו
 מת� הוראות משלימות לעניי� גובה   .65

 2התשלו� לבעל המניות שוויתר על ציפיותיו לשמש כמנהל בחברה וקביעת מנגנו� הכרעה 

 3גיעה פחותה לבעלי מניותיה מזו אשר בסכסוכי� יאפשר המש
 קיומה של החברה תו
 פ

 BMBY (buy 4הייתה נגרמת לו התקבלה דרישת מר רנדלר למכירת מניות החברה בדר
 של 

me buy you  .חיוב צד למכור חלקו לאחר או חיובו לקנות את האחר 
 5  ), תו

  6 

 7ראוי משו� שיש בו התחשבות בתרומת הצדדי� לחברה עד  זה לדעתי, הסעד הנית� בפסק די�

 8ונות� אפשרות לצד האחר לתרו� חלקו מעתה ואינו נות� עדיפות לצד שמצבו הכלכלי טוב כה 

 9יותר, ואינו מאפשר לצד שהגיש תביעתו רק סמו
 לאחר שקיבל לידיו את מניות אביו, ומבלי 

 10שהיתה שהות בידיו לבדוק אפשרות המש
 ניהול החברה במתכונתה לחייב הצד השני לוותר 

 11  רנס מהחברה.על חלומו להמשי
 ולהתפ

  12 

 13יש לזכור, במקרה דנ�, לכל בעל מניות מחצית ממניות החברה ואי� במקרה דנ� רוב ומיעוט.   .66

 14כמו כ�, ההלי
 כא� התנהל זמ� מועט ביותר לאחר שקיבל מר רנדלר את המניות לידיו וזמ� 

 15  מועט ביותר לאחר שהחל להיות מעורב בענייני החברה וגילה בה התעניינות. 

  16 

 17לזכור כי ע� הגשת ההלי
 עתר מר רנדלר עצמו, בי� השאר, ג� לסעד של ניהול  כמו כ� יש

 
 18חיצוני אחר לחברה ובלבד שלא יהיה זה מר שבתאי ורק בשלבי� מאוחרי� יותר של ההלי

 19  ובסיכומיו סירב לכל אפשרות אחרת מלבד מכירת� של מניות. 

  20 

 21קונה רק עבור מניות מר רנדלר  עוד יש לזכור כי במהל
 ניהול ההלי
 נעשה ניסיו� לחפש  .67

 22ואול� ג� לאחר שהוצעו הצעות ראויות שעל בסיס� נית� היה לקיי� משא ומת� בחר מר 

 23לא יעלה על הדעת כי לאחר כל המעשי( הרעי( רנדלר שלא לקד� עניי� זה וטע� רק כי "

 24ר ". משכ
, מר רנדלשביצע מר שבתאי הוא יצא נשכר באופ� שמר רנדלר יחויב למכור חלקו

 25גילה בהתנהגותו כי אי� זה רצונו האמיתי למכור מניותיו והוא מעוניי� להביא את מר שבתאי 

 26  למכור את חלקו בחברה. אי� להסכי� ע� מצב כזה. 

  27 

 28מר שבתאי התנגד לכל אור
 הדר
 למכירת מניותיו בחברה, טע� שהוא קשור בנימי נפשו   .68

 29לחברה שהיא מפעל חייו והוא מוכ� לשקול כל אפשרות ובלבד שלא ייאל0 להיפרד ממניותיו 

 30  בחברה. 

  31 

 32מצב ענייני� זה מלמד כי למעשה א� צד אינו מעוניי� במכירת מניותיו בחברה. שני הצדדי�   .69

 33ג� סירבו לאפשר מכירת כל המניות לצד שלישי. כמו כ�, יש לזכור כי מכירת מחצית בהתאמה 

 34  ממניות החברה תניב תמורה נמוכה יותר מאשר מכירת כל מניות החברה. 
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 1משכ
, כאשר כל צד אינו מעוניי� למכור את חלקו ומר שבתאי מסכי� להעביר את ניהול   .70

 2המשולב שנקבע בפסק די� זה הוא המתאי�  החברה למר רנדלר או לידי צד ג', הרי הסעד

 3  ביותר. 

  4 

 5אשר לטענת מר רנדלר כי אינו מעוניי� להישאר שותפו של מר שבתאי ליו� אחד נוס�, מדובר   .71

 6לטעמי באמירה שנאמרה מתו
 סערת רגשות ואי� די בה כדי להצדיק קבלת דרישות מר 

 7ות פגיעה לא מידתית במר רנדלר השוני� מהאמור בכתב התביעה. דרישות מר רנדלר מהו

 8שבתאי. כמו כ�, במהל
 ניהול ההלי
 מצאתי כי הצדדי�, בהדרכת בעלי התפקיד, השכילו 

 9לפעול בשיתו� פעולה מסוי� והצליחו לקבל החלטות משמעותיות לטובת החברה לרבות 

 10לעניי� פרויקט שיפו0 התחנה ואופ� מימונו, והזרמת כספי� אישיי� לחברה. כל זה נעשה 

11
 בעלי התפקיד אמנ� אבל עניי� זה מוכיח כי העניי� אפשרי, והסעד האמור בפסק הדי� בתיוו 

 12זה נית� לביצוע מבלי שיחייב פיקוח הדוק מדי על הצדדי� ומבלי שיהיה חשש להתדיינות 

 13  משפטית יתרה בעתיד בי� הצדדי�. 

  14 

 15די אחד מבעלי נכו� הוא כי מר רנדלר התנגד נחרצות בסיכומיו לאפשרות ניהול החברה בי  .72

 16 191פי סעי� %המניות, ואול� על צד העותר לקיפוח ופונה לביהמ"ש בבקשה למת� סעד על

 17לחוק צרי
 לדעת כי לביהמ"ש שיקול דעת רחב להעניק קשת של סעדי� והוא אינו כבול לסעד 

 18  המבוקש על ידי הפונה. 

  19 

 20סונול, ואפשרות  –יצוני עוד יש לזכור, כי בעבר נוהלה החברה למעלה מעשור על ידי גור� ח  .73

 21זו של ניהול החברה על ידי צד אחד נידונה והוסכמה בפגישות הצדדי� לרבות באסיפת בעלי 

 22  .2016המניות בחודש ינואר 

  23 

 24הסכימו הצדדי�  30.1.2017לא מצאתי ממש בטענת מר רנדלר כי בפרוטוקול ישיבת יו�   .74

 25ה. עיו� בפרוטוקול מלמד כי לסעד בלעדי של התמחרות והסכמת� קיבלה תוק� של החלט

 26מדובר היה בהסכמה שנועדה לקבל המלצת בעלי תפקיד בדבר הדר
 הנכונה להביא יחסי 

 27הצדדי� לידי סיו� ואי� בהסכמה זו כדי לפגוע בשיקול דעת ביהמ"ש להעניק כל סעד ראוי 

 28  אחר משבחרו הצדדי� לא להגיע להסכמה והותירו ההכרעה בידי ביהמ"ש.

  29 

 30  פיצול סעדי(

 31מר רנדלר ביקש בתביעתו להורות על פיצול סעדי� כדי שתשמר לו הזכות להגיש כנגד מר   .75

 32שבתאי תביעה כספית בהמש
, ולטענתו לאחר ש"יתגבשו" כל הנזקי� אשר גר� מר שבתאי 

 33לחברה ולו.  מר שבתאי מתנגד לבקשה לפיצול סעדי�, ולטענתו כל הנזקי� הנטעני� ה� 

 34  בע במסגרת התביעה דנ�, ואי� צור
 להמתי� להתגבשות�.מופרכי� והיו יכולי� להית
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 1די� הבקשה להידחות. פיצול סעדי� הינו סעד החורג מהכלל הקבוע בדי� ולפיו היה התובע   .76

 2לרכז בכתב התביעה את מלוא הסעדי� הנובעי� מעילת תביעתו ואשר ברצונו לתבוע וזאת 

 3  המבוססות על אותה עילה.  על מנת שלא לבזבז זמ� שיפוטי יקר על תביעות שונות

  4 

 5בענייננו, הבקשה לפיצול סעדי� אינה מעלה כל טע� המצדיק פניה נוספת לבית משפט באותו 

 6עניי�. טענתו של מר רנדלר לעניי� נזקי� שטר� התגבשו נטענה בעלמא, וללא כל פירוט אילו 

 7ינטרס נזקי� טר� התגבשו במועד הגשת התביעה. כמו כ� מר רנדלר לא מצביע על כל א

 8  לגיטימי המצדיק הענות לבקשה. על כ�, הבקשה נדחית. 

  9 

 10  סיכו(

 11  נוכח כל האמור, אני מורה לצדדי� לפעול כדלקמ�:    .77

 12לידי מר רנדלר והוא יהיה רשאי  1.1.2019ניהולה השוט� של החברה יועבר החל מיו�   א)

 13  לפעול בכל דר
  הנדרשת לניהול החברה ולמקסו� ערכה;

 14חתימתו  1.1.2019זכויות החתימה בחברה יועברו לידיו של מר רנדלר והחל מיו�   ב)

 15  בצירו� חותמת החברה ה� שיחייבו את החברה; 

 16תקופת הניהול על ידי מר רנדלר לא תפחת משלוש שני�, אלא א� יהיה שינוי נסיבות   ג)

 17בתאי שיחייב בחינה מחדש של האמור בפסק די� זה. בתו� שנתיי� ומחצה יוכל מר ש

 18לדרוש השתתפות בניהול או החלפת מר רנדלר בניהול ובהיעדר הסכמה יוכרע העניי� 

 19  על ידי מנגנו� הכרעה במחלוקת שאופ� קביעתו ידו� להל�. 

 20ימשיכו בעלי התפקיד לנהל את החברה וכל החלטות בית משפט  31.12.18עד יו�   ד)

 21  שניתנו בקשר לפעולת� בחברה יעמדו בתוקפ� עד מועד זה.

 22בעלי התפקיד יעבירו למר רנדלר תיק חפיפה מלא בקשר ע�  24.12.18עד ליו�   ה)

 23עבודת� כמנהלי התחנה. תיק החפיפה יכלול כל מידע רלוונטי שאיפשר לה� לנהל 

 .
 24  החברה והתחנה בזמ� ההלי

 25בעלי התפקיד יתאמו ע� מר רנדלר  כל פעולה נוספת הנדרשת להעברת הניהול לידיו   ו)

 26  כלל� זה שינוי זכויות חתימה בחשבו� הבנק של החברה;ויבצעו אותו, וב

  27 

 28דעת משלימה %יו� ממועד המצאת פסק די� חלקי זה ימציאו בעלי התפקיד חוות 20בתו�   .78

 29  לביהמ"ש המבהירה:

 30מהו התשלו� הראוי של החברה לשל� למר שבתאי בגי� העברת ניהול החברה באופ�    א)

 � 31פסק די� זה בחברות מסוג זה. לצור
 מת� ל 64בלעדי לידי מר רנדלר כאמור בסעי

 32פי דרישה כל חומר נדרש והעתקו %דעת הצדדי� ימציאו לבעלי התפקיד על%חוות

 33  יועבר לצד השני. 
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 1מהו המנגנו� הנכו� לקביעת אופ� הכרעת מחלוקות בי� בעלי המניות ומהו התיקו�    ב)

 2הנדרש במסמכי החברה כדי לקבעו כחלק מאופ� ניהול החברה בהתחשב כאמור 

 3  . 6.3.2016בהודעת העדכו� מיו� 
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 5שאו הצדדי� בחלקי� שווי� לאחר ידעת משלימה זו י%בשכר בעלי התפקיד בגי� מת� חוות  . 80

 6ע ע"י ביהמ"ש. קביעת בית משפט בעניי� זה תינת� לאחר שבעלי התפקיד ימציאו שזה יקב

 7  דרישת�, ותינת� לצדדי� הזכות להגיב עליה.
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 9דעת בעלי התפקיד יהיו רשאי� ב"כ הצדדי� בו זמנית להגיב על האמור %לאחר קבלת חוות  . 81

 10פסק ל 64י� סעהדעת ובדרישת שכר הטרחה של בעלי התפקיד במועדי� האמורי� ב%בחוות

 11  די� זה. 
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 13  שאלת הוצאות ההלי
 תקבע ע� מת� פסק די� סופי.   . 82
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 15  , בהעדר הצדדי�.2018נובמבר  11, ג' כסלו תשע"טנית� היו�,  
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