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ואין המניות נסחרות , כיוון שמספר בעלי המניות מצומצם, מדובר בחברה פרטית: הערה מקדמית

 .או הוצעו למסחר בבורסה

' ס)סוגיה זו בתחום אחריותה של האסיפה הכללית ולא הדירקטוריון . ה אינה תקפהטלההח .1

ההחלטה לרכוש חלקת אדמה בדיונות , ראשית(. החוק: להלן) 1111 -ט"תשנ, לחוק החברות( א)54

זאת . שיווק דירות נופש בנתניה לצרפתים: כפי שהוגדרה בתקנון, נוגדת את מטרת החברה

תקנון החברה הוא "... .שהוגדרו םגי עיסוקים ספציפייהמתייחס לסו, לחוק (3)31' בהתאם לס

ש תוכנה יהמימד החד' לנדר נהוא "ע..." )עצמם ןוכן בין החברים לבי, חוזה בינה לבין חבריה

יש  .(לחוק 17' ראה גם ס) כך שזו הפרה מהותית של החוזה, (347 ,(1114) 373 ,(4)נב ד "פ, מ"בע

, שנית .ולא לשם שיווק דירות לצורכי לשם חיפוש נפט אכן שהרכישה היא, ההנחה היאכי , לציין

או ( לחוק( 1)47' ס)דורשת אישור האסיפה הכללית  ,קבלת ההחלטה לרכוש הקרקע כאמור

 גם כןוזאת  (של ההרשאה "אולטרה וירס)" אישור בדיעבד של פעולה החורגת מהמטרותלחלופין 

אף שבמקרה של שוויון , לפיכך .די הדירקטוריוןולא על י (לחוק( ב)43' ס) על ידי האסיפה הכללית

אין לכך משמעות כאן , (107' ס)ליצחק יש קול מכריע במקרה של שוויון , בישיבות דירקטוריון

לא , בנתוני השאלה ,לסיכום . ל אין משמעות לעניין זה"לעובדת היותו מנכ, כמו כן .במקרה זה

ברוב רגיל באסיפה הכללית של נאמר שנדרש רוב מיוחד ולכן קבלת ההחלטה טעונה אישור 

 (.לחוק( א)10' ס)החברה 

הקשורות להתנהלות בתוך החברה ואל  ,הדרישות השונות של שי ודרור מחייבות מספר פעולות. 1

זוהי . לחוק 33' לפי ס כלליתנדרש קיום אסיפה , ראשית כל. (הרשם: להלן) מול רשם החברות

או על פי בקשתו של ( 1()א)33)באמצעות בקשת אחד הדירקטורים המתבצעת אסיפה מיוחדת 

שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות "...שהוא בעל מניה , דרור

הדירקטוריון צריך להכניס את כל אחד מהנושאים שעל הפרק לסדר (. 1()א)33" )ההצבעה בחברה

חות מזכויות ההצבעה באסיפה אחוז אחד לפשלו , ודרור כבעל מניה( א)33)ום של האסיפה הי

אפרט כל אחת ((. ב)33)רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול אי אלו מהנושאים הנדרשים  ,הכללית

 :מהפעולות לגבי הסעיפים השונים

כיוון שמדובר (. 31' ס) הרשם שינוי שם חברה מחייב אישור: ומטרתה החברהשינוי שם . א

מ לחברה שאחריות בעלי המניות בה אינה מוגבלת יש צורך בהסכמת שלושתם "במעבר מחברה בע

((. 1)14' ס)ולכלול השם החדש בתקנון ( (ב)355' ס)הצבעה באסיפה הכללית ב"( כלל בעלי המניות)"

, לכן. פטמדובר בשינוי מטרת החברה מעיסוק ספציפי של שיווק דירות בנתניה לחיפוש נ, בנוסף

יש להחליט האם לקבוע שהחברה  ((.א)10' ס)יש לשנות התקנון ברוב רגיל באסיפה הכללית 

לחפש נפט ולעסוק בכל עיסוק , ואז תוכל להמשיך לשווק דירות( 1)31תרחיב פעילותה לפי סעיף 

שינוי השם והמטרות  .לעיסוקים הספציפיים הנדרשים (3)31' חוקי או לצמצם הפעילות לפי ס

 (. 50' ס)הרשם פם מותנה באישור תוק

 5' על פי סתאגיד אדם יכול להיות ) 1' יקימו חברת מכוח זכאותם על פי סשי ודרור : חברת בת. ב

התקנון יכלול  .(לחוק א34' ס) מ"כי מדובר בחברה בע, החברהיש לציין בתקנון  .(לחוק הפרשנות

 1טופס  השניים יגישו בקשה לרשם לפי. (סוגי הון, מטרות, שם)ם הנדרשים מחברה את כל הפרטי

 4' ס)( התוספת: להלן) 1111  -ס"התש, (פרטי רישום וטפסים, דיווח)תקנות החברות ל שבתוספת

הצהרה של  תטופס בקש, עותק תקנון)לבקשה יש לצרף את המסמכים הנדרשים (. לחוק

-ו 1ותם על טפסים שמו של הח, (1טופס ) הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים

רשם ירשום את החברה ה. (1' ס) לשלם אגרת רישוםיש , לבסוף. (ומספר הזהות שלו וחתימת, 1



 .((א)10' ס) בקשר לרישום ולכל עניין שהוא תנאי לכך החוקכי קוימו כל הדרישות לפי  ,אם מצא

ומעלה  40%-ברה שמחזיקה בח :(לחוק ניירות ערך 1' ס) "חברת בת"ימו למעשה שי ודרור יק

באישיות משפטית מדובר (. ומעלה מכוח ההצבעה 40%או )מניות המוצא -מהערך הנקוב של הון

אחריות מוגבלת על פי  תבעל ((1171) 334( 1)ד לד"פ, מלמן' טישאואר נ 354/74א "ע)נפרדת 

על שטרי  תוך חתימה לאחר הקמת החברה יעבירו מניותיהם לחברת הבת .מ"רישומה כחברה בע

הוא יחזיק מניותיו באופן , באשר ליצחק .לתוספת 3באמצעות טופס  העברת מניות וידווחו לרשם

' לפי ס של החברה נשאר כשהיה. פ.ח)כאשר המניות הקודמות שהחזיק הן אותן המניות , אישי

 (.לחוק( ב)10

בהגדלת ההון יש צורך , "(מניות בכורה)"על מנת להקצות מניות מיוחדות  :הקצאת מניות. ג

' ס)דרשת יצירת מניה מיוחדת במקרה זה נ. וחלוקת מניות (3)47' ס)באסיפה הכללית  הרשום

' ס) הקצאת מניות מחייבת כינוס והחלטה של הדירקטוריון .(א)35' לפי ס₪  1. נ.וקביעת ע( 143

ת ערך מניות החברה בעלויש לציין בתקנון את  .לתוספת 5באמצעות טופס  דיווח לרשםו ((א)11

מדללת את "כי פעולת ההקצאה , חשוב לציין ((.ג)35' ס) נקוב ואת ערכה הנקוב של כל מניה

 .של יצחק" מניותיו

כפרט שאותו כי לדרור מוקנית זכות למנות חבר בדירקטוריון , ניתן לקבוע :דירקטורים' מס. ד

של אך חברה רשאית לקבוע את מספרם , אמנם אין חובה כזו(. 11' ס)ניתן לכלול בתקנון 

כחברה  .החלטה מעין זו תתקבל באסיפה הכלליתבתקנון ומכאן (( א)111' ס)הדירקטורים בחברה 

חברה לרשם באמצעות אם וכאשר יחול שינוי בהרכב הדירקטוריון תדווח ה, שאינה תאגיד מדווח

  (.113' ס)לתוספת  3פס טו

התכלית העסקית של השאת רווחים , אמנם. לחוק( א)11' תכלית חברה מופיעה בס :תרומה. ה

תרומה של סכום  אך הסיפא של הסעיף מאפשר, ₪ 100,000מנוגדת לבקשת שי ודרור לתרום 

ות הדריש, אם כך. אם נקבעה הוראה בתקנון, אף שלא מתוך שיקול עסקי, סביר למטרה ראויה

אך תרומה , קשה לקבוע מהי מטרה ראויה. שהמטרה תהיה ראויה. א: לביצוע הפעולה הן

גם כאן אין הגדרה ברורה מהו סכום . סכום סביר. ב. בוודאי שאינה בלתי ראויה, למועדון כדורגל

 .קבלה אישור מהאסיפה הכללית על ידי קביעת הוראה בתקנון. ג-ו. סביר

דרור וניקול לעניין הרס שמורת האלמוגים סובבת סביב שאלת , שי, שאלת אחריותם של יצחק. 3

כי , לחוק קובע 53' ס. הקשורים בתאגיד, הוןובעלי אורגנים בתאגיד , של תאגיד בנזיקיןאחריות 

דין או מכוח התקנון  ל וכל מי שעל פי"מנכ, דירקטוריון, אסיפה כללית: האורגנים של החברה הם

 . רואים את פעולתו כפעולת החברה

התאגיד הוא . "((א)43' ס) החברה עצמה יכולה להיתבע, ראשית. אפרט לגבי כל אחד מהנתבעים

חברת מודיעים בינוי  3017/10פ "ע" )כמו אדם בשר ודם( במובן הרחב)אובייקט לזכויות ולחובות 

כאשר  ,האחריות הנזיקית מתממשת(. 341, 335 (5)ד מה "פ, מדינת ישראל' מ נ"ופיתוח בע

כי אם , אף אם יסודות העוולה לא התקיימו באורגן אחד, אורגני החברה ביצעו עוולה נזיקית

, עקרון היסוד של דיני הנזיקין הוא"למרות זאת . בשילוב של האורגנים השונים שביצעו העוולה

עצם העובדה שאדם מבצע עוולה ...ואכי מי שמקיים את היסודות של העוולה אחראי למעשיו ה

' מ נ"צוק אור בע 507/41א "הנשיא ברק בע" )אין בה כדי לשחררו מאחריות, כאורגן של תאגיד

אחריות החברה דרה בכפיפה אחת עם : כלומר, (14' ס, 331( 4)ד מח"פ, מ"קאר סקיוריטי בע

 .שהחברה יכולה להיתבע להלן אראה כיצד אורגני החברה ביצעו העוולה ומכאן .אחריות האורגן

  .(מ"לא בע) ל ובעל מניות באופן ישיר"מנכ, ר הדירקטוריון"יו הוא יצחק



חב כלפי הוא  ,נושא משרהכ. ל ודירקטור"נכנס להגדרת החוק לנושא משרה בהיותו מנכ -יצחק

ברור כי  (.לחוק( א)141 סעיף) לפקודת הנזיקין 34-33עיפים בהתאם לס החברה חובת זהירות

בכך שלא אטמו את זרם , הייתה התרשלות בסטייה קיצונית מהתנהגות מקובלת בענף, במקרה זה

 סיבות הקונקרטיות וכי אין שיקוליו חלה עליו קונקרטית כנושא משרה בנזכי חובה , הנפט

כי יצחק , על כך יש להוסיף .המושגיתשעשויים לשלול את חובת הזהירות , מדיניות משפטית

כיוון שיצחק מחזיק  (.111' ס)חובה לפעול בתום לב ובדרך מקובלת  יווחלה עלניות מחזיק מ

 . הוא חב באופן בלתי מוגבל לחובותיה על פי חלקו במניות, במניות באופן ישיר

בעל זכויות עדיפות בעת חלוקת  .מ"דירקטור ובעל מניות בחברת בת בע, ל כספים"סמנכ -שי

ל "הוא נושא משרה בהיותו סמנכ, בדומה ליצחק .בפירוקת נכסי החברה וקוחל םדיבידנדי

 40%-המחזיקה במעל ל, בהיותו בעלים במשותף של חברת בת. ודירקטור וחלה עליו חובת זהירות

בעל שליטה במקרה זה הוא . 134' ס)הוא גם בעל שליטה , מזכות ההצבעה באסיפה הכללית

בערכאת רייכרט ד "ות וזאת על פי פסייתכן וקיימת חובת זהיר. (פורמאלית וגם אופרטיבית

שלא דן בחובה לפי , (173( 4)ד נה''פ, שמש' רייכרט נ 4134/13א "רע) המחוזי וכן בערעור לעליון

כיוון שנעדר עקב מחלתו , כי חלה עליו הגנה, שי יטען .אלא לפי חוק ניירות ערך, פקודת הנזיקין

כי לדירקטור , בנק צפון אמריקה נקבעבפרשת : טענה זו דינה להידחות. ולא ידע על ההחלטה

א "ע) ישנה חובה להיות בעל מידע מינימלי, ת נוכחות בישיבות ואם אין יכולת להגיע לישיבהובח

, כונס הנכסים הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה' בוכבינדר נ 1141/15א "ע, 310/15

. י לשחררו מהאחריות המוטלת עליואין די בהתנגדותו בדיעבד כד. (311, (1003) 141( 5)ד נז "פ

 . היה עליו לנקוט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע הפעולה ואלו לא ננקטו

כאשר היסוד הנפשי , (מחדל)שלא מנע העוולה , די בכך. אין חובה כי כשל בהתנהגותו האקטיבית

ברור , שיתפטרשי לא הראה התנגדות להחלטה ואף אם לא ניתן לצפות . המספיק הוא התרשלות

ובר בחברה פרטית והוא מה עוד כי מד, כי דירקטור סביר בנסיבות העניין היה מתנגד להחלטה

 .בעל שליטה

לפי " אמצעי שליטה"בעל ) מ ובעל זכות למנות חבר דירקטוריון"בעל מניות בחברת בת בע -דרור

כי אין , דרור יטען .רוקת נכסי החברה בפיוקוחל םבעל זכויות עדיפות בעת חלוקת דיבידנדי .(1' ס

כינס הדירקטוריון ביחד עם יצחק או על פי זכותו של יצחק לכנס ) הוא בעל תפקיד בחברה

השופט כבוב כי על פי , על כך יש להשיב. (( 1)33' כדירקטור או על פי זכותו של דרור לכנס על פי ס

נושא , (157-151' ע) 'גבעוני ואח' מיסוי וכלכלה נ-א"פרקליטות מחוז ת. י.מ 50113-04פ "תב

וכוללת מי שמכתיב בפועל  ההגדרה היא מהותית. בחוק 1' משרה אינו רק מי שמוגדר כך על פי ס

בעצם בעל יכולת לכוון את פעילות הדירקטוריון דרור , במקרה זה. לדירקטוריון את פעילותו

הוא עומד במבחן  ,היררכי/זכותו למנות חבר דירקטוריון ולכן גם אם אינו עומד במבחן הארגוני

דרור הוא בעלים במשותף של חברת הבת יחד עם שי ומכאן הוא בעל , בנוסף .הפונקציונליות

כי קיימת , בדומה לשי, שליטה זו מצביעה על יכולת להכתיב לדירקטוריון פעילותו וייתכן. שליטה

אפשרות  קיימת, לגבי בעלי התפקידים כולם, חשוב לציין .ד רייכרט"חובת זהירות על פי פס

אך , (130' ס)או לשפותם ( 144' ס)ואף לפטור ( 131' ס)לבטחם במקרה של הפרת חובת הזהירות 

 .כי מדובר בחברה פרטית, קשה לראות כיצד עניין זה יתקיים לנוכח העובדה

לחוק מגדיר איגרת חוב כמסמך המעיד על התחייבות כספית של  1' ס. בעלת אגרות חוב -ניקול

בהתאם  ,141' האגרות על פי ס ושהנפיקהם ( אם הוסמך לכך)ל "או המנכ הדירקטוריון. החברה



ולכן חששה אינו . לניקול אין חובות משפטיות כלפי החברה .סמכויות ללוות בשם החברהל

 .מוצדק


