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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור משעתייימ

 מניותעיסקת
 -שע PD; 1520'  ממונותטק

 הדיוןנוודא

 מניות לרכישת אתם שעשה העיסקה את לקיים גי מנהלה ואת ב' ההשקעות בית את תובעא'
 לאחרים החברה מניות בעלות העברת )על אחרים מניות מבעלי התביעה זכות את וכןהחברה

 תמורתה מלוא את - לטענתו - שילם שכבר עיסקה האחרים(, הבעלים עם להתייעץמבלי
 א' תובע לחילופין לו. לתת צריכים שהיו הבטוחה את העבירו ולא בהסכם עמדו לאוהנתבעים
 ההשקעה. כסף כל אתלהחזיר

 ועדים, אדמו"ר בפני כף ובתקיעת פה בעל נעשה בחברה הבעלות להעברת שההסכם טועןא'
משום

~pw 
 החברה לתקנון מנוגד שהוא משום כתוב הסכם כך על לעשות היה אפשר אי חוק פי

 זכות להם ויש בחברה האחרים החברים עם להתייעץ יש במניות בעלות העברת)שבטרם
 "הלואה" על היה אחד הסכם עיןיי, "למראית הסכמים שני כתבו החוק עקיפת ולצורךסירוב(,
 את לפרעונה שעבדו והנתבעים קצוצה, ברבית לנתבעים שהלווה ד' המשקיע שלכביכול
 רכישת בעסקי לא' החברה מנהל של כביכול "תיווך" על היה שני והסכם בחברה, שלהםהמניות
מניות.

 כנגד מניעה צו מבקש והוא אותו, תפסיד ובכך לאחרים המגיות את תעביר שהחכרה חוששא'
 הדין. בבית לדיון עד הנתבעתהחברה

 שמדובר משום הדין בבית התביעה על לדון תובע וא' בערכאות, החברה את תבע המשקיעד'
 עריכת בעת בדיית לדון התחייבו שהצדדים משום וגם החרדי, הציבור של השקעותבבית

ההסכם.

 בהסכמי עמד לא שא' בטענה ב' ע"י לביהמ"ש כנגדו שהוגש תביעה כתב הדין לבית מציגא'
 לו נתן לא ההסכם, חתימת בזמן מסויים סכום לו להלוות שהתחייב ולמרות והתיווך,ההלואה
 לא ההסכם, חתימת בזמן תיווך דמי עבור מסויים סכום לו שהתחייב ולמרות מהכסף, חלקאלא
 שהגיש תביעה כתב מציג כן כמו גדולים. כספיים נזקים על אותו תובע והוא חלקו, את לינתן

 הדין. בבית לדון א' מבקש הכל על א'. וכנגד ב' כנגד ד'המשקיע
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 ירושלים - דיןפסקינו

 מניעהצו

 וקבלת לדיון הצדדים את והזמין הנתבעים, נגד מניעה לצו התובע בקשת את קבל הדיןבית

 הדין. בביתעדות

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע1-( אב"ד לוין, דוב אברהםנ-(

 לדיוןהשאלות

 אחד. צד במעמד מניעה צו של הדין מקורא.

 החוק. מבחינת תקף הוא האם החוק, את לעקוף כדי בהסוואה שנכתב הסכםב.

 לשלם ומתחייב מחבירו תיווך שקבל שהודה או לוה, שלא אע"פ מחבירו שלוה בשטר הזדהג.

 וייהתיווך". "ההלואה" לו לפרוע חייב האם כך, עללו
 דשלב"ל. לחבירו למכור אחריות בתורת עצמו את חייבד.

 תקף. הוא האם לחוק, בניעד מניות של בעלות להעברת הסכםה.

 עדים. בפני פה בעל מניות מכירת1.

תשובה

 מס: 61ל1 קעס, עמי ז כרך ירוטליס פס"ד ר6ס - סדין מכית סגסוגיס סמגיעס 5וי כללי עלא.

.6oh 6כסף 6ת למפסיד עלול מדיון מועד כעד וטוען כדיית, דיגו כעל עס לדון ומבקט לכיייד 5ד כ 
 ס5ד נגד מגיעכ 6ו עיקול 15 ופוסקיס כקסתו 6ת מקכליס סרגי, ס5ד ע"י לסינזק נעלול 16סתכיעס,

 טענות לסמוע ומכלי 6מד 5ד כמעמד nhrt לסיגזק, 16 לספסיד עלול טסתונע נח6 כ16ת1 ~יון, עדמסני

 1CDho. ככל קרוכ כמועד ס5דדיס כין לדיון מועד קביעת כדי תוךנגדיות,

 עזר ככל' מקמט ס5ו כלנד. 5מד 5ד כמעמד טס651 גס מס סופי, פס"ד מסוום היגו מגיעם 16 עיקול 15כ.

 16 עיקול 15 מו5י6 סדין כיח 6ין לפיכך מדיון. למועד עד למכקס olpr)t ספסדיס למנוע כדי סדיןלכיח

 כלי Inro לס6רכת גורס טסמכקס כמקרס ס5ו 6ת ומפקיע ס5ידיס, כין לדיון מועד קכיעת לל6מגיעס
דיוגיס.

 ממס, כס hct'1 קנטרנית תכיעס טל כמקרס מגיעס 16 עיקול מobiln) 15 ססגי ל5ד ספתי למנוע כדיג.

 16 כעיקול מ5ו כת651ס סטני ס5ד טל ספסדיס לפרעון סיסמת כסף מכוס למפקיד סמכקטממוייכ
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גזממונות

 מהלו. הפסדיס לו נגרמו וסלכן יסוד, ומסוללת קנטרנית היתם מהתכיעה יתברר 06ממניעה,
 ה15 לס651ת ככקסס כי סדין %ית סתכרר "ס דיון: כטרם ה5ו 6ת הדין כיח מסיר מסויימים כמקריסד.

 על מוחס מסגי ס5ד "ס סתמונס; 6ת לסגות כסס מיס כענין תמוכים פרטים הדין מכית המכקסהעליס
 יפסוק 6ס לקדמותו סמ5כ 6ת להמזיר מתמייכ 16 , התכיעה מכוס 6ת סדין ככיח ומסלית בוררותכתב
 מיותרים. הפסדיס % מגורס מכיון ה15 6ת למסיר ומכקם הדין, כיתכך
 גם6ר 150 לכך, מוכן וסמכקס 6מר, כבי"ד לדון המגי ס5ד מסקס סדין כית ע"י ה15 ס651ת )6מר ohס.

 כתוך כי"ר לחותו יפנה טהמכקס כתגורי ספגי, ס5ד סכקס כביה"ד ה5דדיס מגי כין לדיון עדכתוקפו
 סגתן. ס5ו 6ת הדין כית מפקיע סגקכעו, ימיס כ16תס ס6מר %יס"ד פנס ל6 סמכקם 6ס ספורים.ימיס
  or  םלעגין olcn סמגיעס, 16 מעיקול 15 סל תוקפו על (ס דין כבית לדון זכותו על סמכקם עמד 6ס1.
 %ך. סדין כית נענס כגתכע, דיגו מדיון כעיקר 6ס גס כתובע, דיגו 150 6ת להסיר סמכקסה5ד
 ,כליל 6כל מגיעם. 16 עיקול 15 לענין גס בי"ד מל תוקף לו ים ס5דדיס עליסס מקבלו (כל"ג מל סרככ(.

 מניעס. 16 עיקול 15 לפסוק כמ % 61ין כי"ר, מל תוקף לו 6ין הגתכע מסכמת כלי לעלמו סתוכעסכירר

 OS"~ עפ"י - מניעה לצוי ההלכהמקור
 קעט עמ' ז כרך ירושלים

 דמפסיד כחיגה הו6, דרכגן דתקגתח כתוב: ("ל סג16ן כטס מ65תי וכן ה: סי' פ"ק כנק הרק"םכתג
 להליל 6דס סחייכ hlo, גמור דין 6ל6 דרכגן לתקגתח 5ריכג6 ד% נר6ה ולי לכידה. סבכת מטוסנכסיה,
 מ"ג מהרכיך כטוית וכתב ד. סי' 5( כלל הרחש כסוית וכ"כ למיעכד. דמוי ט5דקי ככל עוסקו מידעסוק
 ולוס מלוה כמ"מ ממ"כ עפ"י ומוממס, מוחזק כיבד רק 16 לעכס רסקי דין כית כל 06 כם6)ה סדן  ליןסי'
 הו6 66"כ נזה כמ בי"ד ככל סטין סדין, מן מון טפילו הקמת לפי סדין למתוך לו ים ססדיין הידפ"כ
 לעככ סגי דין כית 16 דיין סכל 610 סלמת דמ"מ המסרסייך ומסיק ומסידות, כמכמס pfntn1 מסוככילד
D"DhhSt לסליל כדי לעככ רם6י ימיד דיין מגס 73 עמ' כ כרך כפד"ר ודייקו ומוממס. מומזק כ"כ יסית 
 6)6 הדין, מעלס סמייכ 6ת לחייב הדן בי"ד מעמס ככל קינו העיכוב ממעסה לפי עסקו, מידעסוק
  מגהגגו כתכ: ז סי' מ"כ מ65נז מייס דברי וכסו"ת עוסקו. מיד עסוק להקי) מיומרת הלכס עפ"ימעסה
spui"Dh דמו. כל  מעוי על  
 לסליל כדי מיומדת מס"ס ח% סדין, מעלס המייכ 6ת למייכ סדן כי"ד מערס ככל חיגו עיכוכ ט15וכיון
 לבירור עד כלכד, "מד 5ד כמעמד גס העסוק להליל - מייד ו6ף - מדיין רטטי ע"כ עוסקו, מידעסוק
 ככי"ד.הדין
 ע"6 ר"ה: סרוק, 6ת לעקוף מכח מוזה עפ"י ככימ"ס לתבוע טפסר חי 30( וסעיף סמוזיס מזק לפיב.

 הי6 סתכיעס כי סכ(ס, מוזם על להסתמך כתוכע 630 למי עזרה להומיט רוקה 6יגו ו"כיהמ"ס335178,
 b"DI ."10.53 סכ(ס" hnw כמגע ידיו 6ת מלכלך כיהמיש פין מי16ס, מחמתמוק5ס
 כ6ן געסתס למעסם כחסר עין, ולמרקית כהסוו"ס געסו 1"סתיווך" "ססלו6ה" סססכמי דירןכנידון
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 ירושלים - דיןפסקינח

 נעטתה ולכן ממגיות, כעלי יתר הסכמת 6ת לקפל 3לי למעסות מיתה ס6סורס מגיות למכירתעיסקה
 מתיימס סמוק 6ל1 ססכמיס כסממניה, otSnrr5" מחכרה מגיות 6ת לסעכד כדי עין למרקית הלוקסכ6ן

 ט6יגס. כמי6ליהס
 וכסס ממניס, סל לנכי פילול מסווה ל3'" סגולתו "תמורת hb' המגיות ססעכוד לותר 5ד יט ז6תומלכד

 "מיסכון ר6ה 6נגי, פעול ס"ה pDth', פילול המגיה 6ת לפלל טפסר 6י 295 סעיף המכרות חוקסעפ"י
 מצעקי התכיעס זכות מכירת על )3י 6' כין טגעסה לססכס כ6סר גס וכך 35, סערם 131 עמ'זכויות"
 סכות מי31יס סממיות )מזק "6( סעיף עפ"י 611ת כמזק, ט)6 מהמניות pSn ממכרו ע) הכמריסהמגיות
 ממניה 6ת להעכיר רסקי סיס ל6 ט3' זה כמקרה המייד, הסכמת ל% לסממניה גיחנת ל3ו6טעתידה
 טעתידה זכות nhnnol להעכיר, רטבי 6יגו מלקם 6מ גס סמגיות, כעלי יתר סל סרטונה 3לי hS'סלו
 וזו סלו, ממגיה מזכויות מלק סי6 מוקית, ל6 מכירה על סמגיות כעלי ט6ר 6ת לת13ע ממגיס לגעללכ61
 לפילול. גיתגתקינה
tb'ht3ר3ית נעטה זה סל61ס מסטר כיון ההלכה, פי על 

~Oitsp 
 6 ע3 כ"מ 3גמ' כמפורס למקרע, דיט

 י6. סעי' קס6 סי' ויו"ד 6 ג3 סי'וסו"ע
 לע"פ תנקי 3ל6 %מר כממון עלמו סממיי3 6: מעיי מ סי' 1"1"ע סטם h'"D מכירם סרמכייס כת3ג.
 % טכתב 6ו מגס לפלוגי חייב סטני עדיט עלי מוו לעדים הקומר כילד מייד, ה"ז כלוס לו חייט היםטל6
 יודעים וסעדיס מודים ססניסס לע"פ לטלס מייכ וכוי, עדים סם ס6ין לע"פ מגס" לך מייד "הריני3טטר
 יט ביתר  דבריי נ סי' ח"ד הרסכ"6 תטו3ת סכיך רג3 סי' והכ"י עלמו. מייכ טהרי כסס 56)1 לו מיהטל6

 וכ"כ קנה. % Ob110S 11 להקגותס hs סר6ו3ן bih כמעון סל היו ~hS מודיס וסגיהס כידי,לטמעון
 קינו לו ומסרו עליו ומתם כסטר טכתכ ד6ע"פ מסייג 3טס p"D 3 מ סי' סס"ך וכתב מג. סערנעס"ת

 מדין הו6 דמהגי הממרר מדעת p~D 6 3ק15ס"מ וכתר רט"י. סכ'יד מסייך וכתב מידו, קנו 66"כמתמייני
 6שיפ מתמייני ולכן מייד טהו6 דהוךה מנס" לפרגי חייב "ס6;י 3)"ון גט6מר רק וזה  hnllth,קנין

 הוד6ס לטון ליכ6 13ה" מתמייכ ייט6ני כס6מר 36ל hn~lth, קנין ומטוס מייכ סלינו יודעיסטסגיסס
 קו. סי' מיגנוט סר"י מסו"ת ל,ס רטיה סה3י6 טו סי' ס6%ס תיגס קמרי ועי'  קנין, כ% מתמייניו6יגו

 כוומיה. לי קים לומר ממוחזק ריכול 3 ס"ק וגתה"מ ג p"D טס התומיסופסק

 63מ5עות "למלוה" לפרוע התמייכ ונס כסף, מ"המלוה" ס"לווה" כסטר סודם ט"ס%וס" דירןשנידון

 על סיתה % 6', לטענת טהיתס כף ווסתקיעת ססתמיי13ת על קנין היס סל6 כיון ממכרה,מגיות
 סיה רבית, 13 סיס כסטר מדהר סיע ולולי המגיות(, רכיסת טל העיסקס על 06 כי סהל61ס טלה6ודית6
 גביה זכות "למלוה" היס קנין, צלי ההודיתך טמועי% הס31ריס מלדעת מנ"ל, במחלוקת תקיסדכר
 מיוכ יוצרת ס16דית6 ס6ין הס31ריס לדעת 6ך 6פותיקי, ומדין "הלווה", סל ה6ודית6 מכח 6ל1ממגיות

  משניל  תיווך סק3) 5' ס) hnt~thn ושגד, )ו. מייד ט6יט ידוע 06 סמתחיי3 מיד )הו5י6 6ין קגין,3לי
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נטממונות

 הנ"ל, כממלוקת סדכר תלוי תיווך ממגו קמל h~c ידוע 6ס תיווך, דמי לו לםלס וסתמייכהמכרה
והממע"ס.

 מס המוכר 16 ומנותן כp"D :6 ס סי' ום"ך 1rrn מג מער כעס"ת סכי16 למ, סי' הרמ3"ן כמונתד.
 קמריות, מדין טכס ל16 061 להעמידם, מייד  כייי, ליעפירי  יעריות  ולפי על וקש לקנותכעתיד
 הם'יך: וכתב כמטר. מגה לך 6גי תייג דרך על 3ה מיינ סייגו נ6חריות עלמו 6מ למיינ 6דססיכול

 מ"מ כטס 6יגו דהקגין גהי והלכך בידיו, לסעמידס קמריות וקבל בכך עקמו סמייכ מיירידסרמכ"ן
 כידו. ללעמייה טמייכ לענין גופו על מלסמיה
 כי סיפ ל% סעיפים יכטעת  יתכרס,  פנית על סכע%ת יעברת על עפסס עטי יני  ס6' דירןכגיצן
 עפ"י "ה61%היי, % להחזיר ל6' התמיינו nhr ונמקוס  המגיות, 5DS' פיר  עפ  יתיעלוה  כלי  מלטויסרייי

 6ת ל53ע ליי יתתייכ  שכ' כלומר העיסקה, על 6חריות למעמס שיתה ם"ההלו6ה" י"ל והם"ךהרמכיין
 6ה למעמיד 6חריות קטל ובכך 'יכסלו6ס" עלמו חייב וקמריות וכמטמון כרכר,  כייתיפפרהעיסקס
 6'. כידיהעיסקה

  optsn  וכופ פנירת 15  ילפייוי, ,כויות מיסכון כמו סיטומה6, כקנין  פפכלעפ  ילייעיפיי גריהה.
 מל ומתוקף 16ת1, לקגות  קנין כי  סטייך דבר זס 6ין ס%ס מעפ"י - כמוק  י% מותפיס ממכרו מגיותעל

 6י למוק, מנוגדת סי6 6ס - סיטומת6 ומדין 3הס, לסמור כעולס גסט טככר ממוס רק ה61ממכירה
1~Dhטלפיפופתי תוקף לה סים לזמר  

 כמברה 6מריס מגיות כעלי 6' יתבע כילד לתמיהה מחון וזקת,
 עלמה?(. מכרה כ16תס 6חריס מגיות כעלי עס עליה ע3ר עלמו 6100 מזקית עכירהעל

 סוחפות טמוכר גחפ3 מגיות וכטמוכר הח3רס, על כבעלות כותף גחפכ 06 מכרס, מל מניות ממזיק1.
 מגיות מבעל 6ו גכ0יס, כ6ותס מלקו על הי6 המכירם סרי נכסים לחכרם ים 061 המכרה, עלככעלומ
 גוף הי6 ממחכרה מטוס מ"סמכרס", תכיעס זכויות כעל 6ס כי סמררה על ככעבת  מותף  לפטנקינו

 מסיעה זכויות מכירת כי 3מ3רס כעלות העכרת ככך 6ין לו מים מגיות וכממוכר עלמו, כפנימספטי
 החברה.כלפי
 עג עמ' ט כרך ירומליס DD"1 עיי מכרס, על הכעלות כמגדרת ססוסקיס במחלוקת תלוי יסים ,סודכר
 מס 6מד מ5ד 6סר ממפטי טף סל  פוגג  כפלכם  טלין ספוסקיס גדולי דעמ 16310  יפ מקומותועוד
 לכני חייך הממון כמכרס וגס עליהם, מעכור ול6 לימית קמריות למס 6ין ומלידך הכמפיס על"ולטיס
 "הגלמן" 6-יג-ג; לפוגות מפעגמ 3זס: סמד3ריס ס15ייג1 כמקורות ועיי הקדח. זולת מעליס, לזם וים6דס
 עמ' ר6י כ6ר סב; סי' מ"כ יו"ד מצה לגרות קכו; סי' יו"ד 5כי הר ס"ת WD15p; מסגרני תסלידתמרי
 מה; סי' יו"ד יעקב חלקת 61ילך; קמר סי' ח"י י5חק מנמת 5ט; עמ' מטרגכוך לסגריימ וסלכם דתקסג;
 מ613 15; עמ' יט כרך פד"ר 5ימכליסטן מסגר"ח 293 ועמי 285 עמי י כרך פד"ר כמ; סי' סלמהמגמת

 קח. סי' מייס" "מנות מעג; עמ' מ"3 מטפט דברי 5ז;  עפ' 1 פי'טעריפ
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 ירושלים - דיןפסקיס

 כפועל, המנהל 6ו ממגיות כעל ה"מ מחכרה, כעל גחסכ מי יוחק ומכית סמהרס"ג נמלקווככר
 כסקסך 6סר טהמעות ליסוד טהגימ קגמ סי' יו"ד כיק המהר"מ על הקרס ג סי' יו"ד ~nrricסמהרס"ג

 קיני להסותפות, סלו מעות סקס 61מד 6מד סכל מטוס לפס מסועכד 6ל6 "ק5י6גערין סטותפין טל6יגו
 רק הלוה ל5 סרי סקס, למי מלוה, טס עליו יקרץ ולמס כסק5ס5, 6סר המעות גוף דייך למי ד5"כמכין,

 כעלי וכל סלו nwno על קמריות קבל ל6 6דס דטוס סלוקה טוס כ6ן ס6ין פמוט ולדעתי עלמו.לו
 6כל 6, סי' מ"ג יחמק ממגמת וכ"ג עיי"ס, בו, סותפיס סגולם מממון 16ת1 סל סכעליס הסס6ק56י6גערן

 וככר ס6מיתייס, סכעליס מס המגיות, כעלי ולח המכרס, סמגהלי מכר לב סי' h"lp מ"כ יו"ד יחמקהכית
 1ל6 סדירעקט6ר על דגססיה 6חריות טוס hc'1 ידוע מסרי גד סי' מ"כ הלוי מסרי"6 כסויית עליותמס

 נעטה ל5 ומעולס מעט 1ה1 ר3  מן  הפגקס6ות כסי כמגק סגמ~6 סמעות 6ת ממלק  06 סי  סייסירערעל
 טענה טוס למלום 61ין מו"מ, כהס ועוסה סמעות מקבלת הכגק 06 כי %ה 1ל6 מלוה ל6 מהם6מד

 rnp. עמי מ מלק מבפט דברי קוכן ועיי עיי"ס, הכגק, נגד 6ס כי הלוס נגדותכיעס
 ממועיל קנין בריך 6ז כי המכרה כנכסי סוחפות (1 ט5ס מגיות, כמכירת קריך קנין מעסה 5י(סוגפ"מ
entb),קגין קריך מטלטלין ככע%הה 061 כקרקע, המועיל קנין כריך מקרקעין בנעלותה ס6ס גכסיס 
 קגין קריך 6זי למיניהם, מוסכים סל ופגמיה גמל קופות סל להסקעות מכרס (ו 061 כמטלטלין,המועיל
 16 כי המכרס, כלפי תכיעס סל זכרות %6 ליגה מגיות מכירת 06 6כל כספיים. קרנות כ15תסהמועיל

 המכמס סדכריס, 6ת נגדיר סל6 6יך ומ"מ מוכות. סל נכיס (כויות כמכירת כמו ה61 סמועילסקגין
 סדכר יועיל 61ז מניות, על קנין כוס ים סמוק לפי 6"כ 6ל6 קנין, מעכס חסוכס 6ינס עדים כפניכע"פ
 טל pino 5ת גוגד Db 5כל עלמו, סמוק 5ת נוגד ט6יגו כסופן נעטס 6ס כמוכן ז6ת כל סיטומת6,מדין
 ל6י לססיכ כ' ועל לכ', 6' כין טנעטתס לעיסקה תוקף כל "ין 6( כי ה5מריס, המגיות כעלי סירופ(כות
 כספו. כל5ת

 לוין. דובאברהם

כ

 כ6ן טלין כיון המוק, עפ"י להעסות לסורה טהיתס לעיסקס כהסו61ס סלקה סטר כתב ד5סגרטה
 bnylth. כזה לומר הייך %1 כקן, 6ין סלוקה על סוד6ס OA 6(עיסקס

 גרוסמן.שמשון
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