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ביתדיןירושלים
ייי
מ משעתולבירוריוחסין
עיסקתמניות
ט קממונות

' -1520שע

P

D

נוודאהדיון
א' תובע את בית ההשקעותב' ואת מנהלהגילקיים את העיסקה שעשה אתם לרכישת מניות
החברהוכן את זכות התביעה מבעלי מניות אחרים(על העברת בעלות מניות החברה לאחרים
מבלי להתייעץ עם הבעלים האחרים) ,עיסקה שכבר שילם  -לטענתו  -את מלוא תמורתה
והנתבעים לא עמדו בהסכםולאהעבירו את הבטוחה שהיוצריכים לתתלו.לחילופין תובעא'
להחזיר את כל כסף ההשקעה.
א'טוען שההסכם להעברת הבעלות בחברה נעשה בעל פה ובתקיעת כףבפני אדמו"רועדים,
פי חוקאי אפשרהיהלעשותעלכך הסכם כתוב משום שהואמנוגדלתקנון החברה
משום
~pw
העברת בעלות במניות יש להתייעץ עם החברים האחרים בחברה ויש להם זכות
(שבטרם
סירוב) ,ולצורך עקיפת החוק כתבושני הסכמים "למראיתעיןיי
 ,הסכם אחד היה על "הלואה"
ה
נ
ו
ע
ר
פ
ל
את
כביכול של המשקיע ד' שהלווה לנתבעים ברבית קצוצה ,והנתבעים שעבדו
המניות שלהם בחברה ,והסכםשניהיהעל"תיווך"כביכול של מנהל החברהלא'בעסקי רכישת

מניות.
א' חושש שהחכרהתעביר אתהמגיות לאחרים ובכך תפסידאותו ,והוא מבקשצומניעה כנגד
החברה הנתבעתעדלדיון בביתהדין.
ד' המשקיע תבע את החברה בערכאות,וא' תובעלדוןעל התביעה בביתהדין משום שמדובר
בבית השקעות של הציבור החרדי ,וגם משום שהצדדים התחייבו לדון בדיית בעת עריכת
ההסכם.
א' מציגלביתהדין כתב תביעה שהוגש כנגדו לביהמ"שע"יב' בטענה שא' לא עמד בהסכמי
ההלואהוהתיווך ,ולמרות שהתחייב להלוותלו סכוםמסויים בזמן חתימת ההסכם ,לא נתן לו
אלא חלק מהכסף ,ולמרותשהתחייבלוסכוםמסוייםעבורדמיתיווךבזמן חתימת ההסכם ,לא
נתן אתחלקו ,והוא תובעאותועלנזקיםכספייםגדולים .כמוכן מציג כתב תביעה שהגיש
המשקיעד' כנגדב'וכנגדא'.על הכל מבקשא'לדוןבביתהדין.

לי
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נו

צומניעה
ביתהדין קבל את בקשת התובע לצו מניעה נגד הנתבעים ,והזמין את הצדדיםלדיון וקבלת

עדות בביתהדין.

נ )-אברהם דובלוין ,אב"ד

)-1יהושעווייס

( )-שמואלחיים דומב

השאלותלדיון
א .מקורהדין שלצומניעה במעמד צד אחד.
ב .הסכם שנכתב בהסוואהכדילעקוף את החוק ,האם הוא תקף מבחינת החוק.
ג .הזדה בשטר שלוה מחבירו אע"פ שלאלוה ,או שהודה שקבלתיווך מחבירוומתחייב לשלם
לועלכך ,האםחייב לפרועלו "ההלואה"וייהתיווך".
ד.חייב את עצמו בתורת אחריות למכורלחבירו דשלב"ל.
ה .הסכם להעברת בעלות שלמניות בניעד לחוק ,האם הוא תקף.
 .1מכירתמניות בעל פהבפניעדים.

תשובה
א.עלכללי5ויסמגיעססגסוגיסמכיתסדין-ר6ספס"דירוטליסכרךזעמיקעס61,ל1מס:
 oh .6כ56דלכייידומבקטלדון עס כעלדיגוכדיית,וטוען כעד מועדמדיוןעלוללמפסיד 6ת כסף
סתכיעס16 ,נעלוללסינזקע"יס5דסרגי,מקכליס 6תכקסתוופוסקיס15עיקול6ומגיעכנגד ס5ד
עד~יון,כ16ת1נח6טסתונעעלוללספסיד16לסיגזקnhrt,כמעמד5ד6מדומכלילסמועטענות
מסני
ןס5דדיסכמועדקרוכככל .1CDho
נגדיות,תוךכדיקביעתמועדלדיוןכי
כ15.עיקול16מגיעםהיגומסווםפס"דסופי,מסגסטס651כמעמד5ד5מדכלנד.ס5ומקמטככל'עזר
ןכיחסדיןמו5י156עיקול16
לכיחסדיןכדילמנועספסדיסolpr)tלמכקסעדלמועדמדיון.לפיכך6י
ת
כ
ר
6
ס
ל
ס
ר
ו
ג
ס
ק
כ
מ
מגיעסלל6קכיעתמועדלדיוןכיןס5ידיס,ומפקיע 6תס5ו כמקרסטס
Inroכלי
דיוגיס.
ל5ד )obilnמ15עיקול16מגיעסכמקרסטלתכיעסקנטרנית1'hctכסממס,
ע
ו
נ
מ
ל
ג.כדי ספתי ססגי
מפקיד מכוס כסףסיסמת לפרעון ספסדיס טל ס5דסטני כת651סמ5ו כעיקול 16
ממוייכ סמכקט ל
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ממניעה06 ,יתבררמהתכיעההיתםקנטרניתומסוללתיסוד,וסלכןנגרמולוהפסדיסמהלו.
יככקססלס651תה15
ד.כמקריסמסויימיםמסירכיחהדין6תה5וכטרםדיון :סתכרר%יתסדיןכ
העליס המכקסמכיתהדיןפרטיםתמוכיםכעניןמיס כססלסגות 6תסתמונס; ס5דמסגימוחסעל
כתבבוררותומסליתככיחסדין 6תמכוסהתכיעה16 ,מתמייכלהמזיר 6תסמ5כלקדמותו 6סיפסוק
כךכיתהדין,ומכקםלמסיר 6תה15מכיוןמגורס %הפסדיסמיותרים.
ס6( oh.מר ס651תה15ע"יכיתסדיןמסקסס5דהמגילדוןכבי"ד6מר,וסמכקסמוכןלכך150 ,גם6ר
כתוקפו עדלדיוןכיןמגיה5דדיסכביה"דסכקס ס5דספגי,כתגורי טהמכקסיפנהלחותוכי"רכתוך
ימיסספורים6 .ססמכקםל6פנס%יס"דס6מרכ16תסימיססגקכעו,מפקיעכיתהדין 6תס5וסגתן.

"ס

"ס

6 .1ס עמדסמכקםעלזכותולדוןכביתדין )סעלתוקפוסל15מעיקול16סמגיעסolcn,םלעגיןor
ה5דסמכקסלהסיר6ת150דיגוכתובע,גס6סכעיקרמדיוןדיגוכגתכע,נענסכיתסדין %ך.
).סרככמל)כל"גמקבלועליססס5דדיסיםלותוקףמלבי"דגסלענין15עיקול16מגיעם6.כל,כליל
סכיררסתוכעלעלמוכלימסכמתהגתכע6יןלותוקףמלכי"ר61,ין %כמלפסוק15עיקול16מניעס.
מקור ההלכהלצוימניעה-עפ"י

ירושלים כרךזעמ' קעט

~"OS

כתג הרק"ם כנק פ"קסי'ה:וכןמ65תיכטססג16ן)"לכתוב :דתקגתחדרכגןהו,6כחיגהדמפסיד
נכסיה,מטוססבכתלכידה.ולינר6ה ד5%ריכג6לתקגתחדרכגן6ל6דיןגמור,hloסחייכ6דסלהליל
עסוקמידעוסקוככלט5דקידמוילמיעכד.וכ"ככסוית הרחשכלל)5סי'ד.וכתבכטויתמהרכיךמ"ג
סי'ליןסדןכם(6ה 06כלכיתדיןרסקילעכס16רקכיבדמוחזקומוממס,עפ"יממ"ככמ"ממלוהולוס
םלולמתוךסדיןלפי הקמתטפילומוןמןסדין,סטיןככלבי"ד כמנזה"66כהו6
פ"כהידססדייןי
ן16כיתדיןסגילעככ
כילדמסוכpfntn1כמכמסומסידות,ומסיקהמסרסייךדמ"מסלמת 610סכלדיי
hStD"Dhיסיתכ"כמומזקומוממס.ודייקוכפד"רכרךכעמ' 73מגסדייןימידרם6ילעכככדילסליל
עסוקמידעסקו,לפי ממעסההעיכובקינו ככל מעמסבי"דהדןלחייב 6תסמייכ מעלסהדין6(6 ,
מעסהעפ"יהלכסמיומרתלהקי(עסוקמידעוסקו.וכסו"תדברימייסמ65נזמ"כסי'זכתכ:מגהגגו
כלדמו.
וiכuיוpןsט"D1h5עיעכולכמחע
יככלמערסכי"דסדןלמייכ6תהמייכמעלססדין ,ח%מס"סמיומדתכדילסליל
וו
יג
עסוקמידעוסקו,ע"כרטטימדיין-ו6ףמייד-להלילהעסוקגסכמעמד5ד"מדכלכד ,עדלבירור
הדיןככי"ד.
יטפסרלתבועככימ"סעפ"ימוזהמכחלעקוף 6תסרוק,ר"ה :ע"6
ב.לפימזקסמוזיסוסעיף )30ח
,335178ו"כיהמ"ס6יגורוקהלהומיטעזרהלמי 630כתוכעלהסתמךעלמוזםסכ)ס,כיסתכיעסהי6
מוק5סמחמתמי16ס,פיןכיהמישמלכלך6תידיוכמגעhnwסכ)ס"."10.53b"DI
כנידוןדירןסססכמי "ססלו6ה""1סתיווך"געסוכהסוו"סולמרקיתעין ,כחסר למעסם געסתסכ6ן
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עיסקהלמכירתמגיותס6סורסמיתהלמעסות3לילקפל6ת הסכמתיתרכעליממגיות,ולכן נעטתה
כ6ןהלוקסלמרקיתעיןכדילסעכד 6תמגיות מחכרה"otSnrr5כסממניה,ססכמיס6ל 1סמוקמתיימס
6ליהסכמיט6יגס.
ומלכדז6תיט5דלותרססעכודהמגיות" 'hbתמורתסגולתול"'3מסווהפילוללנכיסלממניס,וכסס
סעפ"יחוקהמכרותסעיף 6295יטפסרלפלל 6תהמגיהפילול ,'pDthס"הפעול6נגי ,ר6ה"מיסכון
זכויות" עמ'  131סערם ,35וכךגס כ6סרלססכסטגעסהכין3('6י עלמכירתזכותהתכיעסמצעקי
המגיותהכמריסע(ממכרוpSnמהמניותט(6כמזק611,תעפ"יסעיף"()6מזקסממיותמי31יססכות
טעתידה ל3ו6גיחנתלסממניה ל %הסכמתהמייד ,כמקרהזהט'3ל6סיסרסקילהעכיר 6תממניה
סלו3'hSליסרטונהסליתרכעליסמגיות,גס 6מ מלקם6יגורטבילהעכירnhnnol ,זכותטעתידה
לכ61לגעלממגיסלת13ע6תט6רכעליסמגיותעלמכירהל6מוקית,סי6מלקמזכויותממגיהסלו,וזו
קינהגיתגתלפילול.
דיטלמקרע,כמפורס 3גמ'כ"מ ע63
tb'htעלפיההלכה,כיוןמסטרסל61סזהנעטה3ר3ית
~Oitsp
וסו"עסי'ג63ויו"דסי'קס6סעי'י.6
ג .כת3סרמכייסמכירם h'"Dסטם"1"1עסי' ממעיי:6סממיי3עלמוכממון %מר 3ל6תנקילע"פ
טל6היםחייטלוכלוסה"זמייד,כילדהקומרלעדיםמוועליעדיטסטניחייבלפלוגימגס6וטכתב %
3טטר"הרינימיידלךמגס"לע"פס6יןסםעדיםוכוי,מייכלטלסלע"פססניססמודיםוסעדיסיודעים
טל6מיהלו1(56כססטהרימייכעלמו.והכ"יסי'רג3סכיךתטו3תהרסכ"6ח"דסי'נ ביתריט
לטמעוןכידי,וסגיהסמודיס~hSהיוסלכמעוןbihסר6ו3ן hsלהקגותס 11 Ob110Sדבר%י
יקנה.וכ"כ
נעס"תסערמג.וכתבסס"ךסי' מ3 3 p"Dטסמסייגד6ע"פטכתככסטרומתםעליוומסרולוקינו
"66כקנומידו,וכתבמסייךסכ'ידרט"י.וכתר3ק15ס"מ6p~Dמדעתהממררדמהגיהו6מדין
יינ
מתמ
6שיפ
י,hnllthוזה רק גט6מר"(3ון"ס;6יחייבלפרגי מנס" דהוךהטהו6מיידולכן
קנין
י
נ
י
י
מ
ת
מ
טסגיססיודעיססלינומייכומטוסקנין 36 ,hn~lthלכס6מרייט6נימתמייכ 13ה"ליכ6לטון הוד6ס
כ%קנין,ועי'קמריתיגס ס6%ססי'טוסה3י6רטיהל,סמסו"תסר"ימיגנוטסי'קו.
ני
וו6פיסגוקמ
סטסp"Dגוגתה"מס"ק 3ריכולממוחזקלומרקיםליכוומיה.
יי
ימ
מו
תת
ה
שנידוןדירןט"ס%וס"סודם כסטרס"לווה" מ"המלוה" כסף ,ונסהתמייכלפרוע "למלוה" 63מ5עות
מגיות ממכרה,כיון סל6היסקניןעלססתמיי13תווסתקיעת כףטהיתס לטענת% ,'6סיתה על
ה6ודית6טלסהל61סכי 06עלהעיסקסטלרכיסתהמגיות),ולוליסיעמדהרכסטרסיס13רבית,סיה
סדכרתקיבמחלוקתמנ"ל ,מלדעתהס31ריס טמועי%ההודיתךצליקנין,היס"למלוה"זכותגביה
ממגיות6ל1מכחה6ודית6סל"הלווה",ומדין6פותיקי6,ךלדעתהס31ריסס6יןס16דית6יוצרתמיוכ
3ליקגין6,ין(הו5י6מידסמתחיי06 3ידועט6יטמייד(ו.ושגדhnt~thn ,ס( '5סק(3תיווךמשניל
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המכרהוסתמייכ לםלסלו דמיתיווך6 ,סידוע  h~cקמל ממגותיווךתלוי סדכר כממלוקת הנ"ל,
והממע"ס.
ד .כמונת הרמ"3ןסי'למ,סכי 16כעס"ת מער מג 1rrnום"ךסי' ס p"Dכ:6ומנותן  16המוכר מס
מיידלהעמידם 061 ,ל 16טכסמדיןקמריות,
כעתיד לקנות וקש עלולפייעריות
י
ר
י
פ
ע
י
ל
נ 3ה על דרךתייג6גילך מגה כמטר .וכתבהם'יך:
ו
ג
י
י
ס
סיכול 6דסלמיינ 6מ עלמונ6חריות מיי
ס
ט
כ
מ"מ
דסרמכ"ןמייריסמייכ עקמו בכך וקבלקמריות לסעמידסבידיו ,והלכךגהידהקגין6יגו

כייי,

סמיהמלעלגופולעניןטמייכללעמייהכידו.
%
ל
יעטיעפססעליעברת סכע%תעלפניתיתכרס,יכטעתסעיפים סיפכי
כגיצןדירןס'6ינ
מלטויסכלייתיעלוהעפ '5DSהמגיות,ונמקוסnhrהתמיינול'6להחזיר "%ה61%היי,עפ"י
כ ל53ע 6ת
הרמכייןוהם"ךי"לם"ההלו6ה"שיתהלמעמס6חריותעלהעיסקה,כלומרשכ'יתתיי
רכרכר ,וכמטמוןוקמריותחייבעלמו'יכסלו6ס"ובכך קטל6חריותלמעמיד 6ה
העיסקסכייתיפפ
י.'6
העיסקהכיד
15 ,פנירתוכופ optsn
פפכלעפכקניןסיטומה,6כמומיסכון,כויותילפייוי
ה.גריה
עלמגיותממכרומותפיס כמוק-מעפ"י ס%ס6יןזסדברסטייך קניןלקגות16ת,1ומתוקףמל
ממכירהה 61רקממוסטככר גסטכעולסלסמור 3הס,ומדיןסיטומת6 -6ססי6מנוגדתלמוק6,י
וזקת,מחוןלתמיההכילדיתבע'6כעלימגיות6מריס כמברה
1~Dhלזמרסיםלהתוקף
פועפלתיי
עלעכירהמזקית 6100עלמטולפ
העסכעלימגיות6חריסכ16תסמכרהעלמה?).
יר
ע3
.1ממזיקמניותמלמכרס06 ,גחפככותףכבעלותעלהח3רס,וכטמוכרמגיות גחפ3טמוכרסוחפות
ככעלומעלהמכרה061 ,יםלחכרםנכסיםסריהמכירםהי6עלמלקוכ6ותסגכ0יס6,ומבעלמגיות
י 6סכעלזכויותתכיעסמ"סמכרס" ,מטוס ממחכרההי6גוף
קינולפטנמותףככעבתעל סמררהכ
מספטיכפניעלמו ,וכממוכרמגיותמיםלו6יןככך העכרתכעלות 3מ3רסכימכירתזכויותמסיעה
כלפיהחברה.
י 1"DDירומליסכרךטעמ'עג
ודכר,סיסיםתלויבמחלוקתססוסקיסכמגדרתהכעלותעלמכרס,עי
ועוד מקומות  16310דעמגדוליספוסקיסטליןכפלכםפוגג סלטףממפטי 6סר מ5ד 6מד מס
"ולטיסעלהכמפיסומלידך6יןלמסקמריותלימיתול6מעכורעליהם,וגסכמכרסהממוןחייךלכני
6דסויםלזםמעליס,זולתהקדח.ועייכמקורותס15ייג1סמד3ריס3זס:מפעגמלפוגות-6יג-ג;"הגלמן"
תמריתסלידמסגרני  ;WD15pס"תהר5כייו"דסי'קכו; לגרותמצהיו"דמ"כסי'סב; כ6רר6יעמ'
קסג; דתוסלכםלסגרייממטרגכוךעמ'5ט; מנמתי5חקח"יסי'קמר61ילך; חלקתיעקביו"דסי'מה;
טעמ'  ;15מ613
מגמתסלמהסי'כמ;פד"רכרךיעמי 285ועמי 293מסגר"ח5ימכליסטןפד"רכרךי
טעריפפי'1עפ'5ז;דברימטפטמ"3עמ'מעג;"מנותמייס"סי'קח.
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פסקידין-ירושלים

מ כעל ממגיות 6ו המנהל כפועל,
וככר נמלקו סמהרס"גומכיתיוחקמי גחסכ כעל מחכרה,ה"
סמהרס"ג~nrricיו"דסי'ג הקרס על המהר"מכיקיו"דסי' קגמטהגימליסוד טהמעות 6סר כסקסך
6יגוטלסטותפין"ק5י6גערין6ל6מסועכדלפסמטוססכל6מד61מד סקסמעותסלולהסותפות,קיני
ךגוףהמעות6סרכסק5ס,5ולמסיקרץעליוטסמלוה,למי סקס,סריל5הלוה רק
מכין,ד"5כלמידיי
לו עלמו.ולדעתי פמוטס6יןכ6ןטוס סלוקה דטוס 6דס ל 6קבלקמריות על nwnoסלו וכלכעלי
ס6ק56י6גערןהססכעליססל16ת1מממוןסגולםסותפיסבו,עיי"ס,וכ"גממגמתיחמקמ"גסי'6,6כל
הכיתיחמקיו"דמ"כh"lpסי'לבמכרסמגהליהמכרס,ולחכעליהמגיות ,מססכעליסס6מיתייס,וככר
תמסעליוכסוייתמסרי"6הלוימ"כסי'גדמסריידוע1'hcטוס6חריותדגססיהעלסדירעקט6ר1ל6
רסי 06ממלק6תסמעותסגמ~6כמגקכסיהפגקס6ותמןר13ה1מעטומעולסל5נעטה
עלסייסירע
י  06הכגק מקבלת סמעותועוסה כהסמו"מ61,יןלמלוםטוס טענה
6
ל
1
6
6מד מהםל
ה
%
ה
ו
ל
מ
כ
ותכיעסנגדהלוסכי6סנגדהכגק,עיי"ס,ועייקוכןדברימבפטמלקמעמי.rnp
וגפ"מ5י)ס מעסהקניןקריךכמכירתמגיות ,ט5ס )1סוחפותכנכסי המכרהכי6זבריךקניןממועיל
)entbגכסיס,ס6סבנעלותהמקרקעיןכריךקניןהמועילכקרקע 061 ,ככע%ההמטלטליןקריךקגין
המועילכמטלטלין)061 ,ומכרסלהסקעותסלקופותגמלופגמיהסלמוסכיםלמיניהם6,זיקריךקגין
י16
המועילכ15תסקרנותכספיים6.כל06מכירתמגיותליגה %6זכרותסלתכיעסכלפיהמכרס,כ
סקגיןסמועיל ה61כמוכמכירת)כויותנכיססלמוכות .ומ"מ6יךסל6נגדיר 6תסדכריס ,המכמס
םכוסקניןעלמניות61,זיועילסדכר
כע"פכפניעדים6ינסחסוכסמעכסקנין6,ל"66כלפיסמוקי
p
i
n
o
ת
5
טל
מדיןסיטומת,6כלז6תכמוכן6סנעטסכסופןט6יגונוגד 5תסמוקעלמו5,כל Dbגוגד
ןכלתוקףלעיסקהטנעטתסכין'6לכ',ועלכ'לססיכל6י
)כותסירופכעליהמגיותה5מריס,כי")6י
5תכלכספו.

אברהםדובלוין.
כ

גרטה ד5ס כתב סטר סלקה כהסו61סלעיסקסטהיתס לסורה להעסותעפ"י המוק,כיוןטליןכ6ן
ךלומרכזה.bnylth
עיסקסOA )6סוד6סעלסלוקה6יןכקן%1 ,היי

שמשוןגרוסמן.
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