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 תוכן עניינים

 תקנון חסר כמקור לסכסוכים בין בעלי מניות:מאמר בנושא .1

 לראשונה לפני כשנתיים עוסק בנושא תקנון החברה והאופן בו ניסוח לקוי של אשר פורסם, מאמר זה

  .  תקנון עשוי לגרום לסכסוכים בין בעלי המניות

בו ניתן לראות גם מאמרים , ובאתר האינטרנט של יפעת מכרזים" מכרזים"המאמר פורסם במגזין 

  :אחרים של משרדנו
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, מן המתמחה במשפט אזרחי'שותף בכיר במשרד אפיק תורג, מן'ד שלומי תורג"את המאמר כתב עו

ד "עו.  בדגש על סכסוכים בין בעלי מניות וגישור בסכסוכים אלה, הגבלים עסקיים וחברות, ךניירות ער

מן גם מרצה במכללת שערי משפט בדיני ניירות ערך ובסכסוכים בין בעלי מניות ומרצה בדיני 'תורג

  .הגבלים עסקיים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן

  

עם עורכי הדין דורון אפיק   מבית מטרופוליסACQ  יראיון בגיליון אפריל של המגזין הבריט .2

 מן'ושלומי תורג

 מבית מטרופוליס ביזנס ACQ של גיליון אפריל של המגזין הבריטי 14  ב ראיון אשר הופיע בעמוד"מצ

המגזין בחר את משרדנו כפירמה המספקת שירותים מלאים .  אלה אשר יוצא בימים מדיה הלונדונית

  .מן כמומחים במבנים משפטיים מורכבים'הדין אפיק ותורגללקוח וראיין את עורכי 

לחיצה על תמונת המגזין מטה תכניס אתכם .   של המגזין14, 3  ב תדפיס של עמודים"לנוחותכם מצ

  .למגזין כולו

  

 2010, אפריל 30, 48 גיליון



 CRMניהול הקשר עם התושב באמצעות מערכות : מאמר בנושא .3

ל מניב טכנולוגית מידע מקבוצת מניב הכנסות "מנכ, ב מאמר אשר פורסם על ידי מר עמית בראון"מצ

. ואשר משרדנו מעורב בפעילותה, דים ורשויות מקומיותחברה העוסקת במיקסום הכנסות תאגי, מ"בע

 .5מספר " מוניציפאלי"המאמר פורסם במגזין 

 

     החלטות שיפוטיות מהתקופה האחרונה .4

' ד יוסף לילוף נ" עו4340/06עא [הסכם פשרה יהיה תקף גם אם לא היו ידועות כל העובדות    .א

  ]21.4.2010, מ"בנק איגוד לישראל בע

 סירב הבנק להמשיך 2000סחר במוצרים נגזרים בבנק איגוד עד שבשנת , לילוף,  המערער        

הליך משפטי בין הצדדים הסתיים בהסכם .  לאפשר לו לסחור וביקש לממש את תיק ההשקעות

בעקבות הפרה של הסכם הפשרה על ידי לילוף פעל הבנק .  אשר עודכן מאוחר יותר, פשרה

טענת לילוף כי הבנק .  ף בגין יתרת החובה שנותרה בחשבוןלמימוש תיק ההשקעות ותבע את לילו

הפר את ההסכמים עימו התקבלה בבית המשפט המחוזי אך נדחתה בבית המשפט העליון כבר 

 שנים נוספות נתן פסק דין משלים 3התיק הוחזר לבית המשפט המחוזי אשר לאחר .  2003בשנת 

ומכאן כי דין תביעת הבנק נגד לילוף , בו קבע כי הבנק פעל בהתאם להסכמים בין הצדדים

דחה בית המשפט העליון את הערעור מטעמים ,  שנים לאחר תחילת הפרשה10, כעת. להתקבל

  .לרבות קביעה כי נטל ההוכחה כי הבנק חרג מסמכותו חל על לילוף, שונים

חתם כי הסכם הפשרה נ,  טענה מעניינת אשר נדונה בבית המשפט הייתה טענתו של לילוף        

על תנית הויתור , הפשרה  כי הסדר, בית המשפט העליון קבע.  כאשר לא היה בידו מלוא המידע

בין שהמדובר , "קניית סיכון"כוללים אלמנט של , מטבעם, תקף באשר הסכמי פשרה, המעוגנת בו

אם בחר לילוף .  הלכות משפטיות לא ברורות או אפשרויות לשינויים עתידיים, בעובדות במחלוקת

כול כעת לבקש לבטל הפשרה אין הוא י, על אף שנתונים מסוימים היו חסרים לו, הסכים לפשרהל

בית המשפט יבטל פשרה רק במקרים חריגים בהם מתברר כי נשמטה .   הואיל וגילה כי טעה

או שהוכח כי ההסכם היה נגוע במרמה או , הקרקע העובדתית שעמדה בבסיסו של הסדר הפשרה

  .בטעות שאינה בגדר הסיכונים שלקחו עליהם הצדדים בעת הכניסה להסכם הפשרה

 תחום המימון בכלל ותחום הנגזרות הפיננסיות בפרט הינו אחד מתחומי ההתעסקות של          

מ הינו לקוח של המשרד והמשרד מייצג את "כי בנק איגוד בע, למען הגילוי המלא יצוין.  משרדנו

  .הבנק בתחום הנגזרות הפיננסיות

  

 600-02-08) וזי מרכזמח. (א.ת[לא ניתן לתבוע סעד לאחר אישור הסדר נושים או הסכם מיזוג   .ב

 ]18.4.2010, עבר זוסמן' מ נ"בנק לאומי לישראל בע

לפיה טרם המיזוג בתבל לא ניתנה לו זכות ,  בעל מניות מיעוט בחברת תבל העלה טענה        

בית המשפט המחוזי דחה את התובענה על הסף תוך .  סירוב ראשונה כקבוע בתקנון החברה

, "מעשה בית דין"סדר הנושים או בהסכם המיזוג בחברת תבל ככי על אף שאין לראות בה, נימוק

קיימת מניעות לטעון לקיומה של זכות הסירוב מכיוון שיש בקבלת התובענה פגיעה בפועל 

  .באישורים קודמים אשר ניתנו על ידי בית המשפט בעניין הסדר הנושים או הסכם המיזוג

על אף שנקבע כי הסדר המיזוג או הסדר , חדש לפיו" יציר כלאיים"בפסק דין זה נוצר ,  בפועל        

קיימת מניעות , הלכה למעשה" מעשה בית דין"הנושים אשר אושרו על ידי בית המשפט  אינם 

לצדדים המעורבים והקשורים בעניין לתבוע על פי עילות אשר הינן חלק מאותו מושג חדש אשר 

  ".הכשר בית דין"ניתן לכנותו 

הן בפן החוזי ,  והרכישות הינו אחד מהתחומים המרכזיים בהם עוסק משרדנו תחום המיזוגים        

  .והן בפן הליטיגציה המסחרית בו מתמקד המשרד בעיקר בסכסוכים בין בעלי מניות

  

  

  

  



  

ערעור לבית המשפט העליון יעכב ביצוע גירוש מהארץ אם הגירוש ימנע חזרה לישראל אף אם   .ג

מנהל האוכלוסין משרד הפנים ' נ   RISACARI ZINADIA 2666/10ם ''עע[הערעור יתקבל 

15.4.10[ 

 ואשר בקשה לחידוש אשרת שהייה 2006השוהה בישראל ברישיון מאז ,  אזרחית מולדובה        

המאפשרת את עבודתה בענף הסיעוד נדחתה על ידי משרד הפנים וכך גם עתירתה לבית המשפט 

בד בבד הגישה בקשה למתן צו ביניים בטענה כי ערערה לבית המשפט העליון ו, לעניינים מנהליים

משרד הפנים דחה בקשתה ללא כל מסמך , לטענת המערערת.  יסוכל הערעור, אם תגורש מישראל

בית המשפט . המעיד על הסירוב בעוד שמשרד הפנים טוען כי בקשה כאמור לא התקבלה אצלו

ל והתוצאה המעשית של הרחקת הואי, העליון קבע כי אין לגרש את המערערת עד להחלטה בערעור

המבקשת מישראל עלולה להיות איון אפשרותה לחזור לישראל אף אם יתקבל ערעורה ובכך יהפוך 

  . הערעור שהגישה לעניין תיאורטי

לרבות ייצוג רשויות ,  המחלקה המנהלית של משרדנו עוסקת בכל התחום המנהלי        

  . מכרזים ובתחום העובדים הזרים, מוניציפאליות

  

  .בברכת סוף שבוע נעים

  

 איש וכוללת פרסומים 1,500מופצת אחת לשבועיים לקהל של קרוב ל' רשימת התפוצה של משרד אפיק ושות

על .  מקצועיים לקהל הרחב בנושאים משפטיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד

אנא צרפו אותי "ובכותרת לכתוב  com.afiklaw@newsletterבת מנת להצטרף לרשימת התפוצה יש לשלוח מייל לכתו

אין האמור במייל זה מהווה ייעוץ .  ניתן להעביר מייל זה לכל אדם ובלבד שלא נעשה בו כל שינוי".  לרשימת התפוצה

  .ות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהימשפטי ובכל נושא מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובד








