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  *עו"ד דורון אפיק/כל (בעלי המיות ב)ישראל ערבים זה לזה? 

כלל יסוד בדיי חברות הוא שדרך כלל חברה היא בערבון מוגבל, משמע שאחריות בעלי המיות מוגבלת לסכום 

בגין חובות החברה.  עם זאת, לעתים  מעבר לכך יתן לרדת לכסיהם שהתחייבו להשקיע תמורת מיותיהם ולא

למרות שהצדדים  של בעלי המיות עשוי ליצור אחריות אישית חברה יסוח רשלי של הסכם בעלי מיות או תקון

  כלל לא התכווו לכך.

ם הסכם שותפות אבייהם שותפות ( יוצרים החבריםלפתוח מסעדה ולשם כך  מבקשתקבוצת חברים כך למשל, 

ה קבוצת ).  אחד הדברים שאותמכוח החוק שכחו לכתוב הסכם ויצרו מבלי להתכוון שותפות מפורש או אם

חייב את השותפות באופן רשאי להוא שמכוח דיי השותפויות בישראל, כל אחד מהשותפים לו מודעת  חברים לא

הסכם השותפות קיים וקובע מקום בו גם מלא וכל אחד מהשותפים אחראי באופן מלא לכל חובות השותפות.  

  כלפי צדדים שלישיים שלא היו צד להסכם.תהיה תקפה קביעה זו לא ואחרת, יכול 

 , גם אם לא מוחלטת:האשר תעיק לבעלי מיותיה הגה ראוי ?  מקימים חברהמאחריות אישיתאיך מעים אז 

עצמו עשה.  בוסף, קיימת אחריות אישית של  שהוא או מחדלים בעל מיות עשוי להיות אחראי אישית לפעולות

לסוגיית  .  כל זאת בוסף)לרשות המסים או חובות ארוה(למשל, במקרים מסוימים  לחובות החברה, בעלי מיות

ולכך שבקים וספקים  ותאגדתהרמת המסך (התעלמות ממסך התאגיד) במקרה של שימוש לרעה במסך ה

  במקרים רבים דורשים חתימה אישית של בעלי המיות המהותיים כערבים לחובות החברה.

בוחרים לסח כשהם וזאת , יוצרים בטעות אחריות אישית אך בוסף לכל אלה, לא פעם דווקא הצדדים עצמם

 יי חברות) "הסכם בעלי מיות"בעצמם (או באמצעות עורך דין שאיו מתמחה במיזוגים ורכישות, או לפחות בד

אותו הסכם יוצר, דרך כלל מבלי להתכוון, אחריות אישית לבעלי המיות.  כך, למשל,  אשר מוסח באופן רשלי.

יוצר כזה העלול להתפרש כ "כל צד יממן כפי חלקו את עלויות תפעול החברה"שהקובע סעיף בהסכם הקמת עסק 

דחה בית המשפט תביעה של בעל מיות שהזרים לחברה כספים רבים  והבפסק דין שיתן לאחר  אחריות אישית.

הסכם בין הצדדים שקבע שבהעדר טרם קריסתה וטען לזכותו לשיפוי מבעל המיות השי.  בית המשפט קבע, 

, לא יתן לחייב את בעל המיות לשלם חובות של החברה או לשפות בעל מיות אחר אחריות אישית כלשהי

  ם בחברה.שהשקיע כספי

חשוב שתקון החברה והסכם בעלי המיות יהיו כאלה שתפרו היטב  אז איך מעים מאחריות אישית?

עורך דין בעל ראייה למידותיהם של בעלי מיותיה ולמטרותיה של החברה וחשוב ש"תפירה" זו תהיה בידי 

ידע לכלול י, כך שבסכסוכים בין בעלי מיות , אך גם בעל יסיון במיזוגים ורכישות ורצוי גםעסקית כוה

(וגם לאחר מכן) עלול ליצור  בשלבים הראשוים של העסק "פיכס חיסכון". הסדרים מתאימים במסמכים

  .עשויות להתגלות בשלב מאוחר יותרו, חבויות שהצדדים לא התכווו אליהם"תקלות" בדמות 
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רצה בתחום במסגרת תואר מהל עסקים הדיי מקרקעין, עסקאות בילאומיות ופיסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, ומימון ואף 
Executive MBA  יברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיקלאומייםבאומחוץ  בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים בי

  .afiklaw@afiklaw.com או במייל:  609.3.609-03.  לפרטים וספים: ומשמש גם כבורר לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות)
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All (shareholders in) Israel Are Responsible for One Another? /Doron Afik, Esq.*  

A basic principle of corporate law is that a company is generally of limited liability, meaning that 
the liability of the shareholders is limited to the amount that each undertook to invest in exchange 
for its shares and a shareholder may not be sued for debts of the company. However, sometimes 
negligent wording of a shareholders' agreement or a company articles of association may create 
personal liability of the shareholders even though the parties did not intend to do so. 

For example, a group of friends wish to open a restaurant and for that purpose form a partnership 
between them (whether an explicit partnership agreement, or if they forget to write an agreement 
and unintentionally form a partnership under law). One of the things that the friends are not aware 
of is that under Israeli law in a partnership each of the partners may bind the partnership and each 
of the partners is fully liable for all partnership obligations. Even where a partnership agreement 
exists and sets otherwise, this may not apply to third parties who were not party to the agreement. 

So, can one avoid personal liability? Establish a company that will give its shareholders adequate 
protection, even if not absolute: a shareholder may be personally responsible for actions or 
omissions that the shareholder himself has made. In addition, in certain cases personal 
responsibility of shareholders exists under law for debts of the company (e.g, debts to the tax 
authority or for municipal property taxes). In addition liability may arise under piercing the 
corporate veil (ignoring the corporate) principle in case of misuse of the veil of the association and 
banks and suppliers will in many cases require material shareholders to sign a the personal 
guarantee for the debts of the company. 

But in addition to all this, often the parties themselves erroneously create personal liablity when 
they choose to formulate a "shareholders agreement", which is phrased negligently, by themselves 
(or through a lawyer who does not specialize in mergers and acquisitions, or at least in corporate 
law). That agreement creates, usually without intent, personal responsibility of the shareholders. 
For example, a clause in an agreement that states that "each party shall finance its part of the 
operating costs of the company" may be construed as creating personal responsibility. In a recent 
holding, an Israeli Court dismissed a claim by a shareholder who injected large amounts of money 
into the company before its collapse and claimed to be entitled to indemnification from the other 
shareholder. The Court held that absence an agreement between the parties that determines personal 
liability, the shareholder are not required to pay debts of the company or indemnify another 
shareholder who invested money in the company. 

So, can one avoid personal liability?  It is important that the company's articles of association and 
shareholders agreement be tailored to the size of its shareholders and the company's goals. It is 
important that this "tailoring" be carried out by a lawyer with the correct business vision, but also 
with experience in mergers and acquisitions and preferably in disputes between shareholders so 
that the lawyer will be able to set the proper terms. "Financial savings" in the early stages of the 
business (and afterwards) may create "accidents" in the form of liabilities that the parties have not 
intended and may discover only at a later stage. 
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