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 על משפט שלמה וסכסוכים בין בעלי מיות / יאיר אלוי, עו"ד* 

אותה הקימו יחד חברה ש  להשקיע כסף במיזם עסקי והשיים  , איש עסקים,יזם בעל חזון וידע ייחודי הציע לחברו

שהביא לאובדן אמון מוחלט בייהם.    סכסוך חריףלאחר מספר שים וצר בין החברים    במשותף.  החזיקו ויהלו  

לפרק את  ואילו חברו, המשקיע, דרש    בשל זיקתו הרבה אליה  היזם, שהגה את הרעיון, דרש לקבל לידיו את החברה

  כיצד יש להכריע במשפט שלמה זה?  . לכל המרבה במחיר אותההחברה או למכור 

לי מיות בהן מתעוררת שאלה של קיפוח בעל מיות או מצב של "מבוי סתום" או "אובדן אמון"  בסכסוכים בין בע

 צודקהפתרון  את התאמת ה  באופן שיאפשר   מרחב גמישות ושיקול דעת רחב  הדין הישראלי לבית המשפט  מעיק

עולה השאלה כיצד יש לעיתים, כאשר אין מחלוקת שעל הצדדים להיפרד ויפה שעה אחת קודם,  תחת הסיבות.   

כפויה ; רכישה  החברה פירוק   למצוא:אפשריים יתן  מקובלים המבין המגוים ה  .  לערוך את הפירוד בין הצדדים

 ביצוע התמחרות בין הצדדים;   בהתאם למחיר שייקבע על ידי מעריך שווי חיצויצד אחד על ידי האחר    של מיות

שוות החברה      ועוד.  בשיטות  חשבכפתרון  פירוק  המקרים  להיפרדות  קיצוי  ברוב  ייתן    כסעד  כלל    רק ובדרך 

    .שלא מאפשר לה לתפקד) ,של החברהשיתוק מוחלט הסכסוך גורם לכשכמוצא אחרון וכשאין פתרון אחר (למשל, 

 (באמצעות מכירה כפויה)   קבל לידיו את מיותיו של הצד האחראת ההיפרדות אך בתאי שי  צד לסכסוך עשוי לדרוש

בבית המשפט   ,2018בפברואר,  למשל, במקרה שדון    ,כך  ם שלגישתו הוא בעל הזיקה הגבוהה ביותר לחברה.   משו

מחברה שבבעלותה יקב בוטיק ירכוש את    50%קבע כי בעל מיות המחזיק ביתן סעד של מכירה כפויה ו   1העליון 

באותו מקרה, בעל המיות שדרש לרכוש את מיותיו של האחר היה,   על ידי בעל המיות האחר.    ותהמיות המוחזק

גידול בין היתר, זה שהקים את החברה והעסק ושימש כיין של היקב אשר ליווה את תהליך הייצור כולו, החל מ

בעל המיות האחר היה איש בחלה בה התגורר.  מאידך,    והכרם היוגם    היקבכאשר גם    העבים וכלה בייצור היין

   . אף עתר לסעד של פירוק החברה ו בעשה בחברהכלכלי ולא התעיין כלל עסקים שכל זיקתו לעסק ולחברה היה 

היה  אם  גם  כפויה,  מכירה  באמצעות  להיפרדות,  התאים  את  להכתיב  מיות  בעל  יוכל  מקרה  בכל  לא  זאת,  עם 

בית המשפט סירב להעיק לבעל    20222ביוי,  למשל, בפסק דין שיתן    ,חברה.  כךיהול ה מעורב באופן כזה או אחר ב

 יתרון מסויםעל  ב  ,לכאורה  ,וזאת למרות שהיה  את מכירת מיותיוחיו  הכופה על אמיות בחברה משפחתית סעד  

זיקה שהיא מעבר לכלכלית   שלשי הצדדיםיהל את החברה.  במקרה זה, בית המשפט קבע  הוא זה שעליו, מאחר ש

.  לכן, בסיבות אלה  בחלקים שווים יוסד על אביהם והתקבל בירושהאשר    בעסק משפחתימאחר שמדובר    ידאגר

את הצעותיהם באופן   מגישיםהצדדים  שבו    העדיף בית המשפט ליישם מגון היפרדות שוויוי יותר באמצעות מכרז

השי, אך הרכישה תתבצע לפי המחיר שירכוש את חלקו של  זה  ציע את ההצעה הגבוהה הוא  מסימולטי, והצד ש

שהציע השי (קרי, על פי המחיר המוך מבין שתי ההצעות), כך שלכל אחד הזדמות שווה לרכוש את מיותיו של 

  האחר. 

לקוט בכל מגון על פי שיקול דעתו ולרוב לא יתן יהיה להכתיב   ביותר  חשוב להבין, כי לבית המשפט סמכות רחבה

פיה לבית המשפט ללא היערכות מוקדמת והבת מלוא החלופות האפשריות, עלולה  מראש את אופן ההיפרדות.   

צאה המיוחלת לא תמיד יתן יהיה להבטיח לגרום לכך שהצדדים יגררו להליכים משפטיים יקרים מחד, כשאת התו 

יתרה מכך, עשוי גם להיות מצב בו בית המשפט ימה כמפרק גורם חיצוי חסר כל זיקה לעסק או מראש, מאידך.    

, רצוי טרם פייה לבית לכןהצדדים.   עליו אבקים  הבה כלכלית ועשוי לגרום לקריסה מוחלטת של העסק אשר  

אותו עורך דין יוכל      .ולהיערך היטב  ן הבקיא בתחום יהול סכסוכים בין בעלי מיותלהיוועץ עם עורך די  המשפט

כלל מהצורך לפות לבית המשפט. אולי גם לסייע ביישוב המחלוקות בין הצדדים ולסות להימע 

 
היו    * אלוי  יאיר  ושות' (  שותףעו"ד  אפיק  ומשפט  www.afiklaw.comבמשרד  מכרזים  מקרקעין,  ליטיגציה,  האזרחי,  בתחום  התמקדותו  ועיקר   (

אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ  .   עו"ד אלוי מוסמך על ידי האפוטרופוס הרשמי להחתמה על יפויי כוח מתמשכים.   המיהלי
, או באמצעות הדואר 03-6093609לפרטים וספים:  .   להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו

  afiklaw@afiklaw.com.: האלקטרוי
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The Judgment of Salomon and shareholders disputes / Yair Aloni, Adv.* 

An entrepreneur with a unique vision and knowledge offered his friend, a businessman, to invest money in 
a venture and the two set up a company jointly held and managed.  After a few years a dispute arose between 
the two and led to a complete loss of trust between them. The entrepreneur, who came up with the idea, 
demanded to take over the company due to his deep connection to it while his friend, the investor, demanded 
to dissolve the company or sell it for the highest bidder.  How should this Judgment of Solomon be decided? 

In shareholders disputes related to shareholder oppression or a situation of "deadlock" or "loss of trust" 
arises, Israeli law gives the Court a wide margin of flexibility and discretion in a manner that will ensure the 
best suitable solution under the circumstances.  Sometimes, when there is no dispute that the parties should 
separate, the sooner the better, the question arises is as to how the separation between the parties should be 
arranged.  Among the possible conventional mechanisms one can found: Dissolution of the company; 
Compulsory purchase of shares, where one party purchases the other’s shares in accordance with a price to 
be determined by an external valuer; Performing bidding between the parties in various methods and more.  
Liquidation of the company as a solution to separation is in most cases considered an extreme remedy and 
will usually be given only as a last resort and when there is no other solution (for example, when the conflict 
causes complete deadlock of the company, which does not allow it to function at all). 

A party to a dispute may move the Court for separation and demand to receive the other party's shares 
(through a compulsory purchase) because he has the strongest connection to the company, in his eyes.  Thus, 
for example, in a case heard in February, 2018, the Israeli Supreme Court granted a remedy of compulsory 
purchase and held that a shareholder holding 50% of a company who owns a boutique winery would 
purchase the remaining shares held by the other shareholder.  In that case, the shareholder who demanded 
to purchase the other's shares was, among others, the one who established the company and its business. 
Also, he served as the winemaker of the winery who ran the entire manufacturing process, starting from 
growing the grapes to complete wine production when both the winery and the vineyard were located on 
his parcel of land and place of residence.    The other shareholder, however, was merely a businessman whose 
entire connection to the business and the company was financial.  Also, he did not show any interest in what 
was happening in the company and even moved the Court for liquidation of the company. 

However, not in every case will a shareholder be able to dictate the terms of separation, through a 
compulsory purchase, even if he was involved in managing the company.  For example, in a case heard in 
June, 2022, the Court refused to grant a shareholder of a family company relief that forces his brother to sell 
to him even though he allegedly had a certain advantage over him, as he was the one who ran the company.  
The Court held that both parties have a deep connection that is more than just financial because it is a family 
business that was founded by their deceased father and that was inherited to them in equal shares.  Therefore, 
in these circumstances the Court preferred to apply a more equitable separation mechanism through a tender 
in which the parties would submit their bids simultaneously, and the party bidding the highest bid is the one 
to purchase the other's share, but the purchase will be made at the second bid price (i.e. according to the 
lower price of the two offers), so that each has an equal opportunity to purchase the other's shares. 

It is important to understand that the Court has a very broad discretion to choose any mechanism and it will 
usually not be possible to dictate the manner of separation.  Going to Court without prior preparation and 
understanding the full range of alternatives may entail expensive legal proceedings when the desired result 
can not always be guaranteed.  There may also be a situation where the Court appoints as liquidator a person 
lacking any familiarity with the business or financial understanding and may result in the complete collapse 
of the business in dispute.  Therefore, before approaching the Court, it is advisable to consult a lawyer 
knowledgeable in the field of shareholders disputes and be well prepared.  The same lawyer may also be 
able to assist in resolving the disputes between the parties and try to avoid at all the need to go to Court.  

 
  *Yair Aloni is a partner at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on commercial and civil law, 
including real estate, litigation, tenders and administrative law.  He is certified in Israel for the execution of lasting powers of attorney.  
Nothing herein should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For additional details: 
+972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


