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 רציו:-מיני

בין  *   פלוני  של  היותו  כי  נפסק,  כספי השקעה.  השבת  שעניינה  התובעת  תביעת  את  קיבל  בית המשפט 
השאר אורגן של חברה אינו מקנה לו חסינות בנזיקין, ואין הוא יכול להסתתר מאחורי אישיותה המשפטית 

 ידיו. -מקום שנקבע, כי מעשה נזיקין זה או אחר בוצע עלשל חברה, 

 השתק פלוגתא  –דין -בית-מעשה –* דיון אזרחי 

 השבה  –ביטול  –* חוזים 

 אחריות אישית –אחריות   –* חברות 

. 

בנתבעות   הושקעו,  שלטענתם  השקעה  כספי  להשבת  תביעה  הנתבעים  כנגד  הגישו  בין  2-3התובעים   .
שפטית אודות חלותם של השתקי פלוגתא שנקבעו בפסק הדין שניתן בתיק  הצדדים התגלעה מחלוקת מ 

 המקביל. 
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 בית המשפט קיבל את התביעה ופסק כלהלן: 

בחינת פסק הדין מעלה שאמנם נדונו מחלוקות עובדתיות שנתגלעו בין הנתבעים עצמם בתיק המקביל,  
 הוגדרו בפסק הדין.  אולם, לא כל ההכרעות היו חיוניות לצורך הפלוגתאות הספציפיות ש

חינם שהוסיף לאותה   -אגב, תוספת    -פלוגתה אינה חיונית, אם ממצא השופט לגביה הוא בבחינת אמרת  
שם   המשפט  בית  קביעות  את  לראות  יש  לפיכך,  בעניין.  לפסוק  כדי  דרושה  באמת  שהייתה  הכרעה 

הפניה   או  המשפט,  בית  של  אמירה  בכל  לראות  ואין  הזו  הספציפית  בפניו  באספקלריה  לראיה שהוצגה 
כקביעה מחייבת בתיק זה, ככל שזו קביעה שאינה חיונית להכרעה בפלוגתא שעמדה בפני בית המשפט  

 שם.

הזרמת  מהפסקת  כתוצאה  פרץ  הסכסוך  כי  טענתם  את  להוכיח  עליהם  המוטל  בנטל  עמדו  לא  הנתבעים 
בעים הם שהפרו את ההסכם,  הכספים מצד גריידי ולאחר שנודע להם שהוא נוכל. בהתאם, לא הוכח שהתו

 אלא שמשיכות הכספים שביצעו דורון וקמחי מהוות הפרת ההסכם מצדם.

בנסיבות עולה, כי הסכם ההשקעה בוטל הן מכוח התנהגות, והן כמצוין במפורש במכתב. היותו של פלוני 
מאחורי   להסתתר  יכול  הוא  ואין  בנזיקין,  חסינות  לו  מקנה  אינו  חברה  של  אורגן  השאר  אישיותה  בין 

 ידיו.  -המשפטית של חברה, מקום שנקבע, כי מעשה נזיקין זה או אחר בוצע על

יום, מקור הכספים שנמשכו   אם המצב הכלכלי של החברות היה קשה ונמשכו כספים, הרי שבסופו של 
הוא מכספי ההשקעה. משיכות הכספים האישיות שלא כדין אינן מהוות רק עוולה בנזיקין אלא מקימות  

 ישית גם מכוח עשית עשיית עושר ולא במשפט. חבות א

 

 פסק דין
 

 ההליכים: 

,  התובעים  לטענת,  שהושקעו  דולר  250,000  של  בסך  השקעה  כספי   להשבת  תביעה  לפני .1

 "(. החברות: "להלן)  2-3 בנתבעות 

2.  

  20.10.13  מיום   בהחלטה  אולם,  אגרה  לצרכי  ₪  300,000  של  סך   על   במקור  הועמדה  התביעה

 . ₪ למיליון  יעה התב  סכום עודכן

  גרוסמן   נועה  השופטת '  כב  ידי   על,  29.1.13  ביום  שניתן   דין   פסק   רקע   על   נעשה  הסכום  עדכון  .3

  יכונה  להלן )   בחברות   אחרים  משקיעים   של  בעניינם  שהתנהל [  בנבו  פורסם ]  09-10-20105.  א.תב

  בית   חייב(,  התובעים  לתצהיר'  ז  כנספח  שצורף)  זה  דין  בפסק"(.  להמקבי  התיק: "האמור  ההליך

  דפנה   וזוהר  סער  לניסים  ההשקעה  סכום  בהחזר "(  דורון: "להלן)  1  והנתבע   החברות  את   המשפט

 .  מאחריות"( גריידי : " להלן) 2 התובע   את ופטר

(,  13-03-36290  א"ע)  המקביל  בתיק  הדין  פסק  על  והחברות  דורון  שהגישו  ערעור  במסגרת

  יוותר   הדין  פסק  פיו  שעל,  ל"הנ  המשקיעים  לבין  שם  המערערים  בין  הסדר  גובש[  בנבו  פורסם]

 . קמא  משפט בבית  שהוגש 5/נ  מוצג של והמשפטי העובדתי  הממצא יבוטל  אולם, כנו על

http://www.nevo.co.il/case/5279123
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  הורה   המשפט  בית.  לו  התנגד  והוא  בערעור  במשי  שהיה  גריידי  של  דעתו  על  שלא  נעשה  זה  הסדר

 .  דנן להליך נשמרות  זה  בעניין גריידי של טענותיו כי

  עדותו   הובאה  הנתבעים  מטעם.  גריידי  לי'  גב  ובתו  גריידי  של  עדותו  הובאה  התובעים  מטעם .4

 .  בדוסה הרצל  ח" רו של דעת וחוות  דורון של

 . זה דין פסק  ניתן, פ" בע טענותיהם הצדדים כ"ב  משסיכמו .5

 

 העובדות שאינן שנויות במחלוקת:

  להפעלת   הבלעדית  הזכות  בעלי  והיו"(  קמחי: "להלן)  4  והנתבע  דורון   ידי  על  נשלטו  החברות .6

  דוכני   של  רשת  הקימו   החברות".  דוג  ווילי"  הקנדי   המותג   של  ושתיה  נקניקיות   לממכר   עגלות 

  בבסיסי  שקמיות  להפעלת  זוןמ  כזכייני  הבטחון  משרד  ידי  על  נבחרו  ואף  ארצית  בפריסה  מכירה

 .  ל"צה

  ונוצר   כספים  כאיש  שביצע   כלכלית   בדיקה  במסגרת   לחברות   גריידי   התוודע   2006  שנת  במהלך .7

 (. קמחי י "ע  מוחזקת השניה  המחצית)  בחברות המניות במחצית המחזיק,  דורון לבין בינו  קשר

  600,000  של  שקעה ה  על  הוסכם  ומסגרתו  דברים  זיכרון  הצדדים   בין  נערך  12/06  חודש  במהלך .8

,  2/ נ  וסומן   ההוכחות   דיון  במסגרת   הוגש  המסמך   כי   יוער )   מהמניות  50%  תמורת,  בחברות  דולר

 (. שהוצג המסמך אינו הדברים  זכרון כי הנתבעים  כ"ב טען בסיכומיו אולם

  ל " כסמנכ  גריידי  שימש  1/07  מחודש  והחל  פעולה  לשתף  החלו   הצדדים,  מכך  יוצא  כפועל  .9

 .  החברות  של הכספים

 "(.  ההשקעה הסכם: "להלן. התובעים  לתצהיר'  ג נספח) השקעה הסכם נחתם  29.5.07 ביום .10

  של  ח "בש  סך  31.12.07  יום   עד  תשקיע  גריידי   שבראשות   המשקיעים   קבוצת   כי   צוין   בהסכם

  קבוצת   כבר  העבירה,  החתימה  למועד   עד  וכי  החברות  ממניות  מחצית  תמורת  דולר  600,000

 .דולר 400,000  של כולל סך לחברות גריידי

  קמחי ,  ל"המנכ   יהיה   דורון  כי  וכן   ההצבעה  וזכויות   הדירקטוריון   הרכב  את  קובע  ההסכם

 .  בחברות הכספים  ל"כסמנכ ישמש וגריידי ל" הסמנכ

  הענין  בעלי  של   משכורותיהם  ואת  בחברות  המוביל  הצוות  של  עבודתו  המשך  את   מסדיר  ההסכם

 .  הרווחים חלוקת ואופן

  לחברות   כספים  העבירו  רובם  אשר  משקיעים  קבוצת  גייס  גריידי,  הההשקע  בהסכם  כמצוין .11

"להלן )  1  התובעת  באמצעות   המשקיעים.  גריידי  של  בתו  שבבעלות  חברה  שהיא"(  נ.ד.א.ל: 

 : כדלקמן כספים במיזם השקיעו 

 ;  דולר 50,000  של סך מרדכי ורענן  אפורי .א

 (;  תלחברו  ישירות   הועברו הכספים) דולר 50,000 של סך דפנה זוהר .ב

 ;₪ 150,000 השקיע יום  של ובסופו דולר 100,000 של  סך להשקיע תכנן  מרדכי  גדי .ג
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 ;דולר 100,000  של סך סער  ניסים .ד

 .הצדדים בין במחלוקת ששנויים סכומים השקיעה נ.ד.א.ל .ה

  בין   במחלוקת  השנויות   בנסיבות,  שרטון  על  עלו  לדורון   גריידי  בין  היחסים  8/07  חודש  במהלך .12

 . ההשקעה הסכם  פי על  הכספים  זרמתה והופסקה הצדדים

  הסכם   מכח  גריידי   של   שזכויותיו   לחברות  הודע   שבו ,  נ.ד.א.ל  מטעם  מכתב   נשלח   16.9.07  ביום .13

 (. התובעים לתצהיר' ה  נספח)  נ.ד.א.ל-ל  הומחו,  ההשקעה

: כי  בו  וצוין  האמורה  ההודעה  נדחתה  שבו  לגריידי  מכתב  החברות  ידי  על  נשלח  20.9.07  ביום .14

.  התובעים  לתצהיר  ד"י   נספח" )מחייב  תוקף   חסר  והוא  כדין  בוטל  29.5.07  מיום  ינינושב  החוזה"

 (. המקביל בתיק  שנוהל בערעור שנזכר 5/ נ המוצג אף  שהוא" המכתב: " להלן

 הפלוגתאות:

 . ההשקעה הסכם את הפר מהצדדים ומי  הצדדים בין  לסכסוך  שהביאו הנסיבות מהן .15

 . כן לפני  הצדדים התנהגות מכח או המכתב באמצעות  בוטל ההשקעה הסכם האם .16

 .להשיבם  יש  ואשר בחברות  כמשקיעה נ.ד.א.ל שהעבירה  הכסף סכומי מהם - שכן ככל .17

  כתוצאה ,  לחברות  שנגרמו  נזקים  לקזז  יש,  ההשקעה  סכומי  של  ההשבה  חובת  כנגד  האם .18

 . גריידי של מהתנהלותו

  לפקודת  בשיקים   ותהחבר   י"ע   שנמשכו  ₪  125,000  של   סך  ההשבה  כנגד   לקזז   מקום  יש  האם .19

 . לנכיון גריידי י"ע  והועברו גריידי  לי' גב

 . אישי באופן  וקמחי גריידי  על  גם מוטלת היא האם, החברות  על חבות שקיימת ככל .20

 דיון והכרעה: 

  פלוגתא   השתקי   של  חלותם  אודות   המשפטית   המחלוקת  מצויה,  ל" הנ  הפלוגתאות  ברקע .21

 .זו בסוגיה  תחילה אדון ,לפיכך. המקביל בתיק שניתן הדין בפסק שנקבעו

 האם חלים השתקי פלוגתא מכח פסק הדין שניתן בתיק המקביל 

  השופטת '  כב  י" ע  שניתן   הדין  בפסק  כי (  לפרוטוקול  33-34'  בעמ)  בסיכומיו   טען  התובעים   כ"ב .22

  נקבעו,  הערעור  דחיית  בדבר  ההסכמה  נוכח   חלוטים  הפכו  ממצאיו  ואשר   המקביל  בתיק  גרוסמן

 :  וכדלקמן, זה בתיק הצדדים את המחייבים ממצאים

 ;₪ מליון 1.8  של כולל סך בחברות השקיעה,  גריידי שריכז המשקיעים קבוצת .א

  ללא (,  ההשקעה  מכספי  שמקורם)  הפרטיים  לצרכיהם  כספים  מהחברות  משכו  וקמחי  דורון  .ב

 ;המשבר  להיווצרות הרקע וזהו   משכורות למשיכת קשר

 ; 5/נ-מ כעולה דורון ביוזמת בוטל ההשקעה הסכם .ג
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  יש  ואשר גריידי  של  מחדליו או ממעשיו  כתוצאה נזקים להם נגרמו כי  החברות  טענת נדחתה  .ד

 ; ההשבה מסכום לקזזם

 . ההשקעה  כספי  את למשקיעים להחזיר התחייב  דורון .ה

(,  דין  בעלת  היתה   לא   נ. ד.א.ל-ו)   המקביל  בתיק  נתבעים  כולם  היו  והחברות  גריידי ,  דורון  אמנם

  שהוכרעו  פלוגתאות   ונוצרו   חזית  ביניהם  שנפתחה   בנתבעים  שמדובר  התובעים  י" ע  נטען  אך

 . דנן בהליך מחייבות  אלו והכרעות הדין בפסק

  להכרעה   דרושים  היו  שלא  בעניינים  בהכרעות  מדובר  כי,  בסיכומיו  מנגד  טען  הנתבעים  כ"ב .23

  להעברת   כצינור  פעם,  כפול  מעמד  היה  נ.ד.א.ל-ל  וכי,  המקביל  בתיק  במחלוקת  שעמדו  בשאלות

  להעברת   כצינור  מעמדה   נדון   המקביל  בתיק .  בעצמה  כמשקיעה  ופעם  לחברות   המשקיעים  כספי

  ללמוד   ניתן  לא  כי  נטען,  משכך.  המשקיעים  כאחת  מעמדה  נדון  זה  בתיק  בעוד,  הכספים

 . זה בתיק הנדונות למחלוקות, המקביל  בתיק שניתנו  מההכרעות

 :   584,  561(  2)כב ד"פ,  שמעוני' נ נר 'קלוז  246/66 א"ע ב הוסבר  פלוגתא השתק  בדבר הכלל .24

  שהייתה ,  מסוימת  עובדתית  שאלה  במחלוקת  הועמדה  הראשון  במשפט  אם"

  אותם   יהיו  אז  כי,  מכללא  או  בפירוש,  שם  הוכרעה  והיא,  הסופית  לתוצאה  חיונית

-אי   חרף,  השני  במשפט  דש מח  לגביה  מלהתדיין  מושתקים  וחליפיהם  דין  בעלי

 " התביעות  שתי של  העילות בין הזהות

  2454,  2445(  1)2007  על-תק[  בנבו  פורסם] ,  נפקדים  לנכסי  האפוטרופוס'  נ  וינברג  2576/03  א"עב

 :   ההשתק להיווצרות הנדרשים התנאים הובהרו

  על ,  פלוגתא  אותה   הינה  מההתדיינויות   אחת  בכל  העולה   הפלוגתא,  ראשית"

  באותה   הצדדים  בין  דיון  התקיים,  שנית;  והמשפטיים  העובדתיים  רכיביה

  ההשתק   טענת  מועלית  שנגדו   ולצד,  הראשונה  ההתדיינות  במסגרת  פלוגתא

,  שלישית;  פלוגתא  לאותה  ביחס   המשפט   בבית  יומו  היה   השנייה   בהתדיינות

  באותה   המשפט   בית   של  מכללא  או  מפורשת  בהכרעה  הסתיימה   ההתדיינות

;  הוכחה  מהעדר  הנובע  מממצא  להבדיל,  פוזיטיבי  ממצא   בקביעת  -  פלוגתא

  שניתן   הדין  פסק  לצורך  חיונית   הייתה  הראשונה  בהתדיינות  ההכרעה,  ורביעית

 "במסגרתה

  ממערכת   להבדיל)   בהליך  עצמם  הנתבעים  שבין   היחסים   במערכת  הנוצר  פלוגתא   השתק .25

 פרדס   חברת'  נ  גן  רמת  העיר  ראש  55/52  א"ע;  143/51  א" עב  נדון(,  לנתבע  תובע  יןשב  היחסים

 :  1804' י  ד"פ,  מ"בע  ינאי

,  הנתבעים  שני  בין  דין-בית-מעשה  של  יוצר  בית  המשפט  היה   אם  ללמוד  כדי"

  השאלה   על  והתשובה,  ביניהם  חזית  פתחו  ואם,  במשפט  נהגו  כיצד,  לשאול  עלינו

  כלפי   עמדותיהם  את  הגדירו  בהן,  הנתבעים  של   ההגנה  בפרשת   רק  למצוא   נוכל

 ."הדין-בעלי יתר

http://www.nevo.co.il/case/17916026
http://www.nevo.co.il/case/5843808
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  כולם   אמנם  היו ,  והחברות  דורון ,  גריידי,  הנתבעים  של  למעמדם  באשר.  הפרט  אל  הכלל  ומן  .26

  המשפט   ובית,  ביניהם  חזית  שפתחו  יריבים  בנתבעים  מדובר  אולם,  המקביל  בתיק  נתבעים

 .  בגרסותיהם  לפערים דינו  בפסק התייחס

  וברי  הדין  בפסק   נדון  עניינה  אולם ,  המקביל  בתיק  נתבעת  היתה   לא   עצמה   נ. ד.א.ל,  כאמור

  של   שונה  מעמד  נדון  ששם  יכול  אכן.  מעשיה  הם  ומעשיו  גריידי   י"ע   שנשלטה   בחברה   שמדובר

 .רלוונטית כזו הבחנה האם  ניבעי ספק אך(, שם) התובעים כספי להעברת כצינור נ.ד.א.ל

  כי  עולה(,  התובעים  לתצהיר'  ט  -ו '  ח  נספחים )  המקביל   בתיק   שהוגשו  הטענות  כתבי  ממקרא .27

  לכתב   6  סעיף  ראה)  עצמה   בפני   פלוגתא  היוו   לא   החברות  לבין  וגריידי  נ .ד.א.ל  בין   המחלוקות

  ונדונה(  רלוונטי  אינו  לחברות  גריידי  בין  שהסכסוך  במפורש  המציין  והחברות   דורון   של  ההגנה

  האם  היינו)   החברות  לבין  שם  התובעים  בין  היריבות  סוגיית(  ל" הנ   ההגנה  לכתב  9  בסעיף)

 (. נ.ד.א.ל-ב או בחברות השקיעו התובעים

 : כדלקמן, 384(  1199) האזרחי בהליך דין -בית  מעשה, בספרה מפרשת, זלצמן נינה המלומדת  .28

  לבין   הנתבעים  בין  הראשון  במשפט  יריבות  של  להתקיימותה  הדרישה  את"...

,  מכוונת  זו  דרישה.  בלבד  פורמלית  מבחינה  ולא  מהותית  מבחינה  לבחון  יש  עצמם

, השנייה  בהתדיינות  הצדדים  שמעלים  פלוגתאות  שאותן,  לכך  להוליך,  כאמור

  בהזדמנות   ידיהם-על  הועלו  כבר  ,המתרס  של  האחר  מצידו  עומד  מהם  אחד  כשכל

 התבררו,  המתרס  של   צד  באותו  היו  שבה ,  הראשונה  ההתדיינות  היא ,  קודמת

  שניתנה ,  המשפט-בית  של  בהכרעתו  זכו  ואף  המקובלת  ההוכחה  בדרך  ביניהם

  הנתבעים   שני  של  חבותם  או  אחריותם:  קרי,  המרכזי  בסכסוך  דינו-פסק  לצורך

  . ... התובע כלפי

 צורך   אין  שלפיה...  האפשרות  את   לאמץ   נוטה...  הישראלי  שפטהמ  גישת  כי   נראה

  של   קיומה  להקיש  כדי  עצמם  לבין  הנתבעים  בין  דווקא  טענות-כתבי  בהחלפת

  הנתבעים  מן  אחד  כל  שהגיש  ההגנה  מפרשות  ללמוד  גם  ניתן  אלא,  ביניהם  יריבות

  ובכך ,  עצמם  לבין  בינם  מריבה  חזית   לפתוח   הם  מתכוונים  שאומנם  התובע  כלפי

 בעניין  להכרעה  להגיע  כדי  גם  התובע  ידי-על  נגדם  שהוגש   במשפט  להשתמש

 ..." עצמם לבין בינם במחלוקת שהוא

  מחלוקות   נדונו  שאמנם  מעלה  הדין   פסק   בחינת,  הטענות  מכתבי  לכאורה  העולה  חרף,  כן  על .29

  חיוניות   היו  ההכרעות  כל  לא,  אולם,  המקביל  בתיק  עצמם  הנתבעים  בין   שנתגלעו  עובדתיות

 . אפרט. הדין לפסק 11'  בעמ שהוגדרו הספציפיות הפלוגתאות ורךלצ

 רקע  על  נדונו ,  בחברות  גריידי  קבוצת  של  ההשקעה  היקף  ומה,  למשבר  הרקע  מה  השאלות .30

  צדדים   היו   שלא,  שם  התובעים  בין  היריבות  היעדר  טענת   נוכח,  הכספים  השקעת  תהליך  בחינת 

  כספים   השקיעו  שם  שהתובעים  דבר  של  בסופו  קבע  המשפט  בית.  החברות   עם  להסכם  ישירים

  מאחר   גריידי  של  אחריותו  את  בחן  המשפט  בית,  כן  כמו(.  נ.ד.א.ל-ב  מהשקעה  להבדיל)  בחברות

  אישי   באופן   התחייב  כי  הטענה  נוכח,  דורון  של   אחריותו   ואת  ההשקעה  לכספי  ערב   הוא   כי  ונטען

 . וקמחי  דורון של האישיים לצרכים שנמשכו בכספים מדובר וכי  הכספים  את להשיב

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/805
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  כספים   משיכת  אודות   הגילוי,  התובעים  כטענת   האם,  הסכסוך  נסיבות  את   בחן   המשפט   בית

  הכספים  הזרמת  הפסקת   או,  וקמחי  דורון  של   הפרטיים  לצרכים  החברות  של  האשראי   מכרטיסי

  בין  המשבר  להיווצרות   הרקע   כי   גריידי   גרסת  את  העדיף   המשפט  בית.  נ. ד.א.ל-ו  גריידי  י"ע

  האישי   לשימושם  החיוב   כרטיסי   באמצעות  הכספים   משכו   וקמחי   שדורון  מהגילוי   ובע נ  הצדדים

  בתיק   מחייב  ממצא  לקבוע  כדי  זו  בהעדפה  אין  אולם(,  22-24:  ש,  24'  ועמ  12-14:  ש,  23'  עמ)

 .  המקביל בתיק  שהוגדרה בפלוגתא להכרעה  נדרש  לא זה ענין שכן, שלפני

  אך  נעשתה,  בחברות  גריידי  קבוצת  של  וללהכ  ההשקעה  להיקף   המשפט   בית   התייחסות  גם

  שם  התובעים  של  ההשקעה  להיקף  שהתייחס  המקביל  בתיק  התביעה  סכום  בחינת  לצורך

(812,461 ₪.) 

 בקשר  נאמר  372(  1)כט  פד,  לימיטד  גרופ  ם'ביצ'  נ  קומפני  מייארס  בריסטול  53/74  א"עב

 :  כדלקמן,  חיוני שאינו  בענין עהלהכר

  שאינה   פלוגתה  של  להוכחה  מאמציו  לרכז  דין-בעל  מחייבים  שאין  הוא  הטעם"

  השופט   ממצא  אם,  חיונית  אינה  פלוגתה,  מעתה  אמור.  הדין-פסק  לביסוס  חיונית

  שהיתה   הכרעה  לאותה  שהוסיף  חינם-תוספת,  אגב-אימרת   בבחינת  הוא  לגביה

 ."בענין לפסוק  כדי דרושה באמת

  בכל   לראות  ואין  הזו  הספציפית   באספקלריה   שם  המשפט   בית  קביעות  את   לראות   יש,  לפיכך

  שזו   ככל ,  שלפני  בתיק   מחייבת   כקביעה   בפניו  שהוצגה  לראיה   הפניה  או,  המשפט  בית  של  אמירה

 . שם המשפט בית  בפני שעמדה בפלוגתא להכרעה חיונית שאינה  קביעה

  לקזזם   יש  ואשר  גריידי  של   מחדליו  או  ממעשיו   אהכתוצ  נזקים   להם  נגרמו  כי  החברות  טענת .31

  לומר   ניתן  לא,  משכך(.  12-18:ש,  הדין  לפסק  22'  עמ)   הוכחו  שלא  לאחר  נדחתה,  ההשבה  מסכום

  טענה   להוכיח  הדרך  הנתבעים  בפני  פתוחה  ועדיין  לכך  בנוגע  פוזיטיבי  ממצא  קבע  המשפט  שבית

 . שלפני ההליך  במסגרת זו

(,  הדין  לפסק  21'  עמ)  נפגש  עמם  למשקיעים  כספים  להחזיר  יבהתחי  שדורון  לטענה  בהתייחס .32

  כספים  משכו  שהם  הקביעה  על  וקמחי  דורון  של   האישית  החבות  את   מבסס   המשפט  בית

  ולא  חדש  משקיע   לכניסת  כפופה  היתה  שזו  הרי,  הנטענת  להתחייבות  באשר.  האישיים  לצרכיהם

  שנוצר   לקבוע  ניתן  לא ,  לפיכך.  ענייננוב  לסייע  כדי  בה   אין  כן  ועל  נ .ד.א.ל-ו  לגריידי  התייחסה

 . שלפני לתובעים כספים להשיב דורון התחייבות  בדבר פלוגתא השתק

  כספים   משכו   וקמחי  שדורון  הטענה  אודות  המשפט  בית  לקביעת  באשר  שונה  מסקנתי .33

  נחוצה   היתה  זו  קביעה  שכן,  ₪  605,290  של  בהיקף   משכורות  למשיכת  קשר  ללא  מהחברות 

  אשר   שהכספים  הדין   לפסק   24'  בעמ  נקבע  כן   ועל  דורון   אחריות   אודות  גתאבפלו   הכרעה  לצורך

 .וקמחי   דורון י" ע נמשכו , בחברות( שם) התובעים השקיעו 

  25'  עמ)  5/נ-מ  כעולה  דורון  ביוזמת  בוטל   ההשקעה  שהסכם  נקבע  כי  לטענה  בהתייחס  גם .34

  להכרעה   רלוונטית  ההית  זו  קביעה  שכן,  פלוגתא  השתק  שנוצר  סבורני(,  25-26:  ש,  הדין  לפסק

  את   להשיב   החברות   חובת   קביעת  לצורך,  המקביל  בתיק  המשפט   בית  בפני   שעמדו   בפלוגתאות 

http://www.nevo.co.il/case/17926482
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  שקבע  פלוגתא  השתק  על  להסתמך  ניתן,  משכך.  ההשקעה  הסכם  שבוטל  לאחר  ההשקעה  כספי

 . 5/ נ מהמכתב כעולה דורון  י" ע בוטל ההשקעה שהסכם

  למכתב   בנוגע  בערעור  הדיונית  ההסכמה  כי  התובעים  טענת  עליי  מקובלת ,  5/נ  למכתב  באשר

 . לה  שותף היה ולא  לה שהתנגד גריידי את מחייבת  אינה

  התובעים   ממוצגי  כחלק  הוגשו,  המקביל  בתיק  שנערכו  והחקירות  הדיון  פרוטוקול,  מאידך .35

  מהווה   אינו   משפטי   דיון  פרוטוקול ,  ככלל.  מכך  הסתייגות  כל   הביעו   לא  והנתבעים  שלפני   בתיק

. י:  ראה)  שמועה  עדות  בגדר  הוא  כן  ועל  בדיון  נאמרו  שהדברים  כך  על  אלא,  נותכ   על  ראיה

  לפיכך (.  654-655  -ו  557(  2009  –  ע"תש  ומעודכנת  משולבת  מהדורה)   שני  חלק  הראיות  על  ,קדמי

  עצמן  בפני  כראיות  והוכשרו   לתיק  שנכנסו  שמועה  בעדויות   מדובר,  ההתנגדות  היעדר  ומכח

 : וכדלקמן 

  כולל   סך  בחברות  השקיעה ,  גריידי  שריכז   המשקיעים  שקבוצת  המקביל   קבתי  העיד  דורון  .א

  סער   המשקיעים   של  וכספם(  8-11:  ש,  הדין  לפסק  15'  בעמ  ההפניות  ראה)  ₪  מליון  1.8  של

 16:  ש,  הדין  לפסק  15'  עמ)  בחברות  הושקע(  המקביל  בתיק  התובעים )   דפנה  וזהר  ניסים

 (;10-11: ש, 16' ובעמ

  כעולה   ₪  1,815,847  של  סך   בחברות  שהושקע   גרס ,  החברות  טעםמ  שהובא   צדוקיהו  ח"רו .ב

 (; 15-20: ש, הדין  לפסק  14' בעמ ההפניות) שלהן החשבונאיים מהדוחות

  משכורות   למשיכת  קשר   ללא  מהחברות  כספים  משכו   וקמחי   דורון  כי  אישר  צדוקיהו   ח "רו .ג

 . ₪ 605,290  של בהיקף

  הוא (,  התובעים  עם   ולא)   שקיעיםמהמ   חלק  עם  שקיים  פגישות  במסגרת   כי  אישר  דורון  .ד

  21'  בעמ  ההפניות)  ההשקעה  כספי  להם  יוחזרו,  חדש  משקיע  לכניסת  שבכפוף  התחייב

 (. 17-19: ש, הדין לפסק

  מהחברות   כספים  משכו  וקמחי  שדורון  לקביעה  באשר  פלוגתא  השתקי  שנוצרו  מצאתי,  לפיכך .36

  הטענות   שאר.  בוטל  ההשקעה  שהסכם  לקביעה  ובהתייחס,  האמור  בהיקף  פרטיים  לצרכים

  ככל   אבל,  דנן   בהליך  פלוגתא  השתק  יהוו   לא,  המקביל  בתיק  המשפט  בית  ממצאי  אודות

 .זה בתיק הובאו  כאילו, עליהן להסתמך ניתן, המקביל  בתיק שהובאו עדויות על שהתבססו

 

 נסיבות היווצרות הסכסוך בין הצדדים ומי מהצדדים הפר את הסכם ההשקעה 

  לשפוך   עשויה  זו  לשאלה  התשובה.  ביניהם  לסכסוך  שהובילו  נסיבותל  בנוגע  חלוקים  הצדדים .37

  ואף (  פלוגתא  בהשתק  הכרתי  שלגביו  אף  –  5/ נ)  המכתב  למשמעות  בהתייחס   המחלוקת  על  אור

 לקזזם  שיש  נזקים  לחברות  שגרם  באופן  גריידי  י" ע  ההסכם  הפרת  אודות  הנתבעים  לטענת  בנוגע

 (. בוטל ההשקעה סכםשה שיקבע ככל) להשיב  שיש שיקבע סכום מכל

  מכרטיס   חיובים   תדפיס  גריידי  של  לידיו  הגיע,  2007  יולי  חודש  במהלך  כי  טענו  התובעים .38

  את   העמיק,  משכך.  וקמחי  דורון  של  אישיים   לצרכים  חיובים  ראה  ובו  החברות  של  האשראי
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  מה   וזה  הכספים  הזרמת  המשך  את  עצר,  המשיכות  היקף  אודות  ממצאים   ומשגילה  הבדיקה

 . משברל שהוביל 

  שכן   הכספים  הזרמת   הפסקת   את   להצדיק  שנועדה   באמתלה   מדובר  כי  הנתבעים  טענו,  מנגד

  600,000  של  בסך  ההשקעה  סכום  מלוא  להזרמת  שנקבע  היעד  בתאריך  לעמוד  הצליח  לא  גריידי

  שנקבע  מהמועד  נדחה  ההשקעה  שמועד  העובדה  היא,  הנתבעים  לשיטת,  לכך  הראיה.  דולר

(. 31.12.07)  ההשקעה  בהסכם  שננקב  המועד  לבין(,  הנטען  הדברים  בזכרון  31.5.07)  במקור

  להתנהלות   ובצירוף ,  החברות  של   המזומנים  תזרים  על   הכבידה   הכספים   הזרמת  הפסקת

 . גריידי של להתנהלותו באשר חשדם  את הגדילה,  גריידי מצד בכספים מניפולטיבית

  של  בסך  שיקים   5  יכתמש  בדבר   2007  יולי  במהלך  שארעה   לפרשה  גם  מתייחסים  הנתבעים

  באמצע   להבין  להם  שגרם  באופן  וזאת  לעתיד  גריידי  של  שכרו  תשלומי  בגין  אחד  כל  ₪  25,000

 . הקבוצה בענייני נוספת מעורבות מכל אותו דחק דורון ולכן נוכל  הוא  שגריידי 2007 אוגוסט 

  מסובך   ישגרייד  עלה  וממנו,  שהפעיל  חקירות  חברת  של  ח" דו  דורון   אצל   התקבל  2007  בספטמבר

  מיום   המכתב  הוצא  זה  רקע  על .  רגל  פשיטת  והליכי   פ "הוצל  תיקי  נגדו  ומתנהלים  כלכלית

  כספית   מעורבות  מכל  גריידי  של  פיטורים  כמכתב,  הנתבעים  לשיטת,  בו  לראות  שיש  20.9.07

 . בחברות

  בשלהי   שנחתם  הדברים  זכרון  שהוא  התובעים  י"ע   ושנטען  2/נ  וסומן  שהוגש  למסמך  באשר .39

  2007  בשנת  שנערכה   בטיוטא  שמדובר   יכול  כי  טענו   הנתבעים (,  הדיון  לפני   רק  שאותר)  2006  שנת

  ביום  ההשקעה  השלמת  על  דובר  הדברים  ובזכרון  מאחר  וזאת  ההשקעה  להסכם  קדמה  ואשר

  מועד   מציין  אינו  2/נ  המסמך.  ההשקעה  בהסכם  יום  של  בסופו  שהוסכם  כפי  ולא  31.5.07

  אחת   היווה  שהוא  אפשרות   מכלל   להוציא  אין.  אריךת  נושא  אינו  והוא  ההשקעה   להשלמת

  לא ,  כן  ועל  12/06-ב  שנערך  הדברים  זכרון  בהכרח  ולא  ההשקעה  להסכם  שקדמו  הטיוטות

  מי   גרסת  את  להוכיח  כדי  שהוצג  במסמך  אין,  פנים  כל  על.  עליו  כלשהו  ממצא  לבסס  מצאתי

 . מהצדדים

  היה   וגריידי  מאחר  נ.ד.א.ל  באמצעות  בוצעה  שהפעילות  לכך  בנוגע   הרחיב  הנתבעים  כ"ב .40

  שנעשה   מה  כל  ידעה  לא   ובתו  בחברה  הפעילה  הרוח  היה  שהוא  והתרשמתי  גלר יטת  פש  בהליכי

  התרשמתי (.  13:  ש,  14'  בעמ   העדה  ותשובת  המזומנים  הפקדת  סוגיית'  לדוג  ראה)  החברה  בשם

  כם והס  המשקעים  גיוס  מאחורי  הפעילה  הרוח  היה  הוא,  לבתו  מיועץ  יותר  היה  שגריידי

  אפשרות  מכלל  להוציא  אין(.  21-25:  ש,  16'  ועמ,  3:  ש,  15'  עמ   ראה)   החברות   מול  אל   ההשקעה 

  שיק  משיכת  בסוגיית  כגון,  מנושיו  נכסים  להבריח  אמצעים  היוו,  בתו  גם  ואולי  שהחברה

  ובראש   21-31:  ש,  25'  עמ,  1-27:  ש,  13'  ועמ  30-31:  ש,  12'  עמ  ראה)  בתו   ש"ע   עבורו  משכורת

  הופקדו  או  שנמשכו  שיקים  על  בתו  בשם  חתם  אף  שגריידי  אפשרות  מכלל  להוציא  איןו(  26'  עמ

  קשר  לה  שאין  ושוכנעתי  זה  בתיק  למחלוקת  רלוונטיות  אין  זו  להתרשמות,  אולם.  הבנק  לחשבון

 .הסכסוך  שהחל  לאחר  שנעשתה ההדדית הרפש הטלת בגדר באה שהיא  אלא, לסכסוך

  בעבר   שהורשע  בכך(  19:  ש,  24'  ובעמ  22-29:  ש,  23'  בעמ)  בחקירתו  הודה  גריידי,  בנוסף .41

  אמנם (.  אמת  בזמן  נגלו  שלא  חולק  שאין  שנחזה)  שלו  הרגל  פשיטת  להליכי  בנוגע  ואף  בפלילים

  זה   שענין  מצאתי   לא  אך,  ההשקעה  להסכם  6  בסעיף  להצהרות  בסתירה  עומדים  אלו   עניינים 
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  מצבו   אודות  והפרטים  2007  סט באוגו  עוד   למחלוקת  נקלעו  הצדדים  שהרי,  הסכסוך  מקור  היה

 . הפחות לכל 2007 בספטמבר התגלו  גריידי של הכלכלי 

,  גריידי  של  מקשיים  כתוצאה  הכספים  הזרמת  הפסקת  נוכח  נגרם  הסכסוך   כי  לטענה   ובאשר .42

  ולא   החברות  לצרכי  בהתאם  יועברו  ההשקעה  שכספי  שהוסכם  ללמוד  ניתן  שמהעדויות  הרי

,  18'  בעמ  גריידי  עדות  ראה)  התחייבויות  ופרעון  קיתעס  התרחבות  למטרת  וזאת  אחת  במקשה

  ולא   השנה  סוף  עד  יהיה  התשלום  כי  ההשקעה  בהסכם  ההסכמה  עצם(.  22-25-ו  14-18:  ש

  של   ספציפיים  לצרכים  בהשקעה  מדובר  כי  מלמדת,  מניות  מועברות  שתמורתו  אחד  בתשלום

.  ההשקעה  בכספי  ושהשימ  על  ומפקח   כספים   ל"כסמנכ   מכהן  המשקיעים  שנציג  תוך,  החברות

 .במימון  קשיים על  להצביע כדי כספים של קצובות העברות  היו כי בעובדה אין, לפיכך

  והתרשמתי   ההשקעה  לאחר  גם  אשראי  גיוס  במאמצי  המשיכו  שהחברות   שיכול,  הוא  נכון

  שהדבר  לכך  קונקרטיים   לתימוכין  הופניתי   לא  אולם ,  וקמחי  דורון  של   ציפייתם  את  נגד   שהדבר

 . המחלוקת ביסוד  שעמד מה זה וכי ההשקעה הסכם של רההפ מהווה

-120'  בעמ.  לסכסוך  שהובילו  הנסיבות  אודות  נשאל  הוא  המקביל  בתיק  דורון  בחקירת,  ועוד .43

  לאחר   בוטל  ההסכם  כי  ידו  על  נאמר(,  התובעים  לתצהיר'  יא  כנספח  שצורף)  לפרוטוקול  121

  פושט   היותו   נוכח,  לחברות  כספים  םולהזרי  להמשיך  מסוגל  שגריידי  האמינו  לא  וקמחי  שדורון

 . בבנקים ואשראים בהתחייבויות החברות את, לשיטתם,  סיבך שהוא הסיבה זו. רגל

  אלא ,  לסכסוך  המיידי  הגורם  היתה  הכספים  הזרמת  שהפסקת  מלא  בפה   אמר   לא  דורון ,  משכך

  כל   את  סלגיי(  בעתיד)  יוכל  שגריידי  האמינו  לא,  קמחי  ושותפו  שהוא  והדגיש  וחזר  שלו  תוצאה

  גם,  כן  על(.  השנה  סוף   עד   לגיוס   נוספת  שהות   לו   שהיתה  העובדה   חרף )  התחייב  אליו   הסכום

  בהתחייבויותיו   לעמוד   גריידי  של   היכולת  אודות  קמחי  ושל  שלו  בהערכה  מדובר,  דורון  לשיטת

 . בפועל הופר ההסכם  כי הוכח לא  אולם(, צפויה  הפרה  בגדר) החוזה בהמשך

,  יוני  באמצע  גם  כספים  לחברות  הוזרמו  כי,  121'  בעמ  חקירתו  בהמשך  דורון  משעומת,  ובנוסף

 . יוני  תחילת מאי מסוף  כספים הוזרמו  שלא  בטענה דייק שלא אישר

  קמחי  כי  דורון   העיד(,  17-30:  ש,  לפרוטוקול  113'  בעמ)  המקביל  בתיק   דורון  בחקירת,  ועוד .44

 . בנושא הסכמה לוכ  החלטה כל , בחברות להשקעות בנוגע שנעשה סיכום בכל עודכן

  שנתגלו  המרעישים  הדברים  לנוכח  הסכסוך  בנסיבות  גם  שותפו  את   ששיתף  דורון  על   חזקה

  של   העדתו  אי  סוגיית,  ודוק)  לעדות  הובא  לא  קמחי  אולם,  לחברות  שהכניסו  השותף  אודות

  לעדות   אותו  הביאו  ולא  מהתנהלותם  לשנות  מצאו  לא  והנתבעים  המקביל  בתיק  גם  נדונה  קמחי

,  הצדדים  בין   במחלוקת  השנויה  בסוגיה   רלוונטית   ראיה  מהבאת  זו  הימנעות(.  שלפני  בתיק  גם

  הצד  גרסת  את   מחזקת  היתה  היא   הראיה  הובאה   שאילו  החזקה  וקמה,  הנתבעים  לחובת  נזקפת

  למימון   הבנק  465/88  א"ע(;  2009-ע"תש)  1889  רביעי  חלק,  הראיות  על,  קדמי:  ראה)  שכנגד

  טלקאר '  נ  מ"בע (  עצמית  נהיגה)   קופל  55/89  א "ע,  651(  4)  מה  ד"פ ,  מתיתיהו'  נ  מ"בע  ולסחר

 (. 602, 595( 4) מד  ד"פ, מ" בע חברה

  לנתבעים   נודעו   כי   ענה והט  למחלוקת  הגורם  היו   מימון   קשיי   כי   הוכיחו   לא   הנתבעים ,  לפיכך .45

  שפרץ   לאחר  להם  נודעו  אלו  שפרטים  העובדה  עם  מתיישבת  אינה  גריידי  של  עברו  אודות  פרטים

http://www.nevo.co.il/case/17946005
http://www.nevo.co.il/case/17946005
http://www.nevo.co.il/case/17947293
http://www.nevo.co.il/case/17947293
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  הזרמת   שהפסקת  שוכנעתי,  לפיכך(.  פרטי  חוקר  דורון  הפעיל  שבעטיו)  הצדדים  בין  הסכסוך

  מעדיף   ואני  החברות  של  האשראי  מכרטיס  שבוצעו  הפרטיות  המשיכות  מגילוי  נבעה  הכספים

 (. 1-18: ש,  22'  בעמ בעדותו  כמובא) זה בענין גריידי של גרסתו את

,  ההשקעה   הסכם  של  הפרה  היוו  לא  פרטיים  לצרכים  הכספים  שמשיכות  לטענה  באשר .46

  פרטיים   לצרכים  המשיכות   כי  שציין  בדוסה  ח"רו   של  הדעת  חוות  את  זה  בענין   הציגו   הנתבעים

  בהתאם   לו  זכאים  היו  שהם  מהשכר  לקח  הן,  החברות  של  האשראי  מכרטיס  וקמחי  דורון  של

  סברתי ,  כאמור,  ראשית.  זו  ראיה  לקבל  בידי  אין(.  המסקנות  לפרק  5  סעיף  ראה)  להסכם

  בעלי   של  השכר ,  שנית.  זה  בענין  פלוגתא  השתק  מהווה  המקביל   בתיק   המשפט   בית  שקביעת

  של   הכספי  במצב  התחשבות  תוך  שנעשה  וחזקה  106  בטופס  ורוכז  כשכר  נפרד  באופן  נמשך  הענין

  ח"ע  כשכר  הוצאו   שלא  נוספות  הוצאות  בדיעבד  לזקוף  היה  ניתן  לא  לכן.  חודש  מידי  החברות

 . המגיע השכר

  ל" שהנ  מהטעם  בדוסה  ח" רו  של   דעתו  חוות   על   בהסתמך  ממשי  ממצא  לקבוע  ניתן  לא,  שלישית

  כל  את  מתאי   לא  כי(,  1-9:  ש,  30'  ובעמ  19-21:  ש,  29'  בעמ,  18-20:  ש,  28'  בעמ   בעדותו)  הודה

  ובמקביל (,  דעתו   לחוות  27-28  כנספחים  שצורפו)  בחברה  המניות  בעלי  של  שבכרטסות  הנתונים

  ראה)  מדויק  לא   באופן  נוהלו  הכרטסות  כי(  13:  ש,  30'  ובעמ  12-13:  ש,  28'  בעמ)  הודה  אף

-7:  ש,  27'  בעמ  בחקירתו  שנדון  כפי  דורון  של  בכרטסת  פאסט  רכב  על  ההוצאה  זקיפת  לדוגמא

15  .) 

  הודה   ואף  2007  לשנת  הכרטסת  בפתח  שמופיעים  ההעברה  נתוני  את  בדק  לא  בדוסה  ח"רו

  ואף ,  משכך.  לבררה  שיש  זה  נתון   לגבי   התאמה   אי  שקיימת  שנחזה (,  1-5:  ש,  30'  בעמ)  בחקירתו 

 את  לאשר  ניתן  לא,  שכר  כהוצאת  הפרטיות  המשיכות  את  לזקוף  היה   שניתן  סבור  הייתי  אם

 השכר  הוצאת  במסגרת  נכללות,  בפועל  שבוצעו  הפרטיות  משיכותה   כי  בדוסה  ח" רו  מסקנת

 . ההשקעה בהסכם שהותרה

  שמצוינים   683,510  של  הסך   מקור   להשיב  ידע   לא   הלה   כי   מראה   זה  בענין  דורון  חקירת  ניתוח

(.  27-30:  ש,  29'  עמ   ראה)  בחברות  שמו  על  שהתנהלה  2007  שנת  של   בכרטסת  פתיחה  כיתרת

  ח "רו   יום  של  בסופו  שאישר  שכפי   ונחזה   בכרטסת  שהוקלדו  התנועות  פשר  להבהיר   ידע   לא   ל "הנ

 . תקין באופן התנהלה  לא הכרטסת, בדוסה

  כתוצאה   פרץ  הסכסוך  כי  טענתם  את  להוכיח  עליהם  המוטל  בנטל  עמדו  לא  הנתבעים,  משכך .47

  הוכח   לא,  בהתאם.  נוכל  שהוא   להם  שנודע  ולאחר  גריידי  מצד  הכספים  הזרמת  מהפסקת

  הפרת   מהוות   וקמחי  דורון   שביצעו  הכספים  שמשיכות   אלא,  ההסכם  את  הפרוש  הם  שהתובעים 

 . מצדם ההסכם

 

 האם הסכם ההשקעה בוטל באמצעות המכתב או מכח התנהגות הצדדים לפני כן.  

  20.9.07  מיום  במכתב,  החברות  י"ע  בוטל  ההשקעה  הסכם  כי  טענתם  את  מבססים  התובעים .48

 ". מחייב תוקף  חסר והוא  כדין בוטל 29.5.07 מיום  שבינינו החוזה"  כי צוין שבו
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  סוגיית   לכל   ולא  אישי  באופן  לגריידי   התייחסה  ל"הנ   האמירה   כי  טוענים,  מנגד  הנתבעים .49

  במכתב  הכוונה  כי  נטען,  לפיכך.  גריידי  אודות  בגילויים  קשורה  היתה  המניעה  שכן,  ההשקעה

  כאמור) כספים ל"נכ כסמ גריידי   של למינויו   המתייחסות  ההשקעה בהסכם ההוראות   ביטול היא

 . בלבד לגריידי  פיטורין כהודעת ומשמעו( ההשקעה להסכם 15.3 בסעיף

  מהווה   שהמכתב  נקבע  עת  המקביל  בתיק  שהוכרעה  פלוגתא  השתק  שקיים  קבעתי,  ראשית .50

 . ההסכם  ביטול

  חקירתו   במסגרת  דורון  של  משמעית  החד  תשובתו  על  מסקנתו  את  ביסס  המשפט  בית,  ודוק

(, התובעים  לתצהיר'  יא  כנספח  שצורף  לפרוטוקול  17-21:  ש,  115'  בעמ )  להמקבי  בתיק  הנגדית

  בהמשך   להבהיר  נסיונו  צלח  ולא  ההשקעה  הסכם  לביטול  התייחס  המכתב   כי  דורון  מאשר  שבו

 . ההסכם  בוטל לא, במכתב האמור חרף מדוע (, 23-29: ש) החקירה

  למסקנה   מוביל   הראיות  חשניתו   הרי,  הפלוגתא  השתק  בדבר  שונה  לתוצאה  מגיע  הייתי  אם  גם .51

  ולא   אישי   באופן   לגריידי  הופנה   המכתב  אמנם.  דורון  י "ע  כולו  בוטל  ההשקעה   שהסכם  הזהה

  התנהגות   מכח  וגם  המכתב  מכח  גם  בוטל   ההשקעה  הסכם  אולם,  המשקיעים  קבוצת  לכל

  כי,  (דורון  בעדות  הוכחש  או  נסתר  לא  זה  ועניין)  לתצהירו  42  בסעיף  גרס  גריידי.  כן  לפני  הצדדים

  של   הכספים  כמנהל  גריידי   של  פעילותו   את  דורון  הפסיק,  שרטון  על  הצדדים  בין  היחסים  משעלו

 . המנעולים את והחליף  החברות

  את   להם  ישיב   כי  להם   והבטיח   המשקיעים  יתר  את  כינס   דורון  כי  עלה   מהראיות,  ועוד .52

,  הדין  לפסק  21  'בעמ  שצוטט  כפי  15-18:  ש:  המקביל  בתיק  לפרוטוקול  122'  עמ   ראה)  הכספים

  מקור   את  בו   שראה  משום  הכספים  את  לגריידי  להשיב  התכוון  לא  דורון,  אמנם(.  14-15:  ש

 .  מתבטל  ההשקעה הסכם כי, היה  הצדדים דעת אומד כי, עולה מכך אך,  הבעיה

  לאפשר   ולא   ביניהם  ההתקשרות  את  להפסיק   הצדדים   כוונת   את  משקף  הביטול   מכתב .53

  רק  ולא   ההשקעה  הסכם  ביטול  מהווה   שהמכתב   רשמתיהת.  המניות  את  לקבל   למשקיעים

  ובאמצעותו   בחברות  המשקיעים  נציג  היה   גריידי  שכן,  גריידי  של  פעילותו   של   הרלוונטי  החלק

  המשמעות   ממילא,  לפיכך. שסוכמו לתכליות   בהתאם ההשקעה  בכספי הראוי  השימוש   על פיקחו

 . פקטו  דה השקעהה הסכם  ביטול היא  בחברות  מעורבותו  הפסקת של האופרטיבית

  בחברות   למניות  נ.ד.א.ל  זכאית,  הנזקים  לפיצוי  בכפוף  כי  הנתבעים  טוענים  לא  כיום  גם,  ודוק

 . להשקעתה בהתאם

  לסכסוך  שהובילו   הנסיבות   אודות  נשאל  הוא  המקביל  בתיק  דורון  בחקירת,  בכך  די  לא  אם .54

 :  כדלקמן השיב( התובעים  לתצהיר'  יא  כנספח שצורף) לפרוטוקול  120' ובעמ

? אבי  של  ההסכם  הפרות  לגבי   מבחינתכם  הגמל  גב  את  ששבר  הקש  היה  מה.  ש"

  ? ההסכם את ביטלתם למה

  שהוא ,  החברה  על  השתלטות  נסיון,  נוכח,  רגל  פושט  היותו  מתוקף  האמנו  שלא.  ת 

  ".לחברה הכספים את להזרים הפסיק

  שמדובר   ברור  ומתשובותי   אולם,  ההסכם  את  ביטל  כי  בטענה  כופר  אמנם  העד,  העדות  בהמשך

 . הצדדים בין ההתקשרות וביטול"  הכלים שבירת"ב
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.  לגריידי  רק  והתייחס   רגשות  בסערת  נכתב  המכתב  כי  הנתבעים  טענת   את   לקבל  אין,  ולבסוף .55

  שלו   להשלכות  דעתם  את  נתנו  לא  המכתב  ושולחי  מאחר  ההליך  לצורך  הועלתה  זו  שטענה  נחזה

  בנוגע   אמת  בזמן  הצדדים  כוונת   את  חון לב  המשפט   בית   על .  ההשקעה  סכומי  להשבת   בנוגע 

  בעובדה   אין.  ממנו  הנגזרת  המשפטית  המסקנה   את  ולהסיק  המשותפת  ההתקשרות   להמשך

  הסכימו   שהצדדים  מהמסקנה  לשנות  כדי,  ההשבה  חובת  את  בחשבון  לקחו  לא  שהחברות  שיכול

 .  ההשקעה הסכם ביטול על

  גריידי.  במכתב  במפורש  כמצוין  ןוה,  האמורה  ההתנהגות  מכח  הן  בוטל  ההשקעה  הסכם,  משכך

  ההשקעה   הסכם  כי  קובע  אני ,  משכך.  ההסכם  אכיפת  על   עמד   ולא  הביטול   הודעת   את  קיבל

 .ההשקעה  סכומי של השבה חובת מכך נגזרת  כן ועל בוטל

 

 להשיבם יש ואשר  בחברות כמשקיעה נ.ד.א.ל שהעבירה  הכסף סכומי מהם

  לפי   השבה  חובת   קמה,  בוטל  ההשקעה  שהסכם   שככל,  בשאלה  חלוקים   אינם  הצדדים   כ"ב .56

  חוק ל  9  סעיף  מכח  ובין  1973-ג"התשל(,  כללי  חלק)  החוזים  חוקל   21  סעיף  מכח  בין)  הדין

  בסיכומיו   הנתבעים   כ "ב  דברי  זה  בענין  ראה.  1970-א"התשל,  (חוזה  הפרת   בשל   תרופות)  החוזים 

  קיים ,  בכספים  גריידי  שביצע  המניפולציות  שנוכח  הנתבעים  י"ע  נטען  אולם(,  22:  ש,  40'  בעמ

  כספי  היו  ואלו   נ.ד.א.ל  כספי  היו  לחברות  נ.ד.א.ל-מ  שהועברו  הכספים  מתוך  אילו  לדעת  קושי

 .  אחרים של ההשקעה

  של  כולל  סך   בחברות  השקיעה   נ.ד.א. ל  כי  הטענה  את  המבססות  מקורות  למספר  הופניתי 

 . להלן שיפורט  וכפי  שלה מכספיה דולר 250,000

  ועד למ  עד  לפיה  אשר,  ההשקעה  להסכם(  שלישית  פסקה)  4  בסעיף  להצהרה  לפנות  יש,  ראשית .57

  מאשר   דורון.  דולר  400,000  של  סך(  בהסכם  ככינויה)  גריידי  קבוצת  העבירה  כבר  החתימה

 .לחברות  הועבר אכן זה  סכום כי לתצהירו 66 בסעיף

  ההשקעה   שזו   והשיב  האמור  בסך  נכללו  כספים  אילו(  22-26  -ו  13-17:  ש,  17'  בעמ)  נשאל  גריידי

  הצטרף   הוא  יום  של   בסופו)  שלו   לקיתח   השקעה  שנכללה   סער   מנסים  חוץ  המשקיעים   כל   של

  גריעת (.  ₪  אלף  70  -ו   117,  220  של  בתשלומים,  דולר  אלף  100  והשקיע  ההשקעה  הסכם  לאחר

  תומכת(,  סער  ניסים  של  מהשקעתו  ברור  לא  חלק  גריעת  בצירוף)  המשקיעים  יתר  של  ההשקעה

  ורענן   אפורי )  דולר   250,000  של(  וודאי  לא   אך )  כולל  בהיקף   השקעה  אודות   התובעים  בגרסת

  ₪  אלף   150  דבר  של   בסופו  העביר  מרדכי  גדי ;  דולר  50,000-  דפנה   זהר;  דולר  50,000  –  מרדכי

 ((. דולר 35,000 -כ)

,  ההשקעה   הסכם  חתימת  במועד  הרלוונטי  הדולר  בשער   דולר  250,000  של   הסך  הכפלת  כי  יוער

  מובילה (,  לדולר  ₪  4.023)  הנתבעים  מטעם  בדוסה  ח"רו  של  ד"לחווה  1ד  בפרק  שנקבע  כפי

 . ₪ מליון על כאמור שהועמד התביעה לסכום

  דורון   עדות  הובאה,  ההתקשרות  לתום  עד  המשקיעים  קבוצת  כל  של   הכוללת  להשקעה  באשר .58

  מליון   1.8  של   כולל  סך  בחברות  השקיעה,  גריידי  שריכז  המשקיעים  קבוצת   ולפיה  המקביל  בתיק
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  לתצהיר '  יא  כנספח   שצורף  הדיון  וטוקוללפר   14-15:  ש,  114'  בעמ  דורון  של  תשובתו  ראה)  ₪

 (.התובעים

  על)  ענין  באותו  כשעסקינן   שלפני   הדיון   במסגרת   אחרת   לגרוס   ניתן  לא ,  השתק  ומכח ,  משכך

 המוסד'  נ'  ואח  מ"בע  לביטוח  הישראלי  הפניקס  8297/12  א"רע':  לדוג  ראה  שיפוטי  השתק

 (. 1340( 3)  2013 על-תק[ בנבו  פורסם], לאומי יטוחלב

'  ו  כנספח  שצרפו  הקבלות  באמצעות  הכוללת  ההשקעה  כספי  את  הוכיחו  התובעים,  בנוסף .59

 . השקעה כספי  בגין הוצאו שהן במפורש מצוין וברובן התובעים לתצהיר

  על  ותמעיד  אינן   הקבלות  כן  ועל  נ.ד. א.ל  באמצעות   הועברו   המשקיעים  כספי   רוב   כי,  יוער

  האחרים   המשקיעים  של  ההשקעה  את  מהסכומים  להפחית  יש  לכן.  נ.ד.א.ל  של  בלעדית  השקעה

  ישירות  החברות  ידי  על  הונפקו  שהקבלות  דולר  50,000  של  בסך  זוהר  דפנה  של  להשקעה  פרט)

 (.  שמה על

)ו  בנספח  שהוצגו  הקבלות   ריכוז   הכולל   הסכום  כי   מראה(,  בכפל  שהוצגו  מקבלות  בהתעלם' 

 (.התובעים בתצהירי שנטען כפי 1,506,692  ולא)  ₪ 1,489,642 הוא קבלות הוצאו בגינו 

  תצהירו   לפי  בשקלים   ששווים )  דולר  50,000  של  בהיקף  זוהר   דפנה   של  להשקעה  זה   נתון   חיבור 

  לתוצאה   מביא(,  ₪  209,284  -ב  מסתכם  התובעים  לתצהירי'  י  מנספח  כחלק  שצורף  דפנה  מר  של

  כגון ,  שנתנו  נוספות  מהלוואות  שנבעו  התאמות   עם  יחד)  זו  תוצאה.  ₪  מליון  1.7  -כ  של  כוללת

  היקף  אודות  התובעים  בגרסת  תומכת(,  ואחרים  1-2:  ש,  הדין  לפסק  5'  בעמ  כאמור  זוהר   י "ע

 . הכולל  ההשקעה

  שהוצאו  הקבלות   בכל  שלט  ולכן  החשבונות  הנהלת  על  אמון  היה  גריידי   כי  טען  הנתבעים  כ"ב .60

  על   בהסתמך  ממצא  לבסס  ניתן  שלא,  נטען  משכך.  להוראתו  בהתאם  נרשמו  והדברים  מהחברות

 . אלו קבלות

  החשבונות   הנהלת  עובדת  העדת  באמצעות  אותה  ביססו  לא  זו   טענה  שהעלו  הנתבעים

 . לעדות  מהבאתה ונמנעו הרלוונטית

  לנכון  מצאו  לא  שהנתבעים  נוספים  עדים  להעיד  היה  ניתן,  בחברה  החשבונאית  התנהלות  על

  בתיק   הדיון   של  לפרוטוקול  20-30:  ש,  113'  בעמ  מתואר  בחברה  שחלקו)  קמחי   ןכגו ,  להביאם

 .החברות של החשבונות בהנהלת  אחרים עובדים או( המקביל

  לעיל  שצוטטה  הפסיקה  ראה)  הנתבעים  לחובת  נזקפת  אלו  רלוונטיות  ראיות  מהבאת  הימנעות

 (. בנושא

  שהוגדרו   כספים  לחברות  והועבר,  ההשקעה   לכספי  פרט  כי,  עלה   שמהראיות,  הוא  נכון .61

  חלק   שלפחות  ונחזה(,  לעיל  כאמור  זוהר  של  בעניינו  הנטענת  וההלוואה  3/ נ  ראה)  כהלוואות

  הנראה  ככל  שנועדו,  נ.ד.א.ל-ל  החברות  בין  שיקים  גלגול  עסקאות  בגדר  הן  הנטענות  מההלוואות

-28:ש,  19'  מוע  8-13:  ש,  12'  עמ  ראה)  מבנקים   מימון  קבלת  לאפשר  או  מימון  מצוקות  לפתור

  מתייחסות ,  התובעים  לתצהיר '  ו  כנספח   שצורפו   מהקבלות   שחלק   הוכח  לא ,  יום  של  בסופו(.  29

  שהוצאו '  ו  מנספח   מסוימות   לקבלות  הפנה  הנתבעים  כ"ב .  השקעה  לכספי   ולא  הלוואה   לכספי 

  15,000  ומתוכה  30.1.07  ביום  שהופקה   937  בקבלה  כגון)  נ .ד.א.ל  שמסרה  מעותדים  שיקים   בגין 
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  ₪   55,000  ס"ע  המחאות  בגין  30.1.07  ביום  שהופקה  935  וקבלה  אפריל  לחודש  בהמחאה   ₪

  לקבל   בידי  אין,  בדבר  ששקלתי  לאחר.  בהלוואות  בעצם  שמדובר  ונטען (,  מאי  לחודש  שנרשמו

  טיפין   טיפין  הוזרמו  ההשקעה  שכספי  הטענה  עם  מתיישב,  מעותדים  שיקים  מתן  שכן  זאת

 . מבנקים אשראי קבלת לצורך בשיקים שימוש עשו  ברותהח וממילא החברות  לצרכי בהתאם

  י " ע  שהוצגו  כפי  החברות  בדוחות  האמור  הוא  הכולל  ההשקעה  סכום  להוכחת  נוסף  מקור .62

 :  וכדלקמן מטעמם  שהובאו העדים  י"ע  ונותחו עצמם הנתבעים

  יתרת   כי  צוין,  הדוחות  את  וניתח  הנתבעים  מטעם  שהוגשה  בדוסה  ח"רו  של  הדעת  בחוות

  בהתאמה  סכום אותו  הוא ₪  1,826,634  הנתון ) ₪  1,815,847 הינה  בחברות נ .ד.א.ל של  ההשקעה 

  הסכום   בין  שהפער  טען  הוא  בסיסה  שעל  בדוסה  ח"רו  של  המוצא  הנחת  זו(.  דעתו  בחוות  שביצע

 . נזק לחברות גרם(, דולר 600,000) להשקיע צריך שהיה המקורי  לסכום האמור

  לתצהיר '  יב  כנספח  שצורף   החברות  של  הכספי  ח"לדו   6'  מבע  גם  למצוא  ניתן  לכך   נוספת  תמיכה

  סך   בחברות  גריידי  קבוצת  השקיעה,  ח" הדו  חתימת  ליום  נכון  כי  1  בביאור   מצוין  שבו,  התובעים

 .₪ מליון 1.8 של

 20:  ש,  97'  בעמ)  המקביל  בתיק  בעדותו  אישר  החברות  של  ח" רוה  שהיה,  צדוקיהו  ח"רו

 .₪  1,815,847 של סך עה השקי גריידי  קבוצת כי( לפרוטוקול

)וירוס "כ  לחברות   נכנס  גריידי  כי   טענו   הנתבעים .63   ל "סמנכ  ובהיותו (  בתצהירו  דורון   כהגדרת" 

  החברות   לספרי  שחלחל   באופן   שלהן  החשבונות   הנהלת   את   חילל   הוא ,  החברות  של  הכספים 

  לות הקב  כגון)  החברות  של   מסמכים  על  להסתמך  קושי  שקיים   נטען   כן  על.  החשבונאים  ולדוחות

  והוטמעו   חלחלו   שלו  הכזב  שדיווחי ,  בספריהן  הרישומים  על  ואף(  ההשקעה   כספי  בגין  שהופקו 

 .בהם

  יכול   אינו  הנתבעים   של  זה  הגנה  שקו  וסבורני,  זו  כללית  טענה  על  כלשהו  ממצא  לבסס  ניתן  לא

  של   המדויק  ההיקף  אודות  פוזיטיבי  ממצא  כל  הציגו  לא  שהנתבעים  מהטעם  לטובתם  לעמוד

.  שהוצגה  קבלה  לכל   קונקרטית   התייחסות   מתן   תוך ,  לשיטתם  נ.ד. א.ל  י "ע   שהושקעו  הכספים

  מדויק  נתון  מלהציג  ולהימנע   התובעים  בחישוב  התאמות   אי  אודות  מניפולציות   להעלות   ניתן   לא

  לחברות   נכנסו  כי  ממשי  חולק  אין  שהרי,  בחברות  שהושקע  הנכון  הסכום  לגבי  הנתבעים  לשיטת

 . החוץ מן  כספים

  את   למנף  כדי  האחרים  המשקיעים  בכספי  שימוש  עשה  שגריידי  סבורים  הנתבעים  אם  אף,  ועוד

  הרי(,  16-19:  ש,  15'  עמ  ראה)  בחברות  נ. ד.א.ל  מטעם  כהשקעה  ששימשו  כספים  ולגייס,  נ.ד.א.ל

  היחסים  למערכת  נוגע  אינו  זה  דבר,  מקרה  בכל.  כספים  שהועברו  הטענה   על  חולקים  אינם  הם

 . לענייננו רלוונטי אינו ולכן  עצמם המשקיעים בין  היחסים למערכת  אלא, החברות  עם גריידי של

  הכספים  להיקף   באשר  גרסתם  אודות  מדויקים  נתונים  מציגים  היו  שהנתבעים  היה  ראוי

  המשקיעים   של  חלקם  ניכוי  באמצעות  בכספים   נ.ד.א.ל  של  חלקה  את  לנתח  היה  וניתן  שהושקעו

 . האחרים

  הכספים   אלו  כי  הטענה  על  מסתמכים  הם  מטעמם  המומחה   דעת  ובחוות   כן   עשו  לא  הנתבעים

  להעלות  יכולים  לא  הנתבעים,  משכך.  נזק  גרמה  ההשקעה   השלמת  אי  כי  וגורסים  שהועברו 
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  בדבר   התובעים  גרסת   את   לקבל  שיש  הרי,  בידיעתם  אינן  שהן   וככל  סותרות  עובדתיות   טענות 

 . ההשקעה היקף

  בהסתמך   וזאת  ₪  1,815,847  של  כולל  סך  ותבחבר   שהושקע  לתצהירו  80  בסעיף  אישר  גריידי .64

  של   הכולל   ההשקעה   סכום   כי   החישוב   לצורך  לקבוע  מצאתי,  ומשכך  החשבונאים   הדוחות  על

 . ₪ 1,815,847  על עמד בחברות המשקיעים

  ניסים  שהשקיע  ₪  407,000  בניכוי,  לעיל  האמור  בסיס  על  השקלי  ההשקעה  סכום  את  נבחן  אם

  שהשקיעו   דולר  50,000  -ו  מרדכי  גד  שהשקיע  ₪  150,000;  דפנה  זוהר  שהשקיע  ₪  209,284;  סער

  עד   נ.ד.א.ל  י" ע  הושקע  כי  מראה(,  ₪  209,000  -כ  הענין  לצורך  ששווים)  מרדכי  ורענן  אפורי

 .₪ 840,563 -כ של סך ,  ההשקעה הסכם לביטול

 . שלפני ההליך  לצורך  הנדרשת ברמה שהוכח הנתון שזהו נחזה

  על   עומד  לתחשיביו  בהתאם  האמור  הסכום  כי  26:  ש,  39'  בעמ  בסיכומיו   טען  התובעים  כ"ב .65

  ממועד   וריבית  הצמדה  הפרשי  בצירוף  ,זה  סכום  על  התביעה  סכום  את  מעמיד  והוא  ₪  831,000

 .  בפועל התשלום  למועד ועד  ההסכם  ביטול

  כלל   לא  התביעה  שכתב  בכך  בהתחשב  האמורה   העתירה  את  ובחנתי  הוכח  אכן  זה  שסכום  נחזה

 . והצמדה ביתרי של סעד

  1984-ד"התשמ,  האזרחי  הדין  סדר   תקנותל  14  לתקנה   אפנה,  האמור  הסעד   הכללת   לאי  באשר

נתבקש במקור    העילה  ממועד  כאמור   סעד  לכלול  המאפשרת  ולפסיקה   א "ע:  ראה) אף אם לא 

 (. 762,  749(  4)מח פד,  כץ' נ גנז 4839/92 א"עול  788, 782( 3)מה  פד, אזרחי' נ קובטי 552/88

  האמור   הסכום  על  ריבית  לפסיקת  הצדקה  יש  האם  שקלתי  לביני  ביני,  ריבית  להוספת  באשר

  של  פגם  נפל  והאם,  התביעה  כתב  לתיקון  ועד(  ההשבה  עילת  את  המהווה)  ההסכם  ביטול  ממועד

 . אבהיר, הריבית  את לשלול מקום  שאין מצאתי, יום של בסופו.  התובעים בהתנהלות שיהוי 

  גשתלה  ועד  ההסכם  ביטול  ממועד,  שנית;  הנתבעים  כ"ב  י"ע   הועלתה  לא  השיהוי  טענת,  ראשית

  בתיק  הדין  פסק  ומתן  ההליך  לסיום  הצדדים  המתינו   בהם  שנים  4.5  חלפו  המקורי  התביעה  כתב

  על   גם  מתבסס  זה  דין  פסק  שכן ,  אולשו  היתה  זו  המתנה  כי  לומר  ניתן   לא,  שלישית;  המקביל

,  ומשכך,  ההליך  במשיכת  נקטו  שהתובעים  מצאתי  לא,  ולבסוף.  האמור  בתיק   שהושגו  ממצאים

 . העילה היווצרות מיום והריבית ההצמדה  את מהם וללשל  הצדקה אין

,  ריבית  פסיקת,  קציר  דוד ;  1961-א"תשכ,  והצמדה  ריבית   פסיקת  חוקל  5  סעיף :  זה  בענין   ראה)

  חברה   בריח'  נ  מ"בע  כרמל  שלמה  חברת  19/83  א"ע;  852(  1996-ו "תשנ)  ושיערוך  הצמדה

  הפטריארכיה '  נ',  ושות  בסון-בורנשטיין-הרטבי  3021/11  א" עו  522(  4) לט  פד,  מ"בע  לייצור

 (. 9831(, 4)2012 על-תק [ בנבו פורסם], ירושלים  של האורתודוכסית היוונית

  כי   להוכיח  בנטל  עמדו  שהתובעים  סבורני,  האזרחי  במשפט  ההוכחה  בהיקף  ובהתחשב  לפיכך .66

  הצמדה   הפרשי  ובצירוף  ₪  831,000  –  על   עמד  הפעילות  להפסקת  עד  נ.ד.א.ל  של  ההשקעה  היקף

 (.20.10.13)  התביעה כתב  לתיקון ועד 20.9.07 מיום וריבית 
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   להשיב  שיש ההשקעה מסכומי לטענתן   לחברות שנגרמו  נזקים  לקזז ישהאם 

  לאחר   ההשקעה  הסכם  את  שהפר  גריידי   י "ע  הנתבעים  לשיטת  שנגרמו  נזקים   על   מדובר .67

 .  הנטען  מהגילוי כתוצאה ולא מימון קשיי נוכח ההשקעה את הפסיקו שהתובעים 

  הסכום  את  השקיעו  באמת  לאש  מהטעם  ההשקעה  הסכם  את  הפרו  התובעים  כי,  נטען  בנוסף

 .  המשקיעים יתר  בכספי כספיות מניפולציות ביצעו אלא, בתביעתם האמור

  קריסתן   נוכח  ₪  מליון  1.5  של  בסך  נזק   לחברות  נגרמו   כי  ההגנה  בכתב   עוד  נטען,  לפיכך

 . הכלכלית

  את  שהפרו   אלו   הם  שהתובעים   הוכח   שלא   קבעתי ,  לעיל  וכאמור   הראיות   את   שבחנתי  לאחר .68

  בטענת   אדון,  זאת  חרף .  זו  במחלוקת   ההכרעה  לכאורה  התייתרה   כן  ועל  השקעהה  הסכם

  מגיע  הייתי  אם   אף  כי  סבורני  שכן,  לקיזוז  ניתנים  ואלו  לחברות  לנזקים  גרם  גריידי  כי  הנתבעים

  שהיה  הרי,  ההשקעה  הסכם  הפרת  ומהות  הסכסוך   היווצרות  לנסיבות  בנוגע   אחרת   למסקנה 

 . הקיזוז  טענת את לדחות מקום

  אולם   ההשקעה  בהסכם  כאמור  דולר   400,000  העביר   גריידי  כי   לתצהירו  66  בסעיף   טען  דורון  .69

  של   הפיננסיות  לקריסתן  ממשי  חשש  כדי   עד ,  ואשראים  חובות  של  סבוכה   מערכת  יצר   מנגד

 . החברות

  המסקנות   בפרק)  שקבע  בדוסה  ח"רו  של  דעת  חוות  על  זה  בענין  טענותיהם  את  ביססו  הנתבעים

.  הרויחו  2006  בשנת   בעוד  ₪  421,510  של  סך  2007  בשנת  הפסידו  שהחברות,  (דעתו  בחוות 

  היא   אולם,  החברות  של   המימון  הוצאות  את   לאפס   צריכה   היתה  בדוסה  ח "רו  לשיטת  ההשקעה 

  אולם ,  שלילית  מגמה  על  מעיד  זה   בדוסה  ח"רו   לשיטת .  לבנקים  האובליגו  את  הגדילה   רק

  שהחברות   בנקאיות  החוץ  ההלוואות  את  בחשבון   לקח   לא   כי (  9-11:  ש,  29'  בעמ)  הודה  בחקירתו 

  התעלמות .  ההשקעה  מכספי  גם,  הנראה  ככל,  ונפרעו  הקודמות  בשנים  נטלו(  בעליהן  באמצעות)

 . ההשקעה לאחר  הורע החברות  מצב כי  המסקנה את ממוטטת , זו

  חוץ   הלוואות  נטלו  ושותפו  דורון  או/ ו  החברות  כי ,  בשאלה  חלוקים  אינם  הצדדים,  ודוק

  לחברות  הוזרמו  כי חולק   אין. בספרים  ביטוי לידי באו לא  ואלו המשקיעים כניסת לפני  נקאיותב

  מן,  והפחיתו  למימון  שנזקקו  החברות  עם  להרע  כדי,  כשלעצמו  זה  בדבר  היה  שלא  כך  כספים

 . שניטלו בנקאיות  החוץ  ההלוואות את, הסתם

  בחשבון   לקחת  חייבה,  קיעיםהמש  כניסת  לפני  החברות  של  ההתחייבויות  מצבת  בחינת,  לפיכך

  היה   לא  ההשקעה  לאחר   החברות   מצב  אם  ואף  בגינן  הגבוהות  המימון  והוצאות  אלו  הלוואות

 .  יותר  קשה היה הנראה שככל, הקודם  למצב ביחס הורע שהוא,  לקבוע  ניתן שלא הרי, טוב

  587,165  של  השקעה  היעדר  נוכח)  ההשקעה  בתכנית  עמידה  שאי  דעתו  בחוות  ציין  בדוסה  ח"רו .70

  לכך   בדוסה  ח"רו   הפנה   עוד .  2008  בשנת  שיקומן   על   והקשתה   החברות  פעילות  בתכנון   פגעה (  ₪

  בדוסה  ח"רו .  בחברות  הבנקים  באמון  פגע  וזה  החברות  בין  מלאכותיות  כספים  העברות  שהיו

  בטרם ,  2006  בשנת   שבוצעו   הכספים  העברות  את  השווה   לא   כי (  20,  27'  בעמ)  בחקירתו   אישר

 .בחברות פעילותו תא גריידי החל
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  לקבל   היתה  יכולה   ולא   מאחר  בנקאיות  חוץ   הלוואות   ליטול  שנאלצה  חברה   כי  עתה  כבר   יאמר

  זו   מסקנה  גם   לאמץ  ניתן  לא,  לפיכך.  הבנקים  באמון  להתהדר  יכולה  אינה,  מבנקים  נוסף  אשראי

 . המומחה של

  הנזק   את  לכמת  יתןנ  לא  ממילא  כי(,  24-25:  ש,  27'  בעמ)  בחקירתו  הודה  בדוסה  ח"רו ,  בנוסף

  קונקרטי   נזק  כל  הוכח  לא,  משכך".  הבנקים  באמון  הפגיעה"ו"  הפעילות  בתכנון  פגיעה"מ  הנובע 

  על  בוסס  שלא  ₪  מליון  1.5  -ב  מסתכם  נזקן  והיקף  התמוטטו  החברות  כי  הוכח  שלא  ובוודאי

 . ממשי ממצא שום

  גרם   שהוא  זקיםנ  אודות  מסמך  כל  לגריידי   שלחו  שהנתבעים  ראיה  כל  הובאה   לא  כי  יוער .71

  ראה )  זה  ובתיק  המקביל  בתיק  נתבעו  שהנתבעים  רק   לראשונה  שהועלו   בטענות  ומדובר   לחברות

 (.המקביל  בתיק הדיון  בפרוטוקול 5-10: ש, 115' בעמ  בנושא לשאלה דורון תשובת

  הפעיל   ח"רוה   בהיותו,  אובייקטיבי  אינו  הנתבעים  מטעם  שהובא   המומחה  כי   לומר  יש,  ולבסוף .72

,  דעתו  חוות   על   כלשהו   ממצא  לבסס   ניתן  שלא  מצאתי ,  לעיל  האמור  לכל   ובצירוף   החברות  של

 .כאמור נזק של היקפו הוכח שלא ובטח  גריידי  י" ע שנגרם נזק בסיסה  על לקבוע  ניתן ולא

  ואשר   גריידי  י" ע  לחברות   שנגרמו  נזקים  מספקת  ברמה  הוכחו  לא  כי,  למסקנה  הגעתי,  משכך .73

 .ההשבה   מסכומי לקזזם  ניתן

 

 ₪ שנמסרו לגריידי בשיקים מעותדים של החברות  125,000ם יש לקזז סך של הא

  כל   ₪  25,000  של  בסך  החברות  של  שיקים  5  משיכת  נוכח(  בקרן)  ₪   125,000  של  לקיזוז  באשר .74

  ח " ע  שנמשכו  אלו   שיקים  כי  דורון   לתצהיר  36-37  בסעיף   נטען(,  ₪  150,000  בטעות  צוין)  אחד

  משפטי   הליך  מתנהל  מהשיקים  ארבעה  ובגין   דיסקונט  בבנק  כיוןלנ  הועברו,  לגריידי  עתידי   שכר

 .  [בנבו פורסם] (10-08-49760. א.ת) בגינם

(  29.5.14)  מכן  לאחר  שבוע  ניתן  זה  אולם,  ל"הנ  בתובענה  דין  פסק  ניתן   טרם,  הסיכומים  במועד .75

 . האמורים  מהשיקים ארבעה  מושכתכ  3 הנתבעת   חויבה ובמסגרתו 

  פסק   במסגרת  תידון  זו   שטענה  מכך  הסתייגות  להביע  לצדדים   אפשרתי  15.6.14  מיום  בהחלטתי

 .  הדין

  כן   ועל  החברות  י"ע   בפועל  ישולם  אכן  זה   שסכום  הוברר  לא  כי  וטען  מכך  הסתייג   התובעים  כ"ב

  האמור   הסכום  ישולם   לא  אם  כי   חשש  הביע  התובעים   כ "ב".  זמנה  את  הקדימה "  הקיזוז  טענת 

  וצורפה)   כמסבה  השיקים  על  שחתומה  גריידי  לי'  גב  תיאלץ,  השיקים  כמושכי,  החברות  י"ע

  ארבעה   בגין  נוהל  ל" הנ  התיק  כי  נטען  עוד.  בגינם  החוב  את  לפרוע  -(  פ"ההוצל  בתיק  כחייבת

 . 2 התובע בידי נותר ואחד שיקים

  הדין   בפסק  ולתת  ובחקירות   ראיותיהם  במסגרת  אליה   התייחסו  שהצדדים  בטענה   לדון   מצאתי

 . התובעים כ"ב שמביע הרלוונטי לחשש  מענה

  אודות (  17-27:  ש,  13'  בעמ)  בחקירתה   מענה   לתת   ידעה   לא   גריידי  לי'  הגב,  הטענה  לגוף  .76

'  גב   בידי  בו  החתימה  שזכויות)  נ.ד.א.ל  של   הבנק  חשבון  באמצעות  לנכיון  שהועברו  הללו  השיקים

http://www.nevo.co.il/case/4609951
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  לו  נמסרו  אלו  שיקים  כי  וגרס(  21-28:  ש,  25'  בעמ)  בחקירתו  בנושא  אלנש  גריידי  גם(.  גריידי

  השכר  ח "לדו להפנות כגון , הגרסה מלבסס נמנע  אולם, ינואר  מחודש  בחברות עבודתו  בגין כשכר

  היה  שגריידי  השכר  שחישוב   מראה,  ההשקעה  בהסכם  עיון,  בנוסף.  זו   גרסה  המאשש(  106  טופס)

  שהשיקים   בכך   בהתחשב.  ₪  125,000  של  לסך  מגיע  לא,  שעבד  לחודשים  ביחס  לשיטתו  לו  זכאי

  עבד   לא  כבר  שבו  במועד)  והלאה  ספטמבר  היה  שלהם  הפרעון  ומועד  2007  יולי  בחודש  לו  נמסרו

  גרסת   ומתקבלת  העבר  עבור  בשכר  מדובר  כי  גרסתו  את  לקבל  מצאתי   שלא  הרי(,  בחברה

  לשלם   נדרשות  והחברות  וכוומשנ  בדין  שלא  מהחברות  שהוצאו  בשיקים  שמדובר  הנתבעים

 . בגינם הקיזוז טענת  את לקבל  מקום שיש הרי, בגינם

  נשוא   לכספים  זכאותם  אודות   מהימנה  גרסה   הציגו   לא   שהתובעים  מצאתי,  כן  על   אשר .77

  ₪  100,000  של  כולל  בסך  שנוכו   השיקים  ארבעת  בגין  הקיזוז   טענת  מתקבלת  כן  ועל   השיקים

;  30.11.07;  30.10.07:  מהתאריכים  אחד  לכל   ₪   25,000)   השיקים  משיכת  למועדי  בהתאם

30.12.07 ;30.1.08.) 

  ועד   בפועל  שולם  דיסקונט   לבנק   הפסוק  התשלום  כי   אסמכתא   להצגת  בכפוף   יבוצע  הקיזוז 

 . בפועל התשלום  לגובה

,  תשלומו  יקוזז (,  30.9.07  פרעון  למועד  שנמשך  מניח  שאני)  ₪  25,000  ס"ע,  הנוסף  לשיק  באשר

 (.יקוזז לא שאז) הנתבעים לידי המקורי  השיק את  בעיםהתו ישיבו אם אלא

 

 האם יש להטיל חבות אישית גם על דורון וקמחי  

  מניעה  אין,  מהחברות  מי  של  חבות   שתוכר  ככל  כי   הצדדים  כ"ב  הבהירו   הסיכומים  במסגרת .78

  הודיע ,  זו  להסכמה  במקביל(.  22-23:  ש,  48'  עמ)  הפרדה   בביצוע  צורך  כל  ואין   ולחוד   יחד   לחייבן

: ש,  39'  עמ)  ₪  490,000  של  סך  על  קמחי  כנגד  התביעה  סכום  את  מעמיד  הוא  כי  התובעים  כ"ב

19.) 

  החוזים   דיני  מכח   אישי   באופן  וקמחי  דורון  על   גם  חלה   ההשבה  חובת  כי  טוענים  התובעים .79

  דיני  מכח   או / ו  ו   החוזים   חוק ל   39  -ו  12  סעיףב  הקבועה   הלב   תום   חובת   הפרת   של   עילות   נוכח 

  נטלו   שהם  והוכח  מאחר  במשפט  ולא  עושר  עשיית  מכח  ואף  הרשלנות  עוולת  נוכח  הנזיקין

 .האישיים לצרכיהם החברות  של כספים

  גריידי   בין  נחתם  ההשקעה  שהסכם  כך   על  טענתם  את  ומבססים  לכך  מתנגדים  בעיםהנת

 . אישי באופן  עמם ולא והחברות

  באופן  וקמחי  דורון  עם  גם  נכרת  ההשקעה  חוזה  האם  היינו,  החוזית  הטענה  את  אבחן,  ראשית .80

  השקעה  הסכם  ככל,  במהותו  אולם,  החברות  את  בכותרתו  מציין  ההשקעה  הסכם  אמנם.  אישי

  על  מהותי   באופן  משפיע   ההסכם  שהרי   החברות   של  המניות   בעלי  עם  נכרת   הוא ,  מניות  ורתתמ

  נדרשת   כן   ועל  הקיימים  המניות  בעלי  של  ההחזקות  את  מדלל  הוא  שכן,  בחברות  החזקותיהם

 .  הסכמתם

http://www.nevo.co.il/law/71888/12
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  במהות   כי ,  מצאתי  כן  ועל   החברות  בשם  ההסכם  על  חתם  דורון  דנן  שבמקרה,  חולק  אין .81

  ובעליהם   החברות   ובין  ייצג  שאותם  והמשקיעים  גריידי  בין  נכרתה  היא,  העסקה  של  המשפטית

 .  וקמחי  דורון

  לנכון   מצא  לא  קמחי,  כאמור  אולם,  ההסכם  על  בעצמו  חתם  קמחי  האם  הוברר  שלא  להבהיר  יש

  שדורון   הרי,  מוגבל  באירועים  שחלקו  שהתרשמתי  אף  ועל  בעניינו  המתנהל  במשפט  עדות  למסור

  כל   אודות  קמחי   את  יידע  הוא  כי(  המקביל  בתיק  לפרוטוקול  28-30:  ש,  113'  עמ   ראה)  העיד

 . דעתו על  נעשה והכל להתקשרות  הרלוונטים האירועים

  דורון   על  אישי   באופן  גם  חלה,  ההסכם  במסגרת  ששולמו  כספים  של  ההשבה  חובת,  משכך

  בהסכם  שנקבע  כפי  מניותיהם  דילול  מתבטל  אם  שהרי,  ההסכם  מביטול  התעשרו  שאף  וקמחי

  עולה   ששווין  בחברות  מניות  ברשותם  יוותרו,  ההשקעה  סכום  את  ישיבו  לא  והחברות  ההשקעה

 . בהן  ההשקעה כספי הזרמת  נוכח

  ד "פ ',  ואח  אורן'  נ  מ"בע  בילדרס  קנדיאן  בריטיש  725/78  א"עב  נפסק,  הנזיקית  לחבות   באשר .82

 : כי 253( 4)לה

 לעניין  קונקלוזיבית  אינה  שלה  אורגן  ולפיכך  חברה  מנהל  פלוני  של  היותו  עובדת"

  פונקציה   אינם  והיקפה  בנזיקין  האחריות   עצם.  בנזיקין  האישית  אחריותו  קביעת

  כאדם   או  חברה  של  כאורגן  אדם  אותו  ידי-על  בוצעה  העוולה  אם,  הקביעה  של

, בנזיקין  חסינות  לו  מקנה  ואינ  חברה  של  אורגן  השאר  בין  פלוני  של  היותו.  פרטי

 כי ,  שנקבע  מקום,  חברה  של  המשפטית  אישיותה  מאחורי  להסתתר  יכול  הוא  ואין

  התמלאו   אם,  היא  לשאול  שיש  השאלה.  ידיו-על  בוצע  אחר  או  זה  נזיקין  מעשה

  נוסח ]  הנזיקין  פקודתב  המנויות,  העוולות  אחת  של  לקיומה  הנדרשים,  היסודות

  או   שממעשיו,  האדם  על  אישית  אחריות  תוטל,  חיובית  היא  התשובה  ואם[,  חדש

 ."פלונית אזרחית עוולה המרכיבים היסודות עולים ממחדליו

 (. 695, 661( 5)מח  ד"פ, מ"בע  סקיוריטי קאר' נ מ" בע אור צוק 407/89  א"ע: גם זה בענין ראה)

.   החברות  של  אורגנים   בהיותם  וקמחי  דורון  י" ע  אושרה,  האישיים  לצרכים  הכספים   משיכות .83

  סעיפים  לפי  הרשלנות  עוולת  של  היסודות  את,  הפחות  לכל,  ממלאים  אלו  שמעשים  נחזה,  אולם

  וקמחי   דורון  של  הזהירות  חובת  את  מפרים   הם  שכן[,  חדש  נוסח]  הנזיקין  פקודתל   36-35

  אינו  החברות  של הכספי  כשהמצב וזאת  נ .ד.א.ל  ובכללן  החברה משקיעי  כלפי בחברות  כאורגנים

 (.  בנקאיות חוץ  הלוואות ליטול שנאלצו בחברות  שמדובר יוזכר) יציב

  של   הכלכלי   המצב  אם  ולפיה,  המקביל  בתיק  גרוסמן  השופטת'  כב  כמסקנת  זה  בענין  נתי מסק

  הכספים  מקור,  יום  של  שבסופו  הרי,  כאלה  בהיקפים  כספים  ונמשכו   קשה  היה  החברות

 .ההשקעה מכספי הוא שנמשכו

  חבות   מקימות  אלא   בנזיקין   עוולה   רק   מהוות  אינן  כדין  שלא  האישיות   הכספים  משיכות .84

  שכר  לצרכי  שלא  האישיות   המשיכות   שכן,  במשפט  ולא   עושר  עשיית  עשית   מכח   גם  אישית

  אישי   באופן  חייבים  היו  וקמחי  הוא  כי  אישר  דורון ,  ובנוסף  וקמחי   דורון  של  התעשרות  מהוות 

  צוין .  בנקאיות  חוץ  הלוואות   במסגרת  החברה  עבור   כספים  להם   שלוו   שלישיים  לצדדים  כספים
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  מוטלת   שהיתה  חבות  ההשקעה  כספי  באמצעות  הוסרה  כן  ועל  ונפרע  אלו  מהתחייבויות  חלק  כי

 . זה באספקט גם  ההשקעה מכספי אישי באופן  נהנו הם,  לפיכך. אישי באופן וקמחי  דורון על גם

  כספי  החזר  בגין  וקמחי   דורון  של  אישית  חבות  שקיימת  מצאתי ,  לעיל  האמורים  הטעמים  מכל .85

 .  נ.ד.א.ל-ל  ההשקעה

 . זה סכום עד  כנגדו החיוב  יועמד, ₪  490,000 של לסך קמחי כנגד  התביעה  סכום  הגבלת  נוכח

  בהתאם   שכן  נ .ד.א.ל  כלפי  אלא ,  אישי  באופן  גריידי  כלפי  אינה  ההשבה  חובת   כי ,  להבהיר  יש .86

  כן   עשה  והוא  יקים  אשר  לחברה  זכויותיו  את  להמחות  גריידי  היה   יכול  ההשקעה  להסכם

 .  16.9.07 מיום  הזכות  המחאת  במכתב

(,  הממחה  שהוא )  גריידי  ידי  על  ולא(  הנמחית  שהיא)  נ.ד.א.ל  ידי  על  נשלח  זה  שמכתב  ,הוא  נכון

  לפגם   הסתייגות  כל  הובאה  ולא(  ידו  על  הנראה  וככל)  גריידי  דעת  על  נעשה  הוא  כי  ברי  אולם

  היה ,  אמת  בזמן,  לכך  מוסבת  היתה  דעתו  אילו  כי  בעדותו  הבהיר  שגריידי,  עוד  מה.  זה  טכני

 .  ידו על  נעשית הזכות ת שהמחא שאכן , מבהיר

 לסיכום:

  של  סך,  נ.ד.א.ל,  1  לתובעת  לשלם,  ולחוד   ביחד,  1-3  הנתבעים  את   מחייב  אני,  כן  על  אשר .87

  כתב   לתיקון  ועד(  20.9.07)  ההסכם  ביטול  ממועד  וריבית  הצמדה  הפרשי   ובצירוף  ₪  831,000

 (. 20.10.13) התביעה

  השיקים   ארבעת   של  הפרעון  ועדילמ  בהתאם   ₪  100,000  של  סך  לקזז  יש,  האמור  מהסכום .88

  בכפוף   וזאת(  30.1.08;  30.12.07;  30.11.07;  30.10.07)  דיסקונט  בבנק   שנוכו  ₪  25,000  ס"ע

 . בפועל התשלום לגובה ועד  בפועל שולם דיסקונט לבנק  הפסוק התשלום כי אסמכתא  להצגת

  את  התובעים  יבויש   אם  אלא(,  30.9.07  פרעון  למועד)  ₪  25,000  ס"ע ,  הנוסף  השיק  קיזוז  מתיר

 (. בגינו התשלום יקוזז לא שאז) הנתבעים לידי  המקורי השיק

  כתב   תיקון   ממועד   כדין  וריבית   הצמדה  הפרשי  יצטרפו ,  ₪  מליון   על   יעלה   שלא   בהיקף,  ליתרה .89

 .  בפועל  התשלום   מועד  ועד התביעה

  של   סך,  1  לתובעת  לשלם(  ל"הנ   עם  ולחוד  ביחד )  4  הנתבע  את  מחייב  אני ,  האמור  הסך  מתוך .90

  התשלום   מועד  ועד  התביעה  כתב  תיקון  ממועד   וריבית  הצמדה  הפרשי   בצירוף   ₪  490,000

 . בפועל

  ששולמו   כפי   אגרות  בגין  הוצאותיה  את  1  לתובעת  לשלם  הנתבעים  את  מחייב  אני,  בנוסף .91

  ועד   מהיום  כדין  וריבית   הצמדה  הפרשי  בצירוף  ₪  25,000  של  בסך  ד"עו   טרחת   שכר  וכן   בפועל 

 .  פועלב התשלום מועד

 .לצדדים הדין פסק את תשלח המזכירות

5129371 

54678313 

 , בהעדר הצדדים. 2014יולי   01ניתן היום,  ג' תמוז תשע"ד, 
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