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לכבוד
מר משה דולגי ,
יו " ר הדירקטוריו  של חברת קר תל חי ) ישראל ( בע "מ ,
מ " מצודת זאב " ברחוב קינג ג ' ורג ' , 38
תל אביב

ב דואר אלקטרוני

הנדו :דו"ח ביקורת בעניי השכרת אול האירועי שבמצודת זאב
מכוח סמכותי שבסעי 131 $לחוקת הליכוד  ,הנני לפנות כלפיי %כדלקמ :
.1

כפי הידוע ל , %הובא לפתחי המידע כי בכוונת , %כיו " ר הדירקטוריו של קר תל חי ) ישראל (
בע "מ ) המהווה חברה פרטית שבבעלות ה מפלגה (  ,לעשות שימוש בסמכות %ו להשכיר לגור( זר
את אול( האירועי( המצוי בקומה השנייה בבניי הידוע כ) "מצודת זאב " ) השוכ ברחוב קינג
ג ' ורג '  38שבתל אביב (.

.2

אי לכ , %ביצעתי פנייתי כלפיי %לש( קבלת הסברי( בקשר ל כוונת %להעביר חזקה לגור( זר
באול( האירועי( האמור  .בתגובת ) %שניתנה בעל פה (  ,ציינת בפניי כי אול( האירועי( שוכ
בקומה השנייה ב " מצודת זאב "  ,ושטחו משתרע על  700מ " ר לער . %עוד ציינת בפניי  ,כי כיו(
מתנהל משא ומת ע( גור( זר לצור %גיבוש עסקה שתתבצע בא ופ הבא :
תחילה  ,ה גור( ה פרטי יישא בתשלו( בעבור שיפו +האול( ) בס %של שלושה מיליו  ,לער( %
והתאמ תו לייעוד של " מוזיאו " ) תו %שקר תל חי תישא בגובה תשלו( המע "מ עקב ההכנסה
הרעיונית מהתשלו( האמור ( .בתמורה לכ , %קר תל חי תעניק לתאגיד המפעיל את מוזיאו
ז ' בוטינסקי  ,זכות חזקה באול( האמור ) ללא תשלו( דמי שכירות חודשיי( ( למש %תקופה של
חמש עשר ה שני( .

.3

דהיינו  ,לפי מיטב הבנתי  ,הינ %עתיד לחתו( על הסכ(  ,שבמסגרתו קר תל חי תקבל הכנסה
בס %שלושה מיליו  ) ,שישולמו בדר %של ביצוע שיפו +של האול( (  ,וזאת בתמורה למת זכות
חזקה לגו  $חיצוני ) תאגיד זר ( לתקופה המשתרעת על חמש עשרה שני( ) כשבמקביל קר תל
חי תצטר %לשאת בעלות המע " מ בגי ההכנסה הרעיונית האמורה (.
ובתחשיב מופשט  :קר תל חי תאבד חזקה בנכס האמור למש %חמש עשרה שני(  ,בתמורה
לס %של שלושה מיליו שקלי( בניכוי סכו( המע " מ שהקר תזדקק לשאת בו ) כ %לפי
ההסכ( העתידי  .קרי  ,מדובר הלכה למעשה  ,בהסכ( שכירות של אול( האירועי( ה חולש על
 700מ " ר בלב תל אביב  ,למש %חמש עשרה שני(  ,בעבור ס %חודשי של  ) , 16,666בהפחתת
גובה המע " מ היחסי שיושת על הקר (.

.4

על בסיס הנתוני( האמורי(  ,הנני לציי בפניי , %תחיל ה  ,כי בהיות %נושא משרה ו יו "ר
הדירקטוריו של קר תל חי  ,הינ %חב חובת אמוני( רק לטובת האינטרסי( של הקר  ,ונאסר
עליי , %בתכלית האיסור  ,לשקול כל שיקול חיצוני או זר שאיננו נזק $לטובת ה של הקר  .א$
שיקולי( הנוגעי( לאינטרסי( של מפלגת הליכוד ) בעלת המניות בקר ( המתנג שי( ע(
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האינטרסי( של הקר עצמה ) כתאגיד עצמאי ( ) הינ( בגדר שיקולי( פסולי( ששומה עליי%
להימנע משקילת( .
ראה לעניי זה האמור על ידי בית המשפט ב ת " א ) ירושלי( (  ) 24936 /98קאזיו $ראוב נ '
קורנווי +יבגני  ,תק) של : 50 , ( 1 ) 2003
" ...על פי סעי זה  ,מוטלת עליו כדירק טור הח ובה לפעול בתו לב ולטובת החברה  ..לעניי
זה יפי ג היו דברי כבוד השופט חשי בהמ '  100/52חברה ירושלמית לתעשייה בע " מ נ '
יוס ואדוארד אגיו  ,פ " ד כר ו ' )  " : 887 ( 2מנהלי החברה משמשי שלוחי החברה ועושי
דברה  .במידה מסויימת ה נאמני החברה  ,וכמנהלי עליה ל כוו את מעשיה לטובת
החברה  ,ורק לטובתה  .שו אינטרס אחר  ,אישי  ,צדדי  ,אסור לו כי ישפיע עליה  ,ויסיר את
לב מאחרי החברה וטובתה " )עמ '  .( 889חובתו של מנהל הנה לפעול לטובת ה חברה תו
שרות ענייניה לפיכ  ,מנהל הפועל ביודעי שהוא מזיק לחברה  ,מפר חובתו כלפיה  .מנהל ,
הפ ועל ללא כל טע עסקי  ,בידעו שמעשיו יפגעו בחברה  ,מפר חובתו כלפיה " .
ולעניי חובת הנאמנות של הדירקטור יו ) לחברה בה הוא מכה  ,באופ הגובר על כל שיקול
וכל אינטרס נגדי של בעלי המניות ב אותה חברה ממש  ,ראה האמור על ידי בית המשפט ב ה " פ
) מרכז (  ) 19052  08  11עופר בר) חי נ ' שלמה פר +ואח ' ,תק) מח ) : 4576 , ( 4

"דירקטוריו החברה חייב לשקול שיקולי ענייניי לטובת החברה בכלל ובפרט מקו בו
קיי ניגוד אינטרסי בי בעל המניות לחברה ,הדירקטוריו חייב להעדי את טובת
החברה ואסור לו בשו פני ואופ לדאוג במקרה שכזה לאינטרס בעל המניו ת ,

שאחרת יחטא לתפקידו ולסמכותו  ..חברה הינה אישיות משפטית עצמאית ושונה מבעלי
מניותיה  .במקרי בה קיי ניגוד אינטרסי בי החברה לבי בעלי המניות  ,הדירקטוריו
חייב להעדי את טובתה של החברה ולא טובת של בעלי המניות ונושאי המשרה בה ".

ראה ג( האמור ב ה " פ ) תל) אביב (  41571  10  12דליה– חיה אשל נ ' אמיר משה אשל  ,תק) מח
: 36416 , ( 3 ) 2014
" חובת האמוני של הדירקטור מופנית כלפי החברה  ,ולא כלפי בעל המניות אשר מטעמו
מונה הדירקטור  .אומנ  ,אי לפסול דירקטור רק בשל היותו מייצג אינטרס של בעל מניות
בחברה  .א זאת כל עוד טובת החברה היא נר לרגליו ובתנאי שיפעיל את שיקול דעתו באופ
עצמאי  ,על פי החובות המוטלות עליו  ,ולא על פי הוראותיה של בעלי המניות " .. .טובת
החברה אינה חופפת בהכרח את טובת של בעלי המניות בה  .במצב בו דירקטור מכה
"הודות " להסכמתו של בעל מניות פלוני  ,אות חובות החלות על בעל המנ יות לנהוג בתו לב
ובדר מקובלת כלפי החברה בהפ עלת זכויותיו ובמילוי חובותיו  ..יחולו ג על הדירקטור
הנתו להשפעתו של אותו בעל מניות  ,ותמנענה בעדו מלהעדי את האינטרסי של " מטיבו "
על פני אלו של החובה בכללותה  ,זאת נוס על החובות המוטלות עליו כדירקטור ."...
.5

הנה כי כ  ,לפי שורת הדי  ,בכל עסקה הנוג עת ל נכסי הקר  ,עליי %לשקול תחילה את
האינטרס הכלכלי והתכליתי של טובת הקר בלבד ללא כל השפעה חיצונית או שיקול זר  ,ורק
במידה והעסקה נמצאה ראויה ותואמת את האינטרסי( של הקר כאמור  ,רק אז נית יהיה
לית משקל  ,א( בכלל  ,לאינטרסי ( של בעלת המניות של הקר ) היא מפלגת הליכוד ( .בכל
רח וב בן גוריון  , 33הרצליה ; טל  ; 052-2905663 .פקס  ; 153-522905663דוא " ל Shaigalily@hotmail.com :
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מקרה  ,שומה עליי %להימנע מלית משקל כל שהוא לאינטרסי( של תאגידי( זרי( או גופי(
חיצוניי( אחרי( .
.6

ובמקרה דנ  :כשנשאלת מהי התשואה הפוטנציאלית של אול( האירועי(  ,ציינת בפניי כי לפי
ניסיו העבר ) נכס מ סוג זה המ שתרע על  700מ " ר בלב העיר תל אביב  ,יש בו כדי להניב
תשואה פוטנציאלית של דמי שכירות בשווי מוער %שבי  , 50,000לבי  , 90,000לכל חודש
נתו  .וכשנשאלת מדוע בנסיבות כאלה  ,הינ %מנהל משא ומת על השכרת הנכס על בסיס
תשוא ה עתידית של דמי שכירות חודשיי( בס %של  , 16,666בלבד ) ועוד בניכוי עלות שווי
המע "מ ( תו %שמאליו ברור כי עסקה זו היא בגדר " הפסד עסקי " ) חסרת כל כדאיות כלכלית
עד כדי שהיא שקולה לויתור רעיו ני או מת תרומה רעיונית לגו $זר ) ציינת בתגובת ,%כי
במקרה הנדו נשקלו שיקולי( הקשורי( ע( הרצו לסייע לעמותת מכו ז ' בוטי נסקי בישראל
) עמותה זרה ועצמאית ( עת שהיא חפצה להרחיב את היק $המוזיאו  ,הקיי( כיו( בקומות
התחתונות שב " מצודת זאב "  ,ג( לתו %תוככי השטח שבאול( האירועי( האמור .
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תגובה זו  ,כפי שהובא ה מטעמ , %התקש י תי לקבל  ,היות ולא יעלה על הדעת שנושא משרה
בתאגיד יעדי $לכרות עסק ה בלתי כלכלית בנכסי התאגיד ) העולה לכדי ויתור או תרומה
רעיונית (  ,רק מחמת רצונו להטיב ע( גו $או תאגיד זר  .באשר  ,בחובת %כנושא משרה לפעול
לטובת האינטרסי( של קר תל חי בלבד  ,ובכלל זה  :למצות ולמקס( את התשואה והפירות
הנגזרי( מנכסי הקר ללא כל התחשבות בגחמת( של ג ופי( או תאגידי( זרי(  .כ %ג( פסק
בית המשפט העליו – ב רע "א  ) 2903 /13אינטרקולוני השקעות בע "מ ואח ' נ ' שמואל שקדי
ואח ' ,תק) על רעא : 2486 , ( 3 ) 3064 /13
" הדירקטוריו צרי לקבל החלטות שה בטובת) של החברה  .. .ככלל  ,בטובתה של החברה
למקס את נכסיה ובכלל זאת לנצל זכויות תביעה הקיימות לה  .לכ  ,נדרשת סיבה ראויה
להצדקת סירובו של הדירקטוריו לאכו זכות תביעה  .בהעדר) של סיבה כאמור ובקבלת
החלטה החורגת משיקול הדעת העסקי הרגיל – חורג הדירקטוריו מתפקידו ונוהג שלא על+
פי הנדרש ממנו  .נית א לטעו כי במקרה כזה ישנו חשש שהדירקטוריו  מונחה ממניעי
או משיקולי זרי  ; " .ועוד נפסק ג( כי  .." :חובתו של מנהל הנה לפעול לטובת ה חברה תו
שרות ענייניה לפיכ  ,מנהל הפועל ביודעי שהוא מזיק לחברה  ,מפר חובתו כלפיה  .מ נהל ,
הפועל ללא כל טע עסקי  ,בידעו שמעשיו יפגעו בחברה  ,מפר חובתו כלפיה  ) " .ראה  :ת"א
) ירו שלי( (  ) 24936 /98קאזיו $ראוב נ ' קורנווי +יבגני  ,תק) של . ( 50 , ( 1 ) 2003
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יתרה מזאת  ,מבקר המדינה כבר העיר ספציפית כי על קר תל חי  ,כתאגיד בבעלות מפלגת
הליכוד  ,לדאוג ולדרוש דמי השכירות ריאליי( בגי הנכסי( המצויי( בבעלותה  ,ותו %קבלת
חוות דעת שמאית בטר( כריתת עסקאות השכירות  .הערותיו של מבקר המדינה תועדו
במסגרת דו " ח מבקר המדינה מיוני  " : 2012דוח ביקורת על ניהול נכסי דלא ניידי של מפלגות
המיוצגות בכנסת "  ,בזאת הלשו :
" ..קר תל חי חוכרת מעיריית תל אביב בניי ובו  14קומות  .חלק מהבניי משמש את משרדי
מפלגת הליכוד וחלק ו האחר מושכר לגורמי שוני  .לקר תל חי הסכ ע חברת ניהול
ולפיו חברת הניהול זכאית לגבות את דמי השכירות מכלל הדיירי בבניי בתמורה לתחזוקה
שוטפת של כל הבניי ונשיאה בתשלומי חשמל  .בנוס  ,קר תל חי זכאית לשיעור מסוי
מדמי השכירות שגובה חברת הניהול  ,בהתא לתנא י המפורטי בהסכ האמור  .נמצא כי
קר תל חי לא תמחרה את השירותי שנותנת חברת הניהול ולא ביקשה חוות דעת של שמאי
רח וב בן גוריון  , 33הרצליה ; טל  ; 052-2905663 .פקס  ; 153-522905663דוא " ל Shaigalily@hotmail.com :
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בדבר דמי השכירות הראויי בבניי  .עוד נמצא כי הקר לא גבתה מחברת הניהול את
השיעור מדמי השכירות שהייתה זכאית לו  .הקר הסבירה שקיזזה שיעור זה כנגד תש לו
דמי שכירות שהתחייבה לשל על פי ההסכ עבור אול שאינו בשימוש  ,ואשר חברת
הניהול לא הצליחה להשכירו לאחרי  .הבדיקה העלתה כי הקיזוז האמור לא התבסס על
תמחיר אלא על הערכות בלבד  .משרד מבקר המדינה מעיר לליכוד ולקר תל חי כי היה
עליה לתמחר את שירותי חברת הניהול ולקבל חוות דעת על דמי השכירות הראויי עבור
חדרי בבניי  ,כדי לבחו את סבירות ההתקשרות ע חברת הניהול וכדאיותה הכלכלית .
עוד היה עליה לבדוק א מגיעי לקר חלק מדמי השכירות שגובה חברת הניהול  ,בהתא
להסכ הניהול  ,ולגבות את המגיע לקר " .
מבקר המדינה אמנ( נת  את הערותיו לעיל ביחס להתקשרות ע( חברת הניהול ובקשר לגובה
דמי השכירות של ה חדרי( המצויי( בקומותיו של הבניי הידוע כ " מצודת זאב "  ,והמושכרי(
כאמור מצד קר תל חי ל שוכרי( פרטיי(  .אול(  ,הערותיו תקפות מקל וחומר ג( ביחס
לאול( האירועי( שבנדו .
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א( כ  ,ו על בס יס כל אלו  ,מאליו ברור כי עצ( החלטת %לנהל משא ומת להשכרת אול(
האירועי( ה שוכ בקומה השלישית ל " מצודת זאב " )שלא על בסיס ה אינטרסי( הכלכליי( של
קר תל חי אלא על יסוד שיקולי( זרי( הנוגעי( לטובת ה של עמותת מכו ז ' בוטינסקי
בישראל (  ,במחיר בלתי ריאלי ) העולה לכדי " וית ור כספי " משמעותי ( וללא חוות דעת שמאית
) יש בה כדי ליצור חשש ל " הפרת אמוני( " ממשית מציד , %בכל הנוגע לאחריות %כנושא
משרה בקר תל חי .

. 10

אשר על כ  ,כבר בשלב זה ) ובטר( נכרתה העסקה האמורה ( אציי בזאת את מסקנותיי
והמלצותיי  .ו על פיה  :שומה עליי %כנושא משרה בקר תל חי להימנע מלבצע את עסקת
השכירות במתכונת שתוארה לעיל  ,ושומה עליי %להימנע מכל עסקת שכירות או העברת חזקה
של מי מנכסי הקר – ללא קבלת חוות דעת שמאית ווידוא כי מחיר השכירות ) מחיר
התשואה ( לא יפ חת באופ ממשי מ השווי הריאלי שבשוק החופשי  .יתרה מזאת  ,כל החל טה
הנוגעת להעברת חזקה של נכסי התאגיד לגור( חיצוני  ,חייבת שתהא מלווה בהחלטת
דירקטוריו בכתב ) בקוורו( הנדרש (  ,שתכיל פירוט ותיאור לגבי מיצוי ה ניסיו נות לקבלת
הצעות מחיר ככל שנית  ,ושתנמק מדוע נבחרה ההצעה שהדירקטוריו החליט לקבלה בסופו
של יו(  .כמו ג(  ,שתנמק את השיקולי( הכלכליי( והערכיי( ו כ תפרט את המטרה שלשמה
הוחלט לבצע את עסקת העברת החזקה .

. 11

אבקש , %אפוא  ,להודיעני בהקד( האפשרי  ,הא( בכוונת %לייש( את מסקנותיי והמלצותיי
לעיל  ,הג( נוכח סמכותי הפונקציונאלית לעקוב ו לבדוק את תיקו הליקויי( עליה( הצביע
מבקר המדינ ה לעיל ) סעי) 4 $א ()  ( 5לחוק הביקורת הפנימית  ,התשנ " ב)  ; 1992ה" פ ) תל) אביב (
 35152  01  14שי גלילי  ,עו " ד נ ' מפלגת הליכוד  ,תק) מח .( 1252 , ( 3 ) 2014

בברכה,
___________
גלילי שי ,עור די
מבקר מפלגת הליכוד
רח וב בן גוריון  , 33הרצליה ; טל  ; 052-2905663 .פקס  ; 153-522905663דוא " ל Shaigalily@hotmail.com :

