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 בתי המשפט 
 יפו�בית משפט מחוזי תל אביב 8408/02בשא 

 531/02 הפ  נ:בתיק עיקרי
 23/06/02 ב:תארי  השופט יהודה זפט' כב ו:בפני
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 משיב המשיבי� ד"כ עו"י ב"ע  
  
 

 החלטה
 

במקרקעי� , לקיי� בית כנסת לבני העדה התימנית ברחובות" זכור ושמור"מטרתה של עמותת 
 .%23.3.93רחל בשארי על פי חוזה מ' ה על ידי הגבשהחזקה בה� הועמדה לרשות

  
כאשר , על השליטה בעמותה נטוש מאבק בי� קבוצת מתפללי� ובי� חלק ממייסדי העמותה

בדר* של מניעת קבלת , המייסדי� טועני� לזכות לשמר ביד� את השליטה בעמותה וברכושה
 .מתפללי� כחברי� בעמותה

  
ולטענת המבקשי� הוחלט באסיפה זו על קבלת כל , העמותה זומנה אסיפה כללית של %12.1.02ל

הטענה היא שבעקבות החלטה זו . המתפללי� בבית הכנסת המעונייני� בכ* כחברי� בעמותה
 . מתפללי� כחברי� חדשי� בעמותה14צורפו 

  
וכי לא , טועני� כי זומנה תחת לח+ פסול, המשיבי� כופרי� בחוקיות האסיפה הכללית הנטענת

 .עקבות האסיפה חברי� חדשי� לעמותהצורפו ב
 התקיימה אסיפה כללית של חברי העמותה ובה %11.3.02המשיבי� טועני� כי ב, למעלה מכ*

 . השני� הבאות5הוחלט להקפיא קבלת חברי� חדשי� לעמותה למש* 
  

ועל איסור , הבקשה שבפני היא לסעד זמני המורה על איסור כינוס אסיפות כלליות של העמותה
 .כ רחל בשארי"ה כלשהי  בשמה של העמותה בנושא ביטול ההסכ� בי� העמותה לבפעול

  
 .אני סבור כי על פני הדברי� המבקשי� יצאו ידי חובת� להראות סיכויי זכיה בתובענת�

  
והטענה כי הזימו� נעשה בשל לחצי� , ר העמותה"  זומנה על ידי יו%12.1.02האסיפה הכללית מ

 .ת בחוקיות הזימו�שהופעלו עליו אינה פוגמ
  

להצטר� כחבר ) ואפילו כזה המתפלל בחגי� בלבד(באסיפה זו הוחלט לאפשר לכל מתפלל 
  14ובה� , לקבל את כל המבקשי� להתקבל כחברי�, והחלטה זו חייבה את ועד העמותה, לעמותה

 .המבקשי� הטועני� לחברות בעמותה
  

 החברי� 14 ללא הזמנת %11.3.02לית מא� אמנ� אלו ה� פני הדברי� זימונה של האסיפה הכל
 .החדשי� נעשה שלא כדי� וממילא ההחלטות שנתקבלו באסיפה זו בטלות

  
ועל כ� ראוי להענות , במצב דברי� זה לא ברור מי ה� חברי העמותה ומי ה� חברי ועד העמותה

 .לבקשה
  

 .נית� בזה צו מניעה זמני כמבוקש
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 .ח לפי התוצאות בתיק העיקרי"ש 5,000ד בס* "ט עו"הוצאות הבקשה ושכ

  
 .כ הצדדי& בפקסימיליה"המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב

  
 .בהעדר הצדדי&) 2002 ביוני 23(ב "תשס, ג בתמוז"ניתנה היו& י

  
                                                                                 

 שופט, זפט. י
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 נוסח זה כפו� לשינויי עריכה וניסוח
 


