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כן . וכל סעד אחר שבית משפט מוסמך לתתו, ביניים אחרות
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סמכותו האמורה לעיל של בית הדין תופעל . חלקים חלקים
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כן תביעותיהם מופנות כלפי נכסי התאגיד ולא כלפי נציגי 

אלא אם כן , לפי בעלי מניותיוהתאגיד הפועלים בשמו ולא כ
בית הדין סבור כי מנהלי או נציגי התאגיד או בעלי מניותיו 
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