
 25.7.2021  תאריך חתימת הבקשה:

 לביצוע חלוקת ביניים בקשה

 

  43652-09-20חדל"ת                בבית המשפט המחוזי                                                                                                             

 בפני כב' השופט חגי ברנר                                                                                                                                 תל אביב יפוב 

 

 2018-:  חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"חבעניין

 החוק                                                                                             

 עו"ד אופיר נאור : ובעניין

 אי די בי חברה לפתוח בע"מנאמן               

 גרשט, עורכי דין-ממשרד נאור              

 לו ו/או שירן גורפיין ו/או מתן רינגע"י ב"כ עוה"ד רנן גרשט ו/או טלי ש              

 678906( תל אביב A)כניסה  6מרח' מיטב               

 03-5447405פקס:  ;03-5447404טל':               

 הנאמן                                                                                   

 פירעון ושיקום כלכלי: הממונה על הליכי חדלות ובעניין

 ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות

 , תל אביב2מרח' השלושה 

 הממונה

 

 לביצוע חלוקת ביניים דחופה בקשה 

לחלוקת דחופה  בקשההנאמן מתכבד בזאת להגיש לבית המשפט הנכבד לחוק,  239בהתאם לסעיף 

 כדלהלן: ביניים, במסגרתה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות

ה שנשייתם אינה לנושי החבר₪ מיליון  280של בסך ביניים  חלוקת להורות לנאמן לבצע (1)

היינו כל נושי החברה שתביעתם התקבלה  -מותנית בתוצאה של הליכים משפטיים עתידיים 

 .למעט הוכחות החוב שהוגשו מטעם המשיבים בבקשה לאישור נגזרת רוזנפלד

תביעות החוב שהוגשו מטעם המשיבים בבקשה  את לאשר את קביעת הנאמן לפיה יש לישום (2)

לכל דבר , ₪מיליון  200שלכל היותר לא יעלה על לאישור נגזרת רוזנפלד בסך כולל ואחד 

מבלי לפגוע בטענות ועניין, וזאת, עד לקבלת הכרעה בהליך הבקשה לאישור נגזרת רוזנפלד, ו

 .ו/או בזכויות

 רת.אלא אם נאמר אח אינן במקורכל ההדגשות שלהלן 

 

 ואלה טעמי הבקשה:
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 א. פתח דבר:

, שמקורו בניהול נכסי החברה וסדרת מימושים ₪מיליון  304-של כ כוםס צטברבקופת הנאמן ה .1

 שבוצעה על ידי הנאמן.

 יםלנושים מעת לעת ובהקדם האפשרי, כספ על הנאמן לחלק)א( לחוק, 239בהתאם לסעיף  .2

 שהצטברו בידו ממימוש נכסי קופת הנשייה.

הוראות החוק והכספים שנצברו בקופה, כמו גם לאור עמדתם הברורה של נושי החברה לאור  .3

המהותיים, מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'(, לפיה הם מעוניינים בביצוע חלוקת ביניים, מוגשת 

 בקשה זו.

 .22.7.2021העתק תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'( מיום  – 1נספח 

לל את הסכום המופקד היום בקופת הנאמן, את קמשבמסגרת הבקשה סכום החלוקה המבוקש  .4

נכסי החברה אשר טרם מומשו ואת הכספים הדרושים לצורך המשך הליך הפירוק )ובכלל כך, 

לצורך ביצוע החקירות, ניהול ההליכים המשפטיים אם וככל ויינקטו, והוצאות תפעול ושכר 

 טרחה(.

אשר שבין תביעות החוב אשר הוגשו לנאמן, מצויות גם שתי תביעות חוב מותנות, לנוכח העובדה  .5

מהלכים הקשורים  , ועל מנת שלא לעכבבבקשה לאישור נגזרת רוזנפלדהוגשו על ידי המשיבים 

לאשר את קביעת הנאמן לפיה יש לישום את מתבקש בזאת בית המשפט הנכבד  בתיק הפירוק,

יבים בבקשה לאישור נגזרת רוזנפלד בסך כולל ואחד שלכל תביעות החוב שהוגשו מטעם המש

לכל דבר ועניין, וזאת, עד לקבלת הכרעה בהליך הבקשה ₪, מיליון  200היותר לא יעלה על 

 .מבלי לפגוע בטענות ו/או בזכויותלאישור נגזרת רוזנפלד, ו

 

 :הליך ההזמנה להציע הצעות לרכישת מניותיה של החברה ו/או פעילותה ו/או נכסיה. ב

עדכן הנאמן את בית המשפט הנכבד בדבר פרסומה של הזמנה להציע הצעות  9.6.2021ביום  .6

 "(.ההזמנהו/או נכסים ו/או פעילות של החברה )להלן: " לרכישת מניות

ן על מנת לעניין גופים שונים אשר מלאחר שבעת האחרונה פעל הנא , בין היתר,הזמנה זו פורסמה .7

לרבות מכירתם כמקשה אחת, ובמקביל נעשו פניות סבר כי עשויים להתעניין בנכסי החברה, 

 ובחו"ל.לנאמן על ידי גופים שונים, הפועלים בארץ 

בהמשך לשיחות ולפגישות שנערכו עם המציעים ועם נציגיהם, ועל מנת לקדם את הליך המכירה,  .8

התבקשו המתעניינים ברכישת מניות ו/או נכסים ו/או פעילות של החברה, להעביר את 

. מכתב זה נשלח למתעניינים ובד בבד פורסם באתר 12:00בשעה  13.7.2021הצעותיהם עד ליום 

 מופעל על ידי הנאמן.האינטרנט ה
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ל הנאמן מצד צדדי ג' ומציעים פוטנציאליים, הוחלט להאריך את צלאור פניות שנתקבלו א .9

המועד האחרון להגשת הצעות לרכיבת מניות ו/או נכסים ו/או פעילות של החברה, כך שאלה 

 .12:00בשעה  20.7.2021יוגשו לנאמן עד ליום 

 .11.7.2021-ו 8.7.2021הימים למתעניינים מ יםהמכתבי העתק – 2נספח 

 הבאות: פניותבידי הנאמן התקבלו ה .10

 הצעתה של חברת ברטורא מרכזי קניות בע"מ. .א

 הצעתו של מר שמעיה רייכמן. .ב

 הצעת להב אל אר ואיליק רוז'נסקי. .ג

 בע"מ וחברות הבנות שבשליטתה.וואן הצעת ווליו קפיטל  .ד

 הצעת משקיע אירופאי. .ה

 הנאמן. אל הפניות אשר נשלחוהעתק  – 3נספח 

, אם על ידי פניותהתקיימה אסיפת מחזיקי אגרות חוב במסגרתה הוצגו ה 21.07.2021ביום  .11

 הנאמן ואם על ידי נציגי המתעניינים אשר בחרו להשתתף באסיפה, והשיבו לשאלות המחזיקים.

אמן להורות לנ 99.2%נערכה אסיפת מחזיקי אג"ח ט' במסגרתה הוחלט ברוב של  22.7.21ביום  .12

  בקופה. יםמתוך הכספים שנמצאם לפעול לקידום ביצוע חלוקת ביניי

ברכישת מניות ו/או פעילות ו/או נכסי החברה על המתעניינים פרסם מתווה לפיו בכוונת הנאמן ל .13

אשר ייבחנו על ידי הנאמן ובמידת הצורך, יגיש הנאמן לגביהן  להגיש הצעות מגובשות ומחייבות,

 בקשה מתאימה למתן הוראות.

בין היתר לפי שגם לצורך תהליך  אין בתהליך המכירה כדי לעכב את הצורך בהכרעה בבקשה זו, .14

המכירה יש הכרח לקבוע את שיעור הנשייה המותנית במסגרת תהליך קבלת ההחלטות ובכלל, 

קבלת איזו מההצעות שמבקשים לקדם חלוקה כאמור על פני  'מחזיקי אגח טובפרט נוכח עמדת 

 .שהתקבלו עד כה

 

 

 הנשייה בחברה מצבת. ג

 . תביעות החוב שהוגשו לידי הנאמן1ג.

 .עות החוב חלף לפני כשלושה חודשיםהמועד האחרון להגשת תבי .15

 :נט-באמצעות מערכת הממו , אשר הוגשו במועדהחוב להלן יפורטו תביעות .16
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 סכום התביעה
 ח"בש

 תובע מעמד

                           
 15,946  

דין  
 קדימה 

 כלל חברה לביטוח
520024647 

                          
140,021  

דין  
 קדימה 

 כלל פנסיה וגמל בע''מ
512244146 

                 
 רזניק פז נבו )סדרה יד( מובטח    932,392,119

                           
 פרומתאוס ייעוץ כלכלי בע"מ רגיל    74,149 

514979467 

                           
 גלובוס תרגומים בע"מ רגיל    97,677 

515012821 

                    
 חברת השקעות דיסקונט בע"מ רגיל    11,519,712

520023896 

                    
ישראייר תעופה ותיירות בע"מ  רגיל    16,750,678

511483133 

                    
 אידיבי תיירות רגיל    16,750,678

520005315 

                           
 דיזנהאוז יוני תורס בע"מ רגיל    40,611 

512670688 

                 
 רגיל    913,797,090

הרמטיק נאמנות בע"מ עבור 
 סדרה ט'

510705197 

                          
 מטרי מאירי ושות' עורכי דין רגיל    240,183

557913449 

                           
 גיורא ענבר רגיל    71,899 

                           
 ארי קנטרביץ' רגיל    54,006 

                           
 אלינה רונן פרנקל רגיל    68,796 

                           
 נס א.ט בע"מ רגיל    43,746 

                          
 גיזה אבן זינגר רגיל    103,000

                           
 פישר בכר חן ושות' רגיל    31,175 

              
 סומך חייקין רגיל    1,472,564,000

              
 מישל דהן ואח' רגיל    1,988,375,000

                           
 משה טרי רגיל    23,800 

                          
 קנית השלום השקעות בע"מ רגיל    798,368

 

נפרע ₪ מיליון  165-בהיקף של כ - טו( של החברהמלוא החוב למחזיקי אגרות החוב )סדרה  .17

 במלואו.

4



החלק הארי של החוב למחזיקי אגרות החוב   - באשר לתביעת החוב של אגרות החוב )סדרה יד'( .18

)סדרה יד'( שולם, תוך שדין ודברים שהתנהל בעניין יתרת החוב שנותרה במחלוקת הסתיים, 

בין בעניין זה להצבעת מחזיקי אגרות החוב )סדרה יד'(, פשרה שהושגה  ובזמן הקרוב תועלה

הצדדים, אשר כפופה לאישורו של בית המשפט הנכבד. הלכה למעשה מלוא החוב והוצאות 

הכינוס מכוסים במלואם בכספים המצויים בידי כונסי הנכסים מטעם סדרה יד, עוה"ד רענן 

 שיפה כספית כלשהי בגין הוכחת חוב זו. קליר ואלון בנימיני, כך שבכל מקרה אין ח

באשר לתביעות החוב אשר הוגשו על ידי ישראייר תעופה ותיירות בע"מ וכן על ידי אידיבי  .19

תביעות חלק הארי מהחוב הנתבע במסגרת ביחס למדובר בתביעות חוב חופפות.  – תיירות בע"מ

לרכישתה של ישראייר, אשר אושרה על  BGIלהצעת קבוצת  2.6אלה יוזכר, כי בהתאם לסעיף 

התחייבה לוותר על יתרת החוב אשר ישראייר  BGI, 1.1.2021ידי בית המשפט הנכבד ביום 

 מיליון דולר ארה"ב. 5-הנאמד על סך של כ חברההעמידה ל

, בהקדם תביעות החובמלא הנאמן פועל להשלמת ההכרעה ב - השלמת ההכרעה בהוכחות החוב .20

 הנאמן מנהל . בנוסף,עם מנהליה הקודמים של החברה בעניין תביעות החוב ובכלל כך נועץ גם

מו"מ עם חלק מהנושים בנוגע לתביעת החוב שהוגשה על ידם על מנת לייתר ניהולם של הליכים 

 משפטיים.

בשים לב לאמור לעיל, ולאור תביעות החוב המותנות, בזהירות המתבקשת, מעריך הנאמן כי  .21

 מצבת הנשייה בחברה נמוכה באופן משמעותי ממצבת תביעות החוב שהוגשו לידיו. 

 

 המשיבים בבקשה לאישור נגזרת רוזנפלד – תביעות החוב המותנות. 2ג.

הנאמן הינן תביעות חוב מותנות, להלן תובא לאור ששתיים מתביעות החוב אשר הוגשו לידי  .22

 התייחסות לאותן תביעות חוב.

המשיבים בתביעה : "יחד )להלןואח' סומך חייקין ומישל דהן הוגשו על ידי תביעות חוב אלה,  .23

 : ₪מיליארד  3.46-כולל של כ, בסך "(הנגזרת

              
 סומך חייקין רגיל    1,472,564,000

              
 מישל דהן ואח' רגיל    1,988,375,000

 העתק תביעות החוב המותנות )ללא נספחיהן(. – 4נספח 

המשיבים בתביעה מדובר בתביעות חוב שלא רק שהן מותנות אלא שהן גם חופפות לאור ש .24

  ת.הנגזרת הגישו את תביעות החוב המותנות למקרה שבו יחויבו בהליך התביעה הנגזר

יתירה מזו, הפער הכספי בין הוכחות החוב הללו לא ברור, לפי שהללו משיבים באותו הליך בגין  .25

 הגשתה. את אותה תביעה שמבוקש לאשר 
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בבקשה לאישור הגשת  משיבים בתביעה הנגזרת הם, כזכור, המשיבים והמשיבים הנוספיםה .26

השקעות דיסקונט בע"מ )להלן: בשם חברת  אשר הוגשה נגדם על ידי רוזנפלד ואח'תביעה נגזרת 

 .19728-06-20פר"ק בתיק  "(דסק"ש"

 1.25-הליך התביעה הנגזרת עוסק בשתי טענות עיקריות: חלוקה אסורה כביכול בהיקף של כ .27

שדסק"ש חילקה לבעלי מניותיה לפני כעשור, וטענה בקשר עם רכישה של מניות ₪ מיליארד 

, וחשוב רק הטענה הראשונה רלוונטית לחברה באותה עת.₪ מיליון  423-שופרסל בהיקף של כ

להדגיש כי אין המדובר בטענה לחלוקה שאינה עומדת במבחן יכולת הפרעון, אלא רק לחלוקה 

 .שלפי הנטען אינה עומדת במבחן הרווח

בשלב זה טרם הוכרעה בקשת . לחברה לשלוח הודעת צד ג' ביקשו המשיבים בתביעה הנגזרת .28

גם בקשת האישור להגיש תביעה נגזרת . לשלוח הודעת צד ג' לחברההמשיבים בתביעה הנגזרת 

 בשם דסק"ש טרם הוכרעה.

הנתבעים  בחרו₪, מיליארד  1.25על סך של שהחלוקה העומדת במרכזו של ההליך עומדת  למרות .29

)בגין  שכל אחת מהן עולה על גובה הסכום הנתבע, בסכומים שונים, שתי תביעות נפרדותלהגיש 

 .₪מיליארד  3.46-כולל של כבסך  –רכיב החלוקה( 

ן אשר קיים חשש בנוגע למניעים העומדים מאחורי הגשתומותנות, ות חופפמדובר בתביעות חוב  .30

בכדי  תביעות חוב אלה, ובכלל כך כי הגשתן נועדה להפעיל לחץ פסול על החברה ועל נושיה של

 . שתהיה שהללו ישתתפו במסגרת פשרה עתידית, אם וככל

מותנית בתוצאות ההליך המשפטי שמתנהל כנגדם וכן  על כל פנים מדובר בנושים שתביעתם .31

 להכרעה שתינתן בעניין בקשות למשלוח הודעות צד ג' כנגד החברה.

לעמדת הנאמן, דין הבקשה למשלוח הודעות צד ג' כנגד החברה להידחות מטעמים שונים, לרבות  .32

בנוגע למניעים העומדים , ולמרות החשש בית המשפט העליוןצו חוסם שאושר על ידי לנוכח ה

 .מאחורי הגשת תביעות החוב

( 20.4.19)פורסם בנבו,  אורבנקורפ אינק נ' כונס הנכסים הרשמי 44348-04-16בפר"ק )ת"א(  .33

עמד בית משפט נכבד זה על האופן שבו יש לשקלל את "החוב הרעיוני" של הנושים המותנים בעת 

 יבידנד ביניים.ולצרכי חלוקת ד

נקבע כי מדובר בנושים מותנים שתביעתם אינה מופרכת, ולפיכך יש להותיר בקופת  זה בפס"ד .34

-הנשייה סכום שמבטא את הדיבידנד שישולם לנושה המותנה בהנחה שאותו נושה מותנה יזכה ב

 מתביעתו.  70%

ורק לצרכי החלוקה הערכה זו היא אך כי "להחלטתו  21בפס' עם זאת בית המשפט הנכבד הדגיש  .35

הנוכחית, ויהיה מקום לשוב ולבחון אותה בכל פעם מחדש כאשר תעמוד על הפרק חלוקה 

, שכן בינתיים עשויות לחול התפתחויות כאלה ואחרות בנוגע לתביעות נגד איפקס ובנוגע נוספת

 ".לתביעת פכטהולד, שיאפשר הערכה מושכלת יותר של שיעור נשייתם המותנית
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החוב  - בנסיבות שלפנינו, בשונה ממקרה אורבנקורפכי  דגיששוב להחיל, מעבר לאמור לע .36

 רק לאחר שיתקיימולהתגבש ולהפוך לחוב ממשי ל עלוהמותנה של המשיבים בתביעה הנגזרת 

 :"(המשוכות חמש" )להלן: התנאים שלהלן כל במצטבר

בית המשפט שדן בתביעה הנגזרת יאשר למבקשים להגיש תביעה  - הראשונה המשוכה .36.1

 נגזרת בשם דסק"ש נגד המשיבים בתביעה הנגזרת;

נגד המשיבים אישור בתביעה הנגזרת של מבקשי ההתביעה הנגזרת  - השניה המשוכה .36.2

 תתקבל לגופה;

בית המשפט שדן בתביעה הנגזרת יפסוק סעד כספי לחובת  - השלישית המשוכה .36.3

 1.25-, קרי, כמבקשי האישור על ידי הנטעןבהיקף הכספי  ,בתביעה הנגזרתהמשיבים 

 ;₪מיליארד 

ימצא כי קיימות עילות טובות בדין בתביעה הנגזרת הדן בית המשפט  - הרביעית המשוכה .36.4

 למשיבים בתביעה הנגזרת לשלוח הודעת צד ג' לחברה;שבהסתמך עליהן ניתן לאשר 

הודעת צד מלוא את לגופה יקבל בתביעה הנגזרת הדן בית המשפט  - המשוכה החמישית .36.5

טענות שהנאמן הביע עמדתו לגביהן ואשר  – ג' של המשיבים בתביעה הנגזרת נגד החברה

לצורכי בקשה זו ברי כי יילקחו בזהירות ולא באופן נחרץ לאור שהן תלויות ועומדות בפני 

 .בית המשפט בהליך הנגזרת

כדי שהחוב המותנה  במצטבר נדרשים להתקייםצטברים מהנה כי כן, לא פחות מחמישה תנאים  .37

וזאת, מבלי לשכלל את אפשרויות הליכי  של המשיבים בתביעה הנגזרת יתגבש לחוב ממשי.

 הערעור בהם הצדדים עשויים לנקוט אשר יהוו משוכות נוספות אותן יש לעבור.

מאוד  נמוך –הסיכוי להתממשות כל חמשת התנאים במצטבר כי , הנאמן סבור הענייןבנסיבות  .38

 . , וזאת בעיקר לאור העמדות של המשיבים עצמם והדברים שהם עצמם טוענים בלהטעד אפסי

תמימות דעים בין הנאמן לבין המשיבים  קיימתכי לפחות לגבי שלוש המשוכות הראשונות ברור  .39

עילות התביעה כלפיהן הן עילות חלשות שסיכוייהן להפוך לפסק דין כנגד  כיהנגזרת  בתביעה

 .נמוכים עד אפסיים –המשיבים 

 2, שצורפה כנספח סומך חייקין לבקשת האישור בתביעה הנגזרת לתשובת 1כך למשל, בפס'  .40

הגם שבקשת האישור אוחזת עמודים נאמר כך: " ומך חייקין,שהוגשה על ידי ס 55ה לבקש

רבים, כולל נספחים, "חוות דעת" וכו', הרי שבבסיסה, מדובר בבקשה שעניינה טענה בסיסית 

אחת )ומופרכת(, הנשענת על טעויות הטעיות גסות, השזורות בכל טענות המבקשים, לגבי מצב 

את המוץ מן הבר  י שנראה בתגובה זו, לאחר שנבורהדברים העובדתי והמשפטי בענייננו. כפ

בתוך בליל הטענות שהעלו המבקשים בבקשתם, ולאחר שנעמיד את הדברים על דיוקם, יתברר 

וכמובן שדברים דומים נמצאים  .)ההדגשה במקור( "אין בהליך זה דברבאופן הפשוט ביותר כי 

 לתביעת החוב מטעמם.  4גם בתשובה מטעם מישל דהן ואח' שצורפה כנספח 

שמאפשרת ומצדיקה שלא  במידה ךלהתממשות כל התנאים במצטבר נמו הסיכוילכל היותר  .41

 .לעכב בקופה סכומים כלשהם לטובת תביעות החוב המותנות של הנושים בתביעה הנגזרת
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הנאמן הבהיר את עמדתו בקשר עם סיכויי ההליך האמור הן במסגרת כתבי הטענות שהוגשו  .42

בהליך דנן, והן במסגרת העמדה שהגיש בבית המשפט שדן שבהליך של התביעה  55בבקשה 

 , במסגרתה התנגד לבקשה לאישור משלוח הודעת צד ג' לחברה.הנגזרת

לאור שהנאמן הינו בעל תפקיד הפועל בפיקוח בית חשוב להביא לידיעת בית המשפט הנכבד כי  .43

מנת שנושי החברה לא יהוו בבחינת בני המשפט, לאור הזהירות המתחייבת בנסיבות העניין ועל 

ערובה של המשיבים בתביעה הנגזרת ותתאפשר ביצועה של חלוקה לנושי החברה, בא הנאמן 

 בדין ודברים עם המשיבים בתביעה הנגזרת.

הציע הנאמן כי ככל ובסופו של יום, על מנת לנסות ולייתר מחלוקות,   - הצעת הנאמן לפשרה .44

בתשלום כלשהו  יפסק כי החברה תחויבומבלי שיהיה בכך על מנת לגרוע מכל טענה ו/או זכות, 

לנתבעים במסגרת הליך התביעה הנגזרת, יוכלו הנושים להיפרע מכספים שיתקבלו כתוצאה 

כתוצאה כן מסכומים שיתקבלו ו IDBGממימוש הנכס בלאס וגאס המוחזק בעקיפין על ידי 

)לרבות ככל ויינקטו הליכים  אשר יינקטו, ככל ויינקטו על ידי הנאמן מניהול הליכים משפטיים

, וכי הסכמה זו תיוותר על ידי בעל השליטה לחברה(₪ מיליון  140-בנוגע לסוגיית הזרמת ה

בתוקפה לשנה נוספת שבסיומה יוכל הנאמן להגיש בקשה בעניין בהתאם לנסיבות שיהיו באותה 

. מודגש כי אין באמור על מנת להוות עמדה לעניין ת כאמור(עת )אם וככל שיהיו שינויי נסיבו

אם וככל  אלה להליכים ביחס כלשהי עמדה ולהוות הליך החקירות שמנוהל על ידי הנאמן

 ויינקטו.

המשיבים סרבו להצעה זו, תוך שברור לנאמן כי המטרה  - סירוב המשיבים להצעת הנאמן .45

האמיתית של הנתבעים היא להפוך את תיק פירוק אידיבי כבן ערובה עד להכרעת התיק, על מנת 

לייצר לנאמן זהות אינטרסים לפעול לסילוק התביעה ואף להשתתף בפשרה אם וככל שתהיה 

 )וזאת בניגוד גמור לעמדת הנאמן(.

 

 מן לשום את תביעות החוב המותנותד. סמכותו של הנא

לא הושגה הסכמה בין הצדדים בנוגע לתביעות החוב המותנות, ועל מנת שלא לעכב  בנסיבות בהן .46

, ובכלל כך, להפוך את יתר נושי החברה בבחינת "בני ערובה" מהלכים הקשורים בתיק הפירוק

 לשום את תביעות החוב המותנות.  קמה חובתו של הנאמן, של המשיבים בתביעה הנגזרת

לפיו על הנאמן לעכב תחת ידו ולא לחוק )ג(  239סעיף  לסמכותו של הנאמן לעשות כן, מבוססת ע .47

 לחלק תשלום חוב עבר שתביעת החוב לגביו הוגשו וטרם אושרה:

 חלוקות ביניים"

כספים , ובהקדם האפשרילנושים, מעת לעת  הנאמן יחלק  )א( .239

 חלוקת ביניים(. –)בסימן זה  ממימוש נכסי קופת הנשייה שהצטברו בידו

לפני כל חלוקת ביניים יפרסם הנאמן הודעה על כך בדרך שיקבע  )ב(

 השר.

הנאמן יעכב תחת ידו ולא יחלק בחלוקת ביניים סכומים הדרושים  )ג(

 :לאחד מאלה
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וכן תשלום  תשלום חוב עבר שתביעת החוב לגביו הוגשה וטרם אושרה (1)

עבר שתביעת החוב לגביו טרם הוגשה אם ידוע לנאמן על קיומה ועל חוב 

 כך שיש סיכוי סביר שתאושר;

 .מימון הוצאות הליכי חדלות הפירעון (2)

נושה שתביעת החוב שלו אושרה לאחר חלוקת ביניים, ישלם לו   )ד(

 ."הנאמן כל סכום שלא קיבל באותה חלוקה, לפני כל חלוקה נוספת

סבור הנאמן כי בנסיבות העניין, , ועל מנת שלא לעכב מהלכים בתיק הפירוק, בהתאם לאמור בדין .48

יש לישום את תביעות החוב שהוגשו מטעם המשיבים בבקשה לאישור נגזרת רוזנפלד בסך כולל 

לכל דבר ועניין, וזאת, עד לקבלת הכרעה בהליך ₪, מיליון  200ואחד שלכל היותר לא יעלה על 

וזאת, בהתאם לנימוק , פלד, ומבלי לפגוע בטענות ו/או בזכויותהבקשה לאישור נגזרת רוזנ

 שלהלן.

"החוב  את לקבוע ישחלוקת דיבידנד ביניים  לצורךבית המשפט הנכבד סבר ש אורבנקורפ בעניין .49

 הנחה תחתשנתבע, וזאת  מהחוב 70% של בשיעורבאותו עניין  המותנות התביעות של" הרעיוני

 )הנחה שספק אם מתקיימת בענייננו(. מופרכות בתביעות מדובר שאין

 המשיבים של המותנות החוב תביעות על 70% של מחמירמקדם  מחילים, גם אם בענייננו .50

 אחת מחמשת המשוכות, כהגדרתן לעיל. כל על להחילו שיש הרי, הנגזרת בתביעה

 70% כפול( השלישי)לתנאי  70% כפול( השני)לתנאי  70% כפול( הראשון)לתנאי  70%: דהיינו .51

 .16%( כך שהמקדם הסופי עומד על החמישי)לתנאי  70% כפול( הרביעי)לתנאי 

תחת  – הנגזרת בתביעה המשיבים של" הרעיוני"חוב ה לקביעת הרלוונטי שהמקדםאפוא  יוצא .52

 .16%עולה על  ואינ – אורבנקורפשל פס"ד  70%יישום הקביעה של  תוךהנחה שמרנית וזהירה 

אותה חוב נפרדות בגין  תביעות שתיבתביעה הנגזרת הגישו  המשיביםכן, יש לשים לב כי  כמו .53

 החלוקה)טענת  לחברה הרלוונטית הטענה שוויהנ"ל יש ליישם על  המקדם את, ואולם. תביעה

 שתי על ולא אחת פעם רק ליישמה יש ממילא(. ₪ מיליארד 1.25-כ של בהיקף כביכול האסורה

 התביעה סכום על לעלות יכול אינוהמותנות  התביעות יקף. שכן, הבכפל שהוגשו התביעות

 .העיקרי

על סכום התביעה  16%כי יש להחיל את המקדם של –האמור לעיל, הנאמן סבור  בהינתן .54

 ₪. מיליארד  1.25 –הרלוונטי כביכול 

 200, על הסך של היותר לכל, לעמוד יכולבתביעה הנגזרת  המשיבים כלהרעיוני" של  חוב"ה, כך .55

  .₪מיליון 

 

 . נכסיה של החברהה

יצוין כי עם מינויו של הנאמן, קופת ₪. מיליון  304-בקופת החברה מופקד כיום סך של כ .56

  החברה היתה ריקה כמעט ומנתה מספר בודד של מיליוני שקלים.
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בימים הקרובים תושלם הסדרת יתרת החוב למחזיקי אג"ח יד, ובהתאם אמורים להתקבל בידי  .57

ע.נ.  מיליון ש"ח 58-כבשיעור של  'נוספים, וכן אגרות חוב מסדרה ט ₪מיליון  30 -הנאמן כ

)פעולה שתביא להפחתת החוב לאגח ט באופן יחסי  'ששועבדו גם הם להבטחת החוב לאגח יד

 לאותן איגרות חוב(. 

כספים שהושגו כתוצאה  -המקורות העיקריים של הכספים שנצברו בקופת הנאמן הינם שניים  .58

מסדרת מימושים שבוצעה על ידי הנאמן וכן הודות למאמצי הנאמן להוריד את הוצאות ההנהלה 

בודדים בשנה, ₪ והכלליות של החברה מסך של עשרות מיליוני שקלים בשנה לסך של מאות אלפי 

 ן.כפי שיפורט להל

 מיליוני שקלים בשנהעשרות חיסכון מצטבר של . 1ה.

חל ממועד מינויו של הנאמן, פועל הנאמן על מנת לנהל את החברה בצורה היעילה ביותר תוך ה .59

ניסיון להביא לצמצום הוצאותיה של החברה עד כמה שניתן בד בבד עם מימוש נכסי החברה, 

 אשר טרם הושלם.

הוגשו מטעם הנאמן מעת לעת לבית המשפט הנכבד, הנאמן כפי שפורט במסגרת הדוחות אשר  .60

הביא לצמצום משמעותי של הוצאות החברה כאשר במסגרת צמצום זה פעל הנאמן להפסקת 

חובות הדיווח של החברה, לפינוי משרדי החברה במשרדי עזריאלי והפסקת ההתקשרות עם 

 השירותים של החברה ועוד.המשכירה, הפסקה מיידית של כלל ההתקשרויות עם הספקים ונותני 

הנאמן וצוותו סיפקו כן, העמיד הנאמן את משרדו ואת הצוות שעובד איתו לטובת החברה.  .61

לאורך תקופת הדוח מעטפת שירותים כוללת, לרבות שירותים משפטיים, אשר ייתרה את הצורך 

רות עשאשר הובילו בסופו של יום לחיסכון של  בהמשך העסקתם של משרדי עורכי דין רבים

 !!מיליוני שקלים בשנה

 סדרת מימושים שבוצעו בתוך פחות משנה ממועד מינויו של הנאמן. 2ה.

במהלך התקופה שממועד מינויו של הנאמן, ביצע הנאמן סדרה של מימושים, אשר הובילו לכך כי  .62

בקופת הנאמן הצטבר סכום אשר יאפשר את החלוקה המבוקשת במסגרת הבקשה הזו, ובכלל 

 כך:

 ממניותיה של ישראייר תעופה ותיירות בע"מ.  75%מימוש  .א

 מימוש האחזקות במודיעין אנרגיה. .ב

, וכן השלמת מימוש ממניות חברת השקעות דיסקונט בע"מ 12.12%-מימוש שעבוד על כ .ג

נוספים שבהם שימש הנאמן כבעל תפקיד מפקח בשיתוף פעולה עם כונסי  70%שעבוד על 

 .הנכסים מטעם אגח יד

וגביית מתן צו הפירוק פים נוספים שמקורם מהשבת כספים ששולמו לצד ג' ערב קבלת כס .ד

 תשלומים להם היתה זכאית החברה.
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על מנת שלא לסרבל בקשה זו, ולאור שכלל המימושים בוצעו בפיקוח בית המשפט הנכבד  .63

ובאישורו, וכן פורטו במסגרת הדוחות אשר הוגשו מעת לעת על ידי הנאמן, בית המשפט הנכבד 

 חות אשר הוגשו מטעם הנאמן במסגרת התיק שבכותרת.מופנה בזאת לדו

 וכספים שעוד צפויים להתקבל בקופת הנאמןנכסים אשר טרם מומשו . 3ה.

מלאכת מימוש הנכסים בחברה טרם הושלמה ובידי החברה קיימות אחזקות נוספות אשר נותרו  .64

 להלן: למימוש, בד בבד עם כספים אשר עשויים להיות משלומים לחברה, בהתאם למפורט

אשר אושרה על ידי בית  BGI)אשר בהתאם להצעתה של  - ממניות חברת התעופה ישראייר %25 .65

 ,77בבקשה מס'  27.6.2021וכן בהתאם להחלטת בהמ"ש מיום  1.1.2021המשפט הנכבד ביום 

תקנה  BGI, לפיהן PUT(. ביחס למניות אלה, יוזכר כי קיימת אופציית BGIיתכן ויומרו למניות 

לחייב את בעלת השליטה בה ו/או בעלי השליטה בבעלת השליטה )חברת רמי לוי  PUTאופצית 

₪. מיליון  40,500,000ו/או חברת טעמן שיווק מזון בע"מ( לרכוש את המניות בסך כולל של 

חודשים ממועד ההשלמה, כמפורט  24תהא ניתנת למימוש בתום תקופה של  PUT-אופציית ה

 בהצעה שאושרה.

שת, הערכת הנאמן הינה כי ניתן יהיה לממש מניות אלה במחיר גבוה יותר בזהירות המתבק .66

 באופן משמעותי.

אשר בהתאם  –שמחזיקה בנכס בלאס וגאס  IDBGמהאחזקה )בשרשור( בחברת  %26-כ .67

מעל עומד על סך של  להערכות שווי, כפי שהועברו לידי הנאמן, שוויו של חלק החברה באחזקה זו

על ידי חברה לנכסים  2021מרץ  בחודשבהתאם להערכת השווי שפורסמה  ,מיליון דולר 25-ל

  מ."יין בעובנ

האפשרות לממש את מניות החברה,  הנאמן מבצע באופן תדיר בחינה ובדיקה של – החברהמניות  .68

 הצעות, וכמפורט לעיל התקבלו לאחרונה הן מול רואי החשבון והן מול משקיעים פוטנציאליים

 .ראשוניות ומתקיים תהליך מכירה אפשרי בעניין

לאור גיוס שבוצע לאחרונה בחברה זו, וסירובו של  – COLUאחזקה במניות חברת הטכנולוגיה  .69

הנאמן להשתתף בגיוס זה לאור העדר קבלת מידע מהותי באשר לקולו וכן לחששות בדבר אופן 

, והדירקטור 3.75%-לכ 14%-כוירדו משיעור אחזקה של דוללו אחזקותיה של החברה ניהולה, 

 .שמונה על ידי הנאמן, עמי ברלב, הוצא מהדירקטוריון

בהתאם להסכם למכירת האחזקות במודיעין אנרגיה אשר   -₪ מיליון  1לת סכום של עד קב .70

 .28.2.2021אושר על ידי בית המשפט הנכבד ביום 

אשר מקורם כתוצאה ממימוש הבטוחה ששועבדה לטובת  - ₪מיליון  30-קבלת סך מוערך של כ .71

 החוב )סדרה יד'(.מחזיקי אגרות החוב )סדרה יד'( ולאחר מלא תשלום החוב למחזיקי אגרות 

 כאמור מדובר בהערכה בלבד אשר תלויה במספר גורמים.
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בהתאם להסמכה שניתנה לנאמן על ידי בית המשפט הנכבד, ולאחר שבית  –  הליכים משפטיים .72

המשפט הנכבד דחה את התנאים המקדימים שהוצבו על ידי נושאי המשרה כתנאי להתייצבותם, 

זאת, נחקרו ארבעת  נסיבות קריסתה של החברה. במסגרתהחל הנאמן לבצע חקירות בעניין 

 נושאי המשרה הבכירים בחברה. 

חשוב להדגיש כי הנאמן טרם סיים את מלאכת החקירה וטרם גיבש את מסקנותיו בעניין 

ככל ובסופו של יום יגיע הנאמן לכלל מסקנה כי יש לנקוט בהליכים  ם.ההליכים המשפטיי

עשויים לשמש הליכים אלה הרי שדי בית המשפט הנכבד, משפטיים, ונקיטתם תאושר על י

 מקור כספי נוסף.כ

אין באמור על מנת להוות עמדה מטעם הנאמן בנוגע לנקיטת הליכים משפטיים כלשהם וכל 

 .הטענות ו/או הזכויות שמורות

לאור שווים של הנכסים המתוארים לעיל, ובשים לב לכספים שכבר היום מופקדים בידי הנאמן  .73

ובצירוף הסכומים שאמורים להתקבל בימים הקרובים מכונסי הנכסים אגח יד  ₪(מיליון  304-)כ

, ניתן לעמדת הנאמן לבצע את החלוקה המבוקשת במסגרת בקשה זו נוספים(₪ מיליון  30 -)כ

₪ מיליון  200, תוך שמירת החלק היחסי בגין ה"חוב הרעיוני" בסך של עד ₪מיליון  280בסך של 

 ים בהליך הנגזרת בקופת הנאמן. של המשיב

 

 סיכום

לל את הסכום המופקד היום בקופת קמש החלוקה המבוקש,כאמור ברישא הבקשה, סכום  .74

הנאמן, את נכסי החברה אשר טרם מומשו ואת הכספים הדרושים לצורך המשך הליך הפירוק 

)ובכלל כך, לצורך ביצוע החקירות, ניהול ההליכים המשפטיים אם וככל ויינקטו, והוצאות תפעול 

 ושכר טרחה(.

, וכמפורט לעיל הנאמן להוראות הדין סמכותו של הנאמן לישום את תביעות החוב הינה בהתאם .75

 .פעל בזהירות מירבית תוך מתן משקל מלא לכל טענה וזכות

 להורות כאמור ברישא בקשה זו.לאור כל האמור לעיל, הנאמן מבקש מבית המשפט הנכבד  .76

למניעת ספקות יובהר כי אין באמור בבקשה זו או במה שלא נאמר בבקשה זו כדי למצות ו/או  .77

 ה ו/או זכות של החברה ו/או הנאמן בקשר עם הליך התביעה הנגזרת.לגרוע מכל טענ

 

  _____________________________ 
 אופיר נאור, עו"ד  
 נאמן חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ  

 )בפירוק(
 גרשט, עורכי דין-נאור

 .2021ביולי,  25 :היום
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 ענייניםתוכן 

 

 

 העמוד הראשון מס' הנספח נספח 'מס

 (סדרה ט')תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב העתק  1

 22.7.2021מיום 

14 

-ו 8.7.2021הימים למתעניינים מ יםהמכתבהעתקי  2

11.7.2021 

19 

 25 נאמןאל ה הפניות אשר נשלחועתק ה 3

 41 (ללא נספחיהן)תביעות החוב המותנות העתק  4

 

13



 1נספח 

 

 22.7.2021מיום  (סדרה ט')תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב העתק 
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  :Fax+972-3-5271451פקס:   :Tel+972-3-5544553טל: 

hermetic@hermetic.co.il   www.hermetic.co.il 

 2021 יוליב 23תל אביב  
 לכבוד 

 בע"מאי די בי חברה לפתוח מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'( של 

 ג.א.נ.,

 )סדרה ט'(מחזיקי אגרות החוב  של  תאסיפתוצאות הצבעה של  הנדון: 

 2021.7.22מיום  ,בע"מ בי חברה לפתוח אי די  של

( מחזיקי אגרות בע"מ )"תוח  פ ל  די בי חברה  יא   של  ( ט'  רהוב )סד( בע"מ, הנאמן לאגרות הח 1975הרמטיק נאמנות 

והחוב תוצאות  בהתאמה  -"החברה"-"  על  בזאת  לדווח  מתכבדת  של   אסיפת(,  ט'(  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי 

 .  2021  יוליב  22, שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום החברה

  יוליב  19יום  ב  "א במגנ  ומ פורסאשר    הצבעהב הכתובבזימון האסיפה    שעל סדר היום, כפי שפורט  ההצבעה על הנושא

כתב )"  2021  יוליב   22  -' ה ההצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום    (, התבצעה בכתבי2021-10-118521)אסמכתא:    2021

 . "(ההצבעה

  תואגר נ.  "ח ע. ש  299,923,849  -נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב )סדרה ט'( המחזיקים ב זו    באסיפה 

  ."(הסדרה המנוטרלת )" 1המנוטרלת  מהסדרה %45-של כיעור וות ש( המה ט'  דרהס)ב וח

 :שעל סדר היום, כדלקמן הוחלט בנושא

ל ל  1.1 לנאמן  מנת ש הורות  על  נאור,  פעול  עו"ד אופיר  ביניים מתוך הכספים   יבצע נאמן החברה,    חלוקת 

החברה ב שנמצאים   נאמן  לה   קופת  סכומים  הותרת  הפירוק תוך  הליכי  לקבלת    משך  הדרוש  )הרוב 

  . יל של המשתתפים בהצבעה( ההחלטה הינו רוב רג 

 . לרקע ההחלטה ראו בכתב ההצבעה 

, יבצע חלוקת ביניים  "(נאמן החברה)"אופיר נאור  להורות לנאמן לפעול על מנת שנאמן החברה, עו"ד    הוחלט 

 ה. של החבר להמשך הליכי הפירוקמתוך הכספים שנמצאים בקופת נאמן החברה תוך הותרת סכומים  

התקבלהוההחלט הואיל   המתאים,  ה  )הרמטיק(  יודיע  ברוב  החוב  אגרות  רצון    נאמן  על  החברה  לנאמן 

זו, ככל שתתבצע,מחזיקי   כי חלוקה  לפגוע באפשרות  אגרות החוב חרף העובדה  לקידום עסקה של    עשויה 

מן  השליטה בחברה בהתבסס על הכספים הנמצאים כיום בקופת נאמניות ו/או נכסי ו/או פעילות ו/או  מכר  

  החברה.  

  מור את הא  רואים, ולעניין זה,  לןלה  נספח א'  -שבהמימון    יושיפת היבוזה כפופה להתחי  1.1ההחלטה בסעיף  

 . לנ"טה ה ההחלמלהלן, כחלק בלתי נפרד  נספח א'ב

 :כדלקמן  ברוב קולות לההתקבההחלטה בעה: ההצ אופן

השתת  ךס בהצבעה הכל  ההחלטה   פו    המנוטרלת   מהסדרה   45%  -כ  המהווים לות  וק  299,923,849  על 

 .  לעיל()כהגדרתה 

יעו  , הצב על החלטה זו  עה צבים בהתתפהמש  תוך סך כלמ  99.20%וים  הו אשר מ,  ולותק  297,519,037    סה"כ

 .בעד

 
גיד בשליטת אחד מהם והחזקות חברה בת לא  רה המנפיקה, בן משפחתו או תאעל שליטה בחבקות בלחוק ניירות ערך, החז 5יב35 יףתאם לסעבה   1

אופן הבא: סה"כ "ח ע.נ. אג"ח )המחושבת בש 670,583,863 מנוטרלת הינה רה ה הסד פה. לפיכךיך קביעת המניין החוקי באסיובאו בחשבון לצור
 (.  ע.נ  ₪ 73,622,276בסך  ת בעל השליטה רות בשליט ה וחבבעל שליטע.נ. ו  ₪ 643302חברות בנות בסך ניכוי החזקות חזור בבמח ע.נ. ש"  744,849,441
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 . דנגיעו צבה ,על החלטה זו עה תוך סך כל המשתתפים בהצבמ 0.80% ויםר מהוש אולות, ק 2,404,813  סה"כ

 . לא היו נמנעים

 

        . אסיפה ננעלהה

 בכבוד רב,             

   מ ( בע" 1975הרמטיק נאמנות )         

 
 משותף   ל קטור ומנכ" דן אבנון, דיר :  ידי   הדו"ח נחתם על 
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 ' א   ח פ ס נ 

 והמומחים   , הנציגות לפעילות הנאמן ימון  י ומ פו י ש 

מתחייבים בזאת  "(,  המחזיקים וב )" ח ה באגרות    שהחזיקו במועד הקובע לאסיפה   מחזיקי אגרות החוב 

את  לש  בו   הנאמן פות  משרה  נושאי  ע וכל  מניותיו,  ב ו ,  בעלי  או דיו,  )" מומחה    שלוח    ים כא הז שימנה 

או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום  / ו איום בהגשת תביעה ו ו/או תביעה ו/א ות  ב ח   כל בגין  "(: )א(.  י לשיפו 

ורה  עילתו קש וע( או פסק בורר או על פי פשרה אשר  חיוב  פי פסק דין )שלא ניתן לגביו עיכוב ביצ או  ו/ 

של  מחדל  או  פע ל   ם י כא הז   למעשה  או  למעשה  הקשורה  לבצע  שיפוי  שעליהם  ההחלטה  וח  מכ ולה 

מוסמכת  לעיל    1.1  שבסעיף  רשות  כל  של  או  המשפט,  בית  של  הוראה  הדין,  הנאמנות,  שטר  הוראות 

)סדרה   החוב  אגרות  מחזיקי  דרישת  לפי  ) ט ו/או  וכן  ה ט "ההחל '(  הזכאים "(;  שכר  בגין    וי לשיפ   )ב(. 

שלפי  ,  לה ת א או בקשר לפעולו   ה ההחלט ע  אגב ביצו ו/או שעומדים להוציא    ו שהוציא   ת הוצאות סבירו ו 

היו  לשימוש   דעתם  בקשר  ו/או  הנ"ל  לביצוע  הנתונ   דרושות  והרשאות    ההחלטה בתוקף    ות בסמכויות 

הליכים   מיני  לכל  עורכי    , ות ת תביע איום בהגש   ות, ת, תביע יו חבו   , משפטיים וכן בקשר  ן  די חוות דעת 

לא  ו/או    שו נע ר ש ו/או דב   החלטה ל   גע ות בנו ודריש   משא ומתן, דין ודברים, הוצאות,   , ם ומומחים אחרי 

 באופן כלשהו  נעשו  

יקראו  התחייבויות השיפוי   לעיל  ד(.    -"  התחייבות השיפוי " המתוארים  הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 

 : להלן ובתנאי כי 

היו  ת למימון השיפוי ושי ו י בידי הנאמן ככר ם  ם שהי ן מתוך כספי היה המימו י   –  אשונה בעדיפות ר  1.1

ו  בעתיד  ז בידיו  ש בכלל  סכומים  את    ך מוסמ   יהיה    הנאמן   ים. בהליכ ו  בת לטו יפסקו  את  לקבוע 

יופקד בידי הנאמן ככרית למימון  המגיעים למחזיקים וסכום זה  הסכום אשר ינוכה מהתשלומים  

השיפוי  רשאי   הנאמן "(.  ההפקדה   ום סכ )"   התחייבות  כ ו   לחזור   יהיה  ליצירת    יות / ת י ר לפעול 

שיקבע   ות / נוספת  בסכום  לעת,  מעת  יד   כאמור,  יע .  ו על  מע הנאמן  שימ שה  לעת  בסכום  ת  וש 

 . וי ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפ 

את    -  שניה בעדיפות   1.2 לכסות  כדי  ההפקדה'  ב'סכום  יהיה  לא  הנאמן  שלדעת  התחייבות  ככל 

יפקידו   אג השיפוי,  או   החוב רות  מחזיקי  סכום  הנאמן    יתרת  יסוי  כ ל הנאמן    יקבע תו  בידי 

 ; ייבות השיפוי התח 

לעי  האמור  מחז לאור  כל  אשר  ל,  או צביע  י יק  ה'החלטה   בעד  בנסיבות  נגד  כתלות  העניין  )לפי   ,'

יפחת   שלא  סכום  הנאמן  בידי  להפקיד  מתחייב  לעיל(,  כאמור  לשיפוי  ההתחייבות  תופעל  מכוחן 

לה ביטו )כהגדרת ה מחלקו היחסי   'סכום ההפק י  ל לן( מתוך  הנאמן.  ידי  על  כפי שייקבע  אחר  דה' 

השיפוי  כיסוי   )הכול כא התחייבות  עתידי כיסוי  ל  מור  לרבות  עתידי   ת חבות  נזק    וכן תשלום   ו/או 

בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור(, ישמשו  

אשר  הבאים  הסכומים  לה   כל  ב   ם יקי למחז חזר  ייגבו  חלק  נטלו  וזאת  השיפוי מימון  אשר   ,

 החזר לכלל המחזיקים.   בקדימות לכל 

במקר  יטען גם  בו  הז כ   ה  הזכאים  נגד  יהיו  שהוא,  טעם  מכל  לשיפוי  זכאים  אינם  כי  לשיפוי,  כאים 

  על פי   תחייבות לשיפוי ה לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין ה 

ם לשיפוי )או מי מהם(  שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאי   ע בהחלטה קרה  בו יקב . במ ח זה תנאי נספ 

 כאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.  אותו ז ב  יפוי, ישי זכות לש 
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כי התחייבות  יקבע  בו  בחלקה(  חלה    ם מחזיקי ה השיפוי בה מתחייבים    במקרה  או  גורם  על  )במלואה 

ו היה עליו לפנות לאו   ו או עלי   כי הנאמן    אחר,  לא יטען כנגד  ור כדי  אין באמ תו גורם לקבלת השיפוי. 

כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי  בגובה    ם חזיקי מ ה ידי  ל  ע השיפוי    התחייבו לעכב את תשלום  

   .  מכח התחייבות השיפוי 

כל אחד מהמח ה משמע   החלטההכי    מובהר  כי  היתר,  בין  ה ,  נגד  או  בעד  פי ל'  'החלטה זיקים שהצביעו 

 , התחייב: ור לעיל(וחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמכתלות בנסיבות מכ )ן ענייה

 וכן ;  ת השיפוי תחייבו ה ב קו היחסי  לשלם את חל  . א 

 זה.    בנספח על פי חלקו היחסי, כאמור    לשפות את הזכאים לשיפוי  . ב 

היחסי "  . ג  ש חלקו  החוב  אגרות  של  היחסי  החלק  משמעו:  שבגינן  היו  "  מחזיק  כל  הצביע  בבעלות 

תחייבות לשיפוי כאמור לעיל(.  כתלות בנסיבות מכוחן תופעל הה )  לפי העניין  ' החלטה ה' נגד  או    בעד 

מס להלן( ה ך  ,  של  הערך  החוב  אגרות  כל  של  הצעת  אש   ם מחזיקי ה נקוב  נגד  או  בעד  הצביעו  ר 

העניין  '  ה'החלטה  לעיל()לפי  כאמור  לשיפוי  ההתחייבות  תופעל  מכוחן  בנסיבות  כ כתלות  מובהר  י  . 

 .   הקובע יקים במועד  הנקוב של אגרות החוב שבידי המחז י ייעשה על פי הערך  היחס חלק  חישוב ה 

 פות לתנאים הבאים: ור כפו אמ כ   השיפוי   התחייבות  . ד 

(i.)   סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו  ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז

 . לנאמן עבור המחזיקים 

(ii.) סדיים שהצביעו בעד  מומחזיקים    שהינםחובות מחזיקים  וע מלגר  שיפוי כדיאין בהתחייבות ל

ן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל(  ת מכוח בותלות בנסי' )לפי העניין כו נגד ה'החלטה א

זה   ערך    -)ולעניין  ניירות  הקצאת  )אופן  ערך  ניירות  בתקנות  כמשמעותם  מוסדיים  מחזיקים 

ד האוצר, כפי שיהיו  ת( על פי הנחיות משרשחלוככל  ת עליהם )(, החלו2007  -לציבור(, תשס"ז  

 והמומחים הנ"ל. הנאמןת  אות פעילושר למחויבותם לשאת במימון הוצמעת לעת, בא

(iii.)   אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על

ה רק כדי  , ויש בת  ו/או הדיןליחוק השאמנות, חו החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנפי  

 להוסיף עליהן. 

(iv .)  י הנאמן.  על יד רואות שיאושזה יהיו הוצ נספחההוצאות לפי 

(v .)   בהם  השיפוי יחול במקרים  ידי  קבע  נלא  לשיפוי  על  כי הזכאים  חלוט  דין  בפסק  בית המשפט 

 ן.  על פי די  או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה  פעלו בזדון

(vi )  (התנאי לפי פסקה דIIלעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ) ככל שהיא חלה על פי דין. 
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 ,Adv. RENAN GERSHT    6789806תל אביב     A(6( מיטב     עו"ד   , רנן גרשט

  ,Meitav St. Tel Aviv 6789806    Adv.  OPHIR NAOR (A)6    עו"ד   , אופיר נאור

             

  ,Adv.  TALI SHALEV        עו"ד   , טלי שלו

 ,Tel.    Adv.  ADI GRANOT     972-3-5447404+  טל.    עו"ד   , עדי גרנות

 ,Fax.    Adv.  SHIRAN GORFAIN 972-3-5447405+   פקס.    עו"ד   , שירן גורפיין 

  ,Adv.  MATAN RING        עו"ד   , מתן רינג

off    עו"ד   , שנהב יעקב  ice@nglaw.co.il    Adv.  SHENHAV YAAKOV, 

 
  2021י ל יוב  08     

  

  לכבוד: 

  המתעניינים ברכישת  

  מניות ו/או נכסים ו/או פעילות של

  חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ 

  מבלי לפגוע בזכויות 

  דוא"ל  באמצעות

 

  נ.,ג..א

  אידיבי חברה לפתוח בע"מ ("החברה")   הנדון: 

  בתוקף תפקידי כנאמן החברה, אבקש לפנות אליכם בדברים הבאים: 

לרכישת מניות ו/או נכסים ו/או פעילות של  פורסמה הזמנה להציע הצעות    9.6.2021ביום   . 1

 ").ההזמנה (להלן: "החברה 

 וויוני. התמורה, תוך ניהול הליך הוגן וש   קסוםמאז פרסום ההזמנה, פועל הנאמן למ . 2

הליך   . 3 את  לקדם  מנת  ועל  ונציגיהם,  המציעים  עם  שנערכו  ופגישות  לשיחות  בהמשך 

ג',   ליום  עד  להעביר  מתבקשים  הנכם  בשעה  13.7.2021המכירה,  הצעתכם   12:00,  את 

העדכנית והמלאה, שתכלול כל שיפור שבדעתכם להציע לרכישת מניות ו/או נכסים ו/או  

 פעילות של החברה. 

, נודה באם נציג  16:00בשעה    15.7.2021לאור אסיפת מחזיקי אגרות החוב, שנקבעה ליום   . 4

ויציג את    3המציע שיגיש את הצעתו כאמור בסעיף  מטעם   למכתב זה, ישתתף באסיפה 

 הצעתו בפני המחזיקים. 

 למען הנוחות, הזימון לאסיפת מחזיקי אגרות החוב רצ"ב למכתב זה. 

להליך   . 5 הקשור  נושא  בכל  דעתו  שיקול  לפי  לפעול  הזכות  את  לעצמו  שומר  נאמן החברה 

 ר, בהזמנה שפורסמה.ההזמנה להציע הצעות, כמפורט, בין הית
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2  
 

 אין באמור לעיל על מנת לגרוע ו/או למצות מכל זכות או טענה של הנאמן.  .6

  
 

  בכבוד רב ובברכה, 

  

  

  אופיר נאור, עו"ד 

  נאמן  החברה 

  ן גרשט, עורכי די -נאור
  

  

21



 
 
 
 
 

 
 5120261 ישראל   בני ברק , 30 ששת הימיםדרך    .13מגדל צ'מפיון קומה 

ayamim, Bnei Brak Israel 5120261Hfloor. 30 Derech Sheshet  thChampion Tower, 13 

  :Fax+972-3-5271451פקס:   :Tel+972-3-5544553טל: 

www.hermetic.co.il   hermetic@hermetic.co.il 
 V001-15721זימון אסיפת התייעצות  -אידיבי

 

 2021 יוליב 7

 לכבוד

 של אי די בי חברה לפתוח בע"מ מחזיקי אגרות חוב )סדרה ט'(
 באמצעות המגנ"א 

 

 ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפה לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב  
 של אי די בי חברה לפתוח בע"מ  )סדרה ט'(

,  "(החברה של אי די בי חברה לפתוח בע"מ )"של    לאגרות החוב )סדרה ט'(( בע"מ, הנאמן  1975הרמטיק נאמנות )

מחזיקי  )"  של החברה   מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'(התייעצות של  על כינוס אסיפת  בזאת  להודיע  מתכבדת  

 "(. האסיפה)"  00:16 , בשעה2021 יוליב 15 -' הה ביום תתקיים, אשר "(אגרות החוב

 באמצעות כניסה לקישור שלהלן:האסיפה תתקיים באמצעות שיחה זום, 

https://us02web.zoom.us/j/84767180164 

Meeting ID: 847 6718  0164  

 תינעל עם פיזור המשתתפים בה, ולא תוכרז כאסיפה נמשכת.   האסיפה

 :היוםעל סדר  .1

 . הנאמן לחברה, עו"ד אופיר נאורמעדכון  דיווח ו .1.1

 ו/או מחזיקי אגרות החוב. הנאמנים  דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י   .1.2

 ה אסיפהזכאים להשתתף ב .2

 :אסיפהזכאים להשתתף ב 

מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם   .2.1
"( נכון למועד הקובע  החברה לרישומיםהחוב על שם החברה לרישומים )להלן: " מחזיקי אגרות  

אישור מחבר הבורסה בדבר יתרת אגרות החוב    לנאמןמחזיק כאמור ימציא    . האסיפלהשתתפות ב
שבבעלותו או ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב על שמה במרשם  

. אישור או ייפוי כוח כאמור  אסיפה, נכון למועד הקובע להשתתפות במהסדרה  מחזיקי אגרות החוב
 . אסיפה, עד למועד נעילת הןנאמיומצא ל 

 או

נכון למועד  של הסדרה הרלוונטית  במרשם מחזיקי אגרות החוב  מי שלזכותו רשומות אגרות חוב   .2.2
ב להשתתפות  "  ה אסיפהקובע  רשום)להלן:  בפני    "(.מחזיק  יציג  כאמור  רשום    הנאמן מחזיק 

 . אסיפהתעודה מזהה עד למועד נעילת ה הרלוונטי 

 להלן.  5ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 

 ה אסיפהמועד הקובע ל .3

 . 2021  ביולי 7הינו   ההמועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפ 
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 כתב מינוי  .4

 באמצעות באי כוח.   הבאסיפ להשתתףמחזיקי אגרות החוב זכאים   .4.1

בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה   .4.2 )ולא מהחברה לרישומים( שהינו  כתב מינוי מהמחזיק 
ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב כהלכה לעשות  - ידי הממנה או על-שלוח יהיה בכתב וייחתם על 

 כן. 

המינוי   .4.3 ייעשה  תאגיד,  הוא  הממנה  התאגיד  אם  בחותמת  חתום  מורשי  בכתב  חתימת  בצירוף 
כן.   לעשות  הסמכות  להם  שיש  התאגיד  של  צורה  החתימה  בכל  ייערך  שלוח  של  המינוי  כתב 

 מקובלת.  

 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב.  .4.4

נאמן  ש ליוגפיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה,  - הכוח שעל- כתב מינוי וייפוי .4.5
 .  הפתיחת האסיפ עד למועד 

 

 מניין חוקי  .5

לחוק ניירות ערך,    26יב35מכונסת לצורך דיווח והתייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף    ה הואיל והאסיפ
הוא כל מספר מחזיקים שהוא, המחזיקים בכל כמות של    ה, המניין החוקי לפתיחת האסיפ 1968  -תשכ"ח

  .אגרות חוב מהסדרה שבמחזור

 

 עיון במסמכים .6

ששת  ( בע"מ, ברחוב  1975ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ט'( במשרדי הרמטיק נאמנות )
 . 03-5544553, לאחר תיאום מראש בטלפון: 09:00-15:00ה' בין השעות -, בימים א'בני ברק 30הימים  

 

 

 בכבוד רב,

 
 ( בע"מ 1975הרמטיק נאמנות )                   
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 ,Adv. RENAN GERSHT  6789806תל אביב    6(A) מיטב   עו"ד ,רנן גרשט

 ,Meitav St. Tel Aviv 6789806  Adv. OPHIR NAOR (A)6  עו"ד ,אופיר נאור

       

 ,Adv. TALI SHALEV    עו"ד ,טלי שלו

 ,Tel.  Adv. ADI GRANOT     972-3-5447404+ טל.  עו"ד ,עדי גרנות

 ,Fax.  Adv. SHIRAN GORFAIN 972-3-5447405+  פקס.  עו"ד ,שירן גורפיין

 ,Adv. MATAN RING    עו"ד ,מתן רינג

off  עו"ד ,שנהב יעקב ice@nglaw.co.il  Adv. SHENHAV YAAKOV, 

 
 2021ביולי11

לכבוד:

המתענייניםברכישת

מניותו/אונכסיםו/אופעילותשל

 חברתאידיביחברהלפתוחבע"מ

 מבלילפגועבזכויות

באמצעותדוא"ל

 

א.ג.נ.,

 אידיבי חברה לפתוח בע"מ )"החברה"(הנדון:

8.7.2021סימוכין:מכתבימיום

 החברה, כנאמן תפקידי בתוקף שבסימוכין, למכתבי בדבריםובהמשך אליכם לפנות אבקש

הבאים:

,הוחלטלהאריךעלידיצדדיג'ומציעיםפוטנציאלייםפניותשנתקבלואצלהח"מלאור .1

נכסיםו/אופעילותשלהחברהאתהמועדהאחרוןלהגשתהצעות ,לרכישתמניותו/או

 .12:00בשעה20.7.2021כךשאלהיוגשולמשרדהח"מעדליום

עלההצעותלהיותעדכניותומלאותולכלולכלשיפור .2 שבדעתכםלהציעלרכישתכזכור,

 מניותו/אונכסיםו/אופעילותשלהחברה.

בכלנושאהקשורלהליך .3 שיקולדעתו אתהזכותלפעוללפי החברהשומרלעצמו נאמן

.9.6.2021ביוםההזמנהלהציעהצעות,כמפורט,ביןהיתר,בהזמנהשפורסמה

 שלהנאמן.יןבאמורלעילעלמנתלגרועו/אולמצותמכלזכותאוטענהא .4

 בכבודרבובברכה,



אופירנאור,עו"ד

נאמןהחברה

גרשט,עורכידין-נאור
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 נאמןאל ה הפניות אשר נשלחועתק ה
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 ,Adv. RENAN GERSHT  6789806תל אביב    6(A) מיטב   עו"ד ,רנן גרשט

 ,Meitav St. Tel Aviv 6789806  Adv. OPHIR NAOR (A)6  עו"ד ,אופיר נאור

       

 ,Adv. TALI SHALEV    עו"ד ,טלי שלו

 ,Tel.  Adv. ADI GRANOT     972-3-5447404+ טל.  עו"ד ,עדי גרנות

 ,Fax.  Adv. SHIRAN GORFAIN 972-3-5447405+  פקס.  עו"ד ,שירן גורפיין

 ,Adv. MATAN RING    עו"ד ,מתן רינג

off  עו"ד ,שנהב יעקב ice@nglaw.co.il  Adv. SHENHAV YAAKOV, 

 
 2021י ליוב 21

 
 

 נ.,.א.ג

 אידיבי חברה לפתוח בע"מ )"החברה"( הנדון: 

 בהמשך להזמנה להציע הצעות שפורסמה על ידי הנאמן, רצ"ב הפניות שנתקבלו בידיו. .1

שיקול דעתו בכל נושא הקשור להליך נאמן החברה שומר לעצמו את הזכות לפעול לפי  .2

 ההזמנה להציע הצעות, כמפורט, בין היתר, בהזמנה שפורסמה.

 

 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 אופיר נאור, עו"ד

 נאמן החברה

 גרשט, עורכי דין-נאור
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2021ביולי,  20  
 

  

   תיק מס' 28628
   לכבוד

   "(הנאמןאופיר נאור, עו"ד )"

   אידיבי חברה לפתוח בע"מ

   באמצעות דוא"ל

 
 א.נ.,

 
 לרכישת מניות חברת אידיבי חברה לפיתוח בע"מ ובלתי חוזרת הצעה מחייבת הנדון:

 

 "(, הריני לפנות אליכם בדברים הבאים:המציעה)"ברטורא מרכזי קניות בע"מ , חברת נובשם מרשת

, פרסם הנאמן הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות ו/או נכסים ו/או פעילות של חברת אידיבי חברה 2021ביוני,  9ביום 

המועד האחרון להגשת הצעה האריך הנאמן את  2021ביולי,  11יום ב"(. IDB" או "אידיבי" או "החברהבע"מ )"לפתוח 

 .2021ליולי  20עד ליום  לרכישה כאמור

המונפק  מניותהון הלרכישת מלוא מחייבת ובלתי חוזרת הצעה המציעה הרינו מתכבדים להגיש בשם בהתאם לכך, 

   ך הצעה זה להלן.והכל כמפורט במסממיליון ש"ח  390וזאת כנגד תשלום בסך כולל של חברת אידיבי  והנפרע של

 התמורה .1

"(, בהתאם להוראות התמורה)"סכום במזומן להלן תשלם המציעה לידי הנאמן,  2תמורת הממכר כהגדרתו בסעיף 

 שלהלן:

 הצעה זובית המשפט של ( ימים ממועד אישור 60) שישיםישולמו תוך  "(הסכום הראשון)"₪ מיליון  380 .1.1

 ; "(מועד ההשלמה)"

תשלם המציעה לידי הנאמן את "(, הנוסףמועד ההשלמה ( ימים ממועד ההשלמה )"90בתוך תשעים ) .1.2

   הגבוה מבין:ם והסכ

לאור וזאת  Cushman & Wakefield"ח בדו השווימובהר כי סכום זה נקבע בהתבסס על  ₪מיליון  20      (א)

המציעה עד למועד ההשלמה  ידי-לעשתבוצע לגבי נכס זה נאותות בדיקת טרם  מציעההעובדה כי ה

  .("DD-ה קופתת)"הנוסף 

 IDBGמכל סכום שתהא זכאית מניב לקבל, בקשר עם החזקותיה במניות  110% -סכום השווה ל      (ב)

 , לרכישתתלוי )כהגדרתה להלן( וזאת כתוצאה מהצעה מחייבת ובלתי מותנית של צד שלישי בלתי

 "(.עסקת צד ג', ואשר תוגש עד למועד ההשלמה הנוסף )"IDBGכל מניות 
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בעסקת צד ג',  IDBGעל אף האמור לעיל מובהר כי ככל ועד למועד ההשלמה הנוסף לא תתקשרנה מניב או  

ובמקרה זה יחולו ההוראות  מניות מניב מהממכריהיה רשאי הנאמן להודיע למציעה כי הוא מבקש להחריג את 

( מניות חברת מניב יוחרגו מהממכר ויחזרו 2)-; ו 1.2בסעיף  קבועה( מסכום התמורה יופחת הסכום 1)הבאות: 

  אל הנאמן במסגרת תפקידו כנאמן בהליכי חדלות הפירעון של החברה.

 הממכר .2

, כשהן ("הממכר" -ו "המניותמלוא הון המניות המונפק והנפרע של חברת אידיבי )"המציעה תרכוש את  .2.1

בנכס בהתאם להוראות  תאחרצד שלישי אחרת או כל זכות זכות כל  ואנקיות וחופשיות מכל שעבוד, עיקול 

 .1968-א לחוק המכר, התשכ"ח34סעיף 

 העסקה, יהיו בבעלות החברה והיא תחזיק את כל הנכסים הבאים:  במועד השלמת .2.2

 מיליון ש"ח; 300-ולא פחות מ ,כיום בחברה מיםהקייושווי המזומנים  ניםמזומה .2.2.1

.ג'י.איי השקעות בימניות נכס השווה להן באו  "(ישראיירישראייר תעופה ותיירות בע"מ )"ממניות  25% .2.2.2

הזכויות שיש יועברו כל  ולמציעה ,הקיימת לבי.ג'י.איי Call-, אם תמומש אופציית ה"(בי.ג'י.איי)" בע"מ

בקשר עם מניות  PUT-הלחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב של החברה בקשר לכך, לרבות אופציית 

ידי חברת בי.ג'י.איי וחברת -חברת ישראייר, אשר נקבעה במסגרת העסקה לרכישת מניות ישראייר על

 .2021בינואר,  21רמי לוי שיווק השקמה בע"מ, אשר הושלמה ביום 

"( המוחזקות על ידה כיום. Colu)" Colu Technologies (GB) Limited בחברתתחזיק במניות החברה  .2.2.3

למציעה הזכות להחליט סמוך למועד השלמת העסקה כי נכס זה לא יכלל בממכר מבלי מובהר כי 

 שהדבר ישנה את סך התמורה המוצעת מכוח הצעה זו. 

 IDB ממניות חברת  25.8%-המחזיקה בכ( "חברת מניב)" מניב הנפקות בע"ממניות חברת   .2.2.4

Group USA Investments Inc.  "(IDBG)"  יוחזקו בנאמנות בידי הנאמן עד למועד ההשלמה ואשר

 .נוסףה

לחוק חדלות פירעון  4, כהגדרת מונח זה בסעיף חוב עברהחברה תהיה נקיה מכל במועד השלמת העסקה  .2.3

 233"( ומכל חוב בגין הוצאות הליכים כמשמעותו בסעיף פירעוןחוק חדלות )" 2018-ושיקום כלכלי, התשע"ח

  .לחוק חדלות פירעון

עד למועד פתיחת  מהממכר יוחרגו זכויות התביעה של החברה כנגד נושאי משרה ובעלי השליטה בחברה .2.4

 .הליכי חדלות הפירעון כנגד החברה

 מועד ההשלמה ומועד ההשלמה הנוסף .3

יעברו המניות תשלם המציעה את הסכום הראשון לחשבון בנק עליו יורה הנאמן ובמקביל במועד ההשלמה  .3.1

 לחשבון בנק על שם המציעה שפרטיו ימסרו לנאמן.

עד למועד ההשלמה הנוסף, בנאמנות יועברו במועד ההשלמה לידי הנאמן ויוחזקו בידו מניב חברת מניות  .3.2

 לעיל.  1.2ף שאז יועברו לידי החברה, וזאת בכפוף להוראות סעי
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יעברו תשלם המציעה את הסכום הנוסף לחשבון בנק עליו יורה הנאמן ובמקביל הנוסף ההשלמה במועד  .3.3

 לעיל.  1.2אל המציעה בהתאם להוראותיה, והכול בכפוף להוראות סעיף  מניות מניב

 חברת מניב .4

 מטעמה למי או לה ימסור וכן IDBG ולמתקני להנהלתיעניק הנאמן למציעה זכות גישה  DD -תקופת ה במהלך .4.1

כמו  .IDBG של שוויה את ולהעריך נאותות בדיקת לבצע מנת על סביר באופן הנדרשים המסמכים כלל את

תתקבל הצעה מגוף שלישי  DD-תקופת הככל ובמהלך , "(נו"בבע"מ )" נכסים ובנייןכן, בכפוף להסכמת 

ממניות  100%, אשר תהיה מוסכמת על נו"ב, תהיה למציעה הזכות לרכוש IDBGממניות  100%לרכישת 

IDBG  שלישי צד אותו שהגישבמחיר ההצעה . 

 מחזיקה כשהיא מניב מניות חברת למציעה תועברנה ,הנוסף ההשלמה במועדלעיל,  3.2בסעיף  מפורטכ .4.2

 & Cushman"ח בדו המפרט לפי טיבולי פרויקטהיתר,  ביןברשותה,  אשר, IDBG חברת ממניות 25.8%-כב

Wakefield  לעיל.   1.2, והכול בכפוף לסעיף 11.3.2021 מיום 

לחברה יהיו זכויות שוות וזהות  (: )אIDBG -מובהר כי במועד ההשלמה הנוסף, יחולו ההוראות הבאות ביחס ל .4.3

התחייבויות  IDBG-( לא יהיו לב)-ו ;IDBG טוריוןמינוי דירקטורים וזכויות ההצבעה בדירקביחס ל "בנולאלו של 

( הלוואה מאת קבוצת 2מיליון דולר; ) 70-בסך של כ Bank of Nevada( הלוואה מאת 1פיננסיות למעט )

והחברה אינה ערבה, במישרין או ₪ מיליון  162-ידי נו"ב( בסך של כ-להיות מוחלפת על עשויההפניקס )אשר 

בהתאם לחלק היחסי של כל אחד מבעלי  IDBG-ל שהועמדות ( הלוואות בעלים נוספו3)-ו; בעקיפין, לחוב זה

 .IDBGבהון במניות של  IDBG-המניות ב

 תקופת הביניים .5

הצעה זו בידי מחזיקי אגרות החוב ועד למועד אישור הראשוני של אישור התקופת הביניים היא התקופה שממועד 

 ."(תקופת הביניים)" בית המשפט את ההצעה

, מחזיקי אגרות החוב וכל מי מטעמם, לא יתקשרו בהסכם ולא ינהלו מו"מ הנאמןבמהלך תקופת הביניים,  .5.1

ו/או בכל נכס  , לרבות מתן זכות בכל נייר ערך, בין מונפק ובין לאובממכרלהסדר ו/או הסכם כלשהו הקשור 

  . בפני עצמו

במידה ובמהלך  -יקבלו בנוסף גם החלטה )ברוב מיוחד(, לפיה  האג"חבמסגרת אישור ההצעה, מחזיקי  .5.2

הצעה מאת צד מי מטעמם ו/או הנאמן  , כולל אצלהאג"חתקופת הביניים תתקבל אצל ו/או עבור מחזיקי 

"(, תחלופי הצעהחלף התחייבות המציעה )" הממכר )כולו או חלקו(מימוש או  לרכישתשלישי שאינו המציעה 

הערך הכלכלי  אלא אם חלופית הצעה האג"חלהצבעה באסיפות מחזיקי  תובאולא  מראש, תדחההיא אזי 

לפחות מהערך  10%-"ח )לפי קביעת היועץ הכלכלי של מחזיקי אגרות החוב(, גבוה בהאגעבור מחזיקי  שלה

 .זו הצעה"ח )לפי קביעת היועץ הכלכלי של מחזיקי אגרות החוב( של האגהכלכלי עבור מחזיקי 

זה, אזי תהיה המציעה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  5היה ותופר איזו מההתחייבויות האמורות בסעיף  .5.3

לא תהיה כל  האג"חלהודיע למחזיקי אגרות החוב, בכתב על פקיעת התחייבות המציעה. למחזיקי אגרות 

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המציעה ו/או בעלי המניות במציעה, במישרין או בעקיפין ו/או חברות 
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שבשליטת המציעה ו/או בשליטת בעלת השליטה במציעה, במישרין או בעקיפין ו/או וכל חברה הנמצאת 

  בשליטת מי מהן ו/או נושאי המשרה בכל אחת מאלה בקשר להתחייבות זו. 

  הצהרות והתחייבויות המציעה .6

ת כל המציעה מצהירה ומאשרת כי יש לה את הידע, הניסיון והיכולת הכלכלית והפיננסית לקיים א .6.1

  .המלווה מהבנק נוחות ומכתב אישור מטעם רואה חשבון  'א כנספחמצ"ב  .זו הצעה פי עלהתחייבויותיה 

 .כי אורגני המציעה אישרו את הגשת ההצעה על כל רכיביה .6.2

, ללא התחייבות או מצג כלשהו מצד AS ISהמציעה מתחייבת ומצהירה בזאת כי העסקה מבוצעת על בסיס  .6.3

כי הנתונים אשר הוצג לה, ככל שהוצגו, הוצגו על בסיס אינפורמטיבי הנאמן )למעט מצגי בעלות בסיסיים( ו

ידוע למציעה ומוסכם  ו/או מהנאמן ו/או מי מטעמם. משכךואינדיקטיבי בלבד, ולא כמצג כלשהו מהחברה 

עליה, כי הגשת הצעה כלשהי על ידה נעשית מתוך ידעה כי לא קמה לה זכות כלשהי לשיפוי מאידיבי ו/או 

הוצגו מהנאמן ו/או מי מטעמם בקשר לכל נתון או מצג שנמסרו או הוצגו למציעה, או שלא נמסרו או שלא 

אמן או מי מטעמו מכל אחריות באשר למצבה בפניה. כמו כן, המציעה מצהירה כי היא פוטרת בזאת את הנ

 של אידיבי וכן מכל אחריות בקשר עם הליכי המכירה של החברה. 

 להשלמת העסקה.הקשורה בה מניעה רגולטורית  עלמציעה לא ידוע ל .6.4

 והמציעה מאשרת כי הנאמן יהיה רשאי לפרסם כל מידע אודות ההצעה, ככל שיראה לנכון ועל פי שיקול דעת .6.5

 המוחלט והבלעדי.

 תוקף ההצעה .7

 הצעה זו הינה הצעה מחייבת ובלתי חוזרת עד בכפוף להתקיימותם של האמור להלן:

 5מחזיקי אגרות החוב יאשרו את קבלת ההצעה, לרבות ההתחייבויות בקשר לתקופת הביניים כאמור בסעיף  .7.1

 .31.7.2021לעיל עד ליום 

בית המשפט יאשר את ההצעה לא יאוחר משלושים ימים לאחר קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב כאמור  .7.2

 .לעיל ובמועד ההשלמה אישור בית המשפט יהיה סופי וחלוט 7.1 בסעיף

 

 

 בברכה,

 

 קרן נכטיגל, עו"ד  ספי זינגר, עו"ד  דאש, עו"ד ניר 

 הרצוג פוקס נאמן, עורכי דין
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20/07/2021 

 לכבוד:

 עוה"ד אופיר נאור. 

 

 

 B.D.Iהנדון: 

 

 בהמשך לשיחות שנוהלו בינינו.  .1

אביב, החברה עוסקת בתחומי הנדל"ן  -תלאר חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך ב-להב אל .2
בר )המניב   זרות המחזיקות מרכזי קניות שכונתיים  גרמניהחבבאמצעות חברות  בתחום האנרגיה,  (  י 

נכסים, בה להב אל)  והנדל"ן בישראלקמעונאות  ה אר באמצעות  -באמצעות חברת דלק ישראל ודלק 
( השליט40%אחזקותיה  מגרעין  וחלק  הגדול  המניות  בעל  הינה  הירוקה  (  ה(  האנרגיה  ובתחום 
, יתרת המניות מוחזקות ע"י    80%באמצעות "להב אנרגיה ירוקה" בה מחזיקה החברה  )המתחדשת  

 (קרן נוקד.
 

אל .3 להב  של  המתחדשת  הירוקה  האנרגיה  זרוע  הינה  ירוקה  אנרגיה  מתקנים  -להב  ברשותה  אר, 
וולטאי פוטו  מתקנים  באמצעות  חשמל  במסגרת  םהמייצרים  החשמל    ונמכרים  לחברת  ההסדרות 

בשלבי תכנון    גדול  להקמה בזמינות לביצוע, וצבר נוסף  גדול  פרויקטים  רבהסכמים ארוכי טווח, וצב 
 )בישראל ומחוץ לישראל(. שונים

 
להתרחב .4 החברה  ובכוונת  ובעולם,  בארץ  צומח  תחום  המתחדשת  הירוקה  האנרגיה  בארץ    תחום 

בארץ ובמקומות  והניסיון בתחום    בתחום ולנצל את הידע  ולהפוך לאחד מהגורמים המובילים  ובחו"ל,
 נוספים באירופה לצמיחה ופיתוח. 

 
כחלק ממדיניות ויכולת הצמיחה העתידית אנו מאמינים כי הפלטפורמה לצמיחה ראוי שתהיה חברה   .5

  עם ובעזרת שוק ההון   ותגדל   תצמח  ציבורית בעלת יכולת גיוס של הון וחוב, וחלופות נוספות שתיעזר 
 הישראלי. 

 
אנו מאמינים כי תחום זה בהובלתנו בחברה ציבורית יכול להציף לבעלי המניות ערך גבוה ביותר, הן   .6

 בגלל התחום והן בגלל הידע והיכולת המקצועית והניהולית שלנו. 
 

מהמניות לפי    20%לאחרונה נכנסה קרן נוקד כשותפה )במס' התניות( ללהב אנרגיה ירוקה ויוקצו לה   .7
 מיליון ₪ )אחרי הכסף(.  125וי חברה של  שו

 

על מנת להציג את  ו/או נציגות בעלי מניות  IDBהנהלת ו/או  היינו שמחים להיפגש עם דירקטוריון .8
 הצעתנו שמתבססת על העקרונות הבאים: 

 מיליון ₪  300 -כ יוהמזומן יה יתרות  B.D.I -ב .א

 לא תהיה חשיפה כל שהיא לגבי העבר.  חדשים ות ההסדר יעבור אישור בית משפט, ולנו כבעלי מני . ב

מיליון ₪, ובמידה והסכום יהיה גבוה יותר נקבע   300 -יתרות המזומן בחברה עפ"י הערכה יהיו כ . ג
 )קרי, האג"ח יגדל(  התאמות להצעה.

שנים בריבית שתוסכם בין הצדדים,   10 -בחברה אגרות חוב לתקופה של כתעומד  כנגד סכום המזומן .ד
 הגלומים בהצעה.  בהצעה והן את הסיכוניםלומים תגלם הן את הסיכויים הג וש

 שווי הנכסים )במזומן(ושווי ההתחייבויות )אג"ח( יהיה זהה.   רות החובאג העמדת לאחר .ה
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 (פריסתם  איגרות החוב ) לפני שיוסכם מסך  של סכוםבמזומן  בפירעוןאנו נהיה מוכנים לדון  .ו

חברת להב אנרגיה   את כל מניות  IDB-ימכרו ל  וקרן נוקדאר  -חוב להב אלאגרות הלאחר העמדת  .ז
 מיליון ₪.   125ירוקה בתמורה לסך של 

 . 25%בעלי האג"ח , 15%, קרן נוקד 60%   -אר -להב אל -יוחזקו  IDBהמניות ב  .ח

  ללהב  לבעלי המניות מקרב מחזקי האג"ח לתקופה שתוסכם למכור מניותיהם אר תאפשר-להב אל .ט
(PUT בשווי חברה של )מיליון ₪ .  31.25בשווי של   מיליון ₪ קרי, כל האחזקות  125 

ידנו    -בגין מניות להב אנרגיה ירוקה יעומד על מיליון ₪  125 בסךהסכום כי לדון  אנו נהיה מוכנים .י
 (. 300+125)  בעלי המניותלכל  מיליון ₪  425  -לאג"ח קרי, חוב של כבמקביל   כהלוואה שתוחזר 

 נמוכה יותר.  כפי שציינו במידה ונפרע במזומן סכום מהותי, היתרה תהייה  .יא

 בכפוף לכל דין. מסחר לואת האג"ח    כחברה ציבוריתבבורסה  לרישום החברה למסחר  לופעצדדים יה . יב

ירוקה"  .9 אנרגיה  "ללהב  הן  הדדית,  נאותות  בבדיקות  מותנות  ל  IDB-לוהן    ההצעות  אישור  וכמובן 
 הנהלות ומועצות המנהלים של הצדדים. 

 
נאותות,   .10 בבדיקות  הצדדים,  בין  מו"מ  בהליך  ומותנת  מחייבת  בלתי  ראשונית,  הינה  וההצעה  מאחר 

לבדיקות   פרסום  שכל  חושבים  אנו  מחייבים,  מסמכים  וחתימת  מנהלים  ומועצות  הנהלות  אישור 
באם  והיינו שמחים  למהלך,  להזיק  יכול  גילוי     ראשוניות אלה  כרגע  יתנו  לא  דין  כל  פי  ועל  הצדדים 

 כלשהוא על ההצעה. 
 

הנהלת .11 עם  להיפגש  נשמח  ו/או    לסיכום,  נציג החברה  ו/או  בעלי האג"ח  הדירקטוריון  בפרטים י    לדון 
 על מרכיבי העסקה. מהיר   למו"מ ולהיכנס

   
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים:  
 אר  -להב אל מועצת מנהלים אבי לוי, יו"ר

 אר, יו"ר מועצת מנהלים "להב אנרגיה ירוקה"  -, מנכ"לית להב אלחוה זמיר טואף
 אר. -שלומי פדידה, סמנכ"ל כספים להב אל

 אמיר גרא, מנכ"ל "להב אנרגיה ירוקה".
 עוה"ד עדי זלצמן, "שיבולת" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 בברכה,              
              
 איליק רוז'נסקי  

אר        -להב אל  
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  Zurich 8008, Switzerland   אל, ישר6789141אביב  תל    
  Tel  +41 (44) 818 08 00   608-9999 (03)טלפון   
  Fax  +41 (44) 818 08 01   608-9909 (03)   פקס  
  INFO@GOLDFARB.COM   ZURICH@GOLDFARB.COM  

  

  
  דובי זולטק, שותף  
  608-9818 (03): ישיר  
  608-9880 (03)פקס:   
  dubi.zoltak@goldfarb.com 
  

 

  2021ביולי  20  לכבוד

  דמר אופיר נאור, עו"

 מלפיתוח בע"חברת אידיבי חברה  ןנאמ
  י"א אב תשפ"א

   

   

 :בדואר אלקטרוני 

Ophir@nglaw.co.il 
  

  הצעה לרכישת אידיבי חברה לפתוח בע"מ ("החברה")הנדון: 

  בשם מרשנו, מר שמעיה רייכמן, הרינו לפנות אליכם בדברים הבאים:

, מרשינו, מר שמעיה רייכמן, באמצעות חברה פרטית ישראלית 9.6.2021בהמשך להזמנה להציע הצעות שפורסמה ביום 

 לרכישת החברה.המחייבת והבלתי חוזרת, "), מתכבד בזאת להגיש את הצעתו המציעבבעלותו (להלן ביחד: "

 להלן יפורטו תנאי ההצעה:

  הממכר . 1

  מניות החברה 1.1

 1.2, כאשר בחברה יוותרו הנכסים המפורטים בסעיף המציע מעוניין לרכוש את כלל מניותיה של החברה

וסוג שהוא, לרבות תביעות צדדים שלישיים ותביעות כשהיא נקיה מכל חוב ו/או התחייבות מכל מין  להלן,

 חוב מכל מין וסוג שהן.

 הנכסים שיוותרו בחברה . 1.2

(או  ")ישראיירמההון המונפק והנפרע בחברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (להלן: " 25% . 1.2.1

מההון  25%- כך שבשרשור תחזיק אי די בי ב ).BGIבמקרה של הנפקת   BGIממניות 25%

 המונפק והנפרע של "ישראייר".

 IDBמחברת  25.8%- ההון המונפק והנפרע של חברת מניב הנפקות בע"מ, המחזיקה בכ 100% . 1.2.2

GROUP USA INVESTMENTS INC " :להלן)IDBG ,(" המחזיקה בעקיפין בתאגיד

ל זכויות במרכז מסחר ומשרדים ") שהינו בעGW(להלן: " Great Wash Park LLCנדל"ן 

ממניות חברת  50%") ובהנכס(להלן: " TIVOLI VILLAGE- וגאס, נבאדה, ארה"ב ב- בלאס

 הניהול של הנכס. 

36



  
  

 - 2  -  
  
  
  

 ;מיליון ₪ 300מזומן בסכום של  . 1.2.3

 ; קולו טכנולוגיות בע"מ חברת של והנפרע המונפק מההון 16% . 1.2.4

 ").הממכר(להלן ביחד: "

 תמורת הרכישה . 2

 , החברה תנפיק סדרת אגרות חוב חדשולמחיקת סדרות אגרות החוב הקיימת של החברה ממכרבתמורה ל
  אשר אלו יהיו תנאיה: ")החוב אגרות("

מיליון ₪ מעבר לשווי הנכסי של  125- ₪ ע.נ, אשר לדעת המציע מבטא הטבה של כמיליון  600 – קרן . 2.1

 החברה.

 שנים. 5 – מח"מ . 2.2

 .3% בשיעור שלשנתית קבועה, לא צמודה,  -  ריבית . 2.3

לחברה תהייה זכות לפרוע את אגרות החוב,  – זכות לחברה לפרוע את אגרות החוב בפירעון מוקדם . 2.4

ללא פיצוי או עמלות פירעון מוקדם כלשהם, כנגד הערך ההתחייבותי הנפרע  ,מלא או חלקי באופן

  . המוקדםבפירעון מוקדם. דהיינו, הקרן והריבית שנצברה עליו עד מועד הפירעון 

מוקדם והן את תנאי הסדרה קריא ריבית  רעוןיפמגלמת בתוכה הן את הפיצוי במקרה של  ההטבה . 2.5

 "מ אם וככל שאלה שונים מתנאי השוק כיום.ומח

תיקבענה אמות מידה פיננסיות סבירות כמקובל בתחום כפי שיוסכם בין המציע  – אמות מידה פיננסיות . 2.6

  למחזיקי האג"ח. 

 אגרות החוב יונפקו ויירשמו – חודשים מהשלמת ההסדר 12רישום אגרות החוב למסחר בתוך הנפקה ו . 2.7

 חודשים מהשלמת ההסדר. 12תום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב לא יאוחר מ

מניות החברה ישועבדו לטובת הנאמן להבטחת רישום אגרות  – למסחר אגרות החובשעבוד עד לרישום  . 2.8

 .כאמור . שעבוד זה יוסר לאחר רישומן של אגרות החובלעיל 6כמפורט בסעיף  החוב למסחר

 תהיה החברה לעיל, 6בהתאם למפורט בסעיף  למסחר אגרות החוב לרישום עד - העדר חובת דיווח  . 2.9

וכן לא תהיה בגדר חברת אגרות חוב, כמשמעות מונח זה בחוק החברות,  -  מדווח לא תאגיד של במעמד

"), והוראות מתאימות יתבקשו מבית המשפט במסגרת הבקשה חוק החברות(להלן: " 1999- התשנ"ט

עד לרישום אגרות החוב למסחר כאמור תמשיך החברה ותדווח דיווחים מהותיים בלבד  לאישור ההסדר.

 ידי הנאמן ובמתכונת דומה. - באמצעות אתר האינטרנט המופעל על

") אשר וויידלישל חברת  וויידלי מובייל בע"מ (להלן " האחזקות – החוב אגרות להבטחת שעבוד . 2.10

 בבעלות המציע.

 שת פעילותילרכעל הסכם באמצעות חברת וויידלי,  ,המציע חתם הבעניין זה יצוין כי בימים אל . 2.11

 אקספון פעילות חברת השלמת עסקת רכישת עםו ")אקספוןאקספון בע"מ (להלן: " 018מרתון אקספון ו
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מכיוון שבכוונת החברה (כאמור להלן)  תמוזג למעשה פעילות אקספון עם הפעילות הקיימת של וויידלי.

בתוך  אם לא תושלם עסקת רכישת אקספון כאמורלהעביר לחברה פעילות נדל"ן בהיקף משמעותי, אזי 

 פעילות נדל"ן , בשלב הראשון,, יעביר המציע לחברהידי בית המשפט- יום מיום אישור ההצעה על 150

 םבשווי אשר יסוכ בינוי),- (פינוי ות העירוניתבסדר גודל מצטבר של אלפי יחידות דיור בתחום ההתחדש

, תועבר לחברה גם פעילות אקספון למציע , ובהמשך, ככל שיתאפשרבין המציע ובין מחזיקי האג"ח

 כאמור. 

בנוגע לשווי תועבר הערכת שווי בלתי תלויה בהמשך  . ש"חמיליון  330- עלות הרכישה מוערכת בכ . 2.12

 .של ווידלי התקשורת הקיימתעם פעילות הפעילות האמורה יחד 

יזמית בתחום ההתחדשות העירונית,  "ןנדל פעילות לחברה יעביר המציע –נדל"ן הפעילות  הוספת  . 2.13

   .מסחריים שטחים וכןיחידות דיור,  1000 - כהכוללת, נכון למועד זה, פרויקטים המתוכננים לכלול 

בסך המציע ערבות בנקאית אוטונומית בטוחה לחתימת המציע על הסכם המעגן את ההצעה יפקיד כ . 2.14

 .המציע למחזיקי האג"ח בין אשר יסוכם

 לאישור הגורמים הרלוונטיים ובית המשפט. הצעה זו כפופה . 3

  AS ISעסקת  . 4

מצד , , ללא התחייבות או מצג כלשהוAS ISמתחייבת ומצהירה בזאת כי העסקה מבוצעת על בסיס החברה 

  וכי אין בבדיקות כלשהן כדי לגרוע מקיומו של תנאי זה. מעבר למתואר בהגדרת הממכרהנאמן 

 הצהרות והתחייבויות המציע . 5

ו על בסיס אינפורמטיבי המציע מאשר כי הנתונים אשר הוצגו לו ו/או למי מטעמו, ככל שהוצגו הוצג

ואינידקטיבי בלבד, ולא כמצג כלשהו מהחברה ו/או הנאמן ו/או מי מטעמם. משכך ידוע למציע ומוסכם עליו, כי 

הגשת הצעה כלשהי על ידו נעשית מתוך ידיעה כי לא קמה לו זכות כלשהי לשיפוי מהחברה ו/או הנאמן ו/או מי 

וצגו למציע, או שלא נמסרו או שלא הוצגו בפניו. כמו כן, המציע מטעמם, בקשר לכל נתון או מצג שנמסרו או ה

מצהיר כי הוא פוטר בזאת את הנאמן ו/או החברה ו/או מי מטעמם, מכל אחריות באשר למצבה של החברה 

ו/או נכסיה ו/או החזקותיה, וכן מכל אחריות באשר להליכי המכירה של החברה ולכל דבר ועניין אחר הקשור 

  בחברה.

  .מקובלת עליך היא תועבר על ידך לאישור מחזיקי האג"ח ואישור בית המשפט צעת מרשנושהכי ככל מוסכם 

  בכבוד רב,

  

  דובי זולטק, עו"ד
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19.7.2021  
  לכבוד 

 
 עו״ד אופיר נאור 

 נאמן אידיבי חברה לפיתוח בע״מ
 
 

 א.נ.,
 

 הנדון: הצעה לרכישת מניות חברת אידיבי חברה לפיתוח בע״מ (להלן ״החברה״) 
 

(להלן״  בעל היקף עסקים משמעותייםבאירופה שחי  בינלאומי לצורך הצעה זו אני מייצג איש עסקים
  המציע״).

תהיה מקובלת על נאמן  והצעתוהמציע מעדיף לא להיחשף בשלב זה ויהיה מוכן להיחשף במידה 
של אידיבי ותהווה בסיס  ׳החברה, נציגות בעלי איגרות החוב ונאמן בעלי איגרות החוב סידרה ט

 למתן הצעה כוללת ומחייבת. 
 

כוללת את התנאים הבאים: הינה כדלהלן וההצעה   
 

תקבל לידה את מלוא  השקעה מהותית בישראל כבר שיש לה ה זרה בבעלות המציע חבר .1
 מניות החברה.

ממניות  25%מיליון ש״ח,   304 -כסי החברה כוללים מזומן בקופה בסכום של כלפי הידוע, נ .2
 . IDBGממניות חברת  26%חברת ישראיר ו כ 

מלבד סידרת אג״ח חדשה  ,   350על פי סעיף החברה ונכסיה יהיו נקיים מכול חוב ושיעבוד  .3
 לבעלי איגרות חוב ט׳ שתנאיה יהיו כמפורט בהמשך.על ידי החברה שתונפק 

החברה תנפיק לבעלי איגרות החוב סדרה ט׳, סדרת איגרות חוב חדשה חלף סדרה ט׳   .4
ריבית בנק ישראל  ל הצמודהמשתנה נושאת ריבית מיליון ₪   ,440בעלת ערך נקוב של 

בתום   3%כאשר הקרן תיפרע בשיעור של  ,המשולמת כל שישה חודשים 1.9%בתוספת של 
 תיפרע בתשלום אחד בתום עשר שנים.   70%כל שנה ויתרת הקרן בשיעור של 

 .  ללא קנס של סדרת איגרות החוב החדשה רעון מוקדםילחברה תהיה זכות לפ .5
 חודש מהנפקתה.  24גרות החוב החדשה תוך המציע מתחייב לרשום למיסחר את סדרת אי .6
, ובאמצעות זכויות אחרות שברשותוהמציע מתכוון לרכוש ביתרת המזומן שבקופת החברה  .7

(להלן ״חברת מהגדולות בישראל בעלת דירוג אשראי גבוהה  ,מניות של חברת נדלן מניב
 )15.7.2021(לפי השער בבורסה ביום מיליון ש״ח.  360שווי שוק של כ בהמטרה״) 

בעלות פרופיל סיכון סולידי כגון אנרגיה ת חדשות יופעילולחברה להכניס המציע מתכוון  .8
 . מתחדשת

 .המציע ישעבד לבעלי הסדרה החדשה את מניות חברת המטרה .9
שני לבעלי הסדרה החדשה,  , בכפוף להסכמת הבנק המלווה) המציע ישעבד (בשעבוד שני . 10

וכן ימחה  שמוחזקים על ידי חברה בבעלות המציע פרוייקטים של נדלן מניב במערב אירופה 
 להלן.  תוארוכפי שי פרוייקטים הלחברה את התזרים החופשי של 

  ,שנים לשוכר עוגן איכותי 15המושכר ל  הפצה ולוגסטיקהמרכז  כוללים שני הפרויקטים . 11
הראשי של  שכרים למטה ומשרדים המ בניינישלושה  וכןשנה  50שפועל במקום למעלה מ 

לשני הפרויקטים תזרים שנתי שנים.  7כ חברה מובילה בתחום הפיננסים לתקופה של 
 . מיליון שקל 180של  נקי נכסימיליון ש״ח ושווי  8.3חופשי של 

 פרויקטי הנדלן שתוארו לעיל,של חברת המטרה ו ,סה״כ התזרים החופשי מדיבידנדים . 12
ו לפירעון קרן וריבית של סידרת האגח מיליון שח וישמש 22 -כ מוערכים בסכום שנתי של

 החדשה. 
בנוסף, המציע ישתף את בעלי איגרות החוב באפסייד במזומן ממכירת מניות ישראיר ומניות   . 13

IDBG נטו  ,בפועלנטו  מההפרש בין מחיר המכירה 35%. גובה האפסייד יהיה בשיעור של)-  
פות, קנס פירעון מוקדם על  בניכוי ההלוואות המיוחסות לנכס, הוצאות עסקה ישירות ועקי
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מיליון ש״ח, לגבי   50של כל נכס, לבין סכום של הלוואות, תשלומים למתווכים ותשלומי מס) 
 כל אחד מהנכסים הללו. 

ימכרו    IDBGמיליון ש״ח ומניות  140של   נטו במידה ומניות ישראיר ימכרו בסכום –לדוגמא  . 14
(וזאת    מיליון ש״ח 300של נטו ל בסכום כולל ומיליון ש״ח ובסך הכ 160של נטו  בסכום 

 בסוגריים)    13לאחר הניכויים המפורטים בסעיף 
 מיליון ש״ח.   X  35%   =70) 300-100האפסייד יהיה בסכום של ( יאז

  
  
  

  יתרונות ההצעה הנ״ל:
  

  ובעל איתנות פיננסית טובה מאדבעל מוניטין בינלאומי מאד מציע איכותי. 
  מיליון ש״ח 56 -כ שלמיידי שווי עודף בחברה מטרה נוצר כתוצאה מרכישת חברת ה.  
  1.9%ריבית בנק ישראל פלוס נושא  מיליון ש״ח 440אגח בעל ערך נקוב של הנפקת  
 חודש 24ח למסחר תוך ״התחייבות לרישום האג 
 לפי המחיר בבורסה ביום . מיליון 360בשווי של  שיעבוד על מניות חברת המטרה)

15.7.2021 ( 
  בכפוף לאישור (מיליון שח  180של כ נכסי נקי  בשווי שתוארו לעיל  הפרויקטיםשיעבוד שני

   הנכסים הללו.של התזרים חופשי של לחברה המחאת זכות כן ו )הבנק המלווה
 440מול אג״ח בסכום של  מיליון שח 540  -כ נכסים איכותיים בשווי של סך שעבודים של  

 מיליון ש״ח.  
  שיתוף בעלי איגרות החוב באפסייד ממכירת מניות ישראיר ומניותIDBG  . 
  עסקי אנרגיה   כגון  בעלי סיכון נמוךנוספים מקורות החברה ישמשו לרכישת נכסים איכותיים

 . מתחדשת
 .ההשקעה בחברת המטרה הינה השקעה אסטרטגית לטווח ארוך ואינה השקעה פיננסית 

  
  

  
  בברכה,

  
 עמנואל אבנר  
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wמדינת ישראל
משרד המשפטים

rהאפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
סימוכין: 210676908 תביעת חוב

(שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה) פרטי החייב

מספר תיק בממונה על הליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי

322077

סוג תיק
 חייב תאגיד  חייב יחיד 

שם תאגיד

אי די בי חברה לפתוח בע"מ

מספר תאגיד

520032285

קישור לאתר הממונה
נא וודא פרטי התאגיד ומספר התיק באתר הממונה

קישור לאתר התשלומים
החל מתאריך 15.09.2020 חלה חובת תשלום להגשת תביעות החוב בתיקי חדלות פירעון

מספר אסמכתא

31260567

יום מתן צו לפתיחת הליכים / הסדר

25/09/2020

(שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה) פרטי התובע

מיוצג על ידי עורך דין
לא     כן  

סוג הנושה
רשויות מקומיות     רשויות מדינה     בנק     קופת גמל     תאגיד     פרטי  

מעמד החוב
מובטח     משולב (רגיל+דין קדימה)     דין קדימה     רגיל  

הנני מגיש את התביעה
עורך דין המייצג את התובע     עבור משהו אחר     עבורי  

פרטי התאגיד התובע

שם חברה

סומך חייקין

ח.פ./ ח.צ.

540002383

כתובת

ישוב

תל אביב - יפו

רחוב

הארבעה

מספר בית

17

כניסה

תיבת דואר

609

מיקודדירה

6473917

פרטי התקשרות

מספר טלפון נייד

052-8444455

מספר טלפון

03-6848000

מספר פקס

03-6848444

עמוד 1 מתוך 178
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דואר אלקטרוני

ihalfon@kpmg.com

פרטי חשבון בנק של תובע החוב

שם מלא בעל החשבון

סומך חייקין

חשבון בנק בחו"ל

שם בנק

מזרחי טפחות

מספר/שם הסניף

461 -מרכז עסקים ראשי ת"א

מספר חשבון

295703

יש לצרף העתק המחאה של הנושה לצורך אימות נתוני החשבון או אישור בנק על זהות בעל החשבון. פרטי חשבון הבנק נדרשים לצורך תשלום דיבידנד ישירות לנושה, ככל שיחולק דיבידנד
בעתיד. נא הקפד למלא פרטי חשבון בנק נכונים.

פרטי עורך דין מייצג

שם פרטי

ניר

שם משפחה

כהן

מספר זהות (כולל ספרת ביקורת)

055119242

מספר רישיון

12237

כתובת

ישוב

תל אביב - יפו

רחוב

ברקוביץ

מספר בית

4

כניסה

תיבת דואר

00

מיקודדירה

6423806

פרטי התקשרות עם עורך הדין

מספר טלפון נייד

050-5300493

מספר טלפון

03-6968270

מספר פקס

03-6968277

דואר אלקטרוני

nir@ncl-lawyers.com

(שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה) פרטי התביעה

בתאריך צו הפירוק היה התאגיד ועודנו חייב לי

סך של:

1472564000

במילים

מיליארד ארבע מאות ושבעים ושניים מיליון חמש מאות וששים וארבעה אלף שקלים

עמוד 2 מתוך 178
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בעד:

חוב מותנה בהטלת חבות על הנושה, בסך הנ"ל בתוספת ריבית והצמדה מיום 20.3.2014 ועד ליום התשלום, ובכל מקרה, לא פחות מן הסכום שבו יחויב הנושה בפועל, ככל שיחויב, בתוספת 
הוצאות, כמוסבר במכתב המצורף. 

האם החוב קצוב?
לא     כן  

הערכת חוב

הערות

האם קיימת זכות קיזוז בגין החוב?
לא     כן  

(שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה) הצהרות

פרטי ממלא הטופס

תושב ישראל
לא     כן  

שם פרטי

אלעד

שם משפחה

פלד

מספר זהות

034164459

תפקידארץ מוצא

עו"ד - מיופה כוח נוסף

כתובת דואר אלקטרוני להחזרת תשובה

office@ncl-lawyers.com

הצהרות

 הריני מאשר כי קראתי את הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות סעיפים 215-209 ואת הוראות תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (סדרי דין) .

אני מצהיר כי לפי מיטב ידיעתי לא קיבלתי אני ולא קיבל כל אדם אחר עבורי את סכום תביעתי הנ"ל, במלואו או בחלקו, וכי אין לי כל בטוחה מאיזה סוג שהוא להבטחת סילוק תביעתי, או חלק
ממנה, למעט:

ידוע לי כי אין במשלוח הטופס משום זכות לקבלת כספים במסגרת הליך חדלות הפירעון.

pבסימון תיבה זו אני מצהיר על הסכמתי לכל הכתוב לעיל

(שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה) מסמכים ושליחה
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הנחיות לצירוף מסמכים

 טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

לתשומת ליבך,
כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.

.PDF וקבצים בפורמט (jpeg, jpg, tif, gif) ניתן לצרף רק קובצי תמונה
על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.

הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-DPI 300, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא.
.10MB סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על

לחץ כאן למדריך להקטנת קבצים

תצהיר חתום ומאומת בחתימת עורך דין

pdf.1.4.2021 תצהיר

ייפוי כח חתום ומאומת בידי עורך דין

pdf.יפוי כוח

העתק המחאה של הנושה לאימות נתוני חשבון בנק/אישור
ניהול חשבון בנק

pdf.2020 אישור ניהול חשבון מזרחי שח

הוכחות שווי נכס משועבד

לחץ להוספת קובץ

מסמכים רלוונטים נוספים

שורה 1

מהות המסמך

מכתב נלווה המהווה חלק בלתי נפרד מתביעת החוב

מסמך

pdf.מכתב נלווה עם נספחים

שורה 2

מהות המסמך

אישור תשלום אגרה

מסמך

pdf.משרד המשפטים - תשלומי הכונס הרשמי

שורה 3

מהות המסמך

מודעה שפרסם הנאמן בדבר המועד להגשת תביעות חוב

מסמך

pdf.מודעה
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pdf.תצהיר 1.4.2021
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pdf.יפוי כוח
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pdf.אישור ניהול חשבון מזרחי שח 2020
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pdf.מכתב נלווה עם נספחים
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wמדינת ישראל
משרד המשפטים

rהאפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
סימוכין: 210676922 תביעת חוב

(שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה) פרטי החייב

מספר תיק בממונה על הליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי

322077

סוג תיק
 חייב תאגיד  חייב יחיד 

שם תאגיד

אי די בי חברה לפתוח בע"מ

מספר תאגיד

520032285

קישור לאתר הממונה
נא וודא פרטי התאגיד ומספר התיק באתר הממונה

קישור לאתר התשלומים
החל מתאריך 15.09.2020 חלה חובת תשלום להגשת תביעות החוב בתיקי חדלות פירעון

מספר אסמכתא

53029331

יום מתן צו לפתיחת הליכים / הסדר

25/09/2020

(שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה) פרטי התובע

מיוצג על ידי עורך דין
לא     כן  

סוג הנושה
רשויות מקומיות     רשויות מדינה     בנק     קופת גמל     תאגיד     פרטי  

מעמד החוב
מובטח     משולב (רגיל+דין קדימה)     דין קדימה     רגיל  

הנני מגיש את התביעה
עורך דין המייצג את התובע     עבור משהו אחר     עבורי  

פרטים אישיים של התובע

תושב ישראל
לא     כן  

שם פרטי

מישל

שם משפחה

דהן

מספר זהות

069961894

ארץ מוצא

כתובת

ישוב

אשדוד

רחוב

זייד אלכסנדר

מספר בית

13

כניסה

עמוד 1 מתוך 385
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תיבת דואר

13

מיקודדירה

7751539

פרטי התקשרות

מספר טלפון נייד

052-6411111

מספר טלפון

08-8558459

מספר פקס

דואר אלקטרוני

michel.dahan@outlook.co.il

פרטי חשבון בנק של תובע החוב

שם מלא בעל החשבון

אגמון ושות רוזנברג הכהן ושות

חשבון בנק בחו"ל

שם בנק

דיסקונט

מספר/שם הסניף

331 -כנפי נשרים

מספר חשבון

112993003

יש לצרף העתק המחאה של הנושה לצורך אימות נתוני החשבון או אישור בנק על זהות בעל החשבון. פרטי חשבון הבנק נדרשים לצורך תשלום דיבידנד ישירות לנושה, ככל שיחולק דיבידנד
בעתיד. נא הקפד למלא פרטי חשבון בנק נכונים.

פרטי עורך דין מייצג

שם פרטי

תום

שם משפחה

כהנא

מספר זהות (כולל ספרת ביקורת)

039645205

מספר רישיון

58778

כתובת

ישוב

תל אביב - יפו

רחוב

אלון יגאל

מספר בית

98

כניסה

תיבת דואר

00

דירה

47

מיקוד

6789014

פרטי התקשרות עם עורך הדין

מספר טלפון נייד

052-5961919

מספר טלפון

03-6078607

מספר פקס

03-6078666

דואר אלקטרוני

tom@agmon-law.co.il

(שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה) פרטי התביעה
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בתאריך צו הפירוק היה התאגיד ועודנו חייב לי

סך של:

1988375000

במילים

מיליארד תשע מאות ושמונים ושמונה מיליון שלש מאות ושבעים וחמישה אלף שקלים

בעד:

השתתפות בתביעה נגזרת שבהליך פר"ק 19728-06-20 במידה ותאושר, והשתתפות בתשלום הסעדים הכספיים בתביעה הנגזרת, במידה שיפסקו, והכל כמפורט בתביעת החוב ובהודעה 
לצד ג' המצורפת לתביעת החוב כנספח. 

האם החוב קצוב?
לא     כן  

הערכת חוב

הערות

הסכום הנ"ל אינו כולל תוספת הפרשי ריבית, הצמדה והוצאות מיום 20.4.2014 ואילך. 

האם קיימת זכות קיזוז בגין החוב?
לא     כן  

(שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה) הצהרות

פרטי ממלא הטופס

תושב ישראל
לא     כן  

שם פרטי

תום

שם משפחה

כהנא

מספר זהות

039645205

תפקידארץ מוצא

עו"ד

כתובת דואר אלקטרוני להחזרת תשובה

tom@agmon-law.co.il

הצהרות

 הריני מאשר כי קראתי את הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות סעיפים 215-209 ואת הוראות תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (סדרי דין) .

אני מצהיר כי לפי מיטב ידיעתי לא קיבלתי אני ולא קיבל כל אדם אחר עבורי את סכום תביעתי הנ"ל, במלואו או בחלקו, וכי אין לי כל בטוחה מאיזה סוג שהוא להבטחת סילוק תביעתי, או חלק
ממנה, למעט:

ידוע לי כי אין במשלוח הטופס משום זכות לקבלת כספים במסגרת הליך חדלות הפירעון.

pבסימון תיבה זו אני מצהיר על הסכמתי לכל הכתוב לעיל
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הנחיות לצירוף מסמכים

 טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

(שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה) מסמכים ושליחה

לתשומת ליבך,
כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.

.PDF וקבצים בפורמט (jpeg, jpg, tif, gif) ניתן לצרף רק קובצי תמונה
על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.

הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-DPI 300, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא.
.10MB סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על

לחץ כאן למדריך להקטנת קבצים

תצהיר חתום ומאומת בחתימת עורך דין

pdf.תצהיר מישל דהן חתום

ייפוי כח חתום ומאומת בידי עורך דין

pdf.יפוי כח מישל דהן חתום

העתק המחאה של הנושה לאימות נתוני חשבון בנק/אישור
ניהול חשבון בנק

pdf.העתק המחאה

הוכחות שווי נכס משועבד

לחץ להוספת קובץ

מסמכים רלוונטים נוספים

שורה 1

מהות המסמך

תביעת חוב מותנית

מסמך

pdf.תביעת חוב מותנית
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pdf.תצהיר מישל דהן חתום
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pdf.יפוי כח מישל דהן חתום
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pdf.העתק המחאה
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  322077מס' תיק אצל הממונה על חדלות פירעון: 

  בעניין:

 מר רפי ביסקר .1
 מר חיים גבריאלי .2
 מר נוחי דנקנר .3
 מר אליהו כהן .4
 מר יצחק מנור .5
 מר צבי לבנת .6
 פרופ' ניב אחיטוב .7
 גב' זהבה דנקנר .8
 מר אבי פישר .9

 מר דורי מנור .10
 מר שאול בן זאב .11
 מר מרק שימל .12
 מר משה ארד .13
 מר עמי אראל .14
 רו"ח מישל דהן .15

ע"י ב"כ ממשרד  15-12 - ו 9-7, 4-1הנושים 
רח' יגאל באגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', 

. ת"א, 47(מגדל אלקטרה), קומה  98אלון 
  .03-6078666; פקס': 03-6078607ן: טלפו

ע"י ב"כ גולדפרב זליגמן  10 - ו 5 נושיםה
תל  98ושות', משרד עורכי דין, רח' יגאל אלון 

  .03-7101617. פקס': 03-7101635: 'אביב. טל

ע"י ב"כ ממשרד ארדינסט בן  11- ו 6 נושיםה
רח' מנתן טולידאנו ושות', משרד עורכי דין, 

. ת"א, 13(מגדל המוזיאון), קומה  4ברקוביץ 
  .03-7770101. פקס': 03-7770111טלפון: 

  הנושים
  

  ד  –ג  –נ             

  אי די בי חברה לפתוח בע"מ
  עו"ד אופיר נאורבאמצעות הנאמן, 

גרשט, - ממשרד נאורבעצמו ובאמצעות ב"כ 
), תל A(כניסה  6עורכי דין, מרח' מיטב 

  ; פקס':03-5447404אביב. טלפון: 
   office@nglaw.co.il; דוא"ל: 03-5447405 

  החייבת
  

  ).30.4.2014ריבית והוצאות מיום (בתוספת הצמדה, ש"ח  1,988,375,000: סכום התביעה

 
  תביעת חוב מותנית

pdf.תביעת חוב מותנית
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  תביעת חוב מותנית

, לתקנה )החוק –(להלן  2018־לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 210בהתאם להוראות סעיף 

, ולצו פתיחת ההליכים )התקנות –(להלן  2019לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט־ 121

), מתכבדים צו פתיחת ההליכים –(להלן  25.9.2020) ביום אידיבי, או החברה –שהוצא לחייבת (להלן גם 

 הנושים להגיש תביעת חוב זו. 

) (הוראת שעה), אגרותתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (ל 2תקנה  אישור על תשלום אגרה כהוראת

  .1נספח ו כ, מצורף לתביעה ז2019התשע"ט־

  :תביעהואלה טעמי ה

) היא חברת אחזקות ציבורית שבעת הרלוונטית דסק"ש –חברת השקעות דיסקונט בע"מ (להלן  .1

 ) הייתה מצויה בשליטתה של החייבת. 2010-2011(בשנים 

כיהנו בתקופות שונות בעת הרלוונטית כדירקטורים בדסק"ש, וחלקם נשאו בתפקידים  13-1הנושים  .2

היה מנכ"ל ונשיא דסק"ש בעת  14הנושה ). עצמה באידיבינוספים בקבוצת אידיבי (לרבות 

 היה סמנכ"ל הכספים של דסק"ש בעת הרלוונטית.  15הנושה הרלוונטית, ו

המניות - , ושופרסל –של חברת שופרסל בע"מ (להלן מהון המניות  8.3%רכשה דסק"ש כ־ 2010בשנת  .3

מזכויות  50.3%). לאחר רכישת מניות אלה, "עלתה" דסק"ש לאחזקה של כ־הנוספות בשופרסל

 ההצבעה בשופרסל.

עם השלמת רכישת המניות הנוספות בשופרסל והשגת שליטה משפטית־פורמאלית בשופרסל,  .4

נרשם בדוחותיה הכספיים של דסק"ש רווח בסכום ובהתאם לכללי החשבונאות שנהגו באותה עת, 

 מיליארד ש"ח כתוצאה משיערוך החזקתה של דסק"ש במניות בשופרסל לפי שווין ההוגן. 1.29של כ־

 2010לאחר השלמת רכישת המניות הנוספות בשופרסל ורישום הרווח, החליטה דסק"ש במהלך שנת  .5

(שהחייבת היא על חמש חלוקת דיבידנד, שבמסגרתן שילמה לבעלי מניותיה  2011ובראשית שנת 

 החייבת). חלקה של חלוקותה –מיליארד ש"ח (להלן  1.25סכום כולל של כ־העיקרית שבהם) 

 עמד על מאות רבות של מיליוני ש"ח.ממניות דסק"ש)  74%- קה בכ(שהחזיבחלוקות 

, אישר בית המשפט נכבד זה הסדר נושים בעניינה של קבוצת 2013בחלוף מספר שנים, בשלהי שנת  .6

 .)ההסדר –(להלן  11478-06-13אידיבי במסגרת פר"ק 

. הנושיםנגד לראשונה לבתי המשפט שתי בקשות לאישור תביעה נגזרת  הוגשו לאחר מכןסמוך  .7

חלוקות היו אסורות (כביכול), וכי רכישת המניות הנוספות הבבקשות אלה נטען, בין היתר, כי 

נעשתה שלא לצורך, תוך הוצאה מיותרת של עלויות הרכישה מקופת ע"י דסק"ש בשופרסל 

 .הנושיםדסק"ש, ותוך הפרת חובת אמונים וחובת זהירות (כביכול) של 
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לראשונה ועד היום, עבר ענייננו "גלגולים" שונים, שפרטיהם נפרשו אלה מאז הוגשו בקשות אישור  .8

הנוכחית הוא  תביעת החוב, אולם הדבר החשוב לצורך (כהגדרתה להלן) בתשובה לבקשת האישור

 זה: 

בקשות האישור הקודמות מטעם המבקשים נמחקו והוגשו־מחדש מספר פעמים. בקשת האישור 

רק לאחר ) האישור בקשת –(לעיל ולהלן בקשה למתן הוראות כ 2.7.2017ביום הנוכחית הוגשה 

 )המבקשים –בבקשות האישור (להלן שניתן על ידי בית המשפט העליון צו חוסם לפיו המבקשים 

(פורסם  Dolphin Fund Limitedרוזנפלד נ'  1091/15מנועים מלתבוע את אידיבי פתוח (ראו: ע"א 

בקשת האישור הנוכחית הופנתה רק כלפי בעלי ש). זו הסיבה דולפיןעניין  –) ולהלן 13.7.2016בנבו, 

וכן כלפי נושאי משרה בדסק"ש (לרבות דירקטורים), ומשרד  ,שאינם אידיבי פתוחמניות בדסק"ש 

  רואי החשבון המבקרים של דסק"ש שהוגדרו בעניין דולפין בשם "המשיבים הנוספים". 

  1. 2נספח בקשת האישור מצורפת לכאן כ

 .3נספח הדין בעניין דולפין מצורף לכאן כ פסק

מחיקתה הפורמאלית של , דולפיןבעניין  כפי שנקבע במפורש בפסק דינו של בית המשפט העליון .9

לא "מחקה" את זכות החזרה של  אידיבי פתוח מרשימת המשיבים בבקשת האישור הנוכחית

בעניין  כב' השופט סולברגלפסק־דינו של  8(ראו: פסקה  המשיבים הנוספים כלפי אידיבי פתוח

לברר את טיבה של זכות החזרה של המשיבים שדן בהסדר משפט הכי על בית  גם . נקבע)דולפין

 הנוספים לאידיבי פתוח, כבר בשלב הדיון בבקשת האישור. 

, בציינו שקשה להלום מצב שבו דולפיןלפסק דינו בעניין  6כב' השופט עמית עמד על הדברים בפסקה  .10

לחוק  310בדסק"ש, ולמרות הוראת סעיף כביכול אידיבי פתוח נהנתה מפירות הדיבידנד "האסור" 

החברות, הדירקטורים בדסק"ש לא יוכלו לחזור אליה בתביעת השבה. דברים אלה עולים, לשיטתו 

שקביעה זו לא הייתה נראה ו ולא במשפט, של כב' השופט עמית, גם מכוח דיני עשיית העושר

 במחלוקת בין שופטי ההרכב.

תשובה לבקשת האישור, ובקשת  לבית המשפט שדן בהסדר הגישו הנושים 22.5.2019ביום משכך,  .11

 . )הודעת צד ג' –(להלן  רשות להגיש הודעת צד ג' נגד החייבת

  .4נספח התשובה לבקשת האישור מצורפת לכאן כ

   ;5נספח צד ג' מצורפת לכאן כודעת ה

, בהתאמה; תגובת הנושים 7- ו 6נספחים כ צורפויתשובות מבקשי האישור והחברה להודעת צד ג' 

 צורפויתגובת מבקשי האישור לתשובה לבקשת האישור ; ו8נספח כ צורפוילתגובות להודעת צד ג' 

ממונה כ ה"בלאלה יומצאו , ובשל מגבלת המקום, 9-6של נספחים רחב היקפם הבשל . 9נספח כ

 .ובתיאום עמם יח לאחר החגבעותק קשולנאמן 

                                                
, ולימים הורה בית המשפט של הסדר כי 11478-06-13) בפר"ק 223(בקשה מס' יצוין כי הבקשה הוגשה כבקשה למתן הוראות  1

  .19728-06-20להליך פר"ק ומטעמי נוחות הדיון בבקשה זו יועבר מטעמים טכניים 
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 התביעה כלפי אידיבי פתוח

מתביעת חוב  נפרד בלתי כחלק לראותה ומבקשים', ג צד בהודעת טענותיהם כל על חוזרים הנושים .12

 זו. 

 בקיצור דברים (ומבלי לגרוע מפירוט הטענות בהודעת צד ג'):  .13

סופה להוביל לחבות  –בבקשת האישור, אם תתקבל  הנושים כל טענה וטענה שהועלתה כלפי .14

  .של אידיבי פתוח באותה טענה, ובמלוא הנזק שנתבע בגינה(שיפוי ו/או השתתפות) 

זכות החזרה של המשיבים כלפי  .נושיםכלפי ה אידיביקיים ביסוס ראוי, ואף מעבר לכך, לחבות  .15

אידיבי היא זכות איתנה, שמקורה במספר ענפי דין שונים, ואף בהתחייבויות שיפוי מפורשת, בכתב, 

 . נושיםשנתנה אידיבי ל

 :משפטיים, ביניהםמבוססת על מספר אדנים התביעה של הנושים כלפי החייבת זכות  .16

 לה ששולם הדיבידנד סכום במלוא התעשרהאידיבי . הוראות דיני עשיית עושר ולא במשפט  )א(

במסגרת החלוקות. אם ייקבע כי החלוקות נעשו שלא כדין, הרי שאידיבי התעשרה שלא 

במשפט. במצב דברים זה, חובת התשלום של מי שהתעשר שלא במשפט קודמת לחובת 

 לביצוע החלוקות שלא כדין ברשלנות (ככל שייקבע כי היתה כזו). הפיצוי מצד מי שגרם 

, בעל מניה שקיבל 1999- לחוק החברות, התשנ"ט 310. בהתאם להוראת סעיף דיני החברות  )ב(

המחלקת, זולת אם - דיבידנד במסגרת חלוקה אסורה, חייב להשיב את הדיבידנד לחברה

אסורה. כעולה מן הסעיף, חזקה על הוכיח כי לא ידע ולא היה עליו לדעת שמדובר בחלוקה 

 –אידיבי פתוח (שהיתה בעלת שליטה בדסק"ש), כי אם החלוקות המדוברות היו אסורות 

היא ידעה על כך. כאמור לעיל (לגבי יחסי מתעשר שלא כדין ורשלן), החובה הקבועה בסעיף 

 לחוק.   311לחוק החברות קודמת לחובה הקבועה בסעיף  310

כיהנו בעת הרלוונטית אף כנושאי משרה באידיבי פתוח,  מהנושיםחלק ניכר . דיני החוזים  )ג(

). 8-10 - ו 1-6 הכוונה לנושים מס'( ולמעשה כהונתם בדסק"ש היתה מטעם אידיבי פתוח

קיבלו מאידיבי פתוח כתבי שיפוי מפורשים, שבהם התחייבה אידיבי פתוח נושים אלה 

תים עליהם כתוצאה מתביעות כגון זו לשפותם על מלוא החיובים שעלולים להיות מוש

   2.שניהולה מבוקש בבקשת האישור

מתקיימים, ולפיכך אידיבי חייבת בשיפוי מלא  –כל התנאים לתקפותם של כתבי השיפוי 

כתבי השיפוי קובעים במפורש כי הם חלים גם על של הנושים מכוחם. למען הסר ספק, 

לכתב  1.1(ראו בסעיף  בחברה אחרתפעולות של בעל כתב השיפוי בתפקידו כנושא משרה 

), ובאופן 2011; ובפסקת ה־"הואיל" השנייה בכתב השיפוי משנת 2005השיפוי משנת 

לרבות  לטובת אדם אחר,ספציפי נקבע בהם כי הם כוללים שיפוי בגין חבות כספית 

  .במסגרת תביעה נגזרת ,לדסק"ש

                                                
בקשת האישור מייחסת לנושים אחריות ביחד ולחוד, משמע: די בכך שלאחד הנושים זכות חזרה כלפי אידיבי (בשל כי  יוטעם 2

  ותר מהנימוקים שלעיל), כדי להביא לכך שעילות התביעה יתגלגלו לפתחה של אידיבי. אחד או י
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  . 10 נספחכמצורפים לכאן  2005שנת שהעניקה אידיבי לנושים בכתבי השיפוי 

  .11 נספחכמצורפים לכאן  2011שנת שהעניקה אידיבי לנושים בכתבי השיפוי 

. בקשת האישור מכוונת כלפי הנושים טענה לפיה הם פעלו במשותף עם אידיבי דיני הנזיקין  )ד(

היתה ביצוע החלוקות והעשרת קופתה של  עוולתי שמטרתו (ולמצער, תוצאתו)במעשה 

כמעוולים במשותף, אידיבי. לו תתקבל טענה זו, הרי עולה ממנה שאידיבי והנושים פעלו 

 ולפיכך אידיבי חייבת להשתתף בכל חיוב שיוטל על הנושים. 

 כלהמשרה הכפולים, בגין  אידיבי פתוח חבה חובת שיפוי מלאה לנושאיתוצאת הדברים ברורה:  .17

  .חבות (תאורטית) שתוטל עליהם, ויהא מקורה אשר יהא

 הליך כלפי אידיבי פתוחה בעניין הערה

הנושים סבורים כי מפסק דינו של בית המשפט העליון, ומטבעו של הסכסוך המדובר, הפורום הראוי  .18

(כאמור, מטעמי נוחות  11478-06-13לבירור טענותיהם כלפי אידיבי הוא בית המשפט הדן בפר"ק 

 .)19728-06-20הורה בית המשפט כי ההליכים יועברו טכנית לפר"ק 

) בקשה להתיר את 43562-09-20בתיק הפירוק החדש (חדל"ת  בהתאם, הוגשה לבית המשפט הדן .19

 . המשך ניהול ההליכים כאמור

 סיכום

רכישת ו ,2010-2011בשנים לחייבת  של דסק"שת הדיבידנד ושחלוקכאמור לעיל, הנושים סבורים  .20

  .שדין בקשת האישור לדחייה. משכך, סבורים הנושים נעשו כדין –המניות הנוספות בשופרסל 

שיקבע בית  בסך יםהנוש דסק"ש או כלפי קיים לחייבת חוב כלפיהרי ש, ככל שיקבע אחרת ,אולם .21

בבקשת מהנושים , שהוא הסעד הכספי שנתבע ש"ח 1,988,375,000 סךוזאת עד להמשפט בהחלטתו, 

ובתוספת הפרשי לבקשת האישור)  244-245(ראו: סעיפים  המתוארים בהבגין האירועים  האישור

 .ועד ליום ההכרעה בבקשת האישור 20.3.2014מיום  הוצאותריבית, הצמדה ו

 –יצוין כי הנושים שומרים על זכותם לתקן ו/או להוסיף לתביעה זו טענות, מידע, או מסמכים  .22

, או בפסק דין לגוף התביעה או בהודעה לצד ג' ,בהתאם להכרעת בית המשפט בבקשת האישור

 . הנגזרת
 

____________________________  
  אורי שורק, עו"ד    תום כהנא, עו"ד    ב/ 

  12-15, 7-9, 1-4ב"כ המשיבים 
  
  

___________________________________  
  יהודה רוזנטל, עו"דב/ אהרון מיכאלי, עו"ד    ב/ 

  10- ו 5ב"כ המשיבים 
  

_______________________________________________________  
  נעמה ארליך, עו"דב/       תומר ויסמן, עו"ד  ב/ גיורא ארדינסט, עו"ד       ב/ 

  11- ו 6ב"כ המשיבים 
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