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  2018-התשע"ח :  חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בעניין

  החוק                                                                                             

  עו"ד אופיר נאור : ובעניין

  ("החברה")  אי די בי חברה לפתוח בע"מנאמן               

  גרשט, עורכי דין - ממשרד נאור              

  "ד רנן גרשט ו/או טלי שלו ו/או שירן גורפיין ו/או מתן רינג ע"י ב"כ עוה               

  678906) תל אביב A(כניסה  6מרח' מיטב               

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

  נאמןה                                                                                    

  : הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכליובעניין

  ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות 

  , תל אביב 2מרח' השלושה 

  הממונה

  

  בקשה למתן הוראות 

  והחברות הבנות כספיים של החברה הדוחותיה  לבנוגע 

  

,  2019דוחות המס של החברה לשנת    עללחתום    הנאמן את    להסמיך  בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת  

לשנת   החברה  של  המס  ודוחות  הכספיים  הדוחות  על2020על  לחתום  וכן  ודוחות    ,  הכספיים  הדוחות 

של (  המס  תיירות  אידיבי  שלה,  הבנות  למימון  2009החברות  חברה  ומ.צ  בע"מ  הנפקות  מניב  בע"מ,   (

ו/או מי מטעמו, לרבות רואי    תוך מתן פטור לנאמןזאת  ו  ,2020ת  נלש"),  החברות הבנותבע"מ (להלן: "

  של הנאמן והסתייגות, כמקובל בהליכי חדלות פירעון, כי לא יהיה בחתימתו האמורה    החשבון מטעמו,

מטעמו מי  עלי  ו/או  להטיל  של    הםכדי  המשפט  בית  בפני  שיוכח,  ככל  אלא  כלשהי,  אישית  אחריות 

  דון. בפזיזות ו/או בז וחדלות פירעון (אשר יהיה בעל סמכות שיפוט ייחודית לעניין זה), כי נהג 

  

  



  :קי הבקשהונימואלה 

  :א. מבנה האחזקות של החברה

במועד מינויו של הנאמן, לחברה היו אחזקות רבות, כאשר חלק מהחברות הבנות של החברה   . 1

הדבר  נכס.  מכל  ריקות  היו  וחלקן  בנכסים  לגבי    החזיקו  גם  ידי  נכון  על  שהוחזקו  שותפויות 

 החברה. 

ביום   . 2 הנכבד  המשפט  לבית  הנאמן  שהגיש  הדוח  במסגרת  בהרחבה  שפורט  ,  20.4.2021כפי 

הנאמן ערך בחינה מעמיקה ואינטנסיבית, ביחד עם רואי החשבון של החברה וכן נושאי משרה  

בחברה,   השותפויות,  לשעבר  ו/או  הבנות  מהחברות  ואחת  אחת  לכל  תכלית ביחס  יש    האם 

 בהמשך קיומה ו/או החזקתה.

תה כל תכלית בהמשך קיומן, החל הנאמן ביחד  יי חברות בנות ו/או שותפויות אשר לא הי לגב . 3

לה מנת  על  היתר,  בין  וזאת,  השותפות,  ו/או  החברה  לפירוק  לפעול  צוותו  מעלויות  יעם  מנע 

 מיותרות ולנהל את הליך הפירוק בצורה היעילה והטובה ביותר. 

הנכסים   . 4 למימוש  הן  הנאמן  נקט  בהם  מהלכים  השותפויות,  לאור  ו/או  החברות  לפירוק  והן 

 להלן תרשים החברה העדכני:

 

הבנות   . 5 ולחברות  לחברה  נוגעת  זו  (   - בקשה  תיירות  בע"מ  2009אידיבי  הנפקות  מניב  בע"מ,   (

 ומ.צ חברה למימון בע"מ. 

6 . ) תיירות  אידיבי  לחברת  "  בע"מ  )2009ביחס  תיירות(להלן:  אמנם    -   )"אידיבי  כי  יצוין 

החזקותיה בחברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ נמכרו, אך הנאמן וצוותו בוחנים את הצורך  

מניות   של  המכירה  לעסקת  בהמשך  וזאת  מס,  לדוחות  הקשורות  למגבלות  לב  בשים  בקיומה 

ישראייר. הנאמן מצוי בשיח עם רשויות המס באשר למשמעות ואופן הטיפול בעסקת המכירה,  

 ט באשר לצורך להגיש דוחות כספיים לשנים עברו.  ובפר

אשר מוחזקת במלואה על ידי  ריקה,  מדובר בחברה  יצוין כי    –  ביחס למ.צ חברה למימון בע"מ . 7

לאחר   נכסים.  ברשותה  ואין  להחזקתה  תכלית  כל  אין  וצוותו  הנאמן  שערך  ומבדיקה  החברה 



הפועל מטעם  עמי ברלב,  הנאמן כמנהל בחברה הוגשה    החלפת הניהול בחברה ומינויו של מר 

 בקשה לפירוק מרצון של החברה.  בקשה לרשם החברות 

מחזיקה דהיום  אשר  בת המוחזקת במלואה על ידי החברה,    מניב הנפקות בע"מ הינה חברת . 8

נדל"ן בארה"ב  בתורה  , אשר  IDBGממניות חברת    26%- בכ בנכס  פרויקט    –מחזיקה בשרשור 

 טיבולי. 

  

 : ב. נסיבות הגשת בקשה זו

קנובל בלצר סוראיה ושות', רואי חשבון  יוזכר כי בית המשפט הנכבד אישר לנאמן להתקשר עם   . 9

 . ")רואי החשבון של החברה (להלן: " ישראל MGIמפירמת 

התקשרו .10 מס,  זו    תבמסגרת  לרשויות  דיווח  חשבונות,  הנהלת  שירותי  החשבון,  רואי  מספקים 

חשבונאי   ייעוץ  המס,  לרשות  שנתיים  דוחות  כספיים,  לדוחות  ושנתית  תקופתית  ביקורת 

 ומיסויי שוטף.  

בגין   .11 הרלוונטיים  הדוחות  השלמת  לצורך  הנאמן  ידי  על  גם  נשכרו  האמורים  החשבון  רואי 

לשם השלמת אף  דברים, הנתונים של חברות הבת נדרשים  הבנות של החברה. מטבע ה- החברות

 שהיא חברת החזקות בלבד.     –הדוח של החברה 

התעורר צורך בהכנת מספר  אל הנאמן וציינו בפניו כי  פנו    רואי החשבון של החברה  לאחרונה, .12

 כדלהלן:  ,כי הנאמן נדרש לחתום על אותם הדוחותדוחות לחברה ולחברות הבנות ו

  2019, ודוחות מס לשנים  2020יש צורך בהגשת דוח כספי מבוקר לשנת    -   לחברהביחס    .א

 . 2020- ו

לב  .ב תיירותיחס  לשנת    -   אידיבי  מבוקר  כספי  דוח  בהגשת  צורך  מס 2020יש  דוח  וכן   ,

 . 2020לשנת 

, וכן דוח מס לשנת  2020בהגשת דוח כספי מבוקר לשנת    יש צורך  - מניב הנפקות    יחסב  .ג

2020 . 

בע"מ  יחס לב  .ד לשנת    - מ.צ חברה למימון  דוח כספי מבוקר  וכן  2020יש צורך בהגשת   ,

 . 2020דוח מס לשנת 

-2019והחברות הבנות שלה לשנים    הדוחות הכספיים של החברהוביקורת  לשם עריכת  יצוין כי   .13

לעיל,  ,2020 החבר  כמתואר  ורישומי  ספרי  מתוך  נתונים  על  להסתמך  החשבון  רואי  ות  על 

  . הנאמןבתקופה שקדמה למינוי   ים הללו,לשנ השונות 

לאור שמדובר בתקופה שהינה בטרם מועד מינויו של הנאמן, בשים לב לכך שצו הפירוק ניתן   .14

הנאמן 25.9.2020ביום   החברה(  ,  של  החשבון  רואי  לרבות  מטעמו,  מי  ליטול    ואינ   ,)ו/או  יכול 



זמנו בטרם  שנוהלה  בתקופה  הכספיים  הנתונים  נכונות  על  לעיל,  אחריות  לאמור  לב  בשים   .

החברה החברה  יםמתבסס   דוחות  של  ספריה  שהתקבלו  ו   דאז  על  והבהרות  שיחות  סמך  על 

 כספים של החברה בטרם מינוי הנאמן. מאנשי ה

 ומכאן בקשה זו.  . 15

 

 ג. הסעד המבוקש במסגרת בקשה זו: 

להסמיך  את  לאור האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כאמור ברישא בקשה זו ו . 16

, על הדוחות הכספיים ודוחות המס של  2019הנאמן לחתום על דוחות המס של החברה לשנת  

לשנת   שלה,  2020החברה  הבנות  החברות  של  ודוחות המס  הכספיים  הדוחות  על  לחתום  וכן   ,

מטעמו,  וזאת    -  2020לשנת   החשבון  רואי  לרבות  מטעמו,  מי  ו/או  לנאמן  פטור  מתן  תוך 

והסתייגות, כמקובל בהליכי חדלות פירעון, כי לא יהיה בחתימתו האמורה של הנאמן ו/או מי  

של   המשפט  בית  בפני  שיוכח,  ככל  אלא  כלשהי,  אישית  אחריות  עליהם  להטיל  כדי  מטעמו 

 יפוט ייחודית לעניין זה), כי נהגו בפזיזות ו/או בזדון. חדלות פירעון (אשר יהיה בעל סמכות ש 

 לאור האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כאמור ברישא בקשה זו.  . 17

  

  

  

 _______________  

  , עו"דאופיר נאור

  גרשט, עורכי דין-נאור

  פתוח בע"מ (בפירוק) חברה לנאמן אידיבי 

  

  

  

 ., תל אביב2021י ליוב 6היום, 


