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 01.09.2021תאריך חתימה:   
 
  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              
 ע"י ב"כ עוה"ד רנן גרשט ו/או טלי שלו ו/או שירן גורפיין ו/או מתן רינג              
 678906( תל אביב A)כניסה  6מרח' מיטב               
 03-5447405פקס:  ;03-5447404טל':               

 הנאמן                                                                                   
 

 : חברת השקעות דיסקונט בע"מובעניין
 TOHA, מגדל 114מרח' יגאל אלון 

 6744320תל אביב 
 03-6075889; פקס: 03-6075888טל': 

 דסק"ש
 

 : הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכליובעניין
 נאות ע"י ב"כ עוה"ד הדר

 , תל אביב2מרח' השלושה 
 הממונה

 

 בקשה למתן הוראות

 בעניין תביעת חוב דיסקונט השקעות בע"מ

, בית "(החוק)להלן: " 2018-כלכלי, תשע"ח( לחוק חדלות פירעון ושיקום 3))א(44בהתאם לסעיף 

 יהן הגיע הנאמן עם חברת השקעות דיסקונטלאשר את ההסכמות אלבזאת המשפט הנכבד מתבקש 

 כדלהלן:, ולהורות בנוגע לתביעת החוב שהוגשה על ידה "(דסק"ש)להלן: " מ"בע

תעמוד על סך בכפוף לאישורו של בית המשפט הנכבד, היא ש תופחת ותביעת החוב של דסק" (א)

אשר נתבע על ידה ₪  11,217,845סכום של  במקום )כולל מע"מ( ₪מיליון  7.750כולל של 

 "(.תביעת החוב המאושרת)להלן: "

מתוך תביעת החוב המאושרת, היינו סך של  50%לאשר לנאמן לשלם דיבידנד בסך של  (ב)

 )כולל מע"מ(.₪  3,875,000

לקבל דיבידנד בגין יתרת תביעת החוב המאושרת, בהתאם   אין באמור לגרוע מזכותה של דסק"ש

 לשיעור החלוקה שיחולק לכלל נושי החברה.

ל הנוגע לסיבות שהובילו לקריסת החברה כמובהר כי אין בהסכמה לגרוע מטענות החברה והנאמן ב

 ואלו שמורות במלואן.

 

 :ואלה נימוקי הבקשה
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 תביעת החוב של דסק"ש –הבקשה  הרקע להגשת

להסכם  בגין טענותיה הקשורות ₪,  11,217,845הגישה דסק"ש תביעת חוב בסך של  5.11.20ביום  .1

, ואשר תוקן מעת 2016שנחתם בין הצדדים בחודש מאי  חלוקת שימושים והוצאות משרדיים

, וכן בהתאם להסכם חלוקת עלויות )הסכם שירותים( "(הסכם חלוקת שימושים)להלן: " לעת

 "(.הסכם שירותים)להלן: " 2020מחודש אוגוסט 

בקיזוז יתרת זכות )חוב של  במסגרת תביעת החוב, ציינה דסק"ש כי החוב הנתבע הינויצוין, כי  .2

 ₪. 301,867דסק"ש לאידיבי חברה לפתוח( בסך של 

 את הרכיבים הבאים: ין היתר,ב ,כללהתביעת החוב  .3

 .שכר מנכ"ל ועובדים, כולל אופציות –שכר בכירים ועובדים  .3.1

 .הפרשות לחופשה ופיצויים .3.2

הוצאות לצרכי משרד, שליחויות, חניות, תקשורת ומחשבים,  – הוצאות משותפות .3.3

, וכן הוצאות הנוגעות לשטח המושכר יחד על ידי הצדדים, וריהוט חשמל, רכישת ציוד

הכוללות, בין היתר, דמי שכירות, ניהול ותחזוקה והוצאות בגין שיפורים שבוצעו 

 במושכר. 

וגיליונות אקסל  , אסמכתאותעשרות חשבוניות , בין היתר,בתביעת החוב צירפה דסק"ש לתמיכה .4

 המפרטים את ההוצאות אליהן טענה. 

 .1נספח מצ"ב כ , ללא נספחיה,העתק תביעת החוב

 

 להגיע להסכמות שייתרו ניהול הליכים משפטיים הנאמןמאמצי 

 ,את כלל המסמכים שצורפו לתביעת החוב בחן הנאמן ,תביעת החוב במסגרת תהליך בחינת .5

 לרבות עשרות החשבוניות שצורפו.

כן, לבקשת הנאמן הועברו על ידי דסק"ש נתונים שונים הקשורים בתביעת החוב שהוגשה  .6

 מטעמה.

  .חלופת תכתובות דוא"ל, פגישות וניהל מגעים רבים עם דסק"ש, שכללו שיחות הנאמן אף .7

להגיע להסכמות שייכללו הפחתה משמעותית בתביעת על מנת  הנאמן השקיע מאמצים רבים .8

 להימנע מניהול הליכים משפטיים בנוגע לתביעת החובבכדי , בסך של מיליוני שקלים החוב

 .להביא לחסכון במשאבים ובזמן שיפוטי יקרו

והצדדים הגיעו להסכמות ביניהן אשר כפופות מאמציו של הנאמן הניבו פרי, בסופו של דבר  .9

 רו של בית המשפט הנכבד.לאישו
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 ההסכמות העומדות בבסיס בקשה זו אשר כפופות לאישורו של בית המשפט הנכבד

 ₪מיליון  7.750של בתביעת החוב של דסק"ש, כך שהיא תעמוד על סך ₪ מיליון  4הפחתה של  .10

 ₪.מיליון  11.2-במקום כ

 מגובה תביעת החוב המאושרת. 50%בסך של  הקדמת תשלום דיבידנד לדסק"ש .11

אין באמור על מנת לגרוע מזכותה של דסק"ש לקבל את יתרת תביעת החוב המאושרת במסגרת  .12

 הדיבידנד הכללי שיחולק לכלל הנושים.

אין בהסכמה לגרוע מטענות החברה והנאמן בעל הנוגע לסיבות שהובילו לקריסת החברה ואלו  .13

 שמורות במלואן.

 

 בגינם יש לאשר את ההסכמותהיתרונות 

להוצאות שהוצאו מכיסה ועל חיובים בהם נשאה  יהתביעת החוב של דסק"ש מתבססת על טענות .14

 בשם החברה.

 מגובה תביעת החוב. ₪ מיליון  4ההסכמות משקפות הפחתה משמעותית כאמור של  .15

ככל והצדדים לא היו מגיעים להסכמות ביניהם, לא מן הנמנע להניח כי לאחר שתביעת החוב  .16

היתה מוכרעת, היו מתנהלים הליכי ערעור על הכרעת החוב, ובית המשפט הנכבד היה נדרש לדון 

 בתביעת החוב ובטענותיה של דסק"ש.

של דסק"ש, לרבות ההסכמות האמורות מיתרות ניהול הליך משפטי מורכב לבחינת טענותיה  .17

 בחינה מדוקדקת על ידי בית המשפט הנכבד של כלל החשבוניות שהוגשו על ידה בגין טענותיה.

דסק"ש לפירעון חוב  של טענותיהאיזון נכון בין כי ההסכמות שלעיל משקפות הנאמן סבור  .18

חסכון משמעותי ל הרצון להביאשמירה על זכויותיה של החברה ו , ומנגדמחדש החברה כלפיה

 . ותועלת לחברה ולנושיה קופת החברהב

 

 המסגרת הנורמטיבית

, פירעון חוב עבר לנושה מסוג מסוים תלוי לחוק (3)44בקשה זו מוגשת בהתאם להוראות סעיף  .19

 באישור בית המשפט הנכבד:

 "סמכויות שהפעלתן טעונה אישור של בית המשפט

המשפט הנאמן יפעיל את הסמכויות המפורטות להלן באישור בית   )א(  .44
 בלבד:

 תביעה או התגוננות בהליך משפטי בשם התאגיד;   (1)

 העסקת אדם שיסייע לנאמן בניהול הליכי חדלות הפירעון;   (2)

 פירעון חוב עבר לנושים מסוג מסוים;   (3)
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פשרה עם נושה או חייב של התאגיד בנוגע לגובה החוב ואופן תשלומו,    (4)
 נכסי קופת הנשייה;שיש לה השפעה מהותית על היקף 

כל סמכות אחרת הטעונה אישור של בית המשפט לפי חוק זה או לפי    (5)
 הנחיות בית המשפט.

אישור בית המשפט כאמור בסעיף קטן )א( יכול שיינתן דרך כלל   )ב(          
 או לעניין מסוים".

 ]ההדגשות אינן במקור[. 

 50%תשלום בגובה של   36ת בקשה מס' במסגרזה מכבר, יצוין כי בית המשפט הנכבד אישר  .20

 לדח"צים ולמשרד עוה"ד מטרי מאירי.

 

 סוף דבר

אין בהסכמה לגרוע מטענות החברה והנאמן בעל הנוגע לסיבות  כפי שהובהר ברישא הבקשה, .21

 שהובילו לקריסת החברה ואלו שמורות במלואן.

 ברישא בקשה זו.לאור האמור לעיל  מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את ההסכמות כאמור  .22

 

  _____________________________ 

 אופיר נאור, עו"ד  

 נאמן חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ  

 גרשט, עורכי דין-נאור

 .2021, ספטמברב 01היום: 



 – 1נספח 

 

  חברתהחוב אשר הוגשה בידי תביעת 

בע"מ ביום   דיסקונט השקעות

 , ללא נספחיה 5.11.2020














