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 31.10.2021  ה:תשובתאריך חתימת ה

 31.10.2021 המועד האחרון להגשת התשובה:

 ובות הנושים המותנים ומחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'(שובה מטעם הנאמן לתגת

 

 

 82ה מס' בקש  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              

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

 678906( תל אביב A)כניסה  6מרח' מיטב               

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

 הנאמן                                                                                   

 מר רפי ביסקר  . 1    :ובעניין

 חיים גבריאלי מר .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

 (KPMGסומך חייקין רואי חשבון ) .20

 אורי שורק ו/או אח'ע"י ב"כ עוה"ד  15-12-ו 9-7, 1-4משיבים ה

 רוזנברג הכהן ושות', משרד עורכי דיןממשרד אגמון 

 , תל אביב47, קומה 98מרח' יגאל אלון 

       03-6078666, פקס: 03-6078607טל: 

 ע"י ב"כ עוה"ד ממשרד גולדפרב זליגמן ושות', משרד עורכי דין 10-ו 5המשיבים 

 , תל אביב98מרח' יגאל אלון 

  03-7101617פקס: , 03-7101635טל': 
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 ע"י ב"כ ממשרד ארדינסט בן נתן טולידיאנו ושות', משרד עורכי דין 11-ו 6המשיבים 

 , תל אביב13, קומה 4מרח' ברקוביץ 

     03-7770101, פקס: 03-7770111טל': 

 ע"י ב"כ ממשרד ניר כהן לשם ושות', משרד עורכי דין 20המשיבים 

 , תל אביב4מרח' ברקוביץ 

    03-6968277, פקס: 03-6968270טל': 

 הנושים המותנים

 ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות ): ובעניין

 נאמן מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'( של החברה

 עמית פינס ו/או עומר זלצברג ואח'ע"י ב"כ עוה"ד 

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 , תל אביב146מדרך מנחם בגין 

 03-5266983, פקס: 03-6944162טל': 

 נאמן אג"ח ט'

 : הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכליובעניין

 ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות

 , תל אביב2מרח' השלושה 

 הממונה

 

 ובות הנושים המותנים ומחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'(שובה מטעם הנאמן לתגת

את תגובתו  לבית המשפט הנכבד בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, הנאמן מתכבד בזאת להגיש

לתשובות שהוגשו מטעם הנושים המותנים ומטעם מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'(, לבקשת הדחופה 

בקשת )להלן: " 25.7.2021לביצוע חלוקה אשר הוגשה על ידי הנאמן לבית המשפט הנכבד ביום 

 "(.החלוקה

 ]ההדגשות אינן במקור, אלא אם צוין אחרת[.

 :ובהגואלה נימוקי הת

 :א. פתח דבר

ויון, ללא כל מתן העדפה לנושה כזה ונאמן, הנאמן פועל תחת עיקרון השממועד מינויו של ה .1

 .או אחר

 כך נהג עד כה וכך ימשיך לנהוג גם כאן, בעניין הנשייה המותנית. .2

במסגרת בקשה החלוקה, הרחיב הנאמן על המשוכות הרבות שיש לעבור על מנת שהנשייה  .3

 המותנית תוכר כנשייה רגילה. 
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לעמדת  ;זאת, מעבר להערכות בנוגע לסיכויי ההליך, בשים לב לטענות הנטענות כלפי החברה .4

אשר בחן את הדברים והחליט כי יש לאמץ את החלטת  החדש דירקטוריון דסק"ש

שבנוגע לחלוקת  ךלכ ;ולהתנגד לבקשת האישור 19.6.2019דירקטוריון דסק"ש מיום 

יא אינה עומדת במבחן הרווח )להבדיל מאי העומדת במרכז ההליך נטען כי ה הדיבידנד

, וכן ליתר הטענות שנטענו על ידי הנאמן במסגרת ההתנגדות למתן עמידה במבחן הפירעון(

 היתר להגשת הודעת צד ג' כנגד החברה במסגרת ההליך.

 .19728-06-20"ק פר, כפי שהוגשה במסגרת 21מטעם המשיבה  עדכוןהודעת  – 1 נספח

הינה בעלת השלכות רוחב  כי לא ניתן לחלק דיבידנד בשלב זה המותניםהנושים קבלת טענות  .5

 מרחיקות לכת שעומדות בניגוד לדין ולכל היגיון.

 השיתוק הליך הפירוק, שכן כל מטרתו הינ איסור ו/או עיכוב חלוקת דיבידנד משמעותו .6

 מימוש נכסי החברה לצורך חלוקתם לנושי החברה.

הספינה "את  טם החברה שנועד לשקם את החברה ולהשיזאת, בניגוד למשל להליך של שיקו .7

 לחוף מבטחים. "הטובעת

ככל שתתקבל התנגדותם של הנושים המותנים לביצוע חלוקה, הדבר ישליך בעתיד על הליכי  .8

חדלות פירעון, שכן, כל נושה מותנה שיגיש כל תביעה, מופרכת ככל שתהיה ומנופחת ככל 

 לטובת צרכיו האישיים. שתהיה, יפעל לעצירת חלוקות ביניים,

בקשת אישור הליך ב הנושים המותניםלא יתכן כי נושי החברה יוחזקו כבני ערובה של  .9

עוד שנים ארוכות )בשים  לחלוקת כספים שהצטברו בקופה התביעה הנגזרת, ויאלצו להמתין

 .לב לשנים שעברו זה מכבר ולשלבים המוקדמים בו ההליך נמצא(

לביצוע החלוקה מנוגדות להוראות הדין ולהוראות חוק  םהנושים המותניהתנגדותם של  .10

ספציפיות שנחקקו בנוגע לביצוען של החלוקות, וטענותיהם בעניין מאזן הנוחות עומדות 

ואף להודאות בעל דין  בסתירה למצבת הנכסים בחברה ולמקורותיה הכספיים של החברה

 בנוגע למאזן הנוחות. שלהם עצמם

מהנושים המותנים בקשה לסילוק הבקשה לאישור על הסף )להלן: לאחרונה, הגישו חלק  .11

לאור שאין המדובר  , שדן בהליך,"( )אשר נדחתה על ידי בית המשפט הנכבדבקשת הסילוק"

בשאלה שניתנת להכרעה בפשטות וביעילות במסגרת הליך נפרד מדיון בבקשה לאישור 

 .(תביעה נגזרת

לסילוק הבקשה לאישור על הסף מיום  18-19-ו 1-15בקשה מטעם המשיבים  – 2נספח 

 .20.10.2021, מיום 19728-06-20והחלטת בית המשפט שדן בפר"ק , ללא נספחיה, 19.10.2021
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הנושים המותנים הודו במסגרת בקשת הסילוק, באופן ברור וחד משמעי כי העיכוב בחלוקת  .12

 לפגיעה קשה בנושים:הכספים גורם 

 

העיכוב בחלוקת הביניים כי לעמדת הנושים המותנים עצמם,  בהתאם, אין חולק, גם מכאן .13

 .החברה נושיגורם לפגיעה קשה ב

התנגדותם של הנושים המותנים לביצועה של חלוקת הביניים, בשים לב לסכום שחלוקתו  .14

 מבוקשת, לנכסי החברה ולמקורות הכספיים, הינה חסרת סבירות ועולה החשש כי היא

 נובעת מהנחיית חברת הביטוח של הנושים המותנים, ומשיקוליה, להתנגד באופן גורף.

השאלה היחידה שצריכה לעמוד במרכזו של הדיון בנוגע לחלוקה היא לא שאלת החלוקה  .15

עצמה, אשר תואמת את הוראות הדין ומצבה של החברה, אלא מה גובה הנשייה המותנית 

 אותה יש לקחת בחשבון.

שלכל היותר לא  אמן, יש לישום את תביעות החוב המותנות בסך כולל ואחדכפי שסבר הנ .16

מן הטעמים שפורטו במסגרת בקשת החלוקה ומן הטעמים ₪, מיליון  200 יעלה על

 המפורטים כאן.

 תגובה זו תתמקד בנושאים הבאים: .17

על הנאמן מוטלת חובה לפעול לחלוקה בהקדם  – בקשת החלוקה הוגשה בהתאם לדין .א

גם אם טרם הוכרעה כלל האפשרי, כאשר החוק מתיר לנאמן לפעול לביצוע חלוקה 

הנושים  .בעמדת הנושיםעל הנאמן להתחשב  ,דין. בהתאם להוראות ההנשייה בחברה

 המהותיים הצביעו כמעט בפה אחד בעד ביצועה של החלוקה.

לאור שמדובר צורך זה מתעורר  – את תביעת החוב של הנושים המותנים הצורך לישום .ב

. על בתביעות חוב מנופחות, אשר קיים חשש מאחורי המניעים שעמדו מאחורי הגשתן

החוק למשל באסיפות נושים,  ,מנת למנוע ניצול לרעה של הגשת תביעות חוב מנופחות

זאת, מעבר לכך כי החוק מתיר לנאמן לישום תביעות חוב, למשל  מתיר את נשימתם.

 במקרים של חוב בלתי קצוב.
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מדובר בנשייה במחלוקת שטרם  –דין הנושים המותנים אינו כדין הנושים המובטחים .ג

תהפוך לנשייה בדין רגיל. הנושים המותנים  , היאהנשייהאותה התבררה, וככל ותוכר 

נושים הרגילים ולא קמה כל חובה להחזיק בקופת אינם במעמד רב יותר מזה של ה

 החברה את מלא סכום תביעות החוב שהוגשו על ידם.

מאזן הנוחות נוטה לטובת נושי החברה, בשים לב למצבת נכסי החברה והכספים  .ד

בשים לב לכך שחלק מהנושים הרגילים של גם זאת, ו – המופקדים בקופתה היום

  .2006הינם מחזיקי אגרות חוב שהונפקו עוד בשנת החברה, שנשייתם הוכרה זה מכבר, 

והאמור במסגרת החלוקה, בקשת על מלא הטענות שנטענו במסגרת  ,כמובן ,הנאמן חוזר .18

 תגובה זו הינו בנוסף לנטען במסגרת בקשת החלוקה.

 ועתה לדברים לגופם. .19

 

 בקשת החלוקהב. נסיבות הגשת 

 2018-, ושיקום כלכלי, התשע"חפירעוןבקשת החלוקה הוגשה בהתאם להוראות חוק חדלות  .20

 "( והחובות המוטלות על הנאמן בהקשר זה.חוק חדלות פירעון)להלן: "

 . החובה המוטלת על הנאמן לפעול לחלוקה בהקדם האפשרי1ב.

כספים שהצטברו  בהקדם האפשרי)א(, על הנאמן לחלק לנושים  239בהתאם להוראות סעיף  .21

 בידיו ממימוש נכסי קופת הנשייה:

 "חלוקות ביניים

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

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

 הנאמן פעל בהתאם להוראות החוק והגיש את בקשת החלוקה העומדת במרכזו של הליך זה. .22

בטרם הוגשה בקשת החלוקה, שקל הנאמן בכובד ראש את נסיבות העניין, לרבות הסכום  .23

המבוקש לחלוקה. שיקול דעת הנאמן נעשה בזהירות המתחייבת ואף למעלה מכך. בוודאי 

שכך, לאור השיפור בקופת המזומנים שנבע, בין היתר, מהעברת העודף ממימוש מניות 

 השליטה בחברת דסק"ש.

 

 מתיר לנאמן לפעול לביצוע חלוקה גם אם טרם הוכרעה כלל הנשייה בחברההחוק . 2ב.

רק לאחר שהנשייה הפכה להיות סופית אין כל הוראה בחוק המחייבת ביצועה של חלוקה  .24

 , וכלל הכרעות החוב הפכו לחלוטות.וודאית
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להיפך, המחוקק קבע שורה של הוראות חוק המאפשרות ביצועה של חלוקה גם בטרם  .25

ר על עיקרון השיוויון בין הנושים, לל הנשייה, תוך שנקבעו סעיפים שנועדו לשמוהוכרעה כ

 )ג(:239כדוגמת סעיף 

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

 לאחד מאלה:

וכן תשלום  וטרם אושרהתשלום חוב עבר שתביעת החוב לגביו הוגשה    (1)

אם ידוע לנאמן על קיומה ועל  טרם הוגשהחוב עבר שתביעת החוב לגביו 

 כך שיש סיכוי סביר שתאושר;

 ."מימון הוצאות הליכי חדלות הפירעון   (2)

תשלום לנושה שלא השתתף במועד חלוקת ביניים )ד( נקבע מנגנון המאפשר 239בסעיף  .26

 מסוים ותביעתו אושרה לאחר ביצוע החלוקה.

, ישלם לו הנאמן כל אושרה לאחר חלוקת בינייםנושה שתביעת החוב שלו   (")ד

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

אמור מעתה, כי בהתאם לחוק חדלות פירעון, ובניגוד לעמדת הנושים המותנים, ניתן לבצע  .27

 חלוקת ביניים גם בשלב בו טרם הוכרעה הנשייה המותנית.

 

 להוראות חוק חדלות פירעון, יש להתחשב בעמדת הנושים בהתאם. 3ב.

אשר בהתאם להכרעות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'( הינם הנושים המהותיים של החברה,  .28

מכלל הנשייה הרגילה שהוכרעה )ללא  %99-כהחוב )אשר חלקן אינן חלוטות(, מהווים 

 הנושים המותנים(.

אשר פורטו בבקשת החלוקה, מחזיקי אגרות בהתאם לתוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב  .29

החליטו להורות לנאמן לפעול לקידום ביצוע חלוקת ביניים מתוך  99.2%החוב ברוב של 

 כספים שנמצאים בקופה.

במסגרת סעיף  המחוקק במסגרת חוק חדלות פירעון התייחס למעמדם של הנושים, ובפרט  .30

ם יתחשבו בית המשפט, הממונה )א( קבע כי בהפעלת סמכויותיהם ובמילוי תפקידיה257

  בעמדת הנושים: ,והנאמן, ככל האפשר

 "מעמד הנושים

בהפעלת סמכויותיהם ובמילוי תפקידיהם לפי חוק זה יתחשבו   )א(  .257

בית המשפט, הממונה והנאמן, ככל האפשר, בעמדת הנושים המובטחים 

 ושאינם מובטחים.



7 
 

עמדת הנושים שאינם נושים מובטחים תיקבע באסיפת נושים או   )ב(          

בוועדת הנושים; היתה סתירה בין עמדת אסיפת הנושים לעמדת ועדת 

 הנושים, תכריע עמדת האסיפה.

בית המשפט רשאי להחליט על סוגי עניינים שהנאמן לא יקבל    )ג(          

לוועדת הנושים להביע את עמדתה בהם החלטה אלא לאחר שנתן הזדמנות 

 לגביהם".

מכאן כי לא ניתן להתעלם מעמדתם הברורה והחד משמעית כפי שעולה מהחלטת מחזיקי  .31

לפיה הם  ,אגרות החוב ומהתשובה שהוגשה מטעמם לבית המשפט הנכבד במסגרת הליך זה

 .מעוניינים בביצוע החלוקה בהקדם

 

 את תביעות החוב של הנושים המותנים  ג. הצורך לישום

לישום את  מתעורר הצורךאין חולק כי ולצורך הליכי הפירוק, בנסיבות המקרה שלפנינו,  .32

 תביעת החוב של הנושים המותנים.

במסגרת בקשת החלוקה, נתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את קביעת הנאמן לפיה יש  .33

בבקשה לאישור נגזרת רוזנפלד  תניםהנושים המולישום את תביעות החוב שהוגשו מטעם 

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

 הכרעה בהליך הבקשה לאישור נגזרת רוזנפלד ומבלי לפגוע בטענות ו/או בזכויות.

בשים לב להחלטת בית המשפט  ,הטעמים לכך פורטו בהרחבה במסגרת בקשת החלוקה .34

בד שניתנה בעניין חברת אורבנקורפ והמשוכות הרבות העומדות בפני הנושים המותנים הנכ

 על מנת שנשייתם תוכר.

₪, מיליארד  1.25לא יעלה על הדעת כי רק בשל טענה הקשורה לחלוקת דיבידנד בסך של  .35

חולק לחברת אם של החברה, ואף  בחלקו אשר אףעל כל המשתמע מכך,  בחברת בתשבוצעה 

 3.46, ייאלץ הנאמן לעכב כספים בגין תביעות חוב בסך של עצמם הנושים המותניםלחלק מ

 ₪.מיליארד 

לא יתכן כי הליך הפירוק ישותק בהקשר זה ולא ניתן להשלים עם השלכות הרוחב הקשות  .36

 שיש לעמדה זו על הליך הפירוק.

לאור שעסקינן בתביעות חוב מנופחות,  , בפרט,נשימת הנשייה המותנית הינה חיונית .37

 .חופפות, שאינן תואמות את עילות התביעה

על מנת לנסות ולתקן את העיוות שנוצר כתוצאה מתביעות החוב  דהיינו, הדבר מתבקש .38

  .הנושים המותניםשהוגשו על ידי 

 נושים מותניםזאת, מעבר לכך שקיים חשש באשר למניעים שעמדו מאחורי הגשתן, וב .39

 .שעושים כל שלאל ידם על מנת לסכל את הליך הפירוק לצרכיהם האישיים
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כמפורט בבקשת החלוקה ובמסגרת תגובה זו, ניתן בנסיבות העניין בהתאם להוראות הדין  .40

 .לישום את תביעת החוב המותנות ואין כל מניעה לכך

 

 ופחות . תביעות החוב אשר הוגשו על ידי הנושים המותנים הינן תביעות חוב מנ1ג.

עוסקת בשתי עילות תביעה מרכזיות, כפי שתיארן כבוד נשיא הבקשה לאישור נגזרת רוזנפלד  .41

 29.12.2014במסגרת החלטתו מיום  ,בית המשפט הנכבד בדימוס, השופט איתן אורנשטיין

 (:אי.די.בי חברה לפיתוח בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי 11478-06-13)פר"ק 

"הבקשות לאישור תביעה נגזרת מבוססות בין היתר על טענת המשיבים 

שלפיה התבצעה פעולה שלא כדין בדסק"ש בכך שאושר איחוד הדוחות 

וזאת באשר  2010הכספיים של חברת שופרסל עם אלה של דסק"ש בשנת 

ובניגוד לכללי חשבונאות מקובלים. בהקשר  2009לדו"חות הכספיים לשנת 

איחדה את דו"חותיה הכספיים עם חברת שופרסל זה נטען שדסק"ש 

ממניות  50.3%לאחר שהשלימה הצעת רכש שהביאה לכדי אחזקה של 

שופרסל, כאשר מכוח פעולה זו נרשם רווח בדו"חות הכספיים של דסק"ש. 

( "החלוקה האסורה"הפעולה האמורה איפשרה חלוקת דיבידנד )להלן: 

בפועל יהיו לדסק"ש רווחים ומבלי ש₪ בדסק"ש בסך העולה על מיליארד 

. בבקשה לאישור חוק החברותל 302בסעיף המותרים לחלוקה וכנדרש 

תביעה נגזרת נטען כי חברת פיתוח שהינה בעלת השליטה בדסק"ש, 

להשיב את מלוא הדיבידנדים  חוק החברותל 310סעיף מחויבת מכוח 

שקיבלה כתוצאה מהחלוקה האסורה. הבקשה לאישור תביעה נגזרת 

רה, בעלי דין נוספים שמעורבים בפעולת החלוקה האסו 20הוגשה גם נגד 

לרבות דירקטורים בדסק"ש, נושאי משרה בכירה בדסק"ש, רואה החשבון 

המבקר, ותאגידים נוספים הנמנים עם בעלי השליטה בדסק"ש שנהנו 

 . המשיבים הנוספים"(מהחלוקה האסורה )להלן: "

והיא מופנית עילה נוספת שעליה מושתתות הבקשות לאישור תביעה נגזרת 

מושתתת על עצם רכישת מניות חברת , כלפי המשיבים הנוספים בלבד

לעמדת המבקשים, יש ברכישה האמורה ₪. מיליון  423שופרסל, בסך של 

משום הפרת חובות הזהירות והאמון המוטלות על המשיבים הנוספים 

ות . נטען בהקשר זה שרכישת המניות הנוספחוק החברותכחובתם על פי 

נעשתה ללא תכלית עסקית, בניגוד לטובת החברה ושכל מטרתה נועדה 

להשיב את השליטה בשופרסל ועל מנת להכיר ברווח רעיוני ולחלק על 

 (. העילה הנוספת"בסיסו את הדיבידנדים האמורים )להלן: "

 ₪!"סכום התביעה הנגזרת הינו כמיליארד 

כדברי כבוד הנשיא בדימוס  המופנית לכאורה כלפי החברה, העילה היחידהכלומר  .42

הינה העילה של חלוקת הדיבידנד, תוך שהובהר כי העילה הנוספת המושתת על  אורנשטיין,

 .כלפי המשיבים הנוספים בלבדעצם רכישת מניות החברה מופנית 

http://www.nevo.co.il/law/71858/302
http://www.nevo.co.il/law/71858
http://www.nevo.co.il/law/71858/310
http://www.nevo.co.il/law/71858
http://www.nevo.co.il/law/71858
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 ₪.מיליארד  1.25-סכום החלוקה שבמחלוקת עומד על סך של כ .43

 3.46ה לנושים המותנים להגיש שתי תביעות חוב נפרדות, בסך כולל של עובדה זו לא הפריע .44

 :מגובה החלוקה עצמה 3סכום שהינו כמעט פי ₪!!! מיליארד 

 ₪. 1,472,564,000סומך חייקין הגישה תביעת חוב על סך של  .א

 ₪. 1,988,375,000הגישו תביעת חוב על סך של  הנושים המותניםיתר  .ב

, אשר ברור לכל כי מדובר בתביעות חוב מנופחות להיות חולק כיבנסיבות אלה אין ולא יכול  .45

 .בסכום נכון וראוי יותריש לישום תביעות חוב אלה 

, שבו הנושים המותנים על עמדתם לפיה לתגובה זו 2בקשת הסילוק הרצ"ב כנספח במסגרת  .46

 סיכויי ההליך נמוכים ביותר וכי בקשת האישור הינה מופרכת.

 

 1עצמה, במסגרת ההודעה שהגישה לבית המשפט הנכבד ואשר רצ"ב כנספח  גם דסק"ש .47

 הדגישה את סיכוייו הנמוכים של ההליך:
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 מתיר לנאמן לישום את תביעות החוב החוק. 2ג.

בעת חקיקת חוק חדלות פירעון, המחוקק צפה מצבים בהם נושים יגישו ממניעים פסולים,  .48

 הצדקה.תביעות חוב מנופחות אשר אין להן כל 

אם התעורר חשש כי הסכום שצוין מעבר לסמכויות שניתנו לנאמן להכריע בתביעות החוב,  .49

בתביעת החוב עולה על סכום הנשייה בפועל, וכי הסכום נקבע מתוך כוונה להשפיע על זכויות 

 :לבחון את התביעה לשם קביעת זכויות ההצבעההצבעה של אותו נושה, רשאי הנאמן 

 פת הנושיםסדרי פעולה של אסי"

זכות ההצבעה באסיפת הנושים תהיה לנושה שאינו נושה מובטח,   )א(  .262

 שהגיש תביעת חוב לפי הוראות חוק זה, לפי ערך תביעת החוב שהגיש.

היה חשש כי הסכום שצוין בתביעת חוב שהגיש נושה עולה על   )ב(          

כוונה להשפיע על סכום החוב שבו הוא נושה בפועל, וכי הסכום נקבע מתוך 

זכות ההצבעה שלו, רשאי הנאמן לבחון את התביעה לשם קביעת זכות 

 ההצבעה של הנושה.

החלטה באסיפת הנושים תתקבל בידי המצביעים באסיפה    )ג(          

למעט מי  –המחזיקים יחד ברוב ערך תביעות החוב; לעניין זה, "מצביעים" 

 שנמנעו בהצבעה.

יעשה שימוש בזכות ההצבעה באסיפת נושים בתום לב נושה   )ד(          

 ובדרך מקובלת ויימנע מניצול לרעה של כוחו.
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השר, באישור ועדת החוקה, רשאי לקבוע הוראות לעניין סדרי   )ה(          

עבודתה של אסיפת הנושים, ובכלל זה הוראות לעניין זכות ההצבעה 

 ."באסיפת הנושים ולעניין הצבעה באמצעות שלוח

כדי למנוע אפשרות ניצול לרעה של זכויות  נועדהוראה זו העומד מאחורי הרציונאל  .50

באמצעות הגשת תביעת חוב מנופחת, כמוסבר בדברי הצעת חוק חדלות פירעון מיום 

2.3.2016: 

 

העניק לבעל התפקיד סמכויות לבחון את כלומר, המחוקק, שאינו משחית מילותיו לריק,  .51

חשש באשר למניעים שעמדו מאחורי הסכום שנתבע במסגרת הסכום הנתבע, שעה שקם 

 תביעת החוב.

המחוקק אף העניק לנאמן סמכויות לישום חוב עבר שאינו קצוב, וזאת על מנת שניתן יהיה  .52

לנהל את הליך חדלות הפירעון ולא לעכב מהלכים )כדוגמת ביצוען של חלוקות ביניים(, רק 

 בשל היות החוב בלתי קצוב:

 בר שאינו קצוב"שומת חוב ע

 היה חוב עבר חוב שאינו קצוב, ישום אותו הנאמן". .213

לסיכום נקודה זו, אין מחלוקת כי בנסיבות בהן הוגשו תביעות חוב מנופחות על ידי הנושים  .53

המותנים, ובשים לב להוראות החוק המאפשרות נשימת חובות ו/או בחינת תביעה מקום בו 

הגשת תביעת חוב בגובה גבוהה יותר מהחוב, נדרשת קיים חשש כי נעשה ניצול לרעה של 

 נשימת החוב של הנושים המותנים.

 

 ד. אין דין הנושים המותנים כדין נושים מובטחים 

 נשייה במחלוקת שטרם התבררה –. מהות הנשייה המותנית 1ד.

 הינן תביעות חוב מותנות. הנושים המותניםאין מחלוקת כי תביעות החוב אשר הוגשו על ידי  .54

עו"ד אמיר פלמר, בתפקידו כנאמן לביצוע הסדר הנושים של וונטיז פי  15930-09-19בפר"ק  .55

( התייחס בית המשפט 22.9.2020)פורסם בנבו(, )ניתן ביום אל סי )ח.ח.( נ' בנימין גבאי 

 :שנויה במחלוקת שטרם הוכרעההנכבד לנשייה המותנית וציין כי מדובר בנשייה 
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, ומי שמבקש שנוייה במחלוקת שטרם הוכרעהנשייה מותנית היא נשייה "

אישור לנהל תביעה ייצוגית נגד חברה, נחשב כנושה מותנה של החברה כל 

04-44348-פר"ק )מחוזי ת"א(  זמן שבקשתו לא הוכרעה )ראה

((. 20.04.2019פורסם בנבו, ) אורבנקורפ אינק נ' כונס הנכסים הרשמי 16

יחד עם זאת, גם נושים מותנים כפופים להוראותיו של הסדר הנושים, 

שהרי אם נשייתם תוכר בסופו של יום, קרי, ההליך הייצוגי יוכתר 

 " בהצלחה, הם יהפכו נושים רגילים של החברה לכל דבר וענין

הם יהפכו לנושים רגילים לכל  רק אזככל ונשייתם של הנושים המותנים תוכר בסופו של יום,  .56

 דבר ועניין.

 על החובות בכל דרגה להיפרע בשיעור שווה ללא כל העדפה: .57

 "שוויון

החובות בכל דרגה בסדר הפירעון ייפרעו לכל הנושים באותה דרגה  .232

 בשיעור שווה לפי סכומיהם ובלי כל העדפה".

הכרעתן של תביעות החוב תקופת הביניים שבין הגשתן של תביעות החוב המותנות לבין  .58

המשוכות הרבות שתוארו במסגרת מלא המותנות עשויה להיות ארוכה מאוד ולא נחזור על 

 בקשת החלוקה, על מנת שהנשייה שבתביעות חוב אלה תוכר באופן מלא ו/או חלקי.

 הנושים המותניםנטען במסגרת בקשת החלוקה כי החוב המותנה של בקצירת האומר  .59

בתביעה הנגזרת עלול להתגבש ולהפוך לחוב ממשי רק לאחר שיתקיימו במצטבר כל התנאים 

על בית המשפט שדן בתביעה הנגזרת לאשר למבקשים להגיש תביעה נגזרת בשם   -שלהלן 

בית המשפט הנכבד שדן  ;על התביעה הנגזרת להתקבל לגופה ;הנושים המותניםדסק"ש נגד 

בתביעה הנגזרת בהיקף כספי  הנושים המותניםפי לחובת בתביעה הנגזרת יפסוק סעד כס

בית המשפט הדן בתביעה הנגזרת ימצא כי קיימות עילות  ;הנטען על ידי מבקשי האישור

טובות בדין שבהסתמך עליה ניתן לאשר למשיבים בתביעה הנגזרת לשלוח הודעת צד ג' 

הנושים עת צד ג' של ה את מלוא הודפבתביעה הנגזרת יקבל לגובית המשפט הדן  ;לחברה

טענות שהנאמן הביע עמדתו לגביהן ואשר לצרכי  –בתביעה הנגזרת נגד החברה  המותנים

בקשת החלוקה יילקחו בזהירות ולא באופן נחרץ לאור שהן תלויות ועומדות בפני בית 

 המשפט הנכבד שדן בהליך התביעה הנגזרת.

ולא יתכן  ות החוב המותנות,נדרשת הסדרת ההתייחסות לתביעבמשך תקופת ביניים זו,  .60

 שבמשך תקופת הביניים ישותקו הליכי הפירוק.

 

 . ככל ותוכר נשייתם של הנושים המותנים, דין נשייתם יהיה דין רגיל2ד.

 ., על בית המשפט הנכבד לדחות את בקשת החלוקההנושים המותניםבהתאם לעמדת  .61

http://www.nevo.co.il/case/21320176
http://www.nevo.co.il/case/21320176
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מתנגדים בכל תוקף לביצוע חלוקה תוך ניסיון  הנושים המותניםהנה יצא המרצע מן השק, ו  .62

 לעכב חלוקת כספים לנושים אשר נשייתם הוכרעה זה מכבר.

לא יעלה על הדעת כי נושה מותנה ימנע זכויות מנושים שנשייתם הוכרעה לקבל דיבידנד,  .63

 בהתאם להוראות החוק המפורשות.

רגיל, ההתייחסות אליה  כיוון שהנשייה המותנית, ככל ותוכר, תהפוך להיות נשייה בדין .64

 צריכה להיות בהתאם.

הנושים הרגילים נפרעים מתוך קופת החברה באופן יחסי לחוב כלפיהם, בניגוד למשל לנושים  .65

 והחוב כלפיהם מובטח בבטוחה מסוימת: ם בסדרי הנשייהמימובטחים, אשר קוד

 זכות הנושה לפי תביעת חוב שאושרה"

נאמן לפי הוראות פרק זה מקנה תביעת חוב בשל חוב עבר שאישר ה .209

 ."מנכסי קופת הנשייה לחלקלנושה בחוב העבר זכות 

 מלא גובה תביעת החובקרי, בכל מקרה אין בידי הנאמן החובה לשמור בקופת הפירוק את  .66

 . החלק היחסי של תביעת החובכי אם לכל היותר, את  של הנושים המותנים

לא קמה כל חובה להחזיק והנושים המותנים אינם במעמד רב יותר מזה של הנושים הרגילים  .67

 בקופת החברה את מלא סכום תביעות החוב שהוגשו על ידם.

דברים אלה אף מחויבים נוכח עיקרון השיוויון בין הנושים ואיסור העדפת נושה אחד על פני  .68

 אחר.

 )ג( המצוין לעיל.239אלו הן גם הוראותיו של סעיף מעבר לכך,  .69

 אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ נ' רשות ניירות ערך 9433-03-19בפר"ק  .70

( הדגיש בית המשפט הנכבד כי יהיו מקרים בהם המשקל 16.6.2019)פורסם בנבו(, )ניתן ביום 

שיש ליתן להתנגדותו של נושה יהיה נמוך הרבה יותר מזה שיש לייחס לנושה שעצם נשייתו 

 היקפה אינם שנויים במחלוקת:ו

. מעבר לכך שאין המדובר כלל ועיקר בהסדר נושים, ולכן תמיכתם של 26"

הנושים בהסדר כלל אינה מהווה תנאי לאישורו, הרי כפי שכבר ציינתי 

, הקרן איננה בבחינת נושה רגילה של אגד, אלא 14.5.2019בהחלטתי מיום 

צם נשייתה, ועל אחת כמה מעמדה הוא של נושה מותנית, קרי, נושה שע

וכמה סכום נשייתה, שנויים במחלוקת ומותנים בכך שבית הדין האזורי 

לעבודה יקבל בסופו של יום את תביעתה נגד אגד. במסגרת ההליך שלפניי 

ודאי שלא ניתן לקבוע ואף לא להעריך מהם סיכויי ההצלחה של תביעה זו, 

ת על אגד )ודאי לא ואם אכן תוכתר בהצלחה, מהו סכום התשלום שיוש

כאשר מנגד תלוייה ועומדת תביעה נגדית של אגד נגד הקרן(. אמנם, ושלא 

כנטען על ידי אגד, גם לנושה מותנה יש זכויות מסויימות, אך כאשר לא 

מדובר כלל ועיקר בהסדר נושים, אלא בהסדר בין האגודה לבין חבריה, 
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המשקל שיש , שאין עימו כל מחיקה או פריסה של חובות כלפי נושים

לייחס להתנגדותו של הנושה המותנה נמוך הרבה יותר מזה שיש לייחס 

 ". לנושה שעצם נשייתו, כמו גם היקפה, כלל אינם שנויים במחלוקת

מכאן כי השאלה היחידה שצריכה לעמוד במרכזו של הדיון בנוגע לחלוקה היא לא שאלת  .71

הנשייה המותנית אותה יש לקחת החלוקה עצמה, המותרת כאמור לפי הדין, אלא מה גובה 

 בחשבון.

 

 הנושים הרגילים. מאזן הנוחות נוטה באופן מפורש לטובת ה

לטובתם לאור  מלינים במסגרת תשובותיהם על כך שמאזן הנוחות נוטה הנושים המותנים .72

 .הנזק מאובדן הנשייה

החברה,  בעמדה זו, מתעלמים הנושים המותנים מיתר נכסיטענה זו משוללת כל יסוד לאור ש .73

ולמקורותיה  צבת הנכסים בחברהבאשר למונה מסולפת תמהצגת תוך ניסיון להביא ל

 הכספיים.

 2עמדה זו גם נשללה על ידי הנושים המותנים עצמם, במסגרת בקשת הסילוק הרצ"ב כנספח  .74

, כמתואר פגיעה קשה בנושי החברהלתגובה זו, אשר הודו כי העיכוב בחלוקת הכספיים פוגע 

 בפתח הדבר.

 

 נכסים בשווי מאות מיליוני שקלים –. מצבת הנכסים של החברה 1.ה

על ידי הנאמן, ובו תוארה בהרחבה מצבת  3הוגש דוח פעילות מספר  25.10.2021ביום  .75

 הנכסים של החברה:

בהקשר זה יצוין  אשר מופקד כבר היום בקופת הפירוק. ₪מיליון  329-מזומן בסך של כ (א)

בקופת החברה יוותר ₪, מיליון  280כי ככל ובקשת האישור תאושר ויחולק סכום של 

 ₪.מיליון  49מזומן בגובה לא מבוטל של 

לרכישת המניות  PUTאשר ביחס להן קיימת אופציית  – ממניות חברת ישראייר %25 (ב)

ת אלה בשווי גבוה זאת, מבלי לפגוע באפשרות לממש מניו₪.  40,500,000בסך כולל של 

 יותר באמצעות מכירה לצד ג' ו/או בכל דרך אחרת.

 – שמחזיקה בפרויקט טיבולי בלאס וגאס IDBGמהאחזקה  )בשרשור( בחברת  %26 (ג)

חלק החברה באחזקה זו עומד על  לידי הנאמן, שווי בהתאם להערכות שווי, כפי שהועברו

 מיליון דולר. 25-סך של מעל ל

עד לגובה מקסימלי של  – קבלת כספים בהתאם למנגנון אפסייד הקבוע בהסכם מודיעין (ד)

 ₪.מיליון  1
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הנאמן טרם סיים את מלאכת החקירה וטרם גיבש  – הליכים משפטיים אם וככל ויינקטו (ה)

את מסקנותיו בעניין ההליכים המשפטיים. ככל ויינקטו הליכים, הרי שהליכים אלה 

באמור לעיל יצוין כי הנאמן הגיש בקשה י נוסף. מבלי לפגוע עשויים לשמש כמקור כספ

בקשה זו טרם הוכרעה על ידי בית ₪. מיליון  140להגשת תביעה בשם החברה בגובה של 

 המשפט הנכבד.

 אפשרות זו נבחנת על ידי הנאמן בכל עת. – אפשרות למימוש מניות החברה (ו)

בחינת האפשרות לקבלת החזר מע"מ על חלק  – קבלת כספים נוספיםאפשרות ל (ז)

מהסכומים ששולמו מקופת החברה ו/או מקופת הפירוק, כספים שמקורם מהליך מימוש 

, אחזקה במניות קולו ופעולות נוספות בהן נוקט הנאמן לצורך השבת יצירות אמנות

 כספים לקופת החברה.

לעת לבית המשפט הנכבד  מעת הוגשודברים אלה פורטו פעם אחר פעם במסגרת הדוחות ש .76

 .באתר האינטרנט של החברה פורסמוו

 .מצויים בידיעת הנושים שהםחזקה עליהם  מכאן, כי .77

להתנגד באופן גורף לחלוקה, תוך שהם מנסים לצייר  למרות זאת, העדיפו הנושים המותנים .78

 תמונה שחורה לפיה ככל והחלוקה תאושר, הם יעמדו אל מול שוקת שבורה.

יוותרו  עדין  ₪,מיליון  280להתעלם כאמור מכך כי ככל ותאושר חלוקה בסך של לא ניתן  .79

 בידי החברה נכסים נוספים בסכום לא מבוטל.

בקשת החלוקה הוגשה על ידי הנאמן לאחר ששקל בכובד ראש את סכום החלוקה אל מול  .80

 מצבת הנשייה בחברה ומצבת הנכסים בחברה.

 

 . כספים המוחזקים בנאמנות על ידי בעלי התפקיד באידיבי אחזקות2.ה

מתעלמים מהנכסים שנותרו בקופת החברה אלא אף הם  הנושים המותניםלא רק ש .81

 .מצוי היטב בידיעתם גם הואשתעלמים ממקור כספי נוסף, למרות מ

לבקשה למתן הוראות לחלוקת תמורות לזכאי תגובה  2015החברה הגישה במהלך מרץ  .82

ההסדר על אף התנגדות אידיבי פתוח ומתן צו המונע מאידיבי פתוח להתנגד להסדר בעניין 

 .התובענות הנגזרות כנגד אידיבי אחזקות, ללא נספחיה

חברה לפתוח לבקשה למתן הוראות לחלוקת תמורות לזכאי  תגובה מטעם אידיבי – 3נספח 

ההסדר על אף התנגדות אידיבי פתוח ומתן צו המונע מאידיבי פתוח להתנגד להסדר בעניין 

 התובענות הנגזרות כנגד אידיבי אחזקות, ללא נספחיה.
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במסגרת אותה התגובה, ציינה כי במידה ובו תתקבל תביעת דסק"ש ובהמ"ש שדן בה יאשר  .83

גשת וניהול תביעה בין היתר נגד החברה, להשבת דיבידנדים שחילקה דסק"ש לחברה, אזי ה

היא שומרת על זכותה להגיש הודעת צד ג' כנגד אידיבי אחזקות בגין דיבידנדים שחולקו לה 

 ₪:מיליון  442-בסך של כ

 

אישר בית המשפט הנכבד בקשה לאישור הסכם פשרה מתוקן בקשר  16.11.2015ביום  .84

)להלן:  חוב שהוגשו בקשר לתובענות אלו ולתביעותבענות הנגזרות כנגד אידיבי אחזקות לתו

"(. בקשה זו הוגשה על ידי הנאמנים לביצוע הסדר נושים בקשה בנוגע עם תביעות החוב"

 , חגי אולמן ואיל גבאי."(אידיבי אחזקות)להלן: " בחברת אידיבי אחזקות בע"מ

 הסכם הפשרה המתוקן( – 1)בצירוף נספח  העתק הבקשה בנוגע עם תביעות החוב – 4נספח 

 .16.11.2015מיום  והחלטת בית המשפט הנכבד

ניתנה התייחסות גם לטענותיה של החברה בנוגע בנוגע לתביעת החוב במסגרת הבקשה  .85

 לחלוקות הדיבידנד:

 

, להסכם הפשרה כאן המותנים הנושיםלרבות חלק מבסופו של דין ודברים, הגיעו הצדדים,  .86

 ד.בשאושר כאמור על ידי בית המשפט הנכ

כי תעמוד אופציה לחברה לתבוע את קופת הסדר אידיבי במסגרת הסכם פשרה זה, נקבע  .87

 להסכם הפשרה(: 1אחזקות, בגין עילה הצומחת מתביעת דסק"ש )ראה סעיף ד
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 35לחברה, נשמר סך של  טחת האופציה שניתנה)ג( להסכם הפשרה, להב5בהתאם לסעיף  .88

 בהתאם לפירוט הבא:₪ מיליון 
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 מהאמור עולים דברים מהותיים ביותר: .89

הדירקטורים ונושאי המשרה שלה )שחלקם הם לתבוע את  האפשרותעל  החברה שמרה .90

וזאת,  אחזקות בגין עילה הצומחת מתביעת דסק"ש, עצמם( ואת אידיבי הנושים המותנים

רק אם יוסר הצו החוסם ותתקבל הבקשה לאישור נגזרת כנגד החברה, כך שתוגש בפועל 

 תביעה כנגד החברה בגין עילות המפורטות בתביעת דסק"ש.

ומכאן כי ישנו  – שנועדו להבטיח זכות זונשמרו סכומים בקופת ההסדר של אידיבי אחזקות  .91

 הנושים המותנים בחרו להתעלם הימנו., אשר פי אפשרי נוסף שניתן להיפרע ממנומקור כס

לא ניתן שכן, ₪, מיליארד  1.25תביעות החוב )במאוחד( אף לא יכולות לעמוד על סך של  .92

 להתעלם מהדיבידנדים שחולקו מהחברה לאחזקות ו/או חלק מהנושים המותנים.

 במסגרת הסכם פשרה שאושר על ידי כל הגורמים₪ מיליון  442בגין טענות החברה בסך של  .93

כלומר בהתאם  ₪.מיליון  35-הרלוונטיים, ובראשם בית המשפט הנכבד, נשמר סך של כ

 "(. נוסחת אחזקות)להלן: " בלבד %7.91אחזקות נשמר סך של אידיבי בקופת לנוסחה זו, 

סך של בדיבידנד  טענה לחלוקת בגיןש גם במקרה שלפינינו, הרי לו תאומץ נוסחת אחזקות .94

 .בלבד₪  98,875,000בקופת החברה סך של יש לשמור ₪, מיליארד  1.25

יושם לב כי במסגרת בקשת החלוקה כאן, נתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את קביעת  .95

 מנוסחת אחזקות!!! 2דהיינו פי ₪, מיליון  200הנאמן לנשימת תביעות החוב בסך של 

מצוי , ולא רק שהדבר עצמם הנושים המותניםהסכם פשרה זה נחתם בין היתר על ידי חלק מ .96

 בידיעתם אלא כי הם אף הסכימו לו.

מכאן כי הם אף מושתקים לטעון כיום כי יש להחיל נוסחה גבוהה יותר מזו שהם הסכימו לה  .97

 בהקשר של נוסחת אחזקות.

מקור כספי אפשרי נוסף הינו ככל ויינקטו בסופו של יום הליכים על ידי החברה בהקשר זה,  .98

 חברת הביטוח.

כי מאזן הנוחות נוטה  הנושים המותניםן כל בסיס לטענות לאור האמור בפרק זה, אי .99

 לטובתם באופן המצדיק את דחיית בקשת החלוקה.

 

 מאזן הנוחות נוטה לטובת הנושים הרגילים 3.ה

אשר הוגש על ידי הנאמן לבית המשפט הנכבד, צוין כי  3במסגרת דוח פעילות מספר  .100

תביעות החוב של הנושים הרגילים(, תוך כלל תביעות החוב הוכרעו על ידי הנאמן )למעט 

 הסתייגות כי חלק מהכרעות החוב טרם הפכו לחלוטות.
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בהתאם להכרעות החוב, אין בחברה עוד נושים מובטחים ו/או נושים בדין קדימה.  .101

 3.46והנשייה המותנית עומדת על סך של ₪ מיליון  921.7-הנשייה הרגילה עומד על סך של כ

 ₪.מיליארד 

תמונת הנשייה ברורה לחלוטין, כאשר היא אף עשויה לרדת באופן משמעותי לאור  .102

 ויחס אליבע.נ אגרות חוב )סדרה ט'(, אשר ₪ מיליון  68-שבקופת הנאמן מוחזק גם סך של כ

 בכוונת הנאמן להגיש לבית המשפט הנכבד בקשה מתאימה.

מהנשייה, היקף הנשייה מדובר בכמות אגרות חוב לא מבוטלת, אשר ככל והן יופחתו  .103

 ₪.מיליון  68-הרגילה בחברה ירד בכ

אין כל בסיס  דלעיל,נכסי החברה ולמקורות הכספיים המפורטים מצבת בשים לב ל .104

 .מאזן הנוחות נוטה לטובת הנושים המותנים לטענה כי

₪, מיליון  50-יוותר בקופה סך כ₪, מיליון  280ככל ותבוצע חלוקת ביניים בסך של  .105

)בכפוף  לכל הפחות₪ מיליון  140, נכס תביעה של ₪מיליון  100-בשווי של למעלה מנכסים 

 ומקורות כספיים נוספים כמתואר לעיל. ,לאישור בהמ"ש(

מאזן הנוחות נוטה במובהק לכיוון נושי החברה, אשר זכאים בהתאם להוראות הדין  .106

לכך שחלק מהחוב  בשים לבולכספים שנצברו בקופה לקבל ולו חלק מחוב החברה כלפיהם, 

 .2006מקורו באגרות חוב שהונפקו עוד בשנת 

 

 סופו של דבר

 אין כל הצדקה לעיכוב הכספים שמבוקש לחלקם במסגרת חלוקת ביניים. .107

משך כל הליכי הפירוק פעל הנאמן בזהירות המתבקשת תוך שמירה על עיקרון  .108

בין הנושים והקפדה כי לא יועדף אינטרס של נושה אחד על פני אחר, כך פעל הנאמן  השיוויון

 עד כה, כך פועל הנאמן בעניין חלוקת הביניים וכך ימשיך לפעול גם בעתיד.

אין כל הצדקה ליתן לנושים המותנים מעמד עודף על פני הנושים הרגילים, וודאי  .109

 דקה.שאין לאפשר להם לעכב חלוקת כספים ללא כל הצ

הנושים במסגרת תשובה זו, התמקד הנאמן בטענות העיקריות שהועלו על ידי  .110

במסגרת תשובותיהם ועל מנת שלא לסרבל תגובה זו, הנאמן לא חזר על כל הנטען  המותנים

 במסגרת בקשת החלוקה.
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הנאמן שומר על מלא הטענות ו/או הזכויות, ולאור שהנאמן התמקד בטענות  .111

הנושים גע לחלוקה, אין לראות בנאמן כמי שמסכים ליתר טענות העיקריות שהועלו בנו

 תוך שמירת מלא הזכויות ו/או הטענות. המותנים

 בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות כאמור ברישא בקשת החלוקה. .112

 

 

  _____________________________ 

 אופיר נאור, עו"ד  

 נאמן חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ  

 גרשט, עורכי דין-נאור
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