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  2021בנובמבר   15 נחתם:
  ) 82בבקשת הנאמן לביצוע חלוקת ביניים (בקשה  להקדמת מועד דיון מחזיקי אג"ח ט'  מטעם דחופה בקשה 

  
  43652-09-20חדל"ת                           בבית המשפט המחוזי 

  פני סגן הנשיא, כבוד השופט חגי ברנרב                 יפו- בתל אביב
  82בקשה                                    

  
  

  2018- חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח  :בעניין
          
  (בפירוק)  אי די בי חברה לפתוח בע"מ   :ובעניין

  החברה 
  עו"ד אופיר נאור  –נאמן ה  :ובעניין
  גרשט, עורכי דין  –בעצמו וע"י ב"כ ממשרד נאור     
  ), תל אביב A(כניסה  6מרח' מיטב      
  03-5447405; פקס: 03-7445404טל':     

  נאמןה    
  . רפי ביסקר 1  :ובעניין
  חיים גבריאלי . 2    
  נוחי דנקנר . 3    
  אליהו כהן . 4    
  יצחק מנור . 5    
  צבי לבנת . 6    
  פרופ' ניב אחיטוב. 7    
  זהבה דנקנר . 8    
  אבי פישר . 9    
  . דורי מנור10    
  . שאול בן זאב 11    
  . מרק שימל 12    
  ארד . משה 13    
  . עמי אראל 14    
  רו"ח מישל דהן . 15    
  ע"י ב"כ ממשרד אגמון רוזנברג הכהן ושות'     

  , תל אביב 98מרח' יגאל אלון  
  03-6078666; פקס: 03-6078607טל': 

  ע"י ב"כ ממשרד גולדפרב זליגמן ושות' 
  , תל אביב 98מרח' יגאל אלון  

  03-7101617; פקס: 03-7101635טל': 
  ע"י ב"כ ממשרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' 

  , תל אביב 4מרח' ברקוביץ'  
  03-7770101; פקס: 03-7770111טל': 

  ) KPMGסומך חייקין רואי חשבון (    
  ע"י ב"כ ממשרד ניר כהן לשם ושות' 

  , תל אביב 4מרח' ברקוביץ'  
  03-6968277; פקס: 03-6968270טל':     

  שים המותנים נוה    
  בע"מ )1975הרמטיק נאמנות (  :ובעניין

  (בפירוק)  הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ
  ע"י ב"כ עוה"ד עמית פינס ו/או עומר זלצברג ואח'     
  פישר ושות'     
  תל אביב ,146דרך מנחם בגין  מ    
  03-5266983; פקס: 03-6944162טל':     

  מחזיקי אג"ח ט'
  הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי  :ובעניין
  073-3923222טל': ,  , תל אביב2מרח' השלושה     

  הממונה
  

  אין.   מועד אחרון להגשה:
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מטעם מחזיקי אג"ח ט' להקדמת מועד דיון בבקשת דחופה בקשה 

  ) 82הנאמן לביצוע חלוקת ביניים (בקשה 

מיום   הנכבד  המשפט  בית  להחלטת  ליום  15.11.21בזיקה  לדיון  נקבעה  שבכותרת  הבקשה  במסגרתה   ,

) בע"מ, בתפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של  1975הרמטיק נאמנות ( ,  11:30שעה   21.12.21

") (בפירוק)  בע"מ  לפתוח  בי חברה  די  ט'אי  אג"ח  ומחזיקי  המשפט    לבקש מבית מתכבדת  "),  החברה"-" 

  וזאת מן הטעמים שיפורטו להלן.    23.11.21הנכבד להקדים את מועד הדיון ליום 

  : ואלה טעמי הבקשה

ובירורה נמשך זמן רב בין היתר לנוכח ריבוי הצדדים    25.7.21כזכור, עסקינן בבקשה שהוגשה עוד ביום  . 1

 והתגובות וכן פגרת הקיץ ופגרת סוכות שחלו בין לבין.  

 . 11:30שעה  21.12.21נקבעה לדיון ליום  שבכותרת  הבקשה  15.11.21בהחלטה מיום   . 2

בפס'   . 3 שצוין  ט'  60כפי  אג"ח  מחזיקי  בהקדם  ישנה    ,5.10.21ום  מי   לעמדת  בבקשה  בהכרעה  דחיפות 

במהלך שנת המס    האפשרי על מנת שאם בית המשפט הנכבד יאשר לנאמן לבצע חלוקת ביניים, זו תבוצע 

מול רווחי הון  להם עשות שימוש בהפסדים שנגרמו  מחזיקים הפרטיים לאפשר לתי. כך )2021( הנוכחית 

לדחייה נוספת במועד החלוקה יש משמעות כלכלית  נוסף,  . ב2021רשמו בשווקי ההון בשנת  נים שלגדו

 ).IRRשנמדדים בתשואה פנימית משוקללת (גופים המוסדיים רבה ל

לא ניתן יהיה להספיק ולחלק את   , גם אם הבקשה תאושראזי ) 21.12.21בשים לב למועד הדיון שנקבע ( . 4

פרוצדוראלי נוסף  גם מרגע שתאושר בקשת חלוקה, נדרש פרק זמן  שכן    .הכספים במהלך השנה הנוכחית

 . מחזיקיםנאמן אג"ח ט' לידי המ, ואג"ח ט'הנאמן לנאמן מידי עד אשר הכספים יעברו בפועל 

(כבוד השופטת    יך התביעה הנגזרתבית המשפט שדן בהל  ,4.11.21מיום  בהחלטה  כאן המקום לציין כי   . 5

לושי ליום  קצר  דיון    קבע  עבודי)-איריס  הנגזרת  התביעה  המשפט    11:30שעה    23.11.21בהליך  בבית 

 .  לדיון האמור יגיעו גם הנאמן, הנושים המותנים וב"כ הממונה/כנ"רכמובן ש. יפו-המחוזי בתל אביב

 .1נספח מצ"ב כ) 20-06-19728 פר"קהליך התביעה הנגזרת ( ב 4.11.21העתק ההחלטה מיום 

 . יפו-יהיו בבית המשפט המחוזי בתל אביב הצדדים לבקשה דנן משכך, במועד האמור ממילא  . 6

ל . 7 פנהנאמן  ט'  אג"ח  הסכמתו    המחזיקי  את  שנתן  שבהקדמת    דנן,  לבקשהלנאמן  החשיבות  לאור 

 ההכרעה. 

בית המשפט הנכבד מתבקש להקדים את מועד הדיון  ומן הטעמים שפורטו לעיל,    בהינתן האמור לעיל, . 8

 . אחר לפי יומנומוקדם  או למועד   13:00שעה   23.11.21ליום 

  

 ______________________  
 עמית פינס, עו"ד 

 ______________________  
  עומר זלצברג, עו"ד 

  פישר ושות' 
  מחזיקי אג"ח ט' כוח  באי
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 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 רוזנפלד ואח' נ' ביסקר ואח' 19728-06-20 פר"ק
 

                                                                    עבודי-לפני כבוד השופטת איריס לושי
 

 3מתוך  1

 8 מספר בקשה:  

 
 בעניין:

 
 

 ובעניין:
 
 
 
 

 ובעניין:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ובעניין:
 
 

 
 1999-חוק החברות, התשנ"ט

 
 . ראובן רוזנפלד1
 . משה הייט2

 יוקי שמש ושלומי מושקוביץכוחם עוה"ד -ע"י באי
 

 המבקשים      
 . רפי ביסקר1
 . חיים גבריאלי2
 . נוחי דנקנר3
 . אליהו כהן4
 . יצחק מנור5
 . צבי לבנת6
 . פרופ' ניב אחיטוב7
 . זהבה דנקנר8
 . אבי פישר9

 . דורי מנור10
 . שאול בן זאב11
 . מרק שימל12
 . משה ארד13
 . עמי אראל14
 . רו"ח מישל דהן15
 כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ .16
 . כלל פיננסים בע"מ17
 . י.ז.ד בע"מ18
 . יצחק דנקנר19
 (KPMG Israel. סומך חייקין רואי חשבון )20
 . חברת השקעות דיסקונט בע"מ21

כוחם -יבא ידי-על 18-19-, ו12-15, 7-9 ,1-4המשיבים 
 ואורי שורק "ד צבי אגמוןהעו

 אהרון מיכאליכוחם עו"ד -בא ידי-לע 10-ו 5המשיבים 
 דינסט רגיורא א כוחם-ידי בא-על 11-ו 6המשיבים 
, אלעד פלד "ד ניר כהןהכוחה עו-יבא ידי-על 20המשיבה 

 ודניאלה מילר בקלור
, גיא כוחה עו"ד אפרים אברמזון-יבא ידי-לע 21המשיבה 

 איזנברג ורן יעקב קינן
 המשיבים      

 
 )בחדלות פירעון(אי די בי חברה לפתוח בע"מ 

 פתוח                                                                            
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 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 רוזנפלד ואח' נ' ביסקר ואח' 19728-06-20 פר"ק
 

                                                                    עבודי-לפני כבוד השופטת איריס לושי
 

 3מתוך  2

 ובעניין:
 
 
 

 ובעניין:

בתפקידו כנאמן להליכי חדלות פירעון  –עו"ד אופיר נאור 
 חברת פתוח

 הנאמן                                                                              
 

 מחלקת תאגידים  –הרשמי  כונס הנכסים
 כוחו עו"ד הדר נאות-ידי באת-על

 הכונס הרשמי                                                                     
 
 

 החלטה
 1 

 2בי חברה לפתוח בע"מ )בחדלות  די חברת אינגד שבתי ועיינתי בבקשות למתן הודעות צד ג'  .1

 3"( וכן בתגובות השונות שהוגשו, ולא מצאתי כי ניתן לחסום את דרכם פתוחפירעון( )להלן: "

 4 ידם. -של המשיבים )מגישי ההודעות לצד ג'( מהגשת הודעות כלפי פתוח כמבוקש על

 5 

 6הדין בע"א -המשפט העליון עוד במסגרת פסק-ידי בית-סוגיה זו נדונה והוכרעה עלראשית, 

 7בסופו נקבע כי לא ניתן  13.7.2016, מיום Dolphin Fund Limitedראובן רוזנפלד נ'  1091/15

 8פריורית את זכות החזרה של המשיבים כלפי פתוח חרף הותרת צו החוסם כלפיה. -לשלול א

 9המשפט -משכך, בחינת נפקות זכות החזרה )על עילותיה השונות( תעשה לאחר שיונח בפני בית

 10יהיה מקום לבחון את כי המשפט העליון -קבע ביתמלוא המסד המשפטי והעובדתי. בתוך כך 

 11( בראי 1999-)א( לחוק החברות, התשנ"ט198שאלת טובת החברה )בהתאם להוראת סעיף 

 12-קי"א לפסק.די.בי )ראו פסקאות קט"ו, קי"ז והסדר הנושים שאושר בעניין קונצרן חברות אי

 13 דינו של כב' השופט סולברג(. -לפסק 5של כב' השופט רובינשטיין וכן פסקה  ודינ

 14 

 15המשפט העליון, -דין של ביתה-פסקלאחר שניתן אף שסוגיה זו הוכרעה כאמור, הרי ששנית, 

 16ניתן צו לפתיחת הליכים שעניינו  25.9.2020וביום בעניין קונצרן אי.די.בי נכשל הסדר הנושים 

 17במסגרתו  (43652-09-20חדל"ת תיק ידי סגן הנשיא, כב' השופט ברנר ב-פירוק לחברת פתוח )על

 18. "(הנאמן)להלן: " ר נאור כנאמן להליכי חדלות הפירעון של חברת פתוחמונה עו"ד אופי

 19שינוי נסיבות מהותי לטעמי מהווה הליכים בעניינה של פתוח  מתן צו לפתיחתבנסיבות אלה, 

 20בכל הנוגע לבחינת הבקשה לאישור התביעה הנגזרת, לרבות באשר לשאלת טובת החברה, 

 21ת למתן היתר להגשת הודעות צד ג' בקשושיש ל השלכותל ,בחינת נפקות זכות החזרהלשאלת 

 22ידי הנאמן להליכי חדלות הפירעון )פסקאות -נזק הנטען עללכן ו ,נגד פתוח על נושיה של פתוח

 23 (.9.5.2021לתגובתו של הנאמן מיום  18-23

 24 
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 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 רוזנפלד ואח' נ' ביסקר ואח' 19728-06-20 פר"ק
 

                                                                    עבודי-לפני כבוד השופטת איריס לושי
 

 3מתוך  3

 1היתר להגשת  במצב דברים זה, ומאחר וכתבי טענות הצדדים בהליך העיקרי וכן בבקשה למתן .2

 2אף אינה שעדכנית ויתכן על פניו על תשתית עובדתית ומשפטית שאינה  יםהודעות צד ג' מבוסס

 3 יטענובמסגרתו  11:30שעה ב ,23.11.2021רלוונטית עוד, אני מורה על קיום דיון קצר ביום 

 4 הצדדים בנוגע למתווה להמשך ניהול ההליך.

 5 

 6למחיקת כתב התגובה  ת המשיביםכרעה בבקשייתר הצורך בהתבשלב זה מלאור האמור לעיל,  .3

 7במסגרת בקשה לאישור תביעה  17.11.2019ידי המבקשים )יוזמי ההליך( ביום -שהוגש על

 8 בקשה למחיקת סעיפים מכתב התגובה.בנגזרת, ולחילופין 

 9 

 10 המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים ותעדכן את היומן.

 11 

 12 , בהעדר הצדדים.2021נובמבר  04, כ"ט חשוון תשפ"בהיום,  נהנית

      13 

             14 
 15 
 16 
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