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  2021ר בדצמב 20תאריך חתימה:  
   43652-09-20חדל"ת                     בבית המשפט המחוזי                                                                                                          
 בפני כב' השופט חגי ברנר                                                                                                                                  תל אביב יפוב 

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

                                                                                        
  

  החברה                        : אידיבי חברה לפתוח בע"מ (בפירוק) ובעניין
  
  

  עו"ד אופיר נאור : ובעניין
  (בפירוק)  בע"מאי די בי חברה לפתוח נאמן               
  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               
  הנאמן                                                                                                  5447405-03פקס:   ;5447404-03טל':               

                                                                                    
  :  מר גיורא ענבר ובעניין

  , תל אביב9הרב ניסים   מרחוב   
              giorainbar1@gmail.com  דוא"ל: 054-3392392טל':  
       

  
  :  גב' אלינה רונן פרנקלובעניין

    , גבעתיים14בן צבי שמעון  מרחוב   
  הדח"צים                                      elina@ronencpa.co.il, דוא"ל:  5733456-03טל':  

  
  מאירי ושות' עורכי דין: מטרי ובעניין

  ואח' עע"י ב"כ עוה"ד אייל גב  
  , גבעתיים4רחוב אריאל שרון   
  משרד מטרי                  6109009-03, פקס: 6109000-03טל':   
                           

  
  : הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכליובעניין

  ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות 
  הממונה                                                                                                                  , תל אביב 2מרח' השלושה 

  

  למתן הוראות  בקשה

  בעניין החקירות המנוהלות על ידי הנאמן  

למתן הוראות זו,  הנאמן מתכבד בזאת להגיש בקשה    13.12.2021בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  

  . 12.12.2021חלף הבקשה שהוגשה לבית המשפט הנכבד ביום 

זו,   בקשה  במסגרת  בזאת  בי מן הטעמים שיפורטו  הנכבד מתבקש  בין היתר, בהתאם  להורותת המשפט   ,

סעיפים   פירעון,  49-ו   47,  46להוראות  חדלות  (להלן:    לחוק  רונן  פרנקל  אלינה  לגב'  ענבר,  גיורא  למר 

  7להמציא לידי הנאמן בתוך  "),  משרד מטרי למשרד עורכי הדין מטרי מאירי ושות' (להלן: "") והדח"צים"

בית המשפט הנכבד את כלל המסמכים שבחזקת   ם, הנוגעים לחברה וכן ובשליטת   םימים ממועד החלטת 

רה, יחד  לייעוץ המשפטי שניתן לחברה ו/או לוועדת הביקורת של החברה ו/או לנושאי משרה כלשהם בחב

עם ועדות משנה של ועדת הביקורת, לרבות (אך לא רק) התכתבויות בין עו"ד גבע לבין מי מנושאי המשרה  

בחברה, בעל השליטה בה, הדירקטורים והדירקטורים החיצוניים בה, לרבות תכתובות דוא"ל, וואטסאפ,  

 וכל סוג תקשורת אחר שקיים עם מי מהנ"ל. 
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  :ואלה נימוקי הבקשה

  :דברפתח א. 

מלהגיש.   . 1 להימנע  מנת  על  ידו  שלאל  כל  עשה  הנאמן  אשר  בבקשה  בנסיבות  זו  בקשה  מדובר  מוגשת 

במסגרת    ושהוענקו להנרחבות  חרף ניסיונות הנאמן להגיע לחקר האמת, ועל אף הסמכויות  חריגות, בהן  

הוראות הדין ובהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד, מי שהיו אמורים לשמש כשומרי הסף של החברה,  

 , ובכלל כך: מנת לשבש ולסכל את הליכי החקירה עושים כל שלאל ידם על

חקירה   )א( מועד  מתיאום  למעלה מחודשיים  בת  אל    -  התחמקות  וצוותו  הנאמן  פנו  פעם  אחר  פעם 

על פה, לצורך התיאום האמור אך כל פעם נענו בתירוץ אחר מדוע לא  הדח"צים, הן בכתב והן ב

הודיע ה"ה ענבר כי הוא נכון להתייצב לחקירה   8.12.2021ביום  מתאפשר להם להתייצב לחקירה.

 , כך שסוגיה זו הוסרה מעל הפרק.  16.12.2021ביום 

הדין    פחות ממשרד עורכיהתעקשותם של הדחצ"ים כי מי שייצג אותם במהלך החקירות יהיה לא    )ב(

שנטל חלק מהותי באותן ההחלטות בדיוק, שנבחנות ונחקרות על ידי    -  מטרי, ועו"ד אייל גבע בפרט

כפי שעולה, עוה"ד גבע נתן בעבר שירותים משפטיים,    הנאמן במסגרת החקירות המנוהלות על ידו.

, לחברה אחרת בקבוצה,  ועדת הביקורת שלהובין היתר לחברה ו/או למי מאורגניה, ובכלל כך, ל

ביום  שימש בחלק מהזמנים כנאמן לאחת מסדרות אגרות החוב של החברה.  מי ממשרד מטרי  ואף  

צים בהליך החקירה, כך שגם סוגיה זו "הודיע ה"ה אייל גבע כי הוא לא ייצג את הדח   1.12.2021

 הוסרה מעל הפרק. 

עומדת  סירוב    )ג( לנאמן  אשר  מהותיים  מסמכים  הדין,  להעביר  להוראות  בהתאם  לקבלת  הזכות 

למרות הסמכויות הנרחבות שבידי הנאמן לקבלת    -  החלטות בית המשפט הנכבד וההלכה הפסוקה

מסמכים, על פי הוראות הדין, ההלכה הפסוקה והחלטות בית המשפט הנכבד, עומד משרד מטרי  

טענות    –ת, ובכלל כך  על סירובו להעביר מסמכים מהותיים לידי הנאמן, תוך העלאת טענות שונו

סוגיית המסמכים והתעקשותם של נושאי המשרה ועורכי דינם להסתירם    לחיסיון עורך דין לקוח.  

 מהנאמן בטענת חיסיון, היא נשוא הבקשה דנן. 

וע בחוסר תום לב ומנוגד  גסירובו של משרד מטרי להעביר את המסמכים המבוקשים, נלדידו של הנאמן,   . 2

לאור שהייעוץ המשפטי שניתן על ידו נעשה במסגרת תפקידו כיועץ המשפטי של ועדת  , הן  להוראות הדין

צים בכלל ביקש להפעיל את זכות  "הביקורת שהיא אורגן של החברה, והן לאור שספק אם מי מהדח

   החיסיון.

משרה, אלא של ועדה שהיא אורגן של החברה,  ה הנאמן יטען כי עו"ד גבע לא שימש עורך דין של נושאי   . 3

שלא יכול להיות חסוי בשום צורה או דרך מהנאמן.    –י כלל פעולותיו נעשו במסגרת ייעוץ משפטי זה  וכ

ייעוץ שניתן למי מאורגני החברה, לרבות למי מהדח"צים אינו יכול להיות חסוי, לא כל שכן  יתירה מזו,  

מסמכים  – לקבלת  נרחבות  סמכויות  לנאמן  עומדות  בו  בנע   מקום  נכנס  הנאמן  בו  החברה  ומקום  לי 

ככל שהייעוץ המשפטי שניתן על ידו ניתן בערבוביה ולא נערכה הקפדה והפרדה  .  ואורגניה לכל דבר וענין

נזק בשל כך  י, אין הליך החקירות צריך לה למי מהגורמים להם ניתן הייעוץ  במהלך מתן הייעוץ המשפטי 

   .ואין הדבר יכול להוות אמתלה לחיסיון



3  
 

ניתן להעלות בנסיבות העניין טענת חיסיון,  ומעבר לכל האמור לעיל, גם   . 4 (ואין כך הדבר) כי  נניח  אם 

מסמכים   יוסתרו  החברה,  של  קריסתה  נסיבות  את  שחוקר  הנאמן,  מפני  כי  הדעת  על  יעלה  הכיצד 

מהותיים בנוגע להחלטות המהותיות ביותר שנתקבלו בחברה, על ידי הדח"צים ו/או משרד עורכי הדין  

ממה חוששים הדח"צים ומשרד מטרי,    -   ר זה כשלעצמו מעורר חששות רביםדב  ? שהעניק את שירותיו

 חודשיים מנסים לעכב את הליך החקירות ומה יש להם להסתיר?! מ למעלה אשר 

הנאמן ניסה להידבר עם הדח"צים ומשרד מטרי,  מנע מהגשתה,  יועל מנת להבטרם הגשתה של הבקשה,   . 5

ואף   הצדדים תכתובות  בין  הוחלפו  כך,  שיחות.התובכלל  מספר  נותרו    קיימו  אלה,  מאמצים  למרות 

   .משרד מטרי והדח"צים בעמדתם, באופן שלא מותיר לנאמן ברירה אלא לפנות בבקשה זו

שלב  . 6 של  בעיצומו  מצוי  שהנאמן  לאור  המשפטיים,  ההליכים  בעניין  עמדתו  את  גיבש  טרם  הנאמן 

 אך עם זאת, אין בכוונתו לתת יד לכל ניסיון לסכל ו/או לשבש את הליך החקירות.  החקירות

 : לבקשה משיביםהב. 

רונן   . 7 פרנקל  וגב'  ענבר  והמר  חיצוניים בחברה,  כדירקטורים  ביותר  ו חברים  י כיהנו תקופה ממושכת 

 יות ובוועדת תגמול.  ינת דוחות כספיים, בוועדת הריכוזוועדה לבח בוועדות מהותיות ובכלל כך ב

טרי, נתנו  למסמכים ומידע שאותרו על ידי הנאמן, עו"ד אייל גבע ו/או משרד מ  בהתאם  -משרד מטרי   . 8

ו/או לוועדת הביקורת של החברה ו/או   לחברת בת דאז של החברה, ואף  שירותים משפטיים לחברה 

 . שימשו כנאמן לאחת מסדרות אגרות החוב של החברה

 , באמצעות משרד מטרי (ללא נספחיה). 29694-09-20העתק התביעה שהוגשה בת"א  – 1נספח 

 העתק תביעת החוב שהוגשה על ידי משרד מטרי, בצירוף נספחיה. – 2נספח 

 חתומה על ידי משרד מטרי והחברה. 31.12.2019הצעת שכר טרחת משרד מטרי מיום  – 3נספח 

בימי  –  4נספח   באתר המאי"ה  כתבה שפורסמה באתר 14.4.2013-ו  5.2.2013ם  דיווחים שפורסמו   ,
  . 8.7.2015, כתבה שפורסמה באתר גלובס ביום 23.12.2012כלכליסט ביום 

במסגרתו הוחלט למנות   3.4.2017העתק פרוטוקול דיון בוועדת הריכוזיות של החברה מיום    –  5נספח  
  את משרד מטרי כיועץ המשפטי לוועדה.

  

 :סכל ולשבש את החקירהלהמשיבים לבקשה ג. ניסיונות 

מזה כחודשיים נתקל הנאמן בהתנהלות חריגה ביותר, במסגרתה שומרי הסף של החברה, הדח"צים,   . 9

ו ביותר,  בוועדות חשובות  חברים  והיו  ביותר  בהחלטות מהותיות  חלק  שירותים  כן  שנטלו  שנתנו  מי 

לשבש את  או  /על מנת לעכב ומשפטיים, בין היתר, לחברה ו/או למי מוועדותיה, עושים כל שלאל ידם  

ריבוי התכתובות והזמן הרב שחלף מאז המועד הראשון בו פנה הנאמן למר ענבר ולגב'    הליכי החקירה.

על מנת שלא לסרבל בקשה זו, האירועים    פרנקל רונן לצורך תיאום מועד לחקירתם מדברים בעד עצמם.

   יפורטו בתמצית.

התכתובות .10 לחקירה  שהוחלפו  במסגרת  יתייצבו  אלה  שבטרם  מאוד  חשוב  כי  מטרי  משרד  התעקש   ,

עו"ד גבע סירב לבקשת    מטרי.   משרדבמשרדי הנאמן, עליהם להתרענן ולהיזכר תחילה בעובדות יחד עם  

להמציא    יש,  ולצורך ניהול החקירה וביצוע תפקידו של הנאמן, ומכוח הסמכויות שניתנו ל   לפיה ,הנאמן

מכים שבחזקתו ובשליטתו הנוגעים לייעוץ המשפטי שניתן לחברה ו/או לוועדת  לידי הנאמן את כלל המס
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הביקורת,   ועדת  של  ועדות משנה  עם  יחד  בחברה,  כלשהם  משרה  לנושאי  ו/או  הביקורת של החברה 

בה,   השליטה  בעל  בחברה,  המשרה  מנושאי  מי  לבין  גבע  עו"ד  בין  התכתבויות  רק)  לא  (אך  לרבות 

החיצוניים בה, לרבות תכתובות דוא"ל, וואטסאפ, וכל סוג תקשורת אחר  הדירקטורים והדירקטורים  

 שקיים עם מי מהנ"ל. בנוגע למסמכים אלה נטען כי מדובר במסמכים החוסים תחת חיסיון עו"ד לקוח. 

עדת הביקורת,  וכדירקטור בלתי תלוי בחברה והיה חבר בוגם הוא  שכיהן  ,  באשר למר ארי קנטרביץ .11

יוצג על ידי משרד עורכי הדין בועז בן    מר קנטרביץ התייצב לחקירה שנוהלה בפני הנאמן והוא   י יצוין כ

כהונתו כדירקטור בלתי  חשוב להדגיש כי ה"ה קנטרביץ לא העלה, ולו ברמז, טענה לחיסיון ביחס ל  צור.

   , ולא ביקש להסתיר את המסמכים והמידע בשל "חיסיון".תלוי בחברה

לה .12 מהגשיבניסיון  של  מנע  עמדתם,  התה  את  לשקול  נוספת  אפשרות  לצדדים  ליתן  מנת  ועל  בקשה, 

בפגישת הזום, נשאל מר ענבר האם ביקש להטיל    התקיימו מספר שיחות ואף פגישת זום בין הצדדים.

 .לקוח על המסמכים המצויים ברשותו של משרד מטרי וזה השיב בשלילה- חיסיון עו"ד

י כח חתומים למועדים  יופ הסכמי שכר טרחה, י  –, ובפרט  תבטענועו"ד גבע לא צירף כל מסמך התומך   .13

רלוונטיות, תצהיר מטעם מי מהדירקטורים,   הנטענים הרלוונטיים, החלטות דירקטוריון ו/או חברה 

טענת עו"ד גבע כי ניתן גם ייעוץ משפטי למי    לקוח וכיוצ"ב.-בקשה מפורשת להטלת חיסיון עורך דין 

עצמאי,   באופן  ולעובדות  מהדירקטורים  למסמכים  מנוגדת  גם  והיא  כלשהם,  במסמכים  נתמכה  לא 

   .ובכל מקרה אין בטענה זו כדי לסכל העברת המידעשנתגלו לנאמן, 

האחד תחת אורגן החברה והשני    –, ועו"ד גבע ייצג את הדח"צים בשני כובעים  הטענהגם אם תתקבל   .14

ייעוץ   לקבל  ביקש  מהדח"צים  ומי  ככל  מובנה.  עניינים  בניגוד  שמדובר  הרי  עצמאי,  או  פרטי  באופן 

למי   ייעוץ משפטי  נותן  דין אחר שלא  עורך  לשכור את שירותיו של  עליו  כי היה  נפרד, חזקה  משפטי 

וד עניינים מובנה אין הדבר יכול להוות  וגם אם כך נעשה הדבר, ועו"ד גבע פעל בניג  מאורגני החברה. 

ויודגש:  לקוח" לכאורה.  -אמתלה להסתרת מסמכים ו/או שיבוש הליכי חקירה תחת "חיסיון עורך דין

החברה לא יכולה להינזק מהעובדה שניתן ייצוג כפול (כפי שטוען עו"ד גבע) ולא ייתכן שהמפרק יהיה  

מקום בו    .כים הדרמטיים ביותר שנעשו בקבוצהחסום מלקבל את המסמכים שנוגעים לעסקאות ולמהל

על עצמםיה ו/או למשרד מטרי להלין אלא  וודאי שאין  יעוץ המשפטי ניתן בערבוביה, אין לדח"צים   ,

צרי ו/או הליך החקירות בכללותו  כך.  כיםהנאמן  בהתאם    –וזאת, מעבר לכך שממילא    להיפגע בשל 

להוראות הדין והסמכויות שניתנו לנאמן, הנאמן נכנס בנעלי החברה ואורגניה, ובכלל כך הוא רשאי  

ו/או למי מאורגניה, לרבות מסמכים הקשורים לייעוץ שניתן   לקבל לידיו מסמכים הקשורים לחברה 

 לאורגני החברה ו/או מי מהם.

  העתק התכתובות שהוחלפו בין הצדדים. – 6נספח 

  :רקע משפטי. ד

 :בהתאם להוראות הדין והפסיקה למפרק סמכות נרחבת לקבלת מסמכים .1.ד

והתנהלותה   .15 עסקיה  לברר את מצב  מנת  על  נועדה  של החברה  הנאמן לקבלת המסמכים  של  דרישתו 

ברגרזון נ' אשפלסט תעשיות פלסטיק    9619/15וזאת, לשם בירור ומיצוי זכויותיה (ראה ע"א  ,  העסקית

  .))17.7.2017(פורסם בנבו,  בע"מ
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הנחיתות   .16 לאור  היתר  בין  הינו,  מסמכים,  לקבלת  לנאמן  שהוקנו  הרחבות  הסמכויות  מקור 

נ' ממונה    Ian Lock  5936-10-19חדל"ת  (ראה    האינפורמטיבית בה מצוי בעל התפקיד (ראה לעניין זה

רייך נ'   3032/08רע"א ו ")עניין לוק) (להלן: "10.10.2020על חדלות פירעון מחוז תל אביב (פורסם בנבו, 

 . ))2.9.2009(פורסם בנבו, עו"ד אבנר כהן, בתפקידו כמפרק זמני 

העניק סמכויות רחבות במסגרתן זכאי הנאמן לקבל  לא בכדי, בשורה של סעיפים, חוק חדלות פירעון   .17

מהוות  הסמכויות הניתנות למפרק בהתאם לסעיפים אלה,    לחוק.   49- ו  47,  46, כגון סעיפים  מסמכים

   חד הכלים המרכזיים המאפשרים לבעל התפקיד לבצע את תפקידו כיאות.א

בעל סמכויות נרחבות יותר, הוא זכאי לקבל    דהיינו לא רק .18 נכנס בנעלי החברה, אלא שהוא  שהנאמן 

ועדות המשנה ומי  מסמכים הקשורים גם לייעוץ משפטי שניתן למי מאורגני החברה, לרבות הוועדות,  

 מחבריה, לרבות הדח"צים. 

 : שנקלעה להליכי פירוקלא חל חיסיון על המסמכים שהתבקשו בשים לב לכך שמדובר בחברה . 2.ד

עובר עם מינ .19 ונושאי המשרה  נכנס  בכלל כך,  .  לידיו  ותויו של הנאמן, כלל סמכויות האורגנים  המפרק 

וועדות המשנה שלו    ,עדותיואין חולק כי דירקטוריון החברה, ו  בנעלי החברה ואורגניה לכל דבר ועניין.

  110  , 53,  47,  46, וראה לענין זה סעיפים  ומעשי האורגן הינם כמעשי החברה  חלק מאורגני החברה  םה

  .")חוק החברות(להלן: " 1999-מתוך חוק החברות, התשנ"ט 111-ו

ועדת הביקורת, בה היו חברים, בין היתר הדח"צים, ולה ניתנו שירותים משפטיים על ידי משרד מטרי   .20

מסגרת החקירות שמבצע הנאמן באשר לנסיבות קריסתה  אין חולק כי ב  אשר  הינה ועדה מהותית ביותר

   בה.של החברה נדרשת גם בדיקה בנוגע לפעולות שבוצעו והחלטות שנתקבלו 

יש    את טענתו של משרד מטרי לפיה המסמכים והמידע האמור חוסים תחת חיסיון עורך דין לקוח,   .21

חקירות שינוהלו על ידי בעל    לדחות מכל וכל, וקבלתה עשויה להביא להשלכות שליליות בהן במסגרת

תפקיד, ינסו הנחקרים להסתיר מידע מהותי הדרוש לחקר האמת ונקיטת הליכים משפטיים מול מי  

וזאת, מבלי להביע כל  (  שגרם נזק לחברה ונושיה תוך ניסיון לטעון כי מדובר במידע החוסה תחת חיסיון 

 . )החברהעמדה בנוגע להליך החקירות כאן ולנסיבות קריסתה של  

בעניין לוק, קבע בית המשפט הנכבד כי זכותם של המפרקים לקבלת מסמכים מאת משרד עורכי הדין   .22

ראשית, המפרקים באים בנעליהן של החברות שבפירוק ושנית, הזכות    –מיתר נשענת על שני מקורות  

ה לעניין  רא   .לקבל לידיהם את החומר עומדת להם מכוח סמכותם וחובתם מכוח דיני חדלות הפירעון

(ניתן    רודניצקי ואח' נ' ט.ב מתקדמים בכספים בע"מ ואח'  48403-04-14ר"ק  פזה גם   (פורסם בנבו) 

ואח'    1222/07בפש"ר  ו)  27.12.2015ביום   קונגו  נפטא  נ'  גרינברג  זהר  ביום  עו"ד  (ניתן  בנבו)  (פורסם 

 . עמדת לשכת עורכי הדיןהדבר תואם גם את  .)17.5.2007

 . 2017של "עט ואתיקה" שפורסם באפריל    99העמודים הרלוונטיים מתוך גיליון  – 7נספח 

  זה  לעניין  ראהו  בלבד  הלקוח  הוא  לקוח  דין  עורך  חיסיון  על  לוותר  שרשאי  מי,  הדין  להוראות  בהתאם .23

לכללי   19בסעיף  ו  1961-לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א 90לחוק בתי המשפט, סעיף   47בסעיף   הקבוע

 . 1986-לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו
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אמור מעתה, כי משעה שהחברה נקלעה להליכי פירוק ומונה בעל תפקיד לחברה, הפועל בפיקוח בית   . 24

 המפרק.   המשפט הנכבד, היחיד שיכול לטעון לחיסיון הינו

  –ההפך הוא הנכון  .לקוח-עו"ד חיסיון  החילאין כל אסמכתא שהוצגה לפיה מי מהדירקטורים ביקשו ל . 25

בנוגע   חסינות  טענת  להחיל  ביקשו  ענבר  מר  ולא  קנטרביץ  מר  לא  כי  לכך  אינדיקציות  שתי  קיימות 

כי הוא לא ביקש  בשיחת זום שהתקיימה עם הנאמן ועם משרד מטרי מר ענבר אישר בעצמו  למסמכים.

לא  , שכאמור התייצב לחקירה,  מר קנטרביץ  גם  . מעורכי הדין להטיל חיסיון על המסמכים המבוקשים

היחיד    .במסגרת חקירתו  לקוח החל על המסמכים-ביקש להעלות ולא העלה כל טענה לחיסיון עורך דין 

מסמכים החוסים תחת חיסיון עורך דין לקוח הינו משרד מטרי ומשרד  מדובר בשהעלה את הטענה כי  

אינו יכול  הוא  מטרי בלבד. כאמור, שעה שמשרד מטרי אינו הלקוח אלא מי שנתן את הייעוץ המשפטי,  

מלכתחילה. לו  נתונה  שאינה  חיסיון  לזכות  מטרי   לטעון  משרד  של  מרצונו  כנראה,  נובעת  זו,  טענה 

והחלטות שהתקבלו בחברה, אשר  להסתיר מסמכים ה ידו בנוגע לאירועים  על  קשורים בייעוץ הניתן 

   .נבדקים

, מר ענבר פנה למשרד מטרי  5.12.2021ד גבע מיום  "מכתבו של עונטען בשבהתאם לבהקשר זה    יושם לב . 26

כי בטרם מועד זה, לא ניתן כל ייעוץ משפטי עצמאי    דהיינו,  לקבלת ייעוץ משפטי עצמאי.  2019בנובמבר  

ממילא אין ולא יכול להיות חולק כי בטרם למועד זה  למי מהדח"צים או למר ארי קנטרביץ ומשכך,  

זאת,   .הנאמן זכאי לקבל את כל המסמכים המצויים בידי משרד מטרי המבוקשים במסגרת בקשה זו

 . מבלי לפגוע ביתר הטענות

 לחוק החברות   266מסמכים התומכים בטענה כי הייעוץ שניתן הינו בהתאם לסעיף  . העדר 3ד.

עו"ד גבע מיום   . 27 לכאורה  לחוק החברות לפיו זכאי    266לסעיף    גבע   "ד מפנה עו  5.12.2021במכתבו של 

סעיף  כפי שיפורט להלן, טענה זו לא רק שלא תואמת את הוראות    דירקטור לקבל ייעוץ עצמאי חסוי.

ראשית,  אין הסעיף קובע כי מדובר  .  אלא כי עו"ד גבע לא העביר כל מסמך בעניינה  רות,  לחוק החב  266

על הדבר להיות מאושר    –שנית, על מנת שהוצאות הליווי המשפטי יוצאו על ידי החברה    בייעוץ חסוי.

דירקטוריון אשר   כל החלטת  צירף  לא  גבע  עו"ד  בית המשפט.  ידי  על  או  דירקטוריון החברה  ידי  על 

עו"ד גבע לא    אישרה את הייעוץ המשפטי הנפרד וגם לא צירף כל החלטה של בית משפט המאשרת זאת.

משפט בהוצאות  תישא  כי החברה  אשר הצדיקו  הנסיבות המיוחדות  על  ייעוץ  הצביע  של  נפרדות  יות 

 . 266, כנדרש בסעיף שניתן לוועדה זהמשפטי עצמאי למי מהדח"צים, בנפרד מ

ייעוץ, לא    םמזמן אמת של נושאי המשרה שהוא טוען שנתן להכוח  ויודגש: עו"ד גבע לא הציג ייפוי   . 28

הציג הסכם שכר טרחה, לא הציג פניה לחברה שבה הוצגה הבקשה לממן ייעוץ נפרד לדירקטורים,  

 .  ולמעשה לא תמך את טענתו במסמך כלשהו

 

_____________________    _____________________  
  אופיר נאור, עו"ד 

נאמן חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ  
  (בפירוק) 

  טלי שלו, עו"ד   
ב"כ נאמן חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ  

  (בפירוק) 
  גרשט, עורכי דין -נאור

  . 2021בדצמבר,  20היום: 
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