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 31.7.2022   תאריך חתימת הבקשה:
 
 43652-09-20חדל"ת                                 בבית המשפט המחוזי                                                                 
 __ בקשה מס'                                                                                                                  תל אביב יפוב 

 
 עו"ד אופיר נאור : ובעניין

 )בפירוק( )"החברה"(   אי די בי חברה לפתוח בע"מנאמן               
 גרשט, עורכי דין -ממשרד נאור              
 ע"י ב"כ עוה"ד רנן גרשט ו/או טלי שלו                
 678906( תל אביב A)כניסה  6מרח' מיטב               
 03-5447405פקס:   ;03-5447404טל':               

 הנאמן                                                                                    
 אח' 14-רפי ביסקר ו :ובעניין

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

 רוזנברג הכהן ושות', משרד עורכי דין ממשרד אגמון 
 אביב , תל 47, 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 אביב 98מרח' יגאל אלון            
  03-7101617, פקס: 03-7101635טל':            
 טולידיאנו ושות', משרד עורכי דין ע"י ב"כ ממשרד ארדינסט בן נתן   11-ו  6המשיבים             
 , תל אביב 13, קומה 4מרח' ברקוביץ             
   03-7770101, פקס: 03-7770111טל':            
             

 רואי חשבון  ,סומך חייקין
 ע"י ב"כ ממשרד ניר כהן לשם ושות', משרד עורכי דין  20  ההמשיב

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

 המשיבים 
 

 ( בע"מ 1975הרמטיק נאמנות ): ובעניין
 )סדרה ט'(  נאמן מחזיקי אגרות החוב 
 ע"י ב"כ עוה"ד עמית פינס ו/או עומר זלצברג  
 ושות' ממשרד פישר  
 , תל אביב146מדרך מנחם בגין   
 03-5266983, פקס: 03-6944162טל':  

 
 

 : הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכליובעניין
 ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות               
 , תל אביב 2מרח' השלושה              

 הממונה

 

   בקשה למתן הוראות

 בינייםדיבידנד לאישור חלוקת  

נאמן החברה מתכבד בזאת להגיש לבית ,  2018-ושיקום כלכלי, תשע"ח   )א( לחוק חדלות פירעון239בהתאם לסעיף 

על חלוקת המשפט הנכבד בקשה לאישור חלוקת ביניים, במסגרתה בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות  

 יליון ₪ לנושים הוודאיים של החברה. מ  170ביניים בסך כולל של  
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לנושה המהותי הגדול של החברה, נאמן מחזיקי אגרות    ה הועבר  הבקשהטיוטת  ל בקשה זו,  בטרם הגשתה ש

גם    תועבר, היא  בקשה זו לבית המשפט הנכבדוכן לנושים המותנים וכמובן בד בבד עם הגשת     החוב )סדרה ט'(

   אליהם.

 רואי חשבון ציין כדלהלן: עוה"ד אלעד פלד, אשר מייצג את סומך חייקין במענה לטיוטת הבקשה שנשלחה, 

 

 , אשר מייצגת חלק מהנושים המותנים, ציינה כדלהלן:רליךעוה"ד נעמה אבנוסף, 

 

 העתק תכתובות הדוא"ל בעניין טיוטת בקשת החלוקה בין הנאמן לבין ב"כ המשיבים  – 1נספח 

הנושים המותנים, אשר ציינו    חלק מב"כ  עוד יובא לידיעת בית המשפט הנכבד כי הנאמן קיים שיחה בעניין עם

 תשובתם לעניין החלוקה המבוקשת הינה שלילית.בפניו כי הביטוח אינו נותן הסכמתו לסעד המבוקש, ומשכך  

הנזק הרב שנגרם לנושי החברה    –ובראשם    אשר יפורטו להלן, והנסיבות  הנימוקים    חרף האמור לעיל, לאור

הכספים בחלוקת  העיכוב  הו  ,בשל  רוזנפלד  להליך  הצדדים  שבין  לעמדת  שגשעה  הממתינה  ראויה  פשרה  ה 

)ובשים לב לגרירת הרגליים של הפרקליטות בהגשת תגובתה אשר   היועמ"ש ולאישורו של בית המשפט העליון 

ם המצדיקים את חלוקת הכספים המרותקים בקופה  סבור כי מתקיימים טעמיהנאמן    ,( גורמת לעיכוב ההליך 

 מיליון ₪, כמבוקש במסגרת הבקשה. 170בסך של 

 

 :בקשהואלה נימוקי ה

לרתק סכומי עתק לטובת הנשייה  וא. לאור ההסכמות שהושגו בעניין הליך רוזנפלד אין כל הצדקה להמשיך 

 המותנית ויש לפעול לצמצום הנזק שנגרם ליתר נושי החברה

זו מוגשת בנסיבות בהן בין הצדדים להליך המשפטי בעניין רוזנפלד הושגו הסכמות לסיום ההליך  בקשה   .1

 "(.ההסכמות)להלן: " 7763/21אשר הוגשו לאישורו של בית המשפט העליון במסגרת רע"א , המשפטי

וסילוק מלא, סופי  הדחייה תהווה מיצוי, ויתור  ככל ויאושרו ההסכמות, ידחו ההליכים בעניין רוזנפלד ו .2

 :19728-06-20ובלתי חזור ביחס לכל הטענות, עילות התביעה והסעדים שהועלו בפר"ק 
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של   .3 רגיל  בדין  הנשייה  היא  שתיוותר  היחידה  והנשייה  בחברה,  המותנית  הנשייה  כלל  תדחה  כי  דהיינו, 

 .הנושים הוודאיים של החברה

הנאמן לשלם כספים מתוך קופת הפירוק לצורך סילוק  התכלית העיקרית של הסכם הפשרה ונכונותו של   .4

שנים,    8-התביעה הינו רכיב הזמן. דהיינו, להביא לסיום הליך משפטי סבוך ומורכב, אשר נמשך למעלה מ

ואשר גורם לנזק רב לנושי החברה בשל עיכוב כספים המרותקים בקופת הפירוק. מובן כי ככל שחל עיכוב  

ת של ההסכמות פוחתת, וזאת, גם בשים לב למצב שוק ההון ולנזק שנגרם  בקידום ההליך המשפטי, הכדאיו

 בשל העיכוב בחלוקת הכספים.

כל בעל מניה, דירקטור    26.5.2022מיום  ,  7763/21ברע"א  בהתאם להחלטת בית המשפט העליון הנכבד   .5

לאישור הסדר הפשרה לתיק  ונושה )כמוגדר בסעיף האמור(, לעניין התביעה הנגזרת, רשאי להגיש התנגדות  

יוכלו    26.6.2022זה עד ליום   ניירות ערך, היועץ המשפטי לממשלה כמו גם הכונס הרשמי,  כאשר רשות 

 . 26.6.2022להגיב עד ליום 

 תגובתו, תוך שצוין על ידו כי לשיטתו מדובר בפשרה ראויה: כונס הנכסים הרשמי הגיש את  .6

 

 . 7763/21רע"א העתק עמדת הכנ"ר כפי שהוגשה ב – 2נספח 

למרות הזמן הרב שחלף מאז מועד הגשת הבקשה, ולמרות שעמדו בפני היועמ"ש חודשיים לצורך הגשת   .7

 תגובתה, עמדת המדינה לא הוגשה עד למועד זה. 

ליום   .8 עד  מוגשת  להיות  צריכה  היתה  היועמ"ש  של  עמדתה  העליון,  המשפט  בית  של  להחלטתו  בהתאם 

בפני  26.6.2022 שעמדו  ולמרות  שנקבע,  ההגשה  למועד  סמוך  הגשת  .  לצורך  ימים  כחודש  הפרקליטות 
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בקשת ארכה נוכח נסיבות אישיות וכן לאור הליכי אישורים    , נתבקשה על ידי הפרקליטותהתייחסותה

 בדרגים הגבוהים" אשר לטענת הפרקליטות עמדתה צריכה לעבור."

הנאמן סירב למתן הארכה האמורה לאור הנזק הרב שנגרם לנושי החברה בשל עיכוב סכומי עתק וריתוקם   .9

והן בפני בית המשפט העליון, בשל    נכבד כפי שהודגש על ידי הנאמן, הן בפני בית המשפט ה  בקופת החברה.

כ  ההליך המשפטי שמתנהל של  בקופתה סך  לרתק  נאלצת  פתוח  אידיבי  רוזנפלד,  ₪    170-בעניין  מיליון 

 ונמנעת מחלוקתו לנושי החברה.

וכח  בין היתר, נ , גם מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'( הודיעו לנאמן כי הם מתנגדים למתן הארכה האמורה .10

 המותנית.העיכוב בחלוקת הכספים המעוכבים בקופת הפירוק להבטחת הנשייה 

והורה כי עמדת היועמ"ש תוגש עד ליום   נעתר בית המשפט העליון הנכבד לבקשת הארכה 26.6.2022ביום  .11

 , תוך שציין כי לא נעלמה מעיניו התנגדות הנאמן.27.7.2022

פנה    27.7.2022גם חודשיים ימים לא הספיקו לפרקליטות המדינה לצורך הגשת עמדת היועמ"ש, וביום   .12

 ימים.  21בבקשה לקבלת ארכה נוספת בת    7763/21הפרקליטות אל הנאמן ואל יתר המשיבים ברע"א  ב"כ  

הנאמן, כמו גם רובם של המשיבים, התנגד למתן הארכה האמורה תוך שהודגש על ידי הנאמן כי מדובר   .13

כל  בהתעלמות מוחלטת של הפרקליטות מהנזק שנגרם לנושים בשל ריתו הכספים בקופת הנאמן וכי אין 

 נסיבות המצדיקות את גרירת הרגליים של היועמ"ש. 

מיום   .14 העליון  בית המשפט  של  על מתן    28.7.2022בהחלטתו  והורה  למבוקש,  נעתר  העליון  בית המשפט 

תוך שבית המשפט העליון ציין בהחלטתו    17.8.2022הארכה המבוקשת, כך שעמדת היועמ"ש תוגש עד ליום  

 ספות". לא יתבקשו ארכות נושכי "יש לקוות 

 ת בהמ"ש העליון בעניין.ווהחלט שהוגשו ת הארכהובקשהעתק  – 3נספח 

בעל מניות ו/או נושה של חברת  דירקטור ו/או  יודגש כי עד למועד זה לא הוגשה כל התנגדות מצד אף   .15

 ה של כלל הגורמים לפשרה, ובייחוד מצידה של דסק"ש עצמה.קיימת הסכמה רחבאין חולק כי  דסק"ש ו

בנסיבות האמורות, מעריך הנאמן, בזהירות המתבקשת, כי קיים סיכוי קלוש לכך שהפשרה לא תאושר,   .16

וככל ותהיה התנגדות כלשהי מצידה של היועמ"ש, לכל היותר היא תהיה קשורה בנוגע לרכיב השכר  

קלויש בטענה  מדובר  כי ממילא  יצוין  זה  בעניין  ושינוי  ששולם למבקשים במסגרת הסכם הפשרה.  ה 

 הנסיבות ממחיש זאת. 

ליועמ"ש להגיש את עמדתה, קיים חשש שהליך אישור הסכם הפשרה יתעכב באופן    ושניתנ  ותנוכח הארכ  .17

משמעותי, בשים לב לפגרת הקיץ הקרבה. נסיבות אלה מחייבות את הנאמן לפעול לצמצום הנזק שגרם  

זו בקשה  מוגשת  אלה  ובנסיבות  הלנושים  כל  הוגשו  לא  שכאמור  שעה  בפרט  להסכם  ,  כה  עד  תנגדויות 

 הפשרה. 

  יחודב , להמשך ריתוק הכספים בקופתה של החברה להבטחת  הנשייה המותנית,  לא מתקיימת כל הצדקה .18

 נזק הרב שנגרם לנושים בשל חלוקתם. אל מול ה
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יצוין כי מדי יום מתקבלות פניות מטעמם של מי ממחזיקי אגרות החוב )אשר מהווים כאמור את הנושה   .19

מדוע ממשיכים להיות מעוכבים כספים בקופת הפירוק שעה שהצדדים הגיעו  בשאלה  המהותי של החברה(  

 ביניהם להסכמות. 

 

 החלוקה המבוקשת במסגרת בקשה זו . ב

 מיליון ₪, תותיר די והותר כספים ונכסים בקופה.   170חלוקה של כפי שיפורט להלן,   .20

   (.₪28.7.2022 )נכון ליום    ,893,807187של מזומן הנאמן מופקד כיום סך  בקופת .21

 נכסים הבאים:זאת, בנוסף ל .22

 ממניות חברת ישראייר גרופ בע"מ  22.45%-כ אחזקה של  (א)

  לניירות ערך בתל אביב. בבורסה ות הפכו למניות סחירשל ישראייר , מניותיה לאחרונה

שניתנה לחברה בסך של   PUT-עומדת בפני הנאמן האפשרות לממש את אופצית ה  למניות אלהיחס  ב

.  PUT-אפשרות אחרת הינה לממש מניות אלה )כולן או חלקן( שלא במסגרת אופציית המיליון ₪.    40.5

  58.9- על סך של כ  4.7.2022המניות המוחזקות על ידי הנאמן עומד נכון ליום  בהקשר זה יצוין כי שווי  

   בהתאם לשערוך תיק ני"ע כפי שהופיע באתר בנק לאומי, בו מנוהל חשבון הנאמן. מיליון ₪

דהיינו, כי מדובר בהחזקה משמעותית ביותר אשר צפויה להניב לקופת הפירוק סכום מינימאלי של  

 כן כי סכום גבוה מזה באופן משמעותי )בזהירות המתבקשת כמובן(. מיליון ₪, ואף ית 40.5

  –   לצרכי הוצאות בלתי צפויות   IDBGמיליון דולר, אשר נשמר בקופתה של    1-עודף בסך מוערך של כ (ב)

 ככל ולא יהיה בו שימוש, סכום זה יועבר לקופתה של החברה )כאשר אין ודאות בקבלתו(. 

( מההליך המשפטי שממתנהל בבית המשפט הנכבד,  אשמקורם )  -  כספים כתוצאה מהליכים משפטיים (ג)

מיליון    140כנגד החברות אירסה ודולפין בעניין ההתחייבות להזרים סך של    42027-12-21ת.א  במסגרת  

הליכים משפטיים שיינקטו, אם וככל ויינקטו )בכפוף כמובן להשלמת הליך החקירות,  מ(  ב)  ₪ לחברה.

אשר טרם הסתיימו והנאמן טרם גיבש את מסקנתו בעניינם וכן בכפוף לקבלת אישורו של בית המשפט  

 מההליכים המשפטיים כמתואר לעיל.כי אין כל וודאות בנוגע לקבלת הכספים  יודגש  .הנכבד(

זו,   .23 לעיל,  לאחר השלמתה של החלוקה המבוקשת במסגרת בקשה  כמפורט  יוותר  ובנוסף ליתר הנכסים 

 מיליון ₪. .817-כבקופה סך של 

לצרכי המשך תפעול החברה, ניהול החקירות    נשמר  סכום זה שיוותר בקופה נשמר בקופתה של החברה  .24

 וההליכים המשפטיים, תשלום שכר טרחה ועוד, כמפורט להלן: 

  5.1-בסך של כ מיליון ₪,    170, ככל ויחולק לנושים הרגילים סך של  תשלום שכר טרחת בעל התפקיד (א)

 (. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מסכום החלוקה בתוספת מע"מ 3%מיליון ₪ בתוספת מע"מ )

)לרבות אגרות בית    הוצאות ניהול החקירות וההליכים המשפטייםמיליון ₪ בגין    2- סך מוערך של כ (ב)

₪.    אלף  900-כבעניין זה יצוין כי על הנאמן יהיה לשלם את החלק השני של האגרה בסך של    משפט(.
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בת.א   שהנתבעות  הוצאות    42027-12-21לאור  ויתווספו  יתכן  זרות,  חברות  יהיו  הינן  אשר  נוספות 

ככל ויינקטו הליכים משפטיים נוספים    ., ובהליכי גבייה ככל ויידרשכרוכות בניהול ההליכים כנגדם

 במסגרת הליך הפירוק, מובן כי תידרש השקעה נוספת מעבר לזו המתוארת לעיל. 

ברלב, בהתאם להסכמים אשר    הוצאות תפעול החברה (ג) עמי  ולמר  החשבון  לרואי  כך תשלום  ובכלל 

 אושרו על ידי בית המשפט הנכבד.

, ככל ויאושרו על ידי בית המשפט הנכבד  תשלום חלקה של החברה בהסכמות שהושגו בעניין רוזנפלד (ד)

 ₪ בתוספת מע"מ.  375,000בסך של 

הסכומים המתוארים לעיל, מקיימת את הוראות  מיליון ₪ תוך הותרת    170חלוקת סך של  בנסיבות אלה,   .25

לחוק חדלות פירעון, לפיה הנאמן יחלק לנושים מעת לעת ובהקדם האפשרי, כספים שהצטברו    239סעיף  

בידו ממימוש נכסי קופת הנשייה ויעכב תחת ידו סכומים הנדרשים לצורך מימון הוצאות הליכי חדלות  

 הפירעון: 

 חלוקות ביניים "

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

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

 לפני כל חלוקת ביניים יפרסם הנאמן הודעה על כך בדרך שיקבע השר.    )ב(           

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

 לאחד מאלה:

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

כך שיש   ועל  קיומה  על  לנאמן  ידוע  הוגשה אם  לגביו טרם  עבר שתביעת החוב 

 סיכוי סביר שתאושר;

 מימון הוצאות הליכי חדלות הפירעון.    (2)

אושרה לאחר חלוקת ביניים, ישלם לו הנאמן  נושה שתביעת החוב שלו     )ד(           

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

 

 ד. התחשיב שעל בסיסו מבוקשת החלוקה האמורה  

ידי בית המשפט הנכבד, לאחר השלמת   .26 למעט נושים מסוימים, עמם הושג הסכם פרטני אשר אושר על 

אחוז הפירעון הכללי של הנשייה  בהתאם לתחשיב שיובא להלן,  החלוקה המבוקשת במסגרת בקשה זו,  

 , כמפורט להלן: 45.8%- עמוד על סך של כי הוודאית, במעמד דין רגיל, 
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 ה. סופו של דבר 

)א( לחוק חדלות פירעון לפיו הנאמן יחלק מעת לעת  239  ובשים לב להוראותיו של סעיף   ,לאור האמור לעיל .27

 מוגשת בקשה זו. ובהקדם האפשרי, כספים שהצטברו בידו ממימוש נכסי קופת הנשייה,

 בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כאמור ברישא בקשה זו.  .28

 

 

 

   _____________________________ 

 אופיר נאור, עו"ד   

 חברה לפתוח בע"מ נאמן חברת אידיבי    

 גרשט, עורכי דין -נאור

 . 2202, לייו ב 31: היום




















































