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 1999-חוק החברות, התשנ"ט בעניין:
 1983-פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג

 

 ;חוק החברות
 פקודת החברות;

 הנאמן להסדר הנושים )אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ( -עו"ד עדי פיגל  בעניין:
  52573גן -(, רמת18קומה  - 1.ס.ר )מגדל ב 2מדרך בן גוריון 

 03-7553899: פקסימיליה; 03-7553898 :טלפון
 

 ;בעל התפקיד

 אביב והמרכז(-כונס הנכסים הרשמי )מחוז תל ובעניין:
 אביב  -, תל2מרחוב השלושה ע"י ב"כ עו"ד נחמה אבן ספיר, 

 02-6462502: פקסימיליה; 03-6899695 :טלפון
 

 ;"הכנ"ר"

 ד"ר אורלי פארן ובעניין:
 חיפה, 7ע"י ב"כ עו"ד יעל פורת קוצר, משדרות הפלי"ם 

 04-8555976: פקסימיליה; 04-8147500 :טלפון

 ;"המערער"

   
 תחום ביטוח זכויות עובדים -לביטוח לאומי המוסד  ובעניין:

 9543707, ירושלים 13משדרות ויצמן 
 02-6535851: פקסימיליה

 

 ;"המל"ל"

 בקשה לצירוף צד להליך

המוסד לביטוח לאומי )תחום ביטוח זכויות עובדים( כצד להליך להורות על צירוף ביהמ"ש הנכבד מתבקש בזאת 
 (, וזאת מהנימוקים הבאים:תפקיד בתביעת חובבעל זה )ערעור שהוגש על הכרעת 

 : ואלו נימוקי הבקשה

  - "עובד" -נושה הינו המערער נטען כי בה תביעת חוב, ( המערער)הגיש ד"ר אורלי פארן  1407.04.20ביום  .1
בגין אלפי ש"ח  266 -תשלום בסך של כלקבל כי החוב כלפיו הינו במעמד "דין קדימה", וכי הוא זכאי 

למען "(. תביעת החוב"הודעה מוקדמת", "פיצוי פיטורים" ו"החזר הוצאות רכב" )להלן: " "משכורת",
של )כולל בעקבות פניות לתביעת החוב לא צורפו מסמכים ואסמכתאות, ובהמשך שלמות התמונה יצוין, כי 

 (. ללא תצהירמסמכים והסברים נוספים )לבעל התפקיד שלחה ב"כ הנושה בעל התפקיד( 

עמודים,  16ניתנה על ידי בעל התפקיד הכרעת חוב מפורטת ומנומקת, המשתרעת על פני  20.12.2017ביום  .2
במחלוקת, כגון תצהיר ודיווח שנויות אינן ואשר  ,שהוסתרו על ידי המערער בתביעת החובונתמכת בראיות 

בהכרעת  דחהבעל התפקיד  .בהכרעת החוב( 50-51ר' ס' )ני"ע לרשות ושבוצעו על ידי המערער לבורסה 
המערער כמו גם את טענות לבין החברה, בינו מעביד -יחסי עובדקיום בדבר המערער את טענות  (גם)החוב 
עותק הכרעת החוב מצ"ב למען  )והכל כמפורט בהכרעת החוב(. ובכלל ,לתשלומים כ"עובד" וזכאותבדבר 

 . 1כנספח הנוחות 

, שעיקרו טענות המערער )המוכחשות( בדבר להנ"המערער ערעור על הכרעת החוב הגיש  01.02.2018ביום  .3
. "כעובד"במעמד מעביד בינו לבין החברה וזכויות )מוכחשות( שנתבעות על ידי המערער -קיום יחסי עובד

בעל התפקיד סבור, כי הערעור חסר יסוד ודינו . 2כנספח למען הנוחות עותק הערעור )ללא הנספחים( מצ"ב 
 והתייחסות מפורטת ומנומקת תינתן בתגובה שיגיש בעל התפקיד לערעור. 1להידחות מנימוקים שונים

                                                 
על ידי בעל התפקיד התעלמות בערעור מראיות שאינן שנויות במחלוקת שהוסתרו על ידי המערער בתביעת החוב והוצגו  )א( בכלל זה: 1

 -ו 12העלאת טענות עובדתיות חדשות )ומוכחשות( בערעור )ר' למשל ס'  (ב) ;בהכרעת החוב( 63-62 -ו 51-50בהכרעת החוב )ר' למשל ס' 
 (ג) ;בהכרעת החוב( 41בערעור(, וזאת בנוסף על טענות עובדתיות שהעלה המערער ללא תצהיר בהליכי תביעת החוב )ר' למשל ס'  16

התעלמות סתמית משורה של הלכות פסוקות שניתנו על ידי ביה"ד הארצי לעבודה וביהמ"ש העליון ונזכרו בהכרעת החוב )ר' למשל ס' 
"מחזור" של טענות )עובדתיות ומשפטיות( שהועלו כבר על ידי המערער בתביעת החוב ונדחו באופן מנומק  (ד) ;בהכרעת החוב( 66-65

 ועוד.  ;וצג דבר חדש שיהיה בו כדי לסתור את הדבריםבהכרעת החוב, ובערעור לא ה
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 -המוסד לביטוח לאומי  -קופה ציבורית הינה יחד עם זאת, ובהתחשב בכך שהגורם המשלם בסופו של יום  .4
כי מתחייב להורות על מתן הסעד המבוקש ולצרף את המוסד לביטוח לאומי כצד להליך סבור בעל התפקיד 

 המערער. לאפשר למוסד לביטוח לאומי להגיב גם כן לערעור שהוגש על ידי וערעור זה, 

 45085-02-15פר"ק  -החלטה בחיפה על ידי ביהמ"ש המחוזי ( ניתנה 14.11.2017)ביום יצוין, כי לאחרונה  .5
א "נוהל העבודה" הרצוי הוכי בה נקבע , ()פורסם בנבו ואח'עבד אללטיף ג'בארין ואח' נ' עו"ד בנימין קצוב 

שבמקרה בו בעל התפקיד מתכוון לאשר תביעת חוב של עובד עליו לפנות תחילה למוסד לביטוח לאומי כדי 
 הזדמנות להגיב בטרם תינתן הכרעת בעל התפקיד: לאפשר "לגורם המשלם" )המוסד לביטוח לאומי( 

, ראוי לדעתי להנהיג, כעניין שבשגרה, נוהל לפיו בעל תפקיד, טרם מתן "ראשית
ההכרעה בתביעות החוב, יודיע למל"ל כי בכוונתו לאשר את תביעות החוב ויאפשר 
למל"ל להגיש את התייחסותו לתביעות החוב בתוך זמן סביר. לעמדתי, בעלי תפקיד 

ף הנוהל הקיים שבמהותו הוא חל 'נשמע ונעשה'חייבים לאמץ לעצמם נוהלי עבודה של 
 . 'נעשה ונשמע'

הרי שלא רק שנוהל  -בשגרה של בעלי תפקיד היה כאמור לעיל  הפעולהנוהל  אילו
כאמור ימנע תקלות מהסוג שארע במקרה דנן, אלא לטעמי עולה נוהל שכזה בקנה אחד 

 עם השכל הישר, הסדר הטוב והגיונם של דברים. 

מושכלות יסוד לפיהן למי שאמור בסופו של יום לשלם הוא בבחינת  כאמורנוהל פעולה 
צריכה להינתן הזדמנות סבירה להגיב  -דהיינו המל"ל  -את הגמלה לעובדים התובעים 

טרם שתינתן הכרעתו של בעל לתביעות חוב שכאלו ולהציג עמדתו בפני בעל התפקיד 
 )ההדגשות במקור( "התפקיד בתביעות החוב.

 הנכבד להורות על מתן הסעד המבוקש. כן, מתבקש ביהמ"ש -אשר על .6

 

 
 _______________________ 

 עו"דעדי פיגל, 
  נאמן להסדר הנושים

 

  .01.02.2018היום, 



 1נספח 
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  קבוע בפני כבוד הנשיא, השופט איתן אורנשטיין

 
 1999-חוק החברות, התשנ"ט בעניין:

 1983-פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג
 

 ;חוק החברות
 פקודת החברות;

 הנאמן להסדר הנושים )אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ( -עו"ד עדי פיגל  בעניין:
  52573גן -(, רמת18קומה  - 1.ס.ר )מגדל ב 2מדרך בן גוריון 

 03-7553899: פקסימיליה; 03-7553898 :טלפון
 

 ;בעל התפקיד

 אביב והמרכז(-כונס הנכסים הרשמי )מחוז תל ובעניין:
 אביב  -, תל2מרחוב השלושה , נחמה אבן ספירע"י ב"כ עו"ד 

 02-6462502: פקסימיליה; 03-6899695 :טלפון
 

 ;"הכנ"ר"

 ד"ר אורלי פארןשל  הכרעה בתביעת חוב

 :וקריסתה החברה - 1חלק 

 כחברה פרטית.  24.10.1993"( התאגדה בישראל ביום החברהאינוונטק סנטראל מלונות בע"מ )להלן: " .1

פיו הוצעו לציבור מניות של החברה אשר נרשמו למסחר -פרסמה אינוונטק תשקיף על 14.08.1998ביום  .2
"(, ובהתאם החל מאותו מועד המדובר היה על הבורסהאביב בע"מ )להלן: "-בבורסה לניירות ערך בתל

 חברה ציבורית, אשר דיווחיה הפומביים גם פורסמו במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך. 

את  , חברה זרה )הולנדית(,"(Central)להלן: " .Central European Estates N.Vרת חברכשה  2009בשנת  .3

בעיקר פעלה החברה כאמור  Centralהשלמת רכישת השליטה בחברה על ידי החל ממועד , והשליטה בחברה
 . תחום המלונותב

בייזום, בניה ופיתוח של הזדמנויות עסקיות בתחום  ,בבעלותהחברות באמצעות במסגרת זו, החברה פעלה,  .4
 . המלונאות במרכז ובמזרח אירופה

 CEE, בבעלות מלאה של החברה)הולנדית(, חברת בת זרה  -עיקר נכסי החברה הוחזקו על ידה באמצעות  .5

Hotel Holdings B.V. " :בעיקר חברות שהתאגדו וחברות זרות נוספות "(, חברת הבת ההולנדית)להלן(
 "(. הזרותהמוחזקות החברות שהוחזקו )במישרין או בעקיפין( על ידי החברה ההולנדית )להלן: "בהונגריה(, 

 נכון למועד בו ננקטו הליכי חדלות הפירעון: החברהשל במצורף תרשים החזקות  .6

 

של אגרות חוב )סדרה א'(  45,561גייסה החברה חוב מהציבור באמצעות הנפקה של  2010בחודש מרץ  .7
"(, ובהתאם להוראות הדין ושטר הנאמנות של האג"ח מונה נאמן למחזיקי האג"ח, האג"ח)להלן: "החברה 

 "(.נאמן האג"חרזניק פז נבו נאמנויות בע"מ )להלן: "
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האג"ח שהונפקו על ידי החברה כאמור הובטחו )כפי שצוין גם בתשקיף, בשטר הנאמנות ובדוחות החברה(  .8
, ובכלל זה על כל דיבידנד, מניות גה על כל מניות חברת הבת ההולנדיתבשעבוד קבוע יחיד וראשון בדר

הטבה וזכויות שיתקבלו בגין מניות חברת הבת ההולנדית המשועבדות, וכן על כל תקבול שיתקבל בחברה 
מחברת הבת ההולנדית, כולל החזר הלוואות שהועמדו או יועמדו על ידי החברה לחברת הבת ההולנדית, 

)ראה גם  24.02.2012בין היתר, בתשקיף לפיו הונפקו האג"ח, בשטר הנאמנות שנחתם ביום והכל כמפורט, 
)הכולל את שטר הנאמנות(, במסמכי  26.02.2012במגנ"א ביום החברה מיידי שפרסמה שם(, בדיווח  6סעיף 

ן: להלכל הנ"ל )במגנ"א  השעבוד, וכן בדיווחים הכספיים השנתיים השוטפים שפורסמו על ידי החברה
 .(הרכוש המשועבד"" -" והשעבוד"

למחזיקי תוכל לפרוע את התשלומים לא היא כי  של החברה(, חברת האם) Centralהודיעה  2012בשנת  .9
השופט איתן אורנשטיין( נשיא בית המשפט, כבוד הורה בית המשפט ) 30.10.2012וביום שלה, אגרות החוב 

לבין מחזיקי  Centralפט לצורך בחינת הסדר חוב בין עידן כמומחה מטעם בית המש יצחק על מינוי רו"ח 
 (.49700-10-12אגרות החוב שלה )פר"ק 

קיים צוין כי לחברה  ,14.03.2013שפורסם על ידי החברה ביום  ,2012עוד בדוח הכספי התקופתי לשנת  .10
ות שוטפת מיליון ש"ח ותזרים מזומנים שלילי מפעיל 32 -בסך של כ 31.12.2012בהון החוזר ליום גרעון 

בדוח הכספי התקופתי לרבעון הראשון ש"ח. מיליון  14.5 -בסך של כ 31.12.2012לשנה שהסתיימה ביום 
 כבר נכללה הערת "עסק חי". ,31.05.2013שפורסם על ידי החברה ביום  ,2013של שנת 

)לאחר שדוחות החברה כבר כללו הערת "עסק חי"( החברה התנגדה למינוי נציגות להגנה  2013בחודש יוני  .11
במסגרתו טענה , במגנ"א דוח מיידיפרסמה החברה  25.06.2013ביום על זכויות מחזיקי האג"ח, ובכלל זה 

רה" יש ביכולתה וכי "בהתאם לאסטרטגית החבהחברה, בין היתר כי היא עומדת במלוא התחייבויותיה 
להמשיך ולפעול לא רק על מנת להגן על האינטרסים של בעלי החוב, אלא גם על אלו של "בעלי המניות". 

לחברה יש "אסטרטגיה" וכי  ,סיבה לחששנושים אין להחברה הציגה במועד זה, כי במלים אחרות: 
 לה. שתאפשר לה לפרוע את כל חובותיה במועד ואף להותיר עודף לבעלי המניות ש

 בתוך פרק זמן קצר התנפצה לרסיסים אותה "אסטרטגיה". .12

פתחה רשות ניירות ערך נגד החברה )ואחרים( הליך אכיפה מנהלי בגין הגשת דוח  2013בחודש אוגוסט  .13
 ואיסורי כהונה. , ובהמשך גובש הסדר שאושר על ידי בית המשפט, במסגרתו הוטלו קנסות ברשלנות

קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה "פורסם דווח מיידי, לפיו  2013בחודש אוגוסט  .14
 . "כ"עסק חי" לרבות עמידה בתשלומי אגרות החוב העתידיים במועד הנדרש

שהגישה במסגרת תביעה  כתב טענות )"הודעה ובקשה דחופה"(הגישה החברה  2013בחודש אוקטובר  .15
ידו ולא הוחזרה לחברת להחזר הלוואה שנלקחה על נגד בעל השליטה )יולי עופר ז"ל( הבת ההולנדית חברת 

החברה,  בכתב טענות זה, שנתמך בתצהיר שנחתם על ידי חשב . "(תביעת העיזבון)להלן: "הבת ההולנדית 
שלה החברה חייבת לקבל עד אגרות החוב על מנת לעמוד בפירעון התשלומים למחזיקי בין היתר, כי נטען, 

 ."וכן לממש נכסים נוספים"מבעל השליטה את החזר ההלוואה  2014לתחילת שנת 

, הכולל גם "מסמך עקרונות" שנחתם על ידהדיווח מיידי אודות פרסמה החברה במגנ"א  17.11.2013ביום  .16
מיידי דיווח  הוסיפה ופרסמה החברה במגנ"א, ובהמשך היום גיבוש "הסדר חוב" עם מחזיקי האג"ח

לא נכללה בדיווח הראשוני )ולגבי סוגיה מהותית שנכללה באותו "מסמך העקרונות"  ,"מבהיר ומשלים"
מצד הסכמה קבלת הינה נשוא "מסמך העקרונות" תנאי מתלה לקיום העסקה לפיה , (שפרסמה החברה

תנאי של עדכון ו הלצד פריסכלפיהם מחזיקי האג"ח לדרישת המציע להפחתה משמעותית מגובה החוב 
לביצוע העסקה אותו מציע דרש כתנאי לצד הפחתת ריבית ותנאים נוספים ההלוואה )בהמשך התברר, כי 

 .(כלפיהםמגובה החוב  40%-50%בשיעור של  ("תספורת"כי מחזיקי האג"ח יסכימו להפחתה )

שב  28.11.2013 שפורסם על ידי החברה במגנ"א ביום 2013בדוח הכספי האחרון לרבעון השלישי של שנת  .17
והסב רואה החשבון המבקר של החברה את תשומת הלב לקיומם של ספקות משמעותיים בדבר המשך 

מיליון ש"ח וגרעון בהון החוזר של  9.3 -לקיומם של הפסדים כוללים בסכום של כוכן קיומה כ"עסק חי", 
 .(2013מיליון ש"ח )לתקופה של תשעת החודשים הראשונים של שנת  48.6 -כ

, הוגשה לבית המשפט בקשה 05.12.2013, ולאחר כינוס אסיפה של מחזיקי האג"ח ביום ל רקע האמורע .18
( 21224-12-13הורה בית המשפט )פר"ק  22.12.2013ביום , ולחוק החברות 350פי סעיף -למינוי מומחה על

 . "(המומחהלחוק החברות )להלן: " 350פי סעיף -על מינויו של רו"ח יצחק עידן כמומחה על
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, וכי היא כי היא חדלת פירעון הודתה החברה בופרסמה החברה דוח מיידי במגנ"א,  12.01.2014ביום  .19
 . (בגין הלוואות של נכסי החברות הזרותכן ו ,למחזיקי האג"ח)החליטה לעצור תשלומים שעליה לשלם 

לנקוט בהליכי חדלות האג"ח ( להורות לנאמן 100%החליטו מחזיקי האג"ח )ברוב של  2017בחודש פברואר  .20
מינוי להגיש נאמן האג"ח בקשה לפירוק החברה ו 23.02.2014ביום פירעון נגד החברה )כולל בקשת פירוק(. 

על מנת לחסוך בהוצאות משפטיות ולייתר בקשה למינוי כונס נכסים על הרכוש המשועבד ומפרק זמני, 
נושה הגדול והמהותי ביותר של החברה( )לרבות מאחר והנושה המובטח, מחזיקי האג"ח, היו ממילא גם ה

כאילו מומש השעבוד.  זכויותיו כנושה מובטחכל הסכים הנושה המובטח למינוי מפרק זמני, תוך שמירת 
בין תשלום הוצאות הפירוק שבוצעו לצורך הגנה ומימוש של הבחין בהתאם לכך, רואה החשבון של הפירוק 

להיות משולמת לנושה המובטח, לבין יתר הוצאות הפירוק  אמורהבגינו )נטו( התמורה שהרכוש המשועבד, 
שהתמורה בגינו )נטו( אמורה להיות , (שאינו משועבד)רכוש החברה יתר שבוצעו לצורך הגנה ומימוש של 

 משולמת לכלל נושי החברה )כולל בגין יתרת החוב שתיוותר לנושה המובטח(. 

פרסמה החברה דוח מיידי במגנ"א, לפיו כל נושאי המשרה בחברה )כולל דירקטורים,  16.03.2014ביום  .21
הודיעו על התפטרותם מכל תפקיד בחברה ובחברות המוחזקות, אשר תיכנס המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים( 

יסה לתוקף פרסמה החברה דוח מיידי במגנ"א על השהיית הכנ 18.03.2014)ביום  18.03.2014לתוקף ביום 
פרסמה החברה במגנ"א דוח מיידי על  20.03.2014ביום ; 20.03.2014של התפטרות נושאי המשרה עד ליום 

נכנסה לתוקף הודעת ההתפטרות  23.03.2014ביום ; השהיית הכניסה לתוקף עד להחלטת בית המשפט
נותרו ללא הזרות , כאשר החברה והחברות של כל נושאי המשרה בחברה )ובחברות הזרות(הקולקטיבית 

    אף נושא משרה, ובכלל זה תוך הפרה של הוראות הדין החלות על החברות הזרות(. 

 :מינוי בעל התפקיד וגיבוש הסדר הנושים - 2חלק 

הורה בית  23.03.2014ביום  ,לאחר מספר התנגדויות של החברה )וליתר דיוק של נושאי משרה בחברה( .22
מפרק זמני לחברה כעו"ד עדי פיגל  ו שלט איתן אורנשטיין( על מינויהמשפט )נשיא בית המשפט, כבוד השופ

 "(.המפרק הזמני)להלן: "

כי במהלך תקופה ארוכה ו, התברר, כי קופת החברה רוקנה כמעט לחלוטיןהמפרק הזמני במועד מינויו של  .23
ההולנדית והחברות חברת הבת לשמר את קיום  )א(על מנת:  שהתחייבותשלומים החברה לא שילמה 
(; חברות זרות אלוהזרות )כולל חובות בסך עשרות אלפי אירו ליועצים ודירקטורים זרים של המוחזקות 

לשמר את זכויות כל אותן חברות בנכסים השונים, ובכלל זה תשלומים משמעותיים בגין הנכסים  )ב(
 ש"חבהיקף של יותר ממיליון  םמי)להמחשת הדברים יצוין, כי לצד תשלו שהוחזקו על ידי החברות הזרות

בקופת שונים, לא נותר וספקים ליועצים של כשלושה חודשים ששילמה החברה במהלך תקופה קצרה 
חויבה להפקיד בתביעת שחברת הבת ההולנדית את הערובה  להפקידהסכום הנדרש על מנת אפילו החברה 

תביעת  -ערובה זו ולהפקיד מימון לגייס מצליח ש"ח, וככל שבעל התפקיד לא היה  100,000העיזבון, בסך 
 . נמחקת על ידי בית המשפט(היתה העיזבון 

המפרק הזמני נושאי המשרה נטשו כאמור את החברה, את חברת הבת ההולנדית ואת בנוסף, עובר למינוי  .24
נושא משרה )לרבות תוך הפרה של הוראות דין החלות אף ללא כאמור נותרו שהזרות, המוחזקות החברות 

  מצא עצמו בפני "אדמה חרוכה".המפרק הזמני הלכה למעשה ו, החברות הזרות( על

כפי שהוצג בהרחבה בדוחות שהוגשו לבית המשפט על ידי בעל התפקיד, החל ממועד מינויו בוצעו פעולות  .25
הרכוש המשועבד )נכסים שרובם , לרבות לשמר ולאפשר מימוש מיטבי של זכויות ונכסי החברהכדי רבות 

יו כבר בהליכי חדלות פירעון או בסכנה לאובדן מוחלט(. במסגרת זו, בין היתר, בעל התפקיד שילם ככולם ה
הזרות הסדיר חובות של החברות בעל התפקיד , לצורך מניעת מחיקת תביעת העיזבוןאת הסכום שנדרש 

על התפקיד במינה דירקטור לחברת הבת ההולנדית, בעל התפקיד ואובדן זכויותיהן,  ןמחיקתובכך נמנעה 
 גיבש ופרסם דוחות כספיים שאפשרו את מימוש השלד הבורסאי של החברה, ועוד. 

המפרק מימש פיו -על, שגובש על ידי בעל התפקיד הסדר הנושים, אישר בית המשפט 2014בחודש נובמבר  .26
והחל מאותו מועד , "(הסדר הנושים)להלן: " (14את "השלד הבורסאי" של החברה )בקשה מספר הזמני 

 "(. בעל התפקידהפך המפרק הזמני לשמש כנאמן להסדר הנושים )להלן: "

בעל התפקיד כל הזכויות והנכסים של החברה הועברו לידי בהתאם להוראות הסדר הנושים, בין היתר,  .27
והן כלפי יתר הנושים( הנושה המובטח וכל התחייבויות החברה )הן כלפי )בנאמנות עבור הסדר הנושים(, 

חייבויות של קופת הסדר הנושים, המתנהלת תחת אותם כללים שהיו חלים בהליך פירוק, הפכו להיות הת
 בדין.  יםכולל לגבי הכרעה בתביעות חוב ותשלום דיבידנד בהתאם לסדר הנשייה הקבוע
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 :על ידי בעל התפקיד)כולל הרכוש המשועבד( מימוש זכויות ונכסים  - 3חלק 

למימוש זכויות ונכסים של החברה,  , שהובילו)בארץ ובחו"ל(רבים הליכים משפטיים בעל התפקיד ביצע  .28
 : להלן 30-29בהרחבה בדוחות ובבקשות שהגיש בעל התפקיד, ובתמצית, כמפורט בסעיפים כפי שהוצג 

 :מימוש רכוש משועבד )זכויות ונכסים של החברה ההולנדית והחברות המוחזקות הזרות( .29

 .(28מס' בקשה ר' גם ))ברוטו(  אירו 425,000 -כ תמורתמומש " Nadorנכס "

 .(31מס' בקשה ר' גם ) )ברוטו( אירו 100,000 -כתמורת מומש " Marcaliנכס "

 .(35מס' בקשה ר' גם ))ברוטו(  אירו 60,000 -כתמורת מומש  "Atidנכס "

 (.41)ר' גם בקשה מס'  )ברוטו( אירו 500,000 -כמומש תמורת  1"נכס מרידיאן"

  .(41בקשה מס' ) 2)ברוטו( ש"ח ,00,000811 -כתביעת העיזבון מומשה תמורת 

בוצעו  (חברת הבת ההולנדית והחברות המוחזקות הזרותבידי שהתקבלו )לצד תקבולי מימוש אלו )ברוטו( 
תשלומים של הוצאות פירוק שונות לצורך שמירת ומימוש הנכסים )כולל עלויות של החברות הזרות(, וכפי 

בוצעה )ותבוצע( הפרדה של הוצאות אלו, כאשר התמורה רואה החשבון של הפירוק ג לעיל בדוח הוצש
 . נטושתשולם לנושה המובטח תהיה בסכום השווה לתמורות מימוש אלו 

 :יתר זכויות והנכסים של החברהמימוש  .30

 .(14)בקשה מספר )ברוטו(  ש"ח 2,250,000 -כתמורת מומש "השלד הבורסאי" 

 ( 37)בקשה מספר )ברוטו(  ש"ח 3,216,000 -כתמורת מומשו מניות אקסלייט" "

לצד תקבולי מימוש אלו )ברוטו( בוצעו תשלומים של הוצאות פירוק שונות לצורך שמירת ומימוש הנכסים, 
הוצג לעיל בדוח רואה החשבון של הפירוק בוצעה )ותבוצע( הפרדה של הוצאות אלו, כאשר התמורה שוכפי 

תהיה בסכום השווה לתמורות )לאחר פירעון הנשייה המובטחת( הבלתי מובטחים לכלל הנושים שתשולם 
 .נטומימוש אלו 

 :תביעות החוב שהוגשו לבעל התפקיד - 4חלק 

בהתאם להסדר הנושים, כל תביעות החוב שהוגשו נחשבו לצורך הצבעה, נושי החברה לא נדרשו להגיש  .31
 6עד לתום קבלת דיבידנד בהסדר יחול לחוב המועד האחרון להגשת תביעות שנקבע ותביעות החוב מחדש, 

ד לחודש חודשים ממועד מתן צו פירוק(, כלומר ע 6 -חודשים ממועד השלמת הסדר הנושים )המקביל ל
 . )בפועל, לאחר מועד השלמת הסדר הנושים לא הוגשו לבעל התפקיד תביעות חוב נוספות כלשהן( 2015מאי 

דרישות לתשלום חובות נטענים  15במסגרת ההליכים לגיבוש ואישור הסדר הנושים הוגשו לבעל התפקיד  .32
 החברה, כדלקמן:  של 

תביעת חוב אחת הוגשה על ידי נאמן האג"ח, וזאת מחמת זהירות, מבלי שיהיה בכך כדי  -נושה מובטח 
להוות ויתור על כל זכות בקשר עם הבטוחות )הרכוש המשועבד(, ובגין חוב שיוותר לאחר מימוש הבטוחות. 

טו(, בגובה תמורות המימוש )נהינו פי הכרעת החוב( -נושה מובטח )עלשל החוב המוכר לנושה זה במעמד 
פי הכרעת החוב(, לאחר תשלום תמורות מימוש הרכוש המשועבד -נושה זה )עלכלפי ויתרת החוב המוכר 

 .)נטו(, תיחשב כחוב מוכר במעמד דין רגיל

תביעת חוב אחת הוגשה על ידי מנכ"ל החברה, וזאת בגין חוב נטען במעמד דין קדימה.  -נושה בדין קדימה 
 . זו ובחן קדימה" נדחתה בהכרעת הדרישה להכיר בחוב זה במעמד "די

 בנוסף, הוגשו:  -נושים בדין רגיל 

 .תביעות חוב במעמד דין רגיל )דירקטורים, ספקים שונים וכיו"ב( 10 •

 .)בורסה( שבוטלה )במסגרת השלמת הסדר הנושים(אחת דרישת חוב  •

                                                 
אלפי אירו, שיסודו בערבות בנקאית שהפקידה חברת הבת ההולנדית בבנק הונגריה להבטחת  500המדובר היה על "נכס מס", בשווי עד  1

כאשר תשלום חשיפות מס בעסקת מכירת מלון "מרידיאן" בהונגריה על ידי חברת הבת ההולנדית )המוכרת( לחברה מדובאי )הרוכשת(, 
 .פעלה על מנת לחלט את הערבות הבנקאית שניתנה( וגורם ישראלי) ם בעל התפקידסירבה לקיים כל קשר ע הרוכשת

 .41אלפי ש"ח, כפי שהוצג גם בבקשה מס'  300 -סכום זה כולל החזר הוצאות בסך של כ 2
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שנמכרה דרישת חוב של שמאי זר שביצע לטענתו עבודה עבור אחת מהחברות הזרות המוחזקות,  •
( )ניסיונות 2015תביעת חוב כדין )כולל לא עד חודש מאי בגינה גם לא הוגשה ש(, As-Isביניים כפי שהיא )

לבדוק את הדברים מול נושאי המשרה שפעלו החברה לא הניבו תוצאות, ובכל מקרה כאמור תביעת 
ד במסגרת ההכרעות בהתאם חוב זה לא הוכר על ידי בעל התפקי (.חוב בגין דרישת חוב זו לא הוגשה

 .בתביעות החוב

 השלמת הסדר הנושים.  לאחר וגם לא תוקנו  ,מלכתחילה לא הוגשו כדיןשדרישות חוב נוספות,  2 •

בהתאם להלכה הפסוקה, ולאור העובדה, כי לא היה בהארכת מועד לתיקון תביעות החוב כדי לגרום 
התפקיד נהג באופן מקל ואישר ולא  נזק, לרבות מאחר ועד כה לא חולק דיבידנד לנושי החברה, בעל

ד"ר עבדאללה  3702/17דחה אף תביעת חוב בטענה של עיכוב בהגשת תביעת החוב )ראה למשל: רע"א 
  .)פורסם בנבו(( חג'אזי נ' עו"ד ליאור מזור

, אף ניתנה לשני נושים אלו אפשרות לתקן ולהגיש תביעת חוב ערוכה 2017בנוסף, בחודש נובמבר 
בפועל, עד למועד זה לא במועד שנקבע על ידי בעל התפקיד. )כולל תצהיר( ומאושרת כדין חתומה 

 הוגשה על ידי מי מבין שני נושים אלו תביעת חוב ערוכה כדין. 

)להלן:  23.03.2014המועד הקובע לענייננו, המקביל ל"מועד מתן צו כינוס" בהליכי פשיטת רגל, הוא יום  .33
 .י בעל התפקיד"(, מועד מינוהמועד הקובע"

 :תביעת החוב שהוגשה על ידי ד"ר אורלי פארן )מנכ"ל החברה( - 5חלק 

  :תביעת החוב שהוגשה

, היא תביעת החוב של ד"ר אורלי פארן )מנכ"ל החברה(חוב הבמסגרת תביעות החוב הוגשה כאמור תביעת  .34
 "(.תביעת החובנשוא הכרעה זו )להלן: "

 :נטען, כיובה , 07.04.2014תביעת החוב הוגשה ביום  .35

 .ד"ר פארן הוא נושה מסוג "עובד" •

 .הוא במעמד "דין קדימה"כלפיו )כולו( החוב  •

 2014חודשים פברואר ומרץ ה"משכורת" בגין  :)הנטענים( רכיביוו, ש"ח 266,583הינו סכום החוב  •
חודשי הודעה  3"; ש"ח( 7,000) 2014ר ומרץ פברואחודשים ההחזר הוצאות רכב" בגין "; ש"ח( 70,000)

 ש"ח(.  84,583) "פיצויי פיטורים"; (ש"ח 105,000) "מוקדמת )לפי הסכם(

 לתביעת החוב הנ"ל לא צורפו מסמכים ואסמכתאות. 

 העבירה ב"כ הנושה מסמך משלים, בו נטען, כי:  14.05.2014ביום  .36

 .(23.03.2014הזמני )חוב החברה כלפי ד"ר פארן גובש ביום מינוי המפרק  •

 .23.03.2014ועד ליום  23.10.2011שימש ברציפות כמנכ"ל החברה מיום ד"ר פארן  •

 לא צורף"נקבעו בהסכם עבודה עמו". יחד עם זאת גם למסמך משלים זה תנאי העסקתו של ד"ר פארן  •
"הסכם העבודה", וב"כ הנושה הפנתה לדוח מיידי אודות "תנאי העסקה" שפרסמה החברה במגנ"א 

 .27.06.2012ביום 

ש"ח בצירוף  35,000פי הדוח הנ"ל שפורסם במגנ"א, "שכרו החודשי" של ד"ר פארן עמד על סך של -על •
 ש"ח. 3,500"הוצאות רכב" בסך של 

לא שולם, וכי ד"ר פארן זכאי  2014חודשים פברואר ומרץ "שכרו" של ד"ר פארן בגין האין חולק כי  •
 ש"ח לחודש( בגין "הלנת שכר". 38,500ש"ח ) 77,000לסך של 

פי הדוח הנ"ל שפורסם במגנ"א זכאי ד"ר פארן עם -ש"ח, ועל 35,000"שכרו הקובע" של ד"ר פארן הינו  •
    ש"ח(. 84,235פיטורים כחוק" )ש"ח( ו"פיצויי  105,000חודשי הודעה מוקדמת )בסך  3 -"פיטוריו" ל

"הסכם העבודה" עליו  -למסמך זה צורף כאמור עותק של הדוח הנ"ל שפורסם במגנ"א, אך עיקר העיקרים 
 לא צורף כאמור.  -נסמכת תביעת החוב 
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העבירה ב"כ הנושה מסמך נוסף )"השלמת טיעונים"( בו ניתנה התייחסות למעמד  28.01.2015בנוסף, ביום  .37
 . (ללא תצהיר, וזאת הן במישור המשפטי והן במישור העובדתי )ד"ר פארן "כעובד" של החברהנטען של 

( 28.01.2015 -ו 14.05.2014ב"כ הנושה בימים הנוספים שהמציאה כאמור מסמכים הלתביעת החוב )כולל  .38
 . נתונים ומסמכים מהותיים )בעיקר אותו "הסכם עבודה" עליו נסמכת תביעת החוב(לא צורפו 

בהתאם להוראות דין והלכה הפסוקה על הנושה מוטל הנטל להוכיח תביעתו, ובכלל זה לתמוך אותה בכל  .39
 האסמכתאות והנתונים המתחייבים, ואין זה מתפקידו של בעל התפקיד להנחות את הנושה בעניין זה. 

 רסם בנבו(פו, 29.12.2008)החלטה מיום  כדור האור נ. עו"ד עומר גדיש 2211/03פש"ר : לדוגמאראה 
 :)ההדגשות משלנו(

"... נטל ההוכחה בכל האמור בהגשת תביעת חוב, הינו תמיד על הנושה, שהוא 
חלק אינטגרלי מכך, הינו החובה לספק, בזמן אמת בבחינת "המוציא מחברו". 

ובאורח מלא, את כל האסמכתאות התומכות בתביעת החוב. מכח קל וחומר, 
שיפוטי "ינחה אותו" -פקיד בכובעו המעיןאין לנושה זכות מוקנית כי בעל הת

בנסיבות המקרה, די אם אקבע, כי צדק המפרק בכך, כי ... בכל הנוגע למסמכים
התשתית הראייתית עליה נסמכה תביעת החוב היתה לקויה וחסרה, וכי אמנם 
הובאו החוזים בין הצדדים, אולם לא הובאו מסמכים יסודיים, אשר המערערת, 

ין, היתה יכולה להשיגם על נקלה. כך למשל, מסמכי ניהול לו ניהלה עסקיה כד
חשבונות והוכחות פוזיטיביות כי שילמה שכר לאנשים שטענה כי העסיקה למען 

ליבה של ההוכחה, כי החוזה -ביצוע החוזה, ומסמכים אחרים הקשורים ללב
 בוצע הלכה למעשה"

מיום החלטה ) אמיר שושני מפרק ואח'יהודה אליהו האפמן נ' עו"ד  7091-10-12פר"ק : לדוגמאראה ו
 פורסם בנבו( )ההדגשות משלנו(: ,13.17.2010

ככלל, נושה המגיש תביעת חוב, כמוהו כתובע אזרחי, ועליו מוטל הנטל "... 
על נושה המגיש תביעת חוב להגיש תביעת חוב מנומקת ... להוכיח את תביעתו

והראיות הנמצאות  ומלאה, תוך שהוא תומך אותה בתצהיר ובכל האסמכתאות
קיימים מקרים בהם הקושי של נושה לתמוך את טענותיו בראיות ... ברשותו

 "...חיצוניות לתצהירו יעורר ספק באשר למהימנות גרסתו ואף יוביל לדחייתה

, בסמוך למועד ההכרעה בתביעות החוב )לרבות בתביעת החוב נשוא הכרעה זו(, בעל התפקיד חרף זאת .40
מסמך עליו נסמכה תביעת החוב הפרק זמן לצורך המצאת )לפנים משורת הדין( נושה מצא לנכון להעניק ל

)"הסכם ההעסקה"(, וכן נתונים נוספים שנדרשו לאור המידע הקיים בפני בעל התפקיד, וזאת בטרם מתן 
 הכרעה בתביעת החוב. 

ושה לבעל התפקיד העבירה ב"כ הנ 10.12.2017לעיל, ביום  40בהמשך לפניית בעל התפקיד כאמור בסעיף  .41
מסמך שנערך לכאורה בין החברה שהינו עותק "הסכם העסקה",  )א(הודעת דואר אלקטרוני אליה צורף: 

"(, ואשר בבעלות הנושהשהחברה הזרה " )להלן: ".QUITILOR Ltd, "שהתאגד בקפריסיןלבין תאגיד זר 
בבעלות שהחברה הזרה הנושה ועל ידי לא נחתם על ידי החברה )המסמך שהועבר נחתם רק על ידי כלל 

עותק של חשבוניות שהוצאו  )ב("(; 2017הסכם ההעסקה הנטען שהועבר בחודש דצמבר הנושה( )להלן: "
הסברים נוספים )גם הם ללא תצהיר( לעניין אופן העסקת  )ג(; החברה הזרה בבעלות הנושהעל ידי לחברה 

הסברים אלו, אשר בדומה )גם( לשאין מקום להתייחס חרף העובדה הנושה ולעניין אופן סיום העסקתו. 
לדברים שהועלו להסברים הקודמים לא נתמכו בתצהיר שצורף לתביעת החוב, נתייחס למעלה מהצורך גם 

 , וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהעדר כל תוקף ומשקל שיש ליחס להם.  במסגרת זו

 תביעת החובתאושר  בכפוף להמצאת תצהיר משליםכי הוחלט , לאחר בחינת הדבריםכפי שיוצג להלן,  .42
 .במעמד "דין רגיל", באופן חלקי

, 23.03.2014ועד ליום  23.10.2011כי ד"ר פארן הועסק "כעובד" ברציפות מיום בתביעת החוב נטען כאמור,  .43
, תוך הפניה שבוצעה לדוח מיידי שפרסמה לא צורף כאמור "הסכם העבודה" הנטעןכאשר לתביעת החוב 
. כאמור בסעיף חודשים לאחר תחילת ההתקשרות הנטענת( 8 -)למעלה מ 27.06.2012החברה במגנ"א ביום 

שלחה ב"כ הנושה לבעל התפקיד את הסכם ההעסקה הנטען שהועבר פניית בעל התפקיד לעיל, לאחר  41
 . 2017בחודש דצמבר 
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  :נתונים שעלו מבדיקות שבוצעו על ידי בעל התפקיד

 פרסמה החברה דוח מיידי במגנ"א, לפיו: 11.10.2011ד, כי ביום עיון במגנ"א מלמ .44

 .23.10.2011החל מיום החברה ד"ר פארן מונה לתפקיד מנכ"ל  •

 (.Centralכמנכ"ל ודירקטור בחברת האם ) 2011ד"ר פארן כיהן משנת  •

  .Central -ד"ר פארן ממלא תפקידים אחרים אצל בעל העניין בחברה, מנכ"ל ודירקטור ב •

 ( מעלה, כי: Centralשל דיווחים שבוצעו במגנ"א על ידי חברת האם ) בדיקה .45

במשך כשבעה חודשים גם ד"ר פארן המשיך לכהן ( 23.10.2011במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה )מיום  •

 .Central -כמנכ"ל ודירקטור ב

( עם ד"ר פארן נעשתה גם היא באמצעות חברה פרטית בשליטתו של Centralהתקשרות חברת האם ) •

במגנ"א,  Centralד"ר פארן שהעניקה את שירותי הניהול, כפי שדווח גם בדוחות הכספיים שפרסמה 

 : 2013שפורסם במגנ"א בחודש מרץ  Centralשל  2012דוח הכספי לשנת בוראה לדוגמא המפורט להלן 

 

, לרבות לצורך דיון 17.05.2012ועדת הביקורת של החברה, שהתכנסה ביום בחינה של פרוטוקול ישיבת  .46
ואישור תנאי כהונתו של ד"ר פארן, שכיהן כבר כמנכ"ל החברה, העלה כי בדיון נאמרו גם הדברים הבאים: 

דולר"; "מכאן מסתמכת  700 -"אורלי פארן מגיע לארץ אחת לרבעון ומשכיר רכב. טיסה לישראל עולה כ
 ש"ח"; "לחברה יש פעילות בהונגריה, לכן חשוב שאורלי פארן ישהה שם".  40,000עלות של 

לאשרר את "הסכם הוחלט , 27.06.2012ישיבת דירקטוריון החברה שהתכנסה ביום בחינה של פרוטוקול  .47
  . "2012ביוני  1החל מיום וזאת בגין התקופה ", הניהול בין החברה לבין חברה בבעלות מר אורלי פארן"

לגבי תנאי כהונת ד"ר פארן, פרסמה החברה במגנ"א דוח מיידי  27.06.2012בהמשך לאישור הנ"ל, ביום  .48
, כאשר 14.05.2014אשר עותק ממנו צורף כאמור למסמך המשלים ששלחה ב"כ הנושה לבעל התפקיד ביום 

 בדוח מיידי זה צוינו, בין היתר, הדברים הבאים:

 פרטית בבעלות ד"ר פארן שתעניק את שירותי הניהול לחברה.ההסכם הינו בין החברה לבין חברה  •

, והם ישולמו יינתנו על ידי חברת הניהול באמצעות ד"ר פארן( 85%)בהיקף משרה של שירותי הניהול  •
 לחברת הניהול על ידי החברה או על ידי חברות בנות של החברה כנגד חשבונית מס כדין. 

צד יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי סיום על ידי מתן  , וכל01.06.2012ההסכם יהיה תקף מיום  •
יום מראש, לצד השני, מכל סיבה שהיא, כאשר החברה גם תהיה רשאית לבטל  90הודעה מוקדמת של 
אחד או יותר מהמקרים המפורטים בהסכם..." )עותק ההסכם לא צורף  "בהתרחשאת ההסכם לאלתר 

, הוא נדרש גם על ידי בעל התפקידלעיל  40בסעיף מור וכאלדוח המיידי, לא צורף גם לתביעת החוב, 
 (.עוד תפורט להלן 2017והתייחסות להסכם ההעסקה הנטען שהועבר בחודש דצמבר 

חברת הניהול תפעל כקבלן עצמאי, ולא יהא בין חברת הניהול ו/או המנהל לבין החברה יחסי עובד " •
 ". מעביד

דוח החברה לשנת )להלן: " 2012את הדוח הכספי לשנת פרסמה החברה במגנ"א  2013בהמשך, בחודש מרץ  .49
 . אשר גם נחתם על ידי ד"ר אורלי פארן בעצמו"(, 2012
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)חברת האם( את שירותי הניהול  Centralהעבירה  01.06.2012צוין, כי עד ליום  2012בדוח החברה לשנת  .50
מועמדים שירותי הניהול לחברה על ידי חברה פרטית בבעלות ד"ר פארן  01.06.2012וכי החל מיום לחברה, 

)בהתאם לדברים שהוצגו לעיל(, ומפאת חשיבות הדברים להלן תיאור הדברים המלא שנכלל בדוח זה, אשר 
 :(, ההדגשות משלנושם 204)עמוד  נחתם על ידי ד"ר אורלי פארן בעצמוכאמור גם 
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נחתם על ידי ד"ר פארן, בהתאם להוראות הדין  2012זה יצוין, כי נוסף לעובדה שדוח החברה לשנת  בהקשר .51
לגבי נכונות ושלמות המצגים והעובדות שנכללו בו  צורפה גם הצהרת ד"ר פארן 2012לדוח החברה לשנת 

 השם, ההדגשות משלנו(: 224)עמוד 
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כיהן ד"ר פארן בחברת האם כמנכ"ל ודירקטור;  2012י ועד לחודש יונ 2001עולה מהאמור הוא, כי: משנת  .52
התמורה בגין  2012התחיל לכהן ד"ר פארן גם כמנכ"ל החברה, כאשר עד לחודש יוני  2011בחודש אוקטובר 

; על ידי חברת האםפעילות ד"ר פארן )כולל עבור כהונתו כמנכ"ל החברה( שולמה לחברת ניהול בבעלותו 
רות בין הצדדים )החברה וחברת ניהול בבעלות ד"ר פארן( הינם בהתאם ההתקש 01.06.2012החל מיום 

להסכם שאישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, וכפי שדווח בדוחות הפומביים שפורסמו במגנ"א על 
 , כמפורט לעיל. דיווחים פומביים שנחתמו על ידי ד"ר פארן בעצמוהצהרות וידי החברה, ובכלל זה 

בהתאם למידע הידוע לבעל התפקיד, כולל בעקבות מגעים שהתקיימו בסמוך למועד מינויו עם עוד יצוין, כי  .53
: ד"ר פארן היה זה שביקש והעדיף לבצע התקשרות )ובכלל זה עם ד"ר פארן בעצמו( נושאי משרה בחברה

בהסכם כקבלן עצמאי; במסגרת התקשרות החברה עם חברת הניהול בבעלות ד"ר פארן נקבע היקף משרה 
, כאשר במקביל ניתנה לד"ר פארן אפשרות, שגם מומשה, לבצע פעילות אחרת שאינה עבור 85%ל ש

החברה; חברות שונות קשורות לחברה שילמו לד"ר פארן תשלומים; ד"ר פארן שהה מרבית זמנו 
בהונגריה, בה לא היו לחברה משרדים )להבדיל ממשרדים שהיו לחברות הזרות המוחזקות(, ומתוקף 

 פארן לא היה נתון כלל לפיקוח )ובוודאי שלא פיקוח צמוד(.  ד"ר  , שהותו בחו"לומנכ"ל החברה( תפקידו )

בנסיבות אלו, עוד בטרם מתן הכרעה בתביעת החוב ולפנים משורת הדין פנה בעל התפקיד לנושה על מנת  .54
לת עותק מאותו לעיל, וזאת בנוסף לדרישה לקב 53לקבל את התייחסותו גם לנתונים אלו, הנזכרים בסעיף 

 לעיל(. 40"הסכם ההעסקה" עליו נסמכה תביעת החוב )כאמור בסעיף 

 10.12.2017לעיל, בעקבות פניית בעל התפקיד העבירה ב"כ הנושה לבעל התפקיד ביום  41כאמור בסעיף  .55
הסכם ההעסקה הנטען שהועבר בחודש דצמבר הודעת דואר אלקטרוני אליה צורפו מסמכים והסברים )

 , חשבוניות שהוצאו על ידי החברה הזרה בבעלות הנושה לחברה, והסברים נוספים )ללא תצהיר((. 2017

השוואה בין המצגים, הדיווחים וההצהרות שניתנו בזמן אמת )כולל על ידי ד"ר פארן( לבין תביעת החוב,  .56
כמעמד של "עובד" דינו כאשר כעת נטען על ידי ד"ר פארן כי "סיבוב פרסה", בוצע  בתביעת החובמלמד כי 

 דין קדימה(, ובכלל זה כי הוא זכאי לקבל פיצוי פיטורים, ועוד. בשכיר )

  :המישור העובדתי

 . בטרם בחינה משפטית של הטענות שהועלו בתביעת החוב, תוצג תחילה הבחינה העובדתית של הדברים .57

"( חברת הניהוללן: "פי תנאי ההתקשרות הנזכרים לעיל, חברת הניהול בבעלותו של ד"ר פארן )לה-על •
, וסכום 2014ש"ח עבור חודש פברואר  38,500היתה זכאית לקבל )כנגד חשבונית מס כדין( סכום בסך 

 זה לא שולם על ידי החברה. 

פי תנאי ההתקשרות הנזכרים לעיל, חברת הניהול היתה זכאית לקבל )כנגד חשבונית מס כדין( -על •
, ומאחר ואין חולק על כך כי ההתקשרות הסתיימה 2014ש"ח עבור כל חודש מרץ  38,500סכום בסך 

, הרי שבניגוד לאמור בתביעת החוב הסכום אותו היתה חברת הניהול זכאית לקבל 23.04.2014ביום 
(, וסכום זה לא שולם על 2014ש"ח )החלק היחסי בגין חודש מרץ  28,564)כנגד חשבונית מס כדין( הינו 

 ידי החברה.  

רשאי היה להביא את ההסכם לידי סיום על פי תנאי ההתקשרות הנזכרים לעיל, כל אחד מהצדדים -על •
 יום מראש. 90ידי מתן הודעה של 

ש"ח,  67,064בהתאם, בחינה עובדתית של הדברים מלמדת, כי אכן נותר חוב לחברת הניהול בסך כולל של  .58
ות משולם לחברת הניהול על ידי החברה או על פי תנאי ההתקשרות הנזכרים לעיל היה צריך להי-אשר על

 ידי חברות בת שלה, וזאת כנגד חשבונית מס כדין. 

ש"ח(  67,064בהתאם לתנאי ההתקשרות הנזכרים לעיל, ועל כך עוד יורחב להלן, תביעת החוב בגין חוב זה ) .59
מר, החברה הזרה כלו - היתה צריכה להיות מוגשת על ידי הגורם הזכאי לקבל את התמורה )חברת הניהול

( ולא על ידי ד"ר פארן, ובהתאם בתביעת חוב שכזו היה על המצהיר .QUITILOR Ltdבבעלות הנושה, 
 להצהיר, כי הנושה )חברת הניהול( וכל גורם אחר לא קיבל את סכום התביעה, במלואו או בחלקו. 

גין "הודעה מוקדמת" ובגין בנוסף, בחינה עובדתית של הרכיבים שנתבעו על ידי ד"ר פארן בתביעת החוב ב .60
 "פיצוי פיטורים" מלמדת כי אין יסוד לתביעות אלו, וזאת עוד בטרם ביצוע בחינה משפטית. 

ד"ר פארן היה זה שהודיע על התפטרות וסיום העסקה מכל תפקיד בחברה לעיל,  21כך, כפי שצוין בסעיף  .61
 23.03.2014ונכנסה לתוקף ביום  16.03.2014ובחברות המוחזקות על ידי החברה, והודעה זו ניתנה ביום 
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(. 20.03.2014 -ו 18.03.2014, 16.03.2014)ראה גם דוחות מיידים שפרסמה החברה כאמור במגנ"א בימים 
הוא לא זכאי לקבל  ,שבחר להודיע על סיום ההתקשרות ולסיים אותה ,לשיטת ד"ר פארן עצמובהתאם, 

ולמעשה אם היינו בוחנים את הדברים "כבית שמאי"  "הודעה מוקדמת" )וכן גם לא "פיצוי פיטורים"(,
 9להתחשב בעובדה כי ד"ר פארן לשיטתו העניק הודעה מוקדמת של )ובחרנו שלא לעשות כן(, היה צריך 

יום(, ובהתאם מכל סכום שחברת הניהול זכאית לקבל היה צריך לקזז סכום בסך  90ימים בלבד )במקום 
רם התחשבות בנזקים הכבדים שנגרמו עקב הנטישה החפוזה של אותן ש"ח, וזאת עוד בט 94,500 -השווה ל

 לעיל(. 24 -ו 21חברות )כולל חברת הבת ההולנדית שד"ר פארן שימש כנושא משרה בה(, כאמור בסעיפים 
לעיל, טענה  41למעלה מהצורך יצוין, כי במסגרת ההסברים הנוספים שנמסרו ללא תצהיר כאמור בסעיף 

( "הושהתה", 16.03.2014ההתפטרות הראשונה )הנזכרת בדיווח הנ"ל במגנ"א מיום  ב"כ הנושה כי הודעת
וכי בפועל המדובר היה בפיטורים, או לכל הפחות בהתפטרות בדין מפוטר, ולא התקיים הליך סיום עבודה. 
 טענות אלו, מעבר להיותן טענות כבושות שגם לא נתמכו בתצהיר, אין בהן כדי לשנות את המסקנה, ובכלל

זה את העובדה שהחברה וחברת הבת ההולנדית ננטשו באופן מיידי על ידי הנושה. למען שלמות התמונה 
 יצוין, כי לאחר מועד מינוי בעל התפקיד הנושה שיתף פעולה באופן מלא עם בעל התפקיד.  

ילה , שלא צורף לתביעת החוב מלכתח2017זאת ועוד, עיון בהסכם ההעסקה הנטען שהועבר בחודש דצמבר  .62
מלמד גם הוא  -ואשר לא נחתם כלל על ידי החברה, אלא רק על ידי הנושה והחברה הזרה בבעלות הנושה 

 על מופרכות תביעת החוב )לשיטת הנושה(, ובכלל זה: 

החברה הזרה והנושה נכללו הצהרות של  2017בהסכם ההעסקה הנטען שהועבר בחודש דצמבר  3סעיף ב
בעלות הנושה והנושה מבקשים להתקשר עם החברה באותו הסכם, כי , כי החברה הזרה בבבעלות הנושה

מעביד החברה הזרה -מעביד, וכי אם תחול חבות כלשהי בגין יחסי עובד-עובד לא יחולו בין הצדדים יחסי
שם, כי  3.3אחראית לביצוע תשלומים שכאלו לנושה, ובכלל זה נקבע בסעיף תהיה בבעלות הנושה בלבד 

 החברה הזרה בבעלות הנושה והנושה מכירים בכך שהצהרות אלו הינן תנאי יסודי להתקשרות עימם: 

 

התמורה המשולמת  נקבע במפורש, כי 2017בהסכם ההעסקה הנטען שהועבר בחודש דצמבר  6.4בסעיף 
 :על ידי החברה הינה סופית ומוחלטת )כולל כל חבות מס, הטבות סוציאליות וכיו"ב(
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נקבעו הוראות נרחבות לגבי העדר קיומם  2017בהסכם ההעסקה הנטען שהועבר בחודש דצמבר  7בסעיף 
אם ששולמה מעביד, מול החברה, ובכלל זה הוראות הנוגעות להפחתת וקיזוז התמורה -של יחסי עובד
שם( והוראות הנוגעות לחובת הנושה ו/או החברה הזרה בבעלות  7.5בגין כך )ראה סעיף תוגש תביעה 

 שם(: 7.6בגין כך )ראה סעיף שישולם הנושה לשפות ולשלם לחברה כל סכום 
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, שלא צורף לתביעת החוב מלכתחילה 2017בנוסף, עיון בהסכם ההעסקה הנטען שהועבר בחודש דצמבר  .63
מלמד גם הוא  -שר לא נחתם כלל על ידי החברה, אלא רק על ידי הנושה והחברה הזרה בבעלות הנושה וא

 על מופרכות הדרישה שהועלתה בתביעת החוב )לשיטת הנושה( בקשר עם תשלום "הודעה מוקדמת".

באותו  8.2יום, אך בסעיף  90באותו הסכם נטען אכן נקבעה תקופת "הודעה מוקדמת" של  8.3בסעיף  כך,
באותו הסכם לא חלה  8.1נטען נקבע, כי במקרה בו יחול אחד או יותר מהמקרים המנויים בסעיף הסכם 

, חובת מתן הודעה מוקדמת והחברה רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר ללא מתן הודעה מוקדמת
 באותו הסכם נטען:  8.1.3ובענייננו לא יכולה להיות מחלוקת שהתקיים לכל הפחות האמור בסעיף 

 

  :המישור המשפטי

 . גם במישור המשפטיטענות ד"ר פארן למעלה מהצורך נבחן את  .64

בפתח הדברים )במישור המשפטי( יש להזכיר, כי בהתאם להלכה הפסוקה הכרה בקבלן עצמאי כ"עובד"  .65
ולשמור כי נועדה במקורה להגן על העובדים החלשים ביותר במשק כדי למנוע פגיעה בהם מצד מעסיקים 

 זכויותיהם לא ייפגעו. 

 05.09.2017ארצי לעבודה מיום ההלכה שנקבעה לאחרונה בפסק דינו של בית הדין הלדוגמא את ראה ו
 )פורסם בנבו(: מיכאל גוטמן נ' שיכון ובינוי אחזקות בע"מ 55425-09-11ע"ע )ארצי( בתיק 

"ההלכה המכירה בקבלן עצמאי כ"עובד" נועדה במקורה להגן על עובד מפני 
ניצול על ידי מעסיק ולשמור שזכויותיהם של עובדים מוחלשים לא תפגענה. 
בזהירות נאמר כי פניות רבות לבית הדין על בסיס הלכה זו אינן של עובדים 

ותית מוחלשים דווקא אלא של עובדים חזקים המשתכרים שכר הגבוה משמע
משכרם של עובדים שכירים מן המנין. אי בכך כדי לקבוע כי ההלכה שגויה אלא 
שעל בתי הדין לפעול ליישומה בזהירות ובמקרים המתאימים, כאשר כחלק 
בלתי נפרד מהבחינה החישובית הנעשית יש לבחון את תום ליבם של הצדדים 

עסיק ואת כדאיות ההתקשרות כמו גם את השכר המקובל במשק ואצל המ
הספציפי לגבי עובד שכיר בתפקיד המקביל לתפקיד התובע... עולה בבירור כי 
המערער אינו נמנה עם העובדים המוחלשים... והמערער לא הרים את הנטל 

 להוכיח כי נמנע ממנו להיות מועסק כעובד שכיר לכל דבר ועניין..." 
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 )פורסם בנבו(: אופנה בע"מ ש.כ. מאגרי אנוש בע"מ נ' ז.מ. מותגי 4381/03וראה גם: רע"א 

"עדיפות לחובות בדין קדימה מפרה מטבעה את כלל השוויון והיא הנותנת כי 
לפקודת החברות באורח גמיש  354בסעיף אין לפרש את החריגים המנויים 

החורג מן התכלית העומדת ביסוד הדין. התכלית להצדקת העדפתם של עובדים 
על פני נושים אחרים של החברה היא התכלית הסוציאלית. לאמור, החשש פן 

התלויים לפרנסתם בשכר המשולם להם  -יווצר מצב בו יתקלו העובדים 
 "ת שכרם על כל ההשלכות הנובעות מכךבחוסר אפשרות לקבל א -מעבודתם 

עוד יוזכר, כי בהתאם להלכה הפסוקה הנטל להוכחת הטענה לפיה ד"ר פארן היה "עובד" ולא קבלן עצמאי  .66
 מוטל על ד"ר פארן. 

 .חברת החדשות הישראלית בע"מ נ' שחר צרפתי )פורסם בנבו( 567445-02-13ראה לדוגמא: ע"ע )ארצי( 

 עובדות נוספות:  שתי בהקשר זה מן הראוי לציין .67

( היתה זכאית לקבל תמורה Central, כי בהתאם להסכם הניהול שהיה בעבר חברת האם )הראשונה •
דולר ארה"ב במקרה  20,000 -דולר ארה"ב עבור שירותי הניהול שיינתנו על ידה לחברה, ו 25,000בסך 

אחרות: הצדדים העריכו כי שווי בו שירותי הניהול לא יכללו גם שירותים של מנכ"ל לחברה. במלים 
דולר  5,000שירותי מנכ"ל שיינתנו חיצונית )כלומר על ידי גורם שאינו "עובד" של החברה( הינם 

 .ארה"ב בגין משרה מלאה )ראה דוחות כספיים שפרסמה החברה(

ת , כי גם מנכ"ל החברה שכיהן לפני ד"ר פארן, מר בנבנישתי, בחר להיות מועסק באותה מתכונהשניה •
ותמורה חודשית בסך  85%בדיוק )באמצעות חברת ניהול בבעלותו(, ובאותם תנאים )היקף משרה של 

 ש"ח(.   35,000של 

  :סיכום

, אשר שימש כמנכ"ל החברה ואשר חברת הניהול בבעלותו היתה זכאית לקבל, בין אין חולק כי ד"ר פארן .68
ש"ח( עבור משרה חודשית בהיקף של  3,500ש"ח )וכן החזר הוצאות רכב בסך של  35,000היתר, סך של 

הודיע  2013)בחינת דיווחי החברה במגנ"א מלמדת, כי בשנת  אינו נמנה על אותם עובדים מוחלשים, %85
ן על רצונו לסיים את תפקידו, ולבקשת החברה הוא המשיך לכהן בתפקידו, דבר שגם בו יש ללמד ד"ר פאר

 . של חברה ותלוי בה למחייתו(מדובר בעובד "חלש" הנתון תחת מכבש לפיו אין על מה שברור ממילא, 

רגולציה בחינה השוואתית, כמו גם בחינת התפקיד )מנכ"ל חברת אחזקות שעיקר פעילותה היה סוגיות של  .69
גבוהה בלבד(  85%)עבור משרה בהיקף של לחברת הניהול שנקבעה התמורה מלמדת כי ודיווחים בישראל(, 

, וכך גם נכתבו לד"ר פארן אם זה היה בוחר להיות מועסק כ"עובד"אשר היתה משולמת משמעותית מזו 
כפי שצוין  .לעיל( 62 בסעיף)כאמור  2017להסכם ההעסקה הנטען שהועבר בחודש דצמבר  7הדברים בסעיף 

 במסגרתה שירותי המנכ"ל הועמדו ומומנו על ידי חברת האם ,לעיל, גם במתכונת ההתקשרות הקודמת
)סכום נמוך  דולר ארה"ב 5,000 -התמורה בגין רכיב זה )שירותי מנכ"ל( עמדה על כו, (ולא על ידי "עובד")

 . מזה אשר הוסכם לשלם לחברת הניהול(

מסמכים כאמור לעיל(, לתביעת החוב לא צורפו  39חרף הוראות הדין וההלכה הפסוקה )ראה למשל סעיף  .70
 : ובכלל זה לתביעת החובשהיו חייבים להיות מצורפים, ונתונים מהותיים, 

. בהעדר מסמך עליו נסמכת כל תביעת החוב, "הסכם ההעסקה" הנטעןעותק של מלכתחילה  לא צורף •
באופן  עת לדוגמא האם החברה לא היתה זכאית לסיים התקשרות עם חברת הניהוללדהיה זה לא ניתן 

כי בהסכם נקבעו מספר מקרים בהם נכתב לעיל(  48, שכן בדיווחי החברה )ראה למשל סעיף מיידי
בדיווחי החברה פורטו רק חלק מהם )"לרבות"(. והחברה תהיה זכאית לסיים את ההתקשרות לאלתר, 

)בעקבות  2017לעיל בחינה של הסכם ההעסקה הנטען שהועבר בחודש דצמבר  63-62כאמור בסעיפים 
דרישת בעל התפקיד( העלתה, כי תביעת החוב מופרכת לשיטתו של הנושה )ההסכם הנטען הנ"ל נחתם 
כאמור על ידי הנושה וחברה הזרה בבעלות הנושה בלבד(, ובכלל זה כי בנסיבות ענייננו החברה היתה 

 לעיל(.   63)ראה סעיף ללא כל מתן הודעה מוקדמת סיים את ההתקשרות לאלתר רשאית בכל מקרה ל

ואילך בלבד, וכי  01.06.2012העובדה כי אותו "הסכם" מול החברה חל מיום נזכרה בתביעת החוב לא  •
שולמה על ידי חברת האם )בתביעת לחברה הזרה בבעלות הנושה )כולל( התמורה  2012עד לחודש מאי 
 .אפילו מה התשלומים ששולמו לחברת הניהול בגין תקופה זו( החוב לא פורטו
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לא נזכרה בתביעת החוב העובדה, כי ד"ר פארן היה זה שהודיע על סיום ההתקשרות ונטש את תפקידו  •
פי אותו -)בחברה ובחברות הזרות( באופן כמעט מיידי, וללא מתן הודעה מוקדמת כפי שהתחייב על

  לעיל(.  61 -ו 21"הסכם" שהוא בעצמו נסמך עליו )ראה סעיפים 

מו גם העובדה שתביעת החוב )בצירוף תצהיר חתום ומאושר כדין( הוגשה על העדר מסמכים ונתונים אלו, כ .71
לעיל(, די היה בהם כדי להביא לדחיית תביעת החוב,  59ידי ד"ר פארן, ולא על ידי חברת הניהול )ראה סעיף 

 כמו גם לפגוע במהימנות הטענות. 

  , כפי שגם נזכר לעיל:תביעת החובקל וחומר אמורים הדברים לאור הנתונים הנוספים העולים מבחינת  .72

ד"ר פארן כיהן כמנכ"ל חברת האם, וגם התקשרות זו נעשתה באופן בו התמורה שולמה לחברת ניהול  •
 לעיל(. 45-44סעיפים גם בבעלות ד"ר פארן )ראה 

שהה מרבית זמנו בהונגריה )מקום מושבו( והוא לא היה נתון לפיקוח )לא מתוקף תפקידו ד"ר פארן  •
משרה הבכיר ביותר בחברה ולא מכוח מקום מושבו, במדינה בחו"ל בה לחברה לא היו אפילו כנושא ה

 .ואילך לעיל( 53)ראה גם סעיף  משרדים, להבדיל מהחברות הזרות המוחזקות(

התקשרות ד"ר פארן עם החברה נבחנה ואושרה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה )ראה גם  •
דווחה לציבור לעיל(, ואחר כן  48ה לציבור בדוח מיידי במגנ"א )ראה סעיף לעיל(, דווח 47-46סעיפים 

בצירוף הצהרה של ד"ר פארן גם במסגרת דוחות כספיים של החברה, שנחתמו על ידי ד"ר פארן עצמו, 
ובכל האישורים, הדיווחים והמצגים  -ואילך לעיל(  49-51סעיפים )ראה  כי כל האמור בהם נכון ומלא

במפורש "ברחל בתך הקטנה" כי חברת הניהול תפעל כקבלן עצמאי "ולא יהיה בין  הובהר הנ"ל
 .מעביד"-חברת הניהול ו/או המנהל לבין החברה יחסי עובד

ואילך לעיל(, ד"ר פארן היה זה  53יתרה מכך, לפי המידע הידוע לבעל התפקיד כאמור )ראה גם סעיף  •
יצוין, כי טענה זו הוכחשה על ידי ב"כ הנושה ) שביקש והעדיף לבצע התקשרות בהסכם כקבלן עצמאי

 . (10.12.2017במסגרת ההסברים הנוספים שהועברו על ידה כאמור ביום 

, ובמקביל ניתנה 85%בנוסף, אין גם מחלוקת על כך כי במסגרת ההתקשרות נקבע היקף משרה של  •
פעילות אחרת שאינה גם מומשה, לבצע לפי המידע הידוע לבעל התפקיד כאמור לד"ר פארן אפשרות, ש

, ובכל מקרה לא היתה מוטלת על חברת הניהול ועל ד"ר ואילך לעיל( 53עבור החברה )ראה גם סעיף 
, וזאת מבלי לגרוע מכך שבכל מקרה ד"ר פארן היה יכול גם פארן חובה לבלעדיות רק כלפי החברה

או באמצעות תאגידים להעניק שירותים לגורמים אחרים שלא באמצעות חברת הניהול, אלא ישירות, 
 .אחרים(

למעלה מהצורך יצוין עוד, כי אפילו אם היה מוכר ד"ר פארן כעובד עדיין היה צריך לקזז מכל סכום שהיה  .73
, והיה על ד"ר מגיע לו את התשלומים ששולמו לו ביתר לעומת השכר המופחת שהיה משולם לו כ"עובד"

לחברה כל סכום שהיה נפסק בגין כך, כפי שנקבע גם פארן ועל החברה הזרה בבעלות הנושה לשפות ולשלם 
. לעיל( 62)ראה סעיף  2017בהסכם ההעסקה הנטען שהועבר בחודש דצמבר  7)לשיטת הנושה עצמו( בסעיף 

 )פורסם בנבו(. ענת עמיר נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ 3575-10-11וראה לדוגמא: ע"ע )ארצי( 

 בהכרעת חוב זו לעיל )הן במישור העובדתי והן במישור המשפטי(:כן, ולאור הנימוקים שפורטו -אשר על .74

אין להכיר בד"ר פארן כ"עובד" של החברה, ובהתאם לא ניתן להכיר בסכום כלשהו כחוב במעמד נטען  •
, ולא ניתן להכיר בתביעתו לתשלום שכר עבודה /או פיצוי פיטורים כ"עובד" או במעמד "דין קדימה"

 .בו/או הודעה מוקדמת וכיו"

עובדתית היה זה ד"ר פארן שהודיע על , לעיל( 61 -ו 21)ראה גם סעיפים  בכל מקרה, כפי שהוצג לעיל •
התפטרות וסיום התקשרות מבלי שנמסרה על ידו "הודעה מוקדמת", כמתחייב לשיטתו, וגם מטעם זה 

 פיטורים". בכל מקרה אין כל יסוד לתביעת החוב שהוגשה בגין רכיבים של "הודעה מוקדמת" ו"פיצוי 

ש"ח )בגין חודש  67,064סך של  לחברת הניהוללעיל, החברה אכן נותרה חייבת  58-59כאמור בסעיפים  •
(, חוב במעמד "דין רגיל", אך תביעת חוב בגין כך היתה 2014ובגין חלק מחודש מרץ  2014פברואר 

 צריכה להיות מוגשת על ידי חברת הניהול )הנושה( ולא על ידי ד"ר פארן.  

רף העובדה שדי היה בעובדה שחברת הניהול לא הגישה תביעת חוב, אשר היתה צריכה להיתמך בתצהיר ח .75
של ד"ר פארן לפיו חברת הניהול לא קיבלה את סכום התביעה, במלואו או בחלקו, על מנת להביא לדחייתה 

קיום חוב זה מחלוקת על לכאורה , ולאור העובדה כי אין לפנים משורת הדיןשל תביעת החוב במלואה, 
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ככל שחוב זה לא שולם לחברה הזרה בבעלות הנושה ו/או למי מטעמה על ידי גופים )במעמד "דין רגיל"(, 
על הנושה )חברת הניהול( להמציא עד לא  - ניתנת בזאת ארכה לתיקון תביעת החוב, כדלקמןקשורים, 

ניהול )הנושה( בצירוף תצהיר ימים ממועד הכרעת חוב זו תביעת חוב מתוקנת של חברת ה 14יאוחר מתום 
( לא קיבלה )כולל לא כל חברת הניהולהכולל הצהרה כי הנושה )של ד"ר פארן, מאושר על ידי עורך דין, 

ובגין חלק מחודש  2014אדם אחר עבורה( את סכום תביעת החוב )התשלומים כאמור בגין חודש פברואר 
 . (, במלואו או בחלקו2014מרץ 

תביעת  -לעיל )כולל עד לא יאוחר מהמועד הנ"ל(  75אם לא תומצא תביעת חוב מתוקנת כאמור בסעיף  .76
 החוב תידחה במלואה. 

יאושר לחברת  - לעיל )כולל עד לא יאוחר מהמועד הנ"ל( 75כאמור בסעיף תביעת חוב מתוקנת אם תומצא  .77
ביחד עם יתר החובות שהוכרו בגין תביעות החוב , במעמד "דין רגיל", ש"ח 67,064בסך  הניהול חוב מוכר

לעיל, והוא ישולם בהתאם להוראות הדין )דיבידנד  30שהוגשו על ידי הנושים הרגילים, כאמור גם בסעיף 
    הסדר פארי פאסו, בהתאם להיקף הנשייה הרגילה הכולל(.

 יום. 45בתוך אביב יפו, -בתלניתן לערער על החלטתי זו בפני בית המשפט המחוזי  .78

 

 
 _______________________ 

 עו"דעדי פיגל, 
  נאמן להסדר הנושים

 

  .20.12.2017היום, 
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